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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
اسرائیل برای دومین بار در الذقیه محموله 

تسلیحاتی از ایران را هدف قرار داد
3 ادامه در صفحه

زمزمه های عقب نشینی جمهوری اسالمی در 
مذاکرات وین با فشارهای چین و روسیه

4 ادامه در صفحه

=یکسال پس از روی کار آمدن دولت بایدن در حالی دور هفتم  و هشتم مذاکرات همراه با پرتاب های  موشکی توسط 
جمهوری اسالمی متوقف شد که  نظام بدون رفع تحریم ها و »تضمین« غربی ها تن به مذاکره داده و همراه با سایه جنگ، 

خود را برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس فروپاشی آماده می کند.

۲ ادامه در صفحه

سال هایی که به پایان می رسند
و امیدی که هرگز نمی میرد

در  اعتراضی  ظرفیت  اخیر  ماه های  در 
جامعه بسیار افزایش یافته است. ناامیدی 
عمومی نسبت به اقدامات راهگشا از سوی 
در  بحران ها  برای حل  اسالمی  جمهوری 
روابط بین الملل، فساد ساختاری در کشور 

و از ههمه مهمتر، مشکالت اقتصادی مردم 
در پی تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت 
ناکافی، همگی دست  خرید و درآمدهای 
به دست هم داده تا روزانه چندین تجمع 

و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شود.
۲ ادامه در صفحه

ایران
چهار سال پس از دی 96

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

با  بجز بیماری کووید19و ویروس کرونا که بحرانی جهانیست و کسی فکر نمی کرد 
گذشت دو سال همچنان ادامه داشته باشد، برای ایران شیوع این ویروس فقط بر 
ده ها مشکل دیگر اضافه شد. اگر کشورهای عادی راهکارهایی در پیش گرفتند تا 
هم از میزان ابتال و مرگ و میر و هم پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بکاهند، ...

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

منوچهر بختیاری 
ممنوع المالقات 
است؛ »اصال چرا 
زندان؟! مگر جای 

دادخواه زندان 
است؟!«

شکایت ژیائو وانگ 
پژوهشگر آمریکایی 

از دانشگاه 
پرینستون به دلیل 

عدم پیگیری زندانی 
شدنش در ایران

۱۶ ادامه در صفحه

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

تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت

۱۷ ادامه در صفحه

یک بررسی جامع از دکتر حسن منصور:
 سال 1401؛ بودجه تورم، فقر، خشونت و ُخرافه

۱۲ ادامه در صفحه

دو دهه برنامه اتمی
شش سال الف و گزاف برجامی

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

پناهجویان  از  با هدف حمایت  در سال ۲004  که  نوروز  نیکوکاری  بنیاد 
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. 
یاری رساندن به زلزله زدگان و آسیب دیدگان در ایران و طرح آبرسانی به 
استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان، کمک های پزشکی و دارویی، 
به  استانهای محروم و کمک  بانوان در  از  ارسال غذا و پوشاک و حمایت 
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،
را  خوزستان  استان  محروم  روستاهای  بار  نهمین  برای  ماه،  مهر   ۲۲ در   

آبرسانی نمود.
این بنیاد با همیاری و کمک شما می تواند پل مستحکم و روزنه امیدی 

برای هم میهنان در ایران و دیگر نقاط جهان باشد. 
 www.norooz.org بنیاد:  وب سایت  به  بیشتر  اطالعات  برای  لطفاً 

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

نویسنده بلند نام و استاد دانشگاه درگذشت  

دکتر صدرالدین الهی نویسنده، پایه گذار هفته نامه کیهان ورزشی 
از انتشارات مؤسسه کیهان و استاد روزنامه نگاری نوین ایران در پی
در   ۲0۲1 دسامبر  چهارشنبه ۲9  روز  صبح  ناگهانی،  خونریزی  یک 

بیمارستانی در کالیفرنیای شمالی آمریکا درگذشت.
 1357 سال  در  و  رساند  پایان  به  فرانسه  در  را  خود  تحصیالت  او 
برایمطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی » سن خوزه « و » برکلی «  
به آمریکا رفت. وی پس از شورش 57 ناچار در کالیفرنیا اقامت گزید.
استاد و رئیس رشته روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی،

هنگام پرواز به ابدیت 87 سال از عمر پر بارش می گذشت.
درگذشت نابهنگامش، عالوه بر بازماندگان، همه کارکنان کیهان در 

خارج و داخل را در اندوهی عمیق فرو برد.

کیهان لندن، درگذشت دکتر صدرالدین الهی، همکار عزیز و ارزشمند
باران،  برزو،  دختر:  بانوعترت الهی، پسر:  کیهانی را به همسرش 
سینا- و  امیر  آوا،  کیان،  دلبر،  نوه ها:  سمسار،  گیتی  بانو  خواهر: 
کیهان،  کارکنان  و   احمد مصباح  زاده،  پرویز مصباح  صدرالدین، 
و  اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکده  التحصیالن  فارغ  و  استادان 

دوستداران بیشمارش صمیمانه تسلیت می گوید.
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اعتراضی  ظرفیت  اخیر  ماه های  در 
است.  یافته  افزایش  بسیار  جامعه  در 
اقدامات  به  نسبت  عمومی  ناامیدی 
راهگشا از سوی جمهوری اسالمی برای 
حل بحران ها در روابط بین الملل، فساد 
ساختاری در کشور و از ههمه مهمتر، 
مشکالت اقتصادی مردم در پی تورم 
قدرت خرید  و کاهش  افسارگسیخته 
و درآمدهای ناکافی، همگی دست به 
دست هم داده تا روزانه چندین تجمع 
و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شود.
ترفندهای کهنه جوابگو نیست

و  آموزگاران  گذشته  روزهای  در 
سراسری  اعتراضات  بازنشستگان 
و خواهان  کرده  برگزار  را  بی  سابقه ای 
به  اسالمی  فوری جمهوری  رسیدگی 
حقوق و خواست های خودشان هستند. 
ریشه های  صنف،  دو  هر  مشکالت 
چندین ساله دارد که مقامات مسئول 
انجام  اقدامی  آنها  حل  برای  تنها  نه 
دولت ها  مزمن  ناکارآمدی  بلکه  نداده 
بر مشکالت آنها افزوده است. هرچند 
مطالبات چندگانه ای از سوی آموزگاران 
و بازنشستگان فهرست شده  اما خواست 
اصلی آنها افزایش درآمد است. جمهوری 
اسالمی طی چهار دهه، کشور در حال 
با  فقیر  کشوری  به  را  ایران  توسعه 
رشد اقتصادی منفی و منابع از دست 
رفته تبدیل کرده که مشکالت عمیق 
و  تولید  از  را  آن  مختلف  بخش های 
صنعت گرفته تا کشاورزی و تجارت در 

بر گرفته است.
در چنین شرایطی تحریم ها نیز مزید 
بر علت شده تا همان منابع در دسترِس 
ناچیز نیز از مردم دریغ شده و به جیب 
»خودی«ها و »رانتخواران« وابسته به 
رژیم ریخته شود. برای نمونه در بودجه 
۱4۰۱ در حالی که دولت به بهانه های 
از  کارمندان  حقوق  افزایش  از  واهی 
جمله آموزگاران و همچنین بازنشستگان 
کالن   بودجه های  اما  کرده  خودداری 
نهادهای امنیتی و نظامی، و سازمان های 
تبلیغات اسالمی و حوزه های علمیه و 
سازمان های بی خاصیتی چون سازمان 
نه  خمینی«  »امام  آثار  نشر  و  حفظ 
تنها قطع نشده بلکه افزایش هم پیدا 

کرده است.
اقشاری  اگر  گذشته  سال های  در 
چون کارگران و مستمری بگیران اقشار 
کم درآمد به شمار می رفتند، اکنون اما 
همه اقشار کارمند و حتا کسبه و افرادی 
که در بخش خصوصی فعال هستند نیز 
درآمدهای کافی ندارند. به گفته مقامات 
جمهوری اسالمی بیش از ۶۰ میلیون 
نفر در ایران یعنی رقم معادل ۷۰ درصد 
از جمعیت کشور نیازمند کمک و یارانه  
و حمایت مالی هستند تا بتوانند حداقل 
 هزینه  های ضروری زندگی را تأمین کنند.
اما راهکار جمهوری اسالمی برای پاسخ 
به اعتراضات برحق مردم فقط این است 
که دولت و نمایندگان مجلس شورای 
»سرهم بندی«  را  مصوباتی  اسالمی 
کرده و با »حقه بازی« در دستور کار قرار 
دهند و ضمن تبلیغات گسترده تالش 
کنند با افکار عمومی بازی کرده و برای 
خود فرصت بخرند و همزمان صدای 

معترضان را خاموش کنند. 
در  ویژه  به  اگرچه  سیاست  این 

اصالح طلب محمد خاتمی  دولت های 
سود  به  حدی  تا  روحانی  حسن  و 
نظام جوابگو بود اما حاال دیگر حنای 
جمهوری اسالمی نزد مردم رنگ ندارد. 
چشم انداز  که  مردمی  است  طبیعی 
روشنی در مقابل خود نمی بینند نه تنها 
اعتراضات صنفی به دلیل حقوق های 
معوقه و ارقام ناچیز دستمزدها برگزار 
که  می بینند  همزمان  بلکه  می کنند 
تنها با این اعتراضات نیز نمی توان به 
حقوق خود رسید. اینهمه در حالیست 
دولت  وعده های  مطابق  اگر  حتا  که 
اندکی هم بر حقوق معترضان صنفی 
برابر  تورم چند  و  گرانی  افزوده شود، 
از جیب آنها خالی می کند! در نتیجه 
همه  در  ساختاری  تغییرات  ضرورت 
زمینه ها بیش از پیش نمایان می شود. 
همبستگی  با  آن  بستر  که  تغییراتی 
فراگیر و عمومی می تواند فراهم شود. 
یکی از نشانه های این همبستگی را در 
شعارهایی مانند آزادی دستگیرشدگان 
و زندانیان سیاسی و همچنین شعارهایی 
در وصف بی کفایتی جمهوری اسالمی 

می توان دید.
اعتراضاتی که تا به هدف 

نرسند پایان نمی گیرند
اعتراضات مداوم و متناوب اما هراسی 
جمهوری  مقامات  دل  در  عمیق 
اسالمی انداخته است. دولت از یکسو 
صدقه هایی  و  بی خاصیت  مصوبات  با 
چون بسته های حمایتی به دنبال ساکت 
کردن اعتراضات مردم است و از سوی 
بر  قضایی  و  امنیتی  فشارهای  دیگر 
فعاالن سیاسی و مدنی را افزایش داده  
رصدخانه های  می رسد  نظر  به  است. 
امنیتی جمهوری اسالمی به این تحلیل 
رسیده اند که ظرفیت های اعتراضی در 
جامعه به شدت افزایش یافته و مردم 
سراسری  اعتراضات  انتظار  در  ایران 
نظیر آنچه در دی۹۶ و آبان ۹۸ رخ داد 

بسر می برند.
به همین دلیل است که احضار و تهدید 
فعاالن مدنی و سیاسی افزایش یافته. 
بسیاری از فعاالن مدنی و سیاسی که 
از پیش احکام تعلیقی زندان داشتند، 
امکان  تا  شده اند  فراخوانده  زندان  به 
سازماندهی یا شبکه سازی »پیش« یا 
در  احتمالی  اعتراضات  با  »همزمان« 

ماه های آینده از آنها گرفته شود.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی 
عنوان  به  مرگ«  »قاضی  به  معروف 
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسالمی 
در سخنانی شعاری و مضحک درباره 
»استقبال از بازگشت ایرانیان خارج از 
کشور« سخن می گوید و و غالمحسین 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه چهار 
از  »متهم«  از  حمایت  برای  دستور 

جمله »عدم تحقیر و استفاده از دستبد 
و پابند جز در موارد خاص« و »ایجاد 
نکردن دلهره برای خانواده متهم هنگام 
تفتیش منزل و بازداشت متهمان« صادر 

کرده است!
در یک معادله مستقیم هرچه اعتراض 
و اتحاد و یکپارچگی مردم در حمایت 
از حقوق خود افزایش می یابد، هراس 
جناحین مختلف جمهوری اسالمی از 
نزدیک شدن نظام به فروپاشی بیشتر 
می شود. واقعیت اینست که در حالی 
که حکومت اسالمی چهار دهه تالش 
کرده میان مردم ایران چنان مرزکشی 
کند و تفرقه بیندازد که منافع فردی و 
گروهی خود را بر منافع ملی و همگانی 
ترجیح بدهند اما کارگران و کشاورزان 
و آموزگاران و بازنشستگان و قشرهای 
مختلف دست کم از تظاهرات سراسری 

دی۹۶ پشتیبان حقوق یکدیگرند.
سالگرد  در  دیگر  بار  نیز  اکنون 
هراس  دی ۹۶،  سراسری  اعتراضات 
جناحین جمهوری اسالمی از مردمی که 
چهار سال پیش شعارهایی مانند »چه 
اشتباهی کردیم که انقالب کردیم« و 
»پشت به دشمن رو به میهن« سر دادند 

بیش از پیش به چشم می خورد.
سراسری  اعتراضات  روند  به  نگاهی 
مردمی از دی ۹۶ تا کنون نشان می دهد 
میلیون ها ایرانی داغدار، خسته، بیکار، 
جمهوری  ناراضی،  و  دادخواه  فقیر، 
اسالمی را نمی خواهند. جمهوری اسالمی 
نیز در مقابل با تشدید سرکوب ها تالش 
دارد اعتراضات خیابانی و اعتصابات را 
مهار کرده و »صورت مسئله« را دست کم 

در برابر چشم جهانیان پاک کند.
همه اینها در شرایطی است که مردم 
دیگر از جمهوری اسالمی هراسی ندارند. 
دختران و زنان درباره حق پوشش خود 
با مقامات رسمی و شهروندانی که در 
می برند  بسر  معروف«  به  »امر  توهم 
جدل می کنند و در برابر آنها می ایستند؛ 
خانواده های دادخواه با وجود فشارهای 
امنیتی و قضایی در برابر ظلم و جور 
و  کرده  ایستادگی  اسالمی  جمهوری 
عزیزان  دادخواهی  از  نیستند  حاضر 
مختلف  اصناف  بپوشند.  چشم  خود 
نه تنها شعارهایی  اعتراض هایشان  در 
می دهند که فراتر از مطالبات صنفی 
است بلکه از یکسو وعده ها و تمهیدات 
صنفی مقامات مسئول را رد می کنند و از 
سوی دیگر ایدئولوژی جمهوری اسالمی 
و انقالب ۵۷ به پرسش می کشند و این 
تغییر ارتجاعی را مسبب وضعیت مردم 

و مملکت می دانند.
امید نهفته در دل ایرانیان، با وجود 
فقر و فالکتی که جمهوری اسالمی به 
مردم ایران تحمل کرده یک همبستگی 
عمیق اما هنوز خاموش در میان مردم 
ایجاد کرده که بدون شک در بزنگاهی 
تاریخی خود را بروز خواهد داد. بطوری 
که حتا اگر جمهوری اسالمی بتواند با 
حمایت برخی مقامات خارجی از جمله 
محال،  فرض  به  بایدن،  دولت جو  در 
بحران هسته ای را پشت سر بگذارد و 
تحریم ها را کاهش دهد، باز هم در برابر 
میلیون ها شهروند ناراضی و معترض که 
آن را نمی خواهند عاجز و ناچار به تسلیم 

است؛ اگر امروز نه، قطعا فردا!
روشنک آسترکی

اگر تا یکی دو سال پیش چانه زنی های 
جمهوری  دیپلمات های  خسته کننده 
اسالمی با غربی ها در نوسانات نرخ ارز 
و شاخص بورس و یا قیمت بعضی کاال 
و خدمات اثر داشت حاال دیگر همان 
اثرگذاری ها را هم از دست داده است.

می گذرد  زمانی  از  دهه  دو  تقریبا 
جمهور  »رئیس  خاتمی  محمد  که 
 ۹(  ۱3۸۱ بهمن   ۲۰ در  اصالحات« 
سالگرد  مناسبت  به   )۲۰۰3 فوریه 
انقالب اسالمی با خوشحالی از تولید 
فروردین  داد.  خبر  هسته ای  سوخت 
افشای  از  بعد  سال  )دو   ۱3۸4 سال 
جمهوری  مخفی  اتمی  فعالیت های 
مجاهدین(  سازمان  توسط  اسالمی 
عکاس  و  خبرنگار   ۵۰ با  خاتمی 
مرکز  از  خارجی  و  ایرانی  رسانه های 
هسته  ای  سوخت  تولید  و  تحقیقات 
اصفهان و تأسیسات غنی سازی اورانیوم 
نطنز بازدید کرد. همان زمان نیز رژیم 
ایران به دولت های بریتانیا، فرانسه و 
آلمان تعهد داده بود کلیه فعالیت های 

این  اورانیوم در  به غنی سازی  مربوط 
تأسیسات را متوقف کند.

د  محمو  ۱3۸۵ ین  د ر و فر ر  د
احمدی نژاد »رئیس دولت بهار« اعالم 
به  موفق  اسالمی  جمهوری  که  کرد 
غنی سازی اورانیوم سه و نیم درصدی 
شده  و پنج سال بعد اما به این بهانه 
که »غربی ها به ایران سوخت اتمی« 
نمی دهند غنی سازی اورانیوم به بیست 
درصد رسید. آن زمان زنگ خطر در 
اتمی  فعالیت های  نظامی  ابعاد  مورد 
درآمده  صدا  به  اسالمی  جمهوری 
و  گرفتن  باج   راه  ایران  رژیم  اما  بود 
احمدی نژاد  بود.  بلد  را  اتمی  اخاذی 
اگر  که  گذاشت  شرط  غربی ها  برای 
همین االن به ما اورانیوم غنی شده ۲۰ 
درصدی بدهند، ما تولید این سوخت 

را متوقف خواهیم کرد!
از اسفند سال ۱3۸4 )۹ ماه پس از 
ریاست جمهوری احمدی نژاد( تا خرداد 
۱3۸۹ شش قطعنامه در شورای امنیت 
سازمان ملل علیه برنامه های اتمی رژیم 
آنها شامل  ایران صادر شد که عمده 
تحریم های سنگینی می شد که اقتصاد 
علیل و فاسد جمهوری اسالمی را هدف 

قرار می داد.
برای توقف  در شرایطی که مذاکره 
بن بست  به  رژیم  اتمی  فعالیت های 
قتصادی  ا ن  بحرا و  بود  رسیده 
تشدید  را  عمومی  نارضایتی های 
می کرد، اعتراضات به نتیجه انتخابات 
سال ۱3۸۸ مخالفت گسترده مردم با 
نظام را به روشنی آشکار کرد. در همین 
تنها پی  در  پی  نه  ایران  مقطع رژیم 
دست به آزمایش های موشکی می زد 
بلکه حتا برای حفظ بشار اسد در قدرت 
نیز مخفیانه اعزام نیرو و تسلیحات به 
سوریه را آغاز کرد. تا آن زمان چه بسا 
برخی حتا اسم »سپاه قدس« شاخه 
انقالب  پاسداران  سپاه  مرزی  برون 
اسالمی را که قاسم سلیمانی فرمانده 
آن بود و میلیاردها دالر هزینه صرف 
در  خرابکارانه  و  فرقه ای  مداخالت 

منطقه می کرد نشنیده بودند.

حسن  دولت  آمدن  کار  روی  با 
روحانی زمینه سازی برای تغییر موقت 
شد.  آغاز  نظام  اتمی  سیاست های 
که  بود  امنیتی  آخوند  یک  روحانی 
جریان اصالح طلب در انجام وظیفه ی 
خود برای فریبکاری، سوار بر احساسات 
مردم، او را »میانه رو« جا زد. آذر ۱3۹۲ 
ظاهرا  معروفش  کلید  با  که  روحانی 
ویژه  به  و  کشور  مسائل  حل  برای 
بحران اقتصادی روی کار آورده شده 
درتقویم جمهوری  روزی که  در  بود، 
گفت  دانشجو«ست  »روز  اسالمی 
»جز سانتریفیوژ باید چرخ اقتصاد هم 
بچرخد.« همزمان جریان اصالحات در 
می کرد  وانمود  نظام«  »خندق  نقش 
دخالت های  و  نظامی  حضور  مخالف 
عراق  و  سوریه  در  اسالمی  جمهوری 
است اما به تدریج و با چراغ خاموش 
در شراکت  با نظام جنگ های منطقه را 
تقویت کردند و از قاسم سلیمانی حتا 
»سردار ملّی« ساختند و مدعی شدند 
که سلیمانی و محمدجواد ظریف دو بال 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی اند. 
و  »میدان«  به  بعدا  که  همانچیزی 
با  موازی  معروف شد!   »دیپلماسی« 
این سیاست های توسعه طلبانه،  سپاه 
پاسداران ارسال تسلیحات نظامی برای 

شبه نظامیان را تشدید کرد. 

انزوای  سال ها  از  پس  سرانجام 
شورای  اعضای  فشار  با  بین المللی 
جمهوری   ۱3۹4 تیرماه  در  امنیت 
اسالمی ایران با »نرمش قهرمانانه« بر 
سر »برجام« با کشورهای پنج بعالوه 
علی اکبر  بعدها  رسید.  توافق  به  یک 
والیتی مشاور علی خامنه ای در امور 
بین الملل در یک مصاحبه اعتراف کرد: 
»اگر نظام برجام را نمی پذیرفت گزینه 

بعدی جنگ بود.« 
اوباما به خامنه ای نوشت دنبال 

براندازی نیست!
در این میان، خامنه ای و اطرافیانش 
انقالب  پاسداران  بطور خاص سپاه  و 
اسالمی از مخالفان توافق اتمی بودند و 
از همین رو آن را با »نرمش قهرمانانه« 
امام  »صلح  درباره  افسانه سرایی  و 
هرگونه  آنها  کردند.  توجیه  حسن« 
مقدمه  و  »نفوذ«  را  آمریکا  با  توافق 

می دانستند.  خود  نظام  سرنگونی 
خامنه ای  علی   ۱3۹4 مهرماه  اواخر 
»گرفتن  به  مشروط  را  برجام  تٔایید 
تضمین های قوی و کافی« کرد و گفت 
باراک اوباما در دو نامه به وی گفته قصد 

براندازی جمهوری اسالمی را ندارد! 
علی خامنه ای که در تمام این سال ها 
در مورد مذاکرات اتمی یکی به نعل و 
یکی به میخ می زد تا نتیجه هر چه 
در  مسئولیت  بار  زیر  از  بتواند  بود، 
برود، سرانجام با بحرانی شدن شرایط 
نظام تن به توافق داد اما باز هم دولت 
تدارکاتچی روحانی و وزیر خارجه اش 
را که فقط مجری اوامر »مقام معظم 
رهبری« بودند، سپر محافظت از خود 
می کرد.  داخلی  منتقدان  برابر  در 
خامنه ای به غربی ها بی اعتماد بود اما 

چاره ای جز تسلیم نداشت. 
که  آمریکا  با  مالیان  توافق  نتیجه 
فقط بخشی از آن رسانه ای و منتشر 
دالر  میلیاردها  شدن  آزاد  می شد، 
پول بلوکه شده ایران بود که نه برای 

مردم و اقتصاد کشور بلکه خرج تداوم 
و  اسالمی  جمهوری  ماجراجویی های 

گسترش تروریسم شد.
غیرقابل  ناموسِی«  »مسائل 
مذاکره و غنی سازی 60 درصدی

اختیار  در  مناسبی  فرصت  برجام 
جمهوری اسالمی قرار داد تا برنامه های 
اتمی و موشکی و شبه نظامیان خود را 
که رهبر رژیم آنها را »مسائل ناموسی« 
انقالب و نظام می داند گسترش دهد. 
همین نیز سبب شد تا دولت پیشین 

آمریکا از توافق اتمی خارج شود.
در  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 
هشتم ماه مه ۲۰۱۸، حسن روحانی  
موجود  یک  که  »خوشحالم  گفت 
مزاحم از برجام خارج شد!« خامنه ای 
هفت شرط  برجام«  »ادامه  برای  هم 
گذاشت و پس از الف و گزاف درباره 
برجام،  و »آتش زدن«  »پاره کردن« 
دلخوش به فعالیت البیگران گفت »نه 
جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم!« 
اما هیچکدام از این شروط عملی نشد 
و خامنه ای هم نه برجام را پاره کرد و 

نه آن را آتش زد! 

دو دهه برنامه اتمی
شش سال الف و گزاف برجامی

=یکسال پس از روی کار آمدن دولت بایدن در حالی دور هفتم  و هشتم مذاکرات همراه با پرتاب های  
موشکی توسط جمهوری اسالمی متوقف شد که  نظام بدون رفع تحریم ها و »تضمین« غربی ها تن به مذاکره 
داده و همراه با سایه جنگ، خود را برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس فروپاشی آماده می کند.

ویروس  کووید۱۹و  بیماری  بجز 
کسی  و  جهانیست  بحرانی  که  کرونا 
سال  دو  گذشت  با  نمی کرد  فکر 
برای  باشد،  داشته  ادامه  همچنان 
ایران شیوع این ویروس فقط بر ده ها 
مشکل دیگر اضافه شد. اگر کشورهای 
گرفتند  پیش  در  راهکارهایی  عادی 
تا هم از میزان ابتال و مرگ و میر و 
اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  هم 
آن بکاهند، جمهوری اسالمی از اول 
مقامات  و  زمامداران  ایمنی  حفظ  با 
خود با امکاناتی که شهروندان عادی 
را  آنچه  عمل  در  بی بهره اند،  آنها  از 
در  است  مشهور  گلّه ای«  »ایمنی  به 
پیش گرفت تا هرچه بیشتر، آنان که 
باید، مبتال شوند و اگر هم ُمردند که 
مردند! ممنوع کردن واکسن های معتبر 
از سوی علی خامنه ای رهبر نظام نیز 
از جمله در خدمت همین »راهکار« 
بود! اکنون مقامات مسئول در حالی 
به  را  کرونایی  میر  و  مرگ  کاهش 
حساب خود می نویسند که کافیست 
به آمار آرامستان های کشور از زمستان 
۹۸ به بعد مراجعه شود تا ابعاد کشتار 

»ایمنی گلّه ای« را دریافت.

تداوم  همچنان  که  دیگری  مشکل 
دارد و از شدت تکرار به مرحله تهوع 
رسیده، برنامه اتمی جمهوری اسالمی 
و مذاکرات مربوطه است! تکراری که از 
دوران محمد خاتمی شروع شده و هر 
هشت سال با تغییر دولت و بازیگران 
مثل »بحر طویل« ادامه پیدا می کند. 
اسالمی  جمهوری  اینکه  توجه  قابل 
و  خاتمی  »اصالحات«  دولت های  با 
»اعتدال«  و  نژاد  احمدی  »تندرو« 
رئیسی،  »انقالبی«  حاال  و  روحانی 
برنامه های خود را پیدا و پنهان پیش 
هم  روسیه  و  چین  و  غرب  و  برده 
می دانند! از همین رو  این احتمال که 
سرنوشت برنامه اتمی جمهوری اسالمی 
در گرو توافق آنها بر سر منافعی فراتر از 
ایران است، بیشتر قابل تأمل می شود.

که  دیگر  ری  تکرا موضوع  یک 
ا  پید ر ا ه د خند ی  جنبه ها هی  گا
و  کشور«  خارج  »ایرانیان  می کند، 
باز جمهوری اسالمی به روی  آغوش 
آنهاست! رفسنجانی و خاتمی گفتند! 
کردند  تکرار  روحانی  و  احمدی نژاد 
رئیسی  دولت  اعضای  نوبت  حاال  و 
که  است  مرگ«  »قاضی  به  معروف 

کشور«  خارج  عزیز  »ایرانیان  برای 
دانه بپاشند! معلوم نیست در حالی که 
صادراتی ها به انجام وظیفه و شماری 
نیز به رفت و آمد مشغولند و در تمام 
این سال ها نظام از »راهکار«هایی مانند 
کرده،  استفاده  نیز  ترور  و  آدم ربایی 
چشم طمع جمهوری اسالمی به کدام 
ایرانیان خارج کشور است؟ به آنها که 

هرگز خام نشده اند؟!
بدون  که  مشکلی  مهم ترین  اما  و 
اغراق 4۲ سال است بطور فزاینده تکرار 
و انباشته می شود، مسائل اقتصادی و 
بر  تأثیرگذاری  با  که  است  معیشتی 
آموزش  از  زندگی،  عرصه های  همه 
یک  در  زیست،   محیط  تا  پرورش  و 
نارضایتی  افزایش  به  ناگزیر  چرخه ی 

و تکرار اعتراضات می انجامد! 
در این میان، آغاز هر سال میالدی 
بر  امیدی  نور  اگرچه   خورشیدی  و 
دل ها می تاباند اما تداوم این مشکالت 
شیره ی جان مردم را کشیده و بنیه ی 
اینهمه  با  می کند.  تضعیف  را  کشور 
فرا  به  اطمینان   و  امید  جز  چاره ای 
رسیدن نبرد آخر نیست. نبردی که در 

آن مردم و حقوق آنها پیروزند.

ایران
چهار سال پس 

از دی 96

سال هایی که به پایان می رسند
و امیدی که هرگز نمی میرد

دیدار کاترین اشتون نماینده اروپا در مذاکرات اتمی با سعید 
جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد

گفتگوهای اتمی خاویر سوالنا مسئول وقت سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با محمد خاتمی در تهران

بازدید ائمه جمعه از تٔاسیسات اتمی اصفهان

۱۷ ادامه در صفحه



3(عدم دستیابی به توافق و اعمال 
تحریم و فشارهای جدید به جمهوری 

اسالمی.
با از سر گرفتن مذاکرات هسته ای 
این  از  اسرائیل  در  نگرانی  وین،  در 
احتمال افزایش یافت که مبادا دولت 
بایدن به دنبال توافقی جزیی باشد که 
بدون هیچگونه عقب نشینی هسته ای 
جمهوری اسالمی، تحریم ها را لغو کند.

ایده  می گویند  اسرائیلی  مقامات 
توافق احتمالی موقت »توقف در برابر 
توقف« در دیدارهای سالیوان و نفتالی 
وزیر  الپید  یائیر  و  وزیر  نخست  بنت 
خارجه و بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل 
مورد بحث قرار گرفت. به گفته مقامات 
اسرائیل هر سه نفر به سالیوان تٔاکید 

کردند که با چنین اقدامی مخالف اند.
توافقی  چنین  کردند  تٔاکید  آنها 
فقط ممکن است رژیم ایران را بطور 
موقت از غنی سازی اورانیوم تا رسیدن 
به سطح تولید تسلیحات باز دارد. اما 
الپید به سالیوان گفت که اسرائیل در 
حال حاضر با این فرض عمل می کند 
که ایران اورانیوم ۹۰ درصد غنی شده را 
در اختیار دارد. به گفته یکی از مقامات 
اسرائیلی، »ما فکر نمی کنیم که نیازی 
به پرداخت پول به آنها باشد تا این کار 

را انجام ندهند!«
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دیدار جیک سالیوان با نفتالی بنت در اورشلیم؛ دسامبر ۲0۲1

سه سناریوی سالیوان در مورد مذاکرات اتمی با رژیم 
ایران و مخالفت مقامات اسرائیل با »توافق موقت«

امنیت  =سالیوان مشاور 
ملی کاخ سفید در جلساتی 
که با مقامات ارشد اسرائیل 
ابراز تردید نسبت  با  داشته 
توافق  به  یافتن  دست  به 
گفته  اسالمی  جمهوری  با 
در  )توقف  موقت«  »توافق 
برابر توقف( و یا اعمال تحریم 
و فشارهای جدید بیشتر به 
جمهوری اسالمی گزینه های 

احتمالی پیش رو هستند.
وزرای  و  وزیر  =نخست 
به  اسرائیل  دفاع  و  خارجه 
ند  کرده ا کید  تٔا سالیوان 
موقت«  »توافق  طرح  با  که 
مخالف اند زیرا این فقط یک 
راه نجات برای اقتصاد رژیم 
ایران خواهد بود و بخشی از 
آن پول به سمت نیابتی های 
ی  ر جمهو یت  حما د  ر مو
برای  تهدیدی  که  اسالمی 
سرازیر  هستند،  اسرائیل 

می شود.
ارشد  مقامات  از  =یکی 
با  دیدار  از  پس  اسرائیل 
سالیوان به این نتیجه رسید 
که دولت بایدن در مورد ایران 
»در وضعیت بهتری از آنچه 
ما فکر می کردیم« قرار دارد 
بین  سیاسی  شکاف های  و 
از  کمتر  اسرائیل  و  آمریکا 
آنست که قبالً تصور می شد.

ابتدای  در  =سالیوان 
جلسه به بنت گفت که بایدن 
روزهای کریسمس  او در  به 
اورشلیم  به  تا  مٔاموریت داد 
مهم  می کرد  فکر  زیرا  برود 

است که »با هم بنشینیم و 
یک استراتژی مشترک، یک 
چشم انداز مشترک« در مورد 
منافع  که  کنیم  پیدا  ایران 
را  دو  هر  آمریکا  و  اسرائیل 

تضمین کند.
چهار مقام ارشد اسرائیلی که در سفر 
ِجک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
به اورشلیم با او دیدار کرده بودند ۲۲ 
دسامبر )اول دی ماه( به »آکسیوس« 
گفتند که در این جلسات خواسته اند 
اطمینان پیدا کنند که ایاالت متحده 
در صورت لزوم مواضع سختگیرانه تری 
در مورد جمهوری اسالمی ایران اتخاذ 
نظر  در  را  اسرائیل  نظرات  و  می کند 

می گیرد.
در  سالیوان  می گویند  مقامات  این 
در  احتمالی  این جلسات سه سناریو 
مورد برنامه هسته ای ایران عنوان کرد:

توافق در چند هفته  به  ۱(رسیدن 
آینده منطبق با برجام که سالیوان گفت 

نسبت به انجام آن تردید دارد.
۲(توافق موقت تحت عنوان »توقف 
در برابر توقف« )انجماد در برابر انجماد( 
بیشتر  پیشرفت  از  جلوگیری  برای 

برنامه های اتمی ایران.
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کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

ی  مر لعا ا ی  د ها =
عراق  الفتح  ائتالف  رئیس 
رشد  ا ندهان  فرما ز  ا و 
سخنانی  در  حشدالشعبی 
در استان دیاله عراق تهدید 
نیرو های  کرده »خروج همه 
عراق  از  آمریکایی  نظامی 
هدفی است که در آن سازش 
و  ندارد  وجود  مسامحه  و 
قرمز  خط  عراق  حاکمیت 

ماست.«
= در عمل به  نظر می رسد 
فوری  برنامه های  آمریکا  نه 
خود  نظامیان  خروج  برای 
دولت  نه  و  دارد  عراق  از 
را  درخواستی  چنین  بغداد 
کرده  مطرح  آمریکایی ها  با 
بلکه همه اینها تبلیغاتی است 
که بیشتر از سوی جمهوری 
اسالمی ایران و شبه نظامیان 
وابسته اش در عراق و سوریه 

مطرح می شود.
یکی از فرماندهان ارشد حشدالشعبی 
در مراسم یادبود دومین سالگرد کشته 
»سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  شدن 
نیروهای  اگر  کرده  تهدید  قدس« 
آمریکایی در عراق بمانند باید پیامدهای 

آن را بپذیرند.
منابع حکومتی دوشنبه ششم دی ماه 
رئیس  العامری  هادی  دادند  گزارش 
ائتالف الفتح عراق و از فرماندهان ارشد 
حشدالشعبی در سخنانی در استان دیاله 
عراق تهدید کرده »خروج همه نیرو های 
نظامی آمریکایی از عراق هدفی است که 
در آن سازش و مسامحه وجود ندارد و 

حاکمیت عراق خط قرمز ماست.«
العامری که از مهره های اصلی رژیم 
ایران در عراق محسوب می شود گفته 
»با باقی ماندن نیرو های نظامی آمریکایی 

هشدار شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسالمی به آمریکا: 

اگر در عراق بمانید باید تاوان بدهید!

نیروهای الحشد الشعبی در عراق

مشورت  و  آموزش  بهانه  به  عراق  در 
نظامی  یک  حتا  حضور  و  مخالفیم 
آمریکایی را در پایگاه های عین االسد و 
حریر نمی پذیریم. اگر آمریکا می خواهد 
در عراق بماند باید تاوان این اشتباه را 

پس بدهد.«
او افزود: »اگر عراق به مربی و مستشار 
نظامی نیاز داشته باشد، باید توافق و 
قراردادی تنظیم کنیم تا بر اساس آن، 
مکان حضور این نظامی ها، تعداد آنها و 

ماموریتشان مشخص شود.«
نیروهای  کاروان   اخیر  روزهای  در 
آمریکایی در بغداد، بابل و انبار دست کم 
سه بار هدف حمله قرار گرفته است. 
مورد  شبه نظامیان  حمالت  افزایش 
عراق  در  اسالمی  جمهوری  حمایت 
دور  آغاز  با  آمریکایی  نیروهای  علیه 
هشتم مذاکرات اتمی در وین همزمان 

شده است.
توقف  یران  ا اسالمی  جمهوری 
ز  ا تی  تسلیحا و  لی  ما نی  پشتیبا
و  نمی پذیرد  را  منطقه  شبه نظامیان 
همین مسئله یکی از دالیل مهم شکست 
آذرماه  اوایل  است.  وین  در  مذاکرات 
۱3۹۹ حسین دهقان مشاور نظامی علی 
خامنه ای در مصاحبه به آسوشیتدپرس 
گفته بود »اساساً کنش ما نامتقارن است 
که  کردیم  سرمایه گذاری  جایی  در  و 

برایمان ایجاد برتری می کند«. دهقان 
تٔاکید کرده بود اگر آمریکا تغییر رویکرد 
بدهد و ایران و قدرتش را در منطقه به 
رسمیت بشناسند،  هیچ مشکلی برای 

آنان ایجاد نمی شود.
روز 3۱  می شد  گفته  این  از  پیش 
رزمی  نیروهای  خروج  زمان  دسامبر 
از عراق است. آمریکا می گوید  آمریکا 
فقط  عراق  در  باقیمانده  نیروی های 

مأموریت مستشاری دارند.
اما در عمل به  نظر می رسد نه آمریکا 
برنامه های فوری برای خروج نظامیان 
بغداد  دولت  نه  و  دارد  عراق  از  خود 
چنین درخواستی را با آمریکایی ها مطرح 
کرده بلکه همه اینها تبلیغاتی است که 
بیشتر از سوی جمهوری اسالمی ایران و 
شبه نظامیان وابسته اش در عراق و سوریه 

مطرح می شود.
انتفاضه قنبر تحلیلگر عراقی اواسط 
امرداد ۱4۰۰ در گفتگو با کیهان لندن 
گفته بود »بایدن در دیدار با الکاظمی 
چگونگی مقابله با شبه نظامیان شیعی 
را به دولت او واگذار کرد زیرا می داند 
که دولت کنونی با وجود روابط بسیار 
سخت  فشار  تحت  آمریکا  با  خوب 
مالهای تهران قرار دارد و بیش از نیمی 
از اعضای آن نیز از جمهوری اسالمی 

دستور می گیرند.«

جعفر  مهند  =سرگرد 
الذقیه  آتش نشانی  فرمانده 
به »سانا« گفت در این حمله 
یدکی  قطعات  و  »روغن ها 
ماشین آالت و وسایل نقلیه 
موجود در کانتینرها از بین 

رفتند!«
=روزنامه »تایمز اسرائیل« 
سال ها  اسرائیل  می نویسد 
گسترده  حضور  دلیل  به 
نیروهای روسی در نزدیکی 
بندر الذقیه از حمله به این 
اما  می کرد.  اجتناب  بندر 
بندر  طریق  از  ایران  رژیم 
الذقیه اقدام به انتقال مهمات 
پیشرفته به نیروهای نیابتی 
خود در منطقه به ویژه گروه 
لبنان  حزب اهلل  تروریستی 

می کند.
ماه  یک  در  بار  دومین  برای  اسرائیل 
دسامبر   ۲۸ سه شنبه  بامداد  گذشته 
)هفتم دی ماه( در حمله به بندر الذقیه 
در غرب سوریه انبار کانتینرهایی را که 
گفته می شود محموله های تسلیحاتی 
بوده اند  اسالمی  جمهوری  از  ارسالی 

هدف قرار داد.
خبرگزاری »سانا« وابسته به رژیم بشار 
گزارش  نظامی  منابع  از  نقل  به  اسد 
سه شنبه  بامداد   ۰3:۲۱ »ساعت  داد 
در  موشک  چند  شلیک  با  اسرائیل، 
حمله ای هوایی از عمق دریای مدیترانه 
و  کرد  حمله  الذقیه  شهر  غرب  به 
محوطه کانتینری بندر تجاری الذقیه 

را هدف قرار داد.«
آتش سوزی  ایجاد  باعث  حمله  این 
برجای  شده و خسارت های سنگینی 

گذاشته است.
سرگرد مهند جعفر فرمانده آتش نشانی 
الذقیه به »سانا« گفت در این حمله 
»روغن ها و قطعات یدکی ماشین آالت و 

اسرائیل برای دومین بار در الذقیه محموله تسلیحاتی 
از ایران را هدف قرار داد

انفجار و آتش سوزی کانتینرها در بندر الذقیه پس از حمله سنگین 
اسرائیل؛ ۲8 دسامبر ۲0۲1

وسایل نقلیه موجود در کانتینرها از بین 
رفتند!« این خبرگزاری همچنین ادعا 
کرده این حمله به بیمارستان »النداء« 
و برخی ساختمان ها و مغازه های مجاور 

نیز آسیب وارد کرده است.
می نویسد  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
به دلیل حضور  برای سال ها  اسرائیل 
نزدیکی  در  روسی  نیروهای  گسترده 
بندر الذقیه از حمله به این بندر اجتناب 
می کرد. اما رژیم ایران از طریق بندر 
الذقیه اقدام به انتقال مهمات پیشرفته 
به نیروهای نیابتی خود در منطقه به 
لبنان  تروریستی حزب اهلل  گروه  ویژه 

می کند.
ویدئوهای منتشر شده در رسانه های 
اجتماعی، انفجارها و آتش سوزی های 
نشان  الذقیه  بندر  در  را  مهیبی 
می دهد که برخی از آنها ظاهراً ناشی 
از انفجارهای ثانویه موشک هایی در انبار 
است که باعث انفجار مهمات ارسالی از 

سوی رژیم ایران شده است.
خبرنگار تلویزیون »االخباریه« گزارش 
از  بزرگتر  الذقیه  به  دوم  حمله  داد 
و  بود  ماه جاری  اوایل  در  اول  حمله 
شهر  طرطوس،  در  انفجارها  صدای 
ساحلی دیگری سوریه که بیش از ۸۰ 
کیلومتر با الذقیه فاصله دارد نیز شنیده 

شده است.

۱۷ ادامه در صفحه

بندر الذقیه از سال ۱3۹۹ بی  سر و صدا 
به جمهوری اسالمی ایران واگذار شد و 
نخستین بار است که اسرائیل آن را دو 
بار پشت هم هدف قرار می دهد. بعید 
به نظر می رسد که این حمالت با توجه 
به حضور نیروهای روسی در نزدیکی 
این بندر، بدون چراغ سبز مسکو صورت 

گرفته باشد.
 ۲۲ پوتین  الدیمیر  و  بنت  نفتالی 
اکتبر )3۰ مهرماه( بعد از یک جلسه 
درباره  آن  از  بخشی  که  ساعته  پنج 
ایران  اسالمی  جمهوری  اتمی  برنامه 
جهت  راهکار  یک  اجرای  سر  بر  بود 
نیروهای  بین  درگیری  از  جلوگیری 
اسرائیلی و روسیه در سوریه )مکانیسم 
پس  کردند.  توافق  »ضددرگیری«( 
به  اسرائیل  حمالت  توافق  این  از 
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های 
اسالمی و گروه های نیابتی مورد حمایت 
جمهوری اسالمی در سوریه تشدید شد.

گفت  پوتین  به  دیدار  این  در   بنت 
»روابط ما با روسیه استراتژیک است 
و تقریباً بطور روزانه باید این ارتباطات 
کنیم.«  را حفظ  و صمیمی  مستقیم 
امیدواری کرد که در  ابراز  نیز  پوتین 
در  ویژه  به  اورشلیم  و  مسکو  روابط 
مقابله با تروریسم یک سیاست دائمی 

پیگیری شود.

رابطه  بایستی  =آلمان 
خود را با یکسری نهادهای 
وابسته به جمهوری اسالمی 

قطع نماید.
بنیامین وینتال - سه شنبه گذشته 
مرکز  در  زندان  یک  آمریکا  دولت 
دلیل  به  را  ایران  در  اصفهان  شهر 
این  کرد.  تحریم  بشر  حقوق  نقض 
همان کالنشهر ایران است که با شهر 
فرایبورگ آلمان رابطه خواهرخواندگی 

دارد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده 
 ۲۰۲۰ سال  در  اصفهان  مقامات  که 
مصطفی صالحی را »پس از شرکت در 
تظاهرات خیابانی در دسامبر ۲۰۱۷ و 
ژانویه ۲۰۱۸« اعدام کردند. آنها این 
و  آشکار حق حیات  را »سلب  اعدام 
نقض آزادی مصطفی صالحی به خاطر 
تالش برای استفاده از حق آزادی بیان 
و و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز« 

ارزیابی کرده اند.
این  تمام  در  اصفهان  اعدام های 
هورن  مارتین  نگرانی  باعث  سال ها 
شهردار فرایبورگ و وینفرید کرشمان 
فرماندار حزب سبز بادن- وورتمبرگ 
)ایالتی که فرایبورگ در آن قرار دارد( 
و مایکل بلوم کارمند دولت که وظیفه 
مبارزه با یهودی ستیزی در این ایالت 

را بر عهده دارد، نشده است.
رژیم آخوندی در اصفهان ساالنه روز 

آلمان باید روابط صمیمانه خود را با جمهوری اسالمی 
ایران محدود کند
قدس را برگزار می کند که رویدادی به 
منظور حذف دولت یهود است. از زمان 
انقالب اسالمی ۱۹۷۹، یهودی ستیزی 
در اصفهان گسترش یافته و منجر به 
منطقه،  این  یهودیان  اکثر  مهاجرت 
 ۵۷ یهودی  زن  یک  وحشیانه  قتل 
غفلت ظاهراً  و  در سال ۲۰۱۲  ساله 
عمدی نسبت به یک مدرسه تاریخی 

یهودی شده است.
ایرانی- روزنامه نگار  مالمد  کارمل 

که  داده  گزارش   ً اخیرا آمریکایی 
مقامات اصفهان حتا از تحقیق درباره 
 ۲۰۱۲ سال  در  نهداران  طوبی  قتل 
طرز  به  بلوم  ند.  کرده ا خودداری 
نظر  اظهار  به  تمایلی  نگران کننده ای 
در ارتباط با روابط خواهرانه بین این 
حالی  در  آنهم  نداده  نشان  شهر  دو 
که این رابطه به رژیم مذهبی ایران، 
تروریسم،  حامی  دولت  بزرگترین 
یهودی ستیزی و انکار هولوکاست در 

جهان، کمک می کند.
رفتارهای  سال ها  طول  در  بلوم 
نشان  خود  ز  ا نیز  یندی  ناخوشا
از  کوپر  آبراهام  خاخام  است.  داده 
رابطه  در  ویزنتال  سایمون  مرکز 
رسانه های  در  بلوم  فعالیت های  با 
اجتماعی گفته است: »وظیفه مسئول 
مقابله با یهودی ستیزی، مبارزه با این 

معضل و نه گسترش آن است!«
هنزل  اشتفان   ۲۰۲۱ ژوئن  ماه  در 
همتای بلوم در هامبورگ که مسئول 
مقابله با یهود ستیزی است از مقامات 

اسالمی  مرکز  خواست  شهر  ین  ا
رژیم  کنترل  تحت  که  را  هامبورگ 
ژانویه  در  کنند.  تعطیل  است  ایران 
اسالمی  جمهوری  حامیان   ۲۰۲۰
سلیمانی  قاسم  درگذشت  مراسم 
پاسداران  نیروی قدس سپاه  فرمانده 
شناخته  تروریست  و  اسالمی  انقالب 
شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا را 

در این مرکز برگزار کردند.
دولت ائتالفی جدید حزب سبزها و 
سوسیال دموکرات آلمان با بسته شدن 
خامنه ای  علی  پایگاه  که  مرکز  این 
رهبر رژیم ایران در هامبورگ به شمار 
شولتز  اوالف  است.  مخالف  می رود 
دموکرات  سوسیال  جدید  صدراعظم 
هامبورگ  وقت  شهردار  و   آلمان 
سایر  و  مرکز  این  با   ۲۰۱۲ سال  در 
گروه های اسالمی قرارداد یاری رسانی 

امضا کرد.
اگر آلمان در مورد موضع همیشگی 
برای  »جایی  اینکه  بر  مبنی  خود 
فدرال  جمهوری  در  یهودستیزی« 
است،  صادق  و  جدی  ندارد  وجود 
و  فرایبورگ  در  سیاسی  نهادهای 
با  را  خود  روابط  فوراً  باید  هامبورگ 
رژیم یهودستیز جمهوری اسالمی در 

ایران قطع کنند.

