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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
جمهوری اسالمی در مذاکرات اتمی خیلی از 

اعتمادها را از بین برده است
3 ادامه در صفحه

امروز مردم جهان بیشتر از همیشه در کنار ایران 
و زنان ایرانی ایستاده اند

4 ادامه در صفحه

وزیر خارجه آلمان:وزیر خارجه آلمان:

=یکی از میراث شوم قاسم سلیمانی استفاده از هواپیماهای تجاری و غیرنظامی برای مقاصد نظامی از جمله حمل و نقل 
نیرو و تسلیحات است و شواهد برای اینکه جمهوری اسالمی ظرفیت تکرار جنایت سحرگاه 18 دی ۹8 را دارد کم نیست.

۲ ادامه در صفحه

دادها و بیدادهای تاریخ

دو سال از حمله پهپادی در حومه بغداد 
به کاروان اتومبیل هایی که قاسم سلیمانی 
فرمانده »سپاه قدس« یکی از مسافران آن 

بود و در جریان آن همراه با ده نفر دیگر 
رهبران  از  المهندس  ابومهدی  جمله  از 

»حشدالشعبی« به قتل رسید، گذشت. 
۲ ادامه در صفحه

رؤیای رو به افول »امپراتوری شیعی«

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

17 دی 1314 و 18 دی 13۹8؛ دو روز به فاصله ی 84 سال! 
در یکی  دستاوردی تاریخی بزرگ شمرده می شود که فقط زنان را شامل نمی شد و 

نقشی بی همتا و بازگشت ناپذیر در رشد جامعه ایران داشت. 

تیتر    دوتیتر    دو

فاجعه هولناک »پرواز۷۵۲«رسمقاهلرسمقاهل
جنایتی که جمهوری اسالمی قادر به تکرار آن است

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 دیجیتال نسخه دیجیتال 

کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

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

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

فعالیت های این بنیاد است.
 بنیاد نیکوکاری نوروز، به مناسبت فرخنده زادروز شهبانو فرح پهلوی،
 در ۲۲ مهر ماه، برای نهمین بار روستاهای محروم استان خوزستان 

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

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

مراجعه و یا با تلفن های زیرتماس بگیرید. 
001-704 544 7800   &  001- 703 303 6661

You Tube: Norooz Charity

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

تسلیت
درگذشت ناگهانی استاد روزنامه نگاری، نویسنده توانا و رمان نویس 

مشهور، پایه گذارکیهان ورزشی،

 

دل همه قلمزنان مطبوعات و همکارانش را به درد آورد.
وی که سالها پهلوان قلم درهمه زمینه های نویسندگی و گزارشگری 
در مطبوعات درون و برون مرزشناخته می شد، نه تنها دل ارباب قلم، 
دوستان، همکاران و خوانندگان آثارش را شکست، فقدان تأسف انگیزش، 
برد. فرو  وعمیق  ژرف  اندوهی  و  غم  در  را  میهنش  اقشار  همه 

این ضایعه جبران ناپذیر را به همسرگرامی اش عترت خانم الهی،دو 
دو  و  سمسار  خانم  گیتی  باران،خواهرش  و  برزو  نازنینش  فرزند 
و  زیبا مصباح  و  ،دکتراحمد  پرویزمصباح زاده و خانواده  فرزندش، 
این غم   بازماندگانش صمیمانه تسلیت می گوئیم و خود را در  دیگر 

بزرگ شریک و سهیم می دانیم. 
روانش تا ابدیت شاد.

امیر طاهری - سیاوش آذری- محمد رضا حمیدی- لعبت واال - نازنین 
انصاری- االهه بقراط- منصوره پیرنیا- هما احسان -هما سرشار- احمد 
احرار- ستاردلدار- حبیب روشن زاده- نوشابه امیری- هوشنگ اسدی- 
شاهرخی- فریبرز  دستوری-  منوچهر  رحیمی-  شمسی  رحیمی-  دکتر 

 گیلدا وزیر دفتری- محمد رضا رزاقی- ایرج ادیب زاده - ناصرخدابنده- 
امیر برادران - نادرصدیقی- احمدرضا بهارلو- مهدی ذکائی- انوشیروان 
کنگرلو-اردشیراسدی- پری اباصلتی- هوشنگ میرهاشم- ناصراولیایی- 
کیخسرو بهروزی- قاسم بیک زاده- بیژن خلیلی- علیرضا طاهری- سیما 
محمد  عمادی-  علی  مدنی-  جعفر  کوزه کنانی-  پرویز  دبیرآشتیانی- 
 - کازرونی  محمود  سرشار-  بهروز  تیوبچی-  منوچهر  بیاتی-  محمود  و 

جعفرمدنی-علی عمادی .

درگذشت
با کمال تاسف و تاثر درگذشت

 

عموم  اطالع  به  را  الهی  خاندان  بزرگ 
میرساند.

دکتر الهی روز چهارشنبه 8 دی ماه 1400 
مصادف با ۲۹ دسامبر۲0۲1 به علت ایست قلبی در بیمارستان » جان 

مویر والنات کریک« درگذشت.
روز و تاریخ گرامی داشت زندگی پر بارش بعدأ به اطالع همگان خواهد 

رسید.
عترت الهی-برزو الهی-باران الهی-گیتی الهی)سمسار(-شهرزاد سمسار-
شیرین سمسار- کرن الهی )گلیزر(- سروش فرهادی- دلبر الهی- کیان الهی-

امیر الهی- آوا فرهادی- سینا صدرالدین فرهادی- مسعود بحرینی- ثریا 
مشیری- سیما پورسعید- زیبا پور سعید- احمد مصباح- پرویز مصباح زاده.
الهی- سمسار- گودرزنیا- فرهادی-  خانواده های عزادار: گودرزی- 

بحرینی-سادات اخوی- مصباح زاده- مصباح- اسالمبولچی.

آنکس که »تماشا« گاهش »امید« و 
صدرالدین الهی »آزادی« بود

بیانیه شهبانو فرح پهلویبیانیه شهبانو فرح پهلوی
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دو سال از حمله پهپادی در حومه 
بغداد به کاروان اتومبیل هایی که قاسم 
سلیمانی فرمانده »سپاه قدس« یکی 
آن  جریان  در  و  بود  آن  مسافران  از 
همراه با ده نفر دیگر از جمله ابومهدی 
المهندس از رهبران »حشدالشعبی« به 
قتل رسید، گذشت. با وجود تالش های 
اسماعیل  اسالمی،  جمهوری  بسیار 
در  سلیمانی  قاسم  جانشین  قاآنی 
سپاه  »قدس«  نیروی  فرماندهی 
نتوانست  اسالمی  انقالب  پاسداران 
مقاومت«  »محور  صفوف  در  ریزش 
از  قبل  که  ریزشی  سازد.  متوقف  را 
بود.  شده  آغاز  سلیمانی  قاسم  ترور 
حرکت های گسترده مردمی در لبنان 
و عراق در ماه اکتبر ۲۰۱۹، چند ماه 
قبل از ترور قاسم سلیمانی آغاز شده 
بودند و تالش های او برای جلوگیری 
که  مردمی  جنبش  این  گسترش  از 
نفوذ جمهوری اسالمی در سیاست و 
اقتصاد کشورشان را به عنوان دخالت 
نیروی خارجی و یکی از عوامل اصلی 
بحران های اقتصادی و اجتماعی تلقی 

می کنند، بی نتیجه مانده بود.
استراتژی »امپراتوری شیعی«

جمهوری  ی  منطقه ا تژی  ا ستر ا
یک  تشکیل  تولد،  لحظه  از  اسالمی 
»امپراتوری شیعی« در منطقه از خلیج 
بوده است.  تا دریای مدیترانه  فارس 
اول  ماه های  همان  از  استراتژی  این 
قرار گرفت و تشکیل  در دستور کار 
حزب اهلل لبنان در ساختمان سفارت 
جمهوری اسالمی در دمشق را شاید 
به  جهت  این  در  گام  اولین  بتوان 
قاسم  از  نامی  آنزمان  آورد.  حساب 
نخستین  و  نمی شد  برده  سلیمانی 
علی اکبر  نام  با  جهت  این  در  گام ها 
جمهوری  وقت  سفیر  محتشمی پور 
رسیده  ثبت  به  سوریه  در  اسالمی 
انشعابی در حزب  ایجاد  با  است، که 
»امل« تشکل اصلی شیعیان لبنانی، 
بنای  عنوان سنگ  به  را  »حزب اهلل« 

این »امپراتوری« بنا نهاد.
توسط  شک  بدون  بعد  گام های 
به  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ویژه نیروی »قدس« تحت فرماندهی 
قاسم سلیمانی برداشته شدند. قاسم 
که  هنگفتی  یه  سرما با  نی  سلیما
جمهوری اسالمی در اختیار او گذاشته 
توانست در مدت زمان کوتاهی  بود، 
منطقه  کشورهای  از  بسیاری  در 
اقدامات جدی برای تحقق استراتژی 
تشکیل »امپراتوری شیعی« به عمل 
آورد. بی تردید این روستازاده کرمانی 
و  تشکیالتی  زمینه  در  قابلیت هایی 
ولی  داشت،  انسانی  روابط  برقراری 
مشکل به نظر می آید که بدون بودجه 
گذاشتند،  او  اختیار  در  که  هنگفتی 
»قابلیت «های  با  فقط  می توانست 
خودش این »محور مقاومت« را، که 
نه تنها شبه نظامیان شیعی بلکه برخی 
از گروه های سنی را نیز در بر می گیرد، 

سازماندهی کند.
بحران در »محور مقاومت«

و  نی  سلیما قاسم  شدن  کشته 
بی لیاقتی اسماعیل قاآنی جانشین او 
در فرماندهی نیروی »قدس«، عامل 
اصلی کاهش نفوذ جمهوری اسالمی 
عوامل  نیست.  منطقه  کشورهای  در 
دیگری چون آگاهی مردم کشورهایی 
مخرب  نقش  از  عراق  و  لبنان  چون 
نیابتی  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
بدون شک در  این کشورها،  در  آنها 
داشته  نقش  استراتژی  این  شکست 
اقتصادی  و  سیاسی  بحران  دارند.  و 
برگرداندن  روی  عراق،  و  لبنان  در 
شیعیان  از  توجهی  قابل  بخش های 
در این دو کشور از جمهوری اسالمی 
نظام  این  پرچم  زیر  که  نیروهایی  و 
حرکت می کنند، عامل اصلی بحرانی 
جمهوری  حاضر  حال  در  که  است 
برآید.  آن  پس  از  نمی تواند  اسالمی 
در لبنان چند هفته است که آن گروه 
از مسیحیانی که متحد »حزب اهلل« و 
»امل« بودند نیز در فکر فاصله گرفتن 
از جمهوری اسالمی و بازوهای لبنانی 

آن هستند.
دهم  در  اخیر  انتخابات  عراق،  در 
اکتبر ۲۰۲۱، شکست نیروهای وفادار 
که  زد،  رقم  را  اسالمی  به جمهوری 
بیش از نیمی از آرای خود را از دست 
که  می آید  نظر  به  مشکل  و  دادند 
بتوانند در ائتالف دولتی آینده نقش 
اکثریت شیعیان عراق  باشند.  داشته 
ٰآرای خود را در این انتخابات به نام 
به صندوق  ائتالف هایی  و  احزاب  آن 
و  ناسیونالیسم  پرچم  که  ریختند 
به  را  از تهران  ملی گرایی و استقالل 
جمهوری  فشارهای  گرفته اند.  دست 
اسماَیل  متعدد  سفرهای  و  اسالمی 
جمهوری  رهبران  دیگر  و  قاآنی 
جهت  تالش  برای  عراق  به  اسالمی 
نیروهای  حضور  با  دولتی  تشکیل 
نتیجه  به  کنون  تا  تهران،  به  وفادار 
از  که  اخباری  به  توجه  با  و  نرسیده 
بغداد می رسد، دولت آینده به رهبری 
مقتدی صدر رهبر شیعیانی که ادعای 
استقالل از جمهوری اسالمی دارند، در 
کردهای  و  گروه های سنی  برگیرنده 

اقلیم کردستان عراق خواهد بود.
نقش تحریم ها در ریزش 

»محور مقاومت«
اقتصادی پس  بازگشت تحریم های 
هشتم  در  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
قدرت  میالدی،   ۲۰۱۸ سال  مه  ماه 
به  را  اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
صورت قابل توجهی کاهش داد. امروز 
جمهوری اسالمی دیگر قادر نیست با 
ایران،  ملی  ثروت  از  بخشش  و  بذل 
را  منطقه  در  خود  نیابتی  نیروهای 
تغذیه کند. کاهش کمک های دست 
به  ایران  بر  حاکم  نظام  دلبازانه  و 
لبنان،  در  حزب اهلل  چون  گروه هایی 
حشدالشعبی در عراق، حماس و جهاد 
اسالمی در نوار غزه، حوثی ها در یمن، 
شبه نظامیان افغانستانی، پاکستانی و 
بومی در سوریه، و همچنین گروه های 
کوچک تری در بحرین و کویت، »عمق 
استراتژیک« جمهوری اسالمی را که 

برای خود متصور بود به شدت کاهش 
داده است.

ریزش  این  در  که  دیگری  عامل 
رشد  است،  داشته  تاثیر  منطقه  در 
گسترش  و  ایران  در  مردم  نارضائی 
حرکت های اعتراضی است. جمهوری 
اسالمی اگرچه به دنبال احیای برجام 
برای  دیگری  توافق  به  دستیابی  و 
کاهش تحریم ها و آزاد ساختن بخشی 
از پول های مسدود شده در خارج از 
کشور است، ولی نخواهد توانست در 
صورت موفقیت، چون گذشته، عمده 
»محور  تقویت  هزینه  را  ثروت  این 
تصمیمی،  چنین  کند.  مقاومت« 
فقیر تر  روز  به  روز  که  را  مردمی 
ضروریات  تأمین  برای  و  می شوند 
سفره خود و خانواده با مشکالت جدی 
روبرو هستند، مجددا به خیابان خواهد 
کشاند و اگر این حرکت اعتراضی با 
آبان  به  نسبت  بیشتری  گستردگی 
نیز  آن  سرکوب  باشد،  همراه   ۹۸
مشکل  بسیار  نباشد،  غیرممکن  اگر 

خواهد بود.
به  آمریکا  از  »انتقام«  وعده های 
خاطر ترور قاسم سلیمانی نیز هرگز 
چند  پرتاب  از  گذشته  سال  دو  در 
راکت و موشک و یا حمله پهپادی که 
هیچگونه خسارت جدی  به »دشمن« 
نرفته  فراتر  نکردند،  وارد  آمریکایی 
رئیسی  ابراهیم  اخیر  تهدید  است. 
دونالد  محاکمه  به  مرگ(  )قاضی 
ترامپ و مایک پمپئو و صدور »حکم 
نیز  آمریکایی  مقامات  برای  قصاص« 
حتا توسط وفاداران به نظام هم جدی 
گرفته نشده است. جمهوری اسالمی 
حتا  نتوانسته  گذشته  سال  چند  در 
یک واکنش نظامی جدی به بیش از 
هزار حمله موشکی و هوایی اسرائیل 
تحت  نیروهای  و  خود  مواضع  به 
نشان  سوریه  خاک  در  حمایت اش 
با  بخواهد  اینکه  به  رسد  چه  دهد، 
آمریکا، بزرگترین قدرت نظامی جهان، 

درگیر جنگی حتا نیابتی شود.
استراتژی  در  بحران  وجود  با  البته 
نفوذ  توجه  قابل  کاهش  و  منطقه ای 
نباید  همسایه،  کشورهای  در  نظام 
جمهوری  که  داشت  را  تصور  این 
اسالمی فکر تشکیل یک »امپراتوری 
به  و  کرده  بیرون  سر  از  را  شیعی« 
استراتژی  این  است.  سپرده  بایگانی 
و این تفکر هنوز در ذهن بسیاری از 
شخص  و  اسالمی  جمهوری  رهبران 
علی خامنه ای زنده است، ولی در حال 
حاضر به دالیل مختلفی که از جمله 
در این گزارش به آنها اشاره شد، امکان 

حرکت در این جهت را ندارد. 
جمهوری  بی  دستیا که  ینست  ا
اسالمی به منابع مالی جدید در پیامد 
احیای احتمالی برجام و یا دستیابی به 
توافق مشابه دیگری که محدودیت های 
جدی علیه سیاست های تسلیحاتی و 
منطقه ای نظام در نظر نگیرد، می تواند 
بار دیگر تالش های جمهوری اسالمی 
یک  تشکیل  رؤیای  تحقق  برای  را 

»امپراتوری شیعی« شدت بخشد.
احمد رأفت

پرواز  ساختن  سرنگون  از  سال  دو 
مسافری »اوکراین اینترنشنال« توسط 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
اسالمی می گذرد اما هنوز پرونده این 

جنایت به نتیجه ای نرسیده است. 
خانواده شماری از جانباختگان »پرواز 
۷۵۲« می گویند راه عملی برای مذاکره 
با جمهوری اسالمی در مورد این جنایت  
رسماً بسته شده است. برخی ناظران که 
مسائل مربوط به این پرونده را دنبال 
می کنند معتقدند جمهوری اسالمی در 
کارشکنی برای رسیدگی به این جنایت 
فجیع تنها نیست و هستند دولت هایی 
بازماندگان  با  مختلف  اشکال  به  که 
جانباختگان و وکالی آنها همکاری الزم 

برای روشن شدن حقیقت را ندارند.
جانباختگان  خانواده های  برخی 
اینترنشنال«  »اوکراین  هواپیمایی 
تهران  در  که  نظامی  دادگاه  معتقدند 
برای رسیدگی به این پرونده تشکیل 
شده بدون حضور متهمان ردیف اول این 
جنایت یک »نمایش شرم آور« است. اما 
گویی در یک سکوت مصلحتی و فراتر از 
آن در یک تبانی بین المللی کشورهای 
دخیل در این پرونده بنا به دالیل پیدا 
و پنهان فشار الزم برای پاسخگو کردن 
دولت جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را وارد نمی آورند حتا 
در شرایطی که نه مقامات رژیم ایران 
و نه مدعیان دیگر همچنان نتوانسته اند 
شلیک  بودن  »غیرعمدی«  ادعای 
براساس  و  کنند  اثبات  را  موشک ها 
اظهارات کارشناسان مستقل هوانوردی 
شواهد گوناگون مؤید شلیک »عمدی« 
موشک ها به سمت هواپیمای مسافری 
و غیرنظامی است. کیهان لندن در ۱۸ 
دی ماه ۱3۹۸ ساعاتی پس از وقوع این 
فاجعه تنها رسانه ایرانی بود که احتمال 
سقوط هواپیما بر اثر اصابت را مطرح 
ساخت در حالی که همزمان رسانه های 
داخلی و خارجی و فارسی زبان به تکرار 
مقامات  که  بودند  مشغول  سخنانی 
جمهوری اسالمی به دروغ و انکار مطرح 

می کردند.
در این مدت، کم نیستند از بازماندگان 
قربانیان و تحلیلگرانی که معتقدند از 
»پرواز ۷۵۲« به عنوان »سپرانسانی« 
استفاده شد و این فاجعه یک »جنایت 

جنگی« به شمار می رود.
 با اینهمه مقامات جمهوری اسالمی 
روند  عامدانه «  »پنهانکاری  با  تنها  نه 
تحقیقات را مختل کرده اند بلکه حتا از 
پرداخت غرامت به بازماندگان این فاجعه 
به عنوان تاوان جنایت هولناک خود نیز 

خودداری می کنند.
زمینه های تکرار جنایات مشابه

شلیک به هواپیمای مسافربری توسط 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در شرایطی صورت گرفت که 
جمهوری اسالمی قصد داشت با شلیک 
موشک به پایگاه های آمریکایی در عراق، 
شدن  کشته  انتقام  خودش  خیال  به 
قاسم سلیمانی و همراهان او را بگیرد 
که در حوالی فرودگاه بغداد به دستور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین 
ترامپ  گرفت.  صورت  متحده  ایاالت 
صادر  را  سلیمانی  مرگ  حکم  زمانی 
کرد که نهادهای امنیتی آمریکا به وی 
اطالع دادند سلیمانی برای اجرای یک 
عملیات علیه منافع آمریکا در منطقه در 

حال توطئه است.
رویدادها  این  از  بعد  سال  دو  حاال 
اسماعیل قاآنی جانشین سلیمانی شروع 
و  تروریستی کرده  تهدیدات  تکرار  به 
زمینه  باشد  الزم  »هرجا  است  گفته 
انتقام از آمریکایی ها را از درون خانه های 
کناردست  از  افرادی  با  و  خودشان 
خودشان فراهم می کنیم، بدون اینکه ما 
حضور داشته باشیم!« در توضیح این الف 
و گزاف های بی پایان باید گفت شلیک 
پدافند سپاه پاسداران به »پرواز۷۵۲« 
نیز اقدامی برای عملی کردن تهدیدات 
برجای  قربانی   ۱۷۶ که  بود  مشابه 
گذاشت و مردم و صده ها خانواده را در 
چند کشور، به ویژه در ایران و کانادا، 
کرد.  داغدار  همیشه  برای  و  سوگوار 
گذشته از وقوع جمهوری اسالمی در 
ایران که خود پیامدها و نتایج سهمگین 

که  دارد  وجود  بسیار  شواهد  داشته، 
اسالمی  جمهوری  زمامداران  ارزیابی 
نیز همواره به نتایج هولناک می رسد. به 
همین دلیل می توان گفت که جمهوری 
بداند، ظرفیت شوم  الزم  اگر  اسالمی 
تکرار جنایت مشابه را دارد و موضوع 
و  شرایط  که  است  این  نگران کننده 
چنین  وقوع  سبب  که  مؤلفه هایی 
جنایاتی می شوند، مدام تکرار می گردند. 
بررسی ها نشان می دهد که در جریان 
چند رزمایش اخیر که نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی برگزار کردند و در آن 
انواع موشک بالستیک و کروز و پهپاد به 
آزمایش گذاشته شد، پرواز هواپیماهای 
تجاری و مسافری برفراز آسمان ایران و 
در محل رزمایش ها متوقف نشده است. 
چنین اقدامی صرف  نظر از اینکه ممکن 
است از سهل انگاری باشد، اما احتمال 
تمرین در این رزمایش ها برای استفاده 
عنوان  به  غیرنظامی  هواپیماهای  از 
»سپر انسانی« و یک تاکتیک دفاعی 
از سوی رژیم ایران بسیار باالست چرا 
که به خوبی آگاه است، از یکسو از نظر 
فنی و تجهیزاتی امکان مقابله با حمالت 
احتمالی را ندارد و از سوی دیگر روی 
بازدارندگی تاکتیک »سپر انسانی« در 
می کند!  باز  آن حمالت حساب  برابر 
و  ارزیابی  در  ناتوانی  دلیل  به  منتها 
آن  به  دربرنامه ریزی، خود  ناکارآمدی 
»سپر انسانی« شلیک می کند! حتا در 
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی که 
به »سردار کودک ُکش« مشهور است نیز 
در زادگاهش کرمان بیش از شصت نفر 

زیر دست و پا له شدند!
براساس انواع چنین شواهدیست که 
در دو سال گذشته در چند مورد اداره 
و   )FAA( آمریکا  فدرال  هوانوردی 
 )EASA( آژانس ایمنی هوانوردی اروپا
مسافری  هواپیماهای  پرواز  مورد  در   ً
به خلبانان و شرکت های  ایران  برفراز 
از  پرواز  و  داده اند  هشدار  هواپیمایی 
دشت  به  ایران  هوایی  راه های  طریق 
مقامات  اما  است.  کرده  پیدا  کاهش 
جمهوری اسالمی بدون اینکه جنایت 
فجیع ۱۸ دی ۹۸ را به روی خود بیاورند 
چنین ادعا می کنند که کاهش پروازهای 
عبوری از آسمان کشور به دلیل عملیات 

روانی دشمنان است!
با اینهمه ارسال محموله های جنگی 
اعم از مهمات و تجهیزات به کشورهای 
از  آفریقایی  کشورهای  حتا  و  منطقه 

پاسداران  سپاه  توسط  اتیوپی  جمله 
بعید  دارد. هیچ  ادامه  اسالمی  انقالب 
نیست که کشورهای دیگر منطقه مجبور 
امنیت خود نظیر  از  برای دفاع  شوند 
امرداد ۱3۹۹ در آسمان سوریه  آنچه 
پروازهای مسافربری  علیه  افتاد  اتفاق 
غیرنظامی  و شهروندان  مسافر  نه  که 
بلکه بارهای ممنوعه و نیروهای نظامی 
حمل و نقل می کنند،  دست به اقدام 

نظامی بزنند!
میراث شوم سلیمانی

و  تجاری  هواپیماهای  از  استفاده 
غیرنظامی برای مقاصد نظامی از جمله 
حمل و نقل نیرو و تسلیحات از میراث 

شوم قاسم سلیمانی است.
کاپیتان امیر اسداللهی خلبان هواپیمای 
ایرباس شرکت هواپیمایی ماهان خرداد 
۱3۹۹ در مصاحبه با »باشگاه خبرنگاران 
جوان« به روشنی تعریف کرده است که 
» خرداد سال ۹۲ قرار بود با هفت تُن 
بار ممنوعه به سمت دمشق پرواز کنیم. 
هم  مسافر   ۲۰۰ تقریباً  بار،  بر  عالوه 

داشتیم که حاج قاسم یکی شان بود.« 
او همچنین روایت کرد که در فرودگاه 
]رشوه[  دالر  پرداخت  ازای  در  بغداد 
به پرسنل »کارگو« )حمل و نقل بار( 
کردند. منتقل  سوریه  به  را  جعبه ها 
مسافربری  شرکت های  اغلب  تقریباً 
لجستیک  همکاری  خاطر  به  ایران 
انقالب  پاسداران  سپاه  با  تدارکاتی  و 
اسالمی در نقل و انتقال محموله های 

جنگی تحریم شده اند.
 پس از سلسله انفجارهای پی  در پی در 
تٔاسیسات اتمی و استراتژیک جمهوری 
اسالمی  از جمله حمله پهپادی به سایت 
تولید سانتریفیوژ در کردان کرج روزنامه 
بدنام »کیهان تهران« معروف به »ارگان 
بیت رهبری« به صراحت تهدید کرد: 
»اینبار اگر پرنده متجاوزی هدف قرار 
گیرد، هواپیمای بدون سرنشین نخواهد 
بود که جانشین ترامپ فرصت کند و 
بگوید »از ایران متشکریم که هواپیمای 
نظامی سرنشین دار ما را ساقط نکرد«. 
حاال نامعادله بهم خورده و معادله برقرار 

شده است!«
آخرین وضعیت پرونده »پرواز75۲«

بریتانیا  و  اوکراین  سوئد،  کانادا، 
 ۱۵(  ۲۰۲۱ دسامبر   ۱۶ پنجشنبه 
آذرماه ۱4۰۰( اعالم کردند جمهوری 
ایران تا ۵ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۵  اسالمی 
درخواست ها  به  دارد  فرصت  دی ماه( 
برای »تاوان« و »جبران خسارت« به 
هواپیمای  جانباختگان  خانواده های 
اوکراینی که توسط موشک های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی سقوط کرد، 
پاسخ دهد وگرنه گروه هماهنگی باید 
برای  را  دیگری  اقدامات  جدی  بطور 
قوانین  در چارچوب  این موضوع  حل 
بین المللی بررسی کند. بر اساس آخرین 
گزارش ها و همچنین  اظهارات خانواده 
برخی از قربانیان این هواپیما، جمهوری 
اسالمی در مهلت مقرّر پاسخی به این 
درخواست نداده و اعالم شده که قرار 
است از طریق محاکم بین المللی این 
پرونده پیگری شود اما هنوز سازوکار 

دقیق این اقدام اعالم نشده است.
بازماندگان  از  میان، شماری  این  در 
قربانیان این پرواز از طریق دادگاهی در 
اُنتاریو کانادا پیگیر این پرونده  هستند. این 
دادگاه اردیبهشت سال ۱3۹۹ در حکمی 
اعالم کرد شلیک به هواپیما »عمدی و 
این  بوده است. بعالوه در  تروریستی« 

حکم، علی خامنه ای و حسین سالمی 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
جمهوری اسالمی، محمد باقری رئیس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی  اسالمی، 
هوافضای سپاه پاسداران و علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
شده اند. شناخته  متهم  نیز  اسالمی 

به تازگی بر اساس حکم این دادگاه 
که خبر آن 3 ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، 
 ۱۰۷ پرداخت  به  اسالمی  جمهوری 
به خانواده شش  غرامت  میلیون دالر 
وکیل  و  شده  محکوم  قربانیان  از  تن 
پرونده در بیانیه ای اعالم کرد که دادگاه 
برای اجرای این حکم به دنبال توقیف 
ایران  اسالمی  جمهوری  دارایی های 
براساس  نقاط است.  کانادا و سایر  در 
خانواده های  رسیده  اطالعات  آخرین 
قربانیان همچنان زیرفشارها و تهدیدات 
امنیتی قرار دارند تا دست از پیگیری 

این پرونده بکشند. 
حامد محمدی

فاجعه هولناک »پرواز۷۵۲«
جنایتی که جمهوری اسالمی قادر به تکرار آن است

=یکی از میراث شوم قاسم سلیمانی استفاده از هواپیماهای تجاری و غیرنظامی برای 
مقاصد نظامی از جمله حمل و نقل نیرو و تسلیحات است و شواهد برای اینکه جمهوری 

اسالمی ظرفیت تکرار جنایت سحرگاه 18 دی ۹8 را دارد کم نیست.

بزرگ  تاریخی  دستاوردی  یکی   در 
را  زنان  فقط  که  می شود  شمرده 
و  بی همتا  نقشی  و  نمی شد  شامل 
ایران  جامعه  رشد  در  بازگشت ناپذیر 

داشت. 
سرنشین   ۱۷۶ یاد  دیگری  در 
فاجعه ای هولناک و تصورناپذیر گرامی 
داشته می شود که در آن زن و مرد و 
سپاه  موشک های  شلیک  در  کودک 
پاسداران انقالب اسالمی جان خود را 

از دست دادند.
در  یران  ا در  حجاب«  »کشف 
بسیاری  زنان  که  داد  روی  شرایطی 
برکت  به  آمریکا  و  اروپا  در  از جمله 
برای  تالش  و  اجتماعی  جنبش های 
مردان  و  زنان  حقوقی  برابری  کسب 
گام های بزرگ برداشته و زنان ایران در 
اقتصادی  کنار فالکت های سیاسی و 
دوران قجر هنوز در چادر و چاقچور 
این  از  رهایی  بودند.  اسیر  روبنده  و 
اختیاری  پوشش  داشتن  و  اسارت 
حقوق  به  شایسته  پاسخ  جز  چیزی 
زنان و خواست نخبگان ایران در آن 

زمان نبود. پاسخی که راه زنان را برای 
همچنین  و  عالی  و  همگانی  آموزش 
و  هنری  و  فرهنگی  پیشرفت های 
اجتماعی باز کرد تا ۲4 سال بعد در 
۱34۱ آنها را با حق رأی راهی مجلس 
شورای ملی و سنا کند و همزمان بر 
نیابت  مسند قضاوت و وزارت و حتا 
حقوقی  اینها  همه  بنشاند.  سلطنت 
آخوندهای  و  روحانیت  که  بودند 
را  خمینی  روح اهلل  امثال  و  مرتجع 
که  بطوری  آورد.  خشم  به  شدت  به 
مشروعه خواهان پس از روی کار آمدن 
با  را  گام  نخستین   ۱3۵۷ بهمن  در 
این حقوق  نهادن  پا  زیر  برای  تالش 
برداشتند اما بدون آنکه بتوانند آنها را 
از میان بردارند شروع به تهی کردن 

این حقوق از محتوا کردند.
در  آزادیست.  و  داد  روز  دی   ۱۷
حالی که ۱۸ دی روز بیداد و سوگ 
است. دو سال است که در این روز به 
یاد آنان که قربانی تبهکاری هولناک 
جمهوری اسالمی شدند، شمعی روشن 
می شود تا زمانی ابعاد وحشتناک این 

پرونده ی تروریستی و جنایت جنگی 
روشن شود.

قرار  نکته دیگری که در پشت هم 
جلب  روز  دو  این  تصادفی  گرفتن 
حامیان  که  است  این  می کند  توجه 
زنان  سرکوبگران  و  اسالمی  حجاب 
مناصب  و  مقام  در  سال هاست  که 
کرده اند،  خوش   جا  رژیم  مختلف 
همانها که از جمله در آبان ۹۸ با قطع 
اینترنت و با »آشوبگر« و »اغتشاشگر« 
در  ایران،  معترض  مردم  خواندن 
جنایتی که دست کم ۱۵۰۰ کشته بر 
جای گذاشته، همدستی و هم صدایی 
روشن  شمع  با  روزها  این  کرده اند، 
خاطر  به  مجازی  فضای  در  کردن 
شلیک موشکی نظام شان به پرواز۷۵۲ 

با هم مسابقه گذاشته اند!
زبان از بیان اینهمه بی شرمی عاجز 
است؛ قلب از این وقیحان والیت منزجر 
است؛ و خشم و خرد به انتظار روزهای 
دادخواهی و محاکمه آنها نشسته  حتا 
تاریخ  اگر جنازه شان در قعر خاک و 

دفن شده باشد!

رؤیای رو به افول »امپراتوری شیعی«

دادها و بیدادهای تاریخ
17 دی 1314 و 18 دی 13۹8؛ دو روز به فاصله ی 84 سال! 
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نشست مطبوعاتی وزرای خارجه آمریکا و آلمان؛ 5 ژانویه ۲0۲۲

وزیر خارجه آلمان:

 جمهوری اسالمی در مذاکرات اتمی 
خیلی از اعتمادها را از بین برده است

=بعد از جانسون نخست 
وزیر  بربوک  انگلیس،  وزیر 
خارجه آلمان به مقامات رژیم 
زمان  که  داد  هشدار  ایران 
برجام  احیای  برای  زیادی 
مرحله  وارد  و  نمانده  باقی 

تعیین کننده ای می شویم.
هشدارهای  وجود  =با 
علی  اما  اروپایی  مقامات 
ئیل  میخیا و  کنی  باقری  
معتقدند  همچنان  اولیانوف 
روند مذاکرات مثبت و رو به 

جلوست!
ید  می گو ف  نو لیا و ا =
ما  ا هسته  آ ت  ا کر ا مذ «

پیوسته« پیش می رود.
ی  خبر ه  یگا پا =
گزارشی  در  »پولیتیکو« 
از  یکی  که  می کند  اشاره 
موارد اختالف »مازاد ذخایر 
اورانیوم غنی  انباشته شده 
است.  یران«  ا در  شده 
که  ئلی  مسا ز  ا همچنین 
مذاکرات را بسیار دشوارتر 
آن  سر  بر  هنوز  و  کرده 
توافق نشده است، وضعیت 
پیشرفته  سانتریفیوژهای 

ایران است.
وزیرخارجه  معاون  باقری کنی  علی 
بار  چندمین  برای  اسالمی  جمهوری 
اتمی وین  روند مذاکرات  تکرار کرده 
»مثبت و سازنده« است و »رو به جلو 
پیش می رود!« اما مقامات غربی چیز 

دیگری می گویند!
موفقیت  »رمز  باقری کنی  گفته  به 
مذاکرات دستیابی به توافق در زمینه 
لغو مؤثر تحریم هاست و هرقدر طرف 
مقابل اراده جدی تری برای پذیرش ساز 
اسالمی   نظر جمهوری  مد  کارهای  و 
موضوع  دو  در  ویژه  به  باشد  داشته 
راستی آزمایی و تضمین در مدت زمان 
دست  توافق  به  می توانیم  کوتاه تری 

پیدا کنیم.«
این دیپلمات رژیم ایران نگفته جمهوری 
از  درخواست هایش  قبال  در  اسالمی 
به  است  قرار  امتیازاتی  چه  غربی ها 

طرف  های دیگر برجام بدهد!؟
روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
معمول  طبق  نیز  اتمی  مذاکرات  در 
وین  در  فرسایشی  نه زنی های  چا
گفته  و  کرده  ارزیابی  »مثبت«  را 
پیوسته« پیش  اما  »مذاکرات آهسته 

می رود.
مقام  دو  این  اظهارات  حال  این  با 
ز  پرا روسیه  و  اسالمی  جمهوری 
یکسو  از  اولیانوف  است.  تناقض گویی 
ادعا می کند روند مذاکرات مثبت است 
اما به طرفین غربی می گویند »مذاکرات 

تابع ضرب االجل نیست.«
واکنشی  درواقع  اولیانوف  مواضع  این 
به هشدار بوریس جانسون نخست وزیر 
بار دیگر به مقامات  بریتانیا است که 
برای  زمان  گفت  اسالمی  جمهوری 

نجات توافق اتمی به پایان می رسد.
روز  آلمان  خارجه  وزیر  بربوک  آنالنا 
چهارشنبه در نشست خبری مشترک 
با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
اسالمی  جمهوری  اینکه  به  اشاره  با 
در جریان مذاکرات اتمی »اعتمادهای 
زیادی را از بین برده است« هشدار داد 
»مذاکرات وارد مرحله ای تعیین کننده 

شده است.«
وزیر خارجه آلمان که به نظر می رسد 
مواضع سختگیرانه ای در قبال تهدیدات 
اسالمی  جمهوری  منطقه ای  و  اتمی 
زیادی  »زمان  اینکه  بر  تٔاکید  با  دارد 
برای احیای برجام باقی نمانده« گفت 
به  که  آنجا  تا  واشنگتن  و  برلین  که 
ایران مربوط می شود مسیر مشترکی 
رابطه  این  ما در  و  دنبال می کنند  را 

وارد مرحله ای تعیین کننده می شویم.
مقابل  نقطه  درست  بربوک  مواضع 
اظهارات باقری  کنی و اولیانوف در مورد 

»سازنده« بودن مذاکرات است.
هنوز  که  گفتند  غربی  دیپلمات های 
کاماًل مطمئن نیستند که آیا جمهوری 
اسالمی ایران واقعاً عالقمند به مذاکره 
برای بازگشت به توافق است یا صرفاً 
خود  هسته ای  برنامه  پیشبرد  برای 

وقت کشی می کند.
بخش عمده ای از اختالفات در وین به 
خاطر این مسئله است که جمهوری 
اسالمی حاضر نیست در مورد تهدیدات 
موشکی و منطقه ای خود که به اعتقاد 
ناموسی«  »مسائل  خامنه ای  علی 

انقالب اند  مذاکره کند.
پایگاه خبری »پولیتیکو« در گزارشی 
اشاره می کند که یکی از موارد اختالف 
اورانیوم  شده  انباشته  ذخایر  »مازاد 
غنی شده در ایران« است که یکی از 
راه های خالص شدن از شّر مازاد این 
مواد ارسال آن به روسیه است اما این 

فرآیند زمانبر است.
از دیگر مسائلی که مذاکرات را بسیار 
دشوارتر کرده و هنوز بر سر آن توافق 
نشده، وضعیت سانتریفیوژهای پیشرفته 
ایران است که در فردو و نطنز نصب 
شدند و با سرعت در حال غنی سازی 

اورانیوم هستند.
 ، بی غر ی  ت ها یپلما د گفته  به 
می خواهند  ایران  از  کشورها  برخی 
نابود  را  پیشرفته اش  سانتریفیوژهای 
می دهد  ترجیح  ایران  رژیم  اما  کند، 
برای  راه ها  از  یکی  کند.  انبار  را  آنها 
از  شدن  خالص  می تواند  مصالحه 
سایر  و  کابل ها  مانند  زیرساخت هایی 
برای  که  باشد  الکترونیک  تاسیسات 
راه اندازی و استفاده از سانتریفیوژهای 
پیشرفته مورد نیاز است. نصب مجدد 
این زیرساخت ماه ها طول می کشد و 
شکست«  »زمان  افزایش  به  می تواند 

)دستیابی به سالح( کمک کند.
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مشاور  سالیوان  =ِجک 
امنیت مّلی آمریکا در دیدار 
اخیرش با مقامات اسرائیلی 
بازگشت  تهدید  که  گفت 
امنیت  شورای  تحریم های 
طریق  ز  ا ملل  زمان  سا
»مکانیسم ماشه« ابزاری برای 
بازدارندگی جمهوری اسالمی 
از غنی سازی اورانیوم با درجه 

تسلیحاتی است.
ئیلی  ا سر ا ت  ما مقا =
خواهان فعال شدن »مکانیسم 
تحریم های  اعمال  و  ماشه« 
فوری علیه جمهوری اسالمی 
هستند اما می گویند تا کنون 
فقط بریتانیا نسبت به ایده 
فعال کردن »مکانیسم ماشه« 

تمایل نشان داده است.
هرچند مقامات جمهوری اسالمی و 
روسیه می گویند روند مذاکرات »مثبت« 
زمزمه هایی  و  است«  جلو  به  »رو  و 
برخی  در  تهران  عقب نشینی های  از 
خواسته ها به گوش می رسد اما بار دیگر 
احتمال فعال شدن »مکانیسم ماشه« 

مطرح شده است.
ملّی  امنیت  مشاور  سالیوان  ِجک 
مقام های  با  اخیرش  دیدار  در  آمریکا 
اسرائیلی گفته است که تهدید بازگشت 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
از طریق »مکانیسم ماشه« باید به عنوان 
جمهوری  بازدارندگی  برای  وسیله ای 
اسالمی ایران از غنی سازی اورانیوم با 
قرار  استفاده  مورد  تسلیحاتی  درجه 

گیرد.

ادعای مذاکرات »مثبت« و »رو به جلو« در کنار احتمال فعال شدن 
»مکانیسم ماشه« و تحریم های بین المللی

ِجک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
ایاالت متحده

ماشه(  )مکانیسم  بک«  »اسنپ 
مهم ترین مکانیسمی است که در توافق 
جمهوری  مجازات  برای  اتمی ۲۰۱۵ 
اسالمی ایران در صورت نقض توافق در 
نظر گرفته شد. بر اساس این مکانیسم، 
می تواند  توافق  طرفین  از  یک  هر 

تحریم ها را آغاز کند.
پایگاه خبری »اکسیوس« چهارشنبه 
گزارشی  در  دی ماه(   ۱۵( ژانویه   ۵
می نویسد که بازگشت تحریم هایی که بر 
اساس برجام متوقف شدند، به ویژه برای 
اقتصاد ایران ویران کننده خواهد بود زیرا 
همه اعضای سازمان ملل متحد ملزم به 

رعایت آن هستند.
اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
ایران از یکسو توسعه برنامه های اتمی 
خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر 
همزمان در مذاکرات وین نیز شرکت 
می کند. اسرائیل به متحدان غربی خود 
حال  در  تهران  که  است  داده  هشدار 

انجام اقدامات فنی برای آماده ساختن 
غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم است. 
اسرائیل برای افزایش سختگیری ها علیه 
جمهوری اسالمی، آمریکا و سه کشور 
اروپایی عضو برجام را به شدت زیر فشار 
قرار داده و احتمال اعمال تحریم های 

فوری افزایش پیدا کرده است.
تا  که  می گویند  اسرائیلی  مقامات 
کنون فقط بریتانیا نسبت به ایده فعال 
کردن »مکانیسم ماشه« تمایل نشان 

داده است.
ایاالت متحده در گفتگو با اسرائیلی ها 
چنین استدالل می کند که فشار ها باید 
با »دیپلماسی« تعدیل شود و عملیات 
تأسیسات  علیه  اسرائیل  خرابکارانه 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران باعث 
تسریع برنامه های هسته ای آن شده است.

در  سالیوان  دیپلمات ها،  گفته  به 
اسرائیلی ها  با  خود  پیشین  دیدارهای 
یا  آمریکا  بیشتر  فشار  نمی داند  گفته 

به سمت  را  ایران  احتماالً  آن  فقدان 
بمب نزدیک تر می کند یا نه اما گفته که 
بازگشت فوری تحریم ها عالوه  بر تقویت 
تهدیدات نظامی علیه رژیم ایران باید با 
هدف بازدارندگی جمهوری اسالمی از 
افزایش غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم 

به کار گرفته شود.
به  اسرائیل  خارجه  وزارت  مقامات 
سالیوان گفته اند که فکر می کنند اگر 
مذاکرات وین به بن بست برسد، ایاالت 
متحده و اروپایی ها باید مکانیسم ماشه 
را بدون توجه به سطح غنی سازی ایران 

اعمال کنند.
 ۲۲ که  نشست  این  پایان  در  اما 
هوالتا  ایال  بود،  برگزار شده  سپتامبر 
مشاور امنیت ملی اسرائیل موافقت کرد 
که استفاده از مکانیسم ماشه به عنوان 
یک عامل بازدارنده در برابر غنی سازی 

۹۰ درصد منطقی است.
به  آمریکا  دولت  ارشد  مقام  یک 
متحده  ایاالت  که  گفت  »اکسیوس« 
در مورد مذاکرات دیپلماتیک خصوصی 
اظهار نظر نخواهد کرد، اما این را نیز 
مطرح کرد که »ایاالت متحده و اسرائیل 
در مورد تهدیدات امنیتی ناشی از ایران 
دیدار ِجک  نزدیک همسو هستند.  از 
سالیوان در ماه گذشته این همسویی را 

تأیید کرده است.«
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
کرد  تٔاکید  اظهاراتی  در  اخیراً  آمریکا 
که یا بر سر همه مسائل توافق می شود 
این  توافقی صورت نمی گیرد.  یا هیچ 
اظهارات اشاره به ضرورت پرداختن به 
تهدیدات موشکی و منطقه ای جمهوری 

اسالمی دارد.
فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه 
زمینه ساز ارجاع پرونده اتمی جمهوری 
اسالمی ایران به شورای امنیت خواهد بود.

