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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
قوی ترین احتمال:کشورهای منطقه با اکراه وارد 
جنگ مستقیم با جمهوری اسالمی ایران خواهند شد

3 ادامه در صفحه

کاسبی با سربازی؛ طرح معافیت برای مشموالن 
خارج از ایران با پانزده هزار یورو!

4 ادامه در صفحه

=از آنجا که نیروهای امنیتی و اطالعاتی همواره پیش از دیگر بخش های یک نظام در جریان نارضایی های اجتماعی قرار 
می گیرند، اگر حرکت های اعتراضی و رسیدن به نقطه جوش جامعه را قابل بازگشت ندانند، حساب خود را از حکومت 

جدا می کنند.

۲ ادامه در صفحه

در باب دعوی »غرامت« از پول های بلوکه شده

جمهوری اسالمی دو شعار »نه شرقی، نه 
»استقالل،  و  اسالمی«  جمهوری  غربی، 
آزادی، جمهوری اسالمی« را از شعارهای 
محوری ایدئولوژیک خود قرار داده بود و 
بر سر در ساختمان  را  حتا شعار نخست 
وزارت امور خارجه ی خود نصب کرده است.

رژیم ایران سیاست خارجی خود را در عمل 
بر شعار »نه غربی« و با باال رفتن از دیوار 
سفارتخانه ها و شعار »مرگ بر« این و آن  بنا 
گذاشت. این در حالیست که برای تضمین 
بزنگاه های  در  هم  را  غرب  نظام،  حیات 
مختلف دریافته و در برابر آن کرنش کرده. 

۲ ادامه در صفحه

توهم جمهوری اسالمی نسبت به »شرق«

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

»غرامت« یک مبحث حقوقی است که در قوانین کیفری در ارتباط با حقوق مدنی 
و کار و تجارت و همچنین در قوانین بین الملی تعریف شده است. »غرامت« مانند 
»جریمه« عمدتا بار مالی دارد. »جبران خسارت« اما با تعبیر و تفسیر همراه و فراتر 
از خسارت مادیست. همه اینها نه تنها در زبان های مختلف بلکه در زبان های حقوقی 
نیز چنان تعریف و تصریح شده اند که  تا حد ممکن، احتمال سوء استفاده و تفسیر 

از آنها وجود نداشته باشد.

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

پشت پردۀ انقالب اسالمی )3(
نوشته: ایرج آرین پور

ایده های شترگاوپلنگی در مذاکرات وین؛
 هم »تضمین«، هم »تحریم« و هم »اطمینان خاطر«

 به فعاالن اقتصادی؟!
۱۲ ادامه در صفحه

یادآوری یک واقعیت
نقطه جوش جامعه و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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بهترین ورزش برای 
تقویت انگشتان دست

به  شب ها  درد  دندان  چرا 
سراغ مان می آید؟

نامه به مدیر اجرایی کشتی 
ایاالت متحده: 

 برگزاری بازی ها را 
به لغو قوانین ضدزن 
و تبعیض آمیز رژیم 

اسالمی ایران و آزادی 
برادران افکاری 
مشروط کنید!

۱۰ ادامه در صفحه

محمد نوریزاد:
 علی خامنه ای، 

بستگان و 
نزدیکانش، مقامات 
رژیم و نمایندگان 

مجلس باید آزمایش 
اعتیاد بدهند

سیاست تشدید بحران برای 
خروج از بحران!

 در جمهوری 
اسالمی ساخت 

سالح اتمی »حرام« 
اما »ضروری« و 

»اسرار نظام« است!
۱۱ ادامه در صفحه۱6 ادامه در صفحه

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

کیهـان لندن کیهـان لندن خریداری نمایندخریداری نمایند
نسخه نسخه 

دیجیتال دیجیتال 
کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

گزارش ویژه؛گزارش ویژه؛  
آیا موشک هایآیا موشک های سیدعلی خامنه ای سیدعلی خامنه ای که به  که به 

اهداف واقعی شلیک می شوند کم خطرتر از اهداف واقعی شلیک می شوند کم خطرتر از 
آزمایش های موشکیآزمایش های موشکی کیم جونگ اون کیم جونگ اون هستند؟! هستند؟!

۱۸ ادامه در صفحه

بنیاد نیکوکاری نوروز که در سال 2۰۰4 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 22 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

گفتگو با دکتر محمود مرادخانی: 
موضوع بر سر گرایش 

به پهلوی نیست؛ 
مردم متوجه تفاوت 
قبل و بعد از انقالب 

شده اند!
۱۵ ادامه در صفحه
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»نه  شعار  دو  اسالمی  جمهوری 
شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« و 
»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
را از شعارهای محوری ایدئولوژیک خود 
قرار داده بود و حتا شعار نخست را بر 
سر در ساختمان وزارت امور خارجه ی 

خود نصب کرده است.
رژیم ایران سیاست خارجی خود را در 
عمل بر شعار »نه غربی« و با باال رفتن 
از دیوار سفارتخانه ها و شعار »مرگ بر« 
این و آن  بنا گذاشت. این در حالیست 
که برای تضمین حیات نظام، غرب را 
و  دریافته  مختلف  بزنگاه های  در  هم 
در برابر آن کرنش کرده. »نه شرقی« 
را نیز سال هاست با ادعای »استقالل«، 
به آغوش باز برای روسیه و چین تبدیل 

کرده است.
رژیم  غرب«،  و  »شرق  از  گذشته 
ایران نه تنها از ابتدا تا کنون نسبتی 
با »آزادی« و »استقالل« نداشته بلکه 
و  تباهکاری  سال  از 43  پس  اکنون، 
و فساد سازمان یافته، خود  بی کفایتی 
»جمهوری اسالمی« نیز فرسوده و از 

درون پوسیده شده است. 
جمهوری اسالمی، آویزان به 

دامان شرق!
جمهوری  که  حالیست  در  اینهمه 
اقدامات خود  و  با سیاست ها  اسالمی 
سیاه  را  ایران  مردم   روزگار  تنها  نه  
کرده بلکه پیامدهای این نظام بی تردید 
بر زندگی نسل های بعدی نیز تأثیرات 
خواهد  مختلف  عرصه های  در  منفی 
داشت. یکی از ابعاد اقدامات نگران کننده 
جمهوری اسالمی امضای قراردادهایی 
با برادران و رفقای »شرقی«  است که 
است؛  شده  معروف  »ایرانفروشی«  به 
و  چین  با  ساله  همکاری ۲۵  قرارداد 
روسیه  با  ساله   ۲۰ همکاری  قرارداد 
در پی برنامه های علی خامنه ای رهبر 
به  »نگاه  اساس  بر  اسالمی  جمهوری 

شرق« دنبال شده است.
در این میان، رئیس دولت سیزدهم 
قبله  به  رو  در حالی در کاخ کرملین 
می ایستد و دست به دعا بلند می کند 
که وزرای خارجه دولت های اصالح طلب 
زبان ماندارین  به  پیام هایی  و اصولگرا 
توئیت  کمونیست  زمامداران چین  به 

می کنند!
اما امید و نگاه عاجزانه ی نظام به شرق، 
فضا را برای بهره برداری و سوء استفاده 
ایران فراهم  از   بیشتِر روسیه و چین 

کرده است.
سفر حسین  با  گذشته  روزهای  در 
به  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان 
پکن قرارداد ۲۵ ساله اجرایی و به گفته 
عملیاتی«  »فاز  وارد  عبداللهیان  امیر 
شد. پس از بازگشت وزیر امور خارجه 
ابراهیم  چین،  از  اسالمی  جمهوری 
رئیسی راهی مسکو شد تا گام دیگری 
در رابطه با قرارداد همکاری ۲۰ ساله با 

روسیه بردارد.
خسارت ها  همه  بار  که  مردم  البته 
به  و فالکت های جمهوری اسالمی را 

دوش می کشند، برای اطالع از محتوای 
این قراردادهای بلندمدت غریبه به شمار 
می روند. مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و 
چین همچنان در ابهام است و متن این 
قرارداد هنوز منتشر نشده. این موضوع 
درباره قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه که 
پس از قرارداد ایران و چین در دستور کار 
جمهوری اسالمی قرار گرفت نیز صادق 
است. پیش از این نیز جمهوری اسالمی 
از انتشار متن کامل توافقنامه هسته ای 
معروف به »برجام« خودداری کرده بود.
کمیسیون  رئیس  ذوالنوری  مجتبی 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی درباره جزئیات توافق نامه 
۲۵ ساله ایران با چین گفته: »در مورد 
دادن اطالعات ما مشکلی نداریم. کشور 
ما یک کشور خاص به لحاظ شفافیت 
اطالعات است اما در اینگونه توافق نامه ها 
معموال اینکه چقدر اطالعات به بیرون 
تصمیم  توافق  طرفین  کند،  پیدا  درز 
جمهوری  حاضر  حال  در  می گیرند. 
جزئیات  بیان  به  عالقه  فعال  اسالمی 
ندارد و در حد همین کلیاتی که گفتم 

این اطالعات منتشر می شود«.
هرچند برخی منابع از جمله وبسایت 
این  جزییات  از  بخشی  پرایس  اویل 
قراردادها را منتشر کرده اند اما مقامات 
جمهوری اسالمی به صورت قطره چکانی 
قراردادها  این  درباره  هدفمند  البته  و 

صحبت می کنند.
مذاکرات وزارتخانه ها با چینی ها 

برای تداوم »ایرانفروشی«
پنهان کردن مفاد قرارداد ۲۵ ساله از 
افکار عمومی کافی نیست، قراردادهای 
بیشتری نیز در هرعرصه قرار است بسته 
که  وزارتخانه هایی  توسط  آنهم  شود 
خود کانال های اختالس و رانت و فساد 
هستند! احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
دولت ابراهیم رئیسی در همین ارتباط 
گفته است»هر کدام از وزارتخانه ها بطور 
مثال صمت، نیرو، نفت و... در حوزه های 
وارد  چینی  طرف  با  خود  به  مرتبط 
مذاکره شده اند تا به یک قرارداد برسند 
و بعد از آغاز این قراردادهاست که عمال 
سرمایه گذاری و رشد مد نظر ما، اجرایی 

خواهد شد«.
دولت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
»قاضی مرگ« افزوده »براساس اطالعات 
مرحله  به  قراردادها  این  کنون  تا  من 
انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده است و 
این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود 
که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین 
و صحبت هایی که با همتای چینی خود 
داشت، مقدمات الزم انجام شده است.«
پس  این  از  که  گفته  همچنین  او 
تناسب  به  هرکدام  »وزارتخانه ها 
قراردادهای حوزه خود ورود پیدا کرده 
و با جزئیات چند ساله و اینکه با چه 
در چه سطح سرمایه گذاری  و  قیمت 
انجام شود، کار خود را آغاز می کنند.«

به  آن  از  خاندوزی  احسان  آنچه 
عنوان »سرمایه گذاری« یاد کرده همان 
بر  که  است  درشتی  و  ریز  امتیازهای 

اساس گزارش های منتشر شده قرار است 
جمهوری اسالمی از جیب ملت ایران به 
چین کمونیست تقدیم کند. قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین دارای ابعاد مختلف 
نظامی، امنیتی، صنعتی، نفتی، عمرانی 
و خدماتی است. این قرارداد پس از پنج 
سال »مذاکره پنهانی« مقامات جمهوری 
اسالمی با مقامات جمهوری کمونیست 

چین، میان دو کشور امضا شد.
نشست  مقدمات  اسالمی  جمهوری 
شرکت های چینی را پای خوان نعمت 
منابع کشور پیش از اینها فراهم کرده 
در  که  قراردادهایی  بر  عالوه  بود. 
حوزه های نفتی و معدنی با چین بسته 
شده، این کشور سال هاست در صنعت 
نفت ایران حضور دارد. اما یکی از ابعاد 
پایه سند ۲۵ ساله،  بر  »ایرانفروشی« 
حضور چین در برداشت از میدان گازی 
چالوس است بطوری که چین و روسیه یا 
»شرق«  از این میدان گازی عظیم، سود 

بیشتری می برند تا خود ایران!
نمایندگان  از  تعدادی  همچنین 
امضا  را  طرحی  انقالبی«  »مجلس 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  به  و 
اسالمی تقدیم کردند که بر اساس آن 
معافیت های مالیاتی و بسته های تشویقی 
برای شرکت های چینی فعال در ایران در 
نظر گرفته می شود! اوایل دی ماه ۱4۰۰ 
نیز هیئت وزیران دولت رئیسی با صدور 
سرکنسولگری  گشایش  برای  مجوز 
چین در بندرعباس موافقت کرد. برخی 
معتقدند این اقدام در پی قرارداد ۲۵ 
ساله جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

خلق چین صورت گرفته است.
اینترنت ملی؛ رجزخوانی 

شکست خورده!
چین  با  ساله   ۲۵ قرارداد  هرچند 
ابعاد مختلفی دارد اما به نظر می رسد 
اطالعاتی  بر  تنها  اسالمی  جمهوری 
درباره این سند همکاری مانور می دهد 
که تبلیغاتی باشد و یا بتواند افکار عمومی 
را به سمت مورد دلخواه نظام سوق دهد.
اقداماتی  از  یکی  ملی«  »اینترنت 
اسالمی  جمهوری  مقامات  که  است 
سال هاست ادعای اجرای آن را دارند. 
عنوان  تحت  طرح،  این  از  جنبه ای 
اسالمی  مجلس  در  صیانت«  »طرح 
افکار  اعتراضی  واکنش  با  و  مطرح 

عمومی، معلق مانده است.
جمهوری اسالمی انتظار دارد با اجرای 
این طرح ها فعالیت مردم در شبکه های 
به  دسترسی  و  کنترل  را  اجتماعی 
شبکه ای  و  قطع  را  جهانی  اینترنت 
شود.  راه اندازی  اینترنت  برای  داخلی 
در بودجه امسال نیز وزارت ارتباطات 
بیشترین درصد تغییر بودجه را در میان 
وزارت خانه ها داشت. ۱۰ هزار میلیارد 
تومان، از بودجه ۱3 هزار میلیارد تومانی 
وزارت ارتباطات به ایجاد »اینترنت ملی« 
اختصاص یافته.  همچنین مشخص شده 
که این طرح در ارتباط با سند همکاری 
با »کمک« چین  ۲۵ ساله قرار است 

اجرا شود.

و  امنیتی  نیروهای  در  ریزش  آغاز 
نظامی در جمهوری اسالمی واقعیتی 
انکارناپذیر است که خود نظام هم به 
نوعی به آن اذعان دارد. شمار رده های 
سازمان  و  اطالعات  وزارت  میانی 
چند  در  که  )ساس(  سپاه  اطالعات 
سال اخیر بازداشت شده اند و در زندان 
تخمین  نفر  صد  چند  می برند،  بسر 
زده می شود. به روایتی در حال حاضر 
حدود ۸۰۰ نفر به اتهام جاسوسی برای 
دولت ها و نیروهای امنیتی خارجی و 
عدم  جمله  از  امنیتی  اتهامات  دیگر 
بازداشت  همکاری در سرکوب مردم، 
شده و زندانی هستند. بر پایه اطالعاتی 
مطلع  منبع  یک  از  لندن  کیهان  که 
برای  انقالب  دادگاه   آورده،  دست  به 
دست کم ۲۰ نفر از آنها تا کنون حکم 
اعدام صادر کرده  که در چندین مورد 

نیز به اجرا درآمده  است.
مقامات  موارد  بیشتر  در  اگرچه 
با  رابطه  امنیتی، قضائی و نظامی در 
این افراد سکوت اختیار می کنند، ولی 
به  پرونده های  این  به  مورد  چند  در 
صورت سرپوشیده اعتراف کرده اند. در 
اسماعیلی  غالمحسین   ،۱3۹۸ سال 
اشاره  قوه قضائیه در  سخنگوی وقت 
به پرونده ۱۷ متهم به جاسوسی برای 
برخی  »پرونده  که  کرد  اعالم  آمریکا 
به سازمان  متهمان جاسوسی  این  از 
شده،  ارجاع  مسلح  نیرو های  قضایی 
یگان های  آنها  ماموریت  حوزه  چون 
نظامی و نیرو های مسلح بوده است و 
از وابستگان به نیرو های  نیز  متهمان 

مسلح بوده اند«.
غالمحسین اسماعیلی در خردادماه 
سال گذشته نیز از صدور حکم اعدام 
موسوی  محمود  نام  به  برای فردی 
مجد متهم به جاسوسی برای نهادهای 
داد  خبر  آمریکا  و  اسرائیل  اطالعاتی 
که از اعضای نیروی »قدس« وابسته 
انقالب اسالمی در  به سپاه پاسداران 
سوریه بوده است. اسماعیلی تاکید کرد 
که حکم اعدام »محمود موسوی مجد 
که در حوزه های امنیتی نیروهای سپاه 
قدس جاسوسی می کرد از سوی شعبه 
۱۹ دیوان عالی کشور تائید شده و به 

زودی اجرا خواهد شد«.
اتهام همکاری با اسرائیل و 

آمریکا
وزارت  میانی  رده های  از  بسیاری 
اطالعات و اطالعات سپاه در دو سال 
اخیر در رابطه با انفجارها و خرابکاری ها 
و  نظامی  و  هسته ای  تاسیسات  در 
از  فخری زاده  محسن  ترور  همچنین 
انقالب  پاسداران  سپاه  مهم  اعضای 
اسالمی که از او به عنوان »پدر بمب 
بازداشت  برند،  می  نام  ایران«  اتمی 
شده اند. شکی نیست که بدون همکاری 
مامورین اطالعاتی رده های باال و میانی 
جمهوری اسالمی انجام موفقیت آمیز 
چنین عملیات پیچیده ای در تاسیسات 
نظامی و هسته ای اگر غیرممکن نباشد 
بسیار دشوار است. چنانکه انتقال بیش 
از نیم تُن مدارک و مستندات که ۵۵ 
هزار سند از تحقیقات هسته ای مخفیانه 
جمهوری اسالمی را در بر می گرفت، 
آنهم از یک انبار در نزدیکی پایتخت، 
بدون همکاری نیروهای امنیتی ناممکن 

بود.
رئیس  کوهن  گذشته یوسی  سال 
جاسوسی  سازمان  موساد،  پیشین 
عملیات  جزئیات  تشریح  با  اسرائیل، 
گفت  هسته ای  آرشیو  این  سرقت 
که ۲۰ نفر در این عملیات مشارکت 
داشتند که همه زنده هستند و برخی 
از آنها از ایران خارج شده اند. به گفته 
این مقام عالی رتبه اسرائیل، هیچیک 
یهودی  و  اسرائیلی  نفر   ۲۰ این  از 
بر  نبودند. یوسی کوهن غیرمستقیم 
جمهوری  امنیتی  مامورین  همکاری 
از  حجم  این  انتقال  برای  اسالمی 
اسناد و مدارک ُمهر تأیید زد. مقامات 
این  خبر  بتدا  ا اسالمی  جمهوری 
عملیات را »بچگانه، مسخره و ادعایی 
نخ نما« خواندند ولی سرانجام محسن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
برای  فروردین ۱4۰۰  نظام، روز ۲۵ 
هسته ای  اسناد  سرقت  بار  نخستین  

تأیید کرد و گفت  را  اسرائیل  توسط 
امنیتی«  »آلودگی  دچار  کشور  که 

شده است. 
امتناع نظامیان و امنیتی ها از 

شرکت در سرکوب
کم نیستند مامورین امنیتی، انتظامی 
به  اخیر،  سال های  در  که  نظامی  و 
از خیزش های مردمی دی  ویژه پس 
۹6 و آبان ۹۸ نپذیرفتند در سرکوب 
اعتراضات نقشی بر عهده بگیرند. برخی 
بازداشت  برخی  برکنار شدند،  آنها  از 
شدند و برخی دیگر نیز راه مهاجرت 
در پیش گرفتند. در جلسات شنیدن 
مشاهدات  شاهدان قیام مردمی آبان 
۹۸ که در آبان امسال در لندن برگزار 
افسر  یک  امنیتی،  مامور  یک  شد، 
نیروهای ویژه انتظامی و یک کارمند 
انقالب  پاسداران  سپاه  غیرنظامی 
اسالمی نیز شهادت دادند. نه تنها در 
نیروهای  کشوری  هر  در  بلکه  ایران 
امنیتی بیش از هر بخش دیگری و قبل 
از دیگر نهادهای حکومتی، از آنچه در 
کف جامعه می گذرد با اطالع هستند و 
زمانی که به این نتیجه برسند که نظام 
حاکم در حال ریزش است، یا طرح ها و 
راهکارهایی برای جلوگیری از سقوط 
حکومت ارائه می دهند و یا اگر به این 
نتیجه رسیده باشند که دیگر فضا و 
امکانی برای نگهداری رژیم وجود ندارد، 
حساب خود را از نظام در حال فروپاشی 

جدا می کنند.
طرح امنیتی »اصالحات« برای 

بقای نظام
در ایران نیز ما شاهد نقش عوامل 
جریان  در  چه  امنیتی  و  اطالعاتی 
انقالب سال ۵۷ و به ویژه در جریان 
بوده ایم.  اصالحات  به  موسوم  دوران 
ایران  معاصر  تاریخ  در  آنچه  طراح 
خرداد«  دوم  »اصالحات  عنوان  با 
حجت االسالم  کرده،  پیدا  شهرت 
سعید  بلکه  نیست،  خاتمی  محمد 
خاتمی  محمد  که  است  حجاریان 
ثبت  انتخابات  در  می سازد  قانع  را 
در  دوستانش  و  حجاریان  کند.  نام 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  دستگاه 
که  جنگ  از  پس  سال های  آن  در 
مردم انتظار داشتند حاال نظام بدون 
بردن  باال  و  کشور  ساختن  به  بهانه 
سطح زندگی آنها بپردازد، می دیدند 

ریاست  دوران  اواخر  در  جامعه  که 
جمهوری رفسنجانی بی تاب و ملتهب 
است. آنها به این نتیجه رسیدند که 
با شعار »اصالحات« که هر کسی از 
ظن خود یار آن می شد، می توان عمر 
جمهوری اسالمی را طوالنی تر ساخت؛ 

و اشتباه نیز نمی کردند! 
جریان »اصالح طلبی« توانست برای 
نظام  دور  را  خندقی  طوالنی  مدتی 
استمرار آن حفر کند.  و  برای حفظ 
سعید حجاریان که بسیاری او را معمار 
بالفاصله  می دانند،  اصالحات  دوران 
قدم  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
به اداره دوم ارتش گذاشت که رکن 
نیروهای  ضداطالعات  و  اطالعات 
با حکم  او  به حساب می آید.  نظامی 
مهدی بازرگان نخست وزیر وقت، پس 
از مدت کوتاهی به ریاست اداره دوم 
نیروی دریایی گماشته شد و سپس 
سر از اطالعات نخست وزیری درآورد. 

طراحی  اطالعات،  وزارت  تاسیس  با 
جدید  وزارتخانه  این  مختلف  ادارات 
را به او واگذار کردند. به این ترتیب 
و  خرداد«  »دوم  که  گفت  می توان 
یک  آستین  از  اصالحات«  »جنبش 
مدیر اطالعاتی باسابقه و تنها با هدف 

تامین بقای نظام درآمد.
پروژه اطالعاتی »تغییر« نظام

برخالف جمهوری اسالمی، در اتحاد 
شوروی سابق دو نهاد اطالعاتی بسیار 
قدرتمند نظام کمونیستی یعنی  کا گ ب 
)کمیته امنیت ملی( و جی آر یو )بازوی 
اطالعاتی ارتش سرخ که در سال ۱۹۱۸ 
ایجاد  تروتسکی  لئون  پیشنهاد  به 
شده بود( در دوران ریاست جمهوری 
را  اصالحاتی  که  گورباچف  میخائیل 
آغاز کرده بود و قصد داشت چهره نظام 
کمونیستی را بزک کند، به این نتیجه 
رسیدند که این اصالحات دردی را دوا 
نخواهد کرد. بنابراین با کودتایی بوریس 
پایان  تا  آوردند  کار  روی  را  یلتسین 
کمونیست  حزب  و  کمونیستی  نظام 

را رقم بزند. 
در سال های آخر شوروی، گروهی از 
کادرهای میانی کا گ ب که والدیمیر 
پوتین رئیس  جمهور تقریبا مادام العمر 
کنونی روسیه  نیز از جمله آنها بود، 
کمونیستی  نظام  از  را  خود  حساب 
راه های  دنبال  به  و  بودند  کرده  جدا 
دیگری برای حفظ اقتدار روسیه بودند 
فعالیت های  با  سازگاری  چندان  که 
نظام  آن  دموکراسی خواه  مخالفان 
کرد  ثابت  هم  زمان  گذشت  نداشت. 
با  و  نبودند  دنبال دموکراسی  به  آنها 
وجود فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه 
بر دموکراسی و  به یک کشور متکی 

حقوق بشر تبدیل نشد!
»سوراخ موش«

و  بحران زده  نظام های  در  البته 
مامورین  همه  سقوط،  سراشیب  در 
اطالعاتی و امنیتی به دنبال تغییر برای 
حفظ کشور نیستند. بخشی از ریزش 
آینده  تامین  برای  تالش  نیروها  این 
نهادهای  با  همکاری  است.  شخصی 
امنیتی خارجی در ازای دریافت پول 
خود  استقرار  برای  محلی  یافتن  و 
نظامی  سقوط  صورت  در  خانواده  و 
نیز  بودند  فعال  آن  در  سال ها  که 
از  بخش هایی  انگیزه های  از  یکی 

امنیتی و نظامی کشورهای  نیروهای 
غیردمکراتیک است. 

اطالعاتی  طبق  اخیر،  سال  درچند 
آورده  دست  به  لندن  کیهان  که 
رده های  از  نفر   ۲3 دست کم  است، 
به  اسالمی  نهادهای جمهوری  میانی 
در  و  برده اند  پناه  اروپایی  کشورهای 
ازای اطالعاتی که در اختیار نهادهای 
داده اند،  قرار  کشورها  این  امنیتی 
برای خود و خانواده امکاناتی دریافت 
رده های  این  که  اطالعاتی  کرده اند. 
میانی در اختیار دولت های میزبان قرار 
فعالیت های  زمینه  در  عمدتا  داده اند 
جمهوری اسالمی در کشورهای منطقه 
و برنامه های هسته ای و موشکی بوده 
با  رابطه  در  اطالعات  چون  است، 
سرکوب مخالفان در داخل کشور، برای 
کشورهای اروپایی از اهمیت چندانی 

برخوردار نیست.
احمد رأفت

یادآوری یک واقعیت
نقطه جوش جامعه و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی

=از آنجا که نیروهای امنیتی و اطالعاتی همواره پیش از دیگر بخش های یک نظام در 
جریان نارضایی های اجتماعی قرار می گیرند، اگر حرکت های اعتراضی و رسیدن به نقطه 

جوش جامعه را قابل بازگشت ندانند، حساب خود را از حکومت جدا می کنند.

»غرامت« یک مبحث حقوقی است 
با  ارتباط  در  کیفری  قوانین  در  که 
حقوق مدنی و کار و تجارت و همچنین 
در قوانین بین الملی تعریف شده است. 
بار  عمدتا  »جریمه«  مانند  »غرامت« 
با  اما  خسارت«  »جبران  دارد.  مالی 
تعبیر و تفسیر همراه و فراتر از خسارت 
مادیست. همه اینها نه تنها در زبان های 
مختلف بلکه در زبان های حقوقی نیز 
چنان تعریف و تصریح شده اند که  تا 
و  استفاده  سوء  احتمال  ممکن،  حد 

تفسیر از آنها وجود نداشته باشد.
در اینجا موضوع بر سر »غرامت« و 
مانند  جنایاتی  در  »جبران خسارت« 
سپاه  توسط  موشک  عمدی  شلیک 
پاسداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
اوکراینی نیست که جمهوری اسالمی 
پرداخت کننده  باید  مستقیم  بطور 
»غرامت« و »جبران خسارت« باشد، 
از  غرامت«  »دعوی  سر  بر  بلکه 
»پول های بلوکه شده ایران« در خارج 
کشور به دلیل نقض حقوق افراد و یا 
توسط  که  است  ایران  در  آنها  فامیل 
جمهوری اسالمی زیر پا گذاشته شده! 
ایرانیان  و  خارجی  اتباع  برخی  یعنی 
دوتابعیتی. قضیه بر سر نفس این اقدام 
در شرایطی است که مردم ایران اسیر 
شرایط  بدترین  در  ضدبشری  رژیمی 

حقوقی و اقتصادی بسر می برند. قوانین 
طرح چنین ادعایی را مجاز می دانند اما 
»حق استفاده« از این قانون با موضوع 
مقوله ی  است.  خورده  گره  »اخالق« 
به  عدالت  و  اخالق  و  قانون  ارتباط  
قدمت جامعه بشری و بی پایان است. 

از سوی دیگر،  منابع یک کشور در 
کشور  آن  مردم  به  بیان،  کلی ترین 
تعلق دارد. حکومت هایی که حاکمیت 
انتخاب  با  و  بخشیده  تحقق  را  ملی 
آزادانه ی مردم شان روی کار می آیند و 
بر اساس قوانین دمکراتیک مورد قبول 
مدیریت  مسئولیت  هستند،  جامعه 
منابع از جمله سرمایه های مالی کشور 
را بر عهده دارند. از همین رو عالوه بر 
قوانین ضروری، نظارت بر این مدیریت 
توسط احزاب گوناگون، رسانه های آزاد 
نهادهای غیردولتی و مردمی بطور  و 
مداوم وجود دارد تا منابع و سرمایه ای 
که باید برای آزادی و رفاه و امنیت مردم 
به کار برده شود، خرج جیب های فردی 
و گروهی و جناحی مقامات در دوران 

زمامداری شان نشود.
تنها  نه  اسالمی  جمهوری  مورد  در 
چنین نیست بلکه ایرانیان باید خوشحال 
باشند که هر آنچه از سرمایه و امکانات 
از جمله پول و آثار هنری و باستانی و 
میراث فرهنگی در خارج کشور به دست 

این رژیم نیفتاده، برای آنها محفوظ باقی 
خواهد ماند تا در فردای ایران صرف اعتال 

و آبروی کشور شود.
پول  دالر  میلیاردها  میان  این  در 
بلوکه شده ایران در خارج وجود دارد 
حتا  اسالمی  جمهوری  مقامات  که 
می گویند اگر هم  آزاد شود، پیشاپیش 
خرج شده! به همین دلیل جای این 
پول ها به عنوان بلوکه برای مردم بیشتر 
محفوظ است تا اینکه به دلیل معامله 
جمهوری  به  تحریم ها  رفع  و  اتمی 
اسالمی پرداخت شود! بسیار خوب! در 
اینصورت فرق غرامتی که »افراد« به 
دلیل جنایت جمهوری اسالمی از این 
پول می خواهند، اگر دادگاه  مربوطه به 
پرداخت آنها رأی دهد، چه تفاوتی برای 
مردم دارد؟! چه چیزی از این »غرامت« 
و  و مدرسه  و آب  نان  به مردمی که 
بیمارستان و راه ندارند، می رسد؟! آیا 
احتمالی،  دریافت کنندگان  است  قرار 
که  جوایزی  مانند  را  »غرامت«  این 
برخی به »برکت« نقض حقوق بشر در 
ایران دریافت کرده اند، به حساب خود 

بریزند یا خرج مردم کنند؟!
این را هم مانند مباحثی که کیهان 
لندن در سال های گذشته تکرار کرد 
و بعدها بر دیگران روشن شد، آینده 

نشان خواهد داد.

توهم جمهوری اسالمی نسبت به »شرق«

در باب دعوی »غرامت« از پول های بلوکه شده

۱۷ ادامه در صفحه
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پرسش درباره »سالمت روانی« جو بایدن یکسال پس از سکونت 
در کاخ سفید و سیاست آمریکا در مذاکرات وین و بحران اوکراین:

باید ببینیم چه می شود!
کنفرانس  در  =بایدن 
»اکنون  گفته  مطبوعاتی 
با  مذاکره  ترک  برای  زمان 
وین  در  اسالمی  جمهوری 
به  پیشرفت هایی  نیست، 
 ۵ +1 گروه  آمده،  دست 
هم نظرند، اما باید صبر کنیم 

ببینیم چه می شود!«
فرمان  با  که  =بایدن 
حوثی ها  پیش  یکسال  او 
سازمان های  فهرست  ز  ا
خارج  آمریکا  تروریستی 
قرار  می گوید  حاال  شدند 
در  حوثی ها  مجدد  دادن 
فهرست گروه های تروریستی 

در دست بررسی است!
ن  یو یز تلو ر  نگا =خبر
ئیس  ر ز  ا  » مکس ز نیو «
مورد  در  آمریکا  جمهوری 
پرسید  او  روانی«  »سالمت 
این  به  پاسخ  از  بایدن  که 

پرسش گفت نظری ندارد.
=رئیس جمهوری آمریکا 
در این کنفرانس تٔاکید کرد 
والدیمیر  نمی کند  گمان 
ی  ر ئیس جمهو ر تین  پو
جنگ  دنبال  به  روسیه 
به  احتماالً  و  باشد  گسترده 
جزئی«  »حمله  یک  دنبال 
است و گفت باید در نهایت 
ببینیم چکار باید بکنیم آیا 

مجبوریم بجنگیم یا نه!
رئیس   ششمین  و  چهل  بایدن  جو 
جمهوری آمریکا که یکسال از سکونت 

وی در کاخ سفید می گذرد، چهارشنبه 
اکنون  گفت  دی ماه(   ۲۹( ژانویه   ۱۹
زمان مناسبی برای دست کشیدن از 
اسالمی  جمهوری  با  اتمی  مذاکرات 
نیست و گفتگوها پیشرفت هایی داشته 

اما باید ببینیم به کجا می رسد.
بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی به 
مناسبت اولین سال در دست داشتن 
در  متحده،  ایاالت  در  دولتی  قدرت 
وضعیت  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
جمهوری  با  وین  در  اتمی  مذاکرات 
آن  ترک  زمان  »آیا  اینکه  و  اسالمی 
فرارسیده یا نه؟« گفت: »اکنون زمان 
ترک مذاکرات نیست، پیشرفت هایی به 
دست آمده، گروه ۱+۵ هم نظر هستند، 
اما باید صبر کنیم ببینیم چه می شود!«

زمان  هنوز  کرده  تٔاکید  بایدن  اینکه 
جمهوری  با  مذاکره  از  شدن  خارج 
اظهارات  با  تناقض  نیست در  اسالمی 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار 
دارد که هفته گذشته گفت، »تنها چند 
هفته برای نجات برجام زمان باقی مانده 
و ایاالت متحده آماده است در صورت 
شکست مذاکرات، گزینه های دیگر را 

بررسی کند.«
جو بایدن در این کنفرانس خبری در 
پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه 
آیا حوثی های مورد حمایت جمهوری 
گروه های  فهرست  از  که  را  اسالمی 
در  دوباره  آورده  بیرون  تروریستی 
فهرست تروریسم قرار خواهد داد یا نه 
گفت: »این مسئله در حال بررسی است.«
بایدن  دولت  تصمیمات  نخستین  از 
در آغاز کار خارج کردن شبه نظامیان 
حوثی مورد حمایت جمهوری اسالمی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  از 
آمریکا بود. اقدامی که گفته شد به این 
دلیل صورت گرفته که به روند صلح در 
شبه جزیره عربستان کمک کند. اما نه 
تنها چنین نشد بلکه حوثی ها حمالت 
خود را تشدید کرده و در آستانه اولین 
سالگرد ریاست جمهوری بایدن نیز با 
چندین موشک و پهپاد انتحاری انبار 
ابوظبی را هدف قرار  نفت و فرودگاه 
نفر غیرنظامی  دادند که دست کم دو 
کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

کنفرانس، خبرنگار  این  از  بخشی  در 
رئیس  ز  ا »نیوزمکس«  تلویزیون 
»سالمت  مورد  در  آمریکا  جمهوری 
روانی« او پرسید که  بایدن از پاسخ به 

این پرسش طفره رفت.
این خبرنگار گفت: »با احترام به سوابق 
پرسش  می خواهم  اما  شما  جایگاه  و 
حساسی را مطرح کنم… نظرسنجی 
 4۹ نزدیک  می دهد  نشان  پولیتیکو 
درصد از رٔای دهندگان به این پرسش 
که آیا وضعیت بایدن از نظر سالمت 
روانی مناسب است پاسخ منفی دادند. 
حتا اکثریتی از دموکرات ها که به این 
این  شدت  به  دادند،  پاسخ  پرسش 

موضوع را قبول دارند…«
را  خبرنگار  این  پرسش  اما  بایدن 
با پوزخند پرسید: »شما  قطع کرد و 
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کت  شر ن  ال مسئو =
آمریکایی  پستی  خدمات 
»فدکس«  اکسپرس  فدرال 
)FedEx( منتظرند تا »اداره 
 )FAA( فدرال«  هوانوردی 
مورد نصب سیستم های  در 

ضدموشک تصمیم بگیرد.
ر  د کس  فد کت  =شر
اضافه شدن  خواست مجوز 
را  موشکی  دفاع  سیستم 
آمریکا  هوانوردی  اداره  به 
دفاع  است.  داده  ئه  را ا
موشکی لیزری یک سیستم 
»حرارتی« است و با استفاده 
از اشعه ی مادون قرمز ، ردیابی 
گرمای هواپیما توسط موشک 

را مختل می کند.
آمریکایی  پستی  خدمات  شرکت 
 )FedEx( »فدرال اکسپرس »فِِدکس
قصد دارد برای هواپیماهای باری خود 
لیزری  موشکی  دفاع  سیستم های 
خریداری کند و مسئوالن آن منتظرند 
تا در اینباره »اداره هوانوردی فدرال« 

ایاالت متحده )FAA( تصمیم بگیرد.
خبرگزاری سی ان ان در همین ارتباط 
گزارش داد که ۱4 ژانویه )۲4 دی ماه( 
شرکت فدکس در خواست مجوز اضافه 
شدن سیستم دفاع موشکی را به اداره 
هوانوردی آمریکا ارائه داده است. دفاع 
موشکی لیزری یک سیستم »حرارتی« 
است و با استفاده از اشعه مادون قرمز ، 
ردیابی گرمای هواپیما توسط موشک را 

مختل می کند.
به  حمله  به  اشاره  با  سی ان ان 
هواپیماهای مسافری و تجاری می نویسد 
برای نگرانی مسئوالن فدکس از اصابت 
موشک به هواپیماهای باری دلیل وجود 
دارد. در سال ۲۰۰3 پس از برخاستن 

درخواست مسئوالن شرکت »ِفِدکس« برای نصب 
سیستم های ضدموشک در برخی هواپیماها

)FedEx( »هواپیماهای شرکت خدمات پستی و حمل و نقل »فدکس
یک ایرباس A33۰ متعلق به شرکت 
بغداد یک موشک  از فرودگاه   DHL
زمین به هوا به بال چپ ایرباس اصابت 
کرد با این حال خدمه بدون آسیب به 

فرودگاه بازگشتند.
کرده اند  اشاره  فدکس  مقامات 
چندین  در  اخیر،  سال های  در  که 
توسط  غیرنظامی  هواپیماهای  مورد 
سامانه های دفاع هوایی و راکت اندازهای 
قابل حمل )دوش پرتاب ها( مورد هدف 
قرار گرفته اند. این امر باعث شده است 
نصب  به  تصمیم  شرکت  چندین  که 
سیستم هایی مانند سیستم دفاع موشکی 
غیرنظامی  هواپیماهای  روی  لیزری 
بگیرند و نمونه هایی از این سیستم های 

ضدموشک نیز طراحی شده است.
فدرال  هوانوردی  اداره  مسئوالن 
نصب  برای  مجوز  هرگونه  می گویند 
مقررات  شامل  سیستم هایی  چنین 
ویژه ای است. به عنوان مثل باید بررسی 
شود که این سیستم ضدموشکی خودش 
سبب آسیب به خدمه و سرنشینان نشود 
و اختالل غیرعمدی در فعالیت عادی 

هواپیما ایجاد نکند.
صنایع  اصلی  تهدیدات  از  یکی 
موشک  شلیک  غیرنظامی  هوانوردی 
یا راکت توسط دولت های غیرمسئول 

و شبکه های تروریستی به هواپیماهای 
غیرنظامی است.

پاسداران  سپاه   ۱3۹۸ دی ماه  در 
عمدی  شلیک  با  اسالمی  انقالب 
»اوکراین  هواپیمای  به  موشک  دو 
اینترنشنال« آنرا سرنگون کرد که ۱۷6 

مسافر و خدمه آن جان باختند.
»هواپیمای  نیز   ۲۰۱4 سال  در 
مالزی« که از آمستردام به کواالالمپور 
پرواز می کرد در حوالی مرز روسیه و 
اوکراین سرنگون شد و ۱۹3 سرنشین آن 
جان باختند. دولت اوکراین جدایی طلبان 
و  پرتاب موشک  به  را  روسیه  طرفدار 

سرنگونی این هواپیما متهم کرد.
پایگاه خبری »پولیتیکو« در همین 
ارتباط می نویسد خیلی عجیب نیست 
که شرکت فدکس که هواپیماهای آن 
بر فراز مسیرهای حساس پرواز می کند 
سیستم  به  شدن  مجهز  درخواست 
دفاع ضدموشکی دارد. به عنوان مثال 
به  مجهز  اسرائیل  هواپیمایی  شرکت 
چنین سیستمی است و سیستم های 
الکترونیک و مادون قرمز برای مقابله با 
موشک ها به صورت سپر عمل می کنند یا 
موشک را از مسیرش منحرف می کنند. 
سال  در  سیستم ها  نوع  این  از  برخی 

۲۰۰۸ آزمایش شده بود.

=ادامه غنی سازی اورانیوم 
اصرار  و  ایران  رژیم  توسط 
در  نظامی  عملیات  ادامه  بر 
خارج از مرزهایش با تحمل 
همه  وجود  با  و  تحریم ها 
زیان ها و خسارات های وارده، 
درگیری  به  می تواند  تنها 
اسالمی  با جمهوری  نظامی 

ختم شود.
= اتخاذ و تداوم سیاست 
نظامیگری از سوی رژیم ایران 
تقابل های  یا  ترس  روی  از 
نیست،  آن  به  تحمیل شده 
و  روشن  پروژه  ی  بلکه 
است:  تهران  استراتژیک 
استفاده از زور برای سلطه بر 
کشورهای منطقه و نه چنانکه 
با  مقابله  برای  ادعا می کند، 
شواهد  اسرائیل!  یا  آمریکا 
به وضوح قابل مشاهده است 
زیرا هم اکنون نیز جنگ در سه 
کشور عربی در جریان است.
=دلیل اصلی امتناع ایران 
از آغاز یک جنگ مستقیم 
ابرقدرتی  وجود  منطقه،  در 
نابودی این  بوده که قادر به 
تکمیل  از  پیش  آنهم  رژیم 
پروژه هسته ای آن و همچنین 
ناتوانی تهران برای رویارویی 
مستقیم با کشورهایی مانند 
و کشورهای عربی  اسرائیل 
است.  بوده  فارس  خلیج 

قوی ترین احتمال: 
کشورهای منطقه 

با اکراه وارد 
جنگ مستقیم با 
جمهوری اسالمی 

ایران خواهند 
شد

این تصور و معادله اما دیگر 
منسوخ شده است.

