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دیگر بس است! 
عامالن گسست و نشستگان 

بر »سفره انقالب«حرفی 
برای گفتن به نسل هایی 
که آنها را نمی خواهند 

ندارند
جمهوری اسالمی نه یک ضرورت و 
ایران  جامعه ی  حرکت  در  الزم  روند 
و  سانحه  یک  بلکه  آینده  سوی  به 
فرهنگی،  تاریخی،  عمیق  گسست 
که  است  روانی  و  اخالقی  اقتصادی، 
در  خارجی  و  داخلی  مختلف  عناصر 
خود  کرده اند.  بازی  نقش  آن  وقوع 

»اعدام درمانی« برای نجات نظام

=نظام جمهوری اسالمی می خواهد با صدور و اجرای احکام اعدام و تیرباران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مانع 
اعتراضات مردمی بشود که دیر یا زود دوباره به خیابان ها خواهند آمد.

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.com

SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 
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تهران- واشنگتن؛ 
تالش ناکام 

جمهوری اسالمی 
برای تأثیرگذاری بر 

انتخابات آمریکا

گزارش ویژه؛ گفتگو با یک 
کارشناس سیستم های 

مخابراتی درباره قطع اینترنت 
و تالش برای »اینترنت ملی«: 
امکانات ارتباطات در 
خدمت محدودیت 

ارتباطات!

گفتگویی به یاد
 محمدعلی کشاورز:

 برای هنر باید دانا 
و پاک و بی آالیش 

بود…
از  یکی  کشاورز  محمدعلی 
سینما،  تاریخ  شاخص  چهره های 
ایران چندی پیش  تلویزیون  تئاتر و 
نگاهی  رفت.  دنیا  از  سالگی   ۹۰ در 
به برخی نقش های ماندگار وی مانند 
مجموعه  در  سرهنگ«  »دایی جان 
ناپلئون«،  »دایی جان  تلویزیونی 
سریال  در  استخونی«  »شعبان 

در  »اسداهلل خان«  و  »هزاردستان« 
دریافتن  برای  »پدرساالر«  سریال 
جایگاه هنری وی در عرصه بازیگری 

کافیست.
از  پیش  مدتی  لندن  کیهان 
با  درگذشت وی، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، 
این هنرمند برجسته گفتگویی انجام 

۵ در صفحهداده است.

۱۶ ادامه در صفحه

دلیل اصلی عدم تصویب اساسنامه 
فوتبال ایران از سوی فیفا چیست؟

تدوین  و  حقوقی  کمیته  رئیس 
ایران  فوتبال  فدراسیون  مقررات 
اساسنامه  وضعیت  آخرین  درباره 
هنوز  که  فوتبال  فدراسیون  جدید 
به تصویب فیفا نرسیده توضیح داده 
است که در پی مکاتبات انجام گرفته 
با فدراسیون جهانی فوتبال و با توجه 
به شرایطی که به دلیل بحران ُکرونا 
جلسات  برگزاری  امکان  دارد،  وجود 
حضوری وجود ندارد و بنابراین ناگزیر 
از طریق کنفرانس ویدئویی،   هستیم 
کنفرانس تلفنی و ارسال ایمیل و نامه 
را  اصالحات  انجام  و  مذاکرات  روند 

طی کنیم.
ارسال  عدم  درباره  براتی  احمدرضا 
پیش نویس به اعضای مجمع و هیئت 
گفته:  هم  فوتبال  فدراسیون  رئیسه 

در  کامل  بطور  رئیسه  هیئت  اعضای 
جریان ادامه مذاکرات با فیفا قرار دارند 
و از جزئیات اساسنامه باخبرند و بر روند 

۱۰ ادامه در صفحهاصالحات نظارت می کنند.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )۱۷۶(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

و ۱5۴  مبتالی جدید  تیرماه: ۲5۶۶   ۱۳
جانباخته؛ ابتالِی خانوادگی به ُکرونا در ایران

۱۲ ادامه در صفحه

۶ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه

تیتر    دو

سرمقاهل
ُکرونا در ابعاد همیشه فجیع 

جمهوری اسالمی

هیئت دولت پیشنویس »برنامه ۲5 ساله 
را  چین«  و  ایران  جامع  همکاری های 
دستوری  طی  روحانی  حسن  و  تصویب 
پیشبرد  مأمور  را  ظریف  محمدجواد 
این برنامه کرده است. هرچند نخستین 
مقدمات این برنامه بیش از ۴ سال پیش 
در  آن  پیشنویس  تصویب  اما  شد  آغاز 
این  پیامدهای  دیگر  بار  دولت،  هیئت 
همکاری پر ابهام را برجسته کرده است. 
سوم بهمن ۱۳۹۴ شی جین پینگ رئیس 
ایران،   جمهوری خلق چین طی سفر به 
خامنه ای  علی  با  نامعمول،  روندی  در 
رهبر جمهوری اسالمی دیدار کرد. در این 
»مشارکت  عنوان  با  تفاهم نامه ای  سفر 
به  ایران«  و  چین  استراتژیک  جامع 
جزییات  درباره  خبری  اما  رسید  امضا 

آن منتشر نشد. 
قراردادی شبیه فاجعه 

به  یف  ظر د  ا جو محمد سفر  ز  ا پس 
با  بر  برا گذشته  شهریورماه  در  چین 
تفاهم نامه  این  از  جزییاتی   ،۲۰۱۹ اوت 

شد.  منتشر 
فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران 
۲۶ شهریورماه گذشته گفته بود که این 
قرارداد چیزی کم از یک فاجعه ندارد. 

از  جزییاتی  بود  گفته  مستوفی  فریال 
شرکت های  »برخی  از  را  قرارداد  این 
آن  به  توجه  با  که  است  چینی« شنیده 
بود  خواهند  قادر  چینی  شرکت های 
بدون رعایت تشریفات مناقصه در ایران 
فعالیت کنند. عضو اتاق بازرگانی تهران 
مدارکی  لحظه  این  »تا  که  بود  افزوده 
دست  به  مسئله  این  تایید  بر  مبنی 
نیامده« اما بر اساس شنیده ها، جمهوری 
تخفیف  با  را  کشور  نفت  ایران  اسالمی 
۲۰ تا ۳۰ درصد در اختیار چینی ها قرار 

می دهد.   ....
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۲ ادامه در صفحه

شگرد ورزش بدون 
گرمازدگی در تابستان

راه چاره ای برای سیاهی
و کبودی دور چشم

۱۸ ادامه در صفحه

مرد           روز زن روز

۷ ادامه در صفحه

راهبرد نظام برای ماندگاری: ایران فروشی!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

وقتی سازمان بهداشت جهانی، بر اساس گزارش مفصل آسوشیتدپرس، با تأخیر تقریبا 
دو هفته ای، شیوع ویروس ُکرونا را در جهان همراه با »وضعیت اضطراری« اعالم کرد، 
هر شنونده ای با اندکی تأمل می بایست آن را جدی بگیرد چه برسد به دولت هایی که 

در مقابل جوامع خود مسئولیت های سنگین بر دوش دارند.  ....

سیاست های شکست خورده ی نظام برای »تاب آورِی« مردم؛ 

اعتراضات از سرگرفته 
خواهد شد

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
اسالمی  جمهوری  با  مقابله  برای  نظامی  گزینه 

ایران همیشه روی میز است
۳ ادامه در صفحه

افزایش اعتراضات صنفی؛

تجمع اعتراضی کارکنان دو وزارتخانه نفت 
و ارتباطات!

۴ ادامه در صفحه

برایان هو ک:

گرافیتی در یکی از خیابان های مرکزی تهران

عملکردش  و  اسالمی  جمهوری 
عینی ترین و مهم ترین سند و مدرک 

در اثبات این گسست است.
هفته گذشته ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ فائزه 
علی اکبر  دختر  رفسنجانی  هاشمی 
و  بنیانگذاران  از  رفسنجانی  هاشمی 

نخستین زمامداران....
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چند روز پیش از آن، نشریه آمریکایی 
»پترولیوم اکونومیست« در یک گزارش 
یک  »اجرایی شدن  توافقی جهت  به 
نقشه راه برای اجرای یک توافق بزرگ 
بین ایران و چین« طی سفر ظریف به 
چین پرداخت و جزییاتی از توافق های 

اولیه دو کشور را مطرح کرد. 
گزارش  نویسنده  واتکینز  سیمون 
»پترولیوم اکونومیست« که به نقل از 
این اطالعات  ایرانی«  »یک مقام آگاه 
را منتشر کرده بود همچنین نوشته بود 
که بخشی از این قرارداد محرمانه است 

و منتشر نخواهد شد. 
 ۲۸۰ چین  گزارش،  این  اساس  بر 
و  گاز  نفت،  صنعت  در  دالر  میلیارد 
پتروشیمی ایران سرمایه گذاری می کند 
که بخش اعظم آن در دو سال نخست 
اجرای قرارداد ۲۵ ساله، به صنعت نفت 
سرمایه  می شود.  تزریق  ایران  گاز  و 
گذاری دیگر این کشور در ایران رقمی 
معادل ۱۲۰ میلیارد دالر در حوزه توسعه 
زیرساخت های تولید و حمل  و نقل است. 
داده  امتیاز  این  چین  به  همچنین 
فرآورده های  واردات  پول  که  شده 
نفتی از ایران را با دو سال تأخیر و نه 
به  بلکه  یورو  و  ارزهایی چون دالر  با 
یوآن و حتی با ارز هایی که طی تجارت 
با آفریقا و کشورهای استقالل یافته پس 
از فروپاشی شوروی به دست آورده، به 

ایران بپردازد. 
جدا از امکان تعلیق دو ساله پرداخت ها 
با ارز دلخواه از سوی چین، مقامات نظام 
امتیاز دیگری در تخفیف ۱۲درصدی 
قیمت نفت به چین داده اند. »پترولیوم 
اکونومیست« با محاسبه درصد کاهش 
نرخ برابری ارزهایی که ایران از چین 
نوشته  دالر،  برابر  در  می کند  دریافت 
فرآورده های  و  گاز  و  نفت  چین  که 
پتروشیمی ایران را طی ربع قرن آینده، 
بازار  قیمت  زیر  درصد   ۳۰ از  بیش 

خواهد خرید!
در این گزارش همچنین به موافقت 
علی خامنه ای با این تفاهم نامه اشاره 
شده و آمده بود که اسحاق جهانگیری 
معاون اول حسن روحانی خامنه ای را از 
جزییات این تفاهم نامه مطلع کرده است. 

ادعای »راهبردی« بودن و 
شوق ظریف به زبان چینی!

حاال پس از حدود ۱۰ ماه از اظهارات 
»پترولیوم  گزارش  و  مستوفی  فریال 
قرارداد  موضوع  این بار  اکونومیست«، 
چین  با  اسالمی  جمهوری  ساله   ۲۵
بطور جدی تری مطرح شده و پس از 
تصویب پیش نویس این قرارداد در هیئت 
دولت، رسانه های داخلی جزییاتی از آن 

را منتشر کرده اند. 
ولی انتقاد به ابهاماتی که در این قرارداد 
وجود دارد موجب واکنش مقامات دولتی 
شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه این سند را »افتخارآمیز« 
خوانده و آن را به نفع منافع دو کشور 
ارزیابی کرده است. موسوی گفته که 
و  سیاسی  مختلف  ابعاد  سند  »این 
اقتصادی را دربر می گیرد و احتماال در 
آینده و پس از تصویب نهایی می تواند 

بطور کامل منتشر شود«. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
زبان  به  توییتی  در  نیز هفته گذشته 
چینی نوشت که در یک تماس ویدئویی 
مشارکت  درباره  چینی اش  همتای  با 
جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد 
برنامه ۲۵ ساله و همکاری های دوجانبه 

گفتگو کرده است. 
نه »نگاه« بلکه نوکری »شرق«

با سفر رئیس  در سال ۹۴ همزمان 
جمهوری خلق چین به ایران و دیدار با 
علی خامنه ای، علی اکبر والیتی مشاور 
امور بین الملل رهبر جمهوری اسالمی و 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، به همراه هیئتی 
عازم روسیه شد. به گفته والیتی در این 
عالی رتبه  مقامات  با  دیدارهایی  سفر 
روسیه در زمینه های سیاسی، امنیتی، 
موضوعات  و  منطقه ای  همکاری های 
استراتژیک انجام شد. هدف از این سفر 
راهبردی  سیاست های  کردن  دنبال 
جمهوری اسالمی در نگاه به شرق بود!

