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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
»زدن سر اختاپوس در تهران«

 از چند جبهه
3 ادامه در صفحه

نتیجه ی »مذاکره مستقیم با آمریکا« و »مابه ازای 
عینی آن« روشن نیست!

4 ادامه در صفحه

راهبرد 
نفتالی بنت 
برای مقابله 
با جمهوری 

اسالمی

جمع بندی جلسه »کمیسیون امنیت مّلی«:جمع بندی جلسه »کمیسیون امنیت مّلی«:

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

پشت پردۀ انقالب اسالمی )5(
نوشته: ایرج آرین پور

جنون و تماشا؛ نکبت انقالب، گناه پدران و 
تاوان فرزندان

۱۲ ادامه در صفحه

استاندار تهران 
می گوید این 

شهر قطعًا یکی 
از امن ترین 
پایتخت های 

دنیاست!

روسیه به جمهوری 
اسالمی در سفر رئیسی به 

مسکو:
تا دیر نشده

 برجام را »احیا« کن 
وگرنه کسی کنارت 

نخواهد ماند!
۱۱ ادامه در صفحه۱۶ ادامه در صفحه

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مرحوم

 

از بنیانگـذاران تولیـد دارو، سـرمایه گذاری البـرز و صنعـت 
داروسـازی ایـران در پاریـس در تاریـخ ۲6 ژانویـه ۲۰۲۲ را بـه 

می رسـاند. آشـنایان  و  فامیل،نزدیکان،دوسـتان  اطـالع 
 همچنین خواهشـمند است پیام های تسـلیت خود را به ایمیل

 kk@trident.net ارسال فرمایید.
روحشان شاد یادشان گرامی باد.

از طرف: همسر ، فرزندان ، فامیل و نزدیکان آن زنده یاد.

=کیهان لندن درگذشت  گرامی یاد دکتر کاظم خسروشاهی را به 
همسر  و فرزندان آن روانشاد،  صمیمانه تسلیت می گوید.

۴۳۴۳ سال بعد... سال بعد...
به دنبال حقوق و دستاوردهایبه دنبال حقوق و دستاوردهای

۴۳۴۳ سال قبل ! سال قبل !

پیوند و همدلی، راز ماندگاری ملت 
کهنسال ایران

هویت ما همبستگی و پایداری ملی،
 در فراز و نشیب تاریخ

۶ ادامه در صفحه

=ایران شاید تنها کشوری در جهان باشد که شهروندانش برای پیشرفت و زندگی بهتر در آینده، نگاه شان به حقوق و دستاوردهای گذشته است و پس از 43 سال جمهوری اسالمی، 
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانیدبه دنبال خواست هایی هستند که بسیاری از آنها قبل از انقالب 57 واقعیت و حقوق بدیهی بودند.

۲ ادامه در صفحه

# نه_ به_انقالب۵۷

در سالگرد انقالب 57 و مراسم حکومتی »دهه فجر« که سال هاست 
در میان مردم به »دهه زجر« معروف است، ده ها هزار آموزگار در بیش 
از ۲۰۰ شهر ایران به مدت سه روز اعتصاب و تحصن و تجمع خیابانی 
برگزار کردند. آموزگاران از دو سال پیش اعتراضات مشابه برگزار 
کرده  و از ابتدای سال 14۰۰ این اعتراضات افزایش یافته و فواصل 
بین هر دوره اعتراض نیز کاهش یافته است. آنها قرار است در هفته 

آخر بهمن ماه نیز به مدت یک هفته اعتصاب و تجمع کنند.
۲ ادامه در صفحه

۴۳ سال بعد...
ارتباط اعتراضات صنفی با »اصل نظام«

در آستانه نوروز 14۰۰ #نه_به_جمهوری_اسالمی یک گام مهم در 
صف بندی ها به شمار می رفت. اما اعتراضاتی که تداوم و گسترش 
می یابند از جمله در شعارهای معترضان نشان می دهند که این کافی 
نیست. آنهم در شرایطی که جمهوری اسالمی برای حفظ خود به هر 
کاری دست زده؛ از سرکوب عریان تا پروژه هایی مانند »اصالحات« و 
صادراتی ها و البیگران و اپوزیسیون جعلی و حتا تشویق مخالفان به 

رأی دادن و »حرف زدن از زبان سلبریتی ها«!

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

 صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی در دو طرف خمینی؛ احمدآقا پسر خمینی 
و ابوالحسن بنی صدر در سمت راست تصویر؛ نوفل لوشاتو؛ زمستان ۱۹۷۹
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مراسم  و   ۵۷ انقالب  سالگرد  در 
حکومتی »دهه فجر« که سال هاست 
در میان مردم به »دهه زجر« معروف 
است، ده ها هزار آموزگار در بیش از ۲۰۰ 
شهر ایران به مدت سه روز اعتصاب و 
تحصن و تجمع خیابانی برگزار کردند. 
آموزگاران از دو سال پیش اعتراضات 
ابتدای سال  از  مشابه برگزار کرده  و 
افزایش یافته و  ۱4۰۰ این اعتراضات 
فواصل بین هر دوره اعتراض نیز کاهش 
یافته است. آنها قرار است در هفته آخر 
بهمن ماه نیز به مدت یک هفته اعتصاب 

و تجمع کنند.
اعتراضاتی که افزایش می یابند

نیز  اصناف  دیگر  میان  در  اعتصاب 
گذشته  روزهای  در  و  یافته  افزایش 
و  شهر  چند  در  شهرداری  کارگران 
پتروشیمی  چند  کارگران  همچنین 
کارخانه  کارگران  و  پاالیشگاه  و 
بسر  اعتصاب  در  تبریز  ماشین سازی 
می بردند. کارگران صنعت نفت تابستان 
امسال اعتصابی طوالنی در ۶۰ شرکت و 
کارگران شرکت مجتمع کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه نیز چند دوره اعتصاب 

در دو سال اخیر برگزار کردند.
اعتراضات صنفی از دی ۹۶ در حالی 
چهل  با  همزمان  که  یافته  گسترش 
اسالمی  انقالب  سالگرد  سومین  و 
منسجم تر از همیشه ادامه دارد؛ انقالبی 
که از آن به عنوان »انقالب مستضعفان« 
چون  شعارهایی  با  و  می بردند  نام 
آمد  کار  بر سر  و »عدالت«  »برابری« 
و اتفاقا به گفته روح اهلل خمینی اساساً 
انقالب  که  بوده  دامنه دار  اعتصابات 

ارتجاعی ۵۷ را به پیروزی رساند.
دهه  چهار  یکسو طی  از  اینهمه،  با 
صنفی  مستقل  تشکل های  گذشته 
تارومار  و  از سوی جمهوری اسالمی 
به  فرمایشی  و  حکومتی  تشکل های 
کارگران تحمیل شدند و از سوی دیگر، 
سرکوب فعاالن صنفی با اتهامات امنیتی 
و جرم انگاری های سنگین ادامه داشته 
است. بحران های اقتصادی و معیشتی اما 
چنان سفره اصناف مختلف از کارگر و 
معلم تا بازنشسته را خالی کرده که آنها 

با پذیرش هزینه هایی امنیتی-قضایی 
ادامه  تجمعات خیابانی  و  اعتصاب  به 

می دهند.
معترضانی که در اصناف گوناگون و 
برای خواست ها  مختلف  در شهرهای 
اعتراض  به  دست  مشترک  حقوق  و 
یکدیگر،  با  پیوند  در  حاال  می زنند 
سازمانیافته ای  و  مشترک  پتانسیل 
شعارهای  در  که  می دهند  شکل  را 
قابل مشاهده  نیز  از یکدیگر  حمایتی 
و  تجمعات صنفی  در  کارگران  است. 
اعتراضات خود شعار »معلم زندانی آزاد 
باید گردد« و کشاورزان معترض شعار 

»معلم، کارگر، اتحاد اتحاد« سر می دهند 
»زندانیان  آزادی  خواستار  معلمان  و 

سیاسی« هستند.
شعارهایی که شفاف تر می شوند

اعتراضی  ظرفیت  دیگر،  بیان  به 
و  اقتصادی  ریشه  هرچند  ایران  در 
در  امکان گسترش  اما  دارد  معیشتی 
سراسر کشور و تبدیل شدن به اعتراض 
همچنین  دارد.  را  مردمی  گسترده 
تأمین خواست های همه این اقشار در 
گرو تغییرات ساختاری سیاسی است. 
شعارهای  که  است  دلیل  همین  به 
معترضان صنفی که مطالبات مشخصاً 
صنفی دارند، شعارهای ساختارشکنانه 
شده است. از جمله شعار »از بس دروغ 
شنیدیم، از مسئولین بریدیم« که در 
اعتراضات اخیر آموزگاران سر داده شد؛ و 
یا شعارهایی بنیادی مانند »چه اشتباهی 
کردیم که انقالب کردیم« و »پشت به 

دشمن، رو به میهن!«

جدا از آنکه انقالب ۵۷ مسیر توسعه 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را که پس 
از انقالب مشروطه و در دوران پادشاهی 
پهلوی طراحی شده بود منحرف کرد، 
جمهوری اسالمی نتوانست ساختاری 
پیاده کند که با وجود منابع و درآمدهای 
سرشار کشور و با وجود همه شعارها و 
وعده های انقالبیون، سطح رفاه عمومی 
نگه  پهلوی  دوران  حد  در  را  مردم 
دارد بلکه به شدت آن را به قهقرا برد. 
استاندارد زندگی مردم ایران طی 43 
سال گذشته بسیار اُفول کرده است. به 
گفته مقامات حکومتی، امروز بیش از 
نیمی از جمعیت کشور نیازمند یارانه 
و اعانه هستند تا بتوانند حداقل هزینه 
زندگی مانند خوراک و اجاره خانه را 
پرداخت کنند. اگر تا سال های گذشته 
تنها کارگران به عنوان قشر حداقل بگیر 
دست  و  بودند  مالی  مشکالت  دچار 
حاال  می زدند،  پراکنده  اعتراضات  به 
اقشار مختلف از جمله طبقات متوسط 
دچار بحران های حاد مالی شده و در 
تأمین ضروری ترین  هزینه های زندگی 

درمانده اند.
اعتراضات صنفی که به دلیل همین 
»اصل«  خواه ناخواه  نظام،  ناتوانی 
هراس  سبب  می گیرد،  نشانه  را  آن 
کشتی نشستگان جمهوری اسالمی اعم 
تحولخواه  و  اصولگرا  و  اصالح طلب  از 
شده است. مقامات و جریانات مختلف 
درون نظام به اشکال مختلف به دنبال 
مبرا کردن خود از فاجعه ی ویرانگری 
هستند که جمهوری اسالمی به مردم و 
کشور تحمیل کرده است. آنها از سوی 
دیگر برای کسب منافع بیشتر از نظام 
مورد دفاع شان و استمرار سود بردن از 
سفره انقالب به رقابت های پیدا و پنهان 
جمهوری  در  مرج  و  هرج  مشغولند. 
اسالمی به حدی باال گرفته که مقاماتی 
که هیئت دزدان و تباهکاران و مجرمان 
را تشکیل می دهند، بدون پاسخگویی 
به  به مردم  به کارنامه و عملکردشان 
دنبال تصاحب بیشتر کرسی های قدرت 
هستند. از جمله می توان به جلسات اخیر 
سران اصالح طلب مانند محمد خاتمی، 
علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی 
و همچنین دیدار روحانی با محمدرضا 
باهنر اشاره کرد که همگی برای حفظ 
موقعیت خود در قدرت  هستند. این در 
حالیست که اگر ایران ساختار سیاسی و 
قضائی درستی می داشت اکنون مقامات 
و دولتمندان رژیم با اتهام زیان هایی که 
طی مسئولیت خود بر مردم و کشور 
تحمیل کرده اند می بایست دادگاهی و 

پاسخگو می شدند.
معترضانی که از فشارهای 

قضائی نمی ترسند
مردمی که شاهد این حجم از تباهی 
در جمهوری اسالمی هستند، در هر قشر 
و صنفی که باشند، شکیبایی و آنچه را 
جمهوری اسالمی »تاب آوری« می نامد، 

از دست داده و ...

نگاهی به تاریخ معاصر نشان می دهد 
را  کشوری  شهروندان  ندرت  به  که 
و  پیشرفت  برای  که  یافت  می توان 
و  اقتصادی  سیاسی،  شرایط  بهبود 
و  بوده  گذشته  به  نگاه شان  فرهنگی 
خواهان بازگرداندن عقربه های ساعت 
در  باشند.  شده  سپری  سال های  به 
ایران اگر نگاهی به بسیاری از شعارهای 
اعتصاب های  و  اعتراض ها  در  مطرح 
چند سال اخیر داشته باشیم، به روشنی 
گذشته  به  معطوف  که  دید  خواهیم 
می داشت  وجود  امکانش  اگر  و  است 
عقربه های  برگرداندن  در  بسیاری 
ساعت به  سال های پیش از ۵۷ تردید 
نمی کردند. کم نیستند کسانی که 43 
سال پیش در خیابان فریاد »مرگ بر 
شاه« سر  می دادند و فکر می کردند با 
گذر از سیستم پادشاهی و ترک قدرت 
از سوی محمدرضا شاه پهلوی، شرایطی 
از آن دوران حاصل خواهد شد  بهتر 
به  علنی  اقرار  شهامت  اگر  امروز  و 
اشتباهات خود  ندارند، در خلوت همان 
شعاری را زمزمه می کنند که نخستین  
بار چهار سال پیش شهروندان اصفهان 
در آذرماه   ۱3۹۶ با صدای بلند در 
خیابان فریاد زدند: »ما انقالب کردیم، 

چه اشتباه کردیم!«
در 57 شعارها فقط سیاسی بودند

ده ها  دیگر  بار  گذشته  روزهای  در 
فیلم و نوار صوتی تظاهرات سال ۵۷ و 
ماه های قبل از بازگشت روح اهلل خمینی 
به ایران را دیدم و شنیدم. حتا یک شعار 
هم که غیرمستقیم اشاره ای به وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی داشته باشد پیدا 
نکردم. همه شعارهای آن دوران کامال 
سیاسی بودند و اگر بخواهیم به نوعی 
آنها را طبقه بندی کنیم می توان گفت 
برخی در مخالفت با شخص شاه )مرگ 
بر شاه( و دیگر شخصیت های سیاسی 
و نظامی آن دوران چون شاپور بختیار 
ازهاری  غالمرضا  و  بی ا ختیار(  )نوکر 
)ازهاری گوساله، بازم بگو نواره( بودند، 
ستایش  و  حمایت  در  دیگر  برخی  و 
اکبر،  )اهلل  روح اهلل خمینی  از شخص 
خمینی رهبر( یا شعارهایی  در حمایت 
چون  سیاسی  گروه های  برخی  از 
سازمان مجاهدین خلق )تنها راه رهائی 
راه مجاهدین است( و سازمان فدائیان 
خلق )تنها راه رهائی، پیوند با فدائی( 
( بودند. هیچ حرفی از دمکراسی نبود 
به  و آن »آزادی«  هم که در شعارها 
آزادی،  )استقالل،  می شد  اشاره  آن 
جمهوری اسالمی( نامفهوم و سطحی 
»جمهوری  کنار  در  گرفتن  قرار  با  و 
اسالمی«، بیشتر حاکی از بیگانگی با 

مفهوم »آزادی« بود.
شعارهای  اما  گذشته  سال های  در 
شنیده  بیشتر  هربار  اگرچه  سیاسی 
می شوند، ولی شعارهای حقوق بشری، 
اجتماعی و اقتصادی هنوز نقش اصلی 
را در اعتراض ها ایفا می کنند. در این 
شعارها خواست های مطرح شده عمدتا 
اقتصادی و معیشتی هستند. حال آنکه 
در سال های پیش از انقالب مزدبگیران 
اعم از کارگر و کارمند نیازی نداشتند 
و مجبور نبودند برای »امنیت شغلی 
حق مسلم ماست« به خیابان بیایند! 
ایران  در  بیکاری  آمار  دوران  آن  در 
منطقه  در  تنها  نه  متوسط  حد  زیر 
امروز  آنکه  حال  بود  جهان  در  بلکه 
و  »بیکاری  می دهند  شعار  معترضان 
تورم، اینست درد مردم!«. در سال های 
جمهوری  موجودیت  اعالم  از  قبل 
نه تنها »صادر«کننده  ایران  اسالمی، 
نبود،  نخبه  فراری دهنده ی  و  کارگر 
بلکه تنها کشور منطقه بود که نیروی 
آنهم  کار خارجی ساده  و متخصص 
نه فقط از کشورهای همسایه »وارد« 
می کرد. نخبگان نیز با میل برای زندگی 

و خدمت به کشور برمی گشتند. 
پنجاه  سال های  در  مزدبگیران 
»شرمنده«  آن  از  قبل  و  خورشیدی 
خانواده ی خود برای ناتوانی در تامین 
دو وعده غذا نبودند که مجبور شوند 
این  بر  بزنند »ننگ  فریاد  خیابان  در 
یا  و  شرمندگی!«  اینهمه  زندگی، 
را چنین  امروز خود  زندگی  وضعیت 
امروز،  عزاست  »عزا  کنند:  توصیف 

امروز!«  فناست  به  رو  کارگر  زندگی 
نیشکر  صنعت  و  »کشت  کارگران 
می زنند  فریاد  ماه هاست  هفت تپه« 
»هفت تپه جان ندارد، کارگر نان ندارد« 
سفره  انقالبی  »دولت  می افزایند  و 
کارگران  »ما  یا  و  خالی«  کردی  رو 
هفت تپه، گرسنه ایم، گرسنه!« مشابه 
سال های  در  هرگز  شعارهایی  چنین 
قبل از انقالب ۵۷ شنیده نشد. اگرچه 
ایران  در  کارگران  نیز  سال ها  آن  در 
چون در هر کشور دیگری خواست های 
خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی 
روی میز قرار می دادند، ولی صحبت 
از گرسنگی و سفره خالی نبود، چون 
کارگری  نه  و  بود  خالی  سفره ای  نه 
گرسنه شب سر بر بالین می گذاشت 
چه برسد به آنکه کارگر و معلم و استاد 
بی پولی  و  بیکاری  دلیل  به  دانشگاه 
غم انگیزی  پدیده ی  کنند!  خودکشی 
که در سال های اخیر شدت یافته و به 

دانش آموزان و کودکان رسیده است!
طبقه متوسط زیر خط فقر

از سوی دیگر، کسانی که عمری کار 
کرده اند تا بتوانند سال های بازنشستگی 
را بدون نگرانی و دغدغه بگذرانند امروز 
با این شعار به خیابان می آیند: »خط 
فقر 4 میلیون، حقوق ما یک میلیون« و 
پس از بارها تجمع و دریافت وعده های 
پوچ مجبورند بار دیگر با صدای بلند 
دادند،  که  وعده   »هر  کنند  یادآوری 
همه باد هوا بود!« یکی از فرهنگیان 
بازنشسته که دی ماه امسال در مقابل 
مجلس شورای اسالمی با شعار »زندگی 
آینده حق مسلم ماست« تجمع کرده 
انتظامی  مامورین  به  بودند  خطاب 
آنها را داشت  که قصد متفرق کردن 
می گفت: »اگر ما بخواهیم از شما انتقام 
را  تا حاال  انقالب  اول  از روز  بگیریم، 

می گیریم!«
اخیر  سال های  شعارهای  از  برخی 
خارجی  و  منطقه ای  سیاست  که 
جمهوری اسالمی را نشانه رفته اند نیز 
با وضعیت معیشتی و ناهنجاری های 
اقتصادی رابطه دارند. شعار »سوریه را 
رها کن، فکری به حال ما کن« تنها 
انتقاد از سیاست ماجراجویانه خارجی 
جمهوری اسالمی نیست که میلیون ها 
مقامت«  »محور  تشکیل  خرج  دالر 
در منطقه کرده است. شهروندی که 
سفره  شدن  کوچک تر  شاهد  روز  هر 

نمی خواهد  و  نمی تواند  است  خود 
بهای ماجراجویی های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را در سکوت بپردازد. 
شعار بی بدیل »دشمن ما همینجاست، 
دقیقا  نیز  آمریکاست«  میگن  دروغ 
تالش  نظام  دارد.  اقتصادی  ریشه 
می کند گناه بی کفایتی خود و فساد 
سیاست های  گردن  به  را  گسترده 
مردم  که  حالی  در  بیاندازد،  آمریکا 
تنها  حتا  نیز  تحریم ها  اگر  می دانند 
دلیل وضعیت اقتصادی کنونی باشند، 
کارشناسان خود  و  مقامات  که گفته 
جمهوری اسالمی چنین نیست، گناه 
این تحریم ها نمی تواند متوجه آمریکا 
از  که  است  نظامی  مقصر  بلکه  باشد 
غرب ستیزی  و  آمریکاستیزی  ابتدا 
خود  خارجی  سیاست  اصلی  رکن  را 
با  همبستگی  شعار  است.  داده  قرار 
بغداد، فقر،  تا  تهران  )از  عراق  مردم 
ستم، استبداد( که در اکتبر ۲۰۱۹ در 
پیامد بحران اقتصادی ناشی از دخالت 

های جمهوری اسالمی به خیابان های 
نیز در همین راستا  آن کشور آمدند 

قرار دارد.
سالگرِد اضمحالِل »شکوهمند«

جمهوری اسالمی در حالی سالگرد 
انقالب را با مراسم نمایشی و فرمایشی 
دهه ای  چهار  در  که  می گیرد  جشن 
که از عمر آن می گذرد، کشور به مرز 
ورشکستگی همه جانبه اعم از سیاسی 
است.  رسیده  اقتصادی  و  فرهنگی  و 
پیش  از  بیش  اما  اقتصادی  بحران 
مردم را تحت فشار قرار داده. بنابراین 
نباید تعجب کرد که مردم برای خروج 
از این بحران و تغییر شرایط موجود 
نگاه شان به گذشته ای باشد که چنین 
مشکالتی را نداشتند. بر اساس گزارش 
مشترک »سازمان برنامه و بودجه« و 
هماهنگی  و  اقتصادی  امور  »معاونت 
ادامه  صورت  در  بودجه«،  و  برنامه 
تحریم ها دولت ایران در سال ۱4۰3 
به مرز ورشکستگی می رسد. در همین 
گزارش هشدار داده می شود در صورت 
رفع تحریم ها ولی با حفظ ساختارهای 
کنونی و عدم تجدید نظر اساسی در 
اقتصادی  نیز  و  مالی  سیاست های 
کشور دو سال بعدتر در سال ۱4۰۵ 

ورشکسته خواهد شد.
از سوی دیگر، عالوه بر جامعه ای که 
خود در حال جوشش و التهاب است 
و آن را حس می کند، در سند »خیلی 
محرمانه ای« که از یک جلسه »کارگروه 
منیتی  ا بحران های  ز  ا پیشگیری 
فردا«  »رادیو  توسط  معیشت پایه« 
می شود  اشاره  نیز  است  منتشر شده 
که »جامعه در حالت انفجار زیرپوستی 
قرار دارد« و نارضائی های اجتماعی و 
 3۰۰« گذشته  یکسال  در  اقتصادی 
این  در  است.  داشته  افزایش  درصد« 
سند به نقل از نیروهای انتظامی اشاره 
شده است که »تجمعات اقتصادپایه ۵۶ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته و تجمع در محیط های کارگری 
است.«  داشته  افزایش  درصد   ۱3۶
نیروهای  از  نامی  کاویانی  سرهنگ 
انتظامی در این جلسه آماری از تورم 
واقعی ارائه داده است که اعتراض های 
»تورم  می کند:  توجیه  را  معیشتی 
گوشت  نظیر  پروتئینی  واقعی اقالم 
گوسفندی ۷۰ درصد، گوشت گوساله 
۱۱3 درصد، ماهی ۱88 درصد، مرغ 

۱38 درصد و تخم مرغ ۱8۶ درصد 
است.« تورمی که در سال های قبل از 
انقالب۵۷ اصال قابل تصور هم نبود و 
امروز در مقایسه با دیگر کشورها نیز 

رقمی نجومی و غیرقابل درک است.
اگر اقتصاد کشور در لبه ی پرتگاه قرار 
دارد و تمام داشته های سال های قبل 
از انقالب از دست رفته اند، در زمینه 
جمهوری  نیز  اجتماعی  و  سیاسی 
اسالمی هیچ دستاوردی نداشته است: 
و محدویت   اجباری کردن حجاب  از 
زنان  که  حقوقی  محو  تا  پوشش  در 
در عرصه های مختلف به دست آورده 
بودند؛ از آزادی های اجتماعی و فردی 
محدودیت های  تا  رفت  دست  از  که 
فرهنگی و حتا مذهبی در نظامی که 
به نام دین حکومت می کند! آنچه امروز 
مردم می خواهند بازگشت به حقوق و 
بتواند  دستاوردهای گذشته ایست که 

بستر آینده را فراهم کند.
احمد رأفت

43 سال بعد...
به دنبال حقوق و دستاوردهای 43 سال قبل!

=ایران شاید تنها کشوری در جهان باشد که شهروندانش برای پیشرفت و زندگی بهتر در 
آینده، نگاه شان به حقوق و دستاوردهای گذشته است و پس از 43 سال جمهوری اسالمی، به 
دنبال خواست هایی هستند که بسیاری از آنها قبل از انقالب 57 واقعیت و حقوق بدیهی بودند.

#نه_به_  ۱4۰۰ نوروز  آستانه  در 
در  مهم  گام  یک  جمهوری_اسالمی 
اما  می رفت.  شمار  به  صف بندی ها 
اعتراضاتی که تداوم و گسترش می یابند 
از جمله در شعارهای معترضان نشان 
می دهند که این کافی نیست. آنهم در 
برای  اسالمی  جمهوری  که  شرایطی 
زده؛  دست  کاری  هر  به  خود  حفظ 
از سرکوب عریان تا پروژه هایی مانند 
»اصالحات« و صادراتی ها و البیگران 
تشویق  حتا  و  جعلی  اپوزیسیون  و 
مخالفان به رأی دادن و »حرف زدن از 

زبان سلبریتی ها«!
 اینهمه تالش اما در برابر کیست؟ مردم!
م  نظا که  هند  ا می خو چه  مردم 
هرآن  نیست؟!  آن  تأمین  به  قادر 
م  نظا ین  ا ز  ا پیش  که  حقوقی 
چهار  این  در  آنچه  باضافه  داشتند 
باشند.  شته  دا نستند  می توا  دهه 
چه چیز سبب این گسست شد؟ انقالبی 
برآمد.  آن  از  اسالمی  جمهوری   که 
انقالب به سود که و علیه چه بود؟ به سود 
مشروعه و جمهوری ارتجاع سرخ و سیاه 
 و علیه مشروطه و پادشاهی و پهلوی.

بلکه  معترضان  شعارهای  تنها  نه 
غیروابسته  و  وابسته  نظرسنجی های 
همچنین  و  اسالمی  جمهوری  به 
گاهی  که  آن  امنیتی های  بررسی 
مات  مقا سخنان  یا  نه ها  رسا در 
چیست؟ از  حاکی  می یابد   بازتاب 

به  پهلوی  به  جامعه  امید  و  تمایل 
عنوان ایده  و پشتوانه ی عینی تغییراتی 
 که در حال جوشش و برآمدن است.

یک ترفند کارآمد که امنیتی های نظام 
شرایطی  چنین  در  آن  حفظ  برای 
می تواند  چه  کنند  توصیه  می توانند 
مخالفانی  زبان  از  زدن  حرف  باشد؟ 
که در تأیید انقالب۵۷ با آنها همصدا 
هستند زیرا نطفه ی جمهوری اسالمی 
در آن انقالب بسته شد و می بایست 
عین  یابد؛   استمرار  »تحول«هایی  با 
چین و روسیه! این ترفند نباید الزاما 
برنامه ریزی شده باشد، بلکه می توان بر 
موج تمایالت سوار شد! »اصالحات« 
نیز موج سواری بر انتظارات جامعه پس 

از جنگ هشت ساله بود!
در دوران اکبر رفسنجانی که مالیان 
نمی دانستند  جواب خواست های مردم 
این  بدهند،  چگونه  جنگ  از  پس  را 
شایعه پخش شد که قرار است حجاب 
به شکل کت و دامن درآید.  اجباری 
روپوش های رنگارنگ و مدل های جدید 
مانتو همانزمان به بازار آمد. اما بحران 
عمیق تر از آن بود که بتوان به آن کت 
و  »اصالحات«  پس  پوشاند!  دامن  و 
و  آمدند  نظام   به کمک  »خندق« اش 

باقی قضایا. 
حاال در شرایطی که دوگانه جناحین 
دیگر پاسخگو نیست آیا ممکن است 
بازی با کارت حجاب که در هر حال 
میل  مطابق  که  آنطور  سال هاست 
نظام است رعایت نمی شود، و رونمایی 
به  پاسخ  در  رحمانی«  »اسالم  از 
»اسالم هراسی« جواب دهد؟ نسل اول 
انقالبیون در حال ُمردن است و چنین 
»تحول خواهی« می تواند غرب را دوباره 

مجذوب عفریته ای کند که باز هم خود 
را بزک کرده!

می گویید نه؟! آیا کسی فکر می کرد 
روزی پرچم چین کمونیست کنار پرچم 
جمهوری اسالمی بر میدان »آزادی« 
شوروی  یا  روسیه  پرچم  بدرخشد؟! 
هم به دلیل مسخره شدن رئیسی در 
مسکو در این شو غایب است! به همین 
شکل، جمهوری اسالمی می تواند عین 
حضور در ورزشگاه، بطور »گزینشی«، 
زنان کم حجاب و بی حجابش را مانند 
با  و  دهد  نمایش  انتخابات  دوران 
و  حجاب  روی  که  تبلیغاتی  اینهمه 
»اسالم هراسی« شده، چشم جهان را 
خیره کند! از همین رو »نه به جمهوری 
اسالمی« الزم است اما کافی نیست زیرا 
بارها ثابت کرده خودش هم می تواند به 

خود »نه« بگوید تا بماند!
آن  به  و  فکر  آن  به  باید  را  »نه« 
اسالمی  رویدادی گفت که جمهوری 
آنوقت  انقالب۵۷!  به  شده:  بنا  آن  بر 
می توان دید کدام از آنانکه به جمهوری 
اسالمی »نه« گفتند، در کنار #نه_به 
انقالب۵۷  یعنی نه به گسست تاریخ 

معاصر ایران نیز خواهند ایستاد! 
ماراتن  در  اسالمی  جمهوری  آیا 
رویدادها فرصت »تحول« و به نتیجه 
رساندِن موج سواری خود را با »حرف 
زدن از زبان مخالفان« خواهد یافت؟! 
روشن  آنچه  داد.  خواهد  نشان  آینده 
استمرار  بنیه ی  ایران  اینکه  است 
جمهوری اسالمی با شکل و شمایلی 

دیگر را ندارد.

43 سال بعد...
ارتباط اعتراضات 

صنفی با
 »اصل نظام«

# نه_به_انقالب57

۱۷ ادامه در صفحه



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 1814
 جمعه 4 تا پنجشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۲

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

@KayhanLife

@kayhanlife

@KayhanLife

https://kayhanlife.com/
newsletters-subscription

@KayhanLondon

@kayhanlondon

@kayhanlondon

https://t.me/kayhan_london

کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

ملل  سازمان  =دبیرکل 
گفته با وجود اینکه طالبان 
اعالم کرده  »عفو عمومی« 
دو  ز  ا »بیش  ما  ا بودند 
صورت  به  قربانیان  سوم« 
غیرقانونی یا بدون محاکمه 
د  فرا ا یا  ن  لبا طا توسط 
وابسته به آن کشته شدند.
تضمین های  =برخالف 
سازمان  مٔاموران  طالبان، 
ی  ها عا د ا همچنین  ملل 
ناپدید  مورد  در  موثقی 
اعضای  و  مقامات  شدن 
و  افغانستان  پیشین  دولت 
در  شهروندان  حقوق  نقض 
افغانستان دریافت کرده اند.

دبیرکل  که  حالی  =در 
ز  ا متحد  ملل  ن  ما ز سا
ن  لبا طا ت  یا جنا مه  ا د ا
ش  ر ا گز ن  نستا فغا ا ر  د
»نیویورک  روزنامه  داده 
نوشته  گزارشی  در  تایمز« 
دیگر  طالبان  جنگجویان 
شورشی نیستند، از حمالت 
و  می کنند  اجتناب  هوایی 
در عوض نیروهای انتظامی 

خیابان های کابل هستند!
گفت  ش  تر گو =
که  د  می شو پیش بینی 
۲۲.8 میلیون نفر تا مارس 
۲۰۲۲ از نظر امنیت غذایی 
و   » ن ا بحر « حله  مر به 

»اضطرار« برسند.
سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
ملل می گوید که این نهاد بین المللی 
کرده  دریافت  موثقی«  »ادعاهای 
طالبان  دوباره  تسلط  زمان  از  که 
از  بیش   )۲۰۲۱ )اوت  افغانستان  بر 
دولتی،  پیشین  مقامات  از  نفر   ۱۰۰

سازمان ملل: طالبان بیش از 1۰۰ عضو پیشین دولت افغانستان را کشته است؛
 نیویورک تایمز: طالبان دیگر شورشی نیستند و پلیس خیابان های کابل هستند!

شماری از نیروهای امنیتی و کسانی 
کرده  کار  بین المللی  نیروهای  با  که 

بودند کشته شده اند.
در گزارش 3۰ ژانویه )۱۰ بهمن( 
با  گفته  گوترش  آسوشیتدپرس، 
عمومی«  »عفو  طالبان  اینکه  وجود 
دو  از  »بیش  اما  بودند  کرده  اعالم 
غیرقانونی  به صورت  قربانیان  سوم« 
یا  طالبان  توسط  محاکمه  بدون  یا 
شده اند. کشته  آن  به  وابسته  افراد 
گوترش در گزارشی به شورای امنیت 
»ادعاهای  کرده  اعالم  ملل  سازمان 
معتبری نیز مبنی بر قتل غیرقانونی 
دست کم ۵۰ نفر مظنون به وابستگی 

به داعش« دریافت کرده است.
وی افزود که با وجود تضمین های 
ملل  ن  ما ز سا ن  ا ر مو مٔا ن،  لبا طا
مورد  در  موثقی  ادعاهای  همچنین 
ناپدید شدن مقامات و اعضای دولت 
حقوق  نقض  و  فغانستان  ا پیشین 
دریافت  کشور  این  در  شهروندان 

کرده اند.
همچنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
گزارش داد که طی همین دوره 44 
بازداشت موقت، ضرب و شتم  مورد 
نهاد  این  از سوی  ارعاب  و  تهدید  و 
ثبت شده که 4۲ مورد از آنها توسط 

طالبان صورت گرفته است.
آسوشیتدپرس می نویسد در حالی 
که نیروهای ایاالت متحده و ناتو پس 
از ۲۰ سال در مراحل پایانی خروج 
بودند،  کشور  این  از  خود  آشفته 

را  افغانستان  مناطق  بیشتر  طالبان 
 ۱۵ نهایت  در  آنها  کردند.  تسخیر 
ماه اوت بدون هیچ مقاومتی از سوی 
ارتش افغانستان یا رئیس جمهور این 
کشور، اشرف غنی، وارد کابل شدند.

طالبان در ابتدا وعده عفو عمومی 
و  سابق  دولت  با  مرتبط  افراد  برای 
رعایت حقوق  و  بین المللی  نیروهای 
زنان و اقلیت های قومی را دادند اما 
اعمال  رسیدند  قدرت  به  که  همین 
برقرار  را  زنان  علیه  محدودیت ها 
کردند و دولتی کاماًل مردانه تشکیل 

دادند.
حقوق  مدافعان  که  گفت  گوترش 
همچنان  رسانه ها  کارکنان  و  بشر 
ارعاب،  حمله،  »تحت  افغانستان  در 
خودسرانه،  دستگیری  اذیت،  و  آزار 

بدرفتاری و قتل قرار می گیرند.«
شده  کید  تٔا رش  ا گز ین  ا ر  د
ماه  شش  افغانستان  در  »وضعیت 
ن  همچنا ن  لبا طا تسلط  ز  ا پس 
نامطمئن و ناامن است و با شوک های 
متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

روبروست.«
با  امروز  افغانستان  که  گفت  او 
پنجه  و  متعددی دست  های  بحران 
ری  ضطرا ا وضعیت  می کند:  نرم 
عظیم  انقباض  بشردوستانه،  فزاینده 
سیستم های  شدن  فلج  اقتصادی، 
بانکی و مالی آن، بدترین خشکسالی 
شکست  و  گذشته  سال   ۲۷ در 
طالبان در تشکیل یک دولت فراگیر 

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل

اسرائیل  وزیر  =نخست 
با  مصاحبه  در  تازگی  به 
بود:  گفته  پست  اورشلیم 
از  یکی  در  اسالمی  »رژیم 
حیات  دوران  ضعیف ترین 
خود بسر می برد... پول ملی 
و رژیم  بی ارزش شده  ایران 
حتا از تأمین آب آشامیدنی 
ایران  از  مناطق گسترده ای 
و  تظاهرات  و  است  ناتوان 
اعتراضات معلمان، کارمندان 
بازنشستگان  قضائیه،  قوه 
اجتماعی  گروه های  دیگر  و 

بی وقفه دارد«.
به  حاال  بنت  =نفتالی 
کارزار  گفته  »المانیتور« 
اسالمی  جمهوری  تضعیف 
در چند جبهه در حوزه های 
و  قتصادی  ا ی،  »هسته ا

سایبری« در جریان است.
برنامه های  ز  ا =یکی 
آتی اسرائیل تقویت پدافند 
موشکی با سیستم های لیزری 
است و بنت در همین ارتباط 
دیگر  طرح  این  با  می گوید 
میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
در سامانه های موشکی اطراف 
اسرائیل غیرضروری خواهد 
بود و لیزر پاسخ تهدیدات را 

خواهد داد.
در  تازگی  به  اسرائیل  وزیر  نخست 
پست«  »اورشلیم  روزنامه  با  مصاحبه 
سر  زدن  من  »راهبرد  که  بود  گفته 

اختاپوس در تهران است.«
نفتالی بنت با اشاره به اینکه »راهبردی 
که ما در قبال جمهوری اسالمی داریم 
در هر وضعیتی معتبر است« توضیح داد 
این راهبرد دو هدف دارد: ۱( کاهش نفوذ 
منطقه ای رژیم ایران و ۲( جلوگیری از 
تولید  توانایی  به  ایران  رژیم  دستیابی 

بمب اتمی.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، رژیم 

اسالمی در یکی از ضعیف ترین دوران 
حیات خود بسر می برد. او می گوید »پول 
ملی ایران بی ارزش شده و رژیم حتا از 
تأمین آب آشامیدنی مناطق گسترده ای 
و  تظاهرات  و  است  ناتوان  ایران  از 
اعتراضات معلمان، کارمندان قوه قضائیه، 
بازنشستگان و دیگر گروه های اجتماعی 
بی وقفه دارد و دست رژیم در برابر کوهی 

مشکالت خالی است.«
نفتالی بنت در بخشی دیگری از این 
مصاحبه می گوید »پیام ما به آمریکا و 
اروپا این است که جمهوری اسالمی با 
دست خالی پوکر بازی می کند و بلوف 
نظامی  ناتوانی  به  او  اشاره  می زند.« 
که دست کم  است  اسالمی  جمهوری 
اسرائیل  امنیتی  و  نظامی  نهادهای 
بیشتر از سایر دولت ها از آن آگاهند. 
با توجه به سلسله ضرباتی که اسرائیل 
تٔاسیسات  به  گذشته  سال های  در 
اتمی و نظامی رژیم در نقاط مختلف 
زده و موفق به ترور متخصصان اتمی 
شده،  اسالمی  جمهوری  موشکی  و 
پیداست از حفره های نفوذ در سیستم 
امنیتی جمهوری اسالمی آگاه است و 
در الیه های مختلف نظام در باالترین 
سطوح نفوذ کرده  است. عالوه بر این 
اسرائیل کارزار گسترده ای از حمالت 
سایبری علیه زیرساخت های جمهوری 
اسالمی به راه انداخته که مختل کردن 
سیستم سوخت رسانی و پمپ بنزین ها 
و  راه آهن  فعالیت  کردن  مختل  و 

کشتیرانی بخشی از آنهاست.

یک هفته بعد از مصاحبه با  »اورشلیم 
به  اسرائیل  نخست وزیر  حاال  پست« 
تضعیف  کارزار  گفته  لمانیتور«  »ا
در  جبهه  چند  در  اسالمی  جمهوری 
حوزه »هسته ای، اقتصادی و سایبری« 

در جریان است.
اسرائیل  ارتش  می نویسد  المانیتور 
در بازار تسلیحات دست به خریدهای 
سنگین می زند. بن کاسپیت تحلیلگر 
المانیتور  گزارش  نویسنده  و  سیاسی 
بی سابقه«  رشد  »دوره  را  مقطع  این 
کرده  توصیف  اسرائیل  زرادخانه های 

است.
پرسش  به  پاسخ  در  بنت  نفتالی 
المانیتور در مورد دکترین اقتصادی و 
امنیتی خود توضیحاتی داده و به بیان 
دالری  میلیارد  چند  هزینه های  دلیل 
پرداخته  کشور  این  سوی  از  نظامی 
به  برای  او گفته »این هزینه ها  است. 
استراتژیک  برتری  ابزار  آوردن  دست 
ما در مقابل دشمنان اسرائیل است و 
ما نسبت به آنها دست باالتر خواهیم 
داشت. این وضعیت است که از جنگ 

جلوگیری می کند.«
بنت در این مصاحبه بار دیگر راهبرد 
اسرائیل در مقابل جمهوری اسالمی را 
با راهبرد دولت ریگان در مقابل شوروی 
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹8۰ مقایسه 
کرد که نخستین بار در مصاحبه ی خود 

با »تایمز« به آن اشاره کرد.
با  مصاحبه  از  دیگری  بخش  در  او 
»المانیتور« به پروژه دفاع لیرزی اشاره 

»زدن سر 
اختاپوس در 

تهران« از چند 
جبهه؛راهبرد 
نفتالی بنت 
برای مقابله 
با جمهوری 

اسالمی

و بازگرداندن حقوق دختران و زنان.
در این میان، در حالی که دبیرکل 
ادامه جنایات  از  سازمان ملل متحد 
داده،  گزارش  افغانستان  در  طالبان 
روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی 
دیگر  ن  لبا طا ن  یا جنگجو نوشته 
هوایی  حمالت  از  نیستند،  شورشی 
اجتناب می کنند و در عوض، پلیس 

خیابان های کابل هستند!
دبیرکل سازمان ملل همچنین در 
گزارش این نهاد گفته است، پیش بینی 
می شود که ۲۲.8 میلیون نفر تا مارس 
۲۰۲۲ از نظر امنیت غذایی به مرحله 
»بحران« و »اضطرار« برسند. تقریباً 
۹ میلیون نفر از این تعداد در مرحله 
ر  قرا یی  غذا منی  ا نا »اضطراری« 
تعداد  باالترین  که  داشت  خواهند 
از  نیمی  می رود.  به شمار  در جهان 
کودکان زیر پنج سال با سوء تغذیه 

حاد مواجه هستند.
بین  تنش های  که  گفت  گوترش 
و  قومی  خطوط  امتداد  در  طالبان 
رقابت بر سر مشاغل نیز به خشونت و 
درگیری های مسلحانه منجر شده است.

سازمان  دبیرکل  گزارش،  این  در 
مٔاموریت  برای  را  اولویت هایی  ملل 
یط  شرا در  ملل  سازمان  سیاسی 
جامعه  از  و  کرد  پیشنهاد  کنونی 
جلوگیری  برای  خواست  بین المللی 
فروپاشی  و  گسترده  گرسنگی  ز  ا
اقتصادی افغانستان کمک کرده و از 
طالبان نیز خواست تا حقوق زنان و 

حقوق بشر را تضمین کنند.

کرد و گفت که از برنامه های آتی اسرائیل 
تقویت پدافند موشکی با سیستم های 
لیزری است. بنت می گوید با این طرح 
دیگر میلیاردها دالر سرمایه گذاری در 
اسرائیل  اطراف  موشکی  سامانه های 
پاسخ  لیزر  و  بود  خواهد  غیرضروری 

تهدیدات را خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل همچنین با تأکید 
بر اینکه اسرائیل سرمایه گذاری عظیمی 
در سیستم پدافندی لیزری کرده که 
صحنه ی بازی را تغییر خواهد داد افزود: 
سرمایه گذاری های  زمینه  این  در  »ما 
قدرت  با  و  می دهیم  انجام  هنگفتی 
اقتصادی و دموکراسی و نوآوری پیروز 

این نبرد خواهیم بود.«
اختالفات  مورد  در  همچنین  وی 
ایاالت  با  اسرائیل  تاکتیکی  و  سیاسی 
متحده نیز صحبت کرده و گفته است: 
بگوییم  باید  باشیم.  صادق  باید  »ما 
بزرگ مان،  دوست  متحده،  ایاالت  با 
ما  که  اینطور  داریم.  نظر  اختالف 
می بینیم، ایاالت متحده در مقابل رژیم 

ایران بد بازی می کند.«
نفتالی بنت اوایل آذرماه ۱4۰۰ نیز 
جمهوری اسالمی ایران را به اختاپوسی 
تشبیه کرد که سرش در تهران است اما 
بازوهای آن در منطقه آشوب می کند. 
و  سیاست  مؤسسه  نشست  در  که  او 
سخن  »هرتسلیا«  دانشگاه  استراتژی 
»همه  بود:  کرده  تأکید  می گفت 
آشوبگری های تروریستی علیه اسرائیل 
رژیم  و  می گیرد  سرچشمه  تهران  از 
ایران مانند اختاپوس بازوهای خود را در 
منطقه گسترده است و بریدن این بازوها 
کافی نیست بلکه باید سر اختاپوس را 
کوبید تا خاورمیانه روی آرامش ببیند.«

همان زمان منابع اسرائیلی نوشتند 
نخست  یک  که  است  بار  اولین  »این 
وزیر اسرائیل چنین با صراحت از لزوم 
ایران  در  اسالمی  حکومت  برانداختن 
اصلی  شرط  را  آن  و  می گوید  سخن 
عنوان  خاورمیانه  در  آرامش  برقراری 

می کند.«
به گزارش کیهان لندن، سال ها پیش 
رهبران عربستان سعودی نیز در دوران 
به  پسر  بوش  ریاست جمهوری جرج 
آمریکا گفته بودند: سر افعی در ایران 

است! آن را قطع کنید!

