به افتخار زادروز شهبانو فرح پهلوی

هشدارهای داخلی و خارجی به جمهوری
اسالمی در مورد نزدیک شدن به «خط خطر»
ادامه در صفحه

برافراشتن پرچم «شیروخورشید» و نشان
فرزنو در کالیفرنیا
پادشاهی بر فراز شهرداری ِ

بنیانگذار :دکترمصطفیمصباحزاده

3

ادامه در صفحه

سال سی و هشتم ـ شماره ( 1800شمارۀ  334از دورۀ جدید)

جمعه  30مهرماه تا  6آبانماه 1400خورشیدی

رسمقاهل

دین افراد به حکومت و به شهروندان مربوط نیست
اما دین در حکومت به همه مربوط است!

4

 18صفحه

آخرین گامهای برجام
به سوی پرتگاه

«دین» و «آئین» یکی از نخستین اشکال تفکر و تالش ذهنی بشر برای پاسخ دادن
به پرسشها و هراسهایی است که ما را در جهان متمدن نیز با وجود اکتشافات و
طبیعی تمدنهای اولیه
ِ
اختراعات به شکلی دیگر احاطه کرده! این نکته در ادیان
بیشتر بارز است.

تیتر دو

ادامه در صفحه

۲

حکومت طلبکار!
ِ
اقتصادِ ورشکسته،

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ  ۲بخوانید
اقتصاد ایران در حالی پرالتهابترین روزها
در سده اخیر را سپری میکند که فشار این
التهاب و بحران بطور مستقیم بر دوش مردم
تنگدست و حقوقبگیر آوار شده و مقامات

حکومتی در دنیایی تخیلی هنوز به فکر
صدور انقالب اسالمی به گوشه و کنار جهان
از جمله با بذل و بخشش از منابع مالی ملت
و مملکت هستند.
ادامه در صفحه

۲

جزییات
تکاندهنده از
شکنجه یک
وکیل دادگستری
در زندانهای
جمهوری اسالمی

=خوشبینی ماههای گذشته برای احیای برجام در حالی جای خود را به بدبینی رو به افزایش داده که آمریکا به گفتگو
با اسرائیل ،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و متحدین اروپایی جهت بررسی راهکارها در صورت شکست مذاکرات
اتمی مشغول است.
شهبانو فرح پهلوی در وبینار دانشگاه هاروارد:

ما در آن دوران تالش کردیم به
مردم نشان دهیم کیستند و چه دارند!

ادامه در صفحه ۱۸

وزیر دارایی
اسرائیل:
منتظر رویارویی
ما در آینده
نزدیک با رژیم
ایران باشید!
وزیر دارایی اسرائیل میگوید:
رویارویی با رژیم جمهوری اسالمی
نزدیک است زیرا هیچگونه مذاکره
یا توافق دیپلماتیک برنامه هستهای
حکومت تهران را متوقف نخواهد
کرد.

صفحه

سال گذشته بازداشت شد ،چندین
روز در خانههای امن سازمان اطالعات
سپاه انقالب اسالمی مورد شکنجه
قرار گرفته و در نهایت به بیمارستان
روانپزشکی رازی در امینآباد منتقل
شده است.
وکیل پیام درفشان در رشته توئیتی

از سوی مأموران سازمان اطالعات
سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ساس)
متحمل شده است .پیام درفشان
وکیل پایه یک دادگستری در تهران،
فعال حقوق بشر و دبیر کمیسیون
حمایت از وکالی کانون وکال بوده
است.
ادامه در صفحه ۱۷

۸

۹

صفحه

داروهاییکهبهاستخوانها
پیام درفشان وکیل پایه یک از شکنجههای تکاندهندهای نوشته
آسیب میرسانند
دادگستری در تهران که خردادماه که موکلاش در بازداشت سال گذشته

افزایش خطر بیماریهای
قلبی با کمبود آهن

خشم عمومی
علیه وزیر
میراث فرهنگی
که دلواپس
«کشاورزی» در
پاسارگاد است

جمهوری اسالمی
تا سالح اتمی
نسازد دستبردار
نیست
ادامه در صفحه ۱6

ادامه در صفحه ۱۱

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی

سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا ()۲1

جمهوری اسالمی و شوک نتایج
انتخابات پارلمانی عراق
ادامه در صفحه ۱۲

مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت
ادامه در صفحه ۱۰

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
اسرائیل پیش از این از تصویب
یک بودجه یک و نیم میلیون دالری
برای افزایش توان و امکانات الزم و
هدف قرار دادن برنامههای هستهای
جمهوری اسالمی ایران خبر داده
ادامه در صفحه 6
بود.

وال استریت ژورنال:

تأیید حکم
یکسال زندان
نازنین زاغری
بدون برگزاری
جلسه رسیدگی

KAYHAN LIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN
COMMUNITY

www.kayhanlife.com

بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از
کیهـان لندن خریداری نمایند

نسخه
دیجیتال
کتاب نیز
بهزودی
در دسترس
خواهد بود
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جمعه  3۰مهرماه تا  6آبانماه۱4۰۰خورشیدی

آخرین گامهای برجام به سوی پرتگاه
=خوشبینی ماههای گذشته برای احیای برجام در حالی جای خود را به بدبینی رو به
افزایش داده که آمریکا به گفتگو با اسرائیل ،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و
متحدین اروپایی جهت بررسی راهکارها در صورت شکست مذاکرات اتمی مشغول است.
رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا
و مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه
این کشور روز جمعه  3۰مهر ۱4۰۰
( ۲۲اکتبر  )۲۰۲۱در پاریس با معاونان
وزارتهای خارجه سه کشور اروپایی
عضو برجام (فرانسه ،بریتانیا و آلمان)
در ارتباط با فعالیتهای اتمی جمهوری
اسالمی ،مذاکرات برای احیای برجام
نیمهجان و بازگشت احتمالی آمریکا
به توافق هستهای سال  ،۲۰۱۵دیدار
داشت .آمریکا در هشتم ماه مه ۲۰۱۸
توافق هستهای را ترک کرد و بسیاری
از تحریمها علیه جمهوری اسالمی
را بازگرداند و تحریمهای جدیدی را
نیز به تصویب رساند .یکسال بعد ،در
سال  ،۲۰۱۹جمهوری اسالمی نیز
گام به گام تعهداتی را که در رابطه
با فعالیتهای هستهای و تسلیحاتی
با امضای برجام پذیرفته بود ،زیر پا
گذاشت .سانتریفیوژهای نسل جدید
آزادانه می چرخند ،غنی سازی 6۰
درصدی اورانیوم آغاز شده و بنابر
آخرین گزارش آٰژانس بینالمللی انرژی
اتمی در ماه خرداد ذخایر اورانیوم
غنیسازی شده جمهوری اسالمی به
 ۱6برابر سقف مجاز رسیده است.
مشورت آمریکا با متحدین
اروپایی و عرب
رابرت مالی قبل از نشست پاریس به
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس
سفر کرده بود تا با مقامات قطر ،امارات
متحده عربی و پادشاهی سعودی که
سخت نگران افزایش فعالیت های
هستهای جمهوری اسالمی هستند
تبادل نظر کند .از آنچه در مالقاتهای
رابرت مالی با مقامات کشورهای عربی
و اروپایی رد و بدل شده اطالعات
دقیقی منتشر نشده است ،ولی برخی
منابع اروپایی میگویند آنچه روی میز
قرار داشت ،عالوه بر ادامه تالشهای
دیپلماتیک برای بازگرداندن جمهوری
اسالمی به میز مذاکرات ،طرحهای
مختلفی بود که در هفتههای اخیر
از آنها با عنوان «پالن  »Bنام برده
می شود .منابع اسرائیلی می گویند
این طرح در برگیرنده اشکال مختلف
فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری
اسالمی ،در صورت عدم بازگشت فوری
به میز مذاکرات است .مذاکراتی که به

گفته آویگدور لیبرمن وزیر دارائی دولت
کنونی اسرائیل ،راه به جایی نخواهد
برد .این مقام اسرائیلی معتقد است
که «روند دیپلماتیک و هیج توافقی
قادر نخواهد بود برنامه هستهای ایران
را متوقف سازد ».آویگدور لیبرمن
در همین رابطه در گفتگو با پایگاه
خبری  Wallaمیگوید درگیری
نظامی اسرائیل با جمهوری اسالمی
ایران «مسئله زمان» است و این فاصله
زمانی «طوالنی نخواهد بود».
خوشبینی احتماال بیمورد ماههای
گذشته نسبت به بازگشت جمهوری
اسالمی به میز مذاکره و به تعهدات
برجامیاش ،امروز به ناامیدی تبدیل
شده .پیشرفت فعالیتهای اتمی در
جمهوری اسالمی ،به ویژه در شش ماه
گذشته که فاصله با تولید اورانیوم الزم
جهت ساختن یک بمب اتمی را از یک
سال به چند هفته کاهش داده ،بسیاری

را متقاعد ساخته است که جمهوری
اسالمی دیگر عالقهای به احیای توافق
سال  ۲۰۱۵ندارد و به دنبال توافق
دیگریست که ورودش به باشگاه
کشورهای صاحب سالح هستهای را به
رسمیت بشناسد .هواداران این نظریه
بر این عقیده هستند که جمهوری
اسالمی هزینه تحریمهای گسترده و
خیزشهای مردمی در پیامد بحران
اقتصادی را فقط برای کاهش فاصله با
سالح هستهای متحمل نشده و هدف
آن دست یافتن به بمب اتمی است .در
جمهوری اسالمی نظریه غالب این است
که اگرچه سالح اتمی نخواهد توانست
بازدارنده ریزش نظام از درون باشد ،و
شوروی سابق نمونه بارز این امر است،
ولی بدون شک میتواند هرگونه دخالت
خارجی را خنثی سازد .تفکری که مدل
منزوی و عقبماندهی رژیم کمونیستی
کره شمالی را در نظر دارد.
از «محور مقاومت» تا
«مقاومت هستهای»

عدم بازگشت تحریمهای برجامی را
حتا اگر ایاالت متحده در نهایت به
توافق هستهای بازگردد ،ضمانت کند.
جمهوری اسالمی به خوبی میداند که
بسیاری از تحریمهای میتوانند ،در
صورت برداشته شدن در پیامد بازگشت
آمریکا به برجام ،تحت هر عنوان
دیگری توسط کنگره دوباره باز گردند.
جنگ برای خامنهای هم نعمت
است؟!

جمهوری اسالمی تا سال گذشته برای
ماندن در قدرت و تهدید «دشمنان»
از سالح «محور مقاومت» و «اقتدار
در منطقه» با اتکا بر شبهنظامیان
دستپروردهاش استفاده میکرد .اما با
ریزش این «اقتدار» در دو کشوری که
بیش از دیگر کشورها روی آنها حساب
بازکرده بود ،یعنی لبنان و عراق ،و ترور
طراح اصلی و مجری این استراتژی
یعنی قاسم سلیمانی ،جمهوری اسالمی
امروز تالش دارد موقعیت از دست رفته
را با دستیابی با سالح اتمی جبران
کند .با تغییر دولت در آمریکا و ورود
جو بایدن به کاخ سفید ،که تالش
دارد سیاستهایی همسو با متحدین
اروپاییاش اتخاذ کند و بازگشت به
برجامی که دونالد ترامپ از آن خارج
شده بود از جمله وعدههای انتخاباتی
او بود ،رژیم حاکم بر ایران موقعیت
را برای تغییر استراتژی «اقتدار»
خود بسیار مناسب میبیند .خروج
شتابزده آمریکا و غرب از افغانستان و
واگذاری این کشور به طالبان ،شکهای
باقیمانده در رژیم را برطرف کرد .از
نگاه اتاقهای فکر جمهوری اسالمی،
دولت کنونی آمریکا هم «ترسو» و هم
«ناتوان» است و بنابراین میتوان انتظار

نباید از نظر دور داشت که جمهوری
اسالمی اگرچه هزینه باالیی تا کنون
به خاطر تحریمهای آمریکا متحمل
شده ،ولی عجلهای نیز برای برداشته
شدن آنها ندارد .علی خامنهای ۲6
آذر سال گذشته گفته بود «اگر بتوان
تحریم را رفع کرد ،حتا یک ساعت هم
نباید تاخیر کنیم ».اکنون بیش از ده
ماه از آن سخنان گذشته ،شش دور
مذاکرات در وین انجام گرفته ولی هیچ
گامی برای لغو تحریمها برداشته نشده!
حتا شاهد از سر گرفته شدن مذاکرات
برای برداشته شدن این تحریم ها
نیز نیستیم! گسترش فعالیت های
هستهای فرابرجامی نیز این توافق را
بیش از پیش بر لبه پرتگاه قرار داده.
چند گام دیگر چون ادامه غنیسازی
 6۰درصدی ،عدم همکاری با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،تداوم برنامه
موشکهای بالستیک با قابلیت حمل
کالهک هستهای کافیست تا برجام
موضوعیت خود را از دست بدهد.
مقامات آمریکایی و اروپایی ضمن
تاکید بر راههای دیپلماتیک درباره
بیمورد شدن برجام نیز بارها هشدار
داده اند ،ولی گویا علی خامنه ای
نگران نیست .او در پیام نوروزیاش
به نوبه خود به آمریکا و غرب هشدار
داده و گفته بود تحریم «توانسته است
تهدید را به فرصت تبدیل کند!» وی
افزوده بود که درخواست لغو تحریمها
از تحریمکننده «راه ذلت ،انحطاط و
عقبماندگی است».
تهدید به اقدامات نظامی نیز مشکل
بتواند جمهوری اسالمی و علی خامنهای
را وادار به عقبنشینی از مواضعی کند
که هزینه سنگینی را تا کنون بر مردم
ایران تحمیل کرده است« .وال استریت
ژورنال» در تحلیلی مینویسد «این

داشت در نهایت تن به خواستههای
جمهوری اسالمی دهد.
اگرچه بخشی از تحلیلهای اتاقهای
فکر جمهوری اسالمی بی اساس
نیستند ،ولی نتیجهگیریهای آنها از
واقعیت دور هستند .نه تنها آمریکا
بلکه غرب و تا حدی نیز روسیه و
شاید هم چین خواستههای جمهوری
اسالمی را نه تنها منطقی نمیدانند
بلکه خطری جدی برای ثبات و امنیت
منطقه ارزیابی میکنند .ورود جمهوری
اسالمی به «باشگاه کشورهای اتمی»
برای هیچکدام از اعضای برجام قابل
تحمل نیست .کره شمالی تحت نظر و
کنترل کامل چین قرار دارد .نه چین
و نه شوروی با وجود روابط نزدیک و
گسترده با تهران به هیج وجه خود
را در موقعیتی نمیبینند که بتوانند
جمهوری اسالمی را کنترل کنند.
آمریکا نیز نمیخواهد ،و نمیتواند،

تصور که اسرائیل میتواند با حمله
نظامی فعالیتهای اتمی جمهوری
اسالمی را متوقف سازد بسیار مبهم
است؛ چنانکه تا کنون خرابکاریها
و ترورها نیز چنین نتیجهای نداشته
است ».همانگونه که روحاهلل خمینی
جنگ با عراق را «نعمت» میدانست،
امروز نیز به نظر میرسد علی خامنهای
به جنگ احتمالی همین نگاه را دارد.
هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری
اسالمی حداقل دو فرصت را برای رژیم
به وجود خواهد آورد :توجیه وضعیت
اقتصادی و گسترش سرکوب مخالفین.
این در حالیست که دنیایی که خمینی
در آن به قدرت رسید و شش سال جنگ
کالسیک ایران و عراق را ادامه داد و آن
را به هشت سال رساند با جهانی که
خامنهای رؤیای اقتدار اتمی و موشکی
میبیند ،بسیار تفاوت کرده است.
احمد رأفت

دین افراد به حکومت و به شهروندان مربوط نیست
اما دین در حکومت به همه مربوط است!
«دین» و «آئین» یکی از نخستین
اشکال تفکر و تالش ذهنی بشر برای
پاسخ دادن به پرسشها و هراسهایی
است که ما را در جهان متمدن نیز با
وجود اکتشافات و اختراعات به شکلی
دیگر احاطه کرده! این نکته در ادیان
طبیعیِ تمدنهای اولیه بیشتر بارز است.
همچنین «دین» یک تالش برای
پاسخ به پرسشی است که ممکن است
همه انسانها از جمله «دکانداران دین»
را به خود مشغول نکند ،اما بسیاری
دستکم یکبار به آن فکر کردهاند :معنا
و هدف زندگی چیست؟! هیچ دین و
پیامبری ،هیچ دانش و دانشمندی
و هیچ فلسفه و فیلسوفی برای این
پرسش هیچ پاسخ قاطعی ندارد چه
برسد به یک پاسخِ همهشمول!
هر اندازه ادیان طبیعی در توضیح
و توجیه این معنی سیر میکردند تا
وحشت از ناتوانی انسان را در برابر قهر
و ناشناختههای طبیعت کاهش دهند،
به همان اندازه دم و دستگاه عریض و
طویل ادیان ابراهیمی که مدعی داشتن
پاسخ برای همه پرسشها هستند ،با
سوء استفاده از قدرت بر این وحشت
افزودهاند!
اینکه اعتقادات دینی و بیدینی و
ضددینی ،موضوعی کامال شخصی
است ،در جهان و فرهنگ مدرن یک
اصل است! این اعتقادات با درونیترین

اندیشه و روحیات و نتیجهگیریهای
فرد ارتباط دارند که صدالبته میتوان
درباره همه آنها نقد و گفتگو کرد .اما
وقتی به عنوان ابزار سیاسی استفاده
می شوند ،دیگر موضوعی شخصی
نیست! به همین دلیل جدایی دین و
حکومت یک اصل مهم برای همزیستی
انسان هاست .آنان که خواسته یا
ناخواسته از یک عقیده اعم از دینی
و دنیوی و بی دینی ،یک جریان
سیاسی -عقیدتی به راه میاندازند بطور
طبیعی بخشهایی از جامعه را علیه
خود برمیانگیزند و اتفاقا با این کار به
درگیریها و دخالتهای عقیدتی که
ظاهرا در مقام مقابله با آنها هستند ،یک
درگیری و دخالت تازه اضافه میکنند!
راه همزیستی اما سادهتر از آنست
که تصور میشود .هر کسی به نوعی
در عمل به دنبال «معنا و هدف
زندگی»ست و همین نیز محتوای
زندگی وی را تشکیل میدهد! برخی
آن را در ادیان مختلف و برخی در
عقاید غیردینی مییابند .فقط باید
توجه داشت که این «معنا و هدف» ،چه
دینی و چه غیردینی ،محدود به زندگی
فر ِد خو ِد ماست و نه زندگی دیگران و
همه! یعنی یک زندگیِ محکوم به فنا،
که به تصادف در جسم زن یا مرد ،به
صورت منحصر به فرد ،در این یا آن
موقعیت اجتماعی و در گوشهای از

زمین به وجود آمده و با ما میمیرد!
اما وقتی این اصل برای همزیستی
صلحآمیز نه تنها از ما سلب شده بلکه
توسط قدرت دولتی و با خشونت بر ما
تحمیل میشود ،آنوقت دیگر قدرت
حاکم اعتقادات «شخصی» را به یک
موضوع عمومی تبدیل کرده! برای
برگرداندن این اعتقادات به حریم فرد و
تأمین همزیستی شهروندان میبایست
در برابر چنین حکومتی ایستاد!
در این ایستادگی ،هر فردی به فراخور
دانش و آگاهی و فرهنگ خود عمل
میکند .در این میان ،عکسبرگردان
گفتار و رفتار جمهوری اسالمی
بودن ،به آن بیشتر کمک میکند تا
به شهروندانی که علیه آن هستند.
هزینههای میلیاردی برای سایبریهای
رژیم از جمله این هدف را دنبال
میکند که بگوید :مخالفان جمهوری
اسالمی مثل خودش خشن ،بیسواد،
زشتگو و حتا بدتر از آن هستند! در
حالی که این یک دروغ بزرگ است
و باید در گفتار و رفتار ثابت کرد که
آزادیخواهان و مدافعان جدایی دین و
حکومت نه تنها هرگز مانند زمامداران
حکومت اسالمی نبوده و نیستند ،بلکه
با دانش و استدالل و مستندات به
بررسی و نقد همه چیز از جمله ادیان
میپردازند و نوید و اطمینان میدهند
«ایران آزاد فردا برای همه جا دارد».

ِ
حکومت طلبکار!
اقتصا ِد ورشکسته،
اقتصاد ایران در حالی پرالتهابترین
روزها در سده اخیر را سپری میکند که
فشار این التهاب و بحران بطور مستقیم
بر دوش مردم تنگدست و حقوقبگیر
آوار شده و مقامات حکومتی در دنیایی
تخیلی هنوز به فکر صدور انقالب
اسالمی به گوشه و کنار جهان از جمله
با بذل و بخشش از منابع مالی ملت و
مملکت هستند.
آمارهای دولتی هم نمیتوانند
دروغ بگویند!
آمارهای اقتصادی گویای فاجعهای
هستند که تار و پود اقتصاد ایران را از
هم گسسته و آیندهای هولناک را در
صورت ادامه وضعیت موجود ترسیم
میکنند .تورم در ایران از مرز  ۵۰درصد
گذشته و بر اساس برخی تحلیلها تورم
واقعی دستکم  ۷۰درصد است .قیمت
ارز برخالف همه وعدههای ابراهیم
رئیسی (قاضی مرگ) و تیم اقتصادی
دولت سیزدهم رو به افزایش است؛
خزانه کشور خالی و درآمدهای ارزی
به شدت کاهش یافته .تازهترین گزارش
از بودجه سال  ۱4۰۰نشان میدهد تا
نیمه امرداد ،کمتر از  ۵۰درصد منابع
پیشبینی شده در الیحه بودجه تحقق
پیدا کرده .به بیان دیگر کمتر از نیمی از
رقمی که در ردیفهای درآمدی بودجه
برای بازه ابتدای فروردین تا امرداد
 ۱4۰۰تعیین شده بود ،به دست آمده
و حتا اگر دولت هزینهای اضافه نداشته
باشد ،تا امرداد امسال کسری بودجه به
 ۵۰درصد رسید.
این فاجعه با افزایش قیمت ارز و
کاهش بیشتر ارزش ریال و همچنین
افزایش هزینه های دولت به دلیل
مهار نشدن بیماری کرونا و لزوم ارائه
بستههای حمایتی به مردم نیازمند،
ابعاد گستردهتری پیدا خواهد کرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی پیشبینی کرده در صورت
ادامه تحریمها و تداوم محدودیت
در فروش نفت ،کسری بودجه دولت
تا پایان امسال به حدود  4۷۰هزار
میلیارد تومان خواهد رسید .دولت برای
جبران کسری بودجه ناچار به فروش
اوراق قرضه است که فروش آن خود
به معنای بدهکاری بیشتر دولت است
که هماکنون نیز بدهی آن قابل توجه
است .صندوق بینالمللی پول بدهی
دولت جمهوری اسالمی را حدود ۲3۰
میلیارد دالر معادل  3۵درصد از تولید
ناخالص داخلی در سال  ۲۰۲۰برآورد
کرده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال
 ،۹۹جمهوری اسالمی طی یکسال 34۰
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (قرضه)
منتشر کرده است .در شرایطی که
درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته
و رکود ناشی از کرونا اقتصاد داخلی را

به چالش کشیده و میزان سرمایهگذاری
در کشور به صفر رسیده ،زنگ خطر
برای اقتصاد کشور مدتهاست به صدا
درآمده است .گزارشی منتسب به
سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که
اگر تحریمها رفع نشود ،دالر  ۲۸۵هزار
تومانی هم محتمل است و البته با فرض
تداوم جمهوری اسالمی و رفع تحریمها
نیز دالر در سال  ۱4۰6به  ۵۵هزار
تومان میرسد .در این گزارش همچنین
تأکید شده که در صورت ادامه تحریمها،
میزان بدهیهای دولتی تا سال ۱4۰3
به نصف تولید ناخالص داخلی میرسد.
دولت برای کاهش و پرداخت بدهیها
نیازمند منابع مالی است .هرچند چشم
مقامات جمهوری اسالمی به پولهای
بلوکه شده ایران در دیگر کشورهاست
تا با دست یافتن به آنها شاید بتوانند
گشایشی در اقتصاد ایجاد کنند اما
کمبودها و مشکالت به اندازه ای زیاد
است که به فرض آزاد شدن همه
این پولها نیز گرهای از مشکالت
ساختاری اقتصاد باز نخواهد شد.
ایران نیازمند سرمایهگذاری است .با
افزایش سرمایهگذاری ،تولید افزایش
پیدا میکند و در نتیجه اشتغال و
رونق ایجاد شده ودرآمدهای دولت نیز
افزایش مییابد و پول ملی قدرتمند
میشود .این در حالیست که میزان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
ایران به صفر رسیده .جمهوری اسالمی
چنان ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد
کشور را باال برده که حتا سرمایهداران
داخلی و مردم عادی نیز به دنبال
خروج منابع مالی و پول خود از کشور
هستند .بررسی آمارهای بانک مرکزی
نشان میدهد که طی  ۱6سال گذشته
یعنی از سال  ۱3۸4تا  ۱3۹۹حدود
 ۱۷۰میلیارد و  6۱۷میلیون دالر
سرمایه از کشور خارج شده و خالص
حساب سرمایه کشور نیز در دهه ۹۰
خورشیدی حدود  ۹3میلیارد دالر
کاهش یافته است.
این در حالیست که همزمان با کاهش
تولید ،عدم سرمایهگذاری و خروج
هولناک سرمایه از کشور ،هیچ نشانه
مثبتی نیز از برداشته شدن تحریمها
و افزایش درآمدهای ارزی به چشم
نمیخورد.
تکرار وعدههای پوچ
ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی
مرگ»  ۵۰وعده اقتصادی به
رأیدهندگانش فروخته اما در اقدامات
و عملکرد او در چند ماه گذشته اثری
از برنامهریزی یا نقشه راه برای عملی
کردن این وعدهها به چشم نمیخورد.
ابراهیم رئیسی که پیش از آنکه بر مسند
ریاست دولت تکیه زند از کاهش تورم
و افزایش رفاه خانوارها سخن میگفت
که در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود در

صداوسیما از خزانه خالی ،ادامه رکود
اقتصادی و افزایش تورم خبر داد .او
هنوز متوجه تفاوت «قوه مجریه» با قوه
قضاییه نشده و بجای برنامهریزی و ارائه
راهکار و عمل ،با صدور حکم و «باید»
و «نباید» به دنبال بهبود شاخصهای
اقتصادی است .همچنین تیم اقتصادی
او در «سرگردانی» و «بالتکلیفی»
میخواهد با «بخشنامه» و «دستور»
برای اقتصاد که تابع قوانین خود است،
مسیر تعیین کند!
در این میان کانالهای رانت و ارتزاق
از «سفره انقالب» همچنان برای اقلیت
«خودی» متصل به بدنه حکومت در
همه جناحیناش برقرار است و بار
سنگین آشفتگی اقتصادی بر دوش
مردمی تحمیل میشود که از هر سه نفر
آنها یک نفر در «فقر مطلق» بسر میبرد.
بر اساس آمارها ،خانوارهای ایرانی در
سال  ۱3۹۸نسبت به سال ۱3۹۰
حدود  34درصد یعنی یک سوم درآمد
سرانه خود را از دست دادهاند .فالکت
تزریق شده از سوی جمهوری اسالمی
به جامعه ایران چنان عریان است که
«فرزند شهید» نیز برای داشتن نانی
بر سفره خانواده ،دست به خودکشی
زده و جان میبازد .آمار افراد بازمانده از
تحصیل در سال  ۱4۰۰خورشیدی رو
به افزایش گذاشته ،و سوء تغذیه در میان
کودکان طی دو سال گذشته حدود دو
برابر افزایش یافته است.
کشوری که در برنامههای متوهمانه
رهبر خشکاندیش جمهوری اسالمی
قرار بود تا سال  ۱4۰4اولین قدرت
منطقه و یکی از قدرتهای اقتصادی
جهان باشد ،بر اساس آخرین گزارش
بانک جهانی به شدت سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش که ماه گذشته
منتشر شد اقتصاد ایران با تولید ناخالص
داخلی حقیقی  ۱۹۲میلیارد دالری در
حال حاضر رتبه  ۵۱را در جهان دارد؛
یعنی نصف امارات و یک چهارم ترکیه!
جمهوری اسالمی در حالی ایران را
با وجود منابع سرشار نفت و گاز و
پتانسیلهای باالی اقتصادی به یکی
از کشورها با درآمد سرانه بسیار پایین
تبدیل کرده که انگشت اتهام مقامات
حکومتی مرتب به سوی تحریمها دراز
میشود .اما واقعیت اینست که بدون
تحریم نیز همین بساط بود و حاال نیز با
برداشته شدن تحریمها باز هم جمهوری
اسالمی به دالیل ساختاری قادر نخواهد
بود وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
گرههای کور و بازنشدنی
مشکالت اقتصادی ایران بجز آنچه در
آمارهای بدهی و تورم و دیگر شاخصها
بازتاب مییابد ،دارای ابعاد دیگری نیز
هست؛ ابعادی که ساختار معیوب و
ناکارآمد جمهوری اسالمی را بیشتر
نمایان میکند.
ادامه در صفحه ۱۷
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درخواست مدیرکل آژانس انرژی اتمی
از قدرتهای جهانی برای محکوم
کردن جمهوری اسالمی

مذاکرات جمهوری اسالمی و تروریستهای طالبان برای
همکاریهای سیاسی ،فرهنگی و تجاری!
= عبد ا لسال م حنفی
معاون نخست وزیر طالبان
در حاشیه نشست مسکو با
حسن کاظمی قمی نماینده
ویژه جمهوری اسالمی ایران
در امور افغانستان دیدار کرد.
= ذ بیح ا هلل مجا هد
سخنگوی طالبان میگوید
در این دیدار در مورد روابط
دوجانبه و لزوم استفاده از
فرصتهای اقتصادی منطقه
تاکید کرده اند و متعهد
شدند که در آینده نزدیک
در خصوص تجارت ،آب و برق
گفتگو و مذاکره کنند.
= مجید صادقی دولت
آبادیکفیلکنسولجمهوری
اسالمی ایران در جالل آباد
افغانستان به محمد داوود
مزمل والی ننگرهار گلدان
هدیه داد و با هم مورد توسعه
روابط سیاسی ،فرهنگی،
صحی ،علمی ،اجتماعی و
تجاری گفتگو کردند!
= اینکه در این همکاریها
با طالبان ،به فرض آنکه عملی
هم بشود ،چه چیز نصیب
مردم ایران و افغانستان
خواهد شد معلوم نیست!
ذبیحاهلل مجاهد سخنگوی طالبان
اعالم کرد که هیئتی به سرپرستی
مولوی عبدالسالم حنفی معاون
نخست وزیر دولت موقت طالبان در
مسکو با حسن کاظمی قمی نماینده
ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور
افغانستان و هیئت همراه وی دیدار
کرده است.
مجاهد در بیانیهای مه پنجشنبه ۲۹
مهرماه منتشر شد گفته دو طرف در

نشست مسکو در مورد وضعیت افغانستان

این دیدار در مورد روابط دوجانبه و لزوم
استفاده از فرصتهای اقتصادی منطقه
تاکید کردهاند و متعهد شدند که در
آینده نزدیک در خصوص تجارت ،آب
و برق گفتگو و مذاکره کنند.
نشست مسکو با حضور شماری
از اعضای گروه تروریستی طالبان و
نمایندگان کشورهایی مثل روسیه،
چین ،جمهوری اسالمی ایران ،هند
و پاکستان و بدون حضور آمریکا
چهارشنبه  ۲۸مهرماه برگزار شد.
به گزارش «آناتولی» عبدالسالم
حنفی که ریاست مذاکره کنندگان
طالبان را بر عهده دارد در سخنانی ادعا
کرد «به تمام دنیا بهویژه همسایگان
افغانستان اطمینان میدهیم که نگران
اوضاع امنیتی کشورمان نباشند و هیچ
تهدیدی برای کشورهای دور و نزدیک
وجود ندارد .افغانها اکنون دارای یک
حکومت مسئول ،متعهد به منافع ملی و
حافظ آزادی سیاسی کشورشان هستند.
همچنین به جامعه جهانی اطمینان
میدهیم که این حکومت مسئولیتهای
ملی و بینالمللی خود به خوبی درک
میکند!»
حنفی تأکید کرد «نباید فراموش کرد
که پروسه اصالحات در نظامهای سیاسی
زمانگیر میباشد .اما عزم و اراده جدی

در رهبری ما وجود دارد که حکومت
جدید خدمات معیاری و سریع به مردم
ما ارائه نماید».
حنفی در این نشست خواستار آزاد
شدن پولهای بلوکه افغانستان شد و
در جمالتی مشابه مقامات جمهوری
اسالمی گفت «امارت اسالمی افغانستان
در گذشته نیز ثابت کرده که برای حفظ
آزادی ،ارزشهای ملی و دینی و منافع
علیای کشور زیر هیچگونه فشار آماده
معامله نخواهد شد که برای مردم ما
قابل قبول نباشد .گزینه فشار در گذشته
ثابت شده که نتیجه نمیدهد… امارت
اسالمی به حیث یک حکومت مشروع
و مسئول آماده هرگونه تعامل متمدن
با بقیه جهان است».
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در
سخنانی از طالبان خواست اجازه استفاده
از خاک افغانستان توسط کشورهای ثالث
بر خالف منافع کشورهای همپیمان و
همسایه در آسیای میانه را ندهد.
الوروف همچنین در سخنانی عجیب
از طالبان خواست یک دولت فراگیر
براساس منافع همه گروههای سیاسی
و قومی تشکیل دهند و به حقوق
شهروندی و آزادیها احترام بگذارند!
او با اشاره به عدم برقراری ثبات در
افغانستان گفت که گروههای تروریستی

مانند داعش و القاعده از این وضعیت
سوء استفاده میکنند.
جمهوری اسالمی ایران که سالهاست
از انزوای جهانی و منطقهای رنج میبرد و
از سوی کشورهای همسایه نیز در تنگنا
قرار گرفته ،به دنبال گسترش و تعمیق
روابط با تروریستهای طالبان است .در
همین ارتباط محمد داوود مزمل والی
ننگرهار با مجید صادقی دولتآبادی
کفیل کنسول جمهوری اسالمی ایران در
جالل آباد افغانستان دیدار کرده است .در
این دیدار طرفین در مورد توسعه روابط
سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و
تجاری گفتگو کردند!
اینکه در این همکاریها با طالبان،
به فرض آنکه عملی هم بشود ،چه چیز
نصیب مردم ایران و افغانستان خواهد
شد معلوم نیست!
جمهوری اسالمی ایران پیش از
تسلط طالبان بر افغانستان روابط
گرمی با رهبران این گروه تروریستی
داشت و شماری از آنها به همراه
بعضی رهبران القاعده در ایران سکونت
داشتند .همچنین در زمان دولت
روحانی ،محمدجواد ظریف برای اینکه
از گفتگوهای آمریکا با طالبان در قطر
عقب نماند ،برای این گروه تروریستی
فرش قرمز پهن کرد .هیأت طالبان در
بهمن  ۱3۹۹به سرپرستی مال عبدالغنی
برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر این
گروه در قطر به دعوت رسمی جمهوری
اسالمی به تهران سفر کرد .احمد نادری
عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس
شورای اسالمی در مصاحبه با روزنامه
«تهران تایمز» در دفاع از لزوم نزدیکی
به طالبان گفته بود آنها «از جنبشهای
اصیل منطقهاند… اولین نسل طالبان
خشونت را منعکس کرده و قتل عامها
را علیه بسیاری از افغانها ،به ویژه
شیعیان انجام داد .اما نسل جدید آنها
اینگونه نیست!»
علی شمخانی دبیر شورای عالی
امنیت ملی جمهوری اسالمی نیز
یکی از حامیان مذاکره و همکاری با
تروریستهای طالبان است.

هشدارهای داخلی و خارجی به جمهوری اسالمی در مورد
نزدیک شدن به «خط خطر»
= سنا تو ر جیم ر یش
از اعضای کمیته روابط
خارجی سنای آمریکا از
رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی
اتمی خواسته تا فشارها بر
جمهوری اسالمی را ادامه
دهد.
= نا د ر ا نتصا ر ر ئیس
دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه آالبامای جنوبی
آمریکا در مواضعی همسو
با جمهوری اسالمی ایران
که مورد استقبال «کیهان
تهران» نیز قرار گرفته گفته
است تا وقتی آمریکا و غرب
دنبال نسیه دادن و نقد
گرفتن در برجام باشند،
مذاکرات به نتیجه نمیرسد.
= یوسف موالیی استاد
دانشگاه تهران اما میگوید،
گذر زمان به نفع جمهوری
اسالمی نیست و کار دشوارتر
و پیچیدهتر و به «خط خطر»
نزدیکتر شده و ممکن است
به جایی برسد که دیگر
مذاکرات برای غربی ها
بیاهمیت شود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
که به واشنگتن رفته بعد از مالقات با
آنتونی بلینکن وزیر خارجه با شماری
از سناتورهای آمریکایی دیدار و
گفتگو کرد.
رافائل گروسی در حالی با سناتورها
مالقات کرده که در مصاحبه با
«فاینشنال تایمز» هشدار داده است
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جمهوری اسالمی ایران چند ماه بیشتر
تا رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت
هستهای فاصله ندارد و به زودی مواد
الزم برای تولید یک بمب اتمی را در
اختیار خواهد داشت .وی اما در عین
حال گفت« :شخصاً فکر نمیکند ایران
سراغ تولید بمب هستهای برود».
گروسی تأکید کرده باید هرچه زودتر با
وزیر خارجه جمهوری اسالمی مالقات
کند .او گفته «من نتوانستم با وزیر
خارجه [جدید] ایران صحبت کنم…
باید در سطح سیاسی این تماس را
داشته باشم .این امر ضروریست وگرنه
نمیتوانیم یکدیگر را درک کنیم!»
وزارت خارجه آمریکا سهشنبه ۲۷
مهرماه در بیانیهای اعالم کرد که بلینکن
در دیدار گروسی بر حمایت راسخ آمریکا
از ماموریت راستیآزمایی برای اطمینان
از پایبندی به پیمان منع گسترش
هستهای از جمله در ایران تاکید کرد.
بلینکن گفته ایران باید به تعهدات
راستی آزمایی هسته ای خود عمل
کرده ،اقدامات تحریکآمیز هستهای
را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردد.
جیم ریش سناتور جمهوریخواه از

اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا
در بیانیهای گفت رژیم ایران همچنان
برنامه اتمی خود را توسعه میدهد،
تعهدات بینالمللی را نقض میکند
و مانع از انجام وظایف نظارتی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی میشود.
وی تأکید کرده عدم ارائه پاسخهای
معتبر از سوی رژیم ایران به پرسشهای
آژانس بینالمللی در مورد سایتهای
هستهای اعالم نشده خود ،غیرقابل
قبول است.
ریش با قدردانی از گروسی خواست
تا وقتی که ایران تمام اطالعات مورد
نیاز را ارائه ندهد ،به فشارهای خود
ادامه دهد.
وی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات
قاطع قبل از جلسه شورای حکام در ماه
نوامبر از آمادگی برای صدور قطعنامه و
ارجاع پرونده جمهوری اسالمی ایران به
شورای امنیت تاکید کرد .این سناتور
جمهوریخواه گفت بایدن باید سرانجام
تشخیص دهد که رژیم ایران به هیچ
توافقی که منافع ایاالت متحده و
متحدان ما را حفظ کند ،عالقهای ندارد.
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون

امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرده «ایران نمیپسندد که
آژانس اقدامات خود را با کشوری مثل
آمریکا هماهنگ کند و بخواهند بر
مبنای منافع آمریکاییها با ایران گفتگو
کند این کار را قبیح میدانیم».
نادر انتصار رئیس دانشکده علوم
سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا
در مواضعی همسو با جمهوری اسالمی
ایران که مورد استقبال «کیهان تهران»
هم قرار گرفته گفته است تا وقتی
آمریکا و غرب دنبال نسیه دادن و
نقد گرفتن در برجام باشند ،مذاکرات
به نتیجه نمیرسد .اما یوسف موالیی
استاد دانشگاه تهران در یادداشتی
که در روزنامه «آرمان ملی» منتشر
کرده نوشته است گذر زمان به نفع
جمهوری اسالمی نیست و کار دشوارتر
و پیچیدهتر و به «خط خطر» نزدیکتر
شده و این احتمال هست که «دیگر
مذاکرات هیچ اهمیت و اعتباری
نداشته باشد ».به عقیدهای این استاد
دانشگاه «شاید وارد یک فضایی شویم
که آمریکا و اروپاییها با توافق همدیگر
به صورت اجماع ،اعمال فشار را بر ما
بیشتر کنند ».یوسف موالیی تأکید
کرده «ما نمیدانیم تا آنجا چقدر فاصله
داریم ولی هرچه میگذرد به آن خط
نزدیک میشویم».