رهبر جمهوری اسالمی و دیگر مقامات 
ارشد جمهوری اسالمی امیدوارند با این 
بین المللی خارج  انزوای  از  روند شاید 
شده و فشار تحریم های ایاالت متحده 
علیه نظام کاسته شود. در سطح کالن 
و درازمدت نیز نظام با تطمیع کشورهای 
دیگر به دنبال داشتن هم پیمانانی است 
که دررویارویی با »دشمنان نظام« با آن 

همراهی کنند. 
برای  سرمایه گذاری  سال ها  اما 
آسیا  کشورهای شرق  در  بسترسازی 
چون مالزی، سپس چرخش به سوی 
کشورهای آمریکای التین و دولت های 
چپگرای آنها و بعد تالش برای قد علم 
کردن در جهان با توسل به »برجام« و 
در نهایت چنگ انداختن به دامان چین 
و روسیه از جمله راهبردهای پریشان 
سیاست  در  است  اسالمی  جمهوری 

خارجی است. 
حالی  در  نظام  مقامات  نیز  امروز 
»قدرت  به  شدن  تبدیل  توهم  با 
اقتصادی« از قرارداد با چین کمونیست 
به  توانسته اند  تا  که  هستند  ذوق زده 
چین امتیاز داده اند! اما نگاهی به روابط 
چین با دیگر کشورها نشان می دهد که 
این سند همکاری برای چینی ها پس 
از قراردادهای کالن سرمایه گذاری  این 
کشور در مناطق دیگر جهان قرار دارد. 
طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری 
شده  برابر   ۸ چین  خارجی  مستقیم 
است؛ سرمایه گذاری چین در ۲۴ کشور 
آفریقایی و سرمایه گذاری در کشورهای 
استقالل یافته پس از فروپاشی شوروی از 
جمله قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان 

از این دست هستند. 
در این میان چین روابط دیپلماتیک 
منطقه  عرب  کشورهای  با  هم  خوبی 
کویت  سعودی،  عربستان  جمله  از 
از  یکی  نیز  اسرائیل  و  دارد  عمان  و 
استراتژیک  ترین شرکای تجاری چین 
به شمار می رود. چین سومین شریک 
یک  از  بیش  و  است  اسرائیل  تجاری 
با  مرتبط  سرمایه گذاری های  سوم 
تکنولوژی های پیشرفته در اسرائیل، از 

سوی چین تامین می شود. 
اینهمه نشان می دهد که این قرارداد 
»افتخارآمیز«، برای چین تنها استفاده 
جمهوری  ورشکستگی  و  فرصت  از 
بزرگ  امتیازات  گرفتن  برای  اسالمی 
است و نه سرمایه گذاری جهت تقویت 

اقتصاد ایران!
همکاری های امنیتی و نظامی

در شهریور سال گذشته چندی پس از 
سفر ظریف به چین، محمد باقری رئیس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
دیپلماسی  »ارتقای  هدف  با  اسالمی 
دفاعی« به چین سفر کرد. این نخستین 

سفر خارجی وی بود. 
قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و 
نیروهای  دفاعی ستاد کل  دیپلماسی 
مسلح با بیان اینکه این سفر در »شرایط 
استثنایی« صورت گرفته، گفته بود که 
طی این سفر نقشه راهی ترسیم شد 
تا نیروهای مسلح دو کشور در آینده 
همکاری  بتوانند  سطح  درعالی ترین 

کنند. 
پس از این سفر که همزمان با سفر 
هیئت ایرانی با ریاست والیتی به روسیه 
مشترک  رزمایش  برگزاری  خبر  بود، 
دریایی ایران با روسیه و چین در شمال 
اقیانوس هند و دریای عمان منتشر شد. 
این روند نیز نشان می  داد جمهوری 
اسالمی به دنبال یافتن شرکای نظامی 
و امنیتی نیز هست که باز هم جز روسیه 
و چین نمی توانستند باشند! شرکایی که 
از شمال و جنوب مشغول بهره برداری از 

ایران هستند. 
نقض حاکمیت ملی ایران 

استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی 
پروژه های  از  محافظت  برای  ایران  در 
چین در ایران یکی از نکات مبهم این 
تفاهم نامه است که در گزارش »پترولیوم 
اکونومیست« نیز به آن اشاره شده است. 
این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار 
نیروهای »پلیس جنوب« انگلیس در 
ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، 
پرسش هایی را درباره نقض حاکمیت 

ملی ایران مطرح می کند. 
با توجه به اینکه آنچه درباره »برنامه 
و  ایران  ساله همکاری های جامع   ۲۵
چین« تا کنون منتشر شده بیانگر دادن 
امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به 
حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی 
کشور و نسل  آینده کشور است، معلوم 
نیست در بخشی که محرمانه مانده و 
منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب 

حراج زده شده است!
مواضع جمهوری اسالمی در تعیین 
که  کاسپین  دریای  حقوقی  رژیم 
پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور 
صرف نظر کرد و واگذاری منابع و مناطق 
جنوبی به چینی ها بیش از پیش این 
سیاست خائنانه را به نمایش می گذارد 
»ایران فروشی«  با  رژیم  زمامداران  که 
تالش  چین  و  روسیه  قدرت  دو  به 
می کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای 
بین المللی و تصمیم گیری های جهانی 

برای ماندگاری خود بخرند! 
روشنک آسترکی

همان  از  اسالمی  جمهوری  نام 
تیرباران گره  اعدام و  به  اول  روزهای 
پشت بام  بر  که  تیرباران هایی  خورد. 
مدرسه رفاه تهران، چهار روز پس از 
شدند،  آغاز  اسالمی  انقالب  پیروزی 
هنوز ادامه دارند. آخرین سری که تا 
زمان نگارش این نوشته در جمهوری 
اسالمی بر سر دار رفت، اجرای حکم 
قصاص یک بلوچ در روز ۱۰ تیر ۹۹ 
در ایرانشهر بود. در جمهوری اسالمی 
هر مشکل را می خواهند با اعدام حل 
کنند. برای ده ها جرم احکام اعدام صادر 
می کنند: از قتل تا قاچاق مواد مخدر، 
از فساد اقتصادی تا آنچه جرائم امنیتی 
می خوانند که البته در حقیقت سیاسی 
و عقیدتی هستند و نمی بایست »جرم« 

محسوب شده و مجازات شوند!
اعدام به دلیل شرکت در 

تظاهرات
هفته گذشته برای روح اهلل زم مدیر 
و بنیانگذار کانال تلگرامی »آمدنیوز« 
حکم اعدام صادر شد. روح اهلل زم برای 
۱۳ اتهامی که به او نسبت داده شده، 
از  قضائیه  قوه  سخنگوی  گفته  به  و 
هستند،  فی االرض«  »فساد  مصادیق 
ابوالقاسم  ریاست  به  دادگاهی  در 
در  است،  گرفته  اعدام  حکم  صلواتی 
وارد  اتهامات  دیگر  برای  که  حالی 
شده به وی حبس ابد صادر کرده اند. 
حکمی که واکنش بی درنگ بسیاری از 
سازمان های حقوق بشری و نهاد های 
دنبال  به  را  بین المللی  روزنامه نگاری 
روح اهلل  که  نیز  فرانسه  دولت  داشت. 
ربوده  و  بغداد  به  سفرش  از  قبل  زم 
شدن وی در این شهر و سپس انتقال 
به ایران، در آن سکونت داشت به این 

حکم اعدام اعتراض کرده است.
تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، 
در  رجبی  محمد  و  تمجیدی  سعید 
این روزها واکنش های  نیز،  دیوانعالی 
بسیاری را به دنبال داشته است. این 
سه جوان در پی خیزش مردمی آبان 
 ۱۵ شعبه  در  و  شده  بازداشت   ۹۸
آن  ریاست  که  تهران  انقالب  دادگاه 
اتهام  به  است  صلواتی  ابوالقاسم  با 
به  تحریق  و  تخریب  در  »مشارکت 
 ۳۸ اعدام،  به  نظام«  با  مقابله  قصد 
سال زندان و ۲۲۲ صربه شالق محکوم 
ادعا  اخیر  شده اند. علی خامنه ای که 
برای  هر کس  آمریکا  در  است  کرده 
بیاید  به خیابان  تظاهرات  شرکت در 
را بازداشت و بدون محاکمه به زندان 

در  که  ندارد  اطالع  گویا  می اندازند، 
حکومت اسالمی ای که رهبری آن به 
عهده شخص خودش است، سه جوان 
را برای شرکت در تظاهرات مردمی در 
دادگاهی غیرعادالنه محکوم به اعدام 
می کنند و در دیوانعالی، بدون حضور 
وکالی مدافع آنها، حکم را تائید نیز 
می کنند اگرچه قوه قضائیه این تأیید 

را تکذیب کرده است.
اعدام، مجازاتی سیاسی و نه 

قضائی
برای  اعدام  حکم  تائید  با  همزمان 
تمجیدی  سعید  مرادی،  امیرحسین 
دادگستری  رئیس  رجبی،  محمد  و 
از  نفر   ۸ که  داد  خبر  نیز  اصفهان 
مردمی  اعتراضات  بازداشتی های 
»فساد  اتهام  به   ۹۶ دی  و   ۹۸ آبان 
مجازات  شده اند.  محکوم  فی االرض« 
را  بسیاری  اتهام که جرائم  این  برای 
از اقتصادی تا سیاسی در بر می گیرد، 

اسالمی  جمهوری  کیفری  قوانین  در 
دوم  شعبه  ژوئیه   ۲ روز  است.  اعدام 
دادگاه انقالب اورمیه به ریاست علی 
ُکرد  زندانی عقیدتی  نیز یک  شیخلو 
به نام محی الدین تازه وارد را به اعدام 

محکوم کرد.
برنده  و  حقوقدان  عبادی  شیرین 
جایزه صلح نوبل )۲۰۰۳( دراعتراض به 
حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ماه 
قضایی  حکم  احکام،  »این  می گوید: 
نیستند بلکه مجازات سیاسی و امنیتی 
می خواهد  حکومت  درواقع  است. 
به  نفر،  سه  این  عبرت آموز  حذف  با 
مردم معترضی که هر آن ممکن است 
فساد  و  حکومت  بی کفایتی  دلیل  به 
روز افزون افراد حکومتی خون شان به 
جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد 
و آنها را سر جایشان بنشاند«. شیرین 
این  که  دادگاهی  به  اشاره  با  عبادی 
حکم غیرعادالنه را صادر کرده می افزاید 
ماموران  دست ساز  که  »پرونده ای 
زیر  آن  مستندات  و  است  امنیتی 
شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه 
و  است  بسته  درش  که  غیرمستقلی 
متهم و وکیل هم صدایشان به جایی 
قصاب خانه  نیست،  دادگاه  نمی رسد، 

سیاسی است نه دادگاه!«
اعدام ابزار ایجاد رعب و 

وحشت
در هفته های اخیر بسیاری از عناصر 
جمهوری اسالمی نیز با اشکال مختلف 
از قیام مردمی جدید را  نگرانی خود 
بیان کرده اند. بحران اقتصادی گسترده 
که تنها بخشی از آن نتیجه تحریم های 
آمریکا است، اقتصاد جمهوری اسالمی 
را در لبه پرتگاهی قرار داده که بازگشت 
فقر  می آید.  نظر  به  مشکل  آن  از 
گسترده پایه های اجتماعی نظام را روز 
به روز ضعیف تر کرده است. سران نظام 
نیز هر روز مردم را تهدیدی جدی تر 
علیه خود می بینند. ناکارآیی در یافتن 
پاسخ برای مشکالت مردم، نظام را به 
نوعی مجبور ساخته است  با استفاده 
بیشتر از هرگونه خشونتی، که احکام 
اعدام یکی از آنهاست، رعب و وحشت را 
در جامعه گسترش دهد تا هر حرکتی 
نظام  کوبیدن  درهم  به  بتواند  که  را 
حاکم بیانجامد و یا تضعیف شدن آن 

را سرعت بخشد، متوقف سازد.
تجربه سال های اخیر نشان می دهد 
رهبران جمهوری اسالمی در کوتاه مدت 
برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای 

متوسل  اعدام  جمله  از  خشونت آمیز 
سرکوب  برای  که  چرا  شد  خواهند 
مطالبات بحق شهروندان، ابزاری بجز 
خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در 
بلندمدت، از آنجا  که هراس شهروندان 
ایجاد شده  و وحشت  از فضای رعب 
توسط حکومت نیز کاهش یافته است، 
نخواهد  هم  »اعدام درمانی«  دیگر 
یاری  را  بیمار  سیستم  این  توانست 
کند، تا رهبران نظام بتوانند آسوده سر 
به بالین بگذارند.  دیوار ترسی که نظام 
حاکم طی۴۰ سال بر پا ساخته بود در 
سال های اخیر آغاز بخ فرو ریختن کرده 
است و دیر یا زود مردم خشمگین بار 
دیگر به خیابان خواهند آمد تا حکومت 

اعدام را برچینند.
واکنش به احکام اعدام

به  و  اخیر  اعدام  احکام  به  اعتراض 
جوان،  سه  اعدام  حکم  تائید  ویژه 
تمجیدی  سعید  مرادی،  امیرحسین 

