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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
نیویورک پست: ضعف بایدن در برابر رژیم 

ایران، به جنگ می انجامد
3 ادامه در صفحه

وزیر خارجه جمهوری اسالمی:
 الزم باشد با آمریکا مذاکره می کنیم!
4 ادامه در صفحه

=روسیه از شمال شرقی اروپا تا جنوبی ترین سواحل خاورمیانه در منطقه ای که آن را می توان »فالت بحران« نامید 
غرب را به چالش می کشد. اما برای رژیم ایران که از داخل و خارج به شدت آسیب پذیر است، بازیچه شدن در بحران های 

بین المللی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

۲ ادامه در صفحه

»پوپولیسم« در رسانه  و فعالیت  اجتماعی 

فرارسیدن زمستان در ایران بار دیگر با 
خبرهایی درباره کمبود گاز و همچنین 
کمبود برق و مشکالتی در زندگی مردم 
و صنعتی  تولیدی  واحدهای  فعالیت  و 
همراه شده است. با اینکه کشف میدان 

گازی چالوس در دریای مازندران، ایران 
دارای  کشورهای  فهرست  صدر  در  را 
ذخایر گاز قرار داد اما همچنان دغدغه 
زمستان و هوای سرد و تأمین گاز مورد 

نیاز کشور وجود دارد.
۲ ادامه در صفحه

فرسودگی صنایع نفت و گاز
چرخه ی تولید زیان  در اقتصاد ایران

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

و  جدی  ظاهرا  رسانه های  برخی  به  بودن  عوام پسند  و  پوپولیسم  مدت هاست 
نه  آنان  وظیفه  ی  که  کرده  سرایت  حالی  در  بشری  حقوق  و  مدنی  فعالیت های 
جلِب پسنِد عوام بلکه می بایست باال بردن سطح این پسند برای درک و حقوق 
و جایگاه انسان باشد. جایگاهی که آن را برای مثال با حرکت عامیانه ی »ِقر برای 

صلح« در برابر کاخ سفید نمی توان تأمین کرد. 

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

پشت پردۀ انقالب اسالمی )4(
نوشته: ایرج آرین پور

جنون و تماشا؛ اندر تفاوت دایی جان 
ناپلئوِن ما و ُدن کیشوِت دیگران

۱۲ ادامه در صفحه

رهبران دیکتاتور، کارگزاران روسیه برای زورآزمایی با غرب

جدال بزرگ در فالت بحران

ادعای عجیب 
سردار پاسدار 

قالیباف:
 از نظر حقوقی 

قراردادی با چین و 
روسیه بسته نشده!

واشنگتن اگزمینر: 
پنج دروغ که 

دیپلماسی بایدن 
را درباره برجام 

محکوم به شکست 
می کند

۱۱ ادامه در صفحه۱۶ ادامه در صفحه

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

کیهـان لندن کیهـان لندن خریداری نمایندخریداری نمایند
نسخه نسخه 

دیجیتال دیجیتال 
کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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تغذیه و مواد غذایی 
ضد آلزایمر و فراموشی

روش هایی برای اتو کردن 
صحیح لباس

تیم ملی ایران 
با پیروزی بر 
تیم عراق به 
جام جهانی 

۲۰۲۲ راه یافت
۱۰ ادامه در صفحه

۱8 ادامه در صفحه

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

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

فعالیت های این بنیاد است.
 بنیاد نیکوکاری نوروز، به مناسبت فرخنده زادروز شهبانو فرح پهلوی،

 در ۲۲ مهر ماه، برای نهمین بار روستاهای محروم استان خوزستان 
را آبرسانی نمود.

با همیاری و کمک شما می تواند پل مستحکم و روزنه  بنیاد  این 
امیدی برای هم میهنان در ایران و دیگر نقاط جهان باشد. 

 www.norooz.org :لطفاً برای اطالعات بیشتر به وب سایت بنیاد
مراجعه و یا با تلفن های زیرتماس بگیرید. 

001-704 544 7800   &  001- 703 303 6661
You Tube: Norooz Charity

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

۵ ادامه در صفحه

شاهزاده رضا پهلویشاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه » در مصاحبه با روزنامه »البالدالبالد« بحرین:« بحرین:

 این رژیم در حال فروپاشی است! این رژیم در حال فروپاشی است!
 آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده اند؟! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده اند؟!
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فرارسیدن زمستان در ایران بار دیگر با 
خبرهایی درباره کمبود گاز و همچنین 
کمبود برق و مشکالتی در زندگی مردم 
و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی 
همراه شده است. با اینکه کشف میدان 
گازی چالوس در دریای مازندران، ایران 
دارای  کشورهای  فهرست  در صدر  را 
ذخایر گاز قرار داد اما همچنان دغدغه 
زمستان و هوای سرد و تأمین گاز مورد 

نیاز کشور وجود دارد.
دولت  نفت  وزیر  امسال  شهریور 
سیزدهم از کمبود گاز در زمستان خبر 
داده بود؛ علت کمبود گاز نه سرمای هوا، 
بلکه مشکالت جدی در زیرساخت های 
صنعت نفت و گاز کشور است. جمهوری 
اسالمی در 4۲ سال گذشته 4 هزار و 
8۰۶ حلقه چاه نفت و گاز را در مناطق 
نفت خیز خشکی و دریایی کشور حفاری 
ثروت  از  دالر  میلیارد  هزاران  و  کرده 
پروژه ها  این  تکملیل  برای  را  کشور 
هزینه کرده است. در حالی که از کشف 
نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان 
قرن  یک  از  بیش  خوزستان  استان 
می گذرد اما به دلیل برنامه های توسعه ای 
ناکارآمد جمهوری اسالمی، چند سال 
است زمستان ها با بحران کمبود گاز و 
در پی آن، تابستان ها با بحران کمبود 

برق سپری می شود.
بر اساس آمارهای دولتی، ایران روزانه 
گاز  مترمکعب  میلیون  از 7۰۰  بیش 
از پارس  جنوبی برداشت می کند و از 
مجموع 37 سکوی در حال بهره برداری، 
۱7 سکوی اصلی با ظرفیت تولید روزانه 
۲8 میلیون مترمکعب گاز و ۲۰ سکوی 
میلیون   ۱4 تولید  ظرفیت  با  فرعی 
مترمکعب در روز در خلیج فارس نصب 
این  است.  رسیده  بهره برداری  به  و 
مشترک  قطر  با  عظیم  گازی  میدان 
است و اگرچه این کشور تولید گاز از 
میدان پارس جنوبی را از سال ۱۹۹۰ 
فاز گازی  اولین  اما  آغاز کرد  میالدی 
ایران برای برداشت گاز از این میدان 
مشترک در سال ۲۰۰۱ میالدی آغاز 
در  ایران  ساله  عقب ماندگی ۱۱  شد! 
برداشت گاز از این میدان مشترک در 
حالیست که در طی دو دهه گذشته نیز 
جمهوری اسالمی همچنان در تکمیل 
فازهای مختلف پروژه های پارس جنوبی 

با عملکردی ُکند روبرو بود.
این میان، هنوز فازهای مختلف  در 
به  و  نشده  تکمیل  جنوبی  پارس 
بهره برداری نرسیده، گویا بوی الرحمن 
است.  شده  بلند  گازی  میدان  این 
پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
چندی پیش اعالم کرد که »تولید گاز 
از میدان مشترک پارس  جنوبی به پیک 
ظرفیت رسیده و از حدود چهار سال 
آینده، ساالنه به اندازه یک فاز، پارس  

جنوبی اُفت تولید خواهد داشت«.
آمارهای حکومتی بیانگر اینست که 
43 درصد از درآمد کشور، ۶3 درصد 
از گاز نیروگا های کشور و 7۵ درصد از 
گاز خانگی کشور از پارس جنوبی تأمین 
می شود. این تولید انرژی بیش از نیمی از 
درآمد جمهوری اسالمی را تأمین کرده 

است. برای نمونه، در سال ۱3۹۹ بودجه 
کشور معادل ۶4۰ هزار میلیارد تومان 
بوده و ارزش محصوالت پارس جنوبی 
در همین سال برابر با 384 هزار میلیارد 
تومان محاسبه شده؛ یعنی ۵4 درصد 
پارس  از محصوالت  دولت  درآمدهای 

جنوبی بوده است.
سرمایه گذاری بی هدف و 

ناکارآمد!
ایران با 3۲ تریلیون مترمکعب، دومین 
با ۱۵8 میلیارد  ذخایر بزرگ گازی و 
بزرگ  ذخایر  چهارمین  نفت،  بشکه 
نفت جهان را در اختیار دارد اما عدم 
سرمایه گذاری هدفمند در صنعت نفت 
کشور و کمبود فناوری سبب شده کشور 
با تهدید »نیاز به واردات« در سال های 
آینده روبرو شود. جواد اوجی وزیر نفت 
برای  که  کرده  اعالم  سیزدهم  دولت 
پاسخ به نیازهای کشور باید ۱۶۰ میلیارد 
دالر در این حوزه سرمایه گذاری شود. از 
سوی دیگر گفته شده که اگر تا 4 سال 
سرمایه گذاری  دالر  میلیاد   ۵4 آینده 
خارجی در توسعه میادین گازی جذب 
مصرفی،  گاز  تأمین  برای  ایران  نشود 

نیازمند واردات خواهد شد.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در امرداد ۱4۰۰ 
حوزه  در  سرمایه گذاری  کرد،  منتشر 
اکتشاف و توسعه میادین نفت  و گاز 
شدید  نزولی  روند  سال ۹۱  از  کشور 
داشته و از حدود ۲3 میلیارد دالر در 
سال ۹۱ به حدود سه میلیارد دالر در 
سال های ۹7 و ۹8 سقوط کرده است.

سرمایه گذاری جمهوری اسالمی در 
همه حوزه های اقتصاد کشور بدون توجه 
به تقویت زیرساخت ها و اولویت بندی 
هدفمند صورت گرفته و صنعت نفت و 
گاز ایران هم از این قاعده زیان بار مستثنا 
سرمایه گذاری  از  بخشی  است.  نبوده 
در بخش صنعت نفت و گاز ایران در 
اسالمی  جمهوری  ساله   ۲۵ قرارداد 
ایران و جمهوری خلق چین قرار است 
به طرف چینی سپرده شود. در مقابل اما 
جمهوری اسالمی امتیازهایی عجیب به 
چین واگذار کرده. بر اساس اطالعاتی که 
تا کنون منتشر شده سرمایه گذاری ۲8۰ 
میلیارد دالری در صنعت نفت و انرژی 
ایران در این قرارداد پیش بینی شده اما 
در مقابل نفت و گاز ایران با 3۰ درصد 
تخفیف به چین فروخته می شود؛ چین 
برای پرداخت پول نفت ایران دو سال 
مهلت دارد و آنرا با ارز دلخواه می پردازد! 
همچنین چین می تواند دو سوم مبلغ 
نقدی  به صورت  را  گاز  و  نفت  خرید 
)یوآن( به ایران پرداخت کند و یک سوم 

را به شکل کاال و خدمات!
گازی  میدان  نیز  کشور  شمال  در 
چالوس در آب های سرزمینی ایران به 
بهانه همکاری در توسعه و بهره برداری به 
چین و روسیه سپرده شده است. در این 
قرارداد شرکت های گازپروم و ترانس اویل 
روسیه در مجموع 4۰ درصد، سی. ان .پی .

سی و سی .ان.او.او.سی چین در مجموع 
۲8 درصد و شرکت اکتشاف و تولید 

درصد   ۲۵  )KEPCO( ایران  خزر 
سهم دارند. 7 درصد باقیمانده »درآمد 
مستقیم سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 
از این پروژه است و به دو حساب بانکی 
متعلق به سپاه پاسداران در شانگهای 
و ماکائو که هر دو شهر بندری تحت 
حاکمیت جمهوری خلق چین هستند 
واریز می شود. همچنین تا ۵۰ سال آینده 
اختیار این میدان بزرگ گازی در دست 
قرارگاه »خاتم االنبیاء« سپاه پاسداران 

خواهد بود.
البته ناکارآمدی ها تنها به باد دادن منابع 
گازی و نفتی کشور با »نگاه به شرق« 
نیست بلکه در حوزه مدیریت داخلی نیز 
اتفاقات عجیبی روی می دهد. به دلیل 
رانت و پول گسترده در حوزه مدیریتی 
مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، 
وَمناصب  مقامات  گذشته  سال های 
مرتبط با این حوزه نیز به محلی برای 
رقابت جناحین نظام تبدیل شده است. 
در این میان معیار انتصاب مدیران به 
روابط رانتی آنها ارتباط دارد نه تخصص!

در آخرین نمونه عبدالعلی علی عسگری 
حکومت  صداوسیمای  سابق  رئیس 
صنایع  شرکت  مدیرعامل  به  عنوان 
پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد. 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 4۰ 
درصد پتروشیمی کشور را در اختیار 
دارد و به تنهایی ۲۰ درصد ارز سامانه 
تأمین می کند. ۱۵ شرکت  را  »نیما« 
این  زیرمجموعه  پتروشیمی  تولید 
هلدینگ است. با احتساب شرکت های 
به  عدد  این  آموزشی،  و  صنعتی  غیر 
و  داخلی  فروش  ۶۰ شرکت می رسد. 
صادراتی هلدینگ پتروشیمی در سال 
بود.  دالر  میلیارد  ۲۰۲۰، حدود 8٫4 
این هلدینگ سی و هفتمین شرکت 

شیمیایی دنیاست.
بار سنگینی که بر اقتصاد و 

مردم تحمیل می شود
عملکرد نامطلوب و پریشان جمهوری 
گاز  و  نفت  حالی صنعت  در  اسالمی 
کشور را در بن بست قرار داده که بحران 
در تأمین گاز مصرفی در کشور اثرات 
و  مردم  زندگی  بر  نیز  دیگری  منفی 

اقتصاد ایران دارد.
کمبود گاز جدا از اینکه روند زندگی 
روزانه مردم را در فصل زمستان مختل 
شدت  به  نیز  را  برق  تولید  می کند، 
کاهش می دهد. بسیاری از نیروگاه های 
خشکسالی  دلیل  به  برق  تولید  آبی 
کشور  آب  منابع  نادرست  مدیریت  و 
نتوانسته اند سهم قابل قبولی در تأمین 
برق کشور داشته باشند. نیروگاه اتمی 
بوشهر هم که بر خالف پول هنگفتی که 
در آن هزینه شد، به برنامه هدف گذاری 
است.  نرسیده  برق  تأمین  در  شده 
نیروگاه های بخاری که با سوزاندن گاز 
به تولید برق می پردازند، در زمستان به 
دلیل ناتوانی دولت در تأمین گاز مصرفی 
در بخش خانگی، با کمبود سوخت گاز 
روبرو شده و ناچار به سوزاندن مازوت  

روی می آورند.  

آنچه مقامات غربی از وضعیت مذاکرات 
وین  در  اسالمی  جمهوری  با  اتمی 
میخائیل  که  تصویری  با  می گویند 
از  روسیه می خواهد  نماینده  اولیانوف 
این مذاکرات به نمایش بگذارد تفاوت 

عمده دارد.
می گویند  مدام  غربی  دیپلمات های 
زمان برای احیای برجام رو به پایان است 
و هشدار می دهند »سرعت فعالیت های 
تهدیدآمیز اتمی جمهوری اسالمی از 
سرعت پیشرفت مذاکرات بسیار بیشتر 
است« و کل برجام در آستانه »بی اثر« 
شدن قرار دارد. لیز تراس وزیر خارجه 
انگلیس در پارلمان این کشور هشدار 
می دهد که مذاکرات هسته ای با ایران 
و  می شود  خطرناک«  »بن بست  وارد 
ِجک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ 
قرص  پا  و  پر  حامیان  از  که  سفید 
احیای توافق اتمی است اکنون پس از 
گذشت یکسال از مذاکرات فرسایشی 
با رژیم ایران می گوید »واشنگتن آماده 
غیردیپلماتیک  گزینه های  از  استفاده 
به  اسالمی  جمهوری  دستیابی  برای 

سالح اتمی است.«
با وجود این اظهارات مقامات غربی اما 
اولیانوف روسی که حاال دیگر به اعتبار 
شده،  معروف  نامعتبرش  حرف های 
مذاکرات  ادامه  از  تصاویری  انتشار  با 
هتل های  در  دوجانبه  و  چندجانبه 
وین صحبت از روند مثبت مذاکرات و 
»تمرین برای تهیه پیش نویس احیای 
تکراری  حرف هایی  می کند؛  برجام« 
حسن  خرمن  سر  وعده  های  شبیه 
روحانی و عباس عراقچی که از اوایل 
سال ۱4۰۰ ادعا می کردند که »توافق 
اصلی انجام شد« و »تمامی تحریم ها 
برداشته می شود« در حالی که کمی 

بعد مذاکرات اصال متوقف شد!
غرب همچنان »امیدوار« به 

معجزه ی میز مذاکرات
غربی ها اکنون بیش از گذشته روی 
مذاکره«،  پنجره های  شدن  »بسته 
»پایان مهلت توافق« و »ضرب االجل« 
تٔاکید می کنند. آنها اصرار دارند تکرار 
بیشتر  دیگر  هفته  چند  »فقط  کنند 
فرصت برای احیای برجام باقی نمانده« 
که  امیدوارند  همچنان  اینهمه  با  اما 
میز مذاکرات معجزه کند! شاید همین 
مسئله سبب شده است که در تهران 
چندان  هشدارها  قضیه  کنند  خیال 
حالیست  در  این  نیست.  جّدی  هم 
که غرب چه بسا در واپسین روزهای 
گزینه  »هر  به  آوردن  روی  از  پیش 
غیردیپلماتیک« نیز به صراحت بر زبان 
نیاورد که راه مذاکره بسته شده است. 
در  این میان، عاملی که سبب شده 
نه جمهوری اسالمی برجام را ترک کند 
و نه غربی ها دست از مذاکره بکشند، 
فردای  در  بعدی  گام های  از  هراس 
بدون برجام است. با این حال مقامات 
رژیم ایران در رده های مختلف سیاسی 
و نظامی مدام در فضای عمومی ادعا 
می کنند در مذاکرات اتمی دست باال 
را دارند و با اطمینان خاطر می گویند 
»غرب راهی بجز لغو تحریم ها ندارد!«

جریان انقالبی و حامیان علی خامنه ای 
که تیم ظریف و دولت حسن روحانی را 
متهم می کردند که به دنبال باج دادن به 
غرب و تسلیم و سازش در مقابل آمریکا 
هستند و اقتصاد را به توافق اتمی گره 
زده اند، خودشان مجبور شده اند همان 
راه را در پیش بگیرند. بعد از آنکه ابراهیم 
رئیسی »قاضی مرگ« دولت سیزدهم 
را به دست گرفت و وزارت خارجه را 
به  مشهور  امیرعبداللهیان  حسن  به 

»دیپلمات مقاومت« سپرد، فکر کردند 
که حاال دیگر »از موضع اقتدار« مذاکره 
می کنند! اما پس از دو دور مذاکره )دور 
هفتم و دور هشتم که هنوز ادامه دارد( 
امیرعبداللهیان نیز مجبور شد پا جای 
پای ظریف بگذارد. او نیز حاال می گوید 
»اگر الزم باشد با آمریکا مذاکره مستقیم 
را  آن  هم  رئیسی  ابراهیم  می کنیم!« 
تٔایید می کند. همان حرفی که وقتی 
روحانی و ظریف بر زبان آوردند تهدید 
شدند که »زبان شان بریده می شود« و 
»گلویشان ُخرد می شود«!  فرماندهان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حتا از 

»غلط کردن« آنها  گفتند. 
اما حاال رهبری جمهوری اسالمی برای 
حفظ برجام که با »نرمش قهرمانانه« 
به دست آمد، مجبور شده آن نرمش 
»وا  به  اعتراض  و سطح  تکرار کند  را 
دادن« امیرعبداللهیان را به تجمع چند 
یادداشت  و  مصاحبه  شماری  و  طلبه 
انتقادی کاهش دهد. این عقب نشینی 
یعنی نظام در شرایطی به مراتب بدتر 
از شکل گرفتن برجام، به احیا و مواهب 
مالی آن نیاز شدید دارد و از واکنش 

غربی ها نگران است.
بحران اوکراین

از شّر پیامدهای شیوع  جهان هنوز 
کرونا خالص نشده است که یک بحران 
جّدی بین المللی در آستانه وقوع است: 
اوکراین.  سوی  به  روسیه  لشکرکشی 
هرچند هنوز روسیه وارد خاک اوکراین 
فعلی  ناپایدار  وضعیت  در  اما  نشده 
رئیس  پوتین  جاه طلبی های والدیمیر 
منفی  پیامدهای  روسیه  جمهوری 

داشته است. 
سرمای  اوج  در  شرایطی  در  پوتین 
زمستان بیش از ۱۲۰ هزار نیروی نظامی 
و ادوات توپخانه و موشکی را به مرزهای 

اوکراین منتقل کرده که می دانست از 
یکسو اعضای ناتو دچار اختالفاتی ناشی 
از منافع مستقل خود هستند و از سوی 
ظرفیت  و  ریسک پذیری  میزان  دیگر 
اعضای ناتو برای رویارویی مستقیم با 

روسیه به یک اندازه نیست. 
در  آمریکا  ویژه  به  غرب  بالتکلیفی 
بزرگ  امنیتی  چالش های  با  مواجهه 
در مذاکرات اتمی با جمهوری اسالمی، 
تسلط  و  افغانستان  از  خروج عجوالنه 
طالبان، دست روی دست گذاشتن در 
بحران یمن، ناتوانی در حمایت کافی از 
تایوان در برابر تهدیدات چین خود را 

نشان داده است.
ضعف های غرب اهرم فشاِر 

روسیه شد
در مورد مسائل مرتبط با ایران، غربی ها 
جمهوری  تهدیدات  اینکه  ترس  از 
اسالمی از آنچه هست فراتر نرود تا جای 
کردند.  مماشات  ایران  رژیم  با  ممکن 

نگرانی آنها از اعالم شکست در مذاکرات 
اتمی و هراس از پیامدهای پیاده کردن 
گزینه های سخت تر آنها را زمینگیر و 
رژیم ایران را گستاخ تر کرده است. همین 
بالتکلیفی کار دست دولت های غربی داد 
و روسیه از همان نقاط ضعف از جمله 
مذاکرات وین، علیه غربی ها اهرم فشار 
و یا ابزار معامله ساخت. چنانکه مقامات 
واشنگتن و اروپایی ها بارها از روس ها 
خواستند از نفوذشان بر رژیم ایران برای 
راضی کردن جمهوری اسالمی به مذاکره 
یا توافق استفاده کنند و روسیه با همین 
کارت از غرب امتیاز می گیرد. در اوکراین 

نیز وضعیت به نوعی مشابه است.
روسیه در جغرافیایی از شمال شرقی 
اروپا تا جنوبی ترین سواحل خاورمیانه 
مستقیم و غیرمستقیم غرب را به چالش 
می کشد؛ منطقه ای که با انواع و اقسام 
به جرٔات  بزرگ  بحران های کوچک و 

می توان آن را »فالت بحران« نامید.
اگر در یک دهه اخیر گروه های مسلح 
نیابتی ابزار دولت های متخاصم بودند 
اکنون بحران به سطحی رسیده است 
که رژیم های سیاسی که با مشروعیت 
داخلی روبرو هستند به نیابت از روسیه 
علیه منافع غرب دست به اقدامات تهدید 

آمیز می زنند.
لوکاشنکو  الکساندر  اروپا  شرق  در 
رئیس جمهوری بالروس که »آخرین 
در  می شود،  نامیده  اروپا«  دیکتاتور 
شده  اروپا  علیه  پوتین  کارگزار  عمل 
است؛ از به راه انداختن موج پناهجویان 
یگان های  کشاندن  تا  اروپا  سوی  به 
مکانیزه و پیاده نظام ارتش روسیه تا ۱8 
کیلومتری مرزهای اوکراین در خاک 
امنیتی  نیروهای  عوض  در  بالروس. 
روسیه برای ماندن لوکاشنکو در قدرت 
در سرکوب اعتراضات ضدحکومتی او را 
تقویت می کنند. در عین حال سوریه 

میدان تاخت و تاز ارتش روسیه است 
و بشار اسد مخلص ترین کارگزار روسیه 
در جهان عرب به شمار می رود. نقش 
جمهوری اسالمی و »نگاه به شرق« آن 
نیز در این معادالت به عنوان بازیچه ی 
حقیری که پوتین در دیدار با رئیسی 
حتا حاضر نیست حفظ ظاهر هم بکند، 

روشن است.
نیابتی هایی که مستقیم از 

مسکو هدایت می شوند
گروه های  چند  از  مستقیم  مسکو 
جدایی طلبان  اوکراین،  طلب  جدایی 
و  بی  جنو ی  ستیا و ا و  یا  ز بخا آ
جدایی طلبان قره باغ حمایت می کند. 
متعددی  گزارش های  این  از  پیش 
واگنر«  »گروه  دخالت های  تشدید  از 
)مزدورانی که به ارتش خصوصی روسیه 
مشهور است( در شمال آفریقا از جمله 

لیبی منتشر شده است.
 

رهبران دیکتاتور، کارگزاران روسیه برای زورآزمایی با غرب
جدال بزرگ در فالت بحران

=روسیه از شمال شرقی اروپا تا جنوبی ترین سواحل خاورمیانه در منطقه ای که آن را می توان 
»فالت بحران« نامید غرب را به چالش می کشد. اما برای رژیم ایران که از داخل و خارج به 
شدت آسیب پذیر است، بازیچه شدن در بحران های بین المللی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

عوام پسند  و  پوپولیسم  مدت هاست 
بودن به برخی رسانه های ظاهرا جدی 
و فعالیت های مدنی و حقوق بشری در 
آنان  حالی سرایت کرده که وظیفه  ی 
می بایست  بلکه  عوام  پسنِد  جلِب  نه 
باال بردن سطح این پسند برای درک و 
حقوق و جایگاه انسان باشد. جایگاهی که 
آن را برای مثال با حرکت عامیانه ی »قِر 
برای صلح« در برابر کاخ سفید نمی توان 

تأمین کرد. 
عوام  پسندی چپ و راست ندارد. برای 
همه افراد و جریان هایی که پای استدالل 
و راهکارهایشان می لنگد و در عین حال 
به رأی و یا مخاطب و »الیک« و در 
نتیجه منابع مالی هرچه بیشتر نیاز دارند، 
خرید  مانند  دیگر،  راه های  از  گذشته 
پوپولیسم  مجازی،  و  واقعی  مخاطب 
افکار  توجه  برای جلب  راه  آسان ترین 

عمومی است. 
و  پوپولیسم  ویژگی های  از  یکی 
عوام پسند بودن، حرکت در سطح است! 
برای مورد پسند شدن الزم نیست مطالعه 
کرد و از سواد فکری و آگاهی تاریخی 
برخوردار  سیاسی  تعقل  و  فلسفی  و 
بود؛ اصال به دلیل همین سطحی بودن 

 می توان مخاطبان گسترده جلب کرد. 
پوپولیست ها چه سیاسی و چه اجتماعی، 
فرصت طلب هستند و با امکانات و منابع 
مالی که دارند، نوچه پروری می کنند! آنها 
تکرو اند و نه تنها تاب تحمل انتقاد و تفکر 
مستقل مخاطبان را ندارند بلکه از کار 
گروهی نیز عاجزند. آنها نه »همکار« بلکه 
»هوادار« می خواهند. هر جا هم که تن 
به »همکاری« بدهند، یا باید ابتکار عمل 
در دست آنها باشد یا باید شاخص ترین  
باشند! و از آنجا که با فرصت طلبی حتا در 
شرایط متناقض می توانند نه تنها گلیم 
خود را بیرون بکشند بلکه با پشتکار و 
شّمی وصف نشدنی بر منابع و مخاطبان 
خود بیفزایند، به شدت به خود غّره اند 
و قادر به تشخیص جایگاه واقعی خود 

نیستند.
پوپولیست ها همزمان به دو قطبی یا 
پوالریزه شدن جامعه و و تشکیل دو صف 
»هوادار« و »غیرهوادار« و در نتیجه به 
تفرقه و پراکندگی دامن می زنند. این 
ویژگی به نوعی شبیه هواداری از تیم های 

فوتبال است!
با توجه به این نکات که خیلی کوتاه 
بدون  عقالنیت  شد،  پرداخته  آنها  به 

جنجال دوران پهلوی و خدمات عینی آن 
نظام، نه تنها در عرصه ی سیاست بلکه 
در مطبوعات و فعالیت های رسانه ای و 
اجتماعی در مقایسه با امروز نمونه  ای 
است: جامعه ای شکل  برتر  و  شاخص 
گرفت که پس از اینهمه سال عوام فریبی 
و تبلیغات از سوی جمهوری اسالمی 
و جناحین  و البیگران و صادراتی ها و 
اپوزیسیون های جعلی و یا غیرجعلی اش، 
و  پهلوی  ستایش  در  جوان  و  پیر 

خدماتش شعار می دهند!
شاهزاده  همراهی  در  عقالنیت  این 
رضا پهلوی با مردم و اثبات اینکه اگر 
گذاشتند  تنها  را  پادشاهی  نهاد  آنها 
غم  در  و  آنها  با  همواره  نهاد  این  اما 
دیده  نیز  بوده  شریک  آنان  وشادی 
می شود. این جایگاه واال و ریشه دار را 
نه سیاسیون سالمندی که با پهلوی  ها 
دشمنی ورزیدند و نه برخی فعاالنی که 
تازه چند سال است از در مخالفت با 
جمهوری اسالمی درآمده اند، و البته به 
نظر می رسد هر دو گروه به انقالبی که 
با سقوط آن عقالنیت، به فاجعه  منجر 
نمی توانند  دارند،  عشق  و  باور  شده، 

خدشه دار کنند.

فرسودگی صنایع نفت و گاز
چرخه ی تولید زیان  در اقتصاد ایران

»پوپولیسم« در رسانه  و فعالیت  اجتماعی

گشت زدن یک سرباز در زمین های برفی اوکراین در 
مرزهای شرقی

گروه های نیابتی که مسکو مستقیم از آنها 
حمایت می کند

۱7 ادامه در صفحه ۱7 ادامه در صفحه
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در صورت هجوم روسیه به خاک 
اوکراین، غربی ها والدیمیر پوتین را با 
»تحریم های شخصی« تنبیه می کنند!

= لیز تراس وزیر خارجه 
رئیس  بایدن  جو  و  بریتانیا 
احتمال  گفته اند  جمهوری 
دارد در صورت حمله روسیه 
به اوکراین شخص والدیمیر 

پوتین را تحریم کنند.
=در حالی که کشورهای 
آمریکا  همچنین  و  اروپایی 
و  تسلیحاتی  محموله های 
به  سنگین  نظامی  ادوات 
 ، ستند می فر ین  ا کر و ا
سخنگوی دولت آلمان اعالم 
کرد در پاسخ به درخواست 
اوکراین برای کمک می توانیم 
5 هزار کالهخود )کاله ایمنی( 

به این کشور ارسال کنیم!
=یک منبع آگاه به رویترز 
گفته مذاکره با قطری ها برای 
تٔامین بخشی از گاز اروپا در 
صورتی که درگیری روسیه 
اختالل در  باعث  اوکراین  و 
این  به  روسیه  گاز  صادرات 

قاره شود آغاز شده است.
گزارش  =آسوشتدپرس 
داد که بایدن گفته »ایاالت 
برای  قصدی  هیچ  متحده 
استقرار نیروهای آمریکایی 
اوکراین  ناتو در  نیروهای  یا 
ندارد« اما »نیویورک پست« 
بررسی  حال  در  وی  نوشته 
نیروی  ر  هزا  5 ر  استقرا
کشورهای  در  آمریکایی 

اروپای شرقی است.
رزمایش روسیه در مرزهای غربی این 
کشور و همچنین آب های اطراف کریمه 
آغاز شده است. همزمان با اینکه مقامات 
غربی از جمله جو بایدن رئیس جمهوری 
ایاالت متحده تهاجم ارتش روسیه به 
می دانند،  محتمل  را  اوکراین  خاک 
اوکراین  خارجه  وزیر  کولبا  دیمیترو 
گفته است که تعداد نیروهای روسی 
این کشور  امتداد مرزهای  مستقر در 
نیست. کافی  بزرگ  حمله  یک  برای 
روزنامه بریتانیایی »تلگراف« ۲۶ ژانویه 
)۶ بهمن ماه( نوشته است که لیز تراس 
وزیر خارجه بریتانیا گفته احتمال دارد 
به  روسیه  در صورت حمله  کشورش 
را  پوتین  والدیمیر  شخص  اوکراین 

تحریم کند.
وزیر خارجه بریتانیا تٔاکید کرد که »ما 
قوانین جدیدی را ارائه خواهیم کرد تا 
نظام تحریم های خود را سخت تر کنیم 
که بتوانیم شرکت ها و افراد بیشتری را 

در روسیه هدف قرار دهیم.«
تراس به کشورهای غربی توصیه کرده 
برای حمایت بیشتر از اوکراین و فشار 
بیشتر بر روسیه به اوکراین تسلیحات 
دفاعی برسانند و تحریم های اقتصادی 

سخت تری علیه روسیه اعمال کنند.
مواضع محافظه کارانه دولت آلمان در 
مقابل تهدید بزرگ روسیه همچنان با 
واکنش سایر رهبران غرب روبروست. در 
حالی که کشورهای اروپایی و همچنین 
آمریکا محموله های تسلیحاتی و ادوات 
نظامی سنگین به اوکراین می فرستند 
کنفرانس  در  آلمان  دولت  سخنگوی 
ارزیابی های  اساس  بر  گفته،  خبری 
درخواست  به  پاسخ  در  و  انجام شده 
اوکراین برای کمک می توانیم ۵ هزار 
کالهخود )کاله ایمنی( به این کشور 
که  حالیست  در  این  کنیم.«  ارسال 
از  انواع سالح  بریتانیا اقدام به ارسال 
جمله سالح های ضدتانک برای اوکراین 

کرده است.
نظامی،  زورآزمایی های  با  همزمان 

آن  دنبال  به  اروپایی  ارشد  مقامات 
از طریق دیپلماتیک  تا شاید  هستند 
با روس ها به توافق برسند. بن واالس 
وزیر دفاع بریتانیا سرگئی شویگو وزیر 
دفاع روسیه دعوت کرده تا برای گفتگو 

به لندن بیاید.
گاز  تٔامین  وضعیت  اساسی  مسئله 
اروپاست. یک منبع آگاه به رویترز گفته 
مذاکره با قطری ها برای تٔامین بخشی از 
گاز اروپا در صورتی که درگیری روسیه 
و اوکراین باعث اختالل در صادرات گاز 
روسیه به این قاره شود آغاز شده است.
در همین ارتباط شیخ تمیم بن حمد 
به  آینده  هفته  قطر  امیر  ثانی  آل 
واشنگتن می رود و با جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا در این مورد گفتگو 

خواهد کرد.
هفته های  در  متحده  ایاالت  دولت 
تولیدکنندگان  سایر  و  دوحه  با  اخیر 
بزرگ انرژی تماس گرفته تا ببیند آیا 
آنها می توانند در صورت حمله روسیه 
به اوکراین و اعمال تحریم های ایاالت 
متحده علیه روسیه کمک کنند یا نه.

رآکتور  حادثه  به  اشاره  با  منبع  این 
ممکن  »دوحه  گفت:  ژاپن  هسته ای 
است بتواند در صورت بروز یک اختالل 
سال  در  آنچه  مانند  جهانی  بزرگ 
داد،  فوکوشیما رخ  ۲۰۱۱ در جریان 

کمک کند.«
قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
جهان  در   )LNG( مایع  طبیعی  گاز 
اروپا  به  اضافی  گاز  مقداری  می تواند 
این  اما  گفت،  منبع  این  کند.  ارسال 
عرضه زیاد نیست زیرا بیشتر حجم ها 
صادر  بلندمدت  قراردادهای  تحت 

می شوند.
توسط  باید  قطر  گاز  عمده  مشتریان 
ایاالت متحده یا دیگران متقاعد شوند 
تا به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، گاز 

خود را به اروپا تغییر دهند.
نیروهای ارتش اوکراین در حال گشت 
جدایی طلبان  که  مناطقی  در  زدن 

حضور دارند
در بلندمدت، قطر انتظار دارد صادرات 
LNG آن به میزان قابل توجهی افزایش 
یابد. این منبع گفت، اما برای اطمینان 
از امنیت انرژی، اتحادیه اروپا باید در 
بلندمدت  قراردادهای  به  تعهد  مورد 
از وقوع شوک  در  تا  LNG فکر کند 

عرضه گاز در آینده جلوگیری کند.
که  است  گفته  اوکراین  وزیر  نخست 
دولت منابع کافی برای حفظ ثبات مالی 
و اقتصادی در بحبوحه نوسانات بازار به 
دلیل ترس از حمله احتمالی روسیه به 

این کشور را دارد.
آسوشتدپرس در همین ارتباط گزارش 
جمهوری  رئیس  بایدن  جو  که  داد 
هیچ  متحده  »ایاالت  گفته  آمریکا 
قصدی برای استقرار نیروهای آمریکایی 
اما  ندارد  اوکراین  در  ناتو  نیروهای  یا 
اقتصادی  عواقب  تهاجم  صورت  در 
جّدی برای پوتین از جمله تحریم های 

شخصی به همراه خواهد داشت.«
با این حال »نیویورک پست« نوشته 
بررسی  حال  در  بایدن  جو  که  است 
در  آمریکایی  نیروی  هزار   ۵ استقرار 

کشورهای اروپای شرقی است.

ر  معما نفیو  =ریچارد 
قبلی  اقتصادی  تحریم های 
خواستار  که  رژیم  علیه 
علیه  بیشتر  ی  سختگیر
جمهوری اسالمی شده بود، 
از اوایل دسامبر در مذاکرات 

وین شرکت نکرده است.
مذاکره کننده  تیم  اعضای  از  برخی 
با  اختالف  خاطر  به  وین  در  آمریکا 
با  مذاکرات  نحوه  سر  بر  مالی  رابرت 
کردند  کناره گیری  اسالمی  جمهوری 
یا مسئولیت های خود را در مذاکرات 

کاهش داده اند.

روزنامه »وال استریت ژورنال« دوشنبه 
داد  گزارش  بهمن ماه(   4( ژانویه   ۲4
مذاکره کننده  تیم  ز  ا که  افرادی 
مواضع  خواستار  شدند  جدا  آمریکا 
سختگیرانه تر در مورد برنامه هسته ای 

جمهوری اسالمی هستند.
که  حالی  در  می گویند  مطلع  منابع 
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای 
حساسی  مرحله  به  ایران  با   ۲۰۱۵
رسیده، اختالف هایی در میان اعضای 

وال استریت ژورنال:
 اختالف بر سر 

سختگیری بیشتر 
علیه جمهوری 

اسالمی تیم 
مذاکره کننده 

آمریکا در وین را 
بهم ریخت

تیم مذاکره کننده آمریکا بر سر میزان 
ترک  زمان  و  تهران  علیه  سختگیری 

مذاکرات به وجود آمده است.
یک از اولین افرادی که از تیم مذاکره 
معاون  نفیو  ریچارد  شد  جدا  آمریکا 
رابرت مالی بود. نفیو معمار تحریم های 
اقتصادی قبلی علیه رژیم ایران است 
علیه  بیشتر  سختگیری  خواستار  که 
اوایل  از  او  شده.  اسالمی  جمهوری 
شرکت  وین  مذاکرات  در  دسامبر 

نکرده است.
منابع مطلع می گویند بعد از نفیو دو 
تیم که خواستار  اعضای  از  نفر دیگر 
جمهوری  علیه  بیشتر  سختگیری 
مذاکره کننده  تیم  از  هستند  اسالمی 

آمریکا در وین جدا شدند.
از مسائلی که باعث جدایی آنها از تیم 
باید  مذاکرات شد، اینست که چگونه 
و  کرد  تشدید  را  موجود  تحریم های 
آیا مذاکرات را در حالی که رژیم ایران 
اتمی  برنامه های  و  وقت ُکشی می کند 
خود را پیش می برد باید متوقف کرد یا 
نه.یک مقام بلندپایه آمریکایی به »وال 
استریت ژورنال« گفته است دولت جو 
بایدن بعد از بررسی دقیق دیدگاه های 
قبال  در  سطوح  باالترین  در  مختلف 
سیاست  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
که  اینست  آن  و  رسیده  مشخصی 
مهار  برای  فرصتی  برجام  به  بازگشت 
بلندپروازی های اتمی ایران ایجاد می کند.

این مقام گفت عالوه بر نفیو یک عضو 

درخواست  وین  مذاکرات  تیم  دیگر 
او  گفته  به  شود.  خارج  تیم  از  کرده 

هیچ عضو دیگر تیم کنار نرفته است.
وال استریت ژورنال نوشته این اختالفات 
برخی  و  بود  کرده  بروز  تابستان  از 
اعضای تیم اوایل دسامبر با ورود تیم 
تازه جمهوری اسالمی ایران به وین و 
کنار گذاشتن امتیازاتی که دولت قبلی 
ایران پذیرفته بود، خواستار پایان دادن 

به روند مذاکرات شدند.
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ن  سا ر ز با و  ت  =قضا
برجسته سابق سازمان ملل 
بهمن ماه   7 پنجشنبه  روز 
به  سرگشاده ای  نامه ی  در 
عالی  کمیسر  باشله  میشل 
ملل  سازمان  بشر  حقوق 
مورد  در  تحقیق  خواستار 
ُکشتار زندانیان سیاسی در 
و  ایران  در   13۶7 تابستان 
به ویژه نقش ابراهیم رئیسی 
رئیس  دولت کنونی جمهوری 

اسالمی شده اند.
را حدود 4۶۰  نامه  =این 
هیون  سانگ  جمله  از  نفر 
سانگ رئیس پیشین دادگاه 
کیفری بین المللی و استفان 
ایاالت  سابق  سفیر  راپ 
متحده در این دادگاه امضاء 

کرده اند.
=در این نامه تأکید شده 
از  ُکشتار  این  عامالن  که 
جمله ابراهیم رئیسی رئیس 
و غالمحسین  کنونی  دولت 
محسنی اژه ای رئیس کنونی 
از  »همچنان  قضاییه  قوه  
مصونیت برخوردار هستند«.

سابق  برجسته  بازرسان  و  قضات 
کمیسر  باشله  میشل  از  ملل  سازمان 
عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند 
تا درباره »ُکشتار« زندانیان سیاسی در 

4۶۰ قاضی و بازرس سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره 
نقش ابراهیم رئیسی در اعدام های ۶7 شدند

نقش  جمله  از  ایران،  در  سال ۱3۶7 
ابراهیم رئیسی رئیس  دولت کنونی، در 

آن زمان تحقیق شود.
سابق  برجسته  بازرسان  و  قضات 
سازمان ملل روز پنجشنبه 7 بهمن ماه 
۱4۰۰ برابر با ۲7 ژانویه ۲۰۲۲ در نامه ی 
کمیسر  باشله  میشل  به  سرگشاده ای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار 
تحقیق در مورد ُکشتار زندانیان سیاسی 
جمهوری  توسط   ۱3۶7 تابستان  در 
اسالمی و به ویژه نقش ابراهیم رئیسی 

رئیس دولت کنونی در آن شده اند.
این نامه را حدود 4۶۰ نفر از جمله 
سانگ هیون سانگ رئیس پیشین دادگاه 
کیفری بین المللی و استفان راپ سفیر 
سابق ایاالت متحده در این دادگاه امضاء 

کرده اند.
در این نامه تأکید شده که عامالن 
رئیسی  ابراهیم  جمله  از  ُکشتار  این 
رئیس دولت کنونی جمهوری اسالمی و 

غالمحسین محسنی اژه ای رئیس کنونی 
قوه  قضاییه که پس از ابراهیم رئیسی 
در این منصب قرار گرفته »همچنان از 

مصونیت برخوردار هستند«.
نامه که توسط سازمان حقوق  این 
بشری »عدالت برای قربانیان کشتار ۶7 
در ایران« به نگارش درآمده، برای شورای 
حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده 
است که قرار است ۲8 فوریه تشکیل 

جلسه بدهد.
معروف  رئیس الساداتی  سیدابراهیم 
به ابراهیم رئیسی و سید علی خامنه ای

ابراهیم رئیسی که خردادماه ۱4۰۰ 
به  عنوان رئیس دولت سیزدهم روی کار 
آمد، به دلیل سوابق سیاه خود به عنوان 
یکی از 4 قاضی که بر ُکشتارهای ۱3۶7 
نظارت داشتند، از سوی ایاالت متحده 
آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است.