»حاجی عبداهلل« رهبر داعش در محاصره نیروهای 
آمریکایی خود و خانواده اش را منفجر کرد؛ 

نقش روسیه در این عملیات چه بود؟

در سخنانی  بایدن  =جو 
لحظات  در  القریشی  گفت 
آخر و در آخرین عمل بزدالنه، 
بدون توجه به خانواده خودش 
آن  در  حاضر  افراد  دیگر  و 
ساختمان کل طبقه سوم را 
مانند  و درست  کرد  منفجر 
البغدادی[  ]ابوبکر  سلف اش 
از  به همراه شماری  را  خود 
اعضای خانواده اش از بین برد.

آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
پنجشنبه شب سوم فوریه )۱4 بهمن ماه( 
اعالم کرد ابوابراهیم الهاشمی القریشی 
رهبر داعش معروف به »حاجی عبداهلل« 
روستای  در  ضربتی  عملیات  یک  در 
غرب  )شمال  ادلب  استان  در  »اتمه« 

سوریه( کشته شده است.
شبکه سی ان ان گزارش داد بایدن به 
صورت آنالین این عملیات را در دفترش 
در واشنگتن لحظه به لحظه تماشا و 

پیگیری می کرده است.
القریشی در یک خانه سه طبقه که با 
درختان زیتون احاطه شده بود با همسر 

و اعضای خانواده اش زندگی می کرد.
کماندوهای  داده  گزارش  سی ان ان 
آمریکایی با یک فروند هلی کوپتر نزدیک 
اما گفته می شود  او فرود آمدند  خانه 
که یک »انفجار انتحاری« سبب مرگ 
القریشی و همسر و فرزندانش شده است. 
شدت انفجار به حدی بود که اجساد آنها 

اطراف خانه روی زمین  پراکنده شده بود.
در  بایدن  جو  ارتباط  همین  در 
سخنانی درباره عملیات ضدتروریستی 
گفت:  و  کرد  صحبت  آمریکا  ارتش 
»به نیروهای نظامی دستور دادم همه 
اقدامات احتیاطی الزم را برای به حداقل 
رساندن تلفات غیرنظامیان انجام دهند.«
رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد 
در  تروریست  »این  اینکه  به  توجه  با 
میان خانواده ها و کودکان حضور دارد 
بجای  که  کردیم  انتخاب  اینگونه  ما 
هدف قرار دادن او با یک حمله هوایی، 
با پذیرش خطر بیشتری برای افرادمان 
عملیات  این  برای  ویژه   نیروهای  از 
حداقل  به  هدف  با  ما  کنیم.  استفاده 
را  راه  این   غیرنظامی  تلفات  رساندن 

انتخاب کردیم.«
لحظات  در  »القریشی  افزود:  بایدن 
آخر و در آخرین عمل بزدالنه، بدون 
توجه به خانواده خودش و دیگر افراد 
حاضر در آن ساختمان کل طبقه سوم 

را منفجر کرد و درست مانند سلف اش 
همراه  به  را  خود  البغدادی[  ]ابوبکر 
بین  از  خانواده اش  اعضای  از  شماری 

برد.«
جو بایدن با تاکید بر تداوم آمادگی و 
هوشیاری نیروهای ایاالت متحده، گفت 
که این عملیات یکی از رهبران عمده 
تروریست ها را از میدان حذف کرد و این 
»پیام قوی را به تروریست های سراسر 
جهان فرستاد: به سراغ شما خواهیم آمد 

و شما را پیدا خواهیم کرد.«
جو بایدن افزود: »به لطف مهارت و 
شجاعت نیروهای مسلّح ما، ابوابراهیم 
الهاشمی القریشی رهبر داعش، از میان 

برداشته شد.«
در ادامه بیانیه رئیس جمهوری آمریکا 
آمده است: »تمامی نیروهای آمریکایی 

به سالمت از این عملیات بازگشتند.«
القریشی 3۱ اکتبر ۲۰۱۹ )نهم آبان 
۱3۹8( تنها چند روز پس از مرگ ابوبکر 
البغدادی رهبر پیشین داعش، رهبری 

این گروه را بر عهده گرفت.
گفت  آمریکایی  آگاه  مقام  یک 
واشنگتن پیش از انجام عملیات علیه 
رهبر داعش در سوریه، روسیه را مطلع 
کرده بود. آمریکا از روسیه خواست تا 
حریم هوایی سوریه را برای انجام این 

عملیات خالی نگه دارد.
هم  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
چند  پنجشنبه  بامداد  که  کرد  اعالم 
فروند هواپیما و هلی کوپتر با برخاستن 
پایگاه »خراب عشک« شهر »عین  از 

منطقه ای  به سمت  )کوبانی(  العرب« 
در مرز استان های ادلب و حلب به پرواز 

در آمدند.
در این عملیات هلی کوپترهای ائتالف 
بین المللی با تیربارهای سنگین، محله 
»مدرسه غربی« در منطقه »دیر بلوط« 

را به زیر رگبار گرفتند.
شاهدان گفته اند نیروهای ویژه آمریکا 
درحالی به این خانه حمله کردند که 
تحت کنترل نیروهای شبه نظامی بود و 
درگیری ها دو ساعت طول کشید! گفته 
می شود در حمله نیروهای آمریکایی به 
مخفیگاه رهبر داعش ۱3 نفر از جمله 
شش کودک و چهار زن نیز کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری روسی »تاس« 
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه اعالم کرد که در صورت تٔایید 
غیرنظامیان  تلفات  مورد  در  اطالعات 
سوری در حمله به مخفیگاه القریشی 
»تحقیقات کامل« در این خصوص باید 

انجام شود.

بایدن آنالین مٔاموریت کماندوهای آمریکایی در سوریه را مشاهده می کرد

گشت زنی نیروهای طالبان در خیابان های کابل
مخفیگاه رهبر داعش در سوریه پس از انفجار
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»کمیسیون  =سخنگوی 
امنیت ملی« مجلس شورای 
اسالمی پس از دیدار اعضای 
این کمیسیون با علی  باقری  
اساس  بر  می گوید  کنی 
آنچه در این جلسه می توان 
شرایط  در  کرد،  جمع بندی 
موجود »اساساً نتیجه  داشتن 
مذاکره  عینی  مابه ازای  و 
روشن  آمریکا  با  مستقیم 

نیست«.
تمام  که  ماست  =»حق 
تحریم ها لغو شود اما تا امروز 
طرف مقابل لغو بخشی از آنها 

را پذیرفته است«.
در  نیوز«  =»ای بی سی 
یک  از  نقل  به  گزارشی 
آمریکا  وزارت خارجه  مقام 
بازی«  یان  »پا می گوید 
چند  تنها  و  است  نزدیک 
باقی  فرصت  دیگر  هفته 
مانده و مذاکرات وارد مرحله 

نهایی می شود.
سخنگوی »کمیسیون امنیت ملی« 
مجلس شورای اسالمی پس از دیدار 
با معاون وزیر  این کمیسیون  اعضای 
خارجه جمهوری اسالمی می گوید بر 
می توان  جلسه  این  در  آنچه  اساس 
موجود  شرایط  در  کرد،  جمع بندی 
»اساساً نتیجه داشتن و مابه ازای عینی 
روشن  آمریکا  با  مستقیم  مذاکره 

نیست.«
تیم  سرپرست  کنی  باقری   علی 
مذاکره کننده اتمی جمهوری اسالمی 
با  بهمن   ۱۲ سه شنبه  روز  وین  در 
ملی«  امنیت  »کمیسیون  نمایندگان 
جلسه  سالمی  ا ی  ا ر شو مجلس 
به تشریح  تا در آن  فوق العاده داشت 

وضعیت مذاکرات بپردازد.
سخنگوی  ه  د ا عباس ز د  محمو
»کمیسیون امنیت ملی« درباره آنچه 
در این جلسه گذشته است به تسنیم 

جمع بندی جلسه »کمیسیون امنیت مّلی« با علی باقری  کنی: نتیجه ی 
»مذاکره مستقیم با آمریکا« و »مابه ازای عینی آن« روشن نیست!

گفته هرچند روند مذاکرات مثبت و رو 
به  جلو بوده اما »هنوز مسائل مهمی 
باقی مانده« که باید بر سر آن مذاکره 

و توافق شود.
او توضیح داده »حق ماست که تمام 
طرف  امروز  تا  اما  شود  لغو  تحریم ها 
پذیرفته  را  آنها  از  بخشی  لغو  مقابل 

است.«
نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات وین در 
حالیست که پیش از شروع دور هفتم 
»دیپلمات های  می شد  ادعا  مذاکرات 
انقالبی« دست باال را در مذاکرات دارند 
مذاکره خواهند  اقتدار«  از »موضع  و 
تحریم ها  است  مجبور  آمریکا  و  کرد 

را لغو کند!
یک  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مذاکرات  با  همزمان  گذشته  سال 
احیای  برای  آمریکا  با  غیرمستقیم 
برجام شامل شش دور مذاکره در دولت 
حسن روحانی و فعاًل دو دور مذاکره 
بر  را  مبنا  رئیسی،  ابراهیم  دولت  در 
این گذاشت که با تشدید فعالیت های 
افزایش تحرکات منطقه ای و  اتمی و 
و  بالستیک  موشک های  بُرد  افزایش 
ناامن کردن مسیر کشتیرانی از طرفین 
غربی اخاذی کند. اقدامات تهدیدآمیزی 
که رژیم ایران پس از خروج آمریکا از 
برجام در دولت دونالد ترامپ کم و بیش 
با کشته  که  آنجا  از  اما  انجام می داد 
شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در 
فرودگاه بغداد توسط آمریکا و همچنین 
انفجارهای پیاپی در تٔاسیسات هسته ای 

و نظامی ایران و تحریم های سنگین، 
جزای سختی دید، مجبور شد دست و 
پای خود را جمع کند و منتظر بماند تا 
دولت بایدن روی کار بیاید. دولت بایدن 
هم ترجیح داده تاکتیک آمریکا در قبال 
رژیم ایران را تغییر دهد تا به گمان خود 
جمهوری  با  مستحکم   توافق  یک  به 
اسالمی برسد اما تا کنون ناموفق بوده 
میز  روی  از  اکنون صحبت  اگرچه  و 
قرار گرفتن »گزینه های دیگر« است و 
واشنگتن و همچنین متحدانش مرتب 
پایان  به  رو  »زمان  می دهند  هشدار 
اما  می شود«  بسته  »پنجره  و  است« 
جمهوری اسالمی گستاخ تر از همیشه 

به دنبال باج های بیشتر است.
پایان بازی؟!

در همین ارتباط »ای بی سی نیوز« 
در گزارشی می نویسد در حالی که جو 
بایدن روی بحران روسیه که اوکراین 
را تهدید می کند متمرکز شده، بحران 
دیگری در راه است. یک مقام وزارت 
بازی«  »پایان  گفته  آمریکا  خارجه 
نزدیک است و تنها چند هفته دیگر 
وارد  مذاکرات  و  مانده  باقی  فرصت 

مرحله نهایی می شود.
دور  نهمین  آمده  گزارش  این  در 
مذاکرات اتمی با جمهوری اسالمی در 
حالی آغاز خواهد شد که می تواند یا 
آخرین دور قبل از دستیابی به توافق 
اروپایی ها  و  متحده  ایاالت  یا  و  باشد 
از  پس  زیرا  کنند  ترک  را  مذاکرات 
مختلف  دولت  دو  با  مذاکره  ماه   ۱۰

سانتریفیوژ

=آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به اعضای این نهاد اعالم 
کرد ایران به این نهاد اطالع 
داده قصد دارد لوله های روتور 
قطعات  دیگر  و  سانتریفیوژ 
سانتریفیوژ را در این مکان 
جدید در اصفهان تولید کند.

ی  ر جمهو ت  ما مقا =
اسالمی 19 ژانویه به بازرسان 
نتقال  ا مورد  در  آژانس 
تجهیزات ساخت سانتریفیوژ 
دوربین های  و  دادند  اطالع 
نظارتی از کرج برداشته و به 

اصفهان منتقل شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشنبه 
که  اعالم کرد  بهمن(   ۱۱( ژانویه   3۱
بعد  ماه  یک  تنها  اسالمی  جمهوری 
از آنکه به بازرسان آژانس اجازه نصب 
دوربین های نظارتی در کارخانه »تسا« 
در کرج را داد اعالم کرد که تولید قطعات 
سانتریفیوژهای پیشرفته را که برای غنی 
سازی اورانیوم استفاده می شود، از آن 
به کارخانه ای در   و  کارگاه کرج کرده 

اصفهان منتقل شده است.
جمهوری اسالمی بر خالف تعهداتش 
تولید  و  ساخت  به  اقدام  برجام  در 
و  کرده  پیشرفته  سانتریفیوژهای 
درصد   ۶۰ به  را  اورانیوم  غنی سازی 

رسانده است
در  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
بین  غیرمستقیم  مذاکرات  که  حالی 
برجام  نجات  برای  واشنگتن  و  تهران 
وارد مرحله ای حساس شده است، این 
اقدام عدم اطمینان در مورد فعالیت های 

هسته ای ایران را بیشتر می کند.
در این گزارش تٔاکید شده مقامات 
جمهوری اسالمی این موضوع را روز ۱۹ 

ژانویه به بازرسان آژانس اطالع دادند و 
آنان پس از ُمهر و موم تمام ماشین ها 
و تجهیزات کارگاه در کرج دوربین های 
نظارتی را از آنجا برداشتند و در روز ۲4 
ژانویه )4 بهمن( در اصفهان نصب کردند 
ولی تولید قطعات سانتریفیوژ در اصفهان 

تا آن زمان شروع نشده بوده است.
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
اعضای این نهاد اعالم کرد ایران به این 
نهاد اطالع داده قصد دارد لوله های روتور 
سانتریفیوژ و دیگر قطعات سانتریفیوژ 
را در این مکان جدید در اصفهان تولید 

کند.
مجتمع »تسا« کرج در منطقه کردان 
اوایل تیرماه ۱4۰۰ هدف حمله پهپادی 
قرار گرفت. هرچند ادعا شد این حمله 
خنثی شده است اما خیلی زود افشا شد 
که انفجار مهیب در این کارخانه سبب 
شده بخش هایی از آن تخریب شود و 
بگذارد.  برجای  سنگینی«  »خسارات 
جمهوری اسالمی ادعا کرد دوربین های 
آژانس در این حمله صدمه دیده است. 
این  که  را  ویدئوهایی  ایران حتا  رژیم 
دوربین ها ضبط کردند در اختیار آژانس 

قرار نداد. مقامات تهران شرط گذاشتند 
داد  خواهند  اجازه  شرایطی  در  فقط 
بازرسان آژانس از این سایت بازدید و 
دوربین ها را مجدد نصب کنند که آژانس 
بین المللی »اقدام تروریستی« علیه این 

تٔاسیسات را محکوم کند.
در نهایت آژانس این حمله را محکوم 
نکرد و در دور هشتم مذاکرات وین با 
موافقت  ایران  رژیم  روسیه  فشارهای 
دوربین ها  آژانس  بازرسان  که  کرد 
آبان ماه  اواسط  کنند.  نصب  مجدد  را 
منابع  از  نقل  به  وال استریت ژورنال 
تولید  ایران  که  داد  گزارش  آگاه 
مجتمع  در  پیشرفته  سانتریفیوژهای 

»تسا« را از سر گرفته است.
رویترز یا آژانس بین المللی اشاره ای به 
علت این تصمیم جمهوری اسالمی برای 
انتقال ماشین های ساخت سانتریفیوژ به 
اصفهان نکرده اما احتماالً برای جلوگیری 
از حمالت مشابه به این تٔاسیسات است. 
این احتمال هم که جمهوری اسالمی در 
ارتباط با یک توافق احتمالی در وین، 
روش جدیدی برای به دردسرانداختن 

بازرسان آژانس به کار ببرد کم نیست.

از  را  قطعات سانتریفیوژ  تولید  اسالمی  جمهوری 
کرج به اصفهان منتقل کرده است

رسانه های حکومتی محمود احمدی نژاد را متهم به 
»اقدام علیه امنیت ملی« کردند!

یک  در  =احمدی نژاد 
اطالع  »من  گفته  سخنرانی 
دقیق دارم روسیه با آمریکا 
هم  با  را  ایران  و  اوکراین 
تاخت زدند«. او مدعی شد 
روسیه،  داده  اجازه  آمریکا 
را مورد حمله قرار  اوکراین 
اجازه  هم  خودش  و  دهد 
داشته باشد به سمت ایران 

بیاید.
=روزنامه دولتی »ایران« 
شود  مشخص  باید  نوشته 
اطالعات غلط و ساختگی از 
کدام سمت به ایشان تزریق 
افکار  چرا  و  است؟  شده 
عمومی را به سمت »ترس از 

جنگ« هدایت می کند!
اصالح طلب  =روزنامه 
توصیه  با  ملی« هم  »آرمان 

احمدی نژاد،  با  برخورد  به 
نه  نا جا ی  ز لسو د با 
اسالمی  جمهوری  برای 
حرف های  و  ا می نویسد 
»ساختارشکنانه« و »خالف 
منافع ملی« می زند که بجز 
نظام  برای  هزینه  تراشیدن 

عایدی دیگری ندارد!
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس 
دولت دهم و یازدهم جمهوری اسالمی 
که آنها را »دولت بهار« می نامید، در 
میان  اوکراین  و  ایران  سر  بر  معامله 
روسیه و آمریکا با واکنش های مختلفی 

روبرو شده است.
احمدی نژاد که در زمان ریاست خود 
بر دو دولت جمهوری اسالمی نیز »نگاه 
به شرق« رهبری نظام و وابستگی به 
چین و روسیه را پیش می برد و بهترین 
شرکای حکومت را در میان رژیم های 
خلقی و چپگرای آمریکای التین داشت، 
اکنون که سال هاست دستش از قدرت 
کوتاه شده در یک سخنرانی که گفته 
می شود پنجشنبه هفتم بهمن ماه در 
گفته  است،  داشته  فرهنگیان  جمع 
»من اطالع دقیق دارم روسیه با آمریکا 
اوکراین و ایران را با هم تاخت زدند.« او 
مدعی شده آمریکا اجازه داده روسیه به 
اوکراین حمله کند و خودش هم اجازه 

داشته باشد به سمت ایران بیاید.
احمدی نژاد با اشاره به قراردادهای 
۲۵ ساله جمهوری اسالمی با جمهوری 
نظام  سران  از  روسیه  و  چین  خلق 
پرسیده چرا به آنها باج می دهید مگر 

ما مستعمره جایی هستیم؟!
و  غربی  کشورهای  به  خطاب  او 
شرقی گفت: »خیال نکنید که دولت 
و حاکمیت ایران ضعیف شده است و 
هر کاری دلتان بخواهد می توانید انجام 
هزاران  از  این سرزمین  در  دهید!… 
سال قبل یک ملت بزرگ و ریشه دار 
در تاریخ زندگی می کند در حالی که 

شما هیچکدام وجود نداشتید.«
از  احمدی نژاد  محمود  اینکه  البته 
اسالمی  انجمن  در  که  زمانی  همان 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت موافق 
از  هم  بود،  اشغال سفارت شوروی  با 
سوی وی و باندی که با او هستند و 
هم از سوی دیگران بارها مطرح شده 
است. پنج سال پیش در آبان ۱3۹۵ 
خبرگزاری دولتی »ایسنا« نیز به نقل 
از روزنامه اصالح طلب »اعتماد« نوشت: 
سفارت  اشغال  مخالفان  مورد  »در 
محمود  که  متفق القولند  همه  آمریکا 
اشغال  مخالفان  از  یکی  احمدی نژاد 
سفارت بود اما گاهی این نکته گفته 
نمی شود که احمدی نژاد و دوستانش از 
باب رعایت مصالح دیپلماتیک مخالف 
این اقدام نبودند، بلکه می گفتند اشغال 
سفارت شوروی بر اشغال سفارت آمریکا 
عبدی  ]عباس[  البته  دارد.  ارجحیت 
گذاشت:  صحه  روایت  این  بر  هم 
و  علم  دانشگاه  نماینده   احمدی نژاد، 
صنعت و نماینده یک دانشگاه دیگر با 
اشغال سفارت مخالفت کرده بودند.« 
»از  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
سفارت  اشغال  نتیجه  که  اقداماتی 
آمریکا بود، منفعت بردن بلوک شرق 
و شوروی از این اقدام بود. این گمانه 
می گویند  برخی  که  است  حدی  به 
بازی  شوروی  زمین  در  دانشجویان 

کردند.«
حاال سخنان اخیر احمدی نژاد درباره 
انتقاد  با  »شرق«   شدن  »مستعمره« 
رسانه های حکومتی روبرو شده است. 
یادداشتی  در  »ایران«  دولتی  روزنامه 

محمود احمدی نژاد که اکنون تالش می کند خود را اپوزیسیون نظام جا بزند از مریدان علی خامنه ای بود
نوشته  آنرا  که دبیر سرویس سیاسی 
و شنبه نهم بهمن منتشر شده است 
کجا  از  احمدی نژاد!  »آقای  پرسیده 
مقاله  این  می گیرید؟«  دقیق  اطالع 
افشای خفیف  به  نظام  از  در حمایت 
احمدی نژاد  مورد  در  ناگفته  مسائلی 
پرداخته و سخنان وی را »رسماً اقدام 

علیه امنیت ملی« خوانده است.
روزنامه »ایران« تٔاکید کرده: »باید 
مشخص شود اطالعات غلط و ساختگی 
تزریق شده  ایشان  به  کدام سمت  از 
ادعاها  این  مشخصاً  چراکه  است؟ 
فرصت های  تخلیه  پی  در  یکسو  از 
اقتصادی کشور در جنگ تحریمی و 
توازن سیاست خارجی  برهه حساس 
عمومی  افکار  دیگر  سوی  از  و  است 
را به سمت »ترس از جنگ« هدایت 
می کند و یادآور آن جمله معروف است 
بالرعب: پیروزی به واسطه  که »النصر 

ترساندن محقق می شود.«
به  نزدیک  ملی«  »آرمان  روزنامه 
جریان اصالح طلب و خانواده رفسنجانی 
نیز در مطلبی با عنوان »احمدی نژاِد 
روسی و چینی، حاال طلبکار شد!« به او 
یادآور شده »سیاست خارجی حوزه ای 
وزارتخانه  یک  یا  دولت  که  نیست 
آن  خصوص  در  تنهایی  به  بتواند 
تصمیم گیری کرده و اعمال اختیار کند 
و تصمیم گیری در آن در سطوح باالیی 
است.« »آرمان  عالیه  مقامات  و  نظام 
ملی« با این یادآوری به احمدی نژاد 
هشدار می دهد که روی حرف »رهبر« 
حرف نزند چرا که »سیاست خارجی 
حوزه ای« است که تصمیم گیرندگانش 
در دولت و وزارت خارجه نیستند! همان 
موضعی که علی خامنه ای در واکنش 
به فایل صوتی محمدجواد ظریف گفت: 
وزیر و وزارتخانه کاره ای نیستند و فقط 

»مجری«اند!
خواهان  همچنین  ملی«  »آرمان 
برخورد با احمدی نژاد شده و می نویسد 
و  »ساختارشکنانه«  حرف های  او  که 
بجز  که  می زند  ملی«  منافع  »خالف 
عایدی  نظام  برای  هزینه  تراشیدن 
نظر  به  هم  هنوز  و  ندارد  دیگری 
می رسد عزمی برای برخورد یا هدایت 
در  حرکت  سمت   به  احمدی نژاد 

چارچوب های نظام وجود ندارد!
به  ملی«  »آرمان  روزنامه  اشاره 
به  کنایه  و چینی  احمدی نژاد روسی 
خوش رقصی های او برای رهبران مسکو 
و پکن در دورانی است که دولت را در 

اختیار داشت.
نظام  جریان  دو  هر  ترتیب  این  به 
اصالح طلب(  و  والیتمدار  )اصولگرای 
احمدی نژاد را که برای نظام جمهوری 
اسالمی دلسوزی می کند، متهم به اقدام 
اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  علیه 

کرده اند.
تنها  احمدی نژاد  اخیر  اظهارات 
تحقیر  به  کنش ها  ا و ز  ا بخشی 
سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی 
رهبر  پوتین  والدیمیر  توسط  مرگ« 
روسیه در سفرش به مسکو است که 

چندی پیش انجام شد.
تازگی  به  همچنین  احمدی نژاد 
به  پنهان  قرارداد  »هرگونه  بود  گفته 
زیان کشور و ملت است.« وی درباره 
توافق اتمی نیز گفته »اگر برجام چیز 
خوبی بود محتوای آن را با افتخار اعالم 
می کردند«. اما همین احمدی نژاد هم 
علی  پشتگرمی  و  حمایت  با  وقتی 
خامنه ای رئیس دو دولت نهم و دهم 
از همه در نظر دچار  را  شد و کشور 
ورشکستگی کرد، در دیدار با والدیمیر 
قدرتمند  »روسیه   بود  گفته  پوتین 

بهترین دوست ماست!«

جمهوری اسالمی ایران، برنامه هسته ای 
این کشور به نقطه بی بازگشت نزدیک 

شده است.
در  این گزارش آمده است، هرچند 
باز  مذاکرات  به  اسالمی  جمهوری 
به  را  اتمی  توسعه  اما  گشت  خواهد 
نقطه ای رسانده که این روند نمی تواند 
کند.  پیدا  ادامه  همیشه  برای  برای 
که  آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
نخواست نامش فاش شود گفته »تنها 
توافق  به  دستیابی  برای  هفته  چند 
باقی مانده و پس از آن متأسفانه دیگر 
استفاده  و  برجام  به  بازگشت  امکان 
مجدد از مزایای آن برای عدم گسترش 

تسلیحات اتمی ممکن نخواهد بود.«
برخی از منتقدان گفته اند با توجه 
به اقدامات جمهوری اسالمی از جمله 
فلز  تولید  و  درصدی   ۶۰ غنی سازی 
نتریفیوژهای  سا نصب  و  نیوم  ورا ا
و  آنها  تعداد  افزایش  و  پیشرفته تر 
ممانعت  از دسترسی بازرسان آژانس 
به تٔاسیسات اتمی باید ایاالت متحده 
متوقف  را  مذاکرات  پیش  مدت ها 

می کرد.
آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  این 
اسالمی  جمهوری  اقدامات  می گوید 
تا  هفته  چند  فقط  می دهد  نشان 
کافی  شکاف پذیر  مواد  به  دستیابی 
فاصله  هسته ای  بمب  ساخت  برای 
دارد. البته آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
دیپلمات ها  از  دیگر  برخی  و  آمریکا 
مدت هاست هشدار می دهند ایران تنها 
»چند هفته« تا قرار گرفتن در آستانه 

دستیابی به سالح اتمی فاصله دارد.
با اینهمه هرکدام از طرفین می گویند 
برای رسیدن به توافق، این طرف دیگر 
است که باید »تصمیم سیاسی« بگیرد 
جمهوری  آنچه  که  حالی  در  آنهم 
دارند  توقع  هم  از  غربی ها  و  اسالمی 
قرار  یکدیگر  مقابل  نقطه  در  درست 
دارد! آمریکا و متحدانش به دنبال مهار 
تهران  در  در حالی که  ایران اند  رژیم 
مقامات به دنبال راهی از جمله توافقی 
مانند برجام می گردند که غرب مزاحم 
آنها نشود تا آنها همچنان ماجراجویی 
کنند و پیدا و پنهان برنامه های خود را 

پیش ببرند!
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پشتیبانی شهبانوی ایران از برنامه هنرمند 
محبوب آزادی ایران )ایران فریدام آیدل(

با افتخار به آگاهی ملت بزرگ ایران 
به ویژه همراهان گرامی مسابقه جهانی 
می رسانیم،  آیدل«  فریدام  »ایران 
پهلوی طی  فرح  شهبانو  علیاحضرت 
نامه ای امیدبخش این مسابقه را مورد 
لطف و عنایت خود قرار داده و »نهاد 
خود  بیکران  سپاس  مراتب  مردمی« 
از آن واالمقام ارجمند که همواره  را 
هنر  و  فرهنگ  اعتالی  راستای  در 
ایرانزمین بطور خستگی ناپذیر تالش 

نموده اند، اعالم می دارد.

متن نامه پشتیبانی شهبانوی ایران 
بدین شرح است:

۱۰ بهمن ۲۵8۰ شاهنشاهی
آقای دکتر ایمان فروتن،

مجازی  و  جهانی  مسابقه  برگزاری 
 Iran( آیدل«  فریدام  »ایران 
گزینش  برای   )Freedom Idol
آرزوی  با  که  موسیقی  آثار  بهترین 
و  سیاهی  از  ایران  رهایی  و  آزادی 
شمار  در  شده اند  تنظیم  بیدادگری 

است  دیگری  ستودنی  برنامه های 
 ۲۲ تاریخ  از  مردمی»   »نهاد  که 
هدف  با  شاهنشاهی   ۲۵8۰ ماه  دی 
قدرشناسی و تشویق هنرمندان آزاده 
ایرانی و رساندن صدای آنان به گوش 

جهانیان آغاز کرده است.
هیات  برنامه،  این  بانیان  کامیابی 
شرکت  عزیز  وهنرمندان  داوران، 

کننده درمسابقه را آرزو می کنم.

فرح پهلوی

ویدئو

مسئول  =مقامات 
همچنان بر سیاست تکذیب 
گسترده ی  مهاجرت  رد  و 
استعدادهای  و  نخبگان 
تأکید  کشور  از  درخشان 
نیز  بهمن ماه  اوایل  دارند. 
زارع  صفدر  گفته های 
دبیرکل  حسین آبادی 
برتر  استعدادهای  انجمن 
درباره مهاجرت 8۲  ایران، 
نفر از 86 مدال آور و نخبه  
المپیادهای علمی از ایران، 
از سوی بنیاد ملی نخبگان 

تکذیب شد.

دولتی  آمارهای  که  حالی   در 
خبر  نخبگان  اغلب  مهاجرت  از 
می دهند، یوسف نوری وزیر آموزش 
نخبگان  مهاجرت  موضوع  پرورش  و 
را »تاریک نمایی« خوانده و گفته که 
برگزیدگان  از  نفر   3۰۰ از  بیش  از 
دانش آموزان  قرآنی«  »کنگره 
تجلیل  درخشان  استعدادهای 

کرده اند!
مقامات مسئول همچنان بر سیاست 
گسترده ی  مهاجرت  رد  و  تکذیب 
از  درخشان  استعدادهای  و  نخبگان 
کشور تأکید دارند. اوایل بهمن ماه نیز 
حسین آبادی  زارع  صفدر  گفته های 
برتر  استعدادهای  انجمن  دبیرکل 
ایران، درباره مهاجرت 8۲ نفر از 8۶ 
علمی  المپیادهای  نخبه   و  مدال آور 
از ایران، از سوی بنیاد ملی نخبگان 

تکذیب شد.
و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف  حاال 
وضعیت  درباره  امروز  نیز  پرورش 
است:  گفته  نخبه  دانش آموزان 
در  دانش آموزان  این  از  »بسیاری 

از  هم  بسیاری  و  هستند  کشور 
باز  مدتی  از  پس  و  می روند  کشور 

می گردند«.
او اضافه کرد: »درواقع هویت ملی 
خیلی  و  هست  بچه ها  این  بین  در 
کنیم  تاریک نمایی  امر  این  در  نباید 
چراکه شاهد بازگشت بسیاری از این 

عزیزان بوده ایم.«
پیشتر سعیدرضا عاملی دبیر عالی 
شورای انقالب فرهنگی در ارتباط با 
نخبگان  مهاجرت  باالی  بسیار  آمار 
گفته  و  خوانده  »اغراق آمیز«  را 
در  سیاه نمایی هایی  »متاسفانه  بود: 
صورت  جهان  سطح  در  ایران  مورد 
شیعه هراسی  ایران هراسی،  می گیرد، 
موضوع  این  باعث  تحریم هراسی  و 
در  افراد  و  نخبگان  که  است  شده 
صورتی که در کشورهای دیگر شغل 
ترک  را  کشور  کنند  پیدا  بهتری 

کنند.«
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
فناوری »قاضی مرگ« با بیان اینکه 
آمار فرار مغزها صحیح نیست گفته 
بود، »با برنامه ریزی که معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نسبت به 
خارج  تحصیلکرده  ایرانیان  بازگشت 
از کشور انجام داده، بطور میانگین در 

ماه ۲ نخبه به کشور بر می گردند«!
از  تقدیر  مراسم  در  نوری 
استعدادهای  مدارس  دانش آموزان 
از  جلوگیری  اهمیت  بر  درخشان 
تأکید  نخبگان  بی بازگشت  مهاجرت 
نمودن  لحاظ  خواستار  و  کرده 
شده  افراد  این  برای  مشوق هایی 

است.
طرح  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تشویق استعدادها و نخبه ها همزمان 
»کنگره  برگزیدگان  از  3۰۰نفر  از 
استعدادهای  دانش آموزان  قرآنی« 
جوان  برگزیده جشنواره  و  درخشان 

خوارزمی تجلیل کرد.

افرادی  را  دانش آموزان  این  او 
توصیف کرد که »با ایجاد شرکت های 
مراکز  در  حضور  با  و  دانش بنیان 
کشور  این  سرمایه های  به  پژوهشی 
نیز  ما  داد.  خواهند  مضاعفی  ارزش 
بروز  و  زمینه حضور  جامعه  در  باید 

این افراد را به خوبی فراهم کنیم.«
کشف  برای  که  داد  توضیح  او 
وزارت  استعدادها،  این  تشویق  و 
»شهاب«  طرح  پرورش  و  آموزش 
»بتوانیم  تا  دارد  کار  دستور  در  را 
را  دانش آموزان  هوشمند  صورت  به 

مدارس  از  اعم  تخصصی  مراکز  به 
خود و یا مراکز تخصصی بیرونی در 

حوزه های مختلف هدایت کنیم.«
و  کودکان  است  قرار  طرح  این 
نوجوانان دوره ابتدایی و پیش دبستان 

را تحت پوشش قرار دهد.
نمایش  حالی  در  مسئول  مقامات 
دانش آموزان  و  استعدادها  شناسایی 
و  یونسی  علی  که  می دهند  نخبه 
دانشجوی  دو  مرادی  امیرحسین 
به ۲ سال  نزدیک  المپیادی  و  نخبه 
اتهامات  به  و  غیرقانونی  بطور  است 
و  می برند  بسر  بازداشت  در  واهی 
با  بند  در یک  در شرایط  خطرناک 
همچنین  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
متهمان اقتصادی نگهداری می شوند.

این  دادگاه  جلسه  دومین 
گذشته  هفته  زندانی  دانشجویان 
برگزار شد ولی با درخواست مرخصی 
آنان موافقت نشده است. این نخبگان 
اعترافات  پروژه ی  در  حتا  المپیادی 
اجباری شرکت داده شده و نیروهای 
نزدیک  »فارس«  رسانه   در  امنیتی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
بخش هایی از این اعترافات را منتشر 

کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش: 
مهاجرت 
نخبگان 

»تاریک نمایی« 
است، بسیاری 

بازمی گردند!

نیاز نواب، هنرمندی که شعر فارسی را با 
صدای غربی تلفیق می کند

یاحقی  شیرین  =مادرم 
در  که  خانواده ایست  از 
بسیار  ایرانی  موسیقی 
پرآوازه اند.  و  برجسته 
پدربزرگم حسین یاحقی و 
دایی ام پرویز یاحقی بودند 
موسیقی  در  دو  هر  که 
بسیار  ایران  کالسیک 
تأثیرگذار بوده اند. در دوران 
پدرم  نوجوانی ،  و  کودکی 
دکتر مرتضی نواب همیشه 
نوازندگان  در خانه پذیرای 
بود. شده  شناخته  و  بنام 
شعر  به  هم  =من 
شعر  به  هم  و  کالسیک 
دارم.  عالقه  فارسی  مدرن 
اساس  بر  من  آلبوم  اولین 
بود  حافظ  کالسیک  اشعار 
و آلبوم جدیدم که در بهار 
امسال منتشر شد  بر اساس 
است  شاملو  احمد  اشعار 
داشت. مدرن  سبکی  که 

و  نواب خواننده  نیاز  فرد پروانه - 
ترانه سرای ایرانی  و نوازنده چند ساز و 
مدرس موسیقی ساکن پاریس است. 
نیاز به  عنوان فرزند یک خانواده بسیار 
به   اوایل  در  موسیقی  اهل  برجسته 
عنوان فردی دارای استعداد موسیقی 

نگریسته می شد.
پیانو  او  به  مادرش  کار،  آغاز  در 
به   سالگی   ۱۰ سن  در  و  آموخت 
و  رفت  تهران  موسیقی  هنرستان 
نواختن ویولن کالسیک را یاد گرفت. 
سرانجام نواختن تنبک، سه تار و گیتار 
را آموخت. اکنون نیاز به عنوان یک 
جهانی  سطح  در  نوازنده  و  خواننده 
به  اجرای موسیقی می پردازد و پیانو 
برنامه های  برای  و   می دهد  آموزش 
رادیو فرانسه آهنگسازی می کند. آثار 
از طریق  به شکل گسترده  او  هنری 
پخش  سرویس های  سایر  و   iTunes

موسیقی در دسترس است.
نیاز  فارغ التحصیل مدرسه موسیقی 
پاریس است و مدرک پیانو را  از کالج 
کرتیل  کنسرواتوار  و  لندن  ترینیتی 

فرانسه گرفته است.
در  نیاز  با  تازگی  به  لندن  کیهان 
وی  هنری  حرفه  ی  و  زندگی   مورد 

گفتگو کرده است.
= شما به یک خانواده ریشه دار 
که   دارید  تعلق  موسیقی  در 
آن   از  ایرانی  برجسته  نوازندگان 
در  تأثیری  چه  آنها  برخاسته اند. 
زمینه کاری شما داشته اند و نقش 
موسیقی در سال های اولیه زندگی 

شما چه بوده؟
از  یاحقی  شیرین  مادرم   -
ایرانی  موسیقی  در  که  خانواده ایست 
بسیار برجسته و پرآوازه اند. پدربزرگم 
حسین یاحقی و دایی ام پرویز یاحقی 
بودند که هر دو در موسیقی کالسیک 
ایران بسیار تأثیرگذار بوده اند. در دوران 
کودکی و نوجوانی ، پدرم دکتر مرتضی 
نواب همیشه در خانه پذیرای نوازندگان 
بنام و شناخته شده بود. استاد احمد 
عبادی، جلیل شهناز، پرویز مشکاتیان، 
عبدالوهاب شهیدی و جهانگیر ملک از 
مهمانان همیشگی خانه ما بودند. آنها 
معموال در خانه ما برنامه اجرا می کردند 
و من با گوش دادن به موسیقی آنها 
بزرگ شدم. با این حال بیشتر جذب 

موسیقی غربی شدم.
خواننده  یک  عنوان  به  =شما 
در سرتاسر  زیادی  آثار  بین المللی 
جهان اجرا کرده اید؛ کدام آنها ویژه 

و متمایز بوده است؟
- دو تور کنسرت داشته ام که هرگز 
در  آن  نخستین  نمی کنم.  فراموش 
سال ۱3۹۶ بود که آلبوم حافظ من 
منتشر شد.  کل آلبوم را با فیالرمونیک 
شرق پاریس و گروه ُکر بهار به عنوان 
فوالدوند  آرش  کردم.  اجرا  آواز  یک 
رهبری ارکستر و گروه کر را بر عهده 
داشت و ما در پاریس و لندن اجرایی 

فروش  بلیت هایش  همه  که  داشتیم 
رفت. داشتن ۱۵۰ نوازنده و خواننده 
احساس  من  برای  »گروه«  عنوان  به 
به  کنسرت  این  بود.  شگفت انگیزی 
تلویزیون  از  نیز  شده  ضبط  صورت 
»منوتو« پخش شد و آهنگ »دریا« 
از این آلبوم، موفقیت جهانی داشت. 
دومی هم با اروین خاچیکیان سازنده 
کارمندان«  »گروه  رهبر  و  آهنگ 
در  کنسرت   . بود   ۲۰۱۹ سال  در 
سوئد  استکهلم  در  چهارشنبه سوری 
تئاتر  توسط  رویداد  این  شد.  برگزار 
ملی سوئد سازماندهی شده و میزبان 

بیش از ۱۵۰۰ نفر بود.
جهت  این  از  شما  موسیقی   =
منحصر به فرد است که شعر فارسی 
را از شاعرانی مانند حافظ می گیرید 
و با تصنیف های موسیقایی غربی به 
آن حالتی مدرن می دهید. این ایده 
در شما چگونه شکل گرفت و چگونه 
با آن   افرادی که  برای  را  آثار خود 
کنید؟ می  توصیف  ناآشنا هستند 

- من هم به شعر کالسیک و هم به 
شعر مدرن فارسی عالقه دارم. اولین 
کالسیک  اشعار  اساس  بر  من  آلبوم 
حافظ بود و آلبوم جدیدم که در بهار 
امسال منتشر شد  بر اساس اشعار احمد 
شاملو است که سبکی مدرن داشت.

تهران  به   ۲۰۱۶ سال  در  وقتی 
تعداد  که  شدم  متوجه  کردم،  سفر 
زیادی از هم نسالن من نتوانسته اند با 
موفقیت شعر کالسیک را وارد ساختار 
موسیقی غربی کنند. از این رو اشعار 
کالبدشکافی کردم  آهسته  آهسته  را 
بر  که  کردم  پیدا  شعر  در  ریتمی  و 
پایه آن می توانم ملودی های غربی را 
مدرن  آهنگ های  عنوان  به  و  بسازم 

شعر را  با آن بخوانم.
اروین  با  شما  =همکاری 
از  کارمندان«  »گروه  و  خاچیکیان 
نظر تجاری نیز موفق بوده. همکاری 
برنامه  و  گرفت  شکل  چگونه  شما 

آینده تان چیست؟
برای  مرا  اروین  سال ۲۰۱8،  در   -
نمایشی به نام »بگذار بخواند« که در 
کرد.  دعوت  اجرا شد  سانفرانسیسکو 
از خوانندگان  بود  برنامه جشنی  این 
و نوازندگان زن که در برخی از نقاط 
جهان برای نشان دادن هنر خود دچار 
کردیم  صحبت  تلفنی  محرومیت اند. 
نام  به  بود  نوشته  که  را  آهنگی  او  و 

»چرخیدیم« به من معرفی کرد.
آهنگ  این  با  توانستم  فورا   من 
ارتباط برقرار کنم و آن را اجرا کردم. 
موفقیت »چرخیدم« منجر به انتشار 
در  ما  مشترک  اثر  مجموعه  اولین 
شد  »ترمینال«  نام  به   ۲۰۱۹ سال 
جدید  و  قدیمی  آثار  از  ترکیبی  که 
ما  کرونا  پاندمی  دوره  در  بود.  من 
و  من«  »جان  جمله  از  آهنگ  چند 
کردیم.  منتشر  را  راه«  یک  »دنبال 
به  آلبومی  از  بخشی  آهنگ ها  این 
نام »ترمینال ۲« خواهند بود که در 
اروین  می شوند.  منتشر   ۲۰۲3 سال 
همچنین در حال تولید آلبوم جدید 
من به نام »آزمایشگاه« است که یک 
احمد  شعر  اساس  بر  مفهومی  آلبوم 
شاملو است. امیدواریم این آلبوم نیز 

در بهار ۲۰۲۲ منتشر شود.
من قدردان همکاری با اروین هستم. 
»ایران  مانند  تلویزیونی  شبکه های 
پرشیا«  »ام بی سی  اینترنشنال«، 
در  همگی   »منوتو«   تلویزیون  و 
را پخش  ما  کارهای  برنامه های خود 
منجر  رسانه ای  پوشش  این  کردند. 
ونکوور،  در  ما  نمایش های  فروش  به 

تورنتو، آلمان و سوئد شده است.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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=باب منندز از سناتورهای 
ارشد حزب دموکرات از دولت 
بایدن پرسیده »ما چه چیزی 
نجات دهیم؟  را می خواهیم 
به  کنیم  تالش  باید  چرا 
ناقص  که  بازگردیم  توافقی 
امنیت  نگرانی های  و  است 
مّلی ما را برطرف نمی کند؟«

ی  ا جر ا با  ید  با « =
به  سختگیرانه  تحریم های 
آورد.  فشار  ایران  حکومت 
رهبران  رفتار  تغییر  برای 
به روشنی  باید  ایران،  رژیم 
در مورد تهدید معتبر نظامی 
بیان  به  صحبت کرد و فقط 
اینکه تمام گزینه ها روی میز 

است اکتفا نکرد«.
باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی 
سنای آمریکا و از سناتورهای ارشد حزب 
دموکرات با اشتباه خواندن تالش برای 
بایدن خواسته  از دولت  برجام  احیای 
است برای مقابله با برنامه اتمی، موشکی 
و منطقه ای رژیم ایران سیاست جدیدی 
سه شنبه  منندز  بگیرد.باب  پیش  در 
اول فوریه )۱۲ بهمن( در سخنانی در 
صحن سنا گفت »من اینجا هستم تا 
نگرانی های خود را در مورد برنامه های 
از  نگرانی  و  اسالمی  جمهوری  اتمی 
کنم.« اعالم  وین  در  رژیم  با  مذاکره 

او با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ 
در دولت باراک اوباما نیز مخالف توافق 
اتمی بود، برنامه های اتمی رژیم ایران 
را »تهدید واقعی« خواند و از موافقان 
احیای برجام پرسید »اکنون باید پرسید 
که ما چه چیزی را می خواهیم نجات 
دهیم؟ چرا باید تالش کنیم به توافقی 
بازگردیم که ناقص است و نگرانی های 

امنیت ملّی ما را برطرف نمی کند؟«
بخش هایی از سخنرانی سناتور منندز 
در »صدای آمریکا« نیز منعکس شده 
به  احتیاط  با  ابتدا  که  گفت  او  است. 
احیای  برای  بایدن  دولت  تالش های 
برجام خوش بین بود و یک سال منتظر 
ماند تا نتیجه را ببیند زیرا مقامات ارشد 
دولت بر توافق طوالنی تر و مستحکم تر 
اصرار داشتند اما حاال هیچ نشانه ای برای 
امکان پذیر بودن چنین توافقی نمی بیند.