زمان  هر  از  بیش  رجبی،  محمد  و 
چهار  است.  داشته  گسترش  دیگری 
کارگران  )سندیکای  صنفی  نهاد 
نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان 
معلمان  صنفی  اسالمشهر، انجمن 
مریوان، و سندیکای کارگران شرکت 
در  حومه(  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
بیانیه مشترکی در اشاره به تائید این 
قویا  » ما  می نویسند:  اعدام  احکام 
حمایت خود را از امیرحسین مرادی، 
سه  رجبی  محمد  و  تمجیدی  سعید 
برایشان حکم اعدام صادر  جوانی که 
شده و دیگر معترضین آبان ماه ۹۸ که 
برایشان حکم اعدام صادر شده است، 
اعالم می کنیم، ما به گلوله بستن، زندان 
و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر 
و  کرده  محکوم  شدیدا  را  معترضان 
خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان 
ماه ۹۶  از آن دی  پیشتر  و  آبان ۹۸ 

هستیم.«
در  نیز  ایران  نویسندگان  کانون 
بیانیه ای در اشاره به احکام اعدام اخیر 
سوی  به  تیراندازی  »چه  می نویسد: 
معترضان آبان و کشتن صدها تن از 
و  تن(  هزار  از  بیش  آماری  )در  آنها 
برخی  درباره  اعدام  حکم  انشای  چه 
از  دو  هر  شده،  بازداشت  معترضان 
می گیرد:  نشأت  حکومتی  نیاز  یک 
سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری 

از اعتراضات بالقوه.«
نیز  کشور  خارج  ایرانیان  همزمان 
اعدام به  اعتراض به صدور احکام  در 
اعتراضی  گردهمایی های  سازماندهی 
و  پرداخته اند  مختلف  کشورهای  در 
تالش می کنند تا دولت ها و نهادهای 
اعدام  علیه  واکنش  به  را  بین المللی 

جوانان ایران وا دارند.
جوخه های تیرباران باز 

می گردند
در  چین  از  پس  اسالمی  جمهوری 
صدر  در  دیگر  بار  نیز   ۲۰۱۹ سال 
فهرست خونین کشورهایی که هنوز 
احکام اعدام صادر کرده و به اجرا در 
می آورند قرار گرفت. در سال گذشته 
حقوق  »سازمان  آمار  بر  بنا  میالدی، 
بشر ایران« دست کم سر ۲۸۰ نفر باالی 
چوبه دار رفته است، که ۷ مورد بیش 
از سال ۲۰۱ ۸ بوده است. در ۶ ماه اول 
نیز شمار احکام  سال جاری میالدی 
جمهوری  در  درآمده  اجرا  به  اعدام 
برآورد  نفر  یکصد  از  بیش  اسالمی 
شده است. برای اولین بار از دهه ۶۰ 

و تابستان خونین ۶۷، شاهد بازگشت 
هدایت  بودیم.  نیز  تیرباران  جوخه 
عبداهلل پور زندانی سیاسی ُکرد روز اول 
خرداد ۹۹ در شهر اورمیه تیرباران شد.

 در کشوری که در سه دهه گذشته 
احکام اعدام  از طریق حلق آویز کردن 
متهم به اجرا گذاشته می شد، استفاده 
پیامی  می تواند  تیرباران  جوخه  از 
دیگر  بار  باشد:  داشته  و خشن  پلید 
است  آماده  خود  حفظ  برای  نظام 
 ۶۰ سال های  اضطراری  شرایط  به 
خورشیدی بازگردند. این بازگشت به 
اخیر  سخنان  در  می توان  را  گذشته 
سید ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه 
قضائیه و عضو کمیته مرگ در دهه 
۶، نیز دید که روز ۲ تیرماه در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: »ما در مسائل 
امنیتی با هیچکس تعارف نداریم... و 
به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که 

امنیت را مختل بکند.«
احمد رأفت

»اعدام درمانی« برای نجات نظام

          راهبرد نظام برای ماندگاری: ایران فروشی!

=نظام جمهوری اسالمی می خواهد با صدور و اجرای احکام اعدام و تیرباران و ایجاد رعب و 
وحشت در جامعه، مانع اعتراضات مردمی بشود که دیر یا زود دوباره به خیابان ها خواهند آمد.

از صفحه ۱

سرمقاهل         ُکرونا در ابعاد همیشه فجیع جمهوری اسالمی
بر  جهانی،  بهداشت  سازمان  وقتی 
اساس گزارش مفصل آسوشیتدپرس، با 
تأخیر تقریبا دو هفته ای، شیوع ویروس 
ُکرونا را در جهان همراه با »وضعیت 
اعالم کرد، هر شنونده ای  اضطراری« 
با اندکی تأمل می بایست آن را جدی 
که  دولت هایی  به  برسد  چه  بگیرد 
مسئولیت های  مقابل جوامع خود  در 
از  برخی  دارند.  دوش  بر  سنگین 
و  سوئد  مانند  باز  جوامع  دولت های 
از  خارج  که  دالیلی  به  نیز،  آمریکا 
نه  واکنشی  است،  نوشته  این  بحث 
چندان بایسته و شایسته به این هشدار 
و  »بایستگی«  این  اما  دادند.  نشان 
»شایستگی« در مورد حکومت هایی که 
صاحب انحصاری همه منابع کشورند، 
باشند،  پاسخگو  کسی  به  آنکه  بدون 
صدق نمی کند. جمهوری اسالمی در 

ایران یکی از این حکومت هاست.
که  حالی  در  نظام  این  مسئوالن 
بنای  به  قادر  گذشته  سال  چهل  در 
زیرساخت های بهداشت و درماِن الزم 
سراسر  در  مردم  عموم  برای  کافی  و 
کشور نبوده اند، در موج نخست شیوع 
را  اسفند ۹۸ خود  و  بهمن  در  ُکرونا 
و  امکانات موجود حفاظت  بهترین  با 

قرنطینه کرده و اکنون نیز که حتی بر 
سر شروع  اوج دوم ُکرونا در کشور با 
هم اختالف نظر دارند، همچنان خود 
امکانات  بهترین  از  خانواده هایشان  و 
برخوردارند در حالی که مردم را راهی 
تقصیر  بعد  و  کرده اند  مدرسه  و  کار 
همین  گردن  به  را  بیماری  گسترش 
مردم و عروسی و عزای آنها می اندازند! 
اما در کشورهایی که حکومت های 
با  نه  روزا دولت ها  رند،  دا عادی 
ف،  شفا و  م  و مدا نی  سا هی ر گا آ
ویروس شناسان  با  تنگاتنگ  همکاری 
و دانشمندان، حمایت مادی و معنوی 
از مردم و تندرستی آنها و همچنین با 
مقرراتی که توسط نیروهای انتظامی 
ابتال  توانستند شمار  کنترل می شود، 
کنند.  مهار  را  ویروس  این  تلفات  و 
به  جامعه  اکثریت  بین  که  اعتمادی 
نهادهای مسئول در این جوامع وجود 
دارد، سبب همکاری آنها شد بطوری که 
طرفداران »تئوری توطئه« و افراطیون 
راست و چپ و اسالمگرا نتوانستند در 

این همکاری اختالل کنند.
که  ی  معه ا جا ما  ا ن  ا یر ا ر  د
و  است  بی اعتماد  حکومت اش  به 
حکومت اش در بحران ُکرونا نیز از آنان 

به عنوان سپر انسانی استفاده می کند، 
نمی داند تکلیف اش چیست! آیا به حکم 
اتوبوس های  با مترو و  دولت می تواند 
بطور  و  برود  کار  سر  به  مسافر  از  پر 
انبوه با افراد دیگر در ارتباط باشد ولی 
به مسافرت نرود یا در عروسی و عزا 
شرکت نکند؟! چگونه با این یک بام و 

دو هوا برخورد کند؟!
و  شفافیت  با  که  کشورهایی  در 
حمایت همه جانبه از مردم در مقابله با 
ُکرونا رفتار کرده اند، اعتماد جامعه به 
آنچه از مسئوالن می شنود به اندازه ای 
است که مخالفان تدابیر و توصیه های 
دولت،  برابر  در  نه  را  خود  بهداشتی، 
بلکه در برابر مردم می بینند! این، آن 
نکته ی مهم در مناسبات حکومت ها و 
جوامع است که در جمهوری اسالمی 
که  است  این  نداشته!  وجود  هرگز 
ابعاد  در هر کشوری،  اگر  بحرانی  هر 
نظامی  در  دارد،  را  خودش  محدود 
مانند جمهوری اسالمی، درست مانند 
سرکوب و فساد و اختالس و ویرانی، 
ابعاد فجیع پیدا می کند. این نظام در 
بحران ُکرونا نیز که همچنان در ایران 
بطور فزاینده مبتال می کند و می ُکشد، 

از این قاعده مستنثاء نیست.

تیتر    دو
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ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
همانطور  گفته:  اسرائیل  تلویزیون  به 
متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس   که 
اسالمی  جمهوری  رژیم  تأ کید  کرده 
یابد  دست  هسته ای  سالح  به  نباید 
و گزینه نظامی در این مورد همیشه 

روی میز است.
هو ک  برایان  از  اسرائیلی  خبرنگار 
ایران  رژیم  مسئوالن  شاید  پرسیده، 
چشم به راه انتخابات آمریکا هستند؟ 
او پاسخ داده: این موضوعی است  که 
اظهار  باید  آن  درباره  ایران  حکومت 
اسرائیل  آمریکا و  اما مردم  نظر  کند. 
باید مطمئن باشند  که دونالد ترامپ 
هرگز اجازه نخواهد داد رژیم تهران به 

جنگ افزار هسته ای دست یابد.
هو ک  برایان  سفر  شود  می  گفته 
امارات  بحرین،  عربستان سعودی،  به 
راستای  در  اسرائیل  و  عربی  متحده 
تالش واشنگتن برای تمدید تحریم های 
بین المللی علیه فروش تجهیزات جنگی 

به رژیم ایران صورت گرفته است.
گفتنی است  که این روزها جلوگیری 
از پایان تحریم های تسلیحاتی در  کانون 
تالش های واشنگتن قرار گرفته  که بر 
اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل برای مدت پنج سال ادامه 
مهرماه  هفتم  و  بیست  روز  و  داشته 

امسال به پایان خواهد رسید.
این در حالیست  که چین و روسیه 
 که در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
از حق وتو برخوردارند، قبال گفته بودند 
 که از تمدید تحریم ها حمایت نخواهند 

 کرد و در عمل نیز پشتیبانی نکردند.
نماینده چین در نشست مجازی روز 
سه شنبه این هفته در شورای امنیت 
سازمان ملل یادآور شد  که واشنگتن 

برایان هو ک: گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران همیشه روی میز است

بنیامین نتانیاهو و برایان هوک؛ اورشلیم؛ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰
تحریم های  نمی تواند  قانونی  نظر  از 

سازمان ملل را برگرداند.
با  کانال  مصاحبه  در  هو ک  برایان 
سیزده تلویزیون اسرائیل ضمن تأ کید 
بر اینکه آمریکا از مکانیسم های قانونی 
برخوردار است، گفت: ما از گزینه های 
تحریم ها  تمدید  برای  موجود  قانونی 
راه  یا  می توانیم  و  می  کنیم  استفاده 
را  سخت  راه  آنکه  یا  برویم  را  آسان 
در پیش بگیریم. ما گزینه تحریم های 
بیشتر را می پسندیم و اگر بخش »الف«  
برنامه های ما موفق شود، الزم نیست 

سراغ طرح »ب« برویم.
برایان هو ک چند روز پیش گفته بود: 
تحریم ها پیامدهای بسیار مؤثری برای 

رژیم ایران داشته است.
همزمان با سفر هو ک به ریاض، علی 
القاصی مهر دادستان تهران گفت: از 
دونالد  خواسته ایم  »اینترپل«  پلیس 
به  را  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ 

آنکه دستور  کشته شدن قاسم  دلیل 
سلیمانی را صادر  کرده تحت تعقیب 

قرار دهد.
مورد  در  تهران  دادستان  اظهارات 
بازداشت دونالد ترامپ و عده ای دیگر 
 که به گفته القاصی در  کشتن سلیمانی 
موثر بوده اند، از سوی بسیاری در سراسر 
جهان ادعایی مضحک و نوعی جنجال 

تبلیغاتی خوانده شد.
مکننی  شنبه  کیلی  ر چها ز  و ر
گفت:  کشتن  سفید  سخنگوی  کاخ 
نیروی قدس  فرمانده  قاسم سلیمانی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دلیل 
حفاظت از نیروهای آمریکایی در خارج 

 کشور، برنامه ریزی شده بود.
سلیمانی  قاسم  شد  که  یادآور  او 
جمله  از  انواع سالح  ارسال  طریق  از 
به  سبک  اسلحه های  و  بمب  را کت، 
عراق، عامل مرگ ۶۰۰ تن از نیروهای 

آمریکایی شده بود.

دبیرکل گردان های حزب اهلل: سالح مقاومت فقط 
به امام زمان تحویل داده می  شود!