رئیسی که به »قاضی مرگ« معروف 
است در یک نشست خبری در توضیح 

دست داشتن  در اعدام های ۶7 گفت: 
»اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق 
و  تقدیر  مورد  باید  کرده،  دفاع  مردم 
تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را 
تهدیدها حفظ  و  ها  مقابل هجوم  در 

کرده است.«
او گفت »افتخار« می کند که در هر 
سمتی که تا کنون داشته »از حقوق بشر 

دفاع« کرده است!
بر مبنای آمار عفو بین الملل، تعداد 
زندان های  در   ۶7 سال  اعدام شدگان 
جمهوری اسالمی حدود ۵ هزار نفر بوده 
که در گزارش تکمیلی سال ۲۰۱8 تأکید 
شد، تعداد واقعی کشته شدگان می تواند 

بیشتر نیز باشد.
دیگر امضاکنندگان این نامه شامل 
بازرسان قبلی سازمان ملل در زمینه ی 
شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، 
بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان 

هستند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان 
ایران که  امور حقوق بشر در  ملل در 
قرار است در جلسه شورای حقوق بشر 
موضوع  این  با  رابطه  در  ملل  سازمان 
گزارش دهد، پیشتر در مصاحبه ای با 
رویترز خواستار انجام تحقیقات مستقل 
سال  در  رئیسی  ابراهیم  نقش  درباره 
۶7 به عنوان معاون دادستان تهران در 

اعدام های زندانیان سیاسی شده بود.
از  شماری  این  از  پیش  همچنین 
برندگان جایزه نوبل نیز در نامه ای به 
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
مستقل  کمیسیون  تشکیل  خواستار 
نقش  به  رسیدگی  جهت  بین المللی 
»قاضی مرگ« در کشتار ۶7 شده بودند.

دولت  خارجه  =وزارت 
بایدن آنقدر مذاکرات را کش 
می دهد تا جمهوری اسالمی 

اتمی شدنش را اعالم کند.
می نویسد  پست«  »نیویورک  روزنامه 
کناره گیری ریچارد نفیو معاون نماینده 
ویژه ایاالت متحده در امور ایران و دو 
از مذاکرات وین برای  دیپلمات دیگر 
احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران 
موسوم به »برجام«، نشانه ای وحشتناک 
برای مذاکرات ایران و سیاست خارجی 
آمریکاست که ممکن است به جنگ 
قبلی  دولت های  در  بیانجامد.نفیو 
آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱3 یکی از 
مسئوالن طراحی تحریم ها علیه رژیم 
ایران بود و یکی از اعضای ارشد تیمی 
رئیس   اوباما  باراک  دوران  در  که  بود 
جمهوری اسبق آمریکا، به توافق اتمی 

موسوم به برجام رسیدند.
نفیو و همکارانش ظاهرا با رابرت مالی 
نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، 
علیه  تحریم ها  میزان  و  شیوه  سر  بر 
رژیم ایران دچار اختالف شده اند. آنها 
از واشنگتن خواسته بودند تحریم های 
موجود را  سخت و جدی اجرا کند و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحت 
نقض  بی شمار  موارد  تا  بگذارد  فشار 

برجام توسط تهران را اعالم کند.
را  ایران  آنچه رژیم  اینکه  بر  تاکید  با 
در نهایت در سال ۲۰۱۵ به »نرمش 
قهرمانانه« و تن دادن به برجام مجبور 
بود.  آمریکا  تحریم های سنگین  کرد، 
دیپلمات های مستعفی به دولت بایدن 
بابت  را  ایران  رژیم  یا  کرده اند  اصرار 
یا  کند  تنبیه  مکررش  بِد  رفتارهای 
این واقعیت را قبول کند که جمهوری 

نیویورک پست:
 ضعف بایدن در برابر رژیم 
ایران، به جنگ می انجامد

دیدار دو جانبه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین با رابرت 
مالی فرستاده آمریکا در امور ایران

مذاکرات  و  کرده  وقت کشی  اسالمی 
هسته ای را تا ابد طول خواهد داد.

به  چنانکه  می گوید  پست  نیویورک 
دولت  خارجه  وزارت  می رسد،  نظر 
را  مذاکرات  آنقدر  دارد  قصد  بایدن 
کش بدهد تا جمهوری اسالمی اعالم 
آنقدر  بایدن  است.  شده  اتمی  کند 
برای  جایگزین  گزینه های  به  نسبت 
است  بی میل  اتمی«  ویرانگر  »توافق 
که ترجیح می دهد چشمان خود را بر 
این حقیقت ببندد که رژیم ایران فقط 

برای وقت کشی مذاکره می کند.
این مقاله نتیجه می گیرد که نه تنها 
شیطانی  »رژیم  داشت  انتظار  باید 
ایران« در دوران ریاست جمهوری جو 
بایدن اتمی شود، بلکه باید مطمئن بود 
برده اند  آمریکا که پی  سایر دشمنان 
بی دندان  متحده  ایاالت  دیپلماسی 
است، بر شرارت های خود خواهند افزود.
دولت  پست«،  »نیویورک  نوشته  به 
بایدن بجای »صلح از مسیر قدرت«، 
برگزیده  را  سیاست ضعیفی  و  مسیر 
به جنگ منتهی  زیاد  احتمال  به  که 

خواهد شد.
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پرداخت 18 میلیون دالر بابت بدهی جمهوری اسالمی به 
سازمان ملل از پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی

مقامات  درخواست  =با 
آمریکا  موافقت  و  تهران 
دالر  میلیون   18 پرداخت 
از  اسالمی  جمهوری  بدهی 
طریق بانک های کره جنوبی 
رأی رژیم  تا حق  انجام شد 
ایران در سازمان ملل برگردد.

کره جنوبی اعالم کرد ۱8 میلیون 
دالر بابت بدهی  جمهوری اسالمی ایران 
به سازمان ملل از طریق پول های بلوکه 
شده ایران در بانک  های کره ای پرداخت 

شده است.
دارایی  وزارت  بلومبرگ  گزارش  به 
کره  جنوبی یکشنبه ۲3 ژانویه )سوم 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  بهمن ماه( 
همکاری  با  جمعه  روز  پرداخت  این 
ایاالت متحده و سازمان ملل و پس از 
درخواست جمهوری اسالمی انجام شد.

انتظار  که  کرده  اعالم  جنوبی  کره 
می رود ایران فوراً حق رای خود را در 
مجمع عمومی سازمان ملل به دست 

آورد.
کره  دولت  گزارش ها،  اساس  بر 
جنوبی پس از مشورت با دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا )OFAC( این مبلغ را پرداخت 

کرده است.
سازمان ملل متحد ۱۱ ژانویه )۲۱ 
اسالمی  جمهوری  رٔای  حق  دی ماه( 
این  به  خود  بدهی   دلیل  به  را  ایران 
سازمان به حالت تعلیق درآورده بود. 
 ۲3( ژانویه   ۱3 اسالمی  جمهوری 
دی ماه( از سئول به صورت اضطراری 
درخواست کرد که از محل اموال بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی این پول را به 

سازمان ملل پرداخت کند.
گفته می شود بیش از هفت میلیارد 
دلیل  به  ایران  دارایی های  از  دالر 
کره  بانک  دو  در  آمریکا  تحریم های 

جنوبی مسدود شده است.

در جریان دور هشتم مذاکرات اتمی 
اواسط  دارد  ادامه  همچنان  که  وین 
دی ماه چوی جانگ کان معاون وزیر 
خارجه کره جنوبی به وین سفر کرد و 
با مقامات غربی و همچنین علی باقری   
جمهوری  خارجه  وزیر  معاون  کنی 
اسالمی در مورد آزاد ساختن بخشی از 
پول های بلوکه شده ایران در بانک های 

کره ای صحبت کردند.
مشخص نیست پول های بلوکه شده 
ایران فقط محدود به ۱8 میلیون دالر 
پرداخت بدهی به سازمان ملل است 
یا قرار است مبالغ دیگری از این پول 

نیز آزاد شود.
مجید تخت روانچی نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل تٔایید کرد 
که بدهی معوقه ایران به سازمان ملل 
در  به محض وصول  و  پرداخت شده 
نیویورک، حق رای جمهوری اسالمی 

احتماالً از روز دوشنبه بازگردد.
پس از آنکه معاون وزیر خارجه کره 
جنوبی به وین رفت گفته شد جلساتی 
برای آزاد ساختن پول های بلوکه شده 
ایران برگزار شده و مقامات و رسانه های 
حکومتی آن را به عنوان دستاورد تیم 
مذاکره کننده در وین و »نشانه مثبت« 

برای رسیدن به توافق قلمداد کردند. با 
این حال اختالفات بین تهران و سئول 
زیاد شد زیرا مقامات کره ای پیشنهاد 
دادند پول های بلوکه شده ایران در کره 
میعانات  و  نفت  فروش  به  مربوط  که 
چون  اقالمی  فروش  طریق  »از  است 
برخی  لوازم خانگی« تسویه شود که 
»پیشنهاد  را  آن  داخلی  رسانه های 
بی شرمانه« خواندند. علی باقری  کنی 
به  بود کره جنوبی بدون توجه  گفته 
را  ایران  بدهی  باید  مذاکرات  نتیجه 
حالیست  در  اینهمه  کند.  پرداخت 
برجام  احیای  به  مایل  کشورهای  که 
قوانین  و  تحریم ها  دلیل  به  جمله  از 
پول  که  نمی کنند  موافقت  مربوطه 
ایران برسد و اگر  نقد به دست رژیم 
ایران  شده  بلوکه  پول  های  از  بخشی 
آزاد شود، در برابر دریافت کاال خواهد 
بود. برخی مقامات جمهوری اسالمی 
که  کردند  مطرح  را  موضوع  این  حتا 
اگر هم پول های بلوکه شده آزاد شود، 
پیشاپیش خرج شده است! آنها توضیح 
بیشتری نمی دهند اما با این سخنان هر 
تصوری درباره اینکه آزادی احتمالی این 
پول ها بتواند مشکلی را در کشور حل 
کند، پیشاپیش منتفی اعالم می کنند.

امثال امیرعبداللهیان می گفتند که دولت روحانی درمقابل آمریکا کوتاه می آید! 
حاال خودشان مجبور شده اند همان راه را در پیش بگیرند…

=»گفتگوهای ما در وین 
در حال حاضر فاقد ابتکار و 

سازندگی است!«
وزیر خارجه جمهوری اسالمی گفته 
مرحله ای  به  وین  گفتگوهای  است: 
تصمیمات  باید  که  می شود  نزدیک 

سیاسی گرفته شود!
حسین امیرعبداللهیان تأکید کرده: 
اگر توافق خوب و تضمین شده، الزمه 
را  کار  این  آمریکاست،  با  صحبت 

خواهیم کرد.
 ۲4 دوشنبه  روز  امیرعبداللهیان 
ژانویه گفت: مذاکرات ما در وین فاقد 
ابتکار و سازندگی است. ولی در عین 
حال طرف آمریکایی از راه های مختلف 
پیام هایی برای ما می فرستد که خواهان 
سطحی از گفتگوهای مستقیم است. 
جمهوری  می گویند  اینکه  ضمن  در 
با  مستقیم  مذاکره  حال  در  اسالمی 
چون  نیست.  درست  است،  آمریکا 
صورت  به   4+۱ گروه  با  مذاکرات 
مستقیم انجام می شود. اما با واشنگتن 
اینطور نیست و از طریق غیر مستقیم 
صورت می گیرد. ولی به هر حال اگر 
الزم باشد، با آنها حرف بزنیم، چرا که 

نه، این کار را خواهیم کرد.
وزارت  سخنگوی  حال،  همین  در 
خارجه ایاالت متحده هم یادآور شده: 
مالقات مستقیم ارتباط بسیار موثرتر و 
کارسازتری است و توافق میان دو کشور 

را زودتر امکان پذیر می سازد.
حسین امیرعبداللهیان نقش روسیه 
و چین را در مذاکرات و برخی دیگر از 
همسایگان دو کشور را در نقل و انتقال 

پیام آمریکایی ها موثر دانسته است.
گفتنی است اعالم آمادگی رژیم ایران 

برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا در 
حالیست که رابرت مالی نماینده ویژه 
واشنگتن در امور ایران دیروز اعالم کرد: 
پیش شرط توافق بین دو کشور، آزادی 
چهار شهروند آمریکایی گروگان گرفته 
زمانی  تا  است.او گفت:  ایران  شده در 
که چهار تبعه بی گناه ایاالت متحده به 
صورت گروگان در زندان های رژیم ایران 
بسر می برند، بازگشت به توافق هسته ای 

برای ما بسیار دشوار است.
بری  با  مصاحبه ای  در  مالی  رابرت 
روزن دیپلمات 77 ساله سابق آمریکا در 
ایران که در وین پایتخت اتریش برای 
انگلیسی،  آمریکایی،  زندانیان  آزادی 
فرانسوی، آلمانی، اتریشی و سوئدی در 
زندان های رژیم والیت فقیه، دست به 
اعتصاب غذا زده است، صحبت می کرد.

برت  را نظر  مورد  گروگان های 
تجار  نمازی  باقر  و  سیامک  اما  مالی 

ایرانی- آمریکایی هستند که هر دو به 
»همکاری با دولت متخاصم« محکوم 
شده اند. سیامک هنوز در زندان است و 
پدرش در سال ۲۰۱8 به دلیل بیماری 
نیز  محکومیت اش  دوران  و  شد  آزاد 
کاهش یافت. دو ایرانی- آمریکایی دیگر 
زندانی که توسط جمهوری اسالمی به 
طاهباز  مراد  شده اند،  گرفته  گروگان 
۶۶ ساله فعال محیط  زیست و عماد 
در  تاجر ۵7 ساله هستند که  شرقی 

زندان محبوس هستند.
بری روزن و ۵۰ دیپلمات آمریکایی 
در سال ۱3۵8 در جریان اشغال سفارت 
آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند 

و 444 روز در زندان بسر بردند.
زاده  خطیب  سعید  حال  عین  در 
سخنگوی وزارت خارجه رژیم جمهوری 
اسالمی گفته است: مسئله زندانیان دو 

تابعیتی قابل حل است.

وزیر خارجه جمهوری اسالمی:

 الزم باشد با آمریکا مذاکره می کنیم!

مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در مقّر سازمان ملل متحد در نیویورک

به  نزدیک  منبع  =یک 
تیم مذاکره کننده جمهوری 
توافق  طرح  گفته  اسالمی 
کار  در دستور  هرگز  موقت 

ایران نیست.
= روزنامه دولتی »ایران« 
که  لی  حا در  می نویسد 
درست  مسیر  در  مذاکرات 
غربی  طیف  می رود  پیش 
صحنه وین می کوشد با طرح 
علیه  انحرافی،  موضوعات 
جمهوری اسالمی اهرم فشار 

بسازد.
مذاکره  تیم  به  نزدیک  »منبع  یک 
کننده جمهوری اسالمی به خبرگزاری 
پاسداران  سپاه  به  نزدیک  تسنیم 
که  »همانطور  گفته  اسالمی  انقالب 
توافق  طرح  است،  شده  اعالم  بارها 
موقت هرگز در دستور کار ایران نبوده 
به دنبال  همچنان  ایرانی  تیم  و  است 
قابل  و  پایدار  توافقی  به  دستیابی 

اتکاست.«
وابسته  نیوز«  »نور  خبری  پایگاه 
جمهوری  ملّی  امنیت  شورای  به 
گزارشی  در  بهمن ماه  دوم  اسالمی 
رمز  اسم  موقت«  »توافق  نوشت 
بایدن  دولت  سوی  از  شده  طراحی 
برجامی   تعهدات  اجرای  از  فرار  برای 
با هدف »ثبت دستاورد نمایشی« در 
از  شده  مطرح  شعارهای  چارچوب 
سوی دموکرات ها در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکاست و بسیار 
اسالمی  جمهوری  که  است  روشن 
بررسی  پذیرش  به  حاضر  حتا  ایران 
رسد  چه  نیست  پیشنهادی  چنین 
با این دستور  به آنکه وارد مذاکراتی 

کارشود.
موقت«  »توافق  با  مخالفت  ادعای 
پس از آن مطرح شد که »ان بی سی 

»احیای برجام« با »توافق موقت«؛ 
رسانه های جمهوری اسالمی: »تله آمریکا« و 

»موضوع انحرافی« است!

نیوز« به نقل از چند مقام آمریکایی 
گزارش داد روسیه با اطالع آمریکا به 
»توافق  پیشنهاد  اسالمی  جمهوری 

موقت« داده است.
ازای  در  پیشنهاد،  این  اساس  بر 
می بایست  تحریم ها  محدود  رفع 
جمله  از  اتمی  فعالیت های  برخی 
و  متوقف  درصدی   ۶۰ غنی سازی 
تولید اورانیوم ۲۰ درصدی و استفاده 
نیز  پیشرفته  سانتریفیوژهای  از 
محدود شود اما جمهوری اسالمی آن 

را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، شبکه خبری »کان 
نیوز« اسرائیل به نقل از دیپلمات های 
نمایندگان  که  داد  گزارش  غربی 
اتمی  مذاکره  در  اسالمی  جمهوری 
برای اولین بار در وین از خود جدیت 
کند  بسیار  روند  اما  می دهند  نشان 
است  ممکن  وضعیت  این  با  و  است 

توافق تا سه ماه دیگر حاصل شود.
ایران  داخلی  رسانه های  برخی 
»تله  عنوان  به  موقت«  »توافق  از 
آمریکا« نام برده اند آنهم در حالی که 
این پیشنهاد را روس ها به جمهوری 
اسالمی که سیاست »نگاه به شرق« 

را پیش می برد، داده اند.

می نویسد  »ایران«  دولتی  روزنامه 
مسیر  در  مذاکرات  که  حالی  »در 
غربی  طیف  می رود  پیش  درست 
طرح  با  می کوشد  وین  صحنه 
را  آنچه  واقعیات  انحرافی،  موضوعات 
که در عمل در حال رخ دادن است، 
وارونه جلوه دهد تا از آن اهرمی برای 

فشار بسازد.«
نتیجه  به  همچنان  با  است  گفتنی 
وین،  در  اتمی  مذاکرات  نرسیدن 
تحرکات گروه های شبه نظامی منطقه 
اسالمی  جمهوری  حمایت  مورد  که 
در  و  شده  تشدید  هستند  ایران 
روزهای اخیر حوثی ها در چند مرحله 
پهپادی  و  موشکی  حمالت  به  اقدام 
علیه زیرساخت های عربستان سعودی 

و امارات کردند.
تشدید  می دهد  نشان  تجربه 
تهدیدات گروه های نیابتی در منطقه 
به  اسالمی  جمهوری  فشار  اهرم 
با  و  است  باج خواهی  برای  غرب 
»دیپلماسی« در وین تناسب معکوس 
دارد: هرچه این حمالت تشدید شود، 
در  مذاکرات  است که  این  معنای  به 
ناامیدکننده  و  ُکند  و  مشکل  با  وین 

پیش می رود.

دور هشتم مذاکرات اتمی وین؛ ژانویه ۲۰۲۲

=صابر فقیه اهل بریتانیا، 
بَدر فقیه اهل کانادا، الطاف 
امارات و علیرضا  فقیه اهل 
برای  ن  یرا ا هل  ا تقوی 
ممنوعه  تجهیزات  صادرات 
از جمله سیستم مایکروویو 
سیستم  و   )IMS( صنعتی 
ضدپهپاد از آمریکا به ایران 

برنامه ریزی کرده بودند.
=صابر فقیه در بازجویی ها 
با  که  کرده  عتراف  ا به 
داشتند  قصد  همدستانش 
الزم  مجوز  دریافت  بدون 
دارایی های  کنترل  اداره  از 
خزانه  داری  وزارت  خارجی 
برای صادرات این تجهیزات 

اقدام کنند.
و  قضایی  مقامات   =
می گویند  آمریکا  امنیتی 
می دهد  نشان  تحقیقات 
متحده  ایاالت  دشمنان  که 
ی  شبکه ها ز  ا یلند  ما
استفاده  پیچیده  تدارکاتی 
کنند تا اقالم حساس را که 
اهداف  برای  دوگانه  کاربرد 
نظامی دارند به دست آورند.

پرونده  این  با  =موازی 
برای  دیگری  کیفرخواست 
فردی به اسم جالل روح اهلل 
که  بود  شده  صادر  نژاد 
شده  ذکر  افراد  همدست 

است.
وزارت دادگستری آمریکا ۲7 ژانویه 
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  بهمن ماه(   7(
یک شهروند بریتانیایی در دادگاه فدرال 
واشنگتن اقرار کرده که به همراه سه 
فرد دیگر از جمله یک ایرانی با نقض 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
اسالمی اقدام به ارسال تجهیزات ممنوعه 

به ایران کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن

صابر فقیه )4۶ ساله( اهل بریتانیا، بَدر 
فقیه )4۱ ساله( اهل کانادا، الطاف فقیه 
)7۰ ساله( اهل امارات متحده عربی و 

دادگستری آمریکا چهار نفر را به اتهام ارسال تجهیزات 
ممنوعه با کاربرد نظامی به ایران محاکمه می کند

علیرضا تقوی )4۶ ساله( اهل ایران برای 
جمله  از  ممنوعه  تجهیزات  صادرات 
 )IMS( صنعتی  مایکروویو  سیستم 
و سیستم ضدپهپاد از آمریکا به ایران 
توطئه کرده اند. صابر فقیه اعتراف کرده 
بدون دریافت مجوز الزم از اداره کنترل 
خزانه  داری  وزارت  خارجی  دارایی های 
)OFAC( برای صادرات این تجهیزات 

برنامه ریزی کرده است.
دادستان  اولسن دستیار  متیو جی. 
کل بخش امنیت ملی وزارت دادگستری 
آمریکا گفت: »فقیه و همکاران توطئه گر 
ایاالت  تحریم های  کرده اند  تالش  او 
ایران  برای  و  بزنند  دور  را  متحده 
تجهیزات بسیار حساس ساخت آمریکا 
را بدون اطالع سازندگان آن به دست 
آورند… با این کار فقیه نه تنها امنیت 
ملّی آمریکا، بلکه امنیت ملّی هر کشور 
دیگری را که ایران تصمیم به هدف قرار 
دادن آن بگیرد، به خطر انداخته است. 
اراده وزارت دادگستری بر این است تا 
تحت  و  متوقف  را  رفتار مجرمانه  این 

پیگرد قانونی قرار دهد.«
دادستان منطقه متیو ام. گریوز در 
ناحیه کلمبیا که پرونده در آنجا تشکیل 
صادره  »کیفرخواست  می گوید:  شده 
و اقرار مجرم نشان دهنده تعهد آمریکا 
ایاالت  افتادن فناوری  از  به جلوگیری 
متحده با کاربردهای نظامی به دست 
حکومت ایران است و نتایج مؤثر حاصل 
دادگستری،  وزارت  بین  مشارکت  از 
اف بی آی و وزارت خزانه داری را نشان 

می دهد.«
آمریکا  امنیتی  و  قضایی  مقامات 
می دهد  نشان  تحقیقات  می گویند 
از  مایلند  متحده  ایاالت  دشمنان  که 
استفاده  پیچیده  تدارکاتی  شبکه های 
کنند تا با نقض قوانین کنترل صادرات 
ایاالت متحده اقالم حساس را که کاربرد 
دوگانه برای اهداف نظامی دارند به دست 
آورند. فناوری ضد پهپاد، سیستم های 
مایکروویو صنعتی و سیستم های انرژی 
هدایت شده در همین گروه از تجهیزات 

دسته بندی می شوند.
جیمز آر. مانکوسو مامور ویژه واحد 
تحقیقات امنیت داخلی )HSI( می گوید 
تحقیقات  توانایی  افراد  این  شناسایی 
بین المللی واحد امنیت داخلی را نشان 
اف بی آی  با  همکاری  در  که  می دهد 

متحقق شد.

دایره ضداطالعات  معاون  کولر  الن 
اف بی آی گفت که اعالم جرم علیه این 
می کند  منتقل  را  واضحی  پیام  افراد 
آمریکا  امنیتی  نهادهای  اینکه  آن  و 
به تالش های خود برای خنثی کردن 
دموکراسی  از  دفاع  و  توطئه ها  این 

ایاالت متحده ادامه خواهند داد.
دیگر  کیفرخواست  یک  اساس  بر 
مرتبط با همین پرونده فردی به اسم 
جالل روح اهلل نژاد )44 ساله( تبعه ایران 
به قاچاق، کالهبرداری و جرایم مرتبط 
با ارسال تجهیزات غیرقانونی متهم شده 
است. روح اهلل نژاد قباًل در مارس ۲۰۲۰ 
به دلیل اقدام علیه امنیت ملی یا منافع 
سیاست خارجی ایاالت متحده از طریق 
تهیه کاال از طرف یک کشور ثالث به 
فهرست سیاه نهادهای امنیتی وزارت 
بازرگانی، اداره صنعت و امنیت اضافه 
افراد  کیفرخواست،  دو  اساس  شد.بر 
و ۲۰۱8  سال های ۲۰۱7  در  نامبرده 
کاربردهای  با  اقالم  صادرات  به  اقدام 
نظامی و غیرنظامی به ایران کرده بودند. 
این تجهیزات شامل سیستم ضدپهپاد 
است که هم کاربرد تجاری و هم نظامی 
دارد و می تواند برای توقف، شناسایی، 
تغییر مسیر، فرود یا کنترل کامل یک 
هواپیمای بدون سرنشین مورد استفاده 

قرار گیرد.
که  است  آمده  کیفرخواست ها  در 
به عنوان  را  خود  تقوی  و  روح اهلل نژاد 
با  که  افزار«  رشد  »رایان  نمایندگان 
سپاه پاسداران انقالب ایران مرتبط است، 

معرفی می کنند. 

وزارت دادگستری آمریکا در 
واشنگتن
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 در بزرگداشت ایرج پزشکزاد؛
 این حافظ شوخ و شنگ

=پزشکزاد پس از کند و 
کاو در »طنز فاخر سعدی« 
زندگی  جستجوی  به 
این  در  و  پرداخته  حافظ 
از  یکی  به  کوچک  کتاب 
ایران  شاعران  بزرگترین 
صورت انسانی و خاکی می 
بخشد که حتا گربه ای به نام 

»سوسن« دارد.
پزشکزاد  توانای  =قلم 
خواننده  نیز  کتاب  این  در 
آشنا  شخصیت هایی  با  را 
می سازد که با سیرت ثابت و 
صورت های گوناگون همواره 
در طول تاریخ وجود دارند. 
پرمدعا«،  »کم مایه  افراد 
حسود،  و  فرصت طلب 
و  دروغگو  دورو،  و  ریاکار 
آدم های  کنار  در  متظاهر، 
و  درستکار  قانع،  و  فروتن 
معتمد،  و  فداکار  راستگو، 
مسالمت آمیز  زندگی  به 
به  که  افرادی  مشغولند. 
قول گلندام برایشان »تملق 
خوردن  نان  وسیله  فقط 
نیست، بلکه یک نیاز روحی 
و یک فلسفه زندگی است« 
و بر این اساس الزم نیست 
مدح  به  تنها  متملق  فرد 
چنین  بپردازد.  قدرتمندان 
همه  مدح  ظاهر  در  افرادی 
را می گویند با این طمع که 
شاید روزی به کارشان آید.

بزرگان  همه  تنها  =نه 
چهره هایی  ما  کالسیک 
حتا  دارند،  انسان  ماورای 
هر کسی هم که چند دهه 
یا  و  رفته  دنیا  از  پیش 
می گذرد،  در  امروز  همین 
بی تعقل  تقدس  دنیای  به 
می پیوندد. حال آنکه رمان 
که  کشورهایی  در  تاریخی 
داستانسرایی در آنها بالیده 
هیچ  نویسندگان  و  است 
زمینی  راه   سر  بر  مانعی 
و  تاریخی  بت های  کردن 
ادبی مردمان ندارند، شاخه 

مهمی از ادبیات است.
االهه بقراط - »حافظ ناشنیده پند« 
یک رمان تاریخی است. رّد پای تکرار 
قصه روزگاران حافظ را از همان تصویر 
کرد.  دنبال  می توان  کتاب  روی جلد 
نواری سیاه برجستگی سینه زن نقاشی 
را که هنر »استاد عباس معیری« است، 
پوشانده است. با اینکه قرن ها از دوران 
حافظ می گذرد، لیکن »شاهزاده جهان 
ملک خاتون« حتا بر جلد کتاب نیز از 

پشت پرده تور حاضر می شود.
پزشکزاد پس از کند و کاو در »طنز 
زندگی  جستجوی  به  سعدی«  فاخر 
گلندام  محمد  است.  پرداخته  حافظ 
راوی این خاطرات که به دوره کوتاهی 
حافظ  محمد  شمس الدین  زندگی  از 
می پردازد، در طول بیست و سه سال 
عمرش تا زمان بازگویی این خاطرات 
پنج سلطان را بر فرمانروایی فارس دیده 
 7۵۵ بهار  روزهای  آخرین  در  است. 
هجری »امیر مبارز« حاکم شیراز است. 
تاریخی  اطالعات  زمینه ای  چنین  بر 
داده  خواننده  به  دوران  آن  احوال  از 
می شود. دورانی که موسیقی و رقص در 
آن ممنوع است و حاکمانش »مصداق 
کسانی است که شمس قیس رازی در 
»المعجم« درباره آنها می گوید: مرده 
دالنی که میان لحن موسیقار و نهیق 
حمار فرق نکنند.«  دورانی که حافظ 
جوان نیز بیست و سه سال بیش ندارد 
و پیش از فرار »شاه شیخ ابو اسحق« 
توسط »موالنا عبید زاکانی« به دربار راه 
یافت و سبب رشک مداحان دربار شد. 

مداحانی که »به بارگاه سلطان جدید 
نقل مکان کرده اند.« در چنین روزگاری 

شمس الدین گرفتار زندان می شود.
از  )برگی چند  پند  ناشنیده  • حافظ 

دفتر خاطرات محمد گلندام(
• ایرج پزشکزاد

• نشر قطره؛ تهران ۱383
با یک  با یک مهمانی شروع و  کتاب 
حافظ  رفتن  سپس  و  دیگر  مهمانی 
از شیراز به پایان می رسد. قلم توانای 
پزشکزاد در این کتاب نیز خواننده را 
با شخصیت هایی آشنا می سازد که با 
گوناگون  صورت های  و  ثابت  سیرت 
دارند.  وجود  تاریخ  طول  در  همواره 
فرصت طلب  پرمدعا«،  »کم مایه  افراد 
و  دروغگو  دورو،  و  ریاکار  حسود،  و 
متظاهر، در کنار آدم های فروتن و قانع، 
درستکار و راستگو، فداکار و معتمد، به 
زندگی مسالمت آمیز مشغولند. افرادی 
که به قول گلندام برایشان »تملق فقط 
یک  بلکه  نیست،  خوردن  نان  وسیله 
نیاز روحی و یک فلسفه زندگی است« 
و بر این اساس الزم نیست فرد متملق 
تنها به مدح قدرتمندان بپردازد. چنین 
افرادی در ظاهر مدح همه را می گویند 
با این طمع که شاید روزی به کارشان 
آید. در توصیف چنین افرادی است که 
کتاب   پایان  مهمانی  در  زاکانی  عبید 
سلطان  وقتی  »یک  می کند:  حکایت 
محمود را در حالت گرسنگی بادنجان 
بورانی پیش آوردند. خوشش آمد. گفت 
بادنجان طعامی است خوش. ندیمی در 
مدح بادنجان فصلی پرداخت. چون سیر 
شد گفت: بادنجان سخت مضر چیزی 
بادنجان  مضرت  در  باز  ندیم  است. 
مبالغتی تمام کرد. سلطان گفت: ای 
مردک، نه این زمان مدحش می گفتی؟ 
گفت: من ندیم توام نه ندیم بادنجان. 
مرا چیزی باید گفت که ترا خوش آید 

نه بادنجان را!«
در طول روایت با طرح ابیاتی به تأثیر 
اگر  و  می بریم  پی  حافظ  بر  سعدی 
یادمان  به  مدرسه  ادبیات  دروس  در 
نماند که حافظ جوان و عبید زاکانی 
سالمند همدوره بوده اند، با این کتاب 
هم با برخی حکایات عبید زاکانی آشنا 
و  رابطه حافظ  هرگز  و هم  می شویم 

عبید را فراموش نخواهیم کرد. 
پزشکزاد در این کتاب کوچک به یکی 
صورت  ایران  شاعران  بزرگترین  از 
کمتر  بخشد.  می  خاکی  و  انسانی 
ایرانی پیدا می شود که دست کم یک 
و  باشد.  نداشته  خانه  در  حافظ  جلد 
است  فارسی  ادبیات  پژوهشگر  کمتر 
تألیف  حافظ  اشعار  درباره  اثری  که 
نکرده باشد. با اینهمه حافظ برای ما به 
عنوان یک فرد و انسان واقعی ناشناخته 
است. انسانی که به حکایت های عبید 
زاکانی از ته دل می خندد، اندوهگین 
می گردد، عاشق می شود، مزه می پراند، 
افراد فرصت طلب را دست می اندازد،  با 
»بی بی خاور« کلنجار می رود و گربه ای 

به نام »سوسن« دارد.
ما  کالسیک  بزرگان  همه  تنها  نه 
حتا  دارند،  انسان  ماورای  چهره هایی 
از  پیش  دهه  چند  که  هم  هر کسی 
دنیا رفته و یا همین امروز در می گذرد، 
می پیوندد.  بی تعقل  تقدس  دنیای  به 
پزشکزاد از زبان گلندام حافظ را زمینی 

می کند.
پس از خواندن »حافظ ناشنیده پند« 

علی یونسی در سلولی با یک قاچاقچی و یک 
متهم به فساد مالی نگهداری می شود

وکیل  نیلی  =مصطفی 
علی یونسی دانشجوی نخبه 
در  اوین  زندان  در  زندانی 
گفتگو با وبسایت »امتداد« 
گفت: »علی یونسی در یک 
همراه  به  کوچک  سلول 
مخدر  مواد  قاچاقچی  یک 
مالی  فساد  به  متهم  یک  و 

نگهداری می شود.«
=او گفته است: »یونسی 
آن  هفته،  در  روز   3 تنها 
هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه 

هواخوری دارد!«
وکیل  این  که  =آنگونه 
داده،  توضیح  دادگستری 
درخواست  به  ناظر  دادیار 
جابجایی  بر  مبنی  آنها 
امیرحسین  و  یونسی  علی 
مرادی از بند امنیتی توجه 

نمی کند.
یونسی  علی  وکیل  نیلی  مصطفی 
این  دانشجوی نخبه زندانی می گوید 
جوان المپیادی در یک سلول کوچک 
یک  و  مخدر  مواد  قاچاقچی  یک  با 
متهم به فساد مالی نگهداری می شود 
او  مورد  در  جرائم  تفکیک  قانون  و 

اعمال نشده است.
یونسی  علی  وکیل  نیلی  مصطفی 
دانشجوی نخبه زندانی در زندان اوین 
در گفتگو با وبسایت »امتداد« گفت: 
در یک سلول کوچک  یونسی  »علی 
مخدر  مواد  قاچاقچی  یک  همراه  به 

نگهداری  مالی  به فساد  و یک متهم 
می شود.«

او گفته است: »یونسی تنها 3 روز در 
هفته، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه 

هواخوری دارد!«
دادگستری  وکیل  این  که  آنگونه 
توضیح داده، دادیار ناظر به درخواست 
آنها مبنی بر جابجایی علی یونسی و 
امیرحسین مرادی از بند امنیتی توجه 

نمی کند.
نیلی همچنین خبر داد: »درخواست  
جابجایی موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ 
و سپس تبدیل قرار آن ها به وثیقه را 
امیدواریم،  و  کردیم  تقاضا  دادگاه  از 
خواسته  دو  این  به  نسبت  مسئولین 

قانونی، توجه الزم را داشته باشند.«
به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  دومین 
مرادی  امیرحسین  و  یونسی  پرونده 

صنعتی  دانشگاه  نخبه  دانشجوی  دو 
 ۵ سه شنبه  روز  )آریامهر(  »شریف« 
بهمن ماه ۱4۰۰ پس از نزدیک به ۲ 
سال از بازداشت غیرقانونی آنها برگزار 

شده است.
مرادی  امیرحسین  و  یونسی  علی 
که از فروردین ماه ۱3۹۹ در بازداشت 
خودسرانه بسر می برند در طول حبس 
و  روحی، جسمی  تحت شکنجه های 
اعتراف  همچنین  و  بدرفتاری   انواع 

اجباری قرار گرفته اند.
دادگستری  وکیل  نیلی  مصطفی 
پس  که  گفت  دادگاه  جریان  درباره 
این  از  قاضی  پاسخ  و  پرسش  از 
دانشجویان و دفاعیات وکال، موکلین 
بند  در  نگهداری خود  شرایط  درباره 
امنیتی ۲۰۹ توضیح دادند که نزدیک 
به ۲۲ ماه است که در آن بسر می برند.

به گفته ی نیلی، علی یونسی قبل از 
انتقال به ۲۰۹ مدتی در بند امنیتی 
۲4۰ بوده است. این دانشجوی نخبه 
و برنده المپیادهای بین المللی »۲ ماه 
نگهداری  انفرادی  صورت  به  کامال 
سه  و  دو  سلول های  در  بعد  و  شده 

نفره حضور داشته است.«
موکل  »االن،  گفت:  نیلی  مصطفی 
یک  همراه  به   ۲۰۹ بند  در  من 
متهم  یک  و  مخدر  مواد  قاچاقچی 
فساد مالی نگهداری می شود. او االن 
به همراه دو متهم دیگر در یک سلول 
۲ در 4 و نیم متر زندگی می کند و 
تنها 3 روز در هفته، آن هم به مدت 
و  دارد  هواخوری  اجازه  دقیقه   ۲۰
قانون  برخالف  چشم بند  از  استفاده 

برای ایشان اجباری است.«
بسیار  شرایط  ایجاد  بر  تأکید  با  او 
سخت برای موکل اش گفت که »این 
نحوه نگهداری در این مدت طوالنی را 
بارها به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی 
تقاضای  و  شدیم  متذکر  عقیدتی  و 
امیرحسین  و  یونسی  علی  جابجایی 
مرادی را داشتیم اما، متاسفانه دادیار 
نیروهای  تقاضای  به  توجه  با  ناظر 
امنیتی، مبنی بر نگهداری دو موکل 
ما تا زمان صدور حکم نهایی در بند 
توجه  قانونی  این خواسته  به  امنیتی 

نمی کند.«
این  وکیل  اطالعات  اساس  بر 
آیین نامه   برخالف  زندانی،  دانشجوی 
از  یونسی  علی  زندان ها،  سازمان 
استفاده  روزانه،  یکساعته  هواخوری 
از فروشگاه و کتابخانه زندان محروم 
»به  او  برای  استفاده  شرایط  و  است 
هیچ عنوان« مهیا نبوده و در شرایط 

بسیار بدی نگهداری می شوند.
به وضعیت  پاسخ  در  دادگاه  رئیس 
امیرحسین  و  یونسی  علی  نامناسب 
آنها  وکیل  به  نخبه  دو جوان  مرادی 
نگهداری  محل  »تعیین  که  گفته 
بوده و  ناظر  بر عهده دادیار  زندانیان 
به همین خاطر، دادگاه نمی تواند در 
این موضوع دخالت کند.« نیلی افزود 
»اما این قول را دادند که در این مورد 
شرایط نگهداری موکلین را به دادسرا 

متذکر شوند.«
آنطور که وکیل مدافع علی یونسی 
توضیح داده، »فردی به عنوان نماینده 
وزارت علوم با علی یونسی در انفرادی 
دیدار و با تهدید و تطمیع، درخواست 
داشته  را  ضابطین  حرف های  تکرار 

است.«

عباس  »استاد  هنر  بر  و  ایران چاپ شد  در  »اصالحات«  دوران  در  کتاب  این 
معیری« نوار سیاه کشیدند تا برجستگی بدن »شاهزاده جهان ملک خاتون« 
دیده نشود؛ خود، سندی تاریخی از همین دوران که مشابه روزگار حافظ است!

می توان شاعر شوخ و شنگی را تصور 
کرد که تکیه کالمش » ِد نگفتی…«، 
نفهمیدی،  »ِد  و  نشنیدی…«  »ِد 
کاکو« است. ویژگی رمان های تاریخی 
در همین نکته است که شخصیت های 
محوشده در زمان و گرد و غبار تاریخ 
و تقدس را به دنیای واقعی دوران خود 
به  آنان  از  زمینی  تصویری  و  بکشاند 
برخی  در  که  تصویری  بدهد.  دست 
نکات می تواند عینا با واقعیت مطابقت 
نداشته باشد زیرا در چنین رمان هایی 
اگرچه تحریف تاریخ جایز نیست، لیکن 
و  داستان پردازی  در  نویسنده  دست 

صحنه سازی باز است.
بحث  این  وارد  آنکه  بدون  پزشکزاد 
بی پایان و رایج شود که منظور حافظ 
می دهد  نشان  چیست،  واژه  فالن  از 
اشعار حافظ الزاما بازتاب موقعیت فردی 
و اجتماعی اش بوده است. نویسنده با 
داستان پردازی و طنز همیشگی خود 
واژه در  یا آن  این  بر سر  بحث فضال 
اشعار حافظ را به تمسخر می گیرد و 
و  »بحر«  واژه  دو  با  حافظ  خود  حتا 
»راه« در بیت مشهور »بحریست بحر 
آنجا  نیست/  عشق که هیچش کناره 
نیست«  بسپارند چاره  آنکه جان  جز 
چنین  را  بعد  سال  هفتصد  فضالی 
دست می اندازد که بگذار بر سر »بحر« و 
»راه« به جان هم بیفتند و »جوان های 
آن موقع به زد و خوردشان می خندند 
و روح من از خنده شان شاد می شود.«

وجود »شاهزاده جهان ملک خاتون« 
بزرگ  برادر  اینجو  مسعودشاه  دختر 
شاه شیخ که زنی شاعر و شعرشناس 
بود و حافظ در مهمانی آغاز کتاب برای 
نخستین بار صدای وی را می شنود و 
بعد ماجراهایی که بر آن دو می رود، 
مفهوم بسیاری از غزلیات حافظ را که 
در همین کتاب به آنها اشاره می شود، 
که  می کند  ملموس  و  زمینی  چنان 
آدمی از خود می پرسد برای شناخت 
حافظ شوریده و عاشق و سرکش که 
عضو ثابت خانواده های ایرانی است، چه 
لزومی هست به سراغ  ادعاهای نهایتا 

اثبات ناشدنی »فضال« رفت؟
که  کشورهایی  در  تاریخی  رمان 
و  است  بالیده  آنها  در  داستانسرایی 
راه   سر  بر  مانعی  هیچ  نویسندگان 
زمینی کردن بت های تاریخی و ادبی 
مردمان ندارند، شاخه مهمی از ادبیات 

است.
نویسندگانی  نیز  فارسی  ادبیات  در 
چون پزشکزاد این توانایی و دانایی را 
دارند تا چهره عبوس بزرگان ما را که 
گویا هرگز کودکی و جوانی نداشته اند 
و همواره با انگشت اشاره به سوی ما 
در حال پند و اندرز بوده اند، دگرگون 
ساخته و تصویر »ناشنیده پند« آنان را 
به نمایش بگذارند. در ذهن ما حتا عبید 
زاکانی با آن طنز غریب و بی همتایش 
گویی هرگز لب به خنده نگشوده است، 

چه برسد به حافظ!
پزشکزاد  ایرج  شنگ  و  شوخ  حافظ 
اما جای خویش را در خانه ما بیشتر 
باز می کند و روایت زندگی اش با طنز 
پزشکزاد،  ویژه  شخصیت پردازی  و 
ترجمان غزل هایی می شود که هر کس 

از ظن خود آنها را می خواند.

