
بیت کوین به عنوان یکی از دالیل اصلی 
کمبود برق مطرح شد.هر چند مقامات 
را  موضوع  این  کردند  تالش  دولتی 
تکذیب کنند اما مشخص شد نه تنها 
مزارع استخراج بیت کوین در ایران فعال 
هستند بلکه بزرگترین مزارع در دست 

چینی ها و همچنین هلندی هاست.
یکی از بزرگترین مزارع بیت کوین که 
شده  منتشر  آن  درباره  گزارش هایی 
مربوط به مزرعه استخراج رمزارز چینی ها 

در اطراف رفسنجان است. 

نیست و شباهت محتوایی آن با آنچه در 
این ۴۲ سال حاکمیت جمهوری اسالمی 

 تجربه شده، ما را به تأمل وا می دارد.
»چکا« اولین سازمان پلیسی- امنیتی 
روسیه بعد از انقالب اکتبر است که با 

هدف سرکوب مخالفان، ...

18 صفحه سال سی و هفتمـ  شماره 1۷۷2 )شمارۀ ۳۰6 از دورۀ جدید(

=شرایط به شدت ناعادالنه در ایران امروز ، مناسبات انسانی و روان جامعه را طوری تحت تأثیر قرار داده که حتا با بهبود 
شرایط اقتصادی نیز اثرات منفی آن سال ها ادامه خواهد یافت.

۲ ادامه در صفحه

شرایط امروز پس از انقضای برجام
 پیش می آمد!

دور دوم مذاکرات برای بازگشت آمریکا 
بدون  نیز  توافق هسته ای سال 2۰15  به 
 9 جمعه  روز  در  مشخصی  نتیجه  هیچ 
آوریل 2۰21 پایان یافت. مذاکره کنندگان 
به  و  هفته  آخر  تعطیالت  گذراندن  برای 
احتمال زیاد برای رایزنی، به کشورهایشان 

بازگشتند. اگر مبنا را بر اظهارات شرکت 
کنندگان بگذاریم، با وجود ابراز خوش بینی 
به آینده این مذاکرات، تا کنون هیچگونه 
گشایشی حاصل نشده، اگرچه چنین به 
نظر می آید که گویا همه آماده برداشتن 

گام هایی برای باز کردن قفل هستند.

 جمعه  2۰ تا پنجشنبه 26 فروردین ماه 14۰۰خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

۱۸ ادامه در صفحه

ابهامات جدی در سیاست های دولت آمریکا
در قبال جمهوری اسالمی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

برخالف ایرانفروشی  به چین با عنوان »برنامه 25ساله همکاری های مشترک ایران 
و چین« و روسیه با عنوان »رژیم حقوقی دریای خزر« که با اعتراض افکار عمومی 
ایران همراه شده، امضای »برنامه جامع اقدام مشترک« با آمریکا با استقبال و شادی 
ساده اندیشانه ی گروهی از مردم به ویژه بخشی از قشر متوسط خوش نشین در تهران 

و کالنشهرها روبرو گشت. ....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

کشتار آبان98؛
 محمود صادقی:

 به شمخانی گفتم 
می خواهید همه 
را بکشید؟ گفت 

»ما می زنیم!«
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه 
محمود  اظهارات  اسالمی  جمهوری 
صادقی نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی را که در آن از علی شمخانی در 
مورد کشتار مردم در اعتراضات »آبان 
9۸« نقل قول آورده »بی اساس« خوانده 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.comwww.kayhanlife.com
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COMMUNITY

غربی ها در 
»گراندهتل« وین

 از جمهوری 
اسالمی چه 
خواستند؟

غربی ها در 
»گراندهتل« وین

 از جمهوری 
اسالمی چه 
خواستند؟ 

۱6 ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )214(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

فحاشی و توهین مقامات زشت رو و 
زشتگوی جمهوری اسالمی به مردم

۱۲ ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

6 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 9 حه
صف

 ۸

کاهش وزن در یک هفته 
با برنامه ای مؤثر

مشکالت رایج دندان ها و 
لثه در بارداری

اظهارات  این  و هشدار داده است که 
قطعاً »پیامدهای کالن امنیتی خواهد 
داشت.«محمود صادقی نماینده مجلس 
شورای اسالمی در یک مصاحبه گفت 
»من به آقای شمخانی اون روز گفتم

 آقا مردم  هستن اینا، ...

۱۷ ادامه در صفحه

۱۵ ادامه در صفحه

پیامدهای شوم جمهوری اسالمی در ایران:
فروپاشی اقتصادی و انحطاط اجتماعی

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
با رژیم اسالمی تروریست

 مذاکره نکنید!
3 ادامه در صفحه

  خامنه ای!
 مردم در سالی که »مانع زدایی« نامیده ای عزم خود 
را جزم کرده اند تا مانع اصلی را از سر راه بردارند

۴ ادامه در صفحه

شاهزاده رضا پهلوی:شاهزاده رضا پهلوی:نشست وین؛ مخالفان جمهوری اسالمی:نشست وین؛ مخالفان جمهوری اسالمی:

مذاکره در وین؛ »مذاکره در وین؛ »خطای استراتژیک دولتخطای استراتژیک دولت  روحانیروحانی«؟!«؟!

نه! تصمیم »رهبر« به معامله با نه! تصمیم »رهبر« به معامله با 
غرب بدون پذیرفتن مسئولیت!غرب بدون پذیرفتن مسئولیت!

نظام استوار بر 
»عّیاشی با قتل و 
شکنجه و آزار«؛ 

شباهت های 
سرکوب در ارتجاع 

سرخ و سیاه
گزارش »ترور خونین سرخ« در مجله 
نمایی  جهان«  مصور  »تاریخ  سوئدی 
کلی از چگونگی شکل گرفتن و ساختار 
و عملکرد سازمان امنیت در روسیه بعد از 
انقالب کمونیستی را ترسیم کرده است. 
نمایی که برای ما ایرانیان چندان ناآشنا  

ایرانفروشی؛ 
سیاست های 

استخراج بیت کوین 
در ایران به سود 

چینی ها و به زیان 
ایرانیان!

یک تولیدکننده  دستگاه های ماینر گفته 
که استخراج بیت کوین در ایران برای 
چینی ها به صرفه است چون اجازه دارند 
دستگاه های ماینر را با یک دهم قیمت 
توجه  با  ایرانیان  برای  اما  کنند  وارد 
دستگاه های  قیمت  و  برق  قیمت  به 
واردکننده، استخراج بیت کوین هزینه  
باالیی دارد.پس از آلودگی هوا در اکثر 
ایران در زمستان گذشته و  شهرهای 
قطع پی  در پی برق در اکثر استان ها، 
فعالیت مزارع استخراج رمزارز به ویژه 
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جمعه ۲0 تا پنجشنبه ۲6 فروردین ماه ۱۴00خورشیدی

»مشوق«های طرفین مذاکره
جمهوری اسالمی جمعه صبح کشتی 
کره ای »هانکوک چمی« را که ۱۵ دی 
پاسداران  سپاه  قایق های  توسط   99
انقالب اسالمی توقیف شده بود آزاد کرد. 
این کشتی با ناخدا و خدمه آن ساعت 6 
صبح جمعه به وقت ایران به سمت کره 
جنوبی حرکت کردند. کره  جنوبی به نوبه 
خود قول داده است برای آزاد ساختن ۷ 
میلیارد دالر پول حاصل از فروش نفت 
و گاز که در بانک های این کشور آسیایی 
مسدود شده  اقداماتی انجام دهد. رفع 
توقیف کشتی کره ای بدون اینکه پولی 
آزاد شده باشد را می توان گامی از سوی 
جمهری اسالمی برای تسهیل مذاکرات 
تفسیر کرد. البته در حاشیه نشست وین 
به جمهوری اسالمی پیشنهاد شده بود 
در قبال توقف غنی سازی ۲0 درصدی 
اورانیوم، یک میلیارد دالر از این پول ها 
جمهوری  که  پیشنهادی  شود.  آزاد 

اسالمی بالفاصله رد کرد.
نیز که دو هفته پیش  اروپا  اتحادیه 
اعالم کرده بود همزمان با آغاز مذاکرات 
وین نام سه نهاد و ۸ شخصیت حقیقی 
را در رابطه با سرکوب خونین خیزش 
تحریم های  فهرست  به  آبان  مردمی 
حقوق بشری خود اضافه خواهد کرد، 
این تصمیم را فعال به بایگانی سپرده 
بروکسل  در  اروپایی  مقام  یک  است. 
به کیهان لندن می گوید »تحریم های 
با  که  مذاکراتی  با  همزمان  جدیدی 
هدف برداشته شدن تحریم های آمریکا 
در جریان هستند، پیام خوبی نبوده و 
می توانست این مذاکرات را قبل از آغاز 
محکوم به شکست کند.« البته اروپا قبل 
از آن نرمش دیگری نیز از خود نشان داده 
بود. در جریان آخرین اجالس شورای 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه ای 
را که در محکومیت جمهوری اسالمی به 
دلیل مخفی کاری در برنامه اتمی و عدم 
همکاری با بازرسان آژانس تهیه کرده 
پشتیبانی  با  لحظه  آخرین  در  بودند، 
آمریکا پس گرفتند. آژانس بین المللی 
جمهوری  با  گفتگو  نیز  اتمی  انرژی 
اسالمی را در رابطه با یافتن آثار اورانیوم 
غنی شده در دو سایت اعالم نشده، فعال 
به تعویق انداخته است. رفتاری که به 
جمهوری اسالمی این فرصت را داده تا 
همزمان با گفتگوهای وین رسما اعالم 
کند که مقدار اورانیوم ۲0 درصدی اش 
به ۵۵ کیلو افزایش یافته بدون آنکه هیچ 
اعتراضی از سوی هیچ نهاد بین المللی  و 

یا کشوری صورت بگیرد.
»خط قرمز«های علی خامنه ای

عباس عراقچی معاون وزارت خارجه 
که ریاست هیات مذاکره  کننده جمهوری 
اسالمی را در وین عهده دار است، قبل از 
بازگشت به تهران در گفتگو با رسانه های 
داخلی ادعا کرد »نشانه هایی )در نشست 
بروز کرده است که آمریکایی ها  وین( 
در حال بررسی مواضع خودشان برای 
بازگشت به توافق هسته ای و رفع کامل 

تحریم ها هستند.« عباس عراقچی در 
پاسخ به پرسشی در رابطه با گسترش 
دیگر  موضوعات  به  هسته ای  توافق 
چون برنامه های موشکی و سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسالمی با قاطعیت 
اعالم کرد »ما هیچ مذاکراتی در مورد 
برجام نیز نخواهیم داشت چه رسد به 

مذاکرات فرابرجامی!«
موضع رسمی جمهوری اسالمی تا این 
لحظه، همان خط قرمز هایی است که علی 
خامنه ای تا کنون بارها بر آنها تاکید داشته 
است: برداشتن کلیه تحریم هایی که در 
زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ  و 
قبل از آن، چه در رابطه با برجام و چه 
حقوق بشر، فعالیت های تروریستی سپاه 
وضع  موشکی  برنامه های  و  پاسداران 
شده اند، عدم مذاکره در رابطه با برنامه های 
موشکی و سیاست های جمهوری اسالمی 
در منطقه، و راستی آزمایی حذف ۱600 
وضع  کنون  تا  آمریکا  که  تحریمی 
اسالمی  جمهوری  است.منظور  کرده 
غریب آبادی  کاظم  را  راستی آزمایی  از 
نماینده دولت حسن روحانی در سازمان 
توضیح  اتمی چنین  انرژی  بین المللی 
می دهد: »مفهوم راستی آزمایی این است 
که مثالً جمهوری اسالمی باید در حوزه  
فروش نفت بتواند قراردادهای نفتی اش 
را منعقد و نفتش را صادر کند و منابع 
کانال های  طریق  از  را  درآمدش  مالی 
بانکی به داخل منتقل کند و یا مصارف 
دیگری را برای آن در نظر بگیرد. یا در 
حوزه  بانکی بتواند تراکنش های مالی اش 
را از کانال های مالی مختلف انجام بدهد.« 
در حقیقت گرفتن هرگونه اهرم فشار از 
آمریکا در مذاکراتی که اگر به این شکل 
جمهوری  آن  برنده  تنها  شود،  انجام 

اسالمی خواهد بود.
البته مقامات جمهوری اسالمی ادعا 
می کنند که این خط قرمز ها را در قالب 
طرحی  با سه کشور اروپایی عضو برجام 
)بریتانیا، فرانسه و آلمان( در نشستی که 
۲9 مارس در فرانکفورت برگزار شد ارائه 
داده اند و مورد توافق »همه طرفین« نیز 
قرار گرفته است. آمریکا نیز، به گفته 
به  که  اسالمی  جمهوری  مقام  یک 
شرط فاش نشدن نام اش با خبرگزاری 
است،  کرده  گفتگو  »کیودو«  ژاپنی 
این پیشنهاد، یعنی لغو همزمان کلیه 
و مذاکرات  را »درک« کرده  تحریم ها 
وین تنها در مورد »تدابیری« است که 

در این جهت باید اتخاذ شوند.
ضد و نقیض های آمریکایی ها

مقامات  نقیض  و  ضد  پر  اظهارات 
آمریکایی نیز شک و شبهه های بسیاری 
در مورد سیاست های واشنگنتن در قبال 
جمهوری اسالمی به وجود آورده است. 
مقامات دولتی آمریکا از سویی می گویند 
به دنبال توافقی طوالنی تر و گسترده تر با 
جمهوری اسالمی هستند که هم »زمان 
گریز« را، که با تخلفات اخیر از یکسال 
به چند ماه کاهش یافته، افزایش دهد 
را چون ساخت  دیگری  و هم مسائل 
قابلیت حمل کالهک  با  موشک هایی 
هسته ای و سیاست های این جمهوری 
اسالمی را که ثبات و امنیت منطقه را به 

خطر انداخته در بر گیرد.
هیات  ریاست  که  مالی  برت  را
را  وین  در  آمریکایی  مذاکره کننده 
عهده دار است در چند مصاحبه اخیرش 
آمریکا  که  است  گفته  صراحت  به 
کرده  حذف  را  تحریم ها  می بایست 
یعنی  دیگر،  مورد  هر  در  مذاکره  و 
سیاست های  و  موشکی  برنامه های 
کند،  موکول  »بعد«  به  را  منطقه ای 
بدون آنکه در مورد  کدام »تحریم ها« و 
زمان این »بعد« توضیحاتی بدهد. حال 
آنکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت 
جو بایدن بارها گفته است که هرگونه 
تصمیمی با مشورت شرکای اروپایی و 
هم پیمانان منطقه ای گرفته خواهد شد. 
اگر اسرائیل را مهم ترین هم پیمان آمریکا 
در منطقه بدانیم، سخنان اخیر بنیامین 
نتانیاهو نشان از خالف این سخنان دارد 
و مشخص است که واهمه های کشورهای 
با  غیرمستقیم  مذاکرات  در  منطقه 
جمهوری اسالمی در نظر گرفته نشده اند.

نگرانی های کشورهای منطقه
تالش  به  اشاره  با  نتانیاهو  بنیامین 
می گوید  برجام  احیای  برای  آمریکا 
»هیچ توافقی که تهدیدی برای اسرائیل 
باشد ما را ملزم نخواهد کرد.« روزنامه 
»اورشلیم پست« به نقل از یک مقام 
سیاسی اسرائیلی می نویسد »اگر اظهارات 
رابرت مالی بازتاب سیاست های دولت 
آمریکا باشد، اسرائیل با آن مشکل جدی 
خواهد داشت.« همین مقام اسرائیلی 
می افزاید »رابرت مالی در مصاحبه های 
اخیر خود نه تنها به نقش مخرب ایران 
در منطقه اشاره ای نکرده بلکه اهمیت 
مشاوره با هم پیمانان منطقه ای را نیز 
مسکوت گذاشته است.« اسرائیل و البته 
پادشاهی سعودی خواهان مشارکت در 
گفتگوها با جمهوری اسالمی در مورد 
پرونده هسته ای و البته دیگر مشکالت 
منطقه هستند.در این میان، فیصل بن  
فرحان آل سعود وزیر خارجه پادشاهی 
سعودی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی 
»فرانس۲۴« قبل از آغاز نشست وین 
ما اطمینان داده اند که  بود »به  گفته 
در این مذاکرت و هر توافق جدیدی دو 
موضوع موشک های بالستیک و حمایت 
منطقه  در  مسلح  گروه های  از  ایران 
گنجانده خواهد شد« که البته تا کنون 
هیچکدام از این دو موضوع نه تنها روی 
میز قرار نگرفتند بلکه حتا اشاره ای هم 
به آنها در گفتگوهای جانبی نشده است.

که حضور جمهوری  است  مشخص 
اسالمی در مذاکرات وین تنها با هدف 
برداشته شدن تحریم ها است. دولت جو 
بایدن هم با آگاهی به این خواست در 
مذاکرات غیرمستقیم شرکت کرده است. 
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
پس از دور اول مذاکرات در روز سه شنبه 
گذشته در یک نشست مطبوعاتی در 
واشنگتن اعالم کرد: »ما آماده ایم گام های 
الزم از جمله رفع تحریم های ناسازگار 
با برجام را برداریم.« جمله ای که برای 
مقامات تهران این فرصت را به وجود 
آورد تا خود را پیروز دور اول این مذاکرات 

اعالم کند.                    احمد رأفت

جمهوری  ناکارآمدی  سال  چهل 
اسالمی و تحمیل مداوم هزینه های سوء 
مدیریت اقتصادی بر دوش مردم این 
روزها بیش از پیش نمایان شده و اثرات 
شوم خود را به نمایش گذاشته است.

 تشکیل صف های طوالنی برای تهیه 
سهمیه بندی  ضروری  خوراکی  مواد 
درآمدهای  درصدی،   ۵0 تورم  شده، 
و  خرید  سبد  شدن  کوچک  ناچیز، 
سفره خانوارها، شکاف طبقاتی عمیق 
میان بدنه حاکم و مردم، و قرار گرفتن 
بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر 
همگی نتیجه انقالب ۵۷ با شعار برابری 
و عدالت اقتصادی و عملکرد حکومتی 
است که رهبر آن می خواست پول نفت 
را سر سفره مردم بیاورد و در وعده ای 
ناممکن حتا آب و برق را رایگان کند!

اما اکنون به روزگاری رسیده ایم که 
پلیس و بازرسان وزارتخانه های صنعت 
و جهاد کشاورزی اتومبیل  های حمل 
مرغ را تا محل توزیع اسکورت می کنند!

آوارهای گرانی
صدها  روحانی  دولت  که  حالی  در 
هزار دالر بودجه کشور را در یک اقدام 
ارز ۴۲00 تومانی به  رانتی به عنوان 
مافیاهای واردات نهاده های دامی داد 
اما مرغداران و دامداران رنگ نهاده های 
دامی یارانه ای را هم ندیدند و در بازار 
مثل  دامی  نهاده های  قیمت  نیز  آزاد 
سویا و ذرت به صورت هفتگی افزایش 
دو  از  بیش  که  بحرانی  پی  در  یافت. 
سال است ادامه یافته بازار مرغ ایران 
چنان نابسامان شده که مردم ناچارند 
با  برای دریافت سهمیه دو عدد مرغ 
نرخ دولتی آنهم با ثبت شماره ملی، از 
صبح زود در صف بایستند! به همین 
دلیل این مرغ در طنزی سیاه و تلخ به 

»مرغ سحر« معروف شده!
این نابسامانی تحقیرآمیز تنها در بازار 
مرغ نیست بلکه از یک بازار بر سر بازار 
دیگر آوار می شود. قبل از مرغ، روغن 
و تخم مرغ و پیش از آن گوشت قرمز؛ 
یک روز پوشک بچه و روز دیگر شکر!

اساسی  کاالهای  گرانی  و  کمبود 
پیدای  یکسوی  فقط  اما  ضروری  و 
آبرودار  مردمی  آنسو،  در  ماجراست. 
تا همین  آنها  از  بسیاری  که  هستند 
چند ماه یا چند سال قبل در دسته 
»اقشار متوسط« طبقه بندی می شدند 
اما از بین رفتن هر روزه ارزش پول ملی 
در کنار عدم افزایش درآمدها آنها را به 

زیر خط فقر رانده است.
ایران  داخل  کارشناسان  برآوردهای 
حقایقی هولناک را از اکثریت جمعیت 
ایران بیان می کند؛ خانوارهایی که ۷۲ 
تشکیل  را  کشور  جمعیت  از  درصد 
و  توکلی  احمد  گفته  به  و  می دهد 
ارزیابی مجلس شورای اسالمی مستحق 
دریافت اعانه هستند تا بتوانند هزینه 

ضروری زندگی خود را تأمین کنند.
فاصله ی عمیق اکثریت و اقلیت

در مقابل این طبقات وسیع اکثریت 
و در حالی که طبقه متوسط در جامعه 
ایران در حال محو شدن است، اقلیتی 
پولدار و ثروتمند هستند که برخی از 
آنها ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند 
و زندگی آنها هیچ تناسبی با زندگی 
بیشتر مردم ندارد و طبیعتا هیچ درکی 

از رنج عمومی نیز ندارند.
در  ایران  مردم  بیشتر  عمومِی  فقر 

ماه های گذشته جلوه هایی دردناک پیدا 
کرده و پدیده هایی نادر را در جامعه به 

نمایش گذاشته است.
فهرست مواد غذایی هزاران خانواده 
به  مرسوم،  خوراکی های  حذف  با 
میوه های  و  مرغ  پوست  استخوان، 
است.  کرده  تغییر  پالسیده  و  خراب 
شهر  جنوب  در  یی  ن ها ا ر رستو
و  برنج پخته  چلواستخوان که شامل 
اسکلت مرغ یا گاو یا گوسفند است سرو 
بازار تجریش چلو  می کنند. حتی در 
سیب زمینی و ساندویچ سیب زمینی و 
تخم مرغ آب پز غذای پُرخریدار از سوی 
مردم است.آمارها نشان می دهند که 
ضروری  خوراکی  مواد  مصرف  سرانه 
و  تخم مرغ  و  مرغ  و  گوشت  چون 
ایران  لبنیات و میوه و سبزیجات در 
بر  است.  پیدا کرده  به شدت کاهش 
بستر واقعیت های جامعه خانواده هایی 
از  بسیاری  و  نیستند  بیکار  لزوما  که 
آنها شاغل و کارمندند، برای هفته های 
متوالی توان خرید گوشت قرمز را ندارند 
و مرغ برای آنها به غذایی لوکس تبدیل 
شده است. بدیهی است برای میلیون ها 
پوشش  زیر  خانوار  میلیون ها  و  بیکار 
بهزیستی و »کمیته امداد« سیر کردن 
با ارزان ترین مواد خوراکی  شکم حتا 
نیز، مشکلی بزرگ و گاه حل نشدنی 

به شمار می رود.
نفتی  ذخایر  چهارمین  دارای  ایران 
دنیا و دومین ذخایر گاز جهان و دیگر 
منابع ارزشمند طبیعی، ذخایر معدنی 
ثروت آوری  باالی  پتانسیل های  و 
هرچند  است.  توریست  جذب  چون 
بسترهای جذب سرمایه گذرای مستقیم 
رشد  ایجاد  و  خارجی  غیرمستقیم  و 
در  ثروت  تولید  و  مثبت  اقتصادی 
ایران فراهم است اما به دلیل کمبود 
ناکارآمدی  و  الزم  زیرساخت های 
از  پر  ایدئولوژی  همچنین  و  مقامات 
حاکم  نظام  ممنوعیت  و  محدودیت 
و تنش زایی های پی  در پی و مزمن، 
اقتصاد ایران در ناامنی تمام عیار رو به 

فروپاشی رفته است.
جامعه شناسان  برخی  عقیده  به 
تک  توسعه های  با  همراه  »تبعیِض 
نادر  پدیده ای  در  بُعدی« سبب شده 
در  توسعه یافتگی  افزایش  وجود  با 
آمار، فقر نیز در جامعه ایران افزایش 
پیدا کند بطوری که بر اساس آخرین 
برآوردها 60 درصد جمعیت کشور زیر 
خط فقر قرار دارند. درواقع، جمهوری 

اسالمی با توهم توسعه یافتگی بخش 
زیادی از ثروت کشور را میان یک اقلیت 
که بدنه ی باالدست حکومت را تشکیل 
می دهند تقسیم کرده و بقیه مردم را 
به حال خود رها ساخته تا هر سال و 
هر ماه بیشتر به قعر خط فقر فرو روند.

کشور ثروتمند و مردم تنگدست
»بدمسکنی«  با  حاال  تا  که  مردمی 
روبرو  بیکاری  و  »حاشیه نشینی«  و 
مفرط«  »گرسنگی  با  اکنون  بوده اند، 
و »زباله گردی« و »سوء تغذیه« دست 
که  کشوری  می کنند.در  نرم  پنجه  و 
تا  مردم  است،  آن  پوست  زیر  ثروت 
کمر در سطل های زباله خم می شوند 
برای سیر  پسمانده خوراکی  شاید  تا 
کردن شکم بیابند و یا لباس و وسیله 

کهنه ای پیدا کنند.
از  تنها بخشی  کوچک شدن سفره 
نتایج فقر است؛ مدت ها پیش از مواد 

خوراکی، مواردی چون ورزش، کتاب، 
فیلم، آموزش غیردرسی، سفر، تفریح 
از  بسیاری  زندگی  از  درمان  حتی  و 
مردم حذف شده. این شرایط به شدت 
روان  و  انسانی  مناسبات  ناعادالنه ، 
جامعه را طوری تحت تأثیر قرار داده که 
حتا با بهبود شرایط اقتصادی نیز اثرات 

منفی آن سال ها ادامه خواهد یافت.
افزایش بزهکاری های اجتماعی یکی 
تنگدستی  و  فقر  پیامدهای  از  دیگر 
نیز  ایران  امروز  جامعه  در  که  است 
اعالم  به  بنا  است.  نمایان  روشنی  به 
رئیس پلیس تهران بیش از نیمی از 
توسط  پایتخت  در  ُخرد  سرقت های 
هیچ  که  می گیرد  صورت  افرادی 
پرونده و سابقه بزه نداشته اند اما بر اثر 
فقر دزدی می کنند. جمهوری اسالمی 
برای این افراد اصطالح »سرقت اولی« 

را به کار می برد!
 ، بی ا خو ر گو  ، بی ا تن خو ر کا
کانتینرخوابی، فاضالب خوابی، افزایش 
آمار  افزایش  کودکان،  ازدواج  آمار 
طالق،  آمار  افزایش  تحصیل،  ترک 
بدن،  اعضای  و  مخدر  مواد  قاچاق 
رواج مشاغل کاذب چون دستفروشی، 
افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، 
کارگران و افراد تحصیلکرده از ایران، 
همگی از جمله عوارض گسترش فقر 
و بیکاری در ایران است. افزایش آمار 
خودکشی از جمله خودکشی نوجوانان 
نیز از دیگر پیامدهای فقر و تبعیض و 
اختالف طبقاتی در ایران است. ده ها 
نوجوان طی یک سال گذشته پس از 
امکان  دادن  از دست  با  شیوع کرونا، 
تحصیل حضوری به دلیل نداشتن تلفن 
کالس های  در  شرکت  برای  تبلت  یا 

آنالین دست به خودکشی زدند.
همچنین در سال های گذشته به دلیل 
تنگدستی از یکسو مهاجرت از روستاها 
حاشیه  به  کوچک  شهرستان های  و 
شغل  یافتن  امید  به  بزرگ  شهرهای 
افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر به 
دلیل افزایش سه تا پنج برابری اجاره بهای 
مستأجر  جمعیت  از  بخشی  مسکن 
ساکن در محله های شهری به محله های 
موضوع  این  شده اند.  رانده  حاشیه ای 
سبب شده پدیده حاشیه نشینی نه فقط 
امروز بلکه یکی از بزرگترین معضالت 
برخی  اساس  بر  باشد.  ایران  آینده 
مقامات  از سوی  شده  اعالم  آمارهای 
چهارم  یک  حدود  اسالمی  جمهوری 
از جمعیت ایران حاشیه نشین هستند.

و  جامعه شناسان  میان،  این  در 
که  حالی  در  معتقدند  اقتصاددانان 
طبقات متوسط سهم بزرگی در توسعه 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به عهده 
دارند و در آموزش  و پیگیری حقوق 
ایفا  زیادی  نقش  سیاسی  و  مدنی 
می تواند  طبقات  این  محو  می کنند، 
آسیب های زیادی به جامعه وارد کرده 

و آن را به شدت تضعیف کند.
فقر، عمیق،  طبقاتی   اختالفات 

 تبعیض، نابرابری، محرومیت و حسرت
برای داشتن غالب مردم   مداومی که 
سر آن  با  زندگی  روزمره   بدیهیات 
دگرگونی سبب  چنان  دارند  کار   و 
 هنجارهای اجتماعی شده که ارزش های
 فرهنگی و اجتماعی را به شدت تحت
نیروی از  بخشی  و  داده  قرار   تأثیر 
می بایست کشور  آینده ی   نسل های 
شود پیامدها  این  با  مقابله   .صرف 
روشنک آسترکی

پیامدهای شوم جمهوری اسالمی در ایران:
فروپاشی اقتصادی و انحطاط اجتماعی

=شرایط به شدت ناعادالنه در ایران امروز ، مناسبات انسانی و روان جامعه را طوری تحت 
تأثیر قرار داده که حتا با بهبود شرایط اقتصادی نیز اثرات منفی آن سال ها ادامه خواهد یافت.

از صفحه 1

برخالف ایرانفروشی  به چین با عنوان 
»برنامه ۲۵ساله همکاری های مشترک 
ایران و چین« و روسیه با عنوان »رژیم 
اعتراض  با  که  خزر«  دریای  حقوقی 
افکار عمومی ایران همراه شده، امضای 
»برنامه جامع اقدام مشترک« با آمریکا 
ساده اندیشانه ی  شادی  و  استقبال  با 
از  بخشی  ویژه  به  مردم  از  گروهی 
قشر متوسط خوش نشین در تهران و 

کالنشهرها روبرو گشت. 
قهرمانانه«  »نرمش  عنوان  به  آنچه 
قلمداد شد، به سود و با رضایت رژیم 
عملکرد  اعتبار  به  زیرا  بود  اسالمی 
هم  مقامات،  اعتراف  همچنین  و 
با  را  مخفی  فعالیت های  می توانست 
بین المللی  آژانس  بازرسی های  وجود 
انرژی اتمی در کشور پهناور ایران که 
دارد،  پنهانکاری  برای  بسیار  امکانات 
پیش ببرد و هم پس از انقضای تعهدات 
۱0 و ۱۵ ساله ، برجام دیگر موضوعیتی 
انقالب  صادرکنندگان  و  نمی داشت 
اسالمی همزمان که از مواهب مادی و 
مالی برجام برخوردار می شدند، پس از 
انقضای دوران تعهدات نیز می توانستند 

از سالح اتمی خود رونمایی کنند!

این خیاالت خوش در عبارت »نرمش 
»نرمش«  بود.  آشکار  نیز  قهرمانانه« 
اگر نتیجه ی پیروزمندانه نداشته باشد، 
چرا باید آن را »قهرمانانه« نامید؟! این 
پیروزی قرار بود پس از انقضای برجام 
مدال قهرمانی اتمی بر گردن جمهوری 
اسالمی بیاویزد. اما با دولت ترامپ همه 

چیز به کابوس تبدیل شد.
ما ایرانیان بر اساس تجارب و شناخت 
خود بیش از هر رسانه و سیاستمداری 
در جهان می توانیم درک کنیم که اگر 
آمریکا از برجام خارج نمی شد، مشکالت 
کنونی نه با یک رژیم ضعیف و بی منابع 
بلکه با یک جمهوری اسالمی یاغی تر و 
سرکش تر پس از انقضای »برجام« پیش 
خمینی  روح اهلل  که  همانطور  می آمد! 
جام زهر را نوشید تا »قهرمانانه« بودن 
آن »نرمش« بعدها با »سالح های اتم و 
لیزر« و برنامه اتمی نظام به اثبات برسد، 
علی خامنه ای نیز »امام حسن« شد تا با 
»نرمش قهرمانانه«  منابع مالی الزم را 
برای اهداف و اقتدار جمهوری اسالمی 

به دست بیاورد. 
اما خروج آمریکا از برجام این خیاالت 
را نقش بر آب و رژیم ایران را آچمز کرد. 

خنده های محمدجواد ظریف و عباس 
عراقچی به پرخاش و ترش رویی تبدیل 
شد و توافق اتمی پیش از آنکه به پایان 
برسد، غرب را در شرایطی قرار داد که 
پس از انقضایش در آن قرار می گرفت! با 
این تفاوت بسیار مهم که آن زمان غرب 
هیچ حرفی علیه برنامه  اتمی جمهوری 
اسالمی و توافقی که خود آن را امضا 
رژیم  اگر  البته  نمی داشت!  بود  کرده 
ایران می توانست در برابر جنبش های 
تا آن  اجتماعی و دشمنان منطقه ای 

زمان دوام بیاورد.
جمهوری اسالمی هرگز مانند امروز 
ضعیف و ذلیل نبوده است. از همین رو 
خامنه ای برخالف همه الف و گزاف ها 
آرزو دارد برجام احیا شود و فکر می کرد 
با دولت بایدن به سرعت چنین خواهد 
بعالوه  پنج  کشورهای  دست   شد! 
یک نیز هرگز به این اندازه باز نبوده 
که  اینست  در  مشکل  منتها  است. 
غرب می بایست سرانجام به این نتیجه 
برسد که: جمهوری اسالمی نه یکی از 
خوِد  بلکه  مشکل،  حل  برای  طرفین 
مشکل است! راه حل در مردم ایران و 

پشتیبانی از آزادیخواهی آنهاست. 

ابهامات جدی در سیاست های دولت آمریکا
در قبال جمهوری اسالمی

شرایط امروز پس از انقضای برجام پیش می آمد!
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انیس کلمر

رئیس جدید سازمان عفو بین الملل یک بانوی 
کارشناس اعدام های فراقانونی و خودسرانه است

 ، ی غر ا ز نین  ز نا =
ده ها  و  نمازی  سیامک 
زندانی دوتابعیتی دیگر در 
انتظار  در  ایران  زندان های 
تروریست های  با  مبادله 
دالالن  اسالمی،  جمهوری 
و  هسته ای  صنایع  خرید 
از  پول  دریافت  با  و  نظامی 

انگلستان هستند.
انیس کلَمر بازرس ویژه سازمان ملل 
زمینه  در  طوالنی  تجربه  که  متحد 
در  فراقانونی  و  خودسرانه  اعدام های 
دیکتاتوری  رژیم های  با  کشورهای 
دارد، به ریاست سازمان عفو بین الملل 
برگزیده شده است. او قرار است چهار 
سال در این سمت انجام وظیفه کند.

ست  ا نسوی  ا فر که  کلَمر  نیس  ا
پرونده  چند  به  رسیدگی  مسئولیت 
مهم و پر سر و صدا از جمله قتل جمال 
قاشقجی نویسنده اهل عربستان را به 

عهده داشته است.
کسانی که با انیس کلَمر آشنا هستند، 
شجاع،  زنی  را  ساله   ۵6 بانوی  این 
و  بشر  حقوق  مسائل  به  آگاه  بسیار 

دارای پشتکار فراوان می شناسند.
در  تدریس  بر  عالوه  کلَمر  دکتر 
نهادهای  در  سال  چندین  دانشگاه، 
سازمان  نند  ما لمللی  بین ا معـتبر 
ی  ن ها ما ز سا  ، لملل بین ا عفو 
و  بشر  حقوق  از  دفاع  غیردولتی 
است. بوده  فعال  سازمان ملل متحد 

وی از فرانسه به خاطر عدم رسیدگی 
فرانسوی  جهانگردان  سرنوشت  به 
بازداشت شده در عراق به شدت انتقاد 

دولت  به  نیز  انتقاداتی  او  بود.  کرده 
قاسم  شدن  کشته  مورد  در  آمریکا 

سلیمانی وارد نموده بود.
گزارش تحقیقی انیس کلَمر در رابطه 
به پرونده کشته شدن جمال قاشقجی 
سال  در  عربستان  اهل  روزنامه نگار 
۲0۱۸ در ترکیه با سر و صدای زیاد 
خبرگزاری  روایت  به  و  بود  همراه 
عربستان  ارشد  مسئول  یک  فرانسه 
به مرگ  تهدید  بار  دو  را  او  سعودی 

کرده بود.
کلَمر در مقام گزارشگر ویژه سازمان 
حقوق  نقض  مورد  در  کنون  تا  ملل 
بشر در بیش از 30 کشور جهان فعال 
بوده است و مقاالت و نقدی نیز درباره 
حقوق بشر، آزای بیان و انجمن دفاع از 
حقوق پنأهندگان منتشر نموده است.
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کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

ی  بعد نشست  =
برجام  مشترک  کمیسیون 
جمعه 9 آوریل در وین برای 
دور دوم مذاکرات در تالش 
جهت احیای توافق هسته ای 

برگزار خواهد شد.
کارشناسی  گروه  =دو 
جنبه های  بررسی  جهت 
فنی و جزئیات مربوط به لغو 
تحریم ها و مسائل هسته ای 
به  آغاز  سه شنبه  عصر  از 
کار  نتیجه  باید  و  کار کرده 
خود را روز جمعه در اختیار 
برجام  مشترک  کمیسیون 

قرار دهد.
جمهوری  =رسانه های 
اسالمی با هوچیگری فریاد 
مقابل  در  معترض  زن  یک 
عباس  خروج  هنگام  هتل 
ناکام«  »حمله  را  عراقچی 
خواندند. این ایرانی معترض 
چرا  پرسید:  عراقچی  از 
وطن ما را فروختید؟ کاظم 
ه  ا همر که  ی  د با یب آ غر
برو  گفت:  بود  قچی  عرا

گمشو!
مذاکرات  اول  دور  رأفت -  احمد 
غیرمستقیم جمهوری اسالمی با آمریکا 
که سه شنبه صبح 6 آوریل ۲0۲۱ در 
مشخص  نتیجه  بدون  شد،  آغاز  وین 
یافت.  پایان  ادامه آن  به  با تصمیم  و 

در  باقیمانده  کشور  پنج  نمایندگان 
برجام )چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا 
و آلمان( مذاکرات جداگانه با جمهوری 
را در دو هتل وین  آمریکا  و  اسالمی 
ادامه  دارند  قرار  یکدیگر  کنار  در  که 

خواهند داد.
نمایندگان  که  نشست  اولین  در 
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بین 
به  تصمیم  بودند،  تردد  در  هتل  دو 
تشکیل دو کارگروه تخصصی در زمینه 
و  اسالمی  جمهوری  هسته ای  برنامه 
لغو احتمالی برخی تحریم های آمریکا 

گرفته شد.
انریکه مورا از همکاران جوزپ بورل 
مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت 
اتحادیه اروپا که در مذاکرات وین نقش 
است،  عهده دار  را  کننده  هماهنگ 
فروردین   ۱۷ سه شنبه  روز  نشست 

نشست وین؛ ادامه مذاکره در روز جمعه؛

 مخالفان جمهوری اسالمی: با رژیم اسالمی تروریست 
مذاکره نکنید!

نشست اعضای باقی مانده برجام در وین؛ سه شنبه 6 آوریل 2۰21

کمیسیون مشترک برجام را »سازنده« 
خواند. انریکه مورا در توئیتی صحبت 
از انگیزه های مشترک برای یک روند 
در  است  افزوده  و  کرده  دیپلماتیک 
اولین  جّو  به  توجه  با  آینده  روزهای 
روز مذاکرات، تماس های جداگانه خود 
را با طرفین مربوطه از جمله آمریکا 

تشدید خواهد کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در 
نشست وین نیز در پایان این جلسه 
در توئیتی نوشت، مذاکرات کمیسیون 
مشترک برجام »موفقیت آمیز« بود و 
دو گروه از کارشناسان در زمینه های 
وظیفه  هسته ای،  مسئله  و  تحریم ها 
که  مشخصی  اقدامات  تا  ند  یافته ا
تهران و واشنگتن برای اجرای کامل 
برجام باید انجام دهند، مورد بررسی 
امشب  از  کارگروه ها  این  دهند.  قرار 
آغاز  را  خود  کار  آوریل   6 سه شنبه 
روسیه  نماینده  اینهمه  با  کرده اند. 
و  تحلیلگران  از  بسیاری  مانند  نیز 
مقامات سیاسی معتقد است »احیای 
برجام فوری نخواهد بود و احتیاج به 

زمان دارد«.
دائم  نماینده  روانچی  تخت  مجید 
ملل  سازمان  در  اسالمی  جمهوری 
این  در  را  عراقچی  عباس  که  متحد 
اولین  نیز  می کند  همراهی  نشست 
مثبت  سه شنبه  روز  در  را  گفتگوها 
ارزیابی کرده و به برخی روزنامه نگاران 
گفته است این »مذاکرات می توانند یک 
موقعیت برد- برد برای همه باشند«. 
مجید تخت روانچی در توئیتی نوشت: 
تا کنون برای  »ایاالت متحده آمریکا 
بازگشت به برجام تالش موفقی نداشته 
و اینبار نباید فرصت را از دست بدهد!« 

نماینده جمهوری اسالمی در سازمان 
دیگر  بار  خود  توئیت  در  متحد  ملل 
شرط علی خامنه ای را برای بازگشت 
آمریکا به برجام تکرار کرده و نوشته 
است: »اگر تحریم های آمریکا برداشته 
شود، ایران نیز به تعهدات هسته ای خود 

باز خواهد گشت«.
گفته  آمریکا  که  حالیست  در  این 
تحریم های  از  برخی  درباره  است 
ناسازگار با برجام ممکن است تجدید 
نظر شود. از سوی دیگر، رابرت مالی 
آمریکا  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده 
هیأت  سرپرستی  که  ایران  امور  در 
را در گفتگوهای وین  ایاالت متحده 
به  کشورش  بازگشت  دارد  عهده  بر 
توافق هسته ای را برای »حفظ منافع 
این کشور« حیاتی اعالم کرده است. 
رابرت مالی در  البته در صحبت های 

این روزها تناقضات آشکاری مشاهده 
می شود. نماینده ویژه وزارت خارجه 
آمریکا در امور ایران که جمعه گذشته 
برداشتن  با  باید  واشنگتن  بود  گفته 
به  تشویق  را  تهران  تحریم ها  برخی 
بازگشت به تعهدات برجامی خود کند، 
در گفتگوی دیگری که روز سه شنبه 
پخش  آمریکا  رادیویی  شبکه  یک  از 
بایدن  جو  دولت  که  کرد  تاکید  شد 
و  جامع تر  توافقی  به  رسیدن  پی  در 
از برجام است، توافقی که  طوالنی تر 
اتمی  از  اعم  ایران  فعالیت های  تمام 
ایاالت  و  بگیرد  دربر  را  منطقه ای  و 
متحده هیچ عجله ای هم برای رسیدن 

به توافق ندارد.

پایان  در  که  کارشناسی  گروه های 
شدند  تشکیل  سه شنبه  روز  نشست 
قرار است نتیجه رایزنی های خود را در 
روزهای آینده در خصوص جنبه های 
فنی و جزئیات مسائل مربوط به لغو 
تحریم ها و مسائل هسته ای در اختیار 
مشترک  کمیسیون  آینده   نشست 
برجام که جمعه برای بار دوم در وین 
تشکیل جلسه خواهد شد ارائه دهند. 
بررسی  کارشناسی  گروه  رایزنی های 
از  اسالمی  جمهوری  برای  تحریم ها 
اولویت ویژه ای برخوردار است. حضور 
نمایندگان بانک مرکزی، وزارت نفت و 
سازمان انرژی اتمی در هیاتی که عباس 
عراقچی را همراهی می کند حکایت از 
اهمیت برداشته شدن تحریم ها برای 
جمهوری اسالمی دارد. این در حالیست 
که پیشتر جمهوری اسالمی پیشنهاد 
میلیارد  یک  ساختن  آزاد  غیررسمی 
دالر از دارایی های خود در قبال توقف 

غنی سازی ۲0 درصدی را رد کرد.
وین،  نشست  حاشیه  در  همزمان 
هنگام خروج عباس عراقچی و هیأت 
همراهش از گراند هتل پس از دیدار 
با نمایندگان سه کشور اروپایی، یکی 
این  مقابل  در  که  تظاهرکنندگان  از 
هتل اجتماع کرده بودند آنها را خائن 
کرد.  وطن فروشی  به  متهم  و  خواند 
جمهوری  نماینده  غریب آبادی  کاظم 
انرژی  بین المللی  اسالمی در سازمان 
اتمی خطاب به این معترض گفت »برو 
گمشو!« رسانه های جمهوری اسالمی 
»حمله  هوچیگری  با  را  اعتراض  این 
خواندند!  عراقچی  عباس  به  ناکام« 
رسانه های وابسته به جمهوری اسالمی 
از پلیس اتریش خواهان تشدید مراقبت 
از نمایندگان جمهوری اسالمی و حفظ 

امنیت آنها شدند!

مخالفان جمهوری اسالمی با شعار نه به جمهوری اسالمی در برابر هتل مقامات رژیم ایران در وین؛ 6 آوریل 2۰21

سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی

وزیر خارجه آمریکا از رژیم جمهوری اسالمی 
خواست سیامک نمازی را آزاد کند

و  د ی  ز نما مک  =سیا
هزار روز بدون یک ساعت 
رژیم  زندان  در  مرخصی 
والیت فقیه اسیر بوده است.

