
18 صفحه

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک 

سازمان تروریستی می داند
3 ادامه در صفحه

ایران آینده برای همه کسانی که امروز در کنار 
ملت باشند، جا دارد

1۸ ادامه در صفحه

شاهزاده رضا پهلوی: شاهزاده رضا پهلوی: 

=جمهوری اسالمی از آغاز »دارالمجانینی« از افراد و گروه های عقیدتی و ناکارآمد بوده که هر طرح و پروژه شان بیش از پیش 
سفاهت و نادانی زیانبار آنان را به نمایش می گذاشت. از همین رو مردم انقالب57 و اصل نظام برآمده از آن را نشانه گرفته اند.

۲ ادامه در صفحه

سرنوشت محتوِم نظاِم ناکارآمد

مقام  بورل  جوزپ  خوشبینانه  اظهارات 
اتحادیه  امنیت  و  ارشد سیاست خارجی 
اروپا و مذاکره کننده ارشد همین اتحادیه 
روزهای گذشته  در  که  وین  مذاکرات  در 

توئیت حسین  نوعی  به  و  بود  تهران  در 
جمهوری  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان 
اسالمی، به معجزه ای شباهت دارند که به 

عیسی مسیح نسبت داده می شود. ...
۲ ادامه در صفحه

تالش اروپا و قطر 
برای دمیدن نفس مسیحایی به جسد برجام

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

مملکت یا قلمرو سرزمینی، ملت یا مردم 
یک کشور، قدرت دولتی که می بایست با 
تأمین امنیت و رفاه  ملت و مملکت، دارای 
یک  اساس  مشروعیت شود،  یا  حقانیت 
حکومت عادی را تشکیل می دهد وگرنه 
در نبود و یا از دست رفتن هر کدام از این 

موارد، حکومت مربوطه به سوی ناکامی و 
شکست و سرنگونی گام بر می دارد. 

می شود  سرنگون  که  هر حکومتی  البته 
به  ناکام نیست و  الزاما شکست خورده و 
دالیل دیگری ممکن است سقوط کند. اما 
هر حکومت  ناکام و شکست خورده ای که... 

تیتر    دوتیتر    دو

اردیبهشت ۱۴۰۱رسمقاهلرسمقاهل
مردم علیه دارالمجانین جمهوری اسالمی

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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درگذشت پروفسور  
هاله افشار عضو 

مجلس اعیان بریتانیا 
و خبرنگار و نویسنده 

پیشین کیهان 
بین المللی

1۰ ادامه در صفحه
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عدم تحمل شکر چیست و 
چه عالئمی دارد؟

روش های سرگرم کردن 
کودک در هواپیما

 اعتراضات اردیبهشت  اعتراضات اردیبهشت ۱۴۰۱۱۴۰۱؛؛
 مردم در استان های مختلف علیه  مردم در استان های مختلف علیه 

»جمهوری اسالمی«»جمهوری اسالمی«
1۸ ادامه در صفحه

مشاور تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی:
 جو بایدن حتا

 حاضر نشد برای 
اجرای برجام

 در دولت خودش هم 
تضمین بدهد!

»به رسمیت 
شناختن اسرائیل« 

گزینه میان بُر و 
غیرواقع بینانه  اروپا 
برای معامله ای که 
جمهوری اسالمی 
نمی تواند بپذیرد!

1۵ ادامه در صفحه16 ادامه در صفحه

کنگره آمریکا
 درباره صدور ویزا 

برای پرویز پرستویی 
تحقیق می کند

۵ ادامه در صفحه

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

سال سی و هشتمـ  شماره 1827 )شمارۀ 361 از دورۀ جدید(  جمعه 23 تا 2۹ ا ردیبهشت ماه 14۰1خورشیدی
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مقامات وزارت خارجه دولت بایدن:مقامات وزارت خارجه دولت بایدن:
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اظهارات خوشبینانه جوزپ بورل مقام 
ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه 
همین  ارشد  کننده  مذاکره  و  اروپا 
اتحادیه در مذاکرات وین که در روزهای 
گذشته در تهران بود و به نوعی توئیت 
خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
جمهوری اسالمی، به معجزه ای شباهت 
دارند که به عیسی مسیح نسبت داده 
می شود. در روایات آمده است که چهار 
روز پس از مرگ یکی از همراهانش به نام 
الزاروس، عیسی مسیح بر مزار او می رود 
و می گوید »الزاروس بلند شو!« لحظاتی 
بعد او از گور بیرون می آید و راه می رود!

 تالش های اخیر انریکه مورا و جوزپ 
بورل برای نجات توافق هسته ای سال 
۲۰1۵ میالدی، که آمریکا در هشتم ماه 
مه ۲۰1۸ از آن خارج شد، و مذاکراتی 
به  اسفند  ماه  در  که  آن  احیای  برای 
شدند،  متوقف  و  خوردند  بن بست 
شباهت بسیاری به داستان الزاروس و 
عیسی مسیح دارد. آیا گفتن »مذاکرات 
بازگشت  برای  بن بست خارج شو«  از 
بحران  این  پایان  و  برجام  به  آمریکا 
کافیست؟ انریکه مورا در چمدان خود 
چه پیشنهادی به تهران برد که قادر 
است این مذاکرات را از بن بست خارج 
کرده و جانی دوباره به آن بدهد؟! چه 
نقشی را در این »معجزه« امیر قطر ایفا 
می کند که همزمان با نماینده اتحادیه 
اروپا به تهران رفت؟ در دیدار انریکه مورا 
و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در دوحه 

قبل از سفر به ایران، چه گفته شد؟
البته از آنجا که در رابطه با دیدارهای 
تهران و دوحه از سوی همه کسانی که 
در این مذاکرات نقشی دارند هیچگونه 
اطالعاتی منتشر نشده است و انریکه 
مورا، زمانی که در فرودگاه فرانکفورت 
در بازگشت از تهران چند ساعتی در 
مشخص  )البته  هنوز  بود،  بازداشت 
نیست چرا پلیس آلمان یک مقام ارشد 
اتحادیه اروپا با پاسپورت دیپلماتیک را 
بازداشت کرد(، چندین توئیت منتشر 
به  اشاره ای  هیچکدام  در  که  ساخت 
دیدارهایش با مقامات جمهوری اسالمی 
و توافق هسته ای نمی شود. جوزپ بورل 
نیز در توئیتی ادعا می کند »بن بست 
رفع شده است« و »چشم اندازی برای 
دستیابی به توافق وجود دارد.« حسین 
امیر عبداللهیان نیز در حساب کاربری 
خود در توئیتر می نویسد »توافق خوب 

و قابل اتکا در دسترس است.«
اروپا به دنبال »معجزه  ای« 

برای نجات برجام
»معجزه«،  این  از  قبل  ساعت   ۴۸
همه صحبت از آخرین نفس های برجام 
می کردند و احیای آن را تقریبا غیرممکن 
می دانستند. آمریکا اصرار داشت که از 
سه شرط جمهوری اسالمی برای احیای 
توافق هسته ای نمی تواند دو شرط اول 
را بپذیرد. این دو شرط یکی حذف نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست 
 )FTO( گروه های تروریستی خارجی
بود و دیگری دادن ضمانتی مبنی بر 
هسته ای  توافق  از  دیگر  آمریکا  اینکه 
که  را  سوم  شد. شرط  نخواهد  خارج 
برداشته شدن کلیه تحریم های برجامی و 
تحریم هایی که رئیس جمهور قبلی فرمان 
اجرایی آنرا صادر کرده بود، واشنگتن 
بدون چون و چرا پذیرفته بود. در این 
میان بر سر کدام یک از دو شرط اول 
توافقی به دست آمده است که می تواند 
سازد؟ خارج  بن بست  از  را  مذاکرات 

در پایان دور اول مذاکرات انریکه مورا 
با علی باقری کنی معاون وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی و مذاکره کننده ارشد 
در گفتگوها برای احیای برجام، یکی از 
کیهان  به  اروپایی  مقام  این  همکاران 
لندن گفت که »نوری در انتهای تونل 
دیده نمی شود.« ورود امیر قطر به تهران 
با پیشنهادی جدید گویا »نوری« را در 
انتهای تونل نشان داده است. در این 
از »راه میانه« می شود  روزها صحبت 
که به نوعی بتواند هم مورد قبول تهران 
و هم واشنگتن قرار گیرد. باز هم گفته 
می شود که این راه حل »میانی« خروج 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست 
سازمان های تروریستی خارجی را شامل 
می شد، ولی در ازای آن نام نیروی قدس 
سپاه پاسداران در فهرست دیگری ثبت 
خواهد شد. در آمریکا دو فهرست برای 
گروه های تروریستی وجود دارد که یکی 
از آنها سازمان های تروریستی خارجی را 
در بر می گیرد که با نام FTO شناخته 
شده و دیگری فهرست »سازمان های 
 SDGT یا  جهانی«  ویژه  تروریستی 
است. این دومی بر اساس یک فرمان 
وجود  به   )13۲۲۴ )شماره  اجرائی  

آمده است.
شعبده بازی

پاسداران  سپاه  نام  است  قرار  گویا 
FTO حذف شود  از  اسالمی  انقالب 
فهرست در  قدس  نیروی  نام  ولی 
SDGT  به ثبت برسد. این پیشنهاد 
منطقه  کشورهای  خواست  می تواند 
پاسداران  سپاه  حذف  مخالف  که  را 
تروریست  فهرست  از  اسالمی  انقالب 
ها هستند تا حدی برآورده کند، زیرا 
این نیروی قدس است که امنیت این 
این  البته  می کند.  تهدید  را  کشورها 
زیرا  نوعی شعبده بازی است  پیشنهاد 
تفکیک نیروی قدس که زیرمجموعه 
است،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
از کلیت این نیرو غیرممکن است. اگر 
این گمانه زنی ها واقعیت داشته باشد، 
را  تفکیک  این  اسالمی  جمهوری  و 
خواسته اش  سه  از  یکی  تنها  بپذیرد، 
برای بازگشت به توافق هسته ای، یعنی 
دریافت ضمانت که آمریکا بار دیگر از 
برجام خارج نخواهد شد، رد می شود. 
جاری  قوانین  مبنای  بر  که  ضمانتی 
آمریکا هیچ رئیس جمهوری نمی تواند در 
مورد عملکرد رئیس جمهور آینده بدهد.
دو  مه  ماه  ابتدای  در  آمریکا  سنای 
از  طرح را به تصویب رساند که یکی 
با خروج سپاه پاسداران  آنها مخالفت 
از فهرست گروه های  انقالب اسالمی 
تروریستی خارجی بود. طرح دوم ادامه 
تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
بود. باید توجه داشت که هیچکدام از 
این دو طرح برای کاخ سفید الزام آور 
نیستند و رئیس جمهور می تواند بدون 

توجه به آنها امضای خود را زیر توافق 
بگذارد  اسالمی  با جمهوری  هسته ای 
و این تحریم ها را بردارد. نه در دوران 
باراک اوباما پیوستن به توافق هسته ای به 
کنگره رفت و نه خروج از برجام در دولت 
دونالد ترامپ به رای نمایندگان گذاشته 
شد. در آمریکا  اختیارات رئیس جمهور 
بسیار گسترده است و در بسیاری موارد 
احتیاجی به مراجعه به مجلس نمایندگاه 

و یا سنا ندارد.
امیر قطر با عبای میانجی به 

تهران رفت
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 
که دارای روابط بسیار نزدیک و دوستانه 
با واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی 
به  تهران  از  ادامه سفر خود  است، در 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواهد 
رفت تا آنها را در جریان دیدارهای خود 
با علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی بگذارد. 
جنگ اوکراین و تحریم گسترده روسیه، 
امنیت نفتی و گازی بسیاری از کشورهای 
اروپایی را به خطر انداخته است. ذخیره 
گاز برخی از کشورهای اروپایی، چون 
آلمان و ایتالیا، تا نیمه زمستان آینده 
برای  تالش ها  رسید.  خواهد  پایان  به 
یافتن کشورهای جایگزین در آفریقای 
سیاه و شمال آفریقا اگرچه موفق بودند 
ولی مشکل را حل نکردند. اروپا احتیاج 
منابع  که  ایران  و  دارد  گاز  به  فوری 
مقام دوم  در  روسیه  از  گازی اش پس 
قرار دارد، می تواند در صورت برداشته 
شدن تحریم ها مشکل اروپا را حل کند.

اگر تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، 
اروپا عجله ای در احیای برجام نداشت 
و این آمریکا بود که می خواست هرچه 
این مذاکرات به نتیجه برسند،  زودتر 
احیای  امروز شرایط فرق کرده است. 
برجام و بازگشت نفت و گاز ایران به 
برای  اولویتی  به  انرژی  جهانی  بازار 
است.  تبدیل شده  اروپایی  کشورهای 
که  معتقدند  البته  کارشناسان  برخی 
برداشته شدن تحریم ها و از سر گرفته 
به  ایران  گاز  و  نفت  صادرات  شدن 
کشورهای غربی تاثیر چندانی بر بهای 
آنها نخواهد داشت زیرا پادشاهی سعودی 
و امارات متحده عربی هشدار داده اند 
ولی  شود  احیا  برجام  که  صورتی  در 
نظامی    دخالت های  برای  محدویتی 
جمهوری اسالمی در منطقه و برنامه های 
تسلیحاتی اش اعمال نشود، آنها هر اندازه 
صادرات نفت و گاز ایران افزایش پیدا 
کند، صادرات خود را کاهش خواهند 
ایجاد  جهانی  بازار  در  تغییری  تا  داد 
نشود. پادشاهی سعودی و امارات متحده 
عربی  هنوز تصمیم جو بایدن به محض 
ورود به کاخ سفید، مبنی برای حذف نام 
انصاراهلل یمن، حوثی های تحت حمایت 
جمهوری اسالمی، از فهرست گروه های 
تروریستی را هضم نکرده اند. اقدامی که 
این دوکشور را وادار ساخت به تالفی 
بی طرفی  اعالم  اوکراین  در جنگ  آن 
در  و  نپیوندند  تحریم ها  به  و  کنند 
مجامعع بین  المللی به تمام قطعنامه ها 
در محکومیت روسیه رای ممتنع بدهند.
نیاز  و  اقتصادی  روابط  نیز  اینبار 
کشورهای غربی به منابع انرژی حرف 
آخر را در روابط بین المللی خواهد زد 
و اروپا امنیت منطقه و سرنوشت ایران 
را قربانی منافع کوتاه مدت خود خواهد 
کرد. سناریویی قدیمی که بار دیگر روی 

صحنه خواهد رفت.
احمد رأفت

بحران اقتصادی و دامن زدن جمهوری 
مردم  معیشتی  مشکالت  به  اسالمی 
اعتراضات  از  تازه ای  دور  آغاز  سبب 
گرانی   تازه  موج  با  همزمان  سراسری 
مواد غذایی و دارو در ایران شده است. 
در  اردیبهشت  نیمه   از  که  اعتراضاتی 
استان  در  ایذه  و  شهرهای سوسنگرد 
خوزستان آغاز شده بود، طی روزهای 
کشیده  دیگر  استان های  به  گذشته 
شد و هزاران تن در شهرهای مختلف 
به خیابان آمدند و بار دیگر فریاد زدند 

جمهوری اسالمی را نمی خواهند.
کنار  در  رسیده  لب  به  جان  مردم 
نظام  و  خامنه ای  علیه  شعارهایی 
جمهوری اسالمی، شعارهای »رضاشاه 
روحت شاد« و »ای شاه ایران برگرد به 
ایران« را در حمایت از نظام مشروطه و 

خاندان پهلوی فریاد زدند.
سرکوب  و  بازداشت  اینترنت،  قطع 
مسلحانه مردم معترض در این دور از 
اعتراضات نیز به عنوان تنها »راهکار« 
جمهوری اسالمی برای پایان بخشیدن به 
اعتراضات به کار گرفته شد. جّو سنگین 
امنیتی- نظامی در شهرهایی که بر اساس 
امنیتی حکومت،  نهادهای  برآوردهای 
نیز  دارند  بیشتری  اعتراضی  ظرفیت 
نتوانست در برابر خشم و نارضایی مردم 
مقاومت کند و در شهرهایی چون اهواز 
و ماهشهر مردم توانستند صف نیروهای 
امنیتی- انتظامی را شکسته و اعتراضات 

خود را پیش ببرند.
این تظاهرات همزمان با سیاست های 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  جدید 
نظام  اصالح  »طرح  اجرای  و  اقتصاد 
و  دولت  شد.  آغاز  یارانه ها«  پرداخت 
با این توجیه  مجلس شورای اسالمی 
که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب 
فساد شده، حذف خزنده و تدریجی ارز 
ترجیحی را در دستور کار قرار دادند 
بدون آنکه اجرای آن را بطور صریح و 

رسمی اعالم کنند.
به نام »اصالح یارانه« به کام 

دولِت بی پول! 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در 
ماه های گذشته هشدار دادند که قبل 
ارز ۴۲۰۰  حذف  برای  اقدامی  هر  از 
تومانی، باید زیرساخت های آن فراهم 
شود اما جمهوری اسالمی بدون توجه 
به این هشدارها و با هدف جبران کسری 
بودجه خود این طرح را در عمل به اجرا 

درآورده است.
قرار بود با اجرای این طرح و حذف 
یارانه های مواد خوراکی، دولت طرحی 
برای حمایت از دهک های پایین درآمدی 
اجرا کند تا فشار گرانی مواد خوراکی با 
اجرای این طرح، از روی دوش اقشار 
ضعیف برداشته شود. به دلیل کسری 
بودجه دولت و خزانه خالی کشور اما این 
طرح نیز مانند دیگر طرح های رسمی 
جمهوری اسالمی، عجوالنه و با هرج  و 

مرج و آشفتگی اجرا شد.
دولت می گوید با حذف ارز ترجیحی 
و گرانی کاالهای اساسی خوراکی، یارانه 
نقدی 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به 
مدت دو ماه به حساب خانوارهای واجد 
شرایط می ریزد و سپس رقم حمایتی 
به کاالها منتقل شده و در قالب کوپن 
الکترونیک با عنوان »کاالبرگ« به مردم 
ارائه می شود. اما در این میان دولت کاله 
دیگری بر سر مردم گذاشته و یارانه  ۴۵ 
هزار تومانی را که از دولت احمدی نژاد 
و  می شد  پرداخت  نقدی  صورت  به 
پس  که  را  معیشتی  یارانه  همچنین 
از شیوع کرونا به اقشار فرودست تعلق 
می گرفت نیز در یارانه جدید »تجمیع« 
کرده است! به نظر می رسد از دو ماه دیگر 
دولت به بهانه اجرای طرح جدید، دیگر 
هیچ یارانه نقدی به مردم پرداخت نکند 
و به این ترتیب بخشی از هزینه دولت 
کاسته و بار جبران کسری بودجه به 
سفره و معیشت مردم تحمیل می شود.

خیز عظیم دیگری از افزایش 
قیمت ها در راه است 

به  تنها  نه  دولت،  جدید  یارانه های 

پرداخت  شرایط  واجدین  از  بسیاری 
نیز  ابعاد فاجعه بار دیگری  بلکه  نشده 
دارد. برای نمونه افراد فاقد شناسنامه 
و کارت ملی در ایران که جمعیت آنها 
بیش از یک میلیون نفر برآورد می شود 
در عمل از این سهمیه محروم هستند. 
بود دست کم  شده  اعالم  سال 13۹6 
یک میلیون نفر در ایران فاقد شناسنامه 
هستند که حدود نیمی از آنها کودک اند 
و بیشترین شمار افراد فاقد شناسنامه 
و  سیستان  محروم  استان  ساکن  نیز 
در  جمعیت  این  هستند.  بلوچستان 
ملی  شماره  نداشتن  دلیل  به  حالی 
امکان ثبت نام برای یارانه را ندارد که 
استان سیستان و بلوچستان از نخستین 
مناطق ایران است که با بحران »نان« 
هنوز  که  پیش  ماه  چند  شد.  روبرو 
خبری درباره کمبود ذخایر استراتژیک 
گندم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، 
گزارش هایی درباره مشکالت مردم این 
استان در تأمین نان منتشر  شده بود. در 
نتیجه طرح یارانه نان و دارو که بنا بر 
ادعای دولت، دهک های پایین درآمدی 
جامعه هدف اصلی آن هستند، بخشی 
از فرودست ترین و کم درآمدترین مردم 

ایران را نادیده گرفته است.
اجرای بدون آمادگِی این طرح و نبود 
منابع مالی کافی برای واریز یارانه های 
دیگر  از  تومانی  هزار   ۴۰۰ و   3۰۰
نشانه هایی است که ناکارآمدی مزمن 
حکومت و عوارض آن را بیش از پیش 

نشان می دهد.
واریز عجوالنه مبلغ یارانه نقدی با آغاز 
اعتراضات مردمی و مسدود ماندن این 
»اعداد« در حساب یارانه بگیران، بدون 
اینکه بانک ها نقدینگی برای پرداخت 
به  می دهد  نشان  باشند،  داشته  آن 
احتمال زیاد دولت به سمت خلق پول 
و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین 
ارقام یارانه خواهد رفت؛ اقدامی که در 
شرایط کنونی موج دیگری از تورم ایجاد 

کرده و بر گرانی های مداوم می افزاید.
اجرای  اعالم  از  پیش  همچنین 
اقالم  قبل  هفته  چند  از  و  طرح  این 
ماکارونی،  مانند  خوراکی  پرمصرف 
روغن، تخم مرغ، شکر، رب گوجه فرنگی 
و نان گران و کمیاب شدند. در آنسو 
نیز قیمت دارو هفته هاست با افزایش 
ابتدا  در  دولت  روبروست.  سرسام آور 
اما  نرفت  ترجیحی  ارز  بار حذف  زیر 
در نهایت به اجرای طرح اصالح نظام 
پرداخت یارانه ها اعتراف کرد و قیمت 
رسمی مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات 
را چند برابر کرد. قیمت انواع نان فانتزی 
و سنتی نیز از سه تا پنج برابر افزایش 

یافته است. برآوردها نشان می دهد که 
بطور  خوراکی  کاالی   ۲۰۰ دست کم 
مستقیم با گران شدن این چهار قلم، 
دچار افزایش قیمت می شوند.  قیمت 
فعاالن  گفته  به  نیز  ماهی  و  گوشت 
صنفی در ماه های آینده و با حذف ارز 
ترجیحی برای واردات نهاده های دامی 

»انفجار قیمت« خواهند داشت.
در این میان دولت سیزدهم در حالی 
افزایش  دارو  و  نان  قیمت  مدعی شد 
پیدا نمی کند که نه تنها نان گران شد 
ایران  در  نان  نخستین  بار  برای  بلکه 
جیره بندی شده و حکومت به دنبال آن 
است که مردم کمتر نان مصرف کنند!
ایران گروگان حکومتی سفیه 

و مفلس و خطرناک!
در  اسالمی  جمهوری  مات  قدا ا
حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، 
محیط  زیست، فرهنگ و جامعه همواره 
و  خوردن  جز  گذشته  سال  طی ۴3 
مصرف از منابع موجود و باقیمانده از 

امکانات  بردن  بین  از  و  پهلوی  دوران 
و زیرساخت ها، ویرانی کشور و تحمیل 
معنوی  و  مادی  مختلف  هزینه های 
است.  نداشته  پیامدی  ایران  مردم  به 
بحران های  تشدید  با  اقدامات  این 
شده  تأسف بارتر  و  هولناک تر  کشور، 
بطوری که جمهوری اسالمی که از آغاز 
گروه های  و  افراد  از  »دارالمجانینی« 
عقیدتی و ناکارآمد بود که هر طرح و 
پروژه شان بیش از پیش سفاهت و نادانی 
زیانبار آنان را به نمایش می گذاشت، حاال 
ورشکستگی و مفلسی نیز بر آن افزوده 

شده است.
در »طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها« 
نیز مقامات حکومت بجای اینکه الگوهای 
مصرف منابع و دارایی های کشور را برای 
دهند،  تغییر  اقتصاد  کارآمد  مدیریت 
سخیف  اقدامی  در  گرفته اند  تصمیم 
الگوی مصرف نان و دیگر مواد غذایی 
مردم را تغییر دهند تا اقشار متوسط 
و فرودست، کمتر بخورند و بیاشامند 
کنند! تحمل  بیشتری  محرومیت  و 
در اینکه نظام یارانه ای که سال هاست 
به سود رانتخواران و مافیاهای حکومتی 
طراحی و اجرا شده از اساس ناکارآمد و 
زیانبار بوده شکی نیست اما طرح جدید 
حکومت در حوزه یارانه ها مطلقا به معنای 
برون رفت از بحران نیست. قطع کردن 
دست مافیاهای ریشه دار در اقتصاد ایران 
شاید نخستین راهکار در رابطه با توزیع 
ارز و تأمین مواد اولیه و کاالهای اساسی 
در ساختار جمهوری  اینهمه  با  باشد؛ 
اسالمی که مافیاها برآمده از خود نظام 
و متصل به جناحین مختلف حکومتی 
هستند، مشخص است که وقتی شریان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی آنها بسته شود، 
آنها بالفاصله شریان توزیع کاالی کوپنی 
در قالب کاالبرگ و تأمین کاالها با یارانه 

دولتی را جایگزین خواهند کرد.
این دور باطل چند دهه است از سوی 
دولت های اصالح طلب و اصولگرا تکرار 
شده و مشکالت اقتصادی کشور را به 
بحران های حاد تبدیل کرده است بدون 
آنکه با این نظام بتوان راهکاری برای 

کاهش و یا حل آنها متصور بود.
به  ایران  مردم  شرایطی،  چنین  در 
خوبی دریافته اند که جمهوری اسالمی 
درمانی برای بیماری های مزمن اقتصادی 
و اجتماعی کشور ندارد. همین موضوع 
علت اصلی اعتراضاتی است که از پاییز و 
دی  ۹6 آغاز شده و دیگر خاموش نشده 
است؛ اعتراضاتی که هرچند با سرکوب 
خونین و کشتار معترضان،  مدتی فروکش 
می کند اما به فاصله اندکی، خشمناک تر 
و منزجرتر و مصمم تر شعله می کشد.

در این میان، سمت و سوی نارضائی 
اقتصادی و معیشتی مردم در سال های 
و  ممتاز  را  آنان  اعتراضات  گذشته، 
معترض  مردم  است.  کرده  تاریخ ساز 
و  نظام  اصل  اقتصادی،  مشکالت  به 
انقالب۵٧ را نشانه گرفته و به وضوح 
نشان می دهند که اعتراضات آنها متوجه 
این جناح و آن جناح نیست و راهکار های 
سیاسی را در داخل نظام و جناح هایش 

نمی جویند.
نشان  مردم  شعارهای  و  خواسته ها 
می دهد آنها شرایط چهل و اندی ساله 
از  برآمده  نظام  و  انقالب۵٧  پیامد  را 
آن دانسته و از گسستی که در تاریخ 
پس  و  پیش  نسل های  زندگی  و  آنها 
شدت  به  آمده  وجود  به  انقالب  از 
ناراضی  و خسارت دیده اند. از همین رو 
که  می کنند  اعالم  در شعارهای خود 
خواستار غلبه بر این گسست و تداوم 
مسیری هستند که با انقالب مشروطه 

آغاز و با دوران پهلوی ادامه یافت.
روشنک آسترکی

اردیبهشت 
14۰1

مردم علیه 
دارالمجانین 

جمهوری 
اسالمی

از افراد و  =جمهوری اسالمی از آغاز »دارالمجانینی« 
گروه های عقیدتی و ناکارآمد بوده که هر طرح و پروژه شان 
بیش از پیش سفاهت و نادانی زیانبار آنان را به نمایش 
نظام  اصل  و  انقالب57  مردم  رو  همین  از  می گذاشت. 

برآمده از آن را نشانه گرفته اند.
ملت  سرزمینی،  قلمرو  یا  مملکت 
یا مردم یک کشور، قدرت دولتی که 
می بایست با تأمین امنیت و رفاه  ملت 
و مملکت، دارای حقانیت یا مشروعیت 
را  عادی  حکومت  یک  اساس  شود، 
یا  و  نبود  در  وگرنه  می دهد  تشکیل 
از دست رفتن هر کدام از این موارد، 
و  ناکامی  سوی  به  مربوطه  حکومت 

شکست و سرنگونی گام بر می دارد. 
سرنگون  که  حکومتی  هر  لبته  ا
ناکام  و  شکست خورده  الزاما  می شود 
نیست و به دالیل دیگری ممکن است 
سقوط کند. اما هر حکومت  ناکام و 
تأمین  به  قادر  که  شکست خورده ای 
امنیت و رفاه ملت و مملکت نباشد و به 
همین دلیل نیز حقانیت و یا مشروعیت 
ندارد، دیر یا زود سرنگون می شود حتی 
اگر سال ها با سرکوب به حیات ناحق و 

ناکارآمد و زیانبار خود ادامه دهد.
نظام منحصر به فرد جمهوری اسالمی 
زیرا  آغاز در چنین وضعیتی است  از 
ناکارآمدی جزو ماهیت ذهنی و عینی 
آن است و نه اینکه بر اثر مرور زمان 

حاصل شده باشد. اما این را جامعه به 
شعارهای  که  دریافته  سنگین  بهایی 
سازندگی و اصالح  و عدالت و تحول و 
غیره در مورد نظامی که از بنیاد ناتوان 
و ناکارآمد است به سود جامعه پاسخ 

نمی دهد.
»مملکت«  اسالمی  جمهوری  برای 
به معنی »میهن« اساسا وجود ندارد 
چنانکه حفظ سوریه و غزه را مهم تر از 
خوزستان و استان های ایران می داند! 
»امت«  بلکه  »ملت«  نه  نیز  را  مردم 
نیازمند به ولی و شبان می داند و به این 
ترتیب امنیت و رفاه نیز یعنی امنیت 
و برخورداری حاکمان و خادمان نظام 
برای انجام رسالتی که مشروعیت  خود 
را نه با حقانیت حقوقی بلکه با سرکوب 

و خون حفظ می کنند.
یا  حکومت ها  بین  بزرگ  تفاوت 
دولت های شکست خورده با جمهوری 
اسالمی این است که آنها در یک روند، 
دست  از  را  خود  کارآمدی  و  توانایی 
»تبدیل«  شکست  خورده  به  و  داده 
می شوند اما جمهوری اسالمی به دالیل 

سیاسی و عقیدتی قرون وسطایی به 
از  بلکه  نمی شود  »تبدیل«  چیزی 
آغاز شکست خورده است زیرا در همه 
بازتولید  برای  تبلیغات  زمینه ها حتی 
خود نیز ناکارآمد است و در طول زمان 
هوادارانش را نیز از دست می دهد. آنچه 
آن را با وجود تکیه بر اقلیت ناچیز هنوز 
نگه داشته، از یکسو شمشیر سرکوب 
است که با مردمی که دیگر نمی ترسند 
دیگر،  سوی  از  شده؛  ُکند  شدت  به 
مردم  نیز  را  آن  غربی ها که  مماشات 
به سود  اعتراضات مداوم می توانند  با 
خویش تغییر دهند؛ و همچنین وجود 
تکیه گاهی که جامعه بر آن در مقابل 
جمهوری اسالمی و مدافعان داخلی و 
خارجی اش بایستد! آنرا هم نسل های 
جوان و کارآمد بنا بر شناخت و تجربه  

پیدا کرده اند:
 تکیه بر پهلوی ها  و گذاشتن نقطه 
جمهوری  محتوم  سرنوشت  بر  پایان 
اسالمی برای ساختِن آینده  ای امن و 
آزاد و مرفه در کنار همسایگان و دیگر 

کشورهای جهان! 

تالش اروپا و قطر 
برای دمیدن 

نفس مسیحایی 
به جسد برجام

سرنوشت محتوِم نظاِم ناکارآمد
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سایت موشک های بالستیک دوربرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جنوب 
شرقی شاهرود

هشدار منابع 
امنیتی آمریکا 
به دولت بایدن 

در مورد استفاده 
جمهوری اسالمی 

از تسلیحات 
الکترومغناطیس

=»کارگروه امنیت ملی« که 
مدیراجرایی  وینسنت  پیتر 
آن است از پنتاگون و دولت 
اقدامات  به  خواسته  بایدن 
از  فراتر  آمریکا  تهدیدآمیز 
ساخت موشک قاره پیما توجه 
سالح هایی  روی  بر  و  شود 
ی  ف گیر هد ل  حتما ا که 
ماهواره های آمریکا را دارند 

نیز توجه کنند.
ملی  امنیت  =»کارگروه 
هشدار  آمریکا«  داخلی  و 
اسالمی  جمهوری  اگر  داده 
به قابلیت های حمله از طریق 
تسلیحات الکترومغناطیسی 
مستقیم  کند  پیدا  دست 
طریق  از  غیرمستقیم  یا 
احتمال  به  نیابتی  گروه های 
زیاد منافع آمریکا یا اسرائیل 

را هدف قرار خواهد داد.
ملی  امنیت  »کارگروه  اجرایی  مدیر 
و داخلی آمریکا« در گزارشی که 3۰ 
آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد به دولت جو 
بایدن هشدار داد که جمهوری اسالمی 
عالوه بر تهدیدات اتمی و منطقه ای به 
دنبال فناوری هایی است که به بتواند 
از طریق تسلیحات الکترومغناطیس به 

آمریکا ضربه بزند.
مه  ماه  نهم  اگزمینر«  »واشنگتن 
)1۹ اردیبهشت( با استناد به گزارش 
دکتر پیتر وینسنت پری مدیر اجرایی 
»کارگروه امنیت ملی و داخلی آمریکا« 

می نویسد در حالی که برخی مقامات 
هنوز  ایران  می گویند  بایدن  دولت 
کالهک  حمل  توان  با  موشک هایی 
متحده  ایاالت  بتواند  که  را  هسته ای 
ندارد،  اختیار  در  دهد  قرار  هدف  را 
حکومت  می دهد  نشان  شواهد  اما 
برای  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
دستیابی به امکان منفجر کردن سالح 
بر  ماهواره    یک  در  کوچک  هسته ای 
آمریکا  برق  کلیدی  شبکه های  فراز 
کوتاه  و  خفیف  ضربان  از  استفاده  با 
اشعه الکترومغناطیس )EMP( تالش 
می کند. انفجاری که اگر صورت بگیرد 
بخش های گسترده ای از آمریکا را در 

خاموشی فرو می برد.
تحقیقات »کارگروه امنیت ملی« که 
است  آن  اجرایی  مدیر  وینسنت  پیتر 
اسالمی  جمهوری  که  می کند  تٔایید 
آمریکا  به  زدن  ضربه  برای  همچنان 
برای  فریبکارانه  اقدامات  همچنین  و 
پنهان کردن سالح های هسته ای خود 

ادامه می دهد.
این گزارش در حالی منتشر می شود 
که دولت بایدن همچنان برای مذاکره 
با جمهوری اسالمی برای دستیابی به 

توافق اتمی ادامه می دهد.
»کارگروه امنیت ملی و داخلی آمریکا« 
به  اگر جمهوری اسالمی  هشدار داده 
قابلیت های حمله از طریق تسلیحات 
الکترومغناطیس دست پیدا کند مستقیم 
یا غیرمستقیم از طریق گروه های نیابتی 
به احتمال زیاد منافع آمریکا یا اسرائیل 

را هدف قرار خواهد داد.
در این گزارش از پنتاگون و دولت بایدن 
تهدیدآمیز  اقدامات  به  شده  خواسته 
آمریکا فراتر از ساخت موشک قاره پیما 
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مشاور  شولت  =ِدِرک 
یکا  مر آ جه  ر خا ت  ر ا ز و
سپاه  داشتن  قرار  می گوید 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
سازمان های  فهرست  در 
تروریستی آمریکا ربطی به 

توافق اتمی ندارد.
=وی گفت اگر الزم شود، 
را  وین  مذاکرات  کشورش 
متوقف خواهد کرد. به گفته 
وی »سقف مطالبات« آمریکا 
این  آن  و  بود  که  همانست 
است که نباید به رژیم ایران 
اجازه داد تا به سالح هسته ای 

دست پیدا کند«.
سخنگوی  پرایس  =ند 
به  آمریکا  خارجه  وزارت 
»العربیه« گفته دولت بایدن 
پاسداران  سپاه  همچنان 
تروریستی  سازمان  یک  را 
به  اشاره  با  پرایس  می داند. 
ندارد  قصد  »آمریکا  اینکه 
فشار را از روی سپاه بر دارد« 
تٔاکید کرد »از 1۰7 تحریمی 
ژانویه  از  بایدن  دولت  که 
2۰21 تاکنون علیه رژیم ایران 
اعمال کرده است 86 مورد 
آن مربوط به سپاه پاسداران و 
نهادهای مرتبط با آن است.«

خارجه  وزارت  مشاور  شولت  ِدرِک 
سپاه  داشتن  قرار  می گوید  آمریکا 
فهرست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سازمان های تروریستی آمریکا ربطی به 

توافق اتمی ندارد.
پاسداران  نیروهای سپاه  حضور 
در راهپیمایی حکومتی »روز قدس«
این مقام وزارت خارجه ایاالت متحده 
در مصاحبه با پایگاه خبری »نشنال« که 
11 ماه مه )۲1 اردیبهشت( منتشر شد 
گفت پس از هفته ها مذاکره واشنگتن 
»پیشنهاد روشنی« به مقامات جمهوری 
اسالمی ارائه داده »و تصمیم با آنهاست 
به دنبال  زیرا  نداده اند  پاسخ  اما هنوز 

مقامات وزارت خارجه دولت بایدن:  

آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک سازمان 
تروریستی می داند

حضور نیروهای سپاه پاسداران در راهپیمایی حکومتی »روز قدس«
بهره برداری از منافع حاصل از یک توافق 
احتمالی، آنها انتظار دارند آمریکا سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را از فهرست 
سازمان های تروریستی خارجی آمریکا 
قرار  کرد  تٔاکید  کند.«شولت  حذف 
گرفتن سپاه »در فهرست سازمان های 
تروریستی آمریکا ربطی به موضوعات 
هسته ای ندارد و ما آن را به عنوان یک 

موضوع جداگانه می بینیم.«
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 
کشورش  شود،  الزم  اگر  می گوید 
کرد.  خواهد  متوقف  را  وین  مذاکرات 
به گفته وی »سقف مطالبات« آمریکا 
که  است  این  آن  و  بود  که  همانست 
نباید به رژیم ایران اجازه داد تا به سالح 

هسته ای دست پیدا کند.
این  از  دیگری  بخش  در  شولت 
مصاحبه درباره حمله روسیه به اوکراین 
به  »روسیه  گفت  و  کرد  نیز صحبت 
اهداف راهبردی که برای جنگ تعیین 
کرده بود نرسیده و بسیاری از اهداف 
اولیه جنگ پس از 1۰ هفته درگیری 

هنوز حاصل نشده است.«
پوتین  والدیمیر  کرد  تٔاکید  او 
رئیس جمهوری روسیه در اثر شکست 
اهداف راهبردی در اوکراین و همچنین 
تحت فشار شدید قرار گرفتن اقتصاد 
روسیه توسط تحریم های بین المللی، در 

عرصه جهانی منزوی شده است.
ن  ما ز سا یک  ه  سپا  : یس ا پر

تروریستی است
سخنگوی  پرایس  ند  این  از  پیش 

وزارت خارجه آمریکا به »العربیه« گفته 
بود دولت بایدن همچنان سپاه پاسداران 
را یک سازمان تروریستی می داند. پرایس 
با اشاره به اینکه »آمریکا قصد ندارد فشار 
را از روی سپاه بر دارد« تٔاکید کرد »از 
1۰٧ تحریمی که دولت بایدن از ژانویه 
۲۰۲1 تاکنون علیه رژیم ایران اعمال 
کرده است ۸6 مورد آن مربوط به سپاه 
پاسداران و نهادهای مرتبط با آن است.«

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: 
»ما در همکاری نزدیک با شرکای خود 
در منطقه برای مقابله با سپاه پاسداران 
و تهدیدهای احتمالی آن برای پرسنل 
ما و همچنین متحدان خود در منطقه 

هستیم.«
احیای  گرچه  کرد  تاکید  پرایس 
احتمالی  راه های  از  یکی  »برجام« 
به  ایران  رژیم  دستیابی  از  جلوگیری 
و  آمریکا  اما  است،  هسته ای  سالح 
»راه های  نیاز  صورت  در  متحدانش 
تا  کرد  خواهند  دنبال  را  دیگری« 
ایران  اطمینان حاصل کنند که رژیم 

هرگز به بمب اتم دست پیدا نمی کند.
به گفته پرایس »احیای برجام هرگز 
امری قطعی نبود. هرگز برای ما روشن 
نبود که آیا می توانیم با آنها به توافق 
برسیم یا نه. بنابراین ما همیشه آماده 
با شرکای خود  اضطراری  برنامه ریزی 
به  دستیابی  عدم  صورت  در  بوده ایم. 
توافق با ایران، ایاالت متحده با متحدان 
طرحی  تا  کرد  خواهد  رایزنی  خود 

جایگزین پیدا کند.«

که  سالح هایی  روی  بر  و  شود  توجه 
احتمال هدف گیری ماهواره های آمریکا 

را دارند نیز توجه کنند.
می افزاید  پری  وینسنت  پیتر  دکتر 
»ایران موشک قاره پیمای نظامی را که 
بتواند در جّو نفوذ کند در اختیار ندارد اما 
حمله با استفاده از امواج الکترومغناطیس 
به  نیاز   )HEMP( باال  ارتفاعات  در 

چنین تجهیزاتی ندارد.«
 Electromagnetic یا   EMP
ت  تسلیحا ز  ا عی  نو  p u l s e
الکترومغناطیس است که انفجار ناشی 
از آنها ضربان های شدید و بلند ایجاد 
می کند که اثرات تخریبی بر سیستم های 

الکترونیک می گذارد.
سازمان  سابق  رئیس  وولسی  جیمز 
در  اسفند 13۹۴  اواخر   )CIA( سیا 
مصاحبه با پایگاه خبری »بلیز« گفته بود 
جمهوری اسالمی در حال زمینه سازی 
بمب  با  حمله  شرعی  توجیه  برای 
در  او  آمریکاست.  به  الکترومغناطیس 
این مصاحبه گفته بود که »اگر ایران به 
سالح هسته ای دست یابد، آنگاه آماده 
حمله به آمریکا با بمب الکترومغناطیس 
خواهد بود… ماهواره  های جدید آنها 
از نوعی هستند که برای پرتاب بمب 
قرار  استفاده  مورد  الکترومغناطیس 

می گیرند.«
نیز در  آمریکا  وزارت  خارجه  پیشتر 
پایبندی  درباره  خود  ساالنه  گزارش 
کنترل  تعهدات  از  کشورها  تبعیت  و 
تسلیحاتی و عدم گسترش آن و خلع  
به  نسبت  میکروبی  و  اتمی  سالح 
فعالیت های جمهوری اسالمی در ارتباط 
ابراز  بیولوژیک  و  اتمی  سالح های  با 

نگرانی کرده بود.

روزنامه   2۰1۹ =سال 
 » ل نا ر و ژ یت  ستر ل ا ا و «
گزارش داد اسرائیل دست کم 
که  را  ایرانی  کشتی   12
محموله های نفتی به سوریه 
منتقل می کردند هدف قرار 

داد.
اطالعات  درز  از  =پس 
در  عملیات  این  به  مربوط 
امنیتی  نهادهای  رسانه ها 
اسرائیل تحقیقات گسترده ای 
مکالمات  و  کردند  آغاز  را 
ارتش  سرباز   12۰۰ حدود 
اسرائیل بررسی شد و 1۰ مقام 
بازجویی  مورد  ارتش  ارشد 

قرار گرفتند.
دفاع  وزارت  =سخنگوی 
اسرائیل می گوید »به  دنبال 
بالفاصله  اطالعات  این  درز 
تحقیقات امنیتی آغاز شد تا 
منبع این افشاگری شناسایی 
شده و اطمینان حاصل شود 
درون  از  منبع  این  آیا  که 
ارتش اسرائیل بوده است یا 

نه«.
روزنامه »اورشلیم پست« 11 ماه مه 
از  پس  داد  گزارش  اردیبهشت(   ۲1(
افشای اطالعات درباره حمالت اسرائیل 
به کشتی های جمهوری اسالمی در سال 
مکالمات حدود 1۲۰۰ سرباز  گذشته 
ارتش اسرائیل بررسی شد و 1۰ مقام 
ارشد ارتش مورد بازجویی قرار گرفتند.