که  کرد  توصیه  بایدن  دولت  به  او 
به  سختگیرانه  تحریم های  اجرای  با 
ایران فشار آورد. این سناتور  حکومت 
تٔاکید کرده است که برای تغییر رفتار 
رهبران رژیم ایران، باید روشن در مورد 
تهدید معتبر نظامی صحبت کرد و فقط 
به بیان اینکه »تمام گزینه ها روی میز 

است« اکتفا نکرد.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای 
یک  روی  در حین سخنرانی  آمریکا  

سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: 
احیای برجام اشتباه است؛ باید به روشنی

از تهدید نظامی معتبر صحبت کرد

موارد  به  زیرنویس  و  عکس  با  تابلو 
متعدد از تهدیدات اشاره کرد و هشدار 
قصد  اگر  اسالمی  »جمهوری  که  داد 
ساخت سالح اتمی را داشته باشد، با 
تدارک مواد مورد نیاز اکنون کمتر از 
سه تا چهار هفته فاصله دارد.« او درباره 
که  گفت  ایران  اتمی  برنامه  پیشروی 
کارشناسان می گویند پس از آن ایران 
اگر بخواهد می تواند در حدود 4 ماه مواد 
الزم برای ساخت بمب دوم را تولید کند.
دونالد  خروج  نحوه  منندز  سناتور 
و  خواند  فاجعه بار  را  برجام  از  ترامپ 
گفت دولت ترامپ گزینه دیپلماتیک 

جایگزین نداشت.
این سناتور دموکرات پرسیده »اگر 
است  صلح آمیز  ایران  هسته ای  برنامه 
چرا آن را پنهان کرده و یا مثل تاسیسات 
است؟!« برده  کوه  زیر  را  آن  فردو 
او با اشاره به اینکه ذخایر اورانیوم در 
ایران به ۲۵۰۰ کیلوگرم رسیده که 8 
برابر سقف تعیین شده در توافق اتمی 
جمهوری  که  همین  که  گفت  است 
اسالمی با زیر پا گذاشتن برجام توانست 
به سرعت برنامه های اتمی خود را به 
حالت قبل برگرداند نشانگر نقص های 
برجام است.بخشی از سخنرانی منندز 
به  و حمله  ایذایی  اقدامات  به  مربوط 
کشتی های تجاری و نفتکش ها در خلیج 
فارس و دریای عمان بود. وی در همین 
ارتباط گفت که جمهوری اسالمی پشت 

این اقدامات است.
سناتور منندز در بخشی از سخنرانی 
خود به موشک های جمهوری اسالمی 
که قابلیت حمل کالهک هسته ای دارند 
نیز اشاره کرد و گفت: »می دانیم رژیم 
نیاز  تولید مواد مورد  ایران در آستانه 
برای ساخت یک بمب اتمی است ولی 
نمی دانیم برای ساخت کالهک هسته ای 
است.« رفته  پیش  مرحله ای  چه  تا 

وی همچنین با اشاره به ادامه فروش 
نفت ایران به چین به آمار گروه »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« که مخالف توافق 
برجام است، اشاره کرد که می گوید ایران 
۱۰ میلیارد دالر مخفیانه به چین نفت 

صادر کرده است.

به  هرتزوگ  =ایساک 
از  ابوظبی گفته »ما  ولیعهد 
بطور  شما  امنیتی  نیازهای 

کامل حمایت می کنیم«.
کرده  تهدید  =حوثی ها 
بودند با موشک های بالستیک 
و پهپادهای انتحاری با قدرت 
قرار  را هدف  امارات  بیشتر 

خواهند داد.
گزارشی  در  =»تسنیم« 
روابط  »عادی سازی  نوشته 
امارات با اسرائیل هم پیمانی 
عایدی  که  بوده  یکطرفه ای 
برای ابوظبی نداشته است.«

جمهوری  رئیس  سفر  با  همزمان 
اسرائیل به امارات، شبه نظامیان حوثی 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
به ابوظبی و دوبی موشک پرتاب کردند.

عربی  متحده  امارات  دفاع  وزارت 
اعالم کرد این موشک که رهگیری و 
از  خالی  منطقه  یک  در  منهدم شده 

سکنه سقوط کرده است.
این بیانیه افزوده که نیروی هوایی 
دولت  حامی  عربی  ائتالف  و  امارات 
قانونی یمن، سکوی پرتاب این موشک 
در یمن را نیز شناسایی و منهدم کردند.

امارات  به  موشک پرانی  از  پیش 
محمد الثور معاون رئیس اداره ارشاد 
معنوی شبه نظامیان انصاراهلل یمن که 
مورد حمایت جمهوری اسالمی است 
در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تهدید 
و  بالستیک  موشک های  با  بود  کرده 
پهپادهای انتحاری با قدرت بیشتر دوبی 

و ابوظبی را هدف قرار خواهند داد.
حوثی ها همچنین تهدید کرده بودند 
با 3۰۰ پهپاد و ۹۶ موشک بالستیک 
را  امارات  حیاتی  شریان های  کروز  و 

می زنیم!
و  ایران  در  حکومتی  خبرگزاری ها 
وابسته  تلگرامی  کانال های  همچنین 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی که 
پوشش  را  مقاومت«  »جریان  اخبار 
حوثی  رهبران  از  نقل  به  می دهند 
هشدار داد که عملیات گسترده ای را 
زیرساخت های حیاتی عربستان  علیه 

و امارات تدارک دیده اند.

این سومین حمله موشکی حوثی ها 
بود.  گذشته  روز   ۱۰ در  امارات  به 
رئیس  هرتزوگ  ایساک  سخنگوی 
جمهوری اسرائیل اعالم کرد که او بدون 
توجه به این موشک پرانی ها به سفرش 

ادامه خواهد داد.
ایساک هرتزوگ که برای اولین بار به 
امارات سفر کرده روز یکشنبه 3۰ ژانویه 
۲۰۲۲ در ابوظبی مورد استقبال شیخ 
عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر خارجه 

امارات قرار گرفت.
گزارشی  در  بلومبرگ  خبرگزاری 
می نویسد دیدار هرتزوگ با محمد بن 
زاید ولیعهد قدرتمند ابوظبی همزمان با 
افزایش تنش ها در منطقه از نشانه های 
تعمیق روابط بین دو کشور است. اشاره 
بلومبرگ به حمالت موشکی و پهپادی 
حوثی ها به امارات و عربستان دو هفته 
پیش از سفر هرتزوگ به امارات است. 
با وجود این تهدیدات این مقام بلندپایه 
اسرائیل سفر خود به امارات را لغو نکرد.
رئیس جمهوری اسرائیل در ارتباط با 
این دیدار گفت که او به دعوت شخصی 
شیخ محمد بن زاید به ابوظبی سفر 
بود »من  او پیشتر گفته  کرده است. 
به  خاطر شجاعت و رهبری جسورانه 
توافق  به  دستیابی  زاید،  بن  محمد 

صلح با اسرائیل و ارسال این پیام به 
جایگزین  تنها  صلح  که  منطقه  کل 
برای مردم منطقه است، سپاسگزارم.«
هرتزوگ همچنین در دیدار با ولیعهد 
ابوظبی گفت: »ما از نیازهای امنیتی 
و  می کنیم  حمایت  کامل  بطور  شما 
حمله  هرگونه  زبانی  و  شکل  هر  به 
گروه های  توسط  شما  حاکمیت  به 

تروریستی را محکوم می کنیم.«
رئیس جمهوری اسرائیل افزود: »ما 
اینجا هستیم تا به یاری یکدیگر، برای 
مردمی که به دنبال صلح در منطقه ما 
هستند راه ها و ابزارهایی برای برقراری 

امنیت کامل بیابیم.«
مقامات جمهوری اسالمی در نقش 
سخنگوی حوثی ها مدام امارات را برای 
اقتصادی  و  سیاسی  روابط  گسترش 
این  تهدید می کنند.  اسرائیل  با  خود 
مقامات  سفر  با  همزمان  تهدیدات 
شده  هم  بیشتر  امارات  به  اسرائیلی 
است. گزارش های زیادی در رسانه های 
ایران برای به چالش کشیدن  داخلی 
سفر رئیس جمهوری اسالمی به امارات 
منتشر شده. تسنیم در گزارشی نوشته 
»عادی سازی روابط امارات با اسرائیل 
هم پیمانی یکطرفه ای بوده که عایدی 

برای ابوظبی نداشته است.«

سناتور باب منندز

حمله موشکی 
حوثی ها به 

امارات همزمان 
با سفر رئیس 

جمهوری 
اسرائیل به 

اعالم رسمی ابوظبی از  ماه پس  امارات 16  به  اسرائیل  رئیس جمهوری  تاریخی  سفر 
عادی سازی روابط با این کشور عربی حاشیه ی خلیج فارس

باید  بایدن  دولت  افزود،  منندز 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران 
را به شدت اجرا کند. وی از کشورهای 
اروپایی نیز خواست که تحریم های پیش 
از برجام را به اجرا بگذارند و »مکانیسم 

ماشه« برای تحریم ها را فعال کنند.
نشان  منندز  سناتور  نی  سخنرا
خاطر  به  بایدن  دولت  می دهدکه 
با  اتمی  مذاکرات  ماندن  بی نتیجه 
مقامات  سوی  از  اسالمی  جمهوری 
ارشد حزب دموکرات نیز مورد انتقاد قرار 
گرفته است. در تمام یک سال گذشته 
که جمهوری اسالمی غنی سازی اورانیوم 
را به ۶۰ درصد رساند و اقدام به تولید 
اورانیوم فلزی کرد و همزمان فعالیت های 
بدخیم منطقه ای خود را تشدید نمود و 
دست به آزمایش  موشک های بالستیک 
نیز زد، دولت بایدن در عمل تماشا کرد و 
واکنشی نشان نداد تا مبادا روند مذاکرات 
زمامداران  اما  اینهمه  شود!  مختل 
جمهوری اسالمی که را گستاخ تر کرده 
است.از سوی دیگر، نمایندگان جمهوری 
در  وین  مذاکرات  در  ایران  اسالمی 
حالی از تیم مذاکره کننده آمریکا برای 
پذیرفتن توافق »تضمین« می خواهند 
که اصال در اختیار دولت آمریکا نیست 
و به رای دو سوم سناتورها نیاز است 
تا برجام از یک »توافق« به »قرارداد« 

تبدیل شود.
اما دولت بایدن نه تنها تالش ویژه ای 
برای تبدیل توافق اتمی به یک قرارداد 
اقدامی  چنین  اگر  حتا  بلکه  نکرده 
هم کند، از یکسو معلوم نیست دیگر 
دولت های حاضر در برجام که آنها نیز به 
تنهایی تصمیم گیرنده نیستند آیا موافق 
با تبدیل برجام به قرارداد الزام آور هستند 
یا نه و از سوی دیگر به نظر می رسد نه 
فقط سناتورهای حزب جمهوریخواه بلکه 
بخش قابل توجهی از سناتورهای حزب 
دموکرات نیز با چنین اقدامی مخالفت 
خواهند کرد. به این ترتیب حتا اگر دولت 
بایدن به هر ترتیبی توافق اتمی را احیا 
کند، باز هم بدون تضمین و شکننده 
خواهد بود و این را جمهوری اسالمی 

نیز می داند.

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زاده

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

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

بنیاد نیکوکاری نوروز که در سال ۲۰۰4 با هدف حمایت از پناهجویان 
ایرانی تأسیس شده است، در این سال ها فعالیت های خود را گسترش 

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

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

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

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

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

You Tube: Norooz Charity

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

= دیه گو موالنو وزیر دفاع 
کلمبیا می گوید ما می دانیم 
که افراد و یگان های نیروهای 
کمک های  با  ونزوئال  مسلح 
فنی روسیه و ایران به سوی 

مرز منتقل شدند.
ونزوئال  دفاع  =وزیر 
حرف های وزیر دفاع کلمبیا 
توییتی  در  و  کرده  رد  را 
می نویسد: »کلمبیا، کشوری 
را  آن  بوگوتا  الیگارشی  که 
ضمیمه ایاالت متحده آمریکا 
]آمریکای  ما  آمریکای  در 
محل  به  و  کرده  التین[ 
نظامی  پایگاه های  استقرار 
ونزوئال  حاال  شده،  آمریکا 
به خاطر مداخله محکوم  را 

می کند... خدای من!«
کلمبیا  دفاع  وزیر  موالنو  دیه گو 
پنجشنبه 3 فوریه )۱۵ بهمن( اعالم 
کرد که نیروهای مسلح ونزوئال با کمک 
فنی روسیه و جمهوری اسالمی ایران 
به ناحیه مرزی همجوار کلمبیا منتقل 
برای  اقدام  را  استقرار  این  او  شدند. 

»مداخله خارجی« خواند.
منابع  از  نقل  به  کلمبیا  دفاع  وزیر 
اطالعاتی گفت که تحرکات نظامی در 
ونزوئال در حوالی مرز همجوار استان 
آراوکا در شرق کلمبیا ثبت شده است. 
در این ناحیه ارتش کلمبیا و شورشیان 
فارک بارها بر سر کنترل تجارت مواد 

مخدر به شدت درگیر شدند.
خبری  نشست  یک  در  که  موالنو 
مبارزه با مواد مخدر در شهر کارتاخنا 
در کلمبیا سخن می گفت تٔاکید کرد 
یگان های  و  افراد  که  می دانیم  »ما 
کمک های  با  ونزوئال  مسلّح  نیروهای 
فنی روسیه و ایران به سوی مرز منتقل 

شده اند.«
وزیر  حرف های  ونزوئال  دفاع  وزیر 
دفاع کلمبیا را رد کرده و در توییتی 
که  کشوری  »کلمبیا  می نویسد: 

الیگارشی بوگوتا آن را ضمیمه ایاالت 
متحده آمریکا در آمریکای ما ]آمریکای 
استقرار  محل  به  و  کرده  التین[ 
پایگاه های نظامی آمریکا تبدیل شده، 
حاال ونزوئال را به خاطر مداخله محکوم 

می کند… خدای من!«
به گزارش منابع حقوق بشری کلمبیا، 
گروه های  بین  درگیری ها  جریان  در 
مسلح غیرقانونی در آرائوکا، تنها در ماه 
ژانویه ۲۰۲۲ بیش از ۶۶ تن کشته و 

۱۲۰۰ نفر بی خانمان شده اند.
با  ارتش  درگیری  که  گفت  موالنو 
گروه های قاچاقچی که در ایالت آپور 
ونزوئال آغاز شده بود به کلمبیا کشیده 

شد.
گروهی از شورشیان فارک که توافق 
رد می کنند،  را  دولت  با  صلح ۲۰۱۶ 
با گروهی از مخالفان مسلح فارک در 

آراوکا درگیر شدند.
آراوکا منطقه ای کلیدی برای تولید 
ایوان دوکه  نفت و پرورش گاو است. 
مارکز رئیس جمهور کلمبیا در اوایل 
ژانویه دستور افزایش تعداد نیرو در آن 
نواحی را داد تا بیشتر تحت نظر قرار 

بگیرد و خونریزی ها تمام شود.
استقرار نیروهای بیشتر در آنجا جهت 
کنترل کشور و پایان دادن به خونریزی 
نیکالس  کلمبیا  دولت  دارد.  ادامه 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال را متهم به 

پناه دادن به شورشیان فارک می کند.
هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 
کلمبیا  دفاع  وزیر  ادعای  به  واکنشی 

نشان نداده اند.
در  گزارش هایی  اخیر  سال های  در 
مورد همکاری جمهوری اسالمی ایران 
و حزب اهلل لبنان برای صدور مواد مخدر 

به آمریکای التین منتشر شده است.
جمهوری   ۱4۰۰ امرداد  اواسط 
اسالمی ایران و ونزوئال برای همکاری 
در حوزه نظامی به توافق رسیده بودند.
مقامات ارشد ارتش آمریکا پیش از 
افزایش تحرکات نیروی  این در مورد 
»سپاه قدس« شاخته برون مرزی سپاه 
منطقه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کارائیب و تالش برای نفوذ در ونزوئال 

هشدار داده بودند.

وزیر دفاع کلمبیا: 
نیروهای مسلح ونزوئال با کمک 

جمهوری اسالمی و روسیه در مرز 
کلمبیا مستقر شده اند



صفحه 7ـ Page 7 ـ شماره 1814
 جمعه 4 تا پنجشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۲

دادگاه  جلسات  از  دور  دومین 
از روز ۱۵ تا  بین المللی مردمی آبان 
بطور  و  لندن  در   ۱4۰۰ بهمن   ۱۷

غیرعمومی برگزار خواهد شد.
دادستانی دادگاه بین المللی مردمی 
شاهدان  اسناد  بررسی  از  پس  آبان 
جدید، ۲۷ نفر دیگر از آمرین و عاملین 
جنایت  به  را  وحشیانه  سرکوب  این 
اعتراضات  با  ارتباط  در  بشریت  علیه 

آبان ۱3۹8 متهم کرده است.
بین المللی  دادگاه  قضات  هیات 
مردمی آبان قرار است در بهار آینده 

رای نهائی خود را صادر کند.
دادگاه  جلسات  از  دور  دومین 
بین المللی مردمی آبان برای شنیدن و 
بررسی بیش از ۱۰۰ شهادت جدید از 
روز ۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱4۰۰ در لندن 
و بطور غیرعمومی برگزار خواهد شد. 
که  دادگاه  این  نخست  دور  از  پس 
خیزش  سالگرد  دومین  با  همزمان 
مردمی آبان ۱3۹8 طی پنج روز در 
لندن برگزار شد، ۱۱۶ تن از اعضای 
زندانیان،  و  جانباختگان  خانواده های 
مقامات  و  پزشکی  کادر  معترضان، 
سابق قضایی و انتظامی برای شهادت 
همین  به  شدند.  داوطلب  دادگاه  در 
دلیل هیأت قضات تصمیم به برگزاری 

دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن 
برگزار می شود

ویدئو

تجمع اعتراضی آموزگاران در سنندج - 11 بهمن 14۰۰

بازداشت آموزگاران 
معترض در چند شهر ایران؛
 صدور حکم 

زندان برای یک 
فعال صنفی 
فرهنگیان؛ 
دور بعدی 

اعتراضات دو 
هفته دیگر!

هرکه  قلم  اهل  »با   =
»معلم  ورافتاد«،  درافتاد، 
گردد«،  باید  آزاد  زندانی، 
رئیسی  بی سواد!  »رئیسی 
دروغگو«، »نگاه پشت شیشه 
جواب ما نمیشه«، »معلم بپا 
و  تبعیض«  رفع  برای  خیز، 
وعده های  انقالبی،  »مجلس 
قالبی« از شعارهای آموزگاران 

بود.
امروز  ایران  در  آموزگار  هزار  ده ها 
از  روز  سومین  بهمن ماه  دوشنبه ۱۱ 
را  خود  سراسری  اعتراضات  دوره  این 
برگزار کردند. این اعتراضات با بازداشت 
و  آموزگاران  صنفی  فعاالن  گسترده 
زندان  نیم  و  سال  چهار  حکم  صدور 
شورای  بازرس  ابراهیمی  جعفر  برای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
سراسری  بود.اعتراضات  همراه  ایران 
شورای  فراخوان  اساس  بر  آموزگاران 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران برگزار شد. آموزگاران معترض در 
روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ بهمن 
ماه با عدم حضور در کالس های درس 
اعتصاب  مدارس  دفتر  در  تحصن  و 
کردند. سومین روز این اعتصاب با تجمع 
مجلس  مقابل  در  آموزگاران  خیابانی 
و  آموزش  ادارات  و  اسالمی  شورای 

پرورش شهرستان ها ادامه یافت.
آموزگاران در این تجمع شعارهایی 
چون »با اهل قلم هرکه درافتاد، ورافتاد«، 
»معلم زندانی، آزاد باید گردد«، »رئیسی 
بی سواد! رئیسی دروغگو«، »نگاه پشت 
شیشه جواب ما نمیشه«، »معلم بپا خیز، 
برای رفع تبعیض« و »مجلس انقالبی، 

وعده های قالبی« سر دادند.
طرح  کامل  اجرای  خواستار  آنها 
میزان 8۰ درصد هیات  به  رتبه بندی 
اجرای  شاغل،  معلمان  برای  علمی 
همسان سازی حقوق برای بازنشستگان و 
تحقق دیگر خواسته  و حقوق خود هستند.
اجرای آموزش رایگان و توجه به اصل 
3۰ قانون اساسی، پرداخت پاداش پایان 
خدمت سال ۱4۰۰، استخدام معلمان 
رسیدگی  و  آموزشی،  خدمات  خرید 
صندوق  بردن  تاراج  »به  پرونده  به 
خواسته های  دیگر  از  بازنشستگی« 

معلمان است.محمد حبیبی سخنگوی 
بازداشت  خبر  معلمان  صنفی  کانون 
در  را  امروز  تجمع  در  آموزگار  شش 
توئیتر منتشر کرد. بر اساس این توئیت 
محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان 
و قهرمان کیانی در شیراز احمد حیدری 
و جبار  تهران  در  داودی  و  احمدی  و 

دوستی در مریوان بازداشت شدند.
شعبان محمدی آموزگار دیگری است 
که دیروز یکشنبه دهم بهمن در مریوان 
بازداشت شد. آموزگاران شرکت کننده 
از  پس  امروز  سراسری  اعتراضات  در 
مریوان  فرمانداری  مقابل  پایان تجمع 
آزادی شعبان  و خواهان  کرده  تجمع 
محمدی و جبار دوستی شدند که امروز 

بازداشت شد.
بازداشت  از  خبر  دیگر  گزارش های 
بازنشسته  آموزگار  حسنپور  محسن 
فرهنگی و فعال صنفی البرز داده اند. به 
گفته فعاالن صنفی هنوز نهاد امنیتی 
نیست.  مشخص  او  کننده  بازداشت 
آموزگار  این  خانه  امنیتی  مأموران 
وسایل  و  کرده  تفتیش  را  بازنشسته 
شخصی از جمله موبایل و لپ تاپ او و 

دخترش را ضبط کرده اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایران، عالوه بر محکوم نمودن هر 
نوع خشونت علیه معلمان، خواستار آزادی 
هر چه سریع تر این فرهنگی پیشکسوت 
است. شده  زندانی  معلمان  بقیه  و 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایران همچنین در ارتباط با 
دستگیری های آموزگاران در تهران در 
کانال تلگرامی خود نوشته است: »احمد 
حیدری که در تجمع امروز در مقابل 
پایان  بود، در  مجلس سخنرانی کرده 
تجمع به وسیله نیروهای لباس شخصی 
بازداشت شد. همراه با ایشان دو معلم 
دیگر با نام های احمدی و داودی نیز به 
وسیله نیروهای لباس شخصی بازداشت 

شده اند.«
در اهواز نیز پیروز نامی دبیر هیئت 
مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان 
و  بازداشت  امنیتی  مأموران  سوی  از 
به مکان نامعلومی منتقل شده است. 
فعاالن صنفی آموزگاران از بازداشت چند 
آموزگار دیگر در شهر اهواز خبر داده اند.

محمد حبیبی عصر امروز با انتشار یک 
توئیت تکمیلی در ارتباط با آموزگاران 

»آقایان  که  نوشته  بازداشت شده 
زحمتکش، امیرزادگان و قهرمان کیانی از 
شیراز و آقایان حیدری، احمدی و داودی 
از تهران آزاد شدند.« او تأکید کرده که 
جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی 
معلمان مریوان همچنان بازداشت است.
اینهمه در حالیست که آموزگاران در 
شهرهای مختلف از جمله اراک در تجمع 
امروز با شعار »تحصن، اعتراض باز هم 
ادامه دارد« تأکید کردند که همچنان 
به  خود  خواست های  و  حقوق  برای 

خیابان خواهند آمد.
 ۱۱ دوشنبه  امروز  دیگر،  سوی  از 
بهمن ۱4۰۰ همزمان با سومین روز از 
اعتراضات سراسری سه روزه آموزگاران 
انقالب  دادگاه  ایران، شعبه چهارم  در 
شورای  بازرس  ابراهیمی  جعفر  کرج 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران را به چهار سال و شش ماه حبس 

تعزیری محکوم کرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایران با محکوم کردن احکام 
ناعادالنه خواهان تبرئه تمام فرهنگیان 
با »ظالمانه«  و  واهی شده  اتهامات  از 
این  که  کرد  اعالم  این حکم  خواندن 
اقدامات »باعث توقف جنبش معلمان 

نخواهد شد.«
حالی  در  آموزگاران  امروز  تجمع 
هماهنگی  شورای  که  رسید  پایان  به 
از تداوم  تشکل های صنفی فرهنگیان 
تحصن و تجمع در دو هفته دیگر خبر 
داده و اعالم کرده است معلمان از ۲3 تا 
۲۷ بهمن نیز در مدارس تحصن خواهند 
کرد و روز پنجشنبه ۲8 بهمن تجمع 

سراسری برگزار خواهد شد.
معلمان ایران در دو ماه گذشته چهار 
در شهرهای مختلف  تجمع سراسری 
کامل  اجرای  خواستار  و  کرده  برگزار 
و  حقوق  همسان سازی  و  رتبه بندی 
همچنین آزادی معلمان زندانی شده اند. 
افزون بر این تجمعات که در روزهای 
۱۱ و ۲۲ آذر و ۲ و ۲3 دی برگزار شد، 
معلمان در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر نیز 

دست به تحصن زده زدند.
در عکس ها و گزارش ها و ویدئوهایی 
که عمدتا در شبکه های اجتماعی و توسط 
کاربران منتشر می شوند، دانش آموزان 
و  آموزگاران  با  آنها  خانواده های  و 
می کنند. همبستگی  ابراز  فرهنگیان 

=»مصرف مواد مخدر در 
ایران زنانه شده است!«

مقامات مسئول با هشدار نسبت به 
در  نوظهور  مخدر  مواد  مصرف  شیوع 
تن   3 بی  سابقه  کشف  و  جوانان  بین 
مواد مخدر در تهران در سال گذشته، 
میانگین سن اعتیاد در ایران را ۲4 سال 

اعالم کرده اند.
با مواد مخدر  دبیرکل ستاد مبارزه 
روز سه  شنبه ۱۲ بهمن )۱ فوریه( اعالم 
کرد که میانگین سن اعتیاد در ایران، 
۲4 سال و چند ماه و نرخ شیوع اعتیاد 
در جمعیت فعال کشور ۵ درصد است.

اعتیاد  شیوع  نرخ  مؤمنی  اسکندر 
نیز ۲ درصد  را  در میان دانش آموزان 

اعالم کرد.
او اگرچه با اشاره به این آمارها نتیجه 
گرفت که وضعیت ایران در زمینه مصرف 
مواد مخدر، با بسیاری از کشورها فاصله 
زیادی دارد، اما یک روز پیشتر، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران نسبت 
به افزایش مصرف مواد مخدر در ایران 
نگرانی  ابراز  جوانان  میان  در  ویژه  به 

کرده بود.
پلیس  رئیس  حسنوند  عبدالوهاب 
با  گفتگو  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
روند  به  اشاره  با  »مهر«  خبرگزاری 
تهران  در  مخدر  مواد  افزایشی کشف 
گفته است که در سال گذشته نزدیک 
به 3 تن مواد مخدر کشف شده که تا 

حال سابقه نداشته است.
وی افزوده، در حال حاضر  ۷ تا ۱۰ 
هزار معتاد متجاهر در سطح تهران رها 
شده اند. حسنوند با اشاره به گسترش 
»’مواد نوظهور« از مسئوالن خواست تا 

مراقب جوانان باشند.
»’زنگ  شده،  یادآور  همچنین  او 

افزایش مصرف مواد مخدر جدید در میان جوانان ایران

خطر« شیوع مواد مخدر نوظهور در بین 
جوانان زده شده و مسئوالن باید برای 
پیشگیری اقدامات موثرتری داشته باشند.
تا کنون آمارها و گزارش های مختلفی 
منتشر  ایران  در  اعتیاد  درباره مشکل 
شده که نشان می دهد، اعتیاد یکی از 
بزرگترین مشکالت اجتماعی در کشور 

است.
سینا   ۱4۰۰ آذرماه  در  جمله،  از 
کلهر سرپرست معاونت فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان با بیان اینکه »در حوزه 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر موفق 
عمل نکرده ایم« گفته بود: کاهش سن 
است  هشدار  یک  مخدر  مواد  مصرف 
و نمی توان تنها به ارسال یک پیامک 

اکتفا کرد.
زاده  هادی   مصطفی   نیز  تیرماه  در 
با مواد  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی 
مخدر استان تهران با اشاره به کاهش 
سن اعتیاد و »زنانه شدن مصرف مواد 
مخدر« گفت که نیمی از زندانیان کشور، 

مجرمین مواد مخدر هستند.
در خردادماه هم رضا تویسرکان منش 

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد که 
هر روز حدود ۱۲ تا ۱3 نفر در ایران بر 
اثر مصرف مواد مخدر می میرند و در 
مجموع مجموع چهار میلیون و 4۰۰ 
مواد مخدر مصرف  ایران  نفر در  هزار 

می کنند.
مقامات مسئول در استان های مختلف 
نیز از افزایش شمار معتادان به ویژه در 
میان جوانان خبر می دهند. از جمله در 
مهرماه دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اردبیل گفت: طبق آمارهای رسمی، سن 
اعتیاد در این استان رو به افزایش است.
این  به  اشاره ای  بهشتی  بهنام 
»آمارهای رسمی« نکرد، اما تأکید کرد 
که نوجوانان و جوانان به سمت مصرف 
مواد مخدر صنعتی گرایش پیدا کرده اند.
برخی از کارشناسان علت گسترش 
فقدان  بیکاری،  را  ایران  در  اعتیاد 
آزادی  های اجتماعی، فشارهای سیاسی، 
مشکالت  تفریحی،  امکانات  کمبود 
اقتصادی و نبود چشم  انداز برای آینده 

عنوان می کنند.

 1 1 دوشنبه  مروز  =ا
دومین  در   14۰۰ بهمن ماه 
روز از سالروز پیروزی انقالب 
»دهه  به  موسوم  اسالمی 
سراسری  اعتصاب  فجر« 
آموزگاران وارد سومین روز 
آموزگاران  است.  خود شده 
در 1۲۰ شهر ایران در تجمع 

حضور داشته اند.
منتشر  ی  ها ئو ید و =
گسترده ی  تجمع  از  شده 
اهواز،  تهران،  در  آموزگاران 
لردگان،  اصفهان،  شیراز، 
بروجرد، کرمانشاه، بروجرد، 
دارد.  حکایت  یزد  و  آمل 
معترض خواهان  آموزگاران 
و  زندانی  همکاران  آزادی 
و  ند  شده ا خود  بند  در
فشارها  به  نسبت  همچنین 
و سرکوب های صورت گرفته 
توسط نیروهای امنیتی نظام 
بر آموزگاران معترض شده اند.

جریان  در  =آموزگاران 
خود  سراسری  عتراض  ا
»رئیسی،  می دهند:  شعار 
دروغگو!«، »مجلس انقالبی، 
»معلم  قالبی«،  وعده های 
تبعیض«،  رفع  برای  بپاخیز 
»نگاه پشت شیشه جواب ما 
نمیشه«، »معلم قیام کن، از 
حق خود دفاع کن«، »اجرای 
حقه بازی«  بدون  همترازی 
»معلم زندانی آزاد باید گردد«، 
همین جاست،  ما  »دشمن 

دروغ میگن آمریکاست«.
امروز سومین روز اعتصاب سراسری 
آموزگاران در شهرهای ایران از صبح 
در حال برگزاری است. جمعی از زنان 
آموزگار تهران مقابل ساختمان مجلس 
شورای اسالمی بست نشسته اند. عده ای 
از آموزگاران در تهران، مریوان و فارس 
نامعلومی  مکان های  به  و  بازداشت 

منتقل شده اند.

امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱4۰۰ 
انقالب  پیروزی  سالگرد  آستانه ی  در 
اسالمی موسوم به »دهه فجر«، اعتصاب 
سراسری آموزگاران وارد سومین روز 
خود شده است. آموزگاران در ۱۲۰ شهر 
ایران در این تجمع بزرگ حضور یافته اند.
به  بازنشسته  و  شاغل  آموزگاران 
تشکل های  هماهنگی  شورای  دعوت 
صنفی معلمان، امروز مقابل ساختمان 
تهران  در  اسالمی  شورای  مجلس 
برابر  در  دیگر  شهر   ۱۲۰ حداقل  و 
تجمع  پرورش  و  آموزش   اداره های 

اعتراضی برگزار کرده اند.
معترضان در سومین روز از دور جدید 
تحصن و اعتراض خود، خواهان اجرای 
درست طرح رتبه بندی، همسان سازی 
حقوق ها و آزادی آموزگاران زندانی شده  
و از بی توجهی مسئوالن دولت و مجلس 
شورای اسالمی به اعتراضات خود، به 

شدت انتقاد می کنند.
فرهنگیان  اعتراضات  جدید  دور 
شروع  بهمن   ۹ شنبه  روز  از  کشور 
از  آموزگاران  از  بسیاری  شمار  و  شد 
روز یکشنبه دست از کار کشیده  و در 

کالس های درس حاضر نشده اند.
حمایت یک دانش آموز از معلمان

تجمع  از  شده  منتشر  ویدئوهای 
گسترده ی آموزگاران در تهران، اهواز، 
بروجرد،  لردگان،  اصفهان،  شیراز، 
کرمانشاه، بروجرد، آمل و یزد حکایت 
خواهان  معترض  آموزگاران  دارد. 
آزادی همکاران زندانی و دربند خود 
شده اند و همچنین نسبت به فشارها 
توسط  گرفته  صورت  سرکوب های  و 

نیروهای امنیتی نظام علیه آموزگاران 
معترض شده اند.

اعتراض  جریان  در  آموزگاران 
سراسری خود از جمله شعار می دهند: 
»رئیسی، دروغگو!«، »مجلس انقالبی، 
وعده های قالبی«، »معلم بپاخیز برای 
شیشه  پشت  »نگاه  تبعیض«،  رفع 
جواب ما نمیشه«، »معلم قیام کن، از 
حق خود دفاع کن«، »اجرای همترازی 
بدون حقه بازی« »معلم زندانی آزاد باید 
گردد«، »دشمن ما همینجاست، دروغ 

میگن آمریکاست«.
کانون  سخنگوی  حبیبی  محمد 
صنفی معلمان در حساب توئیتری  خود 
از بازداشت محمدعلی زحمتکش، اصغر 
صنفی  انجمن  اعضای  از  امیرزادگان 
معلمان فارس و قهرمان کیانی شیراز، 
همچنین  و  مریوان  در  دوستی  جبار 
از  داوودی  و  احمدی  احمد حیدری، 
آموزگارانی که مقابل ساختمان مجلس 
شورای اسالمی تحصن  کرده اند، خبر 

داده است.
محمدعلی  محمد  مبنا،  این  بر 
به  منزل  از  خروج  هنگام  زحمتکش 
قصد شرکت در تجمع آموزگاران توسط 
به  و  شده  بازداشت  امنیتی  مأموران 
مکان نامعلومی انتقال داده شده است.
تا کنون اطالعی از وضعیت ۵ آموزگار 
است. نشده  گزارش  شده  بازداشت 
به گفته ی محمد حبیبی سخنگوی 
کانون صنفی معلمان، عده ای از زنان 
آموزگار نیز در مقابل ساختمان مجلس 
و  نشسته اند  بست  اسالمی  شورای 
خواستار آزادی همکاران خود شده اند.

تداوم اعتراض سراسری آموزگاران؛   
 بست نشینی زنان آموزگار مقابل ساختمان مجلس 

شورای اسالمی و بازداشت دست کم 7 آموزگار

در  گرفت.  دادگاه  جلسات  دوم  دور 
جلسات دور دوم تنها روزنامه نگاران به 
عنوان نمایندگان افکار عمومی حضور 

خواهند داشت.
بررسی  از  پس  دادستانی  هیأت   
اسناد شاهدان جدید، ۲۷ نفر دیگر از 
آمرین و عاملین این سرکوب وحشیانه 
را به جنایت علیه بشریت در ارتباط 
آبان ۱3۹8 متهم کرده  اعتراضات  با 
است که پرونده های آنان را در دومین 
دور دادگاه ارائه خواهد داد. دادستانی 

دادگاه بین المللی مردمی آبان در دور 
با  بود.  کرده  متهم  را  نفر   ۱33 اول 
شهادت شاهدان جدید تعداد متهمان 
این پرونده به ۱۶۰ نفر می رسد که از 
مقامات رده باالی جمهوری اسالمی تا 
عاملین سرکوب در شهرهای مختلف 

را در بر می گیرد.
احمد رأفت با حمید صبی حقوقدان 
دو  از  یکی  و  بریتانیایی  ایرانی- 
گفتگو  مردمی  دادگاه  این  دادستان 

کرده است.
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آسپرین و آکنه ی 
التهابی

آسپرین به عنوان یک ماده ضدالتهاب، برای درمان 
آکنه های التهابی بیشترین پتانسیل را دارد. آکنه های التهابی 

شامل کیست ها و ندول ها هستند. بعید است که آسپرین برای 
آکنه های غیرالتهابی، مثل جوش های سر سیاه یا سر سفید موثر باشد.
هنوز هم فواید ضدالتهابی آسپرین برای آکنه چندان واضح نیست.

آکادمی درماتولوژی آمریکا، مصرف خوراکی آسپرین را به عنوان راهی برای 
کاهش التهاب ناشی از آفتاب سوختگی توصیه می کند. ولی این آکادمی، هیچ 

توصیه ی خاصی در مورد مصرف آسپرین برای درمان آکنه های التهابی ندارد.
هم چنین سایر مطالعات، به اثرات ضدالتهابی دیگری از آسپرین اشاره می کنند. 
مطالعه ای بر روی ۲4 بزرگسال انجام شد که در اثر القای هیستامین، دچار التهاب 
پوست شده بودند. این مطالعه نتیجه گرفت که آسپرین به کاهش برخی عالئم کمک 
می کند؛ ولی نمی تواند خارش همراه با التهاب را برطرف کند. البته این مطالعه، 

نقش آسپرین را بر روی ضایعات آکنه مورد بررسی قرار نداد.
اگر مبتال به آکنه ی التهابی هستید، شواهدی نشان می دهد که آسپرین موضعی 
می تواند برای این وضعیت موثر باشد؛ ولی فقط به رفع التهابی کمک می کند 
که عامل اساسی ایجاد آکنه است.خود آکنه ی التهابی مربوط به موادی از 

قبیل چربی، سلول های پوستی مرده، چرک و باکتری هایی است که 
به طور عمقی باعث مسدود شدن منافذ پوست می شوند. با از 

بین بردن التهابی که باعث ایجاد آکنه می شود، این مواد 
نهایتا خودشان می توانند از منافذ پوست شما خارج 

شوند. بنابراین هرگز آکنه ها و جوش های 
خود را نترکانید!

زنان  شاخص

من با تو ام ای رفیق ! با تو 
دیری ست که با تو عهد بستم 

همگام تو ام ،  بکش به راهم 
همپای تو ام ، بگیر دستم 
پیوند گذشته های پر رنج 

اینسان به توام نموده نزدیک 
تو یک نفری ... نه !  بیشماری

هر سو که نظر کنم ، تو هستی 
یک جمع به هم گرفته پیوند 

یک جبهه ی سخت بی شکستی
زردی ؟ نه !  سفید ؟ نه !  سیه ، نه 

باالتری از نژاد و از رنگ 
تو هر کسی و ز هر کجایی

من با تو ، تو با منی هماهنگ

باعث کمبود آهن در  چه عواملی 
کودکان می شود؟

نوزادان و کودکانی بیشتر در معرض 
کمبود آهن هستند که:

کودکانی که به صورت نابالغ و نارس 
به دنیا بیایند. 

کودکانی که تا قبل از سن ۱ سالگی 
شیر گاو یا بز بخورند.

عدم مصرف غذاهای کمکی غنی از 
آهن بعد از ۶ ماهگی در کودکانی که از 

شیر مادر تغذیه می کنند.
مصرف شیرخشک بدون آهن

از  بیشتر  که  ساله ای  کودکان ۵-۱ 
۷۱۰ میلی لیتر در روز از شیرگاو یا بز 

یا سویا استفاده می کنند.
کودکانی که مشکل جسمانی مانند 
عفونت دارند یا رژیم غذایی محدودی دارند.

سرب  با  که  ساله ای   ۵-۱ کودکان 
برخورد داشته اند.

نوجوانان دختر بیشتر از پسران در خطر 
فقرآهن هستند چراکه بدن آنها در طول 
قاعدگی آهن خود را از دست می دهد.

عالئم و نشانه های کمبود آهن در 
کودکان

برروی  می تواند  آهن  شدید  کمبود 
عملکرد کودک اثر بگذارد. با این حال 
بیشتر عالئم و نشانه های کمبود آهن تا 
زمانیکه کم خونی و آنمی شدید ایجاد 
نشود، خود را بروز نمی دهند. اگر شما 
احتمال می دهید که شاید کودک شما 
دچار کمبود آهن است، با پزشک کودک 
خود در این رابطه صحبت کنید. عالئم و 
نشانه های کمبود آهن در کودکان شامل 

موارد زیر است:
و  تکامل  تهوع،  پریده،  رنگ  پوست 
رشد کند کودک، اشتهای کم کودک، 
تنفس تند و سریع غیرنرمال کودک، 
مشکالت رفتاری کودک، عفونت های 
مکرر،عالقه ی بی مورد به مواد غیرغذایی 

مانند یخ، خاک، نشاسته، رنگ.
چگونه کمبود آهن در کودکان قابل 

پیشگیری است؟
دارای  شما  فرزند  غذایی  رژیم  اگر 
آهن می باشد احتماال او مقدار توصیه 
شده ی آهن را دریافت می کند. اما اگر 
کودک شما از شیر شما تغذیه می کند، 

به توصیه های زیر توجه کنید:

آیا می دانستید که 
کودکان  در  آهن  کمبود 
می تواند در رشد آن ها اختالل ایجاد 
می شود؟  کم خونی  منجربه  و  کند 
والدین باید بدانند که فرزندان آنها چه 
مقدار آهن نیاز دارند وکمبود آهن چه 
عالئم و عوارضی می تواند داشته باشد. 
در این مقاله سعی داریم به این مطالب 
بپردازیم که کودکان به چه مقدار آهن 
نیاز دارند و بهترین منابع آهن کدام 

منابع هستند.
آهن یک ماده غذایی است که برای 
رشد و تکامل کودک الزم است. این 
ماده به ذخیره و مصرف اکسیژن در 
ماهیچه و همچنین حرکت اکسیژن 
از ریه به سایر اندام ها کمک می کند. 

آهن  کمبود  دچار  شما  کودک  اگر 
است  بشود، ممکن  رژیم غذایی  در 
با گذشت زمان و عدم اصالح رژیم 

غذایی، کودک دچارفقر آهن بشود.
ممکن  کودکان  در  آهن  کمبود 
خالی  جمله  از  درهرسطحی  است 
شدن بدن از ذخایر آهن، کم خونی 
)شرایطی که در آن خون فاقد سلول 
های خونی سالم و کافی باشد( رخ 
دهد. اگر این کمبود آهن در کودکان 
درمان نشود، می تواند بر رشد و تکامل 

بچه اثر بگذارد.
کودکان به چه مقدار آهن نیاز دارند؟

نوزادان با ذخیره ی آهن در بدنشان 
به دنیا می آیند اما مقدار ثابتی از آهن 
اضافی نیزنیاز است تا رشد و تکامل 
جدول  در  کند.  تحریک  را  کودک 
پایین مقدار نیاز روزانه ی کودکان در 

سنین مختلف نشان داده  شده است:
مقدار نیاز روزانه آهن  سن کودکان

برحسب گرم

7-1۲ ماهه 
1-3 ساله
4-8 ساله
9-13 ساله

18-14 ساله دختر 
18-14 ساله پسر

11
7
1۰
8
15
11

شیده رحمانی
)1311-1395(

هنری  نام  با  نیکجومند  ملیحه 
شیده رحمانی،بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون در ایران بود. وی فعال حقوق 
زنان و از معترضان به اجباری شدن 
حجاب در ایران پس از انقالب ۱3۵۷ 
بود.در روزهای آغازین پس از انقالب 
که زمزمه هایی مبنی بر اجباری شدن 
حجاب برای زنان درگرفته بود، علیه 
و در  پرداخت  اعتراض  به  اجبار  این 
شدن  اجباری  علیه  تظاهرات های 
حجاب مشارکت فعاالنه ای داشت. در 
تظاهراتی که در خیابان مشتاق تهران 
در نزدیکی دانشگاه تهران علیه حجاب 
اجباری و دیگر محدودیت ها برای زنان 
درگرفته بود، تصویری از وی در حال 
با یک روحانی شیعه  جدال و بحث 
طرفدار اجباری شدن حجاب برداشته 
به  بیشتر وی  شد که سبب شهرت 
اجباری  حجاب  مخالف  یک  عنوان 
از  برخی  زنان شد.  و طرفدار حقوق 
مطبوعات وی را »ژاندارک تهران« و 
نامیدند. مشتاق«  خیابان  »ژاندارک 

شیده رحمانی بعدها در فیلم هایی که 
پس از انقالب بازی کرد حجاب به سر 

داشت، اما همواره تأکید می کرد که 
اگر انتخاب با وی بود قطعاً از حجاب 
در  بعدها  وی  نمی کرد.  استفاده 
مصاحبه ای درباره عکس معروفی که 
وی را باالی یک مینی بوس در حال 
تشویق مردم به اعتراض علیه حجاب 
اجباری نشان می داد، گفته بود: ما در 
و  می کردیم  زندگی  مشتاق  خیابان 
نزدیک دانشگاه تهران بودیم. از چند 
روز قبلش اراذل و اوباش ریخته بودند 
یا  در خیابان ها و شعار »یا روسری، 
توی  پونز  می دادند.  سر  توسری« 

پیشانی دختران جوان می کوبیدند.

Pexels

موز یک میوه بسیار سالم و خوشمزه 
مغذی  مواد  محتوای  آن ها  است. 
ضروری و برای هضم، سالمت قلب و 
کاهش وزن مفید هستند. با اینکه آن ها 
بسیار مقوی هستند، یک میان وعده 

مناسب نیز هستند. 
میوه  این  مغذی:  مواد  داشتن   .1
ترین  شده  شناخته  و  معروف ترین 
میوه جهان است. بومیان آسیای جنوب 
شرقی ، اکنون در بسیاری از مناطق 
گرم دنیا رشد کرده اند. موز از نظر رنگ 

، اندازه و شکل متفاوت است.
رایج ترین نوع آن کاوندیش است که 
نوعی موز صحرایی است. وقتی میوه 
نارس است رنگش سبز و هنگام بلوغ 
زرد می شود. موز حاوی مقدار قابل 
توجهی فیبر و همچنین چندین آنتی 
اکسیدان است. یک موز متوسط )۱۱8 

گرم( نیز به مقدار کافی مغذی است.
هر موز فقط حدود ۱۰۵ کالری دارد و 
دارای مقدار زیادی آی و کربوهیدرات 
است. این میوه حاوی پروتئین کم و 

تقریبا بدون چربی است.
۲. برقراری تعادل قند خون: موز 
سرشار از پکتین است، نوعی فیبر است 
که فرم ساختاری اسفنجی خود را به 
بدن می دهد. موزهای نارس حاوی 
نشاسته پایدار هستند، که مانند فیبر 
محلول عمل  کرده و از هضم  فرار 
پایدار  نشاسته  و  پکتین  می کنند. 
ممکن است سطح قند خون را بعد از 
غذا متعادل کرده و با کندتر شدن روند 

تخلیه معده، اشتها را کاهش دهند.
با این وجود ، این ممکن است در مورد 
افراد مبتال به دیابت نوع ۲، که احتماالً 
باید از خوردن موزهای رسیده پرهیز 
کنند، صدق نکند و در صورت خوردن 
آن، قند خون باید با دقت کنترل شود.

