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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
کمیته سوم مجمع سازمان ملل نقض حقوق بشر 

توسط جمهوری اسالمی را محکوم کرد
3 ادامه در صفحه

همبستگی و اتحاد بزرگترین ادای ِدین ما به 
جانباختگان سرفراز آبان۹۸ خواهد بود

۴ ادامه در صفحه

شاهزاده رضا پهلوی:  شاهزاده رضا پهلوی:  

##    نهنه__می بخشیممی بخشیم__نهنه__فراموشفراموش__می کنیم!می کنیم!

دکتر علی احمد خالوها یکی از معروفترین پزشکان ایرانی مقیم 
کویت در دهه های شصت تا هشتاد بود. او از اوایل دهه شصت در 
مداوای  به  مبارک الکبیر  خیابان  در  خود  شخصی  مطب  در  کویت 

بیماران پرداخت.
نبوغ  و  پسندیده   اخالق  و  رفتار  منش،  خاطر  به  خالوها  دکتر 
بسیاری  عالقه  مورد  پزشک  و  بسیار محبوب  بیماران،   درمان  در 
رایگان  درمان  واسطه  به  او   بود.  کویت  سرشناس  خانواده های  از 

مستمندان مشهور بود. 
دکتر علی احمد خالوها اواخر دهه هشتاد در لندن  اقامت گزید و 

در تاریخ یازده  نوامبر ۲0۲1 دعوت حق را لبیک گفت.
خانواده های عزادار: خالوها، سروش، العدسانی، دمین، حیدری، 

مکفی و کامران .
با تشکر از همدردی آشنایان و دوستان 

تلفن تماس:

درگذشت

خانواده  به  را  احمد خالوها  زنده یاد دکتر علی  درگذشت  لندن  =کیهان 
محترم  ایشان،  دوستان و بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوید.

 00 447880646۲74

در روزهایی که آبان به پایان می رسد، 
کشاورزان اصفهان که شعارهای ناب و 
ابتکاری آنان بر صدر اعتراضات سراسری 
دیگر  بار  می درخشد،  اخیر  سال های 
و  زدند  گسترده  تظاهرات  به  دست 
شهروندان دیگر نیز در پاسخ به فراخوانی 

که اعالم شده بود به آنها پیوستند.
شاهد  ایران  آبان ۱۴۰۰  جمعه ۲8 
موج خروشان مردم در بستر زاینده رود 
بود. رودی که آبادی و رونق پایتخت 
در  اما  است  آن  مدیون  ایران  قدیم 
چهار دهه گذشته به دلیل سیاست های 
خرابکارانه ی اقتصادی و محیط زیستی 
که کشاورزی و دامپروری کل کشور و 
در نتیجه اشتغال و امنیت غذایی مردم 
را به شدت در خطر قرار داده نه »زاینده« 

که خشک شده است.
بحران آب در ایران و منطقه و جهان، 
موضوعی تازه نیست. این را هم که ایران 
یک سرزمین خشک است، دانش آموزان 
تمام  در  اما  می آموزند.  دبستان  در 
سال هایی که برای این بحران حیاتی 
منطقه ای  و  محلی  بطور  می بایست 
تنها  نه  می شد،  چاره جویی  جهانی  و 
نهادهای  بلکه  مسئول  سازمان های 

نظامی و امنیتی مانند سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در همکاری با خانواده ها 
برای  حاکم،  مافیایی  گروه های  و 
سدسازی های بی رویه و صنایعی که در 
خدمت اهداف اتمی و موشکی هستند 
و همچنین ساخت و سازهای پولساز با 
تخریب طبیعت، شیره ی جان زمین را 
نتیجه روشن است: تخریب  کشیدند. 
چرخه ی زیست که میلیون ها سال بین 
زمین و آب و هوا در جریان بوده و با 
اختالل آن نه تنها کشاورزی و دامپروری 
ممکن نیست بلکه حیات ساکنان منطقه 
در خطر قرار می گیرد. انقراض گونه های 

گیاهی و جانوری بجای خود!
این است که نبرد مردم دست خالی 
با سیستم سرکوبگری که حیات طبیعی 
یک  دیگر  داده،  قرار  در خطر  را  آنها 
موضوع سیاسی، معیشتی، صنفی و یا 
حتا امنیتی هم نیست! بلکه تنازع بقاء 

و بر سر مرگ و زندگیست!
اسالمی  جمهوری  زمامداران  برای 
تفکر  مافیایی شان، چه  خانواده های  و 
آخرزمانی و عاشورایی داشته باشند و 
چه فقط مفتخوران دنیوی باشند، راه 

نجات ساده است: ...

نمود  آبان ۹8  سراسری  اعتراضات 
عملی یک همبستگی ملی در صدها 
شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات 
و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت 
اقدام به سرکوب وحشیانه کند  و با قطع 
بیش از یک هفته ای اینترنت در طول 

سه روز حمام خون به راه بیندازد. 
موضوع امنیتی آمار کشته شدگان
به نوشته ی رویترز به نقل از منابع 
حکومتی، ۱5۰۰ نفر از جمله کودکان 
اعتراضات ُکشته  این  و نوجوانان در 
شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان 
یا  و  مفقود  و  مجروح  نوجوانان  و 
دستگیر شده و بسیاری از آنان تحت 
زندان های  به  و  گرفته  قرار  شکنجه 
محکوم  اعدام  حتا  و  طوالنی مدت 
تنها  نه  دو سال  از  شدند.هنوز پس 
هیچ آمار دقیقی در ارتباط با سرکوب 

آبان«  مردمی  بین المللی  »دادگاه 
کار  روز  از 5  آبان پس  یکشنبه ۲3 
از  یا  که  نفر   3۴ شهادت   شنیدن  و 
خانواده های جانباختگان  و یا شاهدان 
عینی و افراد مطلع از سیستم سرکوب 

بودند به کار خود پایان داد.
 ۷ کارشناس نیز در مقابل هیات 
حضور  دادگاه  این  نفره   ۶ قضات 
در  را  خود  پژوهش های  و  یافتند 
آبان ۹8 در چند  با آنچه در  رابطه 
ارائه  افتاد  اتفاق  ایران  شهر  صد 
دادند. ابتدا قرار بود ۴۰ تن در این 
از  یکی  ولی  دهند،  شهادت  دادگاه 
حضور  از  لحظات  آخرین  در  آنها 
که  فشارهایی  دلیل  به  دادگاه  در 
نیروهای امنیتی بر او و خانواده اش 
وارد ساخته بودند صرف نظر کرد.  ۲ ادامه در صفحه

موج خروشان همبستگی در زاینده رود
پیوند و همدلی، راز ماندگاری ملت 

کهنسال ایران
هویت ما همبستگی و پایداری ملی،

 در فراز و نشیب تاریخ
۶ ادامه در صفحه

بلکه  ندارد  وجود  آبان۹8  خونین 
جمهوری اسالمی و جناحین اش تالش 
را  ضدبشری  جنایت  این  می کنند 
توجیه کنند! همچنین ابعاد گسترده ی 
این فاجعه ی انسانی پنهان نگه داشته 
شده و پرسش های بسیاری درباره ی 
این زخم عمیق نشسته  بر پیکر مردم 

ایران بی پاسخ مانده است.
حقوق  نهادهای  آمارهای  حکومت 
بشری را تکذیب می کند و با تأخیر، 
را  معترضان  از  تن  تنها ۲۰۰  ُکشتار 
پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد 
از جانباختگان سابقه ی کیفری داشتند، 
۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد 
و  انتظامی  اماکن  به  تعرض  هنگام 
اماکن  به  حمله  هنگام  3۱درصد 
که  حالی  در  شده اند!  ُکشته  عمومی 
بر اساس شواهد و مدارک و ویدئوهای 
منتشرشده آنانکه تا دندان مسلح بوده 
و به اماکن عمومی آسیب می رساندند، 

نیروهای امنیتی و انتظامی بودند!
روزهای  در  تماس  برقراری  امکان 
برگزاری دادگاه با دو شاهد دیگر نیز 
میسر نشد و سه شاهد نیز به خاطر 
از  قضات  پرسش های  شدن  طوالنی 
دیگر شاهدان نتوانستند در جلسات 
تمام  البته  شوند.  حاضر  دادگاه  این 
شهادت ها بطور کامل و همراه با اسناد 
در  و  ترجمه شده  انگلیسی  زبان  به 
اختیار قضات قرار گرفت. هیات قضات 
قرار است در اوایل سال آینده میالدی 
رای نهائی خود را صادر کند. تنها ۹ 
نفر از شاهدان با نام و جهره خود در 
دادگاه حضور پیدا کردند. دیگران به 
خاطر حفظ امنیت خود و خانواده با 
نام شهر  معرفی شدند،  یک  شماره 
اقامت آنها گفته نشد و چهره  محل 
خود را نیز پوشانده بودند. در برخی 
موارد حتا صدای آنها نیز صداگذاری 

شد تا شناخته نشوند.

۲ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه
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آبان«  مردمی  بین المللی  »دادگاه 
کار  روز   5 از  پس  آبان   ۲3 یکشنبه 
از  یا  که  نفر   3۴ شهادت   شنیدن  و 
خانواده های جانباختگان  و یا شاهدان 
عینی و افراد مطلع از سیستم سرکوب 

بودند به کار خود پایان داد.
هیات  مقابل  در  نیز  کارشناس   ۷  
قضات ۶ نفره این دادگاه حضور یافتند و 
پژوهش های خود را در رابطه با آنچه در 
آبان ۹8 در چند صد شهر ایران اتفاق 
افتاد ارائه دادند. ابتدا قرار بود ۴۰ تن 
در این دادگاه شهادت دهند، ولی یکی 
از آنها در آخرین لحظات از حضور در 
دادگاه به دلیل فشارهایی که نیروهای 
امنیتی بر او و خانواده اش وارد ساخته 

بودند صرف نظر کرد. 
روزهای  در  تماس  برقراری  امکان 
برگزاری دادگاه با دو شاهد دیگر نیز 
میسر نشد و سه شاهد نیز به خاطر 
از  قضات  پرسش های  شدن  طوالنی 
جلسات  در  نتوانستند  شاهدان  دیگر 
تمام  البته  شوند.  حاضر  دادگاه  این 
شهادت ها بطور کامل و همراه با اسناد 
در  و  شده  ترجمه  انگلیسی  زبان  به 
اختیار قضات قرار گرفت. هیات قضات 

قرار است در اوایل سال آینده میالدی 
رای نهائی خود را صادر کند. تنها ۹ 
نفر از شاهدان با نام و جهره خود در 
دادگاه حضور پیدا کردند. دیگران به 
خاطر حفظ امنیت خود و خانواده با 
شهر  نام  شدند،  معرفی  یک  شماره 
چهره  و  نشد  گفته  آنها  اقامت  محل 
برخی  بودند. در  پوشانده  نیز  را  خود 
موارد حتا صدای آنها نیز صداگذاری 

شد تا شناخته نشوند.
مقامات جمهوری اسالمی و 

نترسیدن از مجازات
دادستان  دو  از  یکی  صبی  حمید 
در  آبان«  مردمی  بین المللی  »دادگاه 
پایان  از  پس  آخر  روز  که  سخنانی 
اتهام  داشت،  بیان  شاهدان  شنیدن 
دادگاه  این  متهم  به ۱33  شده  وارد 
را »جنایت علیه بشریت« اعالم کرد. 
به  صحبت هایش  در  صبی  حمید 
نوروزی  اظهارات حجت السالم حسن 
نماینده رباط کریم در مجلس شورای 

کمیسیون  رئیس  نایب  و  اسالمی 
در  دادگاه  دوم  روز  در  که  قضائی 
مصاحبه ای گفته بود »یکی از آنهایی 
که به مردم شلیک کرد من بودم؛ ما 
ُکشتیم. حاال چه کسی می خواهد ما 
را محاکمه کند؟« نیز اشاره کرد. این 
بریتانیایی  ایرانی-  باسابقه  حقوقدان 
که با دادگاه های مردمی دیگری چون 
»ایران تریبونال« و »اویغور تریبونال« 
نیز همکاری داشته است، در اشاره به 
اظهارات حسن نوروزی گفت »همین 
سطح از عدم ترس از مجازات مقامات 
جمهوری اسالمی است که این دادگاه 

باید با آن مقابله کند!«
بریتانیایی  حقوقدان  ُجرداش  ِوین 
عهده  بر  را  قضات  هیات  ریاست  که 
دادگاه  با  همکاری  سابقه  و  داشت 
بین المللی برای بررسی جنایات جنگی 
در یوگسالوی سابق را دارد، در سخنانی 
قبل از پایان این دادگاه گفت »در حال 
علیه جمهوری  اتهامات جدی  حاضر 
موارد  شامل  که  دارد  وجود  اسالمی 
نیز  بشریت  علیه  از جنایت  متعددی 
به  توجه  با  جرداش  ِوین  می شود«. 
اینکه در پنج روز دادگاه بیش از ۲۰۰ 

نفر دیگر با دادستانی تماس گرفته اند 
فرستادن  و  شهادت  دادن  خواهان  و 
جنایاتی  مورد  در  مدارک  و  شواهد 
هستند که این نظام در آبان ۹8 مرتکب 
شده، گفت که هیات قضات مدارک و 
شهادت های جدید را نیز در هفته های 
داد. خواهد  قرار  بررسی  مورد  آینده 
»دادگاه  پایان  از  پس  بالفاصله 
کانون   آبان«،  مردمی  لمللی  بین ا
با   )IBAHRI ( وکال  بین المللی 
شد  آن  خواستار  اطالعیه ای  صدور 
دادگاه  پیگیری  در   ملل  سازمان  که 
پرونده ای  آبان،  مردمی  بین المللی 
جامع برای تحقیق درباره جنایت های 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  مقامات 
آبان  اعتراضات  خونین  سرکوب   طی 
۹8 بگشاید. سازمان عفو بین الملل نیز 
در بیانیه ای اعالم کرد که این دادگاه 
با  مرتبط  شواهد  بررسی  که  مردمی 
کشتار و مجروح کردن هزاران معترض 
جمهوری  مسئوالن  توسط  رهگذر  و 
اسالمی  در جریان اعتراضات سراسری 

آبان ۹8 را آغاز کرده است، یک ابتکار 
عمل قدرتمند علیه عدم پاسخگویی 
و مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر 
از پیگرد و مجازات است و باید زنگ 
عضو  کشورهای  همه  برای  بیداری  

سازمان ملل متحد باشد.
رژیمی که همیشه برای نقض 
حقوق بشر محکوم شده است

در هفته ای که گذشت نیز جمهوری 
و  مکرر  نقض  علت  به  اسالمی 
سیستماتیک حقوق بشر مورد انتقاد 
بسیاری قرار گرفت. نه تنها جنایات این 
نظام در آبان ۹8 در »دادگاه بین المللی 
مردمی آبان« مطرح شد، بلکه کمیته 
با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سوم 
و  آشکار  نقض  قطعنامه ای  تصویب 
ایران  را در  سیستماتیک حقوق بشر 
جمهوری  اقدام  از  و  کرد  محکوم 
اسالمی در صدور و اجرای گسترده ی 
بازداشت  و  شکنجه  اعدام،  احکام 
خودسرانه شهروندان ابراز نگرانی کرد. 
این قطعنامه که پیش نویس آن از سوی 
کانادا تهیه شده بود، روز چهارشنبه ۱۷ 
نوامبر با ۷۹ رای موافق، 3۲ رای مخالف 

و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
حقوق  جایزه   لندن  در  همچنین 
ن  عنوا با  گنیتسکی«  »ما بشری 
پنجشنبه  روز  آتش«  زیر  »شجاعت 
مراسمی  در  آبان(   ۲۷( نوامبر   ۱8
دوتابعیتی  شهروند  زاغری  نازنین  به 
ایرانی- بریتانیایی اهدا شد. جمهوری 
اسالمی این شهروند دوتابعیتی را بیش 
گرفته  گروگان  به  است  سال  پنج  از 
زاغری،  سه  نازنین  بر  عالوه  است. 
ایرانی- بریتانیایی دیگر )انوشه آشوری، 
توسط  رئوف(  مهران  و  طاهباز  مراد 
گرفته  گروگان  به  اسالمی  جمهوری 
شده اند. وضعیت این چهار گروگان در 
روزهای گذشته در نشستی در پارلمان 

بریتانیا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
اینهمه در حالیست که ابعاد جنایاتی 
با  داده  رخ  ایران  در  آبان ۹8  در  که 
وجود شهادت های بسیار هنوز مشخص 
از جمله شمار کسانی که در  نیست، 
جریان این خیزش مردمی یا در روزهای 
بعد کشته شدند. خبرگزاری رویترز، به 
نقل از چند منبع دولتی شمار کشته 
اعالم  نفر   ۱5۰۰ از  بیش  را  شدگان 
کرد. سازمان عفو بین الملل توانسته نام 
و مشخصات 3۲۴ نفر از جانباختگان 
آبان را مستند و منتشر سازد، اگرچه این 
نهاد بین المللی اعالم کرده شمار قربانیان 
سرکوب وحشیانه آبان بدون شک بیشتر 
هستند. بر پایه آمار رسمی ثبت احوال 
کشور در آبان ۹8 نسبت به همین ماه 
در سال قبل، حدود ۶۰۰۰ مرگ بیشتر 
به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه در 
پاییز ۹8 نه هنوز خبری از ویروس کرونا 
بود و نه سیلی راه افتاده و نه زلزله ای 
به ثبت رسیده بود که خسارات جانی 
داشته باشند، حدس زده  می شود که 
بخش عمده این تفاوت چند هزار نفری 

مربوط به جانباختگان آبان باشد.

نمود  آبان ۹8  سراسری  اعتراضات 
عملی یک همبستگی ملی در صدها 
شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات 
و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت 
اقدام به سرکوب وحشیانه کند  و با قطع 
بیش از یک هفته ای اینترنت در طول 

سه روز حمام خون به راه بیندازد. 
موضوع امنیتی آمار 

کشته شدگان
به نوشته ی رویترز به نقل از منابع 
حکومتی، ۱5۰۰ نفر از جمله کودکان 
ُکشته  اعتراضات  این  در  نوجوانان  و 
شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان 
و نوجوانان مجروح و مفقود و یا دستگیر 
شده و بسیاری از آنان تحت شکنجه 
قرار گرفته و به زندان های طوالنی مدت 

و حتا اعدام محکوم شدند.
هنوز پس از دو سال نه تنها هیچ آمار 
خونین  سرکوب  با  ارتباط  در  دقیقی 
جمهوری  بلکه  ندارد  وجود  آبان۹8 
اسالمی و جناحین اش تالش می کنند 
این جنایت ضدبشری را توجیه کنند! 
همچنین ابعاد گسترده ی این فاجعه ی 
و  شده  داشته  نگه  پنهان  انسانی 
این  درباره ی  بسیاری  پرسش های 
زخم عمیق نشسته  بر پیکر مردم ایران 

بی پاسخ مانده است.
حقوق  نهادهای  آمارهای  حکومت 
تأخیر،  با  و  تکذیب می کند  را  بشری 
را  معترضان  از  تن  تنها ۲۰۰  ُکشتار 
پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد 
از جانباختگان سابقه ی کیفری داشتند، 
۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد 
و  انتظامی  اماکن  به  تعرض  هنگام 
3۱درصد هنگام حمله به اماکن عمومی 
ُکشته شده اند! در حالی که بر اساس 
شواهد و مدارک و ویدئوهای منتشرشده 
آنانکه تا دندان مسلح بوده و به اماکن 
نیروهای  می رساندند،  آسیب  عمومی 

امنیتی و انتظامی بودند!
در برخی گزارش های پژوهشی با اتکا 
آمده  ایران  ساالنه  مرگ ومیر  آمار  به 
است که آمار مرگ ومیرهای سال ۹8 
تا ۴ هزار نفر بیشتر از سال ۹۷ و تا ۶ 
هزار نفر بیشتر از سال ۹۶ بوده که این 
تفاوت فاحش می تواند به دلیل شمار 

جانباختگان آبان ۹8 باشد.
منازعات  وارد  حتا  جنایت  این  آمار 
تبلیغاتی سیزدهمین انتخابات ریاست 
 جمهوری اسالمی نیز شد و عبدالناصر 
مرکزی  بانک  پیشین  رئیس  همتی 
انتخابات  این  نامزدهای  از  یکی  و 
نمایشی وعده داد: »اگر رئیس  جمهور 
شوم، درباره تعداد ُکشته شده های آبان 
شفاف سازی می کنم!« این وعده یعنی 
مردم به قاتالن رأی بدهند تا آنها بگویند 

چند تن از عزیزان آنان را کشته اند!
اعتراضاتی به وسعت ایران

وسعت جغرافیایی اعتراضات آبان  ۹8 
تمام استان های کشور را در بر گرفت. 
در بیشتر شهرها معترضان به خیابان ها 
مغز  و  قلب  به سوی  آمدند. حکومت 
از  مردم  عامه  گشود.  آتش  معترضان 
کارمند، کارگر، دانش آموز و دانشجو و 
و خانه دار هدف  بازنشسته  تا  کشاورز 
گلوله های آتشین قرار گرفتند. این را 
تالش خانواده های ُکشته شدگان برای 
معرفی عزیزانشان نشان می دهد. این 
تالش های روشنگرانه همچنین نشان 
می دهد که اقدام حکومت برای کشتار 
است  بوده  لگام گسیخته  معترضان، 

برای نمونه: 
در  ساله   3۰ جوان  کتابدار  ابراهیم 
کنار مغازه اش در کرج، نیکتا اسفندانی 
دخترک ۱۴ ساله  در راه کالس موسیقی 
در تهران و ابوالفضل شعبانی دانش آموز 
۱۷ ساله هنگام بازگشت از مدرسه در 

ساوه با شلیک گلوله کشته شدند!
سپاه  به  وابسته  فارس  خبرگزاری 
پاسداران انقالب اسالمی شمار معترضان 
تا   ۹8 آبان    ۲۴ جمعه   شامگاه  از  را 
یکشنبه حدود 8۷ هزار نفر تخمین زد: 

حدود 8۲ هزار مرد و 5هزار زن!
این خبرگزاری همچنین اعالم کرد 
و  شهر  در ۱۰8۰  اول  شب  در  فقط 
شهرستان اعتراض صورت گرفته که هر 
کدام شامل 5۰ نفر تا ۱5۰۰ نفر بوده اند 
و در همانشب یکهزار نفر دستگیر شدند!

هم  و  ن  گا کشته شد هم 
دستگیرشدگان عمدتا مردمانی بودند 
که افزایش دو برابری قیمت بنزین آنها 
را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار 
می داد و می دیدند که چگونه حکومت 
درون  را  خود  دراز  دست  دوباره 
 جیب های خالی آنها فرو کرده است.
فروخفته   خشم  آتش  بنزین،  گرانی 
کرد.  شعله ور  را  مردم  انباشته ی  و 
که  مردم  ویدئوهای  و  عکس ها 
شبکه های  در  جمعه شب  بالفاصله 
نشان می دهد،  منتشر شد  اجتماعی 
در  را  خود  اتومبیل های  شهروندان 
و  اتوبان ها  وسط  مدنی  اعتراض  یک 
خیابان ها خاموش کرده اند و خواستار 
لغو تصمیمی شده اند که رئیس سه قوه 
با تأیید  علی خامنه ای رهبر جمهوری 

اسالمی گرفته اند.
نیروهای انتظامی و امنیتی اما موقعیت 
و  بنزین ها  پمپ  در  گرفتند!  جنگی 
و  شدند  مستقر  شهرها  مهم  میادین 
راه های منتهی به اماکن حکومتی را با 
حصار مسدود کردند. حتا به بهانه باریدن 
برف، در برخی استان های کشور، مدارس 

را تعطیل کردند!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
با حمایت از گران شدن بنزین، مردم را» 

شرور« توصیف کرد! 
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم 
که پیشتر اعتراضات سراسری دی ۹۶ 
را نیز از سر گذرانده بود، روز ۲۶ آبان 
معترضان را »عده ای آشوبگر« نامید و 
تهدید کرد: »ما اینقدر دوربین داریم که 
 این افراد را شناسایی و بازداشت کنیم!«
کیهان تهران که حسین شریعتمداری 
رژیم  ذوب شدگان  از  آن  مدیرمسئول 
»اراذل  را  مردم  است،  فقیه  والیت 
و  »قلع  به  را  آنها  و  نامید  اوباش«  و 
آنانی که 8  قمع« تهدید کرد: »برای 
سال دفاع مقدس، قلع و قمع داعش 
و دفاع از حریم اهل بیت را در کارنامه 
و  اراذل  این  قمع  و  قلع  دارند،  خود 
است!« ممکن  آسانی  به  نیز   اوباش 
جمهوری  صداوسیمای  حالی  که  در 
اسالمی اعتراضات در بولیوی را پوشش 
خبری می داد، سیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری  رئیس  و  قضاییه  قوه  وقت 
و  خود  تصمیم  از  کنونی،  اسالمی 
رؤسای قوه مقننه و مجریه حمایت کرد 
و اطمینان داد که قوه  قضاییه با »اشرار« 

مقابله خواهد کرد.
کشتار، تنها پاسخی که 

جمهوری اسالمی بلد است!
با گران کردن  این دزدی آشکار  اما 
را  مردم  پیش  از  بیش  بنزین  قیمت 
شعار  آنها  کرد.  منزجر  و  خشمگین 
با  و  دیکتاتور«  بر  »مرگ  می دادند:  
فریاد  نوین«  »ایران  دوران  یادآوری 
شاد!«  روحت  شاه،  »رضا  می زدند: 
معترضان بقیه شهروندان را به اعتراض 
مردم  می گفتند:  و  می کردند  دعوت 
 نگذارید بیشتر از این به شما ظلم شود!
حکومت اما آبپاش های ضدشورش را به 
روی مردم باز کرد و گازهای اشک آور 
شلیک شد و موتورسواران آتش  به اختیار 
به سوی شهروندان یورش بردند. صدای 

رگبار گلوله در شهرها پیچید.
اینترنت  روز  چندین  که  حالی  در 
توسط حکومت قطع شده بود تا نیروهای 
سرکوب با خیال راحت مردم را قتل عام 
کنند، باز هم خبر کشتار در شبکه های 

اجتماعی پخش می شد. قطع اینترنت 
به خودی خود بیانگر سرکوب وحشیانه  

توسط جمهوری اسالمی بود.
سانسور  با  اما  داخلی  رسانه های 
شدید اعتراضات و کشتار تیتر می زدند: 
در  برف  مدیریت  عدم  از  »شهرداری 

تهران عذرخواهی می کند«!  
در و دیوار خیابان ها با شعار »مرگ بر 
خامنه ای« پُر شد و نیروهای امنیتی، 
پشت بام   از  پاسدار  و  بسیج  انتظامی، 
اماکن خود به قلب و مغز مردم شلیک 
می کردند. مردمی که با دست خالی و 
شعار برای اعتراض به گرانی و گسترش 
فقر به خیابان ها آمده بودند، با گلوله 
پاسخ گرفتند. جمهوری اسالمی بنزین 
بر آتش خشم مردم ریخت و آنها بنرها 
و تصاویر و نمادهای حکومتی را اعم 
از عکس خامنه ای و مجسمه انگشتر 
پایین  را  خیان ها  پالک  و  خمینی 

کشیده و پاره کرده و آتش زدند. 
برف  ایران  پاییز  از سال ها، در  پس 
بارید و با خون جوانان وطن سرخ شد. 
در همان لحظاتی که مأموران حکومتی 
از پشت بام ها و کف خیابان ها، از پشت 
پنجره های خانه های امنیتی و در پناه 
رانندگی  و  راهنمایی  دوربین های 
شلیک می کردند، پویا بختیاری ، پژمان 
امیرحسین  کهزادی ،  آرش  قلی پور، 
مهرداد  صمصامی،  گلناز  زارع زاده، 
معین فر، نوید بهبودی، علی فتوحی، 
رضا معظمی، نیکتا اسفندانی و هزاران 

شهروند دیگر در خون غلتیدند.
تأثیرات اعتراضات داخلی بر 

سیاست های بین المللی
مقامات ارشد جمهوری اسالمی بخشی 
از ناکامی نظام در اخاذی و باج خواهی 
مردم  اعتراضات  از  ناشی  را  غرب  از 

می دانند. 
حسن روحانی چهارم دی ماه ۱3۹۷ 
در سخنانی در مجلس شورای اسالمی 
 ]۹۶[ دی ماه  اوایل  »حوادث  گفت 
باعث شد آمریکایی ها با برداشت غلط 
و تصور ناروا، اواخر دی ماه موضع گیری 
جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران 
و توافق هسته   ای اعالم کنند و بعد هم 
در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد، 
صحبت و تحریکی کردند تا به خیال 
خام خودشان به اهداف مورد نظرشان 

دست پیدا کنند.«

آمریکا  اصلی  تٔاکید کرد، هدف  وی 
از این توطئه   ها، تحریم  ها و فشارها به 
زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری 
اسالمی ایران است و می خواستند القا 

کنند نظام ناکارآمد است.
این اعتراف اما همزمان نشان می داد 
حکومت  علیه  مردم  اعتراضات  که 
قبال  در  بین المللی  سیاست های  بر 
مستقیم  ثیر  تٔا اسالمی  جمهوری 
می گذارد. در دی ماه ۹۶ اعتراضاتی که 
از پاییز علیه گرانی و فشارهای اقتصادی 
شکل گرفته بود برای اولین بار پس از 
انقالب اسالمی، سراسری شد؛ برعکس 
»جنبش سبز« در سال 88 که عمدتا 
به پایتخت و چند شهر بزرگ محدود 
می شد و در کنترل جناحین نظام باقی 
ماند. اعتراضات دی ۹۶ نه تنها به هیچ 
نبود  وابسته  نظام  از  جناحی  و  گروه 
از  ستایش  آن  شعارهای  محور  بلکه 
»پهلوی ها« به دلیل خدمات اقتصادی 
و اجتماعی دوران آنان به مردم و کشور 

بود.

# نه_می بخشیم_نه_فراموش_می کنیم!
=کشتار آبان  98 درواقع انتقام از مردمی بود که اعتراضاتشان در دی 96 با شعارهای 
صریح و ناب از جمله در رد انقالب 57 و ستایش خدمات پهلوی ها وارد مرحله جدی و 

جدید شد: نه به جمهوری اسالمی!

جمهوری اسالمی در پیشگاه »آبان تریبونال«
اتهام: جنایت علیه بشریت

در روزهایی که آبان به پایان می رسد، 
ناب  که شعارهای  اصفهان  کشاورزان 
اعتراضات  صدر  بر  آنان  ابتکاری  و 
می درخشد،  اخیر  سال های  سراسری 
تظاهرات گسترده  به  دیگر دست  بار 
زدند و شهروندان دیگر نیز در پاسخ 
به فراخوانی که اعالم شده بود به آنها 

پیوستند.
ایران شاهد  آبان ۱۴۰۰  جمعه ۲8 
موج خروشان مردم در بستر زاینده رود 
بود. رودی که آبادی و رونق پایتخت 
قدیم ایران مدیون آن است اما در چهار 
سیاست های  دلیل  به  گذشته  دهه 
خرابکارانه ی اقتصادی و محیط زیستی 
که کشاورزی و دامپروری کل کشور 
غذایی  امنیت  و  اشتغال  نتیجه  در  و 
مردم را به شدت در خطر قرار داده نه 

»زاینده« که خشک شده است.
و  منطقه  و  ایران  در  آب  بحران 
جهان، موضوعی تازه نیست. این را هم 
ایران یک سرزمین خشک است،  که 
می آموزند.  دبستان  در  دانش آموزان 
این  برای  که  سال هایی  تمام  در  اما 
بحران حیاتی می بایست بطور محلی و 
منطقه ای و جهانی چاره جویی می شد، 

بلکه  مسئول  سازمان های  تنها  نه 
نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در همکاری 
با خانواده ها و گروه های مافیایی حاکم، 
برای سدسازی های بی رویه و صنایعی 
که در خدمت اهداف اتمی و موشکی 
هستند و همچنین ساخت و سازهای 
پولساز با تخریب طبیعت، شیره ی جان 
زمین را کشیدند. نتیجه روشن است: 
تخریب چرخه ی زیست که میلیون ها 
سال بین زمین و آب و هوا در جریان 
بوده و با اختالل آن نه تنها کشاورزی 
و دامپروری ممکن نیست بلکه حیات 
ساکنان منطقه در خطر قرار می گیرد. 
جانوری  و  گیاهی  گونه های  انقراض 

بجای خود!
این است که نبرد مردم دست خالی با 
سیستم سرکوبگری که حیات طبیعی 
دیگر یک  داده،  قرار  در خطر  را  آنها 
موضوع سیاسی، معیشتی، صنفی و یا 
حتا امنیتی هم نیست! بلکه تنازع بقاء 

و بر سر مرگ و زندگیست!
اسالمی  جمهوری  زمامداران  برای 
و خانواده های مافیایی شان، چه تفکر 
آخرزمانی و عاشورایی داشته باشند و 

چه فقط مفتخوران دنیوی باشند، راه 
اخالف  پیشاپیش  است:  ساده  نجات 
خود را راهی آبادی های دیگر در غرب 
کرده اند.  پیشرفته  کشورهای  دیگر  و 
باقی  ایران  زمین سوخته ی  بر  آنانکه 
می مانند همین کشاورزان و کارگران 
بیکاران  و  مالباختگان  و  کارمندان  و 
تنگدست  قشرهای  و  بازنشستگان  و 
هستند که حتا برای کار ساختمانی و 
چوپانی هم باید راهی عراق و ارمنستان 

شوند! 
از دست  برای جان هایی که  اگرچه 
رفتند و منابعی که ویران شدند دیر 
است، اما همچنان تنها یک راه برای 
نجات این آبادی ویران شده  وجود دارد: 
پیوستن جوی های کوچک و پراکنده و 
تشکیل رود خروشان همبستگی برای 
کشاورزان  اسالمی!  جمهوری  به  نه 
شعارهای  از  یکی  در  پیشتر  اصفهان 
ناب خود به درستی اعالم کرده بودند: 
دشمن ما همینجاست! این دشمن که 
بر مسند قدرت انحصاری و سرکوبگر 
مردم می تواند  قدرت  با  فقط  نشسته 
به زیر کشیده شده و با حاکمیت ملّی 

جایگزین شود.

موج خروشان همبستگی در زاینده رود

۱۷ ادامه در صفحه ۱۷ ادامه در صفحه
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آرای کشورها برای تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران

کمیته سوم مجمع سازمان ملل نقض حقوق بشر 
توسط جمهوری اسالمی را محکوم کرد

مجمع  م  سو =کمیته 
نی  ا نگر ملل  ن  ما ز سا
مورد  در  را  خود  جدی 
محدودیت های مربوط به حق 
آزادی اجتماعات و تشکل و 
استفاده حکومت از قهر در 
لمت آمیز  مسا عتراضات  ا
ژوئیه  در  آب  کمبود  علیه 
و   )1400 )خردادماه   ۲0۲1
تا   ۲0۲0 مارس  از  کارگران 
و   98 )اسفند   ۲0۲1 ژوئیه 

خردادماه 1400( ابراز کرد.
ز  برا ا با  کمیته  ین  =ا
جمهوری  از  جمعی  نگرانی 
می خواهد  ایران  اسالمی 
اعدام ها  باالی  نرخ  به  تا 
یط  ا شر  ، کند گی  سید ر
و  بخشد  بهبود  را  زندان ها 
آزادی  محدودیت های  به 
بیان و تجمع و آزار و اذیت 
پایان  مذهبی  اقلیت های 

دهد!
سازمان  عمومی  مجمع  سوم  کمیته 
ملل روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، نقض 
تصویب  با  را  ایران  در  بشر  حقوق 

قطعنامه ای محکوم کرد.
سازمان  عمومی  مجمع  سوم  کمیته 
ملل روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه )۱۷ 
علیه  قطعنامه ای  تصویب  با  نوامبر( 
بشر  حقوق  نقض  اسالمی،  جمهوری 

در ایران را محکوم کرد.

توسط  که  قطعنامه  این  پیش نویس 
کانادا تنظیم شده، با ۷۹ رای موافق، 
3۰ رای مخالف و ۷۱ رای بی طرف در 
سازمان  عمومی  مجمع  سوم  کمیته 

ملل مورد تصویب قرار گرفت.
ایاالت متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، 
بحرین،  آرژانتین،  یونان،  دانمارک، 
استرالیا، بلغارستان، آلبانی و کانادا از 
جمله کشورهای موافق با صدور این 
روسیه،  مقابل  در  و  بودند  قطعنامه 
عراق،  سوریه،  پاکستان،  هند،  چین، 
ترکمنستان،  عمان،  شمالی،  ُکره ی 
مخالفت  اعالم  آن  با  لبنان  بالروس، 

کردند.
بر این مبنا، کمیته سوم مجمع عمومی 
سازمان ملل نگرانی خود را از اجرای 
مکرر و نگران کننده از مجازات اعدام، 
قانونی،  زیر سن  افراد  علیه  از جمله 
بیان داشت و خواستار پایان مجازات 

اعدام در ایران شد.
مجمع سازمان ملل از ایران خواست 
و در عمل تضمین کند  قانون  در  تا 
سایر  یا  شکنجه  تحت  هیچکس  که 
و  ظالمانه  مجازات های  یا  رفتارها 
غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی گیرد 
از  سیستماتیک  استفاده  همچنین  و 
متوقف  را  خودسرانه  دستگیری های 

کند.
جدی  نگرانی  مجمع  این  همچنین 
خود را در مورد محدودیت های مربوط 
و  و تشکل  اجتماعات  آزادی  به حق 
استفاده حکومت از قهر در اعتراضات 
مسالمت آمیز علیه کمبود آب در ژوئیه 
۲۰۲۱ )خردادماه ۱۴۰۰( و کارگران از 
مارس ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱ )اسفند 

۹8 و خردادماه ۱۴۰۰( ابراز کرد.
این مجمع از رژیم جمهوری اسالمی 
ایران خواسته است تا هرگونه تبعیض 
علیه زنان و دختران را رفع کند و نیز 
خواهان آزادی زنان مدافع حقوق بشر 

برای استفاده از حقوق خود شد.
نماینده کانادا با معرفی پیش نویس این 
قطعنامه، آن را »متوازن« خواند زیرا 
پیشرفت های ایران را در این زمینه به 
رسمیت می شناسد اما تاکید می کند 
که باید اقدامات بیشتری انجام شود.

این پیش نویس تالش های ایران برای 
میزبانی از پناهندگان افغان، رسیدگی 
با  مقابله  و  زنان  علیه  خشونت  به 
رسمیت  به  را  کووید-۱۹  همه گیری 

شناخته است.
نگرانی  براز  ا با  همچنین  قطعنامه 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  جمعی 
اعدام ها  باالی  نرخ  به  تا  می خواهد 
را  زندان ها  شرایط  کند،  رسیدگی 
محدودیت های  به  و  بخشد  بهبود 
اذیت  و  آزار  و  تجمع  و  بیان  آزادی 

اقلیت های مذهبی پایان دهد!
داده  هشدار  همچنین  قطعنامه   این 
کودک-مجرمان  اعدام  میزان  که 
نگران کننده است و بیش از ۷۰درصد 
از اعدام های کودکان مجرم در ایران 
از جمله از طریق استفاده از شکنجه 

انجام می شود.
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=شبکه تلویزیونی العربیه 
به نقل از منابع مطلع اعالم 
و  هوایی  پایگاه  که  کرد 
انبارهای مهمات »الدلیمی« 
نیروهای  توسط  صنعا  در 
ائتالف مورد حمله قرار گرفت.
=در این عملیات گسترده 
و  مهمات  انبار  بر  عالوه 
مورد  پایگاه های حوثی های 
حمایت رژیم ایران در صنعا، 
نیز  الجوف  و  صعده  ذمار، 

هدف قرار گرفتند.
=حمله به تٔاسیسات سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
پیام  این  می تواند  یمن  در 
را داشته باشد که مذاکرات 
غیرعلنی میان مقامات تهران 
و ریاض که بی سر و صدا در 
معلوم  قرار  از  بوده  جریان 

نتیجه ای نداشته است.
عربستان  رهبری  به  عربی  ائتالف 
سعودی پنجشنبه  ۱8 نوامبر )۲۷ آبان( 
اعالم کرد که در یک حمله هوایی به 
مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن 
کارشناسان  به  متعلق  مخفیگاه  یک 
سپاه  خارجی  بازوی  قدس«،  »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، و »حزب اهلل« 

منهدم شد.
بر  عالوه  گسترده  عملیات  این  در 
حوثی های  پایگاه های  و  مهمات  انبار 
مورد حمایت رژیم ایران در صنعا، ذمار، 
صعده و الجوف  نیز هدف قرار گرفتند.

ائتالف عربی به رهبری عربستان تٔاسیسات »سپاه 
قدس« و »حزب اهلل« در یمن را هدف قرار داد

ائتالف عربی چهارشنبه اعالم کرد که ۲9 عملیات برای هدف قرار دادن 
شبه نظامیان حوثی در مأرب و البیضاء طی ۲4 ساعت انجام داده است

بامداد  العربیه  تلویزیونی  شبکه 
پنجشنبه ۱8 نوامبر ۲۰۲۱ به نقل از 
منابع مطلع اعالم کرد که پایگاه هوایی 
و انبارهای مهمات »الدلیمی« در صنعا 
توسط نیروهای ائتالف مورد حمله قرار 

گرفت.
یک پهپاد حوثی ها نیز که به سمت 
جنوب  در  ابها  بین المللی  فرودگاه 
بود،  حرکت  در  سعودی  عربستان 

رهگیری و منهدم شد.
شبه نظامیان حوثی تقریباً روزانه با 
خاک  به  راکت  و  انتحاری  پهپادهای 
عربستان حمله می کنند اما اغلب توسط 
پدافند عربستان سعودی منهدم می شوند.
امور  در  آمریکا  فرستاده  است  قرار 
یمن در سفر به عربستان و بحرین درباره 
جمهوری اسالمی و حوثی ها با مقامات 

این کشورها گفتگو کند.

از آغاز عملیات نیروهای ائتالف عربی 
برای مقابله با تهدیدات حوثی ها تا کنون 
تٔاسیسات  به  مستقیم  حمله  هیچگاه 
مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بود.  نشده  به صورت رسمی رسانه ای 
هرچند در گذشته منابع غیررسمی در 
مورد هدف قرار دادن پایگاه های وابسته 
به سپاه پاسداران و حزب اهلل گزارش داده 
بودند. آن حمالت نیز تلفات و خسارات 
آنها  مورد  در  اما  بود  گذاشته  برجای 

سکوت می شد.
مقامات  میان  غیرعلنی  مذاکرات 
تهران و ریاض که از ماه ها پیش بی سر 
جریان  در  همچنان  آغاز شده  و صدا 
است. حمله به تٔاسیسات سپاه پاسداران 
این  می تواند  یمن  در  اسالمی  انقالب 
پیام را داشته باشد که از قرار معلوم این 

مذاکرات نتیجه ای نداشته است.