سال  به  مربوط  گزارش  این  سابقه 

بازجویی از 1۰ مقام نظامی اسرائیل پس از افشای اطالعات 
مربوط به عملیات علیه نفتکش های جمهوری اسالمی

تانکر شرکت ملی نفتکش ایران در خلیج فارس
۲۰۲1 است که روزنامه »وال استریت 
ژورنال« گزارش داد اسرائیل دست کم 
محموله های  که  را  ایرانی  1۲ کشتی 
نفتی به سوریه منتقل می کردند هدف 

قرار داده است.
می گوید  اسرائیل  ارتش  سخنگوی 
شد  گزارش  پیش  سال  یک  حدود 
که اطالعاتی در مورد عملیات نظامی 
اسرائیل علیه نفتکش ها و کشتی های 
جمهوری اسالمی به رسانه های خارجی 

درز پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل از انواع 
تسلیحات از جمله مین های دریایی برای 
حمله به نفتکش های جمهوری اسالمی 
یا کشتی های حامل محموله های نفت 

ایران استفاده کرده است.
اسرائیل  دفاع  وزارت  سخنگوی 
می افزاید »به  دنبال درز این اطالعات 
بالفاصله تحقیقات امنیتی آغاز شد تا 
و  افشاگری شناسایی شده  این  منبع 
اطمینان حاصل شود که آیا این منبع 
از درون ارتش اسرائیل بوده است یا نه.«
بعد از درز اطالعات مربوط به عملیات 

جمهوری  نفتکش های  علیه  اسرائیل 
اسالمی دادستانی اسرائیل اعالم کرد که 
اطالعاتی در مورد این پرونده از ارتش 
اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل 
)شین بت( و موساد دریافت کرده است. 
در حالی که ارتش اسرائیل هشدار داده 
احتمال آسیب به منافع امنیتی اسرائیل 
اعالم کرد  اما موساد  بسیار جدیست، 
شواهدی مبنی بر اینکه آسیب جّدی 
به منافع اسرائیل وارد شده دیده نشده 

است.
جمهوری اسالمی با دور زدن تحریم های 
آمریکا اقدام به ارسال محموله های نفتی 
به نقاطی در خاورمیانه و فراتر از آن کرد. 
بخشی از این محموله ها با طی مسیری 
طوالنی سر از سوریه و ونزوئال درآوردند. 
بعضی از این محموله ها نیز برای حزب اهلل 

و حوثی های یمن ارسال می شده اند.
سپاه  به  متعلق  »ساویز«  کشتی 
از  یکی  اسالمی  انقالب  پاسداران 
فروردین  اواخر  که  بود  کشتی هایی 
حمله  مورد  سرخ  دریای  در   1۴۰۰

کماندوهای اسرائیلی قرار گرفت.

=منابع عربی گزارش دادند 
مواضع نیروهای نیابتی رژیم 
»حویجه  منطقه  در  ایران 
گاطع« و »پل خاکی« از توابع 
بامداد  سوریه  در  دیرالزور 
ی  ها د پهپا سط  تو شنبه 
آمریکایی هدف قرار داده شد.

خبرگزاری دولتی رژیم سوریه )سانا( 
اردیبهشت(   1٧( مه  ماه   ٧ شنبه 
گزارش داد که اهدافی در دیرالزور در 
شرق سوریه هدف حمله هواپیماهای 

بدون سرنشین قرار گرفته است.
سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  گروه 
مستقر در لندن می گوید در این حمله 

حمایت  مورد  شبه نظامیان  مواضع 
قرار  هدف  ایران  اسالمی  جمهوری 

گرفته است.
این حمالت توسط اسرائیل  معموالً 
انجام می شود اما منابع سوری اشاره ای 
به اینکه اسرائیل پشت این حمله بوده 

نکرده اند.
العربیه گزارش داد مواضع نیروهای 
نیابتی رژیم ایران در منطقه »حویجه 
گاطع« و »پل خاکی« از توابع دیرالزور 
در سوریه بامداد شنبه توسط پهپادهای 
آمریکایی هدف قرار داده شد. بر اساس 
این گزارش، برای دومین بار در هفته 
مستقر  آمریکایی  نیروهای  گذشته 
مورد  شبه نظامیان  مواضع  سوریه  در 
حمایت جمهوری اسالمی را هدف قرار 

داده اند.
سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  پیشتر 
ناشناس  پهپادهای  بود،  داده  گزارش 
جمهوری  نیابتی  نیروهای  موضع 
اسالمی در منطقه »العشاره« از توابع 

دیرالزور را هدف قرار داده بودند.
حمله  احتمالی  تلفات  یا  خسارات 
این  از  پیش  نیست.  مشخص  امروز 
سوریه  رژیم  به  وابسته  خبری  منابع 
آمریکایی  نیروهای  که  دادند  گزارش 
از طریق گذرگاه »الولید« قصد انتقال 
یک محموله نفتی از سوریه به عراق 

را دارند.
به سمت  راکت  هفته گذشته چند 
میدان نفتی »العمر« در شرق دیرالزور 
نزدیک  در  انفجار ها  این  شد.  پرتاب 
آمریکایی  نیرو های  پایگاه  بزرگترین 
بود.  داده  رخ  سوریه  شرق  شمال  در 
به نظر می رسد حمالت اخیر نیروهای 
آمریکایی مستقر در سوریه به تالفی 

این راکت پرانی ها بوده است.
برجام،  احیای  اصلی  موانع  از  یکی 
و  تروریستی  و  نظامی  فعالیت های 
ایذایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و گروه های نیابتی مورد حمایت رژیم 
ایران در منطقه علیه منافع آمریکا و 
مخالفان  است.  واشنگتن  متحدان 
اسالمی  جمهوری  با  آمریکا  معامله 
سپاه  تحریم های  لغو  می گویند 
پاسداران و بطور کلی لغو تحریم های 
جمهوری اسالمی میلیاردها دالر پول 
که  می کند  سرازیر  مالیان  جیب  به 
مانند همیشه صرف تقویت فعالیت های 

تروریستی در منطقه می شود.

پهپادهای 
آمریکا پایگاه 

گروه های نیابتی 
مورد حمایت 

جمهوری 
اسالمی در شرق 
سوریه را هدف 

قرار دادند
تصویری از انفجار در مقّرهای 

شبه نظامیان مورد حمایت 
جمهوری اسالمی در دیرالزور 

سوریه
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درخواست فرستاده اتحادیه اروپا از جمهوری اسالمی
برای توقف اجرای حکم اعدام احمدرضا جاللی

می گوید  مورا  =انریکه 
پلیس  تهران،  ترک  از  پس 
آلمان در فرودگاه فرانکفورت 
بدون حتی یک توضیح ساده 
او و دو همکارش را بازداشت 

کرد.
مورا  سفر  مورد  =در 
خبری  پایگاه  تهران  به 
داد  گزارش  »آکسیوس« 
ن  ید با لت  و د ت  ما مقا «
هیچ  آمریکا  که  گفته اند 
طریق  از  پیشنهاد جدیدی 
انریکه مورا به مقامات ایران 

ارائه نداده اند.«
ز  ا پا  و ر ا یه  د تحا ا =
خواسته  اسالمی  جمهوری 
برای  درخواست  »فعاًل  بود 
خارج کردن سپاه از فهرست 
سیاه آمریکا را کنار بگذارد 
بعدی  مراحل  به  را  آن  و 
و  کرده  موکول  گفتگوها 

توافق جدید را امضا کند«.
انریکه مورا معاون مسئول سیاست 
جمعه 13  روز  اروپا  اتحادیه  خارجی 
ماه مه )۲3 اردیبهشت( پس از پایان 
سفر دو روزه  به تهران گفت با مقامات 
جمهوری اسالمی در مورد آزادی دکتر 
پژوهشگر  و  پزشک  احمدرضا جاللی 
بازداشتی در ایران صحبت کرده است.
توییتی نوشت »در  انریکه مورا در 
گفتگو با مقامات ایران خواستار آزادی 
شدم.«  بشردوستانه  دالیل  به  جاللی 
یک هفته پیش از این مقامات جمهوری 
اسالمی اعالم کردند حکم اعدام جاللی 
به اتهام »جاسوسی برای موساد« آخر 

اردیبهشت اجرا می شود.
دیگری  توییت  در  همچنین  مورا 

ایران  از  بازگشت  از  خبر داد که پس 
در فرودگاه فرانکفورت آلمان به همراه 
دو همکارش بازداشت شده است. این 
مقام اتحادیه اروپا گفت »پلیس آلمان 
در فرودگاه فرانکفورت بدون حتی یک 
توضیح ساده، یک مقام رسمی اتحادیه 
اروپا را در یک ماموریت رسمی با گذرنامه 
دیپلماتیک اسپانیایی بازداشت کرد.«  او 
همچنین اضافه کرد که پلیس پاسپورت 
و گوشی های او را هم ضبط کرده است.

توییت دیگری  بعد در  اندکی  مورا 
خبر داد که به همراه دو همکارش آزاد 
شده است. همراهان او سفیر اتحادیه 
اروپا در سازمان ملل مستقر در وین 
ایران  ویژه  گروه  رئیس  همچنین  و 
اروپا  اتحادیه  خارجی  اقدام  سرویس 
بودند. انریکه مورا اضافه کرد که پلیس 
آلمان این افراد را جدا از یکدیگر نگه 
از  تٔاکید کرده »امتناع  او  بود.  داشته 
ارائه هرگونه توضیح در این مورد نقض 

کنوانسیون وین است.«
روابط  به  مربوط  کنوانسیون  این 
که  می کند  بیان  و  است  دیپلماتیک 
از  دیپلماتیک  گذرنامه  دارندگان 
نباید  و  هستند  برخوردار  مصونیت 

مانع سفر آنها شد.
در مورد سفر مورا به تهران پایگاه 
داد  گزارش  »آکسیوس«  خبری 
که  گفته اند  بایدن  دولت  »مقامات 
آمریکا هیچ پیشنهاد جدیدی از طریق 
انریکه مورا به مقامات ایران ارائه نداده  
است.« در جریان سفر نماینده اتحادیه 
اروپا به تهران نیز مقامات وزارت خارجه 
کنفرانس  و  مصاحبه  در چند  آمریکا 
تکرار کردند که سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را سازمانی تروریستی می دانند 
از  آن  کردن  خارج  برای  قصدی  و 

فهرست سیاه تروریسم ندارند.
پیش از سفر انریکه مورا به تهران 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته بود اروپا می خواهد 
برای احیای برجام یک »راه میانه« پیدا 
کند و این سفر »آخرین تیر ترکش« 
برای معامله با جمهوری اسالمی است. 
اسالمی  جمهوری  از  اروپا  اتحادیه 
برای  درخواست  »فعاًل  بود  خواسته 
سیاه  فهرست  از  سپاه  کردن  خارج 
آمریکا را کنار بگذارد و آن را به مراحل 
بعدی گفتگوها موکول کرده و توافق 

جدید را امضا کند.«

تصویر آرشیوی، اعتراضات سراسری آبان 13۹8

نایب  ساعدی  =قاسم 
نرژی  ا کمیسیون  رئیس 
اسالمی:  شورای  مجلس 
می تواند حوادثی مثل دی ماه 
حاصل   ۹8 آبان ماه  و   ۹6
شاید خطر جدی تر  و  شود 
هم باشد، چون تأمین نان و 
معیشت مردم به خطر افتاده 

است.
= در هفته های گذشته با 
غذایی  مواد  قیمت  افزایش 
که  نان  جمله  از  اساسی 
و  ایران  مردم  غالب  قوت 
درآمدی  پایین  دهک های 
است، مقامات مختلف نسبت 
اعتراضات گسترده  بروز  به 

هشدار دادند.
نماینده دشت آزادگان و هویزه با بیان 
اینکه »ظرفیت و آستانه تحمل مردم 
حوادثی  وقوع  به  نسبت  دارد«  حدی 
جدی تر از دی۹6 و آبان۹۸ هشدار داد.

قاسم ساعدی نماینده دشت  آزادگان 
و هویزه امروز چهارشنبه ۲1 اردیبهشت 
1۴۰1 در گفتگو با وبسایت رویداد۲۴ 
با اشاره به گرانی مواد خوراکی اساسی 
»می تواند  شرایط  این  در  که  گفته 
حوادثی مثل دی ماه ۹6 و آبان ماه ۹۸ 
حاصل شود و شاید خطر جدی تر هم 
باشد، چون تأمین نان و معیشت مردم 

به خطر افتاده است.«
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه »آنچه 
محقق  بود،  انتظار  سیزدهم  دولت  از 
نشد و باید قبول کنیم تیم اقتصادی 
دولت ضعیف است« گفته که »مجموعه 
اقتصادی دولت رئیسی متاسفانه نه تولید 
مملکت  با وضعیت  متناسب  محتوای 
کرده و نه راهکار هایی که اتخاذ می کند 
منطقی و در جهت حمایت از همه اقشار 

مردم است.«
قاسم ساعدی معتقد است تصمیم 
تیم  ویژه  به  و  رئیسی  دولت  مقامات 
اقتصادی او با توجه به موقعیت و وضعیت 
مالی خودشان بوده و اقشار متوسط و 
نادیده  تصمیمات  این  در  را  فرودست 
نگاه  این  گفته  همچنین  گرفته اند.او 
یکسویه مقامات دولت »نگرانی مردم را 
به اوج رسانده است، زیرا دیگر نمی توان 
قیمت ها را با ماه قبل مقایسه کرد، بلکه 
باید دید با روز قبل چه تفاوتی کرده است.«
خوزستان  استان  نماینده  گفته  به 
در مجلس شورای اسالمی »چندبرابر 
آنهم در مدتی کوتاه،  شدن قیمت ها، 
کافی است تا متوجه شویم بازار رها و 
خبری از هیچگونه نظارتی بر آن و حقوق 

مصرف کنندگان نیست.«
این فعال اصولگرا پرسیده که »واقعاً 
حقوق های فعلی تناسبی با تورم دارد؟ 
آیا حق مستضعفین ادا شده است؟ آیا 
دولت در تامین کاال های اساسی مردم 
موفق بوده است؟ آیا یک معلم و کارگر 
با دریافتی ماهیانه خود می تواند از پِس 
از هزینه های سنگین زندگی بربیاید؟ 
افرادی که تحت پوشش نهاد ها و سازمان 
هستند یا به هر دلیلی از داشتن شغل 

محرومند، چه باید بکنند؟«
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
افزوده که »نارضایتی  شورای اسالمی 
گرفته  شکل  مردم  بین  در  عمومی 
اقتصادی دولت  تیم  است و متاسفانه 
هم منسجم نیست. مردم درگیر تامین 
نان، برنج و روغن شده اند؛ کاال هایی که 
جزو روزمرگی آنها است. آستانه تحمل 
مردم کم شده است و دولت نباید مردم 
ببیند عکس العمل  تا  کند  آزمایش  را 

آنها چیست.«
در هفته های گذشته همراه با افزایش 
قیمت مواد غذایی اساسی از جمله نان 
که قوت غالب مردم ایران و دهک های 
پایین درآمدی است، مقامات مختلفی 
گسترده  اعتراضات  بروز  به  نسبت 

هشدار دادند.
نگرانی  و  خشم  نشانه های  از  یکی 
عمومی مردم از ادامه وضعیت گرانی ها، 
مقابل  در  آنها  طوالنی  صف های 
فروشگاه هایی است که همچنان با یک 
تخفیف اندک یا با قیمت رسمی کاالهای 
اساسی مانند ماکارونی، شکر و روغن را 

عرضه می کنند.
اعتراضات به گرانی از هفته گذشته 
شهرهای  در  و  خوزستان  استان  در 

سوسنگرد، اهواز و ایذه آغاز شده است. 
اینترنت موبایل در استان خوزستان از 
هفته گذشته قطع شده و اینترنت خانگی 

و رایتل نیز با اختالل روبروست.
با وجود اینکه شماری از شهروندان 
بازداشت شده اند اما ویدئوهایی که در 
شرایط قطع اینترنت از شهر ایذه منتشر 
می شود نشان می دهد اعتراضات در این 
شهر همچنان ادامه دارد. در شهر اهواز نیز 
در برخی محله ها اعتراضات پراکنده ای 
برگزار می شود. جو شهرهای سوسنگرد، 
حمیدیه و ماهشهر هم به شدت امنیتی 
و  امنیتی  مأموران  و  شده  توصیف 
در  افراد  تجمع  از  ضدشورش  یگان 
چهارراه ها و میادین جلوگیری می کنند.

عصر  در  شده  گزارش  همچنین 
اردیبهشت 1۴۰1  روز چهارشنبه ۲1 
استان  در  سرپل ذهاب  در  اعتراضاتی 

کرمانشاه شکل گرفته است.
آنچه احتمال بروز شورش اجتماعی و 
سراسری مردم را افزایش می دهد اینست 
که افزایش قیمت ها در هفته های آینده 
با روند پرسرعت تری ادامه پیدا خواهد 
فعاالن صنفی  برخی  که  بطوری  کرد 
از »انفجار قیمت«ها در ماه های آینده 

خبر داده اند.
اتحادیه  مدیرعامل  نبی زاده  آرش 
گفته  گذشته  هفته  سردابی  ماهیان 
که »کمبود نهاده ماهی و سیاست های 
غلط دولت این احتمال را تقویت کرده 
است که در مهر و آبان امسال شاهد 
کاهش تولید و در نتیجه انفجار قیمت 

ماهی باشیم.«
آرش نبی زاده افزوده که »پیش بینی 
نرخ  ترجیحی،  ارز  حذف  با  می شود 
واقعی مرغ و به کیلویی ٧۰ تا ۸۰ هزار 
تومان برسد، البته نرخ ماهی نیز متاثر 
از نرخ مرغ به کیلویی 1۰۰ هزار تومان 
می رسد در این شرایط احتمال اینکه 
پروتئین مرغ و ماهی از سبد خانوارها 

حذف شود تقویت می شود.«
احسان اردکانی روز چهارشنبه ۲1 
ایران«  »عصر  وبسایت  به  اردیبهشت 
گفت پیش بینی ما این است که »بعد 
از آزادسازی، قیمت نان افزایش چهار 
برابری خواهد داشت. قیمت نان سنگک 
تومان  هزار  هفت  به  تومانی   1۵۰۰
می رسد. در مورد تخم مرغ دو تا سه برابر 
افزایش قیمت خواهیم داشت. قیمت 

مرغ به ۸۰ هزار تومان خواهد رسید«.

هشدار یک نماینده مجلس شورای اسالمی: 
احتمال وقوع حوادثی جدی تر از دی۹6 و آبان۹8

گسترش اعتراضات مردمی در خوزستان با وجود قطع اینترنت و سرکوب؛ 
 »رضاشاه روحت شاه«، »ای شاه ایران، برگرد به ایران«

برگرد  ایران  شاه  =»ای 
ایران«، »رضاشاه روحت  به 
شاد«، »مرگ بر خامنه ای«، 
»توپ  رئیسی«،  بر  »مرگ 
باید  آخوند  فشفشه،  تانک 
گم بشه«، »مرگ بر گرانی« و 
»مرگ بر دیکتاتور« از جمله 
شعارهای مردم معترض بود.

=جمعیت بسیار گسترده ای 
ساعت ها  دزفول  شهر  در 
در خیابان حضور داشتند و 
و  ضرب   سرکوب،  وجود  با 
معترضان،  بازداشت   و  جرح 
دادند. ادامه  را  اعتراضات 

دیگر  شهرهای  =در 
استان مانند ماهشهر نیز سد 
نیروهای  انتظامی  امنیتی- 
ی  ر جمهو ن  ما فر تحت 
و  شد  شکسته  اسالمی 
اعتراضات مردم  شکل گرفت.

ین  ا که  =ویدئوهایی 
روزها از دیگر شهرهای ایران 
گویای  نیز  می شود  منتشر 
از  مردم  صبر  شدن  لبریز 
جمهوری  ناکارآمدی های 
اسالمی و ظرفیت قدرتمند 
اقشار  میان  در  اعتراضی 

مختلف است.
گذشته  شب  =همچنین 
اینترنت استان خوزستان که 
در روزهای گذشته با اختالل 
بود،  روبرو  متناوب  قطع  و 
بطور کلی قطع شد و اینترنت 
در سایر نقاط ایران از جمله 
و  اختالل  با  تهران  و  کرج 
کاهش سرعت روبرو گشت.

اعتراضات مردم در استان خوزستان 
جمهوری  بی کفایتی  و  گرانی ها  به 
اسالمی شب گذشته به چند شهر بزرگ 
استان از جمله اهواز و دزفول گسترش 
یافت. این اعتراضات از هفته گذشته و 
و جّو سنگین  اینترنت  با وجود قطع 
نیروهای  حضور  با  امنیتی-نظامی 

ضدشورش ادامه دارد.
اعتراضات مردمی در استان خوزستان 

که از هفته گذشته در سوسنگرد و ایذه 
آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه ۲1 
اردیبهشت 1۴۰1 به چند شهر بزرگ 
استان از جمله دزفول، اهواز و ماهشهر 
گسترش پیدا کرد. صدها نفر با تجمع 
دزفول  شهر  اصلی  خیابان های  در 
و  اسالمی  جمهوری  علیه  شعارهایی 
در بزرگداشت خاندان پهلوی سر دادند.
ویدئوهای منتشر شده از شهرهای 
اهواز و ماهشهر هم نشان می دهد مردم 
پس از یک هفته تالش، سد نیروهای 
امنیتی و یگان ضدشورش را شکسته 

و تجمعاتی برگزار کرده اند.
ایران«،  به  برگرد  ایران  شاه  »ای 
بر  »مرگ  شاد«،  روحت  »رضاشاه 
خامنه ای«، »مرگ بر رئیسی«، »توپ 
باید گم بشه«،  تانک فشفشه، آخوند 
»مرگ بر گرانی« و »مرگ بر دیکتاتور« 
از جمله شعارهای مردم معترض است.
از  خوزستان  استان  در  اعتراضات 
به   1۴۰1 اردیبهشت   1۵ پنجشنبه 
و خدمات در پی  دلیل گرانی کاالها 
تصمیمات جدید دولت رئیسی و مجلس 
شورای اسالمی آغاز شد. این اعتراضات 
سوسنگرد  شهر  در  نخست  شب  در 
شانزدهم  جمعه  روز  از  و  برگزار 
یافت. ادامه  ایذه  در شهر  اردیبهشت 
و  ایذه  و  سوسنگرد  در  اعتراضات 
برخی محله های شهرهای اهواز، مسجد 
سلیمان، شادگان و حمیدیه در طول 

هفته گذشته ادامه داشت. جّو سنگین 
نظامی  آرایش  با  امنیتی-انتظامی 
و  ویژه  یگان  و  ضدشورش  نیروهای 
مانع  لباس شخصی  امنیتی  مأموران 
از آن می شد که مردم در بسیاری از 
شهرها از جمله ماهشهر و اهواز بتوانند 

اعتراضات منسجم برگزار کنند.
ویدئوهای منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی نشان می دهد جمعیت بسیار 
ساعت ها  دزفول  شهر  در  گسترده ای 
با وجود  و  داشتند  در خیابان حضور 
بازداشت   و  جرح  و  ضرب   سرکوب، 

معترضان، اعتراضات را ادامه دادند.
در شهرهای دیگر استان خوزستان 
مانند ماهشهر نیز سد امنیتی- انتظامی 
نیروهای تحت فرمان جمهوری اسالمی 
با  مردم   اعتراضات  و  شد  شکسته 
شعارهایی علیه گرانی و نظام شکل گرفت.
خوزستان  استان  در  اعتراضات 
قیمت  کردن  اعالم  آزاد  با  همزمان 
چند قلم کاالی اساسی توسط دولت 
گسترش یافت. قیمت مرغ، تخم مرغ، 
افزایش  بطور رسمی  لبنیات  و  روغن 
نیاز  نقدی دولت حتی  یارانه  و  یافته 
یک ماه خانوار به تنها یکی از این اقالم 

را پوشش نمی دهد!
دیگر  از  روزها  این  که  ویدئوهایی 
نیز  می شود  منتشر  ایران  شهرهای 
از  مردم  صبر  شدن  لبریز  گویای 
و  اسالمی  جمهوری  ناکارآمدی های 

میان  در  اعتراضی  قدرتمند  ظرفیت 
اقشار مختلف است.

ینترنت  ا گذشته  شب  همچنین 
استان خوزستان که در روزهای قبل با 
اختالل و قطع شدن های متناوب روبرو 
بود بطور کلی قطع شد و اینترنت در 
سایر نقاط ایران از جمله کرج و تهران 

نیز با اختالل روبرو گشت.
قطع  که  سازمانی  بالکس«  »نت  
رصد  را  جهان  در  اینترنت  اختالل  و 
 ۲1 رشنبه  چها ه  مگا شا می کند 
اردیبهشت از قطع و اختالل در اینترنت 
برخی اپراتورهای ایرانی خبر داد و در 
توئیتی نوشت: »بر اساس داده های زنده 
در شبکه  بین المللی  اطالعات  مبادله 
خدمات اینترنتی رایتل در ایران در حال 
است.« یافته  شدیدی  کاهش  حاضر 
بر اساس این گزارش در شبکه های 
و  اختالل  ثابت هم  موبایل و خطوط 
داشته  وجود  اینترنت  گسترده  قطع 
که  کرده  تأکید  بالکس«  »نت   است. 
آزاد  »کاهش سرعت می تواند جریان 
اعتراضات  بحبوحه ی  در  را  اطالعات 

محدود کند.«
ویکتوریا کوتس معاون مشاور پیشین 
امنیت ملی دولت ترامپ نیز در توئیتی 
شرکت  عامل  مدیر  ماسک  ایالن  از 
ماهواره ای  اینترنت  تا  خواست  تسال 
استارلینک را برای معترضان خوزستانی 
فراهم کند: »اگر ایالن ماسک می تواند 

دیدار انریکه مورا و علی  باقری  کنی در تهران

اوکراین  برای  را  استارلینک  اینترنت 
فراهم کند، چرا آن را برای خوزستان 
فراهم نکنیم؟ باید برای این مردم شجاع 
امکان برقراری ارتباط را ایجاد کنیم .«

گزارش های  نیز  ین  ا ز  ا پیش 
وبسایت های فناوری و اینترنت در ایران 
و همچنین فعاالن مدنی و روزنامه نگاران 
ساکن استان خوزستان قطع اینترنت 
موبایل و کاهش سرعت اینترنت ثابت 

در این استان را تأیید کرده بودند.
کمیسیون  عضو  حیدری  شهریار 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اما 
قطع اینترنت خوزستان را با اینکه تأیید 
کرده ولی چنین توجیه کرد که »قطع 
گاهی  و  است  اینترنت طبیعی  شدن 
که سیستم  چرا  می شود  قطع  مواقع 
بهتر  اینکه  بجای  ما  کشور  ارتباطی 

شود، بدتر شده است.«
وزیر  وحیدی  احمد  پاسدار  سردار 
کشور جمهوری اسالمی اما بر اساس 
سیاست انکار و دروغ و »دیوار حاشا بلند 
است«، قطع اینترنت در خوزستان را 
اصال تکذیب کرده و با »شایعه« خواندن 
اینترنت،  قطع  به  مربوط  خبرهای 
گفته که »این خبرها درست نیست!«
کیهان چاپ  روزنامه  میان  این  در 
تهران با مدیریت حسین شریعتمداری 
کردن  محدود  خواستار  مطلبی  در 
فضای مجازی شده است. در سرمقاله 
امروز این روزنامه آمده که »مشکل از 
روزها  این  که  آنجایی شروع می شود 
بسیاری از افرادی که مشتری فضای 
یا  نیاز  حد  از  بیش  هستند،  مجازی 
ضرورت و بدون اینکه هدف مشخصی 
داشته باشند ساعت ها مشغول به این 

فضای بیکران می شوند.«
در ادامه نیز موضوع محدود کردن 
اینترنت مورد تأکید این روزنامه بدنام 
معروف  رهبری«  بیت  »ارگان  به  که 
حرف ها  تکرار  با  و  گرفته  قرار  است، 
و اهداف علی خامنه ای که گفته بود 
نوشته:  است،  »ول«  مجازی  فضای 
»همین رها بودن فضای مجازی بهترین 
فرصت را به دشمنان داده است تا با 
خیال راحت به طراحی و اجرای انواع 
و اقسام پروژه های فکری،  ترویج مسائل 
ضدفرهنگی و غیراخالقی، تغییر سبک 
زندگی ایرانی اسالمی، طرح زیرکانه و 
و…  شایعات  شبهات،  فریبنده  البته 
نوجوانان  و  به ویژه جوانان  و  پرداخته 
قرار  هدف  را  ایرانی  کودکان  حتی  و 

دهند.«
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کنگره 
آمریکا درباره 

صدور ویزا 
برای پرویز 
پرستویی 

تحقیق می کند
عضو  بنکس  =جیم 
مسلح  نیروهای  کمیته 
مجلس نمایندگان آمریکا از 
دولت جو بایدن خواست تا 
توضیح دهد که چرا به پرویز 
پرستویی بازیگر ایرانی ویزا 
فری  واشنگتن  است.  داده 
پرستویی  می گوید  بیکن 
سپاه  با  آشکار«  »ارتباط 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
توسط  که  سازمانی  دارد، 
تروریستی  متحده  ایاالت 
مسئول  و  شده  شناخته 
از  زیادی  تعداد  ُکشتار 
شهروندان آمریکایی است.

است  معتقد  =بنکس 
امور  وزارت  تصمیم  که 
ویزا  اعطای  برای  خارجه 
تالش های  پرستویی،  به 
منزوی  برای  ایاالت متحده 
ایران  افراطی  دولت  کردن 
سپاه  تروریستی  گروه  و 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
نیابتی  سازمان های  و 
و  تضعیف  را  جهادی اش 
به  می کند  تشویق  را  آنها 
و  حمالت خود علیه منافع 
پایگاه های آمریکا در منطقه 

ادامه دهند.
خارجه  امور  =وزارت 
بیانیه ای  در  متحده  ایاالت 
ورود  با  ارتباط  در  که 
کرده،  صادر  پرستویی 
ویزا  »سوابق  می گوید، 
ایاالت متحده  طبق قوانین 

بنابراین  است،  محرمانه 
نمی توانیم در مورد جزئیات 
صحبت  ویزا  پرونده های 

کنیم.«
ایاالت متحده آمریکا در حال  کنگره 
بایدن  دولت  تصمیم  درباره  تحقیق 
پرویز  به  آمریکا  ویزای  اعطای  برای 
پرستویی بازیگر ایرانی مرتبط با نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
فرمانده سابق آن قاسم سلیمانی است.
جیم بنکس عضو کمیته نیروهای مسلح 
مجلس نمایندگان آمریکا از دولت جو 
بایدن خواست تا توضیح دهد که چرا 
ویزا  ایرانی  بازیگر  پرستویی  پرویز  به 
داده شده است. »واشنگتن فری بیکن« 
می گوید پرستویی »ارتباط آشکار« با 
دارد،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
متحده  ایاالت  توسط  که  سازمانی 
مسئول  و  شده  شناخته  تروریستی 
شهروندان  از  زیادی  تعداد  ُکشتار 

آمریکایی است.
پرویز پرستویی اواخر ماه گذشته برای 
یک  و  »هزار  سینمایی  فیلم  نمایش 
راهی  احمدزاده  حبیب  ساخته  روز« 
توسط  نمایش  این  شد.  لس آنجلس 
یک گروه چپگرای ضداسرائیلی به نام 
»Code Pink« سازماندهی شده بود. 
سفر پرستویی به آمریکا و حضورش در 
برنامه نمایش فیلم، با انتقاد و اعتراض 
جمهوری  مخالف  ایرانیان  گسترده ی 
دلیل  به  را  او  که  شد  روبرو  اسالمی 
سرکوبگر  و  فرقه ای  رژیم  از  حمایت 
قاسم  با  رفاقت اش  و  و دوستی  ایران 
قرار  به شدت مورد پرسش  سلیمانی 
با  روابط اش  دادند و خواستار توضیح 
رژیم و سلیمانی و سپاه پاسداران شدند.
در این میان، پرستویی به عنوان یکی 
سپاه  و  اسالمی  جمهوری  حامیان  از 
پاسداران انقالب اسالمی درحالی وارد 
و  سپاه  که  شد  متحده  ایاالت  خاک 
آمریکا  دولت  سوی  از  قدس  نیروی 
سازمان های  و  گروه ها  فهرست  در 
بایدن  دولت  و  دارند  قرار  تروریستی 
همزمان با مذاکرات احیای برجام در 
تالش است تا در مماشات با جمهوری 
اسالمی، نام این نهاد نظامی- امنیتی- 
ارتش  موازِی  و  نامتعارف  عقیدتی 
فهرست  این  از  را  اسالمی  جمهوری 

خارج کند.
حاال وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
مجبور شده توضیح بدهد و در بیانیه ای 

رونمایی از »بیست و هفت« ابراهیم مکی در پاریس

و  »بیست  =مجموعه 
هفت«  شامل نمایشنامه های 
که  است  مکی  ابراهیم 
نوشته  سال   47 طول  در 
شده اند. با وجود اقدام برای 
ایران  در  کتاب  این  انتشار 
و  نبودند  موفق  ناشران  اما 
در  مجموعه  این  سرانجام 

فرانسه به چاپ رسید.
از  رونمایی   - حالجان  کتایون 
هفت«  و  »بیست  نمایشی  مجموعه 
 ۲3 شنبه  روز  مکی  ابراهیم  نوشته 
شد.  برگزار  پاریس  در   ۲۰۲۲ آوریل 
و  نمایشنامه  نویس  مکی  ابراهیم 
به  فرانسه  ساکن  ایرانی  کارگردان 
آثار  از  مجموعه ای سه جلدی  تازگی 
و  »بیست  عنوان  با  را  خود  نمایشی 
هفت« در فرانسه به چاپ رسانده است.

ابراهیم مکی تمامی  این مجموعه را با 
این عبارت به محسن یلفانی نویسنده 
و کارگردان تقدیم کرده است: »برای 
محسن یلفانی به پاس بیش از پنجاه 
همراهی های  و  راهنمایی ها  سال 

گرانقدرش«.
در  کتاب  این  از  رونمایی  مراسم 
شهر کرتی در حومه پاریس، با حضور 
فرهنگی  انجمن  میزبانی  و  نویسنده 
دو  )وال  فرانسه  در  ایرانیان  اجتماعی 
فرهنگی  انجمن  همکاری  با  و  مارن( 
هنری چکاد برگزار شد. در این مراسم 
مونا عماد ناشر و  پرویز احمدی نژاد 
مترجم و پژوهشگر ادبیات نمایشی در 
مورد آثار ابراهیم مکی و مجموعه تازه 

چاپ شده وی صحبت کردند.
با  همچنین  مراسم  این 
»پدر  از  بخش هایی  نمایشنامه خوانی 

و پسر«، »خلوتگاه« و »وهم شیرین« 
پرویز  جاودان،  حمیدرضا  توسط 

احمدی نژاد و مونا عماد همراه بود.
سخنانی  در  نژاد  احمدی  پرویز 
هزار  چند  از  »بیش  کرد  یادآوری 
یونان،  چین،  مصر،  در  پیش  سال 
تمدن بشری  و سایر حوزه های  ایران 
اندیشمندان آینده نگر به درستی خطر 
نابودی آثار فرهنگی را پیش بینی کرده 
و برای گریز از این فاجعه، آثار فرهنگی 
خود را در معابد و یا در زیر خاک پنهان 
می کردند  و یا در سینه کوه های بلند 
گزند  از  تا  می تراشیدند  سنگ  روی 
روزگار در امان بمانند و ماندگار شوند. 
اما افسوس که هر دین نوظهوری معابد 
پیشینیان را ویران می کرد و باد و باران 
بسیاری از سنگ نوشته ها را می سایید 

و می روبید.«
پیداش  با  بعد  »قرن ها  افزود  وی 
و کتاب، تصور می رفت  صنعت چاپ 
همیشه  برای  اطالعات  و  دانش  که 
ماند.  خواهند  امان  در  کتابخانه ها  در 
سلطه  و  حاکمان  تمامیت خواهی  اما 
دین، اندیشه دیگری جز عقاید مسلط 
را تحمل نمی کرد. بعد از سپری شدن 
در  که  وسطایی  قرون  تاریک  دوران 
طول ده قرن هرگونه اندیشه مستقل 
همت  به  می کرد  سرکوب  را  آزاد  و 
اندکی  متفکرین دوره رنسانس تعداد 
از آثار فرهنگی پیشینیان از زیر گرد و 
غبار فراموشی سر برآوردند و با ترجمه 
متن های  جمله  از  آثار  این  معرفی  و 
فلسفی، تراژدی ها و کمدی های یونانی 
دنیای مدرن دوباره با نوعی از خرد و 
اندیشه انسانی آشنا شد. با طلوع دوره 
روشنگری بشریت می رفت تا اندیشه و 
بیان آزاد را تجربه کند اما دیری نپایید 
که سلطه گران زر و زور مدرن در برخی 

نقاط جهان و اینبار با شیوه های مدرن 
جلوگیری  هنر  و  فرهنگ  اشاعه  از 
ممنوعیت  و  سانسور  اکنون  کردند. 
نشر آزاد و بگیر و ببندهای نویسندگان 
دگراندیش امری عادی شده و بجای 
آن برای پرورش شبه هنرمند و تولید 
رسمی   هنر  و  فرهنگ  انبوه  پخش  و 
بی مورد  می شود.  هنگفت  هزینه های 
نیست که رغبت کتاب خواندن از مردم 
سلب شده. به گفته ویکتور هوگو، برای 
نیست  نیاز  فرهنگ  یک  کردن  نابود 
کتاب ها را سوزاند کافیست کاری کنیم 

که مردم آنها را نخوانند.«
پرویز احمدی در ادامه گفت: »رمان 
علمی - تخیلی فارنهایت ۴۵1 نوشته 
تروفو  فرانسوا  بعدها  که  بردبری  ری 
آن  از  اقتباس  با  فرانسوی  کارگردان 
ممنوعیت  موضوع  به  ساخت،  فیلم 
جامعه  یک  در  کتابخوانی  و  کتاب 
توتالیتر می پردازد.  در پایان این کتاب 
زمانی که کتاب و فرهنگ در آستانه 
عده ای  است  کامل  نابودی  و  زوال 
تصمیم  دانش  و  فرهنگ  برای حفظ 
می گیرند کتاب ها را از بر کنند تا در 
اگر  شود.  ماندگار  اشخاص  حافظه 
که  حکومتی  نهادهای  بی مهری  از 
فرهنگ  گسترش  و  نشر  حافظ  باید 
و  بی مهری  اما  بگذریم،  باشد  هنر  و 
یک  عنوان  به  را  خودمان  کم لطفی 
حوزه  در  کنیم.  فراموش  نباید  ملت 
زبان و فرهنگ فارسی در هیچ دوره ای 
هیچ طبقه، طایفه، قوم  و یا سازمان 
اجتماعی مستقل نیز دست به حمایت 
نزده  هنر  و  فرهنگ  از  پشتیبانی  و 
است. در نتیجه بهترین گنجینه های 
و  موزه ها  در  ایرانی  فرهنگ  و  هنر 
کتابخانه های اروپا و آمریکا جا خوش 

کرده اند. 

ابراهیم مکی

پرویز پرستویی و قاسم سلیمانی

که در ارتباط با ورود پرستویی صادر 
طبق  ویزا  »سوابق  می گوید،  کرده، 
است،  محرمانه  متحده  ایاالت  قوانین 
جزئیات  مورد  در  نمی توانیم  بنابراین 

پرونده های ویزا صحبت کنیم.«
کمیته  عضو  بنکس  جیم  گفته  به 
نمایندگان  مجلس  مسلح  نیروهای 
صراحتا  پرستویی  پرویز   ، آمریکا
در  و  کرده  حمایت  سلیمانی  ز  ا
تمجید  او  از  تلویزیونی  مصاحبه های 
می کند، و در عکس هایی دیده می شود 
که با قاسم سلیمانی و دیگر مقامات 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ارشد 
دیدار داشته و »به چهره های کلیدی 
این سازمان تروریستی نزدیک است«.

بنکس معتقد است که تصمیم وزارت 
به  ویزا  اعطای  برای  خارجه  امور 
متحده  ایاالت  تالش های  پرستویی، 
افراطی  دولت  کردن  منزوی  برای 
جمهوری اسالمی و  گروه تروریستی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
را  جهادی اش  نیابتی  سازمان های 
تضعیف و آنها را تشویق می کند تا به 
منافع  و  پایگاه ها  علیه  خود  حمالت 

آمریکا در منطقه ادامه دهند.
اقدامات  این  بنکس،  جیم  گفته  به 
همچنین می تواند به رژیم ایران کمک 
کند تا هسته های تروریستی این ارگان 

را در آمریکا تقویت  کند.
خواستار  جمهوریخواه  نماینده  این 
پاسخگویی مقامات مسئول در دولت 
ماه مه شد که  تا حداکثر ۲۰  بایدن 
ویزای  اخذ  به  منجر  که  را  روندی 
توضیح  شده  همراهانش  و  پرستویی 
دهند. این توضیح می بایست شامل نام 
فرد یا افرادی باشد که در تأیید ویزا 
برای پرستویی و همراهانش نقش دارند.

نورونها مشاور  گابریل  از سوی دیگر، 
ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور 
ایران در دولت ترامپ نیز در گفتگو با 
وبسایت »فری بیکن« تصمیم به اعطای 
ویزا به پرستویی را زیر سوال برده و 
نگران کننده  بسیار  »این  است:  گفته 
است که وزارت امور خارجه به هواداران 
سلیمانی روادید می دهد در حالی که 
رژیم ایران بارها اعالم کرده است که 
در تالش برای کشتن مقامات آمریکایی 
جهت انتقام به خاطر قاسم سلیمانی 
اکنون  دولت  »اگر  افزود  وی  است«. 
نتواند بازرسی اولیه را انجام دهد، بعدا 
که تحریم های ویزا را لغو کنند، وضعیت 

از اینهم بسیار بدتر خواهد شد.«

کلمات چون دود وقتی رها می شوند 
دیگر نمی توان آنها را بازگرداند. هدف 
عبدوس،  دینا  دیجیتال  کارهای 
هنرمند ایرانی ساکن لندن، نشان دادن 
قدرت تشویقی و تخریبی کلمات است 
که می توانند کسی را به عرش ببرند و 

دیگری را بر فرش بکوبند!
عبدوس  دینا  دیجیتال  کارهای 
جایزه  گذشته  سال  توانستند 
 London International
به  را   Creative Competition
دست آورند. برخی از این کارها اخیرا در 
نمایشگاه گروهی Elysium به معنای 
آمدند. در  نمایش  به  نیز  »بهشت« 

سال  ده  سابقه  که  عبدوس  دینا 
طراحی  زمینه  در  موفق  فعالیت 

»قدرت ذهن، قدرت کلمات« 
نمایشگاه دینا عبدوس

پارچه دارد، هنرمندی است که عالوه 
تئاتر  زمینه  در  نقاشی  و  طراحی  بر 
از  برخی  است.  فعال  نیز  و موسیقی 
ذهن،  »قدرت  عنوان  با  او  کارهای 
نمایشگاه  در  اخیرا  کلمات«  قدرت 
به  لندن  در   Elysium گروهی 
سال  کارها  همین  درآمد.  نمایش 
گذشته میالدی توانستند جایزه اول 
 London خالق  هنرهای  بخش 
 International Creative
آورند.  به دست  را   Competition
عکس های این کارها را حسام قوامی 

انجام داده است.
نمایشگاه  حاشیه  در  رأفت  احمد 
عبدوس  دینا  با   Elysium گروهی 

گفتگویی انجام داده است.