رافائل گروسی

=رافائل گروسی هشدار
داده همه کشورهای حاضر
در برجام و اتحادیه اروپا و
آمریکا تایید کردهاند که اگر
روند نظارت بر برنامه هستهای
ایران بطور کامل اجرا و احیا
نشود ،بازگشت به توافق در
عم غیرممکن است.
= همزمان با برگزاری
رزمایش نیروی هوایی در
ایران ،ارتش اسرائیل و
نیروهای هوایی آلمان،
انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه،
یونان ،هند و ایاالت متحده
رزمایش مشترک «پرچم
آبی» را برگزار میکنند.
= وزیر دفاع اسرائیل از
اختصاص بیش از یک میلیارد
و  500میلیون دالر بودجه
مازاد دفاعی برای رویارویی با
تهدیدات رژیم ایران خبر داد
و رئیس ستاد مشترک ارتش
اسرائیل دستور داده نیروی
هوایی این کشور آموزش
نظامی برای حمله احتمالی به
پایگاههای هستهای ایران را
آغاز کنند.
=تشدید اختالفات میان
جمهوری اسالمی ایران و
متوقف ماندن مذاکرات اتمی
وین اگر با واکنش جدی
اعضای شورای حکام آژانس
روبرو شود این احتمال را که
پرونده اتمی رژیم ایران به
شورای امنیت ارجاع شود
افزایش میدهد.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه
با روزنامه «واشنگتن پست» گفته
چند هفته آینده برای تعیین اینکه
آیا ایاالت متحده و جمهوری اسالمی
ایران میتوانند به مذاکرات غیرمستقیم
بازگردند و تالش ها برای احیای
برجام بین آنها از سر گرفته شود یا نه
«تعیینکننده» خواهد بود.
گروسی در این مصاحبه که چهارشنبه
 ۲۰اکتبر ( ۲۸مهرماه) منتشر شد گفت
که به دنبال درخواستهای فوری او
مقامات ایران برای سفر وی به تهران
در روزهای آینده دعوت به عمل آوردند.
قرار است مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی با مقامات رژیم ایران درباره
مشکالت ایجاد شده برای بازرسان این
نهاد و همچنین پرسشهای بیپاسخ
در مورد آثار اورانیوم با منشاء انسانی در
سایتهای اتمی اعالم نشده و همچنین
احیای توافق اتمی صحبت کنند.
رافائل گروسی هشدار داده همه
کشورهای حاضر در برجام و اتحادیه اروپا
و آمریکا تایید کردهاند که اگر روند نظارت
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بر برنامه هستهای ایران بطور کامل اجرا
و احیا نشود ،بازگشت به توافق در عمل
غیرممکن است.
در این گزارش تأکید شده بازگشت
به مذاکرات احیای برجام به جلسه
بعدی شورای حکام آژانس که قرار است
در نیمه ماه نوامبر  ۲۰۲۱برگزار شود
بستگی دارد .طرفین اروپایی تهدید
کردهاند که اگر جمهوری اسالمی ایران به
درخواستهای آژانس برای راستیآزمایی
تعهداتش عمل نکند ،درخواست محکوم
کردن این کشور و بازگشت تحریمها را
مطرح خواهند کرد.
گروسی پنجشنبه  ۲۱اکتبر نیز در
مصاحبه با اندیشکده «استیمسون»
گفت «قدرتهای جهانی باید جمهوری
اسالمی را به دلیل جلوگیری از دسترسی
بازرسان آژانس به مراکز هستهای ایران
محکوم کنند ».او هشدار داد مسئله اتمی
ایران در «بزنگاهی دشوار» قرار دارد.
مقامات آمریکایی از جمله آنتونی
بلینکن وزیر خارجه این کشور در
هفتههای اخیر هشدار دادند اگر احیای
برجام شکست بخورد سراغ «گزینههای
بعدی» خواهند رفت .جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اخیرا ًبه مقامات جمهوری اسالمی هشدار
داد «گزینه جایگزین» یا همان «طرح
« »Bچیز خوبی» نخواهد بود .اعمال
تحریمهای سنگین و اقدام نظامی علیه
تأسیسات اتمی و استراتژیک جمهوری
اسالمی محتملترین گزینه در صورت
شکست مذاکرات است.
به نظر میرسد زمان برگزاری نشست
بعدی شورای حکام به نوعی یک مهلت
به جمهوری اسالمی برای از بازگشت
به میز مذاکرات باشد.با افزایش احتمال
اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی
نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و ارتش در هفتههای
اخیر بارها برای نشان دادن آمادگی رزمی
خود رزمایش برگزار کردند .برگزاری این
رزمایش با مانور مشترک ارتش اسرائیل
و نیروهای هوایی آلمان ،انگلیس ،ایتالیا،
فرانسه ،یونان ،هند و ایاالت متحده با
عنوان «پرچم آبی» همزمان شد.
بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل با تایید
اختصاص بیش از یک میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر بودجه مازاد دفاعی تأکید
کرد «با توجه به آنکه رژیم ایران به آستانه
دستیابی به بمب هستهای نزدیکتر شده
است ،ارتش اسرائیل برای رویارویی با آن،
به بودجه دفاعی بزرگتری نیاز دارد».
پیش از این «کانال  ۱۲اسرائیل»
گزارش داده بود که نیروی هوایی این
کشور پس از دو ساله بار دیگر آموزش
نظامی برای حمله احتمالی به پایگاههای
هستهای ایران را از سر گرفته است .ژنرال
آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش
اسرائیل نیز دستور تامین بودجه برای این
اقدام را صادر کرده است.
تشدید اختالفات میان جمهوری
اسالمی ایران و متوقف ماندن مذاکرات
اتمی وین اگر با واکنش جدی اعضای
شورای حکام آژانس روبرو شود این
احتمال را که پرونده اتمی رژیم ایران به
شورای امنیت ارجاع شود افزایش میدهد.
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جمعه  3۰مهرماه تا  6آبانماه۱4۰۰خورشیدی

پرچم «شیروخورشید» و نشان پادشاهی به افتخار زادروز
شهبانو فرح پهلوی بر فراز شهرداری فرِزنو در کالیفرنیا
=شورای شهر فرزنو پرچم
فیروزه ای و نشان طالیی
پادشاهی را همراه با پرچم
ملی و تاریخی شیروخورشید
به مناسبت زادروز شهبانو
بر فراز ساختمان شهرداری
فرزنو برافراشت.
= شهبانو از مردم شهر
فرزنو و شورای شهر آن
به دلیل این هدیهی بسیار
خوشحال کننده صمیمانه
سپاسگزاری کرد و از آن
به عنوان به یکی از به
یادماندنی ترین خاطرات
زندگی خود در خارج ایران
یاد نمود.
= ملکه ایران گفت که
امید دارد نور بر تاریکی پیروز
میشود و ایران بار دیگر
از خاکستر خود برخواهد
خواست و این کشور دوباره
به خانوادهی ملتهای آزاد
باز خواهد گشت.
شورای شهر فرزنو کالیفرنیا مراسم
هشتاد و سومین زادروز شهبانو
فرح پهلوی را با برافراشتن نشان
فیروزهای و طالیی پادشاهی و پرچم
ملی و تاریخی شیروخورشید بر فراز
ساختمان شهرداری این شهر گرامی
داشت .شهبانو این رویداد را یکی از به
یادماندنیترین رویدادهای زندگیاش
پس از خروج از ایران خواند.
شورای شهر فرزنو در ایالت

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی
وبالگنویس کُشتهشده زیر شکنجههای
مأموران امنیتی در نامهای به جو بایدن
رئیس جمهوری ایاالت متحده از او
خواست که اگر در صدد کمک به مردم
ایران برای رهایی نیست ،دستکم
پشتیبان این حکومت ضدانسانی در
پستوهای تاریک سیاست نباشد.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی
وبالگنویس کُشتهشده زیر شکنجههای
مأموران امنیتی به جو بایدن رئیس
جمهوری ایاالت متحده آمریکا نامهای
سرگشاده نوشته و از او خواسته
است تا پشتیبان حکومت ضدانسانی
جمهوری اسالمی در پستوهای تاریک
سیاست نباشد.مادر ستار بهشتی
جمهوری اسالمی را حاصل «تصمیم

تو خواهی آمد و نور و مهر خواهی آورد

ویدئو

کالیفرنیای ایاالت متحده آمریکا روز
پنجشنبه  ۱4اکتبر  ،۲۰۲۱مراسم
زادروز شهبانو فرح پهلوی را برگزار
کرد .شهبانو به صورت مجازی از شهر
پاریس در این مراسم شرکت کرد .این
مراسم به صورت زنده از کیهانالیف
پخش شد.
شورای شهر فرزنو همچنین پرچم
فیروزهای با نشان طالیی سلطنت را
همراه با شیروخورشید به مناسبت ۱4
اکتبر برابر با  ۲۲مهرماه زادروز شهبانو
بر فراز ساختمان شهرداری برافراشت.
این مراسم توسط مایک کرباسی
شهروند ایرانی تبار و عضو شورای
شهر فرزنو برگزار شد .وی در سخنانی
اعالم کرد ،این شهر  ۱4اکتبر را به نام
«روز شهبانو فرح پهلوی» نامگذاری
کرده است.
شهبانو از اعضای شورای شهر فرزنو
کالیفرنیا برای برگزاری این مراسم
قدردانی کرد و گفت که شهر فرزنو
برای نسلهای متعدد مهاجران ایرانی،

خانه بوده به ویژه زمانی که بسیاری
از ایرانیان به دنبال آزادی بودند .آنها
بخشی از جامعه تحصیلکرده و ماهر
ایران بودهاند.
ملکهی ایران گفت که به ایرانیان
تحصیلکرده و فعال در عرصههای
مختلف دانشگاهی ،علمی و سیاسی
شهر فرزنو و ایالت کالیفرنیا مانند مایک
کرباسی افتخار میکند.
شهبانو همچنین از مردم شهر فرزنو
و شورای شهر آن به دلیل برافراشتن
پرچم «شیروخورشید» ایران بر فراز
ساختمان شهرداری به عنوان یک
هدیهی بسیار خوشحالکننده از صمیم
قلب سپاسگزاری کرد و از آن به عنوان
یکی از به یادماندنیترین خاطرات
زندگی خود در خارج از ایران یاد نمود.
ملکه ایران گفت که امید دارد نور بر
تاریکی پیروز میشود و ایران بار دیگر
از خاکستر خود برخواهد خاست و این
کشور دوباره به خانوادهی ملتهای آزاد
باز خواهد گشت.

توصیه گوهر عشقی به جو بایدن :دست یاری مردم
ایران را بگیرید ،نه طناب اعدام جمهوری اسالمی را!
= گوهر عشقی مادر
ستار بهشتی وبالگنویس
کُشتهشده زیر شکنجههای
مأموران امنیتی به جو بایدن
رئیسجمهوریایاالتمتحده
آمریکا نامه ای سرگشاده
نوشته و از او خواسته
است تا پشتیبان حکومت
ضدانسانی جمهوری اسالمی
در پستوهای تاریک سیاست
نباشد.
= این مادر داغدیده
جمهوری اسالمی را حاصل
« تصمیم کو ر کو ر ا نه ا ی »
خوانده که «نسل امروز و
دیروز» از وجود و ضررهای آن
به ستوه آمده و«سرنگونش
خواهند کرد».
=گوهر عشقی از بایدن
به عنوان رئیس یکی از
قدرتهای جهان «خاضعانه»
درخواست کرده «اگر در صدد
کمک به مردم ایران برای
رهایی نیستید ،حتیاالمکان
پشتیبا ن ا ین حکو مت
ضدانسانی در پستوهای
تاریکسیاستنیزنباشید»...

در همایش گرامیداشت زادروز و خدمات شهبانو فرح پهلوی؛

گوهر عشقی در کنار فرزندش ستار بهشتی

کورکورانهای» خوانده که «نسل امروز و
دیروز» از وجود و ضررهای آن به ستوه
آمده و«سرنگونش خواهند کرد».
او از بایدن به عنوان رئیس یکی
از قدرت های جهان «خاضعانه»
درخواست کرده است «اگر در صدد
کمک به مردم ایران برای رهایی نیستید،
حتیاالمکان پشتیبان این حکومت
ضدانسانی در پستوهای تاریک سیاست
نیز نباشید…»
مادر ستار بهشتی به بایدن توصیه
کرده« :دست یاری مردم ایران را بگیرید،
نه طناب اعدام جمهوری اسالمی را!»
گوهر عشقی در این نامه به «انواع
سنگاندازیها» در طول چهار سال
تالش برای راهاندازی بنیاد ستار بهشتی
که در آمریکا ثبت شده ،اشاره کرد و
خواستار مساعدت خارج از نوبت دولت
بایدن برای صدور ویزا برای خودش و
شماری از همراهانش شد تا با دستان
خود این بنیاد ماندگار را برای ایران و
آمریکا و مردم دنیا افتتاح کند.
او همچنین به نامهای که در سال
 ۱3۹۸به دونالد ترامپ رئیس جمهوری
وقت آمریکا برای نامگذاری اول شهریور
سالروز تولد ستار بهشتی به عنوان «روز
دوستی میان مردم ایران و مردم آمریکا»
نوشته بود ،اشاره کرد که «در کمترین
زمان ممکن (ظرف هفت ساعت) پاسخ
درخور دریافت» کرده است.
برایان هوک رئیس وقت مسائل ایران
در وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا
دو سال پیش در پاسخ به نامهی گوهر

عشقی در پیامی گفت« :ما صدای شما
را میشنویم ،ما از مبارزه شما برای
دستیابی به حقوق اولیه حمایت میکنیم
و ما به همه کشورها یادآوری میکنیم
که بزرگترین قربانیان رژیم ایران ،مردم
ایران هستند».
ستار بهشتی کارگر وبالگنویس به
اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق
نوشتن و فعالیت در شبکههای اجتماعی
توسط مأموران وزارت اطالعات بازداشت
شد و در جریان بازجویی به شدت از
سوی پلیس فتا (فضای تولید و تبادل
اطالعات جمهوری اسالمی) مورد
شکنجه قرار گرفت و کُشته شد.
بهشتی  ۹آبانماه  ۱3۹۱در منزل
مادری خود بازداشت شد و عصر روز ۱3
آبان  ۱3۹۱در بازداشتگاه پلیس فتای
تهران جان باخت« .ماموران پلیس امنیت
تهران بزرگ -فتا» روز  ۱۵آبان  ۱3۹۱با
احضار شوهرخواهر وی خبر درگذشت
او را در بازداشتگاه به خانوادهاش دادند.
آنان در پاسخ درباره علت مرگ گفته
بودند که «خفه شو و سوال نپرس!»
ستار بهشتی یکی از دهها زندانیان
اسیر در شکنجه گاه های جمهوری
اسالمی است که بر اثر ضرب و جرح و
شکنجه و یا عدم رسیدگیهای پزشکی و
یا انداختن محکومان پروندههای جنایی
به جان زندانیان سیاسی و دگراندیش
جان خود را از دست دادهاند .هماکنون
نیز جان بسیاری از زندانیان سیاسی در
زندانهای جمهوری اسالمی در معرض
انواع خطرها قرار دارد.

روز پنجشنبه  ۲۲مهرماه  ۱4۰۰برابر
با  ۱4اکتبر  ۲۰۲۱همایشی آنالین در
گرامیداشت زادروز و خدمات فرهنگی،
اجتماعی و مردمی شهبانو فرح با حضور
ایشان و به میزبانی حزب مشروطه ایران
(لیبرال دمکرات) برگزار شد.
نازنین انصاری مدیرمسئول کیهان
لندن و کیهان الیف و شهره نظر فعال
سیاسی مجریان این همایش بودند.
امیر طاهری روزنامهنگار و سردبیر
پیشین روزنامه کیهان در تهران،
امیر حمیدی دیپلمات و نماینده
وزارت دادگستری ایاالت متحده
آمریکا ،لیال دیبا مؤسس و مدیر ارشد
موزه نگارستان تهران ،اردوان مفید

نویسنده و کارگردان و فعال فرهنگی،
مریم پناهی انصاری نخستین زن
دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران
شاهنشاهی و عضو هیئت مدیره
موزه هنرهای معاصر در ایران قبل
از انقالب ،کامبیز آتابای مدیرکل
امور فنی و خدمات اجتماعی دربار
شاهنشاهی ایران و رئیس فدراسیون
سوارکاری ایران و رئیس فدراسیون
فوتبال پیش از انقالب و مسئول
دفتر خصوصی شهبانو فرح پس از
انقالب ،هایده توکلی دبیرکل پیشین
حزب مشروطه ایران و فوأد پاشایی
دبیرکل کنونی حزب مشروطه ایران
از سخنرانان این برنامه بودند.
پوران ناظمی نویسنده و شاعر و

فعال مدنی و فریده مرادخانی فعال
حقوق بشر و مؤسس کمپین حمایت
از زندانیان و دختر شیخ علی تهرانی و
خواهرزاده علی خامنهای ،و مهدخت
ناظمی شاعر از ایران در این برنامه به
عنوان مهمان شرکت داشتند.
صبا خویی فعال حقوق بشر و
گزارشگر شبکه «منوتو» در سخنانی
کوتاه خطاب به شهبانو فرح پهلوی
گفت «با حضور شما دنیای ما رنگین
شد و سپاسگزارم شما در میان هستید
تا بار دیگر ما ایرانیان که در این 4۲
سال در خارج از کشور طعم حقارت را
میچشیم به یاد بیاوریم که شهبانوی
ما ۲۰ ،سال جلوتر از پرنسس دیانا،
در میان مردم و به راستی مردمی و
فرهنگدوست بود».

حسین امیرعبداللهیان :آمریکا باید «حسن نیت»
نشان دهد و قبل از مذاکره «اقدام جدی» کند!
=وزیر خارجه جمهوری
اسالمی در جلسه غیرعلنی
با شماری از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در
ادعایی عجیب گفته است
که جمهوری اسالمی مسیر
مذاکرات هستهای را از مسیر
اقتصاد کشور جدا خواهد
کرد و به هیچ وجه اقتصاد را
شرطی نخواهیم کرد!
=امیرعبداللهان خواسته
آمریکا «اقدام جدی» را قبل
از مذاکره انجام دهد! به نظر
میرسد وزیر خارجه دولت
«قاضی مرگ» با توجه به
سیاستهای ضعیف دولت
بایدن و کشورهای اروپایی،
برآورد دیگری از ظرفیتهای
نظام و غرب دارد و گمان
می کند جمهوری اسالمی
بدون معامله با غرب قادر
است اهداف خود را پیگیری
کند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی یکشنبه  ۲۵مهرماه  ۱4۰۰با
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران
جلسه غیرعلنی داشتند و درباره وضعیت
مذاکرات اتمی صحبت کردند.
به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات
رئیسه مجلس شورای اسالمی در این
جلسه امیرعبداللهیان گفت «سیاست
جمهوری اسالمی اقدام در برابر اقدام و
عمل در برابر عمل است و آمریکاییها
باید حسن نیت و صداقت خود را نشان
دهند».
وزیرخارجه جمهوری اسالمی گفته
ایاالت متحده «حتماً بایستی اقدام
جدی قبل از مذاکره را انجام دهند و
بنای تهران آن است که مذاکره را از
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد،
دنبال کنند نه موارد دیگر را!»
امیرعبداللهیان در این جلسه با طرح
ادعایی عجیب گفته است «جمهوری
اسالمی مسیر مذاکرات هستهای را از
مسیر اقتصاد کشور جدا خواهد کرد و
به هیچ وجه اقتصاد را شرطی نخواهیم
کرد».
بخشی از صحبتها در این جلسه در
مورد مسائل میان جمهوری اسالمی با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود که

مخالفان مذاکره با آمریکا در مراسم تشیع جنازه قاسم سلیمانی

امیرعبداللهیان در همین ارتباط گفته
است طبق «قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها عمل خواهیم کرد».
یادآوری میشود که با اجرای همین
قانون بود که تولید اورانیوم فلزی و
غنیسازی  6۰درصدی اورانیوم و
ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس
به تأسیسات اتمی مشکوک آغاز شد و
جمهوری اسالمی میزان و مقدار اورانیوم
غنیسازی شده خود را به چندین برابر
حد مجاز برجام رساند.
مجلس شورای اسالمی  ۱۸آذرماه
سال « ۱3۹۹قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع
ملت ایران» را با  ۹ماده تصویب کرد
به این امید که افزایش تهدیدات اتمی
ابزاری برای باج گرفتن از غرب شود تا
کل تحریمها را لغو کنند اما این اتفاق
نیفتاد .حسن روحانی و محمدجواد
ظریف و همچنین اقلیتی در مجلس
شورای اسالمی مخالف تصویب این
طرح بودند .آنها میگفتند تصویب این
طرح «موجب اتحاد دنیا علیه ایران
و ادامه تحریمها میشود ».شماری از
کارشناسان و حقوقدانان در داخل ایران
نیز به حکومت هشدار دادند این اقدامات
موجب فعال شدن «مکانیزم ماشه»
خواهد شد و پرونده جمهوری اسالمی
به شورای امنیت خواهد رفت.
گفتنیاستکهحسینامیرعبداللهیان
پیش از این قصد اصلی جمهوری
اسالمی را به صراحت اعالم کرده و گفته
بود آمریکا برای نشان دادن حسن نیت
 ۱۰میلیارد دالر از اموال بلوکه شده ایران
را آزاد کند تا مذاکرات از سر گرفته شود!
هرچند جمهوری اسالمی ایران بر
اساس خواست علی خامنهای و در
اواخر دولت حسن روحانی مذاکرات را
متوقف کرده است اما واقعیت این است
که تهران راه دیگری هم ندارد زیرا اگر

نمایندگان حکومت به وین بازگردند بار
دیگر مسئله مربوط به تهدیدات موشکی
و شبهنظامیان و حمایت از تروریسم
مطرح خواهد شد! حال آنکه رژیم ایران
این موضوعات را جزو «مسائل ناموسی»
خود میداند.
در عین حال ،وزیر خارجه دولت
«قاضی مرگ» خواسته شرایط مذاکرات
به قبل از دوران دونالد ترامپ بازگردد.
دورانی که آمریکا در برجام بود و هنوز
تحریمها اعمال نشده بود و رژیم ایران
هم از امتیازات برجام بهرهبرداری
میکرد و هم به تأمین مالی و تسلیحاتی
شبهنظامیان میپرداخت و هم مطابق
شواهد برنامه مخفی اتمی را پیش
میبرد.
همچنین حسین امیرعبداللهیان
همان چیزهایی را میگوید که ظریف
هم میگفت و همان دستورالعملی را
اجرا میکند که خامنهای میخواست
دولت روحانی پیش ببرد .با این تفاوت
که ظریف معتقد بود منفعت نظام در
گرو مذاکره و معامله با غرب است اما
امیرعبداللهیان با توجه به سیاستهای
ضعیف دولت بایدن و کشورهای اروپایی،
برآورد دیگری از ظرفیتهای نظام و
غرب دارد و گمان میکند بدون چنین
معاملهای هم جمهوری اسالمی قادر
است اهداف خود را پیگیری کند.
توقع جمهوری اسالمی ایران از آمریکا
تکرار معامالت پنهان و سپس امضای
توافقی مشابه برجام است که در ژوئیه
 ۲۰۱۵با دولت اوباما انجام شد .بر اساس
آن زد و بندها که مدیون دولت روحانی و
محمدجواد ظریف و البیگران رژیم ایران
بوده است ،میلیونها دالر پول عاید رژیم
شد که توانست با آن هم نفوذ خود را در
منطقه با ایجاد انواع گروههای شبهنظامی
توسعه دهد و هم برنامه اتمی و موشکی
را مخفیانه توسعه بدهد.
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هنرمندی که با موسیقی میخواهد فرهنگ و هویت جایزه جشنواره
سینمایی لندن
ایرانی را به کودکان معرفی کند
با«جاده خاکی»
=فعالیت حرفهای این
هنرمند جوان از سال
به پناه پناهی
 1383پس از همکاری با
تنظیمکنندگانی چون میالد
رسید

ترابی ،امید حاجیلی ،میثم
مروستی ،نیما وارسته و
پوریا نیکان آغاز شد.
=این هنرمند که به دلیل
عالقه به حوزههای نمایش
و کودکان ،در این حوزه نیز
فعالیت داشته ،در ششمین
دوره برگزیدگان کانون
کودک و نوجوان خانه تئاتر
برای نمایش «عمو پامپل»
نامزد و برگزیده آهنگسازی
شد .حسینزاده تهیه
آلبوم با کالم «کودک» را
از برنامههای آینده خود
معرفی میکند و میگوید:
«تالشم در این آلبوم،
خلق ملودیهایی است که
فرهنگ و هویت ایرانی ما را
به کودکان معرفی کند».

فیروزه نوردستروم – علی
حسینزاده خواننده ،ترانهسرا ،آهنگساز
و تنظیمکننده موزیک ساکن تهران
است .او متولد  ۲۸تیر  ۱363است و
به گفته خودش در خانوادهای رشد
کرد که هنر در بین آنها قدمتی دیرینه
داردم برخی از ترانهها و ملودیهای
آذریزبان باکو توسط پدربزرگ وی
سروده شده و وی در کتاب ادبیات
اوجاقی نوشته یحیی شیدا به عنوان
یکی از شاعران برجسته آذربایجان
معرفی شده است.
حسینزاده در رشته کامپیوتر
تحصیل کرده و موسیقی را در حضور
استادانی چون امیرتیمور پورتراب و
تقی ضرابی آموخته است.
فعالیت حرفهای این هنرمند جوان
از سال  ۱3۸3پس از همکاری با
تنظیمکنندگانی چون میالد ترابی،
امید حاجیلی ،میثم مروستی ،نیما
وارسته و پوریا نیکان آغاز شد.
این هنرمند در کنار آهنگسازی در
زمینهی ترانهسرایی ،تنظیم و میکس
و مسترینگ آهنگ نیز به صورت
حرفهای فعالیت دارد ولی تمرکز او
همواره بر روی نواختن گیتار و آواز
بوده است.حسینزاده در سال ۱3۸۹
نخستین تکآهنگ خود را به نام
«گریه داره» منتشر کرد .او در طول
این سالها تکآهنگهای دیگری نیز
منتشر کرده است.
وی در گفتگو با کیهان لندن به سابقه
همکاری با نوازندگان بینالمللی در
چند آلبوم به سبک فیوژن (موسیقی
تلفیقی) اشاره میکند و میگوید
چنین تجربهای او را در مسیر این
نوع فعالیت هنری بیش از پیش
مصمم کرد .از جمله این همکاریها
میتوان به کار با نوازندگان ترکزبان
در استانبول در گروه «استانبول
استرینگز» ()Istanbul Strings
و نیز همکاری با نوازندگان عربزبان
برخی کشورهای عربی اشاره کرد.
در نهایت ،ثمره چندین سال فعالیت
هنری علی حسینزاده تولید و انتشار
نزدیک به  ۱۵۰قطعه موسیقی است.
علی حسینزاده در گفتگو با کیهان
لندن به همکاری خود با هنرمندان
خارج کشور نظیر سیاوش قمیشی،
مهرداد آسمانی و شهرام کاشانی به
عنوان آهنگساز و تنظیمکننده نیز
اشاره میکند.
او در مورد آشنایی خود با شهرام
کاشانی خواننده پاپ ایرانی که چندی
پیش در اثر عوارض ناشی از بیماری
کبدی و ابتال به ویروس کرونا از دنیا
رفت توضیح میدهد« :آشنایی من با
شهرام کاشانی به واسطه مصاحبهای
بود که او چندین سال پیش با علیرضا
امیرقاسمی داشت .با دیدن آن مصاحبه
احساس بسیار خوبی از کالم صادقانه و

جایزه بخش اصلی شصت و پنجمین
جشنواره سینمائی لندن به «جاده
خاکی» اولین فیلم پناه پناهی تعلق
گرفت.
در این جشنواره فیلمهای «مونالیزا و ماه
خونین» به کارگردانی آنا لیلی امیرپور و
شهرام کاشانی در  18سالگی خوانندگی را شروع کرد و در آن زمان جزو معدود «قهرمان» از اصغر فرهادی نیز خارج از
خوانندگان جوان عرصه موسیقی پاپ ایران بود
بخشهای رقابتی اکران شدند.
محبوبه کالئی نیز با انیمیشن کوتاه
پراحساس شهرام داشتم .به او ایمیل کردند .آهنگ «دیوونه» سعید عرب «دیوار چهارم» در بخش فیلمهای
زدم؛ خیلی زود پاسخ داد و این شروع نیز یکی دیگر از آهنگهایی بود که با تجربی جشنواره سینمایی لندن حضور
دوستی من و شهرام بود و این دوستی استقبال خوبی روبرو شد» .
داشت.
به
عالقه
دلیل
تا زمان درگذشت وی پابرجا بود .ما در این هنرمند که به
پناه پناهی در رقابتی برابر با هفت
کنار کار و حرفه مشترک ،یکدیگر را حوزههای نمایش و کودکان ،در این
حوزه نیز فعالیت داشته ،در ششمین
برادر و رفیق خطاب میکردیم».
حسینزاده ادامه میدهد« :کارهای دوره برگزیدگان کانون کودک و
بسیار زیادی برای شهرام عزیز ساختم نوجوان خانه تئاتر برای نمایش «عمو
که متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد پامپل» نامزد و برگزیده آهنگسازی
روحی او به مرحله تولید نرسید .از شد .حسینزاده تهیه آلبوم با کالم
قطعات ماندگار این همکاری مشترک «کودک» را از برنامههای آینده خود
میتوانم به ترانه « خیلی وقته» اشاره معرفی میکند و میگوید« :تالشم در
کنم که در سال  ۱3۹۲منتشر شد و این آلبوم ،خلق ملودیهایی است که
بسیار مورد توجه و عالقه هواداران او فرهنگ و هویت ایرانی ما را به کودکان
قرار گرفت .یکی دیگر از آثار مشترک معرفی کند».
من و شهرام که به تازگی و پس از آهنگسازی یک کتاب صوتی قصه
درگذشت این هنرمند منتشر کردم ،هفت قسمتی با نام « باغچه امید» در
بازتابی از اتفاقاتی بود که طی سالها حوزه کودکان و نوجوانان اثر بعدی این
شهرام با آنها روبرو شده بود .تولید این هنرمند است که به زودی در دسترس
=هیات معرفی نماینده
اثر به واسطه در ِد دل دوستانه من با او از عموم قرار خواهد گرفت.
سختیهای روزگار و جفای دوستانش همچنین یک قطعه با عنوان «بیقرار» سینمای ایران به مراسم
با صدا و نیز ترانهسرایی ،آهنگسازی و اسکار ،در پی جلساتی ،فیلم
تنظیم این هنرمند آماده انتشار
است «قهرمان» به کارگردانی
که در چند روز آینده در قالب یک
«اصغر فرهادی» را به عنوان
آهنگ شاد منتشر خواهد شد.
به گفتهی علی حسینزاده در این نماینده سینمای جمهوری
دوره به دلیل کم محبوبیت موسیقی اسالمی ایران برای معرفی
کالسیک و روی کار آمدن انواع دیگر به آکادمی اسکار ۲0۲۲
موسیقی ،سبکهای دیگر موسیقی برگزیدند.
چون کالسیک و جاز منزوی شده
آشنا =فرهادی که در سالهای
و مردم کمتر با موسیقی خوب
قبل شرکتاش در مراسم
هستند.
حسینزاده به موضوع بازاریابی اسکار از پشتیبانی بخشی
در حوزه موسیقی اشاره میکند و از مخاطبان ایرانی برخوردار
میگوید« :حتا نمیتوانیم کارهایمان بود ،به نظر نمیرسد اگر
را به درستی در کشور منتشر و تکثیر اینبار به اسکار برود،
علی حسینزاده
کنیم و در مرحله بعد نیز نمی
توانیم مانند دورههای قبل مورد
به موسیقی جهانی وصل شویم ،همین
در حوزه موسیقی و همچنین
مشکالت مسئله باعث شده تا هنرمندان سکو و استقبال قرار بگیرد .بخشی
او در زندگی شخصی شکل گرفت .چند
روز پس از این گفتگوی دوستانه ،این رسانهای نداشته باشند تا بتوانند اثر از هواداران خودش نیز با
ترانه را برای شهرام ساختم که خیلی خود را به درستی تبلیغ کنند .متاسفانه توجه به رویدادهای فجیع
از آن استقبال کرد .این اثر همین اواخر ما حتا وبسایت رسمی و مشخصی برای سالهای اخیر از جمله
پس از بازخوانیهای فراوان شهرام ،هنرمندان نداریم؛ وبسایتهایی که در کشتار آبان  ۹8و شلیک
حال فعالیت هستند به سختی و پس
تولید و منتشر شد» .
خوداز موشکی سپاه پاسداران
علی حسینزاده با مهرداد آسمانی سپری کردن مراحل مختلف کار
خواننده و آهنگساز ایرانی ساکن را در دسترس عموم قرار میدهند یا به انقالب اسالمی به هواپیمای
لسآنجلس نیز همکاری داشته از خاطر وجود باندبازیها حتما باید پول مسافربری اوکراینی که همه
جمله تنظیم آهنگ سه ترانه «برو دیگه خرج شود تا کار یک هنرمند دیده شود  1۷6سرنشین آن کشته
نمیخوامت»« ،گریه» و «دلتنگی» در و این مسئله باعث دلزدگی و دلسردی شدند ،فرهادی و امثال او
آلبوم «رنگ عشق» را برعهده داشته هنرمند میشود».
را نمایندهی فرهنگی خود
ساکن
جوان
هنرمند
است.حسینزاده با خوانندگان مطرح به
گفتهدلیلایننبود یک مرجع مشخص و زبان هنر واقعی در ایران
عرصه پاپ در ایران نظیر مرتضی ایران ،به
پاشایی ،حمید عسکری ،رضا صادقی ،در سیستم موسیقی برای پشتیبانی و نمیدانند.
خشایار اعتمادی ،یاس ،سهراب حمایت از منابعی که بتوانند حامی در یک اقدام قابل پیشبینی ،فیلم
پاکزاد و امیر طبری ،سعید عرب ،پیام هنرمندان باشند به مرور زمان هنرمند سینمایی «قهرمان» ساخته اصغر
صالحی (گروه آریان) نیز در زمینههای از فعالیت هنری دست میکشد یا به فرهادی به عنوان نماینده سینمای
آهنگسازی ،ترانهسرایی ،تنظیم ،سمت و سویی گرایش پیدا میکند که جمهوری اسالمی ایران به اسکار معرفی
صدابرداری ،ناظر ضبط ،میکس ،مستر کمتر با فرهنگ ارتباط دارد.
شد.
عرصه
هنرمندان
و همچنین مشاوره در مورد تولید و او در مورد مشکالت
اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» در
توضیح
نیز
ایران
پخش آهنگ همکاری داشته است .موسیقی در خارج از
فستیوال کن  ۲۰۲۱حضور پیدا کرد
کننده
پخش
های
به گفته وی؛ انتخاب اجرای یکی از میدهد« :شرکت
اعضای هیات معرفی نماینده سینمای
خاطر
به
نیستند
قطعات یانی در کنسرت نخست حمید موسیقی حاضر
ایران به مراسم اسکار ،در پی جلساتی،
داخل
هنرمندان
با
آمریکا
عسکری با نظر وی در «برج میالد» با تحریمهای
فیلم «قهرمان» به کارگردانی «اصغر
محض
به
و
کنند
همکاری
کشور
استقبال شدید مخاطبان روبرو شد.
فرهادی» را به عنوان نماینده سینمای
هنرمند،
ایرانی
هویت
شدن
متوجه
«با
این آهنگساز اضافه میکند:
جمهوری اسالمی ایران برای معرفی به
شرکت
مثال
کنند
می
قطع
را
همکاری
توانستیم
همکاری مرتضی پاشایی
آکادمی اسکار  ۲۰۲۲انتخاب کردند.
های
شرکت
از
یکی
CD
Baby
تولید
«نفس»
آهنگی موفق به نام
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روز
پلتفرم
یا
و
صوتی
آثار
کننده
پخش
بعد
مرتضی
که
کنیم؛ اولین آهنگی
یکشنبه  ۲۷مارس  ۷( ۲۰۲۲فروردین
ایرانیان
با
وجه
هیچ
به
که
سیمفونی
از
پس
و
هست»
«یکی
از انتشار آلبوم
۹4 )۱4۰۱امین دوره جوایز ساالنه
کنند
نمی
همکاری
مستقیم
صورت
به
بطوری
کرد،
ارائه
بازار
به
مدتی سکوت
اسکار را برگزار میکند که نامزدهایش
خوانندگان
از
بسیاری
دلیل
همین
به
میالد
برج
در
او
کنسرت
که در اولین
در روز سهشنبه  ۸فوریه ( ۱4بهمنماه)
این
با
غیرمستقیم
صورت
به
ایرانی
شروع
مرتضی
طرفداران
از
عده زیادی
اعالم خواهند شد.
کنند».
می
همکاری
کمپانی
«نفس»
آهنگ
خواندن
درخواست
به
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،تاریخ قبلی

قابل پیشبینی؛
«قهرمان»
اصغر فرهادی
نماینده سینمای
جمهوری اسالمی
در اسکار شد

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ویدئو

کارگردان باتجربه که بزرگترین جوایز
سینمایی را در کارنامه خود دارند،
توانست با اولین فیلمش جایزه بخش
اصلی جشنواره سینمایی لندن را به
دست آورد.
«جاده خاکی» فیلمی است که تمام
عوامل برای ورود به فیلمهای برتر را دارد:
از فیلمبرداری ساده ولی بسیار روان تا
داستانی که پرسشهای بیشماری را
برای بیننده مطرح میکند؛ از صدابرداری
بسیار حرفهای و انتخاب موسیقی خوب
سالهای قبل از انقالب  ۵۷و مناسب با
هر صحنه تا بازیگری قابل تحسین و

کارگردانی فوقالعاده .داستان فیلم نیز
بدون اشاره مستقیم ،وضعیت ناهنجار
کنونی در ایران را ترسیم میکند.
پناه پناهی اولین کارگردان مرد
ایرانی است که جایزه اصلی جشنواره
سینمایی لندن را از آن خود ساخته.
قبل از او سه کارگردان زن ایرانی،
سمیرا مخملباف با «سیب» ،مرجان
ساتراپی با «پرسپولیس» و سودابه
مرتضائی با « »Joyاین جایزه را دریافت
کرده بودند.
احمد رأفت گزارشی از جشنواره
سینمایی لندن تهیه کرده است.

مراسم اسکار که همواره  ۲۷فوریه بود
تغییر کرده و یکماه دیرتر برای این دوره
سالن دالبی را رزرو کرده است.
رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هیأت
معرفی فیلم ایرانی به اسکار از معرفی
فیلم سینمایی «قهرمان» آخرین
ساختهی اصغر فرهادی به اسکار ۲۰۲۱
خبر داده که توسط یک هیئت  ۹نفره
از کارگردانان سینمای جمهوری اسالمی
صورت گرفته است.
محمدعلی نجفی ،فریدون جیرانی،
پریوش نظریه ،مهدی سجاده چی،
محمدمهدی عسگرپور ،شادمهر راستین،
 ،رسول صدرعاملی ،رامین حیدری
فاروغی و رائد فریدزاده اعضای این
هیات هستند.
این انتخاب با بررسی  44فیلم اکرانشده
در ایران به سه گزینه «دشت خاموش»،
«بندربند» و «قهرمان» محدود و در
نهایت فیلم فرهادی گزینش شد .این
چهارمین بار است که آثار اصغر فرهادی
به عنوان نماینده سینمای ایران به
اسکار فرستاده میشود و تا کنون اسکار
بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان را برای
«جدایی نادر از سیمین» ( )۲۰۱۲و
فیلم «فروشنده» ( )۲۰۱۷را به دست
آورده است.
در این فیلم امیر جدیدی نقش مردی را
بازی میکند که به دلیل بدهی که قادر
به پرداخت آن نیست در زندان بسر
میبرد .وی در طول یک مرخصی دو
روزه سعی میکند طلبکار خود را متقاعد
کند تا شکایت خود را با پرداخت بخشی
از مبلغ پس بگیرد ،اما همه چیز طبق
تصور او پیش نمیرود.
طبق قوانین اسکار باید فیلم های
شرکتکننده در کشور خود به اکران
عمومی در آمده باشند« .قهرمان» هنوز
در ایران به اکران عمومی در نیامده ولی

با کسب مجوز نمایش از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی قرار است یکی از فیلمهای
اکران پاییزهی سینماهای ایران باشد.
«قهرمان» که به صورت مشترک با
«واگن شماره شش» جایزه بزرگ هفتاد
و چهارمین فستیوال فیلم کن امسال را
به دست آورد ،توسط کمپانی «ممنتو»
که یکی از سرمایهگذاران این فیلم است
قرار است در حدود صد سالن در فرانسه
اکران شود.تا کنون بیش از  4۰کشور
دنیا از جمله اسرائیل ،آلمان ،کرهجنوبی،
ارمنستان ،برزیل ،فرانسه ،یونان ،مکزیک،
اسپانیا و اوکراین نمایندهی خود را برای
شرکت در بخش فیلم غیرانگلیسیزبان
به اسکار معرفی کردهاند.
فیلم «قهرمان» ساختهی اصغر فرهادی
در حالی در فهرست پیشنهادی آثار
شرکتکننده در بخش مسابقهی فیلم
غیرانگلیسیزبان به اسکار ارائه میشود
که عملکرد او در قبال وقایع سیاسی و
اجتماعی ایران و رفتار محافظهکارانه و
بیاعتنایی وی به رویدادهای مربوط به
معترضان و سرکوب آنان به ویژه در
جریان حضورش در فستیوال فیلم کن،
با انتقادهای جدی از سوی مخاطبان
روبرو شده است.
فرهادی که در سالهای قبل شرکتاش
در مراسم اسکار از پشتیبانی بخشی
از مخاطبان ایرانی برخوردار بود ،به
نظر نمیرسد اگر اینبار به اسکار برود،
مانند دورههای قبل مورد استقبال قرار
بگیرد .بخشی از هواداران خودش نیز
با توجه به رویدادهای فجیع سالهای
اخیر از جمله کشتار آبان  ۹۸و شلیک
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
به هواپیمای مسافربری اوکراینی که همه
 ۱۷6سرنشین آن کشته شدند ،فرهادی
و امثال او را نمایندهی فرهنگی خود و
زبان هنر واقعی در ایران نمیدانند.
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جمعه  3۰مهرماه تا  6آبانماه۱4۰۰خورشیدی

قانونگزاران آمریکا خواستار پاسخگویی دولت بایدن حمله پهپادی شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری
در مورد لغو تحریمهای مربوط به برنامه موشکی رژیم اسالمی به پایگاه آمریکاییها در جنوب سوریه
ایران شدند

=  3 3قا نو نگز ا ر
جمهوریخواهآمریکاخواستار
تحقیقات درباره تصمیم
وزارت خزانه داری دولت
بایدن برای لغو تحریم ها
علیه گروه صنعتی ماموت و
زیرمجموعه آن شدند.
=جمهوریخواهان کنگره
بر این باورند که تصمیم
وزارت خزانه داری دولت
بایدن بخشی از یک بسته
امتیازاتی است که هدف آن
ترغیب جمهوری اسالمی
ایران به از سر گرفتن
مذاکرات با هدف تضمین
بازگشت به توافق هستهای
است اما مقامات دولت بایدن
ارائه چنین بستهای را رد
میکنند.
= د ر بخشی ا ز نا مه
نمایندگانجمهوریخواه آمده
«ما از شما میخواهیم تأیید
کنید که نهادهای خارجشده
از فهرست تحریمها دیگر
د ر گیر ا قد ا ما ت قا بل
تحریم نیستند؛ همچنین
می پرسیم دولت ایاالت
متحده چه اقدامات دیگری
برای ممانعت از قابلیتهای
موشکی بالستیک ایران
انجام میدهد؟»

گروهی متشکل از  33قانونگزار
جمهوریخواه آمریکا پنجشنبه ۲۱
اکتبر ( ۲۹مهرماه) خواستار تحقیقات
درباره تصمیم دولت بایدن برای لغو
تحریمها علیه نهادهای مرتبط با برنامه
موشکهای بالستیک در جمهوری
اسالمی ایران شدند.
پایگاه خبری تحلیلی «واشنگتن فری
بیکن» می نویسد جمهوریخواهان
کنگره بر این باورند که تصمیم وزارت
خزانهداری دولت بایدن بخشی از یک
بسته امتیازاتی است که هدف آن
ترغیب جمهوری اسالمی ایران به از
سر گرفتن مذاکرات با هدف تضمین
بازگشت به توافق هستهای است .اما
مقامات ارشد آمریکایی ارائهی چنین
بستهای را رد میکنند و میگویند که
تحریمها به دنبال یک قانون داخلی
برداشته شده است.
رابرت مالی نماینده دولت بایدن در
امور ایران ،هفته گذشته گفت که
ایاالت متحده «آماده است تا همه
تحریمهای اعمال شده از سوی دولت

= هنو ز هیچ گر و هی
مسئولیت این حمالت را به
عهده نگرفته اما حمالت
پهپادی مشابه در عراق به
اقدامات نظامی گروه «کتائب
حزباهلل» شبیه است.
= یک مقام آمریکایی
گفت هیچ سرباز آمریکایی
مستقر در پایگاه التنف
مجروح یا کشته نشده است.
=فرماندهیمرکزیایاالت
متحده اعالم کرد «آمریکا
حق دفاع از خود را در
آزمایش یک موشک بالستیک در یکی از سایتهای سپاه پاسداران انقالب مورد حمله التنف در سوریه
محفوظ میداند و پاسخ به
اسالمی در کویر مرکزی ایران
پاسگاه نیروهای آمریکایی و متحدانش در امتداد مرز سوریه و اردن
این حمله در زمان و مکان
ترامپ را لغو کند».
متحدان کلیدی منطقه ای ما مثل مناسب انجام می گیرد» .مشابه در عراق به فعالیتهای نظامی لبنان و مرز اسرائیل به شمار میرود.