=آمریکا و اسرائیل برای 
به اشتراک  گذاشتن اطالعات 
ه  ر با ر د لی  ما بخش  ر  د
موضوعاتی مانند راهنمایی 
و  حوادث  سایبری،  امنیت 
اطالعات تهدیدات و آموزش 
فعالیت ها  سایر  و  کارکنان 
. د کر هند  ا خو ی  ر همکا

= والی آدیمو معاون وزیر 
خزانه داری آمریکا می گوید 
با  گفتگو  برای  برنامه هایی 
مقامات اسرائیل، عربستان 
سعودی، امارات و قطر دارد 
همکاری  ایجاد  مورد  در  تا 
سایبری  امنیت  زمینه  در 
ر  فزا باج ا خنثی کردن  و 

همکاری کنند.
مورد  در  =اف بی آی 
سایبری  حمالت  افزایش 
به  نی  ا یر ا ی  ها هکر
یی  یکا مر آ ی  کت ها شر
هشدار داد. این هشدار پس 
بیل  گذشته  هفته  دیدار  از 
برنز مدیر سازمان »سیا« با 
مسکو  در  پوتین  والدیمیر 

منتشر شد.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعالم 
کرد که با وزارت دارایی اسرائیل برای 
رسیدگی به مسائل مربوط به باج افزارها 
و امنیت سایبری همکاری خواهد کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری برای 
حفاظت از زیرساخت های مالی حیاتی 
همچنین  و  نوظهور  فناوری های  و 
برای  بین المللی  همکاری  گسترش 
مقابله با تهدید باج افزار در سطح جهانی 

یک کارگروه تشکیل شده است.
پایگاه خبری »هیل« ۱۴ نوامبر )۲3 

همکاری آمریکا 
و اسرائیل 

برای مقابله با 
حمالت سایبری؛ 

امیرعلی 
حاجی زاده: ما هم 

والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری آمریکا در مورد همکاری سایبری با خدایی داریم!
اسرائیل صحبت می کند

آبان( نوشته است که دو کشور برای 
به اشتراک  گذاشتن اطالعات در بخش 
مالی درباره موضوعاتی مانند راهنمایی 
اطالعات  و  حوادث  سایبری،  امنیت 
سایر  و  کارکنان  آموزش  و  تهدیدات 

فعالیت ها همکاری خواهند کرد.
آمریکا  شده  گزارش  حال  همین  در 
همکاری های  برای  اسرائیل  بر  عالوه 
با کشورهای حاشیه  امنیتی سایبری 
خلیج فارس نیز همکاری خواهد کرد. 
معاون  آدیمو  والی  ارتباط  همین  در 
وزیر خزانه داری آمریکا برنامه هایی برای 
عربستان  اسرائیل،  مقامات  با  گفتگو 
در  تا  دارد  قطر  و  امارات  سعودی، 
مورد ایجاد همکاری در زمینه امنیت 
باج افزارها  کردن  خنثی  و  سایبری 

همکاری کنند.
اخیراً اف بی آی در مورد افزایش حمالت 
سایبری هکرهای ایرانی به شرکت های 
آمریکایی هشدار داد. این هشدار پس 
از دیدار هفته گذشته بیل برنز مدیر 
سازمان »سیا« با والدیمیر پوتین در 

مسکو منتشر شد.
ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک 
آمریکا هفته گذشته گفت که  ارتش 
بطور  مرتب  پنتاگون  سیستم های 
»نجومی« مورد حمالت سایبری قرار 

می گیرند.
در  اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
مذاکرات  گرفتن  سر  از  برای  حالی 
علی  که  کرده  آمادگی  اعالم  وین 
به  تهران  ویژه  فرستاده  کنی  باقری  
دور  در  است  گفته  صراحت  به  اروپا 
اتمی مطرح  مذاکرات »مسائل  هفتم 
نمی شود« و »صحبت فقط درباره لغو 
توقعات  همچنین  او  تحریم ها«ست! 
رژیم ایران را چنین اعالم کرده: »آمریکا 
و  تروریستی  و  اتمی  تحریم های  باید 
تضمین  و  کند  لغو  را  بشری  حقوق 
بدهد از برجام خارج نمی شود!« با وجود 
این حرف ها اما به نظر می رسد مقامات 
مجموعه  این  که  هستند  آگاه  تهران 

از جمهوری اسالمی  بریتانیا  نماینده 
ایران خواست تا سابقه ی حقوق بشری 
نماینده  این  بخشد.  بهبود  را  خود 
بدتر  مورد  در  را  خود  عمیق  نگرانی 
سال  در  بشر  حقوق  وضعیت  شدن 
بیان  آزادی  متعدد  نقض  و  گذشته 
و  قهر  از  استفاده  و  مقامات  توسط 
خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز 

مردم ابزار داشت.
محاکمه های  که  د  دا ر  هشدا و  ا
خودسرانه،  بازداشت های  ناعادالنه، 
اذیت  و  آزار  و  زندانیان،  با  بدرفتاری 
قومی همچنان  و  اقلیت های مذهبی 

جریان دارد.
نماینده آمریکا نیز نسبت به وضعیت 
نگرانی  ابراز  ایران  در  بشر  حقوق 
عمیق کرد و یادآور شد که دو سال 
را  معترض  صدها  ایران  رژیم  پیش 
ُکشت و هزاران تن دیگر را دستگیر و 

شکنجه کرد.
گزارش های  به  نسبت  همچنین  وی 
صدور احکام اعدام در پی محاکمه های 
بر  مبنی  گزارش هایی  و  ناعادالنه 
طریق  از  دروغین  اعترافات  گرفتن 

شکنجه ابراز نگرانی کرد.
ایاالت متحده به ویژه نگرانی خود را 
بازداشت روزنامه نگاران و مدافعان  از 
حقوق بشر ابراز داشت و خاطرنشان 
کرد که رژیم ایران به امتناع از حضور 
گزارشگر ویژه در ایران ادامه می دهد 
اسالمی  از جمهوری  دلیل  به همین 
ایران می خواهد که اجازه بازدید این 

گزارشگر را در اسرع وقت بدهد.
حقوق  وضعیت  نیز  اسرائیل  نماینده 
نگران کننده«  »بسیار  ایران  در  بشر 
خواند و گفت که رژیم کنونی ایران که 
اکنون توسط »قصاب تهران« هدایت 
عنوان  به  که  مدت هاست  می شود، 
نشانه های  که  بی ثبات کننده  عامل 
آن برانگیختن آشوب و جنگ داخلی 

است، شناخته شده است.
او از وضعیت یمن، سوریه و لبنان به 
عنوان نمونه هایی از دخالت های رژیم 

ایران نام برد.
زهرا ارشادی نماینده جمهوری اسالمی 
این پیش نویس را یک »اقدام سیاسی 
غیرصادقانه« خواند که سیاست عمدی 
او  می دهد.  نشان  را  »ایران هراسی« 
حامیان این پیش نویس از جمله کانادا 
کودک ُکش  »رژیم  و  ایاالت متحده  و 
اسرائیل« را مدافعان اصلی نژادپرستی، 
اشغالگری و رفتار نفرت انگیز با مردم 
برای  تا  آمده اند  که  دانست  بومی 
بشر سخنرانی  حقوق  درباره  دیگران 

کنند!
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
واکنش به این قطعنامه گفت: »اقدام 
دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه 
که مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم 
و ارزش های متعالی حقوق بشری برای 
سیاسی  کوته بینانه  اغراض  پیشبرد 
است را محکوم و فاقد هرگونه وجاهت 

و اثر قانونی می دانیم.«

منفی  پاسخ  با  خواسته ها  و  توقعات 
غرب روبرو خواهد شد و آنها به مرگ 
می گیرند تا شاید کشورهای اروپایی و 

آمریکا به تب راضی شوند!
جمهوری  مسئول  مقام  دو  همزمان 
اسالمی به خبرگزاری رویترز گفته اند 
هسته ای  مذاکرات  شکست  احتمال 
بیشتر از موفقیت آن است. از این رو 
رژیم  ایران برای فشار بیشتر به غربی ها 
سطح تهدید حمالت سایبری خود را 
علیه زیرساخت های آمریکا و اسرائیل 

افزایش داده است.
حکومت اسالمی در ایران مدت هاست 
اسرائیل  از  سنگینی  امنیتی  ضربات 
از آنها به  دریافت می کند که بخشی 
شکل حمالت سایبری است. در حمله 
سایبری اخیر اسرائیل به سیستم توزیخ 
هزار  چهار  از  بیش  ایران  در  سوخت 
جایگاه سوخت برای چندین روز مختل 
زیادی  انگیزه  اسالمی  شد. جمهوری 
دارد تا با تمام ظرفیت خود بخشی از 
حمالت سایبری را تالفی کند. هرچند 
نهادهایی که چنین مٔاموریتی را اجرا 
می کنند از نظر بودجه و تکنولوژی توان 
همان  اما  ندارند  را  اسرائیل  با  رقابت 
توسط  اجرا می شود  اقداماتی هم که 
تبلیغات رسانه های وابسته به حکومت 

به شدت بزرگنمایی می شوند.
به نظر می رسد که تالش های  اگرچه 
اسرائیل برای نشان دادن میزان تهدیدات 
جمهوری اسالمی برای امنیت بین الملل 
کارزار  و  حّرافی ها  موارد  بعضی  در 
تقویت  را  اسالمی  تبلیغاتی جمهوری 
می کند اما با این حال اقدامات سایبری 
برای طرفین غربی  جمهوری اسالمی 
منطقه  کشورهای  سایر  و  اسرائیل  و 
می رود.  شمار  به  جّدی  تهدید  یک 
سپاه  سوی  از  عمدتا  که  تهدیدی 
پاسداران انقالب اسالمی هدایت می شود.
به تازگی پس از چند رویداد مشکوک 
در اسرائیل گفته شد که پای حمالت 
میان  در  اسالمی  جمهوری  سایبری 

امیرعلی  ارتباط  همین  در  است. 
سپاه  هوافضای  فرمانده  حاجی زاده 
یک  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
که  شنیدیم  »ما  می گوید  مصاحبه 
اینها جاهایی ضربه می خورند، جاهایی 
آتش می گیرد یا کشتی هایشان منفجر 
می شود یا فالن کارخانه منفجر می شود؛ 

باالخره ما هم خدایی داریم!«
او همچنین با اشاره به حمالت سایبری 
و ایذایی علیه منافع اسرائیل در منطقه 
نیز اعتراف کرده و گفته است »اتفاقاتی 
که در منطقه می افتد تصادفی نیست؛ 
دوستان ما کارهایی را انجام می دهند!«

به  اشاره  با  »ایران«  دولتی  روزنامه 
با  گزارشی  در  حاجی زاده  اظهارات 
جان  بالی  موسی  »عصای  عنوان 
 ۲۴ دوشنبه  روز  که  صهیونیست ها« 
آبان منتشر شده ادعا کرده است که 
»جنگ سایبری وارد مراحل جدیدی 
شده که توازن قدرت را به ضرر رژیم 

صهیونیستی تغییر داده است!«
»عصای موسی« یک گروه هکر است 
زیرساخت های  شده  مدعی  اخیراً  که 
مورد  را  اسرائیل  ارتش  و  سایبری 
می گویند  آنها  است.  داده  قرار  حمله 
توانسته اند ۲۲ ترابایت تصاویر سه بُعدی 
را از تمام مناطق اسرائیل افشا کنند و 
مالیاتی  مشاوره  اطالعات شرکت های 
اسرائیل و اطالعات حساس مربوط به 

صدها سرباز اسرائیلی را هک کنند.
روزنامه »وطن امروز« نیز در گزارشی 
گروه  این  که  کرده  ادعا  مبالغه  از  پر 
به  را  آن  و  کرد«  لخت  را  »اسرائیل 
نمایش گذاشت و بر اسرائیل »خیمه 

اطالعاتی« زده است!
این بلوف  ها در حالیست که پس از چند 
رشته عملیات خرابکاری و ترور در ایران 
از جمله انفجارهای نطنز و پاالیشگاه ها 
و چند مرکز موشکی و یک کارگاه تولید 
فرمانده  رضایی  محسن  سانتریفیوژ، 
پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
آنها را لطمه به حیثیت نظام دانست 
و گفت »کشور دچار تشدید آلودگی 

امنیتی شده است.«
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فراخوان سازمان عفو بین الملل برای شناسایی باقی 
ُکشته شدگان آبان 98:

باورم داریم تعداد واقعی ُکشته ها 
بیشتر است

= این سازمان در فراخوان 
خود نوشته است که تا کنون 
مشخصات 3۲4 مرد، زن و 
کودکی را که در آبان 1398 
جان  باخته اند مستند کرده 
که  است  باور  این  »بر  اما 
ُکشته شدگان  واقعی  تعداد 

بیشتر است.«
=عفو بین الملل فهرستی 
به زبان فارسی از تعدادی از 
در  گزارش شده  اسامی  این 
فضای مجازی در حساب های 
و  م  ا گر ینستا ا  ، م ا تلگر
کرده  منتشر  خود  توییتر 
اطالعات  که  کسانی  از  و 
یا  آنها  مورد  در  بیشتری 
تا  که  کشته شدگانی  سایر 
نشده اند  شناسایی  کنون 
این  با  دارند دعوت می کند 

سازمان تماس بگیرند.
انتشار  با  بین الملل  عفو  سازمان 
تا  خواست  مطلع  افراد  از  فراخوانی 
اعتراضات  ُکشته شدگان  شناسایی  به 
آبان ماه ۹8 کمک کنند و اطالعات خود 
را با این نهاد به اشتراک بگذارند. این 
سازمان اعالم کرد که باور دارد تعداد 
واقعی ُکشته شدگان از 3۲۴ نفری که 

اعالم داشته، بیشتر است.
انتشار  با  بین الملل  عفو  سازمان 
جمع آوری  هدف  با  فراخوان  یک 
برای شناسایی جانباختگان  اطالعات 
و جزئیات مربوط به تعداد بیشتری از 
 ۱3۹8 آبان  اعتراضات  ُکشته شدگان 

اقدام کرد.
این سازمان در فراخوان خود نوشته 

است که تا کنون مشخصات 3۲۴ مرد، 
زن و کودکی را که در آبان ۱3۹8 جان  
باخته اند مستند کرده اما »بر این باور 
ُکشته شدگان  واقعی  تعداد  که  است 

بیشتر است.«
بر مبنای این فراخوان، این سازمان 
از اسامی دیگری که در فضای مجازی 
به عنوان جانباختگان اعتراضات آبان 
است،  آگاه  شده اند  گزارش   ۱3۹8
اما بر اساس پیگیری ها و ارزیابی های 
داده  اینطور تشخیص  گرفته،  صورت 
که هنوز جزئیات قابل اطمینان کافی 
فهرست  به  اسامی  این  افزودن  برای 

کشته شدگان ثبت شده را ندارد.
عدم دسترسی به اطالعات، به دلیل 
جّو ترس و خفقانی است که مقامات 
ایجاد کرده اند. این باعث شده که تعداد 
کمتری از خانواده ها و افراد مطلع تمایل 
درباره  اطالعات  دادن  و  صحبت  به 

کشته شدگان داشته باشند.
زبان  به  فهرستی  بین الملل  عفو 
اسامی  این  از  تعدادی  از  فارسی 
در  مجازی  فضای  در  گزارش شده 
و  اینستاگرام  تلگرام،  حساب های 
توییتر خود منتشر کرده و از کسانی 
آنها  مورد  در  بیشتری  اطالعات  که 
کنون  تا  که  کشته شدگانی  سایر  یا 
شناسایی نشده اند دارند دعوت می کند 
با این سازمان تماس بگیرند. به گفته ی 
سازمان عفو بین الملل، گزینش اسامی 
فهرست شده در این فراخوان بر اساس 
صورت  به  موجود  اطالعات  میزان 
آنالین درباره تاریخ، محل و چگونگی 
کشته شدن و یا عکس هایی است که 
آنها  دفن  محل  یا  کشته شدگان  به 

منتسب شده است.
این نهاد بین المللی تأکید کرده است 
که هویت و اطالعات تماس گیرندگان 

نزد عفو بین الملل محفوظ می ماند.

=پرسش، انتقاد سازنده و 
اعتراض محترمانه حقی ست 
هدف  با  آن  از  باید  که 
بهبود امور و رفع کاستی ها 
بزرگ  جبهه  در  ایرادها  و 
استفاده  مخالفان  متکثر  و 
اتهام زنی  مقابل،  در  و  کرد. 
رفتار  تخریبی،  حمالت  و 
ناپسندی ست که سودش را 
و  می بََرد  اسالمی  جمهوری 
چه بسا خود نیز به آن دامن 

می زند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی کوتاه 
بار دیگر  آبان۹8  به مناسبت سالگرد 
اسالمی  آزادیخواه جمهوری  مخالفان 
را به اتحاد و همبستگی فرا خواند و 
به تکرار یادآور شد افرادی که با سوء 
استفاده از نام و تصویر وی و با ادعای 
ترور  و  زشتگویی  به  او  با  همگامی 
با  نسبتی  هیچ  می پردازند  شخصیت 

باورها و راه و روش وی ندارند.
این ویدئو از سخنان شاهزاده رضا 
با  پهلوی در سال های مختلف همراه 

این پیام منتشر شده است.
متن پیام شاهزاده رضا پهلوی چنین 

است:
همانطور که همیشه گفته ام، کسانی 
که با ادعای طرفداری، و یا همگامی با 
و  نام  از  استفاده  با سوء  بعضا  و  من، 
تصویر من، دست به توهین، فحاشی، 
و ترور شخصیتی می زنند، هیچ نسبتی 
با منش و روش و باورهای من ندارند.

اعتراض  و  سازنده  انتقاد  پرسش، 
با  از آن  باید  محترمانه حقی ست که 
و  کاستی ها  رفع  و  امور  بهبود  هدف 
ایرادها در جبهه بزرگ و متکثر مخالفان 
استفاده کرد. و در مقابل، اتهام زنی و 

حمالت تخریبی، رفتار ناپسندی ست 
که سودش را جمهوری اسالمی می بََرد 
و چه بسا خود نیز به آن دامن می زند.
به ویژه در این روزها که در سالگرد 
#آبان_خونین قرار داریم، بار دیگر همه 
اتحاد برای آزادی  را به همبستگی و 
ایران فرا می خوانم، که این بزرگترین 
ادای دین ما به جان باختگان سرفراز 

آبان۹8 خواهد بود.

پاینده ایران،
رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی:  
همبستگی و اتحاد بزرگترین ادای ِدین ما به 

جانباختگان سرفراز آبان98 خواهد بود

نوروزی  =حجت االسالم 
در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ایران«  »دیده بان  وبسایت 
در مورد دادگاه مردمی آبان 
گفته »یکی از آنهایی که به 
مردم شلیک کرد من بودم! 
کسی  چه  حاال  ُکشتیم!  ما 
می خواهد ما را محاکمه کند؟! 
طرف آمده بانک را آتش زده 
است و ما هم او را ُکشتیم. چه 
کسی را می خواهید محاکمه 

کنید؟«
»دیده بان  =وبسایت 
ایران« توضیح داده که نوروزی 
در پایان صحبت هایش گفت: 

دادگاه مردمی آبان و 
واکنش و اعتراف مقام 

جمهوری اسالمی: 
من بودم! 
ما ُکشتیم! 
چه کسی 

می خواهد ما را 
محاکمه کند؟!

»شوخی کردم« و بعد تماس 
را قطع کرد!

نوروزی  =حجت االسالم 
نماینده رباط  کریم و بهارستان 
است. دو منطقه ای در جنوب 
در  آنجا  ساکنان  که  تهران 
اعتراضات سال های  جریان 
و  داشته اند  حضور  اخیر 
 1398 آبان ماه  در  ویژه  به 
این  در  مردم  از  نفر  صدها 
و  زخمی  و  کشته  مناطق 
دستگیر شده اند. اما شهرت 
»نماینده«  ظاهرا  که  فردی 
این مناطق است، در مواضع 
ضدمردمی اوست و سخنانش 
جنایتکاران  اعترافات  عین 

سریالی است!
فروردین  در  =نوروزی 
به  واکنش  در  نیز   1399
سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
با موشک های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که 176 قربانی 
برجای گذاشت در مصاحبه 
گفته  »همدلی«  روزنامه  با 
هواپیمای  به  »شلیک  بود 
نیروی های  اوکراینی وظیفه 
نظامی  بود که به خوبی عمل 
کردند!« وی تٔاکید کرد »نیاز 
وجود  کسی  بازداشت  به 

نداشته است«.
بعد از علی باقری  کنی معاون وزیر 

خارجه جمهوری اسالمی که به برگزاری 
)آبان  آبان  مردمی  بین المللی  دادگاه 
تریبونال( در لندن واکنش نشان داد و 
خواستار توقف آن شد، حسن نوروزی 
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
این  برگزاری  به  نیز  اسالمی  شورای 
دادگاه واکنش نشان داده و طلبکارانه 
اعتراف کرده است: »ما ُکشتیم! حاال چه 

کسی می خواهد ما را محاکمه کند؟!«
در  نوروزی  حسن  حجت االسالم 
ایران«  »دیده بان  وبسایت  با  مصاحبه 
عباراتی  با  شد  منتشر  آبان   ۲3 که 
طلبکارانه در پاسخ به پرسشی در مورد 
برگزاری دادگاه مردمی آبان ۹8 آن را با 
یک اعتراف و پرسشی دیگر پاسخ داده 
و گفته »ما کشتیم!« وی گفته »در این 
دادگاه ُکشته شده ها را باید محکوم کنند 

یا قاتلین را؟!«
خبرنگار »دیده بان ایران«  به این مقام 
محاکمه  منظور  »قطعاً  گفته  مسئول 
قاتلین و بی تدبیری های مسئوالن است؛ 
کسانی که به مردم شلیک کردند!« اما 
نوروزی در پاسخ چنین اعتراف می کند 
و می گوید: »یکی از آنهایی که به مردم 
شلیک کرد من بودم! ما ُکشتیم! حاال 
چه کسی می خواهد ما را محاکمه کند؟! 
طرف آمده بانک را آتش زده است و ما 
هم او را ُکشتیم. چه کسی را می خواهید 

محاکمه کنید؟«
وبسایت »دیده بان ایران« در توضیحی 
می نویسد »ذکر این مطلب ضروری است 
که آقای نوروزی در پایان صحبت هایشان 
عنوان کردند که »شوخی کردم« و بعد 
با توجه به  اما  تماس را قطع می کند 
حساسیت این موضوع انتظار رسانه و 
مردم این است که نایب رئیس یکی از 
مهمترین کمیسیون های مجلس شورای 
قاطعیت  حتا  یا  و  جدیت  با  اسالمی 
بیشتری به سؤاالت مربوط در این رابطه 

پاسخگو باشند.«
نوشته  ادامه  در  ایران«  »دیده بان 
نیست  موضوعی   ۹8 آبان  »حوادث 
که بشود با آن شوخی کرد و یا مثل 
مسئوالن دولت قبل درباره آن صحبت 
کرد و گفت »فقط به سر شلیک نکردیم 

به پا هم زدیم.«
حجت االسالم نوروزی نماینده رباط  
کریم و بهارستان است. دو منطقه ای در 
جنوب تهران هستند که ساکنان آنجا در 
جریان اعتراضات سال های اخیر حضور 

داشته اند و به ویژه در آبان ماه ۱3۹8 
صدها نفر از مردم در این مناطق کشته 
و زخمی و دستگیر شده اند. اما شهرت 
فردی که ظاهرا »نماینده« این مناطق 
و  اوست  مواضع ضدمردمی  در  است، 
جنایتکاران  اعترافات  عین  سخنانش 

سریالی است!
نیز در  فروردین ۱3۹۹  نوروزی در 
واکنش به سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های  با 
اسالمی که ۱۷۶ قربانی برجای گذاشت 
در مصاحبه با روزنامه »همدلی« گفته 
اوکراینی  هواپیمای  به  »شلیک  بود 
به  که  بود  نظامی   نیروی های  وظیفه 
خوبی عمل کردند!« وی تٔاکید کرد »نیاز 
به بازداشت کسی وجود نداشته است.«

دادگاه بین المللی مردمی آبان یا »آبان 
کرونا  پاندمی  دلیل  به  که  تریبونال« 
یکسال دیرتر برگزار می شود از ۱۹ آبان 
آغاز شده و روز یکشنبه ۲3 آبان ۱۴۰۰  
به کار خود خاتمه می دهد. این دادگاه 
قرار است رأی خود را در اوایل سال آینده 
میالدی صادر کند.  برگزارکنندگان این 
دادگاه نمادین که سازمان های حقوق 
بشری هستند به نقل از منابع اروپایی 
که نخواستند نامشان فاش شود گزارش 
دادند علی باقری  کنی معاون وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی در دیدار با مقامات 
انگلیس تهدید کرده اگر برگزاری دادگاه 
جمهوری  نشود  متوقف  آبان  مردمی 
را  خود  مذاکرات  از  بخشی  اسالمی 

متوقف خواهد کرد!
خود  که  باقری  کنی  از  منابع  این 
است  تروریست  حکومت  یک  مقام 
نقل کرده اند که وی گفته »شما از ما 
می خواهید درباره برجام با شما مذاکره 
کنیم اما بجای اینکه حسن نیت نشان 

دهید به یک عده تروریست اجازه داده اید 
که اینجا دادگاه بگذارند و ما را محاکمه 

کنند.«
با اینهمه وبسایت صدای آمریکا در 
خبری که منتشر کرده این تهدید را 
از سوی مقامات انگلیسی تکذیب کرده 

است.
صدای آمریکا نوشته است که انگلیس 
تهدید ایران به توقف مذاکرات هسته ای 
لندن  آبان در  ادامه دادگاه  در صورت 
را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش، 
بریتانیا گزارش فعاالن حقوق بشر مبنی 
سوی  از  اتمی  مذاکره کننده  اینکه  بر 
است  کرده  تهدید  اسالمی  جمهوری 
که بخشی از مذاکرات آتی را در صورت 
عدم توقف این دادگاه متوقف می کند، 
تکذیب کرد. سخنگوی سفارت بریتانیا 
در واشنگتن در بیانیه ای که به صدای 
است  کرده  اعالم  شده  ارسال  آمریکا 
که »ما  این خبر را تأیید نمی کنیم.« 
سخنگوی سفارت انگلیس در واشنگتن 
در تماس تلفنی با صدای آمریکا گفت 
چنین  کنی  باقری  علی  که  ادعا  این 
تهدیدی کرده است »صد درصد صحت 
در  انگلیس  سفارت  تکذیب  ندارد.« 
توقف  به  با »تهدید  ارتباط  آمریکا در 
مذاکرات در صورت عدم توقف دادگاه 
آبان« است و سخنگوی سفارت بریتانیا 
درباره  کنی  باقری  علی  اینکه  درباره 
برگزاری این دادگاه صحبت و نسبت به 
آن اعتراض کرده، هیچ توضیحی نداده 

و آن را تأیید یا تکذیب نکرده است.
»آبان تریبونال« امروز ۱۴ نوامبر در 
واکنش به این تکذیب سفارت انگلیس در 
واشنگتن در توئیتی نوشته است: »باید 
بگوییم ما مسئول فکت هایی هستیم که 
دریافت می کنیم و گزارش های رسمی 
و مصلحتی سیاستمداران را به رسمیت 

نمی شناسیم.«
پیش از اعتراف حجت االسالم نوروزی 
فرماندار  واثقی  لیال  مردم،  کشتن  به 
شهر »قدس« )قلعه حسن خان( نیز ۱۰ 
با  آذرماه همان سال ۹8 در مصاحبه 
روزنامه »ایران« اعتراف کرد در جریان 
اعتراضات آبان خودش دستور شلیک به 

معترضان را صادر کرده است.
تٔاکید  واثقی در مصاحبه خود  لیال 
اجازه  انتظامی  »نیروی  بود  کرده 
دستور  »من  و  نداشت«  تیراندازی 

شلیک صادر کردم!«

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی

مبارک جمهوری 
اسالمی باشد! 

ارمنستان 
»چوپان ایرانی« 
استخدام می کند!

تصاویر  از  یکی  =در 
چوپان  استخدام  تبلیغات 
ایرانی برای ارمنستان آمده 
که به ده نفر برای چوپانی در 
ماهیانه  با حقوق  ارمنستان 
400 دالر، در صورت مسلط 
بودن به زبان عربی 500 دالر 

پرداخت می شود!
ملی  مجمع  ئیس  ر =
سه  م:  دا صادرکنندگان 
ممنوعیت  با  که  است  سال 
صادرات دام مواجه هستیم. 
با کنار کشیدن ما کشورهای 
در  گرجستان  و  ارمنستان 
حوزه  کشورهای  دام  بازار 
یی  خودنما فارس  خلیج 
می کنند و جوالن می دهند.

در حالی که صنعت دامپروری ایران 
با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم 
و  تولید  دنبال  به  ارمنستان  می ند، 
صادرات دام، اقدام به استخدام چوپانان 

ایرانی می کند!
در روزهای گذشته آگهی هایی درباره 
استخدام چوپان ایرانی برای ارمنستان 
اجتماعی منتشر شده.  در شبکه  های 
ملی  مجمع  رئیس  پوریان  منصور 
پنجشنبه ۲۷  روز  دام  صادرکنندگان 
آبان ۱۴۰۰ در گفتگو با همشهری این 

خبر را تأیید کرده است.
ارمنستان  پوریان  منصور  گفته  به 
برای تصاحب بازار عراق و حوزه خلیج 
فارس تولید یک میلیون رأس دام را در 

دستور کار خود قرار داده است.
آگهی ها  این  در  که  نکاتی  از  یکی 
برای  درخواست  است،  مشخص 
استخدام چوپانان ایرانِی مسلط به زبان 
عربی است. منصور پوریان در اینباره 
گفته که کشورهای عربی برای خرید 
دام به ارمنستان زیاد سفر می کنند و از 
آنجا که مشکل زبان دارند تمایل دارند 
با کسانی وارد معامله بشوند که به زبان 

آنها تسلط دارد.
در یکی از تصاویر تبلیغات استخدام 
چوپان ایرانی برای ارمنستان آمده که 
به ده نفر برای چوپانی در ارمنستان با 
در صورت  ماهیانه ۴۰۰ دالر،  حقوق 
مسلط بودن به زبان عربی 5۰۰ دالر 

پرداخت می شود.

ملی  مجمع  رئیس  پوریان  منصور 
»سه  کرده  تأکید  دام  صادرکنندگان 
صادرات  ممنوعیت  با  که  است  سال 
کشیدن  کنار  با  هستیم.  مواجه  دام 
گرجستان  و  ارمنستان  کشورهای  ما 
خلیج  حوزه  کشورهای  دام  بازار  در 
جوالن  و  می کنند  خودنمایی  فارس 

می دهند.«
و  ارمنستان  گفته  همچنین  او 
گرجستان »تقاضای قابل توجهی برای 
خرید بره ماده دارند. بره ماده ایرانی که 
هنوز زایش نداشته برای اعراب بسیار 
خوشایند است از این  رو چوپانان ایرانی 
را استخدام می کنند تا کیفیت خود را 

به تولید ایرانی نزدیک کنند.«
منصور پوریان افزوده که »ترانزیت 
حوزه  کشورهای  به  ارمنستان  از  دام 
خلیج فارس از ایران صورت می گیرد و 
این مسئله به ما تلنگر می زند که زمانی 
این بازارهای ما بود که با سیاست های 
غلط صادراتی آنها را از دست دادیم.«

صنعت  که  حالیست  در  اینهمه 
ایران در سال های گذشته  دامپروری 
است.  شده  روبرو  فراوان  مشکالت  با 
در  دامی  نهاده های  گرانی  و  کمبود 
تولید  هزینه های  دیگر  افزایش  کنار 
قیمت گذاری  به  اصرار  همچنین  و 
دستوری گوشت و شیر از سوی دولت 
سبب شده شمار زیادی از دامپروران 

ورشکسته شوند.
هزینه ها،  افزایش  با  که  حالی  در 
طبیعی است که هزینه تولید و قیمت 
تمام شده کاالی تولیدی افزایش پیدا 
قیمت  افزایش  از  دولت  اما  می کند 
گوشت جلوگیری کرده و از سوی دیگر 
صادرات را ممنوع اعالم کرد. هرچند 
حوزه  کشورهای  به  زنده  دام  قاچاق 
خلیج فارس در همه این سال ها با وجود 
محدودیت ها ادامه داشته اما دامپروران 
زیان این اقدامات دولت را نیز متحمل 
شد ه اند. نهاده های دامی مانند ذرت و 
کنجاله که خوراک اصلی دام است از 
جمله کاالهای وارداتی به ایران است.

برای  است  مدعی  دولت  اینکه  با 
دولتی  ارز  دامی  نهاده های  واردات 
کاالها  این  واردات  اما  داده  تخصیص 
چند  دست  در  و  مافیایی  صورت  به 
نفر محدود است. آنها نهاده ها را وارد و 
بعد بجای تحویل به دولت برای اینکه 
با نرخ دولتی در اختیار دامدار و مرغدار 
قرار بگیرد، در بازار آزاد توزیع کرده و 
افزایش  آزاد  بازار  در  نیز  را  قیمت ها 
دادند. بسیاری از دامداران و مرغداران 
صد  چند  افزایش  هزینه  نتوانسته اند 
را  دامی  نهاده های  قیمت  درصدی 
یا  تعطیلی  به  ناچار  و  پرداخت کنند 
به  اکنون  تولید شدند.  کاهش سطح 
گفته کارشناسان ایران در زمینه تولید 
گوشت و لبنیات در مرحله هشدار قرار 
دارند و این موضوع به یک تهدید در 
زمینه امنیت غذایی تبدیل شده است. 
نیروی  که  نیز  ایرانی  چوپانان  اکنون 
متخصص بیکار شده هستند، برای کار 

راهی ارمنستان می شوند!



صفحه 5 ـ Page 5 ـ شماره 1804
 جمعه ۱۹ تا پنجشنبه ۲5 نوامبر ۲۰۲۱

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

اصغر فرهادی به مدیر سپاهی »روایت فتح«: 
خیلی صریح و روشن بگویم: من از شما بیزارم!

فرهادی  =اصغر 
برنده ی  و  کارگردان سینما 
اسکار  آکادمی  جایزه  دو 
آبان ماه  امروز سه شنبه ۲4 
در واکنش به داوود مرادیان 
بنیاد  مستند  گروه  مدیر 
گفته  که  فتح«  »روایت 
است »فرهادی هم حکومت 
را دارد و هم غیرحکومت« 
و  تُند  بسیار  بیانیه ای  در 
خیلی  نوشت:  بی سابقه 
من  بگویم:  روشن  و  صریح 

از شما بیزارم!
به  واکنش  در  =او 
از  اخیر  روزهای  تأییدهای 
سخنگوی  سوی  از  جمله 
جمهوری  خارجه  وزارت 
اسالمی از معرفی »قهرمان« 
»اگر  کرد:  تأکید  اسکار  به 
سوی  از  من  فیلم  معرفی 
اسکار  مراسم  برای  ایران 
شما را به این نتیجه رسانده 
پرچم  سایه ی  زیر  من  که 
اعالم  صراحتا  هستم،  شما 
می کنم که هیچ مشکلی با 

لغو این تصمیم ندارم.«
در  سینما  کارگردان  فرهادی  اصغر 
واکنش تُند و بی سابقه ای در واکنش 
به اینکه مدیر سپاهی »روایت فتح« 
گفته است که فرهادی »هم حکومت 
را دارد و هم غیرحکومت« را نوشته: 
از  من  بگویم:  روشن  و  خیلی صریح 

شما بیزارم!
و  سینما  کارگردان  فرهادی  اصغر 
برنده ی دو جایزه آکادمی اسکار امروز 
به  واکنش  در  آبان ماه   ۲۴ سه شنبه 
داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد 
»روایت فتح« که گفته بود، »فرهادی 
هم حکومت را دارد و هم غیرحکومت« 
بی سابقه  و  تُند  بسیار  بیانیه ای  در  را 
بگویم:  نوشت: خیلی صریح و روشن 

من از شما بیزارم!
بیانیه   که بسیار  این فیلمساز در این 
محافظه کارانه ی  روش  از  متفاوت 
اوست، خطاب به مرادیان نوشته: »من 
نه هیچگاه کوچکترین قرابتی با منش 
و تفکر واپسگرای شما داشته  ام و نه سر 
سوزنی به گزافه گویی هایتان در پوشش 
حمایت و تعریف و تمجید نیاز دارم.«

نتشار  ا ز  ا پس  یکروز  بیانیه   این 
مصاحبه ی مرادیان مدیر گروه مستند 
خبرگزاری  با  فتح«  »روایت  بنیاد 
تبلیغات  سازمان  به  وابسته  »مهر« 
اسالمی، یکی از مجموعه های زیر نظر 
علی خامنه ای، منتشر شده است. در 
این مصاحبه  مرادیان گفته که »آقای 
اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است 
بیرون  که هم حکومت را دارد و هم 

حکومت را.«
مدیر گروه مستند بنیاد »روایت فتح« 
گفته است: »اصغر فرهادی با هر آنکه 
و  خورده  فالوده  است  داشته  دوست 
می خورد. همین اصغر فرهادی چقدر 
است؟  نزدیک  روشنفکری  جریان  با 
کامالً در بطن جریان روشنفکری حضور 
امیر  از  چون  فقط  اما  دارد  و  داشته 
جدیدی که سابقه بازی در یک فیلم 
ملی با موضوع گرفتن یک تروریست 
خشن و کثیف را در کارنامه اش دارد، 

در فیلمش حضور داشته«.
او در مصاحبه با اشاره به انتقاد محمد 
رسول اف به همکاری با امیر جدیدی 
در فیلم »قهرمان« نیز گفته: »ببینید 
محمد رسول اف با او چه کرد؟ یعنی 
فیلم  در  بازی  حق  تو  اینها  نظر  از 
ضدتروریسم هم نداری. یعنی به وضوح 
دست رسول اف با ریگی و داعش در یک 
سفره است. این خیلی ترسناک است«!

به  بیانیه ای  انتشار  با  فرهادی  اکنون 
مرادی نوشته که »چگونه مرا فریبکارانه 
که  می کنید  حکومتی  به  منتسب 
تالشی  هیچ  از  تندرویش  رسانه های 
برای تخریب و حاشیه  سازی و انگ زدن 
فروگذار  قبل  سال  های  در  من  به 

به  را  نظرم  که  حکومتی  نکرده  اند. 
صراحت درباره ی مصائبی که همه ی 
گفته  ام؛  شده،  موجبش  سال  ها  این 
نوشته  ها و گفته  هایم درباره ی تمام آنها 
موجود است، از دی ماه ۹۶ و آبان ۹8 
تا فاجعه ی تلخ و نابخشودنی مسافران 
از  اوکراینی،  هواپیمای  کشته شده ی 
تبعیض  های ظالمانه بر زنان و دختران 

تا بردن کشور به مسلخ کرونا.«
روزهای  تأییدهای  به  واکنش  در  او 
اخیر از جمله از سوی سخنگوی وزارت 
معرفی  از  اسالمی  جمهوری  خارجه 
»قهرمان« به اسکار تأکید کرد: »اگر 
برای  ایران  از سوی  فیلم من  معرفی 
نتیجه  این  به  را  شما  اسکار  مراسم 
رسانده که من زیر سایه ی پرچم شما 
هستم، صراحتا اعالم می کنم که هیچ 

مشکلی با لغو این تصمیم ندارم.«
سعید خطیب زاده دو روز پیش گفته 
بخش های  برای  است  »نیاز  بود: 
بین المللی تصمیمات درستی بگیریم 
و به نظر من معرفی فیلم »قهرمان« به 
اسکار یک انتخاب خوب و درستی بود.«
فرهادی همچنین این پرسش را مطرح 
به  منتسب  را  من  »چگونه  که:  کرد 
در  بارها  که  حالی   در  می کنید  خود 
فرودگاه پاسپورت من را جلب کرده  اید 
و جلسات بازجویی گذاشته  اید؟ چگونه 
به حکومتی می کنید  را منتسب  من 
است  »بهتر  فرستاده:  پیغام  بارها  که 

فرهادی به ایران بازنگردد«؟
مخالفان  سوی  از  که  فرهادی  اصغر 
با  حکومت جمهوری اسالمی همواره 
انتقادهای جدی نسبت به همراهی اش 
بحران های  قبال  در  از طریق سکوت 
اجتماعی و ُکشتار جوانان و معترضان 
است  بار  نخستین   برای  روبروست، 

از بازماندگان آبانم! من؟ یک از هزارانم…
خود  اینترنتی  تور  در  »کیهان تور« 
مطالب قابل توجه رسانه های دیگر را 
از سراسر جهان برای شما تور می کند.

صالحی  توماج  که  جدیدی  رپ  در 
اجرا  افراسیاب  با  چندی پیش همراه 
و منتشر کرده، به اعتراضات مردم در 
آبان ۹8 و سرکوب خونین آن پرداخته 
دیگر  مانند  که  رپ  این  است.  شده 
کارهای توماج با استقبال فراوان روبرو 
شده از جمله با یادآوری نام های آشنای 
آزادی  برای  را  جوانانی که جان خود 
و حقوق انسانی خود از دست داده اند، 
روندی را از تاریخ اسطوره ای ایران تا 
دوره های  در  که  می کند  رسم  امروز 
مختلف و توسط اقشار متفاوت مردم با 
وجود فراز و نشیب ها همواره با امید و 

برای آزادی طی شده است.
توماج که بازداشت وی چندی پیش 
با واکنش گسترده از سوی ایرانیان و 
رسانه ها مواجه شد و او پس از مدتی 

بطور مشروط آزاد شد، در یک ویدئوی 
دیگر که پیش از این رپ منتشر کرده 
درباره دستگیری خود و پرسش هایی 
در مورد زندگی اش و همچنین درباره 

و  تحمل  و  می دهد  توضیح  رپ  هنر 
سلیقه های  و  مختلف  عقاید  مدارای 
متفاوت را توصیه می کند و این تنوع 

را سبب زیبایی جوامع می داند.

که با صراحت چنین مواضعی را بیان 
داشته است.

نوشت  شناخته شده  فیلمساز  این 
»شما که سال  ها برای فرار از پذیرش 
انداختن  مسئولیت خود سعی در جا 
واژه ی »سیاه نمایی« در کنار تک تک 
که  شگفت  و  کردید  من  فیلم های 
در سوی مقابلتان همین تالش برای 
در  سفیدنمایی  به  من  کردن  متهم 

جریان است!«
او درباره ی سکوت اش در برابر انتقادها 
نیز نوشت که »اگر تا به حال از آزارهایی 
که برای من پیش آورده اید سخن به 
میان نیاورده ام تنها به این دلیل بوده 
که نخواسته  ام راهم را جز با کارم که 
هرگز  ببرم؛  پیش  دارم  ایمان  آن  به 
گمان نکنید که از سر همراهی با شما 

بوده است.«
این فیلمساز ابراز تأسف کرد که »تالشم 
برای ماندن در ایران، ساخت فیلم در 
ایران و نمایش آن در ایران، این تعبیر 
در حال  او  که  دارد  با خود همراه  را 
یک بازی دوسویه است. من همواره با 
تمام وجودم نوشته  ام و فیلم ساخته  ام. 
کسانی که از نزدیک مرا می  شناسند 
در  زندگی  عاشق  همیشه  می  دانند 
میان این مردم و فیلم ساختن برایشان 
بوده  ام، با آنکه امکان کار و زندگی در هر 
جای دیگر از دنیا و به دور از حاشیه  ها 

را داشته ام«.
فرهادی اضافه کرد: »اما گویی اینبار 
کار  در  سوی  هر  از  گسترده  تالشی 
سمت  به  امید  و  عشق  این  تا  است 
دلسردی برود، تعدادی با نشر خاطره  
های تحریف شده و جعلی، عده  ای دیگر 
با تهمت و ادعاهای خالف واقع، برخی 

هم با انتساب من به حکومت.«

به 
کدامین گناه 
بچه های ما را 

ُکشتند؟!
اینترنتی خود  تور  »کیهان تور« در 
دیگر  رسانه های  توجه  قابل  مطالب 
تور  شما  برای  جهان  سراسر  از  را 

می کند.

آبان ۹8  از کشتار  در دو سالی که 
می گذرد، کم نیستند هنرمندانی در 
جمله  از  هنری  فعالیت  به  ماه  این 

موسیقی می پردازند. 

پدرام  توسط  نیز  نماهنگ  این 
و   ۹8 آبان  با  ارتباط  در  معادی 
تقدیم به مادران دادخواه تهیه شده 

است.

داریوش در 
»بوف کور« 
از سقوط 

هفت هزار 
سال و افول 
یک تمدن 
می خواند…

اینترنتی خود  تور  »کیهان تور« در 
دیگر  رسانه های  توجه  قابل  مطالب 
تور  شما  برای  جهان  سراسر  از  را 

می کند.

»بوف  کور« ترانه ای تازه از داریوش 
است. متن این ترانه از فرهاد عزیزی 
فتاحی  فرزاد  از  تنظیم  و  آهنگ  و 
است و کارگردانی نماهنگ را کوجی 

زادوری بر عهده داشته است.
تابستان  در  نخستین بار  ترانه  این 
۱۴۰۰ پخش شد. ویدئوکلیپ آن اما 

تازه منتشر شده است.

ویدئو

ویدئو

ویدئو

من هنوز چمدانی در ایران دارم!
و  بازیگر  دیتریش  مارلن  از  دارم«  برلین  در  چمدانی  هنوز  »من  معروف  ترانه ی  از  برگرفته  کارتون  *عنوان 
آوازخوان آلمانی. او که هنرمندی به شدت سیاسی بود یکسال پیش از شروع جنگ جهانی دوم آلمان هیتلری 

را ترک گفت.
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دوست  =»اردشیرخان« 
با  و  بود  کیهان  دیرین 
کیهانی ها بود و سال ها پیش 
با  لندن  به  سفرهایش  در 
کیهان  قدیمی  همکاران 
نشریه  این  دفتر  در  لندن 

دیدار کرد.
اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل اهلل 
ایران،  پیشین  وزیر  نخست  زاهدی 
از  قبل  ایران  سفیر  و  خارجه  وزیر 
انقالب اسالمی در لندن و واشنگتن، 
روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در 
سن ۹3 سالگی در سوئیس چشم از 

جهان فرو بست.
به  تهران  در   ۱3۰۷ مهرماه  در  او 
را  او  دوستان  و  بستگان  آمد.  دنیا 

»اردشیرخان« خطاب می کردند.
نسبت  سیاسی  خاندان  دو  با  وی 
زاهدی  اهلل  فضل  وی  پدر  داشت. 
از نظامیان سرشناس  نخست وزیر و 
دوران رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه 
و پدر بزرگ مادری او نیز میرزا نصراهلل 
صدراعظم  اولین  مشیرالدوله  خان 

ایران در دوران مشروطیت بود.
بود،  نوجوان  اردشیر  که  ایامی  در 
لشکر  فرماندهی  مقام  در  پدرش 
بازداشت  متفقین  وسیله  به  اصفهان 
شد و به خارج از ایران تبعید گردید.

اردشیر بعد از دریافت دیپلم از مدرسه 
به   ۱3۲۰ سال  در  بیروت  آمریکایی 
از دانشکده کشاورزی  آمریکا رفت و 
دانشگاه ایالتی یوتا در رشته مهندسی 
در  و  شد  فارغ التحصیل  کشاورزی 
معاون  عنوان  به  ایران  به  بازگشت 
ارتباط  در  که  »اصل چهار«  سازمان 
رئیس جمهور  ترومن  برنامه هری  با 
وقت آمریکا برای کمک به کشورهای 
در حال توسعه راه اندازی شده بود به 

کار پرداخت.
او در سال ۱33۶ با شاهدخت شهناز 
ازدواج  شاه  محمدرضا  بزرگ  دختر 
سال  هفت  از  پس  وصلت  این  کرد. 

درگذشت اردشیر زاهدی وزیر خارجه 
پیشین ایران و داماد خانواده پهلوی

برای  دو  آن  ولی  انجامید  جدایی  به 
باقی  نزدیک  بسیار  دوستان  همیشه 
هیچ  همچنین  جدایی  این  ماندند. 
خدشه ای در روابط شاه فقید و اردشیر 
زاهدی وارد نکرد و همچنان دوست 

نزدیک و محرم اسرار وی باقی ماند.
وقایع ۲5  در جریان  زاهدی  اردشیر 
دولت  عزل  و   ۱33۲ امرداد   ۲8 و 
و  بود  پدرش  مشاور  مصدق،  محمد 
خاطرات  کتاب  در  را  آنروزها  شرح 
خود آورده است. او در دوران نخست 
وزیری پدرش رابط بین وی و شاه بود.

سلطنت  آخر  سال  بیست  در  وی 
محمدرضا شاه، دو بار سفیر ایران در 
ایاالت متحده شد و از سال ۱3۴5 تا 
۱35۰ وزیر خارجه بود. او چند سال 
جلد  سه  در  را  خود  خاطرات  پیش 
در  اسالمی  جمهوری  کرد.  منتشر 
کنار تحریف و بازنویسی تاریخ ایران 
و انتشار کتاب ها و خاطرات جعلی، یک 
خاطرات دروغین نیز به اسم اردشیر 
از  بارها  زاهدی منتشر کرده که وی 
انتساب  از طریق کیهان لندن  جمله 
این »خاطرات« به خودش را تکذیب 

کرده است.
انقالب  رویدادهای  با  ارتباط  در   او 
ز  ا اگر  می گفت:  همیشه  اسالمی 
بیماری اصلی شاه خبر می داشتم، به 

مردم می گفتم.
استاد  و  پژوهشگر  میالنی  عباس 
توئیتی  در  آمریکا  استنفورد  دانشگاه 
 ۴۰۰ زاهدی  »اردشیر  است:  نوشته 
جعبه با چند صد هزار سند و عکس 
سیاسی  زندگی  به  مربوط  تاریخی 
خود و پدرش را حفظ و وقف دانشگاه 

استنفورد کرد.«
و  خوب  بسیار  روابط  »اردشیرخان« 
همکاران  و  لندن  کیهان  با  نزدیکی 
قدیمی آن داشت و در همان دورانی 
که کیهان لندن هنوز به صورت چاپی 
منتشر می شد، یکبار به دفتر کیهان 
در مرکز لندن آمد و با کیهانی های آن 

زمان به صحبت نشست.