=احمد الحمیداوی: به غیر 
عصر  امام  صحابه   ۳۱۳ از 
هیچکس اطالعی از میزان و 

مقدار سالح مقاومت ندارد.
ز  ا نفر   ۱۴ =دست کم 
نیروهای حزب اهلل که توسط 
نیروهای ضدتروریسم دولت 
بودند  بازداشت شده  عراق 

آزاد شدند.
یکی  العسکری  =ابوعلی 
گردان های  فرماندهان  از 
حزب اهلل عراق گفته الکاظمی 
به آمریکایی ها تعهد داده به 
نیروهای حشدالشعبی ضربه 

بزند.
دبیرکل  الخزعلی  =قیس 
عراق  الحق«  اهل  »عصائب 
نیز می گوید »عملیات اخیر 
دیکته  شعبی،  حشد  علیه 

آمریکایی بود«.
دبیرکل گردان های حزب اهلل دوشنبه 
شب ۹ تیرماه در پیامی به اعضای این 
مقاومت  »سالح  که  کرد  اعالم  گروه 
امام زمان داده  بجز  تحویل هیچکس 

نخواهد شد!«
احمد الحمیداوی گفته »به غیر از ۳۱۳ 
صحابه امام عصر هیچکس اطالعی از 

میزان و مقدار سالح مقاومت ندارد«.
آزادی  خبر  با  همزمان  پیام  این 
نیروهای بازداشتی گردان های حزب اهلل 
عراق منتشر شده که در جریان حمله 
به  عراق  تروریسم  با  مبارزه  نیروهای 

پایگاه آنها دستگیر شده اند.
۵ تیرماه )۲۵ ژوئن( نیروهای امنیتی 
عراق با همراهی نظامیان آمریکا پس از 
موافقت مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
این کشور به مقّر تیپ ۴۵ حشدالشعبی 
در منطقه »البوعیثه« در شرق بغداد 
دو  اعضای  از  و شماری  کردند  حمله 
گروه به نام »اصحاب کهف« و »ُجند 

سلیمانی« را بازداشت کردند.
این اقدام دولت عراق برای جمهوری 
به  موسوم  گروه های  و  ایران  اسالمی 
»جبهه مقاومت« بسیار گران تمام شد 
و همگی مواضع تند و تهدیدآمیزی علیه 

الکاظمی گرفتند.

دست کم ۱۴ نفر از نیروهای حزب اهلل 
در این عملیات بازداشت شدند اما در 
آزاد  که  شد  اعالم  گزارش ها  برخی 

شده اند.
ابوعلی العسکری یکی از فرماندهان 
گردان های حزب اهلل عراق گفته الکاظمی 
به آمریکایی ها تعهد داده به نیروهای 
حشدالشعبی ضربه بزند. او درباره آزادی 
آنها می گوید »نیروهای رباینده ناگزیر 
شدند در برابر قدرت حشدالشعبی جوانان 
را تحویل دهند و در پی توافق با ما آنها را 
به یکی از مقرهایشان منتقل کردند«.

گردان های  دبیرکل  الوالئی  االء  ابو 
»سیدالشهدا« در توییتی نوشت، »حمله 
به مجاهدین، دستگیری آنها و سپس 
شواهد  وجود  بدون  آنها  کردن   آزاد 
کافی، مقدمه یک اقدام خطرناک است 
که تایید می کند اطالعات عراق دست 
که  سیاستمدار  یک  آمریکایی هاست. 
به  دشمن  اسب  بر  سوار  ندارد  اسب 

مردم نمی  تازد«.
قیس الخزعلی دبیرکل »عصائب اهل 
الحق« عراق نیز می گوید »عملیات اخیر 
علیه حشد شعبی، دیکته آمریکایی بود«.

حسن هانی زاده کارشناس والیتمدار 
مسائل خاورمیانه تهدید کرده است »اگر 
الکاظمی دست به ماجراجویی دیگری 
او  آورد!«  نخواهد  دوام  دولتش  بزند 
همچنین تاکید کرده »امکان خلع سالح 

حشد الشعبی وجود ندارد«.
ایجاد ثبات  نخست وزیر عراق برای 
سالح  خلع  به  مجبور  کشور  آن  در 
میلیشیاهای  جمله  از  شبه نظامیان 

وابسته به جمهوری اسالمی است.
اوایل اردیبهشت ۴ گردان حشدالشعبی 

از این سازمان جدا شدند و به نیروهای 
مسلّح عراق پیوستند. یگان های جداشده 
وابسته به مرجعیت عراق هستند که به 
یا  مقدس«  »آستان های  گردان های 
»حشد مرجعیت« شهرت دارند و شامل 
»العباس«،  علی«،  »االمام  گردان های 
المرجعیه«  »انصار  و  اکبر«  »علی 

می شوند.
علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان 
در عراق رهبر معنوی این گردان هاست 
تحت  نیروهای  و  ارشد  فرماندهان  و 
بخش  اما  می کنند.  اطاعت  او  از  امر 
دیگری از این شبه نظامیان که از تهران 
فرمان می گیرند با دولت عراق همکاری 

نمی کنند.
با وجود عزم مصطفی الکاظمی نخست 
معترض  مردم  حمایت  و  عراق  وزیر 
اروپا،  و  آمریکا  پشتیبانی  و همچنین 
بعید به نظر می رسد که شبه نظامیان 
این کشور که حامیانی مثل جمهوری 
اسالمی دارند، سالح های خود را تحویل 
دهند. آنها اساساْ توسط سپاه پاسداران 
شده اند  سازماندهی  اسالمی  انقالب 
و  آمریکا  علیه  مسلحانه  اقدامات  تا 
انجام  واشنگتن  منطقه ای  هم پیمانان 
اقدامات  این  مستقیم  اجرای  بدهند. 
برایش  ایران  رژیم  توسط  خرابکارانه 
به  دلیل  همین  به  و  است  هزینه ساز 
صورت نیابتی انجام آنها را به گروه های 
اینهمه  با  می کند.  واگذار  خود  وفادار 
شرایط فشار حداکثری از سوی ایاالت 
متحده که جیب رژیم ایران را به شدت 
در  انشقاق  و  انشعاب  به  کرده،  خالی 
گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری 

اسالمی نیز انجامیده است.

برایان هوک در عربستان: 
شعارهای جمهوری اسالمی و شکایت از ترامپ، ترفند 

تبلیغاتی است و کسی آن را جدی نمی گیرد

ی  ل ها جنجا ین  ا =
تبلیغاتی برای انحراف افکار 
از مشکالت سیاسی،  مردم 

اجتماعی و اقتصادی است.
برایان هوک مسئول مسائل ایران در 
وزارت خارجه آمریکا می گوید: شکایت 
جمهوری اسالمی از رئیس جمهوری 
صدور  ادعای  و  »اینترپل«  به  آمریکا 
تبلیغاتی  ترفند  یک  وی  جلب  حکم 
و جنجالی است و کسی آن را جدی 

نمی گیرد.
علی القاصی مهر دادستان تهران  روز 
دستگیری  درباره  ۹تیرماه  دوشنبه 
آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس 
صادر  نفر   ۳۶ برای  حکم  این  گفت: 
شده که در کشتن قاسم سلیمانی موثر 
بین المللی  پلیس  طریق  از  و  بوده اند 
این اشخاص  )اینترپل( خواسته شده 
اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا 

و دیگر کشورها بازداشت شوند!
خبرگزاری رویترز نیز از قول برایان هوک 
نوشته: این اقدام رژیم جمهوری اسالمی 
نیست. بیش  تبلیغاتی  حرکت  یک 

برایان هوک که به عربستان سفر کرده 
در یک کنفرانس خبری همراه با عادل 
جبیر وزیر مشاور در امور خارجی این 

کشور گفت: اینترپل این درخواست را 
این سازمان  جدی نمی گیرد و اصوال 
در اموری که جنبه سیاسی، مذهبی 
و نژادی داشته باشد، درگیر نمی شود.

 ۱۳۹۸ سال  دی ماه  سیزدهم  روز 
سلیمانی  قاسم  حامل  اتومبیل  دو 
گروه  فرمانده  المهندس  ابومهدی  و 
حوالی  در  حشدالشعبی  شبه نظامی 
فرودگاه بغداد هدف پهپادهای آمریکا 

قرار گرفتند و همگی کشته شدند.
قدس جمهوری  سپاه  متحده،  ایاالت 
خارجی  بازوی  که  نیز  را  اسالمی 
است  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
ترامپ  طبقه بندی کرده است. دونالد 
ایاالت متحده قاسم  رئیس جمهوری 
یک  شماره  تروریست  را  سلیمانی 
بین المللی خواند که باید کشته می شد.

برخی ناظران هدف اظهارات مضحک 
جمله  از  اسالمی  مسئوالن جمهوری 
مقامات  دستگیری  حکم  درباره  
و  هیاهو  کردن  برپا  صرفا  را  آمریکا 
از  عمومی  افکار  انحراف  و  تبلیغات 
مشکالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور می دانند. مشکالتی که موجب 
ایران  در  مردم  روزافزون  اعتراضات 

می شود.

برایان هوک  که  حالیست  در  اینهمه 
اثرات  تحریم ها  که  بود  گفته  اخیرا 
بسیار مهمی بر رژیم ایران داشته است.

سخنان  با  همزمان  که  است  گفتنی 
از  شکایت  مورد  در  تهران  دادستان 
خبرگزاری  آمریکا،  جمهوری  رئیس 
هرانا وابسته به فعاالن حقوق بشر در 
در  پاکبانان  اعتراضی  تجمع  از  ایران 

بوشهر خبر داده است.
از  گروهی  تیرماه،  نهم  دوشنبه  روز 
دریافت  عدم  به  اعتراض  در  پاکبانان 
دست  کارشان  محل  در  خود  حقوق 
در  این  زدند.  اعتراضی  تجمع  به 
حالیست که کارکنان نفت و مخابرات 
نیز در روزهای گذشته برای حقوق و 

خواسته های خود تجمع کردند.
تهران  رژیم  ادعای  از  قبل  روز  سه 
جلب  حکم  صدور  اعالم  مورد  در 
رئیس  آمریکا،  جمهوری  رئیس  برای 
دادگستری استان اصفهان گفته بود: 
آبان  معترضین  از  تن  هشت  برای 
ماه گذشته در آن استان حکم فساد 

فی االرض صادر شده.
حکم  که  شد  اعالم  دیگری  خبر  در 
اعدام اعدام سه تن از معترضان آبان 
در دیوان عالی رژیم جمهوری اسالمی 

تائید شده است.

نظامی  بازوی  اصلی ترین  حزب اهلل«  »کتائب  به  موسوم  حزب اهلل  گردان های 
زمستان  در  آمریکا  اشغال سفارت  در  آنها  است.  عراق  در  اسالمی  جمهوری 

۱۳۹۸ نقش اصلی داشتند

حمله هوایی 
اسرائیل به 

پایگاه نیروهای 
وابسته به 

سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 
همزمان با سفر 
اسماعیل قاآنی 

به سوریه
می گویند  خبری  =منابع 
در حمله به منطقه البوکمال 
کشته  نفر  شش  دست کم 

شدند.
به  وابسته  شبه نظامیان  از  شماری 
قدس  سپاه  حمایت  مورد  گروه های 
بازوی خارجی سپاه پاسداران انقالب 
هوایی  حمله  در  سوریه  در  اسالمی 

جنگنده های اسرائیل کشته شدند.
دیده بان حقوق بشر سوریه )مستقر 
در لندن( بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن )۸ 
تیرماه( از حمله جنگنده های ناشناس 
به پایگاهی در شهر »البوکمال« واقع 
در شرق سوریه در روستای »عباس« 

گروه  این  داد.  خبر  عراق  مرز  حوالی 
اعالم کرد که احتماال اسرائیل مسئول 

این حمالت است.
دادند  گزارش  عربی  منابع  برخی 
قاآنی  اسماعیل  حمله،  این  از  پیش 
رفته  سوریه  به  قدس  سپاه  فرمانده 
وابسته  شبه نظامیان  پایگاه های  از  و 
کرده  بازدید  اسالمی  جمهوری  به 
به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری  است. 
سپاه پاسداران نیز نوشت قاآنی برای 
ساعاتی  اما  رفته  سوریه  به  سرکشی 

بعد این خبر را حذف کرد.
روسیه  »اسپوتنیک«  خبرگزاری 
نوشت  »الحدث«  شبکه  از  نقل  به 
»هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل در 
ساعات اولیه روز یکشنبه به پایگاه های 
ایران که برای  مبارزان شیعه طرفدار 
در  دیرالزور  استان  در  سوریه  ارتش 
شرق این کشور در حال جنگ بودند 

حمله کردند«.
به گفته کانال تلویزیونی الحدث در 
دست کم  البوکمال  منطقه  به  حمله 

شش نفر کشته شدند.
همزمان  نیز   ۹۹ فروردین  اواسط 
به سوریه جنگنده های  قاآنی  با سفر 
اسرائیل به پایگاه های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و حزب  اهلل در سوریه 

حمله کردند.
در  سوریه  به  قاآنی  سفر  اولین 
»العربی  روزنامه  بود.   ۲۰۲۰ فوریه 
اسفند،   ۱۹ لندن،  چاپ  الجدید« 
در گزارشی با عنوان »سفر قاآنی به 
سوریه؛ پیام حفظ نفوذ« نوشت این 
سفر اوایل ماه فوریه صورت گرفت و 
جمله  از  حلب  در  مناطقی  از  قاآنی 
دولتی  نیروهای  که  »خان طومان« 
شده اند  مسلّط  آن  بر  اخیراً  سوریه 

بازدید کرد.

