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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
از لغو هر نوع تحریم علیه جمهوری اسالمی 

ایران جلوگیری می کنیم
3 ادامه در صفحه

 »جنبش اصیل« و »نسل جدید« 
برادرخوانده های تروریست را چه شد؟!

4 ادامه در صفحه

درگیری شدید مرزبانی جمهوری اسالمی و طالبان؛درگیری شدید مرزبانی جمهوری اسالمی و طالبان؛هشدار هشدار ۲۵۲۵ عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا: عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا:

=دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت های قبلی جمهوری اسالمی بر سر دوراهی اما با مختصات دیگری قرار دارد:  عدم 
بازگشت به توافق سال ۲015 که منجر به تحریم های شدیدتر خواهد شد یا  عقب نشینی و  بازگشت به تعهدات برجامی 

که به تنش های داخلی  دامن خواهد زد.

۲ ادامه در صفحه

اگر همه در جای خود باشند
ریسمان سیاه و سپید ترس ندارد!

اعتراضات مردمی در اصفهان جمعه پنجم 
آذرماه به شکلی خشونت بار سرکوب شد. 
دلیل  به  هرچند  اعتراضات  این  ریشه 
بیش از چهاردهه ناکارآمدی و تباهکاری 

جمهوری اسالمی، سیاسی است اما انگیزه ی 
کشاورزان و شهروندان منطقه ی زاینده رود 
این است که حق طبیعی خود را از »آب« و 

»محیط  زیست« می خواهند.
۲ ادامه در صفحه

ایران در برابر جمهوری اسالمی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

گذشته از نیروهای سایبری رژیم که بطور هدفمند با نام »مخالف« به اختالف و تفرقه 
بین مدافعان دموکراسی و حقوق بشر دامن می زنند، ایرانیان به دلیل َگزیده شدن 
توسط مار هفت خط جمهوری اسالمی، از ریسمان سیاه و سپید هم می ترسند و با 

همه چیز با احتیاط و در مواردی با امتناع و بی اعتمادی برخورد می کنند. 

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

سازمان 
حقوق بشر

 ایران از نابینا 
شدن 40 معترض 

در اصفهان 
خبر داد

»صدای آب« 
و طنین قیام 

تشنگان در ایران؛ 
محرومانی که 
چیزی برای از 

دست دادن ندارند!
۱۶ ادامه در صفحه

دکتر جالل متینی: آشنایی با یک چهرۀ ماندگار
عارف قزوینی)3(

تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت

۱۱ ادامه در صفحه

ایران در میان شرق و غرب؛ 
عاقبت ما چه خواهد شد؟!

۱۲ ادامه در صفحه

مذاکرات وین همچنان
 بر سر دوراهی

مژده به هم میهنانی که خواستار کتابمژده به هم میهنانی که خواستار کتاب  سقوط بهشتسقوط بهشت
بودند می توانند چاپ دوم این کتاب را ازبودند می توانند چاپ دوم این کتاب را از  

کیهـان لندن کیهـان لندن خریداری نمایندخریداری نمایند
نسخه نسخه 

دیجیتال دیجیتال 
کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

بازتاب »بازتاب »جمعه خونین اصفهانجمعه خونین اصفهان« « 
در خبرگزاری های خارجیدر خبرگزاری های خارجی

۱۸ ادامه در صفحه

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.comwww.kayhanlife.com

SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 
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حه
صف

 ۹ حه
صف

 ۸

تمرینات ورزشی کالری 
سوز برای الغری سریع

ترفندهای جالب مراقبت 
از جواهرات طال و نقره

اعجوبه آرژانتینی 
هفتمین توپ 
طالی فوتبال 
جهان را نیز از 

آن خود کرد
۱0 ادامه در صفحه

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

دومین جلسه دادگاه »متهمان« سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی

خانواده های قربانیان پرواز 75۲ دادگاه این 
جنایت را »نمایشی« می  دانند

۷ ادامه در صفحه
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اعتراضات مردمی در اصفهان جمعه پنجم 
شد.  سرکوب  خشونت بار  شکلی  به  آذرماه 
به دلیل بیش  اعتراضات هرچند  این  ریشه 
از چهاردهه ناکارآمدی و تباهکاری جمهوری 
اسالمی، سیاسی است اما انگیزه ی کشاورزان 
است  این  زاینده رود  منطقه ی  شهروندان  و 
که حق طبیعی خود را از »آب« و »محیط 

 زیست« می خواهند.
اعتراضات مدنی و حکومت وحشی 

از  دیگری  برگ  اصفهان  آذرماه  اعتراضات 
مبارزات مردمی را در تداوم دی ۹۶، امرداد ۹۷، 
آبان ۹۸ و تیر ۱400 علیه حکومت تباهکار 

جمهوری اسالمی به ثبت رساند.
به  را  خود  اعتراضات  مردم  و  کشاورزان 
مدنی ترین شیوه ممکن با تجمع و تحصن در 
بستر خشک رودخانه زاینده رود پیش می بردند 
اما جمهوری اسالمی همین شیوه اعتراض را 
نیز تاب نیاورد و با آتش و گلوله و باتوم به 
مردم حمله کرد. در نتیجه سرکوب خونباری 
که در »جمعه خونین اصفهان« رخ داد، صدها 

نفر بازداشت و مجروح شدند.
هر چند هنوز آمار دقیقی از بازداشت شدگان 
و  مردمی  گزارش های  اما  نیست  دست  در 
سازمان های حقوق بشری حکایت از بازداشت 

بیش از ۲۵0 تن دارند.
همچنین گزارش ها از آسیب دیدن بسیاری 
از شهروندان بر اثر شلیک »شات گان« خبر 
گلوله های  با  سرکوب  مأموران  می دهند. 
ساچمه ای دست کم به چشمان 40 شهروند 

آسیب جدی و جبران ناپذیر زده اند.
بردن تفنگ های  به کار  از  هدف حکومت 
ساچمه ای، ترساندن و عالمت گذاری شهروندان 
با زخمی کردن آنهاست حتا اگر به نابینایی 
و نقص عضو و یا مرگ معترضان منجر شود!

در مقابل این سرکوب وحشیانه اما باز هم 
کمپینی  مدنی  ابتکار  و  روش  با  شهروندان 
برای حمایت از مجروحان اعتراضات اصفهان و 
اعتراض به سرکوب مردم راه انداختند که در آن 
شهروندان چشم خود را بطور نمادین پانسمان 
کرده و تصویرشان را در شبکه های اجتماعی از 
جمله اینستاگرام منتشر می کنند. این کمپین 
پس از آنکه مادر پژمان قلی پور و نوید بهبودی، 
آبان ۹۸،  اعتراضات  در  جانباخته  از جوانان 
چشمان خود را بطور نمادین پانسمان کرده و 
از مردم اصفهان حمایت کردند، گسترش یافت.
محمدعلی طالبی و مهناز محمدی کارگردان، 
پرستو صالحی و مریم بوبانی بازیگران سینما، 
شماری از مادران دادخواه و هزارن نفر از دیگر 
شهروندان، در اقدامی جسورانه بدون هراس از 

جمهوری اسالمی به این کمپین پیوسته اند.
اقلیت حاکم در برابر اکثریت ناراضی

مواردی چون ناکارآمدی و فساد ساختاری، 
مداوم  خیزش  اجتماعی،  پایگاه  نداشتن 
مردم در برابر نظام، انزوا در عرصه بین الملل 
حکومت،  در  داخلی  شدید  درگیری های  و 
جمهوری اسالمی را بیش از پیش شکننده 

کرده است. 
اگر دو دهه پیش رونمایی از پروژه امنیتی 
»اصالحات« و دست یازیدن و سوء استفاده از 
مفاهیمی  چون »مردمساالری« و »گفتگوی 
تمدن ها« راهکاری بود تا جمهوری اسالمی 
حفظ شود و»تناول بیشتر از سفره انقالب« 

نظام  مافیایی  گروه های  و  خانواده ها  توسط 
که  سال هاست  اکنون  اما  کند،  پیدا  ادامه 
کلمات »اصالح« و »اصالحات« »اصالحطلب« 
به مضحکه تبدیل شده و در میان نسل های 
جوان حتا به عنوان دشنام به کار می رود و هر 
کسی، از جمله کسانی که زمانی به آنها امیدوار 
شرکت  رأی گیری  نمایش های  در  و  بودند 
برائت  ابراز  آن  از  می کند  تالش  می کردند، 
کنند!  از همین روست که حتا اگر »رئیس 
جمهوری اصالحات« نیز دوباره از آستین یکی 
از جناحین نظام بیرون بزند، مردم نه تنها تحت 
تأثیر قرار نمی گیرند بلکه در بهترین حالت به 
لعن و نفرین وی می پردازند چرا که در مدت 
طوالنی نمایش »اصالحات«، کشور از همه نظر 

ویران تر و جان های بسیار ستانده شد! 
مردم در اعتراضات دی ماه ۹۶ با جناحین 
جمهوری اسالمی اتمام حجت کرده و اعالم 
تمومه  اصولگرا، دیگه  نمودند: »اصالحطلب 
ماجرا« و چهار سال بعد در انتخابات نمایشی 
۲۸ خرداد نیز با شرکت نکردن در انتخابات و 
همچنین ریختن آرای باطله در صندوق های 
رژیم، آبرویی برای اصالحطلب و اصولگرا باقی 
نگذاشتند:  آرایی که به صندوق ریخته نشد 
بیش از آرای »رئیس جمهور منتخب« معروف 
به »قاضی مرگ« است و بقیه نامزدها از جمله 
نامزد اصالحطلبان از آرای باطله نیز شکست 
خوردند. اصالحطلبان چندین ماه است که به 

»3درصدی« معروف شده اند!
اینهمه در حالیست که هم اصالحطلب و 
خامنه ای  علی  رهبرشان  عین  اصولگرا  هم 
مردم معترض را در تمام سال های گذشته با 
عناوینی چون »اراذل و اوباش«، »اغتشاشگر« 
و »عامل بیگانه« برچسب زده و برای سرکوب 
آنها و »جمع کردن« اعتراضات تبلیغ کرده اند.
در آنسو اما مردم ایران از هر قشر و صنف 
می دانند »سازش«، »اصالح« یا »مماشات« 
پاسخگو  هرگز  اسالمی  جمهوری  برابر  در 
نبوده و در نتیجه با وجود سرکوب باز هم به 
خیابان ها آمده و برای رسیدن به حقوق طبیعی 

و شهروندی خود ایستادگی می کنند.
مردم از چه بترسند؟!

نخستین  از  هرچند  اسالمی  جمهوری 
روزهای پس از انقالب ۵۷ »ایجاد وحشت« 
راهکارهای  جمله  از  را  بی امان  سرکوب  و 
حکمرانی خود قرار داده اما به نظر می رسد 
این »نسخه« دیگر  فرا رسیده که  شرایطی 
جواب نمی دهد. مدت هاست که روند چیره 
»هراس آفرینی«  بر  مردم  »شجاعت«  شدن 
حکومت آغاز شده و جمهوری اسالمی را به 

سوی پرتگاه تاریخ می راند.
این شجاعت را از سوی مردمی که بارها از 
زبان آنها شنیده شده »ما دیگر چیزی برای از 
دست دادن نداریم« چه دراعتراضات گروهی 
و چه در فعالیت های فردی می توان دید. برای 
نمونه در روزهای گذشته ویدئویی از سوی 
فوأد سعدی پور کارگر شهرداری خرمشهر به 
مناسبت تولد دخترش منتشر شده که نشان 
کوچک  کیک  یک  حتا  کارگر  این  می دهد 
و چند شمع برای دخترش نمی تواند بخرد! 
انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی با 
همراهی گسترده کاربران روبرو شد. مسئوالن 
شهرداری اما وجود فقر در میان کارکنان را 
تکذیب کرده و گفتند او اصال کارگر شهرداری 

یک  انتشار  با  اما  سعدی پور  فوأد  نیست! 
»الیو« اینستاگرامی در محل کارش از ماه ها 
حقوق عقب افتاده کارگران گفت و اعالم کرد 

نمی ترسد حتا اگر از این کار هم بیکار شود!
»راهکار«  تنها  که  حالیست  در  اینهمه 
جمهوری اسالمی در برابر اعتراضات همواره 
»سرکوب حداکثری« بوده اما به مردم نیز دیگر 
ثابت شده که برای رسیدن به حقوق طبیعی و 
شهروندی خود راهی جز اعتراض و همبستگی 
و پشتیبانی از یکدیگر از جمله با کمپین های 
در  همبستگی  این  ندارند.پتانسیل  مختلف 
میان اصناف و گروه ها و شهروندانی که هر 
یک به شکلی از سیاست ها، اقدامات و شیوه 
مدیریت و همچنین سرکوب های جمهوری 
اسالمی آسیب دیده اند، بسیار باالست. همین 
موضوع زمامداران رژیم والیت فقیه را بیش از 

همیشه به وحشت انداخته است.
در کشاکش شکل گرفتن یک همبستگی 
ملی و فراگیر است که در اعتراضات کارگری 
سر  گردد«  باید  آزاد  زندانی  »معلم  شعار 
در  گلستان  استان  آموزگاران  داده می شود. 
روز  در  خود  صنفی  و  سراسری  اعتراضات 
پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱400 با پانسمان نمادین 
چشمان خود به کمپین حمایت از مجروحان 

اعتراضات اصفهان پرداختند. 
ناکارآمدی  به  اطمینان جمهوری اسالمی 
خود در تأمین حقوق مردم و هراس اش از این 
همبستگی است که باعث می شود تا مقامات 
نظامی و قضایی استان اصفهان در پی انتشار 
یک فراخوان برای برگزاری نماز جمعه از سوی 
کشاورزان در بستر خشک زاینده رود، حکومت 
نظامی در این مکان اعالم کنند! دادستانی 
اصفهان نیز با صدور اطالعیه ای شهروندان را 
برای حضور در هر تجمعی تهدید کرد و از آنها 
خواست »آدم فروشی« کرده و افراد مشکوک 

را معرفی کنند!
و  رژیم  هراس  نشانه های  از  دیگر  یکی 
برگزاری  در  می توان  را  مردم  همبستگی 
اعتراضات سراسری هزاران آموزگار در بیش از 
۶0 شهر ایران درست شش روز پس از سرکوب 
خونین اعتراضات مردمی اصفهان دید. قابل 
توجه اینکه در شهر اصفهان نیز که در آن 
جّو امنیتی شدیدی برقرار است، آموزگاران 
تجمع کرده و شعار برای حقوق خود سر دادند.
کرد  تالش  دهه  چهار  اسالمی  جمهوری 
مردم را به سوی منفعت طلبی فردی هدایت 
کرده و با امکان شکل گرفتن یکپارچگی و 
کند.  مقابله  رژیم  برابر  در  ملی  همبستگی 
هدفمند  تبعیض های  و  جداسازی ها  اجرای 
که چیزی جز آپارتاید فراگیر نیست، ترویج 
توسعه  به  عمدی  بی اعتنایی  و  قوم گرایی 
متوازن در کشور، صرف نظر از اینکه اساسا 
»توسعه«  رایج  مفهوم  با  اسالمی  جمهوری 
بیگانه است، از جمله اقدامات با چراغ خاموِش 
حکومت برای غلبه ی فرهنگ ترجیح منافع 
شخصی و فرقه ای و قبیله ای بر یکپارچگی 
سراسری و ملی بوده است. مردم اما هرچند 
به دلیل تعلقات اجتماعی و صنفی مشکالت 
خود را دارند اما بر اساس تجربه دریافته اند که 
ریشه ی همه این مشکالت در هر جای ایران 
که باشند، یکیست: جمهوری اسالمی! راهکار 
مقابله با این مشکل نیز یکیست: ایستادگی 

ایران با همبستگی ملی!
روشنک آسترکی

دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام که 
دوشنبه ۸ آذر با خوشبینی بیش از حد آغاز شده 
بود با بدبینی نسبت به دور بعدی گفتگوها، روز ۱۲ 
آذر بدون اینکه تاریخی برای دور هشتم مشخص 

شده باشد، به کار خود پایان داد. 
رافائل گروسی مدیر آرژانتینی آژانس بین المللی 
با  مذاکرات  این  روز  نخستین  در  اتمی  انرژی 
از  نگرانی  ابراز  ضمن  حد،  از  بیش  خوشبینی 
گرفتن  کار  به  با  فردو  تاسیسات  در  غنی سازی 
هم  که  بود  گفته  آخر،  نسل  سانتریفیوژهای 
جمهوری اسالمی و هم آمریکا خواهان بازگشت 
و  توافق هسته ای سال ۲0۱۵ هستند  به  کامل 
افزوده بود که امکان »چنین توافقی در دسترس 
ولی  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی  است.« 
دو روز بعد از آن در جریان سفرش به استکهلم 
با بدبینی اعالم کرد که »اقدامات و صحبت های 
اخیر مقامات ایرانی هیچ جایی برای خوشبینی 

باقی نگذاشته اند.«
زیاده خواهی جمهوری اسالمی در وین

به  مذاکرات  این  در  که  اروپایی  دیپلمات  یک 
اروپا حضور دارد، ظهر روز  اتحادیه  از  نمایندگی 
جمعه ۱۲ آذر به کیهان لندن گفت »دو پیش نویسی 
برداشته شدن  با  رابطه  در  تهران  نمایندگان  که 
دادند،  ارائه  اتمی کشورشان  تعهدات  و  تحریم ها 
هیچکدام قابل قبول نیستند زیرا در هر دو آنها 
توافق هایی که در شش دور اول مذاکرات به دست 
دیپلمات  است.« همین  نشده   لحاظ  بودند  آمده 
با کیهان لندن  اروپایی در ادامه گفتگوی تلفنی 
می شود  تقویت  این شک  روز  به  »روز  می افزاید 
تنها  از شرکت در مذاکرات وین  ایران  که هدف 
 ۶0 غنی سازی  یابد  فرصت  تا  است  وقت  کشی 
درصدی را بدون وقفه انجام دهد و گام های دیگری 
در جهت دستیابی به سالح هسته ای بردارد.« البته 
علی باقری  کنی که ریاست هیات نمایندگی 40 
نفره جمهوری اسالمی در مذاکرات وین را بر عهده 
دارد می گوید متن سومی هم آماده شده که هنوز 
تدوین آن به پایان نرسیده است و در روزهای آینده 
در اختیار دیگر شرکت کنندگان در مذاکرات وین 
قرار خواهد گرفت. علی باقری  کنی البته توضیحی 
در مورد محتوای این سند سوم نداده و مشخص 
نیست در چه رابطه ای است و آیا جایگزین یکی از 
دو متن قبلی است که که دیگر اعضای برجام آنها 
را »زیاده خواهی« ارزیابی می کنند یا ناقض آنهاست 
که این مقام جمهوری اسالمی آن را وعده داده است!
جمهوری اسالمی در یکی از دو پیش نویسی که 
در اختیار دیگر شرکت کنندگان قرار داده است 
خواهان برداشته شدن کلیه تحریم های آمریکا و نه 
تنها تحریم هایی است که در سال ۲0۱۸ با خروج 
این کشور از توافق هسته ای بازگشتند. به عبارت 
دیگر جمهوری اسالمی توقع دارد کلیه تحریم هایی 
فعالیت های  و  بشر  نقض حقوق  با  رابطه  در  که 

تروریستی نیروی قدس و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در این سال ها به تصویب کاخ سفید و یا 
کنگره رسیده اند نیز بالفاصله برداشته شوند. عالوه 
بر این، جمهوری اسالمی تقاضای دریافت غرامت 
برای ضررهای ناشی از بازگشت تحریم ها را نیز 
در این پیش نویس گنجانده و همچنین خواهان 
دریافت ضمانت از سوی رئیس جمهوری کنونی 
آمریکا برای باقی ماندن این کشور در برجام حتا 
پس از انتخابات سال ۲0۲4 و آینده است! ضمانتی 
که جو بایدن حتا اگر هم بخواهد از نظر قانونی 

نمی تواند بدهد!
تهران باز هم بر سر دوراهی

در سند دیگر، تا آنجا که کیهان لندن توانست 
اروپایی آگاهی  با یک دیپلمات  از طریق گفتگو 
ساختن  متوقف  اسالمی  آماده  جمهوری  یابد، 
غنی سازی ۲0 و۶0 درصدی است، ولی به هیچ 
وجه حاضر نیست از سانتریفیوژهای نسل جدید 
بر  تعهدات خود  به  و  )IR-۶( چشم پوشی کند 
مبنای توافق هسته ای سال ۲0۱۵ بازگردد. برپایه 

اسالمی  جمهوری   ،۲0۱۵ سال  هسته ای  توافق 
حق استفاده از 30 سانتریفیوژ )IR-۶( را دارد در 
حالی که امروز ۱۶۶ عدد در فردو فعال هستند. 

نیز چون  رئیسی  ابراهیم  ترتیب دولت  این  به 
دولت های قبلی بر سر دوراهی قرار گرفته است. 
البته باید در نظر داشت که تصمیم گیری در رابطه 
با برنامه هسته ای و اصوال سیاست های کالن نظام، 
به ویژه در زمینه بین المللی، با دولت نیست و علی 
خامنه ای و »بیت رهبری« حرف آخر را می زنند. 
ولی اگر جمهوری اسالمی بر سیاست های کنونی 
خود پافشاری کند و به توافق هسته ای سال ۲0۱۵ 
بازنگردد، نه تنها تحریم های کنونی ادامه خواهند 
تحریم های  قوی  بسیار  احتمال  به  بلکه  یافت، 
جدیدی، و اینبار نه فقط از سوی آمریکا، به تصویب 
خواهند رسید. با تداوم تحریم های کنونی، البته 
اقتصادی چهار  ناکارآمدی سیاست های  در کنار 
به  را  کشور  اقتصاد  که  اسالمی  جمهوری  دهه 
فالکت کشیده  و سفره مردم را هر سال نسبت به 
سال پیش کوچک تر کرده ، تصور آنچه با افزوده 
شدن تحریم های جدید بر سر اقتصاد و وضعیت 
نیست،  مشکل  زیاد  آمد  خواهد  مردم  معیشتی 

اگرچه تصویری هولناک است.
اسالمی،  جمهوری  مقابل  در  دوم  گزینه 
و  بین المللی  فشارهای  مقابل  در  عقب نشینی 
بازگشت بدون چون و چرا به تعهدات برجامی است. 
این گزینه البته برای کسانی که امروز قوه مقننه 
و مجریه را در دست دارند دردسرساز خواهد بود 
و شکاف بین جناح های قدرت را عمیق تر خواهد 
قاسم  شدن  کشته  از  بعد  که  کسانی  ساخت. 
سلیمانی در دی ۹۸ در نزدیکی فرودگاه بغداد در 
پیامد حمله پهپادی آمریکا، فریاد می زدند »دهان 
کسی که حرف از مذاکره با آمریکا را بزند خرد 
می کنیم«، آیا بدون واکنش خواهند پذیرفت که 
دولت اصولگرای مورد حمایت آنها امضای خود را 
زیر توافقی بگذارد که در حقیقت یک عقب نشینی 
بدون رودربایستی در مقابل »دشمن« است؟! البته 
آنهم اگر برجام همانکه در سال ۲0۱۵ بود باقی 
از شش سال،  به گذشت بیش  با توجه  و  بماند 
هیچکدام از مفاد آن به زیان جمهوری اسالمی و 
برای محکم کاری درباره برنامه اتمی آن تغییر نکند!

آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی
عدم موفقیت دور هفتم مذاکرات در وین، نظر 
دولت کنونی اسرائیل مبنی بر بیهودگی گفتگو با 
جمهوری اسالمی برای متوقف ساختن برنامه های 
اتمی  آنرا تقویت می کند. یائیر الپید وزیر دفاع 
اسرائیل که همزمان با مذاکرات وین در لندن با 
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و در پاریس با 
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار داشت 
تاکید دارد که تنها با »تهدید نظامی جدی« می توان 
مقامات تهران را وادار به عقب نشینی کرد. اخیرا 
دولت اسرائیل مدارک و شواهدی را در اختیار آمریکا 

و چند دولت اروپایی قرار داده است که بر مبنای 
آنها جمهوری اسالمی ایران سرگرم آماده ساختن 
تجهیزات خود برای غنی سازی ۹0 درصدی است. 
بنی  گانتز وزیر خارجه اسرائیل نیز که در روزهای 
آینده در واشنگتن خواهد بود همین تقاضا را با 

همتای آمریکایی  خود مطرح خواهد ساخت.
کشورهای  که  می رسد  نظر  به  بعید  اگرچه 
وین  در  مذاکرات  زمانی که  تا  آمریکا  و  اروپایی 
ادامه دارند و رسما به بن بست نرسیده اند، پرونده 
تهدید نظامی را روی میز قرار دهند، ولی اسرائیل 
اقدامات در این زمینه را آغاز کرده است.  تخصیص 
یک میلیارد و شش میلیون دالر بودجه اضافی 
به ارتش این کشور برای آماده ساختن مقدمات 
حمله نظامی احتمالی به تاسیسات اتمی ایران و 
تشکیل یک گروه کارشناسی نظامی از جمله این 
اقدامات هستند. عمده این مبلغ قرار است برای 
خرید بمب های سنگین، هلی کوپترهای تهاجمی 
و راکت های سیستم دفاعی »گنبد آهنین« که 

کاربرد تهاجمی نیز دارند هزینه شود.
احمد رأفت

مذاکرات وین همچنان بر سر دوراهی
=دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت های قبلی جمهوری اسالمی بر 
سر دوراهی اما با مختصات دیگری قرار دارد:  عدم بازگشت به توافق 
سال ۲015 که منجر به تحریم های شدیدتر خواهد شد یا  عقب نشینی 

و  بازگشت به تعهدات برجامی که به تنش های داخلی  دامن خواهد زد.

گذشته از نیروهای سایبری رژیم که بطور 
هدفمند با نام »مخالف« به اختالف و تفرقه 
بین مدافعان دموکراسی و حقوق بشر دامن 
می زنند، ایرانیان به دلیل َگزیده شدن توسط 
مار هفت خط جمهوری اسالمی، از ریسمان 
سیاه و سپید هم می ترسند و با همه چیز با 
احتیاط و در مواردی با امتناع و بی اعتمادی 

برخورد می کنند. 
فعاالن  نبوده اند  کم  گذشته  سال های  در 
سیاسی و مدنی زندانی و تحت پیگرد رژیم 
که وقتی به خارج کشور آمدند، یا »صادر« 
شدند، با وجود مخالفت  شدید در حرف، سر 
بزنگاه در کنار جمهوری اسالمی  ایستاده اند 
و از یکسو مردم را از رفتن جمهوری اسالمی 
می ترسانند و از سوی دیگر دوران پیش از 
انقالب و یا شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان 
محبوب ترین شخصیت اپوزیسیون به اشکال 

مختلف تخطئه می کنند. 
نیست  پوشیده  کسی  بر  حال  عین  در 
آنانکه به اسم مخالف نه بطور مستعار بلکه با 

نام وچهره های واقعی اما در خفا با دستگاه 
امنیتی همکاری می کنند، داغ ترین شعارها 
امنیتی  نظر  از  می دهند.  رژیم  علیه  نیز  را 
کاربرد و اهمیت این افراد، نفوذ در مخالفان 
در  ویژه  به  آنها  ساختن  ناکار  و  تخریب  و 
بزنگاه های مهم است! تندترین حرف ها علیه 
در  گویندگان  سرنخ  که  هنگامی  تا  رژیم 
دست نیروهای امنیتی باشد اهمیتی ندارد 
آنها  پررنگ  کردن  برای  و حتا غیرمستقیم 
تالش نیز می کنند! هیچکس مانند این افراِد 
تحت پوشش مخالف، نمی تواند جریانی را از 
درون یا نزدیک هم هدایت کرده و هم وقتی 
الزم شد، به سود رژیم ناکار کند! جمهوری 
اسالمی با این شیوه چندین ترور مهم انجام 
داده! شکل حاد و نظامی تاکتیک نفوذ و رسوخ 
به قلب دشمن، تحت پوشش،  داستان معروف 

»اسب ترویا«ست. 
چنین تاکتیک و ترفندی صدالبته باید سبب 
احتیاط شود اما نباید بی اعتمادی را به یک 
عامل تخریبی علیه همبستگی و فعالیت های 

اهداف  از  تبدیل کند چراکه یکی  مشترک 
جمهوری اسالمی  همین است!

کهِن  تاکتیِک  این  با  مقابله  برای  تنها  نه 
استراتژیک بلکه بطور کلی برای بهره برداری 
مؤثر یک جنبش از توانایی  افراد و گروه ها دو 

راهکار مؤثر اینست که: 
هر فرد و گروهی را در جایگاه واقعی خود 
قرار داد و از آنها همان توقعی را داشت که 
می توانند و آنان را به نقشی سوق نداد که 
یا در دهانشان  و  نمی آیند  بر  آن  اجرای  از 
حرف هایی نگذاشت که به آنها اعتقادی ندارند! 
نتایج  بلکه  ادعا  و  حرف  نه  اینکه  دیگر 
عملکرد آنها را مرتب با ترازوی حقوق مردم 
و میزان آسیب به جمهوری اسالمی سنجید!

در اینصورت دلیلی برای ترسیدن از ریسمان 
سیاه و سپید وجود ندارد. این تجربه ای بزرگ 
و مملکت توسط  از گزیده شدن یک ملت 
ماریست که وقتی بر قدرت چنبره زد، دیگر 
هیچ پادزهر و نوشدارویی نمی توانست نیش 

زهرآگین و مرگبار آن را خنثی کند!

ایران در برابر 
جمهوری اسالمی

اگر همه در جای خود باشند
ریسمان سیاه و سپید ترس ندارد!
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اعتراض جمهوریخواهان به سکوت بایدن در ارتباط با سرکوب اعتراضات در ایران؛

»نتیجه معامله با آدمُکش ها چیست؟«

=37 نماینده جمهوریخواه 
از  در آمریکا در قطعنامه ای 
دولت بایدن خواستند نقض 
گسترده حقوق بشر در ایران 
و سرکوب خونین معترضان 
اعتراضات مسالمت آمیز  در 

مردم را محکوم کند.
نامه  این  =امضاکنندگان 
تعداد  کاهش  به  اعتراض  با 
تلفات اعتراضات »آبان ۹8« 
از 1500 نفر به حدود 300 نفر 
خارجه  وزارت  گزارش  در 
و  کرده  تٔاکید  بایدن  دولت 
آمار  و  »روایت  نوشته اند: 
عام  قتل   شدت  از  اشتباه 
مردم ایران توسط رژیم سیلی 
و  کشته شدگان  صورت  به 

خانواده های آنان است«.
=برایان الیب مدیر اجرایی 
»سازمان ایرانیان آمریکایی 

برای آزادی« در »نیوزمکس« 
خطاب به بایدن نوشته است 
»چرا فکر می کنید این طرز 
فکر که مذاکره با یک رژیم 
وحشی و آدمکش که شعار 
مرگ بر آمریکا سر می دهد 
و ساالنه میلیاردها دالر برای 
تروریستی  گروه های  تٔامین 
هزینه می کند نتیجه خواهد 

داشت؟«
مخالفان جمهوری اسالمی و همچنین 
جمهوریخواهان در آمریکا دولت بایدن 
خطر  به  برای  که  می کنند  متهم  را 
نقض  وین  اتمی  مذاکرات  نیفتادن 
گسترده حقوق بشر در ایران را نادیده 

می گیرد.
دور  هفتمین  برگزاری  آستانه  در 
مذاکرات اتمی در وین بود که مردم 
اصفهان در حمایت از کشاورزان و در 
اعتراض به بی آبی دست به تجمع و 
تظاهرات مسالمت آمیز زدند اما نیروی 
انتظامی و اعضای بسیج به معترضان 
تعدادی  که  کردند  شلیک  بی دفاع 
کشته و ده ها مصدوم برجای گذاشت 
دولت  خارجه  وزارت  سخنگوی  اما 
آمریکا صرفاً »ابراز نگرانی« کرد بدون 
اینکه سرکوب مردم توسط نیروهای 
را  اسالمی  جمهوری  رژیم  امنیتی 

محکوم کند.
مردم  سرکوب  از  پیش  هفته  یک 
سرکوب  سالگرد  دومین  در  اصفهان 
 3۷ ایران  در   »۹۸ »آبان  اعتراضات 
در  آمریکا  در  جمهوریخواه  نماینده 
»قطعنامه – H.Res.۸00« از دولت 
بایدن خواستند نقض گسترده حقوق 

بشر در ایران را محکوم کند.
جمهوریخواه  نماینده  هاگدورن  جیم 
آمریکا از ایالت مینه سوتا ۱۷ نوامبر 
عنوان  با  را  قطعنامه  این  آبان(    ۲۶(
کرد.  ارائه  کنگره  به  خونین«  »آبان 
این نمایندگان ضمن یادآوری دومین 
سالگرد قتل  عام »آبان ۹۸« در ایران، 
رژیم جمهوری اسالمی را به دلیل قتل 

شهروندان غیرنظامی محکوم کردند.
وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ 
تٔایید  که  بود  کرده  منتشر  گزارشی 
می کرد در اعتراضات آبان ۹۸ در ایران 
۱۵00 نفر غیرنظامی کشته شدند اما 
دولت بایدن تصمیم گرفت در میزان 
شدت این سرکوب ها بازنگری کند و 
تلفات را کاهش داد و به حدود 300 
نامه  این  امضاکنندگان  رساند.  کشته 
از  اشتباه  آمار  و  »روایت  دارند  تٔاکید 
توسط  ایران  مردم  عام  قتل   شدت 
رژیم سیلی به صورت کشته شدگان و 
خانواده های آنان است. ما از این دولت 
برای  را  خود  گزارش  که  می خواهیم 
این  در  که  جان هایی  دقیق  بازتاب 
بازبینی  رفت  دست  از  فجیع  کشتار 

کند.«
»سازمان  اجرای  مدیر  الیب  برایان 
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مذاکرات  از  دیگری  دور  شروع  با 
توافق هسته ای موسوم به »برجام«  در 
وین، بیست و پنج عضو جمهوری خواه 
کنگره آمریکا در نامه ای به جو بایدن 
رئیس جمهوری این کشور نوشتند که 
از لغو هر نوع تحریم علیه رژیم ایران 

جلوگیری خواهند کرد.
به  آن  از  نسخه ای  نامه که  این  در 
دست »واشنگتن فری  بیکن« رسیده 
است، کاخ سفید متهم شده که اطالعاتی 
به  و  پنهان کرده  اعضای کنگره  از  را 
درخواست  آنها مبنی بر ارائه جزئیات 
ایران  با  در خصوص ماهیت مذاکرات 

پاسخ نداده است.
در این نامه آمده است: با وجود ده ها 
نامه ای که اعضای جمهوریخواه کمیته 
مطالعات، ارسال و درخواست کرده اند 
اجرای  درباره  بیشتری  اطالعات  که 
تحریم های ایران ارائه داده شود، دولت 
شما طرح تضعیف و لغو تحریم های علیه 
ایران را از کنگره پنهان نگه  داشته است.

قدرت  بر  نامه  این  امضا کنندگان 
علیه  تحریم   اعمال  در  آمریکا  کنگره 

ایران تأکید کردند.
آنها نوشته اند: ما در این نامه به شما 
با  روابط  ایجاد  که  می کنیم  یادآوری 
کشورهای خارجی و اعمال تحریم های 
اقتصادی در محدوده اختیارات کنگره 

قرار دارد.
 ۲۹ دوشنبه  از  بایدن  جو  دولت 
نوامبر وارد مذاکرات غیرمستقیم با رژیم 
ایران شد. خواسته اصلی تهران در این 
مذاکرات، لغو تحریم های ایاالت متحده 

هشدار ۲5 عضو 
جمهوریخواه کنگره آمریکا:
از لغو هر نوع 
تحریم علیه 

جمهوری 
اسالمی ایران 

جلوگیری 
می کنیم

دور هفتم مذاکرات اتمی در هتل »کوبورگ« وین

علیه جمهوری اسالمی است.
میخاییل اولیانوف نماینده روسیه در 
سازمان  بین المللی وین، روز سه  شنبه در 
توییتی خبر داد که مذاکره  کنندگان در 
زمینه »لغو تحریم ها و پرونده هسته ای 
ایران« به پیشرفت هایی دست یافته  اند.

جولینا پورتر معاون سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر آمادگی دولت جو بایدن 
جهت لغو تحریم ها علیه رژیم ایران گفت: 
هدف آمریکا در این مذاکرات بازگشت 

تهران به تعهدات خود است.
او افزود: اگر موارد پیشنهادی ایران 
در مذاکرات وین، بیشتر و یا کمتر از 
بازگشت به تعهدات برجامی باشد، این 

گفتگوها به شکست منتهی می شود.
این  امضاکننده ی  جمهوریخواهان 
نامه هشدار داده اند که اگر در انتخابات 
میاندوره ای سال آینده پیروز شوند، از 
جمهوری  علیه  تحریمی  لغو  هرگونه 

اسالمی ایران جلوگیری خواهند کرد.
قانونی نیز در مجلس سنای آمریکا 
که  شد  ارائه  جاری  سال  فوریه  در 
ایاالت متحده را از عضویت مجدد در 
برجام منع می  کند. این قانون حمایت 
سناتورهای سرشناس مانند جیم ریش، 
مارکو روبیو، سوزان کالینز، تد کروز، تیم 
سکات و شماری دیگری از سناتورها را 
کسب کرده بود.این قانون تصریح می کند 
که لغو تحریم های ایران بدون بررسی 
»فعالیت های خرابکارانه« رژیم این کشور 

امکان  پذیر نیست.
این فعالیت  ها شامل برنامه هسته ای 

جمهوری اسالمی، پرونده موشک های 
بالستیک، گسترش تسلیحات، حمایت 
نقض  گروگانگیری،  تروریسم،  ز  ا
فاحش حقوق بشر و سایر فعالیت های 

بی ثبات کننده تهران است.
با وجود این اگر بایدن بخواهد برخی 
تحریم ها مانند تحریم علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی ایران و ابراهیم 
را که  رئیس  دولت سیزدهم  رئیسی  
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  توسط 
پیشین آمریکا تصویب شده بود لغو کند، 

به تأیید کنگره نیاز دارد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز خبر داد که آنتونی بلینکن 
با  دیداری  در  کشور  این  وزیرخارجه 
همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی 
برنامه  از  نگرانی ها  خصوص  در  خود 
هسته ای ایران به بحث  و گفتگو پرداختند.
جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز 
ارزیابی مذاکرات وین را مشکل دانست 
و گفت: راب مالی نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران و تیم او تالش می کنند تا 
در مسیر دیپلماتیک به هدف خود یعنی 

احیای برجام برسند.
دور هفتم مذاکرات احیای برجام پس 
از حدود ۶ ماه وقفه از دوشنبه ۲۹ نوامبر 
و حضور  کشورهای 4+۱  مشارکت  با 
غیرمستقیم آمریکا از سر گرفته شد و 
مذاکرات ایران و این کشورها، چهارشنبه 
اول دسامبر وارد سومین روز خود شد.

این اولین دور از مذاکرات اتمی پس 
از روی کار آمدن دولت رئیسی معروف 

به »قاضی مرگ« در ایران است.

ی  خبر ه  یگا پا =
دو  از  نقل  به  »آکسیوس« 
منبع آمریکایی گزارش داد 
اسرائیل در دو هفته گذشته 
اطالعاتی را در اختیار ایاالت 
متحده و چند کشور اروپایی 
نشان  که  است  گذاشته 
می دهد رژیم ایران گام های 
تولید  برای  را  آمادگی  فنی 
اورانیوم با غلظت ۹0 درصدی 

برمی دارد.
سطح  ن  سید ر =
 ۹0 به  اورانیوم  غنی سازی 
اسالمی  جمهوری  درصد 
زمان  هر  از  بیشتر  را  ایران 
تولید  آستانه  به  دیگری 
می کند.  نزدیک  اتم  بمب 
اورانیوم  هرچند غنی سازی 
بمب  تولید  برای  تنهایی  به 
الزامات  و  نیست  کافی  اتم 

دیگری نیز دارد.
=یکی از منابع آمریکایی 
به »آکسیوس« گفت که طبق 
تمایل  اسرائیل  ارزیابی های 
ایران به داشتن اهرم فشار 
در وین می تواند تهران را به 
افزایش حمالت علیه نیروها 

اسرائیل  مقامات  هشدار 
به آمریکا:

 جمهوری 
اسالمی برای 
غنی سازی 
۹0 درصدی 

اورانیوم آماده 
می شود

منطقه  در  آمریکا  منافع  و 
یمن،  در  نیابتی ها  طریق  از 

سوریه و عراق سوق دهد.
مقامات اسرائیلی اطالعاتی در اختیار 
آمریکا و چند متحد اروپایی گذاشته اند 
که نشان می دهد ایران گام های فنی را 
برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم 

به ۹0 درصد برداشته است.
دور  هفتمین  برگزاری  با  همزمان 
میان  وین  در  اتمی  مذاکرات  از 
جمهوری اسالمی و ۱+4 پایگاه خبری 
آذر(  )هشتم  نوامبر   ۲۹ »آکسیوس« 
آمریکایی  منبع  دو  که  داد  گزارش 
گفته اند اسرائیل در دو هفته گذشته 
ایاالت متحده  اختیار  در  را  اطالعاتی 
و چند کشور اروپایی گذاشته است که 
نشان می دهد رژیم ایران گام های فنی 
آمادگی را برای تولید اورانیوم با غلظت 
۹0 درصد برمی دارد. سطحی که برای 

تولید سالح هسته ای الزم است.
به  اورانیوم  غنی سازی  رسیدن سطح 
۹0 درصد رژیم ایران را بیشتر از هر 
زمان دیگری به آستانه تولید بمب اتم 
غنی سازی  هرچند  می کند.  نزدیک 
بمب  تولید  برای  تنهایی  به  اورانیوم 
اتم کافی نیست و الزامات دیگری نیز 
دارد اما برآوردها در مورد اینکه چقدر 
اسالمی  جمهوری  تا  می کشد  طول 
ایران بتواند به آن بخش ها نیز تسلط 
اطالعاتی  منابع  است.  متفاوت  یابد 

 )IAL( »ایرانیان آمریکایی برای آزادی
می گوید این قطعنامه پیام روشن به 
حکومت ایران است و به آنها می گوید 
کنگره آمریکا در مقابل کشتار مردم 
بی دفاع سکوت نخواهند کرد و تٔاکید 
ناقض  اسالمی  جمهوری  که  می کند 
حقوق انسان هاست و به صورت مداوم 
اقدام به سرکوب و کشتار مردم ایران 

می کند.
برایان الیب طی یادداشتی که در پایگاه 
خبری شبکه »نیوزمکس« منتشر شده 
با اشاره به ادامه سرکوب مردم ایران 
توسط حکومت از جو بایدن پرسیده 
چرا وی همچنان اصرار دارد با عاملین 
و  کند  مذاکره  ایران  مردم  عام  قتل  
همزمان در ارتباط با کشتار معترضان 
از  همچنین  او  است؟  کرده  سکوت 
رئیس جمهوری آمریکا می  پرسد چرا با 
وجود شلیک نیروهای امنیتی به مردم 
اصفهان  مسالمت آمیز  اعتراضات  در 
امور  در  آمریکا  فرستاده  مالی  رابرت 

ایران را ]از وین[ فرا نخواند؟
الیب  برایان  یادداشت  از  بخشی  در 
فکر  »چرا  آمده  بایدن  به  خطاب 
می کنید این طرز فکر که مذاکره با یک 
رژیم وحشی و آدمکش که شعار مرگ 
بر آمریکا سر می دهد و ساالنه میلیاردها 
دالر برای تٔامین گروه های تروریستی 
نتیجه خواهد داشت؟  هزینه می کند 
چرا به عنوان قدرتمندترین مرد جهان 
تا این حد ضعیف عمل می کنید؟ پایاِن 
این بازی چه خواهد بود؟ چه کسی با 
نفع  تهران  آخوندهای  با  دیپلماسی 
می برد؟… شرم بر شما جناب رئیس 
جمهور که در مقابل قتل  عام شهروندان 
ایران توسط جمهوری اسالمی سکوت 

کردید.«
ایاالت  پیشن  سفیر  گرنل  ریچارد 
متحده در آلمان نیز که از منتقدان 
سیاست های دولت بایدن در ارتباط 
با نقض فاحش حقوق بشر در ایران 
است می گوید، »من بیش از ۱0 سال 
کرده ام  کار  خارجه  امور  وزارت  در 
از  را  حمایت  کمترین  بایدن  تیم  و 
حقوق بشر کرده و این بسیار غم انگیز 

است.«
فشارها بر دولت بایدن به دلیل نادیده 
گرفتن نقض حقوق بشر در ایران رو به 
افزایش است. ۲۲ نوامبر )اول آذرماه( 
روابط  کمیته  عضو  استیل  برایان 
شمار  و  نمایندگان  مجلس  خارجی 
دیگری از نمایندگان جمهوریخواه نیز 
خواستار آن شدند که دولت بایدن به 
تحریم های  که  دهد  تضمین  کنگره 
حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی 

لغو نخواهد شد.
نمایندگان همچنین اعالم کردند که 
در  بایدن  دولت  بدانند  می خواهند 
شهروندی  حقوق  مداوم  نقض  قبال 
توسط رژیم ایران شامل قتل، شکنجه 
از  شماری  که  معترضان  بازداشت  و 
محاکمه شدند  اخیر  ماه های  در  آنها 

چه اقدامی انجام داده است؟

اعتراض مردم اصفهان به بی آبی؛ آذرماه 1400

ایاالت متحده و اسرائیل در مورد این 
زمان بندی مدتی بین یک تا دو سال 

پیش بینی کرده اند.
در حال حاضر جمهوری اسالمی اعالم 
کرده که غنی سازی اورانیوم را به ۶0 
درصد رسانده است. پیش از این رافائل 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی 
انرژی اتمی گفته بود ایران هیچ توجیه 
برای  صنعتی  و  تجاری  قبول  قابل 
غنی سازی اورانیوم ۶0 درصدی ندارد. 
در این میان، غنی سازی ۹0 درصدی 
مصارف  جز  استفاده ای  هیچ  اورانیوم 

غیرنظامی ندارد.
به  یی  مریکا آ منبع  دو  ز  ا یکی 
که  اطالعاتی  گفته،  »آکسیوس« 
اسرائیل در اختیار دولت بایدن گذاشته، 
حاکی از آن است که اقدامات مقدماتی 
ایران این امکان را فراهم کرده که در 
عرض چند هفته غنی سازی را به ۹0 

درصد برساند.
این منبع گفت که تحلیلگران امنیتی 
ایران  که  می کنند  ارزیابی  اسرائیل 
گام چشمگیر  این  زودی  به  می تواند 
را در تالش برای به دست آوردن اهرم 

فشار در مذاکرات وین بردارد.
گفت  همچنین  آمریکایی  منبع  این 
تمایل  اسرائیل  ارزیابی های  طبق  که 
وین  در  فشار  اهرم  داشتن  به  ایران 
افزایش حمالت  به  را  می تواند تهران 
علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه 
و  نیابتی ها در یمن، سوریه  از طریق 

عراق سوق دهد.