وزیر خارجه آمریکا در یک پیام توئیتری 
خواست  اسالمی  جمهوری  رژیم  از 
دوتابعیتی  شهروند  نمازی  سیامک 

ایرانی- آمریکایی را آزاد کند.
آنتونی بلینکن خواستار آزادی سیامک 
شده  گروگان هایی  دیگر  و  نمازی 
در  مدت هاست  غیرقانونی  بطور  که 
بسر  فقیه  والیت  رژیم  زندان های 

می برند.
سیامک نمازی در سال ۱39۴ در سفر 
به ایران بازداشت شد. باقر نمازی پدر 
بازنشسته  کارمند  سیامک  ساله   ۸۲
سازمان ملل و معاون پیشین سردبیر 
کیهان اینترنشنال )کیهان انگلیسی( 
ایران  به  برای بررسی وضع فرزندش 
رفت. اما رژیم جمهوری اسالمی او را 
سپس  و  کرد  زندانی  و  دستگیر  نیز 
پدر و پسر هر یک به ۱0 سال زندان 

محکوم شدند.
باقر نمازی دو سال قبل برای درمان 
او  به  و  به مرخصی رفت  بیماری اش 
دوران  باقیمانده  می تواند  شد  گفته 
با پرداخت پول بخرد  را  حبس خود 
ندارد.به  را  ایران  از  خروج  اجازه  اما 
زندانی  که  روزی  از  نمازی  سیامک 
نیز  ساعت  یک  حتی  کنون  تا  شده 
در  بلینکن  نداده اند.آنتونی  مرخصی 
دوهزارمین روز زندانی شدن سیامک 
فقیه  والیت  رژیم  است  خواسته 
و  ناعادالنه  که  را  گروگان هایی  کلیه 
کشیده  بند  به  ایران  در  غیرقانونی 

است، آزاد کند.
در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت 

ایاالت  خارجه  وزارت  در  ایران  امور 
متحده نیز در توئیتی به زبان فارسی، 
و  ناعادالنه  اسارت  روز  هزارمین  دو 
برای  را  نمازی  سیامک  غیرقانونی 
و  خوانده  وحشتناک  نزدیکانش  و  او 
بازداشت  نوشته: عمل منزجر کننده 
به  دستیابی  برای  نمازی  سیامک 
منافع سیاسی، فورا باید متوقف شود 
پدرش  و  سیامک  که  زمانی  تا  ما  و 
دوباره به خانواده خود ملحق نشوند، 
آرام نخواهیم نشست.در توئیت فارسی 
وزارت خارجه آمریکا در پیام دیگری 
عماد  شده  خواسته  ایران  رژیم  از 
شرقی و مراد طاهباز را که به اشتباه 
بازداشت شده اند، نیز آزاد نماید.جک 
سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در 
 CBS شبکه  با  گفتگو  در  فوریه  ماه 
با  تماس ها  آغاز  از  اس(  بی  )سی 
تهران برای آزادی زندانیان دوتابعیتی 
بوده  گفته  بود.سالیوان  داده  خبر 
حبس  ادامه  شرایطی  هیچ  تحت  ما 

آمریکایی ها  غیرقانونی  و  ناعادالنه 
ماه  نمی پذیریم .اواسط  را  ایران  در 
فوریه، سه آمریکایی که در زمان های 
در  بودند  زندانی  ایران  در  مختلف 
نشست آنالین »باشگاه ملی مطبوعات 
آمریکا« از دولت بایدن خواسته بودند 
را  ایران  با  هسته ای  توافق  موضوع 
به  جدید،  توافق  به  رسیدن  برای 
آزادی گروگان ها در ایران منوط کند.

نشست  این  در  کنندگان  شرکت 
گروگان  روزن  بری  از:  بودند  عبارت 
اشغال سفارت آمریکا در تهران، نزار 
زاکا و ژیائو وانگ که به اتهامات واهی 
و  بازداشت  ایران  در  سال ها  امنیتی 
دو سال پیش با فشارها و تالش های 
در  وانگ  شدند.ژیائو  آزاد  بین المللی 
سال ۲0۱9 با وساطت دولت سوئیس 
با مسعود سلطانی پژوهشگر سلول های 
بنیادی که در آمریکا به جرم دور زدن 
تحریم ها برای رژیم ایران زندانی بود، 

مبادله شد.

کلَمر  انیس  که  مسائلی  نخستین  از 
در مسئولیت جدید با آن روبروست، 
گروگانگیری ایرانیان دوتابعیتی است 
دیدار  برای  ایران  به  سفر  هنگام  که 
خانواده و بستگان نزدیک بیمار و یا 
شرکت در مراسم خاکسپاری آنها در 
این سال ها  بوده است که وی حتما 

با این مسائل به خوبی آشنایی دارد.
در حال حاضر چند زندانی و گردشگر 
فرانسوی، آمریکایی، آلمانی، اتریشی، 
زندان های  در  دوتابعیتی  و  انگلیسی 
ن  ا ر دو اسالمی  جمهوری  ژیم  ر
رژیم  و  می گذرانند  را  طاقت فرسایی 
باج  آنها  آزادی  ازای  در  فقیه  والیت 
رتکلیف  زاغری-  نازنین   می خواهد. 
و سیامک نمازی و ده ها تن دیگر از 

آن جمله اند.
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= پیام ما به حاکمان چین 
مشخص است: ما ملت ایران 
محترمانه،  روابط  خواهان 
دوستانه و برابر با تمام ملل 
کهن  ملت  با  ازجمله  دنیا 
بار  زیر  اما  هستیم؛  چین 
قراردادهای خائنانه ای که از 
سوی رژیم منزوی و نامشروع 
جمهوری اسالمی بسته شود، 
با  ایران  مردم  ما  نمی رویم. 
که  می گوییم  بلند  صدای 
جمهوری اسالمی، منتخب و 
نماینده  ما نیست و عمر این 
حکومت واپسگرا به سر آمده.
=بیش از سه دهه پیش، 
طی سخنرانی هایی، هشدار 
دادم که اگر جمهوری اسالمی 
از  نشانی  کمترین  بماند، 
ارضی  تمامیت  و  استقالل 
ماند.  نخواهد  باقی  ایران 
امروز، شاهدید که این رژیم 
ضدایرانی برای بقای خود از 
هیچ خیانتی به ایران فروگذار 
نمی کند. فرصت اندک است 
در  و خاک کشورمان  و آب 
از  اما،  تهدید جدی.  معرض 
میان برداشتن این تهدید و 
گزند دشمن  از  ایران  نجات 
داخلی و طمع کاران خارجی، 
در  ماست.  خود  دستان  در 
همان سخنرانی ها تاکید کردم 
که هیچ قدرت و دولت خارجی 
سرنوشت  نمی تواند  هرگز 
خواست  خالف  بر  را  ایران 
ملت ایران تعیین کند. عامل 
تعیین کننده در جامعه ایران، 

قدرت ملت است.
هم میهنانم،

همانطور که بسیاری از شما می دانید، 
هر روز ادامه تسلط جمهوری اسالمی 
معنای  به  ایرانی  و  ایران  بر سرنوشت 
ضعیف تر شدن کشورمان است، و عقب 
افتادن بیشتر از قافله پیشرفت جهانی. 
هر روز ادامه حکومت جمهوری اسالمی، 
برای  بیشتر  فقر  و  با فساد  برابر است 
برای  فرصت ها  نابودی  و  ایران  مردم 

شاهزاده رضا پهلوی:  

 خامنه ای! مردم در سالی که »مانع زدایی« نامیده ای عزم خود را جزم 
کرده اند تا مانع اصلی را از سر راه بردارند

نسلی دیگر.
امروز، جمهوری اسالمی در اوج بحران 
مالی و تنگنای اقتصادی، در اوج بحران 
انزوای  اوج  در  و  سیاسی،  مشروعیت 
جهانی، قصد دارد دور از چشم مردم، 
کشور عزیزمان را به بیگانه واگذار کند 
تا شاید برای ادامه بقای خود زمان بخرد. 
این تنها، منابع طبیعی و ثروت و امکانات 
ایران نیست که بدون اجازه از مردم به 
بیگانه واگذار می شود. این آینده فرزندان 
ماست که جمهوری اسالمی برای چند 
روز حیات بیشتر به بیگانه واگذار می کند. 
این آب و خاک و استقالل کشورمان 
و  می شود.  واگذار  بیگانه  به  که  است 
دالالن این وطن فروشی، ُمفاد این قرارداد 
خائنانه را از دید مردم، یعنی صاحبان 
این  به  می کنند  پنهان  کشور،  اصلی 
بهانه که طرف دیگر یعنی دولت چین 

راضی نیست.
از  حجم  این  که  ندارم  تردیدی 
سرسپردگی در مقابل بیگانگان، قلب هر 

ایرانی میهن دوستی را به درد می آورد.
هم میهنان،

حاکمان چین مشخص  به  ما  پیام 
روابط  خواهان  ایران  ملت  ما  است: 
محترمانه، دوستانه و برابر با تمام ملل 
دنیا ازجمله با ملت کهن چین هستیم؛ 
اما زیر بار قراردادهای خائنانه ای که از 
سوی رژیم منزوی و نامشروع جمهوری 
اسالمی بسته شود، نمی رویم. ما مردم 
که  می گوییم  بلند  صدای  با  ایران 
جمهوری اسالمی، منتخب و نماینده  
ما نیست و عمر این حکومت واپسگرا 

به سر آمده.
ملت ایران هم چون ملت چین، وارث 
تمدنی باستانی و غنی هستند و فراز 
و نشیب های فراوانی را در طول تاریخ 
خود تجربه کرده اند. این ملت فراموش 
نخواهد کرد که در تاریک ترین دوران 

خود، کدام ملت ها در کنارش ایستادند 
و کدام دولت ها با سوء استفاده از ضعف 
رژیمی وطن فروش، قصد غارت منابع 

ایران را داشته اند.
اکنون سخنی دارم با علی خامنه ای!

سال   3۲ در  شما  خامنه ای!  آقای 
عامدانه،  و  مستبدانه  خود،  حکومت 
باعث و بانی بدبختی میلیون ها ایرانی 
ایران  کشور  انزوای  و  عقب ماندگی  و 
برای  یک نفره  3۲ سال  شما  بوده اید. 
میلیون ها ایرانی تصمیم گرفته اید که 
تباهی،  فساد،  جز  چیزی  آن  نتیجه 
است.  نبوده  فالکت  و  فقر  تبعیض، 
شما نه تنها هیچگاه خود را در معرض 
پرسش و همه پرسی مردم قرار نداده اید، 
بلکه حتی شهامت انجام یک مصاحبه، 
حتی با رسانه های وابسته به خودتان را 
تحت  و حکومت  نداشته اید. شما  هم 
هسته ای،  ماجراجویی   با  رهبری تان، 
صدور  و  منطقه ای،  لشکرکشی های 
را  ثروتمند  و  بزرگ  ملتی  تروریسم، 
فالکت  و  فقر  به  و  کردید  منزوی 
کشاندید. شما و نزدیکان فاسدتان، از 
طریق نهادهایی که مستقیما زیر نظر 
خود شما اداره می شوند، رفاه و سعادت 

را از میلیون ها ایرانی ربوده اید.
آقای خامنه ای!

شما به پیروی از َسلَف جنایتکارتان، 
یک تنه، زنان ایران را از حقوق  بدیهی شان 
دستور  یک تنه  شما  کرده اید.  محروم 
توقیف و سانسور رسانه ها و اینترنت و 
سینما و موسیقی و هنر ایران را صادر 
کرده اید. شما یک تنه تصمیم گرفتید که 
ایرانیان از واکسن کرونا محروم باشند. 
ترِس  از  اما  استقالل،  ادعای  با  شما 
پوشالی تان،  حکومت  دادن  دست  از 
رابطه ایران را با تمام کشورهای آزاد و 
دموکراتیک جهان قطع کردید و اینک 
برای ادامه چپاول ثروت ایران، قصد دارید 

بیگانه  به  مردم  اطالع  بدون  را  کشور 
واگذار کنید. شما نه تنها مستقل نیستید 
که یکی از وابسته ترین و خیانتکارترین 

حاکمان تاریخ ایرانید.
امروز همان جوانانی که در خیابان های 
ایران نام رضاشاه را فریاد می زنند و برای 
شادی روحش شعار می دهند، شما را 
هم ردیف دشمنان تاریخی و اشغالگران 
ایران می خوانند و خود بهتر از هر کس 
دیگری این را می دانید. تاریخ بهترین 
میلیون   ۸0 مانند  من  و  است  داور 
داغداری  مادران  مانند  دیگر،  ایرانی 
که فرزندان شان قربانی حکومت قرون 
پدرانی  مانند  شدند،  شما  وسطایی 
دیدن  منتظر  زندان ها  از  بیرون  که 
روی فرزندان در بندشان هستند، باور 
بدترین  فهرست  در  نام شما  که  دارم 
ثبت  جهان  حاکمان  مستبدترین  و 

خواهد شد.
بدانید که روز داوری نزدیک است و 
مردم ایران در سالی که خودتان سال 
عزم شان  نهاده اید،  نام   »مانع زدایی« 
تا  کرده اند  جزم  همیشه  از  بیش  را 
مانع اصلی آزادی و تندرستی و رفاه و 
پیشرفت شان، یعنی جمهوری اسالمی 

را، از سر راه بردارند.
هم میهنانم،

طی  پیش،  دهه  سه  ز  ا بیش 
اگر  که  دادم  هشدار  سخنرانی هایی، 
جمهوری اسالمی بماند، کمترین نشانی 
از استقالل و تمامیت ارضی ایران باقی 
نخواهد ماند. امروز، شاهدید که این رژیم 
ضدایرانی برای بقای خود از هیچ خیانتی 
به ایران فروگذار نمی کند. فرصت اندک 
است و آب و خاک کشورمان در معرض 
تهدید جدی. اما، از میان برداشتن این 
دشمن  گزند  از  ایران  نجات  و  تهدید 
داخلی و طمع کاران خارجی، در دستان 
خود ماست. در همان سخنرانی ها تاکید 
کردم که هیچ قدرت و دولت خارجی 
بر  را  ایران  سرنوشت  نمی تواند  هرگز 
خالف خواست ملت ایران تعیین کند. 
ایران،  جامعه  در  تعیین کننده  عامل 
قدرت ملت است. ما با هم و در کنار 
را  کشورمان  سرنوشت  می توانیم  هم 
بگیریم و جمهوری اسالمی  به دست 
را همچون دیگر رژیم های دیکتاتوری 
تاریخ  بدنامان  به موزه  و تمامیت خواه 
بسپاریم. باور دارم که آن روز نزدیک 

است.
نه به جمهوری اسالمی!

پاینده ایران!
رضا پهلوی

عضو مجمع تشخیص مصلحت:
 عضویت در FATF مانع دور زدن تحریم ها 
و کاهش قدرت چانه زنی جمهوری اسالمی 

در منطقه می شود!

=»اشکال دیگر عضویت 
در FATF  این است که دیگر 
اعضا از وضعیت مالی ایران با 

خبر خواهند شد!«
کسی  می رسد  نظر  =به 
به این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام توضیح نداده 
است که تشکیل گروه ویژه 
 FATF لوایح  و  مالی  اقدام 
اتفاقا درباره مسائل پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم و اجبار 
حکومت هایی مانند جمهوری 
اسالمی به شفافیت مالی است 
تا نتوانند در سطح بین المللی 
جرائم مالی مرتکب شده و به 
و شبه نظامیان  تروریست ها 
تحریم های  و  برسانند  پول 

بین المللی را دور بزنند!
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
شنبه ۱۸  سه  روز  اسالمی  جمهوری 
فروردین در دیدار با دانشجویان، پذیرش 
لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی 
اختصاری  حروف  به  که  را  تروریسم 
FATF معروف است مانع بزرگ دور 
زدن تحریم ها و آگاه شدن دیگر اعضا 
ایران  اقتصادی  از مسائل  این سازمان 
دانسته و گفته: بنابراین صالح نیست ما 

به این گروه بپیوندیم!
وی مدعی شد که قدرت منطقه ای 
رژیم ایران این روزها امکان چانه زنی در 
مذاکرات را به وجود آورده که با پذیرش 
قرار  تحت الشعاع   FATF توصیه های 

خواهد گرفت.
پذیرش  گفت:  شبستری  محمد 
این قرارداد و توصیه ها تاثیری در حل 
مشکالت اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی نظر حسن روحانی و همکاران 
این  تصویب  با  اینکه  و  دولت  در  او 
کنوانسیون گشایش اقتصادی به دست 
گفت:  و  خواند  نادرست  را  می آید 
دولتی ها هم مطمئن نیستند با تائید 
از  گرانی  و  تورم  این مصوبات مشکل 
بین برود. ضمنا اعضای مجمع سواالتی 
از دولت روحانی کرده اند از جمله اینکه 
قدم بعدی پس از تصویب و اجرای چهل 
و یک توصیه FATF چه خواهد بود؟ 
از دولت خواسته شده به صورت مکتوب 
به این سواالت پاسخ دهد. اما تا کنون 
دولت  سوی  از  شده ای  نوشته  جواب 

دریافت نشده است.
شبستری افزود: مشکل دیگری که 
با پذیرش FATF خواهیم داشت، الزام 

به تبادل اطالعات است که در چنین 
شرایطی دیگر دور زدن تحریم ها ممکن 

نخواهد بود.
او ادامه داد: اشکاالت دیگری نیز بر 
مسئله اف.ای.تی.اف وارد است و بطور 
کلی صالح نیست ما عضو آن شویم. اما 
وی توضیحی درباره این اشکاالت نداد.

به نظر می رسد کسی به این عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح 
نداده است که تشکیل گروه ویژه اقدام 
مالی و لوایح FATF اتفاقا درباره مسائل 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجبار 
حکومت هایی مانند جمهوری اسالمی به 
شفافیت مالی است تا نتوانند در سطح 
بین المللی جرائم مالی مرتکب شده و به 
تروریست ها و شبه نظامیان پول برسانند 

و تحریم های بین المللی را دور بزنند!
وی افزود:علل بسیاری از مشکالت 
اقتصادی به مسائل داخلی ایران مربوط 
شدت  با  زمانی  تحریم ها  اثر  است. 
ادامه  مشکالت  که  می شود  مشخص 

داشته باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
تاثیر بودن »حق شرط«  درباره بدون 
به  را  آن  دولتی  مسئوالن  برخی  که 
عنوان پیش شرط حکومت ایران برای 
می کنند،  مطرح  قرارداد  این  پذیرش 
گفت: در اساسنامه اف.ای.تی.اف )گروه 
پولشویی(  مالی،  اقدام  با  مبارزه  ویژه 
تأکید شده اعضا می توانند به حق شرط 
معترض  و کشورهای  آن کشور  میان 
بیاثر می شود. ضمنا قدرت منطقه ای 
ایران موقعیت چانه زنی را برای ما ایجاد 
نموده و این اقتدار با قبول این توصیه ها 

تحت الشعاع و بی تاثیر خواهد شد.
پیش از این محمد صدر عضو دیگر 
مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده 
اف.ای. لوایح  تصویب  عدم  که  بود 

تی.اف، هم جلوی رابطه بانک های ایران 
را با بانک های دنیا می گیرد و هم اینکه 
چند  را  اقتصادی  معمولی  هزینه های 

برابر می کند.
دفتر حسن  رئیس  واعظی  محمود 
مجمع  از  انتقاد  ضمن  هم  روحانی 
تشخیص مصلحت نظام به خاطر تأخیر 
در تصویب این لوایح تذکر داده بود که 
مجمع نباید اینقدر این پا و آن پا کند 
تا عمر این دولت تمام شود و سپس در 

دولت بعدی آن را تصویب کند!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در آذرماه 99 با بررسی پیوستن ایران 
به لوایح FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام موافقت کرده بود و قرار 
بود این مجمع نظر خود را تا پایان سال 
99 اعالم کند که هنوز چنین اتفاقی 

نیفتاده است.

گرافیک از کیهان لندن

کارتون از اسد بیناخواهی

از خانواده های  =گروهی 
ت  ضا ا عتر ا ن  ختگا نبا جا
به  توبوس  ا با  سراسری 
اصفهان و بر سر مزار سردار 
مبارزان  از  بختیاری  اسعد 
انقالب مشروطه رفته بودند.

=اعضای خانواده مهرداد 
پویا  دامور،  وحید  معین فر، 
و  کتابدار  ابراهیم  بختیاری، 
فرهاد مجدم که در اعتراضات 
آبان 98 با گلوله ی نیروهای 
در  شدند،  کشته  حکومتی 
دیروز  بازداشتی های  میان 

بودند.
مادر  احمدی  =سکینه 
ابراهیم کتابدار در پی حمله 
مأموران امنیتی و انتظامی به 
اتوبوس بیهوش شده با این 
حال او را نیز بازداشت کردند.

کشته شدگان  از  تعدادی  خانواده 
گذشته  سال های  سراسری  اعتراضات 
در ایران روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه 

در اصفهان بازداشت شدند.
مأموران امنیتی و انتظامی به اتوبوس 
حامل این افراد که به مزار سردار اسعد 
مشروطه  دوران  رهبران  از  بختیاری 
رفته بودند حمله کردند و دست کم ۲۲ 
نفر بازداشت شدند. منوچهر بختیاری، 
ناهید شیربیشه، مونا بختیاری، مهرداد 
حمیده  و  فرج زاده  حوریه  بختیاری، 
کتابدار از جمله بازداشت شدگان بودند. 
شبکه های  در  که  گزارش هایی  طبق 
خی  بر  ، ه شد منتشر  عی  جتما ا

بازداشت شدگان آزاد شدند.

حمله به اتوبوس 
حامل خانواده های 

جانباختگان 
اعتراضات 
سراسری؛ 

دست کم 22 نفر 
بازداشت شدند

این  بازداشت  گزارش ها  اساس  بر 
مزار  از  بازگشت  مسیر  در  شهروندان 
سردار اسعد بختیاری یکی از رهبران 
صورت  اصفهان  در  مشروطه  انقالب 

گرفت.
تصاویر منتشر شده نشان می دهد که 
چندین اتومبیل نیروی انتظامی اتوبوس 
را محاصره کرده و مأموران با اسلحه اقدام 

به بازداشت این افراد کردند.
شیربیشه،  مونا  شیربیشه،  ناهید 
حوریه فرج زاده، پوران ناظمی، مهرداد 
بختیاری، کامبیز نوروز زاده، منوچهر 
آرین  شیرپیشه،  اشکان  بختیاری، 
حمیده  احمدی،  سکینه  شیربیشه، 
هاشم  محمدی،  لعل  جواد  کتابدار، 
امینی، ایران اله یاری، محمد کریمی، 
مهیار ظفرمهر و دخترش، یاشار تبریزی 
نامور  خانم  و  دخترش  دو  همراه  به 
نیروهای  توسط  دخترش  همراه  به 
اصفهان  زندان  به  و  بازداشت  امنیتی 

منتقل شدند.
اعضای خانواده مهرداد معین فر، وحید 
دامور، پویا بختیاری، ابراهیم کتابدار و 

فرهاد مجدم که در اعتراضات آبان 9۸ با 
گلوله ی نیروهای حکومتی کشته شدند، 

در میان بازداشتی های دیروز بودند.
گزارش  دیروز  »هرانا«  خبرگزاری 
شهروندان  این  »بازداشت  که  داد 
ساعتی پیش در مسیر بازگشت از مزار 
سردار اسعد بختیاری، یکی از مشروطه 
صورت  اصفهان  در  ایرانی،  خواهان 
مادر  احمدی،  سکینه  است.  گرفته 
ابراهیم کتابدار، یکی از کشته شدگان 
اعتراضات آبان 9۸ در جریان این رخداد 
از حال رفته است، با این وجود تا زمان 
امنیتی  نیروهای  گزارش  این  تنظیم 
برای انتقال وی به مراکز درمانی اقدامی 
نیروی  که  می شود  گفته  نکرده اند. 
امنیتی اتوبوس حامل این شهروندان 
را محاصره کرده و اقدام به بازداشت 

آنان کرده اند.«
گزارش های  و  تصاویر  اساس  بر 
اجتماعی  شبکه های  در  شده  منتشر 
سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار در 
پی حمله مأموران امنیتی و انتظامی به 
اتوبوس بیهوش شده با این حال او را نیز 

بازداشت کردند.
ناهید شیربیشه و منوچهر بختیاری 
مادر و پدر پویا بختیاری هستند. پویا 
 – شهریور ۱3۷۱  )زاده ۱9  بختیاری 
درگذشته ۲۵ آبان ۱39۸ در مهرشهر 
اعتراضات  جانباختگان  از  یکی  کرج( 
سراسری آبان 9۸ ایران است که با جمله 
معروفش »من هم پسر کسی هستم« در 
کنار ندا آقاسلطان که در جنبش ۸۸ در 
خیابان کشته شد، به یکی از نمادهای 
جنبش اعتراضی مردم تبدیل شده است.

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری 
همان زمان اعالم کرده بود که پسر ۲۷ 
ساله اش در روز ۲۵ آبان ۱39۸، در فاز 
۴ مهرشهر کرج به ضرب گلوله کشته 
شد. به گفته او، پویا به همراه خواهر 
و مادرش در دومین روز از اعتراضات 
مردمی به افزایش قیمت بنزین و شرایط 
موجود به راهپیمایی معترضان پیوست 
که جمجمه اش هدف گلوله قرار گرفت 
و پیش از رسیدن به بیمارستان جان 

باخت.
ابراهیم  مادر  نیز  احمدی  سکینه 
کتابدار است. ابراهیم کتابدار )زاده ۲۸ 
درگذشته   – تبریز  در   ۱36۸ بهمن 
از  نیز یکی  آبان ۱39۸ در کرج(   ۲۵
آبان  سراسری  اعتراضات  جانباختگان 

9۸ ایران است.
حوریه فرج زاده طارانی خواهر شهرام 
فرج  )عباس(  شهرام  است.  زاده  فرج 
 زاده طارانی )زاده ۱ شهریور ۱3۵3–

درگذشتٔه 6 دی ۱3۸۸ در تهران( یکی 
از جانباختگان اعتراضات سال ۸۸ است.

خانواده هایی که روز چهارشنبه ۱۸ 
فروردین ۱۴00 بازداشت شدند همگی 
دادخواه خون عزیزان خویش هستند 
که در اعتراضات خیابانی علیه شرایط 
و  امنیتی  مأموران  دست  به  موجود 
انتظامی جمهوری اسالمی جان باختند.

سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار 
با جمله مأموران انتظامی و امنیتی 

بیهوش شد

ویدئو
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اعتراض 18 فیلمساز به قرارداد 25ساله جمهوری اسالمی و چین:
در راستای منافع ملی نیست و فاقد وجاهت و 

مشروعیت است
در  فیلمسازان  =این 
که  نوشتند  خود  بیانیه ی 
آگاهی  با  فیلم سازان،  ما 
سیاست های  دهه  چهار  از 
جمهوری  پنهانکارانه ی 
اسالمی، سند همکاری های 
میان  ساله   25 راهبردی 
ایران و چین را که مفاد آن 
از ما مردم ایران پنهان شده 
منافع  راستای  در  است، 

ملی نمی دانیم.
هنرمندان  نیز  =پیشتر 
گلشیفته   مانند  دیگری 
بین المللی  بازیگر  فراهانی 
با  صالحی  پرستو  و  سینما 
همکاری  سند  این  امضای 
ابراز  حکومت  دو  بین 
مخالفت کردند که با واکنش 
و زشتگویی روزنامه کیهان 

تهران مواجه شد.
هجده فیلمساز ساکن ایران با انتشار 
همکاری  ساله ی   ۲۵ سند  بیانیه ای 
»راستای  در  را  چین  و  ایران  رژیم 

»فاقد  را  آن  و  ندانسته«  ملی  منافع 
وجاهت و مشروعیت« خوانده اند.

انتشار  با  ایرانی  فیلمساز  هجده 
با امضای آنچه »توافقنامه«  بیانیه ای 
و  ایران  ۲۵ساله  همکاری«  »سند  و 
چین معرفی شده، ابراز مخالفت کرده 
و نوشته اند که با آگاهی از »چهار دهه 
جمهوری  پنهانکارانه ی  سیاست های 
را »فاقد وجاهت  این سند  اسالمی« 

و مشروعیت می دانند.
خود  بیانیه ی  در  فیلمسازان  این 
نوشتند که ما فیلم سازان، با آگاهی از 
چهار دهه سیاست های پنهانکارانه ی 
جمهوری اسالمی، سند همکاری های 
راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین 
را که مفاد آن از ما مردم ایران پنهان 
ملی«  منافع  راستای  در  است،  شده 

نمی دانیم.
آنان همچنین اعالم کردند که این 
سند  را »فاقد وجاهت و مشروعیت« 

می دانند.
مصطفی آل احمد، سعید ابراهیمی فر، 
محسن استادعلی، مجید برزگر، جعفر 
علی رضا  عزیزاهلل حمیدنژاد،   پناهی، 
رئیسیان، محمدعلی سجادی، مهوش 
شیروانی،  محمد  شیخ االسالمی، 
کاهانی،  عبدالرضا  صفاریان،  ناصر 
فرهاد  معصومی،  خسرو  مصفا،  علی 
میرتهماسب  مجتبی  و  مهران فر 

امضاءکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر نیز هنرمندان دیگری مانند 
بین المللی  بازیگر  فراهانی  گلشیفته  
امضای  با  صالحی  پرستو  و  سینما 
این قرارداد بین دو حکومت اسالمی 
ابراز  چین  و  ایران  در  کمونیستی  و 
فراهانی  گلشیفته  کردند.  مخالفت 
در توئیت ها و استوری های متعدد با 
اشاره به اثرات منفی زیست  محیطی 
این قرارداد برای ایران نوشت که چین 
با این قرارداد قطره  خون باقی مانده در 

رگ های ایران را نیز می مکد.

همچنین  فراهانی  گلشیفته 
سند  امضای  نتایج  از  نمونه هایی 
همکاری دیگر کشورهای دنیا از جمله 
که  داده  قرار  اشاره  مورد  را  کامبوج 
نتایج »بسیار سهمگین و غم انگیز«ی 

به دنبال داشته است.
اعتراض گلشیفته فراهانی و پرستو 
صالحی واکنش روزنامه کیهان تهران 
زیر نظر نماینده علی خامنه ای را به 
زننده  جمالتی  با  که  داشت  دنبال 

نوشت »برخی سلبریتی های بی سواد و 
دوتابعیتی به بهانه امضای سند جامع 
راهبردی همکاری های ایران و چین، 
ملی  شدند.« امنیت  و  منافع  نگران 

و  اسالمی  سند همکاری  جمهوری 
چین که مقامات رژیم از به کار بردن 
عنوان »قرارداد« درباره آن خودداری 
می:نند، یک توافق ۲۵ ساله است که 
این  از  جزئیاتی  هیچگونه  کنون  تا 
همکاری بطور رسمی در اختیار افکار 
عمومی قرار نگرفته است. علی ربیعی 
)عباد( سخنگوی دولت روحانی هفته 

تهدید برای ابراز »ندامت« فیلمسازان معترض به قرارداد 25 ساله:
ظریف ممنوع الکارتان می کند!

امضاکننده  =فیلمسازان 
قرارداد  به  اعتراضی  بیانیه 
جمهوری  ساله   25 ننگین 
جمهوری  و  ایران  اسالمی 
یک  توسط  چین  خلق 
مورد  خبرنگار  بازجو- 
که  گرفته اند  قرار  تهدید 
وگرنه  بنویسند  ندامت نامه 
ظریف  محمدجواد  توسط 
ممنوع الکار و حتا بازداشت 

می شوند!
=فیلمسازان صادرکننده 
سند  اعتراضی،  بیانیه 
ایران  ساله   25 همکاری 
بیش  به  توجه  با  را  چین  و 
سیاست های  دهه   4 از 
جمهوری  »پنهانکارانه « 
و  وجاهت  »فاقد  اسالمی، 
مشروعیت« و خالف منافع 

ملی دانسته اند.
خودش  که  =رسول اف 
خروج  از  مدت هاست 
همچنین  و  کشور  از 
فیلمسازی منع شده است، 
در توئیتر نوشت: »خبرنگار 
به  وابسته  مشرق نیوز 
اغلب  با  پاسداران  سپاه 
پس  برای  امضاکنندگان 
تماس  خود  امضای  گرفتن 

گرفته است«!
وبسایت  خبرنگار  بازجو-  یک 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  »مشرق« 
اکثر  با  تماس  در  اسالمی  انقالب 
فیلمسازان امضاکننده بیانیه اعتراض 
به قرارداد ننگین ۲۵ ساله جمهوری 
اسالمی با جمهوری خلق چین، آنان 

را برای ابراز »ندامت« تحت فشار قرار 
فعالیت  ممنوعیت  به  تهدید  و  داده 
آنها از سوی محمدجواد ظریف و حتا 

بازداشت آنان کرده است.
 ۱۸ جمله  از  رسول اف  محمد 
فیلمساز امضاکننده بیانیه ی اعتراضی 
به قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسالمی 
چهارشنبه  امروز  کمونیست،  و چین 
توئیتری  حساب  در  ۱۸فروردین ماه 
به  فیلمسازان  این  تهدید  از  خود 
و  کشور  از  آنها  خروج  ممنوعیت 

همچنین بازداشت خبر داده است.
بیانیه،  این  صادرکننده  فیلمسازان 
رژیم  ساله   ۲۵ همکاری  سند 
کمونیست   چین  و  ایران  اسالمی 
دهه   ۴ از  بیش  به  توجه  با  را 
جمهوری  سیاست های»پنهانکارانه « 
اسالمی، »فاقد وجاهت و مشروعیت« 

و خالف منافع ملی دانسته اند.
رسول اف که خودش مدت هاست از 
خروج از کشور و همچنین فیلمسازی 
نوشت:  توئیتر  در  است،  شده  منع 
»خبرنگار مشرق نیوز وابسته به سپاه 
پاسداران با اغلب امضاکنندگان برای 
پس گرفتن امضای خود تماس گرفته 

است«!
به نوشته ی او، این خبرنگار- بازجو 
»گفته است چنانکه ابزار ندامت نکنید 
توسط محمدجواد ظریف ممنوع الکار 

و به زودی دستگیر خواهید شد«!
جواد  محمد  همچنین  رسول اف 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
توئیت  این  در  را  نظام  ماله کش  و 
همچنین  او  است.  کرده  »منشن« 
خامنه ای  علی  سخنرانی  از  فیلمی 
رهبر جمهوری اسالمی را با این پُست 
در توئیتر منتشر کرده که مدعی شده 
دگراندیش بودن مسئله نیست و آنها 
با اندیشه افراد کاری ندارند، بلکه نباید 

دشمنی کنند!
بازجو-  که  اینجاست  توجه  قابل 
خبرنگار یادشده وزیر خارجه جمهوری 

صادرکننده  خاص  فرد  را  اسالمی 
اعالم  فیلمسازان  فعالیت  ممنوعیت  
می دهد  نشان  امر  این  است.  کرده 
ارعاب  و  فشار  عرصه  میزان  چه  تا 
با  که  هنرمندانی  و  فیلمسازان  بر 
و  است  شدید  دارند  زاویه  حکومت 
تالش می شود تا آنها بجای ایستادن 
نظام  حامیان  به صف  مردم  کنار  در 
سیاست های  و  انتخابات  مبلغان  و 

جمهوری اسالمی بپیوندند.
قرارداد  رسمی  اعالم  از  پس 
جمهوری اسالمی با چین کمونیست 
به مدت ۲۵ سال، بیشتر سلبریتی های 
برخوردار  »هنرمندان«  و  حکومتی 
از رانت و حمایت مالی حکومت، در 
حاضر  حتا  و  کرده  سکوت  آن  قبال 
نشدند.  نیز  معترضان  از  حمایت  به 
عمده این چهره های فعال در سینما 
در  اسالمی  جمهوری  تلویزیون  و 
فعال  شدت  به  اجتماعی  شبکه های 
حکومت،  نیاز  وقت  به  و  هستند 
تبلیغات گسترده ای برای اربابان خود 

می کنند.
در ارتباط با مخالفت علیه ایرانفروشی 
فقط  اسالمی،  جمهوری  توسط 
مصطفی آل احمد، سعید ابراهیمی فر، 
محسن استادعلی، مجید برزگر، جعفر 
علی رضا  عزیزاهلل حمیدنژاد،   پناهی، 
رئیسیان، محمدعلی سجادی، مهوش 
شیروانی،  محمد  شیخ االسالمی، 
کاهانی،  عبدالرضا  صفاریان،  ناصر 
فرهاد  معصومی،  خسرو  مصفا،  علی 
میرتهماسب  مجتبی  و  مهران فر 

امضاکنندگان بیانیه مربوطه هستند.
است:  آمده  از جمله  بیانیه  این  در 
»ما فیلم سازان با آگاهی از چهار دهه 
جمهوری  پنهانکارانه  سیاست های 
اسالمی، سند همکاری های راهبردی 
۲۵ ساله میان ایران و چین را که مفاد 
آن از ما مردم ایران پنهان شده است، 
در راستای منافع ملی ندانسته و آن  را 
فاقد وجاهت و مشروعیت می دانیم.«

گذشته اعالم کردکه دولت چین بنا به 
مصلحت های خودش خواسته تا متن 

این »سند« منتشر نشود!
این قرارداد در تابستان سال 99 در 
همان زمانی که »نسخه پیشنهادی« 
بالفاصله  به تصویب دولت رسید  آن 
و  احزاب  و  ایرانیان  منفی  واکنش  با 
روبرو شد  گروه های سیاسی مختلف 
به  آن  امضای  که  می شود  گفته  و 
افتاد.  تعویق  به  چین  نگرانی  دلیل 
محمدجواد  توسط  آن  امضای  حاال 
ظریف و وانگ یی وزیر خارجه چین 
هفتم  روز  در  تهران  در  کمونیست 
به  را  عمومی  افکار   ۱۴00 فروردین 

شدت به واکنش واداشته است.
آنچه از سوی جمهوری اسالمی به 
عنوان »برنامه ۲۵ ساله همکاری های 
مشترک ایران و چین« معرفی می شود 
فعالیت های  از  بسیاری  بخش های  و 
را  نظامی  و  امنیتی  حتا  و  اقتصادی 
گسترده ای  اعتراضات  می گیرد،  دربر 
را از سوی ایرانیان داخل و و خارج به 
دنبال داشت. ایرانیان آن را قراردادی 
می دانند  »ایرانفروشی«  و  ننگین 
جمهوری  حکومت  منافع  فقط  که 
بار  زیر  آن  بقای  جهت  را  اسالمی 
می کند.  تأمین  سنگین  تحریم های 
را  »ایرانفروشی«  این  عمومی  افکار 
مشابه قرارداد ترکمانچای می دانند و 

آن را »ترکمانچین«  می خوانند.
اعتراضی  تجمعات  همچنین 
بسیاری از سوی ایرانیان خارج کشور 
برگزار شده  ننگین  قرارداد  این  علیه 
قرارداد  این  امضای  همزمانی  است. 
با گسترش جنبش »نه به جمهوری 
از  ایرانیان  تا  شده  سبب  اسالمی« 
واقعیت  این  بر  و خارج کشور  داخل 
جمهوری  ادامه ی  که  کنند  تأکید 
اسالمی سبب افزایش فالکت های این 
کشور خواهد شد و رژیم ایران حاضر 
و خاک  آب  قدرت  برای حفظ  است 

ایران را به بیگانگان بفروشد.

به  آمریکایی  خبرنگار  یک  سفر 
خامنه ای  علی  با  گفتگو  برای  تهران 
و آنچه در حاشیه این سفر در دوران 
است  رمانی  می افتد،  اتفاق  کرونایی 
با عنوان »۱۲ مسافر آخرالزمان« که 
هوشنگ اسدی روزنامه نگار و نویسنده 
کرده  کتابفروشی ها  روانه  تازگی  به 
این رمان که داستانش در  است. در 
۱۲ روز در اسفند ۱39۸ اتفاق خالصه 
و  »حجیته«  »پرستو« ،  پای  شده، 
میان  به  نیر  المصطفی«  »جامعه 

کشیده می شود.
یکی از کتاب های قبلی این نویسنده 
با عنوان »نامه هایی به شکنجه گرم« که 
به چند زبان خارجی نیز ترجمه شده، 
در سال ۲0۱۱ میالدی یک جایزه مهم 
حقوق بشری را نیز در وین دریافت کرد.

به  آمریکایی  خبرنگار  یک  سفر 
خامنه ای  علی  با  گفتگو  برای  تهران 
و آنچه در حاشیه این سفر در دوران 
است  رمانی  می افتد،  اتفاق  کرونایی 
با عنوان »۱۲ مسافر آخرالزمان« که 
هوشنگ اسدی روزنامه نگار و نویسنده 

»12مسافر آخرالزمان« در گفتگو با هوشنگ اسدی

کرده  کتابفروشی ها  روانه  تازگی  به 
در  داستانش  که  رمان  این  در  است. 
۱۲ روز در اسفند ۱39۸ اتفاق خالصه 
و  »حجیته«  »پرستو« ،  پای  شده، 
»جامعه المصطفی« نیر به میان کشیده 

می شود.
اسدی که  با هوشنگ  رأفت  احمد 
در پاریس زندگی می کند و این روزها 

سرگرم بازنگری در ترجمه این رمان 
است که به زبان انگلیسی نیز منتشر 
خواهد شد، گفتگویی کرده است. یکی 
از کتاب های قبلی این نویسنده با عنوان 
»نامه هایی به شکنجه گرم« که به چند 
زبان خارجی نیز ترجمه شده، در سال 
۲0۱۱ میالدی یک جایزه مهم حقوق 

بشری را نیز در وین دریافت کرد.

ویدئو
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 ۷ ز  و یر د ه  مگا =شا
سط  تو یی  بها ند  و شهر
اطالعات  اداره  مأموران 
و  شدند  بازداشت  شیراز 
وسایل شخصی شان از جمله 
و  کامپیوتر  همراه،  تلفن 
شده  ضبط  کتاب هایشان 

است.
=بهروز فرزندی اردکانی 
بهایی  شهروندان  از  یکی 
و  جانباز  شده،  بازداشت 
عراق  و  ایران  جنگ  اسیر 
گم شدن  بهانه  به  که  است 
از  دانشگاهی اش  مدارک 
تحصیلی  مدرک  دریافت 

خود محروم ماند.
سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک 
هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، 
عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی 
شهروندان بهایی ساکن شیراز شامگاه 
اطالعات  اداره  ماموران  توسط  دیروز 
بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های 
این نهاد امنیتی در این شهر منتقل 

شدند.
شامگاه دیروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه 
۱۴00، مأموران امنیت شیراز اقدام به 
بازداشت فلّه ای و دستجمعی دست کم 
۷ شهروند بهایی در این شهر کردند.

بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری 
»هرانا«، سعید اتحاد، قاسم معصومی، 
سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه 
اقدسی و عالیه فروتن شش شهروند 
توسط  دیشب  شیراز  ساکن  بهایی 
و  بازداشت  اطالعات  اداره  ماموران 
نهاد  این  بازداشتگاه های  از  یکی  به 

امنیتی در این شهر منتقل شدند.
این  امنیتی همچنان منازل  مأموران 
شهروندان را بازرسی و وسایل شخصی 
آنها از جمله کتاب و وسایل الکترونیک 

را نیز ضبط کرده اند.
عالوه بر این شش نفر، بهروز فرزندی 
نیز  بهایی  شهروند  دیگر  اردکانی 
اداره  ۱۱ شب دیروز توسط مأموران 
شده  بازداشت  شیراز  در  اطالعات 
همراه،  تلفن   همچون  او  وسایل  و 
توسط  نیز  کتاب هایش  و  کامپیوتر 

مأموران ضبط شده است.

بازداشت فّله ای شهروندان بهایی 
در شیراز؛ دست کم ۷ نفر از جمله 

یک جانباز و اسیر جنگی

جمله  از  اردکانی  فرزندی  بهروز 
تحصیل  از  محروم  بهایی  شهروندان 
دلیل  به   ۱39۷ سال  در  که  است 
حراست  دخالت  با  و  دینی  باورهای 
تحصیلی  مدرک  نتوانست  دانشگاه 
پرونده  شدن  گم  بهانه  به  را  خود 
پیشتر   او  کند.  دریافت  تحصیلی اش 
در زمان تحصیل در دانشگاه نیز بارها 
به بهانه های مختلف تهدید به ممانعت 
از تحصیل و هربار به حراست دانشگاه 

احضار شده بود.
بهروز فرزندی اردکانی شهروند بهایی 
و جانباز ۲۵درصد است که به مدت 
بیش از ۲ سال و ۲ ماه در زمان جنگ 
ایران و عراق، در اسارت عراقی ها بوده 

است.
بازداشت  اخیر  سال های  طول  در 
گروهی و دستجمعی شهروندان بهایی 
سال  ده ها  سنگین  احکام  صدور  و 
مبنای  بر  است.  شده  تشدید  زندان 
گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش 
ایران  در  بهایی  از 300هزار شهروند 
دینی  باورهای  که  می کنند  زندگی 
آنان از سوی قانون اساسی جمهوری 
اسالمی به رسمیت شناخته نشده  و 

تحت فشار و سرکوب قرار دارند.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس 
از روی کار آمدن حکومت جمهوری 
اعدام  یا  شکنجه  زندانی،  اسالمی 
شده اند. بسیاری دیگر از پیروان این 
اجتماعی  حقوق  سایر  از  نیز  آیین 
مانند حق تحصیل، کار و  همچنین 
شرکت  »حق  مانند  سیاسی  حقوق 
مادری خود  در کشور  انتخابات«  در 

محروم شده اند.