وزارت خزانه داری هشتم اکتبر
گروه صنعتی ماموت و کارخانههای
زیرمجموعه آن را از فهرست تحریمها
خارج کرد .گروه صنعتی ماموت در
دولت ترامپ به اتهام تولید و تأمین
کاالهای درجه دو و کاالهای نظامی
که در برنامههای موشکی ایران استفاده
میشود تحریم شد اما دولت بایدن
آنها را به همراه مدیرانش از فهرست
تحریمها خارج کرد .برنامه موشکی
بالستیک ایران که بزرگترین برنامه
تسلیحات موشکی در خاورمیانه است
جمهوری اسالمی را قادر به ساختن
موشک با قابلیت حمل کالهکهای
هستهای میکند.
قانونگزاران جمهوریخواه از برایان
استیل ،جیم بنکس ،و جو ویلسون
در وزارت خزانهداری و وزارت امور
خارجه خواستهاند اثبات کنند که گروه
صنعتی ماموت و شبکههای وابسته به
آن نمیتوانند به توسعه موشکی رژیم
ایران کمک کنند.
بر اساس نسخهای از نامه آنها که در
اختیار «واشنگتن فری بیکن» قرار
گرفته ،این قانونگزاران مینویسند:
« ما متعهد به بر ر سی تما می
تخفیفهای تحریمی ارائه شده به
ایران و متحدانش و تالش برای
خنثی کر د ن قا بلیت ها ی حمله
دوربرد رژیم هستیم… ما از شما
میخواهیم تأیید کنید که نهادهای
خارجشده از فهرست تحریمها دیگر
درگیر اقدامات قابل تحریم نیستند،
همچنین می پرسیم دولت ایاالت
متحده چه اقدامات دیگری برای
ممانعت از قابلیت های موشک های
بالستیک ایران انجام می دهد؟
اقداماتی که خطری بزرگ برای
نیروها و تأسیسات ایاالت متحده و
پرسنل ما در خاورمیانه و همچنین

مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند

میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند

نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی
در دسترس خواهد بود

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای
پایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زاده

اسرائیل به شمار میرود».
برایان استیل به «فری بیکن» گفته
است« :تصمیم اخیر برای حذف
نهادهای مرتبط با برنامه موشکی
بالستیک ایران ،نگرانی های جدی
امنیت ملی را برانگیخته است .ما باید
به بررسی هرگونه کاهش تحریمها که
به ایران و متحدانش ارائه میشود،
ادامه دهیم تا مطمئن شویم که در
حال مبارزه با تروریسم در منطقه و
خنثی کردن قابلیتهای موشکهای
بالستیک رژیم ایران هستیم».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
واکنش به نامه جمهوریخواهان اظهار
نظری نکرد اما به «فری بیکن»
گفت« :خارج شدن ماموت از فهرست
تحریمها یک اقدام اداری بود و بیانگر
هیچ تغییری در سیاست تحریمهای
دولت آمریکا در قبال ایران نیست .آنها
هیچ ارتباطی با مذاکرات برجام ندارند».
این نامه از سوی نمایندگان جمهوریخواه
به دولت بایدن  ۱۵روز فرصت میدهد
تا اطالعات الزم را در اختیار کنگره
قرار دهد.

پایگاه نیروهای آمریکایی در التنف در
امتداد مرز سوریه با اردن چهارشنبه
شب  ۲۰اکتبر ( ۲۸مهرماه) هدف
حمله شبه نظامیان مورد حمایت
جمهوری اسالمی قرار گرفت.
به گزارش «ایبیسی» به نقل از منابع
امنیتی عراقی در این حمله دستکم از
پنج پهپاد انتحاری استفاده شده که از
داخل سوریه هدایت میشدند.
این پایگاه کوچک نظامی در جنوب
سوریه واقع شده و پایگاه اصلی
آمریکاییها در مناطق کردنشین شمال
سوریه به شمار میرود و حدود هزار
نیرو در آن مستقر هستند.
پایگاه دورافتاده التنف در امتداد یک
بزرگراه کلیدی در جنوب سوریه در
مرز با اردن در یک منطقه حائل 3۵
مایلی احاطه شده تا از درگیریهای
احتمالی با نیروهای دولتی روسیه
و سوریه که در آن نزدیکی هستند
جلوگیری شود.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمالت
را به عهده نگرفته اما حمالت پهپادی

انفجار بمب در اتوبوس نظامیان در
دمشق  14کشته و شماری مجروح
برجای گذاشت

گروه «کتائب حزباهلل» شبیه است.
یک مقام آمریکایی گفت هیچ سرباز
آمریکایی مستقر در پایگاه التنف
مجروح یا کشته نشده است.
روزنامه «تایمز اسرائیل» مینویسد
این پایگاه توسط نیروهای آمریکایی و
اسرائیلی استفاده میشود و این حمالت
به تالفی حمله یک هفته پیش به پایگاه
نظامی در پالمیرا صورت گرفته که در
آن دستکم هفت نظامی مرتبط با رژیم
ایران و سوریه کشته و زخمی شدند .این
حمله  ۱3اکتبر ( ۲۱مهرماه) انجام شد
و منابع نظامی غیررسمی گزارش دادند
«ویالی سلطنتی قطری» و چندین
سازه دیگر مورد هدف قرار گرفت.
اوایل امسال از شبهنظامیان فاطمیون
وابسته به سپاه قدس در این «ویال»
عکسهایی گرفته شد و حدس زده
میشد که یک پایگاه نظامی است.
تایمز اسرائیل همچنین می نویسد
پایگاه آمریکایی که چهارشنبه شب
هدف قرار گرفته شد در جادهای قرار
دارد که به عنوان یک معبر حیاتی برای
نیروهای تحت حمایت تهران تا جنوب

این پایگاه در سال  ۲۰۱6برای مقابله
با داعش ایجاد شد.
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده اعالم
کرد «آمریکا حق دفاع از خود را در
مورد حمله التنف در سوریه محفوظ
میداند و پاسخ به این حمله در زمان
و مکان مناسب انجام میگیرد».
کا پیتا ن بیل ا و ر با ن سخنگو ی
فرماندهی مرکزی آمریکا گفت« :بر
اساس گزارش های اولیه می توانیم
تاکید کنیم که منطقه پایگاه بر
اساس عملیات بررسی شده و حملهای
هماهنگ هدف قرار گرفته است.
همچنین استفاده از پهپادها منجر به
آتشسوزی غیرمستقیم شد».
اوربان اشاره کرد ،نیروهای آمریکایی
با شرکای خود در «مغاویر الثور»
تالش میکنند تا از تلفات احتمالی
این حمله مطمئن شوند.هرچند
مقامات آمریکایی این حمله را خفیف
و بدون تلفات اعالم کرده اند اما
حامیان جمهوری اسالمی و حزباهلل
در شبکههای اجتماعی از آن به عنوان
انتقام استقبال کردهاند.

وزیر دارایی اسرائیل:

منتظر رویارویی ما در آینده
نزدیک با رژیم ایران باشید!
= «یک و نیم میلیارد
دالر برای کوبیدن تاسیسات
هستهای رژیم ایران خرج
میکنیم».

انفجار اتوبوس نظامیان در دمشق

=شبکه الجزیره به نقل از
یک مقام نظامی رژیم سوریه
گزارش داد بمبها در خود
اتوبوس کار گذاشته شده بود.
=ارتش سوریه کمی پس
از بمبگذاری دمشق مناطق
مسکونی شهر «اریحا» در
استان ادلب را گلوله بارانکرد
که دستکم  11غیرنظامی از
جمله سه کودک در این حمله
کشته شدهاند.

تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن
 ۱4پرسنل نظامی و زخمی شدن
چندین نفر دیگر در حمله به یک
اتوبوس خبر داد.
خبرگزاری دولتی «سانا» گزارش داد
«در یک بمبگذاری تروریستی با
استفاده از دو وسیله انفجاری یک
اتوبوس در حال عبور از زیر یک پل اصلی
در پایتخت هدف قرار گرفت».
منابع سوری میگویند این اتوبوس در
نزدیکی پل حافظ اسد عبور میکرد که
دو انفجار صورت گرفت .واحد مهندسی
ارتش سوریه از خنثی شدن یک بمب
دیگر نیز خبر داد.
شبکه الجزیره به نقل از یک مقام نظامی
رژیم سوریه گزارش داد بمبها در خود
اتوبوس کار گذاشته شده بود.

این انفجار یکی از مرگبارترین حمالت
علیه نظامیان ارتش بشار اسد در
سالهای اخیر به شمار میرود.
مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی
به عهده نگرفته است.
سرلشکر حسین جمعه فرمانده پلیس
دمشق به تلویزیون دولتی گفت« :این
یک اقدام ناجوانمردانه است… نیروهای
پلیس بالفاصله منطقه را محاصره
کردهاند و مطمئن شدند که دیگر بمبی
وجود ندارد ».وی از مردم خواست موارد
مشکوک را به مقامات اطالع دهند.
به گزارش «گاردین» ارتش سوریه
کمی پس از بمبگذاری دمشق مناطق
مسکونی شهر «اریحا» در حومه ادلب
را گلولهباران کرد که دستکم ۱۱
غیرنظامی در این حمله کشته شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعالم کرد
که موشکها در زمانی که بچهها به
مدرسه میرفتند به یک منطقه شلوغ
اصابت کرده و سه کودک در میان
کشتهشدگان هستند.
جنگ داخلی در سوریه از سال ۲۰۱۱
در پی سرکوب اعتراضات مدنی در این
کشور توسط رژیم بشار اسد آغاز شد.
این جنگ تا کنون حدود نیم میلیون
کشته و  ۲۲میلیون بی خانمان و
ویرانیهای بسیار برجای گذاشت و سیل
پناهجویان را روانه کشورهای منطقه و
اروپا کرده است.

وزیر دارایی اسرائیل میگوید :رویارویی
با رژیم جمهوری اسالمی نزدیک است
زیرا هیچگونه مذاکره یا توافق دیپلماتیک
برنامه هستهای حکومت تهران را متوقف
نخواهد کرد.
اسرائیل پیش از این از تصویب یک
بودجه یک و نیم میلیون دالری برای
افزایش توان و امکانات الزم و هدف
قرار دادن برنامههای هستهای جمهوری
اسالمی ایران خبر داده بود.
به گزارش «تایمز اسرائیل» ،آویگدور
لیبرمن روز پنجشنبه  ۲۱اکتبر در
گفتگو با کانال  ۱۲آن کشور گفت:
دولت پنج میلیارد شیکل بودجه که
معادل یک و نیم میلیون دالر است،
برای افزایش نیروی خود و هدف قرار
دادن طرحهای هستهای ایران تصویب
کرده است .این مقدار پول به منظور
خریدن جنگندههای جدید و جمعآوری
اطالعات و استفاده از ماهواره و دیگر
تجهیزات الزم به مصرف خواهد رسید.
طبق توافق هسته ای سال ۲۰۱۵
رژیم ایران تعهد داده بود فعالیتهای
غنیسازی اورانیوم خود را در ازای لغو
تحریمهای اقتصادی به شدت محدود
کند اما بر خالف ادعاهای تهران مبنی بر
مسالمتآمیزبودنفعالیتهایهستهای،
جمهوری اسالمی به نقض تعهدات
هستهای خود ادامه داده و همواره
فعالیتهای غنیسازی را با درصد باال
گسترش داده و پیشرفتهای زیادی در
این مورد داشته است.
گیلعاد ا ِردان نماینده اسرائیل در سازمان
ملل متحد نیز حکومت جمهوری
اسالمی را متهم کرده که روند مذاکرات
برای فعال شدن دوباره توافق هستهای

آویگدور لیبرمن وزیر درایی

سال  ۲۰۱۵موسوم به برجام را در وین
مختل کرده و با «وقتکشی» جهت
دست یافتن به بمب اتم سوء استفاده
میکند.او در سخنرانی خود در نشست
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
برنامه هستهای ایران تهدیدی واقعی
برای امنیت جهانی و به سرعت در حال
پیشرفت است.لیز تراس وزیر خارجه
بریتانیا نیز گفته :برنامه اتمی ایران
پیشرفت بیسابقهای کرده و لندن بسیار
نگران این موضوع است.
تراس در گفتگو با روزنامه «الشرق
االوسط» تأکید کرده که ما نمیخواهیم
شاهد دستیابی ایران به سالح هستهای
باشیم.
او افزوده :تاخیر در بازگشت ایران
به مذاکرات اتمی ،فرصت راه حل
دیپلماتیک را کاهش میدهد.
وزیر خارجه بریتانیا یادآور شد که
پیشنهاد کنونی برای بازگشت به میز
مذاکرات اتمی تا ابد برقرار نخواهد
بود و ایران باید هرچه زودتر از فرصت
پیشنهادی برای از سر گرفتن فوری
مذاکرات استفاده کند.
سحرگاه روز جمعه  ۲۲اکتبر «شبکه
 »۱۲و وبسایت «تایمز اسرائیل» گزارش
دادند ،آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش
اسرائیل فرمان از سر گرفتن تمرینهای
هوایی جنگندههای این کشور را صادر
کرده است.
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هشدار یک
اقتصاددان
نسبت به تکرار
اعتراضات
سراسری
دی ۹6و
آبان۹8
=طی یکسال گذشته در 8
گروه کاالی اساسی افزایش
قیمتها بین  ۲8تا  ۷۲درصد
بوده است.
=بیش از  3میلیون و 300
هزار خانوار با جمعیتی حدود
 1۲میلیون نفر در فقر مطلق
و تحت پوشش نهادهای
حمایتی هستند.
= حسین راغفر :به دنبال
حذف ارز  4۲00تومانی
ناآرامیهای گسترده به وجود
میآید اما افرادی که حامی
حذف این ارز هستند زیر
بار مسئولیت شرایط ایجاد
شده نمیروند و وضعیت را
به امپریالیسم و توطئههای
خارجی نسبت میدهند.
در شرایطی که قیمت مواد غذایی
همچنان در حال افزایش و قدرت خرید
خانوارها مرتب در حال کاهش است،
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از
برنامه حذف دالر  4۲۰۰تومانی خبر
داده است .حسین راغفر اقتصاددان اما
معتقد است حذف ارز ترجیحی احتمال
بروز اعتراضات سراسری گسترده مانند
اعتراضات دی ۹6و آبان ۹۸را افزایش
میدهد.
بررسی آمار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نشان میدهد که در شهریور
 ۱4۰۰قیمت مواد غذایی به شکل
قابل توجهی افزایش داشته .قیمت هر
کیلوگرم شکر سفید در این ماه به طور
میانگین به بیش از  ۱4هزار تومان رسید
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
با قیمت  ۸هزار و  ۱۸۲تومان ،افزایش
 ۷۱.6درصدی داشته است.
همچنین طی یکسال گذشته در
 ۸گروه کاالی اساسی که شامل برنج
پاکستان باسماتی ،برنج تایلندی ،برنج
طارم اعال ،برنج داخلی هاشمی درجه
یک ،شکر سفید ،گوشت گوساله ،گوشت
گوسفند و گوشت مرغ تازه است ،افزایش
قیمتها بین  ۲۸تا  ۷۲درصد بوده است.
این قیمتها با توجه به درآمدهای
ناچیز سبب کاهش شدید قدرت خرید
مردم شده است .یک گزارش میدانی
نشان میدهد یک کیسه برنج ۱۰
کیلویی ،دو عدد روغن  ۹۰۰گرمی
سرخکردنی و پختوپز ،یک عدد رب،
یک بسته یک کیلویی قند ،یک بسته
یک کیلویی شکر ،یک ظرف دو و نیم
کیلویی ماست ،یک کیلو پنیر ،یک کیلو
گوشت چرخکرده ،یک کیلو گوشت
خورشتی ،دو کیلو مرغ ،یک عدد مایع
ظرفشویی ،یک عدد مایع دستشویی،
یک عدد پودر لباسشویی ،یک عدد
خمیر دندان ،یک عدد شامپوی سر
ایرانی و یک بسته دستمال کاغذی که
حتا برای مصرف یک هفته یک خانواده
سه نفره هم ناکافی است ،حدود یک
میلیون و  4۰۰هزار تومان هزینه دارد.
این در حالیست که پایه حقوق کارگران
و بسیاری دیگر از اقشار حداقلبگیر دو
میلیون  ۸۰۰هزار تومان است!
کاهش ارزش واقعی درآمدها در کنار
تورمی که از مرز  ۵۰درصد عبور کرده،
تعداد خانوارهای فقیر در ایران افزایش
داده و گزارشها از قرار گرفتن نیمی
از جمعیت کشور زیر خط فقر خبر
میدهند .بیش از  3میلیون و  3۰۰هزار
خانوار با جمعیتی حدود  ۱۲میلیون نفر
در فقر مطلق و تحت پوشش نهادهای
حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی
کشور هستند؛ جمعیتی که با وجود
طرحهای اشتغالزایی و اعطای تسهیالت
حمایتی ،نه تنها از جمعیت آنها طی
این سالها کم نشده بلکه کرونا و
مشکالت اقتصادی کشور ،تعدادشان را
بیشتر و بیشتر هم کرده است.
دولت در حالی هیچ برنامه حمایتی

فاجعه اقتصادی در ایران :معلوالن برای تأمین هزینه
زندگی ویلچر میفروشند و زبالهگردی میکنند

اعتراضات سراسری آبان 13۹8

برای اقشار ضعیف و آسیبپذیر ندارد
که در مقابل تصمیم گرفته ارز ترجیحی
دولتی را که به دالر  4۲۰۰تومانی یا
«دالر جهانگیری» معروف است برای
واردات کاالهای اساسی حذف کند.
هرچند پیش از این ارز  4۲۰۰تومانی
که کانالهای رانت و سوء استفاده را برای
گروههای مافیایی وابسته به حکومت نیز
باز کرده بود ،برای بخشهایی از جمله
صنعت حذف شده بود اما همچنان این
ارز برای واردات کاالهای اساسی چون
نهادههای دامی و مواد غذایی و دارویی
مورد استفاده قرار میگرفت.
کارشناسان هشدار میدهد که حذف
این ارز در حالی که دولت توان کنترل
نرخ ارز و همچنین ارائه برنامههای
حمایتی به خانوار را ندارد ،سبب افزایش
بیشتر قیمت مواد خوراکی و کوجکتر
شدن سفره خانوار خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان اصالحطلب
در اینباره گفته که «منطق طرفداران
حذف ارز ترجیحی و  4۲۰۰تومانی به
ظاهر این است که از آنجایی که فساد
در توزیع ارز  4۲۰۰تومانی وجود دارد و
از انجایی که گوشت با ارز  4۲۰۰تومانی
وارد میشود اما با ارز باالی 3۰۰۰۰
تومانی در بازار به دست مصرف کننده
میرسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش
دهیم .تمام این افراد تأیید میکنند که
در این سیستم توزیع فساد وجود دارد
و مدعی هستند با افزایش قیمتها فساد
را کنترل می کنند حال سوال این است
چرا وقتی ارز از  ۷هزار تومان تا 3۲
هزار تومان افزایش پیدا کرد ،فساد را
نتوانستند کاهش دهند؟»
حسین راغفر معتقد است «تا زمانی
که کشوری کانونهای عفونی فساد را در
درون خود تقویت کند ،نمیتوان فساد
را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این
است که از آنجایی که فساد وجود دارد
باید ارز  4۲۰۰تومانی را حذف کنیم اما
با این راهکارهایی که عنوان شده ،فساد
فربهتر میشود .با حذف ارز ترجیحی و به
دنبال افزایش قیمتها فقط جریانهای
فاسد فربهتر میشوند بنابراین در واقع
معنای راهکارهای ارائه شده این است
که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد
باشد اما قیمتها را افزایش دهیم تا با
فساد مبارزه شود».

=علتپلمبساختمانبورس
تهران بدهی یکهزار میلیارد
تومانی بورس به شهرداری
تهران اعالم شده است.
= خردادماه  13۹8نیز
شهرداری منطقه  ۲پایتخت
به دلیل «کسری پارکینگ»
مقا بل ا ین سا ختما ن
بلوکهای سیمانی قرار داد
و مانع بهرهبرداری از آن شد.
در نخستین ساعات بامداد امروز
ساختمان بورس تهران توسط
شهرداری پلمب شد .بدهی شرکت
بورس تهران به شهرداری علت این
پلمب عنوان شده است.
حدود ساعت یک بامداد امروز
پنچشنبه  ۲۹مهر  ۱4۰۰ساختمان
بورس تهران توسط شهرداری منطقه
دو پلمب شد .علت پلمب ساختمان
بورس تهران از قرار معلوم بدهی یکهزار
میلیارد تومانی بورس به شهرداری
تهران است.
در حالی که تصاویر منتشرشده نشان
میدهد ورودی اصلی ساختمان بورس
تهران به همراه ورودی پارکینگ با
نصب بنر و برچسب پلمب شده اما
عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز
ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
تهران با انتشار توئیتی نوشته که
«بورس تهران پلمب نشده است»
و مدعی شده که «درب پارکینگ
مدیران» بورس به دلیل بدهی هزار

این اقتصاددان هشدار داده که «با
حذف ارز  4۲۰۰تومانی اتفاقی که
خواهد افتاد این است که دالر  ۲۸هزار
تومانی به طور قطع افزایش پیدا میکند
و در بازار مصرفی هم ارز باالتر از 3۵
هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت
افزایش مییابد».
او در ادامه افزوده که «قطعاً حذف ارز
 4۲۰۰تومانی تورمزا است و مسئوالنی
که از حذف ارز  4۲۰۰تومانی حمایت
میکنند در واقع کارگزاران اصحاب
ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی
هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم
رشد نمیکند ،باید آن را تضمین کنند
و اگر تورم باال رفت ،تمام این مسئوالن
باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند».
حسین راغفر همچنین به بروز
اعتراضاتی سراسری همچون دی ۹6و
آبان ۹۸هشدار داده است« :مسئوالن
باید توجه داشته باشند که به دنبال
حذف ارز  4۲۰۰تومانی ناآرامیهای
گسترده به وجود میآید و در آن زمان
تمام این افرادی که حامی حذف ارز
 4۲۰۰تومانی هستند زیر بار مسئولیت
شرایط ایجاد شده نمیروند و وضعیت
را به امپریالیسم و توطئههای خارجی
نسبت میدهند .قطعا دوباره شاهد
تکرار اتفاقات دی ۹6و آبان ۹۸خواهیم
بود چراکه پیامدهای حذف ارز 4۲۰۰
تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست».
او همچنین گفته که «مافیای مسکن،
خودرو ،دارو و… مدافع قدرتمند حذف
ارز ترجیحی هستند و مسئوالنی که
حذف ارز  4۲۰۰تومان را پیشنهاد
میدهند ،کارگزاران همین مافیای
پرقدرت محسوب می شوند وگرنه
این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه
مسائل اجتماعی را درک میکنند و
نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی
وجود ندارد .مسئوالن حامی حذف ارز
 4۲۰۰تومانی حافظان منافع مافیای
اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس
و هم در سازمان برنامه و هم در دولت
پراکنده شدهاند و در تمام نهادهای
اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه
داشته باشند این اقدام را در شرایطی که
انجام میدهند تمام ظرفیتهای مردم
مستهلک شده است و باید مسئولیت این
اشتباه را بپذیرند».

= مدیر کمپین معلوالن
گفته بانکها برای پرداخت
وام به افراد دارای معلولیت
مانعتراشی میکنند.
= 110هزار معلول در ایران
فاقد مسکن هستند اما
جمهوری اسالمی بجای
حمایت ،روز ملی اسکان
معلوالن را از تقویم ایران
حذف کرده است.
= دست کم  500هزار نفر
از افراد دارای معلولیت
تحت پوشش بهزیستی باید
دستمزد حداقل وزارت کار
را دریافت کنند اما تنها به
حدود  140هزار نفر از آنها،
آنهم فقط  160هزار تومان
پرداخت میشود.
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت
با اشاره به عدم حمایت دولت از
معلوالن و مانعتراشی در پرداخت وام
به افراد دارای معلولیت ،گفته که این
قشر ناچارند برای تأمین هزینه زندگی
زبالهگردی کنند و برخی از آنها ویلچر
خود را میفروشند.
دولت روحانی وامی را به عنوان
وام اشتغال در زیرمجموعه صندوق
حمایت از فرصت های شغلی برای
معلوالن تعریف کرده بود که حاال با
گذشت مدتها از ابالغ پرداخت این
وام ،مدیر کمپین حمایت از افراد دارای
معلولیت گفته چند میلیارد تومان برای
این صندوق درنظر گرفته شده اما
هیچ نتیجه مطلوبی برای جامعه هدف
نداشته است.
بهروز مروتی مدیر کمپین معلوالن
گفته بانکها برای عدم پرداخت به افراد
دارای معلولیت مانعتراشی میکنند و
با وجود اینکه مبلغ وام اشتغال ۱۰۰
میلیون تومان است ،در برخی از نقاط
کشور فقط  ۵۰میلیون تومان به
متقاضیان پرداخت میشود.
به گفته او افراد دارای معلولیت برای
دریافت وام خوداشتغال مجبور هستند
هفت خوان رستم را پشت سر بگذارند؛
اگر متقاضی دریافت وام خوداشتغالی از
سازمان بهزیستی ،مبلغی را از کمیته
امداد دریافت کرده باشد ،باید وام قبلی
را تسویه کند تا زمینه برخورداری از
وام اشتغال برای او فراهم شود .این در
حالیست که هیچ ارتباطی میان این
وامها وجود ندارد.
بهروز مروتی با اشاره به شرایط
سخت درآمدی و معیشتی افراد دارای
معلولیت گفته که پس از شیوع کرونا

بورس تهران پلمب شد!

میلیاردی به شهرداری تهران به صورت
موقت پلمب شده است .درب ورودی
تاالر عمومی رو به مردم باز است .این
عوارض قانونی است و شهرداری درباره
حق مردم و اموال بیتالمال با کسی
تعارف ندارد».
ساختمان جدید بورس در میدان
کاج سعادتآباد قرار دارد که به تازگی
ساخته شده اما بر اساس گزارشها
هزینه ساخت آن به شهرداری پرداخت
نشده است.این ساختمان معروف به
«ساختمان شیشهای» دیماه سال
 ۱3۹۸و در  ۱۷طبقه افتتاح شد و
بورس تهران از ساختمان قدیمی در
خیابان حافظ به این ساختمان واقع در
نبش خیابان سیزدهم بلوار شهرداری
سعادت آباد منتقل شد.کلنگ این
ساختمان در سال  ۱3۸۹خورده بود و
ساخت این بنای  34هزار متری بیش
از  ۹سال به طول انجامید .بر اساس
گزارش هیئت مدیره وقت شرکت بورس
و اوراق بهادار در سال مالی منتهی به

 ۲۹اسفند  ،۹۷ساختن این بنای بزرگ
بیش از  3۲۰میلیارد تومان هزینه
داشته و در زمان افتتاح بیش از 3۰۰۰
میلیارد تومان ارزش بازاری داشت.
در این ساختمان ۵ ،طبقه زیرزمین
برای  3۷۰اتومبیل ،یک طبقه همکف
و  ۵طبقه فعال با سطح اشغال شصت
درصد وجود دارد .حدود شصت
واحد در هفت هزار و هفتصاد متر
مفید تجاری در این عمارت جدید
بورس وجود دارد .تاالر بورس و سالن
اجتماعات و سایت فناوری اطالعات به
منظور امنیت دادهها از جمله امکانات
ساختمان بورس در سعادت آباد است.
اختالفات شهرداری با سازمان بورس
و اوراق بهادار پیشتر نیز سبب گذاشتن
بلوکهای سیمانی بزرگ در مقابل
ساختمان شده بود .خردادماه ۱3۹۸
شهرداری منطقه  ۲پایتخت مقابل
این ساختمان بلوکهای سیمانی
قرار داد و مانع بهرهبرداری آن شد.
کم بودن تعداد پارکینگها نسبت به

وضعیت مالی این افراد بدتر شده
بطوری که برخی به زبالهگردی روی
آورده و برخی حتا ویلچر خود را
میفروشند.
برنامه های حمایتی حکومت از
معلوالن همواره مورد انتقاد بوده است.
بر اساس آمارها ۱۱۰ ،هزار معلول در
ایران فاقد مسکن هستند که یا از هیچ
حمایتی برخوردار نیستند و یا در
بهترین حالت خانوادههای آنها ماهیانه
 3۵۰هزار تومان کمک مالی دریافت
میکنند .اینهمه در حالیست که روز
ملی تأمین مسکن برای معلوالن نیز از
تقویم ایران حذف شده تا این امر بطور
کلی به فراموشی سپرده شود.
علی همت محمودنژاد مدیرعامل
انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران
با انتقاد از سیاستهای چند سال اخیر
و حذف روز ملی اسکان معلوالن و
نیازمندان از صفحه تقویم کشور گفته
«چطور ممکن است در حالی که سیل
بی شماری از معلوالن فاقد مسکن
هستند و تعداد بسیار زیادی از آنها به
خاطر نبود مسکن به مراکز نگهداری
معلوالن پناه بردهاند ،روز ملی اسکان
معلوالن و نیازمندان از صفحه رسمی
تقویم کشور حذف شود؟»
علی همت محمودنژاد همچنین با
اشاره به آمار  ۱۱۰هزار معلول فاقد
مسکن از فقیر شدن خانواده های
مستاجرنشین دارای معلولیت خبر
داد و افزوده که «  ۱۰هزار نفر
خانوادههای دارای دو و سه معلول و
بیشتر هستند .معلولی که مستمری
ماهانه اش  3۵۰هزار تومان است،
چگونه میتواند مسکن  4۰۰میلیونی
خریداری کند؟»
از سوی دیگر با گذشت حدود
یکسال و نیم از راه اندازی پلتفرم
آموزشی «شاد» این برنامه برای
نابینایان و کمبینایان دسترسپذیر
نشده و آنها مجبور به استفاده از
اپلیکیشنهایی مانند واتساپ هستند
حجم اداری پیشبینی شده برای این
ساختمان علت این اقدام شهرداری
اعالم شده بود.شهرداری تهران از چند
سال پیش اعالم کرده با توجه به اینکه
در دوره گذشته مدیریت شهری مجوز
ساخت مجتمعهای بزرگ تجاری
یا ساختمانهای اداری بدون توجه
به ظرفیت مناطق و داشتن پیوست
ترافیکی و اجتماعی داده شده ،اجازه
بهرهبرداری به این دسته از واحدها
بدون تأمین پارکینگ داده نخواهد شد
زیرا این مسئله موجب ایجاد گره کور
ترافیک در محدوده مربوطه میشود.
هفتهها ماندگار شدن بلوکهای
سیمانی مقابل این ساختمان ،افتتاح
آن را هفت ماه عقب انداخت و اکنون
پس از دو سال شهرداری تهران بار
دیگر به دلیل عدم پرداخت هزینههای
ساخت ،این ساختمان را پلمب کرده
است .این در حالیست که قرار بود
همه بخشهای شرکت بورس تهران به
این ساختمان منتقل شود .آنطور که
علی صحرایی مدیرعامل وقت بورس
تهران در فروردین امسال گفته بود،
همه بخشهای شرکت بورس و اوراق
و بهادار تهران در ساختمان جدید
سعادت آباد مستقر میشوند.
علی صحرایی گفته بود که «به زودی
ساختمان جدید در موقعیت مناسب با
آمادهسازی تاالر جدید افتتاح میشود.
از ویژگیهای ساختمان جدید اسقرار
یک دیتاسنتر مجهز و پیشرفته در آن
است که امکانات الزم را برای اجرای
برنامههای توسعهای بورس فراهم
میآورد».

که آنها را از «عدالت آموزشی» دورکرده
است.
این کمپین به سه قشر از نابینایان
اشاره میکند که با بیعدالتی مطلق
مواجه هستند؛ دانشآموزان نابینا و
کمبینا ،والدین نابینا برای همراهی
دانشآموز بینای خود و کمک آموزشی
به آنها ،معلمهای نابینا و کمبینا.
از زمان شروع کرونا خبرها حاکیست
که  3۰درصد از دانشآموزان ترک
تحصیل کردهاند؛ اما آماری از اینکه چه
تعداد از این دانشآموزان دچار معلولیت
هستند وجود ندارد.
وبسایت تجارت نیوز نیز در گزارشی
نوشته که حداقل  ۵۰۰هزار نفر از افراد
دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی
باید معادل حداقل حقوق وزارت کار را
دریافت کنند اما تنها به حدود ۱4۰
هزار نفر از آنها ،آنهم فقط  ۱6۰هزار
تومان پرداخت میشود .این گوشهای
از قانونهایی است که برای حمایت از
معلوالن تصویب شده اما اجرا نمیشود.
بهروز مروتی به تجارت نیوز گفته
که «مطابق ماده  ۲۷قانون حمایت از
معلوالن ،افراد دارای معلولیت شدید
و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد
باید حداقل دستمزدی را که وزارت
کار تعیین می کند دریافت کنند.
اما بودجهای برای این ماده در نظر
گرفته نمیشود و بسیار ناقص اجرا
میشود».
او افزوده که «از حدود  ۸۵۰هزار
نفر افراد دارای معلول که از سازمان
بهزیستی مستمری میگیرند ،حداقل
 ۵۰۰هزار نفر از آنها واجد دریافت
دستمزد این ماده قانون میشود .اما از
این تعداد ،سازمان بهزیستی به دلیل
کمبود بودجه به حدود  ۱4۰هزار
نفر حدود  ۱6۰هزار تومان پرداخت
میشود! از  ۲میلیون و  6۵۵هزار
تومان فقط  ۱6۰هزار تومان پرداخت
میشود».
به عبارتی از حدود یک هزار و 3۲۷
میلیارد تومان تنها حدود  ۲۲میلیارد
تومان به آنها پرداخت میشود .این در
حالیست که شرایط اقتصادی این روزها
زندگی را برای آنها سختتر از همیشه
کرده است.
مروتی در این مورد میگوید« :در
دروان کرونا برخی از افراد منبع درآمد
خود را از دست دادند .کسانی بودند
که دستفروشی میکردند اما همان را
هم از دست دادند .در این شرایط و
با تورم افسارگسیخته ،فشار زیادی را
متحمل میشوند .برخی به زبالهگردی
روی آوردند و برخی حتی ویلچر خود
را میفروشند».
این فعال حقوق افراد دارای
معلولیت همچنین گفته هزینههای
درمانی زیاد است و بیمه درمانی کمک
چندانی به آنها نمیکند« :افراد دارای
معلولیت بیمه سالمت پایه دارند .این
بیمه در مراکز خصوصی ،درمانگاهها
و داروخانهها قبول نیست .این بیمه
فقط در برخی از مراکز دولتی که
قرارداد دارند ،قابل است ،البته اگر
قبول کنند!»
او توضیح داده که «یکی از مشکالت
اساسی افراد دارای معلولیت ،دفترچه
خدمات درمانی است .باید بیمه تکمیلی
داشته باشیم که هزینهها را پوشش
دهد .افراد دارای معلولیت مشکالت
دیگری نسبت به سایر افراد دارند و این
دفترچهها چندان جوابگو نیست .غالب
افرادی که ضایعه نخاعی دارند ،زخم
بستر میگیرند ،نمیتوانند به مراکز
خصوصی مراجعه کنند .مراکز دولتی
هم به دلیل هزینه زیاد و دردسرهای
آن قبول نمیکنند».
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جمعه  3۰مهرماه تا  6آبانماه۱4۰۰خورشیدی

زنان شاخص
زینب جاللیان

زینب جاللیان (زاده  ۱36۱در ماکو)
فعال سیاسی کرد ایرانی است که در
سال  ۱3۸۸به اتهام محاربه از طریق
عضویت در گروه پژاک به اعدام
محکوم شد .محکومیت وی در سال
 ۱3۹۰به حبس ابد کاهش یافت.
زینب جاللیان ،از سال  ۱3۸6در
زندان به سر میبرد و سنگینترین
حکم محکومیت (حبس ابد) را در
میان زندانیان سیاسی زن دارد.
جاللیان از  ۱3۸6بدون مرخصی
در زندان به سر میبرد و پیگیرها
برای مرخصی وی تاکنون بینتیجه
بودهاست .زینب جاللیان در حال
حاضر در زندان یزد زندانی است.عفو
بینالملل در خرداد  ۱3۹3اعالم کرد
که زینب جاللیان در خطر از دست
دادن کامل بینایی خود به سر میبرد
و به درمان فوری نیاز دارد .خانواده
جاللیان تأکید دارند که مشکل
بینایی زینب جاللیان پس از شکنجه
آغاز شدهاست.زینب جاللیان بعد
از انتقالش از زندان خوی به زندان
قرچک ورامین درخواست انتقال به
زندان خوی یا اوین را داده بود ولی به

دلیل عدم رسیدگی به این درخواست
وی از تاریخ  3۱خرداد  ۱3۹۹دست
به اعتصاب غذا زد .در  6مهر ۱4۰۰
نماینده حوزه انتخابیه هشتم مریلند
در مجلس نمایندگان آمریکا ،جیمی
رسکین ،در توییتی عنوان کرد:
«زینب جاللیان برای مدت  ۱3سال
به دلیل حمایت از حقوق کردها و
زنان ایرانی با اتهامات ساختگی در
ایران زندانی بودهاست .اکنون کسانی
که او را حبس کردهاند برای این که از
او اعتراف بگیرند ،او را از مراقبتهای
بهداشتی ساده محروم کردهاند».