یکی از مقامات ارشد دولت بایدن در 
قضیه،  این  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
اطالعاتی  مسائل  مورد  در  گفتگو  از 
خودداری کرد اما گفت: »این پوشیده 
نیست که تصمیم دولت سابق ]آمریکا[ 
تسریع  به  برجام  گذاشتن  کنار  برای 
برنامه هسته ای  و بی سابقه  چشمگیر 
ایاالت متحده روی  ایران کمک شد. 
دیپلماسی با ایران متمرکز بود، اما آماده 
بود تا در صورت شکست دیپلماسی، 

گزینه های دیگر را دنبال کند.«
مقامات اسرائیلی همتایان آمریکایی و 
اروپایی خود را تحت فشار قرار داده اند 
تا در وین مواضع سختگیرانه تری در 
برابر رژیم ایران اتخاذ کنند. بنی گانتز 
روز  سخنرانی  در  اسرائیل  دفاع  وزیر 
دوشنبه ۲۹ نوامبر گفت که اسرائیل با 
متحدانش اطالعاتی را در میان گذاشته 
که به ادامه رقابت ایران برای دستیابی 
به سالح هسته ای و در عین حال نقض 

توافق اتمی اشاره دارد.
 ۱400 فروردین  نیز  روحانی  حسن 
به صراحت گفته بود همین امروز هم 
می توانیم غنی سازی ۹0 درصدی انجام 
دهیم اما به دنبال بمب اتمی نیستیم!

یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل که روز 
دوشنبه ۲۹ نوامبر با همتای بریتانیایی 
لندن دیدار کرد،  تراس در  لیز  خود، 
مدعی شد که اطالعات غیرقابل انکاری 
جمهوری  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود 
اسالمی ایران قصد دارد مخفیانه برنامه 
هسته ای خود را بدون توجه به نتیجه 

مذاکرات وین ادامه دهد.
»آخرین  را  وین  مذاکرات  تراس  لیز 
فرصت برای بازگشت جمهوری اسالمی 
به میز مذاکره« دانست و گفت: »اگر 
این اتفاق نیفتد، همه گزینه ها را بررسی 

خواهیم کرد.«

جمهوری اسالمی ایران اسفند سال 13۹8 اعالم کرد که در حال آزمایش 
روزی نسل جدیدی از سانتریفیوژهاست که قدرت غنی سازی بیشتری با 

حجم باالتر دارند
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رئیس دادگستری 
اصفهان:

با جدیت و 
بدون هیچ 

مالحظه ای با 
بازداشت شدگان 

اعتراضات 
برخورد 
می کنیم!

=رئیس دادگستری استان 
اصفهان: پرونده های قضایی 
به   حادثه  این  عامالن  برای 
صورت ویژه در دادسرای مرکز 
استان تشکیل شده و تحقیقات 
در شعب  با سرعت  قضایی 
ویژه محاکم رسیدگی می شود.

کاربران  ز  ا برخی   =
و  عی  جتما ا ی  شبکه ها
در حمایت  دادخواه  مادران 
در  اصفهان،  مجروحان  از 
اقدامی نمادین چشمان خود 
را پانسمان کرده و تصاویرشان 
اجتماعی  شبکه های  در  را 

منتشر می کنند. 
کمتر از یک هفته پس از سرکوب 
رئیس  اصفهان  در  معترضان  خونین 
دادگستری این استان از برخورد »جدی« 
و »بدون مالحظه« با بازداشت شدگان 
اعتراضات خبر داده است. صداوسیمای 
حکمت نیز اقدام به پخش ویدئوهایی با 
ادعای »اعترافات« معترضان کرده است.

اسداهلل جعفری رئیس  کل دادگستری 
استان اصفهان بازداشت شدگان اعتراض ها 
در این استان را به »اخالل در نظم و 
درگیری با ماموران دولتی« متهم کرد 
آنها  و گفت: »پرونده های قضائی برای 
به  صورت ویژه در دادسرای مرکز استان 
تشکیل و پس از انجام مراحل، با سرعت، 
با  مالحظه  هیچگونه  بدون  و  جدیت 

اینگونه افراد برخورد خواهد شد.«
همچنین اعضای شورای اسالمی شهر 
یزد نیز علیه معترضان اصفهانی بیانیه 
صادر کردند! آنان در این بیانیه با اعالم 
مرتبه« شکسته شدن  به ۵0  »قریب 
خط لوله انتقال آب زاینده رود، معترضان 
علیه کم آبی را »عده ای بی اعتنا به منطق 
صحیح برخورد با مشکالت کم آبی کشور« 
خواندند و آنان را به »رفتار غیرقانونی« که 
زمینه »سوء  استفاده بدخواهان« را فراهم 

می کند، متهم کردند.
اسداهلل جعفری رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان روز سه شنبه ۹ آذر ۱400 
در سخنانی گفته که »در حوادث اخیر 
نظم  برنامه ریزی،  با  و  آگاهانه  افرادی 
و  جامعه  آسایش  و  آرامش  و  عمومی 
مردم را به مخاطره انداختند. بی شک 
حساب کشاورزان زحمتکش که به دنبال 
مطالبات قانونی خود بودند با عامالن این 

حوادث جدا است.«
رئیس دادگستری استان اصفهان گفته 
که »حداکثر تالش در حوزه پیشگیری از 
وقوع اینگونه حوادث از سوی دستگاه های 
در  استان  قضایی  و  انتظامی  امنیتی، 
قالب های مختلف انجام شد.« وی افزود 
»متأسفانه عده ای از افراد به هیچیک 
از تذکرات توجهی نکرده و مبادرت به 
اخالل در نظم عمومی، سلب آرامش و 
آسایش، تخریب اموال دولتی و اشخاص، 
انتظامی  و  مأموران دولتی  با  درگیری 
کردند و بدون شک دستگاه قضایی استان 
با جدیت و بدون هیچگونه مالحظه وفق 
قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد 
و بر این اساس پرونده های قضایی برای 
در  ویژه  به  صورت  این حادثه  عامالن 
دادسرای مرکز استان تشکیل و پس از 
انجام مراحل، تحقیقات قضایی با سرعت 
در شعب ویژه محاکم رسیدگی می شود.«

آن  از  پس  روز  یک  سخنان  این 
محسنی  غالمحسین  که  شده  مطرح 
از  با معترضان  اژه ای خواستار برخورد 
سوی نیروی انتظامی و دادگستری شد. 
غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه 
قضاییه روز دوشنبه مردم معترض در 
اصفهان را »بدخواه« و »وابسته به خارج« 
خواند و دستور سرکوب بیشتر را صادر 
کرد و گفت: »چنانچه افراد فریب خورده 
بخواهند امنیت مردم را بهم بزنند« با آنها 

شدیدتر برخورد خواهد شد.
غالمحسین محسنی اژه ای گفت که 
افراد »بدخواه« و »وابسته به خارج« در 
اعتراض ها سعی می کنند آرامش و امنیت 
مردم را بهم بزنند باشند ولی نیروهای 
انتظامی و امنیتی و دادستان ها به این 

افراد فرصت »ابراز وجود« نمی دهند.
رئیس  که  حالی  در  دیگر  از سوی 
دادگستری اصفهان از »تشکیل پرونده« 
برای این افراد سخن گفته و به این ترتیب 
اعالم کرده که هنوز هیچ پرونده ای تعیین 
تکلیف نشده است، ولی صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ویدئویی از اعتراضات 
دو تن از »اغتشاشگران« منتشر کرده تا 
سرکوب خونین شهروندان را توجیه و 

»مشروع« جلوه دهد.
پتانسیل  که  حالیست  در  اینهمه 
همچنان  از  اصفهان  در  اعتراضی 
پابرجاست. شماری از کشاورزان استان 
با  آذر ۱400  دوشنبه ۸  روز  اصفهان 
در  بازداشت شدگان  آزادی  درخواست 
کردند.  تحصن  اصفهان  خوراسگان 
فشارهای  وجود  با  کشاورزان  تالش 
و  گذشته  روزهای  در  امنیتی  شدید 
پس از سرکوب خونین در روز جمعه 
پنجم آذرماه نشان می دهد که ادعاهای 
حکومت درباره اینکه معترضان کشاورز 
نبوده و »اراذل و اوباش« و »اغتشاشگر« 
بوده اند کامال دروغ و اگرچه برای توجیه 
سرکوب آنهاست اما در هیچ جای جهان 
»اراذل و اوباش« را نیز اینطور در خیابان 

به گلوله سربی و ساچمه ای نمی بندند.
سرکوب اعتراضات کشاورزان و مردم 
در روز جمعه پنجم آذرماه ۱400 در 
اصفهان یکی از شدیدترین سرکوب های 
جمهوری اسالمی در اعتراضات سال های 
فرمان  تحت  مأموران  است.  اخیر 
خونین  در »جمعه  اسالمی  جمهوری 
اصفهان« از سالح معروف به »شات  گان« 
با گلوله های ساچمه ای به مردم شلیک 
کردند. با یک شلیک از این سالح ها، ده ها 
ساچمه همزمان به سوی هدف پرتاب 
آسیب های شدید  موجب  که  می شود 
و جبران ناپذیر مانند کور شدن، صدمه 

شدید به بافت های بدن، عفونت و مرگ 
در اثر جراحات می شود.

بر اساس گزارش های مختلف، نیروهای 
ضدشورش بدون هیچ مالحظه ای و از 
فواصل نزدیک با این اسلحه ها اقدام به 
شلیک علیه مردم معترض کرده و در 
اغلب موارد سر آنها را هدف قرار داده اند. 
گفته شده مجروحان بسیاری از ناحیه 

چشم دچار آسیب جدی شدند.
در یک نمونه چشمان یک نوجوان 
۱۵ ساله که در جریان اعتراضات اصفهان 
بسیجیان  ساچمه ای  گلوله های  هدف 
دلیل شدت  به  که  گرفت  قرار  مزدور 
جراحات، تخلیه شده است. این کودک 
که در بیمارستان کاشانی بستریست  به 
دلیل از دست دادن چشمان خود حال 

روحی مناسبی ندارد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش 
از  تن   30 »دست کم  که  است  داده 
معترضان از ناحیه چشم آسیب دیده اند 
بستری  امین  و  الزهرا  درمانگاه  در  و 
علوم  دانشگاه  سخنگوی  هستند«. 
پزشکی اصفهان پیشتر تایید کرده بود 
که ۱۹ نفر از معترضان که آسیب چشمی 

دیده اند، بستری شده اند.
کاربران  برخی  گذشته  روز  از 
شبکه های اجتماعی با مجروحان اصفهان 
جمهوری  فرمان  تحت  نیروهای  که 
کردند  شلیک  آنها  چشم  به  اسالمی 
اقدامی  در  و  کرده  همبستگی  اعالم 
نمادین چشمان خود را پانسمان کرده 
و تصاویرشان را در شبکه های اجتماعی 

منتشر می کنند.
همچنین مادر نوید بهبودی و مادر 
در  را  فرزندانشان  که  قلی پور  پژمان 
در  دادند  از دست  آبان ۹۸  اعتراضات 
در  که  اصفهان  مجروحان  از  حمایت 
اعتراضات اخیر به چشمان آنها شلیک 
صورت  به  را  خود  چشم  یک  شده، 
نمادین پانسمان کرده و اعالم کرده اند 
همانند  اصفهان  مجروح  فرزندان  که 
فرزندان ما هستند و اجازه نمی دهیم خبر 
رنج آنها دفن شود.خبرگزاری هرانا اعالم 
کرده که در جریان سرکوب اعتراضات 
مردمی در اصفهان، دست کم ۲۱4 نفر 
تا کنون دستگیر شده اند که ۱3 نفر از 

آنان کودک اند.
بیشتر  گزارش  ین  ا اساس  بر 
سپاه  مقّر  به  ابتدا  بازداشت شدگان 
یا  بلوار صفه  واقع در  »صاحب الزمان« 
پایگاه بسیج »قدوسی« واقع در خیابان 
گلزار جنوبی منتقل شدند. تعدادی از این 
شهروندان با اخذ تعهد و ضبط مدارک 
آزاد  شب  پایانی  ساعات  تا  شناسایی 
شدند و حدود ۱۵0 تن نیز به محل های 
دیگری از جمله زندان اصفهان، زندان 
»خمینی شهر« و ندامتگاه زنان اصفهان 
انتقال یافتند؛ با این  حال هنوز محل 
بازداشت شدگان  از  برخی  نگهداری 

مشخص نیست.
یگان های  فرمانده  کرمی  اما حسن 
تایید کرده است که عوامل  ناجا  ویژه 
 ۶۷ ویژه  یگان  نامحسوس  اطالعاتی 
نفر را با عنوان اتهامی »محرکان اصلی 
اعتراض ها« بازداشت کرده اند. در نتیجه 
احتمال داده می شود این افراد در بندهای 

امنیتی زندان ها نگهداشته شوند.
تالش و دستپاچگی مسئوالن برای 
آرام کردن اعتراضات نشان از وحشت 
آنها از ایجاد موج دیگری از اعتراضات 
در اصفهان دارد. برای نمونه علی اکبر 
از  نیرو دولت سیزدهم  محرابیان وزیر 
تصویب »طرح ضربتی کوتاه مدت برای 
اصفهان،  استان  آب 4  مشکالت  حل 
چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان« 

خبر داده است.
بیان  ا محر کبر  ا علی  گفته  به 
از جمله وزارت  »دستگاه های مختلف 
و  نیرو، جهادکشاورزی، صمت، کشور 
تعاون و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
مکلف شدند پشتیبانی کامل از اجرای این 

طرح های ضربتی را انجام دهند.«

 ۲6 جمعه  روز  =در 
روز  نخستین  که  مبر  نوا
دادستان  پرسش های  طرح 
دادگاه  در  نوری  حمید  از 
خود  تنها  نه  بود  استکهلم 
وی در صحن دادگاه به دلیل 
تناقض گویی های خود عصبی 
شد بلکه کارگزاران جمهوری 
خانواده  جمله  از  اسالمی 
سفارت  مأموران  و  نوری 
دادگاه  ساختمان  در  که  را 
حاضر بودند نگران و عصبانی 
کرد. آنها با تهاجم به تهدید 
خبرنگاران از جمله همکاران 
که  پرداختند  لندن  کیهان 
چرا عکس و فیلم می گیرند!

ی  ر نصا ا نین  ز نا =
لندن  کیهان  مدیرمسئول 
به  نامه ای  در  کیهان الیف  و 
توضیح  با  دادگاه  مسئوالن 
این تهاجم و تهدیدات از آنها 
خواست تا امنیت و آرامش 
را  لندن  کیهان  خبرنگاران 
تأمین  دادگاه  در ساختمان 
کنند تا آنها بتوانند به وظیفه 

خبررسانی خود بپردازند.
دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت 
در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ 
پس از آنکه دو سال قرار بازداشت وی 
تمدید شد، سرانجام در ۱0 اوت ۲0۲۱ 
در استکهلم آغاز شد. این دادگاه که در 
نوع خود بی نظیر است تا آوریل ۲0۲۲ 
ادامه خواهد داشت. دادگاه حمید نوری 

جمهوری 
اسالمی اعدام 

و ترور و 
سانسور می کند؛ 
کارگزارانش در 

دادگاه استکهلم 
خبرنگاران را 

تهدید می کنند!
نخستین مرجع بین المللی است که به 
بررسی و دادخواهی در ارتباط با یکی 
از فجیع ترین جنایات جمهوری اسالمی 
و مردم  و دگراندیشان  علیه مخالفان 
مقامات  که  جنایتی  می پردازد.  ایران 
سکوت  آن  درباره  اسالمی  جمهوری 
بردن  بین  از  با  و  گرفته اند  پیش  در 
آثار جنایات خود حتا در آرامستان ها 
و  کرده  انکار  را  آن  می کنند  تالش 

دروغ بنمایانند.
دادگاه حمید نوری )حمید عباسی( 
از  شاهدان  شهادت  شنیدن  از  پس 
جمله زندانیان سیاسی سابق و شماری 
بازماندگان  و  خانواده ها  اعضای  از 
سازمان  از  عمدتا  که  اعدام شدگان 
مجاهدین خلق و گروه های چپ ایران 
بودند، از سه شنبه ۲3 نوامبر تا دوشنبه 
شنیدن  به  را  روز  چهار  نوامبر،   ۲۹
دفاعیات حمید نوری و پاسخ های وی به 
دادستانی استکهلم نشست. حمید نوری 

بر اساس سیاست جمهوری اسالمی از 
یکسو به دروغگویی و سفسطه و از سوی 
دیگر به انکار این جنایت پرداخت و حتا 
مدعی شد که »جنایت« را این گروه ها 

مرتکب شده اند!
در روز جمعه ۲۶ نوامبر که نخستین 
از  دادستان  پرسش های  طرح  روز 
حمید نوری در دادگاه استکهلم بود نه 
تنها خود وی در صحن دادگاه به دلیل 
تناقض گویی های خود عصبی شد بلکه 
از جمله  اسالمی  کارگزاران جمهوری 
خانواده نوری و مأموران سفارت را که 
در ساختمان دادگاه حاضر بودند نگران 

و عصبانی کرد.
به  نوری  حمید  پسر  مورد  یک  در 
خبرنگاران توصیه کرد که از آنها عکس و 
فیلم نگیرند. در موارد دیگر اما وابستگان 
جمهوری اسالمی با حالت تهاجمی به 
تهدید خبرنگاران کیهان لندن و »ایران 
گفتند  آنها  به  و  پرداختند  تریبونال« 

شلیک توپ های نیمه سنگین مرزبانی جمهوری اسالمی به سمت افغانستان 
درحالی که شماری غیرنظامی همان اطراف دیده می شوند

گزارش  منابع  =برخی 
از  طالبان  نیروهای  دادند 
وارد  نیمروز  مرزی  والیت 
چند  و  شدند  ایران  خاک 

پاسگاه را تصرف کردند.
دقیقی  گزارش  =هنوز 
از علت این درگیری منتشر 
که  ویدئوهایی  از  اما  نشده 
اجتماعی  شبکه های  در 
منتشر شده پیداست تبادل 
آتش میان مرزبانی جمهوری 
تقریبًا  طالبان  و  اسالمی 

سنگین بوده است.
ت  ر ا ز و ی  سخنگو =
اسالمی  جمهوری  خارجه 
در واکنش به این درگیری ها 
منطقه  در  »اختالفی  گفت 
والیت  با  سیستان  مرزی 
نیمروز افغانستان رخ داد که 
با هماهنگی مرزبانان دو طرف 

موضوع پایان یافت«.
حاکیست  =گزارش ها 
و  بوده  شدید  درگیری ها 
را  منازلشان  محلی  مردم 

ترک کردند.
بر اساس گزارش منابع محلی، روز 
چهارشنبه دهم آذرماه نیروهای مرزبانی 
طالبان  افراد  و  اسالمی  جمهوری 
و  سیستان  استان  مرزی  نواحی  در 
یکدیگر  با  هیرمند  حوالی  بلوچستان 

درگیر شدند.
این  علت  از  دقیقی  گزارش  هنوز 
درگیری منتشر نشده اما از ویدئوهایی 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
پیداست تبادل آتش میان آنها تقریباً 

سنگین بوده است.
گفته می شود که درگیری همچنان 
جریان دارد و مرز میان دو کشور بسته 
جمهوری  مقامات  و  طالبان  است. 
اسالمی هنوز در مورد این خبر واکنشی 

نشان نداده اند.
برخی منابع می گویند علت درگیری 
تیراندازی نیروهای طالبان در حوالی 
به  نیمروز  والیت  در  کنگ  ولسوالی 

پاسگاه های مرزبانی ایران بوده است.
درگیری ها  نوشته اند  منابع  برخی 
پس از آن باال گرفت که چند پاسگاه 
نشریه  افتاد.  طالبان  دست  به  ایران 
محل  آن  از  مردم  می نویسد  »آماج« 

فرار کردند. از فیلم ها پیداست نیروهای 
طالبان و مرزبانان ایران از سالح های 

سبک و سنگین استفاده می کنند.
خبر افتادن چند پاسگاه مرزبانی ایران 
به دست طالبان را وبسایت »خبرآنالین« 
نزدیک به علی الریجانی منتشر کرد 
نمود. حذف  را  آن  بعد  اندکی  اما 
مرزبانی  نیروهای  میان  درگیری 
ایران و طالبان در حالی صورت گرفته 
که ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان 
»الحمداهلل  بود  گفته   ۱400 تیرماه 
اسالمی  جمهوری  با  خوبی  روابط 

داریم.«
گروه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
روابط  کنون  تا  طالبان  تروریستی 
بسیار گرمی داشته اند و پیش از آنکه 
افغانستان دوباره به دامان طالبان بیفتد، 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت 

روحانی میزبان آنها در تهران بود.
روزنامه »کیهان تهران« پس از تسلط 
آنها بر افغانستان نوشت »طالبانی که 
می شناختیم و سر می بُرید، تفاوت هایی 

با گذشته کرده است!«
جمهوری  سفیر  مینیان  ا بهادر 
آبان ماه  اوایل  کابل  در  ایران  اسالمی 
وزارت  سرپرست  خیرخواه  خیراهلل  با 
تروریستی  گروه  فرهنگ  و  اطالعات 
طالبان دیدار و گفتگو کرد و حتا اعالم 
تحکیم  برای  طرفین  است  قرار  شد 
روابط فرهنگی و توسعه صنعت توریسم 
و احیای میراث  فرهنگی همکاری کنند.

ذبیح اهلل  نیز   ۱400 مهرماه  اواخر 
مجاهد سخنگوی طالبان اعالم کرد که 
هیئتی به سرپرستی مولوی عبدالسالم 
حنفی معاون نخست وزیر دولت موقت 

طالبان در مسکو با حسن کاظمی قمی 
نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در 
امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار 

کرده است.
احمد نادری عضو فراکسیون انقالب 
اسالمی در مجلس شورای اسالمی در 
مصاحبه با روزنامه » تهران  تایمز« در 
دفاع از لزوم نزدیکی به طالبان گفته بود 
آنها »از جنبش های اصیل منطقه اند… 
اولین نسل طالبان خشونت را منعکس 
کرده و قتل  عام ها را علیه بسیاری از 
افغان ها به ویژه شیعیان انجام داد. اما 

نسل جدید آنها اینگونه نیست!«
عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی 
نیز  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
یکی از حامیان مذاکره و همکاری با 

تروریست های طالبان است.
خبرگزاری »فارس« نزدیک به سپاه 
پاسداران »طالبان« را پاکشویی کرده 
و بدون اشاره به اینکه درگیری میان 
اسالمی  جمهوری  مرزبانی  نیروهای 
مدعی  بود  طالبان  تروریست های  با 
که  مناطقی  در  مسلح«  »افراد  شد 
گروهک های اشرار و قاچاقچیان مواد 
مخدر« فعال بودند به کشاورزان حمله 

کردند!
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی در واکنش به این درگیری ها 
مرزی  منطقه  در  »اختالفی  گفت 
افغانستان  نیمروز  والیت  با  سیستان 
دو  مرزبانان  هماهنگی  با  که  داد  رخ 
طرف موضوع پایان یافت«. خبرگزاری 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ادعا 
کرده این درگیری با »نیروهای مرزبانی 

افغانستان« بوده است!

درگیری شدید مرزبانی جمهوری اسالمی و طالبان؛
 »جنبش اصیل« و »نسل جدید« برادرخوانده های 

تروریست را چه شد؟!

که حق عکسبرداری و فیلمبرداری از 
آنها را ندارند. و خودشان نیز متقابال به 
فیلمبرداری از خبرنگاران پرداخته و به 
آنها گفتند: باالخره که به ایران می آیید!
انصاری  نازنین  ارتباط،  همین  در 
مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان الیف 
در نامه ای به مسئوالن دادگاه با توضیح 
این تهاجم و تهدیدات از آنها خواست تا 
امنیت و آرامش خبرنگاران کیهان لندن 
را در ساختمان دادگاه تأمین کنند تا 
آنها بتوانند به وظیفه خبررسانی خود 

بپردازند.
لینک  ارسال  با  انصاری  نازنین 
گزارش های کیهان لندن و عکس های 
سفارت،  مأموران  تهدید  به  مربوط 
نوشت که »خبرنگاران کیهان لندن در 
محل دادگاه بدون دلیل مورد توهین 
کالمی و تهدید از سوی مقامات سفارت 
جمهوری اسالمی قرار گرفته اند بطوری 
سبب  آنها  سوی  از  اذیت  و  آزار  که 
ما  آرامش خبرنگاران  و سلب  نگرانی 

شده است.«
مدیرمسئول کیهان لندن از مسئوالن 
به  تا  است  خواسته  استکهلم  دادگاه 
کیهان  همکاران  امنیت  منظور حفظ 
در  حاضر  خبرنگاران  دیگر  و  لندن 
و  پرداخته  موضوع  بررسی  به  آنجا 
کارگزاران سفارت جمهوری اسالمی را 
از خبرنگاران ایرانی دور نگه دارند تا آنها 
بتوانند در فضای امن و آسوده به وظیفه 

خبررسانی خود بپردازند.
همکاری  با  که  می شود  یادآوری 
کیهان لندن و »مرکز اسناد حقوق بشر 
ایران« تمامی جلسات دادگاه به صورت 
صوتی در یوتیوب بطور مستقیم پخش 
می شود. بهنام روغنی و سارا خلیلی پناه 
در همین همکاری گزارش های خود را 

برای کیهان لندن تهیه می کنند.

یکی از کشاورزان سرکوب شده در اصفهان که جمهوری اسالمی آنها را 
»اغتشاشگر« و »عامل بیگانه« می خواند!

دادگاه حمید نوری؛ ۲6 نوامبر ۲0۲1
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

جشنواره موسیقی ایرانی در لندن

جشنواره  میزبان  لندن  پیش  چندی 
جمشید  مدیریت  به  ایرانی  موسیقی 
رضائی بود که در آن چند گروه از جمله 
دف نوازان زن به رهبری آذین مرزآبادی 

هنرنمایی کردند.
»پسر  فیلم  جشنواره  این  جریان  در 
خورشید« به کارگردانی سعید فاطمی 
نیز اکران شد. این فیلم  به بررسی زندگی 
هنری محمدرضا شجریان می پردازد.

و  توس«  »بنیاد  مدیر  جمیل خرازی 
ایرانی  پرویز صیاد هنرمند سرشناس 

نیز در این جشنواره حضور داشتند.
محدودیت های  که  سال  دو  از  پس 
و  برگزاری همایش ها  امکان  کرونایی 
برنامه های هنری و فرهنگی را سلب 
اجتماعی  زندگی  آهسته  بود،  کرده 
باز  عادی  حالت  به  لندن  ایرانیان 
می گشت. در روزهای گذشته جشنواره 
جمشید  مدیریت  با  ایرانی  موسیقی 
با  و  »نغمه«  گروه  خواننده  رضائی 
در  شد.  برگزار  صادقی  آیالر  اجرای 
این برنامه ضمن هنرنمایی گروهی از 

پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی به رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ: 

امیدوارم در نقش جدید نیز به دفاع از
 هموطنان تشنه آزادی و دموکراسی ادامه دهید

فرصتی  شما  =»انتخاب 
و  همکاری  برای  بی نظیر 
ایران  ملت  با  همبستگی 
آزادی  برای  تالش شان  در 
دیدار  مشتاق  است. 
آینده  در  شما  با  حضوری 

نزدیک هستم.«
به عالیجناب مسعود قره خانی

رئیس پارلمان نروژ

آقای قره خانی گرامی،
پارلمان  ریاست  به  شما  انتخاب 
بی تردید  می گویم.  شادباش  را  نروژ 
شما نیز مانند بسیاری از هم میهنان 
ایران شده اند،  به ترک  ما که مجبور 
به عنوان پناهنده در سرزمین جدید 
عزم  این،  وجود  با  کشیدید.  سختی 
و پشتکاری که از خود نشان داده اید 
رهبری  جایگاه  رفیع ترین  به  تا 
خود  میزبان  کشور  در  دموکراتیک 
برسید، قابل تحسین است و نمونه ای 
درخشان برای هموطنان ایرانی ما به 

شمار می آید.
من امیدوارم که در این نقش جدید 
هموطنان  از  دفاع  به  همچنان  نیز 
دموکراسی  و  آزادی  تشنه  که  ما 
و  آزادی  همان  دهید.  ادامه  هستند 
نروژ  در  اکنون  شما  که  دموکراسی 
دارید.  قرار  آن   از  محافظت  مقام  در 
برای  بی نظیر  فرصتی  شما  انتخاب 

همکاری و همبستگی با ملت ایران در 
تالش شان برای آزادی است. مشتاق 
دیدار حضوری با شما در آینده نزدیک 

هستم.
روزافزون  موفقیت های  آرزوی  با 

برای شما،
رضا پهلوی

۲ دسامبر ۲0۲۱

مسعود قره خانی رئیس پارلمان کشور نروژ

علیرضا زاکانی شهردار تهران بودجه مرمت 
خانه پدری فروغ و فریدون فرخزاد را کاهش داد

وبسایت  که  =آنگونه 
گزارش  نیوز«  »اقتصاد 
کرده است، علیرضا زاکانی 
دلیل  به  تهران  شهردار 
تأمین  برای  »چاره جویی 
کسری بودجه« سال جاری، 
عمرانی  برنامه های  برخی 
را  تصویب شده  فرهنگی  و 
حذف کرده و یا کاهش داده 

است.
فرهنگی  =پروژه های 
جمله  از  تهران  شهرداری 
خانه  مرمت  بودجه ی 
پدری فروغ فرخزاد و خانه 
به  طالقانی  محمود  آیت اهلل 
تومان«  میلیون   100« فقط 

کاهش یافت.
در  تهران  شهردار  زاکانی  علیرضا 
پدری  خانه  مرمت  بودجه  دستوری 
آیت اهلل  و  فرخزاد  فریدون  و  فروغ 

محمود طالقانی را کاهش داد.
نیوز«  »اقتصاد  وبسایت  که  آنگونه 
زاکانی  علیرضا  است،  داده  گزارش 
»چاره جویی  دلیل  به  تهران  شهردار 
سال  بودجه«  کسری  تأمین  برای 

و  عمرانی  برنامه های  برخی  جاری، 
فرهنگی تصویب شده را حذف کرده و 

همچنین کاهش داده است.
فرهنگی  پروژه های  بین،  این  در 
بودجه ی  جمله  از  تهران  شهرداری 
و  فرخزاد  فروغ  پدری  خانه  مرمت 
خانه آیت اهلل محمود طالقانی به فقط 
داده  کاهش  تومان«  میلیون   ۱00«

است.
نوشته،  نیوز«  »اقتصاد  که  آنطور 

»بیش از ۷0درصد از بودجه ی ۷۵0 
میلیون تومانی« بازسازی خانه پدری 
فروغ و همچنین یک میلیارد تومان از 
مرمت و احیای خانه طالقانی هم کم 
شده و برای هر کدام از این پروژه ها 
فقط »۱00 میلیون تومان« اختصاص 

داده شده است!
شاعر  فرخزاد  فروغ  پدری  خانه 
ممنوع در نظام جمهوری اسالمی که 
اشعار وی از سال ها پیش با سانسور 
منتشر شده، مهرماه  ایران  در  شدید 
تهران  شهرداری  مالکیت  به  امسال 
از  پس  شرایطی که  در  آنهم  آمد،  در 

انقالب انتشار تصاویر و خواندن اشعار 
این شاعر سرشناس و معروف ایرانی از 
تریبون های رسمی ممنوع شده است.

شهردارش  که  تهران  شهرداری 
و  اصولگرا  افراد  از  زاکانی  علیرضا 
به  اتبدا  از  است،  اقتصادی  مفسدان 
نظر می رسد که تمایلی به راه اندازی 
خانه ای برای فرخزادها و حفظ میراث 

این خانواده نداشته باشد.
اسالمی  جمهوری  امنیتی  مأموران 

فریدون  شاعر  این  برادر  آلمان  در 
فرخزاد که خود هنرمند و شاعر بود 
قصابی کردند و این قتل هولناک در 
صدر جنایت های رژیم والیت فقیه در 

خارج کشور قرار دارد.
خانه پدری فروغ و فریدون فرخزاد 
در محله امیریه  تهران از ابتدای دهه 
۹0 خورشیدی در خطر تخریب قرار 
داشت و در سال ۹۷ در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسید.
با  بود  قرار  این خانه  بازسازی  روند 
در  اجرا  به  تهران  شهرداری  حمایت 
چه  نیست  روشن  اکنون  ولی  بیاید 

سرنوشتی پیدا کند.
در  طالقانی  محمود  آیت اهلل  خانه 
محله شمیران تهران نیز با مبلغ تنها 
۱00 میلیون تومان برای بازسازی و 
ماند  خواهد  بالتکلیف  تقریبا  تعمیر 
چرا که با این مبلغ شروع کار بازسازی 

امکان پذیر نیست.
وقت  رئیس  محمدجواد حق شناس 
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
تذکری  در   ۱3۹۹ شهریور  تهران 
خطاب به مسئوالن شهرداری تهران 
گفته بود: این خانه نزدیک به دو دهه 
از سوی شهرداری تملک شده  است 
و به عنوان یک کتابخانه محلی مورد 
اما بهتر است  استفاده قرار می گیرد، 
برای تبدیل و تغییر کاربری این خانه 
به یک خانه- موزه به منظور یادآوری 
و  تهران  شهردار  سوی  از  وی  نام 
هنری  فرهنگی  سازمان  ریاست 

شهرداری اقدام شود.
از  طالقانی  سیدمحمود  آیت اهلل 
از  و  آزادی«  »نهضت  مؤسسان 
از  پس  کمی   ۵۷ انقالب  مدافعان 
سال  در  اسالمی  جمهوری  استقرار 

۱3۵۸ درگذشت.

فریدون و فروغ فرخزاد

خانه پدری فروغ در امیریه تهران

هنرمندان ایرانی ساکن پایتخت بریتانیا 
چون ناصر کندازی، بهنام و بابک پرنیا، 
زرتشت صفری و فرهاد زمانی و زنان 
دف نواز، فیلمی نیز از سعید فاطمی در 
بزرگداشت محمدرضا شجریان با عنوان 
جمیل  شد.  اکران  خورشید«  »پسر 
و شهاب  توس«  »بنیاد  مدیر  خرازی 
مهرنامی مدیر پادکست »مته« نیز از 
فعالیت های خود برای حاضرین گفتند.
احمد رأفت گزارشی از این جشنواره 

تهیه کرده است.

محمد علی شاکری راد نقاش، نویسنده و 
اسطوره شناس درگذشت

تألیفی  آثار  جمله  =از 
»مرجع  جلدی  دو  شاکری 
طراحی  »طبیعت  انسان «، 
در  »خالقیت  )ارگونومی(«، 
هنر معاصر«، »روش تحقیق 
نقوش«  »هندسه  هنر«،  در 
و »تاریخ هنر معاصر ایران« 

نام دارند.
شاکری  =محمدعلی 
رشت  در   13۲0 سال  در 
 134۹ سال  در  و  شد  زاده 
معماری  ارشد  کارشناسی 
هنر  دانشگاه  از  را  خود 

تهران دریافت کرد. 
نقاش،  شاکری راد  علی  محمد 
نویسنده و اسطوره شناس در سن ۸0 
بیمارستان  در  بیماری  اثر  بر  سالگی 

فیروزگر تهران درگذشت.
در  سال ها  که  شاکری  محمدعلی 
زمینه تألیف و تدریس در حوزه هنر 
هشتم  بود،  فعال  اسطوره شناسی  و 
بیمارستان فیروزگر تهران  آذرماه در 
تجویدی  زهرا  او  همسر  درگذشت. 
موسیقیدان،  تجویدی  علی  دختر 

آهنگساز و نوازنده شهیر ایران است.
از جمله آثار تألیفی شاکری دو جلد 
طراحی  »طبیعت  انسان «،  »مرجع 
هنر  در  »خالقیت  )ارگونومی(«، 
هنر«،  در  تحقیق  »روش  معاصر«، 
»هندسه نقوش« و »تاریخ هنر معاصر 
ایران« نام دارند. او همچنین سال ها 
در دانشگاه درس های مربوط به تاریخ 
انسان طبیعت، طراحی،  هنر معاصر، 
مبانی و دروس عملی هنر را تدریس 

کرد.
در  تخصصی  بطور  همچنین  او 
نقش  ایران،  هنر  در  اساطیر  زمینه 
نمادین  طرح های  معماری،  در  فرم 
هنر ایرانی، بازگشت پست مدرنیسم، 
معنویت گرایی در هنر مدرن، مدرنیته 
در  کاریکاتور  نقش  معاصر،  هنر  در 
هنر معاصر، مدرنیسم و پسامدرنیسم 
و  داده  انجام  پژوهشی  فعالیت 

سخنرانی هایی در این زمینه داشت.
 ۱۱ همچنین  برجسته  نقاش  این 
نمایشگاه   ۱۹ و  انفرادی  نمایشگاه 
جمعی در گالری های مختلف برگزار 

کرد.
محمدعلی شاکری در سال ۱3۲0 
زاده شد و در سال ۱34۹  در رشت 
از  را  خود  معماری  ارشد  کارشناسی 

دانشگاه هنر تهران دریافت کرد.

محمدعلی شاکری راد

ویدئو



صفحه Page 6 - 6 - شماره 1806 
جمعه ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه۱400خورشیدی

»واشنگتن  گزارش  =به 
با  ن  ما همز  » ی بیکن فر
وین  مذاکرات  برگزاری 
فشارها بر دولت بایدن برای 
قرار دادن نقض  مورد توجه 
گسترده حقوق بشر در ایران 
آنهم تنها یکروز پس از آغاز 
مجدد مذاکرات دیپلماتیک 
با رژیم با هدف احیای برجام 

افزایش یافته است.
= »گروه هایی مانند نوفدی 
برای تشدید تحریم ها علیه 
ایران به دولت آمریکا  رژیم 
بعید  اما  می آورند...  فشار 
تشدید  تحریم ها  که  است 
یاالت  ا نکه  همچنا شود. 
بر  نیز  این  از  پیش  متحده 
علیه  تحریم ها  برخی  نقض 
رژیم  تا  بسته  تهران چشم 
مذاکره  میز  به  را  اسالمگرا 

برگرداند«.
تا  می گوید  »نوفدی   =
تالش   بار  چندین  کنون 
کرده با رابرت مالی فرستاده 
ایران دیدار  امور  در  آمریکا 
کند، اما این پیشنهادات رد 
این  در  نوفدی  است.  شده 
نامه می نویسد پیشتر نیز به 
تکرار  درباره  آمریکا  دولت 
اعتراضات  خونین  سرکوب 
مردم  دموکراسی خواهانه 
توسط رژیم هشدار دادیم اما 
شما این هشدارها را نادیده 

گرفتید«.
همزمان با برگزاری مذاکرات اتمی در 
وین، اتحادیه ملی برای دموکراسی در 
ایران )نوفدی( در نامه ای به دولت آمریکا 
متحده  ایاالت  وزارت خارجه  خواسته 
پاسخگویی  برای  عملی  راهکارهای 
سرکوب  به  اقدام  که  ایران  رژیم  به 
کرده  بی آبی  به  معترض  شهروندان 

پیدا کند.
در گزارشی  »واشنگتن  فری بیکن« 
که 30 نوامبر )۱۱ آذرماه( منتشر شده 
می نویسد »نوفدی« در نامه ای به دولت 
بایدن اعتراضات مردم اصفهان به بی آبی 
و سرکوب خشن آنها توسط رژیم را نقطه 
عطفی در مسیر تالش های مردم ایران 
برای سرنگونی رژیم اسالمی دانسته و 
تٔاکید کرده که رژیم مالیان پیش از این 
نیز بارها به معترضان شلیک کرده و برای 
جلوگیری از تشدید اعتراضات و با هدف 
جلوگیری از انتشار اطالعات اینترنت را 

قطع کرده است.

واشنگتن فری بیکن:
 رژیم ایران همچنان معترضان را سرکوب می کند؛ 
درخواست ایرانی ها برای مالقات با مقامات آمریکا

در این گزارش آمده »نوفدی می گوید 
تا کنون چندین بار تالش  کرده با رابرت 
مالی فرستاده آمریکا در امور ایران دیدار 
کند، اما این پیشنهادات رد شده است. 
نوفدی در این نامه می نویسد پیشتر هم 
به دولت آمریکا درباره تکرار سرکوب 
دموکراسی خواهانه  اعتراضات  خونین 
مردم توسط رژیم هشدار دادیم اما شما 

این هشدارها را نادیده گرفتید.«
واشنگتن  فری بیکن گزارش می دهد 
فشارها بر دولت بایدن برای مورد توجه 
بشر  حقوق  گسترده  نقض  دادن  قرار 
در ایران، تنها یکروز پس از آغاز مجدد 
با هدف  رژیم  با  دیپلماتیک  مذاکرات 
احیای برجام افزایش یافته است. این 
گفتگوها باعث شد که فعاالن سیاسی و 
جمهوریخواهان در کنگره، دولت بایدن 
توافق  به  دستیابی  که  کنند  متهم  را 
هسته ای با رژیم جمهوری اسالمی را 
بر حقوق بشر و دموکراسی در  مقدم 

ایران می داند.
برای  »نوفدی«  مانند  گروه هایی 
تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران به دولت 
آمریکا فشار می آورند، اما با توجه به اینکه 
می کند،  مذاکره  ایران  با  بایدن  دولت 
تحریم ها تشدید شود.  است که  بعید 
همچنانکه ایاالت متحده پیش از این 
نیز بر نقض برخی تحریم ها علیه تهران 
اسالمگرا  رژیم  تا  بسته  را  چشم خود 
را به میز مذاکره برگرداند. وزارت امور 
آماده  که  کرده  اعالم  آمریکا  خارجه 
است تا هر تحریمی را که توسط دولت 
ترامپ اعمال شد لغو کند. »نوفدی« اما 
می گوید رژیم ایران باید مجبور شود در 
جریان مذاکرات خود با ایاالت متحده 
حقوق بشر را نیز در نظر بگیرد و اگر این 
کار را نکرد، آمریکایی ها باید مذاکرات را 

متوقف کنند.
»نوفدی« در این نامه از وزارت خارجه 
آمریکا و بایدن خواسته که یک میزگرد 
از  آمریکایی  ایرانیان  حضور  با  فوری 
جمله فعاالن دموکراسی خواه، ناراضیان 
و کارشناسان مسائل ایران برگزار کنند تا 
در مورد وضعیتی که در حال روی دادن 

در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت 
امور ایران در مصاحبه ای با »بی بی سی 
اسالمی  اگر جمهوری  گفت  ساوندز« 
بخواهد با سوء  استفاده از مذاکرات وین 
وقت کشی کند و با پیشبرد برنامه های 
اهرم فشار  به عنوان  از آن  اتمی خود 
استفاده کند ایاالت متحده و شرکاء آن 
را نمی پذیرند و جمهوری اسالمی را تحت 

فشار قرار خواهند داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این 
صحبت ها را در حالی مطرح کرد که از 
دوشنبه ۲۹ نوامبر )هشتم آذر( دور هفتم 

مذاکرات وین آغاز خواهد شد.
جایی  به  امیدواریم  گفت  مالی  رابرت 
نرسیم که نیاز به افزایش فشارها علیه 
جمهوری اسالمی باشد اما اگر به این 
نتیجه رسیدیم، فشارها باید افزایش یابد 
تا این پیام به ایران ارسال شود که انتخابی 

که انجام می دهد اشتباه است.
آنطور که پیش از این علی باقری  کنی 
سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی گفته بود در وین مذاکره درباره 
مسائل اتمی نیست و فقط در مورد لغو 

تحریم ها گفتگو خواهد شد.
استفانی لیختن اشتین روزنامه نگار اتریشی 
هیٔات  شنیده ام  می نویسد  توییتی  در 
ایرانی که به وین آمده اند 40 نفر هستند!
گزارش شد که محل مذاکرات با مقامات 
جمهوری اسالمی »هتل کوبورگ« وین 
خواهد بود. دلیل اینکه چرا در وین یک 
سیاهی لشکر 40 نفره راه افتاده مشخص 

نیست!
شماری از تحلیلگران و مقامات حکومت 
می گویند در وین دستورالعمل غربی ها 
»فشار مضاعف« علیه جمهوری اسالمی 

ایران است.
واپسین  در  وین  در  اتمی  مذاکرات 
هفته هایی که دولت حسن روحانی بر سر 
کار بود متوقف شد. غربی ها اصرار داشتند 
تهدیدات  به  مربوط  مسائل  باید  که 
موشکی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
نیز در وین مطرح شود اما مقام های رژیم 
به بهانه انتخابات و »جابجایی قدرت« از 

ادامه مذاکره صرف نظر کردند.
اکنون  جمهوری اسالمی در شرایطی به 
مذاکرات بازگشته که هیچ تغییری در 
رویکرد تهران دیده نمی شود. ابوالفضل 
شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 

در یک مصاحبه تٔاکید کرده »حتا یک 
میلیمتر از محو شدن رژیم اشغالگر قدس 
در جهان عقب نشینی نخواهیم کرد.« او 
می گوید »به لحاظ تفکر، فاصله ای بین 

انگلیس، فرانسه و آمریکا وجود ندارد.«
دور هفتم مذاکرات وین نخستین دور 
است.  سیزدهم  دولت  در  مذاکرات 
انقالبی هایی که مدعی اند دولت حسن 
می کرد.  مماشات  غربی ها  با  روحانی 
در نگاه اول به نظر می رسد در تهران 
توهم فزاینده  برای برداشته شدن تمام 
پیداست  اما  گرفته  شکل  تحریم ها 
حکومت واقعیت را می داند و پیش بینی 
این مذاکرات  نتیجه  احتماالً  شده که 
تشدید تنش ها و تغییر فضای دیپلماسی 
است. روزنامه »کیهان تهران« با اشاره به 
اعتراضات اصفهان آن را به دشمنان نظام 
نسبت داده و می نویسد غربی ها »آشوب 

می کارند که تحریم درو کنند.«
روزنامه »جوان« وابسته به بنیاد تعاون 
سپاه پاسداران نیز در گزارشی با اشاره به 
اظهارات مقامات آمریکایی در مورد روی 
میز بودن »گزینه های دیگر« از جمله 
گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات 
به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد 
واردات  توقف  به  چین  کردن  متقاعد 
نفت از ایران، افرایش تحریم ها، تخریب 
برنامه هسته ای و حتی حمایت از حمله 
اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران در 

لیست گزینه های آمریکا قرار دارند.
با کاهش امیدواری ها به احتمال »احیای 
برجام« هر کدام از طرفین مذاکرات و 
همچنین سایر بازیگران بهر ه  مند به دنبال 
راهکارها و راهبردهای جایگزین هستند.