واکنش خشونت آمیز پرویز پرستوئی 
به پرسش مودبانه سام رجبی یا نشان از 
ضعف او دارد یا اینکه پشت آن عکس، 
داستانی نهفته است که نمی توانست از 

آن بگوید.
به  اسالمی  جمهوری  در  سینما 
برای پولشوئی تبدیل شده.  وسیله ای 
سرمایه گذاری در سینما در دست سپاه 
و سپاهیان سابق است که سینما را به 

فساد کشانده اند.
تولید  خودی هاست.  دست  سینما 
یک  تنها  و  خودی هاست  دست  هم 
کارگردان خودی می تواند مجوز برای 

تهیه فیلم و پخش آن را بگیرد.
کارگردانان خوب ایرانی چون جعفر 
پناهی، محمد رسول اف و برخی دیگر 
با محدودیت بسیار فیلم هایی می سازند 
اگر  نمی کنند.  پیدا  اکران  اجازه  که 
»شیطان وجود ندارد« محمد رسول اف 
اجازه اکران در ایران را پیدا می کرد و 
به اسکار فرستاده می شد، بدون شک 

جایزه می گرفت.
سینمای ایران در کجا قرار دارد؟ چه 
اجازه دارند در جمهوری  کارگردانانی 
در  سرمایه ها  و  بسازند  فیلم  اسالمی 

بهمن مقصودلو:

 رواج پولشوئی 
در سینمای 
جمهوری 

اسالمی
برخی  چرا  است؟  کسانی  چه  دست 
پرستوئی  پرویز  چون  سینماگران 
ابزار  به  و  دارند  قرار  نظام  در خدمت 
شده اند؟  تبدیل  حکومت  تبلیغاتی 
»غیرخودی«  و  مستقل  سینماگران 
نسل  دارند؟  قرار  موقعیتی  چه  در 
از  خارج  در  که  جوانی  سینماگران 
در  نقشی  چه  می سازند  فیلم  کشور 

سینمای ایران دارند؟
و  پرسش  این  رأفت  احمد 
بهمن  با  را  دیگری  پرسش های 
و  نویسنده  مستندساز،  مقصودلو 
نیویورک  ساکن  سینمائی  منتقد 
و  کنفرانش  یک  در  برای شرکت  که 
اسطوره ها«  »موزائیک  مستند  اکران 
درباره سینمای بهرام بیضائی به لندن 
است؛  کرده  مطرح  بود،  کرده  سفر 
صاحب نظری که معتقد است »اصغر 
فرهادی کارگردان خوش ساختی است، 
فیلم هایش  و  خودی هاست  از  ولی 
پیام مذهبی دارند« و همزمان »نسل 
سینماگران جوان ایرانی که در خارج از 
کشور فعالیت می کنند، موج جدیدی از 
سینمای ایران را راه اندازی کردند که از 

سینمای داخل قوی تر است.«

ویدئو

ویدئو

1٧ ادامه در صفحه
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جو  دولت  عجله  =آیا 
بایدن برای بازگشت به توافق 
هسته ای با جمهوری اسالمی 
ایران نتیجه هراس واشنگتن 
ی  لفت ها مخا ید  تشد ز  ا
با  متحده  ایاالت  داخلی 
توافق هسته ای است یا اینکه 
دستیابی به توافق بهترین راه 
از دستیابی  برای جلوگیری 

تهران به بمب اتمی است؟
بایدن  که  است  =بدیهی 
و  بزرگ  مخالفت های  با 
کنگره  سوی  از  فزاینده ای 
آمریکا و از سوی هر دو حزب 
دموکرات  و  جمهوریخواه 
با حذف سپاه  مخالفت  در  
تروریستی مواجه  لیست  از 
است. هر دو حزب معتقدند 
مالی  منابع  سپاه  حذف  که 
به  و  تامین  را  اسالمی  رژیم 
بی ثبات  سیاست  تشدید 
تهدید  و  منطقه  در  کننده 
امنیت نیروهای آمریکایی در 
خاورمیانه منجر خواهد شد.

االوسط(-  )شرق  الخوری  راجح 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران روز دوشنبه گذشته اعالم 
کرد، ایران خواستار تشکیل جلسه جدید 
و حضوری با هیئت مذاکره کننده غرب 
شده است. چرا رژیم ایران برای تشکیل 
جلسه ای جدید و حضوری و »در اسرع 
وقت« بدون اینکه مشخص کند در چه 
سطحی و با چه دستورالعملی، اینهمه 

شتاب دارد؟
که  می رسد  نظر  به  حال  عین  در 
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
بیشتری  توجیهات  تا  است  تالش  در 
درباره لزوم دستیابی به توافق هسته ای 
برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران 
در  آنهم  دهد.  ارائه  هسته ای  بمب  به 
شرایطی که به نظر می رسد مذاکرات 
وین به دلیل اصرار جمهوری اسالمی 
بر حذف سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از لیست گروه های تروریستی خارجی 
ایاالت متحده به بن بست رسیده است. 
بایدن برای حذف سپاه پاسداران از این 
لیست عجله ای ندارد، زیرا این موضوع 
با مخالفت های شدید در خود آمریکا چه 
در سطح نظامیان بلند پایه پنتاگون و چه 
در سطح اعضای کنگره از هر دو حزب 

دموکرات و جمهوریخواه روبروست.
آیا عجله دولت جو بایدن برای بازگشت 
به توافق هسته ای با جمهوری اسالمی 
ایران نتیجه هراس واشنگتن از تشدید 
با  متحده  ایاالت  داخلی  مخالفت های 
توافق هسته ای است یا اینکه دستیابی 
به توافق بهترین راه برای جلوگیری از 

دستیابی تهران به بمب اتمی است؟
آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 
چند روز پیش در سخنانی در کمیته 
روابط خارجی کنگره گفت: »ما همچنان 
معتقدیم که بهترین راه برای جلوگیری 
از دسترسی ایران به بمب اتمی و رفتار 
تهاجمی آن، بازگشت به توافق هسته ای 

است«.
اما مخالفت با این روند چگونه ممکن 
است در نتایج انتخابات میاندوره ای اکتبر 

۲۰۲۲ منعکس شود؟
بلینکن در سخنرانی اخیر خود وقتی 
گفت: »ما خروج از توافق و تالش برای 
فشار بر ایران را نیز آزمایش کردیم و 
نتیجه آن را گرفتیم « می خواست در 
برابر خواسته های متحدان خاورمیانیه ای 
آمریکا به نوعی اعالم ناتوانی  کند و به 
با  آنها  طوالنی  روابط  تاریخ  سادگی 
واشنگتن را با یک چرخش قلم و امضا 
بفروشد. او با تکرار زمان بندی های مکرر 
درباره زمان مورد نیاز رژیم ایران برای 
ساختن بمب اتمی سعی کرد تا عجله 
جمهوری  با  توافق  به  رسیدن  برای 
اسالمی را توجیه کند در حالی که بیش 
از یک سال قبل از خروج آمریکا از برجام 
در هشتم ماه مه سال ۲۰1۸ نیز از این 

نوع زمانبندی ها زیاد اعالم شده بود!
بدتر از آن اینکه بلینکن به ایراداتی که 
بر توافق هسته ای وارد می شود و اینکه 
توافق سایر فعالیت های بی ثبات کننده 
رژیم ایران در منطقه مانند مداخله در 
کشورها و جنگ افروزی در خاورمیانه را 

شامل نشده، اعتراف می کند.

مشکل جو بایدن و برنامه اتمی جمهوری اسالمی؛ 
جایی برای چانه زدن وجود ندارد!

با این تفاصیل به نظر می رسد که جو 
بایدن برای بازگشت به توافق هسته ای 
تاریخی  از همه مزایای  تا  آماده است 
خاورمیانه  کشورهای  با  آمریکا  روابط 
مارس  در  که  شروطی  از  و  بگذرد 
درباره  وین  مذاکره  میز  روی  گذشته 
مسئله توسعه موشک های بالستیک و 
دخالت های بی ثبات کننده رژیم ایران در 
کشورهای منطقه قرار داده شد، صرف 
نظر کند.البته تنها بایدن نیست بلکه 
بیشتر اعضای تیم او اکنون بازگشت به 
توافق هسته ای را با هر شرایطی توجیه 
می کنند. جنیفر ساکی سخنگوی کاخ 
سفید که اکنون جای خود را به فرد 
دیگری داده است، در مصاحبه با العربیه 
در ۲6 آوریل، رژیم ایران را به تالش برای 
تسریع برنامه هسته ای خود متهم کرد. 
اما این را یکی از دالیل توجیهی برای 
بازگشت سریع واشنگتن به توافق برجام 

قلمداد کرد!
اما آیا پس از گذشت یک سال و نیم 
از آغاز مذاکرات وین که در آن همیشه 
برای  ایران  رژیم  که  بود  مشخص 
غنی سازی  میزان  افزایش  وقت کشی، 
اورانیوم و همچنین گسترش دخالت های 
کرده  اقدام  منطقه  در  بی ثبات کننده 
است، سخنان و توجیهات مقامات آمریکا 
برای بازگشت سریع به برجام مزخرف 

به نظر نمی آید؟
واقعیت امر این است که ایاالت متحده 
نمی خواهد فعالیت های تخریبی رژیم 
ایران و حمایت تهران از شبه نظامیان 
و حشدالشعبی  یمن  حوثی های  از  را 
عراق که برای برهم زدن نتایج انتخابات 
پارلمانی اخیر این کشور تالش می کند، 
تا سوریه و لبنان و حتی مراکش که 
همه فعالیت هایش برای بی ثبات کردن 
خاورمیانه است، در متن توافق هسته ای 
آن   از  دهد.عجیب تر  قرار  نظر  مورد 
اینکه دولت بایدن بی اعتنا به اظهارات 
اخیر علی مطهری معاون سابق مجلس 
شورای اسالمی  و فرزند مرتضی مطهری 
ایدئولوگ انقالب اسالمی 1۹٧۹، مبنی 
بر اینکه جمهوری اسالمی از ابتدا هدفش 
»نیروی  عنوان  به  اتمی  بمب  تولید 
بازدارنده« جهت حفظ  نظام بود، تالش 
می کند تا قبل از انتخابات میاندوره ای به 
هر قیمتی که شده به توافق هسته ای با 

رژیم اسالمی بازگردد.
علی مطهری روز یکشنبه گذشته در 
مصاحبه ای  اظهار داشت: »از همان ابتدا 
که وارد فعالیت هسته ای شدیم هدف مان 
ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بود، 
اما نتوانستیم محرمانه بودن این مسئله 
را حفظ کنیم و گزارش های محرمانه 
)مجاهدین  منافقین  گروهک  توسط 

خلق( افشا شد«.
برای اطالع بیشتر جو بایدن، مطهری 
خواهد  می  که  »کشوری  می افزاید: 
استفاده  صلح آمیز  هسته ای  انرژی  از 
کند، اصاًل با غنی سازی اورانیوم شروع 
نمی کند، بلکه ابتدا رآکتور می سازد و 

سپس به حوزه غنی سازی می رود!«
پیشتر نیز علی اکبر هاشمی رفسنجانی. 
تایید کرد که ایران در طول جنگ با عراق 

به فکر تولید بمب هسته ای بوده است
قبال علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز 
تایید کرده بود که جمهوری اسالمی 
در دوران جنگ با عراق، »در فکر تولید 
بمب هسته ای بود اما آن را عملی نکرد«.
به این ترتیب بایدن و دولت او نباید 
غربی  دولت  چندین  که  کنند  پنهان 
نیز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  و 
رژیم ایران را متهم می کنند که برای 
مدت طوالنی از ارائه توضیحات درباره 
سایت های مشکوک و آثار اورانیوم که 

پیدا شده خودداری می کند.
در  بایدن  داخلی  بن بست  درباره 
جمهوری  هسته ای  پرونده  با  ارتباط 

پی  در  شهروند  =ده ها 
گرانی  به  اعتراضات  آغاز 
در شهرهای مختلف استان 

خوزستان بازداشت شدند.
در  موبایل  ینترنت  =ا
نیمه  از  خوزستان  استان 
شب پنجشنبه گذشته قطع 
است و دسترسی به اینترنت 
خانگی نیز در برخی ساعات 

با اختالل همراه است.
 1۹ دوشنبه  مروز  =ا
در  مردم   14۰1 اردیبهشت 
به  هم  شهر مسجدسلیمان 
شعارهایی  و  آمدند  خیابان 
رهبر  خامنه ای  علی  علیه 
جمهوری اسالمی سر دادند.

برای  کشور  =وزارت 
سرکوب اعتراضات سراسری 
شده  آماده  مردم  احتمالی 
»توجیه«  برای  جلسه ای  و 
استانداران  »آماده باش«  و 

برگزار کرد!
استان  شهروندان  ز  ا تن  ده ها 
خوزستان در شهرهای مختلف در پی 
گرانی  به  اعتراضی  تجمعات  برگزاری 
در  موبایل  اینترنت  شدند.  بازداشت 
استان خوزستان همچنان قطع است 
شهرهای  در  سنگینی  امنیتی  جّو  و 
مختلف استان برقرار است. اینهمه اما 
اعتراضات را پایان نداده و مردم در شهر 
خیابان  به  امروز  هم  مسجدسلیمان 

آمدند.
در پی گرانی مواد خوراکی با تصمیم 
مقامات حکومتی، از اواخر هفته گذشته 
خوزستان  استان  شهر  چند  در  مردم 
اعتراضاتی را برگزار کردند. همچنین در 
شهر شیراز نیز تجمعات پراکنده صورت 

گرفته است.
در شهر سوسنگرد مردم در اعتراض 
به گرانی ها از پنجشنبه گذشته با آتش 
زدن الستیک و تجمع و سر دادن شعار 
را  اعتراضاتی  حکومتی  مقامات  علیه 

برگزار کردند.
در شهر ایذه نیز مردم از روز جمعه 
16 اردیبهشت 1۴۰1  به خیابان آمدند 
و شعارهایی علیه مقامات حکومتی از 

جمله علی خامنه ای سر دادند.
در  شهرستان  این  ساکنان  از  یکی 
گفتگو با کیهان لندن تجمعات مردم در 
ایذه را تأیید کرده و گفته این تجمع از 
عصر روز جمعه به صورت پراکنده آغاز 
شد و در غروب و ساعات نخستین شب 

به اوج رسید.
به گفته این شهروند ساکن ایذه »در 
مردم  عصر  ساعت شش  حوالی  ابتدا 
معترض به صورت گروه های ده پانزده 
نفره در پیاده روهای خیابان های اصلی 
شهر راه می رفتند و شعار می دادند اما 
کرد.  پیدا  افزایش  غروب جمعیت  در 
اعتراضات در حد فاصل میدان والیت 
بلوار  در  و  بود  علی  امام  چهارراه  تا 
طالقاتی جمعیت کامال یکپارچه شده 
بود و مردم شعارهایی مثل »مرگ بر 
دیکتاتور«، »خامنه ای قاتله، حکومتش 

باطله« می دادند.«
او همچنین حضور گسترده نیروهای 
یگان ویژه را تأیید کرده و گفته »وقتی 
گروه های معترض بهم پیوستند، یگان 
کرد  شلیک  هوایی  تیر  جا  ویژه چند 
تا مردم متفرق شوند. مردم هم سوت 
»هو«  را  انتظامی  نیروی  و  می زدند 

می کردند.«
وبسایت »امتداد« نیز به نقل از یک 
از فعاالن مدنی خوزستانی گفته است: 

»جمعه شب، اولین جرقه اعتراضات در 
اخبار  اساس  بر  و  زده شد  سوسنگرد 
مردم  از  گسترده ای  جمعیت  رسیده، 
تنگناهای  و  گرانی  آنچه،  به  معترض 
در  شده  عنوان  شعارها  در  معیشتی 
خیابان های این شهرستان حاضر شدند. 
پس از این به عنوان نمونه در شهرستان 
مناطق  در  پیاپی  شب  دو  در  اهواز 
عرب نشین زرعان، آخر آسفالت، کوی 
شاهد  مشعلی)ابوذر(  کوی  و  علوی 
اعتراضات خیابانی و اقداماتی نظیر به 
آتش کشیدن الستیک خودرو بودیم.«

بنا بر اظهارات او، اعتراضات در اهواز 
و  گرفته  صورت  پراکنده  صورت  به 
اما در  به سرعت سرکوب شده است. 
ایذه، شکل اعتراضات، کامال سیاسی و 
دامنه دار بوده و در سوسنگرد نیز تداوم 

داشته است.
او افزوده که »مناطق عرب نشین کمتر 
برخوردار در این اعتراضات، جو ملتهبی 
تجربه  اهواز  در  اخیر  در شب های  را 
ایذه  و  سوسنگرد  همچنین  کرده اند. 
نیز شب های پر التهابی را تجربه کرده 
و شاهد حضور گسترده مردم معترض 
بین،  این  در  البته  بودند.  خیابان  در 
گستردگی تجمعات در شهرستان ایذه، 
خیلی پر تراکم تر از دیگر نقاط استان بود 
و تعداد کثیری از مردم در اعتراض به 
گرانی ها و مشکالت معیشتی در خیابان 
حاضر شدند. کما اینکه در اعتراضات 
سال های ۹6 و ۹۸ نیز ما گسترده ترین 
اعتراضات را در شهرستان های ایذه و 

بهبهان شاهد بودیم.«
بنا بر این گزارش مأموران برای پراکنده 
کردن جمعیت اقدام به تیراندازی هوایی 
سوسنگرد  شهرستان  »در  کرده اند: 
همچنین، آتش زدن الستیک خودرو 
به عنوان یک حرکت اعتراضی از سوی 
نکته  است.  گرفته  صورت  معترضین 
قابل توجه و ذکر در این باره، شلیک 
برای پراکنده  گسترده تیرهای هوایی 
کردن معترضین، بخصوص در ایذه و 
سوسنگرد بوده که به صورت پراکنده 
در نقاط مختلف ایذه، سوسنگرد و دیگر 
نقاط محل اعتراض صورت گرفته و البته 
از جراحت  آماری  لحظه، هیچ  این  تا 

احتمالی معترضین در دست نیست.«
گزارش ها  که  حالیست  در  اینهمه 
در  شهروندان  از  شماری  بازداشت  از 
خوزستان  استان  مختلف  شهرهای 
حکایت دارد. خبرگزاری هرانا با تأیید 
خبر بازداشت دستکم 1۰ شهروند در 
شهرهای مختلف خوزستان در شامگاه 
نوشته   1۴۰1 اردیبهشت   1٧ شنبه 
که در این میان هویت سعید دحیمی 
فرزند راضی و 3۵ ساله در حمیدیه، علی 
مغینمی فرزند جبار، ۴۰ ساله کارمند 
فرزند  مغینمی  حسین  و  شهرداری 
راضی ۲۲ ساله، جاسم بحرانی، هاشم 
بحرانی و محمد طرفی در سوسنگرد، و 
عادل حمادی، مصطفی چلداوی، عباس 
چلداوی و عماد سواری در اهواز احراز 

شده است.
این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود 
که  شب پنجشنبه 1۵ اردیبهشت ماه 
دستکم ۲۰ شهروند در سوسنگرد توسط 
مکان  به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای 

نامعلومی منتقل شدند.
از سوی دیگر اینترنت موبایل در استان 
خوزستان از نیمه شب پنجشنبه گذشته 
قطع است و دسترسی به اینترنت خانگی 
نیز در برخی ساعات با اختالل همراه 
ساکن  روزنامه نگار  مالی  محمد  است. 
خوزستان قطع اینترنت را تأیید کرده و 
نوشته که »چند جایی دیدم و خواندم که 
دوستانی حتماً از سر ندانستن! گفته اند 
اینترنت  خوزستان  که  نوشته اند  و 
این که  توضیح  به  مجبورم  پس  دارد. 
در خوزستان از جمعه 16 اردیبهشت 

اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع است 
یا  و  اپراتورها  سایر  از طریق  اتصال  و 

وای فای کابلی برقرار است .«
روزنامه »شرق« نیز در گزارشی نوشته 
که »عالوه بر ایذه که با کندی و یا قطعی 
اینترنت مواجه است، از غروب جمعه 
اینترنت در بخش هایی از شهر اهواز نیز 
قطع و یا کند شده است. میزان قطعی 
اینترنت موبایل در اپراتورهای همراه اول 
و ایرانسل بیش از رایتل است. اینترنت 
خانگی نیز در برخی مناطق همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهد اما سرعت آن 
به شکل محسوسی کاهش یافته است.«
گسترده  اختالالت  گزارش ها  بر  بنا 
در اینترنت موجب اختالل در اینترنت 
دولتی  دستگاه های  و  اداری  نهادهای 
است.  شده  نیز  خوزستان  استان 
جو  برقراری  از  گزارش ها  همچنین 
امنیتی و حضور ماموران نیروی انتظامی 
و یگان ویژه در خیابان های سوسنگرد و 

ایذه حکایت دارد.
نیروهای امنیتی و یگان ویژه روز شنبه 
1٧ اردیبهشت ماه مقابل سازمان جهاد 
کشاورزی استان خوزستان به صورت 
گسترده حضور داشتند. به نظر می رسد 
این اقدام به دلیل هراس از یورش مردم 
یا  اهواز به ساختمان جهاد کشاورزی 
این  مقابل  اعتراضی  تجمع  برگزاری 

ساختمان بوده است.
همچنین بر اساس ویدئوهایی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده در شهر 
ایذه نیروهای ضد شورش، آرایش نظامی 
جلوگیری  تجمعات  بروز  از  تا  گرفته 
کنند. گزارش مشابهی درباره حمیدیه 
و ماهشهر گزارش شده است و تأکید 
شده جوانان در تالش برای شکستن جّو 

امنیتی و آغاز تجمعات هستند.
بازداشت  و  امنیتی  سنگین  جّو 
شهروندان نتوانسته از گسترش اعتراضات 
جلوگیری کند بطوری که امروز دوشنبه 
در شهر  مردم  اردیبهشت 1۴۰1   1۹
آمدند  خیابان  به  هم  مسجدسلیمان 
و شعارهای علیه علی خامنه ای رهبر 

جمهوری اسالمی سر دادند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
امروز در دیداری فرمایشی با افرادی که 
سیاست  از  بودند،  شده  نامیده  کارگر 
حذف یارانه ها و حذف ارز ترجیحی برای 

واردات کاالهای اساسی حمایت کرد.
رهبر جمهوری اسالمی در بخشی از 
سخنانش گفته بود: »کارهایی که امروز 
دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، 
کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و 
دستگاههای مختلف و آحاد مردم باید 
کمک کنند که انشاءاهلل دولت بتواند به 

این نتایج دست پیدا کند.«
علی  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
خامنه ای هراس از گسترش اعتراضات 
»در  گفت:  او  بود.  مشخص  مردمی 
مواردی همچون واگذاری های نادرست 
کارخانه ها، اعتراض کارگران بحق بوده 
است اما در همین موارد نیز کارگران مرز 

خود را با دشمنان مشخص کرده اند.«
در آنسو وزارت کشور نیز برای سرکوب 
مردم  احتمالی  سراسری  اعتراضات 
آماده شده و جلسه ای برای »توجیه« 

و »آماده باش« استانداران برگزار کرد!
در این نشست که امروز دوشنبه 1۹ 
سردار  شد  برگزار   1۴۰1 اردیبهشت 
احمد وحیدی وزیر کشور، سردار محسن 
رضایی معاون اقتصادی رئیسی و اصغر 
مرکزی  بانک  مقام  قائم  ابوالحسنی 

میزبان استانداران سراسر کشور بودند.
سردار پاسدار احمد وحیدی در این 
معاندانه  »تالش های  مدعی  نشست 
طرح  علیه  سواری  موج  در  دشمنان 
پرداخت یارانه مستقیم به مردم« شده 
و بر »اطالع رسانی های به موقع، منظم و 

روشن به مردم« تأکید کرده است.

بایدن برای حذف سپاه پاسداران از لیست سازمان های تروریستی عجله ای ندارد

بازداشت ده ها شهروند معترض به گرانی در خوزستان و ادامه 
قطع اینترنت؛ مردم مسجدسلیمان هم به خیابان آمدند

اعتراضات مردمی در شهر ایذه

به  پست«  »واشنگتن  ایران،  اسالمی 
نقل از یک مقام آمریکایی نوشت، همه 
چیز در مذاکرات به بن بست رسیده و 
درخواست ایران از آمریکا برای حذف نام 
سپاه پاسداران از فهرست سازمان های 
تروریستی، تصمیم بسیار دشواری برای 
بایدن است که تا کنون رد کرده و همین 
ناتوانی بایدن در حذف سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از لیست تروریسم  منجر 

به توقف مذاکرات وین شد.
بدیهی است که بایدن با مخالفت های 
بزرگ و فزاینده ای از سوی کنگره آمریکا 
و از سوی هر دو حزب جمهوریخواه و 
دموکرات در  مخالفت با حذف سپاه از 
لیست تروریستی مواجه است. هر دو 
منابع  حزب معتقدند که حذف سپاه 
مالی رژیم اسالمی را تامین و به تشدید 
و  منطقه  در  کننده  بی ثبات  سیاست 
در  آمریکایی  نیروهای  امنیت  تهدید 

خاورمیانه منجر خواهد شد.
وضعیت  نظامی،  مقامات  سطح  در 
برای بایدن پیچیده تر به نظر می رسد. 
لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا در مراسم 
تحویل فرماندهی مرکزی )سنتکام( به 
ژنرال  بجای  کوئال  مک  مایکل  ژنرال 
بازنشسته کنت مک کنزی که وظیفه 
فرماندهی مرکزی محافظت از تجارت 
»این  گفت:  دارد،  عهده  بر  را  جهانی 
فرماندهی در مهم ترین منطقه ای است 
که  تروریست هایی  با  آن  در  ما  که 
شهروندان ما را تهدید می کنند مبارزه 
می کنیم. در این منطقه ما با شرکای 
و  ایران  بی ثباتی  با  مقابله  برای  خود 
نیروهای نیابتی آن بطور مشترک کار 
می کنیم. فرماندهی مرکزی برای امنیت 
ما  مأموریت  اجرای  و  آمادگی  برای  و 
ضروریست. پنتاگون با تزلزل یا تضعیف 
روابط ایاالت متحده با شرکای سنتی 

خود مخالف است.«
لوید اوستین افزود »مشارکت آمریکا با 
کشورهای منطقه بسیار مهم است و ما در 
آینده بر این همکاری تمرکز می کنیم«.

درباره  آمریکا  دفاع  وزیر  سخنان 
نقش  و  یران  ا اسالمی  جمهوری 
نشانه  منطقه،  در  بی ثبات کننده اش 
روشنی از نگاه محتاطانه نظامیان آمریکا 
در پنتاگون به سیاست های اتخاذ شده 
دولت بایدن در قبال تهران و مشکالتی 
توافق  به  بازگشت  است که در مسیر 

هسته ای با آن مواجه است.
کوئالر فرمانده جدید سنتکام نیز در 
همین ارتباط گفت: »مخالفان ما به دنبال 
نشانه ای از تزلزل ما در خصوص امنیت 
جمعی منطقه هستند و آماده اند تا از هر 
فرصتی که پیش می آید استفاده کنند؛ 
اما ما نباید این فرصت را به آنها بدهیم.«

برخی از شرکای اروپایی در تالشند 
برای  میانه«   »راه  یک  بررسی  به  تا 
توافق  به  تهران  و  آمریکا  بازگشت 
رخ  قطعاً  این  که  بپردازند  هسته ای 
نخواهد داد. »راه میانه« اروپایی ها نیز 
عبارتست از : توقف تنش های منطقه ای 
و فعالیت های بی ثبات کننده رژیم ایران، 
و  آمریکایی ها  به  حمله  کامل  توقف 
هزار  ایده حذف 1۸۰  از  عقب نشینی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو 
از لیست گروه های تروریستی و ابقای 
نیروی قدس در این لیست که تعداد 
آنها حدود ۲۰ هزار نفر است! اما این 
موضوع اخیر با مشکالت بزرگی مواجه 
است زیرا سپاه قدس جزو زیرمجموعه  

سپاه پاسداران انقالب اسالمی است!
تحلیلگران  جمع بندی  نهایت  در 
اتمی  برنامه  که  است  این  آمریکایی 
جمهوری اسالمی جایی برای چانه زنی 

از سوی آمریکا ندارد.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده لبنانی: راجح الخوری
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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وزارت اطالعات جمهوری اسالمی از بازداشت »دو مٔامور 
حرفه ای اروپایی متخصص ایجاد شورش« خبر داد!

=به نظر می رسد جمهوری 
امنیتی  نهادهای  و  اسالمی 
آن تمام تالش خود را به کار 
نهایی  بر حکم  تا  می گیرند 
استکهلم  دگاه  دا قضات 
ثیر  تأ نوری  حمید  علیه 
بگذارند چرا که محکومیت 
فرمانبر  و  دستیار  که  وی 
سیدابراهیم رئیسی معروف 
به  بوده،  مرگ«  »قاضی  به 
رئیس  محکومیت  معنای 
جمهوری اسالمی که یکی از 
آمران حمید نوری بوده نیز 
خواهد بود. آمرانی که فرمان 
کشتار زندانیان سیاسی را از 
روح اهلل خمینی رهبر انقالب 
و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

دریافت کرده بودند.
ت  عا طال ا ت  ر ا ز و =
اشاره   اسالمی  جمهوری 
نفر  دو  این  که  است  نکرده 
اهل کدام کشور هستند اما 
ادعا کرده »مٔامور باتجربه« و 
»عنصر اصلی« وابسته به یک 
که  هستند  اروپایی  کشور 
برای ایجاد شورش و بی ثباتی 
کشور  چندین  در  سال ها 
اجرای چنین سناریوهایی را 

آموزش دادند.
ت  ر ا ز و م  عال ا طبق  -
اطالعات این افراد مٔاموریت 
داشتند اقشار جامعه را بهم 
متصل کنند و با شبکه سازی 
»موج سهمگینی از تخریب 
ایجاد  نا امنی«  و  شرارت  و 

کنند!
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
 ۲1 چهارشنبه  که  اطالعیه ای  در 

اردیبهشت ماه منتشر شد از بازداشت 
دو فرد »اروپایی« به اتهام سازماندهی 

آشوب و بی نظمی خبر داد.
در این اطالعیه که از سوی اداره کل 
صادر  اطالعات  وزارت  عمومی  روابط 
هدف  با  اروپایی  فرد  »دو  آمده  شده 
سوء استفاده از مطالبات بحق برخی از 
صنوف و اقشار و تغییر جهت مطالبات 
عادی به آشوب، بی نظمی اجتماعی و 
بی ثبات سازی جامعه وارد کشور شده 

بودند.«
وزارت اطالعات اعالم نکرد این دو 
نفر اهل کدام کشور هستند اما اعالم 
توطئه گران  تجربه  با  »مٔامور  کرده 
اجرای  هدف  »با  که  بودند  بیگانه« 
طرحی ترکیبی از روش های نوین نرم 

و سخت به ایران اعزام شدند.«
در بخشی از این اطالعیه آمده »دو 
عنصر اصلی از اتباع یک کشور اروپایی 
و سازماندهی شده توسط سرویس های 
جاسوسی، از متخصصین حرفه ای در 
زمینه ایجاد شورش و بی ثباتی هستند 
تجربه  کشور  چندین  در  سال ها  که 
اجرای چنین سناریوهایی را به مأمورین 

محلی خود آموزش داده بودند.«
این  اطالعات  وزارت  اعالم  طبق 
جامعه  اقشار  داشتند  مٔاموریت  افراد 
با شبکه سازی  و  بهم متصل کنند  را 
»موج سهمگینی از تخریب و شرارت 

و نا امنی« ایجاد کنند!
دو  این  کرده  ادعا  وزارتخانه  این 
فرد »بر اساس رهگیری های فرامرزی 
اطالعاتی  تور  در  اطالعات  وزارت 
لحظه   از  و  داشتند«  قرار  هوشمند 
بازداشت،  زمان  تا  ایران  به  ورود 
پنهان  مالقات های  و  برنامه ها  کلیه  
و  شده  استفاده  پوشش های  آنها، 
به  انتقالی  مخرب  عملیاتی  خطوط 
جمله  از  مرتبط  کانون های  برخی 
»شورای هماهنگی تشکل های صنفی 

فرهنگیان« شناسایی شده بود.
نسبت  کرده  تهدید  وزارتخانه  این 
و  بیگانه  توطئه گر  »کانون های  به 
کمترین  داخلی«  آلوده  پایگاه های 

چشم پوشی روا نخواهد شد.

سوئدی  یک  این  از  پیش  روز  سه 
توسط  رفته  ایران  به  تفریح  برای  که 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  نهادهای 
بازداشت  علت  هنوز  شد.  بازداشت 
روزنامه  اما  نیست  مشخص  فرد  این 
سوئدی »آفتون بالدت« از قول منابع 
اخیراً  ایران  رژیم  که  نوشت  سوئدی 
شهروندان سوئدی را به ربودن و زندانی 
کردن تهدید کرده و بازداشت گردشگر 
سوئدی در ایران نیز به همین مسئله 

ارتباط دارد.
بازداشت این فرد سوئدی یک روز 
پس از تقاضای دادستانی سوئد مبنی 
و  نوری  حمید  علیه  مجازات  اشد  بر 
محکوم کردن وی به حبس ابد صورت 
)عباسی(  نوری  حمید  است.  گرفته 
دادیار سابق زندان گوهردشت در زمان 
اعدام های سال 136٧ است که متهم 
به مشارکت در این کشتار شده.  خبر 
یک  نیز  اروپایی«  فرد  »دو  بازداشت 
دادگاه  نهایی  اعالم حکم  از  روز پس 
آنتورپ بلژیک در مورد سه عامل توطئه 
برای بمب گذاری در همایش سازمان 
مجاهدین در سال ۲۰1۸ اعالم شده 
است. پیش از این دولت سوئد در مورد 
مخاطرات سفر به ایران به شهروندان 

خود هشدار داده بود.
اداره کل  نیز  فروردین ماه  اواخر 
از  بلوچستان  و  سیستان  اطالعات 
در  موساد«  جاسوس  »سه  بازداشت 

سیستان و بلوچستان خبر داده بود.
به نظر می رسد جمهوری اسالمی 
تالش  تمام  آن  امنیتی  نهادهای  و 
بر حکم  تا  می گیرند  کار  به  را  خود 
علیه  استکهلم  دادگاه  قضات  نهایی 
که  چرا  بگذارند  تأثیر  نوری  حمید 
محکومیت وی که دستیار و فرمانبر 
سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی 
محکومیت  معنای  به  بوده،  مرگ« 
رئیس جمهوری اسالمی که یکی از 
خواهد  نیز  بوده  نوری  حمید  آمران 
بود. آمرانی که فرمان کشتار زندانیان 
رهبر  خمینی  روح اهلل  از  را  سیاسی 
انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

دریافت کرده بودند.

دکتر احمدرضا جاللی

ارشد  دیپلمات  =یک 
نی  کنو بط  ا و ر ی  ئد سو
کشورش با جمهوری اسالمی 
را »انفجاری« خوانده و معتقد 
یک  سر  »بر  سوئد  است 
دوراهی خطرناک« قرار دارد.

=این دیپلمات به کیهان 
لندن می گوید »هیات قضات 
آنچه  بر  عالوه  نمی تواند 
دیگر  شد  گفته  دادگاه  در 

واقعیت ها را نادیده بگیرد.«
سوئدی  شهروند  =پنج 
که دو نفر از آنها، احمدرضا 
فرج اهلل  حبیب  و  جاللی 
چعب، دوتابعیتی هستند در 
جمهوری اسالمی به گروگان 

گرفته شده اند.
=تنها یک واکنش جمعی 
اروپایی  کشورهای  قاطع  و 
می تواند مانع از اجرای حکم 
اعدام احمدرضا جاللی بشود. 
امری که به گفته این دیپلمات 
سوئدی در شرایط کنونی و 
تالش برای احیاء برجام قابل 

تصور نیست.
سوئد  دولت  روابط   - رأفت  احمد 
بحرانی  به  قدم  اسالمی  جمهوری  با 
آسانی  و  زودی  به  که  است  گذاشته 
این  شد.  نخواهد  گذاشته  سر  پشت 
با  میالدی   ۲۰1۹ نوامبر  در  بحران 
زندان  دادیار  نوری،  حمید  بازداشت 
گوهردشت در تابستان خونین 136٧ و 
دستیار ابراهیم رئیسی )قاضی مرگ( در 
آنزمان آغاز شد و با پایان دادگاه در 1۴ 

اردیبهشت امسال به اوج خود رسید.
هفته های  در  می تواند  بحران  این 
استکهلم  دادگاه  شود.  تشدید  آینده 
اعالم  تیر   13 را  نوری  حمید  حکم 
آخرین  در  که  در حالی  کرد،  خواهد 
جمهوری  قضائیه   قوه  دادگاه،  روز 
اسالمی اعالم کرد که حکم احمدرضا 
را  یرانی-سوئدی  ا پزشک  جاللی 
برای  »جاسوسی  واهی  اتهام  به  که 
اسرائیل« محکوم به اعدام شده، آخر 
اردیبهشت ماه به اجرا خواهد گذاشت.

در تماسی که کیهان لندن با وزارت 
خارجه سوئد قبل از اعالم خبر اجرای 
حکم احمدرضا جاللی داشت، در مورد 
و  تهران  در  سوئد  سفیر  احضار  خبر 
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور 
که  بود  کرده  مطرح  را  پرسش هایی 
پاسخ را به دو اطالعیه چند خطی حواله 
دادند. پس از تائید خبر اجرای حکم 
خارجه  وزارت  نیز  جاللی  احمدرضا 
سوئد نسخه ای از توئیت  آنا ماریا لیند 
وزیر خارجه این کشور  را که در آن 
پزشک  این  اعدام  احتمال  به  نسبت 
می کند  نگرانی  ابراز  سوئدی  ایرانی- 
نظر  به  کرد.  ارسال  لندن  کیهان  به 
می رسد سکوت در رابطه با این بحران، 

قبال  محور سیاست کنونی سوئد در 
تهدید های جمهوری اسالمی است.

روزنامه نگاران  از  یکی  همکاری  با 
رسانه های  از  یکی  بالت«،  »افتون 
معتبر این کشور اسکاندیناوی، باالخره 
دیداری با یک دیپلمات ارشد سوئدی 
میسر شد. این دیپلمات سوئدی البته 
تنها مشروط بر اینکه نامی از او برده 
سیاست  با  رابطه  در  پذیرفت  نشود، 
کنونی دولت متبوع خود با کیهان لندن 
گفتگو کند. در این گفتگو که یکبار به 
صورت حضوری و بار دوم برای بررسی 
آخرین خبرها تلفنی انجام گرفت، این 
دیپلمات به نگرانی های گسترده دولت 
کنونی  روابط  و  می کند  اشاره  سوئد 
را در یک کلمه  با جمهوری اسالمی 

»انفجاری« می خواند.
با  گفتگو  ابتدای  در  دیپلمات  این 
کیهان لندن می گوید »اگر قوه قضائیه 
در کشور ما کامال مستقل از دولت عمل 
نمی کرد احتماال هرگز حمید نوری را 
روزی  همان  و  نمی کردیم  بازداشت 
که قدم به فرودگاه آرالندا گذاشت با 
برمی گرداندیم،  ایران  به  پرواز  اولین 
زیرا این پرونده راه حل معقوالنه ندارد 
عواقب  شود،  گرفته  تصمیمی  هر  و 
بسیار بدی خواهد داشت.« او در ادامه 
گفتگو به رای دادگاه اشاره می کند که 
قرار است 13 تیر اعالم شود: »هیات 
کامل  استقالل  با  دادگاه  این  قضات 
تصمیم خود را خواهد گرفت و حکمی 
را که مناسب با اتهامات وارد شده به 
حمید نوری باشد، صادر خواهد کرد. 
البته این افراد نمی توانند غیر از آنچه 
در دادگاه گفته شد دیگر واقعیت ها را 

نادیده بگیرد.«
»واقعیت ها«  این  به  اشاره  در  وی 
می افزاید »در حال حاضر پنج شهروند 
دارای  آنها  از  نفر  دو  که  سوئدی 
تابعیت ایرانی نیز هستند در زندان های 
این  از  ایران نگهداری می شوند. یکی 
دوتابعیتی ها )احمدرضا جاللی( محکوم 
به اعدام شده و تهدید کرده اند تا قبل از 
۲1 ما مه این حکم را به اجرا خواهند 
گذشت. دیگری )حبیب فرج اهلل چعب( 
متهم به اقدامات تروریستی است و به 
احتمال بسیار باال او نیز محکوم به اعدام 
خوهد شد. دو جوان سوئدی نیز به اتهام 
حمل مواد مخدر در زندان هستند، و 

در روزهای گذشته یک شهروند سوئدی 
برای  گروهی  همراه  که  نیز  را  دیگر 
جهانگردی به ایران سفر کرده بود بدون 
هیچگونه اتهامی بازداشت کردند. آینده 
حمید  برای  که  حکمی  به  افراد  این 
نوری صادر شود بستگی دارد و نمی 
توان این مسئله را از چشم دور داشت. 
دولت ما مسئول جان شهروندانش است 

و باید از حق حیات آنها دفاع کند.«
به عبارت دیگر این دیپلمات سوئدی 
و  نمی تواند  کشورش  دولت  می گوید 
انتظار پنج  نباید سرنوشتی را که در 
شهروندش که در جمهوری اسالمی به 
گروگان گرفته شده اند، نادیده بگیرد. 
این دیپلمات می افزاید »مشخص است 
گروگان  به  افراد  این  می دانیم  ما  که 
جمهوری  هدف  و  شده اند  گرفته 
نوری  حمید  با  آنها  معامله  اسالمی 
اجازه  ما  قوانین  از جانب دیگر  است. 
نمی دهد  را  ایران  با  زندانیان  مبادله 
این  با  این زمینه  توافقی در  چون ما 
دوراهی سختی  بر سر  نداریم.  کشور 
برای  ابد  حکم حبس  گرفته ایم.  قرار 
این  کردن  قربانی  یعنی  نوری  حمید 
فرد  این  تبرئه  سوئدی،  شهروند  پنج 
نیز که شواهد بسیاری دال بر دست 
داشتن او در قتل های سال 1۹۸۸ در 
جریان دادگاه ارائه داده شده است، برای 
دستگاه قضائی یک کشور دمکراتیک 
در  نیست.  توجیه  قابل  و  قبول  قابل 
هر دو صورت سوئد در این بازی بازنده 

خواهد بود.«
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
اعدام  حکم  اسالمی  جمهوری  اگر 
روز  آخرین  در  را  جاللی  احمدرضا 
اردیبهشت اجرا کند، واکنش سوئد چه 
خواهد بود، این دیپلمات به کیهان لندن 
می گوید »بدون شک ما واکنش نشان 
خواهیم داد، ولی اگر بخواهیم جمهوری 
اسالمی احمدرضا جاللی را اعدام نکند 
و در این تصمیم تجدید نظر کند، باید 
از  مشترکا  اروپایی  کشورهای  تمام 
خود واکنش سختی نشان دهند و به 
جمهوری اسالمی روشن  و فوری بگویند 
که در صورت اجرای این حکم روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی خود را به تعلیق 
در خواهند آورد. امری که در شرایط 
کنونی و با توجه به تالش ها برای احیاء 
می رسد.« نظر  به  بعید  بسیار  برجام، 

دادگاه حمید نوری و بحران در روابط سوئد با
جمهوری اسالمی در گفتگو با یک دیپلمات سوئدی

سه برادر و یک خواهر فرح مداین 
در دهه شصت اعدام شدند. جمهوری 
اسالمی چهار برادر همسرش را نیز در 

همان سال ها اعدام کرد.
امیِد دست یافتن به حقیقت و اجرای 
عدالت در تمام این سال ها فرح مداین 
و دیگر خانواده های دادخواه را همراهی 
در  نوری  حمید  دادگاه  است.  کرده 

استکهلم اولین گام بود.
زمانی  تا  است  معتقد  مداین  فرح 
که جمهوری اسالمی بر سر کار است 
و  یافت  دست  حقیقت  به  نمی توان 

انتظار عدالت داشت.
در روزهای گذشته، در آخرین هفته 
دست  به  متهم  نوری،  حمید  دادگاه 
تابستان 6٧ در  اعدام های  داشتن در 
که  خانواده هایی  گوهردشت،  زندان 
عزیزانشان از همان ماه های اول انقالب 
تیرباران و یا اعدام شدند به استکهلم 
اولین  برگزاری  شاهد  تا  بودند  آمده 
محاکمه یکی از جنایتکارانی باشند که 

زندگی به امید دادخواهی؛  
گفتگو با فرح مداین که 8 عضو خانواده اش در دهه 6۰ 

اعدام شدند

در این ۴3 سال به دنبال گردن برای 
طناب دارشان بوده اند.

فرح مداین بار دادخواهی ۸ قربانی 
می کشد.  دوش  به  که  سال هاست  را 
سه برادر و یک خواهرش در دهه 6۰ 
اعدام شدند. چهار برادر همسرش نیز 

در همان سال ها باالی چوبه دار رفتند 
و به این ترتیب، خانواده  ای دادخواهی 
به دغدغه روزمره اش تبدیل شده است.
احمد رأفت در حاشیه دادگاه حمید 
نوری در استکهلم با فرح مداین گفتگو 

کرده است.

ویدئو

محمدقسیم سوجه ای ۲۵ آذر 13۵۸ 
فرزندش  اعدام شد.  ارومیه  زندان  در 
علی نیز در استکهلم در مقابل دادگاه 
حمید نوری به دادخواهی ایستاده بود.

محمدقسیم سوجه ای را که تعلیمات 
جمهوری  می کرد،  تدریس  دینی 
بودن  غیراسالمی  اتهام  به  اسالمی 
بازداشت و پس از 3 ماه و بدون محاکمه 

اعدام کرد.
علی سوجه ای می گوید کسانی که 

43 سال اعدام، 43 سال دادخواهی

اعدام ها  این  در  نوری  حمید  چون 
عجین  جنایات  این  با  داشتند  دست 
شده اند، این خانواده هایشان هستند که 
باید درک کنند لقمه نانی که خوردند 

آغشته به خون بوده است.
دادگاه حمید نوری در استکهلم تنها 
دادخواهان اعدام های تابستان 6٧ در 
زندان گوهردشت را به پایتخت سوئد 
نکشانده بود. خانواده ها و قربانیان ۴3 
اعدام های  ار  اعدام،  و  سرکوب  سال 

روزها و هفته ها و ماه های اول انقالب 
اسالمی تا قربانیان خیزش های مردمی 
این  به  چشم  همه  اخیر  سال های 
دادگاه دوخته بودند که نقطه عطفی 
در جنبش دادخواهی ایران به شمار 

می رود.
نوری،  حمید  دادگاه  حاشیه  در 
احمد رأفت با علی سوجه ای که پدرش 
زندان  آذر 13۵۸ در  محمدقسیم در 

ارومیه اعدام شد، گفتگو کرده است.