چگونه میوهها را خشک کنیم؟
فرآیند خشک کردن میوه در اصل،
روشی مناسب برای محافظت از طعم
میوه است .گاهی اوقات میوه خشک
شده نسبت به نوع تازه آن به دلیل
طعم بهتر ،برتری دارد .برخی میوهها
در برخی از فصول سال فراوانتر
از دیگر میوه ها هستند .در صورت
تمایل به استفاده از میوه ها در فصول
مختلف سال الزم است میوهها را
خشک کرده و از آن استفاده کنید.
روش خشک کردن میوه ها بهترین راه
برای خراب نشدن میوه های اضافی
است .میوه خشک ترد و شیرین
و نوعی آب نبات طبیعی است و
مواد مغذی موجود در آنها تفاوت
چندانی با میوه تازه ندارد .از میوه
خشک میتوان به صورت میان وعده
استفاده نمود.
شما برای مصرف انواع میوه ها مجبور
نیستید هزینه گزاف برای تهیه نوع
آماده و بسته بندی آن بپردازید بلکه
میتوانید بدون هیچ گونه هزینهای
میوههای اضافی خود را به میوه
خشک تبدیل کنید و از خوردن آن
لذت ببرید .با چند روش میتوانید در
خانه به خشک کردن میوه بپردازید.
خشک کردن میوه در آفتاب
معمول ترین و ابتدایی ترین روش
خشک کردن میوه استفاده از آفتاب
است .در این روش میوه را نصف یا
خرد کرده و به مدت چند روز در
فضای بیرون و در معرض نور آفتاب
قرار میدهند.
مراحلخشککردنمیوهدرآفتاب
برای خشک کردن میوه یک روز
گرم آفتابی را که رطوبت هوا زیر
 6۰درصد و هوا هم آفتابی و گرم
باشد ،انتخاب نمایید .این کار چند
روز طول میکشد بنابراین الزم است
که هوا برای چند روز متوالی صاف و
خوب باشد.
میوهها را روی سینی توری استیل
ضدزنگ ،پالستیکی یا فایبرگالس
با روکش تفلون قرار دهید و با کمی
فاصله روی توری بچینید.
خشک کردن میوه در فر
یکی دیگر از روشهای خشک کردن
میوه ،خشک کردن با جریان هوا
میباشد که ترکیبی از جریان هوا
و حرارت کم است ،این کار معموالً
در فر انجام میشود .خشک کردن با
فر بهترین روشی است که میتوانید
استفاده کنید ،زیرا شکر یا ماده
افزودنی دیگری به آن نمیافزایید و
تنها چندین ساعت زمان برای این
کار نیاز دارید.
فایده انجام این کار در خانه آن است
که روی نتیجه کار خود کنترل دارید
و میوهها را به هر اندازه و شکلی که
مایل باشید ،خشک میکنید.
کیفیت میوه خشک شده به اندازه
تکههای میوه و مدت زمان خشک
کردن آن بستگی دارد.
مواد الزم برای خشک کردن میوه
در فر

فر ،کاغذ مومی یا الینر های سیلیکونی
و سینی فر یا توریهای گرد مخصوص
پیتزا.
در این روش برای جلوگیری از رشد
باکتریها میوهها را در دمای پایین
گرم می کنند تا آب آنها به قدر کافی
تبخیر شود.
روش سرخ کردن برای خشک
کردن میوه
روش سرخ کردن یکی دیگر از بهترین
روشها برای خشک کردن میوههای پر
نشاسته و کم رطوبت مثل موز است.
خشک کردن میوه با شکر
خشک کردن با شکر نوع دیگری از
روش خشک کردن میوه است که با
خیساندن یا جوشاندن میوه در یک
شیره شکری انجام می شود.
خشککردنمیوهبامیوهخشککن
استفاده از دستگاه میوه خشککن،

Pexels

کنترل وزن با
خوردن ساالد
تحقیقات نشان میدهد که اگر غذایتان را با ظرف
بزرگی از ساالد شروع کنید ،کالری مصرفی هنگام
خوردن غذای اصلی کاهش مییابد .اما نگاه شما به غذا،
همچنین اندازه ساالد و آرایش آن ،تفاوت ایجاد میکند.برای اثبات
اینکه ساالد میتواند از مصرف کالری جلوگیری کند ،محققین تحقیقی
انجام دادند .در این تحقیق آنها برای ناهار قبل از سرو غذای اصلی به خانمها،
ساالدهایی حجیم اما کم کالری دادند .نتایج کار نشان داد که خانمها  ۱۰۰کالری
کمتر از مقدار همیشگی مصرف کردند .این ساالدها از کاهو ،هویج ،گوجه فرنگی،
کرفس و خیار به همراه ُسس کم چرب درست شده بود.برای اینکه بتوانید با ساالد
خوردن وزنتان را کنترل کنید ،حتماً باید ساالدهایتان را کم کالری درست کنید.
در این تحقیق مشاهده شد ،وقتی ساالدهایی با کالری نسبتاً باال به خانمها داده شد،
کالری مصرفی کلی مثل همیشه بود و کاهش نداشت .حتی ساالدهای بسیار پرکالری
که حاوی پنیر و ُسسهای چرب بودند ،کالری مصرفی کلی را افزایش داد.اما قبل از
اینکه مشغول درست کردن ساالدهای حجیم و کم کالری شوید ،بهتر است ذائقه
خود را امتحان کنید .در مطالعهای که برای تحقیق سرطان در موسسه آمریکایی
انجام گرفت ،افراد بسیار ابراز کردند که مقدار غذایی که میخورند ،به میزان
گرسنگی آنها بستگی ندارد ،بلکه بسته به میزان غذایی است که در
بشقابشان گذاشته شده است .چون اکثر افراد عادت دارند هر مقدار
که در بشقابشان گذاشته میشود را بخورند ،حتی اگر واقعاً به
آن اندازه گرسنهشان نباشد.اگر شما هم چنین فردی
هستید سعی کنید به نسبت مقدار ساالدی که
مصر ف
با
خشک آماده و
می خورید ،برای خود غذا
بکشید.
برخی داروها سالمتی
بستهبندی شده ،آنها را
استخوانهایتان را به خطر می اندازید.
در یک کیسه سربسته درون یخچال
اکثر بیماران با مصرف داروهای
قرار دهید.
مختلف به پوکی استخوان مبتال
از میوه خشک میتوانید در غذاهای
میشوند.بهتر است با انواع این داروها
مختلف استفاده کنید یا آنها را به
آشنا شده و مانع تاثیرگذاری آن ها بر
تنهایی بخورید.
استخوان هایتان شوید.
برخی از میوههای خشک را مانند
مصرف داروها برای بیماری های
سیب ،زردآلو ،هلو ،آلو و گالبی
مختلف در کنار اثرات سودمندی که
میتوان با خیساندن در آب گرم
دارند ممکن است عوارض جانبی هم
یا آهسته جوشاندن دوباره آبدار و
داشته باشند که خود این عوارض
مرطوب کردو سپس استفاده نمود.
باعث ایجاد بیماریهای جدیدی از
بسیاری از میوههای خشک رایج در
جمله پوکی استخوان شوند .دستههای
بازار قبل از بسته بندی با دی اکسید
دارویی مختلف بر ساختار و بافت
گوگرد خشک میشوند که این روش
استخوان تاثیر دارند و در مراحل
به میوه کمک میکند تا رنگ ،طعم و
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سبب میشود آب میوه به صورت
خیلی آرام ،آهسته و با حرارت خیلی
کم تبخیر شود.اکثر این دستگاههای
میوه خشککن در کف خود المنت
برقی مشبک دارند که روی آنها
هواکش قرار دارد.
بسته به نوع میوه و نوع دستگاه میوه
خشک کن ۲4 ،ساعت وقت الزم است
تا میوهها به صورت کامل خشک شوند.
اگر قصد خشککردن مقدار زیادی
میوه و سبزیجات را داشته باشید
استفاده از دستگاههای میوه خشککن
یکی از بهترین گزینههاست.
نگهداری و استفاده از میوه خشک
ال خشک شده و ترد را
میوههای کام ً
میتوانید در ظرف پالستیکی دردار
بریزید و در آشپزخانه نگهداری کنید.
میوههایی که هنوز کمی رطوبت
دارند را در ظرفی پالستیکی بگذارید
و یا روی آن ها را با سلفون بپوشانید
و میتوانید تا چندین روز آنها را در
یخچال نگهداری کنید.
اکثر میوههای خشکشده  ۹تا  ۱۲ماه
قابل استفاده هستند.
برای جلوگیری از فاسدشدن ،میوههای

کار دشواري است ویران ساختن
با دستهایي که هنوز
خستهاست از زحمت بنیاد و هنوز
خسته از پیگیري یک جستجو،
آلوده با پیغام دستي آشنا اما…
جویباري از جدایي در همه رگهاي او جاري
من به محکومي مياندیشم
ِ
فرصت آخر خواب ميبیند:
بیداري آن
که در
ِ
لذت نوشیدن یک جرعه چاي داغ را
در پناه سایۀ یک سقف ،یک دیوار
و بخار گرم آن قوري که ميجوشد زالل
زندگي در آن
و مياندیشد :ساختن سخت است
ویران ساختن آسان ...

داروهایی که به استخوانها آسیب میرسانند
 )Drugsاشاره میکنیم که عبارتند از:
((Mineral Oils( ، )Castor Oil
، )Bisacodyl( ، )Lactulose( ،
))Psyllium( ، )Sorbitol
 - ۲برخی از داروها از طریق اثر مستقیم
بر روی سلولهای مخاطی روده و یا آنزیم
موجود در دستگاه ،بر روی جذب مواد
مغذی اثر میگذارند.
داروهای متوترکسات (�Methotrex
 )ateتجویزی در لوسمی،لنفوسارکوم،
پسوریازیس (شدید) ،آرتریت روماتوئید
(شدید ،مقاوم) و داروی کلشی سین
( )Colchicineتجویزی جهت درمان
نقرس و آرتریت و آنتی بیوتیکهای
نئو ما یسین (  )N e o m y c i nو
کانامایسین ( )Kanamycinتجویزی
برای عفونتهای پوستی و نیز برای از
بین بردن باکتریهای روده و آماده کردن
روده برای جراحی ،باعث تخریب مخاط
دستگاه گوارش اختالل در فعالیت
آنزیمهای موثر در هضم و جذب چربیها
وکاهش هضم و جذب چربیها و سوء

Pexels

شکل خود را حفظ کند.
اگر به گوگرد حساسیت دارید،
میتوانید میوههای خشک شده بدون
گوگرد را خریداری کنید.
درست کردن چیپس میوه
شما میتوانید با استفاده از فر یا
دستگاه میوه خشککن ،چیپسهای
ترد و طالیی رنگ میوه درست کنید.
میوههای دارای پوست نازک مانند
سیب ،آناناس ،نارگیل ،لیمو و پرتقال
مناسب برای چیپس شدن هستند.
برای یک دست شدن ورقه میوهها
از ماندولین استفاده کنید ،برای
جلوگیری از تغییر رنگ میوهها بر
روی آنها آب لیمو بزنید.
سپس با کمی روغن یک سینی فر
را چرب کنید ،و حلقههای سیب را
روی آن بچینید و در پایین ترین
طبقه فر قرار دهید و صبر کنید تا
میوهها به مدت دو الی سه ساعت
ال خشک
در فر باقی بمانند تا کام ً
شوند .برای تزیین دسر یا ساالد و یا
حتی به عنوان اسنک میتوانید از این
چیپسهای میوهای استفاده کنید.

مختلف ساخت سلولهای استخوانی،
جایگذین شدن سلولهای قدیمی با
سلولهای جدید و یا نگهداری بافت
یکپارچه استخوانی و تراکم استخوان
ممکن است این تاثیرات اعمال شود.
داروها معموال از طریق تاثیر بر مواد
مغذی الزم در ساخت استخوان مانند
ویتامینهای  D،Kو یا امالح کلسیم
و فسفر و… باعث اختالل در ساختار
استخوان و ایجاد پوکی استخوان
میشوند .در این مطلب به مکانیسمها
و نحوه عملکرد و داروهای ایجاد کننده
پوکی استخوان اشاره می کنیم:
 - ۱داروهایی که از طریق کاهش زمان
ترانزیت و نقل و انتقاالت رودهای بر
روی جذب مواد مغذی اثر میگذارند.
این داروها زمان الزم برای جذب مواد
مغذی را کاهش داده و جذب دچار
اختالل میشود .عملکرد آنها مانع
هضم و جذب چربیها میگردند و با
دفع چربیها از دستگاه گوارش ،سایر
مواد محلول در چربی مانند ویتامین
 Dو امالح دیگر مثل کلسیم از بدن
دفع میشوند .از این دسته دارویی
به داروهای مسهل( Laxative

لعبت واال

جذب ویتامینهای محلول در چربی
مانند ویتامین دی و امالح دیگر مثل
کلسیم میشوند.
 - 3داروهایی که باعث مهار ترشح اسید
معده یا کاهش اسید معده میشوند.
برای درمان ریفالکس معده ـ مری
شدید ،ازوفاژیت ،سوزش معده و درمان
کوتاه مدت زخم فعال اثنیعشر استفاده
می شوند ،می توانند موجب پوکی
استخوان گردند .کلسیم که مهمترین
جز موثر بر سالمت استخوان است
برای جذب در دستگاه گوارش به محیط
اسیدی نیاز دارد .داروهای مهار کننده
اسید معده با مکانسیمهای مختلف مانند
خنثی کردن اسید معده یا کاهش تولید
آن ،باعث قلیایی شدن محیط دستگاه
گوارش و کاهش جذب کلسیم می
شوند .این داروها عبارتند از:
( (Aluminium hydroxide
،)Magnesium hydroxide( ،
)Ranitidine(، )Cimetidine(،
()Famotidine(،) Nizatidine
�، )Omeprazole( ، )Rabepra
)zole( ، )Pantoprazole
 4-داروهایی که باعث کاهش تراکم

استخوان و افزایش از دستدهی کلسیم
از استخوانها و اختالل در متابولیسم
ویتامین  Dدر بدن میشوند.از این
دسته دارویی به کورتیکواستروئیدها
(کورتونها) اشاره میکنیم .این داروها
در درمان بیماریهای روماتیسمی،
آلرژیهای مختلف ،بیماری آدیسون
(کمکاری غدد فوق کلیوی) ،آسم،
بیماری انسدادی مزمن ریه (برونشیت،
آمفیزم) ،پیوند اعضا ،بیماریهای
پوستی مختلف ،صدمات وارده به
طناب نخاعی ،بیماریهای التهابی
روده استفاده میشوند که عبارتند از:
( �prednisolone(، )methyl
�prednisolone (، )Meth
ylprednisolone Acetate(،
�)hydrocortisone(، )Beta
�methasone(، )Dexameth
asone(، )Beclometasone(،
�)Fludrocortisone(، )Flutica
)sone
 - ۵داروهایی که با اختالل در
عملکرد آنزیمهای دخیل در هضم و
جذب چربیها مانع جذب ویتامین
دی و کلسیم و ایجاد پوکی استخوان
میشوند.این داروها عموما جهت
مقاصد کاهش وزن به کار میروند.
یکی از این داروها داروی اورلیستات
(ونوستات) ( )Orlistatاست که در
روده با آنزیم لیپاز رودهای که مسئول
هضم و جذب چربی ها ست باند
میشود و مانع از عمل این آنزیم در
روده میگردد .در نتیجه هضم و جذب
چربها و جذب ویتامینهای محلول در
چربی مثل ویتامین  Dو امالح مانند
کلسیم کاهش می یابد.
 - 6داروهایی که از طریق افزایش
دفع کلسیم از بدن باعث ایجاد
پوکی استخوان میگردند.داروهای
دسته دیورتیکها (نه همه آنها) مانند
فوروزماید ( )Furosemideاین
داروها از بازجذب کلیوی کلسیم
جلوگیری کرده و باعث دفع بیشتر
کلسیم از بدن میشوند و بدن با
مکانیسمهای هوشمند جهت کنترل
سطح کلسیم خون جهت انجام اعمال
حیاتی بدن مبادرت به جذب کلسیم از
استخوانها میکند و ساختار استخوان
ضعیف و غیر مستحکم میگردد.
 - ۷تعدادی از داروها در دستگاه
گوارش با کلسیم کمپلکسهای
نامحلول و غیرقابل جذب تشکیل
میدهند که مانع از جذب کلسیم
میشوند که از این موارد میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
– برخی از آنتی بیوتیکها :
(�Ciprofloxacin(، )Doxy
cycline(، )Tetracycline(،
�)Erythromycin(، )Gemiflox
)acin(،)Ofloxacin
– داروهای کمپلکس دهنده که برای
درمان مسمومیت با جیوه ،سرب و
آرسنیک و سایر مقاصد درمانی مثل
آرتریت روماتوئید مانند داروی دیپنی
سیالمین

بدون شمارۀ صفحه  -شماره 1800
جمعه  ۲۲تا پنجشنبه  ۲۸اکتبر ۲۰۲۱

مردان شاخص
نادر مختاری

همان رنگ و همان روی
همان برگ و همان بار
همان خنده خاموش در او خفته بسی راز
همان شرم و همان ناز ...
...ولی در پس این چهره دلی نیست
گرش برگ و بری هست
ز آب و ز گلی نیست
هم از دور ببینش
به منظر بنشان و به نظاره بنشینش
ولی قصه ز امید هبائی که در او بسته دلت،
هیچ مگویش مبویش
که او بوی چنین قصه شنیدن نتواند
مبر دست به سویش
که در دست تو جز کاغذ رنگین ورقی چند ،نماند
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مهدی اخوان ثالث

مواد غذایی تب بر و خوردنیهای مضر برای تب
وقتی تب دارید ،ممکن است اشتها
نداشته باشید اما مهم است که چیزی
بخورید تا بدنتان انرژی بگیرد .غذاهای
ویژهای وجود دارند که باید زمانی که
تب دارید بخورید تا فرآیند التیام را
تسریع کنید..
ممنوع و مضرها برای تب ،غذاهایی
هستند که هضم آن ها سخت است،
زیرا در طول تب سیستم گوارشی شما
به بهترین شکل خود کار نمیکند هم
چنین شما باید از غذاهایی که هیچ
ویتامین و مواد معدنی ندارند ،دوری
کنید بنابراین برای اینکه ایدهای به شما
بدهیم ،در ادامه برخی از آنهایی که
شما نباید بخورید را آوردهایم.
هنگام تب کدام مواد غذایی را
نباید بخورید؟
ابتدا با مواد غذایی مضر شروع میکنیم
و به سراغ خوردنیهایی میرویم که
وقتی تب دارید نباید از آنها استفاده
کنید ،این مواد غذایی شامل :گوشت
قرمز ،صدف ،میان وعده غیر سالم،
شیر خشک و محصوالت مشابه،
نوشابه ،قهوه.
غذاهای مضر و نامناسب برای تب
و اما غذاهای ممنوع وقتی تب دارید
که شامل:
نودل :وقتی تب دارید از نودل و دیگر
غذاهایی که با آرد تصفیه شده تولید
شده اند ،خودداری کنید.
غذاهای سرخ شده :چربی برای
هضم مشکل است و زمانیکه دچار
تب هستید ،باید از غذاهای سرخ شده
اجتناب کنید.
غذاهای حاوی شیر :سوپ را بدون
خامه و شیر غلیظ شده تهیه کنید و
تا حد ممکن از رسپیهایی که شیر
دارند در این شرایط استفاده نکنید.
یک لیوان ساده شیر میتواند به حالت
تهوع منجر شود.
غذای سنگین :پروتئینهای سنگین،
که با چربیهای اضافه چرب میشوند،
عاملی برای ایجاد حالت تهوع است و
مواد ضروری مثل آب و مواد معدنی را
از بدن دور نگه میدارد.
کیک و شیرینیجات
این خوردنیها به دلیل دارا بودن
ترکیبات و مواد نگهداره خاص ،مورد
مناسبی برای شما در وضعیتی که تب
دارید نیستند.
مواد غذایی تب بر که هنگام تب
باید بخورید
زمانی که تب دارید ،باید مطمئن شوید
که تنها غذاهای سالم را میخورید،
همچنین آن هایی که غنی از مواد
مغذی هستند و بدن شما به میزان
زیادی به آنها نیاز دارد؛ بنابراین برخی
از غذاهایی که در طی تب برایتان مفید
است را آورده ایم:
سوپ مرغ
چند دلیل وجود دارد که چرا یک کاسه
سوپ مرغ داغ برای شما خوب است.
اول اینکه ،مصرفش مایع بدن شما را
افزایش میدهد و به کاهش دمای بدن
و خارج کردن سموم کمک میکند.

دوم ،سوپ مرغ پروتئین را تامین
میکند که شما برای درمان سریع به
آن نیاز دارید.
ماکیان و ماهی:زمانی که تب دارید،
بدن شما به تمام پروتئین نیاز دارد و
میتواند با سرعت بسیار بیشتری بهبود
یابد .برخی از بهترین منابع پروتئین
ماکیان و ماهی هستند اما مطمئن
میشوید که آن ها به طور کامل برای
هضم آسان پخته شدهاند .همچنین
ماهی ،مخصوصا از نوع چربش ،غنی از
امگا  3است که به تقویت سیستم ایمنی
بدن کمک میکند.
سبزیجات:هیچ چیز بهتر از سبزیجات،
مواد مغذی را به بدنتان نمیرساند .این
یک ایده خوبی برای شما است که
ال بپزید ،تا هضم آنها
سبزیجات را کام ً
توسط معده ضعیف آسانتر شود.
میوه :همچنین این یک ایده عالی برای
شما است که مقدار زیادی از میوهها را
در زمانی که تب دارید ،مصرف کنید.
اکثر میوهها غنی از ویتامین  Cهستند،

افزایش خطر
بیماریهای قلبی با کمبود آهن
نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد که کمبود
آهن در بروز بیماریهای قلبی نقش دارد و با جبران این
مشکل میتوان تا  ۱۰درصد از این خطر جلوگیری کرد.کمبود
آهن معموال با سردرد ،احساس خستگی و در موارد شدید با سرگیجه
و رنگپریدگی همراه است .با انجام آزمایش خون بهخوبی میتوان این
کمبود را تشخیص داد.کمبود آهن باید هرچه زودتر جبران شود زیرا میتواند
زمینهساز نارسایی کلیوی و اختالالت نورولوژیک شود و بروز دیگر بیماریها
نیز تاثیر دارد و براساس مطالعات جدید ابتال به بیماریهای قلبی یکی از عوارض
این کمبود است .البته تحقیقات پیشین نیز حاکی از آن بود که کمبود آهن در
تشدید بیماری قلبی مبتالیان به این بیماری تاثیر دارد و حتی احتمال بستری و
فوت را نیز افزایش میدهد.کمبود آهن یکی از مشکالت شایع در سنین میانسالی
است و نزدیک به دو سوم افراد در این سن دچار چنین مشکلی هستند .عالوه بر
تغذیه صحیح و مصرف کافی گوشت و جگر ،در صورت نیاز باید تحتنظر پزشک از
مکمل آهن استفاده شود .براساس بررسی های انجام شده در کشور  46میلیون
نفر در ایران دچار کمبود آهن هستند و کمبود آهن و کلسیم بویژه در زنان
باعث بروز «کم خونی» می شود..همچنین کم خون یکی از عوامل زایمان
های زودرس و مرگ نوزادان نیز محسوب می شود.براساس تحقیقات
انجام شده جگر ،گوشت ،ماهی و تخم مرغ از منابع غنی آهن بوده
و کمبود آن در بدن کم خونی بوجود می آورد و بیش از ۹۹
درصد کلسیم در استخوان ها یافت می شود که شیر
و فرآورده های آن ،بهترین منابع تامین
به بیمارستان به
در سالهای اخیر،
این ماده بشمار میروند.
 4۰برسد و وقتی حس
عدم رضایت از اندام و
میکنید تب در حال افزایش است
یا شرمساری از فرم بدن در مردان
سریع به پزشک مراجعه کنید.
رو به افزایش گذاشته است .این عدم
این درست نیست که شما حتما باید
رضایت از اندام در مردان فقط منحصر
سرما بخورید و تب داشته باشید ،بدن
به مردان جوان نیست ،بلکه به طور
شما کالری بیشتری میسوزاند وقتی
وسیعی در گروههای سنی دیگر هم
که تب دارید .اگر غذای کافی با مواد
گزارش شده است .عدم رضایتمندی
مغذی کافی نخورید ،شما فاقد انرژی
از اندام و بدن ،احساسی مضر است
الزم برای سیستم ایمنی خود خواهید
و تحقیقات نشان میدهد که میتواند
بود در نتیجه بهبودی شما به موقع
منجر به افسردگی ،سوءمصرف
میسر نمیشود.اگر تب دارید که بیش
استروئید و حتی خودکشی شود.
از  ℉ ۱۰۵است و بیش از ۷۲-4۸
این نارضایتی با تمرینات ورزشی،
ساعت طول کشیده و یا با گیجی ،درد
رژیم غذایی بیش از حد سخت و افکار
در هنگام دفع ادرار همراه است ،سریعاً
منفی ،تشدید میشود که هر کدام
به پزشک مراجعه کنید.
میتوانند تاثیر شدیدی بر عملکرد
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چیزی که شما برای سیستم ایمنی قوی
نیازش دارید .اگر اشتها ندارید ،استفاده از
آب میوه تازه به شدت توصیه میشود،
چون مصرف آنها بسیار آسان تر است.
ماست یونانی:پزشکان مصرف ماست
یونانی را برای هر کسی که تب دارد
توصیه می کنند ،چون برای بدن
باکتریهای خوب را فراهم میکند ،که
به مبارزه با میکروبهای مهاجم کمک
میکند .ماست یونانی یک منبع عالی از
پروتیین است که به التیام سریع بدن
شما کمک میکند.
آب نارگیل :شما هم چنین اگر تب
دارید ،از آب نارگیل هم استفاده کنید،
چون یک آبرسان فوق العاده برای بدن
است و برای هر کسی که تب دارد
بسیار مهم است .به خصوص اگر از
اسهال خفیف رنج می برید ،مصرف آب
نارگیل نیز میتواند به جایگزینی مایعات
حیاتی و الکترولیتهای از دست رفته
کمک کند.
احتیاط :اگر تب شما به  4۰درجه
سانتیگراد رسید ،فوری به پزشک
مراجعه کنید ؛ البته نیازی نیست که
صبر کنید تا دمای بدنتان قبل از رفتن

()1363 -13۹۹
نادر مختاری از بازداشتشدگان
اعتراضات آبان  ۱3۹۸ایران بود.
نادر مختاری از معترضان اعتراضات
آبان  ۱3۹۸در مهرشهر کرج بود .او
از  ۲4آبان مفقود شده بود ،خانواده
او  ۲۰آذر  ،۱3۹۸وی را در حالی که
در کما بود و بهشدت شکنجه شده
بود ،با سر و صورت و دستهای
شکسته ،در بیمارستان شهدای هفت
تیر شهر ری شناسایی و پیدا کردند.
او بهعلت اصابت ضربات باتون در
اعتراضات و وخامت اوضاع جسمی
چند ماه در کما بود .وی قبل از
نوروز  ۱3۹۹بهوش آمد و برخالف
نظر پزشکان متخصص و خانواده،
بالفاصله توسط مأموران امنیتی
به بازداشتگاه منتقل و در بهداری
زندان تهران بزرگ ،با وضعیتی وخیم
بستری و زندانی شد .نادر مختاری
که به علت شکنجه ،اصابت ضربات
باتون و شکستگیهای متعدد ،دچار
تراکستومی و آسیب گسترده مغزی
شده بود در شهریور  ،۱3۹۹در زندان
درگذشت.نادر مختاری تراکستومی

رابطه بین سالمتی و بدنهای عضالنی!
به رابطه جنسی با معشوق خود هم
با یانوسکی صحبت کردند ،زیرا از
عریان شدن مقابل شریک جنسی
خود و واکنش وی نسبت به اندامشان
هراس داشتند و احساس شرمساری
میکردند .برای بعضی از مردان،
نارضایتی از بدن موجب اجتناب از
فعالیتهایی شده بود که از آن لذت
میبردند .یکی از شرکتکنندگان در
تحقیقات یانوسکی میگوید« :من
عضو یک گروه شنا بودم ولی االن
جرأت نمیکنم که به استخر بروم!»
مبارزه با مشکل
این مردان برای مبارزه با نارضایتی از
بدنشان نیاز به حمایت موثر دارند
اما پیدا کردن اطالعات کافی و قابل
اطمینان بسیار کار سختی است.
به عنوان مثال ،فقط  3درصد از
مطالعات منتشر شده در یک نشریه
مربوط به اختالالت تغذیه ،در واقع به
معنای تالش واقعی برای جلوگیری
از اختالالت تغذیه است! همچنین،
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غذاهایی پر از مایعات :طبق گفته
ویلیام شافنر ،پزشک مدرسه وندربیلت،
بهترین روش برای مبارزه با تب،
مصرف مایعات فراوان است .عالوه بر
آب ،چای و یا آب میوه  ۱۰۰درصد
طبیعی ،شما باید غذاهای مایع مانند
سوپ گوجه یا سوپ مرغ بخورید .بخار
غذاهای داغ مانند سوپ مرغ ،می تواند
خلط خشک را در مجاری بینی شما
کم و نرم کند.
انتخاب میوه تازه :میوههایی مثل
پرتقال ،توت فرنگی ،هندوانه ،آناناس،
کیوی و طالبی غنی از ویتامین
 Cهستند ،یک آنتی اکسیدانی
که سالمتی سیستم ایمنی شما را
پشتیبانی میکند.
موز می تواند به جایگزینی پتاسیم
از دست رفته از اسهال ،تعریق و یا
استفراغ کمک کند عالوه بر این،
مرکبات شامل ترکیبات فالونوئید
هستند که التهاب را کاهش می دهند
و عملکردهای سلول ایمنی را افزایش
می دهند .مصرف باالی شکر ممکن
است مانع از کار کرد درست سیستم
ایمنی شما شود.

روزانه بدن ما داشته باشند.
احساس عدم رضایتمندی از بدن
در مردان ناشی از تالش و میل به
«کامل» بودن است و یکی از دالیلی
است که تعداد مردانی که به دنبال
باشگاههای بدنسازی و ساختن
سیکس پک و بازوهای عضالنی
هستند ،رو به افزایش گذاشته است.
جلن یانوسکی پزشک و محقق حدود
 ۸سال در زمینه نارضایتی مردان از
اندام و بدنشان تحقیق کرده است.
او برای اخذ مدرک دکترایش روی
تعدادی از دانشجویان مرد عضو
گروههای ورزشی دانشگاهی مطالعه
کرد تا رابطه بین سالمتی و ظاهر این
افراد را بررسی کند.
یانوسکی میگوید« :اعضای این
گروهها میگفتند که برای آنها
نارضایتی از بدنشان به معنای هزینه
پول برای لباسهایی است که هرگز
نمیپوشند .همچنین آنها احساس
میکردند که بیش از حد از بدن خود
آگاه هستند و چه لباسهایی عیوب
بدنشان را کامال تشدید میکند».
این مردان همچنین درباره عدم تمایل

شده بود و از طریق لوله  Ngبه او
غذا داده میشد .وکالی نادر مختاری
اجازه پیگیری پرونده ،مالقات با او و
دادرسی را نداشتند .مأموران امنیتی
تمام هزینههای درمان نادر مختاری
را از خانوادهاش گرفتند .مهر ،۱3۹۹
تصاویر دلخراشی از وضعیت جسمی
نادر مختاری و اسناد بستری بودن
او در بیمارستان ،در رسانهها منتشر
شد .وزارت امور خارجه آمریکا ،ضمن
تسلیت به خانواده نادر مختاری،
کشته شدن این زندانی سیاسی را
محکوم کرد.

برنامههایی برای کاهش نارضایتی
مردان از بدنشان وجود ندارد و آنهایی
هم هستند ،چندان سودمند نیستند.
بدین دلیل که این برنامهها به هر دلیلی
مردان بدنساز را سرزنش میکنند و
اصوال توصیههایشان با سرزنش همراه
است.این برنامهها فرض را بر این
میگذارند که اگر یک مرد بتواند رفتار
یا تفکرش را تغییر دهد و فشار ناشی
از تغییر ظاهر را به طور درونی قطع
کند و همچنین رسانههای متمرکز بر
ظاهر و سر و وضع آدمها مثل مجالت
و مطالب شبکههای اجتماعی محرک
را کاهش دهد ،نارضایتی از بدن را در
خود کاهش خواهد داد.
اما به گفته پروفسور برین آستین
استاد دانشگاه هاروارد ،این فرض
«محدودکننده» و حتی «غیر اخالقی»
است و بار مسئولیت را تنها بر دوش
افراد میگذارد ،درحالیکه محیطهای
مسموم و بازیگران اجتماعی این
موضوع را به چالش نمیکشد.
همچنین در این برنامهها گرایش به
سرزنش زنان برای نارضایتی بدن
مردان وجود دارد .مادران به دلیل

کمکاری و سهلگیری در مدلسازی
رفتارهای غذایی ناسالم بر فرزندانشان
سرزنش میشوند .فمینیستها در
دنیا از یکسو به عنوان مروج مثبت
بودن جسم زنانه و از یکسو منتقد
بیرحمانه مردان به تصویر کشیده
شدهاند .همچنین زنان به طور کلی
متهم به نگه داشتن ظاهر مردان به
حالت استاندارد میشوند که خود
مردان نمیتوانند انجامش دهند.
اما این مواضع نه تنها غیرمنصفانه
نسبت به زنان است  -که خودشان
شدیدا گرفتار نارضایتی از بدن خود
هستند و فشارهای شدیدتری را نیز
تحمل میکنند -باکه برای مردان
نیز ناعادالنه است ،چون علت واقعی
این نارضایتی را نادیده میگیرد.
عدم امنیت خاطر آدمها از ظاهرشان
عجیب نیست که مردان نسبت
به ظاهر خودشان عدم اطمینان
و امنیت را دارند ،باتوجه به اینکه
تحقیقات نشان میدهد چگونه
بسیاری از تصاویر منتشر شده
در مجالت پرفروش ،وبسایتهای
دوستیابی و پورن از مردان ،ظاهری
با بازوهای عضالنی و شکمهای
چندتکه و البته مردان جوانی نشان
میدهد که تقریبا همیشه سری
پرپشت دارند .بنابراین هرکسی که
با این مفهوم «جذابیت» ساخته
شده ،مطابقت نداشته باشد ،احساس
میکند که به اندازه کافی خوب
نیست.
اکنون مردان نه تنها از عضالتشان،
بلکه از موهایشان ،چروکها و
چربیهای بدنشان احساس رضایت
ندارند ،بلکه از ناحیه فرهنگی
و تبلیغات تجاری برای نداشتن
استانداردهای ظاهری غیرواقعی
سرزنش میشوند .یکی از جذابترین
نمونههای این تحمیلها ،این است
که تولیدکنندگان اسباببازی به
عروسکهای مرد ،عضالت را اضافه
کردهاند و چربیهای بدن عروسکها
را برداشتهاند! این تغییرات مشابه
را میتوانید در مدلهای مجالت هم
مشاهده کنید.
این امر باعث افزایش رونق
مارکتهای فروش پروتئین ،جراحی
زیبایی ،محصوالت اپیالسیون،
لوازم آرایش و کرمهای سلولیت
مخصوص مردان شده است .شما
میتوانید حتی پودرهای پروتئین
را در سوپرمارکتها و مغازههای
محل زندگی خود براحتی پیدا کنید
که این اجتناب از خریداری این
محصوالت را سخت میکند.
سوزی اورباخ روان درمانگر و
نویسنده در مقالهای نوشته است
که چطور احساس عدم امنیت
انسانها نسبت به ظاهرشان توانسته
بازار پررونق و پرسودی را برای
شرکتهای تولیدکننده ایجاد کند
که همین عدم رضایت زن و مرد از
ظاهرشان را تشدید هم میکند.
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خشم عمومی علیه وزیر میراث فرهنگی که دلواپس
«کشاورزی» در پاسارگاد است!
ضرغامی :حرفهایم تحریف شد!

تیم
= سر پر ست
باستانشناسیایرانوفرانسه
در پاسارگاد :فرونشست
د ر بخش غر بی « تخت
جمشید» بین کعبه زرتشت
و گوردخمههای هخامنشی و
نقش برجسته ساسانی عیان
است.
=حاجی باقری فعال محیط
زیست :فشار بیشتر برای
برداشت آب از دشت پاسارگاد
باعث میشود حقابه بختگان
را نادیده بگیرند.
= مشا و ر ا ن ضر غا می
این نکته را گوشزد کنند
که وزارت میراث فرهنگی
مسئول نگهداری و حفاظت
از آثار باستانی و تاریخی است
نه چیز دیگر!
= پس از این واکنشهای
منفی گسترده از سوی
ایرانیان که ضرغامی را فردی
بیسواد و ناآگاه از تاریخ
ایرانزمین میدانند ،او در یک
مصاحبه عقبنشینی کرده و
گفته که منظورش این نبود
که در مقبره کورورش چاه
حفر کنند!

گفتههای عزتاهلل ضرغامی در
حمایت از اجرای سیاستهای
«انقباضی» در حریم میراث باستانی
«تخت جمشید» برای حفر چاه و
کشاورزی ،خشم عمومی و انتقاد
کارشناسان میراث فرهنگی و محیط
زیست را علیه وی برانگیخته است.
سخنان ابراهیم رئیسی «قاضی
مرگ» و عزتاهلل ضرغامی وزیر میراث
فرهنگی و گردشگری در جریان سفر به
استان فارس و بازدید از میراث تاریخی
«تخت جمشید» خشم عمومی را به
دنبال داشته که همچنان نیز ادامه دارد.
رئیسی عضو «کمیته مرگ» و
همدست در ُکشتار هزاران زندانی
سیاسی و اسیر در دهه شصت
خورشیدی گفته است« :یک پیام بنای
تخت جمشید خطاب به ستمگران این
است که ببینند سرنوشت کسانی که به
مردم ظلم میکنند ،چیست!»
ضرغامی رئیس پیشین صداوسیمای
جمهوری اسالمی نیز از نگهداری
سختگیرانه از حریم آرامگاه کوروش
بزرگ پادشاه هخامنشی انتقاد کرده
و گفته بود« :همه جای استان برای
ساختوساز در بخش حریمها دچار
مشکل است ،امروز مردم پاسارگاد
بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند
کشاورزی کنند ،چاه بزنند ،باید این
مشکالت برطرف شود و قوانین حریمها
مقداری انقباض پیدا کند».
حاال امروز پس از موج گستردهی
واکنشهای منفی ایرانیان که ضرغامی
را فردی بیسواد و ناآگاه از تاریخ
ایرانزمین دانستهاند ،او در یک مصاحبه
عقبنشینی کرده و گفته است که
منظورش این نبود که در مقبره
کوروش چاه حفر کنند!
او گفت که حرفهایش «تحریف»
شده و از سخنان «کارشناسی» وی
برداشت اشتباه کردهاند و آگاهانه و
ناآگاهانه تیتر زدهاند .ضرغامی گفت که
حفظ میراث فرهنگی را مد نظر دارد و
اولویت آن نیز پاسارگاد است.
واکنشها به نادیدهگرفتن ارزشهای
تاریخی و میراث فرهنگی ایرانزمین و
عدم آگاهی و فقدان دانش از وضعیت
زیست محیطی و آب در ایران ،خشم
فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیست
را نیز برانگیخته که کشاورزی در دشت
مرودشت و پاسارگاد ناممکن میدانند.
کارشناسان محیط زیست میگویند،
سفرههای آب زیرزمینی دشتهای
مرودشت و پاسارگاد خشک شده و
خطر فرونشست زمین بیش از همیشه
میراث تخت جمشید و آرامگاه کوروش
را به عنوان یک میراث جهانی تهدید
میکند.
این کارشناسان گفتههای ضرغامی
را ناشی از عدم دانش و بیتوجهی او

نسبت به مهمترین میراث باستانی
ایران و همچنین فقدان دید و هوش
الزم برای تقویت گردشگری بجای
کشاورزی در این منطقه میدانند.
بهرام پارسایی نماینده سابق مردم
شیراز مجلس شورای اسالمی به روزنامه
«پیام ما» گفته است« :مستندات
تاریخی گواه اقتدار تمدن پرافتخار
ایران باستان ،همراه با احترام به حقوق
بشر و برابری اقوام و ادیان و زن و مرد
است .اگر آقای رئیسی سندی درباره
ظلم این تمدن کشف کردهاند ،معرفی
کنند و در غیر اینصورت از ایرانیانی که
سخن اخیر ایشان را توهین به هویت
ملی میدانند ،عذرخواهی کنند».
در این بین ،تجاوز و تعرض به حریم
پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ
پادشاه هخامنشی همواره وجود داشته
و بدون هیچ منع قانونی رخ داده
که شامل ساخت و ساز کارخانهی
«رب» ،دفن ُکشتهشدگان
«تُرشی» و ُ
جنگ ایران و عراق و تکمیل آن با
مقبرهسازی در سال گذشته و نصب
تیرهای چراغ برق در حریم پاسارگاد
بوده است .چنانکه اکنون حمایت
صریح از این تجاوزها ،این میراث
جهانی را بیش از همیشه در معرض
تُندبادهای تخریب با هجوم مجوزهای
بیشتر کشاورزی قرار میدهد.
این در حالیست که برداشتهای
بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی
برای کشت گندم ،جو و حتا برنج در
دشت پاسارگاد چنان گسترده بوده
که سفرهها را خشک کرده و باعث
فرونشست و شکاف زمین شده است.
چنانکه به گفتهی علی بیتاللهی
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز
تحقیقات راه و شهرسازی ،ایران رتبهی
چهارم دنیا در فرونشست زمین را دارد.
کوروش محمدخانی سرپرست تیم
باستانشناسی ایران و فرانسه در
پاسارگاد مشکل اساسی را انتخاب افراد
غیرمتخصص در حوزه میراث فرهنگی
دانسته و گفته است« :فرونشست زمین
در این منطقه بسیار عیان است و البته
در محدوده تخت جمشید و پاسارگاد
هم شاهد این فرونشست هستیم .در
قسمت غربی تختجمشید و همچنین
بین کعبه زرتشت و گوردخمههای
هخامنشی و نقش برجسته ساسانی
به وضوح شاهد فرونشست زمین
هستیم».
محمدخانی میگوید ،برداشت از
آبهای زیرزمینی در عرصه و حریم
آثار ثبت شده برای کشاورزی میتواند
باعث شکست زمین و در نهایت
تخریب این آثار شود که موجب خروج
این آثار از یونسکوست که بازگشت به
این فهرست تقریبا ناممکن و موجب
عدم ثبت دیگر آثار نیز خواهد شد.
آنگونه که سرپرست تیم
باستانشناسی ایران و فرانسه توضیح
داده ،رودخانه پلوار در سال ۸۷ -۸6
و پس از  ۸هزار سال در جریان بودن،
خشکشده و حاال دشتهای تشنهای
باقی ماندهاند که بجای کمک برای
رفع عطش آنها میخواهند باز هم
بیشتر جانشان را بگیرند.به گفتهی
او ،در دشت پاسارگاد کشاورزان گندم
میکارند ،بعد از برداشت آتش میزنند
و به سرعت ذرت میکارند و این روند
دائم ادامه دارد و هیچ اجازه تنفسی به
زمین داده نمیشود.
بر اساس گزارشها ،در تمام دشت
پاسارگاد بجز منطقه شمال که در
دهه  ۹۰به دنبال خشکسالی ،امکان
کشاورزی ندارد ،سایر مناطق زیر

کشت است و بخش بزرگی از آب
رودخانههای جاری و فصلی نیز پس از
ساخته شدن سد سیوند از بین رفتهاند.
محمدخانی میگوید« :برای حل این
مشکل و حفظ آثاری که فقط متعلق
به ما نیست و به کل جهان تعلق
دارد ،دولت باید زمینهای اطراف را
خریداری کند و اجازه ساخت و ساز
و کشاورزی در عرصه و حریم آثار
باستانی داده نشود».
این باستانشناس از اظهارات بیجای
ضرغامی نیز انتقاد کرده و گفته است:
اگر وزیر هم چنین نظری درباره
کشاورزی در حریم اثری جهانی و
در دشتی تشنه دارد ،کارشناسان و
مشاوران او باید نسبت به این تخریبها
و صحبتهای انجام گرفته هشدار
دهند و این نکته را گوشزد کنند که
وزارت میراثفرهنگی ،متولی و مسئول
نگهداری و حفاظت از آثار باستانی و
تاریخی است نه چیز دیگر .چرا که در
اثر این بیتوجهیها ممکن است این اثر
به فهرست آثار در معرض خطر یونسکو
اضافه شود و در نهایت هم برای ثبت
آثار دیگر ،ایران را الیق ندانند».
تا همینجا نیز استان فارس به
اندازهی  ۱6استان کشور چاه آب دارد
و حمیدرضا دهقانی مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان فارس در سال
 ۱3۹۸گفته بود ،ساالنه  6میلیارد و
 ۱6۷میلیون مترمکعب از آبهای
زیرزمینی استان فارس را چاه حفر
میشود!
کرامتاهلل کریمی معاون حفاظت
و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
استان فارس ،پارس گفته بود :شمار
چاههای غیرمجاز در این استان بالغ بر
« ۱۸هزار حلقه» است که زنگ خطر
جدی برای آینده آبادانی فارس را به
صدار در آورده است.
او گفته بود« :شهرستانهای
مرودشت ،شیراز و داراب بیشترین
تعداد چاههای غیرمجاز را دارند».
رسول حاجی باقری فعال محیط
زیست و از اعضای انجمن نجات
بختگان سخنان ضرغامی را باعث
نابودی محیط زیست خوانده و گفته
است« :برخوردهایی از این دست نه
تنها باعث نابودی میراثفرهنگی کشور
میشوند بلکه محیط زیست را هم از
بین خواهند برد .دشت پاسارگاد از
دشتهای خشک و بیآب است و فشار
بیشتر برای برداشت آب باعث میشود
تا همین حقابه ناچیز تاالب بختگان هم
دیگر به تاالب اختصاص پیدا نکند».
او اظهارات وزیر را «بسیار عجیب»
میخواند و ادامه میدهد« :این حرفها
نشان از ناآگاهی از وضع موجود است.
بهتر است به جای کشاورزی در
منطقهای که ظرفیتش را ندارد ،به فکر
افزایش گردشگر باشند .این منطقه از
نظر میراثفرهنگی و باستانی آنچنان
غنی است که مردم آنجا میتوانند با
استفاده از همین ظرفیت ،معیشت
خوبی داشته باشند .اما همچنان تاکید
بر کشاورزی است .از سال  ۹۸هم که
با تصویب یک قانون اشتباه ،به چاههای
غیرمجاز بالتکلیف مجوز دادند،
وضعیت بدتر از گذشته شد».
او به فرونشست زمین در نقش رستم
اشاره میکند و اینکه این وضعیت در
کنار آثار باستانی تا چه میزان شکننده
است و تاکید میکند که اگر جلوی
تصمیمات غیرکارشناسی و نادرست
گرفته نشود ،وضعیت در آینده اسفبارتر
از حاال میشود و آن وقت دیگر زمانی
هم برای جبران وجود ندارد.