بر اساس گزارش روزنامه دولتی »ایران« 
که ۲۹ آبان ماه منتشر شد راهبرد اصلی 
امنیت غذایی«  دولت رئیسی »تٔامین 
است و در ۱00 روز نخست شروع به 
کار »افزایش ذخایر راهبردی کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی« را در دستور 
کار قرار داده که افزایش ذخایر این کاالها 
از ۲ به 4 ماه نتیجه این سیاست ها است. 
آنچه در تهران پیش بینی شده بیش از 
آنکه رسیدن به یک توافق باشد تشدید 
افزایش  از  ناشی  اجتماعی  اعتراضات 
و  درگیری  یک  وقوع  یا  و  تحریم ها 
کاالهای  ذخایر  افزایش  است.  جنگ 
استراتژیک در ایران نیز با این احتماالت 

مرتبط است.
یوسف موالیی تحلیلگر سیاسی و استاد 
که  یادداشتی  در  تهران  در  دانشگاه 
روزنامه »آرمان« منتشر کرد می نویسد: 
»ابزار ایران برای اعمال فشار در مذاکرات 
این است که نشان دهد توانمندی ها و 
قابلیت های بیشتری دارد و اگر شرایط 
مساعد نباشد و بخواهد بیشتر تحت فشار 
قرار بگیرد به طوری که نتواند از منافع 
هسته ای  صلح آمیز  فعالیت  و  مذاکره 
دفاع کند، گزینه های دیگر را هم می تواند 
فعال کند. همانطور که آمریکایی ها اعالم 
کردند  همه گزینه ها را روی میز دارند و 
اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، مسیر 
تٔاکید  او  پیمود.«  خواهند  را  دیگری 
هزینه  و  خوردن  به هم  »خطر  کرده 
برهم خوردن مذاکرات برای هر دو طرف 
خیلی  ایران  برای  ]اما[  است  سنگین 
بیشتر و به همین دلیل چون خطر و 
هزینه شکست مذاکرات خیلی باالست.«

اصفهان؛ جمعه 5 آذر 1400

سیاهی لشکر 40 نفره »دولت انقالبی« در مذاکرات وین؛
 »خطر بزرگ شکست مذاکرات برای

 جمهوری اسالمی«

متحده  ایاالت  اینکه  و  است  ایران  در 
چگونه می تواند کمک کند، گفتگو شود.
در این نامه همچنین از دولت بایدن 
توسط  که  تالش هایی  شده  خواسته 
دولت قبلی آمریکا جهت فراهم کردن 
دسترسی به اینترنت برای مردم ایران 

آغاز شده بود، از سر گرفته شود.
»فری  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
نامه  این  در  »نوفدی  آمده  بیکن« 
می نویسد پس از آنکه دولت اوباما در 
درخواست های   ]۱3۸۸[ سال ۲00۹ 
مردم ایران را برای همبستگی با آنها 
نادیده گرفت، بسیاری از همکاران سابق 
شما از کشتار و ریختن خون هایی که 
آن  به  اوباما  دولت  انفعال  و  بی عملی 
کمک کرد ابراز تاسف کردند. اکنون در 
حالی که رژیم به روی معترضان اصفهان 
در تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده، 
امیدواریم شما نیز بعدا از بی عملی خود 

پشیمان نشوید!«
یک  اصفهان  اعتراضات  از  بعد 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
پاسخ به پرسشی درباره این اعتراضات، به 
»فری بیکن« گفت که این وزارتخانه »از 
نزدیک« این رویدادها را دنبال می کند و 
»سوء مدیریت دولت ایران را عامل این 

وضعیت می داند.«
پرایس سخنگوی  ند  میان  این  در 
سرکوب  از  آمریکا  خارجه  وزارت 
معترضان در اصفهان ابراز »تأثر« کرده 
و گفته  است اعتراض مسالمت آمیز حق 

مردم است.

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
حزب  در دسترس خواهد بود در دسترس خواهد بود ارشد  =مقامات 

اگر  می گویند  جمهوریخواه 
تحریم های جمهوری  بایدن 
مبلغی  کند  لغو  را  اسالمی 
به  دالر  میلیارد   ۹0 حدود 
صورت نقدی در اختیار رژیم 
خواهد  قرار  ایران  اسالمی 

گرفت.
=قانونگزاران جمهور یخواه 
سفید  کاخ  به  نامه ای  در 
خارجه  »وزارت  نوشته اند 
بایدن  دولت  خزانه داری  و 
تحریم ها  اجرای  بر  چشم 
علیه جمهوری اسالمی بسته 
است و از زمان روی کار آمدن 
برای  تالش  آغاز  و  بایدن 
مذاکرات با ایران، تحریم های 
گروه های نیابتی رژیم ایران 
لغو شده و به این کشور اجازه 
داده شد به صورت غیرقانونی 
میلیون ها بشکه نفت به چین، 
سوریه و سایر کشورها صادر 

کند«.

به گفته شماری از مقامات ارشد حزب 
جمهوریخواه، دولت بایدن درخواست های 
مورد  در  تحقیق  برای  آمریکا  کنگره 
کاهش بخش قابل توجهی از تحریم های 
نادیده  را  اسالمی  اقتصادی جمهوری 
در  می شود  زده  تخمین  است.  گرفته 
تحریم های  شدن  برداشته  صورت 
 ۹0 حدود  مبلغی  اسالمی  جمهوری 
میلیارد دالر به صورت نقدی در اختیار 
رژیم اسالمی تهران قرار خواهد گرفت.

نوامبر  بیکن« ۲۹  فری  »واشنگتن 
ادامه  با  داد  گزارش  آذر(  )هشتم 
خودداری دولت بایدن از ارائه اطالعات 
به کنگره درباره معامالت پشت پرده با 
رژیم ایران ۲۵ نماینده جمهوریخواه در 
نامه ای به کاخ سفید نامه اعالم کردند 
که جمهوریخواهان آماده اند تا از هرگونه 
تالش برای کمک به جمهوری اسالمی با 
هدف آزادسازی میلیاردها دالر پول های 

بلوکه شده ایران جلوگیری کنند.
جمهوریخواهان که مخالفت کاهش 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی هستند 
نوشته اند  سفید  کاخ  به  نامه  این  در 
درخواست   ۱۲ از  بیش  تاکنون  که 
اعضای کمیته مطالعات جمهوریخواهان 
شفاف  اطالعات  ارائه  برای   )RSC(
قبال  در  بایدن  دولت  اقدامات  درباره 

تضعیف  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
بر جمهوری  فشار  و کاهش  تحریم ها 

اسالمی بی پاسخ مانده است.
وزارت  جمهور یخواه،  قانونگزاران 
را  بایدن  دولت  خزانه داری  و  خارجه 
اجرای  بر  »چشم  که  می کنند  متهم 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی بسته 
است و از زمان روی کار آمدن بایدن 
ایران،  با  مذاکرات  برای  تالش  آغاز  و 
تحریم های گروه های نیابتی رژیم ایران را 
لغو شده و به این کشور اجازه داده شد به 
صورت غیرقانونی میلیون ها بشکه نفت 
به چین، سوریه و سایر کشورها صادر 
کند. اجرای ضعیف تحریم ها به رژیم 
افراطی تهران اجازه داد تا ذخایر نقدی 
خود را از حدود 4 میلیارد دالر در سال 
۲0۲0 به 3۱ میلیارد دالر تا پایان سال 

۲0۲۱ افزایش دهد.«
در بخشی از این نامه آمده »اگرچه 
شده  اعمال  تحریم های  از  بسیاری 
از نظر فنی  ترامپ  پرزیدنت  در زمان 
همچنان پابرجا هستند، اما دولت شما 
عمداً در اعمال  این تحریم ها و آنهایی که 
مرتبط با رژیم ایران اند شکست خورده 
است… به ویژه اینکه ایران به صادرات 
غیرقانونی نفت به چین ادامه می دهد.« 
در این نامه همچنین اشاره شده که »با 

وجود اعالم مخالفت دولت بایدن با فروش 
نفت توسط ایران، هیچ تحریم اضافی 
علیه ایران یا چین برای ادامه تجارت 
است.« نشده  اعمال  نفت  غیرقانونی 

جمهوریخواهان دوباره به دولت بایدن 
یادآوری کرده اند که به زودی اکثریت 
کنگره را به دست خواهند گرفت و نشان 
خواهند داد که کنگره در مورد تحریم ها 
تصمیم  ایران  اسالمی  علیه جمهوری 
خواهد گرفت.قانونگزاران ایاالت متحده 
می گویند که از »همه ابزارهای قانونی 
موجود« استفاده خواهند کرد تا اطمینان 
پیدا کنند که تصمیم نهایی در مورد لغو 
یا اعمال تحریم ها در نهایت با کنگره 
خواهد بود.جیم بنکس رئیس کمیته 
اعضای  از  و  مطالعات جمهوریخواهان 
کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان 
به »فری بیکن« گفت که دولت بایدن در 
تالش است تا اختیارات کنگره در مورد 

کنترل تحریم ها را لغو کند.
حداکثری  »امتیازات  گفت:  بنکس 
بایدن به رژیم ایران فقط آنرا تهاجمی تر 
مشاوران  می رسد  نظر  به  است.  کرده 
بایدن اکنون به این نکته اشاره می کنند 
که ایران برای حل مشکالت منطقه باید 
قدرت بیشتری پیدا کند… مهمتر از 
همه، بایدن می خواهد دست کنگره را در 
مورد تحریم ها کوتاه کند اما هنگامی که 
جمهوریخواهان اکثریت را به دست آورند، 
اطمینان خواهیم داد که در حال حاضر 
هرگونه رفع تحریم های مربوط به رژیم 
ایران توسط دولت بایدن موقتی خواهد 
بود.«در این نامه همچنین اشاره شده 
است که از زمان روی کار آمدن بایدن و 
آغاز مذاکرات با ایران، حمایت منطقه ای 
رژیم اسالمی از تروریسم افزایش یافته. 
این حمایت شامل به گروگان گرفتن 
نفتکش ها و تٔامین تسلیحاتی گروه های 
و  لبنان  سوریه،  یمن،  در  شبه نظامی 
هسته ای  برنامه  می شود.  نقاط  سایر 
جمهوری اسالمی نیز بطور قابل توجهی 
اورانیوم-  گسترش پیدا کرده و تهران 
را  اتمی-  سالح های  عنصر  مهمترین 
در باالترین سطح غنی سازی می کند.

نامه اعتراضی 
جمهوریخواهان کنگره 

به کاخ سفید:
 رژیم ایران 
تحریم ها را 

نقض می کند 
ولی دولت 

بایدن چشمش 
راهپیمایی حکومتی »13 آبان« در تهرانرا بسته!
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خانواده های قربانیان پرواز 75۲ دادگاه این 
جنایت را »نمایشی« می  دانند

 ۷۵۲ پرواز  قربانیان  های  خانواده 
در  که  اوکراین  هواپیمایی  شرکت 
توسط   ۱3۹۸ آذر   ۱۸ سحرگاه 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
اسالمی در آسمان منفجر شد و تمام 
مسافران و خدمه آن کشته شدند، این 
حمله را »عمدی« و »طراحی شده« 

می دانند.
در دادگاهی که در تهران در حال 
برگزاری است، هیچکدام از مسئولین 
قرار  متهمین  جایگاه  در  فاجعه  این 
پایین  رده  عضو  ده  تنها  و  ندارند 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
این مضحکه قرار است به اتهام »قتل 

غیرعمد« و »اهمال« محاکمه شوند.

خانواده های قربانیان که از روز اول 
این دادگاه در مقابل آن تجمع کرده اند 
با شعار »مرگ بر خامنه ای« و »مرگ بر 
سپاه« و »مرگ بر جمهوری اسالمی« 
انگشت اتهام را به سوی آمرین و عاملین 
اصلی این جنایت فجیع نشانه رفته اند.
در آستانه دومین سالگرد سرنگونی 
پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین 
اینترنشنال که سحرگاه ۱۸ آذر ۱3۹۸ 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با پرتاب دو موشک در هوا منفجر شد 
و کلیه سرنشینان و خدمه آن کشته 
این  جانباختگان  خانواده های  شدند، 
نمایشی  دادگاه  از  بیرون  در  جنایت 
در  با  است،  جریان  در  تهران  در  که 

دست داشتن عکس های عزیزان خود 
تجمع کردند.

شده  برگزار  دادگاه  خانواده ها  این 
را که در  پایین  برای ده سپاهی رده 
جایگاه متهم نشانده شده اند، »نمایشی 
و غیرقانونی« دانسته و خواستار محاکمه 
جنایت  این  اصلی  آمرین  و  عاملین 
شعارهایی  با  خانواده ها  این  هستند. 
اسالمی«،  جمهوری  بر  »مرگ  چون 
بر  »مرگ  جنایتکاران«،  بر  »مرگ 
سپاه«، و »مرگ بر خامنه ای« در مقابل 
دادسرای نظامی تهران تجمع کردند.

احمد رأفت با عظمت اژدری خواهر 
فاجعه،  این  قربانیان  از  یکی  غنیمت 

گفتگویی انجام داده است. تجمع خانواده های جانباختگان »پرواز 75۲« در مقابل دادگاه نظامی تهران؛ 
هفتم آذر 1400

یر  و تصا س  سا ا بر  =
شده  منتشر  ویدئوهای  و 
خانواده ها با در دست داشتن 
عکس هایی از قربانیان پرواز 
در مقابل دادگاه تجمع کردند 
»مرگ  چون  شعارهایی  و 
بر  »مرگ  جنایتکار«،  بر 
خامنه ای« و »مرگ بر سپاه 

پاسداران« سر دادند.
ن  نیا با قر ه  د ا نو خا =
سط  تو شک  مو شلیک 
سپاه به هواپیمای »اوکراین 
اینترنشنال« می گویند عامل 
فرمانده  جنایت  این  اصلی 
پاسداران،  سپاه  هوافضای 
فرمانده کل سپاه پاسداران، 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
عالی  دبیر شورای  و  مسلح 
امنیت ملی جمهوری اسالمی 
به  هواپیما  از  که  هستند 
استفاده  عنوان سپرانسانی 

کردند.
یی  طبا طبا ه  د ا =علیز
از  تعدادی  خانواده   وکیل 
در  می گوید  جانباختگان 
چهار  برای  کیفرخواست 
عنوان  پرونده،  اول  متهم 
غیرعمد« طرح شده  »قتل 
که خانواده ها نسبت به این 
و  دارند  اعتراض  مسئله 
خواستار طرح مسئله »قتل 

عمد« هستند.
حالیست  در  =اینهمه 
اصلی  عامالن  و  آمران  که 
مصون  فجیع  جنایت  این 
»قتل  موضوع  و  مانده اند 
عمد« می بایست در ارتباط 
نی  ال مسئو و  ها  د نها با 
به  تصمیم  که  شود  مطرح 
دستور  و  گرفته  شلیک 
وگرنه  کرده اند!  صادر  آنرا 
اتهام »قتل عمد« علیه ده 
نیست  معلوم  که  متهمی 
این  در  نقشی  چه  قعا  وا
معرفی  و  داشته اند  جنایت 
شده اند تا آمران و عامالن 
اصلی در امان بمانند، ممکن 
است جنایت دیگری بر این 
حتا  کند!  اضافه  پرونده 
مشخص  نیز  رسمی  بطور 
متهم  ده  این  که  نیست 
مسئولیتی  و  درجه  چه 
جنایت  این  با  ارتباط  در 
داشته اند و در زمان شلیک 
یا  یگان  کدام  در  موشک 
واحد مشغول خدمت بودند!

شماری از خانواده های جانباختگان 
»پرواز ۷۵۲« یکشنبه هفتم آذر ۱400 
جلسه  دومین  برگزاری  با  همزمان 
محاکمه »۱0 افسر« که متهم اند عامل 
شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی 
تهران  نظامی  دادگاه  مقابل  در  بودند 

تجمع کردند.
بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر 
داشتن  دست  در  با  خانواده ها  شده، 
عکس هایی از قربانیان پرواز در مقابل 
شعارهایی  و  کردند  تجمع  دادگاه 
چون »مرگ بر جنایتکار«، »مرگ بر 
خامنه ای« و »مرگ بر سپاه پاسداران« 

سر دادند.
موشک  شلیک  قربانیان  خانواده 
»اوکراین  هواپیمای  به  سپاه  توسط 
اصلی  عامل  می گویند  اینترنشنال« 
ده  ا حاجی ز میرعلی  ا جنایت  ین  ا
پاسداران،  سپاه  هوافضای  فرمانده 
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
پاسداران، محمدحسین باقری رئیس 
علی  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی 
که  هستند  اسالمی  جمهوری  ملی 
پروازهای  شرایط جنگی  به  توجه  با 
تجاری و مسافربری را متوقف نکردند 

و از شهروندان به عنوان سپر انسانی 
استفاده کردند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی که 
وکالت خانواده  تعدادی از جانباختگان 
»اعتمادآنالین«  به  دارد  عهده  به  را 
برای  کیفرخواست  در  که  گفت 
چهار متهم اول پرونده، عنوان »قتل 
خانواده ها  که  شده  طرح  غیرعمد« 
دارند  اعتراض  مسئله  این  به  نسبت 
و خواستار طرح مسئله »قتل عمد« 

هستند.
جلسه  در  کرد  عنوان  طباطبایی 
دادگاه  خانواده ها بارها به این موضوع 
اعتراض کردند و چندین ساعت درباره 

آن بحث و تنش وجود داشت.
علیزاده طباطبایی درباره استدالل 
تغییر  لزوم  بر  مبنی  خانواده ها  این 
»قتل  به  غیرعمد«  »قتل  عنوان 
داد:  توضیح  کیفرخواست  در  عمد« 
زیستی  محیط   نده های  پرو »در 
توسط  که  محیط بانان  که  می بینیم 
شکارچیان مورد تهدید قرار گرفتند 
هم  تیراندازی  حق  قانونی  نظر  از  و 
پایین  به  کمر  از  باید  اما  دارند- 
تیراندازی کنند- در صورت درگیری 
در  عمد  قتل  برایشان  تیراندازی  و 
نظر گرفته شده و محکوم به قصاص 
شدند، اما در این پرونده قانون تصریح 

دارد که حق شلیک نداشتند.«
وی افزود: »کیفرخواست چهار نفر 
را قتل غیرعمد و بقیه را سهل انگاری 
در انجام وظیفه خوانده است، در حالی 
که اگر برای چهار نفر اول قتل عمد در 
نظر گرفته شود، بقیه معاونت در قتل 

عمد حساب می شوند.«
گفت،  ادامه  در  طباطبایی  علیزاده 
»اگر هیات کارشناسی بیطرفانه گزارش 
تهیه کردند معلوم نیست تنها همین 
افراد متهم باشند و ممکن است تعداد 

متهمان تغییر کند.«
این وکیل درباره رده های مسئولیت 
یا  نظامی  »فرمانده  نیز گفت:  نظامی 
شخصی که فرماندهی را بر عهده دارد، 
نسبت به جرائم زیردستان مسئول است 

و باید پاسخگو باشد.«
گرفتن  کار  به  نحوه  قانون  ماده ۲ 
سالح صراحتاً می گوید کسی که سالح 
به کار می گیرد دارای آشنایی کامل در 
»به کارگیری «، »صالحیت« و »سواد« 
باشد و هر تخلفی مورد توجه مامورین 

و فرماندهان است.
وی تاکید کرد: در این پرونده نقاط 
و  به کارگیری سالح  در  زیادی  ضعف 

نحوه استقرار سامانه دیدیم.
علیزاده طباطبایی همچنین افزود: 
این  جانباختگان  خانواده  بین  »از 
وکیل  خانواده ها  از  تعدادی  سانحه، 
گرفتند و تعدادی هم وکیل نگرفتند؛ 
بطور مثال، در نخستین جلسه حدود 
۱۱3 خانواده و ۱۲ وکیل حضور داشتند 
و خیلی از خانواده ها بدون گرفتن وکیل 

شکایت کردند.«
آمران  که  حالیست  در  اینهمه 
فجیع  جنایت  این  اصلی  عامالن  و 
»قتل  موضوع  و  ند  مانده ا مصون 
نهادها  با  ارتباط  عمد« می بایست در 
تصمیم  که  شود  مطرح  مسئوالنی  و 
صادر  آنرا  دستور  و  گرفته  شلیک  به 
کرده اند! وگرنه اتهام »قتل عمد« علیه 
ده متهمی که معلوم نیست واقعا چه 
نقشی در این جنایت داشته اند و معرفی 
شده اند تا آمران و عامالن اصلی در امان 
بمانند، ممکن است جنایت دیگری بر 
این پرونده اضافه کند! حتا بطور رسمی 
نیز مشخص نیست که این ده متهم 
با  ارتباط  در  مسئولیتی  و  درجه  چه 
این جنایت داشته اند و در زمان شلیک 
موشک در کدام یگان یا واحد مشغول 

خدمت بودند!
هواپیمای   »۷۵۲ »پی اس  پرواز 
 ۱۸ سحرگاه  اینترنشنال«  »اوکراین 
دی ماه سال ۱3۹۸ چند دقیقه پس از 
برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران 
سپاه  پدافند  موشک  دو  با  دست کم 
پاسداران انقالب اسالمی سرنگون شد 
و تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن جان 

باختند.
این  روز  سه  اسالمی  جمهوری 
مقامات  و  کرد  پنهان  را  جنایت 
»نقص  سقوط  علت  می کردند  ادعا 
این  افشای  از  فنی« بوده است. پس 
حقیقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شلیک  دلیل  کرد  ادعا  بیانیه ای  در 
با  اما  است.  بوده  انسانی«  »خطای 
وجود اینکه دو سال از این رویداد تلخ 
گذشته این ادعا اثبات نشده است. با 
این حال دولت های خارجی درگیر در 
فشار الزم  کانادا  ویژه  به  پرونده  این 
را برای روشن شدن حقایق به رژیم 

ایران نمی آورند.
دخترش  که  هیم  ا بر ا د  مسعو
طهماسبی  سعید  دامادش  و  نیلوفر 
در  هستند   »۷۵۲ »پرواز  قربانیان  از 
گفتگو با چند رسانه از جمله »ایران 
فارسی«  »بی بی سی  و  اینترنشنال« 
خانواده ها  اعتراض  »علی رغم  گفت 
که  کرد  ادعا  کیفرخواست  در  قاضی 
شلیک به هواپیما قتل غیرعمد بوده 

است.«
اسماعیلیون  حامد  این  از  پیش 
ی  ه ها د ا نو خا نجمن  ا ی  سخنگو
جانباختگان »پرواز ۷۵۲« که همسر 
فاجعه ی  این  در  را  خود  فرزند  و 
در  است  داده  دست  از  ضدانسانی 
»نمایش  ا  ر ه  دگا دا ین  ا توئیتی 
افسر   ۱0« نوشت  و  خواند  شرم آور« 
رده پایین به عنوان متهم« دادگاهی 
»نیمکت  کرده  تٔاکید  او  می شوند. 
اصلی خواهد  متهمین منتظر عوامل 
فرماندهان  خامنه ای،  علی  ماند… 
امنیت  عالی  شورای  اعضای  و  سپاه 

ملی دور نخواهد بود.«

دومین جلسه دادگاه »متهمان« سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛  
 اعتراض خانواده ها به طرح »قتل غیرعمد«

 در کیفرخواست

خانواده ها و قربانیان آبان ۹8 از جنایات 
سرکوبگران می گویند

سرکوبگران در جریان خیزش مردمی 
معترضین  سوی  به  آتش   ۹۸ آبان 
اعتراض ها  این  جریان  در  گشودند. 
ار  را  خود  جان  نفر   ۱۵00 دست کم 
دست دادند و صدها نفر زخمی شدند.
فشارها بر خانواده های قربانیان برای 
سکوت در مقابل این جنایت هنوز ادامه 
اختیار  سکوت  هنوز  بسیاری  و  دارد 

کرده اند.
آبان  مردمی  بین المللی  دادگاه  در 
)آبان تریبونال( که در لندن برگزار شد، 
برخی از خانواده ها سکوت را شکستند 

و برخی از زخمی شدگان نیز در مقابل 
هیات قضات بین المللی حضور یافته و 
گوشه هایی از جنایات رژیم را افشا کردند.

در جریان آبان ۹۸ دست کم ۱۵00 
نفر در پیامد شلیک مستقیم نیروهای 
سرکوبگر کشته و صدها نفر نیز زخمی 
ار  هنوز  زخمی ها  از  برخی  شدند. 
می برند.  رنج  تیراندازی ها  این  عواقب 
فشار  تحت  نیز  قربانیان  خانواده های 
قرار دارند تا در رابطه با این جنایت ها 
سکوت اختیار کنند. در روزهای گذشته 
را  سکوت  که  خانواده هایی  از  برخی 

شکستند به دادگاه احضار شدند.
دادگاه بین المللی مردمی آبان که از 
۱0 تا ۱4 نوامبر )۱۹ تا ۲3 آبان( در 
لندن برگزار شد، فرصتی بود تا ابعادی 
در  اسالمی  جمهوری  که  جنایاتی  از 
مرتکب  مردمی  خیزش  این  روزهای 

شده، برداشته شود.
ی  ت ها د شها ز  ا یی  بخش ها
همچنین  و  قربانی  دو  خانواده  های 
روایت دو نفر را که با شلیک مستقیم 
برای  شدند،  زخمی  جنایتکاران  این 

یادآوری انتخاب کردیم.

ویدئو

ویدئو

شاهدان عینی سرکوب خیزش مردمی آبان ۹8
خیزش  سرکوب  عینی  شاهدان 
دادگاه  جریان  در   ۹۸ آبان  مردمی 
از  لندن  در  آبان  مردی  بین المللی 
سازماندهی سرکوب و شلیک مستقیم 

به سمت معترضین می گویند.
االنبیا«  یک کارمند قرارگاه »خاتم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از اجبار 
برای حضور در صفوف سپاه در خیابا ن ها 
در  شرکت  عدم  صورت  در  اخراج  و 

سرکوب می گوید.
در جریان دادگاه بین المللی مردمی 
آبان یا »آبان تریبونال« که در روزهای 
آبان(   ۲3 تا   ۱۹( نوامبر   ۱4 تا   ۱0
از  نفر  برگزار شد، 34  لندن  در شهر 
خانواده های قربانیان و شاهدان عینی 
خیزش  معترضین  وحشیانه  سرکوب 
مردمی آبان ۹۸، در مقابل هیات قضات 
بین المللی شهادت دادند. در این ویدئو 
ما بخش هایی از سخنان 4 شاهد عینی 

در  مردمی  خیزش  جریان  در  که  را 
حضور  متفاوت  شهر   4 خیابان های 
داشتند برای شما انتخاب کرده ایم. این 

شهادت ها حکایت از سرکوب سازماندهی 
شده در مرکز و از سوی نهاد های سیاسی 

و نظامی جمهوری اسالمی دارند.

ویدئو
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بدترین اشتباهات 
خانم ها هنگام رژلب زدن

رژلب زدن آخرین مرحله آرایش و تکمیل کننده 
آرایش صورت است، رژلب تاثیر زیادی بر زیبایی چهره 

می گذارد و اگر اصول رژلب زدن را ندانید تمام زحماتی که برای 
آرایش صورت تان کشیده اید به باد می رود.شاید شما هم جزو خانم هایی 

باشید که می گویند رژلب زدن ساده ترین بخش آرایش است زیرا کافیست 
رژلب را روی لب تان بکشید اما در حقیقت اینطور نیست و خانم ها هنگام رژلب 

زدن دچار اشتباهات زیادی می شوند.اولین و بزرگترین اشتباه خانم ها این است که 
خط لب نمی زنند، با زدن خط لب می توانید فرم ایده آلی به لب هایتان ببخشید فقط 
باید در انتخاب رنگ آن دقت کنید رنگ خط لب باید یک درجه تیره تر از رژلب باشد.

 انتخاب رنگ رژلب هم برای خودش اصولی دارد، هر خانمی نمی تواند از هر رنگ 
رژلبی استفاده کند زیرا رنگ رژلب باید با توجه به رنگ پوست، چشم و مو انتخاب شود.
رژلب های خشک نخرید، هنگام خرید رژلب دقت کنید و رژلب هایی انتخاب کنید 

که در آن ها از روغن های طبیعی مانند روغن نارگیل استفاده شده است.
در استفاده از برق لب زیاده روی نکنید، برق لب اگر به اندازه باشد می تواند باعث 
زیباتر شدن و حجیم تر شدن لب ها شود اما اگر زیاده روی کنید چهره تان را 
زشت و نامرتب نشان می دهد. قبل از رژلب زدن خشکی و ترک لب ها را 

از بین ببرید و به نوعی الیه برداری کنید تا سلول های مرده پوست 
با  متناسب  را  رژلب تان  شود.رنگ  نرم  لب هایتان  و  برود  بین  از 

موقعیت های مختلف انتخاب کنید مثال رژلب های پررنگ و 
جیغ فقط برای جشن ها و مراسم عروسی مناسب اند 

برای  مالیم  رنگ های  با  رژلب هایی  و 
محیط های کاری و رسمی.

زنان  شاخص

... خون دل چند خوری در دل سنگ، ای لعل
مشتریهاست برای گهر کانی

گر چه یونان وطن بس حکما بودست
نیست آگاه ز حکمت همه یونانی

کلبه ای را که نه فرشی و نه کاالئیست
بر درش می نبود حاجت دربانی
زنده با گفتن پندم نتوانی کرد

که تو خود نیز چو من کشته عصیانی
کینه می ورزی و در دائره صدقی

رهزنی میکنی و در ره ایمانی
تا کی این خام فریبی، تو نه یاجوجی

چند بلعیدن مردم، تو نه ثعبانی
مقصد عافیت از گمشدگان پرسی

رو که بر گمشدگان خویش تو برهانی ...

و شما می توانید در منزل خود اقدام به 
تمیز کردن و برق انداختن آن بکنید.

برای این کار کافی است اجاق گاز را 
یک  و  داده  قرار  مالیم  حرارت  روی 
ظرف مسی یا استیل حاوی مقداری 
آب روی آن بگذارید و سپس کمی مایع 
ظرفشویی اضافه کرده و آن را هم بزنید 
و بعد از این کار طالها را به طوری در 
کف ظرف بچینید که هیچ برخوردی 
با همدیگر نداشته باشند و بعد منتظر 
بمانید تا آب به جوش بیاید مدت کمی 
که گذشت مشاهده می کنید که مواد 
اضافی و چربی های روی طال خود به 
خود از بین رفتند سپس آنها را از داخل 
ظرف حاوی آب جوش خارج کرده و زیر 
آب جوش دیگری بگیرید چرا که این 
عمل باعث می شود چربی های باقیمانده 
و احتمالی روی طالها به طور کامل از 
اول  روز  درخشندگی  به  و  رفته  بین 
برگردد. در مورد طالی سفید هم به 
همین منوال می توانید درخشش آنها 

را به روز اول برگردانید.

با خط خش های طال ها چه باید کرد؟
گاهی مواقع علت اینکه کیفیت طال ها 
پایین هستند با هر تماس جزئی خط و 
خش هایی روی آنها می افتد که ظاهر 
بدی به آنها می بخشد و البته می توان 
طال  از  مدت  طوالنی  استفاده  گفت 
نیز باعث ایجاد همین خط و خش ها 
می شود برای رفع این مشکل تنها یک 
راه چاره دارید آن هم اینکه به کارگاه های 
طالسازی مراجعه کنید تا اقدامات الزم 
انجام  دادن طالی شما  را جهت جال 
از  پیش  ابتدا  کارگاه ها  این  دهند.در 
هر چیزی طالی مورد نظر شما داخل 
یک دستگاه گرداننده که فرچه نمدی 
در  می شود.  واقع  پرداخت  مورد  دارد 
این مرحله یک الیه از روی طالی شما 
برداشته شده تا خط و خش از بین برود.
راه های برق انداختن جواهر بدلی 

و اصلی
ترکیبی از سنگ های قیمتی یا مرجانی 
و فلز گران بهای طال، جواهر را تشکیل 
کار  به  سنگ  مقدار  هرچه  می دهند 
رفته و کیفیت در جواهر بیشتر باشد به 
همان اندازه در قیمت جواهر تاثیرگذار 
به  دادن  و جال  برای محافظت  است. 

اهمیت طال و جواهر 
در بین خانم ها بسیار مهم 
باشید  کرده  دقت  اگر  و  باشد  می 
خانم ها همیشه به دنبال جستجوی 
راهی برای نگهداری صحیح جواهرات 
خودشان هستند.جنس جواهرات از هر 
چیزی که ) طال، نقره( باشد مستلزم 
نگهداری اصولی می باشد و چنانچه 
نشوند  رعایت  صحیح  اصول  این 
کیفیت و براقیت آنها از بین می رود.

شستشو و تمیز کاری زیورآالت گران 
قیمت حساسیت باالیی را می طلبد 
چراکه به کار بردن بعضی از مواد پاک 
کننده ممکن است به زیورآالت شما 

آسیب جدی برساند.
دقت الزم در موقع خرید داشته 

باشید
اولین قدم برای نگهداری از زیورآالت 
زمانی برداشته می شود که شما قصد 
خرید طال می کنید در بازار معموالً 

دو مدل طال عرضه می شود. 
-۱ طالهای درجه یک که کیفیت 

باالیی دارند 
۲- طالهای درجه دو که با اجرت کمی 
فروخته می شوند. زمانی که بعضی از 
طال فروشان با اجرت پایین تری جنس 
خود را به فروش می رساند بدانید که 

طالی آنها کیفیت مناسبی ندارد.
در حقیقت طالیی که با کیفیت است 
بایستی با عیار نقره ۹00 به عیار ۱۸ 
رسیده باشد. اما بعضی ها به جای نقره 
از مس  با عیار ۱۸  آلیاژ  تهیه  برای 
استفاده می کنند در نتیجه طالیی که 
آلیاژ آن با مس تهیه شده است خیلی 
زودتر از طالیی که با نقره درست شده 
کاماًل  و  می شود  کدر  و  تیره  است 

جالی قبلی اش را از دست می دهد.
دادن  و جال  انداختن  برق  نحوه 

انواع طال
اگر بخواهید درخشش طال  را به روز 
اول برگردانید کار سختی نیاز نیست 

بدری نوراللهی
)130۹- تهران(

و  گوینده  نوراللهی)دوبلور،  بدری 
تلویزیون(  و  سینما  و  تئاتر  بازیگر 
در  را  خود  فعالیت  نوراللهی  است. 
زمینه  هنر از سال ۱3۲۷ با بازی در 
تئاتر آغاز کرد. او در کالس های تئاتر 
جرج  و  دیویدسن  سی  فرانک  که 
کویین بی در دانشکده ادبیات دانشگاه 
کرد. شرکت  بودند،  مدرس  تهران 

وی اولین بار در رادیو زمان اجرای 
تئاتر لیلی و مجنون امتحان صدا داد 
و پس از قبولی بجای لیلی صحبت 

کرد.
ابوالقاسم  و  لطیف پور  هوشنگ 
از  بوده اند.  وی  اساتید  از  رضایی 
اوایل دهه 30 وارد عرصه دوبله شد 
جمله  از  آمریکایی  فیلم های  در  و 
در  صدا  به  که  برای  زنگ ها  فیلم 
اینگرید  ُرل  اول(  )دوبله  می آیند 
رسول اهلل  محمد  فیلم  برگمن؛ 
در  مادر  فیلم  سمیه،  نقش  در 
فیلم  چهره آزاد،  رقیه  خانم  نقش 
یک  به جای  بام  روی  ویولون زن 

پیرزن دالل صحبت کرد.
به جای  اغلب  فارسی  فیلم های   در 

و  ودادیان  مهری  مهرنیا،  مهری 
و  کرده  صحبت  خوروش  فخری 
هفت  »زنان  تلویزیونی  سریال  در 
فضول«  »خواهران  و  تیربند« 
حرف  بامزه  پیرزنهای  به جای 

زده  است. 
مادر  نقش  صدای  دوبله  تقریباً 
تلویزیونی  و  سینمایی  فیلم های 

بعهده ایشان بوده است.
زهره شکوفنده و منوچهر اسماعیلی 
نورالهی  بدری  بستگان  از  که 
عرصه  وارد  وی  طریق  از  هستند 

دوبله شده اند.
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از آنجایی که پوست صورت یکی از 
قسمت های بدن است که همیشه در 
معرض هوای گرم و سرد و یا نور آفتاب 
قرار دارد و بسیار لطیف و آسیب پذیر 
می باشد، توجه به سالمت و بهداشت 
آن نیز بسیار مهم است. برای آنکه به 
این مهم دست پیدا کنید و پوست سالم 
و شاداب داشته باشید انجام دادن نکات 
تا حد زیادی به سالمت پوست  زیر 

صورت شما کمک خواهد کرد:
10 باید و نباید برای زیبایی پوست 

صورت
1. قانون طالیی: 

باید:اطمینان حاصل کنید که همیشه 
آرایش خود را قبل از خواب پاک کنید 
پوست، نیاز به نفس کشیدن دارد و 
آرایش مانع از آن می شود، و منافذ 

پوست را مسدود می کند.
فراموش  را  پوست  نباید:الیه برداری 
در  بار  دو  یا  بار  یک  حداقل  کنید.، 
هفته، پوست خود را الیه برداری کنید 
تا الیه های پوست مرده از بین بروند.
اطمینان حاصل کنید که پوست شما 

سالم تر و روشن تر می شود.
۲. خورشید و پوست:

باید:از کرم ضد آفتاب با SPF حداقل 
 UVB و UVA ۱۵، که هر دو اشعه
را مسدود می کند، استفاده کنید.از 
آنجائیکه نور آفتاب باعث ایجاد چین 
سایر  و  پوستی  لکه های  چروک،  و 
باید  مشکالت پوستی می شود، شما 
پوست خود را از خورشید محافظت 
که  کنید  حاصل  اطمینان  کنید. 
برچسب »noncomedogenic« یا 
»nonacnegenic« را روی کرم باشد 
چون منافذ پوست را مسدود نمی کنند.

نباید:در هر شرایطی از کرم ضد آفتاب 
استفاده کنید، چه در هواط بارونی چه 
هوای سرد )بدون عذر(. اگر به سمت 
ساحل یا در اطراف سطوح بازتابنده 
مانند برف یا یخ بروید، پوست خود را 
 SPF با استفاده از کرم ضد آفتاب با

حداقل 30 گرم، بپوشانید.
3. شما چه چیزی می خورید:

 باید:توجه داشته باشید در رژیم غذایی 
خود میوه های تازه، سبزی، پروتئین 
کافی و ویتامین ها را قرار دهید رژیم 
غذایی که حاوی ویتامین C و چربی 
پررنگ  را  پوست  هست،  قند  و  کم 
می کند.یک رژیم کم قند را در نظر 
بگیرید، که می تواند سطح انسولین 
را پایین نگه دارد، به سلول ها اجازه 

می دهد، تعادل سالم را حفظ کنند.
نباید:خوردن غذاهای تند و تخمیر 
شده، نمک، مرکبات، غذای سرخ شده 
از مواد  مصرف نکنید و به جای آن 
غذایی مانند برنج، بلغور جو دوسر و 

سیب زمینی استفاده کنید.
4. عرق کردن! 

باید:ورزش منظم انجام دهید ، دویدن 
و یوگا ،گردش خون الزم را به بدن شما 
می دهد و همچنین روند پاکسازی 
را تسریع می بخشد پس  بدن شما 
از ورزش،متوجه شادابی پوست خود 

می شوید.

و جوش ها خالص 
کند.ندی گورجا،در هنر 

زندگی، می گوید:»سودارزان کریا ،یک 
روش تنفس است که ریتم های ذهن 
و احساسات بدن را هماهنگ می کند؛ 
این روش، کمک می کند تا استرس 
از بین برود، و تجربه آن در هر فرد 

متفاوت است. «
۹. اسپای روزانه: 

باید:یک رژیم منظم مراقبت از پوست 
داشته باشید. 

،پوست  که  نکنید  نباید:فراموش 
ماساژ  بدهید.  ماساژ  را  صورت خود 
مالیم صورت با روغن می تواند شگفت 
انگیز باشد ؛ بسته به نوع پوست شما، 
روغن هایی از خردل، نارگیل، بادام یا 

کومکادی را انتخاب کنید، زیرا اینها 
مواد مغذی عالی هستند که به پوست 
درخشان کمک می کنند با این حال 
بهتر است - از موسیقی مورد عالقه خود 
به عنوان تسکین دهنده استفاده کنید.
10. عادت های سالم: باید:وقت خود 
را آزاد کنید و سعی کنید تا حداکثر 
فشار را از بین ببرید ، آیا تا به حال 
متوجه شده اید که، زمانی که شما 
تحت تأثیر قرار گرفته اید، تمایل دارید 
که بیشتر از آن بیرون بیایید؟این به 
آن دلیل است که استرس باعث تولید 
کورتیزول و هورمون های دیگر میشود 
بیشتر  روغن  تولید  به  را  پوست  و 
ترغیب میکند .تمرینات تکنیک های 
تمرینات  مانند؛  استرس  مدیریت، 

تنفسی، یوگا و مدیتیشن.
نباید:فیوژن و عضالت صورت خود را 
نادیده بگیرید ، فقط ۵ دقیقه در روز، 
چند تمرین صورت انجام دهید ؛ از 
تمرینات موجود در یوگا استفاده کنید 
این عضالت، پوست را قوی تر می کند.

شما بهترین لباس را می پوشید، با این 
حال شما نیاز به چیزی برای تکمیل 

نگاه دارید.

بعد  و  قبل  پوست  از  نباید:مراقبت 
از  ، قبل  از دست ندهید  را  از تمرین 
خروج،از یک تونر برای کاهش به تولید 
روغن استفاده کنید پس از آن، پوست 
را تمیز کنید و از روغن سویا یا روغن 

زیتون استفاده کنید.
5. خواب: 

 ۸ حداقل  شب  هر  کنید  باید:سعی 
کافی  اندازه  به  اگر  بخوابید؛  ساعت 
خسته  نیز  پوست   ، نکنید  استراحت 
دست  از  را  خود  شادابی  و  می شود 

می دهد 6. آب درمانی :
 باید:به بدن آبرسانی کنید ، بطور روزانه 
حداقل ۸  بنوشید،  آب  زیادی  ،مقدار 
و  ها  میوه  همچنین،  روز  در  لیوان 
مانند  کنید،  مصرف  آبدار  سبزیجات 
فرنگی،  توت  پرتقال،  خیار،  هندوانه، 

گریپ فروت و کانتالوپ . »
نباید:نوشیدن گالب را فراموش کنید. 
این، کمک می کند تا پف چشم در صبح 
از بین برود، pH بدن را متعادل میکند.