3. افزایش سالمت گوارش: فیبرهای 
فواید  دارای  می توانند  غذایی   رژیم 
زیادی برای سالمت باشند، از جمله 
بهبود روند گوارش. یک موز متوسط 
حدود 3 گرم فیبر دارد که موز را به 
منبع فیبر نسبتاً مناسبی تبدیل می کند.
موز حاوی دو نوع فیبر اصلی است:
پکتین: با رسیدن موز کاهش می یابد.

نارس  موزهای  در  پایدار:  نشاسته 
یافت می شود.

فرار می کند  از هضم  پایدار  نشاسته 
و به روده بزرگ شما ختم می شود، 
جایی که برای باکتری های مفید روده 
به غذا تبدیل می شود. عالوه بر این، 
برخی از مطالعات نشان می دهند که 
پکتین ممکن است به محافظت در برابر 

سرطان روده بزرگ کمک کند.
4. کاهش وزن: هیچ مطالعه ای به 
طور مستقیم اثر موز بر کاهش وزن 
را آزمایش نکرده است. با این حال ، 
موزها چندین ویژگی دارند که باید آنها 
را به یک ماده غذایی دوست داشتنی 
کند.برای  تبدیل  وزن  کاهش  برای 
دارند.  کمی  کالری  موزها  مبتدیان، 
یک موز متوسط تقریباً بیش از ۱۰۰ 
کالری دارد – اما همچنین بسیار مغذی 
و پرکننده است. خوردن فیبر بیشتر از 

کرد که افرادی که 
موز  هفته  در  بار   3-۲

می خورند، ۳۳٪ کمتر احتمال ابتال به 
بیماری کلیوی را دارند.

دلیل  به  معموالً  موزها  1۰. ورزش: 
داشتن مواد معدنی و کربوهیدرات هایی 
به  می شوند،  هضم  راحتی  به  که 
عنوان غذای مناسبی برای ورزشکاران 

شناخته می شوند.
به کاهش  خوردن موز ممکن است 
گرفتگی عضالنی و درد ناشی از ورزش، 
که تا ۹۵٪ از جمعیت عمومی را تحت 
تأثیر قرار می دهد، کمک کند. دلیل 
این گرفتگی ها تا حد زیادی ناشناخته 
است، اما یک تئوری رایج ترکیبی از 
کمبود آب و عدم تعادل الکترولیت را 

علت آن می داند.
یافته های  تحقیقات  حال،  این  با 
گرفتگی  و  موز  مورد  در  مختصری 
عضالت ارائه می دهد. در حالی که برخی 
مفید می دانند،  را  آن ها  از مطالعات 
برخی دیگر هیچ اثری یافت نکردند.  
از  بعد  و  هنگام  قبل،  گفته ها،  بنابر 
تمرینات استقامتی، موز می تواند یک 

ماده غذایی عالی باشد.
تنها  نه  رژیم غذایی:  در  موز   .11
موزها بسیار سالم هستند بلکه آن ها 
از مناسب ترین غذاهای میان  یکی 

وعده هستند.
ها  اسموتی  و  غالت  ماست،  با  موز 
ترکیب عالی می سازد. حتی می توان 
از آن ها به جای شکر در پخت و پخت 

و پز خود استفاده کنید.
عالوه بر این، موزها به دلیل پوست 
محافظ ضخیم، بندرت حاوی هرگونه 
سموم دفع آفات یا آالینده ها هستند.

خوردن موز و حمل آن ها بسیار آسان 
زیادی  تحمل  معموالً  آن ها  است. 
می شوند.  هضم  راحتی  به  و  دارند  
آن ها به راحتی باید پوست گرفته و 

خورده شوند.

سبزیجات و میوه هایی مانند موز با وزن 
کمتر بدن و کاهش وزن مرتبط بوده 
است.عالوه بر این، موزهای نارس پر از 
نشاسته پایدار هستند و می توانند بسیار 
سیر کننده باشند ودر نتیحه اشتهای 

شما را کاهش دهند.
5. پشتیبانی از سالمت قلب: پتاسیم 
یک ماده معدنی است که برای سالمت 
برای  خصوصاً   – است  ضروری  قلب 
کنترل فشار خون. با وجود اهمیت آن، 
تعداد کمی از افراد به اندازه کافی پتاسیم 
را در رژیم غذایی خود دریافت می کنند. 
موز یک منبع عالی پتاسیم است. یک 
موز متوسط )۱۱8 گرم( حاوی ۹٪ از 

مصرف روزانه مرجع است.
6. آنتی اکسیدان قدرتمند: میوه ها و 
سبزیجات منابع عالی آنتی اکسیدان های 
غذایی هستند و موز نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. آن ها حاوی چندین نوع 
آنتی اکسیدان قوی، از جمله دوپامین و 
کاتچین ها، هستند. این آنتی اکسیدان ها 
دارای فواید  بسیار زیادی برای سالمتی، 

از جمله کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی و بیماری های دژنراتیو، هستند.

پایدار  نشاسته  احساس سیری:   .7
نوعی کربوهیدرات غیر قابل هضم است  
که در موزهای نارس و سایر مواد غذایی، 
که مانند فیبر محلول در بدن شما عمل 
می کنند، یافت می شود.پکتین و نشاسته 
پایدار بر کاهش اشتها اثر دارند و احساس 

سیری بعد از غذا را افزایش می دهند.
انسولین:  به  بهبود حساسیت   .8
مقاومت به انسولین یکی از مهمترین 
عوامل خطر در بسیاری از بیماری های 
جدی جهان از جمله دیابت نوع ۲ است.

مطالعات متعددی نشان می دهد که 
۱۵ تا 3۰ گرم نشاسته پایدار در روز 
ممکن است حساسیت به انسولین را 
۵۰-33 درصد، در کمتر از چهار هفته، 

بهبود بخشد.
9. بهبود سالمت کلیه: پتاسیم برای 
کنترل فشار خون و عملکرد سالم کلیه 
ضروری است. به عنوان یک منبع غذایی 
به  است  ممکن  موز  پتاسیم،  مناسب 
طور ویژه برای حفظ کلیه های سالم، 

مفید باشد.
یک مطالعه ۱3 ساله در زنان مشخص 

خطرات کمبودآهن در کودکانآشنایی بیشتر با ۱۱ مورد از فواید موز برای بدن
بدنیا  خود  زمان  در  که  کودکانی 
این  در  آهن  مکمل های  آمده اند: 
کودکان از 4 ماهگی شروع می شود 
و تا زمانیکه کودک روزانه دو یا چند 
وعده ی غذایی غنی از آهن مانند غالت 
غنی شده با آهن یا گوشت پوره شده 
مصرف کند. اما اگر کودک شما از شیر 
مادر تغذیه می کند و رژیم غذایی غنی 
شده از آهن را نیز دریافت می کند، از 

دادن مکمل خودداری کنید.
کودکانی که زودتر از موعد مقرر به 
دنیا آمده اند:مکمل های آهن در این 
افراد از ۲ هفتگی شروع می شود و تا 
زمان یک سالگی ادامه می یابد. اما اگر 
کودک شما از شیر مادر تغذیه می کند 
از آهن را  و رژیم غذایی غنی شده 
نیز دریافت می کند، از دادن مکمل 
که  دیگری  کنید.اقدامات  خودداری 
می توانید برای جلوگیری از کمبود آهن 
انجام دهید شامل موارد زیر می باشد:

مصرف رژیم غنی از آهن: هنگامیکه 
از  استفاده  به  شروع  شما  کودک 
موادغذایی می کند که بطور معمول 
این اتفاق بین 4 تا ۶ ماهگی است، 
از موادغذایی زیر بدلیل داشتن مقدار 
غالت  کنید:  استفاده  آهن  زیادی 
غنی شده از آهن، گوشت و لوبیای 
بزرگتر  کودکان  برای  شده.  پوره 
گوشت  شامل  آهن  منابع  بهترین 
قرمز، مرغ، ماهی، لوبیا و سبزیجات 

دارای برگ های سبز تیره
عدم مصرف زیاد شیر: در سنین بین 
۱ تا ۵ سالگی به کودکان خود اجازه ی 
مصرف شیر بیشتر از ۷۱۰ میلی لیتر 

در روز را ندهید.
از موادغذایی که جذب  استفاده 
آهن را افزایش می دهند: ویتامین 
می کند.  کمک  آهن  جذب  به   C
کردن  اضافه  با  می توانند  والدین 
موادغذایی حاوی ویتامین C مانند 
فلفل  توت فرنگی،  طالبی،  مرکبات، 
سبزیجات  و  گوجه فرنگی  دلمه ای، 
سبز تیره به جذب آهن کمک کنند.

آیا باید غربالگری کودکان از نظر 
کمبود آهن انجام شود؟

کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن از 
طریق آزمایش خون مشخص می شود. 
آکادمی اطفال آمریکا پیشنهاد می کند 
که تمام کودکان در سنین بین ۱۲-۹ 
ماهگی برای کم خونی آهن غربالگری 
در  فاکتور های خطری  اگر  و  شوند 
بعد  سالهای  در  دارد  وجود  کودک 
نتایج  به  بسته  بشود.  غربالگری  نیز 
آزمایشات، پزشک کودک شما ممکن 
است به کودک مکمل آهن یا مولتی 
یا حتی  تجویز کند  روزانه  ویتامین 
نیز  بیشتر  آزمایشات  است  ممکن 

درخواست کند.
کمبود آهن قابل پیشگیری است. 
برای پیشرفت رشد وتکامل فرزندتان 
در  را  آهن  از  شده  غنی  غذاهای 
وعده های  میان  و  غذایی  وعده های 
غذایی استفاده کنید و در مورد نیاز به 
غربالگری و مکمل های آهن با پزشک 

کودک خود صحبت کنید.
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مردان  شاخص

آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم
بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم

سردمهری بین که کس بر آتشم آبی نزد
گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم
سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع

الله ام کز داغ تنهایی به صحرا سوختم
همچو آن شمعی که افروزند پیش آفتاب

سوختم در پیش مه رویان و بیجا سوختم
سوختم از آتش دل در میان موج اشک

شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم
شمع و گل هم هر کدام از شعله ای در آتشند

در میان پاکبازان من نه تنها سوختم
جان پاک من رهی خورشید عالمتاب بود

رفتم و از ماتم خود عالمی را سوختم

مجید محسنی
)13۰۲-1369(

مجید محسنی بازیگر تئاتر سینما و 
رادیو، نویسنده و کارگردان سینمای 

ایران بود
از نوجوانی در کنار برادرش حسین 
محسنی که یازده سال از او بزرگتر 
بود بازیگری در نمایش های مختلف 
در  فعالیت  از  پس  و  کرد  شروع  را 
نمایش های بسیاری به عنوان پیش 
اولین   ۱3۱8 سال  در  خوان،  پرده 
بازیگری حرفه ای خود را در  تجربه 
نمایشی به نام سالومه بر صحنه تئاتر 
اجرا کردو سپس سال ۱3۲۶ با بازی 
در یک فیلم تبلیغاتی بازیگری مقابل 
ازسال  کرد.  شروع  نیز  را  دوربین 
سینما  در  کار  به طور جدی   ۱33۰
به  طالیی  خواب های  فیلم  با  را 
کارگردانی معزدیوان فکری آغاز کرد. 
چند سال بعد مجید محسنی یکی 
بود.  رادیو هم  بهترین هنرمندان  از 
او خالق شخصیت )کمدی انتقادی( 
دل  ساده  )روستایی  صمد  عمُقلی 
ایران  رادیو  در  شیرین(  لهجه ای  با 
طی سال های ۱334 تا ۱34۲ بود. 
خستگی  و  پشتکار  با  بازیگری  در 

دو  می کرد.  فعالیت  بسیار  ناپذیری 
دوره )دوره بیست و یکم و بیست و 
دوم( نماینده مردم دماوند در مجلس 
شورای ملی شد ۱34۲-۱348 و در 
سال ۱348 به عنوان مشاور فرهنگی 
سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران 

تعیین گردید. 
ایشان با همکاری جمعی از هنرمندان 
کریمی،  رضا  و  رفیعی  )شکراهلل 
و  شیرازی  احمد  رفیعی،  عزیزاهلل 
استودیو  خانی(  امیرقاسم  مهدی 
دوبالژ مهرگان فیلم را تأسیس کرد 

که تا سال ۱3۶۰ فعال بود. 
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خطرات داروهای گیاهی
به  امروزه  که  گیاهی  داروهای  از  بسیاری 

طور گسترده در دسترس هستند، از لحاظ اثرات 
نامناسب در مطالعات بالینی به درستی ارزیابی نشده اند. 

مطمئننا شواهد قابل توجهی برای خطرات داروهای گیاهی وجود 
دارد.مساله ی بی خطر بودن داروهای گیاهی پیچیده است؛ زیرا:

سمی  اجزای  و  موثره  است.=مواد  متنوع  بسیار  گیاهی  مواد  =منابع 
گیاه، در اثر عوامل مختلفی از جمله آب و هوا، کیفیت خاک، فاکتورهای 

ژنتیکی و مواجهه با مواد شیمیایی تغییر می کند.=مشکالتی از قبیل آلودگی 
با فلزات سنگین و میکروارگانیسم ها و یا تقلب در فرآورده ی گیاهی ممکن است 
کنترل  زیرا  ایجاد شود؛  نقل  و  و حمل  نگهداری  سازی،  آماده  مراحل  در حین 
کیفی برای داروهای گیاهی از زیرساخت های الزم برخوردار نیست.=بسیاری از 
داروهای گیاهی رایج، مخلوطی از چند داروی گیاهی هستند و در برخی موارد، 
خودسرانه مصرف می شوند.=حضور مواد سمی در گیاهان دارویی )مثل آپیول، 
گلیکوزیدهای  لکتین ها،  آلکالوئیدها،  پیرولیزیدین  سافرول،  استراگول،  آزارون، 
گیاهی  داروهای  از  ...(=استفاده  و  الکتون ها  ترپن  سزکوئی  سیانوژنیک، 
داروهای  خودسرانه ی  )مصرف  معمولی=خوددرمانی  داروهای  کنار  در 
دارو=شرایط  تهیه  برای  دارویی  گیاهان  نادرست  گیاهی(=شناسایی 

گیاهان  در  آالینده ها  نگهداری=حضور  و  سازی  آماده  نامناسب 
دارویی )مثل میکروارگانیسم ها، فلزات سنگین، سموم میکروبی، 

یا  صناعی  دارویی  مواد  رادیواکتیو،  مواد  کش ها،  آفت 
حیوانی و ...(=تقلب و جعل داروهای 

گیاهی=برچسب گذاری نامناسب 
)Advil( فرآورده ی نهایی ادویل 

تجاری  نام های  از  یکی 
قرص ایبوپروفن است. احتماال  شما از 
عوارض ایبوپروفن برخالف عملکردهای 
آن که مسکنی برای دردهای خفیف 

وتب است، باخبر نباشید.
نحوه عملکرد ایبوپروفن

ایبوپروفن به کاهش تب کمک می کند. 
را  زیر  خفیف  دردهای  همچنین 

تسکین می دهد:
درد  درد،  کمر  درد،  دندان  سردرد، 

ماهیچه، دردهای قاعدگی . 
ایبوپروفن به گروهی از داروها به نام 
ضدالتهابی  غیراستروئیدی  داروهای 
)NSAIDs( تعلق دارد. این داروها 
به طور موقت میزان پروستاگلندینی 

را  می شود،  ساخته  بدن  بوسیله  که 
کاهش می دهند.

هنگامی که دچار زخم یا آسیبی شویم، 
می کند.  تولید  پروستاگلندین  بدن 
این ماده ی شبه هورمون، باعث ایجاد 
التهاب که شامل تورم، تب و افزایش 

حساسیت به درد است ، می شود.
عوارض شایع ایبوپروفن

گسترده  حدی  به  دارو  این  مصرف 
عوارض  از  اکثرا  که  است  رایج  و 
ایبوپروفن چشم پوشی می شود. با این 
حال ایبوپروفن مانند هرداروی دیگری 

با عوارضی همراه است.
شایع  بیشتر  که  ایبوپروفن  عوارض 

هستند شامل:
درد معده، سوزش قلب، حالت تهوع، 

استفراغ، گاز، یبوست، اسهال.
همه ی افراد این عالئم را ندارند. افرادی 
معموال  دارند،  را  عالئم  این  که  هم 
افراد  بیشتر  است.  خفیف  به صورت 
می توانند با مصرف ایبوپروفن همراه 
جلوگیری  آن  ازعوارض  شیر  یا  غذا 

کنند.
عوارض جدی ایبوپروفن

بعضی عوارض ایبوپروفن ممکن است 

بیماری کلیوی داشته باشید.
داروهای فشار خون مصرف کنید.

زخم و خونریزی در معده و روده
می کنند  کمک  پروستاگلندین ها 
پوشش معده _که معده را از آسیب 
اسید آن حفاظت می کند_ به طور 
مداوم بازسازی و حفظ شود. و چون 
پروستاگلندین  مقدار  ایبوپروفن 
تولیدی بدن را کاهش می دهد، در 
نتیجه خونریزی و یا زخم در معده 
و روده از عوارض جانبی احتمالی و 

ممکن این دارو می تواند باشد.
این عارضه جانبی نسبتا نادر است. 
اگرچه، هرچه مدت مصرف ایبوپروفن 
بیشتر این احتمال هم بیشتر می شود. 
این  که  دیگری  فاکتورهای  ریسک 

خطر را افزایش می دهند شامل:
سابقه خونریزی یا زخم در معده و 
روده، سن باال، مصرف استروئیدهای 
خوراکی یا رقیق کننده خون که به 
نام آنتی کوآگوالنت شناخته می شود، 
سیگار کشیدن، مصرف الکل، خصوصا 

بیشتر از سه بار در روز.
واکنش های آلرژیکی

ایبوپروفن  به  نسبت  افراد  بعضی 
حساسیت دارند اگرچه این مورد نیز 

نادر است.
اگر شما نسبت به آسپرین حساسیت 
دارید، ایبوپروفن نیز مصرف نکنید. 
اگر بعد از مصرف دارو نفس کشیدن 
و  صورت  یا  شد  مشکل  شما  برای 
گلوی شما شروع به تورم کرد، مصرف 
دارو را قطع و سریعا با پزشک تماس 

بگیرید.
اختالل در کبد

دارد  وجود  کمی  بسیار  احتمال 
دچار  ایبوپروفن  مصرف  از  بعد  که 
بیماری  اگر  شوید.  کبدی  اختالل 
کبدی دارید قبل از مصرف ایبوپروفن 
اگر  کنید.  مشورت  خود  پزشک  با 
هرکدام از عالئم زیر را دارید مصرف 
ایبوپروفن را قطع و با پزشک خود 

تماس بگیرید:
حالت تهوع، خستگی، کمبود انرژی 
و ضعف، احساس خارش، زرد شدن 
در  درد  چشم،  سفیدی  یا  پوست 
عالئم  شکم،  راست  و  باال  قسمت 

شبه آنفوالنزا.
این عالئم ممکن است نشانه اختالل 

کبدی و یا آسیب به کبد باشد.
با پزشک مشورت کنید

ایبوپروفن می تواند یک داروی امن و 
در دسترس بدون نسخه برای تسکین 
دردهای خفیف باشد. اما اگر طبق 
است  ممکن  نشود  مصرف  دستور 

مضر باشد.

آن  از  قبال  و  هستید  نگران  اگر 
استفاده نکردید محض احتیاط قبل از 
مصرف با پزشک خود مشورت کنید. 
همچنین اگر بعضی از عالئم را دارید 
یا بیش از حد نرمال از آن استفاده 
کرده اید با پزشک خود صحبت کنید.

بهتر است ایبوپروفن را در دوز کم و 
برای مدت کوتاه مصرف کنید.

خطرناک و جدی باشد. بیششتر این 
ریسک ها غیرشایع هستند و چنانچه 
شود  مصرف  پزشک  دستور  طبق 
خطرناک  عوارض  این  از  می توان 

جلوگیری کرد.
 البته مصرف بیش از حد یا طوالنی 
مدت ایبوپروفن احتمال ایجاد عوارض 

خطرناک آن را باال می برد.
حمله قلبی  و سکته

برای بیشتر افراد، احتمال ایجاد حمله 
قلبی یا سکته بسیار نادر است. البته 
برای کسانی که بیش از حد یا برای 
مصرف  ایبوپروفن  طوالنی   مدت 
است.  بیشتر  احتمال  این  میکنند، 
بیشتر  احتمال  این  نیز  زیر  درموارد 

می شود:
ریسک  یا  ساز  زمینه  عوامل  داشتن 
فاکتورهای دیگر برای حمله قلبی یا 

سکته
داشتن اختالل در لخته سازی خون

که  دیگری  داروهای  از  استفاده 
روی نحوه لخته شدن خون شما اثر 

می گذارد.
اگر شما هرگونه ریسک فاکتوری در 
خاصی  داروی  یا  دارید  زمینه  این 
مصرف  از  قبل  می کنید،  مصرف 
ایبوپروفن با پزشک خود مشورت کنید.
افزایش  و  کلیه  عملکرد  کاهش 

فشار خون
پروستاگلندین ها فشار را در کلیه در 
سطح درست و ثابت نگه می دارند تا 
عمل فیلتراسیون مایعات به درستی 
انجام شود. همچنین فشار خون را نیز 

کنترل می کنند.
در  پروستاگلندین  تولید  ایبوپروفن 
بدن را تغییر می دهد در نتیجه ممکن 
است فشار مایع در بدن از تعادل خارج 
شده، عملکرد کلیه کاهش و فشار خون 

افزایش یابد.
عبارت  کلیه  عملکرد  کاهش  عالئم 

است از:
افزایش فشار خون، تجمع مایعات در 
دفعات  کاهش  دهیدراتاسیون،  بدن، 

ادرار، سرگیجه.
این خطر می تواند برای شما افزایش 

یابد چنانچه:
سن شما باال باشد.

افتاده، یک  یا قوِس  کف پای صاف، 
روی  که  است  وضعیتی  ناهنجاری  
قوس پاها اثر می گذارد. افراد مبتال به 
صافی کف پا، یا قوس های کوچکی در 
لبه ی داخلی کف پای خود دارند و یا 
استاندارد  انحنای  و  فاقد قوس  اصال 
کف پا هستند؛ لذا وقتی می ایستند 
معموال کف پای آن ها کامال با زمین 

در تماس است.
این وضعیت می تواند در برخی افراد 
که  چرا  کند  ناراحتی  و  درد  ایجاد 
قوس کف پا نقش مهمی در هم ترازی 
و موقعیت بدن ایفا می کند و در نتیجه 
عدم وجود آن ممکن است این تعادل 
را بر هم بزند. سن درمان صافی کف پا 
در کودکان محدود است، اما با حرکات 
اصالحی می توان این شرایط را بهبود 

بخشید.
ما فهرستی تهیه کرده ایم که حاوی 
۱۰ تا از بهترین تمرینات و نرمش های 
اصالحی پای صاف است. شما می توانید 
این تمرینات را در منزل انجام دهید 
تا به کمک آن ها برخی عالئم دردناک 

این عارضه بهبود یابند.
پای  برای  رفع  اصالحی  ۱۰ حرکت 

صاف و قوس افتاده
تمرینات تقویت قوس برای کف پاهای 
برخی  تسکین  به  می توانند  صاف 
عارضه  این  از  ناشی  ناراحتی های  از 
کمک کند و ممکن است در درازمدت 
وضعیت ایستادنتان را نیز بهبود بخشد.
اکثر این تمرینات حتی در صورتی که 
پا به طور جزیی صاف باشد یا قوس پا 
نرمال باشد نیز پیشنهاد می شوند. زیرا 
هرچقدر قوس پای شما قوی تر شود، 
خستگی عضالنی کمتری در پاها و 

ران های خود احساس خواهید کرد.
هر یک از این تمرینات تقویت قوس 
برای پای صاف را می توان به صورت 
روزانه تنها در چند دقیقه و به راحتی 
از  تمرینات  این  داد.  انجام  منزل  در 
و سپس،  مبتدی شروع شده  سطح 
کردید  آمادگی  احساس  هرموقع 
سخت تر و چالش برانگیزتر می شوند. 
را  تمرین  کردید  درد  احساس  اگر 
متوقف کنید. به یاد داشته باشید که 
اگر عضالتتان گرفته و فکر می کنید 
نیاز به استراحت دارید، می توانید یک 

روز در هفته تمرین نکنید.
 Towel( حوله  کردن  مچاله   -1
scrunch( : این یک تمرین آسان 
تقویت  را  قوس  عضالت  که  است 
می کند. این تمرین نیاز به نشستن و 
یک حوله دارد. برای شروع، روی یک 
صندلی نشسته و یک حوله صاف را 
زیر پای خود قرار دهید. حوله را فقط 
با عضالت انگشتان پای خود بگیرید 
و سعی کنید آن را به زیر پای خود 
بکشید. این کار را تکرار کنید تا زمانی 

که نتوانید حوله بیشتری را بکشید.
پله  پاشنه روی  بلند کردن    -۲
)stair heel raise(: برای انجام این 
تمرین باید مراحل زیر را انجام دهید:

پله  پاهای خود روی  از  ۱.با بخشی 
بایستید به طوری که فقط انگشتان 

زمین بایستید، اگر 
دارید  حمایت  به  نیاز 

با  کنید.  تکیه  چیزی  به  میتوانید 
استفاده از توپی پا به سمت باال فشار 
اورده و پاشنه ها را از زمین بلند کنید. 
ثانیه حفظ  برای چند  را  این حالت 
حالت  به  تدریج  به  سپس  و  کرده 

عادی برگردید.
جسم  یک  دادن  قرار  با  می توانید 
کوچک بین قوزک ها و نگه داشتن ان 
در طی انجام حرکت، این تمرین را 
چالش برانگیزتر کنید. هدف، انجام 3 
ست ۱۰ تایی از این حرکت به صورت 

روزانه است.
8- کشش فاسیای کف پا : پای 
و  گذاشته  دیوار  یک  مقابل  را  خود 

تا حد  را  پاشنه های خود  و  قوس ها 
انگشتان  تا  دارید  نگه  صاف  ممکن 
برای  می توانید  بیایند.  بتوانند کش 
راحتی و حمایت یک توپ تنیس یا 

غلتک فومی جلوی پایتان بگذارید.
برای  پا:  انگشت  با  9-  خزیدن 
شروع، روی یک صندلی نشسته و هر 
دو پا را به صورت صاف روی زمین 
نگه دارید. انگشتان پای خود را جمع 
می خواهید  انگار  که  طوری  کنید 
زمین را بگیرید. حاال از انگشتانتان 
جلو  به  را  پا  کل  تا  کنید  استفاده 
بکشید، درست انگار پاهای شما در 

حال خزیدن است.
عالوه بر  1۰-  پابرهنه راه بروید: 
تمرینات و کشش های باال، خوِد راه 
رفتن بدون کفش برای مدتی در روز 
پاها کمک کند.  تقویت  به  می تواند 
تحقیقات نشان داده که مدتی پابرهنه 
راه رفتن می تواند عضالت، استخوان ها، 
را  شما  پای  رباط های  و  تاندون ها 
تقویت کند. می توانید با پای برهنه در 
پارک یا ساحل راه بروید و یا حتی از 
یک تشک ماساژ پا برای تمرین دادن 

به پاهایتان استفاده کنید.

و توپی پا روی پله قرار گیرد.
۲. به آرامی رو به داخل فشار آورده و 

پاشنه پای خود را در هوا بلند کنید.
3.چند ثانیه نگه دارید، سپس ریلکس 
برگردانید.  پایین  به  را  پایتان  و  کنید 
برای این که تمرین موثر واقع شود باید 
در برابر فشار پایین اوردن پاشنه به زیر 

خط افقی پله مقاومت کنید.
 toe( پا   انگشتان  کردن  باز   -3
extension(: این تمرین که در واقع 
کشش آسان عضالت بازکننده انگشت 
است،روی عضالتی تمرکز دارد که در 
قسمت فوقانی انگشتان پا قرار گرفته و 
به کنترل حرکات آن ها کمک می کنند. 
به  خود  پای  انگشتان  روی  آرامی  به 
سمت پایین فشار بیاورید تا برآمدگی بند 
انگشتان مشخص شود. سپس به مدت 
۲۰ ثانیه در همین وضعیت نگه دارید.

4- کشش با حوله : کشش با حوله 
می تواند تاندون آشیل را بکشد و درد و 
التهاب را در این تاندون ها کاهش دهد. 
برای شروع روی زمین نشسته و حوله ای 

را دور توپی پاها بپیچید. مطمئن شوید 
که تنه و زانوهایتان کامال صاف هستند 
و سپس شروع به کشیدن حوله به سمت 

خودتان کنید.
به کشیدن ادامه دهید تا وقتی حس 
کنید که تاندون آشیلتان در حال کشیده 
شدن است. سی ثانیه نگه دارید، رها 

کنید و این کار را تکرار کنید. 
5- کشش لک لکی : با یک پا روی 
زمین بایستید و به آرامی پای دیگرتان 
را بلند کنید تا فشار، بر پایی که روی 
زمین قرار گرفته افزایش یابد. فکر کنید 
یک نفر پایتان را از ناحیه قوس بلند 
کرده و فشار روی پاشنه پای دیگرتان 

افزایش یافته است.
6-  غلتِک پا : در حالت نشسته قرار 
گرفته و یک غلتک پا یا بطری نوشیدنی 
یخ زده را به بغل روبروی خود بگذارید. 
با استفاده از اندکی فشار رو به پایین ، 
بطری را با توپی پای خود گرفته و به 
سمت پاشنه پا در عقب بغلتانید. این 
تمرین نه تنها به کشش پا کمک کرده، 
برای  و  نیز می دهد  را ماساژ  بلکه آن 

تسکین درد در قوس پا مفید است.
7- بلند کردن پاشنه: با هر دو پا روی 

با عوارض خطرناک ایبوپروفن آشنا شوید۱۰ حرکت اصالحی برای رفع صاف بودن کف پا
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=اشلی بارتی قهرمان گراند 
اسلم استرالیا شد.

ساله   3۵ تنیس باز  نادال  رافائل 
رقابت های  در  پیروزی  با  اسپانیایی 
چهار  از  یکی  استرالیا،  آزاد  تنیس 
مسابقه مهم تنیس جهان، به بیست 
و یکمین عنوان قهرمانی در مسابقات 
نواک  و  یافت  دست  اسلم  گراند 
سر  پشت  را  فدرر  راجر  و  جاکوویچ 

گذاشت.
ژانویه   3۰ یکشنبه  روز  نادال 
مرکزی  زمین  در  نهایی  دیدار  در 
ملبورن،  لیور  راد  تنیس  استادیوم 
دانیل مدودف تنیس باز اهل روسیه و 
نفر دوم رده بندی تنیس جهان را در 
و  ساعت  پنج  که  تنیس  ماراتن  یک 
بیست و پنج دقیقه طول کشید، در 
از حریف عقب  شرایطی که دو ست 
بود توانست با نتیجه 3 بر ۲، ورزشگاه 

را ترک کند.
قهرمانی  اکنون  نادال  ترتیب  بدین 
خود  کارنامه  در  را  اسلم  گراند   ۲۱
»ال  را  او  رسانه ها  که  رافا  دارد. 
و یک  بیست  با  ماتادور« می خوانند، 
عنوان اول رقابت های تنیس آزاد که 
چهار بار در سال در لندن، نیویورک، 
برگزار می شود، در  پاریس و ملبورن 
پس  و  شد  تاریخ ساز  تنیس  ورزش 
روی  و  جاکوویچ  نواک  لیور،  راد  از 
است  تنیس بازی  چهارمین  امرسون، 
که در هر 4 گراند اسلم حداقل دو بار 

قهرمان شده است.
وی که اکنون با ۲۱ عنوان قهرمانی 
به پر افتخارترین تنیس باز تاریخ این 
رسیدن  از  پس  شده،  تبدیل  ورزش 
باید صادقانه  قهرمانی گفت:  مقام  به 
بگویم که تا یک ماه و نیم پیش حتی 
نمی دانستم که آیا دوباره قادر به بازی 
با مصدومیت جدی که  نه.  یا  هستم 
داشتم، خیلی سخت کوشش کردم تا 

در این جایگاه قرار بگیرم.
این بازی تماشایی با نتیجه ۲ بر ۶، 
۶ بر ۷، ۶ بر 4، ۶ بر 4 و ۷ بر ۵ پایان 
دادن  دست  از  مورد  در  رافا  گرفت. 
سرویس خود در ست پنجم هنگامی 
که ۵ بر 4 از مدودف جلو بود، گفت: 
به خودم گفتم لعنتی مثل اینکه قرار 
سال  مانند  بخوری؛  شکست  است 
در   ۲۰۱۷ و  جاکوویچ  برابر   ۲۰۱۲
دیدار با فدرر، اما خیلی سریع موفق 
شدم امتیاز را به نفع خود تغییر داده 
و فرصت یک پیروزی بسیار بزرگ را  

به خود بدهم.
نادال یادآور شد: روحیه جنگندگی 
قابل  مدودف  شکست ناپذیری  و 
هستم  مطمئن  من  است.  تحسین 
قهرمانی های  آینده،  سال های  در  که 
متعددی را در بازی های اوپن استرالیا 

از آن خود خواهد کرد.
در  امروز  ما  افزود:  پایان  در  او 
یاد ماندنی ترین  به  از  کنار هم، یکی 
فینال های تاریخ تنیس را از خود به 

جای گذاشتیم. سپاسگزارم دنیل.
رافائل نادال مؤسس و مدیر یکی از 
بزرگترین مجموعه های ورزشی تنیس 

جهان در جزیره مایورکا، شهر محل 
تولدش است.

جاکوویچ  نواک  که  است  گفتنی 
گراند  برنده  بار  نه  و  تنیس باز صرب 
اسلم استرالیا، هفته گذشته به دلیل 
از  کرونا،  واکسن  تزریق  از  خودداری 

این بازی ها اخراج شد.
رقابت ها،  این  دختران  قسمت  در 
اشلی بارتی تنیس باز ۲۵ ساله  اهل 
تنیس  رده بندی  اول  نفر  استرالیا، 
با  نهایی  مرحله  در  جهان  بانوان 
پیروزی بر دنیل کالینز تنیس باز ۲8 
ساله آمریکایی، پس از 44 سال عنوان 
قهرمانی مسابقات اوپن استرالیا را در 

خاک این کشور نگه داشت.
ساعت  یک  که  دیداری  در  اشلی 
با  و ۲۷ دقیقه طول کشید، توانست 
نتیجه ۶ بر 3 و ۷ بر ۶ رقیب آمریکایی 
خود را مغلوب کند و به سومین عنوان 
گراند  رقابت های  در  خود  قهرمانی 

اسلم دست یابد.
اشلی بارتی دومین بانوی تنیس باز 
کریس  از  پس  که  است  استرالیایی 
این  قهرمان   ۱۹۷8 سال  در  اونیل 

رقابت ها شده است.

»رافا« در ورزش تنیس تاریخ ساز شد! آنجلینا جولی خطاب به 
طالبان:

 از چه 
می ترسید که 
نمی گذارید 

زنان کار کنند و 
در اجتماع فعال 

باشند؟
آزاد  را  معترض  =»زنان 
کنید،  باز  را  مدارس  کنید، 
بگذارید دختران جوان درس 

بخوانند!«
مشهور  هنرپیشه  جولی  آنجلینا 
آژانس  نیت  حسن  سفیر  و  سینما 
پناهندگان سازمان ملل که این هفته 
زنان  درباره  اروپا  پارلمان  نشست  در 
ضمن  می گفت،  سخن  افغانستان 
و  افغان  بانوان  شهامت  از  ستایش 
کسب  برای  آنان  جنگنده  روحیه 
سرکوبگر  حکومت  از  خود  حقوق 
که  آنها خواست  از  طالبان  و ضدزن 
بانوان معترض بازداشت شده از جمله 

پروانه ابراهیم خیل را آزاد کنند.
آنجلینا جولی شرایط زندگی مردم 
افغانستان را بسیار دشوار خوانده و به 
زنان و مردانی که در آن کشور کشته 
شده اند و خانواده های بی شماری که 
می برند،  بسر  تنگدستی  و  فقر  در 
اشاره کرده است.او از طالبان خواست 
به  دختران  تا  کنند  باز  را  مدارس 
به  همچنین  بازگردند.وی  مدرسه 
طالبان توصیه کرد مزاحم زنان برای 
کار کردن آزادانه و دیگر فعالیت های 
اجتماعی آنان نشوند تا بتوانند در امور 

سیاسی مشارکت کنند.
چه  از  پرسیده:  طالبان  از  جولی 

رافائل نادال

کار  زنان  نمی گذارید  که  می ترسید 
اجتماعی  فعالیت های  در  و  کنند 

شرکت نمایند؟
اول  سه شنبه  روز  اروپا  پارلمان 
برای  روزه  دو  اجالس  فوریه۲۰۲۲ 
بحث درباره وضعیت بانوان افغانستان 
برگزار کرد.در روز نخست این نشست، 
فعاالن زن افغان از جهانیان خواستند 

طالبان را به رسمیت نشناسند.
سمر  سیما  شرکت  با  جلسه  این 
پیشین  رئیس  دو  اکبر  شهرزاد  و 
افغانستان،  بشر  حقوق  کمیسیون 
پیشین  هیائت  عضو  سرابی  حبیبه 
مذاکرات صلح با طالبان، حوریه مصدق 
ظریفه  بین الملل،  عفو  سابق  عضو 
افغان،  زن  شهردار  نخستین  غفاری 
»افغان  پیشین  رئیس  کریمی  صحرا 
فیلم« و آریانا سعید آوازه خوان و فعال 
شد. برگزار  افغانستان  زنان  حقوق 
محصول  فیلم  یک  جولی  آنجلینا 
افغانستان را نیز که قرار است روز ششم 
ششمین  و  هفتاد  در  آینده  سپتامبر 
جشنواره ونیز ایتالیا به نمایش درآید، 
پشتیبانی  آن  از  نامه ای  در  و  ستوده 
کرده است.عنوان این فیلم که  »حوا، 
زندگی  شرح  است،  عایشه«  مریم، 
با  افغان  بانوی  سه  گرفتاری های  و 

پیشینه های اجتماعی متفاوت است.
فیلم  این  مورد  در  جولی  آنجلینا 

و  است  ظرافت  با  فیلم  این  نوشته: 
تاثیرگذار. هر فیلمی که در افغانستان 
ساخته می شود، یک پیروزی در برابر 

نا برابری هاست.
او افزوده: در شرایط دشوار افغانستان 
که  می دهد  نشان  فیلم ها  اینگونه 
میلیون ها زن افغان که سزاوار آزادی، 
در  شرکت  حق  داشتن  و  استقالل 
انتخابات هستند، دور از اجتماع و در 
پستوهای خانه قرار دارند.این فیلم که 
نامزد دریافت بهترین فیلم داستانی در 
فیلمساز  ساخته  ونیز شده،  جشنواره 
مدیر  کریمی،  صحرا  افغان،  جوان 
است.صحرا  فیلم«  »افغان  پیشین 
می گوید:  ارتباط  همین  در  کریمی 
خوشحال هستم که امسال از سینمای 
افغانستان فیلمی برای نمایش در این 
جشنواره بزرگ داریم و شادتر هستم 
فیلمسازان  هم  باز  جولی  آنجلینا  که 
را  افغان  زن  فیلمساز  بخصوص  و  ما 
فراموش نکرده و پیامی از خوشحالی 
و تبریک فرستاد و از این راه خواسته 
تا جهان متوجه زنان افغانستان باشد 

و سینمای این کشور را جدی بگیرد.
صحرا کریمی اضافه کرد: ما قصه های 
زیادی برای گفتن داریم و خوشحالم که 
امروز در این جشنواره بزرگ نماینده ای 
از افغانستان داریم و پرچم کشورمان 
می درخشد. دنیا  پرچم های  میان  در 

لغو سفر تیم  کشتی ایران به آمریکا؛ ویزای علیرضا 
دبیر به دلیل اظهارات ضدآمریکایی صادر نشد

به  نکه  آ بدون  =دبیر 
گفتن  آمریکا«  بر  »مرگ 
به  کند،  اشاره ای  خودش 
کشتی  فدراسیون  رئیس 
ناخرسندم  نوشته  آمریکا 
لحظه  این  تا  کنم  اعالم  که 
مربی  دو کشتی گیر،  ویزای 
داور  و  تیم  سرپرست  تیم، 
و  ن  سیو ا ر فد لمپیکی  ا
رئیس  عنوان  به  اینجانب 
فدراسیون صادر نشده است 
لغو  اعالم  لذا چاره ای جز  و 
باقی  اینجانب  برای  سفر 

نمانده است!
»برخورد  به  نسبت  =دبیر 
غیرمحترمانه و دور از ادب« 
برخی عوامل سرکنسولگری 
آمریکا در دبی با سرپرست 
جمهوری  کشتی  ملی  تیم 
و  کرده  اعتراض  اسالمی 
حدود  را  »ایشان  نوشته 
مصاحبه   تحت  ساعت   5

بازجویی گونه قرار دادند«.
در  صا ویزا  که  =حاال 
کشتی گیران  از  دبیر  نشده 
شرکت  برای  یی  آمریکا
جمهوری  به  مسابقه  در 
که  می کند  دعوت  اسالمی 
شهروند  چند  مدت هاست 
در  دوتابعیتی  و  آمریکایی 
آن به گروگان گرفته شده اند!

ویزا  صدور  از  آمریکا  آنکه  از  پس 
کشتی  فدراسیون  رئیس  برای 
جمهوری اسالمی و شماری از اعضای 
تیم ملی خودداری کرد سفر این تیم 
به آمریکا برای حضور در یک رقابت 

دوستانه لغو شد.
دبیر  علیرضا  ایسنا  گزارش  به 
جمهوری  کشتی  فدراسیون  رئیس 
اسالمی ۱4 بهمن در نامه ای به رئیس 
کرد  اعالم  آمریکا  کشتی  فدراسیون 
که سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به 

این کشور به دلیل صادر نشدن ویزا 
لغو شده است.

مسابقه های دوستانه بین تیم آمریکا 
و ایران قرار بود ۲3 بهمن در تگزاس 

برگزار شود.
در متن نامه دبیر به بومگارتنر آمده 
تیم  که  کنم  اعالم  متأسفم  »بسیار 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشتی  ملی 
به دلیل عدم اعطای روادید به ۶ نفر 
از اعضای این تیم، عمال امکان حضور 
تیم  با  و شرکت در مسابقه دوستانه 

ملی آمریکا را ندارد. 
متاسفانه عدم صدور روادید از سوی 
تمامی  به رغم  شما  کشور  مقامات 
اعضاء  سوی  از  شده  انجام  مقدمات 
تیم ایران و ارائه همه مدارک الزم و 
پیگیری های مکرر بعدی رقم خورده 

است.«
که  »ناخرسندم  می نویسد  دبیر 
دو  ویزای  لحظه  این  تا  کنم  اعالم 
کشتی گیر، مربی تیم، سرپرست تیم 
و داور المپیکی فدراسیون و اینجانب 
صادر  فدراسیون  رئیس  عنوان  به 
اعالم  جز  چاره ای  لذا  و  است  نشده 
نمانده  باقی  اینجانب  برای  سفر  لغو 

است.«
»برخورد  به  نسبت  دبیر 
برخی  ادب«  از  دور  و  غیرمحترمانه 
عوامل سرکنسولگری آمریکا در دبی 
با سرپرست تیم ملی کشتی جمهوری 
نوشته  و  کرده  اعتراض  اسالمی 

تحت  ساعت   ۵ حدود  را  »ایشان 
مصاحبه  بازجویی گونه قرار دادند.«

او همچنین نوشته »شخصا اطمینان 
خوب  کشتی گیران  و  شما  که  دارم 
جریانات  این  در  نقشی  آمریکایی 
سیاسی ضدورزشی نداشته  و ندارید.«

دالیل  به  که  »اکنون  گفته  دبیر 
آمریکا  در  امکان  این  غیرورزشی، 
فراهم نیست، مایلم از شما و تیم ملی 
کشتی آمریکا دعوت کنم تا در اولین 
این  و  بیایید  ایران  به  ممکن  فرصت 
شود.  انجام  ایران  در  دوستانه  دیدار 
اطمینان می دهم که هموطنان کشتی 
دوست و میهمان نواز من، با آغوش باز 

از شما استقبال خواهند کرد.«
دبیر هیچ اشاره ای نکرده که اظهارات 
بر  »مرگ  شعار  و  وی  ضدآمریکایی 
ویزاها چقدر  در عدم صدور  آمریکا« 

تٔاثیر داشته است!
برای  ویزا  صدور  عدم  زمزمه های 
در  دبیر  که  شد  آغاز  زمانی  دبیر 
یک گفتگوی تلویزیونی شعار »مرگ 
نشست  در  سپس  و  داد  آمریکا«  بر 
آمریکا  از  که  کرد  تاکید  خبری، 

خوشش نمی آید!
از  نشده  صادر  ویزا  که  حاال  ولی   
شرکت  برای  آمریکایی  کشتی گیران 
اسالمی  جمهوری  به  مسابقه  در 
چند  مدت هاست  که  می کند  دعوت 
شهروند آمریکایی و دوتابعیتی در آن 

به گروگان گرفته شده اند!