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

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

ملی  جنبش  برنامۀ  به هرحال، 
نیکوکاری با کوشش شبانه روزی آقای 
بیشتری  وسعت  هرروز  اعظم  پرتو 
که  سال  یک  پایان  در  و  می یافت 
از شروع این برنامه گذشت، نتیجه 
آن حیرت انگیز بود و از طرف مردم 
چنان استقبالی شد که به هیچ عنوان 
به همین  و  نمی کردیم  را  آن  تصور 
جهت، جلسه ای در حضور واالحضرت 
اشرف با شرکت تمام آقایان وزرا و 
پیشنهاد  اول  جلسۀ  در  که  رجالی 
این برنامه حضور داشتند،  تشکیل 
شد و پس از مقدمۀ کوتاهی که من 
بیان  کردم، آقای پرتو اعظم گزارش 
جنبش  برنامۀ  فعالیتهای  یکسالۀ 
حضار  به اطالع  را  نیکوکاری  ملی 
رساندند و اسامی نیکوکارانی را که 
بودند  کرده  شرکت  برنامه  این  در 
با ذکر رقم کمک و طرحی که اجرا 
هنگامی  و  خواندند  یکایک  شده 
که جمع کل طرحهای عام المنفعه 
هشتصد  رقم  که  را  نیکوکاری  و 
کردند،   اعالم  بود،  تومان  میلیون 
صدای تحسین حضار جلسه شنیده 
معادل  رقم  این  زمان،  آن  در  شد. 
تهران  بودجه شهرداری  برابر  شش 
مالیات  درآمد  برابر  چهل  حدود  و 
کلیه امالک مزروعی مملکت قبل از 
اصالحات ارضی بود و در طی سال 
بعد که مصادف با اعتصابات و ناآرامی 
در کشور بود، جمع رقم فعالیتهای 
برنامۀ جنبش ملی نیکوکاری به یک 
تومان  میلیون  دویست  و  میلیارد 
رسید و به جرأت می توانم بگویم که 
برنامه  این  موفقیت  اعظم  قسمت 
مدیون شخصیت استثنائی و لیاقت 
و خوشنامی آقای ابوالقاسم پرتو اعظم 
بود که در برخورد با اشخاص، اعتماد 

و اطمینان آنان را جلب می کرد.
استقبال  و  برنامه  این  موفقیت 
بی نظیری که از آن شد، نشان داد 
به  عالقمند  مردم  حد  چه  تا  که 
و  عام المنفعه  کارهای  در  شرکت 
نیروی  چه  و  می باشند  نیکوکاری 
دارد  وجود  بالقوه  به طور  عظیمی 
که هرگاه اطمینان آنها جلب شود 
می توان با استفاده از این نیرو، قسمت 
کمبودهای  و  مشکالت  از  مهمی 
کشور را برطرف ساخت و درآنجایی 
سازمان  فعالیتهای   به  مربوط  که 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی می شد 
به نظرم رسید که ما باید اصوال کلیه 
فعالیتهای در دست اقدام سازمان را 
یک به یک دوباره مورد بررسی قرار 
دهیم و کارهایی را که زمانی اهمیت 
زیادی داشته و دستگاه دیگری هم 
در آن مورد فعالیت نداشته است و 
به همین دلیل سازمان عهده دار آن 
گردیده و در زمان حاضر مؤسسات 
دیگری آن فعالیتها را دنبال می کنند، 
به آنها واگذار کنیم و نیروی انسانی و 
امکانات مالی خود را در راه تشویق و 
مشارکت مردم در کارهای عام المنفعه 
به عنوان  بندیم.  به کار  نیکوکاری  و 
مثال در زمانی که هیچ گونه خدمات 
درمانی در دهات کشور وجود نداشت 
تأسیس تعدادی درمانگاه روستایی در 
اقدامات  از  مملکت  دورافتادۀ  نقاط 
تا  که  بود  بی نظیری  و  مهم  بسیار 
حاال  ولی  نداشت  سابقه  زمان  آن 
در  کشور  درمانی  تأسیسات  که 
هرساله  و  شده  دائر  شهرها  اغلب 
چندین هزار سپاهی  بهداشت برای 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  انجام 
دیگر  می روند  کشور  روستاهای  به 
با  درمانگاه  پنجاه  و  دویست  ادارۀ 
هزینۀ زیاد و مشکالت بسیار، از نظر  
تأمین کادر پزشکی و تأمین دارو و 
خدمات، از اهمیت سابق برخوردار 
نیست و می توان این تأسیسات را به 
وزارت بهداری  واگذار کرد و به جای 
آن با کمک گرفتن از مردم نیکوکار، 

فعالیتهای جدیدی راآغاز نمود.
اشرف  واالحضرت  با  باره  این  در 
موضوع را در میان گذاشتم و ایشان 
نیز با این که خودشان طرح ایجاد 
درمانگاههای روستایی را پایه گذاری 
کرده بودند و نسبت به حفظ و ادارۀ 
آنها عالقۀ زیادی داشتند و برایشان 
از  چون  اما  داشت،  عاطفی  جنبۀ 
نتیجۀ برنامۀ جنبش ملی نیکوکاری 
بسیار خوشحال و راضی بودند با اصل 
تجدید نظر در کلیه فعالیتهای سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی و توجه 
بیشتر به گسترش برنامۀ جنبش ملی 
نیکوکاری موافقت فرمودند و بر این 
اساس، مطالعاتی در این راه شروع شد. 
البته با پیش آمدن ناآرامی ها در کشور 
و اعتصابات عمومی و سپس انقالب 
اسالمی، تمام آن فعالیتها متوقف و 

آن آمال و آرزوها برای خدمت به مردم، 
نقش  بر آب شد.

امور مالی و منابع درآمد
مورد  را در  =حاال آخرین سؤال 
شاهنشاهی  سازمان  مالی  امور 

خدمات اجتماعی مطرح می کنم.
ـ بطوری که در طول این مصاحبه 
شاهنشاهی  سازمان  شد  روشن 
بود  سازمانی  اجتماعی  خدمات 
و  نظارت  و  پادشاه  ریاست  تحت 
ایشان  توأمان  خواهر  سرپرستی 
وجوه  ساالنه  و  اشرف  واالحضرت 
مختلف  منابع  از  مالحظه ای  قابل 
داده  قرار  سازمان  این  اختیار  در 
می شد و  به مصارف امور عام المنفعه 
به عنوان  حاال  می رسید.  خیریه  و 
بفرمایید  است  ممکن  کالم  پایان 
منبع درآمدهای عمدۀ این سازمان 
چه محل هایی بود و نحوۀ نظارت بر 
هزینه ها به چه طریقی انجام می شد؟

ـ منبع اصلی و مهم درآمد سازمان، 
از محل نیم درصد عوارض گمرکی بود 
امور عام المنفعه  که طبق قانون برای 
دو  بین  و  گردیده  منظور  خیریه  و 
سازمان شیر و خورشید سرخ و سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی تقسیم 
می شد. منبع مهم دیگر، درآمد حاصله 
از بخت آزمایی ملی بود که در انحصار 
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
رقم  ابتدا  در  مبلغ  این  داشت.  قرار 
قابل مالحظه ای نبود ولی در سالهای 
و  کشور  اقتصادی  رشد  به علت  آخر، 
مؤسسۀ  توسط  که  مؤثری  تبلیغات 
فاکوپا انجام گرفته بود به حدود هفتاد 
و  می رسید  سال  در  تومان  میلیون 

سازمان برای تحصیل این درآمد دیناری 
نمی پرداخت زیرا تمام هزینه ها از طرف 
تمام  و  می شد  انجام  فاکوپا  مؤسسۀ 
جوائزی که به برندگان داده می شد از 
طرف آن مؤسسه بود و در مقابل، تمام 
درصدی  می پرداخت  که  هزینه هایی 
مؤسسه  آن  به  بخت آزمایی  عواید  از 
می رسید. نظارت بر اجرای این کار نیز 
توسط یک هیأت ناظر مرکب از نمایندۀ 
وزارت دارایی و نمایندۀ خزانه دار سازمان 
شاهنشاهی و چند نفر دیگر که هیأت 
نظار را تشکیل می دادند انجام می شد و 
وظیفۀ نمایندۀ وزارت دارایی اطمینان از 
حصول مالیاتی بود که باید از این بابت 

به خزانۀ  دولت پرداخت گردد.
بلیت های بخت آزمایی  عواید فروش 
نیز که معموال در کشورهای دیگر رقمی 
باالی سی درصد است در ایران به بیست 
و پنج درصد محدود شده بود و هفتاد 
و پنج درصد بقیۀ درآمد فروش بلیت، 
به عنوان جایزۀ برندگان به آنها برگردانده 
می شد و به همین جهت بود که شرکت 
در خرید بلیت های بخت آزمایی مورد 

استقبال مردم قرار گرفته بود.
منبع سوم درآمدهای سازمان، سود 
که  بود  مؤسساتی  عملیات  از  حاصل 
طی سالهای گذشته ایجاد کرده بودند 
مانند شرکت داروپخش که بزرگترین 
کارخانۀ داروسازی در خاور میانه بود و 
شرکت بیست و پنج شهریور که به نام 
شرکت افست نامیده شد. سود عملیات 
این مؤسسات نیز به خزانۀ سازمان واریز 

می گردید.
از محل پس اندازهای  این،  بر  عالوه 
ذخیره  سال  سی  طی  که  سازمان 
صندوق  به نام  صندوقی  بود  شده 
سرمایه گذاری تشکیل گردیده بود که 
تحت نظر هیأت امنائی با عضویت رئیس 
خزانه دار  سمت  که  ایران  ملی  بانک 
اعضای  از  و عده ای  را داشت  سازمان 
رئیس  خردجو  آقای  و  مدیره  هیأت 
ایران  معدنی  و  صنعتی  توسعه  بانک 

صندوق  این  عاملی  مدیر  سمت  که 
دارایی   و  اداره می شد  بود  را عهده دار 
یکصد  حدود  در  که  را  صندوق  این 
میلیون تومان بود در صنایع مختلف 
سرمایه گذاری کرده بودند که کلیه عواید 
آن برای تأمین هزینۀ امور عام المنفعه 
و خیریه در اختیار سازمان شاهنشاهی 
خدمات اجتماعی گذاشته می شد. عالوه 
وجود  متفرقه ای  درآمدهای  اینها،  بر 
داشت که افراد نیکوکار برای انجام امور 
می گذاشتند. سازمان  اختیار  در  خیر 

ولی موضوع مهم، نظارت بر هزینه های 
این سازمان عظیم بود که درآمدهای 
حاصله به طور صحیح به مصرف کارهای 
عام المنفعه و خیریه برسد. این نظارت 
از  و  می شد  انجام  طریق  چندین  از 
ابتدا با دقت و ریزبینی شادروان دکتر 
جواد آشتیانی که اولین مدیر عامل این 
سازمان بود، ترتیب کارها به طوری داده 
شده بود که هر یک از واحدهای اجرایی، 
سازمان حسابداری کوچک خودشان را 
داشتند که رسیدگی به ارقام هزینه و 
و  بود  امکان پذیر  به آسانی  آنها  درآمد 
مسؤولین نمی توانستند به عذر مخلوط 
بودن حسابها با حساب واحدهای دیگر 

از جواب دادن طفره بروند.
کار،  ابتدای  از  چون  که  این  دیگر 
رئیس بانک ملی ایران سمت خزانه داری 
بر عهده داشت، مأمورینی  را  سازمان 
از  حسابداری  دفاتر  تنظیم  برای  که 
داشته  اعزام  ملی  بانک  کارکنان  بین 
بود، روشهایی را پیاده کرده بودند که 
در بانکها مورد عمل است و عده ای از 
آنها نیز بعد از پایان خدمت در  بانک 
ملی، در قسمت امور مالی سازمان به 

کار مشغول شده بودند و با همان دقت 
و روشی که در بانک ملی معمول بود، 

به کار ادامه می دادند.
عالوه بر این، رئیس بانک  ملی یکی 
از افراد مورد اطمینان خود را به عنوان 
نمایندۀ خزانه دار تعیین کرده بود که 
باید کلیه چک های پرداختی را بررسی 
سازمان  ترتیب،  بدین  نماید.  امضا  و 
بهترین  از  یکی  مالی  امور  لحاظ  از 
حسابداریها را داشت و این نوع نظارت 
و دقت در پرداخت هزینه ها، ادامه کار 
این دستگاه را امکان پذیر ساخته بود. 
دکتر  آقای  حکومت  دوران  در  زیرا 
مصدق که ایشان روابط بسیار تیره ای 
با واالحضرت اشرف داشتند یک هیأت 
موشکاف و پرونده ساز را برای رسیدگی 
به حسابها و پیدا کردن هزینه های غیر 
موجه به این سازمان اعزام داشته بودند 
تا شاید بتوانند با استفاده از آن مدارک، 
نمایند.  تنظیم  ایشان  علیه  پرونده ای 
ولی این هیأت پس از مدتها رسیدگی 
و جستجو موفق نشدند موردی را پیدا 
ایرادی وارد سازند و  کنند که به آن 
آقای  مصدق،  دکتر  آقای  نتیجه  در 
جواد آشتیانی را احضار کرده و ضمن 
خودشان  خط  با  ایشان،  از  دلجویی 
عملیات و نحوۀ کار سازمان شاهنشاهی 

خدمات اجتماعی را تأیید کردند.
که  بود  معلوم  سابقه،  این  باوجود 
ایجاد  که  نظارتی  و  مالی  دستگاه 
خوبی  به نحو  را  خود  وظایف  گردیده 
انجام می دهد. عالوه بر این، در آخر هر 
سال هیأتی از طرف دیوان محاسبات 
و  می آمدند  سازمان  به  دارایی  وزارت 
مختلف  دستگاههای  حسابهای  کلیه 
را حسابرسی کرده و گواهی می کردند. 
لذا وقتی مسؤولیت ادارۀ این تشکیالت 
گونه  هیچ  شد،  واگذار  من  به عهدۀ 
تغییری در روش کارها و کادر فنی امور 
مالی ندادم و تمام کارها به روال سابق 
ادامه یافت و تنها یکی از مدیرکل های 
سابق وزارت کشور را که تخصص کامل 

در  امر تهیۀ بودجه برنامه ای داشت، 
به نام آقای عباسعلی سرابندی برای  
تصدی سمت مدیریت بودجۀ سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی انتخاب 

کردم.
پس از وقوع انقالب اسالمی یکی از 
دستگاههایی که مورد توجه انقالبیون 
شاهنشاهی  سازمان  داشت  قرار 
خدمات اجتماعی بود که به آن هجوم 
بردند تا شاید خوراکی برای تبلیغات 
علیه رژیم گذشته به دست آورند ولی 
در این موقع دو نفر از اشخاص شجاع 
و با شرافت که من در تمام دورانی که 
در سازمان بودم شاید بیش از یکی 
دو بار آنها را مالقات نکرده بودم و هر 
دو آنها سمت معاونت حسابداری و 
امور مالی سازمان را به عهده داشتند 
دارای  و  مؤمن  مسلمان،  افرادی  و 
مقابل  در  بودند  مذهبی  تعصبات 
اعالم  صریحاً  و  ایستادند  انقالبیون 
مالی  امور  کارهای  تمام  که  کردند 
اگر  و  شده  انجام  آنها  دست  زیر 
ایرادی باشد باید آنها مورد مؤاخذه 
قرار گیرند و به این ترتیب، انقالبیون 
به راه خود رفته و موضوع فیصله یافت.

اقداماتی  از  خالصه ای  بود  این 
که در سازمان شاهنشاهی خدمات 

اجتماعی انجام گرفت.
= از این فرصتی که برای انجام 
این مصاحبه به ما دادید بی نهایت 
پایان  به عنوان  اینک  متشکرم و 
کالم ممکن است بفرمایید با پیش 
آمدن انقالب، شما چه وضعی پیدا 

کردید؟
ـ در اوایل سال ۱3۵۷ یعنی سالی 
بازدید  برای  آمد  پیش  انقالب  که 
استان  در  اجتماعی  فعالیت های 
تهیه  برنامه ای  غربی  آذربایجان 
از  اشرف  واالحضرت  که  بود  شده 
این برنامه ها بازدید کنند و من هم 
به همراه ایشان به رضائیه رفتم. در 
برنامه ها،  این  از  یکی  بازدید  حین 
ناحیه  از  شدیدی  خونریزی  دچار 
بینی شدم که مداوای پزشکان معالج 
مؤثر نیفتاد و ناچار شدند با هواپیمای 
رضا  بیمارستان  به  مرا  اختصاصی 
مقدار  ببرند.  تجریش  در  پهلوی 
در  که  بود  زیاد  به حدی  خونریزی 
روز بعد، بیش از سی در صد از خون 
بدن خارج شده بود و به همین جهت 
آقای دکتر قائم مقامی از دانشگاه جانز 
داشت  همکاری  ما  با  که  هاپکینز 
متخصصی  به فوریت  که  خواستند 
اعزام نمایند و سفارت  را به تهران 
ایران در واشنگتن را هم در جریان 
گذاشتند و با دخالت مستقیم دوست 
عزیز و بزرگوارم آقای اردشیر زاهدی 
ساعت  چهار  و  بیست  ظرف  در 
رئیس بخش گوش و حلق و بینی 
بیمارستان جانز هاپکینز با یکی از 
همکارانش و وسایل الزم به تهران 
ایشان  کوششهای  اثر  در  و  آمدند 
از پانزده روز بهبودی یافتم و  پس 
بیمارستان را ترک کردم و به کارهای 
معمول پرداختم. پس از این جریان 
در  اوایل آبان ماه آن سال برای انجام 
هفته  یک  مدت  برای  مأموریتی 
قبل  روز  و  کردم  مسافرت  اروپا  به 
پاریس  از  بود  قرار  که  مراجعت  از 
با  مواجه  ناگهان  برگردم  تهران  به 
خونریزی بینی شدم که بالفاصله به 
بیمارستان آمریکایی پاریس مراجعه 
کردم و وقتی سوابق خونریزی را با 
دکتر معالج در میان گذاشتم پس 
از معالجات اولیه توصیه کرد که تا 
و  سر  درد  پر  فعالیتهای  از  مدتی 
مسافرت با هواپیما خودداری کنم و 
به همین جهت مسافرت به تهران را 
به تعویق انداختم و جریان را به اطالع 
واالحضرت اشرف رساندم و ایشان نیز 
دستور دادند موقتاً در پاریس بمانم تا 
دکترها اجازۀ مسافرت بدهند. البته 
در این روزها مرتباً خبرهای اعتصابات 
و  می رسید  پاریس  به  شلوغی ها  و 
انتصاب  سه سالۀ  دوران  به هرحال 
من در سازمان شاهنشاهی خدمات 
اجتماعی تمام می شد و باید دربارۀ 
مدیر  و  شود  گرفته  تصمیمی  آن 
مسؤولی کارهای سازمان را به دست 
بنابراین در چنین شرایطی  بگیرد. 
که وضع سالمتی و امکان مسافرت 
اشرف  واالحضرت  و  بود  مبهم  من 
هم در آمریکا بودند قرار شد به طور 
موقت آقای دکتر نصرت اهلل کاسمی 
را  سازمان  عاملی  مدیر  مسؤولیت 
عهده دار شوند و بدین ترتیب اقامت 
من در فرانسه ادامه پیدا کرد و بعد 
از مدت کوتاهی با پیش آمدن انقالب 

تا به امروز ادامه یافت.
= بسیار متشکرم.

)بخش پایانی(

پایان
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هدف قرار دادن کشتی »ساویز« وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دریای سرخ همزمان با مذاکرات برجام

=منابع آگاه به »العربیه« 
گفته اند این کشتی وابسته 
و  بوده  پاسداران  سپاه  به 
حوالی سواحل اریتره مورد 
حمله کوماندوهای اسرائیلی 

قرار گرفته است.
آمریکایی  =مقام های 
اعالم کردند هیچ دخالتی در 
نداشتند  به »ساویز«  حمله 
اما »نیویورک  تایمز« به نقل 
از یک مقام آمریکایی نوشته 
است که اسرائیل، آمریکا را 
از حمله به این مطلع کرده 

بود.
اقدام  این  =همزمانی 
احتماال  وین  مذاکرات  با 
اسرائیل  نیست.  تصادفی 
همواره با توافق اتمی که در 
ژوئیه 2۰15 در دولت باراک 
اوباما به امضا رسید مخالف 
دولت  مانند  را  آن  و  بوده 
به  متحده  ایاالت  پیشین 
یک  ترامپ  دونالد  ریاست 
»توافق بد« می داند که برای 
و  اتمی  مهار خرابکاری های 
موشکی و تروریستی رژیم 
کافی  وجه  هیچ  به  ایران 
و  منطقه  زیان  به  و  نیست 

جهان است.
جمهوری  که  »ساویز«  کشتی 
اسالمی ایران ادعا می کند باری بوده 
سه شنبه ۱۷ فروردین در دریای سرخ 

هدف قرار گرفت.
منابع آگاه به »العربیه« گفته اند این 
کشتی وابسته به سپاه پاسداران انقالب 

اریتره  اسالمی بوده و حوالی سواحل 
مورد حمله کوماندوهای اسرائیلی قرار 

گرفته است.
گزارش  اسرائیلی  و  عربی  منابع 
داده اند که این کشتی متعلق به سپاه 
سرخ  دریای  در  و  است  پاسداران 
اقدام به جمع آوری اطالعات از ائتالف 
یمنی  نیروهای  به  ارائه  و  سعودی 
دریای  در  که  مدت هاست  و  می کند 

سرخ لنگر انداخته است.
آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل 
در  نوشت  عربی  ائتالف  مقامات  از 
همان  در  بارها  ساویز  اخیر  سال های 

محدوده لنگر انداخته است.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
از  که  بود  کرده  اعالم  اینها  از  پیش 
مأموریت های کشتی ساویز »مقابله با 

دزدی دریایی« است.
یک منبع آگاه از ایران به کیهان لندن 
می گوید »در سال های اخیر در چند نوبت 
نیروی دریایی ارتش همراه با نیروهای 
مأموریت های  ساویز  کشتی  با  سپاه 
» دند. دا م  نجا ا مشترک  یایی  در

برخی منابع می گویند »ساویز« یک 
کشتی باری عادی نیست و سال هاست 

کشتی »ساویز« در دریای سرخ

=محمود صادقی نماینده 
ی  ا ر شو مجلس  پیشین 
قتل  عام  از  بعد  اسالمی: 
مردم قصد استیضاح رحمانی 
فضلی وزیر کشور را داشتیم 
مجلس  رئیسه  هیات  با  اما 
و  پاخت« کردند  و  »ساخت 

اجازه ندادند.
هماهنگی  با  =»بنزین 
رهبری گران شد«، »روحانی 
خبر  که  می گوید  دروغ 
نداشت« و »کفگیر دولت به 

تِه دیگ خورده بود«.
م  د مر ر  کشتا ر  د «=
نظامی  و  امنیتی  نیروهای 
مردم  سر  بر  شبه نظامی  و 
ی  برا »حتا  و  ریختند« 
شمارش مجروحان و کشته ها 
اجازه نداند کمیسیون اصل 

9۰ مجلس تحقیقات کند«.
امنیت  شورای  عالی   =
ملی نظام در بیانیه ای اعالم 
نامبرده  »سوء  نیت  کرده 
]صادقی[ از بیان موضوعاتی 
از این دست محرز است« و 
»بطور قطع دارای پیامدهای 
کالن امنیتی برای کشور بوده 

و قابل اغماض نیست«.
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه 
محمود  اظهارات  اسالمی  جمهوری 
صادقی نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی را که در آن از علی شمخانی در 
مورد کشتار مردم در اعتراضات »آبان 
9۸« نقل قول آورده »بی اساس« خوانده 
و هشدار داده است که این اظهارات قطعاً 
»پیامدهای کالن امنیتی خواهد داشت.«

محمود صادقی نماینده مجلس شورای 
اسالمی در یک مصاحبه گفت »من به 
آقای شمخانی اون روز گفتم آقا مردم  

کشتار آبان98؛ محمود صادقی:
 به شمخانی گفتم می خواهید همه را بکشید؟ گفت »ما می زنیم!« 

شورای عالی امنیت ملی: این  حرف ها قابل اغماض نیست!

هستن اینا، دارن می کشن مردم را تو 
مردم  اگر  می کنید؟  کار  چه  خیابونا، 
می خواهید همه ی  وایسادن  و  نرفتن 
مردم را بکشید؟ شمخانی به من گفت: 

ولو بلغ ما بلغ! ما می زنیم…!«
وی در این مصاحبه افشا کرد که بعد 
استیضاح  »قصد  مردم  قتل  عام  از 
رحمانی فضلی وزیر کشور را داشتیم« 
اما با هیات رئیسه مجلس »ساخت و 

پاخت« کردند و اجازه ندادند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا روحانی 
نداشت  بنزین خبر  قیمت  افزایش  از 
گفت »او دروغ می گوید« و »جوک« 
می گوید. وی افزود »افزایش نرخ بنزین 
تصمیم سران قوا و با هماهنگی رهبری 
دیگ  تِه  به  دولت  کفگیر  چون  بوده 

خورده بود نفت تحریم شده بود.«
صادقی در بخش دیگری از این مصاحبه 
می گوید: »خبرنگار ایلنا به من گفت از 
شورای  عالی امنیت ملی به ما هشدار 
بزنین  قیمت  افزایش  مورد  در  دادند 

هیچی نگن.«
از  پس  می گوید  ادامه  در  صادقی 
اعتراضات به رباط کریم و شهرستان های 
اطراف استان تهران رفته و آمار تلفات را 
ثبت کرده اند اما »به خاطر مصلحت نظام 
چیزهایی را در سینه حبس کردیم!… از 
رحمانی فضلی پرسیدیم چرا به سرشان 
هم  پایشان  به  گفت  کردید  شلیک 

اعتراضات سراسری آبان 1۳9۷؛ تهران بزرگراه »امام علی«

سپاه پاسداران از آن برای نقل و انتقال 
محموله و نیرو استفاده می کند. پیش 
یک  ساویز  کشتی  بدنه  در  انفجار  از 
زیردریایی اسرائیلی به چند مایلی آن 

نزدیک شده است.
همین  در  »تسنیم«  خبرگزاری 
ارتباط گزارش داده انفجار در کشتی 
ساویز ناشی از مین های چسبان )مین 

مغناطیسی( بوده است.
کرده اند  اعالم  آمریکایی  مقام های 
»ساویز«  به  حمله  در  دخالتی  هیچ 
نداشتند اما »نیویورک  تایمز« به نقل 
از یک مقام آمریکایی نوشته است که 
اسرائیل، آمریکا را از حمله به این مطلع 

کرده بود.
روزنامه »تایمز اسرائیل« نوشته است 
مأموریت کشتی ساویز از سال ۲0۱6 

در دریای سرخ شروع شد.
هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 
این  گرفتن  قرار  هدف  به  واکنشی 
ماه  دو  تقریباً  نداده اند.  نشان  کشتی 
پاسداران  سپاه  نیروهای  جنگ  است 
انقالب اسالمی و اسرائیل در دریا نیز 
آشکار شده است. از گزارش ها پیداست 
که طرفین از مدت ها پیش کشتی ها 

قرار  هدف  را  یکدیگر  شناورهای  و 
می داده اند و البته در این میان سهم 
و  تانکرها  گرفتن  هدف  از  اسرائیل 
کشتی های متعلق به جمهوری اسالمی 

بیشتر بوده است.
حاال هدف قرار دادن کشتی ساویز 
همزمان با آغاز مذاکرات برجام در وین 
که میان جمهوری اسالمی و کشورهای 
می شود  برگزار  برجام  در  باقیمانده 
سوی  از  مهمی  پیام  حاوی  می تواند 
اسرائیل باشد؛ بنیامین نتانیاهو نخست 
ارتش  فرماندهان  و  کشور  این  وزیر 
اسرائیل بارها اعالم کردند اگر احیای 
برجام به همان شکلی که در ۲0۱۵ 
امضا شده، منافع اسرائیل را تهدید کند 
بطور یکجانبه علیه جمهوری اسالمی 
دست به هر اقدامی خواهند زد. اسرائیل 
ژوئیه  در  که  اتمی  توافق  با  همواره 
۲0۱۵ در دولت باراک اوباما به امضا 
رسید مخالف بوده و آن را مانند دولت 
پیشین ایاالت متحده به ریاست دونالد 
ترامپ یک »توافق بد« می داند که برای 
مهار خرابکاری های اتمی و موشکی و 
تروریستی رژیم ایران به هیچ وجه کافی 
نیست و به زیان منطقه و جهان است.

زدیم… حتا برای شمارش مجروحان 
کمیسیون  نداند  اجازه  کشته ها  و 
کند.« تحقیقات  مجلس   90 اصل 

محمود صادقی افزود: »در برخورد با 
معترضین دیگر بحث دولت نیست و 
نیروهای امنیتی و نظامی و شبه نظامی 

ریختند سر مردم.«
می گوید  علیزاده(  )علی  خبرنگار 
و  نی  شمخا ر  کشتا ن  آ ر  د
بودند؛  همدست  فضلی  نی   رحما
»بله«. می گوید  صادقی  محمود 

اون  شمخانی  آقای  به  »من  گفت  او 
روز گفتم آقا مردم  هستن اینا، دارن 
می کشن مردم را تو خیابونا، چه کار 
می کنید؟ اگر مردم نرفتن و وایسادن 
بکشید؟  را  مردم  همه ی  می خواهید 
شمخانی به من گفت: ولو بلغ ما بلغ؛ 

ما می زنیم…!«
حاال پس از یک هفته که از انتشار  این 
ملی  امنیت  شورای  می گذرد،  گفتگو 
رژیم ایران امروز ۱6 فروردین ۱۴00 
در بیانیه ای این اظهارات را »غیرواقعی 
و بی اساسی« خوانده و اعالم کرده است 
واقعیت  از  عاری  و  کذب  »تماماً  که 
»دریابان  آمده  بیانیه  این  در  است.« 
شمخانی هیچگونه گفتگوی دوجانبه 

با آقای صادقی نداشته اند.«
شده  تأکید  همچنین  بیانیه  این  در 
از سوی  اظهارات مشابه  به  »با توجه 

صادقی در موضوعات مختلف که عمدتا 
ارائه هرگونه مستند قابل دفاع  بدون 
مطرح شده، سوء  نیت نامبرده از بیان 
موضوعاتی از این دست محرز است.«

شورای عالی امنیت ملی نظام همچنین 
غیرواقعی  »صحبت های  داد  هشدار 
اهداف  از  نظر  صرف  نامبرده  اخیر 
سیاسی آن، بطور قطع دارای پیامدهای 
کالن امنیتی برای کشور بوده و قابل 
اغماض نیست لذا موضوع، برای روشن 
از این  ابعاد و قصد و نیت وی  شدن 
قضایی  مراجع  طریق  از  اظهارات 

ذیصالح پیگیری خواهد شد.«
طبق   ۱39۸ آبان  کشتار  جریان  در 
آماری که خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابع داخل نظام منتشر کرد ۱۵00 نفر 
کشته شدند اما مسئوالن نظامی بطور 
رسمی کشته شدن بین ۲30 تا 300 
نفر را تأیید می کنند. در آن سرکوب 
خونین همچنین هزاران تن زخمی و 

دستگیر شدند.
در همین ارتباط، اوایل اسفند ۱399 
در  ایران«  در  بشر  »حقوق  وبسایت 
سراسری  »خیزش  جامع  گزارش 
بررسی های  با  کرد،  اعالم  آبان ماه« 
بیشتر به آمار کشتار دست کم 3 هزار 
نفر و بازداشت بیش از ۱9هزار نفر در 
جریان اعتراضات آبان ماه ۱39۸ دست 

پیدا کرده است.
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علیرضا  احمد  =پاسدار 
بیگی نماینده تبریز در مجلس 
فرمانده  و  اسالمی  شورای 
در  انتظامی  نیروی  پیشین 
اردبیل، فارس و اصفهان در 
تذکر شفاهی گفته رحمانی 
برگزاری  صالحیت   فضلی 
انتخابات را ندارد زیرا دستش 

به خون مردم آلوده است.
=کولیوند معاون پارلمانی 
وزیر کشور گفته صحبت های 
علیرضا بیگی »ادعاهای گزاف 
و خالف واقع« و از سر کینه 
و عناد با وزیر کشور بوده و 
بیشتر از این نمی توانیم تحمل 

کنیم و شکایت می کنیم!
فضلی  رحمانی  =معاون 
در صحبت هایش تالش کرده 
تا بفهماند رحمانی فضلی در 
کشتار تنها نبوده است؛ وی 
گفته علیرضا بیگی »به روند 
با  مرتبط  تصمیم گیری های 
امنیت کشور در دستگاه های 
مختلف امنیتی در مورد اتفاقات 
آبان ماه 98« بی توجه است.

وزارت کشور جمهوری اسالمی تهدید 
نماینده  بیگی  علیرضا  احمد  از  کرده 
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز 
دخالت  مورد  در  خاطر صحبت هایش 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 
کشتار مردم در اعتراضات »آبان 9۸« 
کولیوند  جواد  می کند.محمد  شکایت 
معاون وزیر کشور پنجشنبه ۱9 فروردین 
۱۴00 گفته است متاسفانه علیرضا بیگی 
برای چندمین بار بدون رعایت شأن و 
منزلت نمایندگی و بدون توجه به روند 
تصمیم گیری های مرتبط با امنیت کشور 
امنیتی و  که در دستگاه های مختلف 
نظارتی در خصوص تغییر قیمت بنزین 
و اتفاقاتی که در آبان ماه 9۸ رخ داد، 
مجدداً با نشر اکاذیب، وزیر کشور را مورد 

هتک حرمت قرار داد.«
را  بیگی  علیرضا  اظهارات  کولیوند 
»ادعاهای گزاف و خالف واقع« دانست 
و گفت او از دوره دهم مجلس با مسئله 
قیمت بنزین با »حب و بغض« برخورد 
کرده و موضعی از سر »کینه و عناد« با 

وزیر کشور  دارد!
علیرضا بیگی سه شنبه ۱۸ فروردین 
رئیسه  هیات  به  شفاهی  تذکری  در 
رحمانی  عبدالرضا  استیضاح  مجلس 
فضلی را »ضروری« دانست و گفت او 
ریاست  انتخابات  برگزاری  صالحیت 
جمهوری ۱۴00 را ندارند زیرا »دستش 

به خون مردم آلوده است.«
در ویدئویی که از صحبت های علیرضا 
بیگی منتشر شده شنیده می شود که 
از  شماری  او  حرف های  پایان  از  بعد 
نمایندگان مجلس اسالمی در تأیید آن 
»احسنت« می  گویند. اگرچه این تأیید 
به معنی آن است که وی در این موضع 
تنها نیست اما آنچه می گوید بیش از آنکه 
در جهت صیانت از جان و حقوق مردم 
به  و  دارد  انتخاباتی  انگیزه های  باشد، 
جدال درونی حکومت مربوط می شود که 
برای از میدان به در کردن رقبا دست به 
افشای یکدیگر می زنند و پس از انتخابات 
انقالب  سفره  سر  بر  دوباره  همگی 
برخوردار  آن  مواهب  از  و  می نشینند 
می شوند به ویژه آنکه احمد علیرضا بیگی 
یکی از مریدان علی خامنه ای در مجلس 

شورای اسالمی است.
در این میان، معاون رحمانی فضلی 

وزیر کشور گفته »وزارت کشور بیش 
و  حرمت ها  هتک  نمی  تواند  این  از 
نماینده  این  عمومی  اذهان  تشویش 
را مالحظه ]ُکند[ و بی تفاوت باشد و 
به منظور صیانت از واقعیت ها،  پیگرد 
دنبال  نماینده مورد نظر قطعاً  قانونی 
خواهد شد.«کولیوند همچنین مدعی 
شده »بیگی متوجه این واقعیت است 
چه  آبان ماه  حوادث  جریان  در  که 
جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی و 
در اعتراضات مردمی وارد کردند و افراد 
را در مسیر جریان انحراف خارج از کشور 
قرار دادند.« او همچنین تأکید کرد »در 
روند تحقق نظم و امنیت کشور صیانت 
از امنیت مردم حرف اول را برای وزارت 
کشور و شخص وزیر می زند و برخوردهای 
جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ 
می شود.« انجام  کشور  پایدار  امنیت 

محمود صادقی از جریان اصالح طلب 
و نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
نیز به تازگی در یک مصاحبه گفته بود 
بعد از قتل   عام مردم در آبان 9۸ »قصد 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  استیضاح 
را داشتیم« اما با هیات رئیسه مجلس 
»ساخت و پاخت« کردند و اجازه ندادند.

در  که  علیرضابیگی  احمد  پاسدار 
مجلس شورای اسالمی دهم و یازدهم 
امنیت  دکترای  مدرک  است  نماینده 
ملی از دانشگاه دفاع ملی دارد و پیش 
انتظامی  نیروی  فرمانده  نمایندگی  از 
شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  استان های 
اصفهان و فارس و در مقطعی نیز رئیس 
مشاور  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

فرمانده نیروی انتظامی بود.
پاسداران  سپاه  تأسیس  آغاز  از  او 
انقالب اسالمی به آن پیوست و در کشتار 
و پاکسازی مخالفان جمهوری اسالمی 
در غرب کشور مشارکت عمده داشت و 
در دوران جنگ هشت ساله با عراق نیز 

از فرماندهان سپاه پاسداران بود.
در دی ماه ۱39۸ خبرگزاری رویترز 
به نقل از مقامات آگاه درون حکومت 
جمهوری اسالمی نوشت خامنه ای برای 
سرکوب مردم دستور داده »هر کار الزم 
است برای پایان دادن به اعتراضات بکنید!«

اواسط آذر ۱39۸ لیال واثقی فرماندار 
در  حسن خان(  )قلعه  »قدس«  شهر 
مصاحبه با روزنامه »ایران« اعتراف کرد 
که در جریان اعتراضات پس از افزایش 
قیمت بنزین دستور شلیک به معترضان 
را صادر کرده است.رحمانی  فضلی وزیر 
کشور در خرداد ۱39۸ در تماس تلفنی 
با همتای خود در دولت ترکیه معترضان 
آبان 9۸ را »تروریست« خواند و گفت 
»آمریکا به دنبال جنگ داخلی در ایران 
بود و از تروریست ها و دشمنان مردم 
از جمله منافقین ]سازمان مجاهدین[ 
معاندین  سایر  و  سلطنت   طلب ها  و 

حمایت کرد.«
واقعیت که  این  البته مطرح کردن 
دست امثال رحمانی  فضلی و شمخانی به 
خون مردم آلوده است و دستور کشتار از 
سوی آنها صادر شده، توسط نمایندگانی 
که خودشان در سرسپردگی به نظام و 
فرمانبری از علی خامنه ای گوی سبقت 
را از هم می ربایند می تواند تالش برای 
مبرا کردن رهبر نظام از مسئولیت در 
جنایت و نقض حقوق بشر باشد. ولی 
با  که  مقامات  این  سخنان  مقابل  در 
انگیزه های مختلف، از جمله انتخاباتی، 
اظهارات  می زنند،  افشاگری  به  دست 
دارد  قرار  عامالن جنایت  دفاعی خود 
که به صراحت می گویند تصمیم گیری 
در مورد برخورد با معترضان در سطوح 
باالی نظام و دستگاه های امنیتی گرفته 
می شود؛ یعنی جایی که علی خامنه ای 
به عنوان ولی فقیه هم تصمیم نهایی را 

می گیرد و هم دستور می دهد.

یکی از نمایندگان امنیتی مجلس اسالمی:
دست وزیر کشور به خون مردم 

آلوده است؛ وزارت کشور: برخورد 
جّدی با اراذل و اوباش بود!



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۷2 
جمعه ۲0 تا پنجشنبه ۲6 فروردین ماه ۱۴00خورشیدی

ابداع دستگاه
 فتوسنتز مصنوعی هوشمند

محققان دانشگاه »میشیگان« موفق به ساخت یک 
دستگاه فتوسنتز مصنوعی شده اند که با گذشت زمان قادر 

است کارایی خود را بهبود ببخشد.دانشمندان اکنون نوع جدیدی 
از این فناوری را به نمایش گذاشته اند که نه تنها می تواند این فرآیند را 

برای تولید سوخت هیدروژن پاک تقلید کند، بلکه در حین استفاده دچار 
تغییرات مورفولوژیکی می شود که باعث می شود با گذشت زمان کارآمدتر شود.

ملی  آزمایشگاه  و   )UM(»میشیگان« دانشگاه  دانشمندان  توسط  تحقیق  این 
»الرنس لیورمور« انجام شده است. محققان در حال کار روی یک دستگاه فتوسنتز 
مصنوعی بودند که از پیش ساخته شده بود. این دستگاه با استفاده از نور خورشید 
سلول های  در  استفاده  برای  هیدروژن  تولید  و  نمک  و  شیرین  آب  تجزیه  برای 
با استفاده از گاز طبیعی  سوختی، نوعی تمیزتر از تولید هیدروژن را که معموالً 
یا انرژی الکتریکی تولید می شود، نوید می دهد.این دستگاه از سیلیسیم و گالیم 
نیترید ساخته شده است؛ موادی که معموالً در الکترونیک و سلول های خورشیدی 
استفاده می شوند و در مقایسه با بازده یک درصدی دستگاه های پیشین، بازده 
چشمگیر سه درصدی تبدیل نور خورشید به هیدروژن را ارائه می دهد. این 

دستاورد با برج هایی از گالیم نیترید بر روی یک پشتوانه سیلیکونی که 
نور خورشید را به الکترون های آزاد تبدیل می کند، محقق می شود 

و در نتیجه آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کند. این 
نتایج در سال ۲0۱۸ منتشر شده بود، اما دانشمندان 

آن،  باالی  کارآیی  دالیل  از  بهتر  درک  برای 
ادامه  را  دستگاه  این  روی  مطالعه 

دادند.

زنان  شاخص

... برود اندرون، خانه عاقل نسازد
که ویران کند سیل آن خانمانرا
چه آسان بدامت درافکند گیتی
چه ارزان گرفت از تو عمر گرانرا
ترا پاسبان است چشم تو و من

همی خفته می بینم این پاسبانرا
سمند تو زی پرتگاه از چه پوید
ببین تا بدست که دادی عنانرا

ره و رسم بازارگانی چه دانی
تو کز سود نشناختستی زیانرا

یکی کشتی از دانش و عزم باید
چنین بحر پر وحشت بیکرانرا

زمینت چو اژدر بناگه ببلعد
تو باری غنیمت شمار این زمانرا ...

شکالت  در  موجود  اکسیدان  آنتی 
تیره رنگ ۸ برابر بیشتر از توت فرنگی 
است.شکالت های تلخ نیز دارای آنتی 
اکسیدان فراوان و یک محرک هستند 
است.  چربی  سوزاندن  اثر  دارای  که 
این نوع شکالت ها حاوی اوبرومین و 

کافئین می باشند.
جو دو سر : جو دوسر از غالت کامل 
شده  تشکیل  فیبر  زیادی  مقدار  و 
است و یکی دیگر از مواد غذایی برای 
است  بهتر  است.  الغر کردن صورت 
دو  جو  مصرف  به  تمایل  صورت  در 
سر برای الغری صورت از جو دوسر 
استفاده  باال  شکر  با  شده  فرآوری 
نکنید و جو دوسر ۱00 درصد طبیعی 
را مصرف کنید و به عنوان طعم دهنده 
طبیعی  کننده های  شیرین  آن  به 

اضافه کنید.
خاصیت الغر کنندگی   : چای سبز 
بدن  سالمت  کننده  تضمین  والبته 
ثابت  مر  ا یک  سبز  چای  توسط 
آنتی  شامل  سبز  است.چای  شده 

وعامل  بوده  قوی  اکسیدان های 
کاهش دهنده وزن و سوزاننده چربی 
و  )سوخت  متابولیسم  و  باشد  می 
افزایش  را  شما  بدن(  طبیعی  ساز 

می دهد.
لوبیا : در هر نصف فنجان لوبیای تازه 
پخته شده، لوبیای سیاه، لوبیای چشم 
گرم  از 6  بیش  لیما  لوبیای  و  بلبلی 
فیبر وجود دارد. فیبر در از بین بردن 
مواد دفعی سمی و الغر کردن صورت 

نقش دارد.
توت ها : تمشک - توت فرنگی - شاه 
توت و.. همه و همه در از بین بردن 
چربی های صورت و الغر شدن صورت 
زیادی  مقدار  دارای  زیرا  دارند  نقش 
فیبر است که جذب تدریجی قند در 
بدن شما را تسریع می کنند و بسیاری 
از ویتامین ها است که موجب می شود 
کمتر احساس گرسنگی کنید و بهتر 

الغر شوید.
دارچین : مصرف دارچین باعث الغری 
می شود زیرا دارچین دارای نوع خاصی 
از آنتی اکسیدان ها است که انسولین 
شما را حساس تر می کند و قند خون 

شما ثابت نگه می دارد.