7. خداحافظ آکنه: 

باید:صورت خود را با آب گرم، سه بار 
در روز شستشو دهید و به آرامی صورت 
خود را با حرکات دایره ای ماساژ دهید، 
اطمینان حاصل کنید که ،پاک کننده 
بتا  یا  اسید  هیدروکسی  آلفا  شامل 
هیدروکسی اسید است پس از پاکسازی، 
پوست را خشک کرده و از یک لوسیون 
حاوی پراکسید بنزوئیل، استفاده کنید 

که اثری ضد باکتری دارد.
منجر  نزنید،  نباید:به جوش ها دست 
به تورم، قرمزی و حتی زخم می شود، 
احساس می کنید جوش در راه است؟ 
منطقه را فقط با گالب تمیز کنید و 
یک کیسه چای سبز سرد را به مدت 

۱0 دقیقه روی آن قرار دهید. 
8. اسکراب های دوست دار پوست 

صورت :
آیورودا  اسکراب های  از  باید:استفاده 
برای تغذیه پوست و کمک به آن، برای 
نفس کشیدن بهتر خوشبختانه،تمام مواد 

مورد نیاز در آشپزخانه موجود است.
نباید:نکات زیر را نادیده بگیرید، از روش 
سودارشان کریا برای زیبایی خود استفاده 
کنید بله، این روش آسان است فقط 
تنفس درست،می تواند شما را از لکه ها 
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ترفندهای جالب مراقبت از جواهرات طال و نقرهنکات و رازهای جادویی زیبایی پوست صورت
جواهرات راه سختی قرار نیست طی 
کنید بهترین روش برای شست و شو 
استفاده  جواهرآالت  درخشندگی  و 
از کمی صابون و آب به همراه یک 

مسواک نرم می باشد.
پس از این که جواهرات را تمیز کردید 
با سشوار خشک  را  آنها  توانید  می 
کرده و یا حتی می توانید با یک تکه 
کردن  به خشک  اقدام  نخی  پارچه 
آنها بکنید. شما می توانید با استفاده 
از کمی آب و مایع ظرفشویی شروع 

به تمیز کاری بکنید.
فقط به این نکته توجه داشته باشید 
که بعضی از اوقات به جای این که 
سنگ های قیمتی مثل یاقوت یا برلیان 
قطعات  کنند  استفاده  جواهرات  در 
جواهرات  در  تزیین  برای  شیشه ای 
استفاده می شود که به عنوان جواهر 
اتمی مطمئنا به گوشتان خورده است 
قطعات  همین  که  آنجا  از  بنابراین 
و  گرما  برابر  در  اتمی  و  شیشه ای 
حرارت مقاومت چندانی ندارند بهتر 
آن است که با آب سرد و صابون اقدام 

به شستشو کنید.
نحوه برق انداختن و تمیز کردن 

انگشتر نقره
زمانی که اقدام به خرید انگشتر نقره 
ای می کنید حتماً دقت داشته باشید 
که عیار باالی ۹0 درصد باشد چرا 
که باال بودن عیار انگشتر نقره موجب 
می شود که دیرتر دچار کدری و تیرگی 
شود ، توجه داشته باشید که معموالً 
عیار انگشترها را در جلد داخلی رکاب 

آن درج می کنند.
چنانچه زیورآالت نقره سیاه و تیره 
شده دارید مطمئن باشید که نسخه 
های پیشنهادی ما بهترین روش برای 

جال دادن آنها می باشد.
قاشق  یک  و  را  آب  لیتر  یک  ابتدا 
غذاخوری جوش شیرین و همچنین 
یک تکه ورق آلومینیوم را داخل ظرفی 
روی حرارت گذاشته و آن را بجوشانید 
سپس به مدت ۱0 ثانیه و یا بیشتر 
نقره را داخل این مواد قرار داده و پس 

از مدت مذکور آن را بیرون آورید.
چنانچه باز هم نقره شما به حالت مات 
باقی مانده است با یک چهارم فنجان 
جوش شیرین و دو قاشق آب خمیر 
غلیظی درست کرده و با یک اسفنج 
مرطوب روی نقره بگذارید و سپس اقدام 
به شستشو و خشک کردن آن بکنید.

دشمن جالی طال را بشناسید
و  دیگر طال  فلزی  ترکیب  هر  مثل 
جواهر هم نیز دشمن های خاص خود 
را دارد که بایستی مراقب آنها باشید. 
بسیاری از افراد معتقدند که در مواقع 
و  طال  انداختن  برق  و  کردن  تمیز 
جواهر می توان از اسیدهای رقیقی 
همچون آبلیمو برای زدودن چربی ها 
و لکه های روی طال به کار برد اما غافل 
از آنند که همین اسیدها به تیرگی 
کمک  ظاهری طال  کدری سطح  و 
می کنند چرا که خاصیت خورندگی 
داشته و به مرور زمان باعث می شود 

طال جالی خود را از دست بدهد.
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پروین اعتصامی



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1806
 جمعه 3 تا پنجشنبه ۹ دسامبر ۲0۲۱

مردان  شاخص

اگرچه بسته قضا دست نوبهار امسال
بدین خوشیم که ُخّرم بود بهار امسال
سزد که خلق نکوتر ز سال پار شوند

که نوبهار نکوتر بود ز پار امسال
نگار، پار سر قتل و جنگ و غارت داشت

ولی به صلح و صفاییم امیدوار امسال
ز کارزار عدو، پار کار ما شد زار

خدا کند که  شود کار خصم زار امسال
به حال زار فقیران کنید رحم که کرد
به حال زار شما رحم ، روزگار امسال
در نشاط و طرب بازکن پیاله بنوش
که باز شد در الطاف کردگار امسال
به شادمانی قلب پریش هموطنان

ملک الشعرای بهارنوید فتح و ظفر می دهد بهار امسال

احمد رسول زاده
)130۹ -13۹3(

و  دوبالژ  مدیر  رسول زاده  احمد 
صداپیشه اهل ایران بود.

کرد  تحصیل  دارالفنون  مدرسه  در 
تئاتر  در  بازی  با   ۱3۲۶ سال  از  و 
سال  در  شد.  هنر  دنیای  وارد 
۱334 او از طریق عباس خسروانه 
در  و  گذاشت  پا  دوبله  عرصه  به 
با گفتن جمله ای  استودیو سانترال 
را  کارش  مصری  فیلم  یک  در 
 ۲ و  کرد  شروع  حرفه ای  به طور 
با دوبله فیلم »مردی که  سال بعد 
آلفرد  )ساخته  می دانست«  زیاد 
هیچکاک، محصول سال ۱۹۵۶( به 

جمع مدیران دوبالژ پیوست.
احمد رسول زاده در کنار گویندگی، 
شاخص ترین  و  بهترین  از  بسیاری 
جمله  از  کرد،  دوبله  را  سینما  آثار 
وایلر،  )ویلیام  هور«  »بن  فیلم 
دماوند  استودیو  در  که   )۱۹۵۹
تاریخ  شاهکارهای  از  و  شد  دوبله 

دوبله به فارسی به شمار می آید.
توسط  که  فیلم هایی  دیگر  از 
می توان  شده اند  دوبله  رسول زاده 
)ویکتور  اول  دوبله  »بربادرفته«  به 

عوضی«  »مرد   ،)۱۹3۹ فلمینگ، 
 ... و   )۱۹۵۶ هیچکاک،  )آلفرد 
و  درخشان ترین  از  کرد.یکی  اشاره 
معروف ترین کارهای وی، دوبله دوم 
)والت  هود«  »رابین  کارتونی  فیلم 
شاهکارهای  از  که  است  دیزنی( 
حساب  به  ایران  در  کارتون  دوبله 
سریال  نیز  تلویزیون  در  می آید. 
وی  شاخص  آثار  از  مارپل«  »خانم 
است. معروف ترین اثر ایرانی که وی 
مدیریت دوبالژش را برعهده داشت 
سریال مشهور »دایی جان ناپلئون« 

)اثر ناصر تقوایی( است.
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اشتباهات خطرناک اما 
رایج ورزشکاران روی تردمیل

فرقی ندارد که تردمیل را در باشگاه یا در منزل استفاده 
برای ورزش  باید وسیله ای مناسب  می کنید. در هر صورت 

کردن و کالری سوزی باشد؛ به شرطی که اشتباهات رایج زیر را  
مرتکب نشوید، 

گرم نمی کنید: بسیاری از افراد فکر می کنند که تردمیل، خودش برای گرم 
کردن بدن است اما اگر قبل از تردمیل حرکات کششی انجام ندهید، احتمال 

آسیب دیدگی وجود دارد.
خیلی به جلوی دستگاه نزدیک هستید: هنگامی که خیلی جلوی دستگاه نزدیک 

می شوید و در آنجا می دوید، اثر منفی روی شکل بدن شما دارد.
کفش نامناسب می پوشید: اگر با کفش های اشتباه روی تردمیل بدوید، باعث آسیب 

دیدگی لگن و زانو می شود. 
بیش از حد به دسته های تردمیل تکیه می کنید: باعث می شود که کالری کم تری 

بسوزانید و باعث ایجاد تنش و فشار روی گردن، شانه و کمر خواهد شد.
روی پاشنه پا می دوید: همه ما طرز راه رفتن منحصر به فردی داریم اما باید 
مراقب باشیم هنگامی که از تردمیل استفاده می کنیم، روی پاشنه راه نرویم. 

راه  مخصوص  تردمیل  کناره های  می روید:  راه  تردمیل  کناره های  در 
رفتن نیستند و باید از وسط و میانه تردمیل استفاده کنید. 

بدن  وزن  روی  فقط  تردمیل می دوید:  روی  به دست  وزنه 
خودتان تکیه کنید که در غیر این صورت تعادل بدنتان 

به هم می ریزد و احتمال آسیب دیدگی نیز 
اختالل بیش فعالی وجود خواهد داشت.

ممکن است مشکالتی را 
در زندگی افراد به وجود بیاورد و حتی 
در بزرگسالی هم شرایط را برای زندگی 
افراد سخت تر کند. خواندن این مطلب 
به شما کمک می کند تا این عالئم را 
مدیریت کنید، متمرکز باشید و بتوانید 
با آرامش بیشتری کارهای خود را به 

انجام برسانید.
مدیریت زمان

رایج  مشکلی  زمان  مدیریت  مشکل 
برای افراد مبتال به بیش فعالی است و 
ممکن است آن ها به طور مداوم زمان 
را از دست بدهند. از برنامه ریزی خود 
خارج شوند و کارهای شان را به تاخیر 
بیندازند و ندانند که دقیقاً چقدر برای 

نتیجه  در  و  دارند  زمان  کارها  انجام 
کارها را با ترتیب غلط به انجام برسانند. 

برخی از این راهکارها عبارتند از:
به ساعت نگاه کنید

مچی  ساعت  همیشه  کنید  سعی 
در  اگر  یا  باشید  داشته  همراه  به 
رومیزی  ساعت  حتماً  هستید،  خانه 
تا  کنید  نگاه  را  دیواری  ساعت  یا 
که  هنگامی  نرود.  دست تان  از  زمان 
باالی  کاری را شروع می کنید، حتماً 
یکبار  وقت  چند  و  بزنید  زمان  آن 
که  ببینید  تا  کنید  نگاه  را  ساعت 

است. شده  سپری  زمان  قدر  چه 
از تایمر کمک بگیرید

سعی کنید که زمان خود را محدود 
برای  بگیرید.  تایمر کمک  از  و  کرده 
کنید  و سعی  بگذارید  زمان  خودتان 
که فواصل زمانی مشخص و منظمی 

را تعیین کنید.
فکر  آنچه  از  بیشتر  خودتان  به 

می کنید نیاز دارید، زمان بدهید
بیش  اختالل  به  که  افرادی  معموالً 
فعالی دچار هستند، نمی توانند خوب 
تخمین بزنند که چقدر زمان نیاز دارند 
و در نتیجه همیشه تایم کم می آورند. 

این  روز  هر  اگر   . دهید  اختصاص 
کار را انجام دهید، ۵ الی ۱0 دقیقه 

کفایت می کند.
از لیست و رنگ ها استفاده کنید

شما می توانید تمام موضوعات مختلف 
با دسته بندی یکسان را با یک رنگ 
بنویسید و به گونه ای آن ها را کدگذاری 
لیست  در  را  آنها  که  این  یا  کنید 

دهید. جای  منظم  طور  به  خود 
عوامل حواس پرتی را  دور کنید

چیزی  می کنید  فکر  که  هنگامی 
باید  می کند  پرت  را  شما  حواس 
آن را دور کنید. برای انجام این کار 
کارتان،  انجام  سعی کنید که حین 
دور  خودتان  از  را  موبایل  گوشی 
کنید. نوتیفیکیشن های اضافه را در 
لپ تاپ خاموش کنید و سعی کنید 
که به حرف های دیگران گوش ندهید 
و چیزی نشنوید تا بتوانید با تمرکز 

بیشتری به کار خود بپردازید.
سطح توجه خود را گسترش دهید

برای اینکه بتوانید توجه و تمرکز خود 
باید کارهای زیر را به  را باال ببرید، 

انجام برسانید:
از قبل یادداشت برداری کنید

به عنوان مثال زمانی که می خواهید 
نکات  وارد یک جلسه کاری شوید، 
مهم را یادداشت کنید. انجام این کار 
باشید.  متمرکزتر  تا  می شود  باعث 
همیشه با یادداشت کردن از فراموش 

کردن کار های مهم خودداری کنید.
کمی از جای خود برخیزید

و  زیاد  خستگی  به  اینکه  برای 
وقت  چند  نشوید،  دچار  بی قراری 
یکبار از پشت میز بلند شوید. کمی 
استرس  میزان  تا هم  کنید  حرکت 

کاهش پیدا کند و هم کالفه نشوید.
زمانی را بیرون از منزل باشید

ورزش کردن عاملی برای تخلیه شدن 
پس  است.  باال  حد  از  بیش  انرژی 
سعی کنید که به طور روزانه ورزش 
منظم را انجام دهید. ورزش همچنین 

استرس و اضطراب را دور می کند. 
به اندازه کافی بخوابید

شدن  شدید  باعث  خواب  کمبود 
عالیم بیش فعالی می شود و توانایی 
شما را در برخورد با استرس و افزایش 
تمرکز کاهش می دهد. برای این که 
خواب بهتری داشته باشید، نکات زیر 

را رعایت کنید:
غذای سالم بخورید

ایجاد  باعث  ناسالم  غذایی  عادت 
بیش فعالی نمی شوند اما رژیم غذایی 
ضعیف وضعیت را بدتر می کند. پس 
سعی کنید تغییراتی در رژیم غذایی 
خود داشته باشید و از غذاهای سالم 

استفاده کنید.
ذهن آگاهی را تمرین کنید

برای کاهش استرس، ذهن آگاهی از 
طریق مدیتیشن بهترین عامل برای 
مقاومت در برابر عوامل حواس پرتی 
است و سطح تمرکز و توجه را باال 
می برد و باعث می شود که احساسات 
و عواطف تان را بهتر کنترل کنید و 

بتوانید حال بهتری داشته باشید .

فکر  آنچه  از  بیشتر  است  بهتر  پس 
می کنید، به خودتان زمان بدهید.

سعی کنید همیشه کارها را زودتر 
انجام دهید

اگر بتوانید سحرخیز باشید، از قبل زودتر 
سر قرار حاضر شوید و کارهایتان را چند 
احساس  قطعاً  کنید،  تمام  زودتر  روز 

آرامش خاطر بیشتری خواهید داشت.
 راهکارهای اولویت بندی

در  چگونه  که  بگیرید  یاد  باید  شما 
باشید  داشته  اولویت بندی  زندگی 
انجام  به  زودتر  را  مهم تر  کارهای  و 
برسانید. کافی است راهکارهای زیر را 

در پیش بگیرید:
تصمیم بگیرید که چه کاری را باید 

اول انجام دهید
از خودتان بپرسید مهم ترین کاری که 
دارید کدام است. برای این که راحت تر 
تصمیم بگیرید، لیستی از کارهای خود 
را یادداشت کنید و ببینید که کدام یک 

اهمیت بیشتری دارند.
در یک زمان مشخص فقط یک کار 

انجام دهید
سعی کنید که پروژه های بزرگ را به 
چند پروژه کوچک تبدیل کنید و در 
یک زمان مشخص فقط به انجام یک 

کار بپردازید.
نه گفتن را یاد بگیرید

آن  جزو  فعال  بیش  افراد  معموالً 
می شوند  محسوب  افرادی  از  دسته 
که نمی توانند خیلی خوب نه بگویند 
اقدامات  درگیر  را  معموال خودشان  و 
بهتر است که  دیگران می کنند. پس 

نه گفتن را یاد گرفته و تمرین کنید.
راهکارهایی برای افزایش تمرکز و 

خالقیت در محل کار
ایجاد  باعث  فعالی  بیش  اختالل 
و  می شود  کار  محل  در  چالش هایی 
ممکن است شما نتوانید خیلی خوب 
کارهای خود را سازماندهی کرده و نظم 
و ترتیب ببخشید اما بهتر است که اگر 
این مشکل را دارید راهکارهای زیر را 

در پیش بگیرید:
باید محیط کار خود را منظم کنید

میزی که پشت آن می نشینید ، باید 
کاماًل مرتب باشد. حتماً در طول روز 
مدت زمانی را به تمیز کردن محیط 

خبر خوب این است که محققان به این 
نتیجه رسیده اند که دو یا سه مرتبه 
ورزش کوتاه ) ۱0 دقیقه ( در طول روز 
می تواند به اندازه ورزش های بلند مدت 
تاثیرگذار باشد. کلید کار این است که 
روی شدت تمرکز کنید و از زمانی که 

دارید هوشمندانه استفاده کنید.
چطور به ورزشی که می کنیم شدت 
تاثیر  که  فعالیت هایی  کنیم؟  اضافه 
کنید  امتحان  را  می گذارند  باالیی 
یا  طناب زدن  دویدن،  جمله،  از 
پالیومتریک. اگر از چنین ورزش هایی 
خوشتان نمی آید، می توانید ورزش هایی 
اما  کنید  امتحان  را  کمتر  شدت  با 
بکنید،  کاری  اگر می خواهید چنین 
سرعت و دامنه حرکات را باید افزایش 
دهید تا سرعت ضربان قلب باال برود.

نمونه های ورزشی که در پایین به آنها 
اشاره می شود ایده هایی از ورزش های 
هوازی و قدرتی هستند تا به شما کمک 
کنند بیشترین استفاده را از ورزشی که 

می کنید، ببرید.
به خاطر داشته باشید، مقدار کالری که 
می سوزانید، بر اساس تعدادی از عوامل 
مانند سن، وزن، ترکیب بدن، سطح 
شدت و دیگر موارد تعیین می شود، 
پس ممکن است برای هر شخص این 

مقدار ۱00 کالری نباشد.
یک توصیه دیگر:مدت گرم کردن 
در این ورزش ها بسیار کوتاه است و 
ممکن است برای آماده کردن بدنتان 
برای جلوگیری از آسیب دیدگی به 
زمان بیشتری احتیاج داشته باشید. 
برای گرم کردن به خود زمان کافی 
بدهید و در پایان فراموش نکنید که 

خود را سرد کنید و بکشید.
روش سوزاندن 100 کالری با ورزش 

در 10 دقیقه
۱0 دقیقه ورزش هوازی شدید

برای اینکه بیشترین بهره را از ۱0دقیقه 
ورزش ببرید، باید سخت تر کار کنید. 
قبل از انجام این تمرین باید خود را گرم 
کنید و هر حرکت را با نهایت شدت و 
سرعتی که می توانید انجام دهید، طبق 

برنامه پایین پیش بروید:
۱ دقیقه:پیاده روی سریع یا درجا زدن

می دوید  آرام  که  حالی  دقیقه:در   ۱
دستها را باال و پایین ببرید

۱ دقیقه:حرکت پرش پروانه
30 ثانیه:پرش بلند – پرش به جلو، فرود 
آمدن با دو پا، چرخیدن و پرش به عقب

30 ثانیه:آهسته دویدن
30 ثانیه:پرش بلند
30 ثانیه:درجا زدن
30 ثانیه:بورپیس 

30 ثانیه::حرکت کوهنورد ) دو دست را 
مستقیم مقابل خود روی زمین بگذارید 
و پاها به عقب کشیده شود، سپس پاها 
را مانند اینکه در حال باال رفتن از کوه 
هستید یکی پس از دیگری به جلو و 

عقب می برید (
30 ثانیه:درجا زدن

30 ثانیه:بورپیس
30 ثانیه:درجا زدن

30 ثانیه:آهسته دویدن

ثانیه:دویدن   30
آهسته یا درجا زدن
30 ثانیه:طناب زدن

30 ثانیه:دویدن آهسته یا درجا زدن
30 ثانیه:طناب زدن

30 ثانیه:دویدن آهسته یا درجا زدن
30 ثانیه:طناب زدن

30 ثانیه:دویدن آهسته یا درجا زدن
30 ثانیه:طناب زدن

30 ثانیه:دویدن آهسته یا درجا زدن
۱ دقیقه:با نهایت سرعتی که می توانید 

طناب بزنید
۱ دقیقه:آهسته بدوید یا درجا بزنید
۱ دقیقه:راه بروید تا بدن سرد شود
۱0 دقیقه تمرین چرخشی در خانه

ورزش های  کالری  سوزاندن  را  تنها 

قدرتی  ورزش های  نیستند،  هوازی 
چرخشی  صورت  به  اگر  مخصوصا 
انجام شود می تواند به صورت جدی 

باعث کالری سوزی شود.
ورزش هایی که در پایین گفته می شود 
را به مدت 30 تا ۶0 ثانیه یا تا زمانی که 
خسته شوید انجام دهید و سپس بدون 
استراحت به سراغ حرکت بعدی بروید.

) Squats ( اسکات -
) Split Squat ( اسکات اسپلیت -

 Wide ( اسکات عریض به همراه وزنه -
) Squat Weight Exchange

) Deadlifts ( ددلیفت -
) Pushups ( حرکت شنا -

- خم شدن روی یک پا در یک خط 
) One-legged bent over row(

 Step ( زانو زدن و باال بردن دمبل -
) Knee Overhead Press

 Core ( لگد به عقب از هسته ی بدن -
) Kickbacks

- دمبل زدن به همراه اسکات قدرتی 
 Hammer Curl with Power (

) Squat
خم  زانوهای  با  تخته  حرکت   -
) Planks with Knee Bends(

۱ دقیقه:پرش اسکات
۱ دقیقه:آرام دویدن برای سرد کردن بدن

۱0 دقیقه تمرین دویدن با سرعت
دویدن دیگر فعالیتی است که می توانید 
با آن کالری بسوزانید، و اگر تنها ۱0 
دقیقه فرصت دارید می توانید با کمی 
اضافه کردن به شدت دویدن بیشترین 
این تمرین شامل  را بسوزانید.  کالری 
دویدن های سریع کوتاه است که هر بار 

سرعت در آن افزایش می یابد.
۱ دقیقه:پیاده روی سریع یا در جا زدن

۱ دقیقه:دویدن آهسته را شروع کنید تا 
بدن خوب گرم شود

۱ دقیقه:در جا زدن شدید، زانو تا میانه 
بدن باید باال بیاید

را  دویدن  در  خود  ثانیه:سرعت   30
افزایش دهید

30 ثانیه:راه بروید یا آهسته بدوید
30 ثانیه:حاال سرعت خود را مقداری 

بیشتر از دفعات قبل باال ببرید
30 ثانیه:راه بروید یا آهسته بدوید

30 ثانیه:از دفعه پیش سریعتر بدوید

30 ثانیه:راه بروید یا آهسته بدوید
پیش  دفعه  همان سرعت  ثانیه:با   30

بدوید
30 ثانیه:راه بروید یا آهسته بدوید

۱ دقیقه:با نهایت سرعتی که می توانید 
بدوید

۱ دقیقه:آهسته بدوید
۱ دقیقه:راه بروید تا بدن سرد شود

۱0 دقیقه ورزش چرخشی طناب زدن
طناب زدن راهی عالی برای سوزاندن 
دقیقه  چند  اما  است،  کالری  بیشتر 
بسیار  هم  زدن  طناب  هم  سر  پشت 
کار سختی است، مخصوصا اگر تمرین 

نداشته باشید.
در این تمرین طناب زدن را با دویدن 
آهسته یا درجا زدن ترکیب کرده ایم و 
بین هر بار طناب زدن تمرین دیگری 
بدن  به  کار  ای  می دهید.  انجام  نیز 
در  هنوز  که  حالی  در  می کند  کمک 
حال کالری سوزی است استراحت کند.

۱ دقیقه:پیاده روی سریع یا درجا زدن، 
برای گرم کردن بدن

۱ دقیقه:درجا زدن آرام و حرکت دستها 
به طرف باال و پایین
30 ثانیه:طناب زدن

راهنمای زندگی بهتر برای بزرگسال مبتال به اوتیسمتمرینات ورزشی کالری سوز برای الغری سریع
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برنده  پوتیاس  الکسیا   =
جهان  دختران  طالی  توپ 

شد.
لیونل مسی بازیکن مشهور تیم ملی 
پاری  سن  باشگاه  و  آرژانتین  فوتبال 
ژرمن، برای هفتمین بار برنده جایزه 

»توپ طالیی« فوتبال جهان شد.
لیونل مسی با هفتمین توپ طالیی

دوشنبه  که  مراسمی  در  مسی 
تئاتر »دو  در سالن  نوامبر،  شب ۲۹ 
از  شد،  برگزار  پاریس  شهر  شاتله« 
از  جهان  بلندآوازه  فوتبالیست های 
جمله کریستیانو رونالدو اهل پرتغال 
و عضو تیم منچستر یونایتد، روبرت 
تیم  بازیکن  و  لهستانی  لواندوفسکی 
بایرن مونیخ، جورجینیو متولد برزیل 
عضو باشگاه چلسی و تیم ملی ایتالیا، 
رئال  بازیکن  فرانسوی  بنزما  کریم 
انگوله  فرانسه،  ملی  تیم  و  مادرید 
کانته عضو باشگاه چلسی و تیم ملی 
معتبرترین  و  گرفت  پیشی  فرانسه 
جایزه فوتبال حرفه ای جهان را برای 

هفتمین بار تصاحب کرد.
این  دستاوردهای  مهم  ترین  از 
فوتبال  ساله   34 کم نظیر  بازیکن 
جهان می توان به قهرمانی او به همراه 
تیم ملی آرژانتین در رقابت های کوپا 
۲0۲۱ آمریکا اشاره کرد. او در همین 
سال موفق شد 40 بار دروازه حریفان 

را باز کند.
کفش  جایزه  بار  شش  که  مسی 
طالیی را نیز از آن خود کرده، اکنون 
با هفت توپ طال رکورددار این عنوان 
است و کریستیانو رونالدو با پنج توپ 

طال در رده دوم جای دارد.
او به مدت ۱۸ سال بازیکن باشگاه 
بارسلونا بود و در ۵ اوت ۲0۲۱ از این 
کاپیتان  تیم جدا شد. وی هم اکنون 

تیم ملی فوتبال آرژانتین است.
 ۲00۶ فوریه  در  مارادونا  گو  دیه 
زمانی که مسی فقط ۱۸ سال داشت 
گفته بود: من بازیکنی را دیده ام که 
جایگاه مرا در فوتبال آرژانتین به ارث 

خواهد برد و نامش مسی است.
در بخش بانوان نیز الکسیا پوتیاس، 
باشگاه  اسپانیایی  ساله   ۲۷ هافبک 
بارسلونا که فصل گذشته با این تیم 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بود، 

برنده توپ طال شد.
بار   ۲۷ با  گذشته  فصل  پوتیاس 
عنوان  حریفان،  دروازه  کردن  باز 
دست  به  را  اروپا  هافبک  گلزن  ترین  
آورد. او در ماه اوت نیز جایزه بهترین 
بازیکن و  هافبک زن سال اروپا را از آن 

خود کرده بود.
پدرو گونزالس لوپز مشهور به پدری 
بارسلونا  باشگاه  اسپانیایی  هافبک 
این  ابتدای  در  اسپانیا  ملی  تیم  و 
مراسم جایزه »کوپا« را که هر ساله 

به بهترین بازیکن جوان فوتبال جهان 
اهدا می شود دریافت کرد.

وی برای کسب این جایزه از رقبایی 
مانند جود بلینگهام و میسون گرینوود 
از بریتانیا، جمال موسیاال از آلمان و 

نونو مندش از پرتغال پیشی گرفت.
لواندوفسکی  روبرت  است  گفتنی 
که  مونیخ  بایرن  لهستانی  مهاجم 
مدعی کسب توپ طال هم بود، جایزه 
بهترین گلزن فوتبال جهان، یکی از دو 
جایزه جدید نشریه »فرانس فوتبال« 
که از امسال اهدا می شود را از آن خود 

کرده است.
جایزه لئو یاشین به  عنوان بهترین 
لوئیجی  جان   به  نیز  سال  دروازه  بان 
دوناروما دروازه بان تیم ملی ایتالیا و 

باشگاه پاری  سن ژرمن تعلق گرفت.
سنگالی  دروازه  بان  مندی  ادوارد 
دروازه  بان  موراس  ادرسون  چلسی، 
نویر  مانوئل  سیتی،  منچستر  برزیلی 
باشگاه  و  آلمان  ملی  تیم  دروازه  بان 
بایرن مونیخ و یان اوبالک دروازه بان 
آتلتیکو مادرید که اهل اسلوانی  تیم 
این  دریافت  نامزدهای  دیگر  از  است 

جایزه بودند.
فصل  قهرمان  لندن  چلسی  باشگاه 
گذشته لیگ قهرمانان اروپا با دریافت 
دومین جایزه جدید »فرانس فوتبال« 
به عنوان برترین باشگاه فوتبال جهان 

در سال ۲0۲۱ معرفی شد.

اعجوبه آرژانتینی هفتمین توپ طالی فوتبال جهان 
را نیز از آن خود کرد

مهتاب؛ غم این خفته ی چند،
 خواب در چشم تََرم می شکند…

با  کردن  دل  ای«  =»دل  ای 
ده ها  از  که  پارسی  نو  شعر 
سال پیش بسیار با آن روبرو 
هستیم پاسخگوی نیازهای 
احساس  و  شعر  اینگونه 
ما  زمان  مدرن  شاعران 
نیست. ما در عصری جدید 
می کنیم  زندگی  متحول  و 
نیازهای  برابر  در  همگی  و 
آینده ی آن و به ویژه کوشش 
برای جبران عقب نگهداشته 
اجتماعی  و  فرهنگی  شدن 

ایران مسئول هستیم.
دادن  تنها  ما  هدف   =
کردن  سرگرم  و  کنسرت 
جیح  تر و  نیست  م  د مر
را  خود  زندگی  می دهیم 
تا  بگذرانیم  دیگری  راه  از 
عادت های  به  سپردن  سر 
رایج. کنسرت ها و برنامه های 
اجرا  امروزه  که  مشابهی 
می شوند در ارتباطات خاصی 
شکل می گیرند که ما ترجیح 
می دهیم از آنها دوری کنیم.
شقایق  نوردستروم-  فیروزه 
آواز  استاد  کمالی خواننده سوپرانو و 
و پیانو در تهران به دنیا آمد و اکنون 

سال هاست در آلمان زندگی می کند.

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  او پیش 
در  را  خود  موسیقی  تحصیالت 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده 
پیروزی  از  پس  اما  کرد،  آغاز  تهران 
تعطیلی  و   ۵۷ سال  در  انقالب 
دانشگاه ها در زمان »انقالب فرهنگی 
نتوانست« آن را به پایان برساند و در 
در  تحصیل  ادامه  برای   ۱۹۸4 سال 
و  موسیقی  پرورش  و  آموزش  رشته 

آواز به آلمان مهاجرت کرد.
به   ۱۹۹3 سال  در  کمالی  شقایق 
همراهی سیاوش بیضایی موسیقیدان 
»ترانه های  گروه  ایرانی  آهنگساز  و 
محلی ایران« را برای معرفی نغمه های 

اقوام گوناگون ایرانی تشکیل داد.
»آنسامبل  نام  با  بعدها  گروه  این 
نوازندگانی جدید،  با  شهرزاد« همراه 
و  فلوت  نوازنده  پترمان  اولریش 
نوازنده  گلستانه  انوشا  و  کالرینت 
پیانو به کار خود ادامه داد و تا کنون 
شهرهای  در  بسیاری  کنسرت های 

مختلف اروپایی اجرا کرده است.
یعنی  اصلی اش  حرفه  کنار  در  او 
آواز  و  پیانو  تدریس  به  خوانندگی 

اشتغال دارد.
بر  تازگی  به  سوپرانو  خواننده  این 
یوشیج  نیما  از  »مهتاب«  شعر  روی 
اثری متفاوت با حال و هوای تازه تری 
اثر  این  آهنگساز  است.  کرده  اجرا 
سیاوش بیضایی است که آنرا بر اساس 
گوشه های موسیقی ایرانی ساخته. از 
با ارکستراسیون  همین رو »مهتاب« 
دیگر  از  متفاوت،   هارمونی گذاری  و 
متمایز  کمالی  شقایق  آهنگ های 

است.
گفتگو  در  نیز  پیشتر  لندن  کیهان 
با این هنرمند به فعالیت هنری وی 
پرداخته بود و خوانندگان با پیشینه ی 

هنری وی آشنا هستند.
اینبار برای گفتگو درباره »مهتاب« 
و معرفی این اثر پای صحبت هنرمند 

ایرانی ساکن آلمان نشستیم.
-خانم کمالی چه زمانی »مهتاب« 
مدت ها  از  بعد  چرا  و  شد  تهیه 

کم کاری؟
-این اثر مدت ها پیش نوشته شد که 
ضبط و تولید آن به دلیل کنسرت ها 
برای معرفی  و فعالیت های هنری ما 
به  اروپا  در  ایران  محلی  ترانه های 
شدیم  موفق  اینکه  تا  افتاد  تعویق 
ضبط  آنرا   ۲0۲0 تا   ۲0۱۸ سال  در 
کنونی  شکل  به   ۲0۲۱ سال  در  و 
»کم کاری«  واژه  البته  دهیم.  ارائه 
که در پرسش تان به کار بردید کمی 
در  ما  فعالیت های  هست.  کم لطفی 
آثار  انتشار  از  پس  گذشته  سال های 
زمستون«،  اومد  »سر  ارکستری 
ایران«،  من  سرزمین  آوای  »آزادی، 
سرود  »نخستین  یا  وطنم«  »وطنم، 
شعر  روی  بر  »موج«  و  ایران«  ملی 
فریدون مشیری به هیچ وجه متوقف 
ادامه  فشرده  بطور  همچنان  و  نشد 
یافت. زندگی حرفه ای خود من فقط 
تنها  خوانندگی  نیست،  خوانندگی 
از  می دهد.  تشکیل  را  آن  از  بخشی 
آنجا که فارغ التحصیل رشته آموزش و 
پرورش موسیقی از آلمان نیز هستم، 
در هفت سالی که به شهر برلین نقل 
فعالیت های  کنار  در  کرده ام  مکان 
هنری  به آموزش موسیقی در مدارس 

آلمان نیز اشتغال دارم.
کنار  در  بیضایی هم  آقای سیاوش 
در  دیگری  کارهای  به  آهنگسازی 
و  آموزش،  از جمله  موسیقی،  زمینه 
ترجمه و تألیف کتب موسیقی اشتغال 
بسیار  آثار  زمینه  این  در  و  دارد 
می توانید  که  کرده   ارائه  ارزشمندی 

در اینترنت یا وبسایت رسمی ایشان 
ببینید.

باید توجه داشته باشید که کارهای 
برای  تنها  رایج  کارهای  بر خالف  ما 
بیشتر  بلکه  نیست،  مردم  سرگرمی 
و  آگاهی دهنده  روشنگری،  جنبه 
شنوایی  عادت های  و  سلیقه  ارتقاء 
شنوندگان ایرانی دارند. چنین آثاری 
رایج  آثار  مانند  نمی توان  طبیعتاً  را 
کارهای  و  به »لس آنجلسی«  معروف 
بیشتر  که  ایران  در  آنها  از  تقلیدی 
و  دارند  مذهبی  و  نوحه خوانی  جنبه 
محتوای آنها نیز در سطحی بسیار نازل 
قرار دارد، مقایسه کرد. به موسیقی ما 
داد.  فرا  گوش  بیشتری  دقت  با  باید 
ما درباره کار خودمان چندان تبلیغ و 
پرگویی نمی کنیم چون اعتقاد داریم 
نهفته  ارزشی در یک کار هنری  اگر 
و  یافت  خواهد  را  خود  جای  باشد، 
تأثیر خود را بجا خواهد گذاشت، حتا 

اگر مدتی بیشتر طول بکشد.

-در یک نگاه کوتاه شعر »مهتاب« 
فضای یأس و ناامیدی را به خواننده 
القاء می کند اما در اثر شما این فضا 

احساس نمی شود…
از  که  است  اثری  -»مهتاب« 
فضای  به  را  شنونده  ابتدا  همان 
کاماًل  برداشتی  می کشاند.  دیگری 
معموالً  که  نیماست  از شعر  متفاوت 
آن  از  افسردگی  و  افسوس  فضای 
عناصر  با  قطعه  این  می رود.  انتظار 
استفاده  با  و  ایران  سنتی  موسیقی 
نوشته  آن  ویژه ی  ربع پرده های  از 
هارمونیک  رنگ آمیزی های  با  و  شده 
و  نوین  فضایی  خود،  ارکسترال  و 
دگرگون از آن ارائه می دهد که درخور 

یک شعر معاصر است.
نو  شعر  با  کردن  دل  ای«  »دل  ای 
پارسی که از ده ها سال پیش بسیار با 
آن روبرو هستیم پاسخگوی نیازهای 
اینگونه شعر و احساس شاعران مدرن 
زمان ما نیست. ما در عصری جدید و 
متحول زندگی می کنیم و همگی در 

ویژه  به  و  آن  آینده ی  نیازهای  برابر 
کوشش برای جبران عقب نگهداشته 
ایران  اجتماعی  و  فرهنگی  شدن 

مسئول هستیم.
هارمونی  با  بیضایی  کارهای  در  ما 
مدرن و پیچیده ای روبرو هستیم که 
موسیقی نوین ایرانی را با جهشی بلند 
به جلو رانده و سنتزی بسیار منطقی 
و  ایرانی  موسیقی  از  موسیقایی  و 
دانش جهانِی موسیقی به وجود آورده 
است. او چندین سال پیش شیوه های 
هارمونی گذاری موسیقی ربع پرده اِی 
ایرانی را در رساله ی دکترای خود به 
موسیقی  هارمونی  بر  »درآمدی  نام 
به  علمی  نگاهی  با  ایران«  هنری 
کرده  ارائه  آن  تئورِی  و  تاریخچه 
راه  منطقی  ادامه  را  آن  می توان  که 
چون  ایران  نوین  موسیقی  پیشتازان 
خالقی  روح اهلل  و  وزیری  علینقی 
روند  در  ایران  انقالب  با  که  دانست 
موسیقی  در  ما  شد.  ایجاد  وقفه  آن 
خود با وجود پیچیدگی هایی که دارد، 
حذف  را  آن  ربع پرده های  هیچگاه 
نمی کنیم. زیرا وجود ربع پرده ویژگی 
مهم موسیقی ایرانی است. نمونه های 
را می توانید در  ادعا  این  برای  خوبی 
ترانه بختیاری »دی بالل« برای آواز 
و پیانو، ترانه »گل پامچال« برای آواز، 
فلوت و پیانو و بیشتر آثار ارکستری ما 
و به خصوص در اثری مانند »مهتاب« 

بشنوید.
ملودی که من در مهتاب می خوانم 
تک تک به صورت نت برای تمرین به 

من داده شده. من به عنوان خواننده 
برای  زیادی  امکان  اثری  چنین  در 
بداهه خوانی و تحریر آزاد ندارم، چیزی 
که برای خواننده سنتی غیرقابل تصور 
است و شاید بد نباشد بدانید که در 
کل این قطعه پیچیده و پرحجم حتا 
به  را  خواننده  ملودی  هم  ساز  یک 
اجرا،  در  سهولت  و  پشتیبانی  عنوان 
میان  در  باید  من  و  نمی کند  تکرار 
ارکستر  در  بی شمار  اینهمه صداهای 
آنها  با  دقت  به  و  بیابم  را  نت خودم 

هماهنگ باشم.
اشاره می کنم که برخالف آثار رایج، 
در این اثر خواننده بر ارکستر چیرگی 
ندارد و در حقیقت مانند دیگر سازها 
بخشی از کل پیکره موسیقی است و 
این خود تحول بزرگی برای فرهنگ 
موسیقی ما است که در آن خواننده 

همیشه نقش کلیدی را داشته است.

تولید  کرونا  پاندمی  به  توجه  -با 
این اثر چطور انجام شد؟

ما  کار  در  چندانی  تأثیر  -پاندمی 
بیشتری  فرصت  اینکه  بجز  نداشت 
نیز  »مهتاب«  اثر  روی  تمرکز  برای 

فراهم کرد.

-چه کسانی برای تهیه این اثر با 
شما همکاری کرده اند؟

به عهده خود  -تهیه این اثر عمدتاً 
پشتیبانی  هیچگونه  بدون  و  بوده  ما 

دیگری انجام شده.

کنسرت  برگزاری  برای  -آیا 
برنامه  ای دارید؟

-همانطور که اشاره کردم، هدف ما 
کردن  سرگرم  و  کنسرت  دادن  تنها 
مردم نیست و ترجیح می دهیم زندگی 
خود را از راه دیگری بگذرانیم تا سر 
سپردن به عادت های رایج. کنسرت ها 
و برنامه های مشابهی که امروزه اجرا 
شکل  خاصی  ارتباطات  در  می شوند 
از  می دهیم  ترجیح  ما  که  می گیرند 

آنها دوری کنیم.

دختر تکواندو کار ایرانی قهرمان
 مسابقات آزاد ریاض

دور نخست مسابقات آزاد قهرمانی 
 )G4(  ۲0۲۱ زنان  تکواندو  جهانی 
از 3۱   تکواندوکار  با حضور ۱۷0  که 
نوامبر   ۲۵ پنجشنبه  روز  از  کشور 
»گرین هال« ریاض  سالن  در  نوامبر 
نوامبر   ۲۷ شنبه  روز  بود،  شده  آغاز 

به پایان رسید.
 ۵۷ وزن  تکواندوکار  شیدایی  زهرا 
کیلوگرم با پیروزی بر رقبای خود از 
مدال  دریافت  به  کرواسی  و  روسیه 
و  آمد  نائل  مسابقات  این  در  طال 
رقابت های  فینال  مرحله  به  توانست 

آزاد جهانی راه پیدا کند.
مصاف  به  شیدایی  زهرا  شنبه  روز 
رفت.  روسیه  از  بلیزنیکووا  مارگریتا 
این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱۱ به دور 
با  نهایت  در  و  شد  کشیده  طالیی 
پیروزی شیدایی به پایان رسید و مدال 
طالی این دور از مسابقات را به گردن 
چهار  در  برتری  با  آویخت.شیدایی 
مبارزه توانسته بود به فینال رقابت های 
به  نخست  او  یابد.  راه  جهانی  آزاد 
روسیه،  از  میرونیوک  النا  مصاف 
و  رفت  اروپا  قهرمان  نایب  و  قهرمان 
به برتری ۱۲ بر ۶ رسید. وی سپس 
در برابر نیکیتا گالسنوویچ از کرواسی، 
گرفت  قرار  برنز جهانی  مدال  دارنده 
رسید. پیروزی  به  طالیی  راند  در  و 
زهرا شیدایی که نماینده وزن چهارم 
تکواندوی ایران است، در گام سوم با  
النا کریویچنکو از روسیه مبارزه کرد 
به  و نتیجه را ۱۲ بر 3 به نفع خود 

پایان رساند.
او در مرحله نیمه نهایی به مصاف  
آلیاه پاول از انگلیس دارنده مدال برنز 
قهرمانی جهان رفت و با شایستگی و 
نتیجه ۱۷ بر ۹ پیروز شد و بدینگونه 

به فینال این دوره از رقابت ها راه یافت.
غزل  پایانی،  روز  رقابت های  در 
در  کیلوگرم،   ۵3 وزن  در  سلطانی 
اولین مبارزه مقابل نماینده عربستان 
در  اما  رسید،  برتری  به  صفر  بر   ۲0
دومین دیدار برابر ماریا پرز از اسپانیا 

۱۸ بر ۶ شکست خورد و حذف شد.
دو تکواندوکار دیگر تیم ملی بانوان 
ایران، کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی 
این  برنز  مدال  دریافت  به  موفق 

رقابت ها شدند.
زهرا شیدایی از سال ۱3۹۲ با حضور 
در مسابقات آزاد نوجوانان کشور برای 
نخستین بار در سطح کشوری تکواندو 
برنز  مسابقات  آن  در  و  شد  حاضر 
گرفت و در دوره های بعدی رقابت های 
لیگ و قهرمانی کشور موفق به کسب 

مدال های فراوانی شد.
او در مسابقات کشوری سال ۱3۹۸ 
مسابقات جوانان و بزرگساالن کشور 
وزن  در  شد،  برگزار  تبریز  در  که  

منهای ۵۷ کیلو عالوه بر کسب مدال 
طال، عنوان فنی  ترین بازیکن مسابقات 

را به دست آورد.
وی نخستین نبرد برون  مرزی خود را 
در مسابقات تکواندوی نوجوانان جهان 
تا  و  در سال ۲0۱۶ در کانادا داشت 

مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت.
زهرا شیدایی در ۲0۱۷ در مسابقات 
در  و  داد  مسابقه  چین  در  انتخابی 
اعزامی  تیم  اعضای  از  یکی   ۲0۱۸
جنوبی  کره  »موجو«  تورنمنت  به 
مسابقات  در  او   ۲0۱۹ سال  در  بود. 
ایتالیا شرکت  ناپل  »یونیورسیاد« در 
دور  از  نهایی  یک چهارم  در  و  کرد 

مسابقات کنار رفت.
متولد  و  جویبار  اهل  شیدایی  زهرا 
۱۷ تیر ۱3۷۸ است. او فرزند مصطفی 
شیدایی مربی تکواندو اهل مازندران 
این  در  پدرش  تشویق  با  وی  است. 
بسیاری  عناوین  و  موفقیت  به  رشته 

دست پیدا کرده است.