= کشاورزان به پروژه های 
آب  انتقال  غیرکارشناسی 
زاینده رود و دریافت نکردن 
کشاورزی  زمین های  حقابه 

معترض هستند.
کشاورزی  جهاد  وزیر   =
دولت سیزدهم: ما در تالشیم 
عنوان  به  کشاورزان  از  تا 
امنیت غذایی کشور  ضامن 
حمایت کنیم و نظر ریاست 
از  حمایت  هم  جمهوری 
کشاورزان و پایداری امنیت 

غذایی کشور است!
=کشاورزان بدون توجه و 
اعتنا به این وعده های تکراری 
که هرگز به آنها عمل نشده 
و با شرایط بحران اقلیمی و 
کمبود آب می دانند که هیچ 
کاری نیز از دولت سیزدهم 
اعتراضات خود  نمی آید،  بر 
را ادامه داده و مردم اصفهان 
نیز از فراخوان تجمع که از 
سوی کشاورزان صادر شده 
نفری  هزاران  با حضور  بود، 

حمایت کرده اند.
و  اصفهان  شهروندان  از  نفر  هزاران   
کشاورزان استان صبح جمعه ۲8 آبان 
۱۴۰۰ در بستر خشک زاینده رود تجمع 
کردند. این تجمع در پاسخ به فراخوان 
بود  شده  اعالم  پیشتر  که  کشاورزان 

شکل گرفته است.
هزاران نفر از شهروندان اصفهان صبح 
امروز جمعه ۲8 آبان ۱۴۰۰ در پاسخ 
به فراخوان کشاورزان معترض  مثبت 
این  پیوستند.  آنها  تجمع  به  استان 
تجمع در اعتراض به برنامه های ناکارآمد 
و غیرکارشناسی انتقال آب که سبب 
زمین های  و  زاینده رود  شدن  خشک 

کشاورزی شده شکل گرفته است.
کشاورزان مناطق شرق و غرب استان 
اصفهان از دو هفته پیش در اعتراض به 
دریافت نکردن حقابه کشاورزی برای 
کشت پاییزه اعتراضاتی پیوسته را آغاز 
کرده و از ۱۲ روز پیش تا کنون در بستر 
زاینده رود در اصفهان تحصن می کنند.
فشارهای  از  گزارش ها حکایت  برخی 
امنیتی و تهدید علیه کشاورزان معترضی 
برپا  با  گذشته  روزهای  طی  که  دارد 
کردن چادر در بستر خشک زاینده رود 
تجمع کرده اند. کشاورزان شرق و غرب 
رنگ های  با  بزرگ  چادر  دو  اصفهان 
قرمز و آبی در محل برپا کرده اند که 
چادر قرمز مربوط به کشاورزان شرق 
با  ارتباط  در  آبی  چادر  و  استان  این 

کشاورزان غرب اصفهان است.
رسانه های حکومتی داخل ایران نیز پس 
از تجمع هزاران نفر در شهر اصفهان، 
را  کشاورزان  اعتراضات  نتوانستند 
که  داده اند  گزارش  اما  بگیرند  نادیده 
آب  باز شدن  برای  فقط  تجمع  »این 

زاینده رود است«.
منابع مطلع به کیهان لندن می گویند 
اینترنت موبایل در حوالی پل خواجو 
اصفهان )محل تجمع معترضان( قطع 
با  شهر  دیگر  نقاط  برخی  در  و  شده 

اختالل روبروست.
ر  شما که  لیست  حا ر  د ینهمه  ا
آنقدر  تجمع  این  در  شرکت کنندگان 
منابع،  برخی  گفته  به  که  است  زیاد 
درگیری با مردم و سرکوب آنها را در 

عمل غیرممکن می کند.
استان  کشاورزان  اعتراضات  برگزاری 

نفره در  این تجمع هزاران  و  اصفهان 
 ۹8 آبان  اعتراضات  سالگرد  دومین 
قابل توجه است. کشاورزان اصفهان در 
اعتراضات سراسری پاییز و دی ۹۶ نیز 
با شعارهای ناب مانند »پشت به دشمن، 
رو به میهن« که در نماز جمعه این شهر 
پشت به تریبون امام جمعه سر دادند، 

حضور فعال داشتند.
شامگاه دیروز پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ 
نیز برخی شهروندان اصفهان نام میادین 
تغییر   »۹8 »آبان  به  را  چهارراه ها  و 

دادند.
دور تازه اعتراضات کـشاورزان اصفهان 
و  شده  آغاز  آبان  دوشنبه ۱۷  روز  از 
در  دارد.  ادامه  شبانه روزی  صورت  به 
این مدت هر روز اقشار مختلف مردم 
به  زاینده رود  در  حضور  با  اصفهان 

حمایت از کشاورزان پرداخته اند.
کشاورزان معترض در استان اصفهان از 
چهار سال پیش که اعتراضات سراسری 
۹۶ در پاییز شکل گرفته و در دی ماه 
به اوج خود رسید، اعتراضات خود را در 
قالب تجمع و تظاهرات نشان داده اند. 
تنها  نه  مقامات  که  حالیست  در  این 
حقابه کشاورزان را تأمین نکردند بلکه 
حقابه کشت های پاییزه آنها نیز امسال 

قطع شد!
کشاورزان به پروژه های غیرکارشناسی 
انتقال آب زاینده رود و دریافت نکردن 
معترض  کشاورزی  زمین های  حقابه 
هستند. شماری از شهروندان در اصفهان 
و  پیوسته  کشاورزان  اعتراض  به  نیز 
به روی استان  باز کردن آب  خواهان 

اصفهان هستند.
جهاد  وزیر  ساداتی نژاد  سیدجواد 
کشاورزی دولت سیزدهم که در سفر 
وعده  گذشته  روز  می برد  بسر  زنجان 
حل مشکالت کشاورزان را داد. او در 
سخنانی در شهر زنجان گفت: »ما در 
تالشیم تا از کشاورزان به عنوان ضامن 
و  کنیم  غذایی کشور حمایت  امنیت 
از  ریاست جمهوری هم حمایت  نظر 
غذایی  امنیت  پایداری  و  کشاورزان 

کشور است.«
رضا جعفری عضو هیئت مدیره نظام 
وعده  نیز  اصفهان  کشاورزان  صنفی 
داده که موضوع توزیع آب برای کشت 
پاییزه کشاورزان اصفهان تعیین تکلیف 
مدیره  هیئت  عضو  گفته  به  می شود. 
شت  اصفهان  کشاورزان  صنفی  نظام 
گندم باید در برج ۹ تمام شده باشد و 
پس از آن در اصطالح کشاورزی دوره 
پرهیز است که در ماه دی به دلیل سرما 
و یخبندان نمی توان کشت کرد و بذر 

از بین می رود.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که »با 
استاندار  مرتضوی  سیدرضا  پیشنهاد 
اصفهان مقرر شد در این هفته کمیته ای 
منطقه ای،  آب  استانداری،  نماینده  از 
کشاورزان  صنف  و  کشاورزی  جهاد 
اصفهان تشکیل و تا پایان هفته )امروز( 
پاییزه  کشت  برای  آب  توزیع  درباره 
کشاورزان غرب و شرق اصفهان تعیین 

تکلیف و تصمیم گیری شود.«
البته کشاورزان بدون توجه و اعتنا به 
این وعده های تکراری که هرگز به آنها 
عمل نشده و با شرایط بحران اقلیمی و 
کمبود آب می دانند که هیچ کاری نیز 
از دولت سیزدهم بر نمی آید، اعتراضات 
خود را ادامه داده و مردم اصفهان نیز 
از فراخوان تجمع که از سوی کشاورزان 
صادر شده بود، با حضور هزاران نفری 
حمایت کرده اند. کمبود آب و تهدید 
کشاورزی که مستقیم به شرایط طبیعی 
و اقلیمی و فصلی مربوط اند، مشکلی 
فعال  را  آن  بتوان  وعده  با  که  نیست 

مسکوت گذاشت!

اردشیر زاهدی در دوران وزارت

اصفهان، باز هم پشت به دشمن؛ 
تجمع اعتراضی هزاران شهروند در 

بستر خشک زاینده رود

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زاده

مژده به هم میهنانی که خواستار کتابمژده به هم میهنانی که خواستار کتاب  سقوط بهشتسقوط بهشت  بودندبودند
می توانند چاپ دوم این کتاب را ازمی توانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان  کیهان خریداری نمایندخریداری نمایند

نسخه دیجیتال کتاب نیز به زودینسخه دیجیتال کتاب نیز به زودی
 در دسترس خواهد بود در دسترس خواهد بود

بنیاد نیکوکاری نوروز که در سال ۲004 با هدف حمایت از پناهجویان 
ایرانی تأسیس شده است، در این سال ها فعالیت های خود را گسترش 

داده و به یاری انسان ها در نقاط مختلف جهان شتافته است. 
طرح  و  ایران  در  آسیب دیدگان  و  زلزله زدگان  به  رساندن  یاری 
آبرسانی به استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان، کمک های 
در  بانوان  از  حمایت  و  پوشاک  و  غذا  ارسال  دارویی،  و  پزشکی 
استانهای محروم و کمک به ایزدی ها در زمان اشغال بخش هایی از 
عراق، کمک به پناهجویان ایرانی و افغانی در کشورهای گوناگون، از 

فعالیت های این بنیاد است.
 بنیاد نیکوکاری نوروز، به مناسبت فرخنده زادروز شهبانو فرح پهلوی،

 در ۲۲ مهر ماه، برای نهمین بار روستاهای محروم استان خوزستان 
را آبرسانی نمود.

با همیاری و کمک شما می تواند پل مستحکم و روزنه  بنیاد  این 
امیدی برای هم میهنان در ایران و دیگر نقاط جهان باشد. 

 www.norooz.org :لطفاً برای اطالعات بیشتر به وب سایت بنیاد
مراجعه و یا با تلفن های زیرتماس بگیرید. 

001-704 544 7800   &  001- 703 303 6661

You Tube: Norooz Charity

پیوند و همدلی، راز ماندگاری ملت کهنسال ایران
هویت ما همبستگی و پایداری ملی، در فراز و نشیب تاریخ

ل  مو ر د ن  و گنس  =ا
خارجه  وزارت  سخنگوی 
فرانسه: شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید در 
نشست هفته آینده خود یک 

پیام قوی به ایران بدهد.
ه  د ا خطیب ز سعید  =
خارجه  وزارت  سخنگوی 
»رفتار  اسالمی:  جمهوری 
مشروعیت  آژانس  سیاسی 
زیر سؤال  را  آن  بین المللی 
می برد... هرگونه موضع گیری 
مقام های کشورهای مختلف 
با هدف تأثیرگذاری بر رفتار 
آژانس خدشه به حیثیت فنی 
قلمداد  آژانس  تخصصی  و 

می شود«.
وزیر  لودریان  ایو  =ژان 
در مصاحبه  فرانسه   خارجه 
»باید  »لوموند«:  روزنامه  با 
نخست بررسی کنیم که آیا 
مذاکرات از جایی که در ماه 
ژوئن با دولت قبلی ایران پایان 
نه!« یا  می یابد،  ادامه  یافت 

از  دور  هفتمین  برگزاری  آستانه  در 
مذاکرات وین، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گزارش داد که ذخایر اورانیوم ۶۰ 
درصدی ایران همچنان رو به افزایش 
مقامات  گفته  به  که  اقدامی  است. 
ارشد غربی و همچنین رئیس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گامی در راستای 

تولید سالح اتمی است.
با  اسالمی  جمهوری  مقامات  هرچند 
استناد به فتوای علی خامنه ای در مورد 
حرام بودن تولید و استفاده از سالح اتمی 
ادعا می کنند به دنبال سالح هسته ای 
نیستند اما فاصله بسیاری میان حرف و 
عمل آنها دیده می شود. تهدید با برنامه 
تناقضات  از  یکی  غنی سازی،  و  اتمی 
فاحش حرف و عمل مقامات رژیم ایران 
است.اخیراً تهران مدعی شده اسرائیل 
آمده  به دست  اطالعات  از  استفاده  با 
از طریق دوربین های حفاظتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای 
ایران حمله کرده است. هرچند که آژانس 
این ادعا را رد می کند اما برخی مقامات 
بازرسان  می گویند  اسالمی  جمهوری 
آژانس جاسوسان سیا و موساد هستند!

آژانس  فصلی  گزارش   میان،  این  در 
فزاینده  افزایش  مورد  در  بین المللی 
ساخت  و  غیرمجاز  اورانیوم  ذخایر 
با  ایران  در  پیشرفته  سانتریفیوژهای 
واکنش فرانسه روبرو شده است. اگنس 
ون درمول سخنگوی وزارت خارجه این 

وزیر خارجه فرانسه:
 اگر مذاکرات اتمی ایران »قالبی« 

باشد برجام را بیهوده می دانیم

کشور با اشاره به اینکه فعالیت های اتمی 
ایران »به  شدت نگران کننده« شده است 
گفت، »شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید در نشست هفته آینده 

خود یک پیام قوی به ایران بدهد.«
در واکنش به گزارش آژانس در مورد 
اتمی  فعالیت های  بودن  نگران کننده 
در ایران سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی عنوان 
کرد، »رفتار سیاسی« آژانس مشروعیت 
او  زیر سؤال می برد.  را  بین المللی آن 
گفت »هر گونه موضع گیری مقام ها و 
مختلف  کشورهای  سیاسی  نهادهای 
آژانس  رفتار  بر  تأثیرگذاری  هدف  با 
بین المللی انرژی اتمی، خدشه به حیثیت 
فنی و تخصصی آژانس قلمداد  می شود.«

وزیر  لودریان  ایو  ژان  اما  اینهمه  با 
با روزنامه  خارجه فرانسه  در مصاحبه 
»لوموند« ضمن انتقاد از سیاست های 
به  که  روسیه  و  توسعه طلبانه ی چین 
پایبند  اصولی  هیچ  »به  وی  گفته ی 
نیستند«، هشدار داد اگر ادامه مذاکرات 
با ایران »قالبی« به نظر برسد، مذاکره  
با  او  بود.  بیهوده خواهد  برجام  درباره 
اشاره به دور هفتم مذاکرات وین تٔاکید 
که  کنیم  بررسی  نخست  »باید  کرد 
آیا مذاکرات از جایی که در ماه ژوئن 
ادامه  یافت  پایان  ایران  قبلی  با دولت 

می یابد، یا نه!«
به  نسبت  فرانسه  گذشته  ماه های  در 
مواضع  آمریکا  و  برجام  اعضای  سایر 
قبال جمهوری اسالمی  جدی تری در 

اتخاذ کرده است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار است سه شنبه ۲3 نوامبر 
به تهران برود. در همین حال خطیب زاده 
گفته »شرط بازگشت آمریکا به برجام 
برداشتن همه تحریم ها به صورت یکجا 
و مؤثر است و امضای بایدن قابل اتکا 
نیست و فاقد ارزش است.« جمهوری 
اسالمی می خواهد که همه تحریم های 
اتمی و غیراتمی لغو شوند و دولت آمریکا 
توافق  از  »هرگز«  که  بدهد  ضمانت 

احتمالی بعدی خارج نخواهد شد!

ژان ایو لودریان
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دست دولت »قاضی مرگ« در پوست گردو؛
 مخالفت مجلس شورای اسالمی با »فوریت« 

الیحه حذف ارز 4۲00 تومانی
=ارز 4۲00 تومانی در همان 
یک  به  نخست  هفته های 
کانال رانت برای »خودی«های 

نظام تبدیل شد.
در  سلطانی:  =احسان 
صورتی که حذف ارز ترجیحی 
رخ دهد باید منتظر تورم بیش 
از 60 تا 70 درصدی باشیم و 
با یک جهش تورمی مواجه 

خواهیم بود.
اصالح  کمیته  =رئیس 
کمیسیون  بودجه  ساختار 
برنامه و بودجه: دولت ممکن 
برخی  شود  مجبور  است 
کاالهای مشمول ارز 4۲00 را 
از شمول آن خارج کند؛ البته 
در مورد گندم و دارو قطعی 
ارز  پایان سال،  تا  که  است 

4۲00 به آنها تعلق می گیرد.
در جلسه امروز مجلس شورای اسالمی، 
الیحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت 
نمایندگان  شد.  وصول  اعالم  عادی 
با فوریت این  مجلس شورای اسالمی 

طرح مخالفت کردند.
 ۲3 یکشنبه  امروز  علنی  جلسه  در 
آبان ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به بررسی تقاضای دو فوریت 
الیحه »تأمین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و سیاست های جبرانی برای حمایت از 
معیشت اقشار آسیب پذیر« پرداختند.

در این جلسه بعد از سخنان مسعود 
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و اظهارات مخالفان و موافقان، دو فوریت 
عنوان  با  ترجیحی  ارز  حذف  الیحه 
الیحه »تأمین مطمئن کاالهای اساسی، 
تجهیزات  و  دارو  دائمی،  نهاده های 
برای  جبرانی  سیاست های  و  پزشکی 
حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« به 
رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

گذاشته شد.
نمایندگان مجلس با ۹۹ رأی موافق 
و ۱۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای 

دو فوریت این الیحه مخالفت کردند.
بالفاصله سردار محمد قالیباف رئیس 
یک  تقاضای  اسالمی  شورای  مجلس 
فوریت درباره این طرح را به رأی مجلس 
گذاشت و اینبار هم نمایندگان با ۱۰۲ 
رأی موافق ۱۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی 
ممتنع از مجموع ۲5۰ نماینده حاضر با 
بررسی این الیحه به صورت یک فوریت 

نیز مخالفت کردند.
رئیس  قالیباف  باقر  محمد  سپس 
مجلس اسالمی گفت که این الیحه به 
صورت عادی اعالم وصول و در مسیر 

بررسی قرار خواهد گرفت.
این الیحه  فوریت  و یک  فوریت  دو 
در حالی صبح امروز در مجلس شورای 
اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که از 
بر خارج  مبنی  روز گذشته خبرهایی 
شدن الیحه ارز ۴۲۰۰ تومانی از دستور 

کار مجلس منتشر شده بود.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه گفته بود که کمیسیون اعالم 
برای  دولت  تصمیم  به  توجه  با  کرد، 
ارز  حذف  فوریتی  دو  الیحه  استرداد 
چرخه  از  الیحه  این  تومانی،   ۴۲۰۰

بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.
احسان ارکانی افزوده بود در صورت 
تصویب نهایی الیحه »تامین مطمئن 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو 
سیاست های  و  پزشکی  تجهیزات  و 
جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار 
آسیب پذیر« ارز ۴۲۰۰ حذف می شد و 
دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار 
آسیب پذیر برای خرید کاالهای اساسی 

حمایت می کرد.
حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی 
)قاضی مرگ( نیز از تقاضای بازگشت 
ارز  این الیحه دو فوریتی برای حذف 

ترجیحی اعالم بی اطالعی کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت 
در  اما  اسالمی  رئیسه مجلس شورای 
پاسخ به این پرسش که آیا دولت الیحه 
را  اساسی  کاالهای  تامین  دوفوریتی 
پس گرفته یا نه، گفته بود که »خیر، 
مقرر شد برای بررسی فوریت این الیحه 
مجلس  و  دولت  بین  هماهنگی هایی 

صورت گیرد. دولت در خصوص بررسی 
این الیحه در هفته جاری یا هفته آینده 
می خواهد تصمیم بگیرد و تصمیم خود 

را به مجلس اعالم کند.«
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  الیحه 
پرحاشیه ترین الیحه  آنهم در سه ماه 
رئیسی  ابراهیم  فعالیت دولت  نخست 
الیحه  این   ۱ ماده  اساس  بر  است. 
»به  منظور جبران آثار منفی ناشی از 
افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و 
کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در 
سال جاری و جهت اطمینان از تامین 
کافی کاالهای اساسی، نهاده های دائمی، 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف 
اعتبار موضوع جزء 3 بند »ب« تبصره 
یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل 
کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 

افزایش می یابد.«
در ماده ۲ این طرح نیز آمده که »به 
صورت  در  می شود  داده  اجازه  دولت 
تغییر نرخ ارز نهاده های دامی و کاالهای 
از  اساسی، از محل درآمدهای حاصل 
تغییر نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی 
تامین می شود، تا مبلغ دویست و هفتاد 
سازمان  خاص  حساب  به  ریال  هزار 
هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری 
کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا 
پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد 
مشمول قانون الزام دولت به پرداخت 
مصوب ۱3۹۹  اساسی  کاالهای  یارانه 

خواهد شد.«
همچنین بر اساس تبصره ای که در 
داده  اجازه  دولت  »به  آمده  طرح  این 
حاصل  منابع  که  صورتی  در  می شود 
از این ماده واحده برای پرداخت یارانه 
کفایت ننماید، مابه التفاوت را تا سقف 
۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابجایی 
ماده   )۱۴( تبصره  جدول  ردیف های 
واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور 

تامین و پرداخت نماید.«
ارز  نرخ  تعیین  دستوری  سیاست 
در  دالر  برای   تومان  قیمت ۴۲۰۰  با 
از  بیش  افزایش  و در پی  بهار ۱3۹۷ 
چند  در  دالر  قیمت  درصدی   ۱۰۰
دولت  اقتصادی  تیم  شد.  انجام  روز 
روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت 
۴۲۰۰ تومان را برای دالر تعیین کرد! 
نشد  هیچوقت مشخص  که  حالی  در 
مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای 
ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدالل 
اقتصادی دارد! اما دولت اعالم کرد که 
برای واردات ۲5 قلم مواد غذایی و کاالی 
اساسی از جمله نهاده های دامی و مواد 
اولیه کارخانه ها از این ارز استفاده خواهد 
کرد. توجیه دولت روحانی این بود که 
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی از افزایش قیمت این 

کاالها جلوگیری خواهد کرد.
همان  در  اما  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
رانت  کانال  یک  به  نخست  هفته های 
برای »خودی«های نظام تبدیل شد و 
رانتخواران مبالغ هنگفتی با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما 
در ازای آن هیچ کاالیی وارد نکردند. این 

روند تا کنون ادامه داشته است.
و  کارشناس  علمدارلو  نجفی  حامد 
آمار  بررسی  گفته  اقتصادی  تحلیلگر 
قیمت  ها نشان می دهد که این سیاست 
نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که 
در همین دوره قیمت کاالهای اساسی 
متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته 
است. از این رو افزایش قیمت  ها در بازار 
کاالهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به 
کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.
گفتنی است الیحه حذف این ارز از 
نه  رئیسی،  ابراهیم  سید  دولت  سوی 

»حمایت از قشرهای آسیب پذیر« بلکه 
ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسالمی در 
مبارزه با رانت و فساد گسترده در توزیع 
این ارز است که در خود نظام ریشه دارد 

و بین وابستگان آن تقسیم می شود.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر 
اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا 
تومانی،   ۴۲۰۰ ارز  »حذف  که  گفته 
عالوه بر کاالهایی که مستقیما از این 
کاالها  دیگر  بر  می کنند  استفاده  ارز 
اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین  هم 
در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ 
دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ 
درصدی باشیم و با یک جهش تورمی 

مواجه خواهیم بود.«
به گفته احسان سلطانی موافقان حذف 
می گویند که با این کار مانع از فساد و 
رانت خواری می شوند، این وظیفه دولت 
است که جلوی فساد را بگیرد. نمی شود 
که دولت همه چیز را به حال خود رها 
کند و بعد بگوید ببینید چه اتفاقی افتاد. 
در چند سال گذشته این اتفاق همیشه 
رخ داده است. باید تدابیری اندیشیده 
شود که این ارز به درستی استفاده شود.

او با انتقاد از الیحه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفته که »بنزین را گران می کنند 
اما کسی از هزینه گازوئیل و حمل و نقل 
ریلی صحبت نمی کند. چراکه منافع آن 
در جیب بنگاه های خصولتی فوالدی و 
رانت پخش  این همه  معدنی می رود. 
توزیع می شود اما در مورد آن صحبت 
نمی شود چون یک عده خاص از رانت 
آن استفاده می کنند اما آنچه که زندگی 
مردم را تحت تاثیر قرار می دهد هزار 
مدعی دارد. بنگاه هایی که زور و قدرت 
دارند  با نفود در نمایندگان و رسانه ها، 
خود  منافع  در جهت  را  مسائل  همه 

پیش می برند.«
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
درباره سود کالنی که رانتخواران مافیایی 
است:  داده  توضیح  می زنند  جیب  به 
و  قدرت  به  وابسته  افراد  »یکسری 
چند  درآمدشان  خصولتی  بنگاه های 
برابر می شود ما مردم به فالکت می افتند. 
سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی و رانتی 
سال گذشته ۲5۰ هزار میلیارد تومان 
بود، کسری بودجه دولت هم ۲5۰ هزار 
میلیارد تومان بود. این سود خالص از 
رانت های مختلفی که به آنها داده شده 
به دست آمده است. نرخ مالیات موثر 
این بنگاه ها بین 5 تا ۱۰ درصد است. 
سرنوشت مالیات بر خانه های خالی چه 
شد؟ مالیات عایدی بر سرمایه چه شد؟ 
مالیات هایی که آقایان قبل از انتخابات 
از آنها صحبت می کردند چه شد؟ چرا 
همه آنها رها شد و به جای آنها از مردم 

تامین هزینه می شود؟«
به نظر می رسد با توجه به هشدارهایی 
که کارشناسان اقتصادی درباره شوک 
تورمی ناشی از تصویب و اجرا شدن این 
الیحه داده اند هم سبب رأی منفی اکثر 
نمایندگان مجلس اسالمی به فوریت آن 
شد و هم دولت رئیسی نسبت به اجرای 
آن مردد شده و خبرهایی درباره پس 
گرفتن الیحه نتیجه ی کشمکش های 
پشت پرده در دولت و مجلس شورای 

اسالمی است.
در همین رابطه می توان به سخنان 
اصالح  کمیته  رئیس  زنگنه  محسن 
ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که 
پس از جلسه علنی امروز مجلس شورای 
اسالمی گفته که »دولت ممکن است 
مجبور شود برخی کاالهای مشمول ارز 
۴۲۰۰ را از شمول آن خارج کند؛ البته در 
مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان 
سال، ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می گیرد.«

جواد غفاری با کاپشن رایج ذر میان ذوب شدگان جمهوری اسالمی و چفیه در 
میان شماری از نظامیان سوری

و  عربی  نه های  =رسا
اسرائیلی گزارش دادند علت 
اینکه بشار اسد دستور اخراج 
غفاری را داد »نقض حاکمیت 

سوریه« بود.
گفته  که  غفاری  =جواد 
می شود نام اصلی او »احمد 
مدنی« است به اتهام تحریک 
نقض  منطقه،  ر  د جنگ 
حاکمیت ملی سوریه، قاچاق 
کاال و اسلحه، فرار مالیاتی و 
سوء استفاده از منابع طبیعی 
این  از  سوریه  اقتصادی  و 

کشور اخراج شده است.
= العربیه می نویسد غفاری 
به دلیل قتل عام سوری ها به 
»قصاب حلب« معروف شد. او 
می خواست همه اهالی حلب 
را که در شهر محاصره شده 

بودند قتل عام کند.
دیپلمات  پازنر  =آوی 
بلندپایه بازنشسته اسرائیلی 
به »شبکه آی ۲4 اسرائیل« 
گفت که اخراج غفاری نشانگر 
روابط  در  مهمی  تغییرات 
اسالمی  با جمهوری  سوریه 
است... سوریه تالش می کند تا 
به آغوش جهان عرب بازگردد 
را  ایرانی  نیروهای  و حضور 
مانع این روند می داند... توازن 
قدرت در خاورمیانه در حال 

تغییر است«.
گفته می شود ساعاتی پس دیدار اخیر 
بشار اسد رئیس جمهوری رژیم سوریه 
با عبداهلل بن زاید وزیر خارجه امارات در 
دمشق، اسد دستور اخراج یک فرمانده 
عملیاتی نیروی قدس، بازوی خارجی 
از  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

سوریه صادر کرد.
روزنامه »اورشلیم  پست« نوشت علت 
حاکمیت  »نقض  غفاری  جواد  اخراج 

سوریه« بود.
خبرگزاری »العربیه« و شبکه »الحدث« 
جواد  مصطفی  سردار  دادند  گزارش 
غفاری به اتهام تحریک جنگ در منطقه، 
نقض حاکمیت ملی سوریه، قاچاق کاال 
و اسلحه، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از 
منابع طبیعی و اقتصادی سوریه از این 

کشور اخراج شده است.
این منابع گزارش دادند در پی حمالت 
دامنه دار نیروی هوایی اسرائیل به خاک 
سوریه سردار جواد غفاری اعتراف کرده 
که نیروهای ایرانی را در مناطقی مستقر 
کرده که مورد توافق دولت سوریه نبوده 
است. غفاری بر خالف دستورهای رژیم 

علیه  سوریه  خاک  از  تحرکاتی  اسد 
به  بود  که ممکن  داده  انجام  اسرائیل 
ناخواسته در منطقه  وقوع یک جنگ 

منجر شود.
به نظر می رسد این اقدام اسد مرتبط 
با حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی 
در التنف در امتداد مرز سوریه با اردن 
باشد که ۲۰ اکتبر )۲8 مهرماه( صورت 
گرفت. به تالفی این حمله ارتش اسرائیل 
در چند نوبت اهدافی در سوریه را هدف 
قرار داد که تلفات سنگین جانی و مالی 

برجای گذاشت.
جواد غفاری از سال ۱3۹3 همراه قاسم 

سلیمانی در سوریه بود
گزارش شده پس از اخراج جواد غفاری 
از سوریه علی عاصف عضو حزب اهلل لبنان 
به فرماندهی میدانی نیروی قدس سپاه 

در سوریه منصوب شده است.
رسانه های  در  کمتر  غفاری  جواد  نام 
ایران و محافل جمهوری اسالمی مطرح 
بوده است. بر اساس گزارشی که دسامبر 
۲۰۲۰ پایگاه »الشرق« منتشر کرد جواد 
غفاری مسئول آموزش پهپاد دو عضو 
از سازمان  الشرق  بود.  لبنان  حزب اهلل 
مجاهدین گزارش داد که نام واقعی جواد 
برای  که  است  مدنی«  »احمد  غفاری 
مدتی فرمانده جبهه شمالی سپاه قدس 
کشته  از  پس  بود.  )حلب(  سوریه  در 
شدن سردار سرتیپ حسین همدانی 
او  اکتبر ۲۰۱5  در  حلب  نزدیکی  در 
شبه نظامیان  کل  فرمانده  عنوان  به 
شد. منصوب  یه  سور در  شیعه 
العربیه می نویسد غفاری به دلیل قتل عام 
سوری ها به »قصاب حلب« معروف شد. 
او می خواست همه اهالی حلب را که در 
شهر محاصره شده بودند قتل عام کند.

روزنامه کیهان تهران در واکنش به سفر 
نوشت  دمشق  به  امارات  خارجه  وزیر 
»مقاومت در قله پیروزی قرار گرفت«! 
بیت  »ارگان  درواقع  که  روزنامه  این 
شده  مدعی  همچنین  است  رهبری« 
که »امارات دست از پا درازتر به سوریه 

برگشت.«
به نظر می رسد کشورهای عربی منطقه در 
حال پیاده کردن برنامه ای برای دور کردن 

بشار اسد از رژیم ایران و پیوستن دوباره 
آن به جمع کشورهای عربی هستند.
آوی پازنر دیپلمات بلندپایه بازنشسته 
اسرائیلی به »شبکه آی ۲۴ اسرائیل« 
نشانگر  غفاری  اخراج  که  است  گفته 
با  سوریه  روابط  در  مهمی  تغییرات 
جمهوری اسالمی« است. او توضیح داد 
»اسد عالقه ای به تشدید تنش با اسرائیل 
ندارد و کاهش حضور نظامی ایران در 
سوریه منفعت مشترک اسرائیل، روسیه، 

اردن، و امارات است.«
می کند  تالش  پازنر »سوریه  گفته  به 
و  بازگردد  عرب  جهان  آغوش  به  تا 
حضور نیروهای ایرانی را مانع این روند 
می داند… توازن قدرت در خاورمیانه 
در حال تغییر است و این ممکن است 

عقبگردی برای رژیم ایران باشد.«
به  حکومتی  رسانه های  نیز  ایران  در 
اتحادیه  به  سوریه  بازگشت  »احتمال 
عرب« اشاره می کنند. در همین ارتباط 
الجزایر  خارجه  وزیر  لعمامره  رمطان 
اخیراً در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت 
»زمان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
بدون مداخله  باید  و  است  فرا رسیده 
در امور داخلی، کرسی سوریه به این 

اتحادیه بازگردد.«
پیش از اینها گزارش شد خالد الحمیدان 
در  عربستان  اطالعات  رئیس سازمان 
رفته  به دمشق  بلندپایه  صدر هیئتی 
و با مقامات ارشد رژیم سوریه گفتگو 
کرده است. در عین حال عبداهلل دوم 
پادشاه اردن نیز پس از سال ها با اسد 

تلفنی گفتگو کرد.
نه  و  رسانه های حکومتی  نه  ایران  در 
مقامات تا لحظه تنظیم این گزارش به 
اخراج جواد غفاری از سوریه واکنشی 

نشان نداده اند.
برخی رسانه های خارجی به اشتباه تصویر 
»جواد غفاری« را که مسئول »هیئت 
رزمندگان اسالم« در استان آذربایجان  
)مدنی(  غفاری  بجای  است  شرقی 
فرمانده عملیات سپاه قدس در سوریه 
غفاری«  جواد  »حاج  کرده اند.  منتشر 
عضو سپاه تبریز و جزو سردسته های 
است. تبریز  در  مردم  سرکوب  

پیام اخراج »سرتیپ جواد غفاری« از سوریه برای 
جمهوری اسالمی چیست؟

=موسسه حقوق بشر کانون 
بین المللی وکالی دادگستری 
نهاد  عنوان  به  لندن  در 
ترویج دهنده و حامی حقوق 
در حرفه ی  استقالل  و  بشر 
در  دنیا،  سراسر  در  وکالت 
پیام توئیتری خواستار اقدام 
سازمان ملل در پی برگزاری 
برای  آبان«  مردمی  »دادگاه 
یت  جنا ه ی  یژ و سی  ر بر
جمهوری اسالمی در سرکوب 
سال  آبان ماه  در  معترضان 

1398 شد.
موسسه حقوق بشر کانون بین المللی 

در پی برگزاری 
»آبان تریبونال« 
کانون بین المللی 

وکال خواستار 
بررسی سازمان ملل 

در مورد جنایت 
جمهوری اسالمی در 

آبان 98 شد
وکالی دادگستری )BAHRI( پس از 
یا »دادگاه  تریبونال«  »آبان  برگزاری 
مردمی آبان« خواستار اقدام سازمان 
جنایت  ویژه ی  بررسی  برای  ملل 
جمهوری اسالمی در نوامبر ۲۰۱۹ شد.

موسسه حقوق بشر کانون بین المللی 
وکالی دادگستری در لندن به عنوان 
حقوق  حامی  و  ترویج دهنده  نهاد 
بشر و استقالل در حرفه ی وکالت در 
سراسر دنیا، در پیام توئیتری خواستار 
برگزاری  پی  در  ملل  سازمان  اقدام 
بررسی  برای  آبان«  مردمی  »دادگاه 
در  اسالمی  جنایت جمهوری  ویژه ی 
سال  آبان ماه  در  معترضان  سرکوب 

۱3۹8 )نوامبر ۲۰۱۹( شد.
کانون بین المللی وکالی دادگستری 
بررسی اقدامات وحشیانه ی جمهوری 

اسالمی در سرکوب مردم را از سوی 
دانسته  ضروری  امری  ملل  سازمان 
»دادگاه  یا  تریبونال«  است.»آبان 
ابتکار  به  آبان«  مردمی  بین المللی 
سازمان  ایران،  برای  عدالت  سازمان 
با  فرانسوی  نهاد  و  ایران  بشر  حقوق 
هم علیه مجازات مرگ( از ۱۹ تا ۲3 
شد.هیات  برگزار  لندن  در  آبان ماه 
 ۶ شامل  تریبونال«  »آبان  دادستانی 
خامنه ای  علی  بین المللی،  حقوقدان 
ارتکاب  به  متهم  را  قوه  سه  سران  و 
 ۹8 آبان  در  بشریت«  علیه  »جنایت 
کرد و علیه ۱33 نفر از مقامات نظام 
اعالم جرم نمود.رأی نهایی این دادگاه 
و  شاهدان  شهادت   بررسی  از  پس 
اسناد جمع آوری شده، در ابتدای سال 

آینده ی میالدی صادر خواهد شد.

دادگاه مردمی آبان با یکسال تأخیر به دلیل شیوع کرونا از 10 تا 14 نوامبر در 
لندن برگزار شد



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1804 
جمعه ۲8 آ بان ماه تا ۴ آذر ماه۱۴۰۰خورشیدی

قبل صبحانه 
مسواک بزنیم یا بعد صبحانه؟

مدت زمان زیادی است که یک سوال مبهم ذهن 
افراد زیادی را به خودش درگیر کرده است که آیا مسواک 

زدن قبل از صبحانه درست است و یا بعد از آن ؟الیه بیرونی دندان 
از مینا تشکیل شده است که آناتومی اصلی دندان است . مینا سخت 

ترین ماده ای است که در اعضای بدن یافت می شود . مینای دندان به 
شدت اسید را جذب می کند و محتوای صبحانه نیز معموال اسیدی می باشد.

طبق مطالعات انجام شده مسواک زدن دندان مستقیما بعد از خوردن صبحانه برای 
اسکراب کردن و برداشتن الیه رویی و اضافی مینای دندان ضروری است . اگرچه که 

مینای دندان به طرز اعجاب انگیزی قوی است اما مسواک زدن آن می تواند روی آن 
را نرم و لطیف کند و در نتیجه از پوسیدگی دندان و از بین رفتن رنگ آن جلوگیری 
خواهد شد.مسواک زدن هنگام صبح بسیار مهم است زیرا دهان و دندان شما را آماده 
می کند و باکتری هایی که در شب در دهان شما خانه کرده بودند را از بین می برد 
. باکتری روی نفس صبحگاهی شما تاثیر می گذارد و قند و شکر را به اسید تبدیل 
می کند . به همین دلیل است که قند برای دندان ضرر دارد.مسواک زدن هنگام 
صبح باعث می شود که دندان ها به نوعی از خواب بیدار شوند و سالمت ان ها 
به دلیل پاکیزه بودن افزایش یابد . زمانی که قبل از خواب مسواک می زنید ، 

نمی توانید تمام باکتری ها را از روی دندان بردارید . بخشی از باکتری ها تا 
صبح روی دندان شما ظاهر می شوند که برای دندان حساسیت ایجاد 

می کنند که فقط با مسواک قبل از صبحانه می توان آن را از 
بین برد.پس حتما بعد از بیدار شدن از خواب، دهانتان 

را بشویید و قبل از خوردن هر چیزی حتی 
کوچک مسواک بزنید. 

زنان  شاخص

رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
آن رفته ی شکسته دل بی قرار کو؟

چون روزگار غم که رود رفته ایم و یار
حق بود اگر نگفت که آن روزگار کو؟

چون می روم به بستر خود می کشد خروش
هر ذّره ی تنم به نیازی که یار کو؟

آرید خنجری که مرا سینه خسته شد
از بس که دل تپید که راه فرار کو؟

آن شعله ی نگاه پر از آرزو چه شد؟
وان بوسه های گرم فزون از شمار کو؟

آن سینه یی که جای سرم بود از چه نیست؟
آن دست شوق و آن نََفس پُر شرار کو،
رو کرد نوبهار و به هر جا گلی شکفت

در من دلی که بشکفد از نوبهار کو؟

طول روز است. در نتیجه مدام احساس 
خواب آلودگی دارند. خواب کافی باید 
یکی از اولویت های ما در زندگی باشد. 
خواب کم تر از ۶ ساعت در شبانه روز 
های  علت  از  یکی  مداوم  صورت  به 
خواب آلودگی شماست. پس باید آن 
البته  برسانید.  به 8 ساعت خواب  را 
بدن خانم ها بیشتر از آقایان به خواب 

نیاز دارند.
کم خونی

افرادی که از کم خونی رنج می برند، به 
طور منظم احساس ضعف و خستگی 
کم  بخوابند.  دارند  دوست  و  دارند 
خونی می تواند از کمبود آهن نشأت 
بگیرد و به فرد احساس شبیه سنگین 
بودن عضالت و ضعیف بودن بدن می 
دهد. کم خونی برای خانم های باردار 
و خانم هایی که قاعدگی های سنگین 

دارند، هم رایج و شایع است.
بیماری سلیاک

بیماری سلیاک اساساً ناپایداری بدن به 
گلوتن است. افرادی که به این بیماری 

مبتال هستند نمی توانند نان، کیک و 
غذاهای گندم دار بخورند که ردپایی از 
گلوتن دارد. این بیماری باعث کاهش 
وزن، کم خونی، خستگی و احساس 

خواب آلودگی می شود.
سندروم خستگی مزمن

نوع  یک  مزمن  خستگی  سندروم 
خستگی شدید است و معموالً بیشتر 

از  بسیاری  حتما 
کردید  مالقات  را  افراد 
آلودگی  خواب  مورد  در  مدام  که 
می  شما  از  و  دارند  شکایت  خود 
احساس  همیشه  چرا  که  پرسند 
خواب آلودگی دارند. هنوز نمی توان 
معموالً  اما  کرد  بیان  دقیقی  علت 
زندگی های پرمشغله و رژیم غذایی 
ناصحیح باعث شده که افراد حس 
فردی  داشته باشند.  آلودگی  خواب 
دارد،  خواب آلودگی  احساس  که 
او  به  بودن  تنبل  برچسب  نباید 
دالیل  به  است  ممکن  زیرا  بخورد 
پزشکی، افسردگی و خستگی و ... 

غلبه کرده باشد 
به این دالیل همیشه بی حال و خواب 

آلود هستید
غذا نخوردن صحیح

یا  دارید  مشغله ای  پر  زندگی  اگر 
کرده،  غلبه  شما  بر  مداوم  استرس 
باید از کافئین و چیزهای شیرین در 
طول روز برای انرژی بیشتر استفاده 
کنید. مصرف زیاد کافئین و شکر بر 
عکس عمل می کند و شما را خسته 
و خواب آلوده خواهد کرد. بیشتر آب 
بنوشید و میوه و سبزیجات بخورید.

کمبود ورزش
دالیل  از  دیگر  یکی  ورزش  کمبود 
متخصصان  است.  آلودگی  خواب 
پیشنهاد می کنند که ۴ روز در هفته 
حداقل ۴۰ دقیقه ورزش کنید. بدن 
و  می باشد  ماشین  یک  مانند  شما 
اگر فقط استراحت کند، هم خراب 
خواهد شد. تمرین ورزشی مناسب 
 3۰ می کند.  تامین  را  بدن  انرژی 
در  شدت  به  روزانه  ورزش  دقیقه 
ایجاد  تفاوت  شما  خواب  میزان 

خواهد کرد.
خواب به هم ریخته

بعضی افراد به اندازه کافی نمی خوابند 
و علت آن هم برنامه شلوغ آن ها در 

نیکتا اسفندانی 
)1384 -1398(

نیکتا اسفندانی یکی از جان باختگان 
اعتراضات آبان ۱3۹8 ایران بود.

گروه  یک  عضو  اسفندانی  نیکتا 
تئاتر بود و به نواختن گیتار عالقه 

داشت.
نیکتا اسفندانی روز ۲5 آبان ۱3۹8 
اثر  بر  تهران  ستارخان  خیابان  در 
شد.تلویزیون  کشته  گلوله  اصابت 
پخش  او  پدر  از  مصاحبه ای  ایران 
او  که  موضوع  این  آن  در  که  کرد 
»ضد نظام« بوده است را رد می کرد.
خانواده  که  است  حالی  در  این 
او،  اینستاگرام  صفحه  در  نیکتا 
»خون  که  کردند  امیدواری  ابراز 
بی گناهشان  دختر  ریخته شده 

بی جواب نماند.«
عنوان  به  اسفندانی،  نیکتا  تصویر 
روزهای  در  کشته شدگان  از  یکی 
آبان  سراسری  اعتراضات  نخست 
۱3۹8 در فضای مجازی به سرعت 

منتشر شد.
پارلمان  نماینده  وایمرز،  چرالی 
اروپا، با اشاره به کشته شدن نیکتا 
در  که  »کسانی  گفت  اسفندانی 

فرزندانشان  دارند،  دست  او  مرگ 
جلوی  تا  می فرستند  اروپا  به  را 
ماشین های فراری برای اینستاگرام 
منع  خواهان  او  بگیرند.«  عکس 
ناقضان حقوق بشر  صدور ویزا برای 

و خانواده شان شد.
اسفندانی  نیکتا  مادر   ۱3۹۹ آبان 
خیابان  »در  نوشت:  اینستاگرام  در 
محکوم  دادگاه  در  و  می کشند 
ما  اینگونه  تا  می کنند  اعدام  به 
ما  اینکه  از  غافل  بترسانند؛  را 
دادن  دست  از  برای  چیزی  دیگر 

سیمین بهبهانینداریم…«

Pexels

سنتی  نوشیدنی های  از  یک  دوغ 
سر  بر  دیرباز  از  که  است  سالمی  و 
و  است  داشته  قرار  ایرانی  سفره های 
مصرف آن در روزهای گرم سال بسیار 
مفید است. این نوشیدنی خوشمزه تا 
حدودی پروتئین ، ویتامین های B و 

D و چربی بدن را تامین می نماید. 
عوارض مصرف دوغ و موارد منع 

نوشیدن آن
لبنیات  مصرف   : کم خونی  و  دوغ 
مواد  آهن  جذب  در  اختالل  باعث 
مبتال  افراد  بنابراین  می شود.  غذایی 
نباید  از فقر آهن  به کم خونی ناشی 
به همراه منابع غذایی حاوی آهن از 
مثال  طور  به  کنند  استفاده  لبنیات 
کباب را با دوغ نخورند. نوشیدنی هایی 
مانند دوغ و نوشابه ارزش غذایی کباب 
را کم می کند و جذب آهن گوشت را 

به حداقل می رساند. 
دوغ و سنگ کلیه : دوغ سرشار از 
کلسیم، پروتئین و نمک است که از 
عوامل تشدید کننده و ایجاد سنگ کلیه 
پرنمک،  غذایی  رژیم های  می باشند. 
آسیب  و  فشارخون  رفتن  باال  باعث 
کلیه ها می شود. با وجودی که نباید 
لبنیات را از رژیم غذایی حذف کرد اما 
بهتر است نوع کم چرب و کم نمک 
فرآورده های لبنیاتی را استفاده کرد.