عبدالرحمن الراشد )شرق االوسط(- 
شاید روزی فرا رسد که رژیم تهران برای 
تبدیل شدن به حکومتی طالب صلح 
متقاعد شود و با روی آوردن به توسعه و 
خدمت به مردم ایران، پروژه نظامی خود 
را رها کرده و دیگر منطقه را تهدید نکند 
و دوباره ایران به کشوری دوست برای 

کشورهای منطقه تبدیل شود.
اما متأسفانه این احتمال بسیار ضعیف 
است. واقعیت این است که رژیم ایران 
و  نظامی شدن  هسته ای–  آستانه  در 
بالستیک  موشک  زرادخانه  گسترش 
خود و پیشروی بیشتر در توسعه طلبی 
طرز  نوع  این  دارد.  قرار  منطقه   در 
دارد  قصد  که  است  حکومتی  تفکر 
خطرناک تر  و  بیشتر  جنگ های  برای 

برنامه ریزی کند.
به همین دلیل و دالیل دیگر معتقدم 
وارد جنگ  اکراه  با  منطقه  در  ما  که 
باید  و  شد  خواهیم  ایران  با  مستقیم 
برای روز سخت فکر و تأمالت دفاعی 

داشته باشیم.
این نتیجه گیری یک برداشت شخصی 
نیست، بلکه خالصه ای از آنچه است که 

در جهان می گذرد.
ادامه غنی سازی اورانیوم توسط رژیم 
ایران و اصرار بر ادامه عملیات نظامی در 
خارج از مرزهایش با تحمل تحریم ها و 
خسارات های  و  زیان ها  همه  وجود  با 
وارده، تنها می تواند به درگیری نظامی 

با جمهوری اسالمی ختم شود.
نظامیگری  سیاست  تداوم  و  اتخاذ 
یا  ترس  روی  از  ایران  رژیم  سوی  از 
تقابل های تحمیل شده به آن نیست، 

می خواهی مرا قضاوت کنی؟ درسته؟« 
خبرنگار ادامه داد: »اگر اجازه بدهید 
پرسشم را تمام کنم… چه چیز باعث 
آمریکا  جامعه  از  بزرگی  بخش  شده 
چنین نگرانی عجیبی درباره سالمت 

روانی شما داشته باشد؟«
این  پرسش  به  پاسخ  در  بایدن  جو 

خبرنگار گفت: »نظری ندارم!«
بایدن و  از صحبت های  بخش زیادی 
همچنین پرسش خبرنگاران مربوط به 
بحران اوکراین و تهدیدات روسیه علیه 
اروپا و واکنش احتمالی ناتو و آمریکا بود.
تهدید کرد که روسیه  بایدن هرچند 
باید  اوکراین  اشغال خاک  در صورت 
گفت  اما  باشد  »فاجعه«  انتظار  در 
گمان نمی کند والدیمیر پوتین رئیس  
جنگ  دنبال  به  روسیه  جمهوری 
گسترده باشد و احتماالً به دنبال یک 
باید  گفت  وی  است.  جزئی«  »حمله 
در نهایت ببینیم چه کار باید کنیم آیا 

مجبوریم بجنگیم یا نه!
او همچنین تٔاکید کرد روسیه در صورت 
حمله به اوکراین با تحریم های شدید و 

بی سابقه روبرو خواهد شد.
به گزارش سی ان ان از بایدن خواسته شد 
منظورش را از »حمله جزئی« توضیح 
دهد. وی گفت خط قرمزهایی را برای 
»عبور نیروهای روسی از مرز و کشتن 
احتمالی سربازان اوکراینی« ترسیم کرده 
است! بایدن تٔاکید کرد »من فکر می کنم 
عبور از این خط قرمز همه چیز را تغییر 
می دهد… اما بستگی به این دارد که 
پوتین چکار کند و اینکه تا چه اندازه در 

ناتو به اتحاد برسیم.«
بایدن مستقیم به اختالف نظر اعضای 
مقابل  در  احتمالی  واکنش  به  ناتو 
تهدیدات روسیه نیز اشاره کرد و گفت: 
»خیلی مهم است که همه اعضای ناتو را 
همسو نگه داریم. این کاریست که من 
زمان زیادی را صرف انجام آن می کنم 
و اختالفاتی در این زمینه وجود دارد. 
در ناتو در مورد آنچه کشورها مایل به 
انجام آن هستند، بسته به اینکه چه 
اتفاقی می افتد، اختالفاتی وجود دارد.«

در یک دهه گذشته روسیه دو بار برای 
یورش به اوکراین برنامه ریزی کرد که بار 
نخست منتهی به اشغال کریمه شد و 
اینبار با استقرار ۱۰۰ هزار نیرو و ادوات 
سنگین زرهی و توپخانه آماده ورود به 
خاک اوکراین است. برخی تحلیلگران 
اقدام را  او این  پیش بینی کرده اند که 
عملی خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه 
هر دو بار که پوتین تصمیم گرفت به 
اوکراین حمله کند زمانی بوده که رؤسای 
جمهوری در آمریکا از حزب دموکرات 
بر سر کار بوده  و به دلیل سیاست های 
نفوذ  از  آنها  مماشاتگرانه ی  و  انفعالی 
بین المللی واشنگتن در میان متحدانش 
کاهش یافته بوده است. بحران کریمه در 
سال ۲۰۱4 وقتی اتفاق افتاد که باراک 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود و آن 
زمان نیز در ناتو بر سر واکنش به یورش 

روسیه اختالفات عمده وجود داشت.

بلکه پروژه  ی روشن و استراتژیک تهران 
بر  سلطه  برای  زور  از  استفاده  است: 
ادعا  چنانکه  نه  و  منطقه  کشورهای 
می کند، برای مقابله با آمریکا یا اسرائیل! 
شواهد به وضوح قابل مشاهده است زیرا 
هم اکنون نیز جنگ در سه کشور عربی 

در جریان است.
همیشه امید به راهکار سیاسی با رژیم 
پایان  برای  و صلحی همه جانبه  ایران 
دادن به جنگ و بازگرداندن امنیت به 
منطقه وجود دارد. با این حال، نمی توان 
روی این تفکر نرم و مخملین حساب 
کرد. برنامه نظامیگری جمهوری اسالمی 
و عملکرد مزمن آن ایجاب می کند که 
واقع بینانه به آنچه روی می دهد، بنگریم.
احتمال حمله نظامی مستقیم رژیم 

ایران چقدر است؟
قبالً چنین اتفاقی کامالً بعید به نظر 
می رسید زیرا بیشتر بازیگران امور منطقه 
درگیر  تهران  که  بودند  شده  متقاعد 
جنگ مستقیم نخواهد شد و ترجیح 
می دهد از نیروهای نیابتی استفاده کند. 
رژیم ایران تاکتیک استفاده از نیابتی ها 
را از زمان پایان جنگ ویرانگر با عراق که 
درس سختی به آن داد در پیش گرفت. 
نیز کشورهای  تصور  اساس همین  بر 
با  مقابله  به  خود  سیاست  در  منطقه 
دست نشاندگان رژیم ایران بسنده کردند.
آغاز  از  ایران  امتناع  اصلی  دلیل 
یک جنگ مستقیم در منطقه، وجود 
نابودی  به  قادر  که  بوده  ابرقدرتی 
این رژیم آنهم پیش از تکمیل پروژه 
هسته ای آن و همچنین ناتوانی تهران 
برای رویارویی مستقیم با کشورهایی 
عربی  کشورهای  و  اسرائیل  مانند 
خلیج فارس بوده است. به نظر من، با 
تغییراتی که رخ داده، این تصور منسوخ 

شده است.
جاه طلبی های بزرگ منطقه ای همسو 
با گسترش قدرت رژیم تهران افزایش 
یافته است. ما به روشنی می بینیم که 
چگونه تهران تالش می کند نفوذ خود 
را در منطقه وسیعی از طرطوس سوریه 
و دریای مدیترانه گرفته تا باب المندب 

و جنوب دریای سرخ گسترش دهد.
اما همزمان این رژیم با سرمایه گذاری 
منابع ملی در پروژه های سیاسی و نظامی 
کشور  اقتصاد  خود،  مرزهای  از  خارج 
ایران را در آستانه فروپاشی کامل قرار 
اعتراضات مداوم  افزایش  باعث  داده و 
مردم علیه رژیم در داخل کشور شده 
نیروهای  به  ربطی  قیام ها  این  است. 
تجزیه طلب ندارد بلکه اعتراضات جامعه 
باندهای آن در قم و  به عمق رژیم و 

تهران نیز گسترش یافته است.
به همین دلیل ممکن است رژیم برای 
مقابله با بحران داخلی خود در برابر مردم 
ایران، فکر کند که تنها راه نجات اش  
پیروزی در جبهه خارجی خواهد بود. 
مردم  اعتراضات  و  داخلی  امروز خطر 
بزرگترین تهدید علیه موجودیت رژیم 
تهران است. انتصاب سیدابراهیم رئیسی 
به عنوان رئیس جمهوری اسالمی بیانگر 
این حقیقت است که اصالحات اقتصادی 
جزو اولویت های رژیم نیست بلکه جنگ 
در صدر دستور کار این رژیم قرار دارد.

در شرایطی که رویکرد تهاجمی رژیم 
ایران در حال افزایش است، ما نه اتحادی 
در منطقه برای رویارویی با تهران و جبران 
خالء پیش  رو می بینیم و نه سیاستی 
از  ایران  رژیم  کردن  منصرف  برای 
ایده های جنگ طلبانه مشاهده می کنیم.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده : عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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اختصاصی؛ آسمان جنوب شرقی شاهرود منطقه 
»پرواز به کلی ممنوع« اعالم شد

=یک منبع آگاه به کیهان 
منطقه ای  می گوید  لندن 
به  قبال  که  نزدیک شاهرود 
عنوان »DELTA« مشخص 
 »PAPA« شده بود به وضعیت

تغییر کرده است.
=طبق دستورالعمل جدید 
شرکت های  خلبان های  به 
مسافربری اعالم شده است 
پرواز در هر سطحی در تمام 
این  فراز  بر  شبانه روز  طول 
ممنوع  کلی  بطور  محدوده 
توسط  آن  آسمان  و  است 
و  پدافندی  سیستم های 

موشکی محافظت می شود.
مسیر  سه  =دست کم 
 »P1« محدوده  به  نزدیک 
تغییر و مسیرهای جایگزین 
برای آن مشخص شده است.

چند  مسیر  تغییر  =این 
افزایش  جمله  از  دارد  پیام 
بُرد و سطح موشک هایی که 
در آن مناطق پرتاب می شود؛ 
مربوط  می تواند  همچنین 
پرتاب ها  تعداد  افزایش  به 
باشد زیرا طبق اعالم مربوطه، 
پرواز در این محدوده در تمام 
24 ساعت از زمین تا ارتفاع 
است. یک  ممنوع  نامحدود 
امکان حمله  دیگر،  احتمال 
و آمادگی  تأسیسات  این  به 
برای پدافند است تا جمهوری 
نیز  دفاع  با  اینبار  اسالمی 
فاجعه ای مانند شلیک عمدی 
موشک به هواپیمای مسافری 

به بار نیاورد!
گفته می شود بر اساس ابالغیه ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
به سازمان هواپیمایی کشوری مناطقی 
در جنوب شرقی شهر شاهرود در استان 
سمنان منطقه »پرواز به کلی ممنوع« 

)Prohibited( اعالم شده است.
لندن  کیهان  به  آگاه  منبع  یک 
ن  ا عنو به  منطقه  ین  ا ید  می گو
طبق  و  شده  مشخص   »PAPA«

خلبان های  به  جدید  دستورالعمل 
شرکت های مسافربری اعالم شده در 
هر سطحی در تمام طول شبانه روز پرواز 
بر فراز این محدوده بطور کلی ممنوع 
است و آسمان آن توسط سیستم های 
پدافندی و موشکی محافظت می شود 
)برای اطالع درباره اصطالحات مربوطه 

به وبسایت پهپاد مراجعه شود(.
به  نزدیک  مسیر  سه  دست کم 
محدوده »P۱« که روی نقشه با رنگ 
بنفش مشخص شده تغییر کرده است.

یکی از این تغییرات مسیر »دشت  
رنگ  ]به   )Q۱۸( »سبزوار«  به  ناز« 
قرمز[ است که حذف و مسیر جایگزین 
به  ناز«  »دشت   از  آبی  رنگ  به  آن 
منتقل  »سبزوار«  و سپس  »گرگان« 

شده است.
مسیر  به  بوط  مر م  و د تغییر 
SOMAD به طبس )Q۱۵( است که 
 PAXER به SOMAD به دو مسیر
و طبس تغییر کرده است تا از فضای 
سپاه  موشکی  تٔاسیسات  محدوده 

پاسداران انقالب اسالمی عبور نکند.
 PIKOP تغییر سوم مربوط به مسیر
یا )W۱4۰( است که حذف و با کمی 
 ITELO نقطه  به  شرق  به  شیب 

منتقل شده است.
این منبع می گوید حذف مسیرهای 
قدیمی پرواز و اعالم مسیرهای جدید 
مربوط به توسعه تٔاسیسات و فعالیت های 
اطراف  در  پاسداران  سپاه  موشکی 
شاهرود است. در گذشته این محدوده به 

 )OID( یا »DELTA« عنوان منطقه
آن  حوالی  یا  برفراز  پرواز  شناخته 
خطرناک )Danger( محسوب می شد.
مناطق  عموماً  مناطق  این  درواقع 
برگزاری رزمایش ها، تست های موشکی 
یا توپخانه و میدان تیر بوده و پرواز در 
این مناطق بدون هماهنگی با ارگانی 
دارد  را  آن  هوایی  حریم  مالکیت  که 
مخاطره آمیز بود اما با اعالم آن به عنوان 
یعنی   )OIP( یا   »PAPA« منطقه 
اینکه هر پروازی بر فراز آن یا حوالی آن 
بطور کلی ممنوع است و امکان هدف 
قرار گرفتن هواپیما یا هلی کوپتر در آن 

مسیر وجود دارد.
منطقه  تغییر  و  مسیر  تغییر  این 
)OID( به )OIP( چند پیام دارد از 
جمله افزایش بُرد و سطح موشک هایی 
می شود؛  پرتاب  مناطق  آن  در  که 
افزایش  به  مربوط  می تواند  همچنین 
اعالم  زیرا طبق  باشد  پرتاب ها  تعداد 
مربوطه، پرواز در این محدوده در تمام 
۲4 ساعت از زمین تا ارتفاع نامحدود 

ممنوع شده است.
البته این احتمال نیز وجود دارد با 
توجه به اینکه تأسیسات و سایت های 
نظامی جمهوری اسالمی اعم از اتمی 
چشم  از  ویژه  به  و  امن  موشکی  و 
اسرائیل پنهان نیستند و تهران ممکن 
است احتمال حمله به تأسیسات مهم 
خود را بدهد، با اعالم ممنوعیت هر نوع 
پرواز در این منطقه مهم نظامی، دست 
خود را برای پدافند در صورت حمله 
باز می گذارد تا اینبار به خاطر دفاع نیز 
فاجعه ای مانند شلیک عمدی موشک 
نیاورد.  بار  به  مسافری  هواپیمای  به 
با مناطق  ارتباط  به عبارت دیگر، در 
تأسیسات نظامی مهم که ممکن است 
مورد حمله قرار بگیرند، مقررات شرایط 

جنگی اجرا می  شود.
)خرداد   ۲۰۱۸ سال  مه  ماه  اواخر 
بر  تایمز«  ۱3۹۷( روزنامه »نیویورک 
اساس تحقیقات پژوهشگران »مؤسسه 
در  میدل بری«  بین الملل  مطالعات 
کالیفرنیای آمریکا گزارش داد در 3۵ 
کیلومتری جنوب شرقی شهر شاهرود 
در وسط صحرا سپاه پاسداران انقالب 
تٔاسیسات  ایجاد  حال  در  اسالمی 
موشکی است. محققان پس از هفته ها 
پیگیری متوجه شدند سپاه پاسداران 
در آن سایت روی موتور موشک های 
متمرکز  موشک  سوخت  و  پیشرفته 
است و فعالیت در آن غالباً در تاریکی 
شب انجام می شود. تصاویر ماهواره ای 
نشان می داد در این تٔاسیسات تونل های 
از  است.  شده  حفر  متعدد  زیرزمینی 
همان دوران گزارش می شد که سپاه به 
دنبال استفاده از »سوخت جامد« برای 
افزایش بُرد موشک های بالستیک است.
اینهمه در حالیست که نمایندگان 
دنبال  به  وین  در  اسالمی  جمهوری 
دور  از  پس  اما  هستند  تحریم ها  لغو 
هفتم مذاکرات، سپاه پاسداران اقدام به 
پرتاب ۱6 موشک بالستیک در جریان 
رزمایش »پیامبر اعظم ۱۷« و پرتاب 

موشک ماهواره بر »سیمرغ« کرد.
در جریان دور هشتم مذاکرات نیز 
جمهوری  مسلح  نیروهای  شد  اعالم 
جامد  سوخت  با  موتورهایی  اسالمی 
ساخته اند که بُرد موشک های بالستیک 

را تا ۵ هزار کیلومتر افزایش می دهد.
واقعیت این است که ماجراجویی های 
زمینه  در  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
برنامه  اتمی و موشکی، کل کشور را در 
قرار  خاموش«  جنگی  »شرایط  نوعی 

داده است.

کاسبی با سربازی؛ طرح معافیت برای مشموالن 
خارج از ایران با پانزده هزار یورو!

=هشتاد هزار نفر کارزار 
لغو سربازی اجباری را امضا 

کرده اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
سال ۱4۰۱ مجلس شورای اسالمی از 
مصوبه جدید این کمیسیون برای خرید 
سربازی توسط مشموالن خارج از کشور 

خبر داده است.
البته این مصوبه به گفته وی برای 
زمان  از  سال  چند  که  است  کسانی 

مشمول بودن آنها گذشته باشد.
رحیم زارع می گوید: در سال آینده 
از  خارج  غایب  مشموالن  از  آندسته 
کشور که پنج سال از زمان احضار آنها 
به خدمت سربازی گذشته، می توانند 
معافیت  دریافت  برای  تسهیالتی  از 

بهره مند شوند.
محمدرضا تاج الدینی عضو دیگر این 
کمیسیون هم گفته: بنا بر این مصوبه، 
ایرانی های مقیم خارج که پیش از زمان 
مشمول شدن در کشور دیگری اقامت 
داشته اند و چند سال از تاریخ مشمولیت 
آنها می گذرد، می توانند خدمت سربازی 
تا  بخرند  یورو  هزار  پانزده  با  را  خود 
ایندسته مشموالن با رعایت اصل ۱۱۰ 
برای رفت و آمد به ایران مشکلی نداشته 

باشند.
این مصوبه مانند دیگر طرح  ها باید 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 
برسد و سپس شورای نگهبان نیز آن 

را تأیید کند.
خارج  مقیم  مشموالن  کنون  تا 
معافیت  طریق  این  از  نمی توانستند 
سربازی بگیرند و تنها مشموالنی که 

حداقل سه سال در خارج اقامت داشتند، 
برای دریافت مهر خروج واجد شرایط 
الزم بودند که بتوانند دو بار در سال و هر 
بار سه ماه در کشور اقامت داشته باشند.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از جمله حسن شجاعی نماینده ابهر و 
سلطانیه گفته بودند که سربازی اجباری 
به زندگی جوان ها آسیب می رساند و 
یکی از عوامل افزایش سن ازدواج است.

همزمان وبسایت »عصر ایران« نوشت: 
انتقادها به قانون نظام وظیفه کنونی به 
شدت افزایش پیدا کرده و در این رابطه، 
کارزاری با عنوان »نه به خدمت سربازی 
اجباری« به راه افتاده است و از رئیس 
مجلس شورای اسالمی خواسته شده بود 
به این مسئله رسیدگی کند. این کارزار را 

هشتاد هزار نفر امضا کرده بودند.
پیش  چندی  که  است  گفتنی 
جمهوری  مسلح  نیروهای  سخنگوی 
صحبت های  به  واکنش  در  اسالمی 
در  اسالمی  مجلس  نمایندگان  برخی 

=»سند همکاری های 2۵ 
ساله ایران و چین« در سفر 
روز گذشته وزیر امور خارجه 
پکن،  به  اسالمی  جمهوری 
»عملیاتی« و اجرای آن آغاز 

شده است.
=پس از پنج سال »مذاکره 
جمهوری  مقامات  پنهانی« 
اسالمی با مقامات جمهوری 
سند  این  چین،  کمونیست 
دو  میان  امسال  فروردین 

کشور امضا شد.
امور  وزیر  عبداللهیان  امیر  حسین 
خارجه جمهوری اسالمی از »عملیاتی« 
شدن »سند همکاری های ۲۵ ساله ایران 

و چین« خبر داده است.
امور  وزیر  عبداللهیان  امیر  حسین 
خارجه جمهوری اسالمی روز گذشته 
جمعه ۲4 دی ۱4۰۰ راهی پکن شد. 
او اعالم کرده که »سند همکاری های 
این سفر  ایران و چین« در  ۲۵ ساله 
»عملیاتی« و اجرای آن آغاز شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
به خبرنگار تلویزیون جمهوری اسالمی 
گفت: »ما همزمان با گفتگوهایمان در 
چین مقدماتی را فراهم کرده بودیم که 
بتوانیم امروز را روز شروع اجرای توافق 
همکاری های راهبردی جامع دو کشور 

اعالم کنیم.«
امیرعبداللهیان همچنین اعالم کرد 
که در این سفر حامل پیام کتبی ابراهیم 
رئیسی خطاب به رئیس جمهوری خلق 
چین درباره مذاکرات وین و توافق ۲۵ 

ساله بوده است.
مانند  که  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
انتشار  به  روحانی،  اصالح طلب  دولت 
در  دارد  عالقه  چینی  زبان  به  توئیت 
توئیتی به چینی نوشته که »در آغاز سال 
جدید ۲۰۲۲، بسیار خرسندم که اولین 
سفر رسمی به عنوان وزیر امور خارجه 
به چین آمده ام. در شهر زیبای ووشی در 
استان جیانگسو با آقای وانگ یی، مشاور 
دولتی و وزیر امور خارجه چین در طیف 
گسترده ای از موضوعات از جمله برنامه 
همکاری های جامع و مشورت ها در مورد 
به اجماع مهمی دست  مذاکرات وین 
یافتیم. امیدوارم روابط دو کشور با جهش 
وارد پنجاه سال دوم خود شود؛ همچنین 
آرزومندم بازی های زمستانی پکن که 
در عید بهاره چینی برگزار خواهد شد، 
حامل نشاط و سرزندگی برای دنیا در 

دوران همه گیری کرونا باشد.«
محمد کشاورز زاده سفیر جمهوری 
اسالمی در پکن  نیز در توییتی شاعرانه 
نوشت :  »دکتر امیرعبداللهیان امروز صبح 
 چین را به مقصد  ایران ترک کرد اجرایی 
کردن برنامه ۲۵ ساله از دستاوردهای 
مهم این سفر بود. هیات ایرانی متشکل 
از مقامات عالی سیاسی اقتصادی،  نفتی،  
داشتند  خوبی  بسیار  مذاکرات  بانکی 
افکندم  پی  از  اکنون:  روابط دو کشور 
کاخی بلند/ که از باد و باران نیابد گزند!« 
این ادعا در حالیست که ایران چهار دهه 
به  از »گزند« جمهوری اسالمی  است 

ویرانی کشیده شده است!
پس از پنج سال »مذاکره پنهانی« 
مقامات  با  اسالمی  جمهوری  مقامات 
جمهوری کمونیست چین، سند جامع 
همکاری ۲۵ ساله فرودین امسال میان 
دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده 
در سه محور اصلی سیاسی- راهبردی، 
اقتصادی و فرهنگی است و هنوز متن 

آن منتشر نشده است!
سال  به  سند  این  امضای  پیشینه 
۱3۹4 باز می گردد که شی جین پینگ 
رئیس  جمهوری خلق چین طی سفر 
علی  با  نامعمول،  روندی  در  ایران،  به 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی دیدار 
کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور 
با هدف »ارتقای عملی روابط در سطح 
بیانیه ای  راهبردی«  جامع  مشارکت 

مشترک امضا کردند.
هیئت  که  گذشته  سال  تیرماه 
دولت روحانی پیش نویس »سند جامع 
همکاری« را تصویب و حسن روحانی 
طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور 
پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه 

افکار عمومی قرار گرفت.
یکی از مهمترین موارد این قرارداد، 
همکاری های نظامی- امنیتی میان دو 
کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه های 

مشترکی از جمله همکاری شرکت های 
مخابراتی چینی چون »هواوی« و »زد 
تی آی« با بخش های امنیتی و جاسوسی 
جمهوری اسالمی منتشر شده بود اما بر 
اساس آنچه در »اویل پرایس« بازتاب 
یافته بود، همکاری های نظامی- امنیتی 
دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران 
تسلط چین  به  تنها  نه  و  رفته  پیش 
منجر  ایران  نظامی  زیرساخت های  بر 
می شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی 
مهم ایجاد خواهد کرد.در گزارش اویل 
محورهای  از  یکی  بود  آمده  پرایس 
سرمایه گذاری  قرارداد،  این  پنهانی 
۲۸۰ میلیارد دالری چین برای توسعه 
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
است که این مبلغ در پنج سال نخست 
پس از آغاز این قرارداد ۲۵ ساله پرداخت 
خواهد شد و آنطور که تا کنون مشخص 
شده، در چهار دوره پنج ساله بعدی نیز 
مبالغ دیگری بر اساس توافق طرفین، 
این  در  سرمایه گذاری  برای  و  تعیین 

حوزه ها پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش/ بخش دیگری 
از قرارداد به سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد 
دالری برای ارتقای زیرساخت های حمل 
و نقل طی یک دوره پنج ساله است و 
مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در 
صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره 

پنج ساله بعدی افزایش می یابد.
که  امتیازهایی  از  یکی  مقابل،  در 
که  اینست  شد  خواهد  داده  چین  به 
شرکت های چینی گزینه و اولویت اول 
برای پیمانکاری همه پروژه های نفتی، 
گازی و پتروشیمی جدید، نیمه کاره و 
یا متوقف شده در ایران در طول ربع 

قرن این قرارداد خواهد بود.
وبسایت »اویل پرایس« در ادامه به 
 ۲۵ طی  چین  به  نفتی  تخفیف های 
سال بر اساس این قرارداد خبر داده و 
نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه 
محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی را 
با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد 
ماهه  متوسط    6  قیمت  میانگین  به 
این  اما  کند.  خریداری  محصول  آن 
تنها تخفیف تضمینی و حداقلی برای 
محصوالت نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
و  بود  نخواهد  قرن  ربع  به چین طی 
 6 تخفیف  یک  تخفیف  این  کنار  در 
بهانه »زیان های  به  نیز  تا ۸ درصدی 
کشور  این  حال  مشمول  احتمالی« 
می تواند  چین  همچنین  شد.  خواهد 
پول محصوالتی را که با اینهمه تخفیف 
از  پس  سال  دو  را  می کند  خریداری 
تحویل گرفتن محصول با هر ارزی که 

عالقه داشت پرداخت کند!
اکنون امتیازات تقدیم شده به چین 
پس  یکی  اسالمی  از سوی جمهوری 
از دیگری نمایان می شوند. چند وقت 
سرمایه گذاری  درباره  خبرهایی  پیش 
گسترده چین در معادن ایران منتشر 
شد. پس از آن گزارش هایی درباره حضور 
مسکن  طرح  در  چنینی  شرکت های 
انقالبی که پروژه انبوه سازی مسکن ارزان 

در ایران است منتشر شد.
»مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
انقالبی« نیز طرحی را امضا و به هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی تقدیم 
معافیت های  آن  اساس  بر  که  کردند 
برای  تشویقی  بسته های  و  مالیاتی 
در  ایران  در  فعال  چینی  شرکت های 
این در حالیست  نظر گرفته می شود. 
اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  که 
داخلی از فشارهای مالیاتی در شرایط 
رکود و تحریم و عدم طراحی بسته های 
به  مجلس  و  دولت  از سوی  حمایتی 

شدت گالیه دارند!
جمهوری اسالمی همچنین احداث 

و برداشت از پروژه عظیم گازی چالوس 
را به چین و روسیه تقدیم کرده است. 
بر اساس قرارداد امضاشده تقسیم سهام 
میدان گازی چالوس به این ترتیب است 
ترانس اویل  و  گازپروم  که شرکت های 
روسیه در مجموع 4۰ درصد، سی. ان .پی .
سی و سی .ان.او.او.سی چین در مجموع 
۲۸ درصد و شرکت اکتشاف و تولید خزر 
ایران )KEPCO( ۲۵ درصد سهم دارند.
پیش از این و در اوایل دی ماه امسال 
با صدور  رئیسی  دولت  وزیران  هیئت 
سرکنسولگری  گشایش  برای  مجوز 
چین در بندرعباس موافقت کرد. برخی 
معتقدند این اقدام در پی قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین صورت گرفته است.

در مقابل همه اینها اما طرف چینی 
در  سختی  و  سفت  مواضع  همچنان 
اعمال کرده و حتی  ایرانی  تجار  برابر 
نفت  جایگزین  را  دیگری  کشورهای 
وارداتی از ایران کرده است.از سوی دیگر 
چین به بهانه دشوار بودن تبادالت بانکی 
به دلیل تحریم میزان واردات کاالهای 
در  داده  کاهش  را  ایران  از  غیرنفتی 
وارداتی  نیازهای  تأمین  برای  حالیکه 
نفت  با  بنجل  تهاتر کاالهای  خودش، 

و دیگر کاالهای ایران را اجرا می کند.
نی  ا کشتیر شرکت  مل  عا یر مد
جمهوری اسالمی نیز مهرماه امسال با 
اظهار تاسف از عدم اجازه دولت چین 
به کشتی های ایران برای پهلو گرفتن 
در بندرهای آن کشور، یادآور شد که 
در حال حاضر نیز امکان رفت و آمد 
به بنادر مهم آن کشور را نداریم. دلیل 
این مشکل، سوخت غیر استاندارد مورد 

استفاده کشتی های ایران است.

آغاز مرحله دیگری از »ایرانفروشی«: اجرای 
»سند همکاری های 2۵ ساله ایران و چین«

وظیفه  خدمت  شدن  اختیاری  مورد 
گفته بود: این کارها وعده هایی پوچ و 

نمایشی است.
ضمن  شکارچی  ابوالفضل  سردار 
اعتراض به مطرح کردن مسائل سربازی 
مقابل دوربین، اعالم کرده بود که ارتش 
فقط  نیاز،  مورد  سرباز  درصد  صد  از 
با 4۰ درصد  و  6۰ درصد سرباز دارد 
کسری، امکان حذف خدمت سربازی 

وجود ندارد.
وعده های  با  عده ای  بود:  افزوده  او 
توخالی، بدون پشتوانه منطقی و عقالنی 
و مشورت با افراد متخصص، اظهار نظر 
غیرقابل  و  یکجانبه  و طرح های  کرده 
تحقق می دهند و متاسفانه آسیب به 
توان دفاعی کشور وارد کرده و دشمن 

را شاد می کنند.
سخنگوی نیروهای مسلح تأکید کرده 
بود که ایران بیش از ۸۰۰۰ هزار کیلومتر 
مرز دارد و سربازان نقش موثری در دفاع 

از آن دارند.

منطقه ای که روی نقش با رنگ بنفش مشخص شده سایت موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در جنوب شرقی شاهرود است که نیویورک تایمز در سال ۹7 
درباره آن گزارشی داد. خطوط قرمز رنگ مسیرهای حذف شده و خطوط آبی 

مسیرهای جایگزین اند
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کاش یک 
روز ببینیم 
که زندانی 
نیست…
)گیتی پورفاضل(

 برف می بارد و من
به تماشای تو ای هوش ربا

از پَِس شیشه به هر تکه ی رقصان
که سِر شاخه ی عریان درخت

می نشیند به نیاز
یا زمین را بدهد بوسه به ناز
سرخوشانه به شگفتی نگرم

گرمی خانه و سردی برون از شیشه
ِگرِد هم آورده

فصل سرمای َزم و تابستان

چشمم افتد به سِر شاخه ی پُر برف درخت
یک پرنده که رهش گم کرده

یا ندارد النه
لرزد و سر به گریبان دارد.

شاخه ی سنگین از برف
سِر خود می ساید

به تن شیشه ی آلوده به ِمه.

روزن از پنجره ام بگشودم
که پناهش باشد

آبی و دانه نهادم به زمین
به هراسی که نمایان بودش

نگهی کرد به پیرامون خویش
دید جایی که به آب و دانه

محفل آراسته است
پر کشید و بنشست

سیر از دانه بخورد و آبی
گرمی خانه پسندید و بماند

نه قفس دید و نه زندانی و بند.

پس از آن روز به آن پنجره ی بگشوده
خوی کردی و به آب و دانه

تا به امروز که هر روز آید
بنشیند به سِر شانه ی من

نغمه ای سر دهد و پَر بگشاید آزاد.

کاش یک روز ببینیم که زندانی نیست
بهر هیچ انسانی

نه قفس بهر پرنده
نه گرفتاری بند.

28د ی ماه 14۰۰

 در بزرگداشت 
ایرج پزشکزاد؛ 

»شیخ اجل« 
کیه؟!

آغاز  از همان  =پزشکزاد 
با طنز درباره طنز می نویسد. 
توضیح  پیش درآمد  در 
ضمیر  از  چرا  که  دهد  می 
و  می کند  استفاده  »من« 
»چه  کند  تعریف  باید  چرا 
یاد  به  ناگهان  من  که  شد 
سعدی افتادم؟« می نویسد: 
»نمی دانم از کدام نویسنده 
حکایت  که  خواندم  بزرگی 
جوانی  در  من  بود:  کرده 
اظهار  زیاد  نوشته هایم  در 
یک  تا  می کردم.  فروتنی 
پسر  گفت:  پدرم  که  روزی 
کوچکی  اینقدر  جان، 
بزرگ  آنقدرها هم  تو  نکن، 

نیستی!«
مهمانی  یک  در   =
می بیند  وقتی  پزشکزاد 
نام  که  ایرانیان  از  بسیاری 
ولی  می شناسند  را  سعدی 
نمی شناسند  را  خودش 
و  می شود  کار  به  دست 
برپا  وی  درباره  سمیناری 
در  حاضران  »رقم  می کند: 
سالن به صد نفر هم نرسید« 
در حالی که چند صد هزار 
نویسنده  قول  به  و  ایرانی 
یزد  جمعیت  معادل  »یعنی 
لس آنجلس  در  کاشان«  یا 

زندگی می کنند!«
ایرج  جز  کسی  =شاید 
در  نمی توانست  پزشکزاد 
زبانی  به  صفحه  دویست 
داروی  »شکالتی«  و  ساده 
کام  در  را  ندانستن  تلخ 
خواننده بچکاند و ما را نیز 

به یاد سعدی بیندازد!
سعدی«  فاخر  »طنز  بقراط -  االهه 
شامل ۹ بخش اصلی و چندین »خرده 
عناوین« است. ایرج پزشکزاد با اشاره به 
این نکته که »بعضی نویسندگان اروپایی 
سعدی را به طنزپردازی شناخته اند« 
این  طرح  با  و  می کند  آغاز  را  کتاب 
پرسش که چرا »سعدی شناسان ما در 
گلستان چنین طنزی ندیده اند« به کند 
و کاو می پردازد. در این رهگذر به تاریخ 
طنز و مقایسه مفهوم آن در ایران و اروپا 
نگاهی میاندازد و نمونه ای از طنز اروپا و 

ایران به دست می دهد.
»کوله پشتی افتخارات«

پزشکزاد از همان آغاز با طنز درباره طنز 
می نویسد. در پیش درآمد توضیح می 
دهد که چرا از ضمیر »من« استفاده 
می کند و چرا باید تعریف کند »چه شد 
که من ناگهان به یاد سعدی افتادم؟« 
می نویسد: »نمی دانم از کدام نویسنده 
بود:  بزرگی خواندم که حکایت کرده 
من در جوانی در نوشته هایم زیاد اظهار 
فروتنی می کردم. تا یک روزی که پدرم 
گفت: پسر جان، اینقدر کوچکی نکن، 

تو آنقدرها هم بزرگ نیستی!«
وارد  نویسنده ای  توسط  اشاره،  این  با 
که خود  می شویم  طنز سعدی  بحث 
باریک بین  و  نکته سنج  طنزپردازی 
دوران  ایران  در  که  ما  همه  است. 
گذرانده ایم  را  دبیرستان  و  دبستان 
داریم،  آشنایی  سعدی  نثر  و  نظم  با 
را  وی  دانش آموز  عنوان  به  اگرچه 
هرگز دوست نداشتیم. پزشکزاد به این 
درستی  به  و  می پردازد  نیز  بی مهری 
آموزشی  نادرست  نظام  پیامد  را  آن 
می داند. ولی نخست ببینیم واقعا چه 
شد که نویسنده به یاد سعدی افتاد؟

• طنز فاخر سعدی
• ایرج پزشکزاد

• نشر شهاب؛  تهران ۱3۸۱
به آمریکا  چند سال پیش در سفری 
ایرج پزشکزاد در محفلی که مهمانان آن 
عمدتا جوان بودند شرکت می کند. طبق 
معمول صحبت به سیاست می کشد و 
نشریه  یک  از  بخشی  خواندن  به  کار 
جوانی  خانم  رسد.  می  فارسی زبان 
شروع به خواندن می کند تا به چنین 
جمله ای می رسد: »این کار هم به قول 
کوران  محلت  در  آینه داری  شیخ اجل 
که  می دهد  ادامه  پزشکزاد  است…« 
زن جوان »کلمه شیخ را بدون کسره 
به اجل چسباند و شبیه اسم یکی از 
رجال شیخ نشینها، مثال شیخ صباح یا 
»شیخ اجل«  صورت  به  شیخ عیسی، 
خواند« و بعد پرسید: »این شیخ اجل 
»وزیر  گفت:  طنز  به  آقایی  کیه؟« 

ماهیگیری ابوظبی!«
باری، ادامه صحبت درباره »شیخ اجل« 
با  که  می دهد  نشان  محفل  این  در 
وجود اینکه سعدی ایرانیان را از دوران 
می کند،  همراهی  دبستان  و  کودکی 
ما«  افتخارات  کوله پشتی  »در  لیکن 

جای شایسته ای ندارد.
به  می شود.  کار  به  دست  پزشکزاد 
پیشنهاد وی سمیناری برای بررسی آثار 
سعدی ترتیب داده می شود. سمینار با 
زحمت و هزینه در یکی از سالن های 
بزرگ دانشگاه »یوسی ال ای« برگزار 
می گردد: »رقم حاضران در سالن به صد 
نفر هم نرسید« در حالی که چند صد 
هزار ایرانی و به قول نویسنده »یعنی 
در  کاشان«  یا  یزد  جمعیت  معادل 
لس آنجلس زندگی می کنند! پزشکزاد 
سمینار   مورد  در  خود  پیشنهاد  از 
می نویسد:  درد  با  و  می شود  شرمنده 
»یقین دارم که اگر سمینار سعدی به 
زبان انگلیسی به قصد آمریکاییان، یا به 
یکی از زبان های اروپایی در اروپا برگزار 
تعداد شرکت کنندگان خیلی  می شد، 
توضیح  و  می بود«  نفر  صد  از  بیش 
ترجمه های  اولین  »از  که  می دهد 
از  بیش  اروپایی  زبان های  به  گلستان 
سه قرن و نیم  می گذرد«. پیش درآمد 
با مقایسه زاویه دید غربیان و ایرانیان 

نسبت به سعدی ادامه می یابد.
شکالت تلخ

در بخش های بعدی پزشکزاد به تاریخ 
و تعریف طنز در اروپا و ایران می پردازد 
و به دو درک متفاوت از آن و تداخل 
مفاهیم »طنز« و »هزل« در ایران اشاره 

می کند.
نویسنده در تعریف طنز به این نکته 
قول  به  اروپا  در  طنز  که  می رسد 
گوگول سبب »خنده در میان اشک های 
نامریی« می شود. حال آنکه در ایران اگر 
چیزی سبب خنده ما نشود، آن را طنز 
حکایت های  جمله  »از  نمی شماریم: 
را  ما  که چون  است  گلستان سعدی 
نمی خنداند، به عنوان طنز قبول نداریم. 
در حالی که غربی ها ظاهرا بی آنکه با این 
بر  تنها  نه  باشند،  خندیده  حکایت ها 
طنزپردازی نویسنده تأکید می کنند، که 
او را با طنزپردازان بزرگ رومی و اروپایی 
مقایسه می کنند«. در جستجوی تعریف 
طنز، به دهخدا می رسیم که نویسنده 
تأکید می کند »طنز او نمونه کامل طنز 

اروپایی در زبان فارسی است«.
پزشکزاد در ادامه بحث، در پنج بخش 
با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی 
و  اورول  هاشک،  هوگو،  ولتر،  دوران 
به  را  آنان  از طنز  نمونه هایی  دهخدا، 
توضیح  به  و  می کند  معرفی  خواننده 
عناصر طنز از جمله مبالغه و ریشخند 
می پردازد. اگرچه همانگونه که پزشکزاد 
خود می گوید، ترجمه این آثار چنگی به 
دل نمی زند، لیکن منظور وی را برای 
تعریف و مقایسه طنز در اروپا و ایران و 
سپس نقب زدن به »طنز فاخر سعدی« 

به  با میل  و خواننده  برآورده می کند 
بعدی کتاب رهنمون می شود.  بخش 
بخشی که در آن پزشکزاد خواننده را به 

وارسی نتیجه کار فرا می خواند.
در همینجا به شیوه بررسی پزشکزاد 

اشاره کنیم.
نخست اینکه در این بررسی که بسیار 
»جدی« است، نشانه طنز پزشکزاد جا 
به جا دیده می شود و همین به جذابیت 

کتاب می افزاید.
و  پزشکزاد  نثر  و  بررسی  اینکه  دوم 
همراهی او با خواننده به  گونه ای است 
که گویی نویسنده و خواننده دست در 
پرداخته اند.  کاو  و  کند  به  هم  دست 
زبان ساده و بی تکلف پزشکزاد در طول 
کتاب سبب می شود که نه تنها آن را 
به هر جوان ایرانی که در پی شناخت 
است  وی  گلستان  و  سعدی  طنز 
توصیه کنیم، بلکه آرزو کنیم که روزی 
بخش هایی از »طنز فاخر سعدی« در 
مورد  ایران  مدارس  درسی  کتاب های 
استفاده قرار گیرد. ببینید پزشکزاد پس 
از سیر و سفر در طنز اروپا و ایران چگونه 
و عنصر  به گلستان  در همین بخش 
»انتقاد« که در همه طنزها مشترک 

است، می رسد:
»حاال بیاییم نتیجه کارمان را وا رسیم. 
کجای  در  غربی ها  که  بودیم  فکر  در 
ما  که  دیده اند  طنز  سعدی  گلستان 
ندیده ایم. گفتیم شاید طنز آنها با طنز 
ما تفاوت داشته باشد. پس بپرسیم چه 
تعریفی از طنز دارند. به جواب درستی 
نرسیدیم. به این راه حل متوسل شدیم 
که چند نمونه از آثاری را که خودشان 
کنیم  بررسی  می شناسند،  طنز  قطعا 
را  نمونه ها  این  بگیریم.  نتیجه  شاید 
دیدیم. در اینکه مؤلفین آنها نویسندگان 
کسی  نمی کنم  تصور  بوده اند  بزرگی 
دیگر،  از طرف  و  باشد.  داشته  حرفی 
در اینکه غربی ها بر این نمونه ها همه 
جا ُمهر تأکید طنز زده اند هم تردیدی 
نمی شود کرد. ببینیم از اینها چه صفتی، 
چه خصوصیتی می توانیم بیرون بکشیم 

که کار ما را راه بیندازد!«
کار نویسنده و خواننده راه می افتد و 
کتاب به پیش می رود تا به پرسشی می 
رسد که »حتما مطرح خواهد شد«: اصال 

این جستجو چه حاصلی دارد؟
پزشکزاد با همان زبان طنز که »دوای 
پاسخ  است  شکالتی«  روکش  با  تلخ 
می دهد: »اولین فایده آن این خواهد 
بود که پیش این فرنگی ها، بی توجهی 
در  می کنیم!«  ماستمالی  را  گذشته 
موشکافی  با  پزشکزاد  اما  دوم  فایده 
که  نادرستی  نظرات  به  باریک بینی  و 
درباره طنز و برخی از حکایات گلستان 
سعدی توسط نویسندگانی چون یحیی 
آرین پور، علی دشتی و دیگران بیان شده 
تعریف  را  حکایتی  می پردازد.  است، 
را  مذکور  نویسندگان  نظر  می کند. 
می آورد. دوباره به حکایت باز می گردد. 
به مبالغه و ریشخند و شرایط تاریخی 
سعدی و قدرت شاه و  نقش خوابگزار و 
وزرا و دیگران نقب می زند تا به نتیجه ای 
می رسد که سرانجام خواننده منصف به 

وی حق می دهد.
روش،  این  با  می کند  تالش  پزشکزاد 
اروپاییان  که  را  سعدی«  فاخر  »طنز 
نظام  لیکن  شناخته اند،  را  آن  ارزش 
آموزشی ایران آن را به زهر و کابوس 
دانش آموزان و سعدی را به مأمور »امر به 
معروف و نهی از منکر« بدل کرده است، 
در شکل و شمایلی شایسته بشناساند.

د  ا پزشکز یرج  ا جز  کسی  ید  شا
به  صفحه  دویست  در  نمی توانست 
تلخ  داروی  »شکالتی«  و  ساده  زبانی 
ندانستن را در کام خواننده بچکاند و ما 

را نیز به یاد سعدی بیندازد!

*این کتابگزاری نخست در مهر ۱3۸۲ 
در کیهان لندن چاپ شد.

