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=هدف از انتشار فایل صوتی مصاحبه ویدئویی محمدجواد ظریف هر چه باشد، بیانگر جدال مافیاهای نظامی و امنیتی 
بر سر حفظ و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و اقتصادیست.

۲ ادامه در صفحه

 »میدان« گروگان می گیرد
»دیپلماسی« ماله کشی می کند!

روزهای  نخستین  در  روحانی  حسن 
تشکیل »تدبیروامید« چشم در دوربین 
که  داد  وعده  ایران  مردم  به  و  دوخت 
بحران  از  را  ایران  اقتصاد  روز   1۰۰ طی 
عبور خواهد داد. هفت سال و نیم از آن 

پایان  روز   1۰۰ آن  هنوز  اما  گذشته  روز 
نیافته است. دولت »تدبیروامید« نه تنها 
نتوانست اقتصاد ایران را از بحران عبور 
تلنبار  آن   بر  بحران  صدها  بلکه  دهد 

کرده است.

 جمعه  1۰ تا پنجشنبه 1۶  ا ردیبهشت ماه 14۰۰خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

۱۸ ادامه در صفحه

 پیام روشن به نظام دروغگو:
 ما دیگه رأی نمیدیم!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  مصاحبه  صوتی  فایل  در  »میدان«  واژه 
اسالمی فراتر از شخص علی خامنه ای یا قاسم سلیمانی است. اما نه آنقدر فراتر که 

از منافع و استمرار نظام خارج شود. 
»بال  مقابل  در  نه  نظامی«،  »بال  است؛  نظام  »بال«  دو  از  یکی  درواقع  »میدان« 

دیپلماسی« بلکه در کنار و تکمیل کننده ی آن. ....

تیتر    دوتیتر    دو
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جمهوری اسالمی
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مقامات ایران 
بهائیان را از 
خاکسپاری 
شایسته و 

با احترام باز 
می دارند

کمپین زندگی نرمال:
 بیلبورد علیه 
»ماله کشان« 

جمهوری اسالمی 
در برابر ساختمان 
»نیویورک تایمز«

۱6 ادامه در صفحه

حیدر عمو اوغلی، فراز و فرود یک 
انقالبی)۲(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

در پرونده »پرواز ۷5۲« به ایکائو و 
سازمان ملل امیدی نیست؛

 باید »بسته ی اعترافات و شواهد« ارائه کرد!
۱۲ ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

6 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه
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رابطه بین هنرمندان و 
ابتال به آلزایمر

چرا ما از شنیدن موسیقی 
لذت می بریم

از داده های برآمده از مذاکرات وین 
دیگر  هفته  چند  تا  گفت،   می توان 
توافقنامه  یک  شاهد  است  ممکن 
آمریکا  متحده  ایاالت  میان  جدید 

باشیم؛   ایران  اسالمی  جمهوری  و 
توافقی که احتماال به عنوان واقعیتی 
جهان  و  خاورمیانه  منطقه  بر  جدید 

تحمیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده:
 انتخاب جمهوری اسالمی به عضویت 
در »کمیسیون موقعیت زنان« سازمان 

ملل نگران کننده است

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
عدم  می گوید  آمریکا  متحده  ایاالت 
مخالفت با عضویت جمهوری اسالمی 
مرتکب  کشورهای  از  یکی  عنوان  به 

سلب  و  بشر  حقوق  ناقض  شکنجه، 
یک  ملل،  سازمان  در  قانونی  حقوق 

انتخاب نگران کننده بود.
6 ادامه در صفحه

پاسداشت
 یاد و خاطره 

شاهپور 
علیرضا پهلوی

۱0 ادامه در صفحه

مصاحبه ای که نه »تدبیر« برای نظام 
داشت و نه »امید« برای مردم!

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
پمپئو: رهبران القاعده در تهران

 زندگی می کنند
3 ادامه در صفحه

عراقچی: حذف نام ١٥٠٠ نفر از افراد تحریم 
شده، از شرایط اصلی رسیدن به توافق است!

4 ادامه در صفحه

 ۲۸ در  پهلوی  علیرضا  شاهپور 
مرداد ۱34۵  با ۷  برابر  آوریل ۱966 
سومین  وی  آمد.  دنیا  به  خورشیدی 
علیرضا  بود.  پهلوی  خاندان  فرزند 

تحصیالت ابتدایی را در مدرسه دربار 
و مدرسه رازی گذراند. شاهپور علیرضا 
تحصیالت خود را بعد از فاجعه ۱9۷9 

در دبیرستان های ...

دوران طالیی اوباما برای دوران طالیی اوباما برای 
البیگران جمهوری اسالمیالبیگران جمهوری اسالمی

 تکرار نمی شود؟ تکرار نمی شود؟  
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جمعه ۱0 تا پنجشنبه ۱6 ا ردیبهشت ماه ۱400خورشیدی

شاخص های اقتصادی کشور آینه تمام 
نمای چهل سال ناکارآمدی و عملکرد 
نامطلوب دولت های مختلف جمهوری 
اسالمی از اصالح طلب تا اصولگراست. 
در بیش از یکسال گذشته نیز شیوع 
کرونا مزید بر علت شده تا بار رشد منفی 
بر دوش  از پیش  بیش  اقتصاد کشور 
اقشار تنگدست و مزدبگیر تحمیل شود. 
یکسال و دو ماه از وعده »شنبه موعود« 
کرونا  گذاشتن  سر  پشت  در  روحانی 
کاهش  از  نشانه ای  هیچ  اما  می گذرد 
بحران دیده نمی شود. در مقابل مقامات 
جمهوری اسالمی بی شرم تر از گذشته 
به دنبال راه های تأمین بودجه الزم برای 
بقای نظام هستند؛ بودجه ای که در سال 
تحریمی و کرونایِی ۱399 بخش قابل 
توجهی از آن، طی سناریویی پلید، از 

جیب مردم در بازار بورس تأمین شد.
دزدی از جیب مردم

بیکاری، تورم، فقر و سفره های خالی در 
کنار حکومتی که بارها ثابت کرده مردم 
و زندگی آنها ذره ای ارزش و اعتبار برای 
آن ندارد، پتانسیل اعتراضی وسیعی در 
سطح جامعه ایجاد کرده است.اعتراضات 
تجمعات  صورت  به  ایران  در  مردمی 
بازنشستگان،  کارگران،  آموزگاران، 
و  کشاورزان  پرستاران،  کارمندان، 
از  مختلف  شهرهای  در  مالباختگان 
است. یافته  افزایش  آغاز سال ۱400 

عمده مطالبات این تجمعات ریشه در 
بحران های معیشتی و طرح های ناکام 
اقتصادی و عمرانی دولت دارد؛ طرح هایی 
که به نفع خزانه حکومت تمام می شوند 
اما همزمان باعث وارد شدن خسارت به 
اقشار و اصناف مختلف می شود. تکرار 
کالهبرداری از مردم، کاسه صبر آنها را 
لبریز کرده و دیگر برای تجمع و شعار 
اسالمی  جمهوری  نظام  کلیت  علیه 
هرچه  دیگر،  بیان  ندارند.به  هراسی 
می گذرد ناتوانی و ناکارآمدی ساختاری 
جمهوری اسالمی بیش از پیش برمردم 
شعارهای  در  پیام ها  و  شده  آشکار 

معترضان بیشتر رادیکال  می شود.
انگیزه های  با   96 دی ماه  اعتراضات 
اقتصادی و با شعار محوری »رضاشاه 
روحت شاد« شکل گرفت اما حکومت 
سازندهی شده  تبلیغات  با  کرد  تالش 
این اعتراضات را به »تحریک از سوی 
کشورهای بیگانه« جلوه دهد؛ همزمان 
کشاورزانی  اما  اعتراضات  همین  با 
مد  آ ر کا نا مدیریت  دلیل  به  که 
زمین های  به  آب  اسالمی  جمهوری 
پشت  با  نمی رسید،  کشاورزی شان 
کردن به منبر نماز جمعه شعار »پشت 
دادند.  سر  میهن«  به  رو  دشمن،  به 
همان  در  که  دیگری  محوری  شعار 
زمان از سوی مردم و اصناف معترض 
کردیم،  اشتباهی  »چه  شد  داده  سر 
»اصالح طلب  و  کردیم«  انقالب  که 
بود. ماجرا«  تمومه  دیگه  اصولگرا 

تنها راه اعتراض است
حاال اعتراضات و تجمعات در ۱400 
در روندی بی سابقه از دوم فروردین ماه 

با تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده 
پتروشیمی ایالم مقابل استانداری و در 
حالی که سفره خالی پهن کرده بودند 
آغاز شده و هر روز چند اعتراض صنفی 
و غیرصنفی در چند شهر ایران برگزار 

می شود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز که 
در هفته های گذشته رکورددار برگزاری 
حدود ۱0  بودند  سراسری  اعتراضات 
نوبت تجمع سراسری برگزار کرده اند که 
در هر نوبت بازنشستگان در ۱۵ تا بیش 

از ۲۵ شهر همزمان به خیابان آمدند.
و  مختلف  کارخانه های  کارگران 
پرستاران،  آموزگاران،  شهرداری ها، 
دانشجویان  معلم،  تربیت  دانشجویان 
پرستاری،  و  دندانپزشکی  و  پزشکی 
بورس،  مالباختگان  کسبه،  و  بازاریان 
اقدام  که  کارخانه هایی  مالباختگان 
می کنند،  پیش فروش  و  لیزینگ  به 
کشاورزان، ماهیگیران در جنوب کشور 
از جمله گروه ها و اقشاری هستند که 
در هفته های گذشته به دالیل مختلف 
اعتراضی برگزار کردند. جدا  تجمعات 
از افزایش تجمعات اعتراضی در تعداد 
نیز  شعارها  برگزارکننده،  گروه های  و 

ساختار نظام را نشانه گرفته اند.
یکی از شعارهای برجسته که در همه 
شنیده  غیرصنفی  و  صنفی  تجمعات 
می شود این است: ما دیگه رأی نمیدیم، 

از بس دروغ شنیدیم!
این شعار در حالی در همه اعتراضات 
روزهای گذشته و از سوی بازنشسته و 
تا آموزگار و پرستار سر داده  کشاورز 
برگزاری  تا  هفته  چند  تنها  که  شده 
انتخابات ریاست جمهوری ۱400 باقی 
مانده و بسیاری از تحلیلگران جمهوری 
اسالمی از احتمال عدم مشارکت مردم 

در رأی گیری ابراز نگرانی می کنند.
بسیاری از کسانی که رأی ندادن خود 
را در خیابان ها فریاد می زنند، اقشاری 
هستند که نظام چهار دهه با ترفندهای 
مختلف آنها را به پای صندوق های رأی 
انتخابات  پیشین  دوره های  کشاند.در 
طریق  از  حکومت  جمهوری،  ریاست 
و  متوسط  طبقه  اصالح طلب  جناح 
متوسط رو به باال را هدف تبلیغات قرار 
اصولگرا  نامزد  یک  همیشه  و  می داد 
شعارهای  بر  بیشتر  تکیه  با  که  بود 
پوپولیستی اقشار ضعیف جامعه را به 
اما  می کشاند.حاال  رأی  صندوق  پای 
در بهار ۱400 نظام و مقاماتش هرگز 
سرنوشت سازی  استیصال  چنین  با 
عمومی  نارضایتی  که  نبوده اند  روبرو 
معترضان  شعارهای  در  صراحت  به 
. شود عالم  ا دن«  ندا أی  »ر با 

جمهوری  در  انتخابات  چند  هر 
معنی  به  و  دمکراتیک  هرگز  اسالمی 
حق تصمیم گیری از سوی مردم نبوده و 
امکان ندارد کسی که بدون رضایت علی 
خامنه ای نامزد این مقام شود، اما نظام از 
صندوق رأی به عنوان نمایش مشروعیت 

سوء استفاده کرده است.
ناامید شدن بسیاری از رأی دهندگاِن 
سال های گذشته از صندوق های رأی، 
در برخی نظرسنجی ها و سخنان مقامات 

جمهوری اسالمی نیز پیداست.

ناکارآمدی و فساد دشمن اقتصاد
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
)ایسپا( که به جهاد دانشگاهی وابسته 
است در نخستین روزهای اردیبهشت 
نتیجه یک نظرسنجی با عنوان »سنجش 
انتخابات  درباره  ایران  مردم  نگرش 
ریاست جمهوری سال ۱400« را منتشر 
از  آن 49.۸ درصد  اساس  بر  کرد که 
انتخابات  نمی دانستند  یا  پاسخگویان 
در چه ماهی برگزار می شود، یا به ماه 
های دیگری غیر از خرداد اشاره کردند.

پاسخگویان  درصد   4۱.9 همچنین 
دنبال  را  انتخابات  اخبار  اصال  گفتند 
نمی کنند، 4۷ درصد از شرکت کنندگان 
نیز به ندرت یا اندکی اخبار انتخابات 
را دنبال می کنند و تنها ۱۱ درصد از 
شرکت کنندگان پیگیر اخبار انتخابات 

هستند.
شرکت کنندگان  از  درصد   ۲۵.3
مطمئن بودند به هیچ وجه در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد؛ 
نگرفته اند  تصمیم  هنوز  درصد   ۲0.۸
برای  اندک  احتمال  از  درصد  و  ۵.۸ 

شرکت در انتخابات خبر داده اند.
این نظرسنجی با توجه به اینکه در 
ایران انجام شده و بسیاری از مردم برای 
پاسخگویی به چنین سواالتی خود را 
امن احساس نمی کنند، باز هم مشخص 
می کند که مردم نظر مثبتی نسبت به 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ندارند.یکی از بخش های قابل 
توجه در این نظرسنجی اینست که 36.۸ 
درصد از شرکت کنندگان در پاسخ به این 
پرسش که »در چه صورتی در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت می کنید؟« 
گفته اند اگر شرایط اقتصادی بهتر شود؛ 
و همچنین ۵.۱ درصد تأکید کرده اند که 
تحت هیچ شرایطی در انتخابات شرکت 
نمی کنند.اینهمه نشان می دهد مشکالت 
اقتصادی و کوچک شده سفره مردم به 
پاشنه آشیل جمهوری اسالمی تبدیل 
شده آنهم در شرایطی که حکومت قادر 
دهد.  سامان  را  کشور  اقتصاد  نیست 
بهبود شرایط اقتصادی کشور نیازمند 
پیش شرط هایی چون روابط سازنده و 
صلح آمیز با کشورهای منطقه و جهان، 
اقتصادی غیرفاسد و  اداری و  ساختار 
مدیریت کارآمد است که نظام جمهوری 
اسالمی هیچیک از این پیش شرط ها را 
ندارد و به دلیل پیچیده شدن روابط 
مافیاهای اقتصادی وابسته به جناحین 
نظام و ایدئولوژی حکومت هیچ مسئول 
یا کارشناسی نیز نخواهد توانست در این 
ساختار فاسد و معیوب، اقتصاد ایران را 
به مسیر سالم هدایت کند تا مردم از آن 

بهره مند شوند.
است  طبیعی  شرایطی  چنین  در 
وقتی مطالبات جامعه از مسائلی چون 
آزادی های اجتماعی و سیاسی به »سیر 
برسد،  حیات«  حفظ  و  شکم  کردن 
گسترده تر  عمومی  اعتراض  و  خشم 
شده و پتانسیل انفجاری در جامعه شکل 
برای  از همه مهمتر مردم  می گیرد و 
اعتراض دیگر »هراس« نخواهند داشت.

روشنک آسترکی

 ۷ ظاهرا  گفتگوی   - رأفت  احمد 
ساعته محمدجواد ظریف با سعید لیالز 
به  ان  ساعت  سه  از  بیش  اندکی  که 
خارج »درز« کرده، اسراری را فاش نکرد. 
آنچه وزیر خارجه دولت »تدبیروامید« 
)که البته نه تدبیری در ۸ سال عمر آن 
دیده شد و نه امیدی را در دل مردم 
زنده کرد( در این گفتگو بیان می کند 
برای کسانی که اخبار روزانه را دنبال 

می کنند تازگی ندارد.
می کند  حکم  روسیه  منافع  اینکه 
ویژه  به  و  غرب  با  ایران  روابط  که 
ایاالت متحده آمریکا بهبود پیدا نکند 
حقیقتی  باشد،  نداشته  گستردگی  و 
است که نمی توان آن را انکار کرد. اینکه 
روسیه در راه دستیابی به هر بهبودی در 
روابط تهران با غرب، مستقیم یا از طریق 
عواملش در رهبری جمهوری اسالمی 
تازه ای  چیز  نیز  می کند  سنگ اندازی 
نیست و در مورد آن بسیار گفته و نوشته 
شده است. نفوذ روسیه در بخش هایی از 
نظام به سال های اول تشکیل جمهوری 
از  برخی  حتا  و  می گردد  باز  اسالمی 
عوامل نظام همچون صادق قطب زاده 
در پیامد مقابله با این نفوذ جان خود را 

از دست دادند.
ارجحیت »میدان« بر »دیپلماسی«

جمهوری  خارجی  سیاست  اینکه 
توسط  منطقه  کشورهای  در  اسالمی 
می شود  اجرا  و  طراحی  قدس  نیروی 
که  بوده  عیان  سال ها  این  در  آنقدر 
احتیاجی به بیان آن نیست. کافیست 
نگاهی به نام سفرای جمهوری اسالمی 
در کشورهایی چون لبنان، عراق و یا 
سوریه انداخت و یا سفرهای فرماندهان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی 
قدس به این کشورها را در نظر گرفت. 
در اینکه سال ها قاسم سلیمانی فرمانده 
»میدان« نماینده تام االختیار جمهوری 
بوده  منطقه  کشورهای  در  اسالمی 

نیز  کمتر شکی وجود دارد.
پای  سوریه  در جنگ  روسیه  اینکه 
جمهوری اسالمی را که در ابتدا پشت 
به  می کرد  اسد حمایت  بشار  از  پرده 
عنوان نیروی زمینی و گوشت دم توپ به 
میان کشید و حاال نیز که دیگر نیازی به 
حضور سپاه و نیروهای تحت حمایت آن 
ندارد در صدد اخراج آن با نگاه به نزدیک 
شدن آغاز روند بازسازی این کشور ویران 

است هم تازگی ندارد.
نیروی قدس مستقل  و  اینکه سپاه 
عمل  مختلف  زمینه های  در  دولت  از 
می کند نیز امر ناشناخته ای نیست. قبل 
از محمدجواد ظریف، در دوران ریاست 
محمود  و  خاتمی  محمد  جمهوری 
احمدی نژاد هم این »استقالل« سپاه 
اینکه  به زبانی دیگر مطرح شده بود. 
به »ماله کشی«  وظیفه وزارت خارجه 
و یا به قول محمدجواد ظریف »عالج« 
خالصه می شود نیز چیز تازه ای نیست. 
در ۸ سال گذشته محمدجواد ظریف 
دروغ های بسیاری برای »عالج« جنایات 
اسالمی  جمهوری  تباهکاری های  و 
و  خارجی  کشورهای  مقامات  تحویل 

رسانه های بین المللی داده است.
اهداف »درز« فایل صوتی

آنچه »درز« بخش هایی از این گفتگو را 
به خارج می تواند قابل توجه کند، زمان 
تلویزیونی  شبکه  یک  به  آن  رساندن 
این  پرده  پشت  دست های  و  خاص 
اقدام و اهداف احتمالی آن است. حسن 
روحانی، و البته بخشی از تحلیلگران، 
همزمانی این »درز« با مذاکرات جاری 
در وین برای بازگشت آمریکا به پیمان 
سال  در  که  را  سال ۲0۱۵  هسته ای 
خارج  آن  از  ترامپ  دونالد   ۲0۱۸
اتفاقی نمی دانند. حسن روحانی  شد، 
انتشار  از  هدف  گذشته  چهارشنبه 
بود  قرار  او  گفته  به  که  را  گفتگویی 
»محرمانه« باشد و »بعد بخشی از آن 
منتشر شود« ضربه زدن به مذاکرات وین 

در »اوج موفقیت« می داند.
برخی دیگر اما همزمانی انتشار این 
نوار با مذاکرات جاری در وین را اتفاقی 
ضربه  نه  را  آن  هدف  ولی  نمی دانند، 
بلکه »تسهیل« این مذاکرات می دانند. 
حامیان این نظر معتقدند که انتقادها 
به  ظریف  محمدجواد  که  اتهاماتی  و 

»دلربایی«  نوعی  می کند  وارد  روسیه 
از دولت جو بایدن و برخی کشورهای 
اروپایی با توجه به بحران در روابط آنها 
با مسکو و والدیمیر پوتین است. ماریا 
زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در واکنش به بخش هایی از گفتگوی 
محمدجواد ظریف و سعید لیالز، آن را 
»اظهارات نسنجیده و غیرقابل قبول« 
خواند و اضافه کرد که روسیه مبدأ را »بر 

عمل و نه حرف« قرار می دهد.
سلیمانی فدای بقای نظام

سال ها پیش روح اهلل خمینی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی گفته بود برای حفظ 
نظام و مقابله با فروپاشی آن می توان 
قربانی  نیز  را  فروع دین  و  اصول  حتا 
کرد. قربانی کردن قاسم سلیمانی که 
دیگر در قید حیات نیست و طرح »محور 
بسیار  مشکالت  با  نیز  وی  مقاومت« 
جدی در منطقه روبروست، برای نظامی 
که با بحران های بنیان برافکن در درون 
خود و نارضایی گسترده مردم روبروست، 
در  بسیاری  نیست.  سنگینی  بهای 
درون نظام به این نتیجه رسیده اند که 
سیاست های قاسم سلیمانی هزینه های 
باالیی برای نظام داشته و یکی از دالیل 
عمده اعتراضات مردم است. مردمی که 
شب ها خواب گوشت بر سفره خود می 
ماجراجویی های  که  شاهدند  و  بینند 
»حاج قاسم« برای آنها میلیاردها دالر 
هزینه داشته است. هزینه ای که از جیب 
آنها پرداخت شده، می شود و خواهد شد. 
انداختن »گناه« در نظام های استبدادی 
بر گردن »رفتگان« سابقه تاریخی دارد و 

در ایران نیز چنین بوده و هست.
در عین حال، اشتباه است اگر فکر شود 
که این فایل را »مخالفان« یا »منتقدین« 
نظام  برای تضعیف حاکمیت به خارج 
درز داده اند! در هیچ  نکته از آنچه در 
این فایل گفته شده هیچکدام از خط 
گذاشته  پا  زیر  نظام  اصلی  قرمزهای 
نشده و ایرادی به رهبری علی خامنه ای 
وارد نشده است. اصال محمدجواد ظریف 
چنانکه خود نیز اشاره می کند با اصرار 
خود  کنونی  تا  مقام های  در  رهبری 
منصوب شده است. چندی پیش نیز 
یک  »آقا  گفت:  گفتگویی  در  ظریف 
نکته ای می فرمودند که فالنی ]ظریف[ 
می آید مخالفتش را می گوید ولی وقتی 
عین  و  می رود  می دهم  دستوری  من 
آن را اجرا می کند حتا اگر ۱۸0 درجه 
مخالف نظرش باشد.« خود ظریف نیز 

بر این موضوع بارها تأکید کرده است.
ذغال برای تنور انتخابات

آستانه  در  فایل  این  انتشار  البته 
»سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی« که قرار است ۲۸ خرداد برگزار 
جانشین  گزینش  در  می تواند  شود، 
بعید  باشد.  تاثیرگذار  روحانی  حسن 
که  طیفی  لحظات  آخرین  در  نیست 
بخشی از اصالح طلبان و اصولگرایان را در 
بر می گیرد بر سر نامی که می تواند علی 
الریجانی رئیس سابق مجلس شورای 
اسالمی و مشاور کنونی علی خامنه ای 
و مسئول اجرائی پیمان ۲۵ساله با چین، 
باشد به توافق برسند. علی الریجانی تنها 
ابراهیم  که  صورتی  که  در  فردیست 
رئیسی نامزد ریاست جمهوری اسالمی 
شود، می تواند رهبر جمهوری اسالمی 
را برای گزینش رئیس دولت آینده بر 
سر دوراهی قرار دهد. اگرچه نامزدهای 

نهایی همگی با تأیید خامنه ای خواهند 
بود و وی تنها زمانی ممکن است به 
»خطر« تن دهد که آن را برای تبلیغات 
انتخاباتی الزم بداند. در این میان، اگر 
عده ای در نظام یکدست شدن سه قوه 
و مجلس شورای  قضائیه  قوه  )دولت، 
اسالمی( را بهترین راه برای تضمین بقای 
جمهوری اسالمی در چند سال آینده 
می دانند، اما بخش دیگری معتقدند تنها 
یک دولت فراجناحی که مورد اطمینان  
و حمایت »رهبر« باشد، می تواند چند 
صباحی به عمر این نظام از هم گسیخته 

و در حال فروپاشی بیافزاید.
البته انتشار این نوار و جنگ زرگری 
بین هواداران غرب و روسیه، »میدان« 
بخش  بر  می تواند  »دیپلماسی«  و 
»خاکستری« جامعه نیز تاثیر بگذارد و 
در بخشی این توهم را به وجود آورد که 
گویا با حمایت یک  جناح می توان جناح 

دیگر را تضعیف کرد. 
امروز در ایران و حتا خارج از کشور 
سه گروه واجد رأی دادن وجود دارد. 
بخش بزرگی که مدتیست با جمهوری 
در  دیگر  و  کرده  اسالمی خداحافظی 
انتظار معجزه ای از این امامزاده نیست. 
بخش کوچکی که منافع خود را با این 
نظام گره زده و سقوط آن را ضربه بر 
اهداف و منافع خود می داند. بخش سوم 
اما اگرچه به این نظام باور ندارد، ولی 
هنوز چشم اندازی برای آینده ندارد و 
سرگرم کلنجار رفتن با شک و تردیدهای 
آخرین  در  که  بخش  این  است.  خود 
نظرسنجی ها گفته است »احتماال« رای 
نخواهد داد، می تواند با برخی ترفند ها، 
از جمله جنگ  زرگری، بار دیگر فریب 
خورده و ۲۸ خرداد با انگشت آبی در 

خیابان ظاهر شود.
رادیکال  کردن فضا به 

خاطر انتخابات
روشنک آسترکی - انتشار گفتگوی 
ظریف نه »درز« و نه »سرقت« فایل 
صوتی بود بلکه یک پروژه هماهنگ و 
سازماندهی شده از سوی اصالح طلبان 
است تا میدان بازی انتخابات را بهم بریزند. 
یکی از مهمترین وظایف اصالح طلبان  
که خود را »خندق نظام« می دانند، گرم 
کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری 
و برجسته کردن دوقطبی کاذب »بد و 
بدتر« بین نامزدهایی است که طی روند 
نظارت استصوابی از میان خودی ترین 
شوند.  می  گزینش  حکومت  عناصر 

تالش  قطبی سازی  دو  این  در  آنها 
سازماندهی  هراس آفرینی  با  دارند 
شده و هماهنگ درباره گزینه »بدتر«، 
توجه افکار عمومی را به گزینه »بد« 
جلب کنند که او نیز از معتقدترین و 
که  است  نظام  مهره های  وفادارترین 
رضایت  با  و  نگهبان  شورای  توسط 
نمایش  به  خامنه ای  علی  مستقیم 
اینهمه  با  است.  یافته  راه  انتخابات 
وظیفه  انجام    ۱400 انتخابات  در 
اصالح طلبان برای ماندگاری و پایداری 
نظام و کشاندن مردم پای صندوق های 

رأی بسی دشوارتر از قبل شده است. 
تشدید بحران اقتصادی و فقر و فالکت، 
آبان9۸،  و  دی96  در  مردم  کشتار 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سرکوب 
اعتراضات صنفی، صدور احکام سنگین 
قضایی برای فعاالن مدنی و سیاسی و 
اعدام نوید افکاری از جمله عواملی است 

که به شدت پایگاه ...

مصاحبه ای که نه »تدبیر« برای نظام داشت
و نه »امید« برای مردم!

=هدف از انتشار فایل صوتی مصاحبه ویدئویی محمدجواد ظریف هر چه باشد، بیانگر 
جدال مافیاهای نظامی و امنیتی بر سر حفظ و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و اقتصادیست.

از صفحه 1

صوتی  فایل  در  »میدان«  واژه 
مصاحبه محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی فراتر از شخص علی 
خامنه ای یا قاسم سلیمانی است. اما نه 
آنقدر فراتر که از منافع و استمرار نظام 

خارج شود. 
»بال«  دو  از  یکی  درواقع  »میدان« 
نظام است؛ »بال نظامی«، نه در مقابل 
و  کنار  در  بلکه  دیپلماسی«  »بال 

تکمیل کننده ی آن. 
نظام  خود  عین  دقیقا  ساختار  این 
است که بالفاصله پس از انقالب اسالمی 
نهادهای نظامی- ایدئولوژیک خود را 
بطور موازی در کنار نهادهای متعارف 
ساخت.  وزارتخانه ها  و  ارتش  مانند 
گروه های وابسته به رژیم مانند حزب اهلل 
در  حماس  و  اسالمی  جهاد  و  لبنان 
فلسطین نیز همگی دو »بال« نظامی 
و سیاسی دارند. جمهوری اسالمی در 
عراق تجربه دیگری را نیز به کار بسته: 
نفوذ در احزاب سیاسی از یکسو و ایجاد 
جدا  ظاهرا  که  شبه نظامی  گروه های 
از آنها اما در عمل بال نظامی آنها به 

شمار می روند از سوی دیگر. همه اینها 
اما زمانی که خزانه خالی باشد و جیره 
و مواجب نرسد، ناکار می شوند از جمله 
در خود ایران که جمهوری اسالمی را بر 
بستر ناکارآمدی و بی لیاقتی مزمن آن با 
بحران سرنوشت ساز روبرو کرده است. 
فایل  در  ظریف  میان،  این  در 
که  می گوید  جمله ای  معروف  صوتی 
و  اسرائیل  حمالت  دادن  لو  از  کمتر 
سوریه  به  »هما«  پروازهای  افزایش 
اوباما،  وزیر خارجه  توسط جان کری 
قرار  خارجی  رسانه های  توجه  مورد 
اوباما  تضمین  درباره  ظریف  گرفته. 
به  یکی  »به  می گوید:  برجام  برای 
اوباما  آقای  دختر  من  گفتم  شوخی 
بیارم  بگیرم  گروگان  می تونستم  رو 
بده؟«  انجام  رو  تعهداتش  که  ایران 
ممکن است گروگانگیری دختر اوباما 
از ظریف بر نمی آمد اما گروگانگیری 
اصال  »دیپلماسی«  برای  »میدان« 
بیش  اکنون  تنها  نه  نیست!  شوخی 
دوتابعیتی  و  از سی شهروند خارجی 
به  »میدان«  توسط  واهی  اتهامات  با 

گروگان گرفته شده اند تا »دیپلماسی« 
توافق  خود  بلکه  کند  اخاذی  آنها  با 
اتمی با گروگانگیری توسط »میدان« 
و اخاذی توسط »دیپلماسی« به نتیجه 
رسید و ماله کشی ظریف و البیگرانش 
در محافل سیاسی و رسانه ای غرب به 
ویژه آمریکا در خدمت این »میدان« و 

»دیپلماسی«  بوده  و هست. 
آوریل   30 امروز  آنچه  نظر  این  از 
۲0۲۱ کمپین زندگی نرمال در برابر 
یک  نصب  با  تایمز«  »نیویورک  دفتر 
و  »میدان«  همکاری  علیه  بیلبورد 
انجام  ماله کشانشان  و  »دیپلماسی« 
داده، یکی از ابتکارات برجسته ایرانیان 
اسالمی  جمهوری  علیه  کشور  خارج 
به شمار می رود که می تواند به اشکال 
تکرار  دیگر  کشورهای  در  مختلف 
شود تا افکار عمومی جهان را به یک 
حقیقت 4۲ ساله فرا بخواند که مردم 

نیز گروگان آن شده اند:
و  ر  یتکا جنا سالمی  ا جمهوری 
رژیم  این  ماله کشان  به  دروغگوست! 

ضدبشری در رسانه ها اعتماد نکنید!

 پیام روشن به نظام دروغگو:
 ما دیگه رأی نمیدیم!

 »میدان« گروگان می گیرد
»دیپلماسی« ماله کشی می کند!

۱۷ ادامه در صفحه
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پروژه جدید »دیپلماسی غربی- میدان روسی«؛ شورای آتالنتیک:

 چرا روسیه در خفا از برجام می ترسد؟!
شدن  برداشته  با  « =
 ، ی د قتصا ا ی  یم ها تحر
ر  د قا می  سال ا ی  ر جمهو
و  نفت  صادرات  می بود 
میعانات خود را افزایش دهد 
که این مسئله باعث کاهش 
طبیعی  گاز  و  نفت  قیمت 
درآمد  نتیجه  در  و  می شد 
مسکو از صادرات نفت و گاز 
وابسته  آن  به  به شدت  که 
چشمگیری  طرز  به  است 
کاهش پیدا می کرد و همین 
نگرانی های  از  دیگر  یکی 

کارشناسان روسی بود.«
مذاکرات  جریان  =»در 
برجام نگرانی های روسیه در 
جلسات خصوصِی مذاکرات 
در  که  بود  این  از  حاکی 
ایران  توافق  انجام  صورت 
را  خود  نظامی  نیروهای 
و  می کند  خارج  سوریه  از 
رژیم  از  حمایت  در  روسیه 
بشار اسد تنها می شود و این 
مسئله چیزی بود که روسیه 
به هیچ عنوان نمی خواست. 
با  ایران  بعالوه ممکن است 
روند »صلح سوریه« موافقت 
دیگر  نقشی  هیچ  و  کند 
نماند.  باقی  روسیه  برای 
تحلیلگران روسی همچنین 
که جمهوری  داشتند  ترس 
به  نیازی  دیگر  اسالمی 
زیرا  باشد  نداشته  روسیه 
رابطه  توافق،  صورت  در 
ایران در درجه اول با غرب 

و چین خواهد بود.«
مصاحبه  صوتی  فایل  آنکه  از  پس 
رسانه ای  از  سر  ظریف  محمدجواد 
از  شبکه ای  درآورد  کشور  خارج  در 
فکر  اتاق های  بعضی  تا  کشور  داخل 
پاتوق  که  آمریکایی  اندیکشده های  و 
تحلیلگران و صاحب نظران مدافع برجام 
اوباما در  باراک  و سیاست های دولت 
قبال حکومت ایران هستند دست به 
کار شدند تا از ادعاهای جنجالی ظریف 
برای خط سیاسی خود فرصت  بسازند!

ترفند  با  سال ها  این  تمام  در  آنچه 
»اصالح طلب- اصولگرا« یا »میانه رو- 
تندرو« و یا »دولت با تفنگ و بی تفنگ« 
برای فضاسازی تبلیغ می شد و سود آن 
در نهایت برای کل نظام بود اکنون در 
شکلی جدید با دوقطبی »دیپلماسی- 
میدانی  است.  کرده  بروز  میدان« 
و  است  مقاومت«  وام گیر »جبهه  که 
به  سرش  و  سلیمانی  قاسم  نمادش 
مسکو وصل است که به ادعای ظریف 
مخالف برجام اند و نمی خواهند ایران 

به آمریکا نزدیک شود.
اندیشکده »شورای آتالنتیک« یکی از 
همان اتاق های فکر است که خروجی 
تبلیغ  و  پژواک  سال ها  این  در  آن 
جمهوری  البیگران  و  ظریف  صدای 

اسالمی است.
در  سیاسی  تحلیلگر  ان.کاتز  مارک 
مقاله ای که شورای آتالنتیک منتشر 
رهبران  که  ادعا  این  طرح  با  کرده 
روسیه از توافق اتمی و احیای برجام 
خود  دالیل  تشریح  به  دارند  بیم 

پرداخته است.
در مقدمه این نوشته آمده فایل صوتی 
که  ظریف  محمدجواد  از  شده  افشا 
اتمی  مسئله  مورد  در  آن  از  بخشی 
است عالوه بر اینکه نشان از اختالفات 
عمیق بین نهادهای حکومتی در ایران 
بر سر این توافق دارد، بیانگر این است 
که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 

که در ژانویه ۲0۲0 در حمله  پهپادی 
هدف  با  شد،  کشته  عراق  در  آمریکا 
روسیه  با  اتمی  توافق  در  کارشکنی 

همکاری نزدیک داشته است.
این فایل صوتی ظریف  از  در بخشی 
مدعی شده که روسیه مایل به انجام 
او  به گفته  نبود چرا که  اتمی  توافق 
»عادی سازی روابط ایران و غرب در 
جهت منافع این کشور نبود و قاسم 
سلیمانی نیز برای بهم زدن این توافق 
کرده  سفر  روسیه  به  شخصاً  حتی 

است«
رفته  لو  فایل  اینکه  به  اشاره  با  کاتز 
از ظریف با گزارش هایی که در سال 
از  مسکو  آشفتگی  از  حاکی   ۲0۱۵
تاثیرات منفی برجام بر منافع مسکو 
می نویسد:  دارد  تطبیق  شد  منتشر 
»یکی از نگرانی های روسیه این بود که 
توافق اتمی بین ایران و آمریکا باعث 
گسترش روابط آنها خواهد شد و نقش 
مسکو به عنوان یکی از قدرت های مهم 
منطقه به حاشیه خواهد رفت و این 
امکانی بود که تحلیلگران غربی احتماالً 
حتی به آن توجه هم نکرده بودند اما 
به هر حال این نگرانی، مسئله ای بود 
که بسیاری از تحلیلگران روس بطور 

جدی پیش بینی کرده بودند.«
او می گوید: »عالوه بر این با برداشته 
شدن تحریم های اقتصادی، جمهوری 
نفت  صادرات  می بود  قادر  اسالمی 
که  دهد  افزایش  را  خود  میعانات  و 
این مسئله باعث کاهش قیمت نفت 
نتیجه  در  و  می شد  طبیعی  گاز  و 
گاز  و  نفت  صادرات  از  مسکو  درآمد 
به  است  وابسته  آن  به  شدت  به  که 
طرز چشمگیری کاهش پیدا می کرد 
نگرانی های  از  دیگر  یکی  همین  و 

کارشناسان روسی بود.«
کاتز بدون در نظر گرفتن این واقعیت 
شرق«  به  »نگاه  تئوری  اساساً  که 
)روسیه و چین( و همزمان مذاکرات 
پنهانی و غیرمستقیم با غربی ها و زد 
و بند با دولت  باراک اوباما برخاسته از 
اراده علی خامنه ای و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است در ادامه می نویسد: 
ناظران  خصوصی،  گفتگوهای  »در 
روسی به من گفتند در جریان مذاکرات 
نگرانی های روسیه در جلسات  برجام 
خصوصِی مذاکرات حاکی از این بود که 
در صورت انجام توافق ایران نیروهای 
نظامی خود را از سوریه خارج می کند 
و روسیه در حمایت از رژیم بشار اسد 
تنها می شود و این مسئله چیزی بود 
که روسیه به هیچ عنوان نمی خواست. 
است  گفته شد ممکن  به من  بعالوه 
موافقت  روند »صلح سوریه«  با  ایران 
کند و هیچ نقشی دیگر برای روسیه 
باقی نماند. تحلیلگران روسی همچنین 
اسالمی  جمهوری  که  داشتند  ترس 
باشد  نداشته  روسیه  به  نیازی  دیگر 
زیرا در صورت توافق، رابطه ایران در 
درجه اول با غرب و چین خواهد بود.«

»درواقع  آمده  مقاله  این  ادامه  در 
سناریوی نزدیک شدن ایران و آمریکا 
از  به مراتب خطرناک تر  برای روسیه 
سناریوی یک ایران مسلح به تسلیحات 

هسته ای به نظر می رسید.«
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و  لظواهری  ا »ایمن  =
ی  ا بر لجمل  ا یز  لعز ا عبد
والیت  رژیم  با  همکاری 
آنها  می گیرند.  فقیه حقوق 
سپتامبر  یازده  ماجرای  در 

شرکت داشتند.«
العدل جانشین  =»سیف 
فرمانده القاعده ساکن تهران 

است.«
آخرین وزیر خارجه ایاالت متحده در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
القاعده  اعضای  از  بسیاری  می گوید: 
می کنند  زندگی  افغانستان  در  هنوز 
است.  نفر  آنها حدود ۲00  تعداد  که 
در  تروریستی  گروه  این  رهبران  اما 
تهران سکونت دارند و درواقع عوامل 
تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا این 
منطقه  مختلف  کشورهای  در  روزها 

پراکنده هستند.
 ۲9 پنجشنبه  روز  که  پمپئو  مایک 
آوریل با العربیه صحبت می کرد افزود: 
خارج کردن حوثی های یمن از فهرست 

تروریست ها اشتباه بسیار بزرگی بود.
وزیر خارجه پیشین آمریکا حضور رژیم 
جمهوری اسالمی در عراق را نیز بسیار 
مخرب دانست و تأکید کرد که مسئوالن 
جمهوری  رژیم  باید  عراق  دولت 
کنند. بیرون  کشور  آن  از  را  اسالمی 

او یادآور شد که »حمله فشار حداکثری« 
برای مردم عراق خیلی مفید بود. چون 
رژیم جمهوری اسالمی منابع خود را 
برای ادامه نفوذ در عراق به صورتی که 
از سوی حزب اهلل لبنان ترتیب داده شده 

بود از دست داد.
پمپئو ضمن انتقاد شدید از سیاست های 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید 
درباره وجود دو  آنچه  بر خالف  کرد: 
جناح تندرو و اعتدالگرا در ایران شنیده 
می شود، چنین چیزی در رژیم حاکم بر 
ایران وجود خارجی ندارد و وزیر خارجه 
تروریست  جمهوری اسالمی هم یک 
به  و  می پوشد  مرتب  لباس  که  است 

رابطه دوستانه القاعده و طالبان با جمهوری اسالمی؛ 
پمپئو: رهبران القاعده در تهران زندگی می کنند

مایک پمپئو؛ واشنگتن؛ ۲1 آوریل ۲۰۲1

درواقع  و  می کند  صحبت  انگلیسی 
پلیس خوب و بد در سیستم حکومتی 
ایران وجود ندارد و آنچه دست اندرکار 

این رژیم است، تنها پلیس بد است.
کنگره  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
آمریکا بتواند تحریم های دوران دونالد 

ترامپ را همچنان حفظ کند.
پمپئو به درستی گفت: رژیم جمهوری 
اسالمی ضعف دولت بایدن را احساس 
شاهد  دلیل  همین  به  و  می کند 
برای  ایرانی  قایق های  مزاحمت  ایجاد 
کشتی های آمریکایی در خلیج فارس 

هستیم.
همزمان با اظهارات مایک پمپئو درباره 
روابط رژیم جمهوری اسالمی و القاعده، 
محمد ابراهیم مکاوی از رهبران سابق 
گروه القاعده گفته است: ایمن الظواهری 
رهبر القاعده سال هاست با رژیم والیت 
آن  اطالعاتی  دستگاه های  و  فقیه 
القاعده  سازمان  در  دارد.  همکاری 
نیز همه می دانستند که الظواهری با 
تشکیالت اطالعات و امنیت جمهوری 
و  او  و  دارد  رابطه  سودان  و  اسالمی 
الجمل  عبدالعزیز  نزدیکش  دوست 
حقوق بگیر سازمان های امنیتی رژیم 

والیت فقیه هستند.
 ۱9۸9 سال  از  کرده:  اضافه  مکاوی 
هنگامی که در شهر پیشاور پاکستان 
الظواهری  با  می کرد  کار  و  زندگی 

داشته  سازمانی  و  فکری  اختالفات 
را  موضوع  این  القاعده  طرفداران  و 

می دانستند.
 ۱9۸۷ سال  در  گفته:  همچنین  او 
رهبران  از  یکی  کمک  با  الظواهری 
اخوان المسلمین برای سفر به آمریکا و 
اروپا از کشور سوئیس چندین روادید 
سپتامبر  یازده  حمالت  در  و  گرفت 

مشارکت داشت.
گفتنی است که محمد ابراهیم مکاوی 
افسر سابق ارتش مصر است که به علت 
افکار و نظراتش از ارتش بیرون آمد و 
به پاکستان رفت و به سازمان »الجهاد« 
پیوست. او در جنگ افغانستان هم فعال 
بود. وی با یک زن پاکستانی ازدواج کرد 

و دارای تابعیت پاکستان است.
مکاوی  می کردند  تصور  آمریکایی ها 
همان سیف العدل و جانشین فرمانده 
القاعده است و برای کسی که اطالعات 
در  این شخص  دستگیری  برای  الزم 
اختیار آنان قرار دهد، ده میلیون دالر 

جایزه تعیین کردند.
صالح الدین  محمد  مکاوی،  گفته  به 
)سیف العدل( در سال ۲00۱ هنگام 
ورود به ایران بازداشت شد و هنوز در 
ایران زندگی می کند. رژیم جمهوری 
ملقب  حامد  مصطفی  اما  اسالمی 
اتهام  به  را  زیدان  داماد  ابوالولید  به 

جاسوسی دستگیر و زندانی کرد.

=بر اساس گزارش آژانس 
رژیم  آلمان  دولت  امنیتی 
ایران برای دستیابی به دانش 
و تجهیزات مورد نیاز جهت 
برنامه های اتمی خود تالش 
می کند با شرکت های آلمانی 

در ارتباط باشد.
= بر اساس شواهد موجود، 
دستگاه اطالعاتی رژیم ایران 
همچنین »در حال تجسس و 
مقابله با گروه های مخالف در 
داخل و خارج کشور است« 
رهبری  می دهد  نشان  که 
همچنان  اسالمی  جمهوری 
نظارت بر فعالیت مخالفانش 
کشور  از  خارج  در  که  را 
اولویت  در  می کنند  زندگی 
فعالیت های جاسوسی خود 

دارد.
=بنیامین وینتال از اعضای 
دموکراسی ها  از  دفاع  بنیاد 
»آنگال  می گوید   )FDD (
نگران  یافته های  این  مرکل 
کننده آژانس های اطالعاتی 
در  و  گرفته  نادیده  را  خود 
عوض با پشتیبانی از برجام 
معامالت  پیشبرد  دنبال  به 
با حاکمان  تجاری کشورش 

تهران است.

گزارش آژانس امنیتی 
آلمان در ایالت بایرن: 
رژیم ایران از 
سال ۲۰۲۰ به 

دنبال دستیابی 
به سالح اتمی 

است
بر اساس گزارش اطالعاتی جدیدی که 
توسط یک آژانس امنیتی دولت آلمان 
منتشر شده، رژیم ایران از سال ۲0۲0 
تسلیحات  ساخت  و  تولید  دنبال  به 
کشتار جمعی است و احتماالً همچنان 

آن را ادامه می دهد.
»واشنگتن  خبری  پایگاه  گزارش  به 
قانون  از  بیکن« دفتر »حفاظت  فری 
آلمان هفته  بایرن  ایالت  در  اساسی« 
گذشته در گزارشی شواهدی ارائه داد 
که آشکار می کند رژیم ایران جهان را 
در مورد ماهیت برنامه هسته  ای خود 

گمراه کرده و فریب می دهد.
در این گزارش 3۸0 صفحه ای که بطور 
مختلف  گروه های  فعالیت   به  مفصل 
چپ و راست و مذهبی و غیره در ارتباط 
آلمان  اساسی  قانون  احتمال نقض  با 
می پردازد، عالوه بر پرداختن مشروح 
به گروه های اسالمی که در این ایالت 
جهت مغزشویی و تبلیغات فرقه ای و 
اسالمی  توجه جمهوری  مورد  شیعی 
ایران  رژیم  فعالیت های  و  دارند  قرار 
در کشورهای خاورمیانه جهت صدور 
انقالب اسالمی، به تالش های حکومت 
ایران در ارتباط با گسترش برنامه های 
با  ارتباط  در  جمله  از  نیز  اتمی اش 
شرکت های آلمانی پرداخته شده است.