زهرا شیدایی

سوپرانو مهتاب:شقایق کمالیشقایق کمالی

ویدئو
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در  آموزگاران  =امروز 
استان های تهران و البرز در 
مقابل مجلس شورای اسالمی 
در  معلمان  و  کردند  تجمع 
مقابل  در  نیز  شهرها  سایر 
پرورش  و  آموزش  ادارات 
دست به تجمعات اعتراضی 

زدند.
هنگی  هما ی  ا ر شو =
تشکل های صنفی فرهنگیان 
بودجه  که  می گوید  ایران 
یحه  ال ی  ا بر ه  تعیین شد
کافی  معلمان  رتبه بندی 
نیست و دولت و مجلس قصد 
»سرهم بندی«  را  آن  دارند 

کنند.
دور  ایران  شهر  ده ها  در  آموزگاران 
را  خود  سراسری  تجمعات  از  دیگری 
در بیش از ۶0 شهر ایران برگزار کردند. 
و  معلمان«  رتبه بندی  طرح   »اجرای 
»همسان سازی حقوق بازنشستگان« دو 

مطالبه اصلی آموزگاران است.
آموزگاران در ایران روز پنجشنبه ۱۱ 
آذر ۱400 تجمع سراسری خود را در 
بیش از ۵0 شهر کشور برگزار کردند. 
تجمع سراسری معلمان در اعتراض به 
عدم اجرای طرح های رتبه بندی معلمان 
و همسان سازی حقوق بازنشستگان روز 
پنجشنبه با فراخوان شورای هماهنگی 
ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 

برگزار شد.
اردبیل،  مانند  شهرها  برخی  در 
آموزگاران با وجود بارش برف و باران 
در  ساعت ها  و  شده  حاضر  تجمع  در 
هوای سرد حقوق صنفی خود را یادآوری 

کردند.
آموزگاران در استان های تهران و البرز 
در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع 
کردند و معلمان در سایر شهرها نیز در 
مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به 

تجمعات اعتراضی زدند.
در  معلمان  تجمع  از  گزارش هایی 
تبریز،  جمله  از  مختلف،  شهرهای 
قم،  مشهد،  شوش،  اردبیل،  تهران، 
شهرکرد، دهدز، پلدختر، شیراز، بوشهر، 

اعتراضات سراسری آموزگاران در بیش از 60 شهر ایران

اصفهان، رشت، ساری، سنندج، شیراز، 
اهواز، یزد، کرمانشاه، بروجرد، خرم آباد، 
یاسوج، قزوین، اندیمشک، ایذه، بجنورد، 
سقز، گتوند، شاهرود و نورآباد ممسنی 

منتشر شده است.
یکی از آموزگاران معترض در شهر 
کرمانشاه گفته که »به دولت و مجلس 
قانون  که  زمانی  تا  می دهیم  هشدار 
مدیریت خدمات کشوری، بویژه نظام 
و  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
طرح رتبه بندی شاغلین٬ همانطور که 
در ُمّر قانون آمده است٬،به اجرا درنیاید، 
اعتراضات  آینده همچنان  روزهای  در 
را به اشکال گوناگون از جمله تحصن، 
تجمع، راهپیمایی، تعطیلی کالس ها و 
سایر اشکال قانونی اعتراض در سراسر 
خواسته های  به  رسیدن  تا  و  کشور 
قانونی در فراخوان های پی درپی ادامه 

خواهیم داد.«
این تجمع با فراخوانی از سوی شورای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
آمده  فراخوان  در  شد.  برگزار  ایران 
است که بودجه تعیین شده برای الیحه 
رتبه بندی معلمان کافی نیست و دولت 
و مجلس شورای اسالمی قصد دارند آن 

را »سرهم بندی« کنند.
بر اساس این اطالعیه، دولت تنها ۲۵ 
هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح 
اختصاص  سال  یک  برای  رتبه بندی 
داده و به این ترتیب امسال تنها ۱۲.۵ 
این  اجرای  برای  تومان  میلیارد  هزار 
طرح اختصاص پیدا می کند و وضعیت 
سال آینده نیز به تأمین اعتبار مشروط 

شده است.
مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد 
شورای اسالمی شامگاه چهارشنبه دهم 
تأکید کرد که دولت ۲۵ هزار  آذرماه 
میلیارد تومان در سال برای اجرای این 
الیحه اختصاص داده و مجلس نمی تواند 

به این مبلغ رقمی اضافه کند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایران همچنین اعالم کرده 
در  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  که 
حال جمع آوری امضا برای خارج کردن 
الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان 
از دستور کار مجلس شورای اسالمی 

هستند.
حقوق  زی  »متناسب سا الیحه 

بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین 
اجتماعی« در جلسه علنی ۲4 شهریور 
در  هنوز  اما  شد  وصول  اعالم   ۱400
دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 

نگرفته است.
معلمان در اعتراض به تصویب نشدن 
الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس در 

دو ماه اخیر بارها تجمع کرده اند.
به  گذشته  اسفند   ۲۵ الیحه  این 
با  و  ارائه شد  مجلس شورای اسالمی 
اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به 
تصویب رسید، تصویب جزییات آن به 
دلیل بحث  درباره بودجه مورد نیاز به 

درازا کشیده است.
بر اساس ماده 3 این الیحه که پیش 
این به تصویب رسیده بود معلمان  از 
رتبه های پنجگانه آموزشیار معلم، مربی 
و  دانشیار معلم  استادیار معلم،  معلم، 
حقوق  می کنند.  دریافت  معلم  استاد 
معلمان نیز باید بر اساس این رتبه ها 

افزایش پیدا کند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایران همچنین در بیانیه ای 
نوشته که »بیش از ۱4 سال است که 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته، به امید 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 
روزگار  خود  زندگی  در  گشایشی  و 
پیش  از  بیش  روز  هر  اما  می گذرانند 
امیدشان به ناامیدی می گراید و اینک 
بهبود  مورد  در  تبلیغات  ماه ها  از  بعد 
معیشت معلمان، شاهد آن هستیم که 
طرح رتبه بندی  شاغالن )هشتاد درصد 
حقوق  هیئت  علمی( و همسان سازی 
 بازنشستگان )مبتنی  بر قانون مدیریت 
خدمات کشوری( توسط دولت و مجلس 

سالخی می شود.«
»این  که  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
الیحه  به  نسبت  فرهنگیان،  تشکل 
مصوب رتبه بندی انتقاد دارند؛ این در 
حالیست که فرهنگیان قم نیز در تماس 
با ایلنا، نسبت به طرح مصوب و اعتبار 
کردند  اعالم  و  کرده  انتقاد  آن  ناچیز 
حقوق  درصد   ۸0 پایه  به  حقوق مان 
اعضای هیئت عملی دانشگاه ها نرسید. 
بازنشستگان فرهنگی نیز از عدم شمول 
طرح رتبه بندی و کنار گذاشته شدن 
بازنشستگان و سوابق و مدارک تحصیلی 

آن ها انتقاد دارند.«
این بیانیه افزوده »با افسوس فراوان 
باید گفت آنان که قوانین را وضع کرده اند 
امروز بزرگترین قانون شکنان هستند. در 
تازه ترین واکنش به این قانون شکنی ها 
و ابر بحران هایی که کشور را به سمت 
ویرانی می کشد، روز نهم آذرماه جمعی 
کثیری از فرهنگیان کشور در استان های 
مختلف از جمله قم، خوزستان، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، قزوین و دیگر 
شهرها به طور خودجوش پا به میدان 
نهادند و کالس ها ی درس را تعطیل 
کردند و نشان دادند که در برابر این همه 

ستم سکوت نخواهند کرد.«
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
پایان  در  همچنین  ایران  فرهنگیان 
نوشته که »ضمن حمایت  بیانیه  این 
معلمان،  بدنه ی  صنفی  اعتراضات  از 
می دهد،  هشدار  مجلس  و  دولت  به 
خدمات  مدیریت  قانون  که  زمانی  تا 
سازی  همسان  نظام  به ویژه  کشوری، 
حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندی 
شاغلی، همانطور که در ُمّر قانون آمده 
است، به اجرا درنیاید. در روزهای آینده 
همچنان اعتراضات را به اشکال گوناگون 
راهپیمایی،  تجمع،  تحصن،  جمله  از 
تعطیلی کالس ها و سایر اشکال قانونی 
اعتراض در سراسر کشور تا رسیدن به 
فراخوان های  در  قانونی  خواسته های 
یادآوری  داد.  ادامه خواهد  پی  در  پی 
می شود عواقب هرگونه پیشامد بر عهده 
و  فرهنگ  بود٬ که  ی کسانی خواهد 
فرهنگیان را در طول دهه های گذشته 

به بازی گرفته اند.«

سازمان حقوق بشر ایران از نابینا شدن 40 معترض در اصفهان خبر داد؛ 

کمپین حمایت از مجروحان اصفهان
 در شبکه های اجتماعی

بشر  ق  حقو ن  ما ز =سا
نفر   300 از  بیش  ایران: 
ضد  نیروهای  لب  قا در 
بسیجی  و  امنیتی  شورش، 
سرکوب  به  گذشته  جمعه 
پرداختند. معترض  مردم 
جراح  و  متخصص  یک   =
به  اصفهان  ساکن  چشم 
خبرگزاری هرانا گفته که موارد 
از  آسیب دیدگی شهروندان 
ناحیه چشم چندین برابر 1۹ 
رسانه های  که  است  موردی 
داده اند. گزارش  رسمی 
و  لبی  طا علی  محمد =
کارگردان،  محمدی  مهناز 
مریم  و  لحی  صا پرستو 
از  سینما  بازیگران  بوبانی 
هستند  هنرمندانی  جمله 
با  همراهی  کمپین  به  که 
مجروحانی که از ناحیه چشم 
پیوستند. دیده اند  آسیب 
=مادر محسن جعفرپناه از 
کشته شدگان آبان ۹8، مادر 
سارو قهرمانی از کشته شدگان 
جمله  از  نیز   ۹6 دی ماه 
هستند  دادخواهی  مادران 
که به این کمپین پیوسته اند.
سازمان حقوق بشر ایران از افزایش 
شمار مجروحان نابینا شده بر اثر حمله 
تجمع  به  اسالمی  جمهوری  مأموران 
مردم و کشاورزان در اصفهان خبر داده 
از  بیش  گزارش  این  اساس  بر  است. 
300 نفر در قالب نیروهای ضدشورش، 
گذشته،  جمعه  بسیجی  و  امنیتی 
پنجم آذرماه ۱400، به سرکوب مردم 
معترض پرداختند. کمپین حمایت از 
از نماد  با استفاده  مجروحان اصفهان 
چشم پانسمان شده و زخمی همچنان 
شبکه های  دیگر  و  اینستاگرام  در 

اجتماعی ادامه دارد.
اعالم  ایران  بشر  حقوق  سازمان 
کرده بیش از 300 نفر در پی حمله 
نیروهای امنیتی به تجمع مسالمت آمیز 
به  اعتراض  اصفهان که در  کشاورزان 
سوء مدیریت حکومت در مهار بحران 
آب برگزار شده بود، بازداشت شده اند. 
همچنین به گفته منابع مطلع، حدود 
تجمع  این  سرکوب  طی  نفر   40
یک  حداقل  بینایی  آمیز،  مسالمت 

چشم خود را از دست داده اند.
سازمان  مدیر  امیری مقدم  محمود 
ارتباط  همین  در  ایران  بشر  حقوق 
که  می دهند  نشان  »شواهد  گفت: 
آسیب  هدف  با  امنیتی  نیروهای 
از سالح  معترضان  به  رساندن جدی 
گرم استفاده کرده اند. عامالن و آمران 
این جنایات باید مورد پاسخگویی قرار 

بگیرند«.
پایه  بر  ایران  بشر  حقوق  سازمان 
اطالعات دریافتی گزارش داده که در 
کشاورزان  مسالمت آمیز  اعتراض  پی 
در  آبان    ۱۷ روز  از  که  اصفهانی 
حکومت  مدیریت  سوء  به  اعتراض 
در کنترل بحران آب و بی توجهی به 
خشکیده  بستر  در  خواسته هایشان 
شکل  خواجو  پل  کنار  و  زاینده رود 
گرفت، روز جمعه ۵ آذر ماه، نیروهایی 
نظامی و شبه نظامی با بی رحمانه ترین 
پراکنده کردن  به  اقدام  ممکن  شکل 

کشاورزان معترض کردند.
در پی سرکوب کشاورزان، ده ها تن 
زندان  بازداشتگاه  به  و  بازداشت شده 
که  شدند  منتقل  اصفهان  دستگرد 
بازداشت  در  هنوز  آنان  از  بسیاری 
حقوق  سازمان  برآورد  طبق  هستند. 
بشر ایران، تعداد بازداشت شدگان بیش 

از 300 نفر است.
همزمان مقامات مسئول بسیاری از 
خانواده های بازداشت شدگان را تهدید 
بازداشت  خصوص  در  که  کرده اند 
خبر رسانی  هیچگونه  خود  عزیزان 

نکنند!
یک منبع مطلع در ارتباط با وضعیت 
بشر  حقوق  سازمان  به  مجروحان 
ایران گفته که »بسیاری از مجروحان 
ساچمه  زیادی  تعداد  اینکه  وجود  با 
به  بازداشت  ترس  از  دارند،  بدن  در 
و  نمی کنند  مراجعه  درمانی  مراکز 

زخم هایشان ممکن است عفونت کند. 
در درمانگاه کاشانی و الزهرا حدود 40 
نفر هستند که از ناحیه چشم چپ یا 
راست، متاسفانه کور شده اند. مامورانی 
که در بیمارستان هستند، خانواده ها را 
تهدید کرده اند که اگر جایی بگویید، 
هم خودش ]فرد مجروح[ و هم شما 

را بازداشت می کنیم.«
این منبع در ادامه گفته است: »در 
بین کسانی که چشمشان کور شده، 
]نام  به نام ع. م  یک کودک ۱۶ ساله 
ایران  بشر  حقوق  سازمان  نزد  کامل 
محفوظ است[ نیز حضور دارد. ماموران 
تفنگ  با  نزدیک  خیلی  فاصله  از 
ساچمه ای به او شلیک کردند و عالوه بر 
کور شدن یک چشمش، سینه اش نیز 
پر از ساچمه است که پزشکان تا کنون 
موفق به خارج کردن آنها نشده اند. ع. 
م پدر ندارد، تراشکار است و با نامادری 
خود زندگی می کند. یک فرد دیگر به  
نام م. س ]نام کامل نزد سازمان حقوق 
چشم  نیز  است[  محفوظ  ایران  بشر 
چپ اش کور شده. او را پیش از انتقال 
به بیمارستان آنقدر کتک زده اند که در 

ادرارش خون وجود دارد.«
افزوده  ایران  بشر  حقوق  سازمان 
که ح. ح، م. ب، ح.ب و ع. ر ]اسامی 
ایران  بشر  حقوق  سازمان  نزد  کامل 
محفوظ است[ نام چهار تن دیگریست 
که بینایی یک چشم خود را از دست 
بیمارستان  در  هم اکنون  و  داده اند 

بستری هستند.
یک متخصص و جراح چشم ساکن 
اصفهان نیز در گفتگو با خبرگزاری هرانا 
گفته است: »صرفا در یک بیمارستان 
تیراندازی  از  ناشی  مراجعات  تعداد 
در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به 
آسیب دیدگی  موارد  و  بود  تعداد  این 

شهروندان از ناحیه چشم چندین برابر 
۱۹ موردی است که رسانه های رسمی 

گزارش داده اند.«
به گفته این متخصص و جراح چشم 
گلوله های  برخورد  اصفهان،  ساکن 
ساچمه ای با توجه به فواصل ساچمه ها 
بیماران  از  بعضی  صورت  و  سر  در 
بسیار  فاصله  از  شلیک  نشان دهنده 
نزدیک و در حد چند متر بوده است. 
در  اسلحه  این  با  گرفتن  قرار  هدف 
فاصله بیش از 30 متری نیز در صورت 
سربی بودن مواد متراکم داخل گلوله 
می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته 

باشد.
از  زیادی  تعداد  آسیب دیدن چشم 
واکنش  باعث  اصفهان  در  معترضان 
کاربران شبکه های اجتماعی و فعاالن 
مدنی در داخل ایران شده است. آنها در 
حمایت از معترضانی که چشمان شان 
آسیب دیده یا نابینا شده اند یک چشم 
پانسمان  نمادین  صورت  به   را  خود 
خونبار  سرکوب  این  به  تا  می کنند 

اعتراض کنند.
اعتراضات  سرکوب  از  پس  روز  دو 
مردم در اصفهان و انتشار تصاویر و اخبار 
معترضان اصفهانی که از ناحیه چشم 
مجروح شده اند، عکسی از مادران نوید 
بهبودی و پژمان قلی پور منتشر شد که 
فرزندان خود را در آبان ۹۸ در سرکوب  
خونین حکومتی از دست داده اند. این 
دو به صورت نمادین، یک چشم خود 
را با نوار پانسمان بسته بودند. با انتشار 
اجتماعی  شبکه های  در  تصویر  این 
از  و خارج  داخل  از  ایرانی  شهروندان 
کشور به این کمپین پیوسته و تصاویر 
خود را با پانسمان نمادین چشم منتشر 

می کنند.

رئیس موساد: اگر برنامه اتمی رژیم ایران غیرنظامی است به 
غنی سازی 60 درصدی اورانیوم چه نیازی دارد؟!

=دیوید بارنیا رئیس موساد 
با  مجدد  توافق  می گوید 
تحمل«  »غیرقابل  ایران 
است... اجازه نمی دهیم رژیم 
به سالح  »هیچوقت«  ایران 
کند. پیدا  دست  هسته ای 

آمده ایم  باز  =»با چشمانی 
کاری  هر  با شرکای خود  تا 
تهدید  کاهش  برای  که  را 
خنثی  و  ئیل  سرا ا علیه 
وسیله  هر  به  آن  کردن 
دهیم«. انجام  باشد  الزم 

=»واضح است که برای اهداف 
غیرنظامی نیازی به غنی سازی 
60 درصدی اورانیوم نیست... 
به داشتن سه سایت  نیازی 
هیچ  نیست؛  غنی سازی 
از هزاران  استفاده  به  نیازی 
نیست  فعال  نتریفیوژ  سا
مگر اینکه قصد تولید سالح 
هسته ای وجود داشته باشد«.

بارنیا رئیس موساد می گوید  دیوید 

متعهد می شود که جمهوری اسالمی 
ایران »هیچوقت« به سالح هسته ای 

دست نخواهد یافت.
پنجشنبه  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
داد  گزارش  آذرماه(   ۱۱( دسامبر   ۲
که رئیس موساد با »غیرقابل تحمل« 
خواندن توافق اتمی با رژیم ایران قول 
داد در همکاری با سرویس های امنیتی 
امکان  با  اسرائیل  متحد  کشورهای 
دست یافتن جمهوری اسالمی به بمب 

اتم مقابله خواهد شد.
دیوید بارنیا که در مراسم تجلیل از 
نخبگان موساد سخنرانی می کرد گفت: 
»واضح است که برای اهداف غیرنظامی 
درصدی   ۶0 غنی سازی  به  نیازی 
اورانیوم نیست… نیازی به داشتن سه 
نیازی  نیست. هیچ  سایت غنی سازی 
به استفاده از هزاران سانتریفیوژ فعال 
سالح  تولید  قصد  اینکه  مگر  نیست 

هسته ای وجود داشته باشد.«
وی افزود: »امیدوارم اگر توافقی شد 
برای ما غیرقابل تحمل نباشد… ایران 
خود  منطقه ای  نفوذ  گسترش  برای 
توسعه  با  می خواهد  و  می کند  تالش 
شبکه تروریستی خود آن را به دست 
آورد؛ همواره ثبات خاورمیانه را تهدید 

می کند… ما با چشمانی باز آمده ایم 
برای  را که  با شرکای خود هر کاری 
کاهش تهدید علیه اسرائیل و خنثی 
کردن آن به هر وسیله الزم باشد انجام 
دهیم… ایران به سالح هسته ای دست 
نخواهد یافت چه در آینده نزدیک و چه 

در بلندمدت؛ من قول می دهم.«
رژیم  با  توافق  هرگونه  با  اسرائیل 
بایدن  دولت  از  و  است  مخالف  ایران 
که به دنبال پیوستن مجدد به توافق 
مذاکره  تا  است  خواسته  است  اتمی 
کند.  متوقف  را  اسالمی  جمهوری  با 
به  تهران  می گویند  اسرائیلی  مقامات 
بهانه مذاکره وقت ُکشی می کند تا پروژه 
پیش  را  اتمی  به سالح  یافتن  دست 
ببرد و آنوقت فکر کند که با دست پر 

می تواند باج بگیرد!
غنی سازی اورانیوم در ایران در حال 
بر  است.  رسیده  درصد  به ۶0  حاضر 
اساس گزارش محرمانه ای که اسرائیل 
دو هفته پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات 
اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  به  وین 
ایران همچنین  داد،  ارائه  برجام  عضو 
گام های فنی برای افزایش غنی سازی 
برای  که  درصد   ۹0 به  اورانیوم 
ساختن بمب نیاز است برداشته است.

با  »اسرائیل  آمده  گزارش  این  در 
متحدانش البی کرده تا توافق ۲0۱۵ 
را بطور کامل لغو کنند، در عوض به 
دنبال اعمال تحریم های سنگین یا یک 

اقدام نظامی است.«
ژنرال امیکام نورکین فرمانده نیروی 
مصاحبه  یک  در  اسرائیل  هوایی 
تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره 
به  حمله  برای  احتمالی  برنامه های 
سایت های هسته ای جمهوری اسالمی 
در ایران گفت که ارتش اسرائیل آماده  
شدن برای چنین احتمالی را در اولویت 
قرار می دهد.با این حال، او مستقیماً در 
پاسخ به پرسش بخش خبری »کانال 
می تواند  هوایی  نیروی  »آیا  که   »۱3
کامل  بطور  را  ایران  هسته ای  تهدید 
خنثی کند« پاسخی نداد. او گفت: »ما 
همیشه باید با یک گزینه نظامی آماده 
باشیم و بنابراین این مسئله به اولویت 

باالیی تبدیل شده است.«
دفاع  وزیر  گانتز  بنی  این  از  پیش 
اسرائیل نیز در سخنانی گفته بود که 
باشد؛  میز  روی  باید  نظامی  »گزینه 
هرچند آخرین گزینه ای است که ما 
خواهان استفاده از آن هستیم اما باید 

این گزینه را مهیا کنیم.«

۱۷ ادامه در صفحه



در دیوان عارف جز دو سه »گوشه 
و کنایه« مختصر به ملک الشعراء بهار، 
اختالف  ندیده ام.  بهار  علیه  شعری 
این  به  عارف  با  بهار  ملک الشعراء 
مجلس  در  مدرس  که  برمی گردد 
نایب  بهار  و  بود  اقلیت  لیدر  پنجم 
او و حتی به نوعی سخنگوی اقلیت. 
جمهوری  با  نه تنها  مجلس  اقلیت 
شدن مملکت که خواست رضاخان 

سردار سپه رئیس الوزراء و اکثریت 
مجلس بود مخالفت کرد، بلکه شیخ 
در  را  انگلیس  دست نشاندۀ  خزعل 
با  نیز  و  می کرد  تأیید  خوزستان 
انقراض قاجاریه و سلطنت رضاخان 

به شدت مخالف بود.
با  کاتوزیان  همایون  محمدعلی 
توجه به تاریخ احزاب سیاسی در ایران 
بهار   ...« نوشته  است:  بهار،   تألیف 
در همان زمان از دولت وثوق الدوله 
)۱33۶ـ۱33۸هـ .  ۱۹۱۸ـ۱۹۲0  
ق( دفاع می کرد و اگرچه عقیدۀ او 
دربارۀ قرارداد ۱۹۱۹ کم و بیش مبهم 
نبود.«.  منفی  بود  هرچه  بود  مانده 
بهار پس از کودتای ۱۲۹۹، با افراد 
صاحب نام و سیاستمداران کارکشته 
نظیر نصرت الدوله فیروز، قوام السلطنه 
و مدرس به مدت سه ماه در زندان بود. 
بهار با افراد نام برده و بسیاری دیگر 
از کسانی که ضیا به زندان انداخت 
روابط  دوستانه داشت. این اقدام ضیا 
ناسیونالیسم  روشنفکران  چشم  در 
متجددی مثل عشقی و عارف کاری 

انقالبی و بر حق بود.«
کابینۀ  از  اعتقاد  همین  با  »بهار 
جای  و  کرد  حمایت  وثوق الدوله 
سال  در  حتی  که  نیست  تعجب 
دوره ای  در  یعنی  ۱۹40/۱3۱۹ش، 
گونه  آن  و  مردان  گونه  آن  که 
عقاید وجاهتی نداشتند، نوشت که 
سیاستمدارانی واقع بین و مقتدر مثل 
قوام السلطنه،  برادرش  وثوق الدوله، 
تنکابنی(  سپهدار )همان سپهساالر 
مناسبترین  )نصرت الدوله(  فیروز  و 
آدم ها برای ادارۀ این مملکت بودند.

مجلۀ  مدیر  دستگردی  وحید   =
ارمغان در شعری که در مدح سردار 
سپه سروده، عارف و عشقی را »دو 
از  که  است  خوانده  وطن«  بدخواه 
شرکت  نفت جنوب پول می گیرند. 
وحید  دیوان  سطور  این  نویسندۀ 
از  تا  ندارد  اختیار  در  را  دستگردی 
در  را  دستگردی  وحید  ابیات  آن، 
اینجا نقل کند، بدین جهت آنچه را 
که عشقی در پاسخ وی و در دفاع 
عارف و خود سروده است از دیوان 

عشقی در اینجا می آورم:
ای وحید دستگردی، شیخ گندیده دهن
ای بنامیده همی گند دهانت را سخن
این شنیدستم نمودی مدح سردار سپه
بهر او َقدح است مدح تو، قسم بر ذوالمنن
لیک از بهر چه در پایان آن دستان مدح
گفته بودی عارف و عشقی دو بدخواه وطن
تا بیندوزند مشتی لیره از نفت جنوب
در خیانت می زنند آتش به جان انجمن
نیستند این هردو شاعر، لیک ننگ شاعران
ای دریغا، کو در این کشور شناسای سخن؟
عارف و عشقی همی گیرند پول از انگلیس؟
تُف به رویت ای کنیز پست ِسر پِرسی لَُرن
عارف و عشقی به جز ذّم وثوق الدوله ها
هیچ بسرودند شعری با تملق مقترن؟
هیچ عارف گفت مدحی از پی کسب عطا؟
هیچ عشقی گفت شعری از پی اخذ ثمن
گر که از سّید ضیا کردند تعریفی، رواست
کهن ایران  تازه ساز  دانند  ورا  چون 
ناگفته نگذارم که  را  این موضوع 

اشعاری  از  به یقین  که  آن  با  عارف 
بهار، و  ایرج میرزا، ملک الشعراء  که 
او سروده  دربارۀ   دستگردی  وحید 
بودند آزرده خاطر بوده است،  مطلقاً 

به آنان جوابی نداده است.
در  کدکنی  محمدرضا شفیعی   =
شعر   نامداران  که  پارسی«  »شعر 
فارسی را از آغاز تاکنون نام برده است، 
از صائب تبریزی به بعد، فقط نام چند 

تن را ذکر کرده که یکی از آنان عارف 
است و »سرود«هایش:

... وز سرود عارف و پیغام پروین بزرگ
طعن و طنزی ایرجی بر زاهِد کودن زدی
و شهریار بهار  کز شعر  تو  اقبال  بود 
عشق را در راه آزادی چنان دامن زدی
یوش پیر  امیِد  بامدادان  فروغ  وز 
در سپهر تاِر میهن آتش بهمن زدی...

عارف از خود سخن می گوید
که  است  رسیده  آن  وقت  اینک 
ببینیم عارف دربارۀ خود چه گفته 
»تاریخ  باره  این  در  ما  سند  است. 
حیات عارف« )ص ۵۷ ـ۱4۹( به قلم 
در  پیش  سال  نود  که  اوست  خود 
دیوان عارف طبع برلین چاپ شده 
است. او مطلب را چنین آغاز کرده 

است:
»خیلی متأسفم از اینکه دورۀ عمر 
به تأسف  گذشتۀ خود را که از شدت 
میل  همیشه  بدبختی  و  پریشانی 
داشته ام فراموش کرده باشم به اختصار 
از مرگ من  که پس  ننوشته ام  هم 
چهار نفر از دوستان یا عالقه مندان به 
این آب و خاک یا اشخاص بدبخت و 
بدزندگانی مانند من بدانند از دست 
زندگی به من چه گذشته است. خدایا، 
وجدان خود را به شهادت می طلبم که 
آنچه را می نویسم عین حقیقت است 

پس اگر در غزلی گفته شده است:
و محنم و غصه  اندوه  و  گریه  محیط 
کسی که یک نفس آسودگی ندید منم
در  اگر  که  این  یا  نگفته،  دروغ 
به  شکایت  و  دلتنگی  دیگری  غزل 

این زبان کرده:
به مرگ دوست مرا میل زندگانی نیست
ز عمر سیر شدم، مرگ ناگهانی نیست؟
فت  ا شر س  پا تحقیقاً 
آنچه  داشته،  منظور  را  دوستی 
» ست. ا ه  د نبو خالف  م  گفته ا
خود  طفولیت  دوران  دربارۀ  وی 
نوشته است »به جهت خصومتی که 
بوده  اول عمر  از  مادر  و  پدر  مابین 
برادرهای بدبختم  است من و سایر 
میان  در  که  بود  این  مثل  همیشه 
زندگی  و  زیست  خشمگین  ببر  دو 
می کنیم.« پدرم به قدر گنجایش کلۀ 
خود از تربیت من غفلت نکرد ولی 
نه به اندازۀ استعداد من. در دو چیز 
بیشتر ساعی بودم؛ خط و موسیقی؛ 
به مدت  سیزده سالگی  در  چنانکه 
چهارده ماه در خدمت استاد بزرگوار 
خود حاجی صادق خرازی به تحصیل 
پرداختم. »چون دارای حنجرۀ داودی 
بودم، پدرم شغل روضه خوانی را برایم 
در نظر گرفت و چون سّنم کم بود 
مرا به میرزا حسن واعظ سپرد و در 
پای منبر او چند سال به نوحه خوانی 
دو  که  آن  با  پدرم  شدم.  مشغول 
»چون  بودند،  بزرگتر  من  از  برادرم 
مرا روضه خوان خیال می کرد وصّی 
جمعیتی  از  روزی  داده  قرار  خود 
و  چای  صرف  از  پس  شد.  دعوت 
یک  بار  زیر  مرا  شیرینی  و  شربت 
ننگی بردند یعنی عمامه بر سر من 
کردند... در چند روز اولی که عبور از 
کوچه و بازار می کردم با این بار ننگین 

شرم  آور در چه حالی بودم«. من هم 
»سفر  برآمدم.  عکس العمل  درصدد 
اولی که از تهران به قزوین مراجعت 
کردم با موی  سر و پوطین برقی با 
لباسی که تا آن روز، چنین هیکلی را 
هیچکس ندیده بود، روز بیست و یکم 
ماه رمضان )شهادت حضرت علی( به 
مسجد شاه قزوین رفته غافل از اینکه 
نبوده است در  فورم مناسب  این  با 

چنین روزی خود را آفتابی کنم.« این 
کار موجب شد که مردم به یاوه سرایی 
خر  سرگرم  مسجد  در  که  وعاظی 
توجهی  دیگر  بودند  کردن  درست 
نکردند. »یازده روز )کذا( دیگر باقی 
مانده از ماه مبارک »صحبت کفر من 
اندر سر منبر می شد.« دیگر آن که 
»پدرم وصیت کرده بود نعش او را در 
کربال دفن کنم که این کار را نکردم. 
همچنین وصیت کرده بود »ثلث او را 
خرج و صرف روضه خوانی کنم. باغاتی 
که به جهت صرف این کار معین شده 
بود، آنها را تمام اجاره دادم به شرط 
این که انگور آنها را شراب بریزند. در 
هر سالی یک مرتبه از تهران به قزوین 
رفته تنها به عزم خوردن شراب ثلث. 
پس از ورود، دعوت از اشخاصی که 
میل مفرط به خوردن شراب حالل 

داشتند می شد...«
عارف از اولین باری که با  درباریان 
روبرو شده بدین شرح یاد کرده است: 
شبی  مرا  صدرالممالک  تهران  در 
به مجلسی برد که در آن بعضی از 
موثق الدوله.  ازجمله  بودند  درباریان 
این  پرسید  صدرالممالک  از  وی 
شیخ کیست؟ »از برای من از زمان 
طفولیت هیچ فحشی باالتر از شنیدن 
این  از شنیدن  نبود.  و آخوند  شیخ 
حرف  رکیک به خود پیچیدم. صدر 
گفت: شیخ نیست، عارفی است که 
خودش معرفی از خود خواهد کرد. 
از آنجایی که کار موسیقی در ایران 
علمای  جهالت  و  نادانی  به واسطۀ 
ناداِن عوام فریب به اعلی درجۀ افتضاح 
رسیده بود هیچ وقت میل نداشتم به 
معرفی  مفتضح  صنعت  این  داشتن 
شوم. ولی بدبختانه برخالف میل خود 
معرفی شدم. آن شب هم از شب های 
تاریخی خواندن من محسوب می شد. 
کردم  خواندن  به  شروع  که  وقتی 
از احدی نفس  تا یک ساعت  شاید 
بیرون نیامد... اول کسی که به سخن 
گفت:  که  بود  موثق الدوله  درآمد، 
باشد...«  با من  به بعد  این  از  »شیخ 
بعد عارف به توسط موثق الدوله به نزد 
میرزا علی اصغرخان اتابک می رود. و 
به قول خودش در صف سفره نشینان 
سپس  می گیرد.  قرار  مفتخواران  و 
به گوش مظفرالدین شاه  او  صحبت 
می رسد. »بعد با خواندن یک دو غزل 
همچون حس کردم از این خواندن 
پانصد  کرد  امر  است.  نیامده  بدش 
بدهند. درصورتی که  به من  تومان 
شاید نمی دانست پانصد تومان چقدر 
پول است و امر فرمود به موثق الدوله 
که عمامۀ شیخ را بردارند و از فردا 
اسمش را در ردیف فراش خلوت ها 
در  حرف  این  شنیدن  بنویسند. 
آسمانی  صاعقۀ  از  کمتر  اثرش  من 
ننگینی و  به آن  نبود. دیدم عمامه 
شیخ بودن با آن بدنامی، هزار مرتبه 
شریفتر و آبرومندتر است از کالهی 
که می خواهد سِر من برود... « بعد 
به شرحی که نوشته است از خدمت 

در دربار معذرت می خواهد...
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»دنباله دارد«»دنباله دارد«

روسیه  غرب،  نظر  از   =
دیروز  شوروی  ادامه  امروز 
لباس  تغییر  با  که  است 
شده  جهانی  رقابت  وارد 
در  دست  چین،  با  اگر  و 
به  بگذارند  یکدیگر  دست 
نی  جها تحاد  ا قوی ترین 
. شد هند  ا خو یل  تبد
= معموال قبل از اتفاقات 
وقایع  ریتم  جهانی،  مهم 
یع  قا و  . د می شو تر  تند
کوچک یکی پس از دیگری 
نهایتا  آنکه  تا  رخ می دهند 
بزرگ،  و  مهم  اتفاق  یک 
را  نفر  میلیون ها  سرنوشت 
شرایط،  این  در  بزند.  رقم 
اتفاقات،  سرعت  دلیل  به 
محاسباتی  اشتباه  احتمال 
طرفین نیز بیشتر می شود.

وضعیت    - حسینی  محمدرضا 
مراحل  به  کم  کم  ن  یرا ا مبهم 
می شود.  نزدیک  خود  سرنوشت ساز 
تهدیدهای حکومت اسالمی از یکطرف 
و نگرانی های اسراییل از طرف دیگر، 
شرایط  را به مرحله خطرناکی کشانیده 
و احتمال حمله نظامی به ایران را به 
مرز واقعیت هایی فراتر از شعار نزدیک 

کرده است.
اگر واقعا یک درگیری نظامی روی 
بدهد چه کسانی به کمک جمهوری 
اسالمی ایران خواهند شتافت؟ طبعا 
می آید  ذهن  به  که  پاسخی  اولین 

»روسیه و چین« است.
روسیه  و  چین  حمایت  اینکه  در 
ماهیتی  ایران  اسالمی  حکومت  از 
بحث  نیست.  بحثی  دارد  ابزارگونه 
این است که این حمایت تا کجا ادامه 

خواهد یافت.
واقعیت این است که چین و روسیه 
هیچگاه  خود  منافع  محاسبات  در 
جایگاه  در  را  ایران  اسالمی  حکومت 
نحوه  از  این  نداده اند.  قرار  مهمی 
حمایت کردن شان مشخص است ولی 
به  چندانی  عالقه  اسالمی  حکومت 

درک این مسئله ندارد.
به سوی  چین  و  روسیه  چشم انداز 
در  همواره  که  هدفی  و  است  غرب 
رابطه با غرب داشته و دارند هم دارای 
ماهیت بازدارندگی است و هم ماهیت 
بیشتر  روسیه  شیوه  پیشروندگی. 
متمرکز بر اقدامات دیپلماتیک و نظامی 
و  اقتصادی  نفوذ  و چین روش  است 
دو  این  می گیرد.  کار  به  را  فرهنگی 
کشور برای رسیدن به اهداف خود از 
طریق تداوم مبارزات ضدغربی در سایر 
کشورها، و ایجاد شکاف بین کشورهای 
غربی به ویژه بین اروپا و آمریکا، اقدام 
هرگونه  از  مسیر  این  در  و  می کنند. 
مرتجع  حکومت های  حتا  بزاری  ا
اسالمی بیشترین استفاده را می کنند.
روسیه  و  چین  نیم بند  پشتیبانی 
اسالمی  برنامه هسته ای جمهوری  از 
خارجی اش،  سیاست های  برخی  و 
گذشته از منافع بسیار باالی اقتصادی 
این  ارزان  منابع  آوردن  دست  به  و 
این حکومت  از  استفاده  کشور غنی، 
باز کردن مسیر نفوذ  در مین روبی و 
چین و روسیه در خاورمیانه، و مهمتر 
و  ایران  غیرمستقیم  تحریک  آن،  از 

اسرائیل به جنگ است.
دو کشور چین و روسیه برای رسیدن 
به هدف بزرگ خود یعنی اشغال تایوان 
و اوکراین، حکومت ایران را به طریقی 
بطور  که  می کنند  تشویق  و  حمایت 
و  آمریکاستیزی  درجهت  روزافزونی 

تهدید اسرائیل پیش بروند.
حکومت اسالمی ایران بطور تلویحی 
وانمود می کند که برنامه هسته ای آن 
شدن  تکمیل  جهت  در  سرعت  به 
است و برای نابودی اسرائیل شمارش 
معکوس خود را از مدت ها قبل آغاز 
موجودیت  که  اسراییل  است.  کرده 
خود را بیشتر از هروقت دیگر در خطر 
می بیند به تدریج خود را برای حمله 
به زیرساخت های هسته ای و موشکی 

جمهوری اسالمی آماده می کند.
چین و روسیه در حال آماده کردن 
خود هستند. در صورت حمله اسرائیل 
و احتمال پاسخگویی هرچند محدود 
و  آمریکا  پای  شدن  کشیده  و  ایران 
شاید اروپا به این مناقشه و گسترده تر 
شدن آن، شرایط برای روسیه و چین 
در اشغال اوکراین و تایوان، با کمترین 

هرینه ممکن نیز فراهم خواهد شد.
اهمیت اوکراین برای روسیه و تایوان 
برای چین، اهمیت استراتژیک بوده و 
ده ها برابر بیشتر  از اهمیت حکومت 

اسالمی برایشان است.

روسیه و اوکراین
بین روسیه و اروپا چند کشور قرار 
غرب  توجه  مورد  تنها  نه  که  دارند 
هستند بلکه نگاه روسیه به این کشورها 
برخوردار  فوق العاده ای  حساسیت  از 
فنالند،  این کشورها  مهمترین  است. 
این  است. روسیه  اوکراین  و  بالروس 
محافظتی  سپر  عنوان  به  را  کشورها 
خود فرض کرده و همواره در تدارک 
آن است که آنها را نسبت به نفوذ غرب، 
از  روسیه  وحشت  کند.  امکان ناپذیر 
اتحاد اوکراین و غرب چیزی در حد 
وحشت غرب از اتحاد روسیه و آلمان 
است. که در هر دو، زمینه های آماده 

فراوانی به چشم می خورد.
اوکراین،  قبال  استراتژی روسیه در 
از  بیشتر  چیزی  بالروس  و  فنالند 
حصول اطمینان است. تاکتیک روسیه 
در قبال این کشورها  تبدیل آنها به 
برای خود، و  اطمینان  قابل  متحدان 
در صورت عدم موفقیت، تبدیل آنها 
روسیه  است.  بی طرف  به کشورهایی 
در این مورد از طریق دخالت در امور 
در  سعی  و  کشورها  این  انتخاباتی 
گماشتن مقامات وابسته به خود و یا 
بسیار ضعیف و قابل مدیریت توسط 
خود است و در اینباره اگر الزم بداند 
به هرگونه اقدام حتا نظامی نیز دست 
از  وحشتناک  نمونه  یک  زد.  خواهد 
اقدامات روسیه در این مورد، قحطی 
جنگ  زمان  در  اوکراین  سراسری 
جهانی دوم و مرگ میلیون ها شهروند 

اوکراینی از گرسنگی بود.
غرب،  از  روسیه  نگرانی  مقابل  در 
نفوذ  از  غرب  نگرانی  به  می توان 
انقالب  از  اشاره کرد که پس  روسیه 
سوسیالیستی در روسیه و شعار فتح 
جهان به دست کمونیسم، اروپا همواره 
صدای نفس یک جهانگشای دیگر را 
بیخ گوش خود حس می کند. از نظر 
غرب، روسیه امروز ادامه شوروی دیروز 
رقابت  وارد  لباس  تغییر  با  که  است 
جهانی شده و اگر با چین، دست در 

قوی ترین  به  بگذارند  یکدیگر  دست 
اتحاد جهانی تبدیل خواهند شد.

چین وتایوان
مناقشه چین و غرب بر سر تایوان 
در  برمیگردد.  مائو  دوران  به  عمدتا 
آنزمان گفته می شد که تسلط غرب 
بر تایوان به معنای تسلط آنها بر چین 
است.چین تایوان را، در صورت اشغال 
کامل، مانند سنگر قدرتمندی  می داند 
رو به دریای فیلیپین و اقیانوس شمالی. 

در مقابل نفوذ غرب و ژاپن.
ادعای  تاریخ،  کارشناسان  از  برخی 
همیشه  تایوان  اینکه  مورد  در  چین 
بخشی از چین بوده را از نظر تاریخی 
صحیح نمی دانند. این جزیره، پیش از 
آنکه در ۱۵4۲ توسط پرتغالی ها کشف 
شود برای ده ها هزار سال محل سکونت 
بومیان بوده که به دلیل نزدیکی اش به 
چین، مورد توجه مهاجرین چینی نیز 
قرار داشته است. در قرن ۱۷ هلند از 
جنوب و اسپانیا از شمال، در این جزیره 
نهایت  در  افتادند.  هم  جان  به  زیبا 
پادشاهی   ۱۶۶۱ در  کوژینکا  ژنرال 
مستقل تایوان را اعالم کرد. چین که 
تازه متوجه تایوان شده بود در ۱۶۸3 
آنجا را اشغال کرد و ۲۱۲ سال بعد آن 
را به ژاپن باخت و فقط پس از جنگ 
جهانی دوم توانست آن را پس بگیرد. 
پس از جنگ داخلی در چین و تاسیس 
جمهور  رئیس  کمونیستی،  حکومت 
چین چیانگ کایشک به تایوان رفته، 
در آنجا تشکیل دولت داده و خود را 
در ۱۹4۹ رئیس جمهور رسمی چین 
به  می کند.  معرفی  )غیرکمونیست( 
این حکومت  رسمیت شناخته شدن 
حساسیت  بر  ملل  سازمان  توسط 
موضوعی به نام تایوان افزود و اینک 
به موازات اوج گرفتن رقابت اقتصادی 
تایوان  استقالل  چین و جهان غرب، 
وسیله ای برای فشار طرفین بر یکدیگر 
برای دهه هاست که  اما  است. چین 
تا بدون  منتظر فرصتی طالیی است 
دردسر بتواند تایوان را بطور کامل و 
رسمی به سرزمین خود الحاق کند و 
امروز بیشتر از هر زمان دیگر آمادگی 
آن را دارد که به اقدام نظامی متوسل 
حمله  از  احتماال  را  الزم  بهانه  شود. 
دست  به  ایران  به  آمریکا  و  اسراییل 

خواهد آورد.
معموال قبل از اتفاقات مهم جهانی، 
وقایع  می شود.  تندتر  وقایع  ریتم 
رخ  دیگری  از  پس  یکی  کوچک 
می دهند تا آنکه نهایتا یک اتفاق مهم 
و بزرگ، سرنوشت میلیون ها نفر را رقم 
بزند. در این شرایط، به دلیل سرعت 
محاسباتی  اشتباه  احتمال  اتفاقات، 
اینکه  می شود.  بیشتر  نیز  طرفین 
محاسبات آنها از احتماالت و عواقب 
تصمیم گیری هایشان چه خواهد بود را 
اکنون نمی توان حدس زد. بررسی ابعاد 
اینگونه فجایع بزرگ، فقط پس از فرو 

نشستن توفان امکانپذیر خواهد شد.
در اینکه به سوی یک اتفاق بزرگ 
نظر  به  اما  نیست  شکی  می رویم 
نمی رسد که به سوی یک جنگ  بزرگ 
احتمال  به  می کنیم.  حرکت  جهانی 
بسیار بیشتر، با چند اشغال منطقه ای، 
سیاسی  اقتصادی-  رقابت های  آتش 
فروکش خواهد کرد. یک پرسش بزرگ 
ایران،  مردم  ذهن  در  همچنان  ولی 
اوکراین و تایوان می چرخد: عاقبت ما 

چه خواهد شد؟

ایران در میان شرق و غرب؛ 
عاقبت ما چه خواهد شد؟!