علیرضا دبیر

معاون امور زنان و خانواده سیدابراهیم رئیسی:

 چندهمسری آقایان مجوز قانونی دارد
معاون  خزعلی  =انسیه 
براهیم  ا خانواده  و  زنان 
»قاضی  به  مشهور  رئیسی 
درباره چندهمسری  مرگ« 
و تبلیغاتی که در این زمینه 
می شود،  مجازی  فضای  در 
گفت: »چندهمسری از نظر 
قانون در صورتی که رضایت 
باشد  داشته  وجود  همسر 

مجوز دارد«.
درباره  =تبلیغات گسترده 
در  ویژه  به  چندهمسری 
دستور  با  و  اخیر  سال های 
افزایش  به  خامنه ای  علی 
با  فرزندآوری  و  جمعیت 
و  »رهبری«  نهاد  حمایت 
ی  ر جمهو ی  سیما و ا صد
این  انجام می شود.  اسالمی 
ویدئوها و تصاویر تبلیغاتی، 
به  را  مردان  چندهمسری 
امری طبیعی و نشأت گرفته 
از ذات طبیعی و تنوع طلبی  

مردان بیان می کنند.
سوی  از  تبلیغات  =این 
جامعه مردان نیز با انتقادهای 
جدی روبروست. اکنون تأیید 
چندهمسری از سوی معاون 
بازتاب  رئیسی،  زنان  امور 
وسیعی پیدا کرده و به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفته است.

ابراهیم  خانواده  و  زنان  معاون 
و  سیزدهم  دولت  رئیس  رئیسی 
می گوید  مرگ«  »قاضی  به  مشهور 
در  قانون  نظر  از  »چندهمسری 
وجود  همسر  رضایت  که  صورتی 
داشته باشد مجوز دارد.« این سخنان 
با موج گسترده ای از اعتراض کاربران 
که  شده  مواجه  اجتماعی  شبکه های 
مرتب  خانواده«  و  »زنان  معاون  این 

علیه حقوق زنان سخن می گوید.
انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده 
»قاضی  به  مشهور  رئیسی  ابراهیم 

مرگ« درباره چندهمسری و تبلیغاتی 
مجازی  فضای  در  زمینه  این  در  که 
می شود، گفت: »چندهمسری از نظر 
همسر  رضایت  که  صورتی  در  قانون 

وجود داشته باشد مجوز دارد«.
تبلیغات گسترده درباره چندهمسری 
به ویژه در سال های اخیر و با دستور 
و  افزایش جمعیت  به  علی خامنه ای 
فرزندآوری با حمایت نهاد »رهبری« 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  و 
انجام می شود. این ویدئوها و تصاویر 
به  را  مردان  چندهمسری  تبلیغاتی، 
امری طبیعی و نشأت گرفته از ذات 
بیان  مردان  تنوع طلبی   و  طبیعی 

می کنند.
جامعه  سوی  از  مربوطه  تبلیغات 
جدی  انتقادهای  با  نیز  مردان 
تأیید چندهمسری  روبروست. اکنون 
رئیسی،  زنان  امور  معاون  سوی  از 
بازتاب وسیعی پیدا کرده و به شدت 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
نهاد  این  اینکه  توضیح  در  وی 
توجه  مورد  نیز  را  »صیغه«  مسئله 
قرار می دهد، گفت: »بررسی یکسری 
از آسیب ها که از طریق سوء استفاده 
از  است  خانواده  متوجه  قوانین  از 

برنامه های ما است.«
زمینه  همین  »در  داد:  ادامه  وی 
برگزار  نیز  را  نشستی  قضاییه  قوه   با 
نشست ها  این  است  قرار  و  کرده ایم 
راهکار های  بتوانیم  تا  باشد  ادامه دار 

از سوء استفاده  برای جلوگیری  الزم 
از برخی از قوانین ارائه شود.«

درباره  همچنین  خزعلی  انسیه 
برای  الکترونیک  پابند  از  استفاده 
زنان زندانی گفت: »در دوره پیشین 
قرارداد و تفاهم نامه ای منعقد شده بود 
پیگیری های  خصوص  این  در  ما  که 
شدیم  متوجه  و  دادیم  انجام  را  الزم 
نمی شود  موارد  از  بسیاری  در  که 
که  چرا  شود،  محقق  تفاهم نامه  این 
پابند  دریافت  برای  وثیقه ای  باید 
اکثر زندانیان  الکترونیک بگذارند که 

امکان تامین وثیقه را ندارد.«
ریاست  خانواده  و  زنان  معاون 
جمهوری اسالمی از تالش برای آزادی 
زندانیان زن مرتکب جرائم غیرعمد و 
دارای فرزند خبر داد و گفت که امکان 
گفت  وی  دارد.  وجود  آنان  آزادی  
مختلف  جا های  از  را  »بودجه هایی 
و  کرده ایم  تامین  منظور  این  برای 
زنان  از  تعدادی  هم  مدت  در همین 
برنامه  این  و  کرده ایم  آزاد  را  زندانی 

همچنان ادامه دارد.«
پیگیری  درباره  همچنین  خزعلی 
معاونت در خصوص روند رسیدگی به 
الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 
حاضر  حال  در  الیحه  »این  گفت: 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بررسی است و ما در این خصوص نیز 
جلساتی را با مجلس شورای اسالمی 

خواهیم داشت.« ها نیستند.

معاون امور زنان ابراهیم رئیسی می گوید چند همسری مردان در 
ایران قانونی است
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بط  روا هاشمی  =محمد 
عمومی وزارت بهداشت امروز 
در توئیتر خود نوشت: » رنگ 
نظر شیوع  از  و روی کشور 
 کرونا مطلوب نیست! حتا آمار 
ابتالی کودکان که در موج های 
قبلی نامحسوس بود، در حال 
حاضر ۲۰ درصد از مبتالیان را 
به خود اختصاص داده است!«

محمد هاشمی روابط عمومی وزارت 
نوشت، ۲۰درصد  توئیتر  در  بهداشت 
کودکان  را  اومیکرون  به  مبتالیان 
تشکیل می دهند. گزارش ها از مناطق 
مختلف کشور نشان می دهد، ظرفیت 
بخش های کودکان در مناطقی چون قم 
و مشهد تکمیل شده و بیمارستان ها در 
اهواز اقدام به راه اندازی بخش کودکان 
کرده اند.اومیکرون به نسبت پیک های 
قبلی با سرعت بسیاری باالتری در حال 
گسترش است و به نسبت پنج پیک 
پیشین، کودکان را نیز مبتال و بیمار 

کرده است.
محمد هاشمی روابط عمومی وزارت 
بهداشت امروز در توئیتر خود نوشت: 
» رنگ و روی کشور از نظر شیوع  کرونا 
مطلوب نیست! حتا آمار ابتالی کودکان 
که در موج های قبلی نامحسوس بود، در 
حال حاضر ۲۰ درصد از مبتالیان را به 

خود اختصاص داده است!«
این مسئول وزارت بهداشت رعایت 
تکمیل  و  بهداشتی  شیوه نامه های 
واکسیناسیون را راه حل ساده ای دانست 
سالمت  هوای  »می توانیم  آن  با  که 
باشیم.« را داشته  خود و کودکان مان 
معاون  ناطقیان  علیرضا  پیشتر 
بهداشت ستاد مقابله با کرونا در تهران 
گفته بود که موارد »بستری کودکان تا 

۶۰درصد افزایش یافته است«.
او گفته بود: »این روزها موارد مراجعه 
سرپایی و بستری در گروه سنی کودکان 
و در هر مقطعی از شیرخوارگی تا دوره 
در  است.  کرده  پیدا  افزایش  نوجوانی 
آمریکا حدودا ۵۰ درصد کودکان زیر ۵ 
سال و در حدود ۷۰ درصد در بین ۵ 

وضعیت اضطراری کودکان مبتال به اومیکرون: 
سهم۲۰درصدی کودکان و راه اندازی بخش ویژه

تا ۱۲ سال افزایش موارد بستری وجود 
دارد. در آمارهای دنیا موارد بستری بین 

۵۰ تا ۶۰ درصد باال رفته است.«
در این میان، »راه  حل ساده« تزریق 
واکسن در حالی از سوی وزارت بهداشت 
شهروندان  که  می شود  ارائه  مردم  به 
نظر  در  واکسن های  تزریق  به  حاضر 
گرفته شده از سوی مسئوالن برای دوز 
سوم شامل »برکت« و »پاستوکووک« 
نیستند اما این وزارتخانه و ستاد مقابله 
با کرونا باز هم بر اجرای واکسیناسیون 
با این واکسن های نامعتبر و فاقد تأییدیه 
سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده و 
واکسن های معتبر دیگر در اختیار مردم 

قرار نمی دهند.
واکسن  »پاستوکووک«  واکسن 
مشترک جمهوری اسالمی با کوباست 
در  استفاده  مجوز  حاضر  حال  در  که 
کودکان را نیز دارد که در دو نوبت با 
فاصله یک ماه به گروه های سنی زیر 

۱8 سال تزریق می شود.
در موج های پیشین فرمان ممنوعیت 
واردات واکسن های معتبر آمریکایی از 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  سوی 
اسالمی باعث شد تا صدها هزار نفر جان 
خود را از دست بدهند و حاال با سرعت 
باالی سرایت پذیری و فقدان مطالعات 
در  اومیکرون  اثرگذاری  درباره  بومی 
تار  و  تیره  بار دیگر شرایطی  ایرانیان، 
به  در موج ششم پیش بینی می شود، 

ویژه اینکه اینبار کودکان را نیز مبتال 
و بیمار است.

کودکان  بخش  وضعیت  تشریح  در 
بیمارستان  گفت،  باید  بیمارستان ها 
بیمارستان  و  اهواز  »ابوذر«  کودکان 
ظرفیت  تکمیل  اعالم  قم  کودکان 
کودکان  اورژانس  همزمان  کرده اند. 
اهواز  گلستان  بیمارستان  در  کرونایی 

راه اندازی شده است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
به دلیل  این بخش  اعالم کرده،  اهواز 
افزایش کودکان مبتال و مراجعه کنندگان 
راه اندازی شده است. آنگونه که پیشتر 
عالئم  گفته اند،  کودکان  متخصصان 
عفونت  عمدتا  کودکان  در  اومیکرون 
دستگاه تنفسی فوقانی با عوارضی مانند 
تب، آبریزش بینی، گلودرد، بدن درد و 

سرفه خشک است.
از  آمار تفکیک شده و روشنی  هیچ 
گزارش  اومیکرون  به  مبتال  کودکان 
نشده و وزارت بهداشت در همان آمار 
نامعتبر خود نیز شمار این مبتالیان را 

اعالم نمی کند.
یکی  بهداشت  وزارت  بین،  این  در 
از راهکاری های جلوگیری از شیوع در 
کودکان را تسریع روند واکسیناسیون 
گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال در کنار تکمیل 
سنی  گروه های  دیگر  واکسیناسیون 
می داند که با واکسن های »سینوفارم« 
و »پاستوکووک« صورت می گیرد که 
هنوز تأییدیه سازمان بهداشت جهانی 
زابلی متخصص  ندارند.دکتر حمید  را 
»ایرنا«  دولتی  خبرگزاری  به  خون 
و  »سینوفارم«  واکسن  تزریق  درباره 
»پاستوکووک« به کودکان زیر ۱۲ سال 
فاصله ۲8  با  و  دوز  دو  که »در  گفته 
روز برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال تزریق 
می شود و بر اساس واکاوی های بالینی 
این واکسن ها در کودکان بیش از ۶۵ 
درصد  تا ۹۰  بزرگساالن  در  و  درصد 

ایمنی ایجاد کرده است.«
واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال 
با فایزر- بیون تک مورد تأیید سازمان 
بهداشت جهانی قرار گرفته است و این 
واکسن همچنین برای کودکان باالی ۱۲ 

سال نیز تزریق می شود.

استاندار تهران 
می گوید این 

شهر قطعاً یکی 
از امن ترین 
پایتخت های 

دنیاست!
گفته  تهران  =استاندار 
معتقدیم امنیت تهران امنیت 
لذا  است  منطقه  و  کشور 
دستگاه های امنیتی مشرف 
اقدامات  امنیتی  مسائل  به 
می برند! پیش  به  را  خود 

تهران  استاندار  منصوری  محسن 
در نشست خبری که چهارشنبه ۱3 
بهمن ماه برگزار شد در ادعای عجیبی 
از  یکی  قطعاً  تهران  که  است  گفته 
بلکه  منطقه  پایتخت های  امن ترین 

پایتخت های دنیاست!
تهران  امنیت  »معتقدیم  گفته  او 
لذا  است  منطقه  و  کشور  امنیت 
دستگاه های امنیتی مشرف به مسائل 
پیش  به  را  خود  اقدامات  امنیتی 

می برند.«
بر  تهران  استاندار  نیست  مشخص 
اساس کدام استانداردها و شاخص های 
امن ترین  تهران  که  کرده  ادعا  عینی 
باالتر  آن  امنیت  و  دنیاست  پایتخت 
از توکیو، سنگاپور، برلین، استکهلم و 
سایر پایتخت های دنیا قرار دارد! این 
ادعا اگر با شاخص هایی در تراز انقالب 
مقاومت«  »جغرافیای  در  و  اسالمی 
ممکن  تازه  باشد  گرفته  صورت  هم 
جنگ زده  کشورهای  میان  در  است 
نظیر سوریه و یمن و یا سودان و غیره 

قابل پذیرش باشد.
امنیت تهران در مقایسه  با وضعیت 

که  افغانستان  پایتخت  کابل  امنیتی 
بغداد  یا  است  مسلط  آن  بر  طالبان 
پایتخت عراق که در طول هفته بارها 
حمایت  مورد  شبه نظامی  گروه های 
پرتاب  به  اقدام  اسالمی  جمهوری 
موشک یا پهپادهای انتحاری به نقاط 
احتماالً  باشد  می کنند  آن  مختلف 
تهران  استاندار  منظور  اما  است  بهتر 
فراتر از این شهرها و در عرصه منطقه 

و جهان بوده است!
مجله  گزارش  اساس  بر 
شهرهای  امن ترین  »اکونومیست« 
جهان بر اساس چهار معیار اصلی شامل 
بهداشتی،  امنیت  دیجیتال،  »امنیت 
امنیت زیرساخت و امنیت شخصی« 
چهار  همین  که  می شود  سنجیده 
فاکتور است. معیار شامل حدود ۶۰ 
کپنهاگ، تورنتو، سنگاپور، سیدنی، 
توکیو، آمستردام، ولینگتون، ملبورن، 
نیویورک،  بارسلون،  استکهلم، 
و  لندن  واشنگتن،  فرانکفورت، 
امن  سانفرانسیسکو و سایر شهرهای 
دنیا بر اساس ۶۰ شاخص اساسی و نه با 
نگاه ها انقالبی و صرفاً شعارهای توخالی 
فهرست  باالی  در   ۲۰۲۱ سال  در 
قرار داشتند. امن ترین شهرهای دنیا 
اینترنت، حفظ  به  درصد دسترسی 
حریم خصوصی، سطح فناوری به کار 
رفته، میزان امنیت جاده ای، امکانات 
زاغه نشین ها، میزان  تعداد  و  سکونت 
زیرساخت های رفاهی، امکانات حمل 
و  نقل  و  شبکه حمل  هوایی،  نقل  و 

آسمان تهران در تسخیر »کالغ ها«!
اگرچه  ایسنا،  گزارش  =به 
درباره  آماری  تحقیقات 
پرندگان تهران وجود ندارد 
اما شمار کالغ ها در 1۰ سال 
افزایش  شهر  این  در  اخیر 
است. داشته  چشمگیری 
=علیرضا هاشمی مدیرعامل 
و  سی  ه شنا ند پر نجمن  ا
ضمن  طرالن  پرنده نگری 
به  کالغ ها  افزایش  تأیید 
نسبت گذشته درباره دلیل 
است:  گفته  آنها  افزایش 
در  طبیعی  دشمن  »فقدان 
مهم ترین  از  می تواند  شهر 
باشد.« وضعیت  این  دالیل 
مدیرعامل  که  =آنگونه 
انجمن پرنده شناسی توضیح 
داده، در حالت عادی پرندگان 
غذا  کمبود  با  رفته  رفته 
ضعیف شده و از بین می روند 
ولی در تهران کالغ های پیر 
تغذیه  زباله ها  از  می توانند 
دلیل در  »به همین  و  کنند 
پیری  کالغ های  پارک ها 
نمی توانند  که  می بینیم  را 
می روند  راه  و  کنند  پرواز 
ولی کماکان زنده هستند.«

خبر  تهران  از  میدانی  گزارش های 
در  پیر  کالغ های  جمعیت  می دهند 
کرده  پیدا  افزایش  حدی  تا  پایتخت 
که توجه افکار عمومی را به به جلب 

کرده است.

از  میدانی  گزارش های  که  آنگونه 
تهران خبر می دهند، آسمان شهر پر 
از کالغ  شده، تا حدی که توجه افکار 

عمومی را به خود جلب کرده است.
تحقیقات  اگرچه  ایسنا،  گزارش  به 
وجود  تهران  پرندگان  درباره  آماری 
سال   ۱۰ در  کالغ ها  شمار  اما  ندارد 
اخیر در این شهر افزایش چشمگیری 

داشته است.
انجمن  مدیرعامل  هاشمی  علیرضا 
طرالن  پرنده نگری  و  پرنده شناسی 
به  این جمعیت  افزایش  تأیید  ضمن 
نسبت گذشته درباره دلیل افزایش آن 
گفته است: »فقدان دشمن طبیعی در 
شهر می تواند از مهم ترین دالیل این 

وضعیت باشد.«
طبیعی  شرایط  »در  او،  گفته ی  به 
در پی کاهش قدرت جسمی کالغ ها 
به علت فقدان تغذیه کافی، پرندگان 
اما در  شکاری آنها را شکار می کنند 
کالغ ها  برای  دشمنی  تهران  شهر 

وجود ندارد.«
انجمن  مدیرعامل  که  آنگونه 

داده، در حالت  توضیح  پرنده شناسی 
عادی پرندگان رفته رفته با کمبود غذا 
ضعیف و از بین می روند ولی در تهران 
زباله ها  از  می توانند  پیر  کالغ های 
در  دلیل  همین  »به  و  کنند  تغذیه 
می بینیم  را  پیری  کالغ های  پارک ها 
که نمی توانند پرواز کنند و راه می روند 

ولی کماکان زنده هستند.«
این  دسترسی  هاشمی،  گفته ی  به 
کالغ ها به زباله ها و پسماندهای غذایی 
سبب شده تا جمعیت کالغ های پیر در 
تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزایش 
از تعادل اکولوژیک  یابد و این جنبه 
بهم بخورد و بر زندگی دیگر جانداران 

هم تأثیر بگذارد.
این فعال محیط  زیست هشدار داد: 
»در صورت افزایش تعداد کالغ ها، آنها 
النه گزینی  جایگاه های  به  می توانند 
سایر پرندگان تعرض کنند و یا رقیب 
تغذیه آنان شوند بنابراین هرچیزی که 
از حد و اندازه معین خود بیشتر شود 
اکولوژیک  موجب تغییر کل سیستم 

می شود.«

برنامه  پیاده،  عابر  ایمنی  آن،  ایمنی 
مدیریت مداوم در برابر بحران و تداوم 
آب،  کیفیت  هوا،  کیفیت  مشاغل، 
خدمات  زندگی،  به  امید  سال های 
و  جرم  میزان  شهر،  در  اضطراری 
مصرف  میزان  فساد،  سطح  جنایت، 
مواد مخدر شماری از شاخص ها برای 

سنجش امنیت شهرها هستند.
از میان این شاخص ها تقریباً در همه 
بدتر  روز  به  روز  تهران  وضعیت  آنها 
بر اساس  به عنوان مثال  شده است. 
گزارش نیروی انتظامی خود جمهوری 
اسالمی، انواع سرقت در تهران رو به 
افزایش است. از موبایل قاپی و کیف 
و  منازل  سرقت  تا  جیب زنی  و  قاپی 
عجیب  سرقت های  و  نقلیه  وسایل 
دریچه های  دزدیدن  مثل  غریب  و 
فاضالب و عالئم و تابلوهای راهنمایی 

رانندگی!
مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  اخیراً 
مخدر تهران از افزایش شمار معتادان 
متجاهر در پایتخت خبر داد. مقامات 
نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی 
در  تصادفات  افزایش  مورد  در  بارها 
تهران به خاطر ناایمن بودن سیستم 
حمل و نقل و کیفیت پایین ماشین ها 
هشدار داده اند. به بیان دیگر  هر کدام 
امنیت شهری  از شاخص ها در مورد 
قرار  وضعیت  بدترین  در  تهران  در 
جمهوری  مقامات  اینهمه  با  و  دارد 
اسالمی گویی از سیاره ای دیگر سخن 

می گویند، به خود مدال می دهند!

اومیکرون در دولت »قاضی مرگ« رکورد زد؛
 سرعت باالی شیوع اومیکرون با 77 شهر قرمز

=طبق اعالم وزارت بهداشت 
شمار شهرهای قرمز به معنای 
شهر   77 به  پُرخطر  بسیار 
رسیده و رکورد سرعت موج 
چهارم را شکسته که در اوایل 
سال 1399 کشور را به دلیل 
عدم اجرای قرنطینه با هزاران 

ابتال و مرگ روبرو کرد.
تعداد  بهداشت  =وزارت 
پُرخطر  یا  نارنجی  شهرهای 
با  شهرهای  و  شهر   179 را 
خطر متوسط را 181 شهر و 
شهرهای کم خطر یا آبی  را 11 

شهر اعالم داشته است.
موج  از  اومیکرون  شیوع  سرعت 
چهارم کرونا نیز بیشتر شده و اکنون 
شمار شهرهای قرمز به معنای بسیار 
پُرخطر به ۷۷ شهر رسیده و شهرهای 
آبی رنگ و کم خطر تنها ۱۱ شهر است.
 ۱۰۰ روزانه  ابتالی  پیش بینی  با 
هزار نفر، بخش های مراقبت های ویژه 

کرونایی بازگشایی شدند
شمار  بهداشت  وزارت  اعالم  طبق 
شهرهای قرمز به معنای بسیار پُرخطر 
سرعت  رکورد  و  رسیده  شهر  به ۷۷ 
موج چهارم را شکسته که در اوایل سال 
به دلیل عدم اجرای  را  ۱3۹۹ کشور 
قرنطینه با هزاران ابتال و مرگ روبرو کرد.
تعداد  همچنان  بهداشت  وزارت 
 ۱۷۹ را  پُرخطر  یا  نارنجی  شهرهای 
را  متوسط  خطر  با  شهرهای  و  شهر 
۱8۱ شهر و شهرهای کم خطر یا آبی  را 

۱۱ شهر اعالم کرده است.
بر اساس گزارش اپلیکیشن »ماسک« 
در دومین هفته موج ششم کرونا، آمار 
هزار  بیش ۱8  به  بستری های جدید 
قبل،  هفته ی  که  رسیده  روز  در  نفر 
حدود ۱۱ هزار نفر بود. بدین ترتیب، 
آمار بستری  های جدید در هفته کنونی 
»شتاب«  عدد  با  ۶4درصدی  رشد 

۷۱8۹ بوده است.
از  دوم  در هفته  این عدد »شتاب« 
ابتدای سال ۱3۹۹ تا کنون بی سابقه 
 ۱۷۶۰« دوم،  موج  در  چنانکه  بوده، 
پله   ۲۰۶3« سوم  موج  افزایش«،  پله 
پله   38۲۶« چهارم  موج  افزایش«، 
پله   ۱۵8« پنجم  موج  و  افزایش« 

افزایش« را نشان می داده است.
بدین ترتیب، شتاب موج ششم حتا از 

موج چهارم با مرگ  و میر روزانه ۷۰۰ 
نفر در روز نیز به مراتب بیشتر است.

درمان  معاون  توکلی  نادر  دکتر 
یک  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وبینار از افزایش شمار مراجعه کنندگان، 
بستری ها و فوتی های تهران در هفته 
گفت:  و  داد  خبر  بهمن  دوم  و  اول 
دلیل  به  دوم  هفته  در  »بستری ها 
اومیکرون افزایش ۱۰۰ درصدی داشته 

است.«
او اضافه کرد: همچنین تعداد فوتی 

نیز افزایش یافته است.
»بیشترین  توکلی،  نادر  گفته ی  به 
برای   ۱4۰۰ سال  در  بستری  تعداد 
روز ۱۶ امرداد با رکورد یکهزار و 8۱۲ 
نفر بود که بعد آمار کاهشی شد، ولی 
هم اکنون این آمار افزایشی شده است.«

بر این مبنا، تعداد بستری ها از ابتدای 
بهمن که آمار ۱۷4 بستری بود به آمار 
که  یافته  افزایش  بیمار  بستری ۵8۶ 
بستری  درصدی   ۲3۶ افزایشی  آمار 
را نشان می دهد.وی با اشاره به مثبت 
بودن 4۰ درصد PCR افراد در هفته 
دوم بهمن عنوان کرد: »همچنین از هر 
یکصد بیمار بستری ۲۰درصد بیماران 

زیر ۱۰سال سن دارند.«
۵۰درصد  توکلی،  گفته های  طبق 
 ۵۰ باالی  افراد  به  مربوط  بستری ها 
سال است، همچنین ۹۰درصد فوتی ها 
نیز در سنین باالی ۵۰ سال بوده که 
شامل سنین ۶۰ تا ۷۰ سال در بخش 

بستری ها هستند.
افزایش  باالی موج ششم در  شتاب 
بستری، جدی ترین زنگ خطر است. 
وزارت  و  کرونا  با  مقابله  ستاد  ولی 
کشور تأکید دارند هیچگونه تعطیلی 

یا مقررات قرنطینه اعمال نشود. اکنون 
بستری  از  متعددی  گزارش های  اما 
و  بیمارستان ها  در  زیادی  افراد  شدن 
زنگ خطر تکمیل ظرفیت تخت های 

بیمارستانی به صدا درآمده است.
امروز بهرام عین اللهی وزیر بهداشت 
اشاره ای  هیچ  خود  سخنان  در  نیز 
هفته ای   ۲ قرنطینه ی  موضوع  به 
کرونا  ستاد  علمی  کمیته  پیشنهادی 
نیازمند  این سویه  تنها گفت  و  نکرد 
از  که  است  واکسن  سوم  دوز  تزریق 

شدت بیماری می کاهد.
در  دوباره  همچنین  بهداشت  وزیر 
به  مرگ«  »قاضی  دولت  از  ستایش 
و  پرداخت  واکسیناسیون  آمار  ارائه 
گفت: »در طول پنج ماه گذشته ۱34 
کشور  در  کرونا  واکسن  دوز  میلیون 
تزریق شده است.«این در حالیست که 
دوز سوم واکسن های کرونا هنوز به ۲۰ 
میلیون نفر نرسیده و واکسیناسیون با 
واکسن هایی غیر از واکسن های اصلی 
به  نسبت  جدی  نگرانی های  کرونا 
ابتالی بیشتر مردم به وجود آورده است.

دولتی،  ادارات  بین،  این  در 
بانک ها،  خصوصی،  شرکت های 
و  آموزش حضوری،  مراسم،  و  تجمع 
فعالیت مشاغل غیرضروری، همچنان 
تکرار  نیست  مشخص  و  دارد  ادامه 
سیاست های عدم قرنطینه و برگزاری 
مراسم  مذهبی و حکومتی از جمله دهه 
»فجر« تا چه میزان بر شدت ابتالها و 
مرگ ومیرها اضافه کند و رکورد کنونی 
را نیز بشکند. چنانکه پیش بینی های 
ابتالی  درباره  بهداشت  کارشناسان 
روزانه ۱۰۰ هزار نفر و مرگ ومیرهای 

سه رقمی در روز هشدار می دهند.

کالغ در آسمان های تهران

چرخاندن اراذل و اوباش در شهر تهران

با پیش بینی ابتالی روزانه 1۰۰ هزار نفر، بخش های مراقبت های ویژه 
کرونایی بازگشایی شدند



کمیسیون ملی یونسکو شاخۀ ایران 
نیز که نیابت ریاست آن را »ذبیح اهلل 
صفا« استاد ممتاز و معروف دانشگاه 
تهران بر عهده داشت، کتاب دو جلدی 
مهمی دربارۀ ایران انتشار داد که یکی 
از منابع و مآخذ معتبر وقایع تاریخی، 
ادبی، سیاسی و اجتماعی ایران به شمار 
می رود. این نشریۀ معتبر که در سال 
نام  و  یافت  انتشار  شمسی   ۱343
دربارۀ  نهاده شد،  آن  بر  »ایرانشهر« 
بلوای پانزدهم خرداد چنین گزارش 

داده است:
»از ۱۱ تا ۱۵ خرداد 4۲ به مناسبت 
تظاهراتی  محرم،  ماه  عزاداری  ایام 
در مشهد، قم، شیراز، تبریز و تهران 
داشت.  سیاسی  جنبۀ  که  داد  روی 
پاسبانی  قتل  با  که  اغتشاشات  این 
سرانجام  بود،  شده  آغاز  مشهد  در 
رفته  رفته   و  تهران سرایت کرده  به 
شدت گرفت به طوری که در پانزدهم 
خرداد، در تهران به آتش زدن بعضی 
از مؤسسات و اتومبیل ها و قتل و جرح 
و کشتار جمعی از مردم بی گناه منجر 
گردید و عده ای که به عنوان عزاداری 
پیراهن سیاه بر تن داشتند، دست به 
تظاهرات دامنه داری زده و شروع به 
دادن شعارهایی بر ضد دولت کردند. 
چون کار فتنه باال گرفت، دولت با قوه 
قهریه نایرۀ عصیان را فرو نشاند و در 
شهرهای تهران و شیراز موقتاً حکومت 

نظامی اعالم کرد.
از روز ۱۶ خرداد، قوای دولتی مسلط 
بر اوضاع شدند و افراد دستگیرشده، 
به دادگاه های نظامی تحویل گردیدند 
و دو تن از آنها نیز محکوم به اعدام 
شدند. بنا به آمار رسمی دولتی، نتیجۀ 
این حوادث هشتاد و شش تن کشته 
و یکصد و نود و سه تن مجروح بوده 

است.
طبق اظهارنظر سازمان های انتظامی 
کشور، این تظاهرات به تحریک عده ای 
از مخالفین دولت برای جلوگیری از 
پیشرفت  راه  در  اخالل  و  اصالحات 

مملکت بوده است.«

اقدامات و سازماندهی بعد 
از شکست

ز  ا پس  خمینی  روح اهلل  حاج 
دستگیری و انتقال به تهران، مدتی 
در محل های مختلف ازجمله منازلی 
در داودیه و قیطریه، با وضعی بسیار 
محترمانه زیر نظر قرار داشت. عده ای 
از سرکردگان شورش تهران دستگیر 
شده و مورد محاکمه قرار گرفتند. دو 
نفر از آنها به نام طیب حاج رضایی که 
برادرش  و  بود  میدان داران  سرکردۀ 
شدند  اعدام  رضایی  اسماعیل  حاج 
به  نیز  تعدادی  و   )۱34۲ )آبان ماه 
حبس های مختلف محکومیت یافتند.
در هفدهم اسفندماه ۱34۲ اسداهلل 
علم نخست وزیر استعفا داد و حسنعلی 
منصور، فرمان نخست وزیری گرفت. 
نخست وزیر  اولیۀ  اقدام های  از  یکی 
روابط  ترمیم  راه  در  جدید، کوشش 
شاه و دولت با روحانیون و دلجویی 

از خمینی بود. 
حسنعلی منصور به جواد صدر وزیر 
کشور خود دستور داد که با خمینی 
احترامات  با  بکوشد  و  کند  مالقات 
سیاست  در  که  بخواهد  او  از  خاص 
ارادت  مراتب  و  نکند  دخالت  کشور 
خاص نخست وزیر را به او ابالغ کند 
که او هم طی دو جلسه دیدار با وی، 
چنین کرد و بالفاصله خمینی را با 
احترام به قم بازگرداندند )شرح این 
جواد  خاطرات  کتاب  در  مالقات ها 
آمده است.(. درست  به تفصیل  صدر 
یک روز پس از ورود به قم، خمینی 
بود  داده  وزیر کشور  به  که  را  قولی 
زیر پا گذاشت و عدم تفاهم خویش 
را با دولت مورد تأکید مجدد قرار داد.
تی  تبلیغا ه  ستگا د  ، ن ما همز
علیه  را  خود  حمالت  عبدالناصر 
تشدید  شاه  شخص  و  ایران  دولت 
تند و کوبنده  با سخنرانی های  کرد. 
شاه  علیه  خمینی  تحریک کنندۀ  و 
سرانجام  آنها،  اصالحات  و  دولت  و 
روز ۱3  در  امنیت  سازمان  مأموران 
او  )۱۹۶4میالدی(   ۱343 ماه  آبان 

تهران  به  کرده،  دستگیر  قم  در  را 
با  را  نیز وی  آنجا  از  و  دادند  انتقال 
هواپیما به اتهام تحریکات علیه منافع 
ملت و امنیت و استقالل و تمامیت 
ارضی کشور، به ترکیه تبعید کردند. 
مصطفی  سال  همان  ۱3دی ماه  روز 
پسر بزرگ خمینی هم دستگیر و به 
ترکیه نزد پدر خود تبعید شد. خمینی 
به اتفاق پسرش مصطفی، پس از یک 
سال توقف در شهر »بورسا« در ترکیه، 
به عراق اعزام می شود و پس از دیداری 
از کربال، به نجف می رود و مقیم آن 

شهر مذهبی می شود.
پس از شکست  شورش پانزدهم 
سازمان های  بر  عالوه   ،4۲ خرداد 
موجود مخالف دولت و رژیم، تعدادی 
زیرزمینی  و  سازمان و گروه مخفی 
جدید نیز شکل گرفت که برخی از 
آنها صرفاً مذهبی و مستقیماً وابسته 
به خمینی بودند که زیر نظر خود او 
یا شاگردان و پیروان و مریدان مورد 
اطمینان او اداره می شدند و توسعه 

می یافتند.
بودند  سازمان هایی  دیگر  بعضی   
پایه ریزی  شاه  مخالفان  توسط  که 
زیرزمینی  فعالیت های  به  و  شدند 
روی آوردند. مجموع این سازما ن ها 
و گروه ها که تعدادشان به حدود ۲۰ 
گروه می رسید، به جز گروه هایی مانند 
جبهه ملی به رهبری کریم سنجابی 
مهدی  به رهبری  آزادی  نهضت  و 
بازرگان و حزب ملت ایران به  رهبری 
داریوش فروهر که خود را از پیروان 
محمد مصدق معرفی می کردند، بقیه 
اغلب افکار یا روش های مارکسیستی 

داشتند. 
اردوگاه  به  وابسته  را  برخی خود 
مسکو می دانستند و بعضی نیز پیرو 
افکار مائو تسه تونگ و انقالب از راه 
شوراندن دهقانان بودند. در این میان 
گروه های گوناگون مذهبیـ  سیاسی 
آمدند.  پدید  یا  داشتند  وجود  نیز 
برخی مانند حزب ملل اسالمی که 
ظاهراً فکرش از سال ۱34۰ به وجود 
آمده بود، پس از خرداد 4۲ تأسیس 
رهبری شرعی  به  را  و خمینی  شد 

حزب برگزیدند.
 این حزب عالوه بر اجرای احکام 
و  اتحاد  مبلّغ  و  طرفدار  اسالمی، 
بود.  نیز  اسالمی  ملل  همبستگی 
کاظم  به نام  شخصی  آن  بنیانگذار 
بجنوردی و معتقد به مبارزۀ مسلحانه 
بود. او فعالیت و عضوگیری مؤثر خود 
را از سال ۱344 آغاز کرد، اما کادر 
رهبری و تقریباً تمام اعضای آن که 
بودند،  ۵۵نفر  حدود  زمان  آن  در 
امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  توسط 
دستگیر شدند و حزب متالشی شد.
مهمترین سازمان مذهبی طرفدار 
خمینی که حتی در دوران اتحاد با 
سایر گروه های سیاسی و چریکی و 
پنهانکاری  ماهیت  نیز  مارکسیستی 
خود را حفظ کرد، هیأت های مؤتلفه 
فدائیان  بقایای  با  که  بود  اسالمی 
ارگانیک  اسالم هم تماس نزدیک و 
داشت. هیأت های مؤتلفه نزدیکترین، 
صمیمانه  ترین و منضبط ترین روابط 
را با شخص خمینی داشت و افرادی 
اسداهلل  عراقی،  مهدی  حاج  مانند 
رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  الجوردی، 
و  اندرزگو  علی  فارسی،  جالل الدین 
صادق خلخالی در آن عضویت مؤثر 
گروه  همین  جوان  )اعضای  داشتند 
بودند که برنامۀ قتل حسنعلی منصور 
را طراحی و در اول بهمن ماه ۱343 
در برابر مجلس شورای ملی به مورد 

اجرا گذاشتند(.
اکثر مجموعۀ سازمان های اسالمی 
پیرو خمینی و گروه های چپ و راست 
متعدد که به شدت از شاه تنفر داشتند 
و در پی سرنگونی او و رژیمش بودند، 
پس از شکست ۱۵ خرداد 4۲ به این 
نتیجه رسیدند که با اقدامات سیاسی 
و تظاهرات مذهبی معمولی نمی توانند 
رژیم را سرنگون کنند. سرانجام بعضی 
این  به  خود  ارزیابی های  در  گروه ها 
نتیجه نائل شدند که تنها راه رسیدن 
انقالب  یک  سازماندهی  مقصود،  به 
فراگیر است و پیروی از دو اصل مهم 

مارکسیستی، یعنی سازماندهی مخفی 
و مبارزۀ مسلحانه را در سرلوحۀ کار 

خود قرار دادند.

در راه انقالب
نهضت  مانند  سازمان هایی  حتی 
بازرگان  مهدی  رهبری  به  آزادی 
طبق  رضاشاه  )که  سحابی  یداهلل  و 
برنامۀ اعزام محصل به خارج  آنها را 
به اروپا فرستاد که تحصیالت عالیه 
کنند و برایشان دانشگاه ساخت که 
کرسی استادی آن را اشغال کنند(، 
برخالف نصایح محمد مصدق به آنها 
که از آخوند جماعت باید برحذر بود 
چون از پشت خنجر می زنند و حفظ 
قانون اساسی از واجبات است، چنین 
تصمیم گرفتند که با پذیرفتن رهبری 
مسلحانه  مبارزۀ  یارانش،  و  خمینی 
بیاموزند  را  مخفی  سازماندهی  و 
قدرت  و  انقالب  با  را  شاه  رژیم  و 
همین  به  سازند.  سرنگون  اسلحه 
مانند سایر گروه های  نیز  آنها  سبب 
اندیشیدن  بدون  انقالبی،  و  چریکی 
آیندۀ ملت و کشور،  و  به سرنوشت 
برآمدند.  خارجی  تماس های  پی  در 
حکومت  با  خمینی  همانند  ابتدا 
دستگاه های  و  لناصر  عبدا جمال 
و  کردند  برقرار  تماس  او  اطالعاتی 
و  چریکی  تعلیمات  آموزش  برای 
انقالبی، از مصر سردرآوردند. افرادی 
چون مصطفی چمران، ابراهیم یزدی، 
توسلی  محمد  و  قطب زاده  صادق 
کسب  برای  دیگر  نفر  چندهزار  و 
تدارکات  با  رژیم،  براندازی  تعلیمات 
از راه آلمان به  و توافق های قبلی و 

مصر رفتند
آنها سپس از اردوگاه های تروریستی 
فلسطینی سر درآوردند و به خدمت 
یاسرعرفات  اطالعاتی  دستگاه های 
رهبر وقت PLO، معمر قذافی رهبر 
وقت  رهبر  اسد  حافظ  لیبی،  وقت 
وقت  رهبر  کاسترو  فیدل  و  سوریه 
برخی کشورهای کمونیستی  و  کوبا 
ببینند،  تعلیمات  تا  درآمدند  دیگر 
کنند،  تربیت  بگیرند، چریک  کمک 
برای  و  بیاموزند  انقالبی  سازماندهی 
سرنگونی محمدرضاشاه پهلوی و رژیم 
سلطنتی، طبق وعده ای که عبدالناصر 
داده بود و خمینی آن را آغاز کرد، 
سازمان  شوند.  آماده  جهت  هر  از 
طرز  همین  زادۀ  خلق،  مجاهدین 
تفکر سران نهضت آزادی بود که ابتدا 
خود را ملی و پیرو مصدق می نامیدند 
و بعدها نام جعلی ملی ـ مذهبی را 

برای خود برگزیدند.
امید که  این  به  این گروه ها  تمام 
با  و  خود  مذهبی  نفوذ  با  خمینی 
خواهد  سرنگون  را  شاه  آنها  کمک 
ساخت و در قم اقامت خواهد گزید 
اخالقی  راهنمایی های  و  ارشاد  به  و 
بسنده خواهد کرد و آنها خواهند بود 
که قدرت سیاسی را قبضه و کشور را 
اداره خواهند کرد، رهبری بالمنازع و 
بدون قید و شرط او را پذیرفتند و کلیه 
نیروهای خود را در اختیار وی قرار 
دادند. غافل از آن که خمینی نه تنها از 
همه آنها سیاست بازتر و مکارتر است، 
بلکه با مدیریت و حیله گری استثنایی، 
حتی سیاستمداران و رهبران جهان را 

نیز فریب خواهد داد.
خاص،   زیرکی  و  مهارت  با  او   
طرح موهومی به نام حکومت والیت 
از  پس  بود،  ریخته  قبال  را  فقیه 
و  داخلی  سازماندهی  از  اطمینان 
سازمان  از  کمک ها  انواع  دریافت 
و    )PLO( فلسطین  آزادی بخش 
دولت های حافظ اسد، معمر قذافی و 
کوبا و حامیان آنها، آخرین ضربه را 
به شاه وارد ساخت و به گفتۀ  بعضی 
از منابع خارجی با صدور فتوایی او را 
 Hammond( از سلطنت خلع کرد
Atlas   ۱۹۹۹، صفحه ۱۶۷(. این 
امر باعث انتشار مقاله معروف رشیدی 
مطلق و آغاز تظاهرات انقالبی از یک 
سو و تحت فشار قرار گرفتن خمینی 
از جانب دولت عراق به دستور صدام 
حسین و جلوگیری از ورود او به کویت 

از سوی دیگر شد.
»دنباله دارد«
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جنون و 
تماشا؛ نکبت 
انقالب، گناه 

پدران
 و تاوان 
افراد مسلح گروه های سیاسی در بهمن 1357فرزندان

پشت پردۀ انقالب اسالمی )5(
نوشته: ایرج آرین پور )نوامبر ۲۰1۲-مارس ۲۰13-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 1357 کابینۀ نظامی به ریاست ارتشبد 
غالمرضا ازهاری روی کار آمد و همزمان، محمدرضا شاه در پیامی اعالم داشت که صدای انقالب مردم را شنیده است.
امروز، همچنان این سؤال مطرح است که چه عواملی در »پیروزی انقالب« و سقوط رژیم پادشاهی تأثیر اساسی 
داشت. مقالۀ تحقیقی ایرج آرین پور که در شمارۀ اخیر فصلنامۀ »ره آورد« انتشار یافته است به طور فشرده به 

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

کیفر  نسلی  هر  گر  =ا
ا  ر ش  د خو ت  ها شتبا ا
آیندگان  به  آسیب  بدون 
احتمال  به  می پرداخت، 
قریب به یقین، اینهمه خشم 
انقالب  از  سرخوردگی  و 
را   1357 بهمن  نکبت بار 
از پس  برآمده  در نسل های 
نمی بودیم.  واقعه، شاهد  آن 
انقالب زده  فرزندان  خشم 
نسبت به پدران انقالبی شان 
ریشه در تاوانی بی وجه دارد 
خطای  برای  فرزندان  که 
می پردازند. خود  پدران 

انقالب  بنیادین  =تفاوت 
انقالب  آنچه  با  مشروطه 
در  اسالمی خوانده می شود 
دو  آن  نتایج  میان  تفاوت 
از انقالب  انقالب است. پس 
ملت  عاید  آنچه  مشروطه 
بود  بهتر  حکومتی  شد، 
ایران  مدتی،  کوتاه  در  که 
نوین را از خاکستر فالکت و 
برآورد.  قاجار  ایام  پریشانی 
گامی  مشروطه،  نقالب  ا
جایگاه  میان  سفر  در  بلند 
برای  و »شهروند«  »رعیت« 
به  و  بود  ایران  باشندگان 
همین سبب، حتی ناآگاه تریِن 
هوس  هیچگاه  مردم،  ما 
از  پیش  ایام  به  بازگشت 
مشروطه را نداشته و ندارند.