صورت  چاق کردن 
امری است که در زیبایی 
الغر  صورت  داشتن  از  که  افرادی 
برخوردارند نقش قابل توجهی دارد. 
اکثر  بدانید  که  است  ذکر  به  الزم 
مواد  مصرف  که  معتقدند  پزشکان 
نقش  صورت  چاقی  در  که  غذایی 
دارند به تنهایی کافی نیست بنابراین 
مواد  با  افراد  این  می شود  توصیه 
خوراکی که صورت را الغر می کند، 
آشنا شوند و در خوردن آنها احتیاط 
الغری  صورت  نیز  شما  اگر  کنند. 
در  باید  صورت  چاقی  برای  دارید 
تغذیه خود بیشتر دقت کنید و مواد 
خوراکی که صورت را الغر می کند 
را از برنامه غذایی خود حذف و یا تا 

حدی کم کنید.
کدام مواد خوراکی صورت را الغر 

می کند؟
سبزیجات : سبزیجاتی مانند کلم 
و..  کلم  گل  و  برگ  -کلم  بروکلی 
مخصوص  ویتامین های  داشتن  با 
برای تقویت بدن در راه از بین بردن 
چربی ها در الغر شدن صورت نقش 

بسزایی را ایفا می کنند.
تخم مرغ : تخم مرغ هر آنچه که 
برای از بین بردن چاقی صورت نیاز 
است را در خود دارد. پروتئین های 
گروه  ویتامین های   – سوز  چربی 
ب - آهن - زینک و.. از محتویات و 

خواص تخم مرغ هستند.
مواد  داشتن  دلیل  به  تخم مرغ ها 
سوز،  چربی  پروتئین های  و  مغذی 
 ،K و B۱۲، B6، D، A، E ویتامین
کولین، فوالت، لوتئین، آهن، کلسیم، 
روی، فسفر و اسیدهای چرب امگا 3 
می توانند به مدت طوالنی شما را سیر 

نگه دارند.
شکالت  درسته   : تلخ  شکالت 
نوع  اما  را الغر می کند  هم صورت 
بدانید  است  جالب   . آن  رنگ  تیره 

مریم نمازی
مریم نمازی فعال سیاسی کمونیست 
برای  مبارزه  در عرصه هایی همچون 
حقوق  برای  مبارزه  زنان،  حقوق 
جمهوری  علیه  مبارزه  پناهندگان، 
وی  است.  سیاسی  اسالم  و  اسالمی 
کمیته  مسئولیت  حاضر  حال  در 
عهده  بر  را  هلند  سابق  مسلمانان 
دارد. مریم نمازی، دبیر سابق کمیته 
ارتباطات بین الملل حزب کمونیست 
کارگری ایران و عضو کنونی کمیته 
هیئت  و  سیاسی  دفتر  و  مرکزی 
مسئوالن  از  حزب،  این  هماهنگی 
پناهندگان  سراسری  فدراسیون 
مرکزی  شورای  کنونی  عضو  ایرانی، 
سازمان آزادی زن و از برنامه سازان 
تلویزیون کانال جدید بود. او مسئول 
و  فارسی  زبانه  دو  برنامه  مجری  و 
انگلیسی نان و گل سرخ در تلویزیون 
کانال جدید که با فعاالن سیاسی و 
اجتماعی برجسته هم چون تسلیمه 
نسرین، ریچارد داوکینز، پی زی مایرز 
فمن مصاحبه  رهبر  اینا شوچنکو  و 
نشریه  کنونی  سردبیر  او  کرده است. 
حککا،  انگلیسی  ارگان  »بریفینگ«، 
به  اکتبر ۲00۵ موفق  است.او در ۸ 

دریافت جایزه »سکوالریست سال« از 
»انجمن ملی سکوالر« انگلستان شد. 
و پس از ماجرای کاریکاتورهای محمد 
همچون  دیگر  نفر  یازده  همراه  به 
سلمان رشدی، تسلیمه نسرین و آیان 
هیرسی علی بیانیه ای به نام »بیانیه: 
علیه توتالیتاریسم نوین« را انتشار داد 
که در آن نسبت به ظهور اسالمیسم 
نوین«  »توتالیتاریسم  عنوان یک  به 
نمازی  مریم  بود.  شده  داده  هشدار 
در تاریخ ۱0 ژانویه ۲0۱۷ به همراه 
حزب  در  عضویت  از  پویا  فریبرز 

پروین اعتصامیکمونیست کارگری ایران استعفا داد.

newatlas

دندان ها شاید قسمتی از بدن باشند 
که بیشتر مورد غلفت قرار می گیرند. 
آن ها  روز  هر  که  کنیم  فرض  شاید 
تمیز  مسلما  و  می زنیم  مسواک  را 
آسیب  از  یکی  دندان ها  اما  هستند. 
پذیرترین عضو بدن هستند که توسط 
باکتری ها مورد حمله قرار می گیرند و 
هنگام بارداری آسیب پذیرتر می شوند. 
استفراغ صبحگاهی ناشی از بارداری، 
زدن  عق  و  شیرین  غذاهای  هوس 
همگی می توانند منجر به پوسیدگی 
نهایت  در  و  دندان  درد  دندان ها، 
کشیدن آنها در دوران بارداری شوند. 
اگرچه مراحل اندودنتیکی مانند عصب 
کشی در دوران بارداری بی خطر است 
اما توصیه می شود اگر اورژانسی نیست 
آن را تا پایان بارداری یا سه ماهه دوم 

به تأخیر بیاندازید. 
مشکالت شایع دهانی در دوران 

بارداری:
تغییرات هورمونی در دوران بارداری 
می تواند منجر به بروز مشکالت جدید 
دهان و دندان شود یا مشکالت موجود 
 pH را بدتر کند. همچنین، تغییر در
بزاق و عادت های غذایی مانند افزایش 
مصرف غذاهای قندی باعث پوسیدگی 
دندان هنگام بارداری می شود. عالوه 
بیماری های  دندان،  پوسیدگی  بر 
پریودنتال نیز به دلیل عفونت باکتریایی 
لثه و استخوان های اطراف دندان ایجاد 

می شود.
برخی از مشکالت مختلف دندانی و 
پریودنتال که ممکن است در دوران 

بارداری بوجود بیاید عبارتند از: 
1. آماس لثه یا ژنژیویت :شایع ترین 
ژنژیویت  بارداری  در  دهانی  بیماری 
به  بارداری  در  مشکل  این  است. 
و  استروژن  در سطوح  نوسان  سبب 
با تغییرات  پروژسترون و در ترکیب 
فلور دهانی و کاهش پاسخ ایمنی عود 
ملتهب  لثه  بافت سطحی  و  می کند 

می شود.
این مشکل منجر به التهاب، حساسیت 
و تورم لثه ها می شود. همچنین ممکن 
است لثه ها هنگام مسواک زدن یا نخ 
دندان خونریزی کنند. برای جلوگیری 
به  باید  لثه  شدید  بیماری های  از 

دندانپزشک مراجعه کنید. 
2. پوسیدگی دندان :حفره ها یکی 
از شایع ترین مشکالت دندانپزشکی 
در دوران بارداری محسوب می شوند. 
یکی از دالیل پوسیدگی دندان افزایش 
عالوه  است.  کربوهیدرات ها  مصرف 
براین، تهوع صبحگاهی می تواند سطح 
اسید موجود در دهان را افزایش داده و 
مینای دندان را از بین ببرد و در نتیجه 
منجر به پوسیدگی دندان شود. بنابراین 
خانم های  در  دندان  پوسیدگی  علت 
در حفره دهان،  اسید  افزایش  باردار 
به خوردن شیرینی جات  زیاد  تمایل 
و مصرف کربوهیدرات وتوجه کم به 

بهداشت دهان و دندان است.
پوسیدگی ها در اوایل پیدایش به شکل 
نواحی سفید دمینرالیزه هستند اما بعد 
خرد شده و حفره های قهوه ای رنگی 

متورم است.
جویدن  هنگام  به  اگر 

غذاها و گاز گرفتن چیزی دچار درد و 
ناراحتی می شوید.

اگر یک یا بیش از یک دندان خراب دارید.
چه کنیم در دوران بارداری کارمان به 

دندان پزشکی کشیده نشود
می تواند  احتیاطی  اقدامات  برخی 
مشکالت  از  تا  کند  کمک  شما  به 
دندانپزشکی در دوران بارداری در امان 
بمانید. برخی از این اقدامات عبارتند از:

از دهانشویه هایی که حاوی الکل است، 
خودداری کنید و از خمیردندان و نخ 

دندانی تأیید شده استفاده کنید.
در طول دوران بارداری از پیوند لثه 
یا دندان خودداری کنید زیرا پیوند 

به خونریزی  است که منجر  ممکن 
بیش از حد شود و تاول ها منجر به 
تحریک یا واکنش آلرژیک خواهند شد.

عالوه بر سایر موارد بهداشتی، سیگار 
نیز  پریودنتال  به مشکالت  کشیدن 
اضافه می کند بنابراین، مصرف سیگار 

را در دوران بارداری متوقف کنید.
بارداری  دوران  در  دندان ها  سالمت 

روی جنین تأثیر می گذارد
مراقبت از دندان چیزی است که نباید 
در دوران بارداری از آن چشم پوشی 
کرد زیرا برای سالمتی کلی ضروری 
است. پژوهش ها نشان می دهند که 
بیماری های  بین  نزدیکی  ارتباط 
دهان در بارداری و تولد زود هنگام 
وزن  کم  نوزادان  آمدن  دنیا  به  یا  و 
که در معرض فلج مغزی، مشکالت 
بینایی و شنوایی هستند، وجود دارد. 
مراقبت های درست و مناسب در دوران 
بارداری از این خطرات می کاهد پس 
مرتباً به دندانپزشک مراجعه کرده و 
دندان های خود را تمیز کنید. یک روال 
سالم دهان و دندان را در خانه حفظ 
کنید تا بتوانید با یک لبخند وسیع از 

دوران بارداری خود لذت ببرید.

تشکیل می دهند. پوسیدگی های درمان 
نشده به آبسه دهانی و سلولیت صورت 
مسواک زدن  بار  دو  می شوند.  منجر 
فلوراید  دندان حاوی  با خمیر  روز  در 
قندی خطر  و محدود کردن غذاهای 

پوسیدگی را کاهش می دهد.
:تومورهای  حاملگی  تومورهای   .۳
بروز  ماهه دوم  اغلب در سه  حاملگی 
از  ناشی  متورم  تومورهای  می کنند. 
رشد زیاد بافت ءها در بین دندانهاست 
از دالیل  که خونریزی می کنند. یکی 
تومورها پالک اضافی است. با این حال، 
دندانی  مشکالت  از  خاصی  موارد  در 
ممکن است دندانپزشک از شما بخواهد 
دندانتان را بکشید تا از آسیب بیشتر 

جلوگیری شود.
4. خونریزی لثه :برخی از خانم ها به 
دلیل تغییرات هورمونی در بارداری دچار 
زخم ها، خونریزی و تورم لثه می شوند. 
در این دوران مسواک زدن و یا استفاده 
از نخ دندان سبب خونریزی لثه شده اما 
این مشکل خود به خود بعد از زایمان 

از بین می رود.
5. دندان های لق :در طول بارداری 
استروژن  و  پروژسترون  افزایش  با 
و  ها  لیگامان  )یعنی  پریودونتیوم 
حمایت  را  دندان  که  استخوانهایی 
و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  می کنند( 
سبب می شود دندان ها لق شوند. اگر 
بیماری های  با  همراه  لق  دندان های 
پریودونتال نباشند این وضعیت موقتی 

است و سبب افتادن دندان نمی شود.
زنان  از  درصد   30: پریودونتیت   .6
یا  پریودونتیت  به  باروری  سنین  در 
مبتال  پریودونتیوم  مخرب  التهاب 
هستند. علت ایجاد بیماری باکتریایی 
تولیدی  سموم  است،  پریودونتیوم 
توسط باکتری ها موجب التهاب مزمن و 
تخریب پریودونتیوم و ایجاد حفره های 

عفونی می شود.
اگر هر یک از عالئم زیر را دارید مراجعه 

به دندانپزشک را به تعویق نیندازید:
با مسواک زدن مرتب دندان های تان بوی 

بد دهان تان برطرف نمی شود.
در دهانتان یک برآمدگی کوچک یا یک 

نقطه بسیار دردناک وجود دارد.
اگر دهان تان دچار خونریزی و ملتهب و 
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مواد غذایی که برای چاقی صورت نباید بخوریدمشکالت رایج دندان ها و لثه در بارداری
و  تند  قرمز  :فلفل  چیلی  فلفل 
مواد  داشتن  دلیل  به  فلفل  پودر 
موجب  کپسایسین  نام  به  فعالی 
سوختن کالری و تنظیم قند خون 
و کاهش ذخیره چربی می شوند زیرا 
قرمز  فلفل  در  موجود  کپسایسین 
اکسیدان  آنتی  یک  عنوان  به  تند 

قوی عمل می کند.
لیمو : محلول لیمو و عسل موجب 
زیرا  می شود  صورت  و  بدن  الغری 
کمک  چربی  سوزاندن  به  لیمو 
صورت  بهتر  الغری  برای  می کند. 
عصاره لیمو را در یک لیوان آب گرم 
حل کنید و نصف قاشق چای خوری 
به آن عسل اضافه کنید و این ترکیب 

را با معده خالی بنوشید.
 E نارگیل : نارگیل غنی از ویتامین
است و یک ماده غذایی مناسب برای 
است  تغذیه  با  صورت  کردن  الغر 
که با خاصیت آب رسانی پوست به 
حفظ انعطاف پذیری و االستیسیته 
رژیم غذایی الغری  پوست در طی 

کمک می کند.
و  )ساده  یونانی  ماست   : ماست 
مصنوعی(  دهنده های  طعم  بدون 
اما  می شوند  صورت  الغری  باعث 
فرآوری شده  و  معمولی  ماست های 
واقعی(  یا  )مصنوعی  شکر  با  اغلب 
اشباع شده اند و باعث چاقی بیشتر 
دستگاه  برای  و  می شوند  صورت 

گوارش مضر هستند.
سالمون وحشی : سالمون وحشی 
و   3 امگا  چرب  اسیدهای  حاوی 
پروتئین باال است و یکی از بهترین 
است  چربی  کاهش دهنده  غذاهای 
تأثیر بسیار زیادی در الغری و  که 

کاهش وزن دارد.
انواع گوشت : مواد پروتئینی مانند 
سالمون   ، مرغ  بوقلمون،  گوشت 
و  پنیر  آب  پروتئین  پودر  وحشی، 
پروتئینی  منبع  هر  و  گاو  گوشت 
دیگر موجب الغری صورت می شوند.

که  غذایی  مواد  یکی   : آووکادو 
 ، می شود  صورت  الغری  موجب 
آواکادو است. آواکادو سرشار از فیبر 
و چربی های غیر اشباع است. فیبر 
و  می کند  جلوگیری  گرسنگی  از 
چربی های غیر اشباع موجب کاهش 
فوری چربی صورت می شوند.در هر 
مواد  از  گرم   ۱۷ اواکادو  عدد  یک 

الغرکننده صورت وجود دارد.
کره  تنها  نه   : زمینی  بادام  کره 
ز  ا ری  بسیا بلکه  زمینی  م  دا با
برای  مغزها  و  روغنی  نه های  دا
افرادی که می خواهند مدت زمان 
به  کنند  سیری  احساس  بیشتری 
با  تا  می شود  تجویز  خاص  اندازه 
نخوردن غذا بعد از احساس سیری 
که به آنها دست می دهد صورتشان 

هم الغر شود.
روغن زیتون : روغن زیتون بسیار 
و  می شوند  توصیه  سالمتی  برای 
در  فوق العاده  انبوه خواص  کنار  در 
از بین بردن چربی های صورت هم 

مؤثر هستند.

Pexels



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۷2
 جمعه 9 تا پنجشنبه ۱۵ آوریل ۲0۲۱

مردان  شاخص

مانده از شبهای دورادور / بر مسیِر خاُمِش جنگل
سنگچینی از اجاقی ُخرد / اندرو خاکستِر سردی

همچنان اندر غباراندوده ی
 اندیشه های من مالل انگیز

طرِح تصویری در آن هر چیز
داستانی حاصلش دردی

روِز شیرینم که با من آشتی داشت
نقِش ناهمرنگ گردیده

سرد گشته سنگ گردیده
با دِم پاییِز عمِر من کنایت از بهاِر روی زردی

همچنان که مانده از شبهای دورادور
بر مسیِر خاُمِش جنگل

سنگچینی از اجاقی ُخرد
اندرو خاکستِر سردی

مسعود انصاری
)1۳۰6-1۳9۳(

پژوهشگر،  نویسنده،  انصاری  مسعود 
استاد دانشگاه و یکی از منتقدان اسالم 
بود.انصاری در کنار نگارِش کتاب های 
و  سیاسی  تاریخی،  دین،  از  انتقاد 
از  بود؛  نیز  مترجم  یک  پژوهشی، 
جمله، ترجمه کتابی با نام »شرح حال 
برتراند راسل به قلم خودش«.وی در 
طبق  شد.  زاده  مذهبی،  خانواده ای 
گفته های خودش هم پدر و هم مادر 
وی در امر مذهب متعصب بودند؛ ولی 
از  تعصبات مذهبی مادرش شدیدتر 
پدر بود و هر دو خواهر او هم، تحت 
تأثیر تربیت اسالمی پدر و مادر بودند. 
انصاری، پس از گرفتن دکتری حقوق 
و علوم سیاسی، در مؤسسات آموزش 
تا دوره  و  پرداخت  تدریس  به  عالی، 
بازنشستگِی زودرس خود، به کار مورد 
انگلیسی  زبان  تدریس  که  عالقه اش 
دارای  انصاری،  داد.مسعود  ادامه  بود، 
قضایی  رشته  در  حقوق  گواهی نامه 
علوم  گواهی نامه  حقوق،  دانشکده  از 
سیاسی از دانشگاه تهران، گواهی نامه 
روابط  رشته  در  ارشد  کارشناسی 
بین الملل از دانشگاه لندن و روی هم 

است. دکتری  گواهی نامه  سه  رفته، 
در  او  دکتری  گواهی نامه  سومین 
رشته هیپنوتراپی از دانشگاه آمریکایی 
 ۱3۴6 سال  در  بود.  پسیفیک 
برنده  انصاری  مسعود  خورشیدی، 
جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال با 
فرنام ناسیونالیسم شد و جایزه خود را 
از دست محمدرضا شاه پهلوی دریافت 
کرد. انتقادات وی در مورد دین اسالم 
و نظام جمهوری اسالمی، باعث شد تا 
او را به شدت، مورد ضرب و شتم قرار 
دهند؛ از این رو، مدتی، در بیمارستان، 

با نام مستعار، بستری می شود. نیام یوشیج
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درمان
 دیابت با کپسول هوشمند

نفر  میلیون  برای صدها  انسولین  روزانه  تزریق 
مبتالبه دیابت دردسرساز است و بلعیدن یک قرص 

اکنون  و  می شود  محسوب  آسان تر  بسیار  روشی  خوراکی 
محققان دانشگاه نیویورک ابوظبی )NYU( روش جدیدی برای قرار 

دادن انسولین در کپسول هایی ایجاد کرده اند که می تواند از طریق معده 
به جریان خون منتقل و در زمان نیاز در بدن آزاد شود.بیماری دیابت با سطوح 

متناقض انسولین، هورمون تنظیم کننده سطح گلوکز در خون، شناسایی و به طور 
معمول این بیماری با تزریق های زیر جلدی منظم از انسولین کنترل می شود، اما 

ممکن است استفاده از انسولین برای خود بیماران دشوار باشد و باعث شود برخی از 
افراد از میزان دوز دارو مورد نیاز مصرفی صرف نظر کنند.روشی مناسب در این مورد 
استفاده از قرص انسولین است که متاسفانه توسعه این نوع سیستم بسیار مشکل است. 
انسولین یک مولکول شکننده است که قبل از اینکه درمان جادویی داشته باشد، به 
سرعت در معده تجزیه می شود. بنابراین بیشتر چالش دانشمندان یافتن راه هایی برای 
بسته بندی انسولین است تا به حدی زنده بماند که بتواند در دیواره روده نفوذ کند و 
وارد جریان خون شود.در حال حاضر، محققان در NYU ابوظبی سیستمی ایجاد 
کردند که این کار را انجام می دهد. این گروه آنچه را که نانوذرات چارچوب 
آلی پیوند خوراکی وابسته به ایمن )nCOF( نامیدند در کپسول ایجاد 

کردند. در این کپسول ها با کمک صفحات نانو از انسولین در برابر 
محیط نامساعد معده محافظت و سپس از طریق روده به جریان 

خون راه پیدا می کنند. هنگامی که در خون قرار بگیرند، 
می توانند به طور خودکار سطح انسولین بیمار را 

نیاز  صورت  در  فقط  و  کرده  کنترل 
دارو را آزاد کنند.

ن  عنوا به  گزما  ا
گروهی از شرایط شناخته 
را  پوست  می تواند  که  است  شده 
تحریک و ملتهب کند. رایج ترین انواع 
درماتیت  یا  آتوپیک  اگزمای  اگزما، 
برخی  با  بیماری  این  است.  آتوپیک 
بیماری های آلرژیک مانند تب یونجه 
و آسم در ارتباط است. با مراجعه به 
پزشک می توان این شرایط پزشکی را 
التیام بخشید اما ابتدا سعی کنید برخی 
از روش های خانگی را امتحان کنید. در 
اینجا برخی از روش های خانگی برتر 
برای کنترل و مهار اگزما دردست ها، 
صورت و سایر قسمت های بدن معرفی 
شده اند. فراموش نکنید که برای درمان 
اگزما حتما باید به پزشک مراجعه کنید 

با این وجود می توانید با اجازه پزشک 
برخی از روش خانگی را امتحان کنید.
1- حمام روغن منیزیم را امتحان 

کنید
برخی از مبتالیان به اگزما در صورت 
بدتر  آن ها  وضعیت   ، خیس شدن 
می تواند  منیزیم  حمام  اما  می شود 
مفید  پوستی  بیماری  این  در درمان 
باشد. می توانید چند قاشق غذاخوری 
نمک یا پولک منیزیم را به وان حمام 
این دارو به شما کمک  اضافه کنید. 
می کند تا تسکین یابید و از شر برخی 
از احساسات بد اگزما خالص شوید. 
این درمان خانگی برای کودکان نیز 

مناسب است.
2- تغییرات طوالنی مدت ایجاد کنید
برای تسکین طوالنی مدت باید برخی 
از تغییرات طوالنی مدت را در برنامه 
کنید.  ایجاد  خود  رژیم  و  زندگی 
داشته  کوچکی  یادداشت  دفترچه 
شرایط  شدن  بدتر  هنگام  تا  باشید 
اگزما به شما کمک کند؛ در این شرایط 
باید محصوالتی که استفاده کرده اید، 
تاریخ تشدید بیماری و عالئم نوظهور 
را یادداشت کنید تا بتوانید در راستای 

مستقیمی وجود دارد.
5- استرس خود را کنترل کنید

اگزما همراه با سایر مشکالت پوستی 
استرس  با  روانی  و  نظر جسمی  از 
ارتباط تنگاتنگی دارد بنابراین الزم 
است برای مدیریت استرس خود زمان 
بگذارید. هر کاری که می تواند شما را 
آرام کند از جمله:تکنیک های تجسم، 
یوگا،  درمانی،  هیپنوتیزم  مراقبه، 
به موسیقی؛  دادن  یا گوش  نقاشی 
انجام دهید. همچنین برای خود وقت 
بگذارید و از ریلکس شدن و  آرامش 
علت  که  درحالی  شوید.  برخوردار 
دقیق اگزما مشخص نیست اما نشان 
داده شده است که استرس می تواند 

عالئم اگزما را بدتر کند.
6- به اندازه حمام بروید

بدن  رطوبت  مکرر،  رفتن  حمام  با 
بدتر  اگزما  وضعیت  و  رفته  بین  از 
،حمام  امکان  صورت  در  می شود. 
یکبار  روز   ۲-۱ به  را  خود  رفتن 
محدود  کنید. از دوش آب سرد و 
بخار خودداری کنید و مدت استحمام 
را به ۱۵-۲0 دقیقه محدود کنید. از 
حوله ای خشک و تمیز برای خشک 
کنید.  استفاده  خود  پوست  کردن 
از کرم های  از حمام،  بالفاصله پس 
بر  و  افزودنی  بدون  کننده  مرطوب 
پایه روغن گیاهی طبیعی مانند روغن 
زیتون، روغن نارگیل، کره شی، روغن 

کرچک و آواکادو استفاده کنید.
توجه داشته باشید که اگر چه این 
افراد  اکثر  برای  گیاهی  روغن های 
مبتال به اگزما مناسب است اما بدن و 
شرایط هر فرد متفاوت است بنابراین 
قبل از استفاده کمی از آن را تست 
کنید و در صورت نبود حساسیت از 
آن استفاده کنید تا بهترین نتیجه را 
بگیرید. به عالوه، به یاد داشته باشید 
طوالنی  مدت  به  وان  در  نباید  که 
بمانید زیرا آب ممکن است پوست 

شما را پژمرده کند.
۷- از پروبیوتیک ها استفاده کنید

معده  برای  تنها  نه  پروبیوتیک ها 
بلکه در بهبود اگزما نیز مفید واقع 
رژیم  به  را  آن ها  بنابراین  می شوند 
روزانه خود اضافه کنید  و همچنین 
غذاهایی غنی از پروبیوتیک مصرف 
از  می توانید  این،  بر  عالوه  کنید. 
و صورت  برای شستن دست  آن ها 
بردن عالئم  بین  از  منظور  به  خود 
اگزما استفاده کنید. برخی از غذاها 
می توانید  که  رایج  نوشیدنی های  و 
کفیر،  شامل:ماست،  کنید  استفاده 

آب و نوشابه می شود.
ژالتین  از  غنی  غذاهایی   -8

مصرف کنید
مو  پوست،  ناخن ها،  برای  ژالتین 
و روده بسیار مفید است و یکی از 
بهترین درمان های خانگی برای اگزما 
محسوب می شود. شما باید از غذاهای 
غنی از ژالتین مانند آب عصاره قلم، 
استخوان پای مرغ و ماهی استفاده 
دنبال  به  باید  کلی  طور  به  کنید. 
سالم ترین غذاها و مواد غذایی باشید.

کنترل و پیشگیری این بیماری قدمی 
برداشته باشید. همچنین از آلرژن ها و 
عوامل محرک برای کمک به مبارزه 

طبیعی با اگزما خودداری کنید.
۳- لباس هایی را بپوشید که باعث 

تحریک بیماری نشود
سعی کنید لباس های گشادی بپوشید 
که سبب  پشم  مانند  پارچه هایی  واز 
باید  خارش می شوند استفاده نکنید. 
لباس هایی با بافت نرم که از ابریشم، 
استفاده  اند  شده  تهیه  بامبو  و  پنبه 
کنید. به شوینده ای که برای شستشو 
استفاده می کنید دقت کنید زیرا اگر 
کمی از آن بر روی لباس باقی بماند 
ممکن است اگزما را بدتر کند. از پودر 

لباسشویی طبیعی استفاده کنید.
لباس های  ورزش،  هنگام  همچنین 
برای  که  بپوشید  مناسبی  ورزشی 
خنک نگه داشتن پوست شما طراحی 
شده است. این لباس ها به شما کمک 
می کنند تا از تعریق بیش از حد که باعث 
تشدید اگزما می شود، پیشگیری کنید.

4- صابون های غیر تحریک کننده 
را انتخاب کنید

این مورد اگرچه خیلی واضح به نظر 
اندازه  به  ما  از  بسیاری  اما  می رسد 
مواد  نمی کنیم.  توجه  بدان  کافی 
شوینده ها،  مانند  کننده ای  تحریک 
مواد  شامپوها،  ظرفشویی،  مایعات 
که  محصولی  هر  و  ضدعفونی کننده 
معطر است، ممکن است باعث تحریک 
پوست شود. در صورت امکان، از مواد 
تمیز کننده و صابون هایی بر پایه گیاهی 
استفاده کنید. همچنین از مصرف هر 
سولفات  لوریل  شامل  که  محصولی 

سدیم و پارابن است خودداری کنید.
محصوالت  در  عام  طور  به  مواد  این 
باعث  که  می شوند  یافت  بهداشتی 
خشکی و تحریک پوست خواهند شد. 
سدیم  سولفات  لوریل  این،  بر  عالوه 
می تواند پروتئین های طبیعی پوست 
را تجزیه کرده و درنتیجه باعث آسیب 
از  برخی  برابر  در  آن  بیشتر  پذیری 
آالینده های خارجی شود. بسیاری از 
که  داده اند  نشان  پزشکی  مطالعات 
بین پارابن و سرطان، اختالالت غدد 
ارتباط  باروری  مشکالت  و  درون ریز 

متأسفانه در زندگی امروزی افراد زیادی 
با مشکل اضافه وزن دست و پنجه نرم 
می کنند و همیشه دنبال راه هایی سریع 
برای کاهش وزن می گردند که برخی از 
این روش ها نه تنها مؤثر نیستند بلکه 
سبب بیماری های مختلف نیز می شوند.
برنامه کاهش وزن 8 کیلو در یک 

هفته
اگر می خواهید به سرعت وزن کم کنید 
و قرار است هفته دیگر به جشنی بروید 
که لباس هایتان برایتان کوچک شده اند 
، این رژیم به شما کمک می کند در 
کوتاهترین زمان ممکن وزن خود را تا 
۸ کیلوگرم کاهش دهید البته شما به 
شرطی وزن مورد نظر را کم می کنید 
که مو به مو برنامه زیر را رعایت کنید 
. در این رژیم غذایی این نکته را در 
نظر داشته باشید که میزان تغییر وزن 
افراد مختلف می تواند کامال متفاوت 
باشد، اما در این که وزن کم می کنید 

هیچ شکی نیست.
یکی از سریع ترین روش های سالم و 
طبیعی برای کاهش وزن که می تواند 
برای تمام گروه های سنی قابل استفاده 
 )GM( موتورز«  »جنرال  رژیم  باشد 
این رژیم غذایی را می توانید   . است 
اما  دهید  ادامه  متوالی  هفته  دو  در 
نباید بیش از دو هفته ، این رژیم را 
ادامه دهید. اگر بخواهید این رژیم را 
برای بیش از دو هفته ادامه دهید باید 
پس از گرفتن دو هفته رژیم بین آن 
یک هفته استراحت قرار دهید اما در 
این یک هفته نباید غذاهای پرکالری 

مصرف نمایید .
هنگامی که این برنامه غذایی را دنبال 
کردید نباید به هیچ عنوان استرس را 
به خود راه دهید . همچنین باید خواب 
کافی داشته باشید و همانگونه که در 
برنامه غذایی گفته شده غذا بخورید و 
کمتر از آن غذا مصرف نکنید و خود 

را گرسنه نگه ندارید.
مهم ترین نکته این رژیم این است که 
قبل از تمام شدن هفته خود را وزن 
موجب  زیاد  کردن  وزن  زیرا  نکنید 
نمودن  رها  و  رژیم  از  دلسردی شما 

آن می شود.
مراحل کاهش وزن در هفت روز

روز اول: اولین روز رژیم مهم ترین روز 
آن است که باید فقط در این روز میوه 
و آب مصرف کنید و از خوردن سایر 
خوراکی ها اجتناب نمایید. در این رژیم 
غذایی حدود ۸ تا ۱۲ لیوان آب بنوشید 
. بهترین میوه ها برای این رژیم سیب، 
هندوانه، خربزه وانارهستند و میوه ای 
کنید  مصرف  آن  از  اصال  نباید  که 
موز می باشد. شما می توانید هر وقت 
احساس گرسنگی نمودید میوه و آب 

مصرف کنید.
روز دوم: در روز دوم رژیم که مختص 
به سبزیجات است شما باید سبزیجات 
خام و پخته و آب پز شده اما بدون اضافه 
کردن روغن مانند لوبیای پخته، هویج، 
بروکلی، خیار، کدو، کاهو و کلم استفاده 
را  سبزیجات  این  می توانید  و  کنید 
برای خودتان ساالد  و  ترکیب کنید 

فروت  گریپ  و 
بخورید . در این روز باید 

بخورید  فرنگی  گوجه  عدد   ۷ تا   6
یابد  افزایش  بدنتان  اوریک  اسید  تا 
حداقل ۱۲-۱0  آشامیدن  همچنین 

لیوان آب در این روز فراموش نشود.
روز ششم: آیا تا این روز از رژیمتان 
موفق بوده اید ؟ اگر این چنین است 
دیگر  حتما  روز  این  تا  بدانید  باید 
بهبود  گوارشیتان  سیستم  عملکرد 
افزایش  بدنتان  متابولیسم  و  یافته 
یافته است . امروز شما مجاز به خوردن 
و  ناهار  برای وعده  برنج  پیمانه  یک 
سبزیجات به صورت خام یا پخته برای 
باقی روز هستید همچنین در این روز 
باید ۸ تا ۱۲ لیوان آب بنوشید. در 

 ۲۵0 مصرف  اجازه  شما  ششم  روز 
گرم گوشت سفید یا قرمز بدون چربی 

را دارید.
روز هفتم: امروز روز آخر این رژیم 
و روز وزن کردن شما و دیدن نتیجه 
آن با چشمتان است . در این روز شما 
مجاز به مصرف برنامه غذایی روز ششم 
به همراه یک لیوان آب میوه طبیعی 

تهیه شده در منزل هستید .
در روز آخر رژیم مانند روزهای قبل 
نوشیدن آب به مقدار ۱0 تا ۱۲ لیوان 
فراموش نشود . در روز آخر این رژیم 
دید  خواهید  وزن  کاهش  بر  عالوه 
پوستتان نیز روشن تر می شود .در پایان 
روز هفتم این رژیم مجاز هستید خود 
را وزن کنید . بعد از این رژیم غذایی 
دیگر پرخوری را کنار بگذارید و نتیجه 
تالش و کارتان را در روزهای آینده از 

دست ندهید.
وزن  کاهش  اینکه  برای   :۱ نکته 
بیشتری از این رژیم حاصل شود بهتر 

است روز ۴۵ دقیقه پیاده روی کنید.
نکته ۲: آشامیدن چای سبز و قهوه 
روزهای  تمام  در  و شکر  بدون شیر 

این رژیم غذایی مجاز است.

درست کنید ولی روی آن سس نریزید 
فقط با مقداری سرکه سیب و آبلیمو 
آن را میل کنید. در این روز نیز مانند 
روز اول ۸ تا ۱0 لیوان آب بخورید و 
اگر دچار بیرون روی زیاد شدید اصال 

نگران نشوید .
در این روز از رژیم غذایی حتی می توانید 
سیب زمینی آبپز هم بخورید، ولی بهتر 
است آن را درصبحانه مصرف کنید تا 

کربوهیدرات های آن طی روز بسوزند.
روز سوم: در روز سوم رژیم شما مجاز 
به خوردن انواع میوه و سبزیجات به غیر 
از موز و سیب زمینی هستید . امروز هم 
در کنار خوردن سبزیجات و میوه باید 
۸ تا ۱0 لیوان آب بخورید . در روز سوم 
رژیم از میوه برای صبحانه و برای ناهار از 
سبزیجات به شکل سوپ یا ساالد و برای 
میان وعده دوباره از میوه و برای شام از 
سبزیجات استفاده کنید. ترتیب استفاده 
از میوه ها و سبزیجات و یا ترکیب کردن 

آنها به ذائقه شما بستگی دارد.
رژیم  از  چهارم  روز  در  روز چهارم: 

به  مجاز  شما  موتورز  ژنرال  غذایی 
استفاده از ۸ تا ۱0 عدد موز به همراه 
سه لیوان شیر هستید و به غیر از این 
دو شما هیچ چیز دیگری نباید بخورید. 
شاید فکر کنید با این سهمیه شیر و موز 
ممکن است گرسنه شوید اما باید بدانید 
اگر سهمیه شیر و موز خود را به صورت 
مناسب برای تمام روزتان تقسیم کنید ، 
احساس گرسنگی شما را اذیت نمی کند.

روزها  سایر  مانند  هم  روز  این  در 
آشامیدن ۸ تا ۱۲ز لیوان آب فراموش 
نشود . شما می توانید در این روز سه 
لیوان شیرتان را را برای صبحانه، ناهار 
و شام بگذارید تا همراه با موز در تمام 

روز سیر بمانید.
روز پنجم: روز پنجم یک روز رویایی 
برای شماست زیرا در این روز قرار است 
و ۲۵0  روغن  بدون  برنج  پیمانه  یک 
گرم گوشت سفید یا قرمز بدون چربی 
بخورید! در روز پنجم شما نیمی از راه را 
طی کرده اید و می توانید از سبزیجات و 
میوه ها نیز استفاده کنید . امروز مجاز 
به خوردن سوپ سبزیجات بدون روغن 
شامل کدو، کلم، هویج و بروکلی، هستید 
پرتقال  سیب،  می توانید  همچنین  و 

بهترین روش های خانگی برای کنترل اگزماکاهش وزن در یک هفته با برنامه ای مؤثر
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برای  نجومی  =هزینه های 
این واکسن ها به اسم تولید 
که  حالی  در  آنهم  فناوری، 
کشورهای دیگر انواع آن را 
ماه هاست تولید و روانه بازار 
کرده اند، تا جایی پیش رفته 
 ،14۰۰ سال  بودجه  در  که 
و  علمی  معاونت  اعتبارات 
جمهوری  ریاست  فناوری 
سال  به  نسبت  2۳درصد 
گذشته افزایش یافته و برای 
و  نوآوری  »صندوق  بودجه 
شکوفایی« سه هزار میلیارد 
شده  گرفته  نظر  در  تومان 

است.
لت  و د ت  ما مقا =
حالی  در  »تدبیروامید« 
مشغول رونمایی از واکسن های 
آنفوالنزا و آبزیان هستند که 
کمبود واکسن کرونا در کشور 
در  مقامات مسئول  تعلل  و 
آن،  تهیه  برای  فوری  اقدام 
آمار  با  ایران  تا  باعث شده 
در  کرونا  میر  و  مرگ   باالی 
با  آسیایی  کشورهای  صدر 
به 2۰۰  نزدیک  روزانه  مرگ 

نفر قرار بگیرد.
بیماری  که  حالی  =در 
آنفوالنزا پس از شیوع ویروس 
جدی  مشکل  دیگر  کرونا 
برای جامعه به شمار نمی رود، 
روحانی ابراز امیدواری کرده 
آنفوالنزا  داخلی  واکسن  که 
پاییز امسال به مرحله تولید 

برسد!
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
حسن روحانی از تولید نخستین واکسن 
آبزیان توسط یک شرکت دانش بنیان 
خبر داده است. از این واکسن آبزیان 
در حالی رونمایی می شود که کمبود 
مدت هاست  کشور  در  کرونا  واکسن 
باعث مرگ روزانه دست کم ۲00 نفر 

می شود.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
امروز  اسالمی  جمهوری  ریاست 
در  فروردین ماه ۱۴00  پنجشنبه ۱9 
یک مراسم آنالین از محصوالت فناوری 
شرکت های دانش بنیان رونمایی کرد 

که یکی از آنها واکسن آبزیان است.
او گفته است: »اولین واکسن دام و 
طیور و آبزیان نیز امروز افتتاح می شود 
و مشخصه آن این است که سرمایه گذار 

آن یک خانم است«!
روحانی  حسن  علمی  معاون 

جزئیات  مورد  در  دیگری  توضیحات 
این واکسن نداده ولی تابستان پارسال 
گزارش هایی از همکاری های مشترک با 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی در این ارتباط منتشر شده بود.
معاون علمی رئیس  جمهوری اسالمی 
وعده تولید تا بیش از ۱۵ واکسن در 
حوزه دام، طیور و آبزیان و ۵ واکسن 
در حوزه انسانی تا پایان کار این دولت 
را که حداکثر چهار ماه دیگر به پایان 

می رسد داده است!
مقامات دولت »تدبیروامید« در حالی 
مشغول رونمایی از واکسن های آنفوالنزا 
و آبزیان هستند که کمبود واکسن کرونا 
تعلل مقامات مسئول در  و  در کشور 
اقدام فوری برای تهیه آن، باعث شده تا 
ایران با آمار باالی مرگ  و میر کرونا در 
صدر کشورهای آسیایی با مرگ روزانه 

نزدیک به ۲00 نفر قرار بگیرد.
به  درمان  کادر  هنوز  این،  بر  عالوه 
ویروس  با  درگیر  گروه  اولین  عنوان 
خطرناک کرونا در بیمارستان ها و مراکز 
درمان بطور کامل واکسینه نشده اند و 
هر روز در معرض خطر ابتال قرار دارند. 
اگرچه پیش از موج چهارم ویروس نیز 
ُکشنده تر  و  سرایت پذیرتر  بسیار  که 
است، کادر درمان و پزشکی ایران یکی 
اثر  و مرگ  بر  ابتال  میزان   باالترین  از 

کرونا در دنیا را داشتند.
در این بین، مقامات مسئول نهادهای 
دولتی و زیرمجموعه وابسته به حکومت 
و  دارو  داخلی  تولید  عنوان  تحت 
واکسن، با تبلیغات گسترده و مسموم 
با  را  عمومی  افکار  فریب  قصد  خود، 
واکسن های  با  واکسیناسیون  وعده ی 
تیرماه  و  خردادماه  در  داخل  تولید 
امسال دارند. با وجود این، از مجموع 
هنوز  شده،  داده  وعده  واکسن های 
هیچیک از این واکسن ها حتی فازهای 
تست انسانی را نیز به پایان نرسانده و 
اطالعات در ارتباط با اثرات و عوارض 
جانبی آنان نیز بر تست شدگان داوطلب 

منتشر نشده است.
هزینه های نجومی برای این واکسن ها 
به اسم تولید فناوری، آنهم در حالی که 
کشورهای دیگر انواع آن را ماه هاست 

جایی  تا  کرده اند،  بازار  روانه  و  تولید 
پیش رفته که در بودجه سال ۱۴00، 
فناوری  و  علمی  معاونت  اعتبارات 
نسبت  ۲3درصد  جمهوری  ریاست 
برای  یافته و  افزایش  به سال گذشته 
بودجه »صندوق نوآوری و شکوفایی« 
سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده است.
ستاری امروز همچنین از »نخستین 
آنفوالنزای  واکسن  تولید  افتتاح 
رونمایی  )فصلی(«  انسانی  نوترکیب 
کرد که »توسط تیمی جوان در قالب 
شرکتی دانش بنیان تولید شده است.« 
به گفته ی وی »این شرکت با استفاده 
از دانش خود در زمینه تولید داروهای 
به  موفق  سرطان  زمینه  در  نوترکیب 
تولید این واکسن برای نخستین بار در 

کشور شدند«.
آنگونه که ستاری توضیح داده، »این 
برای  را  انسانی دیگر  تیم سه واکسن 
تولید در برنامه دارد و از شهریور امسال  
واکسن آنفلوآنزای فصلی با استفاده از 

واکسن داخلی را انجام خواهیم داد.«
مدیرعامل  عبدالغفاری  امیرحسین 
شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن 
خط  این  که  گفته  فصلی  آنفلوآنزای 
تولید می تواند 3 تا ۵ میلیون دوز تولید 

کند و نیاز کشور را رفع سازد.
این  حسن روحانی رئیس دولت در 
مراسم افتتاحیه آنالین پروژه های افتتاح 
شده را باعث »خودکفایی« و »بی نیاز« 
شدن از واردات بسیاری از محصوالت 
خوانده و ابراز امیدواری کرده: »امیدوارم 
پاییز امسال واکسن داخلی آنفوالنزا را 

استفاده کنیم.«
این در حالیست که با شیوع ویروس 
کرونا در دنیا، بروز آنفوالنزا دیگر مشکل 
برای  باید  و  نمی رود  شمار  به  حادی 
بحران ابتال و مرگ  و میر باالی کرونا 

اقدامات فوری در کشور صورت گیرد.
تهیه  اساسا  که  حالی  در  روحانی 
جهان  در  کرونا  موجود  واکسن های 
را در اولویت قرار نداده، بار دیگر ابراز 
امیدواری کرد: »در زمینه کرونا هم در 
ماه های پیش رو به نقطه ای برسیم که 
بتوانیم به توان داخلی خود تکیه کنیم!«

در بحران مرگبار کرونا؛ معاونت علمی نهاد ریاست 
 جمهوری »نخستین واکسن آبزیان« را رونمایی کرد!

مهدی طارمی بازیکن تیم ملی و باشگاه پورتو:

 در لیگ ایران زیاد لی لی به الالی بازیکنان می گذارند!
=»ما بیست تا سی سال از 
هستیم.  عقب  دنیا  فوتبال 
نرویم،  جهانی  جام  به  اگر 
عقب تر می رویم و پول هم به 
فدراسیون فوتبال نخواهند 

داد.«
بهترین  از  یکی  طارمی  مهدی 
از  و  ایران  فوتبال  بازیکنان 
فوتبال  تیم  اعضای  محبوب ترین 
پورتو از پرطرفدارترین تیم های کشور 
سرگرم  روزها  این  که  است  پرتغال 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  بازی 
مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲0۲۱ 

قطر است.
او می گوید: ما هفت هشت سال در 
رده اول آسیا بودیم. اما در حال حاضر 
با شرایطی که در مرحله رفت بازی ها 
داشتیم، اعتبارمان کمتر شده و باید 
سعی کنیم فوتبال ایران را به جایگاه 

اصلی اش باز گردانیم.
از  یکی  به  روزها  این  که  طارمی 
تبدیل  پورتو  معروف  تیم  ستاره های 
وقتی  متاسفانه  داده:  ادامه  شده، 
درست  فوتبال  فدراسیون  ساختار 
هم  ملی  تیم  نتایج  طبیعتا  نباشد، 

نمی تواند ایده آل باشد.
او افزوده: هنگام بازی های رفت تیم 
و  داشتیم  فدراسیون  رئیس  نه  ملی، 
در  دارد  اتفاقاتی  چه  بود  روشن  نه 
متاسفانه  می دهد!  رخ  ایران  فوتبال 
برهه بسیار بدی بود و وقتی مسئوالن 
 A. F. C فوتبال بحرین و عراق در
و  اهداف  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
برنامه های خود را دنبال می کردند تا 
متاسفانه  بگیرند،  را  بازی ها  میزبانی 
مسائل  یکسری  درگیر  ایران  در  ما 
فدراسیون  رئیس  انتخاب  پیرامون 

فوتبال بودیم.
وی تأکید کرده: به هر حال مطمئن 
ما  از  بیشتر  بحرین  امکانات  باشید 
را  خود  بازی های  باید  ما  که  نبوده 
عراق  نه  کنیم. حتی  برگزار  آنجا  در 
و نه دیگر کشورهایی که در گروه ما 
هستند. چون ما حداقل یک ورزشگاه 
۱00 هزار نفری در تهران، در مشهد 
هم  دیگر  شهر  چند  و  اصفهان  و 

استادیوم های قابل استفاده داریم که 
می توانیم مسابقات را به خوبی برگزار 
کنیم. اما باید اذعان داشت که ما فعال 
بیست تا سی سال از فوتبال دنیا عقب 
هستیم و اگر به جام جهانی در پیش 
رو نرویم، فکر می کنم باز هشت سال 
چون  افتاد.  خواهیم  عقب  هم  دیگر 
جهانی  جام  این  منتظر  سال  چهار 
شدیم، چهار سال هم بایستی منتظر 
جام جهانی بعدی بمانیم و طبیعتا در 
این فاصله یک نسل فوتبال ایران باید 
به  آنکه دیگر پول هم  بسوزد. ضمن 
دلیل عدم حضور در جام جهانی، به 

فدراسیون فوتبال ایران نخواهند داد.
طارمی اضافه کرده: این چند سالی 
کارلوس  سرمربیگری  دوران  در  که 
جهانی  جام  به  ملی  تیم  بر  کیروش 
دست  به  خوبی  به  پول ها  رفتیم، 
فدراسیون فوتبال ایران رسید و شاید 
شد.  زده  زخم هایی  به  نیز  حدی  تا 
البته شاید هم این کار را نکردند که 
بدتر  و  نکرد  پیشرفت  ایران  فوتبال 
به  صعود  حال  هر  به  ولی  شد.  هم 
اگر  و  است  اعتبار  یک  جهانی  جام 
کنیم  حفظ  را  اعتبار  این  بتوانیم 
باید  اینکه  خیلی مهم است. خالصه 
ارزش و اعتبار پیراهن تیم ملی را باال 

و باالتر ببریم.
به  باید  که  دیگری  نکته  گفته:  او 
آن اشاره کنم این است که بازیکنانی 
باید  که به تیم ملی دعوت می شوند 
بدانند که تیم ملی با باشگاهی که در 
آن بازی می کنند، فرق بسیار دارد و 

باید تفکرشان را از لیگ فوتبال بیرون 
لیگ  در  من  نظر  به  چون  بیاورند. 
فوتبال ایران خیلی بیش از حد لی لی 
به الالی بازیکنان تیم ملی می گذارند. 
اعضای تیم باید از این ذهنیت بیرون 
بیایند و با زندگی واقعی روبرو شوند و 

نگاهشان به آینده باشد.
 ۱3۷۱ سال  در  طارمی  مهدی 
زمان  در  و  آمده  دنیا  به  بوشهر  در 
حضورش در باشگاه پرسپولیس تهران 
در فصل های ۱39۵-۱39۴ و ۱396-

۱39۵ آقای گل لیگ برتر ایران شد. 
الغرافه  باشگاه های  در  بازی  او سابقه 
قطر و ریو آوه پرتغال را نیز در کارنامه 

خود دارد.
وی عالوه بر انعطاف بدنی و سرعت 
باال، دارای توانایی در کسب پنالتی های 
متعدد از تیم حریف است. او در سال 
۱39۸ به تیم ریو آوه پیوست و این 
توانایی اش مورد توجه قرار گرفت و به 
انتهای  »پنالتی گیر« معروف شد. در 
رساندن ۱۸ گل  ثمر  به  با  نیز  فصل 
مشترکا به همراه کارلوس وینیسوس 
برتر  لیگ  گل  آقای  عنوان  پیزی  و 

پرتغال را دریافت کرد.
مهدی طارمی در جام جهانی ۲0۱۸ 
به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم 
از شهریور ۱399  او  رفت.  میدان  به 
با قراردادی ۴ ساله به تیم سرشناس 

پورتو در پرتغال پیوسته است.
کشورهای هم گروه ایران در بازی های 
از:  عبارتند  جهانی  جام  مقدماتی 

بحرین، کامبوج، هنگ کنگ و عراق.