=در بیانیه گروه »»قاصم 
الجبارین« آمده مجاهدان ما 
پایگاه شرارت  موفق شدند 
آمریکا »عین االسد« را هدف 

قرار دهند.
استریت  »وال  =روزنامه 
د  ا د ش  ر ا گز  » ل نا ر و ژ
چهارشنبه 5 ژانویه گروه های 
شبه نظامی همسو با جمهوری 
برای سومین  ایران  اسالمی 
روز متوالی دست کم در سه 
پایگاه های  جداگانه  حمله 
آمریکا و نیروهای ائتالف را 

هدف قرار دادند.
دبلیو  جان  =سرلشکر 
برنان جونیور فرمانده ائتالف 
رهبری  تحت  ضدداعش 
این  که  داد  هشدار  آمریکا 
»حمالت نادقیق و کورکورانه 
جان  برای  جدی  تهدیدی 
شهروندان بی گناه غیرنظامی 

به شمار می رود«.
استقرار  محل  االسد«  »عین  پایگاه 
االنبار  استان  در  آمریکایی  نیروهای 
راکتی  حمالت  هدف  دیگر  بار  عراق 
جمهوری  حمایت  مورد  شبه نظامیان 

اسالمی قرار گرفت.
گروه های  راکتی  و  پهپادی  حمالت 
نیابتی به پایگاه های آمریکا در سوریه 
و عراق که دو سه روز پیش از دومین 
فزاینده   بطور  قاسم سلیمانی  سالگرد 
شدت گرفت، چهارشنبه ۵ دسامبر نیز 

ادامه پیدا کرد.
در  الجبارین«  »قاصم  نام  به  گروهی 
به  راکتی  حمله  مسئولیت  بیانیه ای، 
عهده  بر  را  آمریکا  عین االسد  پایگاه 

گرفت.
که  است  آمده  گروه  این  بیانیه  در 
مجاهدان ما موفق شدند پایگاه شرارت 
آمریکا در غرب عراق موسوم به »عین 
االسد« را با تعدادی راکت هدف قرار 
اهداف  به  دقت  با  راکت ها  و  دهند 

تعیین شده اصابت کردند.
روزنامه »وال استریت ژورنال« گزارش 

ادامه راکت پرانی  ها به پایگاه های آمریکا در منطقه؛ 
گروه »قاصم الجبارین« مسئولیت حمالت را به عهده گرفت

 ۱۵( ژانویه   ۵ چهارشنبه  روز  داد 
همسو  شبه نظامی  گروه های  دی ماه( 
با جمهوری اسالمی برای سومین روز 
متوالی دست کم در سه حمله جداگانه 
پایگاه های آمریکا و نیروهای ائتالف را 
منابع گزارش  قرار دادند.برخی  هدف 
کاتیوشا  راکت  دادند دست کم هشت 
واقع در  نظامی »ویکتوریا«  پایگاه   به 

فرودگاه بغداد اصابت کرد.
شبه نظامیان در شرق سوریه به پایگاهی 
نیروهای  توسط  که  کردند  حمله 
دموکراتیک سوریه )مخالف رژیم بشار 
با  متحده  ایاالت  تحت حمایت  اسد( 
آمریکایی  مشاوران  از  حضور شماری 
اداره می شود. ائتالف در بیانیه ای اعالم 
کرد که این حمله تلفات جانی نداشت 
اما چندین راکت به داخل پایگاه اصابت 

کرد و خسارات جزیی به بار آورد.
در این بیانیه تٔاکید شده نیروهای ائتالف 
این  به  سرعت  به  اطالعاتی  اقدام  با 
حمالت پاسخ دادند و شش گلوله توپ به 
سمت مبدأ این حمالت که شبه نظامیان 
کردند. شلیک  مستقرند  آنجا  در 
آمده  ئتالف  ا نیروهای  بیانیه  در 
»گروه های شرور مورد حمایت ]رژیم[ 
منطقه  در  آنها  پایگاه های  به  ایران« 
دیرالزور در شرق سوریه شلیک کرده اند.

تحت  ائتالف  مستشاری  نیروهای 
رهبری آمریکا با »نیروهای دموکراتیک 
در  و  می کنند  همکاری  سوریه« 
»روستای سبز« هم حضور داشتند اما 

در مورد واکنش احتمالی آمریکایی ها 
به حمالت گروه های نیابتی در عراق 
گزارش یا بیانیه ای منتشر نشده است.
جونیور  برنان  دبلیو  جان  سرلشکر 
فرمانده ائتالف ضدداعش تحت رهبری 
»حمالت  این  که  داد  هشدار  آمریکا 
جدی  تهدیدی  کورکورانه  و  نادقیق 
برای جان شهروندان بی گناه غیرنظامی 

به شمار می رود.«
ائتالف  تاکید کرد که  برنان  سرلشکر 
همکار  نیروهای  و  خود  از  دفاع  حق 
به تعقیب  و  را محفوظ می دارد  خود 
هدف خود برای »تامین شکست پایدار 
داعش« ادامه می دهد. او گفت: »ائتالف 
ما همچنان شاهد تهدید نیروهایمان 
گروه های  توسط  سوریه  و  عراق  در 
شبه نظامی مورد حمایت ایران است.«

آمریکا  سیاسی  و  نظامی  مقام های 
بودند که در دومین  پیش بینی کرده 
سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  سالگرد 
تحرکات و حمالت شبه نظامیان متحد 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
منطقه علیه مراکز و پایگاه های آمریکا 
مقامات  حال  این  با  شود.  تشدید 
اینکه  از  محافظه کاری  با  واشنگتن 
این  پشت  اسالمی  جمهوری  بگویند 
حمالت قرار دارد خودداری می کنند. 
چنانکه جان کربی سخنگوی پنتاگون 
این  اینکه  با  اخیر  حمالت  از  پس 
حمالت با شعار مکتوب »انتقام« انجام 
اسنادی  »هنوز  است  گفته  می شود، 

این  مسئول  کسی  چه  که  نداریم 
حمالت است!«

بر اساس اعالم پنتاگون، ایاالت متحده 
حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و کمتر از 
مقام های  دارد.  هزار سرباز در سوریه 
شبه نظامیان  رهبران  و  ایران  رژیم 
نیروهای آمریکا را تهدید کردند که اگر 
از عراق خارج نشوند با ضربات مشابه 
رئیسی  ابراهیم  شد.  خواهند  روبرو 
از  دیگر  برخی  و  پمئپو  مایک  حتا 
سیاستمداران آمریکایی را به »قصاص« 

تهدید کرد!
جمهوریخواهان آمریکا دولت بایدن را 
متهم می کنند که به خاطر معامله با 
گروه های  حمالت  اسالمی  جمهوری 
پاسداران  سپاه  حمایت  مورد  نیابتی 
تا  می گیرد  نادیده  را  اسالمی  انقالب 

روند مذاکرات مختل نشود.

پرتاب راکت  توسط شبه نظامیان به مقرهای آمریکا از روی النچرهای دست ساز
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بیانیه شهبانو فرح 
پهلوی به مناسبت 

سالروز 17 دی 1314؛
امروز مردم جهان 
بیشتر از همیشه 

در کنار ایران 
و زنان ایرانی 

ایستاده اند
روزی  است؛  دی ماه  روز ۱۷  امروز 
که  ایران  زنان  آزادی  برای  مبارزه  که 
آغاز شده  انقالب مشروطیت  از  پیش 
بود به ثمر رسید، زن ایرانی به برکت 
درایت و دوراندیشی رضاشاه بزرگ به 
با  نهاد، و  تاریخ گام  صحنه اجتماع و 
و  سیاسی  برابر  حقوق  از  برخورداری 
اجتماعی در دوران پادشاهی شاهنشاه 
فقید محمدرضا شاه پهلوی، در پیشرفت 
و سازندگی و ترقی ایران سهمی بزرگ 
و سزاوار به عهده گرفت.  روز هفدهم 

دی ماه در گاهنامه سیاسی همه ایرانیان 
روزی جاویدان است.

است  دی ماه  هفدهم  روز  که   امروز 
من مثل همیشه در ایرانم؛ دیروز را در 
ایرانی  زنان  به  و  می گذارم  امروز  برابر 
همیشه  از  بیشتر  امروز  می اندیشم. 
مادران  به  ایرانم،  فرزندان  همه  مادر 
خاوران، مادران پارک الله، مادران آبان 
و همه مادران سوگواری می اندیشم که 
فرزندانشان در این چهار دهه تاریک به 
دست نیرو های ظلمت از پا درآمدند، به 

همه جوانانی می اندیشم که آرزویی جز 
سربلندی ایران نداشتند و در راه آزادی 

و رهایی جان باختند.
امروز مردم جهان بیشتر از همیشه 
در کنار ایران و زنان ایرانی ایستاده اند و 
صدای آنان را به گوش جهان می رسانند.

به امید آزادی ایران و پیروزی نور بر 
تاریکی.

فرح پهلوی
 ۷ شاهنشاهی-  دی ماه ۲۵۸۰   ۱۷

ژانویه ۲۰۲۲

=جاناتان مک داول منجم 
آمریکایی  اخترشناس  و 
مرکز نجوم دانشگاه هاروارد 
تخمین  و  کرده  محاسباتی 
دقیقه  موشک ۲7  این  زده 
بعد از پرتاب در حوالی جنوب 

استرالیا سقوط کرده است.
از  شماری  اینهمه  =با 
آخوندها در خطبه های نماز 
مختلف  ی  ها شهر جمعه 
ایران به تعریف و تمجید از 
ماهواره بر »سیمرغ«  پرتاب 
»پیام  را  آن  و  پرداختند 

اقتدار« دانستند!
ره بر  ماهوا موشک   =
بهمن 13۹8  در  نیز  »ظفر« 
خودباوری«  »نماد  بود  قرار 
هند  اقیانوس  در  ولی  باشد 

سقوط کرد.
می  نظا ر  نگا خبر =
خبرگزاری »فارس« در مورد 
»سیمرغ«  پرتاب  شکست 
کارشناسان  »برخی  نوشت: 
هوافضا معتقدند برای تزریق 
این مدار،  ماهواره در  موفق 
هفت  الاقل  سرعت  به  نیاز 
و  هزار  تا هفت  و 500  هزار 
برخی  است.  کیلومتر   550
کف این سرعت را هفت هزار 
و 550 کیلومتر می دانند. اگر 
این موضوع درست باشد، باز 
هم با ایراد پرتاب های قبلی 
فاز  در  که  هستیم  مواجه 
نهایی، سرعت به میزان الزم 

نمی رسد.«
موشک  پرتاب  می رسد  نظر  به 
جمهوری  »سیمرغ« توسط  ماهواره بر 
با  بار  پنجمین  برای  ایران  اسالمی 

شکست مواجه شده است.
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
مسلح جمهوری اسالمی پنجشنبه نهم 
دی ماه همزمان با دور هشتم مذاکرات 
اتمی وین اعالم کرد ماهواره بر »سیمرغ« 
حامل »سه محموله تحقیقاتی« را به فضا 

پرتاب کرده است.
ادعا  دفاع  وزارت  سخنگوی  یک 
عملکرد  پرتاب  این  »در  بود  کرده 
اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل 
ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت 
اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب 
حاکیست  گزارش ها  اما  محقق شد!« 
این پرتاب نیز با شکست مواجه شده 
زیرا بر اساس اطالعات ناسا و چند منبع 
دیگر هیچ پرتابه  جدیدی در مدار زمین 

قرار نگرفته است.
هنوز مشخص نیست که جمهوری 
نوع  چه  داشت  قصد  ایران  اسالمی 
مدار  در  را  تحقیقاتی  محموله های 

زمین قرار دهد!

پنجمین شکست »سیمرغ«؛ موشک و ماهواره هایش 
احتماالً در جنوب استرالیا سقوط کردند!

نشان می دهد  اقدامات  این   سابقه 
شکست  اسالمی  جمهوری  مقامات 
پروژه های موشکی و فضایی را انکار و 
یا الپوشانی می کنند و با لفاظی از به 
کار بردن عبارت  هایی که اشاره مستقیم 
به شکست این پروژه ها باشد خودداری 

می کنند.
وزیر  زارع پور  عیسی  نیز  اینبار 
ارتباطات جمهوری اسالمی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به 
اینکه »برای اولین بار بود همزمان سه 
ماهواره توسط ماهواره بر سیمرغ بهینه 
شده حمل می شد« نوشت: »جدایش 
تزریق  و  ماهواره بر  و دوم  اول  مرحله 
در  تحقیقاتی  محموله  سه  همزمان 
فاصله 4۷۰ کیلومتری از سطح زمین با 
موفقیت انجام شد« اما در ادامه نوشت 
»امیدوارم درس آموخته های این پرتاب 
تحقیقاتی، مسیر را برای تثبیت فناوری 
تزریق ماهواره به الیه لئو و دستیابی 
عملیاتی به فناوری پرتاب منظومه های 

ماهواره ای هموار کند.«
گفته می شود اهالی استان سیستان 
موشک  از  تکه هایی  بلوچستان  و 

»سیمرغ« را در بیابان ها پیدا کردند!
وزیر  زارع پور  عیسی  یادداشت  از 
ارتباطات جمهوری اسالمی می شود این 
ارزیابی را داشت که فاز سوم پروژه یعنی 
شکست  فضا  در  ماهواره ها  »تثبیت« 
خورده است. هرچند برخی کارشناسان 
و تحلیلگران می گویند موشک در میانه  

راه منفجر شد و سقوط کرد.
جاناتان مک داول منجم و اخترشناس 
آمریکایی مرکز نجوم دانشگاه هاروارد 
این  زده  تخمین  و  کرده  محاسباتی 
موشک ۲۷ دقیقه بعد از پرتاب در حوالی 

جنوب استرالیا سقوط کرده است.
در  آخوندها  از  شماری  اینهمه  با 
خطبه های نماز جمعه شهرهای مختلف 
پرتاب  از  تمجید  و  تعریف  به  ایران 
ماهواره بر »سیمرغ« پرداختند و آن را 
»پیام اقتدار« دانستند! آیت اهلل حسن 
امام  و  خامنه ای  علی  نماینده  عاملی 
»این  بود  کرده  ادعا  اردبیل  جمعه 
ماهواره هیچ ربطی به سالح های جنگی 
ندارد بلکه یک پروژه علمی و تحقیقاتی 
است اما فزون خواهی در دنیای معاصر 
به جایی رسیده که آمریکا آن را نیز 

برای ما روا  نمی بیند.«
موشک ماهواره بر »ظفر« نیز در بهمن 

۱3۹۸ قرار بود »نماد خودباوری« باشد 
ولی در اقیانوس هند سقوط کرد.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در واکنش به پرتاب ماهواره بر »سیمرغ« 
قابل   نگرانی  »یک  اقدام  این  گفت 
توجه در راستای گسترش سالح های 
»ناقض  را  آن  وی  است.  هسته ای« 

قطعنامه های شورای امنیت« دانست.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
افزود که ایاالت متحده همچنان نگران 
توسط  فضایی  پرتاب  ابزارهای  توسعه 
قابل   نگرانی  یک  این  و  است  ایران 
گسترش سالح های  راستای  در  تأمل 

هسته ای است.
خارجه  وزارت  رسانه ای  مقام  این 
آمریکا همچنین تٔاکید کرد که پرتاب 
قطعنامه ۲۲3۱  ناقض  ماهواره بر  این 
شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

وی افزود »ایاالت متحده همچنان از 
تمام ابزارهای منع گسترش تسلیحات 
برای  دارد  اختیار  در  که  هسته ای 
جلوگیری از پیشرفت بیشتر برنامه های 
موشکی ایران استفاده می کند و از دیگر 
کشورها می خواهد که به فعالیت های 
توسعه موشکی ایران رسیدگی کنند.«
مقامات جمهوری اسالمی می گویند 
اوج گیری  مسافت  افزایش  هدفشان 
برای  »سیمرغ«  ماهواره بر  موشک 
رساندن آن به 4۷۰ کیلومتری سطح 
این تالش  ادعا می کنند  و  بود  زمین 
اینجاست  نکته  اما  است.  بوده  موفق 
وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد  که 
اسالمی  جمهوری  ارتباطات  پیشین 
پس از پرتاب ناموفق ماهواره بر »ظفر« 
ادعا کرد تا  مدار ۵4۰ کیلومتری هم 
رسیده! به این ترتیب، در پرتاب اخیر 
حتا ارتفاعی که که ماهواره برهای قبلی 
رژیم طی کرده بودند نیز به دست نیامد.

نظامی  خبرنگار  بختیاری  مهدی 
خبرگزاری »فارس« در مورد شکست 
»برخی  نوشت:  »سیمرغ«  پرتاب 
برای  معتقدند  هوافضا  کارشناسان 
تزریق موفق ماهواره در این مدار، نیاز به 
سرعت الاقل هفت هزار و ۵۰۰ تا هفت 
هزار و ۵۵۰ کیلومتر است. برخی کف 
این سرعت را هفت هزار و ۵۵۰ کیلومتر 
می دانند. اگر این موضوع درست باشد، 
باز هم با ایراد پرتاب های قبلی مواجه 
به  سرعت  نهایی،  فاز  در  که  هستیم 

میزان الزم نمی رسد.«

=در دومین سالگرد کشته 
شدن فرمانده پیشین »سپاه 
در  خامنه ای  علی  قدس« 
دیدار با اعضای خانواده قاسم 
سلیمانی »مکتب سلیمانی« 
»سلیمانی  گفت  و  را ستود 
و  مّلی ترین  واحد  آِن  در 
. د بو ه  چهر  » ین ّمتی تر ا
=اسماعیل قاآنی جانشین 
گفت  در سخنانی  سلیمانی 
»خالصه راه و مکتب شهید 
آقا  که  است  این  سلیمانی 
را  خود  امام  را  ]خامنه ای[ 
بدانیم و سرباز امام باشیم!«

= ابراهیم رئیسی معروف 
به »قاضی مرگ«: باید متجاوز، 
قاتل و جنایتکار اصلی یعنی 
آمریکا  وقت  رئیس جمهور 
و  شود  قصاص  و  محاکمه 
حکم خدا در مورد او جاری 
شود. اگر ساز و کار محاکمه 
عادالنه ترامپ، پمپئو و دیگر 
دادگاه  یک  در  جنایتکاران 
جنایت  به  و  فراهم  عادالنه 
آنها رسیدگی شد و آنها به 
ننگین خود  اعمال  مجازات 
رسیدند فبها؛ اگر نشد شک 
نکنید دست انتقام از آستین 
آمد! خواهد  بیرون  امت 

قاسم سلیمانی فرمانده »سپاه قدس« 
شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقالب 
اطراف  در  دی ماه ۱3۹۸  اسالمی ۱3 
فرودگاه بغداد توسط پهپادهای آمریکایی 
به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

پیشین آمریکا کشته شد.
کشته  معتقدند  تحلیلگران  برخی 
سنگین ترین  شاید  سلیمانی  شدن 
جمهوری  کنون  تا  که  است  ضربه ای 
اسالمی ایران و البیگرانش از روزنه ای 
که فکرش را نمی کردند متحمل شده اند.

برگزاری مراسم دومین سالگرد کشته 
شدن سلیمانی دو سه روز قبل از تاریخ 
ترور او با سخنرانی ها و ویژه برنامه هایی 
سازمان های  و  حکومتی  نهادهای  در 
وابسته تقریباً در سراسر ایران آغاز شد. 
میانی  مدیران  و  بلندپایه  مقامات  از 
رژیم و انجمن های اسالمی و بسیج تا 
روزنامه های  و  حکومت  صداوسیمای 
و  وبسایت ها  و  اصولگرا  و  اصالح طلب 
خبرگزاری ها هرچه در چنته داشتند 
ریختند بیرون تا در دروغی بزرگ به 
گفته ی رهبر جمهوری اسالمی به دنیا 
بگویند »سلیمانی در آِن واحد ملّی ترین 

و اّمتی ترین« چهره بود!
با اینهمه علی خامنه ای ۱۱ دی ماه در 
دیدار با اعضای خانواده سلیمانی درباره 
»مکتب سلیمانی« که اسالمی و انقالبی 
است سخن پردازی کرد و گفت که او »با 
همه ی وجود به اسالم و انقالب و خدا و 

با امام بسته بود وفادار ماند.«
تکرار  با  اسالمی  جمهوری  رهبر 

»قاضی مرگ« ترامپ را به »قصاص« تهدید کرد؛
 زینب سلیمانی با »آیفون« آمریکایی در دومین سالگرد کشته شدن پدرش!

برای  سلیمانی  »شهید  که  این حرف 
ر  سردا ز  ا خطرناک تر  دشمنانش 
عجیب  توجیهی  در  است«  سلیمانی 
به  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  برای 
خروج  متحده،  ایاالت  دولت  دستور 
آمریکا از افغانستان و برنامه آن کشور 
لبنان  و وضعیت  از عراق  برای خروج 
و یمن را از اثرات »شهادت سلیمانی« 
خواند! خامنه ای سپس در سخنانی که 
با ادعاهای حکومت درباره عدم مداخله 
در کشورهای منطقه و ارتباط نداشتن 
آن با شبه نظامیان همخوانی ندارد گفت 
»جریان ضّداستکباری در منطقه، جریان 
سال  دو  از  امروز  منطقه،  در  مقاومت 
پیش، پُررونق تر و شاداب تر و امیدوارتر 
دارد حرکت می کند و کار می کند. در 
در  شدند،  زمینگیر  اینها  هم  سوریه 
سوریه هم هیچ امیدی برای آینده شان 
اینها برکات این خون عزیز و  نیست؛ 

خون مظلومانه است!«
»مکتب  حالی  در  خامنه ای  علی 
آنسوتر  که  می ستاید  را  سلیمانی« 
قاآنی جانشین سلیمانی در  اسماعیل 
سخنانی این مکتب را عین خامنه ای 
دانسته است! وی گفت »خالصه راه و 
مکتب شهید سلیمانی این است که آقا 
]خامنه ای[ را امام خود را بدانیم و سرباز 
امام باشیم!« قاآنی سپس با چاپلوسی 
کرد:  تٔاکید  سلیمانی  و  خودش  برای 
شهید  شدن  بزرگ  عامل  »مهمترین 
سلیمانی این بود که تابع محض حضرت 
آقا بود. می فهمید حرف آقا درست است 
و مسیری که حضرت آقا فرمودند درست 

است.«
تٔایید  ترتیب علی خامنه ای  این  به 
دستورات خودش  و تابعیت محض از 
خود را به »مکتب« تبدیل کرده و افتخار 
این اطاعت بی چون و چرا را به سلیمانی 
است!ایرج مسجدی عضو  داده  نسبت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سفیر 
نیز  عراق  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
می گوید »سلیمانی برای جبهه مقاومت 

قدرت بازدارندگی ایجاد کرد.«
مسجدی مدعی شد »بعد از کشته 
عراق  پارلمان  که  بود  سلیمانی  شدن 
تصویب  را  آمریکایی  نیروهای  خروج 
اساس  بر  آمریکایی ها  اگر  کرد… 
توافقات خارج شوند که چه بهتر ولی 
نشان  عکس العمل  نشوند،  خارج  اگر 
بپذیرند  نیستند  حاضر  و  می دهند 

باقی  عراق  در  آمریکایی  نیروهای  که 
خروج  بحث  االن  بنابراین  بمانند… 
نیروهای آمریکایی بطور جدی مطرح 
است و فکر می کنم که آنها خاک عراق 
را ترک خواهند کرد و اگر هم بخواهند 
به عنوان مستشار در عراق بمانند، این 
کار باید صد درصد با موافقت دولت عراق 

صورت بگیرد.«
دائم  سفیر  روانچی  تخت  مجید 
جمهوری اسالمی در سازمان ملل متحد 
در نامه ای به به رئیس دوره ای شورای 
امنیت سازمان ملل گفته »سلیمانی در 
مبارزه با تروریسم بین المللی نقش مهمی 
داشته« و خواسته این نهاد بین المللی 
آمریکا و اسرائیل را در ترور او مسئول 

بشناسد!
زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی 
پدرش  مراسم  در  او  حضور  که  هم 
»آیفون«  گوشی  مدل  جدیدترین  با 
اجتماعی  شبکه های  سوژه  آمریکایی 
شده در سخنانی ادعا کرد »زمان زیادی 
فرماندهان  انتقام  که  گذشت  نخواهد 
شهید را بگیریم!« وی نیز به عادت الف و 
گزاف مقامات جمهوری اسالمی و پدرش 
گفت: »عراق بزرگ و همه کشورهای 
منطقه از چنگ آمریکایی ها به زودی 

آزاد خواهد شد.«
ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« نیز در 
سخنانی در مصالی »خمینی« تهران 
از قافله ی »سردار« عقب نماند و گفت 
»مکتب قاسم سلیمانی با ترور و موشک 

از بین نمی رود می ماند و بقا می کند!«
خاطر  به  مرگ«  »قاضی  به  که  او 
کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت 
خورشیدی شهرت دارد و پیش از ریاست 
بر دولت سیزدهم و قوه مجریه نیز بر 
مسند ریاست قوه قضائیه نشسته بود، 
درباره محاکمه و قصاص ترامپ شعار داد 
و تٔاکید کرد: »در این جنایت هولناک که 
بر تمام امت اسالمی بسیار سخت و گران 
آمد، باید متجاوز، قاتل و جنایتکار اصلی 
یعنی رئیس جمهور وقت آمریکا محاکمه 
و قصاص شود و حکم خدا در مورد او 
محاکمه  کار  و  ساز  اگر  شود.  جاری 
عادالنه ترامپ، پمپئو و دیگر جنایتکاران 
در یک دادگاه عادالنه فراهم و به جنایت 
آنها رسیدگی شد و آنها به مجازات اعمال 
ننگین خود رسیدند فبها؛ اگر نشد شک 
نکنید دست انتقام از آستین امت بیرون 

خواهد آمد!«

تصویری از زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی در مراسم پدرش در جالی که 
جدیدترین گوشی »آیفون« آمریکایی در دست دارد سوژه شبکه های اجتماعی شده

پرتاب موشک  ماهواره بر سیمرغ در پایگاه فضایی »خمینی«

در  البرز  استان  =سپاه 
اطالعیه ای اعالم کرد علت 
یک  شلیک  انفجار  صدای 
است. بوده  آموزشی  راکت 
معاون  نایبی  =محسن 
استاندار  انتظامی  امنیتی 
ر  نفجا ا د  ر با  ن  ا تهر
شایعات  این  گفت  موشک 
شهر  « و  د  ر ا ند صحت 
است! آرامش  در  قدس« 

 ۱۵ چهارشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
یک  دست کم  صدای   ۱4۰۰ دی ماه 

حوالی  کرج  حومه  مهیب  انفجار 
قلعه   و  گرمدره  واوان،  وردآورد، 

حسن خان )شهر قدس( شنیده شد.
این  صدای  شدن  شنیده  از  پس 
سراسیمه  مناطق  آن  مردم  انفجار 
شبکه های  در  ریختند.  خیابان ها  به 
اجتماعی مطرح شده که صدای مهیب 
است. بوده  موشک  انفجار  به  مربوط 

استان  پاسداران  سپاه  بعد  ساعاتی 
علت  کرد  اعالم  اطالعیه ای  در  البرز 
راکت  یک  شلیک  انفجار  صدای 

آموزشی بوده است.
این  شلیک  آمده  اطالعیه  این  در 
راکت »مدیریت شده بود« که در یکی 
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های  از 
اسالمی انجام گرفته و موجب برخی 
فضای  در  شایعات  و  گمانه زنی ها 

مجازی شده است.
در این اطالعیه تٔاکید شده است که 
سابقه  به  مسبوق  تمرینات  »اینگونه 
توصیه  عزیز  هموطنان  به  و  بوده 
می شود به شایعات ساخته و پرداخته 
معاندین و دشمنان ملت ایران توجه و 

اعتنایی نکنند.«
امنیتی  معاون  نایبی  محسن 
انفجار  رد  با  تهران  استاندار  انتظامی 
صحت  شایعات  این  گفت  موشک 
ندارد و »شهر قدس« در آرامش است.

سپاه  موشکی  تٔاسیسات  بر  عالوه 
منطقه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
مربوطه، چندین زاغه مهمات نیز در 
شنیده  انفجار  که صدای  محدوده ای 

شده قرار دارد.
اوایل مهرماه تٔاسیسات موشک سازی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی متعلق 
به گروه صنعتی »همت« دچار انفجار 
پاسداران  سپاه  عمومی  روابط  شد. 
یک  که  کرد  ادعا  ارتباط  همین  در 
مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه دچار 
آتش سوزی شده و سه نفر از کارکنان 
بعد  یکروز  شدند.  سوختگی  دچار 
اعالم شد دو نفر از این کارکنان کشته 

و شماری مجروح شده آند.
ساخت  کارخانه  نیز  تیرماه  اوایل 
هدف  کرج  کردان  در  سانتریفیوژ 
از  پس  و  گرفت  قرار  پهپادی  حمله 
وابسته  وبسایت  شد.  تخریب  انفجار 
ادعا  ملی  امنیت  عالی  شورای   به 
خرابکاری  عملیات  این  بود  کرده 
است!  شده  »خنثی سازی«  که  بود 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اینهمه  با 
انرژی  بین المللی  آژانس  از  اصرار  به 
اتمی خواستند که این انفجارها را به 
عنوان خرابکاری محکوم کند که این 
خواست تا کنون مورد توجه این نهاد 

قرار نگرفته است.

صدای انفجار مهیب در 
حومه تهران؛ 

سپاه پاسداران 
کرج اعالم کرد: به 
شایعات معاندین 

توجه نکنید! 
راکت بود!

ویدئو
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آذر نفیسی نویسنده خواستار 
آزادی بکتاش آبتین شد

نویسنده  نفیسی  =آذر 
عرصه  در  ایرانی  مشهور 
یک  انتشار  با  جهانی، 
خواستار  توئیتری  پیام 
آبتین  بکتاش  آزادی فوری 
کانون  عضو  و  نویسنده 
شد  ایران  نویسندگان 
کرونا  به  ابتال  دلیل  به  که 
شرایط  در  بیمارستان  در 

نامناسبی قرار دارد.
آخرین  اساس  =بر 
اکبر  که  گزارش هایی 
هیئت  عضو  معصوم بیگی 
نویسندگان  کانون  دبیران 
منتشر کرده، طبق تشخیص 
 3 مدت  به  آبتین  پزشک، 
روز در کمای مصنوعی قرار 
گرفته ولی تا کنون تغییرات 
محسوس و چشمگیری در 

وضعیت او رخ نداده است.
آذر نفیسی نویسنده بین المللی ایران 
در پیام توئیتری خواستار آزادی فوری 
بکتاش آبتین نویسنده و برنده جایزه 
به  اکنون  که  آمریکا شد  قلم  انجمن 
دلیل وخامت حال جسمانی در کمای 

مصنوعی قرار گرفته است.
آذر نفیسی نویسنده ایرانی که با کتاب 
عرصه  در  تهران«  در  »لولیتاخوانی 
یک  انتشار  با  شد،  معرفی  جهانی 
فوری  آزادی  خواستار  توئیتری  پیام 
بکتاش آبتین نویسنده و عضو کانون 
دلیل  به  که  شده  ایران  نویسندگان 
ابتالی به کرونا در بیمارستان شرایط 

نامناسبی قرار دارد.
کمپین  جمع  به  که  نوشت  نفیسی 
شرط  و  بی قید  آزادی  درخواست 
آبتین برنده جایزه انجمن قلم آمریکا 

می پیوندد.
آذر نفیسی استاد دانشگاه و نویسنده 
کتاب »لولیتاخوانی در تهران« است. 
همین کتاب سبب معرفی وی در عرصه 

بین المللی شد.

که  گزارش هایی  آخرین  اساس  بر 
اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران 
کانون نویسندگان منتشر کرده، طبق 
تشخیص پزشک، آبتین به مدت 3 روز 
در کمای مصنوعی قرار گرفته ولی تا 
کنون تغییرات محسوس و چشمگیری 

در وضعیت او رخ نداده است.
بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو 
به شش  که  ایران  نویسندگان  کانون 
سال زندان محکوم شده، در پی ابتال 
مصنوعی  کمای  در  اکنون  کرونا  به 
است و انجمن قلم آمریکا برای آزادی 
او عریضه ای را خطاب به ابراهیم رئیسی  
رئیس جمهوری اسالمی تنظیم کرده 

است.
کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه 
۱۵ دی ماه با صدور بیانیه ای اعتراضی 
با عنوان »به قتل نویسندگان آزادیخواه 
پایان دهید«،  بار دیگر مسئولیت جان 
این نویسنده و دیگر نویسندگان زندانی 
را متوجه جمهوری اسالمی و نهادهای 

وابسته به آن دانست.
است  آمده  جمله  از  بیانیه  این  در 
به  آبتین  بکتاش  جسمانی  وضعیت 
دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به موقع 
همچنین  و  پزشکی  مراقبت های  به 
توسط  بیمارستان  به  دیرهنگام  اعزام 
مسئوالن زندان، به این مرحله »سخت 

نگران کننده« رسیده است.
نون  کا عضای  ا ز  ا بتین  آ بکتاش 
نشریه  انتشار  اتهام  به  نویسندگان 
داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در 
تدوین تاریخچه کانون نویسندگان، و 
شرکت در بزرگداشت محمد مختاری 
و جعفر پوینده از جانباختگان قتل های 
زنجیره ای به 3 سال و شش ماه زندان 

محکوم شده است.
دوران محکومیت او از مهرماه ۱3۹۹ 
در زندان اوین آغاز شد ولی در طول 
این مدت به دلیل شیوع گسترده  کرونا 
یکبار  بار که  دو  ایران،  زندان های  در 
فروردین  امسال بود، به کرونا مبتال شد 
و بار آخر با وضعیت جسمانی وخیم به 
بیمارستان منتقل گشت و اکنون برای 
داده  قرار  مصنوعی  ُکمای  در  درمان 

شده است.

پیام همدلی شهبانو فرح پهلوی به 
مناسبت درگذشت صدرالدین الهی

درگذشت  از  فراوان  اندوه  با 
الهی  صدرالدین  دکتر  شادروان 
علوم  دانشکده  پیشین  استاد 
روزنامه نگار  و  نویسنده  ارتباطات، 

برجسته آگاه شدم.
روزنامه نگار  و  نویسنده  این  فقدان 
همسر  به  قلب  ازصمیم  را  نامدار 
فرزندان  الهی،  عترت  گرامیش 

برومندش تسلیت می گویم.

روانش شاد و یادش پایدار
فرح پهلوی

۱۰ دی ۲۵۸۰ / 3۱ دسامبر ۲۰۲۱
آذر نفیسی نویسنده که با کتاب »لولیتاخوانی در تهران« در عرصه 

بین المللی به شهرت رسید

پیام همدلی شاهزاده رضا پهلوی به 
مناسبت درگذشت صدرالدین الهی

آقای  شدم  مطلع  فراوان  تأسف  با 
صدرالدین الهی، روزنامه نگار برجسته 

درگذشته اند.
وی یکی از پیشگامان و آموزگاران 
روزنامه نگاری نوین ایران بود و تا پایان 
آزادی  گرو  در  دل  گرانبهایش  عمر 

ایران داشت.
فقدان شادروان الهی را به خانواده و 
دوستان ایشان و جامعه روزنامه نگاری 

ایران تسلیت می گویم.

رضا پهلوی
۹ دی ۲۵۸۰ / 3۰ دسامبر ۲۰۲۱

بازنشر؛ اصالح انقالبی؛ پروین اعتصامی از 17 دی، کشف حجاب و 
آزادی زنان می گوید: مهر رخشان را نشاید گفت که نورانی نبود!

=برعکس هدف و تفکِر خواستاران 
جمهوری  در  حجاب  مدافعاِن  و 
در  به  و  حجاب«  »کشف  اسالمی، 
و  چادر  زیر  از  ایرانی  زن  آمدن 
چاقچور سیاِه قرون، بر بستر جنبش و 
درخواست  زنان پیشرو و آگاهی انجام 
از دوران قاجار به حرکت در  شد که 
آمده بود و رضاشاه کاری جز همراهی 
با آنها و پاسخ به مطالبه ی آنان نکرد. 
همان مطالبه ای که جمهوری  اسالمی 
پس از یک »انقالب« همچنان به آن 

بی اعتنایی می کند!
آن  روشنفکراِن  و  آگاه  =زناِن 
اندازه در سال 1314  به همان  دوران 
حجاب  نهادن  کنار  پذیرش  آماده ی 
سنتی و مذهبی بودند که زنان ناآگاه 
 57 انقالب  دوران  روشنفکراِن   و 
برای پذیرش حجاب  آمادگی خود را 
تحمیلی اعالم کرده و در برابر اقلیتی 
آگاه که علیه حجاب در روز 17 اسفند 
تظاهرات   )1۹7۹ مارس   8(  1357
را  آنها  و  ایستادند  قد  تمام  کردند، 
تمام  در  اینان  نامیدند.  »ضدانقالب« 
سال های بعد  نیز به توجیه »حجاب« 
این  با  فقط  می پردازند،  و  پرداخته 
که  برابر کشف حجاب  در  که  تفاوت 
به  از »باال« تحمیل شد،  آنان  به نظر 
از »پایین«  اختیاری«  تبلیِغ »حجاب 

ارتقاء تفکر یافته اند!
االهه بقراط - درباره »کشف حجاب« سخن بسیار 
رفته است. و البته هیچ تحریفگر سازمانیافته ای به 
ویژه درباره تاریخ معاصر ایران به اندازه دم و دستگاه 
عریض و طویل جمهوری اسالمی فعال نبوده است.

برخی  استدالل  چوبین  پای  با  گاه  که  تحریفی 
نیز همگام شده. مانند  »روشنفکران« و سیاسیون 
این »استدالل«: »کشف حجاب« از »باال« بود! تو 
گویی اساسا هیچ اصالحی از »پایین« هم امکان پذیر 
است! »پایین«  فقط می تواند انقالب بکند که کرد تا 
این بار نه تأمین حقوق زنان بلکه زیر پا نهادن آن و 
»تحمیل حجاب« از »باال« انجام شود! با این تفاوت 
مدافعاِن  و  خواستاران  تفکِر  و  هدف  برعکس  که 
و  حجاب«  »کشف  اسالمی،  جمهوری  در  حجاب 
به در آمدن زن ایرانی از زیر چادر و چاقچور سیاِه 
قرون، بر بستر جنبش و درخواست  زنان پیشرو و 
آگاهی انجام شد که از دوران قاجار به حرکت در 
آمده بود و در خود دربار با زنانی چون تاج السلطنه 
دختر ناصرالدین شاه و در جامعه با چهره هایی مانند 
قره العین و همه زنانی که برای آموزش و پرورش زنان 
و تأسیس مدارس دخترانه تالش می کردند بازتاب 
می یافت. زنانی که چادر و چاقچور و روبنده را درست 
مانند ایرج میرزا مانعی در راه رشد نیمی از جامعه 
می دانستند و رضاشاه نیز کاری جز همراهی با آنها 
و پاسخ به مطالبه ی آنان نکرد. همان مطالبه ای که 
جمهوری  اسالمی پس از یک »انقالب« همچنان به 

آن بی اعتنایی می کند!
کشف حجاب یک اقدام و اصالح انقالبی در یک 
جامعه سنتی و به شدت خرافی و مذهبی بود که 
به  رعیتی  و  ارباب  مناسبات  و  قاجاری  استبداد  از 
دوران  آن  روشنفکراِن  و  آگاه  زناِن  بود.  مانده  ارث 
به همان اندازه در سال ۱3۱4 آماده ی پذیرش کنار 
نهادن حجاب سنتی و مذهبی بودند که زنان ناآگاه 

و روشنفکراِن  دوران انقالب ۵۷ آمادگی خود را برای 
پذیرش حجاب تحمیلی اعالم کرده و در برابر اقلیتی 
آگاه که علیه حجاب در روز ۱۷ اسفند ۱3۵۷ )۸ 
مارس ۱۹۷۹( تظاهرات کردند، تمام قد ایستادند و 
آنها را »ضدانقالب« نامیدند. اینان در تمام سال های 
بعد  نیز، حتا تا به امروز، به توجیه »حجاب« پرداخته 
و می پردازند، فقط با این تفاوت که در برابر کشف 
حجاب که به نظر آنان از »باال« تحمیل شد، به تبلیِغ 
»حجاب اختیاری« از »پایین« ارتقاء تفکر یافته اند!

برابر همه تحریفاتی که صورت  این میان در  در 
می گیرد و همه توجیهات علیل که متاسفانه از سوی 
برخی زنان نیز علیه تاریخ و به در آمدن زنان از زیر 
از  انجام می شود، چه شاهدی گویاتر  حجاب سیاه 
زباِن شاعرانه ی زنی آگاه درباره کشف حجاب، که 
خود در همان دوران بسر می برد و از نزدیک با مسئله 
حجاب و موقعیت زنان در آن تاریخ درگیر بود: پروین 

اعتصامی…
)در ستایش ۱۷ دی ۱3۱4 روز آزادی زنان ایران 

از قید حجاب و چادر و چاقچور(

زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود
پیشه اش، جز تیره روزی و پریشانی نبود

زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشت
زن چه بود آن روزها، گر زآنکه زندانی نبود

کس چو زن اندر سیاهی قرن ها منزل نکرد
کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود

در عدالتخانه ی انصاف زن شاهد نداشت
در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود

دادخواهی های زن می ماند عمری بی جواب
آشکارا بود این بیداد، پنهانی نبود

بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک
در نهاد جمله گرگی بود، چوپانی نبود

از برای زن به میدان فراخ زندگی
سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود

نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند
این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود

زن کجا بافنده می شد، بی نخ و دوک هنر
خرمن و حاصل نبود، آنجا که دهقانی نبود

میوه های دکه ی دانش فراوان بود، لیک
بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود

در قفس می آرمید و در قفس می داد جان
در گلستان نام ازین مرغ گلستانی نبود

بهر زن تقلید تیه فتنه و چاه بالست
زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود

آب و رنگ از علم می بایست، شرط برتری
با زمرد یاره و لعل بدخشانی نبود

جلوه ی صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست
عزت از شایستگی بود از هوسرانی نبود

ارزش پوشانده کفش و جامه را ارزنده کرد
قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود

سادگی و پاکی و پرهیز یک یک گوهرند
گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبود

از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن
زیور و زر، پرده پوش عیب نادانی نبود

عیب ها را جامه ی پرهیز پوشانده ست و بس
جامه ی حجب و حیا بهتر ز عریانی نبود

زن، سبکساری نبیند تا گرانسنگ است و بس
پاک را آسیبی از آلوده دامانی نبود

زن چون گنجور است و عفت گنج و حرص و آز 
دزد

وای اگر آگه ز آیین نگهبانی نبود

اهرمن بر سفره ی تقوی نمی شد میهمان
زآنکه می دانست کآنجا جای مهمانی نبود

پا به راه راست باید داشت، کاندر راه کج
توشه ای و رهنوردی، جز پشیمانی نبود

چشم و دل را پرده می بایست اما از عفاف
چادر پوسیده، بنیاد مسلمانی نبود

خسروا، دست توانای تو، آسان کرد کار
ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود

شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای
ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود

باید این انوار را پروین به چشم عقل دید
مهر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود

*بازنشر از ۱۷ دی ۱3۹4؛ کیهان لندن

رضاشاه و همسر و دخترانش، 17 دی 1314
پروین اعتصامی و محمدرضاشاه پهلوی 
)ولیعهد(، کتابخانه دانشسرای عالی 1316
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و  فرمانده   ۲0 از  =بیش 
در  پاسداران  سپاه  سردار 
بخش های  دیگر  و  کابینه 
آزاد  مناطق  از جمله  دولت 
ری ها  ندا ستا ا و  تجاری 

منصوب شده اند.
روز  رئیسی  ابراهیم  دولت  هیئت 
چهارشنبه ۱۵ دی ۱4۰۰ سردار بهمن 
پاسداران  سپاه  فرمانده  مقدم  امیری 
استاندار  عنوان  به  را  اسالمی  انقالب 

کرمانشاه منصوب کرد.
پاسداران  سپاه  فرماندهان  و  سرداران 
انقالب اسالمی سهم قابل توجهی در 
دولت ابراهیم رئیسی دارند بطوری که 
بسیاری از تحلیلگران این روند را افتادن 
بی سر و صدای قوه مجریه به دست این 
نهاد نظامی غیرمتعارف می دانند. بیش 
از ۲۰ فرمانده و سردار سپاه پاسداران 
در کابینه و دیگر بخش های دولت از 
جمله مناطق آزاد تجاری و استانداری ها 

منصوب شده اند.
)قاضی  رئیسی  ابراهیم  دولت  هیئت 
مرگ( روز چهارشنبه ۱۵ دی ۱4۰۰ 
سردار بهمن امیری مقدم از فرماندهان 
به  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
استان  استاندار  هفدهمین  عنوان 

سپردن استان ها 
به فرماندهان 

سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 

ادامه دارد؛ سردار 
پاسدار بهمن 
امیری مقدم 

استاندار کرمانشاه 
شد

کرمانشاه منصوب کرد. هوشنگ بازوند 
پیش از این استاندار کرمانشاه بود که 
دوم مهرماه سال ۱3۹۶ توسط دولت 
روحانی در این سمت منصوب شده بود.

رسانه های داخلی از بهمن امیری مقدم 
به عنوان یکی از نیروهای بومی کرمانشاه 
نام برده اند که سابقه فعالیت در نیروی 
دبیری  دارد.  را  استان  این  انتظامی 
ستاد پشتیبانی جنگ در جنگ ایران و 
عراق، فرماندهی سپاه پاسداران کنگاور، 
استان  پاسداران  سپاه  ستاد  رئیس 
انتظامی  فرمانده  جانشین  کرمانشاه، 
استان خراسان رضوی، فرمانده انتظامی 
و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
خراسان  و  گیالن  استان های  مخدر 
رضوی و عضویت در شورای فرهنگی 
استان های کرمانشاه، گیالن و خراسان 
رضوی از سوابق پیشین سردار پاسدار 

بهمن امیری مقدم است.
انقالب  پاسداران  حضور مقامات سپاه 
اسالمی در بدنه دولت سیزدهم بسیار 
جمهوری  دولت های  دیگر  از  بیشتر 
وزیران  هیئت  در  است.  اسالمی 
وحیدی  احمد  رئیسی  ابراهیم  دولت 
راه  وزیر  قاسمی  رستم  کشور،  وزیر 
وزیر  ضرغامی  عزت اهلل  شهرسازی،  و 
اعضای سپاه  از  و گردشگری  فرهنگ 
پاسداران انقالب اسالمی هستند. حسین 

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز از 
نیروهای نزدیک به سردار قاسم سلیمانی 
است.  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  و 
محمد مخبر دزفولی که اکنون معاون 
مدیران  از  است  رئیسی  ابراهیم  اول 
مسعود  بوده.  پاسداران  سپاه  بهداری 
و  برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی 
بودجه نیز از فرماندهان پیشین سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است.
قتصادی  ا معاون  رضایی  محسن 
ابراهیم رئیسی و سعید محمد مشاور 
آزاد  مناطق  امور  در  رئیس جمهور 
تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر 
شورای  عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی از دیگر فرماندهان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هستند. حسن 
کاظمی قمی از فرماندهان پیشین سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نیز به عنوان 
امور  در  رئیسی  ابراهیم  ویژه  نماینده 

افغانستان تعیین شده است.
انتصاب سپاهیان پاسدار در مقام های 
استانی نیز بسیار چشمگیر است. بجز 
سردار پاسدار بهمن امیری مقدم که روز 
چهارشنبه به عنوان استاندار کرمانشاه 
منصوب شد، پیش از این زین العابدین 
رضوی خرم از فرماندهان سپاه استان های 
آذربایجان غربی و شرقی به استانداری 

آذربایجان شرقی منصوب شد.

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

سیدنی پواتیه اولین بازیگر 
سیاه پوست برنده اسکار درگذشت

اولین  پواتیه  =سیدنی 
اسکار  برنده  رنگین پوست 
برای بهترین بازیگر مرد، در 
باهاما  در  سالگی   ۹4 سن 

درگذشت.
سه   1۹67 سال  در  =او 
که  داشت  پرفروش  فیلم 
هنوز مورد توجه تماشاگران 
سینماست: »با عشق به آقا«، 
»در گرمای شب« و »حدس 
شام  برای  کسی  چه  بزن 
می آید«. این فیلم ها هر کدام 
به موضوع تبعیض نژادی از 

زوایای متفاوت می پردازند.
سیدنی پواتیه اولین بازیگر سیاه پوست 
برنده اسکار برای بهترین بازیگر نقش 

اول مرد، در ۹4 سالگی درگذشت.
سیدنی پواتیه اولین سیاه پوست برنده 
اسکار بهترین بازیگر مرد، در سن ۹4 

سالگی در باهاما درگذشت.
کلینت واتسون دبیر رسانه ای نخست 
وزیر باهاما روز جمعه ۷ ژانویه ۲۰۲۲ 
دیروز  عصر  پواتیه  که  کرد  تایید 

پنجشنبه ۶ ژانویه درگذشته است.
پواتیه فهرستی خیره کننده از افتخارات، 
آزادی  مدال  اسکار،  جایزه  جمله  از 
و  شوالیه  نشان  جمهوری،  ریاست  
را  سینما  در  یادماندنی  به  نقش های 
به عنوان میراث خود برجای گذاشته 

است.
پواتیه در سال ۱۹۲۷ در میامی از پدر 
و مادری کشاورز و باهامایی به دنیا آمد 
و در خانه ای روستایی بدون آب و برق 
و امکانات تا جوانی رشد یافت. در ۱۵ 
سالگی به فلوریدا نقل مکان کرد تا با 
تئاتر  در  که  او  کند.  زندگی  برادرش 
سیاه پوستان بازی می کرد خیلی زود 

مورد توجه قرار گرفت.
ُکند  روندی  اما  سینما  در  حضورش 
داشت. وی در یک درام ضدنژادپرستی 
به کارگردانی جوزف.ال. مانکویچ به اسم 
»راه خروجی نیست« در سال ۱۹۵۰ 
در نقش یک آمریکایی، آفریقایی تبار 
نژادپرستانه  تعصبات  علیه  همزمان 

موضع  گرفت.