ویدئو
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دلیل رویش موهای 
زائد خیلی بلند در بدن

این اتفاقات برای بسیاری از ما رخ داده است. زمانی 
که گردن خود را می خارانیم و یا بازوهای خود را لمس می 

کنیم، ناگهان متوجه یک موی سفید نازک و بسیار بلند می شویم 
که انگار یک شبه روی بدن ما روییده است. اگرچه بسیاری از ما این 

تجربه را داشته ایم اما هیچ مفهوم خاصی برای موهای بلند که روی بدن پیدا 
می شود، وجود ندارد. اگرچه تئوری های مختلفی هستند که بعضی از عوامل را 

بررسی می کنند.متخصصان این گونه توضیح می دهند که این موهای تکی بسیار 
بلند که به صورت غیر طبیعی ظاهر می شوند، بر اثر عوامل ژنتیکی و هورمونی ایجاد 
شده اند و باعث می شوند که بعضی از موهای خاص بلندتر از موهای دیگر باشند.

فولیکول های مو در بعضی از قسمت ها به صورت رندم و شانسی انتخاب می شوند و 
وارد مرحله ای از رشد می گردند که طول بیشتری خواهند داشت و در نتیجه این 
فولیکول به تنهایی زمان بیشتری برای رشد دارد و بلندتر می شود.نوسانات هورمونی 
که در قسمت های مختلف بدن مثل چانه پیشانی و بینی رخ می دهد، می تواند عاملی 
برای رشد غیر طبیعی موها باشد. اگر این موها شما را اذیت می کنند ، متخصصان 
پوست پیشنهاد می کنند که با موچین آن ها را بردارید و به راحتی از شر آن ها 
خالص شوید.بعضی از ما که ناگهان متوجه این موهای بلند در بدن خود 

می شویم، از آن ها می ترسیم اما این تصور خود ما است که این موها 
یک شبه به وجود آمده اند. این نوع موها بسیار نازک هستند و 

شبیه به رنگ پوست می باشند، آن ها مدت ها روی پوست 
وجود داشتند اما متوجه آن ها نبودید و در نتیجه 

بدون این که ببینیدشان ، شروع به رشد 
کردند.

زنان  شاخص

فارغ از بود و نبود همه عالم بودن
گوی امید ز چوگان زمان بربودن

روز و شب مست و غزلخوان و صراحی در دست
بر درمیکدۀ شوق قدح پیمودن

واقف سّر ازل گشتن و از چنگ خیال
نغمۀ زهره و آوای ملک بشنودن

از دل خاک به افالک قدم بنهادن
بر حریم حرم سّر خدا سر سودن

یا همه عمر لب جام هوس بوسیدن
دامن نام به پیمانۀ ننگ آلودن...

... یا چو مریم نفس قدس چشیدن وانگاه
گنج سان کنج نهان از همه خلق آسودن

یک نفس روی تو ای دوست چو بتوان دیدن
می توان اینهمه را بر دگران بخشیدن

ریز  صورت های  انگشت  هر  نوک 
یا  انگشتان  از  یک  هر  حاال  بکشید. 
عروسک های خود را نامگذاری کنید 
و داستانی را برای کودک تان تعریف 

نمایید.
خوردن میان وعده

می توانید میز جلوی کودک را آماده 
کنید و تعدادی خوراکی یا میوه مقابل 
او بگذارید و به او یاد دهید که چگونه 
برای خودش میان وعده داشته باشد 
و با خوراکی  های مختلف و رنگ های 
اهمیت  و  کنید  آشنایش  متفاوت 
غذایی  رژیم  و  سالم  زندگی  داشتِن 

مناسب را برایش توضیح دهید.
پازل

کافیست  پازل با خودتان به داخل 
هواپیما ببرید. آن را به کودک بدهید 
و از او بخواهید که تکه ها را کنار هم 

گذاشته و معما را حل کند.
بازی های تخته ای آهنربایی

بازی مار و پله و منچ روی تخته های 
مهره ها  افتادن  از  مانع  که  آهنربایی 

و  بوده  رآمد  کا ر  بسیا می شوند، 
فرزندتان را سرگرم می کند.

ساخت هواپیما با چوب بستنی
برای این کار به تعدادی چوب بستنی 
کودک تان  از  دارید.  نیاز  چسب  و 
را مرتب کند، یک  بخواهید چوب ها 
هواپیما درست کند و شما آنها را بهم 

بچسبانید.
ساخِت هواپیمای کاغذی

هواپیما  کاغذ  یک  از  استفاده  با 
بسازید و مراحل ساخت را به کودکتان 
به  رسیدن  از  پس  دهید؛  نشان  هم 
مقصد، با او بازی کنید تا شاهد پرواز 

هرچند کوتاه کاردستی شما باشد.
خواندن شعرهای کودکانه

کودک  مهد  ی  ها شعر ین  تمر
نگه  مشغول  برای  ه  را ساده ترین 
داشتن یک کودک است، اما مطمئن 
شوید که صدای شما بلند نباشد زیرا 
ممکن است باعث مزاحمت مسافران 

دیگر شود.
خمیربازی

یک مقدار از خمیر بازی کودک تان 
شکل های  آن  با  تا  ببرید  خود  با  را 
کند.  بازی  و  کرده  درست  مختلفی 

وارد  که  زمانی 
یک  و  می شوید  هواپیما 
سفر طوالنی در پیش دارید، احتماالً 
انتهای  تا  ابتدا  از  باید  می دانید که 
سفر را استراحت کنید اما اگر بچه 
شرایط  باشد،  همراه تان  کوچک 

برایتان سخت می شود. 

ترسیم صورت حیوانات
کودکتان  برای  نید  می توا شما 
ترسیم  را  مختلف  حیوانات  صورت 
کنید یا آواهای آنها را تکرار کنید. 
او  باعث می شود که  این کار  انجام 
حیوانات را بهتر بشناسد.  روی یک 
برگه، صورت، چشم، بینی و دهان 
فرزندتان  برای  را  مختلف  حیوانات 

او  به  را  حیوانات  عکس  یا  بکشید 
نشان دهید.

ساخت دستبند
خود  کودک  ی  برا نید  ا می تو
مختلف  رنگ های  با  دستبند هایی 
درست کنید. تعدادی نخ را با خود 
به هواپیما ببرید و با آنها با فرزندتان 

دستبند بسازید تا سرگرم شود.
نمایش عروسکی

را  کوچک  بازی  اسباب  چندین 
ببرید  هواپیما  داخل  به  خودتان  با 
برای  کوچکی  و  کوتاه  نمایش  و 
فرزندتان ترتیب دهید و او را سرگرم 

کنید.
نوشتن یادداشت های مختلف

یک دسته کاغذ با خودتان ببرید 
و از کودک تان بخواهید که چیزی 
روی آنها بنویسد یا اشکال مختلف 
را روی کاغذ دربیاورد؛ بعد قالب آن 
اشکال را از روی کاغذ برش دهید 
و آن را به پنجره یا میز جلوی خود 

بچسبانید.
عروسک های انگشتی

دارید،  انگشتی  عروسک های  اگر 
وگرنه  ببرید؛  خودتان  با  را  آنها 

نیلوفر بیانی
)1365-تهران(

نیلوفر بیانی پژوهشگر و فعال محیط 
ایران  اهل  سیاسی  زندانی  و  زیست 
پایان  از  پس  بیانی  است.نیلوفر 
به  متوسطه،  و  ابتدایی  تحصیالت 
دلیل عالقه به محیط زیست و حیات 
خود  دانشگاهی  تحصیالت  وحش، 
مونترآل  در  دانشگاه مک گیل  در  را 
کانادا ادامه داد. پس از آن، در رشته 
تحصیل  ادامه  حفاظت«  »بیولوژی 
از  ارشد  داد و در مقطع کارشناسی 
آمریکا  نیویورک  در  کلمبیا  دانشگاه 
در  نیز  مدتی  او  شد.  فارغ التحصیل 
مشغول  تدریس  به  کلمبیا  دانشگاه 
شد. وی که سابقه کار در آزمایشگاه 
دانشکده مک گیل دارد، یک دوره را 
نیز در اوگاندا و تانزانیا به عنوان پروژه 

تحصیلی آفریقای مک گیل گذراند.
او از سال 13۹1 تا اردیبهشت 13۹6 
به عنوان مشاور در پروژه بین المللی 
»کاهش مخاطرات پس از بحران بر 
اساس رویکرد اکوسیستمی« در برنامه 
محیط زیست سازمان ملل متحد در 
ژنو مشغول به کار بود. وی در تابستان 
13۹6 به ایران بازگشت و به عنوان 

را  خود  همکاری  برنامه ریزی،  مدیر 
وحش  حیات  میراث  »مؤسسه  با 
پارسیان« آغاز کرد. نیلوفر بیانی، 6 
ایران، در ۴  به  بازگشت  از  ماه پس 
بهمن سال 13۹6، از سوی سازمان 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات 
اسالمی دستگیر و متهم به جاسوسی 
برگزاری  از  پس   13۹۸ آبان  شد. 
به  »متهمان  دادگاه  از  جلسه   36
جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش 
بیانی به 1۰  محیط زیست«،،نیلوفر 
سال زندان و رد ماِل 6 سال کار در 

لعبت واالسازمان ملل محکوم شد.
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سال  چند  از  و  کلی  بطور  تلفن 
پیش تلفن همراه به یکی از مهم ترین 
نیازهای بشر در عصر تکنولوژی تبدیل 
شده که فواید و کارکردهای آن در 
نادیده  نمی توان  را  مدرن  زندگی 
گرفت. امروزه تلفن همراه در دسترس 
اصلی ترین  از  و  گرفته  قرار  همگان 
ارتباطی محسوب می شود و  وسایل 
همه ما روزانه با این ابزار تماس هایی 
با  برقرار می کنیم. صحبت کردن  را 
کارهای  از  بسیاری  مانند  نیز  تلفن 
دیگر آداب خاصی دارد اما بسیاری از 

ما هنوز اصول آن را نمی دانیم! 
در صورت آنتن  ضعیف زنگ نزنید

اگر تماس شما ضروری نیست و در 
مکانی هستید که گرفتن آنتن در آنجا 
ضعیف و ممکن است تماس شما و 
صدایتان قطع و وصل شود، اقدام به 
تماس گرفتن نکنید بلکه بگذارید به 
مکانی که آنتن  در آن قویست، وارد 

شوید سپس تماس بگیرید.
را  خودتان  تماس  ابتدای  در 

معرفی کنید
در ابتدای تماس با فردی که شماره 
شما را ندارد، خودتان را معرفی نمایید 
و با سواالتی مانند »اگه گفتی من کی 
هستم« او را آزار ندهید و اگر کسی که 
تلفن را جواب داد فرد مورد نظرتان 
و  کرده  معرفی  را  خود  ابتدا  نبود، 

بگویید با چه کسی کار دارید.
اجازه ندهید چیزی مکالمه تان را 

قطع کند
هنگام صحبت با تلفن اجازه ندهید 
چیزی مکالمه تان را قطع کند و اگر 
مکالمه  در  وقفه  ایجاد  به  مجبور 
لحظه  یک  »لطفاً  بگویید،  شدید، 
عذر مرا بپذیرید، فوراً برمی گردم.« و 
وقتی برگشتید بگویید، »ممنونم که 

منتظر ماندید.«
قبل از تماس گرفتن پیام دهید

اگر کسی که می خواهید با او تماس 
دوستان  و  اطرافیان  جزو  بگیرید 
نزدیکتان نیست، بهتر است ابتدا به او 
پیامکی بدهید و بپرسید که می توانید 

با او تماس بگیرید یا نه؟
هنگام صحبت با تلفن غذا نخورید 

و چیزی ننوشید!
در مکالمه تلفنی هیچ چیز زشت تر 

برسد.
به مخاطب تان رگباری 

زنگ نزنید
در برخی مواقع ممکن است، فردی 
که با او تماس می گیرید، در دسترس 
نبوده یا متوجه تماس شما نشود و...، 
در اینصورت  بیش از حد به او زنگ 
نزنید زیرا دیدن چند زنگ پشت سر 
هم از یک نفر می تواند سبب اضطراب 
گیرنده شود. پس در این مواقع یک 
پیام بگذارید »با شما تماس گرفتم، 
زمانی  چه  نشدم  صحبت  به  موفق 

می توانم دوباره تماس بگیرم؟«
تماس شما طول  که  در صورتی 
می کشد، بپرسید آیا وقت کافی دارد

اگر فکر می کنید صحبت های تلفنی 

شما طوالنی است، از فردی که با او 
تماس گرفته اید بپرسید که آیا وقت 
او  اینگونه  نه.  یا  دارد  برای صحبت 
مبادی  فردی  شما  می شود  متوجه 
آداب و محترم هستید که به زمان 

دیگران اهمیت می دهید.
هنگام تماس مشغول کار دیگری 
نشوید: در زمانی که با تلفن صحبت 
سزاوار  شما  مقابل  طرف  می کنید، 
توجه کامل شماست پس اگر همزمان 
اینستاگرام تان  تلفن،  با  صحبت  با 
با  بزنید،  ورق  کتاب  کنید،  را چک 
شخصی  با  یا  کنید  کار  کامپیوتر 
دیگر حرف بزنید، به مخاطب خود 

توهین کرده اید.
با لحنی آرام صحبت کنید

آرام  لحنی  همیشه  تلفن  پشت 
داشته و به تُن صدایتان توجه کنید. 
و  بلند  خیلی  نباید  شما  صدای 
آزاردهنده و نه خیلی آرام باشد که 
برای  بشنود.  را  آن  نتواند  مخاطب 
از  بیش  صدایتان  اینکه  تشخیص 
نباشد، گوشی را  یا آرام  بلند  اندازه 
کمی دورتر از گوش تان بگیرید و به 

حرف زدن خودتان گوش دهید.

از حرف زدن همراه با چیزی خوردن 
نیست! متأسفانه بسیاری از افراد زمان 
صحبت با تلفن چیزی می خورند و یا 
آدامس می جوند. به دور از ادب است که 
مخاطب شما صدای خوردن و نوشیدن 

و... را بشنود.
در جای خلوت تماس برقرار کنید

همیشه در جای خلوت تماس بگیرید. 
بلند  صدای  مانند  زمینه  صداهای 
آهنگ، صدای جاروبرقی، صدای بادی 
که داخل اتومبیل می پیچد و... شنیدن 
شنونده  برای  را  شما  صدای  درک  و 
دشوار می کند. اگر کسی با شما زمانی 
که در این وضعیت قرار دارید، تماس 
گرفت می توانید از او بخواهید مکالمه 

را به زمان دیگری موکول کند.
بلندی  مراقب  عمومی   جای  در 

صدایتان باشید
یکنواخت  و  آرام  لحنی  با  همیشه 
پشت تلفن صحبت کنید، به خصوص 
تاکسی،  عمومی  مثل  محیط  در  اگر 
مترو و...هستید. شنیدن حرف های شما 

برای افراد خوشایند نیست پس مراقب 
بلندی صدایتان باشید.

در صورتی که پشت خط کسی قرار 
می گیرید، مداوم زنگ نزنید

اگر فردی که با او تماس گرفته اید، در 
حال مکالمه بوده و به اصطالح پشت 
خطی دارد، مدام به او زنگ نزنید بلکه 
کمی صبور باشید تا مکالمه او به پایان 

روش های سرگرم کردن کودک در هواپیماآداب تلفن زدن و تلفنی حرف زدن! 
را  شما  کوچولوی  مطمئناً  کار  این 

هیجانزده خواهد کرد.
فلش کارت

فلش کارت را می توانید به عنوان 
یک کار مفید برای فرزند تان انتخاب 
کنید و آن را برایش به داخل هواپیما 
ببرید. اجازه دهید که کودک موضوع 
کند.  انتخاب  را  خود  عالقه  مورد 
او  به  تصویر  یک  با  را  کارت  فلش 
نامش  که  بخواهید  و  دهید  نشان 

را بگوید.
بازی با آهنربا

کافی است که یک جفت آهنربا را 
با خودتان ببرید تا کودک را برای 
مدت طوالنی سرگرم نگه دارید. به 
او اجازه دهید با این آهنرباها بازی 
اشیایی  یا  مختلف  سطوح  و  کند 
که آهنربا را جذب می کنند کشف 

نماید.
حدس حرف نوشته شده

پشت  وی  ر د  خو نگشت  ا با 
ز  ا و  بنویسید  حرفی  کودک تان 
را  شده  نوشته  حرف  بخواهید  او 
آن  کودک  که  بار  هر  بزند.  حدس 
را اشتباه حدس زد، دوباره حرف را 
حدس  درست  وقتی  کنید.  ترسیم 
زد، نوبت اوست که روی پشت شما 

نقاشی بکشد.
دفتر رنگ آمیزی

بهترین  از  یکی  رنگ آمیزی  دفتر 
با  نید  می توا که  سرگرمی هاست 
انجام  پیما  هوا داخل  کودک تان 
طوری  برایش  را  شرایط  و  دهید 
فراهم کنید که کامال سرگرم کننده 
باشد؛ کافیست که یک جعبه مداد 
همراه  نقاشی  دفتر  یک  و  رنگی 

داشته باشید.
بازی حافظه

نام  یا  از اجسام  لیستی  می توانید 
کنید؛  انتخاب  را  غذاها  یا  مکان ها 
سپس به نوبت از کودک تان سواالتی 
به  را  نام ها  اینکه  مثاًل  بپرسید.  را 
انجام  بگوید.  و  کرده  حفظ  ترتیب 
این کار باعث تقویت حافظه می شود 
و یک کار سرگرم کننده برای داخل 

هواپیما است.
مشت، سوزن و قیچی

بازی مشت، سوزن و قیچی نیاز به 
هیچ وسیله اضافه ای ندارد و خیلی 
از  محیطی  هر  در  می توانید  راحت 

جمله هواپیما آن را انجام دهید  .
گل یا پوچ

یک جسم ریز را داخل دست تان 
پنهان کنید و از کودک بخواهید که 
تشخیص دهد کدام دست تان پر و 
کدام دست  خالیست. این بازی به 
شدت معروف است و خیلی راحت 

داخل هواپیما می توان انجام داد.
بازِی آینه

کودک تان  از  بازی،  این  برای 
انجام  شما  که  کاری  هر  بخواهید 
و  کند  ر  تکرا هم  و  ا می دهید 
برعکس؛ هر کاری که او انجام داد 
را تقلید کنید. این بازی خنده دار و 

سرگرم کننده است.
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مردان  شاخص

من که خندم، نه بر اوضاع کنون می خندم
من بدین گنبد بی سقف و ستون می خندم

تو به فرمانده اوضاع کنون می خندی
من به فرماندهی کن فیکون می خندم

همه کس بر بشر بوقلمونی خندد
من به حزب فلک بوقلمون می خندم

هرکس ایدون، به جنون من مجنون خندد
من بر آن کس که بخندد به جنون می خندم

آنچه بایست: به تاریخ گذشته خندم
کرده ام خنده، بر آینده کنون می خندم
هرکه چون من ثمر علم فالکت دیدی:

مردی از گریه، من دلشده خون می خندم
بعد از این من زنم از علم و فنون دم، حاشا!

من به هرچه بتر علم و فنون می خندم!

داریوش مظفریان
)1۹6۹-آمریکا(

دانشمند،  مظفریان،  داریوش 
پژوهشگر و متخصص قلب و عروق 
اهل  دانشگاه  استاد  و  اپیدمیولوژی 
ایاالت متحده آمریکا است و اصالت 
ایرانی دارد.وی رئیس دانشکده علوم 
دانشگاه  فریدمن  سیاست  و  غذایی 
تافتس در بوستون ایالت ماساچوست 
کارشناسی  مدارک  است.مظفریان 
خود را در زیست شناسی از دانشگاه 
دانشگاه  از   M.P.H استنفورد، 
واشینگتن، M.D از دانشگاه کلمبیا 
و دکترای خود را در اپیدمیولوژی از 
دانشگاه  عمومی  بهداشت  دانشکده 
مظفریان  نمود.  دریافت  هاروارد 
به   ۲۰۰٧ سال  تا   ۲۰۰۴ سال  از 
عنوان عضو کمکی هیئت علمی در 
دانشگاه پزشکی تافتس بود و مدتی 
به عنوان یک استادیار در HSPH و 
همچنین به عنوان استادیار در بخش 
دانشکده  در  عروق  و  قلب  پزشکی 
پزشکی هاروارد و بیمارستان زنان و 
تاریخ  از  وی  نمود.  بریگهام خدمت 
و  علوم  ریاست   ،۲۰1۴ ژوئیه   1
تغذیه »مدرسه علم تغذیه و سیاست 

فریدمن«  آر  دوروتی  و  جی  جرالد 
ایالت  بوستون  در  تافتس  دانشگاه 
به  را  تحقیقاتی  تیم  و  ماساچوست 
عهده دارد. دکتر داریوش مظفریان 
از ۲۰۰ مقاله علمی  نویسنده بیش 
در مورد موضوعاتی از جمله عوامل 
و  قلبی-عروقی  بیماری  برای  خطر 
در سال ۲۰1۰  است.  مغزی  سکته 
متخصص  کارشناس  عنوان  به  او 
مزمن،  بیماری های  و  تغذیه  گروه 
 Global( رئیس بار جهانی بیماری
انتخاب   )Burden of Diseases

شد و در حال فعالیت می باشد.
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سه قسمت بدن که 
مرتب باید بشوییم

در حقیقت حمام خیلی زیاد یا دوش گرفتن های 
مکرر، به جای این که برای سالمت خوب باشد، به آن آسیب 

وارد می کند. مطالعات مختلف در دانشگاه تورنتو اخیراً به این نتیجه 
رسیده است که شستن کل بدن از سر تا نوک پا با آب و صابون، ممکن 

است در صورت زیاده روی باعث ایجاد مشکالتی مثل اگزما یا دیگر مشکالت 
پوستی شود.در واقع بهتر است که روی زیر بغل، کشاله ران و پای خود تمرکز 

داشته باشید زیرا اگر مدام کل بدن را با صابون بشویید، خطر تخریب باکتری های 
کاربردی که به میکروبیوم کمک می کنند تا بین جرم خوب و جرم بد تمایز ایجاد 
شود افزایش پیدا می کند و در نتیجه بدن به باکتری خاصی نیاز دارد و هنگامی که این 
باکتری ها از روی بدن با شستن آب و صابون برداشته شوند، ایمنی در برابر ویروس های 
خاص کاهش پیدا می کند و شما در معرض خطر بیماری قرار می گیرید، پس تنها 
قسمت هایی که هر روز باید بشویید، زیر بغل و کشاله ران است. بقیه بدن با یک آب 

خالی حتی بعد از ورزش پر عرق هم تمیز می شود.
نکته مهم این است که سه قسمت کشاله ران، کف پا و زیر بغل، سه ناحیه حساس 
هستند که بیشتر در معرض مشکالتی مثل رشد قارچ و مو های زائد و مبتال 
شدن به عفونت می باشند. در نتیجه باکتری بد در آنها بیشتر است. پس باید 

برای جلوگیری از بیماری و عفونت، این سه قسمت را با آب و صابون 
شست و در بقیه قسمت ها به آب خالی اکتفا کرد.

از  بعضی  می دهد  نشان  مطالعات  که  بدانید  است  جالب 
باکتری ها در بدن هستند که ورودشان مانع ابتال به 

سرطان است، اما ما با صابون آن ها را از 
به بین می بریم. قادر  غالبا  ما 

م  عد ئم  عال تشخیص 
و حتی  نیستیم  کربوهیدرات  تحمل 
ممکن است آن را به عنوان نشانه های 
سایر مشکالت اشتباه تشخیص دهیم. 
که  می شود  ظاهر  وقتی  شرایط  این 
نشاسته  حاوی  غذاهای  نتواند  بدن 
غذاهای  مانند  زیاد  شکر  حاوی  یا 
فرآوری شده، میوه ها و شیر را هضم 
کند که این اتفاق خصوصا در کودکان 
شایع است و باعث ناراحتی زیاد آنها 
می شود. در این مطلب در مورد عالئم 
عدم تحمل شکر و قند توسط بدن و 
دستگاه گوارش توضیح خواهیم داد.

1- گرفتگی شکم دارید

بدن  که  مواردی  از  بسیاری  مانند 
شما با مشکل هضم غذا روبرو می شود، 
یکی از اولین عالئم عدم تحمل شکر 
نیز گرفتگی شکم است. با وجود اینکه 
و  هستند  سالم  سبزیجات  و  میوه ها 
باید در رژیم غذایی گنجانده شوند اما 
برخی از آنها کربوهیدرات و نشاسته 
را  غذا  هضم  بنابراین  داشته  زیادی 

مختل می کنند.
از جمله این موارد عبارتند از:ذرت، 
موز،  کینوآ،  شیرینی،  زمینی  سیب 
جو دوسر، سیب و انبه. البته گرفتگی 
فقط بدان معنا نیست که نمی توانید 
کربوهیدرات ها یا قندها را بطور خاص 
هضم کنید زیرا این مشکل معموال با 

عالئم بیشتری همراه است.
2- احساس تهوع دارید

تهوع  حالت  گرفتگی،  بر  عالوه 
شاخص  می توانند  نیز  سرگیجه  و 
حاوی  که  غذاهایی  باشد.  دیگری 
از:  عبارتند  هستند  مخفی  قندهای 
تنقالت  شده،  فرآوری  شیرینی های 
سس  آجیل،  یا  چیپس  مانند  شور 
ساالد، سس دیپ، سس ماکارونی و 

جو دوسر.

را  بدن  می توانند  هضم،  احتمالی 
دچار مشکالتی کنند که باعث آروغ 

زدن بیش از حد شود.
5- ولع شیرینی جات دارید

یک شاخص دیگر می تواند احساس 
ولع خاص به شیرینی باشد. افرادی 
دارند  کربوهیدرات  تحمل  عدم  که 
ممکن است بیش از افراد دیگر آن را 
هوس کنند. با این حال ممکن است 
دالیل دیگری نیز برای هوس و ولع 
به چیزهای شیرین دخیل باشند از 
جمله تغییرات هورمون ها یا کمبود 

مواد مغذی خاص در بدن.
6- پس از خوردن غذا احساس 

خواب آلودگی دارید
ز  ا بعد  می کنید  احساس  گر  ا
خوردن یک وعده غذایی سرشار از 
کربوهیدرات می خواهید چرت بزنید، 
این ممکن است نشانه هشداری دیگر 
از عدم تحمل شکر و کربوهیدرات 
احساس  این  این،  بر  عالوه  باشد. 
ممکن است با عالئمی  مانند ضعف، 
حتی  یا  خلقی  تغییرات  خستگی، 

سردرد همراه باشد.
7- مدام مضطرب هستید

ز  ا بسیاری  مصرف  کلی  بطور 
می تواند  قند  از  سرشار  محصوالت 
این  با  اما  باشد  همراه  استرس  با 
را  اگر مقدار کمی از آن  حال حتی 
احساس  است  ممکن  هم  بخورید 
هضم  در  بدن  زیرا  کنید  اضطراب 

آن مشکل دارد.

راه تشخیص عدم تحمل ساکارز 
و شکر در خانه

با  را  تست  این  می توانید  شما 
مشورت پزشک در خانه انجام دهید: 
شکر  غذاخوری  قاشق   ۴ باید  ابتدا 
سفید را در ۸ قاشق غذاخوری آب 
حل کنید و سپس این مخلوط را با 
از ۴  اگر پس  بنوشید.  معده خالی 
ساعت عالئمی  چون نفخ، گاز معده 
و اسهال داشتید، ممکن است نشانه 
عدم تحمل شکر باشد اما با این حال، 
عالئم  این  است  ممکن  که  آنجا  از 
توصیه  باشند  ناخوشایند  و  شدید 
از آزمایش هر چیزی  می شود قبل 

ابتدا با پزشک خود مشورت کنید.

به منظور اینکه از حالت تهوع ناشی از 
شکر موجود در این محصوالت در امان 
باشید الزم است همیشه برچسب های 
بررسی  را  این محصوالت  بسته بندی 
کنید تا از اختالالت گوارشی ناخواسته 

پیشگیری کنید.
3- نفخ شکم دارید

با  اغلب  تهوع  حالت  و  گرفتگی 
تحمل شکر  عدم  از  دیگری  شاخص 
شکم  نفخ  آن،  که  می شوند  شناخته 
است. احساس متورم و پر بودن شکم 
یا  غذا  نوع  چندین  خوردن  از  پس 
وعده های غذایی بزرگ بسیار معمول 
است بنابراین باید مراقب مصرف انواع 
قند ها باشید. شیرین کننده هایی نظیر 
قهوه ای،  شکر  ذرت،  و  آگاو  شربت 
دیگر  از  عسل  حتی  و  چغندر  شیره 
پنهان  قند  که  هستند  محصوالتی 

دارند.
4- بیش از حد باد گلو دارید

مقدار  بلعیدن  و  سریع  غذاخوردن 
باعث  خوردن  غذا  حین  هوا  زیادی 

این  بزنید.  گلو  باد  مدام  که  می شود 
غذایی  عادت  نشانه  می تواند  اتفاق 
باد  اگر  این حال  با  باشد.  نیز  اشتباه 
الزم  باشد،  فوق  عالئم  با  همراه  گلو 
است به غذاهایی که می خورید توجه 

بیشتری کنید.
قند  ( الکتوز  حاوی  محصوالت 
اختالالت  بر  عالوه  شیر(  در  موجود 

با  همراه  روند  یک  جراحی  عمل 
ترس و نگرانی و استرس است. حتی 
به آن جراحی،  اگر خودتان مشتاق 
مثل جراحی های پالستیک و زیبایی 
باشید باز هم نگران هستید. بعضی از 
بیماران به شدت در مورد این روند 
وحشت دارند  و نمی دانند کدام نوع 
طرفی  از  کنند.  انتخاب  را  بیهوشی 
باشید،  نداشته  کافی  اطالعات  اگر 
قرار  بیهوشی  هنگام  که  نمی دانید 

است چه اتفاقاتی برایتان بیافتد.
به  بیهوشی  نوع  دو  هر  معموال 
بیهوشی  نوع  می شود.  توصیه  افراد 
میزان  به  بستگی  چیز  هر  از  بیش 
شدت جراحی دارد. مثال جراحی های 
پالستیک در مقیاس های وسیع مانند 
جراحی سینه، لیفت ران و جراحی 
باید  که  این دسته هستند  از  شکم 
بیهوشی عمومی را برای آنها انتخاب 
کرد اما وقتی که این پروسه کوتاه تر 
باشد و یا انتخاب آن دست خودتان 
بیهوشی  از  بهتر است که  آیا  باشد، 
بیهوشی  یا  کنید  استفاده  موضعی 

سنگین عمومی را انتخاب کنید؟ 
بیهوشی عمومی چیست؟

زمانی که فرد تحت بیهوشی عمومی 
قرار می گیرد، ترکیبی از داروها داده 
عمیق  خواب  به  را  او  که  می شود 
برای  می کند.  فلج  را  بدن  و  می برد 
ادامه پیدا کردن وضعیت طبیعی بدن، 
بیمار را روی یک تخت مخصوص قرار 
از طریق دستگاه  بتواند  تا  می دهند 

نفس بکشد.
به  قادر  بیمار  وضعیت،  این  در 
تشخیص  یا  دیدن  کردن،  احساس 
آن  از  بعد  نیست.  اطرافش  اتفاقات 
نیز نمی تواند در مورد فرآیند جراحی 

چیزی را به یاد بیاورد.
متاسفانه خطر سختی ها به وجود 
آمده در بیهوشی عمومی بیشتر است 
و بیماران آن بیش از بقیه در معرض 
این  می گیرند.  قرار  جانبی  عوارض 
عوارض جانبی شامل مشکالتی مثل 
گلودرد به دلیل لوله تنفسی، خستگی، 

حالت تهوع و استفراغ است.
ترمیم و بازگشت به حالت عادی نیز 
بعد از بیهوشی عمومی به مدت زمان 
بیشتری نیاز دارد و طول می کشد تا 
پیدا  از جراحی  بعد  را  بدن خودش 
بیمار  که  است  بهتر  معموال  کند. 
تحت  ساعت   ۲۴ مدت  به  حداقل 
کنترل باشد تا عوارض جانبی از بین 

برود و به حالت قبل برگردد.
جراحی  پروسه های  از  بعضی   
و  هستند  عمومی  بیهوشی  نیازمند 
علت آنهم وسعت جراحی است که 
دستگاه  و  بدن  کردن  فلج  میزان 

اعصاب باید عمیق تر باشد.
بیهوشی موضعی چیست؟

بیهوشی  تحت  بیمار  که  زمانی 
موضعی قرار می گیرد، ماده ای به او 
مورد  محل  فقط  و  می شود  تزریق 
نظر بی حس می شود. بنابراین بیمار 
همچنان بیدار و از اطراف خود آگاه 
است. البته ممکن است که همراه با 

● ترمیم و بهبود 
طوالنی تر بعد از عمل

● اثرات جانبی شدید مانند خستگی، 
حالت تهوع، استفراغ و گلودرد

فواید بیهوشی موضعی
● وارد شدن فشار کمتر به بدن

 ● امکان گفتگو با پرستار و جراح
 ● مدت زمان کوتاه تر برای ترمیم و بهبود
بدن کردن  فلج  به  نداشتن  نیاز   ● 

محیط  به  نسبت  بودن  هوشیار   ●
اطراف بدون احساس ذره ای درد

زیان های بیهوشی موضعی
عوارض جانبی مهم شامل اینهاست:
 ● حالت تهوع، استفراغ و گلو درد

● احساس ناراحتی در طول جراحی 
در قسمت هایی از بدن که بیهوشی 

موضعی نداشته اند.
● حساسیت به نور

● کاهش فشار خون
● سفت شدن گردن

لیزر  مثل  برای جراحی هایی  نکته: 
گزینه  بیهوشی های موضعی  چشم، 
امن تری است.  در این نوع جراحی 
قسمت چشم را بطور کامل بی حس 
سیگنال های  نتیجه  در  و  می کنند 
مغزی برای ارسال پیام درد مسدود 
می شود و هیچ نیازی هم به دستگاه 

تنفسی نیست.
کمتر  عمومی  بیهوشی  عوارض 

است یا موضعی؟
پاسخ این پرسش را با توضیحاتی 
که داده شد به راحتی متوجه شدید. 
در کل بیشتر متخصصان بر این باورند 
که بیهوشی عمومی جان بیمار را به 
خطر می اندازد ولی عوارض بی حسی 
موضعی در نهایت کمردرد و سردرد 
است و احتمال مرگ در آن بسیار 

نادر است.

این بیهوشی دارویی نیز مصرف کند.
قادر است که  این شرایط  بیمار در 
با جراح و پرستاران صحبت کند، به 
سواالت آنها پاسخ دهد و به احساس 
ناراحتی یا هر مشکلی اعتماد کند و آن 
را گزارش دهد. بیمار هیچ دردی را با 
وجود هوشیار بودن احساس نمی کند، 
فقط ممکن است که اقداماتی مثل هل 
دادن یا کشیدن را بفهمد، بدون اینکه 

هیچ دردی را متحمل شود.
بدن در بیهوشی موضعی تحت هیچ 
بنابراین  نمی گیرد،  قرار  خاصی  فشار 
است.  امن  کامال  بیهوشی  نوع  این 
عوارض جانبی بیهوشی عمومی شامل 
سرگیجه، کبودی، حالت تهوع، خارش 
و ورم در نزدیکی محل برش جراحی 

است.
مقایسه بیهوشی عمومی و موضعی

سنجیدن فواید این دو نوع بیهوشی 
علت  همین  به  و  است  مهم  بسیار 
در  خود  پزشک  با  باید  عمل  از  قبل 
این مورد صحبت کنید. اینکه بدانید 

کدام بیهوشی برای شماست مناسب تر 
شما  آرامش  افزایش  باعث  است، 
جراحی  روند  از  را  درکی  و  می شود 
به شما می دهد. حال انتخابتان هرچه 
با  می توانید  قسمت  این  در  هست، 
فواید و مضرات هرکدام از بیهوشی ها 

آشنا شوید.

فواید بیهوشی عمومی
●احساس آزاد بودن مطلق: بیمار هیچ 
درک و احساسی از اطراف ندارد و در 
نتیجه کمترین اضطراب نیز به او راه 

پیدا نمی کند.
و  انعطاف  برای  بیمار  به  ●اجازه 
آسودگی کامل بدن و عضالت خاص 

به مدت طوالنی
هوا،  جریان  کنترل  در  ●سهولت 
تنفس و جریان اطراف دستگاه تنفس 

مصنوعی

معایب بیهوشی عمومی
● استرس به دلیل به هوش نیامدن، 

در خود بیمار
● خطر برای ابتال به سختی های بیشتر 

بعد از عمل

عدم تحمل شکر چیست و چه عالئمی دارد؟عوارض بیهوشی موضعی کمتر است یا عمومی؟
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افشار عضو مجلس  =هاله 
اعیان بریتانیا، استاد کرسی 
علوم سیاسی و حقوق زنان 
خبرنگار  و  یورک  دانشگاه 
ایران  در  بین المللی  کیهان 

پیش از شورش 57 بود.
با نهایت تاسف و تاثر عمیق با خبر 
استاد  افشار  هاله  پروفسور   شدیم 
زنان  حقوق  و  سیاسی  علوم  کرسی 
دانشگاه  یورک، نماینده مجلس اعیان 
بریتانیا، پژوهشگر، نویسنده و خبرنگار 
پیشین کیهان انگلیسی در ایران پیش 
از شورش ۵٧، این هفته چشم از جهان 

فرو بست.
هاله افشار پس از دریافت لیسانس 
را  خود  تحصیالت  یورک  دانشگاه  از 
به  و  داد  ادامه  کمبریج  دانشگاه  در 
دانشگاه  این  از  دکترا  درجه  دریافت 
نائل آمد و سپس به عنوان استاد رشته 
علوم سیاسی و حقوق زنان در دانشگاه 

یورک به تدریس پرداخت.
متمادی  سال های  دنبال  به  هاله 
کوشش  و  پژوهش  تدریس،  مطالعه، 
در  ویژه  به  بانوان  حقوق  با  رابطه  در 
کشورهای اسالمی در سال ۲۰۰٧ به 
 The House( مجلس اعیان بریتانیا
of Lords( راه یافت و به لقب بارونس 
از منطقه هزلینگتون در شمال استان 

یورکشایر مفتخر گردید.
لباس  که  حالی  در  افشار  هاله  بانو 
تن  به  را  معارفه  مراسم  مخصوص 
تشریفات  رئیس  سوی  از  و  داشت 
مجلس اعیان و شماری از نمایندگان 
مراسم  در  می شد،  همراهی  مجلس 
مراسم  این  در  کرد.  شرکت  سوگند 
اعیان  مجلس  رئیس  هی من  بارونس 
اعیان  مجلس  در  داشت.  حضور  نیز 

انگلستان ۲۲۰ زن عضویت دارند.
پس از آن مراسم سنتی و با شکوه، 
عنوان  با  هزلینگتون  منطقه  نماینده 
 Barones Afshar of«رسمی
اعیان  مجلس  در   »Hezlinton

بریتانیا شرکت و سخنرانی می نمود.
هاله افشار دو روز پیش از مراسم از 
دوست و همکار دیرینه خود، محمدرضا 
حمیدی دعوت کرده بود تا او را در این 
مراسم باشکوه همراهی کند. وی نیز 

خواست او را بجای آورد.
با  همراه  ویژه  مراسم  این  خبر 
عکس های اختصاصی که توسط ذوبین 
دوستان  از  سرشناس  عکاس  ناوی 
بود،  برداشته شده  روز  آن  در  کیهان 
ساعاتی بعد در صفحه اول کیهان لندن 

)آبان 13۸6( چاپ شد.
هاله  سال ۲۰۰۵،   در  این،  از  پیش 
و  فرهنگی  خدمات  پاس  به  افشار 
اجتماعی گسترده در بریتانیا از سوی  
ملکه انگلستان به دریافت عنوان افتخار 

آمیز  O.B.E که ویژه چهره های فعال 
و موفق در بریتانیاست نائل شد.

هاله افشار رئیس مؤسسه مطالعات 
مشاور  و  یورک  دانشگاه  در  زنان 
بود.  نیز  زنان مسلمان  امور  دولت در 
وی پیش از شورش ۵٧ چند سال به 
عنوان خبرنگار و نویسنده در کیهان 
اینترنشنال )کیهان انگلیسی( فعالیت 

داشت.
و  سیاسی  علوم  استاد  افشار  هاله 
مطالعات قومی و مذهبی در دانشگاه 
یورک انگلستان و استاد قوانین اسالمی 
در دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی 

استراسبورگ فرانسه هم بود.
نوشته های  و  پژوهش ها  بیشتر 
نقش  زمینه  در  افشار  پروفسور 
جوامع  در  زنان  سیاسی  و  اجتماعی 
اسالمی و کشورهای مسلمان نشین و 

امکانات پیشرفت آنها است.
و  فعال  عضو  سال ها  افشار  بارونس 
مشاور نهادهای بین المللی متعدد بود. 
بریتانیایی  انجمن  ریاست  مدتی  وی 
نیز  دوره ای  و  خاورمیانه  مطالعات 
بین المللی  انجمن خدمات  مسئولیت 

سازمان ملل را بر عهده داشت.
عنوان   ۲۰۰۸ سال  در  افشار  هاله 

و  بریتانیا  شورای  افتخاری  ریاست 
انجمن کمیسیون ملی زنان و چندی 
برای  بریتانیا  انجمن  مدیریت  بعد 

خاورمیانه را به عهده گرفت.
بارونس افشار از بنیانگذاران کمیته و 
شورای بانوان مسلمان بریتانیا نیز بود و 
در ماه مارس سال ۲۰۰۹ در فهرست 
موفق ترین و مقتدرترین زنان مسلمان 

بریتانیا قرار گرفت.
فعالیت های  دوران  در  افشار  هاله 
دانشگاهی و اجتماعی دو کتاب تألیف 

کرد و تصحیح 13 کتاب را انجام داد.
تحقیقات و فعالیت های دانشگاهی هاله 
افشار در مورد آزادی اجتماعی و توسعه 
حقوق مدنی زنان شامل آثاری درباره 
اثرات چندین دهه جنگ و خونریزی 
لبنان،  کشورهای  در  زنان  زندگی  بر 
ویتنام، سریالنکا و فلسطین و همچنین 
تأثیر اسالم سیاسی بر زندگی بانوان در 

ترکیه و ایران است.
افشار،  افشار، دکتر حسن  هاله  پدر  
از استادان سرشناس دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران و از همکاران و دوستان 
مصباح زاده  مصطفی  دکتر  نزدیک 
کیهان  مطبوعاتی  موسسه  بنیانگذار 

بود. 

درگذشت پروفسور  هاله افشار عضو مجلس اعیان 
بریتانیا و خبرنگار و نویسنده پیشین کیهان بین المللی

عضو تیم ملی وزنه برداری دختران در پایان 
مسابقات جهانی یونان به ایران بازنگشت

= بازیکن تیم هندبال بانوان 
ایران: اگر از اعضای تیم چک 
یک میلیارد و پانصد تومانی 
به عنوان وثیقه نمی گرفتند، 
هیچیک از آنها به ایران باز 

نمی گشتند!
وزنه برداری  تیم  عضو  جمالی  یکتا 
در  تازگی  به  که  ایران  دختران 
در  جهان  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
یونان برنده مدال نقره شده، اقامتگاه 
تیم ملی را ترک کرده و اطالعی از او 

در دست نیست.
یکتا که از او به عنوان پدیده جدید 
در  ایران  زنان  وزنه برداری  ورزش 
در  می شود،  برده  نام  اخیر  سال های 
شانزده سالگی در رقابت های قهرمانی 
جوانان دنیا در سال ۲۰۲1 برنده سه 

مدال برنز شد.
او این هفته در دسته ۸٧ کیلوگرم 
مقام  با کسب  در حرکت یک ضرب 

دوم مدال نقره را از آن خود کرد.
رسانه های داخلی ایران خبر داده اند 
که یکتا روز سه شنبه یک روز پیش 
همراهان  و  تیم  اعضای  بازگشت  از 
ماه  یازدهم  چهارشنبه  روز  در  آنها 
مه، ناپدید شده و همراه تیم به ایران 

بازنگشته است.
فدراسیون  رئیس  مرادی  علی 
به  اسالمی  جمهوری  وزنه برداری 
به  مانده  یونان  در  و  بازنگشته  ایران 
امید آنکه یکتا را پیدا کند و به تهران 

بازگرداند.
زهرا پورامین نایب رئیس فدراسیون 
وزنه برداری ایران به خبرنگاران گفته: 
است!  افتاده  اتفاقی  چه  »نمی دانم 
تماس  این دختر در  با خانواده  البته 
ایران  به  را  او  داریم  و سعی  هستیم 

بازگردانیم.«
پناهنده شدن اعضای تیم های ملی 
به  ایران  ورزشی  مختلف  رشته های 
در  مسابقات  انجام  محل  کشورهای 
و  افتاده  اتفاق  بارها  اخیر  سال های 
اقامت  مدتی  از  بعد  آنها  از  بسیاری 
تیم  به عضویت  دیگر،  در کشورهای 
در  و  درآمده  خود  اقامت  محل  ملی 
بین المللی  و  المپیک  رقابت های 

شرکت داشته اند.
کمونیستی  رژیم  که  سال هایی  در 
و استالینی در اتحاد جماهیر شوروی 
حکمفرما بود نیز غالبا اعضای تیم های 
اروپای  ممالک  و  روسیه  اعزامی 
شرقی از کشور محل بازی ها تقاضای 

پناهندگی می کردند.
در  ایران  ورزشی  تیم های  اعضای 
بایستی  از سفر  اخیر پیش  سال های 
وثیقه سنگینی بسپارند که در صورت 
خودداری از مراجعت به ایران، به سود 
رژیم جمهوری اسالمی ضبط می شود.