قاسم بهرامی مشهور به »شیدای همدانی«

شیدای همدانی در مرز ماکو بازداشت شد
و  شاعر  بهرامی  =قاسم 
»شیدای  به  ملقب  هنرمند 
همدانی« که با قرار وثیقه آزاد 
بود، طبق گزارش رسانه های 
هنگام  باکو  مرز  در  داخلی 
بازداشت  کشور  از  خروج 

شده است.
=یک منبع آگاه به وبسایت 
»رکنا« گفته که شامگاه دیروز 
حالی  در  دی ماه   2۵ شنبه 
که شیدای همدانی با کمک 
به  وابسته  گروهک   »یک 
به  خارجی«  سرویس های 
دنبال خروج بوده، بازداشت 

شده است!
منابع دولتی می گویند قاسم بهرامی 
معروف به »شیدای همدانی« در مرز 
بازداشت  از کشور  ماکو هنگام خروج 

شده است.
قاسم بهرامی شاعر و هنرمند ملقب به 
»شیدای همدانی« که با قرار وثیقه آزاد 
بود، طبق گزارش رسانه های داخلی در 
غربی  آذربایجان  استان  در  ماکو  مرز 
واقع در مرز ایران و ترکیه هنگام خروج 

از کشور بازداشت شده است.
یک منبع ظاهرا خبری به وبسایت 
»رکنا« گفته که شامگاه دیروز شنبه 
شیدای  که  حالی  در  دی ماه   ۲۵
همدانی با کمک »یک گروهک  وابسته 
دنبال  به  خارجی«  سرویس های  به 

خروج بوده، بازداشت شده است!
این فرد که نامش در گزارش نیامده، 
به این شاعر و هنرمند اتهام »قاچاق 
مواد مخدر، شرارت و جعل« وارد کرده و 
گفته است: »اخیرا برای کسب شهرت و 
پناهندگی به مقدسات توهین می کرد!«

قاسم بهرامی شاعر منتقد اهل همدان 
است که شهریورماه امسال به  دلیل به 
خامنه ای  علی  تصویر  کشیدن  آتش 
و  دستگیر  اسالمی  جمهوری  رهبر 
اواخر آبان ماه پس از دو ماه بی خبری 

با قرار وثیقه آزاد شد.
با  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
»شیدای  هشتگ های  از  استفاده 
به  نسبت  کنید«  آزاد  را  همدانی 
سالمت این شاعر و هنرمند معترض 
آزادی  خواستار  و  کرده  نگرانی  ابراز 

فوری او شدند.
انتشار  با  نیز  پهلوی  فرح  شهبانو 
پیامی ابراز امیدواری کرد تا این شاعر 

آزادیخواه و میهن دوست هرچه زودتر از 
بند این رژیم ضد فرهنگ و هنر و ادب 
رها شود. شهبانو در پیام خود یادآوری 
سال ها صدای  این  تمام  در  که  نمود 
هنرمندان، با وجود بازداشت و زندان 

خاموش نشد.
بازداشت  از  پیش  همدانی  شیدای 
سروده ای خطاب به شهبانو فرح پهلوی 
دلیل  به  پهلوی ها  از  و  کرده  منتشر 

انقالب ۵۷ پوزش خواسته بود.
شیدای همدانی اشعار خود و شاعران 

کالسیک ایران را با نواختن موسیقی 
شبکه های  در  تصویری  صورت  به 
توئیتر  اینستاگرام،  در  اجتماعی خود 
و تلگرام منتشر می کرده و مخاطبان 

بسیار دارد.
پس از آزادی، قاسم بهرامی گزارشی 
بیش از اینکه آزاده شده از وضعیت خود 
منتشر نکرد و افکار عمومی از او بی خبر 
بودند تا اینکه حاال خبر دستگیری وی 
ایران  از  غیرقانونی«  »خروج  هنگام 

منتشر شده است. ها نیستند.
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=1۹3 عضو سازمان ملل 
 3۰ پنجشنبه  روز  متحد 
دی ماه بدون انجام رأی گیری 
و بطور همگانی به قطعنامه ی 
پیشنهادی اسرائیل و آلمان 
مقابله  و  محکومیت  درباره 
فاجعه  ر  نکا ا هرگونه  با 
هولوکاست، موافقت کردند. 
با  اسالمی  جمهوری  تنها 
این قطعنامه موافقت نکرده 

است.
ملل  سازمان  =مجمع 
ی  شبکه ها ز  ا همچنین 
اجتماعی خواسته تا فعاالنه 
به مبارزه با یهودستیزی در 

فضای مجازی بپردازند.
جمهوری  یندگی  =نما
ملل  سازمان  در  اسالمی 
مفاد  از  بیانیه ای  صدور  با 
ئه  ارا تعاریف  و  قطعنامه 
کرده  »برائت«  اعالم  شده 
مجمع  موافقت  وجود  با  و 
نوشته  متحد،  ملل  سازمان 
به  نباید  »چنین سندی  که 
اجماعی  رویکردی  عنوان 

قلمداد شود!«
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
قطعنامه   دی ماه   3۰ پنجشنبه  روز 
درباره  آلمان  و  اسرائیل  پیشنهادی 
محکومیت هرگونه انکار هولوکاست را 

تصویب کرد.
روز  متحد  ملل  سازمان  عضو   ۱۹3
انجام  بدون  دی ماه   3۰ پنجشنبه 
رأی گیری و بطور همگانی به قطعنامه ی 
درباره  آلمان  و  اسرائیل  پیشنهادی 
انکار  هرگونه  با  مقابله  و  محکومیت 
کردند.  موافقت  هولوکاست،  فاجعه 

سازمان ملل قطعنامه مقابله با انکار هولوکاست را 
تصویب کرد

تنها جمهوری اسالمی با این قطعنامه 
موافقت نکرده است.

ز  ا همچنین  ملل  سازمان  مجمع 
شبکه های اجتماعی خواسته تا فعاالنه 
فضای  در  یهودستیزی  با  مبارزه  به 

مجازی بپردازند.
نمایندگی جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل با صدور بیانیه ای از مفاد قطعنامه و 
تعاریف ارائه شده اعالم »برائت« کرده 
و با وجود موافقت مجمع سازمان ملل، 
نوشته که »چنین سندی نباید به عنوان 

رویکردی اجماعی قلمداد شود!«
در بیانیه آمده که اسرائیل از »ساز و 
کارهای بین المللی برای توجیه جنایات 

کنونی خود« استفاده می کند.
آنته لیندرتسه سفیر آلمان در سازمان 
ملل گفت: مجمع عمومی پیامی محکم 
و بدون ابهام علیه انکار یا تحریف این 
وی  می کند.  ارسال  تاریخی  حقایق 
تاریخی  حقایق  گرفتن  نادیده  افزود: 

خطر تکرار آنها را افزایش می دهد.
در  آلمان  سفیر  راینر  واسوم  سوزان 
سفیر  ایساچاراف  جرمی  و  اسرائیل 
اسرائیل در آلمان نیز در یک بیانیه ی 
مشترک انکار هولوکاست را به شدت 
خواستار  و  دادند  قرار  انتقاد  مورد 
تصویب قطعنامه ای برای مقابله با آن 

شدند.
»قطعنامه  نوشتند:  دیپلمات  دو  این 
مزبور باید نشانه ای از امید و الهام بخش 
برای تمامی کشورها و جوامعی باشد که 
برای تنوع و رواداری تالش می کنند، 
خواهان بخشش هستند و فهمیده اند که 
یادآوری هولوکاست برای تکرار نشدن 
چنین جنایاتی اجتناب ناپذیر است.«
این دو سفیر گفتند انکار هولوکاست 
آنها،  فرزندان  و  قربانیان  به  حمله ای 
پیش شرط های  همچنین  و  یهودیان 
و  میز  صلح آ مع  ا جو شکل گیری 
سراسر  در  مسالمت آمیز  همزیستی 

جهان است.
قطعنامه سازمان ملل انکار »هولوکاست« 

دیپلمات  روزن  =بری 
سال  که  آمریکایی  پیشین 
روز   444 مدت  به   13۵8
توسط انقالبیون اسالمی در 
سفارت آمریکا در تهران به 
گروگان گرفته شد می گوید 
فق  توا و  کره  مذا شرط 
و  است  طرفه  دو  اعتماد 
فکر نمی کند کسی بتواند به 
حکومت ایران اعتماد کند.

بخشی  =»گروگانگیری 
از سیاست رژیم ایران است 
از  بیش  ایران  حکومت  و 
کارش  که  است  سال   41

گروگانگیری است«.
می  سال ا ی  ر جمهو =
و  خارجی  گروگان های  از 
از  اخاذی  برای  دوتابعیتی 
استفاده  غربی  کشورهای 

می کند.
یکی از دیپلمات های پیشین آمریکایی 
در  آمریکا  سفارت  اشغال  پی  در  که 
به   ۱3۵۸ سال  آبان ماه  در  تهران 
کرد  اعالم  بود  شده  گرفته  گروگان 

به  دیگر  روز  چند  تا  می خواهد  که 
وین برود و در همبستگی با شهروندان 
به  را  آنها  ایران  رژیم  که  خارجی 

»گروگان« گرفته اعتصاب غذا کند.
بری روزن یکشنبه ۲6 دی ماه به شبکه 
خبری آمریکایی »فاکس نیوز« گفت به 
توافق  و  او مذاکرات هسته ای  اعتقاد 
پیمان های سیاسی هستند  هسته ای 
طرف  دو  بین  اعتماد  به  وابسته  که 
نمی کند  فکر  مرحله  این  در  و  است 
کسی بتواند به حکومت ایران اعتماد 
از  بخشی  گروگانگیری  که  چرا  کند 

حکومت  و  است  رژیم  این  سیاست 
ایران بیش از 4۱ سال است که کارش 
همچنین  او  است. »گروگانگیری« 
از  پس  سال   4۱ نوشت  توئیتی  در 
آزادی در وین دست به اعتصاب غذا 
می زند و خواستار آزادی همه آنهایی 
است که جمهوری اسالمی آنها را به 
کرده  تٔاکید  او  است.  گرفته  گروگان 
چانه زنی  وسیله  نه  انسان اند،  »آنها 
با  معامله  از  قبل  باید  آنها  آزادی  و 
صورت  اعتماد  غیرقابل  رژیم  یک 
گیرد.«جمهوری اسالمی ایران از اتباع 
خارجی و دوتابعیتی ها به عنوان ابزاری 
باج  و اخاذی و معامله و بده و بستان 

با غربی ها بهره می برد.
 نازنین زاغری، باقر و سیامک نمازی، 
فریبا  طاهباز،  مراد  شرقی،  عماد 
عادلخواه، ناهید تقوی و مهرداد رئوف 
بریُر  بنجامین  و  جاللی  احمدرضا  و 
مشهد  در  زندانی  فرانسوی  توریست 
افرادی هستند که رژیم آنها را به اتهام 
بازداشت کرده و خبرهای  جاسوسی 
رسانه ای  آنها  پرونده های  به  مربوط 
که  می شود  زده  تخمین  است.  شده 
بیش از سی تبعه خارجی و دوتابعیتی 
در زندان های جمهوری اسالمی و یا 
اسیر  کشور  از  خروج  ممنوعیت  با 

جمهوری اسالمی هستند.

هولوکاست آزار و اذیت و کشتار ۶ میلیون یهودی توسط آلمان نازی رخ داد که به طور سازمان یافته و
 سیستماتیک هدف حذف یهودیان را دنبال می کرد

اعتصاب غذای گروگان پیشین آمریکایی در وین؛

 بری روزن: سیاست جمهوری اسالمی گروگانگیری است

را چگونه تعریف می کند؟
قطعنامه سازمان ملل متحد در راستای 
مقابله با انکار هولوکاست، تعریف از این 
انکار را ارائه داده که شامل تالش های 

زیر است:
یا  توجیه  برای  عمدی  -تالش های 
تخفیف هولوکاست و یا نقش عناصر 
اصلی دخیل در آن از جمله همدستان 

و متحدان آلمان نازی
تعداد  فاحش  رساندن  حداقل  -به 
قربانیان هولوکاست در تناقض با منابع 

موثق
-تالش برای سرزنش یهودیان و مسبب 

شناختن آنها در نسل کشی خودشان
-اظهاراتی که هولوکاست را به عنوان 
معرفی  مثبت  تاریخی  رویداد  یک 

می کند
مسئولیت  کردن  محو  برای  -تالش 
ایجاد اردوگاه های کار اجباری و مرگ 
که توسط آلمان نازی طراحی و اداره 
یا  ملت ها  دانستن  مقصر  با  می شود، 

گروه های قومی دیگر
با  همزمان  ملل  سازمان  قطعنامه 
وانزه   کنفرانس  سالگرد  هشتادمین 
آن،  طی  که  شد  برگزار   Wansee
در  ویالیی  در  نازی  حزب  رهبران 
دریاچه وانزه  دز برلین مالقات کردند تا 
در مورد کشتار سازمان یافته ۱۱ میلیون 

یهودی در اروپا گفتگو کنند.
سال  در  وانزه  کنفرانس  صورتجلسه 
۱۹4۲ که حفظ و نگهداری شده نمادی 
از نسل کشی هولناک  و سازمانیافته و 
هدفمند علیه یهودیان به شمار می رود.

متحد  ملل  ن  ما ز سا مه  قطعنا
و  یهودی ستیزی  از  یکسانی  تعریف 
افزایش  و  آموزش  در  سرمایه گذاری 

آگاهی را پیشنهاد می کند.
آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در 
بیانیه ای که در این ارتباط صادر کرد، 
وزارتخانه در کشتار  این  درباره نقش 
چگونگی  یادآوری  که  گفت  یهودیان 
در  آلمانی  دیپلمات های  مشارکت 

جنایات نازی ها ضروری است.
که  وقت  خارجه  وزارت  کارکنان  او 
خود را در خدمت جنایات و نسل کشی 
دادند مقصر خواند و  قرار  نازی  رژیم 
گفت: »هر کسی که در خدمت دولت 
است مسئولیتی بزرگتر در برابر حق و 
انسانیت بر عهده دارد. به همین دلیل  
آموزش در این زمینه بخشی غیرقابل 
وزارت  آموزشی  دوره های  از  حذف 
خارجه و برخورد انتقادی با ناسیونال 
سوسیالیسم ]ایدئولوژی نازی ها و رژیم 

هیتلری[ است.«
روز ۲۷  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کار  اردوگاه  آزادسازی  روز  ژانویه، 
روز  عنوان  به  را  آشوویتس  اجباری 
قربانیان  بزرگداشت  ساالنه  جهانی 

هولوکاست، تعیین کرد.
هولوکاست عنوانی برای آزار و کشتار 
سازمانیافته علیه دست کم 6 میلیون 
یهودی توسط رژیم نازی و همدستانش 
ریشه  با  واژه ای  »هولوکاست«  است. 
یونانی به معنای قربانی کردن با آتش 
و مصیبت و با خاک یکساندن کردن 
است. بین سال های ۱۹4۱ تا ۱۹44، 
در  را  یهودی  میلیون ها  نازی  آلمان 
اشغال شده،  کشورهای  دیگر  و  آلمان 
و  کشتار  مراکز  به  سازمانیافته  بطور 
انتقال  مرگ  اردوگاه های  به  معروف 
می داد و آنجا با تأسیسات ویژه بطور 
گروهی به قتل می رسانید و از وسایل 
و اموال و حتا اجزای بدن آنها از جمله 
مو و دندان برای تأمین سربازان و ارتش 

نازی استفاده می کرد.

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

بری روزن

گر  ز بر جمشید  =
تحلیلگر  و  ر  مه نگا نا روز
سیاسی امروز چهارشنبه 2۹ 
ویدئو  انتشار یک  با  دی ماه 
وین  مقصد  به  فرودگاه  در 
که  کرد  اعالم  توئیترش  در 
به مدت یک هفته در مقابل 
برجام  مذاکرات  محل  هتل 
در وین تحصن و اعتصاب غذا 

خواهد کرد.
=این تحصن و اعتصاب به 
قصد اعالم همبستگی با بری 
روزن از دیپلمات های گروگان  
گرفته شده در سال ۵8 توسط 
انقالبیون و »دانشجویان پیرو 
اشغال سفارت  با  امام«  خط 
که  است  تهران  در  آمریکا 
به تازگی از قصد خود برای 
خبر  وین  در  غذا  اعتصاب 
کار خواستار  این  با  تا  داده 
آزادی شهروندان دوتابعیتی 
توسط  شده  گروگان گرفته 

جمهوری اسالمی شود.
=جمشید برزگر همچنین 
اعتصاب خود را اعتراضی به 
قتل بکتاش آبتین نویسنده 
و شاعر در جمهوری اسالمی 
از  و همچنین اعالم حمایت 
زندانیان شجاعی خواند که 
علیه »قتل فراقضائی« این شاعر 
توسط نظام جمهوری اسالمی 
زده اند. اعتراض  به  دست 

جمشید برزگر روزنامه نگار و تحلیلگر 
سیاسی در توئیترش نوشت برای اعالم 
همبستگی با بری روزن از دیپلمات های 
گروگان گیری شده در ایران، در مقابل 
وین  در  برجام  مذاکرات  محل  هتل 

تحصن و اعتصاب غذا خواهد کرد.
تحلیلگر  روزنامه نگار،  برزگر  جمشید 
امروز چهارشنبه ۲۹  و شاعر  سیاسی 
دی ماه با انتشار یک ویدئو در فرودگاه 
به مقصد وین در توئیترش اعالم کرد 
که به مدت یک هفته در مقابل هتل 
محل مذاکرات برجام در وین تحصن و 

اعتصاب غذا خواهد کرد.
اعالم  قصد  به  اعتصاب  و  تحصن  این 
همبستگی با بری روزن از دیپلمات های 
گروگان  گرفته شده در سال ۵۸ توسط 
انقالبیون و »دانشجویان پیرو خط امام« 
با اشغال سفارت آمریکا در تهران است 
که به تازگی از قصد خود برای اعتصاب 

کار  این  با  تا  داده  خبر  وین  در  غذا 
دوتابعیتی  شهروندان  آزادی  خواستار 
جمهوری  توسط  ایران  در  که  شود 
اسالمی با هدف اخاذی به گروگان گرفته 
شده اند.جمشید برزگر همچنین اعتصاب 
خود را اعتراضی به قتل بکتاش آبتین 
نویسنده و شاعر در جمهوری اسالمی 
زندانیان  از  اعالم حمایت  و همچنین 
شجاعی خواند که علیه »قتل فراقضائی« 
این شاعر توسط نظام جمهوری اسالمی 

دست به اعتراض زده اند.
این روزنامه نگار اعتصاب غذای خود را 
در اعتراض به قتل بکتاش آبتین و ادامه 
کشتار زندانیان و همچنین شنیده  شدن 
بهتر صدای اعتراض در ایران دانست و 
گفت که »ما جمهوری اسالمی و شخص 
علی خامنه ای را مسئول قتل زندانیانی 
می دانیم که در ظاهر به مدتی زندان، 
ولی در عمل به مرگ اعالم نشده محکوم 

می شوند.«
زندانیان  همه  آزادی  خواستار  برزگر 
دوتابعیتی شد که »به گروگان گرفته 
شده اند و زندگی و جانشان دستمایه 
قمارهای جمهوری اسالمی شده است.«

بری روزن دیپلمات پیشین آمریکایی 
روز   444 مدت  به   ۱3۵۸ سال  که 
سفارت  در  اسالمی  انقالبیون  توسط 
آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد، 
روز یکشنبه ۲6 دی ماه به شبکه خبری 
آمریکایی »فاکس نیوز« گفت به اعتقاد 
او مذاکرات هسته ای و توافق هسته ای 
پیمان های سیاسی هستند که وابسته 
در  و  است  طرف  دو  بین  اعتماد  به 
این مرحله فکر نمی کند کسی بتواند 
به حکومت ایران اعتماد کند چرا که 
گروگانگیری بخشی از سیاست این رژیم 
است و حکومت ایران بیش از 4۱ سال 
است که کارش »گروگانگیری« است.

از  که  دیگری  ویدئوی  در  روزن  بری 
نیویورک  کندی«  اف  »جان  فرودگاه 
در راه سفر به وین منتشر کرد گفت: 

»من در JFK هستم تا سوار هواپیما 
به سوی وین شوم و می خواستم قبل از 
پرواز نکاتی را با شما در میان بگذارم. 
من نمی توانم سکوت کنم در حالی که 
من  که  را  وحشتی  همان  گروگان ها 
باید  ما  می کنند.  تحمل  کردم  تجربه 
اقداماتی بیش از اینها برای اولویت دادن 
به آزادی آنها انجام دهیم. ما باید برای 

آزادی آنها پافشاری کنیم.«
وی همچنین در ویدئویی که ساعاتی 
توئیتر منتشر کرده،  از وین در  پیش 
نوشته است: »روز اول اعتصاب غذای 
من شروع شده. من تازه وارد وین شدم 
و به هتل کوبورگ می روم و در آنجا به 
اعتراض خود برای آزادی ده ها گروگانی 
که به ناحق توسط رژیم ایران بازداشت 
آزادی  باید  ما  می دهم.  ادامه  شده اند 

گروگان ها را در اولویت قرار دهیم.«
اصطالح  به  مذاکرات  دور  هشتمین 
وین  در  حالی  در  برجام«  »احیای 
نامشخصی  تعداد  که  می شود  انجام 
از شهروندان خارجی و دوتابعیتی در 
جریان سفر به ایران، که شمار آنها تا 
توسط  می شود،  زده  تخمین  تن   3۰
حکومت بازداشت و به گروگان گرفته 
سوی  از  دوتابعیتی  ایرانیان  شده اند. 
جمهوری اسالمی متهم به فعالیت های 
امنیتی و سیاسی و جاسوسی علیه نظام 
می شوند و در این روند، نقش ابزاری را 
بازی می کنند تا رژیم با کشورهای غربی 

به اخاذی و باج گیری بپردازد.
مدعی  و  غربی  کشورهای  مذاکره 
با جمهوری  بشر  و حقوق  دموکراسی 
اسالمی در شرایط نقض آشکار حقوق 
انسانی شهروندان توسط رژیم ایران همواره 
از سوی افکار عمومی و فعاالن حقوق بشر 
مورد انتقاد بوده است و مذاکره کنندگان 
متهم به نادیده گرفتن موضوع حقوق 
بشر می شوند در حالی که مقامات این 
کشورها از جمله دولت کنونی آمریکا 
مرتب در حال سخنسرایی درباره آن هستند.

در همراهی با بری رزون و زندانیان سیاسی ایران؛
 تحصن و اعتصاب غذای جمشید برزگر 

روزنامه نگار در مقابل محل برگزاری مذاکرات برجام

جمشید برزگر روزنامه نگار و بری روزن دیپلمات پیشین آمریکایی که 
سال 13۵8 به مدت 444 روز توسط انقالبیون اسالمی در سفارت آمریکا 

در تهران به گروگان گرفته شد
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صدای مهیب در غرب ایران؛ رعد و برق و زلزله نبود؛ انفجار گاز و 
جایگاه های سوخت و تمرین پدافندی هم نبود؛ حمله هم نبود!

و  محلی  ن  ال =مسئو
مقامات نظامی در مورد منشاء 
و علت این صدای مشکوک 
هفته های  آن  مشابه  که 
گذشته نیز در مناطق دیگر 
از جمله غرب تهران و حومه 
کرج یا نطنز اصفهان و بادرود 
مدام  بود  شده  شنیده  نیز 
اما  می کنند.  تناقض گویی 
پس از مدتی معلوم می شود 
حمالتی از بیرون یا انفجاراتی 
مقامات  و  بوده  درون  از 
جمهوری اسالمی بدون آنکه 
درباره آنها خبررسانی کرده 
و اطالعات الزم داده باشند، 
خسارات  و  پیامدها  مدعی 

آنها می شوند!
=کانال تلگرامی »صابرین 
»صدای  می نویسد  نیوز« 
رزمایش  به  مربوط  انفجار 
پدافند هوایی نیروهای مسّلح 
سامانه های  آزمایش  برای 

جدید است«.
»سپاه  تلگرامی  =کانال 
قدس« می نویسد یک منبع 
آگاه ادعای مربوط به تمرین 
این  و  کرده  رد  را  پدافندی 
هم  عراق  و  ترکیه  در  صدا 

شنیده شد!
=فرماندار اسدآباد بدون 
آسمان  به  نگاهی  اینکه 
بیندازد به خبرگزاری فارس 
گفت که ابتدا گمان رفت این 
رعد  صدای  مهیب  صدای 
به  توجه  با  اما  است!  برق  و 
شرایط جّوی این احتمال رد 
شد... گاز یا جایگاه سوخت 
هم منفجر نشده! زلزله ای هم 

روی نداده!
ده  ا عباس ز =محمود 
سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی: 
هنوز دالیل اصلی این موضوع 

مشخص نشده است.
»تسنیم«  =خبرگزاری 
آگاه  منبع  »یک  از  نقل  به 
نوشت  نیروهای مسلح«  در 
انتساب صدای شنیده شده 
شب گذشته در غرب ایران 
ی  لیت ها فعا با  طی  تبا ر ا

تست  و  مسلح  نیروهای 
سامانه های پدافندی ندارد.

شنبه شب ۲۵ دی ماه ۱4۰۰ صدای 
برخی  و  همدان  در  مهیب  انفجاری 
کردستان  سنندج،  کرمانشاه،  مناطق 
که  شد  شنیده  )ایالم(  غرب  ایوان  و 
در  بالفاصله  کاربران  توسط  خبرش 

شبکه های اجتماعی بازتاب یافت.
محدوده ای  در  غربی  مناطق  مردم 
شده  شنیده  مهیب  صدای  این   که 
می گویند به حدی شدید بود که در و 
پنجره های خانه  ها لرزید و بسیاری از 
ترس به بیرون از خانه ها ریختند. برخی 
شبکه های  در  مناطق  آن  شهروندان 
انفجار  دو  صدای  گفته اند  اجتماعی 

شنیده شده است.
مسئوالن محلی و مقامات نظامی در 
مورد منشاء و علت این صدای مشکوک 
که مشابه آن هفته های گذشته نیز در 
و  تهران  غرب  از جمله  دیگر  مناطق 
حومه کرج یا نطنز اصفهان و بادرود 
نیز شنیده شده بود مدام تناقض گویی 
می کنند و هیچ اطالعات و خبر دقیقی 
درباره این نوع رویدادها نمی دهند که 
همین بیشتر آنها را  مشکوک کرده و 
به حدس و گمان ها دامن می زند. اما 
پس از مدتی معلوم می شود که بسیاری 
از آنها حمالتی از بیرون یا انفجاراتی از 
درون بوده و مقامات جمهوری اسالمی 
بدون آنکه درباره آنها خبررسانی کرده 
مدعی  باشند،  داده  الزم  اطالعات  و 

پیامدها و خسارات آنها می شوند!
نیوز« که  تلگرامی »صابرین  کانال 
اخبار نظامی و امنیتی را منتشر می کند 
مدعی شده »صدای انفجار مربوط به 
رزمایش پدافند هوایی نیروهای مسلّح 
برای آزمایش سامانه های جدید است 
که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح 

پیوسته اند.«
ساعاتی بعد از شنیده شدن صدای 
این انفجار سعید کتابی فرماندار اسدآباد 
بدون اینکه به آسمان نگاهی بیندازد به 

خبرگزاری فارس گفت که ابتدا گمان 
رفت این صدای مهیب صدای رعد و 
برق است اما با توجه به شرایط جّوی 

این احتمال رد شد!
سطح  در  انفجار  هرگونه  کتابی 
جایگاه های  و  گاز  از  اعم  شهرستان 
سوخت را رد کرد و گفت گزارشی هم 

از اورژانس و آتش نشانی نداشتیم.
وی با تأکید بر اینکه  احتمال اینکه 
صدا از شهری دیگر رسیده باشد و یا 
زلزله ای به وقوع پیوسته باشد هم وجود 
دارد که »در حال پیگیری هستیم!« 
وی سپس داستان را چنین ادامه داد: 
ستاد  شد!  بررسی  هم  »زلزله نگاری 
تا  اما  است  پیگیری  حال  در  بحران 
کنون هیچ گزارشی دال بر اینکه اتفاق 
باشد،  داده  رخ  شهرستان  در  خاصی 

نرسیده است.«
سخنگوی  ه  د ا عباس ز د  محمو
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفته »در اینباره تماس هایی 
را با نهادهای ذیربط داشتیم اما هنوز 
دالیل اصلی این موضوع مشخص نشده 
است و به محض اطالع یافتن درباره 
ابعاد و دالیل این مسئله اطالع رسانی 

خواهد شد.«
به گزارش ایسنا مهدی باب الحوائجی 
معاون سیاسی- امنیتی استاندار همدان 
نهادهای  و  دستگاه ها  »همه  گفته 
امنیتی، انتظامی و اطالعاتی به دستور 
این  منشاء  تا  شدند  بسیج  استاندار 
صدای انفجار را بیابند!« او تٔاکید کرده 
صدای  یقین  به  قریب  احتمال  »به 
همجوار  استان های  به  مربوط  انفجار 
آموزشی  اقدامات  برخی  به  مربوط  و 

بوده است.«
اینکه نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
چند استان پس از ساعت های طوالنی 
نتواسته اند یا نخواسته اند دلیل شنیده 
مشخص  را  مهیب  صداهای  شدن 
کنند طبق معمول رفتارهای مقامات 
عادی  اسالمی  جمهوری  نهادهای  و 
می بایست  مواردی  چنین  در  نیست! 

وزارت  اعالم  اساس  =بر 
ها  نشهر کال  ، شت ا بهد
بیشترین درگیری را با سویه 
دی،   28 تا  دارند.  جدید 
یکهزار و 833 مورد مثبت 
اومیکرون در کشور ثبت شد 
مبتالیان،  تمام  میان  از  که 
7 نفر جان خود را از دست 
دادند که از شهرهای تبریز، 
شهرکرد، یزد، البرز و کرمان 

بودند.
رت  وزا اعالم  بر  =بنا 
بهداشت تا روز گذشته، بیش 
از 13 میلیون نفر در کشور 
دوز سوم را تزریق کرده اند 
که با توجه به جمعیت باالی 
۵3 میلیون نفر، آمار باالیی 

نیست.
بیمارستان ها  که  =آنطور 
می گویند،  درمانی  مراکز  و 
ن  و میکر و ا به  ن  یا مبتال
نیستند  بدحال  ن  را بیما
گی  د ر خو ما سر ئم  عال و 
با  شباهت  همین  و  دارند 
آنفوالنزای  و  سرماخوردگی 
فصلی، تشخیص اومیکرون 

را سخت تر می کند.
مسعود یونسیان عضو کمیته مقابله 
افزایش  از  با کرونای وزارت بهداشت 
مراجعه کنندگان  شمار  ۲۰درصدی 
به مراکز درمانی خبر داد که فقط در 
تهران تا 4۰درصد به نسبت 3 هفته 
پیش بیشتر شده است. به گفته ی او، 
از  مبتالیان  شمار  نزدیک  آینده  در 

۵هزار نفر در روز بیشتر خواهد شد.
گزارش ها از وزارتخانه بهداشت نیز 
دیگر اکنون حاکی از یک خیز بزرگ 
و سریع اومیکرون در آمارهای روزانه 
شمار  دی ماه   ۲۲ از  چنانکه  است، 
تا  دی    ۲۷ از  مبتال،  هزار   ۲ روزانه 
و  سیده  نفر  هزار   3 باالی  به  امروز 
دیروز مبتالیان تازه شناسایی شده، 4 

هزار نفر بوده اند.
مسعود یونسیان عضو کمیته مقابله 
افزایش  از  با کرونای وزارت بهداشت 
مراجعه کنندگان  شمار  ۲۰درصدی 
به مراکز درمانی خبر داد که فقط در 
تهران تا 4۰درصد به نسبت 3 هفته 

پیش زیاد شده است.
شمار  معتقدند  کارشناسان 
تعداد  بر  مراجعه کنندگان  باالی 
بستری شدگان و در نهایت بر قربانیان 
اضافه می کند و یک دومینوی مرگبار 
بار ششم رخ می دهد. در  دیگر برای 
به  مبتالیان  تعداد  هنوز  آمارها  این 
که  چرا  نیست،  دقیق  نیز  اومیکرون 
چون  و  ندارد  وجود  تشخیص  کیت 
نمی تواند  کسی  هر  است  گرانقیمت 

تست اومیکرون بدهد.
بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
با  را  درگیری  بیشترین  کالنشهرها 
سویه جدید دارند. تا ۲۸ دی، یکهزار و 
۸33 مورد مثبت اومیکرون در کشور 
ثبت شد که از میان تمام مبتالیان، ۷ 
نفر جان خود را از دست دادند که از 
شهرهای تبریز، شهرکرد، یزد، البرز و 

کرمان بودند.
مراکز  و  بیمارستان ها  که  آنطور 
به  مبتالیان  می گویند،  درمانی 
و  نیستند  بدحال  بیماران  اومیکرون 
همین  و  دارند  سرماخوردگی  عالئم 

شباهت با سرماخوردگی و آنفوالنزای 
فصلی، تشخیص اومیکرون را سخت تر 

می کند.
درمان  معاون  اعالم  اساس  بر 
با کرونای تهران، میزان  ستاد مقابله 
از  کمتر  پایتخت،  بستری شدگان 

یکهزار نفر است.
سوپروایزر  ساور،  محمدرضا 
درباره  »یافت آباد«  بیمارستان 
مراجعه  در  بیمارستان  این  وضعیت 
که  گفته  کرونا  به  مبتال  بیماران 
که  مراجعه هایی  میزان  »هم اکنون 
خیلی  می شود،  بستری  به  منجر 
زیاد نیست. اغلب آنهایی که بستری 
یا  نزده اند  واکسن  اصال  یا  می شوند 
واکسیناسیون شان کامل نشده است.«

براساس اعالم او، اکثر بیماران اغلب 
در گروه سنی 3۰ تا 6۰ سال هستند 
نشده  کامل  واکسیناسیون شان  که 

است.
اپیدمیولوژیست  یونسیان  مسعود 
مقابله  و عضو کمیته علمی کشوری 
با کرونای وزارت بهداشت هم درباره 
اومیکرون  به  ابتال  موارد  افزایش 
به طور  مبتالیان  »تعداد  می گوید: 
قبل  هفته   ۲ به  نسبت  محسوس 
بنابراین  است؛  کرده  پیدا  افزایش 
پیش بینی می شود که آمارها با همین 
تعداد  به زودی  و  برود  باال  سرعت 
بیماران جدید روزانه، ۵ رقمی شود.«

جدی  به طور  »باید  کرد:  تأکید  او 
اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر انجام شود.«، اقدامی که صورت 
نگرفته است. به اعتقاد یونسیان حتا 
کوتاهی هم در این رابطه شده است: 
کوتاهی  پیشگیری  زمینه  در  »ما 
کردیم، اما ضروری است برای کاهش 
تمام  اومیکرون  سویه  اوج  سرعت 
بتوان  تا  شود  دنبال  با جدیت  موارد 

میزان مرگ و ابتال را کنترل کرد.«
براساس اعالم وزارت بهداشت تا روز 
در  نفر  میلیون  از ۱3  بیش  گذشته، 
کشور دوز سوم را تزریق کرده اند که 
با توجه به جمعیت باالی ۵3 میلیون 

نفر، آمار باالیی نیست.
عفونی  بخش  رئیس  طبرسی  پیام 
در  دانشوری«  »مسیح   بیمارستان 
دوز  تزریق  »میزان  می گوید:  اینباره 
یکی  است،  پایین  دلیل  دو  به  سوم 
اخیر  ماه های  در  افراد  بیشتر  اینکه 
از  ماه  سه  هنوز  و  شده اند  واکسینه 
ترزیق شان نگذشته است و دلیل دوم 
احساس  و  کرونا  کردن  فروکش  هم 
بی نیازی به تزریق دوز سوم در میان 

مردم است.«
زمان  بهترین  که  می کند  تأکید  او 
همین  کرونا،  سوم  دوز  تزریق  برای 
حاالست، چراکه واکسیناسیون قبل از 
آغاز یک پیک، می تواند اثرگذار باشد.

علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات 
»مسیح   بیمارستان  ویروس شناسی 
نظر  »به   داد:  هشدار  نیز  دانشوری« 
اومیکرون  دیگر  هفته  دو  تا  می رسد 
تمام ایران را در بر می گیرد و تبدیل 

به سویه غالب می شود.«
شدت  که  موضوع  »این  گفت:  او 
نباید  نیست  باال  اومیکرون  در  ابتال 
مانع از توجه به این نکته مهم شود 
ایمن گریز است  این سویه بسیار  که 
آن  باالی  انتقال  همچنین سرعت  و 
و  ابتال  افزایش  به  منجر  می تواند 
شود.  جدیدی  سویه  پیدایش  حتا 
گرفتن  شدت  احتمال  همچنین 
که  افرادی  و  کودکان  در  بیماری 
بیماری های زمینه ای دارند نیز وجود 

دارد.«

7 کشته بر اثر ابتال به اومیکرون 
در ۵ استان و نشانه های خیز 

موج ششم کرونا

که  است  این  =واقعیت 
ویژه  به  حکومت  مسئوالن 
از  بهتر  مالیان  و  حوزی ها 
جامعه  اوضاع  از  سایرین 
نارضائی  فراگیر  دامنه ی  و 
و  »سمت  و  تمایل  و  مردم 
بر  دارند.  خبر  آنان  سوی« 
اساس همین اطالع است که 
تبلیغات  و هم  هم سرکوب 
و  عریض  دستگاه  و  دم 
اسالمی  جمهوری  طویل 
همچنین  و  معترضان  علیه 
به  جمله  از  آنها  تمایالت 
آزادی، جدایی دین و دولت 
بودجه های  با  پهلوی ها  و 

میلیونی تشدید می شود.
=تقی رستم وندی رئیس 
اجتماعی  تٔامین  سازمان 
به  مردم  که  را  مسئله  این 
سراغ حکومت های سکوالر 
آمدن  در  »صدا  به  بروند 
برای جمهوری  زنگ خطر« 

اسالمی دانسته است.

معاون وزیر کشور جمهوری اسالمی: مردم به سمتی می روند که 
حکومت  دینی دیگر نمی تواند مشکالت را حل کند

=این مقام وزارت کشور 
به  مردم  »میل  مورد  در 
چند  به  اساسی«  تغییرات 
شاخص اشاره کرده که یکی 
اعتراضات  تشدید  آنها  از 

اجتماعی است.
معاون وزیر کشور جمهوری اسالمی 
با اشاره به اینکه »میل تغییرات اساسی 
در کشور در حال افزایش است« گفت، 
»مردم به سمتی می روند که حکومت 
آنها  مشکالت  جوابگوی  دیگر  دینی 
نظیر  نیست و شاید حکومت دیگری 
می تواند  غیردینی  و  حکومت سکوالر 

مشکالت کشور را حل کند.«
به گزارش ایرنا تقی رستم وندی رئیس 
یکشنبه ۲6  اجتماعی  تٔامین  سازمان 
دی ماه در همایش »مواجه با آسیب های 
اجتماعی از دیدگاه اسالم« به »الگوهای 
غیردینی در حکمرانی« اشاره کرد و این 
مسئله را که مردم به سراغ حکومت های 
سکوالر بروند به »صدا در آمدن زنگ خطر« 
است. دانسته  اسالمی  برای جمهوری 
مورد  در  کشور  وزارت  مقام  این 
به  اساسی«  تغییرات  به  مردم  »میل 
از  یکی  که  کرده  اشاره  چند شاخص 
آنها تشدید اعتراضات اجتماعی است. او 

می گوید: »شاخص میل به اعتراض نیز 
از نشانگرهای مهم است. این اعتراض 
می تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه 
یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی 
دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار 
مردم  تاب آوری  معیشتی  و  اقتصادی 
این  از  کاهش پیدا کرده است.«پیش 
بوشهری  حسینی  سیدهاشم  آیت اهلل 
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در یک سخنرانی گفته بود »گرایش به 
معنویت از اهداف اصلی انقالب اسالمی 
بود، دشمن پایه های معنویت را در قبل 
از انقالب سست کرده بود و با ادامه آن 
هیچ معنویتی در ایران باقی نمی ماند.«

او با اشاره به اینکه »با انقالب اسالمی 
اثبات کردیم که دین از سیاست جدا 
برخی  »امروز  کرد:  تٔاکید  نیست« 
مشکالت  خاطر  به  نباید  روحانیون 
معیشتی از گذشته انقالب پشیمان شوند 

و بگویند چرا انقالب کردیم.«
مسئوالن  که  است  این  واقعیت 
حکومت به ویژه حوزی ها و مالیان بهتر 
از اوضاع جامعه و دامنه ی  از سایرین 
فراگیر نارضائی مردم و تمایل و »سمت 
اساس  بر  دارند.  خبر  آنان  سوی«  و 
همین اطالع است که هم سرکوب و 
و  عریض  دستگاه  و  دم  تبلیغات  هم 

طویل جمهوری اسالمی علیه معترضان 
به  از جمله  آنها  تمایالت  و همچنین 
آزادی، جدایی دین و دولت و پهلوی ها 

با بودجه های میلیونی تشدید می شود.
محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 
هم گفته بود که در جامعه امروز ایران، 
»نگاه مردم به روحانیت، نگاه بدی است« 
»حساب  به  را  موجود  وضع  مردم  و 
کرده  تٔاکید  می گذارند.«وی  روحانیت 
بود »بسیاری از طالبی که می خواهند به 
بازار بروند، خریدی دارند، یا کاری دارند 
یا می خواهند به مغازه ای بروند، سعی 
می کنند با لباس روحانیت نروند، برای 
اینکه مردم متلک یا فحش می دهند.«

به گفته وی، روحانیت کمتر با لباس 
روحانی در مجامع عمومی ظاهر می شود 
که »معذب نشود. روحانی در تاکسی 
می نشیند، مردم متلک می گویند. مردم 
چشم  از  را  مشکالت  تمام  و  گرانی 

روحانیت می بینند.«
علیه  اعتراضات  در  مردم  شعارهای 
علی خامنه ای و آخوندها از نشانه های 
اصلی نفرت مردم از جمهوری اسالمی 
و حکومت دینی است به ویژه آنکه با 
شعارهایی در دفاع و ستایش از خدمات 

حکومت پهلوی نیز همراه می شود.

اصل را بر این گذاشت که اتقافی افتاده 
که رژیم نمی خواهد درباره آن اطالعاتی 
و  در  که  مهیبی  وگرنه صدای  بدهد. 
دیوار خانه ها را بلرزاند و مردم چند شهر 
را  وحشت زده کند، اتفاقی نیست که 
نتوان بسیار سریع منشاء آن را دریافت!

خبرگزاری »تسنیم« به نقل از »یک 
منبع آگاه در نیروهای مسلح« نوشت 
انتساب صدای شنیده شده شب گذشته 
در غرب ایران ارتباطی با فعالیت های 
سامانه های  تست  و   مسلح  نیروهای 

پدافندی ندارد.
قدس«  »سپاه  تلگرامی  نال  کا
رسانه های  که  حالی  »در  می نویسد 
با  هماهنگ،  اقدامی  در  ضدانقالب 
انتشار یک خبر جعلی مدعی شده اند 
که منشاء صدای عجیب در غرب کشور، 
آگاه  بوده، یک منبع  به کشور  حمله 
این ادعا را تکذیب کرد. صدای مورد 
اشاره، بجز ایران در کشورهای ترکیه و 
عراق هم شنیده شده است. این منبع 
آگاه همچنین ادعای مربوط به تمرین 

پدافندی را نیز رد کرده است.«
می دهد  نشان  کوتاه  بررسی  یک 
که ادعای کانال »سپاه قدس« مبنی 
بر  اینکه رسانه های ضدانقالب ادعای 
حمله کرده اند خالف واقعیت و دروغ 
است و چنین چیزی تا زمان طرح این 

ادعا مطرح نشده است!
صدای  که  است  هفته   چندین 
انفجارهای مشکوک شبانه در نقاطی 
و  کرده  وحشت زده  را  مردم  ایران  از 
پاسخی  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
هر  و  نمی  دهند  انفجارها  این  درباره 
نهاد و مقامی چیزی می گوید! برخی 
مقامات می گویند »تست راکت بود« 
یا  از »رزمایش«  برخی دیگر صحبت 
»آزمایش سیستم پدافندی« می کنند. 
اما تجربه نشان می  دهد که در موارد 
شنیده شدن  از  بعد  روز  مشابه چند 
صدای انفجارها، معلوم شد که حمله 
نظامی  یا  اتمی  تٔاسیسات  به  پهپادی 
روی  مهمات  انبار  در  انفجار  یا  بوده 

داده است.
لغو پروازها به خاطر شرایط جوی

برخی منابع غیررسمی اعالم کردند 
صدای  شدن  شنیده  با  همزمان  که 
ایران  غربی  مناطق  پروازهای  انفجار 

لغو شده بود.
ابوالقاسم  دی ماه   ۲6 یکشنبه  روز 
امور  و  نوردی  هوا معاون  جاللی 
ایلنا  به  هواپیمایی  سازمان  بین الملل 
در  پروازها  توقف  دلیل  »تنها  گفت 
غرب کشور شرایط جوی است و تمام 
پرواز  ایمنی  حفظ  برای  پروازها  این 
تا شرایط  لغو شدند  و جان مسافران 
جوی در این مسیر بهبود پیدا کند و 
توقف پروازها در این مناطق به موضوع 

دیگری ارتباط ندارد.«

شنیده شدن صدای انفجار در نواحی غربی ایران
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آرایش مناسب رنگ 
موی بلوند

برای داشتن چهره ای زیباتر و طبیعی تر بهتر است 
متناسب با رنگ موهایتان آرایش کنید، اگر رنگ موهایتان 

بلوند است و نمی دانید چگونه آرایش کنید که متناسب با رنگ 
ندهید. خانم هایی که موهای  از دست  را  این مطلب  باشد  موهایتان 

بلوندی دارند باید کامال مالیم و با رنگ های روشن آرایش کنند.
آرایش صورتی و مالیم: یک آرایش مالیم به رنگ صورتی برای خانم هایی با 

موهایی روشن بهتر از هر نوع آرایش غلیظ و تیره است. با سایه چشم صورتی، رژگونه 
هلویی و برق لب آرایش شما تکمیل می شود اگر دوست داشته باشید می توانید ریمل 

قهوه ای هم استفاده کنید.
آرایش چشم برای موی بلوند: بهترین رنگ ها برای آرایش چشم خانم های بلوند رنگ 
های خاکستری، نقره ای و قهوه ای هستند که به چشم ها جلوه خاصی می بخشند آرایش 
نقره ای و جذاب: برای مجالس عروسی بهتر است از سایه چشم خاکستری و نقره ای 
استفاده کنید تا چشم هایی جذاب تر از همیشه داشته باشید، رژگونه و رژلب تان اگر 

مرجانی باشد چهره بی نظیری به شما می بخشد.
سری  یک  از  باید  بلوند  موهای  با  خانم هایی  بلوند:  موی  برای  رژلب  رنگ 
و  هلویی  صورتی،  قرمز،  رژلب های  مثل  کنند  استفاده  خاص  رژلب های 

گل بهی زیرا این رژلب ها باعث می شوند تا چهره ایده آلی داشته باشند.
و  دارید  بلوند  موهای  اگر  بگیرید:  نظر  در  هم  را  پوست  رنگ 

پوست تان سبزه است بهتر است در آرایش تان از رنگ های 
خاکی استفاده کنید و اگر پوست تان سفید است 

آرایش تان  وارد  را  تیره تر  رنگ های  باید 
کنید.