در  بازی  برای  در سال ۱۹۵۸  پواتیه 
 »The Defiant Ones« فیلم 
به  بار  نخستین  برای  )ستیزه جویان( 
نامزد  سیاه پوست  بازیگر  یک  عنوان 
جایزه اسکار شد. داستان فیلم که پواتیه 
بازی  آن  در  کورتیس  تونی  کنار  در 
کرد، درباره محکومان به زنجیرکشیده 

و فراری بود.
جایزه  برنده  تیه  پوا بعد  سال   4
 Lilies of the« فیلم  برای  اسکار 
Field«)زنبق های مزرعه( شد. در این 
فیلم نقش هومر اسمیت هنرمندی را 
ایفا می کرد که یک کلیسای کوچک در 

دل صحرا می سازد.
پرفروش  فیلم  در سال ۱۹۶۷ سه  او 
داشت که هنوز مورد توجه تماشاگران 
»در  آقا«،  به  عشق  »با  سینماست: 
گرمای شب« و »حدس بزن چه کسی 
برای شام می آید«. این فیلم ها هر کدام 
زوایای  از  نژادی  تبعیض  موضوع  به 

متفاوت می پردازند.
نقش  در  آقا«  به  »با عشق  در  پواتیه 
یک معلم سیاه پوست در یک مدرسه 
لندن  کارگر  طبقه  در  سفیدپوستان 
بازی کرد.  همچنین در »حدس بزن 
چه کسی برای شام می آید« در مقابل 
کاترین هپبورن و اسپنسر تریسی به 
عنوان یک مرد سیاه پوست که عاشق 
زنی سفیدپوست )کاترین هاتون( شده 

ایفای نقش کرد.
این فیلم همزمان بود با پرونده بسیار 
که  ویرجینیا«  علیه  »الوینگ  مهم 
با  نژادی  بین  ازدواج  مخالف  قوانین 
تصمیم دیوان عالی ایاالت متحده لغو 
گرمای  »در  پیشرو  فیلم  در  او  شد. 
شب« تولید سال ۱۹۶۷ نیز در نقش 
نقش  ایفای  سیاه پوست  کارآگاه  یک 
کرد که درگیر تنش های نژادپرستانه 
است. این کارآگاه در جریان کار خود با 
موانع متعددی روبرو می شود و احساس 
می کند که کسی حاضر نیست با وی 
در انجام شغل اش همکاری کند. حتا 
برخی مدارکی که تحویل او می شود 
جعلی است. این فیلم برنده جایزه اسکار 

برای بهترین فیلم  شد.
مناسبت  به   ۲۰۱۷ آوریل  در  پواتیه 
پنجاهمین سالگرد همین فیلم، برای 
آخرین بار در انظار عمومی حاضر شد.

هتل کوبورگ وین؛ ژانویه ۲0۲۲

ف  نو لیا و ا ئیل  میخا =
نماینده روسیه در مذاکرات 
مذاکرات  »دور هشتم  وین: 
دیدارهای  قالب  در  وین 

غیررسمی ادامه می یابد«.
خی  بر ن  ا یر ا ر  د =
تحلیلگران می گویند »بعید 
است بدون مذاکره مستقیم 
توافقی  واشنگتن  و  تهران 

حاصل شود«.
ئیلی  ا سر ا ن  ا ظر نا =
هشدار دادند شکاف آمریکا 
و اسرائیل در مورد رژیم ایران 

همچنان بسیار زیاد است.
=دولت سیزدهم و وزارت 
نیز  هیچکاره  اش  خارجه  ی 
ظریف  و  روحانی  مانند  که 
رهبری  اوامر  مجری  فقط 
هستند  اسالمی  جمهوری 
درباره  گفتگو  برای  ناچارند 
و  شکی  مو ی  لیت ها فعا
خرابکاری های منطقه ای رژیم 
تهران  از  شبه نظامیانش  و 
و  بخواهند  تکلیف  تعیین 
در  تا کجا می توانند  ببینند 
»میدان« عقب نشینی کرده و 
با ادعای »دیپلماسی انقالبی« 
قهرمانانه«  »نرمش  به  تن 

بدهند.
مرحله دوم دور هشتم مذاکرات در 
حالی در هتل کوبورگ وین آغاز شده که 
به نظر می رسد بحث و جدل های اصلی 

پشت درهای بسته در جریان است.
خبرگزاری »ایرنا« در گزارشی اشاره 
می کند که »درز اطالعات به رسانه ها 
دوباره کاهش یافته است.« انریکه مورا 
هماهنگ کننده مذاکرات وین پس از 
نشست با نمایندگان جمهوری اسالمی 
ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام در 
هتل »کوبورگ« راهی هتل »ماریوت« 
شد. جایی که تیم مذاکره کننده آمریکا 

هتل  مقابل  درست  و  است  مستقر 
کوبورگ قرار دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان رسانه هایی 
آمد  و  رفت  کوبورگ  هتل  مقابل  که 
احتمال  دارند  نظر  زیر  را  هیات ها 
می دهند که انریکه مورا پیام هایی را میان 
جمهوری اسالمی و آمریکا رد و بدل 
کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی پیش از 
این به خبرنگاران گفته بود با نمایندگان 
آمریکا به صورت »مکتوب اما غیررسمی 

از طریق انریکه مورا« گفتگو می شود.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات وین که این روزها گفته می شود 
نمایندگان  بجای  عمل  در  که  اوست 
مشغول  وین  در  اسالمی  جمهوری 
تٔاکید  است  دیگر  طرفین  با  مذاکره 
می کند »دور هشتم مذاکرات وین در 
قالب دیدارهای غیررسمی ادامه می یابد.«

در ایران برخی تحلیلگران می گویند 
مستقیم  مذاکره  بدون  است  »بعید 
تهران و واشنگتن توافقی حاصل شود.« 
رسانه های  در  موضوع  این  همچنین 
که  می شود  مطرح  اسالمی  جمهوری 
از  استفاده  با  می کند  تالش  اسرائیل 
ابزارهای مختلف بر روند گفتگوها تٔاثیر 
را  اروپایی ها مواضع اسرائیل  بگذارد و 
دنبال می کنند. در همین ارتباط ایرنا 
می نویسد »اروپا به دنبال امتیازگیری 
مستقل از ایران است. خبرها از هماهنگی 
سه کشور اروپایی عضو برجام با اسرائیل 
حکایت دارد و گفته می شود که سفرها و 

مذاکرات مستمری میان دو طرف برای 
نتیجه  به  و  گفتگوها  روند  در  اخالل 

نرسیدن توافقات تشکیل شده است.«
در مقابل اما ناظران اسرائیلی هشدار 
داده اند شکاف آمریکا و اسرائیل در مورد 

رژیم ایران همچنان بسیار زیاد است.
ژنرال یاکوب ناگل مشاور امنیت ملی 
و  نتانیاهو  بنیامین  دولت  در  اسرائیل 
با  از دموکراسی ها«  بنیاد »دفاع  عضو 
اشاره به گفتگوهای اورشلیم و واشنگتن 
در مورد طیف گسترده ای از موضوعات 
تٔایید می کند که اختالف میان اسرائیل 
و آمریکا در مورد ایران بسیار زیاد است.
او با اشاره به اینکه اسرائیل موضع 
خود را روشن کرده و آزادی عمل در 
همه عرصه ها را حق خود می داند در 
گفتگو با »سندیکای خبری یهودیان« 
توافقی  گزینه  »بدترین  داد  توضیح 
است که طی آن به خاطر توقف توسعه 
هسته ای رژیم ایران تحریم ها برداشته 
»چنین  ناگل  ژنرال  گفته  به   » شود. 
توافقی همه چیز را به رژیم می دهد و 
ماستمالی کردن تمام ارتکابات رژیم در 
گذشته است و به رژیم ایران میلیاردها 
دالر برای ترمیم وضعیت خود و حمایت 

از تروریسم کمک می کند.«
ناگل در ادامه می گوید: »تیم بایدن 
فکر نمی کند جمهوری اسالمی به دلیل 
منع  )معاهده  ان پی تی  مداوم  نقض 
عدم  و  هسته ای(  تسلیحات  گسترش 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیازی به مجازات داشته باشد. آمریکا فکر 

مذاکرات وین »غیررسمی« دنبال می شود؟!  
  »نرمش قهرمانانه« بر سر »مسائل ناموسی« جمهوری اسالمی 

پشت درهای بسته؟!
نمی کند که نقض تمامی توافق هایی که 
امضا کرده، از جمله برجام باید عواقبی 
ناگل  باشد.«  داشته  ایران  رژیم  برای 
هشدار داد که »ایاالت متحده می خواهد 
به هر قیمتی از یک تصویر ساختگی 
پیشرفت در توافق دیپلماتیک محافظت 
کند«. او افزود: »اگر توافقی حاصل شود 

احتماالً بسیار بد خواهد بود.«
از اصلی ترین موانع برای معامله در 
وین میان جمهوری اسالمی و غربی ها 
مسائل موشکی و منطقه ای و به قول 
علی خامنه ای »مسائل ناموسی انقالب« 
است که نمایندگان جمهوری اسالمی 
در مذاکرات مجوز چانه زنی بر سر آنها 

را هنوز از تهران نگرفته اند.
از اواسط سال ۱3۹۷ پس از خروج 
آمریکا از برجام آن زمان که دولت حسن 
بود و بحث »برجام  روحانی روی کار 
پالس« یا »احیای برجام« مطرح شد، 
قاسم سلیمانی فرمانده »سپاه قدس« در 
یک سخنرانی هشدار داد »برجام ۲ و 3 
برای خشکاندن جریان های ناب اسالمی 
است، دشمن معتقد است چشمه باید 

خشکانده شود.«
با متهم کردن  جریان »والیتمدار« 
عباس  و  ظریف  محمدجواد  تیم 
عراقچی به »سازشکاری« و »تسلیم« 
تیم  بودند  امیدوار  وین  مذاکرات  در 
باقری   علی  و  امیرعبداللهیان  حسین 
مقاومت«  »دیپلمات های  به  که  کنی 
مشهورند »انقالبی« عمل کرده و آمریکا 
را مجبور کنند که همه تحریم ها لغو 
شود و آنها  دست پُر به تهران برگردند! 
اما در عمل بعد از دو دور مذاکره تیم 
همان  به  نیز  مرگ«  »قاضی  دولت 
»تدبیر  دولت  تیم  که  رسید  نقطه ای 
و امید« رسیده بود! دولت سیزدهم و 
که  نیز  هیچکاره  اش  خارجه  ی  وزارت 
مجری  فقط  ظریف  و  روحانی  مانند 
اوامر رهبری جمهوری اسالمی هستند 
ناچارند برای گفتگو درباره فعالیت های 
موشکی و خرابکاری های منطقه ای رژیم 
و شبه نظامیانش از تهران تعیین تکلیف 
بخواهند و ببینند تا کجا می توانند در 
»میدان« عقب نشینی کرده و با ادعای 
»نرمش  به  تن  انقالبی«  »دیپلماسی 

قهرمانانه« بدهند.

یعقوب علی نظری فرمانده »سپاه امام 
رضا« به عنوان استاندار خراسان رضوی 
از  نیز  سودجانی  حیدری  غالمرضا  و 
سوی هیئت دولت به  عنوان استاندار 
چهار محال و بختیاری منصوب شدند. 
سودجانی فرمانده پیشین سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در استان های اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری و معاون امور 

استان های سازمان پدافند بوده است.
بوشهر،  استاندار  محمدی زاده  احمد 
خوزستان،  استاندار  خلیلیان  صادق 
و  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی 
از  نیز  لرستان  استاندار  زیویار  فرهاد 
جمله نیروهای سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی هستند.
کیهان لندن پیش از این در گزارشی 
پاسداران  سپاه  نیروهای  حضور  به 
انقالب اسالمی در دولت »قاضی مرگ« 
پرداخته و نوشته بود که »سهم ویژه 
و گسترده ی سپاهیان پاسدار در دولت 
سیزدهم بیانگر این است که این نهاد 
بدون  ایدئولوژیک  موازی  و  نامتعارف 
هشدار  آن  درباره  که  »کودتا«یی 
دست  به  نیز  را  دولت  می شد،  داده 
کنار  در  آرایشی  چنین  است.  گرفته 
حضور محمدباقر قالیباف سردار سپاه 
اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  در 
یکی  اژه ای  محسن  غالمحسین  و 
قضایی،  مهره های  سرکوبگرترین  از 
نشانگر  قضاییه  قوه  رئیس  عنوان  به 
در  خامنه ای  علی  کنونی  »تدبیر« 

آرایش نیروهاست.«
در این گزارش تأکید شده بود که »علی 
خامنه ای می خواهد از سه ُکنجی که 
تحریم ها نظام را در آن قرار داده خارج 
در  عقب نشینی  ظاهرا  بدون  اما  شود 
پشت میز مذاکره که استیصال و ناچاری 
ارزیابی شود. در نتیجه از یکسو ادعای 
»عجله نداشتن برای مذاکره« را تبلیغ 
می کند و از سوی دیگر نیاز دارد فضای 
کشور را آرام و بدون بحران نشان دهد. به 
گمان وی، یکدست شدن قوا با نیروهایی 
که از او بیشترین حرف شنوی را دارند، 
مدیریت داخلی کشور را برای رسیدن 

به این هدف آسان می کند.«

سیدنی پواتیه
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۱۷ ادامه در صفحه

محکومیت 
جمهوری اسالمی 
به پرداخت 107 

میلیون دالر 
غرامت به خانواده 

شش تن از 
قربانیان هواپیمای 

اوکراینی
وکیل  آرنولد  =مارک 
ده های  نوا خا ز  ا شماری 
قربانیان پرواز پی اس75۲ در 
بیانیه ای اعالم کرد که دادگاه 
برای اجرای این حکم به دنبال 
توقیف دارایی های جمهوری 
اسالمی ایران در کانادا و سایر 

نقاط است.
توسط  پرونده  ین  =ا
شاهین مقدم، مهرزاد زارعی 
و علی گرجی تشکیل شده 
است. گفته شده برخی دیگر 
از شاکیان این پرونده به دلیل 
نگرانی از انتقامجویی از سوی 
رژیم ایران نام خود را فاش 

نکرده اند.
سرنگونی  سالگرد  دومین  آستانه  در 
ین  ا کر و ا « ی  فر مسا ی  پیما ا هو
اینترنشنال« توسط موشک های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دادگاهی در 
به  را  اسالمی  جمهوری  کانادا  انتاریو 
پرداخت  به  این جنایت  ارتکاب  دلیل 
۱۰۷ میلیون دالر غرامت محکوم کرد.

این حکم به دنبال شکایت خانواده شش 
تن از قربانیان »پرواز ۷۵۲« در دادگاه 

صادر شده است.
آرنولد  مارک  »گاردین«  گزارش  به 
وکیل شماری از خانواده های قربانیان 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  پرواز  این 
»اعضای خانواده شش تن از جانباختگان 
حکم  آنان  برای   انتاریو  دادگاه  که 
همسر،  کرده،  صادره  غرامت  دریافت 
خواهرزاده ها  فرزندان،  برادر،  و  خواهر 
و برادرزاده هایشان را در پرواز ۷۵۲ از 
دست داده اند. آنها یک دادخواهی مدنی 
سایر  و  ایران  اسالمی  علیه جمهوری 
مقاماتی که به باور آنها در این رویداد 

مقصر بوده اند، تنظیم کرده بودند.«
برای  دادگاه  آرنولد،  مارک  گفته ی  به 
توقیف  دنبال  به  حکم  این  اجرای 
دارایی های جمهوری اسالمی ایران در 
کانادا و سایر نقاط است. او همچنین 

در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  گفت 
کشورهای دیگر تانکرهای نفتی دارد و 
تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را 
می تواند برای پرداخت بدهی خانواده ها 
به دست آورد.ین پرونده توسط شاهین 
گرجی  علی  و  زارعی  مهرزاد  مقدم، 
تشکیل شده است. گفته شده بود برخی 
دلیل  به  پرونده  این  شاکیان  از  دیگر 
نگرانی از انتقامجویی از سوی رژیم ایران 

نام خود را فاش نکرده اند.
در حکمی که دادگاه کانادا صادر کرده 
مبلغ غرامت معادل ۱۰۷ میلیون دالر 
کانادا )۷4 میلیون و ۹۰۰ هزار یورو( به 
عالوه هزینه های دادرسی و بهره ی آن 
قاضی  بلوبابا  است.ادوارد  شده  تعیین 
دادگاه عالی انتاریو این حکم را در تاریخ 
3۱ دسامبر )۱۰ دی ماه( صادر کرد اما 
خبرش دوشنبه توسط آرنولد اعالم شد.

قاضی بوبابا پیشتر در ماه مه سال گذشته 
میالدی این حادثه را »عمدی« خوانده و 
گفته بود: »با ارزیابی احتماالت دریافتم 
که حمالت موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی 
بوده و بطور مستقیم عامل مرگ تمام 

سرنشینان هواپیما بوده است.«
ارزیابی هایش  نتیجه  بر  تأکید  با  وی 
مبنی بر اینکه »در زمان حادثه هیچگونه 
درگیری مسلحانه در منطقه در جریان 
نبوده«، همچنین این جنایت رژیم ایران 

را یک »اقدام تروریستی« خوانده بود.
امنیت  شورای  دبیر  دانیلوف  اولکسی 
ملی اوکراین ۲۸ فروردین ۱4۰۰ گفته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  بود 
مسافربری  هواپیمای  به  »عمدی« 
»اوکراین اینترنشنال« شلیک کرده و 
آن را ساقط نموده است تا از »افزایش 
آمریکا  و  ایران  بین  منطقه ای  تنش 

جلوگیری کند.«
روز  ساعت ۰۱:۲۰  اسالمی  جمهوری 
موشکی  حمله  به  اقدام   ۹۸ دی   ۱۸
علیه منافع آمریکا در پایگاه عین االسد 
در عراق کرد. این حمله در همان ساعتی 
صورت گرفت که پنج روز پیش از آن 
قاسم سلیمانی در ۱3 دی ماه در حمله 
پهپادی آمریکا در بغداد کشته شده بود. 
اگرچه آمریکا و عراق در جریان »انتقام« 

جمهوری اسالمی قرار گرفته بودند و 
پایگاه عین االسد نیز تخلیه شده بود، 
اما چهار ساعت بعد از موشک پرانی به 
عین االسد، پدافند سپاه پاسداران انقالب 
هواپیمای  یک  موشک  دو  با  اسالمی 
با ۱۷۶ مسافر  را  اوکراینی  مسافربری 
آنها  همه  که  داد  قرار  و خدمه هدف 

کشته شدند.
ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بعد از سه روز الپوشانی و دروغ سرانجام 
در بیانیه ای اعتراف کرد که پدافند سپاه 
هواپیما  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
شلیک کرده  است. این بیانیه فاجعه ای 
را که بر فراز پایتخت ایران روی داد، 
معلول »خطای انسانی« و »غیرعمد« 
قلمداد کرد. اما جمهوری اسالمی پس 
از آن حاضر نشد جعبه  های سیاه را به 
اوکراین )کشور هواپیمای ساقط شده( 
یا کانادا )که بیشتر جانباختگان تبعه 
آن بوده اند( یا آمریکا )کشور سازنده ی 
بوئینگ( و یا کشور ثالث مانند فرانسه 
که امکانات بازخوانی  اطالعات جعبه 
سیاه را دارند، تحویل بدهند. خود ایران 
اطالعات  بررسی  به  مربوط  تجهیزات 

جعبه سیاه را ندارد.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اینکه 
مسئولیت شلیک به این هواپیما را به 
عهده گرفته اما چرا جمهوری اسالمی 
خودداری  سیاه  جعبه  های  تحویل  از 
تالش  که  است  پرسشی  می  کند، 
اثبات ادعای  به  یافتن پاسخ آن  برای 
»غیرعمد« یا »عمدی« بودن آن کمک 
اعترافات  خواهد کرد. شواهد عینی و 
از  پس  اسالمی  جمهوری  مقامات 
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری 
که کیهان لندن در گزارش های مختلف 
به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است، 
نشان می دهد که این فاجعه را می توان 
یک »جنایت جنگی« دانست. مقامات 
رژیم ایران برای توجیه »خطای انسانی« 
و »غیرعمدی« بودن شلیک موشکی به 
تکرار گفته اند در آن ساعات »شرایط 
جنگی« بوده است! با اینهمه پروازهای 
عادی و غیرنظامی بر فراز کشور را ممنوع 

اعالم نکرده بودند!

از شرکت های  =تعدادی 
در  که  یران  ا نی  کشتیرا
ی  کت ها شر ست  فهر
در  ثبت شده اند  خصوصی 
خت  سو ق  چا قا ت  عملیا
انقالب  پاسداران  سپاه  با 

اسالمی همکاری دارند.
شاهد  که  =دریانوردانی 
در  ایران  از  سوخت  قاچاق 
خلیج فارس بودند می گویند 
سوخت  حامل  نفتکش های 
از آب های سرزمینی  خارج 
لنگر  عربی  متحده  امارات 
به  سپس  و  ند  ز ا ند می ا
کشتی ها  جداگانه،  صورت 
به  کوچکتر  قایق های  و 
و  نزدیک می شوند  نفتکش 

مخازن شان را پر می کنند.
=سوخت قاچاق از ایران 
با  بین المللی  بازارهای  به 
می شود  صادر  جعلی  مبدأ 
تا وانمود کنند محموله ها از 

عراق یا امارات آمده است.
سوم  پست«  »واشنگتن  روزنامه 
ژانویه )۱3 دی ماه( به قاچاق عظیم انواع 
سوخت و محموله های نفتی توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و عوامل وابسته 
به این نهاد نظامی از ایران به کشورهای 

چین، سومالی و یمن پرداخته است.
در این گزارش تٔاکید شده تعدادی 
که  ایران  کشتیرانی  شرکت های  از 
خصوصی  شرکت های  فهرست  در 
ثبت شده اند در عملیات قاچاق سوخت 

گزارش »واشنگتن پست« درباره شبکه مخفی قاچاق 
محموله های سوخت توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی

با سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری 
دارند.

و  نقل  می نویسد  پست  واشنگتن  
انتقاالت محموله های نفتی قاچاق برای 
فرار از شناسایی آنها توسط گشت های 
دریایی یا گاردهای ساحلی معموالً در 
شب انجام می شود. به گفته دریانوردانی 
در  ایران  از  قاچاق سوخت  که شاهد 
خلیج فارس بودند نفتکش های حامل 
سرزمینی  آب های  از  خارج  سوخت 
امارات متحده عربی لنگر می اندازند و 
سپس به صورت جداگانه، کشتی ها و 
قایق های کوچکتر به نفتکش نزدیک 
می شوند و مخازن شان را پر می کنند. 
نفتی  محموله های  انتقال  روش  این 
گاهی از یک نفتکش 4 تا ۵ روز زمان 

می برد.
کشتی های  این  ناخدای  یا  ملوانان 
محموله ها  این  قاچاق  برای  کوچک 

دالر  هزار  تا ۵۰  هزار  بین ۱۰  گاهی 
رشوه می گیرند.

سوخت قاچاق از ایران به بازارهای 
بین المللی با مبدأ جعلی صادر می شود 
یا  عراق  از  محموله ها  کنند  وانمود  تا 

امارات آمده است.
قاچاق سوخت توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به حدی است که در 
بعضی مواقع حتا فعالیت »قاچاقچیان 
مستقل« و غیروابسته به حکومت  ها را 

مختل می کند!
دانشکده  استاد  کریگ  آندریاس 
مطالعات امنیتی در کینگزکالج لندن 
می گوید »سپاه پاسداران نهادی بسیار 
فاسد است و اگر به میزان قاچاق ساالنه 
می شویم  متوجه  کنیم  نگاه  ایران  از 
صحبت  بشکه  میلیون ها  درباره  که 

می کنیم.«
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  در 
در  فردی  بازداشت  از   ۱3۹۸ دی ماه 
رابطه با پرونده قاچاق سوخت خبر داد 
و او را »سرباند اصلی قاچاق سوخت« 
مدیر  پروین  هومن  فرد  این  خواند. 
که  بود  جهان«  آبی  »پرنده  شرکت 
امرداد سال ۱3۸۹ به عنوان »کارآفرین 
نمونه کشور« گزینش شد و از دست 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت 

تقدیرنامه دریافت کرد.
اظهارات محمود احمدی نژاد در تیرماه 
۱3۹۰ در مورد »برادران قاچاقچی« در 
»همایش راهبردهای نوین در پیشگیری 
و مبارزه با قاچاق کاالو ارز« اشاره به 
پاسداران  فعالیت های غیرقانونی سپاه 
انقالب اسالمی از اسکله های غیرمجاز 
سوی  از  تندی  واکنش  با  که  داشت 
و  موازی  نظامی  نهاد  این  فرماندهان 

نامتعارف روبرو شد.

هتل کوبورگ یکی از محل اصلی مذاکرات اتمی در وین

=بعد از بربوک وزیر خارجه 
غربی،  مقام  چند  و  آلمان 
ژان ایو لودریان وزیر خارجه 
که  داد  هشدار  نیز  فرانسه 
فرصت برای جمهوری اسالمی 

رو به پایان است.
نوف:  لیا و ا ئیل  =میخا
درباره  هدفمندی  مذاکرات 
مسائل  دشوارترین  از  یکی 
در دستور کار مذاکرات وین 

)بدون ایران( داشتیم.
جمعه  ائمه  ایران  =در 
نسبت  نماز  خطبه های  در 
نمایندگان  عقب نشینی  به 
جمهوری اسالمی در وین که 
مقاومت«  »دیپلمات های  به 
مشهور بودند هشدار داده اند.

سمنان:  جمعه  =امام 
»حفظ اقتدار کشور مهم ترین 
موضوع در مذاکرات است و 
انتظار می رود مذاکره کنندگان 
روند  و  یادداشت ها  از  ارشد 
موجود مطلع و نباید همه چیز 

محرمانه باشد«.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
در  »پیشرفت هایی  اینکه  به  اشاره  با 
است«   شده  حاصل  اتمی  مذاکرات 
می گوید امکان رسیدن به توافق اتمی 
با جمهوری اسالمی وجود دارد اما در 
عین حال هشدار داد که »فرصت رو به 

پایان است.«
پیش از این آنالنا بربوک وزیر خارجه 
اینکه جمهوری  به  اشاره  با  نیز  آلمان 
اتمی  مذاکرات  جریان  در  اسالمی 
»اعتمادهای زیادی را از بین برده است« 
مرحله ای  وارد  »مذاکرات  داد  هشدار 

تعیین کننده شده است.«
در دور هشتم مذاکرات اتمی چوی 
کره  خارجه  وزیر  معاون  کان  جانگ 
جنوبی که به شهر وین سفر کرده با علی 
باقری  کنی معاون وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی دیدار و گفتگو کرد. پیش از این 
دیدار عنوان شده بود او قرار است در این 
سفر در مورد آزاد ساختن پول های بلوکه 
شده ایران در بانک های کره ای صحبت 

کند با این حال نتیجه این گفتگو هنوز 
جمهوری  مقامات  و  نیست  مشخص 
اسالمی و رسانه های حکومتی در مورد 

آن به تناقض گویی مشغول هستند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی خبر از 
»موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری 
پول های بلوکه شده ایران« داده اما در 
متن گزارش آمده معاون وزیر خارجه کره 
جنوبی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 
احیای برجام به زودی به نتیجه برسند 
آزادسازی  بودند  موافق  طرف  »دو  و 
پول های  بلوکه  شده ایران ]در بانک های 

کره  جنوبی[ باید فورا انجام شود.«
از سوی دیگر، باقری  کنی به کره ای ها 
گفته »فارغ از نتایج گفتگوها در وین، 
دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی 
و  است  ایران  بلوکه شده  پول های 
نمی تواند  آمریکا  یکجانبه  تحریم های 
بدهی ها  پرداخت  عدم  برای  توجیهی 
به ایران باشد.«او همچنین تٔاکید کرده 
»خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه 
کره جنوبی از بازپرداخت بدهی های خود 
به ایران، نقطه ای تیره در تاریخ روابط دو 
کشور خواهد بود و سئول باید هرچه 
سریع تر نسبت به آزادسازی منابع ایران 

اقدام نماید.«
اینهمه در حالیست که سئول بدون 
موافقت آمریکا نمی تواند پول های بلوکه 
شده ایران را آزاد کند مگر برای مصارف 
انساندوستانه و خرید کاال و مواد غذایی 
و دارویی تا پول نقد به دست رژیم ایران 
نرسد که آن را برای پر کردن جیب خود و 
برنامه های تسلیحاتی و خرابکارانه مصرف 
کند.در وین نمایندگان آمریکا، روسیه، 

حضور  با  اروپایی  کشور  سه  و  چین 
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام روز پنجشنبه با یکدیگر 
دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار درباره 
مسائل دشوار و مشکالت در مذاکرات 
اولیانوف  میخائیل  است.  شده  گفتگو 
نماینده روسیه در مذاکرات با اشاره به این 
نشست می گوید »ما مذاکرات هدفمندی 
در  مسائل  دشوارترین  از  یکی  درباره 
دستور کار مذاکرات وین داشتیم.« به 
گفته ی اولیانوف، نمایندگان جمهوری 
اسالمی در این نشست که درباره »یکی 
از دشوارترین مسائل« این مذاکرات بوده، 

حضور نداشتند!
در  جمعه  امامان  اغلب  ایران  در 
درباره  دی  امروز ۱۷   نماز  خطبه های 
مذاکرات اتمی وین صحبت کردند. امام 
جمعه سمنان هشدار داده »حفظ اقتدار 
مذاکرات  در  موضوع  مهم ترین  کشور 
است و انتظار می رود مذاکره کنندگان 
ارشد از یادداشت ها و روند موجود مطلع 
و نباید همه چیز محرمانه باشد.«احمد 
علم الهدی امام جمعه مشهد نیز گفته 
از عزیزانی که با یک دنیا ایمان و اعتقاد 
در مذاکرات با اروپا و جریان های غربی 
بحث می کنند، می خواهیم برای »کاهش 
هزینه مقاومت« مذاکره کنند نه اینکه 
بخواهند دشمن ستیزی را از بین ببرند!

به نظر می رسد این اظهارات واکنشی 
دیپلمات های  عقب نشینی  احتمال  به 
جمهوری اسالمی در مورد مسائل اتمی 
و موشکی است که چند روزیست بطور 
غیررسمی زمزمه هایی در مورد آن به 

گوش می رسد.

مذاکرات در وین بر سر »دشوارترین مسائل مذاکرات« 
بدون حضور نمایندگان جمهوری اسالمی!

به   بامداد 18 دی 13۹8  اینترنشنال  اوکراین  هواپیمایی  پرواز »پی اس 75۲« 
فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک 
پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند

شرکت  کارشناس  باکمن  میشل 
»لوید  دریایی  امنیت  اطالعات 
در   1400 شهریور  اواسط  لیست« 
جمهوری  بود  گفته  مصاحبه  یک 
دارد  دریایی  مخفی  ناوگان  اسالمی 
و تانکرها با خاموش کردن »سیستم 
موقعیت  یاب« نفت را به نفتکش های 

کوچکتر منتقل می کنند

سفیر مراکش در ایران که مأموریت اش 
روز چهاردهم دسامبر ۲۰۲۱ به پایان 
رسیده بود، بدون آنکه جانشینی برای او 
تعیین شود، این هفته تهران را ترک کرد.
»المغرب  خبری  پایگاه  نوشته  به 
به کلی قطع  روابط دو کشور  الیوم«، 
شده و بعد از حسن حامی که تهران 
را ترک گفته، مراکش سفیر دیگری در 

تهران نخواهد داشت.
اختالف میان مراکش و رژیم جمهوری 
اسالمی به نوشته این خبرگزاری به سه 
سال ۱3۹۷  اردیبهشت  و  پیش  سال 
بوریطه  ناصر  آنزمان  در  می  گردد.  باز 
وزیر امور خارجه مراکش از قطع روابط 
جمهوری  با  کشور  آن  دیپلماتیک 
اسالمی ایران به دلیل حمایت نظامی 
و تسلیحاتی حزب اهلل لبنان از »جبهه 

پولیساریو« خبر داده بود.
نام  به  شخصی  بود:  گفته  بوریطه 
سفارت  فرهنگی  رایزن  موسوی  امیر 
جمهوری اسالمی از »جبهه پولیساریو« 

حمایت می کند.
این  ظاهرا  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اتهام را نپذیرفته و از مراکش برای ادامه 

روابط دعوت کرده است.
مراکش همزمان به مأموریت سفیر 
خود در الجزایر نیز بدون معرفی سفیر 

جدید پایان داده است.
»جنبش  یا  پولیساریو«  »جبهه 
استقالل  طلب صحرای غربی« سازمانی 
استقالل  برای  که  است  شبه  نظامی 
منطقه صحرای غربی مبارزه می کند. این 
منطقه بین موریتانی و مراکش واقع شده 

و تا سال ۱۹۷۵ مستعمره اسپانیا بود.

مراکش بار دیگر روابط خود را با رژیم ایران قطع کرد

»جبهه پولیساریو« مبارزات خود را 
از سال ۱۹۷3 میالدی به عنوان یک 
گروه مقاومت علیه استعمار اسپانیا و 
برای استقالل صحرای غربی آغاز کرد. 
پولیساریو پس از خروج اسپانیا در سال 
۱۹۷۶ با تقسیم صحرای غربی میان دو 
کشور موریتانی و مراکش مخالفت کرد.

و  موریتانی  میان  صلح  قرارداد 
جنگ  به   ۱۹۷۹ سال  در  پولیساریو 
میان این دو خاتمه داد. در این میان 
از  بزرگی  مراکش بخش  آنکه  از  پس 
خود  را ضمیمه خاک  غربی  صحرای 
کرد، »جبهه پولیساریو« به مبارزه علیه 

مراکش ادامه داد.
روابط میان جمهوری اسالمی ایران و 
مراکش طی سال های اخیر دستخوش 
فراز و نشیب های دیگری نیز بوده است.
سال  در  نیز  یکبار  مراکش  دولت 
ایران  »دخالت  آنچه  دلیل  به   ۱3۸۷
در امور بحرین« خواند روابط خود را 
با ایران قطع کرده بود. در سال ۱3۹۲ 

پس از مذاکره میان وزیر خارجه رژیم 
همتای  و  ظریف  محمدجواد  ایران، 
مراکشی وی، صالح  الدین مزوار و تاکید 
دو طرف بر »همکاری های دیرینه دو 
کشور« مناسبات دیپلماتیک میان ایران 

و مراکش بار دیگر برقرار شد.
در یکی از موارد، جدال کالمی میان 
نیز  بهار ۱4۰۰  در  کشور  دو  مقامات 
بار دیگر باال گرفت. تا جایی که سعید 
خطیب  زاده سخنگوی وزارت خارجه 
وزیر  که  بود  گفته  اسالمی  جمهوری 
در  ناتوانی  دلیل  »به  مراکش  خارجه 
از  حمایت  و  منطقه ای«  مسائل  حل 
اسرائیل، اتهامات واهی و بی  اساس خود 
علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار 

کرده است.
اظهارات  به  واکنشی  وی  سخنان 
ناصر بوریطه بود که یکروز پیش از آن 
در جریان نشست آنالین کمیته روابط 
)آیپک(  از  اسرائیل  آمریکا-  عمومی 

جمهوری اسالمی...

ناصر بوریطه وزیر خارجه مراکش



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1810 
جمعه ۱۷ تا ۲3 د ی ماه۱4۰۰خورشیدی

جعبه سیاه زمین 
ساخته می شود

قرار است طبق پروژه ای که جعبه سیاه زمین نام 
دارد و در ۲۰۲۲ میالدی اجرا می شود داده های تغییرات آب 

و هوایی، بالیای طبیعی و غیره زمین ذخیره شود.به گزارش الیو 
ساینس، پروازهای تجاری معموالً ثبت می شوند. هر حرکت هواپیما 

به وسیله یک دستگاه ضبط مخصوص که در دم هواپیما وجود دارد، ثبت 
می شود. پس از سقوط هواپیما، تیم های جستجو و نجات محل حادثه هوایی 

را بررسی می کنند تا سوابق ثبت شده در آن نشان دهد سقوط هواپیما چگونه 
اتفاق افتاده است.اکنون قرار است سال آینده یک جعبه سیاه برای ثبت بالیای 
طبیعی زمین ساخته شود. این ابزار که در واقع همان »جعبه سیاه زمین« نام دارد، 
هر رویدادی را در جهان ثبت می کند.این صندوق که با انرژی خورشیدی کار می 
کند به اندازه یک اتوبوس مدرسه است و ظاهری شبیه یک ایستگاه اتوبوس معکوس 
دارد.کل این ابزار با فوالدی به ضخامت ۷.۵ سانتیمتر پوشیده شده تا درمقابل بالیای 
طبیعی دوام بیاورد و مانند جعبه سیاه هواپیما در ایمن ترین نقطه سیاره قرار گیرد 
که از قرار معلوم تاسمانی است. هنگامیکه این صندوق فعال شود، هارد درایوهایی 
در آن پر می شود که داده های مربوط به آب و هوا را ذخیره می کند.این پروژه 
نتیجه همکاری دانشگاه تاسمانی و یک شرکت مخابراتی به نام »کلمنگر 

بی بی دی او« و یک مجموعه هنری به نام »گلو سوسایتی« است 
که ساخت آن از اوایل ۲۰۲۲ میالدی آغاز می شود.در این جعبه 

دمای هوا، داده های اسیدی شدن اقیانوس ها، داده های 
انرژی  مصرف  نظامی،  بودجه  زمین،  از  استفاده 

جمع آوری انسانی  جمعیت  رشد  و 
 می شود.

زنان  شاخص

چیست این ، اختری ست عالمتاب
چیست این ؟  اخگری ست محنت سوز

بر لبان درشت وحشی ی تو
گرچه نقشی ز خنده پیدا نیست

لیک در دیده تو لبخندی ست
که چو او ، هیچ خنده زیبا نیست

شوق دارد ،  چو خواهش عاشق
از لب یار شوخ دلبندش

شور دارد ، چو بوسه مادر
به رخ نازدانه فرزندش

آه ، ای ناشناس ناهمرنگ
نگهی سخت  آشنا داری

دل ما با هم است پیوسته
گرچه منزل زما جدا داری

انگشت وسط نشانه بیماری قلبی است.
حلقه  انگشت  حلقه:درد  انگشت 
است  ممکن  و  است  مرتبط  قلب  به 
باشد.انگشت  قلبی  مشکالت  نشانه 
کوچک:درد انگشت کوچک نشان دهنده 

مشکالتی در روده کوچک است.
۲. دست خود را مشت کنید : برای 
این آزمایش دست خود را مشت کنید 
و هر دو دست را در یک موقعیت یکسان 
قرار دهید. بعد از 3۰ ثانیه مشت دست 
را باز کنید سپس متوجه خواهید شد 
کف دستتان سفید شده است. زمانی 
که دست را مشت می کنید، رگ های 
خونی فشرده می شوند و جریان خون به 
دست محدود می گردند.اگر بعد از این که 
دست تان را باز کردید، این جریان خون 
برگشت، یعنی رگ های خونی درست 
کار می کنند و سالم هستید اما اگر طول 
کشید یعنی نشانه مشکالتی در رگ های 

خونی است.
3.با سر انگشت ها پاها را لمس کنید 
: برای اینکه بدانید انعطاف بدنتان خوب 

است و وضعیت جسمانی نرمالی دارید 
روی زمین بنشینید.پاها را در مقابل 
را  پاها  انگشت ها  سر  بکشید.با  خود 
لمس کنید.اگر توانستید این کار را انجام 
دهید، وضعیت جسمانی نرمالی دارید. 
اما اگر نتوانستید، برای تقویت انعطاف 
بدن و جلوگیری از ضعف مفاصل باید 
ورزش یوگا، پیالتس، یا شنا انجام دهید.
4. کشش عضالت باسن: به راحتی 
بکشید. صورت شما  دراز  زمین  روی 
باید مقابل زمین باشد و دستانتان را 
صاف کنار بدن نگه دارید. ساق پایتان 
را نیز صاف نگه دارید و به آرامی ساق 
پای راست را به سمت باال بیاورید.پای 
راست را از زانو خم کنید و به مدت 3۰ 
ثانیه در همین حالت باقی بمانید. اگر در 
انجام این حرکت موفق بودید، یعنی بدن 
شما سالم است اما اگر این تست برای 
شما با درد همراه بود، احتماالً مشکلی 

در این عضالت وجود دارد.
5. تست سالمت در 30 ثانیه با قرار 
دادن انگشت ها درون آب: برای اینکه 
بدانید مشکالتی در جریان گردش خون 
ندارید، ابتدا: یک لیوان پر از آب سرد 
کنید.اکنون انگشت ها را 3۰ ثانیه درون 

خطر بیمار شدن 
با افزایش سن باال می رود. 
ضعیف تر  ایمنی  سیستم  همزمان 
به همین دلیل پیشنهاد  می شود و 
می کنند که هر دو سال یکبار چکاپ 
کامل پزشکی داشته باشید و تست هایی 
گرفته می شود تا بتوانید از سالمت 
باشید. داشته  خیال  آرامش  خود 

وجود  نیز  دیگری  زیاد  راه های 
دارند که افراد می توانند با استفاده از 
آنها، پیش از مراجعه به پزشک و در 
شرایط غیراضطراری میزان سالمت 
خود را تست بزنند که در این قسمت 
تست های 3۰ ثانیه را به شما معرفی 
می کنیم که به شما کمک می کند 

تا بفهمید بدن سالمی دارید یا خیر.

آموزش تست های سالمت خانگی 
با ساده ترین روش ها

1. ریشه ناخن های خود را فشار 
انگشت  و  انگشت شست  با  دهید: 
اشاره به قسمت باالی ناخن در دست 
چپ فشار وارد کنید و ریشه ناخن را 
فشار دهید. شست خود را به مدت 
دارید  نگه  ناخن  روی  ثانیه  تا ۵   3
و بعد از آن برای انگشتان دیگر این 
کار را تکرار کنید.بعد از این که فشار 
را برداشتید، باید خون بعد از ۲ ثانیه 
افتاد،  اتفاق  این  اگر  برگردد.  آن  به 
یعنی جریان خون شما کافی است 
زیرا انگشتان به ارگان های دیگر بدن 
نزدیک هستند.اگر تست باال برایتان 
دردناک بود، احتماالً یک جای کار 
انگشت های  برای  که  دارد  مشکل 

مختلف متفاوت است:
انگشت  فشار  اگر  انگشت شست: 
 ، بود ناک  د در ن  یتا ا بر شست 
دارید.انگشت  ریه  مشکل  احتماال 
اشاره:انگشت اشاره مربوط به روده 
این  در  درد  احساس  و  است  بزرگ 
روده  مشکالت  نشان دهنده  قسمت 
است.انگشت وسط:درد  یبوست  و 

نجمی فروهی
وثوقی(  )نجم الملوک  فروهی  نجمی 
زاده ۱3۱4،گوینده و صداپیشه اهل 
برجسته  شخصیت  است.وی  ایران 
آموزشی  »مؤسسه  مدیر  و  فرهنگی 
یاخچی آباد  در  پهلوی«  فرح  شهبانو 
تهران بود.نجمی فروهی در تئاترهای 
و  تهران(  )دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
بازی  رادیو  دوم  برنامه  نمایش های 
می کرد. وی فعالیت در زمینه دوبالژ 
را از سال ۱33۵ آغاز کرد و گوینده 
بسیاری از نقش های اول و دوم به جای 
باردو، شرلی  بریژیت  اشنایدر،  رومی 
دورس،  دایانا  النگ،  هوپ  مک لین، 
ریتا موره نو، کارول بیکر، کارول لینی، 
کر،  دبورا  رمیک،  لی  مارگرت،  آن 
مرلین مونرو، تیپی هدرن، ناتالی وود، 
کیم نواک، نرگس، آذر حکمت شعار، 
آغداشلو،  شهره  میرقهاری،  فرانک 
کاشانی،  قدسی  معصومی،  پروانه 
و...  ویکتوریا،  خوشکام،  زری  نیلوفر، 
به  فروهی  نجمی  است.صدای  بوده 
خوبی روی رومی اشنایدر به کار گرفته 
شده بود، بطوری که به عنوان گوینده 
ثابت این هنرپیشه شناخته می شود.

وی که لیسانسه زبان و ادبیات فارسی 

است، در ضمن فعالیت در دوبالژ، به 
خدمات فرهنگی نیز اشتغال داشت و 
دبیر و مدیر مدارس تهران بود. وی 
را  پهلوی«  فرح  آموزشی  »مؤسسه 
در محله یاخچی آباد تهران تأسیس 
بر  را  مجتمع  این  مدیریت  و  کرد 
عهده داشت. این مؤسسه که در سال 
۱3۵۱ با حضور محمدرضا شاه پهلوی 
و امیرعباس هویدا افتتاح شد، شامل 
کلیه مقاطع تحصیلی از کودکستان، 
آمادگی، دبستان، متوسطه )راهنمایی( 
سیحون  هوشنگ  بود.  دبیرستان  و 

سیمین بهبهانیطراح بنای این مجتمع بوده است.

که  است  جراحی  یک  سپتوپالستی 
انجام  بینی  انحراف  اصالح  هدف  با 
می شود. در واقع یک جراحی مورد نیاز 
برای از بین بردن هرگونه نا تعادلی در 
بینی است که باعث ایجاد مشکالتی 
در سالمتی نیز خواهد شد. جراحی 
سپتوپالستی برای بازسازی راه بینی 

و تنفس راحت تر است.
این جراحی روی افرادی انجام می شود 
مشکالت  یا  بینی  انحراف  دچار  که 
به  سپتوپالستی  شده اند.  سینوسی 
بازسازی دوباره جداره بینی می پردازد. 
البته این عمل جراحی، مربوط به زیبایی 
نیست و نمی تواند تغییراتی را در شکل 
بینی به وجود بیاورد و در بهبود ظاهر 
فرد تفاوتی ایجاد نمی کند اما مشکالت 
مربوط به تنفس او را از بین خواهد 
برد و این خود امر بسیار مهمی است.
سپتوپالستی چیست و چرا باید 

حتما انجام شود؟
اصالحی  جراحی  یک  سپتوپالستی 
برای صاف کردن جداره انحراف بینی 
است. غشا یا همان پره بینی باید دقیقاً 
در مرکز بینی قرار گرفته باشد. اگر 
باعث  باشد،  نداشته  شکل صحیحی 
بینی می شود و در  راه  باریک شدن 
نتیجه از ورود جریان هوای مستقیم 
و  می شود  جلوگیری  آن  داخل  به 
مشکالت تنفسی را به وجود خواهد 
آورد. انحراف این ناحیه می تواند عاملی 
برای مشکالت تنفسی باشد که معموالً 
به دلیل آسیب دیدگی یا مشکالتی 

حین رشد فرد ایجاد می گردد.
ایجاد  برای  عاملی  بینی  انحراف 
مشکالتی مثل مسدودیت راه تنفس، 
آپنه خواب، خونریزی مکرر از بینی، 
خرخرشبانه،  سینوزیت مزمن، انحراف 
ظاهر بینی، سردرد و خشکی دهان 
است. گاهی اوقات نیز این مشکالت به 
دلیل وجود آلرژی ها و یا باریک بودن 
راه بینی به وجود می آید. در واقع در 
چنین حالتی فرد نمی تواند به صورت 

معمولی نفس بکشد.
عوامل ایجاد سپتوم بینی و ضرورت 

جراحی انحراف
۱-آسیب های ناشی از ضربات وارده به 
بینی مانند:اصابت توپ با بینی، زمین 
مسابقه  حین  در  صورت،  با  خوردن 

ورزشی و ...
۲-وارد شدن آسیب به بینی نوزاد در 

حین عبور از کانال زایمان
3-در طی فرآیند رشد

جراحی سپتوپالستی بینی چگونه 
انجام می شود؟

موارد جراحی سپتوپالستی  اکثر  در 
یک بی هوشی عمومی دارد و به بستری 
شدن نیازی ندارد. هنگام جراحی فرد 
روی کمر دراز می کشد و زاویه بدن 
او 3۰ درجه است. تراوشات و مخاط 
بینی در طول این جراحی خارج می 
شود و باعث می شود که محل صحیح 

غضروف و استخوان مشخص گردد.
باال  را  مخاطی  غشای  جراح  سپس 
می دهد که خط داخلی بینی محسوب 
می شود. بافت بینی که نیاز به تغییر 

سیگار نکشید.
۷-از چند روز قبل نباید 

الکلی  نوشیدنی  یا  کنید  پرخوری 
مصرف کنید.