یوسف مصدقی- گذر تقویم هر سال 
که به بهمن ماه می افتد، ذکر مصیبت 
آنچه در بهمن ۱3۵۷ دامنگیر میهن 
ما شد، در ذهن و زبان ایرانیان دردمند 
شدت می گیرد و داغ فاجعه ای که وطن 
ما را به مرز فنا رسانده، در جان این 
دردمندان تازه می شود. در این گذرِ سال 
به سال، همزمان با اینکه به حکم زمان، 
از تعداد انقالبیون آن ایام کاسته می شود 
از  پس  رسیده   عرصه  به  نسل های  و 
انقالب پا به میانسالی می گذارند، قضاوت 
عموم جامعه نسبت به بانیان آن انقالب 
نکبت بار تندتر شده و خشم نسل های 
پس از انقالب نسبت به سالخوردگان، 
فاجعه  آن  در  که  امواتی  و  واماندگان 

مشارکت کرده  بودند، بیشتر می شود.
بهره مند  اوباش  و  مزدوران  از  فارغ 
مبنای  بر  که  اسالمی  جمهوری  از 
منفعتی که از استمرار حکومت اسالمی 
می برند هواخواه انقالب ۵۷ هستند و 
هرگونه انتقاد و نارضایتی را با خشونت 
واکنش  می دهند،  پاسخ  هتاکی  و 
باقیمانده انقالبیان فرتوت و جامانده از 
قطار انقالب، در مقابل خشم و انتقاد 
نسل های سوخته پس انقالب، یکسان 
نیست. واکنش این جماعت نسبت به 
انتقاد نسل های پس از خودشان، بسته به 
میزان واقع بینی و تََنبُّهی که فرد فردشان 
نسبت به نتایج فجیع انقالب کذایی پیدا 

کرده اند، متفاوت است.
بسیاری از انقالبیون سابق، پشیمان 
و  انتقادها  انقالب،  نتایج  از  افسرده  و 
درشتگویی های نسل های ناراضِی الحق 
را می شنوند و دم بر نمی آورند. برخی 
دیگر از آنها، همنوا با ناراضیان، خشمگین 
و شرمنده، به انقالب و جمهوری اسالمِی 
مولودش، دشنام می دهند. دسته سومی 
هستند  کذایی  انقالبیون  این  از  هم 
از  ناشی  فجایع  به  علم  با  حتی  که 
انقالب بهمن ۵۷، همچنان در تأیید آن 
خودکشِی جمعی داد سخن می دهند و 
برخالف عقل سلیم به ستایش آن فاجعه 
می پردازند. ایندسته آخر، نه تنها به دلیل 
مشارکت شان در انقالب بلکه بیش از آن 
به خاطر مقاومت هولناکشان در برابر 

»فهمیدن«، شایسته شماتت هستند.
آنچه البته موجب شده که نسل های 

ناراضی پس از ۱3۵۷ در نقد انقالبیون 
آن سال موضعی برحق داشته باشند، 
آسیب های ماندگاری است که در نتیجه 
آن  انقالبی  نسل  اعمال  و  تصمیمات 
دوران، به آیندگاِن ُملک و ملت ایران 

وارد شده و تا هنوز ادامه دارد.
شاید تلخ ترین قاعده حاکم بر تحوالت 
اجتماعی، بی تناسبِی میزان هزینه هایی 
است که گاهی در نتیجه عمل و انتخاب 
یک نسل از باشندگان یک جامعه به 
نسل های آینده آن کشور وارد می شود. 
اگر هر نسلی کیفر اشتباهات خودش را 
بدون آسیب به آیندگان می پرداخت، به 
احتمال قریب به یقین، اینهمه خشم و 
انقالب نکبت بار بهمن  از  سرخوردگی 
۱3۵۷ را در نسل های برآمده از پس آن 
واقعه، شاهد نمی بودیم. خشم فرزندان 
انقالب زده نسبت به پدران انقالبی شان 
ریشه در تاوانی بی وجه دارد که فرزندان 

برای خطای پدران خود می پردازند.
در فرهنگ ما، قدرت، رابطه ای نزدیک 
با پدرساالری دارد. در بررسی بسیاری 
از اسطوره های ایرانی، معموال با پدرانی 
روبرو می شویم که آگاهانه یا ناخودآگاه 
می کوشند  خود  فرزندان  نابودی  به 
سوگ  در  فاجعه،  رخداِد  از  پس  و 
جدا  می کنند.  مویه  فناشده،  فرزنداِن 
از  مملو  نیز  ما  تاریخ  اسطوره ها،  از 
شاهزادگانی  و  فرزندُکش  پادشاهانی 

کورشده به فرمان شاه باباست.
تا  یعنی  تا همین ۱۵۰ سال پیش، 
اواخر دوران سلطنت قجر، هر والیتی از 
ممالک محروسه، شاهد حضور چندتایی 
شازده نابینا بود که بزرگترهاشان به بهانه 
آرامش ُملک و صالح رعیت، لطف کرده 
بودند و بجای بریدن سرشان، یا میل داغ 
به چشمان آنها کشیده بودند و یا حدقه 
جهان بین  دیدگان  از  را  آنها  چشمان 
تهی کرده بودند. بیشتر این شاهزادگان 
بداقبال، نه مرتکب خالفی شده بودند 
و نه هوای طغیان در سر داشتند. راه 
و رسم روزگار اما کاری به گناهکاری 
و بی گناهی آدمیان ندارد و بر مداری 

دیگر می گردد.
ساده اندیشی و نیاز به آرامش، همواره 
که  کشانده  پندار  این  به  را  بشر  نوع 
امور این جهان بایستی بر مدار انصاف 
هرچند  پندار  این  بچرخد.  تناسب  و 
آرامبخش است اما کمتر بهره از حقیقت 
طبیعت  که  است  این  واقعیت  دارد. 
که  دارد  را  نوامیس خودش  و  قوانین 
آنها  در  تناسب  نه  مواقع،  بسیاری  در 
دیده می شود و نه اصل علیت از عهده 
میان  درواقع،  می آید.  بر  آنها  توصیف 
عدالت  یا  می دانیم  تناسب  ما  آنچه 
مبنای  بر  روزگار  آنچه  با  می خوانیم 
بر  گذشتگان مان  تصمیمات  و  اعمال 

ما روا می دارد، فرسنگ ها فاصله است.
ارجمند  روشنفکر  مسکوب  شاهرخ 
زمانه ما، در پیشگفتار اندیشمندانه ای که 
بر ترجمه اش از سه تراژدی سوفوکلس 
)Sophocles( نوشته، همین نکته را 
به زیبایی جامه واژگان پوشانده است که: 
»…ما امروز وارث مرده ریگ پدرانمان 
هستیم و از خرمن غفلت آن خوابزدگان 
خوشه می چینیم. گناهی که از دل و 
دست نسلی سرچشمه می گیرد چون 
جویباری در نسل بعد روان می شود و 
علف های هرزه بالیا می رویاند. البته این 
عدالت نیست که نسلی عصاره زهرآگین 
عمل نسلی دیگر را بنوشد، عدالت نیست 
اما واقعیت است و ای بسا که َمَثل روزگار 

و گردش ایام َمَثل دیوان بلخ است.«*
به ماجرای انقالب که برگردیم، همین 
آنچه  میان  را  پریشانی  و  بی تناسبی 
پدران مرتکب شدند و تاوانی که فرزندان 
پرداخته اند، می یابیم. چون نیک بنگریم، 
برخالف مهمالت شرعی، معیار سنجش 
اعمال آدمیان، نیت آنها برای انجام آن 
اعمال نیست. آنچه مالک قضاوت است، 
سنجش نتایج آن اعمال است فارغ از 
خیرخواهی یا شرارتی که نیت عامل را 

شکل داده است.
انقالب  بنیادین  تفاوت  نمونه،  برای 
مشروطه با آنچه انقالب اسالمی خوانده 

دو  آن  نتایج  میان  تفاوت  در  می شود 
انقالب مشروطه  از  انقالب است. پس 
بهتر  حکومتی  شد،  ملت  عاید  آنچه 
بود که در کوتاه مدتی، ایران نوین را 
از خاکستر فالکت و پریشانی ایام قاجار 
برآورد. انقالب مشروطه، گامی بلند در 
سفر میان جایگاه »رعیت« و »شهروند« 
ایران بود و به همین  برای باشندگان 
سبب، حتی ناآگاه تریِن ما مردم، هیچگاه 
هوس بازگشت به ایام پیش از مشروطه 

را نداشته و ندارند.
از سوی دیگر، مشروطه خواهانی که 
در مقابل استبداد قاجاری قیام کردند، 
نیروهای پیشرو جامعه ای در حال پوست 
یا  مشروطه خواهان-  بودند.  انداختن 
به بیان بهتر رهبران فکری مشروطه- 
ایرانیانی دلسوز و تحصیلکرده بودند که 
هم فرهنگ غرب و مدرنیته را به خوبی 
می شناختند و هم شناسای فرهنگ 
خود بودند. این بزرگان هم دلسوز وطن 
بودند و هم واقف بر قرن ها عقب ماندگی 
میهن و هم میهنان خویش. به همین 
مراتب  به  مشروطه  رهبران  سیاق، 
پیشروتر و داناتر از گردانندگان دستگاه 

استبداد قاجاری بودند.
اینهمه اما در انقالب بهمن ۵۷، یکسره 
وارونه شد. فاجعه انقالب ۵۷، منجر به 
برآمدن طبقه ای از اراذل الناس،  اوباش 
و چپاولگرانی شد که به سرعت نهادهای 
شگفت آور  فسادی  به  را  کشور  اداره 
آلودند و آینده چند نسل را به تباهی 
و  مهمل  ادعاهای  برخالف  کشیدند. 
و  خودفریب  انقالبیوِن  برخی  بی وجه 
نه  دوران،  آن  انقالبیون  گناه  وامانده، 
در  نه  و  تحول خواهی آن جماعت  در 
آرمانگرایی آنها بود. گناه این انقالبیون 
پرواضح  بود.  آنها  جهل  در  بدعاقبت، 
هر  از  فارغ  جماعت،  این  که  است 
و  عقب مانده ترین  داشتند،  که  نیتی 
را  ایران  تاریخ  حکومت  تبهکارترین 
جایگزین سامانه ای کردند که با وجود 
کاستی هایش، حکومتی مدرن و آینده نگر 
بود. توانا  تکنوکرات های  از  بدنه ای  با 

مهشید  از  قول  نقل  با  را  سخن 
امیرشاهی به پایان می برم که در اوج 
جنون جمعِی منتهی به انقالب، نه همراه 
جاهالن شد و نه به تماشا بسنده کرد.

»در  رمان  پیشگفتار  در  امیرشاهی 
حضر« نوشته: »این عربده جویان از کجا 
آمده اند؟ به کجا می روند؟ از خاک این 
ُملک چه می خواهند؟ به سرنشینان این 

سرزمین چه می گویند؟
می گویند: انقالب!

گلوله ای  هر  از  انقالب  انقالب؟ 
کارگرتر است، از هر تیری هدف دوزتر، 
هر  از  انقالب  بُّراتر.  شمشیری  هر  از 
جنگی کثیف تر است، از هر حادثه ای 
فاجعه ای  هر  از  خودکامه آفرین تر، 
می ُکشد-  انقالب  کلمۀ  خونبارتر. 
میلیون ها به خاطرش مرده اند. انقالب 
جز خفقان ره آوردی ندارد- میلیون ها 
پی  در  که  آنها  کرده اند…  تجربه اش 
خواستند؟  را  انقالب  بودند،  آزادی 
آزادی  که  آنها  پذیرفتند؟  را  خمینی 
را می شناختند، به پیشواز دشمنانش 
بدبخت  راندند؟  را  مصلحان  رفتند؟ 
درمانده،  تاریخ  ناتوان،  تاریخ  تاریخ! 
تاریخ بیهوده، تاریخی که هرگز درسی 
نمی دهد، هرگز شاگردی ندارد و برای ابد 
در کنج کتابخانه ها خاک می خورد!«**
بر  حاکم  نکبت  سرراست،  و  ساده 
جهِل  از  آکنده  درون،  از  امروز،  ایران 
که  است  وامانده ای  انقالبیان  مرّکب 
بدون شناختن آزادی، آزادی ستیزترین 
نسل  چند  سرنوشت  بر  را  مرتجعان 
از مردم ایران حاکم کردند و تا هنوز، 
نتایج  بر  چشم بسته  که  سال هاست 
انقالبشان، روشنی آفتاب را از ما دلیل 

می طلبند!

تبای«  »افسانه های  سوفوکلس؛   *
انتشارات  شاهرخ؛  مسکوب،  ترجمه 

خوارزمی؛ چاپ چهارم ۱38۵؛ ص۲۱
**امیرشاهی، مهشید؛ »در حضر«؛ 

چاپ اول ۱۹8۷ میالدی؛ صص ۵-۶
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اصالح طلب  شعرای  از  ۱ـ 
ایران و خالق آثاری چون 
»رستاخیز« و »کفن سیاه«
همیشه  ـ  است  حیوانی  ۲ـ 

و مستمر
و  معروف  فوتبالیست  ـ   3

فقید ایران
4ـ او هم مقامی دارد مهم ـ 

دعای زیر لب
۵ ـ پشت نیست ـ پیروی و 

اقتدا ـ خداوند
۶ ـ حبوبات ـ میکده

ـ  است  کوهی  سلسله  ـ   ۷

دریایی است
8ـ  طالی قالبیـ  درگذشت
۹ـ  آیندهـ  از شهرهای ایران
و  خانه  ـ  خزندگان  از  ۱۰ـ 
کاشانه ـ از وسایل نجاری
۱۱ـ طرف راستـ  از حرفه ها

امر  در  پیشرو  بانوان  از  ۱ـ 
نوین  پرورش  و  آموزش 
از  یکی  مدیر  و  ایران 
بزرگترین مدارس تهران 

قبل از انقالب
ـ  است  شغلی  ـ  مکان  ۲ـ 
و  قدیمی  مارک های  از 
معروف جواهرات و لوازم 

آرایش
تآتر  هنر  پیشگامان  از  3ـ 

کشور ما
ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  4ـ 

فلزی است ـ با تربیت
۵ـ  از فلزاتـ  جدیدـ  اندک 

ـ از بازیهای ورق
۶ ـ بلوا ـ پرهیز کردن

۷ـ  امیدواریـ  صریحـ  پایه 
و اساس

8 ـ کمک ـ کامل کننده ـ 
درختی است

اشکال  از  ـ  منظره  ـ   ۹
هندسیـ  از شیرینی  های 

سنتی
۱۰ـ از آنطرف خوراکی است 
قومی  اقلیت های  از  ـ 

کشورما ـ انهدام
۱۱ـ  از نویسندگان معروف و 
معاصر فرانسه و نویسندۀ 

»سالم بر غم«
۱۲ـ رودخانه ای در ایران ـ 
از نزوالت آسمانیـ  اثری 

از ژان ژاک روسو
هم  ـ  به فرد  منحصر  ۱3ـ 
ایزد محافظ عهد و پیمان 
است و هم فرشته فروغ و 

روشنایی ـ مانع
۱4ـ  از آثار تاریخی اصفهان 

ـ خداوند
از  ـ  خالی  ـ  کمیاب  ۱۵ـ 

خوراکهای سنتی

مترجم  و  پژوهشگر  نویسنده،  ۱ـ 
ـ  ایران  معاصر  برجسته  و  عالیقدر 

فلزی است
۲ـ داللـ  از شعرای معروف و رمانتیک 

فرانسه
3ـ پایتخت کشوری استـ  بیانگر افکار 

گروههای سیاسی
4 ـ خاندان و ایل ـ آتش ـ پایتخت 

کشوری است
۵ ـ جلوگیری ـ مأیوس ـ فالتی در عربستان

۶ـ  تمیز کردن مجاری آبـ  از میوه ها 
ـ برتر از گوهر

۷ ـ واحد اندازه گیری وزن ـ مسؤول 
توزیع آب محل

8ـ  از رؤسای جمهوری پیشین آمریکاـ  
از مکانهای معروف اسکی در سویس

۹ ـ دادگاه ـ از وسایل نقلیه آبی
۱۰ ـ جوانمردتر ـ حرف تعجب

۱۱ـ پیمانی است ـ عصاره ـ کار بی 
دستمزد

۱۲ـ از آثار داستایفسکی
۱3ـ از سرگرمی های جشن های بزرگ 
آورندۀ  و  ایرانی  نقاش  ـ  و عمومی 

کیشی نوین ـ مدخل
۱4ـ  از وسایل موسیقیـ  امانت دارـ  زبان

۱۵ـ  ویولونیست بزرگ و فقید معاصر 
انگلیسـ  پَست

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ـ از تنیس بازان قدیمی 
با  یران  ا معروف  و 

شهرتی جهانی
۲ـ اضافی ـ کامل

3ـ داورـ  از چلوکبابی های 
معروف تهران

4ـ متن دعا هنگام دیدار 
از اماکن متبرکه

۵ـ  بخشی از علم شیمی 
ـ الت

۶ ـ بخشنده و دست و 
دلباز ـ پول خارجی

۷ـ  از شعرا و ترانه سرایان 
برجسته  و  قدیمی 

ایران
از  ـ  است  خلیجی  ـ   8
آنطرف ضمیری است

نخست وزیران  از  ـ   ۹
پیشین ایران

از  یکی  به  معتاد  ـ   ۱۰
آفات اجتماعی ـ بلی

کوشش  و  مشقت  ۱۱ـ 
ـ نغمه

پادشاه  »بطلمیوس«  وصیت  طبق 
مصر، قرار شد پس از مرگش پسر و 
دخترش کلئوپاترا، به طور مشترک در 
مصر سلطنت کنند. )3۰ تا ۵۱ سال 
قبل از میالد( اما کلئوپاترا و برادرش 
که شوهرش نیز محسوب می شد )طبق 
برادران  و  خواهران  زمان  آن  رسم 
پادشاه با یکدیگر ازدواج می کردند که 
سلطنت در میان خانواده باقی بماند( بر 
سر تاج و تخت و حکمرانی با یکدیگر 
می جنگیدند، تا اینکه درباریان ولیعهد 
را عزل و کلئوپاترا را نیز از مصر اخراج 

کردند.
خراج  و  باج  ارسال  ترتیب  بدین   
از مصر به روم )که در آن زمان مصر 
در  بود( قطع شد.  روم  تحت سیطرۀ 
سال 48 قبل از میالد جولیوس سزار 
سردار بزرگ روم به دستور سنای روم 
به مصر لشکر کشید و سپاهیان مصر 

را در اسکندریه مغلوب کرد.
در آن جا کلئوپاترا نقشه ای کشید 
تا بتواند به قلب سزار نفوذ کند و وی 
دستور داد او را درون یک فرش بزرگ 
و باشکوه شرقی پیچیدند و به نزد سزار 
بردند و این هدیه که کلئوپاترای ۲۲ 
روی  تأثیر شگرفی  بود.  آن  در  ساله 
سزار گذاشت به طوری که او را تحت 
حمایت خود گرفت و پس از شکست 
او،  کشتن  و  کلئوپاترا  برادر  دادن 
هفتم  کلئوپاترای  نام  به  را  کلئوپاترا 

به سلطنت نشاند. 
میالد  از  قبل   4۷ سال  تابستان 
کوچکترش  برادر  با  کلئوپاترا  مسیح 
ازدواج کرد که البته این ازدواج جنبه 

تشریفاتی داشت.
 کلئوپاترا و سزار عاشق و معشوق 
برای سزار پسری  او  و  بودند  یکدیگر 
به نام سزاریون به دنیا آورد. سال 4۵ 
قبل از میالد کلئوپاترا اسکندریه را به 
قصد روم ترک کرد و در قصر سزار با 
بعد  سال  چند  اما  ماند،  باقی  احترام 
روم  بزرگ  سردار  آنتونی«  »مارک 
مأموریت یافت به مصر لشکرکشی کند 
چرا که مصر در پرداخت باج و خراج 

تأخیر می کرد.

در این اثناء سزار کشته شد. کلئوپاترا 
که تا آن زمان سکوت کرده بود پس 
از پیروزی مارک آنتونی تصمیم گرفت 
او را به سمت خود جلب کند و تحت 

حمایت خود درآورد. 
پس از مدتی آن دو به یکدیگر بسیار 
عالقمند شدند و اتحاد مارک آنتونی و 
کلئوپاترا حکومت روم را بیش از پیش 

خشمگین کرد.
و  سیاستمداران  و  سنا  مجلس 
شهروندان رومی به کلئوپاترا همچون 
هر  از  که  می نگریستند  ساحره ای 
جنایت و خباثتی روی گردان نیست و 
سرانجام »اوکتاویوس« سردار قدرتمند 
رومی برای نبرد با دوست و همکارش 
»مارک آنتونی« که به عقیده او به روم 
خیانت کرده بود راهی مصر شد و در 

ساحل یونان با وی به نبرد پرداخت.
جنگ  این  در  آنتونی«  »مارک   
شد  مجبور  کلئوپاترا  و  شد  کشته 
کند.  عقب نشینی  نبرد  صحنۀ  ز  ا
مصر  »اوکتاویوس«  بعد  سال  یک 
اعالم کرد  استان های روم  از  را یکی 
بود  میالد مسیح  از  قبل  و سال 3۰ 
اسکندریه  وارد  پیروزمندانه  او  که 
اسارت درآورد.  به  را  و کلئوپاترا  شد 
کلئوپاترا با وجود تالشی که کرد هرگز 
نتوانست به قلب »اوکتاویوس« نفوذ 
کند و چون دوست نداشت همچون 
اسیر زندگی کند با سم یک مار افعی 

خودکشی کرد.

وقتی که ورزش زیانبار می شود...کلئوپاترا و سرانجام او دکتر ابراهیم محجوبی- از عنوان باال 
تعجب نکنید و آن را به حساب شوخی 
نگذارید.  نوشته ای طنزآمیز  یا مدخل 
بحث مان، بحثی جّدی و علمی است. 
اینکه ورزش برای تندرستی جسم و روان 
انسان ها مفید است، مورد جدل نیست. 
اّما، ورزش می تواند زیان بخش هم باشد 

و این در واقع روی دیگر سّکه است.
به  ورزش  زیان های  از  وقتی سخن 
میان می آید، دو گروه از ورزشکاران مورد 
نظر هستند: یکی، آنهایی که حرفه ای 
بسیاری  در  و  می کنند  کار  رقابتی  و 
تجارت  ماشین  در  مهره ای  به  موارد 
می شوند،  تبدیل  ورزش  پولسازی  و 
دیگری، افرادی که به »سالمتی جویان 
بنیادگرا« )Health Nut( معروفند و 
در واقع به خاطر دست یافتن به عمر 
عمر  نادرست،  روش های  با  طوالنی، 
خویش را کوتاه می کنند! گروه نخست را 
غالباً در استادیوم ها و بر صفحۀ تلویزیون 
می بینیم و دستۀ دوم را هر روز می توان 
و چمنزارها دید که عرق  پارک ها  در 
ریزان و له له زنان از کنارمان می گذرند.

تلویزیونی،  ورزشی  گزارش های  در 
گاهی ورزشکارانی را می توان دید که چنان 
می دوند و یا می پرند که گویی حیوانی 
دّرنده و خطرناک در پی شان روان است!
اما، چون نیک نظر کنیم، در می یابیم 
که این حیوان درنده، کسی جز مربّی و 
یا بلندپروازی های خود ورزشکار و غالباً 
ترکیبی از هر دو آنها نیست. این گونه 
ورزشکاران، ممکن است به مقام قهرمانی 
و شهرت جهانی برسند، اما از این نکته 
در  بدنی شان،  فعالیت  نوع  که  غافلند 
اساس چندان سالم نیست. در حقیقت، 
اینان بدن سازی نمی کنند بلکه به جسم 

خود تجاوز می کنند.
در ارتباط با عوارض ورزش، بایستی 
تفکیک کرد:  از هم  را  نوع عارضه  دو 
یکی، سوانح ورزشی و دیگری، ضایعات 
و بیماری های ناشی از آن. عوارض نوع 
نشده  پیش بینی  و  حاّد  طور  به  اّول، 
در  معروف  قول  به  و  می شوند  ایجاد 
شمار »ریسک« کار به حساب می آیند. 
اما، عوارض نوع دّوم، به صورت تدریجی 
البته  که  می آیند  پدید  پیشرونده  و 

زیان بخشند و کوتاه کنندۀ عمر.
چند مثال مشخص

در جریان فعالیت های ورزشی سنگین 

دستگاه  چیز  هر  از  بیش  افراطی،  و 
ماهیچه ها،  از  متشکل  بدن  حرکتی 
آسیب  استخوان ها  و  مفاصل  وترها، 
می بینند. این گونه آسیب ها، با ضایعاتی 
قابل مقایسه اند که از کارهای سنگین 
بدنی در طول زندگی به وجود می آیند. 
زانوی فوتبالیست ها، مثال بارزی در این 
زمینه است.من، یکی دو بار زانوی این 
ورزشکاران را در اطاق عمل دیده ام که 
به یک ویرانه بیشتر شبیه است تا مفصلی 
که قرار است پیکر انسان را حمل کند!

ناگهانی فشار خون و نقش  سقوط 
بر زمین شدن ورزشکار همچون تخته 
پاره ای و در نهایت سنکوپ، از عوارض 
این  هستند.  افراطی  ورزش  دیگر 
پارو  و  وزنه برداران  میان  در  عارضه ها، 

زنان حرفه ای، بسیار شایع اند.
اّما، شناخته شده ترین و خطرناک ترین 
که  است  قلبی  ایست  همان  عوارض، 
را  مشهور  ورزشکار  چندین  تاکنون 
اینجا، پزشکان  قربانی کرده است. در 
سخن  ورزشکار«  »قلب  اصطالح  از 
بزرگ  از  است  عبارت  که  می گویند 
شدن غیر عادی ماهیچۀ قلب در نتیجۀ 
فعالیت های شدید و مستمّر بدنی. در 
این عارضه، نوعی عدم تناسب میان تودۀ 
ماهیچۀ قلب و میزان گردش خون آن 
به وجود می آید که می تواند در مواردی 
به انفارکتوس و در نتیجه ایست قلبی 
منجر شود. این ناراحتی چنان حاّد و 
امداد  حّتی  که  پیش  می آید  برق آسا 
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سریع پزشکی هم بی نتیجه می ماند.
یکی دیگر از عوارض جّدی ورزش های 
رقابتی، تأثیرات منفی آن روی سیستم 
ایمنی بدن است. مثالً در دُوی استقامت، 
وضعی که برای سلول های دفاعی پیش 
می آید، با وضعیت موجود در بیماری 
ایدز قابل مقایسه است! یعنی، تناسب 
 CD4 میان لنفوسیت های موسوم به
بدن  دفاعی  قدرت  ضرر  به   CD8 و
 .)Negative Shift( می کند  تغییر 
ایمنی  سیستم  ماراتن،  دُوی  از  بعد 
نیاز  فرصت  روز  ده  به  دستکم  بدن، 
دارد تا به حال اولیۀ خویش باز گردد.
معموالً، آسیب های ناشی از ورزش 
و  درد  حرکتی،  اندام های  در  سنگین 
ناراحتی ایجاد می کنند. اما، در چنین 
با  مقابله  برای  انسان  مغز  مواردی، 
»اِندورفین«  درد  ضد  هورمون  درد، 
ترشح می کند و حالتی شبیه نشئه در 
نتیجه،  در  می آورد.  وجود  به  شخص 
فرد ورزشکار، نه فقط دردی احساس 
خوشباشی  حالت  در  بلکه  نمی کند 
ویژه ای قرار می گیرد که او را به ادامۀ 
ورزش و رسیدن بی برو برگرد به »هدف« 
ترغیب و مصّمم می کند. در واقع، مغز، 
بدن را فریب می دهد و مکانیسم های 
حفاظتی را از کار می اندازد. معتاد شدن 
سنگین  تمرین های  به  افراد  برخی 
ورزشی، با این پدیده قابل توضیح است.
ورزش های  در  دیگر  ناگوار  عارضۀ 
در  که  است  وضعیتی  فراطی،  ا

م  ندا ا پرورش  ن  را ورزشکا بدن 
به  می آید.  پیش   )bodybuilder(
گفتۀ ظریفی، این افراد، ماهیچه هایشان 
را به هزینۀ کوچک شدن مغزشان، بزرگ 
می کنند و به رخ مردم می کشند! بگذریم 
از هورمون ها و مواد شیمیایی زیان آور که 
معموالً برای این کار مورد مصرف قرار 
می گیرند. این گونه مواد در مؤسسات 
پرورش اندام به وفور عرضه می شوند. 
بی سبب نیست که یک ارتوپد نکته سنج 

اتریشی گفته است:
دارند  وجود  صنعت  در  رشته  »دو 
که مدام برای پزشکان مشتری فراهم 
ورزشی  وسائل  سازندگان  می کنند: 
تولیدکنندگان  و  اندام،  پرورش  و 

دستگاه های تهویۀ مطبوع!«
در میان ورزشکاران رقابتی، عارضۀ 
همان  که  می شود  دیده  هم  دیگری 
داستان  این  است.  دوپینگ  پدیدۀ 
شرم آور اما سودآور، چنان عادی شده 
که دیگر قباحتی هم برایش نمانده است. 
کما اینکه، در میان موج هیجان آفرینی 
جنبه های  غالباً  گروهی،  رسانه های 
زیان بخش آن برای بدن در سایه می ماند 
و به ندرت کسی از آن سخن می گوید. 
چیزی که معموالً سال ها بعد صدایش 

در می آید!
مفید  همیشه  ورزش  که  می بینید 
نیست و می تواند ضایعات جدی در پی 
داشته باشد. اما، سخن گفتن از چنین 
بی تحرکی  تأیید  معنای  به  عوارضی، 
و سر باز زدن از ورزش های متعادل و 
متناسب نیست. همان طور که لم دادن 
 )Couch Potato( طوالنی روی کاناپه
و گرفتن شیشۀ آبجو در یک دست و 
تلویزیونی  کانال های  تعویض  دستگاه 
و  ناسالم  پدیده ای  دیگر،  دست  در 
بیماری زاست، مستهلک کردن اندام های 
از طریق  ارگان های داخلی  و  حرکتی 
ورزش های افراطی نیز منشاء بیماری 
و حتی مرگ است. مثال های مربوطه را 
خواندید و دیگر نیازی به توضیح بیشتر 
نیست. می گویید، توصیۀ علمی چیست؟ 
پاسخ این است: تا آن جایی ورزش کنید 
که بدنتان از آن سود برد نه اینکه زیان 
ببیند. اگر این اندازه را یافتید و از افراط 
و تفریط اجتناب کردید، می توان گفت 
که ورزش را به نفع تندرستی خویش به 

کار گرفته اید. همین و بس.



پناهندۀ  بلوچ،  مرد جوان 
دو  دارای  متأهل،  سیاسی، 
فرزند، مهندس کشاورزی و 
شاغل، ورود به انگلیس 199۰

سـ  چطور شد که از ایران بیرون 
آمدید؟

ج ـ من االن یازده سال است که 
مهاجرت کرده ام. قبال در چابهار بودم 
فعالیت  بلوچستان  آزادی  به خاطر  و 
می کردم. چند تن از نزدیکان ما را که 
گرفتند و اعدام کردند، من ترسیدم و 
به فکر خروج افتادم. تعدادی از افراد 
فامیل هم قبال به لندن و سوئد آمده 

بودند.
س ـ چه سالی به لندن آمدید؟

ج ـ ۱۹۹۰ بیرون آمدم.
س ـ از خانواده و گذشته برایم 

بگویید.
یک  در   ۱۹۶۲ سال  در  من  ـ  ج 
خانوادۀ کشاورز در چابهار به دنیا آمدم 
ولی پدرم فرهنگی و معلم مدرسه بود.

س ـ چه تحصیالتی دارید؟
در  متوسطه  دیپلم  از  بعد  ـ  ج 
کشاورزی  رشتۀ  در  زاهدان  دانشگاه 
 ۱۹88 سال  در  و  خواندم  درس 

مهندس کشاورزی شدم.
س ـ کی ازدواج کردید؟

ج ـ سال ۱۹88 ازدواج کردم. زنم 
ایرانی مقیم پاکستان بود. من از سال 
به  من  بعد  بودم.  کراچی  در   ۱۹88
پاکستان  در  خانم  و  آمدم  انگلیس 
ما  اول  فرزند  سال  همان  در  و  ماند 

به دنیا آمد.
س ـ چرا همان موقع نیامدند؟

جـ  قبال مشکل بود، می بایست اول 
امکانات برای زندگی  من می آمدم و 
ما فراهم می شد. البته وقتی کار من 
درست شد به دیدن آنها می رفتم و 
بچۀ دوم هم در سال ۱۹۹۶ در همانجا 

به دنیا آمد.
سـ  از چه زمانی اعضای خانواده 

به دور هم جمع شدید؟
جـ  چهار سال می شود )۱۹۹۹( که 

زن و بچه هایم آمده اند.
سـ  خودتان چطور وارد انگلیس 

شدید؟
ج ـ از پاکستان به توسط قاچاقچی 
با هواپیما به لندن آمدم و در فرودگاه 

تقاضای پناهندگی کردم.
ـ چند سال بعد موافقت کردند؟ س 

ج ـ شش سال بعد.
سـ  در این مدت چه می کردید؟ 

تحصیل؟ کار؟
کار  دوستان  طریق  از  اول  ـ  ج 
از دولت  سیاه می کردم و کمک هم 
می گرفتم. بعد از شش ماه اجازۀ کار 
گرفتم و بعد هم بورس تحصیلی. اول 
در رشتۀ کامپیوتر بعد هم مهندسی 
ساختمان. در واقع بعد از سه سال سر 

کار رسمی رفتم.
سـ  خانم و بچه ها چطور آمدند؟

در  دائمی  ویزای  من  خانم  ـ  ج 
پاکستان داشت. من از طریق وکیل 
اقدام کردم و با استفاده از قانون تجمع 

خانوادگی، آنها را به انگلیس آوردم.
س ـ آیا این جابجایی مشکالتی 

در خانواده پدید آورد؟
که  دوره ای  در  بود.  سخت  ـ  ج 
خانواده ام دور بودند خصوصاً سه سال 
را  بچه ام  و  زن  نمی توانستم  که  اول 
دو  می توانستم  که  هربار  بعد  ببینم. 
سه ماهی پیش آنها می ماندم. بعد که 
کارشان درست شد و آمدند اینجا دور 

هم هستیم و همه چیز خوب است.
با  که  است  این  مقصودم  ـ  س 
تنها  سالها  که  همسرتان  آمدن 
برخوردی  آیا  بود  کرده  زندگی 

به وجود آمد یا نه؟
خویش  و  قوم  ما  چون  نه،  ـ  ج 
را  همدیگر  قدیم  زمان  از  و  بودیم 
می شناختیم. دختر عمو نیستیم ولی 

فامیل سببی نزدیک هستیم.
سـ  خانم چه تحصیالتی دارند؟

ج ـ قبال فقط چند کالس ابتدایی 
خوانده ولی در انگلیس فعال در یکی 
از کالسهای انگلیسی شهرداری درس 

می خواند.
س ـ بچه ها چطور؟

جـ  هردو به مدرسۀ مذهبی می روند. 
رفت  نمی شود  کاتولیک  مدرسه های 
چون مجانی نیست ولی مدرسه های 
 Church of England مربوط به

مجانی اند و بچه های مرا پذیرفته اند.
مدرسۀ  به  را  بچه ها  چرا  ـ  س 

مذهبی گذاشته اید؟
از  بهتر  مدارس  این  چون  ـ  ج 
اگر  است.  دولتی  معمولی  مدارس 
خوب  مدرسۀ  به  را  بچه ها  بخواهیم 

مجانی بفرستیم چارۀ دیگری نداریم. 
من راضی هستم؛ بچه ها هم خوب جا 
افتاده اند حتی سال اول معلم خصوصی 
هم برای آنها گذاشتند تا عقب ماندگی 

آنها جبران شود.
سـ  در خانه به چه زبانی صحبت 

می کنید؟
ج ـ انگلیسی و بلوچی قدری هم 

فارسی.
سـ  با چه کسانی بیشتر معاشرت 

می کنید؟
ولی  داریم  انگلیسی  دوستان  ـ  ج 
مراودۀ ما بیشتر با ایرانیان است. با آنها 
که هستیم فارسی صحبت می کنیم 

ولی بین خودمان بلوچی.
سـ  آیا در اینجا بلوچ زیاد هست 

و گرد هم جمع می شوید؟
ج ـ بله، یک گروه فرهنگی هم راه 
 Balootch welfare انداختیم به نام
فرهنگی  کارهای   Association
پیشگام  جبهۀ  یک  ضمناً  می کنیم. 
بلوچ داریم که در آن برای دموکراسی 
ایران و آزادی بلوچستان فعالیت  در 

می کنیم.
آزادی  ز  ا مقصودتان  ـ  س 

چیست؟
خوب  سنی ها  با  ایران  در  ـ  ج 
مشاغل  آنها  به  و  نمی کنند  رفتار 
عدم  این  ضد  بر  ما  نمی دهند.  باال 
می کنیم.  فعالیت  که  است  مساوات 
در آنجا واقعاً تبعیض نژادی و مذهبی 
یک  هم  پاکستان  در  حتی  هست. 
چنین وضعی نیست. در حال حاضر، 
نخست وزیر پاکستان یک بلوچ سنی 
هم  آموزش  و  کشاورزی  وزیر  است، 
بلوچ ایرانی االصل هستند در حالی که 
یک بلوچ وزیر در ایران نداریم حتی 
فرماندار و شهردار هم نداریم و هرگز 
نداشتیم فقط دو یا سه بخشدار دارند.
آزادی  شما  مقصود  پس  ـ  س 

فرهنگی است و قبول اجتماعی؟
ج ـ می خواهیم به ما بها دهند و از 
نظر فرهنگی احترام داشته باشیم. االن 
سیستان هم وضعش از بلوچستان بهتر 
است. در حال حاضر در آنجا فرماندار و 

رئیس دانشگاه از خود آنهاست.
هم  دور  بار  یک  گاه  ـ چند  س 

جمع می شوید؟
ج ـ از دو سال پیش خیلی فعال 
شده ایم. با مراکز دیگر هم در ارتباط 
هستیم مثال با کردها و کانون هالوی 
رود )Halloway Road( و... به کار 
ایرانیان تازه وارد هم رسیدگی می کنیم. 
آنها به من کمک کردند، من هم به نوبۀ 
خودم به دیگران می رسم. مدارکشان 
پیدا  برایشان  را ترجمه می کنم، کار 
می کنم. ما در حال حاضر ۲۰۰ عضو 

داریم که کمک مالی می کنند.
ایران  به  روزی  مایلید  آیا  ـ  س 

برگردید؟

ج ـ هرگاه ایران دموکراتیک شود 
فکر می کنم حتماً برگردم.

س ـ بچه ها چطور؟
ج ـ آنها هم دوست دارند برگردند.

لندن: پسر جوان ُکرد، پناهندۀ 
سیاسی، محصل است و ضمناً کار 
سیاه می کند. خروج از ایران 1998

با مشخصات  موافقید  اگر  ـ  س 
خانواده شروع کنیم.

خوشی  خاطرۀ  خانواده ام  از  ـ  ج 
یک  در   ۱3۵۵ سال  در  من  ندارم. 
خانوادۀ مرتجع و تا حدی مذهبی و 
سنتی به دنیا آمدم. چهارتا خواهر دارم 
و سه برادر. یکی از برادرهایم در سن 
کرد.  حلق آویز  را  خودش  ۲۲سالگی 
او هم متأثر از خانواده بود و خانواده 
هم به نوبه خود متأثر از اوضاع جامعه. 
عالوه بر این، دخترهایی را می شناسم 

که خودسوزی کردند.
س ـ بعد از انقالب؟

پیش  سال  هفت  حدود  بله،  ـ  ج 
 ۱۶ که  دوستانمان  از  یکی  دختر 
شرم  پدرش  نداشت،  بیشتر  سال 
لباس  او  به  دارد،  دختر  که  داشت 
کرده  وادارش  و  بود  پوشانده  پسرانه 
و  بزند  مالت  برایش  خیابان  در  بود 
در کارهای ساختمانی کمکش کند. 
یک روز  دختر عاجز شد، در خانه را 
بست، خودش را گرفت زیر شیر نفت و 
آتش زد و سه هفته بعد در بیمارستان 
از  بسیاری  زندگی  وضع  این  مرد. 
خانواده ها بود بعد از انقالب خصوصاً 

در شهرستانها.
یادم هست در راه مدرسه مان یک 
در خیابان  بنام جلوخان،  بود  محلی 
مدرس. در آنجا یک طاقی بود که وقتی 
می رفتیم مدرسه، اغلب دو یا سه نفری 
را سِر دار می دیدیم. گاهی می گفتند 
قاچاقچی.  گاهی  سیاسی اند.  اینها 
این  مدام  ما  که  بود  طوری  خالصه 
ما  روحیۀ  در  و  می دیدیم  را  چیزها 
این  خالصه  می گذاشت.  بدی  تأثیر 

بود نوجوانی ما.
سـ  آیا همین مسائل موجب شد 
که تصمیم به بیرون آمدن بگیرید یا 

گرفتاریهای دیگری داشتید؟
ج ـ آنچه واقعاً باعث  بیرون آمدن 
من شد زندگی بی هدفم بود که مرا 

دچار افسردگی کرده بود.
س ـ دیپلم گرفته بودید؟

ج ـ  بله، مانند بسیاری از جوانان 
دیگر. خواهرم که در یکی از بیمارستانها 
پرستار بود می گفت بیشتر مردمی که 
به آنجا مراجعه می کنند گرفتاریهای 
روحی دارند. من سعی کردم هدفی 
برای خودم پیدا کنم و همین باعث شد 
که دچار مشکل بشوم و مرا جلب کنند.
س ـ سعی کردید ادامۀ تحصیل 

بدهید؟

ج ـ چرا، در کنکور قبول هم شدم 
یک  بخاطر  رفتم  که  ترم  یک   ولی 
سری مشکالت مالی و بی هدفی ول 
کردم. برادرم معمار شده بود و در خانه 
بیکار مانده بود. درس می خواندم که 
چکار کنم؟ یک برادر دیگرم مهندس 
مکانیک بود، ولی او هم کار خودش را 
بود،  بیهوده  خواندن  درس  نمی کرد. 

ول کردم.
س ـ چطور بیرون آمدید؟

زمان  آن  در  برادرانم  از  یکی  ـ  ج 
در انگلیس زندگی می کرد. او با اهل 
به نوعی  آنها هم  بود.  ارتباط  حق در 
گرفتاری  اسالمی  جمهوری  با  دیگر 
داشتند. مثال نمی توانستند مانند بقیه 
کوپن داشته باشند و مانند بقیه خرید 
کنند. جمهوری اسالمی آنها را سخت 
زیر فشار گذاشته بود و آنها را مسلمان 
از  بعضی  حتی  نمی دانست.  واقعی 
فعالین و نویسندگان آنها را به زندان 

انداخته بود.
زمان  آن  در  گروه  این  رئیس 
در  آنها  بود.  حیدری  سیدنصرالدین 
روستایی بودند که آب نداشت چون 
فلکۀ آب جاری را به روی آن روستا 
بسته بودند و آنها برای توالت و حمام 
گرفتن مجبور بودند به کنار رودخانه 
بروند. در حالی که با جادۀ اصلی فقط 

پنج کیلومتر فاصله داشت.
ـ برویم به سراغ نحوۀ خروج شما. س 

ج ـ من قبال پاسپورت داشتم، ولی 
ما،  خانۀ  ریختند  که  صبح  روز  یک 
مرا دستگیر کردند و پاسپورت و بقیۀ 
مدارک مرا گرفتند. بعد از آزاد شدنم 
از طریق مرز ترکیه، با قاچاقچی خارج 

شدم. راه سخت و پر دردسری بود.
س ـ پولی هم پرداختید؟

مادرم  ولی  آمدم  پیاده  من  ـ  ج 
چندصد دالری به قاچاقچی ها پرداخته 
بود. در ترکیه در خانۀ یک ترک که 
آدم بسیار خوبی بود ماندم، بعد رفتم 
به اسالمبول، بعد یونان، از راه دریا با 
قایق، بعد به ایتالیا، بعد به فرانسه و 
یک  تقلبی  پاسپورت  یک  با  باالخره 
کشور اروپایی )چکی( از دریای مانش 

گذشتم  و در واترلو پیاده شدم.
به  شما  با  کسی  گر  ا ـ  س 
چه  می کرد،  صحبت  چکی  زبان 

می کردید؟
ج ـ اتفاقاً همین هم شد. در تونل 
من  با  ترن  مأمور  مانش  دریای  زیر 
نتوانستم  من  و  کرد  صحبت  چکی 
جواب بدهم. که خوشبختانه اسباب 
من  به هرحال  ولی  نشد  من  زحمت 
به محض پیاده شدن گفتم که پاسپورتم 
پناهندگی  درخواست  و  است  تقلبی 
تعریف  را  مسیرم  آنها  برای  کردم. 
بار  یک  انگلیس شدم.  وارد  تا  کردم 
این کار را انجام دادم ولی دیگر هرگز 
تکرار نخواهم کرد. چند بار اتفاق افتاد 

که نزدیک بود جانم را از دست بدهم.
سـ  سفرتان چقدر طول کشید؟

ج ـ حدود یک ماه.
خانمی  با  امروز  همین  ـ  س 
یک  بار  زیر  که  می کردم  صحبت 
انگلیس  وارد  بچه  دو  با  کامیون 

شده بود.
ج ـ خیلی ها در راه خفه می شوند. 
مرده اند.  راه  در  نفر   ۲۵۰۰ از  بیش 
همین چند روز پیش یک نفر که سعی 
کرده بود با قایم شدن زیر قطار بیاید، 

زیر چرخها تکه تکه شده بود.
س ـ ایرانی بود؟

جـ  هیچکس نفهمید اهل کجا بود.
از  افتادن  راه  از  قبل  آیا  ـ  س 
شماست  انتظار  در  که  مشکالتی 

آگاه بودید؟
ج ـ همه چیز را نمی دانستم ولی 
یکی  است.  خطرناک  که  می دانستم 
از دوستانم چهار بار از یونان و ترکیه 
خسته  هم  بار  یک  بود،  شده  اخراج 
شده و برگشته بود ولی دوباره رفت. 
او یک بار در زندان یونان و دو ماه در 
زندان ترکیه بسر برده بود. در زندانهای 
ترکیه پول نداشته باشی غذا نداری. 
خیلی وحشتناک است ولی متأسفانه 

این اخبار جائی درز نمی کند.
سـ  چرا از راه فدراسیونتان روی 

وب سایت نمی گذارید؟
جـ  مگر به چند نفر می توانیم خبر 
برسانیم. حق بیان ما در حد یک عدۀ 
معدود است وگرنه از پس هزینۀ آن 
کسی  مال  بیان  آزادی  برنمی آییم. 
است که دسترسی به وسائل ارتباط 

جمعی دارد.
سر  بر  بیاییم  حاال  ـ خوب،  س 
نحوۀ  و  خودتان  از  دیگر.  مطلبی 

جاافتادنتان بگویید.
ج ـ طرز فکر و زندگی من خیلی 
تغییر کرده. من یک پناهندۀ سیاسی 
هزار  با  البته  گرفته ام  خانه  هستم. 
بدبختی. اینها برای راه افتادن کارشان 
به مهاجر نیاز دارند ولی نمی خواهند 
همان مزایا را به آنها بدهند. من بعد از 
یک ماه کالس زبان را شروع کردم. یک 
به خرج خودم  فیلمسازی هم  کالس 
کالس  به  هم  حاضر  حال  در  رفتم. 
هنوز  ولی  می روم   multi media

کاری که دلم بخواهد ندارم.
چگونه  زندگی  باالخره  ـ  س 

می گذرد؟
کرد.  نمی شود  زیادی  کار  ـ  ج 
سرویس دادن  به  مربوط  کارهای 
می شود کرد که مزد کم دارد مانند 
این  از  و  رستورانها  در  غذا  رساندن 
قبیل. زندگی که نیست، در واقع ضد 
زندگی است. ۶۰ ساعت کار در هفته 
کسانی  نمی گذارد.  باقی  رمقی  دیگر 
ساعت   8۰ تا   ۷۰ که  می شناسم  را 
در هفته کار می کنند تا بتوانند خرج 

زندگی و کرایۀ خانه را دربیاورند.
بگیرید  که  را  تخصصتان  ـ  س 
پیدا  بهتری  کار   توانست  خواهید 

کنید؟
ج ـ البته آسان نیست ولی ممکن 

است.
سـ  آیا ایرانیان برای کاریابی به 

هم کمک می کنند؟
جـ  خیلی زیاد، خصوصاً که ایرانیان 
کنند  بیرونشان  که  این  ترس  از 
نفسشان درنمی آید. اخالق شرقی هم 
زیاد دیده می شود. مثال صاحب کار 
می گوید ۲۰۰ پوند از من می خواهی 
بعداً  نیست  دستم  تو  پول  فعال  ولی 
می دهم. کارگر هم خجالت می کشه 
بزرگتره روش  یا طرف  اعتراض کنه 
دارم.  الزم  را  پولم  بابا،  بگه  نمی شه 
یک مقدار هم مشکل اجازۀ اقامت داره 
حرفی نمی زند. بعضی وقتها هم پولش 

را باال می کشند.
سـ  خالصه از محتاج ها بیگاری 

هم بعضی اوقات می کشند؟
ج ـ آره، کارفرما هموطن و ایرانی 
نمی شناسه. اگر من کار را با ساعتی 
سه پوند قبول نکنم یا حتی دو پوند 
و نیم، در حالی که حد اقل مزد پنج 
کارگر  یک  طرف  است،  نیم  و  پوند 
همین  با  حاضره  که  میاره  لهستانی 

قیمت کار کنه.
اینجا  در  برادرتان  وجود  ـ  س 

کمک نبود؟
کمک  خیلی  کار  اول  چرا،  ـ  ج 
بود ولی در حال حاضر مستقل و با 
است  اسپانیولی  که  دخترم  دوست 

زندگی می کنم.
سـ  تا چه اندازه با مردم انگلیس 

در تماس هستید؟
این  می کنم  من حس  آنچه  ـ  ج 
دارد  سعی  انگلیس  دولت  که  است 
دور  انگلیس  مردم  از  را  پناهجویان 
مالی  کمک  مجامعی  به  نگه دارد. 
هستند  مرتجع  اغلب  که  می کند 
تماس  اینها  با  که  این  به محض  و 
حواله  مسجد  به  را  تو  می گیری 

می دهند.
در  پیش  هفتۀ  شنیدم  ـ  س 
قتل،  روز  به  خاطر  هایدپارک 
سینه  زنی راه انداخته بودند؛ به نظر 
تجمعات  این  در  کسانی  چه  شما 

شرکت می کنند؟
جـ  البته این تجمعات هست. من با 
پناهجویان بسیاری در تماس هستم. 
معموال به اینجاها نمی روند ولی بعضی 
وقت ها انگلیسی ها با اینها آنچنان رفتار 
اینها به طرف  راسیستی می کنند که 
این جماعات کشیده می شوند. یعنی 
در مقابل موضع ناسیونالیستی، اینها 
موضعگیری مذهبی پیش می گیرند. 
مثال خانم یکی از دوستان من که در 
ایران چارقد سر نمی کرد اینجا چارقد 
شده  شوهرش  کتاب  می کند.  سر 

مولوی و آل احمد.
سـ  می شود راجع به فدراسیون 
خودتان مختصری توضیح بدهید؟

دبیر  پیش  هفته  دو  از  من  ـ  ج 
فدراسیون شده ام. این مقام انتصابی است.