کلیسیم  میزان   : یبوست  و  دوغ 
شیر   ، دوغ  مانند  لبنی  محصوالت 
موجب  که  است  زیاد  بسیار  پنیر  و 
کولون  عضالت  عملکرد  در  اختالل 
عدم  البته  می شود.  بزرگ(  )روده ی 
وجود فیبر در فرآورده های لبنی یکی 
دیگر از دالیل یبوست زا بودن آنها 
است. عالوه بر آن فرآورده های لبنی 
منبع پروتئین هایی به نام کازئین ها 
می باشند که موجب کند شدن حرکت 

روده ها می گردد.
یک  دوغ   : درد  استخوان  و  دوغ 
نوشیدنی پر خاصیت است که موجب 
افزایش میزان جذب کلسیم و استحکام 
استخوان ها می شود. اما افرادی که از 
ضعف مفرط استخوان رنج می برند و 
یا برخی از افرادی که مبتال به پرکاری 
دوغ  نباید  هستند  پاراتیروئید  غده 

مصرف کنند.
در   : خانمها  برای  دوغ  مضرات 
با  رابطه  در  کاربران  سوال  به  پاسخ 
بگوییم  باید  خانم ها  در  دوغ  مصرف 
که دوغ یکی از موانع جذب کلیسیم 
در بدن نمک می باشد. به همین دلیل 
دوغ های صنعتی که سرشار از نمک 
هستند باعث ایجاد اختالل در جذب 
کلیسیم می شوند. در سنین باالی 5۰ 
از  سال ریسک شکستگی های شایع 
پوکی استخوان در مهره های کمر ، 
پا  باالی  استخوان  و  استخوان ساعد 
بیشتر می شود که در خانم ها ۴۰درصد 

و در آقایان ۱۲درصد است.
عوارض دیگر مصرف دوغ :

۱- مصرف دوغ بالفاصله یا همراه غذا یا 
دارو یکی از مهمترین مضرات آن است 
که موجب رقیق شدن شیره معده و 
اختالل در فرآیند هضم و جذب مواد 

تحمل  را  الکتوز 
بسیار  دوغ  مصرف  کند 

صنعتی  دوغ های  اما  است.  مناسب 
سرشار از نمک هستند و برای افراد 
مبتال به فشارخون باال ، نارسایی کلیه 
، بیماران قلبی و عروقی بسیار مضر 
می باشد ، این افراد بهتر است در منزل 
و به شکل سنتی البته با نمک کم ، 

دوغ تهیه کرده و میل کنند.
به طور کلی این گروه از افراد نباید 
لبنیاتی مانند ماست و دوغ مصرف کنند :
باید مصرف  از سزارین  خانمها پس 

ماست و دوغ را به حداقل برسانند
و  مثانه  کلیه،  به سنگ  مبتال  افراد 

کیسه صفرا
افرادی که که میکروب معده دارند

افراد مبتال به درد مفاصل و یبوست
کودکانی که مشکل شب ادراری دارند
افرادی که باد روده و نفخ معده دارند

افراد مبتال به لک سفید »برص« بر 
روی پوست

خانمهایی که ترشح و عفونت دارند
شکم  و  قاعدگی  در  که  خانمهایی 
درد ، قاعدگی دیر هنگام و کیست 

تخمدان دارند
افراد مبتال به صرع

کسانی که دچار افسردگی و ناراحتی 
اعصاب هستند
افراد پر خواب

کسانی که حافظه شان کاهش یافته است
افرادی که لرزش بدن »سر، دست، پا، 

گردن« دارند
افرادی که هنگام خواب آب دهانشان 

روی بالش می ریزد
افرادی که با باد کولر دچار تشدید درد 

مفاصل می شوند
و  آسم  تنگی،  نفس  که  افرادی 

سینوزیت دارند
افرادی که تعریق زیاد دارند

گوارشی  بیماری های  به  مبتال  افراد 
مانند بازگشت اسید معده به مری

غذایی می شود. به نظر متخصصان تغذیه 
، دوغ نیز مانند مایعات دیگر بهتر است 
با یک ساعت فاصله پس از خوردن غذا 

و یا دارو نوشیده شود.
برای  دوغ  اندازه  از  بیش  مصرف   -۲
افرادی که از ناراحتی های معده ، ورم 
مشکالت  و  عشر  اثنی  زخم   ، معده 
گوارشی رنج می برند ، توصیه نمی شود.

3- زیاده روی در مصرف دوغ ممکن 
است موجب از بین رفتن تعادل بدن 
نسبت به حالت عادی شود و همچنین 
به دلیل طبع سرد دوغ ، مصرف بیش از 
اندازه آن برای افراد با طبع سرد توصیه 

نمی شود.
۴- گاز طبیعی موجود در دوغ به دلیل 
تخمیر باکتری های موجود در آن ایجاد 
ضرری  بدن  سالمت  برای  و  می شود 
ندارد. اما در تهیه دوغ صنعتی ، گازی که 
به دوغ اضافه می شود مشکالت گوارشی 
ایجاد می کند. عالوه بر این دوغ های 
گازدار موجب افزایش اشتها می شود 
که در نهایت پرخوری و اضافه وزن را 

به وجود می آورد.
5- افزایش فشار خون از مضرات دیگر 
مصرف دوغ است. به همین دلیل بهتر 
است دوغ خانگی و کم نمک را جایگزین 
دوغ های صنعتی حاوی نمک زیاد کنید. 
همچنین بهتر است یک ساعت پس از 
خوردن غذا ، دوغ و مایعات دیگر نوشیده 
شود چرا که عالوه بر ایجاد تشنگی زمینه 
افزایش فشار خون و پوکی استخوان را 

فراهم می کند.
۶- تا حد امکان باید از دوغ های بدون گاز 
به جای دوغ های گازدار صنعتی مصرف 
شود زیرا گاز اضافه شده به دوغ موجب 
اشغال فضای معده می شود و در روند 
هضم مواد غذایی تداخل ایجاد می کند 
، بنابراین سوء هاضمه و احساس سیری 
کاذب در زمان خوردن غذا ایجاد می کند.
در تهیه دوغ به روش صنعتی ، ماست 
با مقدار مناسبی از آب در تانکهایی که 
همزن دارند ترکیب شده و سپس با رعایت 
بسته بندی  و  خنک  بهداشتی  قوانین 
می شود. مقاومت این نوشیدنی در برابر 
گرما بسیار باال است بنابراین نیازی به 
مواد نگهدارنده مصنوعی ندارد و برای 
افرادی که دستگاه گوارش آنها نمی تواند 

علل خواب آلودگی و خستگی مداومعوارض خوردن دوغ برای سالمت بدن
از ۶ ماه طول می کشد. فرد مبتال 
احساس  معموالً  سندروم  این  به 
خواب آلودگی و خستگی را تجربه 

خواهد کرد.
آپنه خواب

فرد  که  هنگامی  وضعیت  این  در 
یا  و  شود  می  بسته  گلو  خوابیده، 
باریک می گردد که عاملی برای تنگی 
نفس است. در نتیجه سطح اکسیژن 
در خون کاهش پیدا کرده و باعث 

خواب آلودگی خواهد شد.
تیروئید کم کار

تیروئید کم کار به معنای این است 
که تیروکسین یا هورمون تیروئید در 
بدن کم است. در نتیجه اضافه وزن 
ایجاد می شود و احساس خستگی 

و خواب آلودگی را ایجاد می کند.
دیابت

دیابت به معنای قند خون باال است 
و باعث کاهش انرژی می شود و فرد 
آلودگی  و خواب  احساس خستگی 

خواهد کرد.
افسردگی و اضطراب

افسردگی و اضطراب یکی از دالیل 
است.  بدن  ضعف  و  خستگی  رایج 
یکدیگر  با  بدن  و  ذهن  خستگی 
برای  ملی  عا و  هستند  مرتبط 

خواب آلودگی می باشند.
تب غده ای

رایج  دالیل  از  یکی  غده ای  تب 
خستگی در نوجوانان است و عالئم 
دیگر آن شامل تب، گلو درد و ورم 
الی   ۴ حدوداً  تب  این  غده هاست. 
خستگی  و  می کشد  طول  هفته   ۶
را مدت زمان زیادی روی بدن فرد 

باقی می گذارد.
پای بی قرار

احساس ناراحتی و بی قراری در بدن 
وضعیتهایی  از  یکی  شب  طول  در 
است که به آن پای بیقرار می گویند. 
این احساس باعث می شود که فرد 
در قسمت پا احساس راحتی داشته 
این  کند.  غلبه  او  به  درد  و  باشد 
افراد معموال پای خود را مدام تکان 
در  و  شود  کمتر  درد  تا  می دهند 
نتیجه خواب آن ها به هم می ریزد و 
در طول روز احساس خواب آلودگی 

خواهند داشت.
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 جمعه ۱۹ تا پنجشنبه ۲5 نوامبر ۲۰۲۱

مردان  شاخص

شب از شبهای پاییزی است
از آن همدرد و با من مهربان، شبهای شک آور

ملول و خسته دل، گریان و طوالنی
گرید،  برشبم  آیا  که  من  گمانم  در  که  شبی 

چنین همدرد،
و یا بر بامدادم گرید، از من نیز پنهانی

و اینک )خیره در من مهربان( بینم
که دست سرد و خیسش را

چو بالشتی سیه زیر سرم -بالین سوداها-
گذارد شب من این می گویم و دنباله دارد شب

خموش و مهربان با من
به کردار پرستاری سیه پوشیده پیشاپیش، دل 
برکنده از بیمار نشسته در کنارم، اشک بارد شب

من این می گویم و دنباله دارد شب

پویا بَختیاری
)1371 -1398(

از کشته شدگان  بَختیاری یکی  پویا 
او  بود.  ایران  آبان ۱3۹8  اعتراضات 
برق  مهندسی  رشته  فارغ التحصیل 
متعلق  کوچک  کارگاه  یک  و  بود 
وی  می کرد.  مدیریت  را  خانواده  به 
و  را داشت  به کانادا  قصد مهاجرت 
ایران  تاریخ  و  به خوشنویسی، شعر 

عالقه مند بود.
پویا در روز ۲5 آبان ۱3۹8 به همراه 
از  روز  در دومین  مادرش  و  خواهر 
اعتراضات مردمی به افزایش قیمت 
معترضان  راهپیمایی  به  بنزین 
پیوست که جمجمه اش هدف گلوله 
به  رسیدن  از  پیش  و  گرفت  قرار 

بیمارستان جان باخت.
دیلی  با  مصاحبه ای  در  پویا  پدر 
از  سرشار  »پویا  گفت:  تلگراف 
ایران  رژیم  اما  بود،  ایران  به  عشق 
آنها  نوع ذهنیت است.  این  مخالف 
برای  تفکر  نوع  این  نمی خواهند 
کشور ما کار کند و آنها را با گلوله ها 

از بین می برند«
آبان ۱3۹8  پویا بختیاری روز ۲5   
روز  آن  اعتراضات  از  را  ویدئوهایی 

که  کرده است  فیلم برداری  شب  و 
تلفن  از  وی  کشته شدن  از  پس 
و  استخراج  شخصی اش  همراه 
ویدئوها  این  در  شده است.  منتشر 
پویا بختیاری پیش از اصابت گلوله 
و  روز  اعتراضات  جریان  مأموران، 
شب ۲5 آبان در کرج را روی تصاویر 
از  بخشی  در  او  می کند.  روایت 
صحبت هایش روی تصاویر اعتراضات 
می گوید: »من هم پسر کسی هستم، 
خطر  به  را  خودم  جان  اینجا  آمدم 
هم  شما  پدرها  مادرها،  انداختم، 

بگویید بچه هایتان بیایند بیرون«
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تقویت روده با ورزشی 
بسیار ساده

 مطالعات نشان می دهد ورزش جزء بهترین کار هایی 
است که می توانید در طول روز به انجام برسانید و از تمام 

فواید آن بهره مند شوید. یوگا یکی از بهترین روش هایی است که 
ذهن شما را آرام می کند. افرادی که با استرس دست و پنجه نرم می 

کنند، معموالً بیشتر به مشکالت گوارشی مبتال می شوند و ممکن است 
سندروم روده بی قرار داشته باشند و عالئمی را تجربه کنند که آن ها را آزار 

می دهد که در این بین یوگا می تواند کمک کننده باشد و از لحاظ ذهنی آن ها 
را آرام کند و در نتیجه مشکالتی مثل سندروم روده بیقرار که از استرس است را 
برطرف خواهد کرد . یکی از ورزش هایی که برای تقویت روده پیشنهاد می شود، این 
است که دوی اهسته انجام دهید که باعث می شود معده و روده شما بهتر کار کند. 
اگر نمی توانید؛ طناب بزنید و اگر هم طناب در دسترس ندارید ؛ می توانید از تردمیل 
استفاده کنید.پیاده روی یک روش موثر است که به شما کمک می کند تا ذهن تان 
آرام شود و خیلی شما را درگیر نمی کند. از طرفی نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و 
وضعیت گوارش شما را بهبود می بخشد و برای افرادی که به سندروم روده بیقرار 
مبتال هستند ، هم بسیار موثر است.شنا یکی از بهترین ورزش هایی است که 
باعث بهبود وضعیت مفصل، روده و معده می شود. حال شما را خوب می کند 

و باکتری های خوب را در معده و روده افزایش می دهد.دوچرخه سواری 
در بیرون از منزل یا استفاده از دوچرخه در باشگاه، یکی از بهترین 

ورزش ها برای سالمت گوارش است. تحقیقات نشان می دهد 
که دوچرخه سواری نیز به اندازه سه ساعت در هفته 

باعث افزایش باکتری های مفید در روده 
صحبت خواهد شد . که  وقتی 

و  سن  رفتن  باال  از 
به  که  چیزی  اولین  می شود،  پیری 
درد،  چروک،  و  چین  می رسد،  ذهن 
هاضمه  سوء  همچنین  و  مشکالت 
است اما جنبه های دیگری از باال رفتن 
سن هم وجود دارد که یکی از آن ها 
تغییر عجیب و غریب حس چشایی در 

افراد است.
حس چشایی چیست؟

حس چشایی یعنی عملکرد بدن برای 
که ساختار  غذا  فهم طعم  و  دریافت 
میکروسکوپی مسئول ایجاد این حس 
را  غذا  در  پیچیده  ترکیبات  و  است 
می توانید  شما  و  می کند  شناسایی 
متوجه طعم غذا شوید که این ساختار 

ها در قسمت نرم سقف دهان، گونه ها 
از داخل و گلو قرار دارند.

چگونه با باال رفتن سن؛ حس چشایی 
تغییر می کند؟

طبق مطالعات انجام شده و تحقیق روی 
بیش از ۱۰ هزار نفر، متخصصان به این 
نتیجه رسیده اند که حس چشایی برای 
بعضی از افراد با وارد شدن به سن ۴۰ 

سالگی تغییر می کند.
حس  می رود  باال  سن  که  کم  کم 
سلول های  تغییر  دلیل  به  چشایی 
می شود  کند  کمی  کننده  دریافت 
و حس طعم و مزه برای آن ها تغییر 
هم  آن  علت  که  کرد  خواهد  پیدا 
کاهش تعداد سلول های چشایی است. 
تغییر  سلول ها  این  شکل  همچنین 
می کند و نمی توانند اجزای مواد غذایی 

را مثل قبل شناسایی کنند.
بویایی نقش مهمی در حس چشایی 
دارد و باعث لذت بیشتر مواد غذایی 
می شود. با باال رفتن سن حس بویایی 
حس  نتیجه  در  و  می کند  افت  هم 

چشایی کمتر خواهد شد.
که  است  موادی  از  یکی  دهان  بزاق 
حس چشایی را برای ما فراهم می کند 

سلول های چشایی اتفاق می افتد.
هنگامی که چشایی تغییر می کند یا 
از دست می رود، ممکن است خوردن 
غذاهایی که برای بدن سالم هستند، 
زیرا آن ها دیگر  افراد کم شود،  در 
از این غذاها لذت نمی برند. همچنین 
ممکن است فرد از نمک یا شکر زیاد 
که  کند  استفاده  طعم  ایجاد  برای 
مشکالت فشار خون و دیابت را ایجاد 

می کند.
حس  تقویت  برای  راهکارهایی 

چشایی
افت  اگر حس چشایی در شما هم 
یا تغییر کرده، راهکارهای زیر را در 

پیش بگیرید:
آبرسانی و هیدراته کردن

این روش می تواند بسیار موثر باشد؛ 
مخصوصا اگر دهان خشکی دارید که 
باعث می شود دهان شما هیدراته و 
آبرسانی شود و بزاق بیشتری تولید 
و  فرنگی  توت  خیار،  مصرف  گردد. 
موثر  بسیار  می تواند  فرنگی  گوجه 

باشد.
زیبا کردن بشقاب

اگر شما هم از طعم ها خیلی چیزی 
زیبا  با  می توانید  نمی شوید،  متوجه 
کردن بشقاب و دیزاین غذای خود، 

میل بیشتری به غذا پیدا کنید.
تقویت مزه

کمک  ادویه ها  از  می توانید  شما 
بگیرید؛ به شرطی که سالم باشند و 
به غذای شما طعم بهتر و بیشتری 

بدهند.
امتحان غذاها با بافت های مختلف

باعث  غذایی  مواد  بافت  در  تنوع 
هنگام خوردن  بیشتر  بزاق  تحریک 
تنوع؛  این  و  می شود  جدید  غذای 
حس بهتری را در شما ایجاد می کند 
مغذی  مواد  از  تا  می شود  باعث  و 

بیشتری استفاده کنید.
تغییرات دمایی

می خورید؛  سرد  غذای  که  هنگامی 
نمی شوید.  آن  مزه  متوجه  معموال 
پس سعی کنید که دمای غذاهای 
تا  دهید  افزایش  را  خود  مصرفی 
نسبت به طعم آنها آگاهی بیشتری 

داشته باشد.

باال  با  است.  موثر  آن  در  حدی  تا  و 
رفتن سن؛ میزان بزاق ترشحی هم کم 
می شود و در نتیجه تعامل بین ارزش 
غذایی و سلول های دریافت کننده برای 
طعم تغییر می کند و حس چشایی هم 

کم می شود.
عوامل دیگر موثر در کاهش حس 

چشایی
همچنین عادات سبک زندگی و بعضی 
از مشکالت هم می تواند در این موضوع 
باعث کاهش چشایی شود که شامل 

موارد زیر هستند:
مشکالت دندانی

مشکالت مربوط به دندان، عفونت یا 
برفک در این ناحیه باعث می شود که 

حس چشایی افراد کاهش پیدا کند.
استفاده از دارو های خاص

با باال رفتن سن مصرف بعضی از دارو 
ها در افراد بیشتر می شود که سالمت 
کلی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد 
حس  کاهش  و  بزاق  میزان  روی  و 
مثل  داروهایی  است.  موثر  چشایی 

داروی فشار خون، افسردگی یا داروی 
کنترل ادرار.
بیماری حاد

حس چشایی و بویایی با بیماری های 
حاد مثل ریه، سینوزیت و حساسیت به 
آلودگی، سیگار و تغییرات دمایی افت 

پیدا می کند.
مشکالت خاص سالمتی

عملکرد  ایمنی  خود  بیماری های 
می دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  چشایی 
روده  بیماری  یا  دیابت  بیماری  مانند 
ملتهب که این التهاب بافت های دیگر 
از جمله سلول های دریافت کننده طعم 

اثرگذار است.
کشیدن سیگار

سیگاری ها معموالً توانایی کمتری در 
حس چشایی دارند که در طول زمان 
بدتر می شود که علت آن هم کشته 
شدن سلول های چشایی در دهان به 

دلیل استعمال سیگار است.
درمان های سرطان

بسیاری از بیمارهای سرطانی تغییراتی 
را در بدن احساس می کنند. یکی از آنها 
تغییرات حس چشایی است که بعد از 
شیمی درمانی به خاطر کشته شدن 

بیماری  نوع  یک  که  معده،  زخم 
دردناک در شکم است، زخم معده، 
یک نوع بیماری زخم های گوارشی 
روده  و  معده  روی  بر  که  است 
رخ  زمانی  می گذارد.  تاثیر  کوچک 
می دهد که الیه ضخیم مخاطی که 
را محافظت  مایعات گوارشی معده 
به  این،  می یابد  کاهش  می کند، 
می دهد  اجازه  گوارشی  اسیدهای 
معده  داخل  که  را  بافت هایی  تا 
معده  زخم  کند؛  زخم  دارد،  قرار 
ممکن است به راحتی اتفاق بیافتد، 
می تواند  مناسب  درمان  بدون  اما 

شدید شود. 

علت زخم معده چیست؟
از  یکی  همیشه  تقریبا  معده  زخم 

موارد زیر است:
عفونت با باکتری

داروهای  از  مدت  طوالنی  استفاده 
مانند  غیراستروئیدی  لتهابی  ضدا
ناپروکسن؛  یا  ایبوپروفن  آسپرین، 
به ندرت، یک بیماری که به عنوان 
 Zollinger-Ellison سندرم 
شناخته می شود، می تواند با افزایش 
زخم  ایجاد  باعث  بدن،  اسید  تولید 
سندرم  این  شود،  روده  و  معده 
مشکوک ،به ایجاد کمتر از ۱ درصد 

زخم های گوارشی کمک می کند.

عالئم زخم معده:
به طور کلی درد زخم معده از یک 
شروع  خوردن  غذا  از  بعد  ساعت 
پیدا  ادامه  ها  ساعت  تا  و  می شود 
ور  شعله  شب ها  همچنین  کند 
خواب  از  را  فرد  می تواند  و  شده 
بیدار کند. درد زخم معده در زمان 
خالی بودن معده بدتر می شود لذا 
باید از گرسنگی اجتناب کرد. زخم 
معده می تواند برای مدتی فروکش 
عالئم  هفته  چند  از  بعد  ولی  کند 
حتما  لذا  برمی گردد  معده  زخم 
به  معده  زخم  درمان  برای  باید 
یج ترین  را کرد.  مراجعه  پزشک 
سوزشی  درد  معده،  زخم  عالئم 
ناف  باالی  تا  سینه  جناغ  از  که 
زخم  درد  شود.  احساس  می تواند 
معده  اسید  تماس  علت  به  معده 
می شود.  ایجاد  آسیب،  منطقه  با 
نشانه های  از  سوءهاضمه  افزایش 
این  در  می باشد.  معده  زخم  دیگر 
موارد فرد پس از صرف غذا یا آروغ 
می شود.  سکسکه  دچار  یا  می زند 
زخم معده عالمت دیگری دارد که 
فرد  مایعات،  حجم  تغییر  علت  به 
شدید  یا  خفیف  تهوع  حالت  دچار 
می  شود. معموالً در حالت ناشتا، فرد 

دچار حالت تهوع می شود.
زخم  به  مربوط  عالئم،  از  تعدادی 
معده است شدت عالئم بستگی به 
شدت زخم دارد، شایع ترین عالمت 
سوزش یا درد در وسط شکم شما 
طور  به  است  سینه  قفسه  بین 
معمول، زمانی که معده شما خالی 
است، درد شدیدی خواهید داشت و 

سرطان معده باشد
در  که  معده،  سرطان 

 H. pylori عفونت  به  مبتال  افراد 
شش برابر است در مقایسه با کسانی 
که عفونت ندارند عالئم این عوارض 
،می تواند شامل موارد ذکر شده در زیر 
باشد ، اگر شما هر کدام از این عالئم 
را دارید، مطمئن شوید که با پزشک 

خود تماس بگیرید:
یا  استفراغ  تنفس،  مشکل  ضعف، 
مدفوع قرمز یا سیاه، درد ناگهانی و 

شدید در شکم که از بین نمی رود.

درمان های طبیعی برای زخم معده:
تغذیه:

کافئین،  تند،  غذاهای  از  اجتناب 

لبنیات، غذاهای سرخ شده و سایر 
را  اسیدی  فعالیت  که  غذاهایی 
افزایش می دهند، بهترین کار، حذف 
شکر و غذاهای فرآوری شده است. 
)کلم  سبزیجات  از  زیادی  مقدار 
پیچ، اسفناج، کلم بروکلی و غیره(، 
کرفس و آوکادو و محصوالت نارگیل 

بخورید.
نمک دریا بر روی غذاها بپاشید.

موزهای سبز نارس را قورت دهید.
آب بعضی از کلم ها را بگیرید.

)آنتی  سیر  و  دارچین،  خام،  عسل 
میکروبی طبیعی( را بخورید.

فلفل قرمز بخورید.

درمان زخم معده با عسل
برای درمان و رفع زخم معده روش 
قدیمی کشف شده  از کتب  جالبی 
است که در آن عسل نقش اصلی را 
دارد، طبق گفته ها مصرف منظم ۱ 
قاشق عسل خام به همراه یک چهارم 
قاشق پودر دارچین به صورت روزانه 
می تواند به درمان بیماری های معده 
کمک کرده و زخم معده را ریشه کن 

کند.

می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت 
ادامه یابد.

سایر عالئم و نشانه های معمول زخم 
معده عبارتند از:

۱. درد خفیف در معده
۲. کاهش وزن

3. نمیخواهی به خاطر درد غذا بخوری
۴. حالت تهوع یا استفراغ

5. نفخ
۶. احساس سیر شدن آسان
۷. سوزش یا رفالکس اسید

8. سوزش قلب )احساس سوزش در 
قفسه سینه(

هنگام  است  ممکن  که  دردی   .۹
آنتی  مصرف  یا  و  نوشیدن  خوردن، 

اسیدهای کم خونی افزایش یابد
۱۰. )عالئم شامل خستگی، تنگی نفس 

یا پوست رنگ پریده(
۱۱. مدفوع تیره و قیرمانند

۱۲. استفراغی که خونی است یا مثل 
زمینه قهوه به نظر می رسد

اگر عالئم زخم معده دارید، با پزشک 

ناراحتی  اگرچه  کنید،  مشورت  خود 
ممکن است خفیف باشد، اگر درمان 
نشوند، می توانند زخم ها را بدتر کنند 
و زخم خونریزان می تواند تهدید کننده 

زندگی باشد.

چه زمانی شما باید به پزشک مراجعه 
کنید؟

اگر فکر می کنید زخم معده دارید، با 
پزشک خود تماس بگیرید، می توانید 
درباره عالئم و گزینه های درمان خود 
از زخم  صحبت کنید. مهم است که 
معده مراقبت شود، زیرا بدون درمان 

زخم ها می توانند باعث:
می تواند  که  زخم  محل  از  خونریزی 

تهدید کننده زندگی باشد،
نفوذ، هنگامی رخ می دهد که زخم از 
طریق دیواره دستگاه گوارش و به یک 

عضو دیگر، مانند پانکراس می رود.
سوراخ، هنگامی رخ می دهد که زخم ها 
باعث سوراخ در دیواره دستگاه گوارش 

می شود.
انسداد در دستگاه گوارش، که ناشی از 

تورم بافت های ملتحمه است.
دهنده  نشان  می تواند  که  عوارضی 

تغییر عجیب حس چشایی بعد 40 سالگیعلل ، عالئم و راههای درمان خانگی زخم معده

مهدی اخوان ثالث
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=رئیس فدراسیون فوتبال 
دختران  فوتبال  تیم  اردن: 
ایران سابقه مسائل جنسی و 

دوپینگ دارد.
روز  اردن  کشور  فوتبال  فدراسیون 
در   ۲۰۲۱ نوامبر  چهاردهم  یکشنبه 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  از  نامه ای 
)A.F.C( خواسته است درباره یکی از 
بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران ایران 
تحقیق کند چرا که به ادعای این نامه 

به نظر نمی رسد زن باشد.
شنبه  روز  ایران  زنان  فوتبال  تیم 
با   ۲۰۲۱ سپتامبر  پنجم  و  بیست 
را  اردن  دختران  تیم  پنالتی  ضربات 
شکست داد و برای اولین بار موفق شد 
به جام ملت های زنان آسیا صعود کند.

ایران که مریم  تیم فوتبال دختران 
در  است،  آن  سرمربی  ایراندوست 
پنج  توانست  خود  مسابقه  نخستین 
را  بنگالدش  زنان  ملی  تیم  صفر  بر 

شکست دهد.
رئیس  الحسین  علی  شاهزاده 
فدراسیون فوتبال اردن، در نامهای به 
به  توجه  با  است:  نوشته  ای.اف.سی 
شواهد ارائه شده از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و در نظر داشتن اهمییت 
این رقابت ها از آن کنفدراسیون انتظار 
روشن  و  شفاف  بررسی های  با  داریم 
مستقل  کارشناسان  از  هیاتی  توسط 
پزشکی برای بررسی صالحیت بازیکن 
مورد نظر و دیگر اعضای تیم فوتبال 
زنان ایران آغاز کند. به ویژه آنکه تیم 
مسائل  سابقه  ایران  دختران  فوتبال 
بنابراین  دارد.  دوپینگ   و  جنسی 
این  بایستی  آسیا  فوتبال  فدراسیون 
موضوع را بررسی کند.در این نامه آمده: 
امیدواریم شما روند قانونی برای حفظ 
یکپارچگی بازی های آسیایی را دنبال 
کنید. مشتاقانه در انتظار نظراتتان در 

مورد نتیجه این تحقیقات هستیم.
گذشته  سال های  در  است  گفتنی 
تیم های  برخی  مورد  در  شایعاتی 
فوتبال و فوتسال دختران ایران که از 

بازیکنان دوجنسی استفاده می کنند، 
فدراسیون  وبسایت  اما  داشت  وجود 
فوتبال کشور درباره حضور دوجنسی ها 
در فوتبال زنان نوشت: »کمیته پزشکی 
زیر  را  تیم ها  کلیه  فوتبال  فدراسیون 
نظر  از  فردی  چنانچه  و  دارد  نظر 
پزشک مشکوک باشد، قطعا معاینات و 

تست های تکمیلی انجام خواهد شد.«
فدراسیون فوتبال در سال ۱3۹۲ نیز 
اعالم کرده بود: »این فدراسیون آمادگی 
دارد چنانچه از سوی کادر پزشکی هر 
یک از تیم های حاضر، بازیکنی مورد 
تست های  او  از  گیرد،  قرار  تردید 
تکمیلی به عمل آورد که تا کنون چنین 
این  بر  است.  نداشته  وجود  گزارشی 
اساس وجود بازیکنان زن با جنسیت 
مجهول )دوجنسه( تکذیب می شود«.

تاریخچه فوتبال زنان ایران به ده چهل 
خورشیدی باز می گردد و نخستین تیم 
دختران توسط باشگاه تاج تأسیس شد 
و به دنبال آن باشگاه های پرسپولیس و 
دیهیم نیز تیم های خود را تشکیل دادند.

استقبال  و  تیم ها  تعداد  افزایش  با 
فدراسیون  ورزش،  این  از  دختران 
فوتبال ایران تصمیم به تشکیل اولین 
چند  و  گرفت  ایران  زنان  ملی  تیم 
استعداد  با  و  ورزشکار  بانوان  از  تن 
مربیگری  زمینه  در  آموزش  برای  را 
بین  المللی  فدراسیون  کالس های  به 

فوتبال »فیفا« فرستاد.

پس از انقالب ۱35۷ فوتبال دختران 
ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد 
که داشتن حجاب کامل بازیکنان، یکی 
از دگرگونی های زیان آور بود تا جایی 
دلیل  به  زنان  فوتبال  ملی  تیم  که 
سوی  از  اسالمی  پوشش  از  استفاده 
دوم  دور  در  حضور  فرصت  »فیفا« 
بازی های انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن 
را از دست داد. اما پس از مذاکرات زیاد 
این مشکل  فیفا  با  فوتبال  فدراسیون 
رفع و اکنون بازیکنان امکان حضور در 

رقابت های بین  المللی را دارند.
دختران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان 

عبارتند از:
مریم  کودایی،  زهره  بانان:  دروازه 

یکتایی و مینا نافعی.
الهام عبدالرحمانی، هاجر  مهاجمین: 
و  قنبری  زهرا  زندی،  نگین  دباغی، 

مرضیه نیکخواه.
برازجانی،  امینه  فاطمه  مدافعان: 
غزاله بنی طالبی، ملیکا متولی، فاطمه 
عادلی، زهره جاللی و گلنوش خسروی.

ملیکا  طاهرخانی،  بهناز  هافبک ها: 
محمدی، یاسمن فرمانی، سارا دیدار، 
سمانه چهکندی، سارا ظهرابی نیا، زهرا 

سربالی، ثنا صادقی و زهرا معصومی.
جام  رقابت های  دوره  بیستمین 
جهانی ملت های زنان آسیا روز بیستم 
ژانویه ۲۰۲۲ با حضور دوازده تیم به 

میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد.

درخواست فدراسیون فوتبال اردن از کنفدراسیون فوتبال آسیا:

درباره زن بودن یکی از بازیکنان تیم دختران ایران 
تردید داریم؛ در مورد جنسیت او تحقیق کنید!

تیم ایران با سه گل سوریه را شکست داد؛ یک قدم 
تا صعود به جام جهانی؛ تقدیم به مردم عزیز ایران!

توییتی  در  فیفا  =صفحه 
در  ایران  ملی  تیم  نوشت 
جام  بلیت  رزرو  آستانه 

جهانی قرار دارد.
=کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بهترین  به  عنوان  را  آزمون 
با  دیدار  در  زمین  بازیکن 

سوریه انتخاب کرد.
=احسان حاج صفی کاپیتان 
درصد   90 ایران:  ملی  تیم 
جام  به  برای صعود  راهمان 

جهانی هموار شد.
مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در ششمین دیدار مقابل تیم سوریه 
قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر بر 

حریف خود غلبه کرد.
در این دیدار که سه شنبه شب ۲5 
عبداهلل  »ملک  استادیوم  در  مهرماه 
دوم« در امان پایتخت اردن برگزار شد 
می شد.  محسوب  میزبان  سوریه  تیم 
شرایط بحرانی در سوریه سبب شده 
تا بازی هایی که تیم فوتبال این کشور 
کشورهای  سایر  در  آنهاست  میزبان 

امن عربی منطقه برگزار شود.
در  را  ایران  ملی  تیم  گل های 
دقیقه  در  آزمون،  سردار   33 دقیقه 
از روی نقطه  ۴۲ احسان حاج صفی 
پنالتی و در دقیقه 8۹ علی قلی زاده 
به ثمر رساندند.در بازی مقابل سوریه 
امیر عابدزاده، صادق محرمی، احسان 
سرلک(،  )۶5-میالد  صفی  حاج 
اللهی  عزت  سعید  خلیل زاده،  شجاع 
امید  صیادمنش(،  )8۰-اللهیار 
نورافکن، احمد نورالهی، وحید امیری، 
علی  کنعانی زادگان،  محمدحسین 
آزمون )۹۰-مهدی  و سردار  قلی زاده 

قایدی( شرکت داشتند.
تیم  سرمربی  اسکوچیچ  دراگان 
ملی ایران که در بازی مقابل لبنان از 
زمین اخراج شده بود از روی سکوی 
تماشاگران بازیکنانش را هدایت کرد.

گل سوم ایران به سوریه که توسط 

قلی زاده به ثمر رسید فوق العاده بود. او 
سه مدافع حریف را دریبل زد و توپ 

را وارد دروازه کرد.
تیم فوتبال سوریه که از شش بازی 
فقط دو امتیاز دارد و هیچ پیروزی در 
بازی  در  نیاورد،  دست  به  گروه  این 
گفتن  برای  حرفی  ایران  تیم  مقابل 
 ۴۲ دقیقه  در  حال  این  با  نداشت. 
اشتباه  با  ایران  گل  از  پس  لحظاتی 
محمود  برای  عالی  فرصتی  مدافعان، 
شوت  ولی  آمد  وجود  به  المواس 
محکم او به تیرک افقی برخورد کرد و 
به گل تبدیل نشد.تیم ملی سوریه با 
وضعیتی بحرانی در این مسابقه حاضر 
شد و شش  بازیکن این تیم از جمله 
عمر خربین، ستاره خط حمله سوریه 

در این مسابقه غایب بودند.
برد   5 با  پیروزی  این  با  ایران  تیم 
در صدر  امتیاز  با ۱۶  و یک مساوی 
جدول قرار دارد. تیم کره جنوبی نیز 
همین شب با سه گل عراق را شکست 
داد و با ۱۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار 
دارد. اگر تیم ایران در مسابقه بعدی 
در مقابل تیم عراق پیروز شود صعود 

به جام جهانی را حتمی می کند.
نوشت  توییتی  در  فیفا  صفحه 
احسان  آزمون،  سردار  »گل های 
قدرت  زاده  قلی  علی  و  صفی  حاج 
 ۱۰ با  تیم  این  و  داد  نشان  را  ایران 
امتیاز اختالف نسبت به تیم رده سوم 

)امارات( در صدر گروه A قرار دارد. 
تیم ملی ایران در آستانه رسیدن به 
جام جهانی و رزرو بلیت )جام جهانی( 

قرار دارد.«
سردار آزمون با گلزنی در این بازی 
با پشت سر گذاشتن  3۹ ُگله شد و 
نکونام  جواد  رکورد  به  کریمی  علی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسید. 
بازیکن  بهترین  عنوان  به   را  آزمون 
زمین در دیدار با سوریه انتخاب کرد.

احسان  سه«  »ورزش  گزارش  به 
حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران که 
این  ترکیب اصلی  از مدت ها در  بعد 
تیم قرار گرفت و موفق شد گل دوم 
به  پنالتی  نقطه  روی  از  را  ملی  تیم 
سوریه بزند بعد از پایان مسابقه گفت 
جلوی  سختی  بازی  »می دانستیم 
بودیم  گفته  بچه ها  به  داریم.  سوریه 
را  ما  تهران  در  تیم  این  رفت  بازی 
اذیت کرد. باید محکم بازی می کردیم 
با  افتاد و  اتفاق  این  که خدا را شکر 
خیلی  امتیاز  سه  خوب  بازی  انجام 

مهم را به دست آوردیم.«
جهانی  جام  به  صعود  درباره  او 
جام  به  راهمان  درصد   ۹۰« افزود: 
جهانی هموار شد. این برد و موفقیت 
تقدیم به مردم عزیزم ایران. فقط برای 
خوشحال کردن مردم عزیزمان بازی 
می کنیم و خداراشکر که توانستیم در 
این مسابقه هم خوشحال شان کنیم.«

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران:

 یک سال 
است در بازی 

با تیم های 
خارجی، همان 
لباس های کهنه 

را می پوشیم
مشکالت  با  ملی  =»تیم 
که  است  روبرو  عجیبی 
نام  شان  در  وجه  هیچ  به 
کشورمان نیست. در تدارکات 
یک  حد  در  پشتیبانی،  و 
حمایت  هم  باشگاهی  تیم 

نمی شویم.«
=مهدی طارمی:  »باید عرض 
کنم که بازیکنان ایرانی عالوه 
بر تکنیک فردی و جنگندگی 
و... از لحاظ دانش فوتبال و 
باالیی  تاکتیک خیلی درک 
دارند اما متاسفانه مشکالت 
باد  زنده  است.  دیگر  جای 

ایران.«
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از 
پیروزی در برابر تیم ملی لبنان در پیام 
مشترکی از عدم رسیدگی به وضعیت 

خود انتقاد کردند.
ملی  »تیم  است:  آمده  پیام  این  در 
با مشکالت عجیبی روبرو است که به 
هیچ وجه در شان نام کشورمان نیست. 
در تدارکات و پشتیبانی، در حد یک 
تیم باشگاهی هم حمایت نمی شویم.«

آنان اضافه کرده اند: »یک سال است 
که لباس های کهنه را می پوشیم و هر 
بار پس از شستشو دوباره باید بپوشیم. 

در همین سفر لبنان با مشکالت زیادی 
از جمله زمین تمرین مواجه شدیم اما 
مسئوالن  طرف  از  مناسبی  اعتراض 
نگرفت.«آنها  صورت  فدراسیون 
نوشته اند: »بازیکنان تیم ملی برخالف 
وعده ها و با گذشت چندین ماه، هنوز 

پاداش های خود را دریافت نکرده اند.«
اعضای تیم ملی فوتبال ایران ادامه 
بعد،  به  داده اند: »از صعود در بحرین 
دیگر خبری از مسئوالن ورزش کشور 
نبوده است. پیروزی های ما برای آنها 
عادی شده و بجای اینکه بیشتر حمایت 
کنند، بطور کلی فراموشمان کرده اند. 
این وضعیت اصال مناسب تیمی نیست 
که در صدر رنکینگ آسیاست و مهیای 

حضور در جام جهانی می شود.«
سجادی  حمید  پیام،  این  از  پس 
روز  جلسه  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جمعه ۲۱ آبان با عزیزی خادم رئیس 
فدراسیون فوتبال در کیش اعالم کرد: 
پوشان  ملی   پاداش  پرداخت  برای 
به  و  گرفته  صورت  برنامه  ریزی هایی 
زودی پاداش اعضای تیم ملی پرداخت 
خواهد شد.او گفته: اگر برنامه  ریزی ها 
به درستی پیش برود، به همراه رئیس 
فدراسیون فوتبال در روز بازی با سوریه 
و  بود  خواهیم  تیم  بازیکنان  کنار  در 
از  تا  کرد  خواهیم  را  تالش  مان  تمام 

ملی  پوشان حمایت کنیم.
ادامه  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 

رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز 
۲5 آبان )۱۶ نوامبر( در اردن به مصاف 

تیم ملی سوریه خواهد رفت.
اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی 
دراگان اسکوچیچ  برای برگزاری این 
دیدار بدین شرح است: علیرضا بیرانوند، 
شجاع  نیازمند،  پیام  زاده،  امیرعابد 
کنعانی زادگان،  حسین  زاده،  خلیل  
یزدانی،  سیاوش  سیدمجید حسینی، 
میالد محمدی، امید نورافکن، صادق 
احسان حاج  محرمی، صالح حردانی، 
صفی، سعید عزت الهی، احمد نورالهی، 
سامان  سرلک ،  میالد  امیری،  وحید 
قدوس، سروش رفیعی، یاسین سلمانی، 
جهانبخش،  علیرضا  قلی زاده،  علی 
سردار  قایدی،  مهدی  ترابی،  مهدی 
آزمون، کریم انصاری فرد، کاوه رضایی 

و الهیار صیادمنش.
گفتنی است، مهدی طارمی مهاجم 
از  یکی  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
پورتو  تیم  فعلی  بازیکنان  بهترین 
پرتغال است و در تیم ملی نیز بسیار 
این  در  بازی  برای  بوده،  تاثیرگذار 

مسابقه دعوت نشده است.
او نیز با پیامی درتوئیتر نوشته: »باید 
ایرانی عالوه  بازیکنان  عرض کنم که 
بر تکنیک فردی و جنگندگی و… از 
لحاظ دانش فوتبال و تاکتیک خیلی 
درک باالیی دارند اما متاسفانه مشکالت 
ایران.« باد  زنده  است.  دیگر  جای 

یک »آقازاده« 
در دادگاه تجدید 
نظر از اتهام فساد 
مالی تبرئه شد؛ 
سرنوشت »دو 
میلیون یورو« 
پرونده معلوم 

نیست!
=محمدیاسین رامین متهم 
یورو  میلیون  دو  که  است 
احمر«  »هالل  جمعیت  از 
برای واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی دریافت کرده اما این 
مبلغ را به فروشنده تحویل 

نداده است.
تجهیزات  و  دارو  =واردات 
پزشکی یکی از تجارت های 
پرسود در جمهوری اسالمی 
صورت  به  فقط  که  است 
رانت  طریق  از  و  مافیایی 

امکان پذیر است.
یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین 
محمود  به  نزدیک  اصولگرای  فعال 
از  نظر  تجدید  دادگاه  در  احمدی نژاد 

اتهام فساد مالی تبرئه شد.
تدارکات  سازمان  شکایت  پرونده 
»هالل  احمر« از محمدیاسین رامین 
معروف به یاسین رامین که در دادگاه 
بدوی به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ 
میلیون یورویی محکوم شده بود، در 
یاسین  تبرئه  با  نظر  تجدید  دادگاه 

رامین مختومه شد!
این پرونده به سال ۹3 باز می گردد 
که سازمان تدارکات پزشکی جمعیت 
»هالل احمر«  از یاسین رامین فرزند 

محمدعلی رامین و همسر وقت مهناز 
جمهوری  سینمای  هنرپیشه  افشار 
شکایت  اختالس  اتهام  به  اسالمی 
کرد. پس از آن با صدور کیفرخواست 
و برگزاری جلسات متعدد دادگاه، قوه 
عنوان  تحت  پرونده  این  از  قضاییه 

»اختالف حساب مالی« یاد کرد.
در ۲5 اردیبهشت ماه سال ۹8، رأی 
بدوی پرونده مبتنی بر حبس و رد مال 
کیفری  دادگاه   ۱۰58 شعبه  توسط 
کارکنان  جرائم  به  رسیدگی  مجتمع 
دولت تهران صادر شد.خبرگزاری ایسنا 
گزارش داده که این پرونده در برخی 
عنوان  تحت  عمومی  افکار  و  رسانه ها 
»اتهام واردات شیرخشک فاسد« مطرح 
شده در حالی که رئیس سازمان تدارکات 
در مصاحبه ای رسماً موضوع شیرخشک 
بود. کرده  تکذیب  را  فاسد  های 

اقتصادی  مشاور  نجفی  محمدعلی 
شهریورماه  در  روحانی  دولت  وقت 
واردات  به  اقدام  وی  بود،  گفته   ۹5
داروهای تقلبی و با کیفیت پایین به 
ایران از طریق »شرکت رشد« وابسته 
به »هالل احمر« در آلمان کرده است. 
»چندین  نجفی  محمدعلی  گفته  به 
میلیارد دالر از این طریق عاید جوانی 
شده که با یکی از خانم های هنرپیشه 
ازدواج و یکی از امالکش را که چند ده 
میلیارد تومان ارزش داشته به  عنوان 

مهریه تقدیم خانم کرده است.«

وکیل  مدافع یاسین رامین اما درباره 
این پرونده فساد مالی مدعی شده بود 
اختالف حساب  پرونده  این  »موضوع 
مالی بین شرکت موکلم و هالل احمر 
از  مدارکی  و  اسناد  بوده  قرار  و  است 
این  از  برخی  که  شود  ارسال  آلمان 
مدارک از آلمان واصل شده، ولی ناقص 
است و قرار است نماینده هالل احمر 
هم  مدارک  یکسری  برود؛  آلمان  به 
باید  که  می خواهد  پرونده  کارشناس 
تکمیل شود و پرونده در حال بررسی 
متهم  رامین  است.«یاسین  تکمیل  و 
شده بود که دو میلیون یورو از جمعیت 
و  دارو  واردات  برای  احمر«  »هالل 
تجهیزات پزشکی دریافت کرده اما این 
مبلغ را به فروشنده تحویل نداده است.

سابق  عامل  مدیر  ضیایی  محسن 
این  درباره  احمر«  »هالل  جمعیت 
دارویی  شرکت  که  بود  گفته  پرونده 
آن  مالک  رامین  یاسین  که  »رشد« 
یورو  میلیون  دو  خرید  واسطه  است، 
شرکت  یک  از  پزشکی  تجهیزات 

خارجی در آلمان بوده است.
به گفته محسن ضیایی طبق قوانین 
این کشور  در  که  هر شرکتی  آلمان، 
فعالیت می کند »باید تحت نظارت و 
مسئولیت یکی از اتباع آلمان باشد و 
به همین علت آقای رامین که دارای 
تابعیت آلمان بود مسئولیت شرکت را 

عهده دار شد.«

محمدیاسین رامین

شادی بازیکنان تیم ایران پس از به ثمر رسیدن گل دوم 
توسط حاج صفی

تیم ملی فوتبال ایران در بیروت پیش از مسابقه با تیم ملی لبنان؛ 
۲0 آیان 1400

شادی بازیکنان تیم فوتبال دختران ایران پس از پیروزی بر تیم 
اردن؛ ازبکستان؛ ۲5 سپتامبر ۲0۲1

۱۷ ادامه در صفحه
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خارجه  وزیر  الپید  =یائیر 
مالی  رابرت  به  اسرائیل 
نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران گفته رژیم ایران قصد 
بازگشت به برجام یا رسیدن 

به توافق جدید را ندارد.
»ایران«  دولتی  =روزنامه 
جامی  مانند  برجام  نوشت 
بدون  اگر  شکسته شده که 
و  »تضمین«  مسئله  حل 
تصویب آن به یک »معاهده« 
در کنگره آمریکا دوباره سرهم 
شود، یک جام بند زده خواهد 
با  اقتصادی  فعاالن  که  بود 
دیدن آن احساس اطمینان 

نخواهند کرد.
لفتح  ا بو ا علی  میر ا =
سیاسی  مسائل  کارشناس 
بایدن  »اگر  گفته  ایسنا  به 
بخواهد، به همان راحتی که 
به پیمان آب و هوایی پاریس 
برگشت می تواند به برجام هم 
برگردد اما مسئله این است 
که بایدن این را نمی خواهد«.