این در حالیست که دولت جو بایدن 
برای احیای توافق اتمی سال ۲0۱۵ 
اقتصادی  شدید  تحریم های  رفع  و 
که علیه جمهوری اسالمی ایران اجرا 
نیز  تهران  و  می کند  تالش  می شود 
همچنان مدعیست برنامه های اتمی با 

ماهیت صلح آمیز دارد. آنهم در حالی 
که اخیراً غنی سازی اورانیوم را تا سطح 
60 درصد افزایش داده و به ساخت و 
آزمایش موشک های بالستیک که در 
درجه اول برای حمل کالهک هسته ای 
در بُردهای زیاد استفاده می شود ادامه 

می دهد.
حاال یافته های مندرج در گزارش آژانس 
اطالعاتی آلمان ادعاهای رهبران رژیم 
این کشور  بر عدم عالقه  ایران مبنی 
را رد می کند.  اتمی  بمب  به ساختن 
مشخص نیست که این گزارش چگونه 
می تواند بر مذاکرات با حکومت ایران 
که ایاالت متحده و آلمان نیز در آن 

شرکت دارند تأثیر بگذارد.
است،  نوشته  بیکن  واشنگتن  فری 
درخواست  به  آمریکا  خارجه  وزارت 
این رسانه برای اظهار نظر در مورد این 
گزارش و فعالیت های رژیم ایران برای 
گسترش تسلیحات اتمی پاسخی نداد. 
مرکل  آنگال  صدارت  با  آلمان  دولت 
برجام  اصلی  حامیان  از  یکی  همواره 
ایران  با  تجاری  روابط  بازگشایی  و 

بوده است.
اطالعاتی  سرویس  گزارش  اساس  بر 
آلمان، رژیم ایران برای دستیابی به دانش 
و تجهیزات الزم مربوط به فعالیت های 
اتمی در بخش های مختلف تالش کرده 
برقرار  ارتباط  آلمانی  با شرکت های  تا 
کند و به احتمال زیاد تحریم های آمریکا 
به  بین المللی دسترسی  تحریم های  و 
محدود  ایران  برای  را  تجهیزات  این 

کرده است. 

کاتز می پرسد »اگر توافق اتمی ایران 
برای روسیه تا این حد نگران کننده بود 
پس چرا مسکو نهایتاً با برجام موافقت 
در  می دهد:  پاسخ  خودش  و  کرد؟« 
معاون  ریابکوف  سال ۲0۱۵ سرگئی 
وزیر خارجه روسیه بارها در خبرها رو 
به منتقدان برجام تاکید کرد که چه 
کند چه  مذاکرات شرکت  در  روسیه 
شرکت نکند این توافق قطعاً به انجام 
خواهد رسید. به بیان دیگر مسکو از 
این توافقت حمایت کرد به این علت 
که ایران این را خواسته بود. در نتیجه 
اگر روسیه با این توافق مخالفت می کرد 

برایش بسیار زیان آور می بود.
با در نظر گرفتن اینکه بر اساس این 
آمریکا  و  ایران  بین  توافق  استدالل، 
تلقی  سناریو  بدترین  روسیه  برای 
از  ترامپ  دونالد  خروج  پس  می شد، 
برجام در سال ۲0۱۸ باعث خوشحالی 
روسیه شد. گرچه در صورتی که مسکو 
دنبال  به  ترامپ  که  می شد  متوجه 
رسیدن به یک توافق جدیدتر و کامل تر 
با ایران است کار دوباره برایش سخت 
در  بولتون  جان  که  توافقی  می شد. 
کتاب خاطراتش که با عنوان »جایی 
سال۲0۲0  در  افتاد«  اتفاق  آن  که 
منتشر کرده از آن با انزجار یاد می کند.

اینکه  در پایان این مقاله در توجیه  
آمریکا  بازگشت  از  روسیه  حاال  چرا 
به برجام به شدت دفاع می کند آمده 
تالش های  از  مسکو  »اکنون  است: 
بازگشت  برای  بایدن  جدید  دولت 
استقبال  جانبه  همه  بطور  برجام  به 
منطق  این  اساس  بر  اما  است،  کرده 
که بهبود روابط ایران و آمریکا به ضرر 
روسیه خواهد بود، اگر هم این توافق 
نخواهد  ناراحت  کرملین  نشود  انجام 
نکات  آمریکا  و  ایران  اگر  حتی  شد. 
که  کنند  پیدا  توافق  برای  مشترکی 
منجر به گسترش روابط این دو کشور 
باشد  مطمئن  می تواند  مسکو  بشود 
که با توجه با وجود اختالفات بی شمار 
میان ایران و آمریکا این توافق هرگز 
موجب  که  بود  نخواهد  کامل  آنقدر 

نگرانی مسکو شود.«
کاتز در پایان نتیجه می گیرد »منافع 
مسکو در این است که ایران همچنان 
در سوریه حضور نظامی داشته باشد 
آنهم نه فقط برای تقسیم بار سنگین 
همچنین  بلکه  اسد  رژیم  از  حمایت 
روابط  بهبود  مانع  که  دلیل  این  به 
چیزی  می شود.  آمریکا  و  ایران  بین 
که مسکو از مدتها پیش از آن هراس 
دارد. همه اینها نشان می دهد که دولت 
بایدن از طرف مسکو هیچ کمکی برای 
احیای برجام و قانع کردن ایران برای 
پایان دادن به حضور در سوریه و دیگر 
درگیری های منطقه ای و یا همچنین 
بهبود روابط اش با متحدان آمریکا در 
این  به  کرد.  نخواهد  دریافت  منطقه 
ترتیب اگر مسکو  از تداوم دشمنی بین 
ایران و آمریکا سود می برد، پس دولت 
بیشتری  انگیزه ی  می بایست  بایدن 
کردن  خنثی  برای  که  باشد  داشته 
پیش  از  بیش  روسیه  جاه طلبی های 
جهت احیای برجام و کاهش تنش بین 

تهران و واشنگتن تالش کند!«

سفر سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه به تهران؛ فروردین 14۰۰

نمایش موشک های بالستیک در راهپیمایی های حکومتی در تهران

۱۷ ادامه در صفحه
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حسام الدین آشنا نخستین مظنون و »قربانی« فایل صوتی 
ظریف؛ شکایت برخی نمایندگان از روحانی و ظریف

کنش  ا و نخستین  =
حدیث  آشنا:  حسام الدین 
دوست نگویم مگر به حضرت 
دوست، که آشنا سخن آشنا 

نگهدارد!
=نایب رئیس کمیسیون 
شورای  مجلس  اقتصادی 
از  از تالش شماری  اسالمی 
استیضاح  برای  نمایندگان 

ظریف خبر داده است.
وزیر  علوی  محمود  =
اطالعات دولت روحانی برای 
توضیح درباره »سرقت« فایل 
اسالمی  شورای  مجلس  به 

می رود.
ربایش  ربیعی:  علی  =
علیه  توطئه ای  اسناد،  این 
دولت، نظام، انسجام داخلی، 
نهادهای کارآمد و سرافراز در 
میدان ها و همچنین توطئه ای 

علیه منافع ملی ماست.
=۲۰ نفر از عوامل مرتبط 
کز  مر خیر  ا حبه  مصا با 
تژیک  استرا بررسی های 
با  ی  ر جمهو ست  یا ر
از سوی  ظریف  محمدجواد 
ع  ممنو یی  قضا ه  ستگا د

الخروج شدند.
حسن روحانی در حکمی علی ربیعی 
)بازجو عباد( را جایگزین حسام الدین 
آشنا به عنوان رئیس »مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری« منصوب 
این  علت  ایران  خبرگزاری های  کرد. 
انتصاب را حاشیه های ایجاد شده درباره 
فایل صوتی منتشر شده از ظریف در 

مصاحبه با سعید لیالز عنوان کردند.
حسن روحانی ظهر امروز پنجشنبه 9 
اردیبهشت ۱400 با صدور حکمی علی 

ربیعی )بازجو عباد( را به عنوان رئیس 
»مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
شده  گفته  کرد.  منصوب  جمهوری« 
حسام الدین آشنا از این سمت استعفا 

داده است.
انتشار فایل صوتی سه ساعته مصاحبه 
سعید لیالز از اعضای »حزب کارگزاران 
ظریف  محمدجواد  با  سازندگی« 
حاشیه های زیادی را در روزهای گذشته 
برای جناحین مختلف نظام ایجاد کرده 
نخست  هفته  در  مصاحبه  این  است. 
اسفندماه ۱399 و در قالب برنامه ای با 
عنوان »تاریخ شفاهی دولت تدبیروامید؛ 
آنسوی دولت« زیر نظر »مرکز مطالعات 
ضبط  جمهوری«  ریاست  استراتژیک 
برخی مقامات  آنچه  اساس  بر  و  شده 
نظام مطرح کرده اند سلسله گفتگوهایی 
با اعضای هیئت دولت روحانی است که 
از قرار معلوم با بودجه میلیاردی تهیه 

می شود!
توضیحات محمدجواد ظریف درباره 
روابط بین الملل و مناسبات جمهوری 
نشان  یکسو  از  منطقه  در  اسالمی 
می دهد که اختیار کشور و تصمیمات 
کالن مملکتی با دخالت مستقیم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی صورت می گیرد 
و دولت نقش مجری خواست سپاه قدس 
و  داشته  را  سلیمانی  قاسم  و شخص 
همچنین روسیه چهارچوب هایی را برای 
رژیم ایران ترسیم کرده که مطابق آنها 
عمل می شود. ظریف با اشاره به حضور 
نظامی سپاه پاسداران در خاورمیانه گفته 
است که »دیپلماسی فدای میدان شد«.

هرچند همه این مطالبی که ظریف در 
این مصاحبه مطرح کرده  خیلی بیش 
از اینها از سوی بسیاری از تحلیلگران 
اپوزیسیون مطرح شده اما بیان و درواقع 
اعتراف به آنها از زبان محمدجواد ظریف 
بگیرد،  قرار  استناد  مورد  می تواند  که 
واکنش های تندی از داخل نظام را به 

همراه داشته است.
لی ربیعی سخنگوی دولت سه شنبه ۷ 
اردیبهشت در نشستی رسانه ای گفت که 
»ربایش این اسناد، توطئه ای علیه دولت، 
نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و 
سرافراز در میدان ها و همچنین توطئه ای 

علیه منافع ملی ماست.«
سوی  از  که  پرسش هایی  از  یکی 
هواداران سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و منتقدان دولت روحانی مطرح شده 
این است که فایل صوتی این مصاحبه 
توسط چه کسی و به چه شکلی به خارج 
از کشور و تلویزیون »ایران اینترنشنال« 

در لندن رسیده است.
سپاه  به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری 
پاسداران انقالب اسالمی روز سه شنبه 
۷ اردیبهشت ۱400 در مطلبی با عنوان 
ردیف اول  متهم  آشنا؛  »حسام الدین 
افشای فایل صوتی ظریف« نوشت که 
»انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد 
ظریف با سعید لیالز که از سوی مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
انجام شده است، بیش  از همه انگشت 
اتهام را به  سمت حسام الدین آشنا می برد 
که مسئولیت این مرکز را عهده دار است.«

نوشته  ادامه  در  تسنیم  خبرگزاری 
است »این اقدام حسام الدین آشنا برای 
تدوین تاریخ دولت روحانی اقدامی است 
که در دولت های گذشته همچون دولت 
خاتمی و احمدی نژاد سابقه نداشته است 
و ضبط و مستند کردن امری که هنوز در 
جریان است و به تاریخ تبدیل نشده است 
هم تا حدی بی معنی است و از صوت 
از آقای ظریف نیز چنین  منتشرشده 
برمی آید که اسلوب علمی تاریخ نگاری 
شفاهی رعایت نشده و صرفاً حرکتی 
برای سفیدسازی دولت و مجیزگویی از 

خدمات آقای روحانی است.«
در این گزارش آمده که »یا این فایل 
تعمداً از سوی مجموعه او منتشر شده 
و به شبکه های بیگانه رسیده است که 

تکلیف معلوم است و یا اینکه حفاظت 
دقیقی از آن صورت نگرفته است که 
در هر دو حالت انگشت اتهام به سمت 
آشنا  آقای  می رود.  نشانه  آشنا  آقای 
به  هنگام تصمیم گیری و خرج هزینه 
میلیاردی برای چنین پروژه ای قاعدتاً 
حفاظت  توان  آیا  که؛  می دانسته  باید 
دارد  بسیار مهمی  فایل های  از چنین 

و یا خیر؟«
حسام الدین آشنا اما درباره انتشار این 
فایل صوتی تا کنون سکوت کرده است. 
مصاحبه  صوتی  فایل  انتشار  زمان  از 
ظریف در روز یکشنبه ۵ اسفند تا کنون 
آشنا تنها به انتشار شعر و آیه های قرآن 
در حساب توئیتری خود پرداخته است.

انتشار خبر جایگزینی علی  از  پس 
ربیعی بجای وی نیز تا زمان تهیه این 
گزارش آشنا شعری از حافظ و حدیثی از 
کتاب »الکافی« که از کتاب های حدیث 

شیعیان است منتشر کرده است!
عضو  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
معتقد است این موضوع باید از سوی 
قوه قضاییه پیگیری شود و حتی پس 
از پایان یافتن عمر دولت روحانی هم 
»پاسخگویی حسام الدین آشنا در این 
زمینه پایان نمی پذیرد و باید پاسخگوی 

این موضوع باشد«.
حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین 
از آغاز طرح تحقیق و تفحص از مرکز 
ریاست  نهاد  استراتژیک  بررسی های 
جمهوری خبر داده و شخص حسام الدین 
مصاحبه  این  انتشار  مسئول  را  آشنا 

دانسته است.
از  نقل  به  نیز  خبرگزاری ها  برخی 
از شکایت  حسینعلی حاجی دلیگانی 
نمایندگان مجلس شورای  از  تعدادی 
اسالمی از حسن روحانی و محمدجواد 

ظریف خبر دادند.
گفته  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
ماده ۲34  قالب  در  »این شکایت  که 
آیین نامه داخلی مجلس انجام شده و 
در صورت تصویب این طرح در صحن 
علنی پارلمان برای بررسی بیشتر به قوه 

قضائیه ارجاع می شود.«
کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
برای  نمایندگان  از  شماری  تالش  از 
علیرضا  و  داده  خبر  ظریف  استیضاح 
عباسی نماینده کرج نیز گفته قرار است 
از محمود علوی وزیر اطالعات درباره 
چگونگی »سرقت« این فایل صوتی در 

مجلس سوال شود.
صداوسیمای جمهوری اسالمی نیز 
بعد از ظهر امروز به نقل از یک منبع 
مطلع در قوه قضاییه اعالم کرد که ۲0 
نفر از عوامل مرتبط با مصاحبه اخیر 
»مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
با محمدجواد ظریف وزیر  جمهوری« 
صوت  انتشار  پرونده  در  خارجه  امور 
اظهارات ظریف از سوی دستگاه قضایی 

ممنوع الخروج شدند.
بسیاری از مقامات حکومتی منتقد 
را  صوتی  فایل  این  انتشار  نیز  دولت 
اقدامی علیه امنیت ملی و نظام معرفی 
کرده اند. هواداران دولت نیز می گویند 
انتشار فایل صوتی توسط منتقدان دولت 
و با هدف تخریب مذاکرات احیای برجام 
است که در حال حاضر در وین در حال 

برگزاری است.
قابل توجه اینکه از فردای انتشار این 
ایران  از  ظریف  کنون  تا  صوتی  فایل 
از  برنامه  او در یک  است.  خارج شده 
پیش سازمان یافته به عراق سفر کرده 
اما پس از دو روز راهی عمان شد و امروز 
نیز به کویت رفته است. برخی معتقدند 
ظریف به دلیل جّو منفی که از سوی 
تندروها و طرفداران سپاه پاسداران و 
قاسم سلیمانی علیه او ایجاد شده و یا 
به دلیل احتمال بازداشت ترجیح داده 

این روزها در ایران نباشد.

عضو  پیروارم  =محمد 
هیئت مدیره شرکت اکتوور 
تولیدکننده »اسپوتنیک 5« 
پایان  »تا  ایران می گوید  در 
محموله  اولین  اردیبهشت 
واکسن آماده تزریق و حدودا 
ماهی ۲ میلیون دوز واکسن را 
تحویل معاونت درمان وزارت 

بهداشت خواهیم داد.«
بانک  ارزی  =فهرست 
شرکت  حاکیست،  مرکزی 
 3۲۲« مجموع  در  اکتوور 
و ۶4۹  و 5۰8 هزار  میلیون 
و  تومانی«   4۲۰۰ ارز  دالر 
تا  از فروردین ۹۷  همچنین 
فروردین امسال، »31 میلیون 
و 4۶۷ هزار و 35۷ دالر ارز 
به نرخ نیمایی« دریافت کرده 
است. ضمن اینکه شرکت های 
دارای  نیز  دارو  واردکننده 

معافیت مالیاتی هستند.
وبسایت  که  آنگونه  =
استناد  به   »۲4 »رویداد 
فهرست ارزی بانک مرکزی 
گزارش کرده، شرکت اکتوور 
تا فروردین  از فروردین ۹۷ 
14۰۰ از شروع تخصیص ارز 
دولتی تا کنون، »باالی 185 
نوبت ارز دولتی« مشتمل بر 
یوان چین، روپیه هند و یورو 

سعید نمکی 
وزیر بهداشت 

پدرخوانده 
مافیای واکسن 
»اسپوتنیک5« 

در ایران؟!
دریافت کرده!

هدایتگر  نراقی  =نهاله 
همچنین  کتوور  ا شرکت 
مدیره  هیئت  نائب رئیس 
دراگ  »تراپیکال  شرکت 
نیز   » کیش ی  ستر ا یند ا
سعید  که  شرکتی  هست. 
پیش  بهداشت  وزیر  نمکی 
و  موسس  عنوان  به  این  از 
مدیرعامل آن مشغول فعالیت 

بوده است.
واکسن  »اسپوتنیک ۵« روسیه در 
حالی قرار است در ایران به تولید انبوه 
برسد که شرکت داخلی »اکتوور« دارای 
امتیاز تولید این واکسن جزو ۲0 شرکت 
متخلف ارزی و برخوردار از رانت سعید 
نمکی وزیر بهداشت است و مدیرعامل 
این شرکت، نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکتی است که پیشتر نمکی موسس 

و مدیرعامل آن بوده است!
لی  سلو نک  با له  محمو لین  و ا
دوم  روسیه   »۵ »اسپوتنیک  واکسن 
ماهان  هواپیمایی  با  اردیبهشت ماه 
توسط شرکت دارویی اکتوو با همکاری 
از  تا  تهران شد  وارد  بهداشت  وزارت 
سوی همین شرکت دارویی به تولید 

انبوه برسد.
آنگونه که محمد پیروارم عضو هیئت 
هفته  اکتوور  دارویی  شرکت  مدیره 
اسپوتنیک  تولید  کرد،  اعالم  گذشته 
شروع  فردا  از  همکاران  »توسط   ۵

می شود«.
به  که  قولی  »طبق  او،  گفته ی  به 

وزارت بهداشت داده ایم، اگر کارها به 
خوبی پیش برود تا پایان اردیبهشت 
اولین محموله واکسن آماده تزریق و 
حدودا ماهی ۲ میلیون دوز واکسن را 
تحویل معاونت درمان وزارت بهداشت 

خواهیم داد.«
در  رویداد۲4  وبسایت  که  آنگونه 
اکتوو  شرکت  درباره  مفصلی  گزارش 
اسپوتنیک  تولیدکننده  و  واردکننده 
همان  یا  اکتوور  شرکت  نام  نوشته، 
ارز  نام  با  چیز  هر  از  بیش  اکتوورکو 
دولتی گره خورده و در لیست های ارزی 
منتشره از سوی بانک مرکزی همواره 
یکی از صدرنشینان دریافت ارز دولتی 

برای واردات بوده است.
این شرکت دارویی در حالی  که در 
فهرست ۲0 شرکت متخلف ارزی ثبت 
شده، اکنون به عنوان شرکت دارویی 
تولیدکننده »اسپوتنیک ۵« در ایران با 
همکاری وزارت بهداشت فعال شده است!

 »۲4 »رویداد  وبسایت  که  آنگونه 
به استناد فهرست ارزی بانک مرکزی 
گزارش کرده، شرکت اکتوور از فروردین 
9۷ تا فروردین ۱400 از شروع تخصیص 
ارز دولتی تا کنون، »باالی ۱۸۵ نوبت 
چین،  یوان  بر  مشتمل  دولتی«  ارز 
روپیه هند و یورو دریافت کرده است!

مرکزی  نک  با زی  ر ا فهرست 
اکتوور در مجموع  حاکیست، شرکت 
 649 و  هزار   ۵0۸ و  میلیون   3۲۲«
دالر ارز 4۲00 تومانی« و همچنین از 
فروردین 9۷ تا فروردین امسال، »3۱ 
میلیون و 46۷ هزار و 3۵۷ دالر ارز به 
نرخ نیمایی« دریافت کرده. ضمن اینکه 
شرکت های واردکننده دارو نیز دارای 

لغو همه تحریم ها قبل از توافق شعار حامیان رژیم در راهپیمایی حکومتی 
»۲۲ بهمن« سال 13۹3 پیش از امضاء توافق اتمی

=سردارانی که به کشتار 
آزادیخواهان و مردم گرسنه 
افتخار می کردند، حاال نگران 
می خواهند  خود  آینده  از 
ست  فهر ز  ا ن  مشا نا

جنایتکاران پاک شود.
رئیس هیأت مذاکره کننده جمهوری 
که  وین  نشست های  در  اسالمی 
محمدجواد ظریف در مصاحبه ای که 
هفته گذشته پخش  آن  فایل صوتی 
شد، درباره وی گفته »عراقچی و من 
هیچ فرقی با هم نداریم« و او را »بهتر« 
همچنان  است،  دانسته  نیز  خود  از 
اصرار دارد ایاالت متحده برای از سر 
گرفتن توافق هسته ای بایستی تحریم 
مسئوالن  از  نفر   ۱۵00 به  نزدیک 

جمهوری اسالمی را لغو کند.
آوریل  ماه  روز ۲۷  عراقچی  عباس 
۲0۲۱ تأکید کرد: تحریم های سازمان ها 
و تشکیالت مختلف و اشخاص که شمار 
آنها به حدود هزار و پانصد نفر می رسد، 
به  ایران  تا  شود  برداشته  باید  همه 

تعهدات خود باز گردد.
او گفته: تحریم های اعمال شده از 
سوی ایاالت متحده بر رژیم جمهوری 
اسالمی دو گونه است. یکی تحریم های 
موضوعی است مانند تحریم های نفتی، 
پتروشیمی،  کشتیرانی،  بیمه  بانکی، 
ساختمان و تاسیسات و اتومبیل و نوع 
دیگر، تحریم های مربوط به اشخاص 

حقیقی و حقوقی است.
او ادامه داده: فهرست تحریم ها مربوط 
به افراد، بسیار طوالنی و شامل ۱۵00 
نفر است. البته در رابطه با تحریم های 
داشته ایم  پیشرفت هایی  موضوعی، 
همین  به  هم  اشخاص  تحریم های  و 
ترتیب باید برطرف شود. البته بحث های 
پیچیده ای در این زمینه وجود دارد که 

سرگرم بررسی آنها هستیم.
الزم به یادآوری است که در ارتباط 
فرماندهان  و  مسئوالن  تحریم  با 

بخش های مختلف مانند سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و افراد امنیتی و کسانی 
و  معترضین  خون  به  دستشان  که 
سال های  اعتراضات  در  ناراضیان 
اخیر آلوده است، هرگاه نام سردارانی 
مردم  کشتار  در  سال ها  این  در  که 
بی گناه مستقیم دست داشته اند، اعالم 
و  بی شرمی  نهایت  در  آنها  می شود، 
فرزندان  قتل  و  رذالت  به  بی رحمی 

مردم افتخار می کنند.
اما حاال یکی از شرایط مهم هیأت 
مذاکره کننده رژیم ایران برای رسیدن با 
توافق با غرب، حذف نام این آدمکشان از 
فهرست جنایتکاران است زیرا فرزندان 
تعداد زیادی از آنها در کشورهای خارج 
حتا  آنان  از  بعضی  می کنند.  زندگی 
ملک و خانه و آپارتمان در کشورهای 
همسایه ایران، اروپا، انگلستان، کانادا 
از  پس  برای  یا  و  دارند  آمریکا  و 
بازنشستگی، برنامه زندگی در خارج از 

کشور را تدارک دیده اند.
عراقچی روز سه شنبه بعد از دیدار با 
عده ای از نمایند ه های مجلس شورای 
اسالمی درباره این مسائل و موضوعات 

نیز صحبت کرد.
قبل از صحبت های عراقچی، مجتبی 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  ذوالنور 

تصمیم  مجلس  بود:  گفته  اسالمی 
می گیرد که آیا دولت اختیار بازگشت 
به برجام را دارد یا خیر چون خواسته 

ما لغو تحریم هاست نه فریب مردم!
درواقع آخوند ذوالنور با این اظهارات 
مردم  زیرا  می دهد  فریب  را  خودش 
مسائل  اینگونه  مورد  در  می دانند 
اعضای مجلس اسالمی فرمایشی و به 
قول برخی از نماینده های ادوار سابق، 
و  هیچکاره اند  درواقع  مردم،  وکالی 
این ولی فقیه است که برای مسئوالن 
که  می فرستد  حکم  و  پیام  مجلس 
نمایندگان باید به تصویب چه قوانینی 

رای موافق بدهند.
وین  در  آمریکا  و  ایران  روزها  این 
و  غیرمستقیم  بطور  اتریش  پایتخت 
با واسطه اتحادیه اروپا و دیگر اعضای 
برای  روسیه  و  چین  بریتانیا،  برجام، 
اعمال محدودیت در  رفع تحریم ها و 
برنامه اتمی جمهوری اسالمی، سرگرم 

گفتگو هستند.
رژیم والیت فقیه نیز اصرار می ورزد 
 ۲0 غنی سازی  توقف  مقابل  در  که 
و  شده  غنی  ذخایر  کاهش  درصد، 
متحده  ایاالت  الحاق  پروتکل  اجرای 
ریاست  دوره  تحریم های  باید  هم 

جمهوری دونالد ترامپ را لغو کند.

عراقچی: حذف نام 15۰۰ نفر از افراد تحریم شده، 
از شرایط اصلی رسیدن به توافق است!

معافیت مالیاتی هستند.
امردادماه سال 9۸ رئیس کل بانک 
اسامی  به روحانی  نامه ای  مرکزی در 
۲0 شرکتی را اعالم کرد که در مجموع 
»3.۵ میلیارد یورو ارز دولتی« دریافت 
کرده، اما سرنوشت حدود یک میلیارد 
یورو از این 3.۵ میلیارد یورو مبهم باقی 
مانده است. شرکت اکتوورکو یکی از 
این ۲0 شرکتی است که به گفته بانک 

مرکزی متخلف شناخته شده اند.
رئیس  جمهوری اسالمی آن زمان با 
ارسال لیست دستگاه ها و شرکت های 
متخلف به دستگاه های مسئول نوشته 
بود: »دستگاه های دولتی و شرکت های 
دولتی فورا پاسخ دهند که چرا چنین 

تخلفی رخ داده است؟«
اما نه تنها سرنوشت این تخلف روشن 
دولتی  ارزهای  پرداخت  بلکه  نشد 
همین  فروردین  تا  اکتوور  شرکت  به 
امسال به قوت باقی مانده و حاال در این 
روزهای تب دار کرونایی نام این شرکت 

را برای تولید واکسن نیز می شنویم.
درباره  »رویداد۲4«  که  آنگونه 
شرکت  این  نوشته،  اکتوور  شرکت 
در سال ۱34۸ توسط مصطفی نراقی 
در  را  خود  فعالیت  و  شده  تاسیس 
زمینه تولید و واردات دارو آغاز کرد. در 
سال ۱3۸9 کارخانه شرکت اکتوورکو 
راه اندازی شد و این شرکت در حال 
حاضر تحت هدایت نهاله نراقی است و 

محصوالت دارویی تولید می کند.
نهاله نراقی در بهمن ماه سال گذشته 
به  پاسخ  در  »فانا«  با  مصاحبه ای  در 
تامین  وضعیت  اینکه  درباره  پرسشی 
ارزیابی می کنید؟«  را چطور  دارو  ارز 
گفته بود: »فاجعه است.« او در همین 
مصاحبه از برنامه ریزی شرکت اکتوورکو 
با خارج  واکسن مشترک  تولید  برای 
خبر داده و گفته بود: »فکر می کنیم 
دوز  میلیون   ۲ تا   ۱.۵ ماهانه  بتوانیم 

واکسن را تولید کنیم.«
پیشتر  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 
بود:  گفت  اکتوور  شرکت  درباره 
بزرگ  واحد های  از  اکتوور  »مجموعه 
چرا  است  کشور  داروسازی  صنعت 
که بنده در صنایع دارویی کار کرده ام 
کارخانه های  از  بسیاری  بنیانگذار  و 
داروسازی کشور بوده ام و این مجموعه 
از بی نظیر ترین واحد های تولیدی دارو 

در منطقه است.«

حسام الدین آشنا

اولین محموله واکسن روسی جمعه 1۷ بهمن وارد شد

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

»صدای اقلیت ها در ایران« در گفتگو با
 فرد پطروسیان

تنها  نه  ایران«  در  اقلیت ها  »صدای 
اقلیت های  از  حمایت  برای  رسانه ای 
آزادی  از  دفاع  برای  بلکه  مذهبی 

اندیشه است.
دلیل  به  ایران  در  دینی  اقلیت های 
وجود  با  گسترده  تبعیض  و  فشارها 
دردهای مشترک راه انزوا را برگزیده اند.

اقلیت های دینی در جمهوری اسالمی 
قربانی تبعیض قانونی، تبعیض در عمل 
سوی  از  که  هستند  تبعیضی  حتا  و 

بخش هایی از جامعه اعمال می شود.
فقط  تبعیض  اسالمی  جمهوری  در 
پیروان دیگر مذاهب را شامل نمی شود. 
نیز  شیعه  دراویش  و  اهل سنت  حتا 
به دلیل قرائت های متفاوت از مذهب 

حکومتی زیر فشار قرار دارند.
یا  یران«  ا در  قلیت ها  ا »صدای 
رسانه جدیدی   »MVoices Iran«
است که به صورت گاهنامه به دو زبان 
می شود.  منتشر  انگلیسی  و  فارسی 
با  که  ایران«  در  اقلیت ها  »صدای 
پژوهشگر  پطروسیان  فرد  مدیریت 

منتشر  ایرانی  سابقه  با  روزنامه نگار  و 
می شود تبعیض و مشکالت اقلیت های 
عقیدتی از جمله دینی در ایران را مورد 

بررسی قرار می دهد.
در  آشنایی  نام  پطروسیان  فرد 
دهه  یک  که  است  ایرانی  رسانه های 
را  فردا«  »رادیو  وبسایت  سردبیری 
عهده دار بود. وی قبل از آن به مدت 9 

توزیع جوایز اسکار ۲۰۲1؛ 
سه جایزه برای »سرزمین خانه بدوش ها«

سینمایی  جوایز  دوره  سومین  و  نود 
با  تنها  آوریل  روز دوشنبه ۲6  اسکار 
حضور ۱۷6 نفر و با یک ماه تأخیر در 
تئاتر دالبی  هالیوود برگزار شد.از تمامی 
حاضران در مراسم قبل از ورود به محل 

اجرای برنامه تست کرونا گرفته شد.
 ۲0۲۱ سال  اسکار  برنده  مرد  بازیگر 
آنتونی  هاپکینز هنرپیشه ۸3 ساله اهل 
انگلستان است که برای دومین بار این 

جایزه را به دست آورد.
ِسر آنتونی  هاپکینز شخصا در مراسم 
نداشت.  حضور  اسکار  جوایز  اعطای 
گفته می شود او مسن ترین هنرپیشه ای 
است که تا کنون در این سن موفق به 

دریافت این جایزه شده است.
هاپکینز که پس از اخذ نخستین جایزه 
 Silence of برای ایفای نقش در فیلم
the Lambs )سکوت بّره ها( از سوی 
ملکه الیزابت به دریافت لقب Sir نائل 
شد، در فیلم اخیر خود در نقش مردی 
مسن بازی می کند که دچار فراموشی 
و اختالل حواس شده و دخترش برای 
مراقبت از او با مشکالتی روبرو می شود.

فیلم »سرزمین خانه بدوش ها« ساخته 
اسکار  جایزه  توانست  هم  ژائو  کلویی 

خود  به  را  سال ۲0۲۱  فیلم  بهترین 
اختصاص دهد.

هیات داوران جشنواره جایزه بهترین 
بازیگر زن را به فرانسیس مک دورمند 
به خاطر ایفای نقش در  فیلم »سرزمین 
فیلم  این  کرد.  اعطا  بدوش ها«  خانه 
همچنین جایزه بهترین کارگردانی را 
نیز نصیب خود نمود و به این ترتیب 
دریافت  با  بدوش ها«  »سرزمین خانه 
در  نقش چشمگیری  اسکار  جایزه   3

مراسم اسکار امسال داشت.
کلویی ژائو نخستین بانوی رنگین پوست 
که  است  چین  اهل  زن  اولین  و 
خود  به  را  اسکار  جایزه  شده  موفق 
اختصاص دهد. وی همچنین دومین 
جایزه  این  که  است  کارگردان  زن 
نویسنده،  که  وی  کرده.  دریافت  را 
سینماست،  تهیه کننده  و  کارگردان 
رشته فیلمسازی را در دانشگاه نیویورک 
به پایان رسانده و فیلم های »کوهستان 
برادرانم به  اطلس«، »آهنگ هایی که 
نیز  را  »سوارکار«  و  آموختند«  من 

کارگردانی کرده است.
غیرانگلیسی زبان  فیلم  بهترین  جایزه 
در جشنواره ۲0۲۱ به فیلم »یک دور 

دیگر« محصول کشور دانمارک تعلق 
یک  درباره  فیلم  این  داستان  گرفت. 
آموزگار است که دچار بحران میانسالی 

می شود.
مس میکلس هنرپیشه معروف دانمارکی 
در رل مارتین که مهم ترین نقش این 
فیلم است بازی کرده. »یک دور دیگر« 
دیگر  فستیوال های  در  این  از  پیش 
بود. درآمده  نمایش  به  نیز  سینمایی 

جایزه مکمل مرد را نیز دنیل کالویا با 
بازی در فیلم »یهودا و مسیح سیاه« 

به خانه برد.
جایزه  امسال  اسکار  داوران  هیأت 
به  را  بازیگر نقش مکمل زن  بهترین 
یون،  چونگ  یو  کره،  اهل  هنرپیشه 
اعطا  »میناری«  فیلم  در  بازی  برای 
کره ای  هنرمند  نخستین  وی  کرد. 
است که توانسته جایزه اسکار بازیگری 

را کسب کند.
در مراسم توزیع این جوایز، انیمیشن 
»روح« توانست جایزه بهترین فیلمنامه 
اقتباس نشده نود و سومین جشنواره 
اسکار را به نام خود ثبت کند. »روح« 
جایزه بهترین موسیقی فیلم را نیز از 

آن خود کرد.

برندگان اسکار برای »سرزمین خانه بدوش ها«

 Global« سال نیز سردبیر بخش ایران
Voices« پروژه ای از دانشگاه هارواد 
از  حمایت  زمینه  در  و  است  بوده 
نیز  اینترنتی  فعاالن  و  وبالگ نویسان 
این  در  نیز  جایزه ای  و  کرده  فعالیت 

رایطه دریافت کرده است.
احمد رأفت با فرد پطروسیان گفتگویی 

انجام داده است.

ایران، دووم 
بیار؛ سخت 
نیست تو 
رو از نو 

ساختن…

چه بوی خون تازه میده خاک تنت
چه سرخه گالی روی پیرهنت

چه رگای خشکیده رو به کویری
سر خم نمیکنی با اینکه اسیری

از خزر تا خلیج فارس
جای زخم قدیمی گلوله هاس

مگه میشه خاکتو به بیگانه داد
خائن شرمنده از آیینه هاس

کی میگیره قلبم آروم
تا وقتی تو تو  بندی ایراِن خانوم

شیربانوجان زیبا
خورشید رهایی  قصه هامون

سخت نیست تو  رو  ساختن  از نو
دووم بیار تا بمونی برامون

پادشاه منطقه تویی
تو منطق عشقی ایراِن خانوم

از خزر تا خلیج فارس
جای زخم قدیمی گلوله هاس

مگه میشه خاکتو به بیگانه داد

خائن شرمنده از آیینه هاس

نشه دست ِ چین دستچین کنه گالتو
آب و خاک و جاِن مایی مادر، داریم هواتو

دست تبهکار تجاوز کرده به بدنت
تبارتو سوزند و تبرشو زده به تن ات

بمیریم و نبینم مردنتو آروم آروم
نبردی مردمتو از یاد که جاِن بانو

ببخش مارو اگه دستمون کوتاهه برات
نمونده چیزی جز جونمون که قربانی شه به پات

شور میزنه دلم که کوردل بهت مسلطه
رهایی توئه که شرط آزادی ملته

بگو با بغض مادرای چشم به راه آبان
بگو با بچه های نسل خون ستارخان

بگو با قامت رشید نوید افکاری ها
بگو  با سینه ی ستبر پویا بختیاری ها

تاریکی تو نوری
بشکاف ای مرز رهایی

طلوع کن دوباره

شاهین نجفی و گلرخ امینیان قطعه تازه ای به نام »ایران« برای ایران و جوانان سرفراز و آزادی میهن منتشر کرده اند.

خاوران: حافظه جمعی
ز  ا سخن  که  نی  کسا =
گفته  فراموشی  و  گذشت 
را  بازمانده  هزاران  داغ  و 
درواقع  می گیرند،  نادیده 
حافظه  این  ماندن  زنده  از 
جمعی نگران هستند زیرا به  
خوبی می دانند که در فردای 
سرنگونی حکومت اسالمی، 
آفتاب،  مانند  حافظه  این 
همچون دشنامی  سوزنده بر 
خواهد  جنایت  این  عامالن 

تابید.
اینک  محمدرضا حسینی - خاوران 
خاور  در  مکان  یک  از  بیشتر  چیزی 
زنده  نه  تنها  خاوران  است.  تهران 
نگاه داشتن یاد زندانیان سیاسی قتل عام 
شده در دهه 60 است، بلکه اینک به 
نمادی بدل شده است برای یادآوری 

تمام جنایات حکومت اسالمی.
در تاریخ جنایت بار حکومت اسالمی، 
کشتار  که   ۱36۷ تابستان  جنایت 
و  محکوم  سیاسی  زندانی  چندهزار 
بی دفاع بود، به یکی از مشخص ترین 
مت  حکو ی  وحشیگر ز  ا ها  سند
تبدیل شده و خاوران نمادی برای این 

جنایت بزرگ است.
به راستی چرا حکومت اسالمی در صدد 

محو خاوران است؟
از  صفحه ای  کردن  پاره  برای  آیا 

جنایاتش از کتاب تاریخ است؟
فیزیکی  محو  به منظور  اینکه  یا  و 
نمادیست که نمی گذارد این واقعه از 

اذهان مردم پاک شود؟
جمهوری  لملل  بین ا عفو  سازمان 
اسالمی را متهم می کند که اقداماتش 
در  خود  جرم  آثار  محو  جهت  در 
خاوران به گونه ایست که حتی پس از 
سرنگونی اش، امکان شناسایی زندانیان 

قتل  عام شده ممکن نباشد.
از این گزارش سازمان عفو بین الملل 
چه نتیجه ای می توان گرفت؟ محو آثار 
خاوران با این هدف آیا نشان از بیماری 
روانی وحشیانی نیست که سر می برند، 
و…  می کنند  ویران  می کنند،  تجاوز 
نابودی و کشتار و  وحشیانی که بجز 
شکنجه و زندان، چیزی در برگ برِگ 

کارنامه حکومتشان نیست.
آنها که ادعا می کنند کشتار زندانیان 
حکومت  توسط  بی خطر  و  محبوس 
اسالمی از روی ترس از شورش زندانیان 
سیاسی بوده، کسانی که این کشتار را 
محدود به باورها و آموزه های اسالمی 
دانسته که معتقد به نگهداری اسیر و 
زندانی نیست، چگونه می توانند اینگونه 
محو کردن آثار خاوران را توجیه کنند؟

است.  جمعی«  »حافظه  یک  خاوران 
آنهم در زمانی که به گفته عفو بین الملل 
»جهان، چشم خود را بر روی اعدام های 

6۷ بسته است«.

دیدگاه  یک  بر  که  جمعی ای  حافظه 
است  هویت  است،  متمرکز  واحد 
جنایات  فراموش نشدن  در  سعی  و 
حکومت اسالمی دارد. اگر حافظه فردی 
خاطرات  کردن  فراموش  به  گرایش 
اجازه  جمعی  حافظه  دارد،  اندوه بار 
ماهیت  بر  بنا  و  نمی دهد  را  کار  این 
نمی ماند  محدود  جمعی اش،  زندگی 
حافظه  این  است.  گسترش یابنده  و 
به  تدریج به کل جامعه سرایت یافته 
می کند؛  جمعی«  »جوشش  ایجاد  و 
جوششی که می تواند محور اصلی اتحاد 

برای سرنگونی باشد.
کسانی که سخن از گذشت و فراموشی 
گفته و داغ هزاران بازمانده را نادیده 
این  ماندن  زنده  از  درواقع  می گیرند، 
به   زیرا  نگران هستند  حافظه جمعی 

خوبی می دانند که در فردای سرنگونی 
مانند  حافظه  این  اسالمی،  حکومت 
بر  سوزنده  دشنامی   همچون  آفتاب، 

عامالن این جنایت خواهد تابید.
سیاسی  زندانیان  آرامستان  خاوران، 
بیدارستان  بلکه  نیست  نباخته  جا
است.  ایران  مردم  و  آنها  بازماندگان 
است  تاریخ  از  سیاهی  برگ  خاوران، 
در  باید  تکرارش  از  اجتناب  برای  که 

خاطره ها زنده بماند.
زنده نگه  داشتن خاوران نه تنها زنده 
سیاسی،  زندانیان  خاطره  نگاه داشتن 
نه تنها  آنهاست،  بازماندگان  توسط 
آنهاست  یاران  دوش  بر  مسئولیتی 
بلکه وظیفه انسانی تمام کسانی است 
که ادعا می کنند با خشونت و اعدام 

مخالفند.

ویدئو

ویدئو
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سالیوان  دن  =سناتور 
به  ی  کر ن  جا ید  می گو
و  کرد  »خیانت«  اسرائیل 
باید استعفا دهد. نیکی هیلی 
ظریف  حرف های  می گوید 

منزجرکننده است.
گاالگر  جان  مایکل  =
نماینده ویسکانسین: اینکه 
آمریکایی  دیپلمات  یک 
از  یکی  به  مربوط  اطالعات 
به  را  ما  متحدان  مهمترین 
تروریست  رژیم  بزرگترین 
توجیه  غیرقابل  بدهد  دنیا 

است.
اگر  کروز:  تد  سناتور   =
فایل صوتی تأیید شود نشان 
فاجعه بار«  احتیاطی  »بی  از 
جان کری و عدم صالحیت 
راستای  در  این  و  دارد  وی 
در  کری  دائمی  رویه  همان 
خواهد  ایران  رژیم  تقویت 
بود. - مایک پمپئو: حرفهای 
ظریف در فایل صوتی نشانه 
ادامه روابط سیاسی او و کری 
است و پیش از هر توافقی با 
چه  دو  این  دید  باید  ایران 

هماهنگی هایی کرده اند.
مشاور  نورونها  =گابریل 
پیشین وزارت خارجه آمریکا 
در  ظریف  ایران:  امور  در 
سیاسی  ناخوشایند  فضای 
او  زیرا  آورده  دوام  ایران 
برای حکومت ویترینی جهت 
نمایش عقالنیت است و با این 
نقش از عناصر افراطی رژیم 
محافظت  غربی ها  برابر  در 

می کند.
ادعای محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
»جان  گفت  که  اسالمی  جمهوری 
کری به او گفته اسرائیل ۲00 بار به 
در  پاسداران[  ]سپاه  ایران  پایگاه های 
واکنش های  به  کرده«  حمله  سوریه 
شدید از سوی سناتورها و چهره های 
ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا مواجه 

شده است.
محمدجواد ظریف در یک فایل صوتی 
چند ساعته از یک مصاحبه تصویری 
»حزب  عوامل  از  لیالز  سعید  که 
کارگزاران سازندگی« با وی انجام داده 
و ظاهرا به بیرون »درز« پیدا کرده و 

شّر رفاقت با وزیر 
خارجه جمهوری 

اسالمی؛
 جمهوریخواهان آمریکا:

 جان کری به 
مهمترین شریک 
آمریکا خنجر زد!

در خارج کشور پخش شده است، به 
نقش  درباره  از جمله  متعددی  نکات 
خارجی  سیاست  در  سلیمانی  قاسم 
جمهوری اسالمی پرداخته و سخنانی 
نیز درباره جان کری وزیر خارجه دولت 

اوباما گفته است.
ظریف که در طول مذاکرات اتمی هم 
رفاقت خود را با جان کری به نمایش 
از وی حرف شنوی  و هم  می گذاشت 
است  گفته  مصاحبه  این  در  داشت، 
که جان کری درباره حمالت اسرائیل 
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های  به 
اسالمی در سوریه به وی اطالع می داده 
اسرائیل ۲00  او گفته که  به  و کری 
بار به این پایگاه ها حمله کرده است.

اکنون جمهوریخواهان آمریکا و مقامات 
خواستار  ترامپ  دولت  در  پیشین 
کری  جان  استعفای  و  پاسخگویی 
شده اند که در دولت بایدن به عنوان 
مسئول »امور محیط زیست« منصوب 

شده است.
پایگاه خبری »پولیتیکو« گزارش داده 
است که سناتور دن سالیوان از آالسکا 
اسرائیل  به  کری  جان  است  گفته 
دهد.  استعفا  باید  و  کرده  »خیانت« 
مایکل جان گاالگر نماینده ویسکانسین 
دیپلمات  یک  »اینکه  می گوید  نیز 
از  آمریکایی اطالعات مربوط به یکی 
مهمترین متحدان ما را به بزرگترین 
غیرقابل  بدهد  دنیا  تروریست  رژیم 

توجیه است.«
جان کری که اکنون به عنوان مسئول 
شورای  در  اقلیمی  امور  سرپرست  و 
امنیت ملی آمریکا مشغول به کار است 
ادعاهای ظریف را تکذیب کرده و گفته 
و  اتهامات بی شک    این  و  »این ماجرا 
هرگز  چیزی  چنین  دروغند.  شبهه 
اتفاق نیفتاده، نه در زمانی که من وزیر 

خارجه بودم و نه بعد از آن.«
از سوی دیگر، سناتور لیندزی گراهام 
و  کرده  صحبت  بیشتری  احتیاط  با 
می گوید »نمی دانم که آیا باید به آن 
فایل صوتی اعتماد کنیم یا نه اما اگر 
زننده  بسیار آسیب  باشد  این درست 
است. من جان کری را دوست دارم، 
ولی این بی فایده است و اگر موضوع 
واقعیت داشته باشد بسیار مشکل ساز 
خواهد بود. اما منتظر بمانیم و ببینیم 

فایل چقدر معتبر است!«
با »نگران  یوتا  از  سناتور میت رامنی 
کننده« خواندن اظهارات محمدجواد 
ظریف گفته است »باید کاماًل شفاف 
شود که دقیقاً چه شده و چه کسانی و با 
چه اهدافی در این ماجرا دخالت دارند.«

کمیته  عضو  نگ  یا د  تا ر  تو سنا
کری  جان  گفته  نیز  خارجی  روابط 
»نزدیکترین متحد آمریکا در خاورمیانه 

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 :

رئیس  دوبوویتز  =مارک 
دموکراسی ها  از  دفاع  بنیاد 
در  بایدن  دولت   )FDD(:
میلیارد  ده ها  دارد  نظر 
بدهد،  ایران  رژیم  به  دالر 
تحریم   باشد  الزم  اگر  حتا 
اشخاص کلیدی در حمایت 
از تروریسم و توسعه برنامه 
موشک بالستیک جمهوری 

اسالمی را بردارد.
مسئوالن  سفید:  =کاخ 
بر  اسرائیلی  و  آمریکایی 
سر تشکیل یک کارگروه به 
و  پهپادها  با  مقابله  منظور 
موشک های ایرانی به توافق 

رسیده اند.
اتمی  توافق  =سرنوشت 
بدون تأمین امنیت اسرائیل و 
بازدارندگی دیگر کشورهای 
مهم منطقه مانند عربستان و 
ترکیه برای گام برداشتن به 
سوی یک مسابقه تسلیحاتی 

قابل تصور نیست.
آسوشیتدپرس گزارش می دهد شماری 
و  آمریکا  پیشین  و  فعلی  مقامات  از 
بایدن  دولت  می گویند  منابع  برخی 
با هدف متوقف کردن نقض برجام از 
سوی جمهوری اسالمی در حال بررسی 
تحریم های  شدیدترین  از  برخی  لغو 

دوران ترامپ است.
مقامات آمریکایی توضیح نداده اند که 
کدام تحریم ها لغو می شوند اما تاکید 
آماده است تحریم های  آمریکا  کردند 
تحریم های  جمله  از  غیرهسته ای، 
اسالمی  جمهوری  حمایت  به  مربوط 
موشک  برنامه  تروریسم،  از  ایران 
بالستیک و نقض حقوق بشر را لغو کند!