رئیس کمیسیون بهداشت: 

حسن روحانی مسئول اصلی افزایش مبتالیان و 
مرگ ومیرهاست؛ دادستان کل کشور برخورد کند!

جدول  در  امروز  =ایران 
جهانی کرونا، دومین کشور 
دنیا به لحاظ باالترین میزان 
کشور  پنجمین  و  مبتالیان 
میزان  باالترین  نظر  از  دنیا 
مرگ ومیر آنهم بر اساس آمار 
دولتی است که هیچ اطمینانی 

به درستی آن وجود ندارد.
=رئیس کمیسیون بهداشت 
شورای  مجلس  درمان  و 
اصلی«  »مسئول  اسالمی 
بیماری  به  ابتال  شدن  زیاد 
را »مستقیما  و مرگ ومیرها 
ملی  ستاد  محترم  رئیس 
حسن  که  کرونا«  با  مبارزه 

روحانی باشد، معرفی کرد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسون 
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
اسالمی خواستار برخورد دادستان کل 
کشور به عنوان مدعی العموم با ستاد 
مقابله با کرونا به عنوان مسبب افزایش 

شیوع کرونا شده است.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون 
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
اسالمی امروز پنجشنبه ۱9فروردین ماه  
سفرهای  بودن  آزاد  آنچه  از   ۱۴00
کرونا  با  مقابله  ستاد  توسط  نوروزی 
وزارت  توصیه های  به  بی توجهی  و 
بهداشت خوانده به شدت انتقاد کرده و 
گفته است: »محدودیتی وجود نداشت 
و سفرهای زیادی اتفاق افتاد و در آخر 

هم بیماری کل کشور را گرفت«.
با  مقابله  شهریاری بی توجهی ستاد 
کرونا را باعث عدم توجه وزارت کشور 

فرهنگی  میراث  وزارت  همچنین  و 
به  نوروز  روزهای  در  گردشگری  و 
توصیه های این وزراتخانه خواند که از 
یک ماه قبل اقدام به پیش فروش بلیت 
مسافران  به  اتوبوس  و  هواپیما  قطار، 

کردند.
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  درمان 
»مسئول اصلی« زیاد شدن بیماری و 
مرگ ومیرها را »مستقیما رئیس محترم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا« که حسن 

روحانی باشد، معرفی کرد.
انتقادها  این  همه  باوجود  شهریاری 
ماه  مراسم های  برگزاری  منع  به  ولی 
به  با وجود صدور مجوز سفر  رمضان 
به  »سفر  گفت:  و  گرفت  ایراد  ترکیه 
ترکیه را که روزانه چندین پرواز انجام 
هزار   ۷00 بلیطش  قیمت  و  می شد 
برای  نمی کنیم،  ممنوع  است،  تومان 
آنتالیا رفتن سفرها را ممنوع نمی کنیم، 
اما هر موقع صحبت از عبادت و زیارت 
همه  می خواهیم  محکم  خیلی  است، 

چیز را سفت و سخت بگیریم.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
دادستان کل کشور  »ورود«  خواستار 
به عنوان مدعی العموم به موضوع شیوع 
ویروس کرونا و برخورد با مسببان این 

شیوع شد.
او پرسید: »در برابر این همه افرادی 
که جانشان را از دست دادند، چه کسی 
باید جوابگو باشد؟ از طرفی هم برخی 
فکر می کنند، اگر گردشگری و میراث 
فرهنگی نباشد اقتصاد ضرر می کند، اما 
طوالنی شدن این بیماری و مرگ و میر 
قطعا عوارض اقتصادی خیلی بیشتری 

بر کشور خواهد داشت.«
علی  اینکه  به  اشاره  با  شهریاری 

اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
وزرات  توصیه های  اجرای  دستور 
بهداشت را به ستاد مقابله با کرونا داده، 
رهبری  معظم  »مقام  داشت:  اظهار 
باید  که  فرمودند  پیش  ماه  چند  هم 
ستاد،  را  بهداشت  وزارت  توصیه های 
اما متاسفانه  اجرایی و عملیاتی کند، 
انجام ندادند و االن هم به نظر باید با 
اینکه خیلی دیر شده، آنچه که وزارت 
پزشکی  جامعه  خبرگان  و  بهداشت 

می گویند، مورد توجه قرار بگیرد.«
وزارت  دولتی  آمارهای  مبنای  بر 
بهداشت، در شبانه روز گذشته بار دیگر 
شمار مبتالیان روزانه به کرونا در ایران 
سال  ظرف ۲۴  در  و  شکسته  رکورد 
گذشته، »۲۲ هزار و ۵۸6 بیمار جدید 

مبتال« شناسایی شدند.
همچنین برای چند روز پیاپی شمار 
و  است  رقمی  سه  نیز  کرونا  قربانیان 
را دست  دیگر جان خود  بیمار   ۱۸۵

دادند.
ایران امروز در جدول جهانی کرونا، 
باالترین  لحاظ  به  دنیا  کشور  دومین 
میزان مبتالیان و پنجمین کشور دنیا 
از نظر باالترین میزان مرگ ومیر است.

اما طبق آمار دولتی از سوی نهادهای 
هیچ  که  اسالمی  جمهوری  مسئول 
اطمینانی نسبت به درستی آن وجود 
استان های  مبنای  بر  حتی  و  ندارد 
ارائه  تفکیک شده  بطور  نیز  درگیر 
از  نفر  نمی شود، فقط ۴ هزار و ۲۲۱ 
وضعیت  در  بیمارستان ها  در  بیمار 

بحرانی بیماری بستری هستند.
شمار شهرهای قرمز کشور به ۲۵۷ 
شهرستان قرمز و شهرهای نارنجی به 
۱۲9 شهر افزایش پیدا کرده و ۵۱ شهر 
زرد و فقط ۱۱ شهر به رنگ آبی است.

وزارت اطالعات از بازداشت یک »جاسوس اسرائیلی« و چند 
جاسوس مرتبط با » سرویس های امنیتی خارجی« خبر داد 

هنوز  اسرائیلی  =مقامات 
نشان  واکنش  ادعا  این  به 

نداده اند.
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
شرقی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
بازداشت »جاسوس  از  فروردین   ۱6
در  جاسوس  »چند  و  اسرائیلی« 
امنیتی  سرویس های  با  ارتباط 
استان  این  در  مختلف«  کشورهای 

خبر داد.
به  اشاره ای  امنیتی  مقام  این 
جزئیات بیشتر نکرد اما گفت تعدادی 
جاسوسی  سازمان های  عوامل  از 
بیگانه در این استان در سال گذشته 
»در  کرد  تأکید  او  شدند.  دستگیر 
بر  و  ندارد  وجود  تکفیری  ما  استان 
این اساس ما نیز دستگیری در این 

زمینه نداشته ایم.«
قدرت دیالمه در پاسخ به پرسشی 
دوتابعیتی  مدیران  فعالیت  درباره 
مدیر  نمی دهیم  » اجازه  گفت  نیز 
بگیرد  سمت  استان  در  دوتابعیتی 
یکی  دوتابعیتی  اخیراً  مشاور   و 
قطعاً  و  شد  مدیران   برکنار  از 
دوتابعیتی  را  مدیر  فعالیت  اجازه 

نمی دهیم.«

مقامات اسرائیلی هنوز به این ادعا 
واکنش نشان نداده اند.

بازداشتی هایی  از  زیادی  شمار 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  که 
به  اطالعات  وزارت  یا  و  اسالمی 
شهروندان  زده اند  امنیتی  اتهام  آنها 
سفر  برای  که  هستند  دوتابعیتی 
همایش ها  و  جلسات  در  شرکت  یا 
جمهوری  مقامات  خود  دعوت  به 

اسالمی به ایران سفر کرده  اند.

ابزارهای  از  یکی  گروگانگیری 
از  باجگیری  برای  اسالمی  جمهوری 

غربی هاست.
همچنین مقامات جمهوری اسالمی 
را  اسرائیل  بارها  اخیر  سال های  در 
صحنه ی  پشت  که  کرده اند  متهم 
تأسیسات  در  خرابکارانه«  »اقدامات 
ترور  و  ایران  استراتژیک  و  اتمی 
انداختن  راه  به  و  اتمی  متخصصان 

اعتراضات مردمی بوده است.

مهدی طارمی در یکی از بازی های لیگ پرتغال برای پورتو بازی 
می کند؛ ۷ فوریه 2۰21

بازدید مشترک ستاری و شمخانی در پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی

نمایی از شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی
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قرمز  گوشت  قیمت   =
با  گذشته  روزهای  در  نیز 
افزایش 1۰ هزار تومانی برای 
هر کیلوگرم روبرو شده و به 
1۳۰ هزار تومان رسیده است.
سازمان  پیشنهاد  با   =
حمایت، نرخ دستمزد تصفیه 
شکر خام به ازای هر کیلوگرم 
از 21۷ به 4۰۰ تومان افزایش 
قیمت  افزایش  این  یافت. 
بازار  در  شکر  گرانی  سبب 

خواهد شد.
= ستاد تنظیم بازار اینبار 
برای تنظیم بازار اقالم اساسی 
و  شکر  و  برنج  است  قرار 
قیمت  با  را  منجمد  گوشت 
دولتی عرضه کند که سبب 
طوالنی  صف های  تشکیل 
برای خرید این کاالها خواهد 

شد.
پس از آنکه »قرارگاه مرغ« در نخستین 
اقدام خود و در تصمیمی عجیب قیمت 
رسمی مرغ را ۲0 درصد افزایش داد، 
با  نیز  کاالها  و  اقالم  دیگر  به سرعت 
افزایش قیمت روبرو شدند. اکنون دولت 
قرار است برنج و شکر را به مناسبت ماه 
رمضان با قیمتی پایین تر از قیمت بازار 
در برخی فروشگاه ها عرضه کند. به این 
ترتیب، در حالی که صف های طوالنی 
مرغ همچنان پابرجاست، صف  برنج و 

شکر هم تشکیل خواهد شد.
افزایش قیمت ۲0 درصدی مرغ بطور 
از سوی »قرارگاه مرغ« سبب  رسمی 
افزایش قیمت دیگر کاالها و مواد غذایی 

شده است.
قیمت های  اعالم  آخرین  اساس  بر 
رسمی عمده فروشی انواع میوه و تره 
بار در تهران، اغلب میوه ها گران شده اند 
بطوری که قیمت هر کیلوگرم پرتقال تا 
۲3 هزار تومان، خیار ۱۱ هزار تومان، 
سیب ۱6 هزار تومان، کیوی ۲3 هزار 
تومان، نارنگی 33 هزار تومان، موز ۲9 
هزار تومان و آناناس کارتنی 900 هزار 

تومان اعالم شده است.
توزیع  مبدا  از  باال  نرخ های  تعیین 
خود باعث افزایش قیمت میوه در بازار 
خردهفروشی شده و سبب می شود که 
این محصوالت با قیمت های گزاف به 
دست مصرف کنندگان برسد آنهم در 
حالی که این مبالغ به جیب تولیدکننده 

حکایت ادامه دار فقر و گرانی؛ پس از مرغ، صف 
برنج و شکر هم در راه است

و باغداران نیز نمی رود.
روزهای  در  نیز  قرمز  قیمت گوشت 
گذشته با افزایش ۱0 هزار تومانی برای 
هر کیلوگرم روبرو شده و به ۱30 هزار 

تومان رسیده است.
در روزهای گذشته در پی پیشنهاد 
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف 
کننده، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به 
ازای هر کیلوگرم از ۲۱۷ به ۴00 تومان 
افزایش یافت. این افزایش قیمت سبب 

گرانی شکر در بازار خواهد شد.
شاید به همین علت است که ستاد 
تنظیم بازار اینبار برای تنظیم بازار اقالم 
اساسی قرار است برنج و شکر و گوشت 
منجمد را با قیمت دولتی عرضه کند 
که سبب تشکیل صف های طوالنی برای 

خرید این کاالها خواهد شد.
طبق اعالم رئیس اصناف، قرار است 
برنج هندی کیلویی ۱۸۵00 تومان، برنج 
تایلندی کیلویی ۱۲۵00 تومان، شکر 
کیلویی ۸۷00 تومان و گوشت گوساله 
منجمد کیلویی ۸0000 تومان در قالب 
تنظیم بازار در ماه رمضان عرضه شود.

برنج  تومان،   ۵000 هندی  برنج 
 ۱300 شکر  تومان،   3۵00 تایلندی 
تومان و گوشت گوساله منجمد ۱۷000 
تومان در هر کیلو ارزان تر از بازار است 
که همین ارزان تر بودن، سبب تشکیل 

صف  خریداران خواهد شد.
افزایش  نیز  غیرخوراکی  اقالم  در 
قیمت  ها ادامه دارد. در بازار مسکن طی 
درصد   ۲۵ اجاره بها  گذشته  روزهای 
افزایش داشت؛ یعنی اگر فردی با نرخ 
حدود صد میلیون تومان خانه ای را رهن 
کرده بایستی امسال ۲۵ میلیون دیگر 
روی آن بگذارد تا بتواند در همان خانه 

بماند یا خانه مشابه آن را کرایه کند.
مصالح  بازار  که  هم  سیمان  قیمت 
ساختمانی را بهم ریخته در حال افزایش 

است. البته قیمت این کاالی ساختمانی 
پیشتر از سال جدید و با کمبود شدید 
این کاالها در استان های مختلف افزایش 
یافته بود و تا امروز نیز تداوم یافته است. 
به  هم  ساختمانی  مصالح  سایر  بهای 
افزایش قیمت سیمان در حال  دنبال 

گران شدن هستند.
محمدرضا احسانفر عضو هیئت مدیره 
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز 
خبر افزایش قیمت سیمان خاکستری 
در روزهای آینده را تأیید کرده است: 
»میزان افزایش نرخ سیمان خاکستری 
قطعا بیش از 3۵ درصد خواهد بود و بعد 
از تکمیل امضاها در چند روز آینده، ابالغ 
می شود. همچنین بر اساس مصوبه کار 
گروه مدیران عامل شرکت های سیمان 
سفید کشور که خبر آن روز دوشنبه 
اعالم شد، قیمت این محصول 3۵ درصد 

افزایش یافت.«
نیز  رقابت  شورای  رئیس  شیوا  رضا 
از افزایش قیمت اتومبیل های ساخت 
داخل خبر داده و گفته است: »قطعا 
در سه ماه نخست سال ۱۴00 قیمت 
خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه 
در  داشت.  خواهد  قیمت  افزایش  ها 
را  درصد  تورم ۱۴  سال 99  زمستان 
اعمال نکردیم. در بهار میزان تورم بخشی 
را به عالوه رقم زمستان یکجا به قیمت 

خودرو اضافه می کنیم.«
همه این گرانی ها و افزایش قیمت ها 
و تشکیل صف های طوالنی برای تهیه 
مواد خوراکی ضروری در حالیست که 
درآمدها در ایران فاصله زیادی با هزینه ها 
دارد. افزایش ساالنه حقوق و دستمزد نیز 
با افزایش تورم همخوانی ندارد. این روند 
سبب شده هر سال و هر فصل شمار 
خانواده هایی که نمی توانند هزینه های 
ضروری زندگی را تأمین کنند و در زیر 

خط فقر قرار دارند، افزایش پیدا کند.

نگرانی درباره وضعیت اشتغال ایرانیان با قرارداد 25 
ساله جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین

=فعاالن کارگری می گویند 
صدها پروژه ای که ذیل قرارداد 
می شود  اجرایی  ساله   25
تضعیف  سبب  ند  ا می تو
شود. داخلی  کار  نیروی 
رئیس  صادقی  =حسن 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
که  نشود  طوری  کارگری: 
متخصص  نسانی  ا نیروی 
از  را  شغلی  فرصت های  ما 
این  جای  و  بدهد  دست 
بگیرند. چینی ها  را  نیروها 

یک فعال کارگری معتقد است یکی 
از نگرانی ها درباره قرارداد ۲۵ ساله بین 
نرخ  افزایش  چین،  و  ایران  رژیم های 
کارگران  و  متخصص  نیروی  بیکاری 
ایرانی با ورود نیروی کار چینی به ایران 
است.امضای قرارداد ۲۵ ساله جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 
توسط وزرای خارجه دو رژیم موجی 
از نگرانی و انتقاد را در پی داشته است. 
ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی و امنیتی 
این قرارداد نشان از تسلط چینی ها بر 

ایران طی ربع قرن آینده دارد.
در زمینه اقتصادی مقامات جمهوری 
اجرای  برای  را  چین  دست  اسالمی 
از  اقتصادی  مختلف  پروژه  صدها 
جاده سازی،  تا  نفتی  حوزه های 
ساختمان سازی و معدنی باز گذاشته اند. 
روزهای  در  که  نگرانی هایی  از  یکی 

گذشته در اینباره مطرح شده احتمال 
افزایش نرخ بیکاری است.

شرکت های چینی که سال هاست در 
حوزه های صنعتی ایران به ویژه صنعت 
نفت حضور دارند، معموال نیروی کار 
می آورند.  ایران  به  چین  از  را  خود 
اکنون فعاالن کارگری می گویند صدها 
ساله   ۲۵ قرارداد  ذیل  که  پروژه ای 
اجرایی می شود می تواند سبب تضعیف 

نیروی کار داخلی شود.
اتحادیه  رئیس  صادقی  حسن 
این  در  کارگری  جامعه  پیشکسوتان 
که  گفته  ایلنا  خبرگزاری  به  رابطه 
عرصه  در  نوظهور  قدرت  یک  »چین 
به دنبال توسعه  جهانی است و قطعاً 
نیز  خود  نظامی  و  سیاسی  هژمونی 
چین  مورد  در  وقتی  بنابراین  هست. 
این  می یابیم  در  می کنیم،  مطالعه 
به یک  از یک قدرت درون گرا  کشور 

کشاورزان ُکربال در اعتراض به بی آبی مزارع گندم:
 »ُکربال شده کربال، واویال وایال«؛ 

معاون آب  منطقه ای فارس: 
کشاورزان دو برابر حقابه کشت کردند!

=کشاورزان منطقه خرامه 
همچنین در مقابل فرمانداری 
خرامه به دلیل کاهش شدید 
جریان آب رودخانه ُکر و نبود 
آب برای مزارع شان اعتراض 

کرده اند.
و  ظت  حفا ن  و معا =
منطقه ای  آب  بهره برداری 
به  جه  تو با  «  : س ر فا
بارندگی های چند سال اخیر 
کشاورزان بیش از دوب رابر 
برای  درودزن  سد  حقابه 
به  اقدام  زیردستی  اراضی 

کشت کردند«.
سیوند  سد  آبگیری  =با 
محمود  دولت  دوران  در 
رونق  بهانه  به  احمدی نژاد 
فارس،  استان  در  کشاورزی 
ن  شد خشک  بر  ه  و عال
دریاچه های بختگان و طشک 
در جنوب این استان، جریان 
آب در رودخانه ُکر نیز کاهش 
پیدا کرد و چاه های کشاورزان 

هم خشک شد.
در  حالی  در  سد  =این 
سال 1۳86 آبگیری شد که 
زیست  محیط   کارشناسان 
و میراث فرهنگی نسبت به 
پیامدهای مخرب آن بر حیات 
منطقه و تخریب آثار باستانی 
پاسارگاد هشدار داده بودند.

 زنان و مردان کشاورز منطقه ُکربال از 
توابع شهرستان خرامه در استان فارس 
در اعتراض به نرسیدن آب به زمین های 
کشاورزی  شان به دلیل پرداخت نشدن 
حقابه سدهای سیوند و درودزن دست 
به اعتراض زده و جاده ی خرامه را بستند.

اعتراض زنان کشاورز به نبود آب برای 
کشاورزی با مسدود کردن جاده خرامه

بسیاری از زنان و مردان کشاورز منطقه 
ُکربال از توابع شهرستان خرامه در استان 
چهارشنبه ۱۸فروردین ماه  روز  فارس 

آب  نرسیدن  به  اعتراض  در   ۱۴00
دلیل  به  کشاورزی شان  زمین های  به 
پرداخت نشدن حقابه سد سیوند جاده 

خرامه به ارسنجان را بستند.
اعتراضی  تجمع  این  از  ویدئوهایی 
شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
روی  معترض  زنان  می دهد  نشان  که 
زمین نشسته و به شیوه بومی منطقه 
سوگواره هایی چون »ُکربال شده کربال، 
واویال وایال«، می خوانند.بسیاری از این 
کشاورزان همچنین در مقابل فرمانداری 
خرامه تجمع کرده و خواستار تأمین آب 
مورد نیاز برای مزارع گندم خود شده اند. 
معترضان می گویند دولت وعده پرداخت 
حقابه را اجرا نکرده و با سوء مدیریت در 
توزیع آب باعث کاهش شدید جریان آب 
رودخانه ُکر و نرسیدن آب به زمین های 
کشاورزی آنان شده که خسارات بسیاری 

به بار آورده است.
با آبگیری سد سیوند در دوران دولت 
رونق  بهانه  به  احمدی نژاد  محمود 
بر  عالوه  فارس،  استان  در  کشاورزی 
و  بختگان  دریاچه های  شدن  خشک 
جریان  استان،  این  جنوب  در  طشک 
آب در رودخانه ُکر نیز کاهش پیدا کرد 
و چاه های کشاورزان هم خشک شد. این 
سد در حالی در سال ۱3۸6 آبگیری شد 
که کارشناسان محیط  زیست و میراث 
فرهنگی نسبت به پیامدهای مخرب آن 
بر حیات منطقه و تخریب آثار باستانی 

پاسارگاد هشدار داده بودند.
و  حفاظت  معاونت  مزیدی  کریمی 
در  فارس  منطقه ای  آب  بهره برداری 
مورد اینکه چرا کشاورزان منطقه اقدام 

صداوسیمای  به  کرده اند  اعتراض  به 
جمهوری اسالمی گفته است »با توجه به 
بارندگی های چند سال اخیر کشاورزان 
بیش از دو برابر حقابه سد درودزن برای 
اراضی زیردستی اقدام به کشت کردند 
و این میزان آب برای میزان مشخصی 
کشت در اراضی رهاسازی شده است و 
امکان آبیاری بیشتر اراضی با این آب 

وجود ندارد.«
به گفته ی او، »۱00میلیون مترمکعب 
تا  اسفند   ۱۷ از  درودزن  سد  آب 
کشاورزی  اراضی  برای  فروردین   ۷
شهرستان های زرقان، خرامه و مرودشت 
شد.« رهاسازی  فارس  استان  در 

از این میزان آب ادعا شده، 3۵ میلیون 
مترمکعب سهم زرقان و خرامه و ۵0 
میلیون مترمکعب سهم مزارع مرودشت 
خبرگزاری  گزارش  است.به  بوده 
قرار  اسالمی،  جمهوری  صداوسیمای 
است برای بررسی اعتراض کشاورزان، 
جلسه ای با حضور فرمانداران و مدیران 
جهاد کشاورزی سه شهرستان خرامه، 
جهاد  سازمان  در  زرقان  و  مرودشت 

کشاورزی فارس برگزار شود.
و  خرامه  و  مرودشت  شهرستان های 
زرقان با سطح زیر کشت بیش از ۱00 
هزار هکتار و تولیدی بالغ بر ۴۵0 هزار 
تن گندم و جو )بیش از ۲۵ درصد کل 
تولید استان( از قطب های اصلی تولید 
محصوالت کشاورزی در استان فارس 

هستند.
جمله  از  خرامه  شهرستان  همچنین 
شهرستان های استان فارس است که 
در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارد.

قدرت برون گرا بدل شده است؛ قدرتی 
که هم اقتصاد قدرتمندی دارد و هم 
و  آمریکا  به  نظامی  تجهیزات  نظر  از 
به دنبال  تنه می زند و الجرم  روسیه 
توسعه همه جانبه در عرصه بین الملل 
کنیم چین  ادعا  نمی توانیم  اما  است. 
قدرتی است که صرفاً به دنبال منافع 
استعماری است بلکه قبل از هر چیز 
به دنبال توسعه متوازِن قدرت نظامی و 
اقتصادی خود در شرق و غرب است.«

به  »ایران  که  افزوده  حسن صادقی 
دلیل ارتباط سردی که با غرب دارد، 
بهترین گزینه برای چین است و این 
کشور توانسته از خالء کشورهای غربی 
به خوبی استفاده کند و وارد مذاکره با 
ایران شود و قرارداد ببندد. باید توجه 
داشته باشیم که این قرارداد در حوزه 
تمام  ایران  ضرر  به  می تواند  اشتغال 

شود.«

احمد توکلی با هشدار 
نسبت به »اتفاقی که 

نباید« بیفتد: 
۷2 درصد 

جمعیت کشور 
مستحق اعانه 

هستند!
فقر  و  گرسنگی  =توکلی: 
و  شده  معنادار  ایران  در 
خط  زیر  که  کسانی  تعداد 
فقر فرضی هستند 6۰درصد 
. ست ا ر  کشو جمعیت 
نظر  به  می گوید  =توکلی 
می رسد وضعیت مردم آنقدر 
خراب است که حکومت ملزم 
کند  کمک  مردم  به  است 
وگرنه ممکن است آن اتفاقی 
نباید یشود. که  بخورد  رقم 
و  حکومت  که  حالی  =در 
برای  را  خود  جناحین اش 
انتخابات استصوابی ریاست 
آماده  اسالمی  جمهوری 
می کنند، شعار »من دیگه رأی 
نمیدم« به یکی از شعارهای 
و  زنشستگان  با محوری 
مالباختگان تبدیل شده است.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفته 60 درصد از جمعیت ایران 
زیر خط »فقر فرضی« قرار دارند و ۷۲ 
درصد جمعیت کشور مستحق دریافت 
اعانه هستند. او نسبت به وقوع »اتفاقی 
که نباید« بیفتد هشدار داده و افزوده که 

کرونا از شورش تهیدستان جلوگیری 
مجمع  عضو  توکلی  است.احمد  کرده 
نماینده  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
پیشین مجلس شورای اسالمی در یک 
نشست انجمن  اسالمی دانشجویی گفته 
که »گرسنگی و فقر در ایران معنادار 
شده« و  »تعداد کسانی که زیر خط فقر 
فرضی هستند 60درصد جمعیت کشور 
گرفت  تصمیم  وقتی  مجلس  است. 
یارانه بدهد اعالم کرد به 60 میلیون 
نفر تعلق می گیرد که این میزان حدود 
شامل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۷۲
می شود، یعنی ما می پذیریم ۷۲ درصد 
هستند.« اعانه  مستحق  ایران  مردم 

احمد توکلی افزوده که »مطلب دیگر 
نقدینگی است که بسیار از آن هراس 
داریم، در هشت  سال اخیر سالی 300-

۲00 هزار میلیارد تومان سود به این 
نیز  سپرده ها رسیده، یک مورد دیگر 
مساله اعتماد مردم به حاکمیت است، 
ما نباید خود را فریب دهیم، درطول 
این  از  هیچ گاه  ما  گذشته  سال   ۴0
میزان فعلی پایین تر نبوده ایم و اکنون 
نظر  از  ممکن  میزان  حداقل ترین  در 

اعتماد مردم به حکومت قرار داریم.«
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نسبت به بروز شورش تهیدستان 
حمایت  خواستار  و  داده  هشدار 

»البته  است:  شده  مردم  از  اقتصادی 
مردم  معتقدم  من  شود،  جنگ  اگر 
معترض  آنها  که  چرا  می کنند  دفاع 
هستند، اما وقتی حکومت را دانا، توانا 
نمی کنند  اعتراض  بدانند  خیرخواه  و 
هر  لذا  می آورد،  مشروعیت  این  و 
قوی  عاقل،  مردم  نزد  باید  حکومتی 
از آن  تا مردم  تلقی شود  و خیرخواه 
اطاعت کنند. من در آبان ماه و پیش از 
آن اتفاقات عنوان کردم که باید کارت 
هوشمند و سبد غذا و بهداشت به مردم 
بدهید و این نیازها را تضمین کنید، 
انقالب  اول  که  کاری  مانند  درست 
صورت گرفت که بحث کوپن بود، لذا 
گفتم این کار را انجام دهید و اگر نکنید 
باید منتظر شورش تهی دستان باشید. 
اکنون هم می گویم خطر بیشتر است، 
مانع است. ولی کرونا در حال  حاضر 

احمد توکلی همچنین هشدار داده که 
اگر از مردم حمایت نشود آن اتفاقی که 
نباید، روی خواهد داد: »به نظر می رسد 
که  است  خراب  آنقدر  مردم  وضعیت 
حکومت ملزم است حتی احکام اولیه 
و اصول اساسی را زیر پا بگذارد و به 
مردم کمک کند و این پیش فرض من 
است، چرا که اگر حکومت این کار را 
نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد 

که نباید بشود.«
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دکتر مصدق نیز پس از آنکه نطق 
خود را به پایان رساند از جلسه خارج 

شد.
که  رسید  داور  علی اکبر  نوبت 
بود.  کرده  نام  ثبت  موافق  به عنوان 
که  تدین(  محمد  )سید  نایب رئیس 
جلسه را اداره می کرد، سخنران را به 

پشت تریبون فراخواند.
داور سخنان خود را چنین آغاز کرد:

»بنده می خواهم اظهار تأسف بکنم 
از آن که آقای دکتر مصدق السلطنه 
در اینجا تشریف ندارند که جواب های 
دالیلی  یک  ایشان  بشنوند.  را  بنده 
به نظرشان  رسید و گفتند از برای اینکه 
ذهن آقایان را متوجه کرده باشند، بنده 
هم این جواب ها را برای آقایان عرض 
می کنم. قبل از ورود در صحبت ایشان، 
بنده الزم دیدم که یک مختصر حاشیه 
راجع به مذاکرۀ یکی از رفقای محترم 
خودمان آقای یاسائی بکنم. ایشان گویا 
در ضمن نطقشان اظهار کردند که این 
اولین مرتبه نیست که در قانون اساسی 
تغییر داده می شود. بنده خیال نمی کنم 
مقصود ایشان هم اینطور بوده است که 
این کاری که ما می کنیم واقعاً نقض 
قانون اساسی  است و آن قسمت هایی 
داخل  درش  بنده  کردند  ذکر  که 
نمی شوم، فقط می خواستم این را عرض 
بکنم که یک سوءتفاهمی نشود. آقای 
از تکه های  دکتر مصدق در هرکدام 
صحبت هایشان قسمی خوردند و بعد 
گفتند که من مسلمانم، وطن خود را 
دوست می دارم. بنده هم بدون قسم 
عرض می کنم که مسلمانم و گمان 
می کنم آقایانی هم که این ورقه را امضا 
کرده اند در این که مسلمان هستند، 
نه خودشان شکی دارند و نه دیگران.

تمام گفتگوهای ایشان در قسمت 
اول  راجع به این بود که من برخالف 
مصالح مملکت نمی خواهم رأی بدهم. 
البته هیچ وکیلی نباید حاضر شود که 
بدهد.  رأی  مملکت  مصالح  برخالف 
منتها تمام صحبت در تشخیص است. 
ایشان ممکن است همچو تشخیص 
پیشنهادی  چنین  یک   که  بدهند 
بنده  و  است  مملکت  مصالح  خالف 
عرض  و  می گیرم  شاهد  را  خدا  هم 
می کنم که این تغییر و این پیشنهاد 
موافق مصالح مملکت است مگر اینکه 
یک کسی پیدا شود و بگوید فکر و 
سیاست من به درجه ای قوی و عالی 
است که تمام مردم و وکال باید تابع 
نظر و فکر و سیاست من بشوند و چون 
من تشخیص می دهم که این پیشنهاد 
تمام  است،  مملکت  مصالح  برخالف 
وکال و مردم و هرکس هست، هرجا 
هست، و به هر شکل و لباس هست 
تمام باید نظر من را تعقیب کنند، و ااّل 
از این شکل که بگذریم، هرکس مطابق 
تشخیص خودش حق دارد یک مسأله 
را قضاوت کند. ایشان اینطور تشخیص 
دادند که این کار موافق مصالح مملکت 
نیست، بنده عرض می کنم و معتقدم 
که مصالح مملکت در این کار است و 
اگر غیر از این بکنیم مصالح مملکت را 

زیر پا گذاشته ایم.
راجع به قاجاریه و رئیس الوزرا که 
اظهار عقیده فرمودند، در این موضوع 
هیچ وارد نمی شوم، ولی دو پایۀ محکم 
ایشان پیدا شد، گفتند  در مذاکرات 
»از نقطه نظر داخلی و خارجی«. بنده 
چند  می خواهم  قسمت  دو  این  در 
فرمودند  کنم.  عرض  جواب  کلمه 
خانواده  این  بیایید  می خواهید  شما 
را بردارید و آقای پهلوی را شاه کنید. 
اوال بنده نمی دانم در یک پیشنهادی 
که هفتاد امضا دارد این مسأله را از 
کجا پیدا کردند و بنده چون راجع به 
این پیشنهاد صحبت می کنم، عرض 
می کنم در این پیشنهاد ابداً گفتگوی 
شاه کردن ایشان نبود، بلکه حل این 
قضیه و ترتیب کار واگذار شده است 
به یک مجلسی  که مجلس مؤسسان 
است. یک نکته ای را ایشان فرمودند 
که اساساً صحیح بود. فرمودند خوب، 
بایستی  شدند  شاه  ایشان  که  وقتی 
مسؤول باشند یا نباشند؟ اگر مسؤول 
نباشند که این خیانت به مملکت است. 
بنده کامال موافقم و تصور نمی کنم که 
هیچکس در مملکت باشد که فکرش 
اینقدر کوچک و عقب مانده باشد که 
تصور کند دادن اختیار به دست یک 
هیچ  بدون  و  حدی  هیچ  بدون  نفر 
ایشان  به قول  نفر  یک  یعنی  قانونی، 
رئیس  باشد،  رئیس الوزرا  باشد،  شاه 

عالی قوا باشد، وزیر جنگ باشد، یک 
همچو چیزی نه تنها یک مسأله ای است 
که همه به او خواهند خندید، بلکه یک 
مسأله ای است به قدری واضح و مسلم 
که هیچکس زیر بار آن نمی رود. بنده 
تعجب می کنم چطور ایشان که مدتی 
است در مجلس هستند و غالب ماها را 
می شناسند، درجۀ فهم رفقای پارلمانی 
خودشان را آنقدر کوچک تصور کردند 
که ممکن است اینطور فرض کنند. 
پس این قسمت فرضشان مورد نداشت. 
فرمودند اگر ایشان باالتر از این مقام 
دارای  رفتند که آن وقت وجودشان 
اثر نخواهد بود. بنده گمان می کنم که 
اینجا یک قدری بی لطفی کرده باشند، 
مخصوصاً ایشان که مدتی در ممالک 
خارجه زندگانی کرده و شاه های خوب 
و بد را دیده اند. ما همیشه یک روال 
دیده ایم، اما ایشان در نقاط دیگر دنیا 
که  و می دانند  کرده اند  زندگانی  هم 
بعضی مملکت ها هست که شاه های 

خوب دارند  و بعضی جاها شاه های 
یک شخص  بعضی جاها  دارند،  الیق 
می کند  سلطنت  الیقی  فوق العاده  
که  می دانند  خودشان  وقت  آن  و 
چقدر آن شاه فوق العاده غیر مسؤول 
وجودش مؤثر است و البته یک شاهی 
که عالقه داشته باشد و میل داشته 
باشد مملکتش بزرگ شود و عظمت 
پیدا کند و در ردیف ممالک بزرگ عالم 
گذاشته شود و تشخیص هم بدهد که 
چطور باید این کار را کرد و هرقدر که 
قانوناً غیرمسؤول  باشد، حتماً در عمل 
منتهای درجۀ تأثیر را خواهد داشت. در 
خارج کتبی راجع به خیلی از قضایای 
سیاسی بین المللی نوشته شده است، 
فالن  در  که  سلطانی  اینکه  ازجمله 
مملکت بوده است وقتی که او آمده 
است سر کار، این مسائل پیش آمده 
او بوده است که  است و وجود مؤثر 

توانسته است این کارها را بکند.
که  است  درصورتی  این  خالصه، 
بفرمایند »اگر ایشان شاه شدند و بدون 
مسؤولیت«، جواب این بود که عرض 
کردم. حاال اگر ایشان یک شاهی باشند 
موافق قوانین ملل متمدنه و به طوری 
کرده،  تصویب  ایران  مشروطیت  که 
را  شاه  قانون  اگرچه  صورت  این  در 
غیرمسؤول قرار می دهد، ولی در عمل 
قطعاً وجود آدم الیق و ناالیق تفاوت 
دارد. به عالوه، در اول این پیشنهاد یک 
عبارتی بود که گمان می کنم ایشان به 
آن توجه نکردند. نوشته نشده بود که 
کنیم،  شاه  را  فالن کس  می خواهیم 
نوشته شده بود که ما می خواهیم این 
خانواده نباشند و بنا بر ضدیتی که از 
چند سال پیش از این در این مملکت 
شروع شده، اول این خانواده را محدود 
کردند. مگر مشروطیت ایران غیر از 
آن بود که اول آمدند، گفتند مشروطه 
و بعد حقوق برای ملت قائل شدند. از 
دو  این  در  روز کم کم، بخصوص  آن 
سال اخیر، این بحران پیدا شده است. 
اصل مقصود و نظر این است که اینها 
نباشند. پس نباید اول استدالل را برد 
روی یک قضیه که بعد باید بشود و 
یک فرضی گرفت و آن فرض را اظهار 
کرد. در ابتدای پیشنهاد نوشته شده 
امروز  که  خانواده ای  با  ضدیتی  یک 
سلطنت دارند در این مملکت شروع 
شده و یک بحرانی در مملکت تولید 
نمی خواهم  بنده  حاال  است.  کرده 
داخل بعضی مسائل بشوم که از وقتی 
این بحران شروع شده تا به حال چه 
از  افتاده.  اتفاق  مملکت  در  قضایایی 
تا آنطرف مملکت،  خوزستان گرفته 
اگر بگردید و ریشه اش را دربیاورید، 
می بینید  یک نواحی و مقاماتی هست 

که با وجود اینکه دور هستند، هرروز 
ما  که  است  یک چیزهایی  اثراتشان 
می بینیم و هرروز مملکت را در یک 

زحمات فوق العاده می اندازیم.
در پیشنهاد ما صحبت این است که 
برای خاتمه دادن به این بحران، این 
خانواده را منقرض بدانیم و فکر بعد را 
بگذاریم برای یک مجلسی که مؤسسان 
باشد و اختیار از طرف ملت داشته باشد 
و تکلیف قطعی را معین کند که آیا 
باید شخص پهلوی یا شخص دیگری 
به این مقام برسد؟ اگر حرفی در این 
موضوع باید زده شود، باید در مجلس 
اگر یک  زده شود.  روز  آن  مؤسسان 
کسی پیدا شد که در آن مجلس آقای 
پهلوی را کاندیدا کرد، آن وقت آقای 
دکتر مصدق یا کس دیگر اگر آنجا بود، 
باید بگوید که این بد است که ایشان 
هم شاه باشند، هم مسؤول و هم وزیر 
و باالخره تمام این صحبت هایی که 
فرمودند آن روز وقتش است و امروز 

وقتش نیست.
خارجی.  قسمت  به  می رویم  حاال 
اگر به قانون  بنده تصور می کنم که 
انتخابات و به سابقه رجوع می کردند 
و اگر به نطق آقا سید یعقوب هم که 
مراجعه  دادند  تذکر  مجلس  اول  در 
می کردند، و البته در خاطرشان  هست 
که این قانون اساسی را یک مرتبه دیگر 
در باغ شاه یک عده آمدند، نشستند و 
تغییر دادند و آن اشخاص،  مردمی 
بودند که مصلحت مملکت را اینطور 
آقای  روز  آن  در  و  دادند  تشخیص 
و  مؤتمن الملک  آقای  و  مشیرالدوله 
مستوفی الممالک که امضاهاشان االن 
هست، وقتی که نشستند، نوشتند که 
نظر به پاره ای از مقتضیات، جمعی  از 
خیرخواهان گفتند که قانون انتخابات 
باید تغییر بکند و این با چهار اصل از 
قانون اساسی مخالفت داشت، به این 
به  کردیم  رجوع  و  آمدیم  ما  جهت 
انجمن آذربایجان و باالخره آن روزی 
که این کار را کردند یک تغییر مهمتری 
در قانون اساسی داده شد. امروز حق 
سلطنت از افراد یک خانواده باید گرفته 
شود و آن روز حقوق ملی در قسمت 
انتخابات عوض شد و یک عده آمدند و 
حق یک عدۀ دیگری را که ملت است 
از بین بردند. بنده هم حرفی ندارم، 
دادند  اینطور تشخیص   را  مصلحت 
و مجالس بعد هم قبول کردند. ولی 
تعجب می کنم وقتی که امروز راجع به 
حقوق یک اشخاصی صحبت می شود، 
می گویند می دانیم که اینها خدماتی به 
مملکت نکرده اند، ولی وقتی که صحبت 
گرفتن حقوق آنهاست یک حربه به نام 
قانون اساسی در پیش چشم همه جلوه 

داده می شود.
بنده عرض می کنم خوب، آن روزی 
که قانون اساسی دست بهش خورد، 
اگر بناست آن اصلی که حقوق ما را 
در سیاست بین المللی حفظ می کند 
متزلزل بشود، پس چطور شد که با 
تغییر قانون اساسی از آن روز تا بحال 
یک قراردادی نگذشت که بدون اطالع 
مجلس باشد؟ گفتند اگر دست بزنند 
به این عمارت، ممکن است آسایشگاه 
ملت برهم بخورد. بنده عرض می کنم 
دست  اساسی  قانون  به  هم  روز  آن 
زدند. کی دست زد؟ کسانی که وجهای 
ملت بودند. کجا دست زدند؟ در باغ 
شاه. ِکی؟ بعد از توپ بستن به همین 
مجلس. پس چطور شد آن روز هیچ 
خطری بهشان نرسید؟ چطور شد که 
امروز ما می خواهیم حقوق یک خانواده 
را که بدون استثناء هیچکس نیست 
از دستشان  که بگوید من طرفدارم، 
بگیریم، آن وقت اصل راجع به خارجه 
را باید پیش آورد؟ حقوق خارجه سر 
تا  دارم  یقین  و  است  خودش  جای 
بی بهره  شرافت  از  بکلی  ایران  وقتی 
نشدهـ  نمی گویم ده نفر یا بیست نفر 
ـ  تا وقتی که ایرانی بکلی از شرافت 
بی بهره نشده است، به آن اصلی که 
قراردادها و مقاوالت را موکول می کند 
پیدا  هیچکس  مجلس،  به تصویب  
نمی شود که جرأت کند به آن اصل 
دست بزند. پس در این صورت الزم 
از  دفاع  برای  و  بیاییم  ما  که  نیست 
را  آنها  بی لیاقتی  که  خانواده ای  یک 
تصدیق می کنیم وارد شویم و قضیه 
را به خونسردی تلقی کنیم و بنابراین 
بنده تصور می کنم آنچه باید  در این 
موضوع گفته شود گفته شده و بیش 

از این مذاکرات الزم نیست.
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 علی اکبر داور

=پاسخ زننده ی سخنگوی 
یک  به  دارو  و  غذا  سازمان 
سالمت  از  نگران  شهروند 
خود و جامعه با واکنش های 
منفی بسیاری از سوی افکار 
است.  شده  روبرو  عمومی 
توئیتر  کاربران  از  بسیاری 
فارسی به رفتار غیرمسئوالنه 
که  جهانپور  اهانت آمیز  و 
سوگند  با  همخوانی  هیچ 
برای حفظ  معروف پزشکان 
جان بیماران ندارد، به شدت 

اعتراض کرده اند.
سیلی  پرونده  =هنوز 
به صورت  نماینده سبزه وار 
یک سرباز وظیفه راهنمایی و 
رانندگی باز است و همچنین 
دارند  یاد  به  عمومی  اذهان 
قاضی زاده  که چطور حسن 
هاشمی وزیر سابق بهداشت، 
در پاسخ به پیرمردی که توان 
پرداخت هزینه فیزیوتراپی را 
نداشت، با تمسخر گفته بود: 

»خودت بمال!«
کاظم  نیز  تازگی  =به 
ه  یند نما ی  د با یب آ غر
جمهوری اسالمی در آژانس 
به  اتمی  انرژی  بین المللی 
یک زن ایرانی که خطاب به 
عباس عراقچی معاون وزارت 
خارجه در اتریش گفته بود، 
» وطن فروش ها، خائن ها، چرا 
وطن ما را فروختید؟« گفت: 

» برو گمشو«!
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
کامنت  یک  به  پاسخ  در  دارو  و  غذا 
تأیید  خواستار  که  توئیتر  کاربر  یک 
واکسن های تولید داخل توسط سازمان  
جهانی بهداشت شده بود، نوشته است: 

»شما نزن! واکسن اجباری نیست!«
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
پاسخ  در  دیروز  شامگاه  دارو  و  غذا 
توئیتر که خواستار  به نظر یک کاربر 
تأیید واکسن های تولید داخلی توسط 
بود،  شده  دنیا  بهداشتی  سازمان های 
نوشت: »شما نزن! واکسن اجباری نیست!«

پاسخ زننده ی سخنگوی سازمان غذا 
و دارو به یک شهروند نگران از سالمت 
منفی  واکنش های  با  جامعه  و  خود 
بسیاری از سوی افکار عمومی روبرو شده 
است. بسیاری از کاربران توئیتر فارسی به 
رفتار غیر مسئوالنه و اهانت آمیز جهانپور 
معروف  سوگند  با  همخوانی  هیچ  که 
پزشکان برای حفظ جان بیماران ندارد، 

به شدت اعتراض کرده اند.
جهانپور در حالی به توهین کاربران 
توئیتر پرداخته که چندی پیش مدعی 
با  گویا  و  کرونا شده  ویروس  به  ابتال 
قرار  پزشکی  نظر  تحت  نفس  تنگی 

گرفته است.
کاربر مورد نظر زیر پُست سخنگوی 
سازمان غذا و دارو که تصویری از یک 
واکسن کرونا و پرچم جمهوری اسالمی 
را با هشتگ »واکسن ایرانی« و »افتخار 
»واال  که  نوشته  کرده،  منتشر  ملی« 
ما هیچ مشکلی نداریم، فقط بدید یه 

فحاشی و توهین مقامات زشت رو و زشتگوی جمهوری 
اسالمی به مردم؛ »خودت بمال«، »برو گمشو«، »شما نزن، 

واکسن اجباری نیست«!