مقامات  که  حالی  =در 
جمهوری اسالمی از برداشته 
حرف  تحریم ها  تمام  شدن 
اولیانوف  میخائیل  می زنند 
نماینده روسیه در مذاکرات 
دو  توییتی  در  وین  اتمی 
پهلو خواستار کنار گذاشتن 
»لفاظی ها« در مورد تحریم ها 
شد و هشدار داد این مسیر 
را  تحریم ها  رفع  می تواند 

پیچیده تر کند.
عضو  و  گلر س  عبا =
کمیسیون امنیت ملی مجلس 
»شواهد  اسالمی:  شورای 
که  است  آن  نشان دهنده 
مذاکرات  برای  آمریکایی ها 
آینده موضع شفافی ندارند 
و به نظر بنده هیچ فرقی بین 
دولت بایدن با دولت ترامپ 

نیست«.
یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل به 
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران که از معماران اصلی توافق اتمی در 
سال ۲۰۱5 است و اکنون برای مذاکره با 
جمهوری اسالمی و احیای توافق اتمی 
به شدت تالش می کند گفته رژیم ایران 
قصد بازگشت به برجام یا رسیدن به 

توافق جدید را ندارد.
نخست  بنت  نفتالی  آنکه  از  پس 
وزیر اسرائیل مالقات با رابرت مالی را 
نپذیرفت الپید روز دوشنبه ۱5 نوامبر 
)۲۴ آبان( در اورشلیم با او دیدار و گفتگو 
کرد. وزیر خارجه اسرائیل به رابرت مالی 
که مسئول تیم آمریکایی مذاکرات اتمی 
وین نیز هست گفت جمهوری اسالمی 
فقط در تالش است با مذاکرات بر سر 
برنامه هسته ای خود وقت ُکشی کند و 

زمان بخرد.
علی باقری  کنی فرستاده جمهوری 
اخیراً  اروپایی  به چند کشور  اسالمی 
برای غربی ها شروط عجیبی گذاشته 
و گفته بود که آمریکا باید تحریم های 
اتمی و تروریستی و حقوق بشری را 
لغو کند و تضمین بدهد از برجام خارج 
نمی شود! او همچنین تٔاکید کرد که در 
دور هفتم مذاکرات وین که قرار است 
هشتم آذرماه برگزار شود صحبتی در 
مورد مسائل اتمی نخواهد شد و فقط 
در مورد لغو تحریم ها گفتگو می کنیم!

روزنامه دولتی »ایران« با تٔاکید به 
جمهوری  درخواست  بودن  منطقی 
آمریکا  ز  ا تضمین  برای  اسالمی 
می نویسد »از نظر اقتصادی برای آنکه 
ایران  با  اقتصادی  همکاری  ریسک 
و  روشن  تضمین  وجود  یابد،  کاهش 
در  است.«  کلیدی  بسیار  ابهام  بدون 
مقاله این روزنامه که سه شنبه ۲5 آبان 
منتشر شده آمده است »توافق هسته ای 
مانند جامی شکسته شده است که اگر 
بدون حل مسئله تضمین دوباره سرهم 
شود، یک جام بند زده شده است که 
فعاالن اقتصادی با دیدن آن احساس 
اطمینان نخواهند کرد. تضمین معتبر 

مقامات و تحلیلگران از تهران تا اورشلیم:

 نه رژیم ایران به برجام برمی گردد نه دولت بایدن!

همکاری  ریسک  کاهش  در  شفاف  و 
اقتصادی با ایران بسیار مؤثر است.«

در مجموع آنچه در روزنامه ایران به 
عنوان »تضمین« تشریح شده تبدیل 
شدن برجام از یک توافق نامه سیاسی به 
یک »معاهده«ی الزام آور آنهم از طریق 

تصویب در کنگره آمریکاست.
در مورد خواستن »تضمین« از آمریکا 
چند مسئله اساسی وجود دارد. واقعیت 
این است که برجام یک توافق است و 
نه معاهده! محمدجواد ظریف در فایل 
صوتی معروف خود چند بار تکرار کرده 
نرسیده  طرفین  امضای  به  برجام  که 
یادگاری  »امضاهای  توافق  این  است! 
نسخه کپی شده  بر روی  آنهم  دارد« 
برجام. به گفته ی ظریف در فایل صوتی 
که اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد، برجام 
»امضا« نشد بلکه »هر کسی برای اینکه 
در سوابق خودش این موضوع را داشته 
باشد یک نسخه درآورد و امضا گرفت. 
آنجا آقای روانچی و عراقچی هم گفتند 
که ما هم یک نسخه می خواهیم که من 
هم به فارسی برایشان نوشتم تقدیم به 
عباس آقای و مجید آقای عزیز. آنها امضا 

نیست، نسخه یادگاری است!«
تنها دولت  نه  نیز  فعلی  در شرایط 
بایدن تا حاال زیر بار دادن تضمین به 
جمهوری اسالمی نرفته بلکه حتا اگر 
چنین تصمیمی هم داشته باشد از نظر 
به  توافق  یا  تفاهم  تبدیل یک  قانونی 
معاهده در چارچوب اختیارات کنگره 
است و باید به رٔای نمایندگان گذاشته 
شود. جمهوریخواهان آمریکا بارها تٔاکید 
کرده اند که اگر برجام احیا شود و آنها 
دوباره قدرت داشته باشند آن را »پاره 
خواهند کرد« و اگر کار به کنگره نیز 

بکشد به آن رٔای نخواهند داد.
عالوه بر اینها حتا مقامات ارشد آمریکا 
در حزب دموکرات نیز به این سادگی ها 
نیستند تجربه شکست خورده  حاضر 
دولت باراک اوباما در مورد توافق اتمی با 
جمهوری اسالمی را تکرار کنند. آنها طی 
شش سال گذشته دیدند پول هایی که 

پس از برجام در اختیار رژیم ایران قرار 
گرفت نه تنها رفتار جمهوری اسالمی را 
تغییر نداد بلکه به تقویت توسعه موشکی 
ایران و تٔامین مالی شبکه های تروریستی 
منطقه و گسترش فعالیت شبه نظامیان 
منطقه کمک کرد. همچنین همزمان 
با برجام و پس از آن نیز رژیم ایران به 

برنامه اتمی خود ادامه داد!
اگرچه دولت بایدن به احیای توافق 
اتمی با رژیم ایران تمایل دارد اما در 
رده های باالی حزب دموکرات نیز بارها 
هشدار داده شده که »جمهوری اسالمی 
بیشتر از گذشته به ساخت سالح اتمی 
نزدیک شده است.« سناتور دموکرات 
رژیم  با  توافق  مورد  در  شومر  چاک 
توافق  باید  »آمریکا  می گوید  ایران 
و  باشد  داشته  ایران  با  گسترده تری 
جمله  از  موضوعات  از  وسیعی  طیف 
تروریسم موشک های بالستیک، حقوق 
بشر و گروگانگیری را مورد توجه قرار 

دهد.« همان هدفی که دولت ترامپ 
برای رسیدن به آن، از برجام خارج شد 

و شروط ۱۲گانه را مطرح کرد!
بایدن نمی خواهد به برجام بازگردد

از سوی دیگر، کارشناسان در ایران 
می گویند طرفین آنقدر با هم اختالف 
دور  در  تفاهم  به  رسیدن  که  دارند 
هفتم مذاکرات ممکن نیست. امیرعلی 
ابوالفتح کارشناس مسائل سیاسی به 
ایسنا گفته »همه چیز به آمریکایی ها 
بستگی دارد و توپ در زمین آنهاست. 
اگر بایدن بخواهد به همان راحتی که 
به پیمان آب و هوایی پاریس برگشت 
می تواند به برجام هم برگردد اما مسئله 
این است که بایدن این را نمی خواهد. 
برای همین است که ۱۰ ماه از دولت 
بایدن می گذرد اما نشانه ای از بازگشت 

او به برجام نمی بینیم.«
علی باقری  کنی ۲۴ آبان از طریق 
ویدئوکنفرانس با سرگئی ریابکوف و ما 
ژائوسو معاونان وزیرای خارجه روسیه و 
چین درباره مذاکرات اتمی صحبت کرد 
و به آنها نیز گفت خواسته ی جمهوری 

اسالمی ایران لغو همه تحریم هاست.
مقامات جمهوری  که  حالی  در  اما 
اسالمی از برداشته شدن تمام تحریم ها 
حرف می زنند، میخائیل اولیانوف نماینده 
که  وین  اتمی  مذاکرات  در  روسیه 
را  اسالمی  جمهوری  جانب  همواره 
خواستار  پهلو  دو  توییتی  در  داشته، 
مورد  در  »لفاظی ها«  گذاشتن  کنار 
تحریم ها شد و هشدار داد این مسیر 
می تواند رفع تحریم ها را پیچیده تر کند. 
او در توییت دیگری به غربی ها کنایه 
»اگر  می کنند  فکر  آنها  گفته  و  زده 
قوانین توافق شده دیگر کافی نباشد، 
آنها می توانند خودشان تنهایی قوانین 

جدیدی بیاورند.«
عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی می گوید 
که  است  آن  نشان دهنده  »شواهد 
آمریکایی ها برای مذاکرات آینده موضع 
شفافی ندارند و به نظر بنده هیچ فرقی 
بین دولت بایدن با دولت ترامپ نیست 
زیرا تصمیم گیرنده آمریکا یک سیستمی 
است که در اینباره نظر می دهد که این 
خود  از  آمریکایی ها  است  شده  باعث 

صداقتی نشان ندهند.«
او پیش بینی کرده »آمریکا به صورت 
به  تا  برمی دارد  را  تحریم ها  مقطعی 
مکانیسم  از  بتوانند  و  برگردند  برجام 
ماشه استفاده کنند.« او به مقامات نظام 
توصیه کرده باید راهی در پیش گرفته 
شود که »اگر آمریکا از مکانیسم ماشه 
استفاده کرد ایران نیز در همان لحظه 
سطح غنی سازی هسته ای خود را به روز 

اول برگرداند.«
آشکار  پیش  از  بیش  که  اینطور 
میان  توافق  به  رسیدن  می شود، 
احیای  و  غرب  و  اسالمی  جمهوری 
بر  بنا  اگر هم  برجام ممکن نیست و 
زیادی  شباهت  باشد  جدیدی  توافق 
نخواهد   ۲۰۱5 سال  اتمی  توافق  به 
داشت و باز هم پایدار نخواهد بود زیرا 
یکدیگر  از  معامله  این  طرفین  آنچه 
می خواهند در تضاد قرار دارد و نافی 
اسالمی  جمهوری  هستند.  همدیگر 
ایران یک رژیم انقالبی است که بقای 
و  موشک ها  بُرد  بر  تکیه  در  را  خود 
تقویت شبه نظامیان منطقه می بیند و 
با سرکوب مردم قدرت خود را حفظ 
کرده است. زمامداران جمهوری اسالمی 
می خواهند با توافق اتمی، به منابع مالی 
دست پیدا کنند و برنامه های خود را 
پیش ببرند اما غرب می خواهند با توافق 
اتمی همین برنامه ها را مهار کند! تجربه 
تاریخی نشان می دهد معامله با چنین 
رژیم هایی نمی تواند کمکی به مهار یا 

تبدیل آنها به یک رژیم عادی کند.

حزب اهلل لبنان منتظر توافق هسته ای دولت بایدن 
و جمهوری اسالمی برای حل بحران مالی خود است    

و سایر  لبنان  = حزب اهلل 
جمهوری  نظامی  بازوهای 
ایران در منطقه در  اسالمی 
بی سابقه   مالی  بحران  یک 
همه  آرزوی  می برند.  بسر 
آنها اکنون یک توافق ایرانی- 
منجر  که  است  آمریکایی 
و  تهران  تحریم های  لغو  به 
سرازیر شدن میلیون ها دالر 
رژیم  نفت  از فروش  حاصله 

ایران به آنها شود.
=ایاالت متحده آمریکا از 
رژیم  بزرگ  بن بست  حجم 
به  است.  آگاه  کاماًل  ایران 
همین دلیل واشنگتن هرگز 
مانند باراک اوباما تحریم های 
اقتصادی را لغو نخواهد کرد 
بلکه سیاست معروف »گام به 
گام« کیسینجری را در برابر 
تهران در پیش خواهد گرفت 
و به ازای هر شرط آمریکایی 
که رژیم ایران می پذیرد، پس 
از آنکه ثابت شد در عمل آن 
از  مقداری  می کند،  اجرا  را 

تحریم ها برداشته می شود.
توافق هسته ای  =پادزهر 
و  ایران  رژیم  نجات  برای 
نیست  چیزی  وابستگانش 
که به زودی به دست بیاید! 
همه  و  اسالمی  جمهوری 
آن  به  وابسته  شبه نظامیان 
لبنان  حزب اهلل  جمله  از 
سخت  شرایط  در  همچنان 
و  ماند  مالی خواهند  بحران 
هیچ کاری جز الف  و گزاف 
درباره  متوهمانه  سخنان  و 
قدرت و اقتدار از دست شان 

بر نمی آید.
االوسط(-  )شرق  الحسینی  هدی 
محموله سوخت جمهوری اسالمی ایران 
که در هفته های اخیر به بندر »بانیاس« 
سوریه رسید، شگفتی و تعجب بسیاری 
از لبنانی ها را برانگیخت چرا که محموله 
مخازن بنزین و نفت خام نام »حزب اهلل 

لبنان« را  با خود حمل می کرد.
این در حالیست که حزب اهلل لبنان از 
اعتراف رسمی به دریافت این محموله ها 
حزب اهلل  اعتراف  عدم  می رفت.  طفره 
و  سوخت  محموله های  این  به  لبنان 
بنزین جای تعجب نبود، چرا که حسن 
نصراهلل دبیرکل این حزب قبل از رسیدن 
این محموله ها بارها قول داده بود که 
را در حل مشکالت سوخت  لبنانی ها 
کمک خواهد کرد تا به قول خود لبنان 

را بر کمبود سوخت غلبه کند.
این  می شود  مطرح  که  پرسشی  اما 
است که چرا  سوخت و بنزین حسن 
به  هرگز  وعده هایش  برخالف  نصراهلل 

دست لبنانی ها نرسید؟!
ماه های  سخنرانی های  در  نصراهلل 
گذشته بارها اعالم کرد که حزبش بنزین 
ونفت به لبنان می آورد تا آن را بدون 
تبعیض بین همه لبنانی ها توزیع کند، 
برخی به رایگان و برخی دیگر با قیمت 
ارزان، تا قیمت سوخت در بازار لبنان 
کاهش یابد. اما این وعده ها عملی نشد. 
آنچه عمال اتفاق افتاد دو تانکر طی چند 
ماه گذشته وارد لبنان شده اند که این دو 
تانکر یا نفت خام یا نفت سیاه بودند اما 
بنزینی که نصراهلل وعده آن را داده بود 

بین لبنانی ها توزیع نشد.
واقعا بنزینی که وعده آن به مردم لبنان 

داده شده بود چه شد؟!
با وجود وعده های مکرر به نظر می رسد 
این بنزین توسط عناصر حزب اهلل لبنان 
با دالر  که حقوق های نجومی خود را 
دریافت می کنند و تامین مالی آنها در 
رأس و اولویت این حزب قرار دارد، به 
قیمت غیرواقعی به شهروندان رنجدیده 
لبنان و سوریه فروخته شد تا به این 
وسیله حزب اهلل سهم اموال خود را از 
رژیم  جمهوری اسالمی که مدتیست 
دریافت  گرفته،  قرار  مالی  مضیقه  در 
کند. این حزب از بحران کمبود بنزین در 
سوریه و لبنان به نفع خود سوء استفاده 
کرده زیرا سوختی که از ایران دریافت 
کرد در همان بندر بانیاس  به تاجران 
داخلی سوریه و لبنان به فروش رفت 

و از سود هنگفت آن برای تامین مالی 
حزب اهلل استفاده شد.

بنابراین به نظر می رسد محتویات تانکر 
بنزین فرستاده شده به حزب اهلل لبنان از 
سوریه خارج نشد و مسیر آن محموله از 
ایران در سوریه به پایان رسیده و حسن 
نصراهلل پول نقد آن را از خریداران سوری 

و لبنانی دریافت کرد.
بنزین  ایران  می گویند  کارشناسان 
اکتان 8۷ تولید می کند که به دالیل 
نظارتی و زیست محیطی دارای کیفیتی 
بسیار کمتر از سطح مورد استفاده در 
لبنان طبق قانون )۹8-۹5( این کشور 

است.
اگر  قبول کنیم که  از سوی دیگر، 
بنزین موجود در تانکرهای بندر بانیاس 
که  طوری  نبود،  حزب اهلل  به  متعلق 
عوامل نزدیک به این حزب می گویند، 
بنابراین به کلی محموله سوختی وجود 
نداشت و نصراهلل و حزب او تنها با این 
افکار  تا  کردند  تالش  دروغ  تبلیغات 
عمومی لبنانی ها را به نفع رژیم ایران 
رژیم  که  نیست  شکی  دهند!  فریب 
حامی  و  لبنان  حزب اهلل  متحد  ایران 
اصلی آن در منطقه است اما در حال 
به  توانایی صدور مواد سوختی  حاضر 
ویژه بنزین برای تامین نیازهای لبنان را 
به دلیل مشکالت سوخت در خود ایران 
و حمالت سایبری به مخازن این کشور  
در ماه ها و هفته های گذشته همراه با 
مخازن  برخی  در  مهیب  آتش سوزی 
ندارد. شرایط  تهران شد،  سوختی در 
تحریم ها رژیم ایران را در وضعیت بسیار 
بدی قرار داده و به همین دلیل برخی ها 
معتقدند  که تهران نمی تواند بنزین یا 
سوخت دیگری را که خود احتیاج مبرم 
به آن دارد،  در شرایط کنونی به حزب اهلل 

لبنان بدهد.
نیروگاه های تولید برق لبنان به دلیل 
فقط  و  متناوب  بطور  سوخت  کمبود 
چند ساعت در روز  کار می کنند. به نظر 
می رسد با فرار رسیدن زمستان بحران 
سوخت در لبنان تشدید خواهد شد و بر 
انتخابات آینده تاثیر منفی خواهد داشت.
حزب اهلل تصمیم دارد از این فرصت 
استفاده  خود  سیاسی  منافع  برای 
کند. این حزب سعی می کند حتا اگر 
شهروندان و نهادهای دولتی لبنان را در 
معرض خطر تحریم ها و انتقادهای شدید 
بین المللی قرار دهد، با هر قیمتی از ایران 

سوخت وارد کند.
این حزب می خواهد با واردات بنزین 
مجانی از ایران منابع مالی خود را تامین 
کرده و به افزایش وابستگی لبنانی ها به 
همه  حزب اهلل  دهد.  ادامه  ایران  رژیم 
این ترفندها را تحت پوشش شعار دفاع 
از شیعیان لبنان به کار می گیرد و آنها 
را به ابزاری برای ادامه سیاست  و اهداف 

خود تبدیل کرده است.
بحران سوخت در  ابتدای  از  نصراهلل 
خود  متعدد  سخنرانی های  در  لبنان 
را  ما  ایران سوخت  که  می کرد  تکرار 
تامین می کند و لبنانی ها می توانند هزینه 
آن را به »لیره« لبنان به ایران بپردازند. 
از نظر نصراهلل، قاچاق سوخت از ایران، 
لبنان را از پرداخت ارز خارجی »دالر« 
که در بانک مرکزی درباره کاهش قابل 
توجه موجودی آن صحبت شده، نجات 

خواهد داد.
مسلم است که نصراهلل می داند آنچه 
حتا  است.  بیهوده  حرف  می گوید 
یا  مالی  مدیریت  اول  سال  دانشجوی 
ارز  پرداخت  که  می داند  نیز  بازرگانی 
به  خارجی  کاالی  خرید  برای  محلی 
می آورد  فشار  کشور  به  اندازه  همان 
که پرداخت ارز خارجی! چرا که چاپ 
لیر لبنانی نیز به موجودی ارز  خارجی 
مانند دالر یک کشور نیاز دارد وگرنه ارز 
محلی ارزش خود را از دست خواهد داد؛ 

چنانکه در چندین کشور این وضعیت 
اتفاق افتاده که آخرین آنها ونزوئال است.
این  با  را  لبنانی ها  نصراهلل  چرا 
ترفندها و توهمات فریب می دهد؟

مقاومت«  »محور  به  معروف  احزاب 
دست به تبلیغات رسانه ای گسترده ای 
برای خوشحال کردن لبنانی ها به ویژه 
در مناطق تحت کنترل حزب اهلل زده اند. 
تلویزیون »المنار« وابسته به حزب اهلل 
ایران  رژیم  مالی  با حمایت  که  لبنان 
اولین  رسیدن  خبر  شده،  راه اندازی 
نفتکش به بانیاس را ساعت به ساعت 
کنترل  تحت  مناطق  می کرد.  مخابره 
ترقه های  و  گلوله  شلیک  با  حزب اهلل 
آتش زا شادی می کردند و حزب اهلل  آن 
را پیروزی بزرگی برای شکست محاصره 
آمریکا توصیف می کرد. همزمان با این 
تبلیغات پوپولیستی که فاقد هرگونه راه 
حل واقعی برای بحران سوخت در لبنان 
ساعت ها  کشور  این  شهروندان  است، 
در صف های تحقیرآمیز بنزین  ایستاده 
بودند تا کمی سوخت برای راه انداختن 
چند ساعت ژنراتورهای برق یا بنزین 
به  خود  پارک شده  ماشین های  برای 

دست آورند.
پس از چند روز از این رویداد حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رژیم 
ایران وارد لبنان شد و با مقامات این 
راه اندازی  درباره  او  کرد.  دیدار  کشور 
کارخانه های تولید برق برای لبنان سخن 
گفت و از کارخانه ها تولید برق در لبنان 

بازدید کرد.
سفر  برای  حزب اهلل  رسانه های 
عبداللهیان به بیروت »هلهله« کردند! 
گویی آنها از سهمیه بندی شدید برق به 
دلیل کسری ۱۱ هزار مگاواتی تولید برق 
در ایران بی خبرند! کمبودی که باعث 
قطع برق در تهران و بسیاری از مناطق 

ایران می شود.
به این ترتیب باز هم این پرسش مطرح 
می شود که چرا حزب اهلل دست به این 

نمایش های فریبکارانه می زند؟!
که  می داند  خوب  حزب اهلل  دبیرکل 
علیه  آمریکا  شده  اعمال  تحریم های 
جمهوری اسالمی ایران، هر کسی را که 
با تهران معامله کند نیز شامل می شود. 
پس چرا نصراهلل سعی می کند پیامدهای 
این تحریم ها بر لبنان را نادیده بگیرد و 
که  می بالد  ایران  نفت  قاچاق  به  تنها 
بخشی از آن از سوریه و بدون نظارت 
رسمی یا پاسخگویی به لبنان می رسد 

و سپس توزیع می شود؟
اعتراف می کند  به صراحت  نصراهلل 
دارد   جنگجو  صدهزار  وی  حزب  که 
از  آنها حداقل بیش  ماهانه  که هزینه 
و  تجهیزات  حقوق،  دالر  میلیون   5۰
می داند  او  است.  پزشکی  مراقبت های 
که حتا اگر این تعداد صحیح باشد که 
حقیقت ندارد،  اینهمه جنگجو رقم مهمی 
در معادالت نظامی به شمار نمی رود بلکه 
تعداد نیروهای انسانی امروز در معادالت 
نظامی امری فرعی کحسوب می شود.  
وجود  سایه  در  جنگجو  تعداد  این 
تکنولوژی مدرن و پهپادهای پیشرفته 
دیگر ارزشی ندارد. عالوه بر این و مهمتر 
از همه این مسائل امروز جنگ اقتصادی 
بودجه  کشوری  که  است  گونه ای  به 
ارتش ها و سربازان کشور دیگر را به باری 
سنگین بر دوش  آن تبدیل می کند.
چرا نصراهلل این اطالعات را اعالم 

می کند؟!
مشخصی  پرسش های  همه  اینها 
دبیرکل  از  را  آنها  کس  هر  که  است 
متهم  بپرسد، وی جز  لبنان  حزب اهلل 
با  همکاری  به  پرسش کننده  کردن 
بیگانگان و خیانت، پاسخی برای آنها 
ندارد. اما بررسی عینی وقایع در لبنان 
برای پاسخگویی به همه این پرسش ها 

کافیست.

نشست سه جانبه معاون وزرای خارجه جمهوری اسالمی با چین و روسیه

رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران

۱۷ ادامه در صفحه



اشاره:
رئیس  و  استاد  متینی،  جالل  دکتر 
ازجمله  )مشهد(  فردوسی  دانشگاه  پیشین 
دوران  در  که  است  فرهنگی  شخصیت های 
مهاجرت، وقت و هّمت خود را یکسره صرف 
و فرهنگ  تاریخ  تألیف در زمینۀ  و  تحقیق 

ایران کرده است.
پژوهش  ویژۀ  فصلنامۀ  »ایران شناسی« 
در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و 
ادبیات فارسی، که در آمریکا منتشر می شود 
و به ۲4سالگی قدم گذاشته است، حاصل این 

کوشش مستمر و ارزنده به شمار می آید.
دکتر  سرشناس،  نویسندگان  بر  عالوه 
متینی خود نیز در این مجله مقاالت متنوعی 
جاری  مسائل  و  تاریخی  مسائل  به  مربوط 
ایران می نویسد. از آن جمله است مقاله ای 
در شرح حال و آثار عارف قزوینی که به نقل 
از »ایران شناسی« در چند شماره می خوانید.

مقدمه
اولین بار که با نام عارف آشنا شدم در سال 
سوم یا چهارم دبیرستان دارالفنون بود که روزی 
یکی از همدرسان در »زنگ تفریح«، من و چند 
نفر دیگر را به دور خود جمع کرد و با احتیاط 
تمام و در حالی که دور و وِر خود را می پایید، 
کتابی را از کیفش درآورد که با روزنامه جلد آن 
را پوشانیده بود. کتاب را باز کرد و چند بیتی 
از آن را برای ما خواند در حالی که همه مات و 
مبهوت مانده بودیم که این کدام شاعر است که 
الفاظ زشتی را که فقط در کوچه و بازار از دهان 
اراذل و اوباش می شنویم در شعرش آورده است. 

این شعرها از »عارف نامه« ایرج میرزا بود.
همین که زنگ  زده شد، دوست همکالسی ما 
کتاب را در کیفش پنهان کرد و وارد کالس شد. 
من ایرج میرزا را نمی شناختم گرچه در کتاب های 
درسی دبستان شعرهای: »داشت عباسقلی خان 
پسری.... « و »گویند مرا چو زاد مادر...« را خوانده 
بودم ولی نمی دانستم آن اشعار از ایرج میرزاست. 
دانشکدۀ  سال ها گذشت. در دورۀ تحصیل در 
ادبیات دانشگاه تهران و نیز در دوران تدریس 
در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد هرگز فرصتی 
پیش نیامده بود که ایرج میرزا و عارف در کالس 

درس مورد بحث و تحقیق قرار بگیرند.
دکتر  وقتی  آمریکا،  در  اقامت  سال های  در 
انتقادی  ایرج میرزا را به صورت  محجوب دیوان 
چاپ کرد، نسخه ای از آن را خریدم و به دقت 
را  برلین  چاپ  قزوینی،  عارف  دیوان  خواندم. 
هم که داشتم پس از آن مطالعه کردم و به این 
دربارۀ  بیطرفانه  میرزا  ایرج  که  رسیدم  نتیجه 
عارف داوری نکرده و به اصطالح در زیر کاسه 
نیم کاسه ای است که آن را به عمد از خوانندگان 
دیوانش پنهان ساخته است. بدین جهت همواره 
در صدد بودم که چیزی دربارۀ عارف بنویسم. 
و  کردم  آغاز  پیش  دو سه سال  از  را  کار  این 
با  مقاله ای  در  نخست  را  خود  بررسی  حاصل 
عنوان »عارف نامه« در شمارۀ  پیش ایران شناسی 
چاپ کردم  و اینک  در مقالۀ حاضر به معرفی 

عارف می پردازم.

عارف در نظر محققان و شاعران معاصر
= به عقیدۀ کسروی، عارف مردی بود: آزاده و 
یکرنگ، غیرتمند و دلیر. ارجی به مال و توانگری 
نمی گذاشت و سختی را بر خود هموار کرده منت 
از کسی نمی پذیرفت. هرگز دروغ نمی گفت و 
هیچگاه نادرستی نمی کرد. از دو رویی سخت 
برکنار بود و آنچه در دل داشت همان را بر زبان 
می راند. هر که را به نیکی می شناخت به هواخواهی 
او برمی خاست و هر که را بد می داشت، دشمنی  
فرو نمی گذاشت. آنچه را که روا می شمرد می کرد 
و از کسی پوشیده نمی داشت و آنچه را که نیکو 
باور می کرد از کسی نکوهش گوش نمی داد. اینها 
خوی های برگزیده ای است که در کمتر کسی 
می توان سراغ کرد. زبان عارف بیدین بود، ولی 

آداب دین همان است که او داشت.
= رضازاده شفق که چاپ اول دیوان عارف 
در سال ۱3۰3 خورشیدی در برلین زیر نظر او 
انجام پذیرفته، نوشته است: »بزرگترین مزیت 
عارف که در آن خصوص مخترعی است و عجالتاً 
در صفحۀ ایران یکتاست همانا تصنیف ساختن 
اوست. در اکناف ایران می توان گفت کمتر کسی 
است که نالۀ عارف به گوش او نرسیده باشد... چه 
که در تمام دورۀ انقالب هیچ قلمی  و هیچ لفظی 
نتوانست دل مردم ایران را به مانند سخنان عارف 

به لرزه درآورد.«
عارف  با  جوانی  در  که  نفیسی  سعید   =
محشور بوده است اطالعات بیشتر و گاه منحصر 
و  داده  قرار  ما  اختیار  در  دربارۀ وی  فردی  به 
از جمله نوشته است: »من از بچگی نام عارف 
شاعر آهنگساز معروف را شنیده بودم... کودک 
خانوادگی  مجلس  یک  در  که  بودم  ده ساله ای 
برای  را  یکی  که  را  او  تصنیف  دو  خواننده ای 
افتخارالسلطنه و دیگری را برای قدرت السلطنه 
دو دختر ناصرالدین شاه گفته بود می خواند...« 

وی سپس از نخستین دیدار  خود با عارف در 
خانۀ اقبال السلطان بدین شرح یاد کرده است: 
»در برخورد اول همیشه بسیار ساکت بود، اما 
فراوان  دردهای  می گرفت  انس  کسی  با  چون 
دل رنجور خود را بیرون می ریخت. قهراً چنین 
کسی که هرگز جهان را به میل خود ندیده است 
می بایست ترشروی و بدخوی و بدبین و زودرنج 
باشد... « »از همان دم نخستین، من با عارف 
بسیار نزدیک شدم. بارها پیش او رفتم. محمدولی 
خان خلعتبری سپهدار اعظم که در پایان عمر، 
سپهساالر اعظم لقب داشت، خانه ای را که سر 
پیچ شمیران داشت به عارف داده بود که در آن 
سکنی کند و البته کرایه از او نمی گرفت. پس 
از دو سال که در این خانه سکنی داشت، دلش  
از تهران و مردم تهران گرفت. سپهساالر باغی 
را که در باالی تیغستان نرسیده به پل رومی.. 

داشت، به او واگذار کرد. عارف و سگ و نوکرش 
سه سال در آنجا ساکن بودند.

یگانه وسیلۀ معاش عارف این بود که گاهگاه، هر 
سال دو سه بار کنسرت می داد. موسیقیدان هایی 
که در کنسرت او شرکت می کردند، مطلقاً سهمی 
از عایدات آن برنمی داشتند و بلکه مفتخر بودند 
که با این مرد بزرگ بر روی صحنۀ گراندهتل 
آمده و تصنیف تازۀ او را نواخته اند. عایدات این 
کنسرت ها زندگی یکسالۀ او را تأمین می کرد. عده 
کثیری که جداً  به او معتقد بودند، بلیت ها را 
پیش از وقت می فروختند و دو سه روز به نمایش 
مانده دیگر بلیت پیدا نمی شد و با دقت بسیاری 
سر ساعت شروع می کرد. همین که تصنیف را 
در  را  موسیقیدان های دوست خود  می ساخت 
آنها  به  را  خانۀ خویش گرد می آورد. آهنگ ها 
یاد می داد، چند روزی همه گرد می آمدند و در 
خانۀ او تمرین می کردند و برای شب کنسرت 

آماده می شدند.«
است:  نوشته  به صراحت  نفیسی  سعید   =
ما  به  نزدیک  و  ما  دوران  در  ندارم  »گمان 
هیچکس در ایران به اندازۀ عارف در دل های مردم 
این کشور جایی باز کرده باشد. گویی این مرد 
مأموریت و رسالت آسمانی داشت. هیچ سخنی 
مانند سخن او به این زودی در دل ها راه نیافته 
و این همه بر سر زبان ها نگشته است. روح مردم 
ایران کامال در دستش بود. آیا اندکی هم روح 

مردم ایران را او نمی ساخت؟«
= یحیی آرین پور نوشته است: »او از میان 
و  سربلند  و  پاک  برخاست.  زحمتکش  مردم 
گردنفراز زیست و تسلیم زور و زر نشد. مداحی 
و خوشامدگویی ـ جز به حکم تشخیص خویش 
ـ از کسی نکرد و هیچ شعر سفارشی و دستوری 
نسرود و هنر خود راـ  از غزل و تصنیفـ  هرچه 
مردم  به پای  و  گذاشت  مردم  اختیار  در  بود 
ریخت. او مبلّغ بی ریای آزادی، منتقد بی پروای 
سیاسی و اجتماعی، ترجمان اراده و احساسات 
تودۀ مردم، و در یک کلمه شاعر ملی و رسمی 

انقالب مشروطۀ ایران بود.«
و  شدید  احساسات  گرفتار  همیشه  »ولی 
خیال های سردرگم خود بود، از هر چیزی متأثر 
این  در  و  می بست  دل  هر  چیز  به  و  می شد 
عشق و دلدادگی تا سرحد جنون پیش می رفت 
و چون اندک خالف یا بی مهری می دید رشتۀ 
الفت می گسست و چاره و عالج درد را از »گلولۀ 
فلزی« می جست. مردی بود زودباور و از جزئیات 
سیاسی و علت حقیقی وقایع بی خبر، اما خود به 
این امر وقوف نداشت و چنان می اندیشید که از 

بازی های پشت پرده »چیزها« می داند.«
»البته عارف در زندگی نقص هایی داشت که از 
کسی پنهان نمی کرد و این خود بهانه به دست 
مدعیان و عیبجویان می داد. گویی می خواسته 
است برای دریدن پردۀ ریاکاران بر هر چه که 
زیر حمایت »اخالق« است، بی اعتنایی کند و 
قیافۀ خود را زشت تر و بدتر از آنچه در واقع بود 
نشان بدهد. با این حال مسلماً او از اغلب کسانی 
که به پاکدامنی خود در جامعه می بالیدند بدتر 
کمتر  کردند  را سنگسار  وی  که  آنانی  و  نبود 

گناهکار نبودند.«
                                          »دنباله دارد«
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= مشخص نیست مبالغ بلوکه 
شده به صورت نقد به دست رژیم 
ایران می رسد یا اینکه به صورت 
تهاتر و مبادله کاال در ازای این 

مبالغ انجام می شود!
= ابراهیم رئیسی در نشست 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در  نفت  فروش  حجم  که  گفته 
مقایسه با گذشته روند افزایشی 
دارد و آمار صادرات پتروشیمی 

نیز در وضع مناسبی است.
=جواد اوجی به تازگی اعالم 
صورت  به  نفت  فروش  که  کرد 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  تهاتر 
کار  دستور  در  خارجه  وزارت 

دولت قرار گرفته  است.
و  راه  وزیر  قاسمی  رستم   =
شهرسازی دولت سیزدهم در رد 
تورم زا بودن طرح »مسکن مّلی« 
گفته بود که یکی از راهکارهای 
سازندگان  با  نفت  مبادله  دولت 

است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
آزادسازی پول های بلوکه شده را تأیید کرده 
است. دولت جو بایدن از یکسو چشم خود را 
بر فروش نفت ایران به چین، روسیه و سوریه 
بسته است و از سوی دیگر با آزاد ساختن برخی 
منابع ارزی بلوکه شده ایران در دیگر کشورها 
موافقت کرده است. این اقدامات دولت بایدن 
که به نظر می رسد به امید کشاندن جمهوری 
می گیرد،  صورت  مذاکره  میز  پای  اسالمی 

منتقدان زیادی نیز دارد.
در این میان حامیان دولت سیزدهم جمهوری 
اسالمی به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف 
دولت  مثبت  عملکرد  از  مرگ«  »قاضی  به 
ارزی  افزایش ذخایر  و  اقتصاد  وی در حوزه 
خبر می دهند! در حالی که این »عملکرد« 
به دلیل آزاد شدن برخی منابع ارزی است 
و  شاخص های اقتصادی در کشور وضعیتی 

نابسامان و بی ثبات و نگران کننده دارند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
صبح امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه در یک نشست 
خبری موضوع آزاد شدن 3.5 میلیارد دالر از 
منابع بلوکه شده ایران را تأیید کرد و گفت که 
»منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم و 
داریم. در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم 
و به صورت تدریجی وارد چرخه اقتصاد شدند 

و تنها هم از یک منبع نبودند.«
سعید خطیب زاده آزاد شدن پول های بلوکه 
شده ایران را راستی آزمایی آمریکا در جریان 
مذاکرات ارزیابی کرده و گفته که »تمرکز ما 
در وین بر رفع موثر و یکجای تحریم ها، همراه 
با راستی آزمایی و تضمین است. نیت آمریکا و 
خواست آمریکا برای بازگشت به برجام برای 

ایران مهم است. آمریکا باید نشان دهد!«
که  کرده  تأکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ارائه  شده  بلوکه  پول های  از  ریز  اطالعات 
نمی شود و بانک مرکزی اگر مصلحت بداند 

این ارقام را اعالم خواهد کرد!
مدیرعامل  نادری  علی  گذشته  هفته 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( خبر آزاد 
شدن 3.5 میلیارد دالر از منابع بلوکه شده ایران 
را در توئیتر داد اما اشاره نکرد این پول از کدام 

کشور آزاد شده است.
علی نادری آزادشدن این مبلغ را به دلیل 
عملکرد مثبت دولت ابراهیم رئیسی طی سه 
ماه نخست فعالیت عنوان کرد. این در حالیست 
که همزمان گزارش هایی از سوی خبرگزاری 
رویترز و واشنگتن فری بیکن منتشر شد که 

نشان می دهد فروش نفت ایران در ماه های 
گذشته افزایش یافته است. افزایش صادرات 
نفت ایران در پی چراغ سبز دولت جو بایدن 
صورت گرفته و همزمان بخشی از دارایی های 
ارزی ایران در دیگر کشورها که در سه سال 
گذشته به دلیل تحریم بلوکه شده بود نیز 

آزاد شده است.
معامله گران  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
نفتی و مؤسسات ردگیری نفتکش ها گزارش 
داده است که در سه ماه گذشته، واردات نفت 
چین از ایران بطور متوسط به بیش از نیم 
میلیون بشکه در روز رسیده است. این »تخفیف 
ویژه« که رقم آن مشخص نیست، سبب شده 
خریداران نفت در چین، ریسک تحریم ها را 
بپذیرند و به صورت خاموش به واردات نفت 
ایران اقدام کنند. درآمد ایران از محل صادرات 
نفت در حال حاضر حدود ۱.3 میلیارد دالر 
در ماه برآورد شده که بخش عمده آن نتیجه 

فروش نفت به چین است.
واشنگتن فری بیکن نیز مانند خبرگزاری 
رویترز نوشته که دسترسی ایران به پول نقد 
با نادیده گرفتن صادرات نفت ایران به چین 
از سوی جمهوری اسالمی افزایش پیدا کرده 
است. این روند در حالی ادامه دارد که نفت 
ایران همچنان در فهرست تحریم های ایاالت 

متحده قرار دارد.
نوشته  کارشناسان  از  نقل  به  گزارش  این 
که دولت جو بایدن چشم خود را بر صادرات 
نفت تهران بسته و کشورهایی چون چین و 
روسیه و سوریه خریداران نفت ایران هستند و 
همین موضوع به راه نجات جمهوری اسالمی 
و دسترسی این رژیم افراطی به منابع مالی 

تبدیل شده است.
این در حالیست که سناتورهای جمهوریخواه 
منتقد جدی سیاست های مماشاتگرانه دولت 
جو بایدن در رویارویی با جمهوری اسالمی 
مقامات  اقدامات  این  معتقدند  و  هستند 
جمهوری اسالمی را گستاخ تر کرده و سبب  
تأمین مالی رژیم برای گروه های تروریستی در 
خاورمیانه می شود از جمله تروریست هایی که 
اواخر ماه گذشته با پهپاد به یک پایگاه نظامی 

آمریکا در سوریه حمله کردند.
قدرت های  و  اسالمی  جمهوری  مقامات 
مذاکرات  نوامبر   ۲۹ در  است  قرار  جهانی 
هسته ای را از سر بگیرند تا شاید توافق هسته ای 
را احیا کنند. در تهران اما مقامات جمهوری 
اسالمی مماشات دولت جو بایدن را به عنوان 
یک موفقیت و عقب نشینی ایاالت متحده از 
خوراک  عنوان  به  یا  و  ارزیابی  خود  مواضع 
می کنند.  تبلیغ  نظام  هواداران  برای  داخلی 
بر همین اساس است که سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
امروز خود گفته که »تمرکز ما در وین بر رفع 
موثر و یکجای تحریم ها، همراه با راستی آزمایی 
و تضمین است. نیت آمریکا و خواست آمریکا 
برای بازگشت به برجام برای ایران مهم است. 

آمریکا باید نشان دهد!«
پیشتر سیدابراهیم رئیسی )قاضی مرگ( در 
اقتصادی دولت در  نشست ستاد هماهنگی 
عصر سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ گفته بود که 
حجم فروش نفت در مقایسه با گذشته روند 
افزایشی دارد و آمار صادرات پتروشیمی نیز در 

وضع مناسبی است.
این سخنان مقامات جمهوری اسالمی در 
حالیست که هنوز مشخص نیست مبالغ بلوکه 
شده به صورت نقد به دست رژیم ایران می رسد 
یا اینکه به صورت تهاتر و مبادله کاال در ازای 

این مبالغ انجام می شود!
تهاتر نفت با کاال به عنوان سیاست و برنامه 
محوری از سوی جواد اوجی وزیر نفت دولت 
سیزدهم در روز کسب رأی اعتماد از مجلس 
مطرح شد. جواد اوجی به تازگی نیز اعالم کرد 
که فروش نفت به صورت تهاتر و با استفاده 

از ظرفیت وزارت خارجه در دستور کار دولت 
قرار گرفته  است.

به  پاکستان  پیشنهاد  خبر  بعد  روز  چند 
محصوالت  تهاتر  برای  اسالمی  جمهوری 
پتروشیمی ایران با برنج منتشر شد. عبدالرزاق 
داود سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان در 
دیدار با جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
دولت سیزدهم با بیان اینکه »به شرایط تحریم 
واقف هستیم« پیشنهاد کرده برنج این کشور با 
نفت و محصوالت پتروشیمی ایران مبادله شود.

از  از سوی دیگر خبرهایی درباره استفاده 
روش تهاتر در طرح ملّی مسکن نیز که به 
تازگی تصویب شده و قرار است با کپی برداری از 
طرح »مسکن مهر« اجرا شود مطرح شده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت 
بودن طرح »مسکن  تورم زا  رد  در  سیزدهم 
ملّی« گفته بود که یکی از راهکارهای دولت 
تهاتر نفت با سازندگان است. چندی بعد هم 
خبر مذاکره با شرکت های چینی برای ساختن 
بخشی از پروژه های »مسکن ملّی« مطرح شد. 
این دو خبر احتمال تهاتر نفت با شرکت های 

پیمانکار چینی را قوت بخشیده است.
نیز  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
با اشاره به رشد ۶5 درصدی  هفته گذشته 
واردات انواع کاالی اساسی در بندر »شهید 
رجایی« گفت: از ابتدای فروردین امسال تا 
نیمه آبان ماه ۲ میلیون و ۲۶8 هزار و ۲۹ تن 
انواع کاالی اساسی به وسیله ۴۶ فروند کشتی 

در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.
خبرها نشان می دهد منابع ارزی در ایران 
همچنان ناکافی است. خبرگزاری ایسنا هفته 
میلیارد  هشت  رسیدن  پایان  به  از  گذشته 
دالر ارز کاالهای اساسی در ۶ ماهه اول سال 
۱۴۰۰ خبر داده و نوشته بود که به دنبال پایان 
هشت میلیارد دالر تعیین شده در بودجه برای 
تأمین ارز واردات کاالهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تأمین 

ارز تا ۱۲.۶ میلیارد دالر را ارائه کرده است.
با اینهمه تهاتر و مبادله ی نفت با کاال مخالفان 
و منتقدان جدی دارد. رضا پدیدار عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران گفته که روش تهاتر نفت 
در برابر کاال آنهم محصوالت مصرفی، عمال 
به  را  کاالها  در خرید  انتخاب کشور  قدرت 
شدت کاهش می دهد و ما مجبور می شویم هر 
کاالیی که مشتری نفت ایران تحمیل می کند، 
خریداری کنیم. بنابراین در صورتی که کماکان 
سیاست تهاتر نفت در برابر کاالهای مصرفی، از 
سوی دولت کنونی در پیش گرفته شود، قدرت 
ایران برای انتخاب کاالها در ضعیف ترین حالت 

ممکن قرار خواهد داشت.
رضا پدیدار تأکید کرده که مبادله ی نفت با 
کاال »شاید در مقاطعی نیازهای مصرفی کشور 
را برطرف کند، اما اگر به سیاق ادوار گذشته، 
نفت در ازای دریافت کاالهای بنجل و مصرفی 
هندی و چینی به طرف های خارجی داده شود، 
عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای کشور به 

همراه نخواهد داشت.«
اینهمه در حالیست که به نظر می رسد بخشی 
از منابع ارزی نیز به صورت پول نقد در حال 
آزاد شدن است. خبرگزاری فارس گزارش داده 
که دولت ابراهیم رئیسی ۶ هزار میلیارد تومان 

از تنخواه بودجه را پس داده است.
در این گزارش آمده که »دولت در شهریورماه 
به  را  سال ۱۴۰۰  بودجه   تنخواه  از  بخشی 
بانک مرکزی پس داد. در بخش دارایی ها و 
بدهی های با مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰، 
بدهی دولت به بانک مرکزی با 5 هزار و ۹۷۰ 
میلیارد تومان کاهش از رقم ۱۶5 هزار و 55۰ 
میلیارد تومان در مرداد ماه به ۱5۹ هزار و 
58۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این 
کاهش درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از 
تنخواه بودجه سال جاری است که در 5 ماهه 

اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.«

سخنگوی وزارت خارجه آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده 
را تأیید کرد؛ جمهوری اسالمی پول دریافت می کند یا کاال؟!