بعد از جراحی هم باید موارد زیر را 
در پیش بگیرید:

باال  را  استراحت سر خود  ۱-هنگام 
نگهدارید.

۲-به مدت چند هفته چیزی را بو نکنید.
و  جلو  از  که  بپوشید  3-لباس هایی 
عقب باز می شود و مجبور نیستید آن 

را از سرتان در بیاورید.
4-از مصرف غذای داغ همچنین الکل 

خودداری کنید.
۵-در ماه های اولیه سیگار نکشید.

۶-ریکاوری سپتوپالستی متغیر است 

اما بسیار مهم است که برای کاهش 
مشکالت حتماً توصیه های پزشک را 

رعایت کنید.
ریکاوری و بهبودی از سپتوپالستی

۱-ورم صورت، سر درد، گرفتگی بینی 
در روز اول بعد از سپتوپالستی کاماًل 
طبیعی است که این مشکالت معموالً 
در دوران ریکاوری خفیف است و به 
کنترل  معمولی  داروهای  با  راحتی 

می شود.
۲-گرفتگی بینی هم بعد از چند روز 
یا بعد از یک هفته برطرف خواهد شد.
3-تامپون 4۸ تا ۷۲ ساعت بعد خارج 

می گردد .   
عمل  از  بعد  روز   4 تا   3 4-بیمار 
می تواند در محل کار خود حاضر شود .   
۵-در هفته های اول باید با سرم نمکی 

حفرات بینی شستشو داد ه  شود .  
۶-عموماً پزشک می تواند برای شما 
از  بعد  روز  تجویز کند که کل  دارو 

جراحی را استراحت کنید.
۷-برای از بین بردن ورم همچنین قرار 
دادن کمپرس سرد روی صورت، بدون 
مرطوب کردن بینی راهکار مناسبی 

خواهد بود.

مدت  می شود. طول  دیده  دارد،  مدل 
عمل تقریبا 3۰ دقیقه می باشد و جراح 
پانسمان  را  بینی  حفرات  خاتمه  در 

می کند .  
برداشتن قسمت های کوچکی از استخوان 
و غضروف مورد نیاز است. مرحله بعد این 
است که غشای مخاطی دوباره به محل 
مورد نظر نزدیک شود و به شکاف بینی 
به  شبیه  خارجی  یک جسم  برگردد. 
داخل  ساعت  مدت 4۸  به  گیر  دماغ 
بینی می ماند. بنابراین احتمال خونریزی 
داشت. خواهد  وجود  کبودی  یا  و 
را  بینی  جراحی  نوع  هر  رینوپالستی 
شامل می شود. اگرچه سپتوپالستی و 
نیستند.  برابر  یکدیگر  با  رینوپالستی 
سپتوپالستی انحراف بینی و مشکالت 
مربوط به جداره بیرونی را از بین می برد اما 
رینوپالستی شکل بینی را تغییر می دهد.

رینوپالستی عمل جراحی است که در 
و  می کند  کار  بینی  خارجی  ساختار 
ظاهر و زیبایی آن را بهبود می بخشد 
اما در بعضی از موارد می تواند به اصالح 

عملکرد بینی هم کمک کند اما هدف 
مشخص سپتوپالستی، اصالح مشکالت 
عملکردی بینی است. تفاوت اصلی این 
است که سپتوپالستی یک عمل درمانی 

و رینوپالستی یک عمل زیبایی است.
قبل و بعد از جراحی چه کار کنیم؟

قبل از جراحی
۱-برای انجام عمل سپتوپالستی اول 
باید با پزشک خود در مورد آماده سازی 
خودتان و خطراتی که شما را تهدید 

می کند، صحبت کنید.
۲-همچنین باید تاریخچه پزشکی تان را 
در دسترس قرار دهید تا هرگونه سواالت 

شما در این مورد پاسخ داده شود.
3-پزشک می تواند یک معاینه فیزیکی 
روی شما انجام دهد و ببیند که وضعیت 
داخل و خارج از بینی تان چگونه است.

عکس های  همچنین  4-متخصص 
تا  می کند  مشاهده  را  شما  فتوگرافی 

وضعیت را بهتر متوجه شود.
۵-قبل از جراحی بهتر است هیچ دارویی 
مثل ایبوپروفن و آسپرین مصرف نشود 

زیرا خونریزی را افزایش می دهد.
۶-اگر سیگاری هستید، حتماً پزشک به 
شما می گوید که چند روز قبل از جراحی 
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تست سالمت بدن فقط در 30 ثانیه!جراحی انحراف بینی یا سپتوپالستی
آب بگذارید.اگر انگشت ها سفید یا آبی 
گردش  جریان  در  مشکالتی  شدند 

خون دارید. 
از  تنفس  با  را  کبریت روشن   .6
بینی خاموش کنید: اگر می خواهید 
بدانید عملکرد دستگاه تنفسی شما 
نرمال است:یک عدد کبریت را روشن 
کنید و در مقابل خود با دست نگه 
دارید.از بینی نفس بکشید و از دهان 
را خاموش  کبریت  تا  بدهید  بیرون 
کنید.اگر چندین مرتبه تالش کرده اید 
تا کبریت خاموش شود، پس دستگاه 
تنفسی ضعیفی دارید.سیگار کشیدن، 
ورزش نکردن و بیماری های تنفسی 
مزمن سبب کاهش عملکرد دستگاه 

تنفسی می شود.
7. باال نگه داشتن ساق پا به مدت 
30 ثانیه: دمر دراز بکشید و صورتتان 
باید رو به زمین باشد و دستانتان را 
صاف کنار بدن نگه دارید.هر دو پای 
که  طوری  به  بیاورید،  باال  را  خود 
بدنتان روی زمین ثابت باقی بماند.3۰ 
الی 3۵ ثانیه در همین حالت باقی 
بمانید.اگر توانستید بدون صاف کردن 
و یا تکان دادن پاها در همین حالت 
بمانید، یعنی بدن شما سالم است اما 
اگر این کار برایتان سخت بود، احتماالً 
مشکلی وجود دارد که این مشکل در 
قسمت شکم و در قسمت پایین ستون 

فقرات است.
8. روی دستانتان کاغذ بگذارید: 
را  چشم ها  تست  این  انجام  برای 
ببندید.چشم بسته دست ها را به رو به 
رو دراز کنید و انگشت ها را باز بگذارید.
از فردی بخواهید کاغذی روی دست 
شما بگذارد.لرزش کاغذ روی دست 
متخصص  یک  به  باید  اینکه  یعنی 

درون ریزشناسی مراجعه کنید.
۹ . ضربان نبض را بشمارید: برای 
اینکه بدانید مشکالت فشار خون دارید 
بنشینید.روی  آرام  دقیقه  خیر:۵  یا 
قسمت داخلی مچ دست ۲ انگشت 
خود را بگذارید و نبض تان را پیدا کنید.
به مدت ۱ دقیقه تعداد ضربان نبض 
را بشمارید.اگر تعداد شربان ۶۰ الی 
۱۰۰ نبض در دقیقه بود ، نرمال است. 
بیشتر یا کمتربودن نبض نشاندهنده 

مشکالتی در فشار خون شماست.
10. با انگشت شست باال یا پایین 
چند  از  بعد  بدهید:  را فشار  پاها 
ثانیه نباید گودی روی پا باقی بماند 
اما اگر گودی روی پایتان ماند یعنی 
بدن تان مشکل نگهداری مایعات دارد 
، پس کمتر نمک و غذاهای فراوری 

شده مصرف کنید.
11. باالتنه خود را باال نگه دارید و در 
همان حالت باقی بمانید: دمر روی 
زمین دراز بکشید و سپس سعی کنید 
قسمت باالی بدن یعنی شانه ها و سر و 
دستانتان را باال نگه دارید.3۰ الی 3۵ 
ثانیه در همین پوزیشن باقی بمانید 
توانستید  سختی  هیچ  بدون  اگر  و 
این کار را انجام دهید، یعنی بدنتان 
احتماالً  اینصورت  سالم است،درغیر 
است. ضعیف  شما  فقرات  ستون 
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مردان  شاخص

نذر کرده ام
یک روزی که خوشحال تر بودم

بیایم و بنویسم که
زندگی را باید با لذت خورد

که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

یک روزی که خوشحال تر بودم
می آیم و می نویسم که

این نیز بگذرد
مثل همیشه که همه چیز گذشته است و

آب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده است
یک روزی که خوشحال تر بودم

یک نقاشی از پاییز میگذارم , که یادم بیاید 
زمستان تنها فصل زندگی نیست

اصغر افضلی
)1317-13۹۲(

دوبالژ  مدیر  و  دوبلور  افضلی  اصغر 
کمدی  برجسته ترین  از  و  ایرانی 
گوهای دوبله ایران محسوب می شود 
که از سال ۱33۹ شروع به فعالیت 
دوبله نمود و به جای بازیگران مهمی 
لورل  استن  و  آلن  وودی  همچون 

صحبت کرده است.
او در آثار مختلف و تیپ های گوناگونی 
به جای شخصیت های مهم کمدی و 
ویژگی  کرده است.  صحبت  کارتونی 
متفاوت  سازی های  تیپ  او  صدای 
کمدی در فیلمها و کارتونها است. از 
نقش های شاخص او می توان به خلق 
تیپ در فیلمهای کمدی مثل فرانکو 
فرانچی، وودی آلن، بود ابوت، استن 
لورل، غالمحسین بهمنیار، داریوش 
اسدزاده، عزت اهلل وثوق و توتو اشاره 

کرد.
او،  ماندگار  کارتونی  تیپ های  از 
نجار  آقای  و  وروجک  به  می توان 
)بیگلی  انگوری  گوریل  )وروجک(، 
هزار  قلعه  گجت،  کارآگاه  بیگلی(، 
پرنس   / )پادشاه  رابین هود  اردک، 
)خدمتکار  اشرافی  گربه های  جان(، 

و  بامزی(  )کارتون  شلمان  ادگار(،   /
نمایش عروسکی چاق و الغر )چاق( 

اشاره کرد.
او همچنین سالها در برنامۀ رادیویی 
فعالیت  به  شما  با  جمعه  صبح 

مشغول بود.
به  نیز  هزاردستان  سریال  در  وی   
جای منوچهر آذری و چند شخصیت 

دیگر به گویندگی پرداخته است.
ناپلئون،  جان  دایی  سریال  در 
با  آبادی  غیاث  آسپیران  مادر  نقش 
گویندگی  را  سلیمانی  پروین  بازی 

کرده است.

ماهیچه های انسان برای 
تحقیقات درباره پیری به فضا ارسال 

می شوند
قرار است با ارسال سلول های کوچک ماهیچه انسان به فضا، 

آزمایشی برای کمک به طوالنی ترشدن عمر انسان در فضا انجام 
شود.به گزارش پرس اسوسیشن، این پروژه حاوی سلولهای انسانی که 

»میکرو ایج«)MocroAge( نام دارد قرار است امروز به ایستگاه فضایی بین 
المللی ارسال شود. سلول های ارسالی به اندازه یک دانه برنج هستند و داخل 

دستگاه های نگهدارنده ای به اندازه یک مداد تراش قرار می گیرند.
هنگامیکه سلول ها به فضا برسند با تحریک الکتریکی در بافت ماهیچه انقباض ایجاد 

می شود و به این ترتیب محققان از نزدیک این رویداد را بررسی می کنند.
ماهیچه های  شدن  ضعیف  به  است  ممکن  گرانش  تاثیر  بدون  ارسال  زمان  مدت 
فضانوردان منجر شود. این روند در فرایند سالمندی نیز اتفاق می افتد. البته وقتی 

فضانوردان به زمین بر می گردند ماهیچه هایشان بهبود می یابند.
محققان دانشگاه لیورپول با بودجه سازمان فضایی انگلیس این تحقیق را انجام 
می دهند و نتایج آن را با آنچه در زمین رخ می دهد، مقایسه می کنند. آنها مجبور 
شدند طی 3 سال اخیر فعالیت های خود را افزایش دهند تا بسیاری از چالش 

های ارسال آزمایش علمی به فضا را برطرف کنند.
چنین آزمایشی به حل کردن معمای ضعیف شدن ماهیچه ها هنگام 

فرایند  این  از  برای جلوگیری  هایی  راه  و کشف  افزایش سن 
کمک می کند. این درحالی است که از فضا برای درک 

رویدادهایی استفاده می شود که هنگام پیر شدن 
برای ماهیچه های بدن انسان اتفاق 

می افتد.
نوعی  دررفتگی، 
آسیب است که در آن ، 
خود  طبیعی  موقعیت  از  استخوان ها 
آن هم معموالً   خارج می شوند. علت 
ناشی از تروما )آسیب( ناشی از سقوط 
و زمین خوردن، تصادف اتومبیل  یا 
برخورد در ورزش های پر سرعت است. 
دررفتگی معموالً مفاصل بزرگتر بدن 
بزرگساالن  در  و  می کند  درگیر  را 
شایع ترین محل آسیب دیدگی شانه ، و 
در کودکان آرنج است. انگشت شست  
آسیب پذیر  در صورت خم شدن  نیز 

است.
موقت  طور  به  آسیب دیدگی  این 
باعث تغییر شکل مفصل شما خواهد 
و  درد  به  منجر  است  ممکن  و  شد 

تورم ناگهانی و شدید شود. دررفتگی 
نیاز به مراقبت سریع پزشکی دارد تا 
استخوان های شما به موقعیت مناسب 
خود برگردند. در این مطلب به معرفی 
و جزئیات  دررفتگی  اولیه  کمک های 

این مورد خواهیم پرداخت. 
و  کودکان  در  دررفتگی  عالئم 

بزرگساالن
برخی از عالئم  و نشانه ها در صورت 

جابجایی مفصل :
۱-تورم ۲-کبودی یا قرمز شدن 3-درد 
شدید 4-حرکت دشوار  ۵-بی حسی 

یا گز گز کردن مفصل یا اطراف آن
راه حل مناسب دررفتگی

در صورت داشتن این عالئم چه باید کرد
تأخیر  به  را  پزشکی  ۱-مراقبت های 
پزشکی  کمک  بالفاصله  و  نیاندازید 

دریافت کنید.
۲-تا زمانی که کمک دریافت نکردید، 
مفصل و ناحیه آسیب دیده را حرکت 

ندهید.
3-مفصل آسیب دیده را در موقعیت ثابت 
خود آتل کنید. مثال  بین بازو و سینه، 
یک بالش یا پتو قرار دهید تا مصدوم 
بتواند دست را روی آن قرار دهد و اگر 

از  آسیب دیدگی  یک  ۲-تشخیص 
پیچ خوردگی  دررفتگی،  شکستگی، 
که  شخصی  برای  کشیدگی  یا 
می دهد،  انجام  را  اولیه  کمک های 

کمی دشوار است.
همیشه  دارید،  شک  3-اگر 
آسیب دیدگی را به عنوان شکستگی 

درمان کنید.
مفصل  دررفتگی  دچار  4-اگر 
هستید، استراحت کنید و یخ را روی 

مفصل تان قرار دهید. 
۵-درصورت دررفتگی مفل لگن، ران 
یا زانو، مصدوم را حرکت ندهید و اگر 
در تنهایی مجبور به جابجایی مصدوم 
او را روی لباس گذاشته و  هستید، 
با استفاده از لباس، او را روی زمین 

بکشید.
۶-احتمال شکستگی برای افرادی که 
برای اولین بار دچار دررفتگی می شوند 
است  بهتر  بنابراین  است  باالتر 

درمان شکستگی انجام داده شود. 
۷-به یاد داشته باشید که بیمار ممکن 
است سطح باالیی از درد را تجربه کند، 
موارد  از  یکی  درد  تسکین  بنابراین 

مهم خصوصاً قبل از انتقال او است.
۸-آتل زدن به ناحیه آسیب دیده نیز 

بسیار ضروری است.
وجود  و  دررفتگی  اتفاق،  ۹-شرح 
نبض، حرکت، حالت و رنگ قبل و 
دیده  اسیب  ناحیه  زدن  آتل  از  بعد 
باید به کادر پزشکی اطالع داده شود 

و در مدارک ثبت شود.
از  رفته  در  استخوان  ۱۰-تشخیص 
است.  دشوارتر  استخوان  شکستگی 
و  اورژانسی هستند  دو وضعیت  هر 

نیاز به همان درمان های اولیه دارند.
۱۱-به طور کلی آسیب های رباطی 
به 3 تا ۶ هفته زمان برای بهبودی 

نیاز دارند. 
کودکان  در  معموالً  ۱۲-دررفتگی 
زیرا  است  معمول  غیر  کوچکتر 
ناحیه رشد استخوان ها از عضالت یا 
تاندون ها ضعیف تر است و در نتیجه 
مستعد  بیشتر  دررفتگی،  به  نسبت 

شکستگی هستند.
۱3-در زمان دررفتگی باید بی حرکت 

بود و بیمار با تسکین درد منتقل شود.
برای  هرچیزی  دادن  از  ۱4-باید 

خوردن به مصدوم خودداری کرد.
۱۵در اکثر موارد، دررفتگی ها برای از 

بین رفتن، به اشعه ایکس نیاز دارند.
نکته

با رخ دادن دررفتگی مفصل، احتمال 
یک  به  پس  است،  زیاد  آن  تکرار 

پزشک مراجعه کنید.
۶ تا ۱۲ ماه بهبود آسیب بافت اطراف 

مفصل، طول می کشد.
گاهی برای جا انداختن دررفتگی نیاز 
به بی حس کردن ناحیه یا بی هوش 

کردن مصدوم نیاز است.
پاره  های  رباط  ترمیم  برای  گاهی 

شده نیاز به انجام جراحی است.
اطراف  عروق  و  اعصاب  به  آسیب 
مفصل گاهی موجب ایجاد مشکالت 

طوالنی مدت و یا دائمی می گردد.

مصدوم راحت است آرنج را ۹۰ درجه 
خم کرده و با یک بند آن را ببندید.

4-سعی نکنید مفصل دررفته را جابجا 
کنید. این عمل ممکن است که به مفصل 
و عضالت اطراف آن، رباط ها، اعصاب 

برساند. آسیب  خونی  رگ های  یا 
۵-روی مفصل آسیب دیده یخ بگذارید. 
این عمل می تواند با کنترل خونریزی 
مفصل  در  مایعات  تجمع  و  داخلی 
کاهش  به  آن،  اطراف  و  آسیب دیده 

تورم کمک کند.
یا  است  ضعیف  مصدوم  نبض  ۶-اگر 
سرد،  پریده،  رنگ  بازوها  و  دست ها 
اورژانس  با  هستند،  کبود  و  بی حس 
تماس بگیرید و تا رسیدن آن ها، برای 
تسکین درد از ایبوپروفن یا استامینوفن 

استفاده کنید.
جریان  که  بدانید  می خواهید  ۶-اگر 
خون به قسمت آسیب دیده، می رسد، 
آسیب دیده  ناحیه  پوست  می توانید 
فشار دهید، در اثر فشار پوست ناحیه 
باید سفید شود و بعد از برداشتن فشار 

ظرف چند ثانیه مجدداً رنگ ناحیه باید 
به حالت قبل از فشار دادن بازگردد.

پیشگیری از دررفتگی
هنگام  بچه ها  که  شوید  ۱-مطمئن 
ایمنی  وسایل  از  ورزشی  فعالیت های 

استفاده می کنند.
کودکان تان  بر  کردن  بازی  ۲-هنگام 

نظارت کنید. 
3-از کشیدن بازو یا شانه کودک خردسال 
یا  آسیب دیدگی  باعث  می تواند  که 

کنید. خودداری  شود،  دررفتگی 
4-سعی نکنید شکستگی یا دررفتگی 
را به جای خود برگردانید که این عمل 

باعث آسیب دیدگی بیشتر خواهد شد.
۵-محیط اطراف زندگی را ایمن سازی 
کنید مثال برای پله ها نرده نصب کنید، 
مطمئن  پنجره ها  قفل  سالم بودن  از 
لیز خوردن  از  برای جلوگیری  شوید، 

کودک زمین را تمیز کنید و…
کمک های اولیه در هنگام  دررفتگی 

چیست؟
در صورت دررفتگی نکات عنوان شده 

در ادامه را رعایت کنید:
سپس  و  حیات  عالئم  ۱-کنترل 

رسیدگی به ناحیه آسیب دیده

از حس  قفسه سینه  ناراحتی   .1
درد تا تیر کشیدن

 ، قلبی  خطرات  رایج ترین  از  یکی 
مشکالت رایج در قفسه سینه است. 
اگر رگ قلبی شما گرفته باشد، حمله 
قلبی ایجاد می شود و احساس درد، 
سفتی، تنگی و فشار روی قفسه سینه 
خود خواهید داشت. هرکس به نوعی 
این تجربه را احساس می کند. بعضی 
از افراد این مشکل را اینگونه توصیف 
می کنند که انگار یک فیل روی قفسه 
بعضی  و  است  نشسته  آنها  سینه 
دیگر آن را شبیه به احساس سوزش 
می دانند. این احساس بیشتر از چند 
دقیقه طول می کشد و ممکن است 
هنگام استراحت یا انجام فعالیت های 
لمس  با  معموال  که  باشد  فیزیکی 
کردن، عالئم شدیدتری خواهد داشت. 
پس حتما باید آن را توسط پزشک 
بررسی کنید تا از بروز مشکالت بیشتر 

جلوگیری شود.
 ، ، سوزش معده  تهوع  ۲. حالت 

دل درد یا سوء هاضمه
بعضی از افراد هنگام مواجهه با حمالت 
بروز  خود  از  را  نشانه ها  این   ، قلبی 
می دهند. حتی ممکن است باال هم 
بیاورند. خانم ها معموال بیشتر از آقایان 
این عالئم را از خود بروز می دهند. البته 
که دل درد مستقیما به دلیل مشکل 
قلبی نیست. بلکه ممکن است به دلیل 
پرخوری هم باشد اما در هر حال باید 
اطالعات کافی را از عالئم داشته باشید.

3. دردی که به بازوها می رسد.
قلبی،  حمالت  عالئم  از  دیگر  یکی 
دردی است که در طرف چپ بدن 
از قفسه  نتیجه  ایجاد می شود و در 
سینه آغاز می شود و به خارج از آن 
افرادی  اما اساسا  انقال پیدا می کند 
هستند که هنگام حمله قلبی فقط در 
دست و بازو درد را احساس می کنند.
4. احساس سرگیجه و سبک شدن 

سر
می توانند  که  هستند  زیادی  موارد 
یا بهم خوردن تعادل را  سرگیجه و 
ایجاد کنند. مثال اگر به اندازه کافی 
غذا یا نوشیدنی مصرف نکرده باشید 
یا اینکه مدت زمان زیاید سر پا ایستاده 

درخواست های  به 
در   ، دهد  پاسخ  بدن 

نتیجه مقداری خون به داخل ریه ها 
نشت می کند.

10. ورم قوزک ، ساق و کف پا
پاپماژ  نشانه  این مشکالت می تواند 
نشدن خون به طور موثر باشد. زمانی 
که قلب نتواند با سرعت کافی پمپاژ 
خون داشته باشد ، خون در رگ ها 
می ماند و ورم اتفاق می افتد. نارسایی 
قلب در این شرایط ، وضعیت را برای 
بدن  از  کلیه ها و سدیم  از  دفع آب 
عاملی  همگی  که  می کند  سخت تر 

برای ورم می باشند.
11. ضربان نامنظم قلب

اگر حس کردید که ضربان قلب شما 

مثل همیشه نیست ، به پزشک مراجعه 
کنید. در بیشتر موارد مشکالت مربوط 
به ضربان نامنظم قلب به زودی حل 
می شود که معموال عامل آن مصرف 

قهوه و کافئین و یا کم خوابی است.
1۲. تعریق بی دلیل

تحرک  و  دلیل  بی  کامال  چنانچه 
عرق می کنید، حتما باید به پزشک 
مراجعه و قلب خود را چک کنید به 
خصوص اگر این حالت بیش از یک 

هفته طول بکشد.
قلبی  از حمالت  پیشگیری  راه های 

شامل موارد زیر است :
کوچک ترین  مشاهده  صورت  در   -
تا  کنید  مراجعه  پزشک  به  عالئم 
خطر حمالت قلبی در شما کاهش 

پیدا کند.
- سیگار را ترک کنید :مخصوصا اگر 

باالی ۵۰ سال سن دارید.
منظم  ورزشی  برنامه  یک  حتما   -
داشته باشید :3۰ دقیقه ورزش کردن 
خطر حمالت قلبی و سکته را تا حد 

زیادی کاهش می دهد.
- رژیم غذایی سالم داشته باشید :بیش 
از حد از روغن و نمک استفاده نکنید.

باشید اما اگر ناگهان استقامت خود را 
تنگی نفس گرفتید   ، از دست دادید 
یا در قفسه سینه خود درد داشتید ، 
حتما سریعا به پزشک مراجعه کنید. 
این عالئم به این معنا است که فشار 
خون شما افت کرده، چون قلبتان آن 

طور که باید نمی تواند پمپاژ کند.
5. چانه درد یا گلودرد

معموال چانه یا گلودرد به خودی خود 
به قلب ربطی ندارد اما می تواند به دلیل 
مشکالت ماهیچه قلب ، سرماخوردگی 

یا مشکالت سینوسی رخ دهد.
6. به راحتی خسته شدن و خستگی 

بیش از حد
کردید  خستگی  احساس  ناگهان  اگر 
و نتوانستید مثل گذشته کارهایتان را 
انجام دهید ، مثال به سختی از پله ها 
باال رفتید یا به سختی خریدهای خود 
را از داخل ماشین بیرون آوردید ؛ حتما 
به پزشک مراجعه کنید. این تغییرات 

مهم تر از عالئمی مثل درد می باشند.
خستگی بیش از حد و ضعف بی دلیل 

قلبی  حمالت  نشانه  می تواند  بدن 
مخصوصا در خانم ها باشد.

7. خروپف کردن
است که هنگام خواب  کامال طبیعی 
میزان  اوقات  اما گاهی  خروپف کنید 
این خروپف به قدری زیاد می شود که 
خواب شما را آشفته می کند و ممکن 
است که به تنگی نفس هم منجر شد. 
این اتفاق فشار زیادی را به قلب وارد 
می کند و در نتیجه در اسرع وقت باید 

به پزشک مراجعه کرد.
8. عرق کردن

عرق سرد نمی تواند هیچ دلیل دیگری 
به جز سیگنال حمله قلبی داشته باشد 
همراه  نیز  دیگری  عالئم  با  البته  که 

خواهد بود.
۹. سرفه ای که متوقف نمی شود.

نشانه حمله  ، سرفه  موارد  بیشتر  در 
قلبی نیست اما اگر بیماری قلبی داشته 
باشید و یا در معرض خطر باشید، باید 
توجه بیشتری به این سرفه ها کنید. اگر 
این سرفه های بیش از حد طوالنی شد و 
یا با ترشحات صورتی و سفید همراه بود 
، می تواند نشانه نارسایی قلب باشد. این 
مشکل زمانی رخ می دهد که قلب نتواند 

اصول و باید نبایدهای کمک های اولیه دررفتگیعالئم هشدار دهنده حمله قلبی
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هفته  و  د ت  تجمعا =
با  که  آموزگاران  گذشته 
آموزگار  هزار  ده ها  حضور 
ایران  100 شهر  از  بیش  در 
برگزار شد بزرگترین تجمع 
در  آموزگاران  سراسری 

تاریخ کشور بوده است.
اعتراضات  و  =مطالبات 
آموزگاران انگیزه های صنفی 
داشته و آموزگاران به دلیل 
و  ناراضی  مشکالت صنفی، 

عصبانی و منتقد هستند.
از  پس  آموزگاران  =اگر 
و  اعتصاب  و  تجمع  سال ها 
اعتراض، شعارهایی می دهند 
ی  ها ر شعا جمله  ز  ا که 
و  شده  ارزیابی  »سیاسی« 
جمهوری اسالمی و مقاماتش 
به  می دهند  قرار  هدف  را 
انواع  که  است  دلیل  این 
و  اصالح طلب  دولت های 
اصولگرا نشان داده اند اراده، 
انگیزه و کارآمدی الزم برای 
آموزگاران  مشکالت  حل 
که  همانطور  رند؛  ندا را 
نسبت به خواسته های دیگر 
بوده  بی اعتنا  هم  اصناف 

به  نسبت  بی تفاوتی  با  و 
حل مشکالت کشور، بر این 

مشکالت افزوده اند.
آموزش و پرورش شهرستان شادگان در 
استان خوزستان با صدور یک بخشنامه  
تهدیدآمیز از آموزگاران خواسته درباره 
مسائل سیاسی اظهار نظر نکنند وگرنه 

با آنها برخورد قضایی خواهد شد!
محمد حبیبی فعال صنفی آموزگاران 
در واکنش به این بخشنامه با انتشار 
از  بعد  »اینکه  است:  نوشته  توئیتی 
مجبور  ایدئولوژیک  آموزش  سال   4۲
تهدید،  و  دستور العمل  با  می شوند 
معلمان را از بیان حقایق بترسانند، آیا 
ناکارآمدی چنین ساختار  از  نشانه ای 
آموزشی  نیست؟ کار معلم آگاهی رسانی 
تهدید  و  دستورالعمل  دیگر  و  است 

جواب نمی دهد.«
آموزگاران در هفته های گذشته چند 
نوبت اعتصاب در مدارس و تجمع مقابل 
اداره آموزش و پرورش شهرستان ها و 
مجلس شورای اسالمی برگزار کردند. 
تجمعات دو هفته گذشته آموزگاران که 
با حضور ده ها هزار آموزگار در بیش از 
۱۰۰ شهر ایران برگزار شد بزرگترین 
تاریخ  در  آموزگاران  سراسری  تجمع 

کشور بوده است.
آموزگاران در سه روز اعتصاب و اعتراض 
سه حق اصلی خود یعنی »تصویب و 
معلمان«،  رتبه بندی  صحیح  اجرای 
حقوِق  همسان سازی  قانون  »اجرای 
آموزگاران بازنشسته« و »آزادی معلمان 
جمعیت  کردند.  پیگیری  را  زندانی« 
آموزگارانی که در حدود یکصد شهر 
تجمع  گذشته  دوشنبه  در  کشور 
اعتراضی برگزار کردند، ده ها هزار نفر 
اعتراض  بزرگترین  که  شده  برآورد 
کنون  تا  ایران  آموزگاران  سراسری 
به شمار می رود. جمهوری اسالمی از 
یکسو آموزگاران را در خیابان سرکوب 
و بازداشت کرد و از سوی دیگر شتابزده 
ناقص  شکلی  به  را  رتبه بندی  الیحه 
را  اعتراض  صدای  تا  نمود  تصویب 

خاموش کند.
بر  آموزگاران  که  حقی  مهمترین 
قانون  اجرای  می کنند،  پافشاری  آن 
»رتبه بندی حقوق« است که در صورت 
اجرا، حقوق و مزایای شغلی آموزگاران 

افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس 
الیحه  آموزگاران،  سراسری  تجمع  از 
نیم بند رتبه بندی را با تبلیغات توخالی 
در حالی تصویب کردند که منابع مالی 

برای اجرای آن وجود ندارد!
»مجلس  شتابزده  اقدام  آموزگاران 
انقالبی« را که برای ساکت کردن آنها 
انجام شده، فریبکاری و خود الیحه را 
می گویند  و  می دانند  »سرهم بندی« 

»اعتراضات آموزگاران ادامه می یابد«.
رتبه بندی حقوق معلمان در زیرمجموعه 
»قانون مدیریت خدمات کشوری« قرار 
دارد که سال ۱3۸۶ تصویب شد. در 
که حقوق  آمده  قانون  این  از  بخشی 
در  مختلف  نهادهای  در  کارمندان 
صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب 
ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت 
خواهد شد. بر این اساس، آموزگاران 
که در وزارت آموزش و پرورش شاغل 
هستند باید مانند استادان دانشگاه که 
از وزارت علوم حقوق دریافت می کنند، 
آنها  و حقوق  رتبه بندی شغلی شوند 
رقمی معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها خواهد بود.
در حال حاضر به گفته فعاالن صنفی، 
ماهانه  آموزگاران  دریافتی  میانگین 

و  است  تومان  میلیون  تا ۶  حدود ۵ 
بخشی از آنها که مدارک فوق لیسانس 
و دکترا دارند حدود ۷ میلیون تومان 
اجرای  صورت  در  می کنند.  دریافت 
قانون رتبه بندی آنطور که نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی تصویب کرده اند 
میانگین حقوق معلمان به ۱۰ میلیون 

تومان در ماه خواهد رسید.
این در حالیست که تازه ترین رقم »خط 
فقر« در ایران ۱۲ میلیون تومان برآورد 
نشان  اعداد  این  مقایسه  است!  شده 
نمایندگان  نظر  مود  حقوق  می دهد 
همچنان  اسالمی  شورای  مجلس 
معلمان را زیر خط فقر نگه می دارد. از 
سوی دیگر این ارقام برای سال ۱4۰۱ 
دیگر  ماه  سه  از  بیش  تازه  که  است 
آغاز خواهد شد. به این ترتیب، با نرخ 
تورم که در ایران روند افزایشی دارد و 
در نتیجه بر رقم خط فقر نیز صعودی 
معلمان  حقوق  شد،  خواهد  افزوده 
در ماه های آینده نیز همچنان فاصله 
بیشتری با خط فقر پیدا کرده و ارزش 

آن کمتر خواهد شد!
و  مطالبات  نشان می دهد که  اینهمه 
اعتراضات آموزگاران انگیزه های صنفی 
داشته و همچنین آموزگاران به دلیل 
مشکالت صنفی، ناراضی و عصبانی و 
الشکی  احمدی  هستند.قاسم  منتقد 
وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
آموزش و پرورش نیز پیش از این در 
ادعایی دروغ گفته بود هیچ آموزگاری 
هیچ  حاضر  حال  »در  نیست:  زندان 
معلمان  صنفی  امور  بابت  معلمی 
بازداشت نیست؛ اما اگر موضوعات فراتر 

از صنفی باشد، تفاوت دارد.«
او البته بخشی از مشکالت آموزگارانی 
را که با قراردادهای غیررسمی و دریافت 
حقوق ناچیز به فعالیت مشغول هستند، 
در سخنانش نشان داده است: »وضعیت 
حدود ۷۵ هزار فرهنگی پیمانی است 
که به دنبال رسمی شدن هستند که 
شده اند.  جذب  سال های ۸۰  از  اینها 
هستیم  پیگیری  حال  در  اینباره  در 
دو هفته پیش جلسه ای در کمیسیون 
شد  برگزار  مجلس  بودجه  و  برنامه 
امور  سازمان  که  هستیم  منتظر  و 
اعالم  را  خود  موافقت  استخدامی 
مشکل  که  کند،  مصوب  مجلس  و 
نیروهای  وضعیت  تبدیل  شود.  رفع 
جامع  قانون  مشمول  که  معینی  کار 
حال  در  اکنون  می شوند،  ایثارگران 
است اما مابقی را فعاًل قانون به ما اجازه 

نمی دهد.«
از سوی دیگر همه اعتراضات آموزگاران 
صنفی بوده است. همانطور که قاسم 
بخشی  کرده  اشاره  الشکی  احمدی 
از آنها که به صورت قرارداد موقت با 
آموزش و پرورش کار می کنند، خواستار 
استخدامی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
هستند. در همین حال همه آموزگاران 
خواستار اجرای قانون رتبه بندی هستند 
که بر اساس آن درآمدهای آنها معادل 
دانشگاه  اساتید  حقوق  درصد   ۸۰ با 

خواهد بود.
اگر آموزگاران پس از سال ها تجمع و 
اعتصاب و اعتراض، شعارهایی می دهند 
که از جمله شعارهای »سیاسی« ارزیابی 
شده و جمهوری اسالمی و مقاماتش را 
هدف قرار می دهند به این دلیل است 
که انواع دولت های اصالح طلب و اصولگرا 
نشان داده اند اراده، انگیزه و کارآمدی الزم 
برای حل مشکالت آموزگاران را ندارند؛ 
همانطور که نسبت به خواسته های دیگر 
اصناف هم بی اعتنا بوده و با بی تفاوتی 
نسبت به حل مشکالت کشور، بر این 

مشکالت افزوده اند.

 برخورد قضایی با آموزگارانی که در کالس به نظام و 
مقامات انتقاد کنند!

فعالیت زنان در رشته های بدنسازی
 ممنوع اعالم شد

دالیل  ورزش  =وزارت 
بانوان  فعالیت  ممنوعیت  
رشته ها  این  در  ورزشکار 
این  است.  نکرده  اعالم  را 
حالیست  در  ممنوعیت ها 
با  امسال  امردادماه  که 
برون مرزی  شورای  مجوز 
نخستین  ورزش،  وزارت 
دختران  ملی  تیم  اعزام 
ایران به رقابت های آسیایی 
آنها  و  انجام شد  مچ  اندازی 
موفق به کسب عنوان سوم 

قاره آسیا شدند.
سال  امردادماه  در  ایران  بانوان 
قاره  مچ  اندازی  مسابقات  در   ۱4۰۰
آسیا شرکت کرده و موفق به کسب 

مقام سوم قاره آسیا شدند.
اخیرا نامه ای از سوی وزارت ورزش 
استان ها  ورزش  کل  ادارات  به  ایران 
ارسال شده و در آن هرگونه فعالیت 
زیرمجموعه  رشته های  در  زنان 
فدراسیون بدنسازی و پرورش  اندام تا 
اطالع ثانوی ممنوع اعالم شده است.

است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
»نظر به اینکه مجوز کتبی در خصوص 
فعالیت بانوان فدراسیون پرورش  اندام 
صادر  پوشش  تحت  رشته های  در 
فعالیت  هرگونه  لذا  است،  نگردیده 

مسابقات،  برگزاری  قبیل  از  خانم ها 
برگزاری  مجوز  و  تدارکاتی  اردوهای 
دوره های مربیگری و داوری تا اطالع 

ثانوی غیرقانونی است.«
رسمی  مجوز  اخیر  سال های  طی 
رشته های  در  بانوان  فعالیت 
وزنه برداری، تناسب اندام و مچ  اندازی 
جوانان  و  ورزش  وزارت  سوی  از 
دالیل  ورزش  بود.وزارت  شده  صادر 
ممنوعیت  فعالیت بانوان ورزشکار در 
این رشته ها را اعالم نکرده است. این 
ممنوعیت ها در حالیست که امردادماه 
برون مرزی  شورای  مجوز  با  امسال 
وزارت ورزش، نخستین اعزام تیم ملی 
آسیایی  رقابت های  به  ایران  دختران 

به  موفق  آنها  و  شد  انجام  مچ  اندازی 
کسب عنوان سوم قاره آسیا شدند.

زنان ایران از سال ۹۲ مجوز حضور 
در کالس های آموزشی و سمینارهای 
سال  از  و  داشته   را  بدنسازی  رشته 
۹۵ نیز در رشته مچ  اندازی به فعالیت 

حرفه ای پرداختند.
رسمی  مجوز  هم  گذشته  سال 
وزنه برداری  رشته  در  بانوان  فعالیت 
از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر 
شد. از ابتدای امسال نیز زنان فعالیت 
تناسب  مسابقات  در  را  خود  رسمی 
دوره  نخستین  و  کردند  آغاز  اندام 
شهریورماه  نیز  رشته  این  مسابقات 

سال جاری برگزار شد.

ممنوعیت واردات واکسن تکذیب شد؛ رئیس سازمان غذا و دارو 
خودش گفت و خودش هم تکذیب کرد: سوء تفاهم بود!

قبال  وی  که  حالی  در   =
گفته بود: »»در صورت تمام 
خارجی  واکسن های  شدن 
دیگر وارداتی صورت نخواهد 
گرفت و واکسن های داخلی 

جای آنها را خواهد گرفت.«
مدعی  همچنین  وی   =
دالر«  »میلیاردها  که  شده 
به کوواکس سازمان بهداشت 
جهانی برای دریافت واکسن 

کرونا، پول داده  ایم!
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو 
گفته   های قبلی خود را درباره ممنوعیت 
واردات واکسن به کشور تکذیب کرد! 
واردات  نیست  »قرار  دارایی می گوید، 

واکسن های خارجی متوقف شود«!
رئیس  دارایی  بهرام  که  حالی   در 
سازمان غذا و دارو بطور رسمی واردات 
واکسن های خارجی به ایران را ممنوع 
اعالم کرده بود، اکنون در گفتگویی با 
روزنامه »همشهری«، گفته های قبلی 
که  گفته  و  نموده  تکذیب  را  خودش 

»سوء تفاهم« بوده است!
تفاهم«  »سوء  این  توضیح  در  او 
به   ]!![ دالر  میلیاردها  »ما  می گوید: 
کوواکس سازمان بهداشت جهانی برای 
دریافت واکسن کرونا، پول داده ایم که 
به وقت اضطرار به ما تحویل نداده اند. 
این محموله های خریداری  باید  حاال 
قرار  شود.  فرستاده  ایران  به  شده 
آنها  واردات  برای  ممنوعیتی  نیست 
داشته باشیم« و بعد هم افزوده »حتا 
از  اهدایی  واکسن های  است  ممکن 

سایر کشورها هم داشته باشیم.«
تأکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
کلمه ای  عنوان  هیچ  »به  که  کرده 
واردات  برای  ممنوعیت  عنوان  تحت 
نکردم.  عنوان  خارجی  واکسن های 
مصاحبه های  در  بارها  این  از  پیش 
تامین  ما  وظیفه  که  گفته ام  مختلف 
دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن است 
و از هر مسیری که بتوانیم این تامین 
صورت می گیرد؛ چه از مسیر واردات و 

چه از تولیدات داخلی.« 
وی پیشتر به صراحت گفته بود: »در 
صورت تمام شدن واکسن های خارجی 
دیگر وارداتی صورت نخواهد گرفت و 
واکسن های داخلی جای آنها را خواهد 

گرفت.«
مبنی  خود  پیشین  سخنان  دارایی 
ایرانی  واکسن های  تولیدات  اینکه  بر 
دیگر  و  است  کشور  نیاز  جوابگوی 
را  ندارد  واردات  زمینه  این  در  کشور 

گفت:  حال  عین  در  ولی  کرد  تکرار 
»اما به هیچ  عنوان این مسئله به معنی 
خارجی  واکسن های  ورود  ممنوعیت 
نیست. برخی کشورها واکسن هایشان 
را به ما اهدا می کنند. در سبد کوواکس 
هم میلیاردها دالر پول از سوی ایران 
لزوم،  زمان  در  اما  شده،  پرداخت 
واکسن  کمتری را دریافت کرده ایم و 
واردات این واکسن ها هم ادامه خواهد 
داشت. ما ۲ مسیر واردات واکسن داریم 
وجود  اینباره  در  ممنوعیتی  هیچ  و 

نخواهد داشت.«
او گفته که »در وضعیت کنونی هیچ 
اضطراری به تامین واکسن  از خارجی ها 
وجود ندارد و ظرفیت تولید واکسن های 

داخلی در کشور مطلوب است«.
آنگونه که رئیس سازمان غذا و دارو 
توضیح داده، »در آینده هر تصمیمی 
برای واردات واکسن وجود داشته باشد 
برای  خاص  واکسن  به  نیاز  جمله  از 
نیاز  تغییر  و  جدید  سنی  گروه های 
کشور برای دسترسی به واکسنی غیر 
و  خرید  قطعا  داخلی،  واکسن های  از 
واردات انجام خواهد شد. درباره واکسن 
ممنوعیت  کلمه  زمانی  هیچ  دارو  و 
در  تصمیم گیری ها  تمام  ندارد.  معنا 
است  آینده  اتفاقات  به  منوط  اینباره 
چرا که کرونا و ویروس آن رفتار قابل 

پیش بینی ندارد.«
واکسن های  تولید  آمار  درباره  او 
کنون  »تا  می گوید:  هم  داخلی 
شده  تامین  واکسن  دوز  ۱۸۰میلیون 
است که ۲۵میلیون دوز آن تولید داخل 
است. واکسن سازهای داخلی هم اکنون 
۱۵میلیون  تولید  توان  و  ظرفیت 
نیاز  درصورت  و  دارند  را  واکسن  دوز 
ظرفیت  آینده  سیاستگذاری های  و 

افزایش تولید هم وجود دارد.«
به گفته این مسئول، موجودی واکسن 
کرونا در کشور حدود 4۰میلیون دوز 

واکسن های  واردات  بر  عالوه  و  است 
خارجی از ۲ مسیر اهدایی و کوواکس، 
تولیدات واکسن سازهای داخلی هم در 
موقع  به  و  است  موجود  انبارهایشان 

تحویل گرفته می شود.
جدی  کمبود  ولی  بین  این  در 
واکسن »آسترازنکا« وجود دارد و اعالم 
ممنوعیت واردات واکسن های خارجی 
تکذیب  گویندگانش  توسط  حاال  که 
مردم شده  نگرانی جدی  باعث  شده، 

است.
سرپرست  هاشمی  محمد 
این  در  بهداشت  وزارت  روابط عمومی 
رابطه گفته است: »تا چند روز دیگر 
وارد  واکسن  این  جدید  محموله های 
کشور خواهد شد و افرادی که تمایل 
دوز سوم  برای  واکسن  این  تزریق  به 
با  اندکی صبوری کنند.  باید  دارند  را 
واکسن  این  محموله های جدید  ورود 
به سرعت توزیع و در اختیار افراد قرار 

خواهد گرفت.«
به گفته ی او، هیچ مشکلی در تزریق 
که  کسانی  برای  متفاوت  سوم  دوز 
دو دوز آسترازنکا تزریق کرده اند هم 
وجود ندارند: »طبق دستورالعمل های 
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت 
کسانی که دوز اول و دوم واکسن شان 
را آسترازنکا دریافت کرده اند می توانند 
واکسن جایگزین  از  نوبت سوم  برای 
یعنی پاستوکووک پالس یا اسپوتنیک 
استفاده کنند. این دستورالعمل برای 
افرادی که دوز اول و دوم واکسن هایی 
مانند اسپوتنیک دریافت کرده اند هم 
وجود دارد و در صورت در دسترس 
دوز  برای  می توانند  آسترازنکا  نبودن 
تزریق  پالس  پاستوکووک  سوم، 

کنند.«
واردات  در  محدودیت  ماجرای 
همواره  که  است  مسئله ای  واکسن 
کریمی نیا  محمد  و  می شود  مطرح 

فاطمه بهمنی فعال صنفی آموزگاران که پس از آخرین اعتراضات آموزگاران 
بازداشت شد

معاون قرارگاه پدافند زیستی به  عنوان 
واکسن  تولید  اجرایی  عوامل  از  یکی 
واردات بی رویه و  به سیاست  »فخرا« 
و درباره  اشاره می کند  بی رویه  حذف 
از  حمایت  یا  واکسن  واردات  اهمیت 
تولید داخل می گوید: »اگر در اینباره به 
درستی برنامه ریزی شده باشد، حتا با 
تأکید بر تولید داخل، هر زمانی که نیاز 
به واردات پیش بیاید، به همان سمت 

می رویم.«
به  گفته کریمی نیا، مشکل اینجاست 
بین المللی  برآوردهای  اساس  بر  که 
از دلتا  سازمان بهداشت جهانی قبل 
باید ۷۵درصد جامعه هدف به  صورت 
واکسیناسیون  دوز(   ۲ )تزریق  کامل 
به  این عدد  از دلتا  بعد  اما  می شدند 
۱۵۰میلیون  یعنی  رسید  ۸۵درصد 
اما  می شد  تزریق  باید  واکسن  دوز 
واکسن  دوز  3۰میلیون  هنوز  اکنون 
تزریق نشده و حدود ۱۵میلیون نفر یا 
ناقص واکسینه شده اند یا اصال واکسن 
دلیل  همین  به  نکرده اند.  دریافت 
می توان گفت که سیاست ممنوعیت 
تولید  از  ناکافی  حمایت  یا  واردات 
داخلی می تواند منجر به آسیب شود.