*این کتابگزاری نخستین بار در آوریل 
۲۰۰4 در کیهان لندن چاپ شد.

کیهان لندن مصیبت وارده را به خانم مهری نیکنام و دیگر بازماندگان
از صمیم قلب تسلیت می گویند.

با قلبی مملو از غم و اندوه، درگذشت مادر عزیز و محترمم خانم 
منظم را به عرض دوستان و هموطنان می رسانم.

آخرین  با  بودند،  برجسته خوزستان  بانوان  از  که سال ها  مادرم 
هواپیمایی که قبل از بسته شدن فرودگاه مهرآباد به لندن پرواز 
میکرد، با چشم گریان و فقط یک چمدان کوچک از ایران عزیزشان 

بیرون آمدند.
طی چهار دهه زندگی در لندن، غم از دست دادن ایران عزیز هرگز 

قلب شکسته مادرم را ترک نکرد.
خوبی  به  را  مادرم  لندن،  مقیم  وطن پرستان  و  شاه پرستان 
مبارزان  و  سخنگویان  اول  صف  در  همیشه  ایشان  میشناختند. 
شاه دوست و میهن پرست بودند و حتی با کهولت سن و بیماری های 

فراوان، غیرممکن بود  در این جلسات شرکت نکنند.
خانم منظم طی سال های فراوان در ایران، یکی از بانوان برجسته 
خوزستان به شمار می آمدند که نه تنها ریاست امور اداری چندین 
شرکت انگلیسی، آمریکایی و ایتالیایی را عهده دار بودند، بلکه در 
خدمات اجتماعی، مقامی باال داشتند و چهره شناخته ای به حساب 

می آمدند.
ایشان تنها و اولین بانویی بودند که ریاست و سرپرستی سازمان 
نمایندگی  و  از زندانیان، سرپرستی کودکان پرورشگاهی  حمایت 
رسمی  مراسم  کلیه  در  و  داشتند  عهده  به  را  کلیمیان  جمعیت 

کشوری در اهواز حضور می یافتند.
ایشان کلیه این امور را با شرح کامل، عکس و مدارک در کتابشان 

به نام »زندگینامه من« که درلندن منتشر شد توضیح داده اند.
آن شادروان همیشه به امید بازگشت به ایران عزیز تحت سلطنت 
خاندان پهلوی امیدوار و روزشماری می کردند. افسوس که این آرزو 

تا وقتی که زنده بودند، برآورده نشد و دار فانی را وداع گفتند.
در روز خاکسپاری ایشان، تنها چیزی که روی تابوت آن شادروان 
میهن پرست پهن شده بود، پرچم سه رنگ شیر و خورشید ایران 

بود.
روانشان شاد و نام نیک شان ابدی باد.

مهری نیکنام

درگذشت شادروان بانو منظم سامیح
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محسنی  =غالمحسین 
»فعالیت  حالی  در  اژه ای 
اقتصادی« در ایراِن امروز را 
»جهاد در راه خدا« خوانده 
در  ساختاری  مشکالت  که 
اقتصاد ایران بزرگترین سد 
راه فعالیت اقتصادی پویا و 

پیشرو در کشور است.
فعال  توفیقی  =فرامرز 
کارگری معتقد است که »در 
این چیدمان اقتصادی دیگر 
سبد  سادگی  به  نمی توان 
معیشت خانوار را نرخ گذاری 

کرد«.
روند  حالی  در  =تورم 
افزایش  که  دارد  افزایشی 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
که دولت به تازگی آن را برای 
اجرایی  وارداتی  کاالهای 
را  خانوارها  هزینه  کرده، 

افزایش خواهد داد.
اسالمی  قضاییه جمهوری  قوه  رئیس 
اختالفات  از  اعتراف کرده که بخشی 
و  د  ُخر ی  سرقت ها دگی،  ا نو خا
دلیل  به  اجتماعی  ناهنجاری های 
»بیکاری« است. »فقر« در حالی ریشه 
ناهنجاری های  و  بحران ها  از  بسیاری 
اجتماعی در ایران شده و آمار جرائم 
مقامات  که  داده  افزایش  را  مختلف 
راهکاری  آن  برای  اسالمی  جمهوری 
کردن  پاک  به  رو  همین  از  و  ندارند 

صورت مسئله می پردازند.
رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
صبح  اسالمی  جمهوری  قضاییه  قوه 
پنج شنبه 7 بهمن ۱4۰۰ در نشست با 
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی گفته 
کشور  اقتصادی  مشکالت  »حل  که 
بدون حضور مردم و بخش خصوصی 
غیرممکن یا پرهزینه است. اگر مسئولی 
را  صحبتی کرد، مردم و رسانه ها آن 

دنبال و مطالبه کنیم.«
غالمحسین محسنی اژه ای گفته است: 
ایجاد  تولید  اقتصادی  فعاالن  »اگر 
کنند، آسیب های اجتماعی کاهش پیدا 
می کند؛ این در حالی است که بخشی 
از اختالف های خانوادگی، سرقت های 
خرد و ناهنجاری های اجتماعی به خاطر 

بیکاری است.«
محسنی اژه ای همزمان با »فرافکنی« 
گفته که »امروز دشمن تیر نهایی خود 
را به مسائل اقتصادی متمرکز کرده و در 
صدد است به واسطه مسائل معیشتی 
بر مردم فشار بیاورد و از آن طریق به 

نیاز خود دست پیدا کند.«
اسالمی  قضاییه جمهوری  قوه  رئیس 
گفته که »مسائل اقتصادی و بیکاری 

اعتراف رئیس قوه قضاییه: اختالفات خانوادگی و 
سرقت های ُخرد به دلیل بیکاری است

 ، ع ها نزا برخی  شکل گیری  سبب 
دیگر  و  خانوادگی  طالق ها، مشکالت 
مشکالت اجتماعی شده« و در سخنانی 
موهوم افزوده که »باید بدانیم فعالیت 
اقتصادی امروز جهاد در راه خدا است.«
حالی  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
»فعالیت اقتصادی« در ایراِن امروز را 
»جهاد در راه خدا« خوانده که مشکالت 
بزرگترین  ایران  اقتصاد  در  ساختاری 
سد راه فعالیت اقتصادی پویا و پیشرو 
در کشور است. او همچنین در حالی 
مشکالتی که فقر و فالکت برای مردم 
ایران را سبب شده، »تیر نهایی دشمن« 
بخش  اقتصادی  فعاالن  که  دانسته 
خصوصی و تحلیلگران اقتصادی بارها 
تأکید کردند که مشکالت اقتصاد ایران 
سبب  تنها  تحریم  و  است  »داخلی« 
و  داده شده  بروز  این مشکالت  شده 

تشدید شوند.
در روزهای گذشته غالمحشسن شافعی 
از  را  انتقادی  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مجلس  نمایندگان  و  دولت  مقامات 
اما  بود  کرده  مطرح  اسالمی  شورای 
نمایندگان با علیه او صحبت کرده و 
حرف  دهانش«  از  »بزرگتر  او  گفتند 
قواره ای« نیست که  زده و »در قد و 
درباره مجلس صحبت کند. غالمحسین 
شافعی گفته بود که  »عمق نمایندگان 
مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم 
است بطوری که آدم از اینکه این افراد 
می خواهند کشور را اداره کننده درمانده 
می شود. دولت هم خیلی دست کمی از 

این نمایندگان ندارد.«
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اتاق  رئیس  که  بود  گفته  اسالمی 
بازرگانی گنده تر از دهانش حرف زده 

است!
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی نیز گفته بود که »شأن 
نماینده و همچنین شأن رییس اتاق 
اتاق  رییس  است.  مشخص  بازرگانی 
بازرگانی در قد و قواره ای نیست که 

بگوید از مجلس پشتیبانی می کند.«

سال  در  ایران  =امتیاز 
۲۰17 میالدی از سوی سازمان 
شفافیت بین الملل 13۰ اعالم 
گذشت  با  حاال  و  بود  شده 
تنها پنج سال، ۲۰ پله سقوط 

کرده است.
نیز  فساد«  با  =»مبارزه 
یکی  عنوان  به  سال هاست 
نامزدهای  وعده های  ز  ا
جمهوری  ریاست  انتخابات 
نمایندگان  وزرا،  اسالمی، 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
مطرح  نظام  مقامات  دیگر 
می شود حال آنکه خودشان 
حلقه ای از زنجیره ی فسادند!

شفافیت  سازمان  گزارش  تازه ترین 
تحت  ایران  می دهد  نشان  بین الملل 
جمله  از  اسالمی  جمهوری  حکومت 
فاسدترین کشورهای جهان است. امتیاز 
جمهوری اسالمی ایران از ۱۰۰ تنها ۲۵ 
شده و در میان ۱8۰ کشور در رتبه ۱۵۰ 
و هم تراز با کشورهایی چون گواتماال و 

گینه قرار گرفته است.
سازمان شفافیت بین الملل روز سه شنبه 
ادراک  گزارش »شاخص  بهمن  پنجم 
فساد در سال ۲۰۲۱« را منتشر کرده 
است. بر اساس این گزارش ایران امروز 
در جایگاه یکی از فاسدترین کشورهای 

جهان قرار گرفته است.
در این گزارش تأکید شده که در رابطه 
به شفافیت و مبارزه با فساد در جهان 
اتفاق  توجهی  قابل  مثبت  تغییرات 
نیفتاده است و ۱3۱ کشور جهان در یک 
دهه گذشته نتوانسته در مبارزه با فساد 

عملکرد موفقی داشته باشند.
به  تأکید  با  گزارش همچنین  این  در 
رابطه مستقیم فساد مالی و نقض حقوق 
بشر و دموکراسی آمده که بهبود وضعیت 
دموکراسی و حقوق بشر سبب کاهش 

فساد مالی در جهان خواهد شد.
این گزارش با اشاره به امتیازهای باالی 
فنالند،  دانمارک،  نظیر  کشورهایی 
و  سوئد  سنگاپور،  نروژ،  نیوزیلند، 
سوئیس از لحاظ شاخص فساد می گوید 
کشورهایی که دموکراسی در آن ها در 
سطح باالیی است، موفقیت بیشتری در 

مبارزه با فساد داشته اند.
سازمان شفافیت بین الملل در »رده بندی 
به کشورهای مختلف  فساد«  شاخص 
امتیاز از صفر تا ۱۰۰ می دهد. در گزارش 
درصد  که ۶8  آمده  سازمان  این  تازه 
کشورها در سال گذشته میالدی از لحاظ 
شاخص فساد رتبه کمتر از ۵۰ کسب 
کردند. همچنین از سال ۲۰۱۲ و طی یک 
دهه گذشته وضعیت ۲۵ کشور از نظر 
شاخص فساد رشد چشمگیری داشته، 
اما وضعیت ۲3 کشور بدتر شده است.

بر اساس این گزارش بدترین کشورها 
از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان 
جنوبی، سوریه، سومالی، ونزوئال، یمن 
و کره شمالی هستند.امتیاز جمهوری 
اسالمی ایران در بررسی وضعیت فساد 
این کشور در سال ۲۰۲۱ برابر با ۲۵ شده 
است. این امتیاز جمهوری اسالمی ایران 
را در میان فاسدترین کشورهای جهان 
قرار داده است.این رقم نشان می دهد 
شاخص ادراک فساد در ایران به سرعت 
که  بطوری  است  بدتر شدن  حال  در 
امتیاز ایران در  سال ۲۰۱7 میالدی از 
سوی سازمان شفافیت بین الملل ۱3۰ 
اعالم شده بود و حاال با گذشت تنها پنج 

سال، ۲۰ پله سقوط کرده است.
شده  تنظیم  حالی  در  گزارش  این 
در  اسالمی چه  که ساختار جمهوری 
زمینه اداری و چه در حوزه اقتصادی، 
ساختاری فاسد و رانتی است. هرچند 
نظارت و گزارش های شفافی در رابطه 
با فساد اداری و اقتصادی در جمهوری 
پرونده هایی  اما  ندارد،  وجود  اسالمی 
که هرچند وقت یکبار به دلیل تسویه  
حساب های بین جناح ها در نظام افشا و 
وارد روند دادرسی می شود نشان از عمق 
و گسترش فساد در ساختار حکومت 

ایران دارند.
به  سال هاست  نیز  فساد«  با  »مبارزه 
نامزدهای  وعده های  از  یکی  عنوان 
اسالمی،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
می شود  مطرح  نظام  مقامات  دیگر  و 
حال آنکه خودشان حلقه ای از زنجیره ی 

فسادند!
در همین رابطه علیرضا عباسی نماینده 
کرج در مجلس شورای اسالمی به تازگی 
برای  رئیسی  دولت  کار  وزیر  اراده  از 
مبارزه با فساد گفته است: »در جاهایی 
که شفافیت نباشد و نظارت درستی بر 
آن صورت نگیرد همواره فساد مشاهده 
می شود. در این مدت در جاهایی که 
می توانست فساد در آنها رخ دهد ورود 
خوبی شد و با تغییرات انجام شده در این 

مجموعه ها اقدامات خوبی انجام شد.«
علیرضا عباسی افزوده که »تغییر افرادی 
که از سال ها پیش در این مجموعه ها 
و  بود  بودند شروع خوبی  رخنه کرده 
داشته  استمرار  این حرکت  امیدواریم 
باشد و مردم این تغییرات را حس کنند 
و متوجه شوند که مجموعه ای سر کار 
آمده که سالمت، شفافیت و نظارت دارد 
و این دلگرمی و امید برای مردم خیلی 

مثمرثمر خواهد بود.«
دولت  کار  وزیر  عبدالملکی  حجت 
سیزدهم که وزیر به دنبال شفافیت و 
فسادستیز معرفی شده اما حاشیه های 
زیادی در زمینه اقدامات رانتی و تخلفات 
اقتصادی داشته است. از جمله اینکه او 
از جمله اعضای هیئت دولت است که 
در صدر انتصاب های فامیلی-رانتی در 

دولت سیزدهم است.
در روزهای گذشته فهرستی از مدیران 
با  فامیلی  روابط  دارای  که  کار  وزارت 
مقامات نظام هستند منتشر شده است. 
حجت  توسط  مدیران  این  از  برخی 
عبدالملکی منصوب شدند و برخی دیگر 
از اقوام فعاالن اصالح طلب هستند که 
اتفاقا در دولت حسن روحانی در این 

وزارتخانه جاسازی شده اند.
اقوام  از  نفر  چند  نام  نمونه  عنوان  به  
نمایندگان  از  تاجگردون  غالمرضا 
اصالح طلب و داماد وی در این لیست 
از  یکی  نام  همچنین  می شود.  دیده 
بستگان اکبر ترکان مشاور پیشین حسن 
روحانی، داماد علی جنتی وزیر فرهنگ 
فرزند  سابق،  دولت  اسالمی  ارشاد  و 
محمدعلی وکیلی نماینده اصالح طلب 

مجلس اسالمی، خواهرزاده رئیس دولت 
صفدر  بستگان  از  نفر  دو  اصالحات، 
حسینی وزیر دولت اصالحات و از افراد 
نجومی بگیر دولت روحانی، برادر همسر 
اصالح طلب  نماینده  حضرتی  الیاس 
د  ما ا د سالمی،  ا ی  ا شور مجلس 
از چهره های مطرح  پزشکیان  مسعود 
اصالح طلبان، یکی از بستگان سیدباقر 
موسوی از نمایندگان اصالح طلب ادوار 
مجلس اسالمی، یکی از بستگان علی اکبر 
محتشمی پور، فرزند حمیدرضا کاظمی 
نماینده اصالح طلب پل دختر و چند نفر 

دیگر در این لیست دیده می شود.
یکی دیگر از اتهاماتی که درباره حجت 
عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی مطرح 
است، هدیه ۶ میلیارد تومانی او به برنامه 
تلویزیونی »میدون« است. این خبر با 
واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی نیز روبرو شد.
علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراهای مجلس گفته که »اگر 
چنین موضوعی وجود داشته و اثبات 
شود که خارج از چارچوب های قانونی 
اتفاق افتاده باشد هم دادستان می تواند 
نمایندگان  ما  هم  و  کند  پیدا  ورود 

می توانیم ورود و سوال کنیم.«
حامیان  برخی  که  حالیست  در  این 
دولت رئیسی در مجلس شورای اسالمی 
و  بذل  کردن  ماستمالی  حال  در  نیز 
بخشش وزیر کار از جیب مردم هستند. 
رئیسه  هیئت  عضو  جواد حسینی کیا 
توجیه  در  مجلس  صنایع  کمیسیون 
کار  وزیر  تومانی  میلیارد  چند  تخلف 
سنگینی  عدد  عددها  »این  که  گفته 
نیست که کل معادالت را بهم بریزد. هر 
ماه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، 
دولت به صندوق های بازنشستگی کمک 
می کند که حقوقشان را پرداخت کنند، 
حال این ۶ میلیارد به کجای این یکسال 

بر می خورد!«
همین نمونه ها در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نشان می دهد فساد اداری 
در ساختار  به چه شکلی  اقتصادی  و 

جمهوری اسالمی ریشه دوانده است.

گزارش سازمان شفافیت بین الملل: جمهوری 
اسالمی ایران جزو فاسدترین های جهان

گرافیک از کیهان لندن

مقامات جمهوری اسالمی در حالیکه 
به  اقتصادی  فعاالن  انتقاد  برابر  در 
این شکل واکنش نشان می دهند، که 
برای بهبود شرایط اقتصادی کشور هم 
اقدامی نمی کنند. نرخ تورم همچنان 
سبب گرانی کاالها و خدمات شده و 

سفره های مردم را کوچکتر می کند.
بر اساس اعالم رسمی مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم ساالنه دی ماه ۱4۰۰ برای 
خانوارهای کشور به 4۲.4 درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 
۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱4۰۰ به 
عدد 3۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی 
میانگین  طور  به  کشور  خانوارهای 
3۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱3۹۹ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
تورم  نرخ  کرده اند.  هزینه  یکسان« 
نقطه ای دی ماه ۱4۰۰ در مقایسه با 
ماه قبل ۰.7 واحد درصد افزایش یافته 
عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ  است. 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به 4۲.۶ 
درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۰.۶ واحد درصدی 

به 3۲.4 درصد رسیده است.
دارد  افزایشی  روند  حالی  در  تورم 
ارزش  بر  مالیات  نرخ  افزایش  که 
را  آن  تازگی  به  دولت  که  افزوده 
برای کاالهای وارداتی اجرایی کرده، 
هزینه خانوارها را افزایش خواهد داد؛ 
گمرک ایران اعالم کرده که »واردات 
تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، 
حبوبات،  و  برنج  ماست،  پنیر،  شیر، 
خوراکی،  روغن های  انوع  و  سویا 
ص  مخصو خشک  شیر  همچنین 
تغذیه کودکان از تاریخ ۱3 دی ماه 
ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ مشمول 

افزوده خواهد شد.«
به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه 
گروه ها باید برای تقریباً تمام کاالهای 
درصد   ۹ زندگی،  اساسی  و  خوراکی 
بیشتر از قیمت کاالها پرداخت کنند و 
این مالیات بر ارزش افزوده ی همه گیر 
و گسترده، عالوه بر مالیات بر درآمدی 
علیرغم  امروز،  همین  تا  که  است 
اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای 
سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.
معتقد  کارگری  فعال  توفیقی  فرامرز 
اقتصادی  این چیدمان  که »در  است 
دیگر نمی توان به سادگی سبد معیشت 

خانوار را نرخ گذاری کرد«.
»دست  توفیقی  مرز  فرا گفته  به 
تا کاالها  بازمی گذارند  را  فروشندگان 
را به هر قیمتی که می خواهند عرضه 
به  گرانفروشی  دیگر  بنابراین  و  کنند 
مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ 
تا قبل از این، قیمت مصرف کننده روی 
کاال زده شده بود اما برخی از کاالها 
با قیمت بیشتر به فروش می رسد، از 
این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی 
و  نباشد.  کار  در  کننده  برای مصرف 
چون عمال قیمت مصرف کننده روی 
کاال وجود ندارد خرده فروش میتواند 
به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد 
فروش  خرده  سود  درصد  اینکه  ولو 
چون  اما  باشند  کرده  تعیین  هم  را 
سیستم نظارت بر قیمت ها عمال وجود 
می افتد.« اتفاق  همین  دقیقا  ندارد، 
بنابراین در این اقتصاد متورم، باز هم 
قرار است همه کاالهای اساسی مصرف 
کنندگان با قیمت باالتر در بازار عرضه 
شود. از سوی دیگر بیکاری و رکود نیز 
کشور را فرا گرفته و در چنین شرایطی 
رئیس قوه قضاییه افزایش بزهکاری و 
مشکالت خانوادگی به دلیل فقر را به 

»دشمن« نسبت می دهد!
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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
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بایدن  دولت  =مقامات 
پایان ژانویه یا ابتدای فوریه 
یل  وا ا تا  بهمن  واسط  ا (
مهلت  عنوان  به  را  اسفند( 
غیررسمی برای روشن شدن 
تکلیف مذاکرات وین تعیین 

کرده اند.
ئیل  ا سر ا ت  ما مقا =
نگران اند که بحران اوکراین 
توجه بین المللی را از بحران 
هسته ای رژیم ایران دور کند 
و همکاری آمریکا و روسیه را 
در این موضوع دشوارتر سازد.

مقامات اسرائیلی و آمریکایی می گویند 
با نزدیک تر شدن مذاکرات هسته ای در 
مشاوران  تصمیم گیری،  زمان  به  وین 
اسرائیل  و  متحده  ایاالت  ملّی  امنیت 
چهارشنبه ۲۶ ژانویه )۶ بهمن( در مورد 

ایران مذاکرات راهبردی داشتند.
در شرایطی که بحران اوکراین برای 
واشنگتن به کانون توجه تبدیل شده، 
مذاکرات مقامات امنیتی اسرائیلی و 
نشان می دهد  ایران  مورد  در  آمریکا 
اهمیت  از  اتمی همچنان  مسئله  که 
دولت  برای  و  است  برخوردار  باال 
بایدن مسئله اتمی جمهوری اسالمی و 
مشورت با اسرائیل در مورد آن یکی از 
اولویت های سیاست خارجی آن است.
مقامات  »اکسیوس«  گزارش  به 
می گویند  متحده  ایاالت  و  اسرائیلی 
یک  طریق  از  که  نشست  محور  که 
ویدئوکنفرانس امن انجام شد وضعیت 
مذاکرات وین و استراتژی پیش روی 

آن بوده است.
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
که در جریان این گفتگو ِجک سالیوان 
در  متحده  ایاالت  ملّی  امنیت  مشاور 
مورد »آماده شدن آمریکا برای استفاده 
جهت  غیردیپلماتیک  گزینه هایی  از 

مشاور امنیت ملی ایاالت متحده:

 آمریکا برای گزینه های غیردیپلماتیک جهت مقابله با 
دستیابی جمهوری اسالمی به سالح اتمی آماده می شود

جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی 
به سالح اتمی« صحبت کرده است.

دفتر نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر 
درباره این خبر خودداری کرد.

بایدن  گفته می شود مقامات دولت 
)اواسط  فوریه  ابتدای  یا  ژانویه  پایان 
بهمن تا اوایل اسفند( را به عنوان مهلت 
تکلیف  شدن  روشن  برای  غیررسمی 
علت  کرده اند.  تعیین  اتمی  مذاکرات 
اصلی این تصمیم زمانی این است که آنها 
معتقدند پیشرفت های هسته ای جمهوری 
اسالمی به زودی برجام را که رژیم ایران 
اصلی ترین مفاد آن را زیر پا گذاشته و 
نقض کرده است اساسا بی اثر می کند.
پیشرفت  که  حالیست  در  اینهمه 
اواخر  در  آنکه  از  پس  وین  مذاکرات 
دولت روحانی از سوی جمهوری اسالمی 
متوقف شد، کم و بسیار ُکند بوده است، 
اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
علی  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 
شمخانی دبیر شورای عالی  امنیت ملی و 
نیز ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
در اوایل این هفته احتمال گفتگوهای 
مستقیم با ایاالت متحده را در صورت 
لزوم برای رسیدن به یک توافق مطرح 

کرده اند.

این صحبت ها  می نویسد  اکسیوس 
یک تغییر قابل توجه در مواضع جمهوری 
پرایس  ند  بود.  خواهد  ایران  اسالمی 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تٔاکید کرد که دولت بایدن از یکسال 
پیش بر مذاکره مستقیم اصرار داشت.
دولت پیشین آمریکا و شخص ترامپ 
نیز بر مذاکرات مستقیم اصرار می ورزد و 
حتا دیدار خود با علی خامنه ای را مطرح 
کرده بود که هر بار از سوی جمهوری 

اسالمی رد شد.
در حال حاضر مقامات ارشد اسرائیلی 
گفتگوهای  از  که حتا پس  می گویند 
مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا  
آنها همچنان نگران اند که بحران اوکراین 
توجه بین المللی را از بحران هسته ای 
رژیم ایران دور کند و همکاری آمریکا و 
روسیه را در این موضوع دشوارتر سازد.
پیش از این لیز تراس وزیر خارجه 
انگلیس در پارلمان این کشور هشدار 
داده بود که مذاکرات هسته ای با ایران 

وارد بن بست خطرناکی می شود.
در هفته های اخیر گفته شد که آمریکا 
پیشنهاد »توافق موقت« را روزی میز 
را  آن  اسالمی  جمهوری  اما  گذاشته 

نپذیرفته است.

خبرنگار  روزن  =لورا 
»فارین  با  که  آمریکایی 
می کند  همکاری  پالیسی« 
گفته آرین طباطبایی به دلیل 
برخی اختالف  نظرها از گروه 
رابرت مالی جدا شده است.

مشخص  دقیق  =بطور 
نیست جدا شدن طباطبایی 
به خاطر اختالف نظر با رابرت 
مالی بوده یا فشارها در مورد 
سابقه ی او سبب کناره گیری 

وی شده است.
از  برخی منابع گزارش دادند یکی 
مذاکره کننده  تیم  از  شده  جدا  افراد 
آمریکا در وین سیده آریانه طباطبایی 
مشاور وزارت خارجه دولت بایدن در 
تسلیحات  کنترل  و  ملّی  امنیت  امور 

است.
در هفته های اخیر برخی از اعضای 
به  وین  در  آمریکا  مذاکره کننده  تیم 
خاطر اختالف با رابرت مالی سرپرست 
بر  وین  در  آمریکا  مذاکره کننده  تیم 
سر نحوه مذاکرات با جمهوری اسالمی 
مسئولیت های  یا  کردند  کناره گیری 
خود را در مذاکرات کاهش داده اند. اما 
اطالعات دقیقی درباره این »اختالف« 

منتشر نشده است.
معمار  نفیو  ریچارد  آنها  از  یکی 
تحریم های اقتصادی قبلی علیه رژیم 
سختگیری  خواستار  که  است  ایران 
بیشتر علیه جمهوری اسالمی شده بود 
اما رابرت مالی مخالف تشدید فشارها 

به جمهوری اسالمی است.
تیم  در  از سمت خود  اگرچه  نفیو 
اما  کرد  کناره گیری  مذاکره کننده 
آمریکا  خارجه  وزارت  در  همچنان 
آریانه  می شود  گفته  ماند.  خواهد 
وزارت  در  را  کار خود  نیز  طباطبایی 

خارجه آمریکا ادامه خواهد داد.
لورا روزن خبرنگار آمریکایی که با 

آریانه طباطبایی از تیم مذاکره کننده آمریکا در 
امور ایران جدا شد

خارجی(  )سیاست  پالیسی«  »فارین 
همکاری می کند گفته آرین طباطبایی 
به دلیل برخی اختالف نظرها از گروه 

رابرت مالی جدا شده است.
یک منبع دیپلماتیک می گوید دلیل 
عدم شرکت آنها در جلسات »اختالف 
وجود  اختالفی  اگر  نبود…  شخصی 
دولت  سیاست های  با  باشد  داشته 

آمریکاست.«
مشخص نیست جدا شدن طباطبایی 
به خاطر اختالف با رابرت مالی است 
او سبب  سابقه ی  مورد  در  فشارها  یا 

کناره گیری وی شده است.
دادن مسئولیت به آریانه طباطبایی 
در دولت بایدن آنهم در امور امنیتی و 
انتقادات فراوانی  با  کنترل تسلیحاتی 
 ۱4۰۰ اردیبهشت  اواخر  شد.  روبرو 
شماری از نمایندگان مجلس آمریکا در 
نامه ای به کاخ سفید و وزارت خارجه 
مجوز  لغو  خواستار  متحده  ایاالت 
امنیتی آریانه طباطبایی شدند و هشدار 
دادند او با نظام جمهوری اسالمی رابطه 
دارد و حضورش در این پست حساس 

خطرناک است.
مخالفان طباطبایی از جمله شماری 
و  آمریکا  در  مجلس  نمایندگان  از 
اسالمی  جمهوری  مخالف  گروه های 

در  طباطبایی  متعدد  سخنرانی های 
دفاع از سیاست های جمهوری اسالمی 
و همسویی او با سیاست های تبلیغاتی 
با  وی  همراهی  مالک  را  ایران  رژیم 
ایران و مخالفت   حکومت اسالمی در 
خود با او می دانند. طباطبایی در یک 
نمونه اعتراضات مردم در آبان ۱3۹8 
را که رژیم ایران صدها نفر از معترضان 
را قتل عام کرد و هزاران نفر را بازداشت 

و دستگیر کرد زیر سؤال برده است.
ایاالت  مجلس  نماینده  درو  ون 
بیکن«  فری  »واشنگتن  به  متحده 
گفته بود که وزارت خارجه هنوز برای 
بحث در مورد نگرانی های موجود بر سر 
انتصاب طباطبایی با او تماس نگرفته 
است. او افزود: »وزارت خارجه موظف 
مسئوالنه تری  و  شفاف تر  رفتار  است 
باشد  اعضای کنگره داشته  به  نسبت 
چرا که کنگره باید بر تصمیمات وزارت 

خارجه نظارت کند.«
ون درو عنوان کرد: »من اصالً متوجه 
نمی شوم چرا ما باید کسی را استخدام 
کنیم که به روشنی می دانیم با رژیم 
ایران ارتباطات نزدیک داشته و اکنون 
با  به مسئولیتی دست پیدا کرده که 
اطالعات بسیار محرمانه و حساس سر 

و کار دارد!«

سیده آریانه طباطبایی

ساالنه  گزارش  =در 
ی  بشر ق  حقو ی  د ها نها
و  آزار  تداوم  به  مسیحی، 
سرکوب مسیحیان ایرانی و 
به ویژه نوکیشان مسیحی در 
سال گذشته میالدی اشاره 

می شود.
مسیحی  ن  کیشا نو =
به  انقالب  دادگاه های  در 
»اقدام  چون  اتهام هایی 
»تبلیغ  ملی«،  امنیت  علیه 
»همکاری  و  نظام«  علیه 
به  متخاصم«  دولت های  با 
محکوم  طوالنی  حبس های 

می شوند.
احمد رأفت - چند نهاد حقوق بشری 
مسیحی شامل )نگرانی های خاورمیانه، 
اصل ۱8 و درهای باز( گزارش سالیانه 
سرکوب  و  آزار  با  رابطه  در  را  خود 
مسیحیان در ایران، به ویژه نوکیشان 

مسیحی منتشر ساخته اند.
در مقدمه این گزارش، نویسندگان 
آن اشاره می کنند که در موارد مختلف  
شهروندان مسیحی با »اتهامات« یکسان 
به احکامی کامال متفاوت محکوم شده اند. 
و  »آشفتگی«  از  حکایت  که  احکامی 
»ناهماهنگی« در قوه قضائیه جمهوری 

اسالمی دارد.
در ژانویه ۲۰۲۱ گروهی از کارشناسان 
در  متحد  ملل  سازمان  بشری  حقوق 
قضائی  مقامات  به  خطاب  نامه ای 
نگرانی شدید خود  اسالمی  جمهوری 
را از وضعیت مسیحیان در ایران اعالم 
کرده بودند. قوه قضائیه در پاسخ به این 
نامه اعالم کرده بود که »در ایران هیچ 
فردی به دالیل مذهبی تحت تعقیب 
قرار نمی گیرد«! این در حالیست که نه 
تنها مسیحیان، بلکه شهروندان بهائی، 
یارسانی و حتا اهل سنت نیز به خاطر 

آزار و سرکوب مسیحیان در جمهوری اسالمی 
ادامه دارد

احکام  به  و  بازداشت  خود  اعتقادات 
طوالنی محکوم می شوند.

البته قوه قضائیه در همان نامه اعتراف 
جمهوری  دادگاه های  در  که  می کند 
مذاهب  دیگر  به  که  کسانی  اسالمی 
غیر از شیعه ۱۲ امامی اعتقاد دارند، با 
با دولت های  اتهامات چون »همکاری 
متخاصم«، »اقدام علیه امنیت ملی«، 
»عضویت  یا  و  نظام«  علیه  »تبلیغ 
صیهونیستی«  مسیحی  گروه های  در 
این  در  شده اند.  محکوم  و  محاکمه 
گزارش اشاره شده است که مسیحیانی 
که در فضائی غیر از کلیساهای رسمی 
تحت نظر رژیم »برای عبادت و مطالعه 
کتاب مقدس جمع شوند« در بسیاری 
موارد به »اقدام علیه امنیت ملی« متهم 
شده اند. جرمی که می تواند محکومیت 
به ده سال زندان را به دنبال داشته باشد. 
البته نوکیشان مسیحی حق حضور در 
کلیساهای رسمی شهروندان ارمنی و 

آسوری را ندارند.
در  که  مسیحی  نوکیشان  اکثر 
سال های اخیر بازداشت شده اند بر پایه 
بندهای 4۹8، 4۹۹، ۵۰۰ و ۵۱3 قانون 
مجازات اسالمی محکوم شده اند. بر پایه 
ماده 4۹8 »هر کس با هر مرامی، دسته، 
جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر 
در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم 

یا عنوانی تشکیل دهد یا  اداره نماید که 
هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد 
و محارب شناخته نشود به حبس از دو 

تا ده سال محکوم می شود.«
در بند 4۹۹ و ضمیمه آن نیز آمده 
است: »هر کس در یکی از دسته ها یا 
جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور 
در ماده )4۹8( عضویت یابد به سه ماه 
تا پنج سال حبس محکوم می گردد  مگر 
اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطالع 
بوده است.« در ضمیمه همین بند اشاره 
می شود »هر کس با قصد ایجاد خشونت 
یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع 
آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا 
مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی 
توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد 
و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به 
حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی 
از آن دو محکوم و در غیر اینصورت به 
حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی 

از آن دو محکوم می شود.«
برخی در دادگاه های انقالب بر مبنای 
ماده ۵۰۰ محکوم شده اند: »هر کس 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به 
نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام 
به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس 
از سه ماه تا  یکسال محکوم خواهد شد.«
در مواردی برخی از نوکیشان حتا بر 
مبنای ماده ۵۰۰ و ضمیمه آن محکوم 
شده اند: »هر کس به مقدسات اسالم و 
یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین 
)ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( اهانت 
سلب النبی  حکم   مشمول  اگر  نماید 
باشد اعدام می شود و در غیر اینصورت 
تا پنج سال محکوم  از یک  به حبس 

خواهد شد.«
و  »ناهماهنگی«  به  اشاره  در 
»آشفتگی« نظام قضائی در برخورد با 
به  گزارش  این  در  مسیحی  نوکیشان 
دو حکم اشاره می شود. یکی از شعب 
دادگاه انقالب دزفول در بررسی پرونده 
8 نوکیش مسیحی  متهم به تغییر دین 
رای داده است که تنها از نظر شرعی 
و  می آید  به حساب  جرم  دین  تغییر 
از نظر قانونی نمی توان آنرا جرم تلقی 
کرد. همزمان دادگاه دیگری حکم ده 
سال زندان برای یک زوج مسیحی را به 
اتهام عضویت در یک کلیسای خانگی 

تائید کرده است.
 ،۲۰۲۱ سال  در  نگرانی ها  از  یکی 
بازداشت بسیاری از نوکیشان مسیحی 
از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بوده است. حداقل در ۱۲ مورد در سال 
مسیحی  نوکیشان  میالدی  گذشته 
توسط سپاه پاسداران بازداشت و روانه 
زندان شده اند. از جمله احکامی که در 
سال گذشته در مورد نوکیشان مسیحی 
صادر شده، می توان به حکم ۱۱ نفر از 
آنها از سوی دادگاهی در فردیس اشاره 
کرد که نه تنها آنها را از حضور در مجامع 
و کلیساهای خانگی منع می کند، بلکه 
در  تماسی  ممنوعیت هرگونه  به  رای 
شبکه های اجتماعی صادر کرده است.

در سال ۲۰۲۱ حداقل ۵۹ نوکیش 
مسیحی نیز بازداشت شده اند که 3۰ 
نفر از آنها در دادگاه محکوم گشته اند. در 
این گزارش به وثیقه های بسیار سنگین 
برای نوکیشان مسیحی نیز اشاره شده 
که بالغ بر ۲۰۰ هزار دالر می شود.طبق 
آمار رسمی، شمار شهروندان مسیحی 
که در ایران زندگی می کنند ۱۱7 هزار 
نفر اعالم شده است، در حالی که منابع 
مسیحیان این رقم را واقعی نمی دانند زیرا 
نوکیشان مسیحی در آن منظور نشده اند. 
در »پایگاه داده های مسیحیان جهان« 
شمار ایرانیان مسیحی ۵47 هزار نفر 
تخمین زده می شود. برخی منابع دیگر 
شمار مسیحیان در جمهوری اسالمی را 
حدود یک میلیون نفر اعالم می کنند.

©گرافیک از کیهان لندن
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علیه  تحاد  »ا =گروه 
 )UANI( هسته ای«  ایران 
کشتیرانی  دفتر  شرکت  به 
د  ا د ع  طال ا یکا  مر آ
نفتکش های »کارو« با پرچم 
پاناما و »السا« با پرچم بلیز 
را  ایران  نفت  محموله های 

حمل می کرده اند.
مه  هینا ا گو شتن  ا د =
در  آمریکا  کشتیرانی  اداره 
طبقه بندی  نهاد   1۲ میان 
کشتی های برتر برای پوشش 
بیمه ای و ارتباط با اکثر بنادر 
بین المللی ضروریست و این 
شرکت اعالم کرده به قوانین 
دولت فدرال آمریکا مبنی بر 
تحریم های جمهوری اسالمی 

ایران پایبند است.
=کلر یونگمن از مدیران 
ایران  علیه  »اتحاد  گروه 
گفت  رویترز  به  هسته ای« 
تاکتیک های رژیم ایران برای 
دور زدن تحریم ها به چالشی 
برای شرکت های صادرکننده 
گواهینامه ایمنی کشتیرانی 

تبدیل شده است.
 )ABS( آمریکا  کشتیرانی  اداره 
با  گواهینامه ایمنی دو نفتکش را که 
نقض تحریم ها علیه جمهوری اسالمی، 
ایران  نفت  غیرقانونی  حمل  به  اقدام 
و  کرد.کشتیرانی  باطل  می کردند 
شرکت های نفتی جمهوری اسالمی در 

فهرست تحریم های آمریکا قرار دارند
)اول  ژانویه   ۲۱ رویترز  خبرگزاری 
»اتحاد  گروه  داد  گزارش  بهمن ماه( 
که   )UANI(»هسته ای ایران  علیه 
نفتکش های مرتبط با ایران را ردیابی و 
رصد می کند، به شرکت دفتر کشتیرانی 

آمریکا اطالع داد نفتکش های »کارو« 
بلیز  پرچم  با  »السا«  و  پاناما  پرچم  با 
محموله های نفت ایران را حمل کرده اند.

محیط  و  ایمنی  گواهینامه  لغو  ن 
دسامبر   ۱7 نفتکش  »السا«  زیست 
۲۰۲۱ بود و گواهینامه نفتکش »کارو« 

نیز  ۱3 ژانویه ۲۰۲۲ لغو شد.
کشتیرانی  اداره  گواهینامه  داشتن 
طبقه بندی  نهاد   ۱۲ میان  در  آمریکا 
کشتی های برتر برای پوشش بیمه ای و 
ارتباط با اکثر بنادر بین المللی ضروری 
است و این شرکت اعالم کرده به قوانین 
دولت فدرال آمریکا مبنی بر تحریم های 

جمهوری اسالمی ایران پایبند است.
جمهوری اسالمی ایران برای دور زدن 
تحریم های آمریکا روش های مختلفی را 
به کار گرفته که یکی از آنها استفاده از 
نفتکش هایی است که حامل پرچم های 
سایر کشورها هستند. دستکاری مبدأ 
و مقصد محموله های نفتی و خاموش 
کشتی ها  موقعیت یاب  دستگاه  کردن 
انتقال نفت از نفتکش به  و همچنین 
از  آب ها  میان  در  کوچکتر  تانکرهای 

جمله این روش هاست.
کلر یونگمن از مدیران گروه »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« به رویترز گفت  
تاکتیک های رژیم ایران برای دور زدن 
تحریم ها به چالشی برای شرکت های 
صادرکننده گواهینامه ایمنی کشتیرانی 

تبدیل شده است.
یک سخنگوی دفتر کشتیرانی آمریکا 
نیز به رویترز گفته است که این شرکت 
به شدت از قوانین آمریکا تبعیت کرده و 
تمامی ادعاهای مربوط به نقض احتمالی 
تحریم ها را جدی گرفته و بررسی خواهد 
اثبات  صورت  در  وی،  گفته  به  کرد. 
اساس  بر  شرکت  این  ادعاها،  صحت 
سیاست ها و رویه های خود اقدام به لغو 
گواهینامه کشتی های مربوطه می کند.

بدون گواهینامه از سوی این قبیل 
مانند  امتیازاتی  کشتی ها  شرکت ها، 
پوشش بیمه یا توانایی تماس بیشتر با 

بنادر بین المللی نخواهند داشت.

لغو گواهینامه ایمنی دو نفتکش خارجی 
توسط دفتر کشتیرانی آمریکا به خاطر 

نقض تحریم های جمهوری اسالمی
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پرپشت شدن مژه با آرایش
آرایش چشم ها باعث جذابیت چهره میشود 

که مهمترین لوازم آرایش مخصوص آرایش چشم ها 
ریمل است، ریمل زدن فوت و فن های خاصی دارد و اگر 

روش صحیح ریمل زدن را ندانید مژه های به هم چسبیده و زشتی 
خواهید داشت.آرایش چشم و مخصوصا ریمل زدن باید با دقت و کامال 

حرفه ای انجام شود تا شما مژه های پرپشت، فر و بلندی داشته باشید. نگران 
کم پشتی مژه هایتان نباشید زیرا ترفندهای آرایشی به شما کمک میکنند تا مژه 

هایتان پرپشت و بلند شود، فقط باید بتوانید یک ریمل خوب انتخاب کنید و بصورت 
حرفه ای از آن استفاده کنید.آموزش ریمل زدن حرفه ای: =قبل از ریمل زدن باید 
مژه هایتان را با فرمژه فر کنید، هرگز بعد از ریمل زدن از فرمژه استفاده نکنید زیرا 
مژه هایتان آسیب می بینند همیشه این کار را قبل از ریمل زدن انجام دهید. سه مرتبه 
فرمژه بزنید و هر بار حدود ۵ ثانیه فرمژه را نگه دارید.=ریمل باید کامال مشکی باشد 
نه سرمه ای و خاکستری، ریمل مشکی تاثیر بیشتری در پرپشت کردن مژه ها دارد. 
انتخاب ریمل خوب: = از ریمل های حجم دهنده و خرده مژه دار استفاده کنید زیرا 
این ریمل ها به صورت شگفت انگیزی مژه ها را پرپشت می کنند و برای کسانی 
که مژه های کم پشتی دارند بسیار مناسب اند.=روش صحیح ریمل زدن را یاد 
بگیرید که البته خیلی هم سخت نیست، قبل از زدن برس ریمل به مژه ها 

ریمل های اضافی را از روی آن پاک کنید و یک الیه ریمل بزنید به مژه 
ها سپس بعد از 3۰ ثانیه یکبار دیگر ریمل بزنید و اجازه دهید تا 

خشک شود. برای اینکه بعد از ریمل زدن مژه هایتان به هم 
نچسبند باید بعد از هر دور ریمل زدن اجازه دهید 

تا خشک شود . هرگز از ریمل کسی 
استفاده نکنید.