دکتر جالل متینی: آشنایی با یک چهرۀ ماندگار
عارف قزوینی)3(

تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت

عارف و ملک الشعرای بهار 

 ملک الشعرای بهارعارف قزوینی

ناریندرا مودی نخست وزیر هند، شی جی پینگ رئیس جمهور چین و والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه
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۱ـ از هنرپیشگان قدیمی تئاتر 
معروف  تهیه کنندگان  و 

برنامه های تلویزیونی
بحری  ـ  تشبیه  پسوند  ۲ـ 
شرک  ـ  فارسی  شعر  در 

و الحاد
3ـ کشوری است

4ـ دوست »آستر« ـ نسوان
۵ـ  روادیدـ  از ادوات استفهام
۶ ـ اساس و پایه ـ ذیقیمت

۷ ـ سوگواری
۸ ـ پایتخت کشوری است

هم  او  ـ  ذخیره  محل  ـ   ۹

حرفه ای دارد
و  نوپرداز  شعرای  از  ـ   ۱0

فقید ایران
۱۱ـ  سنگینیـ  خانۀ کوچک

نویسندۀ  و  مترجم  ۱ـ 
صاحب نام  و  برجسته 

فقید و معاصر ایران
۲ـ مقدمه درکـ  از خشکبار 

ـ زبانی است
اقیانوس  در  جزیره ای  3ـ 

هند ـ رنگی است
دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   4
مرگ  از  پس  ـ  ارجمند 
ـ  نمی آید  به کار  سهراب 

من و تو
ـ  دندانها  از  ـ  تازی  ـ   ۵

عالمت جمع ـ دارایی
۶ ـ زبان ـ وکیل الرعایا

ـ  حرف  یک  تکرار  ـ   ۷
گسترده شدهـ  از حرکات 

آب
۸ ـ همکار و مددکار

و  داستانسرایان  از  ـ   ۹
و  معروف  رمان نویسان 

فقید معاصر ایران
کشوری  ـ  معاضدت  ـ   ۱0

است
۱۱ـ آزاد ساختن ـ صدا و 

نوا ـ قریه
۱۲ ـ  بزه ـ از فعالیت های 
و  تنومندی  ـ  کشاورزی 

درشت اندامی
۱3ـ  آئینه عبرتـ  خاشاک
ـ  آلمان  از شهرهای  ـ   ۱4

گدایی
۱۵ ـ رودخانه ای در روسیه 

ـ ترسو ـ محتاج

و  ترانه سرا  تصنیف ساز،  شاعر،  ـ   ۱
از  و  ایران  فقید  و  نامدار  آهنگساز 

پایه گذاران انجمن موسیقی ملی
۲ـ  از حرفه هاـ  از سلسله های حکومتی 

در ایران بعد از حمله عربها
3 ـ پارچه ای گرانبها ـ اطراف

4ـ  سنگینی و متانتـ  رطوبتـ  چشم 
ـ گردنه ای در ایران

ـ  نیستی  ـ  آشپزخانه  ظروف  از  ـ   ۵
رودخانه ای در اروپا

ـ  رفتن  پایین  و  باال  وسایل  از  ـ   ۶
خوراکی متداول

۷ـ  مسیحیـ  یگانگیـ  استوار ساختن
۸ ـ از هر سوی کشیدن ـ آن سوی ـ 

خوراکی است
۹ ـ بازگشت ـ آسمانی

۱0ـ از پیامبران ـ تشابه
۱۱ـ جواهر ـ مطیع ـ آستانه و پهنه ـ 

راه بی پایان
۱۲ـ قسمتی از پا ـ ظرفی است ـ باال 

و پایین پریدن
۱3ـ فوری ـ امور مادی ـ عادات

۱4 ـ منطقه ای در گیالن ـ حریت ـ 
جنس مؤنث

۱۵ ـ موی گردن حیوانات ـ مشابه و 
همانندـ  گهواره
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شهرهای زیبای اروپا
3ـ پول به حساب ریختن 
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کار  و  محل کسب  ـ   ۹
و  پشتیبان  بدون  ـ 

حامی
حرف  ـ  داستان  ۱0ـ 
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بود بایدت  بزرگ  که  جائی 
سود نداردت  من  فرزندی 
چون شیر بخود سپه شکن باش
باش خویشتن  خصال  فرزند 
         »نظامی«

و این قصۀ فرزندانی است که پدرانی 
برجسته داشته اند و گاهی سر فخر بر 
آسمان می سوده اند که پدران ما چنین 
و چنان بوده اند و من آنم که رستم بود 

پهلوان ... و از یاد می برده اند که: 

فـاضل      بود  تو  پـدر  گیـرم 
حاصل چه  ترا  پدر  فضل  از 

اما چگونه است حال و روز و روزگار 
فرزندانی که پدرانی جنایتکار داشته اند 
و نامی برخود دارند که یادآور بدترین 

یادها و خاطره هاست؟! ...
»ریکاردو ایشمن« یکی از این فرزندان 
است که استاد باستانشناسی دانشگاه 
در آلمان است. »آدولف ایشمن« پدر 
ریکاردو، همان است که سال ها پیش 
در دادگاه اورشلیم به مرگ محکوم و به 
دار آویخته شد ... جسدش را سوزاندند و 
خاکسترش را خارج از مرزهای اسرائیل، 
دهندۀ  سازمان  او،   ... ریختند  دریا  به 
اعزام گروه گروه یهودیان به کوره های 
آدم سوزی بوده و در کشتار شش میلیون 

انسان دست داشته است.
و انسانی که فرزند چنین پدری است، 
در مقام استادی دانشگاه، برداشت هائی 

دردانگیز دارد که شنیدنی است ...
شاگردانم  برابر  در  می گوید:  او 
هر  به  پاسخ گویی  آمادۀ  می بایست 
باشم، حتی در زمینۀ احوال  پرسشی 
خصوصی خودم و آنچه را که می دانم 
به  آسوده  خیال  با  بتوانم  تا  بازگویم 
کارهای علمی و دانشگاهی خود برسم ...

بار سنگین  بیان ریکاردو،  البته در 
سکوت  گاهی  است.  پنهان  اندوهی 
می بندد...  را  چشمانش  و  می کند 
گوئی که در درون خود، کشاکشی با 

خویشتن دارد.
ریکاردو، به سال ۱۹۵۵ در نزدیکی 
بوئنوس آیرس متولد شده است... جائی 
که مادرش، با سه فرزند در سال ۱۹۵۲ 
به دنبال پدر فراریشان، به ایشمن ملحق 
شده بود. از دوران زندگی در آرژانتین، 

خاطرات روشنی ندارد ... پنج سالش 
بود که سازمان های مخفی اسرائیلی، 
»سیمون  تعقیب  گروه  هدایت  به 
و  یافتند  را  ایشمن  پای  رّد  ویزنتال« 
با نام »ریکاردو کلمنت« در  او را که 
آرژانتین می زیست، دستگیر کردند و 

به اسرائیل بردند.
بود،  سالش  پنج  که  ریکاردو 
ناگهان غایب  نمی دانست چرا پدرش 
... فقط یک سال بعد، در  شده است 
ماجرا  حقیقت  اندک،  اندک  مدرسه، 

را دریافت.
می گوید: ماجرا را نه یکباره و ناگهان، 
بلکه ذره ذره دریافتم و ضربۀ ناگهانی، 
هنگامی بود که معلم ما، موضوع انشاء 
را »ماجرای ایشمن« قرار داد، بی آنکه 
و  باشد  در کالس  متوجه حضور من 
پس از پایان درس، مرا به اطاق خویش 
خواند و بسیار مهربانانه با من سخن 
بیان  ضمن  داشت،  کوشش  و  گفت 
مثالهای گوناگون دربارۀ حوادث مختلف 

تاریخی و سیاسی، مرا آرام سازد.
با مادرش، تنها در  بعدها، ریکاردو 
یک دهکدۀ آلمان زندگی می کردند... 
برادران بزرگترش هر کدام به زندگی 

خود پرداخته  بودند...
پدر  به  راجع  کم  بسیار  خانه،  در 
یک  که  مادرش  می شد...  صحبت 
کناره  از همه  بود،  متعصب  کاتولیک 
کتاب  در  سر  روز،  و  شب  و  گرفته 

مقدس داشت.
قصد  مادرم  آیا  نمی دانم  می گوید: 

فرزند خصال خویشتن باش

داشت مرا در پناه اعتقادات خود حفظ 
کند؟ ... آیا قصد داشت روابط با پدرم را 
به صورتی که خود می خواست، توجیه 
کند؟ ... به راستی نمی دانم ... در فضای 
خانۀ ما، عالوه بر دیدگاه های سیاسی 
نیز  خانوادگی  دیدگاه  یک  قضائی،  و 

موج می زد ...
 و در دبیرستان؟! ...

آیا مسألۀ نابودی یهودیان. که آدولف 
ایشمن، یکی از طراحان آن بوده است، 

مورد بحث قرار گرفته است؟
ریکاردو می گوید: من در این مورد، 
البته   ... نمی آورم  یاد  به  را  چیزی 
نمی خواهم کسی را مقّصر قلمداد کنم 
... شاید می شد از این قبیل گفتگوها 
شانه خالی می کردم و یا شاید، معلم، 
هنگام طرح این مسائل مرا از کالس 
اما   ... نمی دانم   ... می فرستاد  بیرون 
همشاگردی های من، خوب می دانستند 
خانواده ای  کدام  از  و  هستم  که  من 
می آیم و گاهی دلسوزانه با من به گفتگو 
می نشستند و من از اینکه پدر ندارم، 
نسبت به آنهائی که پدر داشتند، حسرت 
می بردم ... البته هم شاگردی هایی داشتم 
که پدر نداشتند ولی پدرانشان با مرگ 
تصادفی  در  یا  و  بودند  مرده  طبیعی 
جان سپرده بودند ... اما من، در مورد 
و  نداشتم  گفتن  برای  حرفی  پدرم، 
انزوای  در  را  خود  بگویم،  را  راستش 
مطلق حس می کردم و جوانی و شادابی 
هرگز  را  جوانی  دوران  سرزندگی  و 
نشناخته ام ... نسبت به پدرم، خشم و 

به  امروز  و  نمی کردم  احساس  نفرتی 
تحقیق،  اهل  دانشگاهی  یک  عنوان 
خوشحالم که می توانم با منطق درست، 
به آنچه که گذشت نظر بیندازم ... به هر 
حال کدام فرزندی است که بتواند نسبت 

به سرنوشت پدرش بی اعتنا باشد؟
دالیلی  به  می توانست  ریکاردو، 
را عوض کند  نامش  و آشکار،  روشن 
که   ۱۹۸۵ سال  در  خصوص  به  و 
ازدواج کرد، می توانست نام خانوادگی 
همسرش را برگزیند، اما او این کار را 
نکرده است ... می گوید: من این عوض 
واقعیت  از  فرار  نوعی  را  نام  کردن 
از حقیقت  می دانستم و نمی خواستم 
بگریزم ... و بدین ترتیب، بار سنگین 
یک نام بدخاطره را همچنان به دوش 

می کشد ... 
در  که  گذشته  سالهای  می گوید: 
برلن،  باستانشناسی  تحقیقات  مرکز 
بابل  و کاوش های  به حفاری ها  راجع 
قدیم کار می کردم، سنگینی این بار، 
قابل تحمل بود ... اما حاال که به عنوان 
شاگردانم  روی  در  رو  دانشگاه  استاد 
بیشتر  را  نام  این  دشواری  دارم،  قرار 
سرشت  از  نمی توانم  و  می کنم  حس 
و سرنوشتی که بر سرم سایه افکنده 

است بگریزم ...
تصورش را بکنید که تصادفاً یکی از 
شاگردانم کسی باشد که پدرش را در 
حکومت هیتلر، به فجیع ترین شکلی 
کشته باشند و او برابر من نشسته باشد 
... طبیعی است که در نخستین لحظه 

مسائل علمی دانشگاهی طرح نمی شود 
بلکه یادبود فاجعه ای جان می گیرد که 
با جان و جهان او عجین شده است ... 
بی تردید او با خود خواهد گفت: خدای 
من! چه اقبال بدی ... می بایست درست، 
من در برابر این نام قرار بگیرم! ... و من 
می بایست به این جوان بگویم و به او 
بقبوالنم که اندیشۀ دیگری دارم و این 
خود  با  او  که  می دانم  طبیعی  هم  را 
بگوید: حضرت استاد بازی می کند و 
... بی تردید او هم مثل  بازی می دهد 
پدرش می اندیشد و از آن تبار است ...

بر چنین اساسی است که ریکاردو 
رفتار  با  دانشگاه،  استاد  ایشمن، 
آزادمنشانۀ خود، با نرمش و تحمل، با 
دوستی و مهربانی به آموزش شاگردانش 
می پردازد و در خصوص مباحث علمی و 
دانشگاهی، زمینه پر باری برای ایجاد 

اعتماد و اطمینان بوجود می آورد ...
در سمیناری که چندی پیش دربارۀ 
باستانشناسی شرق کهن، تشکیل شد و 
پروفسور ریکاردو ایشمن، ادارۀ آن را بر 
عهده داشت، تعداد شرکت کنندگان از 
حد متعارف بیشتر بود و دانشجویانی از 
کشورهای ایران، مصر، ترکیه، آمریکا، 
کانادا و اسکاتلند با عالقه و اشتیاق حضور 
داشتند و ا ستاد در چنین جمعی، خود 
را آرام و راحت احساس  می کرد و شوق 

تعلیم و تعلّم در او می جوشید.
ریکاردو، اوقات فراغت را به شنیدن 
موسیقی شرقی و به خصوص سنتور 
اندک  را  درونی  جدال  و  می گذراند 

آرامشی می بخشد ...
خانواده اش،  و  او  صورت،  هر  به 
می بایست این نام را تحمل کنند و به 
آیندگان بسپارند و به دو فرزند شش 
ساله و هشت ساله شان، که می بایست، 
مصور  کتاب های  در  اندک  اندک 
تاریخی، حقیقت سرشت و سرنوشت 
پدربزرگشان را بخوانند و ببینند و یاد 
بگیرند که این حقایق را باید پذیرفت 

و آنها را تحمل کرد.
ریکاردو که اکنون با خانواده اش در 

برلن زندگی می کند، می گوید:
ـ یک روز که فرزندانش قوت و قدرت 
درک واقعیت را پیدا کنند، آنها را به 
کاخ رایشتاک خواهد برد و در نمایشگاه 
کوچک تاریخ که آنجا دائر است، آنها را 
در برابر عکس تمام قد »آدولف ایشمن«، 
نگاه خواهد داشت و خواهد گفت: این 
پدربزرگ شماست ... و آن هم کارنامۀ 
اعمالش ... اما نخواهد گذاشت، آنها نیز 
رنج دوران کودکی و جوانی او را بر جان 
داشته باشند ... می گوید: آنها می بایست 
و جوانی خود  زندگی  از  من  برخالف 

لذت برند.
در  مصدق،  محمد  دکتر  یاد  زنده 
دادگاه نظامی به دادستان دادگاه که 
به  و  می کرد  مرد« خطاب  »آن  را  او 
روزی چنانکه   ... سخره اش می گرفت 
شگرد استادانه اش در آن دادگاه بود، 

بی مقدمه گفت:
ـ »... شنیده ام که فرزندان »آن مرد« 
را در دبیرستان، هم شاگردی هایشان به 
و  می گیرید  باری  سرزنش  سؤال های 
خجالتشان می دهند که فرزند چنین 

پدری هستند ...
من از این کودکان معصوم معذرت 
می خواهم و به فرزندان دیگرم در آن 
مهربان  که  می دهم  هشدار  مدرسه 
فرزند  گردن  به  را  پدر  گناه  و  باشند 
را  پدرش  فرزندی  هیچ   ... نگذارند 

خودش انتخاب نکرده است ...«
***

پدرانی که امروز، آن هم در لباس 
خون  در  دستشان   . . . روحانیت! 
اندیشۀ  به  آیا  است،  رنگین  مردمان 
اصوالً  آیا  و   ... هستند؟!  فرزندانشان 
اندیشیدن  اهل  جنایتکارانی،  چنین 

توانند بود؟! ... 
 فروردین 1388

آدولف ایشمن در جلسه محاکمهریکاردو ایشمن
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چهره های مبارز ملی و مبارزاتشان نیز 
در ترانه ها بازتاب می یابند. از نمونه های 
است  دشتی«  خان  »احمد  ترانه  آن 
که به همراه پدرش در جنگ در برابر 
سال  در  انگلیس  مهاجم  نیروهای 
ترانه ای که  یا  ۱۲۷3 ه.ق کشته شد 
مردم آذربایجان برای ستارخان سروده 
بودند، یا شعری که به زبان آذری در 
رثای شهادت کلنل محمد تقی پسیان 
درباره  سرودی  یا  است،  شده  سروده 
ترانه  یا  جنگلی،  خان  کوچک  میرزا 
مهدی سرخی از دالوران ایل سرخی 
فارس که در برابر متجاوزان انگلیس 
و در سال  مبارزه می کرد  و رضاخان 
۱3۱۱ به دار آویخته شد، یا ترانه شیر 
ججو خان از جوانان رشید و دالور دره 
گز و شورش او در ۱3۲۸ ه.ق در برابر 
حاکم محل و نیروهای روسیه و سرانجام 
یا  روسی،  سربازان  دست  به  او  قتل 
ترانه ای درباره داد شاه بلوچ که قربانی 
توطئه خان ها و سرداران بلوچ شد و 
را  او  تبلیغ های گسترده  در  حکومت 
ترانه  یا  کرد،  معرفی  راهزن  و  یاغی 
محمد  یار  ایل  رهبر  خان«  »جنید 
زهی و شهنوازی و مقاومت او در برابر 
نیروهای انگلیس در زمان قاجار و ترانه 
هژبر سلطان. از دیگر ترانه هایی که از 
این دوره باقی مانده ترانه ای است که 
در مورد نایب حسین کاشی و فرزندش 
سروده شده است. واقعیت تاریخی آن 
است که نایب حسین یاغی بود اما در 
بین بخشی از مردم به گونه ای دیگر 
شهرت یافت. نمونه زیر یک ترانه عامیانه 

اصفهانی درباره اوست:
سلطان قجر، جوان و ناشی است

شاه همه، شاه حسین کاشی است
سلطان قجر به فکر جنگه
این قافله تا به حشر لنگه

)همان: 40۵(
مبارزه های  در  اوغلو«:  »عمو  ترانه 
از کارهای حیدر عمو  مشروطه یکی 
بود.  خوی  در  نان  کمبود  اوغلو حل 
انبارداران مردم را در گرسنگی و زحمت 
نگه می داشتند و حاضر نمی شدند گندم 
را بفروشند. حیدر عمو اوغلو با کاردانی 
در مدت کوتاه ده روزه این مشکل را 

در خوی حل کرد.
عمو اوغلو گلدی خویا

عمو اوغلو به خوی آمد
خویلوالرا قرار قویا

برای خویی ها قرار و مدار گذاشت
یتیملرین قارنی دویا

تا شکم یتیمان همه سیر شود
یاشاسین گوزل عمو اوغلو…
زنده باد عمو اوغلوی خوب…
)ن.ک: بهرنگی، ۱34۸: ۲4 و ۲۵(

موسیقیدانان و شاعرانی مانند ساالر 
اشرف الدین  قزوینی،  عارف  معزز، 
گیالنی، میرزاده عشقی، امیر جاهد از 
بهترین ترانه سرایان سیاسی و میهنی 
جاویدان  آثار  یک  هر  که  بوده اند 
برای میهن و به خاطر فرزندان وطن 

سروده اند.
عارف  از  پیش  شد  بیان  چنانکه 
قزوینی قطعه هایی در ترانه های عامیانه 
وجود داشت که مضمون های سیاسی 
و اجتماعی  و انتقادی را در قالب ترانه 
عرضه کردند اما عارف به تصنیف صورت 
به  بزرگی  خدمت  و  داد  شاعرانه ای 
موسیقی ایران به خاطر وزن و تصنیف 
نمود و جنبه های زیبایی شناسانه ادبی 
آن را تقویت کرد. تصنیف که آهنگی 
با کالم  و موزون همراه  ساخته شده 
است برای تربیت اخالقی و ایجاد حس 
رواج  و  زبان  و گسترش  وطن پرستی 
دادن یک عقیده در هر جامعه اهمیت 
زیادی دارد و عارف قبل از همه این را 
درک کرد. عارف نخستین تصنیف سازی 
که مضمون های اجتماعی و فکرهای 
سیاسی و نقدها از زمان خود را در لباس 
شعر و آهنگ مجسم کرده و موسیقی را 
وسیله نشر و تبلیغ اندیشه های انقالبی 
و آزادیخواهی خود نموده است. عارف 
در حدود بیست تصنیف ساخته است 
که گویای تاریخ چهارده ساله نخست 
در  که  تصنیفی  با  و  است  مشروطه 
دستگاه شور در تابستان ۱۲۸۸ آغاز 
می گردد که به مناسبت ورود مبارزان 
سردار  سپاه  که  هنگامی  تهران  به 
اسعد بختیاری از جنوب و ستارخان و 
باقرخان از تبریز در دروازه قزوین به هم 
می پیوندند ساخته است )ن.ک: آرین پور، 

:)۱۶۲ – ۱۶0 :۱3۷۲
ای امان از فراقت، امان
ُمردم از اشتیاقت، امان

از که گیرم سراغت، امان )امان امان 
امان امان(

مژده ای دل که جانان آمد
یوسف از چه به کنعان آمد

دور مشروطه خواهان آمد )امان…(

عارف و عامی سر می نشستند
عهد محکم به ساقی بستند

پای توبه را بشکستند )امان…(
)حائری، ۱3۶۲: 34۱(

عارف قزوینی تصنیف »از خون جوانان 
وطن الله دمیده« را در دی ۱۲۹0 پس 
از فتح تهران به دست ملی ها و دوره دوم 
مجلس شورا به یاد نخستین قربانیان راه 
آزادی در آذربایجان و گیالن ساخته و به 
خاطر عشقی که حیدرخان عمو اوغلی 
به آن داشت، به او تقدیم کرده است. 
این تصنیف آن روزها با آواز زری و تار 
آرشاک خان شور و غوغایی به پا کرد و 

ورد زبان مردم بود:
تصنیف دشتی:

گشت  و  گل  فصل  و  می  هنگام 
چمن شد

دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر کرم خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

بد  ای چرخ، چه  رفتاری  چه کج 
کرداری ای چرخ…

)سپانلو، ۱3۷۵: ۶۷ – ۶۹(
ساعات  نخستین  در  تصنیف  این 
انقالب در بیست و دوم بهمن ۵۷ نیز 
از رادیو پخش شد. تصنیف زیر را عارف 
در تابستان ۱۲۹۲ در دستگاه دشتی 
سروده است. در آن هنگام ناصرالملک، 
بود، چون در  اروپا  در  السلطنه  نایب 
اواخر آن سال به ایران بازگشت، این 
تصنیف را با بعضی گزارش های نادرست 
به او دادند و عارف از بیم آنکه مبادا 
دستور دستگیریش داده شود، به شاه 

عبدالعظیم گریخت:
گریه را به مستی بهانه کردم
شکوه ها ز دست زمانه کردم
آستین چو از چشم برگرفتم

سیل خون به دامان روانه کردم…
شد چو ناصرالملک مملکت دار

خانه ماند و اغیار، لیس نفس فی 
الدار… 

)ن.ک: سپانلو، ۱3۷۵: ۸۸ – ۹0(
تصنیف های عارف با اجراهای گروه 
های »عارف« و »شیدا« و بعد در گروه 
»چاووش« به کوشش لطفی، علیزاده، 
مشکاتیان و شجریان بازاجرا شده است.
محمد رضا میرزاده عشقی شاعر دوره 
بیداری ایران است و آخر هم به خاطر 
داشت،  که  ایمانی  داشت،  که  نامی 
شعرها و مقاله هایی که سروده و نوشته 
بود، در روز دوازده تیرماه همان سال 
هنگام صبح در اثر گلوله دو ناشناس 
»رستاخیز  نمایش نامه  شد.  کشته 
و  موثر  بسیار  عشقی  از  شهریاران« 
موسیقی  با  آن  شعرهای  و  دلنشین 
همراه بود. ارکستر کوچکی نغمه ها را 
می نواخته است و چند تن که صدایی 
خوش داشتند شعرها را می سراییدند. 
موضوع نمایشنامه بر اساس خوابی است 
که عشقی در عبور از خرابه های مداین 
و ایوان کسری دیده و آن را به صورت 
نمایش نامه در آورده است. دکور، منظره 
خرابه   های آثار باستانی است و در آغاز 
درویشی  لباس  با  عشقی  نمایشنامه، 
در سن ظاهر شده و با اندوه و حیرتی 
که از دیدن این آثار خراب به او دست 
داده است چند بیت می خواند که آغاز 

آن چنین است:
این در و دیوار دربار خراب

چیست یارب وین ستون بی حساب
زین سفر گر جان به در بردم دگر
شرط کردم ناورم، نام سفر…

)ن.ک: آرین پور، ۱3۷۲: 3۶۱ – 3۶۵(
»عشق به وطن« شعر دیگری از اوست 
که با آهنگسازی کوروش یغمایی بازاجرا 

شده است:
خاکم به سر، ز غصه به سر خاک 

اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به 

سر کنم؟
آوخ کاله نیست وطن تا که از سرم
برداشتند، فکر کاله دگر کنم…

)ن.ک: عشقی،۱34۲: 3۸0(
در ادامه این روند در شعر ابوالقاسم 
الهوتی واقع گرایی و زبانی بسیار ساده 
با نگاهی وطن پرستانه مانند عشقی، راه 
را به سوی شعر مدرن بعدی می گشاید.

ابوالقاسم الهوتی بر اساس درون مایه 
سرود »انترناسیونال« که سرود جهانی 
کارگران است شعری فارسی ساخت 
که بین تمام گروه های چپ در ایران 
شناخته شده  و  داشته  رواج  همیشه 
بوده است. او در سال ۱33۵ در مسکو 
درگذشت )ن.ک: آرین پور، ۱3۷۲: 3۸۱(.
… روز قطعی جدال است آخرین 

رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان ها

)ناشناخته، ۱3۵۹: ۱4(
نیز  را  او  میهن«  ای  »میهن،  غزل 
جلیل  آهنگ  با  شجریان  محمدرضا 

عندلیبی بازاجرا کرده است:
تنیده یاد تو، در تار و پودم، میهن، 

ای میهن!
بود لبریز از عشقت، وجودم، میهن، 

ای میهن!
تو بودم کردی از نابودی و با مهر 

پروردی،
فدای نام تو، بود و نبودم، میهن، 

ای میهن!
)ن.ک: دیهیمی، ۱3۹۵: ۲۷۷ و ۲۷۸(

عنوان  به  حسینی  الدین  اشرف 
محبوب ترین شاعر ملی عهد انقالب، 
حامی  و طرفدار طبقه های زحمتکش 
نام  اینگونه  بود و  و تنگدست جامعه 
و یادش در تاریخ مبارزه های میهنی 
ایران جاودانه ماند. وی در سال ۱3۱3 
در بیماری و فقر و تنگدستی از دنیا 
رفت. در زیر دو نمونه از شعرهای او 

را می آوریم:
»بی کس وطن«:

ای غرقه در هزار غم و ابتال وطن
ای در دهان گرگ اجل مبتال وطن

ای یوسف عزیز دیار بال وطن
قربانیان تو همه گلگون قبا وطن

بینوا  وطن  غریب  وطن  بی کس 
وطن…

الدین حسینی، ۱3۶۲: ۲4۱  )اشرف 
و ۲4۲(

»مرثیه«:
گردیده وطن غرقه اندوه و محن وای

ای وای وطن وای
خیزید و روید از پی تابوت و کفن وای

ای وای وطن وای… 
)همان: ۱۱۵ – ۱۱۷(

این دو ترانه با آهنگسازی فرید زالند 
و تنظیم آندرانیک بازاجرا شده است.

امیرجاهد )۱۲۷4 – ۱3۵۶( از اندک 
ترانه سرایانی است که هم آهنگ و هم 
کالم را خود می ساخت. جاهد در اواخر 
زمامداری احمدشاه قاجار وقتی سربازان 
روسیه تزاری مشغول غارت بخش های 
ترانه ای  بودند  مملکت  از  بسیاری 
می سازد با مطلع »ز جفای دشمنان سر 
و تن من/ قطعه قطعه همچو وطن من«. 
ترانه در قزوین بین مردم غوغایی بر پا 
می کند که موجب دستگیری او توسط 
قزاق ها می شود. تا پای چوبه دار می رود 
که ناگهان خبر می رسد انقالب اکتبر 
۱۹۱۷ در روسیه پیروز شده است و او 
با شورش سربازان در کنسولگری روسیه 
فرار می کند. ساخته های امیرجاهد از 
و  بوده  پرقدرت  بسیار  موسیقی  نظر 
کالم ترانه ها نیز به زیبایی موسیقی آنها 
است. مشهورترین ترانه امیرجاهد که در 
دستگاه چهارگاه و با صدای قمرالملوک 
وزیری در سال ۱30۷ ضبط می شود 
ترانه ای به نام »هزاردستان« است که 

در آن قمر می خواند:
جاهد این میکده را آب گرفت

کس در این معرکه هشیار نیست…
این درست زمانی است که با چماق 
آنها  از  شمال  در  را  مردم  امالک 
می گوید  ابتدا  امیرجاهد  می گرفتند. 
هزاردستان به چمن و…  بعد یکباره 
جهان  این  »نیرزد  که  می زند  گریز 
برون  شکنی/  دل  دل،  بهر  که  بدین 
کنی پیرهنی از تنی«. به بیان دیگر 
می بینیم که این بیان اجتماع و درد 
داده  ادامه  را  سیرش  همچنان  مردم 
است. آثار آهنگین امیرجاهد در دیوان 
او که مجموعه ای از شعر ها و نت نویسی 
آهنگ ها به صورت تصنیف های وطنی 
و اجتماعی و عشقی است، نشان دهنده 
تصنیف ها  ساختن  در  او  توانایی های 
است. او هم مانند عارف قزوینی شعر 
بیشتر  می ساخت.  خود  را  آهنگ  و 
تار ارسالن درگاهی  با  آثار امیرجاهد 
و مرتضی نی داود و صدای قمر اجرا و 
ضبط شده است. برای نمونه تصنیف 

»در ملک ایران«:
داد از جهالت خدا که قدر خود ندانیم
در زندگانی چرا شبیه مردگانیم؟!

که با چشمان بینا به کوره ره روانیم
ز معرفت دوریم، به جهل مستوریم

عضو  چو  جهانیان،  مجمع  به 
رنجوریم… 

)حبیبی نژاد، ۱3۹۹: ۲۹(
ترانه های اجتماعی بیانگر مشکل های 
اقتصادی، فقر، عادت های زشت اخالقی، 
مسائل خانوادگی، بدی ها و انحراف های 
اجتماعی و… است. برخی از ترانه های 
اجتماعی شامل طنزهای اجتماعی و 
خانوادگی است که هدف آنها کوچک 
طنزهای  در  است.  افراد  شمردن 
گروه های  شغل ها،  اغلب  اجتماعی 
اجتماعی، شهرها، گویش ها، رفتارهای 
اجتماعی، رویدادهای روز و رویدادهای 
تقویمی موضوع ترانه است. »اغلب آثار 
طنزآمیز در وضعیت خفقان و فشارهای 
سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و 
تابعیت  عدم  و  اعتراض  نشان دهنده 

نویسندگان از اوضاع حاکم بر جامعه 
و سیاست ها و هنجارهای مدون شده 

است« )میرصادقی، ۱3۷۶: ۲۱۶(.
این نوع ترانه ها به خوبی  از البالی 
می توان سیمای استبداد و شیوه رفتار 
فشارهای  و  استبدادی  قدرت های 
دیوان ساالری را در دوره های تاریخی 
بیان  برای  طنز  قالب  از  گاه  دید. 
موضوع های سیاسی و اجتماعی استفاده 
می شود. آنجا که مبارزه نابرابر سودی 
کاری ترین  و  برنده ترین  طنز  ندارد، 
وسیله و پوششی است که هدف های 
نمونه  برای  می کند.  دنبال  را  جدی 
اشاره  در  تبریز  تاریخ  در  نادرمیرزا 
)آذرشهر(  دهخوارقان  معدن های  به 
زبان  از  سرایی  کنیزان  که  می گوید 

گاوهای گردونه ها چنین می سرودند:
من سنگ مرمر  می کشم

از جور نادر می کشم
)ن.ک: احمد پناهی، ۱3۸3: ۱4۵(    

به  بعد  دوره های  در  که  کسانی  از 
واژه های عامیانه توجهی ویژه داشت، 
یغمای جندقی است. یغما در ساختن 
مرثیه ها و نوحه های گوناگون دارای آثار 
مبتکرانه است و برخی از مرثیه هایش 
او  است.  کربال«  »شهیدان  عزای  در 
مرادیه«  »آثار  بار در کتاب  نخستین 
استفاده  هجو  برای  تعزیه  قالب  از 
کرده است. او هجونامهای در مخالفت 
و  کرد  تنظیم  تونی  علیمرادخان  با 
چارچوب تعزیه را برای این کار برگزید. 
اقدام او در مسخ کردن در قالب تعزیه، 
ابتکاری بسیار جالب در قلمرو تعزیه های 
بوده  بسیار  »چه  است.  شادی بخش 
است که مردم ایران در سراسر تاریخ 
کهنسال این مرز و بوم، چون با شکست 
و نابسامانی روبرو شده اند، برای ارضای 
هجو  به  زبان  خویش،  انتقام  حس 
گشوده اند و در هر هنگامه و انقالب، 
ملت با سرودن اشعار هجوآمیز، دشمن 
)کاسب، ۱3۶۶:  است«  فرو کوفته  را 
یغما  که  تونی  خان  علیمراد   .)۱۵3
این هجو نامه را برای او ساخته است، 
از افراد غارتگر خراسان بود. ناصرالدین 
شاه قاجار که شنیده بود یغمای جندقی 
علیمراد خان تونی را به سبکی جالب 
و تازه به باد هجو گرفته است، خواست 
که این تعزیه را به نمایش درآورند و 
چنین کردند. علیمراد خان که از این 
موضوع اطالع یافت و به روایتی خود نیز 
جز بینندگان بود، بعد از مدتی کوتاه، 

از غصه مرد.
کسی حکایت از این خوبتر ندارد 

به یاد
که بر مراد مرادی دزد لعنت باد

محمدعلی  یغمای جندقی،  از  پس 
افراشته از قالب تعزیه برای هدف های 
کرد.  استفاده  اجتماعی  و  سیاسی 
تفاوت کار افراشته با یغما در این است 
که یغما آن را برای بیان موضوع های 
اما  می برد  کار  به  شخصی  محدود 
افراشته موضوع های اجتماعی را مطرح 
در  تعزیه  چهار  افراشته  از  می کند. 
مجموعه آثارش آمده است. در تعزیه 
در  داوری  و  عدالت  بلخ«  دیوان  »در 
محکمه ها مورد طنز و نقد قرار گرفته 
است. »تعزیه در بخشداری« نظام اداری 

و انتظامی را در رابطه با مسائل مالک 
و زارع را هدف قرار می دهد. »تعزیه در 
کوره پزخانه« به مسائل کارگری و فقر 
طمع  و  ستم  و  کوره پزخانه  کارگران 
کارفرما توجه دارد. »تعزیه قبله عالم « 
آن  در  که  است  سیاسی  تعزیه  یک 
واقعه شب کودتای نهم اسفند ۱33۱ 
که گفته می شود طی آن قرار بود به 
بهانه خروج شاه از کشور دولت مصدق 
به سقوط کشانده شود به تمسخر گرفته 

شده است.
ایها الناس بدانید همه

بعد از این گرگ رود توی رمه
گرگ با میش خورد یکجا آب

کشور بلخ شود مثل گالب
قاضی ای آمده در شهر شما

مومن و خوش صفت و مرد خدا…
)ن.ک: جندقی، ۱3۶۲: ج ۱: 3۹ – 44(

لحن مطایبه آمیز در همه ترانه های 
از  برخی  ولی  می شود  دیده  عامیانه 
آنها بطور ویژه به نقد و مسخرگی و 
متلک گویی می پردازند که شامل انتقاد 
مورد  که  است  الیه هایی  به  نسبت 
از  و هیچ چیز  نبوده اند  عامه  محبت 
این طبیعی تر نیست زیرا ترانه هایی که 
بیانگر احساس مردم ساده است، ناچار 
باید پرخاش و رنج و محروم بودن آنها را 
بیان کند. این ترانه ها در انتقاد از مالک، 
از روحانیون پیرو فئودال ها یا در بیان 

فقر توده ها است مانند:
گنجشکک اشی مشی

لب بوم ما نشین
بارون میاد تر میشی

برف میاد گوله میشی
می افتی تو حوض نقاشی

کی در میاره؟ فراش باشی
کی می کشه؟ قصاب باشی

کی می پزه؟ آشپزباشی
کی می خوره؟ مالباشی

)هدایت، ۱3۱0: ۱(
قاجار،  دوره  حاکمان  ستم های 
ترانه های تکم چی های آذری را با طنز 
و هجو همراه ساخت و گیالنی ها هم 
سوئد  امنیه  و  نظمیه  ماموران  آمدن 
احمدشاه جهت  دوره  در  را  ایران  به 
قشون  دادن  سامان  و  نظم  برقراری 
ترانه های  قرار دادند و در  بهانه  ایران 
نوروزی رویدادهای سیاسی و اجتماعی 

را بازگو کردند:
بلی این دولت از لطف آجان است
که با تنظیم و رافت توامان است

سرخوان: جهان پیر ما از نو جوان شد
چه احمد، شاه ما ایرانیان شد

چنین لطفی از او بر ما عیان شد
سوئدی آمد و ایران آجان شد
)ن.ک: احمد پناهی، ۱3۸3: ۱4۶(

پس از شروع مبارزه های جنگلی میرزا 
زیادی که  نوروزی های  کوچک خان، 
بطور عموم درباره آزادی و آزادیخواهی 
بود توسط مردم گیالن و دیلمان خوانده 

شده است.
اساس عدل در گیالن نهادند

به دشمن تیرهای خود گشادند
از ایشان ملت مظلوم شادند

دعا گویند بر ایشان، هر مه و روز
بیاید خرم و خوش عید نوروز
شود میرزا در این نوروز پیروز

)ن ک: میر ابوالقاسمی، ۱3۵۷: ۱4۷ 
)۱۵0 –

1/1/5 شرح حال مبارزان سیاسی
این ترانه ها شرح حال مبارزان سیاسی 
ترانه  آنان است؛ مانند  و رشادت های 
احمدخان دشتی، ترانه میرزا کوچک 
اوغلی  عمو  ترانه  و  گیالن  در  خان 
شد.  بیان  قبل  در  که  آذربایجان  در 
مردمی ترین بخش ادبیات مقاومت را 
به  زیر  در  می دهند.  تشکیل  ترانه ها 
دایه«،  »دایه  ترانه  مانند  نمونه هایی 
»احمدخان دشتی« و »میرزا کوچک 

خان« می پردازیم.
»دایه دایه« از ترانه های آوازی مشهور 
لرستان است. گویا بیت ترجیع این ترانه 
یعنی»دایه دایه وقت جنگه/ وقت دوسی 
وا تفنگه« در بعد از دوره مشروطه وارد 
این ترانه شده و پیش از آن بیت زیر 
ترجیع ترانه بوده است »علی َمه خون، 
علی َمه خون/  اِ خدا ُمردم دی زندون«.