*منبع: روزنامه کرونیکال یهودیان
عضو  وینتال  بنیامین  *نویسنده: 
»بنیاد دفاع از دموکراسی ها« است.

*ترجمه و تنظیم: الدن بازرگان
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زمزمه های عقب نشینی جمهوری اسالمی در 
مذاکرات وین با فشارهای چین و روسیه

کنی  ی   قر با علی  =
سرپرست تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی که قبل از 
دور هفتم مذاکرات می گفت 
باید »همه تحریم ها لغو شود« 
اتمی  مسائل  مورد  »در  و 
مذاکره نمی کنیم و فقط باید 
درباره رفع تحریم ها مذاکره 
شود« در دور هشتم مذاکرات 
شود  توافق  »اگر  می گوید 
ابتدا طرف نقض کننده برجام 
باید تحریم را  یعنی آمریکا 

لغو کند«!
ف  نو لیا و ا ئیل  میخا =
نماینده روسیه در مذاکرات 
نشریه  با  مصاحبه  در  وین 
»فارین پالیسی« گفته است 
مقامات  چین  و  روسیه  که 
جمهوری اسالمی را متقاعد 
کردند که از اصرار روی بعضی 
خواسته های حداکثری دست 

بردارد.
=امیرعبداللهیان ششم 
دی ماه ادعا کرده بود »سند 
کنار  را  د(  )خردا ژوئن 
جدید  سند  به  و  گذاشتیم 
اما  رسیدیم!«  مشترک  و 
اولیانوف می گوید: »مقامات 
جمهوری اسالمی قبول کردند 
توافقات  اساس  بر  مذاکره 
در خردادماه  گرفته  صورت 

)ژوئن( پیش برود«.

تیم  سرپرست  کنی  باقری   علی 
اسالمی  جمهوری  کره کننده  مذا
چهارشنبه شب ۲۹ دسامبر )۸ دی ماه( 
پس از پایان جلسه با ۱+4 درباره نتایج 
دور هشتم مذاکرات اتمی وین گفت، 
»اگر توافق شود ابتدا طرف نقض کننده 
برجام یعنی آمریکا باید تحریم را لغو 
کند و جمهوری اسالمی ایران پس از 
انجام راستی آزمایی، اقدامات هسته ای 
خواهد  توافق صورت  چارچوب  در  را 

داد.«
باقری  کنی بار دیگر ادعا کرد »روند 
»گفتگوها  و  است«  مثبت  مذاکرات 
خوب پیش می رود« اما برخالف این 
می گویند  غربی  دیپلمات  اظهارات 
جمهوری اسالمی تضمین هایی خواسته 

که انجام آنها ممکن نیست.
»عدم خروج مجدد آمریکا از برجام« 
و »لغو عملی و مؤثر همه تحریم ها«، 
»همکاری مستمر شرکت ها و بانک های 
بین المللی با جمهوری اسالمی« بخشی 
از تضمین هایی است که مقامات تهران  

از طرفین غربی مطالبه کرده اند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اسالمی پس از خروج آمریکا از برجام 
)۸ مه ۲۰۱۸( در چند سخنرانی تٔاکید 
کرد که اگر می خواهند ما به تعهدات 
برجامی برگردیم، آمریکا باید »تحریم ها 
تحریم ها  لغو  این  و  کند«  لغو  کاًل  را 
مورد راستی آزمایی جمهوری اسالمی 

قرار گیرد!
علی  اظهارات  می رسد  نظر  به 
باقری  کنی که گفته »اگر توافق شود 
آمریکا باید تحریم ها را لغو کند« یک 
عقب نشینی می تواند ارزیابی شود زیرا 
مقامات جمهوری اسالمی پیش از این 
می گفتند »لغو تحریم ها نخستین گام 
و  اصرار  ایران  رژیم  است!«  مذاکرات 
شود  لغو  تحریم ها  ابتدا  داشت  توقع 
اکنون  اما  گردد  آغاز  مذاکره  بعد  و 
پرمدعا در  و  انقالبی«  »دیپلمات های 
وین به نقطه ای رسیدند که پذیرفته اند 
»توافق کنند« بعد تحریم ها برداشته 
شود و پس از راستی آزمایی، جمهوری 
برجامی خود که  تعهدات  به  اسالمی 
جنبه های فنی فعالیت های اتمی است 

بازگردد.
انریکه مورا سخنگوی معاون دبیرکل 
و دبیر سیاسی سرویس خارجی اتحادیه 
هشتم  دور  برگزاری  از  پس  اروپا 
تحریم های  لغو  هسته ای  مذاکرات 
به  منوط  را  اسالمی  جمهوری  علیه 
هسته ای  فعالیت های  کردن  محدود 

تهران دانست.
اولیانوف  میخائیل  حال  همین  در 
در  وین  مذاکرات  در  روسیه  نماینده 
پالیسی«  »فارین  نشریه  با  مصاحبه 
و  روسیه  گفته  خارجی(  )سیاست 
را  اسالمی  جمهوری  مقامات  چین 
متقاعد کردند که از اصرار روی بعضی 

خواسته های حداکثری دست بردارد.
یکی از مسائلی که مسکو و پکن از 
مقامات رژیم ایران خواسته اند اینست 
باید فقط  که اصرار نکنند »مذاکرات 
نه  و  باشد  تحریم ها  لغو  بر  متمرکز 
موضوع فعالیت های اتمی!« باقری  کنی 
پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات گفته 
بود »مذاکره هسته ای نداریم و مذاکره 
او  تحریم هاست!«  لغو  سر  بر  فقط 
همچنین تٔاکید کرده بود که »باید همه 
تحریم ها از جمله تحریم های مرتبط با 
مسائل اتمی، تروریستی و حقوق بشر 

با هم لغو شود.«
اولیانوف همچنین می گوید: »مقامات 
جمهوری اسالمی قبول کردند مذاکره 
در  گرفته  صورت  توافقات  براساس 
در  برود.«  پیش  )ژوئن(  ماه  خرداد 
صورتی که حسین امیرعبداللهان وزیر 
معاونش  و  اسالمی  جمهوری  خارجه 

توافقات  بودند  گفته  ابتدا  باقری کنی 
قبلی  دور  شش  در  گرفته  صورت 
مذاکرات با تیم دولت قبل ]دولت حسن 
روحانی[ بوده و سیاست دولت جدید 

تغییر کرده است.
بر همین اساس بود که باقری  کنی 
ارائه داد و حتا  دو پیش نویس جدید 
پیش نویس های  غربی ها  شد  مدعی 
این  از  فراتر  پذیرفتند.  را  ایران  رژیم 
علی  باقری ادعا کرد که آمریکا دو اصل 
»راستی آزمایی«  و  دادن«  »تضمین 
برداشته شدن تحریم ها را نیز پذیرفته 

است!
میخائیل اولیانوف در توییت دیگری 
با  بار  داد که روز چهارشنبه دو  خبر 
رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات 
وین گفتگوی دوجانبه داشته است. او 
تٔاکید کرده برای رسیدن به راه حل های 

ملموس تر تالش می کنیم.
مالی  رابرت  که  حالیست  در  این 
که یکی از مدافعان سرسخت برجام و 
احیای آن است در اظهارات اخیر خود 
به شدت به جمهوری اسالمی تاخته و از 
جمله هشدار داده »محاسبات مقامات 
جمهوری اسالمی اشتباه است. آنها با 
همچنین  وی  می کنند«.  بازی  آتش 
گفت: »ما با یک معامله بدتر موافقت 
هسته ای  برنامه  ایران  زیرا  نمی کنیم 
بعضی  در  است.  داده  توسعه  را  خود 
که  است  رسیده  جایی  به  کار  موارد 
تالش برای احیای معامله مثل تالش 
خواهد  مرده  یک  کردن  زنده  جهت 
وزارت  در  ایران  امور  مسئول  بود«. 
کرده  تأکید  همچنین  آمریکا  خارجه 
ایران در سراسر  اقدامات  است: »باید 
منطقه را در آینده نه چندان دور مورد 
توجه قرار داد… این یک خطر دائمی 
خواهد بود مثل یک دیگ زودپزی که 
همیشه یک قدم یا یک اشتباه تا انفجار 

آن فاصله است«.
گفتنی است که در جریان دور هفتم 
تٔاثیر  روسیه  فشارهای  نیز  مذاکرات 
جمهوری  عقب نشینی  در  مستقیم 
اسالمی برای نصب دوربین های آژانس 
تٔاسیسات  در  اتمی  انرژی  بین المللی 

اتمی کرج داشت.
عقب نشینی های جمهوری اسالمی 
در وین در حالی صورت می گیرد که 
داده  هشدار  غربی ها  به  کنی  باقری  
وگرنه  کنید  لغو  را  »تحریم ها  بود 
خورد!«  خواهد  شکست  مذاکرات 
حسین امیرعبداللهیان نیز روز ششم 
ژوئن  »سند  بود  کرده  ادعا  دی ماه 
سند  به  و  گذاشتیم  کنار  را  )خرداد( 

جدید و مشترک رسیدیم!«
و  ها  عا د ا ین  ا ف  خال بر ما  ا
اسالمی،  جمهوری  زیاده خواهی های 
و  غربی  مقامات  گفته های  اساس  بر 
وی  که  اولیانوف  میخائیل  همچنین 
نیز از مدافعان سرسخت احیای برجام 
است، همه این سخنان »دیپلمات های 
انقالبی« توخالی بوده است! در جریان 
دور هفتم و هشتم مذاکرات غربی ها 
جمهوری  جدید  پیش نویس های 
غیرجدی  و  غیرمنطقی  را  اسالمی 
دانستند و هیچکدام را نپذیرفتند. آنها 
حتا جمهوری اسالمی را متهم کردند 
که با این کارها به دنبال وقت کشی برای 

توسعه فعالیت های اتمی است.
حاشیه  در  همچنین  اروپایی ها 
رژیم  به  امنیت  شورای  اخیر  نشست 
فروپاشی  بین  ایران هشدار دادند که 
برجام یا احیای آن باید یکی را انتخاب 
کنند. مقامات آمریکایی نیز به تهران 
پیام دادند که نمی پذیرند نمایندگان 
میز  پای  یکسو  از  اسالمی  جمهوری 
دیگر  سوی  از  و  بنشینند  مذاکره 
را  خود  اتمی  فعالیت های  همزمان 

پیش ببرند.

وزیر خارجه رژیم جمهوری اسالمی 
روز دوشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ در آغاز 
دور جدید مذاکرات وین پایتخت اتریش 
گفت: از مهم ترین موضوعات مورد بحث 
در این گفتگوها برای ما، برداشتن تحریم 
فروش نفت است و ایران باید بتواند بدون 
هیچگونه مشکلی نفت خود را صادر کند.

حسین امیرعبداللهیان به خبرنگاران 
ژوئن  سند  اسالمی  جمهوری  گفت: 
۲۰۲۱ )مذاکرات دور ششم دولت حسن 
روحانی( را کنار گذاشته و اسناد جدیدی 

را مطرح کرده است.
این ادعای امیرعبداللهیان در حالیست 
که کشورهای غربی چندی پیش اعالم 
کردند که رژیم ایران پذیرفته بر اساس 
توافق هایی که در دولت روحانی صورت 

گرفته، مذاکرات ادامه پیدا کند!
همچنین  امیرعبداللهیان  حسین 
گفت: مهم ترین مسئله این مذاکرات این 
است که باید بعد از فروش نفت، پول آن 
به صورت ارز به حساب های بانکی ایران 

واریز شود.
بتواند  باید  ایران  او اضافه کرده که 
در  که  اقتصادی  مزایای  تمام  از 
کند.  استفاده  شده،  پیش بینی  برجام 
امیرعبداللهیان نگفت که خود جمهوری 
اسالمی مفاد مهمی از برجام را زیر پا 
گذاشته و هربار نیز با همین نقض ها 
درباره غنی سازی اورانیوم و به کار گرفتن 
به  مدل جدید دست  سانتریفیوژهای 

تهدید می زند!
برجام  احیای  مذاکرات  هشتم  دور 

وزیر خارجه جمهوری اسالمی در آغاز مذاکرات وین:
مهم ترین خواست ما فروش نفت و ریختن پول آن به صورت ارز در 

حساب های بانکی ایران است!

روز دوشنبه ۲۷ دسامبر در وین شروع 
شده است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه رژیم جمهوری اسالمی در همین 
ارتباط گفته: سه کشور اروپایی طرف 
مذاکره به خوبی از انتظارات حکومت 

ایران اطالع دارند.
هفتم  دور  که  حالیست  در  این 
مذاکرات وین بعد از چندین ماه وقفه از 
سر گرفته شد. اما آن دور هم از هفدهم 

دسامبر دوباره متوقف گردید.
توافق  طرف  اروپایی  کشورهای 
هسته ای شامل بریتانیا، آلمان و فرانسه 
در بیانیه مشترکی دلیل توقف مذاکرات 

را درخواست رژیم ایران اعالم کردند و 
این کار حکومت والیت فقیه را حرکتی 
ناامیدکننده دانستند. علی باقری کنی 
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی اما 
با رد اینکه آنها خواهان توقف مذاکرات 
درخواست  فقط  ما  که  گفت  شده اند 

استراحت داشتیم!
به عقیده دیپلمات های غربی، فقط 
چند هفته به پایان اعتبار توافق ۲۰۱۵ 
برجام باقی مانده چون موقعیت هسته ای 
ایران در شرایطی است که دلیلی برای 

مذاکره باقی نمی گذارد.
اخیرا گفته  امیرعبداللهیان  حسین 
بود: اگر در مذاکرات پیش رو طرفین 

=نخست وزیر اسرائیل از 
خواست  جهانی  قدرت های 
مقابل  در  جدی تری  موضع 
رژیم ایران در مذاکرات وین 

داشته باشند.
وزیر خارجه رژیم جمهوری اسالمی 
در   ۲۰۲۱ دسامبر   ۲۸ سه شنبه  روز 
مورد گفتگوهای وین بر سر آنچه به 
گفت  شده  معروف  برجام«  »احیای 
این  در  شرکت کننده  کشورهای  که 
مذاکرات بر سر »موضوعات پرانتزی« 
این  در  ارائه شده  به دو سند  مربوط 
جلسات اختالف نظر دارند و در حال 

رایزنی هستند.
 : فزود ا للهیان  میرعبدا ا حسین 
جمهوری اسالمی در متن پیشنهادی 
در  را  مطالبی  مذاکرات،  این  به  خود 
دیگر  که  داده  قرار  پرانتز«  »داخل 

کشورها با آن مخالفت کرده اند.
او ادامه داد: دستیابی به یک توافق 
آینده  در  حاضران  همه  برای  خوب 
نزدیک، امکان پذیر است و گفتگوها در 

مسیر خوبی قرار دارد!
که  بود  گفته  قبال  امیرعبداللهیان 
در  مذاکرات  ششم  دوره  پیش نویس 
ماه ژوئن کنار گذاشته شده و مذاکره 
سند هایی  حاضر  حال  در  کنندگان 
»پانزدهم  و  »یکم دسامبر«  عنوان  با 

دسامبر« را پیش رو دارند.
بع  منا برخی  حال،  همین  در 
مذاکره  اگر  ند:  گفته ا دیپلماتیک 
کنندگان تا پایان ماه ژانویه به توافق 
دست پیدا نکنند، گفتگوهای بازگشت 
به توافق هسته ای )برجام(، پایان خواهد 
یافت و درواقع اگر ظرف چهار هفته 
توافقی حاصل نشود، به معنی آن است 

که توافقی در کار نخواهد بود.
این دیپلمات ها می گویند: نمایندگان 
رژیم ایران با جدیت در این مذاکرات 
آن  نفت  فروش  برای  و  دارند  حضور 
توجه  با  اما  می کنند.  تالش  کشور 
نمی دانیم  آنها  زیاده خواهی های  به 
خواست های دیگری را مطرح خواهند 

کرد یا نه.
 ۲۷ دوشنبه  روز  امیرعبداللهیان 
در  مذاکرات  هشتم  دور  که  دسامبر 
وین آغاز شد، این توقع را مطرح کرد 
که جمهوری اسالمی باید بتواند نفت 
را بدون هیچگونه مشکل و مخالفتی به 
فروش برساند و پول آن نیز به صورت 
جمهوری  بانکی  حساب های  در  ارز 

اسالمی وارد شود!
از سوی دیگر، روز سه شنبه نفتالی 
بنت نخست وزیر اسرائیل یادآور شد 
توافق  با  بنیادین  بطور  آویو  تل  که 
اسالمی  جمهوری  رژیم  با  هسته ای 
جهانی  قدرت های  اما  نیست  مخالف 
باید موضع محکم تری در رابطه با رژیم 

جمهوری اسالمی اتخاذ کنند.
ارتش  رادیو  با  مصاحبه  در  بنت 
کشور،  آن  ترجیح  گفت:  اسرائیل 
رویکردی » نتیجه محور« است. او ضمن 
انتقاد به سیاست های بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر پیشین اسرائیل افزود: ما 
رویکردی عملی در پیش گرفته ایم و 
برخالف دیگران به دنبال جنگیدن فقط 
به خاطر جنگیدن نیستیم. بلکه کوشش 

می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
مذاکرات  به  اشاره  با  بنت  نفتالی 
»احیای برجام« در وین گفت: مطمئنا 
به  نهایت  در  می تواند  خوب  توافقی 
آن  مولفه های  از  قطعا  ما  آید.  دست 
با  حاضر  حال  در  آیا  اما  داریم.  خبر 
روند کنونی می توان منتظر  به  توجه 

چنین اتفاقی بود؟ خیر! چرا که باید 
موضع بسیار جدی تری از سوی رهبران 

جهان اتخاذ شود.
بنت افزود که رژیم ایران کارت های 
بسیار ضعیفی در دست دارد. اما جهان 
طوری رفتار می کند که گویی جمهوری 
اسالمی از موضع قدرت در حال مذاکره 

است!
از سر گرفتن مذاکرات وین با تشدید 
تنش میان تهران و تل آویو همراه بوده 
و وزیر دفاع اسرائیل به ارتش این کشور 
دستور داده است تا »گزینه نظامی« را 

به گزینه عملی تبدیل کند.
یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل نیز 
روز دوشنبه از بنیامین نتانیاهو بابت 
اسرائیل  دولت  به  او  مکرر  حمالت 
این دولت درباره  در خصوص مواضع 
شدت  به  برجام«  »احیای  مذاکرات 

انتقاد کرد.
از سوی دیگر، نتانیاهو در مورد کنار 
آمدن دولت بنت- الپید با دولت جو 
بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده 
بر سر توافق هسته ای به شدت انتقاد 

کرده است.
او اوایل ماه دسامبر تأکید کرد که 
رژیم ایران و جامعه بین المللی، »دولت 
و  نگرفته  جدی  را  اسرائیل  ضعیف« 
توافق  احیای  علیه  آویو  تل  البیگری 

هسته ای را نادیده می گیرند.
ز  ا ا  خیر ا ئیل  ا سر ا نه های  رسا
برای  کشور  آن  ارتش  برنامه ریزی 
اتمی  برنامه  به  حمله  شبیه سازی 
ایران خبر داده اند.  جمهوری اسالمی 
همزمان خبرگزاری های وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی خبر رزمایش 
پنج روزه در جنوب ایران و شبیه سازی 
دیمونای  اتمی  تاسیسات  به  حمله 

اسرائیل را منتشر کردند.

وزیر خارجه جمهوری اسالمی:  
 در وین سرگرم مذاکره در مورد موضوعات 

»داخل پرانتز« هستیم!

مقابل بخواهند یک امتیاز بدهند و ده 
امتیاز بگیرند، جمهوری اسالمی زیر بار 

نخواهد رفت.
فوأد حسین وزیر خارجه عراق روز 
پنجشنبه گذشته در سفر به تهران تأکید 
کرد: منافع و مصالح عراق ایجاب می کند 
اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم که ایران و 
ایاالت متحده دور یک میز بنشینند. 
ما خواهان مذاکرات مستقیم تهران و 

واشنگتن هستیم.
او افزود: این موضوع را به دولت آمریکا 
نیز گفته ایم. به وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی هم در نیویورک گفتم که بهتر 
است با آمریکا بطور مستقیم صحبت کنید.

نشست دو جانبه علی باقری کنی و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین
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منوچهر 
آریانپور 

فرهنگ نویس 
مشهور 

در آمریکا 
درگذشت

آریانپور  منوچهر  =دکتر 
فرهنگ نویس،  کاشانی 
عضو هیئت علمی دانشگاه 
مدیران  و  بنیانگذاران  از  و 
روز  ترجمه  عالی  مدرسه 
دوشنبه ششم دی ماه 1400 
در سن 9۲ سالگی در آمریکا 

درگذشت.
تألیف  با  عمدتا  =او 
پیشرو  گسترده   »فرهنگ 
لغت نامه های  که  آریانپور« 
و  انگلیسی  به  فارسی 
است،  فارسی  به  انگلیسی 
شناخته  عمومی  افکار  در 

می شود.
در  آریانپور  =دکتر 
آمریکا  ُکلرادو  دانشگاه 

و  فوق لیسانس  مدرک 
رشته  در  دکترا  دانشنامه 
انگلیسی  ادبیات  و  زبان 

دریافت نمود.
مترجم،  نپور  یا ر آ منوچهر  دکتر 
فرهنگ نویس و از بنیانگذاران و مدیران 
مدرسه عالی ترجمه در سن ۹۲ سالگی 
منوچهر  درگذشت.دکتر  آمریکا  در 
عضو  فرهنگ نویس،  کاشانی  آریانپور 
هیئت علمی دانشگاه و از بنیانگذاران و 
مدیران مدرسه عالی ترجمه روز دوشنبه 
ششم دی ماه ۱4۰۰ در سن ۹۲ سالگی 

در آمریکا درگذشت.
گسترده   »فرهنگ  تألیف  با  عمدتا  او 
پیشرو آریانپور« که لغت نامه های فارسی 
به انگلیسی و انگلیسی به فارسی است، 

در افکار عمومی شناخته می شود.
آریانپور روز ۷ شهریور ۱3۰۸ در کاشان 
به دنیا آمد و تحصیالت متوسطه خود را 

انتشار دیجیتال کتاب های نفیس و نایاب به زبان 
فارسی توسط کتابخانه کنگره آمریکا

ایاالت  کنگره  =کتابخانه 
تازگی  به  آمریکا  متحده 
از  را  خود  مجموعه ی 
به  نایاب  خطی  نسخه های 
زبان فارسی، کتاب های چاپ 
سنگی و چاپی در وبسایت 
خود بطور رایگان در اختیار 

عالقمندان قرار داده است.
حکمای  =»تاریخ 
حضرت  هبوط  از  متقدمین 
آدم تا بوجود آمدن حضرت 
خورشید  عیسی«،»تواریخ 
جهان«، »مایۀ دانش عالئی 
العالی«،  بحکمۀ  مشهور 
»اخالق  الرمل«،  »مصداق 
یک  »یادداشت  محسنی«، 
قطب  »تاریخ  مسافر«، 
مه  حتنا سیا « ، » هیه شا
علوی«.  خسرو  ناصر 
و  »پادشاهنامه« 
از  »عجایب المخلوقات« 
کتاب ها و نسخه های خطی 
مجموعه  این  در  که  است 
در اختیار عموم قرار گرفته 

است.
از  بخشی  آمریکا  کنگره  کتابخانه 
کتاب های نفیس و نایاب زبان فارسی 
وبسایت   روی  دیجیتال  صورت  به  را 

خود در اختیار عموم قرار داده است.
متحده  ایاالت  کنگره  کتابخانه 
آمریکا به تازگی مجموعه ی خود را از 
نسخه های خطی نایاب به زبان فارسی، 
کتاب های چاپ سنگی و چاپی را در 
اختیار  در  رایگان  بطور  وبسایت خود 

عالقمندان قرار داده است.
نسخه های  کردن  دیجیتال  طرح 

سال  در  فارسی  کتاب های  خطی 
دینوری  هیراد  نظر  تحت   ،۱3۹۵
کتابخانه  فارسی  زبان  بخش  کتابدار 

کنگره آغاز شد.
بخش عمده ی این نسخه های خطی 
فارسی  سنگی  چاپ  کتاب های  و 
کرکور  توسط  میالدی   3۰ دهه  در 
آثار هنری دوره  میناسیان کارشناس 
در  موسساتی  با  همکاری  با  اسالمی 
از  حراج هایی  و  پاریس  و  نیویورک 
کتابخانه  برای  کریستیز  حراج  جمله 

تهیه شده است.
کتاب ها  که  خانواده هایی  همچنین 
و نسخه های نفیس به زبان فارسی را 
به ارث برده اند و پیش از جنگ جهانی 
بودند،  اروپا  یا  متحده  ایاالت  در  دوم 
یک بخشی از این کتابخانه را تکمیل 

و این آثار را به کتابخانه اهدا کرده اند.
شده،  گردآوری  مجموعه ی  در 
کتاب های  و  سنگی  چاپ  کتاب  یک 
این  اغلب  ولی  دارد  وجود  اول  چاپ 
و  دارند  ادبی  و  تاریخی  محتوای  آثار 
و  کالسیک  شعرهای  از  گلچین هایی 
کمتر شناخته شده با تزئیناتی از جمله 
و  مینیاتور  و  خوشنویسی  تذهیب، 

آرایش زیبا صفحات نیز هستند.
شده  تذهیب  کتاب های  از  تعدادی 
بر  عالوه  که  است  چندزبانه  آثاری 
فارسی بخش هایی به زبان عربی و ترکی 
ادبیات  و  فلسفه  دین،  علم،  مورد  در 
نیز دارد و برخی دیگر نیز کتاب های 
است. قرآن  جمله  از  ادیان  مقدس 

از هبوط  »تاریخ حکمای متقدمین 
آمدن حضرت  بوجود  تا  آدم  حضرت 
جهان«،  خورشید  عیسی«،»تواریخ 
بحکمه  مشهور  عالئی  دانش  »مایۀ 
»اخالق  الرمل«،  »مصداق  العالی«، 
مسافر«،  یک  »یادداشت  محسنی«، 
شاهیه«،»سیاحتنامه  قطب  »تاریخ 
»پادشاهنامه«  علوی«.  خسرو  ناصر 

و  کتاب ها  از  »عجایب المخلوقات«  و 
این  در  که  است  خطی  نسخه های 
مجموعه در اختیار عموم قرار گرفته 

است.
ایاالت  گنگره  کتابخانه  خاور  بخش 
متحده آمریکا، بیش از 4۰ نمونه از این 
کتاب های خطی و چاپ سنگی کمیاب 
فارسی را برای اولین  بار در نمایشگاه 
سال  در  فارسی«  کتاب  سال  »هزار 

۲۰۱4 به نمایش گذاشت.
دارای ۱۶۹  هم اکنون  کتابخانه  این 
نسخه خطی، نسخه سنجی و چاپ اول 
است که به مرور به صورت دیجیتال در 

وبسایت خود قرار خواهد داد.
امروز  تا  از قرن دهم هجری قمری 
زبان فارسی به زبان فرهنگی منطقه ی 
بزرگی از غرب آسیا تا آسیای مرکزی و 
جنوبی تبدیل شده و زبان مادری مردم 
ایران، افغانستان، تاجیکستان و برخی 
از مناطق آسیای مرکزی و جنوبی و 

قفقاز است.
تهیه  و  کردن  دیجیتال  پروژه 
کتاب های کمیاب فارسی در راستای 
اهمیت جهان وطنی بودن زبان فارسی 

و گسترش آن انجام می شود.

در اصفهان، آبادان، مشهد و تهران طی 
زبان  تهران رشته  دانشگاه  او در  کرد. 
و  کرد  تحصیل  را  انگلیسی  ادبیات  و 
سپس در دانشگاه ُکلرادو آمریکا مدرک 
فوق لیسانس و دانشنامه دکترا در رشته 

زبان و ادبیات انگلیسی دریافت نمود.
در  ایران  به  بازگشت  از  پس  آریانپور 
۱33۷، رئیس دارالترجمه بانک توسعه 
در  همزمان  و  شد  معدن  و  صنعت 
دانشسرای عالی به عنوان استادیار به 
تدریس پرداخت. آریانپور از اواخر دهه 
4۰ خورشیدی تا انقالب ۵۷، قائم مقام 
و استاد مدرسه عالی ترجمه بود. وی 
پس از انقالب به آمریکا مهاجرت کرد 
و در دانشگاه بوناویستا به تدریس زبان 
و ادبیات انگلیسی پرداخت و در ۱۹۹۵ 
بازنشسته شد. از آن به بعد ساکن شهر 
سان  دیه گو شد و کار فرهنگ نویسی را 
ادامه داد. او عضو انجمن استادان دانشگاه 

آمریکا )AAUP( بود.
آریانپور در سال ۱3۷۸ کل اموال موروثی 
خاندان آریانپور کاشانی را به دانشگاه 
کاشان هدیه کرد. همچنین حق  تألیف 
کتاب های خود را پس از مرگ به این 

دانشگاه واگذار نمود.
برخی از آثار منوچهر آریانپور عبارتند از 
ـ فارسی  فرهنگ پیشرو آریانپور انگلیسی 

)۱ جلدی، ۱3۷۷(،
با  )۶ جلدی،  آریانپور  پیشرو  فرهنگ 
 ،)۱3۷۷ دلگشایی،  بهرام  همکاری 
آریانپور  پیشرو  زودآموز  فرهنگ 
دانشگاهی  فرهنگ گسترده   ،) ۱3۷۸(
 ،)۱3۷۹ )۲جلدی،  آریانپور  پیشرو 
فرهنگ هدیه پیشرو آریانپور )۱3۷۹(، 
فرهنگ همراه پیشرو آریانپور )۱3۷۸( و 
فرهنگ همسفر پیشرو آریانپور )۱3۷۸(.

منوچهر آریانپور

=وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری ۲5 آذرماه از ثبت 
جهانی »خوشنویسی ایران« 
جهانی  آثار  فهرست  در 
با  که  داده  خبر  یونسکو 
واکنش های منفی هنرمندان 
خوشنویسی روبرو شده زیرا 
دروغین  ادعای  یک  را  آن 

می دانند.
ایران«  »خوشنویسی  جهانی  ثبت 
در  فرهنگی  میراث  وزارت  توسط 
یونسکو تنها یک گزارش عملکرد انجمن 
خوشنویسان در 4۰ سال گذشته بوده 

است.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
۲۵ آذرماه از ثبت جهانی »خوشنویسی 
ایران« در فهرست آثار جهانی یونسکو 
واکنش های منفی  با  بود که  داه  خبر 
هنرمندان خوشنویسی روبرو شده که 

آن را یک ادعای دروغین می دانند.
این وزارتخانه که پرونده خوشنویسی 
ایران را به اسم »برنامه ملی پاسداری 
ایران«  در  سنتی خوشنویسی  هنر  از 
در بخش »برنامه های خوب پاسداری« 
گونه ای  به  نموده،  ثبت  یونسکو  در 
اطالع رسانی کرده که گویا »خوشنویسی 
ایران« به ثبت جهانی رسیده است.در 
عوض اما ترکیه پرونده اش را با عنوان 
»خوشنویسی سنتی در هنر اسالمی در 
ترکیه« ارائه داده و در بخش »میراث 
ُمعرف ناملموس« نیز به ثبت رسانده 
آذر   ۱3 فرهنگی  میراث  است.وزارت 

ثبت 
»خوشنویسی 

ایران« در 
فهرست میراث 
جهانی یونسکو 

دروغ بود!
ملی  »برنامه  پرونده  ارسال  از   ۱4۰۰
پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در 
کمیته  جلسه  شانزدهمین  به  ایران« 
محافظت از میراث فرهنگی ناملموس 

در سازمان یونسکو در پاریس خبر داد.
همزمان ترکیه پرونده  »خوشنویسی 
سنتی در هنر اسالمی در ترکیه« و ۱۶ 
کشور عربی را با عنواِن »خوشنویسی 
ارائه  و شیوه ها«  مهارت  دانش،  عربی، 

کرد که همگی ثبت شدند.
استاد  قلیچ خانی  حمیدرضا  حاال 
وزارت  آنچه  می گوید،  خوشنویسی 
میراث فرهنگی ثبت کرده، در بخش 
و  است  پاسداری  خوب  برنامه های 
محتوایش گزارش و شرح کار انجمن 
اخیر  سال  طول 4۰  در  خوشنویسان 
است  خوشنویسی  آموزش  حوزه  در 
میراث  عنوان  به  ایران  و خوشنویسی 
استاد  است.این  نرسیده  ثبت  به 
که  گفته  رابطه  این  در  خوشنویسی 
»درواقع این تنها پرونده ای است که در 
آن گفته اند ما در این 4۰ سال، 3۰۰ 
شعبه زده ایم و نمی دانم 4۰ هزار نفر 
آمده و دوره عالی را نزد ما گذرانده اند و 

ما به این هنر اهمیت داده ایم!«
کارکرد  فاقد  و  ابتر  را  پرونده   این  او 
دانست و  افزود که »چه بسا اگر تمرکز را 
بر ثبِت به عنوان مثال میرعلی تبریزی، 
واضع خط نستعلیق می گذاشتند گامی 
خطوط  ثبت  مسیر  در  موثرتر  بسیار 
ایرانی تعلیق، نستعلیق و شکسته در 

یونسکو بود.«
قلیچ خانی پیشنهاد ثبت سریع خطوط 
ایرانی شامل تعلیق، نستعلیق و شکسته 

را داده و افزوده است »چون کشورهای 
دیگر پیش از آنکه ما دست بجنبانیم این 
کار را انجام خواهند داد« چنانکه پیش از 
این نیز ترکیه پیش دستی کرد و کاغذ ابر 
و باد ابداع ایران و هند را به نام این کشور 
استاد خوشنویسی  ثبت رساند.این  به 
عمل میراث فرهنگی را فرصت سوزی 
خواند که در مقایسه با عملکرد ترکیه 
ناملموس«  معروف  »میراث  ثبت  در 
به عنوان »خوشنویسی سنتی در هنر 
اسالمی در ترکیه« نیز »سوء مدیریت و 
بی توجهی مدیران« جمهوری اسالمی را 

می توان دید.
خبر  »این  اینکه  بیان  با  قلیچ خانی 
مبارک  و  میمون  و  بزرگ  چندان 
اگر  اتفاق  »این  که  گفت  نیست« 
نمی افتاد هم نمی افتاد و چیزی نیست 

که چشم اندازی ایجاد کند«.
رئیس  و  پاسدار  ضرغامی  عزت اهلل 
سابق صداوسیمای جمهوری اسالمی 
در دولت جدید، وزارت میراث فرهنگی 
در  و  می کند  اداره  را  گردشگری  و 
طول این مدت کوتاه با ابراز سخنانی 
که نشانگر بی توجهی و حتا  عناد او 
ایران  تاریخی  و  فرهنگی  میراث  به 
است، انتقادهای جدی به او شده است. 
نظر  به  دروغین  ثبت  این  با  اکنون 
می رسد، ضرغامی از تجریبات خود در 
صداوسیمای  در  دروغ پردازی  دهه ها 
وزارتخانه  این  در  اسالمی  جمهوری 
نیز سود می برد تا به تخریب وسیع و 
گسترده ی میراث فرهنگی و هدر رفتن 
فرصت های ثبت میراث تاریخ کهن و 

پربار ایران بپردازد.

خواننده  صالحی  =توماج 
 1400 شهریورماه  که  رپ 
در  بود،  شده  بازداشت 
تاریخ  که  اعالم کرد  توئیتر 
شده  مشخص  وی  دادگاه  
بعد  روز   4 دی ماه   ۲۲« و 
در   »75۲ پرواز  سالگرد  از 
شاهین شهر  انقالب  دادگاه 

اصفهان برگزار می شود.
وبسایت  که  =آنطور 
»هرانا«  بشری  حقوق 
دادگاه،  ابالغیه   در  نوشته، 
اتهامات »تبلیغ علیه نظام« 
و »توهین به رهبری« به این 

رپر وارد شده است.
آزادی  از  پس  =توماج 
نیز چند قطعه رپ از جمله 
منتشر  مضمون  این  با 
نمی رود،  ایران  از  که  کرد 
باج  نمی گیرد،  رشوه 
به  و  ندارد  قیمت  نمی دهد، 
که  بگویند  پرستوهایشان 
عشوه نیایند و اینکه تانک 

زرهی دنده عقب ندارد. 
توماج صالحی خواننده رپ در توئیتر 
به  رسیدگی  دادگاه  که  کرد  اعالم 
اتهام  به  دی ماه  روز ۲۲  وی  اتهامات  

»تبلیغ علیه نظام« برگزار می شود.
توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
که شهریورماه بازداشت شده بود، در 
توئیتر اعالم کرد که تاریخ دادگاه اش 
مشخص شده و »۲۲ دی ماه 4 روز بعد 
از سالگرد پرواز ۷۵۲« در دادگاه انقالب 

شاهین شهر اصفهان برگزار می شود.
او در توئیت دیگری گفته که »تبلیغ 
علیه نظام« یکی از اتهاماتی است که به 

وارد کرده اند.
بشری  حقوق  وبسایت  که  آنطور 
دادگاه،  ابالغیه   در  نوشته،  »هرانا« 
اتهامات »تبلیغ علیه نظام« و »توهین 
به رهبری« به این رپر وارد شده است. 
به  مردم  »تحریک  اتهام  از  پیشتر  او 

جنگ و کشتار« تبرئه شده بود.
توماج صالحی در واکنش به برگزاری 
این دادگاه نوشت: »معلومه که دادگاه 
دیشب ام  حتا  نظرم  به  دارد،  استرس 

نخوابیده قاضی«.

شهریور   ۲۱ روز  رپ  خواننده  این 
در  امنیتی  مأموران  توسط   ۱4۰۰
اصفهان بازداشت و پس از اعتراضات 
گسترده ی افکار عمومی چندی بعد روز 
سه شنبه 3۰ شهریورماه با قرار کفالت 
از زندان مرکزی اصفهان موقتا آزاد شد.
توماج پس از آزادی نیز چند قطعه 
رپ از جمله با این مضمون منتشر کرد 

دادگاه توماج صالحی ۲۲ دی ماه برگزار می شود؛ 
توماج: دیشب قاضی نخوابیده!

که از ایران نمی رود، رشوه نمی گیرد، 
به  و  ندارد  قیمت  نمی دهد،  باج 
پرستوهایشان بگویند که عشوه نیایند 

و اینکه تانک زرهی دنده عقب ندارد.
بازداشت او موج گسترده ای از اعتراض 
افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری 
را به دنبال داشت که خواستار آزادی 
فوری او به عنوان یک هنرمند مردمی 
شدند که در آثارش صدای مردم ایران 
و حقوق انسانی آنها را بازتاب می دهد.

اعتراضی »سوراخ موش«،  ترانه های 
از ساخته های  »ترکمنچای« و »انار« 
او بسیار شناخته شده است. مضمون 
اعتراضات  درباره ی  وی  آثار  اصلی 
مردم ایران، اعتصابات کارگری، اعدام  
سیاسی،  و  اقتصادی  فساد  زندان،  و 
و  ماله کشان  و  اصالح طلبان  مواضع 
با  ساله   ۲۵ قرارداد  نظام،  البیگران 
بی اعتنایی  چین، خودکشی کودکان، 
و  جامعه   وضعیت  به  هنرمندان 
مشکالت  کلی  بطور  و  سکوت شان 
مردم ایران است که آنها را به سبک 

رپ ساخته و اجرا می کند.