زنان  شاخص

بگذار تا دوباره شود لبریز
چشمان من ز دانه ی شبنمها

رفتم ز خود که پرده در اندازم
از چهرپاک حضرت مریم ها

بگسسته ام ز ساحل خوشنامی
در سینه ام ستاره ی طوفانست

پروازگاه شعله ی خشم من
دردا،فضای تیره ی زندانست

من تکیه داده ام بدری تاریک
پیشانی فشرده ز دردم را

می سایم از امید بر این در باز
انگشتهای نازک و سردم را

رفتن چربی حیاتی و طبیعی پوست 
سر می شود. وجود این چربی در ماه های 
سرد سال بسیار حیاتی است پس مدت 
زمان بین شستشوی موهایتان را بیشتر 

کنید.
را  هنگام دوش گرفتن، دمای آب 

پایین بیاورید
موهای خود را با آب ولرم بشویید زیرا 
آب گرم می تواند رطوبت موهای شما را 
از بین ببرد و باعث شکنندگی و آسیب 

پذیری بیشتر موهای شما شود.
موهای خود را ببندید

اگر در تمام طول سال از روغن استفاده 
برای  نمی کنید، زمستان زمان خوبی 
موی  انتهای  به  بنابراین  است  شروع 
خود دقت کنید زیرا این قسمت موها 
بیشترین رطوبت را از دست می دهند. 
روغن و محصوالت مراقبتی از موهای 
شما در برابر هوای خشک و دمای سرد 

محافظت می کنند.
روغن های آرگان و جوجوبا گزینه های 
خوبی هستند زیرا سبک و مقرون به 

مناسب  موها  انواع  برای  و  صرفه اند 
می باشند.بهترین راه برای استفاده از 
روغن ها این است که فقط چند قطره 
از آن را کف دست بریزید و آن ها را به 

آرامی به انتهای مو بمالید.
مدل موی مناسب خود را پیدا کنید

موهای  سرما،  و  باد  روسری،  کاله، 

بسیار  فر  موهای 
کنار  در  اما  هستند  زیبا 
بیشتری  مراقبت های  به  زیبا  ظاهر 
دارند.  نیاز  صاف  موهای  به  نسبت 
حفظ زیبایی و مراقبت از موهای فر 
نظر  به  است که  از چیزی  دشوارتر 
موهای  اینکه  برای  شما  و  می رسد 
فرتان گره نخورد، وز نشود و حالت 
فرفری و زیبای خود را حفظ کند، باید 
از آنها به خصوص در فصل زمستان 
که هوا خشک تر است، نگهداری کنید. 
در این مطلب روش های رسیدگی و 
مراقبت از موهای فر در فصل زمستان 
این  انجام  آورده ایم، درست است  را 
کارها کمی دشوار و زمان بر است اما 
داشتن موهای زیبا و فرفری ارزش این 

رسیدگی ها را دارد.
از نرم کننده استفاده کنید

در  زیادی  بسیار  کاربرد  نرم کننده 
ماه های زمستان دارد و همانطور که 
می دانید، رطوبت موهای شما را حفظ 

و موهایتان را آبرسانی می کند.
موهای خشک را شانه نکنید

موهای فرفری را هرگز نباید زمانی 
که خشک است شانه یا برس بزنید 
اینکار در زمستان دشوارتر است پس 
اگر هنگام دوش گرفتن به کمک نیاز 
دارید و مطمئن هستید ازنرم کننده 
استفاده کرده اید از یک شانه دندانه 

پهن در حمام استفاده کنید.
از سشوار استفاده نکنید

یکی دیگر از نکاتی که افراد با موهای 
فرفری باید رعایت کنند عدم استفاده 
از سشوار برای خشک کردن موهاست 
زیرا به موها آسیب می زند و آن را 
خشک می کند اما، گاهی اوقات چاره 
ایی نداریم. در این موارد باید از سشوار 
با کمترین درجه حرارت استفاده کنید 

تا موهای خود را خشک کنید.
از شستشوی مکرر مو بپرهیزید

شستن هر روز موها سبب از بین 

فروغ فرخزاد

لیزا دفتری
یهودی- خبرنگار  یک  دفتری  لیزا 

که  است  االصل  ایرانی  آمریکایی 
مسائل  زمینه  در  علی الخصوص 
خاورمیانه و آفریقای شمالی فعالیت 
تلویزیونی  برنامه های  در  او  می کند. 
مسائل  مورد  در  بسیاری  رادیویی  و 
با  خاورمیانه و علی الخصوص مبارزه 
در  او  است.  کرده  تروریسم صحبت 
بسیاری از برنامه های کانال تلویزیونی 
فاکس حضور دارد. او در برنامه های 
 CBS، شبکه های  تلویزیونی 
 NBC، PBS, Washington
 Russia today و   post، VOA
حضور پیدا کرده است. او به زبانهای 
انگلیسی، عبری، اسپانیایی و فارسی 

صحبت می کند.
 لیزا در یک خانواده ایرانی آمریکایی 
یهودی نسل دوم به دنیا آمد. او در 
نیوجرسی از شان و سیمین دفتری 
استاد  و  پزشک  او  پدر  آمد.  دنیا  به 
دانشگاه و مادرش دارای مدرک زبان 

و حسابداری بود. 
والدین او ایرانیان یهودی هستند که 
در آمریکا با یکدیگر آشنا شدند و در 
ایران ازدواج کردند. او در حومه شهر 

مدرسه  به  او  شد.  بزرگ  نیویورک 
یهودی رفت و دوره دبیرستان خود 
را در دبیرستان یهودی نیوجرسی به 

پایان رساند.
 او از دانشگاه راتگرز با مدرک زبان 
و  خاورمیانه  مطالعات  اسپانیایی، 
او  شد.  التحصیل  فارغ  خوانندگی 
مدرک فوق لیسانس خود را در زمینه 
کالیفرنیای  دانشگاه  از  خبرنگاری 
از  یکی  لیزا  کرد.  دریافت  جنوبی 
طرفداران سرسخت اسرائیل و اعتقاد 
حق  اسراییل  سرزمین  که  دارد 

مسلمی برای ادامه حیات دارد.

Pexels

اتو زدن لباس ها یکی از کارهایی است 
که نیاز به زمان فراوانی دارد و انجام 
دادن آن ممکن است برایتان سخت 
اتو زدن  اما اگر طریقه صحیح  باشد 
لباس ها را یاد بگیرید این کار برایتان 
لذت بخش خواهد بود و می توانید در 
کمترین زمان ممکن لباس خود را اتو 
بزنید و با پوشیدن لباس های بدون 
چروک و مرتب احساس دلپذیری را 

در خود ایجاد نمایید.
برای  را  ترفندهایی  بخش  این  در 
تا  آورده ایم  لباس ها  آسان  کردن  اتو 
شما بتوانید بدون صرف زمان بسیار 

لباس های خود را اتو بزنید.
را  نکات  این  لباس  زدن  اتو  از  قبل 

رعایت کنید 
دمای اتورا تنظیم کنید :

قبل از روشن کردن اتو ، دمای آن را 
روی کمترین حالت خود قرار دهید 
زیرا شما باید اتو کشی را با پارچه هایی 
نیاز  را  شروع کنید که کمترین دما 
دارند. سپس برای هر جنس پارچه ای 

دمای مطلوب آن را تنظیم کنید .
میز اتو را آماده کنید :

ارتفاع میز اتو باید ۹۰ سانتی متر باشد 
، دقت کنید که ارتفاع میز بهتر است 
متناسب با قد شما باشد تا به مفاصلتان 
فشار نیاید. بهتر است روی میز اتو با 

چند الیه پارچه پوشانده شود.
برای اینکه هنگام اتو کردن لباس های 
بلند انتهای آنها با زمین تماس نداشته 
تمیز  پارچه  اتو یک  زیر میز   ، باشد 

پهن کنید.
پنبه ای  و  مرطوب  پارچه  یک 

کنارتان قرار دهید:
برای اتو زدن در بعضی از لباس ها باید 
بر روی آنها پارچه ای پهن کنید تا 
حرارت مستقیم اتو به لباستان آسیب 
وارد نکند پس همیشه قبل از اتو زدن 
پنبه ای  مرطوب  و  تمیز  پارچه  یک 
نسبتاً ظریف دم دستتان داشته باشید .

آموزش های مفید و کاربردی برای اتو 
کردن لباس

به جنس پارچه توجه کنید :
قبل از اتو زدن به جنس پارچه توجه 
کنید زیرا هر یک از پارچه ها روش اتو 
در  دارند.  را  به خود  زدن مخصوص 
صورت عدم توجه به روش اتو کردن 
هر یک از پارچه ها ، لباستان می سوزد، 
بر اثر سوختگی ، چروک می شود و 
یا برق می افتد پس قبل از اتو کردن 
لباس هایتان را بر اساس جنسشان از 

هم جدا کنید.
جلوگیری از برق نیافتادن لباس ها :

نیافتد  برق  لباسهایتان  اینکه  برای 
نکند  لک  را  لباس  آب،  قطره های  و 
و  نکنید  اتو  مستقیماً  را  لباس ها   ،
همیشه یک پارچه نخی نازک و تمیز 
روی لباس بیاندازید و سپس لباس ها 

را اتو کنید .
برای جلوگیری از برق افتادن لباس 
همیشه باید آرام اتو بزنید اما اگر روی 
لباستان برق افتاد با یک پارچه نمدار 

برق آن را برطرف نمایید.
در  را  ظریف  پارچه های  کنید  دقت 

اگر رویه میز اتو را 
شسته اید نم دار روی میز 

اتو قرار دهید تا خشک شود.
هنگام اتو کردن قسمت های اتو کشیده 
لباس را آن طرف میز اتو و از خود دور 

نگه دارید. 
 ، نیاید  کش  لباستان  اینکه  برای 

لباس ها را به راه پارچه اتو بزنید.
برای اتوی لباس ابتدا درزهای لباس را 

از پشت باز کرده اتو بزنید.
تخته  آستین ها  زدن  اتو  برای  اگر 
مخصوص ندارید، برای جلوگیری از 
چروک، قبل از اتو کردن یک حوله 
را لوله و داخل آستین ها فرو کنید یا 
مقوای لوله شده را با پارچه بپوشانید 
و داخل آستین ها کنید تا چروکی روی 

آن ها باقی نماند.
برای اینکه یقه، سجاف و سرآستین 
اتو  از پشت  را  ، آن ها  چروک نشود 
کنید و سپس از رو، اگر لبه به طرف 
را  چینها  اتو  با  افتاده،  چین  وسط 

منتقل کنید.
لباس های مات را از داخل و لباس های 

براق را از طرف بیرون اتو بزنید. 
لباس های خیلی ضخیم را یک بار از 

تو و بار دوم از رو اتو کنید.
برای اتو کردن کشباف های آکریلیک 
که نم دار و خیس هستند ، اتو را روی 
آن فشار دهید تا لباس خشک شود 
بعد از آن که قسمت های اتو شده کامال 
سرد شدند، آن را روی میز اتو حرکت 
دهید زیرا حرکت دادن اتو روی این 
لباس ها وقتی گرم و خیس هستند، 
سبب می شود لباس کش آمده، شکل 

و فرم خود را از دست بدهد.
پارچه و لباس های مخملی را هیچ گاه 
اتو نکنید و اگرمخمل چروک شد، ابتدا 
اتو را باالی پارچه نگه دارید تا بخار به 
همه جای آن برسد، سپس در حالی 
که هنوز نم دار است با کف دست بدون 

آن که بسوزید آن را صاف کنید.

تماس مستقیم با اتو قرار ندهید و یک 
پارچه مرطوب بین سطح اتو و لباس 

قرار دهید.
لباس مشکی از دیگر لباسها زودتر برق 
می افتد. برای رفع این عیب سه قاشق 
سوپ خوری سرکه را در یک لیتر آب 
ریخته و فرچه نرمی را در آن خیس 
کرده و از راه پارچه روی لباس بکشید.

اتو کردن  آموزش بهتر و راحت تر 
لباس های چروک :

اگر لباس ها مدت بیشتری را روی بند 
بمانند به علت از بین رفتن رطوبتشان، 
اتو زدن برایتان سخت و دشوار می شود. 
برای  مواقع  این  در  است  بهتر  پس 
راحت تر اتو شدن این لباس ها آنها را به 
مدت یک ساعت یا بیشتر درون یخچال 
بگذارید تا رطوبت الزم را جذب کرده و 

به آسانی اتو شوند.
از بین بردن لک زنگ فلزات ضمن 

اتو زدن
برای از بین بردن لک زنگ فلزاتی مانند 
میخ طناب رخت یا فنر فلزی گیره لباس 

از روی پارچه ، مقداری نمک در آبلیمو  
بریزید سپس لکه را در آن بخیسانید 
بعد از یکساعت آن را خوب آب بکشید. 
ترفندی برای کاهش زمان اتو کردن :

وقت  لباس ها  کردن  اتو  اینکه  برای 
فویل  تکه  بگیرد یک  از شما  کمتری 
اتو قرار دهید تا فویل  زیر پارچه میز 
اینگونه پارچه  گرما را منتقل کرده و 
یا لباس از دو طرف اتو ببیند و زودتر و 

بهتر اتو شوند.
تعمیر لباس ها هنگام اتو زدن :

اتو نخ و سوزن و قیچی  در کنار میز 
قرار دهید تا هنگام اتو کردن اگر نقاط 
شکافته شده در لباسها مشاهده کردید 

آن را ترمیم نمایید.
آموزش روش صحیح اتو کردن لباس
روش صحیح اتو کردن لباس ها :

اتوکردن لباس ها را در اتاق خواب انجام 
دهید تا بتوانید از تخت برای قرار دادن 
لباس ها استفاده نمایید و به کمد و 
چوب لباسی ها دسترسی داشته باشید.
همانطور که گفتیم لباس هایی را که به 
دمای پایین تری برای اتو کشی احتیاج 
دارند ابتدا اتو کنید و سپس لباس هایی 

که گرمای زیادی الزم دارند.

اصول صحیح مراقبت از موهای فر در زمستانروش هایی برای اتو کردن صحیح لباس
فرشما را خراب می کند. اگر کمی 
توانید مدل موی  بگذارید می  وقت 
مناسب خود را پیدا کنید تا در برابر 
گره خوردگی، موخوره و... از موهایتان 
محافظت کند و به مو آسیب نرساند.

موهای خود را دکلره نکنید
در زمستان حتی االمکان از دکلره 
کردن موهای خود خودداری کنید زیرا 
دکلره سبب از بین رفتن رطوبت موها 
خواهد شد. در زمستان از رنگ های 

تیره تر استفاده کنید.
موهای خود را ماسک بزنید

از یک ماسک مو با کیفیت استفاده 
شما  موهای  زمستان  در  زیرا  کنید 
بیشتری  محافظت  به  امکان  تا حد 

نیاز دارند.
موها را کوتاه نگه دارید

نگهداری موهای کوتاه راحت تر است 
بنابراین کوتاه کردن موها در ماه های 
زمستان ایده بدی نیست به خصوص 
اگر وقت ندارید موهایتان را در هوا 
خشک کنید. کوتاهی چند سانت از 

مو ممکن است در زمان خشک کردن 
صرفه جویی کند.

روبالشی ابریشمی بکار ببرید
روبالشی ابریشمی فواید زیادی برای 
رختخواب  در  که  زمانی  و  دارد  مو 
دراز کشیده اید و حرکت دارید منجر 
به شکستگی و وزشدن مو نمی شود 
ابریشمی  روبالشی های  همچنین 
اصطکاک  دارند،  که  بافتی  دلیل  به 
و  خوردن  گره  می دهند،  کاهش  را 
شکستگی در مو ایجاد نمی کند و بر 
خالف روبالشی های نخی هیچ رطوبتی 
نمی کنند  جذب  شما  موهای  از  را 
و در نتیجه آن را سالم و درخشان 

نگه می دارند.
حوله میکروفیبر انتخاب کنید

حوله نخی خود را با حوله میکروفیبر 
تعویض کنید. حوله میکروفایبر برای 
موهای خشک مالیم است و آب را 
به سرعت جذب و اصطکاک کمتری 
ایجاد می کند و از آنجایی که الیاف 
کوچکی دارد، سبب گره خوردن موها 
نمی شود و باعث کاهش اصطکاک و 
فشار و در نتیجه شکستگی کمتر مو 

می شود.
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مردان  شاخص

گر عشق نمی بود...
علف های بهاری

در آن سرد سحرگاه
سر از خاک نمی زد...
اگر عشق نمی بود...

ز سنگ سیه آن چشمه ی جوشان
گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد

اگر عشق نمی بود...
بر آن شاخه ی انجیر تک افتاده، چکاوک

چنین پرده ی عشاق ، طربناک نمی زد
اگر عشق نمی بود..
اگر عشق نمی بود..

کامران حکیم
)1۹41-ایران(

کارآفرین،  یک  حکیم  کامران 
ایرانی- تاجر  و  سرمایه گذار 

و  سازندگان  از  او  است.  آمریکایی 
اجاره دهندگان عمده ملک در شهر 
می آید.حکیم  حساب  به  نیویورک 
در  پالزا  هتل  صاحبان  از  یکی 
نیویورک است. حکیم در خانواده ای 
همراه  و  شد  زاده  ایران  در  یهودی 
خانواده خود به ایاالت متحده آمریکا 
 ۱۹78 سال  در  کرد.او  مهاجرت 
»سازمان حکیم« را بنیان نهاد.حکیم 
از  خود  حرفه ای  زندگی  طول  در 
مطبوعات و رسانه دوری گزیده است.

را  ساختمان   ۲۰۰ از  بیش  حکیم 
خود  مالکیت  تحت  نیویورک  در 
مذکور  ساختمان های  بیشتر  دارد. 
آپر  آپر وست ساید و  در محله های 
ایست ساید در بخش منهتن است.

حکیم،  اسکات  و  حکیم  کامران 
ساختمان   ۲۰۰3 سال  در  او،  پسر 
مسکونی »انتم« را با سرمایه گذاری 
میدتاون  در  دالری  میلیون   ۱۵۰
سال  در  وی  کردند.  افتتاح  منهتن 
به همراه شرکای خود یکی   ۲۰۱7

در  خالی  زمین های  بزرگترین  از 
بروکلین نیویورک را خریداری کرد.

خان،  شاهال  و  حکیم  کامران 
سال  در  دبی،  اهل  سرمایه گذار 
پالزای  هتل  از  بخشی   ۲۰۱8
میلیون   ۶۰۰ مبلغ  به  را  نیویورک 
دیگر  بخش  خریداری کردند.  دالر 
این هتل در تملک ولید بن طالل، 
می باشد.هتل  سعودی،  شاهزاده 
ساختمان های  از  نیویورک  پالزای 
اداره  در  و  است  شهر  این  تاریخی 
ملی  ثبت  آمریکا  تاریخی  اماکن 

شده است.
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دلیل کاهش وزن و الغری 
با چای سبز

برخی مطالعات نشان می دهد که جایگزینی چای با 
پوند کاهش  به یک  پر کالری می تواند منجر  نوشیدنی های 

وزن در هفته شود ؛ در واقع، چون چای سبز یک دیورتیک طبیعی 
و  مایعات  احتباس  مشکالت  با  مبارزه  برای  ایده آل  درمان  این  است، 

التهاب کلیه بافت است به همین علت، برخی برآوردها نشان می دهند که 
مصرف چای سبز به طور مرتب می تواند چربی بدن را تا ۱۹ درصد کاهش دهد.

حتی کافئین سبزی چای باعث کاهش وزن می شود؛ نوشیدن چای سبز هر روز 
کاهش وزن را ساده می کند، زیرا کافئین آن را به عنوان یک محرک عمل می کند 
که عملکرد ورزش را بهبود می بخشد و باعث سوزش چربی در روند ورزش می شود.

شود.  ورزش  طول  در  چربی  سوزاندن  باعث  است  ممکن  نیز  سبز  چای  نوشیدن 
یک مطالعه نشان داد که افرادی که چای سبز را قبل از ورزش مصرف کرده اند، 
۱7 درصد بیشتر از افرادی که فاقد چربی هستند، سوزانده می شوند، و تحقیقات 
دیگر نشان می دهد که چای سبز به طور خاص به بدن شما کمک می کند که 

می شود. بدن  وزن  کاهش  سبب  مدت  دراز  در  و  بسوزاند  بیشتری  چربی 
وزن واقعی شما با چای سبز کم می شود، و همچنین به کاهش چربی شکم 

کمک می کند ؛ چربی زیر جلدی )شکم( به عنوان خطرناک ترین خطر 
است، زیرا به شدت با التهاب، مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، 
بیماری قلبی و سایر بیماری های مزمن ارتباط دارد چون چای 

سبز به طور خاص سطوح این نوع چربی را کاهش 
می دهد، این نوشیدنی مفید است، حتی اگر 

کاهش وزن قابل توجهی نداشته 
باشید.

مطلب  ین  ا ر  د
و  کنترل  راه  چندین 
مدیریت خشم و عصبانیت برای شما 

آورده شده است :
خشم یک احساس طبیعی و حتی سالم 
است، اما مهم است که با آن برخورد 
مثبت داشته باشید. خشمی که کنترل 
و مدیریت نشود، ممکن است بر سالمت 

و روان شما تاثیر بگذارد. 
1. قبل از اینکه چیزی بگویید،ابتدا 
کامال فکر کنید: در زمان عصبانیت 
خیلی راحت ممکن است چیزهایی را 
به زبان بیاورید که بعداً از گفتن آنها 
دقیقه  چند  شوید.  پشیمان  حسابی 
مکث کنید، چیزی به زبان نیاورید و 
فکرتان را جمع کنید و بگذارید طرف 

مقابلتان هم همین کار را انجام دهد.
۲. وقتی آرام تر شدید، عصبانیتتان 
را بروز دهید: وقتی توانستید روشن 
به  را  ناراحتی تان  و واضح فکر کنید، 
طریقی قاطع و مستقیم اما نه هجومی 
را  نیازهایتان  و  نگرانی ها  کنید.  ابراز 
به روشنی و وضوح کامل بدون اینکه 
شوید،  مقابل  طرف  ناراحتی  موجب 

برای او بروز دهید.
3. کمی ورزش کنید: فعالیت جسمی 
به خالی کردن استرس هایی که موجب 
عصبانیت می شود، کمک می کند. اگر 
احساس می کنید عصبانیتتان در حال 
افزایش است، برای پیاده روی بروید یا 
فیزیکی  فعالیت  انجام  برای  را  زمانی 

موردعالقه تان صرف کنید.
بررسی  را  ممکن  راهکارهای   .4
کنید: به جای اینکه روی چیزی که 
کنید، سعی  تمرکز  کرده  عصبانیتان 
به   .5 کنید.  حل  را  مشکل  کنید 
خودتان استراحت دهید: استراحت 
کردن فقط برای بچه ها نیست. در طول 
ساعت هایی از روز که فوق العاده برایتان 
استرس زا است، به خودتان وقفه هایی 
برای استراحت دهید. چند دقیقه وقت 

به اطرافیانتان آسیب برسانید، حتماً از 
متخصص و روانشناس کمک بگیرید.
استفاده  یوگا  و  مدیتیشن  11.از 
تمرینات  این  انجام  با  شما  کنید: 
می توانید ذهن و بدنتان را آرام کنید 
که به نوبه خود به کنترل خشم کمک 
خواهد کرد. برای این کار، به راحتی 
نشنید و روی تنفس خود تمرکز کنید.
1۲. نفس کشیدن عمیق را تعریف 
تنفس  کنترل  تمرین  با  کنید: 
را  خود  خشم  احساس  می توانید 
تسکین دهید. این کار ضربان قلب 
شما را کاهش داده و فشار خون را 
تثبیت می کند. لباس گشاد و راحت 
بپوشید. دستتان را روی شکم خود 
قرار دهید و به آرامی از طریق بینی 
نفس بکشید و سعی کنید شکم خود 
را شل نگه دارید و برای چند ثانیه این 
عمل را تکرار کنید و بعد از طریق 

دهان آرام تنفس کنید.
13. آرامش عضالنی داشته باشید: 
این روند یکی دیگر از روش ها برای 
کنترل خشم است. در این تکنیک 
راحت در یک مکان آرام بنشینید و بر 
عضالت خود تمرکز داشته باشید و در 
عین حال، عمیق و آهسته استنشاق 
کنید و عضالتتان را به سختی فشار 
ثانیه  دهید. این روند را به مدت ۵ 
و  باشید  آرام  ثانیه  و ۱۵  نگهدارید 

مجدداً این کار را تکرار کنید.
14. به موسیقی گوش دهید: گوش 
دهنده  تسکین  موسیقی،  به  دادن 
و آرامبخش است. می تواند تنش را 
آزاد کند و احساس خشم را کاهش 
دهد. دفعه بعد که عصبانی شدید، و 
به موسیقی  و  بگذارید  را  هدفونتان 
مورد عالقه خود گوش دهید. این کار 
باعث می شود که ذهن تان، دنیای شما 

را متفاوت کند.
15.از توپ استرس استفاده کنید: 
می تواند  استرس،  توپ  از  استفاده 
رها  فوری  خشم  از  تا  کند  کمک 
شوید. زیرا کمک می کند تا یک گروه 
از عضالت را فشرده و دوباره آزاد کنید 
و به شما برای داشتن آرامش کمک 

خواهد کرد. 
1۶. تا 1۰ بشمارید: این یک ترفند 
قدیمی است که برای آرام شدن زمان 
به شما می دهد. به طوری که می توانید 
بهتر و راحت تر فکر کنید و در مواقعی 
انگیزه ای برای  که عصبانی هستید، 
ضربه زدن به دیگران نداشته باشید. 
هنگامی که عصبانی هستید، قبل از 
صحبت کردن تا ۱۰ یا حتی بیشتر 
بشمارید. این یک روش بسیار ساده 
برای آرام شدن و حواس پرتی است.

17.یک عبارت آرامبخش را تکرار 
کنید: هنگامی که در آستانه عصبانی 
شدن قرار می گیرید، از کلماتی مانند 
آرام باش، آسان بگیر استفاده کنید و 
مدام با خود تکرار نمایید. زمانی که 
چنین عباراتی را آرام و بارها و بارها 
تکرار می کنید، سیگنال هایی را به مغز 
و اعصاب ارسال می کنید، که به آرام 
شدن ذهن و بدن شما کمک می کند.

آرام و بی سروصدا به شما کمک خواهد 
و  کرده  پیدا  بهتری  احساس  تا  کرد 
برای کنار آمدن با مشکالت پیش رو 

آماده تر شوید.
۶. از ضمیر من استفاده کنید: برای 
مقصر  یا  کردن  انتقاد  از  جلوگیری 
دانستن کسی، که فقط فشار بین شما را 
بیشتر خواهد کرد، برای توضیح مشکل 
جمالتتان را با ضمیر من شروع کنید. 
تا جایی که می توانید به  سعی کنید 

طرف مقابل احترام بگذارید.
7. کینه ای به دل نگیرید: بخشش 
ابزاری بسیار قوی است.اگر اجازه دهید 
که عصبانیت و سایر احساسات منفی 
بر احساسات مثبت شما غلبه کنند، 
ناعدالتی  و  تلخی  با  که  دید  خواهید 

خودتان نابود شده اید.
اما اگر بتوانید کسی که اذیتتان کرده 
است را ببخشید، هر دوی شما می توانید 
از آن موقعیت درس بگیرید. منطقی 
توقع داشته  از همه آدمها  نیست که 
باشید در همه شرایط همانطوری رفتار 

کنند که شما دوست دارید.
شوخ  فشار،  خالی کردن  برای   .8
طبع باشید: شوخی و خنده به مقابله 
با فشارعصبی کمک می کند. از شوخ 
که  چیزی  با  مواجهه  برای  طبعی 
و  انتظارات  و  است  کرده  عصبانیتان 
توقعات غیرواقع بینانه ای که داشته اید 
استفاده کنید. البته از طعنه و ریشخند 
دوری کنید زیرا ممکن است موجب 
جریحه دار شدن احساسات دیگران شده 

و همه چیز را بدتر کند.
۹. مهارت های تمدداعصاب را تمرین 
و  شده  خرد  اعصابتان  وقتی  کنید: 
خشمتان قلیان می کند، از مهارت های 
تمدد اعصاب کمک بگیرید. تمرینات 
تصویر  یک  تجسم  عمیق،  تنفس 
آرامش بخش یا تکرار کلمه یا عبارتی 
که آرامتان می کند، بسیار به دردتان 

خواهد خورد. 
1۰. بدانید چه زمانی نیاز به کمک 
عصبانیت  کنترل  یادگرفتن  دارید: 
به  اگر  برای همه آدمها سخت است. 
نظرتان عصبانیت شما شدیداً خارج از 
کنترل است و باعث می شود دست به 
کارهایی بزنید که بعداً پشیمان شوید یا 

که  است  مزمنی  بیماری  آلزایمر 
باال  سنین  به  تنها  را  آن  نمی توان 
اختصاص داد بلکه با بی توجهی حتی 
مبتال  آن  به  افرادی  هم  جوانی  در 
می شوند. فراموشی یا همان آلزایمر 
امروزه یکی از بیماری های رایج است 
که با مختل کردن بخشی از مغز به یاد 
آوردن برخی مسائل حتی اسم ها و ... 
را مشکل می کند که با اندکی توجه 
می توان از ابتال به آن پیشگیری کرد.

در حالی که برخی غذاها باعث افزایش 
در  دیگر  برخی  می شوند،  حافظه 
واقع ریسک ابتال به بیماری آلزایمر 
با  غذاها  این  می دهند  افزایش  را 
مشکالت جدی سالمتی دیگر مرتبط.
برای جلوگیری از آلزایمر چه بخوریم؟

قهوه / کافئین: کافئین به طورکلی و 
قهوه به طور خاص با مزایای شناختی 
همراه بوده است، از جمله خطر نسبتا 
شناختی  اختالل  پیشرفت  پایین 
خفیف تا زوال عقل.مطالعات نیز فواید 
ویژه ای در حافظه کلی، حافظه فضایی 

و حافظه فعال یافته اند.
سبز  سبزیجات   : سبزیجات سبز 
عملکرد  که  ویتامین هستند  حاوی 
مغز را تقویت می کنند. در مطالعه ای 
بزرگساالنی که ۵8 سال تا ۹۹ ساله 
 ۱۱ حدود  پیچ  کلم  خوردن  بودند 
مرتبط  شناختی  سن  جوان تر  سال 
کاهش  باعث  دیگر  مطالعات  بود. 
خطر جنون در افراد مبتال به اسید 
فولیک )ویتامین ب۹(شده است که 

در سبزیجات سبز یافت می شود.
مصرف  متعددی  مطالعات  آجیل: 
جنون  پایین تر  خطر  به  را  آجیل 
مرتبط کرده اند. در حالی که برخی 
را  یافته  بهبود  حافظه  تحقیقات، 
یاد  به  را  افرادی  و  می دهند  نشان 
می آورند که عملکرد شناختی آن ها 
طبیعی است تحقیقات دیگری نشان 
داده است که ممکن است مغز قادر به 
بهبود حافظه در افرادی باشد که مبتال 

به بیماری آلزایمر هستند.
شکالت:   / کاکائو  انواع  برخی 
شکالت ممکن است یکی از روش ها 
باشد.  جنون  خطر  کاهش  برای 
که  داده  نشان  متعددی  مطالعات 
کاکائو و شکالت تیره با شانس پایین 
هستند  مرتبط  شناختی  کاهش 
شکالت  که  است  این  مهم  توضیح 
به طور کلی  تیره، نه شکالت شیر، 

بیش ترین کمک را به مغز می دهد.
ماهی : اسیدهای چرب امگا 3 که در 
انواع ویژه ای از ماهی ها یافت می شوند 
برای سالمت مغز عالی هستند و بیشتر 
تحقیقات انجام شده بر روی این مورد 
توافق کرده اند ماهی ها در اسیدهای 
چرب امگا 3 شامل سالمون، ساردین، 
هستند. آال  قزل  ماهی  تن،  ماهی 
دارچین: دارچین در پیش گیری یا 
به تاخیر انداختن عالیم آلزایمر موثر 
است. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ 
در ژورنال بیماری آلزایمر منتشر شد 
نشان داد عصاره دارچین به جلوگیری 
از تجمع و تشکیل رشته و دو نشانه 

بیماری  مقابل  در 
در  جنون  و  یمر  لزا آ

زندگی بعدی محافظت کند، بنابراین 
توسعه و حفظ ارتباط قوی دوستان را 

در اولویت قرار دهید.
منظم  فیزیکی  ورزش   : ورزش 
زوال  از  پیش گیری  به  می تواند 
شناختی و آلزایمر کمک کند. طبق 
در   ۲۰۱۱ سال  در  که  تحقیقی 
شد  منتشر  آلزایمر  بیماری  ژورنال 
ورزش منظم فیزیکی اثر مثبت کاذب 
نرمال  می دهد که به حفظ فعالیت 

مغز در افراد مسن کمک می کند.
مبتال  افراد  برای   : کیفیت خواب 
به بیماری آلزایمر رایج است که از 
خواب  مشکالت  دیگر  و  بی خوابی 

رنج ببرند اما تحقیقات جدید نشان 
تنها  خواب  اختالل  که  می دهد 
نشانه ای از آلزایمر نیست، بلکه عامل 

خطر احتمالی است.
مزمن  استرس  استرس:  مدیریت 
می تواند عوارض سنگینی بر روی مغز 
داشته باشد که منجر به انقباض در 
یک ناحیه حافظه کلیدی می شود و 
رشد سلول عصبی را مختل می کند 
را  و جنون  آلزایمر  بیماری  و خطر 

افزایش می دهد.
خطر  کاهش  برای  دیگر  نکات 

آلزایمر:
سیگار کشیدن را ترک کنید .

مراقب وزن باشید.
بیماری  به  ابتال  خطر  کاهش  برای 
برگزینید  را  مهیج  شغلی  آلزایمر، 
چالش  های  فعالیت  در  را  زمان  و 
ذهنی، مانند خواندن، بازی کردن و 
یا نواختن یک موسیقی سپری کنید.

تواند  می  سالم  اجتماعی  زندگی 
بیماری  این  ظهور  از  جلوگیری  به 

کمک کند.
از میوه ها و سبزیجات بسیار غنی 

استفاده کنید.

بیماری آلزایمر کمک کرده است.
زردچوبه: نشان داده شده است که به 
پیش گیری از زوال شناختی و درمان 
جنون در حال حاضر در موش ها ارتباط 
این  ها  انسان  برای  دارد. یک چالش 
است که بدن اغلب به راحتی زردچوبه 

را جذب نمی کند.
میوه ها و سبزیجات: یک رژیم غذایی 
سالم حاوی میوه و سبزیجات به کاهش 
است.  مرتبط  آلزایمر  بیماری  خطر 
بشقاب را با سبزیجات رنگی پر کنید تا 
مطمئن شوید که نیازها را برای تامین 

ویتامین برآورده می کنید. 
به  ویتامین ب 1۲ : ویتامین ب ۱۲ 
حمایت از عملکرد عصبی بدن کمک 
موجب  می تواند  آن  نقص  و  می کند 
عالئم مختلفی از جمله از دست رفتن 

حافظه شود. 
روغن نارگیل: روغن نارگیل می تواند 
به جلوگیری از آلزایمر و دیگر مشکالت 
تحقیقی  براساس  کند.  کمک  مغزی 
که در سال ۲۰۱4 در ژورنال بیماری 

آلزایمر منتشر شد روغن نارگیل اثرات 
را  نورون های قشری  بر روی  آمیولید 

کاهش می دهد.
روند  می تواند  ایی  ویتامین   : بادام 
پیشرفت بیماری آلزایمر را کند کند 
ایی،  ویتامین  از  خوبی  منبع  بادام  و 
توکوفرول است که بدن آن را جذب و 

مصرف می کند.
اسیدهای چرب امگا 3 : استفاده از 
اسیدهای چرب امگا 3 می تواند روشی 
باشد محققان  آلزایمر  برای  جایگزین 
دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که، نوعی
 3 امگا  چرب  اسیدهای  از   DHA
است که می تواند به جلوگیری از رشد 

بیماری آلزایمر کمک کند.
انگور هندی: انگور هندی که به آمال 
معروف است می تواند به پیش گیری و 
تاخیر در آلزایمر کمک کند این میوه 
بتاآمیلوئید صفحه عصبی  با  می تواند 
بیماری  این  پیشرفت  روند  با  مرتبط 

مقابله کند.
تعامالت اجتماعی:

اجتماعی  بسیار  موجودات  انسان ها 
نمی کنیم  زندگی  انزوا  در  ما  هستند 
است حتی  ممکن  اجتماع  در  ماندن 

درمان های ساده و طبیعی عصبانیتتغذیه و مواد غذایی ضد آلزایمر و فراموشی
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اعم  لندن  کیهان  مطالب  از  اینکه 
ترجمه ها  و  تحلیلی  گزارش های  از 
کپی برداری و از جمله در رسانه های 
داخلی منتشر می شود، موضوع تازه ای 
نیست. عکس ها و گرافیک های کیهان 
لندن نیز از کپی برداری در امان نیستند 
که  استفاده کنندگانی  هستند  کم  و 
حق تألیف را رعایت کرده و به منبع 
اشاره می کنند. البته کیهان لندن از 
شرایط  دلیل  به  انتشار  آغاز  همان 
نیز  را  رسانه ها  که  ایران  غیرعادی 
آن  مطالب  اینکه  از  می گیرد  بر  در 
بیشتر منتشر شود استقبال می کرده 
و حساسیتی به عنوان منبع به ویژه 
در ارتباط با رسانه های داخلی نشان 
نمی داده چراکه آنها به شدت زیر تیغ 
سانسور قرار دارند و حال اگر گزارشی، 
تحلیلی یا ترجمه ای را به نام خود یا با 

نام های غیرواقعی و حتا با حذف هایی 
شرایط  می بایست  می کنند،  منتشر 
آنها را درک کرد. این شرایط اما برای 
رسانه های خارج کشور وجود ندارد و 
از  که  مواردی  نیستند  اینهمه کم  با 
گرافیک های کیهان لندن و یا مطالب 
این رسانه با دستکاری ها و ترفندهایی 
در  می گیرد.  قرار  کپی برداری  مورد 
این مورد هم کیهان لندن، باز به دلیل 
گریبان  که  ایران  غیرعادی  شرایط 
خارج را نیز گرفته، گشاده نظری نشان 
می دهد اگرچه آن را به دور از رعایت 

اخالق حرفه ای می داند.
با اینهمه گاهی این نوع استفاده ها 
ممکن است کار به دست رسانه ها به 
از  مانند  بدهد.  ویژه در داخل کشور 
»کلید«  روزنامه  امتیاز  دادن  دست 
 ۱4۰۰ آبان ماه  در  که  تهران  چاپ 

گرافیکی از کیهان لندن منتشر کرد 
که دست سرخ خامنه ای را با انگشتر 
عقیق در حال کشیدن خط فقر نشان 
می دهد در حالی که گروهی از مردم 
غذایی  مواد  انواع  و  هستند  آن  زیر 
و  روغن  و  برنج  و  نان  مانند  ضروری 

تخم مرغ در باالی آن!
توسط  لندن  کیهان  گرافیک های 
خبرنگار  و  مستندساز  اشتیاق  علی 
چندرسانه ای تهیه می شود که فعالیت 
در   ۱37۶ سال  از  را  خود  حرفه ای 
ایران آغاز کرد و در پروژه هایی مانند 
شیرین«،  »دنیای  اقاقیا«،  »کوچه 
ساختن  و  »کاکتوس«  تیغ«،  »زیر 
صنعتی  و  پژوهشی  مستند  ده ها 
سال  از  وی  است.  داشته  همکاری 
۲۰۱۵ با کیهان لندن در زمینه تولید 

ویدئو و گرافیک همکاری می کند.

نمایشگاه بزرگ آنالین از گرافیک های کیهان لندن؛ 
گاهی یک تصویر گویاتر از صد سخن است…

تیم ملی ایران با پیروزی بر تیم عراق به جام 
جهانی ۲۰۲۲ راه یافت

ایران در هفتمین  تیم ملی فوتبال 
رقابت های  سری  از  خود  دیدار 
گروه  در  قطر  جهانی  جام  مقدماتی 
عصر  اقیانوسیه  و  آسیا  قاره  نخست 
پنجشنبه 7 بهمن ۱4۰۰ در ورزشگاه 
ملی  تیم  مصاف  به  تهران  »آزادی« 
تیم  این  شکست  با  و  رفت  عراق 
جام  به  را  خود  صعود  سریع ترین 

جهانی جشن گرفت.
نخست  نیمه  پایان  در  مسابقه  این 
با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید. 
ایران در این نیمه دو موقعیت حساس 

گل را از دست داد.
سامان قدوسی پاسی را  در دقیقه 
۹ بازی و در موقعیت تک به تک به 
او نیز دروازه  مهدی طارمی رساند و 
عراق را گشود ولی داور برای مهاجم 

ایران آفساید گرفت.
در دقیقه ۱۱ بازی نیز شوت محکم 
محوطه  پشت  از  جهانبخش  علیرضا 
جریمه به سوی دروازه عراق به تیرک 
گل  و  کرد  برخورد  دروازه  عمودی 

نشد.
جدی ترین موقعیت تیم ملی عراق 
ضربه  که  بود  بازی   8 دقیقه  در  نیز 
عابدزاده  امیر  را  فرهان  احمد  سر 

دروازه  خط  روی  از  ایران  دروازه بان 
مهار کرد.

مهدی طارمی در آغاز نیمه دوم در 
در  سریع  حرکت  یک  با   48 دقیقه 
عمق دفاع عراق گل پیروزی ایران را 

به ثمر رساند.
تحرک  نیز  بازی   7۱ دقیقه  در 
ایران  تیم  هافبک  قلی زاده  مهدی 
دروازه  داخل  به  توپ  ورود  به  منجر 

عراق شد ولی داور این حرکت را نیز 
آفساید اعالم کرد.

تیم ملی فوتبال ایران در ۶ مسابقه 
پیشین خود در مرحله مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ با کسب پنج پیروزی و 
یک تساوی دارای ۱۶ امتیاز است و با 
شکست عراق می تواند جواز زودهنگام 
حضور در جام جهانی قطر را پیش از 
برگزاری سه مسابقه دیگر خود کسب 

کند.

تساوی  صورت  در  ایران  تیم  البته 
با عراق نیز به شرط تساوی سوریه و 
امارات عربی متحده باز هم می توانست 
سریع ترین صعود خود به جام جهانی 
فوتبال را پنجشنبه شب جشن بگیرد.

بازیکنان:  این  با  ایران  تیم 
محمدحسین  عابدزاده،  امیر 
خلیل زاده،   شجاع  کنعانی زادگان، 
نورافکن، سعید  امید  صادق محرمی، 

عزت اللهی، )کمال کامیابی نیا، دقیقه 
سرلک،  قدوس،)میالد  سامان   ،)87
علیرضا  امیری،  وحید   ،)77 دقیقه 
مهدی  قلی زاده،  علی  جهانبخش، 
طارمی،)کریم انصاری فرد، دقیقه ۹۱( 
و با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به 

میدان رفت.
عهده  بر  مسابقه  این  داوری 

کریستوفر جیمز از استرالیا بود.
از  گروه  همین  در  این  از  پیش 
در  جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های 
جنوبی  کره  اقیانوسیه،  و  آسیا  قاره 
لبنان  تیم  پنجشنبه  روز  شد  موفق 
را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد 
 ۱7 به  را  خود  امتیازهای  مجموع  و 

برساند.
دو  نیز  گروه  این  مسابقه  دیگر  در 
تیم امارات عربی متحده و سوریه عصر 
پنجشنبه مقابل هم قرار گرفتند. این 
مسابقه در پایان نیمه نخست، یک بر 

صفر به سود امارات به پایان رسید.
در گروه دوم مسابقات هم استرالیا، 
روز پنجشنبه چهار بر صفر تیم ویتنام 
مغلوب  دو گل  با  هم  و چین  برد  را 
این گروه  ژاپن شد. در مسابقه سوم 
نیز عربستان سعودی به مصاف عمان 
رفت. در این گروه عربستان سعودی و 

ژاپن صدرنشین هستند.
از این  باقیمانده  ایران در سه بازی 
مرحله که پس از پیروزی امروز دیگر 
روز  داشت،  خواهد  تشریفاتی  جنبه 
خواهد  امارات  مصاف  به  بهمن   ۱۲
و   4 روزهای  در  ترتیب  به  و  رفت 
لبنان  و  جنوبی  کره  با  فروردین   ۹

مسابقه خواهد داد.