گفتنی است که از ایران فقط یکتا 
جمالی و علیرضا یوسفی به مسابقات 
اعزام  آتن  وزنه برداری جوانان ۲۰۲۲ 
شدند. علیرضا با شکستن رکورد، در 
این رقابت ها سه مدال طال به گردن 

آویخت.
عضو  پاپیری  شقایق  پیش،  چندی 
از  پس  ایران  دختران  هندبال  تیم 
پایان آخرین دیدار با تیم زنان آنگوال 
در رقابت های جهانی اسپانیا به ایران 

بازنگشت.
او در مصاحبه با صدای آمریکا گفت: 
»اگر از بازیکنان چک یک میلیارد و 
پانصد تومانی نگرفته بودند، هیچکدام 

از آنها به ایران باز نمی گشتند.«
سال   6 سابقه  که  پاپیری  شقایق 
عضویت در تیم ملی و باشگاه سپاهان 
خود  پناهندگی  دلیل  داشت،  را 
و  محدودیت ها  اجباری،  حجاب  را، 

فشارها بیان کرد.
ورزشکاران،  از  دیگری  شمار 
قهرمانان و استادان ورزشی ایران پس 
به  بین المللی  رقابت های  به  اعزام  از 
فشار  تبعیض،  رسیدگی،  عدم  دلیل 
ورزشی  فدراسیون های  در  فساد  و 
جمهوری اسالمی از بازگشت به ایران 

خودداری نموده اند. از جمله:

سامان بالغی عضو تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر پس از پایان مسابقات جهانی 

در آلمان اقامت گزید.
دو  کهرازه  مبین  و  خادم  صدف 
بوکسوری که هر دو در سال 13۹۸ 
به ترتیب به فرانسه و اتریش پناهنده 

شدند.

راه  از  پس  نیز  صفا  احمدی  امید 
کیک  مسابقات  فینال  به  یافتن 
ترک  را  اردو  ایتالیا،  در  بوکسینگ 

گفت و به آلمان رفت.
علیزاده،  کیمیا  تکواندوکاران،  از 
پوریونس  دینا  آسمانی،  راحله 
میالد  فرشیدی،  پریسا  لنگرودی، 
بیگی )برنده مدال برنز المپیک ۲۰16 
 ،)۲۰1۵ اروپایی  بازی های  طالی  و 
سینا بهرامی، کسری مهدی پورنژاد، 
مدال های  )دارنده  خدابخشی  مهدی 
طال مسابقات ارتش های جهان ۲۰1۲ 
همبستگی  بازی های  ویتنام،  در 
اندونزی   ۲۰13 اسالمی  کشورهای 
 ،)۲۰1۵ تکواندو  جهانی  مسابقات  و 
فرزاد ذوالقدری )کاپیتان پیشین تیم 
مسابقات  قهرمان  نایب  و  نوجوانان 
به  نشدند  حاضر  جهان(  دانشجویان 
ایران تحت حکومت جمهوری اسالمی 

برگردند.
مالیی،  سعید  جودو،  رشته  در 
محمد  رجبی،  احسان  آقایی،  آرش 
رشنونژاد، وحید سرلک، محسن غفار 

و جواد محجوب به ایران بازنگشتند.
بین المللی  )داور  یادگاری  مهتاب 
سارا  تاجیک،  مژگان  ژیمناستیک(، 
خسروی، امین ارباب )قهرمان ایروبیک 
کننده  ثبت  و  ایران  ژیمناستیک 
حرکات نوین در فدراسیون جهانی( و 
محمد رمضان پور، ژیمناستیککارانی 
هستند که روانه کشورهای اروپایی و 

آمریکا شدند.
و  ومهرشاد شریف  کامران شیرازی 
بین المللی  استادان  درخشانی  ُدرسا 
شطرنج، شهره بیات استاد فیده زنان 
و داور بین المللی، غزل حکیمی فرد، 
پور،  حجازی  میترا  مرادی،  الشن 
ایران  شطرنج  قهرمانان  و  استادان 
رده بندی  اول  نفر  فیروزجا  وعلیرضا 
شطرنج جوانان جهان، همه با پرچم 
دیگر کشورها در رقابت های بین المللی 

شرکت می کنند.

شمشیرباز  ابراهیمی  محمدحسین 
تیم ملی که در سال ۲۰۰۹ از رقابت 
با حریف اسرائیلی باز داشته شد و به 
اجبار از دور مسابقات کنار رفت، سال 
اردوی  فرانسه،  به  سفر  از  پس  بعد 
ترک  را  آسیایی  بازی های  آمادگی 

گفت و به هلند پناهنده شد.
ایران،  قایقرانی  پیشین  ملی پوشان 
علیزاده، شروین  مینا  معتمدی،  آرزو 
پاکدل، مهدی صیاد حق شمار و سعید 
کشورهای  پرچم  زیر  نیز  اولی  فضل 

اروپایی و آمریکا پارو می زنند.
کاراته  ملی  تیم  مربی  آقایی  نادره 
بانوان ایران و دارنده دو مدال طالی 
مقام  بین المللی،  و  آسیایی  مسابقات 
اول کاپ روتردام سال ۲۰1۹ و دارای 
و  جهانی  کاراته  مربیگری  مدرک 
آسیایی، هلند را برای زندگی انتخاب 

کرد.
مهدی جعفر قلی زاده، آروین باقری 
و هامون درفشی پور نیز از ملی پوشان 
را ترک  ایران  کاراته هستند که  تیم 

گفتند.
مجید داداش قهرمان سابق کشتی 
محمد  آلمان،  به   13۹۴ سال  در 
تیم ملی  نیاز کشتی گیر  بی  مهدی 
پیام زرین  ایتالیا،  به  در سال 13۹۵ 
پور ملی پوش کشتی در سال 13۹۵ 
آذرشکیب  محمدرضا  و  آمریکا  به 
قهرمان کشتی در فروردین 13۹۸ به 

آذربایجان پناهنده شدند.
نوید زنگنه که در سال ۲۰1۸ مدال 
زیر ۲3 سال جهان  آزاد  برنز کشتی 
را به گردن آویخت به کانادا، سامان 
طهماسبی برنده مدال طالی قهرمانی 
مدال  دارنده  شریعتی  صباح  و  آسیا 
نقره کشتی فرنگی بازی های اروپا  به 

آذربایجان پناه بردند.
و  تیر  قهرمان  پور  جاللی  پوریا 
کمان معلوالن نیز که برای شرکت در 
از  بود،  اعزام شده  هلند  به  مسابقات 

بازگشت به ایران خودداری کرد.

یکتا جمالی

=به تازگی فیلمی در فضای 
مجازی منتشر شده که نشان 
اخیر  تعطیالت  در  می دهد 
نیک  برای پیک  که  مردمی 
به منطقه آتشکده چهارتاقی 
این  از  بودند،  رفته  نیاسر 
به  ارزشمند  تاریخی  محل 
ی  ب پز کبا منقل  ن  ا عنو

استفاده کرده اند.
=در این ویدئو نشان داده 
می شود که برای کباب کردن 
گوشت، از طاقچه آتشکده و 
داالنش استفاده شده است. 
ضمن اینکه دیواره های این 
دوره  به  متعلق  آتشکده 
ساسانیان، پُر از دیوارنوشته 
امضٔا  و  قلب  و  یادگاری  و 

است!
اصفهان  نیاسر  =آتشکده 
موسس  بابکان  اردشیر  را 
و  ساخته  ساسانی  سلسله 
آتشکده ای  و  معبد  اولین 
در  این سلسه  در  که  است 
در  زرتشتی  دین  رواج  اوج 

ایران بنا شد.
از  فیلمی  شدن  دست  به  دست 
توسط  که  نیاسر  چهارتاقی  آتشکده 
برخی تبدیل به منقل کباب پزی شده، 
در فضای مجازی واکنش برانگیز شده 

ویرانی نماد آب و 
باد و خاک و آتش؛

 آتشکده 
چهارتاقی 
اردشیر 

بابکان »منقل 
کبا ب پزی« شد

است. این آتشکده توسط اردشیر بابکان 
شد  ساخته  ساسانی  سلسله  مؤسس 
که  است  آتشکده  ای  و  معبد  اولین  و 
سلسله ساسانی در اوج رواج دین و آیین 

زرتشتی در ایران بنا کرد.
به تازگی فیلمی در فضای مجازی 
در  می دهد  نشان  که  شده  منتشر 
تعطیالت اخیر مردمی که برای پیک 
نیک به منطقه آتشکده چهارتاقی نیاسر 
رفته اند، از این محل تاریخی ارزشمند به 
عنوان منقل کباب پزی استفاده کرده اند.
می شود  داده  نشان  ویدئو  این  در 
که برای کباب کردن گوشت، از تاقچه 
آتشکده و داالنش استفاده شده. ضمن 
متعلق  آتشکده  این  دیواره های  اینکه 
به دوره ساسانیان، پُر از دیوارنوشته و 

یادگاری و قلب و امضاست!
اردشیر  را  اصفهان  نیاسر  آتشکده 

بابکان موسس سلسله ساسانی ساخته 
و اولین معبد و آتشکده ای است که در 
این سلسه در اوج رواج دین زرتشتی 
در ایران بنا شد.چهارتاقی نیاسر یکی از 
آثار تاریخی مهم شهر نیاسر در بیست 
کیلومتری غرب کاشان است. این سازه 
که به آتشکده ساسانی نیاسر نیز معروف 
است نزدیک چشمه اسکندریه قرار دارد.
منطقه  یک  در  بنا  این  که  آنجا  از 
تبدیل  قابلیت  گرفته،  قرار  توریستی 
برای  را  دیدنی  مکان  یک  به  شدن 
نه  هرچند  دارد.  گردشگران  جذب 
تنها این اتفاق رخ نداده بلکه این سازه 
متعلق به اواخر دوران اشکانی یا اوایل 
دوران ساسانی حاال تبدیل به »منقل 

کباب پزی« شده است.
زمان  در  نیاسر  چهارتاقی  بنای 
چون  گوناگون  کاربری های  به  خود 

نشان راهیابی، بنای یادبود، آتشگاه و 
آرامگاه بزرگان شهرت داشت. بر اساس 
پژوهش های اختر باستان شناسی، یکی 
از بناهای نجومی و تقویمی به شمار 
می رفت که هم اتاق اصلی آتشکده بود 
و هم از آن به عنوان تقویم خورشیدی 

استفاده می شد.
این اثر باستانی با نام آتشکده نیاسر 
۲1 آبان 131٧ با شماره ثبت 316 به 
عنوان یکی از آثار ملی ارزشمند ایران 

به ثبت رسیده است.
خشم  همیشه  ز  ا بیش  نچه  آ
دوستداران آثار باستانی را برانگیخته، 
این است که حکومت جمهوری اسالمی 
نه تنها در از بین بردن میراث ماندگار 
با  بلکه  می کند،  پافشاری  گذشتگان 
همین چشم پوشی ها بانی رواج فرهنگ 
و رفتار غلط نیز در میان مردم نیز شده 

است. تا کنون برخی آتشکده هایی که 
انقالب  از  پس  شده اند،  تاریخی  ثبت 
کامال تخریب شده و یا در همان محل 

به مسجد تبدیل شده اند!
جدا از تخریب ماهیت این آتشکده ها، 
که نوعی بی حرمتی به زرتشتیان نیز 
برای  تلقی می شود، هزینه های گزاف 
ساخت و گسترش امامزاده ها سال هاست 

که مورد انتقاد برخی از مردم است.
این روند که از پایه غلط چیده شده 
مردم  میان  را  نابجا  فرهنگی  اکنون 
که  کسانی  است.  انداخته  جا  عوام 
و فضای  از طریق رسانه  می توانستند 
مجازی حکومتی، حفظ و احترام نسبت 
اکنون  ببینند،  آموزش  را  آثار  این  به 
یادگاری  و  کشیدن  خط  از  کارشان 
نوشتن گذشته و میراث فرهنگی را به 

منقل کباب پزی تبدیل کرده اند.
این بنا سالم ترین چهارتاقی موجود 
در ایران است که قاعدتا برای عالقمندان 
برای  و  بازدید  ارزش  باستان  ایران  به 
توجه  ارزش  باید  مربوطه،  مسئوالن 

بیشتر داشته باشد.
کیلومتری   3۵ در  نیاسر  آتشکده 
شمال غربی شهر کاشان، نمونه کامل 
یک گنبد ساسانی با زیربنایی مربع شکل 
است که پس از حمله تازیان ویران ولی 

توسط مردم بازسازی شد.
بنای این آتشکده سمبل چهارگانه ی 
باد، آب، خاک و آتش است و هر کدام 
از ستون ها دقیقا یکی از ۴ جهت اصلی 
شمال و جنوب و شرق و غرب را نشان 
آتشکده ها  بیشتر  کنار  در  می دهند. 

چشمه آب و درخت چنار وجود دارد.

آتشکده نیاسر
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انریکه  سفر  آستانه  =در 
مورا هماهنگ کننده اروپایی 
مذاکرات اتمی رافائل گروسی 
بین المللی  آژانس  مدیرکل 
انرژی اتمی از عدم همکاری 
جمهوری اسالمی با این نهاد 

انتقاد کرد.
من  « گفته  سی  و گر =
نمی خواهم هشدار صادر کنم 
که در بن بست گیر کردیم، 
نیست  مساعد  وضعیت  اما 
اطالعاتی  ارائه  از  ایران  و 
خودداری  داریم  نیاز  که 
مساعد  وضعیت  می کند... 

نیست«.
می گویند  =دیپلمات ها 
بعید است جمهوری اسالمی 
آثار  وجود  علت  مورد  در 
اورانیوم در این مراکز پاسخ 

روشنی به آژانس بدهد.
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
اتمی می گوید جمهوری اسالمی ارائه 
اورانیوم  ذرات  به  مربوط  اطالعات 
در  نی  نسا ا ء  منشا با  کشف شده 
تٔاخیر  به  را  اعالم نشده  سایت های 
اختالف ها  موضوع  این  و   می اندازد 
میان تهران و آژانس را افزایش می دهد.
خبرگزاری رویترز سه شنبه 1۰ ماه 
مه )۲۰ اردیبهشت( گزارش داد یکی از 
موضوعاتی که باعث تنش و بی اعتمادی 
درخواست  شده،  غرب  و  تهران  بین 
بسته  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
شدن تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد ذرات اورانیوم کشف شده 
در سه سایت به ظاهر قدیمی است که 
جمهوری اسالمی فعالیت آنها را پنهان 

کرده بود.
بازرسی ها از این سه سایت  نشان داد 
غیرمجاز  مواد هسته ای  مراکز  آن  در 
جمهوری  مقامات  اما  شده  نگهداری 

اسالمی آنرا به آژانس اعالم نکرده اند.
است  بعید  می گویند  دیپلمات ها 
جمهوری اسالمی در مورد علت وجود 
آثار اورانیوم در این مراکز پاسخ روشنی 

به آژانس بدهد.
در  آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل 
یک جلسه آنالین به پارلمان اتحادیه 
این  نگران  شدت  به  که  گفت  اروپا 

جمهوری اسالمی در مورد علت آثار ذرات اورانیوم 
در سایت های اعالم نشده با آژانس همکاری نمی کند

تٔاکید کرده وضعیت  وضعیت است و 
مساعد نیست.

او تٔاکید کرد: »نمی خواهم در این 
مورد هشدار صادر کنم که در بن بست 
گیر کردیم، اما وضعیت مساعد نیست 
و ایران از ارائه اطالعاتی که نیاز داریم 

خودداری می کند.«
این اظهارات در حالیست که انریکه 
مورا هماهنگ کننده مذاکرات اتمی با 
وارد  جمهوری اسالمی، روز سه شنبه 
به گفته  تا تالش وی  تهران می شود 
ترکش«  تیر  »آخرین  بورل  جوزپ 
برای نجات برجام باشد. انریکه مورا در 
توییتی نوشت »دوباره به تهران می روم 
تا با علی باقری  کنی و دیگر مقامات 
مسائل  دیگر  و  وین  مذاکرات  درباره 
دیدار کنم. فعالیت در زمینه حل کردن 
اختالفات باقی مانده در این مذاکرات 

ادامه دارد.«
منابع آگاه گفته اند که مقامات غربی 
به  نسبت  را  امیدشان  زیادی  حد  تا 
از دست داده اند  برجام  احیای مجدد 
مورد  در  آنها  اصلی  موضوع  اکنون  و 
اتمی  برنامه های  مهار  راه هایی جهت 
گروسی  اینهمه  است.با  ایران  رژیم 
گفت: »هنوز امیدواریم که بتوانیم به 
توافق برسیم اگرچه باید بپذیریم که 
لحظه  هر  توافق  برای  فرصت  پنجره  

ممکن است بسته شود.«
پیشتر محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی ادعا کرده 
و  سازمان  بین  باقیمانده  مسائل  بود 
آژانس تا خردادماه حل می شود. او ادعا 
کرد »یکی از مراکز مد نظر آژانس رفع 
ابهام شد، امیدواریم سه مورد دیگر هم 

تا پایان خرداد مختومه شوند.«
سفرش  جریان  در  گروسی  رافائل 
 1۴۰۰ اسفندماه  اواسط  که  ایران  به 
صورت گرفت گفت »موضوعات خاص 
حل نشده و تا حل نشود توافقی در کار 
نیست.« او بارها اعالم کرده تحقیقات 
به  مربوط  ذرات  این  مورد  در  آژانس 
شدن  شفاف   و  است  پادمانی  مسائل 

آن ضروری است.
شورای  کنون  تا   13۹۸ سال  از 
حکام دست کم دو مرحله برای تنبیه 
عدم  علت  به  اسالمی  جمهوری 
اورانیوم  ذرات  مورد  در  پاسخگویی 
تهدید به ارسال پرونده به شورای امنیت 
اروپایی ها به  اما در نهایت هربار  کرد 

دلیلی عقب نشینی کردند.
مورا  انریکه  گفته اند  منابع  برخی 
جمهوری  برای  آمریکا  پیام  حامل 
خطیب زاده  سعید  اما  است  اسالمی 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به  تهران  به  او  »سفر  گفت،  اسالمی 
جدیدی  پیام  با  که  نیست  معنا  این 
می آید… پیام ها به صورت مستمر بین 
ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده گفتگوها در حال رد و 

بدل شدن است.«
پیش از این محمود احمدی  بیغش 
شورای  مجلس  »والیتمدار«  نماینده 
اسالمی در مصاحبه با »جماران« گفته 
مردم  به  را  برجام  واقعیات  »اگر  بود 
را می دانند؛  تکلیف خود  آنها  بگوییم 
سرانجام  به  برجام  بگوییم  و  بیاییم 
بن بست  به  برجام  و  رسید  نخواهد 
چه  می فهمند  آنوقت  و  است  رسیده 

باید کنند.«

جنگ روسیه 
علیه اوکراین؛ 

پایانی در 
چشم انداز 

نیست!
نتظار  ا ناظران  =برخی 
از سخنرانی  پوتین  داشتند 
مرحله  اعالم  برای  خود 
تغییر  یا  جنگ  از  جدیدی 
استراتژی روسیه در اوکراین، 
جنگ،  رسمی   اعالم  مانند 
هزار  ده ها  کند.  استفاده 
سرباز روسی که در فوریه به 
اوکراین حمله کردند، از نظر 
روسیه بطور رسمی در حال 
فقط  بلکه  نیستند   جنگ 
انجام  ویژه«  »عملیات  یک 

می دهند!
=پوتین در مورد نیات آینده 
نیز در سخنرانی »روز  خود 
اما  نگفت  چیزی  پیروزی« 
گفته  پیشتر  او  آنچه  تمام 
بود، نشان می دهد که جنگ 
را ادامه خواهد داد و پایانی در 

چشم انداز نیست!
»روز  به  معروف  مه  ماه  نهم  روز 
پیروزی« به مناسبت سالگرد پیروزی 
شاهد  ما  هیتلرلی،  رژیم  بر  متفقین 
کم حرف  نسبتاً  پوتین  والدیمیر  یک 
میدان  در  که  بودیم  تدافعی  تقریباً  و 
سرخ ظاهر شد و در آنجا ادعا کرد که 
به روسیه  اجبار  به  اوکراین  جنگ در 
تحمیل شده است. این لحن می تواند 

نشانی از رویدادهای ناگواری باشد که  
ارتش روسیه بر خالف انتظارش با آن 
روبرو شده. اما همزمان می تواند بیانگر 
این واقعیت باشد که والدیمیر پوتین 
بسیج عمومی  تصمیم  مورد  هنوز در 
سخنرانی  بیشتر  است.بخش  نگرفته 
کوتاه پوتین در سالگرد »پیروزی« بر 
فاشیسم، طبق معمول به ادعاهایی علیه 
غرب اختصاص داشت. رئیس جمهور 
کامال  »تهدید  که  داد  توضیح  روسیه 
بطور هدفمند  که  ناتو  قبول  غیرقابل 
شده«  ایجاد  ما  مرزهای  نزدیکی  در 
بود که یک واکنش نظامی پیشگیرانه 
را ضروری می کرد. جالب اینجاست که 
او حتی نام اوکراین را در ارتباط با این 
»واکنش نظامی پیشگیرانه« به کار نبرد.
یک روز پیشتر، پوتین روز ۹ مه را 
به مردم اوکراین تبریک گفته بود که 
در نگاه اوکراینی ها بیشتر یک تمسخر 
به نظر می آمد  آنهم  در همان روزی 
که  حمله موشکی روسیه باعث کشته 
یک  زیرزمین  در  که  نفر    6۰ شدن 
مدرسه پناه گرفته بودند شد. حمالت 
در  حتی   روسیه  موشک های  روزانه 
هفته  بزرگداشت ۹ ماه مه نیز علیه 
زیرساخت ها و مناطق مسکونی اودسا، 

کی یف و خارِکف ادامه یافت.
مه  ماه   ۹ سخنرانی  در  پوتین 
نباید  هیچکس  که  کرد  استدالل 
را  دوم«  جهانی  جنگ  »درس های 
فراموش کند. وی  کسانی را که برای 
روسیه در دونباس می جنگند با ارتش 
سرخ مقایسه کرد که در طول جنگ 
نبرد  در  نازی  آلمان   با  دوم  جهانی 
جایی  روسیه،  رهبر  گفته  به  بودند. 
و  برای »جالدها، گشت های آدمکش 

نازی ها« نباید باشد.
البته اگر از اوکراینی های روسی زبان 
در  که  ماریوپل  و  خارکف  بوچا،  در 
و  بی امان  اعدام   و  غارت   معرض 
تجاوزهای جنسی سیستماتیک توسط 
بپرسید،  گرفته اند  قرار  روسیه  ارتش 

حمایت دانشگاه های برتر ایاالت متحده از عوامل جمهوری اسالمی؛ 

سفیران کشتار زندانیان سیاسی و ترورهای خارج 
کشور، استادان دانشگاه های آمریکا!

=دانشگاه های برتر آمریکا 
پرینستون  دانشگاه  مانند 
اوهایو  در  اوبرلین  کالج  و 
تصمیم  که  ست  ت ها مد
گرفته اند بجای ایاالت متحده 
و متحدان دموکراتیک آن، با 
ایران هم پیمان شوند.  رژیم 
ایران جزو  عوامل حکومتی 
اعضای هیئت علمی این دو 
دانشگاه هستند. پرینستون 
باید با سید حسین موسویان 
جعفر  محمد  با  اوبرلین  و 
سفیر  دو  هر  که  محالتی 
یران  ا اسالمی  جمهوری 
کنند. رابطه  قطع  بوده اند، 
د  فر تنها  ن  یا سو مو =
علمی  هیئت  اعضای  ز  ا
است  آمریکا  دانشگاه های 
که در مراسم تشییع جنازه 
از  یکی  سلیمانی،  قاسم 
تروریست  سردسته های 
  2۰2۰ سال  در  کشته شده 
شرکت و عزاداری کرده است!

)اورشلیم  واالس  دی  مارک 
آستانه  در  بایدن  دولت  پست(- 
با  دیگر  فاجعه بار  توافق  یک  تصویب 
بر  بنا  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
توافق فشار  این  به واسطه  گزارش ها، 
بر سازمان های تروریستی ایران کاهش 
یافته و صدها میلیارد دالر در اختیار 
این رژیم که از متحدان اصلی روسیه و 

چین است، قرار می گیرد.
تهران متهم به نقض فاحش حقوق 
قطعنامه های  گرفتن  نادیده  بشر، 
پا  زیر  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
گذاشتن بیشتر تعهدات خود برای مهار 
برنامه هسته ای است. این امر باید باعث 
ایجاد نگرانی شدید شود، اما برعکس، 
در مراکز آموزش عالی ایاالت متحده 
اگر این مسئله مورد تشویق قرار نگیرد، 

احتماالً با بی اعتنایی مواجه می شود.
دانشگاه های برتر آمریکا مانند دانشگاه 
اوهایو  در  اوبرلین  کالج  و  پرینستون 
مدت هاست که تصمیم گرفته اند بجای 
ایاالت متحده و متحدان دموکراتیک 
شوند.  هم پیمان  ایران  رژیم  با  آن، 
اعضای  جزو  ایران  حکومتی  عوامل 
هیئت علمی این دو دانشگاه هستند. 
پرینستون باید با سید حسین موسویان 
و اوبرلین با محمد جعفر محالتی که 
ایران  اسالمی  هر دو سفیر جمهوری 

بوده اند، قطع رابطه کنند.
موسویان و محالتی نمایندگان نظام 
ایران  اسالمی  جمهوری  متوحش 
هستند و با پناه گرفتن در پشت چهره  
دیپلماسی و صلح می کوشند تا سوابق 
خون آلود خود را پنهان کنند. شرم آور 
است که این دو دانشگاه بجای اولویت 
رعایت  و  دانشجویان  امنیت  به  دادن 
تعهدات اخالقی خود برای جلوگیری 
خارجی  قدرت های  عوامل  نفوذ  از 

متخاصم، در کنار آنها ایستاده اند.
عمومی،  فشار  افزایش  وجود  با 
به  توجه  بدون  محالتی  و  موسویان 
هیئت  اعضای  عنوان  به  تخلفاتشان 
علمی مشغول به کار هستند و توسط 
می شوند.  محافظت  هم پیمانانشان 

جلوی چنین تخلفی باید گرفته شود.
موسویان تنها فرد از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های آمریکا است که در 
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، 
تروریست  سردسته های  از  یکی 
کشته شده در سال ۲۰۲۰  شرکت و 

عزاداری کرده است!
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بود. آمریکا این 
سازمان را به عنوان یک نهاد تروریستی 
خارجی شناخته که مسئول کشته و 
زخمی شدن صدها آمریکایی در عراق 
است. موسویان کشته شدن سلیمانی 
را توجیهی برای گروگانگیری جمهوری 
اسالمی به عنوان اهرمی جهت کسب 
و  کرد  اعالم  غرب  از  مالی  امتیازات 
ساختن  برای  مصاحبه ای  در  سپس 
یک فیلم تبلیغاتی ایرانی شرکت نمود 
که در آن از اقدامات سلیمانی تمجید 
کرده و از تهدید به مرگ دیپلمات های 
استقبال  خانواده هایشان  و  آمریکایی 

نموده است! با وجود این پرینستون از 
او حمایت می کند.

با توجه به بی عالقگی پرینستون به 
سابقه موسویان در ترور مخالفان، این 
نباشد.  تعجب آور  چندان  شاید  اتفاق 
سفیر  موسویان  که   1۹۹۰ دهه  در 
ایران در آلمان بود، یک دادگاه آلمانی 
کشف کرد که ماموران ایرانی قبل از 
ترور گروهی از مخالفان رژیم در یک 
رستوران، در سفارت ایران به ریاست 

موسویان سازماندهی می شدند.
به  پیوستن  از  قبل  نیز  محالتی 
سفیر   ،۲۰۰٧ سال  در  اوبرلین  کالج 
متحد  ملل  سازمان  در  ایران  رژیم 
اعدام های  الپوشانی  به  متهم  او  بود. 
زندانی   ۵۰۰۰ از  بیش  دستجمعی 
سیاسی در اواخر دهه 1۹۸۰ در ایران 
است. وی مکرراً وقوع چنین جنایاتی را 
در زمان خدمت خود در سازمان ملل 
انکار کرد. عالوه بر این، حتی پس از 
قتل ها،  این  از  شواهدی  آشکار شدن 
محالتی موضع خود را اصالح نکرد که 
این خود نشان از وفاداری او به رژیم 

ایران است.
ملل  سازمان  در  همچنین  محالتی 
سخنرانی های یهودستیزانه و ضدبهائی 
داشته است. او که طی سخنرانی هایش 
در سازمان ملل خشونت علیه یهودیان 
را تشویق می کرد، اکنون تحت حمایت 
اجازه  او  به  که  است  اوبرلین  کالج 
دین شناسی  استاد  عنوان  به  می دهد 
برای دانشجویان این کالج، یعنی برای 
ذهن های آینده آمریکا، سخنرانی کند.

هر دو دانشگاه در مواجهه با انتقادات 
روزافزون توجیهات ضعیفی برای عدم 
ارائه کرده اند.  افراد  این  با  رابطه  قطع 
پرینستون با استناد به اصول شیکاگو، 
به  وفادار  که  غیرالزام آور  سندی 
سنت های لیبرالیسم کالسیک است و 
توسط دانشگاهیانی که برای گفتمان 
مدنی ارزش قائل هستند نوشته شده، 
به عنوان توجیهی برای تمسخر مقامات 
آمریکایی و خانواده های آنها تحت لوای 

آزادی بیان استفاده می کند.
با وجود اینکه عفو بین الملل محالتی 
را به دلیل حمایت از الپوشانی کشتار 
6٧ به جنایت علیه بشریت متهم کرده 
است، اوبرلین همچنان بر سر موضع 
که  است  باور  این  بر  و  ایستاده  خود 
هیچ مدرکی دال بر اطالع محالتی از 

قتل ها وجود ندارد.
طبق الگوی جدید این دو دانشگاه، 
مبلّغ رژیمی شدن که ندای »مرگ بر 
آمریکا« سر می دهد کاماًل قابل قبول 
است! همدستی در کتمان اعدام های 
قبول  قابل  دستجمعی  سیاسی 
نفرت پراکنی  و  مذهبی  تعصب  است! 
مراسم  در  شرکت  است!  قبول  قابل 
که  تروریستی  رهبر  یک  بزرگداشت 
رئیس جمهور آمریکا او را عامل کشتن 
دانسته  آمریکایی  هزاران  آسیب   و 
قابل قبول است! خوشحالی از تهدید 
علیه آمریکایی ها قابل قبول است! به 
این ترتیب پرسش اینجاست که پس 
کدام رفتار زشت برای این دانشگاه ها 

غیرقابل قبول است؟!
شاید مقامات دانشگاه های پرینستون 
به  زدن  آسیب  ریسک  از  اوبرلین  و 
انتقادات  فزاینده  موج  و  خود  شهرت 
امتحان  واقعاً  هنوز  اما  باشند،  راضی 
نشده اند  مجبور  و  نداده  پس  را  خود 
مسئولیت حمایت از بزرگترین دولت 
حامی تروریسم در جهان را بر عهده 

بگیرند.
را  دانشگاه ها  این  باید  بایدن  دولت 

به دلیل همکاری با رژیمی که آشکارا 
تمامی کنوانسیون های حقوق بشر را 
نقض کرده، از همه کمک های مالی و 
قراردادهای دولتی محروم کند. کنگره 
و دولت های محلی باید بر فعالیت آنها 

نظارت داشته باشند.
بنیادها  بزرگترین  از  مالی،  حامیان 
از  باید  اهداکنندگان فردی،  تا  گرفته 
عوامل  میزبان  که  مؤسساتی  حمایت 
رژیم جمهوری اسالمی هستند دست 
بکشند وگرنه شهرت خود را در معرض 
خطر بزرگی قرار می دهند. دانشجویانی 
که حاضر نیستند  شهریه شان به جیب 
سفرای سابق کره شمالی و یا طالبان 
برود، باید علیه پرادخت شهریه هایشان 
به عوامل تروریستی و شرکت کنندگان 
زندانیان  کشتار  مرگبار  توطئه  ی  در 

سیاسی نیز اعتراض کنند.
مسیر پیش روی پرینستون و اوبرلین 
ارتباط  روشن است: آنها می توانند به 
حامی  بزرگترین  ایران،  رژیم  با  خود 
یا  دهند،  ادامه  جهان  در  تروریسم 
با  را  خود  روابط  بالفاصله  می توانند 
موسویان و محالتی قطع کنند. انتخاب 

ساده است.
*منبع:  اورشلیم پست

واالس  دی  مارک  *نویسنده: 
ایران  علیه  »اتحاد  موسسه  مدیر 
ایاالت  سابق  سفیر  و  هسته ای« 
برای  ملل  سازمان  در  متحده 

مدیریت و اصالحات است.
*ترجمه و تنظیم: الدن بازرگان

چه  اینکه  از  متفاوتی  تصویر  آنها 
کسی مقصر ترور و کشتار علیه مردم 

غیرنظامی است دارند.
پوتین در سخنرانی خود بر دونباس و 
کریمه به عنوان »سرزمین تاریخی ما« 
تمرکز کرد. او بدون ارائه کوچکترین 
این  که  کرد  ادعا  مدرکی  و  سند 
توسط  روسیه  اشغال  تحت  مناطق 
ناتو و »نئونازی ها« یعنی ارتش ملی و 
متعارف اوکراین در معرض تهدید قرار 
گرفته بودند. او همچنین  مدعی شد  
اوکراین در پی آماده کردن تسلیحات 

هسته ای بوده است.
با این حال وی هیچ تهدید جدیدی 
متوجه غرب نکرد و بر خالف گذشته 

واژه  »نازی زدایی« را به کار نبرد.
برخی ناظران انتظار داشتند پوتین 
مرحله  اعالم  برای  خود  سخنرانی  از 
استراتژی  تغییر  یا  از جنگ  جدیدی 
روسیه در اوکراین، مانند اعالم رسمی  
جنگ، استفاده کند. ده ها هزار سرباز 
روسی که در فوریه به اوکراین حمله 
کردند، از نظر روسیه بطور رسمی در 
یک  فقط  بلکه  نیستند   جنگ  حال 

»عملیات ویژه« انجام می دهند!
پوتین در نهم ماه مه نه تنها اعالن 
جنگ نکرد  حتی هیچ خبری از الحاق 
رسمی  احتمالی سرزمین های اوکراین 
که روسیه آنها را اشغال کرده نیز نداد. 
رسمی  اعالن  به  تصمیم  پوتین  اگر 
جنگ و بسیج عمومی  می داشت، »روز 
پیروزی« مناسب ترین زمان برای این 
کار نبود چرا که در این صورت به معنای 
اعتراف به شکست روسیه تعبیر می شد.

این معنی  نیست که  به  این  البته 
یک  بسیج عمومی  در کار نباشد.  ٧۵ 
روز جنگ نیروهای روسی را متحمل 
خسارات سنگینی کرده چنانکه ارتش 
این کشور را دچار کمبود نفرات کرده 
است. بر پایه منابع مختلف  1۵۰۰۰ 
تا ۲۵۰۰۰ سرباز روسی کشته شده اند. 
اگر به این ارقام  مجروحین را هم اضافه 

ترور  زمان  در  آلمان  در  اسالمی  جمهوری  سفیر  موسویان  حسین 
میکونوس و محمدجعفر محالتی سفیر رژیم اسالمی در سازمان ملل 

در زمان کشتار دهه شصت؛ هر دو استاد دانشگاه های آمریکا!

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

کنید که طبق برآوردها معموالً دو تا سه 
برابر کشته شدگان هستند  به این معنی 
است که ۵۰۰۰۰ – 1۰۰۰۰۰ سرباز 
روسی از میدان جنگ خارج شده اند.
تمایل  و  انگیزه  این،  از  گذشته 
پایین برای جنگ در ارتش روسیه به 
چشم می خورد . برتری روسیه از نظر 
سالح های سنگین و توپخانه در حال 
کاهش است. تا حدی به این دلیل که 
مقادیر زیادی از مهمات روسیه از بین 
رفته و همزمان  اوکراین  مقادیر زیادی 
غربی  کشورهای  بسیاری  از  سالح 

دریافت می کند.
پوتین در مورد نیات آینده خود نیز 
چیزی  پیروزی«  »روز  سخنرانی  در 
نگفت اما تمام آنچه او پیشتر گفته بود، 
نشان می دهد که جنگ را ادامه خواهد 

داد و پایانی در چشم انداز نیست!
به  همچنان   بخواهد  روسیه  اگر  
برای  برنامه ای  و  دهد   ادامه  جنگ 
باشد  داشته  بیشتری  قلمروهای  فتح 
با موشک  را  فقط شهرها  آنکه   نه  و 
و توپخانه با خاک یکسان کند،  قطعا 
به سربازان بیشتری نیاز دارد تا ارتش 
آسیب دیده و فرسوده و زخمی خود را 

دوباره ترمیم و تکمیل کند.
تالش هایی که تا کنون برای تقویت 
نیروی تهاجمی  ارتش روسیه به کمک 
ارتش  جمله  از  مزدوران  و  چچنی ها 
اصطالح  به  و  »واگنر«  خصوصی 
هیچ  شده،  انجام  سوری  »داوطلبان« 
نتیجه مؤثری نداشته است. تنها راهی 
فراخوان  می ماند،  باقی  عمل  در  که 
سراسر  از  وظیفه  سربازان  همگانی 
یک  تشکیل  برای  اما  است.  روسیه 
و  سازماندهی  ماه ها  قدرتمند  ارتش 

آموزش الزم است.
با وجود این  مشکالت بزرگ اما هنوز 
هیچ نشانه ای دیده نمی شود که پوتین 

قصد توقف جنگ را داشته باشد.
*منبع: وبسایت »خبرهای روز« سوئد

*ترجمه و تنظیم: فرامرز نوروزی
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پیروزی هیتلر در آلمان
و  ایران  در  هیتلری  سیستم  هواخواهی 
احساسات هواداری از دول محور و سوءظنی 
که رضاشاه نسبت به روس و انگلیس داشت در 
حمله متفقین به ایران مؤثر افتاد. پس از سال ها 
که ایران توانسته بود آرامش و امنیت داخلی را 
به دست آورد و در داخل مرزهای خود قدرت 
مرکزی حساب شده ای داشته باشد، کشورهای 
روسیه و انگلیس از شمال و جنوب، دیوارهای 
مرزی ما را شکستند و خانه را اشغال کردند.

محمدرضاشاه پس از جنگ دوم، قدرت مالی 
و سیاسی زیادی نداشت و ارتش در سرگردانی 
ارتشی  پایه های ساختمان  ولی  می برد.  بسر 
که رضاشاه بنا نهاده بود، همچنان پایدار باقی 

مانده بود.
در سال های نخست پس از جنگ، دولت 
آمریکا به عنوان دفاع در برابر نفوذ کمونیسم، 
برنامۀ کمک های نظامی و اقتصادی خود را بر 
مبنای »مارشال پالن« در ایران پیاده کرد که 
در این میان رسیدگی به ارتش هم منظور شد. 
بار دیگر وضع ظاهری و سازمانی نیروی زمینی 
و هوایی ارتش تغییر پیدا کرد. این بار سیستم 
آموزشی آمریکایی و آئین نامه های انضباطی و 
صف جمعی آمریکایی مورد قبول قرار گرفت.
چالش های ارتش پیش از انقالب

نیروی زمینی:
از  ایران  ارتش  آمریکا،  با پشتیبانی دولت 
هر لحاظ: اداری، آموزشی و تجهیزات تقویت 
شد.نیروی زمینی ارتش ایران به تدریج به سوی 
تجهیز  رزمی  موتوریزه  متحرک  نیروی  یک 
می شد. این نیرو در حدود سال های 13۵۰، 
شامل یازده لشکر و سه تیپ مستقل بود که 
آمادگی داشتند در مدت ۲۴ساعت به هر مکانی 
اعزام گردند. در طرح کلی ارتش، پیش بینی 
استقرار یک لشکر نیز در چابهار، منظور شده 
بود که هر لشکر، خود، دارای یگان پیادهـ  زرهی 
ـ موتوریـ  توپخانهـ  ترابری و پشتیبانی بود.
از  ۹۰۰تانک  حدود  جمعاً  زمینی  نیروی 
نوع چیفتن ساخت انگلیس و حدود 1۲۵۰ 
ارابه توپ از ٧۵میلیمتری تا ۲۰3 میلیمتری 
داشت.  تانک  ضد  موشک  حدود 1۵۰۰۰  و 
و  زره پوش  یا  نفربر  کامیون  درحدود ۸۰۰۰ 
تریلر مخصوص حمل تانک و غیره از اتحاد 
جماهیر شوروی خریداری شده بود.اضافه بر 
آمادگی داشت  نیروی مستقل دیگر  آن، دو 
و  یافته  حضور  محل  در  رزم  هنگام  در  تا 

پشتیبانی کند.
هوانیروز:

در  هوانیروز  مخصوص  نیروی  و  هوانیروز 
سال 1۹٧۰ تشکیل شد و تا زمان بروز انقالب، 
هوانیروز ایران، در سطح یک لشکر رشد کرد.
این نیرو ٧۰۰فروند هلیکوپتر ترابری و رزمی 
داشت که یکی از بزرگترین یگان های رزمی 
هلیکوپتر در نوع خود در جهان به شمار می رفت.