زنان  شاخص

اي شکفته در همه ذرات من
آشنایي یافته با ذات من

سایه اي از دوست در سیماي تو
جامه اي از اوست بر باالي تو

بر لبت تعبیر هر تکبیر من
نقش تو بنهفته در تصویر من

اي نگاهت نوِر پاِک آفتاب
من سراپا ظلمتم، بر من بتاب!

من غروب آسماِن باورم
داوري را ناامید از داورم

دوزخي تاریک در جان من است
اهرمن با من به یک پیراهن است

خیز و آتش در سراپایم فکن
جامۀ آلوده ام از تن بَکن

کاهش شکنندگی و ریزش مو
ریزش ۱۰۰ عدد تار مو در طول روز 
نرمال و طبیعی است اما ریزش شدید، 
یعنی موهایتان خیلی ضعیف شده و اگر 
متوجه شدید که کمتر از حالت طبیعی 
می ریزد، یعنی مو های جدید رشد کردند 

و روتین خود را درست انجام داده اید.
کاهش موخوره

اگر متوجه شدید که موخوره موهایتان 
نسبت به قبل خیلی کم شده است، این 
می تواند نشانه رشد موی جدید باشد. 
مو خوره زمانی ایجاد می شود که موی 
سالم در حال رشد باشد و این خبری 

خوب برایتان خواهد بود .
موهای قوی تر

سالم  رشد  نشان دهنده  قوی  موی 
است و یعنی موهایتان در آینده وضعیت 
بهتری پیدا می کند. اگر متوجه شدید 
که ساقه موی تان قوی تر، حجیم تر و 
بلندتر شده، یعنی مو در حال رشد است.

افزایش طول مو
می   رشد  جدید  موهای  که  زمانی 

کنند، موهای قدیمی طول بیشتری پیدا 
می کنند و این نشان دهنده این است 
که موهای تان در حال فعالیت هستند.
چگونه رشد موها را سریع تر کنیم؟

افزایش سرعت  برای  راه  های زیادی 
موارد  شامل  که  دارد  وجود  مو  رشد 

زیر می باشد:
ماساژ پوست سر

که  این  از  بعد 
ریزش  می شوید  متوجه 
مو پیدا کرده اید یا موهایتان خیلی 
خشک شده است، احتماالً به دنبال 
راهکار هایی می گردید که این مسئله 

را بهبود ببخشید.
 روغن کاری منظِم موها و استفاده 
از ماسک خانگی مو باعث می شود 
که شما بتوانید وضعیت سالمی را در 
موهایتان ایجاد کنید؛ اما باید ببینیم 
که آیا نشانه ای از رشد موهای جدید 
روند  بتوانید  تا  خیر  یا  دارد  وجود 

مناسبی را ادامه دهید. 
در این مطلب  نشانه هایی را به 
شما معرفی می کنیم که عالمت رشد 

موهای جدید است.

لکه های سیاه
اگر متوجه شدید که روی پوست سر 
یا خط رویش مو لکه های سیاه وجود 
دارد، بدانید که این لکه های سیاه 
که شبیه به سایه هستند، می توانند 
نشان  دهنده رشد موی جدید باشند 
که احتماال از پیدا کردن آن ها خیلی 
لکه های سیاه  این  ذوق می کنید. 
است  مو  فولیکول های  نشان دهنده 

که در حال رشد می باشد.
کرک

وقتی که موی جدید در حال رشد 
کرک هایی  متوجه  احتماالً  باشد، 
یعنی  این  ؛  می شوید  سرتان  روی 
فولیکول های مو فعال هستند و قرار 

است موی جدید رشد کند.
رشد موهای ریز و کوتاه

اگر متوجه شدید که مو های خیلی 
ریز و کوتاه روی سرتان ایجاد شده  
آغاز  موهای جدید  رشد  یعنی  اند، 
شما  برای  خوبی  خبر  این  و  شده 
خواهد بود که معموالً این موها در 
وهله اول ظریف و نازک هستند و 
باید مراقب باشید که خیلی آن ها را 
نکشید یا سفت و سخت شانه نکنید.

سیمین سرکوب
)1322-تهران(

ایران  اهل  دوبلور  سرکوب  سیمین 
از  پس  که  جاللوند  است.سیمین 
بازیگر  سرکوب،  غالمرضا  با  ازدواج 
تئاتر و سینما، با نام سیمین سرکوب 
شناخته می شود، در سال ۱3۲۲ در 
تهران متولد شد و فعالیت هنری را 
با بازی در تئاتر آغاز کرد. سپس از 
سال ۱343 به کار دوبله فیلم روی 
داد.وی  ادامه  سال ۱36۲  تا  و  آورد 
گوینده مستعد نقش های اول و دوم 
فیلم های خارجی و فارسی بود و در 
طول سال های فعالیت حرفه ای خود 
در دوبالژ، نقش های پررنگی را به جای 
از  بازیگران مطرح جهان  از  بسیاری 
جمله آن بنکرافت، شلی وینترز، بتی 
جورادو،  کتی  ژیراردو،  آنی  دیویس، 
لوراین  مورو،  ژان  رجیس،  کولت 
گری، جنیفر جونز، سیمون سینیوره، 
باربارا اونیل، و... گویندگی کرده است. 
صدای او یکی از بهترین صداها برای 
زنان میانسال محسوب می شد.صدای 
محکم و باصالبت و در عین حال زنانه 
او به جای وندی هیلر در نقش لیدی 
آلیس در »مردی برای تمام فصول«، 

سلسله  در  زن  شخصیت  به جای 
به جای  دوفونس،  لوئی  فیلم های 
مهری ودادیان در نقش »شاجون« در 
مجموعه »دایی جان ناپلئون«، به جای 
شخصیت های کارتونی نامادری ظالم 
در  دویل  کروئال  »سیندرال«،  در 
ویلما  و  خالدار«  سگ  یک  و  »صد 
تلویزیونی  فلینت ستون در مجموعه 
از  برخی  )هانا-باربرا(  حجر«  »عصر 
شاخص ترین آثار وی در عرصه دوبله 
به شمار می آیند.سیمین سرکوب در 
سال ۱36۲ به انگلستان مهاجرت کرد 

لعبت واالو در حال حاضر ساکن لندن است.
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است  دردهایی  بدترین  از  دندان درد 
می آید  سراغ مان  معموال شب ها  که 
و دردناک بودن آن را نمیتوان منکر 
شد. همه ما دوست داریم که در انتهای 
یک روز طوالنی با آرامش به رختخواب 
رفته و بخوابیم. اگرچه که بسیاری از 
افراد از این آرامش بی نصیب می مانند 
و با مشکالتی مثل دندان درد مواجه 
خواهند شد. متاسفانه این درد بسیار 
کالفه کننده است و یکی از بزرگ ترین 
سختی هایش ، این است که به پزشک 

دسترسی ندارید.
تعریف کلی از دلیل بروز درد دندان 
در شب این است که با دراز کشیدن 
ما فشار ناحیه سر افزایش می یابد. در 
حالت ایستاده به دلیل جاذبه زمین و 
فشار خون مقداری فشاری در عروق 
ناحیه سر و گردن وجود دارد و با دراز 
کشیدن ما فشار داخلی رگها افزایش 
می یابد به همین خاطر فشار داخلی 
پالپ  اتاق  ناحیه  در  موجود  عروق 
)اتاق مخصوص عروق و اعصاب داخل 

دندان ها( افزایش می یابد. این اتاقک در 
اطراف بافت سخت دندان قرار دارد و به 
جز عروق خون رسان ، اعصاب دندان 
نیز در این اتاقک وجود دارد. در حالت 
عروق  روی  بر  فشار  وقتی  درازکش 
بیشتر می شود، بر روی اعصاب مجاور 
نیز فشار وارد شده و احساس درد در 

دندان به وجود می آید.
گفته شد  که  کلی  توضیح  بر  عالوه 
دالیل مختلف دیگری برای این اتفاق 
وجود دارد که متاسفانه درد بدی را 
در دندان ما ایجاد می کند. به همین 
این  به بررسی دالیل  ادامه  دلیل در 

اتفاق خواهیم پرداخت:
که  علتی  رایج ترین  و  ساده ترین   .1
برای این موضوع شناخته می شود ، 
گیر کردن باقیمانده غذا بین لثه ها و 
دندان ها است. پوست سیب ، پفک ، 
آجیل یا تخمه می تواند جزء مواد غذایی 
باشد که با گیر کردن الی دندان ، درد 
بیشتری را ایجاد می کند که با مسواک 

زدن و نخ دندان از بین می رود.
2. بسیاری از افراد ، شب ها دندان قروچه 
می کنند ؛ مخصوصا زمانی که استرس 
بیش از حد باالیی دارند. اگر عادت به 

1. سعی کنید که 
هنگام خواب ، سر خود را 
باالتر از بدنتان نگه دارید:

بدین منظور باید از یک بالشت نسبتا 
ضخیم یا چند عدد بالشت استفاده 
کنید. این کار باعث می شود که فشاری 
به جریان خون در سر و دهان شما وارد 
نشود. باال نگه داشتن سر همچنین به 
تسکین درد و بهبود گردش خون و 
کاهش ورم و التهاب کمک خواهد کرد.

را رعایت  روتین بهداشت دهانی   .2
کنید: دهان شما باید عاری از هرگونه 
آلودگی باشد که باعث درد شود. پس 
قبل از خواب ، حتما مسواک بزنید و 
آن را دو دقیه طول دهید و سپس از 
فلوراید و نخ دندان استفاده کنید. این 

کار باعث می شود که هرگونه بقای غذا 
از الی دندان شما بیرون بیاید و درد 

از بین برود.
3. مقداری روغن زیتون را به محل 
درد بزنید: این روش اثرگذار است و 

درد و ناراحتی را از بین می برد.
4. زمانی که لثه های شما درگیر شده 
و درد می گیرد ، دهان خود را با آب 
نمک بشویید: این کار باعث می شود 
که دهانتان عاری از هرگونه آلودگی ، 

زخم و عفونت شود.
۵. برای مدیریت درد در کوتاه مدت 
می توانید از داروهای مسکن استفاده 
کنید که التهاب و درد دندانی را از 
 ، دارید  اگر شک  البته  می برد:  بین 
با پزشک  از مسکن  از استفاده  قبل 

مشورت کنید.
۶. اگر ورم را در لثه یا صورت خود 
مشاهده کردید ، می توانید با یک عدد 
یخ یا کمپرس سرد ، التهاب را از بین 

ببرید و محل درد را آرام کنید.
اگرچه که تمام راهکارهای باال فقط 
در کوتاه مدت درد را از بین می برد و 
برای از بین بردن دائمی درد، باید به 

دندان پزشک مراجعه کنید.

دندان قروچه دارید ، پس شب یا صبح ها 
منتظر سوزش فک یا دندان درد باشید. 
اگرچه که با وجود عفونت یا پوسیدگی 
، درد بر اثر دندان قروچه بدتر می شود.
3. پایین بودن سر هنگام دراز کشیدن 
در شب می تواند جریان خون به سر را 
افزایش دهد و احساس دندان درد را 

ایجاد کند.
رایج ترین  از  یکی  نیز  پوسیدگی   .4
علت های دندان در در شب است. این 
پوسیدگی ممکن است حفره دندانی شما 
را سوراخ کند و حساسیت آن را به گرما 

و سرما باال ببرد.
۵. ترک دندانی نیز عاملی برای دندان 

درد در شب می باشد.
به  می تواند  نیز  سینوسی  عفونت   .۶
و  کند  وارد  فشار  باال  فک  دندان های 
دندان درد و فک درد را نیز ایجاد کند.

رایج ترین  از  یکی  نیز  پولپیتیس   .7
انواع دردهاست که یک عفونت جدی 
است و باعث التهاب ، ورم و فشار و درد 

خواهد شد.

8. گاهی اوقات نیز ممکن است که در 
طول روز آنقدر سرتان شلوغ باشد که 
اصال متوجه دندان درد خود نشوید. در 
چنین حالتی فکر می کنید که دندان 
ایجاد  دهانتان  در  شب ها  فقط  درد 
می شود. پس شب ها نیز باید سر خودتان 
را گرم کنید تا هرچه زودتر به پزشک 

مراجعه کرده و علت را بفهمید.
ها مخصوصا  غذایی که شب  مواد   .۹
آخر وقت می خورید ، می تواند عاملی 
باشد.  شب  در  شما  درد  دندان  برای 
نوشیدنی های خنک ، اسیدی ، داغ یا با 
قند باال در شب باعث سوزش و حساسیت 
مخصوصا  می شود؛  شما  دندان  باالی 
پوسیدگی   ، لثه  بیماری های  به  اگر 
دندان یا مشکالت دیگری مبتال باشید.

درمان های خانگی برای دندان درد 
شبانه

بیدار  درد  دندان  فرط  از  شب ها  اگر 
این  جز  ندارید  چاره ای  هیچ   ، شدید 
که از درمان های خانگی استفاده کنید 
و خودتان را آرام کنید. به همین دلیل 
در این قسمت راهکارهای خانگی برای 
مقابله با دندان درد را در شب به شما 

معرفی می کنیم.
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7 عالمت رشد مجدد موهای ریختهچرا دندان درد شب ها به سراغ مان می آید؟
ماساژ پوسِت سر؛ جریان خون را در 
آن افزایش می دهد و باعث می  شود 
شود.  انجام  سریع تر  موها  رشد  که 
استفاده از روغن کرچک و ماساژ آن 
روی پوست سر، عاملی برای رشد موها 

خواهد بود.
کوتاهی انتهای مو

شما می توانید با کوتاه کردن انتهای 
مو رشد آن را دوباره افزایش دهید و 
از موخوره جلوگیری کنید و مهم تر از 
همه این که موهایتان تحریک می شود 

تا بهتر رشد کند.
افزایش ویتامین مو

موهایتان  رشد  می خواهید  اگر 
مکمل ها  از  باید  کند،  پیدا  افزایش 
مو  رشد  مخصوص  ویتامین های  و 
استفاده کنید. مکمل هایی مثل بیوتین 
و ویتامین e بسیار کمک کننده هستند.
کاهش استفاده از ابزار حالت دهنده

این ابزار ها می  توانند در حد زیادی 
باعث ریزش موهایتان شوند. تا جایی 
که می توانید از آن استفاده کنید، زیرا 

باعث  آن ها  از  حاصل  داغی  و  گرما 
شکنندگی موهای تان می شود.

شستن مو با آب سرد
شستن مو با آب سرد باعث می  شود 
که کوتیکول های مو بسته شوند و 
فولیکول ها قوی تر شوند و در نتیجه 
گرما و رطوبت خیلی زیاد به آن ها 

آسیب وارد نمی کند.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1812
 جمعه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

مردان  شاخص

خیال تو دل ما را شکوفه باران کرد
نمیرد آن که به هر لحظه یاد یاران کرد

نسیم زلف تو در باغ خاطرم پیچید
دل خزان زده ام را پر از بهاران کرد
چراغ خانه ي آن دلفروز روشن باد

که ظلمت شب ما را ستاره باران کرد
دو چشم مست تو نازم به لحظه هاي نگاه

که هر چه کرد به ما ناز آن خماران کرد
من از نگاه تو مستم بگو که ساقي بزم
چه باده بود که در چشم نازداران کرد
به گیسوان بلندت طالي صبح چکید
ببین که زلف تو هم کار آبشاران کرد

دو چشم من که شبي از فراق خواب نداشت
به یاد الله ي رویت هواي باران کرد

نصراهلل مدقالچی
)1333-تبریز(

نصراهلل مدقالچی دوبلور ایرانی است. 
گویندگان  دیرپاترین  از  مدقالچی 
نقش های مکمل در تاریخ دوبله است 
که به جای چهره های برجسته ای از 
گابن،  ژان  نظیر  جهان  سینمای 
نیز  هاپکینز  آنتونی  َهکَمن،  جین 
از  شده است.  شناخته  به خوبی 
به  می توان  وی  شاخص  کارهای 
گویندگی به جای مایکل آنسارا در 
محمد  فیلم  در  »ابوسفیان«  نفش 
یاد  به  رسول اهلل و همچنین دکلمه 
ماندنی آنشرلی اشاره کرد. در پایان 
دبیرستان از طریق دایی خود با بیژن 
علی  آقای  بزرگ  پسر  علی محمدی 
محمدی منش و بهروز علی محمدی 
دوبالژ  مدیر  که  کوچکش  پسر  هم 

بودند آشنا شد.
برخی از آثار نصراهلل مدقالچی:

به جای راوی در فیلم عیسی مسیح 
)انجیل لوقا(

به جای ایالی واالک )زشت( در فیلم 
خوب بد زشت

به جای آنتونی هاپکینز در فیلم های 
و  بره ها  سکوت  و  زورو  نقاب 

افسانه های پائیزی
سرپرست گویندگان و دکلمه آغازین 

انیمیشن آنه شرلی
به جای جین هاکمن در فیلم نابخشوده
فیلم های  در  راش  جفری  جای  به 

دزدان دریایی کارائیب
به جای کاپیتان هادوک در فیلم ها و 

سریال های ماجراهای تن تن
به جای وی در فیلم وی مثل وندتا

تحت تعقیب )فیلم ۱۹۹۷(  جنرال 
آدام وودوارد )جان ویت(

بجای ابوسفیان در فیلم محمد رسول اهلل
بجای احمد معینی در فیلم جوجه فکلی مهدی سهیلی
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افزایش بیش از حد ضربان 
قلب حین ورزش

همه ما با روند تنفس، افزایش ضربان قلب و خشک شدن 
دهان در حین انجام تمرینات ورزشی آشنا هستیم اما بعد از 

اتمام تمرین ، کمی طول می  کشد تا بدن ما به حالت عادی خود 
بازگردد. معموال بعد از چند دقیقه استراحت، روند تنفس مان به حالت 

طبیعی خود باز می گردد و ضربان قلبمان کاهش پیدا می  کند اما شاید در 
جریان همین افزایش و کاهش اختاللی وجود داشته باشد که شما را به وجود 

مشکلی جدی هوشیار کند.وقتی شروع به انجام تمرینات ورزشی می  کنیم ، به 
میزان بیشتری تنفس خواهیم کرد زیرا بدن ما به یک منبع عظیم اکسیژن نیازمند 
است و عالوه بر این ، عضالت ما برای انجام تمرینات ورزشی نیازمند حجم بیشتری از 
انرژی هستند و به همین منظور، قلب سریع تر پمپاژ می  کند تا خون و اکسیژن کافی 
برای قسمت های مختلف بدن تامین شود و همچنین فشار سیستولیک برای رسیدن 
خون کافی به دست و پا ها در حین دوییدن افزایش پیدا می کند.که این امر به معنی 
افزایش میزان ضربان قلب می  باشد.مهم نیست که تمرینات ورزشی که انجام می  دهید 
تا چه حد سنگین هستند اما باید به این نکته توجه کنید که افزایش بیش از حد 
ضربان قلب، می  تواند بسیار خطرناک باشد و البته میزان حداکثر ضربان قلب 
مجاز در افراد مختلف، متفاوت است.سن، اساسی ترین شاخص برای محاسبه 

حداکثر میزان مجاز ضربان قلب است و تنها کاری که نیاز است انجام 
دهید این است که سن خود را از عدد ۲۲۰ کسر کنید تا حداکثر 

میزان مجاز ضربان قلب خود را بیابید. برای مثال برای یک 
فرد 4۰ ساله، حداکثر میزان مجاز ضربان قلب ۱۸۰ 

است و باالتر از آن یک تهدید جدی برای 
می  شود. محسوب  حال او  به  تا  آیا 

چند  که  متوجه شده اید 
استفاده  خود  دستان  از  روز  در  بار 
می کنید ؟ درست است که پی گیری 
مسیر تقریباً غیرممکن است اما بدون 
دست ، زندگی قطعاً یک توقف ناگهانی 
خواهد داشت. با وجود این که بسیار 
مفید است اما اغلب ما به درستی از 

دست هایمان مراقبت نمی کنیم.
اگر نمی خواهید از سختی ، تورم و یا درد 
در دستانتان رنج ببرید ، روزانه دستان 
خود را تمرین دهید . تمرین های بسیاری 
وجود دارند که تحرک دست را بهبود 
می بخشند و آن ها را قوی نگه می دارند. 
1۰ تمرین ورزشی ساده برای بهبود 

تحرک دست و تقویت انگشتان 

را  دست هایتان   : کردن  مشت   .1
که  کنید  باز  سپس  و  کنید  مشت 
انگشتان  برای  این یک تمرین خوب 
شماست. دست خود را صاف نگه دارید 
مشت  آهستگی  به  را  انگشتان تان  و 
کنید و انگشت شست خود را در خارج 
از دستتان قرار دهید و آرام باشید و 
از سخت فشردن دست تان خودداری 
آرامی  به  را  خود  مشت  بعد  و  کنید 
باز کنید تا انگشت هایتان دوباره صاف 
هر دست  با  بار  را ۱۰  کار  شوند.این 

تمرین کنید.
2. کشش پنجه ای : این تمرین کششی 
آسان به حفظ عملکرد تاندون ها کمک 
می کند و به نوبه خود به حرکت دادن 
طیف  در  انگشت  مفاصل های  همه 
وسیعی کمک می کند.دست را جلویتان 
نگه دارید و بدانید که کف دست باید 
رو به روی خودتان باشد و آهسته نوک 
انگشتان خود را خم کنید تا به پایه هر 
کدام از انگشتان برسند و دستتان باید 
مثل چنگال به نظر برسد و این موقعیت 
و  دارید  نگه  ثانیه  تا 6۰  برای 3۰  را 
سپس باز کنید.۱۰ بار با هر دست این 

تمرین را تکرار کنید. 

دست خود را به یکباره بلند کرده و 
سپس آن ها را پایین بیاورید. 

۶. خم کردن انگشت : این تمرین 
انگشت  بلند مدت  تمرین  به  شبیه 
انجام  باید  که  کاری  تنها  و  است 
دهید این است که انگشتان خود را 
به سمت داخل خم کنید و سپس باز 
کنید.دست خود را کامل باز کنید و 
انگشت شست را به آرامی به داخل 
کف دستتان خم کنید و این موقعیت 
و  دارید  نگه  ثانیه  برای حدود ۵  را 
صاف  را  تان  انگشت شست  سپس 
کنید و همین کار را با تمام انگشت 
دست راست خود انجام دهید و سپس 
کنید.این  تکرار  خود  دست چپ  با 
تمرین را ۱۰ تا ۱۲ بار با هر دست 

تکرار کنید.
7. کشش انگشت : این یک تمرین 
کششی ساده برای انگشتان شماست 
دست  انگشتان  درد  تسکین  به  که 
کمک می کند.دست خود را روی یک 
میز قرار دهید و بعد انگشتان خود را 
به آرامی صاف کنید و در مقابل میز 
قرار دهید و بعد به مدت 3۰ تا 6۰ 
ثانیه صبر کنید و سپس آزاد کنید.

دست  هر  با  بار   ۱۰ را  تمرین  این 
تکرار کنید. 

8. فشردن توپ تنیس : این یک 
تمرین تقویت کننده بسیار آسان است 
که به مفاصل انگشتان و همچنین مچ 
دست شما کمک می کند.به مدت ۵ 
ثانیه یک توپ تنیس نرم را فشار دهید 
و سپس دست خود را آزاد کنید و این 
کار را ۱۵ تا ۲۰ بار با هر دست تکرار 
کنید.این تمرین را ۲ یا 3 بار در روز 

انجام دهید.
 : شست  انگشت  کردن  خم   .۹
انگشت شست قوی برای گرفتن های 
محکم و قوی مهم است . برای تقویت 
این انگشت و افزایش محدوده حرکت 
در آن ها، این تمرین را امتحان کنید.

خودتان  روبروی  را  تان  دست چپ 
نگه دارید و مچ دست را صاف کنید 
و بعد انگشت شست تان را تا جایی 
به سمت کف دست  توانید  که می 
تان بکشید و این موقعیت را برای ۵ 
ثانیه نگه دارید و سپس انگشت شست 
خود را به موقعیت آغازین بر گردانید 
و. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید و حاال 
به  را  شستش  انگشت  کنید  سعی 
تمام انگشتان خود برسانید.در صورت 
امکان 4 بار این تمرین را انجام دهید 
و کل این مراحل را با دست دیگرتان 

هم تکرار کنید.
1۰. نیشگون تقویتی : این تمرین 
را  و شست  انگشتان  های  ماهیچه 
تقویت می کند و هم چنین حرکت 
انگشتان شما را افزایش می دهد.یک 
توپ نرم را در یکی از دست هایتان 
نگاه دارید و یک قسمت از این توپ 
نرم را با نوک انگشتان و انگشت شست 
تان نیشگون بگیرید و این فشار را برای 
3۰ تا 6۰ ثانیه نگه دارید.. این کار را 
۱۰ تا ۱۵ بار انجام دهید و سپس را 

با دست دیگر تکرار کنید.

3. یک “O” بسازید : این یک تمرین 
ساده دیگر برای مفاصل انگشتتان است 
تا درست کار کنند . شما می توانید این 
تمرین را هر زمان که دست هایتان درد 
داشت و یا خشک و سفت شده بودند 
انجام دهید.با دست راست شروع کنید 
و مستقیم به باال اشاره کنید و آهسته 
انگشت سبابه خود را به سمت داخل 
خم کنید تا انگشت شست تان را لمس 
کند و “O” را شکل دهید و این وضعیت 
را برای 3۰ ثانیه نگه دارید و سپس با 
انگشت میانی و حلقه و کوچک امتحان 
کنید و دوباره همه انگشتان را صاف 
کنید.این تمرین را ۱۰ بار با هر دست 

تکرار کنید. 
4. راه رفتن انگشتان : این تمرین برای 
کسانی که از التهاب مفاصل روماتیسمی 
رنج می برند و نمی توانند بدون احساس 
درد شدید انگشتان خود را تکان دهند 
، بسیار مفید است.. یک دست را روی 
یک میز قرار دهید و کف دست باید رو به 
پایین باشد و آهسته انگشت اشاره را بلند 

کنید و سعی کنید آن را به سمت انگشت 
شست حرکت دهید و آن را همان جا 
قرار دهید و سپس ، انگشت میانی را 
بلند کنید و آن را به سمت انگشت اشاره 
حلقه  انگشت  و سپس  دهید  حرکت 
را بلند کنید و آن را به طرف انگشت 
میانی حرکت دهید و در نهایت انگشت 
کوچک را بلند کنید و آن را به سمت 
انگشت حلقه حرکت دهید .۲ یا 3 بار 
با هر دست این تمرین را تکرار کنید.

تمرین  این  انگشت:  بردن  باال   .۵
به افزایش محدوده حرکت و انعطاف 
پذیری انگشتان دست شما کمک می 
کند و هم چنین مفاصل انگشتان تان 
را نیز قوی می کند.دست راست خود را 
روی یک میز قرار دهید و کف دست تان 
رو به پایین باشد و بعد انگشت شست 
را آهسته از روی میز بلند کنید و این 
موقعیت را برای حدود ۵ ثانیه حفظ 

کنید و سپس آن را پایین بیاورید.
با تمام انگشت دست  همین کار را 
راست خود انجام دهید و سپس برای 
دست چپ خود تکرار کنید.این تمرین 
را ۱۰ تا ۱۲ بار با هر دست تکرار کنید.

انگشتان  تمام  توانید  می  همچنین 

در  گرفتن  قرار  و  دخانیات  مصرف 
معرض دود، یکی از اصلی ترین عوامل 
مرگ و میر در جهان است. سیگار 
روی  بر  مدت  طوالنی  در  کشیدن 
دستگاه ها و اندام های مهم و حیاتی 
بدن اثر گذاشته و نه تنها بر سالمت 
مصرف کننده تاثیر دارد بلکه سالمت 
اطرافیان را نیز تحت الشعاع قرار می 
است  بهتر  خاطر  همین  به  دهد، 
هرچه زودتر به فکر سالمت خود و 
خانواده تان باشید و ترک سیگار در 
برای  دهید.  قرار  کارهایتان  اولویت 
روش های  دخانیات  و  سیگار  ترک 
مختلفی وجود دارد که در این مطلب 
برای ترک  از روش های مؤثر  برخی 

سیگار را آورده ایم.
گام های اصولی برای موفقیت در 

ترک سیگار
برای ترک سیگار باید قدم ها و نکاتی 
را رعایت کنید تا بتوانید این مسیر را 
با تمام دشواری ها پشت سر بگذارید 

و به موفقیت برسید.
برنامه ریزی برای ترک سیگار

سیگار  که  گرفته اید  تصمیم  اگر 
کشیدن را متوقف کنید، تاریخ ترک 
را تعیین کنید و آماده باشید تا در آن 
روز سیگار نکشید. روزی که تعیین 
می کنید، نه خیلی دور باشد تا شما 
را دلسرد نماید و نه به قدری نزدیک 
باشد که نتوانید ذهن خود را برای این 
تصمیم آماده کنید.می توانید از اکنون 
تا روزی که قصد ترک سیگار را دارید، 
مصرف سیگار خود را به آرامی کاهش 
دهید یا می توانید به یکباره سیگار را 
ترک کنید، انتخاب هر روش بستگی 

به خود شما دارد.
همراه کردن خانواده

برای ترک سیگار حمایت دوستان و 
خانواده اهمیت فراوانی دارد پس در 
دوستان،  به  خود  ترک  تاریخ  مورد 
یک  بگویید.  همکاران  و  خانواده 
خانواده  عضو  یک  مانند  پشتیبان، 
که با موفقیت سیگار را کنار گذاشته 

تعیین کنید.
تقویت اراده

هدف خود از ترک سیگار را بدانید و به 
آن پایبند و وفادار باشید. شما تقریبا 
به طور قطع، چندین بار در طول روز 
احساس نیاز خود را به سیگار حس 
انقدر  گذراست.  این  اما  کنید،  می 
معطل کنید تا وسوسه سیگار از بین 
برود؛ تقاضای درونی سیگار اغلب به 
سراغ شما می آید و 3 تا ۵ دقیقه ادامه 
می یابد. حتما از روزی که برای ترک 
در نظر گرفته اید، دیگر سیگار نکشید 

و همه سیگارها را دور بریزید.
شرکت در گروه ترک سیگار

در یک گروه ترک سیگار یا پیگیری 
پس  کنید.  شرکت  خودیاری،  طرح 
اگر قصد دارید مصرف سیگار را ترک 
کنید، از هم اکنون برنامه ریزی کنید 

و در این گروه ها ثبت نام کنید.
اجتناب از معاشرت با افراد سیگاری

روزها نخست ترک سیگار برای اینکه 
دوباره وسوسه سیگار کشیدن به سراغ 

و بوپروپیون برای 
افرادی که تمایل به ترک 

کنند.  می  استفاده  دارند،  سیگار 
گیرنده  از  جلوگیری  با  وارنیکلین 
های نیکوتین در مغز، هوس و اثرات 
دهد.  می  کاهش  را  نیکوتین  ترک 
داروی بوپروپیون مشابه وارنیکلین، 
کمبود دوپامین مرتبط با اثرات ترک 
نیکوتین و سیگار را کاهش می دهد.

حمایت رفتاری
حمایت رفتاری که شامل اطالعات 
کتبی و مشاوره های فردی، گروهی 
و آنالین است، به شما در ترک سیگار 
کمک می کند. همانطور که عالئم 
ترک،  زمان  طول  در  شما  جسمی 
عواطف  بنابراین  یابد،  می  بهبود 

احساسی شما نیز بهتر خواهد شد.
درمان های جایگزین سیگار

جایگزین  های  درمان  افراد  بعضی 
برای  خود  به  کمک  برای  مفیدی، 
ترک سیگار را می یابند. برخی از روش 
های جایگزین کمک به جلوگیری از 
از:فیلترها،  عبارتند  کشیدن  سیگار 
تنباکو  نوار  سیگار،  بازدارنده های 
نوشیدنی  نیکوتین،  چسب های  و 
و  آبنبات چوبی،  نیکوتین دار،   های 
مرطوب کننده های لب، هیپنوتیزم، 
طب سوزنی، درمان مغناطیسی، لیزر 
سرد، گیاهان و مکمل ها، یوگا، ذهن 

و مراقبه.
ترک  برای  سنتی  طب  نسخه های 
غذایی  مواد  برخی  سیگار:مصرف 
برای ترک سیگار مؤثر است در زیر 
بهترین توصیه های خوراکی را برای 
ترک سیگار آورده ایم:جو، نوشیدن 
آب، فلفل قرمز، زنجبیل، ُگل لوبیلیا، 
مصرف  تربچه،  ها،  ویتامین  مولتی 
تربچه،  شربت شیرین بیان، عصاره 
جینسینگ،  انگور،  آب  انگور،  دانه 
سنبل  مصری(،  معطر  )گیاه  زوفا 

الطیب، عسل.

شما نیاید، از معاشرت با افراد سیگاری 
اجتناب و از شرایطی که شما تمایل به 
سیگار کشیدن پیدا می کنید، دوری 
نمایید. از دوستان و افراد خانواده که 
جلوی شما سیگار می کشند، بخواهید 

که در اطراف شما سیگار نکشند.
تنفس عمیق

اگر وسوسه سیگار کشیدن به سراغتان 
را  آن  و  نموده  عمیق  تنفس  آمد، 
شمارش کنید؛ سه بار از طریق بینی 
خود به تنهایی نفس بکشید و از دهان 
هم سه مرتبه نفس بکشید. ریه های 

خود را پر از هوای تازه تجسم کنید.
تغییر سبک زندگی

به خوردن مواد غذایی سالم و نوشیدن 
آب روی آورید. آب را کم کم و مدام 
بنوشید تا طلب سیگار را از بین ببرید. 
از جایگزین های خوراکی، مانند؛ آب 
نبات های سخت، آدامس بدون قند، 
از  استفاده کنید.  و...  تکه های هویج 

نوشیدن الکل یا اجتناب کنید.
ورزش

کاری انجام دهید تا ذهن خودتان را از این 
موضوع منحرف کنید. به پیاده روی بروید، 
پیاده روی می تواند به شما کمک کند تا 
خواست خود را به سمت روشنی ببرید.

NRT استفاده از
اداره غذا و داروی آمریکا )FDA(، پنج 

نوع NRT را تایید کرده است:
چسب های پوستی

)فقط  بینی  اسپری  دارویی،  آدامس، 
نسخه(، استنشاقی )فقط نسخه(

NRT ها برای از بین بردن و پاکسازی 
طراحی  شما  بدن  در  سیگار  عوارض 
شده و شما را با یک دوز کنترل شده 
می  پس  کند  می  تامین  نیکوتین  از 
تواند باعث کاهش میل و عالئم ترک 
با  سیگار،  ترک  به  تصمیم  اگر  شود. 
استفاده از NRT دارید، دوز خود را 
با متخصص مراقبت های بهداشتی در 
نظر بگیرید و اگر در هنگام استفاده از 
این محصوالت، دچار سرگیجه، ضعف، 
تهوع، استفراغ، ضربان قلب سریع یا غیر 
عادی، مشکالت دهان و یا تورم پوستی 

شدید، با پزشک خود تماس بگیرید.
استفاده از داروهای غیر نیکوتین

وارنیکلین  داروی  از  پزشکان  معموال 

بهترین ورزش برای تقویت انگشتان دستروش های مؤثر برای ترک سیگار

Pexels Pexels



صفحه Page 10 - 1۰ - شماره 1812 
جمعه ۱ تا ۷  بهمن ماه۱4۰۰خورشیدی

بشری  حقوق  =حساب 
»1۵۰۰ تصویر« در توئیتر از 
 1۹ جوان  یک  کشته شدن 
ساله به اسم امین دلفی خبر 
داد که در جریان تیراندازی 
نیروهای امنیتی در یک مراسم 
شهرستان  در  سوگواری 
استان  در  واقع  شوشتر 
است. داده  روی  خوزستان 

محلی  بع  منا خی  بر =
نوشته اند، یک جوان 27 ساله 
تیراندازی  اثر  بر  نیز  دیگر 
در  و  شده  زخمی  مأموران 
و  شده  بستری  بیمارستان 

حال مساعدی ندارد.
 ۱۵۰۰« بشری  حقوق  حساب 
تصویر« از کشته شدن یک جوان ۱۹ 
ساله بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی 

در شوشتر خوزستان خبر داد که در 
یک مراسم سوگواری رخ داده است.

حساب حقوق بشری »۱۵۰۰ تصویر« 
در توئیتر از کشته شدن یک جوان ۱۹ 
ساله به اسم امین دلفی خبر داد که 
در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی 
در یک مراسم سوگواری در شهرستان 
شوشتر واقع در استان خوزستان روی 
داده است.بر اساس این خبر، نیروهای 
امنیتی به این مراسم خاکسپاری حمله 
طرف  به  قبلی  هشدار  بدون  و  کرده 
کرده اند  تیراندازی  موتورسیکلت  یک 
این  این جوان ۱۹ ساله در جریان  و 

تیراندازی جان باخته است.
یک  نوشته اند،  محلی  منابع  برخی 
جوان ۲۷ ساله دیگر نیز بر اثر تیراندازی 
مأموران زخمی شده و در بیمارستان 

بستری شده و حال مساعدی ندارد.
گفته می شود این حمله باعث شوکه 
شدن عزاداران در این مراسم سوگواری 
این  از  دیگری  جزئیات  است.  شده 
تیراندازی و علت حمله مأموران امنیتی 
به آن تا لحظه تنظیم این خبر منتشر 

نشده است.

یک جوان 1۹ 
ساله در حمله 

نیروهای امنیتی 
به یک مراسم 
عزاداری کشته 

شد

نامه به مدیر اجرایی کشتی ایاالت متحده:  

برگزاری بازی ها را به لغو قوانین ضدزن و تبعیض آمیز رژیم 
اسالمی ایران و آزادی برادران افکاری مشروط کنید!

که  یم  متحیر ما  «  =
آمریکا  کشتی  فدراسیون 
تیم  ند  ا می تو نه  چگو
رژیم  جنسیتی  آپارتاید- 
برخالف  را  ایران  اسالمی 
خود  مقررات  و  آئین نامه ها 
به مسابقات دوستانه دعوت 

کند!«
برای  جهانی  »کارزار  فعالین 
دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- 
عقیدتی در ایران« نامه ای به ریچ بندر 
متحده  ایاالت  کشتی  اجرایی  مدیر 
دوستانه  مسابقات  درباره  آمریکا 
و  امریکا  ملی  تیم های  بین  کشتی 
درخواست  آن  در  و  نوشته اند  ایران 
کرده اند تا این فدراسیون در اعتراض 
به قوانین ضدزن و تبعیض آمیز رژیم 
و  افکاری  نوید  قتل  ایران،  اسالمی 
افکاری  وحید  برادرانش  دستگیری 
این  برگزاری  افکاری،  حبیب  و 
قوانین  لغو  به  مشروط  را  بازی ها 
اسالمی  رژیم  تبعیض آمیز  و  ضدزن 
افکاری  برادران  آزادی  و  ایران 
هشتگ های  با  کمپین  این  کند. 
و   #NoIranUSWrestling
در   #FreeAfkariBrothers
شبکه های اجتماعی برای جلب افکار 

عمومی تالش می کند.
برای  جهانی  »کارزار  نامه ی  متن 
دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- 
عقیدتی در ایران« به شرح زیر است.

به فدراسیون کشتی امریکا؛
شما  که  است  رسیده  ما  اطالع  به 
برای  را  ایران  کشتی  فدراسیون 
در  تگزاس  آرلینگتون  به  مسابقه ای 
۲3 بهمن ۱4۰۰ )۱۲ فوریه ۲۰۲۲(  
که  می شویم  یادآور  کرده اید.  دعوت 
کشتی گیران  از  یکی  افکاری  نوید 
حبیب   و  وحید  برادرانش  و  ایرانی 
تظاهرات های  و   اعتراضات  از  پس 
در  بنزین  گرانی  علیه  سراسری 
شرکت  اتهامات  به   ،۲۰۱۸ نوامبر 
به  توهین  در تظاهرات، شعارنویسی، 
اتهام ساختگی قتل دستگیر  و  رهبر 
شده و تحت شکنجه قرار گرفتند. در 
افکاری  به شکنجه ها، وحید  اعتراض 
با نوشتن متنی اعالم اعتصاب غذا با 
خواسته رسیدگی قضایی عادالنه کرد 
و پس از ادامه شکنجه ها دو بار اقدام 
عمل  با  یکبار  که  کرد  خودکشی  به 
جراحی و یکبار با احیای قلبی نجات 

یافت.