امین بزرگر کشتی گیر و از دوستان نزدیک نوید 
افکاری ناپدید شده است!

بارها  که  بزرگر  =امین 
امنیتی  نیروهای  سوی  از 
برای حمایت  از نوید افکاری 
شش  از  بود،  شده  تهدید 
ماه ماه پیش ناگهان ناپدید 
خانواده  امروز  تا  و  شده 
نتوانسته اند  نزدیکانش  و 

نشانی از او پیدا کنند.
=سردار پاشایی کشتی گیر 
در  ایران  ملی  تیم  پیشین 
توییتی نوشت »بزرگر همین 
چند ماه پیش در مسابقات 
گرفت...  مدال  بین المللی 
بدون  و  فقیر،  از خانواده ای 
پدر. ماموران لباس شخصی 
در یک مورد به هیئت کشتی 
استان دنبال او رفته بودند«.

از  بزرگر  امین  گزارش ها حاکیست 
دوستان نوید افکاری کشتی گیر اعدام 
تا  پیش  ماه  شش  از  شیرازی  شده 

کنون ناپدید شده است.
تصویر   ۱۵۰۰ توییتر  صفحه 
برای  بارها  بزرگر  امین  که  داد  خبر 
تهدید  افکاری  نوید  از  حمایت هایش 
به دوستانش  بار  بود و چندین  شده 
گفته بود نیروهای امنیتی او را تعقیب 

می کنند.
بر اساس خبرهایی که در شبکه های 
و  خانواده  شده،  منتشر  اجتماعی 
نزدیکان امین بزرگر نتوانسته اند هیچ 

نشانی از او پیدا کنند.
پست  آخرین  در  بزرگر  امین 

اینستاگرام خود پیش از ناپدید شدن، 
افکاری  نوید  برای  اشتراک شعری  با 
نوشته بود: »سکوت ما خیانت است.«

پیشین  کشتی گیر  پاشایی  سردار 
نوشته  توییتی  در  ایران  ملی  تیم 
پیش  ماه  چند  همین  »بزرگر  است 
در مسابقات بین المللی مدال گرفت. 
کشتی گیری  و  ملّی  ورزشکار  یک  او 
شناخته شده است. از خانواده ای فقیر، 
و بدون پدر. ماموران لباس شخصی در 
استان  کشتی  هیئت  به  مورد  یک 
دنبال او رفته بودند. اکنون نزدیکانش 
می گویند او ۶ ماه است ناپدید شده 

است.«
با تظاهرات  نوید افکاری در ارتباط 
اتهام  بعد  و  شد  دستگیر   ۹7 امرداد 
پرونده  به  را  امنیتی  مأمور  قتل  یک 
صوتی  فایل های  در  او  افزودند.  وی 
که از وی منتشر شده به شکنجه های 
اعترافات  گرفتن  و  زندان  در  خود 

اجباری از وی پرداخته و گفته است 
که او را مجبور کرده اند علیه خودش 
اعتراف کند. نوید افکاری در حالی که 
افکار عمومی داخل و خارج کشور و 
نهادهای حقوق بشری بین المللی علیه 
می کردند،  اعتراض  وی  اعدام  حکم 
سحرگاه  خانواده،  به  اطالع  بدون 
شنبه ۲۲ شهریورماه ۱3۹۹ در سن 
۲7 سالگی اعدام شد. جمله ی وی که 
در یکی از پیام های صوتی خود عنوان 
جمهوری  روش  و  راه  عنوان  به  کرد 
معترض  جوانان  اعدام  در  اسالمی 
طناب شان  برای  شد:  معروف  کشور 

دنبال یک گردن می گردند!
دو برادر نوید افکاری، وحید و حبیب 
نیز در زندان هستند و با نگهداری در 
شکنجه های  تحت  انفرادی  سلول 
آنها  گرفته اند.  قرار  روحی  و  جسمی 
نیز به اتهامات واهی به ترتیب به ۵4 
سال و ۲7 سال زندان محکوم شده اند.
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= »برقراری فوق العاده خاص 
باضریب3« و »تبدیل وضعیت 
دو  غیررسمی«  همکاران 
درمان  کادر  اصلی  خواسته 
اعتراض  این  برگزاری  در 

سراسری خواهد بود.
و  پرستاران  =پزشکان، 
دانشجویان پزشکی که طرح 
بیمارستان ها  در  را  خود 
می گذرانند مطالبات صنفی 
کنون  تا  و  دارند  مختلفی 
اعتراضی  تجمعات  بارها 
مسئوالن  اما  کردند  برگزار 
جمهوری اسالمی توجهی به 

مطالبات آنها نداشتند. 
کادر درمان در ایران طی فراخوانی 
اعالم کرده روز شنبه ۹ بهمن ۱4۰۰ 
در سراسر ایران تجمع اعتراضی برگزار 
ساعت  رأس  تجمع  این  کرد.  خواهد 
۱۰ بامداد روز شنبه در دانشگاه های 
علوم پزشکی و محوطه بیمارستان ها 
و همچنین در تهران مقابل ساختمان 

وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.
در فراخوانی که از سوی کادر درمان 
سراسری  تجمع  این  برگزاری  برای 
به  توجه  »با  که  آمده  شده  منتشر 
و  مسائل  به  مسئولین  بی توجهی 
مشکالت صنفی و معیشتی کادر مظلوم 
و بی یاور سالمت که در میدان مبارزه با 
هیوالی قرن جهادگونه تالش می کنند 
و برای احقاق حق خود همه ی راه ها 
را پیموده اند اما به نتیجه نرسیده اند.«

در این فراخوان همچنین تأکید شده 
»آمده ایم تا از حق خود دفاع کنیم و 
صدای عدالت طلبی و حق خواهی خود 
را با گردهمایی در سکوت و به دور از 
هر شائبه سیاسی به گوش متولیان امر 
و مسئولین وزارت بهداشت برسانیم.«

خاص  ده  لعا ا فوق  ری  »برقرا
باضریب3« و »تبدیل وضعیت همکاران 
کادر  اصلی  خواسته  دو  غیررسمی« 
اعتراض  این  برگزاری  در  درمان 

سراسری خواهد بود.
که  شده  تأکید  اطالعیه  این  در 
تجمع در تهران مقابل ساختمان وزارت 
بهداشت و در شهرستان ها در محوطه 

فراخوان اعتراض سراسری »کادر درمان« در 
ایران؛ آمده ایم تا از حق خود دفاع کنیم

مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه محل 
در  امکان،  عدم  صورت  در  و  خدمت 
محوطه بیمارستان ها، شبکه ها و مراکز 

بهداشتی درمانی برگزار خواهد شد.
دانشجویان  و  پرستاران  پزشکان، 
پزشکی که طرح خود را در بیمارستان ها 
مختلفی  مطالبات صنفی  می گذرانند 
دارند و تا کنون بارها تجمعات اعتراضی 
جمهوری  مسئوالن  اما  کردند  برگزار 

اسالمی توجهی به حقوق آنها ندارند.
روز گذشته چهارشنبه ششم بهمن 
۱4۰۰  تعدادی از رزیدنت های شاغل 
در بیمارستان فیروزگر تهران به علت 
عدم پرداخت حقوق دستیاری مصوب 
وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار 

کردند.
پیش از این معاون آموزشی وزارت 
دستیاران  حقوق  افزایش  از  بهداشت 
به 8  متاهل  و دستیاران  به ۶  مجرد 
اما عدم  میلیون تومان خبر داده بود 
اعتراض  علت  افزایش،  این  اعمال 

رزیدنت ها بوده است.
دانشگاه  رئیس  پازوکی  عبدالرضا 
علوم پزشکی ایران علت پرداخت نشدن 
منابع  »کمبود  را  رزیدنت ها  حقوق 
مالی« عنوان کرده و گفته بود که »با 
افزایش مناسب بودجه در سال آینده، 
خدمات  ارائه  و  دانشجویان  آموزش 
بدون  مردم  به  درمانی  و  بهداشتی 

نگرانی انجام می شود.«
او با بیان اینکه پرداخت مالی بیشتر 
مالی  تأمین  مستلزم  دستیاران  به 
دانشگاه  »متأسفانه  که  افزوده  است، 
علوم پزشکی ایران در مقایسه با سایر 

تهران  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در سال جاری از منابع مالی کمتری 

برخوردار شده است.«
دانشگاه  زایمان  و  زنان  دستیاران 
علوم پزشکی اصفهان نیز روز گذشته 
در اعتراض به فشار طاقت فرسای کاری 
و عدم افزایش دستمزدها تجمع برگزار 

کردند.
به گفته معترضان با توجه به تعداد 
باالی  حجم  و  پزشکی  کادر  محدود 
بیماران فشار زیادی بر آنها وارد می آید. 
این امر موجب خستگی و پایین آمدن 
کیفیت درمان شده که تأثیر آن به امر 
می زند.  جدی  آسیب  بیماران  درمان 
مسئوالن وزارت بهداشت با خودداری 
از استخدام نیروهای جدید و حتا اخراج 
بسیاری از کادر پزشکی، زمینه را برای 
این ضایعه جبران ناپذیر در امر درمان 

فراهم می کنند.
آنها همچنین در نامه ای خطاب به 
رئیس این دانشگاه از حجم باالی کار 
درمان  کادر  پرسنل  تعداد  به  نسبت 
شکایت کردند. در این نامه آمده است: 
»آنچه امروز دستیاران زنان و زایمان 
با  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
میان  توازن  عدم  هستند،  روبرو  آن 
و  انسان  یک  روحی  و  فیزیکی  توان 
اینجا  در  اتفاقا  که  است  کاری  حجم 
از حساس ترین امور مورد انتظار است. 
برای جان انسان هیچ بهایی قابل تصور 

نیست.
نوشته اند:  نامه  ادامه  در  معترضان 
»اینجانبان به جهت جلوگیری از وارد 
آمدن ریسک و خطر جانی به مراجعین 
تعداد  توازن  عدم  علت  به  بیماران  و 
نیروها و خدمات مورد انتظار، علیرغم 
میل باطنی مان تصمیم به انصراف از 
صورت  در  گرفته ایم.  تحصیل  ادامه 
عدم تغییر وضع موجود بر تصمیم خود 
فشار  امروز  به  تا  اینجانبان  استواریم. 
افزایند ه ای را متحمل  کاری و روحی 
گشته ایم و با وجود تمامی مخاطرات 
آبرو و هستی خود را سپر جان مردم 

شریف نموده ایم.«
پرستاران نیز از دیگر گروه های کادر 
درمان هستند که حقوق و خواست های 
آنان از سوی مسئوالن بی پاسخ مانده 
با  گزارشی  در  ایلنا  خبرگزاری  است. 
بیان اینکه 8۰ درصد خدمات درمانی 
پرستاران  دوش  بر  بیمارستان ها  در 
است نوشته که »بعضی از کارشناسان 
نظام سالمت از اختالف ۱۰۰ برابری 
در  پرستاران  و  پزشکان  درآمد  بین 
کشور  درمان  و  بهداشت  فعلی  نظام 
سخن می گویند. بر مبنای نظام فعلی 
عمل  یک  هزینه  اگر  تعرفه گذاری، 
جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این 
مقدار، چیزی تا حدود ۶۵ درصد آن به 
جیب پزشکان سرازیر می شود. ۵ درصد 
از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی 
و اعضای هیات عملی تخصیص پیدا 
می کند. ۱۰ درصد به خود بیمارستان ها 
پرداخت می شود. ۲۰ درصد باقیمانده 
نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، 
پرسنل  بقیه  و  خدماتی  نیروهای 
بیمارستان ها توزیع می شود که عمال به 
پرستاران چیز خاصی تعلق نمی گیرد. 
درآمدها  درصد   ۶۵ دیگر  عبارت  به 
بین همان ۵ درصدی های هیات علمی 
توزیع می شود و ۲۰ درصد درآمد بین 
۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان 
تقسیم می شود. به این ترتیب نابرابری 
و تبعیض آشکار در الگو و نحوه توزیع 
درآمدها در مثال فوق به وضوح، قابل 

مشاهده است.«
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت 
سیزدهم آذرماه امسال از دستور ابراهیم 
رئیسی معروف به »قاضی مرگ« برای 
برای  خاص  فوق العاده  ضریب  اجرای 

بهمِن افزایش قیمت برق در انتظار خانوارهای 
کم درآمد

=»آیا وقتی 7 یا 8 نفر در 
یک آپارتمان ۶۰ یا 7۰ متری 
زندگی کنند، مصرف برق شان 
به اجبار افزایش نمی یابد؟«
ی  د قتصا ا ی  مه ها نا =بر
جمهوری اسالمی حتا زمانی 
که قرار است به سمت حذف 
یارانه پیش برود، باید اول بر 
کم درآمد  خانوارهای  دوش 
بیافزاید.  مضاعفی  فشار 
افزایش  از  برق  صنعت  سخنگوی 
در  صادره  قبوض  در  برق  قیمت 
در  این  است.  داده  خبر  بهمن ماه 
حالیست که بخشی از افزایش قیمت 
نکردن  رعایت  دلیل  به  که  برق 
به  متعلق  شده،  اعالم  مصرف  الگوی 
خانوارهایی است که به دلیل فقر ناچار 
کوچک  بسیار  متراژهای  در  شده اند 
زندگی کنند و یا زندگی دو خانوار در 
یک واحد آپارتمانی کوچک که سبب 
متراژ  با  نسبت  در  مصرف  افزایش 

می شود.
تهران  در  شهروندان  از  بسیاری 
پیامک هایی از سوی اداره برق دریافت 
کرده اند که بر اساس آن جزو مشترکان 
پرمصرف شناخته شده و هزینه قبوض 

بهمن ماه آنها افزایش خواهد یافت.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق درباره پیامک های ارسالی 
صدور  درباره  تهرانی  مشترکان  به 
قیمت های  با  ماه  بهمن  برق  قبوض 
بیش  برق  »مصرف  که  گفته  جدید، 
تهران  استان  مشترکان  درصد  از ۲۵ 
بیش از الگو است و از بهمن ماه قبوض 
کرد؛  خواهند  دریافت  را  جدیدی 
توانند  می  مشترکان  این  که  هرچند 
با رعایت نکاتی، میزان مصرف خود را 

کاهش دهند.«
بیان  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
بزرگ،  شهرهای  و  تهران  در  اینکه 
درصد مشترکان پرمصرف بیشتر بوده 
ولی بطور متوسط در کل کشور مصرف 
و  الگو  زیر  مشترکان  درصد  برق 7۵ 
۲۵ درصد بیش از الگو است، گفته که 
»زمانی که اعالم می کنیم 7۵ درصد 
تعرفه  افزایش  حال  شامل  مشترکان 
اینکه متوسط را در  نمی شوند، یعنی 

نظر گرفته ایم.«
افزوده  ایران  برق  سخنگوی صنعت 
مصرف  تهرانی  مشترکان  »برخی  که 
برق باالیی دارند و دلیل این مسئله نیز 
این است که در منازل با متراژ باال و 
چند طبقه زندگی می کنند و مصرف 
برق دستگاه های گرمایشی و سرمایشی 
آنها در این شرایط بیشتر است. حتا در 
برخی ویالها از گرمایش برای استخر 
یا سونا استفاده می کنند و قطعا یارانه 
بیشتری دریافت می کنند. البته اطراف 

تهران برق کمتری مصرف می کنند.«
گزارشی  در  اما  ایسنا  خبرگزاری 
جمع  پیامک ها  این  »با  که  نوشته 
کثیری از مشترکان تهرانی در دسته 
و  گرفته اند  قرار  پرمصرف  مشترکان 
در  تغییراتی  با  بهمن ماه  از  احتماال 
می شوند؛  مواجه  خود  برق  قبوض 
منزل  در  عمدتا  که  مشترکانی  حتا 
حضور ندارند و از وسایل پرمصرفی نیز 

استفاده نمی کنند!«
اجرای  خصوص  در  دولت  مصوبه 
بودجه  قانون   8 تبصره  »ی«  بند 
تعرفه  آیین نامه  درباره   ۱4۰۰ سال 
برق از اول بهمن اجرا می شود که بر 
اساس آن یارانه انرژی برق از این پس 
بود.پنجم  خواهد  هدفمند  و  عادالنه 
دی ماه هیئت وزیران با استناد به حکم 
مندرج در بند )ی( تبصره )8( قانون 
نحوه  کشور،  کل  سال ۱4۰۰  بودجه 
محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان 
را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را 
به وزارت نیرو ابالغ کرده است. طبق 
این آیین نامه، مشترکانی که زیر الگوی 
منطقه  هر  برای  شده  تعیین  مصرف 
هیچ  مشمول  می کنند،  مصرف  برق 
افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را 
به قیمت یارانه ای استفاده می کنند؛ اما 
مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف 
می کنند به صورت پلکانی و در سطوح 
۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه 

ایشان کاهش یافته و حذف می شود.
با  گزارشی  در  ایلنا  خبرگزاری 
راه است«  عنوان »بهمِن پرهزینه در 
نوشته که »پرمصرف های برق« شامل 

ثروتمندانی که خانه های بزرگ دارند و 
اصوالً به »الگوی مصرف« هیچ اعتقادی 
البته هر میزان گرانی قبض  ندارند و 
برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا 
و دهک های فرودستی که به اجبار و به 
خاطر گرانی اجاره خانه، در سال های 
واحدهای  در  شده اند  مجبور  اخیر 
مسکونی کوچک تر به صورت جمعی و 
اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی 7 یا 8 
نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا 7۰ متری 
زندگی کنند، مصرف برق شان به اجبار 

افزایش نمی یابد؟
در  کارگری  فعال  مرادی  نادر 
اینباره گفته که »هنوز از تِب مالیات 
برای  درصدی   ۹ افزوده ی  ارزش  بر 
نشدیم  فارغ  خوراکی  کاالهای  تمام 
از  جدیدی  نگران کننده ی  تب  که 
راه رسید و تن مان را به لرز انداخت؛ 
افزایش قیمت برق که البته در زرورِق 
خوشرنِگ »حذف یارانه ی پرمصرف ها« 

پیچیده اند و مقابل مان گذاشته اند!«
به  »تصمیم  که  گفته  مرادی  نادر 
حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، 
زندگی  سرانه ی  متراژِ  به  توجه  بدون 
کم  گروه های  ضرر  به  تنها  کارگران، 
درآمد است؛ گروههای کم درآمدی که 
با جمعیت زیاد در خانه هایی با متراژ 
پایین زندگی می کنند و الگوی مصرِف 
آن ها  زیستی  واحدهای  برای  اعالمی 
بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف شان 

است.«
این فعال کارگری برای مثال گفته 
»فرض کنید یک زن و شوهر در یک 
آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می کنند؛ 

مشخص است که این دو نفر مصرف 
واحد  برای  اعالمی  الگوی  از  برقشان 
هرچند  است  کمتر  متری   ۱۲۰
استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً 
شش  خانواده  یک  وقتی  اما  دارند 
آپارتمان  واحد  یک  در  ناچار  به  نفره 
برق  7۰ متری زندگی کنند، مصرف 
باالتر می رود  الگو  از سطح  خودبخود 
و مجبورند نرخ های صعودی و جهش 
یافته برای قبض برق بپردازند. به این 
سربار  هزینه ی  دوباره  دولت  ترتیب، 
به خانواده های کم درآمد و پرجمعیت 
تحمیل کرده است و می خواهد بخشی 
مردم  جیب  از  را  خود  درآمدهای  از 
تامین کند؛ این در حالیست که مردم 
دیگر توان ندارند، نمی توانند هزینه ی 
یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم 
مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردِم کم 
توان شده، چگونه باید پول قبض های 
پلکانی برق را بپردازند؟ در حالیکه که 
اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به عمل 
بیاورند، این خانوارهای کارگری هستند 
از  معموالً  باال،  جمعیت  تراکم  با  که 
الگوهای متعارف مصرف تجاوز کرده و 
البد باید هزینه های گزاف برای انرژی 
بپردازند، آنهم در کشوری که سرشار از 

انرژی های خدادادی است.«

نادر مرادی  از سخنان  همانطور که 
اقتصادی  برنامه های  است،  مشخص 
جمهوری اسالمی حتا زمانی که قرار 
است به سمت حذف یارانه پیش برود، 
باید اول بر خانوارهای کم درآمد فشار 

مضاعفی بیافزاید.

ادعای عجیب سردار پاسدار قالیباف:

 از نظر حقوقی قراردادی با چین 
و روسیه بسته نشده!

امسال  فروردین  =هفتم 
جمهوری  تفاهم نامه  سند 
جمهوری  و  ایران  اسالمی 
برنامه  خلق چین برای یک 
ر  د له  ۲سا 5 ی  ر همکا
زمینه های مختلف اقتصادی 
شد. امضا   ... و  امنیتی  و 

اسالمی  جمهوری  =سفیر 
تیرماه  روسیه  در  ایران 
متن  آماده شدن  از  امسال 
سیاسی،  ساله   ۲۰ قرارداد 
دفاعی  نظامی،  منیتی،  ا
و  ایران  میان  اقتصادی  و 
بود. ده  دا خبر  روسیه 

= سردار قالیباف اما ترجیح 
اصال  گفتن  دروغ  با  داده 
صورت مسئله را پاک کند!

مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
انتقاد  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
یک نماینده از بی اطالعی نمایندگان 
قرارداد های  جزییات  درباره  مجلس 
که  گفته  روسیه  و  چین  با  ایران 
جمهوری اسالمی از نظر حقوقی با این 
دو کشور هنوز قراردادی نبسته است!

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و 
بافق امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱4۰۰ 
علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکری  در 
که  می شود  »گفته  گفت:  مجلس 
روسیه  با  ایران  و  چین  با  ایران  بین 
مجلس  اما  شده  بسته  قراردادهایی 
اصال در جریان جزئیات این قراردادها 
هر  اساسی  قانون  اساس  بر  نیست. 
بسته  کشورها  سایر  با  که  قراردادی 
تصویب  به  مجلس  در  باید  می شود 

برسد.«
محمدرضا صباغیان در ادامه افزوده 
»امروز اگر مردم از نمایندگان خود در 
خصوص جزئیات این قراردادها سوالی 
نداریم.  گفتن  برای  پاسخی  ما  کنند 
این  در  مجلس  رئیس  داریم  انتظار 

زمینه روشن سازی کند. آقای قالیباف 
رئیس مجلس مقتدری است و در آغاز 
به کار مجلس یازدهم نیز اعالم کرد 
ارتقا می دهد.  را  که جایگاه مجلس 
اما بی اطالعی مجلس از جزییات این 
نزول  به  منجر  تدریج  به  قراردادها 
می  جامعه  در سطح  مجلس  جایگاه 

شود.«
پاسخ  در  اما  قالیباف  محمدباقر 
عجیبی  ادعای  صباغیان  پرسش  به 
نظر  »از  که  گفته  و  کرده  مطرح  را 
است،  نشده  بسته  قراردادی  حقوقی 
وگرنه مجلس در جریان آن قرار می 

گرفت!«
در حالیست که  قالیباف  دروغ  این 
هفتم فروردین ۱4۰۰ سند تفاهم نامه 
ایران و چین برای یک برنامه همکاری 
مختلف  زمینه های  در  ۲۵ساله 
شد.  امضا   … و  امنیتی  و  اقتصادی 
جمهوری  که  قرارداد  این  امضای 
تفاهم نامه  عنوان  به  آن  از  اسالمی 
یاد می کند در پی بیش از پنج سال 
مذاکرات میان طرفین صورت گرفته 

است.
در آخرین هفته دی ماه نیز حسین 
خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان  امیر 
جمهوری اسالمی طی سفر به پکن از 
»عملیاتی« شدن »سند همکاری های 
داد.  خبر  چین«  و  ایران  ساله   ۲۵
مبنایی  بر چه  قالیباف  نیست  معلوم 

چنین دروغی را مطرح کرده است!
خاندوزی  احسان  اینها،  بر  عالوه 
دولت  اقتصادی  امور  و  دارایی  وزیر 
در  و  گذشته  هفته  نیز  سیزدهم 
آخرین روزهای دی ماه اعالم کرد که 
به  هرکدام  »وزارتخانه ها  پس  این  از 

ورود  خود  حوزه  قراردادهای  تناسب 
و  با جزئیات چند ساله  و  پیدا کرده 
سطح  چه  در  و  قیمت  چه  با  اینکه 
سرمایه گذاری انجام شود، کار خود را 

آغاز می کنند.«
وزیر  زارع پور  عیسی  همچنین 
که  گفته  نیز  فناوری  و  ارتباطات 
کشورهای  با  که  همکارهایی  در  »ما 
مختلف از جمله چین داریم، توسعه 
حوزه  هم  برای  الزم  فناوری های 
جی-۵ و هم کیفیت بخشی ارتباطات 

ثابت را در دستور کار قرار داده ایم.«
اسالمی  جمهوری  روابط  تقویت 
ایران و جمهوری خلق چین بر اساس 
سیاست علی خامنه ای درباره »نگاه به 
شرق« در دستور کار قرار گرفته است. 
با  همچنین روابط جمهوری اسالمی 
روسیه نیز در سال های گذشته قوی تر 

از پیش شده است.
روسیه  و  ایران  در  دولت  رؤسای 
همکاری  راه  »نقشه  تهیه  دستور 
و حسین  کردند  را صادر  بلندمدت« 
خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان  امیر 
این  از  جزئیاتی  اسالمی  جمهوری 
طرح را شرح داد و گفت که بررسی 
این  در  طرف  دو  بلندمدت  همکاری 

دیدار مورد مذاکره قرار گرفت.
خود  اخیر  سفر  در  رئیسی  ابراهیم 
به مسکو در دیدار با والدیمیر پوتین 
درباره چشم انداز همکاری بیست ساله 
ایران و روسیه به گفتگو نشست و در 
بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد 
روابط  گسترش  »برای  که  گفت 
بین  سودمند«  و  پایدار  و  همه جانبه 
ایران و روسیه »توافق اساسی« حاصل 

شده است.

خبرگزاری رسمی دولت )ایرنا( هم 
رسانه  یک  از  نقل  به  دی ماه  اوایل 
روسی خبر داده بود که ایران و روسیه 
برای امضای سند راهبردی ۲۰ ساله  
جمهور  »رئیس  روی  پیش   سفر  در 

ایران« به این کشور آماده می شوند.
جمهوری  سفیر  جاللی  کاظم 
اسالمی ایران در روسیه نیز پیش از 
آماده شدن  از  امسال  تیرماه  در  این 
برای تبدیل »معاهده  متن قراردادی 
بین  همکاری  اصول  و  متقابل  روابط 
به  روسیه«  و  اسالمی  جمهوری 
توافق نامه ۲۰ ساله سیاسی، امنیتی، 

نظامی، دفاعی و اقتصادی خبر داد.
کاظم جاللی در یک برنامه تلویزیونی 
علی  تاکید  با  قرارداد  این  که  گفت 
از  و پیش نویس آن  تدوین  خامنه ای 
برای  روسیه  در  ایران  سفارت  سوی 
خارجه  امور  وزارت  به  نهایی  بررسی 

ارسال شده است.
مسکو  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
افزوده است بر اساس نامه ای که علی 
خامنه ای به والدیمیر پوتین نوشته و 
پاسخی که پوتین داده موضوع بر این 
است که »مدت این قرارداد را بیش از 

دو دهه یا بیشتر کنیم!«
او تأکید کرده که »قرارداد با چین 
قرارداد  ولی  است،  تفاهم نامه  یک 
حتما  که  است  موافقتنامه  روسیه  با 
شورای  مجلس  در  تصویب  نیازمند 

اسالمی است.«
محمدباقر  سردار  می رسد  نظر  به 
وی  »افتخار«ات  از  یکی  که  قالبیاف 
حتا  که  اینست  خودش  اعتراف  به 
هوایی  نیروهای  فرمانده  عنوان  به 
برای  و  بوده  چوب زن ها«  »جزو  نیز 
سرکوب مردم و جوانان »روی موتور 
۱۰۰۰ با چوب« نشسته بود تا »کف 
در  نیز  حاال  کند،  جمع«  را  خیابان 
دورانی که بر ریاست مجلس شورای 
جز  کارش  است،  زده  تکیه  اسالمی 
»جمع کردن« صورت مسئله نیست 
و عین آب خوردن دروغ گفته و اصل 

موضوع را انکار می کند!



محمد ارسی، یکی از مخالفان رژیم 
پهلوی،  در سال ۲۰۰۱ طی مقالۀ 
مستندی از لزوم روشن کردن واقعی 
تقلب و  و  از تحریف  و دوری  مردم 
بزرگنمایی معایب سخن گفت و دربارۀ 
خالفگویی ها و شایعه پراکنی های ضد 
ارائه  آماری  انقالبیون،  توسط  رژیم 
داد. وی در مقالۀ خویش نوشت که 
»زندانیان سیاسی رژیم سابق 4۰۰۰ 
گفته  نفر  ۱۰۰هزار  که  بودند  نفر 
می شد و ۵۰۰ نفر اعدامی بود که آن 
را 7۰هزار نفر می گفتیم. رژیم فقاهتی 
حفظ  برای  اخیر  دهۀ  دو  طول  در 
دستگاه دیکتاتوری آخوندی تا جایی 

که توانسته و مقدور بوده، دروغ گفته، 
است.  ساخته  دروغ  و  نوشته  دروغ 
ناقص و نادرست  اطالعات ما اساساً 
است. روشمان در تحلیل رویدادهای 
مهم سیاسی و اجتماعی با اخالق و 
علم و مسؤولیت ملی خوانایی ندارد 
و غرض ورزی های عقیدتی و گروهی 
نقشی  سیاسی مان  بررسی های  در 

تعیین کننده ایفا می کند«.
لطف اهلل میثمی، یکی از طرفداران 
بانفوذ خمینی در بخشی از خاطرات 
خود دربارۀ کشته شدگان ۱۵ خرداد 
چنین  ژاله(  )میدان  ۱7شهریور  و 
گفته است: »در مورد تعداد شهدای 
۱۵خرداد شایعه های زیادی بود. تعداد 
۱۰ تا پانزده هزار نفر گفته می شد. 
شایع بود  که این ها را با هلیکوپتر 
و  می ریختند  قم  نمک  دریاچه  در 
قبر مشخصی هم ندارند که البته این 
حرف ها به نظر من اغراق است. سال 
۵۰ که در زندان اوین بودم، برخی از 
مجاهدین شاگرد بازاری بودند و در 
متن جریان ۱۵ خرداد هم شرکت 
داشتند. از آنها تحقیق کردم؛ گفتند 
را  همدیگر  و  بودیم  بازار  در  که  ما 
نداشتیم.  شهیدی  می شناختیم، 
گفتند عده ای پا برهنه بودند و تیر 
خوردند ولی این که ۱۵خرداد شهید 
شدند، اغراق است. آنها قضیه دریاچه 
می دانستند.  اغراق آمیز  هم  را  نمک 

البته تعداد مجروحان زیاد بود.
در ورامین هم خیلی ها را کشتند 
مسؤوالن  از  حتی  جایی  در  ولی 
در  ا  ر د  اجسا که  نشنیدم  هم 
مورد  در  باشند.  ریخته  قم  دریاچه 
اغراق هایی  نیز   ۱3۵7 ۱7شهریور 
نفر  8هزار  شد  شایع  مثال  شد؛ 
متن  در  که  آنهایی  شده اند.  شهید 
8۰۰ـ7۰۰  می گفتند  بودند،  حادثه 
است.« نبوده  شهید  بیشتر  نفر 
چاپ  نو«  »روزگار  ماهانه  مجله 
مورخ   ۱87 شماره  در  پاریس 
)۱۹۹7میالدی(   ۱37۶ شهریور 
دربارۀ  گزارشی  طی   ۱۱۰ صفحه 
»پس  نوشت:   4۲ ۱۵خرداد  بلوای 
تظاهرات  خمینی،  دستگیری  از 
و  بازاری ها  به سرکردگی  وسیعی 
و  گرفت  صورت  تهران  بارفروشان 
عده ای از روستاییان ورامین و برخی 
شهرهای اطراف تهران به آنها پیوسته 
میدان  در  رادیو  ادارۀ  سوی  به  و 
راه،   سر  بر  و  کردند  حرکت  ارک 
اتوبوس ها و تعدادی از ساختمان ها، 
فرهنگی  انجمن  ساختمان  ازجمله 
پپسی کوال  کارخانه  آمریکا،  و  ایران 

قصد  و  زدند  آتش  را  کالنتری ها  و 
مرمر حرکت  کاخ  به سوی  داشتند 
کنند که نیروهای امنیتی با آنها به 
زد و خورد پرداختند. در این ماجرا 
نفر  ده ها  کشید،  طول  روز  دو  که 
کشته و مجروح شدند. خبرگزاری های 
خارجی تعداد کشته شدگان را ۹۵ نفر 

گزارش کردند.«
در »روزشمار تاریخ ایران«، تألیف 
بلوای ۱۵ خرداد  باقر عاقلی، دربارۀ 
4۲ آمده است که: »از طرف مردم 
و  دولتی  ساختمان های  رادیو،  ادارۀ 
اتوبوس های شرکت واحد، قرارگاه های 
و  ایران  فرهنگی  سازمان  پلیس، 

باشگاه  پپسی کوال،  کارخانه  آمریکا، 
ساختمان  ده ها  و  جعفری  شعبان 
دیگر به آتش کشیده شدند و مردم به 
سوی کاخ مرمر حرکت کردند، ولی 
ناگاه سالح های سنگین به کارگرفته 
شد و عده ای کشته و مجروح شدند.

مردم  زخمی های  و  تلفات  تعداد 
در  مردم  بود.  نفر  ۵هزار  از  متجاوز 
شهرهای تبریز، قم، شیراز و قزوین به 
زد و خورد با پلیس پرداختند و تلفات 
کشته  تعداد  کردند.  تحمل  زیادی 
شدگان و زخمی های شهرستان ها را 

تا ۱۰هزار نفر نوشته اند.«
که  اسالمی  جمهوری  مسؤوالن 
حتی در کتاب های تاریخی و فرهنگ 
زبان فارسی ازجمله فرهنگ دهخدا 
نیز دست برده و مطابق میل و صالح 
یا  را خواسته اند، حذف  خود هرچه 
اضافه کرده اند، در چاپ دوم فرهنگ 
دهخدا که در تهران در سال ۱377 
منتشر شده است، در صفحه ۹۹۶۹، 
جلد هفتم، کشته شدگان ۱۵ خرداد 
4۲ را بر اساس گفتۀ تبلیغی خمینی 
کرده اند. همچنین  قید  نفر  ۱۵هزار 
شخص خمینی در یک سخنرانی که 
در ۲۱ مهرماه ۱3۵7 در پاریس برای 
ایراد  از دانشجویان مسلمان  عده ای 
کرد، کشته شدگان میدان ژاله را که 
گنجایش بسیار محدودی داشت، رقم 

عجیب ۲۰هزار نفر عنوان ساخت.
سپتامبر  در  لدین  باقی  عمادا
۲۰۰4 در پایگاه اینترنتی  بی بی سی 
)BBCPersian.com( در مورد تلفات 
واقعی ۱7شهریور که اسالمیون نام آن 
را »جمعۀ سیاه« و میدان ژاله، محل 
اصلی زد و خورد را  »میدان شهدا« 
از  »پس  نوشت:  کردند،  نامگذاری 
این رویداد خونین، فرماندهی نظامی 
تهران اعالم کرد که در آن روز حدود 
زخمی  نفر   ۲۵۰ و  کشته  نفر   ۹۵
شده اند.« امروز می دانیم که این آمار 
به رقم واقعی بسیار نزدیک است. طبق 
تحقیقاتی که پس از انقالب انجام شد، 
در روزی که »جمعه سیاه« نام گرفت، 
در سراسر تهران حدود 88 نفر کشته 
شده اند که ۶4 نفر از آنها در میدان 
دادند. دست  از  را  خود  جان  شهدا 
بنیاد  ما  منابع  مهمترین  از  یکی 
اول   روزهای  همان  که  است  شهید 
تمام  برای  و  شد  تشکیل  انقالب 
مناطق  در  و جنگ  انقالب  شهدای 
سراسر کشور پرونده تشکیل داد. از 
روی پرونده های بنیاد شهید هم به 
همین نتیجه می رسیم.                               
»دنباله دارد«
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=ذکر احوال نویسندگان 
در  استخواندار  و  جدی 
ما،  مصیبت زده  سرزمین 
و  فراموشی  میان  معموال 
است.  نوسان  در  بدنامی 
در  نویسنده ای،  اینکه 
نزدیک  درازای  به  عمری 
مشمول  نه  قرن،  یک  به 
گرفتار  نه  و  فراموشی 
حکایت  هم  شود،  بدنامی 
از کیفیت باالی آثارش دارد 
درست  تصمیمات  هم  و 
و  سیاسی  زیست  در  را  او 
اجتماعی اش نشان می دهد.

کیشوِت  ُدن  =هرچند 
دایی جاِن  و  سروانتس 
پزشکزاد هر دو نمایندگانی 
رو  طبقه ای  از  شیرین عقل 
به زوال در جامعه ای در حال 
پوست انداختن هستند اما 
شباهت های  برخی  از  فارغ 
ژرفای  در  سطحی، 
فرسنگ ها  شخصیت شان، 

از یکدیگر فاصله دارند.
را  خودمان  بر  و  =دور 
ما  اطراف  کنیم،  نگاه  که 
دایی جان هایی  از  است  پر 
بازتولید  نسلی  هر  در  که 
از  البته  بدبختی  شده اند. 
زمانی بیشتر شد که برخی 
قصد  دایی جان ها  این  از 
ُدن  یابوی  سوار  کردند 
بی آنکه  بشوند  کیشوت 

سواری بلد باشند!
ایرج  درگذشت  مصدقی-  یوسف 
پزشکزاد پس از عمری طوالنی و پربار، 
و  فرهنگ  به  عالقمندان  که  هرچند 
کرد  غمگین  را  ایران  معاصر  ادبیات 
چنان  ناگزیر،  آستانه ی  از  او  گذر  اما 
غیرمنتظره و ناگهانی رخ نداد که این 

افسوس را صدچندان کند.
بسیاری  با  مقایسه  در  پزشکزاد 
ایران  تاریخ  در  فرهنگ  اصحاب  از 
خوش اقبال  و  بختیار  آدمی  معاصر، 
بود. او اگرچه در سال های تبعید، دچار 
تنگی معاش بود و مثل قریب به اتفاق 
بهره مندی  امکان  ایرانی  نویسندگان 
اما  نداشت  را  آثارش  مالی  منافع  از 
مورد  حیات،  پایان  تا  خوشبختانه 
احترام عموم ایرانیان داخل و خارج از 
کشور بود و در هر مجلس و محفلی که 
حاضر می شد، قدر می دید و بر صدر 
می نشست. در مملکتی که سرنوشت 
داغ  طعم  چشیدن  معموال  قلم  اهل 
نویسنده  دستمزد  و  است  درفش  و 
پرداخت  پس گردنی  با  روزنامه نگار  و 
می شود، داشتن عمر طوالنی و با عزت 
برای اصحاب این صنف، حتی بدون 
مکنت و ثروت، اقبالی شایان می طلبد.
احوال  ذکر  سیاق،  همین  به 
در  استخواندار  و  جدی  نویسندگان 
معموال  ما،  مصیبت زده  سرزمین 
نوسان  در  بدنامی  و  فراموشی  میان 
است. اینکه نویسنده ای، در عمری به 
درازای نزدیک به یک قرن، نه مشمول 
فراموشی و نه گرفتار بدنامی شود، هم 
حکایت از کیفیت باالی آثارش دارد و 
هم تصمیمات درست او را در زیست 
سیاسی و اجتماعی اش نشان می دهد.
از  نباید  البته  اینها،  کنار  در 
ایرج  که  شد  غافل  هم  نکته  این 
درست  مکانی  و  زمان  در  پزشکزاد، 
استفاده  بر  عالوه  تا  رسید  عرصه  به 
از استعداد سرشارش در نویسندگی، 
دانا  همکارانی  و  همراهان  مدد  به 
درآمدن  تصویر  به  انتشار،  با  توانا،  و 
آن  توسط  آثارش  ُزبده ی  اجرای  و 
نیکنامی اش  و  ماندگاری  کاربلدان، 
افزون  ایرانیان،  جمعی  خاطره  در 
شود. خوشبختانه پزشکزاد از اینهمه 
برخوردار بود و هم از این روست که 
از جمله بختیاران اهل  او را  می توان 

ادب معاصر ایران دانست.
نخست  نیمه  در  پزشکزاد  ایرج 
در  اشتغال  وجود  با  زندگی اش، 
مناصب قضائی و دیپلماتیک، فراغت 
قابل  مجموعه ای  که  داشت  را  این 
تألیف و ترجمه،  از  توجه و خواندنی 

جنون و تماشا؛ اندر تفاوت دایی جان ناپلئوِن ما و
 ُدن کیشوِت دیگران

ایرج پزشکزاد در جوانی

پشت پردۀ انقالب اسالمی )4(
نوشته: ایرج آرین پور 

)نوامبر ۲۰1۲-مارس ۲۰13-کیهان لندن(

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

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

به طور فشرده به این سؤال پاسخ می دهد. در چند شماره می خوانید.

خود  از  و  کند  تولید  ِجّد،  و  طنز  به 
او،  دوره  این  آثار  بگذارد.  یادگار  به 
نویسنده ای  هرچند مثل کارهای هر 
غّث و سمین دارند اما منصفانه است 
اگر بپذیریم که بیشتر آنها، تا امروز، 
مورد توجه چند نسل از کتابخوان های 
نوشته  مشهورترین  بوده اند.  ایرانی 
ناپلئون«  »دایی جان  پزشکزاد، 
محصول همین دوران زندگی اوست 
رمان   مشهور ترین  شاید  هنوز،  تا  که 
ایرانی و از پرخواننده ترین کتاب های 

زبان فارسی است.
نیمه دوم دوران نویسندگی پزشکزاد 
مصادف بود با ایام زندگی او در تبعید. 
با تشکیالت  او  با همکاری  دوره  این 
به  ایران«  ملی  مقاومت  »نهضت 
می شود  آغاز  بختیار  شاپور  رهبری 
دیگر  رنگی  بختیار  قتل  از  پس  و 
می گیرد. هر چند پزشکزاد از اواسط 
با  بختیار،  ترور  از  پس  و  دوره  این 
طبع آزمایی در داستان نویسی تاریخی 
و پژوهش ادبی سعی کرد که قدری 
از فضای مبارزه سیاسی فاصله بگیرد 
آثار  بیشتر  در  روز  تأثیر سیاست  اما 
و  هجویه ها  است.  مشهود  دوره  این 
طنزینه های سیاسی  پزشکزاد در دهه 
نخست پس از انقالب، هنوز خواندنی 
و خوشمزه هستند هرچند گذر زمان 
تا حدی از تازگی و طراوت آنها کاسته 

است. بهترین نمونه ها از این نوع آثار 
»انترناسیونال  کتاب  در  می توانیم  را 
لطیفه  و  مقاله  )هفده  بچه پُرروها« 

سیاسی( بیابیم.
تا  ادبی  نقد  از  پزشکزاد  آثار 
پاورقی های  از  سیاسی،  لطیفه های 
تالیفات  و  ترجمه ها  تا  طنزآمیز 
یکی)دایی جان  جز  هرچند  تاریخی، 
همگی  اما  نیستند  شاهکار  ناپلئون(، 
میانگین  از  باالتر  استانداردی  دارای 
سبک  آن  در  منتشره  محصوالت 
را  آنها  از  بسیاری  و می توان  هستند 
از بهترین های نمونه های نشر در صد 

سال اخیر زبان فارسی دانست.
اصلی  بهانه  بگذریم،  که  کلیات  از 
نگارنده برای نوشتن این چند سطر، 
اشاره به نکته ای مهم درباره شاهکار 
»دایی جان  رمان  پزشکزاد،  ایرج 
به  پرداختن  از  پیش  است.  ناپلئون« 
آن نکته، بی فایده نیست اگر به اهمیت 
تاریخی این کتاب در فرهنگ معاصر 
نویسنده اش-  نظر  وجود  با  ایران- 
بپردازیم و در آخِر مقال، نکته سنجی 

کنیم.
با  را  نامداری  نویسنده  هر  معموالً 
می شناسند.  مشهورش  آثار  از  یکی 
از  چنان  اثر  شهرت  البته  گاهی 
که  می گیرد  پیشی  نویسنده اش 
درباره  دوگانه  احساسی  اثر  صاحب 
شهرت  یکطرف  از  می کند.  پیدا  آن 
اقبال  مدیون  را  خودش  موفقیت  و 

از  و  می بیند  اثر  آن  به  خوانندگان 
سوی دیگر، باقی فعالیت ها و آثارش 
را به قدری زیر سایه آن کتاب خاص 
می بیند که ترجیح می دهد در مقابل 
اقبال عمومی به شاهکارش بایستد و 
برخی دیگر از کتاب ها و نوشته جاتش 
را بهتر از اثر مشهورش ارزیابی کند. 
موارد،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  البته 
چنین تالشی به نتیجه نمی رسد و عام 
و خاص مخاطبان، همچنان شاهکاِر 
مشهورشده را بهترین نماینده دوران 

کاری آن نویسنده می دانند.
رمان  و  پزشکزاد  ایرج  حکایت 
از  ناپلئون«،  »دایی جان  مشهورش 
همین جنس است. پزشکزاد با خلق 
کاراکترهایی زنده و جذاب- که ریشه 
در وضعیت نژند و مالیخولیایی جامعه 
فراتر  که  کرده  خلق  اثری  دارند-  ما 
و  فرهنگ  در  نویسنده اش  انتظار  از 
ادبیات ایران ماندگار شده است. اذهان 
چندین نسل خوانندگان این رمان و 
آن،  تلویزیونی  برداشت  بینندگان 
چنان با شخصیت ها و ماجراهای این 
داستان همذات پندار و عجین شده اند 
خود  نقش  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  و 
آباء و اجدادشان را در آن دیده اند  و 
خالق  جمله  از  بنی بشری  هیچ  که 
اثر را توان آن نیست که آنرا شاهکار 
به  را  مخاطبان  و  نداند  نویسنده اش 

آن  از  دیگر  اثری  به  یکسان  توجهی 
نویسنده ی فقید بخواند.