دایه دایه وقت جنگه
وقت دوسی وا تفنگه

ِد قال کرده و در شمشیر و دستش
به  و شمشیر  زده  بیرون  قلعه  از 

دست اوست
چی طال برق می زنه لقوم اسوش

لگام اسبش چون طال برق می زند
دایه دایه وقت جنگه

مادر، مادر وقت جنگ است
قطار که باالی سرم پُرش دشنگه…
قطار باالی سرم پر از فشنگ است…

)سیف زاده، ۱3۷۷: ۱۶۷ و ۱۶۸(

ترانه های تاریخی از آغاز تا دوره مشروطه)۲(

۱۷ ادامه در صفحه
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انجامید. آقای موسوی از منافقین شروع 
کرد، ادامه بحث را من پیگیری کردم. 
محور بحث روی طیف جمهوریخواهان 
نو،  چپ  گروه های  که  بود  دمکرات 
نیروهای ملی و مذهبی، ملیون مرتد، 
جمهوریخواهان  سازمان  الئیک ها، 
ملی، سازمان سوسیالیست ها، منفردین 
منتقدین  دمکرات ها،  ملی  و  چپ 
درون نظام دیدگاه های آنان را تشریح 
کردم و در جمع بندی به نزدیکی روز 
داشتم.  اشاره  مذکور  روز جریانات  به 
آقای دری )نجف آبادی، وزیر( گفتند 
نمی شود…  کار  امنیت  معاونت  در 
خودی ها و غیرخودی ها علیه نظام اند، 
به میدان آمده اند و میداندارهای اصلی 
آقای  شده اند…  خودی ها  همین 
تمام مطالبی  تقریبا  دری نجف آبادی 
را که من خدمتشان عرض کردم در 
قرار  کردند…  یادداشت  جلسه  این 
عناصر  از  پیگیری حذف جمعی  شد 
برجسته الئیک داخل کشور بر اساس 
آن چارچوبی که در جلسه مطرح شد 
آغاز شود. از این به بعد یعنی مورخه 
۷۷/۸/۲۲ آقای موسوی در انجام این 
مستقیم  مسئولیت  تحت  عملیات ها 
در  و  داشتند  قرار  نجف آبادی  دری 
حقیقت من رابط ایشان یعنی موسوی 
با تیم های عمل کننده بودم و در پایان 

هر عملیات شرح را بالفاصله می دادم.
از  هیچیک  نیستم.  قتل ها  آمر  من 
به  را  فوق الذکر  افراد  که  مباشرینی 
تحت  اداری  لحاظ  به  رسانده اند  قتل 
مسئولیت من نبوده اند. اساساً موقعیت 
که  است  نبوده  حدی  در  من  شغلی 

بتوانم دستور قتل بدهم.
ضربات  پی  در  فروهر  داریوش 
)پرسنل  جعفرزاده  آقای  که  کاردی 
بر قفسه سینه  امنیت(  اداره عملیات 
رسیده  قتل  به  کرده  وارد  نامبرده 
است. جعفرزاده تحت مسئولیت محمد 
اداره  مسئول  )عزیزپور  بوده  عزیزپور 
عملیات امنیت بوده است( عزیزپور نیز 
رسولی  مجید  آقای  مسئولیت  تحت 
قرار داشته )رسولی مدیرکل پشتیبانی 
است(  بوده  امنیت  معاونت  عملیاتی 
از آنجا که موسوی قائم مقام معاونت 
امنیت بوده است آقای حمید رسولی 
دستور را پذیرفته و به زیرمجموعه خود 

یعنی اداره عملیات ابالغ کرده است.
قتل پروانه اسکندری نیز به همین 
شکل بوده است. قتل مشارالیه توسط 
یکی  او  گرفته.  انجام  محسنی  آقای 
عزیزپور  محمد  امر  تحت  پرسنل  از 
می باشد. محسنی مانند جعفرزاده به 
دستور عزیزپور اقدام به چنین کاری 
به  عنایت  با  حال  هر  به  است.  کرده 
اینکه عزیزپور دستور انجام این دو قتل 
را از حمید رسولی گرفته و رسولی نیز 
از آقای موسوی دریافت کرده است… 
قتل محمد مختاری و پوینده توسط 
معاونت  پرسنل  از  )یکی  روشن  رضا 
کردن  تنگ  با  که  بوده  امنیت(… 
طناب دو فرد یاد شده را از پا در آورده 
است. رضا روشن تحت مسئولیت من 
لحاظ  به  مناسبتی  حقیر  با  و  نبوده 
اداری ندارد. رضا روشن بنا به دستور 
موسوی در این عملیات ها شرکت کرده 
موسوی  دستور  به  را  قتل  دو  این  و 

انجام داده است.
من در رابطه با قتل 4 نفر یاد شده 
از دو نفر خواستم که در این عملیات 
)مانند  پشتیبانی  نیروی  عنوان  به 
رانندگی( همکاری نمایند یکی از این 
لحاظ  به  او  بوده.  اصغر سیاح  نفر  دو 
قرار  حقیر  مسئولیت  تحت  اداری 
بوده  پوینده  قتل  در  تنها  و  داشته 
وزیر )اطالعات و امنیت، پ.د.( دستور 
چنین کارهایی را داده. آقای موسوی 
به  اصغر سیاح  و  ما می باشد  مسئول 
خوبی آگاهی داشته. اداره ما یک اداره 
نمی توانم سر  است که من  موضوعی 
دستور  مسئولین  دستور  بدون  خود 

قتل پروانه 
اسکندری 
و داریوش 

فروهر؛ آمران 
و عامالن 
قتل ها چه 

کسانی بودند؟

نجف آبادی  دری  =»آقای 
تقریبا تمام مطالبی را که من 
خدمتشان عرض کردم در این 
جلسه یادداشت کردند... قرار 
شد پیگیری حذف جمعی از 
عناصر برجسته الئیک داخل 
کشور بر اساس آن چارچوبی 
که در جلسه مطرح شد آغاز 

شود.«
نیستم.  قتل ها  آمر  =»من 
که  مباشرینی  از  هیچیک 
قتل  به  را  فوق الذکر  افراد 
اداری  لحاظ  به  رسانده اند 
تحت مسئولیت من نبوده اند. 
اساساً موقعیت شغلی من در 
حدی نبوده است که بتوانم 

دستور قتل بدهم.«
پی  در  فروهر  =»داریوش 
آقای  که  کاردی  ضربات 
اداره  )پرسنل  جعفرزاده 
قفسه  بر  امنیت(  عملیات 
به  وارد کرده  نامبرده  سینه 
قتل رسیده است... قتل پروانه 
اسکندری نیز به همین شکل 
مشارالیه  قتل  است.  بوده 
انجام  آقای محسنی  توسط 
گرفته... قتل محمد مختاری 
و پوینده توسط رضا روشن 
بوده که با تنگ کردن طناب 
پا در  از  را  یاد شده  فرد  دو 

آورده است.«
بخش  دو  در  دستمالچی-  پرویز 
درباره  مطالب،  سلسله  این  پیشین 
محمد  فجیع  قتل  عامالن  و  آمران 
مختاری و محمدجعفر پوینده خواندید. 
در این بخش اعترافاتی را درباره کشتار 
پروانه اسکندری و همسرش داریوش 

فروهر را می خوانید.
پس از قتل های معروف به زنجیره ای 
در  مخالفان  بردن  میان  از  هدف  با 
درون، و پس از اعتراضات بسیار شدید 
و گسترده در درون و بیرون ایران علیه 
قتل دگراندیشان، چند نفر از وابستگان 
امنیت  و  اطالعات  وزارت  ماموران  و 
ج.ا.ا.، از جمله شخصی به نام مهرداد 
عالیخانی )با نام مستعار صادق مهدوی 
یا جمال رضایی، پرسنل معاونت اداره 
چپ و مسئول اداره چپ نو(، به عنوان 
یکی از عوامل ترورها، دستگیر شد و 

مورد بازجویی قرار گرفت.
برگ های  از  فشرده ای  زیر  نوشته 
کوتاه  بسیار  که  اوست  بازجویی)۱( 
شده اند. این سخنان اعتراف به کشتن 
مخالفان سیاسی یک سیستم جنایتکار 
است که بیشتر شباهت به داستان های 
دستور  وزیر  دارد.  جنایی  تخیلی- 
می کنند.  عمل  زیردستان  می دهد، 
وزیر اطالعات و امنیت وقت )قربانعلی 
دری نجف آبادی( یک روحانی منتخب 
رئیس جمهور و شخص مورد اطمینان 
و مورد نظر رهبر دینی- سیاسی نظام 
است.  امنیت  و  اطالعات  وزارت  برای 
تمام بررسی ها و اسناد و مدارک نشان 
می دهند که قتل دگراندیشان همواره 
زیر نظر رهبر مذهبی- سیاسی نظام و 
نیز تحت نظارت و همراهی و همکاری 
رأس نظام بوده است و قاتالن همواره 

ارتقاء مقام یافته اند.
از  و داریوش فروهر  پروانه  قتل 

زبان متهمان
س: شما )مهرداد عالیخانی،   …«
با نام سازمانی- اداری صادق صادق 
مهدوی، پ. د.( متهم به آمریت در 
قتل ها هستید. هر توضیحی دارید 

بیان کنید.
کاظمی   مصطفی  سید  آقای  ج: 
)موسوی( در تاریخ ۱۸/ ۸/ ۷۷ گفته 
)حجت  دّری  خدمت  اتفاق  به  بودند 
نجف آبادی  دّری  قربانعلی  االسالم 
آن  از  و  برویم  اطالعات(  وقت  وزیر 
جمله در خصوص برخورد با برخی از 
افراد صحبت شد. آقای موسوی ضمن 
اینکه قائم مقام معاونت امنیت بودند 
مسئولیت اداره کل بررسی معاونت را 
نیز به عهده داشتند و در حقیقت حوزه 
ماموریتی ایشان برای مسئولین ذیربط 

خط مشی و هدف گذاری بود.
در آن زمان من مسئولیت اداره چپ 
نو را داشتم. روز ۸/۲۱/ ۱3۷۷ حوالی 
روز  تلفنی گفت:  ساعت ۱۷ موسوی 
حوالی   ۹:30 ساعت   ۱3۷۷/  ۸/۲۲
شما  منتظر  )اطالعات(  وزیر  منزل 
هستم تا نزد ایشان برویم. رأس موعد 
صحبت  رفتیم.  وزیر  منزل  داخل  به 
شروع شد و تا ساعت ۱0:40 به طول 

دوم  فرد  بدهم.  را  کسی  قتل  انجام 
از  یکی  براتی  خسرو  نام  به  شخصی 
او  است.  بوده  نو  چپ  اداره  همکاران 
سال ها به عنوان منبع کار می کرده و 
وزیر  نمی کرد  پیدا  اطمینان  چنانچه 
دستور داده امکان نداشت به صرف در 
خواست من برای شرکت در دو فقره 

قتل مختاری و پوینده حاضر شود.
س: خطاب به )مهرداد( عالیخانی: 
نحوه قتل فروهر و همسرش را شرح 

دهید.
آقای   ۷۷/۸/۲۵ دوشنبه  روز  ج: 
موسوی طی دیداری با من پرسید چه 
اولویت  )برای  کار  برنامه  در  را  کسی 
در حذف( قرار بدهید. من در جلسه 
۸/۲۲/ به آقای دری )نجف آبادی، وزیر 
اطالعات و امنیت( به وضعیت فروهر و 
حزب ملّت )ملیون مرتد( اشاره کرده 
نیروهای  همان  دادم  توضیح  و  بودم 
جبهه ملی که در سال ۶0 مرتد اعالم 
با  فروهر  مانند  آنان  از  بخشی  شدند 
تغییر نام جریان سیاسی خود چگونه 
توانسته موجودیت پاره ای از آن نیروها 
شرایط  در  هم اکنون  و  کند  حفظ  را 
حاضر این چنین در صحنه به عنوان 
فعال  اپوزیسیون  نیروهای  از  نیرویی 
پل های  سر  از  یکی  و  باشد  حاضر 
با داخل کشور  فعالین سیاسی خارج 
و بالعکس قرار گیرد. به آقای موسوی 
گفتم فروهر را در اولویت بگذارید اگر 
بشود به آدرس و سایر اطالعات مورد 
می توانیم  کرد  پیدا  دسترسی  نیاز 
تدارک کار او را ببینم. موسوی گفت 
آدرس  او  را می دهم…  ترتیبش  من 
فروهر واقع در خیابان هدایت را به من 
داد و اشاره کرد که دفتر حزب ملت 
در طبقه اول ساختمان مسکونی اوست 
ساعت  و  عمومی  دیدارهای  برنامه  و 
کار او چگونه است… روز چهارشنبه 
حدود ساعت ۱۹ مورخ ۸/۲۷ به اتفاق 
اصغر سیاح آدرس فروهر را در میدان 
یک حکم  دادم.  عزیزپور  به  اختیاریه 
قضائی جعلی نیز به او دادم این حکم 
جعلی برگ کاغذی بود که از فرم های 
چاپی دادستانی انقالب اسالمی سابق 
و به مهر دادستانی ممهور بود. این نوع 
سربرگ های جعلی از جمله وسائلی بود 
که سال ها در اداره ما نگهداری می شد 
و مورد استفاده کاری قرار می گرفت… 
مقرر شد نیروهای اداره عملیات امنیت 
با مسئولیت عزیزپور روی آدرس منزل 
تا چنانچه سوژه  فروهر مستقر شوند 
فرصت  در  رؤیت شد  منزل  از  بیرون 
مناسب او را ربوده و بالفاصله مرا مطلع 
نمایند تا پس از آن او را جهت حفظ 
)حذف( از طریق تزریق دارو به منزل 
همکار غیر وزارتی )نوید رمضانی( انتقال 
بدهیم… آقای موسوی اظهار داشت: 
نه الزم نیست بیرون از منزل منتظر 
باشند بروند داخل منزل کار خودش 
و زنش را تمام کنند. همین امروز این 
کار را انجام دهند. گفتم : هر دو نفر 
امکان  لحظه  یک  در  آمپول  با  که  را 
حذف نیست موضوع روشن می شود. 
موسوی گفت همین امروز بروند داخل 
منزل خودش و زنش را با کارد بزنند. 
معطل نشوند امروز کار را تمام کنند. 
این  روی  بار  دو  یکی  موسوی  آقای 
موضوع تاکید کردند که فروهر بدون 
زنش فایده ندارد چون ۷0 % از فعالیت 
است… فروهر  زن  به  مربوط  آنها 

به درب  ابتدا من و مسلم  قرار شد 
نیروها  سایر  سپس  و  مراجعه  منزل 
در  زنگ  مسلم  شوند…  منزل  وارد 
را  اف.اف  گوشی  فروهر  خانم  زد  را 
برداشت سوال کرد: بله؟ مسلم خیلی 
مودبانه سالم داد و اظهار داشت رضایی 
با  رابطه  در  آگاهی  اداره  از  هستم 
رنوی شما مسئله ای پیش آمده الزم 
فروهر  آقای  دقیقه جناب  است چند 
از  بیش  می آید.  االن  گفت:  ببینم.  را 
۶ یا ۷ دقیقه طول کشید ولی خبری 

خانم  زد  را  زنگ  دوباره  مسلم  نشد. 
فروهر گفت: بله؟ مسلم گفت: تشریف 
نیاوردند، خانم فروهر گفتند: داشتند 
می شدند  آماده  و  می پوشیدند  لباس 
االن می آیند ساعت حدود ۲۲:۵0 بود 
که فروهر درب حیاط را باز کرد. سالم 
و احوالپرسی کردیم. مسلم سوال کرد: 
این شماره مربوط به ماشین شماست؟ 
نبود.  حفظ  را  ماشین  شماره  فروهر 
داشت.  قرار  سرش  پشت  در  ماشین 
بله.  گفت:  و  داد  مطابقت  را  شماره 
مسلم حکمی  را که مربوط به خودش 
)احتماال صادره از نیروی انتظامی( بود 
را به رؤیت فروهر رسانید و گفت: اسناد 
و مدارک ماشین را می خواهیم مالحظه 
کنیم. پروانه روی پله ها ایستاده بود و به 
حرف ها گوش می کرد فروهر همسرش 
را صدا کرد و گفت: اسناد و مدارک را 
بیاور تا آقایان آن را ببینند. بالفاصله 
شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل 
منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم 
و الی در را باز گذاشتیم تا سایرین پس 

از ما وارد شوند…
فروهر، من و مسلم و نیز فالح را به 
رفت  فروهر  برد.  کار خود  محل  اتاق 
مسلم  نشست.  خودش  میز  پشت 
در روی صندلی کنار میز )مربوط به 
من  گرفت.  قرار  مراجعه کنندگان( 
مقابل صورت فروهر و فالح در سمت 
در  فروهر  خانم  نشست.  من  راست 
صندلی های  از  یکی  روی  اتاق  پایین 
میز جلسه قرار گرفت و با دقت ما را 
اتومبیل  با  نگاه می کرد. مسلم گفت: 
شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی 
غیر از شما از ماشین استفاده کردند؟ 
در  ماشین  این  گفت:  فروهر  همسر 
اختیار کسی نبوده و من از آن استفاده 
می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطالع 
شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ 
به  یا  نبوده  کسی  اختیار  در  عنوان 
تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار 
داشت حدود سه ماه قبل این ماشین 
استفاده  از  ما  و  بوده  تعمیرگاه  در 
مسلم  هستیم.  بی خبر  آن  احتمالی 
اظهار داشت در سرقت صورت گرفته 
یک شیئی ملی ربوده شده و موضوع 
بسیار با اهمیت است همه همدیگر را 
نگاه می کردیم حرف های مسلم تمام 

شده بود.
به فروهر گفتم: همانطور که همکارم 
گفت ما به دلیل اهمیت موضوع مزاحم 
شده ایم البته از اینکه شما و خانواده تان 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  کار  این  در 
به  اّما  نیست.  ظنی  نداشتید  دخالت 
بنا  و  پرونده ای مفتوح است  هر حال 
به ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد 
به همین جهت حکم بازرسی منزل را 
صادر کرده اند. در این وقت مسلم حکم 
جعلی را از کیف جیبی خود در آورد 
فروهر  و  من  صحبت های  بین  در  و 
آن  تمام  دقت  با  فروهر  که  داد  ارائه 
را خوب مطالعه کرد. به فروهر گفتم: 
مسلما این شیئی در این منزل نیست 
و این بازرسی سزاوار شخص شما که از 
چهره های ملی ایران هستید نمی باشد 
اما ضرورت وجود صورت جلسه ای از 
این بازرسی منزل در پرونده )به دلیل 
اینکه به هر حال شما صاحب وسیله 
فروهر گفت:  نقلیه می باشید( هست. 
فالح  به  کنید.  بازرسی  ندارد.  مانعی 
گفتم: با خانم فروهر از باال شروع کنید. 
فالح به اتفاق پروانه از اتاق خارج و به 
طبقه باال رفتند. دیگر پرسنل عملیات 
که به داخل حیاط آمده بودند با رفتن 
وارد  یک  به  یک  باال  طبقه  به  پروانه 
ساختمان شدند و به فالح پیوستند و 
مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من 

فروهر را به صحبت گرفتم.
فالح بدون اینکه فروهر متوجه شود 
روبرو  اتاق  به  را  او  کرد  اشاره  من  به 
از فروهر خواستم به  )پذیرایی( بیاور. 
اتاق روبرو برویم، از جای خود حرکت 

صحبت ها  رفتیم.  پذیرایی  به  و  کرد 
ادامه پیدا کرد، فالح مجددا اشاره کرد 
ساعت  بازگردانم.  قبلی  اتاق  به  را  او 
فروهر خواستم  از  بود.  حدود ۲3:30 
به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل 
ورودی  دهانه  در  را  عملیات، صندلی 
به  بودند. فروهر هدایت  اتاق گذاشته 
نشستن روی این صندلی شد و روی 
صندلی نشست و من در مقابل او قرار 
گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود 
سر  پشت  از  )هاشم(  ناگهان هاشمی  
مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان 
افتاد.  فروهر  دست  از  عصا  گرفت.  او 
از  بالفاصله  گرفتند  را  او  دست های 
هوش رفت. محمد اثنی عشر )پرسنل 
اداره عملیات امنیت( از من خواست از 
اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است 
فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. 
طبقه  به  و  رفته  بیرون  اتاق  از  من 
باال مراجعه کردم دیدم در باالی اتاق 
همسر فروهر بیهوش شده و سرش در 
دستان صفایی )یکی از پرسنل عملیات 
( قرار دارد. ظاهرا صفایی برای بیهوشی 
به  هاشم کمک کرده بود. پس از آنکه 
قرار می شود  هاشم برای بیهوش کردن 
فروهر به طبقه پایین باز گردد، ادامه 
کار بیهوشی پروانه )گرفتن دهان او( 
به صفایی واگذار می شود. ناگهان دیدم 
کارد  دو  عملیات(  این  )سرتیم  فالح 
با خود همراه دارد و در همان وضعی 
که صفایی سر پروانه را روی پای خود 
داشت محسنی )یکی دیگر از پرسنل 
اداره عملیات( یکی از کاردها را از فالح 
کنار  در  گرفتن  قرار  ضمن  و  گرفت 
پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات 
کارد به قفسه سینه او نمود. به پایین 
برگشتم دیدم کار فروهر نیز روی همان 
صندلی یادشده تمام شده و با ضربات 
کارد )توسط جعفرزاده یکی از پرسنل 

اداره عملیات( از پا در آمده است.
حدود ۲3:40 تمام کارها تمام و در 
صدد خروج از منزل برآمدیم. افرادی 
داشتند.  شرکت  عملیات  این  در  که 
محسنی،  عشر،  اثنی  محمد  فالح، 
صفایی، مسلم،  هاشم و جعفرزاده بودند 
و عزیزپور در سر خیابان نزد پرسنل 
از قتل  بعد  قرار داشت.  نو  اداره چپ 
فروهر و همسرش، عزیزپور و بچه های 
بنزین  پمپ  مقابل  در  را  چپ  اداره 
خیابان شهید سپهبد قرنی دیدم و از 
آنها جدا شدم. بنا به درخواست قبلی 
دستی  تلفن  به  زنگی  موسوی،  آقای 
 . او زدم و گفتم کار تمام شده است 
بالفاصله سوال کرد: هر دو را؟ گفتم: 
تاکید  شد؟  تمام  قطعی  پرسید:  بله. 
کردم: بله. گفت: همین االن به اینجا 
)منظور مقابل منزلش بود( بیا. ساعت 
حدود یک بامداد بود گفتم: هوا سرد 
است. من هم موتور دارم. فردا هم را 
ببینیم. گفت: نه همین االن راه بیافت 
را  او  شب  همان  شد  قرار  اینجا.  بیا 
مالقات کنم و گزارش مربوطه را ارائه 
کنم. حدود ساعت ۱:۲0 به سر کوچه 
فرمانیه(  محله  در  )واقع  آنها  منزل 
کوچه  سر  در  پوشیده  لباس  رسیدم. 
حاضر بود. به این دست خیابان آمدیم 
و حدود ۲0 دقیقه ای من شرح کامل 
با جزئیات بیان کردم. حتی  ماجرا را 
زد؟  کارد  با  کسی  چه  کردند  سوال 
محسنی  ولی  ندیدم  را  فروهر  گفتم 

همسرش را زده است…
عالیخانی،  مهرداد  اعترافات 

بازجویی ۱۳۷۹/۴/۸
فروهر،  قتل  خصوص  در  س: 
اسکندری  ، مختاری، خانم  پوینده 

بیان کنید.
ج: در پی نشست مورخ ۷۷/۸/۲۲ بر 
اساس چارچوبی که آقای دّری )نجف 
آبادی وزیر اطالعات( مشخص کردند 
سیاسی  فعالین  از  جمعی  شد  قرار 
الئیک بطور علنی ترور شوند و مسئول 
پیگیری آقای موسوی بودند. موسوی 

عملیات  صحنه های  از  هیچکدام  در 
حضور نداشتند و من به عنوان رابط 
معرفی شدم. نیروهای عمل کننده از دو 
معاونت وزارت به نام امنیت و اطالعات 
مردمی  بوده است. در معاونت امنیت 
قتل ها  امر  در  کل  اداره   4 نیروی  از 
شرکت داشته اند. در معاونت اطالعات 
مردمی  اداره کل پشتیبانی عملیاتی در 

کار بوده اند.
ذیالً مشخصات هر فرد با موقعیت و 
جایگاه شغلی مورد اشاره قرار می گیرد:

معاونت  مقام  قائم  موسوی،   -1
معاونت  بررسی  مدیرکل  و  امنیت 
قتل رسیدن  به  برای  نامبرده  امنیت 
از  اسکندری  پروانه  و  فروهر  داریوش 
آقای حمید رسولی و اینجانب استفاده 
کرده حمید رسولی مدیرکل پشتیبانی 
عملیاتی معاونت امنیت بوده و حقیر در 
اداره کل چپ اشتغال داشته ام. ایشان 
برای به قتل رسیدن محمد مختاری 
و پوینده از آقای حقانی از رضا روشن 
و من استفاده کرده. بدیهی است هر 
یک از افراد یاد شده غیر از رضا روشن، 
خود  مسئولیت  تحت  نیرو  جمعی 
آنها  به وسیله  را  قتل ها  داشته اند که 
آقای  اما بطور مشخص  انجام داده اند 
شده  یاد  نفر   4 حذف  برای  موسوی 

دستور خود را به این افراد داده است.
۲- صادق، پرسنل معاونت امنیت 
مسئول   – مسئول  چپ  کل  اداره 
اداره چپ نو بوده است. موسوی پس 
تاریخ ۸/۲4  در  رسولی  با  صحبت  از 
مرا به مسئول اداره عملیات امنیت به 
نام عزیزپور به عنوان رابط خود معرفی 
کرد اینجانب در هر سه صحنه حادثه 
که 4 فقره قتل در آن صورت گرفته 
حضور داشتم و نقش رابط موسوی را 
در امر اطالع رسانی، ساماندهی تیم)ها( 

و نظارت بر عملیات ها عهده دار بودم.
مدیرکل  رسولی،  حمید   -3
پشتیبانی- عملیاتی معاونت امنیت 
محمد  به  موسوی  درخواست  به  او 
عزیزپور- مسئول اداره عملیات امنیت- 
عملیات  اداره  نیروهای  داده  دستور 
داریوش و پروانه را به قتل برسانند در 
تاریخ ۷۷،۸/0۸/30 نفر )هشت نفر( از 
زیرمجموعه اداره کل تحت مسئولیت 
شرکت  قتل  دو  انجام  در  رسولی 

داشتند به آنها اشاره خواهد شد.
پرسنل  عزیزپور،  محمد   -4
معاونت امنیت- مسئول اداره عملیات 
پرسنل  از  نفر   ۷ به  وی  معاونت.  آن 
تحت امر خود به نام محسنی )ضارب 
پروانه(   )ضارب  جعفرزاده  فروهر( 
مقتولین(  بیهوشی  )مسئول  هاشمی  
فالح )سرتیم عملیات( صفایی، محمد 
اثنی عشر و مسلم دستور انجام دو قتل 
عمل  یادشده  افراد  و  داده  را  مذکور 

کرده اند.
5- آقای حقانی مدیرکل پشتیبانی 
مردمی.  اطالعات  معاونت  عملیاتی- 
ایشان به درخواست موسوی به آقای 
عملیات  اداره ی  مسئول  ناظری  علی 
معاونت اطالعات مردمی  دستور داده تا 
در دو قتل مختاری و پوینده شرکت 
نماید و امکانات موجود در اداره را در 

اختیار قرار دهد.
اداره  مسئول  ناظری،  علی   -6
مردمی   اطالعات  معاونت  عملیات 
)مسئول  حقانی  دستور  به  که  بوده 
مستقیم او( در دو فقره قتل مختاری و 
پوینده در تاریخ ۹/۱۲ و ۹/۱۸ شرکت 

کرده.
اداره  کارشناس  روشن،  رضا   -7
کل التقاط بوده او به دستور موسوی 
شرکت  پوینده  و  مختاری  قتل  در 
یادشده  فرد  دو  قتل  مباشر  و  نموده 
می باشد )تنگ کردن طناب به گردن 

آنها(.
معاونت  پرسنل  محسنی،   -8
عملیات  اداره  در  شاغل  و  امنیت 
به دستور مسئول مستقیم )عزیزپور( 
پروانه  و  فروهر  داریوش  قتل  دو  در 
صحنه  در  داشته.  شرکت  اسکندری 
عملیات تحت مسئولیت سرتیم )معین 
شده از سوی عزیزپور( به نام فالح بوده. 
فالح کارد را به دست محسنی داده تا 

به پروانه اسکندری بزند.
اداره  پرسنل  جعفرزاده،    -۹
عملیات در معاونت امنیت به دستور 
عزیزپور )مسئول مستقیم او( در انجام 
شرکت  اسکندری  و  فروهر  قتل  دو 
پروانه  ضارب  او  شنیدم  من  کرده. 

اسکندری بوده
10- فالح، پرسنل اداره عملیات در 
معاونت امنیت. او به دستور عزیزپور 
اسکندری  و  فروهر  قتل  انجام  در 
شرکت کرده در صحنه عملیات سرتیم 
بوده. تقسیم  ۷ پرسنل شرکت کننده 

کار در صحنه به عهده وی بوده.

داریوش و پروانه فروهر

۱۷ ادامه در صفحه
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»صدای آب« و طنین قیام تشنگان در ایران؛ 
محرومانی که چیزی برای از دست دادن ندارند!

= رژیم اسالمی در تهران 
میلیون ها  کردن  هزینه  با 
ایرانیان  ملی  ثروت  از  دالر 
برای جنگ های نیابتی خود 
اهمیتی  هیچ  منطقه،  در 
حاال  و  نداد  ملی  توسعه  به 
به  سیاست  این  پیامدهای 
به  را  تشنگان  قیام  زودی 
علیه  سیاسی  اعتراضات 
ی  ر جمهو م  نظا کلیت 
هد  ا خو یل  تبد می  سال ا
اینبار  تشنگان  قیام  کرد. 
مقابل  در  را  تهران  رژیم 
کشاورزان،  خروشان  موج 
محرومانی  و  ئیان  روستا
چیزی  که  داد  خواهد  قرار 
ندارند. از دست دادن  برای 

مصطفی فحص )شرق االوسط(- 
که  فریادیست  تنها  آب«  »صدای 
معترض  ایرانیان  سوی  از  روزها  این 
در چند استان ایران شنیده می شود. 
اعتراض علیه سوء مدیریت دولت های 
منابع  از  اسالمی  جمهوری  متوالی 
آب رودخانه ها و سوء استفاده آنها از 
تغییر  سیاست  و  زیرزمینی  آب های 
مسیر رودخانه ها از مناطق کشاورزی 
به شهرهای مرکزی  حاشیه ای کشور 
به  اکنون  غیرتخصصی،  مدیریت  با 
و  اقتصادی  معیشتی،  بحران های 
از  محروم  طبقات  گسترده  مهاجرت 
مناطق تنگدست به شهرهای مرکزی 
منجر شده است. محرومانی که برای 
جستجوی لقمه ای نان و یک زندگی 
دریغ  تالشی  هیچ  از  نه  شرافتمدا

نمی کنند.

در  تشنگان  قیام  با  که  آب  بحران 
مان ژوئن ۲0۲۱ در استان خوزستان 
آغاز شد، دایره آن  گسترش یافته و 
مانند  و مرکزی  تاریخی  به شهرهای 
دولت  پایتخت  اصفهان  و  شهرکرد 
برجسته ترین  ز  ا یکی  که  صفویه 
کالنشهرهای تاریخ ایران است رسیده 

است.
روز   چندین  اصفهان  بزرگ  شهر 
علیه  گسترده  قیامی  شاهد  است 
تهران  رژیم  مدیریت  سوء  سیاست 
آب  مدیریت  ویژه  به  ابعاد  تمام  در 
گفته  به  که  مدیریتی  سوء  است. 
از  را  اصفهانی ها، کشاورزان و مزارع 
صنایع  و  محروم  »زاینده رود«  آب 
نظامی و تجاری وابسته به نهادهای 
بهره مند کرده  و  از آن  را  حکومتی 
کامل  شدن  خشک  به  نهایت  در 
از  یکی  که  تاریخی  رودخانه  این 
اصفهان  شهر  هویتی  شاخص های 
است.  رود، منجر شده  به شمار می 
به  و  اصفهانی ها  خروش  به  امر  این 
دنبال آنها مردم شهرکرد و تظاهرات 
در  تجمع  و  خیابان ها  در  میلیونی 
انجامیده.  بستر خشک »زاینده رود« 
و  به  حقا خواستار  اصفهان  مردم 
بازگردان آب به رودخانه شهر تاریخی 

خود هستند.
بحران آب که نزدیک به سه دهه 
به  اکنون  شده  آغاز  ایران  در  است 
و  ناتوانی  است.  رسیده  حاد  مرحله 
به  رسیدگی  در  حکومت  بی کفایتی 
مشکل آب، ایران را به مرحله »جنگ 
آب« در میان استان ها و شهرهای ایران 

نزدیک تر کرده است.
دایره جنبش اعتراضی که می توان 
روز  هر  نامید  تشنگان«  »قیام  را  آن 
گسترده تر می شود. مردم در اصفهان 
داده  ضدرژیم  و  ضددولتی  شعارهای 
و آن را مسئول همه مشکالت ناشی 
بحران  این  صحیح  مدیریت  عدم  از 
می دانند. اما خطرناک ترین مسئله این 
است که مردم مناطقی که از آب های 
زیرزمینی و رودخانه های خود محروم 
شده اند ممکن است نارضایتی و خشم 
خود را متوجه مردم مناطقی کنند که 
آب  به آنجا منتقل شده. رژیم اسالمی 
تهران با برنامه های غلط در استفاده از 
منابع آب موجب خطراتی برای امنیت 
شهروندان  بین  ارتباط  و  اجتماعی 
مناطق مختلف این کشور شده است. 
به  نادرست  سیاست  این  بسا  چه 
درگیری میان مردم استان ها بیانجامد، 
به خصوص که برخی مناطق به دلیل 
دولت  نابجای  سرمایه گذاری های 
آب های  روی  نظامی  پروژه های  در 
زیرزمینی  منطقه شان و یا انتقال آب 
به دیگر شهرها، متحمل  این مناطق 
و  شده  سنگین  اقتصادی  خسارات 

کشاورزی خود را از دست داده اند.
بق  سا یر  ز و ی  نتر کال عیسی 
کشاورزی جمهوری اسالمی در سال 
»کمبود  که  بود  داده  هشدار   ۲0۱۵
آب ۵0 میلیون ایرانی را مجبور به ترک 
کشور می کند و مناطق روستایی شاهد 
با  »جنگ بر سر آب« خواهند بود«. 
وجود این هشدار و پس از گذشت بیش 
از شش سال از آن تاریخ، سیاستمداران 
جمهوری اسالمی نه تنها هیچ گامی 
برای رفع این مشکل برنداشته اند بلکه 
را  بحران  غلط  سیاست های  ادامه  با 

بدتر کرده اند.
درواقع عالوه بر ماهیت جغرافیایی 
دارد  وجود  نیز  اقلیمی  دالیل  ایران، 
که به کاهش شدید سطح آب کمک 
کرده است، اما عمال طبق گزارش های 
رسمی ایران، بحران بزرگ کمبود آب 

نیز ناشی از سوء مدیریت و استفاده 
نامناسب دولت از این منابع  است که 
به کاهش شدید سطح آب در مناطق 
مصرف  است.  شده  منجر  کشور  این 
بیش از ۹0 درصد آب های زیرزمینی 
سیاست  یک  نتیجه  در  سطحی  و 
نادرست آبی باعث شد که بیش از ۵ 
هزار روستا در ایران از کمبود شدید 
که  حالیست  در  این  ببرند.  رنج  آب 
این  حدود ۷ هزار روستای دیگر در 
کشور از کمبود آب رنج برده و تنها از 
طریق تانکر  آب آشامیدنی آنها تامین 

می شود.
ایران  رژیم  کارشناسان،  گفته  به 
را  خود  آبی  ثروت  غلط   مدیریت  با 
برای بخشی محصوالت کشاورزی که 
کنند،  زیادی آب مصرف می  مقادیر 
در  کشاورزی  بخش  می دهد.   هدر 
ایران حدود ۹۲ درصد از ثروت آبی را 
مصرف می کند، در حالی که کشاورزی 
تنها ۱0 درصد از تولید ناخالص داخلی 
این کشور را تشکیل می دهد. ایران 
برنامه  کرد،  اعالم   ۲0۱۸ سال  در 
خودکفایی گندم کشاورزی را تکمیل 
کرده و اکنون می تواند گندم به خارج 
از کشور صادر کند. بحران فعلی آب 
به ناچار به کاهش نرخ تولید گندم و 
کاهش تولید دیگر محصوالت اساسی 

کشاورزی منجر خواهد شد.
بحران  پیامدهای  می رسد  نظر  به 
آب در حد یک مطالبه باقی نخواهد 
اعتراضی در  ماند و تشدید تظاهرات 
اهواز، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، 
لرستان  اردبیل،  شهرکرد،  اصفهان، 
ماه های  در  تهران  اطراف  مناطق  و 
علیه  سیاسی  جنبه  احتماال  آینده 
به خود خواهد گرفت.  دولت و رژیم 
رژیم اسالمی در تهران با هزینه کردن 
ایرانیان  از ثروت ملی  میلیون ها دالر 
برای جنگ های نیابتی خود در منطقه، 
هیچ اهمیتی به توسعه ملی نداد و حاال 
پیامدهای این سیاست به زودی قیام 
تشنگان را به اعتراضات سیاسی علیه 
کلیت نظام جمهوری اسالمی تبدیل 
خواهد کرد. قیام تشنگان اینبار رژیم 
خروشان  موج  مقابل  در  را  تهران 
کشاورزان، روستائیان و محرومانی قرار 
از دست  برای  داد که چیزی  خواهد 

دادن ندارند.
یا  سیاسی  اختالفات  حاال  تا  اگر 
اسالمی  جمهوری  رژیم   ترفندهای 
مانع از تشکیل یک اتحاد سیاسی ملی 
در برابر رژیم تهران می شده است، اما 
همه  و »گرسنگی«  »تشنگی«  اینبار 
با  مقابله  برای  را  ایران  مردم  صفوف 
ناکارآمد  و  درمانده  بی لیاقت،  رژیمی 
و  اساسی ترین  به  پاسخگویی  از  که 
معیشتی  خواسته  های  ابتدایی ترین 
ناتوان است، متحد  اقتصادی مردم  و 
داده ها  این  اساس  بر  کرد.  خواهد 
می توان گفت که »صدای آب« و فریاد 
طنینی  آینده  روزهای  در  تشنگان 
ایران  رژیم  رهبری  برای  کابوس وار 
خواهد داشت که نتوانسته به تشنگی 
و گرسنگی ایرانیان پاسخ دهد. بدون 
شک این قیام به سوی رویارویی مردم 
ایران با رژیم سوق خواهد یافت و آتش 
آشکار  پیش  از  بیش  را  خاکستر  زیر 
مدت ها  از  ایرانیان  صبر  کرد.  خواهد 
پیش لبریز شده اما امروز پس از خشک 
به  سرزمین شان  رودخانه های  شدن 
لبریز  صبرشان  کاسه  می رسد  نظر 

شده است.

*منبع: روزنامه الشرق االوسط
*نویسنده:مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تاریخچه ی بدون شرح
هر اندازه در بیست سال گذشته بر شمار اعتراضات صنفی و تظاهرات مسالمت آمیز سراسری در ایران 
اضافه شده اما جمهوری اسالمی همزمان با ناکارآمدی و ناتوانی در تأمین نیازها و حقوق انسانی مردم تالش 

می  کند با سرکوب خونین جامعه را مهار و ساکت کند!

آدم و حوا؛ 1۹۲0؛ از فرانتس اشتوک نقاش، مجسمه ساز و معمار آلمانی

= اگر به احوال ملت ها و 
و  عوام  نزد  که  کشورهایی 
پیشرفته  دنیا  مردم  خواص 
و سعادتمند نامیده می شوند 
ز  غا آ سر  ، یم شو قیق  د
سابق  فالکت  از  آنها  گذار 
را  فعلی شان  سعادت  به 
به  و  پرسشگری  همین  در 
دین  قدرت  چالش کشیدن 
این  می یابیم.  دین یاران  و 
قیام  مقدمه  چالشگری، 
دوران  دانایان  و  شجاعان 
عصر  سپس  و  رنسانس 
خدای  برابر  در  روشنگری، 
و  کلیسا  باب  ر ا موهوم 
صاحبان شریعت برای نیل به 
دانش، آزادی و سعادت است. 
و  حقارت  حلقه  شکستن 
عبودیت، نخستین نتیجه این 
که خودمختاری  است  قیام 
زمین  مغرب  به  را  ابداع  و 
تحولی  موجب  و  بازگرداند 
دنیای غرب شد. در  عظیم 

چرندیات  میان  مصدقی-  یوسف 
سرکوب  روزهای  در  که  مهمالتی  و 
اعتراضات اصفهان از منابر و رسانه های 
وابسته به حکومت جمهوری اسالمی 
صادر می شد، طبق معمول، ُدرفشانی های 
احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، گوی 
سبقت را از باقی یاوه ها ربود. او در بخشی 
از خطبه های نماز جمعه پنجم آذر ماه 
به بحران  اشاره  با  ۱400 خورشیدی، 
لحیه  اظهار  چنین  کشور  در  کم  آبی 
کرد که: »این مشکل بخش عمده اش 
در  آسمانی  نزوالت  کاهش  به  مربوط 
کشور است. وقتی نزوالت آسمانی کم 
است مشکل با تجمع درست نمی شود، 
در مقابل خدا تجمع فایده ندارد بلکه 

تجمع باید در نماز باران انجام شود.«
در نگاه نخست، شاید این اظهارات 
که  مزخرفاتی  دیگر  با  خاصی  تفاوت 
اهل منبر و ارباب عمامه، از بام تا شام، به 
گوش پامنبری های گول شان می خوانند 
ماجرا  این  درواقع،  اما  باشد؛  نداشته 
بیخ دارتر از این حرف هاست و از تصمیم 
حکومتیان جهت به کار بردن حربه ای 
قدیمی و ناپاک برای توجیه سرکوب های 

خشن و خونبار آتی حکایت دارد.
بنیان خطبه کذایی احمد علم الهدی، 
بر یادآوری رابطه عبودیت میان اهلل و 
اساس  بر  است.  گرفته  قرار  بندگانش 
این رابطه، »بنده« نه تنها در جایگاهی 
نیست که امکان هیچگونه چون و چرا 
در برابر اربابش داشته باشد بلکه باید 
امر  یا  دستور  اراده،  از  طاعتا  و  سمعا 
خداوندگارش پیروی کند. نهایت توان 
»بنده« در چنین رابطه ی یکسویه ای، 
ناگزیر  نواله ی  برای  کردن  کج  گردن 
است و دل سپردن به تقدیر الهی. »بنده« 
قهار،  واحِد  اهللِ  از خشم  رهایی  برای 
چاره ای جز توبه، دعا و استغاثه ندارد و 
هر رفتاری جز این، از دید اهلل و ایادی 
او )صنف آخوندها و مفتیان( معنایی 
جز سرکشی و طغیان »بنده« نسبت به 

پروردگارش ندارد.
با توجه به همین زمینه ی حقارت بار 
است که امام جمعه دهان دریده مشهد، 
ضمن اینکه فاجعه محیط زیستی حاصل 
از چند دهه حکمرانی چپاولگرانه نظام 
خدا  گردن  به  را  اسالمی  جمهوری 
می اندازد، معترضان به وضع فالکت بار 
موجود را نیز متهم به تقابل با اراده الهی 
می کند. شنونده این بیانات، اگر شامه 
تیز و هوشیاری تاریخی داشته باشد، بر 
اساس سابقه جنایت بار اهل منبر و فتوا، 
بوی خون را از آن استشمام تواند کرد.

در قاموس فقیهان حکومتی، هر نوع 
گردهمایی و تجمعی که برای اعتراض به 
حکومت اسالمی سر بگیرد، مقدمه برای 
شورش و قیام در برابر نماینده خداست. 
بنا به فقه امامیه، قیام در برابر نماینده 

خدا، به مثابه قیام در برابر اهلل است. خون 
کسی هم که در برابر اهلل گردن فرازی 
کند، هدر است یا به بیان فقهی چنین 

شخصی »مهدورالدم« است.
احمد علم الهدی در خطبه اش، با سر 
هم کردن مهمالتی که ذکر آنها رفت، 
تلویحا تجمع کنندگان معترض اصفهانی 
را به کسانی تشبیه کرد که به یک قدمی 
قیام در برابر خدا رسیده اند. نتیجه چنین 
تشبیهی این می شود که اگر جماعت 
معترض از این سرکشی عدول نکنند و 
بجای اعتراض به کم آبی و خشکسالی، 
طریق استغاثه و التماس برای جلب توجه 
ذات باری را پیش نگیرند، نمایندگان اهلل 
در ایرانزمین حق دارند که به تکلیف 
و  با شّدت  و  شرعی خود عمل کنند 
حّدت به سرکوب این »تجمع کنندگان 
در برابر خدا« بکوشند. حجت شرعی این 
سرکوب هم رفتار شیطانی و گمراهانه ی 
تجمع کنندگان در برابر اراده الهی است. 
اما چگونه می شود اعتراض به بی آبی را 

رفتاری شیطانی نامید؟
ابراهیمی،  ادیان  افسانه های  به  بنا 
نخستین موجودی که در مقابل اراده 
کرد،  چرا  و  چون  اهلل(  خداوند)یهوه/ 
نه  او  بود.  ابلیس(  شیطان)لوسیفر/ 
از  با تمرد در مقابل دستور خدا  تنها 
دایره عبودیت خارج شد بلکه در نظام 
یکدست و بی تزلزل فرمانفرمایی یهوه/ 

اهلل، رخنه ای بزرگ ایجاد کرد.
از آنجا که پرداختن به سیر تحول 
تصویر شیطان در تاریخ ادیان ابراهیمی 
به  تنها  می طلبد،  درازدامن  جستاری 
ذکر این خالصه بسنده می کنم که از 
 Old( همان نخستین کتاب عهد عتیق
تکوین«  »ِسفر  یعنی   )Testament
آن  در  که   )Book of Genesis(
یک مار یا افعی – صورت بدوی و اولیه 
شیطان- حوا را به خوردن از میوه درخت 
پررنگ  تا حضور  می انگیزد  بر  دانایی 
شیطاِن متشخص در شروع کتاب ایوب 
)Book of Job( یا داستان نافرمانی 
ابلیس در برابر دستور اهلل برای سجده 
به آدم در سوره هایی چون بقره و کهف 
در قرآن، حضور پررنگ این شخصیت 
تخیلی/اسطوره ای در قصه های سامی، 
با  ادیان  این  عمیق  دشمنی  از  نشان 

پرسشگری، دانایی و اعتراض به قدرت 
حاکم دارد.

سرقفلی داران دکان ادیان ابراهیمی با 
تکیه بر همین روایات افسانه ایست که 
هر گونه پرسشگری و چالش در مقابل 
اقتدار شریعت را »کفرآمیز«، »شیطانی« 
و »طغیان« می نامند و شخص پرسشگر 
و  بدعت«  »اهل  »مرتد«،  »کافر«،  را 
می خوانند.  اهلل(  )عدو  خدا«  »دشمن 
برای دکانداران دین اسالم، قوی ترین 
اسلحه ای که ضامن حفظ اقتدار و رونق 
»بندگان  ترس  آنهاست،  کار  و   کسب  
خدا« از عذاب الهی است. بنا به آیات 
به  الهی همواره  عذاب  بروز  روایات،  و 
گمراه  بندگان  گناهان  کثرت  خاطر 
خداست. بزرگترین این گناهان، نخست 
شرک )سوره مائده-۷۲( و دیگر باور به 
ایمنی از عذاب اهلل )سوره اعراف-۹۷( 
را  ادیان  پیروان  از عذاب،  است. ترس 
حقیر و فرمانپذیر نگه می دارد و از آنها 
رعایایی می سازد که جسارت تغییر وضع 

فالکت بار خود را ندارند.
حال اگر به احوال ملت ها و کشورهایی 
که نزد عوام و خواص مردم دنیا پیشرفته 
دقیق  می شوند  نامیده  سعادتمند  و 
فالکت  از  آنها  گذار  سرآغاز  شویم، 
سابق به سعادت فعلی شان را در همین 
پرسشگری و به چالش کشیدن قدرت 
دین و دین یاران می یابیم. این چالشگری، 
دوران  دانایان  و  قیام شجاعان  مقدمه 
روشنگری،  عصر  سپس  و  رنسانس 
و  ارباب کلیسا  برابر خدای موهوم  در 
دانش،  به  نیل  برای  صاحبان شریعت 
آزادی و سعادت است. شکستن حلقه 
حقارت و عبودیت، نخستین نتیجه این 
قیام است که خودمختاری و ابداع را به 
مغرب زمین بازگرداند و موجب تحولی 

عظیم در دنیای غرب شد.
است  تاریخی  تجربه  همین  بر  بنا 
احمد  یاوه گویی  های  از  می توانیم  که 
این  نیت  با  مخالف  کامال  علم الهدی، 
آخوند پلشت، استفاده ای درخور کنیم. 
اگر آرزوی آزادی و پیشرفت داریم، جز 
قیام در مقابل خدای تبهکاران حاکم بر 
میهن مان چاره ای دیگر نداریم. تجمع در 
مقابل خدای موهوم این جماعت تبهکار، 
نه تنها بی فایده نیست بلکه ضروری است.

جنون و 
تماشا؛ در 
ضرورِت 

»تجمع در 
مقابل خدا«

اصفهان؛ ۲8 آبان 1400
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11- مسلم، پرسنل اداره عملیات 
دستور  به  امنیت.  معاونت  در 
عزیزپور )مسئول مستقیم( در انجام 
شرکت  اسکندری  و  فروهر  قتل  دو 

کرده.

اداره  پرسنل  1۲-هاشمی، 
به  امنیت  معاونت  در  عملیات 
مستقیم(  )مسئول  عزیزپور  دستور 
در انجام دو قتل فروهر و اسکندری 
کار  مسئولیت  و  کرده  شرکت 
بیهوشی را داشته و تحت مسئولیت 

فالح بوده.

اداره  پرسنل  صفایی،   -13
بوده،  امنیت  معاونت  در  عملیات 
به دستور عزیزپور )مسئول مستقیم( 
اسکندری  فروهر-  قتل  دو  انجام  در 
بیهوشی  کار  در  کرده-  شرکت 

اسکندری کمک هاشم بوده.