 پس از آن دادگاه انقالب نوید را به 
اعدام و دو سال حبس و وحید را به 
۲۷ سال حبس و حبیب را به ۸ سال 
نوید  همچنین  کرد.  محکوم  حبس 
اعتراف  به  مجبور  شکنجه  زیر  در 
دیگری  اعدام  حکم  و  شد  قتل  به 
و  وحید  وی  برادران  کرد.  دریافت 
به 33 و ۱۵ سال  ترتیب  به  حبیب 
تایید  علیرغم  شدند.  محکوم  زندان 
شکستگی  و  نوید  دست  شکستگی 
پزشکی  توسط  حبیب  پای  و  دست 
شهادت  و  اسالمی  جمهوری  قانونی 
دیده  را  نوید  شکنجه  که  شاهدی 
قضاییه  قوه  به  آنها  شکایت  و  بود 
اعتراف  این  اینکه  بر  مبنی  ایران 
است،  شده  گرفته  شکنجه  تحت 
تحقیقات  ادامه  از  ایرانی  مقامات 
سراسر  در  مردم  کردند.  خودداری 
افکاری  نوید  عفو  خواستار  جهان 
رئیس  باخ  توماس  جمله  از  شدند 
دونالد  و  المپیک  بین المللی  کمیته 
نوید  آمریکا.  جمهور  رئیس   ترامپ 
سپتامبر   ۱۲ در  غیرمنتظره  بطور 
۲۰۲۰ به دار آویخته شد و برادرانش 
در حال  و  منتقل شدند  انفرادی  به 
شرایط  در  است  روز   ۵۰۰ حاضر 
وحشتناک انفرادی در زندان هستند 
حق  حتی  مدت  این  تمام  در  و 
تماس تلفنی با خانواده خود ندارند. 
متحده  ایاالت   ،۲۰۲۰ سپتامبر  در 
چندین مقام و نهاد ایرانی را به اتهام 
شامل  که  بشر  حقوق  فاحش  نقض 
پرونده اعدام نوید افکاری نیز می شد، 

در لیست سیاه تحریم قرار داد.
کشتی  فدراسیون  که  متحیریم  ما 
آمریکا چگونه می تواند تیم آپارتاید- 
را  ایران  اسالمی  رژیم  جنسیتی 
خود  مقررات  و  آئین نامه ها  برخالف 
به مسابقات دوستانه دعوت کند! در 

43 سال گذشته نه تنها زنان ایرانی از 
حق ورود به استادیوم های ورزشی و 
تماشای بازی ها محروم بوده اند، بلکه 
بین المللی  مسابقات  در  شرکت  از 
جمله  از  ورزشی  رشته  چندین  در 
در  محروم شده اند. حتی  نیز  کشتی 
ورزش هایی که زنان می توانند در آن 
شرکت کنند، آنان مجبور به استفاده 
از حجاب اجباری می شوند که حقوق 
انسانی آنها در انتخاب لباس را نادیده 
می گیرد و در مقایسه با سایر تیم های 
دارای پوشش مناسب، زنان ایرانی را 
قرار  ضعیف تری  رقابتی  موقعیت  در 

می دهد.
به  را  تیمی  شما  اینکه  عجیب تر 
کرده اید  دعوت  دوستانه  بازی های 
در  دبیر  علیرضا  آقای  آن  رئیس  که 
ایران شعار  تلویزیونی در  مصاحبه ای 
»مرگ بر امریکا« داده و بینندگان را 
با  را  این شعار  تا  تشویق کرده است 
یعنی  ببخشند.  تحقق  حرکت عملی 
عمال  ایران  کشتی  فدراسیون  رئیس 
و  کرده  تهدید  را  آن  مردم  و  امریکا 
انداخته  به خطر  را  آنان  ملی  امنیت 

است.
بشر  »حقوق  از  نمایندگی  به  لذا 
اعضای آن در سراسر  و  ایران«  برای 
جهان، از شما می خواهیم در اعتراض 
به قوانین ضدزن و تبعیض آمیز رژیم 
و  افکاری  نوید  قتل  ایران،  اسالمی 
افکاری و  برادرانش وحید  دستگیری 
بازی ها  این  برگزاری  افکاری،  حبیب 
و  ضدزن  قوانین  لغو  به  مشروط  را 
و  ایران  اسالمی  رژیم  تبعیض آمیز 

آزادی برادران افکاری کنید.
و  دادخواهی  برای  جهانی  کارزار 
در  سیاسی-عقیدتی  زندانیان  آزادی 

ایران
ژانویه ۲۰۲۲

نرگس
 محمدی در 

زندان
 قرچک ورامین 
محبوس شده 

است
وضعیت  از  آگاه  =منابع 
نرگس محمدی فعال حقوق 
کانون  رییس  نایب  و  بشر 
ز  ا بشر  حقوق  فعان  مدا
به  اوین  زندان  از  او  انتقال 
خبر  ورامین  قرچک  زندان 

می دهند.
=محمدی پس از دستگیری 
در تاریخ 2۵ آذرماه، به مدت 
اوین   2۰۹ بند  در  ماه  دو 
وزارت اطالعات زندانی شد 
در  گزارش ها،  اساس  بر  و 
این مدت تحت بازجویی قرار 

می گرفت.
بشر  حقوق  فعال  محمدی  نرگس 
پس از دو ماه نگهداری در بند وزارت 
زندان  به  اوین،  زندان  در  اطالعات 

قرچک ورامین منتقل شده است.
نرگس  وضعیت  از  آگاه  منابع 
نایب  و  بشر  حقوق  فعال  محمدی 
بشر  حقوق  مدافعان  کانون  رییس 
زندان  به  اوین  زندان  از  او  انتقال  از 

قرچک ورامین خبر می دهند.
محمدی پس از دستگیری در تاریخ 
بند  در  ماه  دو  مدت  به  آذرماه،   ۲۵
۲۰۹ اوین وزارت اطالعات زندانی بود 
و بنا بر گزارش ها، در این مدت تحت 

بازجویی قرار می گرفت.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی 
سالن  به  وی  انتقال  تأیید  ضمن 
نوشت:  ورامین،  قرچک  زندان   ۸
نرگس  تبعید  آزادی،  از  انتقام  »باز 
و  بی امکانات  زندان  به  )محمدی( 
بسته قرچک، انتقام دیگری از آزادی 

است.«
آنگونه که این فعال سیاسی ساکن 
همسرش  گفته،  »هرانا«  به  پاریس 

هنوز با خانواده تماس نگرفته است.
در  آبان ماه   ۲۵ محمدی  نرگس 
از  کتابدار  ابراهیم  یادبود  مراسم 
 ،۹۸ آبان  اعتراضات  کشته شدگان 
مدت ها  از  پس  و  شد  بازداشت 
بی اطالعی، مشخص شد که در زندان 

اوین محبوس است.
نرگس  همسر  گفته های  طبق 
تحت  آذرماه  سوم  تا  او  محمدی، 
بازجویی مأموران اطالعات بوده و اتهام 
جدید »جاسوسی برای عربستان« نیز 
معرفی  دلیل  به  محمدی  نرگس  به 
جهت نامزدی جایزه صلح نوبل به وی 

وارد شده است.
جانباختگان  مراسم   در  شرکت 
برای  شمع  کردن  روشن   ،۹۸ آبان 
اوکراینی،  هواپیمای  کشته شدگان 
سفید«،  »شکنجه  کتاب  انتشار 
زن،  زندانیان  به  تعرض  اخبار  نشر 
ترانه »از خون جوانان وطن  خواندن 
الله دمیده« برای کشته شدگان آبان، 
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر 
و عدم تمکین به رای دادگاه از اتهام 
دیگری است که به این فعال حقوق 

بشر وارد شده است.
از  پس  پارسال  مهرماه  محمدی 
بیش از پنج سال حبس از زندان آزاد 
شد ولی در خرداد ۱4۰۰ با اتهامات 
تحصن  نظام،  علیه  »تبلیغ  جدید 
و  ریاست  از  تمرد  زندان«،  دفتر  در 
و  شیشه ها  تخریب  زندان،  مقام های 
تعزیری،  شالق  ضربه   ۸۰ به  افترا«، 
3۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو 

فقره جزای نقدی محکوم شد.

یزدان میرزایی قهرمان ووشو به اعدام محکوم شد
=یزدان میرزایی ووشوکار 
اهل ایالم و دارنده مدال های 
قهرمانی چند دوره جهانی و 
آسیا در رشته ووشو با اتهام 
مربوط به مواد مخدر از سوی 
به  زاهدان  کیفری  دادگاه 

اعدام محکوم شده است.
-او اکنون در زندان زاهدان 
همواره  وی  است.  محبوس 
را  خود  علیه  وارده  اتهام 
هرگز  همچنین  و  کرده  رد 
اعتراف به جرم نکرده است.

-میرزایی معتقد است، اداره 
او  برای  زاهدان  اطالعات 
به  و  کرده  دسیسه چینی 
تا  زده  بی اساس  اتهامی  او 
جلوی پیشرفت او را بگیرند 
و در مسیرش سنگ اندازی 

کنند.
ووشوکار  قهرمان  میرزایی  یزدان 
آسیا که اکنون با اتهام مربوط به مواد 
مخدر در زندان زاهدان بسر می برد، به 

اعدام محکوم شد.
یزدان میرزایی ووشوکار اهل ایالم و 
دارنده مدال های قهرمانی چند دوره 
جهانی و آسیا در رشته ووشو با اتهام 
مربوط به مواد مخدر از سوی دادگاه 
کیفری زاهدان به اعدام محکوم شده 

است.
او اکنون در زندان زاهدان محبوس 
علیه  وارده  اتهامات  همواره  و  است 
هرگز  همچنین  و  کرده  رد  را  خود 

اعتراف به جرم نکرده است.
میرزایی معتقد است، اداره اطالعات 
زاهدان برای او دسیسه چینی کرده و 
جلوی  تا  زده  بی اساس  اتهامی  او  به 
و در مسیرش  بگیرند  را  او  پیشرفت 

سنگ اندازی کنند.
گفته می شود یزدان میرزایی اوایل 
پارسال در زاهدان هنگام مراجعه به 
فرودگاه با اتهام مربوط به جرائم مواد 
زاهدان  اطالعات  اداره  توسط  مخدر 

اداره  این  بازداشتگاه  به  و  بازداشت 
منتقل شد.

روز  به مدت ۲۵  آسیا  قهرمان  این 
در بازداشتگاه اطالعات زاهدان حبس 
بوده و در این مدت قصد خودکشی با 
استفاده از لباس های خود در محوطه 
مانع  مأموران  که  داشته  هواخوری 
زندان  به  بعد  روز  می شوند. وی یک 

زاهدان انتقال داده می شود.
یزدان میرزایی فرزند داوود میرزایی، 
در  ملی  تیم   عضو  ایالمی  ووشوکار 
سبک ساندا است. او دارنده مدال های 
طالی مسابقات آسیایی و مدال طالی 
مسابقات بین المللی جام پارس است.

یزدان میرزایی ووشوکار ایالمی و دارنده قهرمانی چند دوره جهان و 
آسیا با اتهام مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شد

امین دلفی 1۹ ساله که گفته 
می شود در تیراندازی مأموران 

امنیتی کشته شده است

کیوان صمیمی 
از زندان اوین 

به زندان 
»رجایی شهر« 

منتقل شد
روزنامه نگار  امویی  =بهمن 
خود  توئیتری   حساب  در 
صمیمی  کیوان  انتقال  از 
روزنامه نگار 73 ساله از زندان 
اوین به زندان »رجایی شهر« 
وجود  با  که  داده  کرج خبر 
صورت  زندانی  این  بیماری 

گرفته است.
وبسایت  نوشته ی  =به 
صمیمی  کیوان  »امتداد«، 
 2۹ چهارشنبه  گذشته  روز 
رسیدگی  بهانه  به  دی ماه 
کارت  شدن  قطع  دلیل  به 
تلفن از بند خارج و به مکان 

نامعلومی منتقل شده است.
نشریه  سردبیر  صمیمی  کیوان 
زندان  به  اوین  زندان  از  فردا«  »ایران 
»رجایی شهر« کرج منتقل شد. دیروز 
این روزنامه نگار و کنشگر سیاسی را به 
بهانه ی رسیدگی به قطع شدن کارت 

تلفن اش از بند خارج کرده بودند.
بهمن امویی روزنامه نگار در حساب 
توئیتری  خود از انتقال کیوان صمیمی 
روزنامه نگار ۷3 ساله از زندان اوین به 

داده  خبر  کرج  »رجایی شهر«  زندان 
که با وجود بیماری این زندانی صورت 
»کیوان  نوشت:  است.امویی  گرفته 
صمیمی را دوباره به زندان رجایی شهر 
نیست.  بیگانه  زندان  این  با  او  بردند. 
قبال هم ۵ سال آنجا بود. قابل توجه 
رئیس قوه قضاییه و بخشنامه های پی 

در پی اش.«
منشور  به  روزنامه نگار  این  اشاره ی 
حقوق بازداشت شدگان و زندانیان است 
که هفته گذشته از سوی قوه  قضاییه 
صادر شد و طی آن، زندانیان سیاسی 
می بایست از زندان های جرائم دیگر جدا 
»امتداد«،  وبسایت  نوشته ی  شوند.به 
کیوان صمیمی روز گذشته چهارشنبه 
رسیدگی  بهانه  به  ۲۹ دی ماه ۱4۰۰ 
به دلیل قطع شدن کارت تلفن از بند 
خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد.

اکنون به گفته ی امویی روزنامه نگار، 
زندان  به  دیگر  بار  صمیمی  کیوان 
»رجایی شهر« کرج انتقال داده شده که 
قبال ۵ سال در آن زندانی بود. این انتقال 
پس از انتشار نامه ای از سوی صمیمی 
انجام شده که در واکنش به درگذشت 
بکتاش آبتین نویسنده و عضو کانون 
نویسندگان ایران نوشته و در آن جان 
باختن آبتین را »قتل غیرعمد« خوانده 

و به همین دلیل نیز تهدید به تبعید 
انقالب  دادگاه   ۵4 شعبه  شد.پیشتر، 
اسالمی، حکم به انتقال این روزنامه نگار 
و کنشگر مدنی از زندان اوین به یکی 
بود. داده  البرز  استان  زندان های  از 

این در حالیست که صمیمی بر اساس 
نظر پزشکی قانونی، عدم تحمل کیفر 
دارد، اما این نظر به بهانه گذشت چهار 
ماه از صدور آن، توسط دادگاه رد شد.

تاریخ ۱۷ آذرماه  از  کیوان صمیمی 
۹۹ تا روز گذشته دوران محکومیت دو 

ساله خود را می گذراند.
دادگاه  سوی  از  روزنامه نگار  این 
و  »اجتماع  اتهام  به  اسالمی  انقالب 
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور« 
و »فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری 
تعزیری  حبس  سال   6 به  اسالمی« 
محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر 

به دو سال حبس کاهش یافت.
مطبوعات  آزادی  از  دفاع  انجمن 
عالیه  حبس  به  نسبت  بیانیه ای  در 
مطلب  زاده و کیوان صمیمی، نایب رئیس 
و رئیس این انجمن اعتراض کرد. این 
روزنامه نگار بهمن  پارسال نیز به بهانه 
انتشار مطالبی در خصوص جنبش های 
حق  از  تلگرامی  کانال  در  اجتماعی 
مالقات و تماس تلفنی محروم شده و 
کارت تلفن او را مسدود کرده بودند.

مسئوالن زندان استدالل کرده  بودند 
خود  مطالب  در  روزنامه نگار  این  که 
مردم را به شورش تحریک کرده است.

نشریه  سردبیر  صمیمی  کیوان 
از اعضای کانون  »ایران فردا« و یکی 
اردیبهشت ماه  ایران،  نویسندگان 
با پایان شش سال محکومیت از   ۹4
شد.  آزاد  کرج  شهر«  »رجایی  زندان 
جریان  در  انقالب  دادگاه  سوی  از  او 
ریاست   انتخابات  نتایج  به  اعتراضات 
جمهوری اسالمی سال ۸۸، به زندان 

محکوم شده بود.

کیوان صمیمی روزنامه نگار از 
زندان اوین به مکان نامعلومی 

منتقل شده است
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=شش نفر از برندگان جایزه 
پژوهشگر  نفر   1۰ و  نوبل 
ی  مه ا نا ر  د هی  نشگا ا د
مشترک به دبیرکل و کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل 
خواستار تالش برای آزادی 
مرادی  امیرحسین  فوری 
دانشجویان  یونسی  علی  و 

نخبه بازداشتی شدند.
=این نامه که روز سه شنبه 
28 دی ماه خطاب به آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل 
و میشل باشله کمیسر عالی 
شده  منتشر  بشر  حقوق 
شناخته  چهره های  توسط 
شده ای چون نوآم چامسکی، 
نوبل  برنده  بریش  بری 
فیزیک، مارتین شلفی برنده 
نوبل شیمی، رندی شکمن، 
ید  یو د  ، ک ستا و ژ جک 
رابرتس  ریچارد  و  واینلند 
به  پزشکی  نوبل  برندگان 

امضاء رسیده است.
و  نوبل  جایزه  برندگان  از  شماری 
نامه ای  در  دانشگاهی  پژوهشگران 
عالی  کمیسر  و  دبیرکل  از  مشترک 
متحد  ملل  زمان  سا بشر  حقوق 
تا برای آزادی فوری علی  خواسته اند 
تالش  مرادی  امیرحسین  و  یونسی 

کنند.
شش تن از برندگان جایزه نوبل و ۱۰ 
پژوهشگر دانشگاهی در نامه ای مشترک 
به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل خواستار تالش برای آزادی 
فوری امیرحسین مرادی و علی یونسی 
دانشجویان نخبه زندانی در جمهوری 

اسالمی شدند.
نویسندگان این نامه یادآور شده اند 
این دو جوان نخبه که هنگام بازداشت 
۲۰ ساله و دانشجو بوده اند، به صورت 
»خودسرانه« دستگیر شده و »از آن 
و  روحی  از شکنجه ھای  دو  زمان هر 
جسمی و بدرفتاری ھای دیگر ھمچون 

اعتراف اجباری آسیب دیده اند.«
این نامه که روز سه شنبه ۲۸ دی ماه 

پژوهشگران خواستار  و  نوبل  برندگان  از  گروهی 
آزادی فوری علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند

دبیرکل  گوترش  آنتونیو  به  خطاب 
کمیسر  باشله  میشل  و  ملل  سازمان 
توسط  بشر منتشر شده  عالی حقوق 
چهره های شناخته شده ای چون نوآم 
نوبل  برنده  بریش  بری  چامسکی، 
نوبل  برنده  شلفی  مارتین  فیزیک، 
شیمی، رندی شکمن، جک ژوستاک، 
دیوید واینلند و ریچارد رابرتس برندگان 

نوبل پزشکی امضاء شده است.
دانشگاه  از  افشاری  رضا  پروفسور 
از  عرب  علی  پروفسور  آمریکا،  پیس 
دانشگاه جورج تاون آمریکا، پروفسور 
سوربن  دانشگاه  از  سلطانی  بھرام 
پاریس، پروفسور رضا یونسی از دانشگاه 
مدیر  اروین  میشل  و  سوئد  اوپساال 
بین  در  نیز  آمریکا  فیزیک  انجمن 

امضاکنندگان این نامه هستند.
اعترافات  از  بخشی  امسال  آذرماه 
اجباری این دو دانشجوی نخبه توسط 
یک خبرنگار خبرگزاری فارس وابسته 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر 
شد که با اعتراضات گسترده ای روبرو 
گشت. در پی آن سازمان عفو بین الملل 
با انتشار بیانیه ای پخش اعتراف اجبار 
دو نخبه المپیادی را زمینه سازی برای 
صدور احکام سنگین علیه آنان خواند 
و از جامعه جهانی خواست تا مانع از 

آن شود.

نیزبیش  اردیبهشت ماه  در  پیشتر 
از ۱۷4 نفر از اساتید و اعضای هیئت 
)آریامهر(  »شریف«  دانشگاه  علمی 
مسئوالن  به  سرگشاده  نامه ای  در 
و  عفو  خواستار  اسالمی  جمهوری 
علی  و  مرادی  امیرحسین  آزادی 
المپیادی  و  نخبه  دانشجویان  یونسی 
این دانشگاه شدند که بیش از یکسال 
در حبس  غیرقانونی  به صورت  است 

بسر می برند.
علی یونسی ۲۱ ساله و امیر حسین 
 ۱3۹۹ فروردین  ساله،   ۲۲ مرادی 
اوین  زندان  بند ۲۰۹  در  و  بازداشت 
تحت کنترل وزارت اطالعات نگهداری 
فشار  و  آنان تحت شکنجه  می شوند. 
سلول  در  طوالنی  نگهداری  و  روانی 
به  مجبور  و  گرفته اند  قرار  انفرادی 
اعترافات مورد نظر بازجویان و مسئوالن 

امنیتی شده اند.
علی یونسی به خانواده اش گفته که 
»پس از جراحات وارده به چشم چپ اش 
مأموران  توسط  شتم  و  ضرب  اثر  در 
امنیتی، از مراقبت های بهداشتی کافی 
محروم شده است و چراغ های سلولش 
۲4 ساعت شبانه روز روشن است که 
باعث می شود هیچ حسی از روز و شب 
نداشته باشد و باعث ناراحتی و درد او 

شده است.«

خودکشی 
یک شهروند 
۵3 ساله در 
بازداشتگاه 
کالنتری در 

تهران
=آنگونه که وبسایت حوادث 
یک  داده،  گزارش  »رکنا« 
در  بازداشت شده  شهروند 
کالنتری 1۰۶ نامجو در تهران 

جان خود را از دست داد.
گزارش،  این  اساس  =بر 
روز  ظهر  از  بعد   3 ساعت 
ماموران  دی ماه   2۵ شنبه 
کالنتری 1۰۶ نامجو خودکشی 
با  بازداشتی  شهروند  یک 
به  ا  ر  » قت سر « م  تها ا
بازپرس  صادقی  حبیب اهلل 
گزارش  تهران  قتل  کشیک 
دادند و رسیدگی به موضوع 

در دستور کار قرار گرفت.
=بررسی های اولیه حاکیست 
این شهروند ۵3 ساله بر اثر 
خفگی جان خود را از دست 

داده است.
وبسایت حقوق بشری »هرانا« نوشت، 
شهروند  یک  ماه،  دی  شنبه ۲۵  روز 
نامعلوم  به دالیل  بازداشتی در تهران 
دست به خودکشی زد و جان خود را 

از دست داد.
بشری  حقوق  وبسایت  که  آنگونه 
شهروند  یک  نوشته،  »هرانا« 
بازداشت شده در کالنتری ۱۰6 نامجو 

در تهران جان خود را از دست داد.
را  مرگ  این  »رکنا«،  وبسایت 
این  بر  است.  نموده  اعالم  خودکشی 
مبنا، ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه ۲۵ 
نامجو  کالنتری ۱۰6  ماموران  دی ماه 
با  بازداشتی  شهروند  یک  خودکشی 
اتهام »سرقت« را به حبیب اهلل صادقی 
گزارش  تهران  قتل  کشیک  بازپرس 
دادند و رسیدگی به موضوع در دستور 

کار قرار گرفت.
این  حاکیست  اولیه  بررسی های 
اثر خفگی جان  بر  شهروند ۵3 ساله 

خود را از دست داده است.
در این گزارش ادعا شده که با بررسی 
بازداشتگاه،  مداربسته  دوربین های 
مشخص شده که این فرد سعی داشته 
با پیراهنش خود را از قاب در آویزان 
ولی  نشده  این کار  به  موفق  که  کند 
دوباره با استفاده از شلوار زندان خودش 
را به چارچوب در آویزان کرده که به 
دنبال این اقدام جان خود را از دست 

داده است.
هویت این فرد در این گزارش اعالم 

نشده است.
زندان ها  سازمان  تازگی  به 
زیرمجموعه قوه  قضاییه »منشور حقوق 
بازداشت شدگان و زندانیان« را منتشر 
کرده که بر مبنای آن، مسئولیت جان 
بر عهده  زندان  و  بازداشتگاه  در  افراد 
این نهاد قرار داده است. بر اساس این 
باید  بازداشتگاه ها  مسئوالن  منشور، 

محمد نوریزاد:

 علی خامنه ای، بستگان و نزدیکانش، مقامات رژیم 
و نمایندگان مجلس باید آزمایش اعتیاد بدهند

که  سیاسی  فعال  نوریزاد  محمد 
جمهوری  رژیم  زندان  در  مدت ها 
از  بعد  اخیرا  برده،  بسر  اسالمی 
آزادی در ویدئویی، ولی فقیه، مراجع 
مقامات  دیگر  و  تقلید  سرشناس 
مشاور  والیتی  اکبر  علی  جمله  از 
عروس  پدر  عادل  حداد  خامنه ای، 
مدیر  شریعتمداری  حسین  او، 
مسئول کیهان وابسته به رهبر رژیم 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به  اعتیاد  آزمایش  تا  است  خواسته 

تریاک بدهند.
البته به نظر بسیاری از مردم تقاضای 
نوریزاد، پیشنهاد بیراهی نیست. چون 
خامنه ای،  کشیدن  تریاک  درباره 
مقامات  از  عده ای  و  او  بستگان 
حکومت، سال هاست در ایران صحبت 
می شود. ضمن آنکه به ریخت و قیافه 

آنها نیز می آید که تریاکی باشند.
است  گفته  ویدئو  این  در  نوریزاد 
تست  مسئوالن  همراه  نیز  او  خود 
اعتیاد خواهد داد و نتایج این تست ها 
هم باید علنی برای اطالع عموم اعالم 

شود.

نمایندگان  از  یکی  قبل  چندی 
مجلس شورای اسالمی به معتاد بودن 

برخی از همکاران خود اعتراف کرد.
به تازگی نیز تقی رستم وندی معاون 
وزیر کشور، تریاک را اولین ماده مخدر 
در ایران دانست و گفت: چون تریاک 
در پانصد سال گذشته به عنوان یک 
ماده دارویی شناخته می شد، مصرف 

امروز  اما  یافت.  رواج  جامعه  در  آن 
بسیار  مخدر  ماده  این  حاصل های 
چند  که  حالیست  در  است.این  زیاد 
قاسمی  محسن  درگذشت  پیش  روز 
قهرمان کشتی پس از ضرب و جرح 
دیگر  بار  اعتیاد،  ترک  مرکز  یک  در 
توجه ها را به شرایط ناگوار مراکز ترک 

اعتیاد در ایران جلب کرد.
پیشتر، محمد نوریزاد فعال سیاسی 
علی  استعفای  امضاکنندگان  از  و 
خامنه ای و عبور از جمهوری اسالمی، 
پس از آزادی از زندان با انتشار ویدئویی 
گفته بود: از اینکه آزاد شده ام احساس 
خوشایندی ندارم و خوشحالی من و 
دیگر زندانیان سیاسی آنروزیست که 

سرزمین ما آزاد شود.
نوریزاد،  محمد  زندان  حکم  اجرای 
روز  سیاسی  فعال  و  مستندساز 
متوقف   ۱4۰۰ آبان   ۲6 چهارشنبه 
شد و با توقف این حکم، او از زندان 
از  پیش  کمی  اما  گردید.  آزاد  اوین 
با  نوریزاد  علی  فرزندش  وی،  آزادی 
پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ 

بازگشت.

سالمت بازداشتی ها را تضمین کنند و 
در ارائه خدمات به آنها کوتاهی نکنند.

و  ناامن  فضای  این،  وجود  با 
خشونت بار و رفتار غیرانسانی با افراد 
در مجموعه های زیر نظر قوه  قضاییه و 
نیروی انتظامی در بازداشتگاه ها حاکم 
امنیت  فاقد  بازداشت شدگان  و  است 

جانی هستند.
سازمان عفو بین الملل شهریور ماه بر 
مبنای اسناد به دست آمده اعالم کرد 
دست کم   ۱3۸۸ سال  دی ماه  از  که 
بازداشتگاه های  و  زندان  در  نفر   ۷۲
ایران جان خود را از دست داده اند که 
مرگ  آنان ناشی از شکنجه، بدرفتاری ، 
گاز  و  گرم  سالح  از  مرگبار  استفاده 

اشک آور توسط مقامات بوده است.
بازداشت شدگان  شامل  آمارها  این 
و  دارو  به  دسترسی  فقدان  قربانی 
تعدادشان  که  نبوده  پزشکی  درمان 
افزایش  با شیوع ویروس کرونا رو به 
گذاشته است. بکتاش آبتین نویسنده 
نبود  اثر  بر  تازگی  به  فیلمساز  و 
انتقال  در  تأخیر  و  مناسب  درمان 
کرونا  به  ابتال  از  پس  بیمارستان  به 
درگذشت. همچنین مهدی صالحی از 
سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 
داروی  تزریق  از  پس  نیز  دی۹6 
زندان  بهداری  سوی  از  نامشخص 
دستگرد اصفهان، دچار سکته مغزی 
و با سطح هوشیاری بسیار پایین در 

بیمارستان بستری شده است.

تداوم سیل و سرمای شدید در ایران؛ 4 کشته، قطع 
برق و گاز و صدها روستا در محاصره ی برف سنگین

=بارش سنگین برف و وقوع 
سیل در سراسر کشور باعث 
مرگ 4 نفر از جمله 3 کودک در 
کرمان و هرمزگان شده و برق 
و راه های حداقل 3۰۰ روستا را 
است. کرده  و مسدود  قطع 
ی  ر ا هد ا ر ی  و نیر  ۶ =
هنگام  کرمان  استان  در 
راه های روستایی  بازگشایی 
ریزش  ند.  شده ا پدید  نا
کرج-  محدوده  در  بهمن 
 2 و  کشته  یک  چالوس 
گذاشت. برجای  مجروح 
شهرستان  در  روستا   3=
میناب در استان هرمزگان با 
هدف باز کردن دریچه های سد 
»استقالل« تخلیه اضطراری 
فرماندار  گزارش  شده اند. 
به  وارده  از خسارت  میناب 
و  شهری  زیرساخت های 
تا کنون یکهزار و  روستایی 
2۰۰ میلیارد تومان بوده است.

هفته  یک  از  پس  اکنون  ایران 
درگیر  شمالی  مناطق  در  بارندگی 
یخبندان و ریزش بهمن و در جنوب 
با سیل مرگبار و تخریب گسترده در 
نرم  پنجه  و  دست  روستایی  مناطق 

می کند.
سیل  وقوع  و  برف  سنگین  بارش 
در سراسر کشور باعث مرگ 4 نفر از 
جمله 3 کودک در کرمان و هرمزگان 
 3۰۰ حداقل  راه های  و  برق  و  شده 

روستا را قطع و مسدود کرده است.
6 نیروی راهداری در استان کرمان 
نیز هنگام بازگشایی راه های روستایی 
در  بهمن  سقوط  شده اند.  ناپدید 
محدوده کرج - چالوس یک کشته و 

۲ مجروح برجای گذاشت.
همزمان اما بارش شدید و بی سابقه 
را  امن تر  برف ساکنان برخی مناطق 
به شور و شوق آورده و ویدئوهایی از 
و  خیابان ها  در  شهروندان  برف بازی 
درست کردن آدم برفی ها منتشر شده 
موسیقی  گروه های  همچنین  است. 
در خیابان  ساز می زنند و در مناطقی 
برکت  به  نیز شهروندان  از کردستان 
و  شده   جمع  هم  دور  برف،  بارش 

می رقصند.
و  سنگین  برف  بارش  روی  آن  اما 
باران سیل آسا در مناطق روستایی و 
جاده ها بسیار غم انگیز است. بسیاری 
قرار  برف  محاصره  در  روستاییان  از 
گرفته اند و راه ها و جاده های بسیاری 
رضوی،  خراسان  استان های  در 
سمنان،  گلستان،  شمالی،  خراسان 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  اصفهان،  قم، 
چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، 

کرمان، کرمان جنوب، سمنان، البرز، 
طول  در  گلستان  و  مازندران  تهران، 
یا تخریب  و  اخیر مسدود  یک هفته 

شده است.
مدارس در اکثر مناطق سیل زده و 
شده  تعطیل  سرما  و  کوالک  درگیر 
به منازل مسکونی  و خسارات جدی 
مزارع  به  همچنین  و  آبگرفتگی  با 
کشاورزی به دلیل بارش شدید برف 

وارد شده است.
 ۵۵۰ حداقل  کردستان  استان  در 
روستا در محاصره برف و کوالک قرار 
گرفته اند و برق ۲۱3 روستا قطع شده 
 ۷۰ از  بیش  نیز  هرمزگان  در  است. 
روستا آب ندارند و راه های رفت و آمد 

۱۰۰ روستا مسدود شده است.
میناب  شهرستان  در  روستا   3
باز  هدف  با  هرمزگان  استان  در 
»استقالل«  سد  دریچه های  کردن 
گزارش  شده اند.  اضطراری  تخلیه 
به  وارده  خسارت  از  میناب  فرماندار 
تا  روستایی  و  شهری  زیرساخت های 
تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  یکهزار  کنون 

بوده است.
طبق اعالم فرماندار ریگان در شرق 
دارد،  اضطراری  وضعیت  که  کرمان 
۷۵ روستا در محاصره سیل قرار دارند 
که نیازمند امدادرسانی هوایی هستند. 
باقری فرماندار ریگان گفته که تداوم 
امدادرسانی  امر  در  بارندگی ها 

اختالل هایی ایجاد کرده است.
استان  رودبار  شهرستان  در  فقط 
محاصره  در  روستا   ۲۹۰ کرمان 
روستای   ۸۰ به  و  گرفته  قرار  برف 
وجود  دسترسی  راه  هیچ  کوهستانی 
ندارد. روستای تکل حسن ۲ از توابع 
رودبار  شهرستان  جازموریان  بخش 
 ۸۱۷ و  خانوار   ۲4۰ داری  جنوب 
نفر است که در بارندگی های جنوب 
زیر  کامل  صورت  به  کرمان  استان 
آب رفته و تمامی مزارع، دام و منازل 

مسکونی مردم نیز ویران شده است.
محور  جمله  از  جاده ای  راه های 
دلیل  به  ایرانشهر  ریگان-  ترانزیت 
که  شده  مسدود  پل   ۲ تخریب 

همچنان نیز این انسداد ادامه دارد.
و  پاسرخ  گزبهمن،  رودخانه های 

ریگان نیز خروشان شده اند و مناطق 
با  دیگر  نقاط  از  بیش  کوهستانی 

بارندگی شدید روبرو هستند.
فرماندهی  هماهنگ کننده  معاون 
ریزش  که  کرد  اعالم  البرز  انتظامی 
در  سرهنگ  پیچ  محدوده  در  بهمن 
و ۲  یک کشته  چالوس  کرج-  جاده 

مصدوم برجای گذاشت.
در  شدید  سرمای  همچنین 
آذربایجان شرقی ادامه داشته بطوری 
صفر  زیر  درجه   ۲۸ با  ورزقان  که 
و  آذربایجان شرقی  نقطه  سردترین 
ایران اعالم شد. در اردبیل ارتفاع برف 
تا 6۰ سانتیمتر نیز رسیده و کاهش 
افت  باعث  یخبندان  و  هوا  دمای 
فشار گاز برای مشترکان شده است. 
است:  کرده  اعالم  اردبیل  استانداری 
موقت  صورت  به  نیاز  صورت  »در 
تامین  برای  صنعتی  واحد های  گاز 

واحد های خانگی قطع خواهد شد.«
میرجعفریان مصرف روزانه گاز را در 
یک رکورد جدید در استان اردبیل ۱۲ 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: 
»هموطنان ساکن در دورترین مناطق 
که در مسیرلوله کشی گاز قرار دارند 
برای اینکه با افت فشار روبرو نشوند 
باید مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه 

مورد توجه باشد.«
راهداری  مدیرکل  گرجی  مدرس 
برف روبی  از  نیز  کردستان  استان 
و  داده  خبر  جاده ها  از  متر  هزار   ۱۸
بارش این برف را در ۱۰ سال گذشته 

بی سابقه توصیف کرده است.
روستایی  راه های  از  بسیاری 
کردستان مسدود شده ولی به گفته ی 
گرجی، اولویت با راه های اصلی استان 
تا  محور ها  بازگشایی  عدم  و   است 
این ساعت به دلیل ایمنی مسافران و 

ساکنان منطقه است.
بارش سنگین برف ۲۰۸ راه  اثر  بر 
روستایی مسدود و برق 34 روستا در 
استان لرستان نیز قطع شده است. از 
این تعداد، ۱6۰ روستا در شهرستان 
ززو  و  زانوگه  بخش های  در  الیگودرز 
ماهرو قرار دارند و 4۸ روستای دیگر 
استان گرفتار  این  در سایر شهرهای 

سرما و برف سنگین هستند.

محمد نوریزاد

تبریز زمستان 14۰۰



و  تند  موضع  تخاذ  ا به دنبال 
ایران،  علیه  عبدالناصر  تحریک آمیز 
کنگره ای  از رهبران مسلمان در قاهره 
تشکیل شد و شاه ایران را متهم ساخت 
که خود را از اسالم جدا کرده است. 
االزهر  دانشگاه  رئیس  شلتوت،  شیخ 
تگرامی به شاه مخابره کرد و طی آن شاه 
را به شدت مورد سرزنش قرار داد. جمال 
عبدالناصر همچنین از شیخ نشین های 
که  کرد  دعوت  فارس  خلیج  کرانۀ 
برخیزند.  مبارزه  به  شاه  و  ایران  با 
به اشارۀ عبدالناصر، رسانه های سوریه 
نیز که از اول فوریه ۱۹۵۸ به کشور 
جدیدالتأسیس پیوسته و جبهۀ شرقی 
جمهوری متحدۀ عربی نامگذاری شده 
بود، حمالت شدیدی را نسبت به ایران 
و شاه آغاز کردند. در حالی که اردن از 
شاه خواست که موضع ایران را دربارۀ 
شناسایی اسرائیل مورد تجدیدنظر قرار 
دهد، لبنان شدیداً به ایران اعتراض کرد.
اعالم  را  طرح هایی  عرب  اتحادیه 
اقتصادی  تحریم های  که  داشت 
کشورهای عضو را در مورد اسرائیل، 
به ایران نیز تسری دهند. عالوه بر آن، 
یادآور شد که از آن پس خلیج عربی 
به جای خلیج فارس به کار برده خواهد 
شد و خوزستان نیز که در سابق توسط 
با  بعضی  کشورهای عرب متخاصم 
جزء  می شد،  نامیده  عربستان  ایران 
الینفک سرزمین اعراب است. ایران 
مصر  سفیر  متقابل،  اقدامی  در  هم 
را از ایران اخراج و روابط سیاسی با 

جمهوری متحدۀ عربی را قطع کرد.
مطبوعات ایران، جمال عبدالناصر 
و رژیم افراطی او را مورد انتقاد قرار 
کشور،  مختلف  نقاط  در  و  دادند 
طبقات گوناگون مردم و دانشجویان 
ایرانی مقیم کشورهای خارجی علیه 
ناصر و حمالت سیاسی و تبلیغاتی او 
تظاهراتی انجام دادند. با آن که هم 
شاه و هم دولت و وزارت امور خارجۀ 
که  کردند  اعالم  بار  چندین  ایران، 
شناسایی »دوفاکتوی« اسرائیل اقدام 
جدیدی نیست و مربوط به یازده سال 
روابط  اسرائیل  با  ایران  و  است  قبل 
سیاسی )De Jure( ندارد، با این حال 
دشمنی و تحریکات شدید و بی وقفۀ 
تبلیغاتی  دستگاه های  و  عبدالناصر 
سازمان های  با  که  او  اطالعاتی  و 
 KGB اطالعاتی شوروی به خصوص
نزدیکی  بسیار  و  حسنه  روابط  نیز 
بلکه  یافت،  ادامه  نه تنها   داشتند، 
وسعت پیدا کرد و به مبارزات عملی 
و آشکار و پنهانی وسیع و پر خرجی 
برای سرنگونی دولت ایران و شخص 
شاه با هدف براندازی رژیم تبدیل شد.

عراق  در  نظامی  کودتای  توفیق 
که در ۲3 تیرماه ۱33۷، برابر با ۱4 
ژوئیه ۱۹۸۵ میالدی به رهبری ژنرال 
عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسالم 
عارف انجام گرفت و به رژیم سلطنتی 
رژیمی  داده،  پایان  کشور  آن  در 
پسند شوروی  مورد  و  ناصر  طرفدار 
و معاند با ایران بر سِر کار آورده بود، 
عبدالناصر را به تغییر رژیم در ایران 
نیز بسیار امیدوار و مصمم ساخته بود.
آشوب  و  بلوا  تدارک  برای  آنها 
فرد  زود  خیلی  ایران،  داخل  در 
رابطۀ  کرده،  شناسایی  را  نظر  مورد 
برقرار  او  با  را  مطلوبی  و  پنهانی 
ساختند. این شخص کسی غیر از حاج 
روح اهلل خمینی نبود که از اوایل دهۀ  
۱3۲۰ با انتشار کتاب »کشف االسرار« 
دشمنی و خصومت عمیق خود را با 
خانوادۀ پهلوی و بی باکی و جسارت 
اجتماعی  و  مذهبی  تأثیرگذاری  و 
خویش را به ثبوت رسانده بود.       

            
سازمان دهی و برنامه ریزی 

شورش
 1۵ خرداد 1342، ۵ ژوئن 1۹۶3

به عنوان  خمینی  یافتن  از  پس 
تماس ها،  مذهبی،  شورش  رهبر 
تبلیغات  آموزش ها،  برنامه ریزی ها، 
کمک های  و  پنهانی  ارتباطات  و 
و  جامع  طرح  و  شد  آغاز  مالی 
شورش  یک  ایجاد  برای  ماهرانه ای 
ساقط  هدفش  که  عظیم  بلوای  و 

کردن رژیم پادشاهی در ایران بود، 
ریخته شد و مراحل اجرایی آن آغاز 
گردید. شاگردان، یاران و طرفداران 
جدی خمینی زیر نظر مستقیم و با 
راهنمایی های مدبرانۀ او، در پوشش 
و  گردهم آیی ها  و  فرایض  انجام 
عزاداری های مذهبی و اتحاد و ائتالف 
مخفی این گروه ها، از هر لحاظ آمادۀ 

مبارزۀ جدی با رژیم شدند.
از  مختلفی  گروه های  عده  این 
جوانان و طالب مذهبی را در مساجد و 

حوزه های مذهبی قم، تهران، ورامین، 
تحت  و مشهد  قزوین، شیراز  کرج، 
تبلیغ و تعلیم و تحریک قرار دادند و 
آنها را به سبک خاص و محرمانۀ خود 
سازماندهی کرده، برای یک شورش 
و بلوای بزرگ که هدف آن براندازی 
برنامۀ  ساختند.  آماده  بود،  رژیم 
مشابهی را نیز در مورد کسبه، بازاریان 
و بارفروشان و کارکنان میدان تره بار 

تهران به مورد اجرا گذاردند.
اصالحات دولت  برنامه های  اعالم 
و شاه، به خصوص اصالحات ارضی و 
برقراری حقوق مساوی زنان با مردان و 
برخوردار شدن آنها از حق رأی و حق 
انتخاب شدن به نمایندگی مجلسین 
که در ششم بهمن ماه ۱34۱ به عنوان 
گذاشته  رفراندوم  به  لوایح ششگانه 
شد و حدود 6میلیون نفر آن را مورد 
تأیید قرار دادند، فرصت و امکان بسیار 
مساعدی برای آغاز مبارزه مستقیم و 
علنی با شاه و رژیم در اختیار حاج 
روح اهلل خمینی و پیروانش قرار داد. 
خمینی و یارانش عالوه بر تبانی با 
برخی مالکین بزرگ و سران عشایر، 
چون فتح اهلل حیات داودی گردنکش 
ضرغام پور  عبداهلل  و  فارس  استان 
،رئیس ایل بویراحمدی، آزادی زنان و 
حق آنها را برای رأی دادن و انتخاب 
شدن، »ترویج بی بند و باری و حضور 
زنان در کانون های فحشا و منکرات« 

نامیدند.
و  »روزها  کتاب  در صفحۀ 43۵ 
انتشارات  از  رامین  نشر  رویدادها« 
در  قوا  کل  فرمانده  عقیدتی  دفتر 
تأیید نقش اصلی خمینی در شورش 
و بلوای ۱۵ خرداد ۱34۲ آمده است 
نقطۀ عطفی  »قیام ۱۵ خرداد  که: 
بود در تاریخ مبارزات ایران که امام 
خمینی آفریننده و شکل دهندۀ آن 
انقالبی  روحانیون  و  بود  الهی  قیام 
پر  و  عظیم  حرکت  آن  تداوم  در 
خروش امت مسلمان، طی  یک دورۀ 

پانزده ساله نقش اساسی داشتند.«
نیز  نی  رفسنجا هاشمی  کبر  ا
بی لطفی  مورد  هنوز  که  زمانی  در 
دست نشاندۀ خود علی خامنه ای قرار 
به گاه خطبه های  و گاه  بود  نگرفته 
ایراد  را  تهران  نمایشی  نماز جمعه 
می کرد، در یکی از این خطبه ها در 
۷ خرداد ۱3۷۸، دانسته یا ندانسته 
بلوا  در  را  خمینی  مستقیم  نقش 
فاش ساخت و اعالم کرد که:  »قیام 
۱۵ خرداد 4۲، با مقدمات طوالنی 
به وسیلۀ امام و یارانش محقق شد«.