به  اعتراضی  رپ  خواننده  توماج 
قرار کفالت آزاد شده است
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سروش ایزدی در گفتگو با کیهان لندن:
 هر جا توانسته ام با زنان و مادران ایران هم صدا شده و خوانده ام…

۱۷ ادامه در صفحه

به  عالقه  وجود  =»با 
و  کشاورزی  رشته های 
دوستان  تشویق  با  ادبیات 
و خانواده، رشته پزشکی را 
نفر  هزار  کردم. 13  انتخاب 
در کنکور سراسری آن سال 
شرکت کردند و من نفر 3۲ 

شدم.«
دوران  مطلوبی  =سوسن 
کودکان  پزشکی  تخصصی 
تهران  بیمارستان های  در 
دعوت  به  که  می گذراند  را 
برنامه  به  ابتهاج  هوشنگ 
رادیو رفت  »گلچین هفته« 
کرد.  اجرا  ترانه  چندین  و 
ابتهاج  که  بود  زمان  همان 
ایزدی«  نام هنری »سروش 

را برای او انتخاب کرد.
ارشاد  وزارت  طرف  =»از 
من  به  بار  چند  اسالمی 
پیشنهاد  و  زدند  زنگ 
ایران  در  و  بیایم  که  دادند 
من  کنم.  برگزار  کنسرت 
به  گفتم کنسرت می گذارم 
روسری  بدون  اینکه  شرط 
مرد  و  زن  برای  صحنه  در 
در  که  لباس  همین  با  و 
می پوشم  کنسرت هایم 
بودم  رفته  اگر  بخوانم. 
قبول  را  آنها  شرایط  و 
شاید  اینجا  در  بودم  کرده 
موفق تر می بودم و در ایران 
ولی  می شدم  شناخته تر 
قبول نکردم به خاطر همین 
یک تکه پارچه که به اجبار 

باید بر سر بگذاریم!«
همیشه  زنان  =»حضور 
اعتراضات بسیار  در تمامی 
ستایش  قابل  و  چشمگیر 
بوده؛ من در مقابل آنها سر 
برای  می آورم،  فرود  تعظیم 
حمایت از زنان و اعتراضات 
آهنگ  چندین  مردم 
هروقت  و  کرده ام...  اجرا 
برپا  اینجا  در  تظاهراتی 
و  می کنم  شرکت  می شود 
این ترانه ها را اجرا می کنم.«

سوسن  دکتر  نوردستروم -  فیروزه 
مطلوبی با نام هنری »سروش ایزدی« 
خواننده موسیقی سنتی ایرانی ساکن 
وین است. او زاده ۱۷ اردیبهشت ۱3۲۶ 
در خانه شماره ۱۶۰ خیابان فخرآباد 

تهران است.
مادرش خانه دار بود و خطی خوش و 
ترانه های  او  داشت،  دلنشین  صدایی 
زیبایش  صدای  با  را  قمر  و  روح انگیز 
می خواند و پدرش که کارمند عالی رتبه 
وزارت دارایی و از شاگردان استاد علی 
تار مادر  نواختن  با  بود  اکبر شهنازی 
سوسن را همراهی می کرد. دایی بزرگ 
سوسن و همسرش نیز در نواختن تار 

مهارت داشتند.
در  پدر دکتر سوسن مطلوبی  و  مادر 
خود  فرزند   ۷ مشوق  وهنر  علم  راه 
بودند. خواهران این هنرمند در مشاغل 
فرهنگی و برادرانش پزشک و مهندس 
دهلوی  و  صبا  استاد  شاگردان  از  و 
بودند و آکاردئون، تنبک، ویولون و تار 

می نواختند.
دکتر مطلوبی در گفتگو با کیهان لندن 
از چگونگی ورود به برنامه کودک رادیو 
به عنوان نخستین گوینده کودک این 
برنامه می گوید: »۸ ساله بودم که یک 
و  مشهور  گوینده  عاطفی  مولود  روز 
تازه  که  رادیو  کودک  برنامه  محبوب 
دعوت  کودکان  از  بود  شده  تاسیس 
کرد که برای خواندن با آنها همکاری 
کنند. من با پدرم به ساختمان رادیو در 
میدان ارگ رفتیم. آنجا آقای پیرنیا که 
سرپرست برنامه کودک و مدیر برنامه 
از من گرفت و  گلها بود، آزمون صدا 
صدایم پذیرفته شد. یکی از ترانه های 
فرهنگ  دکتر  برادرم  را  دلکش  خانم 
مطلوبی با یک شعر کودکانه تغییر داد 
و من خواندم. بعد از من بیژن پیرنیا 

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زاده

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

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

پسر استاد پیرنیا گوینده شد و بعدها 
سیما بینا، فرزاد سوادکوهی، آلیس و 
بودند  بزرگتر  من  از  که  عهدیه  و  بال 
آمدند و خواننده برنامه کودک شدند. 
من هم چند سال در برنامه کودک آواز 
می خواندم و در جشن های مختلفی که 
جمعه ها در سینما برای بچه ها برگزار 
می شد برنامه اجرا می کردم. ده یازده 
ساله بودم که پدرم برای تکمیل آواز از 
استاد رضا وهدانی دعوت کرد و ایشان 
به من و خواهر بزرگترم در منزل تعلیم 
آواز می داد. بعد از چند سال همزمان 
به دبیرستان و هنرستان آزاد موسیقی 

ملی رفتم.«
این هنرمند روزها به دبیرستان و شب ها 
به هنرستان آزاد موسیقی می رفت و در 
۱۸سالگی دوره دبیرستان و هنرستان را 

همزمان به پایان رساند.
»من  می دهد:  ادامه  ایزدی  سروش 
تحصیلی  سال  پایان  جشن های  در 
آقای  زنده یاد  حضور  در  هنرستان 
هنرستان  ارکستر  با  پهلبد  مهرداد 
می خواندم. وی از من دعوت کرد که 
به اداره هنرهای زیبای کشور بروم و 
در برنامه های تلویزیون شرکت کنم. در 
نخستین شب اجرای زنده در تلویزیون 
و  فرهنگ  ارکستر  با  سالگی   ۱۸ در 
هنر به سرپرستی زنده یاد استاد فرامرز 
پایور، ترانه معروف »امان از این دل« 
ساخته زنده یاد استاد محمدعلی امیر 
به  که  بعد  روز  کردم؛  اجرا  را  جاهد 
جلوی  جاهد  استاد  رفتم،  هنرستان 
اساتید هنرستان و پدرم پیشانی ام را 
بوسید و گفت »دخترم امشب قمر را 

برام زنده کردی!«
سوسن  سالگی   ۱۸ دوران  همان  در 
مطلوبی در تلویزیون ملی اجرای زنده 
داشت و بجز گروه استاد پایور با چند 
گروه از جمله گروه بانوان در تلویزیون 

برنامه اجرا می کرد.
او ادامه می دهد: »ولی در هنرهای زیبا 
ادامه ندادم و به سراغ کنکور رفتم؛ با 
وجود عالقه به رشته های کشاورزی و 
خانواده،  و  دوستان  تشویق  با  ادبیات 
رشته پزشکی را انتخاب کردم. ۱3 هزار 
نفر در کنکور سراسری آن سال شرکت 
بنابراین  شدم.   3۲ نفر  من  و  کردند 
همه مرا تشویق کردند و من از روی 
کنجکاوی تحصیل در رشته پزشکی را 
آغاز کردم در حالی که به ادبیات فارسی 
و کشاورزی عالقه داشتم. در دانشگاه با 
ارکستر دانشگاه، جشن ها و فوق برنامه 
دانشگاه همکاری داشتم و به دانشجوها 
آواز آموزش می دادم و در آزمون های 

اردوگاه رامسر نیز شرکت می کردم.«
سوسن مطلوبی دوران تخصصی پزشکی 
را  تهران  بیمارستان های  در  کودکان 
می گذراند که به دعوت هوشنگ ابتهاج 
به برنامه »گلچین هفته« رادیو رفت و 
چندین ترانه اجرا کرد. همان زمان بود 
که ابتهاج نام هنری »سروش ایزدی« 

را برای او انتخاب کرد.
از  پس  سال  سه  که  ایزدی  سروش 
وقوع انقالب اسالمی به مقصد اتریش 
از ایران خارج شد می گوید: »کار کردن 
در خارج از کشور نیز مشکالت خود را 
دارد؛ در اینجا دولت و سازمانی نیست 
که از هنرمندانی مانند ما حمایت کند؛ 
به  که  سختی  بسیار  شرایط  در  باید 
سبب مهاجرت پیش آمده بود، دوری 
از خانواده، جدا شدن از سرزمین و خانه 
مادری و دلتنگی های پیامدش، زندگی 
در محیط نامأنوس با تفاوت فرهنگی و 
زبان بیگانه، شرایط آب و هوا، مشکالت 

زندگی و… کار می کردم.«
او درباره دالیل خروج از ایران می گوید: 
»در سال ۱3۵۷ مدرک پزشکی تخصص 
کودکان را از وزارت علوم دریافت کردم 

را  شرایط  ولی  کردم  کار  مدتی  و 
به خصوص  کنم  تحمل  نمی توانستم 
بیمارستان  در  را.  روسری  پوشیدن 
کودکان  متخصص  عنوان  به  بوعلی 
ریاست  اینکه  وجود  با  می کردم،  کار 
بخش کودکان به من پیشنهاد شد اما 
نمی توانستم با آن شرایط کنار بیایم و 
قبول نکردم. چند بار شاهد برخوردهای 
انجمن اسالمی بیمارستان بوعلی با کادر 
درمانی بر سر حجاب بودم. یکبار هم 
دخترم پنجساله بود او را برای ثبت نام 
به کودکستان بردم، مدیر کودکستان 
گفت برایش یک مقنعه بدوزید! گفتم 
هنوز ۹ سالش نشده؛ گفت اینها از حاال 
کنند! چنین  عادت  تا  کنند  باید سر 
شرایطی ماندن در ایران را برایم غیرقابل 

تحمل می کرد.«
در سال های پیش از انقالب اسالمی

این هنرمند با وجود تمام سختی های 
مهاجرت در سال های ۱۹۸3 تا ۱۹۸۵ 
برگزار  را  خود  کنسرت های  نخستین 
کرد: »با خواست و نیروی فوق العاده و 
عشق به هنر ایران و تعهد و مسئولیت 
خودم، سعی کردم کنسرت برگزار کنم 
و روی صحنه بمانم تا پلی باشم بین 
گذشته و آینده زن در موسیقی اصیل 

ایران و چنین هم شد.«
یکی از سی دی های سروش ایزدی به 
فرانسه  در   AVIDIS کمپانی  دعوت 
لوموند  روزنامه  سوی  از  و  شد  تهیه 
را  استثنایی  موزیک  مدال  پاریس 

دریافت کرد.
سروش  ایزدی در ادامه گفتگو با کیهان 
لندن به پاکسازی های سیاسی-  عقیدتی 
در همه عرصه ها از جمله در حوزه هنر و 
خانه نشینی بسیاری از هنرمندان پس از 
وقوع انقالب اسالمی اشاره می کند: »در 
ابتدا موسیقی زیر سوال و تحریم بود و نه 
تنها خوانندگان زن بلکه آقایان هنرمند 
نیز به دلیل اینکه در جرگه باند یک 
عده قرار نداشتند مجبور به خانه نشینی 
بنان،  استاد  چون  هنرمندانی  شدند. 
ایرج،  فاخته ای، محمودی خوانساری، 
گلپا، صدای تمام این اساتید قدیمی را 
کنار گذاشتند! حتا بچه های هنرستان 
بودند  فعال  رادیو  ارکسترهای  در  که 
خانه نشین شده و بعضی ها دق کردند.«

به گفته سروش ایزدی، آنزمان این باند 
حکومتی چنان قدرتی داشت که ریشه 
از بیخ و بن َکند: »زندگی  دیگران را 
و  پاشیدند  از هم  را  استاد مشکاتیان 
خانه نشین و دق مرگش کردند، ایرج 
بسطامی که صدای بسیار زیبایی داشت 
را خانه نشین کردند؛ کاری کردند که از 
تهران به بم فرار کرد و در زلزله زیر آوار 
ماند. اگر کسی در این باند نبود اجازه 

فعالیت نداشت. «
آمد  و  رفت  به  اشاره  با  هنرمند  این 
به  نوازندگان  و  هنرمندان  از  بسیاری 
ایران در دوران ریاست حجت االسالم 
جمهوری  دولت  بر  خاتمی  محمد 
طرف  »از  می دهد:  توضیح  اسالمی 
به من  بار  اسالمی چند  ارشاد  وزارت 
زنگ زدند و پیشنهاد دادند که بیایم 
من  کنم.  برگزار  کنسرت  ایران  در  و 
گفتم کنسرت می گذارم به شرط اینکه 
بدون روسری در صحنه برای زن و مرد 
و با همین لباس که در کنسرت هایم 
می پوشم بخوانم. اگر رفته بودم و شرایط 
آنها را قبول کرده بودم در اینجا شاید 
موفق تر می بودم و در ایران شناخته تر 
خاطر  به  نکردم  قبول  ولی  می شدم 
همین یک تکه پارچه که به اجبار باید 

بر سر بگذاریم!«
از او می پرسم زنان ایران با وجود خفقان 
و سانسور صدایشان در فضای عمومی تا 
چه اندازه توانسته اند در عرصه موسیقی 

جایگاهی به دست بیاورند؟

می گوید: »این زنان را ستایش می کنم 
ولی  نیست  باز  برایشان  راه  اینکه  با 
می گیرند،  یاد  و  می روند  امیدوارند، 
روحی  سالمت  برای  اول  وهله  در 
خودشان مناسب است ولی شاید برای 
دل خودشان می خوانند چون می دانند 
مجامع  در  خواندن  آواز  برای  امکانی 

عمومی ندارند.«
می پرسم آیا آواز خواندن زنان و دختران 
در شبکه های مجازی برای شناساندن 

آنها کافیست؟
پاسخ می دهد: »البته که کافی نیست! 
یک هنرمند باید با مردم روی صحنه 
روبرو شود، کنسرت برگزار کند، من در 
استودیو خواننده نشدم، هر جا بگویید 
همین  من  صدای  می خوانم،  بخوانم 
کارهایم  ضبط  از  که  است  صدایی 
یک صداهایی هست  ولی  می شنوید، 
اگر  می شود؛  ساخته  استودیو  در  که 
به یکی از این افراد بگویید همین االن 
فی البداهه بخواند یا نمی تواند یا صدایش 
با صدایی که  برابر متفاوت است  صد 
از  کرده.  منتشر  مجازی  فضای  در 
طرفی گاهی ویدئوهایی از دختران و 
زنانی می بینیم که در فضاهای عمومی 
بین مردم آواز می خوانند، این اجراها 
و  خواندن  دقیقه  چند  ندارند،  تداوم 
کف زدن برایشان آینده ای را تضمین 
نمی کند، یعنی بیشتر از این نمی توانند 
انجام دهند، نه ارکستری هست و نه 
آهنگسازی که برایشان آهنگ جدیدی 
را  آواز  یک  نمی توان  همیشه  بسازد، 
که  زیبایی  صداهای  چه  کرد.  تکرار 
جسته و گریخته می شنویم اما به جایی 

راه پیدا نکرده اند.«
سروش ایزدی با اشاره به اینکه حضور 
چشمگیر زنان از همان روزهای نخست 
پیروزی انقالب اسالمی چه در اعتراض 
به حجاب اجباری و چه در جنبش های 
زنان، دانشجویی، کارگری و اعتراض های 
معلمان و بازنشستگان، همواره حکومت 
تاکید  است  انداخته  وحشت  به  را 
در  همیشه  زنان  »حضور  می کند: 
و  چشمگیر  بسیار  اعتراضات  تمامی 
قابل ستایش بوده؛ من در مقابل آنها 
سر تعظیم فرود می آورم، برای حمایت 
چندین  مردم  اعتراضات  و  زنان  از 
نام  به  ترانه ای  کرده ام،  اجرا  آهنگ 
فرصت  سعید  ساخته های  از  »بیداد« 
ستایشی  آزاد  نوین  خسرو  سروده  و 
است از زنان و مردانی که در ایران به 
مقابله با نابرابری ها و ستم حاکمیت بپا 
از  نیز  »خیزش«  ترانه  در  خاسته اند. 
دیگر سروده های زیبای خسرو نوین آزاد 
ساخته حمید نوین و همنوازی پیانوی 
وی نیز به نوعی با زنان در ایران همصدا 
شده ام. هروقت تظاهراتی در اینجا برپا 
می شود شرکت می کنم و این ترانه ها را 

اجرا می کنم.«
مادران  به  اشاره  با  هنرمند  این 
ناهید  مانند  ایران  آزادی  جانباختگان 
گوهر  بختیاری،  پویا  مادر  شیرپیشه 
عشقی مادر ستار بهشتی، پروین فهیمی 
مادر سهراب اعرابی و بسیاری دیگر از 
»این  می دهد:  ادامه  دادخواه  مادران 
مادران را ستایش می کنم، دست شان 
را می بوسم که با قدرت و با وجود بار 
سنگین اندوهی که بر دوش می کشند 
مثل شیر ایستاده اند، همه سوگوار اما 
و  صبر  از  نمادی  و  ایستاده اند  قوی 

پایداری هستند.«
سروش ایزدی در پایان با اظهار تأسف 
شهروندان  خشن  سرکوب  به  نسبت 
معترض در اصفهان در آذرماه ۱4۰۰ 
می گوید: »نمی توان میزان اینهمه درد 
و رنجی را که این مردم تحمل می کنند 
بر زبان آورد ولی امید دارم که پایان شب 

سیه بی تردید سپید است.«

انتشار اسامی بازیگران زن متهم به 
»ضربه معنوی«! 

حوزه نیوز: شاکیان فقط طالب نیستند!

=از نیوشا ضیغمی، شبنم 
بختیاری،  بهنوش  مقدمی، 
نظری،  فلور  قریشی،  سحر 
رهنما،  بهاره  صمدی،  آزاده 
الهام  شاکردوست،  الناز 
الهام  صباکمالی،  صالحی، 
پارسا،  ریحانه  حمیدی، 
سمانه پاکدل، لیندا کیانی به 
مقدسات  به  »توهین  اتهام 
دینی و امر ضروری حجاب«، 
از  مقداری  بودن  »معلوم 
سینه و گردن«، »استفاده از 
کاله لبه دار و وسایل تزیینی 
مثل گل سر بجای روسری«، 
تنگ  لباس های  »پوشیدن 
بودن  معلوم  و  چسبان  و 
بدن«،  برجستگی های 
»پوشیدن شلوارک« شکایت 

شده است!
=»جریحه دار کردن عفت 
»ترغیب  اخالق عمومی«،  و 
افراد به ارتکاب جرائم منافی 
عفت«، »توهین به مقدسات« 
خانواده«  بنیان  »تضعیف  و 
شکایت  این  دالیل  دیگر  از 

است.
نوشته  =»حوزه نیوز« 
شکایت کنندگان فقط طلبه 
نیستند و شاکیان 110 نفر از 
جمله طلبه، دانشجو، استاد، 
اصناف  و  کارمند  خانه دار، 
مختلف از شهرهای گوناگون 

هستند.
گفته اند،  =شاکیان 
به  معنوی«  »ضرر  بازیگران 

آنها و خانواده  و جامعه شان 
وارد کرده اند که تبعاتی چون 
نقش بستن تصاویر جنسی 
رفتار  بر  تاثیر  اذهان،  در 
جنسی، انزوا و کاهش روابط 
دیدن  ترغیب  اجتماعی، 
مبتذل،  فیلم های  و  تصاویر 
سستی ایمان، محروم شدن 
از شیرینی و لذت انس با خدا 

دارد!
اسامی  قم  علمیه  حوزه  وبسایت 
بازیگران زن را که به اتهام وارد آوردن 
قرار  شکایت  مورد  معنوی«  »ضربه 
گرفته اند از جمله ریحانه پارسا، سمانه 
پاکدل، بهنوش بختیاری، سحر قریشی 

و بهاره رهنما را منتشر کرد!
اسامی بازیگران زن سینما و تلویزیون 
جمهوری اسالمی که چندی پیش اعالم 
شد عده ای از طالب حوزه علمیه قم از 
آنان شکایت کرده اند، در وبسایت حوزه 
علمیه منتشر شد. بر اساس متنی که 
وبسایت »حوزه نیوز« منتشر کرده، این 
شکایت از نیوشا ضیغمی، شبنم مقدمی، 
فلور  قریشی،  بختیاری، سحر  بهنوش 
نظری، آزاده صمدی، بهاره رهنما، الناز 
شاکردوست، الهام صالحی، صباکمالی، 
سمانه  پارسا،  ریحانه  حمیدی،  الهام 
پاکدل، لیندا کیانی صورت گرفته است.

اتهام »جریحه دار کردن عفت و اخالق 
عمومی«، »ترغیب افراد به ارتکاب جرائم 
منافی عفت«، »توهین به مقدسات« و 
»تضعیف بنیان خانواده« از دالیل اصلی 

این شکایت علیه این بازیگران است.
منبع  به  اشاره  بدون  »حوزه نیوز« 
که  است  نوشته  خود  اطالعات 
شکایت کنندگان فقط طلبه نبوده اند و 
شاکیان ۱۱۰ نفر از جمله طلبه، دانشجو، 
استاد، خانه دار، کارمند و اصناف مختلف 

هستند.
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اعتراض سراسری بازنشستگان در ده ها شهر ایران:
گرانی و تورم بالی جان مردم! معلم، کارگر، اتحاد اتحاد!

مل  کا ی  ا جر ا =
تصویب  و  همسان سازی 
الیحه ی دائمی شدن، شمول 
در  فرهنگی  بازنشستگان 
رتبه بندی، اجرای کامل قانون 
کشوری  مدیریت  خدمات 
به  مستمری ها  افزایش  و 
اندازه ی هزینه های زندگی و 
تورم واقعی از جمله مهمترین 
بازنشستگان  خواسته های 

معترض است.
=»اصالح همسان سازی، 
بدون حقه بازی«، »بازنشسته 
داد بزن، حّقتو فریاد بزن«، 
جان  بالی  تورم  و  »گرانی 
مردم« و »معلم، کارگر، اتحاد 
شعارهای  جمله  از  اتحاد« 
در  معترض  بازنشستگان 

تجمع امروز بود.
ادارات  بازنشستگان  از  تن  هزاران 
شهر  چندین  در  مختلف  مشاغل  و 
کردند.  برگزار  اعتراضی  تجمع  ایران 
این بازنشستگان به عدم اجرای قانون 
همسان سازی و گرانی و حقوق ناچیز و 

مشکالت اقتصادی اعتراض دارند.
تهران،  جمله  از  ایران  شهر  ده ها 
اصفهان، شیراز، قزوین، اردبیل، اهواز، 
مشهد، دامغان و شهرکرد روز سه شنبه 
اعتراضی  تجمع  شاهد  دی ۱4۰۰   ۷

بازنشستگان بودند.
بازنشستگان معترض در تهران مقابل 
مجلس شورای اسالمی و در شهرهای 
دیگر مقابل دفتر صندوق بازنشستگی 
تجمع کرده و با پالکارد و شعار بر حقوق 

صنفی و اقتصادی خود تأکید کردند.
بدون  همسان سازی،  »اصالح 
حقه بازی«، »بازنشسته داد بزن، حّقتو 
فریاد بزن«، »گرانی و تورم بالی جان 
مردم« و »معلم، کارگر، اتحاد اتحاد« از 
جمله شعارهای بازنشستگان معترض در 
تجمع امروز در شهرهای مختلف بود. 
بازنشستگان همچنین با ابراز همبستگی 
معلمان  آزادی  خواستار  آموزگاران  با 
زندانی شدند و صنوف از جمله معلمان 

و کارگران را به اتحاد فرا خواندند.
و  همسان سازی  کامل  اجرای 
تصویب الیحه ی دائمی شدن، شمول 
رتبه بندی،  در  فرهنگی  بازنشستگان 

مدیریت  خدمات  قانون  کامل  اجرای 
کشوری و افزایش مستمری ها به اندازه ی 
هزینه های روز و تورم واقعی از جمله 
بازنشستگان  خواسته های  مهمترین 

معترض است.
و  ن  نشستگا ز با کثر  ا ق  حقو
مستمری بگیران در ایران بین 3 تا ۶ 
میلیون تومان است. این در حالیست 
که رقم خط فقر در پاییز امسال به ۱۲ 
میلیون تومان در ماه رسید. به بیان دیگر 
هر خانوار سه تا چهار نفره برای اینکه 
بپردازد  را  زندگی  هزینه های ضروری 
دست کم به ۱۲ میلیون تومان درآمد 
ماهانه نیاز دارد. مشخص است که در 
چنین شرایطی درآمد اکثر بازنشستگان 
نصف  هزینه های  پوشش  کفاف  حتا 
ماه را هم نمی دهد. آنهم در حالی که 
اقشار بازنشسته معموال مخارجی چون 
هزینه درمان و دارو بیش از دیگر اقشار 
دارند و رفت و آمد آنها به دلیل داشتن 
فرزندان دانشجو، عروس و داماد و نوه 

بیشتر است.
خواسته های  مهمترین  ز  ا یکی 
یحه  ال یب  تصو ن  نشستگا ز با
بازنشستگان  حقوق  »متناسب سازی 
اجتماعی«  تامین  و  لشکری، کشوری 
است. این الیحه بیش از سه ماه پیش 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول شد اما هنوز در دستور کار 

مجلس قرار نگرفته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 
از  گذشته  روز  مرگ(  )قاضی  رئیسی 
طرحی برای حمایت از اقشار بازنشسته 
است  قرار  آن  اساس  بر  که  داد  خبر 
طریق  از  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
تعریف محصوالت بیمه ای جدید صورت 
گیرد. این در حالیست که بازنشستگان 

خواستار افزایش حقوق خود متناسب با 
خط فقر هستند و بسته های حمایتی 

مشکالت آنها را حل نمی کند.
همچنین بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی در نامه ای به ابراهیم رئیسی 
خواهان استمرار اجرای همسان سازی و 
تکمیل آن شدند. در این نامه آمده که 
»سازمان تأمین اجتماعی به  دلیل  عدم 
برخورداری از اعتبارات کافی در مرداد 
سال ۹۹، یک متناسب سازی ناقص انجام 
داد که به  شدت مورد اعتراض و پیگیری 
بازنشستگان تامین اجتماعی واقع شد. 
طبق ماده ۱۱3 قانون مدیریت خدمات 
کشوری و اصالحیه مورخ ۰۵/۱۲/۱3۸۸ 
پایان  تا  بوده  مکلف  دولت  ماده،  این 
تجمیع  خصوص  در  چهارم،  برنامه 
از  اعم  بازنشستگی  کلیه صندوق های 
کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان 
تأمین اجتماعی اقدام نماید که متأسفانه 
این ماده قانونی نه تنها اجرا نشده، بلکه 
تبعیض آشکار صندوق کشوری نسبت 
به تأمین اجتماعی مشهود است و به  
راحتی صندوق مزبور از اعتبارات و منابع 
عمومی کشور بهره مند شده و صندوق 
منابع  این  از  تنها  نه   اجتماعی  تأمین 
برخوردار نشده است، بلکه علی رغم الزام 
ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، هنوز 
به مطالبات قانونی خود دست نیافته و 
اعتبارات  از  بخشی  قبلی حتی  دولت 
سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق 

کشوری اختصاص داده است.«
»طبق  که  آمده  نامه  این  ادامه  در 
مجموع  ز  ا غیررسمی  رهای  ما آ
حدود  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
یک میلیون نفر کارمند رسمی و پیمانی 
دولت و هیئت  علمی مراکز پژوهشی 
برابر  که  هستند  کشور  تحقیقاتی  و 
قوانین استخدامی و مدیریت خدمات 
شرایط  با  را  خود  خدمت  کشوری 
یکسان سایر کارکنان در دستگاه های 
علمی  مراکز  و  نیمه دولتی  و  دولتی 
 ۱۰3 ماده  طبق  و  رسانده  پایان  به 
حال  شده اند.  بازنشسته  قانون  همین 
در اجرای ناقص متناسب سازی تأمین 
اجتماعی که در دو مرحله مرداد ۱3۹۹ 
و فروردین ۱4۰۰ انجام شده، همچنان 
از بازنشستگان هم تراز خود در صندوق 
کشوری دارای حقوق و مزایای کمتری 
بوده و این اختالف در گروه های مختلف 
تحصیلی و شغلی از ۵۰۰ هزار تومان تا 
سه میلیون تومان می باشد. در حالیکه 
تأمین  بازنشستگان  اشتغال،  زمان  در 
اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری 
و لشکری، حق بیمه بیشتری را پرداخت 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان  کرده اند. 
آخرین اقدام خود در فروردین ۱4۰۰، 
با یک فرمول ابداعی و به  بهانه نداشتن 
کافی  دریافت  عدم  و  اعتباری  منابع 
بودجه  قانون  مصوب  اعتبار  کامل  و 
از  درصدی   ۷۵ ضریب  جاری  سال 
صددرصدی را اجرا نمود که علی الظاهر 
قول اعمال ۲۵ درصد باقی مانده را برای 
از  اما  داده اند   ۱4۰۰ دوم  شش ماهه 

اجرای آن خبری نیست.«
وضعیت  به  حالی  در  بازنشستگان 
معیشتی خود معترض و با درخواست 
افزایش حقوق اعتراضاتی سراسری را 
برگزار کرده اند که آموزگاران نیز در دو 
و  اعتصاب  اخیر دست کم چهار  هفته 
تجمع سراسری برگزار کرده و خواهان 
افزایش  و  رتبه بندی  قانون  اجرای 
آموزگار  هزاران  شده اند.  دستمزدها 
پنجشنبه هفته گذشته با تجمع در مقابل 
ادارات آموزش و پرورش در شهرهای 
مختلف ایران از جمله تهران، کرج، ایالم، 
شیراز، مشهد، نوشهر، رشت، سنندج و به 
طرح رتبه بندی که در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد ، اعتراض کردند 
زیرا آن را »سرهم بندی« و »حقه بازی« 

می دانند.

=والدیمیر پوتین: مسکو 
در  تهران  پیشنهادات  از 
تدوین سند جدید همکاری 
بلندمدت دو کشور حمایت 
می کند و مصمم هستیم هرچه 
سریع تر نهایی و  اجرایی شود.

نی  یو یز تلو شبکه  =
یکی  روسیه:  »زویوزدا« 
موافقت نامه  اصلی  مواد  از 
مسکو،  و  ایران  بین  جدید 
همکاری های نظامی و فنی- 

نظامی است.
سند  امضای  از  ایرنا  خبرگزاری 
جمهوری  میان  ساله    ۲۰ راهبری 
اسالمی و روسیه در سفر آتی ابراهیم 
رئیسی )قاضی مرگ( به این کشور خبر 
داده است. پیشنویس این قرارداد اوایل 
امسال آماده شد اما جزییات آن هنوز 

رسانه ای نشده است.
آمده  ایرنا  خبرگزاری  گزارش  در 
که شبکه تلویزیونی »زویوزدا« متعلق 
در  جمعه  روز  روسیه  دفاع  وزارت  به 
روابط  تاریخچه  به  مستند،  برنامه ای 
ایران و روسیه در سه دهه اخیر و آغاز 
همکاری های دو کشور پس از فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی پرداخته است.
خبرگزاری ایرنا نوشته که والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه از ابراهیم 
رئیسی برای سفر به مسکو در اوایل سال 
۲۰۲۲ دعوت کرده و در همین سفر 
قرار است سند راهبردی ۲۰ ساله  میان 

جمهوری اسالمی و روسیه امضا شود.
در این گزارش به نقل از برنامه مستند 
شبکه تلویزیونی »زویوزدا« آمده است 
که »ایران و روسیه برای امضای سند 
راهبردی جدید ۲۰ ساله آماده می شوند 
و یکی از مواد اصلی موافقت نامه جدید 
بین ایران و مسکو، همکاری های نظامی 

و فنی- نظامی است.«

در تداوم 
ایرانفروشی؛ 

امضای قرارداد 
۲0 ساله جمهوری 
اسالمی و روسیه 
در سفر رئیسی به 

مسکو
در این برنامه مستند با بیان اینکه 
دارد  اسالمی[ حق  ]جمهوری  »ایران 
توانمندی های دفاعی خود را تقویت 
کند زیرا آمریکا به تعدادی از کشورهای 
خاورمیانه سالح می فروشد و چندین 
دارد«  منطقه  در  هم  نظامی  پایگاه 
همواره  فارس  خلیج  »در  که  آمده 
ناوهای آمریکایی حضور دارند و رئیس 
پنتاگون اخیرا گفت که واشنگتن حضور 
نظامی خود در منطقه خلیج فارس را 
متوقف نخواهد کرد. ایران برای مقابله 
با توسعه طلبی آمریکا در منطقه، ایده 
که  است  کرده  مطرح  را  شیعه  هالل 
شامل کشورهای ایران، عراق، سوریه و 

لبنان می شود.«
لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران 
در  روسیه  »فدراسیون  که  گفته  نیز 
بین المللی خود در  تعهدات  چارچوب 
عرصه کنترل تسلیحات برای همکاری 

نظامی کامل با ایران آمادگی دارد.«
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
جمهوری اسالمی که به دلیل کشتار 
شصت  دهه  در  سیاسی  نیان  زندا
به »قاضی مرگ« معروف  خورشیدی 
تماس  از  پس  آبان  آخر  هفته  است، 
تلفنی با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه گفته بود اراده جمهوری اسالمی 
با  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه 

سند  داریم  »آمادگی  و  است  روسیه 
جامع همکاری های بلندمدت دو کشور 
را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه 
بیشتر روابط و همکاری های دو کشور 

با سرعت، اجرایی شود.«
تماس  همین  در  پوتین  والدیمیر 
تلفنی ابراهیم رئیسی را برای اوایل سال 
جدید میالدی به روسیه دعوت کرده و 
گفت که »مسکو از پیشنهادات تهران در 
تدوین سند جدید همکاری بلندمدت دو 
کشور حمایت می کند و مصمم هستیم 
هر چه سریع تر نهایی و  اجرایی شود.«

جمهوری اسالمی دو دهه پیش نیز 
قراردادی با روسیه امضا کرده بود. آن 
با  برابر  قرارداد در ۲۲  اسفند ۱3۷۹ 
۱۲ مارس ۲۰۰۱ میان حجت االسالم 
وقت  دولت  رئیس  خاتمی  محمد 
پوتین  والدیمیر  و  اسالمی  جمهوری 
رئیس جمهور روسیه  در مسکو به امضا 
در دی ماه ۱3۸۰  بعد  رسید. چندماه 
نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای 
اکثریت مطلق اصالح طلب  با  اسالمی 
آن قرارداد را تأیید کردند.در آن قرارداد 
تأکید شده بود که طرفین »مناسبات 
به  را  متقابِل مفید خود«  و  درازمدت 
در  مشترک  طرح های  تحقق  منظور 
زمینه های حمل و نقل، انرژی از  جمله 
»استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای، 

اسماعیل قاآنی فرمانده نیروهای 
»قدس سپاه«

= رویترز گزارش داده پس 
به  شبه نظامیان  حمله  از 
اقامتگاه نخست وزیر عراق، 
جمهوری اسالمی ایران برای 
کاهش تنش ها مداخله کرد.
=قاآنی در سفر به بغداد به 
نقل از رهبر جمهوری اسالمی 
به شبه نظامیان عراق پیام داد 
که نتایج انتخابات را بپذیرند.

ه  کوتا جلسه ای  در   =
سیاستمدار  یک  دفتر  در 
حمایت  مورد  بقه ی  باسا
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  انتقاد  در  قاآنی  بغداد، 
را  آنها  الخزعلی  و  العامری 
که  داد  قرار  سرزنش  مورد 
انتخابات  از  پس  اقدامات 
می کنند. مدیریت  بد  را 
در  می گویند  آگاه  =منابع 
این دیدارقاآنی به هر دو آنها 
گفت هواداران و اعضای گروه  
خود را تحت کنترل بگیرند.

ن  ها ند ما فر خی  بر =
عراق  شیعی  شبه نظامیان 
یت  شکا صی  خصو ر  بطو
برخالف  قاآنی  که  می کنند 
زبان  به  سلیمانی  قاسم 
. نیست مسلط  بی  عر

»سپاه  فرمانده  قاآنی  اسماعیل 
سپاه  مرزی  برون  شاخه  قدس« 
در  اخیراً  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سفر به عراق از شبه نظامیان نزدیک 
به جمهوری اسالمی خواسته شکست 

در انتخابات عراق را بپذیرند.
»الحدث«  شبکه  گزارش  به 
همچنین  و  عراقی  شبه نظامیان 
این  به  نزدیک  غربی  دیپلمات های 
در  قاآنی  گفته اند  شبه نظامیان 
دیدارهایی که در بغداد داشته هادی 
العامری )رئیس ائتالف فتح و معاون 
رئیس حشد الشعبی( و قیس الخزعلی 
مقصر  را  حق(  اهل  عصائب  )رهبر 
اتفاقاتی دانسته که پس از اعالم نتایج 

انتخابات پارلمانی اخیر عراق افتاد.«
خبرگزاری رویترز ۲3 دسامبر )دوم 
دی ماه(  گزارش داد که قاآنی در سفر 
به بغداد در اقامتگاه مصطفی الکاظمی 

نخست وزیر عراق با وی دیدار و گفتگو 
کرده. وی پس از حمله شبه نظامیان 
کاهش  برای  الکاظمی  اقامتگاه  به 

تنش ها اقدام کرده است.
این  از  پس  می گویند  منابع  برخی 
دیدار بود که او به رهبران گروه های 
نتیجه  باید  داد  هشدار  شبه نظامی 
دهم  که  را  عراق  پارلمانی  انتخابات 

اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد بپذیرند.
اوایل نوامبر چند پهپاد انتحاری به 
که  کردند  اصابت  الکاظمی  اقامتگاه 
دامن  شدت  به  عراق  در  تنش ها  به 
انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس  زد. 
به  وابسته  پارلمانی عراق جریان های 
کرسی های  اکثر  ایران  اسالمی  رژیم 
بهانه  به  و  دادند  از دست  را  پارلمان 
و  شدند  نتایج  ابطال  خواستار  تقلب 
اعتراضات آنها به آشوب های مسلحانه 

خیابانی تبدیل شد.
رویترز می نویسد در جلسه ای کوتاه 
باسابقه ی  سیاستمدار  یک  دفتر  در 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
انتقاد  با  قاآنی  اسماعیل  بغداد،  در 
مورد  را  آنها  الخزعلی  و  العامری  از 
پس  اقدامات  که  داد  قرار  سرزنش 
می کنند.  مدیریت  بد  را  انتخابات  از 
از  یکی  توسط  دیدار  این  جزئیات 
اطالعات  که  شبه نظامی  مقامات 
و  دارد  جلسه  این  از  مستقیمی 
همچنین دو سیاستمدار که نزدیک به 
شبه نظامیان هستند در اختیار رویترز 

قرار گرفته است.
دیدار  این  در  می گویند  آگاه  منابع 
قاآنی به هر دو آنها گفت هواداران و 
اعضای گروه  خود را تحت کنترل بگیرند.

پارلمانی عراق که روز  انتخابات  در 
مقتدا  حزب  شد،  برگزار  اکتبر  دهم 

صدر روحانی شیعه مخالف نفوذ رژیم 
فتح  حزب  و  بود  اصلی  برنده  ایران 
وابسته به شبه نظامیان تحت حمایت 
را  کرسی  ده ها  اسالمی  جمهوری 
را  بزرگی  شکست  و  دادند  دست  از 

متحمل شدند.
شبه نظامیان  گفته  همچنین  قاآنی 
با اقدامات خود، قدرت اکثریت شیعه 
آن  طریق  از  که  را  عراق  بر  حاکم 
جمهوری اسالمی در این کشور نفوذ 

دارد تهدید می کنند.
به  اشاره  با  شبه نظامی  مقام  یک 
اینکه عده ای قاآنی را در این دیدارها 
»ایرانی ها  گفت:  می کردند  همراهی 
مقامات  از  یکی  بودند…  عصبانی 
ایرانی پرسیده: آیا شما به دنبال جنگ 

داخلی شیعی هستید؟!«
از شبه نظامیان، دو  پنج مقام دیگر 
امنیتی  مقام  یک  و  غربی  دیپلمات 
عراقی که در جریان این نشست قرار 
پیام  قاآنی  که  می گویند  گرفته اند، 
رهبر جمهوری اسالمی را به رهبران 
گروه های مورد حمایت تهران رسانده 
که گفته »نتایج انتخابات را بپذیرید!« 
قاآنی همچنین به آنها گفته است که 
عراق  در  ناآرامی ها  به  زدن  دامن  از 

دست بردارند.
را  تٔاکید کرده کاظمی خود  رویترز 
با مقتدا صدر همسو کرده و حمله به 
اقامتگاه او تشدید چشمگیر تنش هایی 
بود که میان گروه های شیعی رقیب در 
ماه های اخیر در عراق شکل گرفته است.
آمده   همچنین  گزارش  این  در 
برخی فرماندهان شبه نظامیان شیعی 
عراق بطور خصوصی شکایت می کنند 
قاآنی برخالف قاسم سلیمانی به  که 

زبان عربی مسلط نیست.
شبکه های  که  بود  پیش  ماه  یک 
»الشرقیه«  و  »دجله«  تلویزیونی 
گزارش دادند قاآنی به عراق رفته است.
ازبرگزاری  پس  نیز  مهرماه  اواسط 
انتخابات پارلمانی عراق عنوان شد که 
قاآنی به عراق رفته اما ایرج مسجدی 
سفیر جمهوری اسالمی در بغداد این 

خبر را رد کرد.
می گویند  تحلیلگران  از  شماری 
سلیمانی،  قاسم  شدن  کشته  از  بعد 
هرگز  نتوانست  قاآنی  او  جانشین 
را  شبه نظامیان  بین  در  او  موقعیت 
پیدا کند و به همین دلیل از نفوذ الزم 
برخوردار  آنها  روی  تٔاثیرگذاری  برای 

نیست.

علی خامنه ای از طریق اسماعیل قاآنی به شبه نظامیان عراق پیام داد: 
نتایج انتخابات را بپذیرید!

احداث نیروگاه های اتمی، صنایع، علوم، 
بهداشت عمومی«  و  فنون، کشاورزی 

گسترش خواهند داد.
همچنین در آن قرارداد آمده بود که 
»این معاهده برای مدت ۱۰ سال منعقد 
می گردد و در صورتی که هیچیک از 
پایان  از  قبل  یکسال  حداقل  طرفین 
اعتبار آن به صورت کتبی، طرف دیگر را  
از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده 
مطلع نسازد، خود به خود برای دوره های 

پنج ساله بعدی تمدید می شود.«
سفیر  جاللی  کاظم  که  آنطور 
تیرماه  مسکو  در  اسالمی  جمهوری 
امسال خبر داد پیش نویس قراداد جدید 
اوایل  روسیه  و  ایران  میان  ساله   ۲۰
آماده شد. کاظم جاللی گفته  امسال 
»از آنجا که توافق قبلی ۲۰ سال پیش 
بود، نیاز بود که توافقنامه جدید با توجه 
به شرایط جدید منطقه ای و بین المللی 
و همچنین روند توسعه ای در ایران و 

روسیه نوین نگاشته شود.«
مسکو  در  اسالمی  سفیر جمهوری 
گفته که »قرارداد با چین یک تفاهم نامه 
است، ولی قرار داد با روسیه موافقتنامه 
در  تصویب  نیازمند  حتما  که  است 

مجلس شورای اسالمی است.«
وبسایت اویل پرایس که پیشتر نکاتی 
از »تفاهم نامه« ایرانفروشی به جمهوری 

آبان  بود،  کرده  منتشر  را  چین  خلق 
امسال نیز در گزارشی جزییات قرارداد 
و  اسالمی  جمهوری  میان  ساله   ۲۰
روسیه را که بر بهره برداری و توسعه ی 
میدان بزرگ گازی چالوس در آب های 
کاسپین  دریای  در  ایران  سرزمینی 
اساس  بر  کرد.  منتشر  است  متمرکز 
این گزارش، جمهوری اسالمی در ادامه 
سیاست »ایرانفروشی« سهم بزرگی از 
به روسیه  را  این میدان گازی  توسعه 
واگذار کرده است. چین بهره بردار دومی 
است که از این میدان گازی ایران سهم 
می برد و در همین حال سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی معتقد است امتیازی که 
از جیب ملت ایران به روسیه و چین 
پرداخته می شود، برای پیشبرد برنامه 
موشکی جمهوری اسالمی ضروری است!

در گزارش وبسایت اویل پرایس که 
به قلم سایمون واتکینز نوشته شده آمده 
که قرارداد توسعه و بهره برداری میدان 
جمهوری  میان  چالوس  گازی  عظیم 
اسالمی و روسیه تحت بخشی از »قرارداد 
۲۰ ساله ایران و روسیه« امضا شده است. 
منابع آگاه به اویل پرایس گفته اند که بر 
اساس قرارداد امضاشده تقسیم سهام 
میدان گازی چالوس به این ترتیب است 
ترانس اویل  و  گازپروم  که شرکت های 
روسیه در مجموع 4۰ درصد، سی. ان .پی .

سی و سی .ان.او.او.سی چین در مجموع 
۲۸ درصد و شرکت اکتشاف و تولید خزر 
ایران )KEPCO( ۲۵ درصد سهم دارند.

یک منبع آگاه به اویل پرایس گفته 
بر اساس این قرارداد شرکت گازپروم 
روسیه مسئولیت کلی مدیریت توسعه و 
بهره برداری از میدان گازی چالوس را بر 
عهده خواهد داشت، شرکت ترانس اویل 
روسیه، حمل و نقل و عملیات مربوطه 
را انجام می دهد، شرکت سی. ان .پی .سی 
چین بخش عمده تأمین مالی و ارائه 
تسهیالت بانکی الزم را بر عهده گرفته و 
سی .ان.او.او.سی چین نیز مسئول تأمین 

قطعات زیرساخت و مهندسی است.
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لیست مواد غذایی 
الغر کننده و دشمنان سر سخِت 

چربی
اکثر خانم ها رویای داشتن یک شکم تخت را همیشه در 

سر دارند و برای آن تالش های زیادی هم انجام می دهند اما شاید 
خیلی به موفقیت نرسند، زیرا این چربی ها  لجبازتر از آن چیزی هستند 

که شما فکر می کنید؛ مخصوصا اگر در ناحیه شکم تجمع پیدا کرده باشند. 
در این قسمت مواد خوراکی را به شما معرفی می کنیم که دشمنان سرسخت 

چربی هستند و با مصرف آن ها می توانید به چربی سوزی سریع تر بدن خود
 کمک کنید.

فلفل کاین-اوتمیل )جودوسر(- ماهی سالمون وحشی
سیب زمینی شیرین- چای سفید -شکالت تلخ

انواع تمشک ها-تخم مرغ- لوبیا سیاه
گوجه فرنگی خشک شده زیر نور آفتاب

گریپ  فروت- کوینوا- روغن نارگیل
بادام- سرکه سیب- آب لیمو

ماست یونانی- اسفناج
دارچین- چای سبز
گل کلم- برنج سیاه

آلو-بلغور- کره  بادام  زمینی
سیر- روغن زیتون

دانه کدو تنبل- پنیر کاتیج
زردچوبه

زنان  شاخص

دل گرفتار خواهش جانسوز
از خدا راه چاره می جویم

پارساوار در برابر تو
سخن از زهد و توبه می گویم
آه ... هرگز گمان مبر که دلم

با زبانم رفیق و همراهست
هر چه گفتم دروغ بود، دروغ

کی ترا گفتم آنچه دلخواهست
تو برایم ترانه می خوانی

سخنت جذبه ای نهان دارد
گوئیا خوابم و ترانه تو

از جهانی دگر نشان دارد ...

کامل برای آن شناخته نشده است ، اما 
سطح کروم ناکافی می تواند با متابولیسم 
سالم گلوکز مواجه شود. شما می توانید 
دوز روزانه کروم را از بروکلی ، جو دو 
سر ، جو و گوجه فرنگی دریافت کنید .

5. آووکادو:
PU�  اسیدهای چرب اشباع نشده )

اشباع  غیر  اسیدهای چرب  و   )FAs
)MUDAs ( اجزای مهم یک برنامه 
غذایی سالم قند خون هستند. آن ها 
می توانند حساسیت انسولین را بهبود 
بخشند.آن ها هم چنین می توانند باعث 
افزایش احساس سیری و تاثیر سالم بر 
فشار خون و التهاب شوند. MUFA ها 
مواد مغذی کلیدی در آووکادو هستند.
با  ماهی  و  هویج  تن،  ماهی   .6

اسیدهای چرب امگا3:
پروتئین به بدن کمک می کند تا خود 
را حفظ و تعمیر کند ؛ از آن جایی که 
پروتئین سطح قند خون را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد و آن را افزایش نخواهد 
داد.پروتئین هم چنین احساس سیری 

را افزایش خواهد داد، بنابراین تکیه بر 
پروتئین به جای نان، برنج و یا ماکارانی 
ممکن است یک راه خوب برای مدیریت 

قند خون شما باشد.
7. سیر :

سیر دارای توان بالقوه برای کنترل قند 
خون است.گزارش هایی وجود دارد که 
نشان می دهد مصرف سیر می تواند قند 
خون ناشتا و قند خون شما در هنگام 
.مطالعات  دهد  کاهش  خوردن  غذا 
مشابهی نیز نشان می دهد که پیاز اثرات 

مثبتی بر میزان قند خون دارد.
8. گیالس ترش:

تمام میوه ها می توانند  در حالی که 
سطح قند خون را افزایش دهند، برخی 
پایین تری   GI نمره  دارای  آن ها  از 
هستند، مانند گیالس ترش. گیالس های 
ترش دارای یک ماده شیمیایی به نام 
شواهد  مطالعات  آنتوسیاتین هستند. 
تجربی نشان داده اند که آنتوسیانین ها 
از دیابت و چاقی محافظت  می توانند 

کنند.
مانند  برگ دار  سبزیجات   .9

اسفناج، کلم، و چغندر برگ دار :
سبزیجات برگ دار دارای فیبر زیاد و 

عی  نو بت  یا د
بیماری شایعی است که 
قابل  پیشرفته  مراحل  در  معموال 
تشخیص می باشد. روش های مختلفی 
برای کاهش قند خون و انواع دیابت 
وجود دارد که ساده ترین آنها استفاده 
خوراکی ها  و  غذایی  مواد  برخی  از 
برای  طبیعی  راه  چندین  می باشد. 
بهبود سطح قند خون شما وجود دارد 
و احتماال خطر ابتال به دیابت کامل را 

کاهش می دهد.
1. سعی کنید سرکه سیب بخورید :

سرکه سیب اسیدهای چرب امگا 
میزان  که  دهد،  می  کاهش  را   3
قند خون ناشتا و پس از غذا را هم 
سرکه  حال  این  با  می دهد  کاهش 

سیب می تواند بیش از حد تلخ و یا 
قوی باشد و برخی از افراد در هنگام 
بلعیدن احساس تحریک مری دارند.

۲. مواد غذایی با فیبر باال بخورید 
:غذاهایی که دارای فیبر باال هستند، به 
حفظ سطح قند خون کمک می کنند 
و جهش و کاهش های بزرگ را کمتر 
کاهش  به  می کنند.فیبر هم چنین 
و  می کند  کمک  انسولین  مقاومت 
می تواند خطر ابتال به دیابت را کاهش 

دهد . 
را  دارچین  عصاره  مکمل   .3

استفاده کنید:
قند  بهبود  نیز در  عصاره دارچین 
و  دیابت  به  مبتال  افراد  در  خون 
پیش دیابت موفق عمل کرده است 
عصاره  که چگونه  باشید  مراقب  اما 
دارچین را مصرف می کنید، کاپ کیک 
نمی شود!  حساب  قندی  دارچینی 
مکمل بهترین راه برای دریافت عصاره 

دارچین خالص است.
4. غذاهای غنی از کروم بخورید:

سالم  سلولی  عملکرد  برای  کروم 
ضروری است و به عملکرد انسولین نیز 
کمک می کند .مکانیسم دقیقی به طور 

فروغ فرخزاد

کولت عابدی
کولت عابدی نویسنده زن آمریکایی 
ایرانی است.کولت  تبار  و تهیه کننده 
عابدی، در ویرجینیا بدنیا آمد و در 
شد.  بزرگ  کالیفرنیا  اورنج،  ایالت 
ادبیات  در  را  خود  هنر  لیسانس  او 
انگلیسی در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین 
همراه  به  هم اکنون  و  کرد  دریافت 
همسر و سه سگ خود در لس آنجلس، 
کالیفرنیا زندگی می کند.عالوه بر کار 
تلویزیونی  برنامه های  از  بسیاری  در 
مانند ان بی سی، ای بی سی، فاکس 
تلویزیونی،  شبکه های  از  بسیاری  و 
او بیشتر برای کار خود را به عنوان 
نویسنده سریال درام تله نووال، خانه مد 
و وارث آمریکایی شناخته شده است.

اجرایی  تهیه کننده  و  خالق  عابدی 
 Unsealed: Alien Files and
 Unsealed: است.   Unsealed
فصل  سومین  در   Alien Files
او  است.  سندیکا  در  حضور 
تهیه کننده نمایش های قول بی قول، 
شهرت به زور و موی آمریکایی است.

بزرگسال  او همچنین چندین رمان 
قلم  نام  با   FAE سریال  در  را 
سی.جی. عابدی به همراه خواهرش، 

کرد. منتشر   ، عابدی  یاسمین 
کتاب، در ژوئیه ۲۰۱3 توسط گروه 
شد  منتشر   Diversion انتشارات 
بود. آنالین  کتاب  پرفروش ترین  و 
مورد  دومین   ،The Dark King
مه  ماه  در   FAE برنامه سه گانه  در 
 Lost از   FAE.شد منتشر   ۲۰۱4
الهام   Colony of Roanoke
گرفته شده است. FAE توسط ریدلی 
اسکات در دسامبر ۲۰۱3 انتخاب شد.
دیوانه  عابدی،  انفرادی  رمان  اولین 
مک  جی  انتشارات  توسط  عشق، 

گراو، در مارس ۲۰۱4 منتشر شد.