عشر(،  )اثنی  اثنی  14-محمد 
معاونت  در  عملیات  اداره  پرسنل 
)مسئول  عزیزپور  دستور  به  امنیت 
و  انجام دو قتل فروهر  مستقیم( در 

اسکندری شرکت نموده.

اداره  پرسنل  سیاح،  اصغر   -15
کل چپ، طی درخواست من در قتل 

پوینده تحت هدایت اینجانب بوده.

اداره  منبع  براتی،  خسرو   -16
قتل  در  من  درخواست  به  بنا  چپ 
و  داشته  شرکت  مختاری  و  پوینده 

راننده بوده.«

دیگری  افراد  مشخصات  ذیل  »در 
گرفته  قرار  قتل ها  جریان  در  که 

بودند اما فرصت و زمینه استفاده از 
آنان میّسر نگردید می آید:…)۲(

در  نفر   30 احتساب حدود  این  با 
نفر   ۲۶ داشتند:  قرار  امر  جریان 
وزارتی بوده و تنها 4 نفر از منابع و 
همکاران در این رابطه قرار گرفتند. 
اینها نمی توانستند در یک گوشه از 
فعالیت  محفلی  عنوان  تحت  اداره 
کرده باشند و برای به قتل رساندن 
محافظ(  )بدون  عادی  شهروند   4
بود  قرار  چنانچه  اگر  کنند.  عمل 
عملیاتی  و  شرعی  مجوز  بدون 
بود  امکان آن  به راحتی  اقدام شود 
عملیاتی  همکار  سه  یا  دو  توسط 
پذیرد  صورت  کار  این  )غیروزارتی( 
و بنا به مالحظات حفاظتی از دامن 
زدن این کار در داخل وزارت )آنهم 
دارد(  که  حفاظتی  سیستم  آن  با 
شده  دیده  کمتر  ورزید.  اجتناب 
چنین  یک  عملیاتی  کار  یک  برای 
زیرا  باشد  شده  سازماندهی  نیرویی 
برای کارهای عملیاتی همواره سعی 
را  موضوع  نیرو  حداقل  با  می شود 
در  یا  قبل  مبادا  تا  نمایند  پیگیری 
کند.  پیدا  درز  موضوع  انجام  حین 
کار  این  اگر  می شود  چطور  پس 
که  شود  انجام  سرخود  بوده  قرار 
در  داشته  خطر  احتمال  طبیعتاً 
توسط  این چنین سطح گسترده ای 
نزدیک  او  شود.  زده  دامن  موسوی 
عملیاتی  کار  سابقه  سال   ۲0 به 

)داشته(…«
حجت االسالم قربانعلی دری نجف 
آبادی، پس از صدور دستور قتل های 
وزیر  مقام  در  ایران،  در  زنجیره ای 
کنار  در  بعدا  امنیت،  و  اطالعات 
همتای سابق خود علی فالحیان که 
دارای دو حکم دستگیری بین المللی 
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مردم  را  دشتی«  »احمدخان  ترانه 
احمد  شهادت  مرثیه  در  دشتستان 
خان دشتی از مردان دلیر ناحیه جنوب 
سروده اند. در سال ۱۲۷3 ه. ق به سبب 
فتح هرات به دست سپاهیان ایران، بین 
ایران و انگلیس دشمنی روی داد. حاکم 
بوشهر از تنگستانی ها کمک خواست. 
باقرخان کالنتر تنگستان و احمدخان 
پسر دلیرش با چهارصد نفر تفنگچی با 
نیروهای مجهز انگلیس وارد نبرد شدند 
و سرانجام صدها نفر از انگلیسی ها و 
احمد خان و گروهی از یاران او کشته 
شدند. این ترانه بازتابی از خاطره احمد 

خان و دلیری های اوست.

خبر اومد که دشتستون بهاره
زمین از خون احمد الله زاره
خبر ور مادر پیرش رسونید

که احمد یک تن و دشمن هزاره
)ن.ک: احمد پناهی، ۱3۸3: 4۱۲(

انگیز  ترانه ای شور  با  را  این جستار 
که یاد و نام همه مبارزات میهنی را 
زنده می کند به پایان می رسانیم.  ترانه 

»میرزا کوچک خان«:

چقدر جنگل خوسی، ملت واسی، 
خسته نوبستی

تره گومای میرزا کوچک خانای
می جان جانانای

تره گومای سردار گیالنای…

برگردان: چقدر در جنگل می خوابی، 
به خاطر ملت، خسته نمی شوی، با تو 
هستم، میرزا کوچک خان؛ جان جانان 
منی، با تو هستم سردار گیالنی… « 
)ناشناخته، ۱3۵۹: 3۲4 و 3۲۵( شعر 
این تصنیف را گویا خواهر میرزا سروده 
شوریده  علیرضا  را  ترانه  این  است. 

بازاجرا کرده و ماندگار شده است.

۶.نتیجه گیری
ی  ا ر ا د که  یخی  ر تا ی  نه ها ا تر
به  قدمتی  بالغی هستند  ویژگی های 
اندازه تاریخ ترانه دارند. این ترانه ها به 
پیام ها،  درک  برای  پیچیدگی  از  دور 
کننده  جذب  زمینه  از  استفاده  با 
هنری  پیام رسان  می توانند  موسیقی 
موثری برای اجتماع باشند. از طرفی 
کار تصنیف های عامیانه اهمیت دارد. تا 
یک حادثه قابل توجهی در اجتماع رخ 
 داده است، بی درنگ سرایندگانی گمنام 
تصنیف هایی از روی ذوق سروده اند و 

نیز رویش  گذاشته اند و  را  آهنگ آن 
تا  ویژه  ادبی  زیبایی های  با  روند  این 

امروز ادامه دارد.
در این ترانه ها دادخواهی و مبارزه با 
ظلم و ستم نمود دارند و در بخش های 
ترانه های اجتماعی که شامل ترانه های 
محلی انتقادی نیز هست و شرح حال 
مبارزان سیاسی دسته بندی می شوند. 
پیش از عارف قزوینی قطعه های اندکی 
داشت  وجود  عامیانه  ترانه های  در 
اجتماعی  و  سیاسی  مضمون های  که 
عرضه  ترانه  قالب  در  را  انتقادی  و 
نیز  قزوینی  عارف  از  بعد  می کردند. 
ترانه های اجتماعی به فراخور شرایط 
در  و سیاسی  اجتماعی  رویدادهای  و 
دوره مشروطه تولید و عرضه شده اند. 
ساخته  قطعه های  برخی  نمونه  برای 
شده روی نمایشنامه میرزاده عشقی، 
شمار  به  دست  این  از  نمونه هایی 
می آیند. در این ترانه ها که با زندگی 
ارتباط  ساده زیست  مردمی  اجتماعی 
توجه  کمتر  خیال پردازی  به  دارند 
می شود و بیشتر با رویدادهای تاریخی 
و پایداری و مقاومت مردم ایران پیوند 

می خورند.

پژوهشگر  محمدپور  *محمدامین 
تاریخ ادبیات فارسی است.

منابع:
1.ابن خردادبه )1370(، المسالک و 
الممالک، برگردان حسین قره چانلو، 

چاپ اول، تهران: نشر نو
۲.ابوالقاسمی، محمد تقی )1357(، 
سرزمین و مردم گیل و دیلم، چاپ 

اول، رشت: طاعتی
3.آرین پور، یحیی )137۲(، از صبا 

تا نیما، چاپ پنجم، تهران: زوار
 ،)1383( محمد  4.احمدپناهی، 
ترانه و ترانه سرایی در ایران: س ی ری  
ای ران، چاپ اول،  در ت ران ه ه ای  ملی  

تهران: سروش
 ، )13۹۲ ( مرتضی  احمدی،  .5
کهنه های همیشه نو: ترانه های تخت 

حوضی، چاپ نهم، تهران: ققنوس
لقاسم  بوا ا زی،  شیرا نجوی  .6
)1371(، گذری و نظری در فرهنگ 

مردم، چاپ اول، تهران: اسپرک
7.بهرنگی، صمد )1348(، مجموعه 

مقاله ها، چاپ اول، تبریز: شمس
 ، )1 3 ۹ 8 ( ن  سیستا یخ  ر تا .8
ویرایش  بهار،  تقی  محمد  تصحیح 
اول،  چاپ  صادقی،  مدرس  جعفر 
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است )آمر چهار قتل  در برلین و ۸۵ 
و  معلول  نفر  از 300  بیش  و  کشته 
مجروح در بوئنوس آیرس، آرژانتین(، 
هر دو عضو شورای خبرگان رهبری 
را  »معصوم«  معظم  رهبر  و  شدند 
کردند.  کشف  یا  انتصاب  یا  انتخاب 
هیئت  منشی  همچنین  نجف آبادی 
تنها  دو  این  شد.  خبرگان  رئیسه 
جنایتکارانی نیستند که در »شورای 
نهادهای  دیگر  یا  رهبری«  خبرگان 
نشسته اند.  نظام  »عالی«  و  رسمی 
آنها  جنایت!  خاطر  به  مقام  ارتقاء 
که کار شّر می کنند تا »خیر« پیروز 

شود، خود شّر مطلق اند.

منابع و پانویس ها:
عالیخانی  مهرداد  اعترافات   -۱
 ،۱3۷۹/۱/۱۲  ،  ۱3۷۹/۱/۱0 مورخ 
۱3۷۹/3/۱0و   ،۱3۷۹/۲/۱0
۱3۷۹/4/۸. او پرسنل معاونت امنیت 
نو  چپ  اداره  مسئول  و  چپ  اداری 
با  کشور  امنیت  و  اطالعات  وزارت 
صادق  صادق-  اداری  سازمانی-  نام 
اول  بازجویی  در  که  است  مهدوی 
کرده  معرفی  رضایی  جمال  را  خود 
مهرداد  اظهارت  به  شود  نگاه  بود. 
خود  نقش  با  رابطه  در  عالیخانی 
زنجیره ای«  »قتل های  با  رابطه  در 
قتل های  برگزیده   ،۱3۷۷ پاییز  در 
انتشارات  از  پنجم،  بخش  حکومتی، 

مرز پرگهر.

۲- در این نوشته به دلیل پیشگیری 
آوردن   از  سخن  شدن  طوالنی  از 
مشخصات  و  نام ها  کامل  لیست 
سازمانی افراد و نقش هریک از آنها 
عالقمندان  است.  شده  چشم پوشی 
وبسایت  در  سند  اصل  به  می توانند 
»مرز پرگهر« یا به کتاب »ترور به نام 

خدا« از نگارنده رجوع کنند.

تهران: هرمس
۹.جندقی، یغما )136۲(، مجموعه 
آثار یغمای جندقی، تصحیح علی آل 

داود، چاپ اول، تهران: طوس
عارف   ،)1364( هادی  10.حائری، 
قزوینی شاعر ملی ایران، چاپ اول، 

تهران: جاویدان
 ،)13۹۹( مهران  نژاد،  11.حبیبی 
تهران:  اول،  چاپ  نه ها،  جاودا

ماهریس
1۲.حسینی، اشرف الدین )136۲(، 
کلیات نسیم شمال، چاپ اول، قم: 

مطبوعات حسینی
 ، )13۹5 ( یرج  ا دیهیمی،  .13
عالیجناب مهربان ترانه، چاپ اول، 

تهران: نگاه
14.ژوکوفسکی، والنتین )138۲(، 
اشعار عامیانه ایران در عصر قاجار، 
به کوشش عبدالحسین نوایی، چاپ 

اول، تهران: اساطیر
 ،)1375( علی  محمد  15.سپانلو، 
شهر شعر عارف، چاپ اول، تهران: 

علمی
 ، )1 3 7 7 ( ه  د ا ز سیف  .1 6
سیقی  مو یخی  ر تا پیشینه 
افالک تهران:  اول،  چاپ  لرستان، 

محمدرضا  کدکنی،  17.شفیعی 
)1388(، موسیقی شعر، چاپ دهم، 

تهران: آگه
18.شمیسا، سیروس )1386(، سیر 
اول،  چاپ  فارسی،  شعر  در  رباعی 

تهران: علم
 ،)134۲ ( میرزاده  1۹.عشقی، 
به   ، عشقی ه  د ا ز میر ت  کلیا
سلیمی،  مشیر  اکبر  علی  کوشش 
کبیر میر ا  : ن ا تهر  ، ل و ا پ  چا

۲0.کاسب، عزیز اهلل )1366(، چشم 
انداز تاریخی هجو، چاپ اول، تهران: 

عزیز اهلل کاسب
و  بهار   ،)138۲( محمد  ۲1.گلبن، 
ادب فارسی: مجموع یک صد مقاله از 
ملک الشعرا بهار، چاپ سوم، تهران: 

علمی و فرهنگی
تقی  محمد  ابوالقاسمی،  ۲۲.میر 
و  گیل  مردم  و  سرزمین   ،)1357(

دیلم، چاپ اول، رشت: طاعتی
۲3.میر صادقی، میمنت )1376(، 
سوم،  چاپ  شاعری،  هنر  واژه نامه 

تهران: کتاب مهناز
سرود   ،)135۹ ( ۲4.ناشناخته 
کوهستان، چاپ اول، تهران: سازمان 
کوهنوردی دانشکده  ادبیات دانشگاه 

تهران
۲5.هدایت، صادق )1310(، اوسانه، 

چاپ اول، تهران: فردوسی

محمدعلی طالبی و مهناز محمدی 
کارگردان، پرستو صالحی و مریم بوبانی 
هنرمندانی  جمله  از  سینما  بازیگران 
هستند که به این کمپین پیوسته اند. مادر 
محسن جعفرپناه از کشته شدگان آبان 
۹۸، مادر سارو قهرمانی از کشته شدگان 
دی ماه ۹۶ نیز از جمله مادران دادخواهی 

هستند که به این کمپین پیوستند.
خود  تصاویر  نتشار  ا با  کاربران 
#اصفهان_ جمله  از  هشتگ هایی 

تشنه_است، #جمعه_خونین_اصفهان 
و #اصفهان_تنها_نیست و #سکوت_

نکنید را نیز منتشر می کنند.
همزمان با پیوستن افراد بیشتری به 
کمپین حمایت از مجروحان اصفهان، 
اجتماعی  فراخوانی هم در شبکه های 
مبنی بر دعوت از مردم برای برگزاری 
نماز جمعه این هفته،  ۱۲ آذرماه، بر بستر 
خشکیده زاینده رود در جوار پل خواجو 

منتشر شده است.
این فراخوان را چه  مشخص نیست 
کسانی یا سازمانی صادر کرده اما برخی 

از کاربران نوشته اند کشاورزان و مردم 
که  روش هایی  از  استفاده  با  اصفهان 
جمهوری اسالمی دست و پایش بسته 
شود با این نظام مقابله می کنند. اینهمه 
در حالیست که ممکن است این فراخوان 
از سوی گروه های وابسته به جمهوری 
اسالمی مانند اصالح طلبان صادر شده 
باشد که همواره مترصد منحرف کردن 
جنبش های اعتراضی مردم برای نجات 
که  اسالمی هستند  کشتی جمهوری 
با  آنند.  سرنشینان  از  یکی  خودشان 
اینهمه جناحین جمهوری اسالمی نیز 
تجربه کرده اند که جنبش ها و تظاهرات 
اعتراضی را نمی توان مطابق میل خود 
هدایت کرد و ممکن است سررشته از 
دست آنها در برود. از همین رو برخی 
معتقدند این فراخوان نیز مانند قبلی از 
سوی خود مردم است که می خواهند از 
امکانات خود رژیم، از جمله نماز جمعه، 

برای مقابله با آن استفاده کنند.
از سوی دیگر گزارش ها از افزایش فشار 
امنیتی بر خانواده های بازداشت شدگان 
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با  دادگستری  وکیل  دهقان،  سعید 
تأکید بر اینکه درباره بازداشت شدگان 
»سکوت نکنید«، در توییتی نوشته است: 
»سکوت و ناشناخته ماندن بازداشتی ها 
در اصفهان یا هر جای ایران، چیزی است 

که بازجوها می خواهند.«
به گفته او، ترس مقامات امنیتی از 
بازداشت شدگان،  درباره  اطالع رسانی 
»نشان می دهد که در حال ظلم بیشتر 
برای اخذ اعترافات اجباری از متهمانی 
هستند که به دلیل ناشناخته ماندن، 
ساکت  آنها  درباره  هم  عمومی  افکار 

مانده!«
کشتی گیر  در  برا فکاری  ا سعید 
اعدام شده نوید افکاری نیز نوشت: »هر 
دقیقه ای که اخبار بازداشت عزیزان تان 
را مخفی کنید، فرصت بیشتری جهت 
شکنجه و گرفتن اعترافات دروغین به 
ماموران می دهید. مراقب وکال و فعالین 
حکومتی که به شما نزدیک خواهند شد 
باشید. در بعضی موارد ممکن است حتی 
از خویشاوندان شما باشند و شما را به 

سکوت دعوت کنند.«

1700 دانش آموز در اصفهان از تحصیل بازماندند؛ فقر 
عامل نخست ترک تحصیل دانش آموزان در ایران

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
 ۱۷00 تحصیل  ترک  از  اصفهان 
دانش آموز این استان به دلیل ویروس 
کرونا خبر داده است. آمارهای رسمی 
وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد 
در سال تحصیلی گذشته ۲۱0 هزار و 
۲۲۱ کودک در سن ۶ تا ۱۱ سال از 
آموزش بازمانده اند. از این تعداد ۱۱3 
و ۸۲۵  هزار  و ۹۶  پسر  و 3۹۶  هزار 

دختر هستند.
و  آموزش  مدیرکل  اعتدادی  محمد 
پرورش استان اصفهان از ترک تحصیل 
این استان خبر  ۱۷00 دانش آموز در 
داده است. او گفته که فضای مجازی 
تحصیل  عملکرد  بر  مثبتی   تاثیر 
دانش آموزان استان اصفهان نداشته و 
از نظر اُفت تحصیلی و آموزش قطعا 
دچار  گذشته  سال های  به  نسبت 
و  آموزش  شدند.مدیرکل  نارسایی 
اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  پرورش 
به  استان  دانش آموزان  از  تعدادی 
دلیل استفاده بیش از حد کالس های 
روان  سالمت  مشکل  دچار  مجازی 
ویروس  »متأسفانه  که  گفته  شدند، 
آموزش  در  را  منفی خود  تأثیر  کرونا 
آمار اسمی  برابر  و  و پرورش گذاشته 
وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۷00 
نفر از دانش آموزان استان ترک تحصیل 
توسط  دانش آموز  تعداد  این  کردند. 
هستند  شناسایی  حال  در  همکاران 
به  خانواده ها  تالش  با  امیدواریم  و 

تحصیل برگردند.«
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پایانی  امتحانات  به  اشاره  با  اصفهان 
برنامه ریزی  که  گفته  دانش آموزان 
امتحانات پایانی ابالغ شده و امتحانات 
به صورت حضوری  نیز  پایه دوازدهم 
است و شرایط برای امتحانات حضوری 
دانش آموزان در سایر دوره ها با توجه به 

شرایط کرونا هر منطقه ابالغ می شود.
کرونا،  شیوع  با  پیش  سال  دو  از 
از  نیز  ایرانی  دانش آموزان  از  بسیاری 
آموزش محروم بودند، چرا که نه توان 
خرید تلفن همراه یا تبلت را داشتند 
و نه مناطق عشایری و روستایی آنها 
به اینترنت دسترسی داشت. به غیر از 
دانش آموزانی که مشکل تامین تبلت و 
گوشی داشتند، طبق آمار های رسمی، 
۶00 هزار نفر تحصیل را رها کردند که 

بیشتر آنها در مناطق محروم هستند.
این در حالیست که به گفته مدیران 
که  افرادی  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
به اینترنت یا ابزار هوشمند دسترسی 
و  نیستند  آموزش  از  محروم  ندارند، 
این مهم به روش های مختلف به شکل 
حضوری، دریافت بسته های آموزشی و 
برخی هم از طریق تلویزیون، آموزش ها 
جمعیت  از  بخشی  و  گرفته اند  فرا  را 
ترک تحصیل کرده به دلیل دسترسی 
آموزشی،  فرصت های  به  نداشتن 
فرهنگی  مسائل  معلولیت،  بیماری، 
و اقتصادی از آموزش محروم بوده اند 
مناطق  در  دانش آموزان  این  عمده  و 
محروم و دور از پایتخت زندگی می کنند.
و  آموزش   رسمی  آمار  اساس  بر 
پرورش در سال تحصیلی ۱3۹۹-400 

تا ۲۱0 هزار و ۲۲۱ کودک در سن ۶ 
تا ۱۱ سال از آموزش بازمانده اند از این 
تعداد ۱۱3 هزار و 3۹۶ پسر و ۹۶ هزار 
و ۸۲۵ دختر هستند. در تمام پایه های 
سنی از ۶ تا ۱۱ ساله تعداد کودکان 
بازمانده از تحصیل پسر از دختر بیشتر 
به  بازماندگی  میزان  بیشترین  است 
کودکان در سن ۷ سالگی با تعداد ۲۷ 

هزار و ۸۱۲ نفر تعلق دارد.
بیشترین  استانی  تفکیک  اساس  بر 
کودکان بازمانده از تحصیل در استان 
سیستان و بلوچستان زندگی می کنند. 
در این استان 4۲ هزار و ۸44 کودک 
۶ تا ۱۱ ساله در مدرسه حضور ندارند و 
تقریباً به ازای هر ده کودک یک کودک 
در این بازه سنی به مدرسه نمی رود. در 
استان تهران 3۱ هزار و ۹۶۵ کودک 
نمی روند  مدرسه  سنی  بازه  این  هدر 
و رتبه سوم به استان خراسان رضوی 
با ۲۸ هزار و ۱۹۹ کودک بازمانده از 

تحصیل تعلق دارد.
تحصیلی  سال  در  همچنین 
۹۹-۱3۹۸، ۹۹ هزار و ۸۵4 دانش آموز 
در دوره ابتدایی ترک تحصیل کرده اند 
در اینجا نیز رتبه اول ترک تحصیل به 
استان سیستان و بلوچستان با تعداد 
۱۷ هزار و ۱44 دانش آموز تعلق دارد و 
رتبه دوم با ۱۲ هزار و 4۲۲ دانش آموز 
به استان خراسان رضوی و رتبه سوم 
با ۹ هزار و ۱30 دانش آموز به استان 
خوزستان تعلق دارد.با توجه به مجموع 
آمار بازماندگان از تحصیل در سن ۶ 
تحصیلی  ترک  دانش آموزان  و  تا ۱۱ 
در مجموع در دوره ابتدایی 3۱0 هزار 
از تحصیل و حضور در  و ۷۵ کودک 

مدرسه محروم هستند.
محمد حبیبی آموزگار و سخنگوی 
درباره  ایران  معلمان  صنفی  کانون 
در  دانش آموزان  تحصیل  از  بازماندن 
سیستم  کلیت  »در  که  گفته  ایران 
آموزشی ما نگاه حاکمیت و مسئوالن 
در  که  کسانی  ویژه  به  و  دولتی 
جایگاه  در  ایران  پرورش  و  آموزش 
سیاست گذاری و اجرا هستند، مصرفی 
است. به این معنا که آموزش و پرورش 
را یک نهاد مصرفی در نظر می گیرند 
که نیاز نیست بودجه زیادی صرف آن 
و  الزم  کارآمدی  این سیستم  و  شود 
قابلیت تولید ثروت در جامعه را ندارد 
و تا آنجا که می توانند سعی می کنند 
بودجه کمتری به این نهاد اختصاص 
که  پیشرفته  جوامع  برخالف  دهند، 

ندارد.  وجود  آن  در  دیدگاهی  چنین 
این رویکرد نسبت به مناطق محروم و 
مناطقی که از امکانات شهر ها برخوردار 
نیست و مناطق مرزی، حالتی تصاعدی 
دید  از  که  معنا  این  به  پیدا می کند، 
بودجه  مناطق  این  سیاستگذاران، 

آموزشی کمتری داشته باشند.«
این فعال صنفی آموزگاران همچنین 
آموزشی  »امکانات  که  داده  توضیح 
سخت افزاری  و  مدارس  تجهیزات  و 
مناطق  به  نسبت  محروم  مناطق  در 
عمدتا  و  است  کمتر  بسیار  مرکزی 
شاهد  را  کانکسی  و  کپری  مدارس 
هستیم که در مناطق محرومی مانند 
خوزستان،  بلوچستان،  و  سیستان 
بویراحمد است  و  گیالن و کهگیلویه 
محرومیت  بیشترین  مناطق  این  و 
مدارس  بیشترین  دارند.  را  آموزشی 
کپری و کانکسی هم در این استان ها 

وجود دارد.«
او همچنین به تأثیر تبعیض جنسیتی 
در برخی مناطق اشاره کرده و گفته که 
دختران  به  ویژه  بطور  دیگر  »مشکل 
دانش آموز بر می گردد. در این مناطق به 
دلیل اینکه هدف سنجی آموزشی عمدتا 
معطوف به مقطع ابتدایی و متوسطه 
ادامه  برای  دانش آموزان  و  است  اول 
تحصیل باید به مناطق دیگر و مراکز 
استان بروند، بر این اساس به دلیل فقر 
آموزشی،  امکانات  کمبود  و  فرهنگی 
از  پس  دختران  تحصیل  ترک  شاهد 
مقطع ابتدایی هستیم، چرا که خانواده ها 
ترجیح می دهند دخترانشان به خارج از 
محل سکونت نرود و بخش زیادی از 
دختران این مناطق در مقطع متوسطه 
دوم از چرخه آموزش خارج می شوند.«

مشکل  حبیبی  محمد  گفته  به 
دیگر این مناطق این است که نیروی 
این  در  توانمند  و  کارآمد  آموزشی 
مناطق به کار گرفته نمی شود. چندی 
نیروی  معاون  از  مصاحبه ای  پیش 
انسانی آموزش و پرورش منتشر شد 
که گفته بود بنا بر آمار های ارائه شده 
۲40 هزار کمبود نیروی آموزشی در 
کشور وجود دارد، که به مراتب خیلی 
بیشتر از این رقم است. او برای جبران 
کنار  »در  می گوید  نیرو  کمبود  این 
خدمت،  خرید  نیرو های  به کارگیری 
بازنشسته و حق التدریس، در مناطق 
استفاده  سربازمعلم  نیروی  از  محروم 
سربازمعلمان  که  حالی  در  می کنیم 
توانمندی الزم برای آموزش را ندارند.«
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به  رویترز  =خبرگزاری 
ناکارآمد  مدیریت  موضوع 
آب اشاره کرده و نوشته که 
اصفهان  استان  کشاورزان 
سال هاست نسبت به پروژه 
رود  زاینده  از  آب  انتقال 
اعتراض  استان ها  سایر  به 

دارند.
=تایمز اسرائیل نوشته که 
پیشتر  اسالمی  جمهوری 
به  ینترنت  ا قطع  از  نیز 
عنوان ابزاری برای سرکوب 
استفاده  مردمی  اعتراضات 
در  آن  نمونه  که یک  کرده 

اعتراضات آبان ۹8 بود.
نوشته  پست  =واشنگتن 
و  مزارع  نیاز  مورد  آب  که 
اطراف  کشاورزی  باغ های 
اصفهان زمانی از زاینده رود 
تأمین می شد و این رودخانه 
زمانی از زیر پل های تاریخی 
اصفهان  شهر  مرکز  در 
اکنون  اما  داشت،  جریان 
تبدیل  خاکی  باریکه ای  به 

شده است.
نباختگان  جا =خانواده 
اعتراضات سال های گذشته 
آبان  اعتراضات  جمله  از 
ه  دادخوا مادران  و   ۹8
در  مردمی  اعتراضات  از 
اصفهان حمایت و سرکوب 

مردم را محکوم کردند.
پهلوی  رضا  =شاهزاده 
اعتراضات  پیام هایی  در 
»نمایش  را  اصفهان  مردم 
شجاعت، اتحاد، ایستادگی 
با  و  دانست  حق طلبی«  و 
اشاره به پیشینه ی تاریخی 
نوشت  و شهرکرد  اصفهان 
در  مناطق  این  مردم  که 
برابر زور و ستم ایستادگی 

می کنند..
پیامی  =شاهین نجفی در 
ویدئویی خطاب به ارتشیان، 
نظامیان، نیروهای انتظامی و 
امنیتی ایران: شما فرزندان 
میهنید و در فرداروز آزادی 
حافظ  باید  همچنان  ایران 
این آب و خاک باشید. پس 
در جنایت علیه مردم ایران 

شراکت نکنید.
شبکه های  در  =کاربران 
استفاده  با  نیز  اجتماعی 
و  #اصفهان  هشتگ  ز  ا
سرکوب  به  #زاینده_رود 
اصفهان  در  شهروندان 

واکنش نشان می دهند.
قطع اینترنت و سرکوب مسلحانه ی 
در  جمعه  روز  مردمی  اعتراضات 
خارجی  خبرگزاری های  در  اصفهان 
نیز بازتاب پیدا کرده است. اعتراضات 
سوی  از  اصفهان  در   ۱400 آذر 
علیه  شهروندان  دیگر  و  کشاورزان 
نادرست منابع آب، خشک  مدیریت 
اختصاص  عدم  و  زاینده رود  شدن 
حقابه کشت پاییزه کشاورزان برگزار 
جمعه  روز  در  اعتراضات  این  شد. 
مسلحانه  حمله  با  آذرماه  پنجم 
به  بسیجی  و  ویژه  یگان  نیروهای 
بازداشتی  و  معترضان صدها زخمی 
برجای گذاشته و بر اساس گزارش ها 
دست کم سه معترض جان باخته اند.

سرکوب  درباره  رویترز  خبرگزاری 
ویدئوهای  که  نوشته  اعتراضات 
مأموران  می دهد  نشان  شده  منتشر 
زاینده رود  رودخانه  بستر خشک  در 
و خیابان های اطراف آن به معترضان 

تیراندازی می کنند. رویترز همچنین 
به ویدئوهایی اشاره کرده که مجروح 
آنها  در  معترضان  از  شماری  شدن 

مشخص است.
به  همچنین  رویترز  خبرگزاری 
موضوع مدیریت ناکارآمد آب توسط 
و  کرده  اشاره  اسالمی  جمهوری 
نوشته که کشاورزان استان اصفهان 
انتقال  پروژه  به  نسبت  سال هاست 
استان ها  سایر  به  زاینده رود  از  آب 
اعتراض دارند و این پروژه مزارع آنها 
را با بی آبی روبرو کرده و معیشت آنها 

را تهدید می کند.
از  به نقل  نیوز  ای بی سی 
نوشته  گزارشی  در  آسوشیتدپرس 
که اصفهان شاهد تظاهرات اعتراضی 
برای  دولت  اقدام  درخواست  برای 
مقابله با خشکسالی بوده است، پلیس 
با  باتوم  با  که  حالی  در  جمعه،  روز 
معترضان درگیر شده، گاز اشک آور و 

گلوله ساچمه ای شلیک می کند.
در این گزارش آمده که ویدئوهای 
نشان  ایران  در  حقوق بشر  فعاالن 
می دهد که تظاهرکنندگان به سمت 
در  می کنند،  پرتاب  سنگ  پلیس 
معترضان  از  دیگر  برخی  که  حالی 
جمله  از  شده اند  مالین  و  خونین 
اثر  بر  می رسد  نظر  به   که  مردی 
اصابت گلوله های ساچمه ای به پشت 
ویدئوها  این  است.  شده  زخمی  او 
همچنین ناآرامی های مشابهی را در 
خیابان های دیگر اصفهان که در 340 
کیلومتری جنوب پایتخت تهران قرار 

دارد، نشان می دهند.
وبسایت اورشلیم پست در گزارشی 
در  آن  پوشش  و  اصفهان  اعتراضات 
مردم  سوی  از  اجتماعی  شبکه  های 
بازتاب  را  و سیاسی  مدنی  فعاالن  و 
داده است. در این گزارش تأکید شده 
گزارش های  و  ویدئوها  و  تصاویر  که 
مردمی نشان می دهد که آتش زدن 
نخستین  در  کشاورزان  سرکوب  و 
سوی  از  پنجشنبه  بامداد  ساعات 
گرفته  صورت  حکومتی  مأموران 
مدعی  حکومتی  خبرگزاری های  اما 
از سوی »اراذل و  اقدام  این  هستند 

اوباش« بوده است.
خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی 
گاز  با  مردم  سرکوب  به  اشاره  با 
نوشته  مشقی  گلوله های  و  اشک آور 
که این درگیری زخمی شدن تعدادی 
به  خبرگزاری  این  داشته.  پی  در  را 
سرکوب مردم در آبان ۹۸ اشاره کرده 
اسالمی دو سال  نوشته جمهوری  و 

پیش که مردم در اعتراض به گرانی 
از  یکی  آمدند  خیابان ها  به  سوخت 
داد  انجام  را  سرکوب ها  مرگبارترین 
مردم  تجمعات  نیز  ژوئیه  ماه  در  و 
در استان خوزستان را بر سر کمبود 
بنا  با خشونت سرکوب کرد که  آب 
بر گزارش ها چندین شهروند کشته 

شدند.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشته 
اعتراضات  هفته  دو  »دولت«  که 
فزاینده را »تحمل« کرده و پس از دو 
هفته در نهایت اعتراضات مردمی »با 

خشونت سرکوب« شده است.
واشنگتن پست نیز در کنار سرکوب 
به ریشه اعتراضات در استان اصفهان 
نیاز  مورد  آب  که  نوشته  و  پرداخته 
اطراف  کشاورزی  باغ های  و  مزارع 
تأمین  زاینده رود  از  زمانی  اصفهان 
از  زمانی  رودخانه  این  و  می شد 
شهر  مرکز  در  تاریخی  پل های  زیر 
اصفهان جریان داشت، اما اکنون به 

باریکه ای خاکی تبدیل شده است.
وبسایت عرب نیوز هم در گزارشی 
تأکید کرده که بستر رودخانه از ۱۸ 
آبان ماه محل تجمع کشاورزان و دیگر 
به  اعتراض  در  اصفهان  استان  مردم 
تأکید  رسانه  این  است.  بوده  بی آبی 
عوامل  از  یکی  که خشکسالی  کرده 
مردم  اما  است  زاینده رود  خشکی 
مسئوالن را نیز متهم می کنند که آب 
این رودخانه را برای تأمین آب استان 
همجوار یزد به آنجا منتقل می کنند.

تایمز اسرائیل نیز در گزارشی درباره 
از  آن  سرکوب  و  مردمی  اعتراضات 
سوی مأموران جمهوری اسالمی، به 
قطع شدن اینترنت اشاره کرده و به 
نقل از شهروندان در ایران نوشته که 
مردم اصفهان از قطع شدن اینترنت 
موبایل در روز جمعه خبر داده و نت 
در  اینترنت  شرایط  از  که  بالکس 
نقاط مختلف جهان گزارش می دهد 
را  اهواز  در  اینترنت  شدن  قطع  نیز 
تأیید  اصفهان  اعتراضات  با  همزمان 

کرده است.
تایمز اسرائیل نوشته که جمهوری 
اسالمی پیشتر نیز از قطع اینترنت به 
عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات 
مردمی استفاده کرده که یک نمونه 
آن در اعتراضات آبان ۹۸ بود که در 
پی گرانی بنزین آغاز شد و در پی آن 

بیش از 300 نفر کشته شدند.
همچنین گزارشگران بدون مرز در 
و  موبایل  اینترنت  قطع  به  واکنش 
اختالل در اینترنت خانگی در اصفهان 

با انتشار پیامی در توییتر نوشت: »بار 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقدام  دیگر 
پیشگیری   برای  اینترنت  قطع  در 
مردمی  اعتراض های  از  اطالع رسانی 

در اصفهان را محکوم می کند.«
واکنش  گسترده به سرکوب 
وحشیانه اعتراضات مردم 

در اصفهان
اعتراضات  وحشیانه ی  سرکوب 
شدید  واکنش  با  اصفهان  در  مردم 
و  سیاسی  گروه های  و  شخصیت ها 
مدنی مختلف روبرو شده و همچنین 
فارسی  توئیتر  در  #اصفهان  هشتگ 

ترند شده است.
اعتراضات مردم اصفهان به مدیریت 
ناکارآمد منابع آبی از سوی جمهوری 
اسالمی به خشک شدن زاینده رود از 
مأموران  شبیخون  با  پیش  روز  سه 
یگان ویژه به کشاورزان و معترضان 
با سرکوب خشونت بار همراه شد.  و 
سبب  تجمع  برای  مردم  مقاومت 
جمهوری  مأموران  مسلحانه  حمله 
اسالمی به شهروندان در روز جمعه 
پنجم آذرماه شد.بر اساس گزارش ها، 
یگان ضد شورش، نیروهای بسیجی 
باتوم،  با  به مردم  امنیتی  مأموران  و 
گاز اشک آور و شلیک گلوله مشقی 
و ساچمله ای حمله کردند. در حالی 
جانباختگان  دقیق  آمار  از  هنوز  که 
اطالعی  اعتراضات  این  مجروحان  و 
گزارش های  اما  نیست  دست  در 
و  نفر  سه  کشته شدن  از  غیررسمی 
مجروح شده بیش از ۱00 نفر و ده ها 

دستگیری خبر می دهند.
سازمان حقوق بشر ایران می گوید 
در اعتراضات روز جمعه در اصفهان 
بیش از ۱۲0 نفر بازداشت و به زندان 
سازمان  این  شدند.  منتقل  دستگرد 
نفر  سه  که  داده  گزارش  همچنین 
از معترضان نیز به بخش »بهداری و 
سردخانه« زندان منتقل شدند »که 

احتمال می رود کشته شده باشند.«
لندن  کیهان  به  معترضان  از  یکی 
مشخص  مجروحان  شمار  که  گفته 
سرکوب  شدت  و  شیوه  اما  نیست 
شدن  مجروح  و  زخمی  باعث  مردم 
گفته  او  است.  شده  زیادی  تعداد 
شنیده است پسری در سمت شمالی 
زاینده رود در نزدیکی میدان خواجو 

کشته شده است.
فرمانده  میرحیدری  محمدرضا 
اصفهان  استان  انتظامی  نیروی 

و  تأیید کرده  را  مردم  زخمی شدن 
نیروهای جمهوری  از  تعدادی  گفته 
او  شدند.  مجروح  نیز  اسالمی 
از  شماری  بازداشت  از  همچنین 
»با  که  گفته  و  داده  خبر  معترضان 
مسببان التهاب در اصفهان« پس از 

شناسایی، برخورد می شود!
سرکوب خشونت بار و مسلحانه مردم 
واکنش های  با  اصفهان  در  معترض 
سیاسی  فعاالن  سوی  از  زیادی 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی، فعاالن 
مدنی، مادران دادخواه و کاربران در 
شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

پیامی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
اعتراضات مردم اصفهان را »نمایش 
و  ایستادگی  اتحاد،  شجاعت، 
»آنچه  نوشت:  و  دانست  حق طلبی« 
دیدیم،  اصفهان  در  ما  همه  امروز 
ایستادگی  اتحاد،  شجاعت،  نمایش 
کشاورزان  و  مردم  حق طلبی  و 
فرهیخته این استان بود که با دست 
خالی در مقابل وحشی گری مزدوران 
مسلح و سرکوبگر جمهوری اسالمی 
ایستادند و نشان دادند که این رژیم 
تا چه میزان از ملت ایران می ترسد و 

در مقابل قدرت شان ناتوان است.
نیز  و  اصفهان  دالور  مردم  بر 
و  محال  چهار  در  غیورم  هم میهنان 
بختیاری درود می فرستم و بار دیگر 
می خواهم  ایران  ملت  اقشار  همه  از 
مبارزه  این  به  یکدیگر  کنار  در  که 
و  ملی  اتحادی  با  و  بخشند  تدوام 
به  را  تفرقه انگیزی  اجازه  سراسری، 

رژیم ندهند.«
شاهزاده رضا پهلوی در توئیتی دیگر 
با اشاره به سابقه تاریخی اصفهان و 
مردمان  که  کرد  یادآوری  شهرکرد 
نمی دهند  ذلت  به  تن  مناطق  این 
می ایستند:  ستم  و  زور  برابر  در  و 
»همان مردمی که هشست سال در 
دفاع از خاک شان با دشمن خارجی 
جنگیدند× امروز برای حقابه و نجات 
سرزمین شان در مقابل دشمن داخلی 

ایستاده اند.«
و  فیلمساز  رسول اف  محمد 
کارگردان که در ایران از حق فعالیت 
حرفه ای خود محروم و ممنوع شده، 
از سرکوبگران  یکی  تصویر  انتشار  با 
در اصفهان گفته که »آقای مسلح که 
از راه رفتنت پیداست همه وجودت 
کاپشن  است،  شده  هراس  از  پر 
ریختن  دستمزد  با  را  چرمی  ات 
کدام خون در کدام ماه از کدام سال 
می دانی  چون  می ترسی  خریدی؟ 

اینطور نخواهد ماند.«
فعال  و  هنرمند  نجفی  شاهین 
سیاسی نیز در پیامی ویدئویی خطاب 
نیروهای  نظامیان،  ارتشیان،  به 
که  گفته  ایران  امنیتی  و  انتظامی 
نظام  مزدبیگران  و  مزدوران  »شما 
سیاسی فاسد حاکم بر ایران نیستید. 
فرداروز  در  و  میهنید  فرزندان  شما 
آزادی ایران همچنان باید حافظ این 
جنایت  در  پس  باشید.  خاک  و  آب 

علیه مردم ایران شراکت نکنید.«
این  از  بخشی  در  نجفی  شاهین 
پیام گفته که »در سال ۱3۵۷ ایران 
توسط نیروهای اسالمی و کمونیستی 
ارتش که حافظ  ربوده و غارت شد. 
جان و مال و امنیت مردم ایران بود 
گذشت  با  حال  داد.  تسلیم  به  تن 
بیش از چهل سال از حکومت نظام 
و  فروپاشی  و  نابودی  اسالمی، خطر 
تجزیه ایران عزیز برای همگان واضح 

و عیان شده است.«
سابق  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
اعتراضات  به  توییتر  در  آمریکا 
و  داد  نشان  واکنش  اصفهان  مردم 
خامنه ای«  »اوباش  را  سرکوبگران 
به  دست  نیز  آبان۹۸  در  که  نامید 
در  امروز  و  زدند  نفر   ۱۵00 کشتار 
اصفهان به مردم به جرم تشنه بودن 

با خونسردی شلیک می کنند.
خانواده های جانباختگان اعتراضات 
سال های گذشته از جمله اعتراضات 
آبان ۹۸ از جمله مادران دادخواه از 
اعتراضات مردمی در اصفهان حمایت 

و سرکوب مردم را محکوم کرده اند.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری 
خونین۹۸  آبان  جانباختگان  از 
ضمن  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
اصفهان  مردم  اعتراضات  از  حمایت 
گذشته؛  رو  در  بزن  »دوران  نوشت: 
تسویه  وقت  حاال  می خورید!  بزنید، 
فروخورده ملت  است. خشم  حساب 
ناهید  من،  گرفته.  را  گریبانتان 
نمی  آرزو  مرگ  برایتان  شیرپیشه 
کنم چون مرگ برای شما بسیار کم 
است. منتظر مجازاتی شدیدتر باشید. 
غضب  و  که خشم  ملتی  از  بترسید 

43 سال را در سینه دارد.«
جانباختگان  از  مجدم  فرهاد  مادر 
اعتراضات آبان ۹۸ نیز حمایت خود 
معترض  کشاورزان  و  مردم  از  را 
اصفهان و شهرکرد و خوزستان اعالم 
کرد. تصویر او در حالی که بنری در 
دست دارد که روی آن نوشته شده 
 ۹۸ آبان  دادخواه  مادر  بعنوان  »من 
و  شهرکرد  و  اصفهان  کشاورزان  از 
بترسید  می کنم.  حمایت  خوزستان 
بترسید ما همه باهم هستیم« منتشر 

شده است.
جانباختگان  از  دامور  وحید  مادر 
اعتراضات آبان ۹۸ در پیامی نوشته 
همین  که  هایی  گلوله  »صدای  که 
چند وقت پیش از خوزستان می آمد 
می شود.  شنیده  اصفهان  از  حاال 
و  است  آب  جنگ  آغاز  صدای  این 
تا  از مصیبتی است که  تنها بخشی 
جمهوری اسالمی باشد پیش رویمان 
است. خوشبختانه مردم ریشه مشکل 
را شناخته اند و شعار تراز را می دهند:  

مرگ بر دیکتاتور«
مادر پژمان قلی پور از کشته شدگان 
انتشار  با  نیز   ۹۸ آبان   اعتراضات 
معترضان  از  متعدد  استوری های 
آذرماه حمایت کرده و نوشته »شما 
نابود  آبان  با  می دونید  هم  خودتون 

شدید و این آبان ادامه دارد.«
جانباختگان،  خانواده  اعضای 
مهرداد معین فر، ناصر رضایی، مهدی 
نوید  جعفرپناه،  محسن  دائمی، 
بهبودی و ابراهیم کتابدار نیز از دیگر 
از  که  هستند  دادخواه  خانواده های 

اعتراضات اصفهان حمایت کرده اند.
اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان 
جمهوری  توسط  آنها  سرکوب  و 
اسالمی در رسانه ها و خبرگزاری هایی 
آسوشیتدپرس،  و  رویترز  مانند 
بازتاب  نیز  بلومبرگ، واشنگتن پست 

یافته است.

بازتاب »بازتاب »جمعه خونین اصفهانجمعه خونین اصفهان« در « در 
خبرگزاری های خارجیخبرگزاری های خارجی
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