در  یگان  این  پروازی  و  فنی  آموزش های 
اصفهان انجام می شد و توانست در جنگ های 
ظفار شرکت کند. کارآرایی و مهارت پرسنل 
آن نیرو برای ارتش ایران افتخارآمیز بود. نیروی 
ویژۀ هوابرد برابر نظریه متخصصین آمریکایی 
یکی از بهترین نیروهای ویژه در منطقه و در 
ردیف بهترین نیروهای همتراز خود در دنیا 

به حساب می آمد.
نیروی دریایی:

پرسنل  تعداد  لحاظ  از  دریایی  نیروی 
بود.  ارتش  بخش  کوچکترین  تجهیزات  و 
حدود  به  آن  پرسنل  تعداد  سال 1۹٧۰  در 
نیروی  عملیات  مرکز  می رسید.  3۰۰۰۰نفر 
ولی  بود،  خرمشهر  در  آغاز،  در  دریایی، 
دریای  فارس،  خلیج  در  اخیر  سال های  در 
یافت. گسترش  مازندران  دریای  و  عمان 

دریایی  آموزش های  محل  که  شمال  در   
مین جمع کن  و  دیده بانی  قایق های  به  بود، 
پایگاه های  به تدریج  جنوب،  بودند.در  مجهز 
بوشهر و بندرعباس گسترش پیدا کرد و در 
بود  شده  ساخته  چابهار  پایگاه  سال 1۹٧۹ 
با  دریایی  بودند.نیروی  گسترش  حال  در  و 
رزمی  قایق های  بریتانیا،  ساخت  کشتی های 
ـ  آمریکا  از  رزمی  ناوهای  ایتالیا،  از  کوچک 
ازقبیل ۴ فروند ناو موشک انداز و ناو اژدرافکن 
ـ و همچنین ناوچه های رزمی دیگری از فرانسه 

دارای  ایران  دریایی  بود.نیروی  شده  مجهز 
بزرگترین نیروهای هاورکرافت در منطقه بود 
و با تعداد 1۴فروند هاورکرافت می توانست در 

اغلب ساحل های کم عمق،  نیرو پیاده کند.
نیروی هوایی:

ادارۀ  دریایی،  و  زمینی  نیروی  با  همگام 
از شهریور 13۲۰ دچار  نیز پس  هواپیمایی 
نابسامانی شد و سازمان آن روز به روز کوچک 
می شد. کارخانجات هواپیماسازی تایگرموث 
و بخش های تابعه پشت سرهم منحل گردید 
و از طرف دیگر به علت نبودن پشتیبانی فنی، 
سوانح  آموزش،  و  انضباط  عدم  و  مدیریت، 
بود. شده  زیاد  وحشتناکی  به طور  هوایی 
در سال 13۲۵ با قبول کمک های نظامی، 
جنگ  از  آمریکا  جنگی  اضافه  هواپیماهای 
شد  داده  تحویل  ایران  به  به تدریج  دوم 
فکن  بمب ا شکاری  پیماهای  هوا زقبیل  ا
ترابری  هواپیماهای  تندربلت،   ۴٧ ـ  پی 
آموزشی  پیماهای  هوا  ، کوتا دا  ۴٧ سی ـ
و  ارتباطی  هواپیماهای  و  ـ6  هاروردتی 
با این ترتیب  اِل ـ۴ و استیرمن. و  آموزشی 
شد. دمیده  هواپیمایی  اداره  الشه  به  جانی 

چند سال بعد، یعنی در سال 133۴، نیروی 
ستاد  تابعیت  از  دریایی  نیروی  مانند  هوایی 
بیرون آمد و دارای فرماندهی  نیروی زمینی 
اجرای  مدیریت  فرماندهی،  شد.  مستقل 
تحت  مستقیماً  نیرو  هر  آموزش  و  مأموریت 
فرمان فرماندهی نیروی مربوط قرار گرفت، ولی 
هرسه نیرو، از لحاظ اداری، زیر نظر ستاد بزرگ 

عمل می کردند.
در اردیبهشت 133۵ اولین گروه هواپیماهای 
جت آموزشی به خدمت نیروی هوایی آمد و 
پیرو آن در سال بعد،  هواپیماهای شکاری اف 
۸۴ به ناوگان نیروی هوایی پیوست و به تدریج 
با افزایش آموزش خلبانان هواپیماهای شکاری 
جدید اف ـ ۸6 و هواپیمای اف ـ۵ و اف ـ۴ و 
باالخره اف ـ1۴ به شمار نیروی هوایی اضافه 
هواپیماهای  فروند  آن، 16۰  بر  )اضافه  شد. 
شکاری اف ـ 16 پیش خرید شده بود که به 
دستخوش  به عنوان  آن  سازندۀ  شرکت های 

انقالب داده شد.(.
رزمنده،  هواپیماهای  توانایی  بر  عالوه 
توانایی واحد ترابری نیز افزون شد به گونه ای 
که توانست در خطوط بین المللی پرواز کرده 
هر  آسمان  در  را  ایرانی  خلبانان  صدای  و 
مملکتی در دنیا به گوش برساند. یگان ترابری 
نیروی هوایی دارای 6۴فروند هواپیمای سی 
ـ   13۰هرکولس، تعداد 6 فروند هواپیماهای 
٧۴٧ که مخصوص باربری و حمل نیرو ساخته 
شده بود و 1۵ فروند هواپیماهای بوئینگ ٧۰٧  
باربری و بنزین رسانی در هواـ  که نه تنها برای 
حمل و نقل ارتش بلکه درصورت لزوم و اضطرار 
جوابگوی نیازمندی های کشور نیز بود.فردی 
را که می توان پدر نیروی هوایی ایران نامید، 
زنده یاد »تیمسار ارتشبد محمد خاتمی« است. 
تیمسار خاتمی،کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 
و قهرمان ورزش های میدانی پنجگانه و خلبان 
شکاری، با کلیه هواپیماهای روز نیروی هوایی 
پرواز کرد و حتی در سمت فرماندهی نیروی 
هوایی در تیم تاج طالیی در نمایشات هوایی 
پرواز می کرد. با قدرت رهبری و مدیریت او، 
نیروی هوایی توانست صدها خلبان در سطح 
صدها  و  باشد  داشته  دنیا  خلبانان  بهترین 
هواپیمای شکاری، ترابری، آموزشی، و غیره 
در ابوابجمعی خود پرواز دهد. یادش گرامی باد.

تکراِر »وعده های سر خرمن« امیر قطر در دیدار با علی 
خامنه ای؛ اینبار به خاطر نگرانی از امنیت جام جهانی؟!

ریشه در خاک )4(
نوشته سرلشگر عبدالحسین مینوسپهر

 )آوریل 2۰13-مارس 2۰13-کیهان لندن(

ارتشبد محمد خاتمی

با  دیدار  در  خامنه ای  =علی 
امیر قطر بر اساس ذهنیات متوهم 
خود که اساس سیاست منطقه ای 
را  اسالمی  جمهوری  خارجی  و 
تشکیل می دهد ادعا کرد، »سازش 
کشورهای عربی با اسرائیل اگر از 
روی طمع  از  یا  است  ترس  روی 
بدانند امروز رژیم اشغالگر نه در 
او  به  می توان  که  است  شرایطی 
ترسید!« او  از  نه  و  داشت  طمع 

»دبکا«  اسرائیلی  =وبسایت 
نزدیک به نهادهای امنیتی اسرائیل 
به نقل از منابع خود گفت امیر قطر 
به مقامات جمهوری اسالمی قول 
داده برای آزاد کردن پول های بلوکه 
کند. کمک  غرب  در  ایران  شده 
می گویند  تحلیلگران  =برخی 
از  بیش  تهران  به  امیرقطر  سفر 
میانجیگری  برای  مسیری  آنکه 
باشد  واشنگتن  و  تهران  بین 
تنش های  از  کاستن  جهت  در 
به  است  منطقه  در  احتمالی 
میزبان  امسال  قطر  آنکه  ویژه 
فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
2۰22 است و امنیت خلیج فارس 
دارد. ویژه   اهمیت  دوحه  برای 
به  امیرقطر  سفر  با  =همزمان 
لزوم  به  تٔاکید خامنه ای  و  تهران 
بدون  منطقه  در  امنیت  تٔامین 
ژنرال  خارجی،  دولت های  حضور 
جدید  فرمانده  کورال  مایکل 
العربیه  با  مصاحبه  در  سنتکام 
تٔاکید کرد »رژیم ایران اصلی ترین 
منطقه  ثبات  برهم زننده  عامل 
»مقابله  کرد  تٔاکید  وی  است.« 
اسالمی  جمهوری  تهدیدات  با 
دارد  نیاز  منطقه ای  همکاری  به 
خود  شرکای  کنار  در  آمریکا  و 
ایستاد«. خواهد  خاورمیانه  در 
آنچه  که  است  این  =واقعیت 
قطر  امیر  و  خامنه ای  بین  اینبار 
شبیه  شد  بدل  و  رد  تهران  در 
همان حرف هایی است که پیشتر 
در  تمیم  شیخ  سفر  جریان  در 
بود!  شده  عنوان   13۹8 سال 
خامنه ای از قطری ها خواسته بود 
از آمریکا و بیگانگان فاصله بگیرند 
منطقه ای«  درون  »همکاری  و 
قطر  امیر  و  دهند  توسعه  را 
»روابط  که  بود  داده  وعده  هم 
اقتصادی با ایران را تقویت کند!« 
هیچ  که  نشد  عملی  هیچکدام 
بلکه در جهت عکس پیش رفت!

همزمان با دومین روز سفر انریکه مورا معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و شماری 
مقامات این کشور به دعوت جمهوری اسالمی 
ایران به تهران رفتند و با مقامات ارشد نظام از 
جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

دیدار و گفتگو کردند.
امیر قطر از فرودگاه تهران مستقیم به »کاخ 
ابراهیم  استقبال  با  آنجا  و  رفت  سعدآباد« 
قرار گرفت. جزئیاتی  رئیسی »قاضی مرگ« 
از گفتگوهای پشت پرده امیر قطر با مقامات 
جمهوری اسالمی منتشر نشده اما در کنفرانس 
مشترک خبری حرف های کلیشه تکرار شد 
وین  مذاکرات  به  ما  »نگاه  اینکه  بر  مبنی 
راه  حل  باور داریم که گفتگو  مثبت است و 
این مشکالت است!« رئیسی نیز در این دیدار 
بر لزوم گسترش همکاری  طرفین تٔاکید کرد 
و گفت »دخالت غربی ها برای امنیت منطقه 

مضر است.«
بن  تمیم  شیخ  با  دیدار  در  خامنه ای  علی 
حمد آل ثانی گفت »سطح کنونی ارتباطات 
اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید 
چند برابر شود؛ همچنین در مسائل سیاسی 
نیز زمینه برای تبادل  نظرهای بیشتر وجود 
دارد که امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای 

گسترش همکاری ها باشد.«
عادی   به  اشاره  با  اسالمی  جمهوری  رهبر 
و  منطقه  عربی  کشورهای  روابط  ساختن 
اسرائیل تٔاکید کرد »برای اداره منطقه احتیاجی 
به دخالت دیگران نیست… صهیونیست ها هر 
جا پا می گذارند، فساد ایجاد می کنند و هیچ 

کشورها  به  نمی توانند  نیز  امتیازی  و  قدرت 
هرچه  منطقه  کشورهای  ما  بنابراین  بدهند، 
می توانیم باید روابط خود را از طریق همفکری 

و همکاری تقویت کنیم.«
وی بر اساس ذهنیات متوهم خود که اساس 
سیاست منطقه ای و خارجی جمهوری اسالمی 
را تشکیل می دهد ادعا کرد، »سازش کشورهای 
عربی با اسرائیل اگر از روی ترس است یا از 
در  نه  اشغالگر  رژیم  امروز  بدانند  طمع  روی 
شرایطی است که می توان به او طمع داشت و 

نه از او ترسید!«
»قرارهای  داد:  دستور  همچنین  خامنه ای 
تعیین شده بین ایران و قطر در زمان بندی معین 

و مشخص، عملیاتی شود!«
حل  »راه   گفت  خامنه ای  به  نیز  قطر  امیر 
مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق 
و یمن مذاکره است.« وی که میزبان جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ است همچنین در مورد روابط 
اقتصادی جمهوری اسالمی و قطر تٔاکید کرد 
»کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده و 
امیدواریم تا سال آینده همکاری های اقتصادی 

ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.«
اتاق  رئیس  موسی پور  عدنان  میان،  این  در 
بازرگانی مشترک ایران و قطر پیشتر گفته بود 
سفر امیر قطر و هیات همراه او به تهران می تواند 
اقتصادی و تجاری  زمینه ساز رشد مبادالت 
بین دو کشور باشد. او تٔاکید کرد »خصوصیت 
بازار قطر این است که باید با موضع مشخص و 
بدون موازی کاری وارد شد زیرا اگر چندصدایی 
اقتصادی حاکم شود، زمین بازی را به رقبای 

خارجی می بازیم.«
قطر  امیر  سفر  دادند  گزارش  منابع  برخی 
به  دادن  پایان  جهت  در  اقدامی  ایران  به 
آزاد  به  مربوط  و  وین  مذاکرات  در  بن بست 
در  ایران  شده  مسدود  دارایی های  ساختن 
بانک های خارج از کشور است. اما برخی دیگر 
از تحلیلگران عنوان می کنند که مذاکرات در 
وضعیتی نیست که مثل گذشته میانجیگری 
قطر یا عمان بتواند اختالفات میان جمهوری 
اسالمی و غربی ها به ویژه با آمریکا را کاهش 
دهد و سفر امیر قطر به تهران بیشتر در جهت 
کاستن از تنش های احتمالی در منطقه است 
به ویژه آنکه قطر امسال میزبان مسابقات جام 
جهانی فوتبال ۲۰۲۲ است و امنیت خلیج فارس 

برای دوحه اهمیت ویژه ای دارد.

جام  مسابقات  امنیت  از  قطر  نگرانی 
جهانی

با  دیدار  در  ثانی  آل  حمد  بن  تمیم  شیخ 
ابراهیم رئیسی با اشاره به برگزاری این مسابقات 
گفت »از همه ایرانیان عالقمند دعوت می کنیم 
تا بیایند و شاهد مسابقات باشند. تأکید می کنم 
که این رویداد حتماً استثنایی خواهد بود و به  
خاطر کمک های جمهوری اسالمی برای موفق 

برگزار شدن جام جهانی نیز تشکرمی کنیم.«
هرگونه  یکسو  از  که  حالیست  در  اینهمه 
خلیج  در  اسالمی  جمهوری  ماجراجویی 
فارس که سابقه دار نیز هست می تواند امنیت 
مسابقات جام جهانی فوتبال را تحت تٔاثیر قرار 
دهد و از سوی دیگر برخی مقامات رژیم ایران 
با وجود اینکه زیرساخت ها و شرایط فرهنگی 
برای جلب توریست از جمله عالقمندان جام 
مرتب  ندارد،  جهانی در جنوب کشور وجود 
الف بهره برداری و سود بردن از شرایط جام 
تماشاگران خارجی  در جلب  را  قطر  جهانی 
کشور  جنوبی  مناطق  و  کیش  به  فوتبال 

می زنند!
در همین ارتباط، امیر قطر در دیدار با محمد 
مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی در بدو 
فرآیند صدور  از »تسهیل  نیز  تهران  به  ورود 
ویزا برای تماشاگران ایرانی عالقمند به حضور 
در جام جهانی قطر خبر داد و با اشاره به سفر 
هیئت قطری به کیش جهت همکاری با ایران 
در زمینه برگزاری جام جهانی، از پیشنهادات 
و همکاری های جمهوری اسالمی ایران در این 
مورد  در  تٔاکیدات وی  کرد.«  قدردانی  زمینه 

دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با علی خامنه ای

ارتش ایران و نقش آن در جریان انقالب  

درباره ارتش و نقش آن در جریان انقالب اسالمی، از دو دیدگاه متفاوت، بسیار گفته 
و نوشته اند. باید حرفهای هر دو طرف را شنید و عاری از حّب و بغض قضاوت کرد. در 
این میان گفته ها و نوشته های نظامیانی که با نگاه حرفه ای و منطقی به قضیه می نگرند، 

داوری منصفانه را آسانتر می سازد.
آنچه زیر عنوان »ریشه در خاک« می خوانید نوشته ای است از سرلشکر خلبان 
عبدالحسین مینوسپهر متولد سال 1311 که در سال 132۹ به نیروی هوایی ارتش 

شاهنشاهی ایران پیوست و بعد از انقالب بازنشسته شد و در آمریکا اقامت گزید.
این نوشته را به نقل از فصلنامه »توشه« چاپ آمریکا، در چند شماره خواهید خواند.

جام جهانی نشان می دهد تا چه اندازه قطر از 
بحران  آفرینی های جمهوری اسالمی در منطقه 

نگران است.

جمهوری  مقامات  به  قطر  امیر  قول 
اسالمی

و اما از آنسو، همزمان با سفر امیر قطر به 
تهران یک هواپیمای خصوصی اسرائیلی حامل 
یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک وارد دوحه شد. 
وبسایت اسرائیلی »دبکا« نزدیک به نهادهای 
گفت  خود  منابع  از  نقل  به  اسرائیل  امنیتی 
قول  اسالمی  جمهوری  مقامات  به  قطر  امیر 
داده برای آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران 

در غرب کمک کند.
مقامات جمهوری اسالمی کاماًل آگاهند قطر 
هنوز اعالم علنی عادی  کردن روابط با اسرائیل 
اخیر  سال های  در  کشور  دو  اما  نپذیرفته  را 
چندین توافق محرمانه امضاء کردند و روابط 

خوبی دارند.
علت تٔاکید علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی به 
امیر قطر در مورد لزوم خروج نیروهای خارجی 
از منطقه مربوط به گزارش هایی است که طبق 
آنها ادعا شده پهپاد آمریکایی که قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و همراهان او را در بغداد هدف قرار 
این  بود.  برخاسته  قطر  العدید  پایگاه  از  داد 
گزارش ها در آن مقطع روابط تهران و دوحه را 

کمی تیره کرد.
حاال در حالی که خامنه ای به امیر قطر گفته 
خارجی ها نباید در امنیت منطقه دخالت کنند، 
ژنرال مایکل کورال فرمانده جدید ستاد مرکزی 
فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه )سنتکام( 
در مصاحبه با العربیه تٔاکید کرده است »رژیم 
ایران اصلی ترین عامل برهم زننده ثبات منطقه 
تهدیدات  با  »مقابله  کرد  تٔاکید  وی  است.« 
جمهوری اسالمی به همکاری منطقه ای نیاز 
دارد و آمریکا در کنار شرکای خود در خاورمیانه 

خواهد ایستاد.«
هر  حالی  در  جمهورش  رئیس  و  خامنه ای 
دو از حضور بازیگران خارجی در منطقه انتقاد 
نزدیک ترین  از  دوحه  می دانند  که  کرده اند 
شرکای اقتصادی منطقه ای آمریکاست و پایگاه 
العدید قطر سال هاست یکی از پایگاه های اصلی 
فقط  است.  منطقه  در   متحده  ایاالت  ارتش 
دست کم  دارند  قصد  قطری ها  نمونه  یک  در 
1۰ میلیارد دالر در تٔاسیسات بندری آمریکا 
آشکار  واقعیات  این  کنند.  سرمایه گذاری 
و  تکراری  حرف  های  که  است  معنی  این  به 
تأکیدهای خامنه ای به امیر قطر بیشتر بیان 
خیاالت و توهمات ذهنی و ایدئولوژیک رهبر 
جمهوری اسالمی است تا راهکارهای عملی و 
عینی سیاسی و اقتصادی که کسی بتواند آنها 
را جدی بگیرد! آنچه نیز امیر قطر به خامنه ای 
جمهوری  با  اقتصادی  همکاری  مورد  در 
اسالمی گفت همچنان که در تمام این سال ها 
در عمل اتفاق افتاد جز حرف هایی از جنس 
وعده سر خرمن نیست! نه قطری ها و نه هیچ 
کشور دیگری هیچگاه درهای اقتصادی خود 
را آنطور که مطلوب جمهوری اسالمی است 
به روی شرکت های مافیایی و اقتصاد انگلی و 
فاسد رژیم ایران باز نکرده اند و این واقعیت را 
در سخنان خامنه ای به امیر قطر هم می توان 
دید: »سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور 

بسیار پایین است!«
واقعیت این است که آنچه اینبار بین خامنه ای 
و امیر قطر در تهران رد و بدل شد شبیه همان 
حرف هایی است که پیشتر در جریان سفر شیخ 
تمیم در سال 13۹۸ عنوان شده بود! خامنه ای 
از قطری ها خواسته بود از آمریکا و بیگانگان 
منطقه ای«  درون  و »همکاری  بگیرند  فاصله 
را توسعه دهند و امیر قطر هم وعده داده بود 
که »روابط اقتصادی با ایران را تقویت کند!« 
هیچکدام عملی نشد که هیچ بلکه در جهت 

عکس پیش رفت!
در برنامه سفر امیر قطر اعالم شده که وی پس 
از سفر به ایران، راهی اروپا و آمریکا خواهد شد.
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تألیف  تاریخی  کتابی  1ـ 
مشیرالدوله پیرنیا

و  فقید  ه  نند ا خو ۲ـ 
خطه  از  فراموش ناشدنی 

کرمان
3ـ  حرفی به اول آن بیفزائید 
جانداری استـ  دورویی و 

تزویر ـ عقاید
۴ـ شهری در جنوب شرقی 
کشور ماـ  از وسایل دوخت 

و دوز
۵ ـ اشاره به دور ـ میل وافر

6 ـ پستی بین دو بلندی ـ 

من و تو
نزدیکی  در  کوهی  نام  ـ   ٧

شهر ری
از  ـ  ارتباطی  طرق  از  ـ   ۸

خشکبار
۹ـ خاندان ـ محکم و استوار 

ـ وی
1۰ـ رایحه ـ مشاهده نشده

11ـ صنعتی استـ  از وسایل 
نقلیه آبی

قدیمی  مجریان  ز  ا 1ـ 
نی  شد نا ش  مو ا فر و 
تلویزیونی  مه های  نا بر

ایران ـ شهری در ایران
ترانه سرای  و  آهنگساز  ۲ـ 
صاحب نام و پیشکسوت 

کشور ما
3ـ نقش ـ کدر و غیر واضح 

ـ کیش ها
۴ـ کویری است ـ کالبدها 

ـ راز
۵ـ  طرف راستـ  بخشی از 
علم شیمیـ   رنگی است
راه عوضی  ـ  پروردگار  ـ   6

ـ کمپانی
ـ  است  سر  داخل  ـ   ٧
مصاحبـ  تاقچهـ  جنس 

مؤنث
۸ ـ بلیغ ـ از طریق صواب 

منحرف شده
و  نوپرداز  شعرای  از  ـ   ۹

معروف ایران ـ اندوه

و  طنزنویسان  ز  ا ـ   1۰
برجسته  روزنامه نگاران 

ایران ـ فلزی است
11ـ گرد و غبار ـ شبانگاه 

ـ از زبانها
ـ  است  بازی  ورق  در  1۲ـ 

ساکتـ  فضاحت بار
دیگر  نامی  ـ  آنسوی  13ـ 
ـ  شهریور  ه  ما برای 

روحانی
ـ  سخی  و  بخشنده  ـ   1۴
مایه حیات ـ شکست و 

عدم موفقیت
کشوری  پول  واحد  ـ   1۵
ـ  نوشت افزار  از  ـ  است 

ستاره ای است ـ اندازه

1ـ دانشمند، ریاضیدان، منجم و شاعر 
سرزمین ما با شهرتی عالمگیر

ابزار نجاری ـ  از  ۲ـ ستاره ای است ـ 
خراب

معنی  بیفزایید  آن  اول  به  3ـ حرفی 
ظلم می دهد ـ لغزان ـ از ییالقات 

دامنه البرز
۴ ـ فاتح اورست

۵ ـ عروسک ـ زاینده ـ خوشحال
صاحب  شعرای  از  ـ  سرپرست  ـ   6

معاصر ایران
٧ ـ سلسله کوهی است ـ چهره

۸ـ  من و توـ  مواجب و سهمـ  دشتی 
حاصلخیز در دامنۀ البرز

۹ ـ ارتباط ـ بر سر است ـ هم صنوبر 
است و هم از ابزار مورد لزوم بنایان

و  تآتر  قدیمی  هنرپیشگان  از  ـ   1۰
سینمای ایران ـ از موصوالت

11ـ تاوان ـ از شعرای نوپرداز و فقید 
کشور ما

ـ  پاک نکرده  پنبه  ـ  کردن  ذم  1۲ـ 
مقررات مدّون

13 ـ اشاره به دور ـ بیهوده ـ اطالع
1۴ ـ از میوه ها ـ اقیانوسی است ـ از 

شهرهای تاریخی افغانستان
1۵ ـ از رشته های آموزش دانشگاهی 

ـ ممارست ـ کوشش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ن  سا شرق شنا ز  ا 1ـ 
دانشمند  و  مشهور 

انگلیسی
پول  واحد  ـ  کمک  ۲ـ 

کشوری است
ـ  حرف  یک  تکرار  3ـ 
حرف  ـ  دنیا  تارک 

همراهی
از  ـ  است  کشوری  ۴ـ 

شهرهای کشور ما
شهری  ـ  جدید  ـ   ۵

زیارتی در ایران
ـ محکم  ـ خوشحال   6

چون آهن

اندازه گیری  واحد  ـ   ٧
سطح ـ عالمت جمع 
سنتی  وسایل   از  ـ 

کشاورزی
۸ـ  توصیهـ  کبک بی سر 
موسیقی  وسایل  از  ـ 

سنتی
۹ ـ جنگ افزاری است ـ 

قابل دیدن
ـ  ـ کمک بالعوض   1۰

نشان دادن
11 ـ از وسایل موسیقی 
ـ  بی صدا  و  ساکت  ـ 

تکرار یک حرف

در شهر رم پایتخت ایتالیا، میداني به 
نام شاعر پرآوازه ایران حکیم ابوالقاسم 

فردوسي نامگذاري شده است. 
میدان  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
سرسبز  مناطق  از  یکي  در  فردوسي 
هم  که  است  شده  واقع  رم  شهر 
گردشگاه اهالي این شهر و هم محل 

تردد گردشگران خارجي است. 
یکي از اهالي رم در حالیکه به نظاره 
ایران  حماسه سراي  شاعر  مجسمه 
ایستاده بود به خبرنگاران در رم گفت: 
شهرمان،  در  که  مي کنیم  افتخار  ما 
میداني به نام این شاعر بزرگ پارسي 

زبان، نامگذاري شده است. 
با  که  هم  ایراني  گردشگر  یک 
خانواده اش از بلژیک به ایتالیا سفرکرده 
بود اظهار داشت: ما نخستین دیدار خود 
را در پایتخت ایتالیا از میدان فردوسي 
رم و دیدار با مجسمه حکیم سخنور 

ایران آغاز کردیم. 
اما پیوندهاي فرهنگي بین دو ملت 
ایتالیا و ایران فقط به میدان فردوسي 
ختم نمي شود و در شهر رم مصادیق 
توجه  و  عالقه  از  هم  دیگري  عیني 
مي توان  را  کشورمان  به  ایتالیایي ها 

یافت. 
به طوري که خیاباني با نام تهران در 
یکي از بهترین و سرسبزترین محله هاي 
شهر رم در مجاورت اقامتگاه سفیر ایران 

در ایتالیا خودنمایي مي کند. 

در  فردوسي  داستان مجسمه 
ایتالیا

سانتیمتر   1۸۵ که مجسمه  این 
ساخته  سفید  مرمر  از  و  دارد  ارتفاع 
شده است، کار استاد صدیقي است که 
در ۲۰ ماه مه 1۹۵۸ به رم برده شد و 
طي مراسمي در یکي از میدان هاي رم 
نصب شد. شادروان علي اصغر حکمت 
سه شنبه  روز  خاطرات  در  شیرازي، 
13۲۹/3/3۰ خود که در رم به تحریر 
از  »بعد  می نویسد:  است،  درآورده 
کردیم.  مراجعت  منزل  به  ساعتی 

میدان های  از  یکی  در  راه  سر  در 
که  زیبایی  محّل  ویالبورگز،  کوچک 
به  است  موسوم  »فردوسی«  نام  به 
»پیاتزا فردوسی« قدری گردش کرده، 
اعتباری  ان شاءاهلّل  که  گرفتم  تصمیم 
برای سفارت ایران بفرستم تا مجسمه 

فردوسی را در آنجا نصب نمایند«.
می کند  دنبال  را  فکر  این  حکمت 
خود  بعد  ماه  چند  خاطرات  در  و 
می نویسد: »... با علی منصور راجع به 
نصب مجسمه فردوسی در رم  صحبت 
کردم. می گفت در نظر دارم مجسمه 
را در ایران بدهم درست کنند. گفتم 
در  و  است  بی فایده ای  و  پرخرج  کار 
شهر  این  شهیر  آرتیست های  برابر 
اسباب افتضاح و سرشکستگی خواهد 
بود، بهتر است در همین جا بدهید از 
روی مجسمه فردوسی درست کنند و 
در میدان فردوسی در ویالبورگز نصب 
کنند و ممکن است که از انجمن آثار 

ملی هم کمک شود....« 
سرگرم   133٧ مهرماه  در  حکمت 
افتتاح  بود که در هنگام  نطقی  تهیه 
مجسمه فردوسی در رم می باید ایراد 
می کرد ... و در روز هفدهم مهر 133٧ 
برابر با نهم اکتبر 1۹۵۸ در رم با آقای 
از  که  ابوالحسن صدیقی مجسمه ساز 
نصراهلّل  مهمان  بود،  او  قدیم  دوستان 

مجّسمه فردوسی در میدان فردوسي
 رم پایتخت  ایتالیا

فلسفی رایزن فرهنگی ایران در رم بود 
و در این باره می نویسد: »بعد از ناهار 
به آتلیه آقای صدیقی رفتیم، مجسمه 
فردوسی را که از مرمر سفید ساخته اند 
مشاهده  شود،  اهدا  رم  شهر  به  که 
کردیم، بسیار خوب و زیبا تهیه شده 

است....«
مجسمه ساز  آمبروزي  گوستینوس 
ایتالیایي با دیدن این مجسمه چنان 
دفتر  در  که  گرفت  قرار  تأثیر  تحت 
خالق  من  بداند،  دنیا  نوشت:  یادبود 
ثاني  آنژ  میکل  را  فردوسي  مجسمۀ 
دیگر  بار  آنژ  میکل  شناختم.  شرق 
شده است،  متولد  زمین  مشرق  در 
بورگزه  ویال  پارک  در  مجسمه  این 
)Villa borghese( در شهر رم ایتالیا 
طبیعي  پارک  بورگزه  ویال  دارد.  قرار 
شامل  که  است  رم  شهر  در  بزرگي 
موزه  از جمله  و  موزه ها  ساختمان ها، 
 galleria borghese  گالریا بورگزهـ
مي باشد. این پارک با مساحتي حدود 
دوریا  ویال  پارک  از  بعد  هکتار،   ۸۰
 )Villa doria pamphili( پامفیلي

بزرگترین پارک شهر رم است. 

پارک  این  نوزدهم  قرن  دراوایل 
بازسازي شد و سال 1۹۰3 میالدی هم 

به پارک عمومي تبدیل شد.
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مجّسمه خالق »شاهنامه« در رم

حتماً نام مالیر را شنیده اید، همان 
نامش  شنیدن  محض  به  که  شهری 
افراد می گویند »همان شهری که مهد 
انگور، شیره و باسلق است؟« و از پارک 
معروفش تعریف و تمجید می کنند...

شهر مالیر از لحاظ مساحت سی  و 
سومین شهر ایران است و 3۲۰ هزار 
نفر جمعیت را در خود جای داده و ۵۰ 
درصد آنها شهری و بقیه در بخش های 
و  »ازندریان«  و  »جوکار«  »سامن«، 

روستاهای تابعه زندگی می کنند.
پارک سیفیه در شمال شرقی شهر 
نقاط آن  بهترین  از  و در یکی  مالیر 
)به اصطالح باالی شهر( طبیعت بسیار 
زیبایی می بینیم که محصول مشترک 
بخش  در  است.  طبیعت  و  انسان 
که  هست  درخت هایی  پارک  اصلی 
قدمت آنها به 1۵۰ سال نیز می رسد 
و قدوقامت آنها آسمان آبی را شکافته 
و سایه بان بسیار زیبایی برای عابران 

ساخته اند.
در  را  خود  گستره  که  پارک  این 
دامن یک کوه به نام »کوه گرمه« ادامه 
داده، جوانان و خانواده های مشتاق به 
کوه پیمایی را با طبیعت آشنا می کند.

شهر آتش
زند  کریمخان  با  را  مالیر  عده ایی 
و  اقدامات  از  البته  می آورند.  یاد  به 
زیاد  مالیر  در  کریمخان  فعالیت های 
نوشته نشده است. وجود میدان زندیه 
آخرین یادگار به یاد مانده از اوست، اما 
حکایت تاریخ این شهر به زمان مادها 
و قبل از آن می رسد. چنانچه این شهر 
»میل آمیر« یا »محل آتش« نام برده 
می شود و در دوران کهن محلی برای 

مالیر، آرمیده در گهواره دو کوه

و  است  بوده  شهرها  سایر  با  ارتباط 
اینک دژ جوراب )گوراب( نوشیجان، 
مانیزان،  روستاهای  و  ازندریان  شهر 
اسکنان یادگار آن روزگاران هستند، 
البته بنای کنونی این شهر مقارن با 
حکومت فتحعلی شاه قاجار در سال 
11۸۸ هجری شمسی است که در آن 
زمان به »دولت آباد« و بعد از انقراض 
قاجاریه به مالیر تغییر نام یافت. مالیر 
طرفیخیارشور،  از  و  است  انگور  مهد 

شیره و باسلق آن نیز شهرت دارد.

آغازگران  از  باستان  ایرانیان   =
موسیقی و نوای خوش در جهان بودند.
= نخستین سازها از سنگ، چوب، 
نی، استخوان، پوست و روده چهارپایان 

ساخته می شد.
م  نا به  پهلوی  متن  =یک 
که  می دهد  نشان  »خسروقبادان« 
برنامه  در  هم  نوازندگی  و  موسیقی 
ساسانی  زمان  ایرانی  کودکان  درسی 

وجود داشته.
از  رامتین  و  نکیسا  باربد،   =

موسیقی دانان زمان ساسانی بوده اند.
= از سرود و نوای خوش برای درمان 
دردها و بیماری ها هم استفاده می کردند. 
مراسم »زار« در مناطق جنوبی ایران 

است. باستانی  سنت  این  بازمانده 
= در زمان بهرامـ  پادشاه ساسانی 
که ایرانیان به خاطر مردمداری و اخالق 
نیکش بسیار او را دوست داشتندـ  آن 
قدر مردم به موسیقی عالقه داشتند که 
تعداد موسیقی دانان ایرانی پاسخگوی 
نیاز کشور نبود و به همین علت گروه 
به  هندی  موسیقی دانان  از  بزرگی 
یا  لولی  نام  به  بعدها  ایران آمدند که 
لوری مشهور شدند. حافظ: فغان کاین 
آشوب  کار شهر  لولیان شوخ شیرین 
ترکان  که  دل  از  بردند صبر  چنان   /

خوان یغما را.
= بسیاری از دانشمندان، ادیبان 
و شاعران ایران قدیم با موسیقی هم 

آشنایی داشتند.
= ابوحفص سغدی، رودکی، حافظ 
و ... موسیقی دان هم بوده اند و بسیاری 
از اشعار خود را هماهنگ با دستگاه های 
همین  به  سروده اند؛  ایرانی  موسیقی 
گذشت  از  بعد  هنوز  که  است  دلیل 
چند قرن، هر خواننده ای که اشعار آنها 
را می خواند، انگار که آهنگ، تر و تازه 

و امروزی است.
= فارابی، هم موسیقی دان بوده و 
هم مخترع انواع ساز. مهم ترین اثر او در 
این زمینه، کتاب »موسیقی کبیر« است.

و  زریاب  ارموی،  صفی الدین   =
اسحق موصلی نیز از دیگر موسیقی دانان 

بزرگ ایران پس از اسالمند.

تاریخچه کوتاهی از »موسیقی« در ایران
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خواه  جهان  در  زنان  نهضت های 
گذاشت،  اثر  نیز  ایران  در  ناخواه 
نهایت خیلی دیر و با احتیاط. در زمان 
ناصرالدین شاه آمریکائیان بر آن شدند 
که در ایران مدرسه دخترانه بنا کنند 
ولی بزرگان ایران با آنان شرط کردند 
که اجازه تأسیس یک چنین مدرسه 
را به شرطی به آنان خواهند داد که 
حتی یک دختر مسلمان ایرانی در آن 

پذیرفته نشود!
باز نوشته اند که وقتی ناصرالدین شاه 
به سفر اروپا می رفت تصمیم گرفت 
یکی از زنان خود به نام انیس الدوله 
را همراه ببرد ولی وقتی آنان به قفقاز 
انیس الدوله  بردن  رسیدند و موضوع 
را مردم ایران فهمیدند این عمل به 
که  شد  تلقی  قباحت آمیز  اندازه ای 
در سراسر کشور بیم انقالب می رفت 
این  از  افتاد.  خطر  به  او  سلطنت  و 
برای  شد  مجبور  شاه  ناصرالدین  رو 
داخلی، همسر  فرونشستن هیجانات 

خود را از قفقاز به ایران باز گرداند.
تاریخ  در  حجاب  شدت  هیچگاه 
در  بخصوص  و  شهرها  در  ایران، 
پایتخت )زیرا روستاها و ایالت تقریباً 
قاجاریه  دوره  اندازه  به  بودند(  آزاد 
یعنی همان زمان که زنان کشورهای 
مترقی برای آزادی خود می کوشیدند 
هیچگاه  و  بود  نرسیده  خود  اوج  به 
نداشتن حجاب به اندازه این دوره که 
از زمان ناصرالدین شاه شروع می شود 
قبیح و غیرمذهبی!! شمرده نمی شد. 
علت این قباحت که با ترقیات جهانی 
و  آخوندها  که  بود  این  داشت  تضاد 
از  دم  که  را  هرکسی  آخوندنمایان 
رفع حجاب می زد، متهم به بابیگری 
می کردند و از آنجائی که بابی را نیز 
واجب القتل می دانستند حتی نهضت 

سلطنت  دوران  تا  نیز  حجاب  رفع 
نفوذ  از  نخست  که  فقید  رضاشاه 
آخوندها کاست، به تأخیر افتاد و اما 
علت این اتهام و عقب افتادن نهضت 
بانوان این است که در سلطنت همین 
ناصرالدین شاه، با قیافه یک زن شاعر 
و فاضل و آزادیخواه و حّریت طلبی 

مواجه می شویم که یکی از چهره های 
درخشان زنان جهان به شمار است. 
کردار و گفتار و نحوه کشته شدن و 
دعاوی او خواه ناخواه زن و مرد ایران 
را تحت تأثیر قرار داد و اولین فردی 
است که در برابر پیروان و هواداران 
خود چادر را به دور افکند و با فصاحت 
و کمال و بالغت و جمال خود دلها 
را به لرزه انداخت و انصاف باید داد 
شهامت  چنین  با  زنی  ایام  آن  در 
به  منحصر  و  یگانه  دانش  و  فضل  و 
خود او بوده است و ادعای بیهودگی 
حجاب و تساوی زن و مرد از سوی او 
فوق العاده است. به هر کیفیت، چون 
این زن ایرانی و محاسن او دارای هر 
نوع عقیده و مسلکی می خواهد باشد 

متعلق به ایران و زنان این سرزمین 
است، به مصداق الفضل بماشهدا عداء 
را  از کتاب مرحوم کسروی  قسمتی 
نام  به  است  نوشته  بهائیان  علیه  که 

»بهائیگری« نقل می نمایم.
چیزهائی  »از  می نویسد  کسروی 
که بهائیان به رخ جهانیان می کشند 
او  درگذشت  و  قره العین  داستان 
می باشد. در چنان زمانی که یکی از 
هزاران مردم ایران سواد نمی داشتند 
این زن، درس خوانده و یکی از دانایان 
به شمار می رفته است و چون به باب 
گرویده به یک بار دست از شوهر و 
به  سر  مردان  همراه  و  شسته  خانه 
نهاد و سرانجام در آن  بیابان  و  کوه 
راه کشته شد. می گوئیم راست است، 
قره العین یکی از زنان کم مانند جهان 
چه  و  او  خواندن  درس  چه  و  بوده 
شگفت آور  جستنش  بیرون  خانه  از 

می باشد.
خوانده  درس  بچگی  از  قره العین 

و  عموها  میان  در  همیشه  چون  و 
به  برادرانش  و  پدر  و  عموزادگان 
مباحثه ها می رفته از آنها بهره جسته... 
متشرع  و  شیخی  کشاکش  ز  ا و 
نیک آگاه گردید، سپس گویا همراه 
شوهرش حاجی مال محمد به عراق 
کاظم  به سخنان سید  و  رفته  عرب 

که  همان  است  این  گردیده،  آشنا 
پیدایش سید باب را شنیده با یک شور 
شگفت آوری به هواداری او برخاسته 
و از آنجا به بغداد و از بغداد به ایران 
آمده و در همه جا شوری بزرگ بپا 
گردانید. آنچه بیگمان است این است 
که قره العین باب را ندیده و از سخنان 
او نیز جز بسیار کمی نشینده بودی و 
این شیرزن از چیزی نهراسیده و در 
هر گوشه غوغاها بپا کردی...« بهرحال، 
مرحوم کسروی با دادن عنوان شیرزن 
به او اقداماتش را زاده تصورات مذهبی 
ولی  است  دانسته  غیره  و  فلسفی  و 
زن شگفت آور  این  زندگانی  از  آنچه 
قابل توجه است و یا آنچه از زندگانی 
او استنباط می شود این است که او 

بپا  باب  پیرامون  در  که  هیاهوئی  از 
ابراز  برای  و  کرد  استفاده  خاست 
معتقدات خود مبنی بر رفع قیود از 
زنان و رفع ستمگری میدان فعالیتی 
به دست آورد زیرا بیانات و رفتار او 
که  است  چیزی  آن  از  بیش  خیلی 
بابیان انتظار و یا توقع آن را داشته اند.
این  از  تلخی  به  نیز  روز  مورخین 
زن که هم کمال و هم جمال داشته 
است یاد نموده و با اعجاب از عملیات 
و اشعارش او را مورد عناد قرار داده اند 
به علت برداشتن حجاب و طرفداری از 
فردی که به علت ادعایش کشته شد و 
سراسر ایران هم با فتاوی مجتهدین و 
هم به علت آنکه طرفداران این مسلک 
علیه جهان ناصرالدین شاه سوءقصد 
کرده بودند یک پارچه علیه این گروه 
را  آنان  فجیعانه ترین وضع  با  و  قیام 
کشته و یا شمع آجین کردند و یا تکه 
تکه نمودند و این زن شاعر رشید و 
فاصل و نهضت طلب و مترقی را نیز 

و  انداختند  چاهی  در  و  کرده  خفه 
ایجاد گردید و  چنان رعبی در دلها 
افرادی  حتی  که  شد  آغاز  کشتاری 
دشمنان خود را به نام »بابی« نامیده 
جریان  این  با  می کشتند.  را  آنان  و 
طرف  از  چه  صدائی  کوچکترین 
مردان و چه زنان به نفع آزادی و رفع 

حجاب شنیده نشد زیرا هر که در این 
زمینه چیزی می گفت تکفیر شده و با 
استمداد از هیأت حاکمه و روحانیون 
با  او  بابیگری متهم می شد و کار  به 
از  می گردید.  مقایسه  قره العین  کار 
آقایانی که دم  و  بانوان  اکثر  رو  این 
از  زدند و طرفداری  زنان  از حمایت 
رفع حجاب نمودند تا قبل از 1٧ دی 
131۴ به نام بابی  یا بهائیگری متهم 
می شدند که یحیی دولت آبادی نیز از 
همان دسته است و بدین جهت کمتر 
کسی جرأت موافقت با نهضت زنان و 

رفع حجاب را می نمود. 

زنان و مشروطیت
که  مشروطیت  از کسب  بعد  البته 

آزادیخواهانه  عقاید  ابراز  اندازه ای  تا 
مشروع گردید، از عطف مردان و زنان 
حجاب  رفع  و  زنان  نهضت  طرفدار 
شد  کاسته  اندازه ای  تا  بابیگری  به 
قبیل  از  چندی  دخترانه  مدارس  و 
تربیت  ـ  صدریه  ـ  ناموس  مدرسه 
مدرسه  ـ  بنات  تربیت  ـ  نسوان 
از  یکی  همسر  را  آن  که  عصمتیه 
بزرگان و علمای مذهب به نام حاج 
تأسیس  یزدی  حسین  محمد  شیخ 
کرد و مدرسه دره المدارس به مدیریت 
بوجود  دره المعالی  بنام  فاضله  خانم 
آمد که باز هم کم و بیش چه مدیران 
و چه معلمین و چه شاگردان آن را 
نسبت  بابیگری  به  قشری  مردمان 
که  بود  این  منظورشان  و  می دادند 
آنان از پیروان قره العین می با شند. در 
این مدارس بالطبع جشنهائی هم برپا 
می شد که مسیر اجتماع زنان ایران را 
از مجلس روضه و تعزیه و عروسی و یا 
انداختن سفره تغییر داد و به اجتماع 

نطق  به  دادن  گوش  و  مدارس  در 
خانم مدیره ها و گفتاری غیر از گفتار 
نشریه هائی  کم  کم  کشانید.  سابق 
نیز به وجود آمد که نمونه آن »زبان 
زنان« است. این نشریه از قدیمی ترین 
پنجاه  در  که  می باشد  زنان  نشریات 
سال قبل در شهر متعصب اصفهان به 

مدیریت بانو صدیقه دولت آبادی ماهی 
گفت  باید  و  می یافت  انتشار  بار  دو 
این بانوی شریف سهم بسیار مهمی 
در بیداری بانوان ایران داشته است و 
چه با روزنامه و چه با خطابه و تشکیل 
انجمنها به این نهضت کمک های مؤثر 

انجام داده است.
در اینجا الزم است نکته را یادآوری 
که  دریابند  خوانندگان  تا  نمائیم 
حتی این اقدامات نیز از ترس عوام و 
دولتیان عوامفریب ممکن نبود فقط 
به تنهائی  ایرانی  بانوی  چند  وسیله 
بانوی  چند  وجود  بلکه  گردد  عملی 
خارجی و بخصوص زنان حریت طلب 
آمریکا عامل جرأت و پشتگرمی زنان 
مترقی تهران بوده است تا جائی که 

بانوی  دو  را  زنان  آزادی  جمعیت 
آمریکائی و چند بانوی ایرانی به وجود 
آوردند که در این جمعیت فقط باید 
برادرش شرکت  با  یا  و  با شوهر  زن 
می کرد. گویندگان مردی چون میرزا 
یحیی دولت آبادی، عارف، عشقی و 
ایرج با آثار خود خدمات شایانی در 

این راه نمودند.
مرحوم دولت آبادی که مقدم بر همه 
بود و زودتر تیر تهمت بابیگری به او 

اصابت کرد می گوید:

ای دختر دوره طالئی
بشتاب به جانب دبستان

در کسب کمال و علم و دانش
فرقی نبود ترا ز مردان

یاد  یا  و  بابیگری  حربۀ  دیگر  ولی 
قره العین از کار افتاد و از یادها رفت و 
گویندگانی چون عارف معمم و عشقی 
مّکال و ایرج فکلی در این راه به روشن 
نمودن اذهان کمکهای بسیار نمودند. 