Pexels

آیا  دارید؟  سریعی  وزن  کاهش  آیا 
آیا  روید؟  می  دستشویی  به  مکررا 
گرسنگی  و  تشنگی  احساس  مدام 
سواالت  به  شما  پاسخ  اگر  دارید؟ 
فوق مثبت است الزم است به پزشک 
مراجعه کنید تا سطح قند خون تان 
بررسی شود. چنان چه این عالئم را 
از قبل داشته اید احتماال می دانید 

که دیابتی هستید.
ترین  شایع  از  یکی  دیابت  امروزه 
بیماری های غیرواگیر است و افزایش 
استرس و سبک زندگی ریشه اصلی 
می  احتمال  زیرا  است  مشکل  این 
تولید  کاهش  باعث  عوامل  این  رود 
انسولین در بدن می شوند. همچنین 
ممکن است سلول های خونی در برابر 

انسولین مقاوم شده باشند.
سه نوع دیابت وجود دارد که شامل:

دیابت نوع یک، دیابت نوع دو و دیابت 
حاملگی است.

دیابت از هر نوع که باشد بهتر است 
ترکیب  کنید.  درمان  را  آن  درابتدا 
دارو با یوگا و مدیتیشن و پیروی از 
شیوه های بهتر زندگی باعث راحتی 

بیشتر وضعیت شما خواهند شد.
چگونه یوگا به دیابت کمک می کند

هنگامی که به دیابت مبتال می شوید 
بدن شما تمایل به افزایش وزن خواهد 
داشت، سطح قند خون باال می رود و 
سطح انسولین پایین خواهد بود. یوگا 
وزن ، میزان قند خون و انسولین را 
کنترل می کند و همچنین سموم را 
بهبود  را  خون  گردش  و  کرده  دفع 

می بخشد.
کاهش  را  استرس  همچنین  یوگا 
می دهد. با انجام منظم یوگا می توانید 
عوارض دیگر دیابت را معکوس کرده 
را کاهش دهید. درحالی  آن ها  یا  و 
که انجام آساناهای فیزیکی ضروری 
هستند ، مودراها )حرکت یا وضعیتی 
کنترل  در  ذهن  و  تنفس  بدن،  که 
به همان  نیز  قرار می گیرد(  شخص 
اندازه قدرتمند هستند و به بدن انرژی 

خواهند بخشید.
۵ حرکت قدرتمند یوگا برای دیابت

1. سوریا مودرا :
سوریا مودرا همچنین خورشید مودرا 
افزایش  باعث  و  می شود  نامیده  نیز 
گرما در بدن خواهد شد؛ به این معنا 
که متابولیسم بهبود می یابد. با انجام 
و  وزن  کاهش   ، حرکت  این  منظم 
سطح قند خون را شاهد خواهید بود.
می توانید این موردا را هنگام نشستن 
تا  تمرین کنید  واجرآسانا  در حالت 
لمس  با  بگیرید.  را  نتیجه  بهترین 
انگشت  انگشت شست و نوک  نوک 
به  تمرین کنید.  را  این موردا  حلقه 
موردا  این  دقیقه   ۵ همزمان  طور 
احساس  صورت  در  و  دارید  نگه  را 
راحتی زمان را افزایش دهید. انجام 
ایده  تمرین  این  از  مرتبه  دادن سه 

آل و موثر است.
۲. پران مودرا :

زندگی  مودرا  همچنین  مودرا  این 
بهبود  آن  هدف  و  می شود  نامیده 

و اطمینان حاصل 
انگشت  نوک  که  کنید 

اشاره با نوک انگشت شست مطابقت 
دارد. باقی انگشتان نیز باید صاف نگه 
داشته شوند و چشمان خود را ببندید، 
باشید.   آرام  و  بکشید  نفس عمیقی 
کردید  استرس  احساس  زمان  هر 

می توانید این مودرا را انجام دهید. 
5. لینگا مودرا :

این مودرا باعث تحریک متابولیسم 
شده و به شما در کاهش وزن کمک 
می کند. وزن کم به معنای قند خون 

پایدار است.
این مودرا را می توان به صورت نشسته 
یا ایستاده انجام داد. تنها کاری که 
باید انجام دهید این است که انگشتان 

دست خود را به یکدیگر گره زده و 
قفل کنید. انگشت شست دست چپ 
خود را به سمت باال نشان دهید و 
انگشت شست دست راست را قفل 
کنید. این مودرا را تا زمانی که راحت 

هستید انجام دهید.
برای  مودرا  انجام  هنگام  که  نکاتی 

دیابت باید به خاطر بسپارید
 همیشه قبل از تمرین یوگا برای یک 
بیماری، ابتدا با پزشک مشورت کنید.
از  بعد  بالفاصله  را  ها  مودرا  این   
غذا انجام ندهید. هنگام تمرین این 
مودراها بدن باید مقادیر قابل توجهی 

گلوکز داشته باشد.
 بهترین زمان برای تمرین مودرا صبح 
به طور  اواسط عصر است -  یا  زود 

معمول طلوع یا غروب آفتاب.
 اگر درانجام یوگا مبتدی هستید بهتر 
است آسانا ومودرا را تحت راهنمایی 
یک مربی حرفه ای یوگا انجام دهید.

دست  را  دست  انشگت  پنج  قدرت 
کم نگیرید. ترکیب برنامه های روزمره 
یوگا با مودرا و بهبود سبک زندگی 
می تواند شما را از هرگونه بیماری و 

دراین مورد، دیابت خالص کند.

نیروی حیاتی زندگی در عین تحریک 
چاکرای ریشه است. این موردا فوق العاده 
قدرتمند بوده و از درون به شما قدرت 
می بخشد. انجام این نوع موردا در سم 
با  که  هنگامی  و  کرده  معجزه  زدایی 
آپان مودرا انجام شود به تسکین عالئم 

دیابت کمک خواهد کرد.
این مودرا را می توانید در حالی که به 
حالت یک آسانای نشسته قرار دارید 
باید  نیز  تمرین  هنگام  کنید.  تمرین 
کنید.  استفاده  خود  دست  دو  هر  از 
نوک انگشت کوچک و انگشت حلقه 
را تا نوک انگشت شست لمس کنید 
و انگشتان اشاره و میانی را صاف نگه 
دارید. با نگه داشتن مودرا به مدت ۵ 
دقیقه آغاز کنید و مدت زمان آن را 
با تمرین بیشتر افزایش دهید. روزانه 
موثر  مودرا  این  از  مرتبه  سه  انجام 

خواهد بود.
3. آپان مودرا :

تلقی  مودرا  ساده ترین  مودرا  آپان 
خوبی  گزینه  دیابت  برای  و  می شود 

درون  عناصر  تعادل  باعث  زیرا  است 
بدن می شود. این امر نه تنها عملکرد 
دفع  به  بلکه  می کند  تنظیم  را  بدن 
سموم ناخواسته نیز کمک خواهد کرد. 
هنگام تمرین این مودرا تمایل به ادرار 
انجام آن به  زیاد خواهید داشت زیرا 
کاهش سطح قند خون کمک می کند.

یک  حالت  در  می توان  را  مودرا  این 
تمرین  ایستاده  یا  و  نشسته  آسانای 
انجام دهید  باید  تنها کاری که  کرد. 
این است که نوک انگشت حلقه و میانی 
را با نوک انگشت شست لمس کنید. 
انگشتان  که  کنید  حاصل  اطمینان 
اشاره و کوچک را صاف نگه داشته اید 
و تا جایی که راحت هستید این مودرا 

را هر روزه تکرار کنید.
4. گیان مودرا :

این مودرا که تحت عنوان چین مودرا 
نیز شناخته می شود احساس آرامش 
شما  به  که  کند  می  القا  را  عمیقی 
کمک می کند تا بر استرس و اضطراب 

غلبه کنید.
آساناهای  حالت  در  می توانید  شما 
نشسته یا ایستاده این تمرین را انجام 
دهید. انگشت اشاره خود را خم کرده 
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راه های طبیعی کاهش قند خون با مواد غذاییحرکات مفید یوگا برای افراد مبتال به دیابت
 A مواد مغذی مانند منیزیم و ویتامین
می باشند ؛ این مواد مغذی می توانند به 
کاهش میزان قند خون کمک کنند.

10. دانه های چیا :
دانه های چیا مفید و دارای فیبر و 
چربی های سالم، امگا3، کلسیم و آنتی 
نشان  هستند.مطالعات  اکسیدان ها 
داده اند که رژیم های غذایی با عملکرد 
 LDL کاهش  باعث  می توانند  باال 

کلسترول و تری گلیسیرید شوند.
11. زغال اخته و تمشک :

تمشک و زغال اخته سطح قند خون 
شما را همانند دیگر میوه ها افزایش 
دارای  توت ها  انواع  این  دهند.  نمی 
باال هستند و بیشترین میزان  فیبر 
دارند.آنتوسیانین ها  را  آنتوسیانین ها 
برای جلوگیری از آنزیم های گوارشی 
گوارش  سرعت  کاهش  برای  خاص 
از  پس  چنین  هم  آن ها  و  هستند 
خوردن غذاهای غنی از نشاسته، قند 

خون را از بین می برند.
1۲. بادام و سایر آجیل ها:

بادام می تواند به تنظیم و کاهش 
قند خون پس از غذا کمک کند و 
از دیابت جلوگیری کند.یک مطالعه 
 ۲ که  افرادی  که  است  داده  نشان 
اونس بادام در روز مصرف می کردند 
ناشتای  انسولین  و  گلوگز  سطح 

کمتری داشته اند. 
13. غالت کامل :

به  یا خوردن غذا،  و  هنگام خرید 
جای غالت تصفیه شده، غالت کامل 
)مانند ارزن یا کوینوال( را انتخاب کنید.

غالت تصفیه شده دارای کربوهیدرات 
باال هستند و می توانند باعث افزایش 

قند خون شوند.
14. تخم مرغ :

تخم مرغ یکی از غذاهایی است که 
مقدار  داشتن  دلیل  به  را  بدی  نام 
باالتری از کلسترول به دست آورده 
است، اما خوردن تخم مرغ به افراد 
مبتال به پیش دیابت کمک می کند.هم 
چنین اعتقاد بر این است که کلسترول 

در رژیم غذایی مهم نیست. 
15. قهوه :

که  داده است  نشان  مطالعه  یک 
افزایش قهوه )کافئین و قهوه بدون 
در  فنجان  با مصرف یک   ) کافئین 
روز ممکن است خطر ابتال به دیابت 
نوع ۲ را بیش از ۱۰ درصد کاهش 
دهد اما چیزی که شما به قهوه اضافه 
میکنید نیز مهم است. از اضافه کردن 
شکر و شیره اجتناب کنید و شیر به 

قهوه خود اضافه کنید .
16. سیب زمینی های شیرین :

زمینی های  سیب  با  مقایسه  در 
در  شیرین  زمینی  سیب  سفید، 
شاخص گلیسمی پایین تری است و 
حاوی مقدار زیادی ویتامین A برای 

حفظ سالمت چشم است.
17. شنبلیله :

شنبلیله منبع خوبی از فیبر محلول 
است و شامل عناصری است که نشان 
داده شده است برای کنترل بهبود قند 

خون مفید می باشد. 
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1809
 جمعه 3۱ دسامبر تا پنجشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۱

مردان  شاخص

معناي زنده بودن من، 
با تو بودن است

نزدیک ، دور
سیر ، گرسنه

رها ، اسیر
دلتنگ ، شاد

آن لحظه اي که بي  تو سر آید مرا مباد
مفهوم مرگ من

در راه سرفرازي تو ، در کنار تو
مفهوم زندگي  است

معناي عشق نیز
در سرنوشت من

با تو ، همیشه با تو
براي تو ، زیستن

آرین مؤید
آرین مؤید )زاده ۱۵ آوریل ۱۹۸۰( 
تئاتر  کننده  تهیه  و  هنرپیشه  یک 
آمریکایی ایرانی تبار است. مؤید برای 
بازی در تئاتر ببر بنگال در باغ وحش 
بهترین  جایزه  دریافت  نامزد  بغداد 
بازیگر مرد جایزه تونی ۲۰۱۱ شد.

 ۵ شد.  متولد  ایران  در  مؤید  آرین 
خانواده اش  همراه  به  که  بود  ساله 
در حومه  و  کردند  مهاجرت  آمریکا 
سال  در  او  شدند.  ساکن  شیکاگو 
را  خود  کارشناسی  مدرک   ۲۰۰۲
ایندیانا دریافت کرد. در  دانشگاه  از 
دوران تحصیل فرصت یافت که در 
نمایشنامه هایی از چخوف و شکسپیر 

حضور پیدا کند.
عالقه مند  که  مؤید  سال ۲۰۰۰  در 
هویتش  و  ایران  درباره  دانستن  به 
بود، به ایران بازگشت ولی در ایران 
آمریکایی  شهروند  یک  را  وی  همه 
پس  و   ۲۰۰3 سال  می دانستند.در 
نیویورک،  به  کردن  مکان  نقل  از 
دوستانش  از  یکی  همراه  به  مؤید 
تئاتر  چندرسانه ای  کمپانی  یک 
و  کردند  تأسیس  واترول  نام  به 
تهیه کنندگی چندین تئاتر را برعهده 

در  مؤید،  این که  بر  مضاف  گرفتند، 
را  آثاری  نیز  هنری  کارگردان  مقام 

کارگردانی کرد.
فیلم شناسی:

تنظیم )فیلم(
یقه سفید )مجموعه تلویزیونی(

باور )مجموعه تلویزیونی(
گالب )فیلم(
رفتار درخور

لیست سیاه)فصل دوم قسمت ۱۱(
شهر را بلرزان

وراثت )مجموعه تلویزیونی(
مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست
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این پروتیین دندان ها را 
نابود می کند

براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان موسسه 
ملی تحقیقات دندانپزشکی و جمجمه و صورت )NIDCR( در 

آمریکا، عملکرد مسدودکننده پروتئین لخته کننده خون باعث میشود 
در بیمار های پریودنتال )لثه( استخوان از بین نرود البته این آزمایش بر 

روی موش ها با تکیه بر داده های حیوانی و انسانی انجام شده است. تجمع 
پروتئینی به نام فیبرین )رشته هایی پروتئینی هستند که هنگام انعقاد خون در 

بدن از فیبرینوژن ایجاد می شوند و با ایجاد شبکه تورمانند نقش مهمی( باعث ایجاد 
یک پاسخ ایمنی بیش از حد فعال می شود که به لثه و استخوان های زیرین فک 
آسیب میزند. براساس مطالعه انجام شده سرکوب فعالیت غیر طبیعی فیبرین میتواند 
باعث پیشگیری و حتی درمان بیماری لثه ای، اختالل های التهابی و حتی آرتریت و ام 
اس شود.طبق آمار بیماری پریودنتال، تقریبا نیمی از آمریکایی های باالی 3۰ سال و 
۷۰ درصد از افراد ۶۵ سال و باالتر را تحت تاثیر قرار می دهد.بیماری پریودنتال که 
زمینه عفونت باکتریایی دارد در مراحل اولیه باعث التهاب و قرمزی لثه میشود و در 
مراحل پیشرفته، تبدیل به پریودنتیت شده و میتواند به استخوان لثه آسیب زده و 
باعث از دست دادن دندان در فرد شود. دانشمندان بر این باورند که پریودنتیت 

یک پاسخ ایمنی بیش از حد سلول های ایمنی است که می تواند مسبب 
آسیب بافتی و استخوانی در حفره دهان شود.در محل های آسیب یا 

التهاب، فیبرین معموال نقش محافظتی ایفا می کند، اما لخته 
خون ایجاد شده که توسط سلول های ایمنی برای مقابله با 

عفونت فعال ایجاد می شود، زمینه ساز مشکالتی 
پریودنتین  بیمار های  و  لثه  در 

می شود.
و  بودن  منفعل 
نشستن در تمام طول روز 
در دراز مدت می تواند بر سالمت جسم 
تأثیر بگذارد. بی تحرکی و متابولیسم 
ارتباط نزدیکی با هم دارند به همین 
دلیل، سبک زندگی کم تحرک توانایی 
بدن برای تجزیه چربی و تنظیم فشار 
مختل  را  خون  قند  سطح  و  خون 
تحرک  کم  افراد  واقع  در  و  می کند 
ابتال  برای  بیشتری  خطر  معرض  در 
بیماری های  نوع ۲،  دیابت  چاقی،  به 
قلبی عروقی و انواع خاصی از سرطان 
عدم  داده اند  نشان  مطالعات  هستند. 
تحرک در طوالنی مدت یکی از دالیل 
اثرات  مرگ زودرس است و عالوه بر 
طوالنی مدت، عوارض نامطلوبی وجود 

دارد که می توانید روزانه آنها را احساس 
کنید.بی تحرکی سبب می شود کالری 
کمتری سوزانده و در نتیجه وزن خود 
افزایش خواهید داد. استخوان های  را 
قدرت  و  می شوند  ضعیف تر  شما 
دست  از  را  ماهیچه ها  استقامت  و 
می دهید همچنین، سیستم ایمنی بدن 
شما ضعیف می شود و به طور کلی، 

احساس ناخوشایندی خواهید داشت.
درگیر کردن بی دلیل مغز

بیشتر  در  رختخواب  از  آمدن  بیرون 
روزها می تواند ناخوشایند به نظر برسد 
زیرا مغز انسان بی تحرکی را به رفتارهای 
زمان  چه  می دهد.هر  ترجیح  تر  پویا 
کنید،  بی تحرکی  صرف  را  بیشتری 
مغز انرژی بیشتری مصرف می کند تا 

شما را از این وضعیت خالص کند.
برای جلوگیری از قرار گرفتن در این 
وضعیت، باید مطمئن شوید که برنامه 
به  پیاده روی  امکان  دارید. در صورت 
سمت محل کار را شروع کنید و در 
باشگاه بدنسازی عضو شوید. هنگامی که 
شروع به مراقبت از بدن خود می کنید، 
عادت می کند،  انرژی  به مصرف  مغز 

می دهد. انگیزه  شما  به  بنابراین 

تعامل  اینکه  از  اطمینان  برای  شد. 
افراد  با  باید  دارید  کافی  اجتماعی 
فعالیت های  و  باشید  داشته  ارتباط 
راه  بهترین  دهید.  انجام  مشترک 
منزوی  اینکه  از  اطمینان  برای 
نمی شوید این است که فعال باشید و 
سرگرمی های جدید را امتحان کنید 
به خصوص اگر شامل فعالیت بدنی 

باشد.
افزایش سطح استرس

در حالی که تحقیقات در مورد این 
موضوع محدود است، مجموعه شواهد 
سطوح  با  بی تحرکی  می دهد  نشان 
از  باالتر استرس مرتبط است. یکی 
استرس  و  بی تحرکی  اصلی  دالیل 

است. فناوری  از  زیاد  استفاده 
تحرک  کم  افراد  متوسط،  طور  به 
زمان بیشتری را در مقابل نمایشگرها 
باعث  می تواند  این  و  می گذرانند 
ایجاد احساس اعتیاد شود که برای 
همه افراد یک احساس استرس ایجاد 
می کند عالوه بر این، ضعف بدن بر 
و  می کند  وارد  فشار  روان  سالمت 
همانطور که شروع به احساس ضعف 
می کنید، کنترل کمتری بر زندگی، 
اعمال خود احساس می کنید بنابراین، 

می یابد. افزایش  استرس  میزان 
در  بی تحرکی  افزایش  دلیل  به  اگر 
به  می شوید  استرس  دچار  زندگی 
احتمال زیاد باید شروع به فعالیت کنید. 
فعالیت های هفتگی که نیاز به قدرت 
بدنی دارند را برنامه ریزی تا به محض 
اینکه به تناسب اندام رسیدید، کاهش 

کنید. احساس  را  استرس  سطح 
افسردگی و اضطراب

حوزه اصلی که تحت تاثیر بی تحرکی 
است.  روان  سالمت  می گیرد،  قرار 
می شوید،  بی تحرک  که  هنگامی 
احتمال اینکه افسردگی یا اضطراب را 
تجربه کنید بسیار بیشتر است. دلیل 
اصلی این موضوع هورمون ها هستند 
زیرا آنها نقش اساسی در تعادل خلق 
اولیه  و هورمون  دارند  و خوی شما 
درگیر در این فرآیند سروتونین است 
و هنگامی که ترشح نمی شود، منجر 
می شود  اضطراب  و  افسردگی  به 
دراز  را  روز  تمام  وقتی  بنابراین 
می کشید، احتمال ترشح سروتونین 

در مغز کاهش می یابد.
هنگامی که غیر فعال هستید، مغز 
بنابراین،  نمی کند  ترشح  سروتونین 
که  هنگامی  و  می شوید  افسرده 
افسردگی  یا  اضطرب  احساس  افراد 
بدنی  فعالیت  به  کمتر  می کنند 
می پردازند زیرا قدرت انجام این کار 
این یک چرخه  را پیدا نمی کنند و 
معیوب ایجاد می کند که تنها با فعالیت 

داد. تغییر  را  آن  می توان  بدنی 
عالوه بر موارد باال،زندگی کم تحرک 

عوارض دیگری دارد که شامل:
بیماری های قلبی، از جمله بیماری 
عروق کرونر و حمله قلبی، کلسترول 
باال، سکته، سندرم متابولیک، برخی 
روده  سرطان  جمله  از  سرطان ها 

بزرگ، سینه و رحم، پوکی استخوان.

زوال عقل و ضعف حافظه
طوالنی  نشستن  افراد  از  بسیاری 
مدت را با کاهش سالمت مغز مرتبط 
نمی دانند. اکثر افراد حتی به سالمت 
مغز خود فکر هم نمی کنند اما، حقیقت 
این است که سالمت مغز به دلیل کم 

تحرکی می تواند آسیب ببیند.
در حالی که زوال عقل و سایر مشکالت 
ژنتیکی  عوامل  با  شدت  به  حافظه 
مرتبط هستند، مطالعات نشان داده اند 
ورزش نکردن می تواند تأثیر مشابهی 
بر روی بیش  باشد. مطالعه ای  داشته 
سال   ۶۵ باالی  بزرگسال   ۱۶۰۰۰ از 
که  دریافتند  محققان  و  شد  انجام 
ورزش نکردن خطر ابتال به زوال عقل 

را افزایش می دهد.
عالوه بر این مطالعه ای که انجام شد 
محققان  داد.  نشان  را  مشابهی  اثرات 
از مغز 3۵ نفر اسکن گرفتند که این 
اسکن لوب گیجگاهی داخلی یا درگیر 
در شکل گیری حافظه را ارائه می دهد. 
بخشی از مغز که در ساختن خاطرات 

جدید نقش دارد با کم تحرکی نازک 
دراز  در  مسئله،  همین  و  می شود 
مدت باعث ناتوانی در بخاطر سپردن 
خاطرات و تغییرات خلق و خو می شود 
افزایش  این مشکل،  تنها راه حل  که 

فعالیت بدنی است.
دور و عقب ماندن از جامعه

به  می توانید  می رسد  نظر  به  اگرچه 
راحتی از داخل خانه با مردم در ارتباط 
باشید اما، این کاماًل درست نیست. هر 
چه بیشتر کم تحرک باشید، کمتر در 
افراد  می گیرید.  قرار  مردم  با  ارتباط 
کم تحرک،حداقل کار روزمره را انجام 
می دهند و همین امر موجب کاهش 
خانواده،  همکاران،  با  آنها  تعامالت 
روز  تمام  اگر  پس  می شود  دوستان 
را در خانه بمانید ایجاد روابط جدید 
دایره  و  خواهدشد  دشوارتر  برایتان 
می ماند  ثابت  می شناسید  که  افرادی 
و فرصتی برای مالقات با افراد جدید 

ندارید و منزوی می شوید.
افرادی که به شما  حتی نزدیک ترین 
دور  بیشتر  و  بیشتر  هستند،  نزدیک 
می شوند و اگر هرگز دوستان خود را رو 
در رو نبینید، پیوند شما ضعیف خواهد 

آنتی  میلیون ها  پزشکان  ساله  هر 
باالی  اما  می کنند؛  تجویز  بیوتیک 
43 درصد از آنتی بیوتیک های تجویز 
شده غیر ضروری هستند ، مگر این که 
عفونت بر اثر باکتری ایجاد شده باشد 
که معموال هم این گونه نیست.  آنتی 
بیوتیک ها عوارض جانبی جدی دارند 
که این داروها می توانند عامل ایجاد 
واکنش های آلرژیک و مشکالت شدید 
مثل اسهال باشند.  گاهی اوقات هم 
تا حدی خطرناک می شوند که ممکن 
است عامل مرگ باشند. هر چه قدر 
که باکتری بیشتری در معرض آنتی 
بیوتیک ها قرار بگیرد، احتمال این که 
بدن به دارو پاسخ بدهد، کم تر است.  
هر چقدر که آنتی بیوتیک بیشتری 
استفاده شود ، خطر مقاومت عفونت 
در برابر آنتی بیوتیک بیشتر می شود 
اما به هرحال پزشکان با دانستن این 
موضوع باز هم آنتی بیوتیک تجویز 
می کنند زیرا بیمار از آن ها این انتظار 
را دارد.  در این بخش وضعیت هایی 

را به شما معرفی می کنیم که مصرف 
برای آن ها خیلی هم  بیوتیک  آنتی 
توصیه نمی شود. در این ۶ مورد آنتی 

بیوتیک نخورید بهتر است:
1. عفونت های تنفسی :

اکثر  و  آنفوالنزا   ، سرماخوردگی   
عفونت های تنفسی به دلیل ویروس ها 
اتفاق افتادند که عموماً با آنتی بیوتیک 
بهبود پیدا نمی کنند. برونشیت معموالً 
ایجاد  هوا  در  ویروس  از طریق یک 
می شود ، مثل دود سیگار که باز هم 
آنتی بیوتیک تاثیری برای بهبود آن 
ندارد.  اکثر گلودردها ویروسی هستند.  
برای عفونت های ویروسی از مصرف 
آنتی بیوتیک صرف نظر کنید و سعی 
کنید با مصرف مایعات، غرغره کردن 
آب نمک ، استامینوفن و ایبوپروفن 
ببخشید. بهبود  را  خود  وضعیت 
نفر  یک   ، درد  گلو  مورد  هر ۱۰  از 
به عفونت باکتری های استرپ مبتال 
شده که می توان آن را با آنتی بیوتیک 
عالئم  اگر  بنابراین  کرد.   درمان 
باکتریایی از جمله گلو درد ناگهانی 
همراه با تب و بدون سرفه ایجاد شد 
و همزمان ورم غدد لنفاوی  در جلوی 

ضعیفی  یمنی  ا
داشته باشید و وضعیت 

نکرده  پیدا  بهبود  از یک هفته  بعد 
باشد.  همچنین در صورتی که همه 
این شرایط در کنار ورم و درد چشم 
و ترشحات غلیظ وجود داشت ، اجازه 

استفاده از آنتی بیوتیک را دارید. 
5. عفونت ادراری در افراد سن باال 
ن  ما ر د ی  ا بر تیک ها  بیو نتی  آ
کاربردی  هم  ادراری  عفونت های 
سال  افراد  اوقات  گاهی  اما  هستند 
خورده بعد از یک آزمایش ادرار که 
در آن باکتری نشان داده شده است 
، در معرض درمان آنتی بیوتیک قرار 
عالئمی  هیچ  اگر  حتی   ، می گیرند 
هم نداشته باشند.  اصال چیز عجیبی 

در  باال  سنین  در  افراد  که  نیست 
مثانه خود باکتری داشته باشند اما 
لزوماً این باکتری عامل ایجاد عفونت 
بیوتیک  آنتی  زمانی  پس  نیست. 
مصرف کنید که عالئم عفونت ادراری 
مثل درد ، سوزش هنگام ادرار ، نیاز 
در  را  دستشویی  به  مکرر  و  سریع 

خودتان مشاهده کنید. 
6.  اگزما 

ایجاد  عامل  که  را  اگزما  پزشکان 
پوست  قرمزی  و  خارش   ، خشکی 
دست است با آنتی بیوتیک کنترل 
می کنند اما آنتی بیوتیک ها قرمزی 
بهبود  را  اگزما  از  ناشی  خارش  و 
نمی بخشند.  برای بهبود اگزما؛ دست 
تان را به طور مرتب مرطوب کنید و از 
عوامل تحریک کننده ای که برای هر 
شخص متفاوت است ، دوری کنید.  
حتماً از کرم های موضعی و پماد های 
تجویزی پزشک برای برطرف کردن 
خارش و ورم استفاده کنید. تنها در 
باکتریایی  عفونت  عالئم  که  زمانی 
مثل جوش های سفت و پر از ترشح ، 
پوست داغ و قرمز و تب را داشتید ، 

از آنتی بیوتیک استفاده کنید .

گلو و لوزه  و نقاط قرمز رنگ ریز در 
سقف دهان را مشاهه کردید ، احتماالً 
نوعی عفونت باکتریایی است که در این 
تست  با یک  می تواند  پزشک  شرایط 

سریع آن را تشخیص دهد. 
۲. عفونت های سینوسی 

سینوزیت عامل ایجاد آبریزش و گرفتگی 
بینی و درد صورت است و همیشه در 
اثر ویروس ایجاد می شود. اگر باکتری 
عفونت ها  این  باشد،  آن  ایجاد  عامل 
به  خود  هفته  یک  عرض  در  معموالً 
خود خوب می شوند. برای بهبود مخاط 
باید سعی کنید نوشیدنی گرم بنوشید 
هوای  در  و  بگیرید  گرم  آب  دوش   ،
مرطوب قرار بگیرید و سعی کنید هنگام 
خواب سرتان را کمی باالتر قرار دهید. 
تنها در صورتی آنتی بیوتیک مصرف 
روز طول  بیماری شما ۱۰  که  کنید 
کشیده است. یا اگر بهتر نشدید و دوباره 
بدتر شدید یا اگر تب بسیار باالیی دارید 
و مخاط شما غلیظ و دارای رنگ است و 
بیماری شما سه روز یا بیشتر به صورت 

متوالی طول کشیده ، اجازه دارید که 
آنتی بیوتیک مصرف کنید. 

3. عفونت گوش 
 3 الی   ۲  ، گوش  عفونت های  اکثر 
روز بعد خود به خود خوب می شوند؛ 
مخصوصاً در مورد کودکان دو سال به 
بدون  مسکن های  از  است  بهتر   . باال 
تا  و  کنید  استفاده  آن ها  برای  نسخه 
جایی که می توانید آنتیبیوتیک ندهید. 
بهتر  عالئم  روز  یا سه  دو  از  بعد  اگر 
نشدند و یا حتی بدتر هم شدند ، به 

پزشک مراجعه کنید.
4. چشم صورتی یا التهاب ملتحمه 
التهاب ملتحمه معموالً در اثر ویروس 
یا آلرژی ایجاد می شود . بنابراین آنتی 
بیوتیک کمک کننده نیست . التهاب 
عرض  در  معموال  باکتریایی  ملتحمه 
۱۰ روز خود به خود خوب می شود و 
عالئم آن را می توانید با یک کمپرس 
مرطوب ، خنک و تمیز بهبود ببخشید.  
چشم صورتی اگر بر اثر آلرژی ایجاد 
با قطره های آنتی  شده باشد، معموالً 
هیستامینی چشم بهبود پیدا می کند.  
در صورتی آنتی بیوتیک مصرف کنید 
که علت آن باکتریایی باشد، سیستم 

عوارض کم تحرکی و تاثیر مخرب آن بر سالمتوقتی استفاده از آنتی بیوتیک ها اشتباه است! 

فریدون مشیری
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واکنش مهدوی کیا به جنجال  »والیتمداران«: 
آرامش آنجاست که با آدم های یکرنگ طرفی

نمایندگان  از  =شماری 
اسالمی  ی  شورا مجلس 
متی  حکو ی  نه ها سا ر و 
ین  مهمتر یند  می گو
مسابقه  برگزاری  نگیزه  ا
ستارگان  میان  دوستانه 
کشورهای  و  جهان  فوتبال 
ی  ز ی سا د عا « ب  عر
صهیونیست ها«  با  روابط 
به  دادن  »مشروعیت  و 

اسرائیل« بوده است!
=بسیجی ها و والیتمداران 
خواسته اند  مهدوی  کیا  از 

عذرخواهی کند!
باید  »علیرضا  =ماجرای 
را  ورزشکاران  که  ببازی« 
مقابل  در  باختن  به  مجبور 
حریفان می کند تا در مقابل 
قرار  ئیلی  اسرا بازیکنان 
قربانیان  کنون  تا  نگیرند، 
زیادی در ورزش ایران داشته 
است. بسیاری از ورزشکاران 
در  مختلف  رشته های  در 
به  گذشته  سالیان  طول 
مهاجرت  دیگر  کشورهای 
کرده و با پرچم آن کشورها 
در  پناهنده  عنوان  به  یا  و 
شرکت  جهانی  رقابت های 

می کنند.

حضور در مسابقه تشریفاتی »عرب 
مهدوی کیا  مهدی  برای  کاپ« 
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران 

دردسرساز شده است.
رسمی  دعوت  با  مسابقه  این 
)فیفا(  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
به مناسبت به رسمیت شناخته شدن 
رقابت های جام عرب و قرار گرفتن این 
مسابقات در تقویم فیفا برپا شده بود.
مهدوی کیا که سرمربی تیم فوتبال 

امید ایران نیز هست یک هفته پیش 
که  کرد  بازی  مسابقه ای  در  این  از 
مربی تیم مقابل اسرائیلی بود و روی 
لباس هر دو تیم به نشان دوستی و 
از  فیفا  عضو  کشورهای  پرچم   صلح 

جمله اسرائیل نقش بسته شده بود.
تیم  پیشین  سرمربی  گرانت  آورام 
دارد،  را  اسرائیل  تابعیت  که  چلسی 
به عنوان مربی تیم منتخب ستارگان 
حضور داشت. اما شماری از نمایندگان 
رسانه های  و  اسالمی  مجلس شورای 
انگیزه  مهمترین  می گویند  حکومتی 
»عادی سازی  مسابقه  این  برگزاری 
روابط با صهیونیست ها« و »مشروعیت 

دادن به اسرائیل« بوده است.
نماینده  حسین زهی  اسماعیل 
سوی  از  اسالمی  شورای  مجلس 

مردم ادعا کرده است »انتظار داشتیم 
مهدی مهدوی کیا در این بازی شرکت 
نمی کرد، چون به رسمیت نشناختن 
ما  بزرگ  ملت  آرمان های  از  اسرائیل 

است!«
احمد راستینه رئیس کمیته تربیت 
از  و  اسالمی  شورای  مجلس  بدنی 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز حضور مهدوی کیا در این مسابقه 
و  فدراسیون  نفوذ در  را »خط ممتد 

خواستار  و  دانست  ایران«  فوتبال 
پاسخگویی و عذرخواهی این بازیکن 

شده بود.
علیپور  علیرضا  حجت االسالم  اما 
صیانت  کمیته  پیشین  مسئول 
فدراسیون فوتبال حمله به مهدوی کیا 
گفته  و  خوانده  »جریان سازی«  را 
اسطوره  یک  به  ظلم  رفتارها  »این 
برخی  اظهارات  از  او  است.«  فوتبال 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
درباره مهدوی کیا نیز به شدت انتقاد 

کرد.
جنجال ها  این  به  واکنش  در 
اینستاگرام  استوری  در  مهدوی کیا 
تیم  در  حضورش  از  تصویری  خود 
کرد  منتشر  را  آلمان  هامبورگ 
با  که  آنجاست  »آرامش  نوشت  و 

آدم های یکرنگ طرفی.«
بسیاری از تحلیلگران و دوستداران 
کرده  حمایت  مهدوی کیا  از  فوتبال 
یکی  که  می گویند  او  از  دفاع  در  و 
بازیکنان  و بی حاشیه ترین  بهترین  از 

فوتبال ایران بوده است.
در سال های اخیر فشارهای حکومت 
به شمار زیادی از ورزشکاران به خاطر 
اسرائیلی  حریفان  با  رویارویی  عدم 
و  آنها  برای  بین المللی  مسابقات  در 
شده  دردسرساز  فدراسیون هایشان 
جودوکار  چندین  محرومیت  است. 
در  حضور  از  جودو  فدراسیون  و 
محرومیت  یا  بین المللی  مسابقات 
در  حرفه ای  کشتی گیر  چندین 
مسابقه  خاطر  به  مختلف  رده های 
مسیر  اسرائیلی  حریفان  با  ندادن 

زندگی بسیاری از آنها را تغییر داد.
که  ببازی«  باید  »علیرضا  ماجرای 
در  باختن  به  مجبور  را  ورزشکاران 
مقابل  در  تا  می کند  حریفان  مقابل 
تا  نگیرند،  قرار  اسرائیلی  بازیکنان 
کنون قربانیان زیادی در ورزش ایران 
داشته است. بسیاری از ورزشکاران در 
سالیان  طول  در  مختلف  رشته های 
به کشورهای دیگر مهاجرت  گذشته 
به  یا  و  با پرچم آن کشورها  و  کرده 
عنوان پناهنده در رقابت های جهانی 

شرکت می کنند.

سعید افکاری: جایزه »کانون مدافعان حقوق بشر« 
برخالف نظر خانواده ما به مادرمان اعطا شد!

=سعید افکاری برادر نوید 
ز  ا و  کشتی گیر  افکاری 
معترضان اعتراضات امردادماه 
حکومت  توسط  که   1397
اعالم  توئیتر  در  اعدام شد، 
کرد که »کانون مدافعان حقوق 
بشر« »برخالف نظر ما« جایزه 
حقوق بشر سال 1400 خود را 
از خانواده  های  نمایندگی  به 
دادخواه به بهیه نامجو مادر 
است. نموده  اعطا  نوید 

آنکه  از  »پس  نوشت:  =او 
تاکید کردیم  نوبت   در چند 
این  برای  خود  انتخاب  با 
عنوان موافق نیستیم، کانون 
طی  بشر  حقوق  مدافعان 
بیانیه ای با انتشار بخشی از 
پیام خانواده ی ما اعطای این 

جایزه را لغو کرد.«
حقوق  مدافعان  =»کانون 
آدرماه  روز جمعه 19  بشر« 
از اهدای این جایزه »به پاس 
پایداری  و  استقامت  صبر، 
خانواده های دادخواه« و »به 
نمایندگی از همه آنها به بهیه 
افکاری«  نوید  مادر  نامجو، 
 7 روز  ولی  بود  داده  خبر 

دی ماه اعالم به لغو آن کرد.
به  ی  ر فکا ا ه  د ا نو =خا
حقوق  فعان  مدا نون  »کا
ترجیح  نوشته ا ند،  بشر« 
می دهند بین دادخواهی آنها 
از  بسیاری  خانواده های  و 

قربانیان تفاوتی قائل نشود.
از  افکاری  نوید  برادر  افکاری  سعید 
معترضان اعتراضات سال ۹۷ می گوید، 
جایزه  افکاری،  خانواده  نظر  برخالف 
بشر«  مدافعان حقوق  »کانون  ساالنه 
به بهیه نامجو مادر افکاری  ها اعطا شده 
است و اکنون پس از چند بار تأکید بر 
عدم موافقت  آنان، اهدای آن از طرف 

این کانون لغو شده است.
افکاری  نوید  برادر  افکاری  سعید 
اعتراضات  معترضان  از  و  کشتی گیر 
حکومت  توسط  که   ۱3۹۷ امردادماه 
که  کرد  اعالم  توئیتر  در  شد،  اعدام 
»کانون مدافعان حقوق بشر« »برخالف 

نظر ما« جایزه حقوق بشر سال ۱4۰۰ 
خانواده  های  از  نمایندگی  به  را  خود 
دادخواه به بهیه نامجو مادر نوید اعطا 
نموده است.او نوشت: »پس از آنکه در 
چند نوبت  تاکید کردیم با انتخاب خود 
برای این عنوان موافق نیستیم، کانون 
با  بیانیه ای  طی  بشر  حقوق  مدافعان 
ما  خانواده ی  پیام  از  بخشی  انتشار 

اعطای این جایزه را لغو کرد.«
کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه 
۱۹ آذرماه از اهدای این جایزه »به پاس 
صبر، استقامت و پایداری خانواده های 
دادخواه« و »به نمایندگی از همه آنها 
به بهیه نامجو، مادر نوید افکاری« خبر 
داده بود ولی ۷ دی ماه اعالم به لغو آن 
کرد و با انتشار بخشی از متن نوشته 
نوشت:  افکاری  خانواده  توسط  شده 
»در احترام به خواسته خانواده افکاری، 
بیانیه مورخ ۱۹ آذر ۱4۰۰ این کانون 
بهیه  به خانم  اعطای جایزه  بر  مبنی 
نامجو به نمایندگی از سایر خانواده های 

دادخواه، کان لم یکن تلقی می شود«.
توئیتر  در  همچنین  افکاری  سعید 
درخواست  به  پاسخ  از  تصویری  خود 
»کانون مدافعان حقوق بشر« مبنی بر 
اهدای جایزه حقوق بشر سال جاری 
»به نمایندگی از خانواده های دادخواه 
به بهیه نامجو« را انتشار داده که در آن 
تأکید شده: »همانطور که نوید و وحید 
هم عالوه بر حبیب بارها گفتند بابت 
داد،  و خواهیم  دادیم  که  هزینه هایی 
هیچ ِدینی به گردن هیچکس نیست 
تنها بر اساس وظیفه شخصی در این 

دوران سیاه قدم بر می داریم.«
مدافعان  »کانون  به  افکاری  خانواده 
حقوق بشر« نوشته ا ند، ترجیح می دهند 

خانواده های  و  آنها  دادخواهی  بین 
بسیاری از قربانیان تفاوتی قائل نشود.

تأکید  همچنین  افکاری  خانواده ی 
کرده اند: »نظر خانواده ما بر این است 
به  توجه  با  کسی  هر  راه  این  در  که 
توانش  اندازه  به  و  دارد  که  شرایطی 
باید مبارزه کند و در این مبارزه و برای 
رسیدن به هدفی جمعی ناگزیر از خود 
گذشتگی های شخصی هم وجود دارد 
به همین دلیل ترجیح می دهیم هیچ 
خانواده  مختص  و  تنهایی  به  عنوان 
برادرم حبیب  نگیرد.  تعلق  بهمان  ما 
فدای  نوید  گفت:  نوید  اعدام  از  بعد 
مردم ستمدیده شد و ما هم فداشون 
و  این جمله ی حبیب خط  می شویم 
همانطور  ماست.  خانواده  تمام  مشی 
که نوید و وحید هم عالوه بر حبیب 
بارها گفتند بابت هزینه هایی که دادیم 
گردن  به  دینی  هیچ  داد،  خواهیم  و 
هیچ کس نیست تنها بر اساس وظیفه 
بر  قدم  سیاه  دوران  این  در  شخصی 

می داریم.«
نوید، وحید و حبیب افکاری، به دلیل 
شرکت در اعتراضات امرداد ۹۷ بازداشت 
گسترده  اعتراضات  وجود  با  و  شدند 
داخلی و خارجی، نوید افکاری سحرگاه 
شد. اعدام   ۱3۹۹ شهریورماه   ۲۲

وحید و حبیب افکاری بیش از یکسال 
و سه ماه است که در سلول انفرادی 
نگهداری می شوند و قوه  قضاییه مانع از 
ارتباط آنان با دیگر زندانیان شده است. 
سعید افکاری پیشتر در توئیتر اعالم 
کرد که برادرانش مورد ضرب  و  جرح 
خانواده  با  تماس  از  و  گرفته اند  قرار 
محروم شده اند و حق بهره مندی از امور 

درمانی را نیز ندارند.

سالروز اعدام نوید افکاری کشتی گیر و معترض ۲7 ساله ایرانی

سردار آزمون در نظرسنجی روزنامه »اسپورت 
اکسپرس« بازیکن سال روسیه شد

=طبق قوانین این روزنامه 
 16 حرفه ای،  سرمربی   16
 16 فوتبال،  ارشد  مدیر 
»اسپورت  روزنامه  خبرنگار 
همچنین  و   » س کسپر ا
هواداران فوتبال در وبسایت 
نظرسنجی  در  روزنامه  این 

شرکت کردند.
=بعد از لیون فرانسه اکنون 
بایرلورکوزن  می شود  گفته 
آلمان نیز به دنبال استخدام 

آزمون است.
زنیت  تیم  مهاجم  آزمون  سردار 
سن پترزبورگ روسیه در نظرسنجی 
به  اکسپرس«  »اسپورت  روزنامه 
عنوان بهترین بازیکن فوتبال روسیه 

در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد.
طبق قوانین این روزنامه ۱۶ سرمربی 
حرفه ای، ۱۶ مدیر ارشد فوتبال، ۱۶ 
خبرنگار روزنامه »اسپورت اکسپرس« 

در  فوتبال  هواداران  همچنین  و 
نظرسنجی  در  روزنامه  این  وبسایت 

شرکت کردند.
آزمون  سردار  نظرسنجی  این  در 
بهترین  و  کرد  کسب  امتیاز   ۱3۹
بازیکن فوتبال روسیه در سال ۲۰۲۱ 
برزیلی زنیت  بازیکن  شد. کالودینهو 

امتیازی در جایگاه  اختالف 3  با  نیز 
آکینفیف  ایگور  و  گرفت  قرار  دوم 
امتیاز   ۹۸ با  مسکو  زسکا  دروازه بان 

رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
در چند هفته گذشته عنوان شد که 
تیم  به  پیوستن  برای  آزمون  سردار 
باشگاه  این  مدیران  با  لیون  المپیک 
فرانسوی توافق کرده است. اما برخی 
قصد  زنیت  تیم  نوشته اند  رسانه ها 

فروش آزمون را ندارد.
باشگاه  شد  گفته  این  از  پیش 
لیون فرانسه در ماه اکتبر قصد دارد 
قراردادی 4 ساله با این بازیکن ایرانی 
نوشته اند  رسانه ها  برخی  کند.  امضا 
به  آلمان  بایرلورکوزن  فوتبال  تیم 

دنبال استخدام آزمون است.
سردار آزمون تا کنون 3۹ گل برای 
در  و  رسانده  ثمر  به  ایران  ملی  تیم 
کنار جواد نکونام در رتبه سوم برترین 
کریم  دارد.  قرار  ملی  فوتبال  گلزنان 
باقری با ۵۰ گل و علی دایی با ۱۰۹ 
گل ملی در رتبه های دوم و اول قرار 

دارند.