تصویری از نماز خواندن اسماعیلی قاآنی که تسنیم گزارش داده به سوریه رفته است
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=صبح روز دوشنبه نهم 
تجمع   ۱۰ دست کم  تیرماه 

صنفی برگزار شد.
امروز  تجمع  از  =پس 
در  نفت  وزارت  کارکنان 
مقابل این وزارتخانه و مذاکره 
مسئوالن با نماینده معترضان، 
وزارت نفت مهلت یک ماهه  
مشکالت  این  حل  برای 

درخواست کرده است.
=کارکنان و بازنشستگان 
مقابل  تجمع  در  مخابرات 
خواستار  ارتباطات،  وزارت 
یی  سخگو پا و  ر  حضو
جهرمی  آذری  محمدجواد 
وزیر ارتباطات شده و شعار 
می دادند: »جهرمی باید بیاد!«
=کارگران مجتمع کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه در 
پانزدهمین روز اعتصاب خود 

افزایش 
اعتراضات 

صنفی؛ تجمع 
اعتراضی 

کارکنان دو 
وزارتخانه نفت 

و ارتباطات!
شوش  فرمانداری  مقابل  به 

رفتند.
برگزاری  با  تیر ۹۹  دوشنبه ۹  روز 
چند اعتصاب و اعتراض صنفی در ایران 
نفت  وزارتخانه  دو  کارکنان  شد.  آغاز 
جداگانه ای  تجمع های  در  ارتباطات  و 
خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی 
و درآمدی خود شدند. همچنین چند 
اعتصاب و اعتراض صنفی نیز از سوی 
کارکنان اداره برق، کارگران شهرداری و 

مالباختگان انجام شد.
تعداد زیادی از کارکنان رسمی وزارت 
در  تیرماه ۹۹  نهم  دوشنبه  روز  نفت 
اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون 
مقابل  وزارتخانه،  این  کارکنان  حقوق 

ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، جهت 
افزایش تولید در وزارت نفت قرار بود از 
سال ۹۳ حقوق کارکنان اضافە شود 
شورای  مجلس  تصویب  وجود  با  کە 
این  نفت  وزیر  زنگنە  بیژن  اسالمی، 
قانون را تا کنون اجرایی نکردە است. 

مادە ۱۰ قانون حقوق همچنین بر »رفع 
مشکالت معیشتی نیروهای عملیاتی« 

تاکید کرده است.
به گفته حاضرین در تجمع، ۲۰ هزار 
نفر از کارمندان رسمی وزارت نفت از 
اضافه حقوق مصوبه سال ۹۳ مجلس 
برای مشاغل سخت بهره مند نشده اند. 
۲ نفر از نمایندگان تجمع کنندگان در 
جلسه ای با فرزین مینو معاون وزیر نفت، 

به طرح مطالبات خود پرداختند.
رسانه های داخلی گزارش داده اند که 
پس از تجمع امروز و مذاکره با نماینده 
معترضان، وزارت نفت مهلت یک ماهه  
برای حل این مشکل درخواست کرده 

است.
بازنشستگان  و  کارکنان  همزمان 
مقابل  در  بزرگی  تجمع  مخابرات 
تهران  در  ارتباطات  وزارت  ساختمان 

برگزار کردند.
معترضان به به اجرا نشدن آیین نامه 
استخدامی مصوب خود شرکت مخابرات 
در سال ۱۳۸۹ بعد از خصوصی سازی 
ضایع  و  کنون  تا  آن  ماندن  معطل  و 

کمیسیون های  =رؤسای 
شورای  مجلس  تخصصی 
روحانی  به  خطاب  اسالمی 
نوشته اند اینکه رئیس دولت 
پس از وقوع حوادث و فجایع 
از آنها با خبر شود و به آنها 
لبخند بزند در کدامین منطق 

پذیرفته است؟
)عباد(  ربیعی  =علی 
همه   : لت و د ی  سخنگو
در  را  خود  سهم  مسئوالنه 
پیدایش این وضعیت بپذیرند 
نه آنکه سنگر بگیرند و شلیک 
به دیگری را مهم ترین وظیفه 

خود بشمارند.
مه  نا ی  مطهر علی  =
ی  ن ها کمیسیو ی  سا ؤ ر
شورای  مجلس  تخصصی 
اسالمی یازدهم به روحانی را 
»غیرمنصفانه« دانسته و گفته 
این نامه نشان می دهد آنها به 
دنبال حل مشکالت نیستند. 
پس از یک ماه از آغاز به کار یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی و با مشخص 
شدن اعضای کمیسیون های تخصصی 
در  کمیسیون   رئیس   ۱۲ مجلس، 
نامه ای به حسن روحانی به سیاست های 
تهدید  با  و  کرده  انتقاد  او  اقتصادی 
روحانی به اینکه سکوت نخواهند کرد به 
او گفته اند نمی تواند در مجلس البی کند.

مجلس  تخصصی  کمیسیون   ۱۲
شورای اسالمی روز جمعه ششم تیرماه 
در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی 
»روند  نوشتند:  دوازدهم  دولت  رئیس 
هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید 
چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای 
انقالبی گری پا به میدان گذاشته و بر 
سر آرمان های خود خواهد ایستاد و در 
مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ 

بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.«
نمایندگان امضاکننده این نامه با بیان 
اینکه »شاهد وضعیت دردناکی هستیم« 
نوشته اند: »آیا از قیمت روزافزون مواد 
نسبت  از  آیا  دارید؟  اطالع  غذایی 
حداقل های یک سبد غذایی با حقوق 
معلم  یک  و  کارمند  یک  کارگر،  یک 
بخش  در  تورم  افزایش  دارید؟  اطالع 

مسکن اعم از خرید و اجاره به گوشتان 
رسیده است؟ نرخ رو به فزونی خدمات 
در بخش حمل و نقل و قیمت تهیه 
خودرو شخصی را میدانید؟ اگر میدانید 
از جوان تحصیلکرده بیکار توقع کدام 
امید را در دولت تدبیر و امید دارید؟ 
ازدواج،  کاهش  و  افزایشی طالق  آمار 
صعودی  روند  و  فرزندآوری  کاهش 
آسیبهای اجتماعی به سمع و نظر شما 
میرسد؟ صعوبت و سختی های پیش 
روی کارآفرینان و سنگ اندازی در مقابل 
صنعتگران در ساختار اداری دولت شما با 
وظایفی که همین دولت در برنامه ششم 
توسعه برای خود هدف گذاری کرده است 

چه همخوانی دارد؟«
در بخش دیگری از این نامه با یادآوری 
متن سوگند ریاست جمهوری و تأکید به 
پایبندی به قانون اساسی آمده که »قانونی 
که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد 
دانسته و وظیفه ایجاد امکان اشتغال برای 
هر فرد را بر عهده دولت گذارده است ، 
قانونی که بر منع انحصار، احتکار و اسراف 
و همچنین افزایش تولیدات کشاورزی، 
دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی 
اما  دارد.  تاکید  وابستگی  از  رهیدن  و 
اکنون در آستانه ۸ سالگی دولت شما 
فاصله نظام مقدس جمهوری اسالمی با 
این اصول چه میزان است؟ آیا این حجم 
گسترده از جوانان بیکار از کشوری جز 
ایران بر این خاک قدم میگذارند؟ آیا آنانی 
که در تامین معیشت خود درمانده اند و 
برای حداقل های زندگی خود مجبور به 
چند نوبت کار در روز هستند شهروندان 
ایران نیستند؟ ای کاش در مسیری که 
به محل کار میروید صورت کودکانی که 
از فقر مشغول کار هستند یا زباله گردانی 
که برای لقمه ای نان میجنگند را هم 

بنگرید.«۱۲ رئیس کمیسیون تخصصی 
به  خطاب  اسالمی  شورای  مجلس 
روحانی نوشته اند »اینکه رئیس دولت 
آنها  از  فجایع  و  وقوع حوادث  از  پس 
بزند  لبخند  آنها  به  و  شود  خبر  با 
است؟« پذیرفته  منطق  کدامین  در 

این نامه به حسن روحانی تأکید کرده 
برخی  در  رخوت  و  »بی انگیزگی  که 
اطرافیان شما موج می زند و این پدیده 
موجب ایجاد حس رهاشدگی از منظر 
اقتصادی در بین مردم شده است. این 
تنها ارزش پول ملی نیست که هر روز 
رو به کاهش است بلکه امید و آرزوی 
صدها هزار جوان است که دستخوش 
نامالیمات و تغییرات مکرر اقتصاد دولت 

شما می شود.«
انتشار این نامه با واکنش هایی از سوی 
روحانی و اطرافیانش روبرو شده است. 
حسن روحانی دیروز، یکشنبه ۸ تیرماه، 
در جلسه ستاد ملی مقابله با ُکرونا بدون 
اینکه اشاره مستقیمی به این نامه کند 
گفت که زمان دعوا نیست: »به وحدت، 
اتحاد، تعامل و همکاری نیاز داریم. بدون 
این موارد نمی توانیم در این شرایط کاری 
کنیم. باید توجه کنیم که تا پایان سال 
با ُکرونا رو برو هستیم. آنفلوآنزا هم به 
یاری آن خواهد آمد، باید متحد کنار 
هم بایستیم. اکنون زمان دعوا نیست. 
در چنین شرایطی زمان دعوای مجلس 
و دولت یا زمان دعوای قوه قضاییه و 
مجلس نیست. سه قوه باید در کنار هم 
متحد باشند و نیروهای مسلح نیز در 

کنار آنها قرار گیرند.«
علی ربیعی )عباد( سخنگوی دولت 
از  نه  شده  مدعی  که  نامه ای  در  نیز 
سوی  از  بلکه  دولت  سخنگوی  سوی 
به  خطاب  شده،  نوشته  شهروند  یک 

خط و نشان نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای دولت؛
 روحانی: وقت دعوا نیست! 

محاکمه حمید نوری آغاز روند 
عدالت برای قربانیان دهه ۶۰ است

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
اعضای  از  نوری  حمید  محاکمه 
گوهردشت  زندان  مرگ«  »کمیته 
که   ۶۷ خونین  تابستان  در  کرج 
استکهلم  در  گذشته  نوامبر  ماه  در 
سوئد  به  ورود  از  پش  بالفاصله 
برای  آغازی  می تواند  شد،  بازداشت 
 ۶۰ قربانیان دهه  برای  عدالت  روند 

باشد.
بیش از یکصد فعال مدنی، حقوق 
بشری، فرهنگی وسیاسی در بیانیه ای 
ایرانیان  همه  همیاری  خواهان 
اولین  محاکمه  برای  آزادیخواه 
متهم پرونده کشتار دهه ۶۰ شدند.

این  امضاکنندگان  از  شفیق  شهال 
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  بیانیه 
جدیدی  اعدام  احکام  به  اشاره  در 
صادر  اسالمی  جمهوری  در  که 
به  متهم  را  حاکم  نظام  شده اند، 

»مرگ درمانی« می کند.
با  گذشته  روزهای  در  بیانیه ای 
حقوق  مدنی،  فعال   ۱۰۴ امضای 
انتشار  هنری  و  فرهنگی  بشری، 
یافته است که در آن از جمله آمده 
که  حال  همان  در  »اینک،  است 
حبس و شکنجه و اعدام و بی حقوقی 
زندانیان در جمهوری اسالمی ادامه 
شده  روشن  پیش  از  بیش  دارد، 

سیاسی  جنایات  درباره  سکوت  که 
خدمت   در  تنها  و  تنها  شصت  دهه 
اجتماعی  و  سیاسی  سرکوب  تداوم 
که  گشته  آشکار  است.  فرهنگی  و 
تا زمانی که حاکمان پاسخگوی این 
پایان  به  نمی توان  نشده اند  جنایات 
قتل  و  شکنجه  و  حبس  گرفتن 
در  اعدام  مجازات  لغو  و  مخالفان 

ایران امید بست.«
همچنین  بیانیه  این  نویسندگان 
که  اما  »دریغ  می دهند  هشدار 
پرونده  این  درباره  کارشکنی ها 
حکومت  تباه  ترفندهای  به  فقط 
ابتدا  همان  از  و  نمی شود  ختم 
از  ناشی  سنگ اندازی های  شاهد 
سیاسی  و  ایدئولوژیک  مخالفت های 
هستیم  پرونده  این  کوشندگان  با 
گیرد،  صورت  انگیزه ای  هر  با  که 
اهداف  به  خدمت  جز  حاصلی 
کردن  پنهان  در  اسالمی  جمهوری 
و  ندارد  جنایت  انکار  و  حقیقت 

نخواهد داشت.«
شفیق،  شهال  با  رأفت  احمد 
جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده 
از  یکی  و  پاریس  ساکن  ایرانی 
گفتگویی  بیانیه  این  امضاکنندگان 

انجام داده است.

جرم سیاسی؟! آیا اصال چنین 
جرمی وجود دارد؟!