دکتر جالل متینی: آشنایی با یک چهرۀ ماندگار
عارف قزوینی

تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت
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معروف  فیلمسازان  از  ـ   ۱
ایران

برجسته،  خوانندگان  از  ۲ـ 
فقید  و  نشدنی  فراموش 

ایران
3 ـ از جواهرات ـ پوشاک

۴ـ  از وسایل موسیقیـ  کافی 
ـ خالی

5 ـ باتدبیر و دانا ـ افسرده 
و منجمد

۶ ـ گلی است ـ معصوم

۷ـ  عقایدـ  آشوب و بی نظمی

8 ـ سرکرده ـ آهنگ و نغمه
۹ـ دسته و گروه ـ دلهره

۱۰ـ  عالمت جمعـ  پایتخت 
کشوری است

۱۱ ـ آزادی ـ مشاور

و  ادیب  پژوهشگر،  ـ   ۱
و  صاحب نام  نویسنده 
استاد  و  ایران  برجسته 

فقید دانشگاه تهران
۲ـ دارای پستی و بلندی ـ 

از شهرهای آلمان
3ـ سنگینیـ  سریر و اورنگ 

ـ ارزش
۴ـ از وسایل سفرـ  پایتخت 

کشوری است
اعضای  ـ  پیامبران  از  ـ   5

داخلی بدن انسان
ـ  مراقب  و  مواظب  ـ   ۶
خودسر  و  گردن کلفت 

ـ جنگ
از  ـ  رها  ـ  کوشش  ـ   ۷
و  برجسته  هنرپیشگان 

فقید انگلیس
8ـ  از شعرای معروف ایران و 
استاد فقید دانشگاه شیراز
ـ  آهن  چون  سخت  ـ   ۹

مصون

۱۰ـ  مبارکیـ  ترسـ  تکرار 
یک حرف ـ قعر

۱۱ـ  واهمهـ  بندری در کنار 
دریای سیاه

۱۲ـ از روزنامه های قدیمی 
ایران ـ از انواع موسیقی

ـ  زنهار  و  حمایت  ۱3ـ 
نزدیک ـ خراب و منهدم

کشوری  پول  واحد  ـ   ۱۴
است ـ بخشی از اوستا

از قهرمانان  ـ  ۱5 ـ حادثه 
شاهنامهـ  تنگه ای است

ـ از پیشکسوتان فقید هنر خوانندگی در ایران ۱
جنگ افزاری  ـ  محتاط  و  دوراندیش  ۲ـ 

سنتیـ  نیکی کننده
3 ـ درجه ای دانشگاهی با تخصص فنی 
مؤسسات  علمی  هیأت  در  مقامی  ـ 

آموزش عالی
۴ـ لحظه و نفسـ  از سلسله های حکومتی 
در ایرانـ  هموار ساختن و آماده کردن
5 ـ دورانی از عمر ـ صدا و آوا ـ تکرار 

یک حرف
۶ـ  ننگـ  از آنطرف شهری استـ  فرمانده 

ـ تقلید کننده
۷ ـ حکیم، طبیب، عارف و شاعر معروف 
ایران که به دست مغوالن به هالکت رسید
8 ـ نامزد ـ از آهنگسازان معروف فرانسه 

و خالق اثر »عذاب فاوست«
هم  او  ـ  خیال  و  خواب  ـ  کارآمد  ۹ـ 

حرفه ای دارد
۱۰ـ آزاده ـ اشاره به دور ـ سنگی است 

ـ کبک بی سر ـ مرکز عواطف انسانی
ـ ستاره درخشان آسمان شعر عرفانی ایران ۱۱

۱۲ ـ بررسی و بازرسی ـ جنس مذکر ـ 
نوعی حراج

۱3 ـ ته ماندۀ بساط ـ زندگی ـ رازها
۱۴ ـ روشن کننده ـ اعضای یک پیکرند

۱5ـ از غالت ـ پایه و اساس ـ از ییالقات 
اطراف تهران قدیم

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ـ از آثار نظامی گنجوی
۲ـ  طرفدارـ  تزیین شده
و  نصفت  ـ  خط  3ـ 

میانه روی
و  صعود   وسایل  از  ۴ـ 

سقوط ـ رام شده
ـ  متراکم  بخار  ـ   5
واحد  ـ  دهان  سقف 
ـ  سطح  اندازه گیری 

تکرار یک حرف
ـ  شیر  ـ  کوتوله  ـ   ۶

رطوبت
ـ  پرورش دهنده  ـ    ۷

یادبود

اعضای  از  ـ  پرچم  ـ   8
داخلی بدن انسان

۹ـ علمی است
ـ  دور  به  اشاره  ـ   ۱۰

خجسته
۱۱ ـ با فهم ـ مصون

شرکت  یک  سوارفسکی  کمپانی 
و  خاص  برش خورده  جواهرات  تولید 
و  بزرگ ترین  از  یکي  و  قوي  لنزهاي 
صنایع  تولیدات  شرکت هاي  بهترین 
اپتیک در جهان است که بیش از یک 
تولیدات  در  درخشان  سابقه اي  قرن 

اپتیکي، جواهرات و کریستال دارد.
هیچ  که  گفت  مي توان  جرأت  به 
دوستدار جواهراتي وجود ندارد که نام 
حتي  و  باشد  نشنیده  را  سوارفسکی 
مي توان به جواهرسازاني اشاره کرد که 
به دنبال تراش هاي خاص و منحصر به 
فرد براي جواهرات گران قیمت خود 

هستند.
اکتبر   ۲۴ در  زاوروفسکی،  دانیل 
به  چک  جمهوري  در   ۱8۶۲ سال 
کارگاه  در  کار  ابتداي  در  و  آمد  دنیا 
و کریستال در حکومت  برش شیشه 
. د مي کر ر  کا یش  تر ا سلطنتي 

کریستال هاي سوارفسکی با افزایش 
جواهرات،  ساخت  در  نور  شکست 
نورپردازي  و  لباس  طراحي  مجسمه، 
خانه ها و چراغ ها استفاده مي شدند که 
تمام مجسمه هاي تولیدي با آرم یک 
»گل« تولید مي شدند. البته در سال 
»قو«  یک  به  تبدیل  گل  این   ۱۹88

شده و نشان آن تغییر کرد.
از  بهره گیري  با  سال ۱8۹۲  در  او 
الکتریکي به تولید  دستگاه هاي برش 
جواهرات خاص پرداخت. او در زمان 
خود  کارخانه  برق  تولید  براي  خود 
نیز  این  که  گرفت  بهره  آبي  برق  از 
بود.  خودش  اختراعات  و  ابتکارات  از 
»فرانس  با   ۱8۹5 سال  در  سرانجام 
وایز« و »آرماند کاسمن« سرمایه گذاري 
شرکت سوارفسکی گسترش پیدا کرد و 
این کارخانه در تیرول اتریش بنا شد. 
را  خود  کمپاني  اسم  ابتدا  در  دانیل 
»کمپاني کاسمن  سوارفسکی« گذاشت 
و پس از مدتي اسم آن را کوتاه تر کرده 
و بهK.S Company  تبدیل نمود. 
کریستال هاي تولیدي سوارفسکی این 
قابلیت را داشتند که با شکست نور، 
کنند.  درست  را  زیبایي  رنگین کمان 
تولید  در  کریستال ها  این  از  شرکت 
کت که با نوع خاصي از فلز تلفیق شده 
بود، استفاده کرده و کت هاي زیبایي 

تولید کرد.
این  پالتویي  پارچه هاي  از  یکي 

کمپاني که در آن از کریستال و نوعي 
را  لباس ها  مي شد،  استفاده  روغن 
زیبا مي نمود. رنگین کمان  مانند یک 
داشتند  ابتدا سعي  همان  از  انسان ها 
تا آن سوي حد دید چشم خود را نیز 
ببینند و این جذابیت  بتوانند آشکارا 
بیشتر براي ستاره شناسان و ریاضیدانان 
وجود داشت تا با این روش به گسترش 
علم بپردازند.اصول اولیه به کار بردن 
لنز از همان ابتدا در تلسکوپ ها بود که 
اولین لنز ساده را »گالیله« ستاره شناس 

ایتالیایي اختراع کرد.
سال  در  که  نیز  سوارفسکی  دانیل 
الکتریکي  برش  از  استفاده  با   ۱8۹5
و  بود  زده  جواهرات  تولید  به  دست 
اداره  را  خود  کمپاني  خانواده اش  با 
مي کرد، دست به گسترش کمپاني خود 
زده و خطوط تولید جدیدي تاسیس 

کرد که شامل تولیدات اپتیکي بود.
او در سال ۱۹35 با کمک پسرش 
که » ویلهلم « در آن زمان ۱۷ ساله 
بود و از زمان کودکي عالقه زیادي به 

بزرگمهر، وزیر دانشمند

انوشیروان،  خردمند  وزیر  بزرگمهر 
پادشاه ساسانی بود.  در برخی کتابهای 
قدیمی، »بزرگمهر« با »برزویه« پزشک 
دانسته شده  یکسان  انوشیروان  دربار 
است که شاید به دلیل همزمانی این 
دو  بوده باشد. بزرگمهر ابتدا برای تعلیم 
فرزند انوشیروان یعنی »هرمز«دعوت 
شده بود. هرمز که شاهزاده ای مغرور 
و  نمی کرد  خوش رفتاری  او  با  بود 
از  بعدها  اما  می داد،  آزار  را  معلمش 
کار خود پشیمان شد و مقام بزرگمهر 
باال رفت، تا آنکه به مقام وزیری رسید 
ایران  کشور  به  بسیار  شایستگی  با  و 

خدمت کرد.
تاریخی  کتابهای  در  بزرگمهر   
نا  دا حکیم  یک  عنوان  به  همیشه 
او  از  است.  شده  معرفی  خردمند  و 

جمالت حکیمانه بسیاری برجای مانده 
اندیشه  و  خرد  نشان دهنده  همه  که 
فراوان اوست. داستانهای بسیاری نیز از 
دانایی او گفته اند. از داستانهای مشهور 
بزرگمهر پاسخی است به این پرسش 
و  چیست؟«  بدبختی  »بزرگترین  که 
دانشمندان جواب آن را پیدا نمی کردند. 
فیلسوف یونانی گفت: پیری و نادانی که 
با تنگدستی و فقر با هم باشد، دانشمند 
هندی هم گفت بیماری جنسی که با 
دردهای روحی فزون شود، اما بزرگمهر 
عمرش  که  ببیند  انسان  وقتی  گفت 
در حال به پایان رسیدن است و کار 
نیکی نکرده باشد، این بدترین بدبختی 
است. این پاسخ در پیش پادشاه بسیار 
پسندیده آمد و مقام و دانایی بزرگمهر 

در برابر دانشمندان دیگر نمایان شد.

 )Swarovski( سوارفسکی

کریستال ساز جاه طلب

اشک من هویدا شد!
چرا وقتی قطر ات اشک بر چهرۀ ما می غلتد، به جریانی یکنواخت و پیوسته 
مبدل نمی شوند؟ دلیلش آن است که پوست بدن آب را به خود جذب نمی کند 
و به این ترتیب، قطرات اشک شکل اولیۀ خود را حفظ می کنند. آنها فقط چهره 
را مرطوب می کنند و به پایین می غلتند. وقتی آب از بعضی سطوح عبور می کند، 
تمام مولکول های آن به یکدیگر می پیوندند. برای مثال، قطرات آب بر روی یک 
ظرف تفلون سر می خورند، بی آنکه از خود اثری بر جای بگذارند. اما قطرات اشک 
به جز آب، مولکول هایی حاوی نمک، پروتئین، پادتن و مواد شیمیایی دیگر نیز 
همراه دارند. قطرات اشک توسط مجاری اشک ساخته می شوند تا چشمان را 
تمیز و مرطوب نگه دارند. این مسأله سالمتی و شفافیت قرنیه را حفظ می کند 
و موجب می شود تا زخم های غیرقابل التیام به وجود نیاید. یکی دیگر از خواص 

اشک، پخش ضدعفونی کننده های طبیعی در پهنای چشمان است.
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ستاره شناسي و نجوم داشت، دست به 
تولیدات اپتیکي زدند.

به گفته دانیل، این جاه طلبي باعث 
پیشرفت کارخانه شد. ویلهلم در ابتدا 
شروع  را  دوچشمي  دوربین   ساخت 
کرد. این لنز که منشور آن در کارخانه 
جواهرسازي پدرش تولید شده بود، در 
اولین دوربین دو چشمي او که توسط 
خودش ساخته شده بود، مورد استفاده 

قرار گرفت.
ر  ا یه گذ پا فسکی،  ر ا سو یلهلم  و
تجهیزات اپتیکي شرکت پدرش بود و 
در سال ۱۹۴۹ دپارتمان نورشناسي و 
صنایع اپتیک ورزشي را در این کمپاني 
تأسیس کرد که این کار او با استقبال 

عمومي روبه رو شد.
این بخش از کمپاني، اولین محصول 
خود را که یک دوربین دو چشمي سري 

 Habicht
بود ساخت. این دوربین پایه و اساس 
یک استاندارد براي دوربین هاي شکاري 
شد که هنوز هم از این استاندارد در 

صنعت اپتیکي استفاده مي شود. پس 
از آن، کمپاني سوارفسکی اپتیک جزو 
اپتیکي در جهان  بهترین هاي صنایع 

گردید.
سوارفسکی اولین دوربین تفنگ را 
هم در سال ۱۹5۹ و اولین تلسکوپ 
تولید   ۱۹۶۷ سال  در  را  خود  متغیر 
کرد. این شرکت در سال ۱۹۷۱ اولین 
دوربین دوچشمي با زره الستیکي و در 
سال ۱۹۷۶ اولین دوربین تفنگ خود را 
که داراي خاصیتي ضدشوک بود و از 
صدمه زدن به چشم تیرانداز جلوگیري 

مي کرد تولید نمود.
در سال ۱۹۹۴ نیز موفق شد اولین 
تلسکوپ معروف خود را تولید کند و 
پنج سال بعد اولین دوربین دو چشمي 
مدل ELخود را تولید کرده و روانه بازار 
کرد. این مدل دوربین در بین تمامي 
را  امتیاز  باالترین  تخصصي  نشریات 
گرفته و بهترین دوربین دو چشمي در 
سوارفسکی  گردید.محصوالت  جهان 
کشورهاي  در  ا  ر زیادي  یز  جوا
نشان  که  کرد  خود  نصیب  مختلف 
محبوبیت  و  جهاني  استقبال  دهنده 
بود. مشتریان  بین  در  سوارفسکی 
کمپاني سوارفسکی با تبحر خاصي 
که در تولید کریستال و تراش جواهرات 
تیرولیت،  با 3 شرکت  بود  پیدا کرده 
سیگنیتي و Swareflexدر هم ادغام 
اپتیکي  تجهیزات  تولید  به  و  شده 
کمپاني  که  تجربه اي  پرداختند. 
سوارفسکی در تراش کریستال داشت، 
باعث تولیدات اپتیکي بسیار خوبي شد 
پیدا کرد. کمپاني  که شهرت جهاني 
سوارفسکی در سال ۲۰۰۷ با شرکت 
فیلیپس قراردادي منعقد کرد که براي 
این شرکت لوازم الکتریکي با تزئینات 
از آن جمله  تولید کند که  کریستال 
مي توان به چندین مدل حافظه جانبي 
اشاره کرد. در سال ۲۰۰8  و هدفون 
نیز به تولید بلوتوث بي سیم رسید و 
زیباسازي  در  را  خود  کریستال هاي 
خودرو  یک  جمله  از  مختلف  وسایل 

بنز به کار برد.
در حال حاضر، این شرکت با داشتن 
سفارشات  کارمند،  هزار   ۲5 از  بیش 
بزرگي از هنرمندان براي برش الماس 
بر  بالغ  درآمدي  ساالنه  و  مي گیرد 

۲میلیارد دالر دارد.
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از ساعت ۱۲ که قطار حرکت کرد تا 
ساعت ۷ صبح که به بغداد رسیدیم از هر 
دری صحبت کردیم. معلوم شد حاج علوان 
چندین مرتبه به ایران مسافرت کرده و با 
نزدیک  روابط  بغداد  سرشناس  اشخاص 
رفیق باز  آدم های  آن  از  نظرم  به  دارد. 
باهوش و زرنگ و کار چاق کن می آمد که 
نجابت و اصالت هم دارند. قبل از رسیدن 
به بغداد به مادرم گفت، خانم بغداد دو 
ایستگاه راه آهن دارد. صالح است من و 
پسرتان در ایستگاه اول پیاده شویم چون 
گذشتن از آن آسان تر از ایستگاه دوم است. 
شما در ایستگاه دوم پیاده شوید، همان جا 
بمانید، من پس از این که پسرتان را جای 
آمد.  خواهم  سراغتان  به  گذاشتم  امنی 
از خود حاجی می ترسید  بیچاره ام  مادر 
و نگران بود ولی چون چاره دیگری نبود 
توصیه  و  بوسید  مرا  امید خدا.  به  گفت 
کرد مواظب خودم باشم و شروع کرد به 
دعا خواندن. حاج علوان و من دست در 
دست در ایستگاه اول بغداد پیاده شدیم؛ 
کاله عربی سر من بود او مرتب به عربی 
تکان  را  سرم  هم  من  می کرد،  صحبت 
می دادم و گاهی هم در جوابش ال و نعم 
می گفتم. موقع ورود به راه آهن به متصدی 
که  تیکت«  »اثنین  گفت  بلیت  کنترل 
اثنین به زبان عربی یعنی دو، تیکت به 
زبان انگلیسی یعنی بلیت. بنظرم رسید 
که چون آنها سال ها مستعمره انگلستان 
بودند کلمه تیکت جزو اصطالحات عادی 
زبان عربی شده بود، شاید هم ژست حاجی 
بود. وارد سالن ایستگاه شدیم. قصدمان 
این بود که از در روبرو که به مرکز شهر 
ما  چشم  جلوی  شویم.  خارج  می رفت 
شرطه )پلیس( 8-۷ نفر را گرفت. ما به 
روی خود نیاوردیم و از در مقابل خازج 
شدیم. آنجا هم پلیس مشغول دستگیری 
تا درشکه چی  بود. سوار درشکه شدیم 
خواست حرکت کند پلیس گفت بایست، 
من و حاجی از درشکه پریدیم پایین و پا 
به دو گذاشتیم. تمام خیابان را که 3۰۰ 
ـ ۴۰۰ متر بود دویدم. نفس نفس زنان 
بر  وارد خیابان دیگری شدیم که عمود 
این خیابان بود. اتوبوسی که آنجا ایستاده  
بود سوار شدیم. هنوز نفس نفس می زدیم 
که اتوبوس حرکت کرد. در خیابانی که به 
نظر خیابان اصلی می رسید پیاده شدیم و 
آهسته شروع به راه رفتن کردیم. حاجی 
هفت تیر کوچکی که به کمرش بسته بود 
نشانم داد و گفت، می خواهی؟ گفتم ابداً 
به آن احتیاج ندارم. مرا برد سر چهارراهی 
در قهوه خانه نشاند و گفت اینجا بنشین تا 
من بروم مادر و عمه و خاله ات را بیاورم.

***
قهوه چی تا مرا دید با قوری بزرگ قهوه 
و چند فنجان که شبیه کاسه کوچک بود 
پیش آمد. اولین قهوه را سر کشیدم. از 
تلخی مثل زهر مار بود. دومی را ریخت 
را  آمد سومی  تا  زور خوردم  به  آنرا هم 
بریزد گفتم ال واهلل! و با دست اشاره کردم 
نشسته  که  همین طور  نمی خواهم،  که 
بودم دیدم پلیس از دور وارد شد، احساس 
کردم رنگم سرخ شد، پلیس دیگری پشت 
سر او آمد. معلوم شد سرچهار راه است 
و پلیس های راهنمایی تا خسته می شوند 
می آیند به قهوه خانه چیزی مجانی بنوشند 
و دو مرتبه بروند سر پستشان. از رفت و 
آمد پلیس ناراحت شدم، در فکر بودم که 
روزنامه  بچه  خوشبختانه  کنم.  کار  چه 
عربی  روزنامه  یک  آمد.  نزدیکم  فروشی 
او خریدم و قیمت روزنامه را هم که  از 
باالی صفحه نوشته بود به او پرداختم و 
شروع کردم به روزنامه خواندن. فکر کردم 
می گوید  ببیند  حال  آن  در  مرا  هرکس 
عرب است. پیش از یک ساعت گذشت 
یک مرتبه صدای حاج علوان را شنیدم 
که گفت رضا! از خوشحالی پریدم بیرون 
قهوه خانه، نفسی به راحتی کشیدم، دیدم 
درشکه ای ایستاده، مادر و عمه و خاله ام 
در آن نشسته اند. حاجی نازنین به مادرم 
گفت، آنقدر نگران بودی این هم پسرت، 
بروید به امید خدا. من به سراغتان خواهم 
آمد. با او خداحافظی کردیم، من پهلوی 
درشکه چی نشستم و گفتم:»روح بالکاظم« 
)برو به کاظمین( در کاظمین در یکی از 
خانه های نسبتاً تمیز زواری منزل کردیم. 
هر دسته ای برای خودشان جداگانه غذا 
درست می کردند، من مأمور خرید بودم، 
را  خانه  کارهای  و  پز  و  پخت  خانم ها 
فارسی  کاظمین  کسبه  تمام  می کردند. 
دانستن  به  احتیاج  و  می کردند  صحبت 
زبان عربی نبود. ولی من مایل بودم عربی 
عربی  آنها  با  می کردم  سعی  بگیرم.  یاد 
صحبت کنم. مشکلی که در کاظمین و 
سایر شهرهای عراق داشتیم حمام تمیز با 
دوش که نایاب بود. اشکال دیگر کوچه های 
کثیف بود که راه رفتن را مشکل می کرد. 
از  بچه ها  که  دیدم  خود  به چشم  بارها 
خانه هایشان به کوچه می آمدند و پس از 
رفع حاجت به خانه هایشان برمی گشتند. 
این عمل در عراق مرسوم  این که  مثل 
بود. یعنی کوچه مستراح عمومی است.  
پس از ۱5 ـ ۱۰ روز توقف در کاظمین با 
اتومبیل عازم کربال شدیم. مدتی هم آنجا 
توقف کرده به سامره رفتیم و طوری برنامه 
را تنظیم کردیم که برای تحویل سال نو 

۱3۲۴ شمسی در نجف باشیم. شب عید 
کردهای  بودند.  کرده  مفصلی  چراغانی 
ایرانی و عراقی در صحن بزرگ جلوی حرم 
دسته جمعی می زدند و می رقصیدند. ما 
با عده ای از ایرانی ها در یکی از غرفه های 
طبقه باال صحن نشسته بودیم و مناظر 
زیبای رقص دسته جمعی کردها و هلهله 
و شادی آنها را تماشا می کردیم. نزدیک 
هنگام  دعای  دسته جمعی  تحویل،  سال 
تحویل سال را شروع به خواندن کردند. 
یا مقلّب القلوب و االبصار یا مّدبر اللیل و 
حّول  االحوال،  و  الحول  مّحول  یا  النهار 
جای  به  ولی  الحال.  احسن  الی  حالنا 
شادی کردن، دعا را با آهنگ زیارت نامه 
و با غم و غصه و قطره اشکی هم در چشم 
من  پهلوی  اصفهانی  آقائی  می خواندند. 
نشسته بود. متوجه شدم آخر دعا را چیز 
دیگری می گوید. این مرتبه درست دقت 
کردم دیدم بجای حول حالنا الی احسن 
الحال می گوید حول حالنا مثل پارسال. 
از او پرسیدم مگر پارسال چه خبری شده 
خیلی عادی و بالهجه غلیظ اصفهانی گفت: 
پارسال ماشاءاهلل کار و بارمون خیلی خب 
بوده و استفاده زیادی کردیم. گفتم به این 
جهت است که از خدا می خواهی احوالت 
را مثل پارسال کند. گفت کاماًل صحیح 

می فرمایید.
***

چند روز  پس از عید نوروز از نجف به 
کربال و بعد به کاظمین آمدیم که خود را 
آماده برگشتن به ایران نماییم. تصمیم 
برگردیم.  ایران  به  بصره  راه  از  داشتیم 
یک  می خواهد.  مخصوص  اجازه  گفتند 
را  مسافرین  گذرنامه  من  صبح  روز 
برای  پلیس  اداره  بغداد  رفتم  برداشتم 
کسب اجازه. افسر مربوطه گفت نمی شود 
گفت  چرا،  پرسیدم  بروید.  بصره  راه  از 
اشکالی؟  چه  گفتم  هست،  اشکاالتی 
اصرار  بازهم  بگویم،  نمی توانم  گفت 
برو  نمی دهم،  اجازه  زد  فریاد  که  کردم 
بیرون. آمدم از اداره پلیس بیرون، فکر 
کردم با اصرار و یکی به دو که با افسر 
وقت گذرنامه ام  اگر همان  پلیس کردم 
در  می افتاد.  اتفاقی  چه  می خواست  را 
همین افکار بودم مرد بیچاره ای را دیدم 
که زنجیر به دست و پایش بسته بودند 
با  دید  مرا  تا  می برد،  را  او  پلیسی  و 
خنده سالم کرد معلوم شد ایرانی است 
ایرانی هستم.  داده من هم  و تشخیص 
گفت:  کرده اند؟  زنجیرت  چرا  پرسیدم 
آخر صلواتی هستم، دارند مرا به زندان 
 . آرزوی خالصی کردم  برایش  می برند. 
ولی تنم لرزید که اگر گرفتار شوم چنین 
فکر  داشت.  خواهم  شومی  سرنوشت 
زندان آزارم می داد ولی غرور جوانی که 
بهتر است حاال که 8۶ سال دارم بگویم 
جنون جوانی، دست از سرم بر نمی داشت. 
به  ندانسته  و  می کردم  ریسک  هم  باز 
پیشواز خطر می رفتم، چنان که با وجود 
مخالفت پلیس ما تصمیم گرفتیم از راه 

بصره برگردیم.
روز برگشت تعیین گردید. من چهار 
و  عمه  مادر،  خودم،  برای  راه آهن  بلیت 
اعتبار  روز  سه  بلیت ها  خریدم،  خاله ام 

داشت. ولی در مذاکرات بعدی با همسفرها 
تصمیم گرفتیم یک هفته مسافرت را به 
عقب بیاندازیم. چون بلیت های خریداری 
ایستگاه  به  بغداد  رفتم  می شد،  باطل 
راه آهن که بلیت ها را پس بدهم. راه آهن 
بلیت ها را پس نگرفت، ناچار سعی کردم به 
سایر مسافرین بلیت ها را بفروشم. سه بلیت 
را فروختم فقط یک بلیت مانده بود. مردی 
می خواست آن را بخرد زنش مانع می شد و 
می گفت »انا اخاف« )می ترسم( من برای 
جلب رضایت او با عربی شکسته می گفتم 
»ال اخاف انا زوار ال کذب«. منظورم این 
بود که نترس من زوارم و دروغ نمی گویم. 
و پول آخرین  باالخره رضایت داد  زنک 
متوجه  حال  همان  در  گرفتم.  را  بلیت 
نگاه کردم  را گرفت،  شدم کسی دستم 
شرطه )پلیس( بود. ای دل غافل! شروع 
کرد تند تند با خشونت به عربی صحبت 
کردن. گفتم »مایعرف العرب« یعنی عربی 
نمی دانم. گفت بالپاسپورت. منظورش این 
را  پاسپورتت  نیستی  عرب  که  بود حاال 
نشان بده، باز گرفتار شدیم. در این موقع 
عده زیادی دور ما جمع شدند. غالباً فارسی 
می دانستند و یواشکی می گفتند بزن به 
چاک. به یک از آنها که عربی بلد بود گفتم 
از شرطه بپرس چرا مرا گرفته است. شرطه 
گفت چون بلیت فروشی ممنوع است و 
تو مشغول فروش بلیت بودی. گفتم برای 
تا  ترجمه کن که من چهار  آقای شرطه 
بلیت خریده بودم برای خودم، مادر، عمه 
و خاله ام، متأسفانه مادرم سخت مریض 
شد و نمی توانستیم حرکت کنیم مجبور 
شدم بلیت ها را بفروشم و اطالع نداشتم 
که فروش بلیت غدغن است. همین طور 
که داستان مریض شدن مادر را با آب و 
تاب توضیح می دادم. مترجم هم با آب و 
تاب ترجمه می کرد. پلیس هم دست مرا 
ول کرده بود. مترصد فرار بودم، شانس 
درشکه ای  آمد.  کمکم  به  همیشه  مثل 
به  با سرعت می آمد من چشمم  دور  از 
درشکه بود، نزدیک که رسید دیدم مسافر 
ندارد. همانطور که تند می تاخت پریدم 
توی درشکه و گفتم »روح بالجسر« )برو 
سرپل( گفت. »خمسین« بالفاصله گفتم 
می خواست  فلس   5۰ او  ثالثین«  »روح 
وقت  هر  می دهم.  فلس   3۰ گفتم  من 
هم  می افتم  احمقانه  چانه زدن  این  یاد 
خنده ام  هم  می کنم،  سرزنش  را  خودم 
می گیرد و به خودم می گویم آخر جوان 
می گفت  احیاناً  درشکه چی  اگر  بی عقل 
نه و درشکه را نگاه می داشت پلیس ترا 
گرفته بود و احتماالً به زندان می افتادم، 
ماهمه  کرد؛  می شود  چه  را  عادت  ولی 
عادت به چانه زدن داریم و ترک عادت 

موجب مرض است.
***

از این گرفتاری هم به سالمتی جستیم. 
خدا کند گرفتاری دیگری در پیش نباشد. 
باالخره در روز تعیین شده مجدداً بلیط 
خریدیم و دست جمعی با قطار به طرف 
تجربه  که  آنهایی  کردیم.  حرکت  بصره 
داشتند می گفتند صالح نیست اشخاص 
بدون گذرنامه با قطار به بصره بروند. چون 
در قطار چندین مرتبه بازرسی می کنند. 

این  به  من  بروند.  اتوبوس  با  است  بهتر 
اندرزها گوش نکردم. با قطار رفتیم. چند 
مرتبه هم بلیط ها را بازرسی کردند ولی 
از گذرنامه سؤالی نشد. روی تجربه ای که 
کسب کردم باید تذکر دهم غیر از چند 
مورد گرفتاری که شخصاً مقصر بودم یکی 
از عللی که مثل سایرین گیر نیا فتادم این 
و  نکردم  عوض  را  لباسم  وضع  که  بود 
همیشه مرتب با کت و شلوار و کراوات 
محکم قدم برمی داشتم و کمتر سوء ظن 

کسی را جلب می کردم.
***

بعد از ظهر زود به بصره رسیدیم، برای 
ببرد  به خرمشهر  را  ما  که  قایقی  کرایه 
به مرکز آنها رفتیم. تعداد مسافران عازم 
خرمشهر بیش از صد نفر بود، شایع بود 
همه مسافران صلواتی از راه بصره می روند 
که درست هم بود، قایق موتوری بزرگی 
کرایه  داشت  را  نفر   ۱۰۰ ظرفیت  که 
کردیم. یک قایق بزرگ بدون موتور هم 
به پهلوی آن بست که کلیه بارها را در 
آن جا دادیم، آنقدر بار زیاد بود که ارتفاع 
از لبه  بارها در وسط قایق یکی دو متر 
قایق  در  هم  مسافران  بود.  بلند تر  قایق 
موتوری سوار شدند. من تنها روی بارها 
نشستم و خاطرات آخرین روزهای سفر 
را یادداشت می کردم. نزدیک غروب بود 
که از بصره حرکت کردیم، اشعه خورشید 
دریا را به رنگ سرخ طالیی در آورده  بود 
که موج می زد، پایین رفتن آهسته قرص 
افق های دور دست  در  آتشین خورشید 
از عهده  قلم  که  بود  بدیع  و  زیبا  چنان 
وصفش عاجز است. هوای مالیم و مطبوع 

فروردین ماه بود.
کنار  به  قایق  یکی دو ساعت  از  پس 
اینجا گمرک عراق  ساحل رفت و گفت 
است. قباًل در این مورد چیزی به ما نگفته 
بود. به قایقران گفتم برو ۲۰ـ  ۱۰ دینار به 
گمرک چی بده و قال را بکن که وقتمان 
تلف نشود. گفت جزء قرار ما نبوده است 
که من چنین پولی بدهم. گفتم چرا قباًل 
به ما نگفتی که گمرکی در راه است تا ما 
به موقع از مسافرین پول جمع کنیم. در 
قایق با سید جوان معمم محترمی  آشنا 
شدم و با صحبت هایی که باهم داشتیم او 
را مرد فهمیده منطقی و با سوادی یافتم، 
مطلب را با او در میان گذاشتم و گفتم 
سعی کنیم  پولی از مسافرین جمع نموده 
به گمرک چی بدهیم، تا شروع کردیم با 
با  که  شدیم   روبرو  مسافرین  مخالفت 
لهجه های اصفهانی، کرمانی، قمی و ترکی 
و غیره می گفتند ما غیر از مهر و تسبیح 
چیزی نداریم، پول را از آنهایی که سوغات 
کشید.  طول  مدتی  بگیرید.  خریده اند 
رئیس گمرک دستور داد تمام اثاث را از 
قایق تخلیه کنند و چون سکوی گمرک 
بیش از یک متر از سطح آب ارتفاع داشت، 
بسیار  گذاردن صندوق های سنگین  باال 
صندوق های  فهمیدیم  بعداً  بود.  مشکل 
سنگین متعلق به کسانی بود که می گفتند 
ما فقط مهر و تسبیح داریم. ساعت از ده 
شب گذشته بود صد نفر زن و مرد و بچه 
وسط آب سرگردان بودند و رییس گمرک 
هم روی قوز افتاده بود، چون من مبلغی از 

جیب خودم به قایق ران دادم که به او بدهد 
قبول نکرد. وضع خیلی اسفناک بود، اگر 
می خواست تمام بارها را بازرسی کند تا 
صبح هم خالص نمی شدیم. چون مسلماً 
ایراد می گرفت و مسافرینی که ما دیدیم 
لوطی پول بده نبودند. در فکر چاره بودم 
و خاطرم آمد مرحوم عباس خلیلی مدیر 
روزنامه اقدام که با مرحوم پدرم آشنایی 
تعریف  را  خودش  فرار  موضوع  داشت 
اعراب احترام زیادی  می کرد و می گفت 
به سادات می گذارند مخصوصاً اگر سیدی 
غضب کند و عمامه اش را به زمین بزند، 
طرف خیال می کند نفرین شده است. من 
آقای سید محترم را صدا کردم، داستانی را 
که شنیده بودم برایش شرح دادم و گفتم 
من و شما می رویم پیش رییس گمرک، 
نپذیرفت  اگر  خواهش کن،  او  از  شما 
قسمش بده و اگر قبول نکرد عمامه ات را 
بلند کن که به زمین بزنی ولی من مانع 
می شوم و از دستت خواهم گرفت. سید 

محترم گفت هرچه شما بگویید.
من و آقای سید به سکوی باال رفتیم، از 
مسافرین خواهش کردیم نیم ساعت کسی 
به اتاق گمرک نیاید، شاید ما کارتان را 
درست کنیم. من فانوس بدست از جلو، آقا 
سید از عقب به اتاق رییس گمرک رفتیم. 
معرفی  زیادی  القاب  با  را  سید  آقا  من 
کردم، آقای سید توضیح داد که ۱۰۰ نفر 
زن و مرد و بچه این وقت شب ناراحتند 
و خواهش نمود که اجازه مرخصی دهد. 
رییس گمرک که اوقاتش تلخ بود گفت 
نمی شود. آقا سید قسمش داد که سر جدم 
بگذار برویم. مردک تا آمد من و من کند، 
برداشت  از سرش  را  آقا سید عمامه اش 
که به زمین بزند،  من از دستش قاپیدم! 
رییس گمرک رنگش مثل گچ سفید شده 
بود، بلند شد دست آقا را بوسید و معذرت 
اتاق  از  ببرید.  تشریف  گفت  و  خواست 
رئیس گمرک بیرون آمدیم. من و آقای 
سید مدتی با هم خندیدیم و رفیق شدیم.

***
از  بعد  کمی  کردیم  حرکت  آنجا  از 
گفت  و  ایستاد  آب  وسط  قایق  حرکت، 
این جا سرحد ایران است و ما جلوتر حق 
که  آب  گفتم وسط  او  به  برویم.  نداریم 
نمی توانیم پیاده شویم گفت من نگفتم 
پیاده شوید نگاه کنید چراغی که نزدیک 
می شود قایق ایرانی است که شما را به 
خرمشهر خواهد برد. قایق ایرانی رسید، 
قایق ران یک کلمه فارسی بلد نبود، از او 
پرسیدم انگلیسی بلدی؟ گفت بله گفتم 
جا  این  که  می گوید  راست  ما  قایق ران 
سرحد است و جلوتر نمی تواند بیاید، گفت 
بله راست می گوید و به همین جهت من 
آمدم شما را ببرم. چاره ای نبود، همه به 
آن قایق سوار شدیم. اشکال این بود که 
قایق باری همراه نیاورده بود و مجبور شدیم  
بارها را در همان قایق موتوری جا دهیم. 
قایق آنقدر سنگین شده  بود که لبه آن 
فقط 5ـ  ۴ سانتی متر با آب فاصله داشت. 
برای گذشتن از گمرک ایران من پیشنهاد 
بدهد که  تومان  کردم هر مسافری یک 
تشریفات آنجا را هم بدون معطلی انجام 
دهیم. برای جمع کردن پول من و سید 

محترم فانوس به دست روی لبه قایق راه 
می رفتیم که چندین مرتبه نزدیک بود به 
آب بیافتیم. به سراغ هرکس که می رفتیم 
برای این که یک تومان بی قابلیت را ندهد 
خودش را به خواب زده بود که ما با جار و 
جنجال و تکان دادن شانه و دست، آنها را 

بیدار می کردیم.
***

بود  شب  نیمه  از  بعد  سه  حدود 
مسافرها  از  رسیدیم.  خرمشهر  به  که 
بمانند.  قایق  در  همگی  کردیم  خواهش 
گذرنامه هایشان را به ما بدهند تا بدون سر 
و صدا تشریفات را انجام دهیم. روی سابقه 
قبلی ) گمرک عراق( همگی قبول کردند. 
من و آقا سید فانوس به دست به اتاق مأمور 
گمرک رفتیم. تعداد گذرنامه ها ۱5 ـ ۱۰ 
عدد بیشتر نبود. بیشتر مسافرین از جمله 
مأمور  بودیم.  پاسپورت  بدون  نویسنده 
گمرک گذرنامه ها را گرفت و برای بازرسی 
به طرف قایق آمد. در تاریکی نگاهی به قایق 
انداخت و گفت: این همه آدم همین چند 
گذرنامه؟ برش گرداندم به طرف اتاقش و 
گفتم آقا، اینها هر کدام 8ـ  ۷ تخم و ترکه 
دارند که در یک گذرنامه هستند و صد 
تومان هم گذاشتم توی دستش. گذرنامه ها 

را مهر کرد و دستور تخلیه داد.
چون زمان جنگ کنار اسکله خرمشهر 
حوضچه هایی برای تعمیر قایق های جنگی 
ساخته بودند عالوه بر آن ارتفاع خشکی 
به زحمت  بود. خیلی  از سطح آب زیاد 
مجبور  مسافرین  کردیم.  تخلیه  را  اثاث 
که  حوضچه ها  بین  باریک  راه  از  بودند 
کمتر از یک متر عرض داشت با احتیاط 
تخلیه  مشغول  که  ماهمین طور  بگذرند. 
معلوم  برخاست.  مهیبی  صدای  بودیم 
شد مسافری در آب افتاده. من اول شک 
عمه  زدم  فریاد  باشد،  پیرم  عمه  کردم 
جان، خوشبختانه جواب داد. بعداً همگی 
را در  افتاده  به آب  کمک کردند مسافر 
شانه ای  چهار  قامت  بلند  مرد  آوردند. 
اهل آذربایجان پالتو به تن بود که پس از 
خروج از آب  یک کلمه با هیچ کس صحبت 
نکرد و به راهش ادامه داد در حالی که 
به  از بدنش می ریخت. چون حادثه  آب 
خیر گذشته بود باعث خنده سه بعد از 

نیمه شب شد.
در آن وقت شب وارد مهمان سرایی 
شدیم. فقط یادم است سالن بزرگی بود و 
چندین سکوی بزرگ داشت. هر فامیلی 
قسمتی را اشغال کرد. نه آذوقه داشتیم 
نه آب، سیگارم هم تمام شده بود که بیش 
رفتم  داشتم.  احتیاج  آن  به  همه چیز  از 
در شهر همه جا بسته بود. نور ضعیفی از 
درز در چوبی دکانی به چشم می خورد 
در دکان را زدم گفتم سیگار داری گفت، 
سیگار اشنو دارم. گفتم بده، چون در آن 
موقع نوع سیگار برایم بی تفاوت بود. سؤال 
هیچی  گفت  داری،  کردم خوراکی چی 
ندارم. آن شب را همه گرسنه خوابیدیم.