دیدار دوستانه بین ستارگان عرب و ستارگان جهان در دوحه قطر

روی پیراهن های شرکت کنندگان پرچم تمامی کشور های عضو فیفا از 
جمله پرچم اسراییل نقش بسته بود

 7 دیروز سه شنبه  =صبح 
حالی که  در   ،1400 دی ماه 
»مریم«  در شهرک  زن  سه 
ورزش   مشغول  شهریار  در 
مورد  بودند،  صبحگاهی 
گرفتند.  قرار  اسیدپاشی 
ناحیه پشت  از  آنها  از  یکی 
دچار سوختگی  و دست  پا 
شده و به بیمارستان انتقال 

یافته است.
=طبق اعالم نیروی انتظامی 
نفر   ۲ تهران،  استان  غرب 
لباس هایشان  فقط  آنها  از 
جسمی  صدمه  و  سوخته 

ندیده اند.
روز  اسیدپاشی  حادثه  با  ارتباط  در 
گذشته به زنان که  در شهریار رخ داد، 
طبق بررسی و اعالم نیروی انتظامی،” 
عامل این اقدام یک زن بوده و تالش 

برای دستگیری او ادامه دارد.
دی ماه   ۷ سه شنبه  دیروز  صبح 
۱4۰۰، درحالی که سه زن در شهرک 
ورزش   مشغول  شهریار  در  »مریم« 

اسیدپاشی  مورد  بودند،  صبحگاهی 
ناحیه  از  آنها  از  یکی  گرفتند.  قرار 
پشت پا و دست دچار سوختگی شده 
و به بیمارستان انتقال یافته است.طبق 
استان  غرب  انتظامی  نیروی  اعالم 
تهران، ۲ نفر از زنان فقط لباس هایشان 

سوخته و صدمه جسمی ندیده اند.
مهدی سرپناه معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی غرب استان تهران بیان داشت: 
»به دلیل لباس های ضخیمی که تن 
خانم ها بوده است آسیب جدی به آنها 
وارد نشده و فقط یکی از آنها با سوختگی 
شد.« منتقل  بیمارستان  به  جزیی 

اسیدپاش  گفته اند،  عینی  شاهدان 
یک مرد ظاهرا مجنون بوده که پشت 
بوته های پارک خود را پنهان کرده و 
اسید  زنان  سوی  به  پشت  از  سپس 

پاشیده و از محل گریخته است.
مهدی سرپناه معاون نیروی انتظامی 
را  اسیدپاش  اما  تهران  استان  غرب 
یک زن معرفی کرده که »تالش برای 

دستگیری او ادامه دارد.«
پلیس غرب تهران دیروز به »رکنا« 
بیمار روانی بوده و  بود: »متهم  گفته 
پرونده در حال بررسی و تحقیقات برای 

دستگیری مرد اسیدپاش ادامه دارد.«
اسیدپاشی و حمله و ضرب  و جرح 
علیه زنان تحت عنوان »امر به معروف« 
توسط نهادهای حکومتی و مذهبی و 
افراد متعصب در حالی انجام می شود 
که همگی تحت حمایت قانون و شرع 
دست به این جنایت و تبهکاری می زنند.

بر  عالوه  اخیر،  سال های  در 
انگیزه  با  زنان  علیه  اسیدپاشی 
اسیدپاشی  حسادت،  یا  انتقامجویی 
نیز  معروف«  به  »امر  برای  زنجیره ای 
صورت می گیرد که یکی از فجیع ترین 
آنها در استان اصفهان روی داد که طی 
آن بخش هایی از بدن  و صورت چهار 
هرگز  ولی  دید  آسیب  شدت  به  زن 

عامالن آن شناسایی نشدند.
در جریان این حمالت ضدانسانی که 
اهدافی چون تحمیل حجاب اجباری 
دنبال  را  زنان  کردن   خانه نشین   و 
می کند، قوانین حاکم نیز هیچ حمایتی 
»تشدید  طرح  نمی کند.  زنان  از 
مجازات اسیدپاشی« در سال ۹۸ بجای 
ممنوعیت و محدودیت دسترسی آسان 
به اسید برای همگان، مجازات اعدام و 
زندان های سنگین را جایگزین تالش 

برای رفع علل و ابزار این جرم کرد.
در روزهای اخیر ویدئویی از درگیری 
شبکه های  در  آخوند  یک  با  زن  یک 
پی  در  که  شده  منتشر  اجتماعی 
مزاحمت این آخوند برای ۲ زن در یکی 

از خیابان های شهر قم رخ داده است.
شده  منتشر  ویدئوهای  که  آنگونه 
نشان می دهد، این آخوند با عصا به سر 
یکی از زنان می زند و زن نیز عمامه ی 
او را زیر پا لگدکوب می کند. در همین 
ارتباط خبرگزاری »حوزه« گزارش داده 
است  زنی که  فرد آخوند مزاحم وی 
شده، توسط نیروی انتظامی شناسایی 

و بازداشت شده است!
برابر  در  خود  حق  از  زن  این  دفاع 
دخالت و مزاحمت آخوند یادشده در 
به عنوان مرکز تشیع  قم، شهری که 
و استقرار حوزه علمیه و مرکز بسط و 
گسترش افکار خرافی و مذهبی معروف 
از هشتگ »عمامه«  استفاده  با  است، 
مورد تحسین و تشویق افکار عمومی 
و کاربران در فضای مجازی قرار گرفته 
است. در شبکه های اجتماعی لگدمال 
کردن عمامه ی این آخوند، تصویرسازی 
شده و توسط کاربران دست به دست 

می شود.
هشدار  توئیتر  در  حوزوی ها  برخی 
را  عمامه  کردن  لگد  اگر  که  داده اند 
جدی نگیریم، باید شاهد مراحل بعدی 

و فراتر باشیم!

اسیدپاشی به 3 
زن هنگام ورزش 

صبحگاهی در 
شهریار

 نیروی انتظامی: تالش 
برای دستگیری اسیدپاش 

ادامه دارد
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حادثه  این  =جانباختگان 
نفتی  میدان  کارگران  از 
»یادآوران« و در حال رفتن 

به محل کار خود بودند.
جّو  گزارش ها  اساس  =بر 
مراسم  در  امنیتی  شدید 
خاکسپاری جانباختگان این 
حادثه برقرار بود و نیروهای 
و  ویژه  یگان  و  امنیتی 
اطراف محل  در  ضدشورش 

خاکسپاری حاضر بودند.
خرمشهر  اهواز-  =جاده 
بی  و  دوطرفه  و  کم عرض 
و  است  قدیمی  و  کیفیت 
استان  مسئوالن  و  مقامات 
در سال های گذشته با وجود 
رخ  که  زیادی  تصادف های 
برای  اقدامی  هیچ  داده، 

بازسازی آن انجام نداده اند.
=مراسم تشییع و به خاک 
سپردن کارگران جانباخته با 
تجمع و اعتراض و شعارهای 

مردم همراه شد.
پیکر کشته شدگان تصادف روز شنبه 
یکشنبه  روز  خرمشهر  اهواز  جاده  در 
انبوه  میان  در   ۱4۰۰ دی ماه  پنجم 
خوزستان  دارخوین  مردم  جمعیت 
تشییع شد. بر اثر این تصادف که بامداد 
شنبه 4 دی در محور اهواز – خرمشهر 
نفر  و ۱۵  کشته  کارگر  داد ۱۰  روی 

زخمی شدند.
راه  پلیس  رئیس  دولتشاهی  رضا 
خوزستان درباره این تصادف هولناک 
گفت تصادف زنجیره ای حوالی ۷ صبح 
روز 4 دی ماه ۱4۰۰ در محور اهواز- 
خرمشهر در جاده قدیم نیشکر »میرزا 

کوچک خان« رخ داد.  
خوزستان  استان  راه  پلیس  رئیس 
گفت که »یک کامیون حامل احشام با 
مینی بوس سرویس کارگران میدان نفتی 
یادآوران برخورد کرد و سپس 3 دستگاه 
خودرو سواری نیز با آنها برخورد کردند.« 

او همچنین افزود: »این حادثه منجر به 
جان باختن دست کم ۱۰ تن از جمله راننده 
کامیون و همه سرنشینان مینی بوس شد 
شدند.« زخمی  نیز  دیگر  نفر   ۱۵ و 

عارف اصل شرهانی رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیریتی حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز گفته که 
تصادف زنجیره ای بین خاور ، رانا، پژو، 
پراید و کامیون واژگون شده در جاده 
قدیم اهواز – خرمشهر رخ داده و علت 
حادثه برخورد کامیون ایسوز به پهلوی 

مینی بوس بوده است.

تشییع پیکر کارگران جانباخته در تصادف مرگبار جاده اهواز- خرمشهر
 در میان شعارهای مردم: 

زبان حق هرگز خاموش نمی شود

صداوسیمای جمهوری اسالمی نیز در 
گزارشی اعالم کرد که یک خاور با بار 
گوسفند، یک رانا، یک پژو، یک پراید و 
یک کامیون با هم برخورد کرده و همه 
سرنشینان رانا که سرویس رفت  و آمد 
کارگران بوده، به دلیل شدت سوختگی 

جان  خود را از دست داده اند.
جنگی  بالدی،  عماد  بالدی،  مالک 
بغالنی  حاتم  بالدی،  محمد  بالدی، 
،سعید بالدی، فاخر بالدی، حلیم بالدی، 
عبدالرضا بالدی و نزار بالدی ۱۰ تن از 
جانباختگان این حادثه از کارگران میدان 

نفتی »یادآوران« بودند.
امید صبری پور سرپرست فرمانداری 
دلخراش  تصادف  این  پی  در  شادگان 
روز یکشنبه را در شادگان عزای عمومی 

اعالم کرد.
جانباختگان  خاکسپاری  مراسم 
دارخوین  در  یکشنبه  روز  حادثه  این 
جّو  گزارش ها  اساس  بر  شد.  برگزار 
برقرار  مراسم  این  در  امنیتی  شدید 
بود و نیروهای امنیتی و یگان ویژه و 
ضدشورش در اطراف محل خاکسپاری 
حاضر بودند. صدها نفر از شهروندان عرب 
و بختیاری در این مراسم شرکت کردند.

در واکنش به این تصادف لفته احمد 
نژاد نماینده مردم خرمشهر در مجلس 
شفاهی  تذکری  در  اسالمی  شورای 
گفت که »این حق مردم خرمشهر و 
اهواز نیست که پس از این همه رشادت 
تحمیلی  زمان جنگ  در  ایستادگی  و 
داشتند حال بعد از 3۲ سال در این جاده 
کلی عزیزان خود را از دست بدهند. جاده 
خرمشهر به اهواز به قتلگاه تبدیل شده 
است و هر روز شاهد تصادفات زیادی 
در این جاده هستیم. چهار بانده شدن 
این جاده به کندی پیش می رود و باید 

هرچه سریع تر انجام گیرد.«
سپردن  خاک  به  و  تشییع  مراسم 
کارگران جانباخته با تجمع و اعتراض و 
شعارهای مردم همراه شد. سوگواران در 
سخنرانی و شعار خود علیه ناکارآمدی و 
سوء مدیریت نهادهای مسئول از جمله 

در عدم رسیدگی به وضعیت جاده های 
این منطقه اعتراض کردند.

بر اساس گزارش های فعاالن مدنی 
و  کم عرض  جاده  این  خوزستان،  در 
و  است  قدیمی  و  بی کیفیت  دوطرفه 
مقامات و مسئوالن استان در سال های 
گذشته و با وجود تصادف های زیادی که 
رخ داده، هیچ اقدامی برای بازسازی آن 

انجام نداده اند.
ر  مه نگا نا ز و ر حجی  مد س  عبا
جاده  درباره  یادداشتی  در  خوزستانی 
اهواز – خرمشهر نوشته که »بخشی از 
این جاده را سیالب خراب کرده است؛ 
بخشی دیگر به علت قرار گرفتن کنار 
تاالب ناصری ناامن شده، بخشی دیگر از 
آن فاقد هرگونه خط کشی و گارد ریل و 
حتی عالئم استاندار راهنمایی و رانندگی 
است ، کنار ریل قطار است و سال هاست 
آفتاب و گرمای سوزان خوزستان  که 
یا  تغییری  آنکه  بدون  کرده  تجربه  را 
تعمیری یا حتی اصالح چشمگیری را در 
پی داشته باشد. راهنمایش شب ها تنها 
نور ماه است و چراغ های ماشین های 
جایگاه  یک  از  دریغ  روزها  و  عبوری 
اورژانس یا امداد جاده ای. جاده  ای که 
تمام طول سال شلوغ است اما از خلوتی 
توجه و احساس مسئولیت رنج می برد.«

او در ادامه نوشته که »قرارهای که 
برای  خوزستان  اسبق  استاندار  زمان 
چهاربانده کردن این کویر مرگ بسته 
عزیزان  داغ  تا  ماند  کاغذ  روی  شد 
روز  و  نیابد  التیام  خوزستان  و  ایران 
بروز یادمان بیاورد مدیریت در سطح 
نیافتنی  دست  آنقدر  استان  کالن 
چیزها  ترین  بدیهی  برای  که  شده 
هم باید مرثیه ثرایی کرد و چشم به 
صفر  اندکی  شاید  تا  داشت  پایتخت 
دیگری روی سهم ناچیزمان از ثروتهای 
خوزستان بگذارند و دلمان به در خاک 
فرورفتن کلنگ اول خوش شود و برای 
فرزندانمان تعریف کنیم که فرزندانشان 
خوشبخت میشوند که پایان این پروژه 

را خواهند دید.«

شلیک پدافند هوایی نیروگاه اتمی بوشهر؛ معاون 
امنیتی استاندار: رزمایش بود!

نی  ا یر ا تقی  محمد =
امنیتی  و  سیاسی  معاون 
استاندار بوشهر در گفتگو با 
خبرگزاری »ایرنا« ادعا کرد 
پدافند  توپ  های  شلیک 
راستای  در  رزمایش  یک 
افزایش  برای  الزم  آمادگی 
نیروهای  پدافندی  توان 

مسلح بود.
ساعت  حوالی  حاکیست  گزارش ها 
آذر   ۲۹ دوشنبه  روز  صبح  پنج 
اطراف  پدافند  ضدهوایی   توپ های 
یا  هدف  سمت  به  بوشهر  نیروگاه 

اهداف ناشناس شلیک کردند.
صدای شلیک توپ ها آنهم در بامداد 
را  بوشهر  نیروگاه  اطراف  ساکنین 
هراسان کرد. در شبکه های اجتماعی 
چند ویدئو از شلیک پدافند به سمت 

اهداف ناشناس منتشر شده است.
و  سیاسی  معاون  ایرانی  محمدتقی 
با  گفتگو  در  بوشهر  استاندار  امنیتی 
شلیک  کرد  ادعا  »ایرنا«  خبرگزاری 
در  رزمایش  یک  پدافند  توپ  های 
افزایش  برای  الزم  آمادگی  راستای 

توان پدافندی نیروهای مسلح بود.
از  »پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 

خصوص  در  اطالع رسانی  نیز  این 
گفت:  بود«  شده  انجام  رزمایش  این 
»رزمایش در جنوب استان بوشهر و 

خلیج فارس بوده است.«
کنی  باقری   علی  اخیر  روزهای  در 
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
اسرائیلی ها  است  »ممکن  بود  گفته 
تروریستی  تخریبی-  شیطنت های 
انجام دهند که قباًل هم سابقه داشته 

است.«
پیش از این ۱3 آذرماه نیز صدای دو 
انفجار مهیب در حوالی تٔاسیسات اتمی 
نطنز شنیده شد که سخنگوی ارتش 
مربوط  کرد  ادعا  اسالمی  جمهوری 

مرگ مشکوک حسن ایرلو سفیر جمهوری 
اسالمی در یمن؛ باز هم اصابت »ترکش کرونا«!؟

ه  د ا خطیب ز سعید  =
خارجه  وزارت  سخگوی 
جمهوری اسالمی ادعا کرده 
ایرلو در محل ماموریت خود 
به کرونا مبتال شد اما به دلیل 
برخی  دیرهنگام  همکاری 
کشورها، متاسفانه در شرایط 
نامناسبی به کشور بازگشت!
=خطیب زاده سه روز پیش 
از این گفته بود »برای انتقال 
ایرلو به ایران جهت معالجات 
منطقه  کشورهای  برخی  با 
رایزنی شد که سرانجام منجر 
به فراهم شدن مقدمات الزم 
که  گردید  او  انتقال  جهت 
انتقال  اکنون  هم  بحمداهلل 
اسالمی  جمهوری  به  وی 
ایران درحال انجام می باشد«.

جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی دوشنبه 3۰ آذر در اظهاراتی 
دو پهلو از »شهادت« حسن ایرلو سفیر 
جمهوری اسالمی ایران نزد حوثی های 

یمن »بر اثر ابتال به کرونا« خبر داد!
به گزارش »ایرنا« سعید خطیب زاده 
با اشاره به اینکه »همه مراحل درمانی 
انجام  او  بیماری  بهبود وضعیت  برای 
شده بود« گفت: »شهید حسن ایرلو که 
از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی 
بود، در محل ماموریت خود به کرونا 
مبتال شد و به دلیل همکاری دیرهنگام 
شرایط  در  متاسفانه  کشورها،  برخی 

نامناسبی به کشور بازگشت.«
خطیب زاده شنبه ۲۷ آذر با رد خبر 
حمالت  در  ایرلو  جراحت  یا  اخراج 
عربستان  رهبری  به  ائتالف  نیروهای 
سعودی گفت این ادعاها خبرسازی ها 
و جّوسازی های رسانه ای است و صحت 
ندارد. وی تٔاکید کرد »ایرلو از چند روز 
قبل مبتال به ویروس کرونا شده است 
و با توجه به ضرورت رسیدگی پزشکی 
برای  خارجه  وزارت  ایشان،  به  عاجل 
معالجات  جهت  کشور  به  وی  انتقال 
الزم تماس ها و رایزنی هایی را با برخی 
که  آورد  عمل  به  منطقه  کشورهای 
سرانجام منجر به فراهم شدن مقدمات 
که  گردید  ایشان  انتقال  جهت  الزم 
به  وی  انتقال  اکنون  هم  بحمداهلل 
جمهوری اسالمی ایران در حال انجام 
انتقال  برای  نیست  معلوم  می باشد.« 
کشور  به  کرونا  به  مبتال  بیمار  یک 
و  »تماس ها  چه  و   »مقدمات«  چه 

رایزنی هایی با برخی کشورهای منطقه« 
الزم است آنهم در حالی که جمهوری 
اسالمی در نقل و انتقال همه چیز از 
جمله مبتالیان کرونا ید طوالیی دارد!

عبدالسالم  محمد  میان،  این  در 
سخنگوی »انصاراهلل« در پیامی مرگ 
ایرلو را به جمهوری اسالمی و »مردم 

ایران« تسلیت گفته است!
ایرلو  ابتالی  خبر  اعالم  از  پیش 
رهبری  به  ائتالف  نیروهای  کرونا  به 
علیه  را  سنگینی  حمالت  سعودی 
مواضع حوثی ها در یمن انجام دادند که 

تلفات سنگینی برجای گذاشت.
در  حوثی ها  سفیر  الدیلمی  ابراهیم 
تهران گفته بود با رایزنی عمان، حسن 
نظامی  ترابری  با یک هواپیمای  ایرلو 
فرودگاه  به  و  خارج  صنعا  از  عراقی 

مهرآباد تهران منتقل شده است.
ادعای خروج ایرلو از صنعا به دلیل 
اعالم  بعد  روز  چند  و  کرونا  به  ابتال 
خبر مرگش یادآور سناریوسازی برای 
مرگ های مشکوک وابستگان رژیم از 
جمله مرگ مشکوک دو سردار سپاه 

قدس در حدود ۹ ماه پیش است.
رسانه های   ۱4۰۰ فروردین  اواخر 
حکومتی در ایران اعالم کردند سرتیپ 
پاسدار سیدمحمد حسین زاده حجازی 
جانشین فرمانده نیروی قدس، بازوی 
خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
چند  گذشت.  در  قلبی  عارضه  اثر  بر 
روز بعد نیز ادعا شد که سردار پاسدار 
فرماندهان  از  حق بین  محمدعلی 
به  »ابتال  اثر  در  قدس  سپاه  گیالنی 
کرونا« در یکی از بیمارستان های رشت 
درگذشت اما بعد از انتشار خبر مرگ او، 
تصویری از وی روی تخت بیمارستان 
منتشر شد که نشان می داد هر دو پا 
و گردن او پانسمان شده است. دو ماه 
سیدصادق  سرتیپ  قضایا  این  از  بعد 

حسینی فرمانده سپاه کردستان در یک 
مصاحبه گفت »حجازی و حق بین در 

مقابل دشمنان به شهادت رسیدند!«
 ۱3۹۹ آذر  آمریکا  خارجه  وزارت 
حسن ایرلو را در فهرست تحریم ها قرار 
افسر رابط  او   بود  داده و اعالم کرده 
حوثی ها در صنعا بوده و بیش از ۵۰ 
شعبه بین المللی »جامعه المصطفی« 
سپاه  برای  نیرو  جذب  برای  سکویی 
قدس به شمار می رفته که یوسف علی 
معراج نیز از همین طریق روند استخدام 
ایاالت  و  خاورمیانه  در  قدس  سپاه 
است. می کرده  پشتیبانی  را  متحده 

خارجه  وزارت  اینکه  به  توجه  با 
جمهوری اسالمی در مرگ حسن ایرلو 
»همکاری دیرهنگام برخی کشورها« 
را نیز  عنوان کرده است، بعید نیست 
جمهوری اسالمی مستقیم یا از طریق 
نیابتی ها برای ضربه زدن به سعودی ها 
طریق  از  ریاض  متحدان  سایر  یا 
خرابکاری یا پرتاب راکت و پهپادهای 

انتحاری دست به اقداماتی بزند.
همین  کردن  عنوان  حال،  عین  در 
در  کشورها«  »برخی  که  موضوع 
ایرلو  انتقال حسن  »همکاری« جهت 
کوتاهی کرده اند، ابتالی به کرونا را بیش 
از پیش زیر سؤال می برد چرا که مراقبت 
از یک سفیر مبتال به کرونا در خود یمن 
و آن کشورها نیز امکان داشته و اگر 
ایران  به  انتقال وی  برای  اصراری  هم 
انتقال نیز وی  وجود داشته، در طول 
مانند دیگر مقامات جمهوری اسالمی 
امکاناتی برخوردار شود  از  می توانست 
که مردم خود ایران از آنها بی بهره اند! 
جمهوری  مقامات  اینکه  از  گذشته 
اسالمی از نخستین افرادی هستند که 
هم بطور کامل واکسن زده اند و هم با 
جامعه و اجتماعات از جمله مردم محل 

سفارت های خود ارتباطی ندارند!

به آزمایش میدانی پدافند تٔاسیسات 
نطنز بود! در حالی که برخی رسانه ها 
فراز  بر  ناشناس  پهپادهای  پرواز  از 
همچنین  و  دادند  خبر  نطنز  آسمان 
دیوار  و  در  به  انفجار  موج  اعالم شد 

برخی خانه ها آسیب زده است.
کویتی  روزنامه  بعد  روز  یک 
امنیتی  منابع  از  نقل  به  »القبس« 
ایرانی خبر داد که بیش از پنج پهپاد 
برای شناسایی به حریم هوایی ایران 
موشکی  سامانه  و  بودند  کرده  نفوذ 
»باور3۷3« و سامانه موشکی »اس-

3۰۰« روسی نتوانسته  بود هیچیک از 
آنها را ساقط کنند.

حیدر قربانی زندانی سیاسی اعدام شد
نی  زندا قربانی  =حیدر 
سیاسی صبح امروز یکشنبه 
اتهام  به   1400 آذرماه   ۲8
سنندج  زندان  در  »بغی« 

اعدام شد.
زندانی  این  مدافع  =وکیل 
سیاسی می گوید پیکر او را به 
خانواده اش تحویل نمی دهند.

صبح  سیاسی  فعال  قربانی  حیدر 
زندان  در  آذرماه   ۲۸ یکشنبه  امروز 
اتهام  به  قبلی  اعالم  بدون  سنندج 
»بغی« اعدام شد. وکیل مدافع او گفته 
که پیکر قربانی را به خانواده اش تحویل 

نمی دهند.
قربانی زندانی سیاسی صبح  حیدر 
در   ۱4۰۰ آذرماه   ۲۸ یکشنبه  امروز 
زندان سنندج اعدام شد. این حکم از 
سوی دادگاه انقالب اسالمی سنندج به 

اتهام »بغی« صادر شده بود.
روابط عمومی دادگستری کل استان 
کردستان با انتشار اطالعیه ای اجرای حکم 
اعدام حیدر قربانی را تأیید کرده است.
دستگیری  از  خبری  منابع  برخی 
حسن قربانی برادر حیدر قربانی پس از 
اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام 
برادرش، توسط نهادهای امنیتی خبر 
داده اند. در پی انتشار خبر اجرای حکم 
اعدام حیدر قربانی، مردم مقابل خانه ی 

او تجمع کرده اند.
بشری  حقوق  سازمان های  پیشتر 
کاربران  و  بین الملل  عفو  جمله  از 
توفان های  در  اجتماعی  شبکه های 
توقف  خواستار  متعددی  توئیتری 

اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی 
شده بودند.

زندانی  این  خانواده ی  همچنین 
سیاسی و کارشناسان حقوق بشر بارها 
هشدار داده بودند که حیدر قربانی در 
نتیجه شکنجه و آزار و از روی اجبار 
اعتراف کرده و در طول زندان و بازجویی 
وکیل  به  دسترسی  هیچ  محاکمه  و 

نداشته است.
وکیل  نیکبخت  صالح  گفته ی  به 
 4 ساعت  »گویا  قربانی،  حیدر  مدافع 
صبح حکم آقای قربانی اجرا شده و امروز 
به خانواده او گفته شده که در آرامستان 
فعلی سنندج حاضر شوند. خانواده حیدر 
قربانی در آرامستان متوجه اجرای این 
تحویل  جنازه  حتا  و  شده اند  حکم 

خانواده نشده است.«
نیکبخت وکیل دادگستری با تاکید 
زندانی  این  به  وارده  اتهامات  آنکه  بر 
ادامه  نبوده  »بغی«  مصداق  سیاسی 
داد: »علیرغم تمام این مسائل حقوقی و 
درخواست  اعاده دادرسی در دیوان عالی 
کشور، نهایتا با فشار برخی نهادها حکم 

اعدام او اجرا شده است.«
او به وبسایت حقوق بشری »هرانا« 
 ۷ ساعت  دیروز  آخرین بار  که  گفته 
بعدازظهر با حیدر قربانی تماس تلفنی 
درخواست  که  حالی  در  آنهم  داشته 
اعاده ی دادرسی این زندانی سیاسی از 
سوی رئیس قوه  قضاییه به دادگستری 
سنندج ارسال شده و قرار بر رسیدگی 

مجدد پرونده بوده است.
حیدر قربانی شهروند اهل کامیاران 
در مهرماه ۱3۹۵ به اتهام قتل یکی از 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در روستای تخت زنگی توسط نیروهای 
امنیتی بازداشت و به مدت چندین ماه 
در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج و 
اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و 
شکنجه قرار گرفت تا مجبور به انجام 

اعترافات اجباری شود.
اسفندماه ۱3۹۶ اعترافات اجباری این 
زندانی سیاسی در شبکه پرس تی وی با 
عنوان »راننده مرگ« منتشر شد. وی در 
مهرماه ۱3۹۸ توسط شعبه یک دادگاه 
سال  به ۹۰  مجموعا  کیفری سنندج 
حبس و ۲۰۰ ضربه شالق محکوم شد 
که این حکم در نهایت توسط شعبه ی 
اتهام  با  سنندج  انقالب  دادگاه  یک 

»بغی« به اعدام تبدیل شد.
معنی  به  اسالمی  فقه  در  »بغی« 
»شورش مسلحانه علیه امام یا حاکم 
اسالمی« و »مخالفت با نایب وی« یعن 
رهبر  و  فقیه  ولی  خامنه ای  سیدعلی 
 ۲۸۷ مواد  است!  اسالمی  جمهوری 
برای  اسالمی  مجازات  قانون   ۲۸۸ و 
نظر  را در  اعدام  این »جرم« مجازات 

گرفته است.

صنعا  در  حوثی ها  نزد  اسالمی  جمهوری  سفیر  ایرلو  حسن  پاسدار 
عضو سپاه پساداران انقالب اسالمی بود

نیروگاه اتمی بوشهر



اول   درجه  رجال  عارف  گذشت  چنانکه   =
دربار پادشاهان اخیر قاجار را نیز دشمن می داشته 
است  بوده  ممکن  که  مواردی  در  حتی  است 
از آن جمله  بردارد.  او  به سود  آنان قدمی  از  یکی 
به یقین  ـ  بهار  ملک الشعراء  که  هنگامی  است 
که  می کند  یادآوری  او  به  ـ  خیرخواهی  سر  از 
نصرت الدوله  با  را  خود  ارتباط  رشتۀ  نبایست 
می نویسد: او  پاسخ  در  عارف  می کردی.  قطع 

»ملک جانم، قربانت شوم، انصاف خواهید داد که 
اوقات عمرم به تلخی گذشته است...، تازه می نویسید با 
نصرت الدوله بر هم زده یک رشته تار عنکبوت را پاره 
کرده ام، عزیزم، این حرف ها خود گول زدن است. من 
با زندگانی نصرت الدوله و امثال او طرفم؛ باید رشتۀ 

حیات این ها را قطع کرد.«
در حالی که دو تن از شاعران نامدار معاصر او، 
ملک الشعراء بهار و ایرج میرزا، با نصرت الدوله بسیار 
به  خطاب  بهار  که  ابیات  این  به  بوده اند.  نزدیک 

نصرت الدوله سروده است توجه بفرمایید:
ای حضرت واال تو نه جّنی نه فرشته

چون است که یک لحظه به یک جا نکنی زیست؟
باال تلفن کردم، گفتند فالن رفت

پایین تلفن کردم، گفتند فالن نیست
باری به تو زورم نرسد اکنون، اما

گور پدر هرچه خِر بد تلفنچی ست
و ایرج میرزا در مدح نصرت الدوله داِد سخن داده و 
کار را بدانجا رسانیده است که به صراحت می گوید در 
ایران شاهزادۀ آزاده ای جز او نیست و ایران جز وی به 
کسی دیگر افتخار نمی کند. چرا؟ چون نصرت الدوله 

او را بر خراسان مأمور کرده بوده است.
بَود شهزادۀ مرآت سلطان

مصفا از کدورت های دوران
امیدم آن که چون در بعض اوقات

 کند با نصرت الدوله مالقات
رساند بر وی از من بندگی ها
کند اظهار بس شرمندگی ها

در ایران گر یکی شهزاده باشد
همین شهزادۀ آزاده باشد
جوانی، کامرانی، نیکنامی

خدا دادش تمامی با تمامی
جز او ایران به کس نازش ندارد
جز آن یک تیر در ترکش ندارد

شود فیروز کاِر ملک آن روز
که باشد رشته اش در دست فیروز...

مرا او بر خراسان کرد مأمور
از او من شاکرم تا نفخۀ صور

مرا باید که دارم نعمتش پاس
پیمبر گفت: من لم یشکر الناس

تشخیص عارف دربارۀ نصرت الدوله نادرست نبوده 
است. زیرا این شاهزاده ای که ایرج میرزا درباره اش 
سنگ تمام گذاشته، یکی از سه تنی است )میرزا 
حسن وثوق الدوله رئیس الوزراء، اکبر میرزا صارم الدوله 
وزیر مالیه، و فیروزمیرزا نصرت الدوله وزیر خارجه( 
که قرارداد ۱۹۱۹ ـ که ایران را به صورت مستعمرۀ 
ـ امضا کرده اند و دولت  غیررسمی انگلستان درآورده بود 
انگلستان به آنان مبلغ یکصد و سی هزار لیره رشوه 
داده بوده است. گرچه در همان موقع گفته می شده 
است که مبلغ کل رشوه به این سه تن یکصد و پنجاه 
هزار لیره یا دویست و پنجاه هزار لیره بوده است.
را  قوام السلطنه  و  وثوق الدوله  همچنین  عارف 
است: داده  قرار  نکوهش  مورد  متعدد  ابیات  در 

ریشه های خیانت ز جنگ مرو اندر ایران
ریشه کرد زان شد دو نخل بارور نمایان

یکی وثوق  دولت یکی قوام سلطنت زان
این دو بدگهر چه ها نکردندـ 

 در خطا بدان خطا نکردند
آنچه بد که آن به ما نکردند

چرخ حیله گرـ  زین دو بی پدرـ  ناخلف پسر
زیر قبۀ قمر نداردـ 

آن شجر جز این ثمر ندارد...
*

گر پر شود ایران  همه از حضرت اشرف
یک بیشرفی مثل رئیس الوزرا نیست

او سید حسن مدرس لیدر اقلیت مجلس پنجم را 
نیز در ردیف دوله ها و سلطنه ها مورد حمله قرار داده و 
ازجمله در تصنیفی خطاب به سید ضیاءالدین طباطبایی.
حکومت  نامداران  همۀ  با  یک تنه  که  عارف 
آنان  شّر  از  شد  مجبور  بارها  بود،  درافتاده  قاجار 
در  که  چنان  بگریزد،  دیگر  شهر  به  شهری  از 
در  چون  ناصرالملک  سلطنت  نیابت  دوران  اواخر 
تصنیفی که سرود، روی سخنش با نایب السلطنه 
بار  شود.  خارج  تهران  از  پنهانی  شد  ناچار  بود، 
را  او  سپهدار،  خان  محمدعلی  گماشتگان  دیگر 
است. بوده  بستری  ماه  دو  که  زدند  کتک  چنان 
با ذکر دو سه موضوع دیگر این نوشته را به پایان می رسانم:
= عارف در آن روزگار به کشف حجاب و حقوق 
زنان معتقد بوده است و در چند مورد به این موضوع 

اشاره کرده است:
... حقوق خویش ز مردان اگر زنان گیرند

در این میان من و صد دشت زن، سپاه من است
ترک حجاب بایدت ای ماه، رو مگیر
 در گوش، وعِظ واعظ بی آبرو مگیر

باال بزن به ساعد سیمین نقاب را
گر هرچه شد به گردنم آن را فرو مگیر

= و نیز به تکمیل معارف معتقد بوده است:

صد پسر سام به گیتی اگرآرد تنها
 تربیت آن که ز سیمرغ بگیرد زال است

سعی جز در پی تکمیل معارف غلط است
ملت جاهل محکوم به اضمحالل است

= این که یحیی آرین پور نوشته است »عارف 
و علت  از جریانات سیاسی  و  زودباور  بوده  مردی 
وقوف  امر  این  به  خود  اما  بیخبر،  وقایع  حقیقی 
نداشت...« صحیح است. اما وی در یک مورد اشتباه 
خود را تصحیح کرده است و آن زمانی بود که به 
کار  این  می پنداشت  چه  بست.  دل  اسالم  اتحاد 
ترکان  ایران است ولی همین که دریافت  نفع  به 
در صددند  اسالم«  »اتحاد  عنوان  زیر  در  عثمانی 
آذربایجان ترک زبان را از ایران جدا کنند چنانکه 
پیش از این اشاره گردید در قصیده ای بلند، سلیمان 
نظیف و ترکان را به شدت مورد اعتراض قرار داد. 
ولی در مورد انقالب روسیه بی آن که از حقیقت امر 
آگاهی داشته باشد، نه تنها به دفاع از آن پرداخت 
بلکه از لنین خواست که به یاری ملت ایران بیاید و...

... بهر دفع خریت موهوم
گویم و خواهدت شدن معلوم

بالشویک است خضِر راه نجات
بر محمد و آل او صلوات

ای لنین، ای فرشتۀ رحمت
کن قدم رنجه زود بی زحمت

تخم چشم من آشیانۀ توست
هین، بفرما که خانه، خانۀ توست

زود این مملکت مسّخر کن
بارگیری این همه خر کن

یا خرابش بکن و یا آباد
رحمت حق به امتحان تو باد!

دوران  در  که  اندکی  تجارب  با  سرانجام  اما  و  
نتیجۀ  این  به  بود،  آورده  به دست  خود  زندگی 
صحیح رسید که کشورهای خارجی اعم از آلمان 
منافع  تأمین  به فکر  یک  هر  روسیه  و  انگلیس  و 
باشیم: خود  فکر  به  باید  ما  و  هستند  خویش 

... فکر خود کنید،  ملت ضعیف
که این همه هیاهو سِر شماست

)وای سِر شماست(
هرکه بهر خویش تیشه می زند

ویلهلم و ژرژ یا که نیکالست
)وای سِر شماست(

مانده در کمند ملتی نژند
حّس در این نژاد...

و  مرغ  )خدا،  کیمیاست  و  سیمرغ  داستان 
کیمیاست، مرغ و کیمیاست(

= تنها دو حادثه، عارف را به آیندۀ ایران امیدوار 
ساخت. یکی کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی بود 
در سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، به این علت که 
وی »از طبقۀ عامه به مقام وزارت رسیده و طلسم 
اعیانی را در هم شکست... و داغ باطله به اشراف زد 
و می رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. 
افسوس که کارش ناقص ماند«. عارف پس از آن که 
وی ریاست وزرا را رها ساخت و از ایران خارج شد، 

این تصنیف را سرود که شهرت بسیار یافت:
ای دست حق پشت و پناهت بازآ

چشم آرزومند نگاهت بازآ
وی تودۀ ملت سپاهت بازآ
قربان کابینۀ سیاهت بازآ...

بازآ که شد باز، با دزد دمساز، یک عده غّماز
کرسی نشین، دور از بساط بارگاهت، بازآ...

ز اشراف بی حس، ز اشرار مجلس، ما با مدرس
سازیمشان قربانیان خاک راهت بازآ...

بذری فشاندی، تخمی نشاندی، رفتی نماندی
بازآ که تا، گل بروید، از خرم گیاهت بازآ

رژیم جمهوری که رضاخان  برقراری  و دیگری 
سردار سپه رئیس الوزرا در صدد بود آن را جانشین 
سلطنت  مطلق  با  عارف  چه  کند.  سلطنت  رژیم 
مخالف بود و در نظر او شاه و شاهنشاه و امپراتور 
بر  را  جمهوری  حکومت  او  ندارند.  تفاوتی  هم  با 
دیگر انواع حکومت که می شناخت، ترجیح می داد.
در اینجا چند بیت از »غزل جمهوری« عارف را 
که در شب چهارشنبه ۵ شعبان ۱34۲ ق. در تهران 

خوانده است برای حسن ختام نقل می کنم:
به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد
زدیم تیشه بر این ریشه، هرچه بادا باد
از این اساس غلط، این بنای پایه بر آب

نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد
همیشه مالک این ملک ملت است که داد

سند به دست فریدون، قباله دست قباد
مگوی کشور جم، جم چه کاره بود و چه کرد
مگوی ملک کیان کی گرفت، کی به که داد

به زور بازوی جمهور بود کز ضحاک
گرفت داد دل خلق کاوۀ حداد...

کنون که می رسد از دور رایت جمهور
به زیر سایۀ آن، زندگی مبارک باد

پس از مصیبت قاجار، عید جمهوری
 یقین بدان بَود امروز بهترین اعیاد

خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار
چراغ سلطنت شاه بر دریچۀ باد...
تو نیز فاتحۀ سلطنت بخوان عارف

خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد
خرابه کشور ما را هرآنچه باعث شد

کز این سپس شود آباد، خانه اش آباد
»پایان«
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است  َسری  بودجه،  =این 
بزرگ برای بدنی نحیف، و فضا 
اقتصاد  مردمی   بخش  برای  را 
به شدت تنگ می کند و اگر به 
دست کارآمدترین و پاکیزه ترین 
ملت  شود،  اجرا  هم  دولت ها 
! د کر هد  ا خو مینگیر  ز ا  ر

درآمدهای  ریز  به  =نگاهی 
که  هد  می د ن  نشا جه  د بو
را  فرصتی  هیچ  بودجه نویس 
از سفره مردم«  برای »برداشت 
 ۲0 مالیات  از  نمی نهد:  کف  از 
و  بنزین  فروش  بر  درصدی 
افزایش  تا  نفتی  فرآورده های 
سن بازنشستگی و هزینه پیامک 
و جریمه های رانندگی و افزایش 
انرژی  حامل های  و  آب  قیمت 
و... نامحسوس  روش های  به 

بحرانی  شرایط  در  بودجه ۱4۰۱  الیحه 
مفروضاتی  بر  ناگزیر  و  شده  نوشته  کشور 
بنا شده که شاید زیاد دوام نیاورند. از سوی 
دیگر این بودجه می بایستی نگرانی حکومت 
را از مسائل مبرم جامعه بازتاب داده و گواه 
می بود بر اینکه آنان به وضعیت رقت انگیز 
اقتصاد کشور و دشواری معیشت بخش غالب 
مردم آگاهی دارند و به درمان آن می اندیشند. 
به بودجه نگاهی می افکنیم تا از دلمشغولی 
بودجه نویسان آگاه شویم و پاسخ برخی مسائل 

مبرم جامعه را در آن جستجو کنیم.
پیش از پرداختن به موضوع الزم است روی 

چند نکته توافق کنیم:
نخست اینکه اعداد را درست بخوانیم و  رقم 
کل 3۶,3۱۰,۷۰4,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰  بودجه 
ریالی را بجای خوانش خوددرآوردی »سی 
و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد 
و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هفت 
میلیون ریال« به همان ترتیبی بخوانیم که 
دبیرستان خوانده ها می خوانند: یعنی سی و 
تریلیون و  شش کاتریلیون و سیصد و ده 
هفتصد و چهار میلیارد وششصد و بیست و 

هشت میلیون ریال.
یعنی مراتب و طبقات اعداد را به رسمیت 
بشناسیم: یک ها، ده ها، صد ها )اندر مراتب( و 
سپس هزارها، میلیون ها، میلیاردها، تریلیون ها، 
کاتریلیون ها )اندر طبقات( و تا آخر. بیم آن 
می رود که با این مدیریت اقتصادی، به زودی 
به طبقات باالتر )پنتلیون ها، سیزیلیون ها، 
سپتلیون ها، اکلیون ها و …( هم نیاز پیدا کنیم!

دوم اینکه همین رقم بودجه  را همانگونه که 
معمول مردم است به تومان بیان کنیم نه به ریال؛
نامأنوس  اصطالحات  بجای  اینکه  سوم 
بودجه نویس، از مفاهیم روشن تری استفاده 
دارائی های  »واگذاری  بجای  مثال  کنیم: 
سرمایه ای  و تملک دارائی های سرمایه ای« 
بنویسیم »فروش سرمایه و تعهد به اجرای 

طرح سرمایه ای« و به همین روش تا آخر.
چهارم اینکه برای ساده تر کردن گفتگو، 
ارقام را به نزدیکترین تریلیون تومان »گرد 
کنیم« یعنی بگوییم بودجه کل کشور برابر 
است با 3  کاتریلیون و ۶3۱ تریلیون تومان.

»نقشه  بودجه  اینکه  به  می رسیم   حال 
راه مالی دولت« است در یکسال، که نشان 
کدامین  از  را  درآمد  مقدار  چه  می دهد 
منابع تأمین می کند و به کدامین مصارف 
اینست  بر  اصل  بنابراین،  و  هزینه می کند 
که درآمدهای طی سال اول، هزینه هایش را 
تأمین کند و کسری ناگزیر یکسال با فزونی 
سال دیگر ترمیم شود تا بودجه به اهرم ایجاد 

تورم )و رکود( بدل نشود.
با این مقدمات به بودجه نگاه کنیم.

اول- این بودجه، َسری است بزرگ برای 
بدنی نحیف، و فضا را برای بخش مردمی  

اقتصاد به شدت تنگ می کند.
اسفند  پایان  ناخالص ملی در  تولید  رقم 
ماه ۱3۹۹ ) زمان تصویب بودجه در دست 
اجرا( برابر بود با 3 کاتریلیون و۲۰۱ تریلیون 
تومان؛ و بودجه سال ۱4۰۰ بالغ می شد به 
۶۲ در صد میانگین اسمی  تولید ناخالص ملی. 
اکنون با فرض )خوشبینانه( تورم 4۵ درصدی 
برای سال جاری، رقم جاری تولید ناخالص 
برای پایان سال ۱4۰۰ برابر خواهد بود با 4 
کاتریلیون و ۶4۰ تریلیون تومان و بودجه 
تدوین شده سال ۱4۰۱ برابر خواهد بود با 
۶۵ درصد سطح میانگین تولید ملی برای 
سال آتی. افزایش سهم بودجه در تولید ملی 
نشانه خوبی نیست و حکایت از این می کند که 
بودجه نویس، یا کاهش بیشتر بخش خصوصی 
اقتصاد و یا تورم باالی 4۵ درصدی را برای 

سال پیش رو فرض کرده است.
این حجم از بودجه اگر به دست کارآمدترین 
و پاکیزه ترین دولت ها هم اجرا شود، ملت را 

زمینگیر خواهد کرد!
)بودجه  کشور   مدیریت  بودجه  دوم- 
عمومی( چهل در صد بودجه کل کشور است.
بخش  دو  از  بودجه  سالیان،  طبق سنت 
تشکیل می شود: بودجه عمومی  که با رقم 
یک کاتریلیون و ۵۰۵ تریلیون تومانی باید به 
مدیریت کشور بپردازد؛ و بودجه »شرکت ها، 
بانک ها، و موسسات انتفاعی دولتی« که با 
تومان،  تریلیون  و ۲3۱  کاتریلیون  رقم ۲ 
بودجه بنگاهداری دولت و »جعبه تاریک« 
نظام است یعنی این بخش یک و نیم برابری 
بودجه کشورداری، حتی از رسیدگی مجلس 
و دیوان محاسبات آن هم معاف است و این 
امر، حق حسابرسی ملت را به یک شوخی 
تلخ بدل می کند و پرسش اینست که وقتی 
نظام درباره دوسوم بودجه هیچ توضیحی به 
مجلس نمی دهد اصآل چرا از ارائه اعداد و ارقام 

یک سوم باقیمانده هم خودداری نمی کند؟
و ُطرفه اینکه این بخش »جعبه خاکستری 
یا حیاط خلوت نظام« با گردش مالی یک و 
نیم برابری بودجه عمومی  تنها ۰٫۷% مالیات 
می پردازد یعنی ۷ تومان از هر هزار تومان ) 

جدول شماره ۱۱ بودجه(.
سوم- کسری بودجه کشورداری بیش از 

یک سوم آنست.
مجموع درآمدها و هزینه های بودجه چنین 

است:
 ۶44 و  کاتریلیون   ۶(  ۶,۶44 درآمد ها  

تریلیون تومان(
 ۶۵۲ و  کاتریلیون   ۹(  ۹,۶۵۲ هزینه ها 

تریلیون تومان(
کسری بودجه جاری  3۰۱ تریلیون تومان.

رقم  این  است  قرار  بودجه  روایِت  به  بنا 
کسری از دو محل تأمین شود:

اجرای  تعهد  به  سرمایه  فروش  مازاد 
طرح های سرمایه ای: ۱۵۷ تریلیون تومان و

مازاد ایجاد بدهی مالی به باز پرداخت بدهی: 
۱44 تریلیون تومان.

