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بنیانگذار:دکترمصطفیمصباحزاده
بمباران پایگاه های پرتاب موشک جمهوری اسالمی

در یمن، هدف بعدی اسرائیل و آمریکا؟
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اعتراضات به مدیریت ناکارآمد منابع آب
 به کرمان رسید

4ادامهدرصفحه
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داناییوتواناییوراهکاریبرایمقابلهبامشکالتندارند.
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آلمان و دولت جدید به رنگ  چراغ راهنمایی 

دهدسامبرسال1948،جهانیکههنوزاززخمهایجنگجهانیدومونازیسمرنجمیبرد،
درمجمععمومیسازمانمللمتحدمتنیرادررابطهباحقوقانسانازبدوتولدتامرگ
باعنوان»اعالمیهجهانیحقوقبشر«بهتصویبرساند.دراینبیانیهصحبتازحقوقی
میشودکههرانسانیبدونتوجهبهرنگپوستوجنسیت،بدونتوجهبهگرایشسیاسی

وتعلقاتمذهبی،ویامحلتولدوسکونت،بایدازآنهابرخوردارباشد.
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جمهوری اسالمی
نظامی برای نقض تمام حقوق بشر

تفسیرسیاسیهفتهرادرصفحۀ۲بخوانید

آلمانازروزچهارشنبههشتمنوامبر۲0۲1یکدولتجدیدداردکهجانشیندولتهای
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باحزبخواهرشدرایالتبایرن)سوسیالمسیحی(یکباربادمکراتلیبرالهاوسه
بارباسوسیالدمکراتهابرآلمانحکومتکردندآنهمدردورههاییکهاینکشورمانند
بسیاریکشورهایپیشرفتهازبحراناقتصادیوپناهجوییوکرونادراماننماندوبا

اینهمهتوازنرشداقتصادیخودراحفظکرد.
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آیاروسهاآماده
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دکترجاللمتینی:آشناییبایکچهرةماندگار
عارفقزوینی)4(

تصنیفساز،آهنگساز،خوانندهوشاعرملیدورانمشروطیت
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دولتبایدنواروپاییهانیزبههمیننقطهمیرسند:
رهبرانجمهوریاسالمیفقطزبانزورمیفهمند!

1۲ادامهدرصفحه

این خاک خوب
خشک از بی آبی و زخمی از تخریب

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

کیهـان لندن کیهـان لندن خریداری نمایندخریداری نمایند
نسخه نسخه 

دیجیتال دیجیتال 
کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

» » گزینه ُکما گزینه ُکما « چیست؟« چیست؟
 » برجام ُمرده اما وانمود کنید زنده  » برجام ُمرده اما وانمود کنید زنده 

است تا تحریم ها بیشتر نشود! «است تا تحریم ها بیشتر نشود! «
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۸ بیماری با نشانه
 پاهای سرد

علل و راه حل چاقی 
هورمونی بعد 40 سالگی

بنیادنیکوکارینوروزکهدرسال۲004باهدفحمایتازپناهجویان
ایرانیتأسیسشدهاست،دراینسالهافعالیتهایخودراگسترش

دادهوبهیاریانسانهادرنقاطمختلفجهانشتافتهاست.
طرح و ایران در آسیبدیدگان و زلزلهزدگان به رساندن یاری
آبرسانیبهاستانهایسیستانوبلوچستانوخوزستان،کمکهای
در بانوان از حمایت و پوشاک و غذا ارسال دارویی، و پزشکی
استانهایمحروموکمکبهایزدیهادرزماناشغالبخشهاییاز
عراق،کمکبهپناهجویانایرانیوافغانیدرکشورهایگوناگون،از

فعالیتهایاینبنیاداست.
بنیادنیکوکارینوروز،بهمناسبتفرخندهزادروزشهبانو فرح پهلوی،
در۲۲مهرماه،براینهمینبارروستاهایمحروماستانخوزستان

راآبرسانینمود.
باهمیاریوکمکشمامیتواندپلمستحکموروزنه بنیاد این

امیدیبرایهممیهناندرایرانودیگرنقاطجهانباشد.
www.norooz.org:لطفاًبرایاطالعاتبیشتربهوبسایتبنیاد

مراجعهویاباتلفنهایزیرتماسبگیرید.
001-704 544 7800   &  001- 703 303 6661

You Tube:NoroozCharity

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

بانهایتتأسفوتأثرفوتمادرعزیزمانسرکارعلیهخانم

یکیازبنیانگذارانمؤسسهخیریهکهریزکدرلندنرابهاطالع
دوستانوآشنایانمیرسانیم.

زمانمراسمیادبوددرلندنوتهرانمتعاقبااعالمخواهدشد.
وحید،ناهید،حسنوناصرعالقبندوخانوادههایقندهاری،عالقبند،

متحدان،ایروانی،عاصمیو افشارنیا.

درگذشت

=کیهان لندندرگذشتزندهیادبانوشکوه اعظم قندهاری)عالقبند( 
رابهخانوادهمحترمعالقبند،صمیمانهتسلیتمیگوید.

وزیرکشور:
اگرانقالببخواهد
ضربهببیند،از
ناحیهزناناست!

انتشاراعترافاجباریدودانشجوی
نخبهایرانیتوسطسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی؛توئیتر:سندبیگناهیشانرا

منتشرکردید!
1۷ادامهدرصفحه

1۵ادامهدرصفحه
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جهانی   ،1۹4۸ سال  دسامبر  ده 
جهانی  جنگ  زخم های  از  هنوز  که 
دوم و نازیسم رنج می برد، در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد متنی را 
در رابطه با حقوق انسان از بدو تولد 
جهانی  »اعالمیه  عنوان  با  مرگ  تا 
در  رساند.  تصویب  به  بشر«  حقوق 
این بیانیه صحبت از حقوقی می شود 
رنگ  به  توجه  بدون  انسانی  هر  که 
به  توجه  بدون  جنسیت،  و  پوست 
گرایش سیاسی و تعلقات مذهبی، و 
از آنها  باید  یا محل تولد و سکونت، 

برخوردار باشد. 
در این سال ها حقوق دیگری هم مد 
نظر قرار گرفته اند که آخرین آنها حق 
زندگی در محیطی سالم و دسترسی 
کشورها،  برخی  است.  اینترنت  به 
قانون  در  تغییراتی  با  اسپانیا،  مانند 
اساسی خود حتا کلمه زن و مرد را 
حذف کرده و شهروند را جانشین آن 
دگرباشان جنسی  حقوق  تا  کرده اند 
احساس  نها  آ و  شود  رعایت  نیز 

تبعیض نکنند.
حقوقجهانشمول

بشر،  حقوق  خصلت های  از  یکی 
جهانشمول بودن آن است، اگرچه در 
برخی از کشورها کسانی که بر اجرای 
بشر«  حقوق  جهانی  »اعالمیه  مفاد 
اصرار می ورزند و علیه نقض آن توسط 
حکومت فریاد اعتراض سر می دهند، 
قرار  مورد سرکوب  عنوان مخالف  به 
که  کشورها  این  از  یکی  می گیرند. 
نظام حاکم بر آن مدافعان حقوق بشر 
را »دشمن« به حساب می آورد، ایران 
است. کم نیستند مدافعان حقوق بشر 
که در سالگرد تصویب این اعالمیه، به 
خاطر دفاع از حقوقی که به آنها اشاره 
شد و اعتراض به نقض فاحش آنها، روز 
و شب خود را در زندان های جمهوری 
اسالمی می گذرانند. جمهوری اسالمی 
و بسیاری از هم پیمانانش از روسیه و 
ونزوئال  یا  و  عراق  و  تا سوریه  چین، 
فهرست  صدر  در  گوئه،  را نیکا و 
حاکمان  که  دارند  قرار  کشورهایی 
بشر  حقوق  به  اعتنایی  تنها  نه  آنها 
نیز  افتخار  آن  نقض  به  بلکه  ندارند، 
می کنند. متاسفانه در سال های اخیر 
غیردمکراتیک  در کشورهای  تنها  نه 
فاحشی  افزایش  بشر  حقوق  نقض 
کشورهای  برخی  در  بلکه  داشته، 
دمکراتیک و نیمه دمکراتیک نیز، بر 
دیده بانی  نهادهای  گزارش ها  مبنای 
و  حقوق  این  به  احترام  بشر،  حقوق 

رعایت آنها کاهش یافته است.
تحریمناقضانحقوقبشر

جهانی  روز  در  امسال،  دسامبر  ده 
بین الملل  عفو   سازمان  بشر،  حقوق 
موارد  است  دهه   ۶ ز  ا بیش  که 
نقض حقوق بشر در ایران را مستند 
به  نیز  را  فارسی  بخش  می سازد، 
این  در  افزود.  خود  اینترنتی  پایگاه 
ین  ا گزارش  و  سند  ده ها  بخش 
سازمان بین المللی در مورد ایران به 

است.  شده  منتشر  و  ترجمه  فارسی 
دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه 
در  بین الملل  عفو  آفریقای  شمال  و 
فارسی  افزوده شدن بخش  به  اشاره 
می  نهاد  این  ینترنتی  ا پایگاه  به 
به  آغاز  زمانی  در  بخش  »این  گوید 
ایران در یک بحران  کار می کند که 
حقوق بشری عمیق و رو به وخامت 
در  که  بحرانی  است،  آمده  گرفتار 
نتیجه  آن صدها نفر ساالنه به دنبال 
اعدام  با حکم  ناعادالنه  محاکمه های 
که  کسانی  جمله  از  شده اند،  روبرو 
بوده اند  کودک  دستگیری  زمان  در 
باورها  خاطر  به  فقط  نفر  هزاران  و 
میزشان  لمت آ مسا لیت های  فعا یا 
یا  گرفته  قرار  تعقیب  و  آزار  تحت 
خودسرانه بازداشت شده اند. در عین 
حال، هزاران خانواده  که عزیزان شان 
توسط مقامات و مسئوالن ایران کشته 
شده و یا قهرا ناپدید شده اند، هنوز در 
اجرای  و  انتظار روشن شدن حقایق 

عدالت هستند.«
بخش  گشایش  از  قبل  روز  چند 
زمان  سا ینترنتی  ا ه  یگا پا فارسی 
ن  لما ر پا ر  د  ، لملل بین ا عفو 
حقوق  ناقضان  از  بریتانیا  فهرستی 
تحریم  مورد  باید  که  در جهان  بشر 
قرار گیرند مطرح شد. در این فهرست 
می خورد،  چشم  به  نفر   13 نام  که 
سه نفر از جمهوری اسالمی هستند: 
و  ضیائی  غالمرضا  قناعت کار،  علی 
علی رضوانی. علی قناعت کار بازپرس 
فعلی  رییس  و  اوین  دادسرای  سابق 
این  از  پیش  مخدر،  مواد  دادسرای 
بازپرس پرونده تعدادی از شهروندان 
دوتابعیتی از جمله فریبا عادلخواه و 
است. غالمرضا ضیایی  بوده  زکا  نزار 
و  وین  ا زندان های  سابق  رییس 
ر  د گوهردشت(  ( یی شهر«  جا »ر
زندانیان  از  تعدادی  جرح  و  ضرب 
محدودیت های  ایجاد  همچنین  و 
بسیار برای زندانیان از جمله نرگس 
مدافعان  کانون  نایب رییس  محمدی 
نفر  است.  داشته  نقش  بشر  حقوق 
سوم علی رضوانی چهره آشنایی برای 
تحت  او  است.  ایرانیان  از  بسیاری 
پوشش روزنامه نگاری نقش عمده ای 
از  اجباری  اعتراف  های  گرفتن  در 
ایفا کرده است که  زندانیان سیاسی 
مصاحبه های  آنها  مهم ترین  شاید 
کانال  مدیر  زم  روح اهلل  اجباری  با 
تلگرامی »آمدنیوز« باشد که ۲۲ آذر 

سال ۹۹ اعدام شد.
زنانناقضحقوقبشر

از  ۷ دسامبر امسال، یک روز قبل 
آن  در  که  بریتانیا،  پارلمان  نشست 
دو  شهروندان  گروگانگیری  مسئله 
اسالمی  جمهوری  توسط  تابعیتی 
خزانه داری  وزارت  شد،  مطرح  نیز 
چهار  همچنین  و  فرد   ۸ نام  آمریکا 
نهاد حکومت ایران را که در سرکوب 
حقوق  نقض  و  نی  یرا ا معترضان 
فهرست  در  ند،  داشته ا نقش  بشر 
ثبت  خود  بشری  حقوق  تحریم های 

این فهرست  نیز در  نام دو زن  کرد. 
جدید به چشم می خورد: لیال واثقی 
که  واثقی  لیال  خدادادی.  صغری  و 
فهرست  در  نامش  امسال  آوریل  در 
تحریم های اتحادیه اروپا نیز به ثبت 
»قدس«  شهر  فرماندار  بود،  رسیده 
تهران  استان  در  حسن خان(  )قلعه 
مردمی  خیزش  جریان  در  که  است 
آبان ۹۸ به نیروهای انتظامی دستور 
داد به روی معترضینی که قصد ورود 
داشتند  را  فرمانداری  ساختمان  به 
دولت  کشور  وزیر  کنند.  تیراندازی 
حسن روحانی از لیال واثقی به خاطر 
کرد.  تقدیر  مسئوالنه«  اقدام  »این 
صغری خدادادی اولین زنی است که 
در جمهوری اسالمی به مدیریت یک 
زندان منصوب شده. صغری خدادادی 
در  قرچک  زنان  زندان  کنونی  مدیر 
ورامین است، که بسیاری از زندانیان 
آنرا »جهنم روی زمین« می خوانند.
جمهوریاسالمدرجایگاهمتهم

در نیمه نوامبر کمیته سوم مجمع 
تصویب  با  ملل  زمان  سا عمومی 
قطعنامه ای نقض آشکار و سیستماتیک 
ایران محکوم کرد  را در  بشر  حقوق 
به   در  اسالمی  جمهوری  اقدام  از  و 
شکنجه  اعدام،  گسترده  گرفتن  کار 
شهروندان  خودسرانه  بازداشت  و 
که  قطعنامه  این  نمود.  نگرانی  ابراز 
تهیه  کانادا  سوی  از  آن  پیش نویس 
شده بود، با ابراز نگرانی جدی نسبت 
به آمار هشداردهنده اعدام در ایران، 
اعترافات  مبنای  بر  اعدام  جمله  از 
اجباری، از جمهوری اسالمی خواست 
به اعدام کودک مجرمان پایان دهد و 
این  در  بین المللی  کنوانسیون های 
است  پیوسته  آنها  به  که  را  رابطه 

رعایت کند.
حمید  دادگاه  برگزاری  شک  بدون 
نوری )عباسی( دستیار ابراهیم رئیسی 
اعدام های  جریان  در  مرگ(  )قاضی 
گوهردشت،  زندان  در   ۶۷ تابستان 
که در پایتخت سوئد در جریان است، 
جنایات  ساختن  مستند  و  افشا  در 
ایفا  مهمی  نقش  اسالمی  جمهوری 
»دادگاه  برگزاری  چنانکه  می کند. 
بین المللی مردمی آبان« که در لندن 
نظام  جنایات  از  پرده  شد  برگزار 
 ۹۸ سال  مردمی  خیزش  جریان  در 
و  عینی  شاهدان  حضور  برداشت. 
چهار  در  نظام  قربانیان  های  خانواده 
بین المللی،  مجامع  در  گذشته  دهه 
این  ماهیت  افشای  در  موثری  نقش 
نظام که سرکوب وجنایت را در ایران 
داشت.  خواهد  است،  کرده  نهادینه 
بسیاری  برخالف  اسالمی  جمهوری 
دیگر از نظام های اقتدارگرا تنها دست 
سرکوب  و  خود  مخالفان  کشتار  به 
وحشیانه معترضان نمی زند، بلکه تالش 
دارد این جنایات را با توسل به مذهب 
از  این  انتقاد  هرگونه  و  کند  توجیه 
روش های غیرانسانی را نیز تحت لوای 

مخالفت با دین سرکوب می کند.
احمدرأفت

بزرگترین دشمن محیط  زیست در 
بر آن حکم  آنهایی هستند که  ایران 
می رانند و نقطه پایانی برای سودجویی 
و هیچگونه دانایی و توانایی و راهکاری 

برای مقابله با مشکالت ندارند.
محیط  بحران  خطر  زنگ  صدای 
با صدای خشم عمومی  ایران  زیست 
جامعه گره خورده و ناکارآمدی مقامات 
طبیعی،  منابع  از  استفاده  سوء  و 
کشور  رودخانه های  خشک  بستر 
کشاورزان  اعتراضات  محل  به  را 
است. کرده  بدل  مردم  و   ناراضی 

در حالی که مردم ایران که بزرگترین 
تجمع محیط  زیستی دنیا را در آذرماه 
را  خود  پاسخ  زدند،  رقم  اصفهان  در 
دیگر  گرفته اند،  گلوله  و  سرکوب  با 
از  استفاده  افزایش  با  دنیا  کشورهای 
انرژی های تجدیدپذیر و سختگیرانه تر 
کردن مقررات محیط  زیستی در حال 
اقلیمی  نامطلوب  تغییرات  با  مقابله 

هستند.
بحراندستساختگروههای

مافیاییحاکم
هیچ  حکومت  ن،  میا ین  ا ر  د
ن  بحرا مدیریت  برای  ی  مه ا نا بر
آب  جدی  کمبود  و  محیط  زیست 
در  آنهم  ندارد  خشکسالی  افزایش  و 
محیط  زیست  کارشناسان  که  حالی 
در  را  کشور  کنونی  بی آبی  بحران 
می دانند. بی سابقه  اخیر  سال   پنجاه 

پیش  مدت ها  از  کارشناسان  را  آنچه 
درباره وقوع  آن ابراز نگرانی کرده اند و 
مسئوالن هیچ توجهی به آن نداشتند، 
این روزها مردم تمام استان های کشور 
حتا استان های شمالی که پُرآب ترین 
 بوده اند، در زندگی روزانه خود می بینند.
در  نیز  آلمان  بل  هاینریش  موسسه 
کمبود  بود  داده  هشدار  سال ۲۰1۷ 
شدید آب با خشک شدن رودخانه ها و 
دریاچه ها، ایران را بطور جدی تهدید 
می کند و در آینده مناطق وسیعی از این 
 کشور را غیرقابل سکونت خواهد کرد.
مداوم  تخریب  دهه  از 4  پس  اکنون 
به  ایران  ترمیم،  و  بازسازی  بدون 
و  نه ها  رودخا ز  ا وسیعی  پهنه ی 
تاالب های خشک، سفره های زیرزمینی 
فرسایش  برهوت،  بیابان های  خالی، 
و  مراتع  نابودی  و  تخریب  و  خاک 
از  پر  و  آلوده  هوایی  با  جنگل ها، 
و  جدا  که  زباله هایی  انبوه  و  ریزگرد 
است. شده  بدل  نمی شوند   بازیافت 

به حل  نیز  امیدی  در شرایط کنونی 
مشکل وجود ندارد، چون این بحران 
وظیفه   که  است  کسانی  ساخته ی 
را  آن  حل  و  مدیریت  مسئولیت  و 
برعهده داشته اند! حتا سازمان محیط 
تشکیالت  تنها  عنوان  به  نیز   زیست 
از محیط  زیست، در جریان  حفاظت 
اعتراضات و سرکوب گسترده ی مردم 
تابستان  در  خوزستان  کشاورزان  و 
کامال  امسال  پاییز  در  اصفهان  و 
سکوت کرد و به روی خود نیاورد که 
است. وضعیت  این  مسئوالن  از   یکی 

واقعیت این است که بزرگترین دشمن 
همانهایی  ایران  در  زیست  محیط  
هستند که بر آن حکمرانی می کنند! 
گروه های مافیایی وابسته به این اقلیت 
حاکم هستند که چهار دهه به تخریب 
و  زیست  محیط  از  استفاده  سوء  و 
برداشت های بی رویه از منابع طبیعی 
و تجدیدناپذیر پرداخته اند. از همین رو 
محیط  زیست کشور را نیز به موضوعی 
امنیتی تبدیل کرده و عالوه بر اینکه 
افراد و نهادهای حامی محیط زیست 
برای  آزاد  حرکت  و  فعالیت  امکان 
سراسر  در  زیست   وضعیت  بررسی 
کشور را ندارند بلکه بسیاری از فعاالن 
محیط  زیست بازداشت و به زندان های 
طوالنی محکوم شده اند! این فعاالن حتا 
اعتراض  تا صدای  می رسند   قتل  به 
آنها به تخریب محیط  زیست به جایی 
نرسد و آنچه به ویژه نهادهای نظامی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مانند 
تسلیحاتی  مشکوک  فعالیت های  با 
در سراسر کشور انجام می دهند افشا 
پیشبرد  برای  که  فعالیت هایی  نشود. 
آنها می بایست منابع طبیعی از جمله 

آب فراوان مصرف شود.

جمهوریاسالمیآبدزدکو
همهچیزخواراست!

محیط  نمی توان  که  است  روشن 
زیست را تخریب کرد و انتظار داشت 
مردمی که ساکن این محیط هستند 
ساکت بنشینند! خشکسالی بی سابقه 
مافیای  توسط  آب  میل  و  حیف  و 
آب وابسته به حکومت خشم ساکنان 
دنبال  به  را  ایران  از  وسیعی  مناطق 
داشته تا جایی که امروز هر شهروند 
گرفتن  قرار  در خطر  دلیل  به  ایرانی 
و  کشاورزی  نابودی  با  غذایی  امنیت 
دامداری و همچنین قطع مداوم برق 
خود  خودی  به  آب،  کمبود  و  گاز  و 
تبدیل  زیست  محیط  فعال  یک  به 
از  مردم  آگاهی  همزمان  است.  شده 
مشکالت زیست محیطی نیز نسبت به 
گذشته بسیار افزایش یافته. مردم ایران 
همانقدر که نگرانی های اقتصادی دارند، 
از بحران  زیست محیطی نیز هراسانند 
پیوسته اند! بهم  ایندو  می دانند   و 
از  نیرو  وزارت  گزارش   تازه ترین  در 
است   آمده  کشور  سدهای  وضعیت 
بارندگی ها،  3۷درصد  کاهش  با  که 
به  ایران  بزرگ  سد   1۹۹ ذخایر 
پارسال  به  نسبت  و  رسیده  حداقل 
 حدود 3۰درصد کاهش انباشت دارد!
راهکار مقامات مسئول از جمله وزیر 
توصیه  یک  اما  نیرو  وزارت  جدید 
خرافاتی  و  غیرعلمی  و  ایدئولوژیک 
 است: دعا کنید و نماز باران بخوانید!

تغییرات  از  گذشته  دیگر،  سوی  از 
اقلیمی که بخش مهمی از آن ناشی از 
سوء استفاده از طبیعت است، دریاهای 
شمال و جنوب و دریاچه های ایران به 
واگذاری  با  ترال  برای صید  عرصه ای 
شده اند  تبدیل  چینی  صیادهای  به 
دریای  و  فارس  خلیج  اکوسیستم  و 
در  مهیب  زخم چنگک های  با  عمان 
از  را  ایران  آب های  زهدان  قعرشان، 
کاسپین  دریای  می کند.  تهی  زایش 
به  ایران  شمالی  سواحل  در  که  نیز 
از  مهمی  بخش  است،  آلوده  شدت 
سهم  که  آن  دریایی  منابع  و  سطح 
 ایران است دو دستی تقدیم روسیه شد! 
تمام  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
قرارگاه های خود در استا ن های مختلف 
یک  مانند  تا  گرفته  کار  به  را  کشور 
و  عمران  نام  به  مویرگی  شبکه ی 
بازسازی، از معادن و ذخایر زیرزمینی 

تا خاک را درو کرده و آب را ببلعند. 
پیمانکار  بزرگترین   پاسداران  سپاه 
سد در ایران است که بدون جانمایی 
و  کارشناسان  نبود  در  و  استاندارد 
متخصصان کارآمد، بزرگترین جنایات 
ایرانیان  حق  در  را  محیطی  زیست 
بود،  آب  که  جا  هر  شده؛  مرتکب 
سدهای بیجا ساخت و مسیر طبیعی 
در  را  کشور  نهرهای  و  رودخانه ها 
قبیله ای  و  مافیایی  سودجویی های 
که  کرد  بزرگ  اغتشاش  یک  دچار 
یکی از پیامدهای تفرقه افکنانه ی آن، 
است.  هم  برابر  در  مردم  دادن   قرار 
با اینهمه ویرانی که در نوشتار، طوالنی 
و در واقعیت، یک مصیبت و فاجعه ی 
ایران آب و خاک  است، مردم  بزرگ 
سپاه  ولی  می دهند  دست  از  را  خود 
نهادهای  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
زیر نظر علی خامنه ای در مناقصه های 
بودجه  و  می شوند  برنده  نمایشی 

می گیرند!
همه چیزخوار  اسالمی  جمهوری 
است و عین »آبدزدک« عمل می کند. 
سرشاخه ی  می دزدد!  آب  مردم  از 
و  تأسیسات  سوی  به  را  رودخانه ها 
صنایعی منحرف می کند که مهم ترین 
برنامه های  خدمت  در  آنها  بخش 
موشکی  و  اتمی  از  اعم  تسلیحاتی 
که  است  حاکم  اقلیت  این  هستند. 
به  از طبیعت، دست  استفاده  با سوء 
کوه  و  زمین خواری  جنگل خواری، 
لشکر  آن،  حاصل  که  می زند  خواری 
است  دامداری  و  کشاورزی  بیکاران 
که به عنوان نیروهای مولد یا به خیل 
عظیم حاشیه نشینان تبدیل می شوند 
به  کار  برای  حالت  بهترین  در  یا  و 

کشورهای دیگر می روند!
جمهوری  دولت  سیزدهمین  در   
اسالمی به ریاست سیدابراهیم رئیسی 
معروف به »قاضی مرگ« نیز نه تنها 
هیچ چشم اندازی برای گذاشتن نقطه 
پایان بر این تخریب ها وجود ندارد بلکه 
 این دولت خود حاصل تخریب هاست! 
از دید این حکومت، فقر و گرسنگی 
ناشی از بی آبی و بحران محیط  زیست 
مشکل مردم است و اعتراضات آنها را 
می توان با گلوله ساکت کرد! تداوم این 
بحران ها اما برای حکومِت آبدزدک که 
کاری جز دزدی و تخریب بلد نیست، 
زیست  مشکالت  حل  است!  سودآور 
در  نه  عرصه ها  دیگر  مانند   محیطی 
دانش و توانایی جمهوری اسالمی است 
و نه تمایلی به انجام آن دارد. ایران، 
سفره ای گسترده و خوان نعمتی است 
که هنوز می توان آن را غارت کرد و 
همزمان حتا بحران محیط زیست را 
نیز به چشم یک اهرم برای باج خواهی 
و اخاذی در مذاکرات بین المللی دید و 
تالش برای حفاظت از محیط زیست را 
به لغو تحریم ها گره زد! آنهم در حالی 
که جمهوری اسالمی به هیچ تعهدنامه   
بین المللی برای پایبندی به حفاظت از 

محیط  زیست تن نمی دهد!
هوا  آلودگی  این،  ز  ا پیش  اگر 
صدرنشین بحران های زیست محیطی 
در ایران بود، حاال شمار مشکالت محیط 
موضوع  که  شده  زیاد  آنقدر  زیست 
باالترین  با  هوا  آلودگی  و  ریزگردها 
زیرمجموعه ی  در  مرگ ومیر،  آمار 
 بحران آب و خشکی قرار گرفته  است!
درآمدهای  کاهش  میان،  این  در 

حکومت از یکسو و شعارهای بیجای 
شدت  بر  دیگر،  سوی  از  خودکفایی 
تخریب ها افزوده است. اقداماتی چون 
منابع  بخشش  و  بذل  و  خام فروشی 
و  چین  و  روسیه  به  کشور  طبیعی 
صادرات حتا خاک ایران برای کسب 
درآمد، بیانگر مسیریست که با استمرار 
جمهوری اسالمی از سال ها پیش قابل 
سوخته،  سرزمینی  است:  بوده  تصور 
مردمانی عاصی و بدون آب و خاک، 
و اقلیت همه چیزخوارِ حاکم که شیره 
و  خود  تا  می ِکشد  را  مملکت  جان 
مناطقی مثل  وابسته در  خانواده  های 
لواسان یا اروپا و آمریکا زندگی کنند 
و با خرید مزدوران در داخل و منطقه، 
بمب  ساختن  برای  تالش  با  البته  و 
کند.  تضمین  را  خود  بقای   اتمی، 
این زخم عمیق بر پیکر آب و خاک و 
مردم اما دیر یا زود سر باز خواهد کرد!
آزادهکریمی

اینخاکخوب
خشکازبیآبیوزخمیازتخریب

=بزرگتریندشمنمحیطزیستدرایرانآنهاییهستندکهبرآنحکممیرانند
ونقطهپایانیبرایسودجوییوهیچگونهداناییوتواناییوراهکاریبرایمقابلهبا

مشکالتندارند.

آلمان از روز چهارشنبه هشتم نوامبر 
که  دارد  جدید  دولت  یک   ۲۰۲1
آنگال  ائتالفی  دولت های  جانشین  
مرکل شده است. چهار دولتی که حزب 
 دمکرات مسیحی )مرکل( همراه با حزب 
)سوسیال  بایرن  ایالت  در  خواهرش 
مسیحی( یک بار با دمکرات لیبرال ها و 
سه بار با سوسیال دمکرات ها بر آلمان 
حکومت کردند آنهم در دوره هایی که 
کشورهای  بسیاری  مانند  کشور  این 
پیشرفته از بحران اقتصادی و پناهجویی 
و کرونا در امان نماند و با اینهمه توازن 

رشد اقتصادی خود را حفظ کرد.
کابینه ی جدید این کشور با صدراعظم 
حزب  از  ساله(   ۶3( شولتز  اوالف 
سوسیال دمکرات، هفده عضو دارد که 
هشت تن زن هستند. سن متوسط این 
کابینه ۵1 سال است و جوان ترین آنها 
از جمله آنالنا بِربوک از حزب سبزها، 
آلمان  وزیر خارجه  زنی که  نخستین 

شده، 41 سال دارند.
اکثریت  با  کنونی  ائتالفی  دولت 
سوسیال دمکرات همراه با حزب سبزها 
با پنج وزیر )سه زن و دو مرد( و حزب 
لیبرال دمکرات با چهار )سه مرد و یک 

زن( تشکیل شده است.
حزب  از  مرکل  آنگال  آنکه  از  پس 
دمکرات مسیحی )سیاه( شانزده سال به 
عنوان یک زن در رأس قدرت منتخب 
دولتی قرار داشت، اکنون وزارتخانه های 
مهمی مانند محیط زیست، مسکن و 
شهرسازی، آموزش و پژوهش، وزارت 
دفاع  وزارت  و  خارجه  وزارت  کشور، 
توسط زنانی از سه حزب سرخ و سبز 
و زرد )چراغ راهنمایی( اداره می شود. 
گفتنی است که سرانجام نخستین وزیر 
ترک تبار نیز از حزب سبزها در دولت 
جدید آلمان مسئولیت وزارت کشاورزی 

و تغذیه را بر عهده دارد.
دولت های ائتالفی به ویژه اگر بیش از 
دو حزب در آن شرکت داشته باشند، 
را  جامعه  فضای  کارآمدی  با  معموال 
آرام نگه می دارند زیرا احزابی که قبال 
در اپوزیسیون پارلمانی طرح برنامه و 
توقع می کردند و یا به امید موفقیت در 
انتخابات بعدی شعار می دادند، حاال به 
باید  که  می شوند  تبدیل  دولتمندانی 
خودشان به آن توقعات پاسخ بگویند و 

به شعارهایشان عمل کنند! 
عمدتا  تحول  و  تغییر  این  اگرچه 

ولی  مربوط می شود  آلمان  به جامعه 
ایرانیان تبعه آلمان و دوتابعیتی ها نیز 
جامعه  این  شهروندان  عنوان  به  چه 
تأثیر  تحت  ایرانی  عنوان  به  چه  و 
سیاست های این کشور قرار می گیرند 
گروگانگیری های  دلیل  به  جمله  از 
جمهوری اسالمی هنگامی که ایرانیان 
دوتابعیتی به زادگاه شان سفر می کنند! 
از این نظر هم صدراعظم و هم وزرای 
خارجه کشورهای اروپایی برای ایرانیان 

اهمیت دارند.
احزاب  بین  قدرت  جابجایی  اگرچه 
نقش  این کشورها  در سیاست کالن 
در  دولت ها  تغییر  اما  ندارد،  زیادی 
مسائل حقوق  در  اروپایی،  کشورهای 
است.  اثرگذار  اتمی  مذاکرات  و  بشر 
بِربوک که حزب  آنالنا  باید دید  حال 
وی سابقه بدی در مماشات با جمهوری 
اسالمی دارد، وقتی پنجشنبه ۹ دسامبر 
در نخستین سفر خود به عنوان وزیر 
خارجه به پاریس و بروکسل اعالم کرد 
که دموکراسی و حقوق بشر در مرکز 
توجه وی قرار دارد، تا چه اندازه آنها را 
در ارتباط با ایران فدای منافع اقتصادی 

نخواهد کرد!

جمهوریاسالمی
نظامیبراینقضتمامحقوقبشر

آلمانودولتجدیدبهرنگچراغراهنمایی
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حامیانخامنهایتوقعدارند»دیپلماتهایانقالبی«بدوناندکیعقبنشینی
درموردفعالیتهایاتمیومنطقهایتحریمهالغوشود!

بمبارانپایگاههایپرتابموشکجمهوریاسالمی
دریمن،هدفبعدیاسرائیلوآمریکا؟

هدف شود می =گفته
این اینحمالتاحتمالی از
استکهجمهوریاسالمیدر
مذاکراتاتمیباتغییرموضع،
نرمشبیشترینشاندهد.

می سال ا  ی ر جمهو =
ایراندرآغازازسرگرفتن
وین، در اتمی مذاکرات
را زیادهخواهیهایعجیبی
مطرحکردکهطرفیندیگر
یک بیشتر را آنها برجام
»شوخی«تعبیرکردهواعالم
کردندکهرژیمایراندراین

مذاکرات»جدی«نیست.
که حالیست در =این
دولتووزارتخارجهوتیم
جمهوری در مذاکرهکننده
و نیستند کارهای اسالمی
وچه چهدردولتروحانی
اکنون،تصمیمگیرندهاصلی
علیخامنهایاستواوست
کهتعیینکرددولتروحانی
هم حاال و بدهد قولهایی
دولتسیزدهمزیرآنقولها

بزند!
مقامات اسرائیل در سفر به واشنگتن 
مصمم هستند آمریکا را تشویق کنند 
با آنها در اقدام نظامی علیه رژیم ایران 

مشارکت کند.
تلویزیون اسرائیل روز یکشنبه ۵ دسامبر 
از اصرار وزیر دفاع آن کشور و رئیس 
سازمان موساد به دولت جو بایدن برای 
اقدام نظامی به اتفاق واشنگتن به منابع 

رژیم ایران خبر داده است.
البته قرار نیست این حمله به خاک ایران 
باشد بلکه هدف، پایگاه ها، تشکیالت و 
تاسیسات نظامی و موشکی جمهوری 
اسالمی در نقاط دیگر است و به احتمال 
زیاد اولین حمله به مراکز پرتاب موشک 

رژیم والیت فقیه در یمن خواهد بود.
این حمالت  از  هدف  شود  می  گفته 
احتمالی این است که جمهوری اسالمی 
در مذاکرات اتمی با تغییر موضع، نرمش 

بیشتری نشان دهد.
در خبرهایی که در مورد سفر بنی گانتز 

وزیر دفاع و داوید برنعه رئیس موساد به 
آمریکا منتشر شده، تأکید گردیده که 
منظور آنها ارائه اطالعات تازه ای درباره 
برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی به 

مسئوالن دولت آمریکا است.
انجام  شرایطی  در  آمدها  و  رفت  این 
می شود که دور هفتم مذاکرات هسته ای 
پایتخت  وین  در  برجام  ادامه  برای 
اتریش به نتیجه نرسیده است. ضمن 
آنکه هیچیک از طرفین هم به صراحت 

شکست مذاکرات را اعالم نکرده اند.
در گزارش کانال 1۲ اسرائیل به منابع 
خبر مربوط به حمالت احتمالی اشاره 
نشده است. البته دولت جو بایدن رئیس 
در  بار  چند  متحده،  ایاالت  جمهوری 
واکنش به حمالت شبه نظامیان وابسته 
به جمهوری اسالمی به نیروهای آمریکا 
در عراق، پایگاه های آنها را در سوریه 

بمباران کرده است.
از سوی دیگر اسرائیل بارها گفته است 
که در صورت عدم همراهی آمریکا، به 
تنهایی مانع دستیابی رژیم ایران به سالح 

هسته ای خواهد شد.
همزمان بنی گانتز در تازه ترین اظهاراتش 
گفته:  ایران  رژیم  اتمی  برنامه  درباره 
دولت اسرائیل قدرتمند است و می داند 
از  ناشی  چالش های  جوابگوی  چگونه 

جاه طلبی های هسته ای ایران باشد.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز در 
سخنرانی روز یکشنبه در جلسه کابینه 
گفت: ایران باید هزینه پیمان شکنی های 
خود را بپردازد. او ادامه داد: قدرت های 
جهانی باید پیش از شروع دور دیگری 
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به =یکمقامآمریکایی
رویترزگفته»مادروضعیت
برای داریم قرار دشواری
ایران اتمی برنامه اینکه
بهسمت پیشرفت درحال
از »فراتر که است نقطهای

منطقمتعارف«است.«
=حسینامیرعبداللهیان
درگفتگویتلفنیباجوزپ
بورلمسئولسیاستخارجی
»تردید گفته اروپا اتحادیه
داریمکهآیاطرفغربیآماده
رفعتحریمهاستیابهدنبال
رفعیکطرفهنگرانیهایخود

است«.
هشتم  دور  برگزاری  آستانه  در 
ارشد  مقام  یک  وین  اتمی  مذاکرات 
آمریکایی ۸ دسامبر )1۷ آذر( به رویترز 
گفت انتظار می رود وزرای دفاع آمریکا 
و اسرائیل پنجشنبه درباره مانور تمرینی 
مشترک برای مواجه با بدترین سناریو با 
هدف حمله نظامی احتمالی به تأسیسات 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
صورت شکست دیپلماسی گفتگو کنند.
میان  شده  برنامه ریزی  مذاکرات 
و  آمریکا  سیاسی  و  امنیتی  مقامات 
اسرائیل از اواخر اکتبر با افزایش احتمال 
شد.  اتمی جدی تر  مذاکرات  شکست 
اقدام  بحث  که  بود  زمان  همان  از 
احتمالی نظامی علیه تٔاسیسات اتمی 
و نظامی جمهوری اسالمی مطرح شد 
تمام طرف های مذاکره و  این حال  با 
گزینه های  مورد  در  آمریکا  همینطور 
صحبت  احتیاط  با  غیردیپلماتیک 
می کردند اما اخیراً شرایط به نحوی پیش 
رفت که تٔآکید روی »گزینه های دیگر« 
از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی بطور 

واضح افزایش پیدا کرده است.
دیدار بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل با 

وزرایدفاعآمریکاواسرائیلدربارهبرگزاریتمرینحمله
بهتاسیسٔاتاتمیجمهوریاسالمیگفتگومیکنند

تمرینمشترکنیرویهواییآمریکاواسرائیلکهاوت۲0۲1برگزارشد

لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا که قرار 
است در واشنگتن برگزار شود در ادامه 
گفتگوها برای بررسی گزینه های نظامی 
دستیابی  از  جلوگیری  جهت  موجود 
ایران به سالح اتمی است. با این حال 
این مقام ارشد آمریکایی از ارائه جزئیات 
احتمالی  نظامی  تمرینات  مورد  در 

خودداری کرد.
این مقام آمریکایی در ادامه ضمن ابراز 
امیدواری به حصول توافقی در مذاکرات 
احیای برجام در وین گفته است، »ما در 
وضعیت دشواری قرار داریم برای اینکه 
برنامه اتمی ایران در حال پیشرفت به 
سمت نقطه ای است که »فراتر از منطق 

متعارف« است.«
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
 1۸ پنجشنبه  روز  اسالمی  جمهوری 
آذر در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفته »تردید داریم که آیا طرف غربی 
آماده رفع تحریم هاست یا به دنبال رفع 
این  است.«  خود  نگرانی های  یکطرفه 
می گویند  اروپایی ها  که  حالیست  در 
پیشنهادات جمهوری اسالمی در دور 
و  »جدی«  تنها  نه  مذاکرات  هفتم 

»واقع بینانه نیست« و »منطق ندارد« 
در  گرفته  صورت  توافقات  با  بلکه 
ناسازگار  نیز  مذاکرات  قبلی  دوره های 

است.
هرچند دولت بایدن بر ادامه مذاکرات 
اتمی و استفاده از دیپلماسی برای مهار 
از  و  اصرار می ورزد  اسالمی  جمهوری 
این نظر اختالف زیادی بین واشنگتن 
و اورشلیم وجود دارد اما در یک سال 
گذشته اسرائیل و آمریکا بارها به صورت 
مشترک برای مقابله با انواع تهدیدات 
جمهوری اسالمی رزمایش و ماموریت 
منطقه ای برگزار کردند. در بعضی از این 
این مانورها مثل رزمایش »پرچم آبی« 
ایتالیا،  نیروی هوایی اسرائیل، آمریکا، 
امارات  نروژ،  قبرس،  یونان،  انگلیس، 
متحده عربی، هند و هلند حضور داشتند.

این تمرین به گونه ای طراحی شده 
بود که پهپادها و سامانه های موشکی 
)سرزمین  اژدها«  »سرزمین  نیروهای 
هرج و مرج و شرارت( خیلی شبیه به 
وضعیت دفاعی رژیم ایران بود. یک ژنرال 
اسرائیلی گفته بود چنین تمرین هایی 
برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران 

الزم است.

سازمان رئیس =برنز
نه لیا سا نشست در  سیا
روزنامه مدیرعامل شورای
»والاستریتژورنال«ادعا
هیچ سازمان این که کرد
تصمیم بر مبنی مدرکی
رهبرجمهوریاسالمیایران
]علیخامنهای[برایساخت
تسلیحاتاتمینظامیپیدا

نکردهاست!
رئیس  بارنئا  دیوید  سفر  آستانه  در 
موساد به واشنگتن ویلیام برنز رئیس 
آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
 1۶ ( دسامبر   ۷ دوشنبه   )CIA (
آذرماه( در نشست شورای مدیرعامل 
گفت  ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه 
ایاالت متحده شواهدی در دست ندارد 
که نشان دهد ایران تصمیم گرفته است 
برنامه هسته ای خود را تسلیحاتی کند.
او تٔاکید کرد سازمان سیا »هیچ مدرکی 
مبنی بر تصمیم رهبر جمهوری اسالمی 
ساخت  برای  خامنه ای[  ]علی  ایران 
نکرده  پیدا  نظامی  اتمی  تسلیحات 

است.«
توانایی  در  »ایران  گفت:  او همچنین 
خود برای غنی سازی اورانیوم، که یکی 
از راه های رسیدن به مواد شکاف پذیر 
مورد نیاز برای ساخت بمب هسته ای 

است پیشرفت هایی داشته است.«
برنز چالش ایران را »مسابقه سه لنگه 
پا« توصیف کرد و »دستیابی به مواد 
شکاف پذیر، سالح سازی از طریق قرار 
که  وسیله ای  در  موادی  چنین  دادن 
انفجار  بتواند  تا  باشد  شده  طراحی 
ایجاد کند و سرانجام جفت  هسته ای 
انتقال بمب  با سیستم های  کردن آن 
از  را  بالستیک«  موشک های  مانند 
در  اظهارات  دانست.این  آن  ملزومات 
حالی مطرح شده که جمهوری اسالمی 
ایران غنی سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد 
رسانده و اجازه بازدید بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای از چند سایت 
اتمی را نمی دهد. همچنین جمهوری 
هنوز  یکسال  از گذشت  پس  اسالمی 

ویلیامبرنزرئیسسازمانسیا:
مدرکینداریمکهخامنهایمیخواهدسالحاتمیبسازد!