سـ  چقدر از وقتتان را برای این 
کار می گذارید؟

ـ سه نصفه روز در هفته می آیم اینجا. ج 
س ـ چکار می کنید؟

راهنمایی  را  پناهجویان  ـ  ج 
سیاسی  خط  به  هم  اصال  می کنیم. 
نداریم.  کار  آنها  مسلک  و  مذهب  و 
فرار  اسالمی  جمهوری  از  کس  هر 
کرده می تواند از حمایت ما برخوردار 
باشد. سعی می کنیم با تماس با دیگر 
سازمانهای مربوط به مهاجرین، دولت 

را وادار کنیم به آنها کمک کند.
س ـ آینده را چگونه می بینید؟ 

آیا خیال دارید روزی بازگردید؟
جـ  اصال برای من مهم نیست کجا 
می گویند  است  مثلی  کنم.  زندگی 
جایی خوش است که دل آنجا خوش 
مسائل  شدم.  اینطوری  واقعاً  باشد. 
ایران برای من همانقدر مطرح است 
که مسائل دیگر ملتها. ایرانیان اصوال 
از کار سیاسی می ترسند. تجربۀ انقالب 
و بعد از آن، اعدامهای سال ۶۷ آنها 
به همین  داده  فراری  سیاست  از  را 
جهت است که تا به حال سیاستی که 
ایران  بر حقوق انسان تکیه کند، در 

وجود نداشته.
ما در اینجا قدرت سیاسی نداریم 
ولی دفاع از شهروندی و حق پناهجو 
در این فدراسیون مطرح است. ما برای 
آنها خیلی فعالیت می کنیم. مشکالت 
نیز مورد توجه خاص ماست و  زنان 
از زنانی که در خانواده های مردساالر 
دفاع  می گیرند،  قرار  خشونت  مورد 

می کنیم.

مرد جوان بلوچ:
در ایران 
با سّنی ها 

خوب رفتار 
نمی کنند، 
حتی در 

پاکستان این 
گونه تبعیض 

مذهبی 
نیست

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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اسماعیل قاآنی دست از پا درازتر از عراق بازمی گردد؛ 
مقتدی صدر: دولت »اکثریت مّلی« با احزاب کرد 

و سنی  تشکیل می شود
دومین  برای  که  =قاآنی 
به  گذشته  ماه  یک  در  بار 
محرمانه  بود  رفته  عراق 
حزب  رهبران  از  اربیل  در 
دموکرات کردستان خواسته 
توافق  صدر  مقتدی  با  بود 

نکنند.
=فراس الیاس کارشناس 
رژیم  مشکل  سیاسی:  امور 
در  نفوذ  افول  تنها  ایران 
به  بلکه   ، نیست ق  ا عر
در  قاآنی  کامل  شکست 
تهران  مأموریت های  انجام 
ایفای  در  او  توانایی  عدم  و 
قاسم سلیمانی  نقش سابق 
مربوط می شود... او از صالبت 
قاسم  مانند  کافی  نفوذ  و 

سلیمانی برخوردار نیست.
=محمود محمد سخنگوی 
کردستان  دموکرات  حزب 
عراق: قاآنی خواستار کمک 
حل  برای  بارزانی  مسعود 
گروه های  میان  اختالفات 
شده  عراق  شیعی  سیاسی 

است!
استاد  لجنابی  ا =هند 
دانشگاه  بین الملل  حقوق 
»جیهان« می گوید قاآنی دو 
پیشنهاد به مسعود بارزانی 
حمایت  ازای  در  اول  داد: 
حمایت  مورد  گروه های  از 
جمهوری اسالمی اتحاد خود 
با مقتدی صدر را قطع کند 
و دوم اگر خواهان ماندن در 
با صدر است، پست  ائتالف 
ریاست جمهوری را به حزب 
اتحادیه میهنی کردستان و 
به نامزدی برهم صالح واگذار 

کند.
=مقتدی صدر در توییتی 
پیام  تهران  به  غیرمستقیم 
مّلی  اکثریت  دولت  داد 

ی  ه ها و گر ر  حضو ن  و بد
ی  ر جمهو یت  حما د  ر مو
می شود.  تشکیل  اسالمی 
وی خواستار توقف اقدامات 
تروریستی علیه مردم عراق 

و شرکای جریان صدر شد.
منابع مطلع گزارش داده اند اسماعیل 
شاخه  قدس«  »سپاه  فرمانده  قاآنی 
انقالب  پاسداران  سپاه  برون مرزی 
اسالمی در یک سفر محرمانه به اربیل 
توافق حزب  از  برای جلوگیری  عراق 
صدر  مقتدی  با  کردستان  دموکرات 

تالش کرده است.
سفر قاآنی یک روز پیش از دیدار 
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، 
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان 
و مقتدی صدر رهبر جریان صدر انجام 

گرفته است.
»جنبش صدر« ۷3 کرسی از 3۲۹ 
خود  آن  از  را  عراق  پارلمان  کرسی 
نظامی  سیاسی-  جریان های  و  کرده 
مورد حمایت رژیم ایران از 48 کرسی 
که داشتند فقط توانستند ۱۷ کرسی 
را حفظ کنند. هرچند جریان مقتدی 
صدر بیشترین کرسی ها را در انتخابات 
پارلمان عراق به دست آورد اما برای 
تشکیل دولت جدید نیاز به ائتالف با 
سایر احزاب را دارد. پیشتر گفته شده 
بود مقتدی صدر حتا نمی خواهد نوری 
المالکی رهبر ائتالف »دوله القانون« که 
سپاه پاسداران از او حمایت می کند در 

دولت جدید حضور داشته باشد.
حاال قاآنی پس از سفر به عراق ابتدا 
به سامرا و سپس به اربیل رفته و با 
مسعود بارزانی دبیرکل حزب دموکرات 

کردستان عراق دیدار کرده است.
منابع ُکردی گزارش داده اند قاآنی 
در این سفر پیام علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی را به بارزانی رسانده 

است.
مقامات  می شود  گفته  همچنین 
تهران در پیامی رهبران حزب دمکرات 
کردستان را تهدید کرده اند تا از ائتالف 
کابینه  تشکیل  برای  صدر  جریان  با 

عقب نشینی کند.
قاآنی اواخر دی ماه نیز به عراق رفته 
تهدید  و  فشار  با  بتواند  شاید  تا  بود 
برای حضور بیشتر مهره های جمهوری 
اسالمی در کابینه آینده دولت عراق 

زمینه سازی کند.
العربیه به نقل از یک »منبع آگاه« 
گزارش داده است هدف قاآنی از سفر 
به اربیل تحت فشار قرار دادن حزب 
دموکرات کردستان عراق برای تشکیل 
بین  توافق  اخیراً  است.  عراق  دولت 
هماهنگی«  »هیئت  و  صدر  مقتدی 
احزاب شیعه مورد حمایت رژیم ایران 

به بن بست رسیده است.
فراس الیاس کارشناس امور سیاسی 
به »العربیه« می گوید، رژیم »ایران از 
انتخابات زودهنگام  زمان اعالم نتایج 
جناح های  تا  بوده  مایل  پارلمانی 
وفادار به خود را به پذیرش نتایج آن 
سوق دهد.« با این حال اما قاآنی در 
سفرهای خود به عراق تالش کرد که 
با تحت فشار قرار دادن مقتدی صدر 
برخی از پست های وزارتخانه ها را در 
دولت آینده به طیف طرفدار جمهوری 
اسالمی واگذار کند اما با مخالفت صدر 

موفق به این کار نشد.
الیاس همچنین می گوید: »مشکل 
ایران تنها بحران و افول نفوذ آن در 

کامل  شکست  به  بلکه  نیست،  عراق 
تهران  مأموریت های  انجام  در  قاآنی 
و عدم توانایی او در ایفای نقش سابق 

قاسم سلیمانی مربوط می شود.«
و  روزنامه نگار  لعنگود  ا حسین 
تحلیلگر سیاسی عراقی نیز به العربیه 
می گوید: »نقش قاآنی در عراق دیگر 
افول کرده است و او از صالبت و نفوذ 
کافی مانند قاسم سلیمانی برخوردار 

نیست.«
وی معتقد است که »شرایط عراق 
تغییر کرده« و قاآنی نیز از زیرکی و 

نفوذ سلیمانی برخوردار نیست.
سخنگوی  محمد  محمود  روایت 
در  عراق  کردستان  دموکرات  حزب 
به  قدس  سپاه  فرمانده  سفر  مورد 
اربیل متفاوت است. او می گوید قاآنی 
برای  بارزانی  مسعود  کمک  خواستار 
حل اختالفات میان گروه های سیاسی 

شیعی عراق شده است!
مهند الجنابی استاد حقوق بین الملل 
گفته  العربیه  به  »جیهان«  دانشگاه 
بارزانی  به مسعود  پیشنهاد  دو  قاآنی 
»هیئت  حمایت  ازای  در  اول  داد: 
هماهنگی گروه های شیعه« اتحاد خود 
با مقتدی صدر را قطع کند و دوم اگر 
خواهان ماندن در ائتالف با صدر است، 
حزب  به  را  جمهوری  ریاست  پست 
اتحادیه میهنی کردستان و به نامزدی 

برهم صالح واگذار کند.
از سوی دیگر گفته شده بارزانی و 
با  الحلبوسی سعی کرده اند در دیدار 
مقتدی صدر وی را راضی به همراهی 
با گروه های شیعه تحت حمایت رژیم 

ایران به منظور تشکیل دولت کنند.
شنیده ها حاکیست بارزانی در دیدار 
با قا آنی حمایت خود از نامزدی هوشیار 
زیباری برای ریاست جمهوری عراق را 
اعالم کرده است. زیباری که در سال 
فعالیت  به عنوان وزیر دارایی   ۲۰۱۶
استیضاح  مالی  فساد  اتهام  به  داشت 

و برکنار شد!
پیام صدر: دولت اکثریت مّلی با 

احزاب کرد و سنی ها
از  پس  صدر  مقتدی  اینهمه  با 
دیدار با برخی رهبران عراق دوشنبه 
پیامی  در  بهمن(   ۱۱( ژانویه   3۱
کرد  اعالم  توییترش  در  دست نویس 
که »دولت اکثریت ملی« را با حضور 
و  می دهد  تشکیل  سنی ها  و  کردها 
اپوزیسیون  در  نیز  شیعی  گروه های 

بمانند.
وی این پیام خود را پس از دیدار 
با رهبران اهل سنت، محمد حلبوسی 
رئیس مجلس، خمیس الخنجر رئیس 
نچیروان  و  سنی  حاکمیت  ائتالف 
ایجاد یک  بر  بارزانی، منتشر کرده و 

دولت ملّی تاکید نموده است.
است:  آورده  خود  پیام  در  وی 
را  شرکاء  و  مردم  علیه  »تروریسم 
متوقف کنید. موضع ما در حمایت از 
ادامه  ملّی  اکثریت  دولت  یک  ایجاد 

دارد.«
شیعی  ائتالف  به  اشاره  با  صدر 
که  کرد  اعالم  ایران  رژیم  به  نزدیک 
آماده گفتگو با »احزاب مخالف« است.
زیادی  تالش  اسالمی  جمهوری 
با  همکاری  به  راضی  را  صدر  کرد 
رهبر  عامری  هادی  یا  المالکی  نوری 
ائتالف »فتح« کند اما فرمانده »سپاه 
قدس«اش که به عنوان بازوی خارجی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعالیت 
می کند، فعاًل باید دست از پا درازتر به 

تهران بازگردد.

=مقامات سوری می گویند 
سیستم های پدافندی چندین 
موشک را را رهگیری کرده اند 
موشک ها  این  از  بعضی  اما 
و  کردند  اصابت  اهدافی  به 

»باعث خسارت« شدند.
با  »هاآرتص«  روزنامه   =
اسرائیل  حمالت  به  اشاره 
حمله  می نویسد  سوریه  به 
فرودگاه دمشق  به  دوشنبه 
فزاینده  تنش های  میان  در 
خاورمیانه از جمله با بی نتیجه 
و  اتمی  مذاکرات  ماندن 
یمن  داخلی  جنگ  ادامه 
هرکدام  که  می شود  انجام 
فارس  خلیج  وضعیت  بر 

تأثیرگذار هستند.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که 
جنگنده های اسرائیل بامداد دوشنبه 3۱ 
ژانویه )۱۱ بهمن( به اهدافی در نزدیکی 

دمشق پایتخت سوریه حمله کردند.
گزارش  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
داد این حمالت یک هفته پس از آن 
کرد  اعالم  روسیه  که  گرفته  صورت 
گشت  مشترک هوایی با نیروی هوایی 
ارتش بشار اسد در امتداد مرزهای سوریه 
از جمله در بلندی های جوالن را آغاز 

کرده است.
مقامات سوری می گویند سیستم های 
پدافندی چندین موشک را را رهگیری 
کرده اند اما بعضی از این موشک ها به 
اهدافی اصابت کردند و »باعث خسارت« 

شدند.

حمله اسرائیل به مقّر گروه های نیابتی مورد 
حمایت جمهوری اسالمی در حومه دمشق

صدها  اخیر  سال های  در  اسرائیل 
سوریه  داخل  در  اهدافی  به  حمله 
انجام داده اما کمتر درباره این حمالت 
از حمالت  بسیاری  می کنند.  صحبت 
در گذشته به فرودگاه دمشق بود که 
گفته می شود رژیم ایران از طریق آن 
تسلیحات پیشرفته به نیروهای نیابتی 

خود منتقل می کند.
جزئیات بیشتری از حمله اخیر منتشر 
نشده اما سه چهار روز قبل از این عملیات 
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته 
گروه های  پایگاه های  به  حمالت  بود 
نیابتی مورد حمایت جمهوری اسالمی 

در سوریه تشدید خواهد شد.
روزنامه »هاآرتص« با اشاره به حمالت 
حمله  می نویسد  سوریه  به  اسرائیل 
میان  در  دمشق  فرودگاه  به  دوشنبه 
از جمله  خاورمیانه  فزاینده  تنش های 
و  اتمی  مذاکرات  ماندن  بی نتیجه  با 
ادامه جنگ داخلی یمن انجام می شود 
فارس  خلیج  وضعیت  بر  هرکدام  که 

تأثیرگذار هستند.
از  داده  گزارش  »هاآرتص«  روزنامه 
ابتدای سال ۲۰۲۱ اسرائیل ۲۹ بار به 

اهدافی در سوریه حمله کرده است.

=هفته گذشته هیئتی از 
بازرگانی  اتاق  به  افغانستان 
ایران آمدند و برای ترانزیت 
و  دوطرفه  صادرات  و  کاال 

تهاتر کاال توافق کردند.
که  تهاتری  شیوه  =در 
یک  طی  اسالمی  جمهوری 
کرده،  اجرا  گذشته  دهه 
کشورها نفت ایران را وارد و 
کاالهای بنجل و بی کیفیت و 
مازاد خود را در ازای پول نفت 

به ایران تحویل می دهند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و افغانستان از سفر هیئتی از طالبان 
با  اقتصادی  توافق های  برای  تهران  به 
جمهوری خبر داده و گفته دو دولت برای 

تهاتر کاال به توافق رسیده اند.
حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و افغانستان گفته هفته 
اتاق  به  افغانستان  از  هیئتی  گذشته 
بازرگانی ایران آمد و توافق هایی برای 
ترانزیت کاال و صادرات دوطرفه انجام شد.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و افغانستان وضعیت تجارت ایران و 
افغانستان از وضعیتی که تقریبا تعطیل 
به حد  اما هنوز  بود خارج شده  شده 

مطلوب نرسیده است.
که  داده  توضیح  سلیمی  حسین 
اتاق  در  افغانستانی  هیئت  حضور  در 
وعده هایی  طرف  دو  ایران،  بازرگانی 
تعرفه های  و  تهاتر  انجام  بر  مبنی 
گمرکی دادند. وی افزود »کنسول های 
ما در مزار شریف از ما خواستند که در 
شرکت  افغانستان  در  نمایشگاه هایی 
کرده و کاالهای خودمان را آنجا عرضه 
کنیم. بنابراین فعالیت های جدیدی از 
طرف کنسولگری های ما در این کشور 

در حال انجام است.«
وی همچنین گفت که »به صورت 
روابط  ارتقای  و  تهاتر  مورد  در  کالن 
تجاری با هیئت افغانستانی توافق شد 
تا بتوانیم برخی از کاالهای صادراتی و 
وارداتی را در دستور کار خود قرار دهیم 
اما روی جزئیات آن هنوز در حال بررسی 

هستیم.«
حسین سلیمی معتقد است بعد از 
قطع درآمد 4 میلیارد دالری از آمریکا، 
افغانستان با مشکل مواجه است و در 
همین ارتباط گفته که »نمی توانیم توقع 
پول  کاال  خرید  باشیم.  داشته  زیادی 
می خواهد؛ درآمد دولت این کشور کم 

شده است، حتی صرافی ها هم تعطیل 
بودند که البته قرار شده فعالیت خود را 

از سر بگیرند.«
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و افغانستان، »مشکالتی همچنان 
باقی است و برای قضاوت هنوز زود است. 
برای مثال قوانین جدید و دولت جدید 
شرایط جدیدی ایجاد کرده است، یا در 
مورد آب هیرمند همچنان مشکالتی 
حقابه  مقدار  موضوع  و  دارد  وجود 
مطرح است همانطور که چندی پیش 
در  حقابه  کاهش  خاطر  به  مشکالتی 
سیستان و بلوچستان ایجاد شده بود.«
جمهوری اسالمی از ابتدای دهه ۹۰ 
اجرا  به  را  با دیگر کشورها  تهاتر کاال 
درآورده در حالی که اساسا این شیوه 
تجارت به زیان ایران و به سود کشور 
مقابل بوده است. تهاتر نفت با کاال به 
دلیل تحریم های نفتی از یکسو سبب 
شده نفت ایران ارزانتر از قیمت اوپک 
کشور  دیگر  از سوی  و  شود  محاسبه 
و  بنجل  کاالهای  نفت،  واردکننده 
بی کیفیت و مازاد خود را در ازای پول 

نفت به ایران تحویل می دهد.
انجمن  دبیر  شایق  علیزاده  جمیل 
کرد  اعالم  امسال  آبان  کشور  برنج 
در  ما  تحریم ها  اعمال  دلیل  »به   که 
ازای نفتی که به هندوستان می دهیم 
چاره ای جز این نداریم که برنج از این 
کشور وارد کنیم و از آنجایی که ما تنها 
از هندوستان می توانیم برنج وارد کنیم 
این کشور محصوالت بی کیفیت خود را 

برای می فرستد.«
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی 
از  انتقاد  با  گذشته  ماه  نیز  ایران 
سیاست های دولت در زمینه تهاتر نفت 
با کاال، گفته است »چینی ها در مقابل 
نفتی که از ایران می برند، هرچه کاالی 

بنجل داشتند به ما دادند و زیان عظیمی 
به ما حتی تا سال های آتی زده اند.«

اینکه  بر  تأکید  با  مسعود دانشمند 
به چین نیست  تهاتر محدود  موضوع 
و هند و اندونزی هم دنبال نفت ارزان 
نیز  ایران هستند،  گفته بود سریالنکا 
بجای بدهی نفتی خود به ایران » چای 
درجه ۲ و 3 و نامرغوب که بازار جهانی 
آن را نمی خرد، به اسم چای درجه یک 
به ایران می دهد و ما هم ناچار هستیم 

که از آنها بگیریم«.
ابتدای  سریالنکا  کشاورزی  وزیر 
این  که  بود  گفته  رویترز  به  دی ماه 
کشور قصد دارد هر ماه »چای« تولیدی 
خود به ارزش پنج میلیون دالر را برای 
بازپرداخت بدهی نفتی ایران که ۲۵۱ 
سال  چهار  به  مربوط  و  دالر  میلیون 

گذشته است، ارسال کند.
اتاق  دبیرخانه  نیز  آذرماه  بیستم 
مشترک بازرگانی ایران و چین از اعالم 
آمادگی مغولستان برای صادرات »پشم 
طبیعی« به ایران بر اساس تهاتر خبر 
مغولستان  که  بود  کرده  اعالم  و  داده 
ساالنه 3۰ هزار تن پشم طبیعی تولید 
ظرفیت  آن  درصد   ۷۰ که  می کند 
کشور  این  مقامات  و  دارد  صادراتی 
پیش بینی کرده اند که »امکان صادرات 
ساالنه هزار تن پشم گوسفندی شسته 
شده« به ایران در برابر »دریافت نفت« 

وجود دارد.
پاکستان  نخست وزیر  ارشد  مشاور 
بازرگانی و سرمایه گذاری هم  امور  در 
با وزیر  شانزدهم آبان ماه طی دیداری 
جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی گفته 
بود »پاکستان دارای برنج و ایران دارای 
نفت و پتروشیمی است که می توانیم این 

کاالها را با هم تهاتر کنیم.«

توافق جمهوری اسالمی با طالبان برای تهاتر کاال

تصویری از حضور اسماعیل قاآنی در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی

پخش مستندی با عنوان »چهره های 
القاعده در ایران« در شبکه العربیه نشان 
از حضور ده ها رهبر و عضو ارشد گروه 
الزرقاوی،  ابو مصعب  از جمله  القاعده 
سیف العدل، ابوالخیر المصری، ابو محمد 
المصری و صالح القرعاوی دارد که پس از 
فرار از افغانستان همراه با خانواده هایشان، 
پناه  آنها  به  اسالمی  جمهوری  رژیم 
داده است.این مستند دیدار اسامه بن 
الدن بنیانگذار سازمان القاعده و قاسم 
پیشین سپاه قدس  فرمانده  سلیمانی 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

را در کشور سودان برمال کرده است.
بن الدن و سلیمانی در آن مالقات در 
مورد حل اختالفات مذهبی و آموزش 
نیروهای القاعده و ساخت بمب به وسیله 

حزب اهلل گفتگو کرده بودند.
»جنگ  کتاب  استناد  به  فیلم  این 
علیه  اسالمی  جمهوری  رژیم  نیابتی 
آمریکا« به چگونگی شروع روابط میان 
القاعده و جمهوری اسالمی پرداخته و 
تأکید کرده که این رابطه با دیداری سّری 
آغاز شده که احتماال میان سلیمانی قبل 
از سمت فرماندهی اش بر سپاه قدس با 

بن الدن بوده است.
در این مالقات پیشنهاد شده سیف 
القاعده  سازمان  فرماندهان  از  العدل 
گروه،  این  افراد  از  دیگر  تعدادی  و 
حزب اهلل  از  را  بمب  ساخت  اطالعات 
گزارش  آخرین  طبق  بگیرند.  یاد 

الزرقاوی، سیف 
العدل و دیگر 

رهبران القاعده 
در ایران؛ در دیدار 
قاسم سلیمانی و 

اسامه بن الدن چه 
گذشت؟

با  مبارزه  درباره  متحده  ایاالت  ساالنه 
القاعده  سازمان  بین المللی،  تروریسم 
کماکان فعال  ترین و خطرناک  ترین گروه 
تروریستی بوده که برخی از رهبران آن 
به همراه تعدادی از فرماندهان »داعش« 

در تهران حضور دارند.
در این گزارش همچنین آمده با وجود 
علیه  متحدانش  و  واشنگتن  اقدامات 
سازمان های تروریستی از سال ۲۰۱۰ 
تا کنون، تهدیدهای تروریستی عمومیت 

بیشتری در جهان یافته است.
این گزارش ادامه می دهد که القاعده 
توانایی  های خود در خاورمیانه و آفریقا 
را افزایش داده و یادآوری کرده که در 
سال ۲۰۲۰ تعداد ۹ کشور حزب  اهلل را 
در لیست گروه تروریستی قرار داده یا 
فعالیت های این گروه را در کشورهای 
خود ممنوع اعالم کرده اند.در این گزارش 
تأکید شده که فعالیت های تروریستی 
جمله  از   ۲۰۲۰ سال  در  ایران  رژیم 
گروه های  دیگر  و  از حزب اهلل  حمایت 
تروریستی در غزه، عراق و سوریه افزایش 

چشمگیری داشته است.
این گزارش در پایان آورده که حزب  اهلل 
متحد  تروریستی  گروه  خطرناک ترین 
قوی  ترین  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
سازمان حامی تروریسم در لبنان بوده 
و کمک  های مالی تهران، بخش بیشتر 
تامین  را  حزب  این  سالیانه  بودجه 

می کند.
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روسیه به جمهوری اسالمی در سفر رئیسی به مسکو:
تا دیر نشده برجام را »احیا« کن وگرنه کسی کنارت نخواهد ماند!

=بر اساس اطالعات منابع 
نزدیک به وزارت امور خارجه 
روسیه، والدیمیر پوتین رئیس 
رئیسی  به  جمهوری روسیه 
توافق  زمان  که  است  گفته 
برای جلوگیری از اتفاقی که 
عواقب وخیم آن بر هیچکس 
معلوم نیست، فرا رسیده. او 
به ابراهیم رئیسی گفته است 
نگیرد،  صورت  توافق  اگر 
را  کسی  اسالمی  جمهوری 

کنار خود نخواهد یافت.
ن  ستا ا ی  ز سا د ا ز =آ
استراتژیک »شبوه« در یمن 
اما مانند چاقویی است که بر 
گردن رژیم ایران فرود آمد. 
به همین دلیل با اضطراب و 
انکار نقش خود در بی ثباتی 
در  تروریسم  گسترش  و 
حساس تریم منطقه اقتصادی 
پیشنهاد  یکباره  به  جهان، 
برقراری  برای  میانجیگری 
حامی  دولت  د!  دا صلح 
تروریسم  در جریان مذاکرات 
وین ناگهان صلح جو شد و از 
ارائه پیشنهاد برای برقراری 

صلح در یمن صحبت کرد.
=مسلم است که هرگونه 
توافقی در وین هرگز کلیدی 
برای دوران طالیی رژیم تهران 
در منطقه نخواهد بود بلکه 
باعث سلب قدرت هسته ای 
و آغاز زوال رژیم پوشالی و 
آن  امپراتوری  رویای  پایان 

خواهد شد.
در  احتماال   =خامنه ای 
به  گفتگوها  ساعت  آخرین 
سوی  از  توافق  پیش نویس 
روسیه و چین تن خواهد داد 
و آن را به عنوان یک پیروزی 
برای اسالم و مسلمین و مردم 
ایران عرضه خواهد کرد! یک 
توافق هسته ای  از  روز پس 
احتمالی، رژیم اسالمی تهران 
با مین های متعددی از هر سو 
روبرو می شود که زیر پاهایش 
رویای  و  منفجر خواهد شد 
از  را  رژیم  امپراتوری  بنای 
مین هایی  برد.  خواهد  بین 
که انفجار آنها از لبنان آغاز 

خواهد شد...
هدی الحسینی )شرق االوسط(- 
شرکت کنندگان در مذاکرات مستقیم با 
ایران در کاخ »کوبورگ« وین، چهار کشور 
عضو شورای امنیت بعالوه آلمان هستند. 
تیم آمریکایی در همان نزدیکی مستقر 
شده و از طریق تماس با دیگر اعضای 
تیم  اروپایی و روسی شرکت کننده در 
مذاکرات، مشاهدات خود را دریافت و بر 
همین اساس تصمیماتش را که مبنای 
هر پیشرفتی در مذاکرات است می گیرد.

یک  بعالوه  پنج  کشور های  همه 
هسته ای  برنامه  فوری  توقف  خواهان 
رژیم ایران، تحویل بیش از ۶۰ درصد 
انداختن  کار  از  و  غنی شده  اورانیوم 
سانتریفیوژهای غنی سازی در مناطق 
مختلف ایران هستند. کشورهای پنج 
بعالوه یک همچنین از ایران می خواهند 
که تمامی مراکز را به روی تیم ناظران 
بین المللی باز کند تا از تعهد تهران به 
کشور  این  در  هسته ای  برنامه  توقف 
اطمینان حاصل شود. در ازای اجرای این 
خواسته ها آمریکا به تدریج دارایی های 
مسدود شده ایران در بانک های سراسر 

جهان را آزاد خواهد کرد.
برخی از اموال ایران به دلیل برنامه 
هسته ای بلوکه شده اند و برخی دیگر به 
دلیل حمایت تهران از تروریسم و   نقض 
شده اند.  مسدود  بشر  حقوق  فاحش 
آنهایی که در ارتباط با پرونده هسته ای 
اما  شد  خواهند  آزاد  شده اند،  بلوکه 
بخشی از آنها که متعلق به رفتار رژیم 
جمهوری اسالمی با پروندهای حقوق 
بشر و حمایت از تروریسم است، تا زمانی 
که رژیم ایران سیاست ها و رفتار خود را 
تغییر ندهد، همچنان باقی خواهد ماند.

این در حالیست که حکومت ایران 
می گوید، برنامه هسته ایش برای اهداف 
صلح آمیز است و به شرط آزادی کامل 
و بدون قید و شرط دارایی های مسدود 
شده، به توقف غنی سازی متعهد می شود 
نشود،  انجام  کار  این  که  زمانی  تا  اما 
به فعالیت های اتمی ادامه خواهد داد. 
همچنین  اسالمی  جمهوری  هیأت 
سوی  از  تعهدی  دریافت  خواستار 
از  آن  موجب  به  که  آمریکایی هاست 
لغو توافقنامه هسته ای توسط هر دولت 
آمریکا جلوگیری کند و تجربه دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در 

سال ۲۰۱8 تکرار نشود.
جمهوری اسالمی ایران که در این 
مذاکرات نیز مانند همیشه به سیاست 
»بازی تا لب پرتگاه« متوسل شده، برای 
گرفتن  امتیاز  درصد  باالترین  کسب 
آنتونی  اظهارات  اما  می کند.  تالش 
بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از 
دیدار با سرگئی الوروف همتای روسی 
خود گفت که جایی برای اتالف وقت 
وجود ندارد. او با تاکید بر اینکه اختالف 
نظر باقی است و روزنه کوچکی برای 
توافق در مدت زمان بسیار کوتاه )بین 
در  گفت،  مانده  باقی  مارس(  و  فوریه 
صورت عدم توافق با تهران، گزینه های 
منطقه  در  آمریکا  متحدان  با  دیگری 
وجود دارد که ممکن است پایان رژیمی 
باشد که از سیاست بازی بر »لبه پرتگاه« 

لذت می برد.
رئیسی  سیدابراهیم  میان،  این  در 
رئیس دولت سیزدهم در ایران پنجشنبه 
گذشته به مسکو سفر کرد و با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. 
بر اساس اطالعات منابع نزدیک به وزارت 
پوتین  والدیمیر  روسیه،  خارجه  امور 
رئیس جمهوری روسیه به رئیسی گفته 
است که زمان توافق برای جلوگیری از 
اتفاقی که عواقب وخیم آن بر هیچکس 
معلوم نیست، فرا رسیده. او به ابراهیم 
توافق صورت  اگر  است  گفته  رئیسی 
نگیرد، جمهوری اسالمی کسی را کنار 

خود نخواهد یافت.
یس  پیش نو تین  پو همچنین 
توافقنامه ای را ارائه کرده که به موجب 
آن آزاد کردن اموال مسدود شده ایران 
به صورت مرحله ای انجام شود و با عبور 
از هر مرحله بخشی از اموال مسدود شده 
ایران آزاد شود. طرح روسیه پوتین شامل 
تسلیم و تحویل اورانیوم غنی شده بیش 
از ۶۰ درصد ایران به روسیه نیز می شود.
اما چنانکه انتظار می رفت، رژیم ایران 
افزایش  به  و  کرد  رد  را  پیشنهاد  این 
حمایت خود از گروه تروریستی حوثی ها 
که به سختی می توان گفت یک درصد از 
جمعیت یمن را تشکیل می دهند، ادامه 
داد. حمله موشکی این گروه به مناطق 
مسکونی  سعودی و امارات با چراغ سبز 
رژیم ایران و با موشک های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که امنیت جهانی را با آن 
است. گرفته  انجام  می کند،  تهدید 

آزادسازی استان استراتژیک »شبوه« 
در یمن اما مانند چاقویی است که بر 
گردن رژیم ایران فرود آمد. به همین 
خود  نقش  انکار  و  اضطراب  با  دلیل 
در  تروریسم  گسترش  و  بی ثباتی  در 
جهان،  اقتصادی  منطقه  حساس تریم 
برای  میانجیگری  پیشنهاد  یکباره  به 
برقراری صلح داد! دولت حامی تروریسم  
در جریان مذاکرات وین ناگهان صلح جو 
شد و از ارائه پیشنهاد برای برقراری صلح 

در یمن صحبت کرد.
رژیم تهران می خواست به مردم ایران 
گستاخانه ی  خارجی  سیاست  از  که 
شرایط  بدترین  در  اسالمی  جمهوری 
معیشتی و فقر و محرومیت بسر می برند، 
بگوید که قادر است با اشاره »انگشت« 
تروریستی  گروه های  دیگر  و  حوثی ها 

نیابتی در منطقه را به حرکت درآورد و 
ثبات و استقرار منطقه را برای اخاذی از 

کشورهای غربی و دنیا بهم بزند.
اسالمی  رژیم جمهوری  قطع  بطور 
که  خامنه ای  علی  آن  رهبر  ویژه  به 
در نهایت همه تصمیم ها به او بستگی 
نخواهد  انتخاب  را  دارد، گزینه جنگ 
کرد زیرا به خوبی می داند که اگر وارد 
جنگ شود مدت زیادی دوام نخواهد 
آورد و سرنگونی رژیم اسالمی حتمی 

خواهد بود.
می داند  خوب  همچنین  خامنه ای 
که کشور گرفتار فقر و تهیدستی شده 
و به پول و تالش زیادی برای بازسازی 
دلیل  همین  به  دارد.  نیاز  اقتصادی 
گفتگوها  ساعت  آخرین  در  احتماال  
به پیش نویس توافق از سوی روسیه و 
چین تن خواهد داد و آن را به عنوان 
یک پیروزی برای اسالم و مسلمین و 

مردم ایران عرضه خواهد کرد!
»توهم  برای  تبلیغ  در  ایران  رژیم 
پیروزی« سابقه ای دیرینه داشته و بر 
خوبی  به  نیز  پیروزی«  »توهم  فنون 
گروگان های  آزادی  است.  مسلط 
آمریکایی در دهه ۱۹8۰ که به دست 
اسیر  امام«  خط  پیرو  »دانشجویان 
هشت  جنگ  نتیجه ی  بودند،  شده 
»جام  نوشیدن  و  عراق  و  ایران  ساله 
زهر« توسط خمینی، توافق هسته ای 
۲۰۱۵ و همچنین ادعای پیروزی قاسم 
او  تبریک  پیام  و  داعش  بر  سلیمانی 
توهم  از  خامنه ای، همگی حکایت  به 

پیروزی  جمهوری اسالمی دارند.
اما اینبار چنین نخواهد بود و یک روز 
پس از توافق هسته ای احتمالی، رژیم 
اسالمی تهران با مین های متعددی از هر 
سو روبرو می شود که زیر پاهایش منفجر 
خواهد شد و رویای بنای امپراتوری رژیم 

را از بین خواهد برد.
انفجار مین ها علیه جمهوری اسالمی 
نخست از لبنان آغاز خواهد شد. حزب اهلل 
که درواقع یکی از شاخه های اصلی سپاه 
پاسداران  سپاه  خارجی  بازوی  قدس، 
انقالب اسالمی است، تمام عیار از سوی 
ایران تسخیر شده. بدون شک حضور 
توانایی های  که  مسلح  »حزب اهلل« 
لبنان  ارتش  توان  از  بیش  نظامی اش 
و  ملی  دولت  یک  ایجاد  مانع  است، 
قانونی در  این کشور می شود. حزب اهلل 
دقیقاً همان نقشی را در لبنان دارد که 
زمانی سازمان آزادیبخش فلسطین در 
دهه هفتاد میالدی قرن گذشته داشت. 
تا زمانی که سازمان آزادیبخش فلسطین 
در لبنان مستقر بود، دولت لبنان تصمیم 
جنگ و صلح را در دست نداشت و هر 
روز مورد هجوم اسرائیل قرار می گرفت 
تا اینکه جنبش آزادیبخش فلسطین و 
رهبرش یاسر عرفات با حمله اسرائیل 
این  ترک  به  لبنان مجبور  و محاصره 
کشور و سفر به تونس در شمال آفریقا 
شد. اکنون همه لبنانی ها به این نتیجه 
رسیده اند که تا زمانی که سالح در دست 
دولت نباشد نمی توان یک دولت ملی و 

مدنی تاسیس کرد.
به دلیل ضعف دولت لبنان است که 
ورشکستگی اقتصادی، زوال ارزش های 
قانون،  حاکمیت  فروپاشی  اجتماعی، 
ناامنی و از دست دادن اعتبار نیروهای 
امنیتی در این کشور کوچک حکمفرما 
شده است. با وجود این هنوز هم نیروهای 
آگاه در لبنان وجود دارند که وابستگی 
بازگشت  و  به سرزمین خود  شدیدی 
دارند.  متعادل  و  توانمند  کشوری  به 
این نیروهای مستقل به شدت در برابر 
پروژه کنترل توسط رژیم ایران مقاومت 
می کنند. همین نیروها مین هایی هستند 
و  ایران  رژیم  پای  زیر  زود  یا  دیر  که 
دست نشاندگان آن منفجر خواهند شد.

در سوریه نیز مین های مضاعفی وجود 

دارد. از رقابت روسیه با پروژه فرقه گرایانه 
با  تا رقابت  ایران  و توسعه طلبی رژیم 
پاسداران  سپاه  ید  خلع  برای  ترک ها 
امکان  تا  حیاتی،  و  مهم  مناطق  از 
جداسازی مسیر بشار اسد از نیروهای 
جمهوری اسالمی و ورود به پروژه صلح 
با اسرائیل، تا بازگشت »داعش«… همه 
اینها مین های انفجاری ساعتی  به شمار 
می روند که هر آن ممکن است زیر پای 
رژیم ایران منفجر شوند. شاید حوادث 
و اتفاقاتی که چند روز پیش در اردوگاه 
»الحسکه« شاهد بودیم نمونه ای کوچک 

از این مین ها باشد.
ضد  مین های  از  عاری  نیز  عراق 
عراق  مردم  نیست.  اسالمی  جمهوی 
و همچنین لبنانی ها علیه سلطه رژیم 
ایران، فقر و تهیدستی، دزدیدن هویت 
قیام کرده اند.  آنها  تاریخ عربی  ملی و 
قیام های جوانان در مناطق شیعه نشین 
قیام ها  این  ادامه خواهد داشت.  عراق 
نشان داد که هویت ملی هر ملتی باالتر 
از مقوله های فرقه گرایی و مذهبی قرار 
دارد و این به شدت مایه نگرانی رژیم 
ایران است که عراق را به تسخیر خود 
درآورده. رفت و آمدهای اسماعیل قاآنی 
به بغداد و نجف در حقیقت تالشی برای 
فروپاشی  و  افول  حال  در  نفوذ  حفظ 

تهران در عراق است.
عالوه بر این نباید مرگبارترین تهدید 
علیه جمهوری اسالمی ایران را نسبت 
طالبان  خطر  یعنی  تهدیدها  بقیه  به 
افغانستان فراموش کنیم. طالبان اگرچه 
در ظاهر با جمهوری اسالمی کاری ندارد 
اما درواقع دشمنان تاریخی رژیم ایران 
هستند. این گروه بسیار خطرناک دارای 
زرادخانه عظیمی از سالح های پیشرفته 
آمریکایی است که پس از خروج آمریکا 

به دست آنها افتاده است.
در  توافقی  هرگونه  که  است  مسلم 
وین هرگز کلیدی برای دوران طالیی 
رژیم تهران در منطقه نخواهد بود بلکه 
باعث سلب قدرت هسته ای و آغاز زوال 
رژیم پوشالی و پایان رویای امپراتوری 

آن خواهد شد.
جمهوری  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
اسالمی متوجه شده است که احیای 
صورتی  در   ۲۰۱۵ ای  هسته  توافق 
متحده  ایاالت  که  است  امکان پذیر 
تحریم هایی را که اقتصاد ایران را فلج 
شنبه  سه  روز  او  بردارد.  است،  کرده 
گفت اگر طرف مقابل تحریم ها را بردارد، 
خواهد  وجود  توافق  احیای  احتمال 
داشت«. وی همچنین گفت با علم به 
اینکه »مذاکرات وین بسیار کند پیش 
می رود، اما هنوز به بن بست نرسیده ایم«.

که  می گوید  »ایرنا«  خبرگزاری 
هیئت  تمرکز  با  هسته ای  مذاکرات 
مذاکره کننده ایران بر دو موضوع تضمین 
عدم خروج مجدد آمریکا و راست آزمایی 
لغو تحریم ها پیش می رود. البته روایت 
این خبرگزاری از مذاکرات وین عمدتا 

دروغ است.
امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
گفته  نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه 
به تصمیمات  وین  مذاکرات  است که 
سیاسی نزدیک شده و توضیح داده که 
در صورت لزوم امکان مذاکره مستقیم با 
آمریکایی ها نیز وجود دارد. اما جمهوری 
اسالمی بارها مذاکره مستقیم با ایاالت 

متحده را رد کرده بود.
بحران اقتصادی در ایران

ایران،  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
نرخ تورم ساالنه ایران در سال گذشته 
43٫4 درصد بوده است. رئیسی وعده 
داده تورم را کاهش دهد زیرا تورم باال 
به اقتصاد آسیب می زند و ممکن است 
جرقه ناآرامی های سیاسی را شعله ور 
کند. توانایی تهران در کنترل قیمت ها 
با  دارد.  بستگی  زیادی  عوامل  به  اما 
اینهمه عنصر اساسی و اصلی این گرانی 
دسترسی  که  آمریکاست  تحریم های 
رژیم به منابع ارزی و تجارت جهانی را 

محدود کرده است.
ماه  چند  طی  ایران  در  تورم  البته 
گذشته به دلیل عوامل مختلف از جمله 
کاهش برخی تحریم های آمریکا برای 
سرعت  به  اسالمی  جمهوری  تشویق 
بخشیدن به مذاکرات و افزایش درآمد 
صادرات نفت ایران به ویژه به چین و 
ونزوئال تا حدودی کاهش یافته. رئیسی 
از آنجا که کنترل تورم را سنگ بنای 
سیاست اقتصادی دولت خود قرار داده، 
بودجه سال آینده را بر اساس کاهش 
تورم تنظیم و به مجلس شورای اسالمی 

۱۷ ادامه در صفحهارائه کرده است.