هشدار  50کنشگر فرهنگی به
«تغییر هویت» آرامگاه فردوسی که به فروشگاه
آثار «شجریان» تبدیل شده!
= ده ها تن از کنشگران
فرهنگی و میراث فرهنگی
در این نامه به وزیر جدید
دولت ابراهیم رئیسی «قاضی
مرگ» این موضوع را افزون
بر «توهین به مقام و جایگاه
فردوسی» و «تغییر هویت
بنا» ،با قوانین میراث جهانی
و با عرف و نگهداری و معرفی
آثار تاریخی «ناسازگار»
توصیف کردهاند «چرا که در
بناهای تاریخی آثار مربوط به
آن بنا باید به فروش برسد».
= ا ین کنشگر ا ن و
دوستدارانمیراثفرهنگیبه
خاک سپردن پیکر شجریان
در محل آرامگاه فردوسی
شاعر بلندآوازهی ایرانزمین
را موجب «اخالل» در کار ثبت
جهانی این آرامگاه خواندند.
= دوستداران و فعاالن
میراث فرهنگی خواستار
برخورد جدی با متخلفان و
نیز خواستار رفع همه موانع
در ثبت جهانی آرامگاه
فردوسی شدند «چرا که
این مکان نیز مانند همه
اماکن تاریخی چون تخت
جمشید ،پاسارگاد ،میدان
نقش جهان اصفهان ،عالی
قاپو ،گنبد سلطانیه و هزاران
آثار تاریخی دیگر گورستان
نیست و نباید به گورستان
تبدیل شود».
 ۵۰کنشگر فرهنگی در نامهای به
عزتاهلل ضرغامی نسبت به تبدیل
شدن آرامگاه «فردوسی» به فروشگاه
محصوالت محمدرضا شجریان هشدار
دادهاند که برخالف قانون ممنوعیت
دفن ُمردگان در حریم آثار تاریخی ،در
این آرامگاه به خاک سپرده شده است.
 ۵۰تن از کنشگران فرهنگی و مدنی
و دوستدار میراثفرهنگی در نامهای
سرگشاده به عزتاهلل ضرغامی وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی نسبت به تبدیل شدن آرامگاه
«فردوسی» به فروشگاه و نمایشگاه
محصوالت مرتبط با محمدرضا
شجریان استاد آواز ایرانی که سال
گذشته با مجوز دولت قبلی و با حمایت
علیاصغر مونسان وزیر سابق میراث
فرهنگی در آرامگاه فردوسی دفن شد،
هشدار دادهاند.مهرماه سال  ۱3۹۹با
درگذشت محمدرضا شجریان خواننده
شناختهشده با دستور حسن روحانی
رئیس دولت دوازدهم و علیاصغر
مونسان وزیر میراث فرهنگی وقت،
باوجود همهی اعتراضات حامیان
میراث فرهنگی پیکر این خواننده در
«عرصه»ی آرامگاه فردوسی به خاک
سپرده شد.
اکنون دهها تن از کنشگران فرهنگی
و میراث فرهنگی در این نامه به وزیر
جدید دولت ابراهیم رئیسی «قاضی
مرگ» ،این رخداد را افزون بر «توهین
به مقام و جایگاه فردوسی» و «تغییر
هویت بنا» ،با قوانین میراث جهانی و با
عرف و نگهداری و معرفی آثار تاریخی
«ناسازگار» توصیف کرده و نوشتهاند
«در بناهای تاریخی آثار مربوط به آن
بنا باید به فروش برسد».
این کنشگران و دوستداران میراث
فرهنگی به خاک سپردن پیکر
شجریان را در محل آرامگاه فردوسی
شاعر بلندآوازهی ایرانزمین را موجب
«اخالل» در کار ثبت جهانی این
آرامگاه خواندند.
همچنین کنشگران و فعاالن میراث
فرهنگی یادآور شدند که دفن پیکر
شحریان برخالف مفاد قانون میراث
فرهنگی و ماده  ۵64قانون مجازات
اسالمی و همچنین مصوبهی ممنوعیت
«دفن اموات در آثار تاریخی» بوده،
حال آنکه پیکر این خواننده نه تنها
در حریم درجه یک یادگاریهای ملی
دفن نشده ،بلکه در «عرصه» آرامگاه

دفن شده است.
این کنشگران همچنین نسبت به
کاهش شدید عرضهی آثار هنری و
صنایع دستی در پیوند با فردوسی
بزرگ و شاهنامه در این آرامگاه هشدار
دادند که به «کمتر از ۱۰درصد»
رسیده و باقی «مربوط به محمدرضا
شجریان و با تصاویر ایشان است!»
آنان نوشتند که «نخست آنکه آرامگاه
فردوسی باغ و ملک شخصی فردوسی
و اکنون نیز متعلق به همه مردم ایران
و نسلهای آینده در سراسر حوزه
تمدنی ایران است .چرا که «فردوسی
مرد روزگاران است» .او کسی است که
با سی سال کار مداوم و پژوهش در
تاریخ و فرهنگ ایران و برگرداندن آن
به شعر ،حماسهای آفرید که توانست
هویت مردم ایران را زنده نگهدارد».
نگارندگان همچنین نوشتند که
«درک هنر و شخصیت فردوسی
و کار بزرگی که او با پژوهش در
خداینامهگان دوران ساسانیان و متون
پهلوی موجود در آن زمان در راستای
ثبت و نگهداری تاریخ شفاهی ایران
انجام داده بهگونهای است که هنوز
هم پس از هزار سال ،خویشکاری
دوستداران فرهنگ ایران است که در
شناساندن شخصیت تاریخ ساز حکیم
فرزانه توس تالش کنند تا برخی با
برابرسازیهای نامتعارف و افراطی و
نادرست به جایگاه بیمانند این اسطوره
راستین ایران زمین بیحرمتی نکنند».
دوستداران و فعاالن میراثفرهنگی
خواستار برخورد جدی با متخلفان و
نیز خواستار رفع همه موانع در ثبت
جهانی آرامگاه فردوسی شدند «چرا که
این مکان نیز مانند همه اماکن تاریخی
چون تخت جمشید ،پاسارگاد ،میدان
نقش جهان اصفهان ،عالی قاپو ،گنبد
سلطانیه و هزاران آثار تاریخی دیگر
گورستان نیست و نباید به گورستان
تبدیل شود».
اسامی نویسندگان این هشدار و نامه
اعتراضی به قرار زیر است:
-۱اشکان زارعی دانشجوی دکترای تاریخ
هموند هیئت مدیرت انجمن دوستداران
میراث فرهنگی تاریانا خوزستان
-۲آزاده احسانی دکترای فرهنگ و
زبانهای باستانی
-3ریحانه جمالی استاد دانشگاه و
کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری
-4عفت امانی شاهنامه پژوه نویسنده و
پژوهشگر زبان ها و گویش های ایرانی
-۵سیاوش آریا کنشگر و پژوهشگر
میراث فرهنگی و روزنامهنگار
-6حسین توکلی مقدم دکترای تاریخ
تمدن ملل اسالمی استاد دانشگاه آزاد زابل
-۷داریوش افروز اردبیلی دانش آموخته
دکترای حرفهای دامپزشکی پژوهشگر
تاریخ معاصر و نویسنده بیش از هشتاد
کتاب و مقاله
-۸روزبه پارساپور مهندس مکانیک و
رییس مرکز مطالعات خلیجفارس
-۹سعیده پراش کارشناسی ارشد مردم
شناسی استاد دانشگاه
-۱۰مرجان صادقی نائینی کارشناس
ارشد کارگردانی نقال بازیگر کارگردان
-۱۱سعیدمحمدپورکارشناسحسابداری
و هموند هئیت مدیره انجمن دوستداران
میراث فرهنگی تاریانا خوزستان
-۱۲سیاوش تهرانی مهندس معمار
شاعر کنشگر فرهنگی
-۱3فاطمه یوسفی کارشناس ارشد
تاریخ ایران باستان کنشگر فرهنگی
-۱4احمد کرمانشاهی دوستدار میراث
فرهنگی
-۱۵آزاده چهاربر کارشناس فلسفه

کارشناس ارشد تربیت بدنی دوستدار
میراثفرهنگی
-۱6عاطفه جنابی کارشناسی مدیریت
بازرگانی هموند بنیاد ایرانشناسی نیشابور
-۱۷کسرا ریاحی وفا کاردانی مدیریت
جهانگردی و کاردانی بازیگری دوستدار
میراث فرهنگی
-۱۸ابوالفضل عابدینی خبرنگار کنشگر
فرهنگی
-۱۹داود فتحعلی بیگی نویسنده و
کارگردان و پژوهشگر نمایشهای آیینی
و سنتی
-۲۰غالمرضا خلعتبری دکترای فلسفه
هنر استاد دانشگاه هنر و معماری رشته
کارگردانی نمایش
-۲۱علی مرادی کارشناس ارشد پژوهش
هنر
-۲۲مریم کاشف نیا دکترای تاریخ
-۲3حوریه مشهدی باقر موخر مهندس
معمار
-۲4شهاب عطایی کارشناسی ارشد علوم
سیاسی
 -۲۵میثم کریمی مهندس ساختمان
پژوهشگر تاریخ معاصر و فرقهها،کنشگر
فرهنگی و سیاسی
-۲6مریم جم خبرنگار خبرگزاری ایلنا
خوزستان
-۲۷سامان فرجی کارشناسی ارشد
مطالعات فرهنگی و کنشگر فرهنگی
-۲۸پدرام طاهری روزنامه نگار سردبیر
پایگاه خبری تارنمای جنوب
-۲۹علی درویشی کارشناس ارشد تاریخ
ایران باستان کنشگر فرهنگی
-3۰نسیم سردشتی دانش آموخته رشته
موسیقی از دانشگاه تهران
 -3۱آناهیتا احسانی کارشناسی حقوق
دوستدار میراث فرهنگی
-3۲مهرداد میرسنجری استادیار
دانشگاه نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و
ژئو پلیتیک
-33علیعسگریکنشگرفرهنگیرسانهای
-34مژگان ریوند کارشناسی شیمی
هموند بنیاد ایران شناسی نیشابور
-3۵فریبا علی اکبر نقاش دوستدار
میراث فرهنگی
-36تیرداد کیانی کارشناس علوم
سیاسی و کنشگر فرهنگی
-3۷زینب المعی رامندی کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی دوستدار میراث
فرهنگی
-3۸احمد کرمانشاهی دوستدار میراث
فرهنگی
-3۹ثریا محمدی کارشناس ارشد مرمت
آثار تاریخی
-4۰علیرضا جواهری کارشناس موسیقی
نوازنده سنتور دوستدار میراث فرهنگی
-4۱محدثه یزدی پور دوستدار میراث
فرهنگی
-4۲مجتبی گهستونی روزنامه نگار فعال
میراث فرهنگی اهواز
-43منیژه داوری کارشناسی حقوق نقال
و بازیگر تاتر
-44آرزو احسانی مهندس معمار
دوستدار میراث فرهنگی
-4۵نرگس گلهدار کارشناس حسابداری
و هموند هیئت مدیره انجمن دوستداران
میراث فرهنگی تاریانا خوزستان
-46شهرام اباذری کارشناسی تاریخ
-4۷گیتی خسروی وانق سفلی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
-4۸منیژهواحدکارشناسمدیریتبازیگر
تئاتر نقال و پژوهشگر آیین های نمایشی
-4۹رضا رسولی کارشناسی ارشد
آموزش زبان فارسی «آزفا»
 -۵۰یسنا خوشفکر کارشناس و
پژوهشگر موسیقی و کنشگر فرهنگی
هموند بنیاد ایران شناسی نیشابور
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«تعرض به انبار» سپاه پاسداران در خمین؛
«سرقت» یا «اقدام مسلحانه»؟
= مراسم تشییع جنازه
مهدی مکرمی عضو سپاه
پاسداران انقالب اسالمی که
در یک درگیری مسلحانه
در شهر خمین کشته شد
با حضور فرماندهان نظامی
و روحانیون برگزار شد.
=منابع غیررسمی و شماری
از کاربران در شبکه های
اجتماعی ادعای «سارق»
بودن مهاجمان را رد کرده و
میگویند اقدامی مسلحانه
علیه نظام بوده و عالوه
بر مکرمی چند مجروح
برجای گذاشته و مقادیری
و اسلحه و مهمات نیز به
غنیمت گرفته شده است.
= کانال تلگرامی «خمین
نیوز» دوشنبه  ۲۷مهرماه
خبر داد که بعد از اعالم
خبر « شهید مکر می »
صفحه ا ینستا گر ا م آ نها
از دسترس خارج شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در استان مرکزی یکشنبه ۲۵
مهرماه در اطالعیهای ادعا کرد یکی
از پرسنل سپاه پاسداران در ناحیه
خمین به نام مهدی مکرمی توسط
چند سارق مسلح که «قصد تعرض»
مقرهای این نهاد
به «انبار» یکی از ّ
انقالبی را داشتند کشته شده است.
جزئیات زیادی از این ماجرا منتشر
«مقر»
نشده و مشخص نیست در آن
ّ
سپاه در حومه شهر خمین دقیقاً
چه اقدام یا عملیاتی صورت گرفته
اما گفته شد سارقان با هوشیاری
یکی از پاسداران مستقر در محل
مواجه شدند و در هنگام فرار اقدام
به «تیراندازی کور» کردند که یکی از
پرسنل مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
مراسم تشییع جنازه و تدفین
مکرمی امروز سهشنبه  ۲۷مهرماه در
خمین برگزار شد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اعالم کرد «تحقیقات برای شناسایی
و دستگیری سارقین مسلح متواری
شده با همکاری دستگاههای امنیتی
و اطالعاتی ادامه دارد».

تشییعجنازهمهدیمکرمیعضوسپاهپاسدارانانقالباسالمیناحیهخمین

در توئیتر شماری از حامیان نظام
وصیتنامهای را منتسب به مکرمی
منتشر کردهاند که اعتبار آن مشخص
نیست و در آن آمده که او «خواب
دیده گلوله خورده و شهید میشود».
در بخشی از این نامه نوشته شده
که مکرمی عشق نظامی و نظامیگری
داشته و برای جذب [استخدام] در
یکی از نهادهای نظامی و دانشگاه
افسری تالش کرده اما او را به خاطر
مدرک تحصیلی رد کردهاند .در
نهایت جذب یکی از ارگانهای سپاه
پاسداران شده است.
در این میان ،ادعای اینکه افراد
مهاجم «سارق» بودند با ابهام
روبروست زیرا یک پادگان آنهم
مربوط به سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که با الیههای مختلف توسط
نگهبانان پاسدار محافظت میشود،
برای ارتکاب «سرقت» اصال مناسب
به نظر نمیرسد! ضمن اینکه در
اطالعیه سپاه تأکید شده سارقان
«قصد تعرض» داشتند! بعید به نظر
میرسد افرادی که در روز روشن به
یک پادگان نظامی حمله میکنند و
دستکم یک نفر را میکشند و بدون
تلفات میگریزند صرفاً قصد «سرقت»
از یک «انبار» را داشتهاند .از همین رو
احتماال یک اقدام مسلحانه بوده که
دستگاههای امنیتی ترجیح دادهاند
مهاجمان را «سارق» معرفی کنند.
سردار محسن کریمی فرمانده
«سپاه روحاهلل» استان مرکزی در
مراسم تشییع جنازه مکرمی گفته
«پیام خون پاک شهدا حمایت
قاطعانه از ارزشهای انقالبی و دینی و
تالش همهجانبه برای اقتدار جمهوری

تأیید حکم
یکسال زندان
نازنین زاغری
بدون برگزاری
جلسه رسیدگی
= وزارت امورخارجه بریتانیا:
حکم تازه علیه نازنین زاغری
«غیرقابل قبول» است.

شعبه  ۵4دادگاه تجدید نظر تهران
بدون برگزاری جلسه رسیدگی ،حکم
یکسال حبس تعزیری و یکسال
ممنوعیت خروج از ایران را برای نازنین
زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی–
بریتانیایی تأیید کرد.
حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری
به پایگاه خبری «امتداد» گفته
است :زاغری به اتهام فعالیت تبلیغی
علیه نظام از طریق شرکت در تجمع
سال  ۲۰۰۹مقابل سفارت جمهوری
اسالمی ایران در لندن و مصاحبه با
شبکه بیبیسی فارسی محکوم شده
است.
پیش از این شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
جمهوری اسالمی ،نازنین زاغری را به
یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت
خروج از ایران به مدت یکسال
محکوم کرده بود که حجت کرمانی به
این حکم اعتراض کرد.
کرمانی در مورد تأیید این حکم
در دادگاه تجدید نظر گفته است که
به رای صادرشده تمکین میکند اما
اقدامات قانونی برای عدم اجرای این

حکم را انجام میدهد .او به ماهیت این
«اقدامات قانونی» اشارهای نکرد.
وزارت امورخارجه بریتانیا قبال حکم
تازه علیه نازنین زاغری را «غیرقابل
قبول» خوانده بود و از مقامات
جمهوری اسالمی خواسته بود که
مقدمات آزادی او را فراهم کنند.
نازنین زاغری کارمند «بنیاد
تامسون» که بخشی از فعالیتهای
بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» است
در سال  ۲۰۱6در تهران بازداشت و به
اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران
به پنج سال زندان محکوم شد.
او به دلیل شیوع ویروس کرونا برای
مدتی به مرخصی موقت رفت و در
حالی که پابند الکترونیک به او وصل
بود ،نمیتوانست بیشتر از  3۰۰متر از
خانه والدینش دور شود .وی پس از
اتمام دوره محکومیت در پرونده اول،
در مارس  ۲۰۲۱آزاد شد.
وکیل زاغری در آوریل گذشته خبر
داده بود که دادگاه جدیدی موکل او
را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال
زندان و یکسال ممنوع الخروجی
محکوم کرده است.
از سوی دیگر ،ریچارد رتکلیف
همسر نازنین زاغری اعالم کرده بود
که فهرستی  ۱۰نفره از افرادی که در

اسالمی است ».تاٰکید او نیز بر «تالش
برای اقتدار نظام» چندان با ادعای
«سارق» بودن مهاجمان مطابقت
ندارد!
تصویر پاسدار مکرمی کنار تصویر
سلیمانی در مراسم تشییع جنازه
منابع غیررسمی میگویند مکرمی
فرمانده پایگاه بسیج «شهید
دستغیب» در همان حوالی شهر
خمین و عضو گروه جهادی «علی ابن
ابیطالب» بود .برخی منابع میگویند
مقری که مورد حمله افراد مسلح
ّ
قرار گرفته پادگان هوافضای سپاه
پاسداران است و برخی میگویند
انبار مهمات است .همچنین ادعا شده
است در درگیری میان مهاجمین و
نیروهای سپاه پاسداران شماری از
پرسنل زخمی شدهاند و مقادیری
اسلحه و مهمات به دست افراد مسلح
افتاده است.کانال تلگرامی «خمین
نیوز» دوشنبه  ۲۷مهرماه خبر داد
که بعد از اعالم خبر «شهید مکرمی»
صفحه اینستاگرام آنها از دسترس
خارج شده است.
با اینهمه بعید نیست چنین
رویدادی یک حمله مسلحانه از
پیش طراحی شده به پایگاه سپاه
پاسداران با هدف ضربه زدن به این
نهاد نظامی و احتماال گرفتن غنیمت
تسلیحاتی باشد .مشخص نیست این
اقدام توسط یک گروه طراحی شده
و یا اقدامی محدود بوده است .در
شبکههای اجتماعی برخی کاربران
آن را حرکتی «تالفیجویانه» یا
«مبارزه آزادیخواهانه» معرفی کردهاند
که توسط شهروندان عادی و مخالف
جمهوری اسالمی انجام شده است.
گروگانگیری همسرش نقش داشتند را
به لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا تحویل
داده است.
روزنامه بریتانیایی «گاردین» گزارش
داده بود که در دیدار لیز تراس با
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه
جمهوری اسالمی در حاشیه نشست
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
نیویورک ،او در پاسخ به تقاضای آزادی
زاغری خواستار پرداخت بدهی بریتانیا
به ایران شده است.
اختالف ایران و بریتانیا به قرارداد
خرید بیش از دو هزار تانک چیفتن
و ساختن یک مجتمع مهماتسازی
پیش از انقالب اسالمی  ۱3۵۷باز
میگردد که هزینه آن از سوی دولت
شاهنشاهی ایران پرداخت شده بود.
اما پس از روی کار آمدن جمهوری
اسالمی ،دولت تازه روی کار آمده
این قراردادها را لغو کرد اما همچنان
به دنبال پس گرفتن پول و بهرهی
آن است .مبلغ بدهی بریتانیا به ایران
حدود  4۰۰میلیون پوند بوده اما
تحریمها علیه رژیم ایران تا کنون مانع
از پرداخت این پول شده است که
جمهوری اسالمی بر پرداخت بهرهی
میلیونی آن اصرار میورزد.
در حال حاضر حداقل  ۱۵زندانی
دوتابعیتی در ایران محبوس هستند
و چندین تن دیگر اگرچه آزاد ولی
ممنوعالخروجاند .حکومت والیت
مطلقه فقیه دوتابعیتی بودن شهروندان
خود را به رسمیت نمیشناسد و به
گفته دولتهای غربی و نهادهای حقوق
بشری از دستگیری و گروگانگیری
افراد دوتابعیتی به عنوان ابزار فشار و
باجخواهی برای پیش بردن مقاصد
خود مانند چانهزنی در رابطه با مذاکرات
اتمی و لغو تحریمها و همچنین پس
گرفتن تروریستهای زندانی و دیگر
مناسبات سیاسی بهره میبرد.

«کفالت اجتماعی» محلههای تهران به سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و «قرارگاه خاتماالنبیاء» سپرده میشود!
= به گفته تو کلی ز ا د ه
معاون اجتماعی شهردار
تهران« ،نیروهای جهادی»
به سازمان های مردم نهاد
اضافه میشوند و «قرارگاه
خاتم االنبیاء» هم برنامه
محله محو ر د ا شته و با
کمک مسا جد و ا ئمه
جمعه مو ضو ع « کفا لت
اجتماعی» را دنبال میکند!
=معاون شهردار تهران از
پنج نقطه «بحرانی» تهران
که «آزاردهنده است» به
این شرح «فرخزاد ،خالزیر،
اسالم آباد ،خاک سفید و
شوش و هرندی» نام برد.
= یک جا معه شنا س :
نیروهای اجتماعی در ساختار
حاکمیتی صدا ندارند و
عموما افراد صدادار جامعه
مانند پزشکان و مهندسان
و نیروهای نظامی در این
عرصه ها فعالیت می کنند.
توکلیزاده معاون اجتماعی شهردار
تهران از برعهده گرفتن «کفالت
اجتماعی» محلههای تهران توسط
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
«قرارگاه خاتماالنبیاء» خبر داد که با
هدف سپردن دستگاهها و نهادهای
مختلف کشور به این نهاد نظامی-
عقیدتی نامتعارف و سرکوبگر صورت
میگیرد!
علیرضا زاکانی شهردار تهران از همان
اولین جلسهای که بعد از انتصابش به
شورای شهر تهران آمد ،خبر از ایجاد ۵
قرارگاه در پایتخت داد که یکی از آنها
قرار بود «قرارگاه اجتماعی» باشد.
او همان روزها در تشریح عملکرد
«قرارگاه اجتماعی» ضمن نام بردن از
مسائل اجتماعی چون کار کودکان و
زبالهگردی و طالق و «کلونی» معتادان
در مناطق جنوبی شهر اشاره نمود
و برای از بین رفتن آنها از عباراتی
مانند «همکاری در جمعآوری» و
«پاککردن لکه ننگ» استفاده کرده
بود.
ورود سپاه پاسداران انقالب اسالمی
به حوزه اجتماعی مدیریت شهری
پایتخت در ادامهی روند برپایی ۵
قرارگاه از جمله قرارگاه اجتماعی
توسط علیرصا زاکانی شهردار تهران
است که در شرح وظایف این قرارگاه
گفته است «چهره شهر بعد از سالیان
سال تغییر میکند»!
زاکانی گفته ،تغییر چهره تهران را با
تغییر دادن «لکههایی همچون معتادان
متجاهر و کودکان کار که دامن شهر
را در حوزه اجتماعی مخدوش کرده»
به انجام میرساند .وی افزوده «ما به
اینها و خانواده آنها به گونهای خدمت
میکنیم که آنها را بسازیم و به جامعه
برگردانیم».
توکلیزاده معاون امور اجتماعی نیز
سخنان زاکانی را تکرار کرده و میگوید
که تهران «در حوزه آسیبهای
اجتماعی چهره خوبی ندارد و در این
دوره قرار است در کنار رسیدگی به
کالبد شهر به جان و روح شهر هم
رسیدگی بیشتری شود».
معاون شهردار تهران از پنج نقطه
«بحرانی» تهران که «آزاردهنده است»
به این شرح «فرخزاد ،خالزیر ،اسالم آباد،
خاک سفید و شوش و هرندی» نام برد.
توکلیزاده درباره شیوهی برخورد
با «لکهها»ی اجتماعی تهران گفت:
«ما نمیخواهیم از واژه جمعآوری
برای موضوع استفاده کنیم و سعی
بر ساماندهی است .مقدمه ساماندهی
احتماال جمعآوری هم باشد اما ما
مخالف طرحهای ضربتی هستیم که
خودش آسیبزاست».
او «ساماندهی» بحران اجتماعی
شهر را در قالب استراتژی «سهضلعی»
متشکل از «نهادهای موظف ،مشتاق
و دستگاههای دولتی» توضیح داد:
«مثل عزیزانی که در نهادهای انقالبی
هستند با این حال که سپاه ،بسیج،
ستاد اجرایی و بنیاد علوی در وظایف
قانونیشان نباشد اما به واسطه تکلیف
شهروندی پای کار آمدند».

به گفته توکلیزاده« ،نیروهای
جهادی» به سازمانهای مردمنهاد
اضافه میشوند و «قرارگاه خاتماالنبیاء»
هم برنامه محلهمحور داشته و با کمک
مساجد و ائمه جمعه موضوع «کفالت
اجتماعی» را دنبال میکند!
«کفالت اجتماعی» در توضیح معاون
شهرداری تهران« ،وقف ،صدقه ،ایثار»
و موضوعاتی است که به گفتهی وی
«در وجود همه ما ایرانیها هست .اگر
بتوانیم اینها را هدایت کنیم یعنی این
صدقه برای رفع آسیبهای اجتماعی
همان محله استفاده شود ،معنای
کفالت است»!
او از فعالیتهای سپاه پاسداران و
موسسات جهادی در یکسال اخیر برای
«کمک مومنانه و کمک محرومان»
قدردانی و تأکید کرد که این نهادها
قرار نیست جایگزین گروههای
مردمنهاد شوند.
این در حالیست کارشناسان امور
اجتماعی با دخالت گروههای جهادی،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
«قرارگاه خاتماالنبیاء» به مسائل و
معضالت اجتماعی بسیار مخالفت
دارند و معتقدند برخورد نظامی و
استفاده از نیروهای سپاه تحت عناوینی
چون «قرارگاه» و مبارزه با «آسیبهای
اجتماعی» نه تنها برطرفکننده
مسائل نیست که صدمهزننده و محل
سوء استفادهی بیشتر از سوی این
نهادهاست.
پیام روشنفکر عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم بهزیستی تهران مداخله
نهادهای نظامی در مسائل اجتماعی
را غیرمثبت و منجر به «تداخل
حوزهای» ارزیابی نموده و میگوید:
«شخصا به ورود نیروهای نظامی به
مسائل اجتماعی نگاه مثبتی ندارم،
تصور میکنم تداخل حوزهای لزوما
کار مثبتی نیست .در حوزه مسائل
اجتماعی همواره تاکید میشود که
رویکرد اجتماعی داشته باشیم .نه
رویکرد پزشکی و انتظامی و جرمانگارانه
و قضایی و نه حتا مهندسی؛ چون
تمام این ادبیات در دورههای مختلف
در فضای اجتماعی حاکم بوده و در
دورهای از واژههای کنترل و ساماندهی
و… استفاده میشد».
این جامعهشناس معتقد است:
قرارگاه و عملیات و رصد و دیدهبانی
واژههای اجتماعی نیستند و «وقتی
شما از ادبیات نظامی استفاده کنید،
دیدگاه نظامی هم پیدا میکنید و
افراد این حوزه را میآورید اما این افراد
متعلق به این حوزه نیستند ،مثل این
است که ما نیروهای بسیج و سپاه را در
اتاق عمل بیمارستان ببریم!»
پیام روشنفکر توضیح داد :نیروهای
اجتماعی در ساختار حاکمیتی صدا
ندارند و عموما افراد صدادار جامعه
مانند پزشکان و مهندسان و نیروهای
نظامی در این عرصهها فعالیت میکنند.
در این میان ،بر اساس گزارش رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران،
حدود  6هزار «معتاد متجاهر» از
سطح تهران جمع شده و آمار آنها به
«۲۰هزار نفر» میرسد .زاکانی اما در
سخنانش این آمار را « ۲۱هزار نفر»
اعالم کرده است.
عالوه بر این ،گفته میشود در تهران
حدود 4هزار کودک کار و «زبالهگرد»
وجود دارد که همزمان با موج تازه
مهاجرتها از افغانستان بیشتر نیز شده
است.
شواهد نشان میدهد که با روی کار
آمدن دولت رئیسی سپردن مقامات
و مناصب مختلف به فرماندهان و
اعضای سپاه پاسداران بیش از پیش

گسترش یافته و همچنین کنترل و
فشار بر جامعه و همچنین آمادگی
برای اعتراضات مردم شکل و شمایل
آشکارتری به خود میگیرد .تشکیل
این گروههای محلهمحور با نهادهای
معتمد سیاسی -عقیدتی نظام با
همین هدف انجام میگیرد .بسیاری
از تحلیلگران دولت ابراهیم رئیسی
معروف به «قاضی مرگ» را در عمل
تثبیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در دستگاههای اجرایی و پُستهای
حساس و تأثیرگذار میدانند.
انتصاب پاسداران انقالب اسالمی
از وزرا و معاونان دولت و استاندارانی
مانند استاندار «خراسان رضوی» و
شهرداریها شروع میشود و تا ردههای
پایین چون اعضای هیئت امنای بنیاد
سینمایی فارابی زیرمجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی میرسد.
از جمله پاسدارانی که در دولت
سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)
صاحب مناصب دولتی شدهاند میتوان
از این افراد نام برد:
محسن رضایی فرمانده سابق سپاه
پاسداران و معاون اقتصادی رئیسی
حسین امیرعبداللهیان پاسدار سابق
و وزیر خارجه کنونی
احمد وحیدی فرمانده سابق سپاه
قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و وزیر کشور کنونی
رستم قاسمی از فرماندهان سابق
سپاه قدس و فرمانده سابق قرارگاه
«خاتماالنبیاء»و وزیر کنونی راه و
شهرسازی
محمدعلی زلفیگل عضو سابق لشکر
«علیبن ابیطالب» وابسته به سپاه
پاسداران و وزیر علوم و تحقیقات فعلی
اسماعیل خطیب عضو سابق
اطالعات و عملیات سپاه پاسداران و
وزیر اطالعات کنونی
محمدرضا قرایی آشتیانی جانشین
سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
وزیر فعلی دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح
بهرام عینالهی عضو سابق سپاه و
وزیر بهداشت دولت رئیسی
عزتاهلل ضرغامی از فرماندهان سابق
سپاه پاسداران و وزیر کنونی میراث
فرهنگی و گردشگری
امین حسین رحیمی جانشین سابق
ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر فعلی
دادگستری
محمدمهدی اسماعیلی عضو سابق
سپاه پاسداران و وزیر فعلی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه
«خاتماالنبیاء» وابسته به سپاه پاسداران
و دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد
مسعود میرکاظمی از فرماندهان
سابق سپاه و رئیس کنونی سازمان
برنامه و بودجه
احمد محمدی زاده از فرماندهان
سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران و
استاندار فعلی بوشهر
محمددوستی از فرماندهان سابق
قرارگاه «خاتماالنبیاء» و استاندار فعلی
هرمزگان
عابدین خرم از فرماندهان سابق
سپاه پاسداران در آذربایجان شرقی و
استاندار فعلی همین استان
یعقوبعلی نظری فرمانده سابق سپاه
پاسداران در «خراسان رضوی» و
استاندار فعلی همین استان
حسن کاظمی قمی عضو سابق سپاه
قدس و نماینده ویژه جمهوری اسالمی
در امور افغانستان
محسن کاظمین از فرماندهان پیشین
سپاه قدس و قائم مقام کنونی قرارگاه
امنیت غذایی دولت
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گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
()۲1
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا (۲1

جمهوری اسالمی و شوک نتایج انتخابات
پارلمانی عراق

( کیهان لندن شماره ) 14۲3
هنوز حرفم تمام نشده بود که گرد
و خاکی از دور برخاست ،صدای زوزه
خفه و گرفته یک اتومبیل فورد با
بوق مداوم و ممتدش به گوش رسید.
فرمانده دستش را سایبان چشمهایش
کرد و پرسید:
ـ یعنی خودشاناند؟
پشت سرش ایستاده بودم ،با
اطمینان جواب دادم:
ـ بله...
ده دقیقه بعد اتومبیل فورد قراضه
کهنهای جلوی چادر ما ترمز کرد ،دو
نفر از آن پیاده شدند .یک نفر در لباس
نظام ،بلندقد و الغر اندام و به همراه
او مردی با قامت متوسط ،کالهپوست
بر سر و سرداری ماهوت در بر و
عبای بَرَک نازک بر دوش ،چهرهای
که تهریش مشکی نرمی تمام آن را
پوشانیده بود و ظاهرا ً صاحب چهره
با گذاشتن این ریش ،میخواست
بر تعداد سالهای عمرش بیافزاید.
پیشانی بلند داشت ،ابروان کمانی،
و چشمهای نافذ .هم فرمانده ستون
و هم مرد تازه از راه رسیده نگاههای
عجیبی داشتند .چشمهایی داشتند
که کسی به زحمت میتوانست بیش
از یک دقیقه در آن چشمها خیره
شود .تازه واردین پیش آمدند .فرمانده
دست به پشتش زده بود و آنها را نگاه
میکرد .من خود را میان آنها قرار
دادم و با صدای بلند گفتم:
ـ آشنا بشوید .رضاخان میرپنج
فرمانده ستون ،آقای سید ضیاءالدین
مدیر روزنامه رعد.
بعد به رضاخان میرپنج فرمانده
ستون احترام گذاشتم و افزودم:
ـ این هم ماژور مسعودخان که آن
همه احوالش را میپرسیدید .ایشان
به تهران رفته بود تا در معیّت آقای
سید ضیاءالدین به شاهآباد بیاید و به
ستون بپیوندد.
رضاخان میرپنج و سید ضیاءالدین
مدیر رعد ،دست به سوی هم دراز
کردند و دست هم را صمیمانه
فشردند .فکر میکنم این نخستین
بار بود که این دو با هم به این صورت
روبرو میشدند .این شاید یکی از
مهم ترین و جالب ترین نقطه های
تاریک کودتا باشد .تا پیش از رسیدن
ستون به شاهآباد ،رضاخان میرپنج
نمیدانست که چه کسی به دیدنش
خواهد آمد و سید ضیاءالدین هم
هرگز به این صورت با رضاخان روبرو
نشده بود.
ماژور مسعودخان (کیهان) و
کاپیتان کاظم خان (سیاح) ،دو تن
از پایهگذاران کودتا ،پس از آن که
عمر کابینۀ صدروزه بهپایان رسید،
همراه سید ضیاءالدین از صحنه خارج
شدند و کشور را ترک گفتند .پس از
آن ،لب فرو بستند و ترجیح دادند
که خاطراتشان را به بایگانی تاریخ
بسپارند .مسعود کیهان تا زنده بود
روزۀ سکوت را نشکست ،کلنل کاظم
خان نیز تن به مصاحبه نمیداد .با
این حال صدرالدین الهی موفق شد
او را بهحرف بکشاند و شرح این گفت
و شنود در کتاب -روزنامۀ «سیدضیا»
آمده است.