در  شده  اورانیوم کشف  آثار  مورد  در 
سه سایت اتمی اعالم نشده پاسخ نداده 
گروسی  رافائل  آنچه  اساس  بر  است. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفته، غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد و 
فعال سازی زنجیره ای از سانتریفیوژهای 
ندارد.  تجاری  مصرف  هیچ  پیشرفته 
گروسی پیش از آِغاز دور هفتم مذاکرات 
وین، ۲۹ نوامبر ۲۰۲1، نسبت به تبدیل 
ایران به یک کره شمالی دیگر در زمینه 

سالح اتمی هشدار داده بود.
دوانی  عباسی   فریدون  این  بر  عالوه 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی ]رئیس پیشین سازمان انرژی 
اولین  در  اسالمی[  جمهوری  اتمی 
سالگرد ترور فخری زاده در مصاحبه با 
آذرماه  )ششم  پرس«  »دفاع  وبسایت 
فتوای  علی  رغم  کرد  اعتراف   )14۰۰
بودن  حرام  مورد  در  خامنه ای  علی 
آن  برای  فخری زاده  هسته ای  سالح 
»سیستم« ایجاد کرد. عباسی  دوانی در 
مورد دلیل ایجاد یک سیستم نظامی 
فقط  مسئله  »زیرا  داد:  توضیح  اتمی 
دفاع از کشور نبود و ما پشتیبان  جبهه 
مقاومت نیز هستیم بنابراین اسرائیل 

روی فخری زاده حساس شد.«
معاون  فدوی  علی  حال  همین  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
یک  در  ه  مهرما واسط  ا اسالمی 
که  کرد  تهدید  تلویزیونی  مصاحبه 
نظامی  حوزه  در  اسالمی  جمهوری 
جلودار  کوانتوم  ]فیزیک[  علم  در 
است اما صحبت درباره ی آن محرمانه 

است!محمود علوی ویر پیشین اطالعات 
جمهوری اسالمی بهمن 13۹۹ تهدید 
کرد اگر فشارها به جمهوری اسالمی 
ادامه پیدا کند به سمت ساخت سالح 

اتمی خواهد رفت.
خامنه ای مهرماه سال 13۹۸ در یک 
اینکه  وجود  با  »ما  گفت  سخنرانی 
برداریم،  قدم  راه  این  در  می توانستیم 
بر اساس حکم اسالم عزیز کاربرد این 
سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم، 
بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید 
و نگه داشت سالحی که استفاده از آن 
مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.« براساس 
سطح  رسیدن  آژانس  رئیس  گزارش 
غنی سازی اورانیوم به ۶۰ درصد فقط 
باشد.  داشته  نظامی  مصرف  می تواند 
فتوای علی  تا همین جا هم  بنابراین 
خامنه ای که ادعا کرده »قدم برداشتن« 
و »هزینه کردن« برای تولید سالح اتمی 

حرام است دروغ از کار درآمده است.
سپاه  به  نزدیک  »جوان«  روزنامه 
اواسط  نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران 
بهمن 13۹۹ تهدید کرده بود »اگر تهران 
چشم اندازی  که  برسد  نتیجه  این  به 
در  شده  پیش بینی  عادی سازی  برای 
مقدمه برجام وجود ندارد، ممکن است 
به این سمت کشیده شود که برنامه 
هسته ای خود را در چارچوب یک برنامه 
استراتژیک غیروابسته به توافق تابستان 

13۹4 بازنگری کند.«
»برنامه ی  از  »جوان«  روزنامه  منظور 
فق  توا به  بسته  غیروا تژیک  استرا
زدن  پا  یعنی پشت  تابستان 13۹4« 
برای  تالش  و  برجام  اتمی  توافق  به 
مسیر  در  هسته ای  چرخه ی  تکمیل 
مصرف نظامی و تولید تسلیحات اتمی! 
موضوع  یک  روی  برجام  کل  که  چرا 
متمرکز است: جلوگیری از دست یافتن 
و  اتمی!  سالح  به  اسالمی  جمهوری 
بر  نیز  اسالمی  جمهوری  تالش  تمام 
روی یک موضوع متضاد متمرکز است: 
دست یافتن به سالح اتمی از جمله با 
»دیپلماسی« و »مذاکره« و »توافق«! 
چنانکه برجام نیز پس از پایان مهلت های 
تعیین شده، راه جمهوری اسالمی را برای 
دست یافتن به سالح اتمی نمی بست!

ویلیامبرنز

از مذاکرات وین، تهران را تحت فشار 
را  اورانیوم  غنی سازی  تا  دهند  قرار 

متوقف کند.
جمهوری  رئیس  هرتزوگ  اسحاق 
اسرائیل نیز روز یکشنبه ۵ دسامبر در 
راه  یک  از  کشور  این  نوشت:  توئیتی 
حل جامع دیپلماتیک با ایران استقبال 
می کند. اما امکان استفاده همه گزینه ها 

را برای خود محفوظ نگه می دارد.
از  آغاز  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
وین،  در  اتمی  مذاکرات  گرفتن  سر 
زیاده خواهی های عجیبی را مطرح کرد 
که طرفین دیگر برجام آنها را بیشتر 
اعالم  و  کرده  تعبیر  »شوخی«  یک 
کردند که رژیم ایران در این مذاکرات 
که  مواردی  از  یکی  نیست.  »جدی« 
»جدی«  نشانگر  غربی  طرفین  برای 
نبودن جمهوری اسالمی در هفتمین 
این بوده است که  بود،  دور مذاکرات 
از نظر تهران هر آنچه در شش دوره 
قبلی گفتگوها مورد بحث و توافق قرار 
گرفته بود، دوباره قابل مذاکره است. 
رئیسی که  دیگر در دولت  عبارت  به 
معروف به »قاضی مرگ« است بر سر 
توافق  غربی ها  با  روحانی  دولت  آنچه 
کرده بود، »ِجر« زده می شود. این در 
حالیست که دولت و وزارت خارجه و 
تیم مذاکره کننده در جمهوری اسالمی 
کاره ای نیستند و چه در دولت روحانی 
و چه اکنون، تصمیم گیرنده اصلی علی 
خامنه ای است و اوست که تعیین کرد 
دولت روحانی قول هایی بدهد و حاال 
هم دولت سیزدهم زیر آن قول ها بزند!

حملهراکتیبه
پایگاهنظامیآمریکا
درمیداننفتی
»کونیکو«سوریه

از بعد میرسد نظر =به
شکستدورهفتممذاکرات
وینکهکوتاهوسریعمتوقف
علیه نظامی تحرکات ماند،
منافعآمریکاواسرائیلدر
شبهنظامیان توسط منطقه
جمهوری یت حما مورد

اسالمیتشدیدشود.
هفتم  دور  شکست  از  پس  روز  دو 
لیل  د به  ین  و تمی  ا ت  ا کر ا مذ
زیاده خواهی ها و »جدی« نبودن تیم 
مذاکره کننده رژیم ایران، پایگاه  نظامی 
آمریکا در سوریه توسط شبه نظامیان 
مورد حمایت جمهوری اسالمی مورد 
شبکه  عربی  گرفت.بخش  قرار  هدف 
روسی »راشا تودی« به نقل از یک منبع 
راکت  سه  که  داد  گزارش  غیرنظامی 
نفتی  میدان  حوالی  آمریکا  پایگاه  به 
اصابت  دیرالزور  حومه  در  »کونیکو« 
این حمله هلی کوپترهای  کرد.در پی 
ساعاتی  و  درآمدند  پرواز  به  آمریکا 

میزان  هنوز  زدند.  گشت   منطقه  در 
خسارات یا تلفات احتمالی این حمله 

راکتی مشخص نیست.
خبرگزاری »تسنیم« وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوی 
به  نزدیک  تحلیلگران  از  شماری  با 
حمایت  مورد  شبه نظامی  گروه های 
جمهوری اسالمی در عراق مدعی شد 
آمریکا  حمایت  با  داعش  عناصر  که 
عراق  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 
ادعا  با همین  را هدف قرار می دهند. 
حشدالشعبی اقدام به برگزاری رزمایش 
دیالی  استان  در  عراق  شهر  چند  در 

هم مرز ایران کرده است.
مقامات دولتی و نظامی آمریکا تا زمان 
این  به  واکنشی  گزارش  این  تنظیم 
حمله نشان نداده اند. از میزان خسارت 
احتمالی نیز هنوز گزارشی منتشر نشده 

است. داخل آمریکا اعضای ارشد حزب 
بایدن  جو  دولت  بارها  جمهوریخواه 
را متهم کردند که از روی مماشات و 
برای به خطر نیفتادن مذاکرات اتمی با 
جمهوری اسالمی چشم به روی حمالت 
شبه نظامیان مورد حمایت تهران به منافع 
آمریکا در عراق و سوریه بسته است.
به نظر می رسد بعد از شکست دور هفتم 
مذاکرات وین که کوتاه و سریع متوقف 
ماند، تحرکات نظامی علیه منافع آمریکا 
و اسرائیل در منطقه توسط شبه نظامیان 
مورد حمایت جمهوری اسالمی تشدید 

شود.
پایگاه  مهرماه  اواخر  در  این  از  پیش 
نیروهای آمریکایی در التنف در امتداد 
مرز سوریه با اردن با پهپادهای انتحاری 
هدف حمله شبه نظامیان مورد حمایت 

جمهوری اسالمی قرار گرفته بود.

یگانهایآمریکاییحفاظتازتٔاسیساتنفتوگازمیدان»کونیکو«در
دیرالزور]درغربسوریه[رابهعهدهدارند
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اعتراضاتبهمدیریتناکارآمدمنابعآببه
کرمانرسید

=مردممعترضعلیهاین
پروژهمیگویندکارشناسی
برای محیطی زیست الزم
و نگرفته آنصورت انجام

مجوزهایالزمراندارد.
میگویند ن =منتقدا
بر  ه و عال  ه ژ و پر  ین ا
سرشاخههای به خسارت
هلیلرود،تاالبجازموریان،
و جانوری طبیعی، محیط
مردم به  نی، نسا ا حتی
بی جنو  ی نها ستا شهر
کرمانخسارتهای استان
جبرانناپذیریواردمیکند.
=یکفعالمحیطزیست
آب انتقال پروژه این گفته
کرمان استان بهشمال اگر
مصارف برای بگیرد شکل
صنایعومناطقگردشگری
و کرمان بین در هفتباغ

ماهاناست.
یک  هند ا میخو « =
و  شیهنشینی حا  ع نو
کرمان در را شهرکسازی
ساختار از که کنند ایجاد
توسعهای زیرساختهای و
آب آن کمترین که الزم
این نیست. برخوردار است
از قیمت به شهرکسازی
و جازموریان رفتن بین
جنوبی شهرستان هفت
جیرفت، جمله از کرمان
رودبارجنوب، گنج، قلعه
کهنوج فاریاب، منوجان،
همچنین  و  د با آ عنبر  و
سیستان استان در دلگان
هم آنجا که بلوچستان و
نصفیازجازموریاندرحوزه
قرار بلوچستان و سیستان

دارد،تماممیشود.«

ناکارآمد  مدیریت  به  اعتراضات 
پروژه های  اجرای  و  کشور  آب  منابع 
انتقال آب پس از استان های اصفهان، 
بختیاری  و  چهارمحال  و  خوزستان 
است.  شده  کشیده  کرمان  استان  به 
برپا  با  کرمان  جنوب  در  شهروندان 
کردن چادر جلوی ورودی تونل انتقال 
اعتراضی  به تجمع  آب کرمان دست 

زدند.
روز  از  کرمان  استان  در  مردم 
در  تجمعاتی  آذر  پانزدهم  دوشنبه 
آب سرشاخه هایی  انتقال  به  اعتراض 
هلیل رود برگزار کرده اند. شهروندان از 
صبح تا بعد از ظهر با بر پا کردن چادر 
مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب 
تالش می کنند از حفر تونل برای انتقال 

آب جلوگیری کنند.
سال هاست پروژه های غیرکارشناسی 
و  چشمه ها  سر ز  ا ب  آ ل  نتقا ا
همچنین  و  مختلف  رودخانه های 
پروژه های سدسازی پولساز و مخرب 
بحران  و  خشکسالی  تحمیل  سبب 
تأمین آب در چند استان ایران شده 
است. اکنون در حالی پروژه انتقال آب 
هلیل رود آغاز شده که مردم معترض 
به این پروژه می گویند کارشناسی الزم 
زیست  محیطی برای انجام آن صورت 

نگرفته و مجوزهای الزم را ندارد.
زیست  محیط  فعال  رفعتی  فرود 
است:  گفته  ایلنا  خبرگزاری  به  نیز 
آمده،  دست  به  اطالعات  اساس  »بر 
پروژه انتقال آب هیچگونه مجوزی  از 
کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست 
کشور ندارد و مستندات آنهم به زودی 
در اختیار کمپین هلیل و جازموریان 
قرار می گیرد که به آگاهی دوستداران 

ایران زمین خواهد رسید.«
شرکت پیمانکار مجری تونل انتقال 
آب می گوید همه مجوزهای الزم برای 
حفاری این تونل را در دست دارد و 

حفاری را ادامه خواهد داد.
در  که  تجمعاتی  کنار  در  مردم 
انجام  پروژه  این  انجام  به  اعتراض 
داده اند، با امضای طوماری از دادستان 
مورد  مجوز  تا  خواسته اند  کرمان 
ادعای آب منطقه ای را مطالبه کند. 
را  درخواست  این  رونوشت  همچنین 
به نمایندگان مناطق مربوطه تحویل 

دادند.
پروژه انتقال آب هلیل رود به یکی از 
دغدغه های کشاورزان در جنوب استان 
کرمان تبدیل شده است. استان کرمان 
یکی از استان های خشک ایران است 
در  رکورددار  استان های  از جمله  که 
زمینه فرونشست زمین نیز هست. در 
باران  بارش  سال های گذشته کاهش 
در این استان کویری مشکالت زیادی 
ایجاد  استان  کشاورزی  بخش  برای 
مقامات  برنامه  میان  این  در  کرده. 
جمهوری اسالمی برای اجرای انتقال 
آب هلیل رود نگرانی های کشاورزان را 

دو چندان کرده است.
هلیل رود بزرگترین رود در جنوب 
شرق ایران است که از بلندی های کوه 
استان کرمان سرچشمه  رابُر  در  شاه 
گرفته و به تاالب جازموریان می ریزد. 
رابُر  سد  و  بافت  سد  جیرفت،  سد 
بسته  رودخانه  این  سرشاخه های  بر 

شده اند.
به  آب  انتقال  پروژه   ۹3 سال  از 
شهرستان  در  صفارود  سد  از  کرمان 
رابر و در فاصله 1۸۰ کیلومتری جنوب 
غرب مرکز استان آغاز شد و به همین 
منظور تونلی به طول 3۸ کیلومتر در 
میلیون   ۷۰۰ تا  است  احداث  حال 
و  کرمان  شهر  به  را  آب  مترمکعب 

مناطق تابعه انتقال دهد.
در حالی که مدت اجرای این طرح 
از  اما  بود،  پیش بینی شده  پنج سال 

اواسط سال ۹۷، عملیات اجرایی تونل 
شهرستان  صفارود  از سد  آب  انتقال 
رابر به شهر کرمان  با پیشرفت فیزیکی 
تعطیل  قضایی  حکم  با  درصد،   ۷۰
شد و بنا به گفته محمد جواد فدایی 
استاندار وقت کرمان، ادامه این پروژه 
از  کارشناسی  فعالیت های  انجام  به 
سوی کارشناسان رسمی دادگستری 

منوط شد.
دلیل  به  پروژه  این  با  مخالفت ها 
خسارت های زیست محیطی و تهدید 
مدت ها  از  منطقه  کشاورزی  برای 
پیش آغاز شده و حاال چند روز پس از 
اعتراضات گسترده مردمی در دو استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری، بار 
دیگر کشاورزان و مردم جنوب کرمان 

خواستار توقف پروژه شده اند.
پیش  سال  یک  ایرنا  خبرگزاری 
»منتقدان  که  بود  ده  دا گزارش 
سد  از  آب  انتقال  پروژه  می گویند، 
صفارود شهرستان رابُر به کرمان عالوه 
بر خسارت به سرشاخه های رودخانه 
جازموریان،  تاالب  هلیل رود،  دائمی 
محیط طبیعی، جانوری و حتی انسانی، 
به تمامی شهرستان های جنوبی استان 
جبران ناپذیری  خسارت های  کرمان 

وارد می کند.«
در این گزارش تأکید شده بود که 
انتقال آب از سد صفارود زنگ خطر 
در  کشاورزی  آب  تامین  برای  جدی 
جنوب کرمان است و مردم خواستار 
برای  حقابه  تضمین  و  طرح  توقف 
منطقه هستند و این در حالیست که 
 1۰۰ حدود  طرح  این  اجرای  برای 
شده  هزینه  کنون  تا  تومان  میلیارد 
و  دارد  مطالبه  پروژه  این  پیمانکار  و 
همین مسائل ادامه وضعیت فعلی را 

دشوار کرده است.
زیست  محیط  فعال  رفعتی  فرود 
انتقال  پروژه  درباره  این  از  پیش 
»سد  که  بود  گفته  هلیل رود  آب 
تیموری  امیر  شهیدان  یا  صفارود 
ساخته  هلیل رود  سرشاخه های  روی 
شده و این سد برخالف سدهایی که 
در  که  محیطی  زیست  حقابه  برای 
یک  حتی  می کنند  رها  پایین دست 
خروجی هم ندارد. سد صفارود فقط 
برای برای جمع آوری آب احداث شده 
به  این سد  از آب  و حتی یک قطره 
پایین دست خارج نمی شود. قرار است 
تمام آب سد انباشته و از طریق پمپاژ 
وارد تونلی با طول 3۸ کیلومتر برای 
وارد  کرمان  استان  شمال  به  انتقال 

شود.«
این فعال محیط زیست افزوده که 
به شمال  اگر  انتقال آب  پروژه  »این 
برای  بگیرد  شکل  کرمان  استان 
گردشگری  مناطق  و  صنایع  مصارف 
هفت باغ در بین کرمان و ماهان است. 
چندین  انبوه سازی های  پروژه های 
کرمان  در  زمین هایی  قطعه ای  هزار 
کرده اند  پیش بینی  آینده  برای  نیز 
که یا به صورت رایگان و یا به صورت 
خیلی ارزان از منابع طبیعی خریداری 
کنند.  شهرک سازی  که  می کنند 
درواقع با این کارشان می خواهند یک 
را  نوع حاشیه نشینی و شهرک سازی 
در کرمان ایجاد کنند که از ساختار 
که  الزم  توسعه ای  زیرساخت های  و 
کمترین آن آب است برخوردار نیست. 
بین  از  قیمت  به  شهرک سازی  این 
شهرستان  هفت  و  جازموریان  رفتن 
جنوبی کرمان از جمله جیرفت، قلعه 
گنج، رودبارجنوب، منوجان، فاریاب، 
کهنوج  و عنبرآباد و همچنین دلگان 
که  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
آنجا هم نصفی از جازموریان در حوزه 
سیستان و بلوچستان قرار دارد، تمام 

می شود.«

روزنامه»تایمزاسرائیل«مینویسدبراساسگزارشهاجمهوریاسالمیایرانو
حزباهللازطریقبندرالذقیهسالحبهسوریهواردمیکنند

=روزنامه»تایمزاسرائیل«
مینویسدبراساسگزارشها
و ایران اسالمی جمهوری
حزباهللازطریقبندرالذقیه
سالحبهسوریهواردمیکنند.
سال از الذقیه =بندر
به صدا و سر بی 1399
یران ا اسالمی جمهوری
واگذارشدوبراینخستین
را آن اسرائیل که است بار
هدفقرارمیدهد.بعیداست
کهاینحملهبدونچراغسبز
مسکوصورتگرفتهباشد.

=شمخانیبامحکومکردن
به اسرائیل مستمر حمالت
خاکسوریهگفته»مقاومت
وستیزقهرآمیز،تنهاراهدفع
غدهسرطانیصهیونیسماز

منطقهاست«.
سوریه  رژیم  دولتی  رسانه های 
بامداد  اسرائیل  که  دادند  گزارش 
سه شنبه ۷ دسامبر )1۶ آذر( تٔاسیسات 
بندر الذقیه را هدف قرار داد. در این 
حمالت چند کانتینر و سوله  منفجر و 

دچار آتش سوزی شدند.
بار است که اسرائیل به  اولین  این 
در  سوریه  غرب  در  که  الذقیه  بندر 
ساحل مدیترانه قرار دارد حمله می کند.

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در 
لندن گزارش داد که در این حمالت 
محموله های تسلیحاتی که از ایران به 
سوریه منتقل شده بود هدف قرار گرفت.

سخنگوی  رویترز،  گزارش  به 
مورد  در  نشد  حاضر  اسرائیل  ارتش 
در  کند.  نظر  اظهار  گزارش ها  این 
جانی  تلفات  به  سوری  گزارش های 

اشاره نشده است.
»سانا«  سوریه  دولتی  خبرگزاری 
به نقل از یک منبع نظامی اعالم کرد 
که »اسرائیل ساعت ۰1:3۲ بامداد در  
یک تجاوز هوایی به کانتینرهایی که 

در اسکله بوده حمله کرده که طی آن 
اصابت  کانتینرها  به  موشک  تعدادی 

کرده است.«
الذقیه یکی از دو بندر اصلی سوریه 
است. تلویزیون دولتی سوریه اعالم کرد 
که دست کم پنج انفجار شهر را لرزاند.
بار  پنج  دست کم  گذشته  ماه  طی 
را  سوریه  خاک  در  اهدافی  اسرائیل 
سال  از  الذقیه  داد.بندر  قرار  هدف 
جمهوری  به  صدا  و  سر  بی    13۹۹
اسالمی ایران واگذار شد. چنانکه اسد 
بندر طرطوس را به روسیه واگذار کرد. 
اسد  متحد  قدرتمندترین  که  روسیه 
در طول جنگ بوده است، یک پایگاه 
هوایی در حمیمیم در ۲۰ کیلومتری 
)1۲ مایلی( الذقیه دارد. به این ترتیب 
در  می بایست  الذقیه  هوایی  پدافند 
واکنش  برای  آمادگی  سطح  باالترین 
در  باشد.  داشته  قرار  تهاجم  برابر  در 
حالی که چنین نبوده و بعید نیست 
که حمله دیشب اسرائیل با چراغ سبز 

مسکو صورت گرفته باشد.
این حمله ساعاتی پیش از دیدار علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی با فیصل مقداد وزیر 

امور خارجه سوریه رخ داد.
به  اشاره  با  این دیدار  شمخانی در 
امنیتی  بحران  ایجاد  »توطئه  اینکه 
 – آمریکایی  طرح  یک  سوریه  در 

با محکوم کردن  است«  صهیونیستی 
حمالت مستمر اسرائیل به خاک سوریه 
گفت: »مقاومت و ستیز قهرآمیز، تنها 
از  صهیونیسم  سرطانی  غده  دفع  راه 

منطقه است.«
حمالت  تداوم  نیز  مقداد  فیصل 
واقعی  نمونه  را  سوریه  به  اسرائیل 
تروریسم و   اقدامی تحریک آمیز خواند.
مقّر  به  اسرائیل  دامنه دار  حمالت 
نیروهای سپاه قدس و شبه نظامیان 
مورد حمایت جمهوری اسالمی پس از 
توافق نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 
جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  و 

روسیه تشدید شده است.
همواره  روسیه  اخیر  سال های  در 
در مقابل حمالت سنگین اسرائیل به 
نیابتی ها  و  قدس«  »سپاه  پایگاه های 
در خاک سوریه به نوعی منفعل عمل 
می کرد که به نفع اسرائیل تمام می شد.

رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در   13۹۷ بهمن  اسالمی   شورای 
اظهاراتی کم  سابقه با انتقاد از نظامیان 
روس آشکار کرد که سیستم پدافندی 
»اس- 3۰۰« ارتش روسیه مستقر در 
سوریه در جریان حمالت هوایی ارتش 
و  قدس  سپاه  پایگاه های  به  اسرائیل 
جمهوری  حمایت  مورد  شبه نظامیان 

اسالمی غیرفعال می شوند.

اسرائیلدرالذقیهمحمولهتسلیحاتیازایرانرا
هدفقرارداد

علیشمخانی:ستیزقهرآمیزتنهاراهدفعغدهسرطانیصهیونیسماست!

ز ا  ر قناعتکا =علی
مسئوالنزندانبدناماوین،
غالمرضاضیاییمدیرسابق
وعلیرضوانی اوین زندان
بازجو-خبرنگاردرفهرست
13نفرهیناقضانحقوقبشر
ازسراسرجهانقراردارندکه
پارلمان نمایندگان ازسوی
بریتانیابرایتحریمبراساس
قانونماگنیتسکیپیشنهاد

شدهاند.
در ضیایی =غالمرضا
سالهایاخیررئیسزندان
اوینبودکهپیشتردرآوریل
۲0۲0توسطایاالتمتحدهو
نقض بهدلیل اروپا اتحادیه
فاحشحقوقبشروسرکوب
گستردهیمعترضانآبان98

موردتحریمقرارگرفت.
ضیایی  غالمرضا  بریتانیا  پارلمان 
رئیس سابق زندان اوین و علی رضوانی 
بازجو- خبرنگار صداوسیمای جمهوری 
پیشنهادی  فهرست  در  را  اسالمی 
دولت  از  و  داده  قرار  تحریم های خود 
انگلیس خواسته تا آنها را به عنوان ناقض 

حقوق بشر در ایران تحریم کند.
شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، 
علی قناعت کار بازپرس دادسرای اوین، 
زندان  سابق  رئیس  ضیایی  غالمرضا 
خبرنگار  بازجو-  رضوانی  علی  و  اوین 
در  را  اسالمی  صداوسیمای جمهوری 
فهرست پیشنهادی تحریم  از سوی این 

کشور قرار دادند.
این سه نفر از جمله افرادی هستند 
که نقش کلیدی در گروگانگیری ها و 
نقض حقوق بشر در ایران ایفا کرده اند.

نامچندناقضحقوقبشردرایرانازجملهبازجو-خبرنگارموردعالقه
قاسمسلیمانیدرفهرستپیشنهادیپارلمانانگلیسبرایتحریم

زندان  مسئوالن  از  قناعت کار  علی 
بدنام اوین، غالمرضا ضیایی مدیر سابق 
زندان اوین و علی رضوانی تهیه کننده 
تبلیغاتی  دستگاه  خبرنگار  بازجو-  و 
جمهوری اسالمی در فهرست 13 نفره ی 
ناقضان حقوق بشر از سراسر جهان قرار 
گرفته اند که از سوی نمایندگان پارلمان 

بریتانیا معرفی شده اند.
برایانت  این فهرست توسط کریس 
که  کشور  این  کارگر  حزب  نماینده 
ریاست گروه پارلمانی همه احزاب کشور 
)APPG( در مورد اجرای تحریم هایی بر 
 Magnitsky اساس قانون ماگنیتسکی
را بر عهده دارد، قرائت شد. وی در ارتباط 
در  بشر  حقوق  ناقض  فرد  سه  این  با 
ایران گفته است: »همانطور که بسیاری 
از اعضا می دانند، بازداشت خودسرانه، 
با  ایران  ]رژیم[  بدرفتاری  و  شکنجه 
اتباع خارجی و دوتابعیتی به دلیل اعمال 
اهرم دیپلماتیک بر سایر کشورها از سال 
1۹۷۹ تشدید شده و گروگانگیری دولتی 
به بخشی سازمانیافته از سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی تبدیل شده است. ما 
این را به ویژه در مورد برخی از شهروندان 

خودمان از جمله نازنین زاغری- رتکلیف 
که در ایران به گروگان گرفته شده و 
کریسمس خود  عید  اکنون ششمین 
رتکلیف  ریچارد  همسرش  از  دور  را 
می کند،  سپری  گابریال  دخترشان  و 
دیده ایم. انوشه آشوری نیز چهار سال و 
نیم است که در ایران بازداشت است.«

برایانت با توجه به این حقایق افزود 
»من می دانم که شواهد دقیق در مورد 
ارائه  مسئول  نهادهای  به  مسائل  این 
شده. اما اجازه بدهید برخی از افرادی 
اضافه  تحریم ها  لیست  به  باید  که  را 
شوند یادآوری کنم. علی قناعت کار به 
عنوان سربازجو و قاضی در زندان اوین 
فعالیت داشته. او به دلیل بدرفتاری با 
زندانیان و تهدید قهرآمیز و ایراد اتهامات 
نادرست علیه آنها باید در این لیست 
سابق  رئیس  ضیایی  غالمرضا  باشد. 
زندان اوین مسئول رفتارهای غیرانسانی 
و تحقیرآمیز با زندانیان بوده و در آوریل 
امسال توسط اتحادیه اروپا تحریم شد 
اما هنوز توسط دولت ما تحریم نشده. 
دولتی  رسانه  خبرنگار  رضوانی  علی 
جمهوری اسالمی است. او نه تنها در 

بازجویی بازداشت شدگان نقش داشته، 
بلکه در تشکیل پرونده های آنها تأثیر 
داشته، اعترافات اجباری پخش کرده، 
عکس های خانوادگی زندانیان را به زور 
ضبط کرده و در مورد زندانیان سیاسی، 
مخالفان و گروگان ها اطالعات نادرست 
منتشر کرده. علی رضوانی علیه قربانیان 
تبلیغات کرده تا بدرفتاری با قربانیان را 

توجیه کند.«
پیشنهاد این تحریم از سوی نمایندگان 
پارلمان بریتانیا در راستای تالش های 
تحریم های  اعمال  برای  کشور  این 
شناخته شده ی  ناقضان  علیه  گسترده 
حقوق بشر در دنیا انجام شده تا این افراد 
و نهادهای دخیل در سرکوب شهروندان 
طبق قانون ماگنیتسکی تحت تحریم 
ممنوعیت های  شامل  که  گیرند  قرار 
سفر و مسدود کردن دارایی ها می شود.

مدت  به  حداقل  قناعت کار  علی 
قاضی   13۹۰ بهمن  تا  سال  هشت 
شعبه 33 دادگاه اوین بوده و همچنین 
در طول سال های متمادی بازپرسی و 
پرونده سازی برای بسیاری از زندانیان 
از جمله علیه نازنین زاغری- رتکلیف، 
آلمانی  ایرانی-  شهروند  تقوی  ناهید 
و احمدرضا جاللی دوتابعیتی ایرانی- 

سوئدی را بر عهده داشته است.
او اکنون معاون دادستان و سرپرست 
ناحیه ۲4  انقالب  دادسرای عمومی و 

تهران است.
غالمرضا ضیایی نیز در سال های اخیر 
رئیس زندان اوین بود و پیشتر در آوریل 
۲۰۲۰ توسط ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر 
و سرکوب گسترده ی معترضان آبان ۹۸ 
عمده  بود.  گرفته  قرار  تحریم  مورد 
گروگان  های جمهوری اسالمی در این 
زندان نگهداری می شوند و در سلول های 

انفرادی مورد شکنجه قرار می گیرند.

علیرضوانیبازجو-خبرنگارجمهوریاسالمیوروحاهللزمروزنامهنگارمخالف
رژیمکهپسازربودهشدنبهایرانانتقالیافتوپسازمدتیاعدامشد

1۷ادامهدرصفحه



آورده تا »برای همه موجودات دنیا« 
قربانی  هم  آخرسر  و  کند  دلسوزی 
را  همین دلسوزی می شود: دوستش 
اما  نزند!  را  ضعیفی  فرد  تا  داده  ُهل 
همین کار او را به قاتل تبدیل می کند!
اتهام  به  و  دارد  نام  سهیال  سوم،  زن 
به  روسپیگری  و  مخدر  مواد  جرائم 

زندان افتاده و قاتل نوزادش است که 
در زندان به دنیا آمده.

سکینه چهارمین زن این رمان است که 
قصه اش یادآور پرونده سکینه محمدی 
»زنا«  جرم  به  وی  است.  آشتیانی 
زندانی شده و از چند سال پیش در 
زندان بسر می برد و چند بار نیز تا پای 
اعدام رفته. همزمان یک کمپین بزرگ 
بین المللی برای نجات وی از اعدام به 
راه افتاده و نام اش مشهور شده است.

کتاب با سحرگاه اعدام آغاز می شود؛ 
از شاهدان  اعدام سه زن یکجا! یکی 
این اعدام »کاوه« سرباز وظیفه است 

که زندان محل خدمت اوست.
تمام گفتگوها و تک گویی ها و تخیل 
کتاب مربوط به یک شبانه روز در این 
زندان است. از یکروز صبح که زندانیان 
بیدار می شوند تا سحرگاه فردا که چوبه 
دار برای پایان دادن به زندگی آنان برپا 
شده بدون اینکه اتهامات و محاکمه ی 
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کتابگزاری؛
چهار
زندانی
و
سه

اعدام…
=رمان»زندهبادزندگی«
فصِل دو و بیست در
بسیارکوتاهتنظیمشدهو
جوان، زن چهار سرنوشت
و سهیال شیرین، ویدا،
میکند. روایت را سکینه
بهدالیلمتفاوت زنان این
بهزندانجمهوریاسالمی
مانند و آمدهاند گرفتار
ندارندجز چارهای اسیران
اینکهسرنوشتشومخود

رابپذیرند.
رعنا سلیمانی نویسنده ساکن استکهلم 
است. وی که در سال 13۵4 در تهران 
در  اقتصاد  رشته  در  و  آمده  دنیا  به 
دانشگاه تهران تحصیل کرده، از سال 
انجمن  عضو  و  سوئد  ساکن   13۹4
همچنین  و  تبعید   در  نویسندگان 
کشور  این  نویسندگان  انجمن  عضو 
پیشتر مجموعه  است. رعنا سلیمانی 
داستان های »لورکا در خیابان فرشته« 
و »می دونستنی؟« و رمان »سندروم 
»زنده باد  و  کرده  منتشر  را  اولیس« 
درباره  وی  رمان  تازه ترین  زندگی« 
چهار زن زندانی در جمهوری اسالمی 

است.
بیست  در  زندگی«  »زنده باد  رمان 
شده  تنظیم  کوتاه  بسیار  فصِل  دو  و 
ویدا،  جوان،  زن  چهار  سرنوشت  و 
روایت  را  سکینه  و  سهیال  شیرین، 
می کند. این زنان به دالیل متفاوت به 
زندان جمهوری اسالمی گرفتار آمده اند 
و مانند اسیران چاره ای ندارند جز اینکه 

سرنوشت شوم خود را بپذیرند.
• زنده باد زندگی

• نویسنده: رعنا سلیمانی
• ناشر: کتاب ارزان؛ سوئد؛ چاپ اول 

۲۰۲۰
یکی از آنها، شیرین، شهروند دوتابعیتی 
اصرار  به  که  است  انگلیس  و  ایران 
از  پیش  وی  دیدن  برای  مادرش 
مرگ اش راهی ایران شده ولی به اتهام 
جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده 

و به زندان می افتد.
دیگری، ویدا  که از قرار معلوم پدرش 
و  اسالمی  جمهوری  مخالف  یک 
آزادیخواه است، او را مثل خودش بار 

گالریدارساکن»ماربیا«هنرایرانیرادراسپانیا
بهنمایشمیگذارد

گشایش جشن =»در
آثار از نمایش یک گالری
دادم ترتیب ایران هنری
روی میخواستم چون و
هنرایرانتمرکزکنمعمدا
معاصر« »ایران را نامش
گذاشتم.حدود1۲قطعهاز
آثارهنرینسلهایمختلف
همه گذاشتم. نمایش به را
کالسیک هنرهای از آنها
خوشنویسی، مانند ایرانی
شعرومعماریالهامگرفته
اینجا ساکنین بودند.
در و هستند بینالمللی
میانشهروندانازهمهجای
کنید.« پیدا میتوانید دنیا
هنر نمیخواهم =»من
و شده محصور خاورمیانه
باشد. برایخاورمیانه فقط
میخواهمهنرخاورمیانهرا
جهانیکنم،یعنیمتعلقبه
همهجاباشد.هنربهخودی
خودبسیاربینالمللیاست.
آمریکایی، گفت توان نمی
ژاپنی،فرانسویاست-همه
اینهایکزباندارند:هنر!«

شعله عبقری خریدار آثار هنری است. 
او متولد و بزرگ شده تهران است و از 
همان کودکی به گردآوری نقاشی و آثار 

هنری عالقه داشت.
پاریس  در  را  هنر  تاریخ  رشته  او 
تحصیل  لندن  در  را  هنر  تجارت  و 
کرده است؛ سپس در سال ۲۰1۹ در 
منطقه اعیان نشین »گلدن مایل« در 
شهر ماربیا یک گالری به نام خودش 

راه اندازی کرد.
شعله  با  گفتگو  برای  الیف  کیهان 
رفت؛  ماربیا  در  او  گالری  به  عبقری 
وی در گالری خود در جایی نشسته 
سه گانه  پنل  یک  پشت اش  که  بود 
قرار  احمدی  شهریار  های  نقاشی  از 
با  گفتگو  در  گالری دار  این  داشت. 
اسپانیا،  به  مهاجرتش  از  کیهان الیف 
و  ماربیا  هنری  و چشم انداز  وضعیت 
هنری  آثار  نمایش  به  خود  اشتیاق 

ایرانیان سخن گفت.
=چهانگیزهایشمارابهاسپانیا

کشاند؟
تعطیالت  برای  خانواده ام  با  من   –
تابستانی به اینجا می آمدیم. در یکی از 
این سفرها در سال ۲۰1۷ یا ۲۰1۸ در 
همینجا با همسرم آشنا شدم و تصمیم 
ازدواج  هم  بعد  بمانم.  اینجا  گرفتم 
کردیم و خانواده شدیم. من شیفته کار 
تجارت هنری بودم. وقتی همسرم به 
این دلبستگی پی برد، پرسید چرا جایی 
برای خودت دست و پا نمی کنی؟ پاسخ 
دادم ماربیا چندان کشش فرهنگی برای 
این کار ندارد؛ اینجا بازار مناسبی برای 
کارهای هنری نیست. اما همسرم مرا 
تشویق کرد و من هم پذیرفتم. ما این 
مکان را پیدا کردیم و فورا آن را خریدیم 

و من کارم را آغاز کردم.
=باتوجهبهاینکهماربیایکشهر
بیشتر و نیست فرهنگی و هنری
محسوب استراحتگاه و توریستی
اساسا ماربیا مردم آیا میشود،

اطالعاتیازهنرایرانیدارند؟
– می دانم باور کردنش سخت است اما 
حاال باور کنید یا نه، بله تعدادی هستند 
که هنر ایران را می شناسند. برای نمونه 
بلژیکی ها. در جشن گشایش گالری یک 
نمایش از آثار هنری ایران ترتیب دادم و 
چون می خواستم روی هنر ایران تمرکز 
معاصر«  »ایران  را  نامش  عمدا  کنم 
گذاشتم. حدود 1۲ قطعه از آثار هنری 
نسل های مختلف را به نمایش گذاشتم. 
همه آنها از هنرهای کالسیک ایرانی 
معماری  و  شعر  خوشنویسی،  مانند 
اینجا  ساکنین  بودند.  گرفته  الهام 
بین المللی هستند و در میان شهروندان 
از همه جای دنیا می توانید پیدا کنید. 
آنها سلیقه ها و نظرات متفاوتی دارند. 
افتتاحیه خیلی بزرگی داشتیم و 3۰۰ 

نفر در آن حضور پیدا کردند.
ایران هنر روی تمرکز چرا =

برایتانمهمبود؟
هستم،  ایرانی   من  اینکه  نخست   –
به اهمیت بازار ایران هم اعتقاد دارم. 
ایران  در  از هنرمندان خوب  بسیاری 
فعلی  شرایط  دلیل  به  که  هستند 
نمی توانند به نمایشگاه های بین المللی 
بیایند از این رو برای یاری دادن به آنها 
همکاری  ایران  در  گالری هایی  با  من 
هنرمندانشان  آثار  ارائه  به  تا  می کنم 
در اروپا یا هر بازار دیگری در خارج از 
کشور کمک کنم. من فقط می خواهم 
استعدادهای کشورم را نشان دهم، ایران 

برای من کشور فوق العاده ای است. من 
نمی خواهم هنر خاورمیانه محصور شده 
و فقط برای خاورمیانه باشد. می خواهم 
یعنی  کنم،  جهانی  را  خاورمیانه  هنر 
متعلق به همه جا باشد. هنر به خودی 
خود بسیار بین المللی است. نمی توان 
گفت آمریکایی، ژاپنی، فرانسوی است- 

همه اینها یک زبان دارند: هنر!
یک بگویید میخواهید =آیا
آوردگاهوصحنههنریدراینشهر

وجوددارد؟

– بله. چندین گالری اینجا وجود دارد 
گالری  یک  نوامبر  هفته  آخرین  ما  و 
متصدیان  آن  در  که  کردیم  برگزار 
و  دیگر  گالری های  مدیران  و  موزه 
افرادی که در صنعت هنر اسپانیا فعال 
هستند، دعوت شدند. ما یک آوردگاه 
و صحنه هنری درست کرده ایم؛ البته 
قطعا جمعیت بازدیدکننده مانند لندن 
نیست. این یک بازار نوپا و جوان است 
و ما در تالشیم تا بازدیدکنندگان را در 

ماربیا آموزش دهیم.
کجا اهل شما =کلکسیونرهای

هستند؟
– بازار اسپانیا با سایر بازارهایی که 
من با آنها کار می کنم کمی متفاوت 
است. اسپانیایی ها دوست دارند کارهای 
هنرمندان اسپانیایی را جمع آوری کنند. 
اسپانیایی  کلکسیونر  هرگز  حال  تا 
و  آلمانی  زیادی  تعداد  اما  نداشتم، 
بلژیکی و کسانی از امارات و بسیاری از 
ایرانی ها را به عنوان کلکسیونر داشتیم.
شما گالری آینده =برنامههای

چیست؟
منوچهر  پسر  یکتایی  داریوش   –
یکتایی هنرمندیست که واقعاً برایش 
زندگی  آمریکا  در  او  می گذارم.  وقت 
می کند و ما در حال برنامه ریزی برای 
نمایشی آبرومند از کارهای ارزشمند او 

در اینجا هستیم.
با گالری در اینجا =دخترتان
شماست.آیااوارتباطیبانمایشآثار

هنریوگالریداریدارد؟
– بله هم او و هم دختر دیگرم زیرا 
مجموعه ای هم در خانه داریم. من آنها 
را به گالری می آورم چون دوست دارم با 
آثار هنری آشنا شوند و با این کار درگیر 
باشند. البته اینکه در آینده می خواهند 
چکاره شوند به خودشان بستگی دارد 
اما فکر می کنم هنر، به ویژه تاریخ هنر، 
برای همه مهم است و همه باید با آن 

آشنا شوند.

*منبع:کیهانالیف
*ترجمهوتنظیمازکیهانلندن

شعلهعبقری

آنها در یک مرجع قابل اتکا و اعتماد 
بررسی شده باشد چه برسد به اینکه 

این »مرجع« عادالنه نیز باشد!
اما داستان های این چهار زن بر روی 
»مرجع« و یا نظام حقوقی جمهوری 
اسالمی در ایران متمرکز نیست بلکه 
بر جنسیت آنها متمرکز است. فرقی 
ایران؛  ساکن  یا  دوتابعیتی  نمی کند 
متهم به جاسوسی یا زنا و جرائم مواد 

مخدر و قتل!
نکته دیگر در سرنوشت این چهار زن 
که تاریکی و شومی آن توسط جمهوری 
که  است  این  می خورد  رقم  اسالمی 
)مانند  هستند  واهی  یا  آنها  اتهامات 
عادی  کشورهای  در  یا  و  جاسوسی( 
)مانند  نمی روند  به شمار  اساسا جرم 
در  نیز  نوزاد  قتل  روسپیگری(!  و  زنا 
زندان اتفاق افتاده، پس از آنکه مادر بر 
اساس جرائم مربوط به مواد مخدر به 
زندان افتاده! جرمی که هر اندازه هم 
که سنگین باشد، مجازات آن سلب حق 

زندگی و مرگ نیست!
به این ترتیب این زنان پیش از آنکه 
قربانی جرائمی باشند که به آنها اتهام 
نظام  و  فرهنگ  قربانی  شده،  زده 
حقوقی زن ستیز کشوری هستند که 
در آن به دنیا آمده اند! جبری ناخواسته 
تبدیل  آنها  محتوم  سرنوشت  به  که 

می شود.
فصل های  در  زن  چهار  این  داستان 
کوتاه بین زبان راوی )اول شخص( به 
سوم شخص تغییر می کند تا زوایای 
را  زندگی شان  داستان  و  آنها  ذهنی 

پیش از به زندان افتادن شرح دهد.
پایان »هر سه زن مثل شقه های  در 
مقابل  قالب های سالخی،  به  گوشت 
کاوه آویزان بودند.« کاوه همان سرباز 
این کشتارگاه محل  وظیفه ایست که 

خدمت اوست!
اما کدام سه زن؟! زن چهارم کجاست؟!
یک  وسعت  به  نه ای  سالخ خا در 
سرزمین، چه زن، چه مرد، چه نوزاد و 
کودک و نوجوان، کجا می توانند باشند؟

مستندتلویزیونی»شرقغمگین«دربارهقتل
فریدونفرخزاد

»رادیو فردا« مستندی در سه قسمت 
قتل  پرونده  درباره  است  کرده  تهیه 
همچنان  که  فرخزاد  فریدون  فجیع 
باز است. رادیو فردا درباره این مستند 
و »صفحات گمشده پرونده یک قتل؛ 
می نویسد  فریدون«  قیام  اول:  دفتر 

»بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از 
قتل فریدون فرخزاد در تابستان سال 
بار  نخستین  برای  فردا  رادیو   ،13۷1
دست  جنایت  این  درباره  اسنادی  به 
یافته که ابعاد جدیدی از آن را آشکار 

می کند.«

این مستند طی دو سال در »گفتگو 
با ده ها تن از شاهدان روزها و ماه های 
آخر زندگی فریدون فرخزاد و بررسی 
صدها سند و دست نوشته از این هنرمند 
و  صیامی  شهریار  توسط  سرشناس« 

هومن عسکری تهیه شده است.

ویدئو

ورودیگالریشعلهعبقری
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»والاستریت =روزنامه
برخی از نقل به ژورنال«
وزارت داد گزارش منابع
خارجهآمریکااعالمکردکه
اعزام درحال بایدن دولت
امارات به بلندپایه هیئتی
اجرای برای آینده درهفته
علیه تحریمها سختگیرانه
جمهوریاسالمیایراناست.
ارشد مقامات از =یکی
خواهند هشدار آنها گفت
»بر متحده ایاالت که داد
تحریمها با که معامالتی
مطابقتنداردآگاهاستواگر
اینروندادامهپیداکند،آن
بانکهاوشرکتهاباریسک
شدیدروبروخواهندشد«.

=ابراهیمرئیسیدریک
سخنرانیگفته»خبردقیق
در شبانهروز عدهای داریم
تالشندهمزمانبامذاکرات،
نرخارزراباالببرندومذاکرات
تا بزنند گره اقتصاد به را
خواستههایخودرابهملت
دستگاههای کنند. تحمیل
اطالعاتیپیگیرمعرفیافراد

هستند«.
هکن کو  محسن =
مجلس پیشین  ینده نما
اعتراف با اسالمی شورای
از وقتکشی سیاست به
سویجمهوریاسالمیگفته
»دراینمذاکراتوقتکشی
و چالش مقابل طرف برای
آنها است. فرصت ما برای
منتظربودندتاتحریمهادر
نظام یا که حدیعملکند
یامجبور ایرانساقطشود
بهپذیرشخواستههایآنها
نهفقطدرزمنیههستهای،
بلکهدرسایرزمینههاازجمله
مسائلمنطقهایوموشکی

شود.«
رسانه های بین المللی گزارش می دهد 
با توجه به بی نتیجه ماندن تالش های 
دیپلماتیک برای احیای برجام، مقامات 
دولت بایدن تٔایید کرده اند در حال اعزام 
یک هیئت بین سازمانی به رهبری مقام 
ارشد دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری )OFAC( به امارات 
علیه  تحریم ها  تشدید  برای  متحده 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
روزنامه »وال استریت ژورنال« پنجشنبه 

صورت در ایران علیه تحریمها تشدید احتمال
شکستمذاکرات؛»هدفساقطکردننظاماست«؟!