دهک  =ثروتمندترین 
از  درصد   3۰ حدود  جامعه 
هزینه های جامعه را به خود 

اختصاص داده است.
سیاست هایی  =اعمال 
مانند افزایش نرخ سوخت و 
انرژی نه تنها منجر به کاهش 
سهم ثروتمندان نشده بلکه 
طبقات  سهم  کاهش  باعث 

متوسط شده است.
قیمت کاالها در ایران سیر صعودی 
مواد  در  قیمت ها  افزایش  و  دارد 
محسوس تر  مردم  برای  خوراکی 
گزارش می شود. اینهمه در حالیست 
بر  تورم  می دهد  نشان  آمارها  که 
نداشته  اثری  ثروتمند  خانواده های 

است.
اتحادیه  دبیر  حسنی  قاسمعلی 
و  گرانی  از  غذایی  مواد  بنکداران 
و  داده  خبر  بازار  در  شکر  و  روغن 
و  کمیاب  بازار  در  »شکر  که  گفته 
با  است  خوب  شکر  ذخیره  وضعیت 
اینهمه قیمت این کاال از ابتدای سال 

تا کنون چهار بار گران شده است.«
گرانی  درباره  حسنی  قاسمعلی 
نیز گفته که »قیمت  بازار  روغن در 
روغن کره ای قنادان در بازار کیلویی 
۷۰۰ هزار تومان است. این در حالی 
است که با وجود افزایش قابل توجه 
قیمت روغن، این کاال در بازار کمیاب 
شد. به نظر می رسد قیمت شیرینی 
با وجود افزایش قیمت شکر و روغن 
پیدا  افزایش  توجهی  قابل  شکل  به 
کند؛ چرا که هزینه تمام شده برای 

قنادان باال رفته است.«
قیمت برنج و گوشت به عنوان دو 
کاالی غذایی اثرگذار در هزینه خانوار 
نیز با افزایش روبرو بوده است. قیمت 
به حدود  و گوسفند  گوشت گوساله 
۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده 
 38 متوسط  بطور  نیز  مرغ  قیمت  و 
هزار تومان است. خبرگزاری داخلی 
»قیمت  که  داده اند  گزارش  نیز 
که  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 
نرخ  ارزان ترین  و  دولتی  قیمت 
کیلوگرم  هر  کاالست،  این  قیمتی 
بندی  بسته  بی استخوان  راسته 
شرکتی با قیمت ۲۰۹ هزار تومان و 
هر کیلوگرم فیله در میادین میوه و 
به  تومان  هزار  قیمت ۱۹8  با  تره بار 

فروش می رسد.«
برنج  کیلویی   ۱۰ بسته  هر  قیمت 
 8۰۰ به  متوسط  طور  به  نیز  ایرانی 
هزار تومان افزایش یافته و قرار است 
افزایش  کاال  این  قیمت  دیگر  بار 
پیدا کند. جمیل علیزاده  شایق دبیر 
خبر  تأیید  با  نیز  ایران  برنج  انجمن 
»امروز  که  گفته  برنج  دوباره  گرانی 
قیمت برنج تا به دست مصرف کننده 
از  دریافت  زمان  به  نسبت  برسد 
تولیدکننده حدود 8۰ درصد افزایش 

پیدا می کند.«
داده  توضیح  شایق  علیزاده   جمیل 
و  بارش  لحاظ  از  قبل  »سال  که 
تامین آب استثنا بود و ما ۲۰۰ هزار 
امسال  اما  داشتیم.  تولید  مازاد  تُن 
بازگشته ایم.  تولید  طبیعی  روال  به 
افزایش  عامل  بازرگانان  از  تعدادی 
غفلت  از  که  هستند  برنج  قیمت 
نظارتی  سازمان های  بی تفاوتی  و 

با  آن ها  می برند.  را  استفاده  نهایت 
سوداگرانه  رفتاری  و  شایعه پراکنی 
محصول  این  نرخ  باالبردن  به  موفق 

شده اند.«
شدن  نزدیک  با  دیگر  سوی  از 
نوروز گزارش هایی از تغییرات قیمت 
شیرینی منتشر شده است. تازه ترین 
گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییر 
نشان  خوراکی  کاالهای  قیمت 
شیرینی  انواع  قیمت  که  می دهد 
خشک در مدت یکسال بیش از ۶۰ 
درصد گران شده است. بر اساس این 
گزارش که اوایل بهمن  ۱4۰۰ منتشر 
شیرینی  کیلوگرم  یک  قیمت  شد، 
خشک در دی ماه به طور متوسط 4۷ 
هزار و 4۰۰ تومان بوده؛ در حالی که 
 )۱3۹۹( قبل  سال  مشابه  زمان  در 
هزینه تهیه یک کیلو شیرینی خشک 

۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
قیمت  که  می افزاید  گزارش  این 
شیرینی خشک در دی ماه نسبت به 
ماه قبل از آن نیز 3.8 درصد افزایش 
کیلو  یک  قیمت  متوسط  زیرا  یافته 
شیرینی خشک در آذرماه 4۵ هزار و 

۶۰۰ تومان بوده است.
علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان 
تهران در اینباره گفته بود که افزایش 
قیمت شکر و روغن و همچنین تامین 
را  مشکالتی  قنادی  تخصصی  روغن 

برای قنادان ایجاد کرده است.
با  تهران  قنادان  اتحادیه  رئیس 
انتقاد از اینکه دولت از صنف قنادان 
و شیرینی فروشان حمایت نمی کند، 
تومانی   4۲۰۰ ارز  »حذف  گفت: 
خواهد  تاثیرگذار  بسیار  ما  کار  در 
 4۲۰۰ ارز  با  حاضر  حال  در  بود. 
تومان  را کیسه ای 4۰۰  آرد  تومانی 
آرد  همین  بخواهیم  اگر  می خریم. 
هزارتومانی خریداری  با دالر 3۰  را 
افزایش  برابر  پنج  تا  قیمت  کنیم، 

پیدا خواهد کرد.«
رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان 
را  صنف  این  جدی  مشکالت  اینکه 
»بی ثباتی  گفت:  می کند،  تهدید 
با  را  ما  صنف  اولیه  مواد  قیمت 
مشکالت زیادی مواجه کرده است. ما 
نمی توانیم هر روز نرخ تعیین کنیم. 
اعالم  نرخ  قنادی ها  به  تیرماه  در  ما 
کردیم در حالی که قیمت مواد اولیه 
در این مدت چند بار افزایش یافت و 
فقط کاسب متضرر شد. ادامه کار با 
این شرایط بسیار سخت شده است و 
این مشکالت  مقابل  در  ما  همکاران 

ناتوان شده اند.«
مواد  گرانی  پی  در  پی  موج های 
در حالیست  کاالها  دیگر  و  خوراکی 
اصلی  بار  می دهد  نشان  آمارها  که 
تورم بر دوش خانوارهای کم برخوردار 
است و در مقابل، تورم نه تنها اثری 
است  نداشته  ثروتمندان  زندگی  بر 
بیشتر هم کرده  را  آنان  بلکه درآمد 

است.
نمودارها،  اساس  بر  همچنین 
حدود  جامعه  دهک  ثروتمندترین 
3۰ درصد از هزینه های جامعه را به 
خود اختصاص داده است. همچنین 
اعمال  وجود  با  اخیر  دهه  یک  در 
نرخ  افزایش  مانند  سیاست هایی 
کاهش  منظور  به  انرژی  و  سوخت 
جامعه،  منابع  بر  ثروتمندان  سلطه 
آنان  سهم  کاهش  به  منجر  تنها  نه 
نشده بلکه باعث کاهش سهم طبقات 

متوسط شده است.

تورم بر خانوارهای ثروتمند ایران 
اثر نداشته و درآمدهایشان را 

افزایش نیز داده است!



صفحه 17ـ Page 17 ـ شماره 1814
 جمعه 4 تا پنجشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۲

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

مأموران امنیتی بار دیگر به خانه ناهید شیرپیشه 
حمله کردند

=ناهید شیرپیشه با طرح 
اینجا  »مگر  که  سوال  این 
کره شمالی است که برای من 
گوشی ای  چه  کنند  تعیین 
تا  که  مردمی  برای  بخرم؟« 
ابراز  کرده اند  سکوت  امروز 

»تأسف« کرده است.
امنیتی  =مأموران 
جمهوری اسالمی پیشتر در 
به   14۰۰ شهریور   ۲۲ تاریخ 
خانه ناهید شیربیشه حمله 

کرده بودند.
بار  دومین   برای  امنیتی  مأموران 
ناهید  خانه  به  گذشته  ماه  شش  در 
حمله  بختیاری  پویا  مادر  شیرپیشه 
خود  با  را  او  موبایل  گوشی  و  کرده 

بردند.
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از 
جانباختگان اعتراضات آبان ۹8 و از جمله 
مادران دادخواه است که زیر فشارهای 
دارد. قرار  قضایی  و  امنیتی  شدید 

وی با انتشار ویدئویی با اعالم یورش 
دوباره مأموران امنیتی به خانه  و بردن 
مأموران  که  گفته  همراهش  تلفن 
»گوشی  می خواهند  او  از  امنیتی 

معمولی« و غیرهوشمند تهیه کند.
ناهید شیرپیشه در این ویدئو با طرح 
این سوال که »مگر اینجا کره شمالی 
چه  کنند  تعیین  من  برای  که  است 
گوشی ای بخرم؟« برای مردمی که تا 
»تأسف«  ابراز  کرده اند  سکوت  امروز 

کرده است.
شده  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
یازدهم بهمن ماه 8 تن از مأموران امنیتی 
خانه  به  زن  یک  و  مرد  هفت  شامل 
ناهید شیرپیشه در مهرشهر کرج حمله 
کردند و با تفتیش خانه و ایجاد رعب و 
وحشت، تلفن همراه او را با خود بردند.

 به جمع معترضان می پیوندند. اقشار 
حقوق  که  هستند  متوجه  مختلف 
صنفی و گروهی آنها در ساختار فاسد 
و ناکارآمد کنونی تأمین نخواهد شد. 
اقدامات جمهوری اسالمی در مواجهه 
با خواست های اصناف مختلف، اقداماتی 
روبنایی و ُمسّکن وار است که نه برای 
حل مشکالت بلکه برای خاموش کردن 
و به خانه فرستادن معترضان صورت 
این  با  که  است  مشخص  می گیرد. 
حکومت مشکالت پابرجا می ماند و به 
سرعت دوباره نارضائی ها باال می گیرد. 
با اینهمه دور باطل تکرار »اعتراض و 
خانه نشینی« برای جمهوری ناکارآمد 
اسالمی یک تنفس و فرصت به شمار 
رو تالش می کند  از همین  و  می رود 
از اعتراض  معترضان را به این سطح 
دلیل  همین  به  شاید  دهد.  »عادت« 
تازگی رسانه های داخلی  به  است که 
با چراغ سبز نهادهای امنیتی و دولت، 
با  البته  اخبار بخشی از اعتراضات را، 

سانسور، منتشر می کنند.
جمهوری اسالمی در کنار این رویکرد، 
مشکالت،  حل  در  ناتوانی  دلیل  به 
برخورد خشن امنیتی- قضایی با فعاالن 
صنفی را در دستور کار قرار داده است. 
در ماه های گذشته به همان اندازه که 
پیدا  افزایش  صنفی  اعتراضات  خبر 

کرده، خبر احضار، بازداشت، محاکمه 
و صدور حکم زندان وشالق برای فعاالن 
صنفی نیز با افزایش روبرو شده است. 
جدا از هزاران احضار و تهدید تلفنی و 
پرونده سازی در نهادهای امنیتی برای 
فعاالن صنفی، در حال حاضر بیش از 
۱۰ آموزگار و ۲۰ فعال کارگری محکوم 
اسالمی  جمهوری  هستند.  زندان  به 
چنان هراسی از تجمعات و اعتصابات 
صنفی دارد که شاپور احسانی راد فعال 
اسماعیل  و  کارگران ۶3 ساله  حقوق 
 ۶8 بازنشستگان  حقوق  فعال  گرامی 
از  را  آنها  و  زندان محکوم  به  را  ساله 
محروم  نیز  مرخصی  چون  حقوقی 

کرده است.
و  پیوستگی  با  صنفی  اعتراضات 
گرفته،  شکل  درآن  که  گستردگی 
همان تبری است که ریشه های فاسد 
جمهوری اسالمی را خواهد زد. قدرت 
همبستگی مردم برای اهداف مشترک 
امنیتی  فشارهای  از  هراس  عدم  و 
نهفته  اعتراضات  مسیر  در  قضایی  و 
تقی  که  است  دلیل  همین  به  است. 
رستم وندی معاون وزیر کشور جمهوری 
اسالمی با اشاره به اینکه »میل تغییرات 
اساسی در کشور در حال افزایش است، 
که  می روند  سمتی  به  »مردم  گفت 
حکومت دینی دیگر جوابگوی مشکالت 

دیگری تیتر دو -43 سال بعد... ارتباط .....                از صفحه ۲ حکومت  شاید  و  نیست  آنها 
غیردینی  و  سکوالر  حکومت  نظیر 
می تواند مشکالت کشور را حل کند.« 
جلسه   در  نیز  امنیتی  ارشد  مقامات 
محرمانه ای که آخر آبان برگزار شد به 
»افزایش 3۰۰ درصدی نارضایتی های 
اجتماعی« و »انفجار زیرپوستی جامعه« 
اعتراف کردند.از سوی دیگر، سپردن 
مقامات دولتی از وزارت تا استانداری  
به سرداران سپاه پاسداران و همچنین 
نیز  جامعه  کنترل  برای  ناکام  تالش 
ناشی از هراس مقامات از ظرفیِت پنهان 
در اعتراضات صنفی است که در عمل 

»اصل نظام« را به پرسش می کشد.
اینهمه در حالیست که هرچه موج 
توسل  کند،  پیدا  افزایش  اعتراضات 
بیچارگی،  روی  از  اسالمی،  جمهوری 
خواهد  پیدا  افزایش  نیز  سرکوب  به 
میان  شکاف  دلیل  همین  به  و  کرد 
مردم و حکومت عمیق تر خواهد شد. 
قوه  کارمند  و  قاضی  که  شرایطی  در 
قضاییه و زندانبان نیز به دلیل فقر و 
اعتراضی  تجمع  معیشتی  مشکالت 
برگزار کرده و علیه وضع موجود شعار 
می دهند، جمهوری اسالمی  بر همان 
»هیچ« معروفی ایستاده که بنیانگذارش 
پیش از آنکه گام های شوم خود را بر 
خاک ایران بگذارد، در »پرواز انقالب« 

بر زبان آورد.
روشنک آسترکی

برای  تهران  توانایی  حال،  این  با 
مهار تورم در درجه اول به سرنوشت 
و  دارد  بستگی  هسته ای  مذاکرات 
به  مشروط  اقتصادی  توسعه  هرگونه 
لغو تحریم های آمریکا است. تحریم ها 
تأثیر  تورم  بر  متعددی  جنبه  های  از 
را  ایران  توانایی  نخست،  می گذارد. 
برای صادرات کاال و درآمدزایی کاهش 
می دهد. دوم، تحریم ها واردات ایران را 
تهران  می کند. سوم، دسترسی  گران 
به درآمدهای صادراتی و ذخایر ارزی 

را محدود می کند.
از حل  گفتن  همیشه سخن  البته 
مشکالت اقتصادی آسان  است اما عملی 
پیچیدگی های  با  آن  اجرای  و  کردن 
محاسبه  اقدام  هر  روبروست.  زیادی 
از سوی دولت کنونی می تواند  نشده 
به رکود شدید اقتصادی منجر شود و 
ابراهیم رئیسی را در تقابل با گروه های 
فشار قدرتمند، نیروهای موثر انتخاباتی 

و ایدئولوژیک قرار دهد. تقابل نیروهای 
داخلی رژیم که اکنون ظاهرا یکدست 
سیاسی  آشفتگی  می تواند  هستند، 
ایجاد کند. از همین رو پیمودن پیچ و 
خم های اقتصادی نیازمند مهارت های 
سیاسی و شایستگی تکنوکراتیک است 
که جمهوری اسالمی و به ویژه رئیسی 

و تیم او فاقد آن هستند.
برای مثال، یکی از راه های کاهش 
کسری بودجه، افزایش درآمد مالیاتی 
است اما اخذ مالیات از جمعیتی ضعیف 
و فقیر هم دشوار و هم  خطرناک است. 
عالوه بر این، منابع عمده درآمد عماًل 
مالیات نمی دهند زیرا بازیگران اصلی 
مرتبط با سیاست در اقتصاد جمهوری 
یا  می پردازند  کم  مالیات  یا  اسالمی 
اینها شامل  اصال مالیات نمی پردازند! 
»قرارگاه  مانند  مختلفی  سازمان های 
خاتم االنبیاء« و »آستان قدس رضوی« 
و »بنیاد شهید« و غیره می شوند. اداره 

بخشی از این نهادها قبال به عهده خود روسیه به جمهوری اسالمی ....                              از صفحه 16
رئیسی بود. ابراهیم رئیسی که رؤیای 
جمهوری  ساله   83 رهبر  جانشینی 
برای  می پروراند.  سر  در  را  اسالمی 
رسیدن به آن آرزو، بعید است که وی 
چهره ها و نهادهای کلیدی را به چالش 
مالیات  پرداخت  به  را  آنها  و  بکشد 
مجبور کند. در نهایت سرنوشت تورم 
خود  دست  در  آینده  سال  در  ایران 
است  خامنه ای  تنها  است.  خامنه ای 
توافقی  آیا  گرفت  خواهد  تصمیم  که 
ازای  در  که  کند  منعقد  واشنگتن  با 
محدودیت های  تحریم ها،  »کاهش« 
یا  شود  اجرا  تهران  هسته ای  برنامه 
فعالیت  جامع  توافق  یک  که  نه. چرا 
موشکی جمهوری اسالمی را نیز محدود 
و به نقش تهران در تسلیح گروه های 
زیان خواهد زد. نیابتی و شبه نظامی 

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده:هدی الحسینی

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

اسالمی  جمهوری  امنیتی  مأموران 
پیشتر در تاریخ ۲۲ شهریور ۱4۰۰ نیز 
کرده  ناهید شیرپیشه حمله  خانه  به 
بودند. مأموران امنیتی هر دو بار با زور 
وارد خانه ناهید شیرپیشه شده و اقدام 

به ضبط تلفن همراه او کردند.
در  امسال  ناهید شیرپیشه شهریور 
یورش  درباره  لندن  کیهان  با  گفتگو 
»سه  بود:  گفته  خانه اش  به  مأموران 
مرد و یک زن مأمور وزارت اطالعات 
شدند.  وارد  خانه  درون  به  ناگهان 
من اول از الی در دیدم که یک مرد 
ایستاده و گفتم اجازه بدید من لباس 
مناسب بپوشم اما در را ُهل دادند و 
وارد شدند. تمام خانه را بهم ریختند و 
جستجو کردند، حتا کشوی لباس زیر 
مرا مأمور خانم بهم ریخت. به او گفتم 
خانم جلوی این آقایون زشت است اما 
انگار نه انگار. بعد اینها راجع به حجاب 
می کنند!  صادر  فتوا  و  می دهند  نظر 
اینطوری می ریزند در خانه من، وارد 
بدون  می شوند  من  شخصی  حریم 
اگر  ولی  باشم؛  داشته  آمادگی  اینکه 
یک دختر در خیابان کمی موهایش 
را  آبرویش  خیابان  وسط  باشد،  پیدا 

می برند.«
گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با 
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری؛ اگر 
جرائم این حکومت را به مردم بگوییم، 

می شود جرائم ما!
او افزوده بود: »یکی از مأمورانی که 
وزارت  بازپرس  آمد،  ما  به خانه  امروز 
اطالعات است و پرونده ما زیر دست 
بودم  ندیده  را  او  االن  تا  من  اوست. 
را دیده و  او  اعضای خانواده  اما دیگر 
داده  من  به  را  قیافه اش  مشخصات 
تلفنی  من  با  هم  بار  چند  او  بودند. 
کرده  تهدید  مرا  و  بود  کرده  صحبت 
بود. یکبار هم چند وقت پیش بعد از 
اجتماعی  در شبکه های  اینکه خبری 
درباره به کما رفتن منوچهر ]پدر پویا[ 

نیز  امسال  =شهریور 
یک  خودکشی  از  خبری 
استان  در  ریاضی  دبیر 
مشکالت  دلیل  به  فارس 

مالی منتشر شد.
دبیر  کیانپور  =امین 
دبیرستان  مدیر  و  ریاضی 
نجفی در شهر اصفهان نیز 
در  امسال  تیرماه  ششم 
اصفهان  دادگستری  مقابل 
و  کرد  خودسوزی  به  اقدام 

جان سپرد.
به  خودکشی  =آمار 
مالی  و مشکالت  فقر  دلیل 
مختلف  اقشار  میان  در 
که  یافته  افزایش  حالی  در 
اسالمی  جمهوری  مقامات 
برای  برنامه مشخصی  هیچ 
حمایت از اقشار آسیب پذیر 

ندارند.
دبیر  رنجبران  مصطفی 
هرمزگان  استان  در  زیست شناسی 
اقتصادی  و  مالی  مشکالت  دلیل  به 
است.  باخته  جان  و  کرده  خودکشی 
در طی دو سال گذشته چند آموزگار 
دیگر در استان های مختلف ایران به 
دلیل فقر و مشکالت مالی خودکشی 

دست به خودکشی زد ه اند.
کانون  سخنگوی  حبیبی  محمد 
 ۱4 پنجشنبه  روز  معلمان  صنفی 
مصطفی  که  داد  خبر   ۱4۰۰ بهمن 
در  زیست شناسی  دبیر  رنجبران 
فشارهای  دلیل  به  هرمزگان  میناب 

اقتصادی خودکشی کرده است.
محمد حبیبی این خبر را در توئیتر 
»تداوم  که  نوشته  و  کرده  اعالم 
معلمان،  میان  در  خودکشی ها  این 
دانشجویان  و  بازنشستگان  کارگران، 
و  است  سیستماتیک  قتل  نوعی 
حکومت  عهده  بر  آن  مسٔیولیت 

است.«
خودکشی  خبر  نیز  امسال  شهریور 
فارس  استان  در  ریاضی  دبیر  یک 
شد.  منتشر  مالی  مشکالت  دلیل  به 
غالم عباس یحیی پور دبیر ریاضی در 
فارس  استان  در  گراش  شهرستان 
نیازمند پنج میلیون تومان پول برای 
بانک و دریافت وام  سپرده گذاری در 

۵۰ میلیون تومانی بود.
از  پیش  روز  چند  معلم  این 
خودکشی در نامه ای که با درخواست 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرض 
تأکید  نوشته،  دوستانش  از  یکی  به 
کرده بود که زجر فراوانی کشیده اما 
نمی خواهد آرامش خانواده اش را بهم 

بزند.
مدیر  و  ریاضی  دبیر  کیانپور  امین 
اصفهان  شهر  در  نجفی  دبیرستان 
مقابل  در  امسال  تیرماه  ششم  نیز 
به  اقدام  اصفهان  دادگستری 

خودسوزی کرد و جان سپرد.
در سال های گذشته آمار خودکشی 

یک آموزگار دیگر به دلیل مشکالت اقتصادی 
خودکشی کرد و جان باخت

به دلیل مشکالت مالی و  شهروندان 
ناتوانی در تأمین هزینه زندگی افزایش 
گذشته  سال  سه  در  است.  یافته 
دست کم پنج نفر از کارکنان و کارگران 
شاغل در شرکت ها و میادین نفتی به 
دلیل مشکالت شدید اقتصادی و عدم 
توانایی پرداخت هزینه های زندگی و 

بدهکاری خودکشی کردند.
روشنی  عمران   ،۱3۹۹ خردادماه 
در  شاغل  کارگران  از  یکی  مقدم 
به  هویزه  شهرستان  نفتی  میدان 
دلیل مشکالت مالی در محل کارش 

خودکشی کرد و جان باخت.
بهمن   ۱3 چهارشنبه  دیروز،  عصر 
دستفروش  جوان  یک  نیز   ،۱4۰۰
آباد  خرم  حسین«  »امام  میدان  در 
پس از برخورد خشونت آمیز ماموران 
با وی، دست به  سد معبر شهرداری 

خودسوزی زد.
به  شهروندان  گزارش  ها  اساس  بر 
رفته  دستفروش  جوان  این  کمک 
جوان  کردند.  خاموش  را  آتش  و 
دستفروش به بیمارستان منتقل شده 

و بستری است.
سازمان پزشکی قانونی پاییز امسال 
اعالم کرد که خودکشی با قرص برنج 
به  نخست ۱4۰۰  ماه  فقط در شش 
افزایش  پارسال،  مشابه  مدت  نسبت 

3۵ درصدی داشته است!
آبان  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
امسال در گزارشی نوشته بود که بیش 
از یک میلیون ایرانی بیکار شده اند و 
3۰ میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج 
شده و این بحران اقتصادی به افزایش 
»خودکشی« و »خودسوزی ها« منجر 

شده است.
این خبرگزاری به خودسوزی روح اهلل 
کشته شدگان  از  یکی  فرزند  بریزاد 
جنگ ایران و عراق در مهرماه ۱4۰۰ 
این  که  است  کرده  عنوان  و  اشاره 
به  مراجعه  هنگام  ساله    38 جوان 
بنیاد جانبازان جنگ در یاسوج برای 
بی اعتنایی  با  مالی  کمک  دریافت 
مقابل  در  و  شده  مواجه  مسئوالن 
خودش  روی  بنیاد  این  ساختمان 
بنزین ریخت و با روشن کردن کبریت 

خودش را آتش زد.
همزمان  که  مطالعه ای  اساس  بر 

روزنامه »اعتماد« به آن استناد کرده، 
شیوع کرونا و نتایج ویرانگر اقتصادی 
آن نرخ خودکشی در ایران را بیش از 
این  در  است.  داده  افزایش  درصد   4
گزارش آمده بود که فقر فراتر از اعداد 
و ارقام است و به بخشی قابل مشاهده 
در  شده.  تبدیل  روزمره  زندگی  در 
خیابان های تهران کودکان دستفروش 
در تقاطع و پشت چراغ های راهنمایی 
دیده می شوند. در خیابان های تهران 
که  می شوند  دیده  بیشتری  افراد 
زباله گرد هستند. این مناظر یک دهه 

پیش در ایران کمتر دیده می شد.
کودک  روانپزشکی  علمی  انجمن 
تازگی گزارش داده  به  نیز  و نوجوان 
و  نوجوانان  میان  خودکشی  آمار  که 
جوانان ایرانی- سنین ۱۵ تا ۲4 سال- 
اظهارات  به  بنا  است.  افزایش  به  رو 
یکی از اعضای هیأت مدیره این نهاد، 
از  ایران  در  خودکشی  شیب  افزایش 
4.۵ به ۷.۲ در هر صدهزار نفر رسیده 
و در برخی استان ها این عدد به ۲۰ 
گزارش،  همین  به  بنا  می رسد.  هم 
دسترسی به آمار خودکشی در ایران، 
حتا برای متخصصین هم بسیار دشوار 

است.
حسین اسدبیگی رئیس گروه نظارت 
و هماهنگی دفتر امور آسیب دیدگان 
بهزیستی، شهریور  اجتماعی سازمان 
امسال گفت: »طبق گزارش پزشکی 
و  هزار   ۵ ایران  در   ۹۹ سال  قانونی 
جان   خودکشی  دلیل  به  نفر   ۵4۲
باختند، سال ۹8 این تعداد ۵ هزار و 
۱43 نفر بود که نشان می دهد 3۹۹ 
خودکشی  جانباختگان  شمار  بر  نفر 

افزوده شده است.«

و  فقر  دلیل  به  خودکشی  آمار 
اقشار  میان  در  مالی  مشکالت 
و  کارگر  آموزگار،  جمله  از  مختلف 
یافته  افزایش  حالی  در  دانش آموز 
هیچ  اسالمی  جمهوری  مقامات  که 
برنامه مشخصی برای حمایت از اقشار 
آسیب پذیر ندارند. بسته های حمایتی 
که از سوی دولت و مجلس رونمایی 
که  است  ناچیز  به شدت  یا  می شود 
در عمل ارزش ندارند، یا به دلیل نبود 

منابع کافی اجرایی نمی شوند.

مصطفی رنجبران
در زندان و بر اثر شکنجه منتشر شده 
با  و  قضاییه  قوه  با  دخترم  مونا  بود، 
بازپرس تماس گرفت تا درباره پدرش 
بپرسد اما به مونا گفتند پرونده خانم 
شیرپیشه هم سنگین شده! من کنار 
این جمله  وقتی  و  بودم  مونا نشسته 
بازپرس را شنیدم، بلند گفتم »پرونده 
شما سنگین است که پسر مرا کشتید! 
اینستاگرام  پست  دو  با  من  پرونده 
سنگین است اما پرونده شما با اینهمه 
نیست؟!«  سنگین  کشتید  که  آدمی 
میگیرمت ها!«  »میایم  گفت  بازپرس 
او البد امروز آمده بود تا آن جمله مرا 

تالفی کند!«
ناهید شیرپیشه به کیهان لندن گفته 
بود که »گوشی تلفن پویا را دو سال 
است برده اند. هارد کامپیوتر پویا و حتا 
دفتر خاطرات کودکی پویا که نوشته ها 
و نقاشی هایش در آن بود را نگذاشتند 

بماند و برده اند.«
در  ساله    ۲۷ جوان  بختیاری  پویا 
شامگاه ۲۵ آبان ۱3۹8 در اعتراضات 
مردمی در شهر کرج با اصابت گلوله 
به سرش  اسالمی  جمهوری  مأموران 
از  بختیاری  پویا  خانواده  باخت.  جان 
آن روز تا کنون برای دادخواهی جان 
اعضای  هستند.  تالش  در  فرزندشان 
این خانواده بارها بازداشت و احضار و 

بازجویی و تهدید شده اند.
پس  پویا،  پدر  بختیاری،  منوچهر 
به  نهایت  بازداشت در  بار  از چندین 
سه سال و نیم زندان، دو سال و نیم 
تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از 
نیز  هم اکنون  و  شده  محکوم  کشور 
می برد.  بسر  زندان  در  که  ماه هاست 
چندین  پویا  مادر  شیرپیشه  ناهید 
بار احضار، بازجویی و بازداشت شده 
دیگر  دارد.  قرار  حکم  زیر  اکنون  و 
از  بختیاری  خانواده  دیگر  اعضای 
عموهای  آصف،  و  مهرداد  جمله 
شده اند. بازداشت  بارها  نیز  پویا، 

ناهید شیرپیشه در کنار فرزندش پویا بختیاری
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ز  ا برخی  باید  =چرا 
دلیل  به  فقط  دختربچه ها 
تولد در یک خانواده و باور 
به  یا  اسالم  به  خانواده  آن 
خاطر اجبار از سوی سیستم 
سیاسی حاکم بر یک کشور، 
و  گذاشته  سر  بر  حجاب 
آنگونه رفتار کنند که دیگران 
می کنند؟ دیکته  آنها  بر 

جان مایه ی  حیدرنژاد-  حنیف 
»حجاب« بر سلِب اختیار زن بر بدن 
و رفتار خویش استوار است. با حجاب و 
همه احکام و تعاریف و شرایط و ظوابط 
و قوانین که برای آن مشخص شده، 
کرامت و ارزش انسانی زن حذف و او 
فقط در جنسیت اش خالصه می شود. 
این دیدگاه، جنسیت زن را »منشاء 
فتنه و فِسق و فساد دانسته که می تواند 
مرد را از راه ایمان خارج کرده و به گناه 
بیاالید.« در چنین دیدگاه و دستگاه 
فکری هویت جنسی زن نیز فقط در 
ارتباط با مرد است که تعریف شده و 
مفهوم می یابد. زن »برای« مرد است 
که معنی دارد. »َمحرم و ناَمحرم« خط 
و مرزی است که جداسازی جنسیتی 
این  ساختار  می بخشد.  رسمیت  را 
جداسازِی جنسیتی نیز با هدف حفظ 
رابطه ی قدرت بین زن و مرد و تسلط 
زن  آن،  در  که  شده  بنا  زن  بر  مرد 
»ماِل« مرد بوده و هویت انسانی او تا 
حد یک »شیئی« که می تواند تحت 

مالکیت قرار بگیرد، کاهش می یابد.
زن  »حق«  دیدگاهی  چنین  در 
هیچگاه  نمی تواند  زن  ندارد.  معنی 
چنین  باشد.  داشته  مرد  برابر  حقی 
است که از تحصیل در دانشگاه گرفته 
تا تصدی مناصب و سمت های دولتی 
و تا اشتغال به کار، موانعی برای زنان 
ایجاد شده و او مجاز به ورود به بسیاری 
از عرصه ها نشده و از حقوق شهروندی 
برابر با مرد محروم می شود. همه اینها 
ایدئولوژی اسالِم شیعی حاکم بر  در 
بلکه  تبعیض،  و  محرومیت  نه  ایران 
تالش برای »حفظ کرامت زن« قلمداد 
می شود. حجاب اجباری و دیگر قوانین 
ضدزن در ایران تبعیض های زن ستیز 

را »قانونی« و نهادینه می کند.
مرد  و  بالقوه  »اغواگر«  زن 

»متجاوز« بالقوه!
در این نوع نگاه یک توهین بزرگ 
و آشکار به زن و مرد، هر دو، نهفته 

است زیرا:
-روابط و مناسبات انسانی بین زن 
جنسی  غرایز  اساس  بر  فقط  مرد  و 
تامیِن  آن  هدف  که  می شود  تعریف 

لذت جنسی مرد است.
و  هدفمند  زن،  دیدگاه،  این  -در 
آگاهانه به تحریک جنسی مرد مشغول 
موهایش،  اندامش،  او،  بدن  است. 
صدایش و ... هر حرکت و ایماء و اشاره 
او معنی دار بوده و تحریک کننده است.

و وحشی  درنده  موجودی  مرد،   -
و منتظر فرصت تصویر می شود که با 
هر حرکِت زن تسلط بر اراده ی خود 
را از دست داده و یکباره همچون یک 
حیوان وحشی به زن حمله کرده و به 

او تجاوز می کند.
به بیان ساده در اندیشه ی مذهبی 
که خواهاِن حجاب اجباری است، هر 
زن یک »اِغواگر« بالقوه و هر مرد یک 

»متجاوز« بالقوه دیده می شود.
چنین تفکری یک نگاه بیمارگونه به 
زن و مرد داشته و با انسانیت بیگانه 
است. چنین نگاهی با اصِل اساسی حق 
حاکمیت انسان بر بدن و رفتارش در 
تضاد و با اصل اختیارِ انسان بر تعیین 
رفتار و تشخیص »خوب و بد« برای 
خودش مخالف و بر بندگی انسان بر 
تعیین  او  برای  شریعت  و  فقه  آنچه 

می کند تاکید می کند.
زن، انسانی ناتوان و فاقد قدرت 

تشخیص و نیازمند قیمومیت!
این دیدگاه اسالِم شیعه که تفکر 
بر  آن   از  فقیه«  »ولی  اندیشه ی  و 
می خیزد انسان را فاقد شعور و قدرت 

که  است  معتقد  و  دانسته  تشخیص 
را  آنها  باید  بر مردم،  با »قیمومیت« 
کانال  از  قیمومیت  این  کرد.  کنترل 
فقه و شریعت و احکام دینی و توسط 
نهادهای  و  فقیه  ولی  و  روحانیان 
وابسته به آن بر جامعه اِعمال می شود. 
به  آشکار  توهینی  اندیشه ای  چنین 
آن،  اساس  بر  زیرا  آدم هاست  شعور 
اختیار انسان بر بدن و رفتار و تعیین 
سرنوشت اش رد شده و به همین دلیل 
انسانِی  نافی و ناقض حقوق بنیادین 
تصریح شده در اعالمیه جهانی حقوق 

بشر است.
زن ایرانی: ما هستیم!

ایران  بر  حاکم  اسالمی  حکومت 
تا  کرده  تالش  در 43 سال گذشته 
به  را  بندگی  و  انقیاد  بندهای  همه 
دست و پای زن ایرانی بسته و آزادی 
فردی و اجتماعی او را سرکوب کند. 
این رژیم برای مسخ کردن شخصیت 
زنان از یکطرف همه امکانات موجود 
آموزشی و تربیتی در رادیو و تلویزیون 
تا  و  اینترنتی  جمعی  رسانه های  و 
به  را  مسجد  و  دانشگاه  و  مدرسه 
خدمت گرفته تا مدل ایده آل خود از 
»زن عفیف و نجیب« را در خانواده و 
جامعه و محل کار و اماکن تفریحی 
با  دیگر  از طرف  و  بیاندازد  جا   ... و 
انواع قوانین و گشت های سرکوب و 
با کنترِل مجالس جشن و میهمانی 
به  ترس،  ایجاد  و  سرکوب  اهرم  با 
دستگیری زنانی می پردازد که مدل 
ندارند.  قبول  را  بودن  زن   اسالمی 
این کشاکش 43 سال است که بین 
در جریان  ایران  زنان  و  رژیم حاکم 
زنان  اما،  این سال ها  در همه  است. 
ایران توانسته اند با ابتکارهای مختلف 
رژیم و نهادهای مختلف آن را پس 
زده و خواست های خود را کم و بیش 

تحمیل کنند.
در  ایران  زنان  شجاعانه  اعتراض 
بدیع  ابتکار  با  برداشتن روسری که 
انقالب«  ویدا موحد »دختر خیابان 
یک  بر  ایستادن  با   ۹۶ دی   ۶ در 
بلندی در خیابان ها و اماکن عمومی  
و بر سر چوب کردن روسری شروع 
این  در  بود.  تاثیرگذار  بسیار  شد، 
علیه  فقط  نه  زنان  ابتکاری  اقدام 
شیوه های  همه  و  اجباری  حجاب 
کشاندن  بندگی  به  برای  حکومتی 
بیش  بلکه  می کنند،  اعتراض  خود 
از هر چیز بر هویت جنسی و ارزش 
کرده  تاکید  خود  انسانی  کرامت  و 
برای  دلیلی  که  می زنند  فریاد  و 
نفی  و  خود  اندام  یا  مو  پوشاندن 
زنانگی خویش نمی بینند. زنان ایران 
نمی خواهند خود را نفی کنند. آنها 
افتخار  خود  بودن  زن  به  هستند! 
بر  کسی  نمی خواهند  و  می کنند 
برایشان  و  داشته  قیمومیت  آنها 
لباس  سبک  و  زندگی  روش  و  راه 
پوشیدن و یا خوب و بد رابطه جنسی 
یا کار و تحصیل و دیگر مناسبات را 
اعتراضی  حرکت  این  کند.  تعیین 
از  دفاع  در  حرکتی  فقط  نه  زنان 
دفاع  در  حرکتی  بلکه  زنان،  حقوق 
از کرامت انسان، هم  مرد و هم زن، 

برای اعتالی جامعه است.
خدمت  در  ابزاری  حجاب، 

اهداف ایدئولوژیک- سیاسی
رژیم حاکم بر ایران حجاب را یک 
حاکمیت  اِعمال  در  اصلی  موضوع 
سیاسی خود قرار داده است. از این رو 
هرقدر حرکت اعتراضی زنان در از سر 
برداشتن روسری و مبارزه با حجاب 
اجباری گسترده تر شود، یک تهاجم 
حاکمیت  ایدئولوژی  قلب  به  مؤثر 
است که پیامدهای سیاسی- اجتماعی 

و  داشت  خواهد  همراه  به  ناگزیری 
نظام  ایدئولوژیک  سیاسی-  پایه های 
در  کرد.  خواهد  ضعیف تر  را  حاکم 
ایران  مردان  اعتراضی،  حرکت  این 
زناِن  از  خود  حمایت  با  می توانند 
روسری از سر برکشیده، نه تنها از حق 
زنان در تعیین نوع پوشش دفاع کنند، 
بلکه دیدگاهی که مردان را »متجاوز 
بالقوه« می داند محکوم کرده و بطور 
همزمان هم از کرامِت انسانی خود و 
هم از کرامِت انسانی زنان دفاع کنند.

ایران زمانی آزاد می شود که هر مرد 
انسانی  ارزش  درک  با  ایرانی،  زن  و 
اجبارهای  قید  از  را  خویشتن  خود، 
را در زندگی فردی و  او  مذهبی که 
اجتماعی به بند کشیده اند رها کند. 
از سر برداشتن حجاب توسط زنان و 
حمایت آنها توسط مردان، گامی مهم 

در همین راه است.
»فرهنگ  علیه  نمادی  حجاب، 

غربی«
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
در ایران بارها حرف شیخ فضل اهلل نوری 
تجدد  و   آزادی  ضد  مشروعه خواه 
را تکرار کرد و گفت که اسالم عیِن 
سیاست ماست. بر اساس این دیدگاه، 
حجاب، یکی از نمادهای اسالِم سیاسی 
است. از آن پس همه گروه های سیاسِی 
اسالمی در جهاِن اسالم تالش دارند تا 
با ترویج حجاب، آن را به عنوان یک 
و سبک  با »فرهنگ  مبارزه  در  نماد 
این  کنند.  برجسته  غربی«  زندگی 
موضوع بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در 
کشورهای اروپایی وارد فصل جدیدی 
سال  چند  ظرف  و  یکباره  به  شد. 
همچون  لباس هایی  با  جوان  مردان 
نفرات گروه های اسالمی مانند القاعده 
روزهای  ویژه  به  که  شدند  پدیدار 
جمعه دستجمعی به مسجد رفته یا 

اجرا  نماز جماعت  پیاده روها  حتا در 
افزوده  مساجد  تعداد  بر  می کرده اند. 
زنان  و  بین دختران  شد. حجاب در 
به  اروپایی  کشورهای  در  که  جوانی 
شده اند  بزرگ  آنجا  در  یا  آمده  دنیا 

رواج پیدا کرد.
مسلمانان  از  بخشی  آنزمان  از 
ساکن در کشورهای اروپایی متاثر از 
گروهای اسالمیست، تالش آگاهانه ای 
را شروع کردند تا حجاب را به عنوان 
رویارویی  در  اسالمی«  »تمدن  نماد 
با »تمدن غربی« به کار بگیرند. این 
گروه ها که هسته اصلی قدرت آنها در 
دست مردان است، به استفاده ابزاری 
نوجوان  دختران  و  دختربچه ها  از 
پرداختند.  مسلمان  خانواده های  در 
با  مسلمان  خانواده های  از  بخشی 
فرستادن دختران به کالس های شنا یا 
اردوهای مختلط خودداری کردند. حتا 
در محله های مشخصی در شهرهای 
مد  با  مانکن هایی  اروپایی،  مختلف 
اسالمی به ویترین لباس فروشی ها راه 

پیدا کردند و ...
در این میان بسیاری از مسلمانان 
گروه های  از  برخی  طرفداران  حتا  و 
ب  حجا  ، ها سبز حزب  یا  چپ 
و  »مسائل  را  محدودیت ها  این  و 
حساسیت های فرهنگی« عنوان کرده 
این  به  احترام  و  رواداری  و خواستار 
گروه ها  این  به  هستند.  »ارزش «ها 
حقوق  زنان،  حقوق  شد:  یادآور  باید 
بشر است و حقوق بشر خدشه ناپذیر 
بوده و هیچ نوع نسبیت فرهنگی را به 
کردن  محروم  نمی شناسد.  رسمیت 
دختران از شنا یا مجبور کردن آنها به 
خانواده های  توسط  حجاب  پوشیدن 
مسلمان و محدود کردن آنها در تماس 
و  بشر  آشکار حقوق  نقض  پسران  با 

حقوق کودکان است.

حجاب تا کجا اختیاری و از کجا 
آزاد است؟

بسیاری از آنان که از حجاب دفاع 
زنان  آزاد«  را »انتخاب  می کنند، آن 

می دانند. ولی آیا واقعا چنین است؟
»انتخاب« محصول آگاهی، آزادی 
و مقایسه یک پدیده یا یک موضوع با 

موضوع های دیگر است.
آیا دختربچه هایی که از کودکی از 
سوی پدر، مادر، خانواده، جامعه، نظام 
آموزشی، نظام تبلیغی، نظام سیاسی و 
... مدام و مستمر ابتدا تشویق، سپس 
به  می شوند،  تهدید  بعدا  و  ترسانده 
را  حجاب  اختیاری  و  آزادانه  راستی 

انتخاب کرده اند؟
با  می گویند  دختربچه  به  وقتی 
مورد  که  است  »حجاب«  گذاشتن 
پذیرش پدر و خانواده و دیگران هستی 
را  حجاب  کودکی  همان  از  وقتی  و 
»خوب« و غیِر آن را »بد« ارزش گذاری 

می کنند؛
وقتی کمترین بی توجهی و تخطی 
دختربچه به خاطر بی توجهی به رعایت 
حجاب با توبیخ و تنبیه همراه هست؛
خاطر  به  نوجوان  دختر  به  وقتی 
را  او  حجاب،  رعایت  به  بی توجهی 
او  به  و  می ترسانند  جهنم  آتش  از 
بر  جهنم  در  موهایش  با  می گویند 
روی آتش گداخته آویزان خواهد شد؛
وقتی زنی به خاطر امتناع آگاهانه 
از حجاب و محدودیت هایی که بر او 
تحمیل می کنند، عصیان کرده و وقتی 
انتخاب  خودش  را  زندگی اش  سبک 

می کند، او را به قتل می رسانند ...
هیچکدام از اینها نشانی از »اختیار« 

و »انتخاب آزاد« ندارد.
و  احساس  با  بازی  روش ها  این 
ارزش های  القاء  دختربچه ها،  عاطفه 
و  بوده  گزینشی و شتسشوی مغزی 
حق  ناقض  و  کودک آزاری  مصداق 
آزادانه انسان در انتخاب سبک زندگی 
محسوب  بدنش  بر  او  حاکمیت  و 
تعلیم  روش های  اساس  بر  می شوند. 
و تربیت، چنین شیوه تربیت کودک، 
گرفته،  کودک  از  را  نفس  به  اعتماد 
او را نه به عنوان »انسان« و شهروند 
تعریف  جنسیت  با  بلکه  برابرحقوق، 
کرده و از همان کودکی موجودیت او را 
در تبعیت و پیروی از »مرد« تعریف و 
ارزش گذاری می کند. این روِش تربیت 
به دنبال آن است که »انساِن درجه 
دو« بودن را در ذهن و ضمیر کودک 
بالغ و یک  او  تا وقتی  نهادینه کرده 
زن جوان می شود، کنترل اش راحت تر 
باشد. مذهب و ُسنت و مردساالری و 
مناسبات قدرِت حاکم بر آنها دست 
در دست هم در هر کشور و در هر 
چنین  مختلف  راه های  از  جامعه ای 
اینها  همه  می کنند.  دنبال  را  هدفی 
ارزش هایی ضدزن و ضدحقوق بشر را 

نمایندگی می کنند.
حقوق  از  دفاع  حجاب؛  به  نه 

کودکان
چرا باید برخی از دختربچه ها فقط 
باور  تولد در یک خانواده و  به دلیل 
آن خانواده به اسالم یا به خاطر اجبار 
بر  حاکم  سیاسی  سیستم  سوی  از 
یک کشور، حجاب بر سر گذاشته و 
آنگونه رفتار کنند که دیگران بر آنها 
جمله  از  کودکان،  می کنند؟  دیکته 
دختربچه ها به عشق، محبت و امنیت 
نیاز داشته و باید با روِش تربیت علمی  
و به دور از ارزش گذاری های مذهبی 
تربیت شوند. آنها باید از همان کودکی 
ارزش انسانی خود را جدا از جنسیِت 
خود درک و فهم و تجربه کنند. آنها 
باید امکان رابطه آزاد و برابر با دیگر 
کودکان و نوجوانان، صرف نظر از تعلق 
یا گرایش جنسی شان را داشته باشند. 
کودکان در صورتی که در یک فضای 
آموزشی به دور از شتسشوی مغزی و 
شوند،  بزرگ  مذهبی  باورهای  القای 
می توانند  شدند،  بالغ  آنکه  از  پس 
از سوی  عاطفی  فشارهای  از  دور  به 
دیگران، در مورد باور و عقیده فکری 
و مذهبی و سبک زندگی خود تصمیم 

بگیرند.

حجاب حجاب ، نماد بندگی زن ، نماد بندگی زن 
و نماد اسالم سیاسیو نماد اسالم سیاسی

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com
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