و حکایت یک سوگند

در منزلگاه شاهآباد برای اولین
بار ستاد کودتا تشکیل جلسه داد.
این بار میان مرد سیاست ـ که تنها
غیرنظامی آن اردوی عجیب بود ـ و
نظامیها دیدار روی داده بود و کار
اندکاندک قوام خود را بازمییافت.
منزلگاه ،جای جالبی بود .مشخصات
آن خیلی خوب بهیاد من مانده است.
در یک طرف ،دو اتاق تو در تو داشت؛
یکی کمی بزرگتر که بهاصطالح سالن
آن محسوب میشد و یکی کمی
کوچکتر که پستو و اتاق نشیمن
صاحب آن بهحساب میآمد .در باغچۀ
منزلگاه که چند درخت الغر تبریزی و
بید ،کنار حوض بزرگ استخرمانند آن
سر خم کرده بود ،سواران استراحت
میکردند و در داخل اتاقک پستو
مانند ،اعضای ستاد کودتا دربارۀ
نحوۀ عمل و شکل کار بحث و گفتگو
می کردند و در حقیقت آخرین
مرحلۀ حمله به تهران مورد بررسی

قرار گرفته بود .در همینجا بود که
ناگهان مسألۀ تازهای پیش آمد.
وقتی چشمم را میبندم و به
آن لحظه فکر میکنم انگار همین
دیروز است ،پنج نفر بودیم؛ رضاخان
میرپنج ،سید ضیاءالدین ،ماژور
مسعودخان ،احمدآقاخان و من.
یک فکر واحد بر همۀ ما حکومت
میکرد .همۀ ما با این نیت دور هم
جمع شده بودیم که ایران را نجات
بدهیم ،آب و خاکی را که به ما همه
چیز داده بود و خود هیچ نداشت،
دوباره به همه چیز برسانیم؛ اگرچه
در این راه همه چیز خود را از دست
بدهیم .درست بهخاطرم نیست که
کدام یک از ما پنج نفر موضوع تازه
را مطرح کرد .موضوع جالبی بود؛
او گفت:
ـ رفقا ،مسألۀ مهمی است که
ما به آن توجه نکردهایم .موضوع
همکاری و همقدمی ما بعد از کودتا.
همه میدانید که جهانگشایی آسان
است اما جهانداری آسان نیست.
نادر جهانگشای خوبی بود اما هرگز
جهانداری نکرد .ما در این لحظه به
دنبال یک سرنوشت نامعلوم ،قدم
بهراه میگذاریم .اگر کاری را که قصد
داریم به انجام برسانیم با شکست
مواجه شود ،وعدۀ دیدار همۀ ما
در میدان اعدام خواهد بود .در آن
صورت ما همه مردانه تا لحظۀ آخر
با هم بودهایم؛ اما اگر موفق شدیم و
توانستیم ،آن وقت موضوع دیگری
به میان میآید ،موضوع سلیقۀ ادامۀ
کار .نمیدانم متوجه میشوید یا نه؟

سوگندنامه هستند».
قسم نامه تمام شد .پنج نفر با
پنج دست مطمئن و با پنج شرف
تردیدناپذیر به زیر آن صحه گذاشتند».
رضاخان میرپنج ،سیدضیاءالدین مدیر
رعد ،ماژور مسعودخان معلم قزاقخانه،
احمدآقاخان فرماندۀ سوار و کاپیتان
کاظمخان رئیس ستاد ستون».
کلنل نفسی بهراحتی کشید .مثل
این بود که بار سنگین یک راز را
از دوش برداشته است .آنگاه گفت:
ـ میبینید که قسم بهخوبی اجرا
شده است و همه ضامن اجرای آن
بودهاند .دو نفر از آن پنج نفر اینک
در جهان دیگری هستند و آن سه
نفر باقیمانده هنوز که هنوز است
هر وقت با هم روبرو میشوند ،قسم
منزلگاه کاهگلی شاهآباد را چون سایۀ
مقدسی میان خود میبینند.
بعد از فراغت از تنظیم طرح
تسخیر تهران و امضای سوگندنامه
در شاهآباد ،رضاخان میرپنج و من به
کرج مراجعت کردیم؛ زیرا همچنان
که اشاره شد توپخانه و پیادهنظام
در کرج مستقر شده بود تا کمیتۀ
کودتا تمام تصمیمات نهایی را در
شاهآباد بگیرد و بعد ستونهای پیاده
و توپخانه ،از کرج عازم تهران شود.
سیدضیاءالدین و ماژور مسعودخان
در شاهآباد با گروهان سوار و احمد
آقاخان باقی ماندند و روز اول حوت،
به این طریق با امضای یک سوگندنامه
و طرح دقیق ،نقشۀ ورود به تهران
پایان یافت.
عبور یکطرفه

کاظمخان در کنار سیدضیاءالدین

اینجا را بهخاطرم هست که احمد
آقاخان مثل همیشه که روحیۀ مطیع
سربازی داشت گفت:
ـ من هرچه فرماندۀ باالترم دستور
بدهد اجرا خواهم کرد.
و همان باالتر گفت:
ـ اگر اختالف سلیقهای بهوجود
آمد ،شکل فرماندهی به همین صورت
که هست باقی نخواهد ماند .بیایید
برای آن لحظه از همین االن فکر
کنیم ،بیایید فکر کنیم اگر نتوانستیم
با هم کار کنیم و میان ما تفرقه افتاد
یا اختالف سلیقه پیدا شد ،چه راه
حلی میتوان یافت؟
بعد ا ز ا ین گفتگو بود که
سیدضیاءالدین با بیان نافذش به گفتگو
پایان داد؛ او بهشیرینی خندید و گفت:
ـ برادر ،این که کاری ندارد .ما
همین االن یک قسم نامه تنظیم
میکنیم؛ قسمنامهای که هر پنج
نفرمان به قید قرآن ،آن را امضا
خواهیم کرد و تکلیف هر پنج نفر ما
را برای همیشه با هم روشن خواهد
ساخت .کاظم! قلم و کاغذ بردار و
بنویس...
متن آنچه نوشتهام بهیادم نیست
اما مضمون شبیه به این بود:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم ،ما
امضاکنندگان این قسمنامه ،قرآن
کریم را گواه میگیریم که چنانچه
پس از خاتمۀ کاری که مصمم به
انجام آن هستیم و در راه اجرای آن،
هدفی جز نجات مادر وطن از چنگ
اجانب و حفظ تمامیت و استقالل این
آب و خاک نداریم ،شاهد موفقیت
را در آغوش گرفتیم و آنگاه بهعللی
میان ما اختالف نظر بروز کرد و
توفیر سلیقه پیدا شد ،در همۀ موارد
و در همۀ احوال ،جانِ آن چهار تن
دیگر را از هرگونه گزندی در امان
بداریم و نسبت به جانِ یکدیگر قصد
سوء ننماییم .خدای قادر متعال و
کتاب مقدس او ناظر بر اجرای این

ازجمله تصمیمات بسیار جالب
ستاد کودتا در شاهآباد ،اعالم حکومت
نظامی در جهت قزوین به تهران بود.
ستاد کودتا ،راه تهران ـ قزوین را
یکطرفه اعالم کرد؛ به این معنی که
هرکس از تهران عازم قزوین بود،
مانعی سر راهش وجود نداشت؛ اما
کلیۀ کسانی که از قزوین عازم تهران
بودند ـ طبق دستور ستاد کودتا ـ
بیگناه و با گناه توقیف میشدند.
ازجمله توقیفشدگان و از زمرۀ
کسانی که به ب ِد این حادثه دچار
آمدند ،لیوتنان ( )Lieutenan
امان اهلل میرزا جهانبانی (سپهبد
جهانبانی فعلی) بود که با سه اتومبیل
متعلق به مرحوم فرمانفرما با سه
رانندۀ انگلیسی و طبیب فرمانفرما از
قزوین عازم تهران بودند .آنها بی هیچ
گناهی فقط بهجرم عبور از راه یکطرفۀ
حکومت نظامی اعالمشدۀ قزوین،
توقیف گردیدند .و از نکات جالب این
که سیدضیاء با جهانبانی و خانوادۀ او
سابقۀ دوستی دیرینه داشت و وقتی
اماناهلل میرزا را توقیف کردند ،سید
جرأت نمیکرد از اتاقش بیرون بیاید
که مبادا چشمش به چشم دوست
دیرینهای که بیگناه توقیف شده بود
بیفتد و خجالت بکشد .در هرحال
سیاست پدر و مادر ندارد و سید در
آن لحظۀ حساس نمیتوانست رعایت
دوستی را بکند و اماناهلل میرزا هم
نمیدانست که چرا توقیف شده است.
در این میان سیدضیاءالدین
دستور داد دو اتومبیل از سه اتومبیل
فرمانفرما را توقیف کنند .اتومبیل
رولزرویس را برای رضاخان میرپنج
فرماندۀ قشون فرستاد و اتومبیل
دیگری را برای خود نگاهداشت و
بعدها هم که رئیسالوزرا شد سوار
همان اتومبیل نخستین بود و با همان
اتومبیل هم از تهران رفت و در مرز
اتومبیل را برگرداند.
«دنباله دارد»

بغداد پس از انتخابات؛  1۲اکتبر ۲0۲1

= غافلگیری ناشی از نتایج
انتخابات برای رهبری رژیم
ایران ناشی از عجز و ناتوانی
تهران در ارزیابی تغییر و
تحوالت سیاسی سالهای
اخیر عراق به ویژه در میان
شیعیان است که سالها بطور
علنی مخالفت خود را با نفوذ،
نقش و میزان دخالتهای
تهران در امور داخلی
کشورشان اعالم کردهاند.
= شبهنظامیان وابسته به
رژیم ایران در حوزه نفوذ و
ایفای نقش سیاسی ،امنیتی
و نظامی در عرصه رقابت از
ناحیه انتخاباتی باختهاند .اما
پذیرش چنین شکستی آنهم
از گرایشی که پایگاه مردمی
بزرگی دارد ،برای آنها بسیار
تلخ است پس ممکن است
آنها به توسل به اسلحه روی
آورند که در دسترس هر دو
طرف ،هم مقتدی صدر و هم
آنهاست.
حسن فحص (ایندیپندنت عربی)-
با اعالم نتایج اولیه انتخابات زودهنگام
پارلمانی عراق و بروز نشانههای تغییر و
شگفتیهای واقعی در صحنه سیاسی
عراق ،موتور هواپیمای شخصی
اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و
خلف قاسم سلیمانی در فرودگاه تهران
روشن شد تا فورا ً این مسئول پرونده
عراقی را به بغداد منتقل کند.
قاآنی در حالی که در بقچه خود یک
«دستور عملیاتی» برای شبهنظامیان
عراقی وفادار به تهران داشت ،از آنها
خواست تا به سرعت بجنبند و یک
ضدحمله برای جذب نیروهای آشفته
خود انجام دهند .حملهای که توسط
مقتدی صدر رهبر جریان صدریها
با کسب آراء صندوقهای رای به
راه انداخت و مانع تثبیت مجدد
موقعیت گروههای وابسته به تهران
شد تا دستاوردی را میسر کند که
ممکن است با گذشت زمان روند نفوذ
جمهوری اسالمی در عراق را بسیار
مشکل کند.
شکی نیست که نتایج برآمده از
صندوقهای رایگیری و واقعیت
ناشی از شکست شدید نیروها و
احزاب نزدیک به تهران که همواره
مایل به ادامه حضور فعال خود در
صحنه سیاسی ،پارلمانی و امنیتی
عراق هستند ،یک شوک واقعی برای
رهبری جمهوری اسالمی در ایران
است .این رویداد رژیم ایران را مجبور
خواهد کرد تا با رویکردی جدید خارج
از دایره انتظارات خود مقابله کند.
تحولی که ممکن است تهدیدی برای
منافع استراتژیک و ساز و کارهای
پروژه توسعهطلبی تهران در خاورمیانه
باشد و آن را در معرض خطر واقعی
قرار دهد.
تهران در حالی انتخابات پارلمانی
عراق را میبازد که در مرزهای
شمال غربی با جمهوری آذربایجان
نوپا و بلندپروازیهای ترکیه درگیر
چالشهای خطرناک و پیچیده در
منطقه جنوبی قفقاز روبروست .عالوه
بر چالشهای عراق و آذربایجان و
انزوای منطقهای و بینالمللی ،به قدرت
رسیدن گروه طالبان و کنترل کامل

این گروه بر افغانستان در مرزهای
شرقی ایران نیز رژیم جمهوری
اسالمی را با مشکالت و تهدیدهای
تازه محاصره کرده است .این تحوالت
نه تنها منافع اقتصادی و استراتژیک
رژیم ایران را با خطرات جدی مواجه
کرده بلکه موجب تغییرات ژئوپلیتیک
بین تهران و همسایگانش شده است.
جمهوری اسالمی اکنون نه تنها
با مشکالت و بحرانهای داخلی و
اختالف با جمهوری آذربایجان و
جامعه بینالمللی روبرو است بلکه با
رویدادی تازه در مرزهای غربی خود
مواجه شده که انتظارش را نداشت.
تهران شاید بتواند با اتخاذ تدابیری
از طریق ایجاد شکاف میان شیعیان،
جلوی خطرات جدی برای منافع
آینده خود را بگیرد و با متحد کردن
نیروها ،احزاب و جناحهای بازنده در
انتخابات پارلمانی عراق در برابر جریان
برنده یعنی جریان صدریها به رهبری
مقتدی صدر ،روند تشکیل حکومت
توسط آنها را ببندند و از انحصار
کامل حکومت آینده به دست جریان
صدریها که اغلب بدنه آن را مخالفان
نفوذ رژیم ایران در عراق تشکیل
میدهند ببندد .بعید نیست جمهوری
اسالمی در این اقدام موفق شود ،اما
این گزینه به معنای خراب کردن
تمام پلهای تفاهم با نیروی بزرگ و
تأثیرگذار صدریها خواهد بود! بنابراین
چنین اقدامی باعث ایجاد شکاف
در دیوارهای خانهای خواهد شد که
تهران برای نفوذ در داخل عراق در آن
پناه میگرفت .چنین اقدامی احتماال
همراه با بروز تحوالت منفی و رویارویی
خونین در عراق خواهد شد .در صورت
وقوع چنین رویارویی ،آخرین نقش
نفوذی تهران در صحنه سیاسی عراق
به کلی حذف خواهد گشت.
غافلگیری ناشی از نتایج انتخابات
برای رهبری رژیم ایران ناشی از
عجز و ناتوانی تهران در ارزیابی تغییر
و تحوالت سیاسی سالهای اخیر
عراق به ویژه در میان شیعیان است
که سالها بطور علنی مخالفت خود
را با نفوذ ،نقش و میزان دخالتهای
تهران در امور داخلی کشورشان اعالم
کردهاند.
اگر جنبش صدریها و رهبر آن
مقتدی صدر در اعتراض به نقش رژیم
ایران و نفوذ آن در عراق از برجستهترین
احزاب عراقی نمیبودند ،شاید در این
انتخابات به این شکل پیروز نمیشدند.
مواضع شدید بدنه جریان صدریها با
نفوذ رژیم تهران در عراق بر تقویت
موقعیت و پایگاه این جریان در میان
مردم این کشور منعکس شد .اگرچه
این جریان در بسیاری از رویدادها در
سالهای گذشته به دلیل ضعف سیاسی
و بر اثر فشارهایی که از دیگر صفوف
شیعیان بر آن اعمال میشد ،از مواضع
خود عقبنشینی کرده و به توافق،
تفاهم یا سازش متوسل میشد اما تا
کنون پایگاه خود را در میان شیعیان
مخالف رژیم ایران حفظ کرده است.
بنابراین نگرانی و ترس جمهوری
اسالمی ممکن است ناشی از تغییر
توازن در توزیع قدرت بین طرفین
شیعه نباشد چون موارد مشابهی در
گذشته رخ داده و رژیم ایران توانست با
حداقل تلفات موقعیت خود را بازیابی
کند .با این حال اما اینبار معادله به
کلی متفاوت به نظر میآید چرا که
جمهوری اسالمی با جریانی طرف
است که تا کنون نتوانسته آن را کنترل

کند .جریان صدریها بیش از یکبار
توانست گزینههای خود را برای ایجاد
تعادل در روابط خود با ایران از بُعد
مذهبی از یکسو و تمایل این جریان
به بُعد عاطفی ،فرهنگی و حتا امنیتی
و بازیابی عمق منطقهای عربی تنظیم
کند.
شعار محدود کردن اسلحه به نهاد
دولت و مبارزه با سالحهای غیرقابل
کنترل که مقتدی صدر آن را مطرح
میکند ،ممکن است جدید نباشد زیرا
این شعار از زمان حیدر العبادی تا
عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی
از سوی همه نخستوزیران قبلی
مطرح شده است .اما اشاره صریح
مقتدی صدر به شبهنظامیانی که
موضوع «مقاومت» را مطرح می کنند
و اعالم موضع قاطع او برای مبارزه با
تروریسم و «شبهنظامیان بیانضباط» و
ربط دادن مستقیم موضوع انحالل آنها
به بازگرداندن حیثیت ،هیبت ،اعتبار
و احترام به حاکمیت عراق ،زنگ خطر
را برای تهران و متحدان عراقیاش که
همه این ویژگیها را دارند ،به صدا
درآورد.
رژیم ایران و متحدانش در عراق
خود را مخاطب صدریها میبینند.
به همین دلیل هم آنها به تنش لفظی
و هشدار به هرگونه تغییر رویکرد
نسبت به تسلیحات خود متوسل
شدهاند .شبهنظامیان وابسته به رژیم
ایران در حوزه نفوذ و ایفای نقش
سیاسی ،امنیتی و نظامی در عرصه
رقابت از ناحیه انتخاباتی باختهاند.
اما پذیرش چنین شکستی آنهم از
گرایشی که پایگاه مردمی بزرگی
دارد ،برای آنها بسیار تلخ است پس
ممکن است آنها به توسل به اسلحه
روی آورند که در دسترس هر دو
طرف ،هم مقتدی صدر و هم آنهاست.
در چنین شرایطی جمهوری اسالمی
بین سوق دادن عراق به مقابله خونین
از طریق کنار گذاشتن جریان بزرگ
صدریها یا تفاهم و ترمیم شکاف
شیعیان از طریق به رسمیت شناختن
نقش صدریها و نیروهای خارج از
مجموعه وفاداران به تهران ،باید یکی را
انتخاب کند .به نظر میرسد جمهوری
اسالمی از دست زدن به هرگونه
رفتاری که ممکن است منجر به انفجار
عراق در این مرحله حساس و پیچیده
منطقهای شود ،خودداری کند به این
معنی که زمامداران جمهوری اسالمی
در ایران باید به نوزایی در عراق که تحت
تأثیر تحوالت سیاسی سالهای اخیر
شکل گرفته ،اذعان کرده و تن دهند.
جنبش مردمی و تظاهرات میلیونی
عراقیها با شعارهای واضح علیه نفوذ
رژیم ایران ،توانست فضای تازهای را
در صحنه سیاسی و مردمی عراق رقم
بزند .جریان صدر توانست خود را تا
حدود زیادی با این وضعیت و شرایط
جدید وفق دهد .از نظر جمهوری
اسالمی« ،عراق صدری» نباید به
عنوان یک مفهوم تداوم یابد اما مقامات
تهران در عین حال باید نحوه برخورد
با این تغییرات و تحوالت را دریابند
و راههایی را برای کاهش زیانهای
سیاسی خود در عراق جستجو کنند.
زیانهایی که درواقع نتیجه مجموعه
اعمال و رفتارهای منفی است که
رژیم ایران بطور مستقیم یا از طریق
متحدانش در عراق مرتکب شده است.
*منبع  :ایندیپندنت عربی
*نویسنده :حسن فحص
*ترجمه و تنظیم از :کیهان لندن
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در میان هواپیماهاي جنگي ،جنگنده
مدل اف ۱۵.با آنکه از تولید اولین مدل
آن سالها ميگذرد ،و در این فاصله
جنگندههائيباتکنولوژيبسیارپیشرفته
تولید شده ،همچنان از نظر قدرت
عملیاتي جایگاهي برجستهتر دارد.
در چندین دهه اخیر شاهد رقابتي
سخت بین جنگندههاي کشورهاي
مختلف هستیم که در این رقابت
نیز ایاالت متحده آمریکا و روسیه در
خط اول رقابت تکیه زدهاند .هر مدل
از هواپیماهاي ( Fاف) آمریکایي که
نشان دهنده جنگنده ()Fighter
بودن آنها است در اصل در جوابي
به هواپیماهاي جنگنده روسیه مثل

را مدیون تلفیق دو عامل مهم است.
اول نیروي زیاد پیشرانش موتورهایش
( )Thrustو دوم مقدار کم بار بر روي
بالها (قسمت اعظم موشک به بدنه
اصلي ( )Fuselageملحق ميشوند)
است که آمیزش این دو عامل با هم
موجب ميشود تا  ۱۵-Fبدون کم
کردن سرعت به راحتي دوران کند یا
دور بزند .از سیستم ایونیک (الکترونیک
پرواز) چند منظوره بسیار پیشرفته

در کامپیوتر مرحله تشخیص هویت
انجام ميشود که نشان ميدهد دوست
یا دشمن است ،هنگامي که دشمن
شناخته شد با دادن عالمتي در
نشاندهنده باال سر خلبان را از وجودش
آگاه ميسازد تا براي شلیک آماده باشد.
 ۱۵-Fاز راداري که حدود  ۲۰سال
پیش ساخته شده است با نام AP63G
برخوردار است .البته جدیدا ً بسیاري از
آنها تبدیل به روز شدهاند که نسبت

عملیات هوا به زمین را انجام دهد.
 ۱۵I-Fبه دو موتور کوربوفن ساخت
شرکت «پرت و ویتني» مجهز است و
تقریباً اکثر موشکهاي هوا به هوا و هوا
به زمین را ميتواند حمل کند .اسرائیل
در ژانویه  ۱۹۹4بعد از احساس نیاز در
یگان هوائياش به هواپیماهاي جنگنده
به فکر خرید هواپیماهاي جنگنده افتاد
و در ابتدا  ۲۵فروند  ۱۵I-Fسفارش
دادند که حدود  ۱/۷6میلیارد دالر
هزینه شد و اولین فروند آن در ژانویه
 ۱۹۹۸تحویل نیروي هوایي اسرائیل شد.
عربستان نیز بعد از خرید  6۲فروند
از مدلهاي ( )۱۵D-F/Cاقدام به خرید
 ۷۲فروند  ۱۵S-Fکه سفارش خود

سوخوي ( )SUو میگ ( )Migتولید
شد .در میان مدلهاي مختلف Fها ،یکي
از محبوبترین جنگندههاي آمریکائي
به نام  ۱۵-Fملقب به عقاب آهنی
است .دلیل محبوبیتش همین بس که
لقب «عقاب» گرفته است ،نشانه قدرت
نظامي آمریکا.
 ۱۵-Fهواپیماي جنگنده با قدرت
مانور بسیار باال است که ميتواند در
انواع شرایط آب و هوایي عملیات
خود را به خوبي انجام دهد .این عقاب
آهني مجهز به سیستمهاي الکتریکي
و جنگ افزاري بسیار دقیق و پیشرفته
براي جستجو و حمله به هدفهاي
هوایي است که تنها با داشتن یک
سرنشین ميتواند سختترین عملیات
را به انجام برساند ۱۵-F .قدرت مانور
و شتاب بسیار باالیي دارد که این دو

بهره ميبرد که شامل یک نشاندهنده
باالسر ،رادارنسبتاً دقیق ،سامانه ناوبري
اینرسایي  ،INSسیستم ارتباطي با
بسامد فوقالعاده باال  ،UHFسامانه
ناوبري تاکتیکي و سیستمهایي مانند
شناسایي هویت (تمیز دادن دوست و
دشمن) و یا اندازهگیريهاي دیجیتالي
است.
نشان دهنده باالسر (معمو الً به
ابزارآالت دقیق داخل کابین اطالق
ميشود) به گونهاي است که در تمامي
مواقع چه شب و یا روز و با هر میزان
نوري خود را وفق داده و ميتواند اهداف
خود را به دقت شناسایي کند و بدون
هیچ مشکلي هدفگیري کند .این
سیستم هرچیزي با کمترین حرکت
در هوا را شناسایي کرده و به کامپیوتر
مرکزي هواپیما اطالع ميدهد .سپس

به رادارهاي جدید کمي ناقص است و
یکي از بزرگترین مشکالتش ناهمخواني
کامل با وضعیت رادارهاي کنترل کننده
از طرف مرکز کنترل فرودگاه ACC
است .به همین دلیل پشتیباني آن
سخت است که البته با طراحي جدید
این مشکل نیز رفع شده است .براي
رفع این مشکل راداري قويتر با نام
 )V(63-APGطراحي کردند که
داراي حافظه قوي است و ميتواند از
بهترین امکانات نرمافزاري و کامپیوتري
بهره بگیرد.
دولت اسرائیل عالوه بر خرید چندین
فروند  ۱۵-Fدر مدلهاي  C,B,Aاقدام
به سفارش با مدل  ۱۵I-Fکرد که
بسیار شبیه مدل  ۱۵E-Fبود.
در  ۱۵I-Fتمامي تجهیزات به روز
شده بود و ميتوانست سختترین

عربستان بود کردند .اکثر تجهیزات آن
به روز شده بود .اولین فروند ۱۵S-F
در سال  ۱۹۹۵و آخرین فروند آن در
 ۱۰نوامبر  ۱۹۹۹تحویل نیروي هوایي
سلطنتي عربستان شد و به دنبال آن
عربستان براي تجهیز کردن آن  ۵۵6عدد
موشک  ۱۵-GBUنیز خریداري کرد.
سفارش عربستان ملقب به خورشید
صلح  )۱۵S )Peace Sun-Fنام
داشت.
ژاپن نیز  ۲۲3فروند از این هواپیماي
جنگنده سفارش داد با یک تفاوت
نسبت به عربستان و اسرائیل .آن
هم این بود که بعضي از آنها را با
موافقت آمریکا و با همکاري شرکت
«میتسوبیشي» در داخل ژاپن ساختند.
سفارش ژاپن ملقب به عقاب صلح
 )۱۵J)Peace Eagle-Fبود.
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کرسیهای اصیل

قدیمیترین و اصیلترین کرسیها
با قراردادن یک چهارپایه چوبی به
اندازه یک در یک متر با بلندی سه
وجب معموالً در اتاق نشیمنخانه برپا
میشدند .روی این چهارپایه لحاف
بزرگی به اندازه  4×4یا  ۷×۷پهن
میکردند و روی آن را با انواع پارچههای
طرحدار چون ترمهها ،جاجیم و  ...تزئین
میکردند .روی سطح چهارپایه هم
محل قرار گرفتن مجمع مسی با انواع
خوراکیها خوشمزه بود .از سماور تا تمام
خوراکیهای زمستانی روی مجمع مسی
جای میگرفتند تا دیگر نیازی به بلند
شدن نباشد و همه ،همان جا زیرگرمای
کرسی بنشینند و با حرفهای شیرین
خانوادگی شبهای بلند زمستان را
سرکنند .کرسی یک خانواده نشانگر
جایگاه طبقاتی خانواده بود .با نگاهی به
کرسی مشخص بود بفهمید این خانواده
چقدر متمول است .لحافهای چهل
تکه ،و تزئین با ترمههای خوشرنگ
و نقش از خانوادههای مرفه بود و این
بساط هرچه سادهتر میشد سطح مالی
خانواده پایینتر میآمد.
در زیر این میز و تشکیالت ،یک
منقل قرار میگرفت که حرارت مطبوع
زیرکرسی را تأمین میکرد و آماده
کردن آن هم روش مخصوص به
خودش را داشت .ابتدا درزهای منقلی
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افقی:
 ۱ـ از خادمان قدیمی و
پیشگام آموزش و پرورش
کشو ر ما و مؤ سس
دبیرستان ایران
 ۲ـ از شعرا و غزلسرایان
معروف و معاصر فقید
ایران
 3ـ راهنما ـ مؤسس دولت
آل زیار
 4ـ ستارهای است ـ حرف
خطاب ـ شهرنشینی
 ۵ـ تکیهگاه ـ درختی است
ـ ترس
 6ـ از جنگ افزارهای مخرب
ـ اسباب خانه و کاال ـ از
زبانهای سامی
۷ـ تک ـ شعله آتش ـ او هم
حرفه ای دارد فنی
 ۸ـ حر ف ندا ـ ظرفی است
ـ دنیا ـ «وای» بههم
ریخته
 ۹ـ شگرد ـ از دبیرستانهای
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معروف و قدیمی تهران ـ
او هم حرفهای دارد
 ۱۰ـ شهری در ایران ـ رمه
ـ دلگرم و آرزومند
 ۱۱ـ علمی است ـ حمایت
ـ طریق
۱۲ـ بخشی از اوستا ـ واحد
پول کشوری است ـ
شوالیه
 ۱3ـ از اقلیتهای قومی در
ایران ـ عنوانی برای بانوان
 ۱4ـ آتشگاه ـ شبه جزیرهای
در مشرق سیبریه
 ۱۵ـ از خوانندگان قدیمی
ایران ـ شهری تاریخی در
پاکستان

عمودی:
عمودی:
۱ـ از مشایخ عرفان و تصوف سرزمین ما
 ۲ـ مرضی است ـ از اتومبیلهای تولیدی
انگلیس
 3ـ بچگانه ـ جوانمرد ـ از مبهمات
 4ـ تصدیق ـ همه ما داریم ـ از فاتحان
معروف تاریخ
 ۵ـ شراب ـ قسمتی از درخت ـ غنی
 6ـ از پزشکان عالیقدر و پیشگام و
بنیانگذار طب نوین در کشور ما
 ۷ـ گزارش کار ـ از حواریون
 ۸ـ کالبد ـ روان و متداول ـ اهل مکه
۹ـ از فوتبالیستهای معروف و قدیمی
ایران ـ واحد اندازهگیری سطح
 ۱۰ـ رنگین ـ هدف و آرزو
۱۱ـ قسمتی از دستگاه صوتی انسان ـ
مانع و رادع ـ بیمو
 ۱۲ـ سرور و شادمانی ـ طریق ـ رده ـ
تکرار یک حرف
 ۱3ـ وی ـ پایه و اساس ـ گروه و دسته
۱4ـ کلیسایی معروف در فرانسه ـ از
ادوات استفهام
 ۱۵ـ تکرار یک حرف ـ موسیقیدان
معروف دربار ساسانی ـ عازم
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 ۱۱ـ عیدی است ـ شیره
گیاهی خاردار بنام گون

1

۷

3

4
6

۷
۹

عمودی:

۱ـ پلی تاریخی در ایران
 ۲ـ شاهکار شعر حماسی
ایران ـ درختی است
 3ـ رایحه ـ اضطراب ـ
فلزی است
 4ـ فرهنگی است ـ از
حرکات آب
 ۵ـ عالمت تشبیه ـ
طباخی
 6ـ مبتال به یکی از
بالیای اجتماعی ـ
شهری قدیمی در
ایران
۷ـ از مرکبات

۲

افقی:
۱ـ خوراکی است سنتی
 ۲ـ نوعی شتر ـ حیوانی است
 3ـ لورده ـ نقاش ـ مناسب
 4ـ نام دستهای از زبانها
 ۵ـ نوعی رقص ـ انسان ـ
تکرار یک حرف
6ـ گله ـ فصلی است
۷ـ عصر و زمانه ـ دریایی
است ـ سنگی است
۸ـ عزم و اراده ـ رویگردان
۹ـ خاشاک ـ تابلو و منظره
 ۱۰ـ پول خارجی ـ عددی
معروف ـ احتیاج
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ال میپوشاندند.
را با گچ خیس کرده کام ً
سپس داخل آن را خاکستر الک کرده
میریختند و وسط خاکسترها را گود
میکردند ،خاکه ذغال میریختند ،آتش
ذغال میگذاشتند و باد میزدند تا آتش
ذغال به خاکه ذغالها برسد .منقل را
برای از بین رفتن بوی ذغال مدتی در
فضای آزاد باقی میگذاشتند و سپس
زیر کرسی قرار میدادند .هر چند ساعت
یک بار یک الیه از خاکستر روی آن را
پس میزدند تا آتشش را تند کنند .این
روش آتش درست کردن مخصوص
اولین منقلی بود که زیر کرسی قرار داده
میشد ،از اینجا به بعد ،هر بار منقل را
به اصطالح خاکه رو خاکه میکردند ،به
این ترتیب که آتش باقی مانده ته منقل
را با خاک انداز برداشته ،خاکه تازه در
منقل میریختند و آتش را مجددا ً رویش
میگذاشتند .یک مایه آتش دیگر ،گلوله
بود که از خاکه ذغال تهیه میشد .به این
ترتیب که در تابستان ،خاکه ذغالها را
در طشت آبی میریختند ،شنهای آن
که ته نشین میشد ،ذغالهای روی
آب مانده را جمع میکردند و با دست
به شکل گلولههایی سفت و فشرده
مانند کوفته برنجی در میآوردند و در
آفتاب خشک میکردند .دو سه تا از این
گلولهها را در اولین آتش در ته منقل
میگذاشتند.

 ۸ـ تکرار یک حرف ـ
فرشته ـ نیکویی و
احسان
 ۹ـ کشوری است ـ
جمال
۱۰ـ از میوهها ـ بدی ـ
مار بی سر
 ۱۱ـ از شعرای معروف
ایران در دوره قاجاریه
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= به عنوان یک دوست ،چقدر
به عماد عالقه مند بودید؟
ـ فقط این را بگویم :اگر کسي به من
ميگفت که همه جان و وجودم را براي
یک ساعت از عمر او بدهم ،این کار را
براي کسي جز عماد نميکردم.
=احساس شما از شهادت عماد
چیست؟
ـ براي او خوشحال هستم که شهید
شده .شهادتي ارزشمند براي ایشان
بخصوص بعد از یک پیروزي .بعد از
این پیروزي ،کلي از مردم کشورهاي
عرب ،او را قدر مينهند .ميتوانم بگویم
حتي  ۹۹درصد از بچههاي حزباهلل
او را در حالي که رهبر نظاميحزباهلل
بود ،نميشناختند .االن این ملتها که
براي گرامیداشت او به خیابانها آمدند،
اولین بار است که اسم او را ميشنوند،
یا عکسش را ميبینند .بهخاطر چي؟
به خاطر این که بعد از شهادتش
فهمیدند که او چقدر بزرگ بود .االن
مرتب صدها نفر ميآیند بر سر مزار او،
گریه ميکنند ،قرآن ميخوانند .از بچه
بگیرید تا پیرمردها.
= این بحث عملیات تروریستي
که غربيها آن را به عماد نسبت
ميدهند ،چیست؟
ـ براي این که آنها به ضررشان است
که چهرهاي اینچنین از او نشان بدهند.
ال او چه کار تروریستي انجام داده
اص ً
است؟ مبارزه علیه نیروهاي مارنیز در
بیروت؟ مگر این زمین ،زمین من
نیست؟ پس آنان خودشان شروع
کردهاند .حتي عملیات هواپیماربائي
کویت هم هست .وقتي حکومت
کویت میلیاردها دالر به حکومت صدام
حسین ميداد ،براي چه این کار را
ميکرد؟ براي شعلهورتر کردن آتش
جنگ میان مسلمانها .آیا این کار خوبي
است؟ این یک کار تروریستي نیست؟
که بعد از آن هم صدام خودش کویت
را اشغال کرد.
یعني این قدر احمق بودند که
نمي فهمیدند به چه کسي پول
مي دهند؟ چه کسي را تقویت
ميکنند؟ این تالشها فایدهاي ندارد
و مردم دلشان با حاج عماد است.
االن بچهاي که به دنیا ميآید ،نام او
را رضوان یا عماد ميگذارند.
= ماجراي ترور ایشان به چه
صورت بود؟
ـ من شنیدم که این پنج ماه آخر،
کارش تقریباً در خارج لبنان بوده و
روي تشکیالتي غیر لبنان کار ميکرد.
مثل عراق و فلسطین و سوریه .فلذا
در جاهاي دیگر مجدانه مشغول بود.
امنیت سوریه احتیاطاتش مثل لبنان
نبود .امنیت سوریه تا بخشي ميتواند
این کار را بکند ،لذا این یک نقطه
ضعف بود .دیگر این که عواملي که
در شبکه هاي مختلف کار ميکنند
و دیگر این که در سوریه امنیت مثل
لبنان نبود .یعني او وقتي به ایران هم
ميآمد ،به او ميگفتم مواظب خودت
باش ،اینجا این قدر هم امن نیست،
درست است کشور جمهوري اسالمي
است ،اما ممکن است چهار پنج تا
منافق که براي آمریکا کار ميکنند،
درحالي که ایراني هم هستند بیایند
و شما را ترور کنند .البته ایران هم
آن امنیت را نميتواند پیاده کند.
آنجا کشور خودشان است .یعني در
لبنان بهتر ميتوانند مسائل امنیتي
را پیاده کنند.
= آیا شهید مغنیه در رفت و
آمدهایش محافظ هم داشت؟
ـ به خاطر این که کسي عکسي از
او نداشت و چهره او را نميشناختند،
او به راحتي ميرفت و ميآمد .با
ال شما
اساميمختلف ميآمد و اص ً
نميدانستي که این چه کسي است.
=براي ما از عالقههاي خاص او
بگویید.
ـ فکر کنم جالب باشد که بگویم
عماد خیلي فوتبال دوست داشت.
ال در خود منطقه ضاحیه جنوبي ،در
مث ً
قالب تیم هاي محلي بازي ميکردند.
شاید یک یا دو نفر ميدانستند این کي
هست ،ولي بقیه که مرتب با او بازي
ميکردند ،او را نميشناختند.
=لطفا یک خاطره جذاب و جالب
از عماد که براي خودتان زیباست،
براي ما بگویید.
ـ یک روز عماد به خانهام در بیروت
آمد که خیلي خوشحال هم بود .گفتم:
چه خبر است که این قدر خوشحال
هستي؟ گفت :در فوتبال برنده شدهام.
یعني کسي به عظمت او ميگفت
ال من سه دور برنده شدهام .گفتم:
مث ً
تیمشان چه بود ،قوي بودند؟ گفت:

خاطرات «انیس نقاش» از «عماد مغنیه» ()۲

عماد مغنیه با اسامی مختلف رفت و آمد میکرد
و هیچکس او را نمیشناخت
نام «انیس نقاش» بهدنبال نخستین سوء قصد علیه دکتر شاپور
بختیار در پاریس ( ۱۸ژوئیه  )۱۹۸۰بر سر زبانها افتاد.
او رهبری گروهی را برعهده داشت که مأمور ترور دکتر بختیار
بود اما یک رویداد کوچک و پیشبینی نشده ،عملیات را با
شکست روبرو ساخت و زن همسایه و یک مأمور پلیس در این
ماجرا قربانی شدند.
انیس نقاش ده سال در فرانسه زندانی بود و بهدنبال ساخت
و پاختی بین تهران و پاریس ،از سوی فرانسوا میتران رئیس
جمهوری فرانسه در سال  ۱۹۹۰مشمول عفو قرار گرفت و به
تهران رفت و با احترامات و تشریفات زیاد مورد استقبال قرار
گرفت و ظاهرا ً به تجارت بینالمللی پوست پرداخت اما در
حقیقت ،بهعنوان مشاور عالی «عملیات جهادی» کار حرفهای
خود را ادامه داد.
بهدنبال کشته شدن عماد مغنیه ،تروریست لبنانی ،انیس نقاش
در مصاحبهای از روابط خود با وی حکایت کرده است.
این مصاحبه اطالعات دست اولی درباره سازماندهی و عملیات
سازمانهایی که بهروایتی «تروریستی» و بهروایت دیگر «جهادی»
خوانده میشوند بهدست میدهد.
مصاحبه با «پایگاه اطالعات رسانی ساجد» انجام گرفته است و
متن آن در سه شماره به نظرتان میرسد.

دکتر شاپور بختیار

نه بابا تیمشان بيحال بود .انگار نان
نخورده بودند و خرجشان نکرده بودند.
= طرفدار تیم خاصي هم بود؟
ـ خیر ،همین جوري در تشکیالت
خودشان بازي ميکرد.
یک خاطره جالب دیگر هم برایتان
بگویم .یک روز من در تهران ،در
خیاباني نزدیک خانهام بودم که ناگهان
یک نفر بي هوا از پشت سر دستهایش
را دورم حلقه کرد و با این کار من را

چي آماده کردهام و توضیح ميداد؛ تا
جایي که من گفتم اهلل اکبر! دیگر بس
است .یعني فهمیدم که این یک جنگ
معمولي نیست .در این شش سال از
آزادي جنوب لبنان در سال ۱3۷۹تا
سال  ،۱3۸۵یک تحوالت بزرگي شده
بود .من مطمئنم که بین سال  ۱3۸۵تا
االن هم تحوالتي را که عماد در لبنان
اجرا کرده ،یک چیز تعجبآوري است.
=آیا با عماد رفت و آمد خانوادگي

در فلسطین روحیهاي عجیب ایجاد
شده است.
فلسطینيها و مسلمانان عرب که
در آنجا هستند ،وقتي فهمیدند یک
نفر عرب مسلمان به این سن و سال،
زماني در الفتح آموزش دیده است و
در حزباهلل این قدر بزرگ شده است.
ميگویند چرا ما این قدر جدي کار
نميکنیم.
این روحیه اي که االن در غزه

منطقه اکباتان تهران در دمشق داشت.
ساختمانهاي زیادي دورادور است که
وسط آن هم پارکینگي بزرگ است.
پارکینگ آن عموميبود یعني هرکسي
ميآمد و جائي خالي پیدا ميکرد،
پارک ميکرد .عماد از آپارتمان که
خارج ميشود ،مجبور است مقداري
راه را طي کند تا به پارکینگ برسد.
نزدیک این راه ،یک ماشین پارک شده
بوده که وقتي ميخواسته از آپارتمان

غافلگیر کرد .روشش این بود که هر جا
دنبالش ميگشتي ،پیدایش نميکردي
ولي هر گاه او ميخواست ،به راحتي
پیدایت ميکرد.
=شهید مغنیه شوخ هم بود؟
ـ اتفاقاً شوخ بود ،لطیفه تعریف
ميکرد و روحیه شادي داشت .امکان
نداشت در جلسهاي حاضر بشود و اول
دو تا سه تا شوخي با این و آن نکند.
بهترین مالقات و دیدارم با او ،قبل از
جنگ بود.در جلسهاي که قبل از جنگ
داشتیم؛ با توجه به مصاحبههایي
که من در تلویزیون داشتم ،فکر آن
را ميکردم که حزباهلل جنگي را با
اسرائیل خواهد داشت.
=این دیدار قبل از گرفتن اسراي
اسرائیلي توسط حزباهلل بود یا بعد
از آن؟
ـ قبل از آن بود .عماد از صحبتهاي
من در تلویزیون خوشش آمده و از
این مسأله راضي بود .با هم در مورد
فلسطین ،آینده ،احتماالت جنگ و ...
صحبت کردیم.
به من گفت« :بیا ببین من چي آماده
کردم ».و این لحظه برایم مهمترین
لحظه بود که این حاج عماد ،که در
اردوگاه من بود و نکات جنگ اسرائیل
را یادداشت ميکرد ،االن براي من
تانک مرکاوا را تشریح ميکرد که
این قدر ضخامت دارد ،به آرپي چي
هفت جواب نميدهد و باید موشک
«کورنت» به آن زد و دانه دانه برایم
توضیح میداد .این هواپیما نوع چیست
و بعد رفت سر بحث تشکیالت که من

هم داشتید؟
ـ بله ،با خانوادهام آشنا بودند.
خودش و زن و بچههایش.
=همسر او لبناني است؟
ـ بله .او سه تا بچه دارد .دخترش
ازدواج کرده و االن نوه هم دارد .دو تا
پسر دارد که یکيشان به تازگي ازدواج
کرده است؛ حدود چهار ماه پیش.
= آ یا خا نم ا یشا ن خا نم
«سعدي بدرالدین» ،خواهر آقاي
«مصطفي بدرالدین» از مبارزان
قدیميحزباهلل است؟
ـ بله!! درست است!!
=شهید «فواد» برادر دیگر عماد،
چگونه بود؟
ـ فواد جزو مبارزین قدیميهم بود،
اما مثل ایشان نبود .ميشود گفت دو
کاره بود .هم براي حزب اهلل مبارزه
ميکرد و هم کار تجارت داشت.
=فواد چگونه به شهادت رسید؟
ـ با مواد منفجره .در حالي که دنبال
حاج عماد بودند و فکر کرده بودند که
آنها االن مالقات دارند ،اما حاج عماد
نیامد و ماشین حامل بمب منفجر شد
و عماد به شهادت رسید.
= نگاهتان به حزباهلل بعد از
عماد مغنیه چیست؟ فکر ميکنید
حزب اهلل ضربه خورده است؟
ـ اول من فکر کردم که خسارتش
بزرگ است ،اما موقعیتي که االن در
حزباهلل هست ،موقعیتي فوق العاده
است .یعني هزاران نفر ميخواهند مثل
حاج عماد باشند .لبنان را فراموش
کنید ،حزب اهلل را فراموش کنید!