به اصل سخن برگردیم و نکته سنجِی 
وعده شده را ادا کنیم.

پاورقی  انتشار  آغاز  همان  از 
مجله  در  ناپلئون«  »دایی جان 
شباهت  موضوع  فردوسی، 
همچنین  و  اصلی  شخصیت های 
اجتماعی  موقعیت  و  روانی  وضعیت 
الگوی  با  پزشکزاد  داستان  قهرمان 
داستانی و شخصیت پردازی رمان »ُدن 
کیشوت« شاهکار میگل دو سروانتس 
)Miguel de Cervantes( مطرح 
از گاهی  شد. تا همین امروز هم هر 
ادبیاتچی های  دارودسته  از  یکی 
وطنی وسط یکی از پریشانگویی های 
داستانی  ادبیات  درباره  معمولشان 
جمله ای  سه  دو  فارسی،  معاصر 
و  دایی جان  همانندی  باب  در  هم 
و  مشقاسم  شباهت  و  کیشوت  ُدن 
 ،)Sancho Panza( پانزا  سانچو 
اظهار لحیه می کنند. واقعیت اما این 
وابسته  نمایشِی  وضعیت  که،  است 
به ماجراهای یک ارباب و نوکرش یا 
یک پهلوان و مهترش یا یک فرمانده 
و مصدرش، از الگوهای بسیار قدیمی 
ادبیات داستانی دنیاست و ابداع هیچ 

نویسنده  خاصی نیست.
و  سروانتس  کیشوِت  ُدن  هرچند 
دایی جاِن پزشکزاد هر دو نمایندگانی 
شیرین عقل از طبقه ای رو به زوال در 

انداختن  پوست  حال  در  جامعه ای 
هستند اما فارغ از برخی شباهت های 
شخصیت شان،  ژرفای  در  سطحی، 

فرسنگ ها از یکدیگر فاصله دارند.
جنون ُدن کیشوت ناشی از مطالعه 
حماسی  کتاب های  حّد  از  بیش 
با  او  است.  پهلوانی  داستان های  و 
افراط در خواندن احوال و ماجراهای 
خود  کهن،  رزمنامه های  سلحشوران 
را در قامت سلحشوری دالور می بیند. 
عین همذات پنداری  در  ُدن کیشوت 
با پهلوانان قصه ها، برای خود هویتی 
پیشین  پهلوانان  تمامی  از  مستقل 
قائل است و از همین رو برای کسب 
مردنی اش  یابوی  رکاب  در  پا  افتخار 
می گذارد   )Rocinante( روسینانت 

و به دنبال ماجرا می رود.
به  عالقه  جز  اما  دایی جان 
همذات پنداری  و  ناپلئون  سرگذشت 
هیچ  با  فرانسه،  معزول  امپراتور  با 
شخصیتی همدلی ندارد. دشمنی اش 
بابت  بیشتر  هم  »اینگیلیسا«  با 
ناپلئون  شخصیت  در  استحاله اش 
است تا داشتن یک خصومت معنی دار 
و  قهرمان  دایی جان  پیر.  استعمار  با 
دشمنش را ساده و سرراست انتخاب 
از  چیزی  عمال  رو،  این  از  و  کرده 
نگذاشته  باقی  خودش  برای  فردیت 
است. او موجودی جبون و بازمانده ی 
ببرالدوله ها  اوالد  از  قالبی  اشرافیتی 
عرضه  نه  که  پلنگ السلطنه هاست  و 
و  فتح  آرزوی  نه  و  دارد  ماجراجویی 
روند  در  که  روست  همین  از  ظفر. 
نخست  چند  هر  جنونش،  پیشرفت 
به گریختن می اندیشد و چند گامی 
هم به گریز بر می دارد اما در نهایت 
منتهای  و  شده  قدر  و  قضا  تسلیم 
چون  مرگی  طلب  می شود  آرزویش 

مرگ ناپلئون.
همه  با  سروانتس  کیشوِت  ُدن 
پس  دوران  محصول  دیوانگی اش 
شخصیتی  اروپاست.  رنسانس  از 
هوای  پیری  در  که  ماجراجوست 
سر  در  عشق ورزی  و  افتخارآفرینی 
او،  طوالنی  داستان  تمام  در  دارد. 
هیچ اثری از ترس و تردید در اعمال 
و  پاک  نیت  نیست.  پیدا  رفتارش  و 
نوکرش  به  و  دارد  بلندی  آرمان های 
سانچو وعده حکومت و ثروت می دهد. 
جنس  از  اما  پزشکزاد  دایی جاِن 
است  مفلوکی  آدمیزاد  است.  دیگری 
که از ترس دزد زیر میز پنهان می شود 
و در ساعت های آخر عمرش هم بجای 
پنج هزار تومان پس انداز مشقاسم که 
بی ارزش  زمینی  بوده،  امانت  پیشش 

وسط بیابان خدا را به او می اندازد.
هم  مشقاسم  و  پانزا  سانچو  تفاوت 
از همین دست است. سانچو برخالف 
مشقاسم که محو دایی جان و مطیع 
بیشتر  در  اوست،  اوامر  تمام  و  تام 
کیشوت  ُدن  کارهای  منتقد  مواقع 
و  اوهام  وقت  به  معموال  او  است. 
بصیرتش  اربابش،  هذیان گویی های 
پیش  کمتر  و  نمی دهد  کف  از  را 
می آید که در پرت و پالگویی های ُدن 

کیشوت همدالنه با او همراهی کند.
تفاوت میان ُدن کیشوت و دایی جان، 
کنش پذیر،  و  کنشگر  میان  تفاوت 
میان گذشته و آینده، میان فعال بودن 
و منفعل ماندن است. ایرج پزشکزاد با 
خلق دایی جان به سیاق ُدن کیشوت، 
شاهکاری  در  ناخودآگاه،  یا  آگاهانه 
ادبی، تفاوت میان »ما« و »دیگران« 

را نمایانده است.
ضرورت  به  تقوایی  ناصر  هرچند 
داستان،  تصویری  روایت  یکدستی 
فصل پایانی رمان »دایی جان ناپلئون« 
عالی اش  تلویزیونی  برداشت  در  را 
که  آنهایی  اما  نیاورده،  قصه  این  از 
خوب  خوانده اند،  را  داستان  مؤخره 
می دانند که زمین های بی ارزشی که 
به  زورکی  عمرش  آخر  در  دایی جان 
ثروتی  بود، موجب  فروخته  مشقاسم 
نوکر دایی جان شده و  برای  بادآورده 
مکنت بادآورده، موجب بازتولید یک 
دایی جان جدید در هیبت آقای ساالر 

)مشقاسم سابق( می شود.
دور و بر خودمان را که نگاه کنیم، 
اطراف ما پر است از دایی جان هایی که 
در هر نسلی بازتولید شده اند. بدبختی 
برخی  که  شد  بیشتر  زمانی  از  البته 
دایی جان ها قصد کردند سوار  این  از 
بی آنکه  بشوند  کیشوت  ُدن  یابوی 

سواری بلد باشند!
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مخترعان  نام آورترین  از  ۱ـ 
جهان

۲ـ نماینده ـ از مرکبات
3ـ از پیمودنی ها ـ خزنده ای 

است ـ پوشش
4ـ  از زینت هاـ  میوه ای است

الهام  ـ  موسیقی  زبان  ـ   ۵
گرفته شده

۶ـ  از خوانندگان خوش صدا و 
قدیمی ایران

7ـ از امراض ـ بزرگ
8ـ زور و قدرتـ  دست یافتن 

و میسر بودن

۹ ـ قسمتی از تیر  کمان ـ 
جواهر ـ جارچی

۱۰ ـ راه و روش ـ کافی
۱۱ ـ حرفه ای است ـ زاده

۱ـ هتل سنتی ـ دیده شده
قصیده سرای  و  شاعر  ۲ـ 
به  ملقب  ایران  معروف 
در  که  »صدرالحکما« 
۵۹8 هجری در سرخاب 
واحد  ـ  درگذشت  تبریز 

اندازه گیری طول
3ـ مظفرـ  از پادشاهان ایران 

قبل از یورش عربها
ـ  تمام نشده  »ُرمان«  ـ   4
قسمتی  ـ  است  کشنده 

از گیاه
ـ  کچل  ـ  اصل  جای  ـ   ۵

بیابان
سیاسی  رجال  ز  ا ـ   ۶
و  قاجار  دوران  دانشمند 
صدر اعظم پیشین ایران

ـ  ایران  شهرهای  از  ـ   7
است  سفری  ـ  جاری 

دینی
8ـ  داراالیتامـ  از خوراکهای 

متداول

محمدعلی  ر  ثا آ ز  ا ۹ـ 
جمالزاده

ـ  است  پوشاکی  ـ   ۱۰
حیله گر و مکار ـ طرحی 
معروف پس از جنگ دوم 

جهانی
تاریخی  شهرهای  از  ـ   ۱۱
و  نقص  ـ  میانه  آسیای 

کمبود
به  ـ  الفت  ـ  دارایی  ـ   ۱۲

پایان رساندن
۱3 ـ خطی فرضی به دور 

زمین ـ غرامت
۱4ـ  توانـ  دستورـ  آرایش 

دستها
کشوری  پول  واحد  ۱۵ـ 
برای  وسیله ای  ـ  است 

نواختن ـ چارپایی است

پهلوی،  دوران  سیاسی  رجال  از  ۱ـ 
از احزاب و استاد فقید  رهبر یکی 

دانشگاه تهران
تخت  ـ  از سرمایه  دارنده سهمی  ۲ـ 

ـ سهل
3ـ زبانی است ـ مردم یک مرز و بوم

از  ـ  آموزشی  واحدی  ـ  شادی  ـ   4
سبزیجات

بزرگ  بندری  ـ  حّصه  ـ  تاقچه  ـ   ۵
در ژاپن

۶ ـ خدمتگزار ـ نمونه ـ درختی است
7 ـ عقاید ـ رطوبت ـ افکار و تصورات

وسیله  ـ  است  کشوری  ـ  توان  ـ   8
برقراری ارتباط

۹ ـ جواب آن »هوی« است ـ چرکین 
و گندیده ـ خانمها

۱۰ ـ رنگی است ـ هادی ـ فوری
۱۱ ـ ایالتی در آمریکا ـ از پوشاک

۱۲ ـ چهره ـ قله کوهی است ـ ناشنوا
۱3 ـ حرفی است صامت ـ از شعرای 

صاحب نام معاصر و فقید ایران
۱4 ـ داخل دایره است ـ متاع وازده 
ـ  استفهام  ازادوات  ـ  بی مشتری  و 

صورت
۱۵ ـ دخالت ـ نوعی عصا

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ن  پیشگا هنر ز  ا ۱ـ 
قدیمی و معروف تآتر 

و سینمای ایران
۲ـ سند تفویض اختیارات
ـ  زادگاه  و  3ـ سرزمین 

برگ ـ بدی
مارکی  ـ   خاندان  4ـ 
ـ  مد  در  معروف 

موجودی افسانه ای
از  ـ  است  درختی  ـ   ۵

ماکیان
آنطرف  از  ـ  ایفاء  ـ   ۶
خزنده است ـ عالمت 

جمع

کشوری  یتخت  پا 7ـ 
است

از  ـ  سر  بی  شیر  ـ   8
سلسله های حکومتی 
یورش  از  قبل  ایران 

اعراب
معروف  شهرهای  از  ۹ـ 

اسپانیا
ـ  عذاب  و  سختی  ۱۰ـ 

اهل ادب
پسندیده  و  خوب  ۱۱ـ 
ی  نها ما ز سا ز  ا ـ 

بین المللی

عبدالحسین سپنتا متولد 4 خرداد 
۱۲8۶ خورشیدی، که در مدرسه سن 
لوئی تهران و نیز در اصفهان و در کالج 
آمریکایی ها تحصیل کرده بود، عالقه 
باستان  ادبیات  و  تاریخ  به  عجیبی 
به  را  او  عالقه  و  عشق  این  داشت. 
هندوستان کشاند. آشنایی او با سینما 
خیلی تصادفی شکل گرفت. سپنتا در 
هندوستان با اردشیر ایرانی آشنا شد 
شدند.  صمیمی  هم  با  زود  خیلی  و 
ایرانی که خیلی تحت تأثیر پیشرفت 
سینمای هند قرار گرفته بود، به سپنتا 
پیشنهاد کرد که مشترکاً فیلمی ایرانی 
و ناطق برای ایرانی ها  بسازند. سپنتا 
دوره  ایرانی یک  به همراه  و  پذیرفت 
تئوریک در زمینه سینما و  مطالعات 
سپنتا  کردند،  آغاز  را  سناریونویسی 
سناریویی نوشت که اردشیر ایرانی با 
بود.  شریک  آن  در  فنی  ناظر  عنوان 
بزرگ ترین مشکل این دو در ساخت 
فیلم، پیدا کردن بازیگرانی بود که به 
زبان فارسی هم آشنایی داشته باشند. 
بعد از تحقیق باالخره یکی از کارمندان 
استودیوی آنها به نام روح انگیز، جهت 
ایفای نقش دختر لر در فیلم برگزیده 
شد. نقش های دیگر را هادی شیرازی 
و سهراب پوری ایفا می کردند و چند 

تا از نقش های فرعی را هم خود سپنتا 
با تغییر صدا و لحن بازی کرد! بعد از 
شکل  فیلم  اولین  مداوم،  کار  ماه   7
گرفت. سپنتا به عنوان کارگردان قید 
شد. طوری از آن استقبال شد که بعد 
از 37 روز فروش، رکورد فروش فیلم 
در ایران را زد و بعد از آن به مدت ۱۲۰ 
روز در سینما سپه اکران شد و حتی 
سال بعد هم اکران های چند باره داشت.
در واقع توفیق عجیب و دور از ذهن 
»دختر لر« سینمای صامت را در ایران 
کاماًل از رونق انداخت و عصر جدیدی 

را برای سینمای ایران آغاز کرد.

جان وین مرد بزرگ سینماصد سالگی یک رویا

همیشه می خواست مثل جان فورد 
باشد؛ مثل او حرف می زد، مثل او نگاه 
می کرد و حتی مثل او راه می رفت؛ آرام 
آرام و در حالی که در هر قدم شانه اش 
فورد  می انداخت.  لنگر  طرف  یک  به 
اسم  )دوک  »دوک«  می زد  صدایش 
او  با  و  بود(  وین  جان  محبوب  سگ 

مثل یک بچه رفتار می کرد.
)به  سرخ«  »رود  تماشای  از  بعد 
 ۱۹84 هاکس،  هاوارد  کارگردانی 
بود  گفته  فورد  که  بود  میالدی( 
هم  بازیگری  بچه،  این  »نمی دانستم 
هیچ  فورد  حال  این  با  و  است«  بلد 
نداشت.  دوست  او  اندازه  به  را  کس 
را  فورد  هوارد هاکس می گوید: »من 
با هم  در روزهای آخر عمرش دیدم. 
راجع به سینما حرف زدیم. گفتم من 
و تو وسترن های خوبی ساخته ایم مرد! 
اما ساختن وسترن خوب  فورد گفت 

بدون جان وین خیلی سخت است!«.
جان وین متولد سال ۱۹۰7 میالدی، 
به   ۱۹۲8 سال  در  سالگی   ۲۰ در 
هالیوود آمد، همزمان با اسکار. او خیلی 
زود ستاره نشد؛ تا سال ۱۹3۹ و فیلم 
»دلیجان« )فورد( صبر کرد تا در 4۰ 
سالگی ستاره شود و بعد دیگر تا آخر 
عمر، تا 7۲ سالگی در اوج باقی ماند. 
تمام  جلد  در  کرد،  بازی  فیلم   ۱۵۲
مردان غرب وحشی فرو رفت، پیر شد، 
دوئل کرد، شلیک کرد، کشته شد و آخر 
سر با سرطان دست و پنجه نرم کرد 

اما همچنان محبوب ماند. آندرو مک 
الگن گفته است: »می دانستم که دوک 
با سرطان دست و پنجه نرم می کند اما 

هرگز فکر نمی کردم بمیرد.«
رکورد  یک  صاحب  وین  جان 
استثنایی است؛ او تنها بازیگری است 
که در هر ساعتی از شبانه روز حداقل 
یک فیلمش در سینماها یا کانال های 
تلویزیونی نشان داده می شود. او دوست 
داشت در فیلم هایی بازی کند که بعدها 
بتواند خانواده اش را برای تماشای آنها 

ببرد و عماًل هم همین کار را کرد.
با اینکه یکی از چند وسترنر بزرگ 
سینماست، هیچ کدام از فیلم هایش آن 
قدر خشونت ندارند که در درجه بندی 
X قرار بگیرند. وین مثل گاری گوپر 
از اسلحه خیلی کم استفاده می کرد؛ 
شاید این را هم مدیون جان فورد باشد.
ماجرای آخرین دیدار فورد و وین را 
رابرت پریش این طور تعریف می کند: 
فورد در خانه در حال احتضار روی تخت 
افتاده و حاال وین به دیدارش رفته. فورد، 
اول دخترش را از اتاق بیرون می فرستد و 
بعد از وین می خواهد سیگار برگی برای 

او روشن کند.
وین که می داند دوستش در حال 
مرگ است، نزدیک به گریه کردن است، 
اطاعت می کند. فورد سیگار را می گیرد 
و آخرین حرفش را به دوک محبوبش 
می زند؛ »دوک، این چه قیافه ای است؟! 

مرد باش بچه!«. 

با یک بیت ادیب الممالک شد!
حاج آقا محسن عراقی در پایان مجلس 
شعری  من  گفت:  شاگردها  به  درس 
گفته ام که در تکمیل آن درمانده ام؛ اگر 
کسی می تواند، بیاید و آن را تکمیل کند 
و آن این است: »زیباست عجب رویش/
زیباتر از آن مویش«.  فردای آن روز، 
یکی از شاگردها، پسر ۹ ـ ۱۰ ساله اش 
را آورد تا شعر را تکمیل کند. حاج آقا 
نوجوان  و  خواند  را  بیت  آن  محسن 
افتد،  ار  عجب  »نبود  گفت:  بی درنگ 
محمد  میرزا  گیسویش«.  در خم  دل 
از همان سن کم ذوق شاعری  صادق 
حسین  میرزا  حاج  اگر  شاید  داشت. 
پدرش نبود، هیچ وقت استعدادش شکوفا 
گرفتن  یاد  کودکی  همان  از  نمی شد. 
زبان های عربی و اروپایی را شروع کرد. 
شناخته  معاصرانش  میان  در  کم  کم 
ادیب  بعد  و  امیرالشعرا  لقب  به  و  شد 
الممالک رسید. تولدشـ  به گفته خود 
او ـ در روز پنجشنبه ۱4 محرم ۱۲77 
قمری )۱۲37 خورشیدی( در روستای 
»گازران« از توابع اراک بوده است. ۱۵ 
داد.  دست  از  را  پدرش  که  بود  ساله 
در همان سال ها به کرمانشاه و از آنجا 
مدرسه  رئیس  نایب  و  رفت  تبریز  به 
لقمانیه تبریز شد. از سال ۱3۱۶ قمری، 
نویسندگی را به طور جدی شروع کرد 

و روزنامه »ادب« را در تبریز راه انداخت 
که از نشریات طرفدار مشروطه بود. بعد 
از تأسیس مجلس شورای ملی به تهران 
برگشت و سردبیری روزنامه »مجلس« 
را به عهده گرفت. یک سال بعد، یعنی 
سال ۱3۲۵ قمری، وارد وزارت عدلیه شد 
و تا پایان عمر ۱7 خرداد ۱33۵، ریاست 
چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک، 
سمنان، ساوجبالغ و یزد را برعهده داشت.
 ادیب الممالک در انواع شعر به جز 
غزل و مخصوصاً در قصیده سازی استاد 
سروده  شاید  او  قصیده  بهترین  بود. 
»برخیز شتربانا، بربند کجاوه...«. باشد.
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عبدالحسین سپنتا

تقریباً  اجباری شد،  که  ملی  لباس 
ما  همۀ  حاال  که  است  لباسی  همان 
به  البته  شلوار.  و  پیراهن  می پوشیم، 
انضمام یک کاله لبه دار که کمتر خیاطی 
می توانست آن را درست و حسابی بدوزد. 
لباس  این  پهلوی.  کاله  همان  یعنی 
قرار بود جای لباس های سنتی ایرانی 
یک  که  لباس هایی  همان  بگیرد.  را 
پیراهن بلند بود و یک عبا رویش و یک 
شلوار گشاد در زیر و هر قشری رسمی 
داشت برای پوشیدنش، علما عمامه ای 
به آن ضمیمه کرده بودند و عبای ساده 
انتخاب کرده بودند.  سیاستمداران هم 
لباسی مشابه امیرکبیر می پوشیدند یعنی 
عبایی گل کاری شده که به نوعی نشان 
نساجی قوی کشور داشت.  از صنعت 
بچه ها عبا نمی انداختند و بازاری ها کاله 

قیمت، اجباری شدن لباس ملی لحاظ  از  داشتند.  مخصوصی 
برابر  چند  ارزشی  قدیمی  لباس های 
لباس های حاضری را داشت و معموالً 
هر نفر نمی توانست بیشتر از یک لباس 
مخصوص مهمانی داشته باشد.از اولین 
برنامه های رضا شاه برای مدرنیزه کردن 
ایران، همین وحدت لباس بود و پوشیدن 
لباسی غیر از این ممنوع بود و حتی شال 
هم نمی شد رویش ببندی. باالپوش هم 
تنها در سفرها و در زمستان ها جایز بود. 
مخالفین  مجازات  پالتو.  فقط  هم  آن 
هم، اگر شهری بودند نقدی از یک تا 
۵ تومان یا از یک تا 7 روز زندانی بود. 
دولت تصمیم گرفت که لباس ها باید با 
پارچه ایرانی دوخته شوند. پس از تیر 
ماه ۱3۱4 خورشیدی کم کم لباس های 

جدید جا افتاد.
یک »ورقه تصدیق« صادرشده از نظمیه دزفول که به یک روحانی شیعه ایرانی 

اجازه پوشیدِن پوشش ویژه اش را می دهد



لندن
مصاحبه با:

 زن جوان جدا شده از همسر 
با دو فرزند خردسال، ورود به 

لندن سال ۲۰۰۰
انگلیس  به  که  شد  چطور  ـ  س 

آمدید؟
از  بیرون.  بیایم  بودم  مجبور  ـ  ج 
به  زنها  برای  که  اجتماعی  وضعیت 
زور  از  بودم.  ناراضی  بود  آمده  وجود 
ازدواج  می شد.  آنها  به  که  مضاعفی 
می خواستند بکنند، انتخاب شوهر با 
آنها نبود، ناخواسته بود و براساس روابط 
خانوادگی. مادرم را در هفت سالگی از 
دست دادم. مادرم که بیمار شد او را به 
تهران فرستادند و من که پنج سالم بود 
در روستای خودمان در اطراف شیراز با 
خاله و شوهرخاله که عمویم می شد، 
زندگی می کردم. ما را با برادر کوچکم 
مرتب می بردند سر جالیز، کار می کردیم 

و لقمه نانی می خوردیم.
سـ  پدرتان چه کار می کرد؟

بود.  بازنشسته  ارتشی  پدرم  ـ  ج 
مادرم یک شیرزن بود. خیلی محکمتر 
و مستقل تر از بقیه. خیاطی می کرد و 
درآمد خوبی داشت. آن موقع در شیراز 
زندگی می کردیم. وقتی مادرم فوت کرد 
همۀ خواهر و برادرها رفتیم تهران. پنج 
نفر بودیم. سه خواهر و دو برادر. پس 
از به خاک سپردن مادرم برگشتیم به 
شیراز. پدرم بعد از یکی دو سال ازدواج 
کرد چون دیگر تحمل نداشت، با این 
که به او می رسیدیم. زنش از آن خشکه 
و  بود  ارتشی  که  پدرم  بود.  مقدسها 
بود  شده  برادرم چپی  راستی.  دست 
و خواهرم زود شوهر کرد و رفت. همه 

دچار نابسامانی شده بودیم.
س ـ شما چطور و چرا به انگلیس 

آمدید؟
ج ـ زن پدرم بسیار بداخالق بود و 
مدام در حال قهر. من از دو تا برادر 
بزرگترم پذیرائی می کردم. وضع مالی 
ما نامساعد بود و من که دیپلم گرفتم 
بگیرم خصوصاً  پول  او  از  بود  سختم 
زن  بزنم.  چانه  کلی  می بایست  که 
پدر هم حوصلۀ ما را نداشت و مرتب 
کتک  من  و  می کرد  شکایت  من  از 
می خوردم. سال آخر به هر بدبختی ای 
بود با تجدیدی فراوان باالخره دیپلمم را 
گرفتم. زن پدرم مرا معرفی کرد به قوم و 
خویشهایش که خیاطخانه داشتند و من 
با یک مزد کم آنجا شروع به کار کردم. 
راه طوالنی بود، دستمزدم خیلی کم 
ولی مخارج شخصی ام را تأمین می کرد. 
باالخره همان خانواده خواستند که من 

عروسشان بشوم.
سـ  چه سالی؟

قبول  اول  من  بود.   ۱3۶۵ ـ  ج 
عالقه  پسرخاله ام  به  چون  نمی کردم 
داشتم. باالخره با فشار زیاد پدر و برادرم 
و حتی کتک خوردن قبول کردم. من از 
اون پسر شناختی نداشتم، زن پدرم هم 
می خواست از دست من خالص بشود.

او  با  نمی خواستید  چرا  ـ  س 
ازدواج کنید؟ فقط به خاطر عشق 

به پسرخاله یا ایراد داشت؟
ج ـ ایراد هم داشت. اوالً هشت سال 
از من بزرگتر بود که البته مهم نبود. 
دوماً من تا زمان عقد او را ندیده بودم 
فقط عکس او را به من نشان داده بودند. 
وقتی زنش شدم دیدم یک مرد سیه 
چرده است با موهای سفید، به نظرم 
شناسنامه اش را عوض کرده بود. آنقدر 
زشت بود که خدا می داند. تریاکی هم 
شده بود. برادرم هم هروئینی شده بود. 

دیگر خانه جهنم بود.
سـ  کی بچه دار شدید؟

جـ  سال ۱3۶۹ یک پسر پیدا کردم و 
بعد هم یک دختر. دخترم خیلی شیرین 
بود. سعی کردم به خاطر بچه ها هم شده 
او را به راه راست بکشانم. کالس خیاطی 
رفتم که بلکه خرجم را دربیاورم ولی 

فایده نداشت.
ـ کی به فکر بیرون آمدن افتادید؟ س 

جـ  برادر بزرگم اینجا بود به من اصرار 
بیایم  و  بفروشم  دارم  هرچه  که  کرد 
اینجا. می گفت یک قاچاقچی می شناسد 
که کار مرا درست می کند. هشت سال 
بود که با یک انگل زشت معتاد و بیکاره 
زندگی می کردم. دلم می خواست طالق 
بگیرم، پدر و زن پدرم سخت مخالفت 
می کردند که آق والدین می شی. هیچ 
نمی رسید.  من  داد  به  هم  دادگاهی 
می بایست توافق داشته باشیم که اون به 
هیچوجه قبول نداشت. همه می گفتند 
زیر سرت بلند شده. باالخره نشستم و 
با او حرف زدم و گفتم که برای خاطر 
بچه ها هم که شده باید رفت، یا با من 

بیا یا طالقم بده.

بتوانم  تا  کشید  طول  ماه  شش 
بچه ها  با  ایران  از  بگیرم.  پاسپورت 
قانونی خارج شدیم و بعد با قاچاقچی که 
برادرم معرفی کرده بود تماس گرفتم.

از ترکیه گذشتیم و به ایتالیا رفتیم. 
حدود ۶۰ نفر بودیم. برای رسیدن به 
ایتالیا از جنگل ما را رد کردند. آنجا یک 
ایرانی ها  قاچاقچیها  که  بود  دخمه ای 
را آنجا جمع می کردند. 3۵ روز طول 
کشید تا توانستیم از مرز رد شویم. سه 
بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم. 
جوانها بلند قد بودند و می توانستند از 
روی توری بپرند. برای من کوتاه قد با 
دو بچه و یک کوله پشتی کار مشکلی 
بود. باالخره با کمک جوانان رد شدم 
رسیدیم.  راه آهن  ایستگاه  یک  به  تا 
پسرها زبل بودند و توانستند به راحتی 
خودشان را به درون واگن قطار برسانند. 
ولی من جا ماندم و پلیس ما را توقیف 
کرد. ولی چون از مرز رد شده بودیم، 
ما را به هتل برد. شب ماندیم. صبح 
گفتند باید خاک ایتالیا را ترک کنید. 
به قاچاقچی تلفن کردم راه را به من 
نشان داد. دوباره با او راه افتادیم. این بار 
حدود بیست نفر بودیم. ما را نمی دانم 
کجا سوار قایق کرد. قایق سوراخ بود، 
آب ته قایق جمع شده بود. هوا خیلی 
سرد بود. خالصه به هر بدبختی ای بود 
به خشکی آن طرف رسیدیم، باالی تپه 
آنجا که کامیونها صندوق های میوه را 
خالی کرده بودند، رفتیم زیر صندوقهای 
میوه. حدود بیست نفر بودیم. ما را بین 
الستیکهای ماشین جا دادند تا رسیدیم 
به کاله. به اردوگاه پناهندگان رفتیم. 
حالم خوب نبود و به شدت خونریزی 
داشتم. در آنجا کسانی بودند که ماهها 
در انتظار رفتن به انگلیس مانده بودند. 
مردی می گفت که شش ماه است که 
با زن و دو فرزند در آنجا مانده. من در 
اولین شب سعی کردم رد شوم ولی 
یک  حدود  می بایست  نشدم.  موفق 
میدانی  به  تا  می رفتیم  پیاده  ساعت 
می رسیدیم که کامیونهای بزرگ پارک 
می کردند. یک بار هم تا صبح پشت 
کامیون ماندیم ولی صبح طرف آمد و 
ما را بیرون کرد. سوز و سرما وحشتناک 
بود. بچه ها اسم آنجا را گذاشته بودند 
قعر جهنم. اختالف بین آنها به وجود 
می آمد و همدیگر را می زدند و حتی 
می کشتند سر حشیش، سر زن. همه 
جور آدمی بود، عراقی، افغانی. شب سوم 
باالخره همراه قاچاقچی راه افتادم. او 
برایم یک کامیون انتخاب کرد. تا سقف، 
جعبه تخم مرغ زده بود. ما رفتیم ته 
کامیون، احساس خفگی می کردم. زدم 
زیر گریه. آخر من در جاهای تنگ و 
بد می شود. حتی  بی نور خیلی حالم 
یک ذره نور هم نبود. بچه ها مرا دلداری 
می دادند. من کاغذی از جیبم درآوردم و 
روی آن اسم و فامیل و آدرس خودمان 

را در ایران نوشتم. همینطور مقصدمان 
را که اگر خفه شدم بچه ها را به خانواده 
برسانند. باالخره خوابمان برد. بعد از 
مدتی من احساس کردم کامیون روی 
کشتی رفت و بعد از مدتی پیاده شدنش 
را احساس کردم. قاچاقچی به من گفته 
بود اگر طوالنی شد، شروع کنید به فریاد 

زدن که راننده متوجه شما بشود.
کردیم.  را  کار  همین  مدتی  از  بعد 
راننده فریاد زد Shut up )خفه شو(. 
همین یک کلمه به من دلگرمی داد. 
باالخره صداهایی شنیدم و در کامیون 
را باز کردند. همین قدر که دیدم فرمان 
خیالم  است  راست  دست  اتومبیل ها 
هستیم.  انگلیس  در  که  شد  راحت 
راننده که پیرمردی بود گریه می کرد. 
پاسپورتش را ازش گرفته بودند. دلم 
برایش سوخت. گفتم من یک مترجم 
آوردند.  ایرانی  دختر  یک  می خواهم. 
گفت »شما آبروی ما را می  برید. اینجا 
چکار می کنی؟« گفتم شما برای چی 
آمدید اینجا؟ من هم برای همین آمدم. 
تو زنی، من هم زنم. اما من بدبخت تر 
بکن.  را  ترجمه ات  تو  بیچاره ترم.  و 
پناهندگی  درخواست  ترتیب  بدین 
کردم و زیر پوشش امنیت اجتماعی 
قرار گرفتم. اما این کار به آسانی انجام 
نگرفت. تا مدتی وضعمان بد بود. هر 
در  پارک،  در  می خوابیدیم.  کجائی 
مسجد. اول که وارد شدم پلیس یک 
ورقه کاغذ به من داد و گفت که ۱4 
روز وقت داری وکیل بگیری. ولی من 
با حواس پرتی که داشتم کاغذ را گم 
نمی دانستم  ولی  داشتم  پول  کردم. 
چکار باید کرد. زبان اصاًل بلد نبودم. 
گرفتاریهای راه هم مرا به کلی خنگ 
کرده بود. باالخره راهنمایی شدم. رفتم 
به یک housing با یک خانم ایرانی 
آشنا شدم. از او خواستم مرا جا دهد، او 
هم قبول کرد. یک پانزده روزی پیش 
او ماندم که حسابی مرا دوشید. پولم 
داشت تمام می شد که نوبتم رسید و 

بهم یک خانه دادند. 
سـ  چه مدت طول کشید؟

ج ـ حدود یک ماه. من ۱3 آوریل 
آمدم انگلیس، ۲۵ مه به من خانه دادند.

سـ  بچه ها جا افتاده اند؟
ج ـ پسرم جا افتاده و بعضی وقتها 
آمده  دنیا  به  اینجا  من  کاش  می گه 
بودم. دوستان انگلیسی و یک دوست 
تمام  دخترم  اما  راحته.  و  دارد  ترک 

حواسش پی ایرونه.
سـ  فارسی بلدند؟

ـ خواندن و نوشتن آنها خوب نیست  ج 
من هم بودجۀ کافی برای فرستادن آنها 
مدرسۀ  یک  ندارم.  فارسی  به کالس 
مجانی هم هست که خیلی دوره و باید 

با قطار رفت.
سـ  خودشان عالقه دارند؟

بیشتر  زنها  اصوالً  ـ دخترم چرا.  ج 

از نظر  صدمه می خورند. به خصوص 
گرفته ایم  ایرانی  کانال  البته  عاطفی. 
که باز پسرم نگاه نمی کند ولی دخترم 

خیلی دوست دارد.
سـ  خودتان چی؟

جـ  هنوز وقت نکرده ام به خودم برسم. 
باید زبان یاد بگیرم و زندگی ام را بسازم.

فرار از روسیه
گفتگو با:

 زن متأهل، میانسال، شاغل، 
دارای دو پسر. گذر از رود ارس. 

پناهندۀ سیاسی در روسیه، 
ورود به لندن 1۹۹1.

ـ چه شد که تصمیم به مهاجرت  س 
گرفتید؟

ج ـ بیرون آمدن ما از ایران دلخواه 
نبود بلکه نوعی فرار بود، آن هم به علت 
مشکالتی که شوهرم با رژیم داشت و 
نمی توانست در ایران بماند. مشکالت 

سیاسی داشتیم.
س ـ چه سالی به خارج آمدید و 

چگونه؟
جـ  سال ۱3۶۲ بود )۱۹83(. شوهرم 
یک سال قبل از من خارج شده بود. من 
توانستم خودم پاسپورت بگیرم و از راه 
یک کشور ثالث خودم را به او برسانم.
ـ در کجا به شوهرتان پیوستید؟ س 

ج ـ او به روسیه رفته بود و من در 
آنجا به او پیوستم.

سـ  در آن زمان چگونه می شد به 
روسیه رفت؟

از  گذشتن  و  آستارا  طریق  از  ـ  ج 
رود ارس. من در آن موقع از او هیچ 
اطالعی نداشتم و نمی دانستم کجاست. 
مدت یک سال هم از او بی خبر بودم. 
بعد هم که به کشورهای دیگر رفتم 
باز نمی دانستم که او دقیقاً کجاست. با 
دادن پول توانستم ویزای کشور ثالث 
شوهرم  فهمیدم  آنجا  در  و  بگیرم  را 
کجاست و اصالً خوشحال نشدم ولی 

اجباراً به روسیه رفتم.
سـ  کجا اقامت داشتید؟

ج ـ ما در یکی از شهرهای جنوبی 
اتحاد جماهیر شوروی بودیم. از سال 
۱۹83 تا ۱۹۹۱ چند سالی را در آنجا 

گذراندیم با تمام مشکالت.
سـ  شما را چگونه پذیرفتند؟

از طریق یک سازمان سیاسی  ج ـ 
می پذیرفتند.

سـ  زندگی چگونه می گذشت؟
پناهنده  آنجا  به  که  کسانی  ـ  ج 
یا  کنند  کار  می بایست  یا  می شدند، 
درس بخوانند. حداقل امکانات را هم 
در اختیار ما می گذاشتند. اما زندگی 
در آنجا بسیار سخت بود که خود مقولۀ 
دیگری است. اصاًل دنیای دیگری بود.

س ـ مایلید کمی راجع به زندگی 
ایرانیان در آنجا صحبت کنید؟

جـ  فکر می کنم تا کسی خودش آنجا 
نمی تواند  هرگز  باشد،  نکرده  زندگی 
است.  خبر  چه  آنجا  که  کند  باور 
افرادی که یک کعبۀ آمال  مخصوصاً 
برای خودشان ساخته اند. زندگی در آنجا 
غیرقابل تحمل بود. فقر غوغا می کرد. 
زندگی البته در مسکو و شهرهای بزرگ 
مانند شهرهای آسیای میانه نیست ولی 
کماکان نسبت به اروپای غربی کمبود 

بسیار دارند.
س ـ چه مشکالتی بیشتر شما را 

آزار می داد؟
ج ـ سطح بهداشت بی نهایت پایین 
بیمارستان  می رفتیم  بی نهایت.  بود. 
از خودمان  وحشت آدم را می گرفت. 
می پرسیدیم که آیا از اینجا جان سالم 
بدر خواهیم برد؟ ترجیح می دادم درد 
بکشم ولی تا آنجا که ممکن است به 
بیمارستان نروم. شاید باور نکنید ولی 
یک  سرنگ  نمی دانستند  اصاًل  آنها 
بار مصرف چیست! سرنگها به قدری 
قدیمی بود که مردم را مریض می کرد. 
بیمار زردی یرقان می گرفت. کسی نبود 
که جراحی بشود و عفونت پیدا نکند. 

زایمان که فاجعه بود.
دنیا  به  آنجا  بچه  دو  شما  ـ  س 

آوردید؟
چطور.  کنم  تشریح  نمی توانم  ـ  ج 
]یک بچه در آنجا از دست داده بود و 
نمی خواست درباره اش صحبت کند[ 
درست مثل این که در یکی از کوره 
می آوردی.  دنیا  به  بچه  ایران  دهات 
وسائل  مگس،  از  پر  و  کثیف  اطاقها 
غیربهداشتی. اصالً عادت به بی حسی 
نداشتند. شاید باورتان نشود ولی آنجا 
کورتاژ بدون بی حسی می کردند که من 
خودم شاهد آن بودم. با خانمی رفتم 
رفتی  که  بود  این  مثل  درست  آنجا 
زندان و دارند کسی را زجر می دهند. 
وقتی دوستم تقاضای بیهوشی کرد با 
تعجب همه مواجه شد که تو چقدر 
لوسی! همه می خواستیم از آنجا فرار 
کنیم. ولی جابجا شدن بسیار سخت 
بود. تماس تلفنی هم غیرممکن. اصاًل 
تلفن  خانه  در  کسی  نبود  متداول 
داشته باشد. تلفن یک شیئی لوکس 
بزند  تلفن  می خواست  هرکسی  بود. 
می بایست برود تلفنخانه و افراد سیاسی 
سازمانشان  تابع  می بایست  که  هم 

باشند، می ترسیدند تماس بگیرند.
سـ  زبان چی؟

جـ  زبان بلد نبودم. دانشگاه رفتم و یاد 
گرفتم. زبان بسیار مشکلی بود ولی خب 

سن من هم کمتر از حاال بود.
سـ  دانشگاه چطور بود؟

ج ـ مدرک گرفتن آسان بود. چون 
وضع اقتصادی استادها بد بود، می شد 
با یک هدیۀ کوچک نمره گرفت ولی 
آنجا هم کثیفتر از بقیۀ جاها. مثالً در 
یک سطل  در  را  قهوه  دانشگاه  کافه 

فنجان  یک  در  و  می ریختند  چرک 
کثیف دست آدم می دادند و یک مشت 
پیراشکی که روی آن مگس وول می زد. 
خالصه شانس آوردیم که از آنجا زنده 

نجات پیدا کردیم.
سـ  مردم آنجا چه رفتاری با شما 

داشتند؟
ج ـ برخورد مردم با ما بسیار خوب 
بود. خیلی مهربان بودند. خاطرۀ بسیار 

خوبی از آنها دارم.
س ـ چطور از روسیه به انگلیس 

آمدید؟
ـ با سختی. بخش اعظم دوستانی که  ج 
در آنجا داشتیم تصمیم به ترک روسیه 
داشتند و باالخره هم هر کدام به یک 
طرف رفتند البته با مشکالت فراوان. در 
آنجا برای هر کاری می بایست رشوه داد.
کسانی که می خواستند از آنجا خارج 
شوند می بایست به صورت بازدید از یک 
کشور دیگر از روسیه خارج بشوند و بعد 
کوشش کنند خودشان را به یک کشور 
ثالث برسانند. به هر حال خیلی مشکل 
بود ولی توانستیم باالخره خودمان را به 

انگلیس برسانیم.
سـ  چطور وارد انگلستان شدید؟

بقیه.  مثل  قاچاق  صورت  به  ـ  ج 
پاسپورتها را انداختم دور و در فرودگاه 

درخواست پناهندگی کردیم.
ـ برخوردتان با مقامات چگونه بود؟ س 
بسیار خوب  ما  با  من  نظر  به  ـ  ج 
برخورد کردند. من شخصاً خیلی راضی 
هستم. زمانی که ما آمدیم بهتر بود. 
هم امکاناتی که در اختیار پناهجویان 

می گذاشتند و هم برخوردشان.
لندن  وارد  کوچک  بچۀ  دو  با  ما 
شدیم. باید اضافه کنم که ما از روسیه 
می آمدیم. هر کجای دنیا که می رفتیم 

به هر حال برایمان بهشت بود.
اعتقاد  که  کسانی  برای  ـ  س 

داشتند تجربۀ مشکلی بوده!
ـ برای من هیچوقت کعبۀ آمال نبود.  ج 
تعصب هم نداشتم. ما که وارد انگلیس 
شدیم یکی از دوستان منتظرمان بود. 
به هر حال می بایست آدرس یک کسی 
را می دادیم تا بتوانیم از فرودگاه خارج 

شویم. بعد آمدیم منزل دوستمان.
فردایش به Home Office رفتیم 
آنها  کردیم.  پناهندگی  درخواست  و 
برگه ای دادند که با آن آمدیم شهرداری 
لندن در همان منطقه ای که خودمان 
زمان  آن  کنیم.  زندگی  می خواستیم 
ما  به  شهرداری  بعد  نبود.  حاال  مثل 
هتل داد. جای خوبی بود نزدیک هاید 
پارک و یک پول هفتگی هم برای ما 
معین کردند که از نظر من کافی بود. 
در شرایط ما برای چهار نفر هفته ای 
یکصد و بیست پوند می دادند به عالوه 
بیمۀ کامل. ما مدت چهل روز در آن 
هتل بودیم. بعد ما را به یک خانۀ موقت 
فرستادند. خانۀ بسیار خوبی بود. زندگی 
ادامه داشت تا کار پیدا کردیم و البته 
خیلی کوشش کردیم که هر چه زودتر 

از زیر پوشش آنها در بیائیم.
سـ  زبان انگلیسی می دانستید؟

یاد  دبیرستان  تا حدی که در  ـ  ج 
گرفته بودم.