سازمان جهانی معتبر تاییدش کنه…«
به  اشاره  با  ایرانی  شهروند  این 
مسئوالن  پاسخگویی  عدم  معضل 
جمهوری اسالمی به پیامدهای ویرانگر 
سیاست هایشان به ویژه در حوزه سالمت 
جامعه نوشته است: »شما اروپا نیستید 
که اگر چند نفر عوارض کشنده بدن 
]بدهند[ واکسیناسیون رو قطع کنید. 
همه مون رو می کشید بعدم اون مجریه 
میاد میگه من خودم مرده بودم با این 

واکسن زنده شدم!«
جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 
به عنوان نهاد صادرکننده مجوز استفاده 
دارو و واکسن در ایران است که به ویژه 
در یکسال اخیر شیوع ویروس کرونا در 
ایران، در پاسخگویی به کاربران توئیتر 
مانند دیگر مقامات جمهوری اسالمی 
توهین آمیزی  و  زننده   رفتار  همواره 

داشته است. او که در بین کادر درمان 
و پزشکی پس از سفرش به کربال در 
اوج شیوع ویروس کرونا  به »کربالیی 
جهانپور« معروف شده، همواره در نقش 
تبلیغات چی واکسن های »اسپوتنیک ۵« 
واکسن های  و  کوبایی  واکسن  روسیه، 
تولید داخلی ظاهر شده و در پاسخ به 
کاربران توئیتر، آنها را افرادی بی اطالع 
توصیف کرده که نمی دانند روند تهیه 

یک واکسن و روش تأییدش چیست!
دیگر  کاربر  یک  پاسخ  در  پیشتر  او 
تولید  به  حکومت  اصرار  مورد  در  که 
داخلی واکسن کرونا و »اختراع دوباره 
چرخ« انتقاد کرده و نوشته بود، »وقتی 
امکاناتش نیست اصرار به ساخت برای 
چیه؟ از چین و روسیه که مشکلی با 
ندارند خریداری می شد«،  تحریم  هم 
پاسخ داد: »شما منتظر باشید تا اونا تولید 
کنند و بیاد و بزنید، ولی قرار نیست همه 

منتظر بمانند!«
جهانپور همچنین از جمله مسئوالن 
وزارت بهداشت است که قبل از اعالم 
ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی 
به  خامنه ای  علی  توسط  انگلیسی  و 
دروغ گفته بود، دلیل وارد نکردن این 
اف دی دی  تأییدیه  نداشتن  واکسن ها 
اما  است!  جهانی  بهداشت  سازمان  و 
در مورد واکسن های داخلی گفته بود، 
»تولید نهایی واکسن ما به تایید سازمان 

بهداشت جهانی نیازی ندارد!«
پیشتر نیز رسانه های حکومتی از جمله 
برنامه ۲0:30 صداوسیمای جمهوری 
از  استفاده کنندگان  و  مردم  اسالمی 
هشتگ »واکسن بخرید« را که خواستار 
تهیه واکسن های خارجی تأییدشده و 
بهداشتی  سازمان های  توسط  معتبر 

و  تحریم«  »کاسبان  را  بودند  جهان 
»معاند« خوانده بودند و »منشأ« این 
هشتگ را »در خارج کشور« دانستند.

سعید نمکی وزیر بهداشت در این بین 
گفته بود: »اثبات می کنیم واکسن داخلی 

بر واکسن های خارجی ارجح است!«
با این حال، دولت و مقامات حکومت 
جمهوری اسالمی در حالی  که نسبت 
به دست کم وضعیت ۴ واکسن داخلی 
و  منبرها  از  نمی کنند،  اطالع رسانی 
پشت تریبون های خود اعالم می کنند 
که کشورهای تولیدکننده دنیا به آنان 
واکسن نمی فروشند: »کسی به ما واکسن 

نمی فروشد!«
بی اعتنایی به خواست مردم برای تهیه 
بخش  تنها  کرونا  معتبر  واکسن های 
کوچکی از رفتارشناسی مقامات حکومت 
در قبال جامعه است. این رفتار همواره 

از  از سوی مقامات جمهوری اسالمی 
همان خمینی رهبر انقالب اسالمی تا 
شخص علی خامنه ای که ولی مطلقه 
فقیه است و بنا بر تصمیم  تک نفره ی 
خود واکسن های آمریکایی و انگلیسی 
را برای یک ملت ممنوع اعالم کرد، قابل 

مشاهده و استناد است.
در همین ارتباط، هنوز پرونده سیلی 
نماینده سبزه وار به صورت یک سرباز 
وظیفه راهنمایی و رانندگی باز است و 
همچنین اذهان عمومی به یاد دارند که 
وزیر  قاضی زاده هاشمی  چطور حسن 
سابق بهداشت، در پاسخ به پیرمردی 
که توان پرداخت هزینه فیزیوتراپی را 
نداشت، با تمسخر گفته بود: »خودت 

بمال!«
کاربران فضای مجازی بطور گسترده 
جمهوری  مقامات  بی ادبانه ی  رفتار  از 
کتک کاری  و  فحاشی  به  که  اسالمی 
انتقاد دارند.  با مردم رسیده به شدت 
ز  ا پر  اجتماعی  شبکه های  امروز 
یادآوری نمونه هایی از این توهین ها و 

زشتگویی هاست.
به تازگی نیز کاظم غریب آبادی نماینده 
جمهوری اسالمی در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به یک زن ایرانی که خطاب 
به عباس عراقچی معاون وزارت خارجه 
» وطن فروش ها،  بود،  گفته  اتریش  در 
فروختید؟«  را  ما  وطن  چرا  خائن ها، 

گفت: » برو گمشو«!
در نهایت هیچیک از رفتارهای زننده 
و توهین های مقامات مسئول به مردم 
مورد پیگیری و بازخواست قرار نگرفته 
و تا کنون هیچ وزیر یا مدیری به دلیل 
زشتگویی و توهین به مردم استعفا نداده 

یا اخراج نشده است.

کرونا  اوج شیوع  در  پارسال  امردادماه  دارو  و  غذا  سخنگوی سازمان 
به کربال سفر کرد که پس از آن از سوی منتقدانش کربالیی جهانپور 

نامیده می شود
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۱ ـ هنرپیشه ایرانی 
هالیوود

۲ ـ ضمیری است ـ از 
فلزات ـ مرضی است

3 ـ از بازیگران و 
تهیه کنندگان برجسته و 

قدیمی تآتر ایران
۴ ـ واحد پول کشوری 
است ـ نقشه و طرح 

برای انجام
۵ ـ صورت ـ جّو ـ دشتی 

بزرگ در آسیا
6 ـ قسمتی از گیاه ـ 

حاشیه ـ برگه
۷ ـ شرقی ـ سرگذشت

۸ ـ مذهبی است ـ 
تخصص فنی و 

دانشگاهی
9 ـ درویشان می کشند ـ 

ظاهر و آشکار
۱0 ـ لحظه ـ آماده ـ حرف 

ندا
۱۱ ـ رسن ـ برتری

۱ ـ کشوری است
۲ ـ نام تاریخی منطقه بین 

دجله و فرات ـ انسانی
3 ـ نوا ـ بچه ـ خداوند

۴ ـ قبیله ـ نوعی چسب ـ 
از خشکبار

۵ـ  کوششـ  توانـ  اندیشه 
و تفکر ـ راه بی پایان
6 ـ گلی است ـ فامیل

۷ـ  از جنگ افزارهای مخرب 
ـ جاوید و پایدارـ  بدگویی 
وسایل  از  ـ  خزانه دار  ـ   ۸
سنتی کشاورزی ـ او هم 

حرفه ای دارد پر مشقت
9ـ  عنوانی اشرافیـ  مرطوب 
گذراندن  برای  مکانی  ـ 

اوقات فراغت
۱0 ـ زادگاه رضاشاه پهلوی 
ـ حرارت غیر طبیعی بدن

۱۱ـ قدرت ـ رسا و فصیح ـ 
دورافتاده و متروک

۱۲ ـ یک دوم ـ پوشاک ـ 

ناحیه ای  هزینه  و  درآمد 
شخصی  به  دولت  که 

واگذار می کند
۱3 ـ از خوراکهای سنتی ـ 
در هر خانه پیدا می شود 

ـ سالم
۱۴ ـ وی ـ عقیم ـ از آبها

از  ـ  غش  و  غل  بی  ـ   ۱۵
بیماریها ـ از ابزار بنایی

۱ ـ از نویسندگان و منتقدان صاحب نام 
و برجسته هنری و ادبی معاصر ایران
۲ـ  از اتومبیلهای تولید انگلیسـ  عقیده
3 ـ طفیلی و پارازیت ـ درختی است ـ از میوه ها

۴ـ  عالمت مفعول بی واسطهـ  رطوبتـ  
همدم و مصاحب

ـ  روسیه  تزارهای  از  تن  چند  نام  ـ   ۵
گلی است

از  ـ  می شود  پیدا  نانوایی ها  در  ـ   6
شهرهای ایران

۷ـ  از شعرای برجسته ایران و استاد فقید 
دانشگاه شیراز

۸ ـ جای تیر ـ از خوراکهای سنتی
پایتخت  ـ  کافکا  از  اثری  ـ  زنده  ـ   9

کشوری است
۱0 ـ پست ـ از بیماریهای پوستی ـ از 

پوشاک ـ رستگاری
۱۱ـ وسیله مکالمه ـ حرف همراهی ـ 

همت بی آغاز ـ رودخانه ای در اروپا
۱۲ـ  از خوانندگان خوش صدا و فراموش 

ناشدنی کشور ما
۱3ـ  راستی و ایستادگیـ  ایفاءـ  از پوشاک

و  هالیوود  معروف  فیلمسازان  از  ـ   ۱۴
خالق اثر »آخرین تانگو در پاریس« و 

»آخرین امپراتور«
۱۵ـ  تکرار یک حرفـ  از اجسام آسمانی 

ـ پیشوا ـ از وسایل سنتی موسیقی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

»به محض اینکه احساس مریضی کردید، 
به رختخواب بروید، یک کیسه آب جوش 
روی پایتان بگذارید، برای خودتان چای داغ 
درست کنید و 3 بار در روز قرص آسپیرین 

بخورید.«
این یک آگهی است؛ یک دستورالعمل و 
تبلیغ برای قرص آسپیرین که یک روزنامه 
منتشر می کند. سال  زمستان  هر  آلمانی 
۱9۲۵میالدی، این دستورالعمل جان ۸0 
هزار اروپایی را نجات داد. زمستان آن سال 
آنفلوانزا همه گیر شده بود. تنها کاری هم که 
می شد کرد این بود که همین آگهی تکثیر و 
به وسیله هواپیما روی شهرهای بزرگ ریخته 
شود. این، آغاز شهرت آسپیرین بود؛ داروی 
عجیبی که اگر تولید یک سال آن را روی 
هم بچینیم، می شود با آن به کره ماه رفت و 
برگشت! تنها دارویی که بشر با خود به کره 
ماه برد؛ تنها دارویی که به تمام زبان های 
است. شده  درست  تبلیغ  آن  برای  دنیا 

داروهای  از  بشر  پیش  قرن ها  البته 
گیاهی که آسپیرین دارند استفاده می کرده 
بید  درخت  ریشه  جوشانده  همان  است؛ 
که سقراط هم در مکتوباتش آورده. اما تا 
فعلی  رنگ  صورتی  قرص  آسپیرین های 
در  بار  اولین  شده.  طی  زیادی  راه  بشود 
۱0 آگوست۱۸9۷میالدی، دکتر فیلیکس 
هافمن آسپیرین را به عنوان یک مسکن 
معرفی کرد. اما ۲ سال بعد بود که فهمیدند 
این قرص تب بر هم هست. بعد از آن بود که 

یک باره عصر آسپیرین شروع شد.
البته مثل هر داروی دیگری، آسپیرین 
ضرر هم دارد؛ مثال می تواند باعث خونریزی 
معده شود. در واقع آسپیرین خون را رقیق 
بیماران  برای  همین  خاطر  به  و  می کند 
مبتال به هموفیلی مثل سم عمل می کند. 
به خاطر همین دارو بود که راسپوتین به یک 
چهره تأثیرگذار در تاریخ تبدیل شد. وقتی 
راسپوتین گفت که می تواند با دعا کردن، 
ولیعهد تزار را درمان کند، اولین کاری کرد 
این بود که گفت داروهایی که پزشکان به 
او داده اند را قطع کنند. همین که آسپیرین 
از داروی ولیعهد که هموفیلی داشت قطع 
شد، حالش روز به روز بهتر شد و راسپوتین 

هم ماجرا را به نفع خودش تمام کرد.
آسپیرین یک نوع گل رز به نام خود دارد 
و یک تیم فوتبال )بایر لورکوزن ـ آلمان( 
فروش  رکورد   ،۱9۵۱ سال  از  همچنین 
دارو در کتاب رکوردهای گینس متعلق به 
آسپیرین است و هر سال به طور متوسط 

۱ ـ از نخست وزیران 
پیشین ایران

۲ ـ خورشید ـ سبکی 
در شعر فارسی

3 ـ او ـ نوع
۴ ـ مخارج ـ از 
کارخانجات 

اتومبیل سازی اروپا
۵ ـ پول خارجی ـ 

سرپرست ـ من و تو
6 ـ خوراکی سنتی ـ 

زادگاه
۷ ـ گردان ـ کلیه

۸ ـ نوعی نقاشی ـ 

دستخوش
9 ـ از شعرای معروف 

معاصر ایران
۱0 ـ از خوانندگان 

قدیمی و 
خوش صدای ایران

۱۱ ـ سنگینی ـ مرکز 
تولید زعفران ایران

پیشینۀ رویارویی سنت و مدرنیته در 
ایران به بیشتر از یک قرن می رسد و 
جالب این که هنوز بسیاری از مباحث 
کالن در این زمینه تازه می نماید و همه 
باقی  است و بعضاً  چیز به قوت خود 
اواسط  شده اند.  عوض  مسأله  طرفین 
دوران قاجاریه موسیقی غربی به ایران 
وارد شد و تا عهد پهلوی اول، سازهایی 
همچون پیانو و ویولن کامال در ایران 
رواج یافت. نگاه تازه به مبانی نظری و 
زیبایی شناسی موسیقی ایرانی و تالش 
و  غربی  موسیقی  با  آن  تطبیق  برای 
به ویژه ثبت و ضبط آن با مقاومتهایی 
این  از سوی سنت گرایان مواجه شد. 
نزاع پس از یک قرن هنوز  تازه به نظر 
می رسد و جالب آن که هر نسل، نسل 
پس از خود را به بدعت های بی مورد 
متهم می کند.  پیشینیان  فراموشی  و 
نامۀ عارف قزوینی )۱3۱۲ ـ ۱۲۵9( 
ترانه سرا و آهنگساز نامی به نمایندگی 
از سنت گرایان به کلنل علینقی خان 
به حق  که   )۱۲66 )۱3۵۸ـ  وزیری 
پدر موسیقی نوین ایران نامیده شده، 
یادگاری است از آن دوران که بازخوانی 

بخشی از آن خالی از لطف نیست.
مورخ  ناهید  روزنامه  در  نامه  این 
پاسخی  و  شد  منتشر   ۱30۴/۴/۲۷
او  و  نداشت  پی  در  کلنل  سوی  از 
خویش  کارهای  به  گذشته  همچون 
ادامه داد. بحث دربارۀ متن نامه فراوان 
باید گفت عارف در  است ولی عجالتاً 
جایی از نامه اش به درستی به یکی از 
ویژگی های مهم تلفیق شعر و موسیقی 

اشاره می کند که در خور توجه است:
خان،  علینقی  پروفسور  »آقای 
که  ملی  شعائر  به  من  عالقمندی 
بزرگترین آنها موسیقی است مرا وادار 
کرد به این که به رنجش خاطر  و کدورت 
شما و طرفداران شما اهمیت  نداده، 
سرکار را مخاطب کرده و بگویم: موسیقی 
مشخص و معرف قومیت، مربی و مهیج 
روح ملی است و هر ملتی که دارای این 
روح روان بخش نباشد، حق حیات ندارد. 

جنگ مدرنیته و سنت در موسیقی
نامه ای از عارف قزوینی به کلنل علینقی وزیری

علینقی وزیری

انجام  آن  خواص  درباره  پژوهش   300
می شود. قرص آسپیرین آن قدر مهم بوده 
که وقتی متفقین خواستند از آلمان غرامت 
جنگی بگیرند، خط تولید آن را به جای 

غرامت برداشتند. 
آلمان ها در برخی از تبلیغات توریستی 
خود، کشورشان را این طور معرفی می کنند؛ 

»سرزمین فلسفه، موسیقی و آسپیرین«.

آسپیرین در کنار فلسفه و موسیقی!
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پس  این ُدم شیر است، به بازی مگیر. 
شما قبل از این که اروپایی شوید، مرحوم 
میرزا عبداهلل راـ  که شایسته است معلم 
اول قرن بیست خوانده شودـ  گول زده 
و اسامی آوازهای ایرانی را به دستور او 
مرتب کرده و یک دوره هم پیش او مشق 
کردید. به این عنوان که هرگاه کتابی 
راجع به موسیقی ایران نوشته اید، عکس 
او را در آنجا »گراور« کردید برای این که 
اسم او را این ملت فراموشکار فراموش 
نکنند؛ حاال چه شد که یک مرتبه عبا 
را یک شاخ انداخته، اساساً می خواهید 
موسیقی ایران را محو و فراموش کرده، 
مرحوم  و  او  قبیل  از  بزرگ  اشخاص 
کنید؟« تمسخر   را  میرزا حسینقلی 

»به این نکته شاید تا کنون کسی 
پی نبرده باشد که هنگام شرکت شعر 
قسمت  در  شعر  ایران،  موسیقی  با 
خود بیشتر تقصیرکار است و من در 
دورۀ زندگانی خود مکرر در مکرر این 
امتحان را کرده ام. مثال اگر کسی یار 
ناسازگارش با رقیب تبهکار نابکار سر 
و کار پیدا کرده و آن بیچاره را دچار 
بالی مفارقت و خمار دوری و امر به 
بزم دلکش  در  آنگاه  نمود،  صبوریش 
موسیقی، به همدستی آهنگ جانگداز 

ساز، این شعر در گوش هوش دل از 
دست دادۀ آن بیچاره آشنایی پیدا کرده، 

یکمرتبه بشنود:
رقیب امشب آن مه گرفته در آغوش
الهی آن که نشاند خدا، به روِز منش

آن وقت اگر اشک به دامن ریخته و 
گریبان بی طاقتی چاک زند، آیا باید این 
گناه را به گردن آهنگهای ایرانی انداخت؟«

»آقای علینقی خان، از من نرنجید، 
گردن  به  درجه  یک  تا  که  این  برای 
شما حق دارم، یک قسمت از ساز شما 
ورزیدۀ زیر دست من و آهنگهای من 
است. خود شما هم البته منکر نخواهید 
شد. گذشته از آنها یک قسمت مهم از 
آبروی موسیقی ایران ـ همه می دانند 
ـ در این اواخر از من بوده است که اگر 
آن مالحظات نبود، شما امروز موفق به 
تأسیس مدرسۀ عالی موسیقی به قول 
هر  از  بیش  من  نمی شدید.  خودتان 
چیزی به موسیقی ایران عالقمندم و 
حق  این  و  دارم  آن  در  نظارت  حق 
ندارد  قدرت  کس  هیچ  زنده ام،  تا  را 
از من سلب کند.  نظر به این سابقه، 
یا  اروپایی  صرف  یا  می کنم  خواهش 

ایرانی شوید.«

عارف قزوینی
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و  روزنامه نگار  علی نژاد،  سیروس 
با  ما  خوانندگان  که  آگاه  پژوهشگر 
مصاحبه  در  دارند،  آشنایی  وی  قلم 
و  نویسنده  صنعتی،  محمد  دکتر  با 
مّنقد فرهنگ و ادبیات و هنر، جریان 
را   ۱3۴0 دهه  در  ایران  روشنفکری 
گذارده  بررسی  و  بحث  معرض  به 
یک  گو،  و  گفت  این  حاصل  است. 
ما  که  است  خواندنی  تحلیل  و  نقد 
آن را از فصلنامۀ فرهنگی ـ فرهنگی 
»بخارا« چاپ تهران برای مطالعۀ شما 

برگزیده ایم.
علی نژاد در مقدمه یی بر مصاحبه )که 
در چند شماره خواهید خواند( می نویسد:

دهۀ چهل دهه ای پرتناقض است؛ 
و  شکوفایی  و  رشد  دهۀ  سو  یک  از 
پدید آمدن بیشتر آثار ادبی و هنری 
دیگر  سوی  از  و  معاصر،  فرهنگی  و 
دهۀ رشد صنعت و جهانگردی و رونق 
اقتصادی و باال رفتن قیمت نفت است. 
انقالب  دهۀ  حال  عین  در  دهه  این 
سفید و اصالحات ارضی و شناختن 
حق رأی زنان از یک سو و پیدایش 
کنفدراسیون و جریان های چریکی و 
مبارزه با حکومت شاه از سوی دیگر 
است. یک نگاه حتی گذرا به سراسر 

این دهه نشان از اهمیت آن دارد:
در بخش صنعت می توان گفت که 
بیشتر صنایع کشور در همین دهه پا 
گرفت و به عنوان سمبل می توان از 
ایران ناسیونال و اتومبیل پیکان نام برد.

دانشگاهی،  و  آموزشی  بخش  در 
دانشگاههای شریف و علم و صنعت و 
امیرکبیر و سپاهیان انقالب و تربیت 
معلم و نیز دانشگاه های اصفهان و اهواز 
و تبریز و ارومیه و شیراز و کرمان و 
و  مازندران  و  بیرجند  و  بلوچستان 
گیالن، ) و حتی دبیرستان های بنام 
وجود  به  دهه  این  در  (همه  تهران 
اگر هم وجود  آن  از  پیش  تا  آمدند. 
اندازه شان از یک دانشکدۀ  داشتند، 

کوچک فراتر نمی رفت.
در صنعت جهانگردی کافی است به 
یاد بیاوریم که سه چهار هتل بزرگ 
تهران مانند هتل استقالل، هتل الله، 
هتل هایت ) هم در تهران و هم در 
نمک آبرود ( در همین دهه ساخته شد 
و سازمان جهانگردی در همان زمان 

شکل گرفت.
در بخش رسانه ها کافی است به یاد 
تلویزیون در همین دهه  بیاوریم که 
شکل گرفت و تلویزیون ملی ایران در 

همین دهه سامان داده شد.
مانند  شاعرانی  شعر،  بخش  در 
اخوان، فروغ و شاملو ظهور کردند. آنها 
اگرچه از دهۀ پیشتر شعر می گفتند 
ولی برجسته ترین آثار خود را )مانند 
اوستای  این  از  و  فروغ  دیگر  تولدی 
اخوان و آیدا، درخت و خنجر و خاطره 

شاملو( در همین دهه آفریدند.
ابراهیم  آثار  بیشتر  حال  عین  در 
و  ساعدی  غالمحسین  و  گلستان 
مهمترین اثر هوشنگ گلشیری، شازده 
شد.  نوشته   ۴0 دهه  در  احتجاب، 
یادآور  قیصر  مانند  آثاری  سینما  در 
آثار  نیز  و  است  دهه  این  سینمای 
سهراب شهید ثالث و دیگران. شاید در 
یک کلمه بتوان گفت تمام سینماگران 

بزرگ ما پروردۀ دهۀ چهل اند.
زمان  آن  تا  که  انتشار  صنعت 
به  دهه  این  در  نداشت،  اهمیتی 
انتشارات  مانند  بزرگی  دستاوردهای 
فرانکلین و امیرکبیر و خوارزمی دست 
دهۀ  در  هم  اگر  سازمانها  این  یافت. 
قبل تأسیس شده بودند، تمام رشد و 
شکوفایی خود را مدیون دهه چهل اند.

نقاشی  گالری های  هنر،  در عرصۀ 
و  کردند  وجود  اظهار  دوره  این  از 
بزرگترین نقاشان ما حاصل کار این 
دوره اند، حتا نقاشی قهوه خانه ای در 
همین دوره رشد کرد. تئاتر به معنای 
نوین کلمه اساساً در این دهه به وجود 
نوع کارگاه  از  و کارهای تجربی  آمد 
نمایش در همین دهه شکل گرفت. 
نعلبندیان  عباس  مانند  نویسندگانی 
و بیژن مفید و اسماعیل خلج نیز در 

همین دهه پدیدار شدند.
در تئاتر و موسیقی کافی است یادآور 
شویم که تئاتر شهر و تاالر رودکی در 
همین دهه ساخته شد و ارکستر ملی 
در همین مدت شکل گرفت و در بخش 
موسیقی اصیل ایران خوانندگانی مانند 
آمدند. دیگران  و  پریسا  و  شجریان 

در بخش فکری کافی است یادآور 
حکمت،  و  فلسفه  انجمن  که  شویم 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان و مؤسسه تحقیقات اجتماعی 
در این دوره بارور شدند. پدیدۀ فردید 
کتاب  و  کرد  ظهور  دوره  همین  در 
آل  غرب زدگی   مانند  تأثیرگذاری 

احمد در همین دوره انتشار یافت و 
درونمایه آثاری مانند  آسیا در برابر 
غرب  داریوش شایگان و  در غربت 
دهه  همین  در  نراقی  احسان  غرب  

فراهم شد.
این  در  را  دهه  این  کامل  تصویر 
مختصر نمی توان به دست داد و نیاز 
به یک گزارش مفصل و مستقل دارد. 
این تصویر ناقص و مختصر نیز به خاطر 
تمام  داده شد که گفته می شود  آن 
سنت گرائی پس از تحوالت اجتماعی 
نیز در همین دهه  ایران  پنجاه  دهه 
ریشه دارد. از این رو دهۀ ۴0 دهه ای 
پر تناقض است که از یک طرف تمام 
مدرنیسم ما در ادبیات و هنر در آن 
اتفاق افتاده و از طرف دیگر بنیان های 
فکری برخورد با غرب و بازگشت به 
خویشتن و مبارزه با از خود بیگانگی 

در آن واقع شده است.
این تناقض یا بهتر بگوییم دهۀ چهل 
از حیث فکری موضوع گفتگوی ما با 
نویسنده  آقای دکتر محمد صنعتی، 
و منتقد فرهنگ و ادبیات و هنر قرار 
گرفته است. دکتر صنعتی روانپزشک 
»صادق  کتاب  نویسنده  و  روانکاو  و 
هدایت و هراس از مرگ« است که آثار 
دیگر او  »تحلیل های روانشناختی در 
هنر و ادبیات«  و » زمان و نامیرایی در 
سینمای تارکوفسکی« او مشهور است. 
او متفکری است که نگاه انتقادی اش به 
آثار فرهنگی و فکری، بویژه از حیث 

اسطوره زدایی قابل توجه است.
در این گفتگو آنچه تاکنون آماده 
شده، با وجود مفصل شدن آن، تنها 
پرداخته ایم  از موضوع  به یک بخش 
که همان یافتن ریشه های بازگشت به 
خویشتن است. بخش دیگر که یافتن 
و نشان دادن نمونه های اسطوره گرایی 
و سنت خواهی در شعر و ادبیات آن 
دوره است، به وقت دیگر مانده است. 

بلبل عاشق تو عمر خواه...

متن گفت و گو
=در تمام سالهای بعد از انقالب 
یک تصور نسبتاً عمومی، دهۀ چهل 
که  است  انگاشته  مهمی  دهۀ  را 
چون،  پرداخت.  آن  به  باید  روزی 
زمینه های  در  که  بذرهایی  همۀ 
مختلف در ایران پاشیده شده بود؛ 
ادبیات، شعر، تئاتر، روزنامه نگاری و 
حتی معماری، در این دهه بروبار داد؛ 
بهترین آثار سینمایی و موسیقایی 
در همین دوره پدید آمد؛ تئاتر که 
از آن شاید  جای خود دارد. پیش 
هنوز تئاتر نداشتیم. در زمینۀ شعر 
کسانی مثل فروغ و شاملو و اخوان 
بود.  خالقیت  دهۀ  شدند.  پدیدار 
ساعدی در همین دهه آثار خود را 
نوشت. با وجود این شما گویا جور 
و  می کنید  نگاه  دهه  این  به  دیگر 
بیشتر آثار این دهه را سیاست زده 
می دانید تا خالق. واقعا دهۀ چهل 
چه مشخصاتی داشت و در قیاس با 
دهه های دیگر چه جور دهه ای بود؟

ـ دهۀ چهل بدون تردید دهۀ تعیین 
کننده ای بود، دورۀ خالقیت و انفجار 
اندیشه های ایرانی بعد از سالها سکوت 
و سکون و رخوت. به خصوص در حوزۀ 
ادبیات و هنر و البته گونه ای اندیشه 
سیاسی ضد استبدادی ـ  استعماری. 
با وجود این، پیش از آن در ماجرای 
مشروطیت عده ای افراد متفکر پدید 
بگوییم  نمی توانیم  که  بودند  آمده 
بود.  دهۀ چهل  از  کمتر  اهمیت شان 

قابل  تعدادشان  البته  کمیت  نظر  از 
برانگیزانندگی  قدرت  اما  نبود،  توجه 
بسیار داشتند. میرزا آقاخان کرمانی، 
و  آخوندزاده، طالبوف  فتحعلی  میرزا 
دیگران حتی امیرکبیر را می گویم. چه 
در دستگاههای حکومتی بودند و چه 
در برابر قدرت. با توجه به اینکه در آن 
زمان جامعۀ ایران یک جامعۀ بی سواد، 
متحجر، خرافه پرداز و اسطوره اندیش 
بود، ظهور این افراد و قدرت نفوذشان 
حیرت انگیز است. در چند دهۀ گذشته 
به  بیشتر  اخیر  بخصوص در سالهای 
نقد کم و کاستی های آنها پرداخته اند 
به  نه  ولی  نیست،  بد  فی النفسه  که 
گونه ای که کار سترگ آنها دست کم 
گرفته شود! از این نظر اهمیت دوران 
مشروطه در قیاس با دوره های بعد باید 
ابتدایی  دورۀ  من  وقتی  شود.  روشن 
را می گذراندم، یعنی اوایل دهۀ سی، 
آموزگار ما سر کالس از کریمخان حرف 
می زد و با افتخار می گفت وقتی برایش 
توپ و ساعت و ظرف  چینی آوردند، 
زد ظروف چینی را شکست و گفت ما 
ظرف مسی داریم و با شمشیر لوله توپ 
را دو نیمه کرد! و گفت ما به این احتیاج 
نداریم. این نگاه ضد مدرن هنوز در دهۀ 
مقایسه ها  این  می شد.  تحسین  سی 
شاید بهتر نشان دهد که روشنفکران 
مشروطیت چه معجزه ای در آن دوران 
کردند. آنها زمانی برخاستند که هنوز 
در کشورهای اطراف ما هیچ حرکتی 
وجود نداشت. اینها کسانی بودند که با 
تفکر مدرن آشنا شده بودند. گو اینکه 
ممکن بود آگاهانه یا ناخودآگاه رگه های 
سنت هم در آنها باقی مانده باشد اما 
آنچه آگاهانه به آن می پرداختند این 
مثل  مملکت،  این  نجات  راه  که  بود 
جهالت  از  رهایی  دنیا،  ممالک  بقیه 
و واپس ماندگی و تغییر و تحول به 
سوی مدرنیته است، البته در چارچوب 
ایرانیت و اسالمیت. من حیرت می کنم 
از این قرائت های الئیک که از قانون 
اساسی مشروطه شده. مشروطه ایران 
بسیار اسالم محور بود. قانونی که در 
آن چهار مذهب به رسمیت شناخته 

شده بود با چیرگی شیعۀ اثنی عشری 
که در آن نه شاه، نه وزرا و نه وکالی 
اقلیت(  نمایندۀ  چند  )به جز  مجلس 
داشته  دیگری  مذهب  نمی توانستند 
باشند و غالب قوانین حقوقی و جزایی 
آن نیز بر اساس فقه شیعی بود، پس 
سکوالر  و  الئیک  می توانست  چطور 
باشد؟ در واقع شاید روشنفکری دوران 
مشروطه بهتر توانسته بود محدودیت ها 
و امکانات جامعۀ ایران را دریابد. فکرش 
را بکنید که در آغاز مشروطه به همین 
توده ها چگونه آگاهی سیاسی داده شده 
بود تا بتوانند شایسته ترین نمایندگان 
خود را به مجلس بفرستند که هنوز 
مثال زدنی است، و مقایسه کنید آن 
انتخابات را در یک جامعه واقعاً بی سواد 
و عقب مانده با آنچه بعد از دهۀ چهل 
با این همه سوادآموزی و مطبوعات و 

رسانه ها مشاهده می کنیم.
روزگار  یعنی  مشروطه  =دورۀ 
مشروطه  ز  ا پیش  که  نی  کسا
چیدند،  را  آن  فکری  زمینه های 
دورۀ بسیار برجسته ای بود. اما گویا 
آن دوره، دوره ای استثنایی بود. بعد 
از آن دیگر دوره ای سراغ دارید که 
روشنفکری ایران، دغدغۀ مدرنیسم 

داشته باشد؟
ـ بعد از دوران مشروطیت، ما دوران 
رضاشاهی را داریم. رضاشاه با وجود این 
آنچنانی نداشت  که شاید تحصیالت 
اما این نگرش را داشت که باید کشور 
مدرن شود. باید پیشرفت کند. با اینکه 
با حمایت انگلیس به قدرت رسید ولی 
بمانند یک ناسیونالیست واقعی عمل 
در  هم  او  دیکتاتوری.  با  گرچه  کرد 
حد خودش بسیار شگفت انگیز است. 
آمار  استاد  یک  از  نقل  به  من  مثال 
شنیده بودم که می گفت پس از پایان 
تحصیالتش وارد ایران شده بود. درست 
صبح روز بعد از ورودش، نامه ای دریافت 
اینکه به وزارت  کرده بود با مضمون 
دربار برود. گفته بود: من نمی دانستم 
اینها از کجا فهمیده اند من کی ام و کی 
آمده ام. رئیس مملکت مرا خواسته بود. 
آن وقتها هنوز کسی از آمار و اهمیت 

و  دربار  رفتم  نمی دانست.  آن چیزی 
تو  این علم که  پرسید  از من  ایشان 
من  می خورد،  درد  چه  به  خوانده ای 
هیچ از آن نمی دانم، برای من بگو. من 
توضیح دادم که اگر شما آمار نداشته 
زمینه ای  هیچ  در  نمی توانید  باشید 
صنعت،  برای  نه  بکنید؛  برنامه ریزی 
اقتصاد، و  برای  نه  برای بهداشت،  نه 
نه چیزهای دیگر. اول باید آمار داشته 
باشید و بدانید چند نفر هستید، چند 
تا زن هستید، چند تا مرد هستید و ... 
به اصطالح اصول کار را با شاه در میان 
گذاشتم. گفت خب، شما می توانید این 
تشکیالت را راه بیندازید؟ من ترسیدم، 
ولی سرانجام گفتم بله، می توانم. گفت 
 ۵0 مثال  گفتم  دارد؟  هزینه  چقدر 
صدا  را  دربار  وزیر  شاه،  تومان.  هزار 
کرد گفت صد هزار تومان بدهید به 
اگر  بود که  این شاهی  آقا. خب  این 
را  چیزی  اگر  نمی فهمید،  را  چیزی 
نمی دانست ـ که هیچ رئیس مملکتی 
زمینه ها  همۀ  در  نیست  قرار  هم 
وضع  می پرسید.  ـ  باشد  متخصص 
موجود را نمی پذیرفت. به آن نقد داشت 
تغییر آن بسیار کوشید.  و در جهت 
کریمخان  نگرش  با  او  نگرش  ناگزیر 
علیشاه  محمد  و  فتحعلیشاه  زند، 
مشروطه  از  بعد  شود.  مقایسه  باید 
ولی  متجددند  که  داریم  شعرایی  ما 
برای مبارزه با فساد و تباهی در ایران، 
درخواست » عید خون « دارند! مانند 
اوج  عشقی!  میرزاده  و  یزدی  فرخی 
دیکتاتوری! هر دو منتظر نادر دوران 
و اسکندر زمان هم هستند )همانگونه 
که اخوان ثالث و فروغ در دهۀ چهل( 
اوج استبدادطلبی و ناتوانی هنرمندانه! 
بنابراین فکر می کردند رضاشاه همان 
ناجی قدر قدرتی است که آرزو داشتند. 
است  استبدادطلب  جامعۀ  این  حاال 
یا  و  می گزیند  بر  را  دیکتاتورها  که 
پرورش می دهد یا دیکتاتور است که 
بر آنها تحمیل می شود؟ هر دو قابل 
زیادی  روشنفکران  البته  است.  تأمل 
همکاری  رضاشاه  با  دهه  دو  یکی 
نزدیک داشتند. روشنفکران آزادمنش 
مانند  دموکراسی خواهی  و  مدرن  و 
دکتر علی اکبر سیاسی، علی اکبر داور، 
محمدعلی فروغی، ملک الشعرای بهار، 
علی اکبر دهخدا، سیدحسن تقی زاده و 
بسیاری دیگر. غالب تشکیالت دولتی و 
ساختارهای مدرنیته مانند فرهنگستان 
آن  در  دولت  نهادهای  و  دانشگاه  و 
دوره پایه گذاری شد. حتی کنسرواتوار 
موسیقی و تاالر اپرا مربوط به این دوره 
را  افسانه  در سال ۱300  نیما  است. 
منتشر کرد. جمال زاده، هدایت و بزرگ 
علوی در این دوره شکوفا شدند. آدم 
امروز تعجب می کند و فکر می کند چه 
مقاومت عظیمی می توانست از طرف 
توده ها در برابر آنها باشد و آنها با چه 
نیرویی توانستند این کارها را به سامان 
برسانند. مگر برای استقرار شعر نو در 
ایران مقاومت وجود نداشته؟ پس نیما 
باید عقب می نشست؟ قدر مسلم این 
است که توده ها پشت سر رضاشاه و 
روشنفکران آن دوران نبودند ولی در 
بسیاری جنبه ها واقع بینانه تر برخورد 
کردند. چون شاید یکی دو دهه قبل 
گرسنگی و قحطی، بیماری و نا امنی 
و مرگ را تا مغز استخوان تجربه کرده 
دوران  تنها  دوران،  این  شاید  بودند. 
غیر پوپولیستی سیاست در ایران باشد 
توده ها  نیرو، و محوریت  بر  تکیه  که 
و  متخصصین  بر  تکیه  بلکه  نداشت، 

غالبا  تکنوکرات های  و  روشنفکران 
تحصیل کرده بود، متخصصینی که در 
فرنگ آموزش دیده بودند. دانشگاه و 
دستگاه تربیت نیروی انسانی ما توسط 
اساتید برجسته ای که در غرب تربیت 
شده بودند در همین دوره پایه گذاری 

شد.
=البته در دورۀ رضاشاه هم تمام 
روشنفکران با او همکاری نکردند. 
او  مقابل  در  روشنفکران  پاره ای 

ایستادند.
ـ از دهۀ دوم حکومت رضاشاه ما 
با نیروی چپ روبرو هستیم. چپی که 
دارد  را پشت سرش  انقالب شوروی 
تا  ایران رسیده است.  به  و دامنه اش 
تحت  غالباً  ما  روشنفکران  زمان،  آن 
بودند.  فرانسوی  روشنفکران  تأثیر 
ولی از آن پس روشنفکری ما از نوع 
فرانسوی به روشنفکر نوع چپ روسی 
دیگری  بخش  می کند.  پیدا  گرایش 
هم چپ ملی ـ مذهبی است، بیشتر 
نوزدهم،  قرن  پوپولیست های  شبیه 
مثل الکساندر هرزن و نورودنیک ها ـ 
که اغلب ملیـ  مذهبی بودند با عقاید 
اجتماعی.  عدالت  و  سوسیالیستی 
چون هدفشان کمک به توده ها و آگاه 
کردن آنها بود، و البته نظری هم به 
مدرنیته داشتند. ما هم همین گرایشها 
را در ساختار روشنفکری دورۀ رضاشاه 
داریم. یعنی هم گروه ۵3 نفر و دکتر 
ریشه های  کم  کم  هم  و  ارانی  تقی 
ملی ـ مذهبی را. هر دوی اینها هم 
بیشتر تحت تأثیر رویدادهایی بود که 
در همسایگی ایران اتفاق افتاده بود. 
گرچه جنبشهای پوپولیستی، هم در 
فرانسه و اروپای غربی وجود داشت و 
هم در آمریکای التین، از همان قرن 
نوزده یا پیش از آن تا کنون. غالباً هم 
رهبر  یک  با  جنبش ها  این  رهبری 
نسبتاً  رهبر  این  بوده.  کاریزماتیک 
کاریزماتیک را بعداً در مصدق و ملی 
شدن نفت می بینیم و بسیار برجسته تر 
این  به  من  بنابراین   .۵۷ انقالب  در 
می گوید  که  میرسپاسی  علی  حرف 
بود،  فرانسوی  نوع  ایران  روشنفکری 
ایراد دارم. چون ما در کنار روشنفکری 
نوع فرانسوی که تا کنون ادامه یافته، 
روشنفکر نوع روسی را هم داریم. که 

قرائت دیگری از مدرنیته دارد. 
از دوران رضاشاه  بعد  =از قضا 
این نوع روشنفکری غالب هم شد، 
هرچند نحله های دیگر فکری هم 

حضور داشتند.
ـ بله، ما از ۱3۲0 )۱9۴۱( که محمد 
رضاشاه می آید مهمترین دورۀ آزادی را 
داریم. یعنی در هیچ زمانی روشنفکران 
اندیشه و بیان و  اینقدر آزادی  ایران 
این دوران است  تحزب نداشتند. در 
که چپ ها به صورت سازمانی و حزب 
توده به شکل یک حزب رسمی مانند 
احزاب دیگر به میدان می آید، خیلی 
فعال است، نیروهای روشنفکری غیر 
کمونیست هم فعالند، ناسیونالیست ها 
و... منتها تعدادشان کمتر است. اغلب 
روشنفکران صاحب نام، به طیف چپ 
انشعاب  سال ۱3۲6  در  دارند.  تعلق 
را  سوم  نیروی  ایجاد  و  توده  حزب 
داریم که دو بخش طیف چپ را در 
مقابل هم قرار می دهد. عالوه بر نوع 
دیگری که بیشتر گونه ای سوسیالیسم 
مذهبی بود که در کنار نیروی سوم با 
هم اشتراکاتی داشتند و البته تفاوتهای 
عمده هم. ولی آنچه امروز به اصطالح 
روشنفکر دینی و احزاب ملیـ   مذهبی 
را  پایش  جای  باید  می شود،  خوانده 
آنجا، در اواخر دهۀ ۲0 دید و همینطور 
هدایت  صادق  را.  پوپولیسم  پای  رد 
به  انتقادی  دوستش،  به  نامه ای  در 
دکتر مصدق دارد و نگران سیاستهای 
و  است  مصدق  دکتر  پوپولیستی 
اینکه چه خطرهایی می تواند داشته 
اینطور  روشنفکران  بقیه  اما  باشد. 
نبودند. اغلب آنها، حتی حزب توده، 
می رسند  نظر  به  پوپولیست  بیشتر 
تا مارکسیست؛ طیف چپ باعث شد 
که گفتمان انتقادی در ایران بشدت 
سیاست زده و شعاری شود و محدود 
به قدرت. نگاه آنها به فرهنگ بسیار 
روبنایی و ابزاری است کما اینکه در 
کنگره نویسندگان ۱3۲۴ که توسط 
حزب توده در خانۀ »وکس« تشکیل 
گروه  جزو  را  هدایت  اینکه  با  شد، 
دبیران گذاشته بودند اما توسط احسان 
طبری فقط آن دسته از آثارش تحسین 
شد که تمایالت چپ توده ای در آنها 
هست؛ او شاهکارهای هدایت مثل بوف 
کور و سه قطره خون را به عنوان آثار 
منحط رد کرد. اینکه گفته ام دهۀ ۴0 
این  از  را  ریشه اش  بود،  سیاست زده 

زمان باید در نظر گرفت. 