ميبینیم به چه صورت است؟ اسرائیل
نميتواند به این آساني به غزه حمله
کند .این اسرائیل که در سال ۱3۵۲
به چهار کشور عربي حمله کرد و زمین
چهار تا کشور را گرفت ،االن نميداند با
حزباهلل باید بجنگد یا با غزه.
روح شهادت که آمد در منطقه ،همه
فهمیدند که براي آزادي فلسطین باید
جدي کار کرد .ایران در ایجاد این
روحیه خیلي تأثیرگذار است.
= بر خي سا یت ها ي غر بي
نوشتهاند که ربوده شدن دو تن
از اتباع فرانسوي در بیروت در
سال 1365توسط سازمان جهاد
اسالميکه فرماندهي آن با شهید
مغنیه بود ،به خاطر دوستي ایشان
با شما بود که در آن وقت در زندان
فرانسه بودید تا آنها را با شما مبادله
کنند؟
ـ گرفتن گروگانهاي فرانسوي فقط
بهخاطر من نبود بهخاطر خیلي از
مسائل دیگر نیز بود .البته خودم هم در
زندان مذاکره کردم .مثال یک میلیارد
دالر از اموال ایران را که گرفتهاند
پس بدهند .یا  ۲نفر از معارضین و
مخالفین صدام را که فرستادهاند عراق،
باید به فرانسه برگردند واال صدام آنها
را اعدام ميکند .مجاهدین خلق هم
باید فرانسه را ترک کنند .همه این
مذاکرات در سلول زندان انجام شد.
= لطفا آن چه را از ماجراي ترور
شهید مغنیه متوجه شدید براي ما
هم بگویید.
ـ عماد یک آپارتمان در جائي مثل

خارج شده و به سوي ماشینش برود،
آن ماشین منفجر ميشود.
=یعني ماشین منفجر شدهاي
که تصاویر آن منتشر شده ،متعلق
به عماد نبوده؟
ـ نخیر ،ماشین خودش نبوده است.
روزنامه «ساندي تایمز» هم اشتباه
نوشته است و من هم به آنها گفتم.
لکن آنها قبول نکردند .اسرائیل
ميخواهد بگوید که مثال با مهارت در
ماشین خود او بمب را کار گذاشتهاند
یعني زیر صندلي که این غلط است.
وقتي من در بیروت بودم ساندي
تایمز با من تماس گرفت و گفت:
«خبرنگار ما در اسرائیل این گونه
ميگوید ،نظر شما چیست؟ آیا تأیید
ميکنید؟»
گفتم« :نخیر این یک دروغ است .من
جنازه عماد را دیدهام ،سر او سالم بود و
ترکشهاي ریزي به او اصابت کرده بود
و حتي سوختگي اش درجه سه بود».
یعني این طور که شما ادعا ميکنید،
در درجه اول باید سر ایشان ميرفت.
بعدا ً هم یکي از بچه هاي حزباهلل که
از دمشق برگشته بود ،در صحبتي که
با من داشت ،این را تأیید کرد و گفت
که ماشین در مسیر راه او منفجر شده
است .به خبرنگار ساندي تایمز گفتم:
«آیا ميشود شما این را رسماً تکذیب
کنید؟»
گفت« :خیر .اگر شما بخواهید ما
ميگوییم یکي از عناصر حزباهلل این
را گفته است».
ساندي تایمز در لندن این را قبول

نميکرد و ادعاي اسرائیليها را پذیرفته
بود.
=بدن شهید مغنیه بیشتر از کدام
ناحیه مورد اصابت قرار گرفته بود؟
ـ از پهلو ،از باال به پائین ،کل بدنش
پر از ترکش هاي ریز شده بود.
=آیا کس دیگري هم با او بوده
است؟
ـ خیر ،تنها بوده .همان شب در
سفارت ایران در دمشق مراسمي بوده
است و آقاي «سیداحمد موسوي»
سفیر جدید ایران ،بهمناسبت پیروزي
انقالب در آنجا مراسمي داشته است.
اما عماد به آنجا نرفته است .اینها
ميخواهند بگویند که ما دانستیم
رفته است پیش سفیر و از نزد او آمده
است .در حالي که این دروغ است.
آنها فقط ميدانستند که او در آنجا
آپارتماني دارد.
=آیا عماد با خودش اسلحه حمل
ميکرد؟
ال بدون اسلحه
ـ بله! ایشان اص ً
حرکت نميکرد.
=اسلحهاش چي بود؟
ـ یک قبضه کلت «رولور» داشت.
یک بار به او گفتم که من رولور دوست
ندارم ،ولي او گفت :این اسلحه سریع
شلیک ميکند .که گفتم من دوست
ندارم و بیشتر از کلت برتا استفاده
ميکردم.
=آیا عماد قبل از این ترور شده
بود؟
ـ خیر .البته خیلي سعي کردند ولي
هیچ گاه موفق نشدند.
=آیا در نبردي زخميهم شده
بودند؟
ـ خیر.
= آ یا خو د ش مستقیم د ر
شناسایيها شرکت داشت؟
ـ بله .اکثر مواقع با بچهها مستقیماً
در متن شناسایيها بوده است .من
هم همین گونه بودم .وقتي در رأس
گروهها در جنوب لبنان بودم ،دو بار
هم زخميشدم .در فرانسه دکتر از من
پرسید در جنگي زخميشدهاي؟ گفتم
بله اینجا حاصل انفجار است ،اینجا
حاصل از گلوله .گفت :از کجا آمدهاي
از ویتنام؟ گفتم بدتر از آن .از بیروت!
البته او سال  ،۱36۱چندین ماه
مخفیانه در منطقه اشغالي جنوب
لبنان زندگي کرده بود .زیر یک
وان حمام ،اتاقي درست کرده بود و
شبها با بچهها ارتباط داشت و تردد
ميکرده است.
=آخریندیدارهایتانبااوکيبود؟
ـ سال گذشته ،قبل از جنگ 33
روزه با ایشان مالقات کردم که توي
اتاق عملیات ،مفصل به من توضیح
داد و وضعیت را تشریح کرد که
چقدر آمادگي دارند براي مقابله با
حمالت اسرائیل .این که چه سالحي
آماده کردهاند ،چه تاکتیکي در نظر
گرفتهاند ،و از لحاظ تاکتیکي چه کار
ميخواهند بکنند .من از او تقدیر کردم
و گفتم« :مطمئناً اگر جنگي بشود،
پیروز ميشوید».
این قدر که طرح آماده و مستحکمي
داشت .همین طور هم شد 33 .روز،
بحمداهلل و با همین برنامه ،تقریباً عمل
شد و اسرائیل لطمه خورد.
ال استراحت
بعد از این جنگ ،عماد اص ً
نداشت .فهمیده بود که اسرائیل
نميخوابد و ساکت نمينشیند .بعد از
لطمه اي که خورده است ،باید کاري
کند تا آن را جبران نماید .به همین
خاطر عماد شروع کرد به تغییرات
تاکتیکي و استراتژیک در مناطق و
آماده کردن هزار تا هزار تا نفرات جدید
براي جنگ احتمالي در آینده .همین
االن مطمئنم که پس از گذشت یک
سال و نیم از این جنگ که تمام شده
است ،تقریباً برنامهشان را در لبنان
تمام کردهاند و االن حزباهلل و مقاومت
در لبنان ،صد در صد آماده شدهاند
و اگر جنگ شروع شود ،مطمئناً
صدمهاي بزرگ براي اسرائیل خواهد
بود و اسرائیل دیگر تحمل این صدمه
را نخواهد داشت .لبنان یک کشور
استثنایي است .مثل کشورهاي دیگر
نیست .اسرائیل به مجرد خوردن یک
لطمه بزرگ متالشي خواهد شد .مردم
آنجا مثل دیگر مردم نیستند.
چون از کشورهاي دیگر آمدهاند،
نميتوانند آن را تضمین کنند .فلذا
االن اسرائیل خیلي جدي عمل کرده
و ميخواهد تاکتیک خودش را عوض
کند .لکن من مطمئنم که بچههاي
حزباهلل ،هم از لحاظ روحي و فکري
آمادهاند و هم از لحاظ تاکتیکي و
عملیاتي.
ادامه دارد

صفحه  15ـ  Page 15ـ شماره 1800
جمعه  ۲۲تا پنجشنبه  ۲۸اکتبر ۲۰۲۱

افزایش رسمی  40درصدی قیمت تایر
اتومبیل و پیامدهای آن؛ افزایش هزینه
حمل و نقل و گرانی کاال و خدمات!
=افزایش قیمت تایر ،هزینه
حمل و نقل را چه در بخش
صنعتی و چه در بخش
خدمات حمل و نقل شهری و
بینشهری افزایش میدهد.
انجمن صنفی صنعت تایر اتومبیل
در بیانیهای رسمی و با توجه به
مصوبه هیئت مدیره این انجمن،
مجوز افزایش قیمت تایر اتومبیل در
دو مرحله را صادر کرد .این امر سبب
افزایش هزینه حمل و نقل و ایجاد
موجی از افزایش قیمت در کاالها و
خدمات خواهد شد.
بر این اساس قیمت تایرهای سواری
رادیال و ون مجموعا  3۰درصد
افزایش مییابد که در مرحله اول
 ۲۰و در مرحله دوم  ۱۰درصد گران
خواهند شد.تایرهای بایاس و رادیال
نیمهسنگین ،سنگین و کشاورزی هم
مشمول افزایش قیمت  4۰درصدی
میشوند که مرحله اول  3۰و مرحله
دوم  ۱۰درصد افزایش خواهند یافت.
بر اساس این اطالعیه ،مرحله اول
قیمتهای جدید از روز دوشنبه ۲6
مهرماه و مرحله دوم هم از اول دیماه
اجرا میشود.
در این بیانیه تأکید شده که کلیه
شرکتها موظف هستند که از روز
دوشنبه  ۲6مهر  ،۱4۰۰قیمت جدید
محصوالت خود را اعالم کنند و «هیچ
شرکتی اجازه ارائه تخفیف ندارد».
این بیانیه در حالی صادر شده که
حدود یک ماه پیش سخنگوی انجمن
تایر خبر از افزایش  ۱۵درصدی
قیمت تایر داده بود؛ اما پس از اینکه
سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان از انجمن تایر
درخواست کرد تا اسناد مرتبط با
چرایی افزایش قیمت را ارائه کند،
بالفاصله انجمن از تصمیم خود
برای اعمال گرانی عقبنشینی کرد.
در نهایت اما مجوز افزایش قیمت
صادر شده و به هیچ شرکتی اجازه
ارائه تخفیف داده نشده است.بر
اساس گزارش وبسایت اقتصاد آنالین

در وزارت
خارجه «دولت
انقالبی» برای
انریکه مورا
جشن تولد
گرفتند!

ارزانترین قیمت تایر اتومبیل در
ایران  ۵3۰تا  ۹۲۰هزار تومان است.
هفته گذشته مسلم صالحی نماینده
اقلید استان فارس در مجلس شورای
اسالمی در صحن علنی مجلس گفت
که دولت قصد دارد در هفته آینده
قیمت الستیک را افزایش دهد.
او تأکید کرده بود که «این افزایش
قیمت قطعا منجر به تحصن رانندگان
در سراسر کشور میشود».
در حالی که به گفته مسلم صالحی
افزایش قیمت تایر با چراغ سبز دولت
صورت گرفته اما روز گذشته برخی
رسانههای داخلی اعالم کردند که در
پی این افزایش ،اعضای هیأت مدیره
انجمن صنفی صنعت تایر جهت
ادای پارهای توضیحات به سازمان
حمایت فراخوانده شدهاند.افزایش
قیمت تایر چه در بخش رادیال و ون
و چه در اتومبیلهای نیمهسنگین و
اتومبیلهای سواری با موجی از افزایش
قیمت در خدمات و کاالها همراه
خواهد بود .افزایش قیمت تایر ،هزینه
حمل و نقل را چه در بخش صنعتی
و چه در بخش خدمات حمل و نقل
شهری و بینشهری افزایش میدهد.
در همین رابطه رئیس اتحادیه
مسافربری تهران گفته که با گران
شدن  3۰درصدی الستیک ،دیگر
پولی نداریم الستیک بخریم .علی
انصافی رئیس اتحادیه مسافربری
تهران گفته که «افزایش  3۰درصدی
قیمت تایر ماشینهای سواری و ون
اصال منطقی نیست و ما چنین پولی
نداریم که الستیک بخریم».
به گفته علی انصافی تولید تایر در
داخل ایران شکل انحصاری پیدا کرده
و با جلوگیری از واردات ،رقابت از بین
رفته و هرقدر که بخواهند قیمت را
افزایش میدهند .تولید تایر برای
ماشینهای سنگین تنها توسط یک
شرکت صورت میگیرد و اصال برای
نیاز کشور کافی نیست ولی اجازه
واردات نمیدهند! دو سال است که
تولید اتوبوس و ون در ایران صفر
شده و همین موضوع باعث کسادی
بازار مسافربری شده است.

عقبنشینی دولت «قاضی مرگ» از وعدهی ساختن مسکن:

قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!
=درحالیکهابراهیمرئیسی
و تیم اقتصادی او بارها وعده
ساخت یک میلیون مسکن
در سال را مطرح کردند،
سردار رستم قاسمی حاال
میگوید «قرار نیست سالی
یک میلیون مسکن بسازیم!»
= قصد دولت استفاده از
قطعا ت پیش سا خته د ر
ساختنخانههایزیرمجموعه
طرح جهش تولید مسکن
است؛چیزیکهرستمقاسمی
از آن به عنوان «صنعتیسازی
برده
واحدهای مسکونی» نام
و شهرسازی است که یک ماه پیش که نرخ سود آن از  ۵تا  ۱۲درصد و
است.
اعالم کردیم تا سه ماه آینده این بانک مبلغ آن از  ۲۵۰تا  4۵۰میلیون تومان

از ابزارهایی مانند دستور جلب سختتر
میشود».
این سخنان اقبال شاکری به این
معناست شرکتهای چینی طرف
قرارداد با بنیاد مسکن« ،ستاد اجرایی
فرمان امام» و بنیاد مستضعفان
خواهند بود!
اکنون رستم قاسمی جزییات بیشتری
از راهکار دولت برای ساخت خانههای
زیرمجموعه این طرح را مطرح کرده
که نشان میدهد قصد دولت استفاده
از قطعات پیشساخته در ساخت این
خانههاست؛ چیزی که رستم قاسمی از
آن به عنوان «صنعتیسازی واحدهای
مسکونی» نام برده است!
بر اساس این شیوه ۹۵ ،درصد سازه
به صورت پیشساخته در کارخانه
آماده شده به محل پروژه منتقل
و مونتاژ میشود .روش ساخت با
کمک قالبهای پیشساخته قبال در
پروژههای «مسکن مهر» شهر جدید
پردیس در شرق پایتخت و توسط
شرکتهای ترکیهای انجام اما با
شکست روبرو شد.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن
انبوهسازان استان تهران با انتقاد از این
روش خانهسازی گفته است« :متأسفانه
وزیر راه و شهرسازی اطالعات کافی از
امکانات و تواناییهای داخلی در بخش
صنعت ساختمان ندارد».
او گفت در پردیس  ۱۰هزار واحد
به صورت قالب تونلی اجرا شد که
متأسفانه به دلیل عدم استقبال از
«مسکن مهر» و ادامه نیافتن کار
سبب شد تا انبوهسازان استفاده از
این تکنولوژی را رها کنند و بخشی از
قالبها به قیمت ضایعات فروخته شد.
ایرج رهبر همچنین در واکنش به
انتشار گزارشهایی از تالش دولت
برای وارد کردن شرکتهای چینی به
بازار مسکن و صنعتیسازی واحدهای
مسکونی گفت« :در آزادراه تهران-
شمال از شرکتهای چینی استفاده
کردیم اما آنها پس از  ۲۰سال پروژه
را نیمهکاره رها کردند و از ایران خارج
شدند؛ اینگونه موارد متاسفانه برای ما
درس عبرت نشده است!»

نگرانی
از آغاز
موج جدید
گرانی با
حذف دالر
4۲00تومانی

معیشت مردم به ویژه اقشار کمدرآمد
خواهد بود .در آنسو مشخص نیست
با توجه به ریشه دواندن و قدرتمند
شدن گروههای مافیایی در اقتصاد
ایران ،حذف ارز  4۲۰۰آنها را تضعیف
کند؛ احتمال دارد که این گروهها
برای جبران کاهش سود خود در پی
حذف دالر  4۲۰۰تومانی ،راهی دیگر
را برای سودآوری جایگزین کرده و
به جیب و اقتصاد خانوارها در ایران
آسیب دیگری وارد کنند.
داریوش محمودی دبیر سابق
انجمن روغن نباتی ایران در اینباره به
خبرگزاری ایلنا گفته که دولت پیشین
با هدف حمایت از مصرفکنندگان
برای واردات کاالهای اساسی از جمله
روغن ،ارز ترجیحی در نظر گرفت و
«افراد خاصی» توانستند از این ارز
استفاده کنند .در عمل این یارانه به
دست مصرفکننده واقعی نرسید.
فساد و رانت ایجاد شده حاصل از ارز
چند نرخی در نهایت تعادل بازار را بر
هم زد از اینرو برای بازگشت آرامش
به بازار نیازمند تکنرخی کردن ارز
هستیم».
این فعال صنفی با بیان اینکه «توان
تولید ما در بخش روغن خام کمتر از
 ۱۰درصد است و برای تامین این نیاز
ملزم به واردات هستیم» گفته تردیدی
نیست که با حذف ارز ترجیحی قیمت
کاالهای اساسی از جمله روغن ۱۰۰
درصد افزایش خواهد یافت!
این فعال اقتصادی افزوده با اینهمه
از آنجا که ارز  4۲۰۰تومانی محل
سوء استفاده قرار گرفت ،حذف
این ارز امکان واردات برای تاجران
بیشتری را فراهم خواهد کرد و
کارخانهداران بدون واسطه میتوانند
اقدام به واردات کنند و دیگر گرفتار
تشریفات تخصیص ارز نخواهند شد.
به اعتقاد داریوش محمودی ،دولت
باید در صورت حذف ارز ترجیحی
برای حمایت از طبقه ضعیف جامعه
بن خرید کاالی اساسی در نظر بگیرد
تا مردم بتواند از طریق این بنها
تفاوت قیمت کاالها را پرداخت کنند.

سردار رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی ابراهیم رئیسی از وعده
پیشین دولت برای ساختن ساالنه یک
میلیون واحد مسکونی عقبنشینی
کرده و گفته است« :قرار نیست سالی
یک میلیون مسکن بسازیم!»
سردار رستم قاسمی گفته که «مقرر
شده تا چهار سال آینده چهار میلیون
واحد مسکونی در کشور ساخته شود،
البته وعده ساخت چهار میلیون واحد
مسکونی در دولت سیزدهم به این
معنی نیست که در هر سال یک
میلیون واحد ساخته خواهد شد .چرا
که همه میدانیم ساخت مسکن حدود
یک سال و نیم زمان میبرد!»
او در ادامه گفته که «ابتدا این مسئله
را اعالم کردیم که در وهله نخست باید
تا حدود دو میلیون واحد مسکونی
شروع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی
آن نیز در شُ رف آغاز شدن است».
سردار رستم قاسمی افزوده که «بر
اساس آخرین اطالعات به دست آمده
از سازمان ملی زمین و مسکن بیش از
 ۸۰۰شهر در کشور مورد بررسی قرار
گرفته و زمینها شناسایی شدند که در
واقع برای ساخت دو میلیون مسکن
کفایت میکند .همچنین از اقداماتی
که در این زمینه در دستور کار قرار
دادهایم ایجاد بانک زمین در وزارت راه

دیدار علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسالمی با
انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران

= روزنامه «وطن امروز» خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای او
مینویسد جشن تولد گرفتن جشن تولد گرفتهاند!
روزنامه «وطن امروز» در گزارشی
برای انریکه مورا با توجه به که دوشنبه  ۲6مهرماه درباره مذاکرات
وضعیت مناسبات ایران و اتمی منتشر کرده نوشته است که در
طرف مقابل بر سر برجام و جریان سفر انریکه مورا به تهران و
همچنین با توجه به خُ لف دیدار با معاون سیاسی وزیر خارجه،
وعدهی اروپا و آمریکا برای یک جشن تولد برای وی تدارک دیده
اجرای تعهداتشان در برجام شده بود!
این روزنامه مینویسد چنین اقدامی
و طلبکاری آنها برای فشار بر با توجه به وضعیت مناسبات ایران و
ایران ،اقدام بجایی نبود کما طرف مقابل بر سر برجام و همچنین
اینکه مقامات اروپایی پس با توجه به ُخلف وعدهی اروپا و آمریکا
از این دیدار در تهران لحن برای اجرای تعهداتشان در برجام و
طلبکارانه خود را در قبال طلبکاری آنها برای فشار بر ایران ،اقدام
بجایی نبود کما اینکه مقامات اروپایی
ایران ادامه دادند!
پس از این دیدار در تهران لحن طلبکارانه
قطعا
اروپا
= البته «لحن»
خود را در قبال ایران ادامه دادند!
ربطی به گرفتن جشن تولد البته«لحن»اروپاقطعاربطیبهگرفتن
برای انریکه مورا در وزارت جشن تولد برای انریکه مورا در وزارت
خارجه دولت «قاضی مرگ» خارجه دولت «قاضی مرگ» ندارد!
ندارد! آنهم در حالی که جریان انقالبی و مکتبی و
جوزپ بورل رئیس انریکه حزباللهیها در جمهوری اسالمی
همواره محمدجواد ظریف را به خاطر
مورا به جمهوری اسالمی «نرمش» و روی خوش نشان دادن
هشدار داده اگر مذاکرات به مقامهای اروپا و آمریکا در مقابل
اتمی به جایی نرسد ،گزینهی غربیها متهم به مماشات و خیانت
بعدی چیز خوبی نخواهد بود! میکردند آنهم در حالی که وی فقط
مجری اوامر علی خامنهای بود! نه تنها
گزارشها حاکیست مقامات وزارت خود محمدجواد ظریف به صراحت
خارجه جمهوری اسالمی در جریان میگفت «نماینده حاکمیت هستم»
سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست بلکه علی خامنهای نیز پس از ماجرای

فایل صوتی ظریف تأکید کرد که دولت
و وزارت خارجه مجری تصمیمات او
هستند .خامنهای گفته بود «وزارت
خارجه فقط مجری است».
همچنین در دورانی که محمدجواد
ظریف وزیر خارجه بود تا مطابق
تصمیمات علی خامنهای امر «نرمش
قهرمانانه» را پیش ببرد تا توافق اتمی
به دست آید و پس از آنهم که دولت
ترامپ در هشتم ماه مه  ۲۰۱۸از برجام
بیرون رفت ،انقالبیها و بسیجیها با
تحریک مقامات جناح رقیب که قدرت
اصلی را در دست دارند تجمع میکردند
و مقامات اروپایی را به خاطر همکاری
با آمریکا در فشار به جمهوری اسالمی
و همراهی در اجرای تحریمها و یا به
خاطر سکوت در مقابل کشته شدن
قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده
محکوم میکردند .اکنون اما همانها
که با راه انداختن دستجات بسیجی
و حزباللهی به «مماشات» روحانی و
ظریف که مجری تصمیمات «رهبر»
بودند در مقابل غربیها اعتراض
میکردند ،در وزارت خارجه «دولت
انقالبی» و «قاضی مرگ» برای معاون
جوزپ بورل جشن تولد گرفتهاند به
این امید که خاطره خوبی از سفر به
تهران در ذهناش باقی بماند! آنهم
در حالی که خود بورل به جمهوری
اسالمی هشدار داده اگر مذاکرات اتمی
به جایی نرسد ،گزینهی بعدی چیز
خوبی نخواهد بود!

ایجاد میشود و تا پایان مهلت اعالم
شده این اتفاق خواهد افتاد».
وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که
به دلیل قانون جهش تولید و خواست
دولت مقرر شده تا چهار سال آینده
چهار میلیون واحد مسکونی در کشور
ساخته شود و در این راستا اخیرا قانون
خوبی در مجلس طی ماه گذشته ابالغ
شد که میتواند کمک بزرگی به مردم
برای صاحبخانه شدن کند.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی
پیش از برگزاری سیزدهمین دوره
انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و
پس از آن ،بارها وعده ساخت ساالنه یک
میلیون واحد مسکونی را مطرح کرد.
این ادعا بارها از سوی معاونان و وزیر
راه و شهرسازی او نیز تکرار شد آنهم
در حالی که در سومین ماه از فعالیت
دولت سیزدهم ،پروژه ساخت مسکن
ارزان قیمت هنوز آغاز هم نشده است!
بر اساس مصوبه مجلس شورای
اسالمی برای ساخت مسکن با عنوان
قانون جهش تولید مسکن ،قرار است
ساالنه یک میلیون مسکن ارزان برای
حمایت از اقشار ضعیف ساخته شده
و در قالب این طرح به متقاضیان وام
پرداخت شود.
جزئیات منتشر شده از وام قانون
جهش تولید مسکن حاکی از اینست

=در حالی که علت تعیین
قیمت ارز دولتی ظاهرا مقابله
با گرانی مواد غذایی و کاهش
فشار معیشتی بر مردم عنوان
شده بود ،سفره مردم در این
مدت بیش از پیش کوچک و
کوچکتر شد.
= یک فعال اقتصادی:
تردیدی نیست که با حذف
ارز ترجیحی قیمت کاالهای
اساسی از جمله روغن 100
درصد افزایش خواهد یافت.
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)
اعالم کرده ارز ترجیحی دولتی
معروف «دالر جهانگیری» یا دالر
 4۲۰۰تومانی را حذف و ارز در کشور
را تکنرخی خواهد کرد .کارشناسان
پیشبینی میکنند با حذف ارز
ترجیحی قیمت خدمات و کاالهای
اساسی از جمله مواد خوراکی با
افزایش شدید روبرو شود.
ارز ترجیحی دولتی در بهار سال
 ۱3۹۷از سوی دولت روحانی به عنوان
یکی از چند نرخ دالر موجود در بازار
ایران «رونمایی» شد .تیم اقتصادی
دولت روحانی بدون هیچگونه معیار
و مبنایی رقم « 4۲۰۰تومان» را
برای ارز دولتی در نظر گرفت و اعالم
کرد این ارز به واردکنندگان کاالهای

خواهد بود .محاسبات نشان داده که
برای شهرهای باالتر از یک میلیون نفر
جمعیت ،میزان اقساط وام بین حدود
دو میلیون و  ۸۰۰تا چهار میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان متغیر است .این رقم
در دیگر شهرها (غیر از مراکز استان ها
و تهران) به حدود دو میلیون و  ۱۰۰تا
سه میلیون و  4۰۰هزار تومان میرسد.
البته این ارقام برای دهکها و مناطق
مختلف متفاوت است.
هفته گذشته خبری درباره توافقات
جمهوری اسالمی با شرکتهای چینی
برای ساخت مسکنهای طرح «جهش
تولید مسکن منتشر شد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی از مذاکره
با چینیها برای ورود به عرصهی
ساخت و ساز مسکن در قالب قانون
جهش تولید خبر داده و گفته است:
«وزارت راه و شهرسازی با چهار تا پنج
سازنده بزرگ کار را شروع میکند و
این سازندگان نیز از انبوهسازان و
شرکتهای کوچکتر برای ساخت
واحدها استفاده خواهند کرد».
او افزوده که «در قانون جهش تولید
مسکن قرار است بنیاد مسکن ،ستاد
اجرایی فرمان امام ،بنیاد مستضعفان
ساخت و ساز را انجام دهند که در
صورت تأخیر در ساخت واحد استفاده

اساسی تعلق خواهد گرفت .این ارز اما
به یکی از ابزارهای توزیع منابع میان
رانتخواران تبدیل شد و بسیاری از
مافیاها و افراد دارای رابطه دالر را با
قیمت  4۲۰۰تومان از دولت دریافت
کردند در حالی که همزمان قیمت
دالر در بازار آزاد  ۷۵۰۰تومان بود
و بعد تا  3۲هزار تومان نیز افزایش
یافت.
قیمت کاالهای اساسی که قرار بود با
ارز دولتی وارد شود اما همپای قیمت
دالر در بازار آزاد افزایش یافت .مواد
غذایی و مواد اولیه مورد نیاز بخش
تولید و صنعت روند افزایش قیمت را
طی کرد و در نتیجه قیمت کاالها و
خدمات در بازار ایران نیز با افزایش
روبرو شد .در حالی که علت تعیین
قیمت ارز دولتی ظاهرا مقابله با گرانی
مواد غذایی و کاهش فشار معیشتی
بر مردم عنوان شده بود ،سفره مردم
در این مدت اما کوچک و کوچکتر
شد .در مقابل ،مافیاهای اقتصادی و
رانتخواران حکومتی با دریافت مبالغ
هنگفت با دالر  4۲۰۰تومانی صاحب
ثروتهای کالن شدند.
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)
حاال حذف دالر  4۲۰۰تومانی را به
عنوان یکی از برنامههای خود در
دستور کار قرار داده است .این در
حالیست که حذف این ارز موجی از
گرانی کاال و خدمات را در پی خواهد
داشت که اثر مستقیم آن بر زندگی و
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جمعه  3۰مهرماه تا  6آبانماه۱4۰۰خورشیدی

تصویب بودجه  5/1میلیارد دالری در اسرائیل
برای حمله احتمالی به ایران
= گفته می شو د که
این مبلغ صرف تقویت
ناوگان هواپیماهای نظامی،
پهپادهای اطالعات شناسایی
و تسلیحات منحصر به فرد
مورد نیاز برای حمله میشود.
= «کانال  »1۲اسرائیل
اشاره کرده این گزارش چند
روز پس از اعالم موفقیتآمیز
یک بمب قدرتمند  5هزار
پوندی سنگرشکن توسط
آمریکا منتشر میشود.
=این شبکه احتمال داده
که آمریکا با آزمایش چنین
جنگندههای  15-Fارتش اسرائیل
بمبی به جمهوری اسالمی
بمب هدایت شونده  ۷۲-GBUیک بمبافکن سنگین طراحی شده.
هشدار داده که از ترک
مذاکرات اتمی وین خودداری توسط یک جنگنده  ۱۵-Fاز پایگاه اسرائیل بمب افکنهایی برای حمل
هوایی «اگلین» در فلوریدا از ارتفاع  3۵این بمب ندارد ».با این حال آمریکا
کند.
هزار پایی پرتاب شد .طراحی این بمب این بمب را با هواپیماهای  ۱۵-Fدر

«کانال  »۱۲شبکه اسرائیل گزارش
داد اسرائیل با هدف تقویت قابلیتهای
خود برای حمله احتمالی به تاسیسات
اتمی جمهوری اسالمی بودجهای را بالغ
بر یک و نیم میلیارد دالر تصویب کرد.
گفته میشود که این مبلغ صرف
تقویت ناوگان هواپیماهای نظامی،
پهپادهای اطالعات شناسایی و
تسلیحات منحصر به فرد مورد نیاز
برای حمله میشود .این گزارش چند
روز پس از اعالم آزمایش موفقیتآمیز
یک بمب قدرتمند  ۵هزار پوندی
سنگرشکن توسط آمریکا منتشر
میشود.

به نحوی است که توسط هواپیماهای
بمبافکن نیز قابل پرتاب و هدایت
است«.کانال  »۱۲گفت که این آزمایش
آمریکا براساس تجربه اسرائیل در
بمباران شبکه تونل زیرزمینی حماس
در غزه در جنگ ماه مه گذشته انجام
شده است.
این شبکه احتمال داده که آمریکا
با آزمایش چنین بمبی به جمهوری
اسالمی هشدار داده است که از ترک
مذاکرات اتمی وین خودداری کند.
روزنامه «تایمز اسرائیل» مینویسد
«نکته مهم این است که ۷۲-GBU
برای حمل توسط یک جنگنده یا

فلوریدا آزمایش کرد.
با تقویت احتمال شکست مذاکرات
اتمی ،مقامات غربی و همچنین اسرائیل
بیشتر از گذشته در مورد طرحهای
جایگزین برای مهار تهدیدات جمهوری
اسالمی صحبت میکنند.
در همین ارتباط مجید تختروانچی
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران
در سازمان ملل در نامهای به شورای
امنیت اعالم کرد «طی ماههای گذشته،
تعداد و شدت تهدیدات تحریکآمیز و
ماجراجویانه رژیم اسرائیل بطور مداوم
افزایش یافته و به سطح هشداردهندهای
رسیده است».

تهدید دوباره تهران به «خروج از انپیتی»؛ وزارت خارجه آمریکا:

گفتگوهای اضافی در بروکسل جهت احیای
برجام در وین ضرورتی ندارد!
=جوزپ بورل« :پنجشنبه
مذاکرهای با نمایندگان ایران
در بروکسل نخواهد شد اما
به زودی انجام می شود...
مذاکرات جدّ ی در وین خواهد
بود».
=کاظم غریب آبادی سفیر
دائمی جمهوری اسالمی در
سازمانهای بینالمللی در
وین با اشاره به سکوت آژانس
در مقابل خرابکاری های
اسرائیل در تأسیسات اتمی
ایران از گروسی پرسیده
«فایده عضویت در معاهده
عدم اشاعه و اجرای کامل
پادمانهای آژانس چیست؟!»
= حسین شریعتمداری
مدیرمسئول «کیهان تهران»
در یادداشتی تکرار کرده:
در خروج از  NPTتردید
نکنید زیرا غربیها به دنبال
ارسال پرونده هستهای ایران
به شورای امنیت سازمان
ملل و استفاده از چالش
هستهای به عنوان یک اهرم
علیه جمهوری اسالمی ایران
هستند و در هیچ شرایطی از
آن دست نخواهند کشید.
= ند پرایس سخنگوی
وزارتخارجه آمریکا :که هیچ
«گام میانی» الزم نیست و
ایاالت متحده فکر میکند
گفتگوهایاضافیدربروکسل
جهت احیای برجام در وین
ضرورتی ندارد!
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا
دوشنبه  ۱۸اکتبر ( ۲6مهرماه) و رافائل
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در واشنگتن درباره طیف
گستردهای از مسائل مرتبط با آژانس به
ویژه در ارتباط با فعالیتهای هستهای
جمهوری اسالمی ایران صحبت کردند.
بلینکن پیش از این دیدار گفته بود

«آمریکا بطور جدی از فعالیتهای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی حمایت میکند.
کمک به حفظ صلح و ثبات بینالمللی
بسیار مهم است».
دیدار گروسی و بلینکن در واشنگتن
برخی منابع مدعی شدند جوزپ
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا پذیرفته که پنجشنبه  ۲۱اکتبر
( ۲۹مهرماه) در بروکسل با نمایندگان
جمهوری اسالمی دیدار کند .بورل از
تأیید مالقات دیپلماتهای اتحادیه اروپا
و ایران در بروکسل پیش از آغاز مذاکرات
در وین خودداری کرد ،اما اظهار امیدواری
کرد که به زودی این مالقات انجام شود.
بورل میگوید« :برای روشن شدن
ابهامات ایران در مورد مذاکرات آماده
است ،اما مذاکرات جدّی در وین خواهد
بود».
وی همچنین گفت« :مقامات ایرانی
درخواست مالقاتهای دوجانبه با او و
سایر طرفین برجام را داشتهاند ،هرچند
این خواسته دقیق نبود… ما برای
ایرانیها روشن کردیم که زمان به نفع
آنها نیست و بهتر است سریع به میز
مذاکره برگردند».
در ارتباط با خبر گفتگوی اتحادیه
اروپا و جمهوری اسالمی در بروکسل ،ند
پرایس سخنگوی وزارتخارجه آمریکا در
کنفرانس خبری که دوشنبه  ۲6مهرماه
برگزار شد گفت که هیچ «گام میانی»
الزم نیست و ایاالت متحده فکر میکند
گفتگوهای اضافی در بروکسل جهت
احیای برجام در وین ضرورتی ندارد!
او تأکید کرد که «مدتهاست واضح
گفتهایم مذاکرات اتمی تمرینی نیست
که تا ابد ادامه داشته باشد… پرزیدنت
بایدن هم گفته است اگر دیپلماسی
شکست بخورد ما آمادهایم سایر گزینهها
را به کار بگیریم».
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی
اروپا نیز پیش از این با هشدار به تهران
در مورد متوقف کردن مذاکرات در
مورد طرح جایگزین در صورت شکست
برجام و اجرای طرح « »Bگفته بود
«نمیخواهم دربارهاش حرف بزنم ولی
میتوانم آنرا تصور کنم که چیز خوبی
نخواهد بود».
مذاکرات اتمی وین پس از شش
دور در واپسین هفتههایی که دولت
حسن روحانی هنوز بر سر کار بود

پس از آن متوقف شد که غرب اصرار
کرد باید در مورد تهدیدات موشکی و
منطقهای جمهوری اسالمی نیز گفتگو
شود .تا پیش از آن حسن روحانی در
سخنانی عجیب ادعا میکرد «تقریباً
تمام تحریمهای اصلی و اصولی برطرف
شده است».
در چنین شرایطی بار دیگر در ایران
بحث بر سر «خروج از  »NPTمطرح
شده است با این تفاوت که والیتمداران
و انقالبیها در گذشته بیعرضگی،
تسلیم و وادادگی دولت حسن روحانی و
محمدجواد ظریف در مذاکره با غربیها
را عامل ادامه تحریمها میدانستند و
پیشنهادشان مثل همیشه خروج از
پیمان منع گسترش سالحهای هستهای
بود ولی حاال در شرایطی که هارت و
پورتهای «مجلس انقالبی» و دولت
«قاضی مرگ» بینتیجه مانده دوباره
موضوع خروج از انپیتی مطرح میشود.
اینهمه در حالیست که جمهوری
اسالمی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
خواسته بود حمالت اسرائیل به مراکز
و تأسیسات اتمی در ایران را محکوم
کند اما این درخواست بینتیجه ماند.
کاظم غریب آبادی سفیر دائم رژیم
ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر
در وین با اشاره به سکوت آژانس در
توییتی از گروسی پرسیده در این
صورت فایده عضویت در پیمان منع
گسترش سالحهای اتمی و اجرای کامل
پادمانهای آژانس چیست؟
او تأکید کرده « سکوت و غفلت در
برابر برنامه هستهای اسرائیل پیام منفی
به اعضای انپیتی میفرستد ،مبنی بر
اینکه «عضویت در معاهده مساویست
با پذیرش قویترین راستیآزمایی و
نظارت ،در حالی که بیرون ماندن از آن
به معنای رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد
و حتا دریافت پاداش است!»
از سوی دیگر ،حسین شریعتمداری
مدیر مسئول کیهان تهران که به «ارگان
بیت رهبری» معروف است در یادداشتی
تکرار کرده «در خروج از  NPTتردید
نکنید زیرا غربیها به دنبال ارسال پرونده
هستهای ایران به شورای امنیت سازمان
ملل و استفاده از چالش هستهای به
عنوان یک اهرم علیه جمهوری اسالمی
ایران هستند و در هیچ شرایطی از آن
دست نخواهند کشید».

وال استریت ژورنال :جمهوری اسالمی تا سالح
اتمی نسازد دستبردار نیست
= «بسیاری می خواهند
با و ر کنند که فتو ا ی
خامنه ای در مورد حرام
بودن استفاده از سالح اتمی،
ایران را در حد آستانه اتمی
شدن نگه میدارد اما این
امیدها فقط توهم است».
= «رژیم ایران برای
اطمینان از اینکه میتواند با
غرب ،اسرائیل و کشورهای
عربی خلیج فارس مقابله
کند ،به سالحهای بیشتری
نیاز خواهد داشت .ایجاد
ارتش و داشتن نیرو و
تجهیز ا ت هو ا یی بسیا ر
پرهزینه است و نیاز به
مؤلفه های زیادی دارد.
تکیه بر نیابتیها در برابر
چنین د شمنا ن مسلحی
بسیار خطرناک است .قدرت
ارزان اما تنها میتواند از
بمب اتم ناشی شود!»»
= « جمهو ر ی ا سال می
ایران سعی نخواهد کرد به
یک جامعه جهانی بپیوندد
که تو سط د شمنا نش
طراحی و اداره میشود!»
=«برای بلندپروازیهای
هسته ای رژیم دیگر هیچ
ما نع معنا د ا ر ی و جو د
ندارد .دولت بایدن بیش
از حد قابل پیشبینی و این
نگرانکننده است .ناکامی
در افغانستان و لفاظی ها
در مورد پایان دادن به
«جنگهای ابدی» از سوی
دولت ایاالت متحده تهران
را که اکنون با مذاکرات
هسته ای و بی سر و صدا
ایاالت متحده را به بازی
گرفته گستاخ کرده است».
= «دولت آمریکا باید
برای ایجاد یک اجماع
بینالمللی علیه تجارت با
تهران تالش کند و ابتدا
فرانسویها را که جدیترین
کشور اروپایی در مورد منع
ا شا عه تسلیحا ت ا تمی
است به میدان بیاورد».
= « جنا ب خا منه ا ی
پیشاپیش به آنچه برای غرب
تصورناپذیر به نظر میرسد،
فکر کرده! او فکر میکند که
در آستانهی انتقام گرفتن
قرار دارد! کاخ سفید و کنگره
میبایست به این فکر کنند
که پس از نخستین انفجا ِر
[آزمایشی] ایران چه باید
کرد تا اطمینان حاصل کنند
که یک بمب ایرانی نه به
دارایی ارزشمند و امتیاز
رژیم بلکه به بار مسئولیت
آن تبدیل میشود».
رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده
جمهوری اسالمی ایران تا رسیدن به
نقطه غیرقابل بازگشت هستهای چند
ماه بیشتر فاصله ندارد.
آمریکا و اروپا به رژیم ایران مظنون
شدهاند که با متوقف کردن مذاکرات
در حال سوء استفاده و گسترش
برنامه های اتمی خود است .پیش
از این یک سخنگوی وزارتخارجه
فرانسه گفته بود «ایران از تأخیرها
برای تشدید تخلفات اتمی خود
استفاده میکند و بازگشت به برجام
را هرچه پیچیدهتر میکند».
در مقالهای که  ۱۹اکتبر ( ۲۸مهرماه)
روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر
شد آمده «یک امید مشترک در نهاد
سیاست خارجی واشنگتن وجود
دارد که هرقدر هم جمهوری اسالمی
ایران به آستانه اتمی شدن نزدیک

موشک بالستیک «خرمشهر» که شهریورماه سال  13۹6رونمایی شد .این
موشک دوهزار کیلومتر بُرد دارد

شود ولی بمب اتمی تولید نمیکند.
جامعه اطالعاتی آمریکا ادعا میکند
که تهران در حال حاضر اقدامی برای
ساخت سالح هستهای انجام نمیدهد.
بسیاری می خواهند باور کنند که
فتوای علی خامنهای در مورد حرام
بودن ساخت و استفاده از سالح
اتمی ،ایران را در حد آستانه اتمی
شدن نگه میدارد اما این امیدها فقط
توهم است».
ری تکیه و روئل مارک گرشت در این
مقاله مینویسند «جمهوری اسالمی
ایران را یک رژیم ایدئولوژیک متعصب
اداره میکند که اغلب برای توجیه
مشکالت خود از انواع توطئه استفاده
میکند .رهبران رژیم مدام در مورد
دشمنی صهیونیست ها و یهودیانی
حرف میزنند که بر آمریکا مسلط
هستند و علیه انقالب اسالمی توطئه
میکنند».
این دو تحلیلگر سیاسی معتقدند
«خامنهای و یارانش که میلیاردها
دالر صرف فعالیتهای اتمی کردهاند
و تحریمها و اعتراضات اجتماعی را به
جان خریدهاند تنها برای نزدیک شدن
به سالح هستهای نبوده بلکه آنها بمب
را در سریعترین زمان ممکن میسازند
و بعدا ً آن را توجیه میکنند».
در بخشی از این مقاله آمده «حکومت
دینی در ایران به تدریج در خود
دگرگون شده است .خامنه ای
عملگرایان را از صحنه سیاسی
پاکسازی کرد .اصالح طلبان که
حول محمد خاتمی جمع شده و
معتقد بودند میشود حکومت دینی
را معتدل تر کرد با صندوق های
رای از قدرت کنار زده شدند .حتا
محافظهکارانی مثل حسن روحانی و
علی الریجانی که برای ارتقاء جایگاه
و قدرت اقتصادی رژیم به دنبال
معامالت دیپلماتیک با غرب بودند از
قدرت کنار گذاشته شدند».
نویسندگان با تشریح شرایطی که
رژیم ایران از درون با آن روبروست
تأکید میکنند جمهوری اسالمی رو به
افول است و ابراهیم رئیسی متعلق به
آن گروه از چهرههای ظالم و متحجّ ر
رژیم است که به حساسیتهای غرب
بیتفاوتاند.
در ادامه مقاله وال استریت ژورنال
آمده پاسداران حکومت دینی معتقدند
ایاالت متحده از نهادهایی مثل
شورای امنیت سازمان ملل متحد
و آژانس بین المللی انرژی اتمی
برای تحت فشار قرار دادن رژیمها
استفاده میکند .پیمان منع گسترش
تسلیحات اتمی و کنوانسیون های
بینالمللی برای تهران بیمعنی است.
همانطور که خامنه ای اخیر ا ً گفته
است« :هر جا کار را منوط به غرب
کردید ناموفق بود ،هر جا بدون اعتماد
به غرب بود پیش رفتید ».جمهوری
اسالمی ایران سعی نخواهد کرد به
یک جامعه جهانی بپیوندد که توسط
دشمنانش طراحی و اداره میشود!
ری تکیه و روئل مارک گرشت
میگویند «جمهوری اسالمی ایران
دالیل قانع کننده دیگری نیز برای
توسعه سالح اتمی دارد .تا کنون
حکومت دینی به گروههای نیابتی
و شبهنظامیان شیعه تکیه میکرده
است تا قدرت و نفوذ خود را در
سراسر خاورمیانه به روشی نسبتاً
کمهزینه و مؤثر هم پیش ببرد و هم

نشان دهد .در همین ارتباط ،رژیم
ایران برای اطمینان از اینکه میتواند
با غرب ،اسرائیل و کشورهای عربی
خلیج فارس مقابله کند ،به سالحهای
بیشتری نیاز خواهد داشت .ایجاد
ارتش و داشتن نیرو و تجهیزات
هوایی بسیار پرهزینه است و نیاز
به مؤلفههای زیادی دارد .تکیه بر
نیابتی ها در برابر چنین دشمنان
مسلحی بسیار خطرناک است .قدرت
ارزان اما تنها میتواند از بمب اتم
ناشی شود!»
در ادامه این مقاله آمده برای
بلندپروازیهای هستهای رژیم دیگر
هیچ مانع معناداری وجود ندارد .دولت
بایدن بیش از حد قابل پیشبینی
و این نگرانکننده است .ناکامی در
افغانستان و لفاظیها در مورد پایان
دادن به «جنگهای ابدی» از سوی
دولت ایاالت متحده تهران را که
اکنون با مذاکرات هستهای و بیسر و
صدا ایاالت متحده را به بازی گرفته
گستاخ کرده است .ابراهیم رئیسی
در سخنرانی آنالین خود در مجمع
عمومی سازمان ملل در ماه گذشته،
آمریکا را به سخره گرفت .او گفت:
«از کاپیتول تا کابل یک پیام مخابره
میشود :نظام سلطهی آمریکا در داخل
و در خارج بیاعتبار است».
در بخش دیگری از مقاله والاستریت
ژورنال آمده درست است که
«تحریمها به اقتصاد ایران لطمه زده،
اما مانع عطش تسلیحات هستهای
رژیم نشده است .انقالبیون بانکدار
نیستند؛ آنها هزینه و فایده اقداماتشان
را محاسبه نمیکنند .این تصور که
راه نجات اسرائیل ،حمله نظامی [به
تأسیسات ایران] است نیز مبهم است.
در اورشلیم نخستوزیران تندرو به
قدر کافی قدرت داشتند اما تا کنون
به خرابکاری و ترورهای هدفمند
برای متوقف کردن برنامه هستهای
جمهوری اسالمی اکتفا و اعتماد
کردهاند .چنین اقداماتی مسیر اتمی
ایران را تغییر نمیدهد .پیشرفتهای
تهران در زمینه توسعه سانتریفیوژها
به زودی پیشگیری از دستیابی به بمب
اتمی را ناممکن میکند».
ری تکیه و روئل مارک گرشت
نویسندگان این مقاله با اشاره به اینکه
«هیچ نیرویی در تاریخ قدرتمندتر از
خودفریبی اثبات نشده است» عنوان
کردهاند «جناب خامنهای پیشاپیش
به آنچه برای غرب تصورناپذیر به نظر
میرسد ،فکر کرده! او فکر میکند
که در آستانهی انتقام گرفتن قرار
دارد! کاخ سفید و کنگره میبایست
به این فکر کنند که پس از نخستین
انفجا ِر [آزمایشی] ایران چه باید کرد
تا اطمینان حاصل کنند که یک بمب
ایرانی نه به دارایی ارزشمند و امتیاز
رژیم بلکه به بار مسئولیت آن تبدیل
میشود».
در پایان این مقاله توصیه شده دولت
آمریکا باید برای ایجاد یک همگرایی
بینالمللی علیه تجارت و معامله با
تهران تالش کند و ابتدا فرانسویها
را که جدیترین کشور اروپایی در
مورد منع گسترش تسلیحات اتمی
است به میدان بیاورد .کنگره میتواند
قوانینی را تصویب کند که دسترسی
به بازارهای آمریکا برای کسانی که
با جمهوری اسالمی ایران تجارت
میکنند بیش از پیش محدود شود.
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هشدار گوگل در مورد نقش سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در افزایش
هکرهای حکومتی ایران
= یک گروه هکر ایرانی
معروف به  A P T 35یا
« بچه گر به ملمو س » با
ارسال بدافزار به دارندگان
حساب های گوگل برای
د ستر سی به ا طال عا ت
شخصی آنها اقدام کرده است.
 گو گل گفته ا ست کههکرها از برنامه رمزنگاری
شده « Telegram API
 »sendMessageبرای
جمع آ و ر ی ا طال عا ت
با ز د ید کنند گا ن به
و بسا یت ها ی فیشینگ
خود استفاده کرده اند.