شاه  به  اهانت  در  که  خمینی 
ساده لوحان  تحریک  همچنین  و 
مذهبی که اکثریت جامعۀ ایران را 
تشکیل می دادند، تخصص و مهارت 
منحصر به فردی داشت، در ۱3 خرداد 
۱34۲ که با دهم محرم ۱3۸3 قمری 
و عاشورا تقارن داشت، یک سخنرانی 
تحریک کننده  بسیار  و  جسورانه 
به عمل آورد و خود را مستقیماً در 
برابر شاه قرار داد و دولت شاه را با 
بنی امیه و یزید مقایسه کرد. در امور 

ایران پای اسرائیل را به میان کشید 
و با مهارت تبلیغاتی بسیار و ذکاوت 
و زرنگی خاص خود، نظیر تبلیغات 
عبدالناصر، شاه را وابسته به اسرائیل 
و معاند با اسالم و قرآن معرفی کرد 
و هر دو را متهم ساخت که با اساس 
دشمنی  و  مخالفت  قرآن  و  اسالم 
دارند. در حالی که شاه همواره کلیات 
و  می کرد  رعایت  را  مذهبی  اصول 
حتی به ساخت مسجد اعظم قم در 
بروجردی،  آیت اهلل  مرجعیت  زمان 

عبدالعظیم  امامزاده  ضریح  ساخت 
امام رضا  حرم  مرمت  ری،  شهر  در 
علی ابن ابیطالب  حرم  آئینه کاری  و 
امام اول شیعیان در نجف و مرمت 
و  مقبرۀ ساده  مسجدالنبی، محل  
عاری از تجمل پیامبر اسالم در مدینه 
کمک های  سعودی،   عربستان  در 
قابل مالحظۀ مالی کرده و بارها نیز 
اماکن مقدسۀ اسالمی و شیعیان را 

زیارت کرده بود.
تاریخی  وعظ  آن  در  خمینی 
حضار  گریۀ  با  به گاه  گاه  که  خود 
نیز آمیخته می شد، گفت: »اسرائیل 
قرآن  مملکت  این  در  نمی خواهد 
این  در  نمی خواهد  اسرائیل  باشد. 
مملکت علمای اسالم باشند. اسرائیل 
می خواهد به دست خود آن چیزهایی 
را که مانع هستند، آن چیزهایی را 
که سّد راه هستند از سر راه بردارد. 
برداشته  باید  است  راه  سّد  قرآن 
باید  است  راه  سّد  روحانیت  شود، 
شکسته شود، مدرسۀ فیضیه و دیگر 
مراکز علم و دانش سّد راه است باید 
خراب شود. طالب علوم دینیه ممکن 
است بعداً سّد راه بشوند، باید کشته 
شوند برای این که اسرائیل به منافع 
خودش برسد. دولت ایران به تبعیت 
از اغراض و نقشه های اسرائیل به ما 

اهانت کرده و می کند.«
بسیار  سخنرانی  آن  در  خمینی 
حساب شده و عوامفریبانۀ خود، ضمن 
مردود شمردن رفراندوم شاه و دولت 
موسوم  لوایح ششگانه  در خصوص 
به انقالب سفید که گاه انقالب شاه 
و مردم نیز نامیده می شد، مستقیماً 
شاه را مورد حمالت جسارت آمیزی 

قرار داد که تا آن روز بی سابقه بود.
به  خطاب  خود  سخنان  در  وی 
شاه گفت: »من میل ندارم تو مثل 
از  پدرت شوی، نصیحت مرا بشنو. 
صالح  این ها  بشنو.  اسالم  علمای 
ملت را می خواهند. از اسرائیل نشنو، 
اسرائیل به درد تو نمی خورد. بدبخت، 
بیچاره، چهل و پنج سال از عمرت 
می گذرد. یک کمی تأمل کن، یک 
کمی تدبّر کن. کمی عبرت بگیر از 
پدرت. اگر راست می گویند که تو با 
بد فکر  اسالم و روحانیت مخالفی، 
می کنی. چرا بی تأمل حرف می زنی؟ 
آیا روحانیت حیوان نجس است؟ اگر 
اینها نجس هستند، چرا آبی را که 
به عنوان  مردم  می گیرند،  وضو  آنها 

تبرک می آشامند؟«
خمینی ادامه داد: »خدا کند مراد 
وگرنه  نباشد  روحانیت  و  علما  تو،  
تکلیف ما با شما مشکل می شود و 
تکلیف تو مشکلتر می شود و نمی توانی 
زندگی کنی. ملت نمی گذارند که تو 
به نظر  آیا  دهی.  ادامه  وضع  این  با 
سازمان امنیت،  شاه اسرائیلی است؟ 
آیا به نظر سازمان امنیت یهودی است؟ 
آقای شاه، شاید اینها می خواهند تو را 
یهودی معرفی کنند که من بگویم تو 
کافری تا از ایران بیرونت کنند و به 

تکلیف تو برسند.«.
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ف  نو لیا و ا ئیل  میخا =
نماینده روسیه در مذاکرات 
حق  کامال  »ایرانی ها  گفته 
ا  ر یی  تضمین ها ند  ر ا د
این  تکرار  عدم  درخصوص 
ماجراجویی فاجعه بار خروج 
بخواهند!« برجام  از  آمریکا 
»وال استریت  =روزنامه 
منابع  از  نقل  به  ژورنال« 
آگاه می نویسد در حالی که 
به  اسالمی حاضر  جمهوری 
پذیرش تضمین های شفاهی 
نیست، مقامات آمریکایی و 
حال  در  می گویند  اروپایی 
ارائه  برای  ایده هایی  بررسی 
به ایران هستند که می تواند 
ایجاد کند. بیشتری  اعتماد 
به  افراد نزدیک  از  =یکی 
مذاکرات وین گفته »اساسًا 
میز  روی  پیشنهاد هایی 
وجود دارد که چگونه فعاالن 
اقتصادی می توانند در صورت 
اعمال مجدد تحریم ها توسط 
کمی  آمریکا  جدید  دولت 
پیدا کنند!« اطمینان خاطر 
=به گزارش کیهان لندن، 
در  مباحثی  چنین  طرح 
»احیای  به  مربوط  مذاکرات 
که  می دهد  نشان  برجام« 
گویا برخی از دیپلمات ها راه 
حل را در خالی کردن کارکرد 
»تحریم« از محتوا می دانند! 
تحریم  هم  باشد  قرار  اگر 
ظاهرا اجرا شود و هم فعاالن  
اقتصادی »اطمینان خاطر« از 
اسالمی  با جمهوری  معامله 
داشته باشند، یعنی فقط ظاهر 
قضیه حفظ شده و تحریمی در 
کار نیست! »ایده«ی خامی که 
به نظر نمی رسد بتواند اسرائیل 
معامله  و همچنین مخالفان 
اتمی را در آمریکا فریب دهد.

یکی از اختالفات اصلی در مذاکرات 
اتمی وین درخواست جمهوری اسالمی 
از غربی ها و بطور ویژه آمریکا برای ارائه 
»تضمین« است؛ ضمانتی دائمی برای 
دیگر  بایدن  جو  دولت  از  پس  اینکه 
دولت های آمریکا نتوانند از توافق خارج 
شوند! درخواستی که مبنای حقوقی در 
ایاالت متحده ندارد ولی با اینهمه اگر این 
درخواست عملی شود از یکسو به حکومت 
فرصت تجارت آزاد با دنیا را می دهد و از 
سوی دیگر با خیال راحت به تاخت و 
تازهای موشکی و منطقه ای و تقویت 

شبه نظامیان ادامه خواهد داد.
در دور هفتم مذاکرات وین علی باقری   
جمهوری  خارجه  وزیر  معاون  کنی 
اسالمی دو پیش نویس جدید ارائه داد و 
حتا مدعی شد غربی ها پیش نویس های 
رژیم ایران را پذیرفتند. او حتا ادعا کرد 
که آمریکا دو اصل »تضمین دادن« و 
»راستی آزمایی« برداشته شدن تحریم ها 
را نیز پذیرفته اما طرفین غربی هر دو 
نیز  آمریکا  و  کردند  رد  را  پیش نویس 
بارها توضیح داد که درخواست جمهوری 

اسالمی پایه و اساس منطقی ندارد.
کمی بعد اعالم شد که با فشار روسیه 
نمایندگان جمهوری اسالمی پذیرفتند 
که خواسته های حداکثری خود را کنار 
بگذارند. در همین ارتباط پایگاه خبری 
»نور نیوز« وابسته به شورای  عالی امنیت 
ملّی نوشت اینکه در »مذاکرات اخیر، 
روسیه و چین، ایران را متقاعد کرده اند 
برخی خواسته های حداکثری خود را کنار 
بگذارد و ایران هم پذیرفته مذاکرات را بر 
اساس پیش نویسی که در بهار گذشته 
توسط دولت قبلی ایران تنظیم شده بود 

آغاز کنند درست است.«
»نور نیوز« در توجیه این عقب نشینی 
و درواقع برای »ماستمالی کردن« آن 
نوشت این تلقی که ایران به دلیل »تن 
دادن مطلق« به نظرات روس و چین 
عقب نشینی کرده درست نیست بلکه 

مواضع خود را »تعدیل« کرده است!
اکنون بار دیگر در جریان دور هشتم 
مذاکرات وین موضوع تضمین  گرفتن از 

آمریکا مطرح شده است.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات گفته »ایرانی ها کامال حق دارند 
تضمین هایی را در خصوص عدم تکرار 
این ماجراجویی فاجعه بار خروج آمریکا 

از برجام بخواهند!«
 ۱۷ ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه 
ژانویه )۲۷ دی ماه( در گزارشی نوشت 
وین  مذاکرات  در  دیپلمات های حاضر 
می گویند یکی از بزرگترین موانع توافق 
چگونگی ارائه تضمینی برای عدم خروج 
مجدد آمریکا از توافق احتمالی برجام و 

اعمال مجدد تحریم هاست.
اروپایی  و  آمریکایی  دیپلمات های 
جمهوری  درخواست  که  می گویند 
اسالمی برای ارائه تضمین واکنشی به 
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  خروج 
پیشین آمریکا از توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
است و به نظر می رسد یک هدف سیاسی 

مهم برای جمهوری اسالمی باشد.
تصور  کردند  تاکید  دیپلمات ها  این 
نمی کنند که این درخواست جمهوری 
برای به تعویق انداختن  اسالمی صرفاً 

مذاکرات طراحی شده باشد.
آمریکا بارها اعالم کرده که هیچ رئیس 
جمهوری در این کشور نمی تواند بدون 
از یک  آمریکا  حمایت دو سوم سنای 
معاهده مانع خروج رئیس جمهور بعدی 
از آن معاهده شود. درواقع هرگونه تضمین 
توسط دولت های آمریکا در مورد یک 
توافق برای تبدیل به یک معاهده قانونی 

مستلزم تصویب در سنای آمریکاست.
برخی منابع می گویند پیشرفت هایی 
لغو  از جمله چگونگی  زمینه هایی  در 
هسته ای  اقدامات  عقبگرد  تحریم ها، 
رژیم ایران و نحوه اجرای توافق طی چند 
ماه، صورت گرفته است اما دیپلمات های 
غربی هشدار می دهند که هنوز بر سر 
طیفی از تصمیمات سیاسی اصلی در 
مورد تحریم ها، گام های هسته ای و روند 

توافق اختالف وجود دارد.
وال استریت ژورنال می نویسد در حالی 
که جمهوری اسالمی حاضر به پذیرش 
مقامات  نیست،  شفاهی  تضمین های 
آمریکایی و اروپایی می گویند در حال 
ایران  به  ارائه  برای  ایده هایی  بررسی 
بیشتری  اعتماد  می تواند  که  هستند 

ایجاد کند.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در »گروه 
بین المللی بحران« می گوید: »در بحث 
تهران  در  بسیاری  تضمین ها،  فقدان 
نگران اند که رفع تحریم ها بی اثر، ناپایدار 
مضر  ایران  اقتصاد  برای  حتا  شاید  و 
باشد، زیرا شبح اعمال مجدد تحریم ها بر 
برنامه ریزی بلندمدت سایه افکنده است«.

دیپلمات ها می گویند در حاشیه نشست 
)آبان ماه  رم  در  کشور   »۲۰ »گروه 
۱4۰۰( بایدن و رهبران بریتانیا، فرانسه 
و آلمان بیانیه ای صادر کردند که هدف 
نگرانی های جمهوری  به  پرداختن  آن 
اسالمی ایران بود. آنها گفته بودند »ما از 
تعهد آشکار بایدن برای بازگرداندن ایاالت 
متحده به پایبندی کامل به برجام و ماندن 
در برجام تا زمانی که ایران همین کار را 

انجام دهد، استقبال می کنیم.«
شفاهی  تعهدات  تهران  حال  این  با 
غربی  دیپلمات های  است.  کرده  رد  را 
می گویند یک مشکل این است که ایران 
در مقاطع مختلف به دنبال انواع مختلف 
تضمین های سیاسی، اقتصادی و حقوقی 
از واشنگتن بوده است. آنچه در این میان 
فضا را برای یافتن راه حل پیچیده کرده، 
این است که جمهوری اسالمی حاضر به 

مذاکره مستقیم با آمریکا نیست.
مقامات آمریکایی و اروپایی می گویند 
در حال بررسی ایده هایی برای ارائه به 
مقامات جمهوری اسالمی هستند که 

کند.  ایجاد  بیشتری  اعتماد  می تواند 
بعضی ایده های در حال بررسی مربوط به 
تضمین وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
در مورد لیستی از بانک ها و شرکت های 
بین المللی است که با آنها توافق شده و 
در مورد تحریم ها در آینده تعهد سیاسی 
توافق ها  این  از  اما هیچکدام  می دهند 

»ضمانت های قانونی« نیستند!
یکی از افراد نزدیک به مذاکرات وین 
میز  روی  پیشنهاد هایی  »اساساً  گفته 
وجود دارد که چگونه فعاالن اقتصادی 
می توانند در صورت اعمال مجدد تحریم ها 
توسط دولت جدید آمریکا کمی اطمینان 

خاطر پیدا کنند!«
به گزارش کیهان لندن، طرح چنین 
مباحثی در مذاکرات مربوط به »احیای 
برجام« نشان می دهد که گویا برخی از 
دیپلمات ها راه حل را در خالی کردن 
کارکرد »تحریم« از محتوا می دانند! اگر 
قرار باشد هم تحریم ظاهرا اجرا شود و 
هم فعاالن  اقتصادی »اطمینان خاطر« 
داشته  اسالمی  با جمهوری  معامله  از 
قضیه حفظ  فقط ظاهر  یعنی  باشند، 
شده و تحریمی در کار نیست! »ایده«ی 
خامی که به نظر نمی رسد بتواند اسرائیل 
و همچنین مخالفان معامله اتمی را در 

آمریکا فریب دهد.
در گزارش وال استریت ژورنال این فرد 
»نزدیک به مذاکرات وین« تٔاکید کرده 
»در یک کشور دموکراتیک در مدت سه 
سال یک رئیس جمهور جدید می تواند 
روی کار بیاید و همه چیز تغییر کند… 
ما روی ایده ها کار می کنیم اما هیچ ایده 

جادویی واقعی وجود ندارد!«
گرفتن  »تضمین«  اما  میان  این  در 
برای مقامات رژیم تفسیر ویژه دارد که 
به  نظر می رسد دیپلمات ها و تحلیلگران 
غربی یا نمی دانند و یا عامدانه به روی 
نمی آورند. حسین دهقان مشاور  خود 
به  آبان ۱3۹۹  خامنه ای  علی  نظامی 
آسوشیتدپرس گفت آمریکا و اسرائیل به 
دنبال دو چیزند: براندازی یا تسلیم نظام! 
دهقان خواسته آنها با »نظام کار کنند« و 
»به دنبال حذف موجودیت آن« نباشند. 
او درواقع خواسته بود آمریکا تضمین کند 
که دنبال حذف موجودیت نظام نیست 
و به عبارت دیگر، عالوه بر رفع تحریم ها 
و »کار کردن با نظام«، در صورت تشدید 
جنبش های اعتراضی، کشورهای غربی 
و در رأس آنها آمریکا، دست جمهوری 
اسالمی را برای سرکوب باز بگذارند و 

کاری به کار آن نداشته باشند!
اواخر مهرماه ۱3۹4 علی  در  پیشتر 
به  مشروط  را  برجام  تٔایید  خامنه ای 
کافی«  و  قوی  تضمین های  »گرفتن 
کرده و گفته بود باراک اوباما در دو نامه 
براندازی جمهوری  قصد  گفته  به وی 

اسالمی را ندارد!
رهبر جمهوری اسالمی ایران هرگونه 
مذاکره بر سر »مسائل ناموسی« )موشکی 
و منطقه ای( را رد کرده است. حتا در 
جریان مذاکرات وین وقتی زمزمه هایی 
به گوش رسید که با علی باقری  کنی  در 
مورد مسائل موشکی و منطقه ای گفتگو 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  شده، 
اقدام به پرتاب ۱6 موشک بالستیک کرد 
تا پیامی روشن و صریح به غربی ها بدهد.
اینهمه در حالیست که تجربه ثابت 
به  تضمین  هرگونه  دادن  است  کرده 
جمهوری اسالمی در عمل به معنی از 
و  تروریستی  تقویت شبکه های  یکسو 
شبه نظامیان در منطقه خواهد بود که 
سرانجام ترکش های آن دست کم به اروپا 
نیز اصابت خواهد کرد، و از سوی دیگر 
دست جمهوری اسالمی را برای سرکوب 
بیشتر و به خاک و خون کشیدن مردم 

ایران باز خواهد گذاشت.

ایده های شترگاوپلنگی در مذاکرات وین؛
 هم »تضمین«، هم »تحریم« و هم »اطمینان خاطر«

 به فعاالن اقتصادی؟!

دیدار دوجانبه اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی وین با رابرت 
مالی نماینده آمریکا

پشت پردۀ انقالب اسالمی )3(
نوشته: ایرج آرین پور )نوامبر 2۰12-مارس 2۰13-کیهان لندن(

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 13۵7 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.

اکبر هاشمی رفسنجانی  در دانشگاه تهران محل برگذاری نماز جمعه
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 جمعه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

۱ـ نمک ـ هضم
۲ ـ ذکی ـ سبکی در شعر 

فارسی
3 ـ مروت ـ حکم دادگاه

دارد  حرفه ای  هم  او  4ـ 
ارجمندـ  تکرار یک حرف

۵ ـ لحظه ـ اعتقاد
6 ـ رفیق ـ از وسایل زینتی

۷ـ  از شهرهای ایرانـ  عقیده 
ـ ترس

نقاش  ـ  ـ ستاره ای است   ۸
آورندۀ  و  ایرانی  معروف 

کیشی نوین

۹ ـ پرنده ای است ـ شجاع
و  است  تشخیص  هم  ۱۰ـ 
ـ  زندان  ـ  بازشناسی  هم 

رودخانه ای در روسیه
۱۱ ـ خاندان ـ هدایت

و  یان  نسرا ستا دا ز  ا ۱ـ 
نمایشنامه نویسان معاصر 
و فقید ایران و خالق اثر 

»بهترین بابای دنیا«
و  »جنگ  نویسنده  ـ   ۲

صلح« ـ حیوانی است
از  ـ  عربی  به  مادر  ـ   3

ماه های قمری
4 ـ پیامبری است ـ کمکی 

ـ میوه
۵ـ  پرنده ای استـ  سلطان 

ـ دام
6 ـ نه به عربی ـ دردها ـ 

تکرار یک حرف
۷ـ  جای اصلیـ  شهری در 

ایران ـ اندازه
۸ ـ سرهنگ ـ رنگی است

۹ ـ شیدا ـ باالپوشی است 
ـ شیر

۱۰ـ  از غزلسرایان و شعرای 
فقید  و  معاصر  برجسته 

ایران

۱۱ ـ نامطبوع ـ خداوند ـ 
از دام ها

۱۲ـ  از بانوان پیشرو در امر 
تعلیم و تربیت نوین ایران 

و مؤلف »تدبیر منزل«
کوچک  شهرهای  از  ۱3ـ 
ـ  قی  شر ن  یجا با ر ذ آ
ـ  آنجاست  در  تاج محل 

از چارپایان
۱4 ـ در بیابان فراوان است 
ـ شرح و توضیح ـ بنایی 

معروف در تهران
نشریه  ـ  است  گلی  ـ   ۱۵

ماهانه

فراموش  و  معروف  خوانندگان  از  ۱ـ 
نشدنی فقید ایران

۲ـ از نوشیدنی ها ـ عمران
3ـ  ویـ  مانعـ  واحد اندازه گیری وزن
4ـ شهری کوچک در گیالنـ  پایتخت 

کشوری است
۵ ـ یقین ـ حرف خطاب ـ گلی است

6ـ  جداـ  ذرت بودادهـ  محوطه داخلی 
حرف  ـ  دینی  و  مقدس  مکانهای 

همراهی
۷ ـ شبی طوالنی ـ چوبی است ـ قشر

که  ایران  قدیمی  روزنامه های  از  ۸ـ 
به همت اشرف الدین گیالنی انتشار 

می یافت.ـ  مجموعه ای از کشتی ها
۹ ـ گرفته شده ـ پرنده ای است ـ از 

وسایل سنتی موسیقی
۱۰ـ نخستینـ  کنگرهـ  حرف همراهی

۱۱ ـ دیدار ـ احتیاجات ـ فرمانروا
۱۲ ـ نوعی منزل مسکونی ـ روزانه

۱3 ـ موی گردن حیوانات ـ نیروها ـ 
همیشگی

۱4 ـ پایتخت کشوری است
۱۵ ـ از بیمارهای چشم ـ پاک کردن

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ـ از شعرا و ترانه سرایان 
معروف و فقید معاصر 

ایران
۲ـ صحیفهـ  فرزند فرزند 

ـ شهری در ایران
ـ  شکوه  و  جالل  ـ   3
سرپرستی و پیشوایی

4ـ  زبان موسیقیـ  فلزی 
است

۵ـ  از غالتـ  آب جاری
رنست  ا ر  ثا آ ز  ا ـ   6

همینگوی
۷ ـ واسطه گری ـ فرزند 

ذکور

۸ـ  هادیـ  فصل و زمان
از  ـ  است  ورزشی  ـ   ۹

نزوالت آسمانی
است  خوراکی  ـ   ۱۰
یتخت  پا ـ  سنتی 
ـ  ست  ا ی  ر کشو

گذشته
ـ  نهند  سر  بر  ـ   ۱۱

وسطی

اصاًل  هخامنشی  بزرگ  سلسله  در 
تخت  و  تاج  وارث  نیست  معلوم 
داریوش  مثل  کسی  چرا  هخامنشی 
سوم شد؛ کسی که یک سردار خائن 
او را به تخت رساند؛ باگواس ـ سردار 
اوفوسـ  که او را مسموم کرد و ارشک 
خود  دوست  برداشت  میان  از  هم  را 

داریوش سوم را به سلطنت رساند.
 او هم تا حد نهایت بی کفایت بود؛ 
آن قدر که در جنگ ها به جز فرار کار 
دیگری بلد نبود. البته رقیب جنگی او 

اسکندر هم آدم معمولی نبود.
 یونانی ها می گفتند از پدر به هرکول 
می رسد و از مادر به آشیل. می گفتند 
است.  خدایان  خدای  ژوپیتر،  پسر  او 
می گفتند هنگام تولد او زلزله آمده و تا 
مدتی در آسمان رعد و برق بوده است. 
دسته  مردم  می شد:  گفته  همچنین 

دسته وکورکورانه دنبالش می آمدند.
از  جنگ  اولین  در  سوم  داریوش   
اسکندر شکست خورد. او جایی را برای 
جنگ انتخاب کرده بود که فقط درصد 
کمی از سربازانش می توانستند در آن 

بجنگند و بقیه بیکار می ماندند، لذا از 
لحاظ تاکتیک جنگی ضعیف عمل کرد. 
داریوش  که  بود  جنگ  همین  در 
زن و مادر و ۲ دخترش را رها و فرار 
کرد. بعد از فرار، داریوش به اسکندر 
زن های  و حاضر شد  داد  پیغام صلح 
خانواده اش را پس بگیرد و به جای آن 
مقدار زیادی پول و طال و کل فرات را 
به اسکندر بدهد، اما اسکندر قبول نکرد. 
طبیعی بود. اسکندر تمام چیزهایی را 
که داریوش سوم به او وعده داده بود، 
ناامیدی یک سپاه  با  داشت. داریوش 
و  داریوش  سپاه  کرد.  فراهم  بزرگ 
اسکندر در گوگمل به هم رسیدند اما 
ایرانی ها سردار شجاعشان آریوبرزن را 
براثر خیانت قباًل از دست داده بودند. 

داریوش در اول اکتبر ۱33۱ سال 
پیش از میالد مسیح،  شکست خورد 
از  هخامنشی  بزرگ  امپراتوری  و 
به  را  ایران  همه  اسکندر  پاشید.  هم 
حکومتش اضافه کرد، تخت جمشید که 
شاهکار معماری دنیای باستان بود را به 
آتش کشید و به سمت هند به راه افتاد.

جنگ اسکندر و داریوش سوم
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اولین پیانو در ایران 

ایران آوردند،  به  پیانویی که  اولین 
تناسب  به  که  بود  کوچک  پیانویی 
وسایل حمل و نقل آن زمان، باید انتقال 
آن از فرانسه به ایران امکان پذیر می بود. 
دارای  فقط  پیانو  این  جهت  بدین 
پنج اکتاو بود که صفحه جای انگشت 
آن از پیانو جدا می  شد و حمل آن را 

تسهیل می  کرد.
 »مشیر همایون شهردار، استاد پیانو 
می  نویسد: »این پیانو را در سال ۱3۱4 
هجری شخصاً به اتفاق پدرم در منزل 
مرحوم »عضدالدوله« پدر »عین الدوله« 
دیدم که روی آن به زبان فرانسه عبارتی 
نوشته شده بود، حاکی از آنکه پیانوی 
مذکور را »ناپلئون« به »فتحعلی شاه« 

اهدا کرده است.«
اولین کسي که پیانو را کوک ایراني 
نواخت  آن  در  را  ملي  آهنگ  و  کرد 
گام،  هر  در  که  بود  »سرورالملک« 
بتواند  تا  داد  کوک  تغییر  را  پرده  دو 

آهنگهاي ملي را با آن اجرا کند. 
میرزا  »حاجي  سفر  در  شده  گفته 
با  همراه  سپهساالر«،  خان  حسین 
»ناصرالدین شاه« به اروپا، در مراجعت 
کامل  و  بزرگ  پیانوي  دستگاه  چند 
براي مقامات سلطنتي آوردند. در آن 
زمان کسي در تهران به نواختن پیانو 

وقوف نداشت.
خان  صادق  »محمد  مرحوم   
سرورالملک« استاد و نوازندۀ بي نظیر 

تولستوی خالق»جنگ و صلح«
»لئو« پسر یک نجیب زادۀ روسی، 
به هنگام نوشتن کتاب »آناکارنینا« 
از  هدف  درباره  سؤاالتی  طرح  با 
کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  زندگی 
گذاشت،  کنار  را  مسیحیت  دین  او 
داشتن  پوشید،  چشم  خشونت  از 
به  و  را محکوم کرد  اموال شخصی 
مشغول  ایالت  در  مزرعه ای  در  کار 
شد که با همسر و ۱3 فرزندش در 

آن زندگی می کرد.
و  »جنگ  کتاب  نویسنده  »لئو« 
صلح« که از سوی کلیسای ارتدوکس 
دیگر  در  شد،  خوانده  مرتد  روسیه 
نقاط جهان به خاطر آثار با ارزشش 
جمله  از  گرفت.  قرار  تحسین  مورد 
بدون  نظریه  طرفدار  که  کسانی 

خشونت او بودند، می توان به »مهاتما 
گاندی« اشاره کرد.

سنتور که در نظر ناصرالدین شاه قدر 
و منزلت مخصوصی داشت به مناسبت 
پیانو  و  سنتور  نواختن  بودن  نزدیک 
کوشش کرد که براي خوش آمد شاه، 
نواختن پیانو را فرا گیرد و با آنکه در 
سنین کهولت بود، براي نیل به مقصود 
از قریحه و نبوغ خویش کمک گرفت و 

تا حد امکان توفیق حاصل کرد.

اولین نوازنده ویولون در ایران 

موسیقی  آالت  و  ادوات  از  ویولون 
جدید است که در زمان »ناصرالدین 
موزیک  شعبۀ  تأسیس  از  پس  شاه« 
دارالفنون و آمدن مستشاران خارجی 
برای معلمی این رشته و آوردن سازهای 
ایران  در  قره نی  و  فلوت  مانند  جدید 
فرانسوی  دوال«  »مسیو  شد.  معمول 
که در اواخر عصر ناصری به ایران آمد 
و دو سال بیشتر در ایران نماند، معلمی 
قسمتی از شعبۀ موزیک دارالفنون را بر 

عهده داشت، وی استاد و نوازنده ویولون 
بود و این ساز را با قواعد مخصوص آن 
از قدیمی ترین  تعلیم می  داد و ظاهراً 

مربی و معلمین ویولون بود.
 »حسن مشحون« در کتاب تاریخ 
موسیقی ایران »حسین هنگ آفرین« 
ویولون  نوازندۀ  ایرانی  قدیمی ترین  را 
»روح اهلل  لیکن  و  است  کرده  معرفی 
خالقی« در کتاب سرگذشت موسیقی، 

نام »تقی دانشور« را عنوان می نماید.

در  میالدی   ۱۹۱۰ در  تولستوی 
سن ۸۲ سالگی درگذشت.



س ـ چرا ایران ترک کردید؟
جـ  اجبار به ترک ایران نداشتم. مثل 
خیلی از جوانهای دیگر به دلیل تمایل 
به تحصیل در خارج و خصوصاً نرفتن 

به جبهه از ایران خارج شدم.
آیا  فرانسه آمدید؟  به  س ـ چرا 
مایل بودید به این کشور بیایید یا 
بر حسب تصادف فرانسه را انتخاب 

کردید؟
بیایم،  فرانسه  به  می خواستم  ـ  ج 
دوستانم  نزدیکترین  از  یکی  چون 
آن،  بر  عالوه  و  بود.  آمده  فرانسه  به 
 ۱۸ می دانستم.  هم  فرانسه  زبان 
ساله بودم و دیپلمم را گرفته بودم و 
بهمین جهت  و  نظام وظیفه  مشمول 

ممنوع الخروج.
س ـ چطور خارج شدید؟

با  دوستان  از  یکی  توسط  به  ـ  ج 
یک قاچاقچی تماس گرفتیم و چون 
پاسپورت نداشتم قرار شد تا رسیدن 
به کراچی )با پاسپورت( چیزی بیش 
از 3۰۰ هزار تومان به او بدهیم. البته 
قرار شد حدود ۱۰ یا ۲۰ هزار روپیه 
هم در آخر کار در کراچی به من بدهد. 
چهار سال و نیم بعد از انقالب من در 
ایران بودم یعنی تا .۱36۲ ولی قبل 
از انقالب هر سال تابستان مرا برای 
اروپا می فرستادند.  به  زبان  یادگیری 
اولین بار 6 ساله بودم که پاسپورتم را 
به گردنم انداختند و مرا به میهماندار 
هواپیما سپردند. این کار تا سال ۱3۵۸ 

ادامه داشت.
س ـ به فرانسه می آمدید؟

ج ـ به کشورهای مختلف؛ سوئیس، 
فرانسه و انگلیس. آخرین سال همان 
۵۸ بود که به انگلیس رفته بودم. من 
و  بودم  ماریکا  مدرسۀ  در  را  ابتدائی 
بعد هم مرا به مدرسۀ رازی فرستادند. 
ولی  بودم.  زبان  فرانسه  قسمت  در 
به  مدرسه  مدیر  انقالب  سال  همان 
قسمت  به  مرا  که  کرد  توصیه  مادر 
می گفت  چون  دهند  انتقال  فارسی 
ممکن است این قسمت را ببندند و 
دانش آموزان قسمت فرانسه نتوانند به 
تحصیل ادامه دهند. به همین جهت 
مرا به قسمت فارسی منتقل کردند و 
تا آخر در همان مدرسه ماندم. پدر و 
مادرم همان سال انقالب از هم جدا 
شدند و من با مادرم زندگی می کردم 
که پاکسازی شده بود و کار نداشت 
دبیرستان  آخر  دو سال  در  من  ولی 
زبان  فرانسه خوب می دانستم،  چون 
فرانسه تدریس می کردم و پول خوبی 
در می آوردم به طوری که برای خودم 
خرج  واقع  در  خریدم.  اتومبیل  یک 
اتومبیل  همین  فروش  هم  را  سفرم 

تأمین کرد.
سـ  آیا در آن دوران که جو خیلی 
سیاسی شده بود، شما گرایشی پیدا 
کردید؟ فعالیت سیاسی می کردید؟

انقالب،  سالهای  همان  چرا.  ـ  ج 
در  و  رازی می رفتم  اینکه مدرسۀ  با 
آنجا معمول نبود، من هم فعال شده 
بودم. آن موقع در یک گروهی که به 
آن سلول مطالعاتی می گفتیم شروع 
به فعالیت کردم که از گروه فدائیان 
بود. بعد که این سلول از هم پاشیده 
کار  بختیار  به  متمایل  گروه  با  شد 
می کردم ولی دو سال آخر، بعد از اینکه 
سرهنگ ـ را کشتند )سال 6۱(، من 
خیلی ناراحت شدم. البته من خیلی 
گروه  پادوئی  واقع  در  و  بودم  جوان 
لرستان  به  هم  بار  یک  می کردم.  را 
برایشان  مقداری  آنجا  من  و  رفتیم 
روحیه ام  آن  از  بعد  دادم.  انجام  کار 
به یک سالی  نزدیک  و  بود  بد شده 
بدون وابستگی به گروه سیاسی فقط 
شعارنویسی می کردم و به این ترتیب 
دق دلم را خالی می کردم. به هر حال 
بعد از مدتی به دالیلی که اصالً سیاسی 
نبود ریختند توی منزل، ما را بردند به 
کمیتۀ کاخ جوانان سابق و یک شش 
می کردند.  جیم  سین  را  ما  ماهی 
و  تمام شد  با کمیته  ما  کار  باالخره 
دیگر کاری با ما نداشتند و این اتفاق 
در واقع ربطی به آمدن من نداشت، من 
می توانستم در ایران بمانم. اگر آمدم 
به خاطر محیط غیرقابل تحمل آنجا 
بود، مقداری هم کشش اروپا بود که 
می شناختم.به هر حال برای آمدن، با 
شخصی به نام بهروز تماس گرفتیم و 
اواخر مرداد 6۲ بود که با هواپیما من 
را با یک ساک کوچولو که تقریباً چیزی 

در آن نبود به زاهدان آورد.
یا  بود  این شخص سیاسی  س ـ 
قاچاقچی؟ چون بعضیها می گفتند 
سیاسی  کار  برای  را  پولها  این 

می خواهند.
قاچاقچی  شریف  شغل  او  نه،  ـ  ج 
بود  گذاشته  ریش  خنده(  )با  داشت 

که شکل حزب اللهی ها باشد ولی در 
واقع نبود. آنها خانوادگی کارشان این 
بود و از مرز ترکیه و پاکستان هر دو، 
مرا  چرا  نمی دانم  می کردند.  رد  آدم 
از مرز پاکستان رد کرد، شاید در آن 
موقع راحت تر بود. ولی کار جالبی که 
کرد این بود که خودش لباس بلوچی 
پوشیده بود و همۀ دالرها و پاسپورت 
را توی جیب روی کتش گذاشت که 
از  راحت  ما  و  نکرد  توجه  هیچ کس 
فرودگاه رد شدیم و به زاهدان رفتیم. 
نفر  یک  منزل  رفتیم  رسیدیم.  ظهر 
حدود  می گفتند.  حاجی  او  به  که 
پنج بعد از ظهر شال و کاله کردیم 
و  پاسپورت  از  اعم  داشتیم  هرچه  و 
پول و غیره همه را در یک جاسازی 
نو درست کرده  تویوتای  که در یک 
بودند جا دادند و قرار شد یک نفر این 
اتومبیل را جدا رد بکند. چون گشت، 
همۀ ماشینها را کنترل می کرد. البته 
بیشتر اسبابها متعلق به دکتری بود 
از  ما  با  با زن و بچه می خواست  که 
مرز رد بشود. این اتومبیل به دالیلی 
توقیف شد. )توضیحات در این قسمت 
حذف می شود چون ارتباطی به خروج 
مصاحبه شونده ندارد(. به همین جهت 
پاسدارها چون مخفیگاه تویوتا را پیدا 
کرده بودند حاجی را بازداشت کردند. 
البته بهروز مرا از خانه بیرون برده بود، 
شاید بوئی برده بود یا احتیاط کرده 
بود. به هر حال ما چندی در یک خرابه 
نزدیک خانۀ حاجی قایم شدیم. البته 
حاجی را چند ساعت بعد آزاد کردند. 
ولی آنچه که برای من مهم بود این بود 
که پول و پاسپورت من هم در همان 

جاسازی از دست رفت.
با  توانست  بعد  بهروز  حال  هر  به 
الشۀ  یک  و  بگیرد  تماس  حاجی 
پاسپورت )خودشان به این پاسپورتها 
من  برای  پاسپورت می گفتند(  الشۀ 
تهیه کند. از همان پاسپورتهای جلد 
پالستیک قدیم بود. تاریخ پاسپورت 
گذشته و نام یک حاجی را که به حج 
رفته بود، داشت. بهروز حاجی را مجبور 
کرد به کار من ادامه دهد. او می گفت 
شما پول خروج این شخص را گرفته اید 
و باید او را از مرز رد کنید و قرار شد 
3۰۰ روپیه هم به من بدهند. بهروز 
به من گفت که اگر بخواهم می تواند 
مرا به تهران بازگرداند و یا به همین 
ترتیب مرا از مرز رد کند. من هم چون 
به هیچ وجه نمی خواستم دست از پا 

درازتر به تهران برگردم، قبول کردم.
آن شب به خانۀ برادر بهروز رفتیم. 
خانه  آن  به  خانه  این  از  ساعت   4۸
پیدا  را  نفر  یک  اینکه  تا  می رفتیم. 
پست  از  را  حاجی  و  من  که  کردند 
گشت بسیج رد کند تا ما را به جاده 
خاش برساند. سه روز بعد از راه افتادن 
رسیدیم به خاش. آن شب رفتیم به 
منزل یک آشنای حاجی که کارمند 
سحر  صبح  ماندیم،  شب  بود.  دولت 
حاجی پا شد برود به »پشتکوه« که 
از مرز رد  را پیدا کند که مرا  کسی 
کند چون خودش نمی خواست از مرز 

رد بشود. رفت گفت شب بر می گردم 
ولی سه روز طول کشید. در این مدت 
من در اثر تغذیۀ بد بیمار شده بودم، 
اسهال و استفراغ شدید. باالخره بعد 
از سه روز حاجی آمد لباس بلوچی تن 
من کردند عمامه سرم گذاشتند عینک 
هم گذاشتند که سفیدی صورتم زیاد 
معلوم نشود. دو تا موتور سوار آمدند، 
هرکدام )من و حاجی( ترک یکی از 

موتورها نشستیم.
عبور از مرز

جاده های  در  ساعت  سه  نزدیک 
خاکی رانندگی کردند. من هم مریض 
بودم. سرعت زیاد بود و تکان شدید. 
خالصه جانم به لبم رسید. قبل از مرز 
رسیدیم به یک محل دو اطاقی هنوز 
در خاک ایران بودیم. به من یک پودر 
گیاهی دادند که روزی سه چهار بار 
بخورم که جلوی بیرون روی مرا بگیرد. 
قرار بود عصر راه بیافتیم که یک نفر 
گفت گرگ زیاده، فعالً نمیشه )مقصود 
پاسدار بود( باید فردا صبح برویم. شب 
از من پرسیدند می خواهی توی اطاق 
را  بیرون  من  بیرون.  یا  بخوابی  گلی 
ترجیح دادم. یک لحاف به من دادند 
ساعت  خوابیدم.  و  سرم  کشیدم  که 
ناگهان سر  یا چهار صبح  حدود سه 
با  پاسداران  و  شد  زیادی  صدای  و 
جیپ ریختند به آن محله و خالصه 
معلوم بود عقب من می گردند. اطاقها 
را گشتند. من هم زیر لحاف از ترس 
سرم را در نیاوردم و بی حرکت ماندم. 
نمی دانم چطور شد که مرا ندیدند و 
خالصه جان بدر بردم. روز بعد با موتور 
راه افتادیم. از یک رودخانۀ کوچک رد 
شدیم، به یک جائی رسیدیم که دیگر 
موتور رد نمی شد چون شن بود. راه 
افتادیم، ظهر بود. سه ربعی در شنزار 
راه رفتیم بعد یک تیر سفید به من 
نشان داد و گفت این مرزه. من ماندم، 
او رفت که سراغ بگیرد، بعد برگشت و 
مرا از مرز رد کرد. زیر یک بته ماندیم، 
سه چهار ساعتی تا اوایل شب که یک 
وانت از کویته آمد و مرا با خود برد. 
باالخره رسیدیم به بیرون کویته. ما را 
گشتند. من خودم را زدم به خواب، 
رد  و  نیامد  پیش  اتفاقی  و  بود  شب 
شدیم. بعد مرا بردند منزل یک آقائی 
که خودش نبود و فقط تعدادی زن 
آنجا بودند. از آنجا من به مادرم تلفن 
زدم، خیلی خالصه وضعم را شرح دادم 
از 3۰۰ روپیه ۱۸۰  و پول خواستم. 
روپیه اش خرج تلفن شد. من ماندم و 
۱۲۰ روپیه. در منزل آن آقا من با یک 
پسر بچه آشنا شدم که به زحمت با هم 
حرف می زدیم، ولی خیلی به داد من 
رسید. چند روزی که ماندم دیدم هوا 
پس است، می رفتم در خیابانها و خودم 
را سرگرم می کردم و فقط چندی یک 
ببینم  به آن منزل می زدم  بار سری 

برایم پول رسیده یا نه.
س ـ شبها چکار می کردید؟

ج ـ در خیابان جائی گیر می آوردم 
به  نزدیک  موقع  آن  می خوابیدم.  و 
آنجا  در  افغان  پناهندۀ  میلیون  یک 

نبود.  من  متوجه  کسی  بودند،  ولو 
بعد از یک هفته چند سری ایرانی به 
نوبت آمدند ولی نه از حاجی خبری 

بود نه از پول.
سـ  این مدت با 12۰ روپیه چکار 

می کردید؟
جـ  تازه در منزلی هم که گاهی غذا 
می خوردم پول می دادم. ولی مگر خیال 
می کردید چی می خوردند، نان و بامیۀ 
از  دلم  دیگه  نداشت.  قیمتی  پخته. 
هرچی بامیه است به هم خورده. خیلی 
اوضاع ناجور بود، بعضی اوقات دو روپیه 
می دادم در قهوه خانه تخم مرغ نیمرو 
برایم  بچه  آن  هم  گاهی  می خوردم، 

خوراکی می آورد.
۲۸ روز که گذشت رانندۀ آن وانت 
که مرا رد کرده بود آمد. بعدها فهمیدم 
که وانتش را پاسدارها گرفته بودند و 
برای پس دادن از او خواسته بودند مرا 
برگرداند. دو روزی از دستش در رفتم، 
اول خیال می کرد من از آن سوسولها 
هستم، بعد که مرا شناخت با هم رفیق 
شدیم و با این که آمده بود مرا دستگیر 
کند کلی به من کمک کرد. مرا برد به 
یک کافه ای در کویته که می شد از آنجا 
به خارج از کشور تلفن کرد. منهم به 
کلی بی پول شده بودم آنها اجازه دادند 
من مجانی به ایران تلفن کنم. با مادرم 
می کردند  خیال  آنها  کردم،  صحبت 
من رسیده ام به کراچی، چون حاجی 
پول را گرفته بود و بعد گفته بود که 
من رفته ام به کراچی و حتی آدرسی 
هم در کراچی داده بود. مادرم شمارۀ 
تلفن آنجا را گرفت و گفت بمانم تا خبر 
بدهد. بعد با یکی از آشنایان نزدیک ما 
در اروپا تماس گرفت و از او خواست 
که ترتیب کار مرا بدهد یعنی در واقع 
برایم پول بفرستد. من در این مدت 
رفته بودم به نمایندگی سازمان ملل 
و تقاضای پناهندگی از پاکستان کرده 
بودم و ورقۀ موقتی دریافت کرده بودم 

و اسمم هم روی آن بود.
آن شخص تلفن کرد و خواستم که 
هزار روپیه برای صاحب کافه بفرستد. 
به خرج  معرفت  کافه خیلی  صاحب 
شخصی  اینکه  امید  به  فقط  و  داد 
که از دور تلفن کرده پول را برایش 
خواهد فرستاد هزار روپیه به من داد. 
بسیار  هم  وانت  راننده  توصیۀ  البته 
مؤثر بود. همان روز رفتم و برای پس 
فردا بلیط تهیه کردم. شب رفتم همان 
از  بودم، چون مسافر  اول  منزلی که 
ایران آمده بود، دیدم حاجی هم آمده. 
چون شنیده بود من او را تهدید کرده ام 
و از بهروز هم حساب می برد مرا که 
دید گفت ده هزار تومان برایت پول 
فرستادند و به من داد. در حالی که 
مادرم معادل ده هزار روپیه که چهار 

برابر می شد برایم فرستاده بود.
من  با  هم  حاجی  روز  آن  فردای 
از  شدن  رد  موقع  آمد.  فرودگاه  به 
پلیس  به  اشاراتی  دیدم  من  پلیس 
سراغ  آمدند  هم  آنها  می کند،  آنجا 
من و شانسی که آوردم این بود که 
کاغذ سازمان ملل را داشتم و همان 

این قاچاقچیها عادت  مرا نجات داد. 
باز  جوری  یک  می خواست  او  دارند. 
مرا گرفتار کند که بتواند دوباره ما را 
بدوشد. خالصه با من آمد به کراچی 
که  شد  من  تاکسی  همان  سوار  و 
ببیند من کجا می روم. قرار بود بروم 
بهائیهای  ایرانی بهائی.  به منزل یک 
ایرانی آنجا خیلی به داد من رسیدند. 
یک اجتماع بهائی بزرگی در پاکستان 
هست. صاحبخانه مرا شب نگاه داشت 
که محلی بود خیلی فقیرانه و خالصه 
من  که  می گرفت  روپیه  سی  شبی 
تقسیم  دیگر  ایرانی  یک  با  را  اطاقم 
می کردم. صبح روز بعد آمدم که بروم 
داده  آدرس  که  شخصی  یک  پیش 
درست  ظاهراً  را  پاسپورتم  تا  بودند 
یک  به  برخوردم  پله ها  راه  در  کند، 
دوست قدیمی ام که بعدها در زندگی 
میان چند  بسیار گذاشت.  تأثیر  من 
میلیون ایرانی من می بایست او را ببینم 
که دو روز قبل از اسالم آباد رسیده بود. 
به هر حال رفتم پیش آن شخص، دو 
هزار روپیه از من خواست که پاسپورتم 
پاسپورت  اسید روی  را درست کند. 
پاک  بخواهند  را  می مالند که هرچه 
می شود. عکس مرا زد روی پاسپورت و 
مهر اسالمی هم زد و بقیه را هم به خط 
خودم پر کردم. اینها همه برای ورود 
به فرانسه بود چون در پاکستان همه 
می دانستند ما چه وضعی داریم. بعد 
رفتم به سراغ یک فرانسوی با نفوذ که 
مرا به او توصیه کرده بودند برای اینکه 
ویزای فرانسه بگیرم. بدشانسی من از 
از آن دستور رسیده  یک هفته قبل 
بود که در هیچ کنسولگری به ایرانیها 
ویزا ندهند مگر آنکه از ایران موافقت 
برسد. خالصه همین بدشانسی باعث 
شد که من سه ماه و نیم در انتظار ویزا 
در پاکستان بمانم. بعضی ایرانیها ویزای 
جعلی می گرفتند، چون برای گرفتن 
بلیط می بایست ویزا داشت ولی پول 
زیاد می خواست و من نداشتم. ارسال 
بسیار  پاکستان  به  ایران  از  هم  پول 

دشوار بود.
باالخره همان دوست خانوادگی مرا 
دوباره نجات داد. برایم دو هزار دالر 
که  فرستاد  واسطه  یک  توسط  پول 
پس از گرفتن ویزا توانستم بلیط بخرم 

و بیایم به پاریس.
سـ  گرفتن ویزا آسان انجام شد؟

به  واال  سفارش  با  ولی  بله.  ـ  ج 
هیچکس آن موقع ویزا نمی دادند. در 
دالر  دویست  برایم  کراچی  فرودگاه 
باقی مانده بود و می دانستم که باید 
برای رد شدن رشوه داد. پلیسها هم 
ایرانیان را زیاد تلکه کرده بودند. توقع 
را  زیاد داشتند. ولی من که موضوع 
را در چمدان  می دانستم، صد دالرم 
و  دالر  از صد  بیش  و  بودم  گذاشته 
مقداری روپیه چیزی برایم باقی نمانده 
بود. مرا بردند در اطاقی و لختم کردند 
و هر چه گشتند خالصه بیش از این 
پول گیر نیاوردند و گذاشتند من رد 
بشوم. سوار هواپیما که شدم خوشحال 
بودم ولی فقط زمانی خیالم راحت شد 

که فهمیدم از روی پاکستان و ایران رد 
شده ایم و نفسی کشیدم.