۹ دسامبر )1۸ آذرماه( نوشت که وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرده است دولت 
بایدن درحال اعزام یک هیئت بلندپایه 
به امارات در هفته آینده برای اجرای 
جمهوری  علیه  تحریم ها  سختگیرانه 

اسالمی ایران است.
گاکی  آندریا  شامل  که  هیئت  این 
رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی 
خزانه داری آمریکا خواهد بود قرار است 
ایران  با  که  امارات  در  بانک هایی  به 
رعایت  را  تحریم ها  و  دارند  تجارت 

نمی کنند هشدار بدهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته 
است واشنگتن شواهدی مبنی بر عدم 
پایبندی برخی بانک ها به قانون تحریمی 
علیه رژیم ایران دارد و این بانک ها ممکن 
است بعداً به دلیل معامالت شان تحریم 

یا مجازات شوند.
این روزنامه همچنین گزارش می دهد 
اگر  می گویند  آمریکایی  مقام های  که 
پیشرفتی در مذاکرات وین حاصل نشود، 
را  متحده می تواند هیئت هایی  ایاالت 
برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران به 
چندین کشور دیگر اعزام کند.  امارات 
اصلی  متحدان  از  یکی  عربی  متحده 
ایاالت متحده اما دومین شریک تجاری 
ایران و مجرای مبادالت تجاری و مالی 

ایران با سایر کشورها است.
شرکت های  با  آمریکایی  مقامات 
بانک  و  شرکت ها  سایر  و  پتروشیمی 
های خصوصی در امارات متحده عربی 
دیدار خواهند کرد که میلیاردها دالر 
تجارت با ایران انجام می دهد. به نوشته 
این روزنامه آمریکایی، یکی از مقامات 
داد  خواهند  هشدار  آنها  گفت  ارشد 
که  معامالتی  »بر  متحده  ایاالت  که 
با تحریم ها مطابقت ندارند آگاه است 
آن  کند،  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  و 
شدید  ریسک  با  شرکت ها  و  بانک ها 

روبرو خواهند شد.«
مقامات آمریکایی همچنین می گویند 
که شرکت های اماراتی نقش مهمی به 
عنوان مجرای تراکنش های مالی، فروش 
نفت و سایر تجارت هایی که ایران با سایر 
انجام می دهد  کشورها از جمله چین 
ایفا کرده اند. امارات متحده عربی یک 

مانند نیز احرار احمد =
و نویسندگان از بسیاری
روزنامهنگارانکهایرانرابا
ترک اسالمی انقالب وقوع
فرانسهمهاجرت به گفتند،
شد پاریس ساکن و کرد
شمارههای نخستین از و
کیهانلندنباآنبههمکاری
پرداخت.ویکههمبااسم
خودشوهمبانامهایمستعار
مانند»خیراندیش«و»حکیم
حقنظر«هرهفتهدرکیهان
با مینوشت، مطلب لندن
طنزوشوخطبعیخاصخود
ستون»پستچی«اینرسانه
ادارهمیکرد نیز را هفتگی
پرخوانندهترین از یکی که
مطالبآنبهشمارمیرفت.

نخستین احرار =احمد
روزنامهنگاریستکهگفتگوی
مفصلیباشاهزادهرضاپهلوی
درسال1378)1999(انجام
دادکهدرکتاب»گذشتهو
لندن کیهان توسط آینده«

چاپومنتشرشدهاست.
روزنامه نگار  و  نویسنده  احرار  احمد 
 1313 سال  متولد  ایران  سرشناس 
را  روزنامه نگاری  و  مطبوعاتی  فعالیت 
در سال های پرکشاکش اوایل دهه سی 
خورشیدی آغاز کرد. وی چندین سال 
ایران،  روزنامه عصر  پارلمانی  خبرنگار 
اطالعات، بود که دوقلوی روزنامه دیگر 

آن دوران، کیهان، به شمار می رفت.
او که در سال های بعد سردبیری اطالعات 
و همچنین مجله معروف »جوانان« را بر 
عهده گرفت، در مطبوعات دهه پنجاه 
شاخص  حضوری  کشور  خورشیدی 
داشت.  وی همزمان به نوشتن کتاب های 
تاریخی- داستانی نیز می پرداخت که 
برخی از آنها نخست به صورت پاورقی 

در روزنامه اطالعات منتشر می شدند.
از  بسیاری  مانند  نیز  احرار  احمد 
ایران  که  روزنامه نگاران  و  نویسندگان 
را با وقوع انقالب اسالمی ترک گفتند، 
به فرانسه مهاجرت کرد و ساکن پاریس 
کیهان  شماره های  نخستین  از  و  شد 
لندن با آن به همکاری پرداخت. وی 
که هم با  اسم خودش و هم با نام های 
مستعار مانند »خیراندیش« و »حکیم 
لندن  کیهان  در  هفته  هر  حق نظر« 
مطلب می نوشت، با طنز و شوخ طبعی 
خاص خود ستون »پستچی« این رسانه 
هفتگی را نیز اداره می کرد که یکی از 
شمار  به  آن  مطالب  پرخواننده ترین 
هوشنگ  درگذشت  از  پس  می رفت. 
وزیری سردبیر کیهان لندن در سپتامبر 
احرار  احمد  )شهریور 13۸۲(   ۲۰۰3
عهده  بر  را  لندن  کیهان  سردبیری 
گرفت و تا پایان آخرین شماره ی نسخه 
چاپی کیهان لندن در اوت ۲۰13 آن 

را اداره کرد.
احمد احرار نخستین روزنامه نگاریست 
رضا  شاهزاده  با  مفصلی  گفتگوی  که 
پهلوی در سال 13۷۸ )1۹۹۹( انجام داد 
که در کتاب »گذشته و آینده« توسط 
کیهان لندن چاپ و منتشر شده است.

کیهان لندن در قدردانی از این روزنامه نگار 
مهم ترین  از  یکی  سردبیر  و  برجسته 
روزنامه های ایران پیش از انقالب اسالمی 
و  پرکار  همکار  سپس  و  )اطالعات( 
تبعید  در  روزنامه  مهم ترین  سردبیر 
و خارج کشور )کیهان لندن( که این 
روزها ۸۷ سالگی خود را سپری می کند، 
به بازنشر برخی مقاالت وی می پردازد.

*****
بحث شیرین غیرسیاسی

احمداحرار- کیهان این یکی دو هفته 
]۲۰۰۶[ بیش از حد سیاسی است و 
همکاران نیز عموماً در خصوص اتم و 
پرونده اتمی ایران نوشته اند. می ترسم 
اگر بنده هم وارد این قبیل معقوالت 
شوم کار به انفجار بکشد. این است که 
با الهام از آخرین نامۀ آقای رضا رهبر، و 
با اجازه شما خوانندگان عزیز، از باالتنه 
به پائین تنه می پردازم تا تغییر ذائقه ای 

حاصل شود!
باری، مسبوقید که از مدتی پیش، پس 
از آنکه »پروستات نامه«  آقای رضا رهبر 
شد  کیهان  پست  ستون  زینت بخش 

این بحث شیرین، توجه عالقمندان و 
دردمندان را جلب کرده است و از اطراف 
و اکناف جهان نامه می رسد. یکی نسخه 
می خواهد، یکی آدرس می خواهد، یکی 
هم مثل آقای فرهنگ از هلند مشکل 
بیماری  با  ارتباط  در  را  خود  شرعی 
پروستات و معاینۀ موضعی به وسیله 
به  خانم دکتر هلندی مطرح می کند 

شرحی که در کیهان 1۰۹1 خواندید.
به  نامه ای خطاب  در  رهبر  رضا  آقای 

پستچی کیهان نوشته اند:
»۲۷ ژانویه ۲۰۰۶

دفتر مشاوره طبی رضا رهبرـ  لندن
آقای پستچی عزیز، مالحظه می فرمائید 
که مراجعات برای مشاوره و راهنمایی 
مرا  پاسخ  لطفاً  شما  است.  شده  زیاد 
برای مراجعین زودتر چاپ بفرمائید که 
مبتالیان مدت زیادی در انتظار نمانند. 

متشکرم.
آقای فرهنگ از هلند در شماره 1۰۹1 
یکه  کرده اند.  رهبری  تقاضای  کیهان 
خوردن ایشان از این بابت که ایشان هم 
به  دارند  پروستات  ناراحتی  مانند من 
این جهت است که البد جوان هستند 
مردهای  درصد   ۹۰ که  نمی دانند  و 
باالی سن ۵۰ ـ 4۰ سالگی گرفتاری 

پروستات دارند.
یّکه ای که من از گفتار ایشان خوردم، 
که باز هم خیال می کنم نتیجۀ جوانی و 
بی تجربگی است، این که تصور کرده اند 
معاینه موضعی از پروستات از جلو است 
در صورتی که معاینه پروستات به وسیلۀ 
انگشت مبارک دکتر و از مجرای عقب 
انجام می گیرد و کاری به جلو ایشان که 
مستلزم عمل غسل شود ندارد. چون 
دکتر ایشان خانم است، مسلماً انگشت 
درد  احساس  ایشان  که  دارد  ظریفی 

نمی کند، بلکه لذت هم می برد.
نهایت  با  دوم،  یّکه  در خصوص  اما  و 
تأسف باید به  اطالع ایشان و هموطنان 
عزیزم برسانم که ادامه حیات ۲۷سالۀ 
حکومت اسالمی به علت حمایت دول 
خارجی نیست بلکه به علت عدم همکاری 
و سازش بین ایرانیان با هم است. به جای 
این که اشخاص، با عقاید مختلف از چپ 
و راست، سلطنت طلب و جمهوری خواه، 
مذهبی و سکوالر دور هم جمع شویم و 
یک قدرت آلترناتیو در مقابل جمهوری 
کشورهای  تا  دهیم  تشکیل  اسالمی 
خارجی هم آن را به  رسمیت بشناسند 
و کمک کنند تا دولت جبار خونخوار 
فاسد را براندازیم هنوز بعد از ۵۲ سال 
که از ۲۸ مرداد 133۲ گذشته بحث 
و جدل و اختالف بر سر این است که 
سقوط دولت ملی دکتر مصدق نتیجۀ 

کودتا بود یا قیام مردم؟!
ارادتمند همیشگی- رضا رهبر«

قسمت اخیر نامه جنبه سیاسی دارد و به 
بحث شیرین ما مربوط نمی شود. آن را 
عیناً نقل کردیم تا مشمول ذّمه پستچی 
کیهان نباشیم و تهمت سانسورچیگری 

به ما نزنند.
و اما در قسمت غیرسیاسی، نگارنده نیز 
در خلقیات ایرانیان به این نکته برخورده 
است که مبتالیان به دو بیماری پروستات 
و بواسیر، اکثراً تا وقتی فشار شدت نیافته 
باشد، از اظهار و افشای آن حتی نزد 
طبیبشان خودداری می کنند. طوری که 
گویی ننگی را پنهان می دارند. حال آنکه 
اسافل اعضای بدن انسان فرقی با اعالی 
اعضا ندارد و بواسیر همان قدر بیماری 
محسوب می شود که فی المثل لوزتین.

خداوند غریق رحمت فرماید همۀ رفتگان 
را. در دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی، 
احمد دهقان و عباس اسکندری هر دو 
و  بود  چپگرا  اسکندری  بودند.  وکیل 

اسکندری-که  روزی  راستگرا.  دهقان 
ناطق زبردستی هم بود- در پشت تریبون 
می کرد  نطق  دیکتاتوری  دورۀ  علیه 
رئیسه  و دهقان که در جایگاه هیأت 
نشسته بود؛ بین االثنین جیغ و  ویغ 
سر می داد. اسکندری برگشت و به  لحن 
نیشداری گفت: »آقای دهقان، اینقدر به 
حنجره تان فشار نیاورید. آخر شما تازه 
لوزتین کرده اید«. شلیک خنده  عمل 
برخاست زیرا وکال همه می دانستند که 
دهقان هفتۀ پیش از آن در بیمارستان 

بوده و بواسیرش را عمل کرده است!
از پادشاهان ایران، نخستین کسی که 
به فرنگ رفت ناصرالدین شاه بود. انصاف 
باید داد که او در سفر فرنگ آبروداری 

کرد و رفتاری موقرانه داشت.
میهماندار ناصرالدین شاه در خاطرات 
خود می نویسد که پیشخدمت مخصوص 
شاه همواره کیف کوچکی با خود حمل 
می کرد و آنی از آن غافل نمی شد. ما 
آن  در  بدانیم  که  بودیم  کنجکاو  هم 
کیف چه گوهر گرانبهایی، گرانبهاتر از 
الماس های درشت سلطنتی، نهفته است 
تا آنکه روزی بر حسب تصادف فرصتی 
دست داد و کیف را گشودیم و دریافتیم 
که محتوی آن چیزی جز شیاف های 

مخصوص بواسیر نیست!
این  اما  داشت  بواسیر  شاه  ناصرالدین 
عارضۀ کامال طبیعی را مثل سوزاک و 
سیفلیس- و این روزها: ایدز- از همه 
پنهان می کرد. وقتی به حمام می رفت 
پیشخدمت مخصوص او وظیفه داشت 
زیرشلواری تازه ای برایش آماده نگهدارد 
و زیر شلواری قبلی را فوراً از بین ببرد تا 
کسی نبیند و نداند که خونی از ماتحت 

اعلیحضرت دفع شده است!
پسرش  شاه،  لدین  ناصرا برعکس 
مظفرالدین شاه در سفر فرنگ آن رفتار 
شاهانه را نداشت. هم خودش سبکی 

به خرج می داد و هم مالزمانش.
احتشام السلطنه که وزیر مختار آلمان 
در برلن بود و از مشاهدۀ این حرکات 
نوشته  در خاطراتش  حرص می خورد 
است: »شاه در سفارت بود. من و اعضای 
سفارت در حضور شاه باقی ماندیم. دکتر 
فالندر طبیب مخصوص سفارت را به 
حضور ملوکانه معرفی کردم. شاه او را 
نزدیک خود طلبید و مرا مترجم قرار 
داد و گفت صدق الدوله، که پیشخدمت 
مخصوص و طرف محبت و اعتماد من 
می باشد، در محل مخصوصش!! ناخوشی 
دارد و محتاج عملیات می باشد. او را در 
برلن باقی می گذارم که شما عمل نمائید. 
بعد اضافه کرد که وقتی شخص دستش 
او می کند چند سانتیمتر  را در فالن 
باالتر، … و کجا… یک غده ای هست 

که باید بیرون بیاورید.
هر قدر به فارسی به شاه عرض و اصرار 
و  است  جراح  شخص  این  که  کردم 
و  کرد  خواهد  معاینه  را  صدق الدوله 
به عمل  را  الزم  معاینات  و  تحقیقات 
می آورد، لزومی ندارد اعلیحضرت نوع 
و  فرمایند  اظهار  را  مرضش  موضع  و 
ترجمه  را  اظهارات  این  نیست  خوب 
از یأس از  کنم، بی ثمر شد. شاه پس 
را  مهندس الممالک  عصبانیت  با  من، 
که حاضر بود، مترجم قرار  داد و او با 
یک شرح و بسط فراوان، داخله فالن 
جای صدق الدوله را برای دکتر تعریف 
از  پر  تبسم  یک  با  هم  فالندر  کرد. 
استهزاء به آن توضیحات گوش داد و 
این مسئله همه وقت در خاطر دکتر 
فالندر باقی ماند که اعلیحضرت، چطور 
اینگونه اطالعات از درون فالن موضع 

پیشخدمت خود دارند؟!…«

دیدارابراهیمرئیسیباشیخطحنونبنزایدآلنهیانمشاورامنیتملیامارات

بازنشر؛دربزرگداشتاحمداحرار؛
بحثشیرینغیرسیاسی!

هیئتمدیرهوتحریریهکیهانلندن؛ازراست:مصطفیمصباحزاده،عبدالرضا
هوشنگ دولتشاهی، مهرانگیز میرفندرسکی، احمد غفاری، فرخ انصاری،

وزیری،عبدالمجیدمجیدی،احمداحرار
منطقه  در  بزرگ  نقل  و  حمل  مرکز 
است. یکی از مقامات ارشد آمریکایی 
گفت: »شرکت های اماراتی بخش بسیار 
مهمی از جریان های تجاری مداوم ایران 

را تشکیل می دهند.«
مقامات  سفر  رسمی  اعالم  از  پیش 
طحنون  شیخ  امارات،  به  واشنگتن 
امنیت ملی  بن زاید آل نهیان مشاور 
این کشور در سفری رسمی در تهران 
عالی  شورای   دبیر  شمخانی  علی  با 
امنیت ملی جمهوری اسالمی و ابراهیم 
رئیسی رئیس دولت سیزدهم دیدار کرد. 
آل نهیان در این دیدارها ادعا کرد که 
امارات به دنبال توسعه روابط دوجانبه 
با ایران است. او گفت »ما فرزندان این 
و سرنوشت مشترکی  منطقه هستیم 
در  عطفی  نقطه  دیدارها  این  داریم، 
روابط دو کشور خواهد بود و به افزایش 
امنیت منجر می شود، ما آماده توسعه 
همکاری ها هستیم و امیدواریم با سفر 
رئیسی به امارات فصل تازه ای از روابط 

دو کشور آغاز شود.«
رئیسی نیز در دیدار خود تٔاکید کرد: 
اسالمی  جمهوری  قطعی  »سیاست 
حمایت از مردم مسلمان منطقه است 
دنبال  به  منطقه  در  صهیونیست ها  و 
اهداف شوم خود هستند و هر جا بتوانند 
جای پایی پیدا کنند آنرا به وسیله ای 
برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی تبدیل 
باید  منطقه  کشورهای  لذا  می کنند 

مراقب باشند.«
پایگاه خبری »اکسیوس« می نویسد این 
دیدار بخشی از یک کارزار دیپلماتیک 
گسترده تر از سوی امارات است که در 
ماه های اخیر در تالش برای تثبیت و 
بهبود روابط با رقبای منطقه ای مانند 
ترکیه، سوریه و قطر انجام پذیرفت اما 
یک منبع اماراتی گفته است که هیچ 
انتظاری برای آشتی کامل با ایران، ترکیه 
یا قطر وجود ندارد. با اینهمه امارات به 
سیاست جدید خود مبنی بر گفتگوهای 
منطقه ای ادامه خواهد داد تا روابط را 

کاربردی تر و کمتر خصمانه کند.
در ایران شکست مذاکرات تأثیر مستقیم 
روی افزایش نرخ ارز داشته و قیمت دالر 
در بازار آزاد به حدود 3۲ هزار تومان 
و  ایران  بانکی  و  تجاری  روابط  رسید. 
امارات همواره از عوامل بیرونی تأثیرگذار 
در نوسان قیمت ارز در ایران بوده است.
ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« در یک 
دانشجو«  »روز  مناسبت  به  سخنرانی 
گفته  اسالمی،  جمهوری  تقویم  در 
»خبر دقیق داریم عده ای شبانه روز در 
تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را 
باال ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره 
به ملت  را  تا خواسته های خود  بزنند 
اطالعاتی  دستگاه های  کنند.  تحمیل 

پیگیر معرفی افراد هستند.«

ایران  نظام  کردن  ساقط  هدف 
است

محسن کوهکن نماینده پیشین مجلس 
شورای اسالمی در همین ارتباط توصیه 
کرده »تیم مذاکره وین به قیمت دالر 
توجه نکنند!« او با اعتراف به سیاست 
از سوی جمهوری اسالمی  وقت کشی 
گفته »در این مذاکرات وقت کشی برای 
طرف مقابل چالش و برای ما فرصت 
است. آنها منتظر بودند تا تحریم ها در 
حدی عمل کند که یا نظام ایران ساقط 
شود یا مجبور به پذیرش خواسته های 
آنها نه فقط در زمنیه هسته ای، بلکه در 
سایر زمینه ها از جمله مسائل منطقه ای 
با  آنها  برنامه  این  اما  و موشکی شود، 
شکست مواجه شده است، البته فشار 
زیادی به مردم آمده است، بنابراین حاال 
که دیگر تحریم ها اثر خود را از دست 
داده است، باید تیم مذاکره کننده ما با 

اقتدار بر مواضع خود پافشاری کند.«

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

1۷ادامهدرصفحه
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گزارشمجلهدانمارکیدربارهیکیازکودکانجداشدهازخانوادهتوسطمجاهدین:

آنچهدنبالشبودمهویتبودنهمحلیبرایمبارزه!
متداول سوال =»یک
بینکودکاندرآنجااینبود:
زندهاند؟«! مادرت و »پدر
ازمابچههاجوابمان خیلی
چیز کمبود، این بود. »نه«
بود ما همه در مشترکی
کمی را درِد آن شدت که
کمترمیکرد.حنیفاضافه
میکند:اگرکودکیحداقل
یکیازوالدینشراازدست
ندادهبود،یک»بچهمجاهد
واقعی«بهحسابنمیآمد!«
فکر که مدتی =»در
نتیجه این به  میکردم،
دنبالش من آنچه رسیدم
بودمپیداکردنیکهویت
جایی کردن پیدا نه بود
خیلی مبارزه! برای برای
فکرمیکردم.ازخودمخیلی
جوابی ولی میکردم سؤال
پاسخ در نمیکردم. پیدا
که بود درونی خالء آن به
خودم در اینحس متوجه
یک میخواهم که شدم
با را وخودم باشم سوئدی
هویتیکسوئدیببینم.«

کودکانی  جمله  از  عزیزی  حنیف 
مجاهدین  سازمان  سوی  از  که  است 
»اشرف«  قرارگاه  در  مادرش  از  خلق 
و  پدر  شد.  فرستاده  سوئد  به  و  جدا 
مجاهدین  سازمان  اعضای  از  مادرش 
عملیات   یک  در  پدرش  بودند.  خلق 
برادر  با  مجاهدین کشته شد. حنیف 
کوچکترش به همراه صدها کودک دیگر 
در قرارگاه های مجاهدین در عراق به 

مدرسه می رفت.
در آنزمان و از سال 1۹۸۹ )13۶۸( 
سازمان مجاهدین خلق درگیر تحوالت 
درونی به نام »انقالب ایدئولوژیک« بود 
که بر اساس آن، زنان و مردان متاهل 
باید همدیگر را طالق می دادند و ازدواج 
در این سازمان ممنوع اعالم شد. وجود 
صدها کودک که پدران و مادرانشان 
مانع  را می دیدند،  آنها  آخر هر هفته 
از آن می شد تا مسعود و مریم رجوی 
و  زنان  رابطه  یعنی قطع  هدف خود، 
اجرا  به  کامل  بطور  را  متاهل  مردان 
کودکان  شرایطی  چنین  در  بگذارند. 
یک عامل »مزاحم« برای اجرای طرح 
و برنامه رهبران مجاهدین بوده و باید 
به شکلی از زندگی والدین شان بیرون 
اجرای  برای  راه  تا  می شدند  کشیده 
کامل طرح رهبری مجاهدین باز شود. 
در چنین شرایطی ارتش عراق در ماه 
ژوئیه/ اوت 1۹۹۰ به کویت حمله کرد. 
ایاالت  ارتش  نیز  آن  از  بعد  ماه  چند 
متحده آمریکا با حمله به عراق پس از 

مدتی به این قضیه پایان داد.
را  موقعیت  این  مجاهدین  رهبری 
فرصت مناسبی دید تا به بهانه »نجات 
از  را  آنها  بمباران«  از  کودکان  جان 
والدین خود جدا کرده و به کشورهای 
به  اگرچه  بفرستد.  اروپا  در  مختلف 
پدران و مادران این کودکان و نیز به 
خود کودکان گفته شده بود که بعد از 
پایان حمله ایاالت متحده، کودکان به 
نزد آنها بر خواهند گشت، اما چنین 
برای  کودکان  این  و  نیفتاد  اتفاقی 
همیشه از پدر و مادر خود جدا شدند.

زمان  در  که  عزیزی  اکنون حنیف 
خروج از قرارگاه اشرف ۹ ساله بود، در 
چهل سالگی به عنوان افسر پلیس در 
سوئد زندگی می کند. او به تازگی کتابی 
منتشر کرده و در آن داستان جدایی 
خود و برادر کوچکترش از مادرشان را 

توضیح داده است.
 Ud – مجله دانمارکی »اُول اُو ِیم
با  گفتگویی  در   »Og Hjemme
انتشار  مناسبت  به  به  عزیزی  حنیف 
به  عکس هایی  با  همراه  وی  کتاب 
گوشه هایی از زندگی وی پرداخته است.

می نویسد:  دانمارکی  مجله  این 
اگرچه حنیف در دوران کودکی مانند 
یک تروریست آموزش داده می شد اما 
امروز او یک پلیس است. حنیف در ۶ 
سالگی در عراق، در سال 1۹۸۸ اسلحه 
سنگین به دست می گرفت. او با همه 
سرش  باالی  را  کالشنیکف  قدرتش 
می برد و این را یک موفقیت می دانست. 
معلم اش می خندید و بچه های دور و 

برش برای او کف می زدند. چنین روزی 
با چنین صحنه ای، یک روز معمولی 
مدرسه در »کمپ اشرف« در عراق بود.
با خمینی  مبارزه  حنیف می گوید: 
روی همه زندگی ما اثر می گذاشت. این 
بود که در زندگی ما، مبارزه و جنگیدن، 
اولین اولویت بود. او با بیان خاطره ای 
را  تانک  یک  نقاشی  روزی  می گوید: 
گذاشت  آن  روی  ستاره ای  و  کشید 
و باالترین نمره را از معلم اش گرفت. 
معلِم نقاشی به او گفت که مادرش به 

او افتخار خواهد کرد!
بعد از انقالب 1۹۷۹ در ایران، رهبر 
مذهبی آن آیت اهلل خمینی به قدرت 
بنیان  را  اسالمی  حکومت  او  رسید. 
گذاشت و همه چیز را در این کشور 
از اساس دگرگون کرد. والدیِن حنیف 
مخالف  جنبش  به  که  کردند  توافق 
رژیم، سازمان مجاهدین خلق که در 
عراق مستقر شده بود، بپیوندند. پدر 
حنیف در یکی از عملیات  مجاهدین 
جانش را از دست داد. حنیف می گوید: 
یک سوال متداول بین کودکان در آنجا 
زنده اند؟«!  مادرت  و  »پدر  بود:  این 
خیلی از ما بچه ها جوابمان »نه« بود. 
این کمبود، چیز مشترکی در همه ما 
را کمی  کمتر  بود که شدت آن درِد 
اگر  می کند:  اضافه  حنیف  می کرد. 
را  والدینش  از  یکی  حداقل  کودکی 
بود، یک »بچه مجاهد  نداده  از دست 
وی  نمی آمد!   حساب  به  واقعی« 
می افزاید: »درست است که این خیلی 
مزخرف بود، ولی اینجوری بود دیگه.«
مجله دانمارکی اضافه می کند: حنیف 
محوطه وسیعی را با تانک هایی که صدام 
یاد  به  بود  داده  مجاهدین  به  حسین 
می آورد. او همچنین به یاد دارد که با 
وجود شرایط جنگی، اصال ترسی نداشت. 
اما موقعی که جنگ شروع شد،]حمله 
هوایی ایاالت متحده به عراق در ژانویه 
1۹۹1[ مادرش تصمیم گرفت که مثل 
بقیه بچه ها، او را هم از عراق به خارج 
بفرستد. حنیف می گوید، مادرش هم 
می توانست با او بیاید، ولی برای او مبارزه 
مهم تر از ما بود. موقع خروج از عراق، 
حنیف ۹ساله بود و با یک کیف سیاه 

چرمی  به کشور دیگری رفت.
حنیف به یاد دارد که در آن شرایط 
جنگی، اتوبوس را با ِگل استتار کرده 
بودند تا خطر اصابت را در بمباران کمتر 
از  او می گوید: »خاطره ای که  کنند. 
قرارگاه  از  خروج  و  عراق  ترک  زمان 
اشرف از مادرم در ذهنم ثبت شده این 
است که او با چهره ای خیلی جدی به 
من گفت: تو االن پسر بزرگی هستی و 
باید مسئول برادرت باشی. من دست 
تکان دادم و نمی دانستم که دیگر او را 
نخواهم دید. به یاد می آورم که محکم 

دست برادر کوچکم را گرفته بودم«.
خبرنگار دانمارکی در ادامه داستان 
تکاندهنده ی زندگی حنیف عزیزی، به 
دوره بزرگ شدن او در سوئد پرداخته 
و می نویسد: دو برادر به سوئد رسیدند 
 Norrekoping  و سرانجام به شهر
می کرد   سعی  خیلی  حنیف  رفتند. 
دست  از  اما  باشد.  خودشان  مواظب 
دادن پدر و رفتن به سوئد تاثیر عمیقی 
در وی گذاشته بود. حنیف می گوید: 
»تمرکز فکری برای من خیلی سخت 
بود. شروع کردم به پرسیدن از خودم 
زندگی ایه؟!  نوع  چه  دیگه  این  که 
این غم و ناراحتی موجب می شد که 
مدام دعوا و مشکل درست می کردم. 
مشکل  و  مسئله  یک  به  تبدیل  من 
قضیه ای  می رفتم  هرجا  و  بودم  شده 
بزرگ  درونم  خالء  می کردم.  درست 
و بزرگتر می شد. من پرنده عجیب و 
غریبی بودم که هیچ جا برایش مناسب 
نبود.« حنیف خودش را به شدت تنها 
احساس می کرد و این حس در دوران 

بلوغ بدتر شد.
می دهد:  توضیح  ادامه  در  حنیف 
فاصله  سازمان  این  از  کردم  »سعی 
بگیرم؛ نمی خواستم گذشته خودم را 
به یاد بیاورم. سعی کردم یک سوئدی 
باشم. اما تاثیری نداشت. من عجیب تر 
و  مادرش  برای  حنیف  می شدم.« 
بودن ها  هم  با  و  وجودیش  ریشه ی 
سرگشتگی  شرایط  در  بود.  دلتنگ 
او  به  مجاهدین  وقتی  گمگشتگی،  و 
او  برود،  عراق  به  تا  دادند  پیشنهاد 
با  رابطه اش  ترتیب  این  به  پذیرفت. 
مجاهدین بیشتر شد. حنیف می گوید: 
»پذیرفتم که به آنجا رفته و به عنوان 
یک مبارز بجنگم. اگرچه در این مرحله 
آنها مرا فریب ندادند؛ ولی من رادیکالیزه 
شده و شستشوی مغزی هم شروع شد. 
انجمن  در  زندگی  مدت  همان  در 
مجاهدین، محیط گرم و با هم بودن با 
دیگران و احساس تعلق داشتن موجب 
ادامه داده و  را  این مسیر  می شد که 
بشوم.« مجاهدین  جنبش  از  بخشی 
مجله دانمارکی یادآور می شود که 
سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 
۲۰۰۵ در گزارش خود این سازمان را 
یک »ِسکت« یا فرقه معرفی کرده است. 
در سال ۲۰۰۹ نام سازمان مجاهدین 
از لیست گروه های تروریستی اتحادیه 

اروپا خارج شد.
دانمارکی  مجله  به  عزیزی  حنیف 
و  دیگران  با  بودن  خاطر  به  می گوید 
با  تماس  همچنین  و  تعلق  احساس 
]در  مجاهدین  جذب  دوباره  مادرش 
سوئد[ شد. او ادامه می دهد: »من مثل 
یک بمب ساعتی بودم پر از احساس 
که هر لحظه می توانست منفجر شود.«

برای سفر حنیف جهت  همه چیز 
رفتن به عراق آماده شده بود تا او برود 
برخی  اما  بجنگد.  مجاهدین  برای  و 
مسائل، از جمله مشکل در پاسپورت 
را متوقف کرد. حنیف  او، نقشه سفر 
عزیزی می گوید: »این فرصتی شد که 
این  بیندازم.  نگاهی  به گذشته ام  من 
توقف یک تنفس و یک شانس بود برای 
فکر کردن و متوقف کردن تصمیمی  که 
گرفته بودم. در مدتی که فکر می کردم، 
به این نتیجه رسیدم آنچه من دنبالش 
بودم پیدا کردن یک هویت بود نه پیدا 
کردن جایی برای برای مبارزه! خیلی 
سؤال  خیلی  خودم  از  می کردم.  فکر 
می کردم ولی جوابی پیدا نمی کردم. در 
پاسخ به آن خالء درونی بود که متوجه 
این حس در خودم شدم که می خواهم 
یک سوئدی باشم و خودم را با هویت 

یک سوئدی ببینم.«
ادامه  در  دانمارکی  مجله  خبرنگار 
می نویسد: به این ترتیب زندگی حنیف 
چرخشی سرنوشت ساز یافت.  او درس 
مدرک  پلیس  دانشکده  از  و  خواند 
شهر  در  امروز  عزیز  حنیف  گرفت. 
با  اغلب  و  است  شاغل   Rinkeby
افرادی که در جامعه به حاشیه رانده 
شده اند یا امکان رادیکالیزه شدن دارند 
کار کرده و با آنها تماس دارد. حنیف 
افراد  اینگونه  برای  می گوید: »موعظه 
تاثیر ندارد. من در مورد خودم این را 
تجربه کرده ام. روش دیگری برای این 
تأثیر  تحت  تا  کرد  پیدا  باید  جوان ها 
شستشوی مغزی قرار نگیرند. صحبت 
کردن به تنهایی فایده ندارد بلکه باید 

آنها را درک کرد و فهمید.«
مجله دانمارکی در پایان گزارش خود 
به رابطه حنیف با مادرش اشاره کرده و 
می نویسد: حنیف دیگر با مادرش تماس 
ندارد. تلخی اینکه او فرزندی ترک شده 
احساسی  تاثیر  است،  مادر  سوی  از 
شدیدی در وی بجا گذاشته است. او 
می گوید: »این ضربه چنان اثر عمیقی 
از  بخشی  دیگر  که  گذاشت  من  در 
وجودم شده؛ می دانم فرزندی هستم که 
مادرم مرا ترک کرده! البته مدت هاست 
که آنچه را در گذشته اتفاق افتاده پشت 
سر گذاشته ام تا بتوانم ادامه بدهم. اما 
این در عین حال زخمی  عمیق است 
که به نوعی دیگر به من آرامش داده 
کنم؛  پیدا  را  خودم  جایگاه  بتوانم  تا 
جایگاهی که در اینجاست؛ در سوئد!«
UDEOGمنبع:مجلهدانمارکی*

HJEMME
*ترجمهوتنظیمازط.ن.وحنیف

حیدرنژاد
نیز دانمارکی دیگر وبسایت *یک
گزارشیدراینزمینهدارد.عکسی
ازجمعبزرگیازاینکودکاندراین

وبسایتقابلتوجهاست.

ت ر ا ز و  ی سخنگو =
خارجهآلمان:ماپیشنهادات
جمهوریاسالمیرابادقتو
بطورکاملبررسیکردیموبه
ایننتیجهرسیدیمکهایران
را تمامسازشهایی تقریبًا
کهقباًلدرماههایپیشطی
دست به سخت مذاکرات
آمدهبود،نقضکردهاست.

=»برایماغیرقابلقبول
با همزمان به ایران است
مذاکرات،ظرفیتهستهای
پنجره دهد... ارتقا را خود
و بیشتر روز هر فرصتها

بیشتربستهمیشود«.
آلمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دوشنبه ۶ دسامبر )1۵ آذرماه( اعالم 
کرد که پیشنهادات جمهوری اسالمی در 
مذاکرات وین برای مقامات برلین قابل 
پذیرش نیست و اگر تهران به دنبال توافق 
است باید پیشنهادات واقع بینانه ارائه دهد.
وزارت  مقام  این  رویترز  گزارش  به 
تمام  تقریباً  کرد  تٔاکید  آلمان  خارجه  
تهران  گذشته  هفته  که  پیشنهاداتی 
در هفتمین دور مذاکرات وین ارائه داد 

مخالفتآلمانباپیشنهاداتجمهوریاسالمیدر
هفتمیندورمذاکراتاتمیوین

ناقض مسائلی هستند که در دوره های 
قبلی مذاکرات روی آنها توافق شده بود.
این  »با  که  گفت  همچنین  او 
انتظار  نمی تواند  تهران  پیشنهادات 
موفق  نتایج  به  گفتگوها  باشد  داشته 
با  را  پیشنهادات  ما  شود…  منتهی 
و  کردیم  بررسی  کامل  بطور  و  دقت 
به این نتیجه رسیدیم که ایران تقریباً 
تمام سازش هایی را که قباًل در ماه های 
پیش طی مذاکرات سخت به دست آمده 
بود، نقض کرده است.«سخنگوی وزارت 
خارجه آلمان گفت که »غیرقابل قبول 
است ایران همزمان با مذاکرات، ظرفیت 

برلین  دهد…  ارتقا  را  خود  هسته ای 
می خواهد بر اساس پیشرفت هایی که 
قباًل انجام شده مسیری برای توافق باز 
شود اما پنجره فرصت ها هر روز بیشتر 

و بیشتر بسته می شود.«
یک مقام بلندپایه جمهوری اسالمی 
بی میلی  که  بود  گفته  این  از  پیش 
آمریکا برای لغو همه تحریم ها چالش 
اصلی احیای توافق است.آنتونی بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داده بود 
همزمان  ایران  که  داد  نخواهیم  اجازه 
با وقت کشی در مذاکرات هسته ای، به 

توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد.

به هم برجام بازی =
تدریجبهانتهایخودمیرسد
وحکومتاسالمیهمگویا
بهآرزوی را سرنوشتخود
اتمیشدنگرهزدهاستوبه
نظرنمیرسدکهاینحکومت
تاسیسات نابودی بدون
موشکیاش  و ی هستها
تغییریدرسیاستهایخود
مانده اسرائیل اینک بدهد.
استویکتصمیمبزرگو
اینپرسشکهآیاآمریکاو
اروپابااوهمراهخواهندشد؟
محمدرضاحسینی– اگر برجام را 
مثلثی فرض کنیم که سه ضلع اصلی 
آن را آمریکا، اسرائیل و ایران تشکیل 
می دهند، می توان اروپا، چین و روسیه 
را سه زاویه آن فرض کرد که در صدد 

تاثیر بر تناسب اضالع آن هستند.
اگرچه این زاویه ها در صدد تغییراتی 
بر روابط اضالع مثلث هستند ولی نقش 
اصلی را همچنان سه ضلع اصلی بازی 
می کنند. نگاهی به این سه ضلع، بطور 
جداگانه و در رابطه با یکدیگر، بسیاری 
می کند.  روشن  را  کنونی  ابهامات  از 
ضلع  سه  هر  مواضع  در  جالب  نکته 
این مثلث، شباهت ها و دوگانگی های 
دیپلماتیک است. در حقیقت این سه 

ضلع در نقاطی به اشتراک می رسند:
با اینکه اسرائیل از یک تفکر اسالمی 
مجهز به اتم می هراسد و می داند در 
اتمی شدن حکومت اسالمی،  صورت 
استفاده  اسرائیل  علیه  آن  از  خود  یا 
می کند و یا اینکه از طریق نیروهایی 
مانند حزب اهلل لبنان و یا حماس، اما از 
وجود چنین دشمنی می تواند بیشترین 
استفاده را برده و کشورهای نگران عرب 
را به سوی خود جذب کرده و یا حداقل 
دهد.  کاهش  را  آنها  مواضع دشمنانه 
برای اسرائیل حکومتی مانند جمهوری 
اسالمی بهترین هدیه می تواند باشد به 
شرطی که کنترل شده و محدود باشد 
بماند.  باقی  شعار  حد  در  خطرش  و 
به  احتیاج  شدیدا  نیز  ایران  حکومت 
و  فساد  تمام  بتواند  تا  دارد  دشمن 
بی لیاقتی های خود را به آن نسبت دهد.
اختالف  اگرچه  آمریکا  و  اسرائیل 
نظرهایی در برخورد با حکومت اسالمی 
ایران دارند اما سیاست نهایی هر دو، 
حکومت  همین  کردن  رام  و  کنترل 
سرکش است. آمریکا با توجه به از دست 
دادن منافع خود در ایران پس از انقالب 
اسالمی، ترجیح می داد که می توانست 
آلترناتیو بهتری برای حکومت کردن 
مناسبی  نیروی  اما  بیابد  ایران  در 
برای جایگزینی نمی بیند. دو آلترناتیو 
مطرح، سازمان مجاهدین و رضا پهلوی 

هستند. سازمان مجاهدین که شدیدا 
سازمانیافته و فعال است به دلیل آنکه 
چیزی در حد حکومت اسالمی فعلی 
است در بین مردم طرفدار ندارد. رضا 
پهلوی اما اگرچه طرفداران بسیاری در 
بین مردم ایران دارد اما گویا تمایل و 
یا توان داشتن نقش فعالی به عنوان 
اقدامات  حد  از  و  نداشته  را  آلترناتیو 
است.نگرانی  نرفته  فراتر  دیپلماتیک 
سیاست های  با  رابطه  در  اسرائیل 
آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی به 
نوع نگاه هنری کیسینجر به خاورمیانه 
کیسینجر،  دکترین  در  برمی گردد. 
نیست  امکانپذیر  خاورمیانه  در  صلح 
و حکومت اسالمی ایران کنترل شده 
می تواند باعث توازن در منطقه شود. بر 
اساس نظریه او نیروهای منطقه، مانند 
ترکیه، عربستان، مصر و… می توانند 
یکدیگر را کنترل کرده و باعث تعادل 
در خاورمیانه شوند ولی با نظارت کامل 
آمریکا و استفاده از اهرم های الزم مهار.
دیدگاه کیسینجر که پس از مرگ 
سیاست  میدان  یکه تاز  برژینسکی، 
مخالفان  است  شده  آمریکا  خارجی 
در  بلکه  اسرائیل  در  تنها  نه  بسیاری 
دارد.  آمریکایی  سیاستمداران  بین 
این سیاست  ادامه  باور دارند که  آنها 
به اتمی شدن حکومت اسالمی ایران 
در  نیز  نمونه هایی  شد.  خواهد  منجر 
تایید نگرانی خود می آورند: هر از چند 
گاه یک یا چند موشک به پایگاه های 
آمریکا می خورد. به ویژه هرگاه اسرائیل 
به امکانات رژیم ایران در سوریه حمله 
یک  هم  اسالمی   جمهوری  می کند، 
آمریکا  پایگاه های  از  یکی  به  موشک 
می زند و کسی هم این حمالت را جدی 

نگرفته و قابل پاسخگویی نمی داند.
که  نیست  این  در  ابهامی  هیچ 
به  ایران می خواهد  اسالمی  جمهوری 
هر نحو که شده به بمب اتم دست یابد. 
با  آرزوی سران حکومت آن است که 
یک آزمایش اتمی، حتی ناقص، خود را 
در لیست صاحبان بمب اتمی قرار داده 
و از این موقعیت به هرگونه مذاکرات و 
چانه زنی بپردازند. امری که با توجه به 

سیاست های مالیم اروپا و دولت بایدن، 
چندان بعید نیست. آمریکا و اروپا در 
مورد اتمی شدن حکومت اسالمی ایران 
یا توهم دارند و یا اینکه دقیقا می دانند 
چه می کنند و آگاهانه به بازی می پردازند. 
اسرائیل می داند که سیاست های آمریکا 
پیش  سال  بیست  سیاست های  دیگر 
نیست و نمی تواند بطور صد درصد به 
باشد.  امیدوار  خود  از  آمریکا  حمایت 
این  به  توجه  با  هم  اسالمی  حکومت 
بازی  برجام  مسئله  با  که  است  نکات 
نظر می رسد که حکومت  به  می کند. 
اسالمی ایران سوار بر موجی شده است 
که از همگرایی سیاست های منطقه ای 
به وجود آمده و اگر تغییر نکند به زودی 
شاهد تهدیدات اتمی اش خواهند بود.

بازی برجام هم به تدریج به انتهای 
خود می رسد و حکومت اسالمی هم 
گویا سرنوشت خود را به آرزوی اتمی 
شدن گره زده است و به نظر نمی رسد 
که این حکومت بدون نابودی تاسیسات 
در  تغییری  موشکی اش  و  هسته ای 
سیاست های خود بدهد. اینک اسرائیل 
مانده است و یک تصمیم بزرگ و این 
پرسش که آیا آمریکا و اروپا با او همراه 

خواهند شد؟
به احتمال بسیار زیاد، اسرائیل تنها 
نخواهد بود و تصمیم حمله به تاسیسات 
به  می تواند  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  بایدن  و  اروپا  حمایت  قطع  معنای 
حکومت اسالمی باشد. اگر این حکومت 
شود  تبدیل  رام  و  مطیع  نیرویی  به 
آن  سرکوب  قدرت  نیز  آنصورت  در 
مقابل  در  و  تضعیف شده  مردم  علیه 
مردم ناراضی و یکپارچه توان ایستادن 
نخواهد داشت؛ آنهم مردمی که بیش از 
چهل سال است که انواع زخم های این 
حکومت را بر تن خود و کشورشان دارند 
و به این بازی های برجامی نیز اهمیتی 
نمی دهند و خواسته نهایی آنها از بین 
رفتن حکومتی است که  همزاد فقر و 
فساد و سرکوب بوده، هست و خواهد بود. 
تنها راه ممکن برای تغییر وضع، ادامه 
مبارزه به اشکال مختلف است تا آنجا 
که دیگر حکومت نتواند و مردم بتوانند.

هیاهویبسیاربرسربرجام؛سرنوشتراعامل
دیگریتعیینمیکند:مردم!