گوگل جمعه  ۱۵اکتبر ( ۲3مهرماه)
نسبت به افزایش هکرهای تحت
حمایت حکومت ایران هشدار داد و
تأکید کرد که این گروهها بطور قابل
توجهی مرتبط با سپاه پاسداران
انقالب اسالمی هستند.
به گزارش «تایمز اسرائیل» گوگل
اعالم کرد که یک گروه هکری ایرانی
معروف به  APT3۵یا «بچه گربه
ملموس» از طریق «حمالت فیشینگ»
یا ارسال «بدافزارهای حکومتی» به
دارندگان حسابهای این شرکت به
سیستمها و اطالعات شخصی آنها
دسترسی پیدا میکند.یکی از همین
گروههای هکر ایرانی در سال ۲۰۲۰
به یکی از کمپینهای انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا حمله کرد.
گوگل گفته است که هکرها از
برنامه رمزنگاری شده «Telegram
»API
sendMessage
اطالعات
جمعآوری
برای
بازدیدکنندگان به وبسایتهای
فیشینگ خود استفاده کردهاند.
در یک مورد جداگانه گوگل گفت
که گروه  APT3۵سعی کرده یک
برنامه مخرب را در فروشگاه Google
 Playبارگذاری کند .این برنامه
نرمافزار  VPNبود اما در صورتی
که کاربر آن را نصب کند میتواند
اطالعات حساس مانند گزارش
تماسها ،متن پیامها ،مخاطبان و
موقعیت مکانی دستگاه را سرقت کند.
گوگل اعالم کرد که در سال ۲۰۲۱
تا کنون به بیش از  ۵۰هزار کاربر

اقتصا ِد ورشکسته ....
شاید نتوان باور کرد که در کشوری
تحریم شده و با انواع بحرانهای ریز و
درشت اقتصادی که حتا تأمین برخی
مواد غذایی در ماههای آینده در آن
با ابهام روبروست ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی یا به سادهترین آمارهای
اقتصادی دسترسی ندارند و یا اساساً
آماری در دست نیست!
این موضوع از سوی حسن لطفی عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی مطرح شده که گفته است آمار
و اطالعات دقیق مبتنی بر واقعیت از
سطح جامعه در وزارتخانهها موجود
نیست .به گفته این نماینده مجلس
شورای اسالمی هنوز برای مجلس
مشخص نیست که میزان مصرف مرغ
در کشور روزانه چقدر است ،چقدر از آن
در داخل تولید میشود و چقدر از آن
از بازار خارج میرسد ،نیاز مواد اولیهای
که مرغداریهای کشور نیاز دارند چه
میزان است ،چقدر از آن در داخل تولید
میشود و چقدر از آن را باید وارد شود و
چون همین اطالعات موجود نیست ،بر
اساس مفروضات تصمیم گرفته میشود!
حسن لطفی تأکید کرده «فرقی
نمیکند که دولت گذشته باشد یا دولت
فعلی که روند گذشته را پیش گرفته
است .یعنی هنوز هیچ وزارتخانهای را
ندیدهام که مبتنی بر واقعیت آماری از
سطح جامعه تصمیمی داشته باشد».
این اعترافات هولناک در حالی مطرح
میشود که بر اساس تازهترین اعالم
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی،
ایران همچنان در فهرست سیاه این

هشدار داده است که ممکن است مورد
حمله هکرها یا بدافزارها قرار گیرند.
گوگل توضیح داد« :ما عمدا ً این
هشدارها را به صورت جمعی به
همه کاربرانی که ممکن است در
معرض خطر باشند ارسال میکنیم
و نه در لحظهای که خود تهدید را
تشخیص میدهیم ،بنابراین مهاجمان
نمیتوانند استراتژیهای دفاعی ما را
بفهمند».
گوگل اعالم کرد که تعداد هکهای
انجام شده در سال  ۲۰۲۱نسبت
به مدت مشابه در سال قبل یک
سوم افزایش یافته و این افزایش به
دلیل حمالت گروهی روسی به اسم
 APT۲۸یا «خرس فانتزی» است.
گفتنی است که هفته گذشته
فیسبوک اعالم کرد که بیش از صدها
حساب کاربری ،گروه و کمپینهای
هماهنگ و مرتبط با سپاه پاسداران
انقالب اسالمی را از این شبکه حذف
کرده است.
به گزارش فیسبوک ،افراد پشت این
فعالیت به حسابهای جعلی متکی
بودند که بسیاری از آنها قبال شناسایی
شده و توسط سیستمهای خودکار
غیرفعال شده بودند .این حسابها
در درجه اول به عنوان اکانتهای
خبری محلی به نام شهرهای استان
لرستان نامگذاری شده بودند .برخی
از این گزارشها به عنوان ُکرد از جمله
اکانت جوانان ُکرد مطرح بود که ادعا
میکرد حامی یک گروه مخالف مسلح
در تبعید هستند!
فیسبوک اعالم کرد که این شبکهها
در ایران دنبالکنندههای جعلی نیز
خریداری میکرده تا محبوب و قابل
اعتماد به نظر برسند .البته با اینکه به
دست آوردن دنبالکنندگان غیرمعتبر
لزوما به معنای محبوبیت و موفقیت
نیست ولی به گفتهی فیسبوک،
«برخی افرادی که محتواهای مربوطه
را در پالتفرم ما دنبال میکردند ،این
حسابها را جعلی خواندهاند».
فیسبوک همچنین تأکید کرد
تالشهای این شبکهها را که حذف
شدهاند برای حضور دوباره در
فیسبوک رصد و نظارت میکند
و همچنان با استفاده از تشخیص
خودکار و دستی این حسابها و
اتصاالت صفحات مربوطه را مرتب
حذف خواهد کرد.

از صفحه ۲
گروه قرار خواهد داشت .ماندن کشور در
فهرست سیاه  FATFبه این معناست
که حتا در صورت مذاکره و برداشته
شدن احتمالی تحریمها هم ،تبادالت
مالی دولتها و شرکتها با ایران با
بنبست جدی روبرو خواهد بود و هیچ
بانکی حاضر به جابجایی پول برای
شرکتها و سازمانهای ایرانی نخواهد
شد .این دردسر بزرگ که دامان بخش
خصوصی ایران را نیز میگیرد با نگاه
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی گره
خورده است .حکومت مستقر در ایران
برای توسعه ایدئولوژی اسالمی و فرقهای
خود به پولشویی و کمک به گروههای
شبهنظامی و تروریستی نیاز دارد! به
همین دلیل تا کنون از تصویب لوایح
مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی
از جمله در ارتباط با کمک به تروریسم
خودداری میکند.
همه ی شواهد به روشنی نشان
میدهند که برخالف آنچه مقامات
جمهوری اسالمی ادعا میکنند ،مسئول
اصلی انزوای اقتصادی ایران ،نه آمریکا و
غرب ،بلکه رژیم مذهبی والیت مطلقه
فقیه است که در داخل منابع کشور
را با اختالس و رشوهگیری و فساد
سازمانیافته به جیب جناحیناش سرازیر
میکند تا کارگزارش باشند و در خارج
نیز با بحرانآفرینی در سطح منطقه و
جهان ،اقتصاد کشور را به ورشکستگی
کشانده .با وجود این حقیقت آشکار،
حکومت مفلوک اسالمی هم از جامعه و
هم از جهان طلبکار است!
روشنک آسترکی

جزییاتتکاندهندهازشکنجهیکوکیلدادگستریدرزندانهایجمهوری
اسالمی؛ تزریق داروی نامعلوم ،شوک الکتریکی و انتقال به بیمارستان روانی!
= «پس از تزریق آمپول
به سلول منتقل شده که
خوابش میبرد اما دچار
رعشه در خواب میشود
و زبان بین دندانها قرار
گرفته و با شدتی گاز گرفته
میشود که نیمی از آن قطع
شده و در همان وضعیت
مجدد دچار بیهوشی شده
است».
= «پیام درفشان در حالی
نزد قاضی مقیسه برده شده
و برخورد هتاکانه و فریادهای
توهینآمیز او را همزمان
با نیشخند بازجوها تحمل
کرده که به علت تورم شدید
محل بخیه زبان و ریختن
خونابه ،از پاسخگویی و
دفاع از خود ناتوان بوده و
یکطرفه مورد حمله و توهین
و فریادهای قاضی مقیسه
قرار میگرفت».
=عناصر نظام حقوقی
مدرن مانند دادستان و وکیل
به جمهوری اسالمی در ایران
تحمیل شده است چرا که بر
اساس شریعت یک «حاکم
شرع» برای بررسی مسائل
قضائی کافیست .از همین
رو ،آنها که به نام «قاضی»
و «دادستان» در جمهوری
اسالمی خدمت میکنند ،نه
قاضی و نه دادستان بلکه
همدستان اجرای احکام
شرعی علیه متهم هستند!
بر همین اساس ،وجود وکیل
و وکیل مدافع نیز اساسا در
سیستم قضائی جمهوری
اسالمی زائد است و به همین
علت وکالیی که همدست
«قاضی» و «دادستان» و در
خدمت تکمیل نقش «حاکم
شرع» نباشند ،تحت فشار
و پیگرد قرار میگیرند و به
زندان میافتند.
پیام درفشان وکیل پایه یک
دادگستری در تهران که خردادماه سال
گذشته بازداشت شد ،چندین روز در
خانههای امن سازمان اطالعات سپاه
انقالب اسالمی مورد شکنجه قرار گرفته
و در نهایت به بیمارستان روانپزشکی
رازی در امینآباد منتقل شده است.
وکیل پیام درفشان در رشته توئیتی
از شکنجههای تکاندهندهای نوشته
که موکلاش در بازداشت سال گذشته
از سوی مأموران سازمان اطالعات
سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ساس)
متحمل شده است .پیام درفشان وکیل
پایه یک دادگستری در تهران ،فعال
حقوق بشر و دبیر کمیسیون حمایت
از وکالی کانون وکال بوده است.
سعید دهقان وکیل پیام درفشان از
انتقال موکلاش به یکی از خانههای
امن سازمان اطالعات سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در بازداشتی که سال
گذشته صورت گرفت ،خبر داده
است .سعید دهقان با شرح جزییات
آزار و شکنجه جسمی پیام درفشان
گفته است که به موکل وی داروی
نامعلوم تزریق کرده و در نهایت او را
به بیمارستان روانپزشکی رازی در
امینآباد منتقل کردهاند.
این وکیل دادگستری با تأکید بر آسیب
جدی مغز و اعصاب موکلاش گفته که
پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام
درفشان توسط ماموران اطالعات سپاه،
او در خواب دچار رعشه شده و بر اثر
شدت قفل شدن ناگهانی دندانهایش،
نیمی از زبانش قطع شده است.
پیام درفشان  ۱۹خردادماه ۱3۹۹
در پی یورش نیروهای امنیتی و برای
گذراندن حکم یکسال زندان بازداشت

پیام درفشان وکیل دادگستری

و به مکان نامعلومی منتقل شد .حکم
یکسال زندان و  ۲سال محرومیت از
وکالت درباره پروندهای که سال ۱3۹۷
برای این وکیل دادگستری گشوده
شده بود ،صادر اما تعلیقی بوده است.
پیام درفشان در این پرونده به اتهام
«توهین به رهبری» ،توسط شعبه یک
دادگاه انقالب کرج به ریاست قاضی
عاصف الحسینی به تحمل  ۲سال
حبس تعزیری و  ۲سال محرومیت از
وکالت محکوم شده بود .رأی صادره
علیه او توسط دادگاه تجدید نظر به
تحمل یکسال حبس تعزیری و  ۲سال
محرومیت از وکالت کاهش یافت و به
مدت  ۲سال تعلیق گردید ولی اجرای
آن در صورت تکرار جرم الزم بود.
پیام درفشان در حالی  ۱۹خرداد
 ۱3۹۹برای انتقال به زندان و گذراندن
یکسال حبس توسط مأموران سازمان
اطالعات سپاه بازداشت شد که پس از
 ۲3روز بیخبری ۱۲ ،تیرماه  ،۱3۹۹به
زندان اوین منتقل گشت.
اکنون سعید دهقان وکیل پیام
درفشان در رشته توئیتی جزییات
آنچه را طی آنروزها بر سر موکلاش
آمده مطرح کرده و نوشته است:
«شرح میدهم که چگونه یک وکیل
دادگستری را بازداشت کردند و به
بیمارستان رازی (امینآباد) کشاندهاند!
پیام درفشان فقط یک فعال حقوق بشر
عادی نبود ،او دبیر کمیسیون حمایت
از وکالی کانون وکال بود که وظیفهاش
حمایت از وکالیی است که با مشکالت
قضایی و امنیتی مواجه میشوند۱۸ .
خرداد پارسال  ۱۷مأمور امنیتی به
دفتر وکالت پیام درفشان در تهران
یورش بردند و با تجسس کامل دفتر و
ضبط کامپیوترهای دفتر و پروندههای
موکلین او ،عم ً
ال حوزه وکالتیاش از
جمله صیانت از حقوق موکلین را نقض
کردند».
به گفته سعید دهقان ،تأکید
بازجوهای سازمان اطالعات سپاه
(ساس) از بدو ورود به دفترش این
ِ
وکالت کاووس سیدامامی
بود که چرا
را پذیرفت! در ادامه نیز در بازجوییها
بیشترین زمان و فشار به همین موضوع
اختصاص پیدا کرد .عالوه بر انتقال این
وکیل حقوق بشری با چشمبند به یکی
از خانههای امنیتی و نه بازداشتگاه
قانونی و ممنوعیت حق تماس و
اطالع به خانواده و وکال ،نگهداری
او نیز در اتاقی کامال تاریک و فاقد
پنجره در فصل تابستان ،نشانهی آغاز
پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و
جسمانی بود .انتقال به سلولی در بند
دو الف سپاه با المپهای پرنور همیشه
روشن در سقف و صدای بلند  3هواکش
و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن
آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به
مشام میرسید و انجام بازجوییهای
طوالنی برخالف موضوع پرونده که
علت آن نشر اکاذیب طی مصاحبه
با بیبیسی فارسی درباره وضعیت
نامناسب زندان زنان شهر ری بود.
سعید دهقان مینویسد «اما در
مورد سایر پروندههای وکالتی مانند
پرونده فوت مشکوک مرحوم کاووس
سیدامامی و همچنین چرایی انجام
وکالت خانم نسرین ستوده و وقتی
پیام درفشان در اعتراض به چراغهای
پرنور و صدای بلند هواکش ،د ِر سلول
را زد تا قطع شود که بتواند دقایقی
بخوابد 3 ،مأمور به داخل سلول آمده
و یک نفر از آنها شوکر جلو آورده و آن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

را به نشانه تهدید زد و عنوان کردند
اگر یک مرتبه دیگر بر د ِر سلول بزنی
با تو برخورد دیگر خواهد شد! در ادامه،
دیگر بر د ِر سلول نزد ،اما همان  3نفر
آمدند و او را به بخشی از بند  ۲الف
بردند که بهداری زندان نبود و با حالت
تمسخر و رعبانگیز گفتند آمپولی به
تو میزنیم تا راحت بخوابی! در مقابل
اعتراض و مقاومت پیام درفشان برابر
آمپول ،گفتند تشخیص با تو نیست و
ما مسخره تو نیستیم و پس از تزریق
آمپول به سلول منتقل شده که خوابش
میبرد اما دچار رعشه در خواب
میشود و زبان بین دندانها قرار گرفته
و با شدتی گاز گرفته میشود که نیمی
از آن قطع شده و در همان وضعیت
مجدد دچار بیهوشی شده و خونریزی
شدید موجب میشود خون در حلقاش
بریزد و تمام لباسهایش خونآلود
شود .صبح روز بعد با آمبوالنس به
بیمارستان بقیهاهلل منتقل و ابتدا زبانش
جراحی میشود و به علت رعشه و
آشفتگی و اختالل در ادراک محیط ،در
بخش مغز و اعصاب بستری میشود».
وکیل پیام درفشان تأکید کرده که
در تمام این مدت ،به خانواده نگران و
وکال که مرتب در دادسرای اوین حاضر
میشدند هیچ اطالعی توسط بازپرس
داده نمیشد« :در حالی که پزشکان
مشغول تشخیص و درمان ضایعه به
علت تزریق آمپول بودند ،مأمورین
اطالعات سپاه به بیمارستان مراجعه
کردند و گفتند بازپرس با تبدیل قرار
بازداشت به وثیقه موافقت کرده و باید
به دادسرا برویم اما بیمارستان اجازه
ترخیص نمیدهد مگر اینکه خودت
کتبی مسئولیت را بر عهده بگیری! پیام
درفشان رضایت خود را به ترخیص
مکتوب میکند اما مأمورین او را در
عقب خودرویی آهنی فاقد هرگونه
پنجره ،آنهم در گرمای طاقتفرسای
تیرماه به مدت طوالنی قرار دادند که با
خونابه مستمر همراه شده و دستمالی
هم دیگر برای پاک کردن وجود
نداشت! او پس از پیاده شدن متوجه
شد که در حیاط دادگاه انقالب آورده
شده نه دادسرای اوین برای تبدیل قرار
بازداشت! برای اینکه همکارانش او را با
این وضعیت نبینند ،با وجود بیماری
شدید ،از درب پشتی دادگاه بدون
آسانسور ،نزد قاضی مقیسه میبرند؛
آنهم به بهانه رسیدگی به اعتراض به
قرار بازداشت! پیام درفشان در حالی
نزد قاضی مقیسه برده شده و برخورد
هتاکانه و فریادهای توهینآمیز او را
همزمان با نیشخند بازجوها تحمل
کرده که به علت تورم شدید محل بخیه
زبان و ریختن خونابه ،از پاسخگویی و
دفاع از خود ناتوان بوده و یکطرفه مورد
حمله و توهین و فریادهای قاضی
مقیسه قرار میگرفت .پس از این
اقدام ،بجای بازگرداندن به بیمارستان
جهت درمان ،او را با وجود بخیه تازه
زبان و تورم شدید که موجب عدم
امکان جویدن و خوردن غذا میشد و
با وجود نیاز به مراقبت تخصصی برای
اینکه مجددا دچار رعشه نشود ،حتی
به بهداری زندان هم نبردند و به بند
عمومی زندان اوین منتقل کردند!»
اما این پایان ماجرا نبوده و به گفته
سعید دهقان ،پس از دچار شدن پیام
درفشان به رعشه ،او را بجای بیمارستان
تخصصی ،با زدن پابند و دستبند به
بیمارستان رازی امینآباد (مخصوص
بیماران روانی) منتقل کردند!

«در آنجا به او شوکهای الکتریکی
میدهند که عالوه بر تشدید بیماری،
به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد
شده و دچار عدم هوشیاری میشود!
وقتی خانواده و وکال از طریق زندانیان
سیاسی اوین ،موفق به پیدا کردنش
میشوند ،عالوه بر مواجهه با وضعیت
جسمانی وخیم او ،متوجه میشوند
که به خاطر اعتراضش به پابند و
دستبندی که سبب زجر مستمر وی
شده بود ،به تشویق دو تن از بهیاران،
مورد ضرب و شتم سربازان سازمان
زندانها قرار میگرفت! با وجود عدم
اعزام از طرف زندان و عدم حضور در
دادگاه ،او به صورت غیابی توسط قاضی
افشاری محاکمه و به  ۲.۵سال حبس و
 ۲سال محرومیت از وکالت محکوم شد
که با تایید دادگاه تجدیدنظر قطعی
شد .با وجود بیماری شدید ،با تبدیل
قرار بازداشت او موافقت نکردند و
مستمرا ً تا صدور حکم قطعی ،محبوس
بود! با تالش خانواده (پرداخت پول به
پزشک بیمارستان) و جلب موافقت
پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در
بیمارستان -که کمک کرد تا مکتوب
کند بهبود یافته و خواهان بازگشت
به زندان است -توانست از وضعیتی
که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم
بهنام محجوبی میکرد خالص شود و
به زندان اوین بازگشت».
سعید دهقان در ادامه نوشته که
«در مدت اخیر در زندان ،به علت
مراقبتهای انسانی زندانیان سیاسی
بند 4اوین بهبود نسبی پیدا کرد.
سپس با تالش خانواده و وکال ،پس
از حکم قطعی ،چند روز به مرخصی
آمده که بنا به نظر پزشکی قانونی
مبنی بر درخواست تعویق صدور
حکم به علت نیاز به معالجات پزشکی
تخصصی ،به مرخصی استعالجی آمده
که تمدید شده و پس از سپری شدن
یکسوم مجازات حبس ،با آزادی
مشروط اکنون بیرون از زندان ،مشغول
تکمیل روند درمانی خود است .به
نظر میرسد ،آسیب زدن عمدی به
زبان پیام درفشان به عنوان یک وکیل
ِ
حقوق بشری که زبان گویای بیپناهان
بود ،پیام معناداری است که حکومت
قصد دارد به ملت بدهد!»
این در حالیست که بر اساس ماده
 ۵۰۲قانون آیین دادرسی کیفری
«هرگاه محکو ٌمعلیه به بیماری جسمی
یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات
موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در
بهبودی وی شود ،قاضی اجرای احکام
کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی
تا زمان بهبودی ،اجرای مجازات را
به تعویق میاندازد .چنانچه در جرائم
تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،
قاضی اجرای احکام کیفری ،پس
از احراز بیماری محکو ٌمعلیه و مانع
بودن آن برای اعمال مجازات ،با ذکر
دلیل ،پرونده را برای تبدیل به مجازات
مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع
بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده
رأی قطعی ارسال میکند .تبصره-
هرگاه حین اجرای مجازات ،بیماری
حادث شود و تعویق اجرای مجازات
فوریت داشته باشد ،قاضی اجرای
احکام کیفری ،ضمن صدور دستور
توقف اجرای آن ،طبق مقررات این
ماده اقدام میکند».
واقعیت این است که عناصر نظام
حقوقی مدرن مانند دادستان و وکیل
به جمهوری اسالمی در ایران تحمیل
شده است چرا که بر اساس شریعت
یک «حاکم شرع» برای بررسی مسائل
قضائی کافیست .از همین رو ،آنها
که به نام «قاضی» و «دادستان» در
جمهوری اسالمی خدمت میکنند،
نه قاضی و نه دادستان بلکه همدستان
اجرای احکام شرعی علیه متهم
هستند! بر همین اساس ،وجود وکیل
و وکیل مدافع نیز اساسا در سیستم
قضائی جمهوری اسالمی زائد است و
به همین علت وکالیی که همدست
«قاضی» و «دادستان» و در خدمت
تکمیل نقش «حاکم شرع» نباشند،
تحت فشار و پیگرد قرار میگیرند و به
زندان میافتند.
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=این نشست به مناسبت
انتشار چاپ دوم کتاب
خاطرات شهبانو فرح پهلوی
با عنوان « 1001روز ،خاطرات
یک ملکه» برگزار شد .این
کتاب برای نخستین بار در
سال  1۹۷8به زبان فرانسه
منتشر گشت و قرار است
شانزدهم نوامبر نسخه جدید
آن با طراحی جدید جلد به
بازار ارائه شود.
= شهبانو فرح پهلوی
توضیح داد که به دلیل
مشغله زیاد نسخه جدید
کتاب « 1001روز» را دوباره
نخوانده و از سوی دیگر
عالقه نداشته است که در
محتوای کتاب تغییری دهد
یا توضیحی به آن اضافه کند
چون کتابی است که در همان
روزهای فعالیت در ایران
نوشته شده و وی میخواسته
دقیقا همان باشد که آن
سالها نوشته است .با اینهمه
تعدادی از عکسهای چاپ
دوم کتاب جدید هستند اما
چون نسخه فرانسوی را در
دست نداشته نمی توانسته
مقایسه کند که عکسهای
کتاب چقدر با هم متفاوت
هستند.
= «صحبت کردن در
هاروارد مرا تحت تأثیر قرار
می دهد چون به صورت
ناخودآگاه به پسرم علیرضا
فکر می کنم که ایران را
دوست میداشت و درباره
تاریخ و فرهنگ ایران
تحصیل کرد و پایان نامه
دکترایش را در همین زمینه
در هاروارد شروع کرد اما
متأسفانه نیمهکاره ماند».
= شهبانو همچنین از
اینکه قرار است بخشی از
درآمد فروش این کتاب که
درباره هنر مدرن ایران است،
به «بنیاد علیرضا پهلوی» در
دانشگاه هاروارد تعلق بگیرد
ابراز خوشحالی نمود.
= شهبانو فرح پهلوی
تأکید کرد که «باور نکردنی
است ایران که سازنده تمدن
جهانی بود ،چگونه از کوروش
بزرگ به خمینی رسید!» وی
با اینهمه افزود« :اما هیچگاه
امیدم را از دست نمیدهم و
همواره مثبت میاندیشم و
مطمئن هستم نور بر تاریکی
پیروز میشود و ایران روزی
از خاکستر خود برمیخیزد».
شهبانو فرح پهلوی به مناسبت
تجدید چاپ کتاب « ۱۰۰۱روز» به
عنوان مهمان در وبیناری حضور یافت
که از سوی مرکز مطالعات خاورمیانه
دانشگاه آمریکایی هاروارد برگزار شد.
این وبینار روز پنجشنبه ۲۱اکتبر۲۰۲۱
برابر با  ۲۹مهر  ۱4۰۰با حضور پرفسور
ویلیام گرانارا مدیر مرکز مطالعات
خاورمیانه دانشگاه آمریکایی هاروارد
و دیوید جی راکسبرگ استاد برجسته
مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار شد.
کتاب خاطرات شهبانو فرح پهلوی
با عنوان « ۱۰۰۱روز ،خاطرات یک
ملکه» برای نخستین بار در سال ۱۹۷۸
به زبان فرانسه منتشر شد و قرار است
شانزدهم نوامبر برابر با آبان ۱4۰۰
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شهبانو فرح پهلوی در
وبینار دانشگاه هاروارد:

ما در آن
دوران تالش
کردیم به مردم
نشان دهیم
کیستند و چه
دارند!
نسخه جدید آن با طراحی جدید جلد
به بازار ارائه شود.
در ابتدای این نشست آنالین شهبانو
فرح پهلوی تأکید کرد که همه کارهایی
که برای ایران انجام داده به دلیل عالقه
به ایران و جایگاهی که به عنوان ملکه
داشته و با همراهی و یاری پادشاه
فقید بوده که هر کاری توانستند برای
ایران انجام دادند و در این مسیر تعداد
زیادی از زنان و مردان کشور نیز وی را
همراهی کردند.
شهبانو با اشاره به اینکه همچنان
فعالیتهای ایشان مورد توجه مردم
و به ویژه جوانان است ،تأکید کرد
«باور دارم اگر دانهای بکارید ،رشد
میکند و بزرگ میشود و هیچوقت
از بین نمیرود ».ملکه ایران افزود «با
هموطنان در ارتباط هستم و میدانم
چه حسی دارند .جوانان امروز ایران
میدانند که کشورمان چه بود و چه
میشد اگر انقالب  ۵۷رخ نمیداد».
شهبانو فرح همچنین اشاره کرد
که زندگی دشوار اما زیبایی داشته
است و در طول زندگی تجربههای
ارزندهای اندوخته .وی همچنین از
اینکه با گذشت  4۲سال از انقالب ،۵۷
مردم همچنان مشتاق شنیدن خاطرات
ایشان هستند ابراز خرسندی کرد.
شهبانو فرح پهلوی همچنین گفت
که «صحبت کردن در هاروارد مرا
تحت تأثیر قرار میدهد چون به صورت
ناخودآگاه به پسرم علیرضا فکر میکنم
که ایران را دوست میداشت و درباره
تاریخ و فرهنگ ایران تحصیل کرد و
پایاننامه دکترایش را در همین زمینه
در هاروارد شروع کرد اما متأسفانه
نیمه کاره ماند ».شهبانو همچنین
از اینکه قرار است بخشی از درآمد
فروش این کتاب که درباره هنر مدرن
ایران است ،به «بنیاد علیرضا پهلوی»
در دانشگاه هاروارد تعلق بگیرد ابراز
خوشحالی نمود.
شهبانو فرح پهلوی توضیح داد که به
دلیل مشغله زیاد نسخه جدید کتاب
« ۱۰۰۱روز» را دوباره نخوانده و از
سوی دیگر عالقه نداشته است که در
محتوای کتاب تغییری دهد یا توضیحی
به آن اضافه کند چون کتابی است که
در همان روزهای فعالیت در ایران نوشته
شده و وی میخواسته دقیقا همان باشد
که آن سالها نوشته است .با اینهمه
تعدادی از عکسهای چاپ دوم کتاب
جدید هستند اما چون نسخه فرانسوی
را در دست نداشته نمی توانسته مقایسه

کند که عکسهای کتاب چقدر با هم
متفاوت هستند.
شهبانو فرح پهلوی با اشاره به
جذابیت رنگ آبی که در طراحی
جلد کتاب به کار رفته گفت عنوان
« ۱۰۰۱روز» برای کتاب از سوی ناشر
پیشنهاد شد و یادآور داستان قدیمی
«هزار و یکشب» است که همه درباره
آن شنیدهاند و آن را میشناسند .به
گفتهی شهبانو ،این عنوان تأکید دارد

که داستانها شب و روز ادامه دارند و
هیچوقت تمام نمیشوند.
ملکه ایران همچنین درباره
عالقمندی به هنر و تحصیل در
فرانسه گفت «من خیلی به مادرم
افتخار میکنم که سال  ۱۹۵۷به من
اجازه داد برای ادامه تحصیل به فرانسه
بیایم چون در آن سالها خیلی سخت
بود که یک دختر را به خارج از کشور
بفرستند .من به معماری خیلی عالقه
داشتم و دیدن ساختن بناها از روی
بالکن برای من جذاب بود و وقتی
کودک بودم تابستان به شمال تهران

میرفتیم و من در کنار آب نهر با گِل
خانه درست میکردم و شاید عالقهام
به معماری به همانروزها بر میگردد.
وقتی که به پاریس برای تحصیل در
رشته معماری آمدم دختران کمی در
این رشته تحصیل میکردند و فقط
هشت دختر در رشته معماری بودیم
و بقیه پسر بودند .آنزمان میگفتند
دخترها به رشته معماری میروند که
شوهر پیدا کنند چون اکثر دانشجویان

این رشته پسر بودند .سال اول به
عنوان یک خارجی در غربت برایم
دشوار بود اما زندگی در پاریس برایم
عادی شد و به موزهها و گالریهای
هنر میرفتم و خیلی به هنر عالقمند
بودم .یادم هست در دانشکده مجسمه
را به عنوان مدل میگذاشتند تا ما
نقاشی کنیم و استادمان میگفت
فقط میتوانید مینیاتور بکشید اما
پرسپکتیو نه! خوشبختانه من توانستم
یاد بگیرم و خیلی خوب نقاشی
میکشیدم و نمرههام خیلی باال بود.
آنزمان دانشجویانی که نمره خوبی

داشتند نقاشیشان را روی دیوار نصب
میکردند و یک روزنامهنگار در فرانسه
بعد از انقالب عکسی از نقاشی دوران
دانشجویی من روی دیوار دانشگاه
گرفت و من هنوز یک نسخه از آن
عکس را دارم .پدربزرگ من نقاش بود
و در تفلیس نقاشی میکرد و همینطور
پدرم کاریکاتوریست بود و به این شکل
عالقه من به هنر بیشتر شد».
شهبانو فرح پهلوی درباره مراسم
تاجگذاری به عنوان نخستین ملکه ایران
که تاج بر سر گذاشته گفت« :وقتی شاه
با تأیید دولت و مجلس تاج را بر سر من
گذاشت ،احساس کردم این تاج بر سر
تمامی زنان ایران نهاده شده است .وقتی
پادشاه تاج را بر سر من نهاد ،با گرفتن
عنوان «نایبالسلطنه» احساس تغییری
در شخصیت فرد خودم نداشتم .من ۲۰
سال پیش از آن با شاه ازدواج کرده بودم
و در بهترین روزهای تاریخ ایران با او
زندگی کردم و در کنارش بودم».
شهبانو درباره برگزاری مراسم
تاجگذاری در کاخ گلستان نیز توضیح
داد که برای این مراسم وزیر دربار
درباره جزییات مراسم تصمیم گرفت
که چه کسی تاج را حمل کند و کدام
مقامات رسمی باید در مراسم حضور
داشته باشند.
شهبانو فرح پهلوی درباره جشنهای
 ۲۵۰۰ساله تاریخ شاهنشاهی ایران
در تخت جمشید با اشاره به نقدهای
منفی که از جمله از سوی رسانههای
غربی علیه این جشن انجام میشد،
گفت «ما یک کشور با فرهنگ و تاریخ
تمدن بزرگ بودیم و آن جشن نکات
مثبت فراوانی داشت که توانستیم به
جهان ارائه دهیم».
وی در همین ارتباط افزود
«سازمانها و مقامات زیادی از وزرای
مختلف تا ارتش در سازماندهی این
برنامه نقش داشتند و همچنین مقامات
زیادی از پادشاهان ،رؤسای جمهور و
وزرا و دیپلماتهای خارجی مهمان
این برنامه بودند .برنامهریزی زیادی
برای استقبال ،اسکان ،پذیرایی و انجام
خدمات به مهمانان انجام شده بود.
یکی از مسائل آماده ساختن غذا برای
این مراسم بود که ما با توجه به تعداد
زیاد شرکتکنندگان تهیه و توزیع غذا
را به رستوران ماکسیم (در پاریس)
سپردیم».
او از دیگر خدماتی که در آن دوران
انجام شد به ساختن  ۲۵۰۰مدرسه
روستایی در نقاط مختلف ایران همزمان

با برگزاری جشنهای  ۲۵۰۰ساله و
تأسیس کمیتههای گوناگون در خارج
از کشور که فرهنگ و هنر و تمدن ایران
را به جهان معرفی میکردند ،اشاره کرد
که همگی از جمله اثرات مثبت برگزاری
این جشنها بوده است.
شهبانو فرح پهلوی همچنین اشاره
کرد که با وجود همه نقدهایی که به
برگزاری جشنهای  ۲۵۰۰ساله شده
بود اما با گذشت چند دهه مردم ایران
آن جشن را در خاطر دارند و همچنان
به تخت جمشید می روند و روز کوروش
بزرگ را جشن میگیرند تا یادآوری
کنند که بر بقایای تخت جمشید پادشاه
ایران آرمیده است.
شهبانو فرح پهلوی افزود که جمهوری
اسالمی تالش دارد تاریخ ایران قبل از
ورود اسالم را نفی کند و برای این
منظور پروپاگاندای گستردهای راه
میاندازد و مردمی که برای بزرگداشت
کوروش بزرگ به پاسارگاد میروند
با مسائل و مشکالت امنیتی روبرو
میشوند.
در ادامه این وبینار هاروارد ،شهبانو
به تأسیس و راهاندازی موزههایی
مانند آبگینه ،موزه رضا عباسی ،موزه
فرش ،موزه هنرهای معاصر ،تئاتر
شهر ،موزه صنایع دستی شیراز ،و
همچنین کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،برگزاری جشنواره فیلم
کودکان ،برگزاری جشنواره تئاتر و
حضور بزرگان جهان در آن ،برگزاری
جشنواره اصفهان و برگزاری جشنواره
توس اشاره کرد .او همچنین افزود «در
آن دوران تالش شد به ایرانیان نشان
دهیم که کیستند و چه دارند».
شهبانو فرح پهلوی همچنین درباره
ساختن موزه هنرهای معاصر و موزه
فرش ایران در محوطه پارک فرح
(پارک الله کنونی در تهران) گفت که
تا آن زمان هنرمندان ایرانی جایی برای
نمایش آثارشان نداشتند و در جریان
صحبت با ایران درودی یکی از نقاشان
معاصر ایران ،او مطرح کرد که چرا در
ایران محل مشخصی برای نمایش آثار
هنری مدرن وجود ندارد و در نتیجه
شهبانو فرح پهلوی ایده ساختن مکانی
مخصوص هنرمندان ایرانی را با کامران
دیبا که یکی از معماران معروف ایران
است مطرح کرد و این بنا ساخته شد.
او همچنین به علی سردار افخمی معمار
بنای تئاتر شهر ،عزیز فرمانفرمایان
معمار بنای موزه فرش و نادر اردالن
معمار بنای مرکز مطالعات مدیریت
دانشگاه هاروارد (دانشگاه امام صادق
کنونی وابسته به سپاه پاسداران انقالب
اسالمی) در تهران اشاره کرد.
در بخش دیگری از این وبینار به
مجموعه آثار هنری ارزشمندی که
توسط شهبانو فرح پهلوی جمعآوری
شده و سرنوشت آنها پس از انقالب
اسالمی ( )۱3۵۷اشاره شد .شهبانو
فرح پهلوی گفت که چند سال پیش
یکی از تابلوهای «ویلم دی کونینگ»
(نقاش هلندی -آمریکایی) را با بخشی
از یک شاهنامه طهماسبی که به
یک کلکسیونر آمریکایی تعلق داشت
معاوضه کردند .ارزش این کتاب در
زمان معاوضه در بازار آثار عتیقه حدود
شش میلیون دالر بود .اما بعد یک
تاجر آمریکایی که تابلوی «ویلم دی
کونینگ» را به بهای  ۲۰میلیون دالر
خریده بود آن را چند سال پیش به
 ۱۱۰میلیون دالر فروخت!
شهبانو فرح پهلوی همچنین از باقی
ماندن کلکسیون نقاشیاش در ایران و
دسترسی مردم به ویژه نسل جوان به
آن ابراز خوشحالی کرد.
شهبانو فرح پهلوی تأکید کرد که
«باور نکردنی است ایران که سازنده
تمدن جهانی بود ،چگونه از کوروش
بزرگ به خمینی رسید!» وی با اینهمه
افزود« :اما هیچگاه امیدم را از دست
نمیدهم و همواره مثبت میاندیشم
و مطمئن هستم نور بر تاریکی پیروز
میشود و ایران روزی از خاکستر خود
برمیخیزد».