اعالم  که  می کند  تأکید  کریمی نیا 
هر  تحت  واکسن  واردات  ممنوعیت 
شرایطی اشتباه است و منجر به نگرانی 
مردم می شود. حتا اگر فرض را بر این 
واردات  و  خرید  به  نیاز  که  بگذاریم 
نیست اما در ماه های گذشته همواره 
که  شده  اهدا  ایران  به  واکسن هایی 
اکنون اشکالی ندارد این واکسن ها را 
دریافت و به کشورهایی واگذار کرد که 
را  واکسیناسیون خود  نتوانسته  هنوز 

کامل کنند.
تزریق  بر  تأکید  درباره  ادامه  در  او 
واکسن خاص برای دوز سوم توضیح 
می دهد: »آسترازنکا تزریق گسترده ای 
ایران  در  که  نبوده  اینطور  و  نداشته 
واکسینه  آن  با  نفر  میلیون  ده ها 
در  به دلیل  اکنون  که  باشند  شده 
شوند.  چالش  دچار  نبودن  دسترس 
برای  ۱۰۰درصدی  تأکید  هیچ  اما 
تزریق آسترازنکا در دوز سوم نیست 
هم  رازی  و  پاستور  واکسن های  و 
حتا  شوند.  آن  جانشین  می توانند 
از سوی سازمان  مبحث مطرح شده 
دوز  تغییر  بر  مبنی   جهانی  بهداشت 
سوم از ویروس کشته شده به واکسن 
وکتوربیس )غیرفعال شده ویروس( هم 

یک پیشنهاد بود و الزامی نیست.«
با  نباید  تأکید کرد که  این مسئول 
تصور نبود یک واکسن تزریق دوز سوم 
را به تعویق انداخت چرا که واکسن های 

جایگزین در کشور موجود است.
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ردیفی   1401 بودجه  در   =
خوراک  ارز  تخصیص  برای 
گرفته  نظر  در  طیور  و  دام 
نشده و این به معنای آن است 
که برای واردات نهاده دامی 
اختصاص  دولتی  ارز  دیگر 

پیدا نمی کند.
خدمات  دفتر  =سرپرست 
توسعه  معاونت  بازرگانی 
د  جها رت  وزا نی  زرگا با
کشاورزی: قرار نیست امسال 
ارز 4۲00 تومانی حذف شود 
اما ممکن هم است هر لحظه 

اتفاق خاصی بیفتد.
در حالی که در ماه های گذشته بارها 
خبر حذف ارز دولتی از سوی مقامات 
مختلف حکومتی تأیید و تکذیب شد، 
اکنون دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ 
از حذف قطعی ارز دولتی برای واردات 

خوراک دام خبر داده است.
نجمن  ا بیر  د ی  مبصر ضا  ر
تولیدکنندگان مرغ روز پنجشنبه ۱۶ 
دولتی  ارز  که  کرد  اعالم  دی ۱4۰۰ 
خوراک مرغ تا پایان سال حذف می شود 
اما اینکه دقیقا برداشته شدن ارز 4۲۰۰ 
باشد،  ماهی  یا  روز  چه  در  تومانی 
مشخص نیست. پیش  از این نیز منصور 
پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام 
کشور گفته بود که ارز دولتی نهاده های 
دام و طیور تا قبل از سال ۱4۰۱ حذف 

می شود.
اکنون به گفته رضا مبصری در بودجه 

حذف ارز دولتی خوراک دام قطعی شد؛ بازار در 
انتظار و التهاب قیمت های انفجاری!

۱4۰۱ ردیفی برای تخصیص ارز خوراک 
دام و طیور در نظر گرفته نشده و این 
واردات  برای  که  است  آن  معنای  به 
نهاده دامی دیگر ارز دولتی اختصاص 

پیدا نمی کند.
تخصصی  صنفی  نجمن  ا
توزیع کنندگان عمده نهاده های خوراک 
نامه ای  در  ابتدای دی ماه  و طیور  دام 
اعالم کرده بود که از اول دی ماه نرخ 
مبنای  بر  دامی  نهاده های  واردات  ارز 
ارز نیمایی محاسبه شود. اما به گفته 
رضا مبصری برای حذف ارز نهاده های 
دامی تیم دولت در حال تحقیق است 
که حذف آن چه تاثیری بر روند تولید 
و بازار دارد. این در حالیست که بخش 
ارز  شدن  جمع  موافق  هم  خصوصی 

دولتی از نظام اقتصادی است.
او با اشاره به پیش بینی خود از تأثیر 
قیمت  روند  بر  دامی  نهاده  ارز  حذف 

دولتی  ارز  حذف  »با  که  گفته  مرغ 
خوراک مرغ قیمت تمام شده این کاال 
افزایش پیدا می کند اما این به معنای آن 
نیست که مردم هزینه افزایش قیمت را 
بپردازند. پیش بینی کارشناسان این است 
که برداشته شدن ارز دولتی خوراک مرغ 
در کوتاه مدت تأثیری در روند قیمت ها 
است  ممکن  مدت  بلند  در  و  ندارد 

قیمت ها نوسان اندکی داشته باشد.«
از  نقل  به  حالی  در  مبصری  رضا 
دولتی  ارز  »کارشناسان« گفته حذف 
در کوتاه  مدت تأثیری در روند قیمت ها 
ندارد که قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار 

روندی افزایشی پیدا کرده است.
هر شانه تخم مرغ در مغازه ها با نرخ 
۵۵ تا ۵۸ هزار تومان و هر عدد یک 
تومان  تا ۲ هزار و ۲۰۰  هزار و ۷۰۰ 
مدیره  هیئت  رئیس  می شود.  عرضه 
اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اما 
می گوید مغازه داران باید هر شانه تخم 
مرغ را با نرخ 3۸ هزار تومان خریداری 
و با قیمت 43 هزار تومان به مصرف 

کننده عرضه کنند.
محمد مرادی رئیس اتحادیه مرغداران 
در  است  معتقد  کشور  تخم گذار  مرغ 
ماه های گذشته هزینه نهاده های دامی 
برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ با 
افزایش 4۰ درصدی روبرو شده است. 
حذف ارز دولتی برای واردات نهاده ها بدون 
شک این هزینه را افزایش خواهد داد.
تخم مرغ  و  مرغ  تولیدکنندگان 
معتقدند که با برداشته شدن ارز 4۲۰۰ 
نهاده های دامی، قیمت این محصوالت 
بر  به شدت  و  می شود  برابر  تقریبا ۶ 
روی قیمت تمام شده تخم مرغ تأثیر 

می گذارد.
ئیس  ر عسکری  د  ا جو محمد 
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
اسالمی نیز گفته است »تا زمانی که 
همه زیرساخت ها برای حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی فراهم نشده باشد هیچ دستگاهی 
اجازه تک نرخی کردن ارز را ندارد. عالوه 
بر این در موضوع گوشت قرمز و مرغ هم 
باید قیمت ها ثابت بوده و افزایش قیمت 

نداشته باشیم.«
سرپرست  معروفان  عباسی  حسن 
دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
اما  کشاورزی  جهاد  وزارت  بازرگانی 
تکذیب  را  دولتی  ارز  همچنان حذف 
کرده و گفته که »نگرانی واردکنندگان 
درباره حذف ارز 4۲۰۰ تومانی است و 
اینکه ارز 4۲۰۰ تومانی حذف می شود 
یا نمی شود و بالتکلیفی که در این زمینه 

ایجاد شده است.«
بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت 
کاماًل  »تکلیف  که  افزوده  کشاورزی 
مشخص است، تا زمانی که ارز 4۲۰۰ 
تومانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 
تحویل  را  ارز  همین  ما  گیرد،  قرار 
هم  زمانی  و  می دهیم  واردکنندگان 
که ارز 4۲۰۰ تومانی حذف شود، آنها 
وارد  را  خود  کاالی  دیگری  قیمت  با 
می کنند بنابراین چه فرقی می کند که 

قیمت دالر چقدر باشد؟«
نهایت  در  معروفان  عباس  حسن 
در سخنانی مبهم گفته که »بر اساس 
آخرین مباحث مطرح شده درباره ارز 
4۲۰۰ تومانی، قرار نیست امسال این 
ارز حذف شود اما ممکن هم است هر 

لحظه اتفاق خاصی بیفتد!«
به نظر می رسد کمبود شدید منابع 
دولت  شده  سبب  کشور  در  ارزی 
برای  دولتی  نرخ  با  ارز  اختصاص 
نهاده های دامی و دارو را در ابهام نگه 
برداشته  و  توافق  صورت  در  تا  دارد 
شدن تحریم ها آن را ادامه دهد و در 
صورت ادامه شرایط کنونی، تخصیص 

آن را قطع کند.

سخنان عجیب یک نماینده مجلس شورای اسالمی: 

مردم دو سال تحمل کنند تا تورم کاهش یابد!
کمیسیون  رئیس  =نایب 
مجلس  بودجه  و  برنامه 
که  گفته  اسالمی  شورای 
درصد   10 حقوق  افزایش 
با  است  بهتر  مردم  و  است 
تورم  تا  بسازند  این شرایط 

مقداری کاهش پیدا کند.
=رقم رسمی افزایش حقوق 
مبنای  بودجه،  الیحه  در 
افزایش حقوق دیگر نیروهای 
کار کشور از جمله کارگران، 
بازنشستگان و کارکنان بخش 

خصوصی خواهد بود. 
یک نماینده مجلس شورای اسالمی در 
سخنانی عجیب گفته که مردم دو سال 
تحمل کنند و بسازند تا تورم کاهش 
پیدا کند. او این موضوع را در توجیه 
افزایش حقوق ۱۰ درصدی که تناسبی 
است. کرده  اعالم  ندارد  تورم  نرخ  با 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در اظهار نظر 
افزایش حقوق ۱۰  که  گفته  عجیبی 
درصد است و مردم بهتر است با این 
شرایط بسازند تا تورم مقداری کاهش 

پیدا کند.
رئیس  نایب  رضوانی  غالمحسین 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
شورای اسالمی گفته که »در بودجه 
درصد   ۱۰ گفته  دولت  آینده  سال 
افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی 
نیست،  تورم  پاسخگوی  افزایش  این 
ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو 
سال مشکالت را تحمل کنیم تا مشکل 

تورم حل شود.«
اینکه  بیان  با  رضوانی  غالمحسین 
حقوق ها  پرداخت  در  ناهماهنگی  »با 
مختلف  ادارات  و  هستیم  مواجه 
جزیره ای عمل می کنند و این مسئله 
باعث بی عدالتی شده است« گفته که 
کسری  تورم،  ایجاد  عوامل  از  »یکی 
مقابل  در  و  است  دولت  اعتبارات 
مردم  دوش  روی  بودجه  ناترازی  بار 
می افتد. افزایش حقوق ها باعث ایجاد 
باید  هم  ولی حقوق ها  می شود،  تورم 
افزایش پیدا کند. علیرغم اینکه تاکید 
بر انسجام در پرداخت حقوق ها داریم، 
ولی به پرداخت حقوق ها جزیره ای نگاه 

می کنیم.«
نمایندگان  و  رئیسی  ابراهیم  دولت 
حالی  در  یازدهم  اسالمی  مجلس 
تصمیم دارند در الیحه بودجه ۱4۰۱ 
افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها 
تورم  که  بگیرند  نظر  در  درصد   ۱۰
قرار  درصدی   4۰ کانال  در  همچنان 
دارد و رقم خط فقر ۱۲ میلیون تومان 
در پاییز امسال برآورد شد. با توجه به 
مسیر تورمی اقتصاد در ماه های آینده، 
روندی  نیز  فقر  رقم خط  بدون شک 
افزایشی را طی خواهد کرد. در چنین 
درصدی حقوق  افزایش ۱۰  شرایطی 

کارکنان دولت در عمل »هیچ« است.
از سوی دیگر رقمی که برای افزایش 
نظر  در  بودجه  الیحه  در  حقوق 
حقوق  افزایش  مبنای  شده،  گرفته 
جمله  از  کشور  کار  نیروهای  دیگر 
کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش 

خصوصی خواهد بود.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی 
حقوق ها  افزایش  که  می کند  توجیه 
سبب افزایش نقدینگی شده و به عنوان 
نیروی محرک برای افزایش تورم عمل 
خواهد کرد. به همین دلیل در حالی 
که در سال های گذشته افزایش حقوق 
کارکنان دولت در الیحه بودجه بطور 
متوسط ۲۵ تا 3۵ درصد بود، امسال 

تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
این در حالیست که در همین الیحه، 
و  نظامی  امنیتی،  نهادهای  بودجه 
غیرمؤثری  و  بی خاصیت  سازمان های 
چون »حفظ و نشر آثار خمینی« کاهش 
است. داشته  هم  افزایش  بلکه  نیافته 

از سوی دیگر دولت در حالی حاضر 
به افزایش حقوق کارمندان و کارگران 
و بازنشستگان نیست که هیچ برنامه 
یارانه ای کارآمد و مؤثری برای حمایت 
از معیشت مردم نیز در نظر ندارد. برای 
نمونه یارانه جدید که قرار بود به 3۰ 
میلیون نفر در دهک های اول تا چهارم، 
میلیون   3۰ به  و  تومان  هزار   ۱۲۶
نفر در دهک های پنجم تا هفتم، ۹۰ 
هزار تومان پرداخت شود، طبق اعالم 
دولتمردان می بایست در دهم دی ماه 

به خانوار ها پرداخت می شد، اما با وجود 
هدفمندسازی  سازمان  آمادگی  اعالم 

یارانه ها، دولت آن را پرداخت نکرد.
استاد  و  اقتصاددان  افقه  مرتضی 
دانشگاه جندی  شاپور اهواز در اینباره 
گفته که »از آنجا که دولت پول ندارد، 
برای کسب درآمد می خواهد یک سری 
از یارانه ها مثل یارانه بنزین را حذف و 
قیمت ها را گران کند. از طرف دیگر از 
تبعات اجتماعی آن هم می ترسد.  به 
و  منبع  دنبال  به  دولت  دلیل  همین 
مبلغی است که اول یارانه را به مردم 
بدهد تا کام مردم شیرین شود و بعد 
اما، چون  کند؛  را حذف  بنزین  یارانه 
منبعی پیدا نمی کند، فعال دست نگه 

داشته است.«
»هرچند  افقه  مرتضی  گفته  به 
مبلغ  تامین  برای  مسیر  راحت ترین 
یارانه جدید برای دولت، استقراض از 

دولت  ولی چون  است،  مرکزی  بانک 
تورم  به  مسیر  این  که  است  آگاه 
منتهی خواهد شد فعال دست از این 
کار کشیده است. دولت در حال حاضر 
در حال مانور دادن روی این موضوع 
است که در یکی، دو ماهه اخیر دست 
کاهش  هم  تورم  و  نزده  نقدینگی  به 
پیدا کرده است. به همین دلیل تالش 
می کند از بانک مرکزی برای پرداخت 

یارانه جدید استقراض نکند.«
این اقتصاددان معتقد است که »اگر 
دولت قصد دارد یارانه ها را یکپارچه کند 
نیاز به کار عملیاتی است و ساز و کار و 
تشکیالت می خواهد. برای حذف یارانه 
باید عمل  به همین شیوه  بنزین هم 
کند. این مسئله یک ساز و کار پیچیده 
که  می خواهد  قوی  اجرایی  و  اداری 
دولت از عهده آن برنمی آید، ولی چون 

وعده داده آن را به عقب می اندازد.«

موج تازه کمبود و گرانی کاالها در ایران؛ 
یک مقام مسئول: شکر را به خاطر سالمت مردم گران کردیم!

و  تولیدی  =کارخانه های 
واردکنندگان، به دلیل قوانین 
جدید مالیات بر ارزش افزوده 
در حال ارزیابی و قیمت گذاری 
در  و  هستند  کاالها  جدید 
مختل  عرضه  چرخه  نتیجه 

شده است.
چون  کاالهایی  واردات   =
گوشت،  انواع  ماکیان،  تخم 
آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، 
برنج و حبوبات، سویا و انوع 
روغن های خوراکی، همچنین 
شیر خشک مخصوص تغذیه 
کودکان از تاریخ 13 دی  ماه 
بر  مالیات  مشمول ۹ درصد 

ارزش افزوده شدند. 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مواد  کمبود  و  گرانی  از  تازه ای  موج 
غذایی را سبب شده است. قیمت بسته 
فروشگاه های  در  شکر  گرمی   ۹۰۰
تومان  هزار   ۲۱ از  بیش  به  آنالین 
رسیده و قیمت انواع برنج نیز از هفته 
گذشته تا کنون ۱۰ تا ۲۰ درصد گران 

شده است.
قیمت شکر هفته گذشته ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ تا ۱3 هزار تومان بود اما این 
هفته به کیلویی ۱4 هزار و ۸۰۰ تا ۱۵ 
هزار تومان رسیده است و البته نایاب 
شده است. بسیاری از فروشگاه ها شکر 
است  و می گوید کمیاب شده  ندارند 
در  شکر  گرمی   ۹۰۰ بسته  قیمت  و 
 ۲۱ از  بیش  به  آنالین  فروشگاه های 
مقامات  است.  رسیده  تومان  هزار 
که  بودند  گفته  گذشته  سال  دولتی 
شکر تا پایان سال ۱4۰۰ شکر گران 
نمی شود اما خردادماه امسال شرکت 
عرضه  قیمت  ایران  دولتی  بازرگانی 
هر کیلوگرم شکر درب کارخانه را ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.
که  گفته اند  بازار  فعاالن  برخی 
کارخانه های تولیدی و واردکنندگان، 
به دلیل قوانین جدید مالیات بر ارزش 
افزوده در حال ارزیابی و قیمت گذاری 
نتیجه  در  و  هستند  کاالها  جدید 

چرخه عرضه مختل شده است.
و  قند  کارخانه             های  صنفی  انجمن 
کرد  اعالم  تازگی  به  نیز  ایران  شکر 
معافیت  جدید  قانون  اساس  بر  که 
بخش  از  شکر  افزوده،  مالیات  ارزش  

معافیت             های مالیاتی حذف شده است 
و بنابراین از تاریخ ۱3 دی  ماه۱4۰۰ 
تولیدکنندگان باید نسبت به وصول ۹  
درصد بهای شکر در هر فروش اقدام و 
در موعد مقرر به حساب سازمان امور 

مالیاتی واریز کند.
صنفی  انجمن  دبیر  دانایی  بهمن 
کارخانه های قند و شکر ایران درباره 
ارزش  بر  مالیات  جدید  قانون  اثرات 
که  »کسانی  است:  گفته  افزوده 
تولیدکننده کاالهای مشمول مالیات 
نوعی  به  هستند،  افزوده  ارزش  بر 
مأمور وصول مطالبات دولت می شوند. 
یعنی فروشندگان باید این مالیات را از 
مصرف کننده اخذ و به حساب سازمان 

امور مالیاتی واریز کنند.«
او افزوده که »قیمت شکر برای هر 
شده  تمام  نرخ  بر  بنا  تولیدی  بنگاه 
مالیات  این  اخذ  است.  متفاوت  آنها 
فروش  قیمت  به  بستگی  ۹ درصدی 
شکر درب کارخانه تولیدکننده دارد. 
به عنوان مثال چنانچه قیمت شکر را 
کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر 
بگیریم مالیات ۹ درصدی آن کیلویی 

هزار تومان می شود.«
آنچه بهمن دانایی گفته،  بر اساس 
ضرر  توجیه  با  حکومتی  مقامات 
شدن  گران  از  شکر،  مصرف  داشتن 
آن استقبال کرده اند: »اخذ مالیات بر 
اثرگذار  حتما  کاالها  تقاضای  کاهش 
این  از  هم  بهداشت  وزارت  است. 
چرا  می کند.  حمایت  دولت  تصمیم 
که معتقد است مصرف این کاال برای 
مردم زیانبار است. یعنی افراد معتقدند 
کنترل  بحث  در  شکر  کمتر  مصرف 

دیابت و امثالهم اثرگذار است.«

روغن  شکالت،  بیسکویت،  برنج، 
در  که  دیگریست  کاالهای  جمله  از 
قیمت  افزایش  با  گذشته  روزهای 
روبرو شده اند. روغن جامد که قیمت 
از حدود  کیلویی  برای حلب ۱۶  آن 
تومان  هزار  به ۱۰۰  تومان  هزار   ۷۰
رسیده، در بازار کمیاب هم شده است.

گذشته  هفته  یک  در  برنج  قیمت 
روبرو  درصدی   ۲۰ تا   ۱۰ افزایش  با 
اتحادیه  رئیس  تقی زاده  حسن  شد. 
برنج فروشان بابل در گفتگو با ایلنا در 
طارم  برنج  »قیمت  که  گفته  اینباره 
هفته پیش ۵۵ هزار تومان بود این در 
حالیست که در هفته جاری قیمت این 
برنج به کیلویی ۶۰ هزار تومان رسید. 
برنج هاشمی کیلویی ۶3 هزار تومان، 
تومان،  هزار   ۶۵ کیلویی  امراللهی 
تومان،  هزار   4۲ کیلویی  شیرودی 
برنج  و  تومان  هزار  کیلویی ۵۰  فجر 
رسید.« تومان  هزار   4۰ کیلویی  ندا 
افزایش  با  تقی زاده  گفته حسن  به 
نیز  محصول  این  عرضه  برنج  قیمت 
کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر 
تولیدات  کشاورزان  و  تولیدکنندگان 
درصد   ۸۰ و  فروخته اند  را  خود 
و  دالل ها  در دست  تولید شده  برنج 
است  زنجیره ای  بزرگ  فروشگاه های 
به موقع  آنها هستند که مانع عرضه 

برنج در کشور می شوند.
اتحادیه  رئیس  جعفریان  تقی 
گفته  نیز  مازندران  شالیکوبی داران 
برنج 4۰ درصد  که »در سال جاری 
کاهش تولید را تجربه کرده است. در 
حال حاضر بخش قابل توجهی از برنج 
تولید شده از سوی دالل ها دپو شده 
این  بخواهند  که  نرخی  هر  با  آنها  و 

محصول را عرضه می کنند.«
گمرک ایران نیز از ۹ درصد ارزش 
ضروری  وارداتی  کاالهای  بر  افزوده 
تاریخ  »از  که  بود  گفته  و  داده  خبر 
و  تولیدکنندگان   ۱3/۱۰/۱4۰۰
از  معاف  کاال های  عرضه کنندگان 
برچسب  باید  افزوده  ارزش  مالیات 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  معافیت 
مزبور درج  کاال های  بسته بندی  روی 

کنند.«
بیانیه که ۵ دی  ماه  این  بر اساس 
منتشر شد واردات محصوالتی از قبیل 
تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، 
حبوبات،  و  برنج  ماست،  پنیر،  شیر، 
خوراکی،  روغن های  انوع  و  سویا 
مخصوص  خشک  شیر  همچنین 
ماه  تاریخ ۱3 دی   از  تغذیه کودکان 
ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ مشمول 

افزوده شدند.
این در حالیست که مرکز اطالعات 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  راهبردی 
اجتماعی در گزارشی درباره متوسط 
در  خوراکی  اقالم  مهم ترین  قیمت 
اعالم  امسال  آبان  در  مناطق شهری 
به  خارجی  و  ایرانی  »برنج  که  کرده 
ترتیب ۵۵.۹ و ۱۸.۷ درصد نسبت به 
پارسال گران شده اند و حتی در عرض 
قیمت  شده اند.  گران تر  نیز  ماه  یک 
نیز  مرغ  و  گوساله  گوسفند،  گوشت 
به ترتیب ۱۶، 3۶ و 3۱ درصد رشد 

کرده اند.«
لبنیات از دیگر کاالهایی است که در 
این گزارش بیش از ۷۰ درصد گرانی 
شیر،  کرده اند.  تحمل  را  یکسال  در 
ترتیب  به  پاستوریزه  پنیر  و  ماست 
۶۱، ۷4 و ۷۹ درصد گران شده اند. در 
افزایش  نیز  دیگر  خوراکی  گروه های 
یکسال  در عرض  قیمت چشمگیری 
 4۹ پاستوریزه  کره  می شود؛  دیده 
درصد،   ۵۵.۸ خوراکی  روغن  درصد، 
رب گوجه فرنگی ۷۵ درصد، قند ۶۷ 
درصد، لوبیا چیتی ۵۶.4 درصد، سیب 
زمینی ۷۱.3 درصد و شکر ۷۰ درصد 
گران تر شده اند. میوه ها نیز بین 3۰ تا 
نمودار  این  ۵۲ درصد گران شده اند. 
زیر روند گرانی موز، خیار، پرتقال و 

سیب را نشان می دهد.
اکنون با موج تازه گرانی کاالها که 
قانون  از  متأثر  و  گذشته  روزهای  از 
شده،  آغاز  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
باز  مردم  سفره های  نیست  مشخص 

چقدر کوچکتر خواهد شد!



با آن که بیش از 33 سال از وقوع 
انقالب اسالمی و برقراری رژیم موسوم 
و  می گذرد  ایران  در  فقیه  والیت  به 
هزار  ده ها  و  کتاب  هزاران  کنون  تا 
گزارش و مقاله و رساله در این باره به 
زبان های مختلف انتشار یافته است، اما 
هنوز تصویر و توضیح واقعی و درستی 
از این پدیده نوظهور ارائه نشده است. 
اکثر صاحب نظران، حتی آن هایی که 
مدارج و مقامات باالی سیاسی را در 
و  تعبیرات  داشته اند،  جهان  و  ایران 
تفسیرهای نادرستی درباره علل و جهات 
ارائه  زیان بار  انقالب  این  ریشه های  و 
داده اند. بد نیست به نمونه هایی از چنین 
توجیهات غیرواقع و نادرست اشاره شود.
در کتاب »چهره هایی در تاریخ ایران«، 
نوشته امیر نجات، چاپ ۱3۶۰، صفحه 
معتقدند  عده ای  که  است  آمده   4۰۶
قطع کمک 4۰۰ میلیون دالری ساالنه 
زمان  در  که  شیعه  مالهای  به  دولت 
دولت جمشید آموزگار صورت گرفت، 
برای  ایران  روحانیون  که  موجب شد 
شورش متشکل گردند. حتی محمدرضا 
پهلوی، آخرین پادشاه ایران نیز در کتاب 
پاسخ به تاریخ در این باره نوشته است:
»مدت ها بود که دولت ما به مالها 
توجهی  قابل  و  اساسی  کمک های 
 ۱3۵۶(  ۱۹۷۷ سال  در  می نمود. 
شمسی( به علت وضع اقتصادی، آموزگار 
نخست وزیر ناچار این کمک ها را قطع 
کرد. به موجب فرضیه بعضی از مسؤوالن 
غرب، این عمل موجب شد که روحانیون 
با  ایران برای شورش متشکل گردند. 
توجه به سابقه امر از اقدام آموزگار در 

این زمینه متأسف هستم«.
محمود طلوعی در صفحات ۱۰۷ و 
۱۰۸ کتاب خود به نام »صد روز آخر«، 
شرح دیدار شاه را با غالمحسین صدیقی، 
امینی،  علی  و  ملی  جبهه  سران  از 
نخست وزیر اسبق شرح می دهد. در این 
دیدار مشترک، شاه می گوید: »ما اطالع 
داریم که توطئه ای عظیم علیه استقالل 
ایران در شرف تکوین است؛ توطئه ای 
بین المللی که متأسفانه توسط بعضی از 

مخالفان به اجرا درآمده است«.
غالمحسین صدیقی در جواب شاه 
بود  چه  لعنتی  مقاله  »آن  می گوید: 
علیه  مطلق  رشیدی  مقاله  )منظور 
است(.  اطالعات  روزنامه  در  خمینی 
من هم جای آقای خمینی بودم همان 
می کند.«  ایشان  که  می کردم  را  کار 
اصول  »اگر  می کند:  اظهارنظر  سپس 
قانون اساسی مو به مو اجرا شود، اگر 
به روحانیت توهین نشود، اگر انتخابات 
منحل  ساواک  اگر  باشد،  آزاد  کاماًل 
شود و هزار اگر دیگر... آقای خمینی 
او  نخواهد کرد چرا که  هم مخالفتی 
مرد میهن دوستی است و حاضر نیست 

ایران به آتش کشیده شود.«
آن  از  بعد،  و چه  قبل  پادشاه، چه 
چه می گذشت تصور درستی نداشت 
مناسبی  تصمیم  علت  همین  به  و 
نمی توانست بگیرد و قدرت رهبری را 
به کلی از دست داده بود. وی در نهم 
هیأت  با  مالقات  در   ۱3۵۹ ماه  دی 
گلستان  کاخ  در  مجلس  دو  رئیسه 
گفت: »از همه اوضاع باخبرم. من شاپور 
منصوب  نخست وزیری  به  را  بختیار 
کردم. من به مسافرت خواهم رفت و 
شد.«  خواهد  برطرف  ناآرامی ها  این 
شاه حتی در مصاحبه ای که در سال 
۱۹۸۰ در قاهره با خانم کاترین گراهام 
)Katharine Graham( ناشر وقت 
روزنامه واشنگتن پست و جیم هاگ لند    
)Jim Hoagland( یکی از سردبیران 
سیاسی این روزنامه به عمل آورد، در 
از  یکی  گفته اند  که  سؤال  این  پاسخ 
دالیل سقوط رژیم شما پیشرفت بسیار 
زیاد بود نه پیشرفت بسیار کم، اظهار 
داشته بود که: »ما تندتر از آن رفتیم که 
برخی افراد بتوانند هضم کنند، در همه 
زمینه ها، دمکراتیزه کردن، آزادسازی، 
عدم تمرکز و افزایش فوق العاده درآمد 
هر  خرید  عهده  از  تقریباً  آنها  مردم. 
چیزی بر می آمدند. در دوران من درآمد 
سرانه از ۶۰ دالر به ۲۵4۰ دالر رسید 
و اینک )۱۹۸۰( بایستی حداقل 4۰۰۰ 

دالر می بود.«
محمدرضا شاه در همین مصاحبه از 
این که در برابر مخالفان خود »سیاست 
تسلیم« را در پیش گرفت، اظهار تأسف 

کرد و گفت اشتباه محاسبه شخصی او 
همراه با پیام های ضد و نقیض توسط 
دولت های آمریکا و بریتانیا به شکست 
متقاعد  کرد  اضافه  وی  منجر شد.  او 
شده است که غرب خواستار جمهوری 
اسالمی بود و شاید فکر می کرد با اسالم 
می تواند کمونیسم را مهار کند. او به 
خصوص دولت های بریتانیا و آمریکا و 
رسانه های غربی را برای پیشبرد سقوط 

خود مورد مالمت قرار داد.
شاه فرضیه خویش را در مورد علت 

سقوط کشور و پیروزی خمینی و انقالب 
اسالمی، حتی در مصاحبه تاریخی خود 
 )David Frost( فراست  دیوید  با 
هم  انگلیسی  معروف  مصاحبه کننده 
تکرار کرد. وی در این مصاحبه علت 
توطئه های  را  پادشاهی  رژیم  سقوط 
شرکت های بزرگ نفتی و دخالت های 
آمریکا  به خصوص  بیگانه،  کشورهای 
اعالم  ایران  داخلی  امور  در  بریتانیا  و 
 ۵ مورخ  شماره  در  تایم  مجله  کرد 
این  بر  فوریه ۱۹۷۹ خود نوشت شاه 
باور است که »خیانت حکومت کارتر« 
موجب شکست و خروج اجباری وی از 
کشور شده است. یکی از استادان ممتاز 
دانشگاه در شماره ۹4 ـ ۹3 فصلنامه 
»ره آورد«، زمستان ۱3۸۹، در صفحه 
3۲3 ضمن تجلیل از محمد مصدق، 
یادآور می شود: »پس از کودتا )منظور 
۲۸ مرداد ۱33۲ است(، ۲۵ سال طول 
کشید تا خشم مردم چنان متراکم شد 
که به انفجار انجامید و به انقالب ۵۷ 

تبدیل شد«.
انقالب  چپ گرا،  ایرانیان  از  برخی 
اسالمی را قیام مردم علیه امپریالیسم 
جهانی و نظام بین المللی سرمایه داری 
و تبعیض های آن علیه طبقات فرودست 
و  خمینی  بعداً  که  می کنند  تصویر 
یارانش این انقالب را دزدیدند و به تاراج 
بردند. عده ای دیگر آن را نتیجه لجاجت 
و کینه ورزی روشنفکران زمان می دانند 
که هر کدام به علنی زیر پرچم خمینی 
حکومت  برقراری  برنامه  که  رفتند 

اسالمی را در سر داشت.
جمعی نیز انقالب اسالمی را به اقدام 
شرکت های نفتی نسبت می دهند که 
شاه آنها را تحت فشار قرار داده بود و 
با او دشمنی پیدا کرده بودند. عده ای 
کنفرانس  تصمیمات  حاصل  را  آن 
 )Guadeloupe( گوادلوپ  عالی 
 ۱۶ تا   ۱4 روزهای  در  که  می دانند 
دی ماه ۱3۵۷، برابر با چهارم تا ششم 
کارتر  با شرکت جیمی  ژانویه ۱۹۷۹ 
رئیس جمهوری آمریکا، ژیسکاردستن 
جیمز  نسه،  ا فر جمهوری  رئیس 
کاالهان نخست وزیر بریتانیا و هلموت 
برگذار شد. آلمان  اشمیت صدراعظم 
معتقدند  ایرانی  مفسران  از  بعضی 
که نفوذ زیاد آمریکا در عرصه سیاست 
درازمدت  حمایت  و  ایران  اقتصاد  و 
فاسد  سرکوبگر،  رژیم  یک  از  آمریکا 
عمیقاً  را  ایران  مردم  ضدمردمی،  و 
خشمگین ساخت و یکی از مهم ترین 
انقالب شد. گروهی  زمینه ساز  عوامل 
نیز ادعا می کنند که وجود یهودی ها 
و بهایی ها در مراکز قدرت یا سیاست 

حقوق بشر کارتر موجب انقالب شد.
پرویز عدل، یکی از سفرای پیشین 
»من  نام  به  خود  کتاب  در  ایران، 
 ۱۶۸ صفحه  در  پیغمبر«  اوالد  سید 
نظر  »به  که:  می کند  عقیده  اظهار 
شاه  زاهدی  سپهبد  تیمسار  اگر  من 
ایران  تاریخ  بود،  برنگردانده  را  فراری 
ای بسا  و  می خورد  ورق  دیگری  طور 
که دچار انقالب اسالمی نمی شدیم«.
 Wor l d  De sk ( یه  نشر
Reference(، چاپ سوم، مورخ سال 
۲۰۰۰ در صفحه 3۰۷ نظر می دهد که: 

»آتش انقالب اسالمی را خشم شدید 
سرکوبی  فساد،  به  نسبت  مردم  توده 
برافروخت«. شاه  رژیم  در  نابرابری  و 
کارشناسان  و  مفسران  از  عده ای 
ایرانی و خارجی نیز سازمان اطالعات 
و امنیت کشور )ساواک( و عملیات آن 
علیه مخالفان رژیم سلطنتی و گروه های 
چریکی و اعمال شکنجه در مورد آنها 
را باعث و بانی انقالب اسالمی معرفی 
می کنند. برخی نیز تصمیمات سیاسی 
و اداری و اجتماعی شاه و دولت های 
تحت فرمان او را که باعث نارضائی مردم 
و اصناف و بازاری ها بود، عامل اصلی 

انقالب اسالمی بر می شمرند.
ذکر  و  نادرست  تعبیرات  دامنه 
مورد  در  غیراصلی  و  ناوارد  علت های 
حتی  اسالمی  انقالب  علل  و  ریشه 
و  داخلی  ارشد  سیاستمداران  به 
است. کرده  پیدا  تسری  نیز  خارجی 
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین 
مغضوب  اینک  که  فقیه  والیت  رژیم 
علی خامنه ای و ممنوع الخروج است، 
)۱3۷۸ شمسی(  سپتامبر ۱۹۹۹  در 
در سخنرانی خود در برابر فرماندهان 
سپاه پاسداران و بسیج گفت: »نظام شاه 
علیرغم قدرت نظامی اش چون غبار از 
بین رفت زیرا که پایگاه مردمی نداشت«.
 Henr y ( کیسینجر  ی  هنر
Kissinger( شخصیت معروف سیاسی 
آمریکا نیز در مورد علت انقالب اسالمی 
گفته است: »تنها اشتباه شاه این بود که 
می خواست کشوری عقب مانده را به 

سرعت مدرنیزه کند«.
معتبر  روزنامه   ۱۹۹۹ سال  در 
 Corier( دالسرا  کوریر  ایتالیایی 
Della Sera(  مصاحبه ای را با فرح 
انتشار  ایران  سابق  شهبانوی  پهلوی، 
سقوط  مسؤولین  که  این  درباره  داد؛ 
در  وی  بودند؟  کسانی  چه  شاه  رژیم 
باید  »مسؤولیت  داشت:  اظهار  پاسخ 
تقسیم  خارجی  کشورهای  و  ما  بین 
شود. ایران کشوری پرقدرت شده بود 
و به عالوه مسأله نفت و افزایش قیمت 
آن باعث شده بود ایران به عنوان یک 
کشور مشکل آفرین جلوه کند و در دهه 
۱۹۷۰ آن همه پروپاگاندهای وحشتناک 
وجهه  به  بشر  حقوق  وضع  مورد  در 
ایران بسیار لطمه زد. ایران نیز مانند 
هر کشور دیگری سیستم امنیتی خود 
را داشت. شاه از مسأله رشد کمونیسم 
آن قدر نگران بود که حتی متوجه رشد 

جنبش های مذهبی نشد«.
داده  نظر  نیز  پهلوی  رضا  شاهزاده 
است که: »در کنفرانس گوادالوپ در 
سال ۱۹۷۹، آمریکا، فرانسه، آلمان و 
انگلستان تصمیم گرفتند با ایجاد یک 
جلوی  منطقه،  در  اسالمی  حکومت 
نفوذ کمونیسم را در خاورمیانه بگیرند«.
دامنه تعبیرات و تصور نادرست درباره 
انقالب اسالمی نه تنها دامن شاه، بلکه 
دامن زمامداران وقت کشور را نیز گرفته 
بود. روزنامه نگار برجسته ایرانی، احمد 
احرار، در گفت و گویی که با مرحوم 
ارتشبد عباس قره باغی، آخرین رئیس 
ستاد بزرگ ارتشتاران دوران محمدرضا 
شاه داشته است، در صفحه ۶۷ کتاب 
می نویسد:  شد«  چنان  که  شد  »چه 
»در جلسه هیأت دولت شریف امامی 
کاخ  در  اعلیحضرت  حضور  در  که 
باهری  محمد  شد،  تشکیل  سعدآباد 
تسکین  برای  گفت:  دادگستری  وزیر 
افکار عمومی ضرورت دارد اشخاصی که 
در گذشته مرتکب فساد شده اند، تحت 
مجازات  بگیرند و شدیداً  قرار  تعقیب 
شوند ولی با قوانین موجود این کار عملی 
نیست و باید تصمیمات فوق العاده اتخاذ 
شود و دادگاه اختصاصی تشکیل دهیم. 
کرد  پیشنهاد  )منوچهر(  آزمون  آقای 
اعلیحضرت فرماندهی انقالب را برعهده 
بگیرند و مجلسین را منحل کنند و یک 
شورای انقالب تشکیل دهند و اشخاصی 
را که موجب نارضایتی مردم شده اند، 
ارتشبد  بسپارند.  انقالب  دادگاه  به 
اویسی گفت: بیشتر این تحریکات زیر 
سرآخوندها است و آخوندها را هم فقط 
با پول می توان ساکت کرد. اعلیحضرت 
دستور فرمایند پول کافی در اختیار جان 
نثار قرار گیرد، ظرف 4۸ ساعت مشکل 
را حل می کنیم. آقای ازهاری تشکیل 

دولت نظامی را پیشنهاد کرد«.
»دنباله دارد«  
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پشت پردۀ انقالب اسالمی )1(
نوشته: ایرج آرین پور

این روزها مصادف است با دوران اوجگیری تظاهرات سیاسی و وقایعی که در داخل و خارج ایران به پیروزی 
»انقالب اسالمی« و رفتن شاه و آمدن خمینی منجر شد.در پانزدهم آبان 1357 کابینۀ نظامی به ریاست ارتشبد 
غالمرضا ازهاری روی کار آمد و همزمان، محمدرضا شاه در پیامی اعالم داشت که صدای انقالب مردم را شنیده است.

امروز، همچنان این سؤال مطرح است که چه عواملی در »پیروزی انقالب« و سقوط رژیم پادشاهی تأثیر اساسی 
داشت. مقالۀ تحقیقی ایرج آرین پور که در شمارۀ اخیر فصلنامۀ »ره آورد« انتشار یافته است به طور فشرده به 

این سؤال پاسخ می دهد. در چند شماره می خوانید.

دکتر غالمحسین صدیقیدکتر غالمحسین صدیقی

=رئیس شورای عالی »ستاد 
حقوق  بشر جمهوری اسالمی« 
که محکوم به نقض حقوق بشر 
است، پرسیده: »چرا غربی ها 
باید سازمان های بین المللی 
حقوق بشری را تشکیل دهند 
و برای ما و سایر ملل مستقل 
اتخاذ  حقوق بشر  زمینه  در 

تصمیم کنند؟!«
بیر  د نی  شمخا علی  =
شورای عالی امنیت ملی نیز 
به  اشاره  با  جلسه  این  در 
اینکه علی خامنه ای دستور 
به دفاع از حقوق »مظلومان 
و مستضعفان دنیا« را داده، 
اظهار داشت: »ستاد حقوق 
ز  ا یکی  عنوان  به  بشر 
اهرم های دفاعی و همچنین 
اسالمی  جمهوری  تهاجمی 

ایران است!«
و  دروغ  و  ادعا  =اینهمه 
سخنان عجیب در حالیست 
در  اسالمی  جمهوری  که 
طول بیش از 4 دهه استقرار 
هولناک ترین  و  سیاه ترین 
کارنامه حقوق بشر را در بین 
کشورهای دنیا دارد. بر اساس 
حقوق  نهادهای  آمارهای 
بین المللی،  و  بشری داخلی 
صدور  معترضان،  ُکشتار 
احکام اعدام، سلول انفرادی، 
طوالنی مدت،  زندان های 
شکنجه  اجباری،  اعترافات 
عدم  نی،  روا و  فیزیکی 
دارو،  و  به درمان  دسترسی 
محرومیت از حق برخورداری 
از وکیل در زندان های مخوف 
جاری  روند  به  نظام  این 
امنیتی  و  قضائی  سیستم 

تبدیل شده است.
حکم  صدور  شمار  که  حالی   در 
افزایش  ایران  مردم  ُکشتار  و  اعدام 
گذشته  میالدی  سال  در  ۲۶درصدی 
اژه ای  محسنی   غالمحسین  داشته، 
رئیس  قوه  قضاییه در سخنانی عجیب و 
غریب می گوید »متولی حقوق بشر باید 

جمهوری اسالمی باشد«!
رئیس   اژه ای  محسنی   غالمحسین 
قوه  قضاییه امروز چهارشنبه ۱۵ دی ماه 
در جلسه شورای عالی »ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی« گفت: »جایگاه 
اسالمی  جمهوری  بشر  حقوق  ستاد 
متولی  دارد  و ضرورت  یابد  ارتقا  باید 
این مقوله مهم، نظام جمهوری اسالمی 

باشد!«
چنین  را  بیجا  ادعای  این  دلیل  او 
اسالمی  جمهوری  چون  داد:  توضیح 
دارای آموزه ها و دستاوردهای بسیاری 
در زمینه  حقوق بشر است! به گفته ی 
وی همچنین »هجمه ها و تحمیل های 
ناروا« از ناحیه غرب، این جایگاه را به 

جمهوری اسالمی می دهد!
مجمع  سوم  کمیته  آذرماه  اواخر 
قطعنامه  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
محکومیت نقض حقوق بشر در ایران 
را با ۷۸ رأی موافق در مقابل 3۱ رأی 
مخالف و ۶۹ رأی ممتنع تصویب کرد. 

با افزایش ۲6درصدی صدور حکم اعدام؛ 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه: »متولی حقوق بشر باید 

جمهوری اسالمی باشد«!

این قطعنامه بیانگر نگرانی جدی این 
نگران کننده   و  اجرای مکرر  از  کمیته 
مجازات اعدام از جمله علیه افراد زیر 

سن ۱۸ سال است.
از  متحد  ملل  سازمان  کمیته  این 
جمهوری اسالمی ایران خواست تا به 
صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهد و 
اعدام کودکان مجرم را نیز متوقف کند.