فرانسه  به  تاریخی  چه  ـ  س 
رسیدید؟

جـ  دسامبر ۱۹۸3. در فرانسه پیاده 
که شدیم یک پسر یزدی که زبان بلد 
به  نداشت  و هیچ چمدانی هم  نبود 
ما چسبید که با هم بیرون بیاییم. از 
پلیس که رد شدیم من چمدانهایم را 
گرفتم، پنج قدم آن طرفتر یک پلیس 
بدون لباس ما را گرفت و سؤال پیچ 
کرد که از کجا آمده اید و چرا این آقا 
چمدان ندارد و خالصه فحاشی بسیار. 
هرگز یادم نمی رود. آنچه فحش رکیک 
و  بلیط  بعد  داد.  ما  به  بود  فرانسوی 
پاسپورتهای ما را گرفت. چند قدمی 
با عصبانیت رفت و نمی دانم چطور شد. 
شاید چون پاسپورت هردویمان درست 
بود برگشت. پاسپورت هایمان را پرت 
 Cassez-vous کرد به طرفمان گفت
با  بود،  وضعی  بد  خیلی  شید(.  )گم 
زیاد فحشهای پدر و مادر  عصبانیت 
می داد. خالصه با روحیه خراب آمدم 
دختر  نزد  ماه  سه  دو  مدت  بیرون. 
خاله ام ماندم. بعد همان دوست قدیمم 
رسیده  فرانسه  به  من  از  زودتر  که 
بود و در مونپلیه ساکن شده بود، به 
من پیشنهاد کرد که به آنجا بروم به 
خصوص که پاریس بسیار گران بود. 
درخواست کارت اقامت کردم. البته با 
وکیل و پرداخت پول و توانستم کارت 
یکساله بگیرم ولی با کارت یک ساله 
نام نویسی  دانشگاه  در  نمی توانستم 
دوستان  با کمک  مجبور شدم  کنم. 
دوسیه ای  کنم.  پناهندگی  تقاضای 
را  مشکالت  خالصه  و  کردم  درست 
بزرگتر جلوه دادم و پذیرفته شدم. آن 
زمان خیلی مشکل نبود و به همین 
دولت  اسم نویسی هم  برای  مناسبت 
حدود سه هزار فرانک به من کمک 

مالی کرد.
سـ  به پناهندگان که تا یک سال 

کمک مالی می کنند.
ج ـ به من در اول کار یک جا سه 
هزار فرانک دادند و بعد قطع کردند. 
دوباره باید می رفتم و تقاضا می دادم 
و خالصه اکراه داشتم به این کار. به 
یک  هم  پس  آن  از  نرفتم.  دنبالش 

شاهی از دولت فرانسه نگرفتم.
باالخره برگشتم پاریس و کار سیاه 
کاله  سرم  که  شد  بارها  می کردم. 
بار  پولم را خوردند. یک  گذاشتند و 
در چهل دقیقه ای پاریس، حدود چهار 
ماه در انبار گاز کار می کردم، آن قدر 
سرد بود و باد داشت که دستهایم یخ 
می زد. کارم هم طوری بود که نمی شد 
دستکش دست کرد. خالصه زمستان 
وحشتناکی گذراندم. بعداً مدتی بیکار 
ماندم به طوری که نمی توانستم محلی 
برای زندگی پیدا کنم و در خیابانها 
مانده بودم. بعضی شبها تا ساعت ۱۰ 
شب نمی دانستم آیا شب جائی خواهم 

داشت یا نه.
س ـ کار سیاه می کردید؟

ج ـ البته، بیشتر هم برای ایرانی ها. 
ایرانی  یک  برای  رسمی  هم  بار  یک 
پول  و  شد  ورشکست  که  کردم  کار 
ما را خورد که شکایت کردم و بعد از 
۱۲ ماه توانستم مقداری از آن پول را 
زنده کنم. خالصه گرفتاری مالی زیاد 
میدان  ایرانی  تجار  از  حتی  داشتم. 
رپوبلیک قرض با ربح گرفتم. باالخره 
هفت یا هشت ماه بعد در یک شرکت 
ساختمانی فرانسوی کار پیدا کردم ولی 

آن هم دوامی نداشت.
ـ تحصیالت را به کلی رها کردید؟ س 

جـ  رفتم مدرسۀ حقوق اسم نوشتم 
ولی اصاًل جان درس خواندن نداشتم. 
ول کردم. کارهای کوچکی می کردم. 
بعد به بیماری افسردگی دچار شدم. 
ولی کاًل از فشاری که از ایرانی بودن در 
فرانسه روی دوشم احساس می کردم 
کالفه شده بودم. خالصه ناگهان همۀ 
فشارهای گذشته مرا خرد کرده بود. 
سال ۱۹۹۰ بود که یکی از دوستان 
خواندن  به درس  تشویق  مرا  سخت 
کرد. توانستم خارج از نوبت، به کمک 
دانشگاه  در  دوستان  از  دیگر  یکی 
اسم نویسی کنم و لیسانسم را گرفتم 
و در حال حاضر هم دارم دورۀ فوق 

لیسانسم را می گذرانم.
احیانًا  و  آینده تان  دربارۀ  ـ  س 
بازگشت به ایران چه فکر می کنید؟

به  بتوانم  اینکه  به محض  ج ـ من 
می خواهد  دلم  می گردم.  بر  ایران 
یاد  که  را  و چیزی  برگردم  ایران  به 
گرفته ام در ایران به کار بگیرم. اینجا 
احساس بی مصرفی می کنم. اینجا کار 
بگذرد.  زندگی ام  اینکه  برای  می کنم 
ایده آل  یک  باید  نیست،  کافی  این 

داشت.

ماجراهای فرار از مرز بلوچستان و رسیدن به پاکستان لباس بلوچی بر من 
پوشاندند و عمامه بر سرم و عینک بر چشمم گذاشتند تا از مرز بگذرم 

در  دکتر  که  ناصـحی  ویـدا  خانم 
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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بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از 
بازداشت، اقدام به بازرسی خانه او کردند 
فعال  این  لوازم شخصی  از  تعدادی  و 

حقوق بشر را با خود بردند.
موضوع  بررسی  برای  لندن  کیهان 
و  بشر  حقوق  فعال  این  بازداشت 
علی  سیاسی  زندگی  بهتر  شناخت 
تهرانی و بررسی چرایی قطع ارتباط او 
وخانواده  اش با روح اهلل خمینی و علی 
مرادخانی  محمود  دکتر  با  خامنه  ای 
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی 
ساکن فرانسه و برادر فریده مرادخانی 

گفتگو کرده است.
آیا  مرادخانی،  دکتر  =آقای 
بازداشت  اینکه  از  دارید  اطالعی 
خواهر شما فریده مرادخانی به دلیل 
حضور در همایش آنالین گرامیداشت 
زادروز و خدمات شهبانو فرح پهلوی 
نسبت  او  به  دیگری  اتهام  یا  بوده 

داده اند؟
حقوق  فعالیت های  بیشتر  -خواهرم 

خانواده های  با  می دهد،  انجام  بشری 
زندانیان سیاسی در تماس است و در 
تجمعات خانواده های زندانیان سیاسی 
شرکت می کند. از طرف وزارت اطالعات 
خاطر  به  فریده  که  دادند  خبر  ما  به 
دارد.  قطوری  پرونده  دیگر  اتهامات 
ولی به هر حال به ناحق او را بازداشت 
کرده  اند. کارهای حقوق بشری و دیدن 
خانواده زندانیان سیاسی که کار سیاسی 
نیست. فریده متأهل است و یک زمانی 
برای شرکت سامسونگ کار می کرد ولی 
چندین سال است که کار نمی کند و 
ضمن انجام کارهای خیریه در موسسه 
همسرش در زمینه مسائل سالمتی و 

درمان طبیعی با یوگا فعالیت می کند.
=آیا بجز خواهرتان  بقیه اعضای 
خانواده هم به خاندان پهلوی گرایش 

دارند؟
از  بسیاری  نیست؛  گرایش  -مسئله 
مردم ایران متوجه شده اند که آخوندها 
در مورد رژیم سابق دروغ های زیادی 
گفته  اند. محمدرضا شاه به هیچ وجه 
مردم  به  رژیم  این  که  اندازه  این  به 
ظلم کرد به مردم ستم نکرد، در زمان 
سلطنت محمدرضا شاه تعداد افرادی 
افتادند  زندان  به  یا  شدند  کشته  که 
بسیار اندک بود و این واقعیتی است. 
اینها در این مورد بسیار دروغ گفته اند. 
هیچکدام از آخوندهای مخالف شاه از 
در  یا  ندیدند،  ظلمی  شاه  محمدرضا 
زندان های کوتاه مدت یا در تبعید بودند. 
تبعیدهای آن زمان برای امثال پدرم یا 
تفریحی داشت.  علی خامنه  ای حالت 
یادم هست وقتی به طبس برای دیدن 
آیت اهلل منتظری رفته بودم که آنجا در 
اختیار  در  بزرگی  مسجد  بود،  تبعید 
می خواست  دلش  کاری  هر  و  داشت 
ارتباط داشت.  با همه  انجام می داد و 
انقالب وضعیت  مردم متوجه شده  اند 
آنها را نه تنها بهتر بلکه بدتر کرد. من 

گفتگو با دکتر 
محمود مرادخانی: 

موضوع بر 
سر گرایش به 
پهلوی نیست؛ 
مردم متوجه 
تفاوت قبل و 
بعد از انقالب 

شده اند!

سلطنت  ن  ما ز ر  د « =
محمدرضا شاه تعداد افرادی 
که کشته شدند یا به زندان 
افتادند بسیار اندک بود و این 
واقعیتی است. اینها در این 
گفته اند.  دروغ  بسیار  مورد 
آخوندهای  از  هیچکدام 
محمدرضا  از  شاه  مخالف 
در  یا  ندیدند،  ظلمی  شاه 
در  یا  کوتاه مدت  زندان های 
بودند. تبعیدهای آن  تبعید 
یا  پدرم  امثال  برای  زمان 
علی خامنه  ای حالت تفریحی 
داشت. یادم هست وقتی به 
آیت اهلل  دیدن  برای  طبس 
که  بودم  رفته  منتظری 
بود، مسجد  تبعید  در  آنجا 
و  داشت  اختیار  در  بزرگی 
می خواست  دلش  کاری  هر 
انجام می داد و با همه ارتباط 

داشت«.
با  ما  خانواده  =»مخالفت 
این رژیم از زمانی شروع شد 
که خامنه  ای هنوز به رهبری 
نرسیده بود. مخالفت های ما 
با  بلکه  علی خامنه  ای  با  نه 
اسالمی،  جمهوری  ماهیت 
در  مذهب  و  آخوند  دخالت 
در  ما  است. هدف  حکومت 
اپوزیسیون باید انجام حرکتی 
سیاسی با توسل به ایده های 
مردم ساالر  و  دموکراتیک 
مبتنی بر حقوق بشر باشد. 
تدوین  منظمی  برنامه  باید 
نه  که مذهب  کنیم  پیاده  و 
از  ولی  شود  حذف  اینکه 
کنار  حکومت  و  سیاست 

گذاشته شود«.
=»پدرم وقتی متوجه شد 
کشیدن  آتش  به  دستور 
خودشان  را  رکس  سینما 
خمینی  به  کرده  اند  صادر 
گفت و چون خمینی توجهی 
کسانی  کرد.  استعفا  نکرد 
شدند  کشته  آنجا  در  که 
نبودند.  گناهکار  هیچکدام 
و  ایران  جنگ  قضیه  بعد 
عراق پیش آمد. پدرم متوجه 
که  است  خمینی  که  شد 
ادامه  را  جنگ  می خواهد 
دهد و هدفش تصاحب عراق 

است.«
=»علی خامنه  ای هیچگاه 
نگرفته!  روزه  عمرش  در 
بود  این  بهانه  اش  همیشه 
آقای  دارد!  معده  زخم  که 
شانه چی می گفت ماه رمضان 
نه  خا به  ی  منه  ا خا علی 
شانه چی در تهران می رفت. 
او و همسرش روزه بودند ولی 
درست  غذا  خامنه  ای  برای 

می کردند.«
=»در مورد علی خامنه  ای 
دائم  که  است  چندین سال 
مریض  که  می کنند  شایعه 
است و در حال مرگ است. 
ندارد.  واقعیت  موضوع  این 
این شایعات برای مظلوم نمایی 
انتظار  سیاست  ترویج  و 
است. در خانواده ما امراضی 
مثل سرطان وجود نداشته. 
خامنه  ای،  پدر  پدربزرگم، 
کرد.  فوت  سالگی   ۹2 در 
که  دارم  خبر  غیرمستقیم 
خاصی  بیماری  خامنه  ای 

ندارد.«
فیروزه نوردستروم – روز پنجشنبه 
۲3 دی ماه ۱4۰۰ سه ماه پس از آنکه 
بشر،  حقوق  فعال  مرادخانی،  فریده 
از  حمایت  »کمپین  مدیر  و  مؤسس 
زندانیان«، عضو کمپین »نه به اعدام«، 
علی  خواهرزاده  و  تهرانی  علی  فرزند 
در  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
همایش گرامیداشت زادروز و خدمات 
شهبانو فرح پهلوی دل نوشته ای خطاب 
به ملکه ایران خواند، در مسیر بازگشت 
به خانه از سوی ماموران وزارت اطالعات 

به  شدیدا  ولی  جمهوریخواهم  خودم 
آشتی ملی در بین نیروهای اپوزیسیون 
اعتقاد دارم و معتقدم که چپ و راست 
ائتالف  باید در مرحله مبارزه در یک 

بزرگ و در یک جهت حرکت کنند.
در  تهرانی،  علی  شما،  =پدر 
مخالف  انقالب،  از  قبل  سال های 
حکومت پهلوی بود چرا پس از وقوع 
انقالب با حکومت جمهوری اسالمی 

مخالفت کرد؟
را  رژیم  این  اساسی  قانون  من  -پدر 
امضا نکرد، با وجود آنکه عضو مجلس 
خبرگان بود. از ابتدا می گفت آخوند و 
نباید در حکومت دخالت کنند؛  دین 
اصاًل عبارت جمهوری اسالمی را قبول 
نداشت. او در خاطراتش نوشته و نسبت 
به فعالیت هایش در قبل از انقالب ابراز 
پشیمانی کرده است. پدرم بارها گفته 
وجود  و  مذهبی  حکومت  ما  مشکل 
آخوند و مذهب در سیاست و حکومت 
است.در مورد شخص شهبانو باید بگویم 

که ایشان ظلمی نکرد و فردی بسیار 
مفید برای جامعه بود. به دستور ایشان 
تغذیه  برنامه  کشور  مدارس  همه  در 
رایگان اجرا شد. کارهای خیریه دیگر 

ایشان قابل تحسین است.
از  رژیم  این  با  ما  خانواده  مخالفت 
هنوز  خامنه  ای  که  شد  شروع  زمانی 
مخالفت های  بود.  نرسیده  رهبری  به 
ما نه با علی خامنه  ای بلکه با ماهیت 
و  آخوند  دخالت  اسالمی،  جمهوری 
مذهب در حکومت است. هدف ما در 
اپوزیسیون باید انجام حرکتی سیاسی 
و  دموکراتیک  ایده های  به  توسل  با 
مردم ساالر مبتنی بر حقوق بشر باشد. 
باید برنامه منظمی تدوین و پیاده کنیم 
که مذهب نه اینکه حذف شود ولی از 
سیاست و حکومت کنار گذاشته شود 
و حکومت به دست افرادی اداره شود 
که دخالتی در مذهب نداشته باشند. در 
حکومت آینده همه گروه های سیاسی 
باید حضور داشته باشند حتا گروه های 
کمونیستی. ایران متعلق به همه است 

و مردم هستند که انتخاب می کنند.
=باال گرفتن اختالفات پدر شما 
با محمدحسین بهشتی، اکبر هاشمی 
رفسنجانی و علی خامنه ای و سپس 
مخالفت با جمهوری اسالمی از کجا 

نشأت گرفت؟
-پدرم متوجه خالف های رفسنجانی، 
بهشتی و خامنه  ای در حزب جمهوری 
اسالمی شد. بعد در نامه  ای نسبت به تبار 
افغانی جالل الدین فارسی نامزد حزب 
جمهوری اسالمی در انتخابات ریاست 
جمهوری افشاگری کرد. همچنین در 
عنوان  به  آبادان  رکس  سینما  مورد 
آبادان  به  اهواز  انقالب  دادگاه  رئیس 
این مورد تحقیق  بود در  قرار  رفت و 
کند. وقتی متوجه شد دستور به آتش 
کشیدن سینما رکس را خودشان صادر 
کرده  اند به خمینی گفت و چون خمینی 

توجهی نکرد استعفا کرد. کسانی که 
در آنجا کشته شدند هیچکدام گناهکار 
نبودند. بعد قضیه جنگ ایران و عراق 
پیش آمد. پدرم متوجه شد که خمینی 
است که می خواهد جنگ را ادامه دهد 

و هدفش تصاحب عراق است.
دادگاه  رئیس  عنوان  به  =وی 
انقالب مشهد تا چه اندازه در محاکمه 
جمهوری  مخالفان  اعدام  اجرای  و 

اسالمی سهم یا حضور داشت؟
-بسیاری بر این باورند که پدرم در این 
در  وقتی  او  داشته.  مشارکت  اعدام ها 
سمت ریاست دادگاه انقالب مشهد بود 
هیچکس را اعدام نکرد. همین مراعات 
کردن و عدم اجرای حکم اعدام موجب 
شد که او را کنار بگذارند. البته خودش 
هم می خواست که از این سمت کناره 
به  تهران  از  او خلخالی  از  بعد  بگیرد. 
مشهد آمد و تعداد زیادی را که در زندان 
دوران محکومیت خود را می گذراندند  
من  پدر  سپرد.  اعدام  جوخه های  به 

شدیداً با این اقدام خلخالی مخالف بود.
همچنین پدر من هیچگاه مجاهد نبود 
و از آنها طرفداری نکرد. مسعود رجوی 
به پدرم پیام فرستاده بود که چرا در 
صحبت هایت اسم همه را می آوری بجز 
من؟! پدرم به او گفته بود تو بمیر من 
اسم تو را هم می آورم! پدر من با اعدام ها 
مخالفت می کرد؛ چه اعدام سران رژیم 
سابق و چه زندانیانی که در دهه 6۰ 
نخست  سال های  همان  شدند.  اعدام 
گفته بود اجازه دهید مجاهدین یک یا 
دو نماینده در مجلس داشته باشند تا 
در کارهای مملکت دخالت کنند. ضرر 
زیادی نمی توانند وارد کنند. اما خمینی 

مخالفت کرد.
انتخابات  دوره  اولین  =در 
ریاست جمهوری اسالمی، پدر شما 
از بنی صدر حمایت کرد. دلیل تمایل 

پدر شما به بنی صدر چه بود؟
نبود و گرایش های  -بنی صدر آخوند 
سیاسی پدرم به او و برخی از اعضای 
بازرگان  مهندس  مثل  ملی  جبهه 
نزدیک تر بود. ولی او هم مثل بسیاری از 
روشنفکران ایرانی هم در توهم بود و هم 
بیهوده به آخوندها احترام می گذاشت. 
به  که  بود  خواسته  بنی صدر  از  پدرم 
جنگ با عراق پایان بدهد. ولی بنی صدر 
به پدرم پاسخ داده بود که صبر می کنم 
خمینی بمیرد و وقتی قدرت را به دست 
گرفتم! چون شنیده ام خمینی مریض 
می میرد!  دیگر  وقت  چند  تا  و  است 
دیدیم که نه تنها خمینی نمرد بلکه 

خود بنی صدر را هم عزل کرد.
را مرتکب  اشتباه  بنی صدر وقتی آن 
پدرم  نکرد،  پیدا  خاتمه  و جنگ  شد 
عصبانی شد و گفت به عراق می روم و 
از آنجا واقعیت ها را به مردم می گویم. 
بسیاری از ایرانی ها فکر می کنند رفتن 
پدر من به عراق یک خیانت بود. خیر 
یک حرکت سیاسی علیه رژیم خمینی 

بود که اگر امثال بنی صدر به سخن پدرم 
گوش می دادند، جنگ زودتر خاتمه پیدا 
می کرد و هشت سال طول نمی کشید 
و مردم ایران این همه قربانی و ضرر 

نمی دادند.
=البته پدر شما یکی از شاگردان 
ارادت  او  به  و  بود  روح اهلل خمینی 
خاصی داشت چرا بعدها این ارادت 

به دشمنی تبدیل شد؟
-پدرم هرچند قبل از انقالب به خمینی 
ارادت داشت ولی بعد از انقالب تغییر 
متوجه شد خمینی  داد چون  عقیده 
مذهب اسالم را به یک ایدئولوژی برای 
حکومت کردن تبدیل کرده. آنزمان که 
اسالمی  و جمهوری  با خمینی  پدرم 
امثال  و  منتظری  هنوز  کرد  مخالفت 
او مخالف نبودند. پدر من آن زمان با 
امثال مهندس بازرگان و اعضای جبهه 
البته  بود.  ملی و دموکرات در تماس 
رکس  سینما  قضیه  دریافتن  از  بعد 
آبادان، با همه آنها نیز قطع رابطه کرد. 

نبود،  پدرم هدفش به قدرت رسیدن 
برای خودش نمی کرد.  تبلیغی  هیچ 
نداشت،  رژیم  در  دخالتی  هیچوقت 
آخرین مقامش ریاست دادگاه سینما 
به  خامنه  ای  امثال  بود.  آبادان  رکس 
پدرم تهمت های زیادی زدند و همچنین 

اصالح طلبان.
علی  نزدیک  دوستان  =از 
خامنه  ای در سال های قبل از انقالب 

چه کسانی را به خاطر دارید؟
-بیشتر این افراد یا در تبعید هستند 
یا آنها را کشته  اند. جوانانی که طرفدار 
مجاهدین خلق بودند با او رفت و آمد 
داشتند. یکی از آنها که هیچوقت از یاد 
نمی برم جوانی به اسم قاسم مهریزی 
بود. او را از ۱۲ سالگی می شناختم. با 
ما و علی خامنه  ای در ارتباط بود. یک 
دانشجوی یزدی ساکن مشهد بود که 
به خانه ما زیاد می آمد. اولین کتابی که 
خواندم »ماهی سیاه کوچولو« از صمد 
بهرنگی بود که او همانزمان به من هدیه 
داده بود. آن موقع خامنه  ای گفته بود اگر 
دختر می داشتم حتما به قاسم می دادم. 
البته قبل از انقالب بود و خامنه ای هم 
هنوز دختر نداشت. قاسم مهریزی را 
از  طرفداری  جرم  به  سال 6۰  همان 
مادرم  کشتند.  و  گرفتند  مجاهدین 
به خامنه  ای زنگ زد و گفت قاسم را 
گرفته  اند؛ ولی او هیچ کاری انجام نداد. 
حتا همسرش ثریا را که به دیدن قاسم 
رفته بود هم بازداشت کردند و کشتند. 
افراد دیگری که به آنها کمک کردند 
و  و دستمالچی  شانه چی  آقای  امثال 
بازاری های تهران؛ همینها  از  تعدادی 
ایرفرانس  هواپیمای  اجاره  که  بودند 
خمینی از پاریس به تهران را پرداخت 
کردند. ولی دستمالچی را اعدام کردند؛ 
شانه چی هم به فرانسه آمد و از مخالفان 
جمهوری اسالمی شد. بعدها در زمان 
پیری به مشهد برگشت و همانجا هم 

فوت کرد. جا دارد این را هم بگویم که 
علی خامنه  ای هیچگاه در عمرش روزه 
بود که  این  بهانه  اش  نگرفته! همیشه 
زخم معده دارد! آقای شانه چی می گفت 
ماه رمضان علی خامنه  ای به خانه او در 
روزه  همسرش  و  او  رفت.  می  تهران 
بودند ولی برای خامنه  ای غذا درست 

می کردند.
=رابطه پدربزرگ شما سیدجواد 
بود  با علی خامنه  ای چطور  تهرانی 
و آیا او نیز مثل پدرتان با حکومت 

پهلوی مخالفت می کرد؟
-پدربزرگم در بازار مشهد یک مسجد 
دینی  کارهای  و  نماز  بجز  و  داشت 
اما  نداشت  سیاست  در  دخالتی  هیچ 
با کارهای علی خامنه  ای و بطور کلی 
شاه  زمان  در  پسرانش  کارهای  با 
و  سنتی  روحانی  یک  او  بود.  مخالف 
حکومت  مخالف  بود.  خشکه مقدس 
پهلوی نبود و یکسری از بازاریان مشهد 
طرفدارش بودند و به او »سهم امام« 

می دادند.
=در طول سال هایی که خانواده 
شما از عراق به ایران برگشت تا چه 

حد با دیگران مراوده دارند؟
-قبل از خروج پدرم از ایران به خانه ما 
حمله کردند و او را به زندان انداختند، 
هر کس به خانه ما رفت و آمد داشت 
بازداشت می شد؛ آن اواخر قبل از خروج 
از ایران از ترس بازداشت، کسی به خانه 
ما نمی آمد. پدرم تا حدی منزوی شده 
بود و فقط خانواده نزدیک با ما در ارتباط 
بود. یکسال بعد از رفتن پدرم از ایران 
در ۱363 خانواده را از پاکستان به عراق 
بردم. قبل از خروج کسی با ما ارتباط 
نداشت. حتا رابطه مادربزرگم یعنی مادر 

علی خامنه  ای هم با ما بد شده بود.
عنوان  به  شما  مادر  و  =پدر 
مخالفان و مغضوبان علی خامنه  ای 
در طول این سال ها چطور هزینه های 

زندگی را تامین می کردند؟
یک  و  جراح  دکتر  بزرگم  -خواهر 
خواهرم معلم است و همگی به خانواده 
کمک می کنیم. در حال حاضر هم خرج 
مداوای پدرم را می پردازیم. او ۹۵ ساله 
روده  جراحی  عمل  یک  اخیرا  است. 
و همه خواهرهایم کمک  داشت. من 

می کنیم.
=موضوع بیماری و ابتالی علی 
تا چه  بیماری سرطان  به  خامنه  ای 

اندازه صحت دارد؟
شگردهای  از  همواره  -شایعه پراکنی 
رژیم برای خریدن وقت بوده. در مورد 
علی خامنه  ای چندین سال است که 
دائم شایعه می کنند که مریض است و 
در حال مرگ است. این موضوع واقعیت 
ندارد. این شایعات برای مظلوم نمایی و 
ترویج سیاست انتظار است. در خانواده 
ما امراضی مثل سرطان وجود نداشته. 
پدربزرگم، پدر خامنه  ای، در ۹۲ سالگی 
که  دارم  خبر  غیرمستقیم  کرد.  فوت 
خامنه  ای بیماری خاصی ندارد. معمواًل 
بعد از ایام نوروز خامنه  ای هر سال به 
مشهد می رود. یک مدت از او خبری 
نیست و در این مدت شایع می شود که 
مریض است و رو به موت است. در حالی 
که او هر سال در این ایام سر خاک پدر 
و مادرش می رود و می خواهد در مشهد 
یک مقدار به یاد پدر و مادرش در خلوت 
باشد. رژیم جمهوری اسالمی با چندین 
ترفند در این چهل و اندی سال به بقای 
خود ادامه داده. ترفند تزویر، دروغ های 
سرکوب،  و  زور  خرافات،  و  مذهبی 
سیاست انتظار و مخصوصا افکار »دایی 
جان ناپلئون«ی و تئوری توطئه موجب 
بقای این رژیم شده. حضور مجاهدین 
خلق هم یکی از دالیل بقای رژیم است. 
به بهانه مجاهدین خلق بسیاری از افراد 
سرکوب،  سال ها  این  طی  را  بی گناه 

بازداشت و اعدام کرده اند.
=آیا اطالع دارید که پیش بینی 
پدر شما در مورد سرنوشت جمهوری 

اسالمی چیست؟
-چندین سال پیش پدرم بدبینانه به 
می گفت  و  می کرد  نگاه  موضوع  این 
اینها همچنان باقی هستند. من معتقدم 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
آخوندها و آخوندها به سپاه پاسداران 
سپاه  بدون  آخوندها  هستند.  وابسته 
به  نمی توانند  آخوندها  بدون  سپاه  و 
و  دهند  ادامه  خود  سیاسی  حیات 
بهم نیازمندند. شخص علی خامنه  ای 
می داند  ایران  خداوند  را  خود  که 
عالقمند است بعد از خودش یکی از 
خویشاوندانش به رهبری برسد. خمینی 
بنیانگذار جمهوری اسالمی یک ابهتی 
کاریزمای  آن  خامنه  ای  ولی  داشت 
خمینی را ندارد. بعد از علی خامنه  ای 
هر کس دیگری بیاید جمهوری اسالمی 
متزلزل خواهد بود و دوام زیادی نخواهد 

داشت.

محمود مرادخانی فریده مرادخانی
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جعفر  ج  حا حمید  =
کاشانی داور سابق فوتسال 
که  سیاسی  زندانیان  از  و 
قوه   کوتاهی  به  اعتراض  در 
بکتاش  مرگ  در  قضاییه 
آبتین دست به اعتصاب غذا 
زده   است، به نام »دادخواهان 
فایل  یک  انتشار  با  دربند« 
صوتی از زندان تهران بزرگ، 
اعتصاب غذای  تداوم  ز  ا
تهران  زندان  در  معترضان 

بزرگ و اوین خبر داد.
ن  گا ب کنند عتصا ا =
تازگی  به  که  بیانیه ای  در 
منتشر شده گفته اند که قصد 
پیشگیری  فجایع  از  دارند 
را  انسان  هزاران  و  کنند 
شکنجه  تحت  و  مرگ  از 
دهند.  نجات  گرفتن  قرار 
ی  ا غذ ب  عتصا ا با  نها  آ
ر  هشدا می خواهند  خود 
و آسیب  که شکنجه  دهند 
است. جامعه  تمام  متوجه 

نی  شا کا جعفر  ج  حا حمید 
سیاسی  زندانیان  از  نمایندگی  به 
اعتصاب کننده در اعتراض به کوتاهی 
آبتین،  بکتاش  مرگ  در  قضاییه  قوه  
اعتصاب  تداوم  از  پیام  یک  انتشار  با 
خواستار  و  داد  خبر  زندانیان  غذای 
حمایت فعاالن سیاسی و فعاالن خارج 

از ایران شد.
حمید حاج جعفر کاشانی داور سابق 
زندانیان سیاسی که در  از  و  فوتسال 
اعتراض به کوتاهی قوه  قضاییه در مرگ 
بکتاش آبتین دست به اعتصاب غذا زده  ، 
به نام »دادخواهان دربند« با انتشار یک 
فایل صوتی از زندان تهران بزرگ، از 
تداوم اعتصاب غذای معترضان در زندان 

تهران بزرگ و اوین خبر داده است.
او به نمایندگی از اعتصاب کنندگان 
گفت که تا رسیدن به خواسته هایشان 
تا  و  می دهند  ادامه  غذا  اعتصاب  به 
آخر ایستاده اند. این زندانی سیاسی از 
ایرانیان خارج  تمام فعاالن سیاسی و 
از کشور خواست تا به حمایت از این 
جنبش ادامه دهند و فشار حداکثری 

را حفظ کنند.
دادخواهان دربند با انتشار بیانیه ای 
نشدند،  آزاد  همه  »تا  عنوان  تحت 
آزاد شود« هدف  نمی تواند  هیچکس 
اعتصاب غذای خود را »برخورد درست 
و بازدارنده با عوامل کشته شدن بکتاش 
آبتین و تمام زندانیان که در اثر شکنجه 
و بی مسئولیتی عوامل زندان )به موقع 
نگرفتن،  قرار  درمان  تحت  درست  و 
عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان 
و…( جان خود را از دست داده اند و 
از  همچنین اصالح قوانین پیشگیری 
انسان  هزاران  کشیدن  زجر  و  مرگ 

دربند« اعالم داشته اند.
آنان در بیانیه ای که به تازگی منتشر 
شده گفته اند که قصد دارند از فجایع 
را  انسان  هزاران  و  کنند  پیشگیری 
از مرگ و تحت شکنجه قرار گرفتن 
نجات دهند. آنها با اعتصاب غذای خود 
می خواهند هشدار دهند که شکنجه و 

آسیب متوجه تمام جامعه است.
آبتین  بکتاش  درگذشت  پی  در 
حقوق  نهادهای  که  زندانی  نویسنده 
بشری آن را »قتل فراقضائی« توسط 
نهادهای مسئول می دانند،  مقامات و 

بند  سیاسی  زندانیان  از  نفر  هفت 
چهارشنبه  روز  از  اوین  زندان   ۸
»قصور  به  اعتراض  در  ماه  دی   ۲۲
و  ییه  قضا قوه   ن،  زندا مسئوالن 
بکتاش  مرگ  در  زندان ها  سازمان 
آبتین« دست به اعتصاب غذا زده اند.
جعفر  حاج  حمید  امیدی،  صادق 
پیمان  علی نقی،  محمود  کاشانی، 
 ، د ا حسنی ر صغر  ا علی   ، د ا د پور
حاجی زاده  معین  و  دارینی  مهدی 
پس  که  هستند  اعتصاب کنندگان  از 
به  زندان ها  سازمان  بی توجهی  از 
تحصن زندانیان در سالن و سپس در 
»حسینیه« زندان اوین، اقدام به اعتصاب 
کرده اند. تًر  اکنون  و  خشک  غذای 

ین  ا هان  خوا عتصاب کنندگان  ا
هستند که سازمان زندان ها کوتاهی و 
مسئولیت خود را در عدم درمان و اعزام 
بیمارستان  به  آبتین  بکتاش  به موقع 

بپذیرد و در رسانه ها پوزش بخواهد.
این  غذای  اعتصاب  تداوم  پی  در 
هفت تن، حاج جعفر کاشانی، محمود 
محمد  و  حسنی راد  اصغر  علی نقی، 
تهران  زندان  به  اجبار  با  ابوالحسنی 

بزرگ )فشافویه( انتقال داده شده اند.
نیز  گفته می شود زندانیان دیگری 
تهران  ورامین،  قرچک  زندان های  در 
بزرگ و اوین به زندانیان اعتصاب کننده 
پیوسته اند. سینا بهشتی، شکیال منفرد 
آقاجانی،  ولی اهلل  و  قرچک  زندان  در 
آرمین سوزانی، شبنم عبداللهی، کامبیز 
نوروززاده، مسعود وظیفه، رویا آریایی، 
شجری زاده،  شبنم  محمدی،  مژگان 
و وحید سرخ گل   زارع سراجی  زهرا 
هستند.  زندان  بیرون  دادخواهان  از 
همچنین جمشید برزگر روزنامه نگار و 
تحلیلگر سیاسی در همراهی با اعتصاب 
غذای بری روزن در وین برای آزادی 
حقوق  از  دفاع  و  دوتابعیتی  زندانیان 
زندانیان سیاسی در ایران، یک هفته 
در برابر هتل »کوبورگ« محل برگزاری 
جمهوری  با  غرب  اتمی  مذاکرات 
اسالمی دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب کنندگان غذا در زندان های جمهوری اسالمی: 

تا آخر ایستاده ایم؛ تا همه آزاد 
نشوند، هیچکس آزاد نیست!

مخالفت با دعوت از فدراسیون کشتی 
جمهوری اسالمی به آمریکا

و  دادخواهی  برای  جهانی  »کارزار 
زندانیان سیاسی- عقیدتی در  آزادی 
ایران« در نامه ای خطاب به فدراسیون 
کشتی ایاالت متحده آمریکا، خواهان 
کشتی  فدراسیون  از  دعوت  عدم 
در  حضور  برای  اسالمی  جمهوری 
»مسابقات دوستانه« در ایالت تگزاس 

در ماه فوریه شده است.
در این نامه از جمله به اعدام نوید 
افکاری، یکی از قهرمانان کشتی ایرانی 
که در جریان اعتراضات تابستان ۹۷ 

بازداشت شده بود اشاره می شود.
برای  جهانی  ر  »کارزا نامه  در 
دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- 
آپارتاید  به  یران«   ا در  عقیدتی 
و  اسالمی  جمهوری  در  جنسیتی 
نیز  ورزش  زمینه  در  زنان  مشکالت 

اشاره شده است.
فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
کشتی جمهوری اسالمی در گفتگویی 
»مرگ  شعار  دادن  ضمن  تلویزیونی 
به  شعار  این  که  خواست  آمریکا«  بر 
حرکتی عملی تبدیل شود! در بهمن 
۱4۰۰ قرار است تیم کشتی جمهوری 

به  »دوستانه«  دیداری  برای  اسالمی 
دعوت فدراسیون کشتی آمریکا به شهر 
آرلینگتون در ایالت تگزاس سفر کند. 
این دعوت در حالی صورت می گیرد 
که در جمهوری اسالمی نوید افکاری 
و چند ورزشکار دیگر در سال های اخیر 
برای  جهانی  »کارزار  شده اند.  اعدام 
دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- 

عقیدتی در ایران« در نامه ای خطاب به 
فدراسیون کشتی آمریکا می خواهد که 

این دعوت پس گرفته شود.
یکی  ستوده  بهروز  با  رأفت  احمد 
برای  جهانی  »کارزار  سخنگویان  از 
دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- 
انجام  گفتگویی  ایران«   در  عقیدتی 

داده است.

ویدئو

=ابراهیم رئیسی »قاضی 
به  سفر  جریان  در  مرگ« 
مسکو در سخنانی در مجلس 
استناد  با  »دوما«  یا  روسیه 
به »فتوای علی خامنه ای در 
مورد حرام بودن ساخت بمب 
دنبال  به  »ما  ادعا کرد  اتم« 
این  و  نیستیم  اتمی  سالح 
سالح در استراتژی دفاعی ما 

هیچ جایگاهی ندارد!«
رئیس  اسالمی  =محمد 
نظر  از  اتمی:  انرژی  سازمان 
استکبار دستیابی به گستره 
هسته ای،  فناوری  علمی 
منطقه ای ممنوعه برای ایران 
اما در حقیقت  بود.  اسالمی 
این منطقه ممنوعه برای ما 
صراط مستقیم است و همان 
نقطه ای است که باید باشیم و 

اقتدارمان را ثابت کنیم!
یش  بخشا حمد  ا =
پیشین  عضو  نی  ستا د ر ا
کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی چندی پیش 
در گفتگو با سایت »دیپلماسی 
ایرانی« گفت ساخت بمب اتم 
به  دادن  پایان  راه حل  تنها 
طرف های  زیاده خواهی های 
یاالت  ا به خصوص  غربی 
جریان  در  آمریکا  متحده 

مذاکرات است!
و  برجام  عضو  دولت های  رهبران 
آمریکا که در وین با جمهوری اسالمی 
مستقیم و غیرمستقیم مذاکره می کنند 
و همچنین بازیگران مؤثر غیربرجامی 
از جمله اسرائیل و عربستان سعودی 
که بیش از هرچیز از توسعه موشکی و 
فعالیت های تخریبی جمهوری اسالمی 
در منطقه و گروه های نیابتی وفادار به 
تهران احساس خطر و تهدید می کنند، 
در یک موضوع بطور کامل اشتراک نظر 
دارند: نباید اجازه داد جمهوری اسالمی 

به سالح اتمی دست یابد.
حتا دولت هایی که از نظر آیت اهلل ها 
هستند  اسالمی  جمهوری  متحدان 
یعنی روسیه و چین نیز دست کم در 
اجازه  نباید  که  می کنند  تٔاکید  حرف 
اتم  بمب  به  اسالمی  جمهوری  داد 
با  نظر  این  از  و  شود  مسلح  و  مجهز 
حالیست  در  این  هم نظرند.  غربی ها 
بالستیک  بُرد موشک های  افزایش  که 
و تقویت گروه های شبه نظامی منطقه 
نه  می رسد  نظر  به  موشک پرانی ها  و 
تنها برای این دو کشور تهدید به شمار 
نمی رود بلکه به خاطر تهدیداتی که علیه 
منافع آمریکا در منطقه ایجاد می کنند 

مورد استقبال مسکو و پکن نیز هست.
در  مرگ«  »قاضی  رئیسی  ابراهیم 
به مسکو در سخنانی  جریان سفرش 
در مجلس روسیه یا »دوما« با استناد 
به »فتوای علی خامنه ای در مورد حرام 
بودن ساخت بمب اتم« ادعا کرد »ما به 
دنبال سالح اتمی نیستیم و این سالح در 
استراتژی دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد!«
اما گذشته از تناقض عملی جمهوری 
اسالمی در تالش برای تکمیل چرخه 
طرف  کشورهای  تهدید  و  هسته ای 
مذاکره با آن، در مورد این ادعا که رئیسی 
نیز آن را تکرار کرده، در داخل حکومت 

اشتراک نظر وجود ندارد.
ادعا  مسکو  در  رئیسی  که  همانروز 
کرد جمهوری اسالمی به دنبال سالح 
رئیس  اسالمی  محمد  نیست  اتمی 
در  یادداشتی  در  اتمی  انرژی  سازمان 
صفحه اینستاگرام خود به یاد داریوش 
رضایی نژاد )از عامالن هسته ای رژیم که 
امرداد سال ۱3۹۰ در تهران ترور شد( 
نوشت: »شهدای گرانقدر ما در مسیر و 
حوزه ی پیشرفِت علوم و فناوری هسته ای 
گام برداشتند که از نظر استکبار دستیابی 
به این گستره علمی، منطقه ای ممنوعه 
برای ایران اسالمی بود. اما در حقیقت 
صراط  ما  برای  ممنوعه  منطقه  این 
مستقیم است و همان نقطه ای است که 
باید باشیم و اقتدارمان را ثابت کنیم!«

پاسخ این پرسش را که منظور مقامات 
حکومت از »گستره علمی هسته ای« 
چیست از زبان علی فدوی معاون فرمانده 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
بشنویم که در یک مصاحبه تلویزیونی 
چندی پیش تهدید کرد که جمهوری 
اسالمی در حوزه نظامی در علم ]فیزیک[ 
کوانتوم جلودار است اما صحبت درباره ی 

آن محرمانه است!
راه خروج از بحران  اتمی، ساخت 

سالح اتمی است!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
نخواهیم  اتمی  سالح  می کند  ادعا 
امنیتی  قوی  جریان  یک  اما  ساخت! 
داشتن سالح اتمی را برای نظام ضروری 
می داند. احمد بخشایش اردستانی عضو 
پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس 

شورای اسالمی چندی پیش در گفتگو 
گفت  ایرانی«  »دیپلماسی  وبسایت  با 
ساخت بمب اتم تنها راه حل پایان دادن 
به زیاده خواهی های طرف های غربی به 
 خصوص ایاالت متحده آمریکا در جریان 

مذاکرات است!
او صحبت در مورد ساختن بمب اتمی 
را »جزو اسرار نظام« می داند و با اشاره 
به تٔاخیر و وقت کشی جمهوری اسالمی 
در مذاکرات وین می گوید »من نمی دانم 
که آیا جمهوری اسالمی در سایه این 
تاخیرها به دنبال ساخت بمب هسته ای 
است یا خیر. اگرچه بر اساس فتوای مقام 
معظم رهبری ساختن و داشتن بمب 
هسته ای حرام شرعی است و کارگزاران 
نظام هم بر مبنای این فتوا تالشی برای 
هسته ای  سالح  ساخت  به  دستیابی 
ندارند، اما من به شخصه امیدوارم که 
دلیل تاخیرهای آغاز مذاکرات احیای 
تالش  رئیسی  دولت  سوی  از  برجام 
باشد!  هسته ای  بمب  ساخت  برای 
چون من کماکان معتقدم که ساخت 
سالح هسته ای تنها راه حل جمهوری 
اسالمی ایران برای خروج از چالش ها 
دیپلماتیک  سیاسی،  بن بست های  و 
پرونده  و  برجام  به  مربوط  امنیتی  و 
فعالیت های هسته ای است. تا زمانی که 
ایران به بمب هسته ای دست پیدا نکند 
این چالش ها و مشکالت کمابیش و با 
شدت و ضعف در دوره ها و ادوار مختلف 

ادامه پیدا خواهد کرد.«
بخشایش اردستانی در بخش دیگری 
تٔاکید می کند »شاید  این مصاحبه  از 
از  ما  برای  هسته ای  بمب  ساختن 
نظر اقتصادی و معیشتی هیچ سود و 
باعث  اما قطعاً  باشد،  منفعتی نداشته 
دفاعی  و  نظامی  امنیتی،  بازدارندگی 
کره  الگوی  همان  این  شد!«  خواهد 
شمالی است که مردم آن در جهنمی 
زندگی می کنند که یک اقلیت کوچک 
از بهترین امکانات برخوردار و دلخوش به 
این است که با تسلیحات اتمی »امنیت« 
به خود  از حمله  را  و »دشمن«  دارد 
جمهوری  اینکه  از  غافل  می دارد!  باز 
اسالمی از هیچ نظر  از جمله موقعیت 
جغرافیایی، سیاست های خود و مهم تر 
از همه، وضعیت داخلی و مردمی که آنرا 
نمی خواهند، به کره شمالی کمونیست 

شبیه نیست!
رژیم ایران قابل اعتماد نیست

به  اعتماد  می دهد  نشان  تجربه 
و  شکل  هر  در  اسالمی  جمهوری 
از  یکی  است.  اشتباه مطلق  موقعیتی 
بین المللی  آژانس  اساسی  اختالفات 
انرژی اتمی با جمهوری اسالمی کشف 
ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه 
سایت اعالم نشده است که هنوز پس از 
گذشته بیش از دو سال تهران پاسخی 
در مورد آنها نداده! یکی از این سایت ها 
»تورقوزآباد« است که موساد در دوران 
نخست وزیری بنیامین نتانیاهو آن را 
نتانیاهو وقتی مهرماه سال  افشا کرد. 
۱3۹۷ در جریان مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد پرده از فعالیت سایت سّری 
تورقوزآباد برداشت، محمدجواد ظریف 
و عباس عراقچی که برای شرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک 
گفتند  و  خندیدند  او  به  بودند  رفته 
»نتانیاهو را سر کار گذاشتند« اما ادعاها 
و اطالعات اسرائیل درست از کار درآمد.
جمهوری  مقامات  دیگر،  سوی  از 
اسالمی مدام اصرار می کنند که به دنبال 
بمب اتمی نیستند اما یکسال پس از ترور 
محسن فخری زاده معاون وزارت دفاع 
جمهوری اسالمی، فریدون عباسی دوانی 
نماینده مجلس شورای اسالمی و رئیس 
پیشین سازمان انرژی اتمی می گوید او 
بود که با وجود »فتوا«ی علی خامنه ای 

سیاست تشدید بحران برای خروج از بحران! در جمهوری اسالمی 
ساخت سالح اتمی »حرام« اما »ضروری« و »اسرار نظام« است!