اهواز  به  اتومبیل  با  شب  آن  فردای 
رفتیم که با قطار به تهران عزیمت نماییم، 
به  قطار مسافری  تاریخ  آن  در  نظرم  به 
خرمشهر نمی رفت. همان روز به ایستگاه 
راه آهن مراجعه کردیم که راهی برای خرید 
بلیت پیدا کنیم. چون جمعیت زیاد بود و 
بیشتر قطارها در اختیار ارتش متفقین بود 
با افسر مربوطه مذاکره کردیم گفت همگی 
باید ساعت ۴ صبح برای خرید بلیت بیایید 
و هر مسافر فقط می تواند بلیت خودش را 
بخرد نه برای کسی دیگر. همه مسافرین 
از  ایستادیم  خط  به  صبح   ۴ ساعت  در 
تمام آن جمعیت فقط به من که کراواتی 
به  فروختند،  بلیت درجه سه  بودم یک 
بقیه مسافرین بلیت درجه ۴ دادند، یعنی 

مسافرت در واگن مسقف باری.
را  در ساعت معین همسفرهای خود 
در واگن مخصوص بار که آنرا با پتو فرش 
کردیم و اثاث را اطراف آن چیدیم سوار 
کردیم من تنهایی به واگن درجه سه رفتم. 
چشمتان روز بد نبیند، واگنی که فقط 
ظرفیت ۴۰ ـ 3۰ نفر داشت، بیش از 8۰ 
ـ ۷۰ نفر از سر و کول هم باال می رفتند 
کریدور  از  من  می کردند.  دعوا  هم  با  و 
دیگری  واگن  به  و  کردم  حرکت  قطار 
رفتم که کاماًل خالی از مسافر بود. از آن 
واگن به واگن دوم رفتم. آنهم خالی بود، 
تعجب کردم تا خواستم در یکی از کوپه ها 
بنشینم افسر انگلیسی پیش آمد و با داد و 
بیداد گفت: اینجا چه می کنی؟ گفتم در 
آن واگن جا نیست آمدم این جا بنشینم. 
فریاد زد این واگن ها مخصوص سربازان 
است و ورود اشخاص متفرقه ممنوع است، 
فوراً برگرد، فحش آبداری هم نثار ما کرد.
آنقدر وضع جا در واگن درجه سه بد 
بود که من در اولین ایستگاه پیاده شدم 
چهار  درجه  واگن  در  همسفری ها  به  و 
پیوستم که به مراتب راحت تر بود. ولی 
در هر ایستگاهی که قطار می ایستاد سیل 
جمعیت برای سوار شدن حمله می کرد و 
ما تا آنجا که ممکن بود ممانعت می کردیم 
چون تقریباً جای نفس کشیدن در واگن 
نمانده بود. آن شب را تا صبح نخوابیدیم 
ولی با وجود جای تنگ و جنگ و دعوا 
خالی از تفریح هم نبود. صبح به ایستگاه 
تهران رسیدیم و سفر جنجالی و پرماجرای 

دو ماهه را پشت سر گذاشتیم.
)پایان(

رضا رهبر

داستان یک سفر پرماجرا به عتبات )۲(
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از  تنها فردی  او  نظرم مجسم  است. 
خاندان بزرگ پدری من )مصباح( بود 
که از بزرگ و کوچک، از قوم و خویش 
تنی و ناتنی، شیفته اش بودند و در عین 

حال از او بی اندازه حساب می بردند.
و  کودکان هم سن  ما  هنگام  آن  در 
سال دو خانواده مدام در حال شیطنت 
لذت  و  می کردیم  بپا  آتش  بودیم؛ 
از تشر و تنبیه هیچکس  می بردیم و 
نمی ترسیدیم. اما هنگامی  که عموجان 
مصباح زاده از کار به خانه باز می گشت 
خود  جای  بر  خبردار،  نظامیان،  مثل 
لبخند  با  او  تا  می ماندیم  بی حرکت 
شیرین و چهره جذاب و دوست داشتنی، 
فرمان آزادباش صادر کند. این مهر و 
عالقه توأم با احترام را در طول بیش از 

هفتاد سال شاهد بوده ام.
و  کیهان  به  کمتر  یادنامه  این  در 
فعالیت های روزنامه نگاری دکتر اشاره 
خواهم کرد؛ آنهایی که با او از نزدیک 
کار کرده اند بهتر گفته اند  و نوشته اند. 
شگفت انگیز است که در کادر تحریریه 
و سایر بخش های »امپراتوری کیهان«، 
گوناگون  خوی  و  ُخلق  با  کارکنان 
بسیار  مسلکی  و  عقیدتی  ویژگی  و 
تا راست  از طیف چپ چپ  متفاوت، 
راست او را دوست می داشتند، گرچه 
اغلب با هم نمی ساختند و حتی جنگ 
و جدل می کردند؛ اما همگی »دکتر« را 
از صمیم قلب دوست داشتند و برایش 
احترام خاص قائل بودند. آیا این منحصر 

به یک انسان عالیقدر نیست؟
مصطفی خان در ۲۷ آذرماه ۱۲8۷ 
جهان  به  دیده  تهران  در  خورشیدی 
و متوسطه  ابتدایی  گشود. تحصیالت 
را یکی دو سالی در شیراز و بقیه را در 
تهران ادامه داد و دو سال آخر دبیرستان 
یعنی کالس  کرد،  یکی  دو کالس  را 
را  دارالفنون  متوسطه  ششم  و  پنجم 
در یکسال گذراند و به همین مناسبت 
مصباح الدیوان  عبدالرحمن  پدرش 
برایش لوحه ای طالیی سفارش دادند که 
در آن نام فرزندش را مصباح زاده حک 
کرده بود. از این رو، پس از سال ها که 
در زمان رضاشاه همه شناسنامه گرفتند 
و نام خانوادگی تعیین کردند، مصطفی 
خان و دو تن از خواهران کوچکترش 
شناسنامه را به نام مصباح  زاده گرفتند 
بزرگ،  پدر  خانواده ی  افراد  سایر  و 

»مصباح« ماندند.
یعنی  من  پدربزرگ  دوران،  آن  در 
پدر دکتر با قوام الملک شیراز که عمال 
داشت  را  فارس  استان  مقام  باالترین 
کار می کرد. دکتر با پسر های قوام، علی 
و محمد، همبازی و همکالس بود؛ این 
پایان دوره دبیرستان  از  نفر پس  سه 
برای ادامه تحصیل به بیروت رفتند و 
در آنجا عموجان زبان فرانسوی خواند 
در  را  دانشگاهی  تحصیالت  سپس  و 
پاریس  در  سوربن  معروف  دانشگاه 
گذراند و دو برادر قوام زبان انگلیسی 
خواندند و برای تحصیالت دانشگاهی 
لندن رفتند. همانگونه که همگان  به 
می دانند، علی قوام به دستور رضاشاه 
همسر واالحضرت اشرف شد  و چندی 
ارتباط  انتشار روزنامه کیهان در  بعد، 
دوستی دکتر مصباح زاده با علی قوام 

آغاز گردید.
دکتر مصباح زاده با عنوان دانشجوی 
ممتاز در رشته حقوق جزا از دانشگاه 
سوربن، دکترا گرفت و به همین خاطر 
از سوی جامعه ملل )پیش از سازمان 
ملل متحد( برای یکسال بورسیه گرفت 

و به پژوهش پرداخت.
در زمستان ۱3۱5 پس از بازگشت به 
تهران به سمت قاضی در دادگستری 
نوین ایران منصوب شد. سازمان مدرنی 
که به تازگی و به همت و کوشش علی 

گزیده ای از 
یادمانده ها؛ 

در پانزدهمین 
سالگرد 

درگذشت 
عموی 

بزرگوارم 
دکتر مصطفی 
مصباح زاده 

)بخش یک(

کمتر  یادنامه  این  =در 
فعالیت های  و  کیهان  به 
اشاره  دکتر  روزنامه نگاری 
با  که  آنهایی  کرد؛  خواهم 
کرده اند  کار  نزدیک  از  او 
نوشته اند.  و  گفته اند   بهتر 
شگفت انگیز است که در کادر 
بخش های  سایر  و  تحریریه 
»امپراتوری کیهان«، کارکنان 
و  گوناگون  خوی  و  ُخلق  با 
مسلکی  و  عقیدتی  ویژگی 
بسیار متفاوت، از طیف چپ 
را  او  راست  راست  تا  چپ 
گرچه  می داشتند،  دوست 
و  نمی ساختند  هم  با  اغلب 
حتی جنگ و جدل می کردند؛ 
اما همگی »دکتر« را از صمیم 
قلب دوست داشتند و برایش 
احترام خاص قائل بودند. آیا 
انسان  یک  به  منحصر  این 

عالیقدر نیست؟
دکتر احمد مصباح - شبی بی مهتاب 
و پرستاره، بر روی رختخوابم در پشه بند 
خانه پدری، شیرجه رفتم. آنشب هم 
مانند شب های دیگر تابستان تهران، به 
آسمان خیره شده و به دنبال ستارگان 
دو  ناگهان  می گشتم،  عالقه ام  مورد 
نور رقصان در آسمان آبی صاف  لوله 
پدیدار شدند، ترسی لذت بخش وجودم 
وحشت  از  پر  صدایی  با  فراگرفت،  را 
فریاد زدم این چیست؛ برادرم محمد 
از رختخواب کناری من گفت: اینها دو 
نورافکن هستند که هواپیمای دشمن را 
ردیابی می کنند و ادامه داد که نیروهای 
متفقین در صدد حمله هوایی به ایران 
هستند و تصمیم دارند ما را بمباران 
کنند. جنگ است جنگ است! دیگر  
به  و  نشنیدم  را  او  حرف های  دنباله 

خواب فرو رفتم.
خورشید  برآمدن  از  پس  بامدادان 
همه اعضای دو خانوار خانه پدری را، 
عموجان گرد هم فرا خواند. بر خالف 
روزهای دیگر لبخند شیرین و مهربان 
همیشگی را بر چهره نداشت و با صدای 
لرزان گفت »هرچه زودتر دست و پای 
خود را جمع کنید با درشکه به باغچه ام 
در نیاوران می رویم هر آن ممکن است 

تهران را بمباران کنند.«
روز  آن  و  بودم  ساله  شش  من 
ننگین فراموش نشدنی، سوم شهریور  
ایران  تاریخ  در  روزی که   ۱3۲۰بود؛ 

تلخ و ناگوار است.
اصال  را  آنروز ها  دیگر  رویدادهای 
به یاد نمی آورم اما به خاطر دارم که 
دیگر،  روز  چند  نشد.  بمباران  تهران 
همه خانواده، مادربزرگ، مادر، برادر و 
خواهر ها روانه شیراز شدیم .شیراز شهر 
مادری من است و بجز من که در تهران 
به دنیا آمده بودم، سایر افراد خانواده ام 
آنجا  به  بودند.  شیراز  اهل  همگی 
می رفتیم تا پس از چندی به شادروان 
پدرم  حسن مصباح که برای گشایش 
ماموریت  الر  شهر  احوال  ثبت  اداره 

داشت بپیوندیم.
چند روزی که در شیراز بودیم به من 
محبت  مورد  و  گذشت  خیلی خوش 
دایی و خاله و خاله زاده های هم سن و 
سال برادر و خواهر هایم  قرار گرفتیم. 
هرچند در شیراز هم  سخن از احتمال 
حمله هوایی بود و دایی جان حبیب اهلل 
می گفت: »اگر الزم باشد به ملک پدری 

در تاج آباد خواهیم رفت«.
دنباله ماجرا فعال بماند…

برگردیم به دو سه سال پیش از واقعه 
شهریور بیست.

عموجان دکتر مصطفی  مصباح زاده 
در میانه زمستان ۱3۱5 پس از دریافت 
مدرک دکترای حقوق با درجه ممتاز 
از دانشگاه سوربن پاریس  به ایران باز 
می گشت. هنگام ورود او به تهران من 
دو ساله بودم و هیچ به یاد ندارم و برادرم 
که سه سال بزرگتر از من بود می گفت 
پدر بزرگ در آستانه در ایستاده بود که 
ناگهان اتومبیلی سر کوچه فقیه الملک 

در خیابان عین الدوله می ایستد.
پدر بزرگ به برادر می گوید، مش قنبر 
را صدا کن گوسفند قربانی کند. دکتر 
مصطفی مصباح زاده، جوان خوش سیما 
اما بدون آگاهی پیشین و انتظار ناگهان  
در حیاط خلوت ظاهر می شود. خواهر ها 
از دیدن غیرمنتظره او  جیغ می زنند و 

مادر غش می کند.
دو سه سال پس از بازگشت عموجان 
در  پدرم  می آورم.  یاد  به  خوب  را 
ماموریت اهواز بود و عموجان نخستین 
مردی است که چهره مهربان و خندانش 
از همان هنگام بطور روشن و شفاف در 

با موفقیت  و  بنیان گرفت  اکبر داور  
شگفت انگیزی گسترش می یافت.

در همان چهار پنج سالگی  به خوبی 
روزی را به یاد دارم که عموجان لباس 
افسری به تن دارند، که برای ما کودکان 

ابهت خاصی داشت.
سال ها گذشت و همواره برای من معما 
بود که چگونه با قضاوت در دادگستری 
و همزمان تدریس در دانشکده حقوق، 
ناگهان عموجان به خدمت نظام وظیفه 

رفت؟!
یکشب  گذشت؛  سال  هفتاد  حدود 
در خانه خود در جنوب کالیفرنیا پس 
از صرف ته گیالسی شراب، از او که در 
سن نود و پنج سالگی بود، علت ناگهانی 
او  و  پرسیدم  را  وظیفه  نظام  خدمت 

اینگونه پاسخ داد:
»یکروز صبح، رئیس من که قاضی 
عالیرتبه ای بود به من گفت: خبر بسیار 
خوبی برایت دارم، اگراین ماموریت را 
قبول کنی و انجام دهی، نردبان ترقی 
این  کرد؛  خواهی  طی  سرعت  به  را 
کار قبول مسئولیت دادستانی دادگاه 

معروف 53 نفر است«.
شرح فعالیت گروه سوسیالیستی 53 
در اینجا میسر نیست و از بحث ما خارج 
است ولی الزم است که اشاره کوتاهی 
داشته باشم. سال های پیش از جنگ 
سوسیالیستی  افکار  موج  دوم  جهانی 
بین جوانان اروپا به ویژه کشور آلمان 
گسترش یافت و دکتر تقی ارانی جوانی 
بسیار باهوش که تحت تاثیر این جنبش 
نو قرار داشت به ایران آمد و به تدریس 
در دانشگاه و انتشار کتاب ها و مقاله های 
سیاسی و اجتماعی پرداخت. گروهی 
او  آثار  و  افکار  شیفته  دانشجویان  از 
این گروه دولت آن  گردیدند. فعالیت 
زمان را بسیار نگران کرد. پنجاه و سه نفر 
از سران گروه به سرپرستی دکتر ارانی 
زندانی شدند و دادگاه در آستانه تشکیل 
بود که قاضی جوان و آزادیخواهی چون 
دکتر مصباح زاده را تشویق می کردند 
او  که که دادستانی دادگاه را بپذیرد. 
این شغل را بر نتابید و برای رهایی از 
این ماموریت، خود را به نظام وظیفه 

معرفی کرد.
نکته بسیار جالبی در دوران خدمت 
وظیفه دکتر شنیدنی است. او می بایست 
نظامی   مشق  تعلیم  که  بامدادان  در 
می کنند به سروان فرمانده گروه احترام 
نظامی  بدهد و در همان زمان بعد از 
ظهر به افسران ارشد ارتش حقوق جزا 
بیاموزد. رابطه استاد و دانشجو یعنی 
مشکل  سرلشکر  و  سرتیپ  و  ستوان 
که  آورد  همراه  به  آنجا  در  بزرگی 
هیچکس در ستاد ارتش نمی توانست 
بین  احترام  ادای  چگونگی  مورد  در 
استاد و دانشجو تصمیم بگیرد. ناچار 
موضوع را به عرض رضاشاه می رسانند؛ 
رضاشاه می گوید »به این افسر جوان 
استاد خطاب کنید.« از آن پس صبح ها 
نظامی   سالم   باالتر  نظامیان  به  او 
می داد و عصر ها افسران عالیرتبه به این 
جوان ظریف و الغراندام، ادای احترام 
می کردند و هنگام ورودش به کالس، 

برپا می دادند.
برگردیم به شهریور ۱3۲۰ و مسافرت 
که  پدر  به  پیوستن  و  الر  به  خانواده 

ماموریت تاسیس اداره ثبت را داشت.
من در اوایل مهرماه، در آستانه هفت 
سالگی به دبستان رفتم. چند روزی هم 
دیرتر از شاگردان دیگر و برایم دو مشکل 
بزرگ آشکار شد. نخست گویش های 
و  نمی فهمیدم  درست  را  محلی  زبان 
مهم تر از آن به سبب  ضعف مادرزادی 
سیاه،  تخته  دیدن  دشواری  و  بینایی 
حروف را درست نمی دیدم به ویژه اینکه 
مرا در ردیف های آخر  کالس نشانده 

بودند و کسی متوجه این دشواری نبود. 
البته پدر و مادر در همان زمان مرا برای 
آزمایش چشم نزد پزشک شهر بردند 
که بی فایده بود. به هر جهت در تمام 
دوران تحصیل و زندگی با این ژن ناقص  
بینایی روبرو بوده و هستم. خدا را شکر 

که توانسته ام تا کنون زندگی کنم.
و اما چند کلمه از جنگ و فقر بگویم. 
در کوتاه زمان متفقین ایران را تسخیر 
کردند و شوروی از شمال و انگلیس و 
پس از چندی آمریکا از غرب و جنوب به 
سوی تهران روانه شدند. از دریای خزر 
تا خلیج فارس، راه آهن سراسری در  
اختیار نظامیان بیگانه قرار گرفته بود و 
مسافران ایرانی در درجه سه روی کف 

ترن می نشستند.
نبود  بد  الر  در  ما  خانواده  زندگی 
آزار  کودکی  همان  در  را  ما  آنچه  اما 
می داد فقر و گرسنگی اهالی شهر بود. 
نفره  پانزده  ده  گروهی  شب  و  ظهر 
و  نان  لقمه ای  برای  مستمند  افراد  از 
ورودی  درب  برابر  در  گرسنگی  رفع 
یا  و  اداره ها  رؤسای  دیگر  یا  ما  منزل 
مادربزرگم   . می ایستادند  متموالن 
آب چلوی صاف کرده را که  می گفت 
آنها  خالی  کاسه  به   است  مغذی 
می ریخت. انگلیسی ها اسکناس ایرانی 
سربازان  اختیار  در  و  می کردند  چاپ 
خودشان برای خرید نیازمندی ها قرار 
اوضاع کنونی  می دادند؛ درست شبیه 
چاپ  اسکناس  می توانند  تا  که  ایران 

می کنند و  گرانی بیداد می کند.
ارتباطی  وسیله  تنها  دوران،  آن  در 
در شهرستان الر با خارج،  فقط از راه 
پست و تلگراف بر قرار بود هر هفته یا 
هر دو هفته یکبار ،” غالم پست” یعنی 
مامور پست ، با بسته های نامه و مکاتبات 
اداری به الر می آمد و توزیع میکرد و از 

تلفن و رادیو خبری نبود.
در همان دوران، بین دکتر مصباح زاده 
و پدرم نامه های زیادی رد و بدل می شد. 
اغلب پدر سر سفره شام اوضاع کشور 
بازگو  و رویدادهای جنگی را برای ما 
می کرد؛ هر از چندی نیز از محتوای 

نامه های برادر جوان ترش می گفت.
دو موضوع را از زمان کودکی  خوب 
به یاد دارم؛ نخست اینکه دکتر در میانه 
سال ۱3۲۱ )هنگامی که هنوز ایران در 
تصرف بیگانگان بود(  تصمیم خود را 
برای انتشار روزنامه به اطالع پدر رساند 
و پدر که هنوز در فکر دوران رضاشاه 
و مشکل سانسور مطبوعات بود او را از 
این کار »خطرناک« بر حذر می داشت  و 
دکتر  به او پاسخ  می داد که اوضاع عوض 
شده و اکنون مطبوعات آزاد  شده اند.

برای  دکتر  تصمیم   دیگر،  موضوع 
نامزدی انتخابات مجلس شورای ملی 
بندرعباس  بود.  بندرعباس  شهر  از 
شهریست که پدربزرگ یکصدو چهل و 
پنج سال پیش  مدتی در آنجا حاکم بود 
و در قلع و قمع راهزنان و آشوبگران به 
موفقیت هایی دست یافته و بطور کلی 
ویژه  به  و  بندرعباس  مردم  محبوب 
اوزی  های سنی مذهب مقیم آنجا بود. 
اوز دهکده ای در نزدیکی الر و زادگاه 
پدربزرگ من عبدالرحمن مصباح است 
به سبب شجاعت  دهکده  همان  از  و 
و دلیری و ویژگی های خاص رهبری، 
دست  به  را  آنجا  حکومت  مدیریت 

گرفته بود.
همانگونه که همه می دانیم، روزنامه 
فقید  با کمک محمدرضا شاه  کیهان 
گردید  منتشر  روزانه  سال ۱3۲۲  در 
که شرح آن، موضوع این نوشتار نیست 

چون بسیار گفته اند و نوشته اند.
به دنبال تالش های دکتر مصباح زاده 
از  ملی  شورای  مجلس  وکالت  برای 
بندرعباس، پدر از وزارت دادگستری به 

وزارت کشور منتقل گردید و در سال 
۱3۲۲ فرماندار بندرعباس شد.

در اینجا برای نشان دادن کوشش های 
غیرمطبوعاتی و سودمند عموجان در 
بندرعباس، بخشی از مطالب پانزده سال 
پیش خود را در فصلنامه بسیار وزین 
منتشر  لس آنجلس  در  که  »ره آورد« 

می شود  نقل می کنم:
»بندرعباس شهری است که از یکصد 
سال پیش مورد توجه خانواده ما بوده 
است در دوران هرج و مرج قاجار چند 
بار پدر بزرگ نگارنده یعنی پدر دکتر 
در  و  این شهر شد  مصباح زاده حاکم 
مردم  رفاه  و  شهر  این  امنیت  ایجاد 
بسیار کوشید و توفیق یافت. پدر من 
حسن  مصباح زاده،  دکتر  برادر  یعنی 
مصباح در بحبوحه جنگ جهانی دوم 
فرماندار بندرعباس شد و خانواده ما به 
آنجا رفت. از زبان پیرمردهایی که خود 
شاهد و ناظر حکومت پدربزرگ بودند 
داستان های بسیار در ستایش شجاعت، 
رشادت و میهن پرستی او شنیده ام که 
در برقراری امنیت در این شهر بندری 
در زمان جنگ اول جهانی نقش بسزایی 

داشته است.
دکتر   ۱3۲۲ -۲3 سال های  در 
مصباح زاده کاندیدای نمایندگی مجلس 
از بندرعباس بود که با مخالفت کنسول 
انگلیس مواجه گردید. من در نه سالگی 
از ایوان باغ فرمانداری و محل سکونت 
خانواده که در باالی اداره فرمانداری قرار 
داشت، شاهد و ناظر گفتگوی کنسول 
انگلیسی  پدر  بودم.  پدرم  با  انگلیس 
را  فارسی  کنسول  ولی  نمی دانست 
نسبتا خوب و با لهجه ای خاص که باعث 
تفریح ما بچه ها بود سخن می گفت را 
از پشت پرده اتاق گوش می دادم که از 
لهجه کج و کوله اش لذت ببرم؛ شنیدم 
کاندیدای  گفت  پدرم  به  کنسول  که 
عبداهلل  بندرعباس   از  وکالت  مابرای 
به  که  داد  پاسخ  پدر  است.  گله داری 
هر کس که مردم رأی دهند او خواهد 
و  معزول  پدر  ساعت   ۲۴ ظرف  بود. 
منتظرخدمت گردید و عبداهلل گله داری 
به وکالت انتخاب یا انتصاب شد. این 
بیست  گله داری  شادروان  را  موضوع 
و دو سال پیس در لس آنجلس تایید 
کرد و به من گفت انگلیس ها خانواده 
ما را خوب می شناختند و ترجیح دادند 
من وکیل شوم. خوانندگان کهنسال و 
میانسال مقیم  در لس آنجلس شادروان 
گله داری را به عنوان عاقد و امام جمعه 
در لس آنجلس می شناختند.  او بالفاصله 
بعد از جنگ جهانی دوم و پیش از اتمام 
دوره نمایندگی اش با همسر لهستانی 
دیار  این  مقیم  و  امد  آمریکا  به  خود 
ملی  فرمان  از  بعد  سال  گردید. چند 
شدن نفت، دکتر مصباح زاده در میان زد 
و خورد های شیعه و سنی به نمایندگی 
بندرعباس انتخاب شد که چند دوره 

ادامه داشت.
ملی  پرهیجان  سال های  با  همزمان 
ایران  شهر  دو  نفت  صنعت  شدن 
دارای لوله کشی آب آشامیدنی  تصفیه 
شدند؛ یکی شیراز که همراه با احداث 
به  هزینه ها  کلیه  نمازی  بیمارستان 
آن  در  که  نمازی  محمد  وسیله حاج 
هنگام بازرگان معتبر وتوانمند  مقیم 
دوم  و شهر  گردید  تامین  بود  آمریکا 

بندرعباس بود.
دکتر مصباح زاده  در آن هنگام وکیل 
بودجه  کمیسیون  مخبر  و  مجلس 
به گفته خودش دولت  بود و  مجلس 
را تحت فشار قرار داد و می گفت  تا 
بندرعباس  لوله کشی  طرح  هزینه  
کار  این  تا  و  بگنجانند  بودجه  در  را  
انجام نشود، از تصویب بودجه آن سال 
جلوگیری خواهد کرد. در عین حالی 

بودجه  توان  در  طرح  این  هزینه  که 
دولت نبود ولی دکتر  پافشاری خود را 
برای طراحی و عملیات اجرایی آبرسانی 
بندرعباس ادامه می داد. چون اختالف 
بین طرفین حل شدنی نبود دولت به 
شاه شکایت می کند و شاه مصباح زاده 
را می خواهد و به اعتراض به او می گوید  
از زبان خود دکتر( »حاال وکیل شدی 
که چوب الی چرخ کار دولت بگذاری؟« 
در مقابل اعتراض شاه دکتر مصباح زاده 
به آرامی  شیشه کوچکی را که در آن 
کرم بلندی در الکل غوطه ور بود به شاه 
نشان می دهد و می گوید: »قربان، این 
کرم پیوک نام دارد که به سبب آلودگی 
آب آشامیدنی در بدن بسیاری از اهالی 
بندرعباس به وجود آمده و رشد کرده 
تمام  اگر  بیرون می آورد که  به  و سر 
کرم از بدن خارج نشود در بدن ایجاد 
عفونت می کند.« شاه پس از توضیحات 
دکتر مصباح زاده به قدری متاثر می شود 
که کمبود بودجه دولت برای آبرسانی 
به شهر بندرعباس را از ناحیه ) ناحیه 
کوهستانی پنجاه کیلومتری ( از حساب 
شخصی خود تامین می کند« )ره آورد 

بهار ۱38۶ شماره ۷8 صفحه ۲۶۶(.
از پدر دکتر یاد شد؛ درباره پدربزرگ 
ما کمتر نوشته و گفته اند یا من ندیده ام. 
کتابی به نام »دلگشای اوز« توسط حاج 
محمد هادی کرامتی  با مقدمه استاد 
باستانی پاریزی در سال ۱333 چاپ شد.
پدر  مصباح  عبدالرحمن  باره  در  او 
دکتر، پس از ذکر تمجید و تعریف که به 
سبک نگارش زمان قاجار شبیه است و 
به عنوان »شرح حال میرزا عبدالرحمن 
خان مصباح الدیوان« در صفحه ۱88 
پس از چندین خط نظم و نثر  پیرامون 
دلیری و شجاعت و لیاقت او می نویسد 
از جانب اعلیحضرت شاهنشاه ایران )به 
فرمان  ناصرالدین شاه(  نگارنده  گمان 
حکمرانی بندرعباس و لنجه )لنگه(  و 
این  شد.  صادر  افتخارش  به  مضافات 
قسمت را از کتاب »دلگشای اوز« نقل 

می کنم:
»لذا با کوکبه اقبال و اجالل و بظاهر  
بندرعباس که اولین بندر معروف خلیج 
فارس است در حالیکه اسباب پذیرایی از 
هر حیث آماده و مهیا شده بود و جمع 
کثیری از اعیان بلد و وجوه تجار محترم 
برای استقبال حاضر بودند و جمعی از 
رعایای داخله و هیئتی از تجار خارجه 
در دو طرف جاده صف کشیده و همگی 
منتظر بودند که مرکب اقبال با یک عده 
سوار  همرکاب مخصوص و دستجاتی از 
عقب پیاده و سواره و بنه و اغراق با یک 
عده سوار وارد شد. همین که کوکب 
اجالل  با تیپ سوار محاذی صفوف و 
در مقابل زمره اعیان و هیئت تجار رسید 
فی الفور در آنجا مکثی کرد و تجار به 
مقام  سالم و خیرمقدم آمده  و از همگی 
احوالپرسی نمود و به طرف کاله فرنگی 

که مقر حکمرانی است رهسپار شد«.
در  چنان  الدیوان  مصباح  می گویند 
ایجاد نظم و امنیت بندرعباس و توابع 
موفق بود که موجب نگرانی انگلیسی ها 
کشتی  یک  کاپیتان  روزی  می گردد. 
مسافری مجلل عبدالرحمن مصباح را 
و  غذا  برای صرف  که  می کند  دعوت 
لنگر  بندعباس  در  که  کشتی  بازدید 
انداخته بود برود. او همراه جوانی به نام 
فضل اهلل که خدمتگذار ویژه اش بود به 
عرصه کشتی می رود و پس از صرف 
اغذیه و مشروبات فراوان قصد بازگشت 
می گوید  لبخند  با  کاپیتان  می کند. 
چندی میهمان ما خواهی بود. از پنجره 
که  می نماید  مشاهده  و  می کند  نگاه 
فرسنگ ها دور از شهر است و کشتی 
به سرعت در خلیج فارس پیش می رود. 
پس از مدتی  او را در بندر بمبئی در  
هندوستان رها می کنند . احتماال مدتی 

مراقب او بودند.
آنچه من  شنیده ام این است که پس 
هندوستان  در  سرگردانی  سال  دو  از 
با حالی پریشان  بدون هیچ پولی در 
جیب با فضل اهلل به ایران باز می گردد 
و احتماال از آن هنگام کار  حکومتی 
را رها می کند و نخست به تجارت و 
بعد  سال ها  می پردازد.  زراعت  سپس 
که پدربزرگ اتومبیل سواری می خرد 
فضل اهلل راننده وی می گردد. فضل اهلل 
خان در کهنسالی خود و نوجوانی من 
به درجه هم ردیف ستوان سوم، رئیس 
راهنمایی و رانندگی شهر شیراز بود و 
رانندگان کامیون او را »آقای متخصص« 

می خواندند.
دنباله مطلب را در شماره دیگر کیهان 

لندن خواهید خواند.
*دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار 
در خرداد سال  لندن  کیهان  مؤسسه 
۱3۲۱ و مؤسس کیهان لندن در خرداد 
۱3۶3، روز ۴ آذر ۱385 در سن دیه گو 

کالیفرنیا درگذشت.

دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار مؤسسه کیهان
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تحریم شش فرد و یک شرکت ایرانی 
به اتهام اخالل در انتخابات آمریکا؛

 سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی: از روی 
استیصال و فرافکنی است!

حسین  محمد سید  =
د  سجا  ، ظمی سی کا مو
مصطفی سرمدی،  کاشیان، 
شمی  ها ی  مهد سید 
طغرلجردی و حسین اکبری 
کردن  هک  طریق  از  نوده 
اطالعات یک وبسایت ایالتی 
برای ایجاد اختالف و تضعیف 
اعتماد شهروندان آمریکایی 
ایاالت  انتخابات در  به روند 
متحده اقدام به ارائه اطالعات 

نادرست می کردند.
وزارت  نیه  بیا =طبق 
هدایت  آمریکا  خزانه داری 
شرکت  را  اقدامات  این 
نت  »ایمن  ایرانی  سایبری 
داشته  برعهده  پاسارگاد« 
که متعلق به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است و قبال 
با نام »نت پیگرد سماوات« 
تحت تحریم قرار گرفته بود!

=بر اساس برنامه »پاداش 
برای عدالت«، وزارت خارجه 
در  اطالعات  برای  آمریکا 
و  کاظمی  فعالیت های  مورد 
دالر  میلیون   10 تا  کاشیان 

پاداش در نظر گرفته است.
ه  د ا خطیب ز سعید  =
خارجه  وزارت  سخنگوی 
می گوید  اسالمی  جمهوری 
»این نوع فرافکنی ها از سوی 
دولت آمریکا بی اساس و در 
راستای فریب افکار عمومی 
این کشور ارزیابی می شود«.

خارجی  های  دارایی  کنترل  دفتر 
 )OFAC( وزارت خزانه داری آمریکا
پنجشنبه ۱8 نوامبر )۲۷ آبان( شش 
اتهام  به  را  ایرانی  یک شرکت  و  فرد 
تالش برای نفوذ و تٔاثیرگذاری در روند 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
تحریم ها  فهرست  در  آمریکا   ۲۰۲۰

قرار داد.
به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری 
نام های  به  نفر  شش  متحده،  ایاالت 
سیدمحمدحسین موسی کاظمی، سجاد 
کاشیان، مصطفی سرمدی، سیدمهدی 
هاشمی طغرلجردی و حسین اکبری 
اسالمی  جمهوری  حمایت  با  نوده 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تضعیف  و  اختالف  ایجاد  هدف  با 
روند  به  آمریکایی  شهروندان  اعتماد 
به  اقدام  متحده  ایاالت  در  انتخابات 
نادرست در شبکه های  اطالعات  ارائه 
اجتماعی و ارسال ایمیل های تهدیدآمیز 

و ویدئوهایی جعلی می کردند.
منتشر  آنها  که  جعلی  ویدئوهای 
اعتماد  تضعیف  برای  تالش  کردند 
رای دهندگان به انتخابات آمریکا بود و 
اینطور القاء می کرد که گویا شهروندان 
به  تقلبی  آرای  می توانند  آمریکایی 

صندوق بیاندازند.
خزانه داری  وزیر  معاون  آدیمو  والی 
آمریکا گفت این وزارتخانه با اقداماتی 
یکپارچگی  تضعیف  آنها  هدف  که 
متحده  ایاالت  انتخاباتی  سیستم های 

است مقابله خواهد کرد.
اوت  ماه  بین  گزارش،  این  اساس  بر 
۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۰ عوامل سایبری 
را  خود  آنالین  عملیات  ایران  رژیم 
وزارت  بیانیه  اجرا گذاشتند. طبق  به 

خزانه داری آمریکا، هدایت این اقدامات 
را شرکت سایبری ایرانی به نام »ایمن 
شده  داشته  عهده  بر  پاسارگاد«  نت 

است.
نام  با  قباًل  پاسارگاد«  نت  »ایمن 
شرکت »نت پیگرد سماوات« به دلیل 
پشتیبانی از سازمان جنگ الکترونیک 
و دفاع سایبری سپاه پاسداران انقالب 
قرار  آمریکا  تحریم   تحت  اسالمی 
دستگاه  می رسد  نظر  به  بود!  گرفته 
امنیتی جمهوری اسالمی در نامگذاری 
تالش  نیز  خود  عوامل  و  شرکت ها 
می کند با چرخش از نشانه های مذهبی 
و اسالمی به عناوین ایرانی و ملّی رد 
گم کند که از قرار معلوم این نیز نه 
در داخل و نه در خارج فایده ای ندارد!
آمریکا  دادگستری  وزارت  همزمان 
علیه سید محمدحسین موسی کاظمی 
صادر  کیفرخواست  کاشیان  سجاد  و 
»پاداش  برنامه  اساس  بر  است.  کرده 
برای عدالت« وزارت امور خارجه آمریکا 
برای اطالعات در مورد فعالیت های این 
دو فرد تا ۱۰ میلیون دالر پاداش در 

نظر گرفته است.
طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، 
با توطئه اطالعات محرمانه  افراد  این 
رأی دهندگان ایاالت متحده را از طریق  
یک وبسایت انتخابات ایالتی به دست 
آوردند و برای ترساندن آنها ایمیل های 

تهدیدآمیز ارسال می کردند.
دامیان ویلیامز دادستان ناحیه جنوبی 
نیویورک می گوید: »کاظمی و کاشیان 
مجری بخشی از یک توطئه هماهنگ 
به  ایرانی  هکرهای  آن  در  که  بودند 
انتخابات  به  اعتماد  تضعیف  دنبال 
ریاست جمهوری ایاالت متحده بودند 
اطالعات  به  دیگران،  همکاری  با  و 
رأی دهندگان دسترسی پیدا کردند و 
حتا ویدئویی ساختگی پخش کردند که 
ظاهراً افرادی در حال جعل برگه های 

رأی در خارج از کشور هستند.«
او افزود: »ایاالت متحده هرگز تالش 
بازیگران خارجی برای تضعیف انتخابات 
تحمل  را  خود  دموکراتیک  و  آزاد 
می کنیم  تالش  ما  کرد…  نخواهد 
کاظمی و کاشیان را به دست عدالت 

بسپاریم.«
این تحریم های تازه در شرایطی اعمال 
می شود که جمهوری اسالمی ایران و 
۱+۴ قرار است هشتم آذرماه مذاکرات 

وین را از سر بگیرند.
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
خارجه جمهوری اسالمی تحریم های 
جدید را »ادامه سیاست شکست خورده 
اقداماتی  و  ترامپ  حداکثری  فشار 
مشروعیت  فاقد  و  استیصال  روی  از 

دانست« و آن را محکوم کرد.
نوع  »این  است:  گفته  خطیب  زاده 
آمریکا  دولت  سوی  از  فرافکنی ها 
در  مداخله  طوالنی  سابقه  خود  که 
انحاء  و  اشکال  به  مختلف  کشورهای 
مختلف را دارد، بی اساس و در راستای 
فریب افکار عمومی این کشور ارزیابی 

می شود.«
گفتنی است با وجود همه اخالل های 
سایبری و تالش های البیگران جمهوری 
اسالمی که امید داشتند با رفتن ترامپ 
و سکونت جو بایدن در کاخ سفید دوباره 
شرایط دوران باراک اوباما برقرار شود و 
آمریکا به سرعت به برجام باز گردد و 
تحریم ها لغو شود، نه تنها هیچکدام از 
این انتظارات تا کنون که تقریبا یکسال 
از به قدرت رسیدن حزب دمکرات در 
ایاالت متحده می گذرد برآورده نشده 
بلکه سرنوشت توافق اتمی به شدت در 
ابهام است و تحلیلگران از هر دو طرف 

آینده ای برای آن نمی بینند.

مهیار ابراهیمی در دوران درمان در بیمارستان؛ عکس از کمپین 
حقوق بشر ایران

= مهیار ابراهیمی شکایتی 
بشر  حقوق  شورای  به  را 
ارائه  متحد  ملل  سازمان 
سوی»کمپین  از  که  کرده 
حقوق بشر ایران« در اختیار 
ای بی سی نیوز نیز قرار گرفته 
است. رویه شکایت به سازمان 
ملل متحد به افراد، گروه ها 
غیردولتی  سازمان های  یا 
که قربانی نقض حقوق بشر 
هستند،  حکومت ها  توسط 
یاری  آن  از  می دهد  اجازه 
که  زمانی  ویژه  به   بخواهند 
نقض  مسئول  که  حکومتی 
حقوق بشر است از هر اقدامی 

خودداری می کند.
عفو    سازمان  گفته  =به 
معترضان در 37  بین الملل، 
شهر ایران در هشت استان 
گفته  طبق  شدند.  کشته 
قشرهای  لملل،  بین ا عفو 
قلب  کارگران  و  تنگدست 
این اعتراض ها بودند که نشان 
می دهد این اعتراضات ناشی 
اجتماعی-  نابرابری های  از 
همچنین  بوده.  اقتصادی 
محالت و حومه های تنگدست 
اطراف شهر تهران بیشترین 
 98 آبان  در  را  مرگ  آمار 
داشتند. بطوری که دست کم 
163 تن از جانباختگان مستند 
شده توسط عفو بین الملل از 

این مناطق بوده اند.
فعال  فر  سپهری  =تارا 
حقوق بشر به ای بی سی نیوز 
اقتصادی  مشکالت  درباره 
گفته »همه اینها نکاتیست که 
می تواند جرقه های اعتراضات 
زیرا  کند  شعله ور  را  جدید 
جامعه ناامید است و وضعیت 
اقتصادی بسیار سخت است. 
این  به  نتواند  رئیسی  اگر 
مشکالت جواب بدهد، فکر 
از  بیشتر  مردم  نمی کنم 
روحانی به او فرصت بدهند.«

نیوز  ای بی سی  آمریکایی  تلویزیون 
در گزارشی به خیزش آبان ۹8 )نوامبر 
از  یکی  سرنوشت  و  ایران  در   )۲۰۱۹
معترضان مجروح پرداخته است. در این 
ابراهیمی،  مهیار  به سرنوشت  گزارش 
مورد  اعتراضات  آن  در  که  شهروندی 
اصابت گلوله مأموران امنیتی جمهوری 
اسالمی قرار گرفت، اشاره و با وی گفتگو 
شده است. مهیار ابراهیمی می گوید دیگر 
چیزی برای از دست دادن ندارد و به 
همین دلیل اکنون حرف می زند با اینکه 
می داند با این کار جان خود و خانواده اش 

را به خطر می اندازد.
این شهروند می گوید مقامات جمهوری 
به  شلیک  مسئول  تنها  نه  اسالمی 
وی هستند که بر اثر آن شنوایی یک  
انبوهی  و  داده  دست  از  را  گوش اش 
هزینه درمان برای وی به بار آورده بلکه 
مسئول دو سال آزار و اذیت خانواده اش 
هستند. همزمان وی از هر نوع فعالیت 

شغلی نیز باز مانده است.
جوان 3۱ ساله ایرانی می گوید: »من 
یک انسان هستم و حق زندگی دارم. من 
و خانواده ام فشارهای زیادی را تحمل 
کرده ایم ولی حاال بعد از دو سال سکوت 
خود را می شکنم به این امید که با کمک 
شما مردم عزیز بتوانم حقوق انسانی خود 

را پیگیری کنم.«
از  یکی  او  ابراهیمی می گوید،  مهیار 
ایرانیان بی شماری است که در اعتراضات 
گسترده دو سال پیش در سراسر کشور 
و  کشته شدگان  شمار  شد.  مجروح 
آسیب دیدگان بسیار است اما به دست 
آوردن آمار رسمی در ایران کاری بسیار 

دشوار است.
اکنون در  نیوز می نویسد،  ای بی سی 
سرکوب  و  آبان  اعتراضات  دوسالگی 
خونین آن، ایران خود را در برابر انبوهی 
و  اقتصادی  بحران های  و  مشکالت  از 
آن  که سبب  می بیند  مشابه  سیاسی 

اعتراضات شد. به گفته برخی تحلیلگران، 
کشور روی انبار باروت نشسته و موج 
جدیدی از تظاهرات می تواند دوباره به 
راه بیفتد که پاسخ به آن به همان اندازه 
می تواند وحشیانه باشد. به گفته ناظران 
حقوق بشر، ابراهیم رئیسی رئیس دولت 
سیزدهم جمهوری اسالمی که یک مالی 
افراطی و نزدیک به علی خامنه ای است 
در زمان آن اعتراضات رئیس قوه قضائیه 
بود. اعتراضاتی که سرکوب آن هزاران 
کشته و زخمی و زندانی به همراه داشت. 
ناظران حقوق بشر می گویند توانسته اند 
اطالعات بیش از 3۰۰ شهروند را که 
از دست  آن خیزش  در  را  خود  جان 

دادند، مستند کنند.
هادی قائمی مدیر اجرایی »کمپین 
ایاالت  در  مستقر  ایران«  بشر  حقوق 
جمهوری  »رهبری  می گوید:  متحده 
اسالمی نشان داده است که مسئولیت 
اقدامات غیرقانونی حکومت را نمی پذیرد. 
بر جامعه جهانی است که از بی اعتنایی 
و مصلحت جویی پرهیز کرده و از حقوق 

مردم ایران دفاع کند.«
جامعه  نیز  ابراهیمی  مهیار  مرجع 
بین المللی است. او شکایتی را به شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده 
که از سوی»کمپین حقوق بشر ایران« 
در اختیار ای بی سی نیوز نیز قرار گرفته 
ملل  سازمان  به  شکایت  رویه  است. 
متحد به افراد، گروه ها یا سازمان های 
غیردولتی که قربانی نقض حقوق بشر 
توسط حکومت ها هستند، اجازه می دهد 
از آن یاری بخواهند به  ویژه زمانی که 
حکومتی که مسئول نقض حقوق بشر 

است از هر اقدامی خودداری می کند.
مهیار ابراهیمی در شکایت نامه خود به 
سازمان ملل نوشته است: »در طول دو 
سال گذشته به دلیل ترس از این رژیم 
نکردم.  قضاییه  قوه  به  شکایتی  هیچ 
می ترسیدم زندگی من و خانواده ام را 
تهدید کنند یا به ما صدمه بزنند و به 

زندان بیندازند.«
تجارب  حاصل  نگرانی  و  ترس  این 
دردناک وی است. ابراهیمی  ۲۹ ساله 
بود که در شهرک کارگری »اندیشه« 
در خارج از تهران کارهای ساختمانی 
می کرد. وی مانند هزاران نفر دیگر در 
سراسر کشور به تظاهراتی پیوست که 
قیمت  شدید  افزایش  به  اعتراض  در 
بنزین شروع شد و خیلی زود به اعتراض 
و سیاست های  اقتصادی  علیه شرایط 
حکومت  پرهزینه ی  و  ماجراجویانه  

جمهوری اسالمی گسترش یافت.
جمهوری اسالمی برای ده روز اینترنت 
را قطع کرد و در سراسر کشور در شهرهای 
معترض به قلع و قمع معترضان پرداخت.
خانواده وی پس از آن سرکوب خشن 
به خاطر اینکه پسرشان به اعتراضات 
ابراهیمی  بودند.  نگران  بود  پیوسته 
می گوید وی در ۱۶ نوامبر که دومین روز 
تظاهرات بود به آن پیوست اما روز بعد با 
عذاب وجدان در خانه ماند تا اینکه شب 
دوباره به معترضان پیوست و همانوقت 

همه چیز در زندگی او تغییر کرد.
پایگاه  به  وقتی  می کند،  تعریف  او 
شبه نظامی  گروه  یک  که  بسیجی ها 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
است و به سرکوب های وحشیانه مشهور 
است، نزدیک می شد به جمعیتی پیوست 

که در حال شعار دادن بودند.
همزمان با اینکه جمعیت بیرون پایگاه 
بسیج شعار می دادند، برخی از اعضای 
تیر  زره پوش  در  و  بطور مسلح  بسیج 
هوایی شلیک کرده و گاز اشک آور پرتاب 
کردند. تا اینکه زنی از مهیار ابراهیمی 
دخترش  و  او  به  که  خواست  کمک 
کمک کنند تا از میان جمعیت خارج 

شوند. او به همراه آنان مسیر خیابان را 
در پیش گرفت.

ابراهیمی پس از کمک به آنان در حال 
عبور از خیابان بود که گلوله ای به سرش 
اصابت کرد. گلوله از گونه راستش عبور 

کرد و گوش راست او را سوراخ کرد.
اگرچه حکومت ایران استفاده از گلوله 
جنگی علیه معترضان را تکذیب کرده 
جمهوری  مقامات  زمان  همان  ولی 
اسالمی معترضان و مردم را »اراذل و 
و  »خارج«  با  که  می نامیدند  اوباش« 
ایاالت متحده در ارتباط هستند. البته 
رد  را  اتهام  این  آمریکا  خارجه  وزارت 

کرده است.
همچنین در حالی که مقامات مسئول 
جمهوری اسالمی شمار کشته شدگان را 
کم و »بی اهمیت« جلوه می دهند، اما 
گروه های حقوق بشری اعالم کرده اند 
که صدها نفر با سالح های مرگبار کشته  
شده اند. سازمان عفو بین الملل اعالم کرد 
تا کنون توانسته اطالعات مربوط به 3۲3 
تن از کشته شدگان آبان را مستند کند.

همان زمان رویترز به نقل از سه مقام 
اعالم  اسالمی  وزارت کشور جمهوری 
کرده بود که در کمتر از دو هفته بیش 
علی  اما  شده اند.  کشته   تن  از ۱5۰۰ 
خامنه ای این گزارش را »جعلی« خواند. 
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود 
آورده است با اینکه تظاهرات در مواردی 
تند و همراه با تخریب بود اما هیچیک از 
تظاهرکنندگان سالح نداشتند و استفاده 
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری 
بوده  از سالح گرم غیرقانونی  اسالمی 

است.
ای بی سی نیوز گزارش خود را چنین 
به  که  فر  سپهری  تارا  می دهد،  ادامه 
بشر  حقوق  دیده بان  پژوهشگر  عنوان 
گفته  ارتباط  همین  در  دارد  اشتغال 
است: »اسناد و گزارش های حقوق بشری 
گسترده وجود داشت که نشان می داد 
حکومت با استفاده از گلوله های جنگی 
تظاهرکنندگان را هدف قرار می داد.« او 
به ای بی سی نیوز گفته است »در بیشتر 
موارد، قربانیان از قسمت باالتنه نزدیک 
اصابت  یا گردن مورد  به قفسه سینه 
گلوله قرار گرفتند  که بیانگر این است که 
احتمال دارد این تیراندازی ها هدفمند و 

برای کشتن آنها بوده است.«
بین الملل،  عفو    سازمان  گفته  به 
معترضان در 3۷ شهر ایران در هشت 
عفو  گفته  طبق  شدند.  کشته  استان 
بین الملل، قشرهای تنگدست و کارگران 
قلب این اعتراض ها بودند که نشان می دهد 
نابرابری های  از  ناشی  اعتراضات  این 
همچنین  بوده.  اقتصادی  اجتماعی- 
محالت و حومه های تنگدست اطراف 
شهر تهران بیشترین آمار مرگ را در آبان 
۹8 داشتند. بطوری که دست کم ۱۶3 
تن از جانباختگان مستند شده توسط 
بوده اند. مناطق  این  از  بین الملل  عفو 

پس از تیراندازی، بر اساس یادداشت ها 
مهیار  پزشکی  صورت حساب های  و 
نیوز  ای بی سی  توسط  که  ابراهیمی 
بررسی شده، وی  بیش از یک هفته در 
بیمارستان »میالد« بین مرگ و زندگی 
بسر می برد تا اینکه جای اصابت گلوله 
درمان شد. وی می گوید پس از دو هفته 
درخواست کرد که از بیمارستان مرخص 
نمی توانستند  خانواده اش  زیرا  شود 
هزینه های بیمارستان را پرداخت کنند. 
پس از آنکه پزشکان درخواست مرخصی 
او را رد کردند وی دست به اعتصاب 
غذا زد و سرانجام از بیمارستان مرخص 
شد. اما بعدا درد گوش و گردن و سرش 
تشدید شد و پزشکان خواستند که برای 
درمان اقدام کند. وی با قرض گرفتن از 
بستگان برای چند عمل از جمله عمل 

ای بی سی نیوز: معترضی که در آبان 98 مجروح شد می گوید 
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم!