بودجه  پیشبینی شده  درآمدهای  آیا  اما 
تحقق می پذیرند؟

از ۲4۸  اسمی   لحاظ  به  مالیاتی  آمد  در 
تریلیون تومان سال جاری به ۵۲۷ تریلیون 
تومان افزایش داده شده. به عبارت دیگر به 
لحاظ اسمی  ۱۲۵ درصد و به لحاظ واقعی ۵۰ 
درصد فزونی گرفته است و این میزان با توجه 
به رکود تورمی  موجود و با در نظر گرفتن 
سالیان  در  شده  جمع  مالیات های  نسبت 

پیشین، وصول پذیر نخواهد بود.
فروش سرمایه های زیر نظر دولت، که از 
3۱ تریلیون تومان سال جاری به ۸۷ تریلیون 
)جدول ۲ بودجه( افزایش داده شده، با در 
زیادی خوشبینانه  کار،  سابقه  گرفتن  نظر 
بوده و محل اطمینان نیست. منابع حاصل 
از نفت و فرآورده های نفتی نیز در رقم 3۸۲ 
تریلیون تومان )جدول 3 بودجه( هم در گرو 
حل مسائل »برجامی« است مگر اینکه نظام 
فرض خود را به قبول شرایط طرفین مذاکرات  

قرار داده باشد.
و اما در طرف هزینه هم تردیدهای قوی 
وجود دارد چون از یکسو تورم، هزینه های 
مصوبه را تحت فشار قرار می دهد و از سوی 
دیگر، اگر بنا را بر کنار آمدن با بخشی از 
درخواست های معیشتی گروه های گوناگون 
اجتماعی نظیر معلمان، کارمندان و کارگران 
بگذاریم قطعا  رقم ۲۷۹ تریلیون تومانی برای 
نخواهد  کافی  کارکنان«  خدمات  »جبران 
بود. بدینسان کاهش درآمد پیشبینی شده 
و افزایش ناگزیر هزینه ها شکاف میان درآمد 
تومان  تریلیون  از 3۰۱  بسیار  را  هزینه  و 

پیشبینی شده باالتر خواهد برد.
چهارم- این بودجه تورم را افزایش خواهد داد.
با بودجه ای که برای سال آینده تنظیم شده 
است، تورم موجود که سر ایستادن ندارد با 

شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر سخن از تورم متوسط 4۵ 
کاالهای  گروه  مورد  در  که  است  درصدی 
خوراکی از ۶۰ درصد فراتر می رود. بودجه 
امسال کارهایی می کند که جملگی به تورم 

دامن خواهند زد:
در  دولتی  ارز  تسعیر  نرخ  افزایش  الف- 
بودجه از مبنای دالر ۱۱ هزار تومان به دالر 
۲3 هزار تومان عمال »کف« نرخ دالر را در 

ساختار اقتصاد تثبیت می کند و امواج تورمی  
متعددی را در رگ های اقتصاد ملی می دواند.

ب- حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، هم قیمت 
کاالهای دریافت کننده آنرا باالتر خواهد برد 
و هم تورم ساختاری را تقویت خواهد کرد و 
هم تورم انتظاری را خواهد افزود. تزریق یارانه 
مستقیم برای جبران افزایش قیمت کاالهای 
مشمول، مابه التفاوت ریالی آنرا از کف دولت 

بیرون خواهد برد.
ج- تأمین مالی دولت از بانک های تجاری، 
به  بانک ها  این  بدهی  افزایش  موجب  اگر 
با  ماهوی  تفاوت  هیچ  بشود  مرکزی  بانک 
موجب  و  ندارد  مرکزی  بانک  از  استقراض 

افزایش نقدینگی و تورم می شود.
تریلیون   ۱3۷ کالن  مبلغ  اسقراض  د- 
با  مالی  دارائی های  واگذاری  )ذیل  تومانی 
از صندوق  استفاده  از  عنوان منابع حاصل 
توسعه ملی، در جدول شماره 4 بودجه( همان 
اثر قرض گرفتن از بانک مرکزی را بر افزایش 

نقدینگی و تورم خواهد داشت.
ه- نظام جمهوری اسالمی تقریبا در هیچ 
دوره ای از »سیاست ارزی« برخوردار نبوده و 
نرخ ارز را بجای آنکه در خدمت تراز بازرگانی 
کشور به کار گیرد تابع نیازهای ریالی بودجه 
کرده است. به موازات این سیاست نادرست، 
با وارد کردن نرخ های چندگانه ارز، گروه های 
خود  موثر  نیروهای  بدنه  در  را  فشاری 
برخورداری  به خاطر  آورده است که  پدید 
نرخ  و  نرخ ها  اینگونه  از  ناشی  رانت های  از 
آزاد، همواره به صورت اهرم نیرومندی روی 
سیاست سازان کشور عمل کرده و کانال های 
فساد پرشماری پدید آوردهاند. وجود نرخ های 
چندگانه ارز، مدیریت ارز را به مراتب دشوارتر 
می کند و در غیاب یک بازار ارز، وظیفه نظارت 
بر نرخ ها را بر عهده بوروکراسی های فسادپذیر 

می گذارد که همیشه شکست می خورند.
و- وجود قیمت های متفاوت برای حامل های 
انرژی در ایران و جهان، وارد شدن دالر نفتی 
)که حامل رانت است( در بانک مرکزی و 
مبنا قرار گرفتن آن برای تولید پول پایه را 
با اشکال عمده روبرو می کند. »تکنیک های 
عقیم سازی« که بانک های مرکزی کشورهای 
پیشرفته هنگام ورود و خروج ارز در پایه پولی 
مورد استفاده قرار می دهند در ایران مورد 
استفاده قرار نمی گیرد که به نوبه خود موجب 
آشفتگی در قدرت خرید پول ملی گردیده و 

در نرخ ارز بازتاب می یابد.
در  بار ها  که  دیگری  خرابکارانه  ز- شیوه 
به کار بسته  نظام  امر  بانک مرکزی تحت 
شده عبارت است از تولید پول پایه در برابر 
ارزی که هنوز وصول نشده و در صندوق های 
مؤسسات مختلف جهان در تحریم و توقیف 
بسر می برند که عمال ارز محبوس را به صورت 
»ارز زائد« در می آورد زیرا پیش از آنکه آن ارز 
در اختیار نهاد پولی قرار گرفته و به واسطه آن 
در اختیار واردکنندگان کشور واقع شده باشد، 
بدل شده است به نقدینگی و سطح قیمت ها 

را به آسمان برده است.
با ادامه این شیوه ها، پول ملی راهی بجز 

سقوط آزاد ندارد.
پنجم- بودجه بر دامنه ی فقر می افزاید.

 الف- مطابق متن بودجه در دست اجرا 
)۱4۰۰(، ۶۰ میلیون نفر از ۸4 میلیون ایرانی 

به کمک های معیشتی نیازمندند.
الیه های  روز  هر  درصدی  تورم 4۵  ب- 
بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می کشاند 
و پیامدهای پرشمار فروپاشی اجتماعی را در 
پی می آورد. بودجه در دست تدوین )۱4۰۱(، 
ضمن اذعان به تورم، افزایش دستمزد و حقوق 
کارکنان را به ۱۰ درصد محدود می کند و 
به دیگر سخن سطح زندگی این گروه های 
به کاهش 4۰ درصدی محکوم  را  پرشمار 

می کند.
ج- نگاهی به ریز درآمدهای بودجه نشان 
می دهد که بودجه نویس هیچ فرصتی را برای 
از کف نمی نهد:  از سفره مردم«  »برداشت 
و  بنزین  فروش  بر  درصدی   ۲۰ مالیات 
فرآورده های نفتی، مالیات ارزش افزوده ای– 
که مالیالتی نزولی است و به این دلیل،  فقیر 
را بیشتر از ثروتمند می گزد- به مبلغ کالن 
۱4۹ تریلیون تومان؛ افزودن عوارض خروج 
از کشور به مبلغ کالن  یک تریلیون و ۵۰۰ 
میلیارد تومان– که فزون بر اثر مالی، هدف 
شکستن پل میان ایرانیان و دیگر کشورها 
به  افزودن دو سال  دنبال می کند؛  را  هم 
سن بازنشستگی، افزودن 3۰ ریال به قیمت 
قیمت  افزایش  ۱۵ درصدی  پیامک؛   هر 
هر متر مکعب مازاد بر حد تعیین شده آب 
آشامیدنی )تبصره ۶ ماده واحده(؛ مکلف شدن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای دریافت 
۱۰ درصد از عرضه کنندگان انواع بازی های 
خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه 
و کونسول ها )بند م از تبصره ۶ ماده واحده(؛ 
افزایش ۵ درصدی جریمه های رانندگی )بند 

ج  تبصره  ۶ ماده واحده(.

یک بررسی جامع از دکتر حسن منصور:

 سال 1401؛ بودجه تورم، فقر، خشونت و ُخرافه

۱۷ ادامه در صفحه

دکتر جالل متینی: آشنایی با یک چهرۀ ماندگارعارف قزوینی)پایان(
تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت

دکتر حسن منصور اقتصاددان
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 جمعه 3۱ دسامبر تا پنجشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۱

بین المللی   فوتبالیست   ۱ـ 
ز  ا یکی  عضو  و  یران  ا

تیم های فوتبال اسپانیا
۲ـ رایگان ـ برپا کردن
3 ـ از پادشاهان ایران

4 ـ از کشیدنی ها ـ ناشنوا 
ـ رطوبت

دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   ۵
ـ  کشاورزی  و  تولیدی 

فلزی است
در  ملی  ـ ساالر  ـ شراب   ۶

مبارزات مشروطه خواهی
معروف  هنرپیشگان  از  ـ   ۷

ایران در هالیوود
و  هنر  ـ  خطاب  حرف  ـ   ۸

معرفتـ  از نوشیدنی ها
دریای  کنار  در  بندری  ـ   ۹
سیاه ـ اسباب خانه و بار 

و بنه سفر
۱۰ ـ پایان ـ مجرای انتقال 

آب باران
۱۱ ـ محرمانه ـ قدیمی

غزلسرایان  و  شعرا  از  ۱ـ 
صاحب نام  و  برجسته 
ـ  ایران  فقید  و  معاصر 

گونه
از  ـ  نصیب  و  اقبال  ۲ـ 
فرانسه  معروف  فالسفه 

و برنده جایزه نوبل
3 ـ ادیت شده ـ پیدا نشده

4 ـ خاندان ـ ظلم ـ میان 
ـ توان

۵ ـ از شهرهای مازندران ـ 
مبهوت ـ مشوش

۶ـ  پرنده ای استـ  مصاحب 
و همراه ـ دیار

ـ  ایران  شهرهای  از  ـ   ۷
پهلوانـ  کشتی

۸ـ  از فیلمسازان پیشکسوت 
و فقید کشور ما

۹ـ  عالمت مفعول بی واسطه 
ـ جواهر ـ مدخل

۱۰ـ  از فوتبالیست های توانا 
و معروف پیشین ایران

از  ـ  خطاب  حرف  ـ   ۱۱
اقلیت های قومی ایران ـ 

فرمانده ـ نسج
مطالبی  حاوی  ورقه   ـ   ۱۲
که نباید فراموش شود ـ 

جلگه ای در ایتالیا
۱3 ـ خوب و پسندیده ـ او 
هم حرفه ای داردـ  بهبود 

یافتن
وسایل  از  ـ  عدل  ـ   ۱4
موسیقی ـ چهره ـ حرف 

خطاب
۱۵ـ  از مبهماتـ  بی آالیشی 

ـ خشم و عصبانیت

معروف،  روزنامه نگاران  و  ادبا  از  ـ   ۱
معاصر و فقید ایران

۲ـ  خسیس و لئیمـ  مرضی استـ  دو 
رو و متظاهر

3ـ  داخل دایره استـ  موازیـ  از ُکنده 
بلند می شود

4 ـ از نویسندگان معروف و برجسته 
ایرلند و خالق »تصویر دوریان گری« 

و »اهمیت ارنست بودن«
۵ـ  کشوری استـ  مربوط به کشاورزی

۶ ـ حاکم و قاضی ـ محل خنک برای 
تابستانـ  صید

۷ ـ سال ـ کشتارگاه ـ قرعه کشی
۸ـ  جنس مذکرـ  حرف تعجبـ  پوست 

دباغی شده
۹ـ  از نخست وزیران پیشین انگلیسـ  

عددی است
۱۰ ـ پایتخت کشوری است ـ گل ـ 

رنگی است
از وسایل  ـ  تیر  ـ  پارچه  نوعی  ـ   ۱۱

نقلیه آبی 
۱۲ ـ وحدت ـ گیاهان

فعالیت های  از  ـ  ایلچی گری  ـ   ۱3
کشاورزی

۱4 ـ کویری است ـ از گیاهان دارویی 
و صنعتی ـ جان نثار

۱۵ ـ مخفی ـ مرغی است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ن  هنرپیشگا ز  ا ـ   ۱
قدیمی  و  معروف 

سینمای ایران
ز  ا ـ  پای بندی  ـ   ۲
آموزش  رشته های 

عالی
3ـ  گناه نسبت داده شده 

ـ فلج
به  حرفی  ـ  پیمان  ـ   4
اول آن بیفزائید معنی 

»روستاها« می دهد
۵ ـ خالص ـ عمران
۶ ـ بسنده ـ مشتاق

۷ـ  پلی معروف در ایران 

ـ بلندی ـ بهره
۸ـ  از آهنگسازان صاحب 

ذوق و قدیمی ایران
به هم  ی  » شفا « ۹ـ 
رستم  اسب  ـ  ریخته 

ـ خزنده ای است
۱۰ ـ چند متن ـ زبانی 

است
۱۱ ـ یک دوم ـ جدید

حدود سال های ۱33۱ یعنی متجاوز 
از پنجاه سال قبل، طی تماس هایی که با 
اکثر موسیقیدانان برجسته برای مصاحبه 
و یا گرفتن مقاالت برای چاپ در مجلۀ 
»موزیک ایران« داشتم، بارها با لطف اهلل 
در  مجد دیدار و گفتگو کردم. حقیقاً 
خصوصیات  نمی توانم  مختصر  این 
بی مثال اخالقی، برخوردهای دلنشین 

و صمیمیت او را بازگو کنم.
من او را مظهر صفات ارزندۀ اخالقی  
می دانم. لطف اهلل مجد کم حرف، رئوف، 
خوش رو، بی ادعا و متواضع بود. دربارۀ 
همه صحبت می کرد و همه را تحسین 
و تمجید می نمود، اما دربارۀ خود هیچ 
راضی  حتی  که  طوری  به  نمی گفت 
نشد عکسش را چون استادان دیگر تار 
)مرتضی نی داود ـ علی اکبر شهنازی( 
روی جلد مجله چاپ کنیم. می گفت 
در  گفته هایم  ندارم.  گفتنی  چیز  من 
مضرابها و در نواختنم نهفته است. فقط 
می گویم که استادی نداشتم، از کسی 
از چشم  دور  و  در خفا  نکردم،  تقلید 
دیگران تمرین می کردم، بدون آنکه بدانم 
این تمرین کردن صحیح است یا خیر. 
بنابراین حرف های من در مضراب هایم 
و گفتنی هایم در روش نواختنم آشکار 

می شود.
سبک نوازندگی لطف اهلل مجد را باید 
روش  و  اوسبک  کرد.  جدا  دیگران  از 
از  نکرد.  پی گیری  را  فراهانی  خانواده 
علی اکبر خان و میرزا حسینقلی خان 
و درویش خان هم نه اقتباس کرد و نه 
به مکتب آنها پیوست؛ شاید علت اصلی 

نداشتن استادی در این سبک بود.
مجد از بچگی به نواختن تار عالقۀ 

فراوانی داشت.
روایت می کنند که در سنین کودکی 
در انبار منزلشان در ساری همیشه با 
اصطالح  به  ساعت ها  شکسته ای  تار 
این  می نواخت.  را  آن  و  می کرد  بازی 
عالقه موجب شد که در سنین باالتر در 
مدرسه از درس عقب بماند. پدرش پس 
از اطالع از نمراتش، نواختن تار را برای او 
منع کرد، ولی لطف اهلل که عاشق این ساز 
بود با گریه و التماس پدر را راضی کرد، 
به این شرط که درسها را خوب بخواند 
و عقب ماندگی خود را جبران کند. ولی 
پدر شرط دیگری هم برایش قائل شد و 
گفت قبول می کنم که تار را ادامه دهی 

به شرط اینکه نزد هیچ استادی نروی! 
به این جهت لطف اهلل مجد تنها استادی 
است که استاد ندیده و نواختن تار را 
خود فرا گرفته است. او در سن دوازده 
و  می شود  خارج  مخفی گاه  از  سالگی 
رسماً اعالم می کند تار می نوازد و پس از 
چندی یکی از نوازندگان به نام و پرآوازه 
مجد  نوازندگی  سبک  می شود.درباره 
بسیار نوشته اند و همگی او را نوازنده ای 
مبتکر و صاحب سبک می دانند. در مورد 
قدرت نوازندگی و سبک او باید پس از 
شنیدن نوارهای سازش و مقایسه آن با 
آثار سایر نوازندگان داوری کرد. رگبارها 
در چهار مضرابها و مضرابهای راست و 
چپ، و نرمی صدای ساز زمانی که دست 
راست را وسط دو کاسه سه تار می آورد 
و با دو سیم سفید و زرد بازی می کند، 

کم نظیر و منحصر به فرد است.
در صدای تار لطف اهلل خان به ارادۀ 
او شادی یا غم را می توان حس کرد. 
او معتقد بود که مضراب را باید با سه 
انگشت شصت، سبابه و انگشت وسط 
گرفت زیرا کاربرد فقط دو انگشت سبابه 
ضعیف  را  چپ  مضرابهای  شصت،  و 

می کند.
لطف اهلل خان برخالف اکثر نوازندگان 
بیشتر  بسیار  کوچک  انگشت  از  تار 
استفاده می کرد، و این خود امتیازی در 

استاِد بی استاد

نواختن او بود.تعدادی از نوازندگان تار 
پس از مرگ مجد از سبکش پیروی کرده 

و روش نوازندگی او را ادامه می دهند.
لطف اهلل مجد از آغاز تأسیس انجمن 
موسیقی ملی نوازندۀ ارکستر بود و حدود 
سالهای ۱33۰ وارد ادارۀ رادیو شد و بعد 
از نسل قدیم نوازندگان تار چون علی 
اکبر شهنازی ـ مرتضی نی داوود و... از 
نسل جدید تارنوازانی بود که محبوبیت 
بسیار داشت اگرچه در هیچ مجلسی 
ساز ننواخت و شاگردی نیز از خود باقی 

نگذاشت.
مجد در اکثر برنامه های ارکستر رادیو 
بنان  استاد  با  بیشتر  و  شرکت داشت 
کار می کرد. او آهنگ هایی نیز ساخت 
که دو تا از آنها بسیار معروف شد یکی 
»سوز  نام  به  بود  گاه  سه  دستگاه  در 
هجران« با شعر ابوالحسن ورزی که بنان 
آن را خوانده بود و دیگری تصنیفی در 
دستگاه همایون به نام »امید دل« که 
با شعر مؤید ثابتی همراه بود.لطف اهلل 
مجد شغل ثابتی نداشت به تناوب در 
راه آهن، وزارت دارائی و وزارت اقتصاد 
کار می کرد. او دوستدار خانواده بود، به 
زندگی خانوادگی عالقه فراوان داشت و 

دارای دو پسر و یک دختر بود.
مجد مبتال به نوعی بیماری قلبی بود 
که او را می آزرد. از این رو چون زبان 

به  داشت  تصمیم  می دانست  فرانسه 
فرانسه برود اما امکانات مالی به او اجازۀ 
این سفر و معالجه را نمی داد، تا اینکه 
پرسپولیس  باشگاه  رئیس  عبده  علی 
برعهده  را  او  معالجۀ  هزینۀ  پرداخت 
گرفت و لطف اهلل مجد متقابالً سرودی 
برای باشگاه پرسپولیس ساخت. سازندۀ 
صفا  نواب  شادروان  سرود،  این  شعر 
حکایت می کند که علی عبده مایل بود 
در این شعر عالوه بر واژۀ پرسپولیس نام 
کلیه بازیکنان فوتبال آن باشگاه نیز بیاید 
ولی عاقبت با وساطت شاعر منصرف شد 
و فقط به نام پرسپولیس اکتفا کرد. در 
آن هنگام سفر مزبور برای معالجه انجام 

پذیرفت.
 مجد در اواخر عمر سکته کرد و یک 
دستش فلج شد. این ضایعه او را بسیار 
رنج می داد زیرا قادر نبود ساز بنوازد و 
باالخره در غوغای انقالب سال ۱3۵۷ به 
روایتی در یک صف بنزین بر اثر سکتۀ 

قلبی جان سپرد.
شعری که نواب صفا در وصف نواختن 
او سروده، نشانه ای از قدردانی نسبت به 

این هنرمند نامدار است.

گوش کن از مجد و از مضراب مجد
تا که گردی غرقه دریای وجد

زخمه های ساز او سوز دل است
پنجۀ او، دست آموز دل است

تار او بازی کند با پود ما
نالد او از عشق دردآلود ما

زهره در حیرت ز بانگ چنگ او
چرخ در رقص آید از آهنگ او

نغمه پردازد اگر در ماهتاب
هر نوایش می برد از ماه، تاب

مجد ما باشد سراپا شوق و شور
چشم بد از دست شیرینش بدور

چارمضرابش چو رگبار بهار
خرمی بخشد به دلهای نگار

تا سرانگشتش فتد در جنب و جوش
گه نوازد نرم و گاهی پرخروش

همچو تک مضرابهایش نیست نیست
هیچ تاری هم نوازش نیست نیست
هست آن را گه شتاب و گه درنگ

نغمه می ریزد ز تارش رنگ رنگ
نالۀ تارش بود شادی فزای

اوست استادی ندیده اوستای
گرچه ما یک عمر با هم زیستیم
آید آن روزی که ما هم نیستیم
در فلک تا زهره سرگردان بود

نغمه های مجد، جاویدان بود

 عبدالحمید اشراق

لطف اهلل مجد -1357 1۲96
کیش را بهتر بشناسیم

 ۹۰ کیش  جزیره  کیش:  مساحت 
کیلومتر مربع است. طول جزیره کیش 
ـ غربی  ۱۵ کیلومتر مربع در محور شرقی 
و پهنای آن ۷ کیلومتر در محور شمال 

جنوبی و تقریباً بیضی شکل است.
ارتفاع نسبی جزیره از سطح دریا حدود 
3۲ متر است. مرتفع ترین نقطه آن که در 
شرق جزیره واقع است حدود 4۵ متر از 

سطح دریا ارتفاع دارد.
آب و هوای کیش: کیش دارای آب و 
هوای گرم و مرطوب است. درجه حرارت 
هوا به طور متوسط ۲۷ درجه سانتی گراد 
است و در کمتر مواردی از حداکثر 3۲ 

درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند.
دهخدا  یاد  زنده  کیش:  واژه  معنای 
واژه کیش را این گونه معنی می کند، 
کیش به معنی ترکش یا تیردان است 
و وجه تسمیه آن با جزیره کیش شکل 

بیضوی آن است.
نژاد مردمان جزیره کیش: دراویدیـ  
سومریـ  نوردیکـ  سامیـ  سیاه پوست 

ـ سفید پوست
غذای محلی: مضروبهـ  قلیهـ  هریسه 
ـ  برهان  ـ  سمر  بومی:  غیر  درختان 

اکالیپتوسـ  اقاقیا
درختان بومی: کهور ـ نخل، کنار ـ 

لور، گزـ  گرت
خزندگان: مار جعفری ـ مار قیطانی 
ـ سوسمارها ـ مارمولک ها ـ الک پشت 

ـ الک پشت سرخ  ـ الک پشت سبز  عقابی 
ـ الک پشت چرمی 

ـ سبز  زنبور خور کوچک  پرندگان: 
قبال هندی ـ چکاوک کاکلی ـ شهد 

خورـ  بلبل خرما و ...
ماهی های خوراکی: قباد ـ شوریده ـ 
ـ حلوا سفیدـ  حلوا سیاهـ  سنگسر  هامور 
ـ گوازیمـ  شیرـ  شهریـ  میش ماهی

آفتاب  کلبه  یا  کلبه هور  کلبه هور: 
استفاده  آن  در  که  است  مجموعه ای 
مجدد از منابع قدیمی انرژی به نمایش 
انرژی  از  هور  کلبه  در  است.  درآمده 
آب  کردن  شیرین  جهت  خورشیدی 
شور به وسیله پمپاژ آب از عمق زمین 
مورد استفاده قرار می گیرد. وسایل و ابزار 
خورشیدی متنوعی در این جا به نمایش 
می توانند  کنندگان  بازدید  و  درآمده 
شخصاً از آنها استفاده نماید. کلبه هور 
در بخش غربی جزیره واقع شده است.

دیدنی  بازی های  کیش:  دیدنی های 
دلفین ها و سایر پستانداران دریایی در 
یکی از بزرگ ترین استخرهای دلفین 
جهان تجربه ای جدید است که امکان 
آن در کیش فراهم شده است در این 
پارک هزاران درخت نخل کاشته شده 
پروانه ها،  موزه  قبیل  از  پروژه هایی  و 
پرندگان نادر و دیدنی، باغ های ارکیده، 
کاکتوس، ابریشم و آکواریم زیر دریایی، 
کوه  و  مصنوعی  باران های  جنگل، 
آتشفشان در دست ساخت و طراحی است.
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دیدنی های مرز پرگهر

کیش مروارید خلیج فارس



دنباله خاطرات یک مهاجر:
گفت و گو در پاریس با زن 3۵ ساله، 
وکیل دادگستری، گرایش جبهۀ ملی، 
خروج از طریق ترکیه، همراه با شوهر 

و دو دختر
صبح از میدان ونک رد شدیم. هزار بار 
سفر رفته بودم. هزاران بار از تهران بیرون 
رفته بودم ولی آن روز فکر می کردم تمام 
آنجا جا می گذارم. لحظات  را  وجودم 
خیلی سختی بود. رد شدیم و در راه 
به بچه ها گفتم که تغییر عقیده داده به 
رضائیه می رویم. گذشتن از پاسگاه کار 
سختی بود. بعد از زنجان یک الستیک 
یک  سر  می بایست  چون  ترکاندیم. 
ساعت به ماشینی می رسیدیم که قرار 
بود ما را ببرد. از نزدیکیهای تبریز بازدید 
از صندوق عقب اتومبیلها شروع شد. 
خونسردی شخصی که همراه ما بود به 
ما کمک می کرد. او هر بار کارت خلبانی 
خودش را نشان می داد و می گفت که 
با قوم و خویشهایم به رضائیه می رویم. 
اگر خونسردی او نبود ما شاید خودمان 
را لو می دادیم. پاسپورتهای ما را روز 
ما  بودند.  فرستاده  جدا  گرفته  قبل 
چیزی همراه نداشتیم که دال بر رفتن 
از ایران باشد. پول را هم واسطه گرفته 
بود. ما فقط سه ساک و شناسنامه همراه 
داشتیم. از خوی که رد شدیم می بایست 
همراه ما، وانتی را که می شناخت ببیند 
در  بزنیم.  چراغ  شناسایی  برای  ما  و 
شهر، بعد از زدن چراغ، از وانت کذایی 
شخصی بیرون آمد و گفت کسی را که 
قرار بود اینها را ببرد گرفته اند و شما 
زود بروید. بعداً اتومبیل دیگری با شما 
تماس خواهد گرفت. نزیکیهای رضائیه 
وانمود  و  زدیم  کنار جاده  را  اتومبیل 
کردیم موتور آن خراب است و راننده 
آن را نگاه می کند، راننده، ماشینی را که 
می بایست ما را ببرد شناخت و عالمت 
داد. به کنار رودخانه ای پیچید، ما هم 
دنبال او رفتیم. او گفت همه باید در 
عرض سه دقیقه به داخل وانت برویم 
و بارها را هم منتقل کنیم. ما داخل 
وانت نشستیم. ساکها را هم در عقب 
وانت قرار دادند و رویش کمی آشغال 
ریختند. برادرم اصرار می کرد بیاید و ما 
را برساند. ولی به او گفتم که فوراً برگردد 
و از او خداحافظی کردم. وانت بار کوچکی 
بود. یک راننده بود، من و شوهرم هم 
دو بچه را روی زانوی خودمان نشانده 
بودیم. سر ما به سقف می خورد. راننده 
دوباره به جاده برگشت، هفت یا هشت 
کیلومتری بود که پاسدارها مشرف به آن 
بودند. ما به طرف کردستان می رفتیم و 
گفتند که اگر این قسمت را بگذرانیم از 
خطر گذشته ایم. خود آنها هم متوحش 
بودند. بیست دقیقه گذشت و راننده 
گفت که دیگر به منطقه کردها وارد 
شدیم. در آن لحظه بود که به بچه ها 
ترک می کنیم.  را  ایران  داریم  گفتیم 
وحشتناک  آنچنان  آنها  عکس العمل  
بود که مجبور شدیم وانت را نگه داریم. 
دختر بزرگم گفت که تو خیلی بیجا 
کردی که ما را از ایران بیرون آوردی. 
نکرده ام  از هیچکس خداحافظی  من 
و هر دو گریه می کردند. باالخره آنها 
جاده  شدیم.  سوار  و  کردیم  آرام  را 
عالمت  محلهایی  در  بود.  وحشتناک 
گذاشته بودند که بمب است و نزدیک 
از  آنکه  برای  دموکراتها  خود  نشوید. 
آمدن پاسدارها جلوگیری کنند بمب 
گذاشته بودند ولی گویا گاهی خودشان 
هم راه را عوضی می رفتند. ما به زمین 
و هوا کوبیده می شدیم و راه خیلی بد 
بود. در حقیقت راه مالرو بود. باالخره 
رسیدیم  گل«  »مین  نام  به  دهی  به 
و به یک دبستان خارج ده که سقف 
آن هم در حال ریختن بود رفتیم. تازه 
آنجا راننده گفت که اصالً در طول راه 
وانت بار ترمز نداشته است. شمع آوردند 
و درها را باز کردند. رختخوابها را که آنجا 
بود پهن کردند. بچه ها که خسته شده 
برای خوردن  خوابیدند. چیزی  بودند 
نداشتیم. صبح دیدم وضع ساختمان 
از آنچه در شب دیده ایم بدتر است. روز 
تاریک روشن بود. دو اطاق داشت که 
در گوشۀ یک اطاق یک بخاری والور 
بود که روی همان غذا درست کرده 
بود.  گران  خیلی  قیمتها  خوردیم.  و 
نفت به کردستان نمی دادند. یک مرغ 
و یک کیلو برنج آوردند و من درست 
کردم. گفتند کسی که شما را خواهد 
برد امشب می رسد. کالشنیکف ها کنار 
اطاق بود. همه آنها کرد بودند. راهنمای 
ما می گفت که پدر او هم کرد بوده است. 
ولی به نظر نمی آمد چون لهجۀ رشتی 
داشت. باالخره عصر )حسین( که مرد 
آبله رو و قوی هیکلی بود آمد. او سر اندر 
پا مسلح بود. دو تفنگ و دو قطار فشنگ 

داشت. در آن دو اطاق من و دو بچه و 
هفت هشت مرد نشستیم. قرار شد از 
آن مرغ کذایی یک ساندویچ هم برای 
فردای خودمان درست کنم. فقر را من 
در آن نقاط دیدم. غذای اصلی آنها نان 
و کشک بود یا نان و ماست. نانهای فطیر 

و مانده و ماست ترش.
فردا صبح اتومبیل آمد و ما را از پشت 
ده گذراند و به ده دیگری برد. هوا خیلی 
سرد شده بود. یک ساعتی کنار بخاری 
نشستیم و بعد بیرون آمدیم و سوار اسب 
شدیم. بچه ها و شوهرم اولین بار بود که 
سوار اسب می شدند، و چون شوهرم 
فکر می کردم در  دیسک کمر داشت 
اثر سواری ممکن است دچار درد بشود. 
چه بکنیم، چاره نبود. قبالً به ما گفته 
بودند شما بعد از یکساعت اسب سواری 
به آن طرف مرز خواهید رفت. در حالی 
که ما سه شب و چهار روز ده به ده و 
کوه به کوه رفتیم. هوا سرد بود و ما 
به مقری که  نداشتیم.  پوشاک کافی 
دموکراتها درست کرده بودند رسیدیم. 
نمی دانم اسم آن قسمت چه بود. همۀ 
کسانی که آنجا بودند بین ۱۸ و ۲3 
سال داشتند و همه مرد بودند. دور تا 
دور آن اطاق بزرگ نشسته بودند. همۀ 
آنها مسلح بودند یا اسلحۀ خودشان را به 
دیوار گذاشته بودند. خود قاسملو نبود. 
معاونش که مسن بود از شوهرم پرسید 
که چرا ایران را ترک می کنید. او گفت: 
»من در سنی نیستم که با اینها بجنگم. 
می خواهم بچه هایم را نجات بدهم تا 
این  برای  بتوانند  آنها  آینده  در  شاید 
مملکت مؤثر باشند«. آنها گفتند: »ما از 
هر نفر که از اینجا عبور می کند ۵ هزار 
تومان آنهم برای اینکه امنیت مسافرینی 
را که از اینجا رد می شوند تأمین کنیم، 
گرفته  بیشتر  شما  از  اگر  می گیریم. 
باشند به ما بگویید. سفارشی هم که 
داریم اینست که در آنجا تقاضای دارو و 

پزشک برای ما بکنید.«
چیز جالبی که در آنجا دیدم این بود 
که یکی از آقایانی که آنجا نشسته بود 
عکس کسانی را که از آنجا می گذشتند 
سوار  دوباره  می کشید.  کاغذ  روی  به 
نان  افتادیم. در طول راه  شدیم و راه 
و ماست می خوردیم. در راه صدای تیر 
به گوشمان می رسید. معلوم شد که 
و دموکراتها درگیری  قاچاقچیها  بین 
پیش آمده معموالً وقتی از مصاحبه با 
دموکراتها آزاد می شدند به آنها برگه ای 
نیم  ما  بود.  عبور  اجازه  که  می دادند 
ساعتی ماندیم تا اوضاع آرام شد و دوباره 
را در ده دیگری  افتادیم. شب  راه  به 
ماندیم. من فقر واقعی را در آنجا دیدم. 
بچه هایی که رنگشان زرد بود و شکم 
آنها از گرسنگی باد کرده بود. همه تقریباً 
مریض بودند. یک پزشک و یا درمانگاه 
در آن نواحی به چشم نمی خورد. معموالً 
طرفهای غروب که هوا تاریک می شد، ما 
را حرکت می دادند. سرما بود و سختی 
راه و ترس و خیلی مسائل دیگر. از همۀ 
آنها می ترسیدم. می توانستند هر بالیی 
سر ما بیاورند. یک خانم و دخترش را 
در آن ده دیدم، دخترش می گفت که 
آن خانم سرطان دارد. پاسپورتهایشان را 
دزدیده و برده بودند. یک ماه بود آنجا 
مانده بودند و در شرایط بدی زندگی 
بخورند،  غذا  نمی توانستند  می کردند. 
برده  هم  را  پولشان  نداشتند،  حمام 
بودند. از من می خواست که کاری برای 
آنها بکنم، ولی از دست من هم کاری بر 

نمی آمد. سوار شدیم و راه افتادیم. بچه ها 
دو سه بار حالشان به هم خورده بود. هوا 
خیلی سرد بود و برف می بارید. آنها ما را 
دسته به دسته تحویل می دادند. آخرین 
شبی بود که در ایران می گذراندیم. به 

ما گفتند: »امشب از مرز می گذرید«.
ساعت ده بود که از آخرین ده، سوار 
بر اسب گذشتیم و نیم ساعت بعد به ما 
گفتند که چون به مرز رسیده ایم باید 
کامالً ساکت باشیم و گر نه ترکها از آن 

طرف تیراندازی خواهند کرد.
راه خیلی  بود.  مهتابی  و  هوا سرد 
سختی بود. بیش از سه ساعت تمام 
دویدیم. شوهرم به شدت زمین خورد 
و زخمی شد ولی ادامه می داد. از پایش 
خون می ریخت. دختر کوچکم پهلویش 
درد گرفته بود. هم هوا سرد بود و هم 
گرسنه اش بود. من نیز فکر می کردم 
آخرین نفسها را می کشم و قادر به راه 
رفتن نبودم، آن دو جوان هفدهـ  هجده 
سالۀ ترک که هفت تیر به دست داشتند 
به ما می گفتند: »چابک، چابک« و ما 
نمی دانستیم چه بکنیم. اگر بچه ها را با 
آن دو نفر جلو می فرستادم نگران بودم. 
اگر عقب می ماندند ناراحت می شدم. 
با  را  آنها  نمی توانستیم  هم  خودمان 
خودمان بکشانیم. جالب بود که بچه  ها 
به ما دلداری می دادند. ترکها گفتند: »به 
زودی به باشکاله می رسیم«. من فکر 
می کردم باشکاله بهشت موعود است. 
از دور چراغی کور سو می زد. ساعت 
دو بعد از نیمه شب به باشکاله رسیدیم. 
سگها به ما حمله کردند. می ترسیدیم 
را  ما  برویم.  لو  بیدار شوند  اهالی  اگر 
به خانه ای بردند که یک تنور داشت و 
گفتند پاهایتان را در تنور بکنید تا گرم 
شود. طبق قراری که داشتیم باید یک 
تاکسی می آمد که ما را به »دیار بکر« 
ببرد. و ما هم از آنجا سوار هواپیما بشویم 
و به هر جا که می خواهیم برویم. که البته 
همه نادرست بود. کمی بعد یک راننده 
با مرد ترک دیگری که فارسی بلد بود 
آمدند و گفتند ما شما را می بریم و در 
گفتیم:  می گذاریم.  بین المللی  جادۀ 
به  را  ما  باید  نبود. شما  این  ما  »قرار 
دیار بکر ببرید«. گفتند: »خیر، چنین 
صحبتی نیست. همین است که گفتیم. 
را می گذاریم و  نمی خواهید شما  اگر 
می رویم«. گفتیم: »حداقل بگذارید صبح 

بشود«. گفتند: »امکان ندارد«.

40 روز در »وان«
افتادیم  راه  و  شدیم  تاکسی  سوار 
در طول راه چشم گرگها را در بیابان 
می دیدیم و می ترسیدیم که یکساعت 
دیگر با گرگها تنها خواهیم ماند. یکی 
برای من آن موقع  از لحظات سخت 

بود، آن قدر از ترس بچه ها را به خودم 
می گفت:  راننده  که  بودم  چسبانده 
»آبجی نگران نباش«. وقتی به شاهراه 
بین المللی رسیدیم، صبح شده و آفتاب 
زده بود. ما را در سه کیلومتری باشکاله 
پیاده کردند. سه کیلومتر را پیاده رفتیم 
و  نخورده  چیزی  که  بود  ساعت   ۲4
نخوابیده بودیم. به یک مدرسه در آنجا 
رفتیم و به زحمت حرفمان را به معلم 
حالی کردیم. فراش آنجا به ما چای داد 

و ضمناً به پلیس هم اطالع دادند. چون 
دیدند  که  را  ایرانی  هر  بودند  موظف 
پلیس را مطلع کنند. ما را به کالنتری 
بردند. گفتیم که از ایران آمده ایم. فکر 
می کردیم ما را به زندان خواهند انداخت. 
دو سه ساعت بازجویی کردند. مترجم 
فارسی زبان داشتند اهل آذربایجان بود 
و آن نواحی را خوب می شناخت. ما هنوز 
هم گرسنه بودیم. پولهایمان را به آنها 
تحویل داده بودیم. بعد از بازجویی پولها 
را به ما برگرداندند. یک افسر تحصیلکرده 
داشتند که فکر می کنم شیعه بود، چون 
اسم او علیرضا بود، به ما خیلی محبت 
کرد. ما را با ماشین خودش به »وان« 
آورد و تحویل هتل »اکدامار« داد. تازه 
در وان بعد از ۲4 ساعت به بچه ها غذا 
دادیم. دختر کوچکم چنان با ولع غذا 
می خورد که دختر افسری که آنجا بود 
به مادرش می گفت: »ببین، مثل اینست 
که در عمرش غذا نخورده«. حدود چهل 
روز در وان ماندیم. ما ویزای فرانسه را 
داشتیم. مهر ورودی قالبی به ترکیه را 
هم که با سیب زمینی می زدند داشتیم. 
افسر ترک وقتی پاسپورتها را دید گفت 
که مهر قالبی است ولی کاری نکردند. 
دست  هم  با  آنها  همۀ  می کنم  فکر 
را  آدم  درد  ترکیه  عادی  مردم  دارند. 
می فهمیدند ولی امنیتیها بسیار فاسد 
ایرانیها خیلی  با  رشوه گیر هستند.  و 
تحقیرآمیز رفتار می کردند. ایرانیها را 
برای بردن به هر جا صف می کردند، 
مثل زمان نازیها و از این طرف به طرف 
دیگر شهر می بردند. اکثر آدمها مثل 
بچه های من تب داشتند. یکروز ما را به 
بهداری بردند آزمایش کنند ببینند که 
وبا داریم یا خیر. نوع آزمایش مضحک 
هر کس  به  پاک کن  گوش  یک  بود. 
می دادند که در مقعدش می کرد و به 
دست آنها می داد. از محل آن بهداری 
کثیف تر جایی را ندیده بودم. صابون و 
حوله یا کاغذ نداشتند که آدم دستش 
ساعتها  کمیساریا  در صف  بشوید.  را 
همه را سر پا نگه می داشتند و اگر احیاناً 
کسی مثل دختر کوچک من که خسته 
شده بود پایش را به دیوار تکیه می داد، 
افسری که آنجا بود سرش داد می کشید 
که مگر شما ایرانیها آدم نیستید، باید 

مثل سربازها صاف بایستید. برای آنکه 
در موردمان تحقیق کنند. ما را در وان 
نگه داشتند. آنها از کمونیستها، از ارمنیها 
و از کردها می ترسیدند و بعد هم فکر 
می کردند بهتر است ایرانیها پولشان را 

در آنجا خرج کنند.
بدی  خیلی  شرایط  آنجا  ایرانیهای 
داشتند. همه آدمهایی بودند که خیال 
رد شدن از ترکیه را داشتند. البته بودند 
کسانی که می خواستند در ترکیه بمانند 
چون ویزای دیگری نداشتند. بین ایرانیها 
همه نوع آدمی بود؛ شعبده باز، یک خانم 
هنرپیشۀ تلویزیون و سینما، یک خانم 
خانه دار، یک خان عشایر، سیاستمدار، 
که  بودند  جوانهایی  بیشتر  و  کاسب 
بودند.  کرده  فرار  و جنگ  سربازی  از 
یک  نداشتند.  پاسپورت  اصاًل  عده ای 
دختر مجاهد بود که همیشه چارقد به 
سر داشت. می گفتند او را از زندان فرار 
داده اند. با کسی حرف نمی زد. با اتوبوس 
که به استانبول می آمدیم او را دیدیم. 
جوانها چون در یک محیط بسته بودند 
وضعشان از همه بدتر بود. اتفاق جالب 
این بود که در آنجا یک بچه هم به دنیا 
آمد و عجیب و غریب بود. آدم باید در 
باشد که در حالی  بوده  چه شرایطی 
که هفت ماهه حامله است، در چنین 
ایران  دادم  شرح  که  سختی  شرایط 
را ترک کند! دخترک شاید بیست و 
یکسال داشت. تعریف می کرد موقع رد 
شدن از مرز چون درگیری بین کردها 
و قاچاقچیهایی که مردم را رد می کردند 
پیش آمد و در نتیجه همراهان فرار کرده 
بودند، او ساعتها بی حرکت در یک برکه 
ایستاده بود که مبادا صدایش را ترکها 
بشنوند. نمی دانم آنها چه کاره بودند. 
چون نمی پرسیدیم. ولی فکر می کنم، 
تا آنجا که می شد حدس زد، نظامی یا 
امنیتی بودند. ولی پدر آن جوان قاعدتاً 
شغل مهمی داشت. دفتر در وان بود و 
همانجا زائید. البته آنها در هتل خوب وان 
که آکدامار بوده نبودند. مأمورین ترک 
خودشان هتلها را مشخص می کردند و 
معیار تعیین هتل هم داشتن پول نبود. 
فکر می کنم چون شوهر من مسن تر بود 
و دو بچه داشتیم ما را به هتل فرستاده 
بودند. روزی خانمی به من اطالع داد 
که این دختر زائیده، او را به بیمارستانی 
برده بودند که مجهز نبود. بعد از زایمان 
در حالی که خونریزی داشته و رحم 
جمع نشده بود او را حرکت داده بودند. 
دختری زائیده بود و خوشبختانه قوای 
جوانی کمکش کرده بود. وقتی به دیدن 
او رفتیم گفتیم بعد از مرخص شدن او 
را به هتل ما بیاورند. چون در هتل ما 
همیشه آب گرم بود. بعد از سه روز او را 
آوردند. وقتی شیرینی و گل گرفتیم و به 
دیدنش رفتیم، من دیدم بچه بوی بدی 
می دهد نگاه کردم دیدم هنوز خونها به 
سرش چسبیده و معلوم شد او را بعد 
از به دنیا آمدن نشسته بودند. آب گرم 
آوردیم و بچه را شستشو کردیم، بعد از 
آن مادرش نگاهی که به ما کرد پر از 
احساس رضایت بود. او تجربه نداشت 
از ما می پرسید بچه را چطور شیر بدهد 

و یا تمیز کند.
وقتی به ما گفتند که می توانیم از وان 
برویم درست سی ساعت طول کشید 
تا به استانبول رسیدیم. هنوز ده روز از 
زایمان آن دختر نگذشته بود و چون 
پولی برایشان باقی نمانده بود، پولی جمع 

کردیم تا آنها هم بتوانند با ما بیایند.

را  فامیل خودتان  و  اسم  آیا  ـ  س 
می گفتید؟

ـ بله، تقریباً همدیگر را می شناختیم  ج 
مگر آنها که نمی خواستند اسمشان را 
بگویند و کسی هم کنجکاوی نمی کرد. 
تا استانبول پلیس همراه ما بود. ما را به 
یک قهوه خانه به نام هتل بردند. درست 
مثل آنکه در سه راه آذری تهران است. 
توالتها همه مسدود بود و تا نصفۀ آن 
گند ایستاده بود. راهروها متعفن بودند. 
استانبول  شهر  نقطۀ  بدترین  خالصه 
بود مثل آنکه در قسمتهای فقیرنشین 
استانبول زغال سنگ می سوزاندند، چون 

ما شروع به سرفه کردیم. 
آنجا  بود. یک شب  اواسط دسامبر 
خوابیدیم. من سخت مریض شدم. فردا 
که پلیس استانبول ما را از پلیس وان 
تحویل گرفت هتل را عوض کردیم و 
به هتل بهتری رفتیم بنام »چاقالیان«. 
در آنجا توانستیم دوش بگیریم. پلیس 
امنیتی تمام هتلها را در ترکیه زیر نظر 
دارد. پول ما تمام شده بود. به یکی از 
دوستانمان تلفن کردیم که از آلمان برای 
ما بلیط فرستاد. از هتل، پلیس ما را به 
فرودگاه رساند. وقتی مراسم گمرکی 
انجام شد و سوار ارفرانس شدیم نفس 
راحتی کشیدیم و فکر کردیم که دیگر 

آزاد شده ایم.