در حرام بودن تولید، نگهداری و به کار 
گرفتن سالح اتمی برای آن »سیستم 

ایجاد کرده بود«!
غرب بیشتر از این اعترافات چه 

می خواهد؟!
اینکه  بارها در مورد  علی خامنه ای 
اتمی  سالح  سراغ  اسالمی  جمهوری 
اسفند  اما  کرده  سخنرانی  نمی رود 
گفت  غربی ها  به  سال ۱3۹۹ خطاب 
ایران  نگذارید که  »شما چکاره اید که 
به سالح هسته ای دست پیدا کند؟ ما 
اگر تصمیم داشتیم به سالح هسته ای 
دست پیدا کنیم شما و بزرگتر از شما 

هم نمی توانستید مانع بشوید.«
وزیر  علوی  محمود   ۱3۹۹ بهمن 
پیشین اطالعات جمهوری اسالمی نیز در 
یک مصاحبه تلویزیونی به صراحت گفت 
اگر فشارها به جمهوری اسالمی ادامه پیدا 
کند به سمت ساخت سالح اتمی خواهد 
رفت. او توضیح داد »مقام معظم رهبری 
فتوا داده که سالح هسته ای حرام است 
اما اگر گربه را در گوشه ای گیر بیندازند، 
ممکن است رفتارش با وقتی که گربه 

آزاد است فرق کند!«
به  اسالمی  جمهوری  عشق  سابقه 
سالح اتمی اما بسیار بیشتر از اینهاست. 
سال ها پیش اکبر هاشمی رفسنجانی 
و  ایران  رژیم  سابق  جمهوری  رئیس 
رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در یکی از خطبه های نماز جمعه 
پیش از لو رفتن برنامه های اتمی رژیم 
اعالم کرده بود یک بمب اتمی کافیست 
تا اسرائیل را از روی زمین محو کند! وی 
سال ها بعد در آبان ۱3۹4 نیز تهدید 
کرده بود »قدرت ایران برای دستیابی 

به این نوع سالح محفوظ است.«
رفسنجانی با سخنسرایی درباره اینکه 
اساس دکترین جمهوری اسالمی ایران، 
هسته ای  برنامه  از  صلح آمیز  استفاده 
است، گفت: »این درست است که ما 
اجازه  رفتن به طرف سالح هسته ای را 
نداریم، ولی اگر شرایطی پیش بیاید و 
ضرورت پیدا کند و یا دشمنی پیدا کنیم 
که بخواهد از این سالح استفاده کند، 

قدرت ما محفوظ است!«
ایران در  مقامات جمهوری اسالمی 
سابقه دارند  موارد  همه  در  دروغگویی 
ولی از آنجا که آنها درباره اعمال خود 
پنهانکاری کرده و دروغ می گویند، دیر 
یا زود واقعیت توسط اعترافات خودشان 
رو می شود. به عنوان مثال با آغاز جنگ 
داخلی در سوریه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برای کمک به بشار اسد نیرو اعزام 
کرد اما مقامات سیاسی و نظامی رژیم 
ادعا می کردند »در سوریه حضور نظامی 
نداریم.« چند سال بعد در دفاع از حضور 
نظامی رژیم در منطقه علی خامنه ای 
گفت »سوریه عمق استراتژیک ماست!«
رهبر جمهوری اسالمی مهرماه ۱3۹۸ 
در یک سخنرانی ادعا کرد »ما با وجود 
راه ]سالح  این  در  اینکه می توانستیم 
حکم  اساس  بر  برداریم،  قدم  اتمی[ 
اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام 
قطعی شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ 
دلیلی ندارد که برای تولید و نگه داشت 
سالحی که استفاده از آن مطلقاً حرام 

است، هزینه کنیم.«
اما ادعای دروغ علی خامنه ای مبنی 
»قدم  و  اتمی  سالح  بودن  حرام  بر 
نگذاشتن در تولید آن« در حالیست که 
غنی سازی اورانیوم در ایران به 6۰ درصد 
رسیده است! به گفته ی رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
فقط کشورهای دارای سالح اتمی به این 
سطح از غنی سازی نیاز دارند. روندی 
که جمهوری اسالمی برای رسیدن به 
نه  غنی سازی 6۰ درصدی طی کرده 
تنها با ادعاهای علی خامنه ای در تضاد 
پیشبرد  با  تهدیدات  تکرار  بلکه  است 
برنامه اتمی، به خودی خود اعتراف به 

تهدیدات ناشی از این برنامه است!
احتماالً خامنه ای به عنوان رهبر رژیم 
و فرمانده کل قوا از جزئیات فعالیت های 
اتمی جمهوری اسالمی از جمله »ایجاد 
سیستم برای بمب اتمی« توسط محسن 
فخری زاده با خبر است. اما اگر هم نباشد 
هیچ بعید نیست روزی افشا یا ادعا شود 
که جریانی »خودسر« در داخل نظام 
بطور »خودجوش« بمب اتمی ساخته 
است! همانطور که یک »محفل خودسر« 
و وزارت اطالعات  امنیتی ها  در میان 
نویسندگان و فعاالن سیاسی داخل و 
خارج کشور را به قتل می رساندند و 
جمهوری اسالمی صدایش در نمی آمد!
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس   ۹۰ اصل 
از  پس  روز  چند  و   ۱4۰۰ فروردین 
امضای سند همکاری ۲۵ ساله گفته 
بود با توجه به اینکه حاکمیت فضای 
شده«،  خارج  ما  دست  »از  مجازی 
»برای ما بسیار حائز اهمیت است که 
با همکاری با چینی ها بتوانیم بر فضای 
مجازی خود حاکمیت داشته باشیم«.

ملی«  »اینترنت  راه اندازی  توهم 
کمک  با  صیانت«  »طرح  اجرای  و 
کارشناسان   که  حالیست  در  چین 
آنرا غیرممکن و طرحی می دانند که 
فقط منابع کشور را بیش از پیش به 

باد می دهد.
هوش  متخصص  سمیع زاده  ایمان 
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  مصنوعی 
اسالمی  »مقامات جمهوری  می گوید 
اینترنت  می کنند.  رجزخوانی  فقط 
و  ملی«  »خیانت  طرح  درواقع  ملی 
شکست  پیشاپیش  و  نشدنی  اجرا 

نامش  بارها  طرح  این  است.  خورده 
عوض شده و بندهای آن تغییر کرده. 
همیشه  اسالمی  جمهوری  مقامات 
رجزخوانی  و  کرده  بازی  الفاظ  با 
می کنند. با دنیایی که ما امروز با آن 
سر و کار داریم و با اینترنتی که امروزه 
می شود،  ارائه  غیرمتمرکز  صورت  به 
جمهوری اسالمی نمی تواند این طرح 

را اجرا کند«.
به گفته ایمان سمیع زاده کاری که 
جمهوری اسالمی می خواهد انجام دهد 
اینست که در دنیایی که  دقیقا مثل 
اتومبیل ها برقی شده و اتومبیل هایی 
مثل »تسال« وجود دارد، مقامات رژیم 
ایران با کمک دوستان چینی شان یک 
خوشحال  هم  بسیار  و  بسازند  ارابه 
ارابه  این  ساخت  حال  در  که  باشند 

هستند!
محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات 
در آلمان نیز در اینباره به کیهان لندن 
می گوید اجرای طرحی مانند اینترنت 

توهم جمهوری اسالمی ....                             از صفحه 2

گزارش  اساس  =بر 
اولین  داخلی،  رسانه های 
جلسه دادگاه حبیب فرج اهلل 
چعب ملقب به حبیب اسیود، 
و  سوئدی  ایرانی-  شهروند 
رهبر پیشین گروه »حرکت  
النضال« در شعبه 2۶ دادگاه 
انقالب اسالمی تهران برگزار 

شد.
مأموران  توسط  که  =او 
از  اسالمی  جمهوری 
به  و  ربوده  ترکیه  استانبول 
ایران انتقال داده شد، متهم 
از  فی االرض«  »افساد  به 
طریق تشکیل گروه »حرکه 
عملیات های  و  النضال« 
تروریستی از جمله عملیات 
 13۹7 شهریورماه   31 ترور 
مسئولیت  داعش  که  شده 

آن را بر عهده گرفت.
خبرگزاری  که  =آنگونه 
سپاه  به  وابسته  تسنیم 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
حبیب  دادگاه  جلسه  از 
به  او  داده،  گزارش  اسیود 
از  متعدد  بمب گذاری های 
دهه 8۰ خورشیدی از جمله 
فرمانداری  در  بمب گذاری 
و  مدیریت  سازمان  اهواز، 
برنامه ریزی خوزستان، اداره 
مسکن، اداره محیط زیست 
اهواز، فرمانداری های دزفول 
و آبادان، خطوط انتقال نفت 
همچنین  و  آبادان  و  اهواز 
سرویس های  با  همکاری 

جاسوسی متهم شده است.
با  اسالمی  =جمهوری 
شهروندان  گرفتن  گروگان 
خارجی و ایرانیان دوتابعیتی 
نیز  و  ایران  به  آنها  در سفر 
کشاندن آنها به کشورهایی 
که در آنها امکان ربودن آنان 
وجود دارد، تالش می کند از 
اخاذی  خارجی  کشورهای 
کند و گروگان ها را با پول و 
بازداشت شده ی  مأموران  یا 
خود در آن کشورها مبادله 
کند. محاکمه اسیود همزمان 
از  نوری  حمید  دادگاه  با 
زندانیان  کشتار  متهمان 

سیاسی در سال ۶7 است.
نخستین جلسه دادگاه حبیب اسیود 
النضال«  گروه »حرکت  پیشین  رهبر 
که اواخر مهرماه ۱3۹۹ از خاک ترکیه 
ربوده و به ایران انتقال یافته بود، روز 
سه شنبه در شعبه ششم دادگاه انقالب 

تشکیل دادگاه حبیب اسیود شهروند ایرانی- سوئدی به اتهام 
»افساد فی االرض«

اسالمی تهران برگزار شد.
بر اساس گزارش رسانه های داخلی، 
فرج اهلل  حبیب  دادگاه  جلسه  اولین 
چعب ملقب به حبیب اسیود، شهروند 
گروه  پیشین  رهبر  و  ایرانی-سوئدی 
»حرکت  النضال« سه شنبه ۲۸ دی ماه 
اسالمی  انقالب  دادگاه   ۲6 شعبه  در 

تهران برگزار شد.
جمهوری  مأموران  توسط  که  او 
از   ۱3۹۹ مهرماه  اواخر  اسالمی 

استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال 
داده شد، متهم به »افساد فی االرض« از 
طریق تشکیل گروه »حرکه النضال« و 

عملیات  تروریستی شده است.
آنگونه که خبرگزاری تسنیم وابسته 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
گزارش  اسیود  حبیب  دادگاه  جلسه 
متعدد  بمب گذاری های  به  او  داده، 
جمله  از  خورشیدی   ۸۰ دهه  از 
اهواز،  فرمانداری  در  بمب گذاری 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
خوزستان، اداره مسکن، اداره محیط 
دزفول  فرمانداری های  اهواز،  زیست 
اهواز  نفت  انتقال  خطوط  آبادان،  و 
با  همکاری  همچنین  و  آبادان  و 
شده  متهم  جاسوسی  سرویس های 

است.
جلسه  در  دادستان  نماینده  وزیری 
دادگاه گفت: »گروهک حرکه النضال 
هسته های  االحواز  لتحریر  العربی 
حبیب  سرکردگی  به  را  خود  اولیه 
وبگان تشکیل و کار خود را آغاز کرد 
 ۸4 سال  از  تروریستی  گروهک  این 
داده  انجام  متعددی  بمب گذاری های 
است. همچنین جاسوسی و اقدام علیه 

امنیت عمومی و ملی، تخریب، حمله 
مسلحانه، سرقت مسلحانه و خریداری 
و حمل و نگهداری سالح گرم که منجر 
به شهادت و مجروحیت بیش از ۷4 نفر 
از شهروندان اهوازی شده است از دیگر 

اتهامات متهمان است.«
وی افزود: »عاملیت عملیات تروریستی 
با همکاری های مالی عربستان بوده است 
و به رغم اعالن قرمز تا کنون اقدامی از 
سوی کشورهای عربی و اروپایی برای 

نگرفته  صورت  متهمان  دادن  تحویل 
است و فرماندهان تیم های تروریستی 
بین کشورهای  به صورت متناوب در 

مذکور در حال تردد هستند.«
تا کنون چندین  بار اعترافات اجباری 
بر  با عنوان »نقش  از جمله  اسیود  از 
اسالمی  جمهوری  تلویزیون  از  آب« 
آنها پس  از  یکی  که  نیز پخش شده 
نوری متهم  برگزاری دادگاه حمید  از 
به مشارکت در اعدام گروهی زندانیان 
سیاسی سال ۱36۷ در دادگاه استکهلم 

سوئد بوده است.
بر مبنای خبرها و عکس  های انتشار 
یافته، تعدادی از خانواده های کسانی که 
اقدامات  جریان  در  می شود  ادعا 
تروریستی از جمله در اهواز کشته شده اند 
داشتند. حضور  اسیود  دادگاه  در  نیز 
شهروند  این  دادستان  نماینده 
مبنای  بر  را  شده  ربوده  دوتابعیتی 
اطالعات«،  وزارت  حقوقی  »گزارش 
»اقاریر متهم«، »تحقیقات به عمل آمده« 
و  طراحی  به  متهم  موجود«،  »ادله  و 
تخریب  و  تروریستی  عملیات  اجرای 

اموال عمومی کرده است.
در  داشتن  نقش  به  متهم  اسیود 

حبیب اسیود شهروند دو تابعیتی با 17 عنوان اتهامی دادگاهی شد

اهواز،  شهرهای  در  بمب گذاری هایی 
استان  در  دزفول  ماهشهر،  آبادان، 
دادستان  نماینده  که  است  خوزستان 
گفته »با همکاری برخی از سرویس های 
اطالعات  سرویس  و  غربی  کشورهای 

عربستان سعودی« انجام شده است.
یکی از موارد اتهام علیه حبیب اسیود، 
در   ۹۷ شهریورماه   3۱ بمب گذاری 
مسلح جمهوری  نیروهای  رژه  مراسم 
اسالمی در اهواز است که دست کم ۲4 

کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت.
این دادگاه همچنین گفته شده  در 
که کشورهای دانمارک، هلند و سوئد 
از بازگرداندن حبیب اسیود به جمهوری 

اسالمی خودداری کرده اند.
قرائت  با  دادگاه  جلسه  این 
کیفرخواست به پایان رسیده و قاضی 
زمان  به  را  آن  به  رسیدگی  افشاری 

نامعلوم دیگری موکول کرده است.
 ۱3۵۲ سال  متولد  اسیود  حبیب 
مهرماه  که  است  سوئد  شهروند  و 
۱3۹۹ در جریان سفر به ترکیه توسط 
مأموران جمهوری اسالمی ربوده شد و 
ویدئوهایی از این آدم ربایی نیز منتشر 

شده است.
ترکیه  رسانه های  که  آنگونه 
وزارت  توسط  اسیود  نوشته اند، 
اطالعات جمهوری اسالمی به واسطه 
یک زن موسوم به   »پرستو« که با 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  نیروهای 
همکاری می کنند، از سوئد به ترکیه 
کشانده شد و پس از خوراندن داروی 
با  و  ترکیه  وان  طریق  از  بیهوشی 
همکاری یک شبکه قاچاق مواد مخدر 

به ایران منتقل شده است.
که  فی االرض«  »فساد  جرم  برای 
در قوانین مجازات اسالمی بر اساس 
مجازات  شده  تعریف  شریعت  احکام 
است.  شده  گرفته  نظر  در  اعدام 
همچنین جمهوری اسالمی با گروگان 
ایرانیان  و  گرفتن شهروندان خارجی 
دوتابعیتی در سفر آنها به ایران و نیز 
کشاندن آنها به کشورهایی که در آنها 
امکان ربودن آنان وجود دارد، تالش 
می کند از کشورهای خارجی اخاذی 
کند و گروگان ها را با پول و یا مأموران 
کشورها  آن  در  خود  بازداشت شده ی 
مبادله کند. گفته می شود بیش از سی 
شهروند خارجی و دوتابعیتی در ایران 

یا زندانی و یا ممنوع الخروج هستند.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی معروف 
بازداشت شدگان  از  صالحی  مهدی  به 
از  پس  دی۹6  سراسری  اعتراضات 
سوی  از  نامشخص  داروی  تزریق 
بهداری زندان دستگرد اصفهان، دچار 
سکته مغزی و با سطح هوشیاری بسیار 
پایین در بیمارستان بستری شده است. 
مهدی صالحی به همراه چهار معترض 
دیگر اعتراضات دی۹6 به اتهام »بغی« 
و »محاربه« به »دو بار اعدام« محکوم 

شده  است.
این  مغزی  سکته  از  آگاه  منابع 
زندانی سیاسی در تاریخ سه شنبه ۲۱ 
داروی  تزریق  بدلیل   ۱4۰۰ ماه  دی 
اشتباه و همچنین تأخیر در اعزام وی 
خبر  زندان،  از  خارج  بیمارستانی  به 
مهدی  گزارش ها،  اساس  بر  می دهند. 
صالحی ابتدا در زندان به دلیل ناراحتی 
از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری 
به  زندان  بهداری  مراجعه می کند. در 
وی دارویی تزریق می کنند که موجب 
به  رو  حالش  و  گردیده  وی  تشنج 

وخامت می گذارد.
در حال حاضر نیز در این بیمارستان، 
و  اطالعاتی  مأموران  محاصره  در  وی 
شدن  نزدیک  اجازه  که  است  امنیتی 
فرزندشان  با  وی  خانواده  مالقات  و 
نمی دهند. در حالی که میزان هوشیاری 
او بسیار پایین است و خطر مرگ او را 

تهدید می کند.
تصویر«   ۱۵۰۰« توییتری  حساب 
از  صالحی  مهدی  که  داد  خبر 
سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 
دی ۹6، به دلیل دارویی که در بهداری 
زندان اصفهان به او تزریق شده سکته 
بستری  بیمارستان  در  و  کرده  مغزی 

شده است.
آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین 
در  صالحی  مهدی  وضعیت  مورد  در 
 « است:  نوشته  خود  توییتر  حساب 
مهدی صالحی در زندان بدلیل ناراحتی 
از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری 
به  زندان  بهداری  مراجعه می کند. در 
وی دارویی تزریق می کنند که موجب 
به  رو  حالش  و  گردیده  وی  تشنج 
وخامت می گذارد. منابع مطلع از سکته 
مغزی این زندانی سیاسی در تاریخ سه 
شنبه ۲۱دی ماه ۱4۰۰ بدلیل تزریق 
داروی اشتباه و همچنین تأخیر در اعزام 
وی به بیمارستانی خارج از زندان، خبر 
از  با تاخیر زیاد  این زندانی  می دهند. 
زندان به بیمارستان الزهرا در اصفهان 

منتقل شد. «
اتهام  به  ساله   36 صالحی  مهدی 
به   »۹6 دی ماه  قیام  در  »مشارکت 
ساکن  وی  شد.  محکوم  اعدام  بار  دو 
یزدانشهر است و هنگام کمک به یکی 
از دوستانش که در اعتراضات دی۹6 در 
یزدانشهر اصفهان هدف تیراندازی قرار 
گرفته بود. او مدتی پس از اعتراضات 
غیرعادالنه  روندی  در  و  بازداشت 

محاکمه شد.
مهدی صالحی، همراه با 4 نفر دیگر از 
بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 
۱3۹6 در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم 
بیدادگاه انقالب اصفهان هر یک به ۲ بار 
اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم 
شدند. اما بعدا در مردادماه ۱3۹۹بدلیل 
اعتراضات گسترده ای که برای نجات 
محمدرضا  گرفت  شکل  آنان  جان 
حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان 
گفت: »در این زمینه اصال رای قطعی 

آماده اجرا وجود ندارد.«
کیهان لندن پیش از این در گزارشی 
اختصاصی با انتشار تصاویر این پرونده 
شامل ۱4  پرونده  این  که  بود  نوشته 
متهم است که همگی از خانواده های 
تهیدست و عمدتان هم محله ای هستند. 
آنها پس از شناسایی از سوی مأموران 
امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی  ۹6 
تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از 
نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی 

باز هم فاجعه در 
زندان؛ سکته مغزی 

یکی از متهمان 
اعتراضات دی۹۶ 

به دلیل تزریق دارو 
در زندان

خصوصی شامل رئیس بانک صادرات 
رئیس  )همایونشهر(،  »خمینی شهر« 
صندوق قرض الحسنه »خمینی شهر« 
حقوقی  نماینده  و  )همایونشهر( 
شهرداری این شهرستان نیز دارد که 
شکایت  عمومی  اموال  تخریب  بابت 
کرده اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام 
»فساد فی االرض«، »محاربه« و »بغی« 
)تجاوز و تعدی به حقوق دیگران( ندارد.

همچنین در روند دادگاه، این پرونده 
با پرونده کشته شدن یکی از معترضان 
آبان ۹6 نیز ادغام شده است؛ اقدامی که 
به نظر می رسد برای موجه نشان دادن 
صدور حکم »دو بار اعدام« برای پنج 

تن از متهمان صورت گرفت.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد 
بسطامی، مجید نظری کندری، هادی 
متهم  پنج  محمدی  عباس  و  کیانی 
این پرونده هستند که هر یک به اتهام 
»بغی« و »محاربه« به »دو بار اعدام« 
محکوم شده  و ۹ متهم دیگر پرونده نیز 

به زندان و شالق محکوم شده اند.
یکی از وکالی این پرونده در گفتگو 
با کیهان لندن گفته بود که در احکام 
صادر شده برای این ۱4 متهم هم هیچ 
عبارتی از »قصاص« وجود ندارد و حکم 
»دو بار اعدام« برای اتهامات »محاربه« 
و »بغی« است که درواقع به حضور این 

جوانان در اعتراضات بر می گردد.
این وکیل دادگستری افزوده بود که 
از قشرهای  پرونده  این  متهمان  همه 
هستند:  جامعه  فرودست  شدت  به 
که  هستند  فقیر  آنقدر  »متهمان 
برایشان  نتوانستند  خانواده هایشان 
وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل 
اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان 
وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکال، 
تسخیری هستیم. با اینکه تالش زیادی 
کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج 
کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم 
اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید 
احکام  اجرای  به  هنوز  البته  و  شده 
ابالغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده 
بازبینی عادالنه صورت  افراد یک  این 

بگیرد.«
این در حالیست که »اعترافاتی که 
از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید 
را  موضوع  این  موکالن  حتی  و  بوده 
بارها در دادگاه اعالم کردند اما قاضی 

نپذیرفت.«
پرونده سازی برای این متهمان قطعی 
وکیل،  گفته  به  و  می رسد  نظر  به 
شاهدان این پرونده سه نیروی بسیجی 
بودند که دادگاه به استناد شهادت آنها 
این اتهامات سنگین را پذیرفته و حکم 
اعدام صادر کرده در حالی که ما اصال 
این شاهدان را ندیدیم و حتی نامشان 

از پرونده پاک شده!
این وکیل دادگستری گفته بود که 
اتهام »افساد فی االرض« هم در پرونده 
وجود داشته که وکال با استناد به اینکه 
هیچ مستندی، حتی در اظهارات شهود، 
فسادی  متهمان  این  اینکه  بر  مبنی 
انجام داده اند وجود ندارد، توانستند این 
اتهام را حذف کنند. اما در ادامه اتهام 

»محاربه« را به پرونده افزودند!
و  دادرسی  که  زندانیانی  بر  فشار 
و  پایان رسیده  به  آنها  بازجویی  روند 
همچنین عدم رسیدگی پزشکی به آنها 
در جمهوری اسالمی یکی از اقدامات 
و  قضایی  مقامات  بشری  حقوق  ضد 
امنیتی جمهوری اسالمی است. عدم 
درمان و اعزام به موقع متهمان سیاسی 
به بیمارستان تا کنون جان چند زندانی 
سیاسی که در حال سپری کردن حکم 
حبس بودند را گرفته است. در آخرین 
نمونه بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و 
عضو کانون نویسندگان ایران در حالیکه 
به  ماه  بار طی چند  برای دومین  که 
کرونا مبتال شده بود چند روز در زندان 
بیمارستان  به  او  اعزام  از  و  سرگردان 

جلوگیری شد و در نهایت جان باخت.

مهدی صالحی

سال هاست  و  است  غیرممکن  ملی 
مقامات جمهوری اسالمی به اسم این 

طرح پول جیب به جیب کرده اند!
محمود تجلی مهر توضیح می دهد که 
»یکسری نظامی و پاسدار نشسته اند 
در مجلس و فکر می کنند کاری که 
دیگران پیش از این نتوانستند انجام 

دهند، اینها می توانند انجام دهند«.
اسالمی  جمهوری  دیگر،  بیان  به 
قرارداد ۲۵ ساله  از  آن بخش  درباره 
که به سرکوب و کنترل بیشتر جامعه 
تمام عیار  توهمات  با  مربوط می شود، 
اما  می زند  تبلیغاتی  مانور  به  دست 
در عرصه های دیگر مانند پهن کردن 
به  چینی ها  ورود  برای  قرمز  فرش 
معادن و صنایع و بخش های عمرانی 
و زیرساخت های  کشور، در خفا پیش 
رفته و مردم را در مورد »ایرانفروشی« 

بی اطالع می گذارد.
در  چین  که  اینست  اما  واقعیت 
پس سرمایه گذاری گسترده در ایران، 
استراتژی سیاسی- اقتصادی بلندمدتی 
این  از  پیش  که  می برد  پیش  را 

کشورهای دیگر از جمله سریالنکا را 
به خاک سیاه نشانده است.

ست  سیا ی  گی ها یژ و ز  ا یکی 
کردن  ر  بدهکا نیست  کمو چین 
کشورهایی با اقتصاد ضعیف از طریق 
مّنت  با  که  است  سرمایه گذاری هایی 
با  اقتصادهایی  می شود!  انجام  هم 
بیماری های مزمن که به دنبال جذب 
سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم 
خارجی هستند، از طرح های فریبنده ی 
بازی  درگیر  و  کرده  حمایت  چین 
خطرناکی می شوند که چین پیشاپیش 
ساله   ۲۵ قرارداد  است.  برنده  آن  در 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خلق چین نیز چیزی جز این نیست!

اما با  توجه به شرایط ویژه جمهوری 
چین  آیا  دید  باید  ایران  و  اسالمی 
بهتر چون  بر سر طعمه های  با غرب 
تایوان معامله خواهد کرد یا اینکه ایران 
بر اساس سیاست »نگاه به شرق«، به 
بازار کار و مصرف چین کمونیست در 

خاورمیانه تبدیل می شود!
 روشنک آسترکی
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=پس از پرتاب 1۶ موشک 
موشک  یک  و  بالستیک 
با  ن  ما همز ه بر  ر ا هو ما
مذاکرات وین سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ادعا می کند 
مافوق  موشک های  برای 
صوت با بُرد ۵ هزار کیلومتر، 
و  جامد  موتورهای سوخت 
بدنه ویژه کامپوزیتی ساخته 
شده که از راهبردهای علی 

خامنه ای است.
ی  لیت ها فعا ید  تشد =
اسالمی  جمهوری  موشکی 
وین،  مذاکرات  با  همزمان 
پی  در   پی   آزمایش های  با 
کره شمالی  توسط  موشک 
ما  ا است  شده  همزمان 
این  بر  برا در  واشنگتن 
تهدیدات موشکی جمهوری 
اسالمی و رژیم کمونیستی 
کره شمالی مواضع دوگانه و 
غیرقابل توضیح اتخاذ کرده 

است.
به  لی  حا ر  د ن  ید =با
امنیت  شورای  از  درستی 
و  تهدیدات  تا  می خواهد 
کره   موشکی  آزمایش های 
که  کند  محکوم  را  شمالی 
موشک پرانی های  از  پس 
واقعی رژیم ایران و حمله به 
اهداف و منافع واقعی ایاالت 
متحده، چنین درخواستی را 
از شورای امنیت مطرح نکرد!

آمریکا  خارجه  =وزارت 
کره  توسط  شلیک موشک  
می کند  محکوم  را  شمالی 
جامعه  برای  تهدیدی  و 
در  اما  می داند  بین الملل 
موشک پرانی  به  واکنش 
ن  آ می  سال ا ی  ر جمهو
و   » مفید غیر « فقط  ا  ر
م  عال ا  » ه یک کنند تحر «

می کند!
که  حالیست  در  =اینهمه 
جمهوری  مثل  شمالی  کره  
نیابتی  گروه های  اسالمی 
از  تروریستی  و شبکه های 
ندارد  گروه های شبه نظامی 
و  آمریکا  منافع  دائم  که 
را  منطقه  کشورهای  سایر 
شمالی  کره  کنند.  تهدید 
تقویت  و  داشتن  مدعی 
»عمق  و  مقاومت«  »محور 
مردم  نیست!  استراتژیک« 
کشورهای همسایه در شرق 
رژیم  مداخالت  علیه  آسیا 
بیرون  برای  و  شمالی  کره 
راندن آن از کشورهای خود 
برای  و  نیامده   به خیابان ها 
مقابله با آن جبهه تشکیل 

نداده اند!

حامد محمدی– در وین نمایندگان 
رفع  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
می شود  ادعا  و  هستند  تحریم ها 
مذاکرات »روی ریل پیشرفت« است. 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
درباره  »توافقات  می گوید  اسالمی 
شده  انجام  زیادی  حدود  تا  ایده ها 
و در حال تبدیل شدن به کلمات و 

جمالت هستند.«
سعید خطیب زاده ۲۷ دی ماه تٔاکید 
پاکسازی  پرانتزها  از  »بخشی  کرد 
است  مانده  که  »آنچه  و  شده« 
موضوعات مهم و تصمیمات سیاسی 

خاص است و واشنگتن باید تصمیم 
خود را بگیرد و اعالم کند.«

پیشتر  که  حالیست  در  اینهمه 
مقامات آمریکایی هشدار داده  بودند 
اسالمی  جمهوری  که  »نمی پذیریم 
پشت میز مذاکره نشسته و برنامه های 
اتمی خود را توسعه دهد.« اما رژیم 
ایران نه تنها فعالیت های اتمی بلکه 
خود  منطقه ای  و  موشکی  تهدیدات 
افزایش  وین  مذاکرات  با  را همزمان 

داده است.
پس از پرتاب ۱6 موشک بالستیک 
اعظم  »پیامبر  رزمایش  جریان  در 
ماهواره بر  موشک  پرتاب  و   »۱۷
که  شده  گزارش  اکنون  »سیمرغ« 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
موتورهایی با سوخت جامد ساخته اند 
که بُرد موشک های بالستیک را تا ۵ 

هزار کیلومتر افزایش می دهد.
روزنامه »فرهیختگان« که زیر نظر 
تیم رسانه ای علی اکبر والیتی مشاور 
بین المللی  امور  در  خامنه ای  علی 
سپاه  اینکه  تٔایید  با  می شود  منتشر 
توسعه  اسالمی  انقالب  پاسداران 
عهده  به  را  ماهواره بر  موشک های 
موتورهای  کاربرد  داد  گزارش  دارد 

جامد  سوخت  با  جدید  پیشرفته 
برای تولید موشک های مافوق صوت 
کامپوزیتی  بدنه  به  توجه  با  و  است 
و محموله های  است کالهک ها  قادر 

سنگین تر را حمل کند.
اشاره  غیرمستقیم  روزنامه  این 
تکنولوژی های  از  بخشی  می کند 
اسالمی  جمهوری  موشکی  توسعه 
این  در  می شود.  تٔامین  »شرق«  از 
آزمایش های  به  اشاره  با  گزارش 
شده  تٔاکید  شمالی  کره  موشکی 
از  چرخه ای  همیشه  »صنایع 
فعالیت های فراملیتی به نتیجه منجر 

برنامه های  رو  همین  از  می شوند. 
دارای  مختلف  کشورهای  موشکی 
هستند.«  یکدیگر  با  ارتباطاتی 
در  »آمریکا  می نویسد:  فرهیختگان 
بر  افزایش فشار  به دنبال  زمانی که 
باید  قدرت های شرقی است احتماالً 
خود را با مسائل غیرمنتظره بیشتری 

روبرو ببیند.«
همچنین  فرهیختگان  روزنامه 
توضیح می دهد علت تسریع توسعه 
صنایع موشکی در ایران اقدامی برای 
غرب«،  ضرب االجل  رفتن  بین  »از 
غربی«،  کشورهای  »درگیر سازی 
بجای  مثبت  موازنه  »جایگزینی 
موازنه منفی« و »تغلیظ نگاه نظامی 
در تهران برای تقابل با تحریم ها«ست 
و آشکارا تهدید می کند »در صورت 
در  ایران  غرب،  فشارهای  تشدید 
کنار افزایش دامنه کارزار منطقه ای، 
نیز  را  خود  نظامی  آزمایش های 

گسترش می دهد.«
سال  خرداد  در  خامنه ای  علی 
نظام  کارگزاران  دیدار  در   ۱3۹۵
را  مقابل  داد »توقعات طرف  دستور 
در زمینه الیاف کربِن دارای کاربرد در 
قبول  ساخت سانتریفیوژها را مطلقاً 

نکنید و زیر بار آنها نروید.«
گزارشی  در  »مشرق«  وبسایت 
انقالب  پاسداران  سپاه  می نویسد 
اسالمی با موتورهای موشک »رافع« 
ماهواره بر  سازندگان  باشگاه  به 
سوخت جامد پیوست. در این گزارش 
به راهبردهای خامنه ای درباره »الیاف 
کربن« در ارتقاء صنعت فضایی اشاره 

شده است.
الیاف کربن در صنایع هوایی )بدنه 
هواپیماها و پهپادها(، تقویت تونل ها 
و ستون ها و مخازن، سیستم انتقال 
قدرت و قطعات بدنه موشک به کار 

می رود.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
پرتاب  می گوید  صراحت  به  اسالمی 
از  بخشی  ماهواره بر  موشک های 
پروژه های نظامی سپاه پاسداران و به 

دستور علی خامنه ای است.
همانروزی   ۱4۰۰ دی ماه   ۲3 روز 
آزمایش  مورد  در  حاجی زاده  که 
موفق موتور موشک با سوخت جامد 
سخنرانی کرد تٔاسیسات پتروشیمی 
اشتهارد  در  مهران«  گستر  »ثامن 
شد  منفجر  کرج  حومه  )بوئین زهرا( 
شدند.  زخمی  و  کشته  شماری  و 
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری 
در  انفجار  کرد  اعالم  ابتدا  اسالمی 
»شهرک صنعتی« در یک »کارخانه 
چرم سازی« بود اما ساعاتی بعد اعالم 
شد انفجار در کارخانه »روغن کشی« 
انفجار  این  نهایت اعالم شد  بود. در 
مهیب اصاًل در شهرک صنعتی نبوده 
و ایلنا به نقل از منابع کارگری خبر 
داد در این شرکت »سوخت هواپیما« 
این  ثبت  آگهی  در  می شد!  تولید 
شرکت نوشته شده که تولید کننده 
موتور  روغن  و  هیدرولیک  روغن 

انفجار  این  مدعی اند  مقامات  است! 
خرابکاری نبود.

موشکی  فعالیت های  تشدید 
با  همزمان  اسالمی  جمهوری 
پی   آزمایش های  با  وین  مذاکرات 
شمالی  کره  توسط  موشک  پی  در  
همزمان شده است اما واشنگتن در 
برابر این تهدیدات از سوی جمهوری 
اسالمی و کره شمالی مواضع دوگانه 

اتخاذ می کند.
کره  که  موشک هایی  از  بخشی 
موشک های  کرده  آزمایش  شمالی 
برخی  هستند.  صوت  مافوق 

کارشناسان می گویند کره شمالی در 
حال بازگشت به تکنیک قدیمی خود 
در استفاده از پرتاب موشک و تهدید 
برای گرفتن امتیاز از ایاالت متحده 
آینده  احتمالی  درگیری  هرگونه  در 

است.
»هیل«  خبری  پایگاه  گزارش  به 
از  پس  آمریکا،  کنگره  به  وابسته 
جو  شمالی،  کره  موشک پرانی های 
بایدن از شورای امنیت سازمان ملل 
خواست تا افراد و نهادهای این کشور 
قرار  سیاه  لیست  در  را  کمونیستی 
دهد. در مقابل اما سکوت بایدن در 
چند  و  موشکی  تهدیدات  با  ارتباط 
وجهی رژیم ایران چنان والیتمداران 
و حامیان حکومت را ذوق زده کرده 

که احساس پیروزی می کنند!
ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
می خواهد  امنیت  شورای  از  متحده 
را  شمالی  کره   موشکی  تهدیدات  تا 
که فعال در حد آزمایش است محکوم 
موشک پرانی های  از  پس  اما  کند 
اسالمی  رژیم  واقعی  و  غیرآزمایشی 
ایران به اهداف عمال موجود که منافع 
و پایگاه های آمریکا را مورد حمله قرار 
داده، چنین درخواستی را از شورای 

امنیت مطرح نکرد!
این در حالیست که همه می بینند 
جمهوری  واقعی  تهدیدات  مجموعه 
اسالمی که به آنها عمل نیز می شود، 
بسیار  بین المللی  منافع  علیه 
آزمایشی  تهدیدات  از  خطرناک تر 
بعالوه  است.  شمالی  کره  لفظی  و 
اسالمی  جمهوری  مثل  شمالی  کره  
شبکه های  و  نیابتی  گروه های 
شبه نظامی  گروه های  از  تروریستی 
و  آمریکا  منافع  دائم  که  ندارد 
تهدید  را  منطقه  کشورهای  سایر 
و  داشتن  مدعی  شمالی  کره  کنند. 
»عمق  و  مقاومت«  »محور  تقویت 
استراتژیک« نیست! مردم کشورهای 
همسایه در شرق آسیا علیه مداخالت 
رژیم کره شمالی و برای بیرون راندن 
خیابان ها  به  خود  کشورهای  از  آن 
جبهه  آن  با  مقابله  برای  و  نیامده  

تشکیل نداده اند!
درستی  به  آمریکا  خارجه  وزارت 
شلیک آزمایشی موشک  توسط کره 
شمالی را محکوم می کند و تهدیدی 
می شمارد  بین الملل  جامعه  برای 
موشک پرانی  به  واکنش  در  چرا  اما 
منافع  به  اسالمی  جمهوری  عملی 
و  »غیرمفید«  فقط  را  آن  خود، 
آیا  می کند؟!  اعالم  »تحریک کننده« 
که  خامنه ای  علی  سید  موشک های 
می شوند،  شلیک  واقعی  اهداف  به 
آزمایشی  موشک های  از  کم خطرتر 

کیم جونگ اون هستند؟!
زیرا  کرد  تکرار  را  مسائل  این  باید 
و  بایدن  دولت  دوگانه  سیاست 
بندبازی وی بین خطر عینی و عملی 
احتمالی  خطر  و  اسالمی  جمهوری 
و  توضیح  و  درک  قابل  شمالی  کره 

دفاع نیست:
در  اغلب  شمالی  کره  موشک های 
آب های میان ژاپن و شبه جزیره کره 

فرود می آیند.
مثل  گروه هایی  از  شمالی  کره  
به  که  اسالمی  جهاد  و  حماس 
پرتاب  موشک  اسرائیل  شهرهای 
می کنند و خسارات مالی و جانی به 

بار می آورند، پشتیبانی نمی کند.
از  حمایت  با  شمالی  کره  
سوی  به  حزب اهلل  و  حشدالشعبی 
سفارت و پایگاه های آمریکا در عراق 
پهپادهای  سوریه  در  همچنین  و 

انتحاری و کاتیوشا پرتاب نمی کند.
که  نیست  شمالی  کره  این 
به  اقدام  خاورمیانه  آب های  در 
گروگانگیری یا حمله به کشتی های 
تجاری می کند. نیروی دریایی آمریکا 
بارها کشتی هایی  ائتالف  نیروهای  و 
را توقیف کردند که برای حوثی های 
قاچاق  نظامی  تسلیحات  یمن 
جمهوری  ارسالی  که  می کردند 

اسالمی بوده اند.
اندازه  به  شمالی   کره  مقامات 
انواع  با  اسالمی  جمهوری  مقامات 
گروه های تروریستی از جمله القاعده 

و طالبان ارتباط ندارند.
به  که  نیست  پیونگ یانگ  این 
اتیوپی پهپاد می فرستد و به ونزوئال 
این  می کند.  ارسال  نفت  سوریه  و 
را  سیدعلی خامنه ای است که خود 
پدرخوانده »جریان مقاومت« می داند 
و برای گسترش »عمق استراتژیک« 
حکومت خود تالش می کند نه کیم 

جونگ اون!

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 1۰ صبح تا ۵ بعداز ظهر

گرافیک از کیهان لندن

گزارش ویژه؛گزارش ویژه؛
 آیا موشک های آیا موشک های سیدعلی خامنه ای سیدعلی خامنه ای که به اهداف واقعی شلیک می شوند که به اهداف واقعی شلیک می شوند

 کم خطرتر از آزمایش های موشکی کم خطرتر از آزمایش های موشکی کیم جونگ اون کیم جونگ اون هستند؟! هستند؟!
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