تصویر شش ایرانی که به دلیل اقدامات سایبری برای تٔاثیرگذاری در انتخابات 
۲0۲0 آمریکا تحریم شدند

فارابی«  بیمارستان  در  راست  چشم 
بستری شد اما باز مجبور شد درمان را 
به دلیل افزایش هزینه ها متوقف کند. 
وی می گوید خانواده اش هنوز به همین 

دلیل بدهکار هستند.
خود ابراهیمی  نیز به دلیل جراحات 
و آسیبی که دیده و به خاطر برخورد 
نتوانسته شغلی پیدا کند:  کارفرمایان 
»در دو سال گذشته، شبانه روز درد و  
ترس  و اضطرابی باورنکردنی را تحمل 
اتفاقاتی که برای من  کردم. به خاطر 
و  وضعیت جسمانی ام افتاده هیچکس 
در هیچ جا به من کار نمی دهد. همه 
تا  از من دور شده اند  آدم های زندگی 
خودشان به دردسر نیفتند.« وی عالوه 
بر از دست دادن شنوایی گوش راست و 
آسیب به چشم راست با مشکالت فک 
و دندان نیز دست و پنجه نرم می کند 
زیرا سیستم اعصاب نیمی از صورتش 

آسیب دیده است.
تارا سپهری  فر می گوید »در حالی که 
حکومت استفاده از گلوله جنگی را انکار 
از قربانیان تحت فشار  کرده، بسیاری 
قرار گرفتند تا غرامت دریافت کنند و از 
پیگیری اتهامات یا تحقیقات خود صرف 
نظر کنند.« به گفته ی وی »پاسخگویی و 
پذیرش مسئولیت از سوی مقامات اساسا 

صفر بوده است.«
به گفته »کمپین حقوق بشر ایران« 
ابراهیمی  مهیار  به  هرگز  هیچکس 
پیشنهاد کمک نکرده؛ در همین ارتباط 
ابراهیمی به این نهاد گفته است: »آنها 
مرا شکنجه می کنند بدون اینکه به من 

دست بزنند!«
عدم پاسخگویی از سوی مسئوالن و 
بی عدالتی از بی شمار مسائلی هستند 
بر  را  ایران  مردم  به شدت خشم  که 
می انگیزد. به گفته تارا سپهری فر، دولت 
و  اقتصادی  وخامت شرایط  با  رئیسی 
تحریم های آمریکا و بین المللی و دهه ها 
سوء مدیریت حکومت مواجه است که 
پاندمی کرونا  با  ارتباط  مورد اخیر در 
کرده  برآشفته«  ویژه  »به  را  ایرانی ها 

است!
سپهری فر در ارتباط با این موضوع 
به  است  ممکن  رئیسی  ابراهیم  که 
سمت تغییر سیاست های اقتصادی از 
جمله یارانه های دولتی حرکت کند که 
می تواند به مشکالت تازه ای منجر شود 
گفت: »همه اینها نکاتیست که می تواند 
جرقه های اعتراضات جدید را شعله ور 
کند زیرا جامعه ناامید است و وضعیت 
اقتصادی بسیار سخت است. اگر رئیسی 
نتواند به این مشکالت جواب بدهد، فکر 
نمی کنم مردم بیشتر از روحانی به او 

فرصت بدهند.«
حال  در  می نویسد،  نیوز  ای بی سی 
حاضر ممکن است جامعه در یک دوره 
انتظار در ارتباط با دولت رئیسی بسر 
ببرد. در هر حال سرکوب شدید و شرایط 
بد اقتصادی، سازماندهی اعتراضات را 

بطور فزاینده دشوار کرده است.
در عوض، افرادی مانند مهیار ابراهیمی 
 برای درخواست کمک به جامعه جهانی 
و نهادهای بین المللی رجوع می کنند. 
همین هفته گذشته در لندن  »دادگاه 
برگزار شد و طی چند  آبان«  مردمی 
بازماندگان  از قربانیان و  روز ده ها تن 
و کارکنان بهداشت و درمان و مقامات 
امنیتی و دیگران درباره آنچه در آبان ۹8 

اتفاق افتاد شهادت دادند.
هبا ُمرایف مسئول خاورمیانه و شمال 
آفریقا در سازمان عفو بین الملل در همین 
ارتباط گفت: »کشورهای عضو سازمان 
ملل هنوز موظف به تحقیقات بین المللی 
در  مندرج  جنایات  مورد  در  مستقل 
قوانین بین المللی و نقض جدی حقوق 
بشر توسط مقامات جمهوری اسالمی در 
جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و پس 
از آن نشده اند.« وی افزود: »باید به این 
مصونیت سازمانیافته از سوی حکومت 
ایران برای عامالن سرکوب پایان داده 
همین  گفت  همچنین  ُمرایف  شود!« 
کم کاری در عرصه بین المللی و همچنین 
مهیار  مانند  قربانیانی  ایران،  خود  در 
ابراهیمی را مستأصل کرده و در حالی که 
حرف زدن وی درباره آنچه بر وی رفته 
ممکن است جان او و خانواده اش را به 
خطر بیندازد اما دو سال درد و آزار و 
اذیت هیچ راه دیگری جز کمک خواستن 
از مراجع بین المللی باقی نگذاشته است.
*منبع: شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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علیه  آمریکا  =کنگره 
رژیم ایران به دلیل سرکوب 
قطعنامه   98 آبان  خونین 

صادر کرد.
روز  آمریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
ژنرال  گفت:  نوامبر   ۱۷ چهارشنبه 
لوید اوستین وزیر دفاع ایاالت متحده 
در جریان دیدارهای دو جانبه خود با 
چند تن از سران کشورهای خاورمیانه 
که قرار است روز پنجشنبه ۱8 نوامبر 
تهدیدهای  درباره  شود،  آغاز   ۲۰۲۱
رژیم جمهوری اسالمی گفتگو خواهد 

کرد.
در  اوستین  ژنرال  افزود:  کربی  جان 
این سفر با سران کشورها و فرماندهان 
بحرین  و  امارات  در  آمریکا  نظامی 

مالقات خواهد داشت.
امیرنشین  دو  این  در  واشنگتن 
نیرو مستقر  پایگاه های نظامی دارد و 

کرده است.
ژنرال اوستین در بحرین در کنفرانس 
»گفتگوی منامه« که هر سال از سوی 
موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک 
بحرین برگزار می گردد، شرکت خواهد 

نمود.

اهدای جایزه »ماگنیتسکی« به نازنین زاغری: 

این جایزه برای ما دلگرم کننده است

میرا رسنیک معاون دستیار وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور امنیت منطقه ای 
در دفتر امور سیاسی و نظامی نیز تأکید 
کرد که هدف از تهدیدهای رژیم ایران 
علیه متحدان واشنگتن، بی ثبات کردن 

خاورمیانه است.
وی افزود: دولت آمریکا به مقابله با 
تالش  اسالمی،  جمهوری  تهدیدهای 
برای تقویت و توان دفاعی کشورهای 
منطقه و رویارویی با رقابت های نظامی 
روسیه و چین در منطقه ادامه خواهد داد.

متحده  ایاالت  که  است  گفتنی 
همیشه تأکید کرده که از هیچ تالش 

نازنین  دختر  =گابریال 
مادرش  از  نیابت  به  زاغری 
را  »ماگنیتسکی«  جایزه 

دریافت کرد.
زاغری  نازنین  پیام  =در 
که دخترش در مراسم خواند 
و  من  »برای  است:  آمده 
زندان  در  هم سلولی هایم 
هرچیزی  از  بیش  اوین، 
مهم تر آن است که فراموش 
نشویم. اینکه می بینم دخترم 
آنقدر بزرگ شده است تا این 
جایزه را از طرف من دریافت 
کند و این جمالت را بخواند، 

برایم دلگرم کننده است«.
تکلیف  ر د  ر یچا ر =
در  زاغری  نازنین  همسر 
مراسم  این  در  سخنانی 
گفت »اعطای جایزه حقوق 
به  گنیتسکی  ما ی  بشر
شناخت  به  توجه  با  نازنین 
که  تحریم هایی  نقش  از  ما 
به  در  ماگنیتسکی  قانون 
چالش کشیدن گروگا نگیری 
حکومت ایران می تواند داشته 
باشد، باعث دلگرمی است«.

جانسون  بوریس  =اخیراً 
در  نیا  بریتا یر  نخست وز
جلسه کمیته روابط عمومی 
به  پاسخ  در  عوام  مجلس 
وزیر  هانت  جرمی  پرسش 
نیا  یتا بر پیشین  جه  ر خا
درباره پرداخت مستقیم 400 
بریتانیا  میلیون پوند بدهی 
آزادی  ازای  در  ایران  به 
»قطعًا  گفت:  گروگان ها 
دارد.  را  کردن  فکر  ارزش 
می دانید  که  همانطور  اما 
پیچیدگی هایی وجود دارد«.
=جمهوری اسالمی نه تنها 
این مبلغ بلکه بهره ی پیش 
نیز  را  آن  دهه ای  چهار  از 
طلب می کند و البته ارتباط 
گروگانگیری دوتابعیتی های 
برای  را  بریتانیایی  ایرانی- 
دریافت این پول رد می کند!

جایزه  حقوق بشری »ماگنیتسکی« 
روز  آتش«  زیر  »شجاعت  عنوان  با 
در  آبان(   ۲۷( نوامبر   ۱8 پنجشنبه 
نازنین  به  لندن  شهر  در  مراسمی 
دوتابعیتی  شهروند  رتکلیف  زاغری- 
ایرانی- بریتانیایی اهدا شد. جمهوری 
را  دوتابعیتی  شهروند  این  اسالمی 
گروگان  به  است  سال  پنج  از  بیش 

گرفته است.
نازنین  دختر  گابریال  را  جایزه  این 
زاغری به نیابت از مادرش دریافت کرد. 
او در این مراسم از طرف مادرش  پیام 
پیام  این  در  برای حضار خواند.  را  او 
آمده: »برای من و هم سلولی هایم در 
زندان اوین، بیش از هرچیزی مهم تر آن 
است که فراموش نشویم. اینکه می بینم 
دخترم آنقدر بزرگ شده است تا این 
جایزه را از طرف من دریافت کند و این 
جمالت را بخواند، برایم دلگرم کننده 
دنیایی  در  ما  روزی  شاید  است… 
زندگی کنیم که نیازی به مبارزه برای 
آزادی خود نداشته باشیم. اما از همه 

شما متشکرم که همراه ما هستید در 
دورانی که ما همچنان به این مبارزه 

نیاز داریم.«
ریچارد رتکلیف در سخنانی در این 
از شنیدن خبر  مراسم گفت »نازنین 
خوشحال  بسیار  جایزه  این  دریافت 
شد، برای خودش و همچنین برای سایر 
بازداشت شدگان در ایران که شما درباره 
آنها چیزی نشنیده اید… اعطای جایزه 
حقوق بشری ماگنیتسکی به نازنین با 
توجه به شناخت ما از نقش تحریم هایی 
چالش  به  در  ماگنیتسکی  قانون  که 
ایران  حکومت  گروگا نگیری  کشیدن 
دلگرمی  باعث  باشد،  داشته  می تواند 
است… همه اعضای خانواده ما به این 

جایزه افتخار می کنند.«
گذشته پس  شنبه  رتکلیف  ریچارد 
خود  غذای  اعتصاب  به  روز   ۲۱ از 

پایان داد.
حسابداری  ماگنیتسکی  سرگئی 
بود که پس از افشاگری درباره فساد 
افتاد  زندان  به  روسیه  مقامات  مالی 
و کمتر از یکسال بعد در سال ۲۰۰۹ 
بطور مشکوکی در زندان جان باخت. 
متحده  ایاالت  و کنگره  آمریکا  دولت 
در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی به نام 
»ماگنیتسکی« ناقضان حقوق بشر در 
روسیه را تحت تحریم قرار می دهند. 
جایزه ای به همین نام به فعاالن حقوق 
ستم  تحت  که  روزنامه نگارانی  و  بشر 
رژیم های دیکتاتور قرار گرفته یا علیه 
نیز  می زنند  افشاگری  به  دست  آنها 

اهدا می شود.
نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون 
رویترز فروردین ۹5 در فرودگاه تهران 

به اتهام »جاسوسی« بازداشت شد.
نخست وزیر  جانسون  بوریس  اخیراً 
بط  روا کمیته  جلسه  در  نیا  بریتا
عمومی مجلس عوام حضور یافت و به 
پرسش های مطرح شده درباره وضعیت 
شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران 

پاسخ داد.
بوریس جانسون در پاسخ به پرسش 
پیشین  خارجه  وزیر  هانت  جرمی 
بریتانیا درباره پرداخت مستقیم ۴۰۰ 
میلیون پوند بدهی این کشور به ایران 
در ازای آزادی گروگان ها گفت: »قطعاً 
ارزش فکر کردن را دارد. اما همانطور که 
می دانید پیچیدگی هایی وجود دارد.«

در  توییتی  انتشار  با  هانت  جرمی 
همین رابطه نوشت »بازپرداخت پولی 
که به ایران بدهکاریم یک گام نخست 
نازنین ]زاغری[،  ضروری برای آزادی 
و  ]طاهباز[،  مراد  ]آشوری[،  انوشه 

مهران ]رئوف[ است.«
وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنین 
آرامش  موجب  می تواند  آنچه  گفت 
خیال همه این افراد شود این است که 
بدانند بریتانیا »سرنوشت آنها را به هیچ 
وجه به نتیجه مذاکرات ]احیای[ برجام 

در وین گره نخواهد زد.«
جمهوری اسالمی ایران با گروگانگیری 
به دنبال اخاذی از بریتانیا است. رژیم 
بهره ی  بلکه  بدهی  این  تنها  نه  ایران 
بیش از چهار  دهه ای آن را نیز طلب 
می کند. هفته گذشته علی باقری  کنی 
»قاضی  دولت  خارجه  وزیر  معاون 
امیدوار  گفت  بلومبرگ  به  در  مرگ« 
ایران  به  بریتانیا  بدهی  مسئله  است 
دو  افزود  وی  شود!  حل  زودی«  »به 
کشور در حال یافتن راهی برای عملی 
در  این  هستند.  پرداخت  این  کردن 
حالیست که جمهوری اسالمی همواره 
ارتباط گروگانگیری شهروندان ایرانی- 
رد  را  پول  این  پرداخت  با  بریتانیایی 

کرده است.

چند ماه بعد در اوایل امرداد ۱3۹۷ 
دور تازه ای از اعتراضات سراسری آغاز 
ارز جرقه ی  افزایش قیمت  اینبار  شد. 
افزایش  کرد.  شعله ور  را  اعتراضات 
قیمت دالر از پیامدهای خروج آمریکا 
»کارزار  و  تحریم ها  اعمال  و  برجام  از 
فشار حداکثری« بود. نوید افکاری به 
همراه دو برادر دیگرش در همین دور از 
اعتراضات بازداشت شدند. نوید افکاری 
سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با وجود 
اعتراضات بین المللی اعدام شد. برادران 

افکاری اما هنوز زندانی  هستند. 
در اعتراضات تابستان ۹۷ نیز عالوه 
برشعارهایی علیه رژیم و خامنه ای بار 
دیگر در حمایت از پهلوی ها شعار سر 
داده شد. در اعتراضات صنفی ۹۶ تا ۹۷ 
مانند اعتراضات کارگران فوالد و نیشکر 
هفت تپه و مالباختگان نیز همین شعارها 

سرداده شد.
حسام الدین آشنا عامل امنیتی و مشاور 
رسانه ای دولت حسن روحانی می گفت 
ماه  دی  اعتراضات  از  پس  »روحانی 
۱3۹۶ که دلیل آن اعتراض به وضعیت 
معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی ماه ۹۶ 

نبود و نگران کلیت نظام شد.«
در این میان، اصلی ترین دلیل دولت 
برجام  از  خروج  برای  آمریکا  پیشین 
این بود: رژیم ایران روح برجام را نقض 
از  بعد  که  پول هایی  که  چرا  می کند 
توافق اتمی در سال ۲۰۱5 به جمهوری 
اسالمی رسید، نه صرف کاهش و حل 
مشکالت مردم بلکه هزینه ی حمایت از 
تروریسم و توسعه موشکی و هسته ای و 
تٔامین مالی شبه نظامیان شد. این همان 
مردم  در شعارهای  که  است  واقعیتی 
ایران در سال های اخیر نیز بازتاب یافته 
است: سوریه را رها کن، فکری به حال 
ما کن! نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران! 
بیخود میگن  دشمن ما همینجاست، 

آمریکاست! 
کمتر از دو ماه بعد از اواخر شهریور و 
اوایل مهر تا اواسط آبان ۹۷ کامیونداران 
دست به اعتصاب سراسری زدند. این 
تراکتورداران  و  لنج داران  که  اعتصاب 
نیز به آن پیوستند بزرگترین اعتصاب 
صنفی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود.
دنیا  برای  وضعیت  این  مجموعه ی 
ایران  مردم  است:  پیام  یک  حامل 
حکومت مالیان را نمی خواهند. مسئله ای 
در  را  متحدانش  و  ترامپ  تنها  نه  که 

افزایش فشارها علیه جمهوری اسالمی 
راسخ  و شروط مذاکره اتمی را سنگین 
دولت  دست  نیز  اکنون  بلکه  می کرد 
بایدن را در پوست گردو گذاشته است! 
انتظارات  برخالف  که  دالیلی  از  یکی 
مانع  البیگرانش،  و  اسالمی  جمهوری 
دولت جدید آمریکا در بازگشت سریع به 
برجام شده، اعتراضات مردم و دادخواهی 
آنان و نقش آن در افکار عمومی است!
امید به دادخواهی، امید به فردا

از  انتقام  درواقع   ۹8 آبان   کشتار 
مردمی بود که اعتراضاتشان در دی ۹۶ 
با شعارهای صریح و ناب از جمله در رد 
انقالب 5۷ و ستایش خدمات پهلوی ها 
این  شد.  جدید  و  جدی  مرحله  وارد 
اعتراضات با فریاد »جمهوری اسالمی 
نمیخوایم نمیخوایم« و قتل  عام مردم، 
هم حکومت و هم جامعه را به یک نقطه 
عطف رساند بدون آنکه سرکوب مانع 

انواع اعتراضات بعدی شود:
 حکومت مجبور شد بساط دوگانه سازی 
و دوگانه سوزی »اصولگرا و  اصالح طلب« 
را جمع کند که مردم پیشتر در دی ۹۶ 
ختم »ماجرا«ی آنان را اعالم کرده بودند. 
جامعه نیز »پشت به دشمن« ایستاد 
و انتخابات نمایشی ۲8 خرداد ۱۴۰۰ 
را تحریم کرد. بطوری که شمار آرای 
حکومتی »قاضی مرگ« که پیشاپیش 
به ریاست دولت سیزدهم منصوب شده 
بود بین  آرای ریخته نشده در مقام اول 

و آرای باطله قرار گرفت!
و  اعتراضات  آن  از  سال  دو  اکنون 
کشتار می گذرد. خانواده های دادخواه که 
عزیزان برومند خود را از دست داده اند 
با وجود انواع تهدیدها و حتا تالش برای 
تطمیع آنان اما ساکت نمی نشینند. آنها 
دادخواه همه ی کشته شدگان جمهوری 
اسالمی هستند. برای آنان که خود را 
بلکه  و سوگوار  داغدار  خانواده های  نه 
پدران و مادران قهرمانان میهن می دانند، 
آبان تا  آینده ادامه دارد. در شرایطی که 
جمهوری اسالمی و مقاماتش، و ایران 
از  آشکارتر  آبان۹8  با  دادخواهانش،  و 
همیشه در برابر یکدیگر قرار گرفته اند، 
به  »نه  جنبش  در  ایرانی  میلیون ها 
جمهوری اسالمی« در کنار خانواده های 
دادخواه اعالم می  کنند: نه می بخشیم نه 

فراموش می کنیم!
آزاده کریمی، حامد محمدی

#  نه_می بخشیم_نه ....                                 از صفحه ۲

گابریال در کنار پدرش ریچارد رتکلیف در مراسم اهدای جایزه به نازنین زاغری

با توجه به ابعاد جنایتی که رخ داده 
و بسیاری از زوایای آن پنهان مانده، 
به  تریبونال«  »آبان  برگزاری  اهمیت 
اگرچه  که  است  نکته  این  در  ویژه 
اجرائی  قدرت  مردمی  دادگاه های 
برای  را  زمینه  می توانند  ولی  ندارند 
اجرای عدالت توسط نظام های قضائی 
دارند،  را  امکان  این  که  کشورهایی 
مهیا سازند. نمونه بارز آن بازداشت و 
محاکمه حمید نوری )حمید عباسی( 
در سوئد است. نام این فرد که دستش 
به خون بسیاری از مخالفان نظام که 
در سال ۶۷ اعدام شدند آلوده است، 
برای اولین بار در »دادگاه مردمی ایران 
تریبونال« در سال ۲۰۱۲ )آبان ۹۱( 
مطرح شد. مقامات سوئدی بر اساس 
مدارک این دادگاه حمید نوری را در 

تا  کردند  بازداشت  استکهلم  فرودگاه 
بعد  هفته های  در  بتوانند  او  شاکیان 
مدارک بیشتری را برای تشکیل پرونده 
علیه وی ارائه دهند. دادگاه حمید نوری 
که در حال حاضر در استکهلم جریان 
دارد تا بهار سال آینده میالدی ادامه 

خواهد داشت. 
بین المللی  »دادگاه  حکم  اکنون 
مردمی آبان« که چند ماه بعد صادر 
که  و شواهدی  مدارک  و  خواهد شد 
در ۱8 ماه گذشته جمع آوری شدند، 
بازداشت  برای  آینده  در  می توانند 
هرکدام از ۱33 نفری که در این دادگاه 
علیه آنها کیفرخواست تنظیم و اعالم 
جرم شده است، در صورت سفر آنها به 
خارج از ایران، مورد استفاده قرار گیرند.

احمد رأفت

جمهوری اسالمی در پیشگاه ....                       از صفحه ۲

بازیگر  افشار  مهناز  است  گفتنی 
همسر  و  اسالمی  جمهوری  سینمای 
سابق یاسین رامین از چند سال پیش، 
آلمان  در  فرزند مشترکشان  به همراه 

زندگی می کند.
یاسین رامین یکی از ده ها »آقازاده« 
در جمهوری اسالمی است که با استفاده 
از موقعیت پدرش به فرصت هایی برای 
فعالیت اقتصادی و کسب ثروت دست 
یافت. واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
یکی از تجارت های پرسود در جمهوری 
اسالمی است که فقط به صورت مافیایی 

و از طریق رانت امکان پذیر است.
محمدعلی رامین پدر یاسین رامین 
معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت دهم 
به ریاست احمدی نژاد و همچنین در 
دولت نهم نیز مشاور مطبوعاتی وی بود.
اقدامات محمدعلی رامین در لغو امتیاز، 
توقیف و تذکر به نشریات طی حدود ۱3 
ماه فعالیت به عنوان معاون مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دولت احمدی نژاد رکورد تازه ای 
از سرکوب رسانه ها و روزنامه نگاران در 

جمهوری اسالمی برجای گذاشت.
محمدعلی رامین همچنین در دسامبر 
»همایش  عنوان  با  همایشی   ۲۰۰۶
بین المللی بررسی هولوکاست؛ چشم انداز 
جهانی« در تهران سازماندهی و برگزار کرد.
اتحادیه اروپا در سال ۱3۹۱ محمدعلی 

به دلیل نقشی که در نقض  را  رامین 
شهروندان  حقوق  شدید  و  گسترده 
ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای 
این اتحادیه محروم و اعالم کرد کلیه 
دارایی های وی در این اتحادیه توقیف 

خواهد شد.
حاال محمدیاسین رامین در حالی از 
اتهام فساد مالی تبرئه شده که رسانه های 
سرنوشت  درباره  خبری  هیچ  داخلی 
»مبلغ دو میلیون یورو« که در شکایت 
»هالل احمر« مطرح شده و متعلق به 

مردم ایران است، منتشر نکرده اند.
تبرئه محمدیاسین رامین با واکنش هایی 
نیز روبرو شده است. برای نمونه کانال 
ایران«  بازنشستگان  تلگرامی »شورای 
در خبری تبرئه متهم پرونده دو میلیون 
در  کشاورزان  جریمه  با  را  یورویی 
شیشه  »شکستن  اتهام  به  خوزستان 
و  کرده  مقایسه  احمر«  هالل  بالگرد 
نوشته که »سال گذشته بالگرد اورژانس 
خوزستان در زمین کشاورزی یک پیرمرد 
در منطقه محروم و صعب العبور دزپارت 
فرود آمد که به دلیل آسیب به محصوالت 
زمین، باعث عصبانیت و در ادامه شکستن 
شیشه بالگرد توسط پیرمرد کشاورز شد. 
حاال این پیرمرد روستایی عالوه بر حبس 
جریمه  پرداخت  به  ساله،  نیم   و  یک 
و  و 85۰ دالر  مبلغ ۲ هزار  به  نقدی 
تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم 

شده است!«
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مقاومت«  احزاب »محور  و  حزب اهلل 
زمانی  از  وابسته اند،  ایران  رژیم  به  که 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق 
آمریکا از توافق هسته ای خارج شد با یک 
بحران بزرگ مالی روبرو  شدند. خروج 
ترامپ و اعمال مجدد تحریم ها، تجارت 
و معامله با رژیم ایران از جمله صادرات 
و  تجهیزات  مواد خام،  واردات  و  نفت 
غیره را به شدت محدود کرد. همچنین 
بخش عمده ای از دارایی های بزرگ رژیم 
تهران در بانک های خارجی مسدود شد. 
این امر منجر به کاهش شدید واردات 
ایران و افزایش روزافزون بدهی عمومی 
شد تا اینکه در پایان سپتامبر گذشته 

بدهی های ایران به ۴۱5 میلیارد دالر 
رسید.

 5۰ به  فقر  خط  زیر  ایرانیان  تعداد 
درصد افزایش یافت و تعداد بیکاران در 
پایان  سپتامبر ماه گذشته طبق منابع 
ایران به ۱۱٫۶ درصد نیروی کار )۱۱ 

میلیون بیکار( رسید.
بدیهی  وخیمی  وضعیت  چنین  در 
است که دولت از تأمین مالی بسیاری 
از فعالیت های تسلیحاتی خود در خارج 
همین  به  و  می کشد  دست  کشور  از 
دلیل خامنه ای از رهبران شبه نظامیان 
خواست  اسالمی  به جمهوری  وابسته 
که از راه های مختلف به دنبال تأمین 

مالی خود باشند. این درواقع هسته اصلی #  نه_می بخشیم_نه ....                                 از صفحه ۲
مشکالت شبه نظامیانی چون حزب اهلل 

وامثال آن در منطقه است.
حزب اهلل لبنان برای جبران مشکالت 
مالی خود شاخه هایی برای قاچاق مواد 
مخدر و پولشویی در آمریکای التین و 
در پاراگوئه ایجاد کرده است. اما به دلیل 
همکاری بین المللی کشورها با ایاالت 
متحده برای نظارت و مبارزه با پولشویی 
و قاچاق مواد مخدر،  سلول های حزب اهلل 
کشف و بسیاری از رهبران آن شبکه ها 
دستگیر شدند که آخرین آنها »غسان 
در  که  است  حزب اهلل  عضو  دیاب« 
مارس سال گذشته در قبرس بازداشت 
و برای محاکمه به ایاالت متحده تحویل 

داده شد.

با سختی روزافزون  فعالیت خارجی، 
تولید  به  درآمد  برای کسب  حزب اهلل 
قاچاق  و  لبنان  داخل  در  مخدر  مواد 
روی  خلیج  عربی  کشورهای  به  آن 
آورد. تولید آمفتامین در مناطق تحت 
سیطره حزب اهلل برای همه آشکار است 
اما کشف عملیات قاچاق مواد مخدر به 
تصویب  باعث  عربی خلیج  کشورهای 
از  واردات  قانون ممنوعیت همه جانبه 
لبنان شد و به این ترتیب حزب اهلل لبنان 
امکان صادرات آمفتامین را از دست داد. 
اما این اقدامات حزب اهلل باعث شد که 
هزاران کشاورز و صنعتگر لبنانی فرصت 
فروش محصوالت کشاورزی مانند میوه 
را که از طریق آن امرار معاش می کردند، 

از دست بدهند.

و اقدامی برای جلوگیری از تهدیدهای 
بی ثبات کننده رژیم ایران علیه امنیت 
نخواهد  کشورهای خاورمیانه کوتاهی 

کرد.
واشنگتن همچنین همواره جمهوری 
حمایت  و  مالی  تامین  به  را  اسالمی 
گروه های  از  بسیاری  از  تسلیحاتی 
شبه نظامی و تروریستی در کشورهای 

منطقه متهم کرده است.
از سوی دیگر، روز چهارشنبه هفدهم 
نمایندگان  مجلس  قانونگذاران  نوامبر 
دومین  مناسبت  به  متحده  ایاالت 
اعتراضات  خونین  سرکوب  سالگرد 

رژیم  دست  به   ۱3۹8 آبان  مردمی 
جمهوری اسالمی که بر اساس برخی 
حتی  و  تن   ۱5۰۰ کشتار  به  منابع 
تند علیه  انجامید، قطعنامه ای  بیشتر 

رژیم والیت فقیه صادر کردند.
این قطعنامه که بیست و چهار نماینده 
جیم  رهبری  به  جمهوریخواه  حزب 
هگدورن نماینده ایالت مینه سوتا آن را 
تنظیم کرده اند، سرکوب وحشیانه مردم 
معترض ایران به دست رژیم اسالمی در 

ایران را قویا محکوم کرده است.
این قطعنامه از وزارت خارجه دولت 
به  آمریکا  بایدن رئیس جمهوری  جو 
دلیل تغییر مفاد گزارش وزارت خارجه 
تعداد  کاهش  و  ترامپ  دونالد  دولت 
کشته شده ها از ۱5۰۰ به تنها 3۰۴ تن 

نیز شدیدا انتقاد کرده است.
کنگره  رسمی  قطعنامه  اولین  این 
آمریکا به منظور به رسمیت شناختن 
قتل عام نوامبر ۲۰۱۹ است که در میان 
مردم ایران و مخالفان جمهوری اسالمی 

به »آبان خونین« مشهور شده است.
این قطعنامه همچنین نقض مداوم 
حقوق بشر و تالش های گسترده رژیم 
برای سرکوب هرگونه  ایران  سرکوبگر 
نارضایتی و اعتراض مردمی را محکوم 

کرده است.

پنتاگون:
 از رفتار پلید 
و تهدیدهای 

جمهوری اسالمی 
ایران علیه 

امنیت منطقه 
آگاهیم
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=شماری از مقامات پیشین 
می گویند  آمریکا  فعلی  و 
اقامتگاه  به  پهپادی  حمله 
توسط  عراق  وزیر  نخست 
حمایت  مورد  شبه نظامیان 
جمهوری اسالمی انجام شده 
اما احتماالً فرمان این حمله را 
رژیم ایران صادر نکرده است.
ینکه  ا بر  کید  تٔا یا  =آ
فرمان  اسالمی  جمهوری 
الکاظمی  اقامتگاه  به  حمله 
از  بخشی  نکرده  صادر  را 
با  بایدن  دولت  مماشات 
رژیم ایران و نادیده گرفتن 
نه ی  ا ر بکا ا خر ت  ما ا قد ا
هدف  با  اسالمی  جمهوری 
مذاکرات  به  نخوردن  ضربه 
برجام است؟ یا اینکه واقعًا 
»آتش  عراقی  شبه نظامیان 

به اختیار« عمل کردند؟
=نورمن رول یکی از مقامات 
آمریکا  پیشین  اطالعاتی 
نیابتی  گروه های  می گوید 
»یکپارچه«  عراق  در  ایران 
نیستند و رقابت میان آنها 
بیشتری  می تواند خشونت 

ایجاد کند.
جمهوری  تسلط  گر  =ا
شبه نظامیان  بر  اسالمی 
عراق و بطور کل در منطقه 
کم شود، تهران اهرم فشار 
دست  از  غرب  بر  را  خود 

داده است.
=حکومت ایران به مرحله ای 
رسیده که به شدت نیازمند 
افزایش سطح تهدیداتش با 
توسل به شبه نظامیان است 
اما از یکسو با کمبود منابع 
سوی  از  و  روبروست  مالی 
دیگر دردسر اقدامات نیابتی 

بسیار زیاد شده است.
تحلیلگران  از  =شماری 
ین  ا ز  ا بعضی  معتقدند 
گروه های شبه نظامی منتظر 
توافق هسته ای دولت بایدن 
و جمهوری اسالمی برای حل 
بحران مالی خود هستند اما 
بعضی از این نیابتی ها سهمی 
در ساختار سیاسی دولت ها 
در  حزب اهلل  )مانند  ندارند 
باورهای  براساس  و  لبنان( 
ایدئولوژیک ستیز می کنند نه 
منفعت سیاسی و اقتصادی.

حامد محمدی- شماری از مقامات 
پیشین و فعلی آمریکا به »ان بی سی 
نیوز« می گویند اگرچه حمله پهپادی 
به اقامتگاه نخست وزیر عراق توسط 
شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری 
فرمان  اسالمی انجام شد اما احتماالً 
در  اسالمی  جمهوری  را  حمله  این 

ایران صادر نکرده است.
عنوان  آمریکا  دفاعی  مقام  یک 
شدن  کشته  از  بعد  »ایران  می کند 
سلیمانی کنترل چندانی بر گروه های 

شبه نظامی ندارد.«
همچنین مقامات جمهوری اسالمی 
در تهران با محکوم کردن این حمله 

هرگونه دخالت در آن را رد کرده اند.
اجزای پهپادهای کوادکوپتر انتحاری 
که هفتم نوامبر )۱۶ آبان( در حمله 
به اقامتگاه مصطفی الکاظمی استفاده 
شد مشابه پهپادهایی هستند که ژوئیه 
مورد  شبه نظامیان  حمله  در   ۲۰۲۰
حمایت جمهوری اسالمی به سفارت 

آمریکا در بغداد استفاده شد.
رئیس  مک کنزی  فرانک  ژنرال 
متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 

)سنتکام( اوایل این هفته شبه نظامیان 
مورد حمایت رژیم ایران را عامل این 
حمله دانست و مقامات فعلی و سابق 
سالح های  می گویند  متحده  ایاالت 
هدف،  و  تاکتیک ها  استفاده،  مورد 
همگی شواهدیست که نشان می دهد 
حکومت  حمایت  مورد  شبه نظامیان 

ایران پشت این حمله بوده اند.
داگالس سیلیمن که از سال ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۱۹ به عنوان سفیر ایاالت متحده 
به  که  داشت، گفت  عراق حضور  در 
نظر می رسد ترور نخست وزیر عراق 
ایران  راهبردی  منافع  راستای  در 
از  زنجیره ای  ایجاد  زیرا خطر  نیست 
رویدادهای ناپایدار در مرزهای ایران را 

به همراه خواهد داشت.
سیلیمن که اکنون رئیس اندیشکده 
مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس 
من  »برای  افزود:  است  واشنگتن  در 
ایران دستور  اگر  بسیار عجیب است 
حمله هواپیمای پهپادی به الکاظمی 
را صادر کرده باشد. ایران نمی خواهد 
آنها  ببیند.  را  بی ثبات  کاماًل  عراق 
فقط عراقی را می خواهند که به اندازه 
کافی تعادل نداشته باشد تا حدی که 
نفوذ قابل توجه ایران ادامه پیدا کند 
و منفعت سیاسی و اقتصادی داشته 

باشد.«
این در حالیست که دو مقام عراقی 
گروه های  بودند  گفته  رویترز  به 
اهل  »عصائب  و  حزب اهلل«  »کتائب 
الحق« که سپاه قدس از آنها حمایت 
می کند عامل حمله پهپادی به اقامتگاه 

الکاظمی بودند.
اسالمی  جمهوری  که  ادعا  این 
دستور حمله به اقامتگاه الکاظمی را 
صادر نکرده به عنوان جزئی از یک کل 

قابل بررسی است:
مماشات  ادامه  در  ادعا  این  آیا   )۱
نادیده  و  ایران  رژیم  با  بایدن  دولت 
گرفتن اقدامات خرابکارانه ی جمهوری 
به  نخوردن  ضربه  هدف  با  اسالمی 

مذاکرات برجام ابراز می شود؟

عراقی  شبه نظامیان  اینکه  یا   )۲
»آتش به اختیار« عمل کرده اند و این 
درواقع  و  ایران  رژیم  تسلط  که  ادعا 
اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس بر 

آنها کمتر شده واقعیت دارد؟
برای پاسخ به هر دو پرسش شواهد 
بایدن  دولت  است.  موجود  کافی 
نسبت به اقدامات خرابکارانه جمهوری 
را  این  و  می کند  منفعل  اسالمی 
نمی توان پنهان و یا انکار کرد. ادامه 
حمالت راکتی و پهپادی شبه نظامیان 
در عراق مؤید همین انفعال است. این 
رویه انفعالی سبب گستاخی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی شده است. 
چنانچه در اقدامی بی سابقه هلی کوپتر 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
به  عمان  دریای  آب های  در  اسالمی 
 USS Essex ناو هواپیمابر آمریکایی

LHD(-۲( نزدیک می شود.
این اقدام یا تصمیمی »غیرحرفه ای« 
اما تبلیغاتی برای به نمایش گذاشتن 
»اقتدار نظام« بوده است که از سوی 
آمریکا بدون پاسخ مانده و یا خلبان 
هلی کوپتر با خدمه ناو تماس داشته و 
به نوعی در مورد نزدیک شدن به این 
ناو اطالع رسانی کرده و برای این اقدام 
تٔایید گرفته شده است. تقریباً محال 
است پرواز یک هلی کوپتر در اطراف 
با آن حجم ادوات  ناو هواپیمابر  یک 
 USS Essex نظامی در صفحه رادار
LHD(-۲( مشخص نباشد و کشور 
مربوطه هم هیچ واکنشی نشان ندهد!

در  که  دیگری  مشکوک  رویداد 
دریای  آب های  در  اخیر  هفته های 
عمان رخ داد مربوط به توقیف نفتکش 
سپاه  دریایی  نیروی  توسط  ویتنامی 
پاسداران انقالب اسالمی بود. عالوه بر 
اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری 
اسالمی و مقامات نظامی آمریکا، قضیه 
تندرو  قایق های  که  بود  قرار  این  از 
سپاه پاسداران در حضور یک ناوشکن 
آمریکایی نفتکش ویتنامی را محاصره 
کردند و با یک فروند هلی کوپتر نفرات 

نفتکش  عرشه  روی  پاسداران  سپاه 
پیاده شدند و کنترل آن را به دست 
گرفتند و به آب های ایران بردند! این 
در حالیست که گزارش شده است که 
آن  در  نیز  آمریکایی  هلی کوپترهای 

محل حضور داشتند.
دفاعی  مقام  ارتباط یک  در همین 
است  گفته  »نیوزویک«  به  آمریکا 
توقیف  را  نفتکش  ایرانی  نیروهای 
کردند اما آمریکایی ها فقط این حادثه 
پاسداران  سپاه  با  و  کردند  رصد  را 
ایاالت  کرد  تٔایید  او  نکردند.  مقابله 
انتشار جزئیات این حادثه  از  متحده 
»به دلیل وجود برخی حساسیت ها« 

خودداری کرده است!
در چهار سالی که دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا بود نیروهای مسلّح 
جمهوری اسالمی و شبه نظامیان کمتر 
جسارت چنین اقداماتی را داشتند و 
عملیات  نوع  این  مرتکب  هم  اگر 
می شدند، واکنش های نسبتاً شدید در 
انتظارشان بود. قاسم سلیمانی فرمانده 
از  المهندس  ابومهدی  و  سپاه قدس 
آن  از  پس  حشدالشعبی  فرماندهان 
فرودگاه  اطراف  در  ترامپ  دستور  به 
بغداد کشته شدند که حشدالشعبی 
در  آمریکا  علیه  تهدیدآمیز  تحرکات 
عراق را تشدید کرده و مزاحمت های 
دریایی رژیم ایران در آب های جنوبی 

افزایش پیدا کرده بود.
انفعال نیروهای آمریکایی در مقابل 
سپاه در دریای عمان با واکنش مقامات 
ارشد آمریکایی از حزب جمهوریخواه 
جمهوریخواه  عضو   ۱۷ شد.  مواجه 
کنگره دولت بایدن را متهم کرده اند 
که برای ضربه نخوردن روند مذاکرات 
اتمی حمالت تهاجمی فزاینده رژیم 
ایران به ایاالت متحده و متحدانش در 

خاورمیانه را نادیده می گیرد.
عمل  اختیار«  به  »آتش  مورد  در 
کاهش  و  عراقی  شبه نظامیان  کردن 
تسلط رژیم ایران بر آنها پس از کشته 
شدن قاسم سلیمانی نیز شواهد کم 

نیست.
نورمن رول یکی از مقامات اطالعاتی 
پیشین آمریکا که 3۴ سال در سازمان 
»ان بی سی  به  کرد  خدمت   CIA
نیوز« می گوید گروه های نیابتی ایران 
در عراق »یکپارچه« نیستند و رقابت 
میان آنها می تواند خشونت بیشتری 

ایجاد کند.
تکامل  روند  در  می دهد  توضیح  او 
سیاسی گروه های شبه نظامی احتماالً 
رژیم ایران حمایت از برخی از آنها را 
کاهش می دهد. گروه هایی که به این 
سادگی میدان را خالی نمی کنند و این 

برای همه مشکل خواهد بود.
که  گزارشی  در  لندن  کیهان 
اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر کرد به این 
موضوع پرداخته و از جمله با اشاره به 
»تاریخ انقضای نیابتی ها« نوشت: »از 
یکسو کمبود منابع مالی و تسلیحاتی 
رزمی  توان  کاهش  دیگر  سوی  از  و 
به  شبه نظامیان  و  نظامی  گروه های 
می کند.  زمینگیر  را  آنها  زمان  مرور 
پول«  »مزدوران  شبه نظامیان  اغلب 
و  دینی  باورهای  با  »جنگجویانی  یا 
ایدئولوژیک« هستند که اطاعت پذیری 
اولی ها وابسته به پول و دومی ها وابسته 
از  تبعیت  تا  است  دینی  باورهای  به 
»عقل و منطق سیاسی«. بنابراین گروه 
اول بدون پول، عمل نمی کند و گروه 
دوم نیز اگر احساس کند ابزار مذاکره 
یا معامله قرار گرفته  یا دست از مبارزه 
می کشد و یا خودمختار عمل می کند.«

ایران  اسالمی  جمهوری  برای 
پیشبرد  ابزار  از  یکی  شبه نظامیان 
با کمک  سیاست خارجی اند. درواقع 
آنها به منافع رقبا و دشمنانش ضربه 
مسئولیت  سلب  خود  از  اما  می زند 
می کند. جمهوری اسالمی با تکیه بر 
در  شبه نظامیان  خرابکارانه  اقدامات 
باج خواهی  از طرفین غربی  مذاکرات 
می کند. برای رژیم ایران شبه نظامیان 
به عنوان کارت و گزینه ای روی میز 
است و مقامات حکومتی از بیان آن 

نیز پروایی ندارند.
حسین دهقان مشاور علی خامنه ای 
)نوامبر ۲۰۲۰(  پیش  یکسال  حدود 
»اساساً  که  گفت  آسوشیتدپرس  به 
جایی  در  و  است  نامتقارن  ما  کنش 
برایمان  که  کردیم  سرمایه گذاری 
ایجاد برتری می کند«. او به صراحت 
رویکرد  تغییر  آمریکا  اگر  کرد  تٔاکید 
بدهد و ایران و قدرتش را در منطقه به 
رسمیت بشناسند،  هیچ مشکلی برای 

آنان ایجاد نمی شود.
بر  اسالمی  جمهوری  تسلط  اگر 
بر  کلی  بطور  و  عراق  شبه نظامیان 
منطقه کم شود، در عمل اهرم فشار 
از دست داده است.  بر غرب  را  خود 
می شود  سبب  که  دالیلی  از  یکی 
فرمان پذیری نیروهای نیابتی از رژیم 
ایران کم شود کم شدن حمایت های 
به  آنها  از  تهران  تسلیحاتی  و  مالی 

سبب تشدید بحران اقتصادی است.
به  پیش  مدت ها  از  ایران  حکومت 
مرحله ای رسیده که به شدت نیازمند 
توسل  با  تهدیداتش  سطح  افزایش 
یکسو  از  اما  است  شبه نظامیان  به 
از  و  روبروست  مالی  منابع  کمبود  با 
اقدامات  نتیجه  تنها  نه  دیگر  سوی 
شبه نظامیان اعم از حمالت راکتی و 
پهپادی به منافع آمریکا و متحدانش 
بلکه  ندارد  منفعت  گذشته  مثل 
دردسر این نوع عملیات بیشتر شده 
جمهوری  مقامات  چنانکه  است. 
اسالمی بجای خط و نشان کشیدن و 
رجزخوانی علیه غربی ها بعد از حمالت 
نیابتی ها، مدت هاست ترجیح می دهند 
به سرعت دخالت در اینگونه حمالت 

را انکار و تکذیب کنند!
در عین حال بسیاری از این گروه ها 
که  شده اند  متوجه  مدتی  از  بعد 
جمهوری اسالمی از آنها سوء استفاده 
مالیان  حکومت  برای  اگر  و  می کند 
نیز  معامله  آنها  سر  بر  ضروری شود 
می کند. ضرباتی که شبه نظامیان مورد 
حمایت رژیم ایران در عراق و سوریه 
از اسرائیل و آمریکا دریافت می کنند 
محاسبه  آنها  است.  سنگین  بسیار 
خواهند کرد که آیا ادامه همکاریشان 
سپاه  خارجی  بازی  قدس،  سپاه  با 
همچنان  اسالمی،  انقالب  پاسداران 

برایشان منفعت دارد یا نه؟!
شماری از تحلیلگران معتقدند بعضی 
از این گروه های شبه نظامی از جمله 
حزب اهلل لبنان منتظر توافق هسته ای 
اسالمی  جمهوری  و  بایدن  دولت 
هستند  خود  مالی  بحران  حل  برای 
اما بعضی از این  نیابتی ها سهمی در 
ساختار سیاسی دولت های کشورشان 
و  ندارند  لبنان(  در  حزب اهلل  )مانند 
با  هستند  گروه هایی  و  افراد  صرفاً 
باورهای ایدئولوژیک که از روی عقیده 
با آمریکا و متحدانش در ستیز هستند 
و بعید به نظر می رسد که بپذیرند در 
طرفین  بازیچه  سیاسی  معامله های 

قرار بگیرند.
ارشد  پژوهشگر  هاس  جی  الرنس 
در »شورای سیاست خارجی آمریکا« 
در مقاله ای در نشریه »هیل« می گوید 
الزم  فشار  ایران  اسالمی  جمهوری 
احساس  خود  رفتار  تغییر  برای  را 
دولت  می کند  توصیه  وی  نمی کند. 
با  مماشات  سیاست  باید  بایدن 

جمهوری اسالمی را کنار بگذارد.
شواهد نشان می دهد احتمال اینکه 
رژیم اسالمی در ایران بتواند مزدوران 
زیر  بلندمدت  در  را  خود  منطقه ای 
چتر »سپاه قدس« نگه دارد بسیار کم 
است. به ویژه اینکه تجربه نشان داده 
بعضی از اعضای این گروه ها عالوه بر 
سرکوب  برای  منطقه ای  جنگ های 
و  عراق  داخل  در  مردم  اعتراضات 
ایران نیز به کار گرفته می شوند. ترس 
در  آن  پیامدهای  و  مردم  واکنش   از 
اسالمی  جمهوری  رژیم  با  همکاری 
که برای حفظ موجودیت خود به هر 
اقدامی دست می زند، ریسک بزرگی 
است که باید دید این گروه ها حاضر 
می شوند هم  از طرف دولت ها و هم از 
سوی مردم در خطر قرار بگیرند یا نه.

دولت بایدن با جمهوری اسالمی دولت بایدن با جمهوری اسالمی 
مماشات می کند یا شبه نظامیان منطقه مماشات می کند یا شبه نظامیان منطقه 

»»آتش به اختیارآتش به اختیار« عمل می کنند؟!« عمل می کنند؟!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
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Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

حسین سالمی در حال بازدید از پهپادهای کوادکوپتر
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