با تصویب  جمهوری اسالمی حتی 
نیز  سیاسی«  »جرم  درباره  قانون 
نمی تواند تعریف روشنی از آن ارائه 
ندارد  وجود  را  آنچه  که  چرا  دهد 

نمی توان بدون ابهام تعریف کرد!
بین  کرده  تالش  قضائیه  قوه 
بیان«،  »آزادی  و  امنیتی«  »جرائم 
وجود  به  خاکستری  فضای  یک 
خودی های  یکسو  از  تا  بیاورد 
به  بتوانند  اصالح طلب  و  اصولگرا 
وجود  ابراز  به  بیان«  »آزادی  نام 
مخالفان  دیگر،  سوی  از  و  بپردازند 
امنیتی« تحت  تحت عنوان »جرائم 

پیگیرد قرار بگیرند.
قانون »جرم سیاسی« که سرانجام 
در سال ۹۵ به تأیید شورای نگهبان 
رسید و به تازگی قوه قضاییه درباره 
کرده،  صادر  بخشنامه ای  آن  اجرای 
آزادی  همان  محدودیت  جز  چیزی 
نیست!  نظام  خودی های  بیان 
می شود  کسانی  شامل  قانون  این 
بدون  و  امور  اصالح  انگیزه  »با  که 
مقامات  به  نسبت  براندازی«  قصد 
که  دهند«  نسبت  را  »مواردی 
اکاذیب«  »نشر  و  افترا«  و  »توهین 
نهادهای  با  نیز  آن  تشخیص  باشد. 
هر  البته  است.  امنیتی  و  قضائی 
حرفی علیه رهبر جمهوری اسالمی 

»جرم امنیتی« محسوب می شود!

چند نکته:
گوش  اسالمی  –جمهوری 
و  می پیچاند  را  »اصالح طلبان« 
با  براندازها  اما  می کند  تنبیه شان 
ملی«  امنیت  علیه  »اقدام  اتهام 

روبرو می شوند.
»نشر  و  »افترا«  و  –»توهین« 
برای  و  خودی ها  سوی  از  اکاذیب« 
سیاسی«  »جرم  نظام،  »اصالح« 
براندازان  طرف  از  اگر  ولی  است 

باشد، »جرم امنیتی« است!
–امتیازاتی هم که برای »مجرمان 
در  خودی ها  همان  یا  سیاسی« 
بودن  مجزا  مانند  شده،  گرفته  نظر 
لباس  نپوشیدن  و  بازداشت  محل 
زندان و دسترسی به کتاب و رسانه 
زیرا  نمی شود  براندازان  شامل  و… 
آنها  از  و  هستند  امنیتی«  »مجرم 
عنوان  به  نمی توان  لزوم  موقع  در 

ویترین استفاده کرد.
نتیجه:

–بخشنامه اخیر قوه قضائیه درباره 
سیاسی«  »جرم  قانون  اجرای  لزوم 
بجای  »اصالح«  تبلیغ  از  گذشته 
براندازی، به معنی آماده شدن نظام 
در برابر اعتراضات پیش رو و مقابله 
به  و  »براندازان«  عنوان  به  مردم  با 

بهانه ی حفظ »امنیت ملی« است!
#فکر_کنیم

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

نمایندگان نگارنده نامه کمیسیون های 
تخصصی مجلس نوشته است: »ظرفیت 
طرح مسئله و حرکت به سمت تدوین راه  
حل ها از نقطه ای آغاز می شود که همه، 
مسئوالنه سهم خود را در پیدایش این 
وضعیت بپذیرند نه آنکه سنگر بگیرند 
و شلیک به دیگری را مهم ترین وظیفه 
خود بشمارند و به گونه ای سخن بگویند 
که گویی سیاست گذاری و سیاست در 
ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس 

یازدهم آغاز شده است.«
ربیعی نوشته که »مهم ترین وجه پنهان 
عدم  یکسویه،  مقصرانگاری  نامه،  این 
تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت پذیری 
نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی 
دارد که گویی مجلس شورای اسالمی 
در همه چهل سال گذشته و باالخص 
با دوران  متناظر  در دو دوره گذشته، 
که  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
را  مجلس  قاطع  اکثریت  اصولگرایان 
مسئولیتی  هیچ  داشته اند،  دست  در 
ندارد.« کشور  جاری  وضعیت  در 

امروز  شما  که  »آنچه  افزوده  او 
قوا،  نمی پسندید محصول کردار همه 
سهمی  که  است  شوراهایی  و  نهادها 
در حکومت داشته و دارند، هیچکس 
این مسئولیت طرفی  بار  نپذیرفتن  از 

نمی بندد و گرهی نمی گشاید.«
ربیعی با ارائه سه پیشنهاد از نمایندگان 
خواسته زیر بار سهم خود در پیدایش 
و  نکنند  خالی  شانه  کنونی  وضعیت 
همدیگر را متهم نکنند، دغدغه شان ارائه 
راه حل باشد و بپذیرند که حل مشکالت 
نیازمند عزم ملی است و پشت درهای 

بسته حل نمی شود!
ربیعی در حالی اینها را گفته که دو 
نوبخت  عضو هیئت دولت، محمدباقر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالرضا 
ماه  طی  کشور،  وزیر  فضلی  رحمانی 
گذشته از نمایندگان خواستند بخشی 
از اطالعات مربوط به پیش بینی فروش 
نفت و ابعاد گرانی بنزین و اعتراضات آبان 
را در جلسه غیرعلنی و پشت درهای 

بسته با نمایندگان مطرح کنند!
تهران  سابق  نماینده  مطهری  علی 
شورای  مجلس  دوره  دهمین  در 
اسالمی و از فعاالن اصالح طلب نیز در 
گفتگو با روزنامه »شرق« نامه رؤسای 
کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم 
به روحانی را »غیرمنصفانه« دانسته و 
گفته این نامه نشان می دهد آنها به دنبال 

۱۷ ادامه در صفحهحل مشکالت نیستند.

تجمع کارمندان و بازنشستگان مخابرات

و  کارکنان  حقوق  و  حق  شدن 
بازنشستگان شرکت مخابرات اعتراض 
دارند و می گویند مدیران وزارتخانه و 
مخابرات های شهرهای مختلف نسبت 

به این روند پاسخگو نیستند.
خواستار  تجمع  این  در  معترضان 
حضور و پاسخگویی محمدجواد آذری 
شعار  و  شده  ارتباطات  وزیر  جهرمی 

می دادند: »جهرمی باید بیاد!«
صنعت  و  کشت  مجتمع  کارگران 
نیشکر هفت تپه نیز روز دوشنبه نهم 
تیرماه در پانزدهمین روز اعتصاب خود 
از کارخانه خارج و در مقابل فرمانداری 

شهر شوش اعتصاب کردند.
اعتراضات صنفی و اعتصاب ها در روز 
دوشنبه نهم تیرماه تنها شامل کارکنان 
نبوده  ارتباطات  و  نفت  وزارتخانه  دو 
است. اپراتورهای پست های فشار قوی 
به  اعتراض  در  هرمزگان  استان  برق 
عدم تبدیل وضعیت قراردادهای خود، 
در مقابل اداره برق منطقه ای این استان 

تجمع کردند.
کارگران پاکبان شهرداری بوشهر نیز 
به دلیل ۴ ماه حقوق معوقه و نگرفتن 
و  اعتراضی  تجمع  به  دست  عیدی 

اعتصاب زدند.
همچنین  خوزستان  استان  در 
در  عبداهلل  کوت  شهرداری  کارگران 
مطالبات  دریافت  عدم  به  اعتراض 
ساختمان  مقابل  در  خود،  مزدی 
استانداری خوزستان دست به تجمع 
زدند. کارگران معترض می گویند: »از 
ابتدای سال جاری حقوق نگرفته ایم و 
تعدادی از همکاران مان هم مطالباتی از 

شهریور سال گذشته دارند.«
در تجمع دیگری، سهامداران بانک 
رسیدگی  به  اعتراض  در  اقتصاد  مهر 
قضائی به وضعیت پرونده پذیره نویسی 
۱۳۹۴بطور  سال  از  که  بانک  این 
بالتکلیف رها شده است، مقابل دفتر 
دادستانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

 ۱5 حدود  می آید  =یادم 
قرار  شنیدیم  که  بود  سالم 
است »اعجوبه ها« و جمشید 
خوش  خواننده  علیمراد 
صدای آنها با آن موی بلند، 
شلوار  کت  و  بیتلی  چکمه 
انگلیسی برای اولین بار در 
یک سالن چند صد نفری در 
تهران برای جوان ها کنسرت 
خیلی   البته  این  بگذارند. 
کنسرت  آخرین  از  پیش 
در  علیمراد  جمشید 
استادیوم ورزشی »امجدیه« 

بود.
چرا  نمی دانم   - خطیبی  فیروزه 
افراد  مرگ  ُکرونایی،  روزهای  این  در 
دورادور  که  کسانی  حتی  سرشناس، 
آنهایی  که  می شناسیم و به خصوص 
خاطرات مان  از  بخشی  با  وجودشان 
گره خورده بیش از هر زمان دیگری بر 
روی ما اثر می گذارد. انگار، این ویروس 
مرگ زا، به حباب نازک ابدی بودن مان  
تلنگری زده و حس شکست ناپذیری 

ما ترک  خورده است.
درگذشت  خبر  شنیدن  با  بار  این 
جمشید علیمراد، یکبار دیگر خاطراتی 
از زمان های دور و از زیر غبار فراموشی 
گرم  شب های  یاد  آمد.  سراغم  به 
تابستان تهران قدیم افتادم. شب هایی 
که با لباس های مهمانی با پدر و مادرم 
به کافه نادری می رفتیم و توی باغچه 
قدیمی  و زیبای آبپاشی شده آن، دور 
میز آهنی که روی آن سفره ای سفید و 
تمیز و بساط شام چیده شده بود بین 
غروب آفتاب و عطر خاک می نشستیم. 
این میزها دور تا دور یک پیست رقص 
چیده شده بود و روی سکوی مقابل ما، 
سن سیمانی کوچکی بود که گروه های 
ایتالیا  از   غالبا  که  نفره ای  چهار  سه 
ترانه های  آن  روی  می شدند  دعوت 
محبوب آن زمان را اجرا می کردند. از 
جمله  آهنگی به نام »تامه تامه رو«  که 
با صدای پپینو گاگلیاردی  به معروفیت 
رسید و بزرگترها به محض شنیدن آن، 
به وسط پیست رقص می رفتند و با آن  
بعدها  که  ترانه ای  تانگو می رقصیدند. 
ُمهر وامضای جمشید علیمراد هم روی 

آن خورد.
من اولین آبجوی زندگی ام را هم در 
سن ۱۱ سالگی در همان کافه نادری 
اهل  و  بود  تابستان  کردم.  مزه مزه 
خانه در هتل آبعلی در ییالق بودند و 
خواهرم که تجدیدی آورده بود در شهر 
مانده بود که درس بخواند و نمی دانم 
با چه حسابی قرار شد من هم  با او 
بمانم تا فرصتی برای دست از پا خطا 
سه  ما  آنشب  اما  نکند.  پیدا  کردن 
نفری دور میز نشستیم و »بیفتک« و 
سیب زمینی سرخ کرده خوردیم و از 
بطری های بزرگ سبز تیره »شمس« 
آبجو خوردیم. البته به من یک نصف 
لیوان بیشتر نرسید اما با همان کله پا 
شدم و بچه ها مجبورشدند تاکسی خبر 
کنند و من گیج و ویج را با دشواری 
از پله های پشت بام  باال ببرند و  توی 
رختخواب خنکم زیر پشه بندی صورتی 

بخوابانند.
سال ها بعد از آن شب های تابستانی 
اواسط  یعنی  تهران،   نادری  کافه  در 
انقالب  یک  میالدی،   ۶۰ دهه 
فرهنگی– هنری در انگلستان رخ داد. 
این همان دورانی است که »توئیگی« 
کوتاهش  موهای  و  الغری  خاطر  به 
تبدیل به اولین سوپرمدل دنیا شد و 
لوازم آرایش »بی با« و »مری کوانت« 
به خاطر رنگ های تیره ماتیک هایش 
دوران  کرد.  پیدا  سرسام آوری  فروش 
مینی ژوپ  ساقه بلند،  چکمه های 
رود«  »کینگز  مغازه های  از  خرید  و  
لندن و زمان معروفیت بیتل ها بود که 
با تشکیل یک گروه راک و موی بلند  
انقالب  نوع  یک  »بیتلی«،  چکمه  و 
فرهنگی در میان نسل جوان در سراسر 
دگرگونی  این  آوردند.  وجود  به  دنیا 
فرهنگی که به آن »سوئینگینگ لندن« 
یا فرهنگ خوشگذرانی هم می گفتند، 
عالوه بر تغییراتی که در مد و موسیقی 
به وجود آورد، یک فرهنگ جوان پسند 