»ستاد  عالی  شورای  رئیس  اکنون 
که  اسالمی«  جمهوری  بشر  حقوق  
است،  بشر  حقوق  نقض  به  محکوم 
پرسیده: »چرا غربی ها باید سازمان های 
تشکیل  را  بشری  حقوق  بین المللی 
دهند و برای ما و سایر ملل مستقل 
تصمیم  اتخاذ  حقوق بشر  زمینه  در 

کنند؟!«
همکاری  با  تا  دانست  ضروری  او 
آزادیخواه«  و  مستقل  ملل  »سایر  با 
انسان«  از  متعالی  »تعریف  مبنای  بر 
تحوالت اساسی در این حوزه صورت 

پذیرد!
والیت  رژیم  قضائیه  دستگاه   رئیس 
فقیه هدف اصلی جمهوری اسالمی در 
مقوالت حقوق بشری را »تاثیرگذاری 
در سطوح جهانی بر مبنای آموزه های 
اسالم«  و حیات بخش مکتب  متعالی 
نیازمند  این  که  گفت  و  کرد  معرفی 
تقویت »ستاد حقوق بشر« و خروج از 

رویکرد انفعالی است.
سخنان  ادامه ی  در  اژه ای  محسنی  
گفته،  خود  دروغ  ادعاهای  و  عجیب 
»غربی ها در صدد آن هستند تا یکی 
از نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران 
ناظر بر حمایت از حقوق انسان ها را به 
نقطه ضعف و کانون هجمه های خود 

تبدیل کنند!«
جمهوری  بشر  حقوق   تعریف  در  او 
و  »تعالیم  که  داد  توضیح  اسالمی 
تعاریف اسالم نسبت به انسان و حقوق  
یافت  دیگری  مکتب  هیچ  در  بشر 
متعالی،  مکتب  این  در  و  نمی شود 
از  انسان  که  است  آن  گناه  باالترین 
مسیر رسیدن به مقصد اعلی بازداشته 

شود.«
رئیس قوه  قضاییه درباره حقوق بشر 
از  بعضاً  که  »کسانی  گفت،  غرب  در 
انسانی خود خارج شده اند و  طبیعت 
مبالغه  اطالق شود  درنده  آنها  به  اگر 
صورت نگرفته است، اکنون برای ملل 
تعریف  را  بشر  حقوق  و  بشر  دیگر، 

می کنند!«
محسنی اژه ای در سخنان تکراری که 
به اصطالح حقوق   همواره مسئوالن  
جلسات  در  اسالمی  جمهوری  بشر 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
می گویند، کشورهایی از جمله آمریکا 
و کانادا را که در راستای تحقق حقوق 
جنایتکاری،  به  می کنند  تالش  بشر 
و  توطئه  نظامی،  تسلیحات  فروش 

تجاوز و اشغالگری متهم کرد.
جمهوری  که  گفته  اژه ای  محسنی  
باید  جهانی  عرصه  در  اسالمی 
بشر  حقوق  امر  در  »مطالبه گرایانه« 
عمل کند و »به رصد کامل موضوعات 
کامل  پیش بینی  و  حقوق بشری 
حوزه  این  مصادیق  و  ابعاد  مقوله ها، 
راستا  این  بلندمدت در  آینده نگری  و 

اهتمام بورزیم«!
کاظم غریب آبادی دبیر »ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی« نیز با اشاره به 
به  بشری  آرایش جبهه حقوق   تغییر 
عنوان یک ابزار سیاسی علیه جمهوری 
اسالمی ایران اظهار داشت: »کشورهای 
غربی و آمریکا حقوق بشر را به عنوان 
یک پروژه علیه کشور ما تبدیل کرده و 

از انواع ساز و کارها و ظرفیت هایشان 
استفاده  پروژه  این  پیشبرد  برای 
می کنند. در این مسیر، آنان کاری هم 
به پیشرفت ها و سیاست های حمایتی 

حقوق بشر در ایران ندارند.«
جمهوری  بشر  حقوق  »ستاد  دبیر 
»تطبیق پذیری  که  گفته  اسالمی« 
ساختار و وظایف ستاد حقوق بشر با 
طراحی  همچنین  و  جاری  تحوالت 
برنامه های آفندی، پدافندی، تبیینی، 
تعاملی و رسانه ای از سوی ستاد حقوق 
البته در دست  بشر ضرورت دارد که 

اقدام قرار دارد.«
عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی 
امنیت  ملی نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه علی خامنه ای دستور به دفاع 
از حقوق »مظلومان و مستضعفان دنیا« 
حقوق  »ستاد  داشت:  اظهار  داده،  را 
بشر به عنوان یکی از اهرم های دفاعی 
و همچنین تهاجمی جمهوری اسالمی 

ایران است!«
اینهمه ادعا و دروغ و سخنان عجیب 
در حالیست که جمهوری اسالمی در 
طول بیش از 4 دهه استقرار سیاه ترین 
و هولناک ترین کارنامه حقوق بشر را 
در بین کشورهای دنیا دارد. بر اساس 
بشری  حقوق  نهادهای  آمارهای 
داخلی و بین المللی، ُکشتار معترضان، 
انفرادی،  سلول  اعدام،  احکام  صدور 
اعترافات  طوالنی مدت،  زندان های 
اجباری، شکنجه فیزیکی و روانی، عدم 
دسترسی به درمان و دارو، محرومیت از 
حق برخورداری از وکیل در زندان های 
مخوف این نظام به روند جاری سیستم 

قضائی و امنیتی تبدیل شده است.
حقوق  ابتدایی ترین  دیگر،  سوی  از 
انتخاب  حق  از  ایران  در  شهروندان 
پوشش، تحصیل و دین تا برخورداری 
و  اجتماع  و  اعتراض  و  آزاد  تفکر  از 
هر آنچه انسان را به معنای موجودی 
شهروندی  احترام  و  حقوق  دارای 
می شناسد، نقض می شود. این واقعیت 
هم در قانون اساسی مذهبی و فرقه ای 
جمهوری اسالمی مشهود است و هم 
در نظام حقوقی و قوانین و همچنین 
در نحوه فعالیت و سیاست گذاری های 

نهادهای مسئول قابل پیگیری است.
به تازگی آمارهای سازمان  حقوق بشر 
ایران فقط در طول سال میالدی  در 
۲۰۲۱ حاکی از افزایش ۲۶ درصدی 
اجرای حکم اعدام نسبت سال ۲۰۲۰ 
خبر داده است. در این سال، افراد زیر 
۱۸ سال که کودک محسوب می شوند 
نیز اعدام شدند و بار دیگر جمهوری 
اسالمی را در جایگاه کشوری که اعدام 
کودکان در آن رخ می دهد ثبت کردند.

کردن  زندانی  و  بازداشت  افزایش 
کارگران و آموزگاران و فعاالن صنوف 
مختلف که در طول سال های گذشته 
گسترده  اعتراضات  خود  حقوق  برای 
جمله  از  کرده اند،  برگزار  متعددی  و 
نقض های فاحش حقوق بشر در ایران 
دروغین  شعارهای  وجود  با  که  است 
مستضعفان  و  محرومان  از  حمایت 

جهان صورت می گیرد.
افکار  همواره  که  حالیست  در  این 
بوده اند  باور  این  بر  مردم  و  عمومی 
که بلندپروازی های جمهوری اسالمی 
هسته ای،  انرژی  به  دستیابی  در 
کشورهای  در  نفوذ  و  کشورگشایی 
اعم  آنان  شهروندی  حقوق  شیعه ، 
و  پوشاک  خوراک،  از  برخورداری  از 
مسکن را به شدت نقض کرده و جامعه 
ایران را به یک بحران بزرگ و عمیق 
اقتصادی و اجتماعی دچار کرده است.
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 جمعه ۷ تا پنجشنبه ۱3 ژانویه ۲۰۲۲

جمهوری  رؤسای  ز  ا ۱ـ 
پیشین آمریکا

۲ـ کفیل ـ بازپسین
3 ـ تک خال ـ قسمتی از پا 

ـ کوشش
4 ـ بندباز ـ زهر

معنی  که  بیگانه  واژه  ـ   ۵
سلطنتی می دهدـ  عجله
۶ ـ اندازه ـ ُکر و همصدایی

۷ـ  ابتداـ  مرطوبـ  صدا و آوا
ـ  ریخته  به هم  گمان  ـ   ۸
هم پوشیدنی است و هم 
نوشیدنیـ  تکرار یک حرف

۹ ـ از نویسندگان معروف و 
فقید ایران و خالق »بوف 

کور«
از  ـ  ایران  در  قله ای  ـ   ۱۰

وسایل آشپزخانه
۱۱ـ  شهری در ایرانـ  خیال 

و تصور

۱ـ از هنرپیشگان معروف و 
قدیمی سینمای ایران ـ 

حرف همراهی
ـ  پس انداز  و  اقتصاد  ـ   ۲

کشنده است ـ دارایی
خواجه  لقب  ـ  مشاور  ـ   3

حافظ
4ـ  از پادشاهان ایران قبل از 
یورش عرب هاـ  آن سوی
۵ـ  درختی استـ  یک دوم 

ـ از بیماری ها
از  ـ  است  پرنده ای  ـ   ۶
مرکباتـ  حشره ای است 

موذی
۷ ـ از هنرپیشگان معروف، 
قدیمی و فقید سینمای 

ایران ـ پیوسته
۸ـ  از شهرهای ایرانـ  سرخ

۹ـ  عایدیـ  ایفاءـ  کشوری 
است

شاعر  و  نه سرا  ترا ـ   ۱۰
و  ن  ا یر ا جسته  بر

سراینده »بارون بارونه«، 
»شادوماد« و »پرستو« ـ 

مقدمه درک
۱۱ـ سخت ترین ـ قسمتی 
از قطار ـ از آثار ژان ژاک 

روسو
۱۲ ـ او هم حرفه ای دارد ـ 

همسر کیکاوس
۱3ـ  لطمهـ  تعمیرـ  میزان
۱4ـ گلی است ـ مددکار ـ 

نیروئی است
۱۵ـ  طرف راستـ  ورزشی 
است ـ خوب و پسندیده 

ـ خالی

۱ ـ از حکمرانان سامانی که در هشت 
سالگی به سلطنت رسید

۲ ـ عقاید ـ حیوانی است ـ مجروج ـ 
فلزی است

سلسله های  از  یکی  سردودمان  3ـ 
حکومتی در ایران

4 ـ دزد ـ از ییالقات کنار تهران قدیم 
ـ درختی است ـ درمانده و عاجز

۵ ـ دیوانه ـ بخشی از دادگستری
۶ـ  در ورق بازی استـ  والهـ  جواهری 

است
۷ ـ قله کوهی در افریقا

۸ ـ آماده و فراهم  ـ نویسنده و ادیب 
معروف و فقید ایران و  استاد پیشین 

دانشگاه تهران
۹ ـ از ضمایر ـ حیوانی است

۱۰ـ بخشی از اوستاـ  از نزوالت آسمانی 
ـ اندرز ـ او

۱۱ـ کشوری استـ  پس رو و دنباله گیر 
ـ رودخانه ای در ایران

۱۲ ـ مساوی
۱3 ـ کشوری است ـ شکوه و عظمت

۱4ـ  لم یزرعـ  آشتی پذیرـ   جنگ افزاری 
قدیمی

۱۵ ـ از پادشاهان ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ن  پیشگا هنر ز  ا ۱ـ 
برجسته و فقید تئاتر 

و سینمای ایران
۲ـ  از دریانوردان معروف 

جهان
شهری  ـ  رطوبت  3ـ 
ـ  ایران  در  قدیمی 

پیکر
4 ـ گوشه نشینی ـ زنگ
۵ـ  جاهل و نادانـ  برتر 

از گوهر
۶ ـ عالِم ـ نوگرا

۷ـ  سستیـ  نژادی است
ـ  یک حرف  تکرار  ـ   ۸

نمایش فرنگی ـ توان
۹ـ  کشوری استـ  اندام

لحظه  ـ  خجسته  ۱۰ـ 
و نفس

پهناور  ـ هم دشت   ۱۱
زمین  هم  و  است 

مرتفعـ  اعالمیه

من در ناحیه پانزدهم پاریس زندگی 
بر  ناظر  که  است  و ۲۵ سال  می کنم 
گونه  هر  هستم.  محله   این  کارهای 
است  قرار  که  تغییراتی  یا  تازه  اقدام 
در این ناحیه صورت بگیرد شهرداری 
و  نامه  فرستادن  با  را  ساکنان  همه 
دادن  و  جلسات  به  دعوت  و  بروشور، 
اطالعات بی شمار در جریان می گذارد. 
روزی نیست که مطلبی را در مورد این 
موضوعات در صندوق پستی خود پیدا 
نکنید و از شما نخواهند که نظرتان را 

اظهار کنید.
در این زمینه 33 سال قبل، اولین 
تجربه در سطح کشور در ایران انجام 
شد. استقبال بی نظیر مردم برای دیدن 
و شنیدن مطالبی در مورد بناهایی که 
در اطراف محل اقامت آنها در شهرها 
و  جالب  بس  حکایتی  داشت  قرار 

شنیدنی دارد.
آبان  تا ۲4  )از ۱۹  در سال ۱3۵۲ 
و  هنر  مجله  یکی  مؤسسه،  دو  ماه( 
معماری و دیگری روزنامه اطالعات در 
اقدام مشترکی تصمیم گرفتند هفته ای 
را به نام »هفته معماری« برگذار کنند 
اطالعاتی  اوال  هفته  یک  طول  در  و 
بدهند  مردم  به  معماری  هنر  درباره 
و ثانیاً آنها را با بناهایی که در اطراف 
محل سکونتشان قرار داشت، و سابقه 
و کیفیت این بناها، آشنا سازند. برای 
انجام این کار از دولت مدد خواستند و 
جواب مثبت دریافت کردند. بر اساس 
آموزش  وزارتخانه های  دولت،  تصمیم 
و پرورش، مسکن و شهرسازی و کشور 
مأمور کمک و همکاری برای برگذاری 

هفتۀ معماری شدند.
وزارت آموزش و پرورش با فرستادن 
دستورالعملی به کلیه مدیران دبستانها و 
دبیرستانها و مؤسسات فرهنگی در سطح 
کشور دستور داد که با مسؤوالن کمیتۀ 
برگذاری )هفتۀ معماری( نهایت همکاری 
را نموده و در حد امکان جلساتی در 
مؤسسات  و  دبیرستانها  و  دبستانها 
و  نوآموزان  تا  نمایند  برگذار  مربوطه 
راهنماییهای  طریق  از  دانش آموزان 
کمیتۀ معماری با اصول اولیۀ معماری 
بیشتر  بناهای  مهم شهرهای خود  و 

آشنا شوند.
وزارت کشور نیز به همین ترتیب برای 
استانداران و فرمانداران دستوراتی صادر 

کرد و از آنها خواست که برای موفقیت 
این برنامه نهایت کمک و همکاری را 
شهرها،  کلیه  در  رو،  این  از  بنمایند. 
استانداران و فرمانداران افتتاح جلسات 
گفتگو را بر عهده داشتند. همچنین کلیه 
وسائل ارتباط جمعی و اطالع رسانی با 
برگذارکننده همکاری  کمیته مرکزی 
دلسوزانه ای نمودند و رادیوها، تلویزیون، 
مطبوعات در تهران و شهرستانها در این 
راه بسیج شدند و هر شب برنامه هایی 
از  و در ساعتهای خاصی  تلویزیون  از 
رادیو پخش می شد. عالوه بر گزارشها 
و برنامه های مخصوص در شهرستانها 
و سراسر کشور، روزنامۀ اطالعات یک 
معماری  هفتۀ  به  را  جداگانه  صفحه 

اختصاص داده بود.
و  نویسنده  بشیری  سیاوش  آقای   
روزنامۀ  طرف  از  که  باذوق  خبرنگار 
آماده  و  برنامه ریزی  مسؤول  اطالعات 
کردن محیط برای هفتۀ معماری بود، 

در گزارش خود چنین نوشته بود:
دستورالعمل به نمایندگان ۶4۸گانه 
روزنامۀ اطالعات با استقبال روبرو شد و 
یک هیأت سفرهای خود را به شهرهای 
برای  بیشتری  امکانات  که  مختلفی 

یادی از گذشته ها:

 برگذاری »هفته معماری« 
در ایران

و طی  داشتند  برنامه ها  این  برگذاری 
چند سال اخیر قطب فعالیتهای عمرانی 
بوده اند آغاز کرد. مجموعاً 4۲ روز این 
و  محیط  کردن  آماده  برای  مسافرت 
کشید.  طول  مختلف  راهنماییهای 
اعضای هیأت از اصفهان، شیراز، بندر 
اهواز،  خرمشهر،  بوشهر،  بندر  عباس، 
آبادان، قزوین، همدان و کرمانشاه و... در 
مجموع از 3۵ نقطه دیدار به عمل آوردند. 
در هر یک از این نقاط کمیته های اجرایی 
تشکیل شد مرکب از مهندسان معمار، 
معماران تجربی، مدیران کل و رؤسای 
ادارات آبادانی و مسکن و فرهنگ و هنر 

وسایر مسؤوالن آن شهر.
در 3۵ کمیته ای که به مناسبت هفتۀ 
معماری در نقاط مختلف کشور تشکیل 
شده بود 4۶۵ نفر عضویت داشتند. این 
کمیته ها با تشکیل میز گردها، جلسات 
نمایشگاهها،  تشکیل  گفتگو،  و  بحث 
گردهماییها حتی در قهوه خانه ها، محل 
اجتماعات بناها و معماران حرفه ای، و در 
سر کالسهای مدارس در سراسر کشور 
به معرفی معماری و بحث دربارۀ آن 

کمک کردند.
سوی  ز  ا نه ای  صمیما استقبال 

دست  و  محلی  مقامات  روشنفکران، 
از  ایران  اندرکاران معماری در سراسر 
برگذاری هفتۀ معماری به عمل آمد و 
همه بر آن شدند که باید مردم و جامعه را 
از کار بساز و بفروشها و نتایج فاجعه آمیز 
آن آگاه کرد. همه تصمیم گرفتند که 
باید جامعه آگاه شود که ویران کردن 
بناهای تاریخی ضایعه ای برای ملت و 
ننگی برای شهری است که این اتفاق 

در آن رخ داده است.
حتی  گفتگو  و  بحث  جلسات  در 
آگاهی در مورد طرحهای جامع شهرها 
و اطالع رسانی به شهروندان در رابطه با 
گسترش شهرها مورد توجه قرار گرفت. 
همۀ معماران و دست اندراکاران و افرادی 
که سابقه ای در سازندگی داشتند خود را 
موظف دیدند که تجربۀ خود را با مردم 
در میان بگذارند و با آنها درد دل کنند و 
معتقد شدند که آگاهی مردم به معماری 
و مسائل شهری موجب افزایش زیبایی 
شهرها شده و به نفع فردفرد افراد آن 
شهر خواهد بود. کمیته های شهرستانها 
همگی قطعنامه هایی در رابطه با جلسات 
گفتگو با مردم منتشر نمودند. در اکثر 
آموزش  که  بود  شده  پیشنهاد  آنها 
معماری باید ابتدا در سطح مدارس و 
دبیرستانها مطرح شود و مردم در تمام 

سطوح با معماری آشنا گردند.
در بعضی از آنها پیشنهاد شده بود 
که بهتر است در هر شهر آرشیوی از 
آثار معماری و عکسهایی از آنها با ذکر 
جزئیات در اختیار تودۀ مردم قرار گیرد 
و حتی در یکی از گزارشها آمده بود: از 
آنجا که جلسات گفتگو دربارۀ معماری 
مورد استقبال تودۀ مردم قرار گرفته بهتر 
است در هر شهر به طور مرتب ماهیانه  یا 

فصلی ادامه یابد.
در بیشتر شهرها این جلسات گفتگو 
در قهوه خانه ها برقرار شد. مثال قهوه خانه 
طاووس در اردبیل به همین مناسبت 
ادامه  نیز  بعداً  جلسات  و  معروف شد 
یافت و یا در رشت در غروب هر روز گروه 
میدانهای  در  دریایی  نیروی  موسیقی 
شهر به مناسبت هفتۀ معماری به ترنّم 
می پرداخت. این موضوع به قدری سر و 
صدا بپا کرد و تب هفتۀ معماری چنان 
واگیر شد که تا مدتی مطبوعات دربارۀ 
معماری و هفتۀ مزبور مقاالتی منتشر 

می کردند.

 عبدالحمید اشراق

اردبیل: شهروندان در جلسه هفته معماری

گیاهی است علفی، چند ساله، پایا، 
زرد  سبز،  تکپایه،  ندرت  به  و  دوپایه 
افراشته یا برخاسته و ریزوم دار به ارتفاع 
۱۰۰-۵۰ سانتی متر دارای کرک های 
گزنده، ساقه آن علفی، کمی زاویه دار و 
چهار پهلو تقریبا ضخیم و خیلی کم 
کرک های گزنده،  از  پوشیده  انشعاب 
برگ سرنیزه ای تخم مرغی در قاعده 
نیم قلبی، نوکدار، در دو سطح پوشیده 
آن  گل های  گزنده،  های  کرک  از 
بسیار ریز، سبزفام، میوه  تخم مرغی 
تا بیضوی و محتوی آلبومین روغن دار 
است. برگ ها بخش دارویی این گیاه 
را تشکیل می دهد. رنگ برگ ها سبز 
زمان  بهترین  است.  متقابل  و  روشن 
برداشت و جمع آوری برگ های این 
گیاه از اردیبهشت تا شهریور ماه است. 
نقاط  در  گزنه  گیاه  عمومی  انتشار 
مرطوب ایران خصوصا نواحی شمالی، 
غربی و مرکزی است. در برگ گزنه، 
کلروفیل، کاروتن، گزانتوفیل، فالون و 
فالونول موجود است. گزنه به صورت 
پایین آورنده  خوراکی به عنوان مدر، 
قند و اسید اوریک و به صورت موضعی 
در درمان برخی از بیماری های پوستی 
بیماری های  اگزما،  جمله  از  مو  و 
ریزش  درمان  در  حتی  و  التهابی 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  مو 
در طب گذشته گزنه به عنوان مدر، 

ضدالتهاب و مقوی قوه باه مورد مصرف 
فرآورده های موجود در  از  است.  بوده 
بازار می توان به داروی پروستاتان اشاره 
کرد که گزنه یکی از اجزای متشکله 
این دارو است. این گیاه را باید دور از 

نور و رطوبت نگهداری کرد.
آش گزنه غذایی در آشپزی مازندرانیو 
کردی است.گزنه در کشورهای رومانی، 
یک  به عنوان  بلغارستان،  و  اسلوونی 
چاشنی غذایی در تهیه انواعی از پوره 
گذشته  می شود.در  استفاده  املت  و 
تهیه دم نوش و همچنین  از گزنه در 
تهیه نوعی آبجو به نام ایل و در تهیه 
استفاده  پنیرها  از  انواعی  نگهداری  و 
می شده است.یافته های باستان شناسی 
در  که  می دهد  نشان  دانمارک  در 
عصر برنز، از الیاف گونه هایی از گزنه، 
در تولید نخ، پارچه و تور ماهیگیری 

استفاده می شده.
عرق  از  پپتیدی ای  حلقه های  اخیراً 
نام  که  شده است  جداسازی  گزنه 
از  )ترکیبی  دارند  گزلین  اختصاری 
اثر  که  حلقه ها  این  گزنه+انسولین( 
ضد دیابت را به آن ها نسبت می دهند 
ایجاد  گرفتن  قرار  روی هم  با  قادرند 
به  را  گلوکز  و  نموده   )pore( منفذ 
درون سلول انتقال دهند. تحقیق فوق 
در دانشگاه های تهران و تورنتو کانادا 

صورت پذیرفته است.

گزنـه با خواص دارویی بسیار
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ز  ا دیگر  یکی  پاریس،  در 
از  خود  فرار  داستان  مهاجران 
مرزهای جنوب شرقی و پناهنده 

شدنش را حکایت می کند.
فعال در  دانشجو،  متأهل،  زن، 
انقالبی چپ، خروج  سازمانهای 
از طریق بلوچستان و پاکستان، 

ورود به فرانسه اکتبر 1۹83
***

جـ  از کجا شروع کنم؟
س ـ از چند سال قبل از انقالب که 
برای توجیه مهاجرتتان الزم می دانید.

جـ  دلیل خروج من و این که مجبور 
به فرار شدم عضویت در سازمانی بود 
که در آخر کار با آن همکاری می کردم.
را  سازمانتان  اسم  می توانید  ـ  س 

بازگو کنید؟
ج ـ )با تأخیر( یک سازمان انقالبی 
)نام سازمان حذف شده  بود  چپ گرا 
در  فعالیت  هسته های  چون  است( 
تهران داشتیم و من مسؤول یک تعداد 

از سازماندهی ها بودم.
سـ  چه سالی در این سازمان شروع 

به فعالیت کردید؟
جـ  شروع فعالیت من در این سازمان 
۱۹۸۱ بود. ولی قبال با دو سازمان دیگر 

و یک سازمان زنان کار کرده بودم.
بازگو  را  سازمانها  نام  مایلید  ـ  س 

کنید؟
ج ـ چرا، با اتحاد ملی زنان، سازمان 
چریکهای فدایی خلق و یک سازمان 
مربوط  عمدتاً  که  طوفان  به نام  دیگر 
به زنان بود. اگر با اینها کار می کردم 
نه به خاطر این بود که مثال معتقد به 
جریان طوفان بودم. من بیشتر معتقد به 
جریان زنان بودم و اوایل کار که جلساتی 
برای زنان گذاشته می شد من در آنها 
باالخره همان  بعد،  شرکت می کردم. 
سازمان اولی را انتخاب کردم. مهم هم 
برایم نبود. چون هدف اصلی من زنان 
بودند و مسائلشان و چون سابقۀ کار 
سیاسی داشتم باالخره همان سازمان 
اولی یعنی اتحاد ملی زنان را برای ادامۀ 
بعد  کردم.  انتخاب  خودم  فعالیتهای 
به خاطر اتفاقاتی که در میان چریکهای 

فدایی خلق افتاد...
سـ  مقصود؟

ج ـ انشعاب اکثریت و اقلیت. البته 
من گرایش بیشتر به اقلیت داشتم ولی 
چون طی کار با آنها متوجه مشکالت 
آنها شده بودم بیشتر قانع شدم که با 

اکثریت فعالیت کنم.
سـ  چه مسائلی باعث شد که از گروه 
اختالف  آنها  با  بگیرید؟  کناره  اقلیت 
عقیدتی پیدا کردید یا با نوع فعالیت 

آنها موافق نبودید؟
و  رفتار  نوع  نظر  از  بیشتر  ـ  ج 
برخوردهای انسانی که برای من همیشه 
مهم بوده و در هیچیک از این سازمانها 

نتوانسته بودم پیدا کنم.
ـ با آنها چه نوع فعالیتی می کردید؟ س 

کار  سوادآموزی  کمیتۀ  در  ـ  ج 
می کردم و در تشکل گروههای شهری، 
و در واقع خروجم هم به همین علت بود  
چرا که بیشتر این خانه های شهری به 
نام من اجاره شده بود و چون برخی لو 
رفت من مجبور به فرار شدم و به طوری 
ماه در  از خروجم حدود دو  قبل  که 

تهران یک آوارۀ واقعی بودم.
س ـ مایلید در مورد سازمانهایی که 
با آنها همکاری کردید توضیح بیشتری 

بدهید؟
ج ـ یکی اتحاد ملی زنان بود. آنها 
مثل اغلب سازمانها می خواستند بگویند 
مستقل هستند و در واقع هم بودند، ولی 
توسط بچه های چریک اداره می شد که 
خودشان اعتقاد به وجود سازمانی برای 
زنان نداشتند و بر سر این موضوع هم 
بحثها و برخوردهای بسیار زیادی پیش 
آمد. در واقع اغلب سازمانهای زمانی که 
در دورۀ انقالب شروع به فعالیت کردند 
مسألۀ زنان را مسألۀ طبقاتی می دیدند 
بزرگترین  از  یکی  من  نظر  به  این  و 
زنها  این  میان  در  بود که  اشتباهاتی 

به چشم می خورد.
س ـ قبل از انقالب که اصال حاضر 
نبودند سازمانی به نام زن درست بکنند. 
انقالب مسأله مطرح شد  از  بعد  تازه 
آنهم با جبهه گیری هایی که به نظر من 

غلط بود.
جـ  درست است، ولی در همان موقع 
هم من با آنها مخالف بودم. مثال در مورد 
داشتیم.  زیادی  درگیری های  حجاب 
من معتقد بودم که این مسأله مربوط 
به زنهاست و وظیفۀ تمام سازمانهای 
زنان است که نسبت به آن عکس العمل 
نشان دهند. ولی اینها به خاطر همان 
دید خودشان حاضر نبودند کاری در 
این مورد بکنند و حرفشان این بود که 

مسألۀ حجاب مسأله ای فرعی است و 
مسألۀ زن کارگر نیست.

س ـ  در آمریکا که محصل بودید با 
کنفدراسیون همکاری می کردید؟

به علت  چون  به هیچوجه،  نه،  ـ  ج 
فعالیتی که در دورۀ رژیم شاه در ایران 
آورد  پیش  برایم  مشکالتی  و  داشتم 
سیاسی  فعالیت  دیگر  نمی خواستم 
داشته باشم. بچه های خارج از کشور 
که کار سیاسی می کردند از نظر تئوری 
قوی بودند. برعکس، آنها که در ایران 
بودند از این نظر ضعف بزرگی داشتند.
را  ایرانی  جامعۀ  عوض  در  ـ  س 
می شناختند در حالی که دانشجویان 
ذکرشان  و  فکر  همۀ  کشور  از  خارج 

مباحث تئوریک بود.
در  است.  درست  کامال  بله،  ـ  ج 
برخوردهایی که بعد انجام شد معلوم 
جامعۀ  از  بچه ها  این  چقدر  که  شد 
خودشان دور بودند. خوب،  این باعث 
شد که تضاد بزرگی بین این دو گروه 
)مذهبی و غیر مذهبی ها( به وجود آید. 
در ایران همیشه فشار و اختناق بود. 
برای  فرصتی  ایران  بچه های  بنابراین 

یادگیری نداشتند.
س ـ  اگر مایلید برویم سراغ نحوۀ 
اگر حرفی  البته  ایران.  از  خروج شما 

دارید می توانیم ادامه دهیم.
خروج.  دالیل  سراغ  برویم  نه،  ـ  ج 
وقتی راجع به این دوره حرف می زنم 
عصبی می شوم. )قدری معطل می شویم. 
دوباره با انرژی شروع می کند( همانطور 
که گفتم سازمان سیاسی به من گفت 
که باید از ایران خارج شوم. ولی من 
نرفتم. یک مقدار  بیرون  همان موقع 
به مالحظۀ خانواده ام که نمی خواستم به 
وحشت بیفتند چون در جّو خانواده ام 
اصال سیاست جایی نداشت. آمادگی هم 

برای این کار نداشتند.
جریان  در  شما  خانوادۀ  کال  ـ  س 

فعالیتهای سیاسی شما بودند؟
جـ  صددرصد می دانستند ولی چطور 
به  به هرحال  نمی دانم.  حد؛  چه  تا  و 
وخامت اوضاع پی نبرده بودند و من هم 
نمی خواستم مادرم ناراحت شود. یک 
مقدار سعی کردم تظاهر کنم. موقعیت 
من بسیار خطرناک بود و در واقع یک 

معجزه مرا از خطر مرگ نجات داد.
سـ  توضیح دهید.

جـ  یعنی با ماندن در خانۀ خودمان و 
رفتن به سر کار، چون از نگرانی این که 
مادرم وحشت نکند می خواستم حتماً 
اوضاع را طبیعی جلوه بدهم. بعد از هر 
جریانی بیش از ۲۰ روز نباید صبر کرد 
و اتفاقی که برای من افتاد بعد از ۲۵ 
روز بود که یکی از بچه های دستگیرشده 
را از خانه ای بردند که من اجاره کرده 
بودم و صاحبخانه که اصال آدم سیاسی 
نبود فقط به خاطر رعایت حال یک زن 
که ساعت ۱۲ شب مزاحمش نشوند 
نام مرا نداده بود. ولی همین اتفاق مرا 
متوجه کرد که باید هرچه زودتر از خانه 
بروم. فوراً به بهانه ای از خانه مان بیرون 
آمدم. تنها راهی که داشتم خانواده ام 
بود. بسیاری از دوستان سیاسی که با 
من بودند خودشان را کنار کشیدند و 
کمکی نکردند و در واقع فقط کسانی 
به کمک من آمدند که از سیاست دور 
بودند. تجربۀ عجیبی بود. خروج من با 
کمک آنها صورت گرفت و از نظر مالی 
هم مجبور شدم همۀ مخارج را خودم 

)خانواده( تحمل کنم.

سـ  چقدر خرج سفرتان شد؟
جـ  خیلی زیاد. شاید تعجب می کنید 
اگر بگویم با اینکه من سرشناس نبودم، 
ولی مجبور شدم ۲۵۰هزار تومان خرج 
کنم. در آن زمان این پول خیلی زیاد 
بود. قبال شاید بیشتر هم می پرداختند 

ولی نه چندسال بعد از انقالب.
سـ  چه کسانی شما را خارج کردند؟
دادند  انجام  را  اونهایی که کار  ـ  ج 
قاچاقچی بودند. دوستان وسیله شدند.

تا  ایران  از  خروج  مورد  در  ـ  س 
رسیدن به مقصد توضیحاتی بدهید، 

ممنون می شوم.
جـ  آنچه آن موقع برایم مهم بود این 
بود که از آنهایی که انتظار کمک داشتم 
هیچ خیری ندیدم و از آنانی که انتظاری 
نداشتم خیلی انسانیت دیدم. پول را که 
پرداختم، قاچاقچی ها حرفشان را عوض 
کردند. یعنی قرار بود بیایند عقب من 
و پول و پاسپورت را آنها حمل کنند 
نظر  تغییر  پول  دریافت  از  بعد  ولی 
دادند. به هرحال من دیگر چاره ای جز 
قبول نداشتم. تمام روز در خیابانها راه 
بخوابم.  نداشتم  جا  حتی  و  می رفتم 
چون نمی خواستم پدر و مادرم ناراحت 
بشوند. به آنها گفته بودم پیش دوستانم 
هستم و گاهی به آنها تلفن می زدم. سر 
کار هم مکافاتی بود. چون به من احتیاج 
داشتند و به اصرار می خواستند بمانم. 
باالخره گفتم بیمارم و از آنها یک هفته 

مرخصی گرفتم.
به  خودم  من  شد  قرار  به هرحال 
ایستگاه اتوبوس بروم که یکی از دوستان 
مرا همراهی کرد و در جایی که قبال قرار 
گذاشته بودیم با یک خانم و بچه اش که 

قبال آنها را دیده بودم، حاضر شدیم.
افتاد.  راه  زاهدان  طرف  به  اتوبوس 
بگذریم که چند بار پاسداران به اتوبوس 
آمدند و هر بار در موقع بازرسی کافی 
بود یک اتفاق ناجور بیفتد. به هرحال به 
زاهدان رسیدیم. مسیر خیلی طوالنی 
و خسته کننده بود. یادم نیست چند 
ساعت در راه بودیم. به محض رسیدن، 
مردی که کارهایمان را انجام داده بود، 
ایستگاه منتظر ما بود. و ما را به  در 
یک هتل مانند برد. خانمی که با من 
کند  وانمود  می خواست  بود  همسفر 
که در وضع من است. ولی من متوجه 
شدم که شوهرش ساواکی بوده و در 
آغاز انقالب توسط همین شخص فرار 
کرده و اینها می روند که به او بپیوندند 
البته  داشتند.  هم  آشنایی  احتماال  و 
من هم به دروغ گفتم که محصل آلمان 
هستم و چون مرزها بسته اند به این 

ترتیب خارج می شوم.
سـ  فصل گرماست؟

به محض  به همین جهت  بله،  ـ  ج 
رسیدن، طرف قرص ضد اسهال به ما 
داد که در طول سفر خیلی به درد من 
بردیم.  به سر  هتل  در  را  خورد. شب 
خانمی که با ما بود با طرف دعوا می کرد 
که ما نباید اینجا بمانیم، خطرناک است. 
به همین دلیل ما را صبح روز بعد، از 

هتل حرکت داد.
سـ  لباس خاصی داشتید؟ چادر به 

سر کردید؟
ج ـ چادر سر کردن خطرناک بود. 
چون این کار فرهنگ خاصی می خواهد 
وگرنه انسان لو می رود. سعی کردم با 
حجاب اسالمی باشم ولی چادر نداشتم. 
صبح او به جلو راه افتاد و ما به عقب، 
جدا جدا او را تعقیب می کردیم. ما را 

برد به خانۀ کولی ها؛ بلوچ هایی که با 
قاچاقچی ها همکاری می کردند. خانه ای 
بود وحشتناک. تجربۀ عجیبی بود. وسط 
شهر زاهدان یک خانه مثل خانۀ قمر 
حیاط  یک  کوچکتر.  منتهی  خانم،  
درب و داغون و چندتا اطاق کوچک 
این  در  خانوار  چند  می داند  خدا  که 
اطاقها زندگی می کردند. تعداد بچه ها 
بی حد و حساب، بسیار کثیف و غیر 
بهداشتی، وسط شهر زاهدان. اینها حتی 
برای آشامیدن، آب از چاه می کشیدند. 
البته  که  ماندیم  روزی  آنجا چند  در 
خیلی خطرناک بود. لباس بلوچی به 
تن کرده بودیم. گفتند باید شب را هم 
با لباس خوابید که اگر پاسدارها توی 
خانه ریختند بویی نبرند و گفتند اگر 
سؤالی از تو کردند شما زن هستید و 
اصال حرف نزنید. الاقل یک جا زن بودن 

به نفع ما بود!
از چیزهای جالبی که دیدم این که 
اینها  مطلق،  فقر  در  زندگی  باوجود 
و هرشب  بودند  اهل سیاست  شدیداً 
رادیو اسرائیل و بی.بی.سی گوش نداده 

نمی خوابیدند.
سـ  کار اینها اصوال چه بود؟

جـ  همه قاچاقچی بودند و زنهایشان 
هم کارِ خانه می کردند و بچه به دنیا 
می آوردند. به طوری که یکی از زنان که 
۵ بچه داشت همه اش از من سراغ راهی 
می گرفت که آبستن شود و می گفت 
بچه دار  اگر  و  نشده ام  آبستن  امسال 

نشوم، شوهرم طالقم می دهد.
از نظر تغذیه وضعشان خیلی بد بود. 
از سفره که بگذریم که بچه و گوسفند 
و پشکل همه دور آن بودند، قدری نان 
و ماست می گذاشتند روی سفره و برای 
خاطر ما قدری هم سبزی اضافه کرده 
بودند. من همه اش منتظر بقیه اش بودم 
با این که در جنوب تهران تجربه داشتم 
و فقر بسیار دیده بودم، ولی تا این حد 
با  که  خانمی  باالخره  نمی شد.  باورم 
ما بود گفت بخور واالّ همین را هم از 
دست می دهی. تازه به خودم آمدم که 
همین غذای آنهاست. آبی که از چاه 

درمی آوردند پر از جانور بود.
سـ  چند روز آنجا ماندید؟

جـ  3 یا 4 روز. شب هم که رختخوابها 
را می آوردند، سوسک از میان آن پرواز 
می کرد. واقعاً تجربۀ غریبی بود. باالخره 
پس از صحبت فراوان با هم، تصمیم بر 
این شد که من با لباس بلوچی، سوار 
کامیون بشم و از جلوی  پاسدارهای 
بقیه  و  بگذرم  بلوچ ها  همراه  مرزی 
و  بودم  نگران  قاچاقچی ها. من  راه  از 
نمی فهمیدم چرا من می بایست جدا از 
بقیه بروم. روز بعد هم متوجه شدم که 
راهنمای بلوچ با طرف ما سر من دعوا 
دارند. به هرحال صبح روز بعد آنها از راه 
فرعی حرکت کردند. من رفتم سراغ 
برادر قاچاقچی بلوچ پرسیدم: »راهی 
که ما می رویم خطرناکه، مگه نه؟« با 
سر عالمت مثبت داد. وقتی بلوچ اصلی 
آمد ازش پرسیدم: »می خواهید کامیون 
دارید  الزم  زن  یک  کنید  رد  قاچاق 
و منو انتخاب کردید؟« طرف تعجب 
کرد و گفت: »نه، برای این بود که به 
من گفتید شما نمی توانید راه بروید«. 
در پاسخ گفتم: »من از اون بچه که بهتر 
راه می رفتم و تازه من کوهنوردی بسیار 
کرده ام و خیلی هم خوب راه می روم«. 
مردک خیلی باهوش بود، نگاهی به من 
کرد و گفت: »تو با زن و بچۀ من نون 

و نمک خوردی، اگر کسی بخواد تورو 
دستگیر بکنه باید از روی نعش من رد 
بشه. و تازه اگر فکر می کنی می تونی 
راه  از  تورو  خودم  حاضرم  بیایی  راه 

فرعی ببرم.«
قبول کردم. با دو نفر دیگر سوارکامیون 
شدم. من لباس بلوچی به تن داشتم. 
پایین آستین لباس بلوچها مقوایی است 
و با آن خودشان را باد می زنند. و به من 
هم یاد داده بودند. با این سر و شکل 
وسط راه، یک لحظه جیپ ژاندارمری 
که از کنار ما رد می شد مرا دید. بلوچی 
که با ما بود شک برد و به من گفت باید 
پیاده شوی و همراه من ده دقیقه با 
تمام قوا بدوی. همین کار را کردیم. که 
دیگر من از نفس افتاده بودم. باالخره 
بیابان. من بودم و  رسیدیم به کوه و 
یک بلوچ ناشناس. راه سخت و طوالنی 
بود. باد زیادی در بلندیها می پیچید و 
سوسمارهای سیاه  بسیاری به چشم 
می خوردند که بلوچها می گفتند خطری 
ندارند. به هرحال رسیدیم به جایی که 
قرار بود کامیون ما را سوار کند. آخر روز 
بود ولی آفتاب هنوز غروب نکرده بود. 
اما کامیون آنجا نبود. طرف گفت: »اینها 
راه را گم کرده اند. تو باید در اینجا بمانی 
تا من قبل از غروب آفتاب آنها را پیدا 
کنم«. مرا وحشت گرفت و گفتم: »هر 
کجا بروی من هم می آیم«. یک قمقمه 
آب داشتیم و چندتا گوجه فرنگی. با 
اینکه اصوال آدم ورزشکاری بودم ولی 
از خستگی و گرما بیچاره شده بودم. 
بزاق دهان  دهانم خشک شده بود و 
نداشتم. یک چیزی مثل سقز سفید و 
سفت در دهانم بود. ناگهان قاچاقچی از 
من پرسید: »تو با کدام سازمان سیاسی 
کار می کردی؟« من جواب منفی دادم. 
در جواب گفت: »من تا به حال بیش از 
3۰۰۰ نفر آدم سیاسی از این کوهها رد 
کرده ام، مرا نمی توانی گول بزنی. ولی 
باید بدانی که تو هرچه سریع بدوی 
به پای من نمی رسی و من باید حتماً 
امشب اینها را پیدا کنم. چون اگر شب 
بشود ما در این کوهها امنیت نداریم«. 
قبول  نداشتم،  چاره ای  دیگر  خوب 
کردم. گفت: »لباست چون رنگی است 
و سربازها با دوربین نگاه می کنند باید 
چادرت را کامال روی خودت بکشی و 
در کنار آن سنگ خودت را گلوله بکنی 
تا من برگردم«. آب و گوجه فرنگی ها را 

هم برای من گذاشت و رفت.
تمام مدت به فکر خانواده ام بودم و 
بی اختیار شروع به گریه کردم. آفتاب 
داشت غروب می کرد که ناگهان صدای 
فرق  برایم  دیگر  شنیدم.  را  موتور 
نمی کرد کیست، فقط فکر می کردم یک 
آدم می آید. حاال پاسدار یا قاچاقچی،  
دیگر برایم فرق نداشت. تا چشم کار 
می کرد کوه بود. بلند شدم دیدم همان 
قاچاقچی است که اعتراض کنان آمد 
جلو و گفت »مگر نگفتم خودت را به 

کسی نشان نده خطرناک است؟«
به هرحال، سوار کامیون شدم و حدود 
می راندند.  کوهها  در  ساعت   ۸ یا   ۷
بچه ای هم که در کامیون بود مرتب 
به  رسیدیم  باالخره  می زد.  فریاد 
و  زاهدان  مرز  که  خاردار  سیمهای 
پاکستان بود ولی هنوز وضع خطرناک 
بود چون می گفتند هر وقت پاسدارها 
می آیند.  مرز  طرف  این  به  بخواهند 
حدود 4 صبح بود. آنقدر خسته بودیم 
بیهوش  بردند  را  ما  که در جایی که 

شدیم. نزدیک صبح ما را بیدار کردند. 
جایی  چه  در  شدم  متوجه  من  تازه 
خوابیده بودیم. یک اطاقکی بود با حلب 
و نایلون پر از موش و بی اندازه کثیف. 
هر قاچاقچی که شما فکر می کردید از 
هروئین فروش تا آدم ردکن در آنجا بود 
و سر پول با هم دعوا می کردند و همان 
آدمها بودند که مهرهای الزم را روی 

گذرنامه ها زدند.
کامیون آمد و همۀ ما را ـ قاچاقچی 
پاکستانی و ایرانی و افغانی ـ همه را 
ریختند توی کامیون و دوباره در بیابان 
حرکت کردیم. تمام روز و تمام شب ما 
توی کویر در راه بودیم. از طرف مقابل 
هم کامیونهای متعدد پر از افغانی در 
حرکت بودند. گرما وحشتناک بود و 
همینطور روی زمین حیوان مرده افتاده 
بود. شب که شد گرمای شدید تبدیل به 
یک سرمای غیر قابل تصور شد. حس 
من  به  هیستریک  حالت  دارد  کردم 
دست می دهد. هرچه داشتم پوشیدم 
دور  کوهها  می لرزیدم.  بید  مثل  ولی 
فریاد  و می خواستم  سرم می چرخید 
بزنم. محکم زدم به شیشۀ جلو کامیون 
و گفتم: »من باید بیام جلو )من پشت 
کامیون بودم(. آنها پذیرفتند و من رفتم 

جلو و قدری حالم بهتر شد.
که  کویته  به  رسیدیم  باالخره 
مرکز بلوچستان پاکستان بود. در راه 
کنم  که حساب  بود  این  سرگرمی ام 
خرج رد کردن ما از مرز چقدر تمام 
هر  برای  که  متوجه شدم  و  می شود 
مرد 3۰هزارتومان و برای هر زن ۲۰هزار 
بلوچهای  البته  می گرفتند.  تومان 
ارزش  زن  هم  اینجا  در  مرزنشین. 
کمتری داشت! در کویته ما را به یک 
هتل بردند. لباس بلوچی را درآوردیم 
و  لباس پاکستانی به تن کردیم. در راه 
ما را به یک جور قهوه خانه های گنبد 
مانندی می بردند که غذا بخوریم ولی 
من اصال لب نمی توانستم بزنم. بسیار 
تند بود. فقط آب می خوردم و قرص 
ضد اسهال. روز بعد هواپیما گرفتند و 
ما را به کراچی منتقل کردند. وقتی به 
کراچی رسیدیم من بی اختیار شروع به 
گریه ای طوالنی کردم که هر چه از من 
می پرسیدند چرا گریه می کنی جوابی 
نداشتم. ما را به یک هتل بردند و همه  
را در یک اطاق جای دادند. نمی دانم 

می خواهید که بقیه اش را هم بگویم؟
دلم  نیستید  خسته  اگر  ـ  س   
به  رفتن  شما  بدانم هدف  می خواهد 
از پاکستان  کدام کشور بود و چطور 

خارج شدید و به فرانسه رسیدید؟
ج ـ هدف اصلی من آمریکا بود. ولی 
درآنجا فهمیدم که کار بسیار مشکلی 

است. 
پس تصمیم گرفتم با دوستانی که 
بعد  بگیرم.  تماس  داشتیم  آلمان  در 
از چند روز قاچاقچی گفت هتل گران 
تمام می شود و ما را به منزل یک ایرانی 
منتقل کرد. هر چه من اعتراض کردم 
فایده ای نداشت. همان زمان تلفن زدم 

به ایران که رسیده ام.
صبح  تا  آنها  خانۀ  در  اول  شب 
نخوابیدم. خیلی نگران بودم که مبادا 
اینها هم قاچاقچی باشند و برای من 
درد سری درست شود. یک روزی که 
گذشت متوجه شدم که خانواده تیپ 
بقیه  که  بار  چند  نیستند.  قاچاقچی 
نبودند از خانم خانه پرس و جو کردم 
و متوجه شدم که این بیچاره ها فامیل 
دور آن خانم هستند و در واقع ما همه 
به آنها تحمیل شده ایم. خالصه اینها 
شدند مدافع من در مقابل قاچاقچی.  
او نمی خواست مقدار پولی که پیش او 
داشتم به من پس بدهد. آنها پولم را از 
او گرفتند و به من پس دادند و خالصه 
گفتند نگران نباش اگر هرچند ماه کارت 
طول بکشد مهمان ما هستی. خانمی که 
با ما بود 3 تا 4هزار مارک داد و ویزای 

آلمان گرفت و با بچه اش رفت.
س ـ صاحبخانه چه کسی بود؟ کار 

سیاسی می کرد؟
خوبی  بسیار  آدمهای  ولی  نه،  ـ  ج 
بودند و من هرگز تا آخر عمرم آنها را 
فراموش نخواهم کرد. آنها فقط به عنوان 
یک هموطن به من کمک کردند و تازه 

با شرایط بدی که داشتند.
به عللی نمی خواستم با دوستان رابطه 
برقرار کنم. ولی باالخره مجبور شدم 
به آلمان تلفن کنم و خالصه با کمک 
با  شد.  درست  فرانسه ام  ویزای  آنها 
اینکه ویزا را گرفته بودم ولی باز سعی 
کردم به آمریکا بروم ولی نشد. من در 
فرانسه هیچکس را نمی شناختم و زبان 

بلد نبودم.
سـ  در آمریکا کسی را داشتید؟

زبان  هم  و  داشتم  فامیل  هم  ـ  ج 
بلد بودم.