در فرانسه
در فرودگاه فرانسه مسأله نداشتیم. 
آمده  ما  استقبال  به  دوستان  از  یکی 
بود و از پلیس فرانسه هم به راحتی 
رد شدیم. سه یا چهار روز بعد از آمدن 
به فرانسه تقاضای پناهندگی سیاسی 
را  این مراحل  کردیم. دوستانمان که 
گذرانده بودند آدرس را داده بودند. همۀ 
ما فرانسه زبان بودیم. اوراق را گرفتیم. 
دو ماهی صرف پر کردن آنها و تکمیل 
مدارک شد چند ماه بعد جواب به ما 

رسید و پناهندۀ سیاسی شدیم.
مشکل اساسی که به آن فکر می کردم 
رفتن بچه ها به مدرسه بود. خوشبختانه 
دو روز بعد از ورود، مدرسه بچه ها را 
پذیرفت در حالی که ما هیچ مدرکی با 
خود نداشتیم. برخورد مسؤولین مدرسه 
فوق العاده عجیب بود. وقتی مردم آدم 
کننده  می فهمند خیلی خوشحال  را 
است. زبان بچه ها فرانسه بود. در تهران 
می رفتند.  زبان  فرانسوی  مدرسۀ  به 
مدیر مدرسه پیغام فرستاده بود که هر 
کمکی الزم باشد به بچه ها می کند. اگر 
جای کمکی بود فرانسویها از ما دریغ 
نکردند. بچه ها به کالسهای خودشان 
رفتند. ممکن است این به دلیل آشنایی 
ما به زبان و فرهنگ فرانسه بوده باشد. 
مشکل ما مشکل مادی بود که آنهم به 
لحاظ خودمان بود و ارتباط به دولت و 
ملت فرانسه ندارد. مسأله سخت در اینجا 
گذران زندگی است و ما چون فکر نکرده 
بودیم که روزی ایران را ترک می کنیم 
را  چیزی  نداشتیم.  اینجا  در  چیزی 
هم که آورده بودیم خیلی ناچیز بود. 
ما فکر می کردیم در اینجا بتوانیم کار 
کنیم و روی آن حساب می کردیم ولی 

متأسفانه نشد.
روحی،  ناراحتیهای  بر  عالوه  ـ  س 
ترک  خاطر  به  هم  ناراحتی جسمی 

ایران داشته اید؟
ـ بله. افسردگی. من و شوهرم هر دو  ج 
افسرده هستیم. بچه ها هم. اخیراً دخترم 
یک نامه به یکی از دوستانش در ایران 
نوشته بود که هنوز پست نکرده بود و 
من به عنوان یک مادر گاهی نامه های 
مبادا چیزی  که  می کنم  نگاه  را  آنها 
نوشته باشند. او نوشته بود: »من حتی 
دقیقه ای ایران را فراموش نکرده ام و از 
اینکه دقایق خوشی را که با هم داشتیم 
و دیگر نداریم، خیلی ناراحت هستم. از 
اینکه می بینم شما زجر می کشید معذب 
هستم«. البته معذب را با ضاد نوشته بود.
بچه ها دلشان می خواهد با ایران تماس 
داشته باشند. هیچوقت فکر نکردیم که 
ایران یک چیز تمام شده است. بچه ها 
در خانه با هم فارسی حرف می زنند. من 
از آنها خواستم که گاهی با من فرانسه 
صحبت کنند. گفتند: »فراموش کن، 
برای اینکه چون از صبح و در مدرسه 
فرانسه می شنویم و حرف می زنیم در 
خانه می خواهیم فارسی صحبت کنیم«.

ـ دلت می خواهد در فرانسه بمانی  س 
یا مایلی به ایران برگردی؟

ج ـ خودم تنها هدفم برگشتن به 
ایران است. من همیشه تصمیم برگشت 
دارم ولی بچه هایم باید خودشان تصمیم 
و  کنده  را  آنها  یکبار  چون  بگیرند. 
آورده ام، فکر می کنم دیگر حق دارند 
خودشان در مورد آینده زندگی خودشان 
تصمیم بگیرند. اگر بخواهند بمانند من 

می گذارم و می روم.

ماجراهای سفر 
در کوه و کمر 
تا گذشتن از 
مرز و رسیدن 

به ترکیه)1(
بهنام  جمشید  دکتر  پیش،  سال  ده  حدود 
جامعه شناس و پژوهشگر سرشناس کتا »برلنی ها« 
را انتشار داد که به سرگذشت گروهی از مهاجران 
ایرانی در دوران جنگ اول جهانی و اقامتشان در 
برلن اختصاص داشت. این گروه از روشنفکران 
کاظم زاده  جمال زاده،  تقی زاده،  چون  افرادی 
ایرانشهر، محمد قزوینی، مشفق کاظمی را شامل 
می شد که با انتشار مجله و روزنامه به مجاهده 

در راه تجددطلبی و آزادیخواهی پرداختند و از 
نظر فکری بر رویدادهای بعدی ایران اثر گذاردند.

در  زمان  همان  را  کتاب  این  از  بخش هایی 
»کیهان« منعکس ساختیم.

همسر دکتر جمشید بهنام، خانم ویدا ناصحی که 
او نیز دکتر در جامعه شناسی از دانشگاه سوربن 
پاریس و دارای سابقه تدریس در دانشگاههای 
درباره  تحقیق  به  اخیراً  است،  فرانسه  و  ایران 

مهاجران  ویژه  به  ایرانی،  مهاجران  نسل جدید 
دوره انقالب و بعد از انقالب، پرداخته که با عنوان 
پژوهش  دو  اساس  بر  مهاجرت،  در  »ایرانیان 

جامعه شناختی« انتشار یافته است.
بخش پایانی این اثر تحقیقی به چند مصاحبه با 
چند ایرانی مهاجر در فرانسه و انگلستان اختصاص 
دارد که بسیار خواندنی و قابل تأمل است. این 

بخش از کتاب را برای مطالعه شما برگزیده ایم.
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عربی  یا  فارسی  معلمان  متوسطه،  تا 
کالسهای فشرده ای ببینند که در آن 
تعاریف دیگری از اسالم که با مقتضیات 
روز هماهنگ باشد، به آنها داده شود و 
آنها این تعاریف را به شاگردان خود تعلیم 
دهند. این کار را باید از همین تهران و 
دور و بر شهر شروع کرد. منتهی معلم ها 
باید واقعاً مسلمان باشند تا بتوانند این 
نظریه ها را بیاموزند.وقتی میبدی نظر مرا 

در این باره پرسید، گفتم:
ـ من با هرگونه دخالت دین در مدرسه  
عرفی مخالفم. دین باید در مدارس دینی 
آموخته شود ولی حاال که آقایان اصرار 
دارند این کار به مدرسه معمولی برود، 
می خواهم سؤال کنم که آیا آقای دکتر 
نصر حاضرند که فردا صبح کراواتشان 
را باز کنند و به یک مدرسه در ورامین 
به عنوان معلم  بروند و  یا سرخه حصار 
نظریاتشان را به شاگردان بیاموزند. مایۀ 
این کار فقط یک کراوات باز کردن است.
 دکتر نصر برآشفته از این مغالطه یا 

محاجه گفت:
ـ نه، ما از دور سرپرستی می  کنیم. 
فکر را به مدارس می بریم و من کراواتم 

با یاد ایرج گرگین

آنکس که 
»تماشا« گاهش 

»امید« و 
 »آزادی« بود

)بخش اول(

با علیرضا میبدی در این )1(
سوی وآن سوی زمان

تازگی،  قبول  و  نوآوری  و  نوجویی 
جوهر وجود ایرج گرگین بود. او در هر 
کاری که برعهده می گرفت فکر تازه و 
بدیعی را ارائه می داد. در سالهای اولیه 
بود،  نرفته  رادیو  به  هنوز  که  کارش 
دکتر  عالقۀ  و  توجه  مورد  کیهان  در 
ایرج  مثل  هم  او  که  بود  مصباح زاده 
همیشه دنبال کار نو و حرف نو می رفت. 
به این جهت بود که وقتی به فکر تأسیس 
را روانۀ دفتر  او  افتاد  کیهان فرهنگی 
دکتر محمد امین ریاحی کرد تا مگر 
با به وجود آوردن یک نشریۀ فرهنگی 
به همان  پرورش  و  آموزش  در زمینۀ 
تازه  گرایی هایی که ما در کیهان ورزشی 

به آن رسیده بودیم، دست یابد.
بسیار  مدعی  فرهنگ  زمینۀ  اما 
داشت و به عالوه ورزش از نوعی انحصار 
مخصوص برخوردار بود و توجه خاص 
شاه که منوچهر قراگزلو دوست و آجودان 
مخصوصش مدیر کیهان ورزشی بود تا 
را آسان می کرد.  ما  حدود زیادی کار 
کیهان فرهنگی که گرگین عمال عامل 
اجرایی و مدیر برنامه های انتشاراتی اش 
بود نگرفت و گرگین به رادیو رفت. از 
ساده ترین کار که تنظیم و خواندن خبر 
بود شروع کرد و به لطف همان طبع نوآور 

به سرعت ترقی کرد و باال آمد.
و  مهربان  و  آرام  صدای  رادیو  در 
اطمینان بخشش خیلی به او کمک کرد. 
خبر را طوری می خواند و ارائه می کرد 
که با آن باور شنونده همراهش می شد. 
اصال از شمرخوانی و صدا باال و پائین 
بردن و فریاد زدن در کارش اثری نبود. 
شیوۀ تازه گویندگی او برای شنوندگانی 
که سالهای پیش و چندسالی پس از 
۲۸ مرداد به خبرخوانی رجزوار عادت 
کرده بودند واقعاً نو بود. در دوران اول 
رادیو، من با او کمتر سر و کار داشتم. 
اما از لحظه ای که تلویزیون درست شد 
یکی  بودم.  او  نوآوری های  شاهد  من 
برنامه هایی که طراح آن  از جالبترین 
»این  به نام  بود  برنامه ای  بود  گرگین 
برنامه  این  سو و آن سوی زمان«. در 
گرگین که علیرضا میبدی را با قابلیت 
یا   Moderateur نقش  در  کفایت  و 
مرد میانی و میانجی به تلویزیون ایران 
آورده بود با نیم نگاهی، به برنامه هایی 
 Debat که در تلویزیون های فرنگی، به
یا مباحثه و درصورت حدت و شدت 
مشاجره، متداول بود. گرگین این برنامه 
را تهیه دید؛ و  میبدی با کفایت اجرای 
آن را به دست گرفت و در اندک زمانی 
برنامه آنچنان گل کرد که گل سرسبد 

برنامه های تلویزیونی شد.
موضوع هر بار برنامه »این سو و آن 
سوی زمان« همواره یک موضوع مورد 
بحث روز بود. این صورت از مباحثه را 
من قبال در رادیوهای فرانسه و سپس 
تلویزیون آن کشور دیده بودم. اما برای 
من ایرانی و مای ایرانی که اصال عادت 
به تحمل حرف طرف مقابل را نداریم، 
برنامۀ میبدی دریچه ای از نوعی دیگر از 
گفتگو بود. خود میبدی بهتر از هر کس 
دیگر می تواند در این باره بگوید. آدم های 
مختلف العقیده را مقابل هم می نشاند و 
سعی می کرد که با نهایت زیرکی آنها را 

به قول معروف به جان هم بیندازد.
یک روز گرگین به من تلفن کرد که: 
میبدی  هفتۀ  این  بحث  در  »صدرل، 
شرکت کن؛ موضوع مورد عالقۀ تست. 
وقتی از او پرسیدم »موضوع چیست؟« 
آن  به  تو  که  چیزی  »همان  گفت 
عالقمندی؛ میبدی به تو خواهد گفت.«

علیرضا میبدی به من گفت که بحثی 
است که قرار است طرفین مقابل استاد 
احمد فردید و استاد سیدحسین نصر 
باشند که بر ضرورت اشاعۀ  طرز تفکر 
دینی و اخالقی در مدارس معتقدند و 
برجسته  مدیران  از  صفویان  مهندس 
سازمان برنامه و جنابعالی که مخالف 

اینطور چیزها هستید.
و  مستقیم  که  مباحثه  مجلس  در 
بدون ضبط قبلی پخش می شد، استادان 
یادشده بر موج غرب زدگی آل احمد  که 
بود  برده  با خود  را  آن روزها بسیاری 
سوار بودند و مهندس صفویان و این 
بنده درست در نقطه مقابل قرار داشتیم. 
فردید  استاد  گرفت.  باال  بحث  کار 
حرف هایی می زد که مشکل می توانستی 
مقصودش را بفهمی. باالخره هم استاد 
فلسفه بود، هم رفیق صادق هدایت و 
او را غالباً  هم مسلمان فرنگی. جواب 
مهندس صفویان می داد ولی آقای نصر 
راحت تر حرف می زد و سرانجام نظراتش 
را اینطور بیان کرد که بهتر است برای 
هدایت دانش آموزان مدارس از ابتدایی 

را باز نمی کنم.
ناچار  حق را به ایشان دادم. چون 
واقعاً رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه 

نمی توانست بی کراوات شرفیاب شود.
بحث سر و صدای زیاد بپاکرد و روز 

بعد گرگین با تلفن به من گفت:
کردی.  شلوغ  کردی  بد  صدرل،  ـ 
ولی عیب ندارد؛ دفعه بعد مواظب باش.
البته هرگز دفعه بعدی پیش نیامد. اما 
فکر آن روز اساتید هم اکنون در مدارس 
جمهوری اسالمی رواج دارد و کراواتها 

هم باز شده.

مسؤولیت پذیر بود)۲(
همه کارهایی که من برای تلویزیون 
ایران کرده ام مرهون پشتکار و پیگیری 
پرویز کاردان بوده است که با برادرش 
امین، چون برادری بودیم. وقتی سریال 
را خلوت می کرد  برقی که شهر  مراد 
تمام شد، کاردان به سراغ من آمد که 
چطور است یک سریال تازه بسازیم. کار 
سختی بود جانشین مراد برقی شدن. 
طرحی در سر داشتم از زندگی مردی 

سقط فروش در یک محله متوسط و شاید 
فقیر تهران که آدم باسوادی بود. ازجمله 
کتاب کرایه می داد و وسیلۀ آمد و رفت 
جوانها به مغازه اش می شد. نام این مرد 
را گذاشتم »کمال خجندی« به اعتبار نام 
شاعر عارف گونه ای از شعرای قرن هشتم 
پایان عصر حافظ و طلوع شعر  یعنی 
هندی. این نام را اتفاقی برگزیدم شاید 
ادبیات چندان  تاریخ  در  آنکه  به دلیل 
شهرتی نداشت اما دلبستۀ چند بیت 

از غزل نابی بودم که از او از بر داشتم:
دوش از دِر میخانه بدیدیم حرم را
می نوش، ببین فسحت میدان کرم را
فرمان خرد بر دل هشیار نوشتند
را قلم  دیوانه  بر سر  نبود  حکمی 
ای مست گر افتی به سر تربت شاهان
ببینی لب جم را مشتاق لب جام 
 داستان را ساختیم و بافتیم و این 
آقای کمال خجندی را که پیر معتبر 
و  مرشد  به صورت  کم  کم  بود  محله 
یک  قصه  در  اما  درآوردیم.  راهنمایی 
پرسناژ هم بود که شباهت بسیار به الدرم 

بلدرم کن  های روز داشت.
کاردان  که  بودم  نشسته  روز  یک 

هراسان آمد که گفته اند باید مسیر قصه 
و اسم قهرمان را عوض کنید. چون کمال 
خجندی از شاعران بزرگ مکتب عرفان 
شمس الملوک  سناتور  خانم  و  است 
مصاحب از پشت تریبون مجلس سنا 
گفته است که در تلویزیون به مفاخر 
ادبی ایران بی احترامی می شود. هرچه 
خواستم بگویم این آقا کمال خجندی 
از روی  شهرت دارد که شعرهایش را 
می دزدیده  دهلوی  امیرخسرو  اشعار 
است، حرفم به جایی نرسید. آقای کمال 
خجندی می باید می رفت دنبال کارش و 

به دنبال آن سریال.
و اما راویان اخبار و طوطیان شکرشکن 
حکایت کنند که بر اثر دستور مقامات 
عالیه، آقای کمال خجندی مجبور شد 
برود خود را در دریاچه نزدیک خانه اش 

غرق کند تا خانم سناتور راضی شود.
عصبانی از کاردان پرسیدم دستور را 
کی داده؟ گفت گرگین. گفتم باید بروم 
زد  حرفی  کاردان  وقت  آن  ببینمش. 
که مرا به ارزش  های رفیقم بیشتر آشنا 

کرد. او گفت:
ـ دکتر، گرگین این تصمیم را نگرفته؛ 

زیر فشار  بوده، مدیر تولید بوده و به او 
گفته اند که باید برنامه تمام شود. منتهی 
این دوست شریف شما مثل آنهای دیگر 
نیست که بیاید گردن کج کند که مأمور 
است و معذور. مسؤولیت را خود به عهده 
می گیرد. بار فشار را خود تحمل می کند 
و ترجیح می دهد دوستی مثل شما از او 
برنجد تا اینکه سر کوچه ها شایعه های 

رنگارنگ بر زبانها جاری شود.
دیداری در پاریس بعد از )3(

شورش 68
و  اوضاع  از  که  فرانسه  بود  آمده 
احوال فرانسه بعد از انقالب دانشجویی 
۱۹۶۸ خبری بگیرد. گزارش تهیه کند 
و احتماال دیداری با ژنرال دوگل داشته 
باشد که از شورش  سالم بیرون آمده 
بود و اندک اندک محبوبیت ملی خود 
را از دست می داد. شنیده ام که گرگین 
اشت  داشته  هم  مصاحبه  ای  دوگل  با 
در سالهایی که شاه و او با هم روابط 
حسنه ای داشتند و هر یک آن دیگری 
تحسین  زیربنایی  اقدامات  به خاطر  را 
می کرد. نمی دانم این مصاحبه انجام شده 
است یا نه؟ این را دوستان رادیو تلویزیون 

آن زمان باید تأیید  یا تکذیب کنند.
حاال نزدیک یک سالی از »شورش 
بی دلیل« به اصطالح این بندۀ گزارشگر 
می گذشت. بهار بود و فصل زیبایی های 
پاریس. با هم رفتیم به یک رستوران 
معروف در میدان باستیل که استیک 
فلفل آن تقریباً شهرت جهانی داشت. با 
همان آرامش همیشه اش از من درباره 
اوضاع و احوال می پرسید. حاال دوگل 
وقایع  از  بعد  و  بسیار داشت  مخالفان 
سال ۶۸ حتی آدمهای نزدیک به او به 
آفرینندۀ جمهوری پنجم و خالق قانون 
انتخاب رئیس جمهوری به رأی عموم،  
چندان به ژنرال اعتقادی نداشتند. ژنرال 
که عادت کرده بود رأی خود را همیشه 
به صورت قانون به مرحله اجرا بگذارد، 
چندی  بود که زمزمه تغییرات اساسی 
در سازمان استانی فرانسه را سر داده و 
ساختمان  در  دگرگونی هایی  خواستار 
انتخاباتی و اجرایی مجلس سنای فرانسه 
شده بود. ایرج که به پاریس رسید دوگل 
طرح این فکر را  عنوان کرده و خواستار 
بود.  شده  رفراندم  طریق  از  آن  قبول 
مخالفان به شدت مخالفت می کردند و ما 
بعداز ناهار ساعتی درباره رفراندم که قرار 
بود روز بعد برگذار شود، صحبت کردیم. 
تاریک  افق   بود.  اواخر ماه آوریل ۶۹ 
به نظر می رسید با اینهمه، خوشبین تر 
از من فکر می کرد که دوگل در رفراندم 
را  یکدیگر  بعد  روز  برنده خواهد شد. 
و  بود  شلوغ  رأی  حوزه های  دیدیم؛  
مخالفان و موافقان توی سر و کله هم 
می زدند. گرگین گفت اینها همه بازی 
انتخاباتی است مگر می شود ژنرال رأی 
نیاورد. همان هفته دوگل اعالم کرده بود 
که اگر در این رفراندم شکست بخورد از 

کار کناره خواهد گرفت.
ساعت نزدیک نیمه شب بود. در اتاقم 
به رادیو گوش می دادم که اعالم کرد 
از  و  نیاورده  را  کافی  رأی  ژنرال  طرح 
نظر مردم مردود شناخته شده است. ده 
دقیقه بعد صدای درشت و آمرانۀ دوگل 
از رادیو پخش شد که اعالم کرد چون 
در همه پرسی عمومی رأی نیاورده است 
از ریاست جمهوری کناره می گیرد و این 
تصمیم از ساعت ۱۲ روز بعد به موقع اجرا 
گذاشته خواهد شد. حقیقت آنکه من 
هم باورم  نمی آمد که رهانندۀ فرانسه 
پایان دهندۀ  و  جهانی  دوم  جنگ  در 
نبردهای خونبار و گران قیمت الجزایر، 
در دور دوم حکومت هفت سالۀ ریاست 
کار  از  آسانی  این  به  خود  جمهوری 

کناره گیری کند.
کرواسان  و  قهوه  ایرج  با  که  صبح 
صبحانه را می خوردیم بهت زده به من 
نگاه می کرد. باور نمی کرد که این اتفاق 
روی داده و آب از آب تکان نخورده  و 
تانک و توپی در خیابانها نیست. با همان 
احتیاط همیشه و با باور به رفاقت سالیان 

سال، از من پرسید:
الهی )از موارد نادری بود که مرا  ـ 
به نام خانوادگی خطاب کرده بود( چه 

فکر می کنی؟
در جوابش گفتم:

ـ ژنرال برای همیشه در تاریخ فرانسه 
ماندنی شد. حاال از فرداست که خیابانها، 
میدانها و فرودگاه های فرانسه به نام شارل 

دوگل نامگذاری شود.
و او باز هم با تردید و ناباوری پرسید:
بی  کارها  این  دنیا  اینطرف  چرا  ـ 
و  و جدل می شود  و جنگ  خونریزی 

آب از آب تکان نمی خورد؟
هر دو به هم نگاه کردیم و سر به زیر 

انداختیم.

صدرالدین الهی و ایرج گرگین در کنار همسران  خود

اشاره : مرگ ایرج گرگین برای من مثل نصف 
با  بود. شصت سال  زندگیم  همه سالهای  شدن 
با هم گذراندن  و  آدمی بودن و زیر و بم ها را 
او را نداشتن دشوارتر از دشوار است.  یک روز 
نشستم و نوشتم و نوشتم مثل او که می گفت و  

می گفت و می گفت. دیدم که اندازه ها از دستم بدر 
رفته است. با سردبیر و رفقای تحریریه مشورت 
کردم که چه کنیم؟ گفتند چه اشکالی دارد که 
بنویسی  و  بگویی  درباره اش  پی درپی  هفته  دو 
و من چنین کردم. در این هفته یادهای کوتاهی 

از او را آورده ام و در هفته بعد درباره رادیو امید، 
که ما با هم در آنجا تنهایی و غربت و آوارگی را 
را چشیده،  تلخی هایش  و  بودیم   یافته  دوباره 
تهمت های رنگارنگ به آن را تحمل کرده بودیم، 

خواهم نوشت. همین و والسالم...

آن سر به سنگ خورده ها)4(
اول  و  بودیم  گذاشته  سر  پشت  را  مرداد 3۲ 
مهرماه بود که به دانشکده ادبیات رفتیم. درهم 
شکسته و سر به سنگ خورده. دیگر از میتینگ ها 
و دمونستراسیون های رنگارنگ خبری نبود. خانۀ 
صلح را درهم شکسته، کلوپ جوانان دموکرات را 
آتش زده دار و دستۀ پان ایرانیست ها را سرکوب 
کرده و مصدق را به زندان انداخته بودند. اینهمه 
در نزد جوان ها هنوز آتشی در زیر خاکستر بود و در 
دانشگاه بیش از هر کجای دیگر...  و باغ نگارستان 

دانشکده ادبیات کجا؟
بچه های دانشکده های حقوق و فنی به ما »بچه 
مامانی های گل و بلبل« می گفتند که فارغ از قال و 
مقال سیاست در باغچه های پر درخت و چمن های 
سبز گل می گفتیم و گل می شنیدیم و غرقه در 

عشق در جوی جوانی جاری بودیم.
اما ما هم متقابال فکر می کردیم که باید به راهی 
دیگر رفت. باید از شعر و هنر و ادبیات زورقی ساخت 
و در سیل  خیز حادثه بر آن سوار شد. به همین جهت 
بود که دست به کار تشکیل انجمن های هنری، ادبی 
و ورزشی در دانشکدۀ ادبیات شدیم و به این بهانه 
گرد هم آمدیم. وقتی رفقای روزهای گذشته ایراد 
می گرفتند که چرا در متن مبارزه نیستید؟ و اعتصاب 
و سر و صدا راه نمی اندازید، جواب می دادیم ما مبارزۀ 
فرهنگی  مبارزۀ  این اصطالح  فرهنگی می کنیم. 
مال این سالها و این روزها نیست. مال پنجاه و 
پنجهزار  مال  است. شاید هم  پیش  هشت سال 
و هشتصد سال پیش که هر وقت چوب تکفیر یا 
چماق تهدید بلند شده است به آن پناه برده ایم و 
اگر مست گریبانمان را گرفته اند برایشان خوانده ایم:

باکم ز ننگ نیست که مستم گرفته اند
کوکم از آنکه شیشه ز دستم گرفته اند

و این شیشه قرابه می ناب است نه آن شیشه 
که امروزها  کنار خیابان می فروشند و در مهمانی ها 
پرواز  علییین  ملکوت  به  آن  تیز  لبۀ  از  جوانان 
می کنند. در دانشکدۀ ادبیات، ما انجمن ها را برپا 
کردیم تئاتر گذاشتیم. جشن گرفتیم. شعرخوانی راه 
انداختیم و روانۀ مسابقات ورزشی دانشگاهی شدیم 
و طرفه آنکه رئیس دانشکدۀ ادبیات دکتر علی اکبر 
سیاسی که رئیس دانشگاه تهران هم بود، به اتفاق 
بسیاری از استادان صاحبدل یار و همدل ما شدند و 
به تشویق این مبارزان فرهنگی کمر همت بربستند.
این عکس که می بینید یادگار آن دوران است.  

انجمن های دانشکده مراسمی برپا کردند که محمود 
ایران  روز  آن  ورزشی  درخشانترین چهرۀ  نامجو 
جهان  وزنه برداری  آسمان  در  که  وزنه برداری  و 
ستاره ای یگانه بود، به خاطر شرکت در این مراسم 
به دانشکده آمد. حافظه ام یاری نمی کند که نام همه 
حاضران در عکس را بنویسم. اما در ردیف نشسته 
از راست، باختری رئیس انجمن ورزش و متصدی 
تأسیسات کوچک ورزشی دانشکده را می بینید و 
کنار او پسر جوان شیکپوش  لبخند بر لبی را که 
کاشف  منوچهر  او،  کنار  در  و  است  ایرج گرگین 
نشسته است با خندۀ تمام. کاشف،  شیرازی بود 
و عاشق دخترها که با همه آنها پینگ پنگ بازی 
کند. او حاال در نیویورک است. سالها با دانشنامۀ 
ایرانیکا کار کرده و در کلمبیا درس داده و هنوز 
هم که گاهی با هم صحبت می کنیم از آن روزها و 

روزگارها یادی به میان می آوریم.
در ردیف ایستاده، از راست، من سه تن را به یاد 
نمی آورم. نفری که دست بر شانۀ نامجو دارد سعیدی 
بود و در کنار او جعفر والی هنرپیشه و کارگردان 
تئاتر و سینما و بچه محل من در سرچشمه، و آنگاه 
ثریا کمیلی که در نقش زن در نمایشنامه »اعدام 
در ده شماره« به کارگردانی جعفر والی و بازیگری 
این بنده به کار تئاتر روی آورده بود. من خانم کنار 
دست ثریا را به یاد نمی آورم اما آن خانم شیک و 
ترتمیز لباس پوشیده کیف به دست و زیبا را خوب 
او  با  زندگی من  است که همه  زنی  می شناسم. 
گذشته است، عترت گودرزی، و هنوز هم مثل همان 
روزها که من او را از چنگ خاطرخواهان بیشمارش  
ربودم، چراغ روشن زندگی من است. نام خانم دیگر 
را هم به یاد نمی آورم اما در کنار او یک خانم شیرازی 

شاعر بود که هنوز هم در لُس آنجلس شعرش را 
چون ورق زر می برند و مینا امامی نام دارد و در آن 
روزها چشم روشن و لبخند شیرینش دل از عارف 
و عامی می برد. باز نام نفر ایستادۀ کنار او را به یاد 
ندارم. اما آخرین کسی که در صف دوم ایستاده 
است شادروان مهدی نیکخو، مربی ورزش دانشکده 
و صاحبنظر اهل دل ورزش بود که در سالهای بعد با 
او به سفرهای ورزشی رفتم و همیشه یاد دانشکده 

را در سفرها با هم زنده می کردیم.
در صف سوم از راست فقط زلف مجعد و عینک 
کلفت این بنده دیده می شود و در کنار من، مسعود 
فقیه دوست همه سالهای زندگی ما که حاال در 
تهران است و همکار احمد احرار در اطالعات بود، 
ایستاده است. کنار مسعود فقیه نیم چهره ای از شاعر 
کالسیک و عاشق شعر کهن فارسی، فخرالدین 
مزارعی است که از هواداران جان برکف دکتر مهدی 
حمیدی شیرازی بود و دشمن سر ما که نیماپسند 
بودیم و به راه نیما می رفتیم. باز من دو تن دیگر را که 
پشت سر عترت ایستاده اند به یاد ندارم و تنها پسری 
را که کنار مینا امامی ایستاده است می شناسم که 
نامش جوادی بود. خیلی جدی و بسیار چپ و سعی 
در این که به خانه کسی نرود و کسی را به خانه 
نبرد. تا روزی که در اسفندماه ۱333 دکتر مرتضی 
یزدی عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده را در خانۀ 

او دستگیر کردند و همکالس ما  به دردسر افتاد.
*شرح عکس را عمداً به صورت یک یادداشت 
نوشتم که  کامل و کافی باشد و احتماال کسانی را 
که نامشان را از یاد برده ایم و یا نشناخته ایم، اگر 
شناختید برایم بنویسید و این بنده را رهین منت 

خود سازید.

صدرالدین الهی

ادامه دارد



صفحه Page 16 - 16 - شماره 1809 
جمعه ۱۰ تا ۱۶ د ی ماه۱4۰۰خورشیدی

شکایت ژیائو وانگ پژوهشگر آمریکایی از دانشگاه 
پرینستون به دلیل عدم پیگیری زندانی شدنش در ایران

ماه  که  شکایتی  =در 
د  دا ئه  را ا وانگ  گذشته 
ا  ر ن  ینستو پر ه  نشگا ا د
ز  ا پس  می کند  متهم 
این  شد  دستگیرش  آنکه 
مانع  کرده  تالش  دانشگاه 
انتشار عمومی پرونده  توسط 
اعتبار  تا  شود  همسرش 
سیاسی  روابط  و  دانشگاه 
دانشگاه در جمهوری اسالمی 

ایران را حفظ کند.
ه  نشگا ا د نگ  ا و =
آن  نمایندگی  و  پرینستون 
که  کرده  متهم  را  ایران  در 
قبل و بعد از دستگیری وی 
و  »فعاالن  توصیه های  به 
رژیم  طرفدار  دانشگاهیان 

رژیم« عمل کرده است.
در  نکه  آ ز  ا =»پس 
کردم،  احساس  خطر  ایران 
دانشگاه  مسئوالن  و  وکال 
ا  ر ع  ضو مو ن  ینستو پر
کم اهمیت دانستند و از من 
خواستند به سفارت سوییس 

در تهران پناه نبرم«.
= وانگ به دنبال آن است 
را  پژوهشگرانی  و  محققان 
گفته  به  که  کند  شناسایی 
او همسو با رژیم ایران اند و 
مانع تالش ها برای آزادی اش 
شدند. یکی از آنها که وانگ 
سید  کرده  اشاره  او  نام  به 
دیپلمات  موسویان  حسین 
اسالمی  جمهوری  پیشین 
محقق  عنوان  به  که  است 
کار  پرینستون  دانشگاه  در 
جمهوری  سفیر  و  می کند 
ترور  زمان  در  اسالمی 
بوده  آلمان  در  میکونوس 

است.
دکتر ژیائو وانگ پژوهشگر و مورخ 
در  سال  سه  که  چینی  آمریکایی- 
دانشگاه  از  گرفته شد،  گروگان  ایران 
این  تالش  عدم  دلیل  به  پرینستون 
حبس  از  وی  آزادی  برای  دانشگاه 

شکایت کرده است.
پایگاه خبری »واشنگتن  فری بیکن« 
۲3 دسامبر )دوم دی ماه( نوشت، وانگ 
مسئوالن این دانشگاه را متهم می کند 
سال  در  هسته ای  توافق  از  پس  که 
۲۰۱۵ از او خواسته اند در ایران تحصیل 
کند اما پس از آنکه وی توسط جمهوری 
اسالمی به اتهام واهی جاسوسی شد، 
رهایش کردند و برای آزادی او تالشی 

نکردند.
ه  نشگا دا می گوید  نگ  ا و ئو  یا ژ
 ۲۰۱۶ سال  اوایل  را  او  پرینستون 
برای تحصیل در مقطع دکترا به ایران 
فرستاد، اما چند ماه بعد وقتی دستگیر 
شد، کمک چندانی به آزادی او نکرد. 
امرداد   ۱۷(  ۲۰۱۶ اوت  هفتم  وانگ 
۱3۹۵( در ایران دستگیر و به ۱۰ سال 
زندان محکوم شد. دکتر وانگ دسامبر 
سال ۲۰۱۹ )آذر ۱3۹۸( و در دوران 
دولت ترامپ با همکاری سوئیس بین 

رژیم ایران و آمریکا مبادله شد.
وانگ  گذشته  ماه  که  شکایتی  در 
متهم  را  پرینستون  دانشگاه  داد  ارائه 
از  می کند که این نهاد آموزشی پس 
آنکه وی دستگیر شد تالش کرد مانع 
انتشار عمومی پرونده  توسط همسرش 
شود تا اعتبار دانشگاه و روابط سیاسی 
دانشگاه در جمهوری اسالمی ایران را 
حفظ کند. وانگ دانشگاه پرینستون و 
نمایندگی آن در ایران را متهم کرده 
به  وی  دستگیری  از  بعد  و  قبل  که 
دانشگاهیان  و  »فعاالن  توصیه های 
این  است.  کرده  عمل  رژیم«  طرفدار 
در  آنکه  از  پس  حتا  گفته  پژوهشگر 
ایران خطر علیه خود را احساس کرده، 
وکال و مسئوالن دانشگاه پرینستون از 
او خواستند که به سفارت سوییس در 

تهران پناه نبرد.
با  ترامپ  دونالد  دولت  در  وانگ 
مسعود سلیمانی مبادله شد که ادعا شد 
پژوهشگر در زمینه سلول های بنیادی 
است. سلیمانی مهرماه ۹۷ هنگام ورود 

به آمریکا به اتهام نقض تحریم های این 
کشور علیه جمهوری اسالمی دستگیر 

شده بود.
امور  پیشین  مسئول  هوک  برایان 
ایران در وزارت خارجه دولت ترامپ از 
وانگ در فرودگاه زوریخ استقبال کرد

تٔاکید  در شکایت خود  وانگ  ژیائو 
انجام داد  کرده »هر آنچه پرینستون 
یا از انجام آن خودداری کرد با هدف 
سلب مسئولیت سازمانی، محافظت از 
اعتبار خود و حفظ روابط سیاسی آن 

با ایران صورت گرفته است.«
شکایت وانگ تهدید می کند که 
ایجاد  برای  پرینستون  های  تالش 
مذاکرات  و  ایران  رژیم  با  روابط 
داخلی پس از دستگیری او را آشکار 

می کند.
محققان  است  آن  دنبال  به  وانگ 
که  کند  شناسایی  را  پژوهشگرانی  و 
و  ایران اند  رژیم  با  او همسو  گفته  به 
مانع تالش ها برای آزادی  وی شده اند. 
او اشاره  نام  به  آنها که وانگ  از  یکی 
کرده سید حسین موسویان دیپلمات 
پیشین جمهوری اسالمی است که به 
پرینستون  دانشگاه  در  محقق  عنوان 
کار می کند. موسویان در زمان »ترور 
اسالمی  جمهوری  سفیر  میکونوس« 
تشییع  مراسم  در  او  بود.  آلمان  در 
جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین 
»سپاه قدس« شاخه برون مرزی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی که در حمله 
پهپادی آمریکا در حوالی فرودگاه بغداد 

کشته شد حضور داشت.
وانگ همچنین توصیه های یکی از 
خود  به  پرینستون  دانشگاه  مدیران 
را  ایران  به  سفرش  طول  در  و  قبل 
این  نام  به  است. وی  برده  زیر سؤال 
فرد اشاره ای نکرده اما گفته شده که 
پدرش یک دیپلمات پیشین جمهوری 

اسالمی است.
دکتر وانگ اکنون که اکنون مشاور 
امنیتی جیم بنکس نماینده جمهوریخواه 
کنگره آمریکاست می گوید آنهایی که به 
او مشاوره های اشتباه داده اند، حمایت 
رژیم ایران از سازمان های تروریستی و 
بازداشت  به  تمایل جمهوری اسالمی 
آمریکایی ها با اتهامات واهی را نادیده 

گرفتند.
در شکایت وانگ آمده »دکتر کوان 
هریس که استاد دانشگاه کالیفرنیا و 

یکی از مشاوران وانگ در مرکز ایران 
دانشگاه پرینستون است در ایمیلی به 
تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ به او گفته زمان 
خوبی برای رفتن به ایران است. به نظر 
حاکم  خوبی  فضای  آنجا  در  می رسد 

است. از آن استفاده کنید!«
استاد  معاون  وراچنوس  آناستازیا 
دانشگاه پرینستون نیز در ایمیلی در ۲۸ 
ژانویه ۲۰۱۶ به وانگ گفت: »حضورتان 
در ایران دورانی پُر از هیجان و پویایی 

است!«
مشکالت وانگ اما به محض ورودش 
به تهران آغاز شد. او می گوید به سرعت 
متوجه شد که مدیران پرینستون زمینه 
را برای دسترسی او به ملزومات مورد 
نیاز جهت تحقیقاتش فراهم نکرده اند.

آمده »دانشگاه  دادخواست  این  در 
به  وانگ  آقای  اعزام  برای  پرینستون 
از  پس  و  بود  ناآماده  شدت  به  ایران 
ورود او به ایران قادر به ارائه اساسی ترین 
آقای  برای  تدارکاتی  پشتیبانی های 
به  منجر  مستقیماً  که  نبود،  وانگ 
دستگیری، بازداشت و شکنجه جسمی 

و روحی آقای وانگ شد.«
وانگ به دلیل آمریکایی بودن بارها 
از دسترسی به آرشیوهای دولتی منع 
شد. او گفت که تحت نظر بود اما در 
ابتدا نگران نبود که در خطر باشد. وقتی 
دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی ایران 
پاسپورت و لپ تاپ وانگ را ضبط کرد، 

وضعیت وی بدتر شد.
ما  ا پرینستون  می گوید  نگ  ا و
نگرانی های او را کم اهمیت جلوه داد. 
دانشگاه  ایران  مرکز  مدیر  هالدون 
پرینستون ۲4 ژوئیه ۲۰۱۶ در ایمیلی 
هیچکس  »به  کرد  توصیه  وانگ  به 
که  افرادی  از  گروه کوچکی  از  خارج 
از قبل درباره وضعیت او اطالع دارند، 

چیزی نگوید.«
وانگ می گوید: »پروفسور هالدون و 
پرینستون به وضوح در تالش بودند تا 
از آشکار شدن و بازتاب وضعیت وی 
در خارج از دانشگاه جلوگیری کنند.«

طبق اطالعاتی که در این دادخواست 
آمده است، وکال به وانگ و همسرش 
توصیه کرده اند که وی قبل از دستگیری 
که خطر را احساس کرده بود، نباید به 
سفارت سوییس که حافظ منافع آمریکا 
در ایران است مراجعه کرده و در آنجا 

پناه بگیرد.

رافائل گروسی به خبرنگاران می گوید دستکاری فیزیکی یا هک دوربین های آژانس 
امکان پذیر نیست. او تٔاکید کرد نسبت به این ادعای ایران که  فیلم های دوربین ها در 
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=علی  باقری  کنی معاون 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ادعا کرده »تمامی طرف های 
شرکت کننده در مذاکرات دو 
ایران در  را که  پیش نویسی 
از مذاکرات  این دور  ابتدای 

ارائه داده، قبول کردند!«
=یک مقام وزارت خارجه 
تازه  اکنون  متحده:  ایاالت 
به نقطه ای رسیدیم که باید 
درباره حل و فصل اختالفاتی 
ماه(  )خرداد  ژوئن  در  که 
داشتیم بحث کنیم نه مسائلی 
مذاکرات  از  دور  این  در  که 

مطرح شده است!
این  نیم  نمی توا =»ما 
وضعیت را بپذیریم که ایران 
نشسته  مذاکره  میز  پشت 
برنامه  سرعت  به  اما  باشد 
اتمی خود را نیز پیش ببرد«.

اشاره  که  »همانطور   =
رافائل  به  روسیه  کردم، 
برای  تا  کرد  کمک  گروسی 
و  کنند  توافق  بار  سومین 
کرج  سایت  در  دوربین ها 

نصب شود«.
به صراحت  غربی ها  اینکه  وجود  با 
جمهوری  پیش نویس های  می گویند 
و  »غیرمنطقی  توافق  برای  اسالمی 
زیاده خواهی است« و این پیشنهادات 
ما  ا ند  نمی پذیر ا  ر »غیرجدی« 
سرپرست  کنی  باقری   علی   همچنان 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  تیم 
»تمامی  که  دارد  اصرار  دروغ  این  بر 
طرف های شرکت کننده در مذاکرات دو 
پیش نویسی را که ایران در ابتدای این 
دور از مذاکرات ارائه داده، قبول کردند!«
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی نیز حتا ادعا کرده »مذاکرات 
وین بر اساس پیش نویس طرف ایرانی 

انجام می شود!«
پایگاه خبری »نور نیوز« وابسته به 
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  
اسالمی ادعا کرده در دور هفتم مذاکرات 
اتمی وین پیشنهادات جمهوری اسالمی 
تثبیت شده و دلیل اصلی القای ناامیدی 
نسبت به نتیجه مذاکرات، بیش از آنکه 
به مؤلفه های مؤثر سیاسی و دیپلماتیک 
مربوط باشد تحت تاثیر فضاسازی های 
غیرواقعی رسانه های غربی و عبری است.
که  نیوز«  »نور  خبری  پایگاه 
باالترین  دیدگاه های  دهنده  بازتاب 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  نهادهای 
نشانه  »اصلی ترین  می نویسد  است 
شکل گیری وضعیت نسبتا متعادل در 
توافق طرفین  میز مذاکرات  دو طرف 
پیش نویس  روی  بر  مذاکره  برای 
جدیدی است که تلفیقی از پیش نویس 
پیشنهادات  و  اصالحات  و  دور ششم 
می آید.« حساب  به  ایران  جدید 
»وطن  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
امروز«  اروپایی های عضو برجام اصرار 
 داشتند آنچه باید مبنای مذاکره آینده 
)خرداد(  ژوئن  پیش نویس  گیرد  قرار 
است که پس از دور ششم مذاکرات در 
هتل کوبورگ ]با تیم ظریف/ عراقچی[ به 
دست آمد اما مذاکره کنندگان جمهوری 
اسالمی ]تیم باقری کنی[ می گفتند در 
ایران دولت جدیدی سر کار آمده و باید 
نظرات و اصالحات در پیش نویس جدید 
اعمال شود. وطن امروز مدعی شده ایران 
و غرب به یک »متن مشترک جدید« 
شد  مجاب  اروپایی  طرف   و  رسیدند 
به  هم  اسالمی  دیدگاه های جمهوری 
عنوان مبنایی برای مذاکرات جدی و 

نتیجه بخش پذیرفته شود.
این ادعا را که غربی ها »متن پیشنهادی 
از  پذیرفته اند«  را  اسالمی  جمهوری 
اتم  روز دور هفتم مذاکرات  نخستین 
وین مدام در رسانه های داخلی و حتا 
خارجی به نقل از دیپلمات های ناشناس 
ایرانی و »منابع آگاه« مطرح می شد اما نه 
تنها هیچکدام از مقامات غربی آن را تا 
کنون تٔایید نکرده اند بلکه می گویند بعد 
از دو هفته چانه زنی تازه به این مرحله 
رسیدند که بر سر متن های توافق شده 

در شش دوره قبل بحث کنند!

روسیه به آژانس کمک کرد
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایاالت 
متحده آمریکا ۱۷ دسامبر )۲۶ آذرماه( 
در یک کنفرانس تلفنی درباره وضعیت 
می گوید:  وین  مذاکرات  دور  هفتمین 
»این مذاکرات نسبتاً بهتر بود و با همت 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و کمک سایرین از جمله 
این  و  داشت  پیشرفت  اندکی  روسیه 
توافق حاصل شد که به آژانس اجازه 
مجدداً  را  کرج  دوربین های  می دهد 
نصب کند که گام مهمی است اما در 
سطحی نیست که روی آن مبالغه کنیم 
ایران  باری است که  این سومین  زیرا 
با چنین توافق هایی با مدیرکل آژانس 

موافقت می کند.«
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 
اسالمی  به جمهوری  که  کرده  تٔاکید 
هشدار داده شد اگر با نصب دوربین های 
نکند  موافقت  کرج  سایت  در  آژانس 
جلسه فوق العاده اعضای شورای حکام 
]برای صدور قطعنامه[ تشکیل می شود.