بررسی و تحلیل جریان روشنفکری در دهۀ 4۰ خورشیدی
گفت و گوی سیروس علی نژاد با دکتر محمد صنعتی)1(

روشنفکران مشروطیت زمانی برخاستند که هنوز 
در کشورهای اطراف ما هیچ حرکتی وجود نداشت

در یک گفتگوی موشکافانه، سیروس علی نژاد 
جریان روشنفکری دهۀ چهل را با دکتر محمد 
صنعتی به بحث گذارده است. بحثی که هرچند 
به این دورۀ خاص نظر دارد، اما بدان محدود 
ایران،  نمی شود و سیر تحول روشنفکری در 
از دوران مشروطیت به این سو، و نیز عوامل 

تأثیرگذار بر آن را در بر می گیرد.
عین حال  در  و  روشنگرانه  بررسی  این 
هنری  ـ  فرهنگی  فصلنامۀ  از  را  واقعگرایانه 
انتشار  تهران  در  دهباشی  علی  که  »بخارا« 
به نظر  برگزیده ایم و در چند شماره  می دهد 

دکتر محمد صنعتیشما می رسانیم. سیروس علی نژاد

ادامه دارد
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=سرکوب از طریق اعمال 
تسلط  ترور،  و  خشونت 
سرتاسر  بر  را  بلشویک ها 

روسیه تثبیت  می کند.
در  سرخ«  خونین  »ترور  گزارش 
جهان«  مصور  »تاریخ  سوئدی  مجله 
نمایی کلی از چگونگی شکل گرفتن 
امنیت  سازمان  عملکرد  و  ساختار  و 
در روسیه بعد از انقالب کمونیستی را 
ترسیم کرده است. نمایی که برای ما 
ایرانیان چندان ناآشنا  نیست و شباهت 
محتوایی آن با آنچه در این ۴۲ سال 
حاکمیت جمهوری اسالمی  تجربه شده، 

ما را به تأمل وا می دارد.
»چکا« اولین سازمان پلیسی- امنیتی 
روسیه بعد از انقالب اکتبر است که با 
کار  به  آغاز  مخالفان،  سرکوب  هدف 
می کند. دستگاه مخوفی که بعدها به 
پایه گذاری سازمان امنیت »کا گ ب« 

می انجامد.
 نکات قابل توجه در این مقاله بر سه 

پایه استوار است :
۱ - تصاحب آسان قدرت سیاسی از 
جانب بلشویک ها در یک برهه پر شتاب 

در تاریخ روسیه
۲- مقابله بازماندگان حکومت تزاری 
و نیز خیل عظیمی  از مردم روسیه با 
صاحبان  تنگ نظری  و  انحصارطلبی 

تازه ی قدرت
3- روند تحکیم این قدرت با استفاده 

از  جنگ و اعمال زور و قتل و کشتار
گزارش »ترور خونین سرخ« در مجله 
ارائه  کنار  در  جهان«   مصور  »تاریخ 
در حکومت  زور  اعمال  روند  جزئیات 
می دهد  نشان   همچنین  بلشویک ها 
که چگونه روند بگیر و ببند و خشونت 
دولتی، در تمام دوران حاکمیت نظام 
جزئی  همواره  روسیه  در  کمونیستی 

جداناپذیر از آن باقی ماند.
 درس گرفتن از تشابه محتوایی این 
شکل از قدرت و حکومت در سیستم 
شوروی با آنچه در ایران بعد از انقالب 
یک  می گذرد،  و   گذشته   ۵۷ بهمن 
ایران  در  آن  از  پرهیز  برای  ضرورت 

فرداست.
گزارش  این  آزاد  ترجمه  ادامه  در 
تالشی  که  امید  این  با  می خوانید  را 
هرچند کوچک در روشنگری راه آینده 

ما ایرانیان باشد.
ترور خونین سرخ

آستانه  در  لنین  پیروز  تازه  انقالب 
روسیه  در  قدرت  است. حفظ  نابودی 
ازهم گسسته ی آن زمان به بزرگترین 
مشغله فکری لنین تبدیل شده است. 
کمک  از  رهبر  عنوان  به  اینکه  با  او 
درصد  که  دهقانان  و  کارگران  بالقوه 
را  دوران  آن  روس  مردم  از  باالیی 
است  برخوردار  می دادند  تشکیل  
اما  به این اندازه راضی نیست و فکر 
قبضه ی تمام و کمال قدرت سیاسی را 
در سر  می پروراند. او تمام هّم و غم و 
تالش خود را به کار گرفته تا با کمک 
بلشویک ها به این هدف برسد. همین 
امر موجب مقاومت و مخالفت بسیاری 
ازمتحدان سیاسی او  می گردد از جمله 
سوسیالیست های انقالبی که سخت به 
اعتراض  لنین  دیکتاتوری  شیوه های 
دارند. از آنسو بلشویک ها با وجود آنکه 
در محاصره دشمنان خود قرار دارند، 
تشبیه   موذی«  »حشراتی  به  را  آنان 

می کنند که باید از بین بروند.
مشت  از  استفاده  به  تصمیم  لنین 
آهنین می گیرد و  می گوید: »ما هرگز 
به هدف خود نخواهیم رسید اگر شیوه 

ترور را به کار نگیریم!«
زبان لنین خشن و بی رحم است. در 
صحبت های خود به فراوانی از واژه های 
»توله های  هیستریک«،  »روشنفکران 

نظام استوار 
بر »عّیاشی با 
قتل و شکنجه 

و آزار«؛ 
شباهت های 
سرکوب در 

ارتجاع سرخ و 
سیاه

بر  =با این مرور تاریخی 
سیستم امنیتی کمونیست ها 
در روسیه و مشاهده تشابه 
سیستم  با  آن  محتوایی 
ی  ر جمهو م  نظا منیتی  ا
حقیقت  این  به  اسالمی، 
که  می رسیم  انکارناپذیر  
سازمان های امنیتی رژیم های 
ایدئولوژیک و تمامیت خواه، 
نقشی عظیم و تعیین کننده 
نه تنها در سرکوب و حدف 
تخریب  در  بلکه  مخالفان 
جامعه دارند و این تخریب، 
حکمرانی  زمان  به  محدود 

این نظام ها نخواهد بود.
=لنین برای حفظ انقالب 
تصمیم به استفاده از مشت 
آهنین می گیرد و  می گوید: 
خود  هدف  به  هرگز  »ما 
شیوه  اگر  رسید  نخواهیم 

ترور را به کار نگیریم!«
نیاز  عدالت  به  =انقالب 
ندارد بلکه نیاز به »تشکیل 
یک ارگان انقالبی است تا کار 
ضدانقالب را یکسره کند.« 
دستجمعی  ترور  =زمان 
است.  رسیده  فرا  مخالفان 
لنین، انقالبیون تشنه به خون 
خود را رها  می کند تا به جان 
روسیه بیافتند. بدین ترتیب، 
وحشتناک ترین  ز  ا یکی 
به  کشتارهای جمعی تاریخ 

وقوع می پیوندند.
در  لنین  لهام بخش  =ا
خود،  مخالفان  با  مواجهه 
کشتار  و  پاریس«  »کمون 
انقالبیون  از جانب  مخالفان 

فرانسه است.
ن  یا عر ر  کشتا =
غیرخودی ها، با هدف ایجاد 
دائم  میان  رعب و وحشت 
است.  جریان  در  مخالفان 
شدت  ز  ا ید  با لفان  مخا
هیچ  به  قادر  وحشت،  این 
حرکتی نباشند و به سکوت 
بیاورند.  روی  بی تفاوتی  و 
برای نیل به این هدف، روز 
ماموران  تعداد  بر  روز  به 
امنیتی اضافه  می گردد. تنها 
در عرض یک سال 1918، این 
تعداد، از12۰۰۰ نفر به 4۰۰۰۰ 

نفر افزایش پیدا  می کند.
منحرف  چکا  =»افراد 
بودند و همه جا با سوء ظن 
به هر چیزی، نقشی از توطئه 
می دیدند. رهبر چکا خودش 
نیمه گندیده   را  افراد  این 

می نا مید.«
=»چکا« در جذب اعضای 
با  روان پریش  افراد  به  خود 
روی  نیز  روانی  اختالالت 
محاسبات  بر  بنا  می آورد. 
»چکا«، سادیست ها بهترین 
این  در  کار  برای  گزینه 
در  که  چرا  بودند  سازمان 
زمان دستگیری افراد و انجام 
شکنجه برای گرفتن اعتراف و 
نیز برای ایجاد رعب و وحشت 
در سطح جامعه، موثرتر از هر 

کسی کار می کنند.
=بسیاری از شکنجه های 
»چکا« برگرفته از شکنجه های 
قرون  انکیزاسیون  دوران 
وسطا بود. شکنجه هایی مانند 
آویزان کردن افراد به شکل 
سر و ته. اما بلشویک ها خود، 
دیگری  رذیالنه  شیوه های 
از  می کنند.  ابداع   نیز  را 
مجسمه  ختن  سا جمله 
که در  است  زندانی  از  زنده 
»آویل« واقع در غرب روسیه 
به کاربرده  می شد. این کار با 
هوای  در  زندانی  دادن  قرار 
سرد بیرون و ریختن آب بر 
سر و روی او آغاز شده و با یخ 
زدن زندانی به پایان  می رسد!

بی درد«  »ثروتمندان  و  سرمایه داری« 
و دشمنان طبقاتی  استفاده  می کند 
به  تهدید  را  باالی جامعه  قشرهای  و 

نابودی  می نماید.
رهبری   ۱9۱۷ دسامبر   ۲0 در 
راه های  خود  نشست  در  بلشویک ها 
چگونگی مقابله با ضد انقالب را مورد 
بحث و بررسی قرار  می دهد. در این 
یک  که  درژنسکی  فلیکس  نشست، 
بلشویک رادیکال است و به مناسبت 
بیوجدانی بی رحمانه خود به »فلیکس 
شرکت  نیز  شده  معروف  آهنین« 
عدالت   اکنون  »ما  می گوید:  او   دارد. 
نمی خواهیم. بلکه نیاز به نبرد تا پای 

جان داریم!«
این بلشویک الغراندام لهستانی تبار و 
کاتولیک که در جوانی سودای کشیش 
شدن در سر  می پروراند، در صف مقدم 
برای کسب قدرت مطلق بلشویک ها قرار 
دارد و آماده است تا از مشت آهنین علیه 
مخالفان استفاده کند. در این جلسه او  
می گوید: »نیاز حاضر ما اجرای عدالت 
نیست. پیشنهاد من، تشکیل یک ارگان 
انقالبی است تا کار ضدانقالب را یکسره 

کند.«
همان روز لنین با پشتیبانی کامل 
تأسیس  دستور  بلشویک ها،  رهبری 
و  ضدانقالب  با  مبارزه  عالی  »کمیته 
معروف   »چکا«  به  که  را  خرابکاری« 
مقابله  به  تا  می کند  صادر   می شود 
سازمانیافته با مخالفان انقالب بپردازد. 
او در انجام این وظیفه انقالبی، دستان 
در  که  را  خود  هواداران  وحشی ترین 
کامال  می شوند،  آورده  گرد  نهاد  این 

آزاد می گذارد.
کنار  در  را  کمیته  این  کار  بیشتر 
برخورد علیه باندهای خالفکار و اشرار، 
مبارزه سخت با دشمنان طبقاتی انقالب، 
یعنی اشراف و مالکین بزرگ، صاحبان 
شرکت ها، تحصیلکردگان و همه افراد 
متعلق به طبقات باالی جامعه، در بر 
می گرفت. حق ویژه مصادره اموال نیز 

به این نهاد واگذار  می شود.
زمان ترور دستجمعی مخالفان فرا 
رسیده است. لنین، انقالبیون تشنه به 
خون خود را رها  می کند تا به جان 
از  ترتیب، یکی  بدین  بیافتند.  روسیه 
جمعی  کشتارهای  وحشتناک ترین 

تاریخ به وقوع می پیوندند.
30 اوت ۱9۱۸، درست ۸ ماه پس از 
تأسیس »چکا«، لنین سرحال و قبراق 
یکی از سلسله سخنرانی های معروف 
خود را در کارخانه  میخائیلوف با شعار 
»یا مرگ یا پیروزی« به پایان می رساند. 
او در تمام این ماه هابطور دائم با این 
هدف که پایگاه بلشویک ها را در  میان 
این  مشغول  نماید،  تحکیم  کارگران 

دست سخنرانی ها بوده است.
دست  به  قدرت  گرفتن  از  ماه  ده 
در  اما  هنوز  می گذرد.  بلشویک ها  
سرتاسر روسیه، مقابله »ارتش سفید« 
با بلشویک ها با قدرت بسیار ادامه دارد 
و لنین همچنان، سخت نگران از دست 

دادن قدرت است.
هنگامی  که لنین آن سخنرانی خود 
را به پایان رسانده و به طرف اتومبیل 
خود در حرکت است، ناگهان زنی ۲۸ 
میان  از   فانی«  »کاپالن  نام  به  ساله 
ازدحام مردم ظاهر گشته و با هدف سوء 
قصد به جان او، سه گلوله به سوی وی 
شلیک  می کند. لنین اما با وجود اصابت 
دو گلوله به گلو و شانه اش زنده می ماند.

ترور  این  انجام  از  بعد  چند ساعت 
نافرجام با بیانیه تندی که بلشویک ها 
وارد  سرخ«  »ترور  می کنند،  منتشر  
خشونت بارترین مرحله خود  می شود. از 
آن پس دیگر، کسی در روسیه احساس 
امنیت نمی کند. بلشویک ها در بیانیهای  
می نویسند: »یک حرکت بزدالنه برای 
دستجمعی  ترور  لنین!  رفیق  کشتن 

قرار  کار  دستور  در  انقالب،  دشمنان 
گرفته است!«

این  از  پیش  نیم  و  سال  یک  تنها 
ترور، روسیه هنوز تحت حاکمیت تزار 
نیکالی دوم اداره  می شد. در طول 30۴ 
سال، چندین و چند نسل از شهروندان 
پادشاهی  سیطره  زیر  پهناور،  روسیه 
سال های  در  بودند.  رومانف  خاندان 
آخر حاکمیت تزار نیکالی دوم است 
که نابرابری های بزرگ طبقاتی و در پی 
آن، گرسنگی دهقانان و کارگران شدت  
می گیرد و با شرکت روسیه در جنگ 
بزرگی  قحطی  موجبات  اول،  جهانی 
را در پهنه آن کشور فراهم  می آورد 
بطوری که شعار »ما نان  می خواهیم!« 
تبدیل   تزار  علیه  سراسری  شعار  به 
می شود. این شرایط بحرانی در عمل 
ادامه حکومت نیکالی دوم را ناممکن  
می سازد و در نهایت به خلع قدرت او 
در ۱۵ مارس ۱9۱۷ و تشکیل دولت 
موقت »کرنسکی« منتهی  می گردد. 
موفق   لنین  سال،  همان  نوامبر  در ۷ 
می شود با یک کودتای دولتی، قدرت 
را به چنگ آورد. این جابجایی قدرت، 
مطابق با تاریخ ساالنه آن زمان روسیه، 
نام »انقالب اکتبر« را به خود  می گیرد. 
کودتا   این  درباره  خود  لنین،  بعدها 
می گوید: »عین بلند کردن یک پر بود!«

روزهای  به  سرخ«  »ترور  آغاز 
نخستین انقالب و شروع جنگ داخلی 
باز  مخالفان  و   سفید«  »ارتش  علیه 
نافرجام لنین،  تا ترور  می گردد. هنوز 
کمک  با  بلشویک ها  باقیست.  زمانی 
اهرم امنیتی خود »چکا«، طبقات باالی 
جامعه را نشانه گرفته اند و نابودی این 
بخش از جامعه را در اولویت کار خود 
قرار داده اند. در همین ارتباط، مارتین 
اوکراین  در  »چکا«  رئیس  التسیس 
دستگاه پلیس امنیتی را یک »سازمان 
وظایف خطیری  که  می نامد  جنگی« 
پیش رو دارد. او  می گوید: »ما طبقه 
باال را نابود خواهیم کرد. ما به دنبال 
گردآوری مدارک و اثبات جرم مخالفان 
حکومت خود نیستیم و سئواالتی نظیر 
اینکه آنها به کدام طبقه تعلق دارند، 
پیشینه آنان چیست، تربیت آنها چگونه 
چه  به  و  دارند  تحصیالتی  چه  است، 
کاری مشغولند، سرنوشت آنان را تعیین 

خواهد نمود!«
با وجود انجام همه این خشونت ها 
از جانب »چکا« اما نارضایتی ها بیش 
از پیش افزایش یافته و جنگ داخلی  
میان »ارتش سرخ« بلشویک ها و »ارتش 
سفید« متشکل از ضدانقالبیون با شدت 
و حدت بیشتری ادامه  می یابد. پاسخ 
بلشویک ها نیز خشونت عریان و ترور باز 
هم شدیدتر است. تنها در شهر کی یف، 
6000 افسر ارتش که حاضر به دفاع از 
بلشویک ها نیستند، اعدام  می گردند. 
»چکا«  پایگاه   ۱۱3 همه  به  لنین 
دستور   خود  کنترل  تحت  نقاط  در 
می دهد که محکم تر از همیشه به کار 
خود ادامه دهند. او در تلگرام خود در 
9 اوت ۱9۱۸ خطاب به رئیس »چکا« 
در شهر »نیژینی نووگرود« که در ۴۵0 
است،  واقع  مسکو  شرق  کیلومتری 
می نویسد: »دست به ترور جمعی بزنید! 
بدون اتالف حتی یک دقیقه! با تمام ابزار 
وارد عمل شوید! دستگیری دستجمعی، 
اعدام افراد مسلح و تبعید دستجمعی 

افراد مشکوک را پیش ببرید!«
الهام بخش لنین در مواجهه با مخالفان 
خود، »کمون پاریس« و کشتار مخالفان 

از جانب انقالبیون فرانسه است.
بالفاصله بعد از صدور این دستورات 
است که اوریتسکی رئیس »چکا« در 
و  می رسد  قتل   به  »پتروگراد«  شهر 
حدود دوهفته بعد از آن، سوء قصد علیه 
خود لنین اتفاق  می افتد. از اینجاست 
۱۷ ادامه در صفحهکه »ترور سرخ« دیگر  هیچگونه حد و 

مرزی  نمی شناسد و با ابعاد به مراتب 
وحشت انگیز تری ادامه  می یابد.

کشتار عریان غیرخودی ها، با هدف 
میان  دائم   وحشت  و  رعب  ایجاد 
مخالفان  است.  جریان  در  مخالفان 
باید از شدت این وحشت، قادر به هیچ 
حرکتی نباشند و به سکوت و بی تفاوتی 
بیاورند. برای نیل به این هدف،  روی 
امنیتی  ماموران  تعداد  بر  روز  به  روز 
یک  عرض  در  تنها  می گردد.  اضافه  
سال ۱9۱۸، این تعداد، از۱۲000 نفر 
به ۴0000 نفر افزایش پیدا  می کند. 
به همان نسبت، بی رحمی  و خشونت 
مأموران »چکا« چه در سطح جامعه 
و چه در زندان ها، افزایش هولناک تری 
می یابد. مارتین التسیس رئیس »چکا« 
در اوکراین می نویسد: »این کثیف ترین 
کار  میان همه کارهاست و  نمی توان 

آن را با دستکش مخملی انجام داد.«
به  خشونت  بی رحمی  و  میزان 
قدریست که کارکنان »چکا« می بایست 
مدام تغییر یابند. التسیس می نویسد: 
کمونیست های  از  بسیاری  ما،  »کار 
جوان را که شخصیت ضعیفی دارند، 

خرد  می کند.«
ویکتور سرگئی کمونیست بلژیکی 
بلشویک ها  به   ۱9۱9 سال  در  که 
می نویسد:  بعدها   نیز  است  پیوسته 
»افراد چکا منحرف بودند و همه جا با 
سوء ظن به هر چیزی، نقشی از توطئه 
می دیدند. رهبر چکا خودش این افراد 

را نیمه گندیده  می نا مید.«
به  خود  اعضای  جذب  در  »چکا« 
افراد روان پریش با اختالالت روانی نیز 
روی می آورد. بنا بر محاسبات »چکا«، 
کار  برای  گزینه  بهترین  سادیست ها 
در این سازمان بودند چرا که در زمان 
دستگیری افراد و انجام شکنجه برای 
گرفتن اعتراف و نیز برای ایجاد رعب و 
وحشت در سطح جامعه، موثرتر از هر 

کسی کار می کنند.
»چکا«  شکنجه های  از  بسیاری 
ن  ا ر دو شکنجه های  ز  ا برگرفته 
 . د بو سطا  و ن  و قر ن  سیو ا نکیز ا
شکنجه هایی مانند آویزان کردن افراد 
به شکل سر و ته. اما بلشویک ها خود، 
شیوه های رذیالنه دیگری را نیز ابداع  
می کنند. از جمله ساختن مجسمه زنده 
از زندانی است که در »آویل« واقع در 
غرب روسیه به کاربرده  می شد. این کار 
با قرار دادن زندانی در هوای سرد بیرون 
و ریختن آب بر سر و روی او آغاز شده 
و با یخ زدن زندانی به پایان  می رسد!

در زمستان ۱9۲0، رئیس ۲0 ساله 
»چکا« در »ولگا گراد« واقع در شمال 
مسکو نیز زندانیان را وادار  می سازد که 
تا نیمه در آب به شدت سرد رودخانه 

فرو بروند.
یک دستور کار عمومی  در »چکا« 
به گوش رساندن فریاد شکنجه شدگان 
از  روش  این  است.  زندانیان  دیگر  به 
شکنجه، به پیشرفت کار »چکا« کمک 

شایانی می کند.
همه شیوه ها باید به کار گرفته شوند. 
کار  این  برای  امنیتی  ماموران  دست 
از لخت کردن و قرار دادن  باز است. 
قربانی در بشکه پر از میخ و قِل دادن 
آن گرفته تا گذاشتن تاج سیم خاردار 
بر سر زندانی که توسط ماموران »چکا« 
در شهر »ورونژی« واقع در جنوب غربی 
روسیه انجام می گرفت. سادیست های 
»چکا« در شهر »کی یف« در اوکراین، 
زندانی را در تابوت جسد در حال تجزیه 
می گذاشتند. در »اودسا«، قربانیان را 
بر تختی بسته شده اند،  در حالی که 
به کوره ذوب نزدیک  می کنند. یکی 
زندانیان  شکنجه  روش های  از  دیگر 
که برای لو دادن ضدانقالبیون، زیاد از 
آن استفاده می شد، آویزان کردن او و 
فشار به جمجمه اش تا حد خرد کردن 

آن است.
کارکنان اصلی پلیس مخفی »چکا« 
انجام  پلیس  مأموران  عنوان  به  تنها 
به  آنها هم  نمی کنند. دست  وظیفه  
عنوان بازجو هم به عنوان دادستان و 
هم به عنوان قاضی، در انجام شکنجه، 
حکم  اجرای  و  مجازات  حکم  دادن 

اعدام باز است.
را  نقالبی  ا دادگاه های  اعضای 
که  می دهند  تشکیل   بلشویک هایی 
قوانین  و  حقوق  از  اطالعی  کمترین 
آن ندارند. این دادگاه ها، کار خود را بر 
مبنای »وجدان انقالبی« اعضای خود 

پیش می برند.
تمامی  سال ۱9۱۸  پاییز  همان  از 
 افرادی که با نظام نوپا همخوانی ندارند، 
کشیشان  گشته اند.  مجازات  مشمول 
کلیساها  که  توجیه  این  با  کلیساها، 
زیادی  ثروت های  خود  برای  همیشه 
به جیب زده اند، در رده اول اعدامی ها 
برآورد،  یک  طبق  می گیرند.  قرار  
نزدیک به ۲0000 کشیش به دست 
افراد  اعدام  می شوند.  »ارتش سرخ« 
»چکا« در بربریت در مقابل کارکنان 
می کردند.  رقابت  یکدیگر  با  کلیسا، 
ماموران  از  گروهی  »پتروگراد«،  در 
برای قربانیان  »چکا« کشیشی را که 
کرده،  مراسمی  برگزار  بلشویک ها 
همراه با شرکت کنندگان درآن مراسم، 
وادار   را  آنها  همه  و  کرده  دستگیر 
شوند.  دریا  آب  داخل  که  می سازند 
آنها سپس از کشیش  می خواهند که 
و  دهد  انجام  را  تعمید  غسل  آخرین 
از آن، همه را به رگبار  بالفاصله بعد 

گلوله می بندند.
»ترور سرخ« شامل افراد تحصیلکرده 
و همه آن کسانی نیز می گردد که در 
دوران تزار، از شرایط خوبی برخوردار 
بوده و زندگی مرفهی داشته اند. ماموران 
»چکا« قربانیان خود را به جنگل برده و 
آنها را وادار به کندن گور خود  می کنند. 
سپس همانجا، آنها را با شلیک گلوله ای 

در سر می کشند.
در  »چکا«  اعضای  از  یکی  بعدها 
شهر »کونگور«  می نویسد: »ما نیازی 
و  نداشتیم  جو  و  پرس  و  مدرک  به 
بدون هیچگونه تردیدی، فقط شلیک 

می کردیم.«
در سال ۱9۱۸ همزمان با کشتار و 
اعدام ضدانقالبیون، بلشویک ها دست به 
مقابله تازه ای  می زنند. اردوگاه های کار 
لنین شیوه جدیدیست که از آن برای 
و  خلق«  »دشمنان  ساختن  منزوی 
تحکیم قدرت حزب کمونیست استفاده  
این  برپایی  از  واقعی  هدف  می شود. 
اردوگاه ها، برخالف تظاهر برای آموزش 
استفاده  زندانیان،  تربیت  تجدید  و 
زندانیان  است.  آنان  کار  از  برده وار 
مجبورند با صرف کمترین غذا، ۱۲ تا 
۱۴ ساعت در سرمای طاقت فرسا کار 
کنند. در آغاز سال ۱9۲0، حدود 3۴ 
اجباری در روسیه وجود  کار  اردوگاه 
داشت. این تعداد، تنها در عرض شش 
ماه به ۱۱۷ اردوگاه افزایش پیدا کرد و 
همه آن ۱۱۷ اردوگاه، بیش از 60000 

زندانی را در خود جای  می دادند.
 ،۱9۲0 سال  اواخر  در  سرانجام 
جنگ  در  بلشویک ها  سرخ«  »ارتش 
در  متشکل  ضدانقالبیون  با  داخلی 
»ارتش سفید« پیروز  می شود. خاتمه 
هم  باز  فشارهای  آغاز  اما  جنگ  این 
بود.  روسیه  مردم  گرده  بر  بیشتر 
وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از جنگ 
داخلی، مصادره کارخانجات و زمین های 
کشاورزی و ممنوعیت تجارت آزاد، به 
سنگین تر شدن شرایط زندگی مردم 
انجامید. پس سرکوب و ترور بی سابقه 
ادامه می یابد و با کوچک ترین اعتراضات 
برخورد  شدیدا  دهقانی،  و  کارگری 

می شود.
سرکوب از طریق اعمال خشونت و 
ترور، تسلط بلشویک ها را بر سرتاسر 
دسامبر  از  و  می کند  تثبیت   روسیه 
شوروی  »اتحاد  نام   ،۱9۲۲ سال 
این سیستم  بر خاک  سوسیالیستی« 

ایدئولوژیک گذاشته می شود.
لنین  سال ۱9۲۲  همان  در  وقتی 
تعداد  می کند،  منحل   را  »چکا« 
اعضای فعال در این دستگاه به بیش از 
300000 نفر رسیده بود. البته »چکا« 
با این انحالل از بین  نمی رود! بلکه با 
 »GPU« نام »اداره سیاسی دولت« یا
اعدام  و  دستگیری  در  کارخود  به 
مخالفان ادامه  می دهد. بعدها پس از 
جنگ جهانی دوم و در سال ۱9۵۴، 
سازمان امنیتی جدیدی به نام »کا گ 
ب« پایه گذاری  می شود که همچنان 
به مثابه میراث دار لنین و »چکا«یش 
و مشت آهنین رژیم کمونیستی علیه 

هرگونه صدای مخالفی عمل می کرد.
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خویشکاری رضا پهلوی؛ 
فراسوی جمهوری و پادشاهی

بار  زیر  آمدن  دنیا  به   =
سنگین ولیعهدی پادشاهی 
ایران، بالیدن در ناز و نعمت 
شرنگ  چشیدن  احترام،  و 
پدر،  و مرگ  تبعید  انقالب، 
فروتن،  مادری  با  همراهی 
آموختن  و  بی نظیر  و  دانا 
خیل  با  شدن  احاطه  او،  از 
مشاوران رنگارنگ و متنوعی 
بوده اند،  اضداد  مجمع  که 
تجربه تلخ مرگ یک خواهر 
و یک برادر، بختیاری داشتن 
گوهر  از  خانواده ای سرشار 
زنانگی، بارها سعی و خطا در 
همنشینی با پاکان و طّراران 
روزگار، تجربه و اندیشه رضا 
پهلوی را چنان پربار کرده که 
او را واجد درک خویشکاری 

ویژه خود نموده است.
چند  موضوع  مصدقی-  یوسف 
سطری که در پی می آیند، پرداختن 
به محتوای سخنان اخیر شاهزاده رضا 
پهلوی نیست. چه آنکه اصحاب نظر و 
اهالی غرض، هر یک از ظن خود، در 
این ایام، به تنقید و تحلیل گفته های 
آخرین ولیعهد ایران پرداخته اند و تکرار 
مکررات درباره نکاتی که، بارها پیش 
از این، طی سالیان اخیر، در گفتارها و 
مصاحبه های رضا پهلوی بیان شده اند، 

بی وجه می نماید.
دغدغه این جستار، بیان این نکته 
است که رضا پهلوی اینک در شصت 
سال  اندی  و  چهل  از  پس  و  سالگی 
به درکی درست و  کوشش و تجربه، 
رسیده  خود  »خویشکاری«    از  جامع 
است و این درک درست، می تواند در 
زمان موعود، به بقاء میهن ما یاری کند.

بیان  در  چند  هر  »خویشکاری«، 
امروزین فارسی، واژه ای مهجور می نماید 
اما در فرهنگ ایرانی، مفهومی دیرپاست 
که رابطه ای عمیق با خودشناسی دارد. 
موبد رستم شهزادی در واژه نامه پازند، 
خویشکاری را به پیشه، وظیفه شناسی 
و تکلیف معنی کرده است اما ژرفای 
کلمات  از  بیش  واژه،  این  فرهنگی 

مترادف آن در لغت نامه هاست.
شنفکر  و ر  ، ب مسکو خ  هر شا
ثر  ا در  ارجمند،  شاهنامه پژوه  و 
سترگش »سوگ سیاوش« در تعریف 
»خویشکاری« چنین قلم فرسوده است 
که:»در جهان مینوی، هنگام نخستین 
هجوم اهریمن به اهورامزدا فروهرها چون 
سپاهی گرد وی را گرفتند و از آسیب در 
امانش داشتند. در گیتی نیز آدمی سردار 
و ساالر همه نیروهای جنگنده است. پس 
انسان در نظام جهان و نبرد نیک و بد 
وظیفه ای دارد که باید به فرجام رساند. 
در زبان پهلوی این وظیفه و انجام آن را 
»خویشکاری« می نامیدند که ترجمه 

دقیق و رسای خوره )فر( است.«*
و  عام  خویشکاری،  از  تعبیر  این 
متعلق به تمامی انسان ها فارغ از جایگاه 
اجتماعی و شخصیت آنهاست و در آن 
هیچ آدمی بر دیگری برتری و اولویت 
ندارد. همچنین است که خویشکاری، 
سویه ای جبری و قطعی هم ندارد و هیچ 
انسانی محکوم به پیروی از سرنوشت 
شده  تعیین  و  محتوم  خویشکارانه ای 
نیست. مسکوب بر همین مبناست که 
خودشناسی آزادانه و آگاهانه انسان را 
به خویشکاری او پیوند می دهد: »این 
در  سنگدل،  کور  تقدیر  خویشکاری 
برابر و به ضد انسان نیست، بلکه با او 
همساز و یگانه است زیرا کاری که خدا 
بر انسان مقّدر کرده و انجاِم دانسته و 
آزادانه آن، هماهنگی و یگانگی این هر 
دو، خویشکاری است… از این گذشته 
انسان با خویشکاری به جاِن جان خود 
انسانی،  هر  مبنا،  این  می رسد.«*بر 
خویشکاری خود را دارد. اگر خویشکاری 
هر انسانی را سیر و سلوک او در وادی 
خودشناسی و درک وظیفه انسان بودن او 
در زیست فردی و اجتماعی بدانیم، همه 
واجد درک خویشکاری  بالقوه  آدمیان 
خود هستند. اما تنها برخی از ما در طول 
زندگی خود قدم به این وادی می گذاریم 
و با تجربه و اندیشه، به خویشکاری ویژه 
خود می رسیم. شاهزاده رضا پهلوی هم 

از این قاعده مستثنا نیست.
سنگین  بار  زیر  آمدن  دنیا  به 

در  بالیدن  ایران،  پادشاهی  ولیعهدی 
ناز و نعمت و احترام، چشیدن شرنگ 
انقالب، تبعید و مرگ پدر، همراهی با 
مادری فروتن، دانا و بی نظیر و آموختن 
مشاوران  خیل  با  شدن  احاطه  او،  از 
رنگارنگ و متنوعی که مجمع اضداد 
بوده اند، تجربه تلخ مرگ یک خواهر و 
یک برادر، بختیاری داشتن خانواده ای 
سرشار از گوهر زنانگی، بارها سعی و 
خطا در همنشینی با پاکان و طّراران 
روزگار، تجربه و اندیشه رضا پهلوی را 
چنان پربار کرده که او را واجد درک 

خویشکاری ویژه خود نموده است.
خویشکاری ویژه رضا پهلوی یعنی: 
تالش برای بقاء ایرانزمین و نجات ایران 
از چنگ نظام تبهکار جمهوری اسالمی. 
او برای انجام این وظیفه، مدت هاست 
که بار گران تعصب بر میراث، پایگان، 
بوده  خودبزرگ بینی  چه  هر  و  طبقه 
و  است  برداشته  خود  دوش  از  را 
چون یک شهروند وظیفه شناس، همه 
میهن دوستان را به همبستگی در نفی 

جمهوری اسالمی فرا خوانده است.
رضا پهلوی در گذر زمان و با اندیشه 
و کسب تجربه دریافته است که سیاست 
عرصه بهره گیری از تمام امکانات است و 
تعصب آفتی است که فرصت ها را پیش 
از رسیدن، نابود می کند. در خویشکاری 
او، هدف از سرنگونی جمهوری اسالمی 
رسیدِن به ایرانی آزاد و آباد است نه 
گروه، دسته، طبقه  هیچ  نفس  ارضاء 
به همین سیاق است که  یا مسلکی. 
شاهزاده رضا پهلوی چند سال پیش 
»خط  برنامه  با  گفتگو  در  این،  از 
قرمز« صدای آمریکا، منکر وجود خون 
پادشاهی در رگ هایش شد و خود را 
از شّر ماجرای نطفه مقدس رها کرد و 
به روشنی تمایلش به جمهوریخواهی 
را نشان داد و گفت: »… کیست که 
با جمهوریت مخالف باشد؟ در اساس 
شاید جمهوریخواه هم باشم. پدربزرگ 
من- رضاشاه که مردم می گویند روحت 
شاد- می خواست جمهوری به پا کند«.

بر این مبناست که در گوش کسانی 
که سخنان شاهزاده رضا پهلوی را در 
این چند سال دنبال کرده اند، تمایل او به 
جمهوری، سخنی تازه و خارق العاده نیست.

در عین حال، در خویشکاری رضا 
پهلوی، این تمایل به سامانه جمهوری، 
مطلق نیست بلکه موکول به خواست 
اکثریت باشندگان ایران با رعایت حقوق 
در  پهلوی  رضا  است.  ایرانیان  اقلیت 
است  کرده  اعالم  بارها  راستا  همین 
شرط  و  قید  بی   الزامی  و  تعهد  که 
پادشاهی  گزینه  دو  از  هیچکدام  به 
که  دارد  باور  بلکه  ندارد  یا جمهوری 
اهمیت است  محتوای حکومت واجد 
نه شکل آن. او همچنین طی سال های 
متمادی به صراحت اعالم کرده است که 
به دنبال حکومت نیست و اعتقاد دارد 
که در آینده ی ایران نباید هیچ مقام 
مسئول غیرمنتخبی وجود داشته باشد.

مختصر اینکه، به باور نگارنده، تمامی 
هیاهویی که به دنبال انتشار سخنان 
هشتم مارس ۲0۲۱ رضا پهلوی به راه 
افتاده، به زودی فروکش خواهد کرد 
و در نهایت، این شاهزاده رضا پهلوی 
خواهد بود که در زمان موعود، فارغ از 
نقشی که دیگران- به خیال خود- برای 
او در آینده ایران در نظر دارند، بر مبنای 
خویشکاری ویژه اش، وظیفه اش را در 
مقابل میهن ما، با درایت و درستکاری، 

به انجام خواهد رساند.
*مسکوب، شاهرخ؛ سوگ سیاوش)در 
سهامی  شرکت  رستاخیز(؛  و  مرگ 
انتشارات خوارزمی؛ چاپ دوم تیر 1۳51؛ 

تهران؛ صص 2۷-8

ژانت  آبراهامیان،  =اروند 
آفاری، عباس میالنی، مهناز 
افخمی، مهرداد امانت، تورج 
آصف  اخوان،  پیام  اتابکی، 
اشرف، احمد کریمی حکاک 
از جمله چهره های دانشگاهی 
ایران پژوهی  حوزه مطالعات 
امضاکنندگان نامه ای هستند 
تورج  آزادی  خواستار  که 

امینی شده است.
تاریخ پژوه  امینی  =تورج 
به  پارسال  بهمن ماه  بهایی 
نظام«  علیه  »تبلیغ  اتهام 
برای تحمل شش ماه زندان به 
دلیل پژوهش و تاریخ نگاری 
در  بهائیت  به  باورمندان 
به  پهلوی  و  قاجاریه  دوران 
منتقل  کرج  مرکزی  زندان 

شد.
مطالعات  دانشگاهی  انجمن های 
از  بیش  و  ایران پژوهش  و  خاورمیانه 
۴0 چهره دانشگاهی و علمی دنیا در 
بیانیه های جداگانه  خواستار آزادی تورج 
امینی نویسنده و پژوهشگر بهایی شدند. 
تحقیقات وی عمدتا در ارتباط با دوران 
قاجار و جنبش مشروطه است. تورج 
امینی اکنون در زندان کرج دوران حبس 

خود را می گذراند.

ده ها چهره دانشگاهی خواستار آزادی تورج امینی پژوهشگر بهایی شدند

خاورمیانه  دانشگاهی  انجمن های 
چهره   ۴۴ و  ایران پژوهشی  انجمن  و 
دانشگاهی و علمی دنیا با صدور بیانیه ها 
و نامه های جداگانه ضمن ابراز نگرانی از 
وضعیت تورج امینی نویسنده و پژوهشگر 
دوران قاجار و جنبش مشروطه  خواستار 

آزادی او شدند.
اروند آبراهامیان، ژانت آفاری، عباس 
امانت،  افخمی، مهرداد  مهناز  میالنی، 
تورج اتابکی، پیام اخوان، آصف اشرف، 
احمد کریمی حکاک از جمله چهره های 
دانشگاهی حوزه مطالعات ایران پژوهی 
جزو امضاکنندگان نامه ای هستند که 
خواستار آزادی این پژوهشگر شده است.

تورج امینی تاریخ پژوه بهایی بهمن ماه 
پارسال به اتهام »تبلیغ علیه نظام« برای 
تحمل شش ماه زندان به دلیل پژوهش 
و تاریخ نگاری باورمندان به بهائیت در 
دوران قاجاریه و پهلوی به زندان مرکزی 

کرج منتقل شد.
مرکز  ایران پژوهشی  انجمن  نامه  در 
پژوهش مستقل و چندرشته ای که در 
ارتباط با ایران و جهان پارسی در سطح 
بین المللی فعالیت می کند، به شرح روند 
دستگیری تورج امینی و صدور حکم 
زندان برای این پژوهشگر پرداخته شده 
و همچنین خواستار رفع اتهام وارده و 

آزادی بدون تأخیر او از زندان شده اند.
امضاکنندگان این نامه همچنین اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« را کامال بی اساس 
خواندند و نوشته اند که تحقیقات تورج 
امینی معطوف به دوره قاجار بوده و با 
هیچیک از مسائل سیاسی یا اجتماعی 
از  هیچکدام  نیست.  درگیر  معاصر 
یافته های علمی او نه تنها به دولت فعلی 
ارتباطی ندارد، بلکه حتی اشاره ای نیز به 

آنها نشده است.
در این نامه همچنین با اشاره به اینکه 
شیوع ویروس کرونا به ویژه زندان های 
جمهوری اسالمی را تحت تاثیر قرار داده 
و سالمت زندانیان و خانواده هایشان را 
به خطر انداخته، نسبت به اجرای حکم 
زندان تورج امینی ابراز نگرانی شده است. 
همچنین به ابتالی همسر تورج امینی 
به بیماری ام اس نیز اشاره شده که در 

نشست اعضای باقی مانده برجام در وین؛ سه شنبه 6 آوریل 2۰21

پس  عراقچی  =عباس 
»رفع  گفت  وین  نشست  از 
اولین  آمریکا  تحریم های 
برای  اقدام  ضروری ترین  و 
اما  است«  برجام  احیای 
وزارت خارجه آمریکا اعالم 
حداکثری  »تقاضای  کرد 
اول  اینکه  بر  مبنی  ایران 
آمریکا همه اقدامات را انجام 

دهد اساساً رد می شود«.
مسئول  مالی  =رابرت 
امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا: پس از آنکه وضعیت 
شد  روشن  اتمی  پرونده 
فعالیت های موشکی  درباره 
مذاکره  ایران  منطقه ای  و 

می شود.
برجام  درباره  =عراقچی: 
ریم،  ندا مذاکره ای  هیچ 
و  فرابرجام  به  برسد  چه 
نیویورک  دیگر!  موضوعات 
در  می نویسد  ما  ا یمز  تا
مستقیم  غیر ی  ها گفتگو
و  متحده  ایاالت  وین،  در 
برای  کردند  توافق  ایران 
آمریکا  لغو تحریم ها توسط 
غنی سازی  کردن  محدود  و 
اورانیوم توسط ایران توافق 

کردند.
=ند پرایس: آمریکا هیچ 
اقدام یکجانبه ای برای »قرار 
دادن ایران در وضعیتی بهتر« 

انجام نخواهد داد.
نشست کمیسیون برجام در وین روز 
سه شنبه 6 آوریل ۲0۲۱ )۱۷ فروردین 
وین  شهر  »گراندهتل«  در   )۱۴00
پایتخت اتریش برگزار شد. نشستی که 
پس از برگزاری آن مواضع متفاوت و 
حتی ضد و نقیضی از طرفین در مورد 
کیفیت آن و همچنین ادامه مذاکرات 

شنیده می شود.
عباس عراقچی که از سوی جمهوری 
اسالمی با هیأت همراه در این مذاکرات 
شرکت دارد در مصاحبه با شبکه »پرس 
تی پی« وابسته به جمهوری اسالمی، با 
»سازنده« خواندن دور نخست مذاکرات 
گفت »مذاکره کنندگان در وین خواهند 
ماند تا جلسه دیگری را روز جمعه در 

مورد برجام داشته باشند.«
او تأکید کرد »گفتگوهای کارشناسی 
در وین در مورد رفع تحریم ها و اقدامات 

برجامی ایران ادامه خواهد داشت.«

معاون محمدجواد ظریف همچنین 
گفت »هرگونه توافق در مورد آزادسازی 
یک میلیارد دالر از پول ایران در ازای 
رد  را  درصد   ۲0 غنی سازی  توقف 
کرد  عنوان  ادامه  در  وی  می کنیم.« 
»آمریکا در هیچ جلسه ای که ایران حضور 
داشته باشد، نخواهد بود.« عراقچی افزود 
»فهرستی از اقداماتی که باید صورت 
رفع  باید  که  تحریم هایی  و  بگیرد 
شود، همه در یک مرحله خواهد بود.«

عباس عراقچی در حالی پس از نشست 
وین دوباره خواستار رفع تحریم ها شده 
و گفته است »رفع تحریم های آمریکا 
اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای 
برجام است« که وزارت خارجه آمریکا 
در همین ارتباط اعالم کرد »تقاضای 
اول  اینکه  بر  مبنی  ایران  حداکثری 
آمریکا همه اقدامات را انجام دهد اساساً 

رد می شود!«
آمریکا همچنین مانند تمام ماه های 
از روی کار آمدن دولت  گذشته پس 
جو بایدن در ایاالت متحده، پس از این 
نشست نیز اعالم کرده است که مسیر 

پیش رو با ایران دشوار خواهد بود.
پیشتر رابرت مالی مسئول امور ایران 
در وزارت خارجه آمریکا و رئیس هیأت 
مذاکره کننده آمریکایی در وین که وی 
را نزدیک به جمهوری اسالمی می دانند 
»ان پی آر«  رادیو  با  مصاحبه  در  نیز 
توافق  به  »دستیابی  بود  کرده  تأکید 
اتمی با ایران پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری در این کشور ضروری نیست.« 
وی همچنین گفته بود »پس از آنکه 
وضعیت پرونده اتمی روشن شد درباره 
فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران 

مذاکره می شود.«
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات وین این مذاکرات را »موفق« 
سرگئی  که  حالیست  در  این  خواند. 
روسیه  خارجه  وزیر  معاون  ریابکوف 
آژانس  اطالعات  درز  از  دوشنبه  روز 

بین المللی انرژی اتمی به رسانه ها درباره 
برنامه هسته ای جمهوری اسالمی انتقاد 

کرده بود.
نقیض  و  ضد  ضع  ا مو
می سال ا ی  ر جمهو

در واکنش به این اظهارات عراقچی 
گفته است »درباره برجام هیچ مذاکره ای 
و  فرابرجام  به  برسد  چه  نداریم، 
موضوعات دیگر.« وی همچنین افزود 
گام  سیاست های  به  احتیاجی  »اصاًل 
که  درحالیست  این  نداریم.«  گام  به 
در  اسفند ۱399   ۲0 روحانی  حسن 
یک سخنرانی رسمی گفته بود »برای 
بازگشت گام به گام به برجام آماده ایم!«

معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
در پاسخ به این پرسش که آیا اروپایی ها 
می توانند آمریکا را مجاب کنند به برجام 
بازگردد و تحریم های خود را لغو کند، 
اظهار داشت: »نمی دانم، باید ببینیم که 
آیا قادر خواهند بود یا نخواهند بود! اگر 
توانستند، ما هم راستی آزمایی می کنیم 
و برمی گردیم و اگر نتوانستند که همین 
وضعیت فعلی است، ما نه اصراری داریم 
و نه عجله ای داریم و نه شتابی در این 

زمینه خواهیم کرد.«
هرچند هیأت آمریکایی دولت بایدن 
با  از مذاکرات  و بخشی  آمده  به وین 
است  واسطه ها در جریان  توسط  آنها 
ایاالت  بازگشت  از  صحبت  مرتب  و 
مقامات  اما  است  برجام  به  متحده 
جمهوری اسالمی چنین قلمداد و تأکید 
می کنند که این مذاکرات در چارچوب 
گزارشی  در  لندن  کیهان  است.   ۴+۱
نوشت،  شد  منتشر  سه شنبه  روز  که 
نمایندگان پنج کشور باقیمانده در برجام 
)چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان( 
مذاکرات جداگانه با جمهوری اسالمی 
و آمریکا را در دو هتل وین که در کنار 

یکدیگر قرار دارند ادامه خواهند داد.
چه کسی راست می گوید؟!

در  عراقچی  آنچه  دیگر،  سوی  از 

غربی ها در »گراندهتل« وین از جمهوری اسالمی چه خواستند؟ 
عراقچی و شمخانی: هیچ مذاکرات فرابرجامی در کار نیست!