از  نقل  به  همچنین  آسوشیتدپرس 
که  داد  گزارش  آمریکایی  مقامات 
عالوه  دارد  آمادگی  متحده  ایاالت 
از  بخش  آن  اتمی  تحریم های  بر 
تحریم هایی را که باعث شود جمهوری 
اسالمی نتواند به منافع پیش بینی شده 
خود در برجام برسد از جمله دسترسی 
به سیستم مالی بین المللی و تراکنش با 

دالر را لغو کند.
از  دفاع  بنیاد  رئیس  دوبوویتز  مارک 

دموکراسی ها )FDD( می گوید »دولت 
بایدن در نظر دارد ده ها میلیارد دالر 
به رژیم ایران بدهد، حتا اگر الزم باشد 
حمایت  در  کلیدی  اشخاص  تحریم  
موشک  برنامه  توسعه  و  تروریسم  از 
بالستیک جمهوری اسالمی را نیز بردارد.«

وی همچنین تٔاکید کرد »دولت بایدن 
حکومت  به  دارد  نظر  در  همچنین 
غیرمستقیم  دسترسی  اجازه  ایران 
تا  بدهد  را  آمریکا  مالی  سیستم  به 
طریق  این  از  بین المللی  شرکت های 
ایران  با  را  خود  تراکنش های  بتوانند 

انجام دهند.«
فایل صوتی کارها را خراب کرد؟

در همین حال در ایران جدال بر سر 
انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف 
ادامه دارد و  حزب اللهی ها به شدت به 

تیم ظریف و روحانی حمله می کنند.
گزارشی  در  تهران«  »کیهان  روزنامه 
با اشاره به اینکه »برجام نتیجه ای جز 
خسارت نداشت« می نویسد: دولتمردان 
اعضای  و  خارجه  وزارت  مقامات  و 
دولت  در  مذاکره کننده هسته ای  تیم 
و  برجام  نتایج  درباره  هرگاه  روحانی، 
فرجام وعده های برجامی از سوی افکار 
عمومی مورد سؤال قرار می گرفتند با 
این دروغ که »برجام تصمیم نظام بود« 
از پذیرش مسئولیت اقدامات خود شانه 
خالی کرده و قصور و تقصیرهای خود را 

به گردن دیگران می انداختند.
کیهان تهران افزوده است: حاال ظریف 
در فایل صوتی اخیر، با القای دوگانه 
دروغین »میدان- دیپلماسی« اینگونه 
بی دستاوردی  علت  که  کرده  وانمود 
بوده است که نظام  برجام، مانع هایی 

در مقابل توافق قرار داده است.
موضوع اما فراتر از اراده  و یا ترفندهای 
مقامات جمهوری اسالمی و رسانه های 
آن است. واقعیت این است که تحوالت 

در ابعاد مختلف به ویژه در خود ایران 
و در منطقه در جریان است. هرچند 
احتمال احیای برجام توسط واشنگتن 
تقویت شده اما فشار اسرائیل به دولت 
بایدن و عزم این کشور برای مهار رژیم 
ایران به نظر نمی رسد که به تصمیمات 
در  اگرچه  باشد  وابسته  آمریکا  دولت 
هماهنگی با آن خواهد بود. به دنبال 
دیدار مقامات ارشد سیاسی و امنیتی 
کاخ  آمریکایی،  مقامات  با  اسرائیل 
سفید در بیانیه ای اعالم کرد »مسئوالن 
آمریکایی و اسرائیلی بر سر تشکیل یک 
کارگروه به منظور مقابله با پهپادها و 
موشک های ایرانی به توافق رسیده اند.«

آمده  سفید  کاخ  بیانیه  ادامه  در 
اسرائیلی  و  آمریکایی  است: »مقامات 
رفتارهای ایران در منطقه را یک تهدید 

بزرگ تلقی می کنند.«
سالیوان  دیدار جک  می رسد  نظر  به 
بن  مئیر  و  بایدن  ملی  امنیت  مشاور 
شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل در 
اسرائیل در واشنگتن منتهی  سفارت 
به یک توافق امنیتی شده است. پایگاه 
خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه 
خبر داده است که اسرائیلی ها از نتایج 

این دیدار خشنود هستند.
اینهمه در حالیست که در روزهای اخیر 
تنش های نظامی در منطقه افزایش پیدا 
قایق های  نمونه  تازه ترین  در  و  کرده 
مزاحمت  ایجاد  به  پاسداران  سپاه 
که  پرداختند  آمریکایی  ناوهای  برای 
شلیک  به  مجبور  آمریکایی  نیروهای 

تیر هشدار شدند.
آنچه روشن به نظر می رسد این است 
که سرنوشت توافق اتمی بدون تأمین 
دیگر  بازدارندگی  و  اسرائیل  امنیت 
کشورهای مهم منطقه مانند عربستان 
و ترکیه برای گام برداشتن به سوی یک 

مسابقه تسلیحاتی قابل تصور نیست.

آسوشیتدپرس:
 لغو بخشی از تحریم ها بررسی می شود؛ کارگروه مشترک 
آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسالمی

را تضعیف کرده و باید پاسخگو باشد.« 
سناتور ریک اسکات نیز خواسته فوراً 
دسترسی جان کری به کلیه اطالعات 

مربوط به امنیت ملی قطع شود.
میچ مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا 
عنوان کرد »این اظهارات نشان می دهد 
که چرا آمریکا نباید تحریم های ایران را 
لغو کند.« او تأکید کرد »می دانیم که 
تضمین  پیشگیرانه،  سازشکاری های 
کننده هیچ توافق بهتری نیستند و برای 
آمریکا و متحدانش امنیت بیشتری به 

همراه نمی آورند.«
فایل  اگر  گفته  نیز  کروز  تد  سناتور 
صوتی تأیید شود نشان از »بی احتیاطی 
فاجعه بار« جان کری و عدم صالحیت 
وی دارد و این در راستای همان رویه 
ایران  رژیم  تقویت  در  کری  دائمی 

خواهد بود.
آمریکا  پیشین  سفیر  هیلی  نیکی 
را  ظریف  اظهارات  ملل  سازمان  در 
»منزجرکننده« خواند و گفت: »بایدن 
و کری باید توضیح دهند چرا کری به 
حامی شماره یک تروریسم کمک کرده  
خنجر  آمریکا  شریک  مهم ترین  به  و 

زده است.«
پیشین  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
آمریکا نیز در همین ارتباط می گوید 
»باید از جان کری برای درز اطالعات 
سّری اسرائیل به ظریف تحقیق شود. 
حرف های ظریف در فایل صوتی نشانه 
ادامه روابط سیاسی او و کری است و 
پیش از هر توافقی با ایران باید دید این 

دو چه هماهنگی هایی کرده اند.«
وزارت  پیشین  مشاور  نورونها  گابریل 
خارجه آمریکا در امور ایران به »فاکس 
نیوز« گفته »با وجود اختالفات عمیقی 
که در حکومت ایران بر سر ظریف وجود 
ادامه  فعالیت اش  به  همچنان  او  دارد 
می دهد. وی هشت سال وزیر خارجه 
سیاسی  ناخوشایند  فضای  در  و  بوده 
ایران دوام آورده زیرا او برای حکومت 
ویترینی جهت نمایش عقالنیت است 
و با این نقش از عناصر افراطی رژیم در 

برابر غربی ها محافظت می کند.«

ت  ر ا ز و ی  سخنگو =
به  پاسخ  در  آمریکا  خارجه 
پرسش یک خبرنگار مبنی بر 
اینکه آیا رأی ایاالت متحده 
به عضویت جمهوری اسالمی 
این  که  گفت  بوده،  منفی 
یک رأی گیری مخفی بود اما 
کشورهایی که نسبت به این 
رای نگران  هستند، می توانند 

آن را اعالم کنند.
=ند پرایس پس از اصرار 
خبرنگار، وی را تأید کرد که 
اسالمی  جمهوری  عضویت 
موقعیت  »کمیسیون  در 
بوده  بد«  »ایده  یک  زنان« 

است.
ی  ر جمهو یت  عضو =
یک  ن  ا عنو به  می  سال ا
حکومت ضدزن و ضد حقوق 
بشر در »کمیسیون موقعیت 
زنان« با انتقادهای گسترده 
از سوی جامعه جهانی، افکار 
حقوق  نهادهای  و  عمومی 
بشری و مدافع حقوق زنان 
یک  را  آن  و  شده  روبرو 
رسوایی بزرگ برای سازمان 

ملل می دانند.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
عدم  می گوید  آمریکا  متحده  ایاالت 
مخالفت با عضویت جمهوری اسالمی 

سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده: انتخاب جمهوری اسالمی به 
عضویت در »کمیسیون موقعیت زنان« سازمان ملل نگران کننده است

مرتکب  کشورهای  از  یکی  عنوان  به 
سلب  و  بشر  حقوق  ناقض  شکنجه، 
یک  ملل،  سازمان  در  قانونی  حقوق 

انتخاب نگران کننده بود.
وزارت خارجه  پرایس سخنگوی  ند 
گذشته  روز  آمریکا  متحده  ایاالت 
پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه ۱400 در 
انتخاب  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ 
عضو  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
»کمیسیون موقعیت زنان« سازمان ملل، 
این انتخاب را »نگران کننده« و بطور 
تلویحی یک »ایده بد« توصیف کرد.

ند پرایس گفت که »عدم مخالفت با 
عضویت کشورهایی که شکنجه و سوء 
می کنند  خشونت آمیز  استفاده های 
سلب کننده  و  بشر  حقوق  ناقض  و 
ویژگی  می شود،  افراد  قانونی  حقوق 

نگران کننده این انتخابات بود.«
همین  به  »دقیقا  کرد:  اضافه  وی 
دلیل است که ایاالت متحده خواستار 
به  که  شد  کمیسیون  در  رای گیری 
مخالفت  تا  می دهد  اجازه  کشورها 

ثبت  به  رأی گیری  این  در  را  خود 
نامزدهایی  از  ایاالت متحده  برسانند. 
حمایت  ملل  سازمان  سیستم  در 
و  کار  در  می خواهند  که  می کند 
مأموریت آن سهیم باشند و ارزش های 
از جمله حقوق  بنیادی سازمان ملل 

بشر را تقویت کنند.«
ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به همین  اضافه کرد: »دقیقا  متحده 
سازمان  با  دوباره  ما  که  است  دلیل 
ملل و نهاد حقوق بشری آن همکاری 
می کنیم و این کار را در کل سیستم 

سازمان ملل ادامه خواهیم داد.«
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار 
مبنی بر اینکه آیا رأی ایاالت متحده 
منفی  اسالمی  جمهوری  عضویت  به 
رأی گیری  یک  این  که  گفت  بوده، 
مخفی بود اما کشورهایی که نسبت به 
این رای نگران  هستند، می توانند آن 

را اعالم کنند.
خبرنگار  این  اصرار  با  پرایس  ند 
در نهایت بطور تلویحی وی را تأیید 

اسالمی  جمهوری  عضویت  که  کرد 
در این کمیسیون »ایده بدی« است 
و »ما معتقدیم عضویت کشورها باید 
اساسی  ارزش های  کننده  منعکس 

کمیسیون باشد.«
اول اردیبهشت ماه در یک رأی گیری 
مخفی، جمهوری اسالمی با کسب 43 
رای به عضویت »کمیسیون موقعیت 
زنان« در سازمان ملل متحد در آمد. 
و  ضدزن  اسالمی  نظام  رأی،  این  با 
ضدحقوق بشر در ایران، از سال ۲0۲۲ 
کشورهایی  جزو  میالدی   ۲0۲6 تا 
زیرمجموعه  در  که  بود  خواهد 
سازمان  اجتماعی  اقتصادی-  شورای 
برابری  ملل متحد قرار می گیرند که 
دنبال  را  زنان  حقوقی  و  جنسیتی 

می کنند!
این انتخاب از سوی جامعه جهانی 
و  افکار عمومی انتقادهای گسترده ای 
را به دنبال داشت و نهادهای حقوق 
به  نیز  زنان  حقوق  مدافع  و  بشری 
آنها  کرده اند.  اعتراض  عضویت  این 
عضویت جمهوری اسالمی را به عنوان 
یکی از بزرگترین حکومت های ضدزن 
و ناقض حقوق بشر یک رسوایی بزرگ 
در  تصمیم گیرنده  دستگاه های  برای 

سازمان ملل توصیف می کنند.
ملل«  سازمان  »دیده بان  سازمان 
عضویت  روز  اردیبهشت ماه  اول  نیز 
»کمیسیون  در  اسالمی  جمهوری 
برای  سیاه  روزی  را  زنان«  موقعیت 
و  نامید  بشر  حقوق  همه  و  زنان 
خواستار رسیدگی به آن و اعالم نام 
این  به  4 کشور دموکراتیک شد که 

عضویت رأی مثبت داده اند.
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مشکلی  با  یکا  مر آ =
آن  توان  می  که  روبروست 
نفهمیدن«  به  »تصمیم  را 
توصیف کرد. شواهدی روشن 
این »تصمیم به نفهمیدن« را 
نشان  آمریکایی ها  رفتار  در 
می دهد. جان کری وزیر امور 
خارجه آمریکا در زمان توافق 
گفت   ۲۰15 سال  هسته ای 
علی  سید  فتوای  به  او  که 
خامنه ای مبنی بر حرام بودن 
هسته ای  سالح های  منع  و 
اعتماد دارد! حال آنکه یک 
فتوا در صورت لزوم می تواند 

با فتوای دیگری لغو شود!
=امروز یکی از احتماالت 
با شرایط منطقه،  در ارتباط 
امکان بروز درگیری مستقیم 
در  تاریخ  تجربه  زیرا  است 
بیش از یک واقعه به ما تأکید 
کرده که مماشات با کسانی 
داده  آنها  به  امتیازاتی  که 
می شود، گاهی به درک غلط 
منجر می گردد و آنها مطالبات 
کنند.  می  مطرح  بیشتری 
و  اسلحه  از  انباری  وجود 
به  توسعه طلبانه  ایدئولوژی 
معادله ای منتهی می شود که 
و  نظامی  درگیری  به  ناچار 

مسلحانه منجر می گردد.
=محمدجواد ظریف وزیر 
اسالمی  جمهوری  خارجه 
ایران مدعیست: »ایران جنگ 
معلوم  ولی  نمی خواهد«. 
نیست ظریف ارسال اسلحه 
به حوثی ها و خرابکاری های 
به  عراق  و  لبنان  در  مکرر 
وابسته  وسیله شبه نظامیان 

به تهران را چه می نامد؟!
که  نمی داند  قطع  بطور  هیچکس 
اسالمی  جمهوری  و  آمریکا  مذاکرات 
ایران در وین چه نتیجه ای خواهد داشت. 
اما در حقیقت این ایاالت متحده است 
که می تواند سرنوشت مذاکرات وین را 
تعیین کند. از نظر رژیم ایران و بقیه 
کشورهای شرکت کننده واشنگتن تنها 
طرفی است که قادر است تصمیم بگیرد 
که  این مذاکرات به چه شکل و با کدام 
برخی  برداشتن  با  یابد؛  پایان  نتیجه 
علیه  شده  اعمال  تحریم های  تمام  یا 
تهران یا ورود به یک درگیری جدید که 
هیچکس نمی تواند زمان و پیامدهای آن 

را پیش بینی کند.
برای صورت هر مسئله ای یا موضوعی 
یا  درست  دارد:  وجود  احتمال  دو 
رابطه  در  اما  سفید.  و  سیاه  نادرست؛ 
می رسد  نظر  به  ایران  اتمی  پرونده  با 

رنگ های گوناگون زیادند.
دولت باراک اوباما با تالش های خود 
همه اعتراض ها حتا از سوی نزدیکترین 
متحدان خود یعنی اروپایی ها را که به 
خاورمیانه نزدیک تر و آشنایی و درک 
بیشتری با مشکالت این قاره دارند به 
جان خرید تا با رژیم تهران به توافق 
برسد به این امید که جمهوری اسالمی 
را برای برقراری روابط عادی با جهان 

تشویق کند.
رویکرد و طرح اوباما اما ناکام ماند و 
دولت دونالد ترامپ آمد و تحریم ها را 
افزایش داد. بدین ترتیب لجبازی های 
رژیم ایران افزایش یافت و خروج آمریکا 
بهانه ای شد برای زمامداران جمهوری 
اسالمی تا همزمان با افزایش غنی سازی 
بالستیک  موشک های  برنامه  اورانیوم، 
امور  در  دخالت  و  بدهند  گسترش  را 

کشورهای منطقه را بیشتر کنند.
ما اکنون در برایر آینده ای مه آلود و نه 
چندان روشن قرار گرفته ایم و هرگونه 
محاسبه اشتباه از سوی طرفین آمریکایی 
یا ایرانی در منطقه می توانند به شعله ور 

شدن کل خاورمیانه منجر شود.
در این میان طرف آمریکایی با مشکلی 
روبروست که می توان آن را »تصمیم 
اگرچه  کرد.  توصیف  نفهمیدن«  به 
این توصیف متناقض به نظر می رسد 

به  این »تصمیم  ما شواهدی روشن  ا 
نفهمیدن« را در رفتار آمریکایی ها نشان 
امور خارجه  وزیر  می دهد. جان کری 
سال  هسته ای  توافق  زمان  در  آمریکا 
۲0۱۵ گفت که او به فتوای سید علی 
منع  و  بودن  بر حرام  مبنی  خامنه ای 

سالح های هسته ای اعتماد دارد!
با وجود شمار زیادی از صاحبان عقل  
و اندیشه در نهادهای سیاسی آمریکا، 
اما چنین اظهار نظری بیانگر »تصمیم 
بطور  آنهم  موضوعات  نفهمیدن«  به 
پیشاپیش است! تاریخ فتواها برای هر 
کسی که در این زمینه آشنایی دارد، 
یک تاریخ متغیر است به این معنی که 
یک فتوا در صورت لزوم می تواند با فتوای 

دیگری لغو شود!
این  رسد  می  نظر  به  حال،  این  با 
رژیم  که  باعث شده  رفتاری  نوسانات 
خوش  طعم  از  بردن  لذت  با  تهران 
افزایش  به  دوباره  اخاذی  و  باج گیری 
غنی سازی اورانیوم دست زده و با قلدری 
مسلحانه، سیاست تخریب در منطقه و 

کشورهای عربی را ادامه دهد.
رژیم ایران باعث وخیم تر شدن اوضاع 
اقتصادی و معیشتی مردم لبنان است. 
حزب اهلل بازوی رژیم تهران در این کشور 
به دلیل قبضه کردن دولت لبنان باعث 
این کشور شده  در  اوضاع  بدتر شدن 
است. حزب اهلل بازوی اصلی رژیم ایران 

در لبنان و منطقه به شمار می رود.
رژیم ایران تا کنون مانع تالش عراق 
برای خالص شدن از شّر نفوذ خود شده 
و هواداران خود را در یمن نیز تحت فشار 
قرار داده تا با جنگ فرقه ای این کشور 
را به کام هرج و مرج و فقر و بدبختی 
سوق دهند.تهران همچنین با تجهیزات 
نظامی و کمک های مالی از رژیم وحشی 
و سرکوبگر سوریه که باعث مهاجرت 
هزار  صدها  شدن  کشته  و  میلیون ها 

سوری شده حمایت می کند.
البته به آنچه در داخل ایران از نظر 
سرکوب  و  اقتصادی  اوضاع  وخامت 
سیاسی بی سابقه در تاریخ آن کشور برای 

همه آشناست اشاره ای نکردیم.
در  که  نفهمیدن«  به  »تصمیم  آیا 
تهران  رژیم  در  دارد،  وجود  واشنگتن 
نیز عمل می کند؟ آیا حکومت مالیان 
نیز تصمیم گرفته است نفهمد که همه 
است  ممکن  تحریک آمیزش  اقدامات 
به درگیری تمام عیاری منجر شود که 
نتایج  و  پیامدها  نمی تواند  هیچکس 

مخرب آن را پیش بینی کند؟
یک  »البالد«  روزنامه  گذشته  هفته 
نشست خبری از راه دور با برخی نخبگان 
عرب ترتیب داد که در آن از شاهزاده 
ترکی الفیصل به عنوان سخنران اصلی 
و همچنین تعدادی از کارشناسان مسائل 

خاورمیانه دعوت شده بود.
شاهزاده ترکی الفیصل که تجربه ای 
ژرف در سیاست دارد به برخی مسائل 
اشاره کرد که در اینجا به برخی از آنها 
پرداخته می شود. ایده هایی که شاهزاده 
ترکی الفیصل ارائه داد را می توان دیدگاه 

اکثریت جامعه عرب دانست.
او از جمله گفت: »ما با مردم ایران 
هیچگونه خصومتی نداریم. من مطمئن 
هستم که این احساس همه عرب هایی 
است که در ساحل روبروی ایران زندگی 
اتفاق  ایران  داخل  در  آنچه  می کنند. 
می افتد موضوعی مربوط به مردم ایران 

است.«
وی سپس افزود: »اما ما باید امنیت 
خود را حفظ کنیم و این الزمه دستیابی 
به توازن قدرت با ایران است« زیرا »تنش 
در منطقه هر روز و هر ساعت افرایش 
می یابد واین تنش کل منطقه را بیش 
از پیش در برابر بی ثباتی و هرج و مرج 

قرار می دهد«.

داد:  ادامه  الفیصل  ترکی  شاهزاده 
ایران  هسته ای  برنامه  به  فقط  »خطر 
محدود نمی شود بلکه خطر در رفتار 
قلدرانه چهار دهه گذشته رژیم تهران 
در منطقه و دخالت آن در امور داخلی 
کشورهای ماست«. وی هشدار داد: »ما 
باید برای روزی که رهبری ایران قدرت 
هسته ای خواهد داشت آماده شویم. ما 

باید برای هر موردی آماده شویم.«
این اظهارات شاهزاده ترکی الفیصل 
چه بسا یک زنگ خطر و هشدار جدی 
از سوی کسی باشد که بر بسیاری از 
پرونده های حوزه خاورمیانه تسلط دارد.

قرائت  و  اوضاع  تحلیل  و  تجزیه 
استراتژیک از احتماالت توسط شاهزاده 
ترکی الفیصل به نوعی بیانگر این است 
به  ایران  رژیم  دستیابی  احتمال  که  
تسلیحات هسته ای بعید نیست و این 
واقعیت با باور ساده اندیشانه ی جان کری 
و فهم او از »فتوا«ی خامنه ای کامال در 

تناقض است.
همه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
میادینی که در آنها قدرت افزایش  تنش 
را دارد دست به تشنج آفرینی خواهد زد 
و زمینه  ی نزاع های بعدی را در منطقه 

فراهم خواهد کرد.
مقامات رژیم ایران بر اساس این فرضیه 
که با دامن زدن به تنش می توانند لغو 
و  تسریع  را  آمریکا  از سوی  تحریم ها 
واشنگتن را مجبور به تسلیم در برابر 
به  دست  کنند  خود  درخواست های 

خرابکاری می زنند.
صحنه نزاع در منطقه بسیار پیچیده 
مسیرهای  و  منافع  تضاد  است.  شده 
سیاسی بین بازیگران اصلی نیز پیچیده تر 
این  گرفتن  شدت  شاید  است.  شده 
نزاع بر سر منافع حتا دورتر از صحنه 
خاورمیانه این احساس را به مقامات رژیم 

ایران بدهد که پیروز شده اند.
ما هر روز از طریق رسانه های جهانی 
شنویم.  می  تهران  باره  در  سخنانی 
صراحت  به  الفیصل  ترکی  شاهزاده 
گفت: »ما باید سخت  کوشش کنیم تا 
از کاستی ها جلوگیری کرده و اختالفات 
را پشت سر بگذاریم و برای مواجهه با 

همه احتماالت آماده باشیم«.
از احتماالت  امروز یکی  به نظر من 
در ارتباط با شرایط منطقه، امکان بروز 
درگیری مستقیم است زیرا تجربه تاریخ 
در بیش از یک واقعه به ما تأکید کرده 
که مماشات با کسانی که امتیازاتی به 
آنها داده می شود، گاهی به درک غلط 
منجر می گردد و آنها مطالبات بیشتری 
مطرح می کنند. وجود انباری از اسلحه 
و ایدئولوژی توسعه طلبانه به معادله ای 
به درگیری  ناچار  منتهی می شود که 

نظامی و مسلحانه منجر می گردد.
در شرایطی بسر می بریم که امنیت 
ملی جهان عرب در بیش از یک بخش 
مورد تهدید قرار گرفته و اعراب در تمام 
مناطق درگیری تنها مردمانی هستند 
و در عین حال  که هزینه می پردازند 
گروه های بیشتری تسلیم استعمار جدید 
رژیم اسالمی ایران شده و بر مدار رژیم 

ایران یا رژیم دیگری می  چرخند.
خالصه سخن این است که محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
جنگ  ن  یرا ا « مدعیست:  ن  یرا ا
نیست  معلوم  ولی  هد«.  نمی خوا
و  حوثی ها  به  اسلحه  ارسال  ظریف 
خرابکاری های مکرر در لبنان و عراق به 
وسیله شبه نظامیان وابسته به تهران را 

چه می نامد؟!
*منبع : شرق االوسط

*نویسنده: محمد الرمیحی نویسنده، 
اجتماعی  علوم  استاد  و  پژوهشگر 

دانشگاه کویت
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

با اینکه سرنوشت مذاکرات وین در دست 
آمریکاست ولی مقامات ایاالت متحده

 »تصمیم به نفهمیدن« گرفته اند!

ی  کمیته ها تشکیل  =
ی  پیگیر ی  ا بر تخصصی 
دو طرف  و شرایط  جزئیات 
امور  گرفتن  قرار  معنای  به 
در مسیر توافقی است که در 
آن طرفین به اختالفات خود 
به این شکل پایان دهند که 
به هر یک از آنها اجازه  داده 
شود تا ادعای پیروزی کرده 
به شرایط  و اعالم کنند که 
خواسته های  و  تعیین شده 

خود رسیده اند!
=بدون شک خواسته های 
از  بیش  لغو  برای  تهران 
شده  اعمال  تحریم   15۰۰
کامل  بطور  ترامپ  توسط 
بر میز مذاکره قرار نخواهد 
از  برخی  تنها  بلکه  گرفت 
به  مربوط  تحریم های  این 
ا  ر هسته ای  لیت های  فعا
اخیرا  که  می شود  شامل 
جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
در  گرفته  تصمیم  آمریکا 
آنها  برسر  برجام  با  رابطه 

مذاکره کند.
با  احتمالی  توافق  =یک 
را  منطقه  بایدن،  جو  دولت 
مشابه  وضعیتی  آستانه  در 
توافقنامه  از  پس  دوران 
۲۰15 اوباما قرار خواهد داد. 
یعنی  توافقی  چنین  نتیجه 
رژیم  دست  گذاشتن  باز 
تهران برای ویرانی بیشتر در 
منطقه که هزینه آن بی ثباتی 
امنیت  تهدید  و  جنگ  و 
کشورهای منطقه خواهد بود.

حسن فحص )ایندیپندنت عربی(- 
وین  مذاکرات  از  برآمده  داده های  از 
دیگر  هفته  چند  تا  گفت،   می توان 
توافقنامه  یک  شاهد  است  ممکن 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  میان  جدید 
جمهوری اسالمی ایران باشیم؛  توافقی 
واقعیتی جدید  عنوان  به  احتماال  که 
بر منطقه خاورمیانه و جهان تحمیل 

خواهد شد.
جمهوری  میان  احتمالی  توافقنامه  
اسالمی ایران و آمریکا درباره برجام و 
توافق  به  واشنگتن  بازگشت  ضرورت 
هسته ای سال ۲0۱۵ بدون هیچگونه 
تحریم های  لغو  به معنی  اصالحیه ای، 
دونالد  توسط  شده  اعمال  اقتصادی 
ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
پس از تصمیم وی به خروج از توافق در 
ماه مه ۲0۱۸ و مجموعه شرایطی است 
واشنگتن  بازگشت مجدد  برای  او  که 
به توافق ارائه داده بود از جمله محدود 
کردن نفوذ منطقه ای بی ثبات کننده و 
حمایت تهران از گروه های شبه نظامی که 
در چندین پایتخت عربی نقش بازوهای 
رژیم جمهوری اسالمی را ایفا می کنند.

همچنین  ترامپ  دولت  شرایط  از 
بررسی پرونده برنامه سیستم موشکی 
تهدیدی جدی  تنها  نه  که  بود  ایران 
در  مستقر  آمریکایی  نیروهای  برای 
منطقه غرب آسیاست، بلکه تهدیدی 
ایاالت  متحدان  امنیت  برای  جدی 
متحده در منطقه نیز به شمار می  رود. 
کشورهای منطقه در طول این مذاکرات 
بطور مرتب و علنی و رسمی نگرانی های 
خود را از  برنامه موشکی ایران اعالم 
کرده اند به ویژه که این موشک ها به 

از  خارج  که  یاغی  گروه هایی  دست 
کنترل دولت ها عمل می کنند، رسیده 

است.
کمیته های  تشکیل  زمینه،  این  در 
و  جزئیات  پیگیری  برای  تخصصی 
توافق  بحران  در  طرف  دو  شرایط 
 +  ۱ گروه  میز  به  بازگشت  هسته ای 
۵ و همچنین مذاکرات مستقیم و رو 
در رو برسر یک میز میان واشنگتن و 
امور در  قرار گرفتن  به معنای  تهران 
مسیر توافقی است که در آن طرفین 
به اختالفات خود به شکلی پایان دهند 
که به هر یک از آنها اجازه  داده شود تا 
ادعای پیروزی کرده و اعالم کنند که 
به شرایط تعیین شده و خواسته های 

خود رسیده اند!
با این حال شاید واشنگتن بتواند در 
برخی  شده،  آغاز  وین  از  که  مسیری 
و  بدهد  تهران  رژیم  به  را  امتیازات 
برنامه هسته ای  به  تحریم های مربوط 
پس از سال ۲0۱۸ را با تحمیل برخی 
شرایط بر تهران لغو کند اما این روند بدون 
شک شامل تحریم های خارج از برنامه 
هسته ای  و مربوط به مسائل سرکوب 
بشر و حمایت  آزادی ها، نقض حقوق 
از تروریسم نخواهد شد و این تحریم ها 
مسیر   و  ماند  خواهند  باقی  همچنان 
»وین« در این نقطه متوقف خواهد شد.

به عبارت دیگر، خواسته های تهران 
برای لغو بیش از ۱۵00 تحریم اعمال 
شده توسط ترامپ بطور کامل بر میز 
بلکه تنها  مذاکره قرار نخواهد گرفت 
به  مربوط  تحریم های  این  از  برخی 
فعالیت های هسته ای را شامل می شود 
رئیس جمهوری  بایدن  اخیرا جو  که 
آمریکا تصمیم گرفته در رابطه با برجام 

برسر آنها مذاکره کند.
چنانچه این توافق ن احتمالی به امضا 
برسد، از  مهمترین نتایج آن می توان به 
بازگشت مجدد تهران به ایفای نقش در 
عرصه بین المللی به عنوان عضوی فعال 
تحریم های  مانع  بدون  کردکه  اشاره 
کمرشکن بتواند فعالیت های اقتصادی 
سرمایه گذاری های  جذب  جمله  از 
بلوکه شده  پول های  دریافت  و  غربی 
در بانک های بین المللی را که به بیش 
از ۷0 میلیارد دالر  می  رسد پیش ببرد.

است  ممکن  توافقی  چنین  نتایج 
شرایط  تا  دهد  اجازه  ایران  رژیم  به 
اقتصادی خود را که در نتیجه اثرات 
تحریم ها اقتصاد این کشور را در آستانه 
نابودی کامل قرار داده است، ترمیم کند.

بر  عمیقی  منفی  اثرات  تحریم ها 
اقشار مختلف در داخل ایران گذاشته 
است بطوری که طبقه متوسط را به 
طبقه  دو  به  را  جامعه  و  حذف  کلی 
در  است.  کرده  تقسیم   فقیر  و  غنی 
این میان آمار افرادی که  به زیر خط 
فقر  رسیده اند، چند برابر افزایش یافته  
توافقی  هرگونه  نتایج  بنابراین  است. 
می تواند به رژیم تهران اجازه دهد تا 
مقداری از فشارهای داخلی بکاهد و از 
سوی دیگر به بازگرداندن نفوذ رژیم در 
منطقه غرب آسیا یعنی خاورمیانه که 
در وضعیت کنونی به کلی لطمه خورده 

است، کمک کند.
تضمین های  ایران  رژیم  اگر  حتا 
دستیابی  برای  که  بدهد  محرمانه 
درباره  بین المللی  جامعه  با  تفاهم  به 
خرابکارانه ی  نقش  و  موشکی  برنامه 
کرد،  خواهد  مذاکره  منطقه  در  خود 
لغو  و  احتمالی  توافق  اجرای  اما 
فرضی  تفاهم  و  اقتصادی  تحریم های 
بر سر مشکالتی فراتر از برنامه اتمی 
بازه  این  بود. در  بسیار زمانبر خواهد 
زمانی رژیم ایران فعالیت های خود را 
در افزایش غنی سازی و تنش زایی در 
چنانکه  کرد.  خواهد  تشدید  منطقه  

افزایش   از  وین  مذاکرات  روند  در 
کارت  عنوان  به  اورانیوم  غنی سازی 
فشار در میز مذاکره برای وادار کردن 
این  به  کرد.  استفاده  مذاکره  طرفین 
ترتیب با طوالنی شدن مذاکرات انتظار 
می رود که منطقه شاهد حضور متفاوت 
برای  شرکایش  و  اسالمی  جمهوری 

تحمیل شرایط جدید باشد.
سال  دو  طی  تهران  اسالمی  رژیم 
گذشته ضربات محکمی در مناطق نفوذ 
خود متحمل شده بطوری که موقعیت و 
نفوذش را به شدت متزلزل کرده است. 
بنابراین در آینده پس از توافق احتمالی 
برای تثبیت موقعیت خود در منطقه و 
ترمیم زیان های دو سال گذشته تالش 
خواهد کرد. به ویژه پس از قتل قاسم 
سلیمانی که پروژه نفوذ و توسعه طلبی 
تهران در منطقه به شدت تضعیف شد.

حضور آمریکا در توافق احتمالی جدید 
به کنار، نگرانی های کشورهای همسایه 
به ویژه کشو های عربی شورای  ایران 
همکاری خلیج فارس در مسائل مربوط 
به توافق هسته ای و عدم حضور آنها در 
گروه کشورهای مذاکره کننده به عنوان 
اعضایی که مستقیم درگیر بحران رژیم 
ایران و تهدیدهای اتمی آن هستند و 
تهدیدهای  نگرفتن  نظر  همچنین در 
علیه  تهران  موشکی  برنامه  از  ناشی 
امنیت و ثبات خاورمیانه و نپرداختن 
مداخالت  از  ناشی  منفی  تأثیرات  به 
داخلی  امور  در  اسالمی  جمهوری 
از  آن  حمایت  و  منطقه  کشورهای 
گروه های شبه نظامی با هدف برهم زدن 
امنیت، ثبات و حاکمیت این کشورها، 
آستانه  در  منطقه  که  معناست  بدان 
وضعیتی مشابه دوران پس از توافقنامه 
نتیجه چنین  دارد.  قرار  اوباما   ۲0۱۵
توافقی یعنی باز گذاشتن دست رژیم 
تهران برای ویرانی بیشتر در منطقه که 
هزینه آن بی ثباتی و جنگ و تهدید 
امنیت  کشورهای منطقه خواهد بود.

تهران توانست روند افزایش غنی سازی 
اورانیوم به 60 درصد را به عنوان پاسخ 
تاسیسات  به  اسرائیل  حمله  آنچه  به 
نطنز می خواند و تخریب چندین هزار 
سانتریفیوژ نسل اول »IR1« به تثبیت 
رژیم  می رسد  نظر  به  اکنون  برساند. 
ایران می خواهد از درگیری با اسرائیل 
تشدید  از  پس  که  علنی  رویارویی  و 
تل  کردن  متهم  و  نفتکش ها  جنگ 
آویو به بمب گذاری نطنز بین دو طرف 
آغاز شده، به عنوان کارت فشار دیگری 

استفاده کند.
تهران تالش خواهد کرد تا تنش با 
اسرائیل را به یک بحران تبدیل کند 
ایاالت  میان  روابط   طریق  این  از  و 
متحده و تل آویو را  تحت تاثیر فضایی 
متشنج قرار دهد. ایران سطح تهدید به 
انتقام از اسرائیل را همزمان با افزایش 
نگرانی های تل آویو از  دستیابی تهران 
به توافق جدید با آمریکا، باال برده است.

آیا  احتماالت  این  همه  به  تواجه  با 
واشنگتن از شرایط خود عقب نشینی 
با  حداقلی  توافقنامه   امضای  و  کرده 
تهران را پذیرفته است تا وقت خود را 

صرف دیگر پرونده های جهانی کند؟
به  منطقه  در  آمریکا  متحدان  آیا 
ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج 
تأثیرات  گرفتن  نظر  در  بدون  فارس 
عدم  که  احتمالی  توافق  این  منفی 
اعتماد کشورهای عربی به واشنگتن را 
به دنبال خواهد داشت، خود به دنبال 
راه حلی برای خروج از بحران با رژیم 

ایران خواهند رفت؟
پاسخ این پرسش ها را آینده خواهد داد.

*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده : حسن فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

مشکالت و پیامدهای یک توافق احتمالی جدید 
میان آمریکا و جمهوری اسالمی



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۷5 
جمعه ۱0 تا پنجشنبه ۱6 ا ردیبهشت ماه ۱400خورشیدی

چرا ما از 
شنیدن موسیقی لذت می بریم

به  ما  که  هنگامی  دهند  می  نشان  مطالعات 
موسیقی گوش می دهیم، مغز ما از خود دوپامین ترشح 

می کند و به همین دلیل، احساس رضایت به ما دست می دهد. 
تحقیقاتی که به رهبری دکتر »زِیتور« انجام گرفت، نشان داد هنگامی 

که یک قطعه موسیقی به اوج خود می رسد، میزان ترشح این ماده به 
شدت افزایش می یابد و احساس هیجان و گر گرفتگی به شنونده منتقل می 

گردد.شاید این موارد دلیل عالقه ما به موسیقی باشند. اما این که چرا ما آن را تا 
این حد دنبال می کنیم، دلیل دیگری دارد. دوپامین ماده ایست که برای زنده ماندن 

و کارهایی مانند غذا خوردن ضروری است. به همین دلیل، هنگام گوش دادن به یک 
آهنگ، مغز ما تمایل بیشتری از خود برای انجام کارهای مشابه نشان می دهد و به 
همین دلیل، ما همواره به دنبال موسیقی هستیم. تنها تفاوت در این است که موسیقی 
برای زنده ماندن و ادامه حیات، ضروری نیست. دلیل دیگری که در این زمینه مطرح 
می گردد، عالقه ما به دنبال کردن الگوهاست. شناسایی الگو ها، مهارتی ضروری برای 
زنده ماندن به شمار می رود. به عنوان مثال، اگر شما بوی دود را حس کنید، ایده فرار 
به علت آتش سوزی در ذهن تان شکل خواهد گرفت. موسیقی نیز یک الگوست و 
ما به طور مداوم ملودی ها، هارمونی ها و ریتم های احتمالی را پیش بینی می 

کنیم. اگر ما یک توالی آکورد )نواختن همزمان چند نُت( را بشنویم، مغز 
ما می تواند بر اساس تجربه ای که قبال به دست آورده، آکورد بعدی را 

پیش بینی کند. به همین دلیل است که افراد معموال با آهنگی 
که قبال نشنیده اند، ارتباط خوبی برقرار نمی کنند. اگر 

ریتم یک ترانه برای ما ناآشنا باشد، پیش بینی 
الگوها در ذهن شکل نخواهد

 گرفت.

زنان  شاخص

دلم فتاده به دام و ره فرار ندارد
ره فرار نه و طاقت قرار ندارد

به تنگدستی من طعنه می زند ز چشم دشمن ؟
غنی تر از من وارسته روزگار ندارد

فلک ، چو دامن نیلین پر ز قطره ی اشکم
نسفته گوهر غلتان آبدار ندارد

طبیعت از چه کند جلوه پیش داغ دل من
که نقش الله ی دلسرد او ،  شرار ندارد

چو چشم غم به سیاهی نهفته ان ، شب صحرا
سکوت مبهم و اندوه رازدار ندارد

خوشم همیشه بهیادت ،  اگر چه صفحه جانم
به جز غبار مالل ،  از تو ، یادگار ندارد

چرا نکاهد ازین درد جسم خسته سیمین ؟
که جز سکوت ز چشم تو انتظار ندارد

می گذارد اما معموالً رشد ابتدا در اندام ها 
بروز پیدا خواهد کرد . تغییر در اندام های 
جنسی ، معموالً در دختران دو سال 

زودتر از پسران ایجاد خواهد شد.
استخوان ها  رشد  استخوان ها:  رشد 
و  دختران  بلوغ  دوره  با  مرتبط  امری 
پسران است . در دختران تقویت تراکم 
چرخه  آغاز  با  همزمان  استخوان ها 
قاعدگی و پس از افزایش یافتن قد آن ها 

اتفاق خواهد افتاد.
تغییر در اندام های بدن: در سال های 
اولیه زندگی بعضی از نقاط بدن مانند 
بینی ، پاها و دست ها کوچک هستند 

که در زمان بلوغ بزرگ می شوند.
تغییرات وزن: یکی دیگر از تغییراتی 
که در دوره بلوغ دختران و پسران رخ 
می  دهد ، تغییرات فرم بدنی و افزایش 
وزن است . افزایش میزان وزن و چربی 
بدن در دختران در قسمت های باسن و 
ران ها ایجاد شده و باعث ایجاد ظاهری 

منحنی در آن ها خواهد شد.
سایر تغییرات: بلوغ سیستم های قلبی 

و عروقی و ریه ها باعث افزایش ظرفیت 
عملکرد این اندام ها می شود که این امر 
با افزایش کلی استقامت و قدرت بدنی 
فرد همراه است . این تغییرات در پسران 

بیشتر از دختران است.
و  دختران  احساسات  و  عواطف 
پسران در دوره بلوغ دست خوش 

چه تغییراتی خواهد شد؟
دوره  در  دو  هر  دختران  و  پسران 
و روحی  تغییرات جسمی  بلوغ دچار 
همه  در  تغییرات  این   . شد  خواهند 
نوجوانان یکسان نبوده و به افرادی که 
با آن ها سر و کار دارند همانند خانواده 
این  در   . است  مرتبط  نیز  و دوستان 
دوره فرد ممکن است نوسانات خلقی ، 
اضطراب ، سردرگمی و تحریک پذیری 

را تجربه کنند.
بدن  تغییرات  عدم  دلیل  به  استرس 
بلوغ  با عالئم  بدن مرتبط  :عدم رشد 
در مقایسه با سایر دوستان یک دختر 
نوجوان ممکن است باعث ایجاد استرس 
و اضطراب در او شود . نگرانی در رابطه با 
قدم گذاشتن به دوره جدیدی از زندگی 
، نگرانی در مورد استقالل و جدا شدن 
و دور ماندن از والدین نیز باعث افزایش 

به   ، بلوغ  دوره 
دلیل نوسانات و تغییرات 
برای  چالش  پر  دوره ای  هورمونی 
برای  راه  بهترین  و  است  نوجوانان 
مقابله با نوجوانان ، کسب آگاهی دقیق 
از اطالعات و عالئم این دوره می  باشد . 
بلوغ یکی از مراحل زندگی هر فرد 
است که در آن دوره رشد سریعی در 
همه اندام های بدن اتفاق می افتد . 
این رشد سریع و ناگهانی یک تا دو 
سال قبل از این که پسر یا دختر به 
بلوغ جنسی برسند شروع می شود و 
شش ماه تا یک سال بعد از آن هم 
ادامه می یابد ، بنابراین دوره کامل این 
سال  سریع حدود سه  رشد  مرحله 
و  ناگهانی  .تغییرات  می کشد  طول 

سریعی که هنگام بلوغ اتفاق می افتد 
و  می شود  نوجوانان  نگرانی  موجب 
بروز رفتارهای ناهنجار و نامطلوب در 
آنان می شود.سن بلوغ در همه افراد 
یکسان نیست و بین ۱0 تا ۱9 سالگی 
اتفاق می افتد ، اما متوسط سن بلوغ 
در دختران ۱۱ سالگی و پسران یک 

یا دو سال بعد از آن است.
علل بلوغ

بلوغ  علل  از  جنسی  هورمون های 
هستند . ۵ سال قبل از بلوغ جنسی 
، میزان کمی از هورمون های جنسی 
تولید و ترشح می شود ، که این میزان 
در دوران بلوغ افزایش می یابد و موجب 
تکامل دستگاه تناسلی و عمل غدد 

جنسی می شود.
در دوران بلوغ چه تغییراتی در بدن 

دختران و پسران ایجاد خواهد شد؟
از  یا 3 سال  در طول ۲  رشد قد: 
قابل  میزان  به  فرد  قد   ، بلوغ  دوره 
و  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  توجهی 
به عبارت دیگر حدود ۱۷ تا %۱۸ از 
قد بزرگساالن در دوره بلوغ افزایش 
قد  افزایش  اگرچه   . یافت  خواهد 
تاثیر  بدن  اندام های  و  تنه  روی  بر 

مهرتاج رخشان
)1353-1۲۶۰( 

با نام تولد  مهرتاج رخشان تهرانی  
پیشگامان  از  و  شاعر  بدرالدجی 
تأسیس  و  ایران  در  زنان  جنبش 
نخستین  او  بود.  دخترانه  مدارس 
دیپلمه،  ایرانی  مسلمان  دختر 
مؤسس مدرسه دخترانه ام المدارس 
از اولین مدارس دخترانه در ایران و 
نویسنده نخستین نظام نامه مدارس 

ایران برای وزارت معارف بود.
رضوی  محمدباقر  میرزا  پدرش 
و  قاضی  الحکما  امام  به  معروف 
طبیب دربار و مادرش حمیده خانم 
نام داشت. فقه، عربی، تاریخ و زبان 
فرا  مادرش  و  پدر  نزد  را  انگلیسی 
بدرالدجی در کالس چهارم  گرفت. 
تهران  آمریکایی  دخترانه  مدرسه 
و  چادر  با  ابتدا  او  شد.  پذیرفته 
چاقچور و روبنده به مدرسه می رفت، 
چند سال بعد او نوعی لباس شبیه 
به مانتو امروزی با افزودن یک کاله 
او  ابتکاری  لباس  می کند.  طراحی 
بدرالدجی  و  آفرید  شهر  در  بلوایی 
پس از تهدید متعصبین مذهبی به 
ترور این لباس را کنار گذارده و به 

پوشش سنتی خود بازگشت. او سه 
سال پیش از فارغ التحصیل شدن با 
کمک پدرش مدرسه »ام المدارس« 
و  او  کرد.  تأسیس  تهران  در  را 
تدریس  مدرسه  این  در  خواهرش 
در   ۱30۷ در  رخشان  می کردند. 
نسوان  عالم  نشریه  در  مقاله ای 
برای  امید  خانه  تشکیل  پیشنهاد 
را  نگهداری و آموزش زنان روسپی 
مقصر  او جامعه  نظر  از  کرد  مطرح 
بود  روسپی گری  پدیده  در  اصلی 
می توانست  و  می بایست  همو  و 
سیمین بهبهانیسرنوشت قربانیان آن را تغییر دهد.
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اکثر افراد راجع به تاثیر غذا  معموالً 
روی بدن فکر می کنند اما تاثیر آن روی 
ذهن را در نظر نمی گیرند. همانطور 
بدن  کرده اید،  تجربه  و  می دانید  که 
با عوض کردن رژیم غذایی، تغییرات 
زیادی می کند اما غذایی که مصرف 
می کنیم، پاسخ ایمنی ما را نیز تغییر 
و  می کند  متغیر  را  روحیه  می دهد، 
توانایی بهینه سازی اطالعات را نسبت 

به قبل دستخوش تغییر می کند.
علت آن هم این است که مصرف انرژی 
اثر گذار است و مکانیسم  روی بدن 
در  نورون ها  به  غذا  از  انرژی  انتقال 
کنترل عملکرد مغز موثر می باشد. پس 
اگر این قضیه را مد نظر قرار دهید، 
می توانید راحت تر از مواد غذایی مثل 
پنیر پیتزا و ساندویچ های مضر دوری 

کنید.
در واقع همه مقاله هایی که در مورد 
می کنند،  کار  ذهن  روی  غذا  تاثیر 
پیشنهاد می کنند مواد غذایی که در 
رژیم وسترن استفاده می شود را کاهش 
غربی،  رژیم  یا  وسترن  رژیم  دهید. 
رژیمی است که در آن چربی اشباع 
زیادی به کار رفته و فیبر آن کم است.