بود که تمرکزش بیش از هر چیز  بر 
جامعه  مدرن سازی  و  نوآوری  روی 
سنتی و قدیمی  انگلیسی بود. فرهنگ 
خوشگذرانی در ضمن نام اولین رادیوی 
آزاد جهان  هم بود که موسیقی راک 
انگلیسی و آمریکایی آن زمان را بدون 
هیچ مجوزی، از روی یک کشتی شناور 

در آب های بین المللی پخش می کرد.
کم کم امواج این انقالب فرهنگی مد 
روز، به سینمای آزاد هم رسید. سینمایی 
لیندسی  و  ریچاردسون  تونی  که 
و  تئاتر  معروف  بازیگر  دو   اندرسون، 
سینمای  انگلیس از پایه گذرانش بودند.  
یک نهضت سینمایی که بر پایه ادبیات 
و مهارت های نگارشی این دو سینماگر، 
نئوریالیسم  سینمای  تاثیر  تحت 
فرانسه بین سال های ۱۹۵۸  ایتالیا و 
شده  پایه گذاری  میالدی   ۱۹۶۷ تا 
توانست  سینمایی   جنبش  این  بود. 
جنین،  سقط  چون  مسائلی  طرح  با 
حقوق کارگری و گرانی اجاره خانه با 
دو فیلم درخشان »با خشم به گذشته 
بنگر« از ریچاردسون و »اگر« ساخته ی 
»لیندسی اندرسن« به اوج خود برسد.  
در همین سال ها بود که بیتل های اهل 
لیورپول  به چنان معروفیتی رسیدند 
که دامنه اش به ایران و شهر ما تهران 

هم رسید.
ما  من،  نوجوانی  دوران  تهران  در 
ایرانی  پاپ  موسیقی  یک  از  هنوز 
عموم  سطح  در  جوان پسند  و  مدرن 
محروم بودیم. درواقع، موسیقی »پاپ« 
و  قاجار  دوران   در  مردمی  ایرانی  یا 
زمانی  پا به عرصه وجود گذاشت که 
طرفداران آزادیخواه مشروطیت به فکر 
نوآوری افتادند. البته همان موقع هم 
داد و قال بنیادگرایان به هوا رفت چرا 
همه  در  دارند  عادت  بنیادگرایان  که 
رشته های هنری به خصوص در زمینه  
پیشنهاد هرگونه   مقابل  در  موسیقی، 
جلوی  و  کنند  سپر  سینه  تغییری 
نوآوری ها را بگیرند. اما موسیقیدان های 
پیشرو و تازه نفسی هم بودند که در این 
میان می کوشیدند با تکیه بر ارزش های 
موسیقی بین المللی و حتی موسیقی 
در آن زمان کمتر شنیده شده محلی 
در  را  موسیقی  از  تازه ای  نوع  ایرانی، 

ایران ترویج کنند. اما اینگونه حرکت ها 
اغلب با کارشکنی مراکز تصمیم گیری 
از جمله رادیو سراسری مملکت روبرو 
تا آن  رادیو که  بعدها،  البته   می شد. 
موسیقی  خوانندگان  اختیار  در  زمان 
با  بود،  ایرانی  سنتی  یا  کالسیک 
ویگن،  چون   هنرمندانی  درخشش 
و پس از او منوچهر و روانبخش و به 
کار گرفتن سازها و شیوه های موسیقی 
نوین دگرگون شد و ما توانستیم برای 
نخستین بار یک ترانه پاپ ایرانی به نام 
»مهتاب« را با صدای »ویگن« از رادیو 

ایران آن زمان بشنویم.
ایرانی  راک  گروه  اسم  بعد  چندی 
نام  به  خواننده ای  با  »اعجوبه ها« 
افتاد.  زبان ها  علیمراد« سر  »جمشید 
علیمراد پیش از آن با شهبال شب پره 
گروه »استورمز« را درست کرده بودند 
و برای مدت کوتاهی با  چند موزیسین 
میموزای  هتل  دیسکوتک  در  دیگر 
می کردند.   اجرا  برنامه هایی  شمال 
در  و  رفت  شیراز  به  شهبال  بعدها 
آنجا گروه »بلک کتز« را تشکیل داد 
و جمشید علیمراد هم با  گیتارنوازانی 
به نام  هامو آیوازیان، فریدون ریاحی، 
واروژ جردن  و طبل نوازی به نام هروس 
عبدالیان گروه »اعجوبه ها« را تشکیل 
ترانه  یک  از  تازه ای  اجرای  با  و  داد 
محلی شناخته شده به نام »شکار آهو« 

یک شبه به معروفیت رسید.
بود  سالم   ۱۵ حدود  می آید  یادم 
که شنیدیم قرار است »اعجوبه ها« و 
جمشید علیمراد خواننده خوش صدای 
با آن موی بلند، چکمه بیتلی و  آنها 
کت شلوار انگلیسی برای اولین بار در 
تهران  در  نفری  صد  چند  سالن  یک 
این  بگذارند.  کنسرت  جوان ها  برای 
البته خیلی  پیش از آخرین کنسرت 
جمشید علیمراد در استادیوم ورزشی 

»امجدیه« بود.
به  و  »شمرونی«  دخترهای  ما 
اصطالح باالی شهر تهران آن روزها هم 
با مینی ژوپ و جوراب های الهام گرفته 
از »تورماهیگیری«، کفش های نوک تیز 
هیپورنی«،  »ادری  عینک  و  ورنی 
دستجمعی بلیت خریدیم و با پسرهای 

همسایه که ....

کافه نادری و جمشید علیمراد…
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گفتگویی به یاد محمدعلی کشاورز:
 برای هنر باید دانا و پاک و بی آالیش بود…

وسط  کویین  آنتونی  =با 
کار  داشتیم  که  سکانسی 
به  صحنه  طراح  می کردیم، 
دستور نورپرداز کات داد. من 
به آنتونی کویین نگاه  کردم، 
نگاه  من  به  کویین  آنتونی 
کرد که علت چیست که او 
کات داد؟! رفتم پرسیدم چرا 
کات دادی؟ گفت وقتی کار 
می کردی نسیمی آمد که نور 
خورشید را جابجا می کرد و 

کار درست در نمی آمد!
=حیف است که کارگردان 
کار  ناپلئون«  »دایی جان 
است؛  حیف  واقعا  نکند؛ 
ناصر تقوایی یکی از بهترین 

کارگردان های ایرانی است.
بازیگران  از  =یکی 
فوق العاده  فوق العاده خوب، 
خوب، جهانگیر فروهر بود؛ 
هوش بسیار بسیار عجیبی 
یکبار  را  سناریو  داشت؛ 
می شد.  حفظ  می خواند، 
خیلی  خیلی  هنرپیشه 
اینجا  در  منتها  بود،  خوبی 
تشخیص  را  بد  و  خوب  ما 
نمی دهیم و بدی و خوبی در 
روابطی است که کارگردان با 

بازیگرش دارد.
=آقایان کارگردان در فکر 
زیبایی بازیگرها نباشند! باید 
می توانند  را  رل  که  ببینید 

خوب ارائه کنند یا نه!
محمدعلی  زاده-  رمضان  فیروزه 
شاخص  چهره های  از  یکی  کشاورز 
ایران  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  تاریخ 
دنیا  از  سالگی   ۹۰ در  پیش  چندی 
نقش های  برخی  به  نگاهی  رفت. 
ماندگار وی مانند »دایی جان سرهنگ« 
»دایی جان  تلویزیونی  مجموعه  در 
در  استخونی«  »شعبان  ناپلئون«، 
سریال »هزاردستان« و »اسداهلل خان« 
دریافتن  برای  »پدرساالر«  سریال  در 
جایگاه هنری وی در عرصه بازیگری 

کافیست.
کیهان لندن مدتی پیش از درگذشت 
وی، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، با این هنرمند 

برجسته گفتگویی انجام داده است.
=آقای کشاورز یکی از نقش های 
سرهنگ«  »دایی جان  شما  ماندگار 
»دایی جان  تلویزیونی  مجموعه  در 
ناپلئون« ساخته ناصر تقوایی که در 
سال ۱۳55 تهیه شد. چطور شد این 

نقش را قبول کردید؟
-اول از همه سناریو را خواندم، بعد 
با افرادی که در این سریال باید بازی 
کنند، بعد با کارگردان کار و فیلمبردار 
شروع  را  کار  بعد  و  کردم  صحبت 
در  که  از خصوصیاتی  بعضی  کردیم؛ 
مورد کارم همیشه داشتم این بود که 
هر کاری می کنم به خاطر مردم بود 
و باید مورد قبول مردم قرار بگیرد و 
اگر نقصی دارد به من بگویند و تذکر 
و  قاضی  بهترین  مردم  چون  بدهند 

بهترین منتقد کار اکتورها هستند.
چیزهایی که باید می گفتم را خواندم 
مورد  در  موردی  من  نظر  به  اگر  و 
نبود  مناسب  »سرهنگ«  کاراکتر 
می گفتم باید تغییرش بدهی تا من کار 
کنم و اگر عوض نمی شد من به یک 
اگر  اجرا حل می کردم.  ترتیبی موقع 
کارگردان هم فریاد می زد می گفتم من 
این نقش را خواندم و به نظرم اینطوری 
بهتر است. البته ناصر تقوایی یکی از 
ماست،  خوب  خیلی  کارگردان های 
داشت  را  کار  این  عشق  که  فردی 
و  خوبی هست  نویسنده  و  کارگردان 
بود. ایشان هرچند ممنوع الکار نیست 
ولی شرایط کار در سینمای ایران به 
شکلی است که شرایط کار در ایران را 
مساعد نمی داند. بله، مساعد نمی داند، 
همانطور که خودم االن پنج شش سال 

است کار نمی کنم.

=در کارتان ابتکار عمل داشتید؟
بخواهد  اینکه  از  قبل  -هنرپیشه 
کارگردان  با  باید  کند  اجرا  را  کارش 
نقشی  برای  و  کند  بحث  بنشیند 
برای  بنویسد  بیوگرافی  یک  دارد  که 
را  مسئله  این  کارگردان  بعد  خودش 
حل کند. اگر من تا حاال کاری کردم 
با کارگردانم صحبت کردم، بعد برای 
نوشتم  نقش  بیوگرافی  یک  خودم 
به خصوص در زمان آقای علی حاتمی 
ما  کارگردان های  بهترین  از  یکی  که 
بود؛ وقتی که می خواستیم کار کنیم با 
ایشان راجع به نقش می نوشتیم که هر 
کس چه نقشی دارد؛ بحث می کردیم. 
هر بازیگری قبل از هر چیز اگر نقشی 
را انتخاب کند باید با کارگردان راجع 
اگر  کند،  گفتگو  بکند،  بحث  کار  به 
هنرپیشه نظریاتی دارد باید برای بهبود 
کار به کارگردانش بگوید تا اینکه یک 
مغز  ماها  قول  به  بیاید که  در  نقشی 

بازیگرش را بشناسد.
تقوایی  ناصر  با  را  روند  =همین 

داشتید؟ دست تان باز بود؟
آقای  با  بود،  تقوایی  آقای  با  -بله، 
علی حاتمی بود، با اکبر خواجویی بود؛ 
عالوه بر این با کارگردان های خارجی و 
بازیگران خارجی هم همین گفتگو را 
داشتیم. در آن فیلم )کاروان ها( که با 
آنتی کویین و بهروز وثوقی بازی کردم 
به  ماست  دست  در  کار  که  وقتی  تا 

توافق رسیدیم.
وقتی  و  بودند  نجیبی  آدم های 
کار  برای  بکنند  کار  می خواستند 
زحمت می کشیدند و بحث و گفتگو 
نویسنده،  کارگردان،  با  می کردند؛ 
آنتونی  با  هست  یادم  صحنه؛  طراح 
کویین وسط سکانسی که داشتیم کار 
می کردیم مامور طراح صحنه، کات داد 
چیز  همه  می کردیم  کار  داشتیم  ما 
هم درست بود؛ من به آنتونی کویین 
نگاه  کردم، آنتونی کویین به من نگاه 
کرد که علت چیست که او کات داد؟! 
ببینید مسئله چقدر مهم بود که آن 
نورپردازی که داشت نورپردازی می کرد 
و از نورپردازهای معروف آمریکایی هم 
بود کات داد؛ رفتم پرسیدم چرا کات 
وقتی  که  متوجه شدی  گفت  دادی؟ 
کار می کردی یک نرمه بادی آمد؛ من 
بالفاصله کات دادم؛ این نرمه باد اشعه 
خورشید را جابجا می کرد در نتیجه کار 
انجام نمی شد! ببینید به چه چیزهایی 
توجه می کردند و ما آنجا کار می کردیم 

و یاد هم می گرفتیم.
با بچه هایی که کار می کردیم خیلی 
می کردیم  بحث  آنها  با  داریم  خاطره 
راجع به نقش در یک سکانس، اگر یکی 
دو تا مخالف بودند بالفاصله کارگردان 
و  می زدیم  را صدا  تقوایی  ناصر  آقای 
بعد او برای ما تشریح می کرد که این 
حرف هایی که شما می زنید در مورد 
نقش نیست، برای همین بود که کاری 
که می کردیم عموما در همان برداشت 
اول اوکی اش را می داد و می گفت خوب 