زنی از فعاالن سیاسی چپ، داستان 
فرار خود را بازگو می کند:

پیش از فرار، دو 
ماه در تهران آوارۀ 

واقعی بودم
از آنها که انتظار کمک داشتم 

خیری ندیدم، از آنها که 
انتظار نداشتم انسانیت دیدم

در  دکتر  که  ناصحی  ویدا  نم  خا
جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس و 
دارای سابقه تدریس در دانشگاههای ایران 
و فرانسه است، اخیراً به تحقیق درباره نسل 
جدید مهاجران ایرانی، به ویژه مهاجران 
دوره انقالب و بعد از انقالب، پرداخته که با 
عنوان »ایرانیان در مهاجرت، بر اساس دو 

پژوهش جامعه شناختی« انتشار یافته است.
چند  به  تحقیقی  اثر  این  پایانی  بخش 
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 که در چند شماره 

می خوانید.
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گرگین یکی دو مطلبی را که بتازگی 
نوشته بودم و دوست داشته بود، به دست 
می گرفت و می گفت برویم اینها را برای 
رادیو ضبط کنیم. استودیویی که »یوسف 
شهاب« با دقت و ظرافت سر و سامان 
داده بود. هم به همت ایرج بود که در آنجا 
نوار بهارانه را به سرپرستی و اداره از پشت 
شیشه با حوصله تمام ضبط کرده و  به 
بازار دادیم و به یادگار ماند. آن روز چند 
صفحه از روزگار نو پوروالی را بریده بود 

و مرا با خود به استودیو برد.
نام یادداشت مورد عالقه اش »هوای 
کوی تو از سر نمی رود« است که بعدها 
در کتاب دوریها و دلگیریها هم چاپ 
شده است. من سرگرم خواندن شدم و 
به  قسمت دوم آن که رسیدم اشاره کرد 
متوقف شوم. و گفت یک استراحت کوتاه 
بکنیم. بعد از چند دقیقه گفت » حاال 
بخوان« و من خواندم. همین بخشی را 

که در زیر می خوانید:

من آن جالد هزارساله
»ماریا والسکوئز برای آزادی ال سالوادور 
مبارزه می کند. رخت می شوید. خانه تمیز 
می کند. به کار چهار بچه اش می رسد و 
به من که در کنارش قهوه ام را آرام آرام 
می نوشم می نگرد و با تحقیر می پرسد:
ـ تو می خواهی از این فاصلۀ دور دوباره 

وطنت را به دست آوری؟ با چه؟«
به لوموند جلو دستم اشاره می کند:

ـ با خواندن اینها؟ البد به سخنرانی های 
سیاسی هم می روی؟ جزء یکی از دار 
و دسته های ضد آیت اهلل هم هستی؟ 
سازمان هایی  به  چقدر  ماهی  راستی 
مسلحانه  مبارزۀ  ایران  داخل  در  که 
می کنند، کمک می کنی؟ اصال آن تو 
خبری هست؟ یا شماها خیال می کنید 
خبری هست؟ چرا آنقدر از وطن خود 

دور ایستاده اید؟
سفر  به  مرا  بیکارۀ  و  تنبل  ذهن 
وامی دارد. ماریا والسکوئز تا سه ماه دیگر 
از دانشگاه برکلی دکتری علوم سیاسی 
می گیرد و لحظه ای فکر نمی کند که 
کلفتی در خانه های آمریکایی وطنش را 
از او دور می کند.  او در وطنش زندگی 
کار  است.  مبارزی  می کند. زن منظم 
پدرشان  بچه اش که  از چهار  می کند. 
در زد و خوردها کشته شده سرپرستی 
رادیوی  در  می خواند.  درس  می کند. 
محلی هفته ای یک ساعت برنامه دارد. 
بیست و پنج درصد مزدش را به سازمان 
شعر  می کند.  هدیه  عالقه اش  مورد 
می نویسد نه خیلی خوب اما قشنگ مثل:

ما آن کتابیم که شما
خواندنش را نمی دانید

ما آن آفتابیم
که از مشرق شما طلوع نمی کند

ما با دستهایمان برای خانه های شما
باغچه می سازیم.

تا نه صلیب و نه مسلسل
بلکه درخت گیالس در آن بکارید

تا مگر با چشمهای ما به دنیا نگاه 
کنید

چشم های بیدار هشیار
چشمهایی که نگاه کردن را

از گلخانه ها یاد نگرفته اند
در صحراها آموخته اند

ماریا والسکوئز چنین است و من آن 
وطن  یک  به یاد  تنها  هزارساله،  جالد 

با یاد ایرج گرگین

آنکس که 
»تماشا« گاهش 

»امید« و 
 »آزادی« بود

)بخش دوم(

داستانهای عاشقانۀ ادب )5(
فارسی

به پراگ که رفت از من خواست که با 
او همکاری کنم و به خنده گفت که این 
دفعه مثل رادیو امید افتخاری نیست. 
الاقل برای هر برنامه ای پول نفس زدن 
می دهند و آن وقت طرحی را که مدتها 
با هم در آن باره صحبت کرده بودیم؛ 

به میان کشید و گفت:
داستانهای  برنامه  آن  است  ـ چطور 

عاشقانۀ ادب فارسی را راه بیندازیم؟
و این کار شد. من هر دو یا سه هفته 
پیش  می رفتم  هفته ای  یک  بار،  یک 
افشین پسر مهربان و کاردانش که در 
و  مجهز  استودیو  ضبط  یک  »ولی« 
کامال حرفه ای برپا کرده بود و با کمک او 
برنامه ها را ضبط می کردیم و افشین روی 
آن موسیقی مناسب می گذاشت و اگر  
الزم بود از خانم فهیمه پدرثانی خواهش 
می کردیم که جایی اگر قرار است صدای 
زن باشد، او این کار را برعهده بگیرد. 
عاشقانۀ  داستانهای  که  بود  بدینگونه 
نظامی،  عاشقانۀ  داستانهای  شاهنامه، 
ویس و رامین و دیگر داستانهای ادب 
و  کردیم  ضبط  و  خواندیم  را  فارسی 
پخش شد. بسیار افسوس می خورم که 
اصال نسخه ای از آنها را ندارم. نمی دانم 
در رادیو فردا که درآن زمان خانم نازی 
این کار را سرپرستی می کرد،  عظیما 
نسخه ای از این قصه ها هست یا نه؛ ولی 
آنچه مرا خرسند می دارد این است که 
ایرج تمام این داستانها را بعد از خواندن 
و  بازنگری  دوباره  افشین،  تنظیم  و 
سپس پخش می کرد . آخرین قصه ای 
که من برای رادیو آزادی خواندم، زهره 
و منوچهر ایرج میرزا بود و بعد دیگر رادیو 
آزادی جای خود را به رادیو فردا داد و 

ایرج به آمریکا بازگشت.
آخرین بار که دیدمش)6(

آخرین باری که او را دیدم در مجلس 
مجلس  بود.  بدیعی  رضا  گرامیداشت 
به همت پرویز قریب افشار برپا شده بود. 
که  گرامیداشت  مجلس  آن  در 
قریب افشار با حسن انتخاب همه دوستان 
رضا را از افق های متفاوت دعوت کرده 
بود، ایرج گرگین گردانندۀ برنامه ای بود 

که قریب هزار تن تماشاگر آن بودند.
در آن شب او را به اتفاق اعظم همسرش 
دیدیم مثل همیشه با لبخند و راضی از 
آنچه در پیش دارد. در این سالها آن کس 
که همه مدت در کنار او بود و عاشقانه 
به او زندگی می داد اعظم بود. به هم که 
رسیدیم بعد از روبوسی، به همسرم گفت: 
»با آن سالهای دور هیچ فرقی نکرده اید« 
و من هم گفتم: »جنابعالی هم در سایۀ 
محبت اعظم همان هستید که در آن 

سالها بودید.«
در  شدیم  تنها  که  بعد  لحظه  چند 

گوش من گفت:
میزان  که  می گویم  تو  به  ـ صدرل، 
نیستم. بعد از عمل قلب، گرفتاری های 

دیگری هم پیدا کرده ام.
و همین... و آخرین بار که با او صحبت 
کردم دوشنبه نهم ژانویه بود. زیر چادر 
اکسیژن بود. پانزده ثانیه با صدایی که 
احوال  و  حال  شناخت،  نمی توانستم 
کردیم و به من گفتند »تا آخر هفته 
بهتر می شود و به منزل برمی گردد.« و 

آخر هفته دیگر او نبود...
خدا مرگمون بده! خدا مرگشون بده...  نه...)7(

بودیم  رفته  که  اول شب  یک شب 
جامی بزنیم، و نفسی تازه کنیم، ایرج 
خسته از شایعاتی که درباره رادیوامید 

بر سر زبانها بود، گفت:
ـ اذیتم می کنند. خدا مرگشون بده 

که راحت شیم.
گذشت و گذشت؛ در سالهای آخری 
که دیگر کار رادیو به بن بست خورده 
بود، و نمی دانم اگر به رادیو آزادی در 
پراگ به راه نمی افتاد چه باید می کرد،  
آمد شمال کالیفرنیا و باز رفتیم سراغ 
شکستن سر بطری. یک لحظه بعد از آنکه 
هر دو گرم شدیم، رو به من کرد و گفت:

ـ صدرل، یادت میاد چند سال پیش 
که از دست اینها که عاجز شده بودم، 
گفتم خدا مرگشون بده که راحت شیم؟

ـ آره، خوب چی میخوای بگی؟
ـ می خوام بگم حاال خدا مرگمون بده 

که راحت شیم.
)8(

او از پشت شیشۀ اتاق فرمان
در سالهای دوری و دلگیری، گاهی 
وقت ها که به لُس انجلس می رفتم، ایرج 

که اکنون از من خیلی دور است گاهی 
فکری می کنم. گاهی حرفی می زنم در 

رادیوی آقای گرگین.
مردکه تنبل بیکاره، این هم شد کار؟ 

از دست  را  وطنم  که  است  سال   ۵
همیشه  از  بدتر  که  وطنی  در  داده ام. 
می خواهند به من راه درست را از خطا 
بیاموزند  دوزخ  از  را  بهشت  طریق  و 
وطن  نیست.در  من  برای  جایی  دیگر 
تاکسی نارنجی و میدان نیایش و پزهای 
کاری  من  خلوت  با  نوکیسه ای کسی 
با  شباهنگام  می توانستم  من  نداشت. 
خدای خود ناسازگاری ها داشته باشم. 

اما حاال به من دستور می دهند که 
وطن را با کفن و سدر و کافور دوست 
داشته باشم و آوازهای مستانه ام را به 

هق هق های دعای ندبه مبدل سازم.
ده سال پیش روزی که می آمدم، وطن 
داشتم و حاال سپرده ام که مرا بسوزانند 
و خاکسترم را به باد دهند شاید که باد 
برد و  به آن سرزمین  را  از آن  ذره ای 
این ذره باز هم مست و سرنشناس و پا 

نشناس بخواند:
هوای کوی تو از سر نمی رود ما را
غریب را دل سرگشته با وطن باشد

ساکت شدم. سر بلندکردم که تکه بعد 
را بخوانم. ایرج آن طرف شیشه، در اتاق 
فرمان بود. شهاب پشت سرش بود و او را 
نمی دید. اما من او را دیدم که با دستمال 
چشمهای گریانش را پاک می کرد. حالی 
که هرگز در او ندیده بودم. بیرون که 

آمدیم، گفت:
ـ صدرل، چقدر این تکه آخر که دربارۀ 
سوزاندن نوشته ای به دلم نشست. واقعاً 
کاش ما را، نه ما را که خاکستر ما را باد 
با خود به آنجا ببرد. شاعر واقعاً راست 
گفته که »غریب را دل سرگشته با 

وطن باشد.«
رادیو امید و ناامیدی ها)۹(

دربارۀ این گفتار شش پاره
در هشتمین سال کار رادیو امید در 
حالی که ایرج گرگین به سختی برای 
بقای رادیو تالش می کرد من این گفتار 
را نوشتم و در رادیو اجرا کردم. چند سال 
بعد که فرهنگ فرهی  مجله جنگ را که 
آن نیز در کار مطبوعات برونمرزی  یگانه 
بود درمی آورد، آن را برای او فرستادم تا 
بار دیگر به زحمت ایرج ادای احترامی 
کرده باشم. خواندن این گفتار، حال و 
روز رادیویی را که ما سالها در آن نفس 
زدیم و حال و هوای شهری را که با این 

رادیو روبرو بود، به یاد می آورد.
اولـ  تولد امید

از روزی که ایرج گرگین فکر تأسیس 
یک رادیوی فارسی زبان مستقل را در 
لُس آنجلس با من در میان نهاد زمان 
بر  وقتی  که  چرا  نمی گذرد؛  درازی 
از  زودتر  را  زمان  خاک افتاده ای مردن 
پنداری  مردن خود احساس می کنی. 
از  بعد  پیش  سال  هشت  بود.  دیروز 
ظهر خوش یک روز پائیز ماه سپتامبر 
ـ ۱۹۸۲. در برکلی در برگریزان غروب 
قدم می زدیم و او بی هیجان و آرام و 
من مثل همیشه با شعفی کودکانه و 

لبریز از عجله.
چه خوب است یک رادیو که فارسی 
نکند،  هرزه درائی  باشد،  هرروزه  باشد، 
می گویند  آنچنانکه  را  همگان  حرف 
منعکس کند و حرف خود را هم چنانکه 

می خواهد بزند. خط سیاه و سفید نکشد و 
در صف قداره بندان و عربده جویان نباشد.
به نظر آسان می رسید. حداقل در ذهن 
ما که یکی پرحوصله، شمرده، محتاط و 
عاقبت اندیش است و دیگری حتی در 
پیرانه سر جرقه آسا، بی پروا و بی آرام و 

فارغ از فردا.
و  اندازه ها  با  شد.  متولد  امید  رادیو 
ابعادی که تصور ساده ای از آن داشتیم 
و روزانه به کار خود ادامه داد. گرگین 
یک مدیر خوب بود. این را من از سالهای 
با  را  آدم ها  داشتم.  به خاطر  مدرسه 
مهربانی و حوصله جذب خود می کرد. 
در حق کسی راه مبالغهـ  الاقل در برابر 
میکرفن بازـ  نمی پیمود. سخت صبور و 
بردبار می نمود و همه را که دستی در کار 
داشتند در فرصتی کوتاهتر از حد انتظار 
من، در رادیو گردآورد. من صدای خود 
را از رادیو نمی شنیدم. در سانفرانسیسکو 
صدای رادیو شنیده نمی شد اما صدای 
کار درست و محکمی را که آغاز شده 
بود از دهان این و آن می شنیدم. رادیو 
امید برای شهر پر از جبهه و همهمه و 
چراغ  لُس آنجلس  تاریکی  در  همهمه 

امیدی شده بود.
حق النفس  و  حق القلم  ـ  دّوم 

در غربت
تصور اشتباه آمیز یک دسته از همکاران 
حرفه ای و نیمه حرفه ای این شده بود که 
بله، برمی گردیم ایران. چون ایرج گرگین 
مدیر شبکه ۲ رادیوتلویزیون ملی ایران 
آمده است لُس آنجلس رادیو راه انداخته، 
البد خبری هست و قشون های ظفرنمون 
به زودی دارالخالفه را فتح خواهند کرد. 
و الجرم از ماه دوم و سوم منتظر این 
بودند که رئیس حسابداری صدایشان 
بزند و چک ناقابل حق الزحمه را با عرض 
معذرت از کمبود مبلغ به علت مشکالت 
تقدیم  بودجه محدود مبارزه در غرب 
واقعاً  تهران  در  دوم  مدیر شبکۀ  دارد. 
دست و دل باز و نظربلند بود. فکر خوبی 
که عرضه می شد با دستمزد خوب پاداش 
می داد. حاال در روزگار تلخ غربت باالخره 
باید از خجالت همکاران صادق و صمیمی 
به طرزی در بیاید و از بودجه ای که از 
خزانۀ غیب در اختیارش گذاشته بودند 
حق القلم و حق النفس مختصری به عنوان 
وجه می به دوستان برساند تا رفقا گرفتار 
نشوند. دستار  و  خرقه  گذاشتن  گرو 
گرگین با دلتنگی در تلفن به من گفت:
»به جان تو تمام سرمایۀ اولیه را که 
گذاشته ام دارد می رود. باید قرض هم 
بکنم که رادیو بماند. در خجالت بچه ها 

هستم و کاری نمی شود کرد.«
و من در جواب او گفتم:

دیگر  اینجا  که  بدانند  باید  »بچه ها 
دولتی در کار نیست. یک کار اقتصادی 
متأسفانه انفرادی است که باید از طریق 
کمک صاحبان مشاغل به حیات خود 
ادامه دهد. کار در چنین رادیویی وسیلۀ 
باقی ماندن جوهر فکر و امتداد مبارزه 
است و اینکه قلم مانند چاه آب است و 
کاریز که اگر به آن نرسی خشک می شود 
و می میرد. حتی اگر در این راه خیلی 
باشی مثل خود  خیلی خیلی حرفه ای 
که  نگذاشت  باید  روزگار  این  در  من. 

سرچشمه ها خشک شوند.«
مثل اینکه کمتر بودند حرفه ای هایی 
که حرف مرا فهمیدند و آماتورها بیشتر با 
گرگین ماندند و حرفه ای ها از رولز رویسی 
که او خریده بود افسانه ها ساختند و من 

در سفری به لُس آنجلس دیدم که رفیقم 
نوارها  وسط  قدیمی  تویوتای  یک  در 
البد  و  می زند  پا  و  دست  کاست ها  و 
تعطیل  روزهای  برای  را  رولز رویسش 
و گردش در رودئودرایو در گاراژ خانه  
گذاشته. آنها که ما امید داشتیم بمانند 
زودتر از همه رفتند و امید ماند و ما به 

امید »امید« به راهمان ادامه دادیم.
سومـ  ارتباط مستقیم

را  رادیویش  بار میکرفن  اولین  برای 
گفت  همه  به  کرد.  باز  مردم  به روی 
که هرچه می خواهد دل تنگت بگو. با 
خانم سرشار با حوصله ای بیرون از حد 
تصور، بحث ارتباط مستقیم را به میان 
آورد. هردو یار موافق هم بودند و این 
راز توفیقشان بود و خانم سرشار هم اثر 
ماندگار »در کوچه پس کوچه های غربت« 
را از مجموعۀ گفتارهای روزانه اش در 

رادیو امید فراهم دیده است.
سهم من در این بخش به علت اقامتم 
در شمال کالیفرنیا،  کم و بسیار یکسویه 
بود ولی او همیشه از من می خواست 
که یا به عنوان گشایندۀ بحث یا به عنوان 
پایان دهنده، حرفهایی را که در آن زمینه 
مستقیم  ارتباط  بحث  بزنم.  می دانم، 
صراط  پل  روی  از  عبور  مثل  درست 
بود که شیخنا می فرماید از مو نازکتر 
و از شیشه تیزتر است و لغزیدن از آن 
همان و به کام مار غاشیه و عقرب جراره 

درافتادن همان.
بود و حقه  بود که  اولیه همان  قرار 
مهر به همان نام و نشان. ما، یعنی رادیو 
بلندگوی  نیستیم.  کسی  نوکر  امید 
گروهی نیستیم. اگر اعتقادات سیاسی 
فردی داریم آن را در لعاب شیرین و 
شکرنمای الفاظ فریبنده نمی پیچیم و 
با  در دهان ذوق شنونده نمی گذاریم. 
دیکتاتوری و خودکامگی از هر دست 
و به هر شکل مبارزه می کنیم. گفتگوی 
مستقیم و بالواسطه و خالی از تعصب 
را چارۀ پراکندگی و سبب جمع خاطر 
الفاظ  به  منحصر  را  آزادی  می دانیم. 
نمی کنیم بلکه خواهان تجربۀ عملی و 

واقعی آن هستیم.
و بعد گرفتاری های رنگارنگ دیگر آغاز 
شد. هرکسی از ظن خود یار ما می شد 
تا جایی که برابر میل آنها بودیم آدم های 
خوب، دانشمند، آزادی خواه، وطن پرست 
بودیم و همینکه خالف میل او حرفی 
به میان می آمد خاطر خطیر حضرات آزرده 
و سیل تهمت به سوی ما سرازیر می شد.
سپر سنگین و خموش بردباری گرگین 
بود که گاه حتی مرا که از فاصلۀ دور به  داد 
و فریاد و خشم و ناله برمی خاستم، آرام 
می کرد. گاهی با خود می اندیشم این رفیق 
من چیزی از مسیح با خود دارد چیزی 
که من هرگز بر آن مصلوب افسانه ای 
بی حد. بخشایش  یعنی  نبخشیده ام 

بی،  کتا مترقیان  همه  ز  ا ول  ا
گروه سازان  روزنامه ای،  آزادیخواهان 
خودبین اندک مایه به جان او و ما افتادند 
منفور  دستگاه  پیشین  کارگزاران  که 
پهلوی حاال در لباس تظاهر به آزادی و 
دموکراسی به میان آمده اند تا خلق های از 
بند رسته را بار دیگر به بند فریب بکشند.
بعد نوبت هواداران دکتر مصدق شد که 
هروقت مطلبی از مخالفان ایشان پخش 
کردیم، ما را منتسب به جناح ضد ملی و 

از بقایای سرکوب نهضت شمردند.
از  دست  خودبزرگ بینان  وقت  آن 
حاکمان  و  روزگار  این  کوتاه شدۀ  دنیا 

معزول به میدان آمدند که جیره خواران  
چه  سلطنت  همایون  دستگاه  سابق 
نمک بحرامانی هستند که پاس آن بارگاه 
بلند را نمی دارند و اینان به شیوۀ مرضیۀ 
را  پرونده سازی  خوشرقصی خود، فوراً 
شروع کردند که کمونیست ها و توده ای ها 
بلندگویی به دستشان افتاده و زیر نقاب 
بی طرفی، سلطنت را که اُس و اساس 
ماست  چندهزارسالۀ  و  چندین  تاریخ 

نفی می کنند.
این  همۀ  رهبران  آنکه  جالب  نکتۀ 
گروه ها حرف هایشان را به آزادی در رادیو 
امید می زدند و می زنند و فقط وقتی یکی 
از ما به سائقۀ حرفه بر مجموعۀ سخنان 
چیزی  آنها  کلیشه ای  و  تکراری  غالباً 

می گوئیم فریادشان به عرش می رود.
جمهوری اسالمی و والیت فقیه هم 
از همان آغاز، ما را جزء محاربین با خدا 
و مفسدین فی االرض تلقی کرد و چون 
در خط انقالب و امام و اوامر ولی فقیه 
نبودیم،  برایمان همه گونه خط و نشان 

کتبی و شفاهی و تلفنی کشید.
روزی از روزها، وقتی اینهمه دشمن 
در برابر حقیقتی که ما برای آن ایستاده 
بودیم پیدا شد من به آقای گرگین گفتم 
پیداست که اشتباه نمی کنیم؛  و به راه 

»امید« ادامه دادیم.
چهارمـ  تقوای سیاسی غیرقابل 

فروش
جای  ما  که  است  این  حقیقت 
کار  ما  بودیم.  نکرده  تنگ  را  کسی 
خیلی ها  اما  می کردیم؛  را  خودمان 
کارها  امید هست  تا  می کردند  خیال 
به ناامیدی خواهد کشید. ما برنامۀ ساز 
شیوۀ  از  نداشتیم چون  زن ضرب گیر 
مرضیۀ خوش رقصی بی خبر بودیم. ما 
برنامۀ تعظیم و تکریم نداشتیم چون 
به  را  به دست خمیر کردن  تفته  آهن 
پشت خم کردن در پیش امیر ترجیح 
ساقی  و  می  مجلس  در  ما  می دادیم. 
و مطرب حاضر نمی شدیم زیرا تقوای 
و  تزویر  دود  و  ابر  بر  را  سیاسی خود 
قربان صدقه رفتن های شبانه  و  بوسه ها 
ترجیح می دادیم. در این راه ما به راستی 
می کوشیدیم تا یک روزنامه نگار حرفه ای 
صدیق باشیم و این مفهوم را به همگان 
و  بود  امید چنین  رادیو  که  بفهمانیم 

چنین است.

ـ مفهوم همکاری حرفه ای پنجم 
در طول این سالها من که هرگز کار 
رادیو نکرده بودم، هرگز در میکرفن رادیو 
حرف نزده بودم، با ایرج گرگین کار کردم 
و این بخش از کار روزنامه را از تجربه های 

او آموختم. سپاس بسیار برای او دارم.
در همین سالها، بارها مفهوم همکاری 
حرفه ای را با هم آزمایش کردیم. دریافتن 
اهمیت خبرها به سرعت بر آن سوار شدن 
شنونده  به  را  آن  درست  و  صمیمانه 
رساندن و از هر اتفاقی برای جمع آوری 
نظرات موافق و مخالف  سود جستن و 
آن را بی واسطه و بدون دخل و تصرف 
در اختیار شنونده نهادن. ما هرگز حرف 
کسی را که مورد مراجعۀ ما بود سانسور 
نکردیم اما اعتراف می کنم که جلو بسیاری 
از احتماال تند رفتن های یکدیگر را چه 
با مشورت و چه حتی با پخش نکردن 
مطلبی گرفتیم. گرگین بار ها مطلب  مرا 
غیرقابل پخش تشخیص داد و پخش 
نکرد. من دمی تکان خوردم و فردای آن 
روز پختگی اش را تحسین کردم. در کار 
حرفه ای ما کسی که سردبیری می کند 
باید که مورد قبول و احترام باشد و بی 
نق نق و غرغر نظرش را پذیرا شد. من در 
مورد دوستم در این سالها چنین کرده ام.

انحالل  خواستاران  ـ  ششم 
جمهوری اسالمی

آخرین نغمه ای که ساز شد، انتساب 
گرگین و رادیو  امید به جمهوری اسالمی 
بود. شوخی بامزه ای است چون وقتی 
شما به سرباز خط اول جبهه بگوئید 
قاه قاه  را می گیرد و  فراری، آدم دلش 
می خندد و می خندد که آقا دوش در 

بنگ و باده افراط کرده است.
ما دشمن جمهوری اسالمی نیستیم. 
اسالمی هستیم.  ما مخالف جمهوری 
زیرا برای دشمنی باید تانک و توپ و 
ارتش و ارتشبد داشت و یا عتبه صدام و 
ملک فهد و حسنی مبارک را بوسید که 
»کنترا« وار کمکی بکنند و روز مبادا 
هم کت بسته به عنوان کادوی صلح چون 
اسیران جنگی تحویلت بدهند و حاج آقا 
خلخالی حالی بکند از اینکه شاه موشان 
را با انبوه  لشکر، گربه وار یک لقمۀ چپ 
کرده. نه، ما بر اشتری سوار نیستیم که 
چنین توپ  و تشری داشته باشیم. ما 
فقط مخالف جمهوری اسالمی هستیم 
و خواهان انحالل آن بی خونریزی و بی 

انقالبی خونین  و دوباره.

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...

صدرالدین الهی

ادامه دارد
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انداختن  دام  به  =تجربه 
نوری  حمید  دستگیری  و 
دستگیری  که  می آموزد 
متهم  ملین  عا و  آمرین 
در  باید  جنگی  جنایت  به 
نهایِت پنهانکاری و به دور از 
فعالیت های تبلیغی و جنجالی 

باشد.
محکومیت  صورت  =در 
که  پرسشی  نوری  حمید 
به خود  را  بین الملل  حقوق 
ساخت،  خواهد  مشغول 
زمان  در  مصونیت  موضوع 
تصدی یک ِسمت دیپلماتیک 
توجه  با  اینکه  بود.  خواهد 
به نمونه حمید نوری چطور 
می شود که او محکوم شده و 
رئیس او یعنی ابراهیم رئیسی 
جنایت  وقوع  زمان  در  که 
مورد اتهام عضو هیئت مرگ 
و فرِد باالدست حمید نوری 
دولت  رئیس  اکنون  و  بوده 
مصونیت  از  است  نظام  این 
دیپلماتیک برخوردار باشد؟!

کارهایی  از  یکی  =شاید 
سابق  سیاسی  زندانیان  که 
تهیه  انجام دهند  می توانند 
فارسی  لغت  فرهنگ  یک 
زندان  به  مربوط  فارسی  به 
و زندانی باشد که در چنین 
دادگاهی بسیار مفید و قابل 

استفاده خواهد بود.
حمید  دادگاه  حیدرنژاد-  حنیف 
اوت  ماه  دهم  از  که  )عباسی(  نوری 
دادگاه  مرکزی  ساختمان  در   ۲۰۲۱
استکهلم در سوئد آغاز شده و اینک از 
نیمه گذشته و با پایان گرفتن تعطیالت 
زمستانی سال نو میالدی، جلسات خود 
را مطابق برنامه اعالم شده از ۱۱ ماه 
ژانویه ۲۰۲۲ از سر خواهد گرفت. اگر 
تغییرات  جلسات  برگزاری  برنامه  در 
جدی پیش نیاید، آخرین جلسه دادگاه 
روز ۱4 آوریل ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

قدردانی از شاهدین و شاکیان
همه  از  است  الزم  چیز  هر  از  قبل 
شاهدین و شاکیان، زندانیان سیاسی 
سابق یا خانواده های اعدام شدگان که در 
دادگاه حاضر شده و شهادت داده و به 
پرسش های قاضی، دادستان و وکالی 
مشاور و نیز وکالی مدافع حمید نوری 
صحبت  کرد.  قدردانی  دادند،  پاسخ 
کردن در مورد آن جنایت تلخ و خونین 
هم در مرحله مقدماتی نزد پلیس و هم 
در  دادگاه، بدون شک باعث زنده شدن 
فشارهای  و  شده  خاطرات  از  خیلی 
شدید فکری و روانی و عاطفی داشته 
است. همه اینها آسیب های روحی را 
شاید کمی  ساکت  زمان  مرور  به  که 
شده بود، دوباره زنده می کند. از این 
رو به لحاظ انسانی، تالش این شاهدان 
و شاکیان برای پذیرش این درِد مضاعف 
و احساس مسئولیت آنها برای صحبت 
کردن در مورد آن خاطراِت دردناک، 

شایسته قدردانی است.
*****

قبل  و  جلسه   ۵۵ برگزاری  از  بعد 
جلسات  پایانِی  دور  مجدِد  شروع  از 
مناسب  آینده،  روز  چند  در  دادگاه 
این  به  مختلف  زاویه های  از  است 
دادگاه و دستاوردهایش نظر کوتاهی 
انداخت. این بررسی همه جوانب را در 
بر نگرفته و خود را بر موارد مشخصی 

محدود می کند.
یکم- برخی دستاوردها و نتایج 

از زاویه حقوقی
حقوق  ظرفیت های  شناخت 
بین الملل و حقوق ملی کشورها

و  ماهه   ۲۱ بازداشت  و  دستگیری 
شروع  تا  دادگاه  جلسه   ۵۵ برگزاری 
نو  سال  تعطیالت  دلیل  به  تنفس 
میالدی )مستقل از حکم نهائی دادگاه 
که هنوز باید منتظر آن باشیم(، نشان 
داد که راهکارهای حقوق بین الملل به 
عنوان یک ابزار موثر در تحت تعقیب 
قراردادن، دستگیری و محاکمه عاملین 
و آمرین جنایت در جمهوری اسالمی، 
کیفری  دیوان  اگرچه  هستند.  موثر 
بین المللی بر مبنای اساسنامه رم تنها 
با  مرتبط  شکایت های  از  آندسته  به 
جنایت علیه بشریت که قبل از  ژوئیه 
به  شدن(  الزم االجرا  )تاریخ   ۲۰۰۲
وقوع پیوسته باشد، رسیدگی می کند، 

کشورهای  ملی  قوانین  در  هنوز  اما 
را  ظرفیت هایی  می توان  دمکراتیک 
یافت که با کمک آنها می توان به موارد 

قبل از این تاریخ نیز رسیدگی کرد.
دستگیری حمید نوری بر اساس قوانین 
جنایت  چهارچوب  در  سوئد،  کشور 
جنگی و قتل عمد، یک نمونه مشخص 
است. زمینه  این  در  مثبت  بسیار  و 

ایرانیان  به دادخواهان و  این تجربه 
می آموزد  اسالمی  جمهوری  مخالف 
این  بهتر  میزان  هر  و  بیشتر  هرقدر 
می توانند  بیشتر  بشناسند،  را  قوانین 
به  بین المللی  عرصه  در  ابزار  این  از 
عاملین  و  آمرین  علیه  موثرتری  نحو 
ایران  در  شده  مرتکب  جنایت های 

استفاده کنند.
اهمیت محرمانه بودن تا زمان 

دستگیری
انداختن و دستگیری  تجربه به دام 
نوری می آموزد که دستگیری  حمید 
جنایت  به  متهم  عاملین  و  آمرین 
جنگی باید در نهایِت پنهانکاری و به 
دور از فعالیت های تبلیغی و جنجالی 
باشد. چه بسا با کمک چنین تجربه ای 
برای  که  را  شاهرودی  آخوند  می شد 
دور  به  بود،  آمده  آلمان  به  معالجه 
انداخت.  دام  به  تبلیغاتی  جنجال  از 
شود  دستگیر  است  قرار  که  سوژه ای 
نباید تا زمان تشکیل پرونده از سوی 
دادستان از آنچه در انتظار اوست باخبر 
و  جسته  دام  از  می تواند  وگرنه  شود 
از  افراد  این  اینکه  ویژه  به  کند.  فرار 
پشتیبانی دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
و سفارتخانه هایش برخوردار بوده و با 
نقشه  می توانند  آنجا  در  گرفتن  پناه 

دستگیری خود را کامال بهم بزنند.
و  سخت  امری  حقوقی  مبارزه 
طاقت فرساست. دانش حقوقی و تجربه 
نیاز دارد. هزینه بَر است و زمان طوالنی 
نیاز دارد تا به نتیجه برسد. همین موضوع 
باعث می شود تا عده ای که فقط به کار 
تبلیغاتی و جنجال عالقمند هستند با 
مطرح کردن خود و ایجاد سر و صدا 
به نحوی غیرمسئوالنه سوژه ای را که 
می توانست با کار حرفه ای حقوقی به دام 
بیافتد )آخوند شاهرودی( فراری دهند. 
اگر  می آموزد  نوری  دستگیری حمید 
استراتژی و تاکتیک مناسب به کار گرفته 
شود، شانس موفقیت برای دستگیری 
مرتکب  جنایت های  عاملین  و  آمرین 
شده توسط جمهوری اسالمی باالست.

اهمیت مستندسازی دقیق
تجربه دستگیری حمید نوری نشان 
داد، زمانی دادستانی می تواند پرونده ای 
را به جریان بیاندازد که هم شاکی و 
شاهد و هم اسناِد اولیه الزم در مورِد 
اتهاماِت مورد نظر آماده و ترجمه شده 
تدارکاتی،  کارِ  باشد. چنین  و موجود 
دقت، برنامه ریزی، وقت، پول و مهمتر 
نیاز  پنهانکاری  و  از همه سازماندهی 
دارد. از آنجا که مدت زمان بازداشت 
مظنونین به جنایت علیه بشریت و… 
است  متفاوت  مختلف  کشورهای  در 
)اغلب بین ۲4 تا ۷۲ ساعت(، این اسناد 
و مدارک باید از قبل آماده باشند و گرنه 
چه بسا دادستان نتواند فرد دستگیر 
شده را بیش از زمان قانونی مقرر در 
بازداشت نگه داشته و ناچار شود او را به 
دلیل کافی نبودن مدارک یا نبود شاکی 

خصوصی و شاهد آزاد کند.
اهمیت وکالی صالح و با تجربه

تجربه دستگیری حمید نوری نشان 
و  صالح  وکالی  به  دسترسی  که  داد 
با تجربه و مسلط به قوانین کیفیری 

انداختن  جریان  به  برای  بین المللی 
درست  مجرای  در  پرونده ای  چنین 
ضروریست. هر وکیلی صالحیت ورود 

به چنین پرونده ای را ندارد.
اهمیت تحقیقات مقدماتی

در تحقیقات مقدماتی در نزد پلیس 
از شاهدین و شاکیان در مورد شخص 
مورِد اتهام و بسیاری از جزئیات مرتبط 
و  سوال  و  بازجویی  اتهام،  موضوِع  با 
جواب به عمل آمده و ثبت می گردد. 
اسناد و مدارکی که شاهد یا شاکی برای 
ارائه دارند نیز در این مرحله جمع آوری 
نوع  هر  دادگاه  جریان  در  می شود. 
بین گفته های فرد در حضور  تناقض 
با آنچه در تحقیقات مقدماتی  قاضی 
داده  مطابقت  گردیده،  ارائه  یا  گفته 

شده و اهمیت دارد.
برای  آمادگی  کسب  اهمیت 
ت  تحقیقا جهت  یی  جو ز با
مقدماتی و یا شهادت در دادگاه

برای آنکه بتوان در بازجویی مقدماتی 
و یا ادای شهادت در دادگاه، به سواالت 
به نحو دقیق و کامل و بدون تناقض 
در  قبل  از  که  است  مهم  داد،  پاسخ 
تجربه  شخصا  فرد  که  وقایعی  مورد 
کرده یا مستقیم شنیده، فکر کرده و 
آن موارد را در ذهن مرور کند. اگرچه 
این کار دشوار است و به دلیل مرور 
زمان خیلی از جزئیات به راحتی قابل 
زنده شدن نیستند، اما می توان از قبل 
با وکیل تمرین کرد یا با روش مناسب 
)مثال یادداشت نویسی بر اساس تسلسل 
زمانی( تالش کرد تا دقِت کار باال برود.
نکته مهم آنکه چه در مرحله مقدماتی 
در نزد پلیس یا در زمان ادای شهادت 
در دادگاه باید تا حد ممکن دقیق و با 
جزئیات صحبت کرد. باید از کلی گویی 
و پراکنده گویی پرهیز نمود و در پاسخ 
به سواِل مورد نظر، بطور مشخص به 

همان سوال پاسخ  داد.
این موضوع به ویژه در مورد ایرانیان 
از  تجربه ای  زیرا  موضوع مهمی است 
یک سیستم قضائی قانونمند ندارند و در 
نزد بسیاری از آنها »کلی گویی و نادقیق 
حرف زدن« به صورت یک رفتار بدیهی 
روزمره در آمده است )منظور تعمیم این 
رفتار به تک تک ایرانیان نیست بلکه 
رفتار  یک  عنوان  به  آن  غالب  جنبه 
اجتماعی مورد نظر است(. مهم است 
که اهمیت »دقت« در حرف زدن در 
موارد حقوقی خوب درک شده و حتا 
تمرین شود. ادای شهادت بطور رسمی  
در دادگاه یا یک اداره با حرف زدن بطور 
عادی یا گپ زدِن خودمانی یا تعریف 
خاطره در بین یک جمع تفاوت دارد.

یک مثال مهم در این مورد: در جلسات 
تا کنون برگزار شده در دادگاه، مواردی 
افراد مختلف در مورد  پیش آمده که 
یک واقعه مشخص حرف های متفاوت 
یا حتا متضاد ارائه داده یا لیست اسامی  
اعدام شدگان به لحاظ نام و نام خانوادگی 
و تاریخ یا محل اعدام تفاوت هایی داشته 
است. اگرچه همه این موارد ممکن است 
توضیح قانع کننده ای داشته باشد، اما در 
عین حال زیاد بودن تعداد موارد تناقض 
با  می توان  شود.  مشکل ساز  می تواند 
چنین  میزان  مناسب،  آمادگی  کسب 

خطاهایی را کاهش داد.
تاثیر احتمالی محکومیت حمید 
و  بین الملل  حقوق  در  نوری 

امکان ایجاد تغییرات جدید
نوری  حمید  محکومیت  صورت  در 
به  را  بین الملل  حقوق  که  پرسشی 
خود مشغول خواهد ساخت، موضوع 

دادگاه 
حمید نوری؛ 

بررسی 
اولیه برخی 

نتایج و 
دستاوردها 
از دیدگاه 

حقوقی
مصونیت در زمان تصدی یک ِسمت 
دیپلماتیک خواهد بود. اینکه با توجه 
به نمونه حمید نوری چطور می شود که 
او محکوم شده و رئیس او یعنی ابراهیم 
رئیسی که در زمان وقوع جنایت مورد 
اتهام عضو هیئت مرگ و فرِد باالدست 
حمید نوری بوده و اکنون رئیس دولت 
این نظام است از مصونیت دیپلماتیک 

برخوردار باشد؟!
نگاهی به برخی تجارب

ترجمه همزمان و پخش زنده جلسات 
محاکمه حمید نوری یک فرصت بزرگ 
برای انتقال تجارب مرتبط با حقوق بشر، 
چگونگی برگزاری یک دادگاه صالح و 
بین المللی  استاندادرهای  با  منطبق 
که  نوری  که حمید  است. چه خوب 
از  که  است  اولین کسی  است،  متهم 
چنین فرصتی برخوردار می شود. حقوق 
ندارد و در  بشر، خودی و غیرخودی 
مورد همه باید بطور برابر رعایت شود.
باید امیدوار بود تا در ایران آینده آزاد و 
دمکراتیک که بعد از جمهوری اسالمی 
با  با همه جنایتکاران  شکل می گیرد، 
با  منطبق  انتقام،  از  دور  به  و  عدالت 
قانون، با احترام انسانی و به دور از توهین 
و تحقیر رفتار شود. آنها از همه حقوق 
قانونی در دادرسی عادالنه برخوردار بوده 
و در طول مدت بازداشت و محاکمه نیز 
از امکانات رفاهی استاندارد در حقوق 

بین الملل برخوردار باشند.
یک  دادخواهان  برای  نوری  حمید 
حقوقی  لحاظ  به  اما  است،  جنایتکار 
اصل بر »برائت« است و تا زمانی که 
حکم نهائی دادگاه صادر نشده و حتا 
بعد از آن، او یک شهروند است و باید 
و  انسانی  کرامت  دیگر  فرد  هر  مانند 
حقوق شهروندی اش محترم شمرده 

شده و رعایت شود.
اگر بتوان با دشمنان خود بر اساس 
قانون و به دور از انتقام و بدون نقض 
حقوِق انسانی رفتار کرد، آنگاه نه تنها 
در عرصه قدرت و سیاست، بلکه انسان 
در عرصه اخالق نیز برنده و پیروز است. 
و  دادخواهان  مهم  تفاوت  آن  این،  و 
حکومت  با  بشر  حقوق  به  باورمندان 

جنایتکار حاکم بر ایران است.
دقت و کیفیت ترجمه شفاهی 

همزمان
که  داد  نشان  نوری  حمید  دادگاه 
پلیس  نزد  و  چه در مرحله مقدماتی 
همزمان  ترجمه  دادگاه،  در  چه  و 
از کیفیت  به دالیل مختلف  می تواند 
بر  تاکید  نباشد.  و دقت الزم برخورد 
این موضوع بدون ارزش گذارِی میزاِن 
تسلط مترجمین است که بسیار هم 
زحمت می کشند. البته صالحیت اینکه 
مشکالت موجود تا کجا تعیین کننده 
هر  در  اما  است.  کارشناسان  با  بوده، 
صورت کیفیت ترجمه و میزان دقت 
آن یک موضوع مهم است. روزهای اوِل 
شروع دادگاه این موضوع چشمگیرتر 

بود و بعدا شدت آن کمتر شد.
ترجمه دسِت چندم مدارک 

نوشتاری و کتبی
ارائه شده  از مدارک و اسناد  برخی 
دادگاه،  در  و  مقدماتی  بازپرسی  در 
هستند  اسنادی  کتبی  ترجمه های 
آنها فارسی بوده و یکبار به  که اصل 
برای  اینک  و  شده  ترجمه  انگلیسی 
به  انگلیسی  متن  دادگاه،  به  ارائه 
این چند  است.  ترجمه شده  سوئدی 
دقت  می تواند  شدن  ترجمه  دست 
اولیه متن اصلی را کاهش دهد. میزان 
تاثیر این عدم دقت را باید کارشناسان 

تعیین کنند.
فرهنگ لغت زندان و زندانی

زندانیان  داخلی  لغت  فرهنگ 
خاص  لغت  فرهنگ  زندانیان  هم:  با 
این  با  مترجم ها  دارند.  را  خودشان 
انتقال  برای  و  نبوده  آشنا  فرهنگ 
خودشان  ابتدا  باید  نظر  مورد  مفهوم 
تا  متوجه شوند  را درست  مفهوم  آن 
ترجمه  کنند.  ترجمه  درست  بتوانند 
به  لغت  صورِت  به  واژه هایی  چنین 
لغت امکانپذیر نبوده و اغلب نیازمند 
توضیح است. مثال: ملی ِکش، اتاق گاز، 
تونل، تواب، مورس، چشم بند، سالن، 

زیِر هشت، هواخوری و…
فرهنگ لغت خاص ایدئولوژیک 
و مذهبی: سیستم قضائی جمهوری 
در  و  است  اسالم  بر  مبتنی  اسالمی 
صحبت های  یا  رسمی   نوشتارهای 
غیررسمی  و محاوره ای و یا امور اداری 
لغات یا اصطالحات یا مفاهیم مذهبی 
برخی  در  بسا  چه  می شود.  استفاده 
موارد یک کلمه می تواند با جان انسان 
مجاهد،  یا  منافق  مثال:  کند.  بازی 
محارب، مرتد، باغی، فتوا، ُحکم و…

تهیه یک فرهنگ لغت که چنین مفاهیمی  
را توضیح دهد نیز ضروریست. به ویژه اینکه 
در برخی موارد هر کدام از این واژه ها می تواند 

متفاوت از هم تفسیر شود.
چنین فرهنگ لغتی نیاز به یک لیست 
ضمیمه در مورد سازماندهی اداری در 
دستگاه قضائی و زندان و ِسمت و مدارج 
مختلف مسئولین، کارمنداِن زندان و 
زندانبانان دارد. حتا برخی اصطالحات 
مرتبط با افراد می تواند نقش آنها را و 
اینکه یک پسوند یا پیشوند در جلوی 
نقش  گویای  می تواند  کجا  تا  او  اسم 
مراتب  سلسله  در  فرد  آن  پررنگ تر 
اداری باشد، نشان دهد. مثال: حاج آقا، 

پاسدار، برادر، خواهر…
در  اماکن  یا  مناسبت ها  برخی  حتا 
ارتباط با حوادث سیاسی ایران بعد از 
انقالب و زندان و زندانیان سیاسی نیز 
اهمیت داشته که می توان آنرا جداگانه 
لیست کرد. مثال: عید قربان، دهه فجر، 
3۰ خرداد، خاوران، لعنت آباد و…

زندانیان  که  کارهایی  از  یکی  شاید 
دهند  انجام  می توانند  سابق  سیاسی 
تهیه یک فرهنگ لغت فارسی به فارسی 
مربوط به زندان و زندانی باشد که در 
چنین دادگاه هایی بسیار مفید و قابل 

استفاده خواهد بود.
راست  و  مستندسازی  اهمیت 

 آزمایی ادعاها و اسناد و مدارک
اسناد رسمی  که بتوان در یک دادگاه 
صالح و در اثبات جنایت های مرتکب 
ارائه  اسالمی  جمهوری  توسط  شده 
داد، بسیار محدود است. تا زمانی که 
نظام کنونی هنوز در ایران حاکم باشد 
اتهامات  به  حقوقی  رسیدگی  اساس 
نوری  حمید  دادگاه  در  شده  مطرح 
در  آینده  در  احتمالی  دادگاه های  )یا 
جنایت  عاملین  و  آمرین  دیگر  مورد 
در ایران( بر اساس شهادت شاکیان و 
شاهدین است. از آنجا که در یک دادگاِه 
صالح مبتنی بر دادرسی عادالنه، اصل 
بر »برائت« است، حرف ها و گفته های 
شاهدین یا شاکیان فقط یک »ادعا« 
بودن  درست  از  اطمینان  برای  است. 
راست آزمایی  را  آنها  باید  ادعاها  این 
و  سوال  طریق  از  راست آزمایی  کرد. 
جواب های متعدد و از طریق مطابقت 
دادن گفته های فرد با گفته ها و نوشته ها 
یا  دیگر  جای  در  خودش  دیگِر  ی 
و  گفته ها  با  دادن  مطابقت  طریق  از 

نوشته های دیگران صورت می گیرد.