هتلکوبورگوینمحلهفتمیندورمذاکراتاتمی
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کمکهایاولیه
سکتهقلبی

در سکته قلبی، انفارکتوس میوکارد یا حمله قلبی 
کاهش جریان خون  علت  به  قلب  عضله  از  قسمت هایی 

کرونری از بین می رود. عالئم حمله قلبی می تواند از چند دقیقه تا 
چند ساعت طول بکشد، به همین خاطر اقدامات سریع بعد از بروز عالئم 

سکته قلبی بسیار حیاتی می باشد چرا که متاسفانه یک چهارم افرادی که 
دچار حمله قلبی می شوند، قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست 

می دهند. شما می توانید با انجام اقدامات سریع ، جان بیمار را نجات دهید.
1.اجازهندهیدفردیکهسکتهکردهبخوابدیاصحبتکند.کسانی که از سکته جان 

سالم به در می  برند، معموالً اظهار می  کنند که بعد از سکته ناگهانی، احساس خواب 
آلودگی شدیدی دارند و بسیاری از بیماران هم که دچار مشکالت شدید می  شوند، 
معموالً بعد از سکته به خاطر خواب آلودگی خیلی شدید می خوابند و بعد به بیمارستان 
مراجعه می  کنند اما در سکته، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و اثرگذاری دارویی که 
استفاده می کنید تا حد زیادی به زمان وابسته است.۲.بهاودارو،نوشیدنییاغذا
ندهید.دو نوع سکته وجود دارد؛ سکته هموراژیک که به خاطر پارگی رگ های 
خونی اتفاق می افتد. سکته ایسکمیک که به خاطر لخته شدن خون در رگ های 
خونی رخ می دهد.۸۰ درصد سکته  ها ایسکمیک هستند اما اگر شما جزء 

۲۰ درصد سکته  های هموراژیک هستید که در سرتان اتفاق افتاده، نباید 
خودتان را قربانی قرص  اسپرین کنید و حتماً باید با اورژانس تماس 

بگیرید.3.خودتانفردسکتهکردهرابهبیمارستاننبرید.
اگر فرد به خاطر سکته آسیب شدید دیده باشد، در 

طول مسیر حالش بدتر می شود. پس حتما 
با اورژانس تماس بگیرید.

زنان  شاخص

سالمایکهنهعشقمنکهیادتوچهپابرجاست
سالمبررویماهتوعزیزدلسالمازماست
تویهرویایکوتاهیدعایهرسحرگاهی

شدمخامعشقتچونمرااینگونهمیخواهی
منآنخاموشخاموشمکهباشادینمیجوشم
ندارمهیچگناهیجزکهازتوچشمنمیپوشم

توغمدرشکلآوازیشکوهاوجپروازی
نداریهیچگناهیجزکهبرمندلنمیبازی
مرادیوانهمیخواهیزخودبیگانهمیخواهی
مرادلباختهچونمجنونزمنافسانهمیخواهی
شدمبیگانهباهستیزخودبیخودترازمستی
نگاهمکننگاهمکنشدمهرآنچهمیخواستی
بکشدلراشهامتکنمراازغصهراحتکن
شدمانگشتنمایخلقمرادرسعبرتکن

مقاومتبهانسولین
بدن  می رود،  باال  سن  که  کم  کم 
به  بیشتر  حساسیت کم تر و مقاومت 
انسولین پیدا می کند و در نتیجه بیشتر 

در معرض چاقی قرار می گیرد.
تغییرمیزاناشتها

مخصوصاً  هورمونی  تغییرات  معموال 
هورمون گرلین و لپتین تنظیم کننده 
اشتها هستند و بعد از 4۰ سالگی دچار 
نوسانات خواهند شد که باعث می  شود 
فرد بیشتر از حد نیاز بخورد و چاق شود.

کمبودفعالیتفیزیکی
معموال فعالیت بدنی یک فرد 4۰ ساله 
با فرد ۲۰ ساله یکسان نیست و همین 
کمبود فعالیت بدنی،می تواند عاملی برای 

چاقی باشد.
راهکارهاییبرایکاهشوزنبعد

از40سالگی
پس از شناخت دالیل، نوبت به راه حل 

می رسد که شامل:
گرفتنرژیمپروتئینی

یکی از اصلی ترین راهکارها این است 

برگردانید  را  خود  عضالنی  توده  که 
که با مصرف پروتئین بیشتر می توانید 
عضالت پرقدرت تر داشته باشید. مصرف 
گوشت قرمز، گوشت بوقلمون، ماهی، 
لوبیا و لبنیات کم چرب منابع خوبی از 

پروتئین هستند.
کاهشکربوهیدراتومصرفبیشتر

سبزیجات
سبزیجات برگدار حاوی فیبر هستند 
زمان  در  شما  که  می شوند  باعث  و 
طوالنی تر سیر بمانید. همچنین ویتامین 
و مواد معدنی را به بدن می رسانند. پس؛ 
از اسفناج، بروکلی یا مارچوبه استفاده 
کنید و به جای آن مصرف کربوهیدرات 

را کم تر کنید.
مصرفچربیسالم

سالم  چربی  روزانه  طور  به  باید  شما 
به بدن برسانید و از بیماری هایی مثل 
بیماری قلبی جلوگیری کنید و خطر 
سرطان  و  استخوان  پوکی  به  ابتال 
مانند  سالم  چربی  دهید.  کاهش  را 
انواع آجیل ها مثل بادام، بادام زمینی، 
بادام هندی، گردو، سالمون، آووکادو، 
روغن های طبیعی مثل روغن زیتون و 

روغن نارگیل است.

احتماال شما هم بعد 
متوجه  سالگی  چهل  از 
تغییرات هورمونی و اضافه وزن شده اید 
اما بدانید که تنها نیستید. اضافه وزن 
یک اتفاق طبیعی بعد از باال رفتن سن 
است و فقط برای شما اتفاق نمی  افتد 
اما باید اول ببینید که اضافه وزن شما 
از چه نوعی است. یعنی اضافه وزنتان 

از نوع چربی است یا عضله.
از  که  هستند  راه هایی  خوشبختانه 
طریق آن ها بتوانید وزن خود را کنترل 
کنید. رژیم غذایی و ورزش دو بخش 
بسیار مهم از این فرآیند هستند که 

نگاهی به آن ها می اندازیم.
دالیلاضافهوزنبعداز40سالگی
ابتدا به دالیل می پردازیم که شامل:

تغییراتهورمونی
هنگامی که افراد به سن 4۰ سالگی 
می رسند، تغییرات هورمونی در بدن رخ 
می دهد و سطح وسیعی از هورمون ها 
کاهش پیدا می  کند که همین اتفاق 
باعث اضافه وزن ناخواسته خواهد شد.

سوختوسازکمتر
مختلف  سنین  در  ساز  و  سوخت 
سرعت های متفاوتی دارد که معموال 
بعد از 4۰ سالگی سرعت آن کاهش 
پیدا می کند و عاملی برای اضافه وزن 

خواهد بود.
کاهشتودهعضالنی

باال رفتن سن عاملی برای کاهش توده 
عضالنی است و علت آن هم کاهش 
سوخت و ساز بدن است که باعث کم 
شدن بافت عضله و افزایش چربی در 

بدن می شود.
مشکالتتیروئید

گردن  در  که  است  غده ای  تیروئید 
تولید  را  هورمون ها  و  دارد  وجود 
می کند. بعد از 4۰ سالگی معموالً تولید 
هورمون توسط تیروئید به هم می  ریزد 
تیروئید  کم کاری  با  است  ممکن  و 
مواجه شوید که عامل چاقی است.

سارابهمنیار
)1378-آستانهاشرفیه(

ملی،  تیم  کار  کاراته  بهمنیار   سارا 
در  بدنی  تربیت  رشته  دانشجوی 
باشد که  آزاد الهیجان می  دانشگاه 
در 1۵  را  اولین طالی جهانی خود 
سالگی گرفت و تبحر الزم در هر دو 

سبک »کاتا« و »کمیته« را دارد.
او با 1۶۰ سانتی متر قد در وزن ۵۵- 
را  کاراته  می کند.  شرکت  مسابقات 
از سال 13۸1 وقتی 3 ساله بود به 
همراه خواهرش شروع کرد.با این حال 
یکسال بعد در چهار سالگی فعالیت 
حرفه ای او زیر نظر مادرش و سپس 
خاله اش  دختر  قاسمی«  »فاطمه 
پیدا  ادامه  بزرگتر  هدف  یک  برای 
کرد. سارا در سال 13۹۲ وقتی 14 
ساله بود به تیم ملی نوجوانان دعوت 
شد تا اینکه یکسال بعد در مسابقات 
نوجوانان آسیا در مالزی )۲۰14( به 
از کسب  یافت.بعد  مدال طال دست 
دو برنز آسیایی و دو نفره جهانی در 
امیدهای جهان، سال ۹۷ با تیم ملی 
به   )۲۰1۸( اسپانیا  در  بزرگساالن 
مدال برنز مسابقات بزرگساالن دست 
مسابقات  در   ۲۰1۹ سال  یافت.در 

لیگ جهانی ابتدا در ژاپن و سپس در 
مسکو موفق به کسب دو مدال طال 
شد.بهمنیار در مسابقات لیگ جهانی 
که  پرتغال،  لیسبون  در  وان  کاراته 
آخرین شانس کسب سهمیه از طریق 
رنکینگ به شمار می رفت، با راهیابی 
به دیدار رده بندی موفق شد دومین 
ایران  سهمیه المپیک ۲۰۲۰ کاراته 
را در بخش زنان را برای خود قطعی 
نخستین  در  نیز  المپیک  در  کند. 
گروهی،  مرحله  در  خود  رویارویی 
زنان  کاراته  تاریخ  پیروزی  نخستین 

پاکسیمازکیپورایران در عرصه المپیک را رقم زد.
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انجام  حین  ورزشی  سردردهای 
ورزش های شدید و مداوم رخ می دهند.  
فعالیت هایی چون دویدن، قایقرانی، 
تنیس، شنا و وزنه برداری با این نوع 
پزشکان  هستند.  مرتبط  سردرد  از 
دسته  دو  به  را  ورزشی  سردردهای 
تقسیم می کنند، سردردهای ورزشی 
و  هستند  بی خطر  معموال  که  اولیه 
اغلب با مصرف دارو می توان از بروز 
سردردهای  و  کرد  پیشگیری  آن ها 
ورزشی ثانویه که به دلیل یک مشکل 
یا  خونریزی  مانند  مغز-  در  اساسی 
تومور-  یا خارج از مغز - مانند بیماری 
عروق کرونر - ایجاد می شوند و نیاز 

به مراقبت های فوری پزشکی دارند.

عالئمسردردهایورزشی
اولیه ورزشی عالئمسردردهای

عبارتنداز: 
معموال ضربان دار هستند.

حین ورزش شدید یا بعد از آن رخ 
می دهند.

در بیشتر موارد هر دو طرف سر را 
درگیر می کنند.

ثانویه عالئمسردردهایورزشی
عبارتنداز:

ورزشی  سردردهای  مشابه  عالئمی 
اولیه

استفراغ
از دست دادن هوشیاری

دوبینی
سفتی گردن

سردردهای ورزشی اولیه معموال بین 
در   ، می کشند  طول  ساعت   4۸-۵
ثانویه  حالی که سردردهای ورزشی 
معموال حداقل یک روز طول می کشند 
و گاهی اوقات به مدت چند روز یا 

بیشتر ماندگاری دارند.
چهزمانبایدبهپزشکمراجعه

کرد؟
اگر هنگام ورزش یا پس از آن سردرد 
دارید ، با پزشک خود مشورت کنید. 
ناگهانی  صورت  به  شما  سردرد  اگر 
شروع شد یا اولین سردرد از این مدل 
را تجربه کردید ، بالفاصله به پزشک 

مراجعه کنید. 

عللسردردهایورزشی
عللسردردهایورزشیاولیه

علل سردردهای ورزشی اولیه معموال 
ناشناخته است . براساس یک نظریه، 
شدن  گشاد  باعث  شدید  ورزش 
و  جمجمه  داخل  خونی  رگ های 

درنهایت سردرد می شود . 
عللسردردهایورزشیثانویه

سردردهای ورزشی ثانویه به دلیل یک 
مشکل اساسی ایجاد می شوند مانند:

خونریزی در ناحیه بین مغز و غشای 
نازکی که مغز را می پوشاند )خونریزی 

زیر عنکبوتیه(
به  منتهی  ناهنجاری در رگ خونی 

مغز یا درون آن
تومورهای سرطانی یا غیر سرطانی
انسداد جریان مایع مغزی نخاعی

استفاده می شود .
پیشگیریاز

سردردهایورزشی
در  معموال  ورزشی  های  سردرد 
مرطوب  و  گرم  هوا  که  شرایطی 
است یا در ارتفاعات مشغول ورزش 
مستعد  اگر  می دهد.  رخ  هستید 
شرایط  این  از  باید  هستید  سردرد 

خودداری کنید .
انجام  حین  در  تنها  افراد  از  برخی 
سردردهای  دچار  فعالیت ها  برخی 
ممکن  بنابراین  می شوند  ورزشی 
از  فعالیت ها  این  از  پرهیز  با  است 
 . کنند  پیشگیری  سردردهایشان 
گرم نشدن قبل از ورزش شدید نیز 
می تواند از بروز سردردهای ورزشی 

پیشگیری کند . نکته دیگر این است 
تمرکز کنید که  تمریناتی  که روی 
یوگا  مانند  باشد  مفید  تنفس  برای 

و پیالتس.

درمانسردردهایورزشی
ناشی  شما  ورزشی  سردردهای  اگر 
یا عروقی  از هیچ مشکل ساختاری 
است  ممکن   ، نمی باشد  زمینه ای 
کند  توصیه  را  داروهایی  پزشک 
که مرتبا برای پیشگیری از سردرد 

مصرف کنید .
ایندومتاسین 

دارویی ضد التهاب که به طور معمول 
تجویز می شود .

پروپرانولول 
داروی فشار خون که برای پیشگیری 
استفاده  ورزشی  سردردهای  از 

می شود .
ز  ا نی  ما ر د ی  ش ها و ر یر  سا
 ، پروسین( نا ( پروکسن  نا جمله 
فنلزین)ناردیل( و ارگونووین نیز که 
البته  افراد موثر است که  در برخی 
تمامی این داروها فقط و فقط با اجازه 

و تجویز پزشک قابل مصرف است.

عفونت سینوس
ناهنجاری های ساختاری در سر،گردن 

یا ستون فقرات
دیگر  یکی  سردرد  زیرا  بدن  آبی  کم 
آب  نوشیدن  عدم  جانبی  عوارض  از 

کافی است.
از  گرم شدن بیش از حد بدن ناشی 

محیط یا لباس هایی که پوشیده اید.

عواملخطر
ورزش در هوای گرم
ورزش در ارتفاع زیاد

سابقه شخصی یا خانوادگی میگرن
تشخیصسردردهایورزشی

 آزمایش و تصویر برداری
پزشک احتماال آزمایش و تصویر برداری 

را توصیه کند . خصوصا اگر:
سردردهای شما بیش از چند ساعت 

طول می کشد
ناگهانی و ضربان دار  سردردهای شما 

رخ دهد
بیش از 4۰ سال سن داشته باشید

عالئم و نشانه های دیگری مانند حالت 
بینایی  اختالالت  یا  استفراغ   ، تهوع 

دارید.

انواعمختلفآزمایشوتصویربرداری
در این موارد انواع مختلف آزمایش و 
تصویر برداری می تواند به شما کمک 

کند که عبارتند از
تصویربرداری ام آر آی 

این آزمایش با استفاده از یک میدان 
تصاویر  رادیویی،  امواج  و  مغناطیسی 
نشان  را  مغز  ساختارهای  از  مقطعی 

می دهد.
مغناطیسی  تشدید  با  آنژیوگرافی  
توموگرافی  آنژیوگرافی  و  آی(  آر  )ام 

کامپیوتری )سی تی( 
این آزمایشات رگ های خونی منتهی به 

داخل مغز را مجسم می کند.
سیتیاسکن

در سی تی اسکن با استفاده از اشعه 
مجسم  مغز  از  مقطعی  تصویر  ایکس 
ند  می توا آزمایش  این   . می شود 
خونریزی تازه یا اخیر در مغز یا اطراف 
آن را نشان دهد و اغلب اگر سردرد شما 
کمتر از 4۸ ساعت قبل رخ داده باشد ، 
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علل و راه حل چاقی هورمونی بعد 40 سالگیعلل سردرد ورزشی و انواع سردرد ناشی از ورزش 
کنارگذاشتنکربوهیدراتمضر

مانند  مضر  کربوهیدرات  باید  شما   
نان سفید یا پاستا با آرد سفید را کنار 
بگذارید و سعی کنید که از غالت و 

کربوهیدرات طبیعی استفاده کنید.
مصرفغذاهایضدالتهابی

باعث  التهابی  ضد  غذاهای  مصرف 
کاهش درد عضالنی و انرژی بیشتر و 
همچنین جلوگیری از چاقی می شود 
که شامل انواع ادویه ها مانند دارچین، 
زنجبیل، ریحان، پاپریکا، فلفل سیاه، 
بروکلی، اسفناج، سالمون، بلوبری، توت 

فرنگی و چای سبز است.
مصرففیبربیشتر

بعد  وزن  مدیریت  راه های  از  یکی 
غذای  که  است  این  سالگی   4۰ از 
حاوی فیبر استفاده کنید که شما را 
بیشتر سیر نگه دارد تا کم تر پرخوری 
کنید؛ همچنین از یبوست جلوگیری 
می  کند. برای رساندن فیبر به بدن از 
سبزیجات، میوه، نان سالم، لوبیا، آجیل، 
استفاده کنید. دانه ها و عدس  انواع 

استفادهازغذایسالموکامل
 هر طور که شده باید غذای سالم به 
بدن برسانید؛ غذایی که چربی ناسالم 
فرآوری  و  صنعتی  و  باشد  نداشته 

شده نباشد.
خوردنهمراهباآگاهی

با  باید تمرین کنید که همراه  شما 
هنگامی  یعنی  بخورید.  غذا  آگاهی 
اجزای غذا  تمام  که غذا می خورید، 
را به آرامی بجوید و روی آن تمرکز 
کنید. انجام این کار باعث می شود که 
زودتر سیر شوید و فواید بیشتری به 

بدن تان برسانید.
انجامورزش

ورزش کردن بهترین راه برای افزایش 
سوخت و ساز بدن است و به تناسب 
اندام شما در هر سنی کمک می کند. 
پس حتماً یک ورزش را انتخاب کرده و 
در طول هفته به طور منظم انجام دهید.
انجاممنظمحرکاتکاردیو)هوازی(

وزن  کاهش  به  کاردیو  تمرینات 
کند  می  کمک  سالگی   4۰ از  بعد 
و  می سوزاند  را  اضافه  کالری های  و 
باعث کاهش میزان چربی در بدن نیز 

خواهد شد.
انجامیوگاومدیتیشن

یوگا و مدیتیشن سطح تمرکز را باال 
این که ذهن شما  بر  می  برد. عالوه 
کالری سوزی  باعث  می کند،  آرام  را 
هم خواهد شد و یک راه عالی برای 

مدیریت وزن محسوب می شود.
مدیریتاسترس

 مدیریت سطح استرس برای سالمتی 
اهمیت بسیار زیادی دارد و باعث می  
شود که تولید سطح کورتیزول در بدن 
کنترل شود که برای تناسب اندام هم 

پیشنهاد خواهد شد.
خوابکافیشبانه

باید ۷  سالگی؛ حداقل  از 4۰  بعد   
ساعت هنگام شب بخوابید تا بتوانید 

برنامه خواب خود را تنظیم کنید.
تنظیم خواب باعث تنظیم متابولیسم، 

اشتها و کنترل هورمون ها می شود. 
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مردان  شاخص

ضیافتهایعاشقرا
خوشابخشش،خوشاایثار
خوشاپیداشدندرعشق

برایگمشدندریار
چهدریاییمیانماست
خوشادیدارمادرخواب
چهامیدیبهاینساحل

خوشافریادزیرآب
خوشاعشقوخوشاخونجگرخوردن

خوشامردنخوشاازعاشقیمردن
اگرخوابماگربیداراگرمستماگرهوشیار
مرایارایبودننیستتویاریکنمرااییار

توایخاتونخوابمن
منتنخستهرادریاب...

سجادگنجزاده
)1370-اسالمشهر(

ایران  اهل  کاراته کا  گنج زاده  سجاد 
رده های  در  زاده  گنج  است.سجاد 
زیر  کاراته  ملی  تیم های  مختلف 
همچون  آشنایی  نام  مربیان  نظر 
سید شهرام هروی، علیرضا کتیرایی 
او نخستین  فعالیت داشته است.  و... 
مدال طالی تاریخ ایران در نخستین 
المپیک  در  را  کاراته  رشته  حضور 

۲۰۲۰ توکیو کسب کرده است.
قهرمانی  مسابقات  در  زاده  گنج   
اتریش،  لینز  در  جهان سال ۲۰1۶ 
ولز،  از  حریفانی  شکست  از  پس 
بوسنی  و  ماکائو  کرواسی،  تونس، 
مرحله  این  در  و  شد  فینال  راهی 
با حریف مراکشی، که مدال طالی 
دارد،  کارنامه  را در  امیدهای جهان 
رقابت کرد و در نهایت با شکست این 
کاراته کا طالی وزن ۸4+ کیلوگرم را 
از آن خود کرد. این مسابقه در وقت 
قانونی به تساوی رسید و در هانتی 
با رای داوران، گنج زاده پیروز مسابقه 
در سال  این  از  پیش  گنج زاده  شد. 
آلمان  رقابت های جهانی  در   ۲۰14
مدال نقره را کسب کرده بود. سجاد 

قهرمانی  رقابت های  در  زاده  گنج 
اسپانیا  در  که   ۲۰1۸ سال  جهان 
کیلوگرم   ۸4+ وزن  در  برگزارشد 
قرقیزستان،  از  رقبایی  شکست  با 
آمریکا، بلژیک، ترکیه و روسیه موفق 
رقابت ها  این  نهایی  دیدار  به  شد 
گنج  پایانی  مبارزه  در  کند.  صعود 
زاده مقابل جانان هورنه از آلمان به 
نتیجه ۲ بر ۵ رضایت داد و صاحب 

مدال نقره شد. 
وی در المپیک توکیو با برتری مقابل 
مدال  به  عربستان  از  طارق حمدی 

طال رسید.
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ایرج جنتی عطایی

چرادرزمستانسکته
قلبیبیشترمیشود؟

خطر  می دهند  هشدار  سالمت  حوزه  کارشناسان 
حمله قلبی در فصل زمستان افزایش می یابد.

انجام می دهند،  اندام  به تناسب  از مواردی که عالقه مندان  یکی 
اقدام به بیرون رفتن در ساعات اولیه روز برای نرمش و پیاده روی در 

زمستان است.
کارشناسان هشدار می دهند با نزدیک شدن به فصل زمستان، مرگ و میرهای 

ناشی از حمالت قلبی نیز افزایش پیدا می کند. پیش از شیوع کرونا، بیش از 
هفتصد هزار نفر ساالنه در هند بر اثر حمالت قلبی ناگهانی جان خود را از دست 
می دادند؛ طبق اعالم کارشناسان، این عدد باید در طول همه گیری کرونا بیشتر 

نیز شده باشد.
 Yashoda( دکتر »پرامود کومار« متخصص قلب در بیمارستان های یاشودای هند
Hospitals( در این باره گفت: طبق داده های بدست آمده، 1۷.۹ میلیون مرگ و 
میر ساالنه گزارش می شود که ۸۵ درصد از آن ها بر اثر بیماری های قلبی هستند. 
بیماری، خصوصا  دارای  مسن  افراد  است،  بیشتر  زمستان  در  قلبی  حمالت 
آن هایی که در معرض مشکالتی نظیر دیابت، فشار خون باال و چاقی هستند 

و یا افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
عالقه مندان به تناسب اندام که در ساعات اولیه روز برای نرمش و 

پیاده روی به بیرون می روند، باید حواسشان باشد زیرا نوسانات 
دما می تواند خطرناک باشد. توصیه می شود از ایستادن 

معموال  اولیه صبح که  در ساعات  بالکن ها  در 
خودداری  است،  پایین  هوا  دمای 

کنید.
بیرون زدگی    
از  یکی  کمر  دیسک 
آسیب های بسیار دردناک کمر است 
که می تواند حرکات شما را به میزان 
قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. 
دیسک کمر قسمتی اسفنجی شکل 
محافظت  فقرات  ستون  از  که  است 
می کند. زمانی که دچار بیرون زدگی 
درد  می تواند  شود،  آسیب دیدگی  یا 
باشد؛  داشته  همراه  به  را  شدیدی 
اما بیرون زدگی دیسک کمر می تواند 
دالیل مختلفی داشته باشد که یکی 
است؛  وزن  اضافه  آن ها  مهم ترین  از 
دیسک  برای  الغری  رژیم  بنابراین 
همین  به  باشد.  مؤثر  می تواند  کمر 
منظور در ادامه قصد داریم شما را با 

بهترین رژیم الغری برای دیسک کمر 
به طور کامل آشنا کنیم.

رژیمالغری مناسبترین ویژگی
برایدیسککمر

غذایی  رژیم  داشتن  کلی  طور  به 
حفظ  در  مؤثری  بسیار  نقش  سالم 
سالمت بدن دارد. زمانی که تمامی 
شما  بدن  نیاز  مورد  ویتامین های 
تامین شوند، می توانید استخوان های 
سالم، موهای زیبا، پوستی درخشان 
اهمیت  بنابراین  باشید؛  داشته  و ... 
کسی  بر  سالم  غذایی  رژیم  داشتن 
توجه  قابل  نکته  اما  نیست؛  پوشیده 
برای  الغری  رژیم  با  رابطه  در 
افراد  از  بسیاری  است.  کمر  دیسک 
الغری  رژیم  آیا  بدانند  می خواهند 
برای دیسک کمر مفید است یا هیچ 
و  وزن  اضافه  قطعاً  ندارد؟  تاثیری 
چاقی می تواند به دیسک کمر فشار 
کمردردهای  به  منجر  و  کند  وارد 
دیسک  آسیب دیدگی  از  ناشی 
شود؛ بنابراین رژیم الغری بر بهبود 
دردهای ناشی از بیرون زدگی دیسک 

کمر موثر باشد.

اسیدچربامگا3: کالژن یکی از 
مهم ترین مواد مورد نیاز بدن جهت 
از  پیشگیری  و  غضروف ها  ترمیم 
اثر  در  کمر  دیسک  آسیب دیدگی 
التهاب و عفونت است. از طرفی امگا3 
و  است  کالژن سازی  خواص  دارای 
می تواند در ترمیم آسیب دیدگی های 

دیسک کمر مؤثر باشد.

فیبر: استفاده از مواد غذایی حاوی 
دیسک  برای  الغری  رژیم  در  فیبر 
است؛  اهمیت  ئز  حا بسیار  کمر 
فیبر می تواند عملکرد دستگاه  زیرا 
گوارش و هضم غذا را متعادل سازی 
شدن  وارد  از  نهایت  در  که  کند 
دیسک  و  کمر  به  اضافی  فشارهای 

جلوگیری می کند.

غذایی  مواد  جمله  از  سویا:سویا 
عی  نو ( جنیستئین  ز  ا ر  شا سر
فیتواستروژن موجود در سویا( است. 
است  ماده ای  جنیستئین  طرفی  از 
تولید  سرعت  افزایش  به  منجر  که 
کالژن می شود. همچنین آنزیم هایی 
که از تولید کالژن جلوگیری می کند 
دلیل  همین  به  می کند.  متوقف  را 
می تواند در ترمیم آسیب دیدگی های 

دیسک کمر بسیار مؤثر باشد.

از  پروتئین:  حاوی غذایی مواد
دیگر مواد غذایی ضروری در رژیم های 
غذایی برای بهبود آسیب دیدگی های 
دیسک کمر پروتئین ها هستند؛ زیرا 
آمینه های  اسید  جزو  پروتئین ها 
ضروری جهت ترمیم ساختار ستون 
فقرات و دیسک کمر هستند. فراموش 
نکنید که در این رژیم از پروتئین های 
مفید و فاقد هورمون و آنتی بیوتیک 
استفاده کنید. مصرف انواع گوشت های 
پخته شده می تواند بهترین روش برای 
بدن  ضروری  پروتئین های  دریافت 

باشد.

گوسفند:  یا گاو قلم استخوان
بسیار مؤثر در  مواد غذایی  از دیگر 
رژیم الغری برای دیسک کمر جهت 
ترمیم آسیب دیدگی های دیسک کمر، 
آبگوشت های پخته شده با استخوان 
منبع  استخوان ها  این  است.  قلم 
کالژن های  و  ژالتین  از  غنی  بسیار 
مورد نیاز جهت ترمیم استخوان ها و 
غضروف های بدن هستند. به همین 
ساختار  بهبود  در  می توانند  دلیل 
دیسک ها و ترمیم آن ها مؤثر باشند.

آب:قطعاً در تمامی رژیم های غذایی 
سالم، آب آشامیدنی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. در رژیم الغری برای 
کاماًل  قاعده  این  نیز  کمر  دیسک 
آب  نوشیدن  بنابراین  است؛  صادق 
کافی در طول روز می تواند بدن شما 
را در طول درمان دارویی دیسک کمر 
هیدراته نگه دارد و از آسیب دیدگی 
سایر قسمت های بدن شما به خصوص 

دستگاه گوارش جلوگیری کند.

و  متعادل  الغری  رژیم  داشتن  با 
به  را  خود  وزن  می توانید  مناسب 
میزان استاندارد و نرمال برسانید. در 
این صورت از آسیب دیدگی های بیشتر 
دیسک کمر پیشگیری خواهید کرد. 
همچنین استفاده از رژیم های غذایی 
ضد التهابی می تواند به تقویت سیستم 
بیرون زدگی  از  و  کرده  کمک  بدن 
دیسک کمر جلوگیری کند. همچنین 
استفاده از این رژیم ها به کاهش درد 
مفاصل نیز کمک می کند. از مهم ترین 
ویژگی رژیم های ضد التهابی می توان 
سرخ  غذاهای  مصرف  از  پرهیز  به 
کردنی، فست فود، گوشت گاو، گوشت 
شکر،  حاوی  نوشیدنی های  خوک، 
هرگونه  و  پرچرب  لبنیات  کافئین، 
بیرون زدگی  بر  مضر  غذایی  مواد 
دیسک کمر اشاره کرد. فراموش نکنید 
تغییر یکباره رژیم الغری برای دیسک 
کمر می تواند منجر به آسیب دیدگی 
بخش های دیگری از بدن شما شود. 
به همین دلیل بهتر است رژیم غذایی 

خود را به صورت آهسته و به تدریج 
تغییر دهید.

بهترینرژیمالغریبرایدیسک
کمر

همان طور که گفته شد چاقی و اضافه 
بسیاری  تاثیرات منفی  وزن می تواند 
بر کمر و ستون فقرات داشته باشد. از 
جمله کمردردهای ناشی از اضافه وزن 
می توان به درد پایین کمر، ساییدگی 
دیسک کمر، پوکی استخوان و آرتروز 
ستون  اینکه  به  توجه  با  کرد.  اشاره 
فقرات مانند تکیه گاه اصلی بدن عمل 
می کند. زمانی که وزن بدن بیش از 
اندازه افزایش پیدا می کند، فشار روی 
به  می یابد.  افزایش  نیز  تکیه گاه  این 
همین دلیل می تواند به دیسک کمر 
به  منجر  نهایت  در  و  آورده  فشار 
ساییدگی یا بیرون زدگی دیسک کمر 
رژیم  که  است  دلیل  به همین  شود. 
الغری برای دیسک کمر بسیار مفید 

و مؤثر است.
از مواد غذایی مورد استفاده در بهترین 
رژیم الغری برای دیسک کمر می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

سردی پا اغلب به دلیل هوای سرد ایجاد 
می شود و با پوشیدن یک جفت جوراب 
می شود. برطرف  راحتی  به  اضافی 
 اگرچه سردی پاها در بیشتر موارد 
عادی است و درباره آن جای نگرانی 
وجود ندارد؛ اما اگر شما به طور مزمن 
پا های سرد دارید، ممکن است این 

عالئم یک مشکل اساسی باشد. 

تصلبشرایین
که  است  بیماری  شرایین  تصلب   
باعث رسوب چربی در رگ های شما 
در  کافی  از جریان خون  و  می شود 
پا ها جلوگیری می کند و باعث گردش 
خون ضعیف می شود. وقتی خون گرم 
کافی به پای شما نرسد، می تواند باعث 

سرد شدن پا شود.
 عوامل خطر تصلب شرایین عبارتند 
باال،  فشار خون  کشیدن،  سیگار  از: 

کلسترول باال، پیری

دیابت

 چند دلیل وجود دارد که چرا دیابت 
می تواند منجر به سرد شدن دائمی 

پا شود:

دیابت  اگرچه  دیابتی: نوروپاتی
پا  شدن  سرد  باعث  است  ممکن 
نشود، برخی از افراد مبتال به دیابت 
نوع یک یا ۲ آسیب عصبی یا نوروپاتی 
در پا های خود احساس می کنند. این 
بیماری بیشتر در افرادی که دیابت 
نوع ۲ دارند وجود دارد – ۵۰٪ از افراد 
است  نوع ۲ ممکن  دیابت  به  مبتال 
آسیب عصبی داشته باشند، در مقابل 
۲۰٪ از افراد مبتال به دیابت نوع یک. 
اعصاب  می تواند  عصبی  آسیب  این 
تشخیص دهنده درجه حرارت پا را 
مختل کرده و احساسات ناخوشایندی 

ایجاد کند.

افراد  برای  گردشخونضعیف:
بیماری  این  به دیابت نوع ۲،  مبتال 
همچنین می تواند باعث سرد شدن 
پا شود، زیرا افراد دیابتی به طور کلی 
گردش خون ضعیفی دارند. “با گذشت 
زمان، سطح باالی گلوکز خون مرتبط 

ضروری  معدنی 
گلبول های  تولید  برای 

قرمز خون است.
 این وضعیت می تواند به تعدادی از 
مشکالت منجر شود، از جمله سرد 
دلیل  این  به  این  پا.  مزمن  شدن 
مقدار  خون  کم  فرد  یک  که  است 
را  هموگلوبین  و  قرمز  گلبول های 
انتقال  مسئول  که  می دهد،  کاهش 

اکسیژن به بدن است.

اضطراب
هورمون  بدن  اضطراب،  هنگام   
آدرنالین  می کند.  آزاد  را  آدرنالین 
عالوه بر اینکه بدن را به حالت جنگ 
یا پرواز سوق می دهد، باعث می شود 

خون از قسمت های کم اهمیت بدن 
از  محافظت  برای  پا  و  مانند دست 
این  اصلی شما دور شود.  اندام های 
ممکن است باعث احساس سرما در 

دست ها و پا های شما شود.

کمکاریتیروئید
  عملکرد کم تیروئید می تواند منجر 
کاهش  خون،  گردش  کاهش  به 
جریان خون در پا و احساس سرمادر 

پا ها شود.

Buergerبیماری 
که  می شود  باعث  وضعیت  این    
با  و  ملتهب شده  رگ های  و  عروق 
لخته شدن خون مسدود شوند. علت 
دقیق این بیماری ناشناخته است، با 
این حال تحقیقات نشان می دهد که 
استفاده از تنباکو ممکن است باعث 
رگ های  و  رگ ها  پوشش  تحریک 
آن ها شود.  تورم  باعث  و  شما شود 
این بیماری معموالً ابتدا روی دست 
و پا تأثیر می گذارد و این ممکن است 
منجر به سردی و بی حسی دست و 

پا شود.

با دیابت می تواند باعث آسیب به مخاط 
رگ های خونی کوچک شود که منجر 
به باریک شدن و سخت شدن این عروق 

و کاهش جریان خون در پا می شود.

بیماریرینود
بیماری رینود یک بیماری نادر است 
در  باعث می شود رگ های خونی  که 
دست و پا ها هر زمان که احساس سرما 

یا استرس کنید، باریک شوند.
 وقتی این اتفاق می افتد، خون نمی تواند 
پا ها برسد و ممکن است  به دست و 
و  دست ها  شوید.  رنگ  آبی  یا  سفید 
پا های شما نیز سردتر از آنچه که باید 

احساس می شوند.
سردتر  هوای  و  آب  در  که  افرادی   
بیماری  به  بیشتر  می کنند  زندگی 
رینود مبتال هستند. همچنین در زنان و 
افرادی که سابقه خانوادگی این بیماری 
را دارند بیشتر دیده می شود. بیماری 
رینود خطرناک نیست، اما ممکن است 

تحریک کننده باشد.

 نوروپاتیمحیطی
 عالوه بر نوروپاتی دیابتی ، نوروپاتی 
محیطی به هر بیماری که باعث آسیب 
محیطی  عصبی  سیستم  در  عصبی 
شما شود، اشاره دارد. سیستم عصبی 
شما  بدن  اعصاب  کلیه  از  محیطی 
تشکیل شده است بجز اعصاب مغز و 
نخاع. وظیفه ارسال سیگنال از مغز و 

نخاع به بقیه بدن شماست.
  عالئم این بیماری اغلب ابتدا در پا 
ظاهر می شود و بسیاری از افراد مبتال 
می کنند.  پا  سردی  احساس  آن  به 
آن ها همچنین ممکن است احساس 
سوزن سوزن شدن، سوزش یا خارش 

در پا های خود داشته باشند.
محیطی  نوروپاتی  شایع  علل  از  یکی 
دیابت است. با این حال، سایر عوامل 
خطر عبارتند از: بیماری کبد، بیماری 

کلیوی، سابقه خانوادگی این بیماری

  کمخونی
 کم خونی نوعی بیماری است که باعث 
می شود بدن شما کمتر از حد طبیعی 
گلبول قرمز تولید کند. علت آن معموالً 
کمبود آهن است، زیرا آهن یک ماده 

رژیم الغری برای پیشگیری از دیسک کمر۸ بیماری با نشانه پاهای سرد
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سرمربی مجیدی =فرهاد
برای 78 »دقیقه استقالل:
شش نگرفتند... پنالتی ما
امتیازراداورانازاستقالل
گرفتهاند.االنمابایدصدر
مسئوالن باشیم… جدول
VAR مادرتان جان کشور
رابهفوتبالایرانبیاورید«.
ی گلمحمد  یحیی =
»در پرسپولیس: سرمربی
موقعیت بازیهایی چنین
میآید بازیکنان گیر کم
استفاده موقعیتها از اگر
میکردیمبرندهمیشدیم«.

و  )تاج(  استقالل  تیم های  دیدار 
پرسپولیس از هفته هشتم رقابت های 
لیگ فوتبال ایران که شنبه 13 آذرماه 
برگزار  )آریامهر(  آزادی  استادیوم  در 
شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دیدار  این  به  شرایطی  در  تیم   دو 
پرگل  پیروزی  به  توجه  با  که  رفتند 
مقابل سپاهان  تیم گل گهر سیرجان 
اصفهان برنده دربی تهران می توانست 
کند.  نزدیک  به صدر جدول  را  خود 
و  مسابقه  حساسیت  معمول  طبق 

کم  بسیار  امتیاز  اختالف  همینطور 
شد  باعث  جدول  اول  تیم  پنج  بین 
شاگردان یحیی گل محمدی و فرهاد 

مجیدی محتاطانه بازی کنند.
حسینی،  حسین  استقالل  برای 
یزدانی،  سیاوش  دانشگر،  محمد 
جعفر  مرادمند،  حسین  محمد 
)۷4-آرش  چشمی  روزبه  سلمانی، 
رضاوند(، مهدی مهدی پور، رضا آذری 
یامگا،  کوین  نفس(،  نیک  زبیر   -۶۷(
امیرحسین حسین زاده و رودی ژستد 
میدان  به  مطهری(  )۸۹-ارسالن 

رفتند.
حامد  نیز  پرسپولیس  ترکیب  در 
لک، فرشاد فرجی، علی نعمتی، سعید 
سرلک،  میالد  شیری،  مهدی  آقایی، 
کمال کامیابی نیا، وحید امیری، مهدی 
آل  عیسی  و  عالیشاه  امید  ترابی، 
کثیر)۷۸-مهدی عبدی( قرار داشتند.

و  مربیان  بارها  مسابقه  طول  در 
موعود  قضاوت  به  تیم  دو  بازیکنان 
اعتراض  مسابقه  داور  بنیادی تر 
کردند. کمال کامیابی نیا)۲4(، مهدی 
امیدعالیشاه )۷۲(، سعید  ترابی)۶3(، 
آقایی )۲+۹۰( از پرسپولیس و آرش 
مرادمند  حسین  و  رضاوند)۷۷( 
)3+۹۰( از استقالل کارت زرد گرفتند.

پایینی  سطح  فنی  نظر  از  مسابقه 
داشت. توپ اغلب در میانه های میدان 
رد و بدل و می شد و پاس های اشتباه 

بازیکنان موقعیت سازی از هر دو تیم 
را به حداقل رسانده بود.

استقالل  تیم  کادرفنی  و  بازیکنان 
مسابقه  آخر  دقایق  در  بودند  معتقد 
مدافع پرسپولیس روی ژستد مهاجم 
داور  اما  کرد  پنالتی  تیم خطای  این 

این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.
مجیدی که از داور مسابقه عصبانی 
بود در کنفرانس خبری پس از پایان 
دقیقه  صحنه  از  »غیر  گفت  مسابقه 
ندارم.  دیگری  صحبت  بازی   ۸۷
و  رسانه ها  و  پیشکسوتان  فردا  اگر 
فرار   نمی گویند  وطنی  فرگوسن های 
رو به جلو، پنالتی ما دیده نشد. بازی 
قبل دو پنالتی ما را نگرفتند این بازی 
با  اگر  نگرفتند.  را  پنالتی  یک  هم 
بگویند.  دارند  فرهاد مجیدی مشکل 
هر زمان تیم من بد بازی کرده گفته ام 
که تیمم خوب نیست. نمی دانم داور 
را  صحنه  این  چگونه  قدمی  دو  در 
از ۶۰ متری آن  پنالتی نگرفت؟ من 

صحنه را دیدم. چگونه داور ندید؟«
گفت:  ادامه  در  استقالل  سرمربی 
استقالل  از  داوران  را  امتیاز  »شش 
جدول  صدر  باید  ما  االن  گرفته اند. 
جان  کشور  مسئوالن  باشیم… 
ایران  فوتبال  به  را   VAR مادرتان 
تیم  یک  حق  باید  چگونه  بیاورید. 

 ۸۷ دقیقه  جز  به  اگر  شود؟  خورده 
سؤال دیگری ندارید من در خدمت تان 

هستم.«
سرمربی  گل محمدی  یحیی 
خبری  کنفرانس  در  نیز  پرسپولیس 
گفت: »در چنین بازی هایی موقعیت 
از  اگر  می آید  بازیکنان  گیر  کم 
برنده  می کردیم  استفاده  موقعیت ها 

می شدیم.«
دیدیم  را  جانداری  »بازی  گفت:  او 
پرسپولیس  اختیار  در  بازی  بیشتر  و 
داشتیم  خوبی  موقعیت های  بود. 
ببریم.  را  استقالل  می توانستیم  و 
حریف  زمین  در  دوم  نیمه  در  حتی 
چند  در  داشتیم.  خوبی  فرصت های 
افتاد که داور جریان  اتفاقاتی  صحنه 
به سمت حریف عوض کرد.  را  بازی 
چشمی  به  باید  صحنه  یک  در  او 
به  برعکس  اما  می داد،  نشان  کارت 
داد  نشان  زرد  کارت  عالیشاه  و  من 
که همان صحنه جریان بازی را تغییر 
داد.« گل محمدی تٔاکید کرد که بازی 

سختی برای قضاوت داوران بود.
در پایان هفته هشتم رقابت های لیگ 
فوتبال تیم فوتبال گل گهر سیرجان با 
1۶ امتیاز در صدر قرار دارد و سپاهان 
کمتر  گل  تفاضل  با  امتیاز  همین  با 
در رده دوم است. تیم  پرسپولیس با 
1۵ امتیاز و تیم استقالل )تاج( با 14 
امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارند.

دربیتهرانِکسلکنندهترازهمیشه؛

هم باز پرسپولیس و استقالل 
مساویکردند!

استقاللوپرسپولیسدرشرایطیمسابقهدادندکهبهخاطرکرونا
بازیبدونتماشاگربرگزارشد

حذفنام
چهرههای

ادبیاتکودکان
ازخیابانهای

تهرانو
جایگزینیبا
»یک،دو،سه،

چهار«!
منتشر =تصاویر
جبار نام حاکیست شده
باغچهبان،مهدیآذریزدی،
و کرمانی مرادی هوشنگ
صمدبهرنگیچهارنویسنده
وفعالعرصهادبیاتکودکان
کوچههای از نوجوانان و
مقابلکانونپرورشفکری
در نوجوانان و کودکان
حذف »حجاب« خیابان
شدهوبهنامهایقبلییعنی
و سوم دوم، یکم، کوچه

چهاربازگشتهاست.
شورای =سخنگوی
اسالمیشهرتهرانمیگوید
برداشتناینپالکهابدون
شورا این اعضای اطالع

انجامشدهاست.
نام جبار باغچه بان، مهدی آذریزدی، 
هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی 
از نویسندگان و فعاالن عرصه ادبیات 
کودکان و نوجوانان از خیابان های تهران 
حذف شد. انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان در بیانیه ای خواستار توقف این 

اقدامات سلیقه ای و ناشایست شد.
تصاویر منتشر شده حاکیست نام جبار 
هوشنگ  آذریزدی،  مهدی  باغچه بان، 
بهرنگی چهار  و صمد  کرمانی  مرادی 

نویسنده و فعال عرصه ادبیات کودکان 
و نوجوانان از کوچه های مقابل کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
در خیابان »حجاب« حذف شده و به 
دوم،  یکم،  کوچه  یعنی  قبلی  نام های 

سوم و چهار بازگشته است.
تهران  پنجم  شهر  اسالمی  شورای 
در مصوبه  ای در خردادماه امسال، این 
انجام داد که در راستای  را  نامگذاری 
تغییر نام معابر و اماکن عمومی تهران، با 
اسامی چهره های شناخته شده ی ادبیات، 

هنر، سیاست و امور اجتماعی بود.
این در حالیست که گفته می شود تنها 
دو ماه از پالک کوبی این معابر می گذرد 
و به یکباره نظر مسئوالن شهری در این 
رابطه عوض شده و تصمیم گرفته اند نام 
این چهره ها را بردارند و دیگر اثری از 

این نام ها نماند.
شورای  سخنگوی  نادعلی  علیرضا 
به  رابطه  این  در  شهر ششم  اسالمی 
ایسنا گفته است که تغییر نام کوچه های 
نویسنده  به اسم 4  خیابان »حجاب« 
ادبیات کودکان و نوجوانان در شورای 
شهر پنجم تصویب شده ولی با مخالفت 
مرکز  ولی  شده  مواجه  وقت  فرماندار 
روابط عمومی دوره قبل همه مصوبات 
ابالغ شده را بطور رسمی اطالع رسانی 
می کند. شهرداری منطقه شش تهران نیز 
به دلیل تصویب در صحن و کمیسیون 
پالک گذاری می کند و شهردار جدید که 
از عدم موافقت فرماندار مطلع می شود، 

این پالک ها را برمی دارد.