است.
بازیگران  از  یک  کدام  =با 
رابطه  ناپلئون«  »دایی جان  سریال 

دوستانه  ای داشتید؟
بازیگر هایی که یک  -با کارگردان و 
مقدار سن شان از من زیادتر بود و در 
بودند صحبت  کرده  کار  فارسی  زبان 
می کردم.  سوال  آنها  از  و  می کردم 
بازی  آنجا  خوبی  خیلی  بازیگران 
می کردند که افتخار می کنم در کنارشان 
یاد می گرفتم. آنها  از  و  کار می کردم 

این خیلی مهم بود که نقشی را که 
دوست می داشتم با آن زندگی می کردم 
و با کارگردان های دیگر در یک سکانس 
بحث می کردیم گفتگو می کردیم و بعد 
سوال  کارگردان  از  می کردیم.  شروع 
می کردم استدعا می کردم که اگر یک 
جایی کوچکترین اشتباهی کردم کات 
بدهید و دو مرتبه بگیرید. با کارگردان 
صمیمی بودیم،  و  رفیق  بازیگران  و 
بحث و گفتگو می کردیم راجع به آن 
سکانسی که می خواستیم بازی کنیم 
فرق هم نمی کرد که بازیگر جوان باشد 
یا پیر باشد. مثل خود دایی جان ناپلئون 
چقدر شیرین بود و چقدر کار را دوست 
داشت یا بچه های دیگر یا با خانم هایی 
به  راجع  همیشه  می کردیم  کار  که 
صحبت  کارگردان  با  سناریو  و  نقش 
تقوایی،  ناصر  کارگردان،  و  می کردند 
با تمام دل و جان مسائل و مشکالت 
نقش را برای آنها می گفت. بطور کلی 
به بازیگر، صدابردار یا فیلمبردار توصیه 
می کنم با کارگردان دوست باشند با او 
بحث کنند. عیبی ندارد آدم یک چیزی 
را بلد نیست با معاون کارگردان یا با 
خود او و آدم های دیگر می توانند حرف 

بزنند و از همدیگر چیز یاد بگیرند.
=خاطره ای از دوستان دیگرتان 
نیستند  حیات  قید  در  االن  که 

دارید؟
خوب،  فوق العاده  بازیگران  از  -یکی 
فروهر  جهانگیر  خوب،  فوق العاده 
عجیبی  بسیار  بسیار  هوش  بود؛ 
می خواند،  یکبار  را  سناریو  داشت؛ 
حفظ می شد. هنرپیشه خیلی خیلی 
خوب  ما  اینجا  در  منتها  بود،  خوبی 
و بد را تشخیص نمی دهیم و بدی و 
خوبی در روابطی است که کارگردان 
موقع  در  بازیگر  و  دارد  بازیگرش  با 
این کارگردان چه  ببیند که  باید  کار 
تقوایی  آقای  که  امیدوارم  می گوید. 
دوباره کار دستش بگیرد، چون حیف 
است که کارگردان »دایی جان ناپلئون« 
کار نکند؛ واقعا حیف است؛ او یکی از 

بهترین کارگردان های ایرانی است.
که  سال ها  این  کشاورز،  =آقای 
بازیگری کنار کشیدید  از سینما و 

وقت تان را چطور می گذرانید؟
-با کتاب هایی که دارم؛ مرتب به قول 
می خوانیم؛  و  می کنیم  عشق  معروف 
کتاب می خوانم، ترجمه ها را می خوانم، 
نویسنده های  از  خوب  کتاب های 
جهان  سطح  در  که  خوب  خیلی 
هنرپیشه ها  من  نظر  به  مطرح اند؛ 
یاد  و  بخوانند  را  کتاب ها  این  بروند 
نباید  هنرپیشه  دارم  اعتقاد  بگیرند؛ 
باشد. مغرور  و  خودخواه  خیلی 
کتابی  چه  حاضر  حال  =در 

می خوانید؟
-االن کتاب »َفرَوهر و نگاره آن« را 

می خوانم…
=نویسنده  اش کیست؟

-خانم آناهید خزیر؛ یک نکته را به 
بودن  هنرمند  برای  کنم؛  عرض  شما 
و بازیگر خیلی خوبی بودن در درجه 
اول می بایست اخالق هنرمندانه داشت 
و این اخالق هنرمندانه پیدا نمی شود 
به غیر از اینکه راجع به آن نقشی که 
می خواهند بازی کنند، نظریاتشان را 
بنویسند و بعد با کارگردانشان صحبت 
کار  که  کارگردان هایی  با  من  کنند. 
کردم علی حاتمی بوده که در دانشکده 
با هم بودیم؛ با مرحوم خواجوی هم؛ 
کارهایی که اینها کردند ماندگار است؛ 
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فقط  نه  پمپئو:  =مایک 
کشورهای  بلکه  مریکا  آ
تا خلیج  اسرائیل  از  منطقه 
یکصدا  خاورمیانه  و  فارس 
ی  یم ها تحر یند  می گو
تسلیحاتی ایران باید تمدید 

شود.
=واسیلی نبنزیا نماینده 
روسیه در سازمان ملل متحد 
از  نمایندگی  به  گویی  که 
این  در  اسالمی  جمهوری 
بود  کرده  شرکت  نشست 
تغییر  آمریکا  هدف  گفت: 
رژیم ایران یا ایجاد وضعیتی 
معنای  به  ایران  که  است 
نفس  به  قادر  کلمه  واقعی 
مثل  این  نباشد.  کشیدن 
گردن  روی  زانو  گذاشتن 

کسی است.
=نماینده آلمان در شورای 
اینکه  به  اشاره  با  امنیت 
برجامی  تعهدات  به  »ایران 
خود پایبند نیست« گفت »ما 
از فعالیت های موشکی و رفع 
تسلیحاتی  محدودیت های 

ایران نگران هستیم«.
در  انگلیس  =نماینده 
شورای امنیت:»ما این ادعای 
ایران را که در پروژه قاصد 
از یک فرستنده غیرنظامی 
می کنیم.  رد  شده  استفاده 
ه  سپا ینکه  ا بر  ه  و عال
پاسداران انقالب اسالمی در 
داشته،  نقش  فرستنده  این 
ویژگی های این فرستنده هم 
مشابه فرستنده های نظامی 

است«.
ظریف:  د  =محمدجوا
هرگونه  مقابل  در  ما  پاسخ 
توسط  جدید  محدودیت 
شورای امنیت، قاطع خواهد 

بود.
منیت  ا شورای  اعضای  نشست 
ژوئن   ۳۰ سه شنبه  روز  ملل  سازمان 
درباره  آنالین  به صورت  تیرماه(   ۱۰(

اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد.
به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا 
در این نشست گفت رژیم ایران یک 
و  نیست  مسئول«  »دموکراسی  نظام 

باید پاسخگو باشد.
اعضای  به  خطاب  پمپئو  مایک 
بلکه  آمریکا  فقط  نه  گفت  شورا  این 
کشورهای منطقه از اسرائیل تا خلیج 
می گویند  یکصدا  خاورمیانه  و  فارس 
تحریم های تسلیحاتی ایران باید تمدید 

شود.
پایان  موضوع  به  ادامه  در  پمپئو 
جمهوری  تسلیحاتی  محدودیت های 
اسالمی ایران در اکتبر ۲۰۲۰ پرداخت 
و گفت: »ایران با پایان محدودیت های 
تسلیحاتی قادر به خرید و فروش سالح 

خواهد بود.««
پمپئو گفت: »اگر شما اقدام نکنید، 
خواهد  جنگنده  خرید  به  قادر  ایران 
در  را  اروپایی  کشورهای  این  و  بود 
رفع  داد…  خواهد  قرار  آن  تیررس 
محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران به 
این کشور اجازه دسترسی به هواپیما و 
زیردریایی خواهد داد تا با آنها آزادی 
تردد دریایی در آبراه های منطقه تهدید 

کند«.
تمدید  می دانیم  »ما  افزود:  وی 
بیشتری  فشار  تسلیحاتی  تحریم های 

نشست شورای امنیت؛ پمپئو: رژیم ایران تهدیدی 
علیه صلح و امنیت بین الملل است

به ایران وارد خواهد کرد تا مثل یک 
دولت عادی رفتار کند«.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد »اگر 
رژیم ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت 
بین الملل حساب نشود نمی دانم دیگر 
دانست…  تهدید  باید  را  چیزی  چه 
شورای  با  همکاری  واشنگتن  ترجیح 
این محدودیت ها  تمدید  برای  امنیت 
جهت محافظت از زندگی بشر و امنیت 

ملّی   ماست«.
را  کنفرانس  بعد  دقایقی  پمپئو 

ترک کرد.
رژیم  تغییر  دنبال  به  آمریکا 

جمهوری اسالمی است
در  روسیه  نماینده  نبنزیا  واسیلی 
سازمان ملل متحد با انتقاد از مایک 
پمپئو که جلسه مجازی را ترک کرد 
به کنایه  گفت »خواستم از مشارکت 
وزیر خارجه آمریکا نیز تشکر کنم ولی 
می دانم  نیستند.  ما  جمع  در  ایشان 
ایشان  ولی  دارند  شلوغی  برنامه  که 
شورا  حرف های  به  که  نخواستند 
گوش ندهند. ولی بیشتر از آن، از این 
بابت متأسفم که در اظهارات ایشان- 
حداقل من- یک کلمه از همکاری و 

گفتگو نشنیدم«.
او  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  آمریکا  »سیاست  گفت  ادامه  در 
نظر  به  یکجانبه  تحریم های  اعمال 
ما  می کند.  بی  اعتنایی  کشورها  سایر 
با نگرانی تحوالت مربوط به سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران که عبارت 
بهتر برای آن سیاست خفگی حداکثری 

است را دنبال می کنیم«.
است،  نوشته  فارس  خبرگزاری 
همه  از  »ایران  اینکه  بیان  با  نبنزیا 
جهات تحت فشار قرار گرفته« گفت 
یا  ایران  رژیم  تغییر  آمریکا  »هدف 
به  ایران  که  است  وضعیتی  ایجاد 
نفس  به  قادر  کلمه  واقعی  معنای 
کشیدن نباشد. این مثل گذاشتن زانو 
روی گردن کسی است. این بحران را 

ایاالت متحده ایجاد کرده است«.
از  انتقاد  با  روس  دیپلمات  این 
توافق  از  یکجانبه  برای خروج  آمریکا 
اتمی گفت »واشنگتن با عدم اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ و خروج از برجام در را 
پشت سرش بست و به اجرای سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران روی آورد«.

او در بخش دیگری گفت که ایاالت 
که  دیگری  آمریکا کشورهای  متحده 
قطعنامه ۲۲۳۱ را اجرا می کنند تهدید 
می کند. او در ادامه اعالم کرد روسیه 
با تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران مخالفت است.

از  نمایندگی  به  گویا  که  نبنزیا 
نشست  این  در  اسالمی  جمهوری 
شرکت داشت با انتقاد از گزارش نهم 
آنتونیو گوتِِرش دبیرکل سازمان ملل 
در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و 
تاکید روی »منشاء ایرانی« موشک ها 
و پهپادهایی که حوثی ها در حمله به 
تاسیات نفتی و فرودگاهی عربستان به 
کار بردند نیز گفت: »مراتب ناامیدی 
گزارش  نهمین  از  را  خودمان  عمیق 
قطعنامه  اجرای  در خصوص  دبیرکل 
گزارش،  این  می کنیم.  ابراز   ۲۲۳۱
آشکارا استانداردهای بی طرفی را رعایت 

نکرده است«.
طرف ها  همه  از  روسیه  نماینده 
هسته ای  توافق  حفظ  برای  خواست 

برجام تالش کنند.
مواضع تند انگلیس علیه رژیم ایران

امنیت  انگلیس در شورای  نماینده 
مواضع تندی علیه جمهوری اسالمی 
گرفت و گفت: »اقدامات ایران بند هایی 
گسترش  عدم  چارچوب  در  که  را 
است  توافق شده  تسلیحات هسته ای 
نقض می کند. به همین دلیل بوده که 
سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را در 

ماه ژانویه فعال کردند«.
او تاکید کرد در سال ۲۰۲۰ ایران 
تنش آفرین  فعالیت های  به  همچنان 
خود در خاورمیانه با اقدامات مخربی 
که با قطعنامه های شورای امنیت در 

تضاد است ادامه می دهد.
»تکنولوژی موشک های  افزود:  وی 
بالستیک ایران تهدیدی برای منطقه 
موشک ها  این  که  مخصوصا  است. 
توانایی حمل بمب هسته ای را دارد… 
ما همچنین از تکنولوژی ایران در حوزه 
نیز  فضایی  فرستنده های  النچر های 
تکنولوژی  این  چراکه  هستیم  نگران 
برنامه  پیشبرد  در  را  مهمی  نقش 
یفا  ا ن  یرا ا لستیک  با موشک های 

می کند«.
نماینده  صحبت های  ز  ا بخشی 
نظامی  