اهمیت به باور رساندن: گفته های 
هر فرد در دادگاه باید قابل باور باشد. 
آن گفته ای قابل باور است که انسجام 
دقیق  جزئیات  دارای  باشد،  داشته 
بر  و  بوده  کلی گویی  از  دور  به  باشد، 
موارد مشخص تمرکز کند، مبالغه آمیز 
نباشد، از تناقض تهی بوده و سرانجام 
اینکه احساسات فرد در زماِن بیان آن 
خاطرات یا وقایعی که از آن صحبت 
می کند منطبق با آن گفته ها و وقایع 
باشد. حرکات بدن و صورت و حالت 
چهره یا تُن صدای فرد در زمان حرف 
زمان  در  را  او  احساسات  و…  زدن 
صحبت منعکس می کند. هرقدر بروز 
دور  به  و  عادی  و  طبیعی  احساست، 
از مبالغه باشد، در کنار دیگر مواردی 
که پیشتر اشاره شد، میزان قابل باور 
بودن آن فرد و در نتیجه قابل باور بودن 

گفته هایش باالتر می رود.
نباید از بروز احتمالی تناقض ترسید و 
دچار اضطراب شد. بین تناقض با دروغ، 
می تواند  قاضی  و  دارد  وجود  تفاوت 
چنین تفاوتی را تشخیص دهد. برخی 
تناقض ها کوچک ولی برخی بزرگ یا 
تعیین کننده هستند. کسب آمادگی 
ناخواسته  بروز  از  تا  می کند  کمک 
تناقض های بزرگ و تعیین کننده که 
کمبود  یا  اضطراب  دلیل  به  معموال 
حافظه پیش می آید جلوگیری کرده 

یا امکان بروز آن را به حداقل رساند.
مکتوب:  اسناد  بودن  باور  قابل 
گزارش های سازمان های حقوق بشری 
خاطرات  نیز  و  بین المللی  و  ایرانی 
مکتوب یا شفاهی زندانیان سیاسی یا 
بازماندگان اعدام شدگان نیز یکی دیگر 
از منابعی است که دادگاه از آنها استفاده 
می کند. با وجود تالش های ارزشمند 
انجام شده فردی یا دستجمعی از سوی 
یا  و  ایرانی  بشری  حقوق  تشکل های 
بین المللی یا تالش گروه های سیاسی 
در  و  پراکنده  موجود  اسناد  مختلف، 
مواردی متاقض هستند. برخی یا بخشی 
از این اسناد به دلیل انگیزه های سیاسی 
از دقت الزم برخوردار  ایدئولوژیک  یا 
نیستند. این اسناد شامل اسامی  اعدام 
شدگان، مشخصات فردی و خانوادگی 
آنها، زمان، مکان و نحوه اعدام است. تا 
کنون در جریان دادگاه حمید نوری در 
این زمینه برخی اشکاالت مشاهده شده 
است. در مواردی اسامی  تکراریست و 
نیستند؛ مشخصات  کامل  و  دقیق  یا 
داده شده کامل نبوده یا اطالعات داده 
اطالعات  با  گروه  یک  سوی  از  شده 
داده شده توسط گروه دیگر مطابقت 
یا متناقض است. مثال فردی  نداشته 
که در درگیری مسلحانه کشته شده، 
آورده شده. چنین  اعدامی   در لیست 
مهم  مواردی  در  می تواند  اشکاالتی 
یا  تا یک مدرک  بوده و موجب شود 
یک شهادت در دادگاه به دلیل نداشتن 

اعتبار کافی، حذف گردد.
ایجاد مرکز حقیقت یابی و 

راست آزمایی
ضرورت  نوری  حمید  دادگاه  تجربه 
برای  هماهنگی  مرکز  یک  وجود 
اسناد  کردن  یکدست  و  گردآوری 
موجود مرتبط با نقض حقوق بشر در 
سازمان های  می دهد.  نشان  را  ایران 
ایرانی می توانند چنین  حقوق بشری 
مرکزی را در همکاری و هماهنگی با 
بشری  مراکز حقوق  کنند.  ایجاد  هم 
ایرانی موجود تا کنون تالش های بسیار 
ارزنده ای انجام داه اند، اما تجربه دادگاه 
حمید نوری ضعف هایی را نشان داد که 
باید تصحیح شوند. دادگاه حمید نوری 
هر ادعا و هر سندی را راست آزمایی 
و  بوده  دادگاه  وظیفه  این  می کند. 
اتفاقا همان استانداردی است که از یک 
دادگاه صالح بین المللی در یک کشور 

دمکراتیک انتظار می رود.
برای  هماهنگی  مرکز  یک  ایجاد 
دادخواهی  با  مرتبط  اسناد  گردآوری 
می تواند  اسالمی،  حکومت  دوره  در 
مرکز  یک  یجاد  ا برای  مقدمه ای 
از حکومت  حقیقت یابی در دوره بعد 
اسالمی باشد. مرکزی که اسناد مختلف 
و  دهد  مطابقت  با هم  آورده،  گرد  را 
سرانجام راست آزمایی و درجه بندی و 
دسته بندی کرده و آنها را در یک بانک 
اطالعاتی به نحوی گردآوری کند که 
اطالعات  زمان،  کوتاه ترین  در  بتواند 
مراکز  عاملین،  آمرین،  مورد  در  الزم 
جنایت و نیز قربانیان را در اختیار قرار 
دهد. چنین مرکزی می تواند شاکیان 
بازپرسی  ارائه شهادت در  را در مورد 
و در دادگاه آموزش داده و راهنمایی 
کند. بر این اساس، دادگاه حمید نوری 
از  می توان  که  است  آموزشکده ای 
آن برای حقیقت یابی در ایراِن بعد از 

جمهوری اسالمی کمک گرفت.
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رئیس  نجار  =اسماعیل 
بحران  مدیریت  سازمان 
تأخیر  از  پس  کشور 
درباره  روزه   3 دست کم 
استان   14 در  سیل   وقوع 
استان   4 در  که  کشور 
بار  به  گسترده  خرابی های 
هیچ  »به  که  گفت  آورده، 

عنوان غافلگیر نشدیم!«
بود،  گفته  دیروز  =نجار 
باعث  اقلیمی  »تغییرات 

غافلگیری شده است.«
از  میدانی  =گزارش های 
شهرستان کنارک حاکیست 
بسیاری از خانه ها همچنان 
و  هستند  آبگرفتگی  دچار 
امر  مسئوالن  کمک رسانی 

به قدر کافی نیست.
سازمان  رئیس  نجار  اسماعیل 
این  می گوید  کشور  بحران  مدیریت 
که  گسترده   سیل  برابر  در  سازمان 
کرده،  ویران  را  جنوبی  استان   4
از خود  بی احتیاطی  و  نشده  غافلگیر 

فوت شدگان بوده است.
سازمان  رئیس  نجار  اسماعیل 
تأخیر  از  پس  کشور  بحران  مدیریت 
سیل   وقوع  درباره  روزه   3 دست کم 
در  که  کشور  استان   ۱4 در  مهیب 
به  گسترده  خرابی های  استان   4
عنوان  هیچ  »به  که  گفت  آورده،  بار 

غافلگیر نشدیم!«
اظهاراتش  این  برخالف  نجار دیروز 
باعث  اقلیمی  »تغییرات  بود،  گفته 

غافلگیری شده است.«
می کنند  تصور  عده ای  اینکه  از  او 
مدیریت  پس  دهد،  رخ  سیل  اگر 
تأسف  ابراز  شده،  غافلگیر  بحران 
ظرف  می شود  »مگر  پرسید:  و  کرد 
مدت چهار یا پنج روز جلوی سیل را 

گرفت؟!«
استان های  در  سیالبی  بارندگی 
اخیر  روز  چند  در  کشور  جنوبی 
خسارات فراوانی برجای گذاشته است. 
شهرستان   ۵ در  خانه  هزار   ۲ فقط 
و  بلوچستان  و  سیستان   سیل زده ی 
هزار خانه در منطقه میناب هرمزگان 

را آب فرا گرفته است.
۵۰۰ خانه در استان فارس و ۸۰۰ 
کرمان  جنوب  در  روستایی  خانه 

تخریب شده و یا خسارت دیده اند.
بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
و  جدی  انتقادهای  با  همزمان 
گسترده ی مردم سیل زده به عملکرد 
در  تأخیر  و  ضعیف  نامناسب، 
امدارسانی این نهاد مسئول گفت که 
»ما باید آسیب ها و خسارات را کاهش 
دهیم که در این حوزه اقدامات خیلی 

خوبی انجام شد«!
در  سیل  مرگبار  اثرات  درباره  نجار 
فارس، سیستان  و بلوچستان و کرمان 
که جان ۱۰ تن را گرفته گفته است: 
باید  حادثه  این  فوتی های  مورد  »در 
از  نیز  بی احتیاطی هایی  که  بگویم 
سوی خود این افراد رخ داد و افرادی 
حاشیه  به  عکس  و  فیلم  تهیه  برای 
به  متاسفانه  که  بودند  رفته  مسیل 

سپاه پاسداران  کمک های 
مردمی را »دپو« می کند؟!

 رئیس سازمان مدیریت بحران: غافلگیر نشدیم، 
بی احتیاطی از خود فوت شدگان بوده!

داخل جریان آب سقوط کردند.«
بنا به گزارش های سازمان اورژانس 
یک  و  ساله   3۸ مادر  یک  کشور، 
نفر  نگور، 4  کودک 3 ساله در شهر 
به  جیرفت  در  ۲نفر  ایرانشهر،   در 
کشته های سیل اضافه شدند. پیشتر 
الر  و  المرد  پیرم،  داراب،  مناطق  در 

نیز سیل یک کشته داشت.
طبق اعالم سازمان اورژانس کشور، 
شمار مصدومان نیز به ۲3 نفر افزایش 
فارس  استان  در  نفر   ۱۸ و  یافته 

مصدوم شده اند.
رئیس سازمان بحران کشور در حالی 
می گوید غافلگیر نشده اند که سازمان 
هواشناسی امروز نیز نسبت به وضعیت 
قرمز در مناطق شرق و جنوب شرق 
کشور هشدار داده و اعالم کرده است 
نیمه جنوبی  باران زا در  که توده های 
خراسان جنوبی، بخش های شمالی و 
مناطق مرکزی سیستان  و بلوچستان 
و شرق استان کرمان فعال شده اند و 
آبگرفتگی  و  سیالب  برای  را  شرایط 

دوباره مهیا می کند.
احمر«  »هالل   جمعیت  همچنین 
دی ماه،   ۱۶ پنجشنبه  صبح،  امروز 
تخلیه  و  امدادرسانی  که  کرد  اعالم 
شهرستان   4۰ در  آب  از  خانه ها 
در  و  دارد  ادامه  همچنان  سیل زده 
 ۱۲۰ دست کم  گذشته  شبانه روز 

سیل زده را نجات داده اند.
پیرحسین کولیوند رییس جمعیت 
مناطق  از  بازدید  در  احمر«  »هالل  
در  گنج  قلعه  شهرستان  سیل زده 
جنوب کرمان گفته که »برخی منازل 
آنها  سقف  و  نیستند  سکونت  قابل 

دچار ترک خوردگی شده است.«
او اضافه کرده که »درایت مسئوالن 
پیشگیری های خوبی در زمینه سیل 
قطعا  نمی شد  انجام  اگر  که  شده 

خسارت ها خیلی بیشتر از این بود.«
شهرستان  از  میدانی  گزارش های 
خانه ها  از  بسیاری  حاکیست  کنارک 
و  هستند  آبگرفتگی  دچار  همچنان 
قدر  به  امر  مسئوالن  کمک رسانی 

کافی نیست.
وزیر  بازدید  از  پس  اساس،  این  بر 
کشور و وزیر نیرو، هیچ اقدام موثری 
سیل زدگان  مشکالت  رفع  برای 
از شهرها و  استان های  آنها  نشده و 
دریافت  نیکوکارانه  کمک های  دیگر 

می کنند.
سیل  مانند  می گویند،  سیل زدگان 
پتو  و  خوراک  دشتیاری  در  گذشته 
و اقالم مورد نیازشان به خوبی توزیع 
نمی شود و احتماال در انبارهای متعلق 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
سیستان  و بلوچستان »دپو« شده است.

یک شهروند سیل زده به کانال تلگرام 
»رصد بلوچ« گفته است: »کمک های 
شهرستان  مسئولین  توسط  مردمی 
کنارک به بهانه توزیع عادالنه مصادره 
کمکی  بسته های  این  اما  شوند،  می 
بین افراد وابسته به مسئولین تقسیم 
می شوند و سایر سیل زدگان که واقعا 

نیاز دارند از آن محروم هستند.«
»بسیاری  این سیل زده،  گفته ی  به 
متحمل  کنارک  شهروندان  از 
کار  از  مانند  سنگینی  خسارت های 
منازل  تخریب  برقی،  وسایل  افتادن 

و از بین رفتن تنها سرپناه شده اند.«

سـ  در فرانسه فوری پناهنده شدید؟
ج ـ نه، اصال نمی دانستم پناهندگی 

چیست.
س ـ چه مدت در فرانسه ماندید تا 

پناهندگی بگیرید؟
ج ـ حدود ۵ ماه.

س ـ چه کمکهایی به شما شد برای 
جا افتادن در فرانسه؟

ج ـ واهلل بعد از ۵ سال من هنوز جا 
نیفتاده ام.

در  شما  مشکالت  مهمترین  ـ  س 
فرانسه چه بود؟

جـ  اوال زبان نمی دانستم، که خودش 
مسألۀ بزرگی بود. من یک دورۀ سه ماهۀ  
خیلی  گرفتم؛  بود  مجانی  که  زبان 
هم مفید بود. در همین زمان یکی از 
دوستان ما را در ایران تیرباران کردند. 
من خیلی بدحال بودم و درس را ول 
کردم. پس از مدتی رفتم سر کالس. 
می بایست  اول  از  که  این  مثل  دوباره 
یاد بگیرم. فرانسه به کلی یادم رفته بود. 
یکی از دوستان مدتی به من درس داد 

که خیلی مفید بود.
سـ  دولت فرانسه چه کمکهایی کرد؟

ج ـ موضوع بر سر این است که من 
اصال از وجود این امکانات باخبر نبودم 
مثال من بعداً فهمیدم که می توانستم ۶ 
ماه اول را در خوابگاه پناهندگان بسر برم. 
خالصه هیچ سازمان فرانسوی یا ایرانی 
به شما اطالعات الزم را نمی داد که چه 

حق و حقوقی دارید.
سـ  با دیگر گروههای سیاسی تماس 

نگرفتید؟
ج ـ خیر، فقط با چند تن از دوستان 
شوهرم که قبال آنها را نمی شناختم. بعداً 
خودم تالش کردم و یک پانسیون گرفتم 
که خوشبختانه یک دختر آمریکایی در 
آنجا واسطۀ من با صاحبخانه شد. ولی 

بعد که شوهرم به پاریس آمد، ناچار شدم 
از پانسیون بیرون بیایم.

یک آپارتمان گرفتیم که البته هرگز 
به نام ما نشد و کس دیگری آن را اجاره 
کرده بود. پول پناهندگی را می گرفتیم. 
برادرم هم از آمریکا کمک مالی می کرد. 
خانه اسباب دردسر شده بود. چون خودم 
سختی کشیده بودم دلم می خواست به 
همه کمک کنم. در نتیجه خانه مدام 
پر از آدم بود و واقعاً یک سال سختی 
کردیم.  ول  را  خانه  باالخره  کشیدم. 
به  من  و  بود  رفته  پاریس  از  شوهرم 
یک خوابگاه دانشجویی منتقل شدم که 
البته مشکل بود و ناچار شدم در مورد 
سّنم دروغ بگویم. به خودم آمده بودم 
و می خواستم روی پای خودم بایستم. 
قبول  ولی  بچه داری کنم  سعی کردم 
هم  زبان  نداشتم.  تجربه  چون  نشدم 
انگلیسی  شاگرد  نمی دانستم.  خوب 
گرفتم. باالخره اطالع یافتم که کسانی 
که تحصیالت دانشگاهی دارند و پناهنده 
هستند می توانند بورس تحصیلی بگیرند. 
با انرژی بسیار به دنبال این کار رفتم و با 

کوشش بسیار باالخره موفق شدم.
سـ  رشته تان را تمام کردید؟

از  بسیاری  این که  با  ـ متأسفانه  ج 
به علت  استادی  ولی  دادم  را  امتحانها 
من  از  نشد  حاضر  من  غیبت های 

امتحان کند.
سـ  چرا غیبت زیاد می کردید؟

جـ  چون با کمک یک سازمان کمک 
به پناهندگان با چندتا از دوستان یک 
کار اقتصادی راه انداخته بودیم که وقت 

مرا بسیار می گرفت.
سـ  آیا موفقیت آمیز بود؟

ـ خیر، چون مشکالت همکاری داریم  ج 
و در حال حاضر گرفتاری بسیار است. 

)دنباله دارد(
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علیه  مشترک«  »تهدید  عنوان  به   
کشورهای عربی و اسرائیل نام برده و 
خواستار همکاری درمقابله با آن شده 

بود.
از سوی دیگر اسرائیل و مراکش در 
ماه نوامبر ۲۰۲۱ با هدف حفظ منافع 
ملی و امنیتی و به دلیل نگرانی از تهدید 
رژیم ایران و شبه نظامیان اسالمگرا در 
کردند.  منعقد  دفاعی  پیمان  منطقه، 
اطالعاتی،  پیمان شامل همکاری  این 
معامالت تسلیحاتی و تمرینات مشترک 

نظامی می شود.
دولت اسرائیل بار دیگر آمادگی کشور 
خود را در زمینه تحکیم منافع امنیت 
ملی در همکاری با کشورهای عربی در 
انعقاد یک پیمان دفاعی با مراکش به 

نمایش گذاشت.
در  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
دفاع  وزیر  گانتز  بنی   ،۲۰۲۱ نوامبر 
اسرائیل در رباط پایتخت مراکش گفت: 
همکاری  دربرگیرنده  تفاهم  نامه  این 
اطالعاتی، معامله تسلیحاتی و تمرینات 

نظامی مشترک است.
آنزمان سفر دو روزه وزیر دفاع اسرائیل 
به مراکش در حالی صورت گرفت که 
اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین 
یک رزمایش دریایی برگزار می کردند. 
این دو کشور حاشیه خلیج فارس سال 
گذشته در کنار مراکش و سودان روابط 

دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کردند.
پس از مراسم انعقاد پیمان دفاعی با 
دفاع  وزیر  لودیی  عبداللطیف  امضای 
مراکش و بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل 
در رباط، یک مشاور ارشد گانتز گفته بود: 
مراکش به دانش اسرائیل برای مبارزه با 

شبه  نظامیان نیاز دارد.
دفاع  وزیر  ارشد  مشاور  پالتی  زَهر 
اسرائیل نیز به رادیوی اسرائیلی »کان« 

گفته بود: این پیمان امکان کمک به 
آنها و آنچه که به آن نیاز دارند را برای 
ما فراهم می سازد؛ البته با رعایت منافع 

اسرائیل در منطقه.
پالتی افزوده بود: مراکش سال هاست 
که در چند جبهه علیه ترور می جنگد 
و  القاعده  علیه  که  است  کشوری  و 
مبارزه  بین المللی  جهادی  گروه های 

می کند.
همان زمان نیروهای مسلح سلطنتی 
کشور  دو  که  کرد  اعالم  نیز  مراکش 
پیش از این نیز تفاهم  نامه ای در زمینه 
داده های  امنیت  و  سایبری  همکاری 
دیجیتال امضا کرده اند که امکان خرید 
تکنولوژی پیشرفته نظامی از اسرائیل را 

فراهم می سازد.
رسانه های اسرائیل در مورد احتمال 
خرید پهپاد و سامانه های پدافند هوایی 
از سوی مراکش نیز گمان هایی را مطرح 

کرده  بودند.
ژنرال آمیکام نورکین فرمانده نیروی 
هوایی اسرائیل از ابراز نظر در این زمینه 
خودداری کرد و تنها اظهار داشته بود که 
»قدرت هوایی« اسرائیل از »دیپلماسی« 
با هم  پیمانان عربی خود برای مقابله با 
جمهوری اسالمی ایران استقبال می کند.
فکر  بود:  گفته  همچنین  نورکین 
یک  رباط  در  گانتز  مالقات  می کنم 
فرصت است. او افزوده بود که به خاطر 
می آورد در نمایشگاه هوایی دبی همتای 
مراکشی به سراغش آمد تا خود را معرفی 
کند و هنگام گفتگو چند جمله به زبان 

عبری بر زبان آورد.
گفتنی است، یائیر الپید وزیر خارجه 
اسرائیل برای نخستین بار در اوت سال 
باالترین  او  مراکش شد.  راهی   ۲۰۲۱
مقامی است که از سال ۲۰۰3 بدینسو 

به این کشور عربی سفر کرده است.
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حذف میوه از سبد تغذیه برخی خانواده ها؛ افزایش مشتری برای 
»دورریز« در میوه فروشی ها

و  میوه  اتحادیه  =رئیس 
خرید  یزد:  استان  تره بار 
ماه های  در  یزد  مردم  میوه 
اخیر 40 درصد کاهش یافته 

است.
=میوه هایی که عموم جامعه 
در سبد مصرفی روزانه آنها 
با  می کردند  خریداری  را 
روبرو شده  مشتری  کاهش 

است.
در  میوه  مصرف  =الگوی 
میان اقشار کم درآمد تغییر 
میوه  حجم  است؛  کرده 
خریداری شده کاهش یافته 
از  نوبر  میوه های  برخی  و 
سبد مصرف آنها حذف شده 

است.
شدت  به  حالی  در  میوه  قیمت 
گزارش های  که  کرده  پیدا  افزایش 
از سبد  میوه  از حذف شدن  میدانی 
تغذیه برخی خانوارهای کم درآمد خبر 
کاهش  دلیل  به  همچنین  می دهد. 
برای  مشتری  مردم،  خرید  قدرت 
میوه فروشی ها  در  ریز  دور  میوه های 

افزایش یافته است.
بر اساس تازه ترین نرخ نامه سازمان 
مدیریت میدان های شهرداری تهران، 
ثبات نسبی  از  قیمت میوه  و سبزی 
محصوالت  حتا  و  است  برخوردار 
که  نارگیل  و  آناناس  مانند  خاص 
کاهش  هستند،  میوه ها  گران ترین 
کیلوگرم  هر  قیمت  یافته اند.  قیمت 
آناناس در میدان های میوه و تره بار با 
هزار تومان کاهش به ۶۶ هزار تومان، 
زنجبیل با ۲ هزار تومان کاهش به ۵۷ 
تومان  هزار  با  نارگیل  و  تومان،  هزار 
رسیده  تومان  هزار   4۲ به  کاهش 
است. با این حال، این محصوالت جز 
قشرهای خاص خریدار دیگری ندارد 
عموم  مصرف  مورد  که  میوه هایی  و 
جامعه است، با کاهش مشتری روبرو 

شده است.
حسین مشرف رئیس اتحادیه میوه 
با  گذشته  ماه  یزد  استان  تره بار  و 
اشاره به رکود در بازار میوه گفته بود 
که »خرید میوه مردم یزد در ماه های 

اخیر 4۰ درصد کاهش یافته است.«
افزایش  مشرف  حسین  گفته  به 
تورم و نرخ کاالهای اساسی در بازار 
دانست که سبب شده  مواردی  از  را 
مردم توان خرید میوه نداشته باشند.

می دهد  نشان  میدانی  گزارش های 
اقشار کم درآمد  خرید میوه در میان 
به شدت کاهش یافته است. همچنین 
این  میان  در  میوه  مصرف  الگوی 
روبرو  توجهی  قابل  تغییر  با  اقشار 
نوع  چند  خانوارها  پیشتر  اگر  شده. 
میوه خریداری می کردند اکنون فقط 
قلم میوه خریداری  نهایتا دو  یا  یک 
که  هر فصل  نوبر  میوه های  می شود. 
از  دارند  بیشتری  قیمت های  معموال 
سبد مصرف این اقشار حذف شده و 
میوه های  ویژه  به  میوه  اقالم  برخی 
به  و  فصل  در  یکبار  فقط  تابستانی 
مقدار اندک خریداری می شود. یکی 
دیگر از الگوهای تغییر یافته اینست 
که حتا در مناسبت ها نیز بسیاری از 
این خانواده ها از خرید میوه صرف  نظر 
می کنند. همه اینها به دلیل مشکالت 

اقتصادی و درآمدهای ناکافیست.
بسیاری از فروشندگان میوه و تره بار 
می گویند مشتری میوه ها و سبزیجات 
دورریز آنها افزایش پیدا کرده است. 
آنها می گویند: »اگر در گذشته حدود 
۱۰ نفر از مردم از خرید میوه دورریز 
شهر  سطح  فروشی های  میوه  مقابل 

حاضر  حال  در  می کردند،  استقبال 
خرید  قدرت  کاهش  خاطر  به  و 
باعث شده ۵۰ نفر، دورریز میوه ها را 

خریداری کنند.«
اقالم  از  یکی  میوه  که  حالی  در 
اما در  یلدا است  برای شب  خوراکی 
سه هفته گذشته گزارش هایی درباره 
آذرماه  آخر  در  میوه  خرید  کاهش 
امسال به مناسبت شب یلدا منتشر شد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی میدانی 
میوه فروشی ها  »اکثر  که  بود  نوشته 
گویی  و  هستند  جمعیت  از  خالی 
یلدا هم  رونق هر ساله حتا در شب 
از میوه فروشی ها رخت بربسته است. 
معدود کسانی هم که برای خرید به 
وضعیت  از  آمده اند  میوه فروشی ها 
هستند.  گالیه مند  میوه  گرانی 
دل های  درد  هم  میوه  فروشندگان 
بازار  می گویند  و  دارند  مردم  مشابه 
میوه  فروشندگان  از  یکی  نیست. 
شود  برده  وی  از  نامی  نخواست  که 
معیشت  سخت  وضعیت  از  انتقاد  با 
زندگی  در  جایی  دیگر  یلدا  گفت: 
یلدا هم  بازار میوه شب  ندارد.  مردم 

نیست.«
خبرنگار  به  میوه فروش ها  از  یکی 
یک  »وقتی  که  بود  گفته  ایسنا 
و  باشد  تومان  هزار   ۱۰۰ هندوانه 
هزار  از ۱۰۰  بیش  انار  عدد  چند  یا 
باشد مشخص است که مردم  تومان 

افزایش قیمت میوه سبب کاهش تقاضا در این بازار شده است

توان خرید ندارند. گاهی خودمان از 
گفتن قیمت های موجود خجالت زده 
ایم ولی چاره ای نیست زیرا هزینه و 
قیمت خرید ما هم باالست و نسبت 
به گذشته و با توجه به استقبال مردم 

بار کمتری می آوریم.«
روزهای  در  نیز  فارس  خبرگزاری 
گذشته در گزارشی به کاهش مصرف 
میوه در ایران به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم و در مقابل، جایگاه ایران 
در تولید میوه اشاره کرده و نوشته بود 
که »قیمت انواع میوه و سبزیجات به 
حدی در بازار گران است که همچنان 
از توان خرید قشر متوسط و به پایین 
جامعه خارج است اما اگر بدانید ایران 
چه وضعیت فوق العاده ای را در تولید 
جهانی  جایگاه های  چه  و  دارد  میوه 
را در اختیار دارد شاید شوکه شوید 
که پس چرا میوه این همه باید گران 

باشد.«
در این گزارش تأکید شده بود که 
در  ایران  فائو  آمارهای  اساس  »بر 
زراعی  کشاورزی،  محصوالت  تولید 
کشاورزی  محصول   ۶۸ در  باغی  و 
را  جهان  پانزدهم  تا  نخست  جایگاه 
و  خاورمیانه  در  میوه  تولید  در  دارد 
داراست.  را  اول  مقام  آفریقا  شمال 
سرانه تولید میوه در دنیا ۸۰ کیلوگرم 
است و این رقم در کشور ما به ۲۰۰ 
کیلوگرم می رسد. همچنین در سال 
های مختلف ایران رتبه هشتم تا دهم 
دنیا را در تولید میوه در اختیار دارد 
و طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی 
جهان  کشور   ۱۰۰ به  تولیدات  این 

صادر می شود.«
میوه  اتحادیه  رئیس  البرزی  رضا 
است:  معتقد  استان همدان  تره بار  و 
گران فروشی  میوه  »فروشندگان 
گران  میوه  درواقع  بلکه  نمی کنند 
گرانی  و  قیمت  افزایش  این  و  شده 
سراسر  در  اپیدمی  صورت  به   میوه 

کشور وجود دارد.«
به گفته رضا البرزی »به دلیل اینکه 
هزینه های حمل  و نقل، هزینه کارگر، 
سم و کود و هزینه های بسته بندی و 
غیره برای باغداران افزایش یافته و به 
شاهد  ما  می شود  تمام  گران  قیمت 
به  نسبت  میوه  قیمت  افزایشی  روند 

قبل و گذشته هستیم.«

سیل بندر کنارک سیستان و بلوچستان
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در  روز  هر  بشر  =حقوق 
اتحادیه  خارجی  مرزهای 
و  آشکار  صورت  به  اروپا  
می شود؛  نقض  غیرآشکار 
مهاجرین و پناهجویان غرق 
یخ  جنگل  ودر  می شوند 
می زنند و یا به زور به عقب 
اکثر  در  می شوند.  رانده 
نجات  سازمان های  موارد 
پیدا  اطالع  پناهجویان  
نمی کنند و در برخی موارد 
از  مانع  ساحلی  گاردهای 
فعالیت های انسانی و نجات 

پناهجویان  می شوند.
این  تاسفبار  =واقعیت 
کنونی  عملکرد  که  است 
این وضعیت  اروپا در قبال 
ی  ر بیما یک  به  یل  تبد
گشته  سی   سیا من  مز
است. بجای پیگیری علل و 
پناهجویی  وجودی  عوامل 
اجباری  کوچ  و  آوارگی  و 
حل،   ه  را جستجوی   و 
برگرداندن  سیاست  اروپا  
نیروهای  علیه  مبارزه  و 
پناهندگان  حقوق  مدافع 
را در دستور کار خود قرار 
داده و از آنجا که مهاجرت و 
پناهجویی به صورت  قانونی 
بین المللی  موازین  طبق  و 
  ، نیست یر  نپذ مکا ا
ز  ا نسان ها  ا قاچاقچیان 
نهایِت  مکاره  ر  بازا ین  ا
کماکان  و  برده  را  استفاده 
به شیوه های گوناگون برای 
مرگ  سبب  مادی  منافع 

پناهجویان می شوند.
بهروز اسدی - در روزهای  پایانی 
آستانه  در  و   ۲۰۲۱ میالدی  سال 
»صلح  پیام آور  عید  این  کریسمس، 
از  تن  صدها  محبت«  و   دوستی  و 
انسان های بی گناه و  پناهجو  که تنها 
برای زندگی امن تر به راه پرمخاطره 
به اروپای غربی قدم گذارده اند جان 
شب  در  داده اند.  دست  از  را  خود 
با  بادبانی  کشتی  یک  کریسمس 
پنج  حدود  در  سرنشین   ۸۰ حدود 
یونان  پاروس  جزیره  کیلومتری 
واژگون شد. قایق های گارد ساحلی  
و ۹ قایق خصوصی، یک هلیکوپتر و 
یک هواپیمای نظامی  در طول شب 
را  نفر   ۶3 کردند.  جستجو  را  دریا 
در  نفر   ۱۶ حداقل  اما  دادند  نجات 
دریا غرق شدند و جان باختند. تنها 
طی سه روز در هفته گذشته  حدود 
اروپا  به سمت  عبور  هنگام  نفر   3۰

در دریا غرق شده اند.
 ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۵ سال های  در 
مرزهای  در  انسان ها  مرگ  تصاویر 
امروز  و  داد  تکان  را  جهان  اروپا 
مختلف  اشکال  به  وقایع  همان 
تکرار  اروپا  مرز های  در  روزانه  و 
ارقام  است که  آن  واقعیت  می شود. 
رسمی  تنها تصویری کلی از فجایعی 
را که رخ می دهد به دست می دهند:  
پناهندگان  آژانس  گزارش  براساس 
سازمان ملل )UNHCR( از ژانویه 
تا نوامبر ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۰۰ نفر 
تالش  هنگام  مدیترانه  دریای  در 
برای ورود به اتحادیه اروپا جان خود 
را از دست داده اند. اما این فقط یک 
مشاهدات  اساس  بر  است.  تخمین 
تعداد  بشری  حقوق  سازمان های 
پناهجویانی که در دریا و زمین جان 
یقین  به  داده اند  دست  از  را  خود 
بیش از اینهاست. از آنجا که اتحادیه 
در  را  دریایی  نجات  ماموریت  اروپا 
کرده  متوقف   ۲۰۲۰ سال  ابتدای 
شده  قطع  عمال  نجات  وعملیات 
غرق  سادگی  به  قایق ها  از  بسیاری 

اصال  کسی  اینکه  بدون  می شوند 
به همین  باخبر شود!  آنها  وجود  از 
هیچ  در  جانباختگان  این  دلیل 

آماری شمرده نمی شوند.
سیاست   که  کنیم  توجه 
پناهجویان  عودت  و  برگشت دادن 
سرلوحه  در   )Pushback(
سیاست گذاری  در  اروپا  اتحادیه 
ویژه   به  و  انسان ها  مهاجرت  کالن 
رویکرد  این  دارد.  قرار  پناهجویان 
نیز  اروپا  خارجی  مرزهای  دیگر  در 
اوایل  که   هنگامی   می شود.  اعمال 

بالروس  دیکتاتور   ،  ۲۰۲۱ پاییز 
الکساندر لوکاشنکو هزاران نفر را به 
اتحادیه  به  ورود  برای  لهستان  مرز 
لهستانی  مقامات  کرد،  منتقل  اروپا 
عنوان   تحت   را  آنها  سادگی  به 
عقب  به  لوکاشنکو  فشار   سیاست  
در  هفته ها  برای  افراد  این  راندند. 
سرزمیِن هیچکس )مرز های خنثی( 
بین آن دو کشور به دام افتاده بودند.

حقوق  که  است  متنی  چنین  در 
خارجی  مرزهای  در  روز  هر  بشر 
و  آشکار  صورت  به  اروپا   اتحادیه 
غیرآشکار نقض می شود؛ مهاجرین و 
پناهجویان غرق می شوند ودر جنگل 
یخ می زنند و یا به زور به عقب رانده 
می شوند. در اکثر موارد سازمان های 
پیدا  اطالع  پناهجویان   نجات 
نمی کنند و در برخی موارد گاردهای 
ساحلی مانع از فعالیت های انسانی و 

نجات پناهجویان  می شوند.
از  می تواند  سیاستی  چنین  آیا 
پرخطر  راه  به  انسان ها  پاگذاشتن 

اروپایی  کشورهای  در  پناهجویی 
پیشگیری کند؟

که  می دهند  گواهی  مشاهدات 
قاطعانه  پرسش  این  به  پاسخ 
و  تدابیر  همه  وجود  با  است.  منفی 
فعالیت های ضد پذیرش پناهجویان 
شدیدترین  وجود  با  حتا  و  اروپا 
مانع  نمی توان  مرزی  کنترل های 
سوی  به  پناهجویان  مسیر  ادامه  از 
است  این  نتیجه  تنها  شد.  اروپا 
روز  به  روز  عبور  مسیرهای  که 
می شوند.  پیچیده تر  و  خطرناک تر 

مقامات یونانی بر این ارزیابی اند  که 
خود  استراتژی  پناهجو  قاچاقچیاِن 
آنها  داده اند.  تغییر  حدودی  تا  را 
قایق های  با  پیش  از  کمتر  بسیار 
به سمت  ترکیه  از  موتوری  کوچک 
مانند لسبوس  یونانی  نزدیک  جزایر 
جابجایی  و  حرکت  در  ساموس  یا 
به  یونان  زیرا گارد ساحلی  هستند، 
اژه گشت   دریایی  منطقه  در  شدت 
می زند و نظارت  و کنترل می کند و 
پناهجویانی را که به مرزهای دریایی 
اژه وارد می شوند، مکرر به  اروپا در 

داخل آب های ترکیه بر می گرداند.
اجرای این سیاست ها در مرزهای 
موازین  و  قوانین  خالف  اروپا  
خود  میثاق های  و  بین المللی 
اینهمه،  با  است.  اروپا   اتحادیه 
زور  اعمال   و  عملکردهایی  چنین 
انسان های  علیه  اخراج  و  تهدید  و 
و  تمرین  یک  به  تبدیل  بی گناه 
ساحلی  گارد های  روزمره  عملکرد 
اما به اشکال متفاوت  گردیده است. 

اکنون قاچاقچیان انسان مهاجران را 
در قایق های بادبانی به معنای واقعی 
با  می کنند،  سعی  و  می زنند  »بار« 
بین  دریا،  خطرات  تمامی   وجود 
دریایی  راه  طریق  از  یونانی،  جزایر 
ببرند  ایتالیا  به  اژه،  دریای  مرکز 
این  دیگر  مهم  نکته  میان  این  .در 
است که در این سیل مهاجرت ها و 
کوچ های اجباری فقط مردان جوان 
در  قاچاقچیان  توسط  که  نیستند 
قایق های بادبانی و بدون هیچ تدابیر 
امنیتی دست به ریسک می زنند و با 

میان  در  می کنند.  بازی  خود  جان 
این پناهجویان تعداد زیادی خانواده 
دارند.  وجود  خردسال  کودکان  و 
و  سخت  شرایط  این  در  آنها  اکثر 
و  سفر  در  ماه  چندین  طاقت فرسا 
ساحلی  گارد  هستند.  سرگردان 
گذشته   روز  چند  همین  در  یونان 
از  یکی  از  را  خردسال  کودک    ۲۷
داد.  نجات  شده  واژگون  قایق های 
کودکان  و  زنان  که  نیست  شکی 
و  مرگ  بازی  این  قربانیان  اولین 
غربی  اروپای  به  عبور  در  زندگی 

هستند.
شهرهای  در  زیادی  تعداد  هنوز 
مرزی  بالروس و لیتوانی  به دنبال 
غربی سرگردان  اروپای  به  گریز  راه 
لیتوانی  در  آوارگان   عمده  هستند. 
عقب نشینی های  هستند.  افغان ها 
مرگ  باعث  عمال  اروپا  غیرقانونی 
متاسفانه   و  می گردد  انسان ها   این 
این   به   نسبت  عمومی   اعتراضی 
شرایط وجود ندارد. پناهجویان  در 

مرز های اروپا در کشور های بوسنی و 
کرواسی و یا صربستان و مجارستان، 
فراموش شدگانی هستند که سالیان 
مهاجرت   خطرناک  راه  در  سال 
بسر  شمالی   اروپای  به  غیرقانونی  
پناهجویان   این  سرنوشت  می برند. 
سرنوشت«  »بازی  یک  در  واقع  به 
تعیین می شود. آنها با وجود تمامی  
توسط  آزارها   و  اذیت  و  فشار ها 
پلیس های  و  دولتی  ارگان های 
مرزی باز تالش برای زندگی بهتر و 
امیدواری  برای رسیدن به مقصد را 

رها نمی کنند.
که  است  این  تاسفبار  واقعیت 
این  قبال  در  اروپا  کنونی  عملکرد 
وضعیت تبدیل به یک بیماری مزمن 
سیاسی  گشته است. بجای پیگیری 
و  پناهجویی  وجودی  عوامل  و  علل 
آوارگی و کوچ اجباری و جستجوی  
راه حل،  اروپا  سیاست برگرداندن 
و مبارزه علیه نیروهای مدافع حقوق 
خود  کار  دستور  در  را  پناهندگان 
مهاجرت  که  آنجا  از  و  داده  قرار 
و  قانونی  صورت   به  پناهجویی  و 
امکانپذیر  بین المللی  موازین  طبق 
این  از  انسان ها  قاچاقچیان  نیست،  
بازار مکاره نهایِت استفاده را برده و 
کماکان به شیوه های گوناگون برای 
منافع مادی سبب مرگ پناهجویان 

می شوند.
برای  بودجه  دالر  میلیارد   ۸ اروپا 
قاچاقچیان  علیه  مشترک  مبارزه 
انسان قرار داده. این تصمیم  بدون 
و  آوارگی  دالیل  و  علل  به  توجه 

و  آوارگی  دالیل  با  عملی  مبارزه 
انجام  آن  مشکالت  و  اجباری  کوچ 
سوریه  و  افغانستان  است.  گرفته 
دو  این  مردم  اجباری  کوچ های  و 
از  هستند  بارزی  نمونه های  کشور 
اینکه آوارگان، قربانیان سیاست های 
انسان  قاچاقچیان  و  بین المللی 

شده اند.
قربانیان  پناهجو  ایرانیان 
سیاست های یک رژیم تمامیت خواه  
هستند که سیاست های ایدئولوژیک 
و  سیاسی  لحاظ  به  را  کشور  آن 
بن بست  به  فرهنگی  و  اقتصادی 
اعتراض  صدای  هرگونه  و  کشانده 
را  آزادیخواهی  و  حق خواهی  و 
زندان  و  جرح  و  ضرب  با  نطفه  در 
شهروندان  می کند.  خفه  اعدام   و 
ایرانی برای  آزادی و امنیت مجبور 
به گریز و خروج غیرقانونی هستند 
قاچاقچیان  دامن  به  دست  ناچار  و 
آنان  سرنوشت  می شوند.  انسان 
همچون هزاران انسان دیگر، آگاهانه 
و ناآگاهانه، به دست این کارگزاران 
افتاده  غیرقانونی  مهاجرت  پدیده 
است. پس از تحمل مشقات فراوان  
جانی و مالی، پناهجویان با رسیدن 
همچون  اروپا  مرزی  کشورهای  به 
عدیده  مشکالت  با  تازه  یونان، 
انتقال  عدم  روبرو می شوند.  دیگری 
و  اروپایی  کشورهای  دیگر  به  آنان 
ایجاد محیطی طاقت فرسا بر فشارها 

می افزاید.
پناهجویان  از  بسیاری  هم اکنون 
لباس  بدون  دارو،  بدون  غذا،  بدون 
پذیرش   دنبال  به  یونان  در  گرم 
پولی  هیچ  که  هفته هاست  هستند، 
از دولت دریافت نکرده  و از گرسنگی 
و  غیرموجه  دلیل  می برند.  رنج 
است  این  وضعیت  این  غیرقانونی 
که دولت یونان پرداخت کمک های 
انداخته و  اروپا را به تأخیر  اتحادیه 
بزرگ  کمپ های  در  را  پناهجویان 
و  لسبوس  در  تاپه«  »کارا  همچون 
»الوناس« و »ماالکاسا« و »روزینا« 
در آتن و در مثالی دیگر، در جزیره 
تفاوت  که  کمپی  در  ساموس 
صورت  به  ندارد،  زندان  با  چندانی 
می کنند.  نگهداری  بسته   کمپ 
شکم  با  شب هایی  کودکان  اکنون 
خواب  به  چشم  در  اشک  و  خالی 
برابر  در  بی قانونی  این  می روند. 
کشور های  اعضای  دیگر  چشمان 
اتحادیه اروپا انجام می گیرد. در این 
اعتراض  عدم  و  بی تفاوتی  شرایط، 
به  تبدیل  غیرقانونی،  اعمال  به 
سیاست   در  مزمن  بیماری  یک 
پذیرش  با  ارتباط  در  اروپا  اتحادیه 
پناهجویان شده است. سیاست های 
اعمال شده تا کنون  تنها و تنها در 
و  اروپا  راستگرای  نیروهای  خدمت 
بوده  بین الملی  قوانین  و  ضدموازین 
و کوچ  آوارگی  و  مهاجرت  از  است. 
و  ابزار ها  این  با  نمی توان  اجباری 
پذیرش  کرد.  جلوگیری  سیاست ها 
آوارگان  و  پناهجویان  وجود  جدی 
باید تبدیل به بخشی از سیاست های 
درازمدت اروپا شود و این امر تنها با 
اعتراض و فشار عمومی میسر است.

امروز  فجایعی،  چنین  برابر  در 
وجدان  از  دارد  مبرم  ضرورت 
و   جامعه  و  انسانی  اجتماعی  
مسئولین اتحادیه اروپا پرسش شود 
بیماری  این  به  می خواهند  کی  تا 
مزمن اروپا و سیاست بی تفاوتی در 
و  هستی  که جان  انسان هایی  قبال 
خویش را  برای رسیدن به یک  محل 
گذاشته اند،  خطر  به  امن   سرپناه  و 
پاسخگو نباشند. باید مصّرانه از اروپا 
انساندوستانه  ارزش های  به  خواست 
پایبند باشد و به تعهداتش در قبال 

پذیرش پناهجویان عمل کند.

*بهروز اسدی مدیرعامل  سازمان 
بنیانگذار   و  »مالتزر«  غیرانتفاعی 

سازمان غیرانتفاعی دفاع از حقوق
آلمان  در  آزول«  »پرو  پناهجویان 

و اروپا است.

جان جان پناهجویانپناهجویان بازیچه ی دست  بازیچه ی دست 
قاچاقچیان انسان؛ چرا اروپا بر قاچاقچیان انسان؛ چرا اروپا بر 

این فاجعه چشم بسته است؟!این فاجعه چشم بسته است؟!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

اواسط امرداد ۹8 حدود 50 پناهجوی ایرانی و عراقی که با قایق قصد عبور از کانال مانش را داشتند در نزدیکی سواحل کنت و ساسکس در جنوب 
بریتانیا بازداشت شدند
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