مرحوم عارف در یکی از تصنیف های 
خود می گوید:

ای رجال ایران، زن مگر بشر نیست
هیچکس در این ُملک فکر خیر و 

شر نیست

رفع  برای  که  عشقی  مرحوم  یا  و 

حجاب فریاد می زد:
ورنه تا زن به کفن سر برده است
نیمـی از ملت ایـران مـرده ست

ولی بیش از همه اشعار ایرج میرزا به 
علت سادگیش در این مورد ورد زبانها 
گردید که بسیار بجا است قسمتهائی 

از آن در اینجا نقل گردد.
برون کن از سر نحست خرافات

بجنب از جا که فی التأخیر آفات
گرفتم من که این دنیا بهشت است

بهشتی حور در لفافه زشت است
بقربانت مگر سیری، پیازی

که در روبنده و چادر نمازی!!
تو مرآت جالل ذوالجاللی

چرا مانند شلغم در جوالی؟
به آن خوبی، در این چادر کریهی

بهر چیزی بجز انسان شبیهی
کجا فرمود پیغمبر به قرآن

که باید زن شود غول بیابان
کدام است آن حدیث و آن خبر کو

که باید زن کند خود را چو لولو
مگر نه در دهات و بین ایالت
همه رو باز باشند ای جمیالت
زنان در شهرها چادر نشینند

ولی چادرنشینان غیر اینند
در اقطار دگر زن یار مرد است

در این محنت سرا، سربار مرد است
تو با ُمشک و گلی همسنگ و همرنگ
در این چادر نمی گردد دلت تنگ؟!

خدایا تا به کی مردان بخوابند
زنان تا کی گرفتار حجابند

مگر زن در میان ما بشر نیست
مگر زن در تمیز خیر و شر نیست
زنان را عصمت و عفت ضرور است

نه چادر الزم و نه چاقچور است
***

از  تنقید  و  حجاب  به  راجع  باز  و 
آخوندهای قشری می گوید:

بر سر در کاروانسرائی
تصویر زنی ز گچ کشیدند

ارباب عمائم این خبر را
از مخبر صادقی شنیدند

گفتند که واشریعتا، خلق
روی زن بی حجاب دیدند
ایمان و امان بسرعت برق

می رفت که مومنین رسیدند
این آب آورد و آن یکی خاک

یک پیچه ز ِگل بر او بریدند
ناموس بباد رفته ای را

با یک دو سه مشت گل خریدند
چون شرع نبی از این خطر جست

رفتند و به خانه آرمیدند
اینست که پیش خالق و خلق

طالب علوم روسفیدند

با این علما هنوز مردم
از رونق ملک ناامیدند!

سرکار خانم فروغ ظفر که یکی از 
بانوان ارزنده و از پایه گذاران خدمات 
نقل  می باشند  ما  نسوان  اجتماعی 
به  بختیاری  از  وقتی  که  می کردند 

به  بنا  شدیم  ناگزیر  و  آمدیم  تهران 
پیچیده  چادر  در  تهرانیان  عادت 
شویم و روبند و پیچه بزنیم درست 
یا  و  گرفتار  قفسی  در  اینکه  مثل 
خروج  که  شده ایم  مقید  زندانی  در 
باز  و  بود.  توأم  هم  بدنامی  با  آن  از 
نقل می نمودند که در مسجدی خانم 
آقای افشار با چادری که رنگ روشنی 
داشت شرکت کرد و چنان غوغائی به 
پا شد که اگر پاسبان نرسیده بود و او 
را از در دیگر مسجد فراری نداده بودند 
او را کشته بودند و عجیب این است 
که خود خانمها هم به حفظ آن عالقه 
داشتند و اگر قدرت و رعب رضاشاه 
نبود امکان نداشت این رسم از شهرها 
و یا این اعادت از میان برداشته شود.

جنبش زنان ایران در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم

کجا فرمود پیغمبر به قرآن    که زن باید شود غول بیابان؟!
به مناسبت روز جهانی زن، بخشی از کتاب »زن و آزادی« را برای مطالعه شما برگزیده ایم.

این کتاب که در سال 1341 در تهران به چاپ رسید نوشتۀ شادروان دکتر هدایت اهلل حکیم الهی است. نویسندۀ 
کتابهایی چون »با من به ... بیائید«.حکیم الهی در این کتاب تاریخچه جنبش زبان را به منظور کسب آزادی و حقوق 
برابر، به اختصار آورده است که فصلی از آن به چگونگی تحّوالت زندگی زنان ایران از عصر ناصری تا عصر پهلوی 
اختصاص دارد.کتاب، زمانی انتشار یافت که زنان ایران از حق مشارکت در انتخابات برخوردار شدند و فصلی تازه 
در زندگی اجتماعی ایران گشوده شد.نویسندۀ کتاب سالها پیش در گذشته و زنده نمانده است تا ببیند چگونه 

عقربۀ زمان در ایران به عقب برگشت و زنجیر اسارت و حقارت از نو بر پای زنان بسته شد.

مدرسه ناموس جمعی از زنان کاشان پس از کشف حجاب

عارف قزوینی ایرج میرزامیرزاده عشقیقره العین
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درگیر نان باشید!
قیمت مواد خوراکی اساسی مانند نان و روغن و برنج در حالی بطور فزاینده 
روز به روز گرانتر می شود که مشکالت معیشتی مانند شمشیر دو َدم عمل 
می کند: از یکسو ممکن است مردم را چنان درگیر نیازمندی های اولیه روزانه 
کند که فرصت فکر کردن به مسائل سیاسی و اجتماعی را نداشته باشند اما 
روشن است که همین مشکالت اقتصادی و معیشتی آنان را وادار به اعتراضات 

سیاسی و اجتماعی می کند!

دیدار انریکه مورا و علی باقری  کنی در تهران

ر  تو سنا یش  ر جیم  =
جمهور یخواه آمریکا می گوید 
ن  ا ند و شهر ی  ستگیر د «
اروپایی در ایران همزمان با 
تهران،  به  مورا  انریکه  سفر 
میخ آخر به تابوت هر توافق 

بد با ایران است.«
=در محتوای اطالعیه ای که 
جمهوری  اطالعات  وزارت 
دلیل  مورد  در  اسالمی 
بازداشت دو شهروند اروپایی 
ادعا  بار  چند  کرده  صادر 
برای  آنها  که  است  شده 
»شبکه سازی و سازماندهی 
اعتراضات در ایران مٔاموریت 
داشتند« که از یکسو نشان 
اسالمی  جمهوری  می دهد 
تداوم  نگران  اندازه  چه  تا 
از سوی  و  است  اعتراضات 
ادعای  این  اساس  بر  دیگر 
ی  منیتی ها ا مضحک 
این  دستگیری  با  حکومت، 
اصال  می بایست  نفر«  »دو 

اعتراضی انجام نشود!
روزنامه  میان،  این  =در 
دولتی »ایران« در گزارشی با 
اشاره به سفر مورا به تهران 
یدن  با دولت  می نویسد 
برجام«  »احیای  به  نسبت 
نهایی  »از  و  بی رغبت شده 
کردن مذاکرات اکراه دارد« 
به  اروپایی ها  که  حالی  در 
به  و  دارند  نیاز  ایران  نفت 
دنبال آن هستند که هرچه 

سریع تر توافق شود.
خبرنگار  به  مورا  =انریکه 
پیام  »حامل  گفته  المانیتور 
مقامات  به  واشنگتن  ز  ا
نیستم  اسالمی  جمهوری 
ایرانی  مقامات  دعوت  به  و 
تا  کرده ام  سفر  تهران  به 

پیشنهاد آنها را بشنوم.«
نایب  عزیزی  براهیم  =ا
رئیس کمیسیون امنیت ملی 
با  اسالمی  شورای  مجلس 
اشاره به سفر مورا به تهران 
بر  گفت »جمهوری اسالمی 
خود  راهبردی  اصول  روی 
ایستاده است بنابراین رفت 
و آمدها موجب کوتاه آمدن 
ایران از مواضع اصولی خود 

نخواهد شد.«
جمهوری  ن  را مدا =زما
ی  ها مد پیا ز  ا می  سال ا
ویژه  به  خیابانی  اعتراضات 
خارجی  روابط  در  آن  تٔاثیر 
تهران با غربی ها به خصوص 
در مورد برجام کاماًل آگاهند.

سیاست  مسئول  معاون  مورا  انریکه 
خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه 11 ماه 
مه )۲1 اردیبهشت( برای دومین بار در 
یک سال گذشته به تهران سفر کرد و 
با مقامات جمهوری اسالمی از جمله 
وزیر خارجه  باقری  کنی معاون  علی 
مورد  در  و  دیدار  فقیه  والیت  رژیم 
»حل اختالفات  باقیمانده در مذاکرات« 

گفتگو کرد.
مقامات  با  مورا  گفتگوهای  جزئیات 
اما  نشده  منتشر  اسالمی  جمهوری 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا آن را »آخرین تیر ترکش« 

برای نجات برجام خوانده بود.
همزمان با سفر معاون سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی دو شهروند فرانسوی 
را بازداشت کرد. برخی منابع گزارش 
روابط  مسئول  کوهل  سیسیل  دادند 
بین الملل فدراسیون ملی کار آموزشی 
و   )FNEC FP-FO( فرهنگی  و 
همسرش که عضو همین فدراسیون 
است دو فردی هستند که دستگاه های 
را  آنها  اسالمی  جمهوری  امنیتی 

بازداشت کرده اند.
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در 

اطالعیه ای ادعا کرد این دو نفر »مٔامور 
ایجاد شورش«  متخصص  و  حرفه ای 
طرحی  اجرای  هدف  »با  که  بودند 
ترکیبی از روش های نوین نرم و سخت 

به ایران اعزام شدند.«
برخی منابع می گویند یکی از مسائلی 
که در این سفر مورا با مقامات جمهوری 
بازداشت   ، کرده مطرح  اسالمی 
شهروندان خارجی در ایران و همچنین 
اعالم خبر اجرای حکم دکتر احمدرضا 
ایرانی-  پژوهشگر  و  پزشک  جاللی 
سوئدی است. کاظم غریب آبادی معاون 
قضائیه جمهوری  قوه  بین الملل  امور 
که  »اطالعاتی  کرده  ادعا  اسالمی 
احمدرضا جاللی به موساد داد باعث 

ترور دو دانشمند هسته ای شد.«
پیشتر روزنامه »وال استریت ژورنال« 
به نقل از دیپلمات های غربی گزارش 
داده بود مورا در سفر به تهران پیشنهاد 
خواهد داد تا برای دستیابی به توافق 
بن بست  از  مذاکرات  خروج  و  اتمی 
جمهوری اسالمی »فعاًل« از خواست 
خود برای خروج سپاه پاسداران انقالب 
آمریکا  تروریستی  لیست  از  اسالمی 

صرف  نظر کند.
جیم ریش سناتور جمهور یخواه آمریکا 
می گوید »دستگیری شهروندان اروپایی 
در ایران همزمان با سفر انریکه مورا به 
تهران، میخ آخر به تابوت هر توافق بد 
با ایران است.« او تٔاکید کرد: »با توجه 
جمهوری  تجاوزگری های  ادامه  به 
بپذیرد  باید  اروپا  اتحادیه  اسالمی، 
که ]رژیم[ ایران طرف قابل اعتمادی 

نیست.«
با  همزمان  که  دیگر  مهم  رویداد 
همچنان  تهران  به  مورا  انریکه  سفر 
به  تازه  اعتراضات  است،  جریان  در 
علیه  صنفی  اعتراضات  و  گرانی ها 
ماه های  در  است.  موجود  شرایط 
مجلس  نمایندگان  از  شماری  اخیر 
شورای اسالمی و تحلیلگران اقتصادی 
خاطر  به  اعتراضات  شروع  به  نسبت 
ویژه  به  حکومت  از  مردم  نارضایتی 
مسائل اقتصادی هشدار داده اند. اتفاقاً 
وزارت  که  اطالعیه ای  محتوای  در 
مورد  در  اسالمی  جمهوری  اطالعات 
اروپایی  شهروند  دو  بازداشت  دلیل 
صادر کرده چند بار ادعا شده است که 
آنها برای »شبکه سازی و سازماندهی 
اعتراضات در ایران مٔاموریت داشتند« 
که از یکسو نشان می دهد جمهوری 
تداوم  نگران  اندازه  چه  تا  اسالمی 
بر  دیگر  سوی  از  و  است  اعتراضات 
اساس این ادعای مضحک امنیتی های 
حکومت، با دستگیری این »دو نفر« 
می بایست اصال اعتراضی انجام نشود!

اینهمه در حالیست که دولت ابراهیم 
بود  ر  قرا مرگ«  »قاضی  رئیسی 
»حامی مستضعفان« باشد اما گرانی ها 
اقشار  ویژه  به  مردم  کمر  سرسام آور 
کم درآمد را شکسته است. جمهوری 
اسالمی در وضعیتی گیر افتاده است 
یک  تحریم ها  ادامه  چشم انداز  که 
بحران امنیتی داخلی برای آن به شمار 
»تاب آوری  مقامات  آنچه  و  می آورد 
قیمت  افزایش  با  می نامند  مردم« 
در  خوراکی  مواد  و  اساسی  کاالهای 

ایران به شدت شکننده شده است.

به درخواست  تهران  به  مورا  سفر 
مقامات تهران بود

داد  گزارش  المانیتور  خبری  پایگاه 
همزمان با سفر مورا به تهران برایان 
مک کئون معاون وزیر  خارجه  آمریکا 
به دوحه رفته است. مورا پیش از سفر 
به تهران ابتدا به دوحه رفت. مشخص 
نیست آیا ایندو با هم دیدار داشته اند 
یا نه اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 

امیر قطر در روزهای آینده قرار است 
به تهران سفر کند.

انریکه مورا در هواپیما وقتی از دوحه 
المانیتور  به خبرنگار  بود  عازم تهران 
به  واشنگتن  از  پیام  »حامل  گفته 
مقامات جمهوری اسالمی نیست و از 
سوی مقامات ایرانی دعوت شده  تا به 
آنچه آنها پیشنهاد می دهند و اینکه آیا 
ممکن است چیزی برای ارائه داشته 

باشند گوش کند.«
سپاه  خروج  موضوع  درباره  مورا 
فهرست  از  اسالمی  انقالب  پاسداران 
لغو  و  آمریکا  تروریستی  سازمان های 
تحریم های آمریکا تاکید کرد: »مقامات 
آمریکایی به صراحت گفته اند که فعاًل 

قصد این کار را ندارند.«
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
تهران گفت  به  به سفر مورا  اشاره  با 
اصول  روی  بر  اسالمی  »جمهوری 
راهبردی خود ایستاده است بنابراین 
رفت و آمدها موجب کوتاه آمدن ایران 

از مواضع اصولی خود نخواهد شد.«

اکراه آمریکا از توافق
روزنامه دولتی »ایران« در گزارشی با 
اشاره به سفر مورا به تهران می نویسد 
دولت بایدن نسبت به »احیای برجام« 
روزنامه که  این  بی رغبت شده است. 
حامی سیاست های دولت رئیسی است 
تحلیل کرده که »دولت آمریکا از نهایی 
کردن مذاکرات اکراه دارد« در حالی 
که اروپایی ها به نفت ایران نیاز دارند و 
به دنبال آن هستند که هرچه سریع تر 

توافق شود.
روزنامه ایران می نویسد »برخالف اروپا 
که نگران افزایش قیمت نفت است و 
برجام  به  آمریکا  بازگشت  نتیجه  در 
انتظار  در  ایران  نفت  بیشتر  ورود  و  
در  اساسی  کاالی  این  قیمت  کاهش 
این  در  عجله ای  آمریکا  است،  غرب 
این  تداوم  با  احتماالً  و  نداشته  مورد 
وضعیت از وارد آوردن ضربه به اروپا 
و  چین استقبال می نماید… زیرا خود 
یکی از تولیدکنندگان عمده نفت است 
و افزایش قیمت نفت فرصتی در اختیار 
این کشور می گذارد تا بتواند استخراج 
افزایش دهد و  نفت پرهزینه خود را 
از این منظر رونقی اقتصادی نیز برای 

خود ایجاد نماید.«
سپاه  به  وابسته  »جوان«  روزنامه 
را  آمریکا  گزارشی  در  نیز  پاسداران 
زیاده خواهی  برای  چانه زنی  به  متهم 
»کارشکنی های  می نویسد  و  کرده 
آمریکا در روند مذاکرات احیای برجام 
باعث شده حتی حوصله اروپایی ها که 
مانع تراشی  بازی  سر  یک  خودشان 

بوده اند هم سر برود.«
مقامات قطر و عمان برای میانجیگیری 
بین مقامات جمهوری اسالمی و غرب 
آغاز کردند. این در حالیست که اساساً 
نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی 
وین میانجیگری و هماهنگ کننده بین 
تهران  و واشنگتن بود اما پس از یک 
سال مذاکره در دولت ابراهیم رئیسی 
دولت  در  مذاکره  دو سال  از  بیش  و 
حسن روحانی امیدها به احیای برجام 

کمتر شده است.
ز  ا اسالمی  جمهوری  ران  زمامدا
پیامدهای اعتراضات خیابانی به ویژه 
با  تهران  خارجی  روابط  در  آن  تٔاثیر 
برجام  مورد  در  خصوص  به  غربی ها 
 13۹٧ دی ماه  اوایل  آگاهند.  کاماًل 
حسن روحانی در سخنانی در مجلس 
شورای اسالمی گفت اعتراضات مردم 
در دی ماه سال ۹6 موجب شد آمریکا 
دچار »برداشت غلط و تصور ناروا« از 
جمهوری اسالمی شود و از برجام خارج 

»اعتراضات مردمی« معامله غرب با جمهوری اسالمی را دشوارتر می کند؛ 
روزنامه دولتی »ایران«: آمریکا از نهایی کردن توافق اتمی اکراه دارد

شد. در دو مقطع دیگر دیگر همزمان 
با چانه زنی های تیم عراقچی در وین با 
غربی ها اعتراضات »تیر و مرداد ۹٧« 
و »آبان ۹۸« که ریشه در نارضایتی از 
حکومت به ویژه در بُعد اقتصادی داشت 

مذاکرات را مختل کرد.
آشنا  حسام الدین  ارتباط  همین  در 
مشاور امنیتی رسانه ای دولت روحانی 
گفت »روحانی پس از اعتراضات دی ماه 
۹6 که دلیل آن اعتراض به وضعیت 
معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی ماه 

۹6 نبود و نگران کلیت نظام شد.«
در این میان وقتی نفتالی بنت نخست 
که  می گوید  آشکار  اسرائیل  وزیر 
کشورش برای جلوگیری از برنامه های 
اتمی و تهدیدات موشکی و منطقه ای 
جمهوری اسالمی روی نارضایتی مردم 
و اعتراضات آنها علیه رژیم ایران حساب 
باز کرده، مقامات تهران بیش از پیش 
نگران  می شوند. به ویژه آنکه بخشی 
با  اتمی  توافق  برای  کلیدی  موانع  از 
غرب، سختگیری های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در قبال فعالیت های اتمی 
مقامات  که  است  اسالمی  جمهوری 
تهران آن را از چشم اسرائیل و اسناد 
و مدارکی که در اختیار این نهاد قرار 

داده است می بینند.

=محمد مرندی پسر پزشک 
مخصوص علی خامنه ای در 
دولتی  روزنامه  با  مصاحبه 
جمهوری  گفته  یران«  »ا
اسالمی قبول کرد واشنگتن 
دولت های  تصمیم  مورد  در 
اما  ندهد،  تضمین  بعدی 
تضمین  ارائه  حتا  آمریکا 
فقط برای دوره  بایدن را هم 

نپذیرفته است.
=»در داخل آمریکا اختالفات 
قابل مالحظه ای بر سر شیوه 
به  آمریکایی  تیم  مذاکره 
کار  ادامه  در  که  آمد  وجود 
را برای دولت آمریکا سخت 
باعث شد  نهایت  در  و  کرد 
را  الزم  اراده  بایدن  دولت 
از  توافق  به  بازگشت  برای 

خود نشان ندهد«.
=»اگر آمریکا تضمین ندهد 
و برای سرمایه گذاران خارجی 
ایران  بازار  به  ورود  جهت 
تضمین وجود نداشته باشد 
هیچ کمپانی و شرکتی جرأت 

نمی کند وارد ایران شود«.
جمهوری  اصلی  شروط  از  یکی 
با  اتمی  توافق  برای  ایران  اسالمی 
»تضمین«  آمریکا  که  بود  این  غرب 
نمی شود.  برجام خارج  از  دیگر  بدهد 
اما مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری 
اینکه  وجود  با  حتا  می گوید  اسالمی 
مورد  در  واشنگتن  کرد  قبول  »ایران 
تضمین  بعدی  دولت های  تصمیم 
ندهد، اما آمریکا حتا ارائه تضمین فقط 
برای دوره  بایدن را هم نپذیرفته است.«

محمد مرندی پسر پزشک مخصوص 
مذاکره کننده  تیم  مشاور  و  خامنه ای 
جمهوری اسالمی در وین در مصاحبه 
 ۲۲ که  »ایران«  دولتی  روزنامه  با 
تیم  می گوید  شد  منتشر  اردیبهشت 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی موفق 
شد خواسته های خود را پیگیری کند 
و تحقق ببخشد اما همین مسئله سبب 
هیأت  در  دودستگی  و  اختالف  بروز 
برخی  و  شد  آمریکایی  مذاکره کننده 
از اعضای هیأت آمریکایی از این تیم 

جدا شدند.
»اروپایی ها  که  کرد  تٔاکید  مرندی 
فشارهای  و  موجود  شرایط  دلیل  به 
شدیدی که در نتیجه جنگ اوکراین و 
افزایش قیمت نفت از سر می گذرانند، 
بیش از گذشته به دنبال حل موضوع 
برجام هستند« اما »در داخل آمریکا 
اختالفات قابل مالحظه ای بر سر شیوه 
آمد  وجود  به  آمریکایی  تیم  مذاکره 

که در ادامه کار را برای دولت آمریکا 
سخت کرد و در نهایت باعث شد دولت 
به  بازگشت  برای  را  الزم  اراده  بایدن 

توافق از خود نشان ندهد.«
اتمی  مذاکره کننده  تیم  مشاور 
این  از  بخشی  در  اسالمی  جمهوری 
آمریکا  کنگره  مخالفت  به  مصاحبه 
اشاره کرد که با روند مذاکرات سبب 
»عقب نشینی زیادی دولت آمریکا« شد.
اگر  االن  »همین  می افزاید  مرندی 
آمریکا موافقت کند که سپاه را بطور 
کل از لیست تروریستی خارج می کند، 
و  نمی کند  تغییر  جاری  وضعیت 
نمی توان از تحقق توافق برای احیای 
چند  هنوز  زیرا  گفت؛  سخن  برجام 
مسئله باقی مانده که اصلی ترین آنها 
به موضوع تضمین دولت آمریکا درباره 

تعهدات احتمالی اش باز می گردد.«
تضمین  آمریکا  »اگر  داد  ادامه  او 
خارجی  سرمایه گذاران  برای  و  ندهد 
جهت ورود به بازار ایران تضمین وجود 
نداشته باشد هیچ کمپانی و شرکتی 
و  شود  ایران  وارد  نمی کند  جرأت 
طبیعتاً این مسئله بطور فاحشی منافع 
اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. از این  رو تا زمانی که تضمینی 
برای اجرای تعهدات دولت آمریکا وجود 
نداشته باشد امکان توافق وجود ندارد.«
خامنه ای  مخصوص  پزشک  پسر 
که  کرد  قبول  »ایران  می کند  تٔاکید 
اگر بایدن نمی تواند نسبت به رویکرد 
تضمین  برجام  درباره  بعدی  دولت 
تعهدات  به  نسبت  دست کم  دهد، 
اجرای  به  کار  پایان  تا  دولت خودش 
توافق  چهارچوب  در  تعهداتش 
احتمالی تضمین دهد اما دولت امریکا 
این را هم نپذیرفته است…. وقتی او 
حاضر نیست حتی مسئولیت اتفاقات 
بپذیرد،  را  خودش  دوره  در  احتمالی 
ایران چرا باید خود را به چنین توافق 

متزلزلی متعهد کند؟«
می دهد  نشان  مرندی  اظهارات 
اسالمی  جمهوری  در  آنچه  برخالف 
کننده  مذاکره  تیم  که  می شود  ادعا 
شده  حاضر  مذاکرات  در  اقتدار«  »با 

و برای معامله با آمریکا حتا حاضر به 
عقب نشینی از درخواست تضمین برای 
عدم خروج آمریکا از برجام شده، اصال 
هم اینطور نیست و دولت بایدن برای 
هیچ  هم  خودش  دولت  توسط  اجرا 

تضمینی نمی دهد!
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
دولت سیزدهم جمهوری اسالمی در 
مذاکرات  هشتم  و  هفتم  دور  جریان 
برای  تهران  شرط  کرد  اعالم  بارها 
توافق »ارائه تضمین« از سوی آمریکا 
است. اواخر فروردین 1۴۰1 نیز ۲۵۰ 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
مذاکرات  »در  کردند  اعالم  بیانیه ای 
جدید آمریکا باید تضمین قانونی دهد 
حاال  نمی شود.«  خارج  برجام  از  که 
معلوم شد همین دولت کنونی آمریکا 
هم حاضر نیست برای اجرای این توافق 
اینکه  به  برسد  چه  بدهد  »تضمین« 
برای  بخواهد  آمریکا  قوانین  برخالف 

دولت های بعدی هم تصمیم بگیرد!
قابل توجه اینکه امیرعبداللهیان که 
عنوان  به  را  او  »والیتمدار«  جریان 
قاسم  »حاج  و  مقاومت«  »دیپلمات 
دیپلماسی« معرفی می کردند، قرار بود 
از موضع قدرت و عّزت تحریم ها را لغو 
کند اما اکنون عقب نشینی جمهوری 
اسالمی به جایی رسیده که حتا حاضر 
دولت  از  گرفتن  تضمین  بدون  است 
بایدن برای خروج مجدد آمریکا معامله 
کند اما واشنگتن زیربار آن و همچنین 
هم  کنونی  دولت  سوی  از  تضمین 

نمی رود.
بایدن  مذاکرات دولت  آغاز  از  پیش 
و تیم مذاکره کننده »دولت انقالبی«، 
حسین امیرعبداللهیان ادعا کرده بود 
نیست؛  خوردن  قهوه  فقط  مذاکره 
برگردیم  تا  بدهید  دالر  1۰میلیارد 
جمهوری  برای  وضعیت  اکنون  اما 
حتا  که  شده  دشوار  چنان  اسالمی 
اصلی ترین  از  عقب نشینی  وجود  با 
به  جمله  از  بایدن  نیز  خواسته هایش 
همچنین  و  داخلی  فشارهای  دلیل 
متحدان منطقه ای در خاورمیانه هنوز 
حاضر به معامله با رژیم ایران نشده است.

مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی:
 جو بایدن حتا حاضر نشد برای اجرای برجام در دولت 

خودش هم تضمین بدهد!

تظاهرات مخالفان مذاکره با آمریکا در تهران در دوران دونالد ترامپ برجام را به 
آتش می کشیدند

© کیهان لندن/ کارتون های بهنام محمدی
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کشوری  تنها  =آلمان 
عادی   دنبال  به  که  نیست 
کردن روابط جمهوری اسالمی 
و اسرائیل است. روسیه نیز 
رسماً برای روابط میان تهران 
و تل آویو اعالم آمادگی کرد.

اروپایی ها  =پیشنهاد 
عادی  مورد  در  روسیه  و 
ی  ر جمهو بط  ا و ر ن  د کر
اسالمی و اسرائیل چنان به 
موضوعی جّدی در باالترین 
رده های نظام تبدیل شد که 
قاضی زاده  سیدامیرحسین 
نماینده چهار دوره  هاشمی 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
معاون کنونی ابراهیم رئیسی 
و رئیس »بنیاد شهید« گفت 
»حکومت رضا پهلوی بهتر از 
به رسمیت شناختن اسرائیل 

است!«
که  است  این  =واقعیت 
اساس  بر  پاسداران  سپاه 
اساسنامه برای اجرای هدف 
سازمانی خود یعنی »نگهبانی 
از انقالب اسالمی« مٔاموریت 
دارد با عوامل و جریان هایی 
نظام  براندازی  در صدد  که 
جمهوری اسالمی و یا اقدام 
علیه انقالب اسالمی در ایران  
باشند مبارزه کند. این »ماده«  
به سپاه پاسداران این مجوز 
یک  همواره  که  می دهد  را 
تهدید ماندگار برای اسرائیل 
و آمریکا و متحدان و شرکای 

آنها در منطقه باشد.
پیشنهادی  بسته   =در 
 13۹7 سال  اروپایی ها  که 
برای توافق به مقامات تهران 
پیشنهاد دادند برای جمهوری 
در  ویژه  جایگاهی  اسالمی 
آنها  و  بود  گرفته شده  نظر 
حق انتخاب داشتند که با به 
اسرائیل  شناختن  رسمیت 
اما  دهند  تغییر  را  وضعیت 
حاال این بسته آنقدر محدود 
بخش  ماندن  باقی   که  شده 
سپاه  تحریم های  از  بزرگی 
جزئی از آن است و جمهوری 
اسالمی انتخاب زیادی ندارد.
حامد محمدی- اروپایی ها به دنبال 
»یک راه میانه« برای دستیابی به توافق 
با جمهوری اسالمی ایران  تالش می کنند 
که به گفته جوزپ بورل مسئول سیاست 
تیر  »آخرین  اروپا  اتحادیه  خارجی 
ترکش« برای یک معامله احتمالی است.

بورل در حال بررسی سناریویی است 
سپاه  تروریستی  عنوان  آن  طبق  که 
برداشته  اسالمی  انقالب  پاسداران 
بخش های  سایر  تحریم  اما  می شود، 
باقی می ماند.  آن  امنیتی  و  اقتصادی 
اخیر  هفته های  در  گزینه  این  مشابه 
بارها از سوی مقامات و دیپلمات های 
غربی مطرح شده و مورد حمایت برخی 
گروه های البیگر جمهوری اسالمی در 

غرب نیز قرار گرفته است.
اسفند  )اواسط   ۲۰۲۲ مارس  ماه  از 
متوقف  وین  مذاکرات  که   )1۴۰۰
شد اندیشکده ها و سازمان هایی نظیر 
»نایاک«، »شورای آتالنتیک« یا »گروه 
بین المللی بحران« که برای جوش دادن 
معامله آمریکا با مالیان لحظه شماری 
سناریوی  مشابه  گزینه های  می کنند 
از  سپاه  »خارج شدن  جمله  از  بورل 
فهرست سازمان های تروریستی آمریکا 
و باقی  ماندن سپاه قدس در فهرست 
سیاه« را پیشنهاد دادند آنهم در حالی 
و  خارجی  بازوی  قدس«  »سپاه  که 
انقالب  پاسداران  سپاه  زیرمجموعه ی 
اسالمی است و توسط آن تأمین  مالی 

و تغذیه تسلیحاتی می شود.
هرچند  سناریوها  این  اینهمه،  با 
و  اسالمی  قبول جمهوری  مورد  فعاًل 
فرماندهان  و  خامنه ای  علی  رهبرش 
سپاه پاسداران قرار نگرفته اما به نظر 
وسوسه کننده  کم  آنان  برای  می رسد 
نبوده چنانکه حتا حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی که بین 
حامیان نظام به »حاج قاسم دیپلماسی« 
دارد،  شهرت  مقاومت«  »دیپلمات  و 
»ایثار«  و  »ازخودگذشتگی«  موضوع 
سپاه را مطرح کرد و مدعی شد تعدادی 
از فرماندهان سپاه به او گفته اند برای 

جزو  سپاه  موضوع  اتمی«  »توافق 
اولویت ها نیست!

امیرعبداللهیان نگفت کدام فرماندهان 
سپاه پاسداران به او چنین چراغ سبزی 
نشان داده اند اما مدت هاست در باالترین 
و  امنیتی  و  نظامی  نهاد  این  رده های 
عقیدتی بر سر معامله با غرب اختالفات 
مثال  عنوان  به  دارد.  وجود  اساسی 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی معتقد است نظام هر طوری 
هست باید توافق کند و به صراحت نیز 
می گوید »دیگر این مسئله مطرح نیست 
که در مذاکرات بمانیم یا نمانیم، ما باید 
در مذاکرات بمانیم و آن را تا رسیدن 
به انتفاع اقتصادی پیش ببریم.« به این 
ترتیب بعید نیست گروهی از فرماندهان 
سپاه پاسداران که متوجه وضعیت وخیم 
نظام در صورت ادامه تحریم ها هستند 
که  هم  مقطعی  صورت  به  دست کم 
شده مصلحت نظام را سازش با غرب 
ببینند. اما اینکه تا چه اندازه زورشان 
به جریان مخالف معامله با آمریکا برسد 

معلوم نیست!

آمریکا  خروج  سالگرد  چهارمین 
از برجام

دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا چهار سال پیش درست در 16 
اردیبهشت سال 13۹٧ )هشتم ماه مه 
۲۰1۸( بطور رسمی آمریکا را از برجام 
خارج کرد. یک روز بعد حسن روحانی 
رئیس دولت پیشین جمهوری اسالمی 
در یک کنفرانس خبری باد به غبغب 
انداخت و گفت »یک موجود مزاحم از 
برجام خارج شد.« او در این کنفرانس 
تٔاکید کرد »تنها رژیمی که از مواضع 
نامشروع  رژیم  کرد  حمایت  ترامپ 
صهیونیستی بود«. وی همچنین مدعی 
برجام  هم  آمریکا  »بدون حضور  شد 
پایدار خواهد بود.« حال آنکه سال ها 
مذاکرات اتمی جمهوری اسالمی با غرب 
بدون حضور آمریکا به جایی نرسید و 
برجام تنها زمانی به دست آمد که آمریکا 
در مذاکرات شرکت کرد! به این ترتیب، 
توافقی که بدون آمریکا به دست نیامد، 
امکان نداشت که با بیرون رفتن آمریکا 
پابرجا بماند.ترامپ، معتقد بود »رژیم 
ایران روح برجام را نقض می کند.« اشاره 
او به تهدیدات موشکی سپاه و حمله به 
مواضع آمریکا در منطقه توسط »سپاه 
قدس« شاخه برون مرزی سپاه پاسداران 
و تقویت شبه نظامیان منطقه با هدف 
اقدام به عملیات تروریستی و حمالت 

نظامی بود.
ظریف  محمدجواد  تحریم ها،  آغاز  با 
زنده  برای  رژیم  پیشین  خارجه  وزیر 
ادعا می کرد »در  نگه داشتن »امید« 
اما  داریم«  دکترا  تحریم ها  زدن  دور 
همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی 
اعتراف کرد »آمریکا در تحریم هوشمند 

به بلوغ شیطانی رسیده است.«

ی  سر ا سر ت  ضا ا عتر ا ز  غا آ
ضدحکومتی

در  روحانی   13۹٧ دی ماه  اوایل 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سخنانی 
گفت اعتراضات مردم در دی ماه سال 
۹6 موجب شد آمریکا دچار »برداشت 
غلط و تصور ناروا« از جمهوری اسالمی 
شود و از برجام خارج شد. مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی فشارهای واشنگتن را 
ناشی از تحریک ترامپ توسط اسرائیل 
و عربستان سعودی می دیدند. اما ریشه 
اعتراضات سراسری که فصل جدیدی 
از آن در پاییز 13۹6  یعنی فقط چند 
ماه پس از روی کار آمدن دومین دولت 
روحانی آغاز شد و در دی ۹6 به اوج 
خود رسید و در تابستان ۹٧ نیز ادامه 
پیدا کرد، نارضایتی از حکومت به ویژه 

در بُعد اقتصادی بود که تحریم ها آن را 
تشدید کرده است.

آشنا  حسام الدین  ارتباط  همین  در 
مشاور امنیتی رسانه ای دولت روحانی 
گفت »روحانی پس از اعتراضات دی ماه 
۹6 که دلیل آن اعتراض به وضعیت 
معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی ماه 

۹6 نبود و نگران کلیت نظام شد.«
حداکثری«  فشار  »کارزار  پیامدهای 
و  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
علی  رژیم،  علیه  سنگین  تحریم های 
با  »مذاکره  می گفت  که  را  خامنه ای 
آن  بر  زود  خیلی  است«  سّم  آمریکا 
داشت تا اجازه مذاکره با آمریکا را  با 
هرچند  کند.  صادر  اروپا  واسطه گری 
اروپایی ها با سیاست های دولت ترامپ 
تقریباً در همه عرصه ها مخالف بودند 
تهدیدات  با  مقابله  لزوم  مورد  در  اما 
موشکی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
تقریباً همگی یک حرف و هدف را دنبال 
می کردند. اتفاقاً اروپا در مقایسه با آمریکا 
یک مسئله را نیز همواره آشکارتر به 
جمهوری اسالمی گوشزد می کرده و آن 
توقف تهدیدات علیه اسرائیل و همچنین 
به  اسرائیل«  شناختن  رسمیت  »به 
عنوان پیش شرط مذاکره برای برداشتن 

تحریم ها بود.

 کارتی که دیگر روی میز نیست
روحانی اواسط تیرماه 13۹٧ به سوئیس 
روزنه ای  شاید  تا  کرد  سفر  اتریش  و 
برای ادامه مذاکره با اروپایی  ها درباره 
تحریم ها  با  مقابله  و  برجام  سرنوشت 
پیدا کند. آلن برسه رئیس جمهوری 
کورتز  سباستیان  و  سوئیس  پیشین 
صدراعظم پیشین اتریش در نشست های 
جداگانه در مورد لزوم توقف فعالیت های 
خرابکارانه سپاه پاسداران در منطقه و 
همچنین ضرورت به رسمیت شناختن 
کردند.  صحبت  روحانی  با  اسرائیل 
پاسخ حسن روحانی اما با لحنی شدید  
این بود که »برخی کشورهای اروپایی 
بدهکاری تاریخی به یهودی ها دارند که 
به ما ربط ندارد!« این مواضع روحانی 
مورد استقبال قاسم سلیمانی فرمانده 
پیشین سپاه قدس که یک سال بعد 
در حمله پهپادی آمریکا کشته شد قرار 
گرفت. در نهایت روحانی پس از بازگشت 
اروپایی ها  »بسته  گفت  سفر  این  از 

مٔایوس کننده بود.«
و  نشدند  مٔایوس  اما  اروپایی  رهبران 
همچنان در تالش بودند تا جمهوری 
تهدیدات  توقف  به  راضی  را  اسالمی 
ویژه  به  علیه  منطقه ای  و  موشکی 
کنند.  سعودی  عربستان  و  اسرائیل 
مسئله  اسرائیل باز هم در جریان سفر 
هایکو ماس وزیر خارجه پیشین آلمان 
به تهران در اواسط خرداد 13۹۸ مطرح 
شد. آلمان که از متحدان استراتژیک 
اسرائیل است و همزمان روابط خوبی 
با جمهوری اسالمی دارد تالش زیادی 
کرد که میان طرفین میانجیگری کند. 
چنانکه قباًل به صورت غیررسمی در 
تبادل اسیران میان اسرائیل و حزب اهلل 
و جمهوری اسالمی میانجیگری کرده 
بود. البته آلمان تنها کشوری نیست که 
به دنبال عادی  کردن روابط جمهوری 
اسالمی و اسرائیل است. روسیه نیز رسماً 
برای روابط میان تهران و تل آویو اعالم 

آمادگی کرد.
در همان دوران روزنامه »جوان« نزدیک 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی اصرار 
رسمیت  »به  بر ضرورت  ماس  هایکو 
»فعالیت های  و  اسرائیل«  شناختن 
مواضع  از  ناشی  را  ایران«  منطقه ای 
مشترک آنها با آمریکا برای گره زدن 
مذاکرات اتمی به مذاکرات موشکی و 
»کیهان«  روزنامه  دانست.  منطقه ای 
که  نوشت  نیز طلبکارانه  تهران  چاپ 

»به رسمیت شناختن اسرائیل« گزینه میان بُر و غیرواقع بینانه  
اروپا برای معامله ای که جمهوری اسالمی نمی تواند بپذیرد!

آلمان بجای عذرخواهی در امور ایران 
فضولی کرد!

اروپایی ها و روسیه در مورد  پیشنهاد 
عادی کردن روابط جمهوری اسالمی 
جّدی  موضوعی  به  چنان  اسرائیل  و 
در باالترین رده های نظام تبدیل شد 
که سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 
شورای  مجلس  دوره  چهار  نماینده 
اسالمی و معاون کنونی ابراهیم رئیسی 
و رئیس »بنیاد شهید« گفت »حکومت 
رضا پهلوی بهتر از به رسمیت شناختن 

اسرائیل است!«
مسئول  بورل  جوزپ  میان،  این  در 
بهمن  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
کشته شدن  از  پس  ماه  یک   ،13۹۸
پهپادی  حمله  در  سلیمانی  قاسم 
آمریکا در عراق، به تهران سفر کرد و 
در دیدار با محمدجواد ظریف بار دیگر 
شروط اروپا را برای کمک به جمهوری 
اسالمی مطرح کرد اما تالش وی نیز 

بی نتیجه ماند.
موشک پرانی های  دوران  این  تمام  در 
گروه های نیابتی علیه منافع آمریکا و 
متحدان منطقه ای واشنگتن ادامه داشت.