زندگی روزانه به همسرش وابستگی دارد 
چرا که تنها سرپرست اوست. در همین 
ارتباط، امضاکنندگان این بیانیه از آزادی 
این پژوهشگر به عنوان یک عمل انسانی 
یاد می کنند که رفاه و سالمت همسرش 

را تضمین می کند.
تورج امینی تاریخ نگار بهایی به اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« زندانی شد؛ »قوه  
قضائیه را با صحت و سقم مطالب مربوط 

به تاریخ  قاجار چه کار است؟«
انجمن ایران پژوهشی این نامه را به 
تاریخ اول فروردین ۱۴00 )۲۱ مارس( 
به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

نوشته است.
خانه تورج امینی تابستان سال گذشته 
مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت 
و در جریان آن ماموران تعدادی از لوازم 
شخصی وی ازجمله کتاب ها، یادداشت ها 
و لپ تاپ شخصی وی را ضبط کرده و 
با خود بردند. وی نهایتا توسط دادگاه 
انقالب کرج به ۱ سال حبس تعزیری و 
۲ سال تبعید محکوم شد که این حکم 
در مرحله تجدید نظر به 6 ماه زندان 

کاهش یافت.
از آثار تورج امینی می توان به کتاب های 
انقالب  و  مذهبی  اقلیت های  »تعامل 
بهائیان  »اسناد  ایران«،  مشروطیت 
ایران« )۵ جلد(، »اسنادی از زرتشتیان 
پنهان:  »رستاخیز  و  ایران«  معاصر 
بازگشایی نسبت آیین های بابی و بهایی 
با جریان روشنفکری ایران« اشاره کرد.

آنچه  با  گفته  رسانه ها  با  مصاحبه 
جمله  از  غربی  رسانه های  برخی  در 
»نیویورک تایمز« آمده متفاوت است! 
گفتگوهای  »در  نوشت  روزنامه  این 
غیرمستقیم در وین، ایاالت متحده و 
ایران برای لغو تحریم ها توسط آمریکا و 
محدود کردن غنی سازی اورانیوم توسط 

ایران توافق کردند!«
نیویورک تایمز همچنین نوشت »در 
جلسه اعضای فعلی برجام همه طرفین 
ایجاد  کارگروه  یک  که  کردند  توافق 
کنند تا در مورد چگونگی بازگرداندن 
لغو  با  همراه  برجام  به  متحده  ایاالت 
تحریم های شدید اقتصادی کار کند.«

داشتن  به  تظاهر  می رسد  نظر  به 
»دست باال« در سخنان عباس عراقچی 
بیشتر برای مصرف رسانه های داخلی و 

هواداران جمهوری اسالمی است.
مقامات  که  حالی  در  همچنین 
انتظار  می گویند  روسی  و  آمریکایی 
ندارند به این زودی ها توافقی حاصل 
شود، علی شمخانی دبیر شورای  عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی می گوید 
»امکان مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ 

شرایطی وجود ندارد.«
وزارت خارجه  پرایس سخنگوی  ند 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  آمریکا 
»آیا امیدوار است بازگشت به برجام در 
دو ماه محقق شود؟« گفته است که 
چارچوب  موضوع  این  برای  نمی تواند 
در  همچنین  او  کند.  تعیین  زمانی 
پاسخ به اینکه آیا ممکن است واشنگتن 
تحریم های غیرهسته ای علیه ایران را 
می تواند  که  »چیزی  گفت  کند  رفع 
بگوید این است که آمریکا هیچ اقدام 
یکجانبه ای برای »قرار دادن ایران در 

وضعیتی بهتر« انجام نخواهد داد.«
جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید 
است  ممکن  »دیپلماسی  می گوید 
آن  اوقات سرعت  گاهی  و  ببرد  زمان 
انجام  دارند.  انتظار  همه   که  نیست 
فرآیند دیپلماتیک زمان بر است و من 
چقدر  که  کنم  پیش بینی  نمی توانم 
به  پاسخ  در  ساکی  می کشد.«  طول 
رئیس جمهوری  »آیا  که  پرسش  این 
همچنان بر کاهش ندادن تحریم پیش 
به  کامل  انطباق  به  ایران  بازگشت  از 
تعهداتش باقیست« گفت: سیاست او 
در این زمینه با اینکه ما باید از طریق 
دیپلماسی حرکت کنیم، تغییری نکرده 

است.
معاون  کوهانیم  الی  میان،  این  در 
فرستاده ویژه پیشین رئیس جمهوری 
ن  ا یر ا « ن  یو یز تلو به  یکا  مر آ
وی  نظر  به  که  گفته  اینترنشنال« 
»دولت جو بایدن در صورت برداشتن 
ایران،  علیه  شده  وضع  تحریم های 
می شود.« بزرگی  اشتباه  مرتکب 

شاهزاده رضا پهلوی در برابر دیوار 
برلین؛ مه 2۰12

تورج امینی به اتهام »تبلیغ علیه 
نظام« به زندان کرج منتقل شد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  با قتل و شکنجه  شاید »عیاشی 
آزار« بهترین عنوانی باشد که بتوان روی 
کار دستگاه پلیس امنیتی کمونیست ها 
شوروی  حکومت  سال های  تمام  در 
با ودکا، جای خود  بدمستی  گذاشت. 
را برای نیروهای امنیتی به »عیاشی با 
قتل و آزار و شکنجه« داد. این بدمستی 
امنیتی چنان در تار و پود این نظام ریشه 
دواند که نه تنها کل آن را از درون فاسد 
کرد بلکه جامعه روسیه را نیز به قهقرا و 
انحطاط  کشانده و در نهایت، این نظام را 
با بجا گذاشتن جامعه ای غرق در فساد و 

تباهی، به قعر نابودی می فرستد.
امنیتی »کا گ ب«  امروز، دستگاه 
 »FSB« نام  به  و  جدید  شکلی  در 
هنوز  که  شاهدیم  ما  و  شده  بازتولید 
شوروی،  اتحاد  فروپاشی  وجود  با  هم 
شیوه کار اقتدارگرایانه ای که از »فلیکس 
درژنسکی« بجا مانده، روسیه را تحت 
تسلط خود نگاه داشته است. شیوه ی 
مرد الغراندام و نحیفی که همه زندگیاش 
در خدمت به »نظام« خالصه  می شد: 
خانه ای از خود نداشت؛ در محل کارش 
از  قدرت  حفظ  برای  و  می خوابید؛ 

متعصبانه  قاطعیت  بی رحمی  و  هیچ 
تاریخی  مرور  این  نمی کرد.با  کوتاهی 
در  کمونیست ها  امنیتی  سیستم  بر 
روسیه و مشاهده تشابه محتوایی آن با 
سیستم امنیتی نظام جمهوری اسالمی، 
می رسیم  انکارناپذیر   این حقیقت  به 
رژیم های  امنیتی  سازمان های  که 
ایدئولوژیک و تمامیت خواه، نقشی عظیم 
و تعیین کننده نه تنها در سرکوب و حدف 
مخالفان بلکه در تخریب جامعه دارند و 
این تخریب، محدود به زمان حکمرانی 
این نظام ها نخواهد بود و  می تواند حتا 
با  نظام هایی،  چنین  فروپاشی  از  پس 
سیستم امنیتی جایگزین، همچنان ادامه 
یابد. از همین رو، جا دارد که با دقت و 
حساسیت بسیار درباره چگونگی وجود و 
کارکرد این سازمان های امنیتی اندیشه 
شود تا از تکرار فاجعه ای که در روسیه ی 
امروز کماکان ادامه دارد، در ایران پس از 
جمهوری اسالمی  بتوان پیشگیری کرد.

*منبع: مجله »تاریخ مصور جهان« 
Världens illustrerad historia؛ 

شماره ۱۸؛ سال ۲0۲0
*ترجمه و تنظیم:  بهروز فتحعلی
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= از یکسو به نظر می رسد 
جمهوری اسالمی می خواهد 
تیم  و  روحانی  دولت  بساط 
اتمی او که نرمش قهرمانانه 
کردند  اجرا  را  خامنه ای 
شود  جمع  »آبرومندانه« 
روند  ند  بتوا آنکه  بدون 
و  مردم  رفتار  و  انتخابات 
غرب  حرکت های  همچنین 
را پیش بینی کند و از سوی 
دیگر، غرب و به ویژه آمریکا 
اعالم  بارها  که  همانگونه 
برای  عجله ای  هیچ  شده، 
مذاکرات و توافق ندارد زیرا 
برنامه   اگر  دارد  اطمینان 
اسالمی  هسته ای جمهوری 
برسد،  خطرناک  مرحله  به 
متحدانش در منطقه به رژیم 

ایران مجال نخواهند داد!
ظریف  معاون  =عراقچی 
آمریکا  وقتی  تا  می گوید 
تمام تحریم ها را لغو نکرده 
غنی سازی نه متوقف می شود 
و نه حتا کاهش پیدا می کند.
سخنگوی  پرایس  =ند 
 : آمریکا خارجه  رت  وزا
نقض  ایران،  برنامه موشکی 
آن  حمایت  و  بشر  حقوق 
از  همچنان  تروریسم  از 
و  است  آمریکا  نگرانی   های 
در نتیجه فشار بر جمهوری 
اسالمی و تحریم های مرتبط 
با اینها ادامه خواهد داشت.

فری بیکن«  =»واشنگتن 
گزارش داد جمهوریخواهان 
در نامه ای به بلینکن به دولت 
بایدن هشدار داده اند کنگره 
به توافق جدید با جمهوری 
اسالمی ایران مقید نخواهد 
بود و هر نوع توافقی باید در 

سنا و کنگره تصویب شود.
در  برجام  مذاکرات  از  دور  دومین 
»گراند هتل« وین جمعه 9 آپریل )۲0 
فروردین( در سطح معاونان و مدیران 
سیاسی وزرای خارجه کشورهای عضو 
توافق اتمی برگزار می شود؛ مذاکرات 
جمهوری اسالمی و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز به موازات آن ادامه دارد.

محور این دور از گفتگوها بازگشت 
یافتن  و  برجام  به  آمریکا  احتمالی 
راهی برای احیای برجام است هرچند 
که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی بار دیگر اعالم کرد 
تحریم های  تمام  آمریکا  وقتی  »تا 
برجام  به  و  نکرده  لغو  را  خودش 
بازنگشته باشد، هیچیک از فعالیت های 
اتمی ایران به ویژه در حوزه غنی سازی 
نه متوقف می شود و نه حتی کاهش 

پیدا می کند.«
عراقچی ادعا کرد »نشانه هایی بروز  
کرده که آمریکایی ها در حال حرکت 
کامل  تحریم های  برداشتن  سمت  به 
موقعیتی  در  هنوز  ما  ولی  هستند؛ 
هنوز  و  کنیم  قضاوت  که  نیستیم 
مذاکرات به جمع بندی نرسیده است و 
تصور می کنم که ما مسیر طوالنی تری 

را در پیش داریم.«
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز در مورد موفقیت آمیز دور 
اول مذاکرات با عراقچی هم عقیده است 
اما تأکید کرد فشار بر جمهوری اسالمی 
از طریق تحریم ها ادامه خواهد داشت.

او گفته مذاکرات سازنده بود اما نباید 
انتظارات بیش از حد  از این مرحله از 

مذاکرات داشت.
پرایس هدف از این دور از مذاکرات 
را دستیابی به پیروی کامل از برجام 
توسط رژیم ایران در برابر پیروی کامل 

از برجام از سوی آمریکا دانست.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایران،  موشکی  برنامه  که  کرد  تاکید 

از  آن  حمایت  و  بشر  حقوق  نقض 
تروریسم همچنان از نگرانی   های آمریکا 
جمهوری  بر  فشار  نتیجه  در  و  است 
اینها  با  مرتبط  تحریم های  و  اسالمی 

ادامه خواهد داشت.
عراقچی  فروردین   ۱9 پنجشنبه 
آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل  و 
بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار 

کردند.
میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در 
مقرر اروپایی سازمان ملل در توییتی 
نوشت محور کمیسیون مشترک برجام 
سطح  در  کارگروه  دو  بین  مذاکره 
و  تحریم ها  لغو  مورد  در  کارشناسان 

مسائل هسته ای است.
دولت  به  سنا  و  کنگره  فشار 

بایدن
کرده  تأکید  بایدن  دولت  گرچه 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ادامه 
احیای  احتمال  اما  کرد  خواهد  پیدا 

برجام افزایش پیدا کرده است.
»واشنگتن  تحلیلی  خبری-  پایگاه 
فری بیکن« گزارش داد جمهوریخواهان 
به دولت ایاالت متحده هشدار داده اند 
که کنگره به توافق جدید با جمهوری 
آنها  بود.  نخواهد  مقید  ایران  اسالمی 
اشتباه  تجربه  برخالف  کردند  تأکید 
که در دولت باراک اوباما صورت گرفت 
هر توافقی با ایران باید به تصویب سنا 
لغو  جلو  آنها  وگرنه  برسد  کنگره  و 

احتمالی تحریم ها را می گیرند.
جیم بنکز و جو ویلسون دو نماینده 
جمهوریخواه کنگره در نامه ای به آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا نوشته اند 
»هرگونه تضمینی از سوی دولت بایدن 
از جمله لغو تحریم ها فاقد اعتبار است 

مگر اینکه به تصویب کنگره برسد.«
داده اند  هشدار  نماینده  دو  این 
»جمهوریخواهان کنگره فوراً با هرگونه 
ایران  علیه  تحریم ها  لغو  برای  اقدام 
برای متوقف  مخالفت خواهند کرد و 

کردن آن تالش می کنند.«
ایلین لوریا دیگر نماینده جمهوریخواه 
کنگره نیز در توییتی نوشته »من در 
مورد شروع مجدد مذاکرات با ایران در 
حالی که آنها غنی سازی اورانیوم را در 
سطوح خطرناک و غیرقابل قبول ادامه 

به  دارم.  جدی  مالحظات  می دهند، 
همین دلیل قطعنامه ۲۱۴ دو حزبی 
کنترل  اتمی  برنامه  در محکومیت  را 

نشده آنها ارائه دادم.«
حامیان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
آن به شدت دل خود را به کنار رفتن 
کرده  خوش  بایدن  آمدن  و  ترامپ 
امیدوار  دلیل  چه  به  نیست  معلوم  و 
بودند با رفتن جو بایدن به کاخ سفید 
تحریم ها هم به سرعت لغو شوند! اما 
روند  و  بایدن  دولت  مواضع  کنون  تا 
مذاکرات آنطور که آنها می خواستند نه 
تنها پیش نرفته است بلکه اساسا هیچ 
نمی توان  آن  نتایج  درباره  پیش بینی 
کرد. به ویژه آنکه پیداست هم مقامات 
تهران و هم بایدن و اطرافیانش می دانند 
تا انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
در ایران که قرار است خردادماه برگزار 

 شود نمی توان هیچ اقدام جدی کرد.
از یکسو به نظر می رسد جمهوری 
اسالمی می خواهد بساط دولت روحانی 
قهرمانانه  نرمش  که  او  اتمی  تیم  و 
خامنه ای را اجرا کردند »آبرومندانه« 
روند  بتواند  آنکه  بدون  شود  جمع 
همچنین  و  مردم  رفتار  و  انتخابات 
حرکت های غرب را پیش بینی کند و 
از سوی دیگر، غرب و به ویژه آمریکا 
هیچ  شده،  اعالم  بارها  که  همانگونه 
عجله ای برای مذاکرات و توافق ندارد 
زیرا اطمینان دارد اگر برنامه  هسته ای 
جمهوری اسالمی به مرحله خطرناک 
رژیم  به  منطقه  در  متحدانش  برسد، 

ایران مجال نخواهند داد!
مه ی  دا ا در  ما  ا میان  ین  ا در 
رژیم  امیدواری های  و  خوش خیالی ها 
و البیگران رژیم بدون در نظر گرفتن 
جوشش و التهابی که در بطن جامعه 
ایران موج می زند، شیرین هانتر عضو 
نایاک به خبرگزاری دولتی »ایرنا« گفته 
»مانع و سد راه مهم در مورد آمریکا، 
تحریم های  سیستم  پیچیدگی های 
ترامپ است که در دوران دولت قبل 
کار  آنها،  برداشتن  و  شدند  اعمال 
آسانی نیست. عالوه بر این مخالفت های 
بسیاری که از جمهوریخواهان و بعضی 
از دموکرات ها با بازگشت به برجام نیز 

کار دولت بایدن را دشوار می کند.«

عباس عراقچی: نشانه های برداشته شدن تحریم  ها بروز کرده؛
 ند پرایس: تا برنامه های موشکی و نقض حقوق بشر 

دستگاه های هست تحریم  ها ادامه خواهد داشت =»تعداد 
است  زیاد  بسیار  چینی ها 
با  را خودشان  دستگاه ها  و 
تقریبًا  پایین  بسیار  قیمت 

یک دهم وارد می کنند.«
بیت کوین  مزرعه  =در 
 5۰ رفسنجان  در  چینی ها 
این  استخراج  هزار دستگاه 

رمزارز فعال بوده است.
ماینر  دستگاه های  تولیدکننده   یک 
گفته که استخراج بیت کوین در ایران 
چون  است  صرفه  به  چینی ها  برای 
با  را  ماینر  دستگاه های  دارند  اجازه 
برای  اما  کنند  وارد  قیمت  دهم  یک 
ایرانیان با توجه به قیمت برق و قیمت 
استخراج  واردکننده،  دستگاه های 

بیت کوین هزینه  باالیی دارد.
پس از آلودگی هوا در اکثر شهرهای 
ایران در زمستان گذشته و قطع پی  در 
پی برق در اکثر استان ها، فعالیت مزارع 
استخراج رمزارز به ویژه بیت کوین به 
عنوان یکی از دالیل اصلی کمبود برق 

مطرح شد.
هر چند مقامات دولتی تالش کردند 
این موضوع را تکذیب کنند اما مشخص 
شد نه تنها مزارع استخراج بیت کوین 
در ایران فعال هستند بلکه بزرگترین 
مزارع در دست چینی ها و همچنین 

هلندی هاست.
بیت کوین  مزارع  بزرگترین  از  یکی 
منتشر  آن  درباره  گزارش هایی  که 
شده مربوط به مزرعه استخراج رمزارز 
است.  رفسنجان  اطراف  در  چینی ها 
دستگاه های  تولیدکننده  زارعی  ابوذر 
مزرعه ۵0  آن  در  که  می گوید  ماینر 

هزار دستگاه فعال بوده است.
دارد  تالش  خود  که  زارعی  ابوذر 
استخراج  برای  ماینر  دستگاه های 
»در  که  گفته  کند  تولید  را  رمزارزها 
این شرایط و با تعرفه ی برقی که دولت 
برای  فقط  ماینینگ  کرده  تصویب 
چینی ها به صرفه است که تعداد زیادی 
دستگاه دارند و دستگاه ها را ارزان وارد 

می کنند.«
کار  بیت کوین  استخراج  او  گفته  به 
انرژی بری است. هر دستگاه به نسبت 

ایرانفروشی؛ سیاست های استخراج بیت کوین در ایران 
به سود چینی ها و به زیان ایرانیان!

مصرف  زیادی  برق  خانگی  مصرف 
می کند. هر دستگاه حدودا اندازه ی یک 
اسپیلت ۲۴ هزار سنترال برق مصرف 

می کند.
که  افزوده  همچنین  زارعی  ابوذر 
»طبق قانون قیمت برق برای ماینینگ، 
این  در  است.  صادراتی  برق  قیمت 
شرایط یک دستگاه 30 میلیونی 300 
هزار تومان درآمد دارد. با این شرایط 
برای هیچکس به  صرفه نیست که پول 
برق صادراتی را بدهد و دستگاه روشن 
مزرعه  که  چینی ها  برای  مگر  کند، 

گذاشته اند.«
این تولیدکننده می گوید که استخراج 
رمزارز به دلیل شیوه واردات دستگاه 
ماینر برای چینی ها به صرفه است اما 
برای ایرانیان به شدت هزینه بر است: 
»اوال تعداد دستگاه های چینی ها بسیار 
زیاد است؛ دوما دستگاه ها را خودشان 
با قیمت بسیار پایین تقریباً یک دهم 
وارد می کنند. این برای ما هیچ توجیه 
اقتصادی ندارد، چون اوال دولت به این 
برق  تعرفه ی  دوما  داده،  گیر  موضوع 
این  در  مردم  سوما  است،  نامتعارف 

مورد سوء ظن دارند.«
او درباره طرحی که با تصویب دولت 
در دست اجرا دارد گفته است: »طرح 
استخراج  دستگاه های  ساخت  ما 
برای  دیجیتال  ارز  استخراج  است، 
مرحله ی بعد است. ما با نمونه برداری 
قرار است که  از دستگاه های خارجی 
این دستگاه ها را تولید کنیم. هنوز هم 
در مراحل ابتدایی و ساخت ساختمان 

کارگاه است. فاز یک ما ساخت دستگاه 
استخراج و فاز دوم آن استفاده از همان 
دستگاه ها است. قرار است تعداد کمی 
تا 3  نهایتاً ۲  استفاده کنیم.  دستگاه 
بود.  خواهد  ما  مصرفی  برق  مگاوات 
مزرعه  نیست.  مزرعه  اصالً  کار  این 
هزار دستگاه می گویند.  باالی ۱0  به 
دستگاه های  مشابه  ما  دستگاه های 
هستیم  تالش  در  و  است  خارجی 
پایین تر باشد که  که مصرف برق مان 

کمکی به این موضوع برق بکنیم.«
او با بیان اینکه »در رفسنجان بیش 
از ۵0 هزار دستگاه فعال بوده« گفته 
که در طرح او نهایتا هزار دستگاه میانر 
فعال می شود و »مصرف برق ما نهایتا 
به ۲ یا 3 مگاوات می رسد درحالی که 
در کنار ما کارخانه ی آلومینیوم ۵00 

مگاوات برق مصرف می کند.«
مزارع  راه اندازی  معتقدند  بسیاری 
توسط  ایران  در  بیتکوین  استخراج 
اعطایی  امتیازهای  ادامه  در  چینی ها 
ذیل  در  آنها  به  اسالمی  جمهوری 

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است.
این قرارداد اوایل فروردین ماه امسال از 
سوی وزاری خارجه دو کشور امضا شد 
اما برخی مقدمات آن همزمان با شروع 
مذاکرات بین جمهوری اسالمی و چین 
از سال ۱39۴ اجرایی شده بود. حضور 
و  ایران  در  معدن  بخش  در  چینی ها 
چین  ترال  کشتی های  آزادانه  صید 
جمله  از  ایران  سرزمینی  آب های  در 
موارد دیگری است که به نظر می رسد 
است. مرتبط  ساله   ۲۵ قرارداد  به 

گرافیک از کیهان لندن

»اگر  کارگری  فعال  این  گفته  به 
قرارداد سرمایه گذاری با چین منعقد 
نیروی  ورود  به  حواسمان  می کنیم 
طوری  باشد؛  هم  چینی  انسانی 
نشود که نیروی انسانی متخصص ما 
فرصت های شغلی را از دست بدهد و 

جای این نیروها را چینی ها بگیرند.«
جامعه  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس 
دلیل  به  »چین  که  افزوده  کارگری 
که  فراوانی  و  انبوه  انسانی  منابع 
سرمایه  سیالیت  دنبال  به  تنها  دارد، 
هم  را  انسانی  نیروی  بلکه  نیست 
و  می کند  دنبال  سرمایه  از  تاسی  به 
همین مساله نگران کننده است. این 
مساله به ما پیام می دهد که مواظب 
آمد  چین  از  سرمایه  اگر  که  باشید 
این  البته  می آید.  هم  انسانی  نیروی 
تفاهم نامه االن به شکل یک هندوانه 
سربسته است و از جزئیات آن اطالع 
نظر  دقیق  بتوانیم  که  نداریم  دقیقی 

اگر  باشیم که  باید مراقب  اما  بدهیم 
قرارداد سرمایه گذاری با چین منعقد 
نیروی  ورود  به  حواسمان  می کنیم 
طوری  باشد؛  هم  چینی  انسانی 
نشود که نیروی انسانی متخصص ما 
فرصت های شغلی را از دست بدهد و 

جای این نیروها را چینی ها بگیرند.«
اگر  که  است  معتقد  صادقی  حسن 
سرمایه به کشور وارد می شود باید برای 
ایجاد اشتغال و کم کردن بیکاری باشد 
نه اینکه فرصت های شغلی موجود هم 
به مخاطره بیفتد! در هر نوع قراردادی 
با چین باید به این موارد و شاخص های 
خدای  تا  شود  ویژه  توجه  اساسی، 
نکرده زیان و ضرر برای کارگران ایرانی 

پیشامد نکند.«
حسن صادقی در حالی این سخنان 
را مطرح کرده که نرخ بیکاری در ایران 
رو به افزایش است. مرکز آمار ایران به 
تازگی در گزارشی از وضعیت اشتغال 

و بیکاری نشان داده که جمعیت فعال نگرانی درباره وضعیت اشتغال  ....                  از صفحه 11
به حدود ۲۵.6 میلیون نفر می رسد که 
از این تعداد ۲3.۱ میلیون نفر شاغل و 

۲.۴ میلیون نفر بیکارند.
شده  ارائه  آمارهای  کارشناسان 
درست  را  ایران  آمار  مرکز  سوی  از 
ارزیابی نمی کنند و معتقدند بسیاری 
وضعیت  دلیل  به  کار  جویندگان  از 
فرصت های  نبود  و  اشتغال  نامطلوب 
شغلی، ناامید شده و از بازار کار خارج 

شده اند.
کاهش  اقتصادی،  رکود  سال ها 
در  مالی  بحران  و  سرمایه گذاری 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی 
سبب کاهش آمار استخدام و افزایش 
است. طی سال  اخراج شاغالن شده 
گذشته نیز شیوع کرونا مزید بر علت 

شده و میلیون ها نفر بیکار شده اند.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
که  کرد  اعالم  گذشته  سال  اسالمی 
 6 تا   ۲ بیکاری  سبب  کرونا  شیوع 

میلیون نفر در ایران خواهد شد.

آمار  مرکز  آمار  تازه ترین  اساس  بر 
به  منتهی  ماهه   ۱۲ تورم  نرخ  ایران، 
اسفند ۱399 برای خانوارهای شهری 
خانوارهای  و   36.۲ عدد  به  ایران  در 

روستایی به عدد 3۷.۷ رسیده است.
اقتصادی  فشار  گزارش ها،  اساس  بر 
کاالها  برخی  قیمت  روزانه  افزایش  و 
یافته  افزایش  اندازه ای  به  ایران  در 
که کیفیت زندگی و خوراک مردم به 
شدت تغییر کرده است.مجتبی یوسفی 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
»از  که  گفته  گرانی ها  درباره  اسالمی 
گرانی، میوه و سبزیجات گرفته تا گرانی 
فشارهای مضاعفی  برق همگی  و  آب 
است که تحمل شرایط سخت کرونایی 
را برای مردم سخت تر می کند، مردمی 

دالری  اما  می گیرند  حقوق  ریالی  که 
خرج می کنند.«محتبی یوسفی افزوده 
که »دولت مقصر اصلی تمام گرانی ها و 
کمبود اقالم خوراکی را دالالن دانسته 
و نقش بی نظارتی خود را کمرنگ جلوه 
داده شد اما در خصوص گرانی آب و 
برق که مستقیم خود دولت نقش دارد 
کدام دالل و سلطان را معرفی کنیم؟! 
تحمل شرایط سخت معیشتی با تورم 
باالی ۴۵ درصد در اوضاع ناخوشایند 
کرونایی سخن از افزایش تعرفه آب و 
آلود ماهی  از آب گل  برق زدن مثال 
گرفتن است.«اقشار مختلف در ایران از 
جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان 
تجمع های  برگزاری  با   99 سال  در 
متعدد به وضعیت حقوق و معیشت خود 

اعتراض کردند که برخی از تجمع ها با نگرانی درباره وضعیت اشتغال  ....                  از صفحه 11
و  انتظامی  مأموران  فیزیکی  برخورد 
بازداشت موقت معترضان همراه شد.اما 
نوروز  از دومین روز  اعتراضات صنفی 
۱۴00 دوباره از سر گرفته شده است. 
جناحین اش  و  حکومت  که  حالی  در 
خود را برای انتخابات استصوابی ریاست 
می کنند،  آماده  اسالمی  جمهوری 
شعار »من دیگه رأی نمیدم« به یکی 
و  بازنشستگان  محوری  شعارهای  از 
مالباختگان تبدیل شده است. این شعار 
و دیگر شعارهای مردم مانند »مرگ بر 
این دولت مردم فریب« و »چه اشتباهی 
کردیم که انقالب کردیم« که نخستین 
بار در ا عتراضات مردم اصفهان در پاییز 
96 سر داده شد و اخیرا در تجمعات 
صنفی تکرار می شود، نشان از کاهش 

شدید مشروعیت نظام نزد مردم دارد.

رافائل گروسی پنجشنبه با عراقچی دیدار کرده و درباره مسائل 
کارشناسی و »موضوعات مورد اختالف« صحبت کردند
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عالی رتبه  دیپلمات  =یک 
جمهوری اسالمی به کیهان 
»بی شک  می گوید  لندن 
بیرون  برجام  از  که  آمریکا 
رفته باید قدم اول را بردارد و 
انتظار عقب نشینی جمهوری 
اسالمی از مواضع کنونی اش 
خوش بینی  ارتباط  این  در 

بیش از حد است.«
=همانطور که نوشیدن جام 
زهر در جنگ با عراق، تصمیم 
خمینی و نرمش قهرمانانه در 
معامله بر سر برجام، تصمیم 
هیچ  بود،  خامنه ای  علی 
مذاکره ای در حال حاضر نیز 
بدون اطالع و تصمیم رهبر 
صورت  اسالمی  جمهوری 

نمی گیرد!
=رابرت مالی: آمریکا آماده 
اجرای  صورت  در  است 
سوی  از  برجامی  تعهدات 
ایران تحریم های ناسازگار با 

برجام را لغو کند.
=روزنامه کیهان تهران: اروپا 
و آمریکا در پی آن هستند تا 
هم ایران و هم آمریکا در وین 
به صورت  اما  داشته  حضور 
مستقیم با یکدیگر مذاکره 

نکنند.
 : قچی ا عر س  عبا =
یا  مستقیم  مذاکره  هیچ 
آمریکا  با  غیرمستقیمی 

نخواهیم داشت.
=علی خامنه ای که در همه 
دخالت  درشت  و  ریز  امور 
قدرت  اعمال  و  نظر  ابراز  و 
می تواند  می داند  می کند 
به  را  ایران  و جنوب  شمال 
»شرق« بفروشد ولی به خاطر 
حفظ نظام جمهوری اسالمی 
نمی تواند منافع ایران را در 
مذاکره با »غرب« حفظ کند! 
نشست  برگزاری  آستانه  در 
در  وین  در  برجام  عضو  کشورهای 
حالی که زمزمه هایی از آغاز مذاکرات 
غیرمستقیم و پنهانی میان جمهوری 
می رسد  گوش  به  آمریکا  و  اسالمی 
در  طرف  دو  هر  مقامات  از  شماری 
اظهاراتی ضد و نقیض چنین مذاکراتی 
را منکر می شوند و شماری دیگر آن را 

تأیید می کنند!
آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت 
آوریل  دوم  روز جمعه  ایران  امور  در 
با شبکه  )۱3 فروردین( در مصاحبه 
آمادگی  اعالم  ضمن  »پی بی اس« 
از  آندسته  لغو  برای  واشنگتن 
ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم های 
گفت  است  »ناسازگار«  برجام  با  که 
بازگشت  برای  سختی  »مذاکرات 
تهران و واشنگتن به تعهدات اتمی در 
پیش است، اما این مذاکرات در مسیر 

درستی است.«
تحریم های  درباره  مالی  رابرت 
جمهوری اسالمی گفت: »وقتی نگاه 
می کنیم که ایران چه میزان نسبت به 
سال ۲0۱6 در توسعه برنامه اتمی خود 
غنی شده  اورانیوم  ذخایر  رفته،  جلو 
در  چقدر  و  کرده  برابر   ۱0 را  خود 
می کند،  رفتار  تهاجمی تر  منطقه 
موفقیت سیاست فشار حداکثری زیر 
سؤال می رود. ما می خواهیم بدانیم در 
نشست وین چطور می توانیم با ایران 

به توافق هسته ای بازگردیم.«
درواقع رابرت مالی افزایش تهدیدات 
جمهوری اسالمی را ناشی از نواقص 
دوران  در  سال ۲0۱۵  در  که  برجام 
باراک اوباما امضا شد نمی داند بلکه آن 
را نتیجه ی »فشار حداکثری« و خروج 
آنهم  می داند  توافق  این  از  آمریکا 

درحالی که  با امضای برجام میلیاردها 
دالر باج به جمهوری اسالمی پرداخت 
شد ولی نه تنها چیزی عاید کشور و 
مردم ایران نشد بلکه صرف پشتیبانی 
گروه های  از  تسلیحاتی  و  مالی 
شبه نظامی منطقه و ساختن موشک 

و غنی سازی اورانیوم شد.
ایران  گفت  همچنین  مالی  رابرت 
»مذاکرات  مدت هاست  آمریکا  و 
همسو  لذا  و  نداشتند  غیرمستقیم« 

شدن در این رابطه زمان خواهد برد.
وی در بخشی دیگر از این مصاحبه 
تأکید کرد آمریکا می داند که انتخابات 
ریاست جمهوری ایران در پیش است، 
یا  ساختگی  »مهلت  هیچ  برای  اما 

واقعی« عجله نخواهد کرد.
این  از  پیش  ظریف  محمدجواد 
حال  در  »فرصت  بود  داده  هشدار 
در حال  به سرعت  پنجره ها  و  پایان 
بسته شدن است.« وی گفته بود »در 
هیچکس  انتخاباتی،  مبارزات  طول 
ترجیح نمی دهد مذاکره کند.« منظور 
ظریف این است که پیش از به پایان 
رسیدن عمر دولتی که وی دو دوره 
وزیر خارجه آن بوده، معامله جمهوری 

اسالمی و آمریکا سر بگیرد.
کردن  »ُخرد  برای  حزب اللهی ها 
»بیت  به  باید  مذاکره کننده«  دهان 

خامنه ای« مراجعه کنند!
مرحله  وارد  برجام  مذاکرات 

فنی شده
سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی و وزیر 
خارجه دولت اول محمود احمدی نژاد 
روز ۱3 فروردین، بر اساس آنچه در 
از  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری های 
حضور وی در »کالب هاوس« منتشر 
برجام  ادعا که »بن بست  این  با  شد، 
است«  گفت  شدن  شکسته  درحال 
مذاکرات درباره برجام وارد مرحله فنی 

شده است.
صالحی همچنین خبر داد که قرار 
سه شنبه  ]احتماال  آینده  هفته  است 
نمایندگان  حضور  با  فروردین[   ۱۷
طرف های  و  اسالمی  جمهوری 
باقیمانده در برجام در حد فنی بحث 
شود و منظور از مسائل فنی هم بحث 
مسائل  با  ارتباط  در  برجام  محوری 

حقوقی و سیاسی است.
او از یکسو تأکید کرد »مذاکرات با 
سوی  از  و  نیست«  آمریکایی  طرف 
چارچوب  »در  مذاکرات  گفت  دیگر 
۱+۵ است«. صالحی همچنین توضیح 
احیای  برای  گفتگو  مسیر  »در  داد 
برجام هستیم؛ رو به جلو داریم حرکت 
می کنیم؛ قبل از این با بن بست مواجه 
بودیم؛ االن دارند متوجه می شوند که 
حفظ این بن بست هیچ عایدی برای 
می رسد  نظر  به  ندارد…  هیچکس 
این بن بست شکسته شده؛ ما در یک 
مسیر همواری داریم قرار می گیریم؛ 
امیدواریم…« وی افزود: »من نسبت 

به احیای برجام خوشبین هستم.«
طبق معمول در نشست های »کالب 
هاوس« که یکی از مقامات جمهوری 
هم  دارد،  حضور  آن  در  اسالمی 
طبق قوانین و مقررات محدودکننده 
اسالمی  جمهوری  سانسور  و 
و  خبرنگاران  هم  و  می شود  برگزار 
اجازه  شده  گزینش  روزنامه نگاران 
طرح پرسش دارند و گفتگوها کامال 
گفتگو  در  چنانکه  است.  یکطرفه 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  با 
خبرنگاران  نیز  اسالمی  جمهوری 
»معارض« و »ضدانقالب« اجازه طرح 
پرسش نداشتند و فقط می توانستند 

پای منبر حضور داشته باشند!
در  ظریف  صحبت های  هم  پیشتر 
وزارت  وبسایت  در  هاوس«  »کالب 
مجموعه  هم  و  شد  منتشر  خارجه 
صحبت های صالحی در خبرگزاری های 
حکومتی از جمله ایرنا و ایسنا بازتاب 
سازمان یافته  بیانگر  که  کرد  پیدا 
با  نشست ها  این  هدفمندی  و  بودن 
خبرنگاران گزینش شده است تا بعدا 
تبلیغات الزم روی آنها صورت بگیرد.

تی وی«  »پرس  میان، شبکه  این  در 
وابسته به حکومت ایران به نقل از یک 
تا  ایران  شد  مدعی  بلندپایه«  »مقام 
قبل از رفع تحریم ها »هیچ گفتگویی با 
آمریکا چه با واسطه و چه بدون واسطه 

انجام نخواهد داد.«
این مقام گفت سیاست رژیم ایران 
بر  که  طرحی  »هیچ  و  نکرده  تغییر 
مبنای رفع گام به گام تحریم ها توسط 

آمریکا باشد« پذیرفته نمی شود.

»پاک کردن صورت مسئله« در 
وین؟!

گزارشی  در  تهران  کیهان  روزنامه 
که امروز یکشنبه ۱۵ فروردین منتشر 
شده می نویسد »اروپا و آمریکا در پی 
آن هستند تا هم ایران و هم آمریکا در 
نشست روز سه شنبه در وین حضور 
داشته اما به  صورت مستقیم با یکدیگر 
مذاکره نکنند. این اقدام در حقیقت 
پاک کردن صورت مسئله و به حاشیه 
بردن مطالبات ایران است… مطالبه 
ایران کاماًل مشخص است، لغو تمامی 

تحریم ها!«
محمدجواد  معاون  عراقچی  عباس 
ظریف که قرار است در نشست وین 
حضور داشته باشد گفته است »هیچ 
غیرمستقیمی  یا  مستقیم  مذاکره 
»هیچ  و  داشت«  نخواهیم  آمریکا  با 
قبول  و  نداریم  گامی  به  گام  طرح 

نمی کنیم!«
کیهان لندن در گزارش هفتگی که 
روز شنبه ۱۴ فروردین منتشر شد در 
همین ارتباط نوشته است: »دوشنبه 
کشور  سه  نمایندگان  گذشته  هفته 
اروپایی عضو برجام )بریتانیا، فرانسه و 
آلمان( در فرانکفورت دیداری به دور 
از چشم روزنامه نگاران با فرستادگان 
هفته  سه شنبه  روز  داشتند.  تهران 
گذشته در نشستی دیگر نمایندگان 
با  مسکو  در  اسالمی  جمهوری 
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  با کیهان  در گفتگو 
را  خامنه ای  علی  موافقت  می گوید 

دریافت نکرده است.«
همین دیپلمات عالی رتبه جمهوری 
می گوید  لندن  کیهان  به  اسالمی 
بیرون  برجام  از  که  آمریکا  »بی شک 
رفته باید قدم اول را بردارد و انتظار 
از  اسالمی  جمهوری  عقب نشینی 

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

همین  در  نیز  عراقچی  عباس 
راستا هر طرح  »گام به گام« را رد 
می کند. طرحی که اگرچه جزئیات آن 
مشخص نیست اما بر اساس مواضعی 
که غرب تا کنون اعالم کرده، احتماال 
فراتر از برجام است و تهدیدات اتمی 
و موشکی و شبه نظامیان و مداخالت 
منطقه ای جمهوری اسالمی را در بر 

می گیرد.
این در حالیست که در روز جمعه 
جلینا پورتر معاون سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در سخنانی به »طرح 
گام به گام« برای بازگشت به برجام 

اشاره کرده بود.
برابر  در  عراقچی  عباس  امتناع 
به گام« در حالیست که  »طرح گام 
به  مربوط  گزارش  در  نیز  صالحی 
کرده  تأیید  هاوس«  »کالب  نشست 
رسیده  فنی  سطح  به  مذاکرات  که 
این حال سعید خطیب زاده  با  است! 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی نیز گفته است »چیزی به نام 
داشت!«روزنامه  نخواهیم  گام  به  گام 
داده  گزارش  »وال استریت ژورنال« 
است، دولت بایدن تیمی از کارشناسان 
اروپایی ها  خود را به وین می فرستد. 
نیز به دنبال دو توافق اند: یکی تدوین 
توافق با آمریکا و دیگری با ایران در 
خصوص گام های الزم برای بازگشت 

به برجام و همچنین زمان بندی.
که  اروپایی  و  آمریکایی  مقام های 
گفتگو  در  نشده  نام شان  به  اشاره ای 
با »وال استریت ژورنال« مدعی شده اند 
هفته های  در  تهران  و  واشنگتن 
گذشته از طریق میانجی های اروپایی 
پیشنهاد هایی درباره گام های اولیه ای 
و  رد  بردارد،  می تواند  طرف  هر  که 
بدل کرده اند. اما به دلیل بی اعتمادی 
موجود میان ایران و آمریکا، دشواری 
از طریق  فنی  مسائل  بر سر  مذاکره 
واسطه های ثالث، و همچنین پاره ای 
اختالفات دیگر، این اقدامات تا کنون 

نتیجه ای نداشته است.
نشست وین: خطای استراتژیک؟!

به  نزدیک  امروز«  »وطن  روزنامه 
نهادهای امنیتی با اشاره به مذاکرات 

»دولت  است  داده  هش  دار  وین 
روحانی در مسیر یک خطای راهبردی 
دیپلماتیک دیگر قرار گرفته است و 
هزینه ای  تحمیل  تکاپوی  در  دوباره 
است؛  افتاده  ملی  منافع  به  گزاف 
خطایی که می تواند تمام تالش های 
ماه های اخیر کشور جهت رفع موثر 
تحریم های ضدایرانی را بر باد داده و 

خنثی کند.«
در گزارش این روزنامه آمده »عجله 
دولت برای یک توافق احتمالی و دادن 
آب نبات  مقابل  در  بزرگ  امتیازهای 
که  آمریکا  پیشنهادی  چوبی های 
رو  پیش  انتخابات  به  بی ربط  مسلما 
زمین  در  را  دیپلماسی  توپ  نیست، 
از روی  ایران قرار می دهد و فشار را 

طرف ناقض برجام برمی دارد.«
وطن امروز همچنین نوشت »انتخاب 
مرکز  که  شهری  عنوان  به  وین 
عملیات های سرویس های اطالعاتی و 
امنیتی به حساب می آید برای نشست 
کمیسیون مشترک برجام تردیدهای 
این  است.«  کرده  ایجاد  را  زیادی 
تعدادی  حضور  سابقه  به  روزنامه 
جمهوری  اتمی  تیم  در  جاسوس 

اسالمی نیز اشاره کرده است.
و  گزارش ها  این  همه  وجود  با 
که  گمان هایی  و  حدس  و  تحلیل ها 
در رسانه های داخلی و خارجی منتشر 
شود،  فراموش  نباید  آنچه  می شود، 
علی  تصمیم گیرنده  و  اصلی  نقش 
خامنه ای به عنوان ولی مطلقه فقیه 

است.
یا  عراقچی  عباس  ندارد  امکان 
علی  اجازه  بدون  و  دیگران سر خود 
با غرب  خامنه ای راهی وین شوند و 
یا هر طرف دیگری بطور پیدا یا پنهان 

مذاکره کنند!
زهر  جام  نوشیدن  که  همانطور 
خمینی  تصمیم  عراق،  با  جنگ  در 
بر سر  معامله  در  قهرمانانه  نرمش  و 
بود،  خامنه ای  علی  تصمیم  برجام، 
نیز  حاضر  حال  در  مذاکره ای  هیچ 
بدون اطالع و تصمیم رهبر جمهوری 
اسالمی صورت نمی گیرد! این را هم 
دروغ  که  رژیم  رسانه های  و  مقامات 
دولت  های  هم  و  می دانند  می گویند 
غربی و کشورهای عضو برجام! بیهوده 
به  تمایل  ترامپ  دولت  هم  که  نبود 
مذاکره مستقیم با خود خامنه ای و یا 
نماینده مستقیم وی داشت و هم رابرت 
مالی پس از انتصاب به مسئولیت امور 
ایران در وزارت خارجه ایاالت متحده 
در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ۱۴00 و نتیجه ی آن گفت که 
اهمیتی ندارد زیرا تصمیم گیرنده رهبر 
جمهوری اسالمی است. ولی رسانه ها 
و مقامات رژیم ایران تالش می کنند 
با  را در مذاکره  نقش علی خامنه ای 
آمریکا کم رنگ کنند تا اگر مذاکرات 
به جایی نرسید و یا با نرمش ذلیالنه 
شانه ی  بتواند  خامنه ای  بود،  همراه 
خود را از زیر بار مسئولیت خالی کند. 
این در حالیست که همین رسانه ها و 
مقامات اعتراف می کنند که رهبرشان 
و  چین  با  ساله   ۲۵ توافق  »مبدع« 

درواقع »ایرانفروشی« است!
در همین ارتباط، مصطفی میرسلیم 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
نماینده مجلس یازدهم در مصاحبه ای 
گفته است »چین دولت ایران را دور 
زد و مستقیما با رهبری مذاکره کرد.« 
علی الریجانی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مشاور خامنه ای بجای 
محمدجواد ظریف که امضایش در پای 
»ایرانفروشی« قرار گرفت، به سرانجام 

رسیدن این قرارداد را پیش برد!
از  چینی ها  است  ممکن  آیا 
بی اعتباری جایگاه دولت در جمهوری 
اسالمی خبر داشته باشند اما غربی ها 
نه؟! علی خامنه ای که در همه امور ریز 
و درشت دخالت و ابراز نظر و اعمال 
قدرت می کند می داند می تواند شمال 
و جنوب ایران را به »شرق« بفروشد 
جمهوری  نظام  حفظ  خاطر  به  ولی 
در  را  ایران  منافع  نمی تواند  اسالمی 

مذاکره با »غرب« حفظ کند!

مذاکره در وین؛ »مذاکره در وین؛ »خطای استراتژیک دولتخطای استراتژیک دولت  روحانیروحانی«؟!«؟!

نه! تصمیم »رهبر« به معامله با غرب نه! تصمیم »رهبر« به معامله با غرب 
بدون پذیرفتن مسئولیت!بدون پذیرفتن مسئولیت!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

مخالفان مذاکره با آمریکا در مراسم تشیع جنازه قاسم سلیمانی
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