در نتیجه غذاهای فرآوری شده مثل 
نان سفید، غذاهای بسته بندی شده 
و پنیر زیاد استفاده می شود و غذای 
تبدیل  ناسالم  غذای  یک  به  را  شما 
عامل  تنها  نه  وسترن  رژیم  می کند. 
ایجاد بیماری هایی مثل سرطان است، 
بلکه باعث کاهش عملکرد ذهنی شده و 
عاملی برای ایجاد التهابات و میکروبیوم 
ناسالم است.التهاب یک پاسخ ایمنی 
است و زمانی که بدن احساس خطر 
البته  می شود.  برانگیخته  می کند، 
بدن  در  کم  بسیار  مقدار  به  التهاب 
اتفاق می افتد اما می تواند در طوالنی 
مدت آسیب سلولی یا حتی آسیب به 

یک عضو بدن را ایجاد کند.
وسترن، رژیمی که مغز و فکر رو 

بهم می ریزد
رژیم پرچرب وسترن سیستم ایمنی 
را فعال می کند و باعث ایجاد التهابات 
وجود  نتیجِه  در  معموالً  می شود. 
سلول های  همان  که  ماکروفاژها 
عفونت  به  و  ایمنی هستند  سیستم 
یا آسیب سلولی پاسخ می دهند، اتفاق 
می افتند و باعث ایجاد سیتوکین های 
به  چربی  واقع  می شوند.در  ملتهب 
عنوان یک بیماری در چنین حالتی 
همچنین  التهاب  می شود.  شناخته 
نورون هایی  که  شود  باعث  می تواند 
که سیگنال را به مغز ارسال می کنند، 

توانایی انجام کار نداشته باشند.
بیولوژیک  لحاظ  از  همچنین  چربی 
سن مغز را افزایش می دهد. مطالعات 
نشان می دهد که بدون توجه به سنی 
زیادی مصرف  اگر چربی  دارید،  که 
شما  در  مسئله  حل  توانایی  کنید، 
کاهش پیدا می کند. چربی سیستم 
را  عضله  اما  می کند  فعال  را  ایمنی 
به کار نمی گیرد و در نتیجه چربی، 
تاثیر منفی روی بدن خواهد گذاشت. 
در حالی که فعالیت ماهیچه ها تاثیر 

جدیدی  زنجیره 
معده  به  را  باکتری ها  از 

معرفی می کنند.
زیادی  تاثیر  پروبیوتیک  مکمل های 
روی ذهن دارند. تنها مواد غذایی که 
پروبیوتیک طبیعی دارند، مثل ماست، 
می توانند تغییراتی را در ذهن ایجاد 
کنند. جدا از مسئله ژنتیک، خوردن 
مواد متنوع غذایی به عنوان مثال غالت 
کامل، نمی تواند بین باکتری های خوب 

تعادل ایجاد کند.
رژیم  اگر  که  می گیریم  نتیجه  پس 
غذایی وسترن یعنی همان رژیم غذایی 
پرچرب را کنار بگذارید، قطعاً از لحاظ 
را  بهتری  وضعیت  ذهنی  و  روحی 
تجربه خواهید کرد. همچنین باید برای 

سالمت ذهن از موادی مثل میوه ها و 
سبزیجات که سرشار از آنتی اکسیدان 
هستند،  التهابی  فنول های  پلی  و 

استفاده کنید.
غذایی  مواد  بدترین  و  بهترین 

برای مغز
بهترین مواد غذایی برای مغز چیست؟

اسید چرب امگا 3 یک ماده سازنده 
همچنین  می شود.  محسوب  مغزی 
برای خانم های باردار و کودکان هم 
مناسب است، عملکرد مغز و حافظه 
را با باال رفتن سن بهبود می بخشد. 
امگا 3 نقش محافظتی در برابر بیماری 

آلزایمر و جنون دارد.
اسیدهای چرب امگا 3 در ماهی هایی 
مثل سالمون، ماهی، آجیل و دانه های 

گیاهی یافت می شود.
میوه هایی مثل انواع تمشک برای مغز 
فواید زیادی دارد. آن ها حاوی آنتی 
اکسیدان می باشند که به پاکسازی بدن 
و مغز از مواد آسیب زا کمک می کند.

چه غذایی بدترین ها هستند؟
فرآوری شده، مواد غذایی  شکرهای 
بسته بندی شده و شکالت هم عملکرد 

مغز را به هم می ریزد.

مثبتی روی بدن دارد.
یکی دیگر از ارتباطات چربی و التهاب 
میزان  به  می گذارد،  اثر  مغز  روی  که 
تعادل اسیدهای چربی است که مصرف 
می کنیم. اسیدهای چرب امگا، مجموعه 
ای از مواد مغذی هستند که نه تنها 
مسئول سالمت مغز می باشند، بلکه 
می کنند.  کنترل  نیز  را  مغز  ساختار 
سلولی  غشای  برای  چرب  اسیدهای 
مغز ضروری هستند اما بدن ما نمی تواند 
به  و  کرده  تجزیه  خوبی  به  را  آن ها 
کار بگیرد بنابراین باید آن ها را از غذا 

دریافت کنیم.
 DHA چرب  اسیدهای  این  از  یکی 
است. DHA یک نوع امگا 3 است که 
مسئول مغز در بدن می باشد و مقیاس 
توده بدنی را مشخص می کند. هر چقدر 
که مقدار این امگا 3 بیشتر باشد، مغز 
این  ما  منظور  البته  می شود.  بزرگتر 
نیست که مصرف اسید چرب امگا را 

زیاد از حد افزایش دهید.
اسید چرب امگا 3 و امگا 6 هر دو نقش 

مهمی در عملکرد مغز دارند. اسید های 
امگا 6 کلسترول بد را کاهش می دهند، 
فشار خون را کنترل می کنند اما تعادل 

اسیدهای چرب بسیار اهمیت دارد.
رژیم های  در  تعادل  این  که  حالی  در 
وسترن رعایت نمی شود زیرا این رژیم ها 
سرشار از امگا 6 هستند اما امگا3 در آنها 
نتیجه  در  دارد.  وجود  مقدار کمی  به 
نسبت امگا 3 و امگا 6 بسیار پایین است و 
همین ممکن است تاثیرات مخربی روی 
ذهن بگذارد و باعث مشکالت ذهنی از 
جمله کمبود توجه، ضعف حافظه، آسیب 
دیدگی بافت مغزی در بلند مدت یا حتی 
جنون شود. پس همان طور که دیدید 
رژیم غذایی با مغز ارتباط مستقیم دارد 
منفی  تاثیرات  است  ممکن  همچنین 

روی شخصیت و هوش ما نیز بگذارد.
تاثیر محتویات معده روی احساسات 

و تفکرات
هورمون ها و مواد موجود در معده هم به 
شدت روی احساسات ما مؤثر هستند. 
گوناگونی  دلیل  به  میکروبیوم  سطح 
مشکالت  عامل  همچنین  ژنتیکی، 
ذهنی، اضطراب، استرس و کم خوابی 
پروبیوتیک  حاوی  غذاهای  می شود. 
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شناسایی ویژگی های بلوغ در نوجوانانرژیمی که فکر و مغز را بهم می ریزد
استرس و اضطراب یک دختر نوجوان 

خواهد شد.
با  مرتبط  پزشکی  نگرانی های 
دوران بلوغ در دختران و پسران :

اگرچه بلوغ یک وضعیت کامال عادی 
است و بیماری به حساب نمی  آید اما با 
این حال ممکن است برخی از شرایط 
پزشکی و بیماری ها برای اولین بار در 
این دوره بروز پیدا کنند . برخی از 
شرایط پزشکی که به طور بالقوه با 
دوران بلوغ در ارتباط هستند ، شامل 

موارد زیر می  باشند:
که  اختالل  :این  جینوکوماستیا 
مرتبط با بزرگ شدن سینه ها در پسران 
هورمونی  تغییرات  دلیل  به   ، است 
ایجاد  نوجوان  پسران  در  زودگذر 
در  معموالً  اختالل  این  که  می  شود 
سن ۱3 سالگی رخ می  دهد و در نیمی 
از پسران در دوران بلوغ شایع است.

و  چربی  غدد  التهاب   ، :آکنه  آکنه 
است که  پوست  فولیکول های موی 
پیدا  بروز  در صورت  مواقع  اکثر  در 
می  کند اما با این حال ممکن است 
در گردن ، پشت ، قفسه سینه و یا 
نواحی دیگر نیز ایجاد شود. تغییرات 
هورمونی در دوران بلوغ منجر به ایجاد 
آکنه در بسیاری از دختران و پسران 

نوجوان می  شود.
مردان  در  بلوغ  :دوره  خونی  کم 
و  )آهن(  فریتین  غلظت  افزایش  با 
است  همراه  خون  در  هموگلوبین 
مشاهده  زنان  در  افزایش  این  اما 
نمی  شود . دختران نوجوان نسبت به 
پسران تمایل کمتری به خوردن مواد 
غذایی حاوی آهن دارند و این امر در 
کنار از دست دادن خون در دوره های 
قاعدگی ممکن است دختران نوجوان 
را در معرض خطر کم خونی قرار دهد.

رشد  افزایش  دلیل  :به  اسکولیوز 
فقرات  ستون  و  بدن  استخوان های 
در دوران بلوغ، احتمال بروز بیماری 
اسکولیوز )انحنای غیر طبیعی ستون 
فقرات( در دختران و پسران نوجوان 

افزایش پیدا خواهد کرد.
مشکالت بینایی :نزدیک بینی در 
اندام های  دلیل رشد  به  بلوغ  دوران 
مرتبط با بینایی در پسران و دختران 

نوجوان افزایش پیدا خواهد کرد.
آسیب های اسکلتی و عضالنی: از 
آن جایی که طول استخوان ها قبل 
انجام  استخوان ها  تراکم  تقویت  از 
می شود ، نوجوانان بیشتر در معرض 
خطر شکستگی استخوان قرار خواهند 
که  جایی  آن  از  همچنین   . داشت 
معموالً رشد اندام ها قبل از رشد تنه 
بدن اتفاق می افتد ، ممکن است برخی 
از مفاصل با دامنه حرکتی محدود رو 

به رو شوند.
خون ریزی غیر معمول رحم :دختران 
نوجوانی که اخیراً چرخه قاعدگی خود 
را آغاز کرده اند ، ممکن است دچار 
خون ریزی نامنظم ، طوالنی مدت و یا 
سنگین قاعدگی شوند . تخمک گذاری 
شایع ترین علت خون ریزی غیر عادی 

قاعدگی در دختران نوجوان است.
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مردان  شاخص

بر ماسه ها نوشتم:
دریای هستی مـن

از عشق توست سرشار
این رابه یاد بسپار!
بر ماسه ها نوشتی:
اي همزبان دیرین،

این آرزوی پاکی ست،
اما بـه باد بسپار!

خیزاب تیزبالی ناز و نیاز مارا
می شست و پاک میکرد

بر باد رفتنی را میبرد، خاک می کرد!
دریا، ترانه خوان مست سر بر کرانه میزد

و آن آتش نهفته
در مـا زبانه می زد

محمد صدیق کبودوند
)134۲- دیواندره(

محمد صدیق کبودوند فعال حقوق 
و  ایرانی  کرد  روزنامه نگار  و  بشر 
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان  رئیس 
 ۱3۸6 سال  در  است.او  کردستان 
به  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه  در 
اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق 
حقوق  از  دفاع  سازمان  تأسیس 
بشر کردستان به ۱0 سال زندان و 
طریق  از  نظام  علیه  تبلیغ  اتهام  به 
و  بین المللی  سازمان های  با  ارتباط 
نوشتن نامه به کوفی عنان، دبیرکل 
سال  یک  به  ملل  سازمان  پیشین 
حبس محکوم شد؛ و پس از تحمل 
اردیبهشت   ۲۲ در  حبس  سال   ۱0

۱396 آزاد شد.
سردبیر  و  مدیرمسئول  کبودوند 
دو  به  که  بود  مردم  پیام  هفته نامه 
و  تهران  در  فارسی  و  کردی  زبان 
مناطق کردنشین منتشر می شد. این 
هفته نامه در سال ۱3۸3 توقیف و او 
به دلیل فعالیت در آن به تحمل شش 
ماه حبس و لغو پروانه انتشار محکوم 
تشویش  اتهام  به  همچنین  شد.او 
اذهان عمومی به ۵ سال محرومیت 

نشریه  مدیریت  و  روزنامه نگاری  از 
محکوم شد.

جایزه  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
آزار  تحت  نویسندگان  هلمن/همت 
خود سال ۲009 را به این نویسنده 
اهدا کرده است. محمدصدیق کبودوند 
در تابستان ۱99۷ همراه با تعدادی 
برای  اتحاد  سازمان  ایرانی  فعاالن  از 

دموکراسی در ایران را تأسیس کرد.
جوایز   ۲009 سال  مراسم  در 
مطبوعات بریتانیا، کبودوند به عنوان 
»روزنامه نگار بین المللی سال«برگزیده  

شد.
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رابطه بین 
هنرمندان و ابتال به آلزایمر 

آسوشیتدپرس به نقل از محققان اعالم کرده 
که احتمال ابتالی هنرمندان، به خصوص نقاشان به بیماری

 آلزایمر به مراتب بیش از افراد عادی است. 
به اعتقاد آنان، نقاشان با توجه به اینکه مدت زیادی را بدون مکالمه 

و در حالت تمرکز فردی برای انتقال ذهنیات به بوم سپری می کنند، 
خطر ابتال به بیماری آلزایمر را در خود باال می برند. درواقع، هنرهای فردی به 

واسطه قابلیت انزوا طلبی که در خود دارند، هنرمند را مستعد ورود به مراحل اولیه 
اختالالت زوال عقلی می کند.همچنین سابقه افسردگی درمان نشده نیز احتمال 

ابتال به آلزایمر را افزایش خواهد داد.از سویی عوامل محافظت کننده ای نیز وجود 
دارند که می توانند احتمال بروز و پیشرفت بیماری را کم کرده با به تأخیر بیندازند. 
یکی از آن ها، فعالیت ذهنی و افزایش سطح دانش و مطالعه افراد است.مشاهده شده، 
افرادی که مطالعه بیشتری می کنند و ذهن خود را تا سالمندی هم فعال نگه می دارند، 
احتمال ابتالی آنها به بیماری آلزایمر کمتر است. هنرمندان به دلیل روحیه درونگراتر 
و خلوت گزین تری که دارند، بیشتر در معرض آلزایمرند، به ویژه در هنرهای تجسمی.
همچنین میزان افسردگی در آنها باالتر و میل به درمان در آنها کم تر است.
فعالیت های هنری هم اغلب چندان دانش مدار نیستند و کمتر دیده می شود 
که هنرمندان زیاد اهل مطالعه باشند.چرا که زایش و خلق هنری بیش از 

آنکه به واسطه کتاب ها به دست بیاید، از جوهره و درونه هنرمند ناشی 
می شود، حتی اگر دچار آلزایمر شده باشند.آنجان چاترچی، استاد 

دانشگاه پنسیلوانیا در این باره معتقد است که وقتی کسی 
به خلق یک اثر هنری می پردازد، در حقیقت در 

حال استفاده از بخش های متفاوت مغز
 خود است. 

ز  ا یکی  دویدن 
اولین تمریناتی است که 
به ذهن هر کسی که قصد کاهش وزن 
مثال؛  طور  به  می کند.  خطور  دارد، 
این یک روش مؤثر برای فردی با ۷0 
کیلوگرم وزن است که اگر روزانه به 
مدت 30 دقیقه با سرعت ۸ کیلومتر 
کالری   ۲9۸ حدودا  بدود،  برساعت 
می سوزاند اما با این حال برخی از افراد 
با دویدن به این هدف نمی رسند، شاید 
به این دلیل که به زانو و مفصل شان 
کار  این  اینکه  یا  می شود  وارد  فشار 

خیلی زود خسته شان می کند.
1- طناب زدن - 3۷۲ کالری

طناب زدن تنها بازی محبوب کودکان 
نیست بلکه یک تمرین معمول در میان 

می باشد.  نیز  ورزشکاران  از  بسیاری 
طناب زدن می تواند یک ورزش هوازی 
به  اینکه  بر  عالوه  زیرا  باشد  عالی 
هماهنگی و زمان بندی کمک می کند، 
هر کسی می تواند آن را به بیش از یک 
روش انجام دهد و ترفندهای خود را 

در این تمرین پیاده کند.
۲- شنا کردن ) کرال ( - 4۰۹ کالری
شنا نیز یک گزینه عالی برای چربی 
سوزی و پبشگیری همزمان از بسیاری 
مؤثر  روش  یک  این  بیماری هاست. 
برای پیشگیری از دیابت، سکته مغزی 
می باشد  قلبی  های  نارسایی  سایر  و 
و عالوه براین به تقویت عضالت نیز 
کمک کرده و هیچ فشاری به زانو یا 

کمر وارد نخواهد کرد.
3- صخره نوردی - 4۰۹ کالری

صخره نوردی نیز یک روش هیجان انگیز 
سوزی  چربی  برای  کننده  سرگرم  و 
است زیرا تقریباً تمامی عضالت بدن 
را تمرین داده و باعث افزایش تمرکز و 
عملکرد بدن می شود. در واقع می توان 
گفت برای سالمت روان نیز مؤثر است.
4- فوتبال - ۶1۲ کالری در هر ساعت
برای عضله سازی و یا ساخت شکمی 

وعضالت  ران  پا،  ساق  ماهیچه   (
چهارسر ( و باالتنه ) بازو ها، کمر و 
عضالت سینه ( را شکل می دهند . به 
عنوان یک ورزش با شدت کم، گزینه 
خوبی برای زنانی است که می خواهند 
بعد از بارداری تناسب و فرم بدن خود 

را به دست آورند.
در  کالری   34۰ - بدنسازی   -1۰

ساعت
انجام  با  بدنسازی ورزشی است که 
کاهش  را  وزن تان  می توانید  آن 
دهید و عضالتی قدرتمند نیز بسازید. 
یادگیری درست بلند کردن وزنه ها و 
پایین گذاشتن آنها تاثیر بلند مدتی بر 
سالمت جسمانی تان خواهد گذاشت 
و برای تمام افراد مفید و واجب است.

11- برپی -31۶ کالری
پویاترین  از  یکی  می تواند  برپی 
زیرا  باشد  کالیستینیک  تمرینات 
جزو تمریناتی است که برای انجام 
آن نیاز به هیچ وسیله ای نداشته و 
می توان همه جا انجام داد، کافیست 
از وزن بدن خود برای انجام آن کمک 
را  بدن  تمام عضالت  برپی  بگیرید. 
درگیر کرده و به شما این امکان را 
می دهد تا بسته به شدتی که انجام 
کالری  دقیقه، ۱0  هر  در  می دهید 

بسوزانید.
1۲- هندبال -44۶ کالری

فعالیت های ورزشی بیش از بازی های 
خوب  چربی سوزی  برای  رقابتی، 
هستند. هندبال نیز از جمله مواردی 
است که بیشترین کالری را می سوزاند 
زیرا بازیکنان در طول مسابقه مدام در 

حال فعالیت و تحرک هستند.
-۱3 اسکی - 40۸ کالری در ساعت

اسکی ورزش مفید و مفرحی است 
که موجب کالری سوزی شده و انرژی 
بدن را افزایش می دهد چرا که ورزش 
در مکان هایی چون برف، بدن شما 
را وادار می کند تا خود را با محیطی 
و  اکسیژن کم وفق دهد  که دارای 
بدن با تولید سلول های قرمز خون 
انرژی  بیشتری  زمان  مدت  بیشتر 

خواهد داشت.
14- گلف- ۲38 کالری در ساعت

این ورزش احتیاج به تمرکز باالیی 
و  سوزی  کالری  بر  عالوه  و  دارد 
مدیتیشن  نوعی  چربی ها  سوزاندن 
کاهش  موجب  و  می شود  محسوب 
استرس می گردد زیرا در این ورزش 
شما باید تنها به هدف تان بیاندیشید 
این ورزش  و طبق آن عمل کنید. 
افراد دچار مشکالت سالمتی  برای 

نیز مفید است.
15- بازی با کودکان 3۷۲ کالری 

در عرض یک ساعت!
در  که  نیستیم  مجبور  درسته، 
تمرینات فیتنس وسواس پیدا کنیم 
به کاهش وزن شویم زیرا  تا موفق 
یک ساعت بازی با بچه ها کافی است 
و  بسوزانید  زیادی  کالری  مقدار  تا 
بنابراین خبر خوب برای مادرانی که 
کودک خردسالی دارند و وقت رفتن 

به باشگاه را ندارند، می باشد.

روی  دویدن  دقیقه  تکه۲0  شش 
تردمیل کارساز نیست بلکه باید شدت 
حرکات ورزشی تان را باال ببرید. بازی 
فوتبال که در آن فرد سریع و آهسته 
هوازی  تمرین های  شامل  می دود، 
کمک  به  آن  در  و  بوده  بی هوازی  و 
انقباض،  کند  و  تند  تارهای عضالنی 
سوزانده  زیادی  کالری  و  چربی ها 
ماهیچه جایگزینش می شود. و  شده 
در  کالری   ۶8۰ کوهنوردی-   -5

ساعت
که  است  مفیدی  ورزش  کوهنوردی 
عالوه بر سوزاندن چربی توانایی بدن 
را باال برده و بازوها و مچ دستان را قوی 
می کند. این ورزش برای افرادی که به 
هستند،  بزرگ  عضالتی  ساخت  فکر 

بسیار مناسب است.
۶- دوچرخه زدن -۶14 کالری

دویدن،  همانند  نیز  زدن  دوچرخه 
درصورتی که با شدت انجام شود چربی 
اضافه  داشت.  خواهد  باالیی  سوزی 
می تواند  نیز  سرعت  متناوب  کردن 

از  جدا  سواری  دوچرخه  باشد.  مؤثر 
برای  که  خوب  ورزشی  تمرین  یک 
قلب و ماهیچه ها فواید زیادی دارد ، 
یک تمرین راحت و به صرفه اقتصادی 

هم محسوب می شود.
۷- ژیمناستیک - ۲۹۷ کالری در 

هر ساعت
ورزش ژیمناستیک، ورزشی عالی برای 
ورزش  این  برای  است.  سازی  عضله 
شما باید حرکاتی مانند دراز نشست، 
پالنک یا بارفیکس را بیاموزید و آنها 
را هر روز تکرار کنید و شما به هیچ 

وسیله ورزشی احتیاج ندارید.
8- استپ ایروبیک -3۷۲ کالری

فعالیت  جذاب ترین  از  یکی  ایروبیک 
که  است  ورزشی  سالن های  در  ها 
معموالً همراه با تقویت روحیه، شدت 
متوسطی دارد. این ورزش نه تنها در 
چربی سوزی بلکه در بهبود سالمت 

قلب و عروق نیز مفید است.
لری  کا ( بیضوی  تمرینات   -۹

)335- Elliptical workout
را  خوبی  روش  بیضوی  دستگاه های 
برای ورزش کل بدن فراهم می کنند 
بدن  تحتانی  قسمت  که  طوری  به 

گوش  موم  نام  با  را  گوش  جرم 
خارجی  بخش  از  که  می شناسند 
بانام  غده  دو  می شود  ترشح  گوش 
sebaceous  و apocrine موم تولید 
می کند. موم معموالً با گرد و خاک و 
کانال گوش  و چون  است  همراه  مو 
مثل یک تنگنا عمل می کند هرچه از 
گرد و خاک و مو باشد در آن قسمت 

گیر می کند.
جرم یا همان به اصطالح چرک گوش از 
الیه بیرونی گوش ساخته شده است که 
فضایی است بین قسمت گوشتی گوش 
و الیه میانی. پوست الیه بیرونی گوش 
غده های ترشح کننده موم یا چرک را 
دارد. این ماده چسپنده بعد از تولید 
راهی به بیرون باز می کند که هنگام 

شست و شو خارج می شود.
جرم گوش وظایف مهمی ایفا می کند:

۱- حفظ رطوبت کانال گوش که خشکی 
می کند جلوگیری  گوش  خارش  و 

که  است  شیمیایی  مواد  حاوی   -۲
بین  از  را  گوش  داخلی  عفونت های 

می برد
بین پرده گوش و  3- مثل پوششی 
خارج عمل می کند وقتی گرد و خاک 
و چیزهایی دیگر وارد گوش می شوند 
اجازه نمی دهند کامال به گوش برسند.
آیا پاک کردن جرم گوش نیاز است؟

پاک کردن گوش  به  نیازی  کودکان 
ندارند و اگر منظم موها شسته شود 
برای شست و شوی گوش ها هم کافی 
است. شما می توانید گوش هایتان را با 
لیف بشویید اما از گوش پاک کن های 
برای  تیز  نوک  اجسام   ، پنبه ای 
پاک کردن گوش استفاده نکنید ، پرده 
گوش بسیار نازک و حساس است و 
خون  یا  ببینند  آسیب  است  ممکن 
بیفتد و استفاده از اجسام نوک تیز باعث 

می شود چرک ها عقب تر برود.
در بعضی کودکان از یک یا هر دو گوش 
چرک زیادی تولید می شود اگر شما هم 
اینطور هستید به پزشک مراجعه کنید.
چیزهایی که درمورد جرم گوش 

نمی دانید :
جرم گوش یکی از آن چیزهایی است 
که اغلب توجه کمی به آن می کنیم 
تا زمانی که عفونت گوش یا انسداد را 
تجربه کنیم در ادامه برخی واقعیات 
جالب موم گوش وجود دارند که ممکن 

است چیزی در این رابطه ندانیم .
جرم گوش نیز با عبارت صحیح پزشکی 
نام cerumen کاربرد دارد. خود به 

نام خود را از بافت مومی و چسبناک 
می گیرد اما موم نیست. جرم گوش به 
مقدار زیادی چربی نیاز دارد )ترشح بدن 
که بیشتر از چربی تشکیل می شود(، 
سلول های پوست، عرق و گرد و خاک.

تمیز کردن  برای  توسط گوش  جرم 
و محافظت از خودش تولید و توسط 
غدد در پوست ترشح می شود که نیمه 
تشکیل  را  شنوایی  مجاری  بیرونی 
این  در  ریز  موهای  و  موم  می دهند. 
مسیرها غبار و دیگر ذرات خارجی را 
به دام می اندازند که ممکن است به 
ساختارهای عمیق تر مانند پرده گوش 

تولید کننده قطره را 
دنبال کنید.

راه  به عنوان  شمع های درون گوش 
حلی برای از بین بردن موم از کانال های 
گوش به بازار عرضه می شوند، اما اغلب 
ضرر بیشتری نسبت به فایده آن دارند 
جای تعجب نیست، برای اینکار روشن 
کردن یک شعله نزدیک سر می تواند 
باعث سوختگی صورت، گوش بیرونی، 
پرده گوش و گوش داخلی شود. آن ها 
همچنین می توانند موم گوش را بدتر 

کنند و توصیه نمی شوند.
جرم گوش چه عملکردی در بدن 

دارد؟
در حالی که جرم گوش اغلب موضوع 
مکالمه نیست،اما برخی از عملکردهای 

مهم را انجام می دهد. موم با سلول های 
مرده پوست، کیسه های ترشحی مو و 
گرد و غبار مخلوط می شود و آهسته 
موم را از مجرای گوش بیرون می کشد.

از آنجا که مجرای گوش بن بستی ایجاد 
می کند، سلول های مرده را می توان به 
دام انداخت اگر به خاطر نوع منحصر 
به فرد از سلول های مهاجر نباشد این 
سلول ها به طور مداوم از داخل مجرای 
گوش به بیرون حرکت می کنند این به 
معنای تمیز کردن خود هستند این 
با حرکت  هفته ها  در طول  سلول ها 
طبیعی فک مثل غذا  خوردن ، صحبت، 
عطسه و سرفه، به انتقال سلول های 
مجرای گوش در امتداد مسیر کمک 
می کند.در تمام این مدت، موم پوست 
و  کرده  چرب  گوش  مجرای  در  را 
باعث جلوگیری ازایجاد ترک می شود، 
بنابراین میکروب ها نمی توانند به آن 
دسترسی داشته باشند. موم تعادل پ 
هاش اسیدی کمی دارد که باکتری ها و 
قارچ ها را از ماندن در این فضا پشیمان 
حشرات  مانع  گوش  موم  می کند 
کوچک از ساختن خانه های راحت در 

مجرای گوش می شود.

آسیب بزنند.
در حالی که افراد با جرم کم به احتمال 
زیاد خارش گوش هایی را تجربه می کنند 
که بیشتر مستعد عفونت هستند، مجرای 
گوش مسدود شده با موم می تواند باعث 
سردرد ، ناشنوایی خفیف، احساس پری 
در گوش، عفونت و مشکالت دیگر شود.

در حقیقت دو نوع موم خشک و مرطوب 
وجود دارد. موم مرطوب در میان مردم 
قفقاز و آفریقا رایج تر است و عموماً زرد 
و چسبناک است. برای آن هایی که اهل 
آسیای شرقی یا بومی آمریکایی هستند 
و  روشن  رنگ  به  معموالً  گوش  موم 

خشک است.
سفتی جرم بسته به محیط و رژیم غذایی 
متفاوت خواهد بود. اگر در یک محیط 
کثیف کار کنید ممکن است موم تیره تر 
شود. موم که در گوش قرار دارد به طور 
بود، چون کثیفی  تیره تر خواهد  کلی 

بیشتری در آنجا به دام افتاده است.
توصیه نمی شود که چیزی را در گوش ها 
فرو برید تا موم گوش را بردارید. نه تنها 

استفاده از گوش پاکن، سنجاق ها یا هر 
چیز دیگری در گوش خطرناک است، 
همچنین می تواند باعث ایجاد مشکالتی 
بیشتری شود و اینکه موم را بیشتر در 

مجاری شنوایی فشار می دهید.
شنوایی  برای  مشکالتی  می تواند  موم 
ایجاد کند زمانی که شروع به ساختن 
در گوش های می کند، فرآیندی به نام 

بهم فشردگی ایجاد می کند.
عالئم بهم فشردگی موم گوش از دست 
پری گوش،  احساس   ، شنوایی،  دادن 
خارش ، سرگیجه، زنگ زدن در گوش 
و سرفه کردن است.در واقع نیازی نیست 
کنید.  تمیز  را  خود  گوش های  داخل 
طور  به  باید  و  هستند  تمیز  گوش ها 
طبیعی راهش را از گوش به طور طبیعی 
بیرون بکشد که در این صورت می توانید 

آن را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
که  باشد  حدی  به  گوش  جرم  اگر 
باعث بروز مشکل گوش شود، پزشک 
عمومی تان را مالقات کنید تا آن را از بین 
ببرد هم چنین می توانید قطره بریزید تا 
آن را شل کنید. به طور کلی این قطره 
را دو بار در هفته به کار برید تا از موم 
گوش خالص شوید قبل از اینها دستور 

ورزش هایی که بیشتر از» دو« چربی می سوزانداطالعاتی درباره جرم گوش
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هوشمند رحیمی - پس از واقعه تلخ 
ائتالف  دست  به  ایران   ۱9۷9 فوریه 
چپ و اسالمی افتاد و همین امر سبب 
گردید تا قسمت اعظم پیشرفت هایی 
آن  از  پیش  قرن  نیم  حدود  در  که 
در دوران پهلوی حاصل گردیده بود، 
شورش  آن  جرقه های  برود.  دست  از 
زمانی زده شد که در انقالبی موسوم 
به انقالب سفید یا انقالب شاه و ملت، 
که حقوقی چون حق رای، حق نامزدی 
وزارت،  تصدی  حتی  و  پارلمان  برای 
ممنوعیت  و  بانوان  برای  طالق  حق 
ضمنی چندهمسری مردان به رسمیت 
به  مذهبی  قشر  و  شدند  شناخته 
سرکردگی مالیان این قوانین را خالف 
»دین مبین اسالم« و قوانین »ابدی و 
ازلی اهلل« دانستند. قشر چپگرای آن 
زمان ایران نیز که دستورات خود را از 
شوروی دریافت می کرد نیز فرصت را 
برای ضربه زدن به پیکر نظام سیاسی 
که  شد  اینگونه  شمرد.  مغتنم  ایران 
و  زنان  امروز،  تا  فوریه ۱9۷9  از ۱۱ 
با  مبارزه  به  ایران  در  بسیاری  مردان 
جمهوری  در  جاری  زن ستیز  قوانین 
اسالمی در ایران برخاستند و تاوان های 
بعد  سال  پرداختند.4۲  نیز  سنگینی 
در ۲۲ آوریل ۲0۲۱، به ناگاه خبری 
مدنی  فعاالن  تمام  خشم  که  می آید 
زنان  حقوق  و  بشر  حقوق  فعاالن  و 
با  اسالمی  می انگیزد: جمهوری  بر  را 
کسب 43 رای از ۵4 رای، به عضویت 
»کمیسیون موقعیت زنان« در سازمان 
ملل در می آید. این موضوع یک شوخی 
نفر  مانند آن است که یک  و  نیست 
مدافع خوردن استیک به عضویت یک 
فرد  یا یک  بیاید،  در  گیاهخوار  گروه 
معتاد به مواد مخدر به ریاست سازمان 

مبارزه با مواد مخدر منصوب شود.
ذهنی  به  اینجا  در  که  پرسشی 
کنجکاو متبادر می شود این است که 
چرا جمهوری اسالمی نباید بتواند در 
کند؟  نقش  ایفای  بین المللی  سطح 
تئوکراتیک  رژیم  است: در  این  پاسخ 
همه چیز با متر و معیار شرع سنجیده 
می شود. رژیمی  که بدیهی ترین حقوق 
نادیده  را  خود  شهروندان  از  نیمی  
می گیرد، چگونه می تواند مدعی ارتقای 
برای  باشد؟  جامعه  در  زنان  موقعیت 
روشن شدن موضوع نگاهی به قوانین 

جمهوری اسالمی ضروری است.
-در مقدمه قانون اساسی جمهوری 
دارای  زنان  که  است  آمده  اسالمی 
در  مادری  ارج  پر  و  خطیر  »وظیفه 

پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ« 
هستند و به عبارت ساده نقش زنان در 
جامعه به فرزندآوری و پرورش فرزند 

محدود می شود.
-در اصول گوناگونی از قانون اساسی در 
باب حقوق زنان سخن رانده شده است 
که همگی مقید به »با رعایت موازین 
شرعی« شده اند که ترجمان آن عبارت 
نمی توانند  هرگز  زنان  اینکه  از  است 
باشند. داشته  مردان  با  برابر  حقوقی 

-از منظر حقوق مدنی، زنان همواره 
جد  یا  پدر  از  اجازه  اخذ  به  نیازمند 
در  همسر  و  تجرد  زمان  در  پدری 
اجازه شامل  این  تاهل هستند.  زمان 
ازدواج،  حق  کار،  حق  تحصیل،  حق 
خروج  اجازه  و  گذرنامه  داشتن  حق 
از مرزهای ایران- تنها به عنوان چند 
نیز  ارث  موضوع  در  می باشد.  نمونه- 
همواره زنان نصف مردان ارث می برند 
برای  فرزند  زوجه در صورت وجود  و 
زوج یک هشتم از کل ماترک و در غیر 
اینصورت یک چهارم از کل ماترک را 
مالک می شود، در حالی که در همین 
شرایط زوج به ترتیب یک چهارم و یک 

دوم ارث می برد.
دارای  زنان  نیز  کیفری  حقوق  -در 
در  نمونه  برای  و  نبوده  برابر  حقوقی 
مادامی  تنها  مرد  و  زن  دیه،  مسئله 
که دیه متعلقه برابر با یک سوم دیه 
کامل باشد، برابر هستند و بیش بیش 
از یک سوم، دیه زنان نصف دیه مردان 
خواهد بود. در تاریخ نگارش این متن 
دیه کامل برابر است با 4۸0 میلیون 
آمریکا(،  دالر  هزار  )حدود ۲۱  تومان 
حال فرض کنیم دو پرونده در دادگاه 
در جریان است، یکی قتل یک زن و 
بیضه چپ یک  بردن  بین  از  دیگری 

مرد. دیه متعلقه به زن مقتول حدود 
در  بود،  خواهد  آمریکا  دالر  هزار   ۱0
حالی که دیه بیضه چپ مرد حدود ۱4 
هزار دالر آمریکا! یا در بحث قصاص- 
مخالف  شدیداً  نگارنده  اینکه  از  فارغ 
مردی  هرگاه  است-  قصاص  و  اعدام 
زنی را به قتل برساند، مرد را نمی توان 
قصاص یا اعدام کرد، مگر اینکه اولیای 
دم نیمی  از دیه را به قاتل بپردازند! در 
بحث تجاوز نیز اوضاع همینطور است 
دادگاه  به  تجاوز  علت  به  زنی  اگر  و 
مراجعه کند، به جهت اقرار به وقوع زنا 
مجازات می شود، حال آنکه زانی با انکار 

می تواند از زیر مجازات فرار کند.
زنان  باالی  آمار  یادآوری  پایان  در 
معترض به قوانین زن ستیز در زندان 
غیر  جرمی   که  است  ضروری  نیز 
تنها  و  نشده  مرتکب  حق طلبی  از 
معترض به نقض حقوق خود بوده اند، 
امنیت  علیه  اقدام  چون  عناوین  با  و 
ملی یا ترویج فساد و فحشا از طریق 
یا  شده اند؛  مواجه  بی حجابی،  تبلیغ 
حتا مادرانی که برای پیگیری وضعیت 
خود  شده  کشته  یا  زندانی  فرزندان 
مراجعه و روانه زندان گردیده اند مانند 
و  شیربیشه  ناهید  عربشاهی،  منیره 
آنچه  تمام  به  توجه  با  اکملی.  شهناز 
در باال آمد، عضویت جمهوری اسالمی 
در »کمیسیون موقعیت زنان« سازمان 
ملل امری مردود محسوب گشته که 
به درستی اعتراض »دیده بان سازمان 
ملل« را نیز در پی داشته است چرا که 
مقامات 43 کشوری که به این عضویت 
روشنی چشم  به  داده اند،  موافق  رای 
خود را بر موقعیت زنان در جمهوری 
اسالمی بسته و مهر تایید بر تبعیضات 

سیستماتیک علیه زنان ایران زده اند.

روز سیاه حقوق زنان عضویت جمهوری اسالمی در 
»کمیسیون موقعیت زنان« سازمان ملل متحد

 خطر حذف از بازی های المپیک باالی
 سر ورزش وزنه برداری

بین المللی  کمیته  =رئیس 
ل  مسئو گر  ا  : لمپیک ا
نی  جها ن  سیو ا ر فد
با  جدی  خیلی  وزنه برداری 
مواد  از  استفاده  گسترش 
مقابله  )دوپینگ(  نیروزا 
نکند، این ورزش از المپیک 

حذف می شود.
دختران  مسابقات  =نتایج 
وزنه بردار ایران در مسابقات 
و  پنجم  رده های  آسیایی 
ششم در وزن های مربوطه بود.

المپیک  بین المللی  کمیته  رئیس 
برای چندمین بار در ماه های اخیر به 
مسئول فدراسیون جهانی وزنه برداری 
وزنه برداری  فدراسیون های  مدیران  و 
صورت  در  داده  هشدار  کشورها 
مواد  از  وزنه برداران  استفاده  ادامه 
نیروزا )دوپینگ( حذف این ورزش از 

بازی های المپیک حتمی خواهد بود.
در  کرده:  تأکید  باخ  توماس 
جهانی  فدراسیون  مدیر  که  صورتی 
معضل   این  به  همچنان  وزنه برداری 
بزرگ بی توجه باقی بماند، به احتمال 
زیاد این ورزش قدیمی و پرطرفدار در 
المپیک ۲0۲4 پاریس جایی نخواهد 
داشت مگر آنکه نگرانی های کنونی در 
فعلی  مدیریت  بی توجهی های  مورد 
به  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون  

موضوع »دوپینگ« برطرف شود.

مایک  به  نامه ای  در   I.O.C رئیس 
جهانی  فدراسیون  سرپرست  ایرانی 
وزنه برداری، دالیلی را که می تواند به 
حذف این ورزش از بازی های المپیک 
خاطر  به  و  داده  توضیح  شود  منجر 
کمیته  توصیه های  گرفتن  نادیده 
بین المللی المپیک  و عدم تغییر راه و 
روشی که داشته، وی را مورد سرزنش 

قرار داده است.
المپیک،  بین المللی  کمیته  نظر  از 
موقت  مدیر  تخلف های  جمله  از 
این  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون 
با   I.O.C توصیه  بر خالف  که  بوده 
انجام  از  قبل  جدید  قانون  تصویب 
فدراسیون  ریاست  انتخابات  مراسم 
 ۲۸ و   ۲۷ روزهای  در  بود  قرار  که 
هفتم  و  ششم   (  ۲0۲۱ مارس  ماه 

فروردین ۱400( انجام شود، مخالفت 
کرده بوده است.

گفتنی است که مسابقات وزنه برداری 
المپیک  انتخابی  رقابت های  که  آسیا 
در  هم اکنون  و  هست  نیز  توکیو 
جریان  ازبکستان  پایتخت  تاشکند 
نیز  ایران  وزنه بردار  دختران  دارد، 
شرکت دارند و روز جمعه ۲3 آوریل 
برای  باجالنی  الناز  و  حسینی  الهام 
 ۸۱ وزن  در  خود  هم وزنان  با  رقابت 

کیلوگرم روی تخته رفتند.
یکضرب  حرکت  در  باجالنی  الناز 
وزنه های ۸۵ و 94 کیلوگرم را باالی 
سر برد و پنجم شد. الهام حسینی نیز 
در حرکت یکضرب وزنه 9۱ کیلوگرم 
را بدون مشکل باال برد و در جایگاه 

ششم قرار گرفت.

پاسداشت یاد و خاطره شاهپور علیرضا پهلوی
و  ستی  میهن پر =
ر  هپو شا ستی  و ن د ا یر ا
شد  باعث  پهلوی  علیرضا 
در  علیرضا  شاهپور  »بنیاد 
در  ایران«  مطالعات  زمینه 
ایجاد شود؛  دانشگاه هاوراد 
کمک  برای  که  بنیاد  این 
یا  ایرانی  دانشجویان  به 
ایرانی تبار توسط استادان بنام 
ایرانی چون احسان یارشاطر 
اکتور  نظیر  ایرانشناسانی  و 
شاهپور  استادان  از  اشروو 
علیرضا پهلوی تأسیس شد، 
کار  به  از سال ۲۰1۷ شروع 
کرده است. مؤسس این بنیاد 

شهبانو فرح پهلوی است.
نادر زاهدی- شاهپور علیرضا پهلوی 
با ۷ مرداد  برابر  در ۲۸ آوریل ۱966 
وی  آمد.  دنیا  به  خورشیدی   ۱34۵
بود.  پهلوی  خاندان  فرزند  سومین 
علیرضا تحصیالت ابتدایی را در مدرسه 
دربار و مدرسه رازی گذراند. شاهپور 
علیرضا تحصیالت خود را بعد از فاجعه 
۱9۷9 در دبیرستان های سنت دیوید 
شهر نیویورک و دبیرستان گری الک 
ریجیتال شهر ویلیامز سپری کرده و 
رشته  در  را  خود  تکمیلی  تحصیالت 
موسیقی دانشگاه پرینستون در مقطع 
کارشناسی به انجام رساند. وی سپس 
به خاطر عالقه به ایران، رشته تحصیلی 
خود را تغییر داد و در مقطع کارشناسی 
از  قبل  ایران شناسی  رشته  در  ارشد 

تحصیل  به  هاروارد  دانشگاه   اسالم 
پرداخت و مطالعات خود را با گذراندن 
دوره دکترای زبان های باستانی ایران به 

پایان رساند.
میهن پرستی و ایران دوستی شاهپور 
»بنیاد  شد  باعث  پهلوی  علیرضا 
مطالعات  زمینه  در  علیرضا  شاهپور 
ایجاد  دانشگاه هاوراد  در  ایران« 
به  کمک  برای  که  بنیاد  این  شود؛ 
دانشجویان ایرانی یا ایرانی تبار توسط 
احسان  چون  ایرانی  بنام  استادان 
اکتور  نظیر  ایرانشناسانی  و  یارشاطر 
علیرضا  شاهپور  استادان  از  اشروو 
 ۲0۱۷ سال  از  شد،  تأسیس  پهلوی 
مؤسس  است.  کرده  کار  به  شروع 
است. پهلوی  فرح  شهبانو  بنیاد  این 

شاهپور علیرضا پهلوی در سال های 
آخر زندگی خویش عالقمندی به ایران 
را در آموزش موسیقی ایرانی و ادبیات 
سنتی و مدرن ایران گذارند؛ خالء روحی 
و عاطفی دوری از وطن برای شاهپور 
فارسی  متن های  در  پهلوی  علیرضا 
پر می شد و وی با عالقه ی خاصی به 

می پرداخت. ایرانی  ادبیات  پیگیری 
با  پهلوی  علیرضا  شاهپور  سرانجام 
در  وطن  از  دوری  اندوه  از  افسردگی 
برابر  خورشیدی   ۱3۸9 ماه  دی   ۱4
با 4 ژانویه ۲0۱۱ در خانه شخصی اش 
در بوستون به زندگی خود پایان داد. 
خویش  پیام  در  پهلوی  فرح  شهبانو 
برای درگذشت شاهپور علیرضا پهلوی 
گفته است »هر زمان که به علیرضا فکر 
می کنم… او را پرنده ای بلندشده در 
رفتن  واکنش  در  می بینم…  آسمان 
او آنچه بیشتر به گوش می رسد، آوای 
بخشش، آشتی و همدلی است و اگر 
حاصل زندگی پسرم فقط همین میوه 

باشد، عمر پرباری داشته است.«
به  پیامی   در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
علیرضا  شاهپور  درگذشت  مناسبت 
به سبب  علیرضا  پهلوی می نویسد » 
بسیاری صفات، همواره به یاد خواهد 
ماند که مهمتر از همه ی آنها عالقه ی 
جدی او به تاریخ تمدن ایران است. او 
بود.  موفق  محقق  یک  رشته  این  در 
به همین مناسبت به دانشگاه  هاروارد 
مطالعات  که  بود  آمده  بوستون  در 
و  کند  تکمیل  را  خود  تحقیقات  و 
این زمینه که  را در  تخصص خویش 
در دانشگاه پرینستون و بعد در دانشگاه 
دهد.« توسعه  بود  شده  آغاز  کلمبیا 

با خانم رها  شاهپور علیرضا پهلوی 
لیال  ایریانا  بود و  ازدواج کرده  دیده ور 
پهلوی دختر ایشان است. بر پایه عالقه 
خاصی که وی به ایران داشت،  شاهپور 
که  بود  کرده  وصیت  پهلوی  علیرضا 
بعد از مرگ جسدش سوزانده شود و 
خاکسترش در سواحل دریای کاسپین 

پخش شود.