سپاه  بی پایان  و  ذاتی  تهدیدات 
پاسداران انقالب اسالمی 

کمتر از یک سال بعد از خروج آمریکا از 
برجام، سپاه پاسداران از فروردین 13۹۸ 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
با  توافق  موافقان  گرفت.  قرار  آمریکا 
می کنند  مطرح  اسالمی  جمهوری 
ترامپ غیرضروری و  اقدام دولت  این 
قفل اصلی »احیای برجام« است و تا 
باز نشود بحران ادامه دارد. اما واقعیت 
این است که سپاه پاسداران بر اساس 
اساسنامه برای اجرای هدف سازمانی 
خود یعنی »نگهبانی از انقالب اسالمی« 
مٔاموریت دارد با عوامل و جریان هایی 
نظام جمهوری  براندازی  که در صدد 
اسالمی و یا اقدام علیه انقالب اسالمی 
در ایران  باشند مبارزه کند. این »ماده«  
به سپاه پاسداران این مجوز را می دهد 
برای  ماندگار  تهدید  یک  همواره  که 
اسرائیل و آمریکا و متحدان و شرکای 

آنها در منطقه باشد.
با اینکه در آمریکا هستند سیاستمدارانی 
مثل سناتور دموکرات کریس مورفی 
پاسداران  سپاه  شدن  خارج  از  که 
تروریستی  سازمان های  فهرست  از 
حمایت می کنند اما بطور کلی مخالفت 
حداکثری دوحزبی بر سر خروج سپاه 
از این فهرست کار را برای دولت بایدن 

بسیار دشوار کرده است.
که  ظریف  محمدجواد  میان،  این  در 
وی را »سردار دیپلماسی« می نامیدند، 
هیچگاه مستقیم از به رسمیت شناخت 
برخالف  اما  نکرد  حمایت  اسرائیل 
مواضع  در  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
خود برخورد دائمی با اسرائیل را به ضرر 
منافع جمهوری اسالمی می دانست. او 
در اینباره می گفت »آنهایی از مذاکره 
می ترسند که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را َقَدرقدرت می دانند و فکر می کنند 
در مقابل آمریکا نمی شود هیچ کاری 
کرد. فکر می کنند که اگر آمریکا اراده 
دیگر  و  آن  با  نمی توانید  شما  کند 
کشورهای بزرگ مقابله کنید و حرف 
خود را به پیش ببرید. این نهایت ضعف 
و خودکم بینی است.« ظریف هرچند 
می گفت به »تاوان دادن برای ایستادگی 
در کنار ملت فلسطین افتخار می کنیم« 
اما هیچگاه نگفت »نماز را به زودی در 

قدس می خوانیم.«
یکی از اصلی ترین مخالفان مذاکره با 
آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده پیشین 
سپاه قدس بود. او اعتقاد داشت »برجام 
منطقه ای[  و   موشکی  ]توافق  دو 
قدرت  که  است  این  برای  منطقه  در 

اصیل و نابی که در مقابل اسالم وهابی 
یهودی شکل گرفته است را بخشکانند.« 
اکنون  قاآنی  اسماعیل  او  جانشین 
مبارز  گروه های  تمامی  »از  می گوید 
علیه اسرائیل پشتیبانی می کنیم!« او 
نیز مانند برخی از زمامداران نظام این  
توهم را دارد که اسرائیلی ها از ترس سپاه 
و جریان مقاومت شب ها با ترس و لرز 
می خوابند. سلیمانی هم شبیه این توهم 
را در مورد ترامپ داشت. او می گفت 
»ترامپ قمار باز! من خودم به تنهایی 
حریف تو هستم.« اما خودش در حمله 

پهپادی آمریکا کشته شد!
روحانی  حسن  ریاست  پایان  از  بعد 
که  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  دو  بر 
»توافق  آوردن  دست  به  برای  اساسا 
اتمی« با آمریکا در انتخابات نمایشی 
قوه  بود،  آورده شده  کار  روی   13۹۲
مجریه به دست کسانی افتاد که حتا 
خود  اسرائیل ستیزی   پوشاندن  برای 
نمی زنند.  به صورت  هم  تظاهر  نقاب 
امیرعبداللهیان کسی است که می گوید 
»ایران قطعاً برای تحقق نابودی اسرائیل 
تا ۲۵ سال آینده برنامه دارد.« از این رو 
یکی از اصلی ترین گزینه های اروپا برای 
فراهم کردن شرایط معامله با جمهوری 
شناختن  رسمیت  »به  یعنی  اسالمی 
اسرائیل« اصاًل دیگر مطرح نمی شود. 
این مواضع درواقع سوختن فرصت  برای 
جمهوری اسالمی بود که به آن لگد زد 
و در مقابل آن، کشورهای عربی منطقه 
»پیمان ابراهیم« را با اسرائیل منعقد 
کردند تا بتوانند بطور متحد در مقابل 
تهدیدات رژیم فرقه ای در ایران از خود 

دفاع کنند.
در بسته  پیشنهادی که اروپایی ها سال 
تهران  مقامات  به  توافق  برای   13۹٧
پیشنهاد دادند برای جمهوری اسالمی 
جایگاهی ویژه در نظر گرفته شده بود 
به  با  که  داشتند  انتخاب  آنها حق  و 
رسمیت شناختن اسرائیل وضعیت را 
اما حاال این بسته آنقدر  تغییر دهند 
بخش  ماندن  باقی   که  شده  محدود 
از  جزئی  سپاه  تحریم های  از  بزرگی 
آن است و جمهوری اسالمی انتخاب 

زیادی ندارد.
امور خارجه اسرائیل  یائیر الپید وزیر 
اگرچه می گوید این کشور با جهت گیری 
احیای  برای  آمریکا در مذاکرات وین 
برجام مخالف است، اما موفق شد هم 
نظرات خود را در روند مذاکرات وین 
وارد کند و هم آزادی عمل اسرائیل را 
در قبال برنامه اتمی رژیم ایران در هر 
زمان و به هر شکلی که کشورش مایل 

است حفظ کند.

تداوم و تعمیق دگرگونی در جامعه 
ایران

باقی  ماندن سپاه پاسداران در فهرست 
سازمان های تروریستی، اختالف میان 
مقامات ارشد جمهوری اسالمی برای 
معامله با غرب، ائتالف میان اسرائیل و 
کشورهای عربی پس از انعقاد »پیمان 
اقدامات  از  مجموعه ای  ابراهیم«، 
از  پاسداران  سپاه  تروریستی  فزاینده 
مسافری  هواپیمای  به  شلیک  جمله 
»اوکراین اینترنشنال« و کشتار مردم در 
اعتراضات خیابانی و همچنین آدم ربایی 
و گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی و 
خارجی در کنار حمالت متعدد مستقیم 
و یا غیرمستقیم از طریق نیابتی ها علیه 
منافع آمریکا و متحدانش در منطقه، 
وساطت رهبران اروپا برای احیای برجام 
را به شدت دشوار کرده است. به ویژه در 
شرایطی که پس از حمله نظامی روسیه 
به اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ چشم به 
تٔامین بخشی از کمبود نفت و گاز خود 

از طریق ایران دارند.
اما آنچه کمتر در محاسبات و تحلیل های 

به ویژه غربیان در نظر گرفته می شود 
جامعه  در  دگرگونی  تداوم  و  تعمیق 
وضعیت  با  که  شرایطی  است.  ایران 
جامعه پیش از توافق اتمی سال ۲۰1۵ 
کامال متفاوت است. نارضایتی مردم از 
جمهوری اسالمی و خشم و  انزجار آنها 

علیه رژیم بسیار شدید است.
تحلیلگران  برخی  ایران  داخل  در 
حمایت  حاصل  برجام  می گویند 
مردم از دولت روحانی بود که با شعار 
»تدبیروامید« بهبود وضعیت اقتصادی را 
منوط به »توافق اتمی« کرد. محمدجواد 
یک  در   13۹۵ سال  امرداد  ظریف 
حاصل  برجام  که  بود  گفته  مصاحبه 
مقاومت مردم در مقابل تحریم ها بود. 
به  نظر می رسد بر همین اساس است 
که این روزها مقامات جمهوری اسالمی 
تمام تمرکز خود را بر روی »تاب آوری« 
مردم گذاشته اند تا بحران های اقتصادی 
در کنار مشکالت حیاتی دیگر مانند 
اجتماعی  اعتراضات  به  آب  کمبود 

منجر نشود.
»والیتمدار«  نماینده  احمدی    بیغش 
در  اخیراً  اسالمی  شورای  مجلس 
»اگر  گفت  »جماران«  با  مصاحبه 
واقعیات برجام را به مردم بگوییم آنها 
تکلیف خود را می دانند؛ بیاییم و بگوییم 
و  رسید  نخواهد  سرانجام  به  برجام 
برجام به بن بست رسیده است و آنوقت 

می فهمند چه باید کنند.«
با  اسرائیل  وزیر  نخست  بنت  نفتالی 
اشاره به اعتراضات مردم ایران و ناتوانی 
حکومت در کشورداری چند بار گفته 
جمهوری  تضعیف  کارزار  که  است 
اسالمی در چند جبهه در حوزه های 
در  سایبری«  و  اقتصادی  »هسته ای، 
جریان است. از طرفی مقامات تهران 
بهتر از همه می دانند که اسرائیل در 
سختگیری های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مقابل فعالیت های اتمی ایران 

چقدر مؤثر بوده است.
ایران این  زمامداران رژیم اسالمی در 
را هم می دانند مذاکره از موضع ضعف 
چه پیامدهایی برای جمهوری اسالمی 
ندادن  تن  آگاهند  همزمان  و  دارد 
طرفین  خواست های  و  مذاکره  به 
غربی چه پیامدهایی برای آنها خواهد 
داشت. اما مسئله اساسی تر از معامله و 
اظهارات حشمت اهلل  محتوای  برجام، 
فالحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی است 
که گفت »حتا اگر برجام به نتیجه برسد 
باز هم لغو تحریم ها سود چندان زیادی 

برای مردم ایران به دنبال ندارد!«
واقعیت این است که پول ها و منابعی 
که با خود برجام به جیب  رژیم سرازیر 
شد نه صرف زیرساخت های کشور و 
کاهش مشکالت اقتصادی مردم بلکه 
و  شبه نظامیان  و  تسلیحات  هزینه ی 
انواع برنامه های امنیتی و تبلیغاتی شد 
تا از یکسو ابزاری برای اخاذی داشته 
باشد و از سوی دیگر اعتراضات جامعه 
احیای  حاال  کند.  مهار  سرکوب  با  را 
احتمالی برجام و لغو تحریم ها نیز در 
تا مغز استخوان آن  نظامی که فساد 
همه  مافیایی  گروه های  و  کرده  نفوذ 
منابع را می بلعند، »سود چندان زیادی 
نخواهد  دنبال«  به  ایران  مردم  برای 
اگر کارآمد  داشت! جمهوری اسالمی 
می بود، در دورانی که درآمد میلیاردی 
نفت به کشور وارد می شد، فکری به 
مشکل  می کرد!  مردم  حال مشکالت 
و مانع اصلی برای حل مشکالت، خود 

جمهوری اسالمی است!
شرایط کنونی شباهت هایی با موقعیت 
تابستان  و  بهار  در  اسالمی  جمهوری 
رهبر  خمینی  روح اهلل  که  دارد   6٧
بنیانگذار جمهوری  و  انقالب اسالمی 
اسالمی پس از دریافت شرح وضعیت 
اسفبار جبهه ها و امتناع جامعه از ادامه 
جنگ، مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
تالش  و  شد  زهر«  »جام  نوشیدن  و 
برای تحقق »جنگ جنگ تا پیروزی« 
و »راه قدس از کربال می گذرد« را در 
نامه معروف خود به زمانی موکول کرد 
که شرایط از جمله در زمینه تسلیحاتی 
)لیزر و اتم( فراهم شده باشد. از همان 
زمان نیز برنامه های هسته ای ایران که 
با وقوع انقالب ۵٧ با لعن و نفرین و به 
از  عنوان »خیانت« متوقف شده بود، 
سر گرفته شد اما از آنجا که هدف رژیم 
رسیدن به تسلیحات اتمی بود، برخالف 
پیش از انقالب، مخفی نگاه داشته شد 
تا جمهوری اسالمی مجبور به رعایت 

تعهدات بین المللی نباشد!
حاال پس از سه دهه باز هم جمهوری 
اسالمی در شرایطی قرار گرفته که به 
نظر می رسد نه »نرمش قهرمانانه« بلکه 
»جام زهر« هم نمی تواند آن را از خشم و 
انزجار و نارضایتی در حال انفجار جامعه 

نجات دهد.

دیدار محمدجواد ظریف و هایکو ماس وزیر خارجه آملان در تهران
 خرداد ۱۳۹۸

حضور نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم حکومتی »روز قدس« 
در آخرین جمعه ماه رمضان
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اعتصاب غذا و داروی سیامک منتظری 
فعال مشروطه خواه در اعتراض به انتقال 

به بند زندانیان جرائم خشن

منتظری  =سیامک 
از  و  مشروطه خواه  فعال 
اعتراضات  بازداشت شدگان 
سراسری فرهنگیان در شهر 
مشهد، با انتشار فایل صوتی 
از داخل زندان اعالم کرد که 
کرده  دارو  و  غذا  اعتصاب 

است.
 11 =منتظری 
تجمع  در  اردیبهشت ماه 
اعتراضی معلمان توسط اداره 
بازداشت  اطالعات و آگاهی 
فشارهای  تحت  و  شده 
حتی  و  جسمی  و  روحی 
تهدید به بازداشت کودک 12 
ساله اش مورد بازجویی قرار 

گرفته است.
وثیقه  قرار  به  =منتظری 
به  تومانی  میلیارد   5۰
به  زندان مرکزی مشهد که 
تبعیدگان جنایتکاران جشن 
مشهور است، فرستاده شده، 
جایی که به گفته ی خودش، 
در یک اتاق سه در چهار، 33 
نگهداری  خطرناک  مجرم 

می شوند.
سیامک منتظری فعال مشروطه خواه 
فرهنگیان  اعتراضات سراسری  در  که 
در مشهد بازداشت شده، در اعتراض به 
انتقالش به زندان محل نگهداری مجرمان 
خشن و خطرناک اقدام به اعتصاب غذا 
و دارو کرده است. او تنها ۴ روز قبل 
بستری  بیمارستان  در  بازداشت  از 
بوده و دو بار سکته قلبی داشته است.

سیامک منتظری فعال مشروطه خواه 
و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 
فرهنگیان در شهر مشهد، با انتشار یک 
فایل صوتی از داخل زندان که به کیهان 
که  کرد  اعالم  شده،  ارسال  نیز  لندن 

اعتصاب غذا و دارو کرده است.
منتظری 11 اردیبهشت ماه در تجمع 
اعتراضی معلمان توسط اداره اطالعات و 
آگاهی بازداشت شده و تحت فشارهای 

برای مطالعه بعضی نسخه های خطی 
دیگران  و  مولوی  عطار،  سعدی،  از 
زد.  دست  دنیا  دور  سیاحت  به  باید 
نسخه های  قدیمی ترین  و  کامل ترین 
تعزیه در کتابخانه واتیکان و کتابخانه 

ملی فرانسه نگهداری می شود.«
افزود:  همچنین  احمدی  پرویز 
نمایشنامه  هفت  بیست  »مجموعه 
منتشر  پاریس  در  که  مکی  ابراهیم 
به  فرانسه  ملی  کتابخانه  در  شده 
از  باید  نمی دانم  است.  رسیده  ثبت 
این اتفاق خوشحال بود و یا افسوس 
آثار  این  همه  جای  که  چرا  خورد، 
اینجا نیست آنها باید در کتابفروشی ها 
دسترس  در  و  ایران  کتابخانه های  و 
خوانندگان، دانشجویان و پژوهشگران 
و  باز  جامعه  یک  در  باشد.  ایرانی 
هنری  اثر  یک  اگر  که  است  معقول 
آنطور که شایسته است بعد از تولید 
به  به درستی توزیع و پخش شود و 
می تواند  برسد  مصرف کننده  دست 

ارج ومقام خود را به دست آورد و به 
محک گذاشته شود. به عنوان مثال در 
مورد کتاب »شناخت عوامل نمایش« 
نوشته ابراهیم مکی که در سال 1366 
در ایران چاپ شد این جریان رخ داد 
و این کتاب تا امروز به چاپ پانزدهم 
رسیده است. تناقض در این است که 
هزاران خواننده این کتاب نمی توانند 
اثر  این  نویسنده  نمایشنامه های  به 

دسترسی داشته باشند!
حمید جاودان و پرویز احمدی نژاد

شامل  هفت«   و  »بیست  مجموعه 
نمایشنامه های ابراهیم مکی است که 

در طول ۴٧ سال نوشته شده اند.
مونا عماد ناشر این کتاب در همین 
ارتباط گفت: »برای چاپ آثار ابراهیم 
مکی من به اتفاق همسرم دفتر نشری 
را در تهران تاسیس کردیم. در آن زمان 
ناشران زیادی بودند که دوست داشتند 
آثار ابراهیم مکی را به چاپ برسانند. اما 
این افتخار شامل حال ما شد و آقای 

را رونمایی از »بیست و هفت« ....                       از صفحه 5 آثارشان  ما  که  دادند  اجازه  مکی 
چاپ کنیم. همانطور که می دانید در 
کتاب  گرفتن مجوز چاپ  برای  ایران 
ارشاد  به وزارت فرهنگ و  را  باید آن 
اسالمی معرفی کرد. ما 11 نمایشنامه 
را که احتمال می دادیم امکان گرفتن 
مجوز را دارد انتخاب کردیم که 1۰ اثر 
اجازه چاپ گرفت. یکسال بعد یکی از 
نمایشنامه ها بطور کامل سانسور شد و 
ما متوجه شدیم که امکان چاپ این 
کتاب ها را در ایران نداریم پس به ناچار 
یک دفتر نشر در فرانسه ثبت کردیم و 
این مجموعه ها را در فرانسه به چاپ 

رساندیم.«
مونا عماد همچنین تاکید کرد: »این 
و  محدود  نسخه  شامل ۵۰  مجموعه 
شماره گذاری شده است. اما قصد داریم 
در آینده به صورت دیجیتال نیز آن را  
منتشر کرده و در دسترس عالقمندان 

قرار دهیم.«
محمود  اثر  کتاب  این  جلد  نقاشی 
افشین  از  جلد  طراحی  و  زنده رودی 

حمزه زاده است.

روحی و جسمی و حتی با تهدید به 
مورد  ساله اش   1۲ کودک  بازداشت 

بازجویی قرار گرفته است.
گفته  مدنی  و  سیاسی  فعال  این 
به  حاضر  تهدیدها  همه  وجود  با  که 
امضای تعهدنامه نشده است. منتظری 
به  تومانی  میلیارد   ۵۰ وثیقه  قرار  با 
زندان مرکزی مشهد که به »تبعیدگاه 
است،  مشهور  خشن«  جنایتکاران 
فرستاده شده. جایی که به گفته ی وی، 
اتاق سه در چهار، 33 مجرم  در یک 

خطرناک نگهداری می شوند!
این فعال سیاسی و مدنی در این فایل 
صوتی توضیح داده، دو بار سکته قلبی 
داشته و تحت نظر پزشک متخصص 
است اما به داروهایش دسترسی ندارد. 
تقاضای  نیز  بهداری  پزشک  از  وقتی 
تجویز دارو می کند، این »پزشک« به 
وی فحاشی کرده و او را از اتاق بیرون 

می کند.
سیامک  که  حالیست  در  این 
منتظری تنها ۴ روز قبل از بازداشت در 
بیمارستان بستری بوده و نیاز ضروری 

به داروهایش دارد.
صوتی  فایل  در  منتظری  سیامک 
که به بیرون زندان فرستاده می گوید، 
در اعتراض به رفتار پزشک بهداری به 
اسم سیدحسن پناهیان اعتصاب دارو 
و در اعتراض به انتقالش به بند جرائم 

خطرناک اعتصاب غذا می کند.
او مسئولیت عواقب این اعتصاب غذا 
و  بازپرس  اسالمی،  نظام جمهوری  را 

پزشک بهداری دانسته است.
سیامک منتظری در پی عدم رعایت 
اصل تفکیک جرائم و فرستادن وی به 
به  زندان جنایتکاران خطرناک دست 

اعتصاب غذا زده است.
منتظری 11 اردیبهشت ماه 1۴۰1، 
در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی 
فرهنگیان در مشهد، بازداشت و پس از 
انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگان های 
امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند 
قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل 

شد.
گفته می شود در اعتراضات سراسری 
بازداشت  آموزگار   ۴۰ حدود  معلمان 
شده اند و پس از بازجویی به اتهامات 

کامال غیرصنفی متهم شده اند.

سیامک منتظری

لباس  در  =عده ای 
 2۰ تهران،  امنیتی  ماموران 
به  یورش  با  ماه  اردیبهشت 
منزل شخصی مینا کشاورز 
تفتیش  از  مستندساز، پس 
و ضبط وسایل شخصی، او را 
بازداشت و به زندان منتقل 

کردند.
=همچنین ۹ مامور امنیتی 
دیگر به منزل شیالن سعدی 
و  برده  یورش  مستندساز 
تمام  منزل،  کامل  تفیش  با 
که  را  او  شخصی  وسایل 
کامپیوتر،  لپ تاپ،  شامل 
و  گذرنامه  همراه،  تلفن 
شناسنامه اش می شده ضبط 

کردند.
خسروانی  =فیروزه 
که  نیز  ایرانی  مستندساز 
دستگیر شده ، طی تماس با 
خانواده خود اطالع داده که 
به همراه مینا کشاورز در بند 
تحت  و  »اوین«  زندان   2۰۹
اطالعات  وزارت  بازداشت 

هستند.
بازداشت های  جدید  موج  دنبال  به 
ناگهانی اهالی هنر و رسانه توسط حکومت 
جمهوری اسالمی، مینا کشاورز، فیروزه 
مستندساز  و شیالن سعدی  خسروانی 
دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند.

امنیتی  ماموران  لباس  در  عده ای 
به  با یورش  اردیبهشت ماه  تهران، ۲۰ 
منزل شخصی مینا کشاورز مستندساز 
پس از تفتیش و ضبط وسایل شخصی، 
او را بازداشت و به زندان منتقل کردند.

این افراد پس از ورود به منزل کشاورز 
که سه شنبه شب قصد سفر به خارج را 
همزمان  و  پرداخته  تفتیش  به  داشته، 
با دستگیری، برخی لوازم شخصی وی 
نیز  را  وی  موبایل  و  تاپ  لپ  جمله  از 

ضبط کردند.
بنا به گزارش های رسیده، همزمان با 
بازداشت مینا کشاورز، ماموران امنیتی 

به منزل تعداد دیگری از مستندسازان 
برخی  و  برده  یورش  نیز  فیلمسازان  و 
وسایل شخصی و ارتباطی آنها را بدون 

اینکه دلیلی ارائه دهند، ضبط کرده اند.
فیروزه خسروانی مستندساز ایرانی نیز 
که دستگیر شده ، طی تماس با خانواده 
خود اطالع داده که به همراه کشاورز در 
بند ۲۰۹ زندان »اوین« و تحت بازداشت 

وزارت اطالعات هستند.
ز  ا هنر  دانش آموخته  نی  خسروا
»آکادمی هنرهای زیبای بررا« در ایتالیا 
و کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است. 
او هشتم امرداد 13۸۸ در جریان یادبود 
چهلم کشته شدگان تظاهرات مربوط به 
انتخابات نمایشی سال 13۸۸ به همراه 
دلیل  به  فیلمسازان  از  دیگری  تعداد 
گذاشتن گل بر مزار جانباختگان سرکوب 
خونین آنسال در »بهشت زهرا« دستگیر 

و پس از چند ساعت آزاد شده بود.
به  دیگر  امنیتی  مامور   ۹ همچنین 
منزل شیالن سعدی مستندساز یورش 
برده و با تفیش کامل منزل، تمام وسایل 
شخصی او را که شامل لپ تاپ، کامپیوتر، 
شناسنامه اش  و  گذرنامه  همراه،  تلفن 

می شده ضبط کردند.
به گفته یکی از مستندسازان ایرانی که 
نخواست نامی از او منتشر شود، ماموران 
امنیتی با هجوم به منزل دو عکاس دیگر، 
وسایل  برخی  انواری،  پریسا  جمله  از 

شخصی آنها را ضبط کردند.
از  افراد  این  تمامی  می رسد  نظر  به 
سوی دادسرای ناحیه 33 به نام »شهید 

مقدس« بازداشت شده اند.
روز گذشته نیز ریحانه طراوتی عکاس 
خانه اش  به  امنیتی  مأموران  هجوم  با 
بازداشت شد و گفته می شود به مکان 
از  یکی  به گفته  منتقل شد.  نامعلومی 
نزدیکان طراوتی، شش یا هفت نفر که 
خود را مأموران وزارت اطالعات معرفی 
کردند در مراجعه به منزل این عکاس 
دلیل  درباره  اما  کردند  دستگیر  را  او 
بازداشت و اینکه به کجا منتقل می شود، 

اطالعاتی ندادند.
ریحانه طراوتی از امضاکنندگان بیانیه 
اعتراض به خشونت علیه زنان در سینما و 
تئاتر بود که پیش از این در سال 13۹3، 
در پی انتشار نسخه ایرانی آهنگ »هپی« 

نیز بازداشت شده بود.

بازداشت مستندسازان زن به 
دالیل نامعلوم!

مینا کشاورز مستندساز

قند  و  قلب  =ضربان 
در  عبدی  اسماعیل  خون 
پی اعتصاب غذا دچار اُفت 
قند  بطوریکه  شده  شدید 
رسیده  زیر 75  به  او  خون 

است.
= زندانیانی که در حمایت 
اعالم  زندانی  معلم  این  از 
به  کرده اند،  غذا  اعتصاب 
بند محل نگهداری زندانیان 
مواد  و  خطرناک  جرائم 

مخدر منتقل شده اند.

زندانی  ـآموزگار  عبدی  اسماعیل 
به  اعتراض  در  پیش  روز   1۰ از  که 
فعالن  بر  قضایی  و  امنیتی  فشارهای 
اعتصاب  کارگران  و  آموزگاران  صنفی 
غذا کرده، دچار اُفت شدید قند خون و 

اختالل ضربان قلب شده است.
عبدی  اسماعیل  جسمانی  وضعیت 
دبیر کانون صنفی معلمان تهران امروز 
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت در دهمین روز 
اعتصاب غذا به شدت وخیم شده است. 
بر اساس گزارش ها، ضربان قلب و قند 
اُفت شدید شده بطوری  او دچار  خون 
که قند خون او به زیر ٧۵ رسیده است.

اسماعیل عبدی فعال صنفی آموزگاران 
از روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1۴۰1 
در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای 
و  زندان کرج  در  کارگران  و  آموزگاران 
آزار و اذیت خانواده های فعاالن صنفی از 
سوی نهادهای امنیتی، دست به اعتصاب 

غذا زده است.
این اعتصاب غذا در پی بازداشت ده ها 
تن از فعاالن صنفی آموزگاران در تجمع 
سراسری یازدهم اردیبهشت آغاز شد. در 
این روز هزاران آموزگاران در بیش از 1٧ 
استان و ۵۰ شهر ایران تجمع سراسری 
برگزار کردند. نیروهای امنیتی و یگان 
تهران،  از جمله  برخی شهرها  در  ویژه 
مریوان و شیراز به آموزگاران حمله کردند 
و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. 
در شهرهای مختلف  نیز  آموزگار  ده ها 
بازداشت شدند که تعدادی از آنها پس 
از ساعاتی با تشکیل پرونده قضایی آزاد 
شدند و حدود 1۵ آموزگار همچنان در 

زندان هستند.
وحشیانه  برخورد  از  پس  ساعاتی 
مأموران تحت امر جمهوری اسالمی با 
آموزگاران معترض، اسماعیل عبدی در 
پیامی صوتی از زندان »رجایی شهر« کرج 

اعتصاب غذای خود را اعالم کرد.
گفته  پیام  این  در  عبدی  اسماعیل 
بود: »اول ماه مه مجالی است برای ابراز 
فریادهای فروخورده و بغض های مانده 
غمبار دی  وقایع  که  مردمی  گلوی  در 
ماه ۹6 و آبان ۹۸ را از یاد نبرده اند که 
در آنها رشیدترین جوانان این سرزمین 
فقط به خاطر اعتراض به گرانی، تورم، 
فساد و اختالس در خون خود غلطیدند 
و تلخ تر آن که جمهوری اسالمی با فرار 
به جلو برای نمایش اقتدار با القای ترس 

از سوریه ای  شدن ایران، هر چند وقت 
یکبار از موشک های بالستیک رونمایی 
برابر  در  پاسخگویی  جای  به  و  کرده 
اینهمه ناکارایی و بحران اقتصادی اقدام 
به پرونده سازی برای کنشگران صنفی و 
مدنی کرده و آنها را به زندان های طوالنی 

مدت محکوم می کند.«
نیکخواه  مسعود  و  لطفی  اسکندر 
صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  از 
 11 یکشنبه  روز  که  مریوان  معلمان 
شدند  بازداشت   1۴۰1 اردیبهشت ماه 
اعتصاب  به  دست  بازداشت  زمان  از 

غذا زدند.
روز  مریوان  شهرستان  آموزگاران 
گذشته، دوشنبه 1۹ اردیبهشت 1۴۰1، 
در اعتراض به فشارهای امنیتی و قضایی 
به آموزگاران و تداوم بازداشت اسکندر 
برگزار  نیکخواه تجمع  و مسعود  لطفی 

کردند.
با اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در 
اعتراض به سرکوب و بازداشت آموزگاران 
این  خانواده های  به  فشار  و  کارگران  و 
معلم  شاد،  رحیمی  ابوالفضل  افراد، 
معلمان  صنفی  فعال  و  جامعه شناسی 
در همراهی با اسماعیل عبدی دست به 

اعتصاب غذا زد.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری 
سراسری  اعتراضات  کشته شدگان  از 
آبان ۹۸ که او نیز به اتهام »دادخواهی« 
در زندان مرکزی کرج محبوس است در 
حمایت از اسماعیل عبدی اعتصاب غذا 
کرده است. شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی آموزگاران با اعالم این خبر، افزوده 
مهدی فراحی شاندیز، مهدی بیرامی و 
سیاسی  فعاالن  ناریه  مکانیک  ساسان 
زندانی و از همبندی های اسماعیل عبدی 

نیز به این اعتصاب پیوسته است.
روز  پنجمین  در  عبدی  اسماعیل 
اعتصاب غذا از زندان »رجایی شهر« به 
همچنین  شد.  منتقل  کچویی  زندان 
معلم  این  از  حمایت  در  که  زندانیانی 
زندانی اعالم اعتصاب غذا کرده اند، به بند 
محل نگهداری زندانیان جرائم خطرناک 

و مواد مخدر منتقل شده اند.
فعاالن صنفی آموزگاران اعالم کرده اند 
در حمایت از اسماعیل عبدی امشب، سه 
شنبه ۲۰ اردیبهشت 1۴۰1 ساعت ۲۰ 

توفان توئیتری برگزار خواهند کرد.

جان یک آموزگار زندانی در خطر است؛ 
وخامت وضعیت جسمی اسماعیل عبدی 

در پی اعتصاب غذا

اسماعیل عبدی

دادگاه حمید نوری به روایت نقاشی های یکی از شاهدان
در سوئد در حین جلسات دادگاه ها 
عکاسی  و  فیلمبرداری  اجازه 
نمی دهند. رسانه ها نیز از خارج سالن 
داخل  در  می کنند.  تصویربرداری 
سالن تنها طراحانی که اجازه حضور 
یافته اند حق دارند دادگاه را به تصویر 

بکشند.
بازماندگان  از  نادری  سیامک 
زندان  در   6٧ تابستان  اعدام های 
گوهردشت و از شاهدان دادگاه حمید 
را  دادگاه  این  از  لحظه هایی  نوری، 
که  کرده  ثبت  و  نقاشی  کاغذ  روی 

قرار است به زودی نیز منتشر شوند.
اولین  از  یعنی  گذشته  ماه  ده  در 
جلسه دادگاه حمید نوری که 1۰ ماه 
اوت ۲۰۲1 آغاز شد تا پایان این دادگاه 
در سوم ماه مه ۲۰۲۲، بارها شنیدیم 
که این فرد که دستش به خون صدها 
جوان ایرانی آغشته است چه گفت و 
چگونه از جنایات جمهوری اسالمی 

این چهار دهه دفاع کرد. ولی در  در 
این ماه ها هرگز چهره او را زمانی که به 
روایات شاکیان و شاهدان این جنایات 
ببینیم.  نتوانستیم  می داد  گوش 
سیامک نادری که به عنوان شاهد در 
دادگاه حضور داشت و در چند متری 
این جنایتکار روی نیمکت می نشست، 
اگرچه نقاش حرفه ای نیست اما از این 
از  طرح هایی  تا  کرد  استفاده  فرصت 

جلسات دادگاه و واکنش های حمید 
نوری تهیه کند. نقاشی های سیامک 
ترسیمی  روایت  نوعی  به  که  نادری 
زودی  به  است  تاریخی  دادگاه  این 
با زیرنویس و مقدمه  منتشر خواهند 

شد.
احمد رأفت در حاشیه دادگاه حمید 
نوری در استکهلم با سیامک نادری 

گفتگو کرده است.

ویدئو
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=»رضاشاه روحت شاد«، 
به  برگرد  ایران  شاه  »ای 
ایران«، »مرگ بر خامنه ای«، 
»توپ تانک فشفشه، آخوند 
»خامنه ای  بشه«،  گم  باید 
باطله«،  حکومتش  قاتله، 
مملکتو  کن  حیا  »رئیسی 
»چهارمحال،  و  کن«  رها 
اتحاد!«از  اتحاد  خوزستان، 

شعارهای معترضان بود.
اهواز،  ایذه،  =شهرهای 
 ، هشهر ما  ، د سنگر سو
شادگان، حمیدیه،  دزفول، 
شوش،  جونقان،  شهرکرد، 
نورآبادممسنی، اندیمشک، 
فشافویه  یاسوج،  دورود، 
که  هستند  شهرهایی  از 
شب  سراسری  اعتراضات 

گذشته در آنها برگزار شد.
=در شهرهای اندیمشک، 
دورود،  جونقان،  شهرکرد، 
دزفول  و  ایذه  کرمانشاه، 
نیروهای سرکوبگر جمهوری 
اسالمی اقدام به شلیک گاز 
اشک آور و همچنین شلیک 
به  مستقیم  حتی  و  هوایی 

سوی جمعیت کردند.
ه  د ا هز شا ن  ما همز =
به  پیامی  در  پهلوی  رضا 
»در  کرد  توصیه  معترضان 
قدرت  با  اعتراضات تان، 
و  می  نظا ی  ها و نیر ز  ا
انتظامی و امنیتی بخواهید 
سالح شان را زمین بگذارند 
و پرونده شان را بیش از این 
سنگین نکنند« و به مردم 
و جوانان رنجدیده و خسته 
از ناتوانی ها و ناکارآمدی ها 
و سرکوب جمهوری اسالمی 
می خواهیم  »ما  داد:  امید 
ایران آینده را با هم بسازیم 
صرف  را  ایران  ثروت  و 
کنیم.  آن  دوباره  بازسازی 
با هم  دیر نیست روزی که 
جشن  را  ایران مان  آزادی 

می گیریم.«
از  که  ایران  در  مردمی  اعتراضات 
هفته گذشته از شهرهای سوسنگرد 
آغاز  خوزستان  استان  در  ایذه  و 
شده، شامگاه پنجشنبه به استان های 
دیگر کشیده شد. تجمعات اعتراضی 
اردیبهشت 1۴۰1 علیه گرانی کاالهای 
تمامی  اما همچون  آغاز شد  اساسی 
گذشته  سال های  مردمی  اعتراضات 
خیلی زود بنیان جمهوری اسالمی را 

هدف قرار داده است.
ده ها هزار نفر از مردم ایران شامگاه 
پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت 1۴۰1  در 
چند استان ایران به خیابان آمدند و 
در اعتراضاتی سراسری علیه جمهوری 
اسالمی شعار دادند. مأموران امنیتی و 
ضدشورش حکومت با سرکوب مردم 
کردند  تالش  مختلف  شهرهای  در 
جمعیت را متفرق کنند. در چند شهر 
و  شد  تیراندازی  مردم  سوی  به  نیز 

شماری از معترضان بازداشت شدند.
در  مردم  گزارش ها،  اساس  بر 
لرستان،  خوزستان،  ستان های  ا
و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال 
بویر احمد، کرمانشاه و همچنین چند 
شهر دیگر از جمله فشافویه در استان 
تهران از غروب پنجشنبه به خیابان ها 
جمهوری  علیه  شعارهایی  و  آمدند 

اسالمی و مقاماتش سر دادند.
مردم معترض و جان به لب رسیده 
و  شاد«  روحت  »رضاشاه  شعارهای 
»ای شاه ایران برگرد به ایران« را در 
خاندان  و  مشروطه  نظام  از  حمایت 

پهلوی فریاد زدند.
»مرگ بر خامنه ای«، »توپ تانک 

بشه«،  گم  باید  آخوند  فشفشه، 
»خامنه ای قاتله، حکومتش باطله« و 
»رئیسی حیا کن مملکتو رها کن« از 
دیگر شعارهای معترضان در اعتراضات 

سراسری شامگاه گذشته بود.
ر  د ن  گا کنند هر تظا همچنین 
شهرکرد با سر دادن شعار »چهارمحال، 
اتحاد!« همبستگی  اتحاد  خوزستان، 
خود را با اعتراضات مردمی چند روز 
استان  مختلف  شهرهای  در  گذشته 

خوزستان اعالم کردند.
سوسنگرد،  اهواز،  ایذه،  شهرهای 
 ، ن گا د شا  ، ل فو ز د  ، هشهر ما
شوش،  جونقان،  شهرکرد،  حمیدیه، 
دورود،  اندیمشک،  نورآبادممسنی، 

یاسوج، فشافویه از شهرهایی هستند 
که اعتراضات سراسری شب گذشته 

در آنها برگزار شد.

در استان خوزستان اعتراضات در 
سوسنگرد و ایذه ادامه یافت. در شهر 
دزفول که اعتراضات گسترده مردمی از 
شامگاه چهارشنبه ۲1 اردیبهشت آغاز 
شده بود، مردم در شامگاه پنجشنبه 
نیز به خیابان آمدند و اعتراضات خود 
ادامه دادند. شهروندان در اهواز و  را 
حمیدیه و ماهشهر و شوش و شادگان 
نیز موفق شدند سد نیروهای امنیتی-

انتظامی را در هم شکسته و تظاهرات 
علیه جمهوری اسالمی را برگزار کنند.

ویدئوهای  و  گزارش ها  اساس  بر 
منتشر شده در شبکه های اجتماعی، 
مردم شهرکرد از عصر روز پنجشنبه 
در خیابان های این شهر حضور یافته 
و دست به تظاهراتی زدند که تا نیمه 
شب ادامه پیدا کرد. در جونقان یکی 
دیگر از شهرهای استان چهارمحال و 
بختیاری نیز مردم از غروب پنجشنبه 
در میدان اصلی این شهر تجمع کرده 
و با افزوده شدن بر جمعیت، اعتراضات 
به صورت تظاهرات ادامه پیدا کرد. با 
وجود سرکوب گسترده مردم در این 
شهر، معترضان با شکست تابلو پایگاه 
بسیج »امام حسن مجتبی« این پایگاه 

را به آتش کشیدند.

علیه  گذشته  روزهای  اعتراضات 
جمهوری اسالمی از پنجشنبه هفته 
گذشته در شهر سوسنگرد آغاز شد و 
فردای آن روز در شهر ایذه ادامه پیدا 
کرد. دیگر شهرهای استان خوزستان 
و  حمیدیه  ماهشهر،  اهواز،  جمله  از 
جاری  هفته  ابتدای  از  نیز  شادگان 
جّو  اما  بودند  مردم  اعتراضات  شاهد 
امنیتی- نظامی سنگین مانع از بروز 
تظاهرات مردم شده بود و در نهایت 
شب گذشته تجمعات مردمی در این 

شهرها شکل گرفت و ادامه یافت.
شهرهای یاسوج و نورآباد ممسنی 
و  احمد  بویر  و  کهگلویه  استان  در 
شهرستان فشافویه در استان تهران و 

کرمانشاه نیز از دیگر شهرهایی بودند 
و  آمده  خیابان  به  آنها  در  مردم  که 

تظاهرات کردند.
مردم در شهرستان دورود در استان 
لرستان نیز به خیابان آمده و اعتراضات 
گسترده ای را علیه جمهوری اسالمی 
برگزار کردند و شعار »رضاشاه روحت 

شاد« سر دادند.
گزارش ها و ویدئوهای منتشر شده 
فرمان  نیروهای تحت  نشان می دهد 
نیروهای  شامل  اسالمی  جمهوری 
امنیتی،  مأموران  ضدشورش،  یگان 
برای  لباس شخصی ها  و  بسیجی ها 

سرکوب معترضان تالش می کنند.
اندیمشک، شهرکرد،  در شهرهای 
و  ایذه  کرمانشاه،  دورود،  جونقان، 
جمهوری  سرکوبگر  نیروهای  دزفول 
اسالمی اقدام به شلیک گاز اشک آور 
حتی  و  هوایی  شلیک  همچنین  و 
کردند.  جمعیت  سوی  به  مستقیم 
گزارش ها از زخمی شدن تعدادی از 
معترضان در شهر ایذه خبر می دهند.
از معترضان در  همچنین شماری 
شده اند.  بازداشت  مختلف  شهرهای 
شدگان  بازداشت  دقیق  آمار  هنوز 
از  دزفول  دادستان  اما  نیست  معلوم 
مردم  از  نفر   1۵ دست کم  بازداشت 

معترض دزفول خبر داده است.
اعتراضات  ایرنا  دولتی  خبرگزاری 
سراسری مردمی در ایران را به صورت 
»سازمانیافته«  و  شده«  »سانسور 
را  اعتراضات  این  و  داده  پوشش 

»پراکنده« خوانده است.
در این گزارش با سانسور شعارهای 
در  و  اسالمی  جمهوری  علیه  مردم 
دلیل  پهلوی،  خاندان  از  حمایت 
اصالح  قانون  »اجرای  را  اعتراضات 
کرده  عنوان  یارانه ها«  پرداخت  نظام 
»بازداشت شدگان  که  شده  مدعی  و 
به  را  دزفول  تجمعات  داشتند  سعی 

آشوب بکشند.«
این خبرگزاری حکومتی مدعی شده 
که در ایذه معترضان با حمله به برخی 
فروشگاه های  برخی  و  عمومی  اموال 
زنجیره ای، »اقدام به آتش زدن یکی 
ورود  با  که  کردند  شهر  مساجد  از 
کنندگان  تجمع  نتظامی  ا عوامل 

متفرق« شدند.
اینترنت در ایران همچنان با اختالل 
روبروست. در شهرهایی که اعتراضات 
در آنها برگزار شده، اینترنت موبایل در 
اکثر نقاط شهر قطع است و اینترنت 
ویژه  به  سرعت  کاهش  با  نیز  ثابت 
در  روبروست.  آپلود  سرعت  کاهش 
اختالل  با  اینترنت  نیز  شهرها  دیگر 
روبروست. قطع اینترنت از اعتراضات 
سراسری آبان ۹۸ تا کنون به ابزاری 
برای خاموش کردن صدای معترضان 
سرکوب  درباره  اطالع رسانی  عدم  و 
گرفته  کار  به  اعتراضات  گسترش  و 

می شود.
در  پهلوی  رضا  شاهزاده  همزمان 
پیامی اعالم کرد: »قدرت ما در این 
است که بی شماریم و از سرکوبگران 
نیرومندتر.« وی به معترضان توصیه 
از  قدرت  با  اعتراضات تان،  »در  کرد: 
نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی 
بخواهید سالح شان را زمین بگذارند 
و پرونده شان را بیش از این سنگین 

نکنند.«
نیروهای  به  پهلوی  رضا  شاهزاده 
سرکوب نیز یادآوری کرد »باید بدانند 
که ایران آینده برای همه کسانی که 
امروز در کنار ملت باشند، جا دارد. و 
البته جنایتکاران باید پاسخگو جنایات 

امروزشان باشند.«
جوانان  و  مردم  به  همچنین  وی 
و  ناتوانی ها  از  خسته  و  رنجدیده 
جمهوری  سرکوب  و  ناکارآمدی ها 
می خواهیم  »ما  داد:  امید  اسالمی 
ایران آینده را با هم بسازیم و ثروت 
آن  دوباره  بازسازی  صرف  را  ایران 
کنیم. آن سرزمین حاصلخیز و زرخیر 
آنقدر ثروتمند است که هیچ استان و 
شهر و روستای محرومی نداشته باشد 
و سفره هیچ ایرانی خالی نباشد. دیر 
نیست روزی که با هم آزادی ایران مان 

را جشن می گیریم.«

  اعتراضات اردیبهشت اعتراضات اردیبهشت ۱۴۰۱۱۴۰۱؛؛
 مردم در استان های مختلف علیه  مردم در استان های مختلف علیه 

»جمهوری اسالمی«»جمهوری اسالمی«
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شاهزاده رضا پهلوی: 
ایران آینده برای همه کسانی که امروز در کنار ملت باشند، جا دارد

با  اعتراضات تان،  =در 
قدرت از نیروهای نظامی و 
انتظامی و امنیتی بخواهید 
سالح شان را زمین بگذارند 
و پرونده شان را بیش از این 

سنگین نکنند.
در  دلیر،  جوانان  و  هم میهنان 
و  و چهارمحال  لرستان،  خوزستان، 

بختیاری
را  شما  روزهای  این  اعتراضات 
نزدیک دنبال می کنم و می بینم  از 
که با وجود سرکوب شدید و قطعی 
دالورانه  و  متحد  چگونه  اینترنت، 
پس  باز  سرکوبگران  از  را  خیابانها 

گرفته اید.
این شجاعت شما سزاوار همراهی 
ایران  سراسر  در  هم میهنان  دیگر 
اکثریت  صبر  که  می دانم  است. 
به زودی  و  آمده  به سر  ایران  ملت 
از  لبریز  کشور  سراسر  خیابان های 

جمعیت معترض می شود.
همانطور که همواره گفته ام، قدرت 

ما در این است که بی شماریم و از 
سرکوبگران نیرومندتر.

از  قدرت  با  اعتراضات تان،  در 
انتظامی و امنیتی  نیروهای نظامی و 
بگذارند  زمین  را  بخواهید سالح شان 
این سنگین  از  و پرونده شان را بیش 

نکنند.

آنها باید بدانند که ایران آینده برای 
ملت  کنار  در  امروز  که  کسانی  همه 
جنایتکاران  البته  و  دارد.  جا  باشند، 
باید پاسخگو جنایات امروزشان باشند.
ما می خواهیم ایران آینده را با هم 
بسازیم و ثروت ایران را صرف بازسازی 

دوباره آن کنیم.

زرخیر  و  حاصلخیز  سرزمین  آن 
آنقدر ثروتمند است که هیچ استان 
و شهر و روستای محرومی نداشته 
باشد و سفره هیچ ایرانی خالی نباشد.

دیر نیست روزی که با هم آزادی 
ایران مان را جشن می گیریم.

رضا پهلوی


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08
	Page 09
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