س ـ چه مدت طول کشید تا کار 
پیدا کردید؟

جـ  شوهرم پس از چهار ماه کار آزاد 
راه انداخت و من دو سال بعد. وقتی 
بچه ها بزرگتر شدند یک کار داوطلبانه 
شروع کردم که در حال حاضر دیگر 
داوطلبانه نیست و از کارم هم خیلی 

راضی هستم و برایم جالب است.
ادامۀ تحصیل  اینجا  در  آیا  ـ  س 

دادید؟
ج ـ بله، چند دوره در کالج دیدم که 

به درد کارم می خورد.
سـ  فکر می کنید در این مملکت 

جا افتاده اید؟ بچه ها چطور؟
از  از زندگی در لندن راضی ام.  ج ـ 
چند سال پیش هم می توانم به ایران 
بروم و از این بابت خیلی خوشحالم که 

می توانم فامیلم را ببینم.
معاشرت  کسانی  چه  با  ـ  س 

می کنید؟
ج ـ من و شوهرم بیشتر با ایرانیان 
رفت و آمد می کنیم ولی بچه ها دوستان 
انگلیسی و خارجی مقیم انگلیس زیاد 
دارند ولی خوب فارسی حرف می زنند 

و به کالس زبان فارسی هم می روند.
هم  )ماهواره(  ایرانیان  تلویزیون  از 
خیلی استفاده می کنیم. فیلم و تئاتر 
ایرانی هم وقتی باشد می رویم. مشکل 

خاصی نداریم.
سال گذشته بچه ها را هم به ایران 
بردم که هم خانواده را ببینند و هم از 
اصلشان دور نشوند. ولی شوهرم هرگز 

به ایران بازنگشته است.

زن جوانی که از راه اروپا 
خود را به لندن رسانده 

است:
من و دو فرزندم 
»قعر جهنم« را 

به چشم خودمان 
دیدیم

زن میانسالی که در روسیه 
پناهندگی گرفته است: 

کسی تا آنجا 
را ندیده باشد 

نمی داند چه دنیایی 
است

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

پژوهش جامعه شناختی« انتشار یافته است.
چند  به  تحقیقی  اثر  این  پایانی  بخش 
مصاحبه با چند ایرانی مهاجر در فرانسه و 
انگلستان اختصاص دارد که بسیار خواندنی 
و قابل تأمل است. این بخش از کتاب را برای 
مطالعه شما برگزیده ایم که در چند شماره 

می خوانید.
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اولین نتیجه ی اعتصاب غذا در وین:
 آزادی گروگان های دوتابعیتی پیش شرط

هر توافقی با جمهوری اسالمی است
=بری روزن دیپلمات 77 
گروگان  و  آمریکایی  ساله 
سابق در تهران، پس از پنج 
به اعتصاب غذای خود  روز 
آنهایی  اگرچه  داد.  پایان 
غذا  اعتصاب  این  به  که 
پیوسته اند، آن را در زندان 
دیگر  جاهای  و  وین  اوین، 

پیش می برند.

در  غذا  اعتصاب    - رأفت  احمد 
پایتخت اتریش در مقابل محل برگزاری 
برجام«  »احیای  به  موسوم  مذاکرات 
همچنان ادامه دارد، اگرچه آغازکننده ی 
ساله   77 دیپلمات  روزن  بری  آن، 
خود  غذای  اعتصاب  به  آمریکایی 
پایان داده است. این اعتصاب غذا روز 
چهارشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ به ابتکار 
آمریکایی  سابق  دیپلمات  روزن  بری 
و  زندانیان خارجی  آزادی  با خواست 
دوتابعیتی که توسط جمهوری اسالمی 
به گروگان گرفته شده اند آغاز شد. در 
روزهای بعد برخی با سفر به وین  و یا 

از راه دور به آن پیوستند.
بری روزن که امروز 77 سال دارد، 
یکی از ۵۲ دیپلمات آمریکایی است که 
با حمله دانشجویان موسوم به »خط 
نوامبر ۱ ۹7۹ به گروگان  امام« در 4 
گرفته شدند و 444 روز بعد، در ۲۰ 
بین  توافقی  پیامد  در   ۱۹8۱ ژانویه 
دولت های تهران و واشنگتن که با نام 
آزاد  یافت،  شهرت  الجزایر«  »قرارداد 

شدند و به کشور خود با گشتند.
پایان اعتصاب غذا و تضمین از 

رابرت مالی
کیهان  با  گفتگویی  در  روزن  بری 
اعتصاب  به  دادن  پایان  از  قبل  لندن 
و  سالمتی  دلیل  به  که  خود  غذای 
سوی  از  ضمانت  گرفتن  همچنین 
مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 
احیای برجام انجام شد، در مورد علت 
بود: »بسیار ساده  اعتصاب گفته  این 
کسانی  وضعیت  نگران  من  است؛ 
هستم که از سوی جمهوری اسالمی 
به عنوان ابزار معامله به گروگان گرفته 
شده اند. خودم دقیقا 4۱ سال پیش در 
روز که  از 444  روزهایی پس  چنین 
از سوی جمهوری اسالمی به گروگان 
گرفته شده بودم آزاد شدم. جمهوری 
اسالمی چهار دهه است که سیاست 

گروگانگیری را پیش می برد.«
اعتصاب  این  بری روزن در جریان 
غذای پنج روزه سه بار با رابرت مالی 
مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 
گفتگو  و  دیدار  برجام  احیای  برای 
رابرت  با  دیدار  آخرین  در  داشت. 
اعتصاب  پایان  از  قبل  ساعاتی  مالی، 
غذایش توانست از مذاکره کننده دولت 
کند  دریافت  را  ضمانت  این  آمریکا 
دوتابعیتی  گروگان های  آزادی  که 
هرگونه  پیش شرط  آمریکایی  ایرانی- 
خواهد  اسالمی  جمهوری  با  توافقی 
گذشته  در  مالی  رابرت  البته  بود. 
این  آزادی  درخواست  ضمن  بارها 
گروگان ها گفته بود که مذاکرات برای 
بازگرداندن چهار ایرانی- آمریکایی که 
از سوی جمهوری اسالمی به گروگان 
گرفته شده اند و مذاکرات برای احیای 
برجام در ارتباط با یکدیگر قرار ندارند. 
ولی امروز او می گوید »بعید است که 
بدون آزادی این گروگان ها توافقی با 
در  شود.«  حاصل  اسالمی  جمهوری 
مالی،  رابرت  اظهارات  این  به  واکنش 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
روز  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه 
دوشنبه ۲4 ژانویه از »قابل حل بودن« 

این موضوع سخن گفت.
بری روزن در گفتگو با کیهان لندن 
گفته بود »از هیأت نمایندگی جمهوری 
اسالمی در مذاکرات وین نیز درخواست 
کنون  تا  آنها  اگرچه  کرده ام  مالقات 
پاسخ پیام های مرا نداه اند و مشکل به 
نظر می رسد که تن به چنین دیداری 
بدهند. در هر حال من از آنها می خواهم 
که هرچه زودتر گروگان های دوتابعیتی 

را آزاد کنند.«
بری روزن در همین گفتگو از دولت 
آمریکا و کشورهای غربی خواسته بود 
آزادی  به  مشروط  را  توافقی  هرگونه 
می کنم  فکر  »من  بکنند:  گروگان ها 
جمهوری  باید  غرب  و  آمریکا  که 
گروگان های  آزادی  برای  را  اسالمی 

دهند.  قرار  فشار  تحت  دوتابعیتی 
هرگونه توافقی بدون آزادی گروگان ها، 
برای  را  اسالمی  جمهوری  دست 
ادامه سیاست گروگانگیری باز خواهد 
دست  در  سفیدی  چک  و  گذاشت 
جمهوری اسالمی خواهد بود تا از آن 
که  زمانی  هر  پول  به  دستیابی  برای 

احتیاج داشته باشد، استفاده کند.«
این گروگان سابق که چندین سال 
در ایران زندگی کرده و با زبان فارسی 
نیز آشنایی دارد می گوید »گروگانگیری 
تضاد  در  اسالمی  جمهوری  رفتار  و 
ایرانی است که  و فرهنگ  با سنت ها 
مهمان نوازی یکی از ارکان آن است.« او 
در ادامه ی این گفتگو این شعر معروف 

سعدی را می خواند:
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
آنها که به اعتصاب غذا پیوستند

عالوه بر کسانی که با آغاز اعتصاب 
همراه  نزدیک  و  دور  از  وی  با  روزن 
شدند، در روزهای گذشته تعدادی دیگر 
نیز به این اعتصاب غذا پیوسته اند. یکی 
از آنها نزار زکا کارشناس لبنانی فناوری 
اطالعات است که در آمریکا سکونت 
دارد . نزار زکا در ۲7 شهریور ۱3۹4 در 
جریان سفری به تهران به دعوت معاون 
وقت ریاست جمهوری برای شرکت در 
کنفرانسی به اتهام  »جاسوسی« برای 
آمریکا بازداشت شد و ۲۱ خرداد ۱3۹8 
با وساطت رئیس جمهور لبنان آزاد شد 

و توانست به واشنگتن بازگردد.
انوشه  نیز  تهران  اوین در  زندان  از 
آشوری شهروند ایرانی– بریتانیایی ۶7 
ساله که از پنج سال پیش، زمانی که 
برای دیدار مادرش به تهران سفر کرده 
بود، به اتهام »جاسوسی« برای اسرائیل 
بازداشت و به ۱ ۲ سال زندان محکوم 
تاجر  قادری  شد، و همچنین کامران 
ایرانی- اتریشی که به محض ورود به 
تهران در تاریخ ۱۲ دی ۱3۹4 بازداشت 
و او نیز به اتهام »جاسوسی« سرگرم 
گذراندن دوران محکومیت ده  ساله اش 

است، به این اعتصاب غذا پیوستند.
وین  به  لندن  از  که  ایرانی  اولین 
سفر کرد تا در کنار بری روزن دست 
برزگر  جمشید  بزند،  غذا  اعتصاب  به 
روزنامه نگار و مدیر سابق بخش فارسی 
آلمان  دولتی  رادیوی  وله«  »دویچه 
است. جمشید برزگر در تماسی تلفنی 
با کیهان الیف در اشاره به حضورش در 
وین و شرکت در اعتصاب غذا می گوید: 
» اینکه بری روزن شهروند آمریکایی 77 
ساله یک مسیر طوالنی را پیموده و در 
زمستان سرد، سخت و سوزان وین دست 
به اعتصاب غذا زده است، خود انگیزه ای 
کافی و تلنگری بزرگ بود که ما ایرانی ها 
نیز با او همراه شویم. شخصا فکر کردم 
که پس از قتل غمبار یک شاعر دیگر در 
جمهوری اسالمی، یعنی بکتاش آبتین، 
باید ضمن همبستگی با بری روزن و 
حمایت از خواست آزادی گروگان هایی 
که تنها به صرف ایرانی بودن و یا داشتن 
دو تابعیت به وسیله ای برای معامله در 
شده  تبدیل  اسالمی  دست جمهوری 
اند، الزم است که به قتل بکتاش آبتین  
را  خودم  همبستگی  و  کرده  اعتراض 
زندانیانی که در ایران دست به اعتصاب 

غذا زده اند نشان دهم«.
که  است  معتقد  برزگر  جمشید 
»بری روزن به اندازه کافی مسئولیت 
شهروندی خود را با این اعتصاب غذا 
نشان داده است. حاال زمان آن است 
که ما نیز سهمی در مبارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی، زندانیان دوتابعیتی و 
همچنین حفاظت از جان کسانی که 

در زندان هستند، بر عهده بگیریم.«

=فلیپه والنت وکیل مدافع 
روز سه شنبه  بریر  بنجامین 
صدور  با  بهمن ماه  پنجم 
اعالم  پاریس  در  بیانیه ای 
کرد که دادگاه انقالب اسالمی 
موکل او را به اتهام جاسوسی 
به »8 سال« و به اتهام »تبلیغ 
ماه«   8 « به  نظام«  علیه 
است. کرده  محکوم  زندان 
=والنت گفته که بریر به 
هیچ  وجه و در هیچ شکلی 
از محاکمه ای عادالنه در برابر 
نبرده  بهره  بی طرف  قضات 
است و حکم صادر شده، نتیجه 
یک روند کامال سیاسی است.
=به نوشته ی سعید دهقان 
وکیل این شهروند فرانسوی 
قاضی  »موضع  ایران،  در 
جدید در همین اولین جلسه 
دادگاه معلوم بود. با استفاده 
از واژه »مبادله« تکلیف را هم 

معلوم کردند!«
فرانسوی  گردشگر  بریر  بنجامین 
محبوس در زندان مشهد از سوی دادگاه 
انقالب اسالمی به 8 سال و 8 ماه زندان 

محکوم شده است.
بنجامین بریر گردشگر فرانسوی از 
سوی شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمی به 
اتهام »جاسوسی« و »تبلیغ علیه نظام 
جمهوری اسالمی« به 8 سال و 8 ماه 

زندان محکوم شده است.
خرداد ماه  از  فرانسوی  شهروند  این 
پارسال به اتهام »جاسوسی« در زندان 

بنجامین بریر 
گردشگر 

فرانسوی به
 8 سال و 8 ماه
 زندان محکوم 

شد
وکیل آباد مشهد زندانی است و اکنون با 
اتهام جدید »تبلیغ علیه نظام« به بیش 

از 8 سال زندان محکوم شده است.
فلیپه والنت وکیل مدافع بنجامین 
با  بهمن ماه  پنجم  سه شنبه  روز  بریر 
کرد  اعالم  پاریس  در  بیانیه ای  صدور 
که دادگاه انقالب اسالمی موکلش را به 
اتهام جاسوسی به »8 سال« و به اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« به »8 ماه« زندان 

محکوم کرده است.
والنت گفته که بریر به هیچ  وجه و 
در هیچ شکلی از محاکمه ای عادالنه در 
برابر قضات بی طرف بهره نبرده و حکم 
کامال  روند  یک  نتیجه ی  شده،  صادر 

سیاسی است.
سعید دهقان از وکالی مدافع بنجامین 
بریر به خبرگزاری رویترز گفت که بریر 
انتظار  حد  از  بیش  که  حکم  این  به 

سنگین است، اعتراض خواهد کرد و از 
اتهام »همکاری علیه ایران با کشورهای 
متخاصم« که به او وارد کرده اند، شوکه  
شده است.به گفته ی او، موکلش از اتهام 
جدید خود آگاه نبوده و در طول ۲۰ ماه 

حبس از آن اطالعی نداشته است.
دهقان گفت: »حکم بریر بر اساس 
یک بند قانونی متفاوت از حکم قبلی 
صادر شده است… او به اتهام همکاری 
دولت های متخاصم با ایران متهم شده 
اتهام  از  که محکومیت طوالنی تری را 

قبلی برای او به همراه داشته است.«
فرانسوی  ساله   3۶ گردشگر  بریر 
ون  اتومبیل  یک  با  سفر  جریان  در 
 ۱3۹۹ اردیبهشت ماه  در  ایران  به 
از  عکسبرداری  اتهام  و  شد  بازداشت 
مناطق ممنوعه با استفاده از »پهپاد« 
مرز  به  نزدیک  دشت های  فراز  بر 

دختر  آشوری  =الیکا 
انوشه آشوری از پیوستن این 
ایرانی-  دوتابعیتی  زندانی 
به  اوین  زندان  در  بریتانیا 
جمع معترضان گروگانگیری 
جمهوری اسالمی خبر داد که 
از یکشنبه ۲3 ژانویه اقدام 
به اعتصاب غذا کرده است.

ن  گا ب کنند عتصا ا =
خواهان آزادی گروگان  های 
در  خارجی  و  دوتابعیتی 
زندان های جمهوری اسالمی 
قرار  اولویت  در  همچنین  و 
در  گروگان ها  آزادی  دادن 
مذاکرات به اصطالح »احیای 
هرگونه  ز  ا قبل  برجام« 

توافقی هستند.
ی  د ا ز آ ر  ا ز ر کا =
هشتگ  با  ن ها  گا و گر
 FreeTheHostages #
کنید«  آزاد  را  »گروگان ها 
در توئیتر به راه افتاده است.

گروگان  روزن  بری   =
سابق آمریکایی در گفتگو با 
مسیح علینژاد فعال حقوق 
معصومه  به  خطاب  زنان 
ابتکار یکی از گروگانگیران 
گروگان های  بازجویان  و 
مقامات  ز  ا و  آمریکایی 
جمهوری اسالمی که پسرش 
در آمریکا زندگی می کند، به 
زبان فارسی گفت: معصومه 

برو گمشو!
انوشه آشوری زندانی دوتابعیتی ۶7 
ساله  به جمع معترضان به گروگانگیری 
از سوی جمهوری اسالمی پیوست. وی 
نیز در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا 

کرده است.
آشوری  انوشه  دختر  آشوری  الیکا 
دوتابعیتی  زندانی  این  پیوستن  از 
به  اوین  زندان  در  بریتانیایی  ایرانی- 
توسط  گروگانگیری  معترضان  جمع 
جمهوری اسالمی خبر داد که از امروز 
یکشنبه ۲3 ژانویه برابر با 3 بهمن ماه 

اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
آزادی  خواهان  اعتصاب کنندگان 
خارجی  و  دوتابعیتی  گروگان  های 
و  اسالمی  جمهوری  زندان های  از 
همچنین در اولویت قرار دادن آزادی 

اصطالح  به  مذاکرات  در  گروگان ها 
»احیای برجام« قبل از هرگونه توافقی 

هستند.
با هشتگ  گروگان ها  آزادی  کارزار 
#FreeTheHostages »گروگان ها 
را آزاد کنید« همراه با عنوان »از وین 

تا اوین« در توئیتر به راه افتاده است.
بری روزن گروگان سابق 7۵ ساله  که 
طی حمله به سفارت آمریکا در ایران 
توسط »دانشجویان پیرو خط امام« از 
۱3 آبان ۵8 )4 نوامبر ۱۹7۹( به مدت 
444 روز اسیر بود، اعتصاب غذای خود 
گروگان گیری  های  به  اعتراض  در  را 
چهارشنبه  روز  از  اسالمی  جمهوری 
هتل  مقابل  در   ۱4۰۰ دی ماه   ۲۹
کوبورگ وین محل برگزاری مذاکرات 

اتمی آغاز کرد.
و  تحصن  روز  پنجمین  در  روزن 
اعتصاب غذای خود گفت که احساس 
ضعف و خستگی می کند ولی همچنان 
به اعتصاب ادامه خواهد داد. وی اعالم 
کرد که در همین زمان با رابرت مالی 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در 

امور ایران نیز مالقات کرده است.
و  ر  مه نگا نا ز و ر برزگر  جمشید 
گروگان  زکا  نزار  سیاسی،  تحلیلگر 
مور  کایلی  و  وین  در  لبنانی  سابق 
گیلبرت استاد استرالیایی- بریتانیایی 
جمهوری  در  مدتی  نیز  وی  که 
بود  شده  گرفته  گروگان  به  اسالمی 
شهروند  آشوری  انوشه  همچنین  و 
به  اوین  زندان  بریتانیایی در  ایرانی- 

این جریان اعتراضی پیوسته اند.
آنگونه که الیکا آشوری دختر انوشه 
داده،  توضیح  ویدئو  یک  در  آشوری 
پدرش از روز یکشنبه 3 بهمن به نشانه 
همبستگی با بری روزن گروگان سابق 
آمریکایی، نزار زکا گروگان سابق لبنانی 

و همه روزنامه نگاران و فعاالن حقوق 
بشر که در وین اعتصاب غذا کرده اند، 

اعتصاب غذا می کند.
انوشه  نامناسب  جسمی  وضعیت 
آشوری به گونه ای است که دخترش 
ابراز  او  غذای  اعتصاب  به  نسبت 
آشوری  انوشه  است.  کرده  نگرانی 
است که  بازنشسته، ۵ سال  مهندس 
با  »همکاری  اتهام  به  اوین  زندان  در 
او  است.  متخاصم« حبس شده  دول 
به ۱۰ سال زندان محکوم شده و قبل 
از بازگشت به زندان دو مرخصی کوتاه  

داشته است.
اعتصاب  درباره  که  اطالعیه ای  در 
غذای انوشه آشوری منتشر شده، تأکید 
به خاطر یک  انگلیس  شده است که 
معامله تسلیحاتی ]که قبل از انقالب 
اسالمی انجام شده[ 4۰۰ میلیون پوند 
به ایران بدهکار است که حاال جمهوری 
با گروگان گرفتن شهروندان  اسالمی 
پول  این  گرفتن  دنبال  به  دوتابعیتی 
است و از زندانیان به عنوان اهرم فشار 

استفاده می کند.
لندن  در  آشوری  انوشه  همسر 
تولد ۶8 سالگی  آستانه  در  که  گفت 
آزادی  برای  نشانه ای  هیچ  شوهرش 
گروگان هایی که اکنون توسط حکومت 
ندارد  وجود  می شوند  نگهداری  ایران 
متبوع خود  اولویت کشورهای  آنها  و 
ایاالت متحده، اروپا و بریتانیا نیستند 
و آشوری اعتصاب غذای خود را به امید 
اسفبار  وضعیت  به  جهان  نظر  جلب 

گروگان ها در ایران انجام داده است.
به  کمک  سازمان  پنجشنبه  روز 
گروگان ها در سراسر جهان اعالم کرد 
جمهوری  سابق  زندانی  زکا  نزار  که 
برای  سازمان  این  عضو  و  اسالمی 
همبستگی با گروگان هایی که ناعادالنه 

کارزار آزادی گروگان ها در زندان های جمهوری اسالمی 
»از وین تا اوین«؛ گروگان سابق به معصومه ابتکار: معصومه برو گمشو!

شد. وارد  او  به  ترکمنستان  و  ایران 
بریر از ماه ژانویه اقدام به اعتصاب غذا 
کرد که در اعتراض به ممنوعیت ارتباط  با 
خانواده اش در روزهای کریسمس و سال 
نو میالدی بود. به گفته ی والنت از وکالی 
مدافع اش، بریر بر اثر اعتصاب غذا بسیار 
ضعیف شده و با ضعف شدید جسمانی 
است. شده  حاضر  دادگاه  جلسه  در 
آنگونه که پیشتر سعید دهقان وکیل 
پنجشنبه 3۰  روز  دادگاه  درباره  بریر 
این  بود،  دی ماه موکلش توضیح داده 
دادگاه قرار بود در شعبه 3 دادگاه انقالب 
ناگهانی  برگزار شود ولی بطور  مشهد 
دادگاه،  برگزاری  از  پیش  ساعتی  و 
به  شعبه 4 تغییر کرد.به نوشته ی او، 
اولین  همین  در  جدید  قاضی  موضع 
جلسه دادگاه معلوم بود. با استفاده از 
واژه »مبادله« تکلیف را هم معلوم کردند!
شهروند  این  دیگر  وکیل  والنت 
فرانسوی، دادگاه موکلش را »نمایشی« 
در  و  نموده  توصیف  »ساختگی«  و 
بیانیه ی خود تأکید کرده که موکل او 
که توسط رژیم عامدانه بازداشت شده، 
به گروگان گرفته شده تا در مذاکرات از 

او برای مبادله استفاده شود.
اعالم کرد که  این وکیل همچنین 
به متن کامل کیفرخواست دسترسی 

نداشته است.
فرانسه در گذشته به تهران هشدار 
داده بود که نحوه رسیدگی به پرونده 
زندانی  ایران  در  که  فرانسوی  اتباع 
هستند، می تواند منجر به تیرگی روابط 

بین دو کشور شود.
از  بریر  خانواده  که  گفت  والنت 
وضعیت جسمی و روانی او نگران هستند 
و از مقامات فرانسوی خواست تا برای 

آزادی وی وارد عمل شوند.

©گرافیک از کیهان لندن

بنجامین بریر از خرداد پارسال 
به اتهام »جاسوسی« زندانی 
است و اکنون با یک مورد 

اتهامی جدید به بیش از 8 سال 
زندان محکوم شده است

در ایران اسیر شده اند، به وین می رود.
اتهام  به  در شهریورماه ۱3۹4  زکا 
آمریکا«  با دولت متخاصم  »همکاری 
در ایران بازداشت و به ۱۰ سال زندان 
محکوم شد. این شهروند آمریکایی که 
زندان  جمهوری  در  سال  مدت 4  به 
اول  روز جمعه  بود،  گروگان  اسالمی 
به  و  شد  وین  وارد   ۱4۰۰ بهمن 
دیپلمات  روزن  بری  غذای  اعتصاب 
سابق آمریکایی و از گروگان های اشغال 
سفارت این کشور در ۱3 آبان ماه ۱3۵8 

پیوست.
ند  و شهر گیلبرت  ر  مو یلی  کا
بریتانیایی- استرالیایی نیز 3۰ دی ماه با 
انتشار یک پیام تصویری از کارزار آزادی 
گروگان ها و بری روزن حمایت کرد و 
با  به کشورهای مذاکره کننده  خطاب 
جمهوری اسالمی خواستار این شد که 
پیش شرط هر نوع قرارداد جدید با رژیم 

ایران، آزادی گروگان ها باشد.
بجز انوشه آشوری، نازنین زاغری- 
شرقی،  عماد  طاهباز،  مراد  رتکلیف، 
سیامک و باقر نمازی، احمدرضا جاللی، 
ناهید  عادلخواه،  فریبا  رئوف،  مهرداد 
تقوی شهروندان دو تابعیتی، و بنجامین 
با  ایران  در  فرانسوی،  شهروند  بریر 
و  هستند  زندان  در  واهی  اتهامات 
و  مذاکرات  در  استفاده  برای  درواقع 
معامالت با کشورهای غربی به گروگان  

گرفته شده اند.
گفتگوی  یک  ن،  میا ین  ا ر  د
روزها  این  نیز  روزن  اینستاگرامی 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او در 
گفتگویی با مسیح علینژاد فعال حقوق 
زنان درباره رفتار معصومه ابتکار یکی 
از گروگانگیران و از مقامات جمهوری 
اسالمی گفته که »در کل آن دوران، 

او یک بازجوی خشن بود.«
ابتکار  معصومه  به  خطاب  روزن 
برو  »معصومه  گفت:  فارسی  زبان  به 

گمشو!«
بری روزن همچنین درباره معصومه 
ابتکار گفته است: »ابتکار که در آمریکا 
درس خوانده بود و حاال فرزندش هم در 
آمریکا است، از بازجوهای ما در زمان 
گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در 
تهران بود ولی با ما طوری رفتار می کرد 

که گویا ما آشغال هستیم!«
در جریان کارزار آزادی گروگان ها، 
مالی  رابرت  با  زکا  نزار  و  رزون  بری 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در 
امور ایران مالقات و گفتگو کردند. طبق 
اعالم سازمان کمک به گروگان ها، در 
چند روز آینده دیدارها و گفتگوهای 

دیگری نیز انجام خواهد شد.

بری روزن دیپلمات و گروگان سابق 
آمریکایی



صفحه Page 16 - 1۶ - شماره 1813 
جمعه 8 تا ۱4  بهمن ماه۱4۰۰خورشیدی

جمهوری اسالمی در آغوش »شرق« با »غرب« به 
»مغازله« مشغول است!

رئیسی  سفر  =زمینه 
حسین  سفر  با  روسیه  به 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان 
پکن  به  سفری  با  خارجه 
نظر  از  که  چین  پایتخت 
راهبردی از سفر  رئیسی به 
نیست،  کم اهمیت تر  مسکو 
با  همزمان  و  شد  هموار  
اظهاراتی درباره کندتر شدن 
صورت  وین  مذاکرات  روند 

گرفته است.
نت  یپند یند ا ( فحص  حسن 
ئیس  ر ئیسی  ر هیم  ا بر ا عربی(– 
جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته 
والدیمیر  با  نشستی  برگزاری  برای 
سلسله  یک  امضای  هدف  با  پوتین 
تمدید  آنها  مهمترین  که  توافقنامه 
همکاری های  قرارداد  ساله  بیست 
اقتصادی و امنیتی است، وارد مسکو 

پایتخت روسیه شد.
کار  مسیر  ادامه  درواقع  دیدار  این 
یازدهم  دولت  رئیس  روحانی  حسن 
تحکیم  برای  وی  تیم  و  دوازدهم  و 
»استقرار  چشم انداز  کردن  عملی  و 
نظام« در راستای »نگاه به شرق« به 
برقراری  برای  تالش ها  انسداد  دنبال 
روابط با غرب است که پس از خروج 
دونالد ترامپ از توافق هسته ای و آغاز 

تحریم های آمریکا تیره تر شده است.
روسیه  برای  سفر  این  سویی  از 
بسیار مهم است. مسکو برای پیمودن 
مسیری عمل گرایانه بر اساس منافع 
که  فرصت هایی  از  بهره برداری  و 
تهران  قبال  در  آمریکا  سیاست های 
سمت  به  داده،  قرار  او  اختیار  در 
نخستین  است.  برداشته  ایران  خیز 
تسهیل  بهره برداری،  این  نشانه های 
ن  ما ز سا به  ن  ا تهر ق  لحا ا ند  و ر
و  شانگهای  اقتصادی  همکاری های 
سپس تفاهم با تهران در نوع برخورد 
رژیم  و  افغانستان  جدید  شرایط  با 
و  امنیتی  تغییرات  درک  و  طالبان 
اقتصادی در این کشور پس از خروج 
شتابزده ی آمریکا از این کشور است.

با  روسیه  به  رئیسی  سفر  زمینه 
سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه با سفری به پکن پایتخت چین 
که از نظر راهبردی از سفر  رئیسی به 
مسکو کم اهمیت تر نیست، هموار  شد. 
جمهوری  خارجه  وزیر  سفر  حاصل 
تفاهم  کردن  عملی  پکن  به  اسالمی 
بلندمدت  همکاری های  زمینه  در 
استراتژیک اقتصادی به مدت ۲۵ سال 
بین دو طرف بود که اکنون تیم های 
جزئیات  نوشتن  به  شروع  طرفین 
تفاهم نامه هایی کرده اند که در مرحله 
و  اقتصادی  همکاری های  برای  بعد 
تجاری میان تهران و پکن امضا خواهد 

شد.
با  همزمان  مسکو  به  رئیسی  سفر 
روند  شدن  کندتر  درباره  اظهاراتی 

مذاکرات وین صورت گرفته است.
همه  وین  مذاکرات  اخیر  دوره  در 
طرفین اعالم کردند به نقاط مثبتی که 
در فضای گفتگوها بین طرفین غربی و 
واشنگتن از یکسو و رژیم ایران به دست 

آمده، پایبند خواهند بود.
رضایت  نشانه های  دیگر  سوی  از 
روسیه از موفقیت نماینده اش میخائیل 
اولیانوف در ایفای نقش میانجی مورد 
از  بسیاری  بر  غلبه  در  تهران  اعتماد 
موانع بین دو طرف غربی و ایرانی بسیار 

دیده می شود.
مذاکرات  این  از  توانست  روسیه 
بکند.  خوبی  سیاسی  سرمایه گذاری 
پیام های مهمی  از طریق وین  مسکو 
مربوط به تشدید تنش بین واشنگتن و 
مسکو در زمینه بحران اوکراین به طرف 

آمریکایی ارسال می کند.
دو  با  ایران  رژیم  که  نیست  شکی 
بخش »اقتدار« و »دولت« خود در این 
در  کارشکنی  ایجاد  مسئله  بر  مدت 
روند مذاکرات برای به تاخیر انداختن 
دستیابی به نتایج نهایی جهت بازگشت 
به  کرده  تالش  هسته ای،   توافق  به 
خواسته هایی  کردن  مطرح  با  ویژه 
مانن تضمین  درباره عدم خروج مجدد 
واشنگتن از توافق یا عدم فعال کردن 
هر  در  اقتصادی  تحریم های  مجدد 

مقطعی در آینده!
موضوع ضمانت های درخواستی رژیم 
ایران یکی از سه معضل مهمی است که 
تا کنون روی میز مذاکره بدون راه حل 

باقی مانده است.
دو معضل دیگر مسئله ذخایر اورانیوم 
سانتریفیوژهای  و  ایران  شده  غنی 
برای  که  است   IR6 نوع از  پیشرفته 
 ۶۰ و   ۲۰ غلظت  با  اورانیوم  تولید 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  درصد 
این معضالت ممکن است باعث شوند 
که روند دستیابی به راه  حل  تا پایان 
این  بیانجامد.  طول  به  آینده  فوریه 
تهران  رژیم  طوالنی  زمانی  فاصله 
یا  فشار  کارت های  جستجوی  به  را 
را  جایگزین  نقش  بتواند  که  ابزاری 
ایفا  آمریکا  موضع  تداوم  صورت  در 
کند، وادار کرده است. از سوی طرف 
درز  اطالعات  برخی  آمریکایی، طبق 
پرونده  مالی، مسئول  رابرت  از  یافته 
ایران، واشنگتن از ارائه »ضمانت های 
اقتصادی آمریکایی« صحبت کرده که 
این ضمانت ها ممکن است به باز شدن 

این گره کمک کند.
جهت  شرکت ها  برای  راه  گشودن 
در  گسترده  و  کالن  سرمایه گذاری 
می تواند  ایران  اقتصادی  بخش های 
برای تضمین های سیاسی  جایگزینی 
و حقوقی مورد درخواست تهران باشد.

یران  ا در  کالن  سرمایه گذاری 
برای  مانعی  به  می تواند  همچنین 
جهت  آمریکا  آینده  جمهوری  رئیس  
بازگشت به سیاست تحریم ها یا خروج 
چنین  زیرا  شود،  جدید  توافق  از 
کاری او را در مقابل بخش خصوصی 
قرار  آمریکایی  بزرگ  شرکت های 
ساختار  که  شرکت هایی  می دهد. 
و  منافع  از  آمریکایی  سیاسی  نظام 
دفاع  آنها  کالن  سرمایه گذاری  های 

می کند.
اما در ایران در داخل نظام صداهای 
سیاسی  مقامات  از  تعدادی  مخالف 
روابط  توازن در  ایجاد  لزوم  بر  مبنی 
و  غرب  و  شرق  سیاسی  و  اقتصادی 
پایبندی شعار بنیانگذار نظام به ترسیم 
نظام ،  نه غربی«  و  هویت »نه شرقی 
بلند شده است. رژیم تصمیم به فعال 

راهبردی  همکاری  موافقتنامه  کردن 
اقتصادی با چین و تمدید موافقتنامه 
همکاری امنیتی و اقتصادی با مسکو 
تردید  با  روسیه  گرچه  است.  گرفته 
با  روابط  سطح  ارتقای  به  تأخیر  و 
راهبردی«  »اتحاد  درجه  تا  تهران 
همه جانبه نگاه می کند. روسیه روابط 
خود با ایران را به پرونده های موقت 
هدفش  است  ممکن  که  محدود  و 
راهبردی همه جانبه  اتحاد  صرفا یک 
سوی  از  است.  کرده  محدود  نباشد، 
دیگر رژیم ایران نیز متوجه شده که 
باعث  با شرق،  رهبردی  روابط  ایجاد 
کشورهای  با  تنش  چرخه  بازگشت 
غربی به ویژه کشورهای حامی توافق 
هسته ای و ادغام مجدد ایران در جامعه 

بین المللی به غرب، خواهد شد.
از  تهران  که  اساس، هدفی  این  بر 
طریق تقویت همکاری با شرق دنبال 
کشورهای  به  پیام  ارسال  می کند، 
که  مضمون  این  به  است  اروپایی 
نظر  از  عملی  جایگزین های  تهران 
دارد  را  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی، 
به  همکاری  این  انتقال  با  می تواند  و 
سطح استراتژیک و تشکیل یک محور 
که  ایران(  چین-  )روسیه-  سه جانبه 
دایره  و  اقتصادی  نظامی،  توان  دارای 
مناطق  حیاتی ترین  در  موثر  نفوذ 
جهان از آسیای میانه و قفقاز گرفته 
تا خاورمیانه هستند، خود را از اروپا و 

آمریکا بی نیاز کند!
شاید برجسته ترین و خطرناک ترین 
این خیز به سوی  از  ایران  پیام رژیم 
شرق )چین و شوری( در این مرحله، 
به  که  باشد  جایگزین هایی  ایجاد 
مذاکرات  در  می دهد  اجازه  تهران 
هسته ای سختگیری بیشتری بکند و 
بر خواسته های خود تا آخرین مرحله 
اصرار ورزد تا بتواند گزینه های تهدید 
به بازگشت تحریم های اقتصادی علیه 

تهران را خنثی کند.
از سوی دیگر، کشورهای غربی به 
ویژه تروییکای اروپایی، منتظر احیای 
پروژه   فعال کردن مجدد  برای  توافق 
سرمایه گذاری هایی خود هستند که از 
سال ۲۰۱۵ آغاز کرده بودند. برای نمونه 
شرکت  توتال پیشتر در زمینه توسعه 
صنایع اکتشاف گاز پروژه ای به ارزش 

۵ میلیارد دالر با ایران دارد.
همچنین فرانسه قراردادهایی برای 
ساخت خطوط راه آهن سریع به ارزش 
7 میلیارد یورو با ایران داشته اما چین 
پس از خروج فرانسه اعالم کرده بود که 
مایل به خرید همه این قراردادهاست.

در عین حال ایران خرید هواپیماهای 
اروپایی  شرکت های  از  غیرنظامی 
را  آمریکایی  »بوئینگ«  و  »ایرباس« 
با قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۰۰ 
در  همچنان  که  دارد  دالر  میلیارد 

تعلیق است.
بندبازی  برای  تهران  رژیم  تصمیم 
جهش  طریق  از  غرب  و  شرق  میان 
مذاکره  به  پایبندی  و  به سوی شرق 
برای  زیادی  توانایی  مستلزم  غرب  با 
هدف  به  رسیدن  تعادل جهت  ایجاد 

مورد نظر است.
از  می خواهد  رئیسی  ابراهیم  آیا 
به  پکن،  از  عبداللهیان  مانند  مسکو، 
کشورهای غربی »پیام « بدهد تا آنها 
سریع  گام های  برداشتن  به  وادار  را 
برای احیای توافق هسته ای کند و راه 
بازگشت آنها را برای سرمایه گذاری در 
بازارهای ایران باز کند تا عرصه را تنها 

برای چین و روسیه خالی نگذارند؟

*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده: حسن فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

بَزمایش نظامی چین و روسیه
 با رژیم مالیان

چندی پیش خبرگزاری های جمهوری اسالمی با جنجال اعالم کردند قرار است »رزمایش« سه روزه  ی 
دریایی با شرکت روسیه و جمهوری خلق چین برگزار شود. این رزمایش اما پیش از آنکه روز اول به 

غروب برسد، به پایان رسید.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا

ر  د بین  و ر یکل  ما =
مقامات  می نوید  مقاله ای 
دولت بایدن از جمله جنیفر 
ساکی سخنگوی کاخ سفید 
علی  و  تهران  اینکه  بجای 
جمهوری  رهبر  خامنه ای 
اسالمی را در بی نتیجه ماندن 
مذاکرات مقصر بداند دونالد 
ی  ر جمهو ئیس   ر مپ  ا تر
مسئول  را  آمریکا  پیشین 

این شکست می دانند!
سال  در  اتمی  =»توافق 
تمی  ا لیت های  فعا  ۲۰15
قانونی  را  جمهوری اسالمی 
محدودیت  ازای  در  و  کرد 
موقت غنی سازی هسته ای، 
دولت باراک اوباما پاداش های 
مالی فوق العاده به تهران ارائه 

داد«.
=»توافق نهایی برجام در 
سال ۲۰15 با تضمین هایی که 
اوباما در مورد رفع نگرانی ها 
اتمی  فعالیت های  مورد  در 
زیرزمینی جمهوری اسالمی 

داده بود در تضاد بود«.
و  ما  با و ا ک  ا ر با « =
دستیارانش برای قانع کردن 
مخالفان به اینکه جمهوری 
پایبند  برجام  به  اسالمی 
کرده  وانمود  بود  خواهد 
یک  مانند  برجام  که  بودند 
یکسو  از  اما  است؛  قرارداد 
برای تصویب  را  نه تنها آن 
بلکه  نکردند،  ارائه  سنا  به 
از سوی دیگر چنین قلمداد 
کردند که این توافق نیاز به 

حمایت اکثریت ندارد.«
یک سال از آغاز تالش های دولت جو 
بایدن برای احیای برجام می گذرد اما 
مذاکرات با جمهوری اسالمی تا کنون 
دائم  غربی  مقامات  و  مانده  بی نتیجه 
هشدار می دهند که »فقط چند هفته 
و  است«  باقی مانده  توافق  برای  زمان 
»پنجره به زودی بسته می شود« و… 
رژیم  مهلت  کنند  اشاره  اینکه  بدون 
ایران تا چه زمانیست؟! این مهلت برای 

وقت کشی کی تمام می شود؟!
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا

ئل  مسا تحلیلگر  بین  و ر یکل  ما
ژانویه   ۲3 که  مقاله ای  در  خاورمیانه 
)سوم بهمن ماه( در »واشنگتن اگزمینر« 
منتشر شده می نویسد مقامات دولت 
بایدن از جمله جنیفر ساکی سخنگوی 
کاخ سفید بجای اینکه تهران و علی 
را  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
مقصر  مذاکرات  ماندن  بی نتیجه  در 
بدانند، دونالد ترامپ رئیس  جمهوری 
پیشین آمریکا را مسئول این شکست 
وزارت  سخنگوی  می کنند.  قلمداد 
خارجه آمریکا در همین ارتباط می گوید 
توانمندی و ظرفیت غنی سازی ایران 
افزایش یافته، اقدامات تهاجمی آنها از 
طریق گروه های نیابتی بیشتر شده و 
اگر ترامپ از توافق خارج نمی شد این 

اتفاقات نمی افتاد!
نویسنده ی این مقاله تٔاکید می کند 
ادعاهای جنیفر ساکی صادقانه نیست. 
 ۲۰۱۵ سال  در  اتمی  توافق  اتفاقا 
اسالمی  جمهوری  اتمی  فعالیت های 
را قانونی کرد و در ازای محدود شدن 
موقت غنی سازی هسته ای، دولت باراک 
به  العاده  فوق  مالی  پاداش های  اوباما 
تهران ارائه داد. این پول ها بجای اینکه 
صرف کمک به رفاه مردم ایران شود به 
خزانه ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مخّرب  فعالیت های  و  شد  سرازیر 
سوریه،  لبنان،  در  اسالمی  جمهوری 
عراق، بحرین و یمن با این تامین مالی 

بیش از پیش گسترش یافت.
اینکه  به  اشاره  با  روبین  مایکل 
جمهوری  با  معامله  به  »بازگشت 
بود«  خواهد  بزرگی  اشتباه  اسالمی 
حزب  و  اوباما  دولت  دروغ   پنج  به 
اشاره  اتمی  توافق  مورد  در  دموکرات 
کرده و با اشاره به اینکه بر بستر چنین 
دروغ هایی، دیپلماسی بایدن به شکست 
منجر خواهد شد، آنها را چنین فهرست 

می کند:

با  م  جا بر یی  نها فق  ا تو )1
تضمین هایی که اوباما داده بود در 

تضاد بود.
باراک اوباما بارها به مردم اطمینان 
به  او  هسته ای  دیپلماسی  که  داد 
سایت های  مانند  کلیدی  نگرانی های 
جمهوری  اتمی  زیرزمینی  و  مخفی 
اسالمی و غنی سازی غیرقانونی اورانیوم 
پایان خواهد داد. این در حالیست که با 
برجام اتفاقا هر دو تهدید قانونی شدند!
برای  تالش ها  اتمی  توافق   )۲
را  اتمی  تسلیحات  منع گسترش 

تضعیف کرد.
تکرار  را  نکته  این  دائم  کاخ سفید 
می کرد که این توافق مسیر ایران برای 
را  هسته ای  سالح های  به  دستیابی 
قطع کرد. اما واقعیت اینست که پس 
از این توافق عالوه بر اینکه دهه ها سال 
تسلیحات  گسترش  با  مقابله  سابقه 
هسته ای که دولت ها را ملزم می کرد 
کنار  را  خود  اتمی  زیرساخت های  تا 
روند  و همزمان  رفت  بین  از  بگذارند 
سایت های  از  سرزده  بازرسی های 
برجام  با  شد،  متوقف  ایران  اتمی 
درست برعکس این ادعا اتفاق افتاد و 
مسیر تالش برای گسترش تسلیحات 

هسته ای قطع نشد!
3(دولت اوباما کنگره آمریکا را 

دور زد.
باراک اوباما و دستیارانش برای قانع 
جمهوری  اینکه  به  مخالفان  کردن 
بود  خواهد  پایبند  برجام  به  اسالمی 
وانمود کرده بودند که برجام مانند یک 
قرارداد است؛ اما از یکسو نه تنها آن را 
برای تصویب به سنا ارائه نکردند، بلکه 
از سوی دیگر چنین قلمداد کردند که 
این توافق نیاز به حمایت اکثریت ندارد. 
با این حال، کنگره هرگز به کاخ سفید 
به  و خواستار دسترسی  نکرد  اعتماد 
تمام معامالت جانبی برجام شد. اوباما 
اما به وعده خود عمل نکرد و معتقد بود 
که به یک معامله کامل دست یافته و 
یک معامله خوب بر امتیازاتش متکی 
است و نیازی به تصویب نهایی نیست.