شاهپور علیرضا پهلوی

فرافکنی سیاسی: بیماری فرهنگی
فرافِکنی   - نقره کار  مسعود 
و  تعریف  رایج ترین  و  درساده ترین 
برداشت »خطای خود را ندیدن و آن 
است.  انداختن«  دیگران  گردن  به  را 
در معنای واژگانی، فرافکنی معناهای 
متعدد به خود دیده و به انواع گوناگون 

نیز تقسیم شده است.
در این یادداشت منظور از فرافکنی 
نوعی »بیرونسازی« حس ها و رفتارها 
به ویژه حس ها و رفتارهای ناخوشایند 
و ناپسند است،  پرتاب و بیرون انداختِن 
لغزش ها و خطاها با هدف راضی کردن 
خود و کاهش احساس گناه، اضطراب 
که  عملی  و  فکر  از  ناشی  استرس  و 
تالش  نوعی  نیز  و  است،  شده  انجام 
و  حس ها  توجیه  و  آمدن  کنار  برای 
و  خواست ها  آزاردهنده،  عاطفه های 
انگیزه ها و رفتارهایی که مورد پذیرش 
فرد و گروه فرافکن نیستند. فرافکنی 
می تواند به شکل سهیم کردن دیگران 
یا  و  خود  ناخوشایند  حس های  در 
برای کم  دیگری  به  آن  دادن  نسبت 
آزاردهنده و  ناشی ازحس  آزار  کردن 
ناخوشایند و استرس ناشی از آن نیز 

باشد.
این واژه و این نشانه بیش از هر جای 
دیگر در عرصه روانپزشکی، روانشناسی 
و روانکاوی و علوم اجتماعی به عنوان 
یک مکانیسم دفاعی مطرح و کاربرد 
را  خود  عیب  فقط  نه  فرافکن  دارد. 
حتا  بلکه  می اندازد  دیگران  گردن  به 
را  مقابل  طرف  نقص های  و  عیب ها 
نیز بر پایه خواست و میل خود بزرگ 
فرافکن   می دهد.  جلوه  غیرواقعی   و 
وقتی لغزش و خطایی مرتکب می شود، 
به ویژه آنهنگام که لغزش و خطا برمال 
می شود، سعی می کند طرف مقابل و 
مخالف خود )و حتا موضوع و فاعلی 
خیالی( را خطاکار نشان دهد و او را 
همسان و همسنگ خود یا بدتر از خود 

وانمود کند.
مکانیسم های  از  پاره ای  با  فرافکنی 
کردن،  انکار  مثل  روانی  دفاعی– 
تحریف کردن، تهاجم انفعالی، واپس 
زدن و تالش برای به فراموشی سپردن، 
نزدیکی و شباهت دارد. روش »فرار به 
میان  و  سیاست  عرصه  در  که  جلو« 
سیاسیون رایج است، یعنی در موضع 
اما از  خطاکاری و ضعف قرار داشتن 
بی خطایی و بی لغزشی، و از قدرتمند 
بودن سخن گفتن. تالش برای نشان 
موضع  از  مدیریت  و  کنترل  دادن 
همخوانی هایی  فرافکنی  با  ضعف، 
توطئه بینی  و  توطئه«  »تئوری  دارد. 
نوعی  خود  بطن  در  نیز  بد گمانی  و 

فرافکنی  نهفته دارد.

عوامل متعددی می توانند سبب بروز 
نمونه  چند  به  که  شوند  »فرافکنی« 

اشاره می کنم:
روانی  بیماری های  از  برخی   -۱
اختالل های  اضطرابی،  )اختالل های 
شخصیتی مثل شخصیت های مرزی، 
یا  اجتنابی  پارانوئید،  خودشیفته، 

دوری گزین و…(
۲- برخی عوامل فردی و اجتماعی 
تالش  ناآگاهی،  مثل  )محیطی( 
هدفمند برای به انحراف کشاندن افکار 
و اذهان مردم و سمت و سو دادن آنها 
به مسائل، موضوع ها و عوامل غیرواقعی

و  فرهنگی  عقب ماندگی   -3
دینی  تفکر  غلبه ی  با  همراه  سیاسی 
و ایدئولوژیک، و ناکامی های عقیدتی، 

آرمانی و باورهای اجتماعی و سیاسی
اعتقادی  پیش داوری های   -4

)دینی– مذهبی، ایدئولوژیک و…(
فرافکنی  به  تا  آوردم  را  مقدمه  این 
اشاره   ۵۷ بهمن  انقالب  درباره  
پیرامون  فقط  نه  فرافکنی هایی  کنم؛ 
انقالب اسالمی بلکه در رابطه با سایر 
که  سیاسی  و  اجتماعی  جنبش های 
شده اند؛  تجربه  و  دیده  ما  جامعه  در 
تجربه های تلخی که از انقالب مشروطه، 
رخدادهای سال  3۲ و شورش خرداد 

سال 4۲ برجای مانده اند.
فرافکنی را در همه عرصه های زندگی 
مردم  از  بخشی  اجتماعی  و  فردی 
سیاست  اهل  در  ویژه  به  و  ما  میهن 
و  »بیماری«  این  به  که  فرهنگ  و 
اختالل فردی و جمعی مبتال هستند 
می توان دید. آن رخدادهای سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی  را که مورد قبول 
از  ناشی  فرافکن  نیستند،  پذیرش  و 
خطای دیگران می پندارد، بی آنکه در 
مدارک  دالیل،  بتواند  ادعایش  اثبات 
این  دهد؛  ارائه  اتکا  قابل  شواهدی  و 
همان ویژگی و فکر و رفتاریست که 

مانع شناخت واقعیت می شود.
انقالب  تجربه  سیاست،  حوزه  در 
نمونه  اسالمی(  )انقالب   ۵۷ بهمن 
خوب و قابل تأملی ست. صاحب نظران 
اجتماعی  و  سیاسی  تحلیلگران  و 
ایرانی و خارجی ده ها علت برای وقوع 
از  یکی  عنوان  به   ۵۷ بهمن  انقالب 
تضادمندترین رخدادهای قرن بیستم  
نشان  روشنی  به  آنان  برشمرده اند. 
دادهاند که  در شکل گرفتن انقالب 
سیاسی،  گوناگون  عوامل   ۵۷ سال 
اقتصادی ، فرهنگی و مذهبی، و نیز 
نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و مذهبی مختلف  نقش ایفا کرده اند.
پهلوی،  رژیم  لغزش های  و  خطاها 
از  بزرگی  لغزش های بخش  و  خطا ها 
روشنفکران سیاسی و فرهنگی، خدعه  
آخوندها،  و  روحانیون  فریبکاری  و 
نقش مخرب و فاجعه آفرین  بسیاری 
از حزب ها، سازمان ها و شخصیت  های 
سیاسی چپ، میانه )ملی( و راست، و 
عوامل بیرونی و بین المللی در پیدایی 
اما  داشته اند.  سهم  اسالمی  انقالب 
کیست این واقعه را همه جانبه و بدون 
نقش  و  باشد  کرده  بررسی  تعصب 
خویش را نیز در بروز این واقعه دیده 

باشد؟
این  وقوع  جریانی  هر  و  کس  هر 
انقالب و نکبت های ناشی از آن را به 
گردن دیگری می اندازد و این همان راه 
و روش و روندیست که مانع شناخت 
دقیق این پدیده و درس گرفتن از آن 
شده است. فرافکن راه بررسی و نقد 
عدم  دلیل  به  و  می بندد  را  سازنده 
عالقمندی به شناخت واقعیت و دست 
و  حوصله  فقدان  حقیقت،  به  یافتن 
صبوری الزم و نیز تعصب ورزیدن به 
و میل و خواست خود  اعتقاد  و  نظر 
امان نمی دهد پدیده انقالب بهمن ۵۷، 
و یا هر رخدادی که بر وفق مراد  او 
واقعی  و  درستی  به  نیست،  و  نبوده 
بررسی و شناخته شده و از لغزش ها 

و خطاها درس گرفته شود.
غرض ورزاِن  و  شکست خوردگان 
و  عقیدتی  سیاسی،  عرصه های 
آرمانخواهی های اتوپیائی غیرمسؤالنه 
و با نادیده گرفتن پیوندهای تنگاتنگ 
اجتماعی،  و  تاریخی  پدیده های 
و  رخدادها  علل  و  می کنند  فرافکنی 
حوادث را بیرون از خود، فقط به عوامل 
داخلی و خارجی نسبت می دهند. این 
و  راه درس گرفتن  فقط  نه  نگاه  نوع 
تجربه آموزی نیست بلکه سبب تشدید 
درگیری های اجتماعی و بروز و تشدید 
خشم و خشونت و خصومت میان افراد 

و گروه های اجتماعی می شود.

آژانس بین المللی ضددوپینگ

مسعود نقره کار
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مقامات ایران بهائیان را  از خاکسپاری
 شایسته و با احترام باز می دارند

=بهائیان مجبور به انتخاب 
غیرممکن  گزینه هایی  بین 
شده اند. یا باید از فضای باریک 
بین گورهای موجود برای دفن 
عزیزان شان استفاده کنند و 
یا از زمین محل دفن گورهای 
دعا  ا مقامات  که  جمعی 
تخلیه شده  اخیراً  می کنند 
محل  گورستان،  این  است. 
دفن هزاران زندانی سیاسی 
اولیه  در سال های  که  است 
انقالب اسالمی اعدام شدند. 
همچنین حداقل 5۰ بهائی که 
در کارزار سیستماتیک آزار و 
سرکوب بهائیان ایران به دلیل 
مذهبی شان جان  اعتقادات 
خود را از دست داده اند، در 
این بخش از گورستان خاوران 

به خاک سپرده شده اند.
به گزارش سرویس خبری جامعه جهانی 
و  آزار  دهه  چندین  ادامه  در  بهائی/ 
سرکوب بهائیان ایران، از گهواره تا گور، 
اکنون مقامات ایران بهائیان تهران را از 
به خاک سپردن عزیزان شان در محلی 
خاوران  گورستان  در  این  از  پیش  که 
تهران به آنها اختصاص داده شده بود 
و هتک حرمت  تخریب  کرده اند.  منع 
از  بخشی  ایران  در  بهائیان  گورستان 
و  آزار  برای  دولت  دیرینه ی  سیاست 

سرکوب بهائیان ایران است.
اسالمی  انقالب  از  ایران پس  حکومت 
۱9۷9، حرمت شکنی و در برخی موارد 
تخریب گورستان بهائیان را در تهران و 

سایر نقاط کشور آغاز کرد.
در  بهائیان  گورستان  سال ۱9۸۱،  در 
تهران )گلستان جاوید( مصادره و بیش 
از ۱۵000 قبر آن تخریب گردید. پس 
از آن قطعه زمینی موسوم به »لعنت آباد« 
به بهائیان اختصاص داده شد. با این حال، 
بهائیان  به  زمین  این  فروش  از  دولت 
خودداری کرد و از آن زمان قیمت هر 
قطعه قبر را برای خاکسپاری به میزان 

قابل توجهی افزایش داده است.
زمین گورستانی که برای بهائیان در نظر 
گرفته شده برای چندین دهه کافی است. 
سازمان  حراست  مأموران  حال  این  با 
را  خاوران  گورستان  که  بهشت زهرا، 
مدیریت می کند، استفاده از این زمین 
را برای بهائیان ممنوع کرده اند. گزارش 
شده است که یکی از مأموران حراست، 
بهائیانی را که سعی در استفاده از این 

زمین داشتند تهدید کرده است.
بین  انتخاب  به  مجبور  بهائیان  اکنون 
گزینه هایی غیرممکن شده اند. یا باید از 
فضای باریک بین گورهای موجود برای 
دفن عزیزان شان استفاده کنند و یا از 
که  گورهای جمعی  دفن  زمین محل 
مقامات ادعا می کنند اخیراً تخلیه شده 
است. این گورستان، محل دفن هزاران 
است که در سال های  زندانی سیاسی 
شدند.  اعدام  اسالمی  انقالب  اولیه 
همچنین حداقل ۵0 بهائی که در کارزار 
بهائیان  سرکوب  و  آزار  سیستماتیک 
ایران به دلیل اعتقادات مذهبی شان جان 
خود را از دست داده اند، در این بخش از 
گورستان خاوران به خاک سپرده شده اند.

جامعه  نماینده  عالئی،  دیان  خانم 
بین المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو، 
گفت: »منع افراد از خاکسپاری با عزت 
و احترام عزیزان شان در شرایطی که آنها 
در غم و اندوه هستند، عملی غیرانسانی 
درگذشتگان  همه  برای  بهائیان  است. 
احترام قائلند و با توجه به اینکه جامعه 
هتک  با  متوالی  دهه های  طی  بهائی 
بوده  روبرو  حرمت گورستان های خود 
است، نمی خواهد با دفن عزیزان خود 
در محل سابق خاکسپاری دیگران، هیچ 

فرد دیگری همان درد را تجربه کند.«
خانم عالئی افزود: »خاکسپاری شایسته و 
با احترام بر اساس قوانین مذهبی یک فرد 
از اساسی ترین حقوق بشر است. مقامات 
ایرانی باید به آن احترام بگذارند و بهائیان 

را از این حق باز ندارند.«
برای اطالعات بیشتر:

دینی  اقلّیت  بزرگ ترین  بهائیان   •
طی  و  هستند  ایران  در  غیرمسلمان 
و سرکوب  آزار  4۲سال گذشته هدف 
سیستماتیک حکومت بوده اند که سازمان 
ملل گزارش آن را به طور گسترده ای 
منتشر کرده است. بیش از ۲00 بهائی 
پس از انقالب ۱9۷9 اعدام شده اند و از 
دهۀ ۱9۸0 از حق تحصیل در دانشگاه ها 
از  امرار معاش محروم هستند،  و حق 
دولتی هتک حرمت  رسانه های  طرف 
شده اند و حتی گورستان هایشان مورد 

بی احترامی واقع می شود.
به  ایران  در  بهائیان  و سرکوب  آزار   •
طور گسترده در وب سایت خانۀ اسناد 
بهائی ستیزی در ایران مستند شده است.

• در اوایل سال ۲009، جمعی از افراد 
بخشی  بولدزر  از  استفاده  با  ناشناس 
»قبرستان  آن  به  که  را  گورستانی  از 
ویران  می گویند  )لعنت آباد(  کفار« 
کردند. این بخش محل دفن بسیاری 
از افرادی است که در سال های اولیۀ 

انقالب اعدام شدند.

طرحی درباره آزار و اذیت و سرکوب وحشیانه ی بهاییان ایران توسط 
جمهوری اسالمی

=در صورت تصویب نهایی 
طرحی که در اواخر فروردین 
به  خبری  سکوت  در   14۰۰
ل  سا ر ا ن  نگهبا ی  ا ر شو
سه  حضور  با  شورایی  شد، 
وزارت  از  متخصص  پزشک 
قوه  از  فقیه  بهداشت و سه 
در  می شود.  ایجاد  قضاییه 
از  موضوعاتی  میان،  این 
جمله تعیین »حرج مادر« را 
فقیه تعیین می کند و تصمیم 
نخواهد  تعیین کننده  مادر 
بگوید  مادر  اگر  یعنی  بود 
امکان نگهداری کودک مبتال 
یا  جسمی   نارسایی های  به 
ذهنی را ندارد، کافی نیست 
و در نهایت قاضی باید به این 
تشخیص و تصمیم برای مادر 

برسد!
گر  ا نیست  م  معلو « =
حذف  غربالگری  تست های 
شوند و این امکان از والدین 
تفاقی  ا چه  شود  گرفته 
در  اینکه  ضمن  می افتد؛ 
تست  می گویند  دنیا  تمام 
است،  داوطلبانه  اسکرین 
این  انجام  در  اجباری  هیچ 
هیچ  ندارد،  وجود  تست ها 
خانواده  نمی تواند  پزشکی 
را وادار کند. بعد از تشخیص 
می زنیم  حرف  خانواده  با 
موضوع  هم  سقط  بحث  و 
داوطلبانه است و با انتخاب 
خانواده است، بنابراین طرح 
غربالگری بیماری های ژنتیک 
که  نبوده  اجباری  هیچگاه 
را  بودنش  اجباری  بخواهند 
منع کنند! اینها امکاناتی در 
پدر  که  بوده  آزمایشگاه ها 
و مادرها می توانند استفاده 

کنند.«
غربالگری   - زاده  رمضان  فیروزه 
اطمینان  ایجاد  منظور  به  بارداری 
سالم  فرزند  تولد  از  والدین  خاطر 
سونوگرافی،  و  خون  آزمایش  شامل 
ماه  درسه  را  جنین  وضعیت سالمت 

اول بارداری نشان می دهد.
»سقط درمانی  قانون  اساس  بر 
ناقص الخلقه«  و  ناهنجار  جنین های 
که سال ۱3۸4 توسط مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان تصویب شد، 
در  می توانستند  باردار  زنان  تمامی  
طی  آزمایش  انجام  با  تمایل  صورت 
برای  بارداری   ۱3 تا   ۱۱ هفته های 
بررسی آسیب های ژنتیک جنین تحت 

غربالگری یا آزمایش قرار بگیرند.
این قانون به زنان باردار که جنین با 
نقص کروموزومی یا آسیب های شدید 
صورت  در  می کنند  حمل  جسمی  
»عسر و حرج قبل از ولوج روح« )4 
ماهگی( از سوی پزشکی قانونی پس 
تشخیص  تست های  توسط  اثبات  از 
قطعی اجازه سقط جنین می داد اما با 
مصوبه  ی ۲6 اسفند ۱399 کمیسیون 
خانواده«  تعالی  و  »جمعیت  ویژه 
مجلس شورای اسالمی در قالب طرح 
»جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« 
به  مبتال  جنین های  سقط  مراحل 
بیماری های سنگین جسمی و دارای 
مشکالت کروموزومی و حتا پیشگیری 

از بارداری سخت تر می شود.
حذف  از  جدا  طرح،  این  اساس  بر 
و  غربالگری  طرح  بودن  اجباری 
»جوانی  طرح  قالب  در  آزمایش 
ارائه  خانواده«،  از  و حمایت  جمعیت 
از  جلوگیری  وسایل  و  داروها  رایگان 
بارداری در مراکز بهداشتی نیز با هدف 
خامنه ای  علی  سیاست های  تحقق 
بر  مبنی  اسالمی  جمهوری  رهبر 

افزایش جمعیت ممنوع شده است.
این طرح  نهایی  در صورت تصویب 
اواخر فروردین ماه در سکوت  که در 
خبری به شورای نگهبان ارسال شد، 
شورایی با حضور سه پزشک متخصص 
قوه  از  فقیه  بهداشت و سه  وزارت  از 
میان،  این  در  ایجاد می شود.  قضاییه 
»حرج  تعیین  جمله  از  موضوعاتی 
مادر« را فقیه تعیین می کند و تصمیم 

سندروم داون در جمهوری اسالمی نه »یک تفاوت«
 بلکه »یک معضل« است!

یعنی  بود  نخواهد  تعیین کننده  مادر 
اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک 
مبتال به نارسایی های جسمی  یا ذهنی 
نهایت  در  و  نیست  کافی  ندارد،  را 
قاضی باید به این تشخیص و تصمیم 

برای مادر برسد!
و  طرح  این  موافقان  مقابِل  در 
افرادی نظیر رئیس اداره ژنتیک دفتر 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت 
که ادعا می کند »موضوع سقط جنین 
جنین  سالمت  غربالگری  و  مبتال 
نیست«،  جمعیتی  توسعه  اولویت 
با  که  معتقدند  طرح  این  مخالفان 
اجرای آن سالمت عمومی  جامعه به 
خطر می افتد و آمار جنین های دارای 
نارسایی های جسمی  و ذهنی افزایش 

خواهد یافت.
رییس انجمن ژنتیک پزشکی ایران 
در نامه ای به مجلس شورای اسالمی 
غربالگری  نتایج  درباره  آمارهایی  به 
از  اشاره کرده و گفته است در بیش 
۸0 هزار مراجعه طی یکسال، حدود 
پنج  معادل  نفر،   ۲00 و  هزار  چهار 

درصد، »ریسک باال« داشته اند.
گزارش  این  در  ما  که  پزشک  یک 
اختصاری ب.م. مسائلی  نام  با  از وی 
اطفال  متخصص  دکتر  می پرسیم،  را 
تهران  در  بیمارستانی  در  شاغل  و 
است و در این زمینه به کیهان لندن 
می گوید: »تست های غربالگری نه تنها 
مشکالت کروموزومی بلکه بسیاری از 
بیماری های مهم را تشخیص می دهد 
عضالنی  عصبی  بیماری های  نظیر 
به  تولد  از  بعد  را  نوزاد  می تواند  که 
تدریج از پای درآورد، و یا بیماری های 
ذخیره  ای که بیشتر برای کبد مشکل 
ایجاد می کند، همچنین بیماری هایی 
که  هیدروسفالی  و  آنانسفالی  مثل 
مربوط به سیستم اعصاب است و نوزاد 
۱00 درصد بعد از تولد می میرد و اگر 
سقط جنین انجام نشود در هر صورت 
می میرد، چون جنین مغز ندارد. این 
با  که  است  واضحی  بسیار  نمونه های 

آزمایش می توان تشخیص داد.«
این  مشکالت  و  داون  سندرم 

کودکان و والدین آنها
دکتر ب.م. تمرکز سیستم غربالگری 
را بیشتر بر روی مشکالت کروموزومی 
و  می داند  داون  سندرم  به خصوص 
معتقد است: »سندرم داون شایع ترین 
سندرم کروموزومی است که به خاطر 
بقای بعد از تولد، مشکالت زیادی برای 

کودک و خانواده به وجود می آورد.«
از  پس  که  حالیست  در  اینهمه 
غربالگری  منع  بحث  شدن  مطرح 
با  کودکان  تصاویر  از  بیلبورد هایی 
نقاط مختلف شهر  در  داون  سندروم 
آنها  بر  که  می کند  خودنمایی  تهران 
یک  داون  »سندروم  چون  مضامینی 
عبارت  به  می شود.  تبلیغ  تفاوت« 
دیگر مسئوالن شهرداری بدون توجه 
مبتال  و مشکالت کودکان  مسائل  به 
»یک  بر   کروموزومی  عارضه  این  به 
تفاوت« بودن آن تأکید می  کنند بدون 
آنکه دستگاه های مسئول برای آموزش 
و پرورش و تأمین امکانات الزم برای 
حالی  در  آنهم  بکوشند  کودکان  این 
نظام  ساختاری  ناکارآمدی  اساسا  که 
حاکم بر ایران، قادر به تأمین و پرورش 
نیست  عارضه ها  این  بدون  کودکانی 
چه برسد به آنکه برای کودکان وافراد 

مبتال به سندروم داون تالش کند!
می دهد  توضیح  ب.م.  دکتر 
اسکرینینگ  یا  غربالگری  »تست های 
اغلب  و  بارداری  نخست  ماه های  در 
تا قبل از ۱3 هفتگی انجام می شوند. 
مادر  این  می گوییم  تست ها  این  در 
مثاٌل در معرض خطر این مشکل قرار 
دارد. به خانواده پیشنهاد می کنیم که 
تست های دیاگنوستیگ یا تشخیصی 

انجام دهند که کمی  تهاجمی ترند و 
خانواده انتخاب می کند که این تست 
را انجام بدهد یا ندهد و به وسیله این 
گفت  می توان  قطعا  که  تست هاست 
ضمن  نه.  یا  دارد  مشکل  جنین  که 
اینکه وقتی می گوییم این نوزاد مشکل 
دارد، سقط جنین را به اختیار خانواده 
صبر  می توانند  آنها  یعنی  می گذاریم 
بیاید  دنیا  به  بچه  ای  چنین  و  کنند 
کنند.  سقط  را  جنین  می توانند  یا 
هیچکس چنین خانواده هایی را مجبور 
به سقط جنین نمی کند، ولی وظیفه 
ماست که وقتی بیماری را تشخیص 
خانواده  برای  را  مشکالتش  می دهیم 

بیان کنیم.«
»تست های  می دهد:  ادامه  او 
دارند  خطا  تنهایی  به  اسکرینینگ 
به  اسکرینینگ  تست های  اگر  اما 
انجام  تشخیصی  تست های  همراه 
شوند قطعیت معادل 9۵ درصد برای 
مشکالت کروموزومی به خصوص داون 
دارند؛ ۵ درصد هم احتمال خطا دارد 
که آن را می گذاریم به عهده انتخاب 
خانواده. شیوع سندرم داون تقریباً بین 
یک در 600 تولد زنده است. بچه هایی 
ممکن  ذهنی  عقب ماندگی  با  که 
از  باشند،  داشته  طوالنی  عمر  است 
شخصیت  شکل گیری  و  هوش  نظر 
اجتماعی عقب می مانند؛ آنها ضریب 
دارند.  درصد   ۵0 تا   30 بین  هوشی 
دوران  در  توانایی هایی  است  ممکن 
کودکی به دست بیاورند اما در دوران 
آنها  به  بیشتر  نمی توان  بزرگسالی 
آموزش داد. در هر صورت، برای سقط 
وجود  زیادی  سختگیری های  جنین 
دارد و مثال نابینایی، ناشنوایی، نداشتن 
انگشت، نداشتن دست و پا هیچکدام 

شامل موارد سقط نمی شوند.«
به تأکید وی، این پدر و مادر هستند 
با سقط جنین  که تصمیم می گیرند 
موافقت یا مخالفت کنند؛ کودک مبتال 
یکسری  تحت  باید  داون  سندروم  به 
بگیرند؛  قرار  اطالعات  و  آموزش ها 
هوشی  بهره  که  بدانند  باید  والدین 
از  کمتر  درصد  تا 60  فرزندشان ۵0 
کودکان دیگر است؛ این بچه ها توانایی 
یادگیری و مهارت های اجتماعی شان 
داون  سندرم  کنار  در  و  است  کمتر 
مثل  دیگر  فیزیکی  مشکالت  دچار 
نیز هستند و  مشکالت قلبی و غیره 

همیشه باید تحت نظر پزشک باشند.
و  دقت  خانواده ها،  تصمیم 

هزینه های غربالگری
نقص های  از  برخی  غربالگری 
تشخیص  را  ژنتیک  و  کروموزومی 
سقط  یا  جنین  حفظ  اما  می دهد 
جنین با اختالل کروموزومی انتخاب 
خانواده است؛ موضوعی که دکتر ب.م. 
نیست  »معلوم  می کند:  تاکید  آن  بر 
اگر تست های غربالگری حذف شوند 
شود  گرفته  والدین  از  امکان  این  و 
در  اینکه  ضمن  می افتد؛  اتفاقی  چه 
اسکرین  تست  می گویند  دنیا  تمام 
داوطلبانه است، هیچ اجباری در انجام 
این تست ها وجود ندارد، هیچ پزشکی 
نمی تواند خانواده را وادار کند. بعد از 
و  با خانواده حرف می زنیم  تشخیص 
بحث سقط هم موضوع داوطلبانه است 
بنابراین  است،  خانواده  انتخاب  با  و 
ژنتیک  بیماری های  غربالگری  طرح 
بخواهند  که  نبوده  اجباری  هیچگاه 
اینها  کنند!  منع  را  بودنش  اجباری 
امکاناتی در آزمایشگاه ها بوده که پدر و 

مادرها می توانند استفاده کنند.«
متخصص  پزشک  یک  ن.خ.  دکتر 
این  در  نیز  تهران  ساکن  ژنتیک 
اول  ماه  سه  »در  می گوید:  زمینه 
توانایی  غربالگری  آزمایش  با  بارداری 
و  کروموزومی  نقص های  شناسایی 
ماه  سه  در  دوم  مرحله  در  و  ژنتیک 

بیشتر   و  آزمایش های دقیق تر  با  دوم 
شناسایی  را  جنین  ابتالی  می توانیم 

کنیم.«
دقت  درباره  ژنتیک  متخصص  این 
ایران  در  غربالگری  آزمایش های 
به میزان کافی  می گوید: »اگر فردی 
برای انجام چنین تست هایی آموزش 
تشخیص  است  ممکن  باشد  ندیده 
تست های  در  بدهد.  نادرستی 
درصد   9۵ تا   90 بین  آزمایشگاهی 
اطمینان را لحاظ می کنیم و ۵ درصد 
طبیعی  کاماًل  آزمایشگاهی  خطای 
است. بنابراین تشخیص برای سندروم 
است.  درست  درصد   90 تا  داون 
تمام تست ها وجود  در  احتمال خطا 
دارد اما اینکه گفته می شود غربالگری 
اثرات روانی دارند درست نیست. خود 
بدن  برای  نامعمول  بارداری شرایطی 
تحت  باردار  زن  می کند.  ایجاد  زن 
اما  می گیرد  قرار  زیادی  آزمایش های 
اینکه مادر به خاطر غربالگری آسیب 
نیست.  قبول  قابل  ببیند  روحی 
طبیعی است که اگر نتیجه تست برای 
بیماری های مربوطه مثبت باشد بسیار 
دردناک است و نه تنها مادر بلکه پدر 
نیز ممکن است دچار افسردگی بشود. 
و  علمی   مالحظات  با  تست  نتیجه 
انسانی با مادر و پدر در میان گذاشته 

می شود.«
بودن  باال  دلیل  به  دیگر،  سوی  از 
هزینه تست های غربالگری شرکت های 
بیمه در ایران این هزینه ها را بر عهده 
نمی گیرند. بنابراین این نگرانی وجود 
دارد که در صورت تصویب این طرح، 
بسیاری از زنان خانواده های کم درآمد 
نتوانند این آزمایش ها را انجام دهند و 
احتمال تولد نوزادان مبتال به بیماری 
در  سنگین  معلولیت های  و  ژنتیک 
خانواده های تنگدست بیشتر می شود. 
از سوی دیگر این محدودیت ها برای 
افزایش  باعث  قانونی،  جنین  سقط 
سقط های ناامن و خطرناک خواهد شد.

معتقد  زمینه  این  در  ن.خ.  دکتر 
تحت  غربالگری  »آزمایش های  است: 
بیمه های پزشکی قرار نمی گیرند که 
و  بهداشت  سیستم  نقص  بیانگر  این 
درمان کشور است که این آزمایش ها 

را جدی نمی گیرند.«
گروه  دانشیار  شریعتی  محمد 
گروه  مدیر  و  اجتماعی  پزشکی 
آموزشی پزشکِی خانواده دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در دی ماه 99 در گفتگو 
با ایسنا هزینه نگهداری و آموزش یک 
فرد مبتال به سندرم داون را با استفاده 
یافته  توسعه  کشورهای  داده های  از 
ادعا  و  بیان  دالر  430هزار  از  بیش 
کرد: »هزینه کشف یک مورد سندروم 
داون تقریباً ۱9۸ برابر هزینه نگهداری، 
آموزش و… یک فرد مبتال به سندروم 
داون در طول زندگی اش خواهد بود!«

ادعای  این  به  اشاره  با  ن.خ.  دکتر 
می کند:  اضافه  شریعتی  محمد 
آزمایش  هزینه  می کنند  ادعا  »اینکه 
غربالگری بیشتر از هزینه نگهداری و 
معلولیت  با  بزرگ کردن یک کودک 
سنگین و بی درمان و دارای مشکالت 
است،  داون  سندروم  نظیر  ژنتیک 
ادعایی غیرعلمی  و خنده دار است. مگر 
والدین یک فرزند دارای سندرم داون 
فقط درگیر هزینه های مالی هستند؟ 
روحی،  فرسایش  عاطفی،  هزینه های 
انرژی و زمان و آموزش های فرزندپروری 
برابر  چندین  مادرها  پدر  این  برای 
است.« سالم  و  طبیعی  بچه های 

در هر حال، حذف طرح غربالگری 
بیماری های ژنتیک در عمل چیزی جز 
رواج سقط های غیرقانونی و خطرناک 
بدون نظارت پزشکان متخصص و به 
خطر افتادن جان مادران و همچنین 
افزایش کودکانی که با وجود بیماری 
تأمین  از  توانایی های الزم  نداشتن  و 
همچنین  و  زندگی  اولیه  نیازهای 
برخوردار  الزم  پرورش  و  آموزش 
آزمایش ها  این  بود.  نخواهد  نیستند، 
پیشرفته  کشورهای  همه  در  تنها  نه 
چنین  اگر  بلکه  می شود  انجام  نیز 
کودکانی به دنیا بیایند، تا حد ممکن 
امکانات الزم در اختیار آنها و والدین 
نداشتن  وجود  با  تا  می گیرد  قرار 
با دیگران، یک  برابر  و  شرایط عادی 
حقوق  از  برخوردار  و  عادی  زندگی 
آیا  باشند.  داشته  دیگران  با  برابر 
می توان مدعی وجود چنین شرایطی 
جمهوری  حکومت  تحت  ایران  در 

اسالمی شد؟!

ظریف و فایل صوتی اش

بحث و حدس و گمان بر سر یک فایل صوتی از یک مصاحبه ویدئویی 
که هفته گذشته در رسانه  های خارج کشور منتشر شد همچنان ادامه دارد 
و به نظر می رسد پیامدهای آن دامان خود نظام را گرفته است آنهم در 
حالی که ظریف در این مصاحبه تقریبا فقط به چیزهایی اعتراف کرده که 

کمتر کسی نمی داند.



از  ایران«  احمد کسروی در »تاریخ مشروطه 
حیدر عمواوغلی چنین یاد می کند:

»اتابک، چنان که از رفتارش پیدا شد، پافشاری 
به برانداختن مشروطه می نمود و راستی آن است 
نیروی  گردانیده  تباه  را  نمایندگان  بیشتر  که 
مجلس را از دستش گرفته بود. این به بسیاری 
از آزادیخواهان سخت می افتاد و این بود آرزوی 

کشتن او را می کشیدند.
در این هنگام  در تهران یک مرد آزادیخواهی 
می زیست که خود جوان ولی بسیار دلیر و کاردان 
می بود و سپس یکی از پیشروان شورش ایران 
گردید. این جوان چون در کارخانه برق حاجی 
امین الضرب کار می کرد و مهندس آنجا می بود 
حیدرخان برقی شناخته می شد. ولی چون در 
سالهای دیرتر، حیدر عمواوغلی شناخته شد ما 

نیز او را به همین نام خواهیم خواند.
ولی  بوده  سلماس  مردم  از  اوغلی  حیدر  این 
در قفقاز بزرگ شده، در تفلیس درس مهندسی 
برق می خوانده، دربارۀ آمدن او به ایران چنین 
می گویند که چون  یک دو سال پیش از مشروطه، 
رضایوف که یکی از بازرگانان تبریز می بود، چنین 
می خواهد که به بارگاه مشهد چراغ برق بکشاند 

نیاز  این کار به یک مهندس مسلمانی  برای  و 
می بوده، حیدر عمواوغلی را که سالش بیش از 
بیست نبوده از تفلیس به مشهد می آورد و سپس 
عمواوغلی از آنجا به تهران آمده در کارخانۀ برق 
اینجا به کار می پردازد و چون شورش مشروطه 

پدید می آید یکی از هواداران آن می گردد.
در سال دوم مشروطه که در تهران انجمن هایی 
برپا می گردید یک انجمن نیز آذربایجانیان به نام 
انجمن آذربایجان بنیاد نهادند که می باید گفت 
نیرومندترین و بکارترین انجمن  می بود و چنین 
پیداست که با کمیتۀ اجتماعیون عامیون ایرانیان 

قفقازی هم بستگی داشت.
کشتن  اوغلی  حیدرعمو  این  هست  هرچه 
اتابک را به گردن می گیرد و چنین می گویند که 
این کار،  برای  تقی زاده هم آگاهی می داشته و 
عباس آقا را که جوان خونگرم غیرتمندی می بود 
برمی گزیند و دستور کار را می دهد. و آن روز که 
عباس آقا تیر انداخت حیدر عمواوغلی خود در 
جلو بهارستان می بوده و می گویند برای کمک 
به عباس آقا ریگ به چشم سربازان می پاشیده 
ولی دانسته نیست تا چه اندازه راست است. آن 
انجمن نمره 4۱ که در کارت جیب عباس آقا یاد 
شده جز یک نام نبوده است. ما با همۀ جستجو 
از چنان انجمنی آگاهی نیافته ایم. این نام مایۀ 
ترس هزاران کسان گردید و صدها کسان  دعوی 
به همبستگی با آن انجمن نمودند. با این حال 

بنیادی نداشت.«
مهدی بامداد در شرح حال حیدرخان می نویسد:

علی  میرزا  و  مظفرالدینشاه  را  »حیدرخان 
اصغرخان صدراعظم در مراجعت شاه از سفر اول 
به اروپا در سال ۱3۱۸ هـ . ق. به معرفی چند نفر 
به عنوان مهندس برق در بادکوبه استخدام کردند و 
برای دایر کردن کارخانۀ چراغ برق در همان سال 
به مشهد فرستادند و او پس از چند سالی اقامت 
در آنجا،  به تهران آمد و پس از پنج ماه بیکاری، 
ابتدا در ماشین خانه راه آهن حضرت عبدالعظیم، 
و  ایران  نقل  و  روسی حمل  تجارتخانه  در  بعد 
سپس در ادارۀ چراغ برق مرحوم حاج حسین آقا 
امین الضرب استخدام شد و کارهای الکتریسیته 
)برق( و سرکشی  به امور آن به عهدۀ وی محول 
کردن  پیدا  کار  در  اوقات  تمام  در  و  گردید 
استبدادی  سلطنت  برضد  برای  شورش  مردم 
و توطئه برای قتل سران استبداد مشغول بود 
چنانکه بمب هائی که در خانۀ میرزا احمدخان 
عالءالدوله و پشت دیوار خانۀ وزیر  مخصوص 
و در خیابان پستخانه در سر راه محمدعلیشاه 
انداخته شد و ترکید و قتل شکراهلل خان شجاع 
و پسرش خانباباخان شجاع لشکر  مرندی  نظام 
همه به دستیاری او بود و در توطئۀ قتل اتابک نیز 
دخالت داشت.  م. ق. هدایت در کتاب خاطرات 
و خطرات تألیف خود، راجع به انداختن بمب در 
خیابان اکباتان در سر راه محمدعلیشاه نظرش 
می نویسد: باب  این  در  و  است  دیگری  جور 

»پس از رفتن شاه به مجلس و سوگند یاد کردن 
که انتظار آرامش و سازش می رفت بمب رضاخان 
شجاع لشکر چه بود و چه جهت داشت که شاه 
عصبانی و مأیوس نشود، رضاخان شجاع لشکر 

پس از آن عمل به خاک ترکیه متواری شد. در 
دورۀ قیام به تبریز آمد و پس از قیام با الهوتی 
به روسیه رفت. در آن موقع حیدر عمو اوغلی 
محاکمه می شد«. و بطور کلی حیدر عمو اوغلی 
مشروطیت  زمان  انقالبی  شورش های  تمام  در 
دست داشته و نسبت به کشتن مخالفین آزادی 
کوچکترین خوفی یا تردیدی به خود راه نمی داده 
است. حیدر خان زبان های گرجی، ارمنی و روسی 
را مانند زبان مادری خود می دانست و زبان ترکی 
و فارسی را که بر این سه زبان عالوه کنیم باید 
گفت که نامبرده به پنج زبان بخوبی آشنا بوده و 
نفوذ روحی فوق العاده ای داشته تا آنجا که هرکس 
را با یک کلمه طوری مجذوب و منقلب می نمود 
که فدائی او شده و به امر او به هر کاری  اقدام 
می نمود و حتی نفوذ خود را در ستارخان سردار 
ملی هم به کار برده و آن قهرمان نامی همیشه 

می گفت هرچه عمو اوغلی بگوید همان است.
پس از توپ بستن مجلس از طرف محمدعلیشاه، 
آنجا  در  و  درآورده  بادکوبه  از  سر  حیدرخان 
به واسطۀ تبلیغات و مقاالتی که به زبان گرجی در 
روزنامه های گرجستان می نوشت عده ای داوطلب 
و فدائی برای مبارزه با محمدعلیشاه و یاری به 

مجاهدین و محصورین تبریز روانه نمود و پس از 
آن خود نیز به تبریز وارد شد و به زودی یکی از 
ارکان انقالب آذربایجان گردید و کار  عمده ای که 
در این دوره صورت داد کشتن شجاع نظام مرندی 
به وسیلۀ بمب بوده. هنگامی که قوای ملیون از 
شمال و جنوب به پایتخت حمله برده تهران را 
گرفتند حیدرخان در این وقایع شرکت داشت و 
نامبرده یکی از مؤسسین حزب دموکرات ایران و 
رئیس کمیتۀ ترور یا وحشت بوده که مقدماتش 
ازقبیل تهیه برنامه و غیره در تبریز چیده شده 

بود و در تهران ایجاد شد.«
چندی پس از قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، 
آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی نیز به دست مجاهدین 
به اتهام  اوغلی  عمو  حیدر  و  شد  ترور  قفقازی 
شرکت در قتل، چهل روز بازداشت و زندانی بود.

محمود محمود که حیدر عمو اوغلی را پس از 
آزاد شدن، در خانۀ خود پناه داده و پنهان کرده 
بود، در شرح واقعه و دنبالۀ سرنوشت و سرگذشت 

وی چنین می نویسد:
یاران حیدر  به دست  بهبهانی  عبداهلل  »سید 
قتل  از  پس  روز  چند  شد.  کشته  اوغلی  عمو 
برود  ایران  از  گرفت  تصمیم  تقی زاده  بهبهانی، 
و به من گفت دیگر نمی تواند در تهران بماند و 
از من خواست که ترتیب مسافرت او را محرمانه 
فراهم آورم. همان شب که بهبهانی کشته شد، 
چهار نفر تروریستی که مأمور قتل او شده بودند 
)در رأس آنها حیدر اردبیلی هم  اسم حیدر عمو 
اوغلی بود( در لباس خرده فروش دوره گرد از تهران 
خارج شدند. ولی حیدر عمو اوغلی دستگیر و در 
نظمیه توقیف شد. حیدرخان اندکی بعد از رهائی 
از توقیف )شعبان ۱3۲۸ هـ . ق( از طرف حزب 
دموکرات به مأموریت مخفی میان ایل بختیاری 
تهران  به  . ق.  هـ  ربیع االول ۱3۲9  در  و  رفت 
برگشت. چون به حضرت عبدالعظیم )شهر ری( 
رسید مرا از ورود خود آگاه ساخت. شبانه نایب 
ابراهیم نوکر خود را به آنجا فرستادم. حیدرخان به 
منزل من وارد شد و چند ماهی در حیاط بیرونی 
بطور مخفی می زیست و اهل خانه او را عموجون 

خطاب می کردند.
شبی یفرم رئیس نظمیه که آزادیخواه با ایمان 
و با حزب دمکرات باطناً همکار بود توسط آرسن 
ارمنی برادر بوغوس )که هر دو از اجزای نظمیه 
دولتی،  مقامات  به  که  فرستاد  پیغام  بودند( 
اطالعاتی دربارۀ محل اختفای آن شخص مهمان،  
رسیده و صالح است هرچه زودتر از ایران برود. 
گردید.   فراهم  ایران  از  رفتن حیدرخان  وسائل 
حیدرخان در لباس چهاروادار )چهارپادار( از تهران 
به مشهد و از راه عشق آباد  به روسیه و از آنجا به 
فرانسه و سویس رفت و در اروپا به همکاران لنین  
پیشوای انقالب روسیه پیوست. در نتیجۀ حوادثی 
که منجر به اولتیماتوم روسیه گردید من هم به 
اروپا رفتم.  بعضی اعضای حزب دمکرات ازجمله 
تقی زاده، وحیدالملک شیبانی، حسینقلی خان 
نواب، ماژور استوار برادر عیال من و خود من در 
لندن جمع شدیم. حیدرخان نیز به لندن آمد و 
چند جلسه گرد هم بودیم و بعد متفرق شدیم و 

هرکس به سویی رفت.«
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حیدر عمو اوغلی، فراز و فرود یک انقالبی)۲(
احمد احـرار) کیهان لندن شماره 13۹8 (

میرزا علی اصغرخان اتابک

که  مصاحبه ای  در  =ظریف 
به  فایل صوتی آن منتشر شده 
کرده  اعتراف  مهم  مسئله  دو 
است: 1( دخالت قاسم سلیمانی 
پیماهای  هوا ز  ا استفاده  در 
ایرانی  شرکت های  مسافربری 
آگاهی   )۲ و  سوریه  جنگ  در 
سپاه پاسداران و مسئوالن نظام 
هواپیمای  به  موشک  شلیک  از 
مسافربری »اوکراین اینترنشنال«.
هواپیماهای  از  استفاده  =هم 
هم  و  جنگ  در  غیرنظامی 
هواپیمای  به  آگاهانه  شلیک 
»استفاده  معنای  به  مسافربری 
به  غیرنظامیان  و  تجهیزات  از 
انسانی« و »جنایت  عنوان سپر 
علیه بشریت« به شمار می روند.
»قوانین«  بر  تکیه  با  =ایکائو 
و  نیست  پاسخگو  هم  خودش 
حقایق  درباره  سکوت  تنها  نه 
ا  ر  »۷ 5 ۲ ز  ا و پر « ه  ند و پر
همزمان  بلکه  می کند  توجیه 
این  گذاشتن  پا  زیر  مورد  در 
می کند! سکوت  نیز  نین  قوا
برای  پاداش  تعیین  =بجای 
اینکه از داخل حکومت جمهوری 
اسالمی فردی یا افرادی اطالعات 
و شواهدی فراتر از این اعترافات 
قربانیان  خانواده های  اختیار  در 
قرار دهند بهتر است این پاداش 
و منابع مالی را صرف افشاگری و 
ارائه ی  و  گفتگوها  با  روشنگری 
تلویزیون های  در  مستندات 
ن  ما همز و  د  کر لمللی  بین ا
در  رفتارشان  که  را  دولت هایی 
ارتباط با این جنایت مشکوک به 
گذاشت  فشار  زیر  می رسد  نظر 
تا از طریق محاکم و کارشناسان 
بین المللی پرونده را پیگیری کنند.

اینکه مصاحبه محمدجواد ظریف سر از یک 
تلویزیون خارج از کشور در می آورد و حسن 
بررسی  مأمور  را  اطالعات  وزارت  روحانی 
جزئیات لو رفتن آن می کند، اتفاقی نیست 
که بتوان آن را نادیده گرفت و یا عادی نشان 

داد و به توجیه آن پرداخت.
آنهمه  با  نظام  امنیتی  دستگاه های  وقتی 
سّری  اتمی  آرشیوهای  حفظ  توان  ادعا 
در  دیگری  از  پس  یکی  یا  ندارند  را  خود 
حساس ترین تأسیسات خود ضربات امنیتی 
سنگین دریافت می کنند و توان مقابله با آن را 
ندارند جای تعجب نیست که یک فایل صوتی 
از درون دستگاه ها و افراد مسئول به بیرون 

»درز« کند یا »درز« داده شود!
مهم این است که گفتگوی سعید لیالز عضو 
»حزب کارگزاران سازندگی« با محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه دو دولت حسن روحانی 
که با عنون »تاریخ شفاهی دولت تدبیروامید« 
و »آنسوی دولت« به صورت ویدئویی صورت 
گرفته تا پس از ادیت های الزم منتشر شود، 
ادیت  بدون  و  پیشاپیش  هدف«  »کدام  با 
پخش شده و سر از یک تلویزیون خارج از 
کشور درآورده است. آیا یک پروژه امنیتی 
کردن  وارد  و  انتخاباتی  رقبای  برای حذف 
به عرصه ی سیزدهمین  محمدجواد ظریف 
ریاست جمهوری اسالمی است؟  و یا فراتر 
بال«  و »دو  نظام  به کل  از آن ضربه زدن 
آن است که محمدجواد ظریف در توجیه و 
»ماله کشی«  سخنان خود در مصاحبه »لو 
رفته« نیز به آن اشاره کرده است: »دو بال 
قدرت خارجی جمهوری اسالمی ایران یعنی 

دیپلماسی و میدان«!
این  انتشار  باشد،  بوده  چه  هر  »هدف« 
سخنان تا اینجا به سود جناحین نظامی و 
غیرنظامی رژیم و کل نظام و همچنین دولت 
اوباما و وزیر خارجه اش و البیگران جمهوری 

اسالمی عمل نکرده است.
واقعیت این است که ظریف در این مصاحبه 
و  عمومی  افکار  و  مردم  که  نگفته  چیزی 
بی خبر  آن  از  دولت های خارجی  همچنین 
بوده باشند. اهمیت این مصاحبه بیشتر اعتراف 
از مقامات سیاست خارجی جمهوری  یکی 
با حرف های  را  دانسته ها  اسالمی است که 
خود مستند می کند! مگر اینکه محمدجواد 
ظریف در این مصاحبه نیز دروغ گفته باشد!