مورد  در  شد  توافق  تازه 
)خرداد(  ژوئن  پیش نویس های 

بحث کنیم!
بر اساس گفته های این مقام وزارت 
خارجه ایاالت متحده پس از مذاکرات 
دور هفتم »در بهترین حالت به جایی 
گذشته  )خرداد(  ژوئن  که  رسیدیم 
رسیده بودیم!« او تٔاکید کرده »درواقع 
اکنون تازه به نقطه ای رسیدیم که باید 
آن  که  اختالفاتی  فصل  و  درباره حل 
زمان داشتیم بحث کنیم نه مسائلی که 
در این دور از مذاکرات مطرح شده است 
و هنوز کار زیادی برای انجام دادن باقی 
نظر  باید در  راهم  این  مانده است… 
در شرایطی  مذاکرات  این  که  بگیریم 
صورت می گیرد که فرصت جمهوری 
اسالمی برای بازگشت به توافق رو به 
اتمام است… همانطور که وزیر خارجه 
]آنتونی بلینکن[ بارها گفته است، ما 
نمی توانیم این وضعیت را بپذیریم که 
باشد  ایران پشت میز مذاکره نشسته 
اما به سرعت برنامه اتمی خود را نیز 
داشتیم  پیشرفت هایی  ببرد…  پیش 
اما اصالً کافی نیست و باید تا پیش از 
آنکه فعالیت های اتمی ایران به مرحله ای 
برسد که برجام تبدیل به جسد شود 
و هنوز قابل احیا باشد کاری کرد اما 
به  رسیدن  برای  که  سرعتی  مطمئناً 
نقطه ی مورد نظر داریم کافی نیست.«

تعجب کردیم چرا جمهوری اسالمی 
متوقف کرد! را  مذاکرات  ایران 
ادعا  باقری کنی  علی  که  هرچند 
به خواسته  کرد »مذاکرات دور هفتم 
درخواست  »ما  و  نشد«  متوقف  ایران 
استراحت داشتیم« اما این مقام ارشد 
وزارت خارجه آمریکا تٔاکید کرده »ما 
تعجب کردیم که چرا در این مرحله ایران 
داد…  را  مذاکرات  توقف  درخواست 
مذاکرات  به  زودی  به  آنها  امیدواریم 
بازگردند و زمانی که برگشتند، با یک 
بتوانیم  تا  باشد  بیشتر  فوریت  حس 
آیا  که  ببینیم  و  کنیم  حرکت  سریع 
اصال می توانیم مسائل باقیمانده را حل 

کنیم یا نه.«
ارشد  مقام  کنفرانس،  این  ادامه  در 
تٔاکید  مجدد  آمریکا  خارجه  وزارت 
می کند که سرعت بخشیدن به مذاکرات 
ضروری است. وی می گوید: »برای ما 
جای تٔاسف دارد که ایران با اینکه پشت 
توسعه  به  اما  نشسته  مذاکرات  میز 
برنامه های هسته ای خود سرعت داده 
که  آنجاست  اصلی  مسئله  است… 
از مرز منع  ایران  برنامه های هسته ای 
ان پی تی[  اتمی/  ]تسلیحات  گسترش 

عبور کند و صلح و امنیت بین المللی را 
به خطر اندازد که امیدوارم به آن نقطه 
نرسیم. ما هنوز کامالً آماده ایم تا از این 
نتیجه اجتناب کنیم. ما آماده هستیم 
در هر زمان برای بازگشت عادالنه به 
انطباق کامل دوجانبه به کشور بازگردیم. 
ایران است  انتخاب واقعاً در دست  اما 
می بخشد  را سرعت  برنامه اش  آیا  که 
یا کوتاه می آید، اینکه آیا مذاکره جدی 
و واقع بینانه را انتخاب می کند یا مسیر 

دیگری را در پیش می گیرد.«
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در 
می گوید  خبرنگاران  از  یکی  به  پاسخ 
اورانیوم«  غنی سازی  سطح  »افزایش 
و »نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در 
تٔاسیسات فردو و عدم اجازه به بازرسان 
از  سایت«  آن  از  بازدید  برای  آژانس 
نشانه های شتاب گرفتن برنامه  هسته ای 
ایران  به شمار می روند و ضروریست به 
سرعت مشخص شود که آیا رژیم ایران 

تمایل به مذاکره دارد یا نه!
مقامات جمهوری اسالمی ایران 
خوب می دانند چه می کنند و ما 

نگرانیم!
این مقام وزارت خارجه ایاالت متحده 
در ادامه تٔاکید کرد »ما کامالً مطمئن 
هستیم که ایران می داند نگرانی های ما 
چیست و چه گام هایی برمی دارد و تا 
کجا؛ و اینکه در چه نقطه ای از مرزی 
که ما و دیگران گذاشته ایم عبور می کند. 
می ترسیم برجام به جایی برسد که دیگر 
حفظ آن ارزشی نداشته باشد، در این 
صورت ما باز هم آماده مذاکره برای یک 
توافق هستیم اما آن دیگر برجام نخواهد 
بود و باید از جاهایی بسیار متفاوت شروع 
کنیم… فکر می کنم جمهوری اسالمی 
ایران خوب می داند چه می کند و چرا ما 
نگرانیم. این نگرانی ها وجود دارد و همین 
بازگشت به برجام را ضروری می کند.«

ایاالت  خارجه  وزارت  ارشد  مقام 
متحده در ادامه اشاره کرد که در دور 
اتمی وین در مقایسه  هفتم مذاکرات 
با دورهای پیشین »مواضع روس ها و 
چینی ها صریح تر بود و درک مشترکی 
از فوریت های ۱+۵ داشتند و در مورد 
عدم  و  ایران  هسته ای  پیشرفت های 
همکاری آنها با آژانس نگران بودند و 
همانطور که اشاره کردم، روسیه به رافائل 
گروسی کمک کرد تا برای سومین بار 
توافق کنند و دوربین ها در سایت کرج 

نصب شود.«
همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی جمهوری در یک 
مصاحبه بدون اشاره به اینکه نظام با 
فشار آژانس بین المللی و روس ها مجبور 
از صدور  ترس  و  شد  عقب نشینی  به 
قطعنامه در شورای حکام علت موافقت 
تٔاسیسات  در  دوربین  نصب  با  رژیم 
بوده در سخنانی عجیب  »تسا« کرج 
ادعا کرده است که سه شرط جمهوری 
اسالمی تحقق یافت: »انجام بررسی های 
قضایی- امنیتی در مورد ابعاد خرابکاری 
این  کردن  »محکوم  گرفته«،  صورت 
خرابکاری ها از سوی آژانس« و »بررسی 
فنی- امنیتی دوربین های جدید توسط 

ایران قبل از نصب!«
اسالمی  جمهوری  که  صورتی  در 
پیشتر برای نصب دوربین های آژانس دو 
شرط گذاشته بود: ۱( آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حمالت ایذائی و تخریبی 
اسرائیل علیه مراکز اتمی ایران را محکوم 
کند و ۲( آژانس درباره علت کشف آثار 
اورانیوم در سایت های اعالم نشده ایران 
تحقیق نکند. هیچکدام از این دو شرط 
تحقق نیافته و دوربین ها در تأسیسات 

کرج نصب شده اند!

یک مقام وزارت خارجه ایاالت متحده:  
نمی پذیریم که جمهوری اسالمی پشت میز مذاکره 
نشسته و برنامه های اتمی خود را توسعه می دهد!

جنبش زنان در ایران بدون شرح بیشتر!

© کیهان لندن/ کارتون های بهنام محمدی



صفحه 17ـ Page 17 ـ شماره 1809
 جمعه 3۱ دسامبر تا پنجشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۱

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سالیوان روز چهارشنبه پس از دیدار با 
رئیس جمهور آیزاک هرتزوگ با نفتالی 
بنت، یائیر الپید و بنی گانتز دیدار کرد.

یکی از مقامات ارشد اسرائیلی گفت 
با  سالیوان  اینکه  از  بنت  نفتالی  که 
دولت  که  دیگر  مبرم  مسائل  وجود 
بایدن با آنها روبروست، به نگرانی های 
اسرائیل نیز توجه دارد، قدردانی کرد. 
این مقام اسرائیلی افزود »دیدار بنت و 
سالیوان بسیار اساسی بود و می تواند بر 
سیاست های دو کشور تأثیر بگذارد… 
برای اولین بار، هر دو طرف واقعاً یکدیگر 
را درک کردند. با گذشت زمان، هر دو 
طرف به پختگی الزم رسیده اند و ما بعد 

از این در جلسات کمی احساس اطمینان 
می کنیم.«

یکی دیگر از مقامات ارشد اسرائیل 
پس از دیدار با سالیوان به این نتیجه 
مورد  در  بایدن  دولت  که  رسیده 
وضعیت  »در  ایران  اسالمی  جمهوری 
بهتری از آنچه ما فکر می کردیم« قرار 
و  آمریکا  سیاسی  شکاف های  و  دارد 
اسرائیل کمتر از آنست که قبالً تصور 

می شد.
سالیوان در ابتدای جلسه به بنت گفت 
که جو بایدن به او در روزهای کریسمس 
مٔاموریت داده تا به اورشلیم برود زیرا فکر 
می کرد مهم است که »با هم بنشینیم و 
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روز   ۲40 عباسی:  =سارا 
همسرم  بودن  محبوس  از 
در ندامتگاه کرج می گذرد. 
چیست  گناهش  مگر  آخر 
جز دادخواهی فرزند؟! جای 

قاتل او در حبس است.
برادر  بختیاری  =مهرداد 
که  گفته  بختیاری  منوچهر 
بر  عالوه  اسالمی  جمهوری 
و  همراه  تلفن  خطوط  قطع 
منابع  تمام  آنها،  اینترنت 
را  بختیاری  خانواده  مالی 

نیز قطع کرده است
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری 
از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ از 
زندان  در  کنون  تا  پیش  ماه  هشت 
از  ممنوع  چندمین بار  برای  و  است 
دیگر  است.  شده  مالقات  و  تماس 
اعضای خانواده پویا بختیاری نیز زیر 
قضایی  و  امنیتی  سنگین  فشارهای 
دادخواهی  از  برداشتن  دست  برای 
خون پویا هستند. سارا عباسی همسر 
منوچهر بختیاری با انتشار دلنوشته ای 
چرا  »اصال  که  پرسش  این  طرح  با 
زندان  دادخواه  جای  مگر  زندان؟! 
است؟!« نوشته که »فرزند من، سورن 
عزیزم تنها ۱۷ ماه دارد. تمام این ۱۷ 
دادخواهی  به  زندان ها  در  پشت  ماه 

پدر عزیزش بوده است.«
بختیاری  پیش  مهرداد  روز  چند 
کرد  اعالم  تصویری  پیامی  انتشار  با 
بختیاری،  منوچهر  برادرش  که 
او  با  تماس  و  است  ممنوع المالقات 

ممکن نیست.
به  مراجعه  از  بعد  او،  گفته   به 
دادستانی به آنها گفته شده که ورود 
به  دادستانی  به  بختیاری  خانواده 
دستور دادستان )آقای مددی( ممنوع 
است. او می پرسد پس شکایت شان را 

منوچهر بختیاری ممنوع المالقات است؛ »اصال چرا زندان؟!
 مگر جای دادخواه زندان است؟!«

به کجا باید ببرند؟
افزوده  همچنین  بختیاری  مهرداد 
قطع  بر  عالوه  اسالمی  که جمهوری 
آنها،  اینترنت  و  همراه  تلفن  خطوط 
تمام منابع مالی خانواده بختیاری را 
نیز قطع کرده و حتا مغازه خواهر او 
در کرج نیز پلمپ شده است. مهرداد 
بختیاری خطاب به مسئولین امنیتی 
گفت که پایشان را از گلوی خانواده 

بختیاری بردارند.
اکنون سارا عباسی همسر منوچهر 
از  انتشار دلنوشته ای  با  نیز  بختیاری 
خبر  همسرش  بودن  ممنوع المالقات 
داده و نوشته که »آخر گناه یک پدر 
زندان  در  باید  که  چیست  داغدیده 
باشد؟ گناه یک بچه خردسال چیست 
که بی پدر مانده و زندگی سخت دارد؟ 
در زمان به دنیا آمدن سورن عزیزم، 
جرم  به  بندرعباس  حبس  در  پدر 
بود.  کشور  خاک  و  آب  دادخواهی 
ندامتگاه  در  فرزندم  یکسالگی  تولد 
کرج به جرم سر مزار پویای عزیزش 
به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت 
باز  پسرم  یلدای  است. دومین  زندان 
پدر در حبس بود و من و فرزندم تنها 
با غمی بزرگ… عید نزدیک است اما 

باز تنها…«

عباسی  سارا  یادداشت  کامل  متن 
همسر منوچهر بختیاری به شرح زیر 

است:
»۲4۰ روز از محبوس بودن همسرم 
آخر  می گذرد.  کرج  ندامتگاه  در 
دادخواهی  جز  گناهش چیست  مگر 
فرزند؟! جای قاتل، او در حبس است. 
در بدترین شرایط در بند ۸ ندامتگاه 
از کوچکترین  سارقین،  قسمت  کرج 
حقوق شهروندی محروم است؛ ممنوع 

از تماس است.
خدارو شکر بعد از یک ماه بیماری 
شدید بهبود یافته… اما چه بهبودی…
اصال چرا زندان؟! مگر جای دادخواه 
زندان است؟! از حق مرخصی محروم 

است.
 ۱۷ تنها  عزیزم  سورن  من،  فرزند 
این ۱۷ ماه پشت در  ماه دارد. تمام 
عزیزش  پدر  دادخواهی  به  زندان ها 
از  محروم  باید  چرا  آخر  است.  بوده 
پدر  آغوش  پدر،  مهر  پدر،  داشتن 
در  گردش  و  تفریح  بجای  باشد؟! 
چند  سرمای  در  باید  پدر،  آغوش 
درجه زیر صفر در زندان به دیدار پدر 
برود… ۲۵ روز داشت در دمای 4۰ 
درجه باالی صفر در بندرعباس پشت 
در بازداشتگاه به انتظار می ماند…

د. زمینه سازی برای افزایش قیمت 
که  انرژی،  حامل های  دیگر  و  بنزین 
به علت سقوط مداوم ارزش پول ملی 
به صورت »شکار سایه« درآمده است 
چه از یکسو، بنزین هزار تومانی به سه 
هزار تومان افزوده می شود و به موازات 
آن دالر سه هزار تومانی به 3۰ هزار 
»فوب«  قیمت  تا  می رود  باال  تومان 
مورد تصویب »قانون هدفمندی«  را 
انگیزه  و  افزایش دهد  برابر  دوباره ده 
قاچاقچیان سازمان یافته همچنان باقی 
بماند و سیاست گذار  دوباره در صدد 
»رسیدن به هدف قانون« قیمت ها را 
افزایش دهد! و این بازی تا تورم هست 

ادامه خواهد داشت.
سیستماتیک  حرکت  موازات  به 
خرید  قدرت  از  کاستن  راستای  در 
به  هم  نشانه هایی  تدریج  به  مردم، 
ظهور می رسد از قصد شانه تهی کردن 
بر  که  وظایفی  بدیهی ترین  انجام  از 
دوش دولت است نظیر منتقل کردن 
بخش های بزرگی از هزینه های درمانی 
به دوش مردم و  پیشنهاد اخیر استاندار 
نگهبان  »استخدام  مورد  در  اصفهان 
محله« از سوی مردم به منظور حفظ 

امنیت محله ها!
و  افزاست  خشونت  بودجه  ششم. 
گسترش وحشت را هدف قرار داده است.
از  است  عبارت  بودجه  غالب  وجه 
افزایش قابل توجه بودجه های انتظامی، 

امنیتی، و نظامی.
با  بودجه شورای عالی امنیت ملی 

۷۰ درصد افزایش
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
مسلح با ۹۵ میلیارد و 4۹۹ میلیارد تومان
وزارت اطالعات با رقم ۱4 تریلیون 
۵۲3 میلیارد تومان و با ۸۲ درصد افزایش
فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا. با بودجه 
4۲ تریلیون و ۲4۰ میلیارد تومان و با 

۵۱ درصد افزایش
ستاد مشترک ارتش ج.ا.ا. با بودجه 
33 تریلیون و ۹۶۸ میلیارد تومان و با 

۶۹ درصد افزایش
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با بودجه ۹3 تریلیون تومان و 

با ۱4۱ درصد افزایش
میلیارد   4٫۵ مبلغ  پاسداران  سپاه 
یورو هم به صورت نفت برای فروش 

دریافت می کند.
با  االنبیاء«  »خاتم  مرکزی  قرارگاه 
بودجه ۷۷۲ میلیارد تومان و با ۱۶۵ 

درصد افزایش
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بودجه ۱3 تریلیون و ۹۸۹ میلیارد 

تومان و با ۲۵۱ درصد افزایش
هفتم- بودجه در گستراندن خرافه 

گشاده دست است.
جمهوری اسالمی وزارتخانه ای دارد 
با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بودجه کالن ۵ تریلیون و 4۰ میلیارد 
تومان. ولی با وجود این، سازمان های 
زیرین نیز به ارشاد و تربیت و تبلیغات 

اسالمی اشتغال دارند:
با  علمیه  حوزه های  عالی  شورای 
میلیارد   ۷۱۹ و  تریلیون  یک  بودجه 

تومان
مدیریت  یزی  مه ر نا بر ی  ا ر شو
بودجه  با  خراسان  علمیه  حوزه های 

۱۶۸ میلیارد تومان
با  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز 
بودجه ۲ تریلیون و۸۰۹ میلیارد تومان
با بودجه  سازمان تبلیغات اسالمی 

یک تریلیون و ۵34 میلیارد تومان
حوزه های  سیاست گذاری  شورای 
علمیه خواهران با بودجه 4۶۰  میلیارد 

تومان

بودجه  با  فرهنگی  انقالب  شورای 
33۸ میلیارد تومان

سازمان صداوسیمای حکومت- که 
وظیفه خبررسانی هم دارد- با بودجه 

۵ تریلیون و۲۸۹ میلیارد تومان.
لیکن رسالت ارشاد اسالمی به این 
نهادها محدود و محصور نمی شود چون 
در  نیز  پرشماری  بودجه های  ردیف 
ذیل بودجه های وزارتخانه ها به این امر 

تخصیص داده می شود نظیر:
درون بودجه سازمان برنامه و بودجه:
برنام تبیین و تبلیغ گفتمان انقالب 

اسالمی  با ۶3 میلیارد تومان و
برنامه پژوهش های دینی، علمی  و 

کاربردی با ۱4٫۵ میلیارد تومان
درون بودجه ستاد مشترک خدمات 

فرهنگی و عقیدتی:
و  فرهنگی  خدمات  ارائه  برنامه 

عقیدتی با ۱۰۷ میلیارد تومان و
برنامه سازماندهی مردمی  در حوزه 

فرهنگ با ۵۷4 میلیارد تومان
درون ستاد فرماندهی کل نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی
و  فرهنگی  خدمات  ارائه  برنامه 

عقیدتی با ۱۰ میلیارد تومان و
لیت های  فعا ز  ا حمایت  برنامه 
فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای 
فرهنگ عمومی  با 3۹4 میلیارد تومان
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  درون  

فناوری:
برنامه حمایت از فعالیت های دینی، 
و  اساتید  بسیج  اجتماعی  و  فرهنگی 
میلیارد   ۶۷ با  دانشگاه ها  دانشجویان 

تومان
دینی  امور  اجرای  راهبردی  برنامه 
در دانشگاه ها با 3۱۸ میلیارد تومان و

علمی   دینی،  پژوهش های  برنامه 
وکاربردی با ۱۶ میلیارد تومان

فرهنگی،  میراث  وزارت  درون 
گردشگری و صنایع دستی:

برنامه پژوهش های دینی، علمی  و 
کاربردی با ۹۲٫۶ میلیارد تومان
و  ادامه به همین ترتیب…!

عصاره:
مذهبی  تبلیغات  مستقیم  *سهم 
 ۲۰ از  فراتر  است  مبلغی  بودجه  در 

تریلیون تومان!
بودجه های  در  مستتر  سهم  اگر 
نهادها و وزارتخانه هایی چون آموزش 
و پرورش، وزارت علوم، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ارتش و سایر نهاد های 
اجرائی- اداری را منظور کنیم، رقمی  

بس بزرگتر به دست خواهد آمد.
و  انتظامی   امنیتی،  امور  *سهم 

نظامی : ۲۲۸ تریلیون تومان
اما:

*سهم دانشگاه مادر کشور -دانشگاه 
تهران-: ۱ تریلیون تومان و

در  زیست  محیط  سازمان  *سهم 
بحران  دارد،  آب  بحران  که  کشوری 
خاک دارد و بحران هوای تنفسی دارد: 
۲ تریلیون و ۱۵۷ میلیارد تومان است.
*تورم مورد انتظار بودجه ۵۰ درصد 
است که به احتمال قوی فراتر از این 
حقوق  افزایش  ولی  بود  خواهد  رقم 
کارکنان ۱۰ درصد منظور شده است.

* اینهمه در حالیست که حقوق های 
قوه  در  باالتر  و  تومانی  میلیون   ۲۸۰
دارندگان  شمار  و  دارد  وجود  مجریه 
حقوق های باالی ۵۰ میلیونی از ۱3۰۰ 

تن فراتر می رود.
* در مورد رفع مشکالت ساختاری 
چشم  به  ستی  سیا هیچ  بودجه 

نمی خورد.
به  است: کشور  این  پرسش  حال  

کدام سو و به کجا می رود؟!
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اساس  بر  که  شده  ادعا  همچنین 
شکایت کنندگان  پرونده،  مستندات 
قم  از  فقط  زن  و 3۶  مرد  شامل ۷4 
نیستند و از ۱4 استان کشور شکایت 

را امضا کرده اند!
آنگونه که از متن شکایت  پیداست، 
قانون   ۲۱ ماده  اساس  بر  شکایت 
علیه  محتوا  »انتشار  رایانه ای  جرایم 
عفت و اخالق عمومی و قانون مجازات 
اسالمی بند ۱۰ ماده ۶ صورت گرفته 
که »استفاده ابزاری از زن در تصاویر، 
تبلیغ تشریفات و تجمالت و نامشروع و 

غیرقانونی« را ممنوع کرده است.
این  به  پرونده  شاکیان  از  یکی 
وبسایت زیرمجموعه حوزه علمیه قم 

گفته که در صفحه های این بازیگران 
می توان  کوتاه  جستجوی  یک  با  زن 
دینی  مقدسات  به  »توهین  مصادیق 
و امر ضروری حجاب«، »معلوم بودن 
مقداری از سینه و گردن«، »استفاده 
مثل  تزیینی  وسایل  و  لبه دار  از کاله 
»پوشیدن  روسری«،  بجای  سر  گل 
معلوم  و  چسبان  و  تنگ  لباس های 
بودن برجستگی های بدن«، »پوشیدن 

شلوارک« را مشاهده کرد!
کوتاه«،  آستین  لباس  »پوشیدن 
شیشه ای«،  مانتوهای  »پوشیدن 
مکشوف«،  افراد  با  عکس  »انداختن 
»انتشار فیلم و تصاویر خالف عفت و 
ارتکاب  به  »تجاهر  عمومی«،  اخالق 
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در تمام این سال ها مقامات جمهوری 
مبنی  خامنه ای  علی  فتوای  اسالمی 
اتمی«  بودن ساخت سالح  بر »حرام 
بودن  صلح آمیز  ادعای  عنوان  به  را 
فعالیت های هسته ای مطرح می کردند. 
اما سرقت آرشیو اتمی رژیم در سال 
۲۰۱۷ زوایای پنهان فعالیت های اتمی 
سبب  که  عواملی  کرد.  برمال  را  آن 
برنامه های  توقف  برای  اسرائیل  شد 
تهدیدآمیز رژیم بطور پی  در پی اقدام به 
خرابکاری در تٔاسیسات اتمی و موشکی 
همزمان  و  کند  اسالمی  جمهوری 
اتمی  دست به حذف فیزیکی عوامل 
و موشکی رژیم بزند. تا پیش از انتقال 
مانند  مقاماتی  خارج،  به  آرشیو  این 
ظریف و عراقچی حتا وجود سایت های 
اعالم نشده و فعالیت های مشکوک در 
تورقوزآباد و مریوان را منکر می شدند. 
اما در همین دوران بود که غنی سازی 
اورانیوم به ۶۰ درصد رسید و روحانی 
اعالم کرد که این »اقدامی برای پاسخ 

به شرارت هاست!«
ایجاد سیستم برای ساخت 

سالح اتمی
چندی پیش فریدون عباسی  دوانی 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 

اسالمی در اولین سالگرد ترور محسن 
موشکی  و  اتمی  عوامل  از  فخری زاده 
رژیم ایران اعتراف کرد با وجود فتوای 
علی خامنه ای در مورد حرام بودن سالح 
هسته ای، فخری زاده برای آن سیستم 
از  دفاع  فقط  مسئله  زیرا  کرد  ایجاد 
جبهه  پشتیبان   »ما  و  نبود  کشور 
مقاومت« نیز هستیم و اسرائیل به همین 
شد!  حساس  فخری زاده  روی  دلیل 
و  اروپایی ها  شرایطی،  چنین  در 
شماری از اعضای حزب دموکرات  آمریکا 
صادراتی های  و  البیگران  و  یکسو  از 
به  دیگر،  سوی  از  غرب  به  حکومت 
ترامپ  دوران  دادند  اطمینان  تهران 
را تحمل کند تا بایدن بیاید و برجام 
پیشرفت  با  آنکه  از  غافل  شود.  احیا 
برنامه اتمی و اسناد و مدارکی که از 
آن به دست آمد و سپری شدن چند 
سال از برجام و تداوم نقض آن توسط 
جمهوری اسالمی، بازگشت به چیزی 
که در عمل وجود ندارد، ممکن نیست! 

»دیپلمات های مقاومت« 
همچنان به دنبال تضمین

پس از روی کار آمدن دولت بایدن 
برای  غرب  مذاکرات  از  دور  شش 
با جمهوری اسالمی که هنوز  معامله 

دولت روحانی بر سر کار بود بی نتیجه دو دهه برنامه اتمی .....                                   از صفحه ۲
انقالبی  دیپلمات های  اینکه  تا  ماند 
دولت »قاضی مرگ« پس از چندین 
آمدن  کار  روی  بهانه  به  تأخیر  ماه 
اما  شدند.  صحنه  وارد  جدید،  دولت 
پیشنهادات جمهوری اسالمی در دور 
ماند.   متوقف  مذاکره  و  رد شد  هفتم 
رژیم با موشک پرانی به ترفند همیشگی 
روی آورد تا »میدان« را در منطقه به 
بگیرد!   وین  در  »دیپلماسی«  خدمت 
 ،۲۰۲۱ سال  روزهای  آخرین  در  اما 
دور هشتم مذاکرات نیز که با پرتاب 
موشک ماهواره بر همراه شد، به جایی 
حسین  که  است  این  نرسید.واقعیت 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
معاونش  کنی  باقری  علی  و  اسالمی 
دولت های  مقامات  تمام  مانند  هم 
پیشین جمهوری اسالمی، یک هدف 
و وظیفه دارند: تضمین امنیتی برای 
بقای نظام! برنامه اتمی را نیز ابزاری در 
خدمت این تضمین می بینند. چنانکه 
حسین دهقان مشاور دفاعی خامنه ای 
نیز به آسوشیتدپرس گفته بود آمریکا 
دو چیز هستند:  دنبال  به  اسرائیل  و 
براندازی یا تسلیم نظام. او خواسته بود 
آنها با »نظام کار کنند« و »به دنبال 

حذف موجودیت آن« نباشند. 
از روی کار آمدن  حاال یکسال پس 
دولت بایدن در حالی دور هفتم مذاکرات 

و »تحریک  اماکن عمومی«  در  حرام 
و ترغیب افراد به ارتکاب جرم منافی 
اسالم«  مقدسات  به  »اهانت  عفت«، 
از دیگر اتهاماتی است که خبرگزاری 
»حوزه« به نقل از این فرد نوشته که 
به این بازیگران زن سینما و تلویزیون 

جمهوری اسالمی وارد شده است.
شاکیان گفته اند در سخنانی عجیب 
بازیگران  این  که  گفته اند  غریب  و 
و  خانواده   و  آنها  به  معنوی«  »ضرر 
تبعاتی  که  کرده اند  وارد  جامعه شان 
چون نقش بستن تصاویر جنسی در 
انزوا  جنسی،  رفتار  بر  تاثیر  اذهان، 
ترغیب  اجتماعی،  روابط  کاهش  و 
مبتذل،  فیلم های  و  تصاویر  دیدن 
از  شدن  محروم  ایمان،  سستی 
دارد! خدا  با  انس  لذت  و  شیرینی 

همزمان با آزمایش موشک های بالستیک 
دور  و  شد  متوقف  اسالمی  جمهوری 
هشتم هم که با پرتاب موشک ماهواره بر 
همراه گشت، ۲4 ساعت پیش از آغاز 
سال ۲۰۲۲ متوقف ماند که  از یکسو 
نظام تن به مذاکره داده بدون آنکه از 
از  و  باشد  خبری  غربی ها  »تضمین« 
سوی دیگر همراه با سایه جنگ، خود را 
برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس 

فروپاشی آماده می کند.
حامد محمدی

یک استراتژی مشترک، یک چشم انداز 
مشترک« در مورد جمهوری اسالمی 
ایران پیدا کنیم و راهی به جلو بیابیم 
را  آمریکا هر دو  و  اسرائیل  منافع  که 

تضمین کند.
سالیوان همچنین در جلسه کارگروه 
چهارشنبه  روز  که  اسرائیل  و  آمریکا 
برگزار شد با ایال هوالتا مشاور امنیت 
ملی اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه 
کاخ سفید آنها در مورد »لزوم مقابله با 
تمام ابعاد تهدیدات ناشی رژیم ایران«، 
برنامه هسته ای، فعالیت های  از جمله 
حمایت  و  منطقه  در  کننده  بی ثبات 
تروریستی گفتگو  نیابتی  از گروه های 

کردند.
دو مقام اسرائیلی که در جلسات شرکت 

کردند گفتند سالیوان به صراحت گفت 
که دریچه مذاکرات در وین ممکن است 
تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه بسته شود.
این مقامات گفتند که سالیوان نسبت 
به شانس دستیابی به توافق کامل تا آن 

زمان ابراز تردید کرد.
یائیر  بنت،  نفتالی  حال،  همین  در 
الپید و بنی گانتز استدالل کردند که 
»توافق موقت« فقط یک راه نجات برای 
اقتصاد رژیم ایران خواهد بود که بخشی 
نیابتی های مورد  از آن پول به سمت 
حمایت جمهوری اسالمی که تهدیدی 

برای اسرائیل هستند، سرازیر می شود.
از  پیش  اسالمی  مقامات جمهوری 
این هرگونه »توافق موقت« با طرفین 

مذاکرات اتمی را رد کرده بودند.

آخر گناه یک پدر داغدیده چیست 
که باید در زندان باشد؟ گناه یک بچه 
خردسال چیست که بی پدر مانده و 
زندگی سخت دارد؟ در زمان به دنیا 
حبس  در  پدر  عزیزم،  سورن  آمدن 
آب  دادخواهی  جرم  به  بندرعباس 
تولد یک سالگی  بود.  و خاک کشور 
فرزندم در ندامتگاه کرج به جرم سر 
مزار پویای عزیزش به اتهام اجتماع و 
تبانی علیه امنیت زندان است. دومین 
یلدای پسرم باز پدر در حبس بود و 
بزرگ…  با غمی  تنها  فرزندم  و  من 

عید نزدیک است اما باز تنها…
دیدار  وقت  همیشه  عزیزم  همسر 
گفته بودم بهت ناراحت نباش هر دو 

زندانی هستیم…
سورن  و  من  دلتنگتیم  خیلی 
کنارمان…  خونه  برگرد  عزیزت، 

دوستت داریم.
همسر عزیزم همیشه خواهیم گفت 
با سورن عزیزت: دادخواهیم! دادخواه 

منوچهر بختیاری!
منوچهر بختیاری جنایتکار نیست؛ 
کنید.  آزاد  را  او  است،  دادخواه  تنها 
جرم  دادخواهی  و  است  دادخواه  او 
نیست. جای دادخواهان زندان نیست. 

منوچهر بختیاری را آزاد کنید.«

سورن  فرزند منوچهر بختیاریپویا بختیاری و منوچهر بختیاری
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=گرچه این احتمال وجود 
و  ایرانی  طرفین  که  دارد 
از  قبل  تا  وین  در   غربی 
توافق  به  پایان سال جاری 
برسند، اما همه گمانه زنی ها 
توافق  به  رسیدن  عدم  بر 
در سال جاری تاکید دارند. 
آینده  رو در سال  از همین 
و  بیشتر  تنش های  شاهد 
دراماتیک  بسا حوادث  چه 
در منطقه خاورمیانه به ویژه 
در کشورهایی مانند لبنان، 
سوریه، عراق و حتا در غزه 

خواهیم بود.
آستانه ی  در  که  =سالی 
پایان آن هستیم را می توان 
به  سال »بالتکلیفی« و تداوم 
که  کرد  توصیف  مشکالتی 
نیز  آینده  سال  در  ناگزیر 

تداوم خواهند داشت.
کارشناس  نیست  =الزم 
تا  باشید  سیاسی  علوم 
ظهور محور جمهوری خلق 
اسالمی  جمهوری  چین- 
پوتین  روسیه ی  ایران- 
برای به چالش کشیدن نظم 
بین المللی پس از پایان جنگ 
سرد را که مهم ترین تحول 
ژئوپلیتیک دهه های اخیر بود 
مشاهده کنید. آشکار شدن و 
رسمیت یافتن همکاری های 
بین سه کشور  استراتژیک 
این  روسیه  و  چین  ایران، 
که  می کند  تقویت  را  باور 
این مثلث تالش دارد بطور 
مؤثرتری به اهداف مشترک 
یابند.  محلی خود دست  و 
محور  این  مشترک  اهداف 
یافتن  آنها جهت  در تالش 
جایگزینی برای دالر آمریکا، 
 »۲ »نورداستریم  لوله  خط 
روسیه، مسئله تایوان و چین 
و عزم رژیم ایران برای تبدیل 
شدن به یک قدرت هسته ای 

خالصه می شود.
هدی الحسینی )شرق االوسط(– 
به سختی می توانیم باور کنیم سالی 
چقدر  است  پایان  آستانه ی  در  که 
آن  از  دشوارتر  و  شد  سپری  سریع 
از  تعداد  چه  می شویم  متوجه  اینکه 
پیامدهای  و  مشکالت  و  رویدادها 
امسال به سال جدید و چه بسا به چند 

سال آینده کشیده خواهد شد.
اولین رویداد سالی که گذشت آغاز 
دوره ریاست جمهوری جو بایدن در 
رئیس  است.  آمریکا  متحده  ایاالت 
اعالم  با  و  کهولت  در  که  جمهوری 
واال  ارزش های  از  بسیاری  به  اعتقاد 
وارد باالترین عرصه ی سیاست جهانی 
شد. ارزش هایی که در دنیای مملو از 
حرص و آز اقتصادی برخی کشورها 
جایی برای آنها باقی نمی ماند. بایدن 
طی سال اول ریاست جمهوری خود 
نتوانست اهداف از پیش تعیین شده 
گازهای  انتشار  قبیل کاهش  از  خود 
گلخانه ای، حفاظت از محیط زیست و 
مجازات کشورهایی که به این برنامه  ها 
عمل نمی کنند را تحقق بخشد. شاید 
کهولت او یکی از دالیل ناتوانی او در  
بنابراین  باشد.  طرح ها  این  پیشبرد 
بحران آب و هوا برای سال های آینده 
نیز ادامه خواهد داشت. سیاست بایدن 
از  بحران ها  از  تعدادی  مدیریت  در 
وین  اتمی  مذاکرات  اوکراین،  جمله  
شاید  است.  نبوده  کننده  تعیین  نیز 
تصمیم او برای عقب نشینی ناگهانی از 
افغانستان با وجود ظاهر نابسامان این 
تصمیم، جسورانه ترین اقدام او بود، اما 
پیامدهای منفی این عقب نشینی نیز تا 

سال ها ادامه خواهد داشت.

در سالی که به پایان می رسد جامعه 
برای  توافقی  به  نتوانست  بین المللی 
دی  جمله  از  گازها  انتشار  کاهش 
اکسید کربن در جّو که باعث افزایش 
دمای زمین و تغییرات آب و هوایی 
دست  می شود،  آب  افزایش سطح  و 
هوا  دمای  می رفت  امید  کند.  پیدا 
۱٫۵ درجه سانتی گراد کاهش یابد. بر 
همین اساس محیط بانان و طرفداران 
محیط زیست در سراسر جهان فعالیت 
خود را چند برابر کرده و به تحرکات 
آینده  تصمیمات  بر  تاثیر  برای  خود 
سیاستمداران کشورهای دموکراتیک 
بحران  ابعاد  از  یکی  می دهند.  ادامه 
بر  اختالف  و  تضاد  پیدایش  اقلیمی، 
سر مسائل زیست محیطی است که 
این اختالف در غیبت سران جمهوری 
خلق چین، روسیه، جمهوری اسالمی 
محیط  کنفرانس  در  ترکیه  و  ایران 
گذشته  اکتبر  در  گالسکو  زیست 

مشهود بود.
از  آمریکا  عقب نشینی  همچنین 
طالبان  مجدد  سیطره  و  افغانستان 
تاریخ،  طول  در  که  کشور  این  بر 
فرماندهان  و  ارتش ها  قدرتمندترین 
زمین های  و  کوه ها  در  دنیا  ارشد 
خورده اند،  شکست  ناهموارش 
پیامدهای منفی  برای منطقه در بر 
آمریکا  آنکه  ویژه  به  داشت  خواهد 
اسلحه و تجهیزات بسیار پیشرفته و 
کشور  آن  در  طالبان  برای  را  مهمی  
در  احتماال  که  گذاشت  برجای 
جنگ های فرقه ای آینده با کشورهایی 
اختالفات  مسلح  گروه  این  با  که 

فرقه ای دارند، به کار خواهد رفت.
جمهوری  موضوع  با  رابطه  در  اما 
اسالمی ایران، تالش کشورهای »پنج 
بعالوه یک« برای دستیابی به توافق بر 
سر برنامه هسته ای در وین با شکست 
مواجه شده است. طی چندین دوره از 
مذاکرات مشخص شد که رژیم ایران 
برای وقت کشی به مذاکره برگشته تا 
همزمان با افزایش غنی سازی اورانیوم 
کشورهای  باشگاه  عضویت  به  بتواند 

هسته ای در آید.
که  دارد  وجود  احتمال  این  گرچه 
طرفین ایرانی و غربی در  وین تا قبل 
از پایان سال جاری به توافق برسند، 
اما همه گمانه زنی ها بر عدم رسیدن 
به توافق در سال جاری تاکید دارند. 
شاهد  آینده  سال  در  رو  همین  از 
حوادث  بسا  چه  و  بیشتر  تنش های 
دراماتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه 
سوریه،  لبنان،  مانند  کشورهایی  در 

عراق و حتا در غزه خواهیم بود.
عالوه بر این مشکالت، بحران کرونا 
سراسر  در  اقتصادی  رشد  بر  که  نیز 
در سال  منفی گذاشته،  تأثیر  جهان 
مجله  داشت.  خواهد  ادامه  آینده 
فوربس هزینه همه گیری کرونا تا فوریه 
محاسبه  دالر  تریلیون  را ۲4   ۲۰۲۱
کرد و احتماالً تا پایان امسال این مبلغ 
رسید. خواهد  دالر  تریلیون   3۰ به 

تأثیر  کرونا  بحران   تداوم 
اجتناب ناپذیری بر اقتصادهای جهان 
کمپین های  وجود  با  داشت.  خواهد 
فشرده واکسیناسیون در جهان اما با 
ظهور سویه های جدید ویروس کرونا و 
تغییر و تحول این ویروس، دنیا شاهد 
در  زندگی  در سبک  تغییرات سریع 

آینده خواهد بود.
آمریکایی  میلیاردر  گیتس  بیل 
درهمین  مایکروسافت  بنیانگذار  و 
زمینه نوشت: »ارتباطات از راه دور در 
برگشت ناپذیر  واقعیتی  به  سازمان ها 
تبدیل خواهد شد و با ساخت اتاق های 
جلسه و دفاتر سه بعدی و الگوی کار، 
حمل و نقل، و سفرهای شغلی تاجران 

نیز تغییر خواهد کرد«.
این تغییرات بر شماری از خدمات 
قبیل  از  آن  با  مرتبط  مشاغل  و 
خانه  از  که  کارمندان  اداری  کارهای 
کار می کنند تا حمل و نقل، خطوط 
و  تفریحی  کشتی های  هوایی، 
هتل هایی که از محدودیت های رفت 
و آمد و سفر رنج می برند تا مهاجرت از 
شهرها به مناطق روستایی که مساحت 
خانه ها برای مسکن و کار مناسب تر 

گذاشت.سالی  خواهد  تاثیر  است، 
را  پایان آن هستیم  که در آستانه ی 
می توان به  سال »بالتکلیفی« و تداوم 
مشکالتی توصیف کرد که ناگزیر در 

سال آینده نیز تداوم خواهند داشت.
مسائل پیچده و حل نشده ای که در 
سال آینده و شاید سال های آینده ما 
را همراهی خواهند کرد بسیارند. برای 
مسکو  که  است  گفته  روسیه  نمونه 
نیاز فوری به پاسخی از سوی ایاالت 
امنیتی  خواسته های  درباره   متحده 
خود دارد. این کشور دوباره نسبت به 
احتمال اقدام نظامی هشدار داده است 
مگر اینکه اقدامات سیاسی برای رفع 

نگرانی های روسیه انجام شود.
مسکو که با استقرار نیروهای نظامی 
کشورهای  اوکراین  نزدیکی  در  خود 
غربی را بیش از هر زمان نگران کرده، 
هفته گذشته پیش نویس طرح امنیتی 
خود را برای مذاکره با غرب از جمله 
تعهد ناتو به متوقف کردن فعالیت خود 
در شرق اروپا و اوکراین را به ایاالت 

متحده ارائه داد.
کنستانتین گاوریلوف تحلیلگر روسی 
در این زمینه می گوید: »روابط روسیه 
و ناتو به لحظه واقعیت ها رسیده است 
و همه اعضای ناتو باید به خوبی درک 
اوکراین،   در  آنها  اقدامات  که  کنند 
پاسخ نظامی- فنی روسیه را به دنبال 

خواهد داشت«.
روسیه  دفاع  وزیر  شویگو  سرگئی 
نظامی  شرکت های  کرد،  اعالم  نیز 
اقدامات  برای  آمریکایی  خصوصی 
مواد  از  استفاده  با  تحریک آمیز 
در  درگیری  منطقه  در  شیمیایی 
»دونباس« در شرق اوکراین در حال 

آماده شدن هستند.
او همچنین از تشدید حضور نظامی 
آمریکا در مرزهای روسیه سخن گفت 
شرقی  اروپای  »کشورهای  افزود:  و 
آمریکا  نظامی  واحدهای  میزبان 
هستند که در مجموع بیش از ۸ هزار 

سرباز را در خود جای داده اند.«
الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین 

نیروهای  روسیه  که  است  گفته 
اوکراین  مرز  سمت  به  را  بیشتری 
نگران  ویژه  به  اوکراین  و  فرستاده 
که  است  هسته ای  انرژی  واحد   ۱۵
را  کشور  این  انرژی  از  نیمی   حدود 
تامین می کنند. این وزیر با یادآوری 
فجایع چرنوبیل و فوکوشیما گفت که 
جنگ این تاسیسات را تهدید می کند. 
او خاطرنشان کرد که اوکراین هدف 
اگر  بنابراین  نیست.  پوتین  نهایی 
جنگی آغاز شود در اروپا خواهد بود، 
و تنها به  اوکراین محدود نخواهد ماند.

ایران  هسته ای  بحران  درباره  اما  و 
ملی  امنیت  مشاور  سالیوان  ِجک 
ایاالت متحده اخیراً پیشنهادی برای 
همتای  به  ایران  با  موقت«  »توافق 
اسرائیلی خود ایال هاالتا ارائه کرد که 
به موجب آن در ازای تعلیق غنی سازی 
اورانیوم ۶۰ درصدی از سوی تهران، 
برخی سرمایه های مسدود شده ایران 
آزاد خواهد شد. اسرائیل مخالف یک 
توافق موقت است و نگران است که 
این توافق موقت به یک توافق دائمی  
اجازه  ایران  رژیم  به  که  تبدیل شود 
می دهد تا زیرساخت های اتمی خود 
را حفظ کند.البته تنها اسرائیل نیست 
و  هسته ای  برنامه  توسعه  نگران  که 
موشکی ایران است بلکه سایر کشورها 
خلیج  در  متحده  ایاالت  متحدان  و 
فارس نیز به همان اندازه نگران پرونده 

هسته ای رژیم ایران هستند.
در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری اسالمی و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه درباره امضای 
استراتژیک  مشارکت  توافقنامه  یک 
مشابه آنچه ایران در اوایل سال جاری 

با چین امضا کرد صحبت کرده اند.
الزم نیست کارشناس علوم سیاسی 
باشید تا ظهور محور جمهوری خلق 
ایران-  اسالمی  جمهوری  چین- 
روسیه ی پوتین برای به چالش کشیدن 
جنگ  پایان  از  پس  بین المللی  نظم 
سرد را که مهم ترین تحول ژئوپلیتیک 
کنید. مشاهده  بود  اخیر  دهه های 

یافتن  رسمیت  و  شدن  آشکار 
سه  بین  استراتژیک  همکاری های 
این  روسیه  و  چین  ایران،  کشور 
باور را تقویت می کند که این مثلث 
اهداف  به  تالش دارد بطور مؤثرتری 
یابند.  دست  خود  محلی  و  مشترک 
این محور در تالش  اهداف مشترک 
آنها جهت یافتن جایگزینی برای دالر 
 »۲ »نورداستریم  لوله  خط  آمریکا، 
روسیه، مسئله تایوان و چین و عزم 
رژیم ایران برای تبدیل شدن به یک 

قدرت هسته ای خالصه می شود.
با این حال، مشکالت ایران همچنان 
پیچیده است زیرا این کشور از کمبود 
تولید نفت در بسیاری از چاه ها که از 
به هزار بشکه  ۵۰هزار بشکه در روز 
در  می برد.  رنج  است  یافته  کاهش 
اوایل نوامبر ۲۰۲۱ مشخص شد که 
ایران به سرمایه گذاری به ارزش ۱۶۰ 
آینده  در  تا  دارد  نیاز  دالر  میلیارد 
کننده  وارده  کشور   یک  به  نزدیک 

نفت و گاز تبدیل نشود.
عالوه بر این، پرونده های پیچیده که 
سال ۲۰۲۲ آنها را به ارث خواهد برد، 
موضوع فلسطین نیز مزید بر مشکالت 
»تایمز«  بریتانیایی  روزنامه  است. 
هفته گذشته از اختالف عمیق میان 
جناح های داخل جنبش حماس خبر 
داد. این موضوع در انفجار انبار مهمات 
»برج  اردوگاه  در  مسجدی  زیر  در 
الشمالی« در لبنان فاش شد. همین 
اختالفات باعث شد که اسماعیل هنیه 
رهبر کنونی حماس به یکی از بازوهای 

رژیم ایران در منطقه تبدیل شود.
هنگامی  که خالد مشعل رهبر سابق 
لبنان سفر  به  هفته گذشته  حماس 
کرد، با اندیشه اینکه حماس بخشی 
از محور منطقه ای وابسته به حکومت 
ایران باشد، به شدت مخالفت کرد و 
به همین دلیل مقامات ارشد لبنانی 
از  وفادار به حزب اهلل به دلیل تهدید 
سوی این حزب، از پذیرایی و مالقات 
با وی خودداری کردند. به این ترتیب 
باید منتظر جنگ قدرت بیشتری در  
جنبش حماس بود که ممکن است 
اسرائیل  به سمت  به شلیک موشک 
منجر شود.اما درباره سوریه،  الکساندر 
ریاست جمهوری  فرستاده  الورنتیف 
نشست  در حاشیه  به سوریه  روسیه 
بودجه  تازگی گفت که  به  »آستانه« 
مورد نیاز برای بازسازی سوریه ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ میلیارد دالر و احتماالً بسیار 
بیشتر تخمین زده می شود. او افزود: 
کمک  بدون  وضعیت  این  بر  »غلبه 
بسیار دشوار  بین المللی  مؤثر جامعه 

خواهد بود«.
نماینده پوتین اما هیچ اشاره ای به 
سخاوت روسیه و رژیم ایران در زمینه 
در  اسد  بشار  سرنوشت  یا  بازسازی 

آینده نکرد.
گفت  می توان  چه  لبنان  مورد  در 
و  امل  شیعی  جریان  دو  اینکه  جز 
حزب اهلل سعی دارند خود را »دوگانه 
ملی گرا« بنامند و بقیه را بیگانه! البته 
این آرزویی است که هرقدر هم طول 

بکشد به آن نخواهند رسید.
از  نتیجه گیری  دلیل  همین  به 
دست کم  یا   ۲۰۲۱ سال  رویدادهای 
بسیار  آنها  از  قطعی  نتایج  گرفتن 
 ،۲۰۲۱ سال  امسال،  است.  دشوار 
به  حمله  وحشتناک  صحنه های  با 
و  شد  آغاز  آمریکا  کنگره  ساختمان 
در  احتمالی  جنگ  یک  خطرات  با 
مقیاسی که از زمان جنگ جهانی دوم 
تا کنون دیده نشده، به پایان می رسد.

این امکان وجود دارد که روندهای 
و  یابد  ادامه  همچنان  گذشته  سال 
نگرانی  و  از هراس  به دوره ای  جهان 
و  گذشته  قرن  به  شبیه  بین المللی 
برای  می شد  گمان  که  سرد  جنگ 
همیشه به پایان رسیده گام بگذارد. 
تقویم  مانند  تاریخ  دیگر،  عبارت  به 
به  سال  هر  اگرچه  که  است  سال 
متوقف  آن  اما چرخه  می رسد  پایان 

نمی شود!
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: هدی الحسینی
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

محور جمهوری خلق چین- روسیه ی محور جمهوری خلق چین- روسیه ی 
پوتین- جمهوری اسالمی؛پوتین- جمهوری اسالمی؛ خطرناک ترین  خطرناک ترین 

تهدید در سال تهدید در سال ۲۰۲۲۲۰۲۲

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر
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