نادعلی می گوید، شورای شهر پنجم از 
این اتفاقات بی خبر بوده و پس از تغییر 

عناوین کوچه ها مطلع شده است!
می رسد  نظر  به  تغییرات  این  با 
خیابان های دیگر نیز به این سرنوشت 
دچار شوند و اسامی هنرمندان سینما، 
تا  از سال ۹۸  که  شعر، خوشنویسی 
کنون برجای مانده، برداشته شود. دو 
سال پیش اعضای شورای شهر اسم 1 ۵ 
خیابان در تهران را به نام محمدرضا 
شجریان، علی نصیریان، داود رشیدی، 
آتشی  منوچهر  کشاورز،  محمدعلی 
نیز  انتقادهای تندی  با  تغییر داد که 
افراد  توسط  نیز  بارها  و  شد  مواجه 
ناشناس یا مخدوش شدند یا شکسته 

شدند.
کوچه های  و  خیابان ها  نام  انتخاب 
مهمترین  از  انقالب  از  پس  پایتخت 
شورهای  و  شهرداری ها  تصمیمات 
اسالمی شهرها بوده است تا براساس 
جمهوری  سیاست های  و  ایدئولوژی 
فرهنگ  جایگزینی  به  اقدام  اسالمی، 
سیاسی- عقیدتی خود بجای فرهنگ 
جامعه کنند. در این بین هرگز به نظر 
جامعه و شهروندان نیز توجه نشده و 
خیابان های اصلی و فرعی تهران با نام 
و  داخلی  جنایتکاران  و  تروریست ها 

بین المللی آلوده شده است.
نویسنده  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
گفته  امر  این  به  واکنش  در  کودکان 
است: »پیش تر هم به شما گفته ام من 
کتاب هایم  در  می خواستم  را  آن چه 

جدالامیریازپرسپولیسومهدیزادهازاستقاللبرسرتوپ

گفته ام، حاال چه فرقی می کند کوچه ای 
به نام من در نقطه ای از این شهر زده  
باشند یا نه! نمی خواستم که کوچه را 
بخرم. اصال خوب شد که اسم من را از 
کوچه برداشته اند. هنر مانند آب است، 
اگر یک لیوان آب را زمین بریزید از بین 
نمی رود و از جایی دیگر سر درمی آورد. 

آب هیچ وقت گم نمی شود.«
انجمن ادبیات کودکان و نوجوانان نیز 
با انتشار بیانیه ای از حذف نام نویسندگان 
این حوزه انتقاد کرده و آن را تصمیمی 
سلیقه ای و ناشایست دانسته و خواستار 
توقف اینگونه تصمیم گیری ها شده است.

در این بیانیه ی نامگذاری خیابان ها به 
نام افراد اثرگذاری را عالوه بر قدردانی 
با  جوان  نسل  شناسایی  روش  یک 
پیشگامان و بزرگان فرهنگ و هنر ایران 
و  کودکان  می کند  کمک  که  دانسته 

نوجوانان با این بزرگان انس بگیرند.
خیابان های  اسامی  مکرر  تغییرات 
شهر  اسالمی  شورای  توسط  تهران 
پیشین تهران نیز همواره مورد انتقاد 
شورا  این  اینکه  ویژه  به  داشت،  قرار 
عدم  و  کم کاری ها  تا  می کرد  تالش 
حل  راستای  در  را  اثرگذاری اش 
مشکالت اساسی کالنشهر تهران با این 
روش تبلیغاتی پنهان و افکار عمومی 
حتا  نام ها  تغییر  کنند.  منحرف  را 
چنان زیاد شده بود که در شبکه های 
تمسخر  مورد  را  آن  مردم  اجتماعی 
قرار می دادند که با بروز هر مشکل یک 
فهرست جدید از سوی شورای اسالمی 

شهر تهران ارائه می شود!
دیروز نیز پلیس اماکن تهران بر اساس 
دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از ممنوعیت نامگذاری مغازه ها و اصناف 
به اسم های بومی و محلی و همچنین 
خارجی خبر داد که با متخلفان برخورد 
بعدا  البته  خبر  این  شد.  خواهد  نیز 
تکذیب شد! مجموعه این اقدامات اما 
حکومتی  نهادهای  که  می دهد  نشان 
از جمله شورای اسالمی شهر تهران با 
حمایت علیرضا زاکانی شهردار مفسد 
هستند  تالش  در  چگونه  اقتصادی 
همزمان با برگزاری روضه در جلسات 
خود، فرهنگ و هنر و نام نویسندگان 
ایرانی را نیز از خیابان ها  و هنرمندان 

پاک کنند.

همزمانبااعتراضدانشجویانعلیهسرکوبها،دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیمیگوید:
آمارخروجنخبگانازایراناغراقآمیزاست!۲0سالدیگربرمیگردند!

دبیر عاملی =سعیدرضا
عالیشورایانقالبفرهنگی
درسالروزتاسیساینشورا
و باال بسیار آمار درباره
مهاجرت گستردهی موج
گفت: ایران از نخبگان
است، اغراقآمیز آمار »این
سیاهنماییهایی متاسفانه
سطح در ایران مورد در
میگیرد، صورت جهان
شیعههراسی ایرانهراسی،
این باعث تحریمهراسی و
که است شده موضوع
درصورتی افراد و نخبگان
کهدرکشورهایدیگرشغل
را کشور کنند پیدا بهتری

ترککنند.«
فرهنگی  انقالب  شورای  عالی  دبیر 
ایران  از  نخبگان  خروج  آمار  می گوید 
اغراق آمیز و در راستای »ایران هراسی« 

است!
شورای  عالی  دبیر  عاملی  سعیدرضا 
تاسیس  سالروز  در  فرهنگی  انقالب 
و  باال  بسیار  آمار  درباره  شورا  این 
نخبگان  مهاجرت  گسترده ی  موج 
اغراق آمیز  آمار  »این  گفت:  ایران  از 
در  سیاه نمایی هایی  متاسفانه  است، 
صورت  جهان  سطح  در  ایران  مورد 
می گیرد، ایران هراسی، شیعه هراسی و 
این موضوع شده  باعث  تحریم هراسی 
است که نخبگان و افراد در صورتی که 
در کشورهای دیگر شغل بهتری پیدا 

کنند کشور را ترک کنند.«
باید  ما  »اگرچه  کرد:  اضافه  عاملی 
اما  شرایط شغلی بهتری فراهم کنیم 
اگر کسی هم قلبش برای ایران بتپد، باید 
به کشور برگردد، همانطور که می بینیم 
افرادی را که پس از ۲۰ سال به کشور 
برمی گردند.«او با بیان اینکه رتبه ایران 
از نظر خروج نخبگان رتبه ۹۲ دنیاست، 
مطلوب  وضعیت  این  »اگرچه  گفت: 
نیست اما در مورد خروج نخبگان هم 

اغراق های زیادی صورت می گیرد.«
فرهنگی  انقالب  شورای  عالی  دبیر 

تأکید کرده که »باید شرایط را به گونه ای 
فراهم کنیم که ماندگاری آنها در کشور 
بیشتر شود.«او در ادعایی عجیب گفت 
که »ایران در رشد علمی رتبه 4 دنیا را 
دارد و در دستاوردهای علمی و انتشار 
مقاالت رتبه 1۶ دنیا از آن ماست که 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 

در این زمینه بی تاثیر نبوده است.«
دبیر شورای انقالب فرهنگی در حالی 
به قلب واقعیت فرار مغزها پرداخته که 
همزمان با آنچه در ایران »روز دانشجو« 
نامیده می شود و یادگار مخالفان چپ و 
مذهبی و ملی-مذهبی دوران شاه فقید 
است، دانشجویان در دانشگاه صنعتی 
»شریف« )آریامهر( در دیدار حضوری با 
سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
و مشهور به »قاضی مرگ« انتقادهای 
جدی  و بی پرده  ای از جمله در ارتباط 
با فرار مغزها و آمار باالی مهاجرت قشر 

تحصیلکرده از ایران مطرح کرده اند.
انجمن  دبیر  بیات  حسین  محمد 
اسالمی دانشجویان دانشگاه »شریف« 
)آریامهر( در بخشی از سخنان اعتراضی 
»شما  گفت  رئیسی  به  خطاب  خود 
که نگران عزت مایید، شما که نگران 
حقوق قانونی مایید، شما که دغدغه فرار 
نخبگان را دارید، شما که شعار استفاده از 
نیروی متخصص می دهید، آیا از احضارها 
برای  پرونده سازی ها  و  بازداشت ها  و 
دانشجویان و دانشگاهیان خبر دارید؟«

او با اشاره به زندانی کردن غیرقانونی دو 
نخبه ی المپیادی گفت: »آیا می دانید که 
بیش از دو سال است که دو هم دانشگاهی 
ما، علی یونسی و امیرحسین مرادی، 
آیا  می برند؟  بسر  در حبس  همچنان 

می دانید که دادگاه ها در دوران ریاست 
شما بر قوه  قضاییه، بجای محاکمه ی 
شفاف و علنی و برخورد سریع، قاطع 
و صریح با عوامل اصلی جنایت اسقاط 
با  اوکراینی  هواپیمای  کردن[  ]ساقط 
موشک نظامی، برای دانشجویان معترض 

به این جنایت، پرونده سازی کردند؟«
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان این 
دانشگاه از پرونده سازی برای دانشجویان 
دانشگاه در سطح وسیع خبر داد و از 
رئیسی پرسید: »آیا می دانید بسیاری از 
دانشجویان همچنان درگیر پرونده هایی 
قانونی  فعالیت  بهانه  به  که  هستند 
مجوز  نهادهای  قالب  در  دانشجویی 
دار دانشجویی و یا به بهانه اعتراضات 
 ۹۶ دی  دانشجویی  آمیز  مسالمت 
از  شد؟  تشکیل  برایشان   ۹۸ آبان  و 
پرونده سازی های بی اساس برای اساتید 
و پژوهشگران کشور خبر دارید؟ آیا از 
رشد روزافزون فرار نخبگان در همین 

چند ماهه اخیر مطلعید؟«
در سال های گذشته روند فرار نخبگان 
از ایران به مرزهای بی سابقه و خطرناکی 
خالی شدن  حال  در  کشور  و  رسیده 
کارآمد  و  ماهر  و  نخبه  نیروهای  از 
بین،  این  در  رشته هاست.  همه  در 
دانش آموختگان دانشگاه، متخصصان، 
پزشکان، پرستاران، نابغه های المپیادی ، 
تجربه  از  پس  همگی  ریاضی دانان 
و محدودیت های  اقتصادی  تنگناهای 
وسیع برای پیدا کردن کار و همچنین 
انتظامی، در  فشار نیروهای امنیتی و 
حال فرار از کشور هستند.وضعیت به 
گونه ای است که کارشناسان نسبت به 
نخبه  نیروهای  از  کشور  شدن  خالی 

که  پدیده ای  داده اند.  هشدار  موثر  و 
و  زیرساخت ها  نزدیک  آینده ی  در 
بنیان های بقای کشور را بطور جدی با 

خطر مواجه می کند.
این امر خود را در گروه های درمانی 
نشان  نیز  پزشکان  و  پرستاران  مانند 
با شیوع ویروس  می دهد که همزمان 
و  مالی  تأمین  عدم  دلیل  به  کرونا 
وعده های توخالی مسئوالن، درخواست 
مهاجرت به کشورهایی چون آلمان و 

اتریش افزایش یافت.
در برخی از گزارش ها، به این موضوع 
اشاره شده که 43درصد مهاجرت ها از 
و 3۰درصد  المپیک  ورزشکاران  گروه 
و  فنی  رشته های  استادان  به  مربوط 
کامپیوتر است و بیش از 3 هزار پزشک 

و پرستار کشور را ترک کرده اند.
بر اساس آماری که وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی پارسال منتشر کرد، 
 ۹۹ سال  در  ایرانیان  مهاجرت  آمار 
فراتر از نرخ مهاجرت از سال 1۹۹۰ تا 
۲۰۲۰ بوده است. در این گزارش آمده 
اجتماعی  مشکالت  نظیر  عواملی  که 
محدودیت های  از  گریز  اقتصادی،  و 
اجتماعی، خانوادگی، تحصیل، پناهندگی 
به  تصمیم  در  دالیل  مهمترین  و… 

مهاجرت ایرانی ها بوده است.
بر اساس آمار رسمی، امارات متحده 
بریتانیا،  آلمان،  کانادا،  آمریکا،  عربی، 
ترکیه، سوئد، استرالیا، اسرائیل و کویت 
برای  ایرانیان  که  هستند  کشورهایی 

مهاجرت انتخاب می کنند.
اما در زمینه مهاجرت  این کشورها 
تحصیلی مراتب متفاوتی دارند، چنانکه 
مالزی،  کانادا،  ایتالیا،  ترکیه،  آمریکا، 
استرالیا، امارات، هند و اتریش بیشترین 
آمار پذیرش دانشجویان ایرانی را دارند.
میزان  از  دقیقی  آمار  این،  وجود  با 
مهاجرت ایرانیان وجود ندارد چرا که 
با  از کشور  آنان  نیست خروج  روشن 
هدف گردشگری است یا مهاجرت برای 
اقتصادی،  همیشه. دغدغه های جدی 
بحران های پیاپی سیاسی و اجتماعی 
و سوء مدیریت ها و فسادهای اقتصادی 
و سرکوب گسترده ی مردم از دالیلی 
زمان  هر  از  بیش  را  مردم  که  است 
دیگری به فکر مهاجرت انداخته است.
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=قیمتارزمشمولسیاست
و شده نمایشی دستوری-
اعضای به رئیسی ابراهیم
هیئتدولت»دستور«دادهتا
قیمتارزکاهشپیداکندو
بامداخلهگرانبرخوردشود!
روز دو اطالعات =وزارت
ابراهیم دستورات از پس
با که کرده اعالم رئیسی
اقداماتاطالعاتیوعملیاتی
پنج اقتصادی معاونت در
ارز بازار اخاللگر»شاخص«

تهراندستگیرشدند!
=دراقدامیعجیبقیمت
روزدالربطورکلیازشبکه
اطالعرسانیطال،سکهوارز

حذفشد!
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی از 
بازداشت پنج نفر به اتهام »اخالل در بازار 
ارز« خبر داده است. همچنین اعالم شده 
حساب های بانکی ۸41 فعال غیرمجاز 

ارزی نیز بسته شده است.
طی  ایران  در  دالر  قیمت  که  در 
دولت  بوده،  افزایشی  گذشته  روزهای 
سیزدهم تصمیم دارد با هر ضرب و زوری 
شده قیمت ارز را کاهش دهد. ابراهیم 
در  مرگ«  »قاضی  به  معروف  رئیسی 
روزهای گذشته »دستور« کاهش قیمت 
ارز را داده و خواستار برخورد با »عده ای« 
شده که قیمت ارز را افزایش می دهند.

از ابتدای آغاز به کار ابراهیم رئیسی در 
ریاست قوه مجریه، دولت با قیمت گذاری 
دستوری و تبلیغات رسانه ای، نمایشی 
برای کاهش قیمت ها را آغاز کرده است. 
این در حالیست که در واقعیت قیمت ها 
در بازار رو به افزایش است و در اقتصاد 
ایران »هیچ« اتفاق مثبتی نیفتاده است. 
قیمت ارز نیز مشمول همین سیاست 
ابراهیم  و  شده  نمایشی  دستوری- 
رئیسی به اعضای هیئت دولت »دستور« 
داده تا قیمت ارز کاهش پیدا کند و با 

مداخله گران برخورد شود.
»قاضی مرگ« سه شنبه گذشته طی 
گفته  دانشجویان  حضور  در  سخنانی 
بود که بر اساس »اطالعات دقیق« او 
»عده ای بطور شبانه روز« تالش می کنند 
»نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات را به 
اقتصاد گره بزنند تا خواسته های خود را 

به ملت تحمیل کنند«.
ابراهیم رئیسی درباره اینکه این عده 
چه کسانی هستند چیزی نگفته بود اما 
چند ساعت بعد در شامگاه سه شنبه در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

پردهدیگرنمایشدستوراتقیمتی»قاضیمرگ«؛

بازداشتپنجنفربااتهاماخاللدربازارارز

با اشاره به مشخص شدن دخالت ها و 
دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن 
ارز گفته که »دستگاه های  بازار  ثبات 
مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر 
بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله گر 
و بی ثبات کننده بازار ارز، با جدیت به 
مسئولیت های خود در این زمینه عمل 
رسانه های  گزارش  اساس  بر  کنند.« 
داخلی در این جلسه همچنین تصمیم 
بر این شده که برای مدیریت در بازار ارز، 
با اخذ مجوزهای الزم از سوی نهادهای 
مسئول و بر اساس واقعیت ها، ثبات و 

شرایط عادی به بازار ارز برگردد.
روز  در  همزمان  رئیسی  ابراهیم 
سه شنبه در جلسه شورای عالی اداری 
نیز گفته که »عموم مردم این نگاه را 
دارند که وضعیت نظام اداری ما وضعیتی 
در تراز جمهوری اسالمی نیست و نوعی 

نارضایتی در همه سطوح وجود دارد.«
اکنون روابط عمومی وزارت اطالعات 
دو روز پس از دستورات ابراهیم رئیسی 
اطالعاتی  اقدامات  با  که  کرده  اعالم 
پنج  اقتصادی  معاونت  در  عملیاتی  و 
تهران  ارز  بازار  »شاخص«  اخاللگر 
اعالم  اطالعات  شدند.وزارت  دستگیر 
کرده که در ادامه طرح برخورد با فعاالن 
غیرمجاز ارزی، مأموران معاونت اقتصادِی 
روی  بر  اشراف  وزارتخانه »ضمن  این 
ارزی  فعاالن غیرمجاز  شبکه گسترده 
کشور و فضای غیررسمی معامالت ارز، 
۵ اخاللگر شاخص و تأثیرگذار بازار ارز 

تهران را شناسایی و دستگیر کردند.«
در ادامه این اطالعیه آمده که همه 
حساب های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از 
فعاالن غیر مجاز ارزی در سطح کشور 
شناسایی و مسدود شد که ادامه این 
روند در چند روز اخیر، مسدود کردن 
حساب های بانکی فعاالن غیرمجاز ارزی 

به ۸41 نفر افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر در اقدامی عجیب قیمت 
روز دالر بطور کلی از شبکه اطالع رسانی 

طال، سکه و ارز حذف شد!
اینهمه در حالیست که علت اصلی 
کاهش ارزش ریال در برابر دالر، کاهش 

تولید و درآمدهای ارزی ایران و همچنین 
کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور 
است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند اگر به زودی مذاکرات بازگشت 
به برجام از سوی جمهوری اسالمی و 
دولت های غربی به نتیجه نرسد و روند 
برداشته شدن تحریم ها آغاز نشود، قیمت 

دالر همچنان افزایش خواهد یافت.
از  ارز  قیمت  افزایش  ادامه  احتمال 
نیز  حکومتی  رسانه های  برخی  سوی 
مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله 
به  نزدیک  »بصیرت«  خبری  وبسایت 
معاونت  سیاسی سپاه  پاسداران انقالب 
اسالمی می گوید در روزهای آینده قیمت 
دالر به 4۰هزار تومان می رسد: »قیمت 
ارز از هفته گذشته افزایش داشته و از 
کانال 3۰ هزار تومان نیز عبور کرده؛ اما 
هیچ مشکلی در زمینه کمبود منابع ارزی 

در کشور وجود ندارد.«
بنابر تحلیل این رسانه علت گران شدن 
ارز، »شکل گیری برخی حساسیت های 
و  اقتصادی  دستاوردهای  از  نادرست 
دیپلماسی دولت« است و»این دیدگاه در 
جامعه شکل گرفته که اخبار گشایش ها 
]اقتصادی[ ساختگی است و به همین 
دلیل قیمت باال می رود.« این ادعا نیز 
بودن  »ساختگی«  که  حالیست  در 
»گشایش ها« ربطی به »دیدگاه« ندارد 
واقعیت  همین  و  است  واقعیت  بلکه 
ارز می شود و آن  بازار  نوسانات  سبب 
را با »دستور« و خبرهای »ساختگی« 

نمی توان مهار و تنظیم کرد!
در خبر »بصیرت« همچنین نوشته 
شده که »اوج تقاضای روزانه اسکناس 
کاغذی حدود چهار تا پنج میلیون دالر 
است و رقمی که روزانه به بازار تزریق 
اما  است  رقم  این  برابر  چند  می شود 
حجم عمده ای از این رقم صرف خرید 
افزایش  و سبب  فروش داللی شده  و 
با کنار هم قرار دادن  قیمت می شود. 
موارد فوق… ممکن است قیمت دالر 
در روزهای آینده در مرحله اول به 3۲ 
هزار تومان و در مرحله بعد حتی به کانال 

4۰ هزار تومان نیز وارد شود.«

اختاللسه
روزهدرسامانه

الکتریکیپرداخت
پولبنزین

=رئیسصنفجایگاهداران
از استفاده امکان : کشور
ر د نکی با  چند ت ر کا
مردم و نیست جایگاهها
کارت سوختگیری هنگام
سوختهمراهداشتهباشند.

سامانه الکتریکی پرداخت پول بنزین 
در ایران دچار اختالل شده و رئیس 
این  گفته  کشور  جایگاه داران  صنف 
آذر 14۰۰  روز جمعه 1۹  تا  مشکل 
ادامه خواهد داشت. پمپ بنزین ها در 
ایران ماه گذشته نیز با جمله سایبری 

روبرو شدند.
صنف  رئیس  قلی زاده  اسداهلل 
با  گفتگویی  در  کشور  جایگاه داران 
صداوسیمای جمهوری اسالمی گفته 
که تا پایان روز جمعه، امکان استفاده 
جایگاه ها  در  بانکی  چند  کارت  از 
سوختگیری  هنگام  مردم  و  نیست 

کارت سوخت همراه داشته باشند.
ادغام  را  این اختالل  قلی زاده دلیل 
بانک سپه اعالم کرده است: »به دلیل 
با  سپه،  در  دیگر  بانک  چند  ادغام 
اختالل و قطعی کارت های این بانک ها 

فردا و پس فردا مواجه هستیم.«
گفته:  همچنین  قلی زاده  اسداهلل 
»طبق پیگیری های ما، عمده قطعی 
کارت های بانکی سپه تا پایان جمعه 

است و مسئوالن این بانک بسیار در 
دیگر  روز های  در  که  هستند  تالش 

اختالل عمده را شاهد نباشیم.«
وبسایت تجارت نیوز درباره اختالل 
در سامانه پرداخت پول بنزین نوشته 
تا  مجلس  و  دولت  که  این  »با  که 
شود  برطرف  اختالف  این  که  زمانی 
بنزین  نیست  قرار  کردند  اعالم  بارها 
گران شود اما اختالل حمله سایبری 
شده  موجب  بنزین،  جایگاه های 
شبکه های  کاربران  از  برخی  که  بود 
اجتماعی از گران شدن بنزین، اظهار 

نگرانی کنند.«
سامانه هوشمند سوخت در سراسر 
ایران روز سه شنبه چهارم آبان 14۰۰ 
بر  با یک حمله سایبری مواجه شد. 
اساس این حمله ارتباطات این سامانه 
 43۰۰ همه  و  شد  قطع  کلی  بطور 
جایگاه سوخت در سراسر ایران دچار 
کارت  با  پرداخت  و  شدند  اختالل 
حمله  این  نبود.  امکان پذیر  بنزین 
سایبری یکی از بزرگترین حمالت در 
جهان بوده که در شبکه ای مستقل از 

اینترنت رخ داد.
ساعاتی پس از این حمله سایبری، 
خبر  مشکل  یکروزه  رفع  از  مقامات 
این مشکل حدود 1۰  اما رفع  دادند 
شدند  ناچار  مردم  کشید.  طول  روز 
نرخ  با  را  بنزین  فاصله  این  در  که 
لیتر  هر  ازای  به  تومان   3۰۰۰ آزاد 
خریداری کنند. قیمت بنزین یارانه ای 
که از طریق سامانه هوشمند سوخت 
فروش می رود 1۵۰۰ تومان برای هر 

لیتر قیمت دارد.
اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
کسب  اختالل  این  از  کالنی  سود 
قیمت  با  بنزین  روز  فروش 1۰  کرد. 
3۰۰۰ تومان درآمد زیادی به جیب 

کلیاتبودجهسال1401دردولتتصویبشد
=درالیحهبودجهسال1401
حداقل که پیشبینیشده
حقوقکارمنداندولتحدود
۲9درصدافزایشیابد؛یعنی
به تومان میلیون 3.۵ از
4.۵میلیونتومانمیرسد.
گفته دولت =سخنگوی
یت ا هد  لی، ما  ط نضبا ا
تولید، سمت به نقدینگی
ی کسر  عدم  به  جه تو
اختیارات افزایش و بودجه
ط شر  به  هها ستگا د
نظارتپذیریدراینالیحه
موردتوجهقرارگرفتهاست.

امروز  رئیسی  ابراهیم  دولت  هیئت 
تصویب  به  را   14۰1 بودجه  الیحه 
الیحه  این  که  کرد  اعالم  و  رساند 
مجلس  تقدیم  آینده  هفته  اوایل  را 

شورای اسالمی خواهد کرد.
جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه 
ابراهیم  1۷ آذرماه 14۰۰ به ریاست 
الیحه  آن  در  و  شد  برگزار  رئیسی 
پس  کشور  کل   14۰1 سال  بودجه 
پیشنهادات  جمع بندی  و  بررسی  از 
تصویب  به  باقیمانده،  تبصره های  و 
بودجه  الیحه  که  شده  اعالم  رسید. 
آذرماه   ۲1 یکشنبه  روز  آینده  سال 
معروف  رئیسی  سیدابراهیم  توسط 
به مجلس شورای  به »قاضی مرگ« 

اسالمی تقدیم خواهد شد.
این در حالیست که فرصت قانونی 
به  ساالنه  بودجه  الیجه  ارائه  برای 
پایان  به  اسالمی  شورای  مجلس 
رسیده و دولت موظف بود تا 1۵ آذر 
این الیحه را جهت بررسی به مجلس 
دولت  می رسد  نظر  به  کند.  ارائه 
و  درآمدی  منابع  پیش بینی  برای 
فروش نفت، در انتظار نتایج مذاکرات 
بازگشت به برجام بود که هفته پیش 
در وین انجام و کوتاه و سریع بی نتیجه 
متوقف شد و حاال هم که اعالم شده 
است  قرار  دسامبر   ۹ پنجشنبه  روز 
گفتگوهایی انجام شود، معلوم نیست 
چه حاصلی داشته باشد که بتواند بر 

بودجه سال آینده تأثیر بگذارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
از هرگونه  این الیحه  در  مدعی شده 
اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری 
بودجه می شود، جلوگیری شده است.

افزوده که »صرف  سخنگوی دولت 
کارکنان،  حقوق  افزایش  از  نظر 
 1۵ دولت  جاری  سال  هزینه های 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
می یابد. دولت به منظور جلوگیری از 
تورم سعی کرده است که هزینه های 

خود را کاهش دهد.«
علی بهادری جهرمی افزوده که »در 
توزیع منابع بودجه سعی شده است 
منابع  سرزمینی  آمایش  به  هم  که 
در  عدالت  افزایش  راستای  در  هم  و 
مختلف  استان های  در  منابع  توزیع 
کشور به ویژه استان های محروم توجه 
بودجه  منابع  توزیع  در  شود.  ویژه 
آمایش  به  هم  که  است  شده  سعی 
راستای  در  هم  و  منابع  سرزمینی 
در  منابع  توزیع  در  عدالت  افزایش 
ویژه  به  کشور  مختلف  استان های 
شود.   ویژه  توجه  محروم  استان های 
 1۵ دولت  جاری  سال  هزینه های 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
می یابد. دولت به منظور جلوگیری از 
تورم سعی کرده است که هزینه های 

خود را کاهش دهد.«
پارلمانی  معاون  حسینی  محمد 
ابراهیم رئیسی نیز گفته که »انضباط 
سمت  به  نقدینگی  هدایت  مالی، 
تولید، توجه به عدم کسری بودجه و 
افزایش اختیارات دستگاه ها به شرط 
مورد  الیحه  این  در  پذیری  نظارت 
توجه قرار گرفته است، همچنین این 
بودجه کامال عملیاتی بوده و بر اساس 

اقدامات تخصیص می یابد.«
معاون پارلمانی »قاضی مرگ« گفته 
در  تا  این الیحه سعی شده  که »در 
سمت  به  حقوق ها  پرداخت  موضوع 
افزایش  لذا  شود،  حرکت  عدالت 
حقوق های سال آینده پلکانی بوده و 
میانگین این افزایش 1۰ درصد است.«

گفته  همچنین  حسینی  محمد 
مورد  که  بودجه  ساختار  اصالح  که 
رهبر  خامنه ای  علی  درخواست 
جمهوری اسالمی بوده در این الیحه 

اعمال شده است.
او افزوده که »در الیحه بودجه سال 
حداقل  که  شده  پیش بینی   14۰1
 ۲۹ حدود  دولت  کارمندان  حقوق 
 3.۵ از  یعنی  یابد؛  افزایش  درصد 
میلیون تومان به 4.۵ میلیون تومان 
خصوص  در  اما  می یابد.  افزایش 

باالتری  حقوق  که  کارمندانی 
می گیزند، هر چقدر حقوق باالتر برود 
به همان نسبت ضریب افزایش حقوق 

کاهشی می شود.«
درباره فروش نفت به عنوان مهمترین 
منبع درآمد دولت نیز پیش بینی شده 
که سال آینده در بدبینانه ترین حالت 
۸۰۰ هزار بشکه و در خوشبینانه ترین 
حالت 1.۵ میلیون بشکه صادر شود. 
همچنین پیش بینی شده که هر بشکه 
نفت بین ۶۰ تا ۷۰  دالر و نرخ ارز ۲3 

هزار تومان فروخته شود.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 
در  درصدی   ۸ رشد  تحقق  ساالنه 
طول  در  اما  شد  بینی  پیش  اقتصاد 
رشد  میانگین  برنامه،   سال های 
کیک  و  بود  منفی  کشور  اقتصادی 
اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ با احتساب 

قیمت  ثابت قرار گرفت.
 1٫۲ خام  نفت  صادرات  بودجه 
میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دالر 
پیش  تومان  هزار   ۲3 تسعیر  نرخ  و 
بینی شده است. همچنین حدود 1.۷ 
و  نفت  داخلی  فروش  بشکه  میلیون 
فرآورده های نفتی محاسبه شده است.
نیز گزارش داده  روزنامه همشهری 
که به نظر می رسد دولت امیدوار است 
در قالب الیحه بودجه سال آینده، از 
حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، 
بر مبنای دالر 4۲۰۰ تومانی، بکاهد 
کمک  قالب  در  را  آن  از  بخشی  و 
نقدی  یارانه  به صورت  یا  و  معیشتی 

بین ۶دهک جامعه توزیع کند.
رئیسی  معاون  میرکاظمی  مسعود 
بودجه  و   برنامه  سازمان  رئیس  و 
نیز اعالم کرده که حقوق ها در سال 
افزایش  درصد  تا 3۰  بین 1۰  آینده 
در  حقوق ها  افزایش  »بحث  می یابد: 
دولت همچنان در حال بررسی است 
و جمع بندی نشده اما پیشنهاد شده، 
درصد   1۰ حقوق ها  افزایش  میزان 
حقوق های  البته  یابد،  رشد  متوسط 
هم  درصد   3۰ تا  می تواند  پایین تر 

افزایش پیدا کند.«

دولت ابراهیم رئیسی سرازیر کرد که 
با کسری بودجه شدید روبروست!

جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم 
به مردم قول داده بود سهمیه بنزین 
خواهد  جبران  آنها  رفته  دست  از 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  شد، 
اطالعیه ای  طی  نفتی،  فرآورده های 
اطالعات  از  استفاده  سوء  درباره 
با  افراد  شخصی  و  بانکی  محرمانه 
ارسال لینک های جعلی برای ثبت نام 
داد.  هشدار  جبرانی  سوخت  سهمیه 
است:  آمده  نفت  اطالعیه شرکت  در 
»همزمان با اعالم وزیر نفت مبنی بر 
تخصیص سهمیه ویژه سوخت جبرانی 
به مالکان خودروها و موتورسیکلت ها، 
افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، 
مردم را به سایت ها و لینک های جعلی 
برای ثبت نام سهمیه سوخت جبرانی 
طریق  این  از  و  می کنند  هدایت 
شخصی  و  بانکی  محرمانه  اطالعات 

افراد را به سرقت می برند.«
نهایت  در  که  حالیست  در  اینهمه 
جواد اوجی خبر داد که تنها 1۰ لیتر 
برای جبران خسارت  یارانه ای  بنزین 
سوخت  خرید  به  ناچار  که  مردم 
3۰۰۰ تومانی بودند، در پایان آبان به 

کارت سوخت آنها وارد می شود.
این در حالیست که سهمیه بنزین 
و  است  لیتر  ماه ۶۰  هر  در  یارانه ای 
مردم یک سوم ماه یعنی معادل ۲۰ 
حمله  آنچه  دلیل  به  را  بنزین  لیتر 
سوخت رسانی  شبکه  به  سایبری 
خریداری  آزاد  نرخ  با  شده،  خوانده 
نخستین  در  حال  همین  در  کردند. 
در  این حمله سایبری  از  روزها پس 
به  بنزین  بین راهی  مناطق  برخی 
تومان  لیتری ۸۰۰۰  تا  سیاه  صورت 

نیز فروخته شد.

تکرارتراژدیواژگونیوسایلنقلیهفرسوده
مدارس؛درگذشتدودختربچهو1۶زخمی

=اینحادثهصبحامروزبر
اثربرخوردمینیبوسحامل
دانشآموزان1۲تا14سالهبا
کامیونکمپرسیدرکیلومتر
۶محورهلشی-ماهیدشت
دانش از نفر ۲ که داد رخ
درگذشته دختر آموزان
شدند. مصدوم 1۶نفر و
شده منتشر یر و =تصا
مل حا  س مینیبو  ز ا
دانشآموزاننشانمیدهد
فرسوده اندازه چه تا که
است. بوده خارج رده از و
کاربرانشبکههایاجتماعی
حادثهی این به واکنش در
این که نوشتهاند مرگبار
موزه در باید را مینیبوس
بنز اتومبیلسازی کمپانی
نگهداریکنند،نهاینکهبرای
رفتوآمدکودکانونوجوانان
بگیرد. قرار استفاده مورد

بازگشایی حضوری مدارس،  با آغاز 
مینی بوس  یک  واژگونی  دیگر  بار 
فرسوده متعلق به سرویس یک مدرسه 
در کرمانشاه باعث مرگ دو دانش آموز 
دیگر  نفر   1۶ شدن  زخمی  و  دختر 
سخنگوی  خالدی  شد.مجتبی 
با خبرنگار  اورژانس کشور در گفتگو 

واژگونی  حادثه  جزئیات  درباره  ایلنا 
دانش آموزان گفت:  مینی بوس حامل 
صبح   ۰۸:3۵ ساعت  در  حادثه  این 
داد.به  رخ  کرمانشاه  استان  در  امروز 
گفته ی او، براثر این حادثه متاسفانه دو 
دانش آموز جان خود را از دست داده و 

1۶ نفر دیگر مصدوم شده اند.
چهارشنبه  امروز  صبح  حادثه  این 
مینی بوس  برخورد  اثر  بر  آذرماه   1۷
حامل دانش آموزان 1۲ تا 14 ساله با 
کامیون کمپرسی در کیلومتر ۶ محور 
هلشی- ماهیدشت رخ داد که ۲ نفر 
از دانش آموزان دختر درگذشتند و 1۶ 
بازگشایی  از  شدند.پس  مصدوم  نفر 
اجبار  و  حضوری  صورت  به  مدارس 
درس،  کالس های  در  شرکت  برای 
حین  در  جاده ای  حوادث  دیگر  بار 
باعث  مدرسه،  به  دانش آموزان  انتقال 

مرگ دو دانش آموز شده است.تصاویر 
منتشر شده از این مینی بوس حامل 
دانش آموزان نشان می دهد که تا چه 
اندازه فرسوده و از رده خارج بوده است. 
کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش 
به این حادثه ی مرگبار نوشتند که این 
باید در موزه ی کمپانی  را  مینی بوس 
کنند،  نگهداری  بنز  اتومبیل سازی 
و  برای رفت  و آمد کودکان  اینکه  نه 

نوجوانان مورد استفاده قرار بگیرد.
حوادث رانندگی و جاده ای صدرنشین 
علل مرگ در ایران است که از یکسو 
غیراستاندارد  و  فرسودگی  دلیل  به 
بودن جاده ها و از سوی دیگر به خاطر 
استفاده از اتومبیل ها و وسایل نقلیه از 
را  رده خارج شده ، ساالنه هزاران تن 
یا به کام مرگ می فرستد و یا معلول 

می کند.



ناگفته نماند که از سال های آخر زندگانی 
عارف، اطالعات پراکنده و متفاوتی در دست 
توافق  منابع فقط در دو موضوع  این  است. 
دارند؛ نخست این که عارف از تهران به همدان 

رفت و دیگر این که در همدان درگذشت.
سعید نفیسی نوشته است دولتی که در 
آن سال ها بر سر کار بود از عارف دل خوشی 
نداشت. فریدالدوله مفتون، رئیس شهرداری 
همدان که مردی با ذوق بود به اصرار، عارف 

را در خانۀ خود جای داد و عارف دو سال 
در خانۀ این مرد بود. وی سه سال و چند 
ماه در همدان زیست و سرانجام به بیماری 
ماالریا که از جوانی به آن مبتال بود در دوم 
بهمن 131۲ در همان شهر درگذشت. بر این 
اساس، عارف بایست در سال 13۰۹ یا 131۰ 
به همدان رفته باشد. اما اگر دولت از او دل 
خوشی نداشته است چگونه  رئیس شهرداری 
همدان جرأت کرده است او را به آن شهر ببرد 
و دو سال در خانۀ خود از او پذیرایی کند! 
مگر این که شهردار همدان به دستور مقامات 

دولتی این کار را انجام داده باشد!
دینشاه ایرانی در سال 1311 در مسافرت 
به ایران و عبور از همدان،  با عارف مالقات 
در  تصویر  سه  دیدار،  این  از  است.  کرده 
قزوینی«  از دیوان عارف  کتاب »منتخباتی 
سوم  تصویر  که  شده  چاپ  دینشاه  تألیف 
تاریخ »همدان اسفند 13۰۸« را دارد. معلوم 
می شود عارف در 13۰۸ در همدان بوده است. 
در این عکس ها عارف کاله پهلوی بر سر دارد.
یحیی آرین پور بی ذکر علت نوشته است 
عارف به همدان تبعید شد و بقیۀ عمر را در 
نقطۀ دورافتاده ای از آن شهر با فقر و فاقه به سر 
برد و در این مدت از کسی جز از دوست و 
مرید قدیمی خود، علیجان و حاجی محمد 
هدیه ای  معامله  سود  به نام  آنهم  نخجوانی، 

نپذیرفت.«
در لغتنامه دهخدا چنان که گذشت، آمده 
است: »عارف بعد از یک سلسله کشمکش ها 
و ناراحتی ها به همدان مسافرت کرد و بنا بر 
قولی تبعید شد.« ولی نویسندۀ مقاله از این 
که کشمکش با چه کسی و  چه دستگاهی 

بوده نام نبرده است.
آخر  مورخ  مفصل  نامۀ  در  عارف  اما 
بهمن 131۰ خود در پاسخ »نادیده دوست 
سال  پنج  است  نوشته  »هزار«  عزیز«ش، 
پیش )یعنی در سال 13۰۵ یا 13۰۶( وقتی 
که سینۀ  ذی قیمت من گرفت که هنوز هم 
گرفته است. بعد از توقف هشت نه ماه در 
با  در همدان  که  سابقۀ دوستی  با  بروگرد، 
داشتم  سابق(  )بدیع الحکمای  بدیع  دکتر 
باعث  هم  دیگر  کسالت های  و  قلب  طپش 
شد که موقتاً برای معالجه به همدان بروم. از 
سوی دیگر، چون »هزار« در نامه اش از وضع 
بوده است، وی  نیز پرسیده  معیشت عارف 
ضمن ذکر مشکالت خود، به هزار نوشته است 
شخصی به نام غفاری پیشکار مالیۀ همدان، 
او سابقۀ آشنایی داشتم، نه دوستی،  با  که 
مرا کمک کرد. بدین ترتیب که نخست ده 
بیست جلد از پانصد جلد دیوانم را که سیف 
آزاد چاپ کرده بود و برایم فرستاده بود به 
این و آن فروخت و پولش را برایم فرستاد. 
برایم  بعد در یک سال،  سه مرتبه مبلغی 
فرستاد. غفاری از همدان به کردستان مأمور 
شد و بعد به تهران رفت و مدتی از وی بیخبر 
بودم. بعد، از او کاغذی رسید که نوشته بود: 
من بی اجازه و اطالع تو کاری کردم، چون 
گذشته است به تو می نویسم و امیدوارم از 
نکنی...«  رنجشی حاصل  من  از  این جهت 
آدم شریف  این  این مدت  تمام  معلوم شد 
به فکر  من بوده، وزیر دربار )تیمورتاش( را 
هم مالقات کرده و از او کمک خواسته. وزیر 
تومان  سیصد  دولت  نقداً  است  بوده  گفته 
محل دارد. غفاری آن مبلغ را گرفته بوده و 
به تدریج ماهی پنجاه تومان برای من فرستاده 
است. بر اثر پیگیری غفاری قرار شده بوده 

است این مبلغ را در سال بعد نیز بپردازند. 
بعد عارف اضافه کرده است »اگر سینۀ من 
نگرفته بود، بدانید زیر بار این مفتخوری و 
سرافکندگی نمی رفتم. آیا به که می شود گفت 
سینۀ من گرفت و من استطاعت معالجۀ آن 
را نداشتم تا این که به کلی از بین رفت.« و 
اضافه می کند در همدان رهین مّنت غفاری 

و دکتر بدیع هستم.
نامه اش  در  نیز  دیگری  موضوع  به  هزار 

اشاره کرده است بدین شرح که دیوان عارف 
که در اول فروردین  13۰3 در اواخر سلطنت 
همان  و  طبع  برلن  در  قاجار  احمدمیرزای 
سال در ایران منتشر گردید، پس از چندی 
است  بوده  که  نمی دانم  که  به دستور کسی 
توقیف شد. »اما از خود عارف شنیدم که در 
پهلوی  اعلیحضرت  موقتی  حکومت  ابتدای 
از توقیف خارج شد. و در این باب عارف از 
اعلیحضرت پهلوی سپاسگزار بود. و با آن که 
به همه بدبین بود نسبت به اعلیحضرت پهلوی 
خوش بین بود و در این خصوص شرحی هم 
مرگش  از  پس  که  کرد  وصیت  اما  نوشت، 
منتشر شود تا مردم آن را حمل بر تملق  گویی 

نکنند و به همین ترتیب عمل شد.«
از این نامۀ عارف معلوم می شود که وی 
در این سال ها بیش از پیش به همه بدبین 
شده بوده است چنانکه دربارۀ سیف آزاد که 
دیوانش را در زیر نظر رضازادۀ شفق در برلین 
به هزینۀ خود چاپ کرده و هفتصد جلد آن را 
برای وی به ایران فرستاده بود، نوشته است 
سیف آزاد قسمت مهم غزل ها و تصنیف های 
کتاب،  به جای ۷۰۰جلد  و  نکرده  چاپ  مرا 
۵۰۰جلد برایم فرستاده است که سیف آزاد 

هر دو موضوع را تکذیب کرده است.
این  »آخر  است  نوشته  که  این  دیگر 
است.  من شده  دامنگیر  است  بدبختی  چه 
بد،  هم  میرزا  سلیمان  بد،  من  با  فرمانفرما 
قوام السلطنه بد، تقی زاده هم بد، نصرت الدوله 
بد، ملک الشعرا هم بد، مرتجع و آزادیخواه هر 
دو دشمن.« »... من از هر طرف هدف تیر 
کینه خواهی شده بلکه از اطراف مورد مالمت 
و سرزنش هر با وجدان و بی وجدان گشته 
یک نفر دوست برای روز بیچارگی خود نگاه 
نداشته. هر وقت به فکر حال و کار خود افتاده  
می بینم از من دیوانه تر به حِق حق در عالم 

پیدا نمی شود.«
آیا علت اساسی این بدبینی، آن نبوده است 
که سینه اش گرفته بوده و استطاعت درمان 
آن را نداشته و در نتیجه دیگر نمی توانسته 

است مانند گذشته آواز بخواند؟
ناگفته نگذارم که عارف زن و فرزند نداشت. 
در تهران و همدان با خدمتکار و سگش زندگی 
می کرد. وی خانه ای هم از خود نداشت. به 
این جهت بود که محمدولی خان  خلعتبری 
سپهدار اعظم به مدت پنج سال در تهران دو 
خانۀ خود را یکی پس از دیگری در اختیار او 
قرار داد بی آن که از او کرایه ای بگیرد. عارف 
فروش  از  حاصل  درآمد  با  فقط  تهران  در 
بلیت کنسرت هایش زندگی محدود خود را 
می گردانید. و هنگامی که از تهران به همدان 
رفت، از سه سال و چند ماه اقامت در آن شهر، 
به مدت دو سال رئیس شهرداری همدان، از 
او در خانۀ خود پذیرایی کرد. از سوی دیگر 
عارف به شرحی که به هزار نوشته است معلوم 
می شود وضع معاشش در همدان کامال لنگ 
بوده است. گاهی علیجان دوست قدیمی اش 
و زمانی حاجی محمد نخجوانی کمکی به او 
می کرده اند، و بیشتر غفاری از افراد مختلف 
پولی، ولو اندک، برای او دست و پا می کرده 
چون  آزاده  مردی  برای  که  پیداست  است. 
عارف که خدمت در دربار قاجار را دون شأن 
خود می دانست، دریافت کمک از این و آن تا 
چه حد ناراحت کننده بوده، نوشته است اگر 
صدای خود را از دست نداده بودم، زیر بار این 

»مفتخوری و سرافکندگی« نمی رفتم.
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=ژانایولودریانوزیرخارجه
فرانسه:احساسمیکنیمایرانیها
میخواهندمذاکراتکشدهندو
هرچهمذاکراتطوالنیترشود،
میکنند نقض را برجام بیشتر
سالح به دستیابی ظرفیت به و
میشوند«. نزدیکتر هستهای
امنیت مشاور سالیوان =ِجک
ما تصمیم  سفید: خ کا ملی
حاصل اطمینان که است این
سالح به هرگز آنها که کنیم
نمیکنند پیدا دست هستهای
است راه بهترین دیپلماسی و
عضو لنوری ا و ذ مجتبی =
مجلس ملی امنیت کمیسیون
شورایاسالمی:بهدرستیدرصحن
مجلسدهمبرجامراآتشزدمو
افتخارمیکنم... نیز اینکارم به
احیاءشود! باید برجام نیز امروز
دولت که است این =واقعیت
در را »دیپلماسی« نیز ترامپ
صدرکارخودقراردادهبود.خود
مذاکره پیشنهاد بار چندین وی
را باحتاعلیخامنهای مستقیم
بارها پمپئو مایک کرد! مطرح
بدون است حاضر آمریکا گفت
ایران رژیم با پیششرطی هیچ
مذاکرهکند.اماجمهوریاسالمی
والبیگرانشکهفکرمیکردندبا
رفتنترامپوآمدنبایدن،دوران
شد، خواهد تکرار  اوباما خوش
ترجیحدادندرژیمایراننهبادولت
وارد وی باجانشین بلکه ترامپ
مذاکرهشود!اماوقتیمشکلنهدر
آمریکابلکهدرجمهوریاسالمی
است،هردولتیدرایاالتمتحده
بههماننتیجهایمیرسدکهدولت
قبلیآمریکازودتربهآنرسید!