محمدجواد ظریف در این مصاحبه  به دو 
مسئله مهم اعتراف می کند که خانواده های 
قربانیان »پرواز ۷۵۲« می توانند در پیگیری 
پرونده ی این جنایت هولناک به آن استناد 

کنند:
از  استفاده  ۱( دخالت قاسم سلیمانی در 
هواپیماهای مسافربری شرکت های ایرانی حتا 
هواپیمایی ملی ایران )هما( در جنگ سوریه

۲( آگاهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
مسئوالن نظام از شلیک موشک به هواپیمای 

مسافربری »اوکراین اینترنشنال«
سردار نصرت اهلل حسینی  پور از فرماندهان 
نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه نیز 
آبان ۱39۸ در یک سخنرانی گفته بود »این 
را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط 
هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما 
می  رسید زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه 
دمشق می  شد و نیروها را پیاده می  کردند.«

هر دو این موارد »استفاده از تجهیزات و 
غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی« و »جنایت 
علیه بشریت« به شمار می رود. برای هر کدام 
استناد  قابل  زیادی  نمونه های  نیز  آنها  از 
است. جمهوری اسالمی در اشکال مختلف از 
هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی 

استفاده کرده است.
هواپیمایی  شرکت های  ترامپ  دولت  در 
و  نظامی  تسلیحات  حمل  خاطر  به  ایرانی 
نیرو به سوریه تحریم شدند. اروپایی ها هم از 
این واقعیت خبر داشتند و در دوره ای فرود 
هواپیماهای بعضی شرکت ها مثل ماهان را در 
فرودگاه های خود ممنوع کردند. ظریف نیز در 
مصاحبه اخیر که فایل صوتی آن منتشر شده 
است، اعتراف کرد به سلیمانی می گفتیم »از 
ایران ایر در خط سوریه استفاده نکن اما »زیر 

بار نمی رفت.«
خارجه  وزیر  »ماله کشی«  و  فریبکاری 
جمهوری اسالمی زمانی آشکار می شود که 
بین المللی  مجامع  در  مدام  اتفاقا  وی  خود 
و در مصاحبه ها و نشست ها این موضوع را 
انکار و حتا ادعا می کرد تحریم  شرکت های 

هواپیمایی ظالمانه است!
لمللی  بین ا سازمان  نین  قوا اساس  بر 
هوانوردی )ایکائو( مندرج در »انکس ۱۸« و 
پیوست های آن حمل انواع و اقسام مهمات از 
مین، راکت، موشک و چاشنی های انفجاری 
و  الکترونیک  خازن های  موشک،  موتور  تا 
و  مسافری  هوایی  خطوط  توسط  کالهک 
سپاه  است.  ممنوع  غیرنظامی  هواپیماهای 
هواپیمای  از  اسالمی  انقالب  پاسداران 
حمل  برای  پوششی  عنوان  به  مسافربری 
تسلیحات و نیرو به سوریه استفاده می کرد. 
به این موارد باید ارسال پارازیت های مخّرب 
برای  روی سیستم GPS را اضافه کرد که 
هواپیماها تهدیدی به شدت جّدی و خطرناک 

به شمار می رود.
به ایکائو و سازمان ملل امیدی نیست

به نظر می رسد ایکائو با تکیه بر »قوانین« 
خودش نیز نه تنها پاسخگو نیست و سکوت 
درباره حقایق  پرونده »پرواز ۷۵۲« را توجیه 
می کند بلکه همزمان خودش نیز در مورد 
زیر پا گذاشتن همین قوانین سکوت می کند! 
بهانه مسئوالن ایکائو این است که آنها فقط 
مرجع قوانین و مقررات هوانوردی اند و قدرت 
قضایی ندارند. شورای ایکائو بارها از جمهوری 
تسریع  را  تحقیقات  روند  خواسته  اسالمی 
نکرده  توجهی  اسالمی  ولی جمهوری  کند 
است. اینهمه در حالیست که این سازمان از 
سال ۲0۱۷ برنامه هایی را برای به روزرسانی 
طرح جامع هوانوردی در حوزه تروریسم و 
موارد  سایر  و  انفجاری  محموله های  حمل 

آغاز کرده است.
یکی از برنامه های کمیته مقابله با تروریسم 
در سازمان ملل )CTC( مربوط به پیگیری 
راهکارهای مقابله با تهدیدات تروریستی در 
حوزه هوانوردی است که بر اساس قطعنامه 
قطعنامه  و   )۲0۱6( امنیت  شورای   ۲309
جلسات  و  شده  تدوین   )۲0۱۷(  ۲396
متعددی هم برای پیگیری آن با نمایندگان 
ایکائو و کشورهای عضو برگزار شده است. 

اما واقعیت این است که با شرایط فعلی امید 
زیادی به سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه 
آن برای پیگیری پرونده هواپیمای مسافربری 
»اوکراین اینترنشنال« نیست. مناسباتی که 
اکنون بر سازمان ملل حاکم است فاجعه بار 
است چنانکه جمهوری اسالمی ایران که در 
صدر رژیم های ضدبشری و زن ستیز قرار دارد 
تا کنون هم به عضویت »شورای حقوق بشر« 
این سازمان درآمده و هم به تازگی برای چهار 
سال عضو »کمیسیون موقعیت زنان« سازمان 

ملل شده است!
از  موشک  شلیک  مورد  در  حقایق  اینکه 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سوی 
هواپیمای مسافربری اوکراین تا کنون افشا 
اراده ی  از یک  نشده به نظر می رسد ناشی 
اسالمی  جمهوری  سران  میان  در  جمعی 
کشورهای  مقامات  و  نهادها  همچنین  و 
دخیل در این پرونده است. توافقی نانوشته 
و ناگفته برای خاک ریختن بر حقیقتی که 
بعد از بازخوانی جعبه های سیاه هواپیما در 
البراتوار بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی 
فرانسه )BEA( جزئیات آن استخراج شده 
است. شاید روزی فرا برسد که قوانین ایکائو 
اما منتظر ماندن برای آن روز  اصالح شود 
کمکی به روش شدن حقیقت »پرواز ۷۵۲« 
با  کرد.  نخواهد  انسان  باختن ۱۷6  و جان 
این حال مکاتبه و ارائه گزارش های مستند 
از سوی خانواده های قربانیان و رسانه ها به 
ایکائو و سازمان ملل می تواند کمک کند که 
کار دولت ها یا البی های متصل به جمهوری 
پیگیری  روند  در  مانع تراشی  برای  اسالمی 

پرونده سخت شود.
تبلیغاتی جمهوری اسالمی  برای دستگاه 
و جریان بین المللی که سعی در به حاشیه 
بردن پرونده هواپیمای اوکراینی دارند یک 
کار فوق العاده دشوار است: تغییر واقعیت ها! 
آنطور   )BEA( البراتور  گزارش  دستکاری 
تقریباً  باشد  اسالمی  جمهوری  نفع  به  که 
غیرممکن است اما اگر به فرض حتا اگر این 
اتفاق هم بیفتد باز موارد متعدد دیگری وجود 
کارشناسان می توانند در »محاکم  دارد که 
ارائه ی  با  و  کنند  اتکا  آنها  بر  بین المللی« 
شواهد و طرح پرسش های مربوطه به روشن 

شدن حقیقت یاری رسانند.
حتا شاید الزم باشد عالوه بر طرح دعوی 
علیه جمهوری اسالمی، در ارتباط با دولت ها 
و نهادهای بین  المللی نیز در محاکم قضایی 
این  پیگیری  برای  اول  گام  اما  کرد.  اقدام 
پرونده ی هولناک، تهیه ی »بسته  ی اعترافات 
و شواهد« است. اعتراف محمدجواد ظریف 
در مصاحبه ای که فایل صوتی آن پخش شده 
مبنی بر اینکه »اگر موشک خورده بگویید تا 
ببینیم چه جوری عالج کنیم« و همچنین 
سخنرانی امیرعلی حاجی  فرمانده هوافضای 
سپاه پاسداران در مورد »شرایط جنگی« که 
همان زمان مطرح شد بخشی از اعترافات مهم 

و شواهد واقعی هستند.
و  عمومی«  »افکار  بر  تکیه  اما  دوم  گام 
»قدرت رسانه«هاست. بجای تعیین پاداش 
جمهوری  حکومت  داخل  از  اینکه  برای 
اسالمی فردی یا افرادی اطالعات و شواهدی 
فراتر از این اعترافات در اختیار خانواده های 
قربانیان قرار دهند بهتر است این پاداش و 
منابع مالی را صرف افشاگری و روشنگری با 
گفتگوها و ارائه ی مستندات در تلویزیون های 
بین المللی کرد و همزمان دولت هایی را که 
رفتارشان در ارتباط با این جنایت مشکوک 
به نظر می رسد زیر فشار گذاشت تا از طریق 
را  پرونده  بین المللی  کارشناسان  و  محاکم 
پیگیری کنند. باید معلوم شود که چرا ۱۷6 
از سرنوشت هولناکی که در  انسان بی خبر 
انتظارشان بود می بایست در شلیک موشکی 
از  ایران جان عزیز خود را  بر فراز پایتخت 
دست بدهند و چندصد خانواده برای همیشه 

دچار کابوس و سوگوار شوند.

در پرونده »پرواز ۷5۲« به ایکائو و سازمان ملل امیدی 
نیست؛ باید »بسته ی اعترافات و شواهد« ارائه کرد!

عباس آقا تبریزی قاتل اتابک

تظاهرات مردم در تهران علیه جنایت سپاه در شلیک موشک به هواپیمای 
اوکراینی و دروغگویی فرماندهان نظامی و مقام  های دولتی
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۱ـ از تنیس بازان قدیمی 
ایران با شهرتی جهانی

۲ ـ عبادت ـ هزینۀ زندگی 
همسر و  اوالد

3 ـ عنوان کریمخان زند
4 ـ تخته ـ نوعی کشت و 

زرع ـ از خزندگان
۵ ـ از دخانیات

6 ـ پیشوا ـ پشیمانی
۷ ـ کشوری است ـ دائم

۸ ـ ابتیاع کننده ـ خالف 
کردن

9 ـ از وسایل ارتباطات 
جمعی

۱0 ـ از خلفای اموی ـ 
سرکردگان

۱۱ـ واحد پول کشوری 
است ـ از شهرهای ایران 

ـ جامی است

۱ ـ ادیب، پژوهشگر و شاعر 
برجسته و گرانقدر معاصر 
فرهنگ  پیشین  وزیر  و 

کشور ما ـ غیر
از  ـ  عمومی  ـ  آزرم  ـ   ۲

وسایل خانه
3ـ  زایندهـ  مرسوم و جاری 

ـ ادعیه
4 ـ از آثار ایرج پزشکزاد

از  ـ  لورده  ـ  دشمنی  ـ   ۵
حفظ کردنی هاـ  مددکار
6 ـ نوعی ترشی ـ جاویدان

۷ ـ از بیمارهای خطرناک ـ 
»آرامش« به هم ریخته ـ 

تکرار یک حرف
۸ ـ قصری تاریخی در قلب 

آتن ـ شهری در ایران
9 ـ از سلسله های حکومتی 
از  ـ  کسادی  ـ  ایران  در 
ـ شهری  استفهام  ادوات 

در کشور ما
۱0ـ  نوار تزئینیـ  حق برخی 

از اعضای شورای امنیتـ  
بلندپایه و ارزشمند

ل  مفعو مت  عال ـ   ۱ ۱
بی واسطهـ  یاریـ  سخی 

و بخشنده
ـ  گذشته  ـ  دخیل  ـ   ۱۲

فرشته
۱3ـ  از کشیدنیهاـ  حیوانی 
است ـ تکخال ـ درختی 

است
بخشی  پیشین  نام  ـ   ۱4
شرقی  جنوب  آسیای  از 
و  فیلسوف  طبیب،  ـ 
با  ایرانی  بزرگ  دانشمند 

شهرتی جهانی
راهنمایی  ـ  داخلی  ـ   ۱۵

ـ جوی

۱ ـ آهنگساز و ترانه سرای برجسته و 
انجمن  از پایه گذاران  ایران و  فقید 

موسیقی ملی
۲ ـ دامی ـ مؤثر ـ برتر از گوهر

3ـ  سهم دولت از عواید شماـ  باالپوشی 
است ـ ورزشی است

4 ـ چشم ـ سیاه
۵ـ  قعرـ  از جنگ افزارهای سنتیـ  از 

مارک های معروف مد
6 ـ بانوی آواز ایران

۷ـ  منحصر به فردـ  کویری استـ  نفوذ
۸ـ  نوعی طالقـ  از قهرمانان شاهنامه

9ـ  نُرم و قاعدهـ  تکخالـ  عددی است 
ـ تکرار یک حرف

۱0 ـ حرف ندا ـ پدر ـ پی کار گشتن
۱۱ـ ضروری ـ راه و روش

۱۲ـ نهر ـ سنگی است ـ زنگ
۱3ـ  بزرگترین و نام آورترین طبیعی دان 
جهان ـ از شعرای رمانتیک فرانسه

از  ـ  اسپانیا  در  زیبا  شهری  ـ   ۱4
صیفی جات

۱۵ـ آب جاری ـ سوغات ـ صید

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

خانواده »مارس« مالک یک شرکت 
شیرینی و شکالت سازی به نام شرکت 
سال  تا  خانواده  این  است.  »مارس« 
۱9۸۸ از سوی مجله فوربز به عنوان 
معرفی  آمریکا  خانواده  ثروتمند ترین 

می شد.
»فارست مارس اس آر )بزرگ(« در 
زمان مرگش، به همراه دو پسر خود 
در جایگاه ۲9، 30 و 3۱ ثروتمند ترین 
هر  ثروت  داشتند.  قرار  آمریکا  افراد 
کدام از آنها در آن زمان در حدود 4 
فارست  فرزند  سه  بود.  دالر  میلیارد 
مارس اس آر )»فارست مارس جی آر 
)کوچک(«، »جان فرانکلین مارس« و 
»ژاکلین مارس«( در سال ۲009  و هر 
کدام با ثروت 9 میلیارد دالر در جایگاه 
چهل و سوم ثروتمند ترین افراد جهان 
قرار داشتند. این خانواده به شدت از 
انظار عمومی و انجام مصاحبه دوری 
هیچ  ژاکلین،  از  غیر  به  و  می کنند 
عکسی نیز از اعضای این خانواده در 

دست نیست.
مارس  خانواده  امپراتوری  داستان 
 ۱۸۸3( مارس  کالرنس  فرانکلین  با 
در  فرانکلین  شد.  شروع   )-۱934
سنین جوانی به فلج اطفال دچار بود 
و نمی توانست مثل کودکان دیگر فعال 
باشد به همین دلیل در آشپزخانه به 
مادرش کمک می کرد. مادر او به پختن 
شیرینی عالقه داشت و به پسر خود 
نیز این فن را آموزش داد. فرانکلین 
زمانی که مدرسه را تمام کرد، شروع 
به فروختن شیرینی ها و آب نبات ها 
کرد. وی در سال ۱90۲ و در سن ۱9 
سالگی بنگاه شیرینی سازی خود را با 
راه  مغازه ها  به  فروختن محصوالتش 
ازدواج  کیساک«  »اتل  با  او  انداخت. 
و  کسب  شکست  دلیل  به  اما  کرد، 
او جدا شد. وی  از  کارش، همسرش 
سپس با »اتل هیلی« ازدواج کرد که 
بسیار پشتیبان و حامی او بود و وی را 
در اداره کسب و کار کوچکش به نام 
تاکومای واشنگتن  شرکت مارس در 

اسمارتیز و ثروتمند ترین خانواده آمریکا

)که در ۱9۱۱ شروع به کار کرده بود( 
کمک می کرد.

همراه  به  را  شیرینی ها  فرانکلین 
می کرد.  درست  خانه  در  همسرش 
و  داده  مکان  تغییر  بارها  زوج  این 
نام های  با  کارهایی  و  کسب  بارها 
پس  و  کردند  راه اندازی  را  مختلف 
سال  در  فراوان  خیزهای  و  افت  از 
در  و  »میلکی وی«  ۱9۲3 شکالت 
را  »اسنیکرز«  شکالت   ۱930 سال 
روانه بازار کردند. در طول سال های 
 ۸00 از  بیش   ،۱933 تا   ۱93۱
ساختن  برای  و  فرانکلین  برای  نفر 
مزرعه  یک  در  تاقه  ا  ۲۱ خانه ای
کار  تنسی  ایالت  در  جریبی   ۲۸00
می کردند. شرکت فرانکلین در سال 
دالر  میلیون   ۲/۵ حدود  در   ۱930
سودآوری داشت. فرانکلین در سال 
۱934 و در سن ۵۱ سالگی از دنیا 
رفت و همسرش تا اواسط دهه 60 
فارست  می کرد.  اداره  را  شرکت 
از  فرانکلین  فرزند  بزرگ،  مارس 
 ۲۱ متولد  که  او  بود.  اولش  همسر 
بسیار  پدرش  با  بود   ۱904 مارس 
دهه  اوایل  در  وی  داشت.  مشکل 
۱930 تالش می کرد تا پدرش را قانع 
وی«  »میلکی  که شکالت های  کند 

فرانکلین  اما  بفروشد،  کانادا  در  را 
قبول نکرد. به همین دلیل، فارست 
عصبانی شد و شرکت پدر و کشورش 
را در سال ۱93۲ ترک کرد. فرانکلین 
را  شرکت  سهام  از  بخشی  قبال  که 
به فارست داده بود، این سهام را از 
خریده  دالر   ۵0/000 قیمت  به  او 
خارج  در  اسنیکرز  بازاریابی  حق  و 
به  فارست  کرد.  واگذار  او  به  نیز  را 
مدت کوتاهی برای شرکت ها تابلر و 
نستله کار کرد و سپس به انگلستان 
شیرینی سازی  شرکت  یک  و  رفت 
را  خوراک«  »تولیدکنندگان  نام  به 
خط  همچنین  وی  کرد.  راه اندازی 
نات  ا حیو کنسروی  غذای  تولید 
خانگی ، که یک مفهوم و ایده جدید 
شرکت  یک  طریق  از  نیز  را  بود 
جدید به نام پت فود )غذای حیوانات 
بعدها  وی  کرد.  راه اندازی  خانگی( 
در سال ۱96۸ تحت نام »کال کن 
فودز« به بازار غذای حیوانات خانگی 

آمریکا وارد شد.
سال  در  بزرگ  مارس  فارست 
۱939 به آمریکا بازگشت و کسب و 
کار جدیدی را با تولید شیرینی هایی 
به نام M&M راه اندازی کرد. وی 
با آدری مارس )که در سال ۱9۸9 

۱ ـ از خوانندگان 
قدیمی، خوش صدا 
و فراموش ناشدنی 

کشور ما
۲ ـ خوب ـ خورشید و 
آفتاب ـ جنس مؤنث
3 ـ شاعر معروف ایران 
و ملک الشعرای دربار 

شاه عباس دوم
4 ـ چاهی است ـ رگ 

ـ رودخانه ای در 
روسیه

۵ ـ تهور ـ برخی 
سگ ها چنینند

6 ـ از شهرهای فرانسه 
ـ زبانی است

۷ ـ اهل هنر ـ نوعی 
پارچه

۸ ـ از بین بردن و از 
میان برداشتن ـ 

سپاس
9 ـ سرسلسله یکی از 
خاندانهای حکومتی 

در ایران
۱0 ـ آماده ـ درد و 

مصیبت
۱۱ـ رودخانه ای در 
ایران ـ درک شده

از دنیا رفت( ازدواج کرد که حاصل 
و  جان  پسر،  فارست  ازدواج  این 
ژاکلین بود. فارست بزرگ در سال 
ز  ا را  شرکت  کل  کنترل   ۱964
مادر خود اتل گرفت و کسب و کار 
کرد.  ادغام  پدر  شرکت  با  را  خود 
را  شرکت  نین  قوا ز  ا بسیاری  و  ا
عوض کرد و قوانین تنبیه و پاداش 
جدیدی وضع کرد. او کارکنان خود 
و  می نامید  همقطار«  و  »شریک  را 
به آنها اختیار عمل و تصمیم گیری 
درون  از  را  کارخانه  او  د.  می دا
تولید  او  خاص  عالقه  می داد.  ارتقا 
جدید  راه هایی  جدید،  محصوالت 
و  کنونی  کارهای  بهتر  انجام  برای 
انظار  از  او  بود.  تولید  یکپارچگی 
در  فارست  می کرد.  دوری  عمومی 
سالگي   69 سن  در   ۱9۷3 سال 
شرکت  کنترل  و  شد  زنشسته  با
او حتی پس  داد.  پسرش  دو  به  را 
و  ننشست  آرام  نیز  بازنشستگی  از 
به  دیگری  شیرینی سازی  شرکت 
نام مادرش اتل ام چاکلتز در الس 
برندهای  او  کرد.  تاسیس  وگاس 
دیگری چون برنج عمو بن و غذای 
حیوانات پدیگری را نیز خلق کرده 
است. فارست مارس بزرگ در سال 

۱999 از دنیا رفت.
جان مارس ۷۲ ساله در حال حاضر 
رییس شرکت مارس است. وی ازدواج 
کرده و دو فرزند دارد. فارست مارس 
کوچک ۷۷ ساله نیز ازدواج کرده و 4 
فرزند دارد. هر دو پسر فارست بزرگ 
کرده اند.  تحصیل  ییل  دانشگاه  در 
ژاکلین دختر 69 ساله فارست بزرگ 
برادرش در جایگاه  نیز به همراه دو 
جهان  ثروتمندان  سومین  و  چهل 
قرار دارند. او که در کالج برین ماور 
و  تحصیل کرده، طالق گرفته است 

3 فرزند دارد.
ثروت این خانواده در سال ۲009 در 
مجموع از سوی مجله فوربز در حدود 

۲۷ میلیارد دالر برآورد شده است.
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»زن ممنوع« واژه ای است که مردان 
این جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال 
۱060 میالدی تصویب شده است که 
هیچ زنی حق ورود به جزیره »آتوس« 
را ندارد و حتی برخی از حیوانات ماده 
هم مجاز به حضور در منطقه نیستند. 
همچنین ورود هرگونه عکس زنان به 
جزیره مجاز نیست. بازدید از »آتوس« 
به غیر از اتباع یونان برای بازدیدکنندگان 
خارجی هم مجاز است اما تنها به ۲0 
و  می شود  محدود  روز  یک  در  مرد 
باید حداقل ۱۸ سال سن  مردان هم 

داشته باشند.
ورود به »آتوس« هم مراحل مختلفی 
دارد. اول از همه بازدیدکننده باید چک 
شود که گربه، سگ، طوطی و … ماده 
همراه نداشته باشد و پلیس هایی که در 
بسیاری از تقاطع های این جزیره حضور 
و  افراد  جلوی  که  دارند  وظیفه  دارند 

موجودات ماده را بگیرند.
برای بازرسی، بازدید کننده می بایست 
تمامی لباس های خود را درآورد تا از نظر 
این ممکن  که  بررسی شود  جنسیت 
خوشایند  آن ها  از  برخی  برای  است 

نباشد.
در صومعه آتوس به طور انحصاری 
قرار  یونان مورد پرستش  فقط خدای 

جزیره ای که زنان حق ورود
 به آن را ندارند!

می گیرد و افراد برای نماز و عبادت به 
این مکان می آیند.

زیادی  تعداد  صومعه  کتابخانه  در 
از  نادر  و  خطی  کتیبه های  و  کتاب 
جا  این  دارد.  وجود  مختلف  قرون 
بازی،  موسیقی، سیگار،  آالت  هرگونه 
آواز خواندن، رادیو، تلویزیون، تلگراف، 
روزنامه غیرمجاز است و در تمام جزیره 

تنها یک خودرو وجود دارد.
مردمانی  نوع  چه  »آتوس«  راهبان 
هستند؟ اکثر آنها بعد از به دنیا آمدن به 
اینجا فرستاده می شوند، به طوری که در 
عمر خود هیچ زنی را ندیده اند، سؤال این 
است که چرا آنها حاضر به قطع رابطه 
با جهان متمدن در این جزیره با وسعت 

۱۵0 مایل مربع شده اند؟
از یک راهب این سؤال پرسیده شد 
که چرا باید اینجا بمانند و او گفت: در 
اینجا زندگی ارزش زیستن دارد و در 
اینجا فرصت برای آرام بودن بسیار است 
و هیچ نگرانی و مشکلی وجود ندارد. ما 
با هم زندگی می کنیم بیش از هر جای 
دیگر در جهان و چرا ما باید به یک زن 

نیاز داشته باشیم؟
داخل دیوارهای صومعه جایی است 
که آنها زندگی، کار و دعا خود را در صلح 

و آرامش انجام می دهند.
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به این ترتیب است که اینها بیشتر 
دانشگاه  در  که  هستند  روشنفکرانی 
تهران و دانشکده ادبیات و حقوق مستقر 
می شوند. می دانیم که سیدحسین نصر 
با فرح از نزدیک کار می کرد و نصر هم 
با فردید در یک محل کار می کردند. 
استادان  به  مرتب  چه  اگر  آل احمد 
دانشگاهی حمله می کرد اما می دانیم 
که تحت تأثیر فردید و محمود هومن 
بود. آن بخش از روشنفکری که گفتید 
ـ  ادبی  مجالت  اغلب  و  بود  خالق 
بدنه  در  و  می کرد،  اداره  را  فرهنگی 
خود  فکری  مایه های  نبود،  حکومت 
را از همین ها می گرفت. احسان نراقی 
با جایگاه خاصش در جامعه شناسی و 
مؤسسه تحقیقات اجتماعی کتاب در 
غربت غرب را نوشت و به سهم خود با 

غرب زدگی مبارزه کرد.
=و در عرصۀ سینما و هنرهای دیگر؟

ـ بله، می دانیم که توجه به قهوه خانه ها 
هم در این دوره، به وسیله فرح پهلوی 
قهوه  به  دهۀ 40  جوانان  شد.  شروع 
خانه های جنوب شهر گسیل شدند. در 
سینما هم مسعود کیمیایی با فیلم قیصر 
از راه رسید. و علی حاتمی با کارهای 
مشابه. حتی بهرام بیضایی با پهلوان اکبر 
می میرد و اسطوره پردازی ها. همه ظاهرا 
در برابر قدرت ولی به گونه ای همه انگار 
به بازسازی گذشته می پردازند ولی نه 
بلکه  آن  شکنی  ساخت  و  نقد  برای 
برای ستایش آن با نوستالژی عجیبی! 
این تصویر اسطوره ای که از لوطی های 
محل داده می شود، با ستایش زورخانه 
فرهنگ  به  فرح  و عالقه  آن  اهالی  و 
قهوه خانه همراه می شود، مثل نوشتن 
نمایشنامه هایی از نوع نمایشنامه های 
را  چیز  همه  اینها  خلج.  اسماعیل 
اشتباه  کردند.  آرمانی  و  اسطوره ای 
کارهای  این  از  خیلی  به  من  نکنید، 
خالق آن دوره عالقه دارم ولی در یک 
تحلیل فرهنگی انباشته شدن همه اینها 
در یکی دو دهه پیش از انقالب تأمل 

برانگیز است.
هدایت می گفت که فرهنگ توده ها 
را باید مطالعه کرد و این یکی از وظایف 
فرهنگی  مطالعات  و  انسان شناسی 
است اما کدام آنتروپولوژیست مدرن، 
وقتی به درون فرهنگ های ابتدائی و 
که  گفت  خواهد  رفت،  پیشامدرن  یا 
را  مردمان  این  زندگی  شیوه  باید  ما 
سرمشق قرار دهیم و طبق آئین های 
آنها زندگی کنیم؟ برای او ممکن است 
جذاب،  فرهنگ ها  این  ابعاد  تمامی 
هیجان انگیز و یا حتی مسحور کننده 
باشد ولی نه برای زندگی معاصر. مطالعه 
می کند تا مسیر رشد فرهنگ را ببیند. 
وظیفه ما هم هست که قهوه خانه ها و 
نقاشی قهوه خانه ها را ببینیم، مطالعه 
برای  آنها  ازگوشه های  حتی  کنیم 
خلق اثری نو و درخور زمانه استفاده 
کنیم. اما اینکه قیصر قهرمان و نمادی 
زندگی در  بشود  امروزین  انسانیت  از 
به  است  ممکن  قیصر  است.  گذشته 
لحاظ تکنیک در سینمای ایران یک 
بعد  من  برای  اما  باشد،  عطف  نقطه 
فرهنگی اش مهم است که این کار در 
او و علی حاتمی به صورت یک جریان 
در می آید و خشونت را مقدس می کند. 
این اسطوره سازی ها تیغ دو لبه اند، نه 
تنها در سینما بلکه حتی توسط دکتر 
شریعتی در عرصه دین و فرهنگ. آنها 
برای اینکه بتوانند به توده نزدیک بشوند 
با ساختن اسطوره، همان تفکر توده ای 
است در پیش  اسطوره اندیشی  را که 
می گیرند. بعد کم کم اسطوره می شود 
حقیقت. نوع تفکر آل احمد هم همین 
بود. او نیز از غرب زدگی یک اسطوره 
ساخت. می بینیم که نزدیک شدن این 
نوع روشنفکری به تفکر توده ها بسیار 
زیاد می شود. به همین جهت من اصال 
صدای  مردم  که  نیستم  این  موافق 
روشنفکری ایران را نشیندند. برعکس، 
روشنفکران ایران در دهه چهل و پنجاه 

بسیار تأثیر گذار بودند.
 روشنفکری ما همان چیزی را که 
می خواست به دست آورد؛ بازگشت به 
خویشتن و سنت، مبارزه با مدرنیسم و 
آنچه غرب زدگی می گفتند. تفکر چپ 
آنجایی که در گیر گفتمان قدرت شد، 
مبارزه اش تنها با قدرت بود. پس اگر 
قدرت اهدافش مدرنیزاسیون یا مدرنیته 

بود باید با آن مخالفت می کرد.
=اگر چنین است چرا روشنفکری 
در بحبوحۀ انقالب تبدیل به ناسزایی 
شد که نثار این و آن می کردند؟ پس 
چه اتفاق افتاد که روشنفکرانی که 
پایه گذار همین تفکر بودند وقتی 
توده ها به قدرت رسیدند آنها را از 

خود طرد کردند؟
ـ خود روشنفکر دهه چهل این کار 

را کرد. سرآغازش کتاب » در خدمت 
و خیانت روشنفکران « آل احمد بود. 
دسته  دو  به  را  روشنفکران  آل احمد 
تقسیم کرد. خائنین آنهایی بودند که 
در کارهای اجرایی بودند و مدیر بودند 
نظر  به  غیره.  و  بودند  دانشگاهی  و 
از احمد فردید و دکتر  او صرف نظر 
محمدباقر هوشیار و چند تن دیگر بقیه 
همه خائن بودند. یعنی کلیه کسانی که 
ممکن بود مدرن باشند خائن شدند و 
روشنفکر فقط شد روشنفکر بازگشت. 
قرائت  با  را  آل احمد کتاب گرامشی 
خاص خودش وارد کتاب در خدمت و 
خیانت روشنفکران کرد. بعد از انقالب 
نبودند  احمد  آل  مثل  روشنفکرانی 
روشنفکری  اگر  بلکه  نفی شدند،  که 
واژه ناسزایی شد، به روشنفکر مدرن 
اصطالح  به  روشنفکر  به  شد.  اطالق 
را  متخصصان  تمامی  که  زده  غرب 
هم در بر می گرفت. ببینید که بعد از 
انقالب چگونه به اعتمادی که مردم به 
پزشکان داشتند آسیب زده شد. وگرنه 
آل احمد و فردید و شریعتی، همواره 

ستایش شده اند.
=یک بخش از روشنفکری دهۀ 
چهل، بخش جریان چریکی آن است 
دمکراسی  دعوی  هم  ابتدا  از  که 
نداشت. این بخش در واقع خیلی در 
کار خود موفق بود زیرا به نظر می رسد 
اراده  ناخودآگاه  را  چیزی  همان 
می کرد که بعدها به وقوع پیوست.

ـ بخش چریکی با روشنفکری از آغاز 
چندان موافقتی نداشت و در اندیشه آنها 
همه چیز برای توده ها بود و پاپولیسمی 
نخبه گریز در پایۀ اندیشه سیاسی آنها 
قرار داشت. این نگرش به آن جا رسید 
را  کتابها  کرد  حکم  جزنی  بیژن  که 
حزب  بردارید!  را  تفنگ ها  و  ببندید 
توده با همه انتقادهائی که به آن وارد 
است، ال اقل مردم را کتابخوان کرده بود. 
ولی جریان چریکی به خصوص جریان 
جزنی با بستن کتابها راه نجات را در 
خشونت و جنگ می دید. در دهۀ چهل 
و پنجاه، تفنگ چریک و چاقوی قیصر 
با هم تلفیق و هر دو قهرمان شدند. 
شعر »شوکران« شاملو و »سووشون« 
کوچولوی«  سیاه  »ماهی  و  دانشور 
برشمشیر«  خون  »پیروزی  و  صمد 
نوعی  زد.  دامن  آن  به  هم  شریعتی 
قهرمان پرستی خونبار، میل به کشتن 
و کشته شدن و دردل تاریخ ماندن، در 
را  اندیشی سیاسی  اسطوره  دهۀ 40 
جایگزین اندیشه سیاسی کرد. دراندیشۀ 
روشنفکران مشروطیت و دورۀ رضاشاه 
این گونه ترویج اسطوره پردازی نداریم. 
آنها نوع کارشان در جهت اسطوره زدایی 
چهل  دهۀ  در  بود.  توده  فرهنگ  از 
همه چیز مجدداً اسطوره ای می شود. 
انگار همه شروع می کنند به اسطوره 
که  اندیشیدن  ای  اسطوره  و  ساختن 
هم بازگشت به گذشته و پیشامدرنیته 
بود و هم نزدیک شدن به زبان و اندیشه 
توده وار که هدف پاپولیسم آن دوره بود. 
آیا روشنفکر باید برای نفوذ در توده ها 
شود؟  آن ها  دنباله رو  آنها  ترغیب  و 
روشنفکری پوپولیستی بعد از ۱930 
این گونه شده. برای رسیدن به قدرت 
سیاسی و اقتصادی، به قدرت توده ها 
نیاز دارند و در عوض می توان به توده ها 
رشوه داد. نه تنها رفتار ها و فرهنگ توده 
نقد نمی شود بلکه توده ها تقدس پیدا 
می کنند. چون برای رسیدن به قدرت 
و ماندن در قدرت می توان روی توده ها 
آنها  برای  که  می بینیم  کرد!  حساب 

هدف وسیله را توجیه می کرد.
= این تصویری که شما می دهید 
معنی اش این است که روشنفکری 
درنوعی  ماندن  ما  انقالب  از  پیش 
تشویق  را  پیشامدرن  زندگی 
می کرد، و در ساختار قدرتی هم که 
موفق شد.  کند  ایجاد  می خواست 
پس  باشد  درست  تصویر  این  اگر 
روشنفکری دهۀ چهل با روشنفکری 
از  بعد  اما،  است.  تضاد  در  مدرن 
انقالب ما شروع کردیم به دوباره نگاه 
کردن به خود و ارزیابی دوباره آنچه از 
دهه 4۰ به ما رسیده بود. کسانی هم 
آمدند که خود را روشنفکران دینی 
ما  آیا  بپرسم  می خواهم  خواندند. 
کم کم داریم صاحب یک روشنفکری 

می شویم یا همچنان …
ـ من این اصطالح روشنفکر دینی را 
نمی فهممم. این تفکیک از زمان انقالب 
عبدالکریم سروش  توسط  و  فرهنگی 
هر  به  آمدند  حال  هر  به  شد.  شروع 
روشنفکر سکوالر اتهام غیر دینی زدند. 
مذهبی  واقعاً  بود  ممکن  که  درحالی 
ضمن  در  کانت  که  همانگونه  باشد، 
نظریه پردازان  از  یکی  بودن  مذهبی 
مدرنیته و روشنگری بود، اما مذهب را 
در امور سیاسی روزمره دخالت نمی داد. 
بنابراین اگر کسی به عنوان روشنفکر 
مدرن یا سکوالر معرفی می شود معنایش 
این  است.  المذهب  که  نیست  این 
کاری بود که ابتدا کردند واین افسانه یا 
سوء تفاهم به مثابه حقیقت پذیرفته شد، 
در ضمن این که باب مذهب فروشی 
هم باز شد، نه تنها بین توده ها بلکه بین 
نخبگان و اندیشه ورزان! که البته تیغ 
دو لبه ای بود که به اعتبار خود مذهب، 
با  می زد.  بسیار  آسیب  درازمدت،  در 
گسترش این سوء تفاهم بود که روشنفکر 
مدرن تبدیل شد به یک فحش. به نوعی 
تکفیر، بدون اینکه حقیقت داشته باشد. 
وگر نه اگر روشنفکران به اصطالح دینی 
بتوانند بر طبق موازین صحیح، منطقی، 
مسائل  به حل  آمد،  روز  و  واقع بینانه 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در زمینه 
یک جامعه مدنی بپردازند، در راستای 

مدرنیته قدم برداشته اند. پس تفکیک 
روشنفکر به دینی و غیر دینی ضرورت 
ندارد. مسأله این است که بسیاری از 
روشنفکران دینی در چند سال اخیر 
خود به غیر واقعی بودن این تفکیک 
آگاه شده اند و شاید بیش از همه خود 
ِ واضع این اصطالح؛ دکتر سروش که 
می بینیم  اخیرش  سخنرانی های  در 
که از مواضع و باورهای پیشین خود 
هزینه های  که  مواضعی  کرده.  عدول 
اجتماعی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی 
بسیار زیادی برای مردم داشته است. 
یک تغییر ۱۸0 درجه ای در نگرش او 
می بینیم که از تغییرات داریوش شایگان 
بسیار بیشتر و شگفت انگیز تر است. البته 
که انسان از تجربه بسیار می آموزد. ولی 
روشنفکر کسی است که بتواند مسائل 
را روشن تر ببیند. وگر نه حکایت آن 
ترانه مشهور بیتل ها برای جنگ ویتنام 
مضمون  به  ترجمه اش  که  می شود 
»چند  که  بود  این  آن  دو خط  یکی 
نفر باید کشته شوند که بفهمیم جنگ 
است؟…«. آنچه در ابتدا رخ داد همین 
بود. هنوز هم دارند این کار را می کنند 
روشنفکران  شده اند  روشنفکران  و 
تحریف  این  خودی..  غیر  و  خودی 
تازه. ارائه مفاهیم  نه  مفاهیم است. و 

کنند  فکر  اغلب  اینکه  دیگر  نکتۀ 
روشنفکران نقشی در انقالب نداشتند 
که درست نیست، خیلی نقش داشتند. 
جریان دهه چهل را که ما نمی توانیم از 
جریان دهه پنجاه جدا کنیم. می بینیم 
پنجاه  و  چهل  دهه  روشنفکری  که 
هفتاد  و  شصت  دهه  روشنفکری  با 
این  اما  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  چه 
روشنفکری دینی موفق می شود در دهه 
شصت روشنفکر متفاوت با خودش را 
که ممکن بود مذهبی هم باشد، کنار 
بزند و ظاهراً گسستی در سیر تحول 
روشنفکری پیدا می شود. اما همانطور 
که قبال گفتم این روشنفکری دینی 
اصلی  شاخه  همراه  بیست  دهه  از 
روشنفکری ادامه داشته ، ولی به نظر 
و  اخیر  تجربه سی سال  می رسد که 
این که در چند سال اخیرخود را کنار 

زده می بینند، ناگزیر از تغییر در نگرش 
خود شدند و کم کم در کنار روشنفکران 

مدرن قرار می گیرند.
= با وجود این ما داریم دارای 

یک روشنفکری می شویم؟
ـ به نظر می رسد که روشنفکری نوین 
ما، در واقع، از دهۀ ۷0 شروع می شود. 
اول این که جنگ تمام شده و برای 
جنگ  آسیب های  و  ویرانی ها  ترمیم 
دوره سازندگی شروع می شود. و برای 
سازندگی در جهان امروز، ناگزیر و چه 
باید منطقی،  نخواهی  بخواهی و چه 
مدیران  با  باشی.  واقع بین  و  عمل گرا 
و تولیدکنندگان خارج و داخل بدون 
آموختن قوانین مدرن بازیهای اقتصادی 
و سیاسی نمی توانی تعامل داشته باشی. 
مدیران و کارگزاران دولتی سفرهایشان 
و  تعامل ها  این  خود  می شود.  شروع 
سفرها مانند آن چه در دوران قاجار 
بر  یش  تفاوت ها  همۀ  با  افتاد،  اتفاق 
اثر می گذارد  تازه  جهان بینی مدیران 
که بعداً تحت تاثیر رویدادهای دیگر 
وجود  به  را  اصالح طلبی  ریشه های 
باشد که جریان های  یادمان  می آورد. 
روشنفکری پیش از مشروطیت هم پس 
از جنگهای ایران و روس شروع می شود.

هر  از  پس  همواره  که  این  دوم 
روشنفکران  اخیر  قرون  در  جنگی 
بررسی  به  آن،  علل  بررسی  بر  عالوه 
کم و کاستی ها می پردازند. نیش انتقاد 
تندتر می شود و انتقاد از خود هم ناگزیر. 
بنابراین در دهۀ ۷0 تعدادی به بررسی 
می پردازند.  ایران  ماندگی  عقب  علل 
از  پیش  در  آنچه  پیشرفته تر  شکل 

مشروطه رخ داده یود.
شده  زده  کنار  روشنفکران  برخی 
نیز، که بازنشسته و یا پاک سازی شده 
نداشتند،  موظفی  کار  عمال  و  بودند 
همراه با بعضی روشنفکران دانشگاهی 
و بخصوص عده ای روشنفکر جوان تر 
که به زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه 
شده  مسلط  خارج  در  یا  و  ایران  در 
ما  و  ترجمه  به  کردند  شروع  بودند، 
در دهۀ ۷0 یک نهضت ترجمه پیدا 
کردیم. به یاد بیاورید نهضت ترجمه در 
زمان مأمون عباسی از یونانی به عربی 
و پیدایش آن دوران درخشان اعتالی 
علم در جهان اسالم را، و نهضت ترجمه 
از یونانی به التینی پیش از رونسانس را 
در غرب. در دهۀ ۷0 ایران نیز، بی سر و 
صدا، بدون فرمانی رسمی و یا سازمان 
دهی مشخصی، ترجمۀ متون کلیدی و 
اصلی رونسانس، روشنگری و مدرنیته 
و پسا ـ مدرنیته شروع شد. تمام آثار 
و کتب اصلی مدرنیته که پیش از آن 
به فارسی ترجمه شده بودند شاید یک 
صدم نوشته های اصلی هم نبودند، ولی 
حاال بسیاری از آنها ترجمه شده اند. در 
به  تسلط روشنفکران  اوالً  دهه چهل 
زبان های غربی بسیار کمتر از دو دهه 
اخیر بود و فقط چند رساله از افالطون 
روسو،  کتابهای  از  تعدادی  ارسطو،  و 
ترجمه بسیار دشواری از کانت و چند 
اثر از نیچه و راسل و سارترو کامو و 
تعداد معدودی از فالسفۀ دیگر ترجمه 
شده بود. ولی عمدۀ متون اصلی برای 
ما ناشناخته بود. حتی از هایدگری که 
اینقدر برایش تبلیغ می کردند کتابی 
در  می توانید  حاال  بود.  نشده  ترجمه 
هر کتابفروشی چندین قفسه ترجمه 
فلسفه یونان باستان و متون مدرن از 
فلسفه گرفته تا رشته های گوناگون علوم 
انسانی و علوم تجربی روز آمد پیدا کنید. 
این ترجمه ها زبان فارسی غیر علمی را 

نیز بسیار غنی تر کرده و از آن رخوت 
در آورده اند. عالوه بر این، روشنفکری 
ما، فرصت پیدا کرد یک بار دیگر راجع 
به آن چیزی که اتفاق افتاد، فکر کند.

حادثه دیگر بعد از فروپاشی شوروی 
و جنگ سرد اتفاق می افتد. چپ های 
ما، بعد از شوک فروپاشی، به خودشان 
آمدند و توانستند باورهای تزلزل ناپذیر 
و  پرهام  باقر  کنند.  بازبینی  را  خود 
کارهای  و  دیگرآمدند  مترجمینی 
کردند.  ترجمه  را  انگلس  و  مارکس 
که  چپ  نظریه پردازان  متون  دیگر 
ترجمه  بود  ممنوع  انقالب  از  پیش 
شدند. عزت اهلل فوالدوند و محمدحسن 
لطفی و داریوش آشوری و عبدالکریم 
رشیدیان و بسیاری دیگر آثار ارزنده ای 
از گنجینۀ اندیشۀ فلسفی و سیاسی 
البته  برگرداندند.  فارسی  به  را  غرب 
گروهی از چپ های اروپائی، هواداران 
تروتسکیست ها  فرانکفورت،  مکتب 
از  گروهی  و  غیره  و  مائوئیست ها  و 
به  سرعت  به  مذهبی  روشنفکران 
آوردند  روی  مدرن  پسا  نظریه های 
رگه های  و  ترجمه  را  آنها  متون  و 
بودائی و ضد مدرن آن را سازگار برای 
اندیشه های عرفانی دیدند؛ همان طور که 
تفسیر عرفانی هایدگر را. ولی با کمتر 
شدن التهاب پساـ  مدرنیته در غرب و 
نقد آن، این گروه هم به تدریج به همان 

راستای مدرنیته باز می گردند. 
رویداد بسیار مهم دیگری بر همه 
نسل  بر  ویژه  به  جهان  اندیشه ورزان 
تأثیر فراوان داشت و آن  ایران  جوان 
دسترسی به منابع علمی و اطالعات 
مشکل  بسیار  برایش  که  بود  روزآمد 
پیدایش  می نمود،  امکان ناپذیر  گاه  و 
اینترنت درهای جهان اطالعات را به 
از  استفاده  گرچه  گشود.  آنان  روی 
اینترنت هم در ایران با دشواری های زیاد 
همراه بوده، ولی اینترنت فرهنگ های 
هم  در  و  نزدیک  هم  به  را  جهان 
ادغام می کند. جهانی شدگی فرهنگ، 
و  سیاسی  سیستم  جهانی شدگی  با 
اقتصادی این تفاوت را دارد که فرهنگ 
جهانی هم از مذاهب و سبک زندگی 
آسیایی ها )مثالً بودیسم و هندوئیسم و 
عرفان و یا غذاهای آسیایی( چیزی در 
خود دارد و هم موسیقی و ریتم های 
زندگی  شیوه  کنار  در  و...،  آفریقایی 
غربی و همه آنچه را تکنولوژی با خود 
فرهنگ  این  است.  آورده  جهان  به 
جهانی است که روشنفکر جدید ما با 
آن در ارتباط است و دیگر به آن عادات 
و رسوم و هویت بومی وابستگی ندارد. 
این را در بسیاری از جوانان در مقایسه 
با نسل ما می توان دید. این نسلی است 
که مدرنیته و جامعه مدنی جهان را از 

نزدیک لمس کرده است.
بنابراین ما از دهۀ هفتاد به بعد رشد 
تدریجی روشنفکران تازه ای را مشاهده 
و  منطقی تر  واقع بین تر،  که  می کنیم 
است  گذشته  دوره های  از  عمل گراتر 
و خواستار جامعۀ مدنی و آرمان های 
مدرنیته. نه مانند فرخی یزدی و میرزاده 
یا بیژن جزنی و شریعتی به  عشقی، 
و  دوخته  چشم  خشونتبار  انقالبی 
اسکندری  و  نادر  جستجوی  در  نه 
کاریزماتیک اند، و نه دیگر به آرمان های 
نه  و  دارند،  باور  یوتوپیائی  رومانتیک 
سیاست زده و شعارزده اند. بلکه بیش 
از خون و شمشیر و تفنگ، به کتاب و 
کتابت، به خواندن، دانستن و نوشتن و 
آگاه شدن معتقد اند و گفتمان انتقادی و 
تحلیلی را ضرورتی برای آگاهی سیاسی، 
فرهنگی و علمی می شناسند و بستر 
الزم برای پیشرفت. و البته روشنفکر 
و  انقالبی  خشونت های  خاطره  با  ما 
تجربه مرگ و کشتار درجنگ، دیگر از 
زیستن در فرهنگ مرگ خسته شده 
و عرفان زندگی گریز هم او را به آب 
حیات وباغ های روشنائی نرسانده وشاید، 
پس از قرن ها، اگر نه هزاره ها، تازه حاال، 
به ارزش زندگی پی می برد و آینده را 
به زمان باز می گرداند، همان گونه که 
پترارک و آبالر جهان زمینی را جزئی 
از قلمرو خدا و نه شیطان دانستند و 
حق انسان که از آن لذت ببرد و خواست 
زندگی و از آن جا میل به پیشرفت و 
اعتالی تمدن انسانی در این جهان در 
دوران رنسانس و روشنگری پیش زمینه 
برای جنبش های فرهنگی مدرن بود، 
روشنفکر پس از جنگ ما نیز بر خالف 
گذشتگان رو به زندگی و آینده دارد. 
بیش از پیش تکلیف خود را با گذشته 
و  عرفان  نشانه های  و  کرده  روشن 
چگونگی رابطه خود را با آن می داند. 
مدرنیته را هم بسیار بیشتر می شناسد. 
در  روشنفکری  می کنم  فکر  بنابراین 

ایران چشم انداز روشن تری دارد.