4(معامله گروگان ها برای رسیدن 
به برجام.

در  کنگره  در   ۲۰۱۶ درسال  من 
اوباما و زد  از دولت  مورد باج گرفتن 
و بند بر سر گروگان ها شهادت دادم. 
دو مقام وزارت خارجه انکار کردند که 
پرداخت های مربوط به آنها رشوه است، 
اما نه تنها در مورد رشوه  گرفتن بلکه در 

مورد میزان آن نیز دروغ گفتند.
5(نادیده گرفتن گنگره.

همانطور که بایدن رئیس جمهوری، 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه و راب مالی 
نماینده وزارت خارجه در امور ایران به 
دنبال احیای برجام اند، طبق گزارش ها، 
بر اساس چراغ سبز آمریکا، به اندازه 
ده ها میلیارد دالر تحریم های جمهوری 
اسالمی کاهش پیدا کرده است. کاخ 
سفید موارد متعددی از درخواست ها 
برای تحقیق کنگره درباره روند اجرای 
تحریم های جمهوری اسالمی را نادیده 
گرفته و نظارت ها بر اجرای تحریم ها 
علیه رژیم ایران بسیار ضعیف شده است.
مقاله  این  در  روبین  مایکل  البته 
تٔاکید می کند خروج ترامپ از برجام 
اگرچه قانونی بوده اما اقدامی نابخردانه 
به شمار می رود و بهتر می بود ترامپ 
بازرسی های سرزده از سایت های نظامی 
تا  می داد  ادامه  را  اسالمی  جمهوری 
به  را  تهران  توافق،  از  با خروج  اینکه 

سمت نقض برجام سوق دهد.
او پیشنهاد داده اگر بایدن خواهان 
مسائل  مورد  در  حزبی  دو  حمایت 
در  باید  است،  ایران  رژیم  به  مربوط 
داخل آمریکا آن را با حزب جمهوریخواه 
آغاز کند و نگرانی های واقعی آنها در 
مورد استراتژی خود در مورد ایران را 

برطرف کند.
که  زمانی  می گوید  روبین  مایکل 
دو  حمایت  از  بایدن  استراتژی های 
حزبی برخوردار باشد، آمریکا در بهترین 
قرار  جهانی  در صحنه  خود  موقعیت 
خواهد گرفت و اگر جز این باشد نتیجه 
نه تنها پیروزی نیست، بلکه با زنجیره ای 

از شکست روبرو خواهد شد.

واشنگتن اگزمینر: پنج دروغ که دیپلماسی بایدن 
را درباره برجام محکوم به شکست می کند
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اربابی  =حمیداهلل 
اول  بلوچ  شهروند 
توسط   13۹8 فروردین ماه 
چابهار  اطالعات  ماموران 
روستای  در  خود  منزل  از 
ِگه  شهرستان  نکهچ 
)نیکشهر( استان سیستان 

و بلوچستان بازداشت شد.
بازداشت  روز  =از 
خبری  هیچ   کنون  تا 
به  اربابی  حمیداهلل  از 
در  و  نداده اند  خانواده اش 
نیز  پیگیری ها  به  پاسخ 
کرده اند.  بازداشت  را  آنها 
او  منزل  به  که  مامورینی 
خود  بودند،  کرده   حمله 
اطالعات  سازمان  از  را 
اما  کردند،  معرفی  چابهار 
مراجعه  از  پس  و  بعد  روز 
خانواده اش به اطالعات، این 
ارگان از دستگیری او اظهار 

بی اطالعی کرده است.
=در سال 1375 هنگامی 
سال  ده  فقط  حمید  که 
داشت، پدر، خواهر باردار و 
شوهر خواهر وی در حمله 
اسالمی  جمهوری  نیروهای 

به خانه شان کشته شدند!
 حمیداهلل اربابی شهروند بلوچ و پدر 
4 فرزند، سه سال پیش ساعت دو و 
مسلح  مأموران  توسط  نیمه شب  نیم 
هیچ  کنون  تا  و  می شود  دستگیر 
ندارد.  وجود  او  سرنوشت  از  اطالعی 
قضایی  و دستگاه های  اطالعات  اداره 
ابراز  وی  سرنوشت  از  نیز  امنیتی  و 

بی اطالعی می کنند.
بلوچ  شهروند  اربابی  حمیداهلل 
بامداد اول فروردین ماه ۱3۹8 توسط 
چابهار  اطالعات  مسلح  مأموران 
نکهچ  روستای  در  خود  منزل  در 
استان  )نیکشهر(  ِگه  شهرستان 

سیستان و بلوچستان بازداشت شد.
هیچ   کنون  تا  بازداشت  روز  از 

نزدیک به 3 سال بی خبری از حمیداهلل اربابی 
شهروند بلوچ پس از دستگیری توسط اطالعات

به  اربابی  حمیداهلل  از  خبری 
به  پاسخ  در  و  نداده اند  خانواده اش 
نیز  را  آنها  خانواده،  پیگیری های 
به  که  مأمورینی  کرده اند.  بازداشت 
را  بودند، خود  او حمله کرده   منزل 
معرفی  چابهار  اطالعات  سازمان  از 
کردند، اما روز بعد و پس از مراجعه 
ارگان  این  اطالعات،  به  خانواده اش 
بی اطالعی  اظهار  او  دستگیری  از 

کرده است.
بشری  حقوق  حساب  که  آنگونه 
آخرین  در  نوشته،  تصویر«   ۱۵۰۰«
اربابی  خانواده ی  به  پیگیری ها 
چون  نکنید  پیگیری  دیگر  گفته اند، 

اعدام شده است!
از  که  سال   3 به  نزدیک  پی  در 
ربوده شدن این شهروند بلوچ توسط 
روز  می گذرد،  اطالعات  مأموران 
توئیتری  توفان  بهمن ماه   3 یکشنبه 
به   Justice4Arbabi# با هشتگ 
افتاد و شرکت کنندگان خواهان  راه 
اربابی  سرنوشت  و  وضعیت  اعالم 
بلوچ ها  علیه  که  به جنایاتی  و  شده  
با سکوت خبری و عدم  اطالع رسانی 
اعتراض  می شود،  روبرو  رسانه ها 

می کنند.
زبیده مالزهی همسر و فرزندان اربابی 
و  مردم  از  ویدئوهایی  انتشار  با  بارها 
جدایی طلبان اوکراین که بخشی از آنها سازمان های حقوق بشری درخواست 

مسلح اند نقش گروه های نیابتی روسیه 
را بازی می کنند. روسیه برای سرکوب 
اعتراضات قزاقستان به این کشور نیرو 
می فرستد تا مبادا در تحوالت احتمالی 
به سوی غرب کشیده شود. جمهوری 
اسالمی ایران در جنوب »فالت بحران« 
بازیچه دست روس هاست. از اصلی ترین 
انقالب  پاسداران  سپاه  مٔاموریت های 
اسالمی و شبه نظامیان وابسته به آن در 
سراسر منطقه ضربه زدن به منافع آمریکا 
و متحدانش توسط »جریان مقاومت« 
است. این درست همانچیزی است که 

روسیه به آن نیاز دارد.
جنگ ها در »فالت بحران« به صورت 
و  است  »هیبریدی«  یا  »ترکیبی« 
این جنگ  در  دارد.  مختلف  الیه های 
بیشتر از همه زیرساخت ها هستند که 
هدف درگیری ها قرار می گیرند. روسیه 
با تکیه بر ظرفیت داخلی و همچنین 
شبکه هایی متشکل از رژیم های دیکتاتور 
نظامی  سازمان های  و  کارگزارانشان  و 
و مسلح  مزدور  و گروه های  خصوصی 

نیابتی، کّل غرب لیبرال و دموکرات را 
به چالش می کشد.

آمریکا  خزانه داری  وزارت  اخیراً 
به  »روسیه  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 
سرویس های اطالعاتی خود دستور داده 
است مقامات فعلی و سابق دولت اوکراین 
را استخدام کنند تا آماده شوند دولت را 
به دست بگیرند و زیرساخت های حیاتی 
اوکراین را با نیروهای اشغالگر روسیه 

کنترل کنند.«
برای رژیم ایران که از داخل و خارج، 
به ویژه در کشمکش های منطقه ای، به 
شدت آسیب پذیر است، بازیچه شدن در 
بحران های بین المللی پیامدهای منفی 
که  بین المللی  جریان  داشت.  خواهد 
اکنون روسیه با آن درگیر شده همان  
جریانی است که در مورد تهدیدات رژیم 
ایران سیاست مماشات را پیش می  برد. 
خاک  به  روسیه  احتمالی  حمله 
برای جریانی  اوکراین، شکست بزرگ 
در غرب به شمار می رود که در مورد 
مسائل امنیتی بالتکلیف به نظر می رسد: 
مانع  نتوانستند  که  دولت هایی  همان 

رهبران دیکتاتور، کارگزاران  .....                           از صفحه ۲

مازوت یا نفت کوره آالیندگی زیادی 
دارد و بحران آلودگی هوای شهرها را 
در سال های گذشته تشدید کرده است.
کشور  نیروگاه های  آمارها  اساس  بر 
لیتر« سوخت  پارسال »شش میلیارد 
مازوت و دو برابر این میزان، گازوئیل 
مصرف کرده اند که نسبت به سال ۹7 دو 
برابر شده است. پاییز امسال وزارت نیرو 
هشدار داد که به دلیل کمبود گاز انتظار 
می رود فعالیت نیروگاه های برق کشور 
نیز در زمستان محدود شود و کشور با 
کمبود برق مواجه شود؛ موضوعی که 
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی 
آن  به  نیز  کارفرمایان صنعت سیمان 
اشاره کرده و گفته است »نگرانی ما این 
است که ما همزمان با قطع گاز، قطعی 
برق به علت مشکل سوخت نیروگاه ها 

داشته باشیم«.

در چنین شرایطی مردمی که زمستان 
روبرو  گاز  »قطع«  یا  فشار«  »اُفت  با 
هستند، در طول سال نیز باید منتظر 

قطع وقت و بی وقت برق باشند.
روی دیگر این چرخه ویرانگر، اختالل 
و  تولیدی  واحدهای  فعالیت  توقف  و 
صنعتی است که به »کاهش تولید«، 
»کاهش صادرات«، »کاهش ارزآوری« 
هفته های  در  می انجامد.  »گرانی«  و 
واحدهای  از  بسیاری  گاز  گذشته 
صنعتی و تولیدی از جمله واحدهای 
تولید فوالد و سیمان قطع و در نتیجه 
تولید در این واحدها با کاهش روبرو 
روزانه  نفت  وزارت  همچنین  شد. 
صنایع  گاز  از  مترمکعب  میلیون   ۲۰
است.  داده  کاهش  را  پتروشیمی  
بسیاری از شهرک های صنعتی در ایران 
این روزها با مشکل قطع گاز و برق و 

فرسودگی صنایع نفت و گاز ....                         از صفحه ۲

به  نزدیک  از  پس  تا  کرده اند  کمک 
شوند. باخبر  او  سرنوشت  از  سال   3
تنها  عنوان  به  حمیداهلل  همسر 
پیشتر  همسرش  شدن  ربوده  شاهد 
ساعت   ۹8 فروردین  اول  بود،  گفته 
هشت  هفت  حدود  بامداد  نیم  و  دو 
مرد با لباس نظامی و لباس بلوچ که 
داشته اند،  بی سیم  و  بوده اند  مسلح 
وارد منزل شان شده اند و بدون نشان 
دادن هیچ حکم قضایی شوهرش را با 
خود برده اند و به او گفته اند که فردا 
با یک سند به اطالعات چابهار برود. 
شهر  دادگاه  چابهار،  اطالعات  اداره 
حمید اهلل  بازداشت  از  آگاهی  اداره  و 
ابراز بی اطالعی کرده و حتا زبیده را 
و گمراه  کردن  تناقض گویی  اتهام  به 
دستگاه قضا، ۲4 ساعت در بازداشت 

نگه داشته اند!
در  تصویر«   ۱۵۰۰« نوشته ی  به 
سال ۱37۵ هنگامی که حمید فقط 
و  باردار  پدر، خواهر  داشت،  ده سال 
نیروهای  شوهر خواهر وی در حمله 
جمهوری اسالمی به خانه شان کشته 
شدند. حاال ۲3 سال بعد، این جنایت 
بار دیگر برای خود حمیداهلل رخ داده 
است. وی را از خانه اش ربوده و ناپدید 

کرده اند!
حمیداهلل اربابی معروف به عبیداهلل 

دارای دو پسر و دو دختر است.

حمیداهلل اربابی پدر 4 فرزند ساعت سه سال است پس از دستگیری 
توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده

=احمدرضا جاللی پزشک 
ایرانی- سوئدی که از سال 
زندان  در  کنون  تا   13۹5
اسالمی  جمهوری  گروگان 
است، برای دومین  بار مورد 
جراحی به دلیل چسبندگی 
قرار  معده  التهاب  و  روده 
یکروز  از  پس  ولی  گرفته 
بازگردانده  زندان  به  دوباره 

شده است.
همسر  مهران نیا  =ویدا 
دکتر جاللی به رسانه ها گفته 
است، همسرش روز شنبه ۲ 
بهمن ماه به دلیل چسبندگی 
حاد روده و التهاب معده در 
بیمارستان »بقیه اهلل« متعلق 
انقالب  پاسداران  سپاه  به 
اسالمی مورد عمل جراحی 
وضعیت  و  گرفته  قرار 

جسمی مساعدی ندارد.
ایرانی-  گروگان  جاللی  احمدرضا 
سوئدی محکوم به اعدام، پس از عمل 
جراحی بدون مرخصی درمانی دوباره 
ویدا  است.  شده  بازگردانده  زندان  به 
مهران نیا همسر او از کشورهای اروپایی 
منافع  فدای  را  گروگان ها  تا  خواسته 

اقتصادی و سیاسی شان نکنند.
ایرانی-  پزشک  جاللی  احمدرضا 
کنون  تا   ۱3۹۵ سال  از  که  سوئدی 
اسالمی  جمهوری  گروگان  زندان  در 
است، برای دومین  بار مورد جراحی به 
دلیل چسبندگی روده و التهاب معده 
قرار گرفته ولی پس از یکروز دوباره به 

زندان بازگردانده شده است.
به  جاللی  همسر  مهران نیا  ویدا 
روز  شوهرش  است،  گفته  رسانه ها 
شنبه ۲ بهمن ماه به دلیل چسبندگی 
حاد روده و التهاب معده در بیمارستان 
پاسداران  سپاه  به  متعلق  »بقیه اهلل« 

احمدرضا جاللی زندانی دوتابعیتی پس از عمل 
جراحی بدون مرخصی به زندان بازگردانده شد

انقالب اسالمی مورد عمل جراحی قرار 
گرفته و وضعیت جسمی مساعدی ندارد.

به گفته ی او، این زندانی دوتابعیتی 
محکوم به اعدام، تنها یک روز پس از 
عمل جراحی روز یکشنبه 3 بهمن ماه 
و  شده  منتقل  زندان  به  دیگر  بار 
مرخصی درمانی به وی داده نشده است.

تحت  جاللی  نیز  پیش  سال  سه 
این عمل جراحی قرار گرفت ولی به 
علت ندادن مرخصی درمانی و انتقال 
به زندان بدون فرصتی برای گذراندن 
این  دچار  دیگر  بار  نقاهت،  دوران 

بیماری شده است.
همچنین  جاللی  همسر  مهران نیا 
مهرماه  از  همسرش  که  کرد  اعالم 
پارسال تا کنون از دسترسی به تلفن 
سوئد  در  خانواده اش  با  تماس  برای 
محروم است و آنها از طریق بستگان 

جاللی از وضعیت او با خبر می شوند.
و  روحی  وضعیت  از  همچنین  او 
جسمی این گروگان ایرانی- سوئدی در 
زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 
»وی چندین سال است که در شرایط 
روحی و جسمی بدی بسر می برد، وزن 
زیادی کم کرده و امیدواریم دولت های 

اروپایی برای احمدرضا و تمام زندانیان 
انجام بدهند و تمام  دوتابعیتی کاری 
تالششان را برای آزادی این زندانیان 

انجام دهند.«
مهران نیا درباره پرونده جاللی گفت، 
اعاده  برای  توجهی  هیچ  مسئوالن 
و  اروپایی  مقامات  و  نکردند  دادرسی 
پارلمان اروپا هم با وجود وعده هایشان 
طریق  از  اقدامی  هیچ  پیگیری،  برای 
انجام  سیاسی  و  بین المللی  روابط 

نداده اند.
او تأکید کرد: »به وضوح روشن است 
که اگر دولت های اروپایی نخواهند برای 
دوتابعیتی  و  سیاسی  زندانیان  آزادی 
کاری انجام دهند،  مطمئنا ایران آنها را 

آزاد نخواهد کرد.«
احمدرضا جاللی در سال ۱3۹۵ در 
جریان سفر به ایران برای شرکت در 
یک »کنفرانس علمی« بازداشت شد و 
به اتهام »انتقال اطالعات محرمانه به 
موساد« توسط دادگاه انقالب اسالمی 

به اعدام محکوم شد.
جاللی یکی از ده ها شهروند دوتابعیتی 
زندان های  در  گروگان  خارجی  و 
جمهوری اسالمی است که به عنوان 
ابزار فشار سیاسی بر کشورهای غربی 
به اسارت گرفته می شوند. در روزهای 
گذشته کارزار تحصن و اعتصاب غذا 
برای آزادی این گروگان ها و در اولویت  
جریان  در  آنان  آزادی   گرفتن  قرار 
برجام«  »احیای  به  موسوم  مذاکرات 
در  مذاکره کننده  کشورهای  سوی  از 
وین، باعث شده تا خانواده های زندانیان 
به  آنها  بازگشت  به  اندکی  دوتابعیتی 

خانه امیدوار شوند.
ویژه  نماینده  مالی  رابرت  اینکه  با 
آزادی  ایران،  امور  در  متحده  ایاالت 
مذاکرات  »پیش شرط«  را  گروگان ها 
امور  وزارت  سخنگوی  و  کرده  اعالم 
خارجه جمهوری اسالمی نیز به نوعی 
راه را برای چانه زنی در این زمینه باز 
و سرنوشت  آینده  ولی  است،  دانسته 
این گروگان ها همچنان در ابهام است.

ویدا مهران نیا همسر دکتر 
احمدرضا جاللی

یا افزایش قیمت آنها روبرو هستند که 
در هر صورت سبب افزایش هزینه ها 
و کاهش سطح تولید در آنها می شود.

شهرستانی  رضا  رابطه  همین  در 
عضو انجمن فوالد گفته که مازوت به 
تحویل  فوالد  جمله  از  کارخانه هایی 
دلیل  به  زیست  محیط  اما  داده شده 
آلودگی هوا به کارخانه ها اجازه استفاده 
قیمت  احتماال  نمی دهد.  را  مازوت  از 
فوالد در ماه های آینده به دلیل افزایش 
بهای تولید فوالد گران می شود و این 
مسئله در قیمت کاالهای پایین دستی 

نقش دارد.
می دهد  نشان  زیانبار  روند  این 
هزینه های ناکارآمدی جمهوری اسالمی 
از جمله در عدم توسعه ی هدفمند صنایع 
مادر و میادین گاز کشور، مانند دیگر 
بخش ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم 
بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود.

روشنک آسترکی

فرقه ای  درگیری های  و  سوریه  جنگ 
در عراق و لبنان شوند یا آنها را متوقف 
کنند؛ همانها که چشم به روی سرکوب 
خونین مردم ایران بستند و همچنان 
اصرار  اسالمی  با جمهوری  مذاکره  به 
از  آمریکا  دمکرات  دولت های  و  دارند 
جمله دولت کنونی به ریاست جو بایدن 
یکی از آنهاست. آنچه برای جمهوری 
تٔاثیر  بود  خواهد  دردسرساز  اسالمی 
حمله احتمالی روسیه به اوکراین بر آینده 
دولت های مماشاتگر در داخل کشورهای 
آنهاست. اگر دولت بایدن نتواند اقدامی 
برای حفظ امنیت اوکراین انجام دهد، در 
داخل آمریکا با مشکالت بیشتری روبرو 
خواهد شد که در همین یکسال که روی 
کار آمده، از ماه ها پیش در ابعاد وسیع 

خود را نشان داده اند.
با اینهمه اما قدرت های بزرگ همواره 
ابزاری برای تغییر وضعیت و غلبه بر 
کشورهای  این  دارند.  خود  مشکالت 
پادو و رژیم های کارگزار و بازیچه های 
سیاسی هستند که در این درگیری ها 
به شدت تضعیف شده و تا سقوط پیش 

می روند.
حامد محمدی

نامه ای  در  نفر   4۶۰ به  نزدیک 
بشر  حقوق  عالی  کمیسر  به  خطاب 
سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات 
ابراهیم  نقش  مورد  در  بین المللی 
اعدام های  در  مرگ(  )قاضی  رئیسی 

تابستان ۶7 شدند.
 ۱۶ نام   امضاکنندگان  فهرست  در 
برنده جایزه نوبل، رئیس سابق دادگاه 
کیفری بین المللی الهه و حقوقدانان 
و کارشناسان حقوق بشری بین المللی 

دیده می شود.
روند محاکمه ابراهیم رئیسی و دیگر 
اتهام  به  اسالمی  جمهوری  مقامات 
پیچیده  بسیار  بشریت  علیه  جنایت 
است و نیاز به مصوبه شورای امنیت 

سازمان ملل متحد دارد.

گفتگو درباره درخواست تحقیق بین المللی در مورد 
نقش ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان ۶7

برجسته  چهره    4۶۰ به  نزدیک 
بشری  حقوق  و  حقوقی  علمی، 
باشله  میشل  به  خطاب  نامه ای  در 
سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسر 
تشکیل  خواهان  متحد  ملل 
رابطه  در  حقیقت یابی  کمیسیون 
سیاسی  زندانیان  جمعی  کشتار  با 
نقش  ویژه  به  و   ۶7 تابستان  در 
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
اعضای  از  یکی  و  اسالمی  جمهوری 
»کمیته مرگ« شدند. در این کمیته 
حسینعلی  رئیسی،  ابراهیم  بر  عالوه 
مصطفی  و  اشراقی  مرتضی  نیری، 

پورمحمدی نیز حضور داشتند.
ماه های  در  رئیسی  ابراهیم  نام 
نوری  حمید  دادگاه  در  چه  گذشته 

در استکهلم و چه در جریان دادگاه 
مردمی آبان در لندن، به عنوان یکی 
هزاران  مرگ  در  که  جنایتکارانی  از 
و  سیاسی  زندانیان  جمله  از  نفر 
داشتند  نقش  ایران  در  دگراندیش 
به  و   ۶۰ دهه  در  است.  شده  مطرح 
زندانی  هزاران   ۶7 تابستان  در  ویژه 
خمینی،  روح اهلل  دستور  به  سیاسی 
به  و  اسالمی  جمهوری  وقت  رهبر 
انتخاب »کمیته مرگ« اعدام شدند.

نایب هاشم  حسن  با  رأفت  احمد 
ار  که  بشر  حقوق  فعال  و  پزشک 
بشر  حقوق  شورای  تشکیل  ابتدای 
این  فعالیت های  متحد  ملل  سازمان 
گفتگویی  می کند،  پیگیری  را  نهاد 

انجام داده است.

ویدئو
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نقش سپاه  به  =»بیایید 
دلیل  کنیم.  نگاه  پاسداران 
در  آن  هدف  و  آن  ایجاد 
قانون اساسی، دفاع در صدور 
این  وقتی  آنهاست!  انقالب 
رژیم انقالبی سقوط کرد، آنها 
می خواهند از چه چیزی دفاع 

کنند؟! هیچ چیز!«
افراطیون  حذف  =»با 
رهبری  ز  ا یدئولوژیک  ا
کشور، توسط جنبش مردمی، 
سربازان سپاهی باقیمانده، در 
نیروهای مسّلح ایران ادغام 
و  کشور  از  تا  خواهند شد 
دفاع  خود  میهن  مرزهای 

کنند.«
=»این رژیم در کشور من 
به دنبال ایجاد هرج و مرج 
در منطقه است زیرا در هرج 
هرج  می کند!  رشد  مرج  و 
و مرج به آن اجازه می دهد 
به عنوان  بیشتر  را  تا خود 
قدرت منطقه ای تثبیت کند. 
این فقط یک تاکتیک نیست 
که رژیم مدتی از آن استفاده 
کند بلکه استراتژی و بخشی 
از »دی ان ای« و سرشت آن 
است که خود را وقف صدور 
انقالب اسالمی و بی ثباتی در 
کشورهای منطقه به نفع خود 

می کند.«
=»جایگزین این سیاست 
متنوع  ائتالف  خرابکارانه، 
مخالفان و اکثریت قریب به 
مردمی  است.  مردم  اتفاق 
که کامالً با رژیم فرق دارند. 
با  می خواهیم  ایرانی ها  ما 
صلح  در  خود  همسایگان 
زندگی کنیم. ما با بحرینی ها 
با  اماراتی ها  با  با سعودی ها 
با اسرائیلی ها و  و  کویتی ها 

سایرین صلح می خواهیم.«
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با 
مونیس المردی مدیرمسئول روزنامه 
»البالد« چاپ بحرین گفت  اعتراضات 
نیازمند حمایت و یکپارچگی است و 
صدای  انتقال  و  یکدیگر  به  پیوند  با 
مخالفان داخل کشور توسط مخالفان 
ایران  از  خارج  در  اسالمی  جمهوری 
است که این رژیم سقوط خواهد کرد.

این  مقدمه  در  »البالد«  روزنامه 
مصاحبه که با عنوان »رژیم ایران سقوط 
خواهد کرد و ما خواهان صلح با همه 
هستیم« روز یکشنبه ۲3 ژانویه )سوم 
بهمن( منتشر شد می نویسد ولیعهد 
پیشین و پسر شاه ایران شاهزاده رضا 
اعتراضات  تشدید  به  اشاره  با  پهلوی 
کرده  تٔاکید  ایران  در  ضدحکومتی 
مخالفان از اقشار مختلف در گوشه و کنار 
کشور از شهرهای بزرگ مانند تهران و 
مشهد تا شهرها و روستاهای کوچک 
ترجمه  می زنند.  اعتراض  به  دست 
شاهزاده  مصاحبه  کامل  متن  فارسی 
رضا پهلوی همچنین در »یونیکا« به 
است. شده  منتشر  پادکست  صورت 

تحرک  و  طرح  پهلوی،  -شاهزاده 
کشور  از  خارج  در  ایران  اپوزیسیون 
چیست و چگونه در اعتراضات داخل 
به ویژه پس از وخامت اوضاع در ایران و 
سرکوب و خشونتی که رژیم در مواجهه 
با اعتراضات نشان داد، عمل می کند؟ 

-در مورد اعتراضات و سرکوب در 
آن  از  مهمتر  با شماست.  ایران حق 
اعتراضات  این  شمار  افزایش  بر  ما 
تٔاکید داریم. پیش از  این اعتراضات 
سراسری هر ۱۰ سال یکبار یا بیشتر 
اتفاق می افتاد، پس از آن هرچند سال 
هفته  هرچند  اگرنه  اکنون  و  یکبار 
شاهد  یکبار  چندماه  هر  ولی  یکبار 

اعتراضات سراسری هستیم. مهمتر از 
همه معترضان در گوشه و کنار کشور 
حضور دارند؛ از شهرهای بزرگ مانند 
شهرهای  تا  گرفته  مشهد  و  تهران 
کوچک و روستاهای ما. همه جا شاهد 
تظاهرات اعتراضی هستیم و معترضان 
از همه طبقات اجتماعی هستند. اینها 
همانطور که گفتم با سرکوب گسترده  
از سوی حکومت مواجه شدند، با این 
حال دیدیم که نیروهای امنیتی نیز 
سرکوب  دستور  اینکه  از  قبل  دیگر 
بدهند در این خصوص تأمل می کنند. 
به  باید  چرا  می پرسند  خود  از  آنها 
شهروندان خود شلیک کنیم! ما این 
شاهد  اصفهان  در  اخیراً  را  موضوع 
باید  اعتراضات  این  اینهمه  با  بودیم. 
حمایت  یکپارچگی  و  همبستگی  با 
پیوند  معنای  به  یکپارچگی  شود؛ 
دادن اعتراضات به یکدیگر و شنیده 
آنها در داخل.  پراکنده  شدن صدای 
از سویی دیگر مخالفان در خارج هم 
جامعه  به  پیام  این  رساندن  به  باید 
بین المللی کمک کنند؛ جهان باید از 
از آن اطالع  ایرانی ها به خوبی  آنچه 
این رژیم در حال  دارند آگاه باشند؛ 
فروپاشی است. حال باید بپرسیم آیا 
آماده  فروپاشی  فردای  برای  جهان 

است؟ آیا منطقه آماده است؟
توانایی  نظر  از  را  ایران  رژیم   –
و  فشارها  بر  غلبه  و  تداوم  بقا،  برای 
مشکالت داخلی و همچنین مدیریت 
مسائلی که با جامعه جهانی دارد مثل 
پرونده هسته ای و مذاکرات وین چگونه 

ارزیابی می کنید؟
– رژیم های خودکامه و تمامیت خواه 
همیشه تا جایی که بتوانند برای بقا 
تالش می کنند. سقوِط هولناک ترین 
از  که  را  کسانی  همیشه  رژیم ها 
غافلگیر  نگاه می کنند  آنها  به  بیرون 
مورد  در  آنها  اینکه  بدون  می کند، 
مشکالت مضاعف بی پایان شان مانند 

با  ورزیدن  دشمنی  و  داخل  در  فقر 
بقیه جهان آگاهی کافی داشته باشند. 
این دقیقاً همانچیزیست که امروز در 
ایران می بینیم. این رژیم منابعی را که 
باید برای مردم ایران هزینه کند برای 
اهداف ایدئولوژیک خود قربانی می کند. 
برای ایدئولوژی که جهان و مردم ایران 

از آن خسته شده اند.
مردم ایران اکنون در همه اقشار با 
زمینه های اقتصادی و عقاید سیاسی 
متفاوت و در گروه های سنی مختلف 
می پردازند.  رژیم  این  با  مخالفت  به 
رژیم سعی می کند پرونده هسته ای را 
مهمترین مسئله ی کشور قلمداد کند. 
این همان فریبی است که آقای اوباما 
آن را باور کرد! در حالی که مهمترین 
اسالمی،  جمهوری  برای  موضوع 
تمایل  و  منطقه ای  جاه طلبی های 
است.  شیعی  خالفت  ایجاد  به  رژیم 
رژیم با تکرار رفتارهای منفی که دور 
از انتظار نیست، برخالف شرایط قبل 
از انقالب، به موضوع انرژی هسته ای 
افکار  انحراف  برای  راهی  عنوان  به 
عمومی و توجهات از ضعف های خود 
نگاه می کند. توجه داشته باشیم که در 
نظر گرفتن برنامه هسته ای به عنوان 
مهمترین موضوع جمهوری اسالمی، به 
این معنی ست که فرضیه نادرست آنها 

مورد پذیرش قرار گرفته است!
-گاهی خبرهایی در مورد گفتگوی 
جمهوری اسالمی با برخی کشورهای 
منطقه مانند عربستان سعودی به امید 
بهبودی روابط آنها منتشر می شود. به 
نظر شما آیا چنین تالش هایی می تواند 
موفقیت آمیز باشد یا تضادهای سیاسی 
این  موفقیت  مانع  که  دارد  وجود 

تالش ها می شود؟ 
برای  دهه  چهار  از  بیش  -من 
با  پیشتر  کرده ام.  کار  آزادی کشورم 
سراسر  از  بسیاری  سیاسی  رهبران 
افرادی  آنها  کرده ام.  مالقات  منطقه 

متفکر بودند که می دانستند این رژیم 
هرگز رفتار خود را تغییر نخواهد داد. 
مطمئنم آنها به یاد دارند که از روح اهلل 
خمینی نقل قول می کردند که گفته 
قضیه  و  اورشلیم  است  ممکن  بود 
هرگز  اما  کند  فراموش  را  فلسطین 
سرنگونی حکومت  برای  خود  تمایل 
عربستان سعودی را فراموش نخواهد 
کرد! خامنه ای نیز اکنون مشروعیت 
تغییر این تصمیم و سیاست را ندارد. 
و  ثبات  راه  تنها  که  می دانند  آنها 
روابط واقعی سازنده، ایران سکوالر و 
دموکراتیک و حاکمیت مبتنی بر اراده 
مردم ایران است. ایران مورد نظر ما 
غرور ملّی ما را با احترام به همسایگان 
و حسن نیت و همکاری با آنها متعادل 
می کند. درست است که دوستان ما 
در منطقه باید سطحی از ارتباط بین 
دولت ها را حفظ کنند اما با جمهوری 
اسالمی به جایی نخواهند رسید و هیچ 
رابطه ای به مهمترین دغدغه  ی آنها با 
این سیستم فعلی که در ایران مستقر 

است پایان نخواهد نداد.
از  نقطه ای  هر  در  که  -می بینیم 
هر  به  اسالمی  جمهوری  که  منطقه 
باشد،  داشته  حضور  آن  در  نحوی 
چه مستقیم و چه از طریق گروه های 
نیابتی و مزدورانش، تنش حاکم است. 
نتیجه اقدامات رژیم و همچنین نظر 
با  مقابله  کارهای  و  ساز  درباره  شما 
این حضور منفی و خطرناک جمهوری 
اسالمی چیست؟ شما به عنوان مخالف 
این رژیم برای التزام ایران به اصول و 
قوانین بین الملل چه برنامه ای دارید؟ 
عدم  به  تعهد  و  همجواری  حسن 

دخالت در امور داخلی دیگران؟ 
-توجه داشته باشید این رژیم مدعی 
پایان  برای  قدرت  دنبال  به  که  شد 
دادن به امپریالیسم است. کاری که در 
عوض انجام داد این بود که امپریالیسم 
در  خود  شیوه ی  به  را  وحشیانه  ای 

منطقه به اجرا گذاشت. از حمایتش 
بشار  ایستادن در کنار  و  از حوثی ها 
اسد در جنگ با مردم سوریه گرفته تا 
حمایت از حزب اهلل در تخریب لبنان 
و حمایت از تروریست ها در عراق؛ این 
فهرست طوالنی ست… این رژیم در 
کشور من به دنبال ایجاد هرج و مرج 
در منطقه است زیرا در هرج و مرج 
رشد می کند! هرج و مرج به آن اجازه 
عنوان  به  بیشتر  را  خود  تا  می دهد 
قدرت منطقه ای تثبیت کند. این فقط 
مدتی  رژیم  که  نیست  تاکتیک  یک 
از آن استفاده کند بلکه استراتژی و 
آن  سرشت  و  »دی ان ای«  از  بخشی 
انقالب  را وقف صدور  است که خود 
کشورهای  در  بی ثباتی  و  اسالمی 

منطقه به نفع خود می کند.
تٔاکید می کنم که خامنه ای نه میل 
و نه توانایی تغییر را دارد زیرا این به 
معنای پایان این رژیم و کارزار آن برای 
ایجاد خالفت شیعی و بی ثبات کردن 
دوستان ما در منطقه و پایین آوردن 
آنها از تاج و تخت است. اما جایگزین 
این سیاست خرابکارانه، ائتالف متنوع 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  مخالفان 
مردم است. مردمی که کاماًل با رژیم 
می خواهیم  ایرانی ها  ما  دارند.  فرق 
زندگی  صلح  در  خود  همسایگان  با 
کنیم. ما با بحرینی ها با سعودی ها با 
اماراتی ها با کویتی ها و با اسرائیلی ها 
ایران  می خواهیم.  صلح  سایرین  و 
امور  در  مداخله  برای  قصدی  آینده 
داخلی همسایگان خود نخواهد داشت 
و ما نیز در ازای آن همین انتظار را 
داریم. چیزی که اکثریت اپوزیسیون 
سکوالردموکرات با آن موافقت دارد. 
همکاری  خواهان  ما  صلح،  از  فراتر 
متقابل و مفید هستیم و این تنها در 
صورتی امکان پذیر خواهد بود که مردم 
ایران در تالش برای آزادی موفق شوند.
ایران  رژیم  داخل  در  -نیروهایی 

که  ران  پاسدا سپاه  مثل  هستند 
تحمیل  حکومت  به  را  قدرت شان 
می کنند.  آیا اپوزیسیون رژیم اگر به 
قدرت برسد می تواند با این نیروها و 
چنین نهادی برخورد کند؟ پرونده های 
چگونه  را  هسته ای  برنامه  و  داخلی 

مدیریت خواهد کرد؟ 
-من خودم سرباز بودم و به عنوان 
خدمت  ملّت ام  به  نظامی  خلبان 
می کردم و زمانی که صدام حسین به 
کشورم حمله کرد با اینکه در تبعید 
داوطلب  ایران  از  دفاع  برای  بودم، 
به  قریب  اکثریت  عقیده  این  شدم. 
اتفاق نظامیان ماست که نیروی آنها 
وقف دفاع از ایران است و نه دفاع از 
این رژیم! من بر مفهوم آشتی ملّی به 
عنوان یک اصل راهبردی در مبارزه 
خود برای آزادی ایران در چهار دهه 
شاید  کرده ام.  تأکید  همواره  گذشته 
که  باشد  نقشی  آن  رکن  مهمترین 
نیروهای مسلّح در جمهوری اسالمی 

پس از تغییر خواهند داشت.
بیایید به نقش سپاه پاسداران  اما 
نگاه کنیم. دلیل ایجاد آن و هدف آن 
در قانون اساسی، دفاع در صدور انقالب 
آنهاست! وقتی این رژیم انقالبی سقوط 
کرد، آنها می خواهند از چه چیزی دفاع 
کنند؟! هیچ چیز! بنابراین زمانی که 
مداخله آنها در اقتصاد و فساد عظیمی 
دارند  نفرت  آن  از  ایران  مردم  که 
پایان یابد، استقالل خود را از دست 
سیاسی  رهبری  تابع  و  داد  خواهند 
و  به ظلم  نه  جدید خواهند شد که 
ستم در داخل ایران وابسته است و نه 
به بی ثباتی خارج از مرزهای ایران. با 
حذف افراطیون ایدئولوژیک از رهبری 
کشور، توسط جنبش مردمی، سربازان 
سپاهی باقیمانده، در نیروهای مسلّح 
ایران ادغام خواهند شد تا از کشور و 

مرزهای میهن خود دفاع کنند.
ما برای ادغام  مجدد آنها در جامعه 
فاجعه باری  اشتباهات  از  اجتناب  و 
جایی  عراق  مانند  افتاده  اتفاق  که 
که نیروهای مسلح بطور دستجمعی 
اخراج شدند و سالح ها را برای ایجاد 
هرج و مرج، وحشت  آفرینی و بی ثباتی 
تا امروز به دست دارند، از بروز چنین 
به  کرد.  خواهیم  جلوگیری  روندی 
همین دلیل است که من همواره بطور 
علنی و خصوصی با نیروهای مسلح و 
صحبت  پاسداران  سپاه  اعضای  حتا 
می کنم تا به آنها بگویم هنگامی که 
زمان آن فرا برسد، باید در کنار مردم 
ایران بایستند نه این رژیم! آینده آنها 
در کنار شهروندان  و هم میهنان شان 
است نه با این رژیم در حال مرگ! به 
انقالب،  از  یاد داشته باشیم که قبل 
توانایی  هسته ای  سالح  بدون  ایران 
دفاع ملّی را داشت. بعد از این رژیم 
نیز ایران جدیدی که در امور داخلی 
باقی کشورها دخالت نمی کند و برای 
به  نیازی  نمی سازد،  دشمن  خودش 

سالح هسته ای نخواهد داشت.
از  مخالفان  برداشت  و  -دیدگاه 
آینده روابط ایران و امیرنشین بحرین 
فارس  خلیج  همسایه  کشورهای  و 
چیست و چگونه می توانیم در مورد 
مسائل و بحران های منطقه با یکدیگر 

همکاری کنیم؟ 
نسل های  دست  در  ایران  -آینده 
و  خسته  که  نسلی  است؛  جدید 
فقر  از  رنج  آنسو  در  است.  رنجدیده 
آنچه  سراسر  در  ظلم  و  بدبختی  و 
خوانده  منطقه  در  مقاومت«  »محور 
می شود به چشم می خورد. این رژیم 
کردن  مخدوش  برای  را  محور  این 
فقنامه های  توا چشمگیر  موفقیت 
»صلح ابراهیم« به پیش می برد. بررسی 
جزئیات احتماالت و فرصت های بزرگ 
پس از پیوستن ایراِن بدون جمهوری 
اسالمی به اتحاد با کشورهای منطقه 
است.  مصاحبه  این  حوصله  از  فراتر 
با  می توانیم  آنچه  به  نسبت  من  اما 
شهروندان خاورمیانه در سراسر منطقه 
از طریق همکاری های امنیتی و جمعی 
آوریم  دست  به  مشترک  بازارهای  و 

بسیار خوشبینم.

شاهزاده رضا پهلویشاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه » در مصاحبه با روزنامه »البالدالبالد« بحرین:« بحرین:

 این رژیم در حال فروپاشی است!  این رژیم در حال فروپاشی است! 
آیا منطقه و جهان برای فردای این آیا منطقه و جهان برای فردای این 

فروپاشی آماده اند؟!فروپاشی آماده اند؟!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر
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