دور دیگری از مذاکرات اتمی وین در حالی آغاز 
خواهد شد که در دور هفتم که کوتاه و سریع 
به پایان رسید، جمهوری اسالمی پیشنهاداتی را 
ارائه داد که با مخالفت آلمان، فرانسه و آمریکا و 
همچنین از قرار معلوم با شگفتی چین و روسیه، 
که رژیم ایران آنها را دوستان خود می شمارد، 
روبرو شد. پیشنهادات جمهوری اسالمی بیشتر 

برای نرسیدن به توافق بود تا توافق!
همین  در  آلمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
جمهوری  پیشنهادات  ما  بود  گفته  ارتباط 
اسالمی را با دقت و بطور کامل بررسی کردیم 
و به این نتیجه رسیدیم که ایران تقریباً تمام 
سازش هایی را که قباًل در ماه های پیش طی 
نقض  بود،  آمده  دست  به  سخت  مذاکرات 
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  است.  کرده 
نیز گفت، »اقدامات جمهوری اسالمی با اصل 
برجام سازگار نیست و اگر توافق در وین صورت 

نگیرد تحریم ها لغو نخواهد شد.«
بعد از آلمان و آمریکا، وزیر خارجه فرانسه 
نیز اعالم کرد پیشنهادات ایران »پایه منطقی« 

ندارد و غیرقابل قبول است.
به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در نشستی 
در پارلمان فرانسه با اشاره به اینکه »مذاکرات 
»ما  گفت:  نیست«  دلگرم کننده  خیلی  وین 
احساس می کنیم ایرانی ها می خواهند مذاکرات 
را کش دهند و هر چه مذاکرات طوالنی تر شود، 
به ظرفیت  و  را نقض می کنند  برجام  بیشتر 

دستیابی به سالح هسته ای نزدیکتر می شوند.«
می گوید  فرانسه  خارجه  وزیر  امروز  آنچه 
و  گزارش ها  در  همواره  اینکه  از  گذشته 
تحلیل های کیهان لندن نیز مطرح شده، در 
عین حال مشابه همان نتیجه ایست که دولت 
به آن رسید. آن زمان سیاست  قبلی آمریکا 
فرانسه با دولت ترامپ سر ناسازگاری داشت و 
امانوئل ماکرون که می خواست نقش مهمی در 
سیاست خاورمیانه بر عهده بگیرد بدون در نظر 
گرفتن فعالیت های خرابکارانه و ناقض برجام از 
سوی جمهوری اسالمی، با سیاست های دولت 
پیشین آمریکا علیه رژیم ایران مخالفت می کرد.
تحلیلگران می گویند بایدن اگر تمایل جدی 
به احیای برجام داشته باشد باید برای فشار به 
جمهوری اسالمی از چین و روسیه کمک بگیرد. 
در همین ارتباط ِجک سالیوان مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید مدعی شده گفتگوی جو بایدن 
و والدیمیر پوتین درباره مسئله هسته ای ایران 
»سازنده« بوده است و دو کشور برای مقابله با 
دستیابی جمهوری اسالمی به تسلیحات اتمی 

همکاری خواهند کرد.
این اظهارات سالیوان با گفته های ویلیام برنز 
»مدرکی  کرده  ادعا  که  سیا  سازمان  رئیس 
اتمی  سالح  می خواهد  خامنه ای  که  نداریم 
اینکه  از  گذشته  دارد.  قرار  تضاد  در  بسازد« 
اساسا بیش از دو دهه تالش های اروپا و آمریکا 
برای مهار جمهوری اسالمی، با ادعای رئیس 

سازمان سیا در تضاد است!
سفید  کاخ  وبسایت  گزارش های  اساس  بر 
در  بایدن  و  پوتین  صحبت های  از  بخشی 
از  ادامه حمایت های جمهوری اسالمی  مورد 

شبه نظامیان منطقه بوده است.
در نشستی که روز سه شنبه در کاخ سفید 
برگزار شد، یکی از خبرنگاران از سالیوان پرسید: 
»این تصور در خاورمیانه وجود دارد که دولت 
بایدن قرار است توافق اتمی دوره اوباما را احیا 
دالر  میلیون ها  و  کند  لغو  را  تحریم ها  کند، 
ایران بدهد که دست نیابتی ها مثل  به رژیم 
حزب اهلل بیفتد. حزب اهلل با پولی که در زمان 
اوباما به ایران رسید قوی تر شد. آیا این اتفاق 

قرار است دوباره تکرار شود؟«
بیان  با  سالیوان  پرسش  این  به  پاسخ  در 
سه نکته گفت: »از زمانی که ترامپ از توافق 
خارج شد حزب اهلل همچنان به تهدید لبنان 
و منطقه ادامه داد. نیروهای نیابتی ایران در 
ادامه  خود  فعالیت  به  یمن  و  سوریه  عراق، 
داده اند. بنابراین فعالیت نیابتی ها به بود و نبود 
برجام بستگی ندارد. دوم، هیچ چیز در مورد 
توافق هسته ای توانایی ایاالت متحده را برای 
آماده  ما  و  نمی کند  متوقف  نیابت ها  مقابله 
انجام این کار هستیم. ایاالت متحده در پاسخ 
به حمالت علیه نیروهای آمریکایی در عراق، 
دو بار تحت ریاست جمهوری بایدن اقدام کرده 
است– عالوه بر تحریم ها اقدام نظامی نیز علیه 
گروه های نیابتی انجام شد و سوم، در نهایت یک 
ایران دارای سالح اتمی در همکاری با نیروهای 
نیابتی اش خطر بزرگتری نسبت به ایران بدون 
سالح هسته ای خواهد بود. بنابراین تصمیم ما 
آنها  این است که اطمینان حاصل کنیم که 
هرگز به سالح هسته ای دست پیدا نمی کنند 
و ]برای این کار[ دیپلماسی بهترین راه است.«

اما سالیوان این واقعیت مهم را نادیده گرفته 
نکرده که  اشاره ای  به آن  و در سخنان خود 
بخش زیادی از میلیاردها دالر پولی که بعد 
از توافق اتمی در اختیار رژیم ایران قرار داده 
شد نه برای مردم و زیرساخت های کشور بلکه 
صرف تقویت گروه های شبه نظامی شد. حسن 
نصراهلل به صراحت می گوید »تا در ایران پول 

هست در لبنان هم پول هست.«
سالیوان پیش از این گفته بود در مذاکرات 
اتمی در مورد مسائل موشکی و منطقه ای ایران 

نیز گفتگو خواهد شد.

امروز  که  نقطه ای  که  است  این  واقعیت 
دولت بایدن و شرکای اروپایی آمریکا به آن 
رسیده اند دولت قبلی آمریکا در سال ۲۰1۷ 
به آنجا رسیده بود. همان زمان که پمپئو 1۲ 
شرط پیش پای جمهوری اسالمی گذاشت و 
ترامپ هم گفت که »رهبران جمهوری اسالمی 
نیز  ترامپ  دولت  زور می فهمند.«  زبان  فقط 
داده  قرار  کار خود  در صدر  را  »دیپلماسی« 
مذاکره  پیشنهاد  بار  چندین  وی  خود  بود. 
مستقیم با حتا علی خامنه ای را مطرح کرد! 
است  حاضر  آمریکا  گفت  بارها  پمپئو  مایک 
بدون هیچ پیش شرطی با رژیم ایران مذاکره 
کند. اما جمهوری اسالمی و البیگرانش که فکر 
می کردند با رفتن ترامپ و آمدن بایدن، دوران 
خوش اوباما  تکرار خواهد شد، ترجیح دادند 
رژیم ایران نه با دولت ترامپ بلکه با جانشین وی 
وارد مذاکره شود! اما وقتی مشکل نه در آمریکا 
بلکه در جمهوری اسالمی است، هر دولتی در 
ایاالت متحده به همان نتیجه ای می رسد که 

دولت قبلی آمریکا زودتر به آن رسید!
فراتر از برجام گفتگو نمی کنیمفراتر از برجام گفتگو نمی کنیم

مقامات جمهوری اسالمی از علی  خامنه ای تا 
حسین امیرعبداللهان و پیش از او محمدجواد 
ظریف و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بارها گفته اند مذاکرات موشکی 
و منطقه ای را نخواهند پذیرفت. در تازه ترین 
مورد مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت 
اینکه  وجود  با  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
اگر  وین  آتی  مذاکرات  در  کرده  پیش بینی 
به  مذاکره  نکنند  ایجاد  اخاللی  آمریکایی ها 
که  کرد  تٔاکید  هم  باز  رسید  خواهد  نتیجه 
جمهوری اسالمی فراتر از مسائل اتمی مذاکره 

دیگری نخواهد کرد.
این نماینده چهارشنبه 1۷ آذرماه عنوان کرد 
»اینکه می گویم برجام احیاء شود یعنی ما هیچ 
مذاکره ای با آنها نداریم بلکه بحث ما نقد کردن 

چک جمهوری اسالمی در برجام است.«
با  »برجام  کرد:  تٔاکید  ادامه  در  ذوالنوری 
رفع تحریم ها باید اجرایی شود ما هیچ چیزی 
خارج از برجام را طرح نکرده و از سوی طرف ها 
نیز نخواهیم پذیرفت.« اشاره این نماینده به 
و  موشکی  مسائل  سر  بر  مذاکره  نپذیرفتن 

منطقه ای از سوی جمهوری اسالمی است.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
شورای اسالمی برای توجیه سفر بیجای یک 
»اینکه  شد  مدعی  اتریش  به  پرشمار  هئیت 
جمهوری اسالمی با یک هیات پر و پیمان باالی 
3۰ نفره ]4۰ نفر[ که در همه سطوح کارشناس 
و همراه داشته است در وین حاضر شده، نشانگر 
اراده جمهوری اسالمی ایران در احیای برجام 
است. اگر قرار نبود که برجام را احیاء کنیم 

نیازی به هیٔاتی با این طول و عرض نبود!«
او همچنین در سخنانی بی سر و ته ادعا کرده 
»جمهوری اسالمی ایران با دست پر به مذاکرات 
رفته و همینکه طرف مقابل بعد از شنیدن نظر 
جمهوری اسالمی ایران می گویند باید برویم و 
با پایتخت های خود مشورت کنیم دلیلی بر 

حضور ایران با دست پر می باشد!«
ذوالنوری در پایان بیان کرد: »ترامپ قبل از 
انتخابات تاکید کرد که برجام را پاره می کنم و 
رهبری فرمود که اگر شما برجام را پاره کنید ما 
آن را آتش خواهیم زد. ترامپ برجام را پاره کرد 
و بنده نیز به درستی بر اساس موضع جمهوری 
اسالمی ایران که در بیان قاطع رهبری جاری 
شد برجام را در صحن مجلس دهم آتش زدم و 
به این کارم نیز افتخار می کنم. باید عکس العمل 
درست و به موقع در برابر دشمن نشان داد. امروز 
نیز برجام باید احیاء شود چرا که ما هرچه که 
داشتیم دادیم و یک چک از آنها گرفتیم. برای 
تحقق حقوق ملت ایران این چک باید نقد شود 

و همه تحریم ها کنار رود.«

دولتبایدنواروپاییهانیزبههمیننقطهمیرسند:
رهبرانجمهوریاسالمیفقطزبانزورمیفهمند!

دکترجاللمتینی:آشناییبایکچهرةماندگار
عارف قزوینی)4(

تصنیف ساز، آهنگساز، خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت

سالهایآخرعمر

عارفقزوینی
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 جمعه 1۰ تا پنجشنبه 1۶ دسامبر ۲۰۲1

نام  صاحب  شعرای  از  ـ   1
معاصر ایران

۲ـ  زبانی استـ  فصل و زمان
3 ـ نور ـ شهری تاریخی در 

خوزستان
4ـ  تکرار یک حرفـ  از فلزات 

ـ خنده آور و تفریحی
۵ ـ خرام و ناز ـ مشابه

۶ـ  خطی فرضی به دور زمین 
ـ مدرک

ـ  فارس  در  منطقه ای  ـ   ۷
دانش

۸ ـ نقش ـ بر چهره زنند

و  اقتصادی  مصائب  از  ـ   ۹
مالی ـ جذاب

وسایل  از  ـ  مددکار  ـ   1۰
موسیقی

حرفه های  از  ـ  غربت  ـ   11
سنتی در زمینه نساجی

بزرگ  رمان نویسان  از  1ـ 
آثاری  خالق  و  فرانسه 
و  باگوریو«،  »با چون 

»چرم ساغری«
۲ ـ مرکز عواطف انسانی ـ 
دوروییـ  نگهبان زندانیان

ر  ثا آ ز  ا آن  تاجر  ـ   3
شکسپیر است ـ رایحه ـ 

از گویشهای فارسی
فلسفی  تب  مکا ز  ا ـ   4
به  معروف  گذشته  قرن 

»اصالت وجود«
ـ  سخی  و  بخشنده  ـ   ۵
خاندانـ  از نگهداشتنی ها 

ـ درختی است
از  ـ  وقار  با  ـ  آستانه  ـ   ۶

فلزات
۷ـ  از شهرهای استان فارس 

ـ مرغی است
حرف  ـ  دلفریبی  ـ   ۸

همراهی
۹ ـ بیان و تشریح ـ نیرویی 

است
ن  گا نند ا خو ز  ا ـ   1 ۰
فراموش  و  خوش صدا 

ناشدنی ایران
11ـ  خبرچینیـ  گزینش و 

رأی گیری
پیشگام  ـ  امیدواری  ـ   1۲
در  جاز  خوانندگی  هنر 

کشور ما
13ـ  مدارکـ  رشدـ  تکرار 

یک حرف ـ کوشش
14ـ  شایستهـ  وسیله تهویه 

ـ از ادویه ها
از شهرهای  ـ  لحظه  ـ   1۵

ایران ـ از دام ها

1ـ مترجم انگلیسی رباعیات خیام
۲ـ  بی بند و باری و القیدیـ  کالبدها

3 ـ از پادشاهان ایران قبل از یورش 
عرب ها

4ـ  از شعرا و غزلسرایان معاصر و فقید 
ایران ـ برتر و شایسته تر ـ عنوانی 

برای مردان
۵ ـ سرکرده ـ از کوههای ایران

ـ  فاصله  حرف  ـ  جمع  عالمت  ـ   ۶
واحد اندازه گیری سطح ـ یک دوم 

ـ از مبهمات
۷ ـ از میوه ها ـ قادر به شنیدن

ـ  خطاب  حرف  ـ  سنگین  ـ   ۸
سرماخوردگی

۹ـ  قعرـ  همیشگی و جاویدانـ  کوهی 
در آسیا

قوای  ـ  تحصیلی  رشته های  از  ـ   1۰
نظامیـ  سلطان

و  فرانسه  معروف  شیمی دان  ـ   11
کاشف گاز اکسیژن ـ فتح کردن و 

در اختیار گرفتن
1۲ـ  جنس مؤنثـ  رطوبتـ  انتقال خبر
13ـ  پایندگی و دیرینگیـ  مایه حیات 

ـ اجداد ـ قسمتی از صورت
14 ـ مؤثر ـ خانه

1۵ ـ نصف کره زمین ـ خوراکی است 
سنتی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

1ـ از خلفای عباسی
نجات  رخا کا ز  ا ـ   ۲
اروپا  سازی  اتومبیل 
اندازه گیری  واحد  ـ 

زمان ـ وی
3 ـ طال و یا نقره قالبی 
ـ سایه بان ـ از وسایل 

صید
ین  فتر و معر ز  ا ـ   4
با  یونانی  خوانندگان 

شهرتی جهانی
عالمت  ـ  معصیت  ـ   ۵

جمع
۶ ـ در هر خانه ای پیدا 

می شود ـ سنجش
گلی  ـ  سالخورده  ـ   ۷

است
۸ـ  ستم بی آغازـ  معدن 

ـ معشوق و محبوب
ن  نندگا ا خو ز  ا ـ   ۹
معروف  و  برجسته 

ایران
1۰ ـ استراحت کردن ـ 

فرهنگی است
11 ـ از پادشاهان تاریخ 
افسانه ای ایران ـ پایه 

و اصول

چند سال پیش در روزنامه نیویورک 
 Evidence تایمز مقاله ای تحت عنوان
درباره  )دلیلی    of Xerses Canal
وجود کانال خشاریاشا( بقلم شخصی با 
 Yudhijit Bhattacharjee نام دشوار
که به احتمال بسیار باید هندی زاده باشد 
چاپ شده بود که بسیار جالب به نظر 
می رسید زیرا درباره اقدام همین پادشاه 
برای احداث آبراهه ای که دریای مدیترانه 
را به بحر احمر متصل کند بسیار خوانده 
و شنیده بودم ولی درباره آبراهه ای در 
خبری  و  قدیم خطی  یونان  سرزمین 
ندیده بودم. تصمیم گرفتم مقاله مزبور 
را برای خوانندگان گرامی کیهان لندن 
انجام این مهم به  ترجمه کنم. مدتی 
تأخیر افتادـ  اصل مقاله با مقداری کاغذ 
و روزنامه مخلوط و مفقود شد و مطلب 
در سایه فراموش قرار گرفتـ  دو سه روز 
پیش توفیق داشتم و مقاله را پیدا کرده 

خالصۀ آن چنین است:
در سال 4۸۰ قبل از میالد، خشایارشا 
به ارتش خود فرمان داد که در دماغه 
شبه جزیره آتوس آبراهه ای حفر کنند. 
کامالً قابل تصور است که چنین اقدامی 
در ۲۵ قرن پیش یکی از برجسته ترین 

عملیات مهندسی زمان خود بود.
این آبراهه برای خشایارشا که سودای 
آن  اشغال  و  یونان  به  مجدد  حملۀ 
سرزمین را در سر می پرورانید اهمیتی 
فراوان داشت. 1۲ سال قبل از آن تاریخ 
که وی به قصد تسخیر یونان با نیروی 
دریائی عظیم خود حمله کرد کشتیهای 
جنگی او به فرماندهی سردارش به نام 
ماردینوس در طوفانی که در دماغه این 
شبه جزیره رخ داد، در هم شکست. برای 
احتراز از وقوع مجدد این حادثه و عبور 
نیروی دریائی از دماغه طوفان خیز مزبور، 
را صادر  کانال  دستور حفر  خشایارشا 
کرد. در این جنگ خشایارشا موفق به 
فتح یونان شد و برای مدتی کوتاه در 
امروز مستقر  اروپای  از خاک  قسمتی 
گردید.طی ۲۵۰۰ سالی که از جریان 
مزبور می گذرد مورخین درباره اصالت 
خبر مربوط به حفر آبراهه به تحقیق 
پرداختند که آیا واقعاً چنین کانالی حفر 

شده است، برخی از محققین در واقعیت 
این مطلب دچار تردید شدند. استدالل 
این گروه آن بود که حفر چنین آبراهه 
در منطقه ای که پوشیده از تخته سنگ 
و صخره است برای کارگرانی با وسایل 
ابتدائی زمان غیرممکن به نظر می رسد.

اکنون دانشمندان انگلیسی و یونانی با 
آثار و قرائنی که به دست آورده اند به این 
نتیجه قطعی رسیده اند که کانال مزبور 
دانشمندان  این  است.  حفر شده  واقعاً 
زمین شناسی  اطالعات  از  استفاده  با 
)ژئولوژیک( که از چندین متر زیر سطح 
زمین به دست آورده اند متوجه آثاری از 
این آبراهه شده اند و با توجه به این آثار و 
قرائن نقشه ای تهیه کرده و جزئیات مربوط 
به کانال را از نظر ابعاد و جهت ترسیم 
کرده اند. آثار به دست آمده شرحی را 
که هرودوت مورخ یونانی توصیف کرده و 
سالیان دراز مورد تردید مورخین بود تأیید 
می کند.این آبراهه که طی قرون متمادی 
زیر الی و رسوبات مدفون مانده است 
استراتژی نظامی خارق العاده و استثنائی، 
مدیریت نیروی کار و مهندسی ایرانیان 
را نشان می دهد و در عین حال قرینه ای 
بر شتاب و کوته بینی پادشاهی است که 
برای نیل هر چه زودتر به فتح و پیروزی 
لحظه ای به آینده نیندیشیده و قدمی 
برای حفظ کانال به صورت آبراه دائمی 
بر نداشته است. از تجزیه رسوبات کانال 
چنین بر می آید که دوام زیادی نداشته 
بحث  مورد  دانشمندان  نظر  است.به 
که همه وابسته به دانشگاههای معتبر 

یادیاز»ژالۀکاظمی«دوبلوروهنرمندیبرگزیده
جای به کاظمی له =ژا
بت لیزا ا  لورن،  سوفیا
لین، مک شرلی تیلور،
جولیاندروز،فیداناوی،
اینگریدبرگمنومیانارو

و...حرفمیزد
سبز  چیز  همه  بود،  آبی  »آسمان 
و خرم و قشنگ، مثل این بود که یه 
امپرسبورگ  کوه  منه،  مال  قسمتش 
من رو می برد باال و باال، مثل این که 

می خواست من رو به ماه برسونه.«
و  اشک ها  در  اندروز(  )جولی  ماریا 
برای توجیه  /آوای موسیقی  لبخندها 
این که چرا بدون اجازه از دیر بیرون 
آواز  سرسبز  تپه های  روی  و  رفته 
خوانده، این جمله ها را به مادر مقدس 
می گوید. حاال دیگر مشکل می توان این 
جمله ها را با صدایی غیر از ژاله کاظمی 
تصور کرد. در میان تمام تصویرهایی که 
از بازیگران سینما با صدای ژاله کاظمی 
اندروز  جولی  چهرۀ  داریم،  ذهن  در 
کودکانه  معصومیت  و  سادگی  آن  با 
بیش تر جلوه می کند. همان طور که 
ماریا در ابتدای فیلم از میان کوه های 
بلند و تپه های زیبای اطراف سالزبورگ 
ظاهر می شود و ما را به دنیای رؤیاگون 
کاظمی  صدای  می کند،  دعوت  خود 
هم در یک بهار می آید، مدت ها برای 
ما می خواند و رؤیا می آفریند و بعد در 
بهاری دیگر، بسیار غافلگیرکننده مثل 
ماریا بدون آن که از بچه های کاپیتان 
فون تراپ )که به آن ها شادی بخشیده 
بود( خداحافظی کند، می رود تا اسطورۀ 
صدایش و زیبایی هایی که خلق کرد 

کامل شود.
زهرا کاظمی آزاد )ژاله کاظمی( در 
سیزده فروردین 13۲۲ در تهران متولد 
شد، اما سال های نوجوانی اش در آبادان 
گذشت و اولین فعالیت های هنری خود 
را از رادیو آبادان آغاز کرد. سال 133۷ 
برادرش  واسطۀ  به  و  آمد  تهران  به 
هوشنگ کاظمی به عرصۀ دوبله وارد 

شد و از همان ابتدا جزو بهترین ها شد. 
او بعدها به تلویزیون رفت و با اجرای 
برنامۀ شما و تلویزیون خود را به عنوان 
یک مجری محبوب در میان بینندگان 
آن موقع تلویزیون معرفی کرد. از آن 
به بعد برنامه های موفق ادبیات امروز، 
و  جهان  ادبیات  کالسیک،  ادبیات 
مجله های تصویری زمان و مجله هنر را 
در تلویزیون ملی اجرا کرد. ژاله کاظمی 
همزمان با دوبله و اجراهای تلویزیونی، 
دورۀ لیسانس را در رشتۀ تعلیم وتربیت 
از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گرفت. 
نقاشی هنر دیگر او بود و نمایشگاه های 
فردی یا گروهی اش در داخل و خارج از 
کشور همواره مورد توجه هنردوستان و 

منتقدان قرار گرفت.
قبل از انقالب در دوران طالیی دوبلۀ 
ایران گویندۀ بسیاری از نقش های اول 
او  بود.  سینمایی  فیلم های  مکمل  و 
گزیده کار  گویندگی  مقام  در  همواره 
بود، اما بعد از انقالب به دالیل مختلفی 
کم کار شد و در سال های آخر زندگی 
انزوای شاید خودخواسته ای اختیار کرد 
ناگهانی، موقعی که  و بعد هم خیلی 
همۀ دوستداران دوبله فکر می کردند 
دوباره صدای او را روی چهرۀ بازیگرانی 

کانالخشایارشایکواقعیتاست

انگلیس و یونان می باشند قصد ایرانیان 
از ساختن چنین آبراهه ای ایجاد یک اثر 
پردوام که قرنها برجای بماند نبوده است 
و همین که کشتیهای آنان از کانال مزبور 
گذشتند دیگر نیازی به حفظ آن نداشتند.
این کانال که سطح آن به پهنای 3۰ 
متر بوده فقط برای عبور دو کشتی در 
کنار هم کفایت می کرده است؛ به نظر 
»بن ایسر لین« باستان شناس وابسته 
به دانشگاه لیدز انگلستان که در سال 
1۹۹۰ کاوش برای پیدا کردن اثری از 
کانال مزبور را آغاز کرد حفر آن در زمان 
خود اقدامی خارق العاده بوده است زیرا 
در آن زمان طبعاً تسمه های حامل وجود 
نداشته و کارگران مجبور بودند خاک و 
سنگ حفاری را در سبد بریزند و دست 

به دست به باالی آبراهه برسانند.
آبراهه،  این  نقشه  ترسیم  برای 
مشکالت  بر  بودند  ناگزیر  دانشمندان 
فراوانی فایق آیند. برای انجام این مهم 
مورد  در  قبالً  که  زلزله سنجی  متد  از 
اکتشافات نفتی و دیگر مواد معدنی به کار 
می رفت استفاده کردند مخصوصاً قطعه 
فلز و یا چیزی شبیه یک کلنگ در زمین 
کشف کردند و با فرستادن امواج ضربه ای 
)Shock Waves( به زمین و احتساب 
زمانی که امواج فرستاده شده برمی گشت 
از  تقریبی  تصویر  یک  شدند  موفق 
مدفون شده  زیر خاک  که  کانال  این 
است بدست آورند.نتیجه این تحقیقات 
 Alflied علمی  ژئوفیریک  نشریه  در 
است. شده  منتشر   Geophysics

که دوست دارند خواهند شنید، بر اثر 
بیماری سرطان که گویا نزدیک ترین 
افراد به او هم از آن بی خبر بودند، در 
دوازده فروردین سال 13۸3 مرگ به 
را روی  تنها صدایش  و  آمد  سراغش 
یادگار  به  سینمایی  چهرۀ  بی شمار 

گذاشت.
در بیشتر نقش هایی که ژاله کاظمی 
به جای آن ها حرف زده، یک جور ابهام 
انگار  دارد؛  وجود  خاص  پیچیدگی  و 
که همین معمای درونی نقش ها دلیل 
انتخاب ژاله کاظمی باشد. مثل همان 
تصویری که اولین بار از ژاله کاظمی 

دیدیم. 
منظورم همان عکس آشنای موزه 
سینما است که چهرۀ جوان و شادابش 
نشان می دهد،  از سایه  هاله ای  در  را 
طوری که نیمی از صورتش روشن و 
نصف دیگر تاریک است، مثل صدایش 
یه جای فی داناوی در محله چینی ها. او 
به جای بهترین هنرپیشه های زمانش: 
الیزابت  داناوی،  فی  لین،  مک  شرلی 
برگمن،  اینگرید  لی،  ویویلن  و  تیلور 
جوان  مک گرا،  الی  کیدمن،  نیکول 
وودواردز و شمار دیگری از مشهورترین 

هنرپیشه های جهان صحبت کرد. 
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و  دروغ سازی  کارخانه  ماشین 
تحمیق توده ها در جمهوری اسالمی 
در  هنوز  سال   3۰ گذشت  از  پس 
روغن  از  ولی  شواهد  است،  چرخش 
سوزی و فرسودگی آن گواهی می دهد!

و  رنگ  هر  در  توتالیتر  رژیم های 
فاشیسم  و  سوسیالیسم  از  لباسی، 
شیعه  پوشان  عمامه  و  عبا  تا  گرفته 
و کت و شلوارپوشان سنی حماس و 
درستی  و  مفاهیم صداقت  با  سوری 

بیگانه و با دروغ و تزویر هم بسترند.
امسال  ژانویه  ماه  دوم  نیمه  در 
تحت  مقاله ای  »اعتماد«  روزنامه  در 
عنوان»خانه سرهنگ زیبایی« منتشر 
شد که نشانه های بارزی از روغن سوزی 

ماشین تبلیغات حکومت می داد.
سرهنگ علی زیبایی را نسل من، 
بچه های ۲۸ مرداد می شناسند، نامش 
و  اطالعات  سازمان  با  بود  مترادف 
امنیت کشور، صاحب لقبی هم بود: 

شکنجه گر ساواک.
کارمندان ساواک کاالی واراداتی از 
کره مریخ نبودند، از سوئد هم نیامده 
بودند، همه از باغبان گرفته تا رأس 
و  پاکروان  و  بختیار  تیمساران  آن 
نصیری و مقدم، زاده سرزمین پهناور 
نانجیب،  و  نجیب زاده  بودند:  ایران 
خدمتگزار و خائن، شکنجه گر و مداد 
الی انگشت گذار، انسان هایی با افق باز 

و انسان هایی با تفکر بتونی.
را  مشکل گشایی  آجیل  چنین 
کشور،  سطوح  تمام  در  می توانستی 
دبیرستان ها،  ابتدایی،  مدارس  در 
دانشکده ها، در ادارات دولتی و بخش 
خصوصی به راحتی پیدا کنی. مدیران 
بودند،  خدمت  شیفته  که  دلسوزی 
و  داشتند  وطن  عشق  که  نظامیانی 
می کردند،  خدمت  بیابان  و  کوه  در 
کالش،  و  بودند  دزد  که  نظامیانی 
افسرانی که پایتخت شان مسکو بود، 
شیفته استالین و بریا بودند، دو جالدی 
که شکنجه گران ساواک در برابرشان 
رنگ می باختند!، معلمینی که جالد 
بودند و از تنبیه بچه های بیگناه لذت 
می بردند، مگر نه »جور استاد به ز مهر 

پدر« بود و هست؟
 ساواکی ها کارگران وارداتی نبودند، 
ساخت وطن بودند، بر پیشانی هر یک 
بچشم  ایران«  مهر»ساخت  آنان،  از 
می خورد. سرهنگ علی زیبایی یکی از 
آنها بود: ساواکی بود و نامش با شکنجه 

تداعی می شد.
سرهنگ  سراغ  به  اینکه  از  قبل 
زیبایی برویم، بد نیست به این مفهوم 

»ساواکی« نگاه کوتاهی بیاندازیم. 
ساواکی در فرهنگ سیاسی دوران 
شاه فحش بود، توهین بود و بار منفی 

داشت.
می گفتند و اغلب در گوشی که»یارو 
ساواکی است«، فرقی نمی کرد که این 
»یارو« کارمند پاک و خدمتگزار صدیق 
ساواک بود یا نه ددمنش و شکنجه گر، 

در هر دو حال »یارو ساواکی« بود. 
مرحوم اسداهلل مبشری وزیر دولت 
هست.  حضورتان  معروف  بازرگان 
اولین وزیر وزارت دادگستری جمهوری 

اسالمی.
و  لوح  ساده  مرد  وزیر  حضرت 
کربال  صحرای  شیفته  بود،  پرحرفی 
بود،  کربالیش  صحرای  ساواک  بود، 
چند هفته ای از وزارتش نگذشته بود 
تلویزیون  با  که شبی در مصاحبه ای 
ایران، برای چندمین بار بی مقدمه به 
سراغ ساواک رفت و گفت »آقا، این 
ساواکی ها هر شب با یک سر بریده به 
خانه می رفتند و سر را وسط سفره شام 
می گذاشتند و اگر شبی بدون سر بخانه 
می آمدند و سفره خالی از سر خونین 
بود، بچه گریه را سر می داد که: »بابا 
من سر بریده می خوام، سر بریده کو؟«. 

)نقل. به معنی(

این مزخرفات را اگر مش حسن بقال 
سرکوچه  اندیشه در تهران می گفت، 
کافی بود لبخندی بزنی و از کنارش 
رد شوی، اما وزیر دادگستری کشور؟!

متأسفانه  از تعداد کارمندان ساواک 
جمهوری  نیست،  دست  در  آماری 
تعداد  از  آماری  به  امروز  تا  اسالمی 
نفرات ساواک منتشرنکرده است )1(، 
پس ناچاریم تخمین بزنیم و با رقمی 
تا  گرفته  باغبان  از  حدود1۰.۰۰۰ 
تیمسار نصیری توافق کنیم، هریک از 
این ده هزار نفر هر شب با سر بریده ای 
بخانه می رفتند و آن را وسط سفره شام 
قرمه  خورش  و  سبزی  بشقاب  کنار 

سبزی می گذاشتند! 
 ۵۲ هفته در سال و هر هفته ۵ روز 
کار و تالش برابر است با ۲۶۰ روز کار 
در سال، تعطیالت را سرانگشتی کم 
کنیم، عددی حدود ۲3۰ روز بدست 
ساواکی   1۰.۰۰۰ در  ضرب  می آید، 
می شود ۲.3۰۰.۰۰۰ سربریده توده ای 
رژیم  مخالف  و  چریک  و  مجاهد  و 

شاهنشاهی در هر سال!!
دقت می فرمائید! ساواک در سال ۲ 
میلیون و سیصد هزار نفر از هموطنان 
ما را به طرز وحشیانه ای سر می برید. 
از سال 133۵، سال تاسیس ساواک 
تا بهمن ماه 13۵۷ یعنی ۲۲ سال را 
ضرب در ۲ میلیون و سیصدهزار سر 
بریده بکنید، عددی بدست می آورید 
ـ پنجاه میلیون  برابر با ۵۰.۶۰۰.۰۰۰ـ 
این  بریده،  سر  هزارــ  ششصد  و 
که  است  آماری  حقیقت  در  رقم 
وزیردادگستری دولت آقای بازرگان از 

ساواک ارائه داده است!
یاد صحرای کربال نمی افتید؟ 

***
ساواک  طویل  و  عریض  دستگاه 
همراه با آرشیو اسناد و پرونده ها دست 
نخورده به دامان آقایان معممین افتاد، 
انقالبیون،  بر طبق خواست  بود  قرار 
ساواک منحل گردد، اما ساواک منحل 

نشد و ساواما شد.
انقالبی  حکومت  می رفت،  انتظار 
و  اختناق  به  همیشه  برای  یکبار 
خاتمه  و....  وتجاوز  وظلم  شکنجه 
دهد، نام شکنجه گران را افشا کند و 
پرونده های جنایت را در معرض نمایش 
و قضاوت عام قرار دهد، تا اگر قصوری 
شده، جنایتی شده، شکنجه ای شده، 
دگر بار تکرار نشود و درسی گردد برای 
کارمندان جدید و انقالبی ساواما که: 
ای دل عبرت بین از دیده نظرکن هان!
این  اسالمی در  برخورد جمهوری 
3۰ سال با آرشیو ساواک، حکایت از 
سوءاستفاده سیاسی دارد. پرونده های 
قطور زد و بند و لیست حقوق بگیران 
معممین را یکسره نابود کردند و آنچه 
سال حکومت  طول 3۰  در  بحال  تا 

آقایان از آرشیو ساواک منتشر شده، 
شوخی با تاریخ است و با انگیزه و هدف 

سوء استفاده سیاسی.
برویم به سراغ سرهنگ علی زیبایی 

و ماشین تحمیق جمهوری اسالمی.
کتاب»کمونیزم  است  معروف 
زیبایی  سرهنگ  قلم  به  درایران« 
نظامی  فرمانداری  در  زیبایی  است، 
و  می کرد  همکاری  بختیار  تیمور  با 
اول  دبیر  سالی  133۹چند  سال  از 
بدون شک  و  وین  در  ایران  سفارت 
تنها  بود.  امنیت  سازمان  پوشش  در 
خاطره ای که من از دوران دانشجویی 
در اتریش از او دارم ماجرای سفر شاه 
ــ یکی از ده ها سفرشاه به اتریش ــ 
است، سفارت ایران طی دعوت نامه ای 
با  دیدار  برای  را  ایرانی  دانشجویان 
ساختمان  ــ  سفارت  ویالی  به  شاه 
دوم سفارت و محل سکونت سفیرــ 
دانشجو  زیادی  تعداد  کرد،  دعوت 
به  شاه  بودند،  جمع  سفارت  باغ  در 
در  حاضر  دانشجویان  و  آمد  تراس 
باغ زیر تراس جمع شدند، شاه شروع 
بزرگ  سفارت  باغ  کرد،  صحبت  به 
بود، اینجا و آنجا دانشجویانی دور از 
تراس ایستاده بودند و پیدا بود میانه 
خداپسندی با شاه ندارند! یکی از آنها 
دانشجوی  دوست من »محمد. پ«، 
با ذوق دانشکده موسیقی بود، دور از 
تراس ایستاده بود و سیگار می کشید، 
می رود  او  سوی  به  زیبایی  سرهنگ 
بصورتش  کشیده ای  صدا  و  بی سر  و 
می زند و سیگار را از دهنش می گیرد 
حادثه  این  از  می کند.  له  پا  زیر  و 
کسی تا پایان مراسم بوئی نبرد، بعدها 
محمد داستان اش را با سرهنگ زیبایی 

تعریف کرد! 
معروف  توده ای  لنکرانی،  مصطفی 
لنکرانی  معروف  برادران  از  یکی  و 
من  بود،  وین  مقیم  مدیدی  سالهای 
هر از چندگاهی، آخرهفته به دیدن 
او می رفتم، با وجود تضاد دیدگاه های 
باهم  دوستانه ای  رابطه  سیاسی، 
داشتیم، اغلب تا نیمه های شب سفره 
خاطراتش را برایم می گشود و درد دل 
می کرد، از جوانی و حزب توده و شاه 
و کیانوری و قتل های درون حزب و... 

می گفت و می گفت.
زیبایی  سرهنگ  صحبت  شبی 
است  »مدتی  گفت:  من  روبه  شد، 
پاسخی  و  کلنجارم  در  مسأله ای  با 
را  مسأله اش  بعد  و  ندارم«.  آن  برای 

مطرح کرد.
گفت: »من به سرهنگ زیبایی شک 
پیدا کرده ام، حدس می زنم جاسوس 
شوروی است و برای کا گ ب کار می کند«
پرسیدم: »دلیلی برای این حدس و 

گمان داری؟« 
و  است  من  احساس  »نه،  گفت 

آذربایجان  زاده  زیبایی  که  می دانی 
شوروی است«.

فراموش نکنیم سفارت شاهنشاهی 
لنکرانی  با  همیشه  وین  در  ایران 
اکثراً  تماس ها  این  بود،  تماس  در 
بدور از جو سیاسی آن زمان وین در 
صورت  افتاده  دور  خانه های  قهوه 
شناخت  گفتگو  طرف  دو  می گرفت، 
هم  به  نانی  و  داشتند،  هم  از  کافی 
لمس  خبر،  تبادل  نمی دادند،  قرض 
همدیگر و اینجا و آنجا خبری را رد و 
بدل کردن، آوانسی گرفتن و آوانسی 
دادن، یا هرچه می خواهید به آن نام 
بگذارید. بگذریم و برگردیم دوباره به 

خانه سرهنگ زیبایی.
من پس از پایان تحصیل در گراتس 
و چند سال کار در دفاتر معماری، سال 
13۵۵ به ایران بازگشتم و از نزدیک 
شاهد انقالب شکوهمند اسالمی بودم. 
اوایل خرداد ماه 13۵۸ ایران را ترک 

کردم.
فکر می کنم اواخر اسفند ماه و یا 
اوایل فروردین ماه ۵۸ بود که شنیدم 
خانه سرهنگ زیبایی در خیابان بهار، 

لو رفته است.
سوار ماشین شدم و به خانه سرهنگ 
زیبایی رفتم. خانه ای بود قدیمی و به 
ایرانی،  منازل  معماری  معنی  تمام 
حیاطی بود و ساختمان مسکونی، خانه 
خالی بود، حدود 3۰ و 4۰ نفرکنجکاو 
کشف  و  بازدید  مشغول  من،  چون 

جنایت بودند!
بود  زیرزمینی  رفتم.  زیرزمین  به 
ایرانی.  زیرزمین های خانه  مثل همه 
نه غل و زنجیری بود و نه تونلی به 
از تونل  زیرزمین همسایه، آن روزها 
و از خانه مجاور ابدا سخنی در میان 
نبود، خبری هم از گونی های خالی و 
یاپر از ناخن نبود، کوتاه، زیرزمین یک 

خانه مسکونی.
***

روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۸ دیماه 
۸۷ برابر با 1۸ ژانویه ۲۰۰۹ گزارشی 
زیبایی  سرهنگ  خانه  شکنجه گاه  از 
دارد، با هم این گزارش را می خوانیم: 
ماه های  زیبایی:  سرهنگ  »خانه 
آخر عمر رژیم شاه، تظاهرات مردمی 
بود... یکی  شکلی مستمر پیدا کرده 
از خواسته هایی که توسط روحانیون 
بود.  ساواک  انحالل  بود  مطرح شده 
اما مردم در به در دنبال شکنجه گرها 
می گشتند که آنها را مجازات کنند. 
کافی بود جوان های محل یک ساواکی 
را شناسایی کنند و نقشه یی برای انتقام 
گرفتن از او بریزند... یکی از مواردی 
آفرین  خبر  خیلی  روزها  آن  در  که 
شد منزل سرهنگ زیبایی در خیابان 
بهار تهران بود، این خانه توسط مردم 
کشف و تصرف شد.... شایعات زیادی 

میان مردم پخش شد... خیلی ها  در 
گونی  چند  محل  این  از  می گفتند 
آورده اند. جالب  بیرون  ناخن کشیده 
راحتی  به  شایعات  این  که  بود  این 
پذیرفته شده و بر نفرت مردم می افزود. 
را  ماجرا  این  داودآبادی)؟(  حمید 
چنین نقل می کند: آن طور که مردم 
می گفتند پیرزن و پیرمردی مسیحی 
که رو به روی حیاط آن خانه زندگی 
می بینند  اتفاق  بر حسب  می کردند. 
که یک ماشین به داخل حیاط خانه 
وارد شده و چند زن و مرد، دختری را 
که چشمانش را بسته بودند، به زور به 
داخل زیرزمین آنجا می برند. پیرمرد 
جمشید  تخت  خیابان  به  سراسیمه 
)طالقانی( می رود و خطاب به جوانانی 
که تظاهرات می کردند و مرگ برشاه 
می گفتند، می گوید: اگه خیلی مردین، 
دختر  که  بی شرفا  این  سراغ  بیایید 
مردم را دزدیدن... به محض اینکه چند 
نفری از دیوار رفتند باال، ساواکی ها از 
زیرزمینی که به ساختمان پشتی راه 
داشت، فرار کردند. تازه مردم فهمیدند 
که اینجا یکی از خانه های امن ساواک 
گاه  شکنجه  آن  زیرزمین  که  است 

نیروهای مبارز بود.« 
چگونگی  درباره  جایی  در  بعد ها 
کشف شکنجه گاه سرهنگ زیبایی این 

گونه خواندم:
چهارشنبه  روز  صبح   1۰ ساعت 
13۵۷/1۰/۵ در تقاطع خیابان سمیه 
کنونی و ملک الشعرا بهار، مقابل اداره 
به  کننده  تظاهر  جمعیت  اصناف، 
مشکوک  بنز  مرسدس  اتومبیل  یک 
بی سیم  مشاهده  از  پس  و  می شوند 
آن، هنگامی که می خواهند داخل آن 
اتومبیل  سرنشین  کنند،  بازرسی  را 
مسلسلی از زیر صندلی بیرون کشیده 
و به سوی مردم تیراندازی می کند و 
یک زن چادری و دو جوان را به خاک 
و خون می کشد و خود با سرعت فرار 
تخت جمشید  خیابان  در  و  می کند 
ارتشی در حال  سوار یک آمبوالنس 
حرکت شده و می گریزد. هنگام فرار 
بیرون  از جیبش  قباله یی  و  دفترچه 
بر  را  آن  بالفاصله  مردم  که  می افتد 
می دارند و می بینند روی آن نوشته: 
ــ  آدرس  ــ  زیبایی  علی  سرهنگ 
خیابان بهار باالتر از تخت جمشید ــ 

کوچه مهتاب ــ شماره 4
بالفاصله جمعیت برای دستگیری 
و  می برند  هجوم  خانه  سوی  به  او، 
خانه  اما  نمی یابند  را  او  متأسفانه 
مجللش را با تمام وسایل لوکس آن به 
آتش کامل می کشند. مردم قالی های او 
را با کارد تکه تکه می کنند و لوسترها 
و چینی آالت و ظروف قیمتی را به 
سه  برآن  عالوه  می کنند.  خرد  کلی 
قبضه اسلحه کمری و یک دستگاه بی 

سیم و مقدار زیادی لوازم مخابراتی و 
کتب و اعالمیه های جعلی توسط مردم 

مصادره می شود.
جانی  این  بنز  مرسدس  اتومبیل 
سمیه  خیابان  همان  در  سابقه دار 
اتومبیل  و  می شود  کشیده  آتش  به 

دیگرش در منزل خیابان بهار.
سرهنگ بازنشسته علی زیبایی از 
شکنجه گران معروف و قدیمی ساواک 
است که همراه »سیاحتگر« از زمان 
حزب توده مأمور بازجویی و شکنجه 

بوده است.
خانه  آتش سوزی  در  که  مردمی 
این مزدور شرکت داشتند می گفتند 
»اشیای این منزل از پول خون جوانان 
وطن تهیه شده و حرام است و به این 
دلیل کسی چیزی را با خود نمی برد«
زیبایی  علی  سرهنگ  شکنجه گاه 
در خیابان بهار باالتر از خیابان تخت 
در  ساختمان  دو  )طالقانی(  جمشید 
به  زیرزمین  از  که  بود  هم  مجاورت 
هم  با  تاریکی  و  تنگ  تونل  واسطه 
ساواکی ها  مردم  هجوم  با  ارتباط... 
فرارکردند ولی آثار شکنجه ها برجای 
بهار  اولی که در خیابان  ماند... خانه 
نداشت  مسأله ای  چنان  داشت  قرار 
منزل سرهنگ  و  کار  ظاهرا محل  و 
زیبایی بود. اما وقتی وارد خانه اصلی 
که در کوچه پشتی بود شدیم، وحشت 
و  اسباب  گرفت،  را  وجودم  سراسر 
چشم  به  وفور  به  شکنجه  وسایل 
شده  کشیده  ناخن های  می خورد. 
موهای  بودند.  پخش  وکنار  درگوشه 
کنده شده، خون فردی بر در و دیوار، 
همه و همه حکایت از وحشیانه بودن 
اعمال ساواکی ها داشت. یک قطعه از 
پای انسانی را میان خاک و خل پیدا 
کردم که هنوز گوشتش تازه بود. وارد 
زیرزمین که شدیم، راهرو خیلی تاریک 
و تنگ بود. اما مردم با روشن کردن 
داخل  می رفتند.  پیش  مقوا  و  کاغذ 
سمت  در  کوچکی  اتاق های  راهرو، 
چپ بود که هرکدام برای خود لوازمی 

خاص داشتند.
داخل یکی از اتاق ها وانی بود که 
می گفتند در آن اسید می ریختند و 
زندانی ها را داخل آن خوابانده و نابود 
می کردند. داخل اتاق دیگر، تختخواب 
لوله  بود که مثل شوفاژ  دو طبقه ای 
داغ  که  هنگامی  و  بود  شده  کشی 
آن  روی  لخت  را  زندانی  می شده، 
می خواباندند، همان گونه که در باره 
مهدی رضایی از کشته های مجاهدین 
بود:  بود که در دادگاه گفته  معروف 
»مرا روی اجاق خواباندند و پشتم را 

سوزاندند«.
سوراخی روی دیوار یکی از اتاق ها 
بود که خیلی حساس شدم. جلو که 
رفتم از پشت آن متوجه شدم انگشت 
گیوتین  می کردید،  آن  داخل  که  را 
کوچکی آن را قطع می کرده.... همه 
اصلی  زیرزمین که محل  و دیوار  در 
شکنجه گاه بود، تاریک و سیاه شده 
آنجا  وحشتناکی  به  همین  و  بودند 
شدت می داد... وقتی فکرکردم که تا 
چند روز قبل در همین جا، ساواکی ها 
چه بالیی سرمردم می آورند، تنم لرزید. 
خدا می داند ساواک شاه چند تا از این 
خانه در سطح کشور داشت... روزنامه 
زیبایی  سرهنگ  خانه  درباره  کیهان 
نوشت: شکنجه گاه مخفی ساواک در 
تهران کشف شد... شاهدان عینی به 
خبرنگار کیهان گفتند: »در تونل انواع 
وسایل شکنجه دیده می شد، بعضی از 
این وسایل شکنجه هنوز خون آلود بود 
و معلوم بود که به تازگی مورد استفاده 
قرار گرفته است. در گوشه دیگر این 
تونل، مقدار زیادی لباس های زیرزنانه 
روی  بود  از خون  مملو  مردانه که  و 
از  تکه  و چند  بود  انباشته شده  هم 
بدن  مختلف  قسمت  استخوان های 
پوستر های  تصویر  می شد...  دیده 
دخترانی  و  زنان  الک زده  ناخن های 
که شکنجه شده بودند، به دیوار اتاق ها 
نصب شده بود و تصویرهای دیگری 
که چند نفر را در حال شکنجه شدن 
نشان می داد. این تصاویر ظاهرا برای 
است.  به کار می رفته  روانی  شکنجه 
هجوم بی سابقه مردم برای تماشای 
مأموران  شد  باعث  شکنجه گاه  این 
فرمانداری نظامی بعد از تیراندازی و 
را  متفرق کردن مردم، ماشین آالت 
ازآن محل خارج و به نقطه نامعلومی 
که  زیبایی  سرهنگ  کنند.  منتفل 
این خانه است، هنگام آتش  صاحب 

زدن خانه فرارکرد«
***

معروف  رمان  تیتر  به  گریزی   *
ابراهیم  مسیو  امانوئل شمیت:  اریک 

و گل قرآن! 

مسیوکلنلعلیزیباییوشکنجهگاه
مخفیساواک!*

اشاره:
تقیه:دراصطالحمتکلمین،پوشاندن
واظهارنکردنعقیدهدینیوحتیترک
فرائضآن،درآنهنگامکهازآشکار
کردنآنخطریمتوجهشخصشود.
دربینمسلمانان،شیعهتقیهراجایز
میشمارند. فرض موارد بعضی در و
طرفدارانتقیهمعتقدندکهعملتقیه
آنکه بهسبب پیغمبر، شخص برای
مؤسسدینومبیناحکاماست،جایز
نیست،ولیپیشوایاناگردرانجامیکی
ازتکالیفمواجهباخطرشدند،برای
رعایتمصلحتفردیاجماعت،تقیه
برایآنهاجایزخواهدبود.ِفَرَقشیعه
مختلف شروط تقیه جواز موارد در
دارند،وبعضیازفرقخوارجنیز،مثل
نجداتوایاضیه،آنراتجویزکردهاند.

دایرةالمعارففارسی،غالمحسین
مصاحب،جلداول

ایرجهاشمیزاده

تصویریازخانهسرهنگزیبائیکهدرمقالهبهآناشارهشدهاست
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وحیدی احمد =سردار
لین و ا  ر د  ر کشو یر ز و
مدیران سراسری نشست
خانوادهی و زنان امور کل
گفته استانداریهایکشور
کهاگرانقالببخواهدضربه
ببیندازناحیهزناناستو
بازهم بشود موفقهم اگر
بود. بانوانخواهد ناحیه از
ه سپا  ر ا د سر ین ا =
اسالمی انقالب پاسداران
در غرب تالش به اشاره با
زنان فعالیتهای زمینهی
زی نیا هیچ «  که گفت
ناقص، فکر از که نداریم
بهره غرب مادی و ضعیف
که دهیم نشان و بگیریم
دارد!« مهمی جایگاه زن
حکومت پاسدار =وزیر
عنوان به زنان از حالی در
ضربهزنندگاناصلیبهنظام
جمهوریاسالمیوانقالبش
ناممیبردکهاولینمعترضان
بهنظامنیززنانبودندکهدر
اعتراضبهزمزمههایحجاب
اجباریازسویخمینیرهبر
بنیانگذار و اسالمی انقالب
ایننظامدر17اسفند13۵7
کههنوزیکماهازپیروزی
انقالبنگذشتهبود،دستبه
تظاهراتچندینهزارنفری
زدندورهبرجمهوریاسالمی
رابهعقبنشینیواداشتند.

سردار احمد وحیدی وزیر کشور در 
نشست سراسری مدیران کل امور زنان 
و خانواده گفت که اگر انقالب بخواهد 

ضربه ببیند از ناحیه زنان است!
سردار احمد وحیدی وزیر کشور در 
اولین نشست سراسری مدیران کل امور 
زنان و خانواده ی استانداری های کشور 
گفته که اگر انقالب بخواهد ضربه ببیند 
از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود 

باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.
از  حالی  در  حکومت  پاسدار  وزیر 
زنان به عنوان ضربه زنندگان اصلی به 
نظام جمهوری اسالمی و انقالبش نام 
می برد که اولین معترضان به نظام نیز 
زنان بودند که در اعتراض به زمزمه های 
حجاب اجباری از سوی خمینی رهبر 
نظام  این  بنیانگذار  و  اسالمی  انقالب 
یک  هنوز  که   13۵۷ اسفند   1۷ در 
بود،  نگذشته  انقالب  پیروزی  از  ماه 
دست به تظاهرات چندین هزار نفری 
به  را  اسالمی  و رهبر جمهوری  زدند 
عقب نشینی واداشتند. در طول چهار 
در  زنان  حقوق  از  همواره  اما  دهه  
ایران کاسته شد تا اکنون که در دولت 
»قاضی مرگ« تالش می شود روزنه های 
اندک باقیمانده نیز مسدود شود. اگرچه 
را  خود  راه  زنان  ایستادگی  با  جامعه 
اما سیستم قضائی و سیاسی  می رود 
بطور سازمانیافته و قانونی حقوق زنان 

را زیر پا می گذارد.
در  چه  اسالمی  جمهوری  قوانین 
حقوق مدنی و چه در حقوق کیفری 
ضد زن و در راستای تأمین امنیت برای 
خشونت ورزان علیه زنان هستند. پس از 
اینهمه سال هنوز الیحه منع خشونت 
علیه زنان به تصویب نرسیده است. از 
و  خبرپراکنی  بنگاه های  دیگر،  سوی 
تبلیغاتی نظام به ویژه بنیادهای زیر نظر 
علی خامنه ای تبلیغات گسترده ای برای 
خانه نشین کردن زنان و همچنین تمرکز 
آنان بر افزایش جمعیت کشور می کنند.

این دستورات خامنه ای از سوی انسیه 
خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم 
رئیسی دنبال می شود که خودش در 
کودکی ازدواج کرده و یکی از حامیان 
در  ازدواج  و  کودک همسری  جدی 
سنین زیر 1۸ سال و همچنین اولویت 

خانه داری برای زنان است.
منصب  به  رسیدن  از  پیش  چه  او 
کنونی اش و چه پس از آن، بارها بر معیار 
قرار دادن سن عقلی برای دختربچه ها 
تأکید کرده و با سوء استفاده از شیوع 
کرونا، دورکاری زنان را در دستور کار 
آنها عمدتا در خانه  تا  قرار داده  رژیم 

بمانند.
نیروی  ایران  زنان  این،  وجود  با 

همواره  و   هستند  جامعه  محرکه ی 
تالش کرده اند تا موانع متعدد پیش روی 
خود را از حجاب اجباری و ممنوعیت 
تحصیل و اشتغال در رشته های مختلف 
تا دوچرخه سواری را پشت سر بگذارند.

سردار وحیدی تأکید کرده که باید 
در حوزه زنان »فرصت ها و تهدیدها« را 
شناخت چرا که »کارکرد دشمن بر فکر، 
اندیشه، روان، اخالق و عملکرد بانوان 

خیلی مهم است.«
انقالب  پاسداران  سپاه  سردار  این 
در  غرب  تالش  به  اشاره  با  اسالمی 
زمینه ی فعالیت های زنان گفت که »هیچ 
نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و 
مادی غرب بهره بگیریم و نشان دهیم 

که زن جایگاه مهمی دارد!«
مرگ«  »قاضی  دولت  کشور  وزیر 
گفت که غربی ها در دریایی از غفلت 
»ما  ولی  هستند  غرق شدن  حال  در 
قوی  بسیار  منشور  و  مانیفست  یک 
باید  شما  و  داریم  بانوان  در خصوص 
منشور  این  تحقق  پیگیر  استان ها  در 
جمهوری اسالمی باشید و ظرفیت های 
در  شما  پشتیبان  کاماًل  کشور  وزارت 

تحقق این مسیر است.«
وحیدی گفته که افکار فمینیستی 
بجز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار 
دیگری ندارد و »بدانیم که خودمان در 

این رابطه همه چیز داریم!«
و  زنان  حوزه  مدیران  به  او خطاب 
خانواده گفت »به دلیل اینکه در جایگاه 
مهمتر  کاری  هیچ  حاکمیتی هستیم 
از پرداختن به موضوع زنان و خانواده 
در جامعه اسالمی نیست. در جایگاهی 
که هستید مجموعه استانداری باید در 
خدمت شما باشد و شما باید جهت کار 

را نشان دهید.«
وحیدی کار فرهنگی را الزم اما ناکافی 
خواند و گفت که «ترکیبی از کار سخت 
و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل باید 

کنار هم باشند!«
وزیر کشور دولت سیزدهم دستور به 
تشکیل یک شبکه سازی خوب و مطمئن 
از بانوان و فعال کردن آنان به عنوان یک 
سیستم را داد و گفت که »مسئولیت 
بزرگی بر عهده شما است، شما یک نقش 
نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در 

استان ها را بر عهده دارید.

وزیرکشور:اگرانقالببخواهدضربهببیند،از
ناحیهزناناست!

ئیسی ر  هیم ا بر ا =
شبانهروز عدهای میگوید
که میکنند تالش دارند
ببرند! باال را دالر قیمت
افزایش =کارشناسان
قیمتارزرامعلولبدبینیها
ت ا کر ا مذ  شکست  و
میکنند. ارزیابی برجام
گفته مرگ« =»قاضی
نگاه این مردم »عموم که
نظام وضعیت که دارند را
تراز در وضعیتی ما اداری
نیست اسالمی جمهوری
ر د یتی رضا نا نوعی  و
دارد.« وجود سطوح همه

روزهای  طی  رئیسی  سیدابراهیم 
از  کرده  مطرح  جدید  ادعاهایی  اخیر 
جمله اینکه »عده ای« در تالش هستند 
تا »قیمت ارز را افزایش دهند« چون 
جمهوری اسالمی در حال مذاکره است!

 1۶ سه شنبه  روز  رئیسی  ابراهیم 
آذر به مناسبت روز دانشجو در تقویم 
جمهوری اسالمی که یادگار مخالفان 
چپ و مذهبی و ملی-مذهبی دوران شاه 
فقید است، به دانشگاه صنعتی »شریف« 
)دانشگاه صنعتی آریامهر تهران که پس 
از انقالب اسالمی به نام مجید شریف 
واقفی یکی از دانشجویان این دانشگاه 
که در اختالفات درون گروهی سازمان 
مجاهدین خلق کشته شد، تغییر یافت!( 
رفت و دیداری فرمایشی با دانشجویان 
داشت. او در سخنانی گفته که دولت 
در 1۰۰ روز گذشته تالش کرده فاصله 
بین خود و مردم را کاهش دهد و الزم 
است فاصله بین دولت و دانشگاه هم 

برداشته شود!
»قاضی  به  معروف  رئیسی  ابراهیم 

شروع  را  دولت  که  ما  چرا!  نمی کنه. 
کردیم نگران بودیم االن نگران نیستیم. 
االن منابع ارزی ما از شما پوشیده نیست، 
نگران کننده نیست برای ما. فروش نفت 
ما علی رغم همه تهدید و تحریم ها که 
می گفتند نمی شه انجام بشه. ما ثابت 
کردیم که عدد و میزانی که داریم نفت 
و میعانات صادر می کنیم از قبل بیشتر 
هست و نتونسته تحریم ها و تهدیدها ما 
رو متوقف کنه. و هرگز اقتصاد مردم، 
نان مردم، سفر مردم رو به مذاکرات بند 

نخواهیم کرد.«
بعد  ساعت  چند  رئیسی  ابراهیم 
ستاد  جلسه  در  سه شنبه  شامگاه  در 
با اشاره به  اقتصادی دولت  هماهنگی 
مشخص شدن دخالت ها و دسیسه های 
سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز 
گفته که »دستگاه های مسئول همزمان 
با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی 
دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده 
بازار ارز، با جدیت به مسئولیت های خود 

در این زمینه عمل کنند.«
بر اساس گزارش رسانه های داخلی 
در این جلسه همچنین تصمیم بر این 
شده که برای مدیریت در بازار ارز، با 
اخذ مجوزهای الزم از سوی نهادهای 
مسئول و بر اساس واقعیت ها، ثبات و 

شرایط عادی به بازار ارز برگردد.
روز  در  همزمان  رئیسی  ابراهیم 
سه شنبه در جلسه شورای عالی اداری 
نگاه  این  مردم  »عموم  که  گفته  نیز 
ما  اداری  نظام  وضعیت  که  دارند  را 
اسالمی  جمهوری  تراز  در  وضعیتی 
نیست و نوعی نارضایتی در همه سطوح 

وجود دارد.«
از  »بسیاری  که  شده  مدعی  او 
مشکالت در کشور در گرو اصالح نظام 
اداری است لذا ما باید نظام ناهماهنگ 
پرداخت را به نظام هماهنگ پرداخت 
تبدیل کنیم، نمی توانیم شاهد بی عدالتی 
باشیم.  کشور  مختلف  بخش های  در 
رسالت دولت سیزدهم اصالح ساختار 
اداری کشور است و همه فرهیختگان 
باید در این بخش به دولت کمک کنند و 
این موضوع نباید به آرزویی برای فرزندان 

ما تبدیل شود.«
اینهمه در حالیست که نرخ ارز در 
بیشتری  سرعت  با  گذشته  هفته های 
افزایش یافته و در روز دوشنبه 1۵ آذر 
به 3۰  افزایش  تومان  با ۶۰۰   14۰۰
هزار ۷۰۰ تومان رسید. نیمه پاییز سال 
گذشته یکبار دیگر قیمت دالر در بازار 
آزاد ایران به حدود 3۲ هزار تومان نیز 
رسیده بود و سپس با تزریق گسترده 
مرکزی،  بانک  توسط  بازار  به  دالر 
از  پیش  و  امسال  بهار  اواخر  رقم  این 
برگزاری سیزدهمین انتخابات نمایشی 
ریاست جمهوری اسالمی به زیر ۲۲ هزار 
تومان کاهش یافت و سپس دوباره روند 

صعودی گرفت.
را  ارز  قیمت  افزایش  کارشناسان 
مذاکرات  و شکست  بدبینی   ها  معلول 
برجام ارزیابی می کنند. همزمان با آغاز 
دور تازه مذاکرات، بازارها با روند صعودی 
تحلیلگران  بود.  شده  روبرو  قیمت ها 
ارز  بازار  از جمله  بازارها  بودند  معتقد 
مذاکرات  نتیجه  به  بورس  و  طال  و 

خوش بین نیستند.
پی  در  ارزی  درآمدهای  کاهش 
تحریم ها مهمترین عامل افزایش قیمت 
می رود.  شمار  به  ایران  بازار  در  ارز 
کافی،  اسکناس  نبود  و  کاهش عرضه 
سبب شده روند عرضه از میزان تقاضا 
عقب افتاده و قیمت ها افزایش پیدا کند. 
وین  مذاکرات  بودن  بی نتیجه  اکنون 
پیام ادامه دار بودن شرایط تحریم و عدم 
گشایش در حوزه تجارت خارجی ایران 
را به دنبال داشته و بازارها از جمله بازار 

ارز واکنش نشان داده اند.

مرگ« در سخنانی عجیب تالش کرده 
هم ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد و هم 
به  را  وین  در  اخیر  مذاکرات  شکست 
»عده ای« ربط دهد که مشخص نکرده 

که چه کسانی هستند!
او درباره این »عده ای« نامعلوم گفته 
که »شبانه روز در تالشند که نرخ ارز را 
باال ببرند. شبانه روز در تالشند در فضای 
که  تالشند  در  غیرمجازی  و  مجازی 
هرجور بتونند ثابت کنند که مذاکرات 
بند به این مسئله ارز و اقتصاد مردمه 
که بیینید. بعد می خواهند خواسته های 
دیگری را تحمیل کنند بر مردم و بر 
ملت. ما به هیچ  عنوان. دارند پیگیری 
می کنند دستگاههای اطالعاتی که دارم 
اطالع هست.  اساس  بر  می دهم  خبر 
دارند شبانه روز تالش می کنند. بخشی 
در خارج کشور بخشی در داخل کشور. 
به  هر شکل هست باید قیمت ارز رو باال 
ببرند تا اینکه واال ارزی که داره، ارائه 
می شود« ]بی سر و ته بودن جمالت 

عین گفته های رئیسی است[.
رئیس در ادامه افزوده »من می گفتم 
نگران  رو  ما  االن  ما  ارزی  منابع  که 

دستورهاوادعاهای»قاضیمرگ«؛
ازبازارارزتااعتراضاتسراسری

از مالیات اخذ =قانون
پنجسال با خانههایخالی
تأخیردرسال99ابالغشد
اماماههاستکهاجرایاین
قانونمعطلسامانهایاست
را رابط نقش است قرار که
بینوزارتراهوسازمانامور

مالیاتیایفاکند.
ویالهایی و =پنتهاوس
به بنا که تهران شهر در
گفتهواسطههایملکیاصال
در فقط و ندارد مشتری
فصولیازسالاجارهمیرود
باقیمتهای7تا1۵میلیون
دالرمعادل۲00تا400میلیارد
عرضه فروش برای تومان
شدهوایندرحالیاستکه
بررسیآگهیهایقیمتخانه
درمنطقهبورلیهیلزآمریکا
بهعنوانیکیازگرانترین
قیمتهایی دنیا، محلههای
بهمراتبپایینترازنرخهای
خانههایمذکوردرتهرانرا

نشانمیدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید 
از ۲ میلیون و 3۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی که تا کنون شناسایی شده ۹۰۰ 
هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی 
مالکان  از  مالیات  اخذ  قانون  است. 
در حالی مدت هاست  خانه های خالی 
از  بخشی  همچنان  که  مانده  معلق 
ثروتمندان با قیمت های نجومی که برای 
خانه های لوکس خود تعیین می کنند 
در نوسانات بازار مسکن به زیان اکثریت 

جامعه اثرگذار هستند.
بر اساس قانونی که از سال 13۹4 
باید  خالی  خانه های  شده  تصویب 
مشمول مالیات می شد. این قانون در 
نهایت با پنج سال تأخیر در سال ۹۹ 
ابالغ شد اما ماه هاست که اجرای این 
قانون معطل سامانه ای است که قرار است 
نقش رابط را بین وزارت راه و سازمان 
امور مالیاتی ایفا کند. محمود محمودزاده 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که 
است! نشده  برقرار  ارتباط  این  هنوز 
محمود محمودزاده معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز 
پنجشنبه 1۸ آذرماه به خبرگزاری ایسنا 
گفته که به دلیل متفاوت بودن محل 
قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده 
در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان 
مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.
در این گزارش آمده که تملک امالک 
اشخاص  توسط  تجاری  و  مسکونی 
حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی 
است.  شده  تبدیل  مسکن  بازار  برای 
آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی 
می گوید از ۲ میلیون و 3۰۰ هزار واحد 
مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ هزار واحد 
مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور 
از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای 
دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است 
که معموال برای افزایش سرمایه یا مصون 
به  اقدام  تورم  برابر  در  آن  نگهداشتن 
و  مسکونی  امالک  ساخت  یا  خرید 

تجاری می کنند.
وزارت  معاون  محمودزاده  محمود 
اینکه در  بر  تاکید  با  راه و شهرسازی 
تاریخ 1۷ آبان ماه سال جاری با ارسال 
نامه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی 
یک میلون و 1۷4 هزار واحد خالی را 
معرفی کرده ایم که اکثریت آنها متعلق 
به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان 
خانه  واحد  هزار  از ۹۰۰  بیش  کرد:  
خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. 
اطالعات تهیه شده  به صورت دستی و 

در قالب سی دی تحویل سازمان امور 
مالیاتی شده است.

معاون وزارت راه و شهرسازی گفته 
این وزارتخانه باید تنها واحدهای خالی را 
برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی 
معرفی کند که تا کنون مجموعا حدود 
۲ میلیون و 3۰۰ هزار واحد خانه خالی 
او  است.  شده  معرفی  سازمان  این  به 
افزوده که به دلیل متفاوت بودن محل 
قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده 
در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان 
مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.
از  مالیات  اخذ  برای  دولت  منطق 
خانه های خالی این بود که گفته می شد 
مالکانی که امالک لوکس دارند یا نیاز 
نگه  خالی  را  خود  خانه  ندارند،  مالی 
داشته و طلب قیمت هایی باالتر از نرخ 
ملک شان  فروش  یا  اجاره  برای  بازار 
می کنند. در نتیجه این عملکرد، نرخ 
ملک  فروش  یا  اجاره  بازار  در  قیمتی 
کاذب  صورت  به  و  شده  دستکاری 

افزایش می یابد.
جدا از اینکه این موضوع عامل اصلی 
افزایش قیمت در بازار خریدوفروش و 
اجاره مسکن نیست، اما دولت حتی برای 
اجرای این قانون هم اراده ای جدی ندارد.
بانک مرکزی ایران ۸ آذر ماه با انتشار 
درصدی   ۵۵ تا   ۵۰ رشد  از  گزارشی 
اجاره بها در تهران و حومه آن خبر داد. بر 
اساس این گزارش اجاره ها در شهر تهران 
طی آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه 
پارسال ۵1.۶ درصد و در کل مناطق 
شهری حدود ۵4.۹ درصد رشد داشته 

900هزارمسکنخالیمتعلقبهسازمانهاونهادها؛
خانههایلوکسچندصدمیلیاردتومانیدرشمالتهران

امالک  آگهی های  دیگر  است.از سوی 
در تهران نشان می دهد فاصله طبقاتی 
در کشور به شدت افزایش یافته و در 
حالیکه حقوق اغلب کارمندان و کارگران 
بین 1۰۰ تا ۲۰۰ دالر است، خانه هایی 
در شمال شهر تهران با قیمت چندین 
میلیون دالر برای فروش آگهی شده اند.

پنت هاوس و ویالهایی در شهر تهران 
که بنا به گفته واسطه های ملکی اصال 
از  فصولی  در  فقط  و  ندارد  مشتری 
تا  قیمت های ۷  با  اجاره می رود  سال 
1۵ میلیون دالر معادل ۲۰۰ تا 4۰۰ 
میلیارد تومان برای فروش عرضه شده و 
این در حالی است که بررسی آگهی های 
قیمت خانه در منطقه بورلی هیلز آمریکا 
به عنوان یکی از گران ترین محله های 
دنیا، قیمت هایی به مراتب پایین تر از 
نرخ های خانه های مذکور در تهران را 

نشان می دهد.
بعضی مالکان قیمت های ۲۰۰، 3۰۰، 
4۰۰ میلیارد تومان و حتی باالتر برای 
لوکس  فوق  آپارتمان های  پنت هاوس، 
با  و ویالهای خود تعیین کرده اند که 
احتساب نرخ میانگین ۲۸ هزار تومان 
برای هر دالر به رقم عجیب ۷ تا 1۵ 
از  نرخ هایی که  میلیون دالر می رسد. 
بِِورلی هیلز آمریکا به  خانه های محله 
عنوان یکی از گران ترین و مشهورترین 
محله های دنیا بیشتر است. به عنوان 
مثال یک عمارت لوکس 444۶ متری، 
چهار خوابه با پنج سرویس بهداشتی 
شده  آگهی  دالر  میلیون   ۷.۵ معادل 
که نصف قیمت یک پنت هاوس ۸۰۰ 
متری در تهران است. به عبارت دیگر 
در  پنت هاوس  این  از  متر  هر  قیمت 
تهران بیش از 1۰ برابر عمارت لوکس 

در بورلی هیلز است.
ادعای  به  متری   ۸۰۰ پنت هاوس 
آگهی دهنده تاپ لوکیشن در خیابان 
فرشته، دارای 4 اتاق خواب، 1۰ واحد 
پارکینگ، سالن اجتماعات، استخر، سونا، 
مبلغ  به   … و  گاردن  روف  جکوزی، 
4۲۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه 
شده که قیمت هر متر آن عدد عجیب 
و غریب ۵۰۰ میلیون تومان است. نرخ 
این خانه با دالر ۲۸ هزار تومانی به حدود 

1۵ میلیون دالر می رسد.
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دردیداروزرایدفاعاسرائیلوآمریکادرواشنگتنچهگذشت؟

وزیردفاعآمریکا:بایدنتصریحکردهبرایاجرای
گزینههایدیگرآمادهاست

یر ز و  نتز گا بنی =
مشتاقانه اسرائیل: دفاع
و گفتگوها تعمیق منتظر
قبال در همکاریهایمان
رژیمایرانازجملهدرمورد
آمادگیواکنشنظامیهستم.
ن یرا اسالمی جمهوری
بزرگترینتهدیدبرایصلح
منطقهای و جهانی ثبات و
استوبرایاسرائیلهمیک

تهدیدبهشمارمیرود.
=لویداوستینوزیردفاع
فعلی سیاست اگر آمریکا:
]مذاکرهبرایاحیایبرجام[
به بایدن بخورد، شکست
صراحتگفتهاستکهماآماده
گزینههای به آوردن روی
دیگرهستیم...باهمهشرکای
از منطقه، سراسر در خود
جملهومهمترازهمهاسرائیل
همکاری اول درجه در
داشت. خواهیم نزدیک
بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه 
۹ دسامبر )1۸ آذرماه( در واشنگتن با 
لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا دیدار و 
در مورد مسائل مختلف از جمله روابط 
دوجانبه واشنگتن و اورشلیم و همچنین 
نگرانی در مورد تشدید تهدیدات اتمی 
اسالمی  توسط جمهوری  و منطقه ای 
ایران و راهکارهای احتمالی برای مقابله 

با تهدیدات رژیم گفتگو کرد.
گانتز در ابتدای جلسه گفت امیدوار 
است اورشلیم و واشنگتن روابط خود را 
در مورد تهران و برنامه هسته ای آن را 

قوی تر کنند.
منتظر  »مشتاقانه  کرد:  تٔاکید  وی 
تعمیق گفتگوها و همکاری هایمان در 
آمادگی  مورد  از جمله در  ایران  قبال 
ایران  ]رژیم[  هستم.  نظامی  واکنش 
ثبات  و  صلح  برای  تهدید  بزرگترین 
جهانی و منطقه ای است برای اسرائیل 

هم یک تهدید به شمار می رود.«
گانتز افزود: »رژیم ایران نه تنها برای 
امنیت فیزیکی اسرائیل تهدید است بلکه 
تهدیدی ملموس برای سبک زندگی و 

ارزش های مشترک ما است.«
وزیر دفاع اسرائیل با هشدار نسبت به 
اینکه جمهوری اسالمی از برنامه اتمی 
برای پیشبرد اهداف خود در منطقه و 
جهان استفاده می کند، گفت: »جامعه 
فرصت  آمریکا  رهبری  تحت  جهانی 
دارد تا علیه سلطه گری های ایران اقدام 
کند و ضمن بازگرداندن ثبات از ظلم به 

ملت های منطقه جلوگیری کند.«
راستای  در  ایران  »رژیم  گفت:  او 
اهداف خود برای سلطه گری برای از بین 
بردن نشانه های آزادی، کرامت انسانی و 
صلح در خاورمیانه و فراتر از آن تالش 

می کند.«
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه 
اسرائیل با حکومت ایران مشکل دارد و نه 
مردم این کشور تٔاکید کرد: »مردم ایران 
به دست یک رژیم ظالم که حقوق بشر را 
نقض می کند به گروگان گرفته شده اند.«
اوستین  لوید  سی ان ان  گزارش  به 
وزیر دفاع آمریکا نیز در این دیدار گفته 
»ایاالت متحده به شدت نگران اقدامات 
هسته ای تهران است.« وی افزود »اگر 
سیاست فعلی شکست بخورد، بایدن به 
صراحت گفته است که ما آماده روی 

آوردن به گزینه های دیگر هستیم.«
اوستین با اشاره به اینکه »عمیقاً در 
ماه های  در  ایران  رژیم  تحرکات  مورد 
اخیر نگرانی ها زیاد است« قول داد »با 
همه شرکای خود در سراسر منطقه، از 
جمله و مهمتر از همه اسرائیل در درجه 
باشیم و  نزدیک داشته  اول، همکاری 
اطمینان ایجاد شود که برای مقابله با 
تهدیدات ]رژیم[ ایران کار می کنیم… 
مقابل  در  شرکایمان  و  خودمان  از  ما 

تهدیدات دفاع خواهیم کرد.«
از یک  نقل  به  این  از  رویترز پیش 
که  داد  گزارش  آمریکایی  ارشد  مقام 
دستور کار وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل 
نظامی  مانورهای  مورد  در  است  قرار 
احتمالی برای مواجهه با بدترین سناریو 
یعنی حمله به تأسیسات هسته ای ایران 
در صورت شکست دیپلماسی باشد. با 
خبرگزاری،  همین  گزارش  به  اینهمه 
سفارت اسرائیل در واشنگتن و نمایندگی 
رژیم جمهوری اسالمی در سازمان ملل 
گزارش ها  این  مورد  در  نظر  اظهار  از 

امتناع ورزیدند.
در این میان، خبر عملیات مشترک 
از  نشان  اسرائیل،  و  متحده  ایاالت 

برای  گفتگوهای  از  واشنگتن  نگرانی 
احیای برجام در وین و احتمال شکست 
نهایی آن دارد. دور هفتم این مذاکرات 
که روز دوشنبه ۲۹ نوامبر از سر گرفته 
متوقف  دسامبر  سوم  روز جمعه  شد، 
شد. دور بعدی روز پنجشنبه ۹ دسامبر 
انجام شد بدون آنکه هیچ خبری درباره 
نتیجه ی متفاوت این گفتگوها منتشر 
شده باشد. بدون نتیجه بودن مذاکرات 
و زیاده خواهی های غیرعملی و جاه طلبانه 
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی، 
در  ایران  رژیم  که  دارد  این  از  نشان 
حال وقت کشی است تا بلکه برنامه های 

هسته ای خود را به نتیجه برساند.
»کان«  تلویزیونی  شبکه  همزمان 
اسرائیل اعالم کرد: نیروی هوایی اسرائیل 
قرار است به منظور شبیه سازی حمله به 
تاسیسات هسته ای جمهوری اسالمی، 
جنگنده  ده ها  با شرکت  بزرگی  مانور 
مدیترانه  دریای  فراز  بر  بمب افکن  و 

انجام دهد.
مذاکراتی که جمعه گذشته متوقف 
شده بود و اولین دور پس از روی کار 
آمدن دولت ابراهیم رئیسی معروف به 
»قاضی مرگ« است روز پنجشنبه نهم 

دسامبر از سر گرفته شد.
وین،  مذاکرات  شکست  صورت  در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
علیه  قطعنامه ای  دارد  قصد  اتمی 
جمهوری اسالمی ایران صادر کند که 
می تواند به صدور قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل و تشدید بیشتر فشارها بر 

رژیم ایران بیانجامد.
مقامات  »اکسیوس«،  گفته  به 
جدید  دور  اگر  گفته اند  آمریکایی 
مذاکرات شکست بخورد، ایاالت متحده 
آمریکا و تروئیکای اروپایی به احتمال 
جلسه  یک  دسامبر  ماه  پایان  تا  زیاد 
اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به منظور صدور قطعنامه 
توبیخی علیه جمهوری اسالمی ایران 

برگزار خواهند کرد.

جمهوریاسالمیایرانبرایحفاظتازتٔاسیساتاتمیخودرویسیستمهای
پدافندیروسیازجمله»اس-300«و»سام«حساببازکردهاست

=کمنیستندتحلیلگرانی
کهمعتقدندروسیهبهبازیگر
اصلیمذاکراتبرجامتبدیل
و دارد را باال ودست شده
این به توجه با بنت نفتالی
با مستقیم بطور وضعیت
پوتینواردمذاکرهشد.این
میکنند تأکید تحلیلگران
ایرانبخشیازمعاملهبزرگ
بود. وغربخواهد روسیه
ضعفدولتبایدنسببشده
حتاآمریکانتوانددرمقابل
روسیهپشتمتحداناروپایی

خودبایستد.
=برایانالیبمدیراجرایی
»سازمانایرانیانآمریکایی
برایآزادی«)IAL(بهکیهان
من »برای میگوید: لندن
روشناستکهآنهابهدنبال
سالحهستهایهستند.اگر
مقاصدصلحآمیز برای آنها
میکردند، غنی را اورانیوم
سطحغنیسازیرادرهمان10
یا1۵درصدنگهمیداشتند«.
آشکاری نسبتًا =عالئم
وجودداردکهنشانمیدهد
اقدامات از روسها حوصله
جمهوریاسالمیسررفتهو
اگرشرایطمعاملهباغربیها
فراهمشودمسکواینآمادگی
راداردکهسپرهایحمایتی
پیداوپنهانخودراازرژیم
مسئله این بردارد. ایران
رانگرانکردهاست. تهران

برجام  احیای  برای  مذاکرات  وین  در 
در شرایطی به فاصله ای کوتاه به دور 
ناسازگاری  که  شده  کشیده  هشتم 
جمهوری اسالمی و ارائه »پیشنهادات 
سوی  از  »غیرجدی«  و  غیرمنطقی« 
نمایندگان حکومت امید رهبران غربی 
برای معامله با تهران را به کمترین میزان 

رسانده است.
نظر  به  محال  که  حالیست  در  این 
می رسد علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی که تصمیم گیرنده نهایی است، 
در جریان جزئیات مذاکرات اتمی وین 
نباشد. اردیبهشت سال 14۰۰ پس از 
افشای فایل صوتی محمدجواد ظریف 
که در آن گفت »دیپلماسی فدای میدان 
شد« خامنه ای به صراحت تٔاکید کرد 
»وزارت خارجه تصمیم گیر نیست« و 

فقط »مجری است.«
که  خورشیدی   ۸۰ دهه  اوایل  از 
برنامه های اتمی جمهوری اسالمی در 
زمان دولت محمد خاتمی افشا شد تا 
کنون مقامات رژیم ایران اصرار می کردند 
که فعالیت های اتمی را با اهداف صلح آمیز 
و  صنعتی  پروژه های  چارچوب  در  و 
تحقیقاتی پیش می برند. قابل توجه اینکه 
با همین ادعاست که پس از سه دهه 
غنی سازی اورانیوم در ایران به ۶۰ درصد 
رسیده! مدت هاست که نه تنها آژانس 
رهبران  بلکه  اتمی  انرژی  بین المللی 
غرب نیز به صراحت می گویند »هیچ نیاز 
تجاری برای رساندن سطح غنی سازی 
اورانیوم به ۶۰ درصد وجود ندارد و فقط 
کشورهای دارنده سالح اتمی به چنین 
سطحی از اورانیوم غنی شده نیازمندند.«

در ایران اما هرگاه مدارک و شواهدی 
فعالیت های  بودن  مشکوک  تٔایید  در 
مقامات  می شود  عمومی  ایران  اتمی 
ادعا می کنند که بر اساس فتوای رهبر 
اسالمی دستیابی و ساخت  جمهوری 
سالح اتمی »حرام« است! آنهم در حالی 
که هر فتوایی می تواند با فتوای دیگر 
اسالمی  جمهوری  خود  و  شود  نقض 
درباره برخی »حرام«ها فتوای »حالل« 

صادر کرده است!
از سوی دیگر، تحلیلگران و کارشناسان 
هسته ای و تسلیحاتی می گویند برای 
دستیابی به بمب اتم عالوه بر اورانیوم 
دیگر  الزامات  به  درصد  غلظت ۹۰  با 
و  تجهیزات  و  اتمی  کالهک  مانند 
و  موشک  بر  آن  کردن  سوار  امکان 
ایجاد شرایط شکاف برای انفجار اتمی 
و  پرتاب  سیستم های  همچنین  و 
آنها  است.  نیاز  نیز  موشک  هدایت 
می کنند  تٔاکید  استدالل  همین  با 

جمهوری اسالمی تا دستیابی به ساختن 
دارد. زیادی  فاصله  اتمی  سالح  یک 
اسالمی  جمهوری  اصرار  وجود  با  اما 
اتمی  فعالیت های  بودن  صلح آمیز  به 
خامنه ای«،  »فتوای  بر  آنها  تٔاکید  و 
از  انگیزه های مختلف  با  مقامات رژیم 
جمله قدرت نمایی و باج خواهی جسته و 
گریخته به بخش های نظامی فعالیت های 

هسته ای در ایران اعتراف می کنند.

ایجاد سیستم نظامی اتمی
فریدون عباسی  دوانی عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی و رئیس 
پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی در اولین سالگرد ترور فخری زاده 
پرس«  »دفاع  وبسایت  با  مصاحبه  در 
)ششم آذرماه 14۰۰( اعتراف کرد که 
با وجود فتوای علی خامنه ای در مورد 
حرام بودن سالح هسته ای، فخری زاده 
برای آن »سیستم« ایجاد کرد! عباسی  
دوانی در مورد دلیل ایجاد یک سیستم 
نظامی اتمی توضیح داد: »زیرا مسئله 
فقط دفاع از کشور نبود و ما پشتیبان  
بنابراین  هستیم  نیز  مقاومت  جبهه 
اسرائیل روی فخری زاده حساس شد.«

در همین حال علی فدوی معاون فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اواسط 
تلویزیونی  مصاحبه  یک  در  مهرماه 
در  اسالمی  جمهوری  که  کرد  تهدید 
حوزه نظامی »در علم ]فیزیک[ کوانتوم 
آن  درباره ی  اما صحبت  است  جلودار 

محرمانه است!«
اطالعات  پیشین  ویر  علوی  محمود 
 13۹۹ بهمن  نیز  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  به  فشارها  اگر  کرد  تهدید 
اسالمی ادامه پیدا کند به سمت ساخت 

سالح اتمی خواهد رفت.
در کنار اینهمه اعترافات اما ویلیام برنز 
رئیس سازمان سیا در نشست سالیانه 
شورای مدیرعامل روزنامه »وال استریت 
ژورنال« ادعا کرد که این سازمان هیچ 
مدرکی مبنی بر تصمیم رهبر جمهوری 
تسلیحات  برای ساخت  ایران  اسالمی 

اتمی پیدا نکرده است!
»سازمان  اجرایی  مدیر  الیب  برایان 
 )IAL( »ایرانیان آمریکایی برای آزادی
»نمی توانم  می گوید:  لندن  کیهان  به 
مورد  در  سیا  رئیس  آنچه  مورد  در 
انجام  ایران  هسته ای  ظرفیت های 
اما  یا نمی دهد صحبت کنم،  می دهد 
اقدامات  و  مقامات  گفته ها  اساس  بر 
من  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
سالح  دنبال  به  آنها  که  است  روشن 
هسته ای هستند. اگر آنها برای مقاصد 
می کردند،  غنی  را  اورانیوم  صلح آمیز 
یا   1۰ همان  در  را  غنی سازی  سطح 
آخرین  می داشتند.  نگه  درصد   1۵
انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش های 
جمهوری  فعالیت های  مورد  در  اتمی 
غنی سازی  از  حاکی  ایران  اسالمی 
برای  اقدامات  با  درصدی  اورانیوم ۶۰ 

دستیابی به سالح هسته ای است.«
در آستانه برگزاری دور اخیر مذاکرات 
نظامی  تیم  یک  دسامبر،   ۹ در  وین 
امنیتی ارشد از اسرائیل به آمریکا سفر 
کرد. به گزارش روزنامه »تایمز اسرائیل« 
منابع ناشناس می گویند هدف بنی  گانتز 
وزیر دفاع و دیوید بارنئا رئیس موساد از 
اجرای  به  این سفر، ترغیب واشنگتن 
عالوه  که  طرحی  است.   »B »طرح 
افزایش فشارهای اقتصادی تشدید  بر 
علیه  سایبری  و  خرابکارانه  حمالت 
تٔاسیسات استراتژیک جمهوری اسالمی 
را نیز شامل می شود. بخشی از این طرح 
مستقیم  شامل هدف گیری  همچنین 
مقّر تسلیحاتی و پایگاه های وابسته به 
در  نیابتی  گروه های  و  قدس«  »سپاه 

سوریه است که در ماه های اخیر پس از 
توافق نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 

تشدید شد.

ضعف دولت بایدن؛ روسیه بازیگر 
اصلی مذاکرات وین

معتقدند  که  تحلیلگرانی  نیستند  کم 
روسیه به بازیگر اصلی مذاکرات برجام 
تبدیل شده است چرا که از یکسو به 
اندازه کافی بر رژیم ایران سلطه دارد و 
از سوی دیگر ابزارهای الزم برای فشار یا 
معامله با اروپایی ها را دارد از جمله خط 
لوله گاز روسیه به اروپا و سهم خواهی 
در کریمه. حتا رد پای روس ها در به 
راه افتادن سیل پناهجویان به اروپا نیز 
دیده می شود. فراتر از اینها ضعف شدید 
دولت بایدن باعث شده روسیه دست 
باال را در مذاکرات داشته باشد. احتماال 
وضعیت  این  به  توجه  با  بنت  نفتالی 
بطور مستقیم با پوتین وارد مذاکره شد. 
این تحلیلگران تأکید می کنند که ایران 
بخشی از معامله بزرگ روسیه و غرب 
بایدن سبب  بود. ضعف دولت  خواهد 
شده حتا آمریکا نتواند در مقابل روسیه 

پشت متحدان اروپایی خود بایستد.
گزارش ها حاکیست پس از دور هفتم 
و  روس ها  حتا  وین  اتمی  مذاکرات 
غیرمنطقی  پیشنهادات  از  چینی ها 
جمهوری اسالمی تعجب کرده اند. عالئم 
نشان  که  دارد  وجود  آشکاری  نسبتاً 
می دهد حوصله روس ها نیز از اقدامات 
جمهوری اسالمی سر رفته و اگر شرایط 
معامله با غربی ها فراهم شود مسکو این 
آمادگی را دارد که سپرهای حمایتی پیدا 
و پنهان خود را از رژیم ایران بردارد. این 

مسئله تهران را نگران کرده است.
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
برای حفاظت از تٔاسیسات اتمی خود 
از  روسی  پدافندی  سیستم های  روی 
حساب  »سام«  و  »اس-3۰۰«  جمله 
ضرباتی  به  توجه  با  اما  کرده اند  باز 
داخل  در  رژیم  اخیر  در سال های  که 
ضعف  از  سوریه  همچنین  و  کشور 
پدافندی خورده تا حد زیادی کارآیی 
این سیستم ها را در مواقع ضروری زیر 
سؤال برده است. حمالت مداوم اسرائیل 
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های  به 
اسالمی در سوریه نمی تواند بدون چراغ 

سبز روسیه باشد.
جمهوری  برای  می دهد  نشان  تجربه 
اسالمی شبه نظامیان مکمل تهدیدات 
با  همراه  هستند.  موشکی  و  اتمی 
افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری 
مورد  شبه نظامیان  تهدیدات  اسالمی، 
حمایت رژیم ایران نیز علیه آمریکا و 
اسرائیل در منطقه بیشتر می شود. این 
در حالیست که دولت بایدن متهم است 
که به خاطر بهم نخوردن مذاکرات اتمی 
و  پهپادی  تهدیدات  مقابل  همواره در 
حمایت  مورد  شبه نظامیان  موشکی 

تهران منفعل عمل کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند نیابتی ها به 
اندازه تسلیحات اتمی خطرناک اند. حتا 
برخی می گویند خطر آنها حتا بیشتر 
از سالح اتمی است زیرا از یکسو این 
سالح ممکن است هرگز مورد استفاده 
قرار نگیرد در حالی که جمهوری اسالمی 
عمل  در  شبه نظامیان  و  موشک ها  از 
استفاده می کند و خسارات جانی و مالی 
به بار می آورد! از سوی دیگر اگر هم به 
فرض از سالح اتمی استفاده کند، مجبور 
به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی است 
در حالی که رژیم ایران به راحتی از زیر 
بار مسئولیت حمالت نظامی نیابتی های 

مورد حمایت اش شانه خاله می کند.

هدفنهاییجمهوریاسالمیسالحاتمیاست؛
آیاروسهاآمادهمعاملهباغربمیشوند؟

1۷ادامهدرصفحه

دیداروزرایدفاعاسرائیلوآمریکادرواشنگتن؛دسامبر۲0۲1

دهمدسامبر؛روزجهانیحقوقبشروحقوقبشردرایران!
دهمدسامبرروزجهانیحقوقبشراست.حقوقیکهدرایرانبهشکلیفاحشوبطورسازمانیافتهو

قانونینقضمیشود.
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بازجو-  و  تهیه کننده  رضوانی  علی 
تحریم  برای  نام وی  نیز که  خبرنگار 
پیشنهاد شده، چهره ی شناخته شده تری 
در  او  دارد.  دیگر  نفر  دو  به  نسبت 
بطور  اسالمی  صداوسیمای جمهوری 
گسترده از گروگان ها و زندانیان اعتراف 
اجباری تلویزیونی گرفته که در برنامه ی 

بدنام ۲۰:3۰ پخش شده اند.
مورد  افراد  از  خبرنگار  بازجو-  این 
سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  پسند 
»قدس« بازوی خارجی سپاه پاسداران 
رضوانی  علی  بود.  نیز  اسالمی  انقالب 
خانه  ی  به  ناگهانی  یورش های  در 
کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ و 
گرفتن اعترافات اجباری از بازماندگان 
آنان و معترضان نیز سابقه دار است. نفرت 
عمومی نسبت به او چنان زیاد است که 
کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی 
نتوانستند  کرونا،  به  ابتالیش  هنگام 

خرسند ی  خود را پنهان کنند.
زم  روح اهلل  بازجویان  از  یکی  او 
بوده  نیوز«  »آمد  تلگرامی  مدیرکانال 
که توسط جمهوری اسالمی ربوده و به 
ایران منتقل و پس از مدتی اعدام شد. 
گفته می شود رضوانی از افراد امنیتی 
است که در یک محل نامعلوم و زندان 
به  را  زم  شدید،  انزوای  در  و  مخفی 

اعتراف علیه خود واداشت.
انتشار این بازجویی توسط رضوانی 
با واکنش نهادهای بین المللی حقوق 
بشری و همچنین گزارشگران بدون مرز 
روبرو شد که آن را شکنجه و نمایش 
تلویزیونی و ضدحقوق بشری خواندند تا 

دیگران را وادار به سکوت کنند.
از  ذبیح پور  آمنه سادات  و   رضوانی 
جمهوری  صداوسیمای  گزارشگران 
اسالمی هستند که وابسته به نهادهای 
برای  ابزاری  اطالعاتی،  و  امنیتی 

نامچندناقضحقوقبشر....ازصفحه4

اعتراضات پی =در
ابراهیم به دانشجویان
رئیسی)قاضیمرگ(نسبت
غیرقانونی بازداشت به
بخشهایی ایرانی، نخبگان
این اجباری اعترافات از
منتشر نخبه دانشجوی دو
شدهکهفعاالنحقوقبشرو
کاربرانشبکههایاجتماعی

رابهخشمآوردهاست.
علی برادر یونسی =رضا
یونسیدرتوئیترپخشاین
اعترافاجباریراپساز۶00
بهدانشجویان روز،پاسخی
دانشگاه»شریف«دانستکه
بهرئیسیاعتراضکردهاند.

از یونسی =علی
و ایرانی نخبه دانشجویان
المپیاد طالی مدال برنده
مرادی امیرحسین و نجوم
رشته نخبه دانشجویان از
فروردینماه در فیزیک
بند به و بازداشت 1399
منتقل اوین زندان امنیتی

شدند.
به  دانشجویان  اعتراض  از  پس 
سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی 
دولت  سیزدهمین  رئیس  و  مرگ« 
»روز  در  اسالمی  اسالمی  جمهوری 
دانشجو« نسبت به دستگیری و دو سال 
زندان غیرقانونی امیرحسین مرادی و 
علی یونسی دانشجویان نخبه، ویدئوی 
اعترافات اجباری این دو دانشجو منتشر 
شد.روز شانزدهم آذرماه، »روز دانشجو« 
در تقویم جمهوری اسالمی که یادگار 
مخالفان چپ و مذهبی و ملی- مذهبی 
دوران شاه فقید است، انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه »شریف« )دانشگاه 
فشار  و  سرکوب  به  آریامهر(  صنعتی 
گسترده ی دانشجویان از جمله دو سال 
بازداشت غیرقانونی امیرحسین مرادی و 
علی یونسی از برندگان المپیاد فیزیک 
اعتراض  امنیتی  دستگاه های  توسط 
کرد. در پی این اعتراض، بخش هایی از 
اعتراف اجباری این دو دانشجوی نخبه 
شدید  خشم  سبب  که  شده  منتشر 
فعاالن حقوق بشر و کاربران شبکه های 

اجتماعی شده است.
علی یونسی از دانشجویان نخبه ایرانی 
و  نجوم  المپیاد  طالی  مدال  برنده  و 
امیرحسین مرادی از دانشجویان نخبه 
 13۹۹ فروردین ماه  در  فیزیک  رشته 
بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین 

منتقل شدند.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه دو هفته پس از دستگیری این 
دو دانشجو مدعی شد که آنها با سازمان 
در  و  بوده  ارتباط  در  خلق  مجاهدین 

تدارک »اقدامات خرابکارانه« بوده اند.
یونسی  علی  دوستان  و  خانواده ها 
را  اتهامات  این  مرادی  امیرحسین  و 

انتشاراعترافاجباریدودانشجوینخبهایرانیتوسط
سپاهپاسدارانانقالباسالمی؛توئیتر:سندبیگناهیشان

رامنتشرکردید!

خوانده اند.  »مسخره«  حتا  و  نادرست 
این دو دانشجو طی نزدیک به ۲ سال 
گذشته در سلول انفرادی و زیر فشار و 

بازجویی شدید قرار داشتند.
به  دانشجویان  اعتراض  پی  در  حاال 
زندانی کردن این دو دانشجو، اعترافات 
را  خود  که  فردی  را  آنها  اجباری 
خبرگزاری  امنیتی  حوزه  روزنامه نگار 
فارس وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی معرفی کرده، برای نخستین بار 
یونسی  و  مرادی  است!  کرده  منتشر 
که  می گویند  اجباری  اعتراف  این  در 
با مجاهدین خلق در ارتباط هستند و 

اقدام به خرابکاری کرده اند!
در  یونسی  علی  برادر  یونسی  رضا 
را  اجباری  اعتراف  این  پخش  توئیتر 
پس از ۶۰۰ روز، پاسخی به دانشجویان 
دانشگاه »شریف« دانسته که به رئیسی 

معترض بودند.
این  چهره ی  شده  منتشر  ویدئوی 
دانشجویان را نشان نمی دهد و تصاویری 
از ۲ نفر را در دوربین های مداربسته با 
ادعای اینکه مرادی و یونسی هستند، 

پخش می کند.
اجباری  اعتراف  از  ویدئو  این  انتشار 
توئیتر  در  ایرانی  نخبه  دانشجویان 
و  خشم  از  گسترده ای  موج  فارسی 
که  چرا   داشته  دنبال  به  را  اعتراض 
بارها این دو دانشجو تأکید کرده اند که 
هیچگونه ارتباطی با این گروه نداشته  و 

هیچ اقدام »خرابکارانه« نیز نداشته اند.
حکومت  دست  می گویند  کاربران 
خیلی وقت است که رو شده و حاال با 
انتشار اعترافات اجباری این دو دانشجو، 
سند بی گناهی آنان و حماقت و رذالت 

خود را منتشر کرده است.
این ویدئو در حالی منتشر شده که 
پیشتر سازمان عفو بین الملل نسبت به 
گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه 
و فشار روانی از این دو دانشجوی نخبه 
برای  اعدام  حکم  صدور  همچنین  و 
آنها هشدار داده بود. مجتبی حسینی 
همبندی سابق علی یونسی گفته بود که 
او در سلول انفرادی مورد شکنجه های 
گرفته  قرار  جسمی  و  روانی  شدید 
شود. خود  علیه  اعتراف  به  مجبور  تا 
علی یونسی را بارها برای ضبط اعتراف 
علیه خود برده اند و عالوه بر دیکته متن 
گفته هایش، نحوه ی رفتار و گفتارش را 

مقابل دوربین کارگردانی نیز کرده اند!
در  یونسی  علی  برادر  یونسی  رضا 
توسط  ویدئو  این  انتشار  به  واکنش 

سپاه  امنیتی  خبرگزاری  خبرنگار 
توئیتر  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
نوشت: »با نزدیک به دو سال بازداشت 
“موقت”، ۵۹ روز انفرادی با شکنجه های 
روحی و جسمی و عدم دسترسی به 
وکیل برای یک سال، گرفتن اعتراف 
اجباری و کارگردانی شده از دو جوان 
اتهامی  اثبات  بر  بیست ساله، سندی 
نیست. فقط سابقه “درخشان” تان در 

پرونده سازی جعلی را تایید می کند.«
سابق  همبندی  از  نقل  به  یونسی 
برادرش نیز گفت: »عجیب نیست که 
افراد برای رهایی از شکنجه ها، نه فقط 
اعتراف اجباری بلکه “قتل امام حسین” 

را هم بپذیرند.«
علی  و وکیل  تاج حقوقدان  حسین 
یونسی درباره وضعیت این دو دانشجو 
در  که  است  سال   ۲ به  نزدیک  که 
بالتکلیفی در بازداشتگاه وزارت اطالعات 
بسر می برند، گفته است: »به رغم اینکه 
مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی 
در پرونده به پایان رسیده و پرونده به 
موضوعیتی  دیگر  ارسال شده،  دادگاه 
برای نگهداری این افراد در بازداشتگاه 
بند ۲۰۹  به  موسوم  اطالعات،  وزارت 

وجود ندارد.«
بازداشت  تداوم  این وکیل گفت که 
علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند 
۲۰۹ »عمال محل قانونی نداشته« و »ما 
این موضوع را مکررا از دادستانی، رئیس 
شعبه دادگاه انقالب و دایره نظارت بر 
زندان  امنیتی  متهمان  یا  محکومان 
پیگیری کردیم. اما متاسفانه هیچیک 
تا کنون پاسخ مناسبی به پیگیری ما 

ندادند.«
اینکه  از  »پس  تاج،  گفته ی  به 
کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه 
به  توانستند  وکال  شد،  ارجاع  انقالب 
از  پس  کنند.  ورود  پرونده  محتوای 
مطالعه پرونده، ایرادات شکلی و ماهوی 
زیادی در آن مشاهده و تمامی ایرادات 
قاضی  کردیم.  اعالم  الیحه ای  طی  را 
دادگاه انقالب نیز از همین رو، پرونده را 
جهت رفع نقص به دادسرا عودت داد.«

به  دادسرا  هفته گذشته،  افزود:  وی 
دادگاه در مقام رفع نقص ایرادات پاسخ 
دادگاه  به  هنوز  پرونده  این  اما  داده 
انقالب واصل نشده است. باید منتظر 
باشیم تا پس از مالحظه پرونده توسط 
قاضی شعبه و در صورت رفع نواقص، 
تعیین وقت صورت گرفته و در جلسه 

رسیدگی حضور پیدا کنیم.«

اظهار  طبق  نیز،  رضاشاه  اما  و 
محسن  دکتر  شادروان  باجناقش 
بیماری-  دو  این  از  یکی  به  حجازی 
بواسیر یا پروستات- که تشخیص آن 
مستلزم انگشت کردن در مقعد بیمار 

است، مبتال بود.
باجناق  مانند  که  حجازی  دکتر 
دیگر رضاشاه، شادروان سرتیپ دکتر 
حسینعلی اسفندیاری، یک یا دو دوره 
سناتور شد در آلمان درس خوانده و 
شاگرد پروفسور زائر بروخ، جراح مشهور 

آلمانی، بود.
دکتر حجازی حکایت می کرد که زائر 
بروخ به هند رفته بود. به اشاره رضاشاه 
مراجعت  در  که  خواستم  او  از  من 
توقفی در ایران داشته باشد و شاه را 
موعود،  روز  کند.  معاینه  و  دیدار  هم 
من و زائر بروخ به کاخ مرمر رفتیم و 
شرفیاب شدیم. رضاشاه همانطور سر پا، 
ما را به حضور پذیرفت و عارضه اش را 
گفت که من ترجمه کردم. زائر بروخ 
به  سادگی گفت مسئله ای نیست باید 

دربزرگداشتاحمداحرار....ازصفحه۶

سرکوب و اعتراف گیری نظام به شمار 
انتشار  در  موثری  نقش  و  می روند 
به  دروغ پراکنی  و  نادرست  اطالعات 
ویژه در مورد دوتابعیتی های زندانی در 

ایران داشته اند.
علی رضوانی از چهره های منفوری 
سیدامامی،  کاووس  فرزند  که  است 
فعال محیط زیست که بطور مشکوکی 
در زندان اوین جان باخت، پیشتر در 
از  بازجویی  برای  بود،  گفته  موردش 
مادرش به آپارتمان او هجوم برده و در 
جریان کسب اطالعات از فشار و ارعاب 

استفاده کرده است.
نوشته  توئیتر  رامین سیدامامی در 
بود: »مایه تأسف است که گزارشگر و 
تهیه کننده فیلم »مظنونین  همیشگی« 
همان کسی است که به خانه ما آمد 
بطوری  بازجویی کرد،  رو  مادر من  و 
که حال مادرم بد شد و به بیمارستان 
و  شما  با  قضاوت  گردید.  منتقل 

آیندگان!«

موضع مخصوص را با انگشت معاینه )یا 
مالمسه( کنم.

با آنکه کار ساده ای نبود ولی با زبان 
ترجمه  شاه  برای  را  مطلب  بی زبانی 
کردم. رضاشاه نگاهش را چند لحظه 
به سقف بلند تاالر دوخت و تأملی کرد 
و بعد، بی آنکه چشم از سقف برگیرد یا 
این  بیاورد گفت: »به  پائین  سرش را 
حکیم هرچه الزم است بده و روانه اش 
کن که فردا صبح برگردد به مملکتش«!

*این مطلب نخستین بار در نسخه 
چاپی کیهان لندن )۲۰۰۶( منتشر شد.

می گوید:  الیب  برایان  اینهمه  با 
»خطرناک ترین سالحی که جمهوری 
سالح  باشد،  داشته  می تواند  اسالمی 
نیابتی های  اگرچه  است  هسته ای 
تروریستی مثل حماس، جهاد اسالمی، 
جدی  تهدیدات  حزب اهلل  و  حوثی ها 
نیابتی های  این  هستند.  منطقه  برای 
تروریستی با جمهوری اسالمی همکاری 
می کنند و رژیم ایران هم از آنها حمایت 
مالی و لجستیک می کند. نیابتی های 
هستند  بزرگ  تهدید  یک  تروریستی 
اما نباید فراموش کرد که هیچ تهدیدی 
بزرگتر از داشتن سالح هسته ای توسط 

جمهوری اسالمی وجود ندارد.«
اگر این دور مذاکرات وین که از روز 
۹ دسامبر از سر گرفته شده به نتیجه 
نرسد وضعیت برای جمهوری اسالمی 
زمانی  خامنه ای  می شود.  بحرانی تر 
می شود«  مذاکره  »نه  که  بود  مدعی 
دلیل  به  اما وضعیت  و  »نه جنگ«! 
سیاست های خود جمهوری اسالمی که 
وی تصمیم گیرنده آنهاست، به نحوی 
پیش رفته که رژیم ایران هم مجبور به 
مذاکره شده و هم در صورت بی نتیجه 
همیشگی  سایه ی  مذاکرات،  ماندن 

جنگ بر ایران تشدید می شود.

عنوان هدفنهاییجمهوریاسالمی....ازصفحه1۶ به  اسرائیل  مقامات  آنچه 
کشوری که با بیشترین تهدید و خطر 
ایران  اسالمی  رژیم  سوی  از  نابودی 
روبروست، تالش می کنند با توجه به 
امید  از  بخشی  و  است  خطر  همین 
خود را ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی 
از همین رو  ایران می بینند.  حکومت 
به نظر می رسد بخشی از سیاست های 
جمهوری  با  مقابله  برای  اورشلیم 
اسالمی بر اساس وضعیت جامعه ایران و 
ناتوانی های حکومت تنظیم شده است. 
در همین ارتباط است که نفتالی بنت 
با »تایم« به  اواخر اکتبر در مصاحبه 
الگوی »جنگ ستارگان« رونالد ریگان 
برای مقابله با اتحاد شوروی اشاره کرد.

علییونسی،امیرحسینمرادی

=اسماعیلگرامیآموزگار
بازنشسته۶7سالهاستکه
بهگفتهنزدیکانشعضوهیچ
گروهوحزبسیاسینبودهو
فقطفعالیتصنفیدرزمینه
بازنشستگانانجاممیداداما
اتهاماتامنیتیبهزندان با

افتادهاست!
در صنفی =تشکلهای
مقابلاتهاماتواهیامنیتی
با »تبانی« واقعا میگویند:
منظور حتما کسانی؟ چه
که است بازنشستگانی
به ویلچر و واکر و عصا با

تجمعاتمیآمدند!
با  بازنشستگان  صنفی  تشکل   1۲
خواستار  مشترک  بیانیه ای  صدور 
آزادی اسماعیل گرامی فعال کارگری 
گرامی  اسماعیل  شدند.  زندان  از 
در  دلیل شرکت  به  امسال  افروردین 
تجمعات بازنشستگان که در اعتراض 
تشکیل  معیشتی  سخت  وضعیت  به 
قرارگاه »ثاراهلل« سپاه  توسط  می شد 
پاسداران انقالب اسالمی بازداشت شد.

در این بیانیه با اشاره به گذشت ۹ 
ماه از دستگیری اسماعیل گرامی آمده 
بازنشسته  گرامی  اسماعیل  »چرا  که 
فعال باید نزدیک به ۹ ماه را در زندان 
و در بدترین شرایط در کنار زندانیان 
و مجرمان خطرناک نگهداری شود؟«

امضاکنندگان بیانیه در ادامه تأکید 
اسماعیل  که  »مطالباتی  کرده اند 
همه  مطالبه  و  خواست  می زد  فریاد 
بازنشستگان بود، که با کمک بخشی 
از حق خواهان و معترضان برای تمامی 
بازنشستگان اعمال گردید و بخشی از 
این مطالبات در سال ۹۹ و بخشی هم 

درابتدای سال 14۰۰ اجرا شد.«
بازنشسته  اسماعیل گرامی آموزگار 
۶۷ ساله  است که به گفته نزدیکانش 
نداشته  سیاسی  فعالیت  هیچگونه 
سیاسی  حزب  و  گروه  هیچ  عضو  و 
و  خود  صنفی  حقوق  تنها  او  نبوده. 
به  اما  می کرد،  مطالبه  را  همکارانش 
شده  بازداشت  »امنیتی«  اتهام های 

است.
این آموزگار بازنشسته در سال های 
شده،  زندانی  و  بازداشت  بارها  اخیر 
دلیل  به  نیز  امسال  فروردین   14 و 
هدف  با  که  تجمعاتی  در  شرکت 
بر مطالبات صنفی آموزگاران،  تأکید 
توسط  بود  بازنشستگان  و  کارگران 
شبانه  یورش  با  سپاه  ثاراهلل  قرارگاه 
به منزلش بازداشت شد و تا کنون در 

زندان است.
امسال  خرداد  در  گرامی  اسماعیل 
محاکمه و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه 
انقالب به ۵ سال زندان و ۷4 ضربه 
مدت  این  در  او  شد.  محکوم  شالق 

اسماعیلگرامیفعالکارگری؛۲۵0روززندانغیرقانونی!
تالش های  و  بود  المالقات  ممنوع 
همسرش برای مالقات با او بی نتیجه 
بود. همسر اسماعیل گرامی شهریور 
هرانا  با خبرگزاری  گفتگو  در  امسال 
گفته بود »همسرم ۶۷ سال سن دارد 
و تنها هدفش پیگیری حقوق صنفی 
به  نسبت  بوده«  همکارانش  و  خود 
ابراز نگرانی کرد و گفت:  او  سالمتی 
جسمی  وضعیت  گرامی  »اسماعیل 
مناسبی ندارد؛ امیدوارم هرچه زودتر 

آزاد شود و به خانه بیاید.«
واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
صدور  با  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی 
صادر  حکم  به  اعتراض  در  بیانیه ای 
نوشته  گرامی  اسماعیل  برای  شده 
بود که »با صدور اینگونه احکام هرگز 
نمی توانید صدای دادخواهی کارگران 
دیگر  و  فرودستان  و  بازنشستگان  و 
اقشار محروم جامعه را خاموش کنید 
و قطعا این صداها با وضعیت اسفبار 
معیشتی و شرایط موجود فعلی بلندتر 

و بلندتر خواهد شد.«
ایران  بازنشستگان  سراسری  اتحاد 
بیانیه حکم صادر شده  با صدور  نیز 
علیه اسماعیل گرامی را محکوم کرده 
فریاد  و  رسا  »با صدای  که  نوشته  و 
در اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، 
می دهیم  سر  خواهی  عدالت  فریاد 
کارگر  علیه  بر  ظالمانه  حکم  این  و 
بازنشسته، آقای اسماعیل گرامی را به 

شدت محکوم می کنیم.«
وجود  با  اما  گرامی  اسماعیل 
سال   ۶۷ و  زمینه ای  بیماری های 
سن همچنان در زندان تهران بزرگ 
اکنون  می شود.  نگهداری  )فشافویه( 
زمینه  در  فعال  صنفی  تشکل های 
بیانیه ای  صدور  با  بازنشستگان 
مشترک خواستار آزادی این آموزگار 
که  نوشته اند  و  هستند  بازنشسته 
عدم  به  توجه  با  زندان  »شرایط 
برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی 
پزشکی  و  بهداشتی  امکانات  عدم  و 
قطعا شرایط  در دسترس،  و  مناسب 
جسمی این فعال بازنشسته را وخیم تر 

خواهد کرد.«
من کامل بیانیه صادرشده از سوی 
1۲ تشکل صنفی بازنشستگان را در 

ادامه می خوانید:
چرا اسماعیل گرامی بازنشسته فعال 
و  درزندان  را  ماه   ۹ به  نزدیک  باید 
در بدترین شرایط درکنار زندانیان و 

مجرمان خطرناک نگهداری شود؟
میزد  فریاد  اسماعیل  که  مطالباتی 
بازنشستگان  همه  مطالبه  و  خواست 
بود، که با کمک بخشی از حق خواهان 
و معترضان برای تمامی بازنشستگان 
اعمال گردید و بخشی از این مطالبات 
درابتدای  هم  بخشی  و   ۹۹ سال  در 

سال 14۰۰ اجرا شد.
مطالبات  اینکه  به  توجه  با 
بازنشستگان به حق بوده و معترضین 
را  شان  معیشت  وضعیت سخت  هم 

گرامی  اسماعیل  چرا  اند،  زده  فریاد 
که یکی از پیشروان این حق خواهی 
و  تجمع  واهی  اتهام  به  باید  بوده، 
به4  حداقل  ملی  امنیت  علیه  تبانی 
سال زندان محکوم و با توجه به نبود 
هیچگونه ادله محکمه پسندی حکم 
ایشان از سوی دادگاه تجدیدنظر هم 
تایید شود و همچنان نزدیک به یک 

سال را در زندان سپری کند!
حتما  کسانی؟  چه  با  تبانی  واقعا 
منظور بازنشستگانی است که با عصا 
و واکر و ویلچر به تجمعات می آمدند؟
شدن  زندانی  از  روز   ۲4۶ امروز 
اسماعیل گرامی ۶۶ ساله که متاسفانه 
دارای بیماری های زمینه ای وبیماری 
های خاص میباشد، می گذرد، شرایط 
زندان با توجه به عدم برخورداری از 
عدم  و  بهداشتی  آشامیدنی  آب 
امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب و 
در دسترس، قطعا شرایط جسمی این 
فعال بازنشسته را وخیم تر خواهد کرد.
سخت  شرایط  اینکه  وجود  با 
بودن  پائین  و  بازنشستگان  معیشت 
هزینه  و  درمان  شرایط  و  دستمزد 
قابل کتمان  های سرسام آور آن غیر 
با هزینه های  است و فاصله دستمزد 
زندگی بسیار زیاد شده است از نظر 
فریاد  فقط  اسماعیل  بازنشستگان  ما 
ما  است.  بوده  بی صدایان  ما  صدای 
بازنشستگان خواهان آزادی بی قید و 

شرط ایشان هستیم.
بازنشستگان تامین اجتماعی البرز )بتا(
استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

قزوین
گروه بازنشستگان روشنفکر

بخشی ازبازنشستگان استان گیالن
تامین  بازنشستگان  گفتگوی  کانون 

اجتماعی
کارگران وبازنشستگان تهران

بازنشستگان استان البرز
پیشکسوتان پیشرو آذربایجان شرقی

پیشکسوتان پیشرو بوشهر .
پیشکسوتان پیشرو هرمزگان.

پیشکسوتان و حامیان بازنشستگان.
شورای سفیران دفاع از قانون مدیریت 

خدمات کشوری

اسماعیلگرامی
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سخنگوی پرایس =ند
»به آمریکا: خارجه وزارت
که اعالمکردهایم صراحت
تنشهای تشدید مه دا ا
هستهایغیرسازندهاست...
وقتیمذاکراتهفتهآینده
دروینازسرگرفتهشود،
هیچ سالمی ا جمهوری
در مذاکره برای اهرمی

اختیارنخواهدداشت«.
استریت »وال =روزنامه
که شرایطی در ژورنال«:
خطر در وین مذاکرات
فروپاشیقرارگرفتهدولت
بایدناحتماالًمجبوراست
جمهوری با معامله برای
روسیه و چین به اسالمی

متوسلشود.
=تریتاپارسینایبرئیس
اجرایی»موسسهکوئینسی
برایکشورداریمسئوالنه«
وازبنیانگذاران»نایاک«در
یادداشتینوشته»تظاهربه
بیجان معامله یک اینکه
هیچ به دارد، ادامه هنوز
وجهگزینهخوبینیست.اما
ممکناستبهترینموردی

باشدکهداریم!«
اینهمه از که =نتیجهای
بافتن ریسمان و آسمان
تریتاپارسیگرفتهمیشود
ُمرده »برجام که است این
اماوانمودکنیدزندهاست
نشود!« بیشتر تحریمها تا
شایدبههمیندلیلاستکه
حسینامیرعبداللهانوزیر
خارجه»قاضیمرگ«گفته
جدیت دادن نشان »برای
دستور مذاکره، در خود
کارشناسان تیم دیم دا
ارشدمادروینبمانند،در
به هیئتها همه حالیکه
پایتختهایشانبازگشتند!«
آنهاماندهاندتااینطوروانمود
شودکهبرجامزندهاست!

این در توجه قابل =نکته
نوع»تحلیل«هاورهنمودها
هیچکدام که است این
بر نمیآورند خود روی به
واقعی مبانی کدام اساس
فکرمیکردنددولتبایدن
دولت راه همان میتواند
اوبامارادرمعاملهباجمهوری
اسالمیبرودوهیچکدامنیز
چرا که نمیدهند توضیح
چنیننشدهاست؟!مشکل
درکجاست؟درآمریکاکه
دولتجدیدشدراینیکسال
یا آمده کوتاه چیز همه از
اتفاقا جمهوریاسالمیکه
بهدلیلهمینکوتاهآمدنها
و زیادهخواهیهایشوخی
میکند؟! مطرح غیرجدی

دوشنبه  آلمان  خارجه  وزارت 
کرد  اعالم  آذر(   1۵( دسامبر   ۶
برای  اسالمی  جمهوری  پیشنهادات 
و  قبول«  »غیرقابل  اتمی  توافق 
گرفته  صورت  سازش های  »ناقض 
همانروز  است.  قبلی«  مذاکرات  در 
نیز  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
صورت  وین  در  توافق  »اگر  گفت 

نگیرد تحریم ها لغو نخواهد شد.«
خبری  نشست  یک  در  پرایس  ند 
تحریک آمیز  »گام های  کرد  تٔاکید 
و شرکایمان  ما  برای  ایران  هسته ای 
به  است…  کننده  نگران  بسیار 

صراحت اعالم کرده ایم که ادامه تشدید 
تنش های هسته ای غیرسازنده است و 
اساساً با هدف اعالم شده  ایران برای 
برجام، سازگاری  به  بازگشت متقابل 
ندارد. ما روشن گفته ایم که آنها با این 
هیچ  که  می دهند  نشان  اقداماتشان 
هدف سازنده ای ندارند. وقتی مذاکرات 
هفته آینده در وین از سر گرفته شود، 
برای  اهرمی  هیچ  اسالمی  جمهوری 
داشت.« نخواهد  اختیار  در  مذاکره 
محتوای  از  دقیقی  جزئیات 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهادی 
مشخص  مذاکره  دیگر  طرفین  به 
نشده اما حسین امیرعبداللهیان وزیر 
یادداشتی  در  اسالمی  رژیم  خارجه 
»کامرسانت«  روسی  روزنامه  که 
منتشر کرد با تکرار اینکه »باید همه 
کرده  تهدید  شود«  لغو  تحریم ها 
که آمریکا و اروپا باید بدانند پنجره 

مذاکره همیشه باز نخواهد بود!

پس از شکست دور هفتم مذاکرات 
آمریکایی  مقام  یک  وین  در  اتمی 
تٔاکید کرد حتا چین و روسیه از اینکه 
جمهوری اسالمی ایران تا چه حد از 
پیشنهادهای خود در مذاکرات قبلی 
شگفت زده  کرده  عقب نشینی  وین 

شده اند.
در  ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه 
که  شرایطی  در  می نویسد  گزارشی 
مذاکرات وین در خطر فروپاشی قرار 
مجبور  احتماالً  بایدن  دولت  گرفته 
است برای معامله با جمهوری اسالمی 

به چین و روسیه متوسل شود.
روی  از  بعد  چین  خلق  جمهوری 
کاهش  با  بایدن  دولت  آمدن  کار 
فشارهای واشنگتن به رژیم ایران طی 
ماه های گذشته بطور متوسط روزانه 
ایران  از  خام  نفت  بشکه  هزار   ۷۰۰
خریداری کرده که به گفته تحلیلگران 
از عوامل اصلی ناسازگاری جمهوری 
است. وین  مذاکرات  در  اسالمی 
وال استریت ژورنال می نویسد همراه 

کردن روسیه و چین برای راه اندازی 
یک کارزار هماهنگ چندجانبه علیه 
احتماالً  ایران  اسالمی  جمهوری 
روندی کند و دشوار خواهد داشت به 
ویژه آنکه سیاست خارجی چین در 
دوران رئیس  جمهور شی جین پینگ 
اتمی  توافق  به آن دوران که  نسبت 
در سال ۲۰1۵ به دست آمد فعال تر 

و تهاجمی تر شده است.
»گزینه ُکما«؛ ترمز تشدید بحران »گزینه ُکما«؛ ترمز تشدید بحران 

و جلوگیری فروپاشی نظام و جلوگیری فروپاشی نظام 
شدن  کمتر  با  اما  میان  این  در 
اسالمی  جمهوری  با  توافق  احتمال 
که  جریانی  واشنگتن  تا  تهران  از 
موافق معامله مالیان با غرب است و 
از پیامدهای نابودی برجام برای رژیم 
شده اند  کار  به  دست  نگرانند  ایران 
این  توافق موقت  با یک  نوعی  به  تا 
سپری  شکلی  به  را  بحرانی  مقطع 

صورت  توافق  اگر  دست کم  تا  کنند 
نگرفت تحریم ها تشدید نشود.

اجرایی  رئیس  نایب  پارسی  تریتا 
»موسسه کوئینسی برای کشورداری 
مسئوالنه« و از بنیانگذاران »نایاک« 
جمهوری  سیاست های  با  که  است 
با غرب همسو  برای معامله  اسالمی 
کنگره  نمایندگان  از  شماری  است. 
از  بسیاری  همچنین  و  آمریکا 
مخالفان جمهوری اسالمی معتقدند 
نایاک  از  نقل  به  که  تریبون  هایی 
آنها  نایاک  و  می  کنند  سخن پراکنی 
را حمایت می  کند مدام خوراک های 
تبلیغاتی رژیم ایران را تکرار می  کنند.
پایگاه  که  یادداشتی  در  پارسی 
خبری »ام اس ان بی سی« منتشر کرد 
می نویسد »تظاهر به اینکه یک معامله 
بی جان هنوز ادامه دارد، به هیچ وجه 
گزینه خوبی نیست. اما ممکن است 
داریم.« که  باشد  موردی  بهترین 
مذاکرات  شکست  به  اشاره  با  او 
»مشکل  می نویسد  وین  اتمی 

آمریکا اینجاست که بجز دیپلماسی 
تشدید  ندارد.  دیگری  گزینه های 
تشدید  یعنی  تحریم ها-  بیشتر 
ترامپ-  حداکثری  فشار  سیاست 
فقط اوضاع را بدتر می کند. مقامات 
که  بودند  گفته  نیز  بایدن  دولت 
فقط  ترامپ  تحریمی  سیاست های 

آشفتگی را بیشتر کرد.«
»دولت  می نویسد  پارسی  تریتا 
بررسی  حال  در  احتماالً  بایدن 
خرابکاری  برای  مخفیانه  عملیات 
اما  است.  ایران  هسته ای  برنامه  در 
توسط  گسترده  بطور  مسیر  این 
اسرائیلی ها دنبال شده است. مقامات 
ایاالت متحده به اسرائیل گفته اند که 
نتیجه معکوس خواهد  نظامی  اقدام 
تا  است  ایران  دست  به  بهانه   و  داد 
گسترش  را  خود  اتمی  فعالیت های 
وقوع  نیز  آن  از  پس  مرحله  و  دهد 
یک جنگ است که اگر اتفاق بیفتد 

کمکی به هدف بزرگتر آمریکا یعنی 
تمرکز روی چین نمی کند.«

یک  برجام  اگر  حتا  می نویسد  او 
توافق ُمرده باشد به نفع همه طرفین 
است که وانمود کنند هنوز زنده است 
توافق  این  مرگ  رسمی  اعالم  از  و 
اجتناب  می زند  دامن  بحران  به  که 
اسم  می گوید  پارسی  تریتا  کنند. 
او  بنامیم!  ُکما«  »گزینه  را  وضعیت 
در انتخاب مثال خود نیز همراهی با 
رژیم جمهوری اسالمی را به نمایش 
گذاشته و می گوید »به این فکر کنید 
وانمود  غربی  قدرت های  چگونه  که 
و  اسرائیل  صلح  روند  که  کرده اند 
زنده  گذشته  دهه های  در  فلسطین 

بوده است.«
ارائه  با  ادامه  در  پارسی  تریتا 
»بدون  است  نوشته  رهنمودهایی 
بده  و بستان ها  لغو معتبر تحریم ها، 
]طبق  اگر  می رود.  بین  از  توافق  در 
سال  تا  تحریم ها  واقعی  لغو  برجام[ 
از  تهران  چرا  نیفتد  اتفاق   ۲۰۲۵

هسته ای  اهرم  از  دست  باید  حاال 
کما  به  توافق  اگر  اما  بکشد؟  خود 
خود  هسته ای  اهرم  تهران  می رفت، 
حال  عین  در  و  می کرد  حفظ  را 
را  خود  سیاسی  و  اقتصادی  روابط 
دولت هایی  سایر  و  پکن  مسکو،  با 
نادیده  را  واشنگتن  تحریم های  که 
اگرچه  می کرد.  تقویت  می گرفتند، 
مطلوب  وضعیت  که  است  واضح 
ترجیح  موقعیت  دو  بر  اما  نیست، 
داده می شود: معامله ای با تحریم های 
گزینه  آمریکا؛  با  جنگ  یا  و  کمتر 
تهران  است که  آن  اما مستلزم  کما 
پیشرفت های هسته ای خود را تعدیل 
جمهوری  آنکه  به  توجه  با  و  کند 
اسالمی دیگر ایاالت متحده را برای 
پیوستن مجدد به توافق تحت فشار 
قرار نمی دهد ممکن است این اقدام 

را انجام دهد.«
یک  که  کرده  نقل  پارسی  تریتا 

دیپلمات اروپایی به او گفته »ما هرگز 
نخواهیم پذیرفت که برجام ُمرده است!«

به  اشاره  بدون  اما  ادامه  در  او 
تٔامین  با  اسالمی  جمهوری  اینکه 
نیابتی  گروه های  تسلیحاتی  و  مالی 
بحران  به  را  منطقه  تروریست ها  و 
مانع  اصلی ترین  را  اسرائیل  کشانده، 
کما«  »گزینه  شدن  عملی  برای 

خوانده است.
با  می گوید  ادامه  در  پارسی  تریتا 
توجه به شرایط فعلی »با فرض اینکه 
تهاجمی  را خیلی  برنامه خود  ایران 
متحده  ایاالت  و  ندهد  گسترش 
را  ایران  اقتصاد  که  را  تحریم هایی 
ضعیف نگه می دارد حفظ کند، حتا 
اسرائیل ممکن است این وضعیت را 
به تشدید غیرقابل پیش بینی درگیری 
در  زیاد  احتمال  به  و  دهد  ترجیح 
برنامه  سطحی محدود به خرابکاری 
ایران ادامه خواهد داد و از دستیابی 
جمهوری اسالمی به سالح اتمی که 
کند.« جلوگیری  نشده  هم  ساخته 

پارسی ادامه داده »تظاهر به اینکه 
یک معامله بی جان هنوز ادامه دارد، 
نیست.  خوبی  گزینه  وجه  هیچ  به 
هسته ای  دانش  گسترش  به  تهران 
خود ادامه خواهد داد و اگر طرفین 
اهرم  بازگردند،  مذاکره  میز  به  بعداً 
اقتصاد  می یابد.  توسعه  بیشتر  ایران 
خواهد  آسیب  همچنان  کشور  این 
با  را  خود  زیاد  احتمال  به  اما  دید، 
]رژیم[  داد.  خواهد  وفق  تحریم ها 
ایران پیشرفت نخواهد کرد، اما دچار 
دولت  و  شد  هم نخواهد  فروپاشی 
آینده ایاالت متحده به احتمال زیاد، 
موضع  در  را  خود  تعادل،  حالت  در 

ضعیف تری در مذاکره خواهد دید.«
تا  می کند  تٔاکید  پایان  در  اما  وی 
به  رسیدن  برای  راهی  به  دستیابی 
تشدید  برای  کما«  »گزینه  توافق 
بحران ترجیح دارد و باعث همگرایی 
می شود و باقی دوره ریاست جمهوری 
بایدن نیز نه برای بهبود وضعیت بلکه 
شدن  بحرانی تر  از  جلوگیری  صرف 

آن می شود.
توصیف  در  پارسی  تریتا  آنچه 
تبلیغ  و  می گوید  ُکما«  »گزینه 
می کند، تقریباً مشابه همان »توافق 
موقت« است که اواخر آبان ماه ِجک 
کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان 
اسرائیلی  همتای  با  دیدار  در  سفید 
دیدار  آن  در  وی  کرد.  مطرح  خود 
ایده توافق موقت با جمهوری اسالمی 
جهت  بیشتر  زمان  خریدن  برای  را 
اما  کرد  مطرح  هسته ای  مذاکرات 
اسرائیل با آن مخالفت نمود. »توافق 
تهران  در  که  است  ُکدی  موقت« 
جریان نزدیک به محمدجواد ظریف 
و بقایای اصالح طلبان نیز اکنون روی 

آن پافشاری می کنند.
نوع  این  در  توجه  قابل  نکته 
این  رهنمودها  و  »تحلیل«ها 
خود  روی  به  هیچکدام  که  است 
مبانی  کدام  اساس  بر  نمی آورند 
بایدن  دولت  می کردند  فکر  واقعی 
را  اوباما  دولت  راه  همان  می تواند 
در معامله با جمهوری اسالمی برود 
نمی دهند  توضیح  نیز  هیچکدام  و 
است؟! مشکل  نشده  که چرا چنین 
دولت   که  آمریکا  در  کجاست؟  در 
جدیدش در این یکسال از همه چیز 
اسالمی که  یا جمهوری  آمده  کوتاه 
آمدن ها  کوتاه  دلیل همین  به  اتفاقا 
زیاده خواهی های شوخی و غیرجدی 

مطرح می کند؟!
و  آسمان  اینهمه  از  که  نتیجه ای 
این  می شود  گرفته  بافتن  ریسمان 
وانمود  اما  ُمرده  »برجام  که  است 
بیشتر  تحریم ها  تا  است  زنده  کنید 
نشود!« شاید به همین دلیل است که 
خارجه  وزیر  امیرعبداللهان  حسین 
نشان  »برای  گفته  مرگ«  »قاضی 
دادن جدیت خود در مذاکره، دستور 
در  ما  ارشد  کارشناسان  تیم  دادیم 
وین بمانند، در حالیکه همه هیئت ها 
آنها  بازگشتند!«  پایتخت هایشان  به 
که  شود  وانمود  اینطور  تا  مانده اند 

برجام زنده است!
پس از شکست دور هفتم مذاکرات 
شبکه های  در  اصالح طلبان  وین، 
هاوس  کالب  ویژه  به  اجتماعی 
مورد  در  زمینه سازی  به  شروع 
»توافق موقت« کرده اند. تحلیلگران و 
سیاستمداران نزدیک به این جریان 
سیاسی نیز با مقاالت و مصاحبه های 
گزینه  بهترین  را  موقت  توافق  خود 
می کنند  معرفی  حکومت  برای 
توافقی  چنین  می کنند  توصیه  و 
دست کم از بحرانی تر شدن وضعیت 

جلوگیری می کند.
حمیدرضا آصفی دیپلمات پیشین 
جمهوری اسالمی نیز می گوید توافق 
فرصت  یا  و  فریب  می تواند  موقت 
باشد. وی اما توصیه کرده برای چنین 
زیاد  باید »تاب آوری« کشور  توافقی 
شود. منظور او از تاب آوری اقدام نظام 
اعتراضات  نگه داشتن  خاموش  برای 
مردم است که از همه نظر جان شان 

به لب رسیده است.

» » گزینه ُکما گزینه ُکما « چیست؟« چیست؟
» برجام ُمرده اما وانمود کنید زنده » برجام ُمرده اما وانمود کنید زنده 

است تا تحریم ها بیشتر نشود! «است تا تحریم ها بیشتر نشود! «
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