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

روشنفکران هم برای جذب توده ها
 به مذهب فروشی پرداختند!

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

پایان



برابر  مفهوم  دو  مرد  و  =»زن 
که  هستند  واحد  معنای  یک  در 
و  کننده  تعیین  نقشی  کدام  هر 
رشد  آفرینش،  در  انکارناپذیر 
دارند،  پیرامون  و جهان  انسانیت 
عالوه بر آنکه هر کدام توانایی های 
که  دارند  متفاوتی  روانی  و  بدنی 
وجود این توانایی ها با هم یا مجزا 
از هم جهان را می گرداند. بنابراین 
یا پر ارزش  نادیده گرفتن یکی و 
قلمداد کردن دیگری نه تنها نشان 
از درک غلط از انسان دارد که به 
رشد سالم انسان و جهان پیرامون 
وارد  لطمه  سطوح  ی  همه  در  او 

می کند.«
در چند سال اخیر قتل های ناموسی به صورت 
دهشتناک در ایران افزایش یافته است. درست 
است که نابرابری حقوقی بین زن و مرد و تبعیض 
و ستم نسبت به زنان در قوانین جمهوری اسالمی 
تثبیت و تضمین شده اما در فرهنگ عامه و 
سنت های بخش قابل توجهی از مردم نیز پُر 

رنگ است.
در همین ارتباط کیهان لندن با دکتر شکوفه 
تقی گفتگویی انجام داده است.  شکوفه تقی 
نویسنده، شاعر و پژوهشگر است. او برای کودکان 
نزدیک به 30 اثر و برای بزرگساالن بیش از ده 
کتاب و مقاالت پژوهشی بسیار منتشر کرده است.

شکوفه تقی در دانشگاه  های تهران، گالسکو 
با  را  دکترا  مدرک  و  کرده  تحصیل  اوپساال  و 
رساله  ی دو بال خرد« از دانشکده زبانشناسی 
است.  گرفته  سال ۲000  در  اوپساال  دانشگاه 
دانشکده  در  را  دکترا  فوق  دوره  تقی  دکتر 
گذرانده  ییل  دانشگاه  دینی«  »اندیشه های 
است. وی مدتی در دانشگاه کلمبیا به عنوان 
پژوهشگر میهمان حضور داشته و همچنین در 
دانشگاه  های گوتنبرگ، نورشوپینگ و اوپساالی 
سوئد نیز به تدریس و تحقیق مشغول بوده است. 
دکتر شکوفه تقی به عنوان روانشناس نیز شاغل 
بوده و کارگاه  های متعدد آموزشی داشته است. 
برخی از کتاب های وی عبارتند از »زن آزاری در 
قصه  ها و تاریخ«، »معنای بخت در فرهنگ کتبی 
و شفاهی ایرانیان«، »گونه شناسی و طبقه بندی 
سه ژانر ادبی: ترانه  ها، متل  ها و افسانه  های گذر 

در ادبیات شفاهی ایران«.
و  زن ستیزی  بین  شما  تقی،  =دکتر 
زن آزاری تمایز قائل می شوید. لطفاً در این 

مورد توضیح دهید. 
-من زن آزاری را فراتر از زن ستیزی می دانم 
برای کتاب  را  این عنوان  به همین دلیل هم 
انتخاب کردم.  تاریخ«  و  »زن آزاری در قصه ها 
در  را  خود  که  ذهنیت  یک  تنها  زن آزاری 
نیست  دهد  نشان  قضاوت هایی  یا  رفتارهایی 
بسیار فراتر از آن است، درواقع یک نوع بیماری 
فرهنگی است که خود را در آسیب رساندن به 
زنان به قصد نابودی آنان نشان می دهد با این 
باور که زن موجودی اهریمنی است، برای زندگی 
مرد مزاحمتی مرگبار می تواند ایجاد کند و از این 
رو فاقد ارزش الزم برای ادامه ی زندگی است. اما 
در زن ستیزی ممکن است چنین گستردگی از 
خشونت دیده نشود. به عبارت دیگر فرد زن ستیز 
نسبت به مردان احترام و عالقه ی بیشتری دارد، 
زنان را قبول ندارد، با جانبداری  منفی به زن ها و 
توانایی های زن نگاه می کند اما با سالحی آتشین 
زن آزاری  اما  نمی کند.  را سالخی  زن  سرد  یا 
قصه ی کشتن، معیوب کردن و سالخی زنان 
است به این بهانه که دین آن را اهریمنی تلقی 
کرده است. و زن آزار )اعم از زن یا مرد( در انجام 
اعمال خشونت بار خود  احساس قدرت و تعالی 

می کند و نهایتا از آن لذتی بیمار گونه می برد.
اما در بیان جهان بینی خود در کتاب »زن آزاری 
در قصه ها و تاریخ« باید بگویم که از نظر من زن 
و مرد دو مفهوم برابر در یک معنای واحد هستند 
که هر کدام نقشی تعیین کننده و انکارناپذیر در 
آفرینش، رشد انسانیت و جهان پیرامون دارند، 
عالوه بر آنکه هر کدام توانایی های بدنی و روانی 
متفاوتی دارند که وجود این توانایی ها با هم یا 
مجزا از هم جهان را می گرداند. بنابراین نادیده 
گرفتن یکی و یا پر ارزش قلمداد کردن دیگری 
نه تنها نشان از درک غلط از انسان دارد که به 
رشد سالم انسان و جهان پیرامون او در همه 
ی سطوح لطمه وارد می کند از جمله اینکه به 
دالیل متفاوت اعم از دینی، اقلیمی، معیشتی، 
بار  انسان ها  ارزش های  فرهنگی  یا  اجتماعی 
جنسیتی و جنسی پیدا می کند و در ادامه ی این 
ارزش گذاری یک جنسیت منسوب به اهریمن و 
دیگری به خدا نسبت داده می شود و متعاقب آن 
ارزش جنسی یکی جنبه ی خدایی پیدا می کند 
بطوری که آفریدن انسان و جهان به او منسوب 

می شود و دیگری برابر با دیو می شود.
نداشتن درک درست و برخورد با وقایع از روی 
توهم در کنار شرایطی که تهدیدکننده ی زندگی 
زاینده ی  می تواند  است همیشه  و خطرآفرین 
خشونت مرگبار باشد. چون وجود خشونت، بیان 
ترس از یک خطر یا ایجاد احساس ترس برای 
غلبه جویی است و هر دو از ضعف سرچشمه 
می گیرد. در این میان قوانین دینی که محصول 
چنین شرایطی برای کنترل عموم است به کمک 

وضعیت خشونت بار می آید تا آن را تثبیت کند. 
این تثبیت با وضع قوانین، ترساندن، مجازات های 
سنگین برای به اصطالح خاطی و پاداش جنسی 
و چماق های بیشتر در دست اجراکننده همراه 
می شود. در چنین وضعیتی کشتن دیو، قدسی 
و ارزشمند محسوب می شود و در رده ی ستایش 
خداوند قدرت است. در همین راستا جنسیت زن 
معادل با ضعف و ضعف برابر با ضدارزش محسوب 
می شود و جنسیت مرد معادل با قدرت و قدرت 
برابر با ارزش قدسی می شود. از این رو در چنین 
جامعه ای زن »ضعیفه« نامیده می شود و صرِف 
بودن کافی برای خوب بودن است. به همین دلیل 
برای توصیف ارزش یک انسان به او می گویند 
»مرد«! یعنی کسی که شجاع است، خوش قول 
است، وفادار است، از حق دفاع می کند و قابل 
اعتماد است و به دیگری می گویند »زن« یعنی 
شکننده است، بی دست و پاست، ترسو است، 
است  ناتوان  می خورد،  گول  می شود،  وسوسه 
و به او نمی توان اعتماد کرد. هرچه در رابطه با 
نیروی جنسی مرد است خدایی و تحسین برانگیز 
به حساب می آید، و در رابطه با نیروی جنسی 
زن پست و قابل سرکوب شدن به شمار می رود.
=شما در کتاب تان مطرح می کنید که با  
ظهور بسترهای جدید و پیشرفت جامعه و 
ارزش های مدرن، شرایط موجودیت ارزش ها 
و قوانین عقب مانده از بین رفته و آنها رو به 

زوال خواهند رفت…
-…بله، ما در عصر اطالعات زندگی می کنیم. 
وقتی با وجود ساختن دیوارهای فرهنگی زنان 
می بینند و می فهمند که توانایی های باالیی دارند 
بطوری که در هر عرصه ای می توانند لیاقت خود را 
ثابت کنند و عالوه بر آن برای کاری که می کنند 
ارزش دریافت کنند، ارزشی که وقتی بیان مادی 
پیدا می کند می تواند آنها را از وابسته بودن به 
دیگری برای اداره ی زندگی بی نیاز کند، صدای 
زنان در خواستن حقوقشان رساتر می شود. وقتی 
زنی می بیند و می داند که می تواند زندگی خود و 
فرزندانش را بی نیاز از هر کس تأمین کند، درک 
وی از خود و جهانش نیز تغییر می کند. درواقع 
استقالل اقتصادی و توانایی تأمین زندگی گامی  
مهم و بزرگ در زندگی هر فردیست که به تغییر 
شرایط در هر صورتی کمک می کند زیرا آنچه 
فرد را ناچار از تحمل شرایط نامطلوب می کند 
احساس عدم توانایی در تأمین زندگی خود و 

وابستگان است.
ریشه های  شما  که  تاریخی ای  =بستر 
اعتقادات و ارزش های مذهبی و فرهنگی را 
در آن جستجو می کنید، پدیده ای پیچیده 
متشکل از عوامل مختلف است. اما به نظر 
می رسد در نگاه شما نحوه مسلط دسترسی و 
تولید غذا- که مهم ترین نیاز برای بقای انسان 

است- اهمیت خاصی دارد.
باستانی  آثار  و  تاریخی  مکتوب  -اطالعات 
بجامانده در جهان از جمله ایران و کشورهای 
معیشت  وضعیت  که  می دهد  نشان  همسایه 
تأثیری تعیین کننده در روابط زن و مرد داشته 
است. آنچه مسلم است به دلیل شرایط جغرافیایی 
در پاره ای مناطق زمین و آب برای کشاورزی 
مناسب بوده؛ در پاره ای مناطق در کنار کشاورزی 
مناطق  در  است؛  داشته  وجود  نیز  دامداری 
وجود  دامداری  فقط  صحرایی  یا  کوهستانی 
داشته؛ در بسیاری مناطق غلبه با شکار و صید و 
در بسیاری دیگر راهزنی بوده است؛ در شهرها هم 
روابط بر اساس قوانین شهرنشینی بوده است. در 
این مناطق صنعتگری، تجارت و صورت های دیگر 
روابط اقتصادی وجود داشته و تا امروز صورت های 
پیچیده تر آن ادامه پیدا کرده. زنی که بتواند از 
زندگی خود و فرزندانش دفاع کند و حتا بتواند 
زندگی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را تأمین 
کند مسلما از جایگاه یک »ضعیفه« حرکت نکرده 
است. احترامی  که او برای خودش قائل می شود 
و احترامی  که دیگران برای او قائل می شوند در 
روابط اجتماعی و فرهنگی او اثر دارد. اما وقتی 
با اعمال فیلترهای دینی و اجتماعی دست و 
پای زن از سنین خردسالی بسته می شود و به 
او اجازه ی رشد در مسیر استقالل شخصیتی 
داده نمی شود، به عبارت دیگر سعی می شود زن 
چشم و گوش بسته بار بیایید و همین نیز ارزش 
قدسی برای زن محسوب شود. به ناچار زن نیاز 
به یادگیری را از طریق تغذیه خرافات تأمین 
می کند و همان سبب می شود یک نیروی عظیم 
انسانی که می تواند برای خود و جهان مفید باشد 
به بیراهه برود و نابود شود؛ اتفاقی که در طی 

هزاران سال برای زن به دلیل محدود نگه داشته 
شدن و ازدواج زودهنگام و تحمیل وظایف خاص 

بر او افتاده است.
=آیا پژوهش های شما وجود حکومت های 
زن ساالر از حدود ۷ هزار سال پیش تا حدود 
سه هزار سال پیش و ظهور حکومت های ماد 
و هخامنشی در تاریخ ایران تایید می کند؟ 

یافته های  اساس  بر  که  است  -جالب 
نتیجه  این  به  کارشناسان  باستان شناسی، 
رسیده اند که در تمدن آرتا و یا شهر سوخته، 
تخصص، همبستگی، دوستی و صلح موج می زده 
و جنگی در کار نبوده است. اما به نظر می رسد با 
تغییرات بنیادین اقلیمی  در ایرانزمین و آغاز عصر 
آهن، ما شاهد برآمد حکومت های مردساالر ماد و 
سپس هخامنشی و فرآیند برتری یافتن خدایان 

مرد بر ایزدبانوها در آیین های باستانی هستیم.
مجسمه های فراوانی از دوران حکومت مادها 
به دست آمده که گواه حضور ایزدبانوان باروری 
و شهبانوان قدرتمند در نجد )فالت( ایران است. 
عالوه بر آن در چتل هویوک که در نزدیکی قونیه 
در ترکیه امروزی قرار دارد، آثار حفاری شده نشان 
می دهد که شهرنشینی حدود هشت هزار سال 
پیش در این منطقه که بخشی از نجد ایران بوده 
جریان داشته است. در این منطقه داخل اکثر 
خانه ها یک اجاق وجود داشته که آتش مرکزی 
هر خانه بوده است، اکثر خانه ها در یک سطح 
بوده اند، بطوری که نمی توان تعیین کرد یکی بر 
دیگری شرایط برتری داشته است. در این شهر 
معیشت عموم کشاورزی بوده است؛ برتری زن بر 
مرد یا مرد بر زن در روابط اجتماعی و فرهنگی 
نیز دیده نمی شود و مجسمه ایزدبانوان باروری 
به نماد مادر در همه جا در کنار سر گاو نر که 
آتشگاه را مزین می کرده دیده می شود.  قابل 
توجه است که در طی سده های بسیار این شهر 
و روابط حاکم بر آن تداوم یافته بی آنکه نشانه ای 
از سوخته شدن و وقوع جنگ در آن باشد. مشابه 
این تمدن در منطقه کرمان، سیستان و پاکستان 

هم دیده شده است.
اشاره  »زن ساالری«  به  پرسش تان  در  شما 
مناطق  این  در  که  کنم  تأکید  باید  کرده اید. 
مادر ساالری  بلکه  نداشته  رواج  »زن ساالری« 
فرهنگ رایج بوده. احتماال زن ساالری در مناطقی 
در کنار چشمه یا چاه که محل عبور کاروانیان 
بوده بیشتر رواج داشته است. در چنین مناطقی 
ایشتر  ایزدبانویی مانند  روی خصوصیات زنانه 
تأکید می شده و معابدی برای او در نظر گرفته 
شده که نشانه های آن تا امروز موجود است. در 
مناطقی مانند سوریه، لبنان، فلسطین و اردن 
حتی بخش هایی از صحراهای عربستان عضو زنانه 
در قالب سنگ در کنار چاه تا چهارده سده قبل 
رسما پرستیده می شده است. رقص و آواز زنان و 
ارائه ی  خدمات جنسی به نام عبادت ایزدبانو جزو 
مناسک ایشتر یا ایزدبانوهای محلی بوده است. 
در بسیاری موارد ایزدبانوی باروری و ایزدبانوی 
جنگ یا شکار در هم ادغام شده و خصوصیات 

مشابه یافته اند.
اما در مناطقی مثل نواحی جنوب شرقی ایران، 
ایران  و  شمالی  ایران  و  کرمان  مرکزی،  ایران 
شمال غربی مادرساالری جریان داشته است. در 
این مناطق زنان در جایگاه مادر اهمیت واالیی 
داشته اند و خصوصیات مادرانه تقدیس می شده 
بوده اند.  جامعه  بزرگان  و  ساالران  مادران  و 
در این مناطق اجاق خانه را مادر روشن نگاه 
می داشته و او نگاهبان آتش خانواده بوده است و 
مجسمه های مادری را که سینه های پرشیر دارد 
و توان فرزند آوریش مثال زدنی است در همه جا 
یافت شده. نماد چنین مادری آناهیتاست و بر 
خالف ایشتر ایزدبانوی بیابان و صحرا،  هرگز 
سنت فاحشگی مقدس در شمار آیین های او 
مادرساالری  و  زن ساالری  درواقع  است.  نبوده 
دو فرهنگ متفاوت هستند که دنباله ی هر دو 
امروز بجا مانده همانطور که مردساالری و  تا 
پدرساالری دو فرهنگ متفاوت بوده اند که در 
مناطق متفاوت رشد کردند و تدریجا تلفیق شدند 
و تا امروز به عنوان فرهنگ غالب بعد از دوران 

آشوریان بجا ماندند.
دامپروری  و  کشاورزی  آغاز  =چگونه 
در بخش هایی از ایرانزمین و ظهور تدریجی 
شهرنشینی از حدود هفت هزار سال پیش 
ترجمان و نمود خود را در تمدن هاُی زن ساالر 
و  آیین ها  در  که  است  یافته  مادرساالر  و 
اعتقادات آنها با برتری ایزدبانوان بر خدایان 

مرد دیده می شود ؟

-نجد ایران یک وسعت جغرافیایی قاره مانند 
است و در این گستردگی خاک البته تفاوت در 
شرایط اقلیمی  وضعیت های معیشتی متفاوت هم 
ایجاد کرده و این گونه گون بودن می توان گفت 
که به صورت موازی همواره دیده شده است. اما 
اگر بخواهیم از یک شرایط و وضعیت نسبتا غالب 
بگوییم باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
قبل از ظهور بابل و آشور در جنوب غربی ایران 
امروز سومریان که آورندگان خط، چرخ، قوانین 
پیشرفته ی  قوانین  و  کشاورزی  پیشرفته ی 
شهرنشنینی به شمار می آیند همتایانی در داخل 
و  مرکزی  ایران  بلوچستان،  کرمان،  منطقه ی 
جنوب ایران داشته اند. در این مناطق همکاری 
و همراهی ایزدان و ایزدبانوان در همه جا دیده 
اقتدار  امور  بعضی  در  گونه ای که  به  می شود، 
دیده می شود.  ایزدبانوان  ای  پاره  در  و  ایزدان 
اما در دوران قبل از آن یعنی از هنگام انتقال 
وضعیت شکار، دانه چینی به وضعیت کشاورزی 
توسعه ی  و  تا هنگام ظهور چرخ  دامداری  و 
اقتصادی مادرساالری رایج بوده و مظاهر مادری 
پرستش می شده است. همانطور که قبال گفتم 
در چتل هویوک که شهری با قدمت بیش از 
هشت هزار سال است در همه جا مجسمه ی 
ایزدبانوان باروری یافت شده است. از آنجا که 
شهر در سده های طوالنی به زیست خود ادامه 
داده، ساختمان های شهر گواه آن است که کارها 
در برابری و درایت و صلح پیش می رفته است. 
البته نشانه های دنباله ی مادرساالری را تا امروز در 
جغرافیای فرهنگی ایران می توان  بطور گسترده 

مشاهده کرد.
=در حوزه عوامل ذهنی، شما چه اقدامات 
تحوالت  و  تغییر  این  در  را  دخالت هایی  و 
مؤثر می دانید؟ آیا رفتار در زنان معتقد به 
زن ستیزی و زن آزاری و زنانی که می خواهند 
با آنها مقابله کنند و نیز در مردان یکسان 

است یا متفاوتند؟
-باید توجه داشت در شرایطی که غذا کم 
است، مسلما مرگ و میر زیاد است و برعکس. 
کشاورزی و خوبی آب و هوا به معنای وجود غذا 
و برخورداری از امکان زندگی است. این شرایط 
در بیابان هایی که زمین خشک و هوا گرم و آب 
کم است فراهم نیست. در چنین شرایطی مرد به 
دلیل توان جنگیدن، باال بودن سطح خشونت و 
تولید مثل ارزش پیدا می کند. باورها و اعتقاداتی 
که محصول چنین وضعیت اقلیمی  است وقتی 
غلبه ی سیاسی و اجتماعی پیدا کند و با ارعاب 
بر مردم تحمیل شود همان می شود که در دوران 
اتفاق  پیش  هزار سال  یعنی حدود سه  آشور 
افتاد. سنگ نوشته های آشوری گواه بی رحمی  
بی حد و حصر بر همه ی مردمی  است که در 
همسایگی آنان در ایران امروزی زندگی می کردند. 
و  غرور  احساس  خشونت  اعمال  این  از  آنها 
توانمندی می کرده اند. بنابراین بین مردساالری یا 
جنگ مداری و تک خدایی نه تنها ارتباط مستقیم 
وجود دارد بلکه هرچه با خشونت و جنگ و نیروی 
ارعاب مربوط می شود نیز تقدس دینی می یابد. 
وقتی دینی که در شرایط بیابانی و بدوی شکل 
گرفته با ارعاب یا هر وسیله ای مقبولیت عام پیدا 
کند و مرام یک حاکمیت بشود، زن و مرد با توسل 
به خشونت و ارعاب یکدیگر می کوشند بیشتر به 
ارزش های حاکم نزدیک شوند. از این رو هر کس 
که توان جنگیدن و اعمال خشونت و سروری بر 
دیگری داشته باشد از احترام بیشتری برخوردار 
خواهد بود و کسی که نتواند در آن قالب بگنجد 
از سوی جامعه حذف می شود. به همین دلیل 
زنی که کفش مردانه می پوشد، لباس جنگی 
می پوشد، مظاهر زنانه را از خود پاک می کند و 
نهایتا مرد می شود یا مثل »مرد« عمل می کند 
پسندیده و پذیرفته می شود. اگر کسی مقابل این 
رفتار بایستد و به گونه ای دیگر عمل کند یا در 
اصطالح »زن« باشد به حاشیه رانده می شود و در 
شمار وسایل در می آید که در ازدواج او را خرید و 
فروش می کنند. برای آنکه بتوان به جامعه کمک 
کرد تا متوجه رفتار خشن خود شود نخست باید 
از سطوح پایین آموزشی انسان ها را با ارزش های 
واقعی خود آشنا کرد و به آنها کمک کرد که این 
ارزش ها را در مورد یکدیگر شناسایی کنند و این 
رعایت ارزش ها را در قوانین جاری بگنجانند. البته 
نمی توان خشونت را بطور کامل و یک شبه از رفتار 
مردمی  که خشونت و آزار در آنها نهادینه شده و 
متوجه زشتی آن نیستند پاک کرد اما از آنجا که 
تغییر یک رفتار همواره یک فرآیند و پروسه است، 
می توان با قوانین درست، ایجاد وضعیت اقتصادی 

سالم، باب کردن رفتار اجتماعی سالم همانطور 
که در بسیاری کشورهای اروپایی معمول است 
مرحله به مرحله این رفتارها را تغییر داد و کمک 
کرد تا انسان ها شناختی بهتر از خود و دیگران 
بیابند. درواقع مفهوم قدرت و احترام اجتماعی 
که تغییر کند نگاه افراد به خشونت و پذیرش آن 
نیز تغییر می کند. آنچه مسلم است از عادی سازی 
هر  وسیله ی  به  شرایطی  هر  تحت  خشونت 
دسته ای از مردم می بایست پرهیز کرد. تنها در 
صورت ایجاد امنیت است که یک جامعه توان 
رشد پیدا می کند و زنان و کودکان در محیط امن 

توانایی بیشتری از خود نشان می دهند.
=شما نوشته اید که ارزش ها و نگرش های 
و  ادبیات شفاهی  در  پوسیده  و  عقب مانده 
قصه ها حضوری آشکار و بدون سانسور دارند 
در حالی که در سطح خودآگاهی معموالً ابعاد 
خشن آنها سانسور می شود. آیا می بایست 
تا چه حد  پرداخت؟  آنها  بررسی  و  نقد  به 
و  نقش قصه ها  درباره  و چگونه روشنگری 
ادبیات شفاهی می تواند در تربیت زن و مرد 

مدرن کارساز باشد؟
-نکته این است که خشونت نسبت به زنان 
که در قصه ها بیانی گاه نمادین یافته و گاه عریان 
به نمایش گذاشته می شود، محصول واقعیتی 
طوالنی  رواجی  جامعه  در  که  است  تاریخی 
داشته است. در بسیاری موارد هم نه تنها در 
سطح خودآگاهی سانسور نمی شود و از بیان آن 
ابایی نیست که بر انجام آن اصرار نیز می شود. به 
فردی که خشونت می ورزد پاداش داده می شود و 
رفتارش قبول اجتماعی و دینی می یابد. درواقع 
خشونت های تحت عنوان ناموسی تنها یکی از 
اینگونه آزار هاست که عموما نسبتا به زنان روا 
داشته می شود.  بنابراین ممکن است در پاره ای 
جوامع اروپایی که قوانین محکم در دفاع از زنان 
در سطح  که خشونت  دید  بتوان  دارد  وجود 
خودآگاهی ابراز نمی شود. اما در جوامع مردساالر 
این خشونت نوعی تقدس دینی می یابد.  تا زمانی 
که زن به عنوان انسان برابرحقوق با مرد در یک 
جامعه به رسمیت شناخته نشود، دشوار می توان 
مانع ابراز این خشونت ها شد. مادام که خشونت 
علیه زن تقدس دینی دارد و زن به اسم ازدواج 
خرید و فروش می شود، و خود زنان هیچ زشتی 
در آن نمی بینند و آن را به عنوان یک سنت 
می پذیرند البته کار زیادی نمی توان انجام داد اما 
از قصه ها می توان برای نشان دادن خشونتی که 
در جامعه نهادینه شده استفاده ی تمثیلی کرد و با 
آوردن مثال های آیینی و ترانه ها، به موازات موارد 
تاریخی فرصتی برای تماشا ایجاد کرد زیرا ذهن 
انسان متمایل به فیلتر شدن است و در فضای 
بسته ای که پیرامونش درست می شود احساس 
امنیت می کند از این رو از کاوش در جهانی که 
اما وقتی  او نیست پرهیز می کند.  پیش روی 
آنچه پیش روی او نیست در برابرش می گذارید 
و با واقعیت امروزی زندگی اش مقایسه می کنید، 
آسان تر قادر به درک حقایق می شود. این درک 
به او کمک می کند که به نقد شرایطی بپردازد 
که در صورتی دیگر از واکاوی آن می هراسد.  نقد 
سالمی  که از خشونت و جانبداری دور است به 
همان نسبت آسان تر پرده از حقایق بر می دارد.

این یک واقعیت است که جانبدارانه نگاه کردن 
به مسائل مانع از درک حقیقت می شود. به نظر 
بتواند  انسان در صورتی رشد می کند که  من 
بیرون از حیطه ی مسائل شخصی و منافع فوری 
خود جهان را تماشا کند و بفهمد. به عبارت دیگر، 
بدون غرض شخصی به مسائل نگاه کند. وقتی 
کسی بتواند با همان چشمی  که جهان اطراف 
را می بیند خود را هم ببیند و نقد کند قدم در 
مرحله ای باالتر از شعور معمول می گذارد. ورود 
به چنین مرحله ای برای هر رشدی یک ضرورت 
محسوب می شود. چنین درکی از خود است که 
می تواند نگاه ما را به جهان تلطیف کند و مانع 
از قضاوت های خشن و بی رحمانه و در نتیجه 
رفتارهای آزارگرانه و پرخاشجویانه شود.  وقتی 
انسان بتواند بخشی از خود را در دیگران و بخشی 
از دیگران را در خود ببیند با همدلی و دلسوزی 
بیشتری برخورد می کند که حاصل شناخت و 
انصاف و همواره رشددهنده و بالغ است. این نگاه 
باید از نقد خشونت در خود و در جهان اطراف 

آغاز شود.
=شما در آثارتان برای کودکان چگونه بر 
مبنای ارزش های نوین و مترقی، ارزش ها و 
اعتقادات عقب مانده را به پرسش کشیده اید؟

-در آثاری که برای کودکان نوشته ام همه ی 
با جهانی  را  بوده که کودک  این  کوشش من 
بزرگتر از خودشان آشنا کنم و آنها را متوجه 
از کودکان  آنها و بیرون  طبیعتی کنم که در 
یادآوری  کودک  به  کردم  تالش  دارد.  جریان 
کنم که او بخشی از این ُکل است. بنابراین، درک 
این کلیت و مهربانی با آن، درک و مهربانی با 
خویشتن است. اگر کودک بفهمد که در درجه 
اول انسان است و انسان را دوست بدارد، اگر 
بفهمد که جهان در او جاریست و خود نیز در 
جهان جاریست، پس ویرانی جهان، ویرانی او و 
رشد جهان، رشد اوست. این هر دو در هم تأثیری 
دمادم دارند و چه بسا دست این کودک روزی 
بجای برداشتن اسلحه برای ویرانی دیگری، به 
دست یاری برای کمک به دیگری تبدیل شود.  
حتا اگر به دیگری کمک هم نکند، دست کم به 
ویرانی افتخار نخواهد کرد زیرا پاداشی برای آن 
دریافت نمی کند و این نگاه شامل تعریف روابط 
زن و مرد و برتری یکی بر دیگری نیز می شود.
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زن آزاری 
در فرهنگ 
و ادبیات 

شفاهی ایران
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نشنال اینترست: دولت بایدن باید مراقب اقدامات 
رژیم ایران و حزب  اهلل در آفریقا باشد

=دخالت های رژیم ایران 
از  عضوگیری  و  آفریقا  در 
بین مردم با هدف گسترش 
د  یجا ا و  سی  سیا ذ  نفو
شبه نظامیان  از  شبکه ای 
پنهانی  عملیات های  برای 
را  آفریقا  رهبران  نگرانی  
این حوزه ی استراتژیک  در 

تشدید کرده است.
یه  پا بلند م  مقا یک  =
مراکشی گفته »اینکه هنوز 
هم فقط در مورد حضور ایران 
در غرب آفریقا صحبت کنیم 
آنها  و  نیست  دقیق  دیگر 
این  قاره  سراسر  در  اکنون 

حضور دارند«.
=حضور جمهوری اسالمی 
مختلفی  دالیل  آفریقا  در 
صت طلبی  فر « که  د  ر ا د
زدن  »دور  و  استراتژیک« 
تحریم ها« بخشی از آن است 
در  که  مدلی  شبیه  درست 
نفوذ  برای  التین  آمریکای 
به کار گرفت. در عین حال 
از  انتقام  و  امنیتی  مسئله 

آمریکا را نیز در نظر دارد.
جمهوری اسالمی ایران سال هاست 
برای گسترش نفوذ سیاسی و نظامی 
فعالیت های  پوشش  در  آفریقا  در 

به  اقدام  اسالمی  و  فرهنگی 
به  نظامی  و  عقیدتی  آموزش های 

شهروندان آفریقایی می کند.
شورای  رئیس  نایب  برمن  ایالن 
تحلیلگر  و  آمریکا  خارجی  سیاست 
سیاسی در مقاله ای در پایگاه خبری- 
تحلیلی »نشنال اینترست« با اشاره به 
گفتگوهایش با مقامات دولتی مراکش 
شرایطی  در  می نویسد  )مغرب( 
بازسازی  روی  بر  بایدن  دولت  که 
دیپلماسی اتمی با ایران متمرکز شده 
با نادیده گرفتن عالئم آشکاِر افزایش 
فعالیت های جدید رژیم ایران در یکی 
از بحرانی ترین نقاط استراتژیک یعنی 
را  جدیدی  ریسک  شمالی  آفریقای 

پذیرفته است.
برمن با اشاره به سیاست های کنونی 
حوزه  کشورهای  قبال  در  آمریکا 
اخیر  ناآرامی های  و  شمالی  آفریقای 
در لیبی و نیز افزایش بی ثباتی ها در 
این  تمام  کرده  تأکید  آفریقا  منطقه 
از  آفریقا  رهبران  نگرانی های  مسائل 
دخالت های رژیم ایران در این منطقه 

را تشدید کرده است.
او می نویسد یکی از مقامات بلندپایه 
»اینکه   است  گفته  وی  به  مراکش 
ایران  هنوز هم فقط در مورد حضور 
دیگر  کنیم  صحبت  آفریقا  غرب  در 
دقیق نیست و آنها اکنون در سراسر 

این  قاره حضور دارند.«
برمن می گوید به او گفته شده که 
»رژیم ایران از طریق گسترش مراکز 
فرهنگی و ایجاد روابط غیررسمی در 
سراسر این قاره سعی دارد حضور خود 
در این منطقه را تقویت کند که در 
نتیجه آن بتواند به جامعه لبنانی ها که 
در سرتاسر این قاره پراکنده هستند 

نفوذ کند.«
در این مقاله همچنین آمده شواهد 
نشان  که  داریم  دست  در  معتبری 
با  همکاری  حال  در  ایران  می دهد 
برای  است،  محلی  افراطی  گروه های 
ایران   ۲0۱۷ سال  از  دست کم  مثال 
شبه نظامیان  با  همکاری  طریق  از 
چپگرای  گروه  از  لبنان،  حزب اهلل 

پولیساریو حمایت کرده است.
این همکاری به حدی نگران کننده 
بود که در نتیجه آن پادشاهی مراکش 
با  را  خود  رسمی  دیپلماتیک  روابط 

ایران در سال ۲0۱۸ را قطع کرد.
می گویند  امنیتی  کارشناسان 
پولیساریو  نماینده های  دارند  اطالع 
سفر  لبنان  به  آموزشی  اهداف  برای 
کرده اند. به همین ترتیب اکنون ایران 
در موریتانی و مناطق اطراف از جمله 
تونس حضور پررنگی دارد و به طور 
فعال در هردوی این مناطق در حال 

عضوگیری می باشد.
الگوی  برمن،  ایالن  گفته  به 
آشناست.  کاماًل  ایران  فعالیت های 
دقیقاً شبیه همان اقداماتی است که 
نزدیک به ۱۵ سال پیش با هدف نفوذ 
و  بود  داده  انجام  التین  آمریکای  در 
قصد داشت در آن منطقه یک »حوزه 
حمایتی« برای خود ایجاد کند تا از 
طریق آن تحریم های اقتصادی خود را 
دور بزند و با رژیم های ضد آمریکایی 
منطقه که با تهران همصدا بودند وارد 
توان  یک   و  شود  نزدیک  همکاری 
که  بیاورد  وجود  به  پنهانی  عملیاتی 
به  آمریکا  علیه  بتواند  مواقع ضروری 
اقدامات  این  نتیجه  شود.  گرفته  کار 

نامتقارن بسیار خطرناک بود.

اساس  بر  آمده:  مقاله  این  ادامه  در 
سال  اوایل  تا  آمده  به دست  اسناد 
۲0۱0 رژیم ایران موفق شده بود یک 
غیرقانونی  اقدامات  و  روابط  از  شبکه 
در سراسر آمریکای التین ایجاد کند. 
گسترده ای  دامنه ی  فعالیت ها   این 
اقتصادی  معامالت  انجام  از  داشت 
تا  آمریکا  تحریم های  شکستن  برای 
شکل گیری روابط با افراطیون منطقه 
که با کمک ایران دست کم سه طرح 
سال های  بین  آمریکا  علیه  شرورانه 
اکنون  کردند.  اجرا  تا ۲0۱۲   ۲00۷
نیز به نظر می رسد جمهوری اسالمی 
آفریقا  در  نفوذ  گسترش  برای  ایران 
دقیقاً همین الگو رو به کار گرفته است.

پرسیده  مراکشی  مقامات  از  برمن 
ایران  رژیم  الهام بخش  چیزی  »چه 
در گسترش فعالیت  در آفریقاست؟« 
بیان  آن  برای  مختلفی  آنها دالیل  و 

می کنند:
استراتژیک  فرصت طلبی  اول  دلیل 
رشد  حال  در  آفریقا  قاره  زیرا  است. 
اقتصاد جهانی و اهمیت  در زمینه ی 

سیاسی است.
دلیل دوم تالش رژیم برای کاهش 
کارزار  اقتصادی  تحریم های  اثرات 
فشار حداکثری دولت ترامپ است که 
اعمال آن در دو سال گذشته اقتصاد 
قابل مالحظه ای تحت  بطور  را  ایران 

تاثیر قرار داده است.
دلیل  مهم ترین  احتماال  و  سومین 
در زمینه ی محلی این است که ایران 
پس از ترور قاسم سلیمانی در ژانویه 
سال ۲0۲0  بطور مشخص به حضور 
در آفریقا عالقه ی بیشتری نشان داد و 
همین باعث نگرانی روزافزون مقامات 
محلی از امکان انتقام گیری ایران از با 
هدف  قرار دادن مواضع و منافع آمریکا و 
یا هم پیمانان آمریکا در این منطقه شد.

مسائل  این  تمام  می نویسد  او 
در  فزاینده  نگرانی های  ایجاد  باعث 
رهبران رباط، پایتخت مراکش، شده 
است و آنها اقدام به زیر نظر گرفتن 
اصلی ترین  نیز  و  ایران  فعالیت های 
هم پیمان رژیم یعنی حزب اهلل شده اند.

رژیم  مراکشی،  مقامات  گفته  به 
سیاسی  هدف  دو  اقداماتش  از  ایران 
و عقیدتی دارد: اول اینکه با نفوذ در 
منطقه  این  کنترل  شیعی  گروه های 
را به دست گیرد و ار این فرصت به 
عنوان یک اهرم فشار برای شکل دادن 
استفاده  منطقه ای  سیاست های  به 
کند و دوم  اینکه بتواند توان عملیاتی 
پنهان ایجاد کند تا از طریق آن قادر 
باشد اقداماتی علیه آمریکا انجام دهد.

ایالن برمن در پایان نوشته: اکنون 
بایدن  برای دولت  مناسب ترین زمان 
است تا این  هشدار را جّدی بگیرد. از 
آغاز  با  امسال همزمان  ژانویه  ابتدای 
اولویت  آمریکا  جدید  دولت  کار  به 
سیاست خارجی این دولت بر احیای 
و  بود  متمرکز  اتمی  توافق  برجام 
اوباما  باراک  دولت  به  شبیه  درست 
را  خود  اولویت  تمام  نیز  دولت  این 
بر روی مسئله ی اتمی ایران گذاشته 
رژیم  شرورانه  فعالیت های  دیگر  از  و 
ایران غافل شده است. اگر نشانه هایی 
گرفته  نادیده  می رسد  رباط  از  که 
هزینه  پر  اشتباه  یک  می تواند  شود 
رژیم  حضور  که  چرا  بزند  رقم   را 
 افراطی ایران در این  منطقه می تواند 
و  آمریکا  امنیت  علیه  تهدیدی 
باشد. این کشور  منطقه ای  شرکای 

کمپین زندگی نرمال در یک ابتکار 
مردمی  پروژه  یک  قالب  در  و  مدنی 
در  پوستر عظیم  به نصب یک  اقدام 
تایمز«  »نیویورک  ساختمان  برابر 

کرده است.
این کمپین در توضیحاتی که پیش 
از رونمایی این ابتکار در اختیار کیهان 
لندن گذاشته نوشته است که بدون 
وابستگی به هیچ نهاد حقوق بشری و 
دولت خارجی، به کمک ایرانیان خارج 
منطقه  در  جهان،  سراسر  از  کشور 
دقیقا  بیلبورد  یک  نیویورک  منهتن 
مقابل ساختمان اصلی نیویورک تایمز 

به مدت یک ماه اجاره شده است.
طرحی  زمینه ی  با  بیلبورد  این  بر 
رهبر  و  فقیه  ولی  خامنه ای  علی  از 
این  ایران  در  اسالمی  جمهوری 

جمالت نقش بسته است:
آنها بیش از ۱۵00 نفر را روی زمین 

کشتند و در موردش دروغ گفتند.
آنها ۱۷6 مسافر را در هوا کشتند و 

در موردش دروغ گفتند.
آنها درباره برجام هم دروغ می گویند 
و می خواهند به آمریکا آسیب برسانند.

رسانه های  در  مالها  ماله کشان  به 
آمریکایی اعتماد نکنید.

اصلی  هدف  نرمان  زندگی  کمپین 
رساندن  اول  وهله  »در  را  پروژه  این 
صدای مردم ایران به گوش رسانه ها و 
سیاستمداران دنیاست و در وهله دوم 

کمپین زندگی نرمال:
 بیلبورد علیه »ماله کشان« جمهوری اسالمی در برابر ساختمان 

»نیویورک تایمز«

منوچهر بختیاری در جزیره کیش

نت  خشو ر  ینقد ا «  =
مأموران شدید بود که حتی 
برادر  فرزندان  و  همسر 
باد کتک  به  نیز  را  منوچهر 
هم  را  و همسایه ها  گرفتند 
اعمال  از  ممانعت  برای  که 
خشونت مأموران نزدیک آنها 
شدند به شدت کتک زدند.« 
=»مأموران لباس شخصی 
آنها  بودند.  مسلح  بودند، 
بازداشت  برای  حکمی  نه 
نه  و  دادند  نشان  منوچهر 
را  منزل  به  ورود  حتا حکم 

داشتند.«
منوچهر   - آسترکی  روشنک 
پویا  پدر  و  سیاسی  فعال  بختیاری 
بختیاری ساعاتی پیش با حمله مأموران 
امنیتی و ضرب و جرح شدید بازداشت و 

به مکان نامعلومی منتقل شد.
مأموران امنیتی پیش از ظهر پنجشنبه 
9 اردیبهشت ۱400 منوچهر بختیاری را 
با ضرب و شتم و خشونت بسیار شدید 

بازداشت و به مکان نامعلومی بردند.
یکی از اعضای خانواده بختیاری در 
گفتگو با کیهان لندن گفته که »منوچهر 
خانه برادرش بود که مأموران ناگهان به 
خانه ریختند و منوچهر را با ضرب و شتم 
شدید بازداشت کردند و کشان کشان 
بردند. اینقدر خشونت مأموران شدید 
برادر  فرزندان  و  همسر  حتی  که  بود 
منوچهر را نیز به باد کتک گرفتند. وقتی 
منوچهر را به کوچه بردند، همچنان او 
را کتک می زدند و همسایه ها را نیز که 
برای ممانعت از اعمال خشونت مأموران 
نزدیک آنها شدند به شدت کتک زدند.«

این عضو خانواده بختیاری با »زامبی« 
خواندن مأموران می گوید: »آنها چند نفر 
بودند و با دو اتومبیل سمند و آزرا برای 
بازداشت منوچهر رفته اند. بعد از کشاندن 
منوچهر پای ماشین، با اینکه او به شدت 
کتک خورده بوده و جراحت داشته اما او 
را داخل صندوق عقب ماشین انداختند 

و با خودشان بردند.«
او همچنین به کیهان لندن می گوید: 
»مأموران لباس شخصی بودند، مسلح 
بازداشت  برای  حکمی  نه  آنها  بودند. 
منوچهر نشان دادند و نه حتی حکم ورود 
به منزل را داشتند اما مثل اینکه بخواهند 
یک قاتل فراری را بگیرند ناگهان به درون 
از ظهر  تا االن ]بعد  خانه ریختند. ما 
ایران[ نمی دانیم منوچهر توسط کدام 
نهاد دستگیر شده. به بازپرس پرونده 
قبلی زنگ زدیم ابراز بی اطالعی کرده 

اما فکر می کنیم دروغ می گوید.«
تأکید  بختیاری  خانواده  عضو  این 
می کند که »منوچهر در روزهای گذشته 
یا  دادگاه  به  نه  بود  شده  احضار  نه 
معلوم  و  بود  فراخوانده شده  بازجویی 
شکل  این  به  دلیلی  چه  به  نیست 

وحشیانه آمده و او را برده اند.«
مادر منوچهر بختیاری که بیمار است 
به  فرزندش  دوباره  بازداشت  دلیل  به 

شدت بی تابی می کند.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری 
از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 
9۸ است که فرزندش روز ۲۵ آبان 9۸ 
در سن ۲۷ سالگی در مهرشهر کرج 
به دلیل اصابت گلوله مأموران امنیتی 
به مغزش کشته شد. منوچهر و دیگر 
اعضای خانواده بختیاری پس از کشته 
شدن فرزندشان به دادخواهی برای او 
برخاستند و طی یکسال و نیم گذشته 
زیر فشارهای شدید امنیتی و قضایی 

قرار گرفته اند.
منوچهر بختیاری تا کنون چند بار 
توسط مأموران امنیتی وزارت اطالعات 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  و 
اسالمی بازداشت شده است. او تیرماه 
»سند  به  اعتراض  در  گذشته  سال 
و  چین  و  ایران  ساله   ۲۵ همکاری« 
در  ویدئویی  پسرش  خون  دادخواهی 
سواحل خلیج فارس در جزیره کیش با 
پرچم شیروخورشیدنشان ایران منتشر 
کرد و ساعاتی بعد در فرودگاه کیش 

بازداشت شد.
بند  در  حبس  ماه  پنج  از  پس  او 
امنیتی زندان بندرعباش در ۱6 آذرماه 

اعضای  آزاد شد.  وثیقه  قرار  با   ۱399
هفته  بختیاری چند  منوچهر  خانواده 
روز سه شنبه 4  در  او  آزادی  از  پیش 
شهریور ۱399 در اعتراض به بازداشت 
غیرقانونی منوچهر در مقابل وزارت کشور 
توسط  اما  کردند  برگزار  آرامی  تجمع 
نیروی انتظامی و مأموران امنیتی مورد 
ضرب و جرح قرار گرفته و برای ساعاتی 
مأموران  شدند.  بازجویی  و  بازداشت 
حتی مادر سالمند منوچهر بختیاری را 

ُهل داده بودند.
روز  دیگر  بار  بختیاری  منوچهر 
به   ۱400 فروردین    ۱۸ چهارشنبه 
همراه ۲۲ نفر از جمله تعدادی از اعضای 
خانواده های دیگر جانباختگان اعتراضات 

سال های گذشته بازداشت شد.
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. 
بازداشت شدگان پس از یک روز آزاد 

شدند.
۱4 نفر از اعضای خانواده بختیاری در 
دی ماه 9۸ و چند روز پیش از برگزاری 
شدند.  بازداشت  بختیاری  پویا  چهلم 
آنها چند روز بعد از مراسم چهلم پویا 

آزاد شدند.
منوچهر بختیاری در اسفندماه ۱399 
مهمان نشست اینترنتی »اتحادیه ملی 
برای دموکراسی در ایران« )نوفدی( بود. 
پویا  پسرش  درباره  نشست  این  در  او 
گفت: »روزی نیست که منتظر صدای 
پشت در خانه نباشیم که پویا بیاید، که 
صدا بزند من آمدم. ولی او نمی آید. او 
راهی را رفته که هر ایرانی نمی تواند برود؛ 

او سرباز کوروش بود.
 او شاگرد فردوسی بود. او می گفت 
چو ایران نباشد تن من مباد. او راهش 
را انتخاب کرد و به مقصد رسید و امروز 
وظیفه تک تک ما ایرانی هاست که راه 

او را ادامه دهیم.«

یک منبع آگاه درباره 
بازداشت منوچهر بختیاری:
 او را با ضرب 
و جرح داخل 

صندوق 
عقب ماشین 
انداختند و 

بردند

آمریکایی  رسانه های  بر  تأثیرگذاری 
در  که  ایرانی  خبرنگاران  کمک  به 

کشورهای مختلف ساکن هستند.«
رونمایی  از  پس  ابراهیم زاده  علی 
از  توئیتی  در  بیلبورد  این  از 
سیاستمداران  تا  خواست  ایرانیان 
که  را  خبرنگارانی  و  خبرگزاری ها  و 
می شناسند از این اقدام با خبر کنند. 

جمهوری اسالمی برای تعلیم نیروهای شبه نظامی در پولیساریو اردوگاه دارد

۱۷ ادامه در صفحه

توئیتی  بیلبورد در  از نصب  وی پس 
همراه با ویدئو به زبان انگلیسی اطالع 
داد: »ما االن پیام روشنی را از مردم 
رسانه های  و  سیاستمداران  به  ایران 
ماله کشان  به  فرستادیم:  آمریکا 
مالها در رسانه های آمریکایی اعتماد 

نکنید!«
دقیقا  ایران  رژیم  جنایات  بیلبورد 

تایمز«  نیویورک  خبر  »اتاق  مقابل 
میلیون  یک  از  بیش  و  گرفته  قرار 
بزرگسال  کننده ی  بازدید  هزار   600
در خیابان خواهد داشت. این بیلبورد 
 ۲0۲۱ آوریل   30 جمعه  روز  صبح 
)۱0 اردیبهشت ۱400( در نیویورک 
مبتکر  ابراهیم زاده  علی  توسط 

#زندگی_نرمال رونمایی شد.

بیلبورد علیه ماله کشان جمهوری اسالمی در برابر ساختمان نیویورک تایمز



صفحه 1۷ـ Page 17 ـ شماره 1۷۷5
 جمعه 30 آوریل تا پنجشنبه 6 مه ۲0۲۱

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بر اساس شواهد موجود، رژیم ایران در 
حال انجام اقدامات جاسوسی پیچیده 
در این کشور است. آلمان یکی از چند 
ایران  رژیم  که  است  اروپایی  کشور 
تالش می کند شبکه جاسوسی خود 
را در آن گسترش دهد.در پایان این 
گزارش آمده است: »آلمان در کانون 
ایران  رژیم  اطالعاتی  فعالیت های 
باقی مانده است. این شامل اطالعات 
سیاست خارجی و امنیتی و همچنین 

تجارت و علم است.«
ه  دستگا گزارش،  ین  ا اساس  بر 
»در  همچنین  ایران  رژیم  اطالعاتی 
گروه های  با  مقابله  و  تجسس  حال 
مخالف در داخل و خارج کشور است« 

جمهوری  رهبری  می دهد  نشان  که 
فعالیت  بر  نظارت  همچنان  اسالمی 
کشور  از  خارج  در  که  را  مخالفانش 
زندگی می کنند در اولویت فعالیت های 

جاسوسی خود دارد.
خاطرنشان  همچنین  آلمان  گزارش 
و  سوریه  شمالی،  کره  که  می کند 
برای  مشابه  تالش های  در  پاکستان 
کشتار  تسلیحات  به  یافتن  دست 
یکی  وینتال  هستند.بنیامین  جمعی 
از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
آژانس  »یافته های  می گوید   )FDD(
اطالعاتی آلمان در واقع مؤید همان 
گزارش هایی است که می گفتند رژیم 
برجام  امضای  از  ایران همچنان پس 

گزارش آژانس امنیتی آلمان در  ....               از صفحه 3

 اجتماعی نظام به ویژه اصالح طلبانی 
را که در سال های 9۲ و 96 مردم را به 
نفع حسن روحانی به پای صندوق رأی 
کشاندند به شدت تضعیف کرده است. 
سال  در  نظام  اصالح طلب  بال 
اکبر  »امیدسازی«  پروژه  برای   9۲
از  را در حمایت  رفسنجانی  هاشمی 
روحانی به »میدان« آورد و با حمایت 
کروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین 
پیروز  توانست  روحانی،  حسن  از 
انتخابات شده و هشت سال گذشته 
این  با  بگیرند.  دست  در  را  دولت 
هم  خورد،  شکست  برجام  هم  حال 
وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از دولت 
احمدی نژاد شد، و هم فساد و چپاول 
تا دفتر ریاست جمهوری نیز رسوایی 
این  شرایطی  چنین  در  آورد.  بار  به 
بتواند »امید«  جریان می بایست هم 
مردم  میان  در  دیگر  بار  را  کاذب 
»روایت سازی«  با  هم  و  کند  ایجاد 
شکست هشت سال گذشته را توجیه 
دنبال  به  آنها  دیگر  بیان  به  نماید. 
برای  روایت  یک  که  هستند  این 
و عملی نشدن وعده ها  ناکامی خود 
به مردم ارائه کنند و این کار با فایل 
صوتی محمدجواد ظریف که از افراد 
مورد نظر اصالح طلبان برای نامزدی 
سیزدهمین ریاست جمهوری اسالمی 

 است، صورت گرفت. 
بگویند  می خواهند  یکسو  از  آنها 
»برجام زنده است« و مسیر احیای آن 
باز و رو به جلو است؛ و از سوی دیگر 
سلیمانی-  »قاسم  دوگانه  ایجاد  با 
برجام  مانع  را  آنها  ترامپ«  دونالد 
بهبود  و  جهان  با  روابط  گشایش  و 
می دهند.  نشان  اقتصادی  شرایط 
عنوان  داخلی  مانع  سلیماینی  قاسم 
می شود در حالی که علی خامنه ای 
عملکرد  و  دارد  قرار  نظام  رأس  در 
بوده  او  نظر  زیر  دولت  و  سلیمانی 
است اما در این فایل صوتی نه تنها 
از علی خامنه ای صورت  هیچ نقدی 
و  ا هدفمند  بطور  بلکه  نمی گیرد 
داده  نشان  اصالح طلبان  به  نزدیک 
می شود چرا که پیروزی هر جریانی 
رهبر  موافقت  نیازمند  انتخابات  در 
نیز  آمریکا  همچنین  است.  نظام 
مورد نقد قرار نمی گیرد بلکه دونالد 
ترامپ مقصر نشان داده می شود چون 
نیازمند  همچنان  اسالمی  جمهوری 
این  در  اکنون  آمریکاست.  با  توافق 
مسیر، در داخل و خارج، نه سلیمانی 

و نه ترامپ وجود ندارد! 
داشتند  تالش  اصالح طلبان  پیشتر 
حسن خمینی را وارد معرکه انتخابات 

کنند چون معتقد بودند او می تواند با 
مطرح کردن انحراف نظام از اهداف 
پدربزرگش مردم را به خود جلب کند 
روحانی  حسن  از  رادیکال تر  حتا  و 
اکثریت  رقابت ها ظاهر شود. هم  در 
اصالح طلبان بر روی او به »اجماع« 
حتا  می توانست  هم  و  می رسیدند 
داشته  را  احمدی نژاد  طیف  حمایت 
محاسبه  د  احمدی نژا چون  باشد 
خمینی  حسن  آمدن  با  که  می کرد 
در قامت رئیس جمهور و حتا رهبر 
آینده، طیف اطالعات  سپاه- مجتبی 
رفت.  خواهد  حاشیه  به  خامنه ای 
ولی خامنه ای اجازه نداد و محاسبات 
اصالح طلبان به کلی بهم خورد. آنها 
هم  که  ندارند  گزینه ای  دیگر  حاال 
و  کند  عبور  نگهبان  شورای  سد  از 
هم بتواند شور و هیجان ایجاد کرده 
کند.  داغ  را  نظام  انتخابات  تنور  و 
دولت  گرفتن  در دست  این،  از  جدا 
برای استفاده بیشتر از مواهب سفره 
انقالب، خیالی نیست که اصالح طلبان 
نظر  به  عبور کنند.  آن  از  راحتی  به 
فشار  برای  می خواهند  آنها  می رسد 
به خامنه ای فضا را رادیکال تر کنند. 
مصطفی  سوی  ز  ا نامزدی  عالم  ا
تاجزاده و انتشار فایل صوتی ظریف 
هستند  پازلی  ز  ا تکه هایی  همگی 
کردن  پرشور  برای  اصالح طلبان  که 
دولت  ریاست  کسب  و  بات  نتخا ا
آنها  هستند.  آن  تکمیل  حال  در 
مّنت  نظام  جریان های  دیگر  سر  بر 
و  انتخابات  تنور  که  می گذارند  هم 
مشروعیت را برای نظام داغ کرده اند. 

جدال بر سر سهم بیشتر
حامد محمدی - انتشار فایل صوتی 
ظریف با هر هدف و انگیزه ای که بوده 
باشد بیانگر جدال مافیاهای نظامی و 
امنیتی بر سر حفظ و سهم بیشتر از 
قدرت سیاسی و اقتصادیست است که 
ترکش های آن به نظام اصابت می کند. 
جدالی از همان جنس که دیر یا زود 
را مجبور خواهد کرد  علی خامنه ای 

فرمان »ِکش ندهید« صادر کند. 
پس از آنکه فایل صوتی ظریف سر 
آن  روحانی  آورد، حسن  در  لندن  از 
گفت  و  خواند  محرمانه«  »سند  را 
اطالعات  وزارت  از  و  شده  »سرقت« 
با  برخورد  به  »بی رحمانه«  خواست 
منتشرکنندگان بپردازد آنهم در حالی 
در  نظامی ها  و  امنیتی ها  پای  رد  که 

انتشار این فایل پیداست.
 ۲0 تا   ۱۵ شدن  ممنوع الخروج 
این  انتشار  با  می شود  ادعا  که  نفر 

مصاحبه ای که نه »تدبیر« برای ....                         از صفحه ۲

نیز به دنبال فناوری برای هدف خود 
در ساختن سالح هسته ای و گسترش 

زرادخانه های موشکی خود است.«
این یافته های  افزود: »مرکل  وینتال 
اطالعاتی  آژانس های  کننده  نگران 
عوض  در  و  گرفته  نادیده  را  خود 
است  ایران  هسته ای  توافق  موافق 
معامالت  پیشبرد  دنبال  به  اساساً  و 
تهران  حاکمان  با  کشورش  تجاری 

است.«
وینتال همچنین گفت: »اگر آلمان در 
امر تضمین امنیت اسرائیل، ثبات در 
خاورمیانه و مبارزه با یهودستیزی با 
هدف حمایت اسرائیل در مقابل دولت 
مانع  کند،  برخورد  جدیت  با  ایران 
هرگونه امتیاز دادن به رژیم ایران در 

مذاکرات وین خواهد شد.«

نشان  گرفته  صورت  بررسی های 
اما  وزیر  تمجید  این  که  می دهد 
مدیره  هیات  با  آشنایی  به  بی ربط 
 ۲4 رویداد  که  آنطور  نیست.  اکتوور 
شرکت  بر  عالوه  نراقی  نهاله  نوشته، 
مدیره  هیئت  نائب رئیس  اکتوور، 
اینداستری  دراگ  »تراپیکال  شرکت 
کیش« نیز هست. شرکتی که سعید 
به  این  از  بهداشت پیش  نمکی وزیر 
عنوان موسس و مدیرعامل آن مشغول 

فعالیت بوده است.
یعنی  نراقی  پسر  شرکت  این  در 
خشایار گنزالس هم جزو هیات مدیره 
است، فرزندی که حاصل ازدواج نهاله 
نراقی با یک شهروند اسپانیایی است. 
نراقی در صنعت دارو به روابط ویژه اش 
با اسپانیا نیز شناخته می شود و البته 
سعید نمکی نیز که عالقمند به روابط 

با اسپانیاست، با یک جستجوی ساده 
نام او به عنوان یکی از اعضای اصلی 
و  ایران  انجمن دوستی  هیات مدیره 
میان  می خورد.در  چشم  به  اسپانیا 
به  رسمی  روزنامه های  آگهی های 
آشنایی ها و روابط دیگری نیز می توان 
رسید. سعید نمکی در سال ۸9 ریاست 
ارس  پرشیا  شرکت  مدیره  هیات 
خاورمیانه را بر عهده داشت. شرکتی 
نازنین  نام  به  که در سال 9۵ فردی 
جوادی جایگزین نمکی در آن شد. این 
شرکت حاال دارای یک آدرس پستی 
مشترک با شرکت اکتوور است. نازنین 
جوادی جزو نزدیکان شغلی هاله نراقی 
اقماری  سایر شرکت های  در  و  است 

نراقی سمت دارد.
برخی از افراد حاضر در صنعت دارو 
می گویند، این صنعت در ایران دچار 

حلقه های گزارش آژانس امنیتی آلمان در  ....               از صفحه 3 از  و  است  مافیایی  روابط 
ارتباطی و نزدیکی وزرای بهداشت به 
برخی شرکت های دارویی، مانند آنچه 
شرح اش رفت مثال می زنند. عملکرد 
و ارتباطات و حاال اهدای امتیاز تولید 
مانند  شرکتی  به  مشترک  واکسن 
اکتوور هم به این شبهه ها دامن زده 
و در غیاب عملکرد شفاف دولت در 
زمینه تولید، واردات و توزیع واکسن 
این شک و تردیدها رنگ جدی تر به 

خود گرفته است.
تنها  نه  شاید  شرایطی  چنین  در 
بر  مبنی  اراده ای  وجود  به  نتوان 
در  شبهه برانگیز  روند های  این  توقف 
این  در  بلکه  کرد،  اتکا  دارو  صنعت 
تولید  ارز  غوغای کرونا معلوم نیست 
واکسن نیز به سرنوشت ارز های دولتی 
گمشده که یا صرف کاالهای دیگری 
شدند و یا آزاد به فروش رفتند دچار 

می شود یا نه!

برکناری  و  هستند  مرتبط  یل  فا
رسانه ای  مشاور  آشنا  حسام الدین 
»مرکز  ریاست  ز  ا روحانی  حسن 
از نخستین  استراتژیک«  بررسی های 
بلکه  ظریف  سخنان  نه  پیامدهای 

انتشار این فایل است!
مهره های  ز  ا آشنا  لدین  م ا حسا
روحانی  دولت  در  نفوذ  با  اطالعاتی 
ی  دّر نعلی  با قر د  ما ا د و  ا ست.  ا
اطالعات  پیشین  وزیر  نجف آبادی 
که  است  خاتمی  محمد  دولت  در 
وقوع  با  همزمان  و  دوران  همان  در 
معاونت  به  زنجیره ای«  »قتل های 
وزارت اطالعات منصوب شد. او آنقدر 
به حلقه ی مافیایی قدرت نزدیک است 
خامنه ای  علی  را  عقدش  خطبه  که 
خواند. برخی می گویند آشنا »استعفا« 
داده. او نیز تقصیر انتشار فایل صوتی 
)و نه تهیه کنندگی مصاحبه را( را به 
توییتی  در  و  انداخته  دیگران  گردن 
ابراز امیدواری کرده »مسئوالن ذیربط 
بجای دراز کردن حکیم باشی، حداقل 
کنند!«  شناسایی  را  نفوذ  مسیر  یک 
آشنا خواسته بدون هیچ خط قرمزی 
با عامالن انتشار این فایل برخورد شود.

ن  ا مفسر ز  ا دی  سجا یوش  ر ا د
صداوسیمای رژیم در یک برنامه زنده 
با اشاره به انتشار این فایل صوتی ادعا 
را  قاسم سلیمانی   ترور  کرد »گرای 

حسن روحانی به آمریکا داد.« 
سخنگوی  ن پرست  مهما مین  ا ر
جمهوری  خارجه  وزارت  پیشین 
اسالمی گفت »ظریف نباید در زمان 
باید  و  می کرد  مصاحبه  مذاکرات 
احتمال درز آن را می داد.« او همچنین 
عامدانه  فایل  این  »درز  کرد  تأکید 

صورت گرفته است.«
گذشته از همه ی حدس و گمان ها 
که  مسئله ای  ممکن،  سناریوهای  و 
نباید نادیده گرفته شود ماهیت حمله 
و  مقامات  از  است:  کسی  به ظریف 
که  نمی گوید  او  به  نظام  مسئوالن 
سخنان اش در این مصاحبه »اشتباه« 
اطالعات  »چرا  می گویند  بلکه  است 
محرمانه و سّری« را بیان کرده است! 
امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه 
توییتی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
نوشت »مجلس درز اطالعات محرمانه 
شبکه  یک  در  کشور  سّری  بعضاً  و 
ضدایرانی را که در قالب مصاحبه نفر 
اول مسئول سیاست خارجی لو داده 
شده، تحقیق و تفحص می کند و افراد 
خائن به ملت و کشور را به قوه قضاییه 

معرفی خواهد کرد.«  
جز  ظریف،  سخنان  در  آنکه  حال 
می دانند،  همه  آنچه  بیان  و  اعتراف 

نکته محرمانه و سّری وجود ندارد.

در  تخلف  افشای  از  =پس 
شهرداری آبادان اکنون موارد 
متعددی از سهمیه دزدی در 
کتول،  علی آباد  شهرداری 
پسماند شهرداری  مدیریت 
دانشگاه  معاونت  سمنان، 
علوم پزشکی استان گلستان، 
و  یزد  اردکان  شهرداری 
شهرداری  در  آخرین شان 
اعالم شده  تهران  منطقه ۶ 

است.
=وزارت بهداشت اعالم کرده 
کسانی که سهمیه پاکبان ها را 
تزریق کرده اند، می توانند دوز 
دوم واکسن را هم بزنند ولی 
در  می شوند! حتی  مجازات 
برخی گزارش ها آمده که این 
کارمندان خواسته اند از ترس 
از فهرست  »آبرو« اسمشان 
حذف شود، چون هنوز دوز 

اول را هم نگرفته اند!
بیمارستان های  =مدیران 
15خرداد«  « و  »مدّرس« 
سهمیه کادر درمان را به اعضای 
خانواده شان تزریق کرده اند!
اما  تهران  شهرداری  =در 
ابعاد رسوایی وسیع تر است، 
چنانکه 1۷۹ نفر از کارمندان 
تهران   ۶ منطقه  شهرداری 
را  خود  پاکبان  عنوان  به 
معرفی کرده و اسامی شان در 
فهرست دریافت واکسن قرار 
کارمندان  این  است.  گرفته 
هم زن و هم مرد هستند حال 
آنکه در ایران زنان به عنوان 

پاکبان استخدام نمی شوند.
=در یک نمونه دیگر نیروی 
خدماتی دفتر تورج فرهادی 
شهردار منطقه ۶ نیز به بهانه 
کرونا  شهردار  مبادا  اینکه 
را  واکسن  اول  دوز  بگیرد، 

دریافت کرده است!
افشای  از  فروردین ماه پس  اواخر  از 

پدیده نوظهور »واکسن خواری« مقامات؛ رئیس
بیمارستان های »مدّرس« و »15خرداد« برکنار شدند!

دزدیده  شدن سهمیه واکسن  پاکبانان 
توسط مقامات شهرداری آبادان، اکنون 
رسوایی  بزرگ در تهران در بیمارستان 
»مدّرس« و »۱۵ خرداد« اعالم شده که 
منجر به برکناری رؤسای آنان شده است.

 ۱400 فروردین ماه   ۲۷ بار  اولین  
واکسن   سهمیه دزدی  گزارش  که  بود 
پاکبانان شهرداری آبادان توسط رسانه ها 
افشا و عنوان شد که مقامات شهرداری 
به  خود  زدن  جا  با  شهر  شورای  و 
عنوان پاکبان، واکسن دریافت کردند.

شهرداری  مسئوالن  اما  واکنش  در 
با رضایت خود پاکبان ها و  گفتند که 
برای تأمین امنیت خاطر آنها اقدام به 
حاال مشخص  کرده اند!  واکسیناسیون 
مقامات  کنون  تا  زمانی  از چه  نیست 
یا  دستور  پاکبان ها  از  شهرداری ها 
توصیه می گیرند که به خاطر ایمنی آنها 
خودشان را واکسینه کنند و چه کسانی 

این مجوز را به پاکبان ها داده اند!
در  متعددی  موارد  آن،  از  پس 
مدیریت  کتول،  علی آباد  شهرداری 
معاونت  سمنان،  شهرداری  پسماند 
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، 
شهرداری اردکان یزد و آخرین شان در 
شهرداری منطقه 6 تهران رخ داده است.

این مقامات مسئول شهری، واکسن ها 
را به خود، خانواده و بستگانشان تزریق 
کرده اند و بهانه آورده اند که همسر بیمار 
داشته اند.پیش از این، بارها کارشناسان 
نسبت به روند ُکند واردات واکسن کرونا 
و اجرای واکسیناسیون در ایران هشدار 
داده بودند که منجر به ایجاد بازار سیاه 
اجرای  در  اخالل  همچنین  و  واکسن 
اولویت ها براساس سند  واکسیناسیون 

واکسیناسیون می شود.
در شهرداری تهران اما ابعاد رسوایی 
از  نفر   ۱۷9 چنانکه  است،  وسیع تر 
تهران   6 منطقه  شهرداری  کارمندان 
به عنوان پاکبان خود را معرفی کرده و 
اسامی  آنها در فهرست دریافت واکسن 
قرار گرفته است. این کارمندان هم زن و 
هم مرد هستند حال آنکه در ایران زنان 

به عنوان پاکبان استخدام نمی شوند.
نمونه  یک  در  گزارش ها،  مبنای  بر 
دیگر نیروی خدماتی دفتر تورج فرهادی 
شهردار منطقه 6 نیز به بهانه اینکه مبادا 
شهردار کرونا بگیرد، دوز اول واکسن را 

دریافت کرده است!
شمار باالی سارقان سهمیه واکسن که 
تنها در یک منطقه شهرداری تهران بوده، 
نشان می دهد که این سرقت به صورت 
سیستماتیک انجام شده و شامل کارمندان 
دفتری، فضای سبز و بازیافت می شود.

منتشر شده،  اساس گزارش های  بر 
حتی وزارت بهداشت اعالم کرده کسانی 
که سهمیه پاکبان ها را تزریق کرده اند، 
می توانند دوز دوم واکسن را هم بزنند 
ولی مجازات می شوند! حتی در برخی 
کارمندان  این  که  آمده  گزارش ها 
خواسته اند از ترس »آبرو« اسمشان از 
فهرست حذف شود، چون هنوز دوز اول 

را هم نگرفته اند!
از  طبق گزارش »رویداد۲4«، بیش 
هفتاد نفر از کارمندان شهرداری منطقه 
شش تهران خارج از نوبت، اولویت واکسن 
پاکبان ها را نادیده گرفته و خود اقدام به 

دریافت دوز اول واکسن کرونا کرده اند.
در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 
واکنش به این رسوایی در توئیتر نوشت: 
»از رسانه ها بابت حساسیت ها ممنونم. 
شهرداری  در  واکسن  تزریق  داده های 
در  و  شد  خواهد  بررسی  فوراً  تهران 
خاطی  افراد  تخلف،  مشاهده  صورت 

مراجع  به  برخورد  بر  عالوه  احتمالی 
ذیصالح معرفی خواهند شد. دستور دادم 
اسامی دریافت کنندگان در سایت  شفاف 

بارگزاری ]بارگذاری[ شود.«
این واکنش اما انتقادهای بسیاری در 
»دستور«  و  توضیحات  که  داشت  پی 
حناچی را غیرشفاف و ناکافی می دانند.

ئیس  ر حق شناس  د  ا محمدجو
شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون 
شهر در واکنش به توئیت شهردار تهران 
نوشت: »هرچه بگندد نمکش می زنند، 
الزم  نمک.  بگندد  که  روزی  به  وای 
برخورد  است هر چه سریع تر گزارش 
با متخلفین به استحضار مردم و شورای 
شهر برسد.«اکنون شهرداری تهران در 
بیانیه ای درباره سوء  استفاده از سهمیه 
واکسن پاکبانان اعالم کرد که  یک نفر 
از مسئوالن نواحی و سه نفر از همکارانش 

از سمت  خود عزل شدند.
از سوی دیگر، با دستور علیرضا زالی 
فرمانده ستاد مقابله با کرونای کالنشهر 
تهران رئیس بیمارستان »مدّرس« تهران 
به علت تخلف در توزیع واکسن برکنار 
شد. رئیس برکنار شده این بیمارستان، 
سهمیه واکسن کادر این بیمارستان را به 

خانواده اش تزریق کرده است!
از  استفاده  سوء  دلیل  به  همچنین 
رئیس  درمان،  کادر  واکسن  سهمیه 
بیمارستان »۱۵ خرداد« نیز برکنار شد. 
رئیس این بیمارستان نیز سهمیه این 
بیمارستان را برای خانواده و بستگانش 

هزینه کرده است.
اعالم  این  از  پیش  بهداشت  وزارت 
توزیع  در  تخلف  هرگونه  با  بود  کرده 
ملی  سند  چارچوب  از  خارج  واکسن 
واکسیناسیون برخورد قانونی خواهد شد.

بخشی از سرقت سهمیه اولویت اول 
افشا  ایران در حالی  واکسیناسیون در 
ویروس،  موج چهارم  اوج  در  که  شده 
تزریق  برای  بیمارستان ها  درمان  کادر 
واکسن گرفتار بی نظمی ناشی از ثبت نام 
شده اند.  مرج  و  هرج   و  غیراصولی 
بیمارستان »کامیاب« در  از  گزارش ها 
شهر مشهد نشان می دهد که شماری از 
کادر درمان برای تزریق واکسن در محل 

این بیمارستان اجتماع کرده اند.
چندی پیش ویدئویی نیز از درگیری 
فیزیکی »حراست« با پرستار بیمارستان 
شبکه های  در  دزفول  »گنجویان« 
می شود  گفته  شد.  منتشر  اجتماعی 
پرستار برای جلوگیری از سرقت سهمیه 
کادر درمان توسط یکی از مسئوالن رده 
باالی این شهرستان با »حراست« درگیر 

شده است.
طبق اعالم امروز وزارت بهداشت، تا 
اول  دوز  نفر  و ۲96  هزار  کنون ۸۵۸ 
واکسن کرونا و ۲09 هزار و ۸۲۷ نفر 
نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به یک 
میلیون و 6۸ هزار و ۱۲3 دوز رسیده است.

حال آنکه همزمان با هشدار نسبت 
به وارد شدن ویروس هندی و آفریقای 
کرونا  ویروس  قربانیان  شمار  جنوبی، 
همچنان باالست و در شبانه روز اخیر 40۷ 
بیمار دیگر جان خود را از دست دادند.

شمار مبتالیان روزانه نیز باالست و 
در ظرف ۲4 ساعت گذشته، ۱9 هزار و 
۲۷۲ بیمار جدید شناسایی و 3 هزار و 
۲0۲ بیمار در بیمارستان بستری شدند.

کل شمار بیماران کووید۱9 در کشور 
بر اساس آمار سمی به ۲ میلیون و 499 
هزار و ۷۷ نفر و مجموع جانباختگان این 
بیماری در ایران به ۷۱ هزار و ۷۵۸ نفر 

رسیده است.

تا کنون یک میلیون و ۶8 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده که 
گویا بخش عمده ای نیز سهم مدیران و مقامات شده!

او افزوده بود: »من به  عنوان پدر راه 
او را انتخاب کردم و فریاد زدم بختیاری 
جان می دهد اما میهن و پرچم و ناموس 
نمی دهد. من به عنوان پدر جانباخته ی 
فرزندم  دادخواه  به  عنوان  وطن  راه 
دادخواه تمام جانباختگانی هستم که در 
طول 4۲ سال توسط حکومت  مالیان 
به قتل رسیده اند. دادخواه منافع ملی، 
کشور  خاک  وجب  به  وجب  دادخواه 
یک  بیدادگری های  تمام  دادخواه  و 
رژیم فاسد و تبهکار هستم که چهار 
دهه است مردم بزرگ سرزمین ما را 
به اسارت گرفته و حاصل آن جر فقر 
و بدبختی  و فالکت  و ضاللت برای 
مردم ایران نیست. بعد از قتل پویا من 
که  راهی  کردم.  شروع  را  دادخواهی 
پویا اعالم کرد را ادامه دادم. من سال 
۱399 خورشیدی را سال برتری علم 

بر خرافات نامیدم.«
نشست  این  در  بختیاری  منوچهر 
آنالین همچنین تأکید کرده بود: »از 
که  می خواهم  بین المللی  رسانه های 
منعکس  را  یران  مردم  فریاد  صدای 
رسانه های  خاموشی  و  کنند. سکوت 
بین المللی در مقابل خیزش های مردم 
ایران در چشم ما محکوم است. بجای 
حکومت  دروغین  خبرهای  انعکاس 
باشند.  ایران  مردم  صدای  اسالمی 
رژیم در ایران جنازه ای است که توسط 
غربی  کشورهای  مماشات  و  مذاکره 
ایران  مردم  علیه  فساد  و  جنایت  به 
ادامه می دهد و مردم این را نخواهند 
بخشید. از تمام رسانه ها و شبکه های 
ملت  بلندگوی  می خواهم  بین المللی 

ایران باشند.«

یک منبع آگاه درباره   ....  
             از صفحه 1۶
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و  وباما  ا دولت  نقش  =
همکارانش به ویژه چهره هایی 
مثل جان کری و وندی شرمن 
نفوذ شبکه های  تقویت  در 
وابسته به حکومت ایران در 
مراکز سیاسی و دانشگاهی 
و  آمریکایی  رسانه های  و 
تأثیرگذاری بر فضای عمومی 
تبلیغات  با  متحده  ایاالت 
نشان  در عادی  آنها  مداوم 
اسالمی  جمهوری  دادن 

غیرقابل انکار است.
از  یکی  دهنوی  =محسن 
پوشش  در  که  نفری  ده ها 
محقق و استاد سر از مراکز 
آمریکا  دانشگاهی  و  علمی 
ندادنش  راه  و  بود  درآورده 
ترامپ  آمریکا در دوران  به 
کری  جان  اعتراض  مورد 
بود،  گرفته  قرار  نایاک  و 
نمایندگان  از  یکی  اکنون 
انقالبی و اصولگرای مجلس 
شورای اسالمی و عضو هیات 
اخیرا  و  است  آن  رئیسه ی 
اسرائیل را تهدید به »بارانی 

از موشک ها« کرده است.
عضو  فشندی  =شروان 
مؤسسه »ایرانی آمریکاییان 
ر  هکا را آزادی«:  برای 
رژیم  و البیگران  مؤسسات 
ایران هزینه تراشی و ارعاب 
از طریق شکایت در محاکم 
این  از  آنها  است.  حقوقی 
و  سیاسی  فعاالن  طریق 
درباره  که  را  رسانه هایی 
و  می نویسند  گزارش  آنها 
افشاگری می کنند زیر فشار 
قرار می دهند حتا اگر بدانند 
جایی  به  شکایت شان  که 
نمی رسد! اما با پشتوانه های 
مالی که دارند پرونده را باز 
می کنند تا هزینه  های باالیی 
مجموعه های  یا  افراد  به  را 
سیاسی یا رسانه ای افشاگر 
با  را  آنها  و  کنند  تحمیل 
ارعاب به عقب نشینی وادارند 
تا دست از افشای آنها و افراد 

مشابه آنان بردارند.
روی  می رسید  نظر  به  هرچند 
قدرت  و  بایدن  جو  دولت  آمدن  کار 
گرفتن دموکرات ها در آمریکا بار دیگر 
تحرکات البیگران و گروه های همسو با 
رژیم ایران را تقویت کند اما واقعیت 
این است که فضای سیاسی آمریکا و 
همچنین ایران چه در خارج و چه در 
داخل کشور چنان تغییر کرده که کار 
را بر این افراد و گروه ها به شدت دشوار 

ساخته است.
گروه هایی  اخیر  سال  سه  دو  در 
مختلف  انگیزه های  و  اهداف  با  که 
نوعی  به  غیرمستقیم  و  مستقیم 
تیم  و  ظریف  محمدجواد  پشتیبان 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
ضعیف  موقعیتی  در  اکنون  بوده اند، 
گروه ها  که  حالی  در  گرفته اند.  قرار 
اندیشکده هایی  و  فکر  اتاق های  و 
و  بدخیم  سیاست های  با  که 
ایران  اسالمی  رژیم  ماجراجویی  هایی 
ادامه  خواستار  و  می کنند  مخالفت 
مالیان  حکومت  بر  فشار  افزایش  و 

هستند، تقویت شده اند.
افشای حامیان پیدا و پنهان 

جمهوری اسالمی
انستیتوی  استاد  کاسکتا  ای.جی. 
که  مقاله ای  در  »روچستر«  فناوری 
فروردین(   ۱۸( آوریل ۲0۲۱  چهارم 
مستقر  »هیل«  خبری  پایگاه  در 

اشاره  با  شد،  منتشر  واشنگتن  در 
دانشگاه  استادان  از  شماری  نام  به 
سیاست های  مبلّغ  که  آمریکا  در 
جمهوری اسالمی هستند، نوشت در 
اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  دوره 
فرصت های بی سابقه ای در اختیار رژیم 
ایران گذاشته شد تا نفوذ خود بر افکار 

عمومی در آمریکا را گسترش دهد.
آمریکا  ایرانیان  ملی  شورای 
است  مراکزی  از  یکی  )نایاک( 
جمهوری  مخالفان  از  شماری  که 
با  همسو  که  باورند  این  بر  اسالمی 
صدای  تقویت کننده  و  نظام  مواضع 
و  سیاسی  فضای  در  ایران  رژیم 
آمریکایی  رسانه های  و  آکادمیک 
است. در خرداد ۱39۸ هزاران نفر از 
با داغ کردن هشتگ  توییتر  کاربران 
 »#NIACLobbies4Mullah«
)نایاک البی مالها( اعالم کردند نایاک 

صدای مردم ایران نیست.
اسالمی  جمهوری  مخالفان  فشار 
سفید  کاخ  سیاست های  و  یکسو  از 
و  ترامپ  دونالد  که  دوره ای  در 
دست  در  را  قدرت  جمهوریخواهان 
داشتند از سوی دیگر، البیگران همسو 
با جمهوری اسالمی و گروه ها و افرادی 
را که به نوعی پژواک و تقویت کننده 
آمریکا  در  اسالمی  جمهوری  صدای 
بودند، در تنگنا قرار داد و به تدریج 

منزوی کرد.
نایاک  بر  فشارها  دوران،  همان  در 
سناتور  سه  که  شد  زیاد  چنان 
و  کاتن  تام  آمریکایی،  جمهوریخواه 
تد کروز و مایک براون در نامه  ای به 
ویلیام بار، رئیس پیشین دادگستری 
آمریکا خواستار بررسی نقض احتمالی 
قانون »ثبت نهادهای خارجی« توسط 

این گروه شدند.
برای  آمریکاییان  »ایرانی  مؤسسه 
 Iranian Americans( آزادی« که
for Liberty( که در سال ۲0۲0 به 
همراه دو مؤسسه مرتبط دیگر »ایرانی 
و  اساسی«  قانون  برای  آمریکاییان 
برای  آمریکاییان  »ایرانی  مؤسسه 
نهادهایی  از  یکی  شد  ثبت  صلح« 
است که گروهی از مخالفان جمهوری 

اسالمی در آن فعالیت می کنند.
فشار بر مخالفان جمهوری 

اسالمی
در  مقاله ای  در  متزگر  برایان  اخیراً 
 Responsible نشریه انگلیسی زبان
موسسه  از  بخشی  که   Statecraft
 )Quincy Institute( کوئینسی 
نایاک  با  نزدیکی  رابطه  و  است 
مؤسسه  فعالیت  با  ارتباط  در  دارد 
آزادی«  برای  آمریکاییان  »ایرانی 
پیوند  در  مؤسسه  این  که  نوشت 

مواضع  ایرانی«  »سلطنت طلبان  با 
اسالمی  جمهوری  برابر  در  شدیدی 
روابط  توسعه  در حال  و  کرده  اتخاذ 
خود با حزب جمهوریخواه و برگزاری 
نشست های آنالین با جمهوریخواهان 
در کنگره آمریکاست. این در حالیست 
که مؤسسه »ایرانی آمریکاییان برای 
ایاالت  دادگستری  وزارت  از  آزادی« 
در  تا  است  کرده  درخواست  متحده 
و  پیدا  نمایندگان  و  ماموران  مورد 
پنهان جمهوری اسالمی و البیگرانش 

در آمریکا تحقیق کند.
مقاله ی  از  دیگری  بخش  در 
»ایرانی  مؤسسه  آمده  متزگر  برایان 
نهاد  به  آزادی«  برای  آمریکاییان 
که  پادشاهی خواهانی  و  پادشاهی 
حامی سرنگونی جمهوری اسالمی و 
بازگشت ولیعهد ایران )شاهزاده رضا 

پهلوی( هستند نزدیک است.
از  عبدی  جمال  مقاله،  همین  در 
اعضای نایاک با انکار اهداف سیاسی 
و اجتماعی مخالفان جمهوری اسالمی 
»این  که  می شود  مدعی  آمریکا،  در 
 Q-Anon پدیده  از  بخشی  گروه ها 
توطئه[  تئوری  افراطی  ]طرفداران 
گذشته  سال  چند  در  که  هستند 
دونالد  جمهوری  ریاست  دوره  در  و 
ترامپ شاهد گسترش آنها بوده ایم.« 
وی به  این اتهام اکتفا نکرده و  ادامه 
حمالت  به  دست  »آنها  می دهد: 
شخصیتی می زنند و تالش می کنند 
بجای بحث، تئوری های عجیب توطئه  
ما  از  این طریق  از  و  را مطرح کرده 

مشروعیت زدایی کنند!«
و  اوباما  دولت  نقش  میان،  این  در 
مثل  چهره هایی  ویژه  به  همکارانش 
جان کری و وندی شرمن در تقویت 
حکومت  به  وابسته  شبکه های  نفوذ 
ایران در مراکز سیاسی و دانشگاهی 
تٔاثیرگذاری  و رسانه های آمریکایی و 
با  متحده  ایاالت  عمومی  فضای  بر 
نشان  عادی  در  آنها  مداوم  تبلیغات 
دادن جمهوری اسالمی غیرقابل انکار 

است.
آنچه نباید گفته می شد؟!

محمدجواد  با  کری  جان  روابط 
ظریف از قرار معلوم چنان عمیق بوده 
که او به وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
در  ظریف  خود  گفته های  اساس  بر 
مصاحبه ای که فایل صوتی آن هفته 
گذشته منتشر شد، در مورد عملیات 
اسرائیل در سوریه علیه نیروهای سپاه 
اطالعات  اسالمی  انقالب  پاسداران 
می داده است. در این فایل صوتی که 
می گوید  ظریف  محمدجواد  یک  از 
که  شد  متوجه  کری  جان  طریق  از 
اسرائیل بیش از ۲00 بار به پایگاه ه ای 

سپاه پاسداران در سوریه حمله کرده 
است.

این  به  اشاره  با  فاکس نیوز  شبکه 
نوشت »جان کری که  حرف ظریف 
پیش از این به تبانی با رهبران ایران 
برای تضعیف دولت ترامپ متهم شده 
بایدن  از کابینه ی  بود اکنون عضوی 
است و به عنوان فرستاده ویژه ریاست 
جمهوری در امور اقلیمی در شورای 

امنیت ملی آمریکا حضور دارد.«
شماری از سناتورها و مقامات سیاسی 
خواستار  آمریکا  پیشین  و  کنونی 
بایدن  دولت  از  کری  جان  استعفای 
شده  و تاکید کرده اند »دادن اطالعات 
باید  از سوی کری به ظریف«  سّری 
گیرد. قرار  تحقیق  و  بررسی  مورد 

سناتور ریک اسکات گفته جو بایدن 
به  کری  جان  دسترسی  فوری  باید 
اطالعات امنیت ملی آمریکا را قطع کند.

اینهمه در حالیست که جان کری 
مقامات  که  را  ظریف  حرف های 
در  مختلف  رسانه های  و  آمریکایی 
ارتباط با وی مطرح کرده اند، در توئیتی 
عنوان  به  »قاطعانه«  و  »بی تردید« 
است. کرده  رد  نادرست«  »اتهاماتی 

امیِد تا کنون ناکاِم البیگران 
به دوران بایدن

چهار  فقط  دوران  در  که  حالی  در 
ساله ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
آنهایی که به نفع رژیم ایران البیگری و 
تبلیغ می کردند منزوی شدند، اما تمام 
امید و سرمایه گذاری مادی و معنوی 
جمهوری اسالمی و البیگرانش این بود 
که جو بایدن و دولت دمکرات ها بر سر 
کار بیاید و دوران طالیی دولت اوباما 
شواهد  اینهمه  با  شود.  تکرار  دوباره 
هم از فضای سیاسی آمریکا و اروپا و 
نشانه ای  ایران  ملتهب درون  هم جّو 
به دست نمی دهد که آن دوران چه 
برای مدافعان برجام و  توافق اتمی و 
چه برای وابستگان و دلبستگان پیدا 
ایران و البیگرانش  و پنهان حکومت 

تکرار شود.
دکتر ژیائو وانگ پژوهشگر چینی- 
آمریکایی که سه سال در ایران توسط 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
توییتی  در  بود  شده  گرفته  گروگان 
وقتی  برجام  از  بعد  »من  می نویسد 
بود  امور خارجه  وزیر  که جان کری 
در  همکارانش  و  او  شدم.  دستگیر 
من  بازداشت  مورد  در  اوباما  دولت 
چیزی نگفتند. دستگاه اوباما فعاالنه 
خانواده مرا از علنی کردن قضیه باز 
محقق  یک  وقتی  کری  اما  داشت. 
ایرانی از ورود به آمریکا منع شد ابراز 

تٔاسف کرد.«
او  به  وانگ  ژیائو  این »محقق« که 

اشاره می کند و جان کری دلواپس راه 
ندادن وی به آمریکا شده بود کسی 
نیست جز سیدمحسن دهنوی عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
بسیج  پیشین  رؤسای  از  و  کنونی 
نه  توییتی  در  اخیراً  که  دانشجویی 
تنها اعتراف کرد موشکی که از خاک 
سوریه به حوالی نیروگاه اتمی دیمونا 
ایرانی  پرتاب شده  اسرائیل  در خاک 
بوده بلکه اسرائیل را تهدید به »بارانی 

از موشک ها« کرد.
دهنوی یکی از ده ها نفری است که 
دانشگاه،  استاد  و  محقق  پوشش  در 
مراکز علمی و دانشگاهی و رسانه های 
کشور  آن  سیاسی  محافل  و  آمریکا 
پیشبرد  و  تبلیغ  برای  پاتوقی  به  را 
اهداف نظام جمهوری اسالمی تبدیل 

کرده اند.
شبکه  گسترده البیگران

برای  آمریکاییان  »ایرانی  مؤسسه 
غیردولتی  سازمانی   )IAL( آزادی« 
است که اعضای آن می گویند بخشی 
تبلیغات  با  مقابله  آنها  فعالیت  از 
شبکه های سیاسی و تبلیغاتی وابسته 

به رژیم ایران در آمریکاست.
این  بنیانگذاران  از  فشندی  شروان 
البیگران  اینکه  به  اشاره  با  مؤسسه 
علمی  مراکز  در  بیشتر  ایران  رژیم 
گرفته اند  سنگر  آمریکا  دانشگاهی  و 
»کاوه  می گوید:  لندن  کیهان  به 
لطف اهلل افراسیابی به نقض قانون فارا 
البیگری  برای  توطئه  و   )FARA(
به عنوان یک مٔامور ثبت نشده دولت 
جمهوری اسالمی ایران متهم شده که 
را داشته.  عملکرد یک مأمور مخفی 
هم ما و هم مقامات آمریکایی می دانیم 
نیستند  کم  افراسیابی  مشابه  موارد 
بطور  اسالمی  جمهوری  برای  که 
غیرقانونی البیگری می کنند. شناسایی 
اما  نیست؛  سخت  مواردی  چنین 
و  روابط شان  و  پرونده ها  پیگیری 
گردآوری مدارک محکمه پسند بسیار 

دشوار است.«
او می افزاید: »یکی از کارهای ما در 
این نهاد پیگیری این افراد و شبکه های 
آنهاست. اخیراً تعدادی از سناتورها و 
نمایندگان آمریکایی که آنها نیز پیگیر 
فعالیت های غیرقانونی البی های رژیم 
»مؤسسه  نشست های  در  ایران اند، 
آزادی«  برای  آمریکاییان  ایرانی 
شرکت کردند و پرسش ها و هشدارها 
ساکن  و  شهروند  ایرانیان  سخنان  و 
در  رژیم  البی های  درباره  را  آمریکا 
ایاالت متحده شنیدند. سرانجام همین 
نمایندگان مجلس بنا به وظیفه خود 
برای نگاهبانی از امنیت ملی آمریکا، 
نامه ای  آمریکا  دادگستری  وزارت  به 

نوشتند و خواستار مبارزه با البی های 
رژیم و ناقضان قانون FARA شدند. 
این ماجرا خوشاینِد البی ها و دالالن 
برای  ابزاری  هر  از  آنها  نیست.  رژیم 
مقابله استفاده می کنند. پرونده سازی 
کرده و آدرس غلط می دهند و خیلی 
کار های دیگر. این البی های غیرقانونی 
عالوه بر دسترسی به منابع مالی، در 
وقتی  اینها  دارند.  نفوذ  هم  رسانه ها 
احساس  و  شدند  متوجه  را  قضیه 
گرفتاِر  و  متهم  است  ممکن  کردند 
قانون شوند، وحشت کردند. در مقاله ی 
اخیر که در نشریه وابسته به مؤسسه 
کوئینسی منتشر شده، علیه مؤسسه ما 
آدرس غلط داده و به دروغ ادعا کردند 
که نهاد غیردولتی ما از دولت پیشین 
خواستند  آنها  گرفته!  بودجه  آمریکا 
این  نوشتن  ما  که  کنند  القا  اینطور 
دیکته  آمریکایی  مقامات  به  را  نامه 
کردیم! اتفاقاً تریتا پارسی از مؤسسان 
کوئینسی  مؤسسه  همین  در  نایاک 
کار می کند. اما آن نمایندگان مجلس 
که به وزارت دادگستری آمریکا نامه 
وظیفه  به  بنا  خودشان  نوشته اند، 
قانونی، پیگیر فعالیت های غیرقانونی 
البی های جمهوری اسالمی هستند و 

از کسی خط نمی گیرند.«
شروان فشندی همچنین می گوید 
»برخالف ادعاها، نه مؤسسه ما و نه 
اعضای آن هرگز هیچ بودجه یا فاندی 
و  نکرده اند  دریافت  آمریکا  دولت  از 
تٔامین کننده منابع مالی ما کمک های 
مالی ایرانیان ساکن آمریکاست که به 
اداره مالیات آمریکا هم اعالم می شود.«

این فعال سیاسی با اشاره به ماجرای 
می گوید:  دهنوی  محسن  دیپورت 
الیزابت  خانم  کری  جان  بر  »عالوه 
ماساچوست  دموکرات  سناتور  وارن 
هم از دهنوی حمایت کرد؛ این یعنی 
نفوذ آنها آنقدر زیاد است که در کمتر 
از ۲4 ساعت می توانند با مقامات ارشد 
و حمایت شان  بگیرند  ارتباط  آمریکا 
با  نایاک  است  آشکار  کنند!  را جلب 
بعضی از مقامات حزب دموکرات رابطه 
نزدیک دارند. محسن دهنوی االن در 
مجلس شورای اسالمی از نمایندگان 
با نفوذ جریان اصولگرا و انقالبی است 
و مشخص شده علت واقعی راه ندادن 

وی به آمریکا چه بوده است.«
واقعیت این است که یافتن ارتباطات 
تبلیغاتی  و  سیاسی  شبکه هایی 
زمانی  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
محض  به  آنها  که  می شود  دشوار 
احساس خطر و افشای خود، با اتکا بر 
پشتوانه های مالی که دارند، بالفاصله یا 
تهدید به شکایت می کنند و یا دست 
به اقدام حقوقی می زنند تا افشاگران 
که مانند آنها از منابع مالی برخوردار 

نیستند، مجبور به سکوت شوند.
اینکه  به  اشاره  با  فشندی  شروان 
دوران اوباما برای البیگران جمهوری 
می گوید:  بود  بهشت  مانند  اسالمی 
رژیم  البیگران  و  مؤسسات  »راهکار 
از طریق  ارعاب  ایران هزینه تراشی و 
است.  حقوقی  محاکم  در  شکایت 
و  سیاسی  فعاالن  طریق  این  از  آنها 
آنها گزارش  را که درباره  رسانه هایی 
زیر  می کنند  افشاگری  و  می نویسند 
فشار قرار می دهند حتا اگر بدانند که 
شکایت شان به جایی نمی رسد! اما با 
پشتوانه های مالی که دارند پرونده را 
را  باالیی  هزینه  های  تا  می کنند  باز 
یا  سیاسی  مجموعه های  یا  افراد  به 
رسانه ای افشاگر تحمیل کنند و آنها 
را با ارعاب به عقب نشینی وادارند تا 
مشابه  افراد  و  آنها  افشای  از  دست 
که  کاری  همان  مشابه  بردارند.  آنان 
دادند که  انجام  آقای حسن داعی  با 
البته در آن مورد شکست خوردند.« 
این عضو مؤسس »ایرانی آمریکاییان 
برای آزادی« در پایان به کیهان لندن 
در  ما  که  »کاری  می دهد:  توضیح  
مؤسسه کردیم این است که بیمه ی 
مسئولیت گرفتیم تا اگر این افراد از 
ما شکایت کنند، هزینه های حقوقی 
از جمله وکیل روی دوش ما نیفتد و 

بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.«

دوران طالیی دوران طالیی 
اوباما برای اوباما برای 

البیگران البیگران 
جمهوری جمهوری 

اسالمی تکرار اسالمی تکرار 
نمی شود؟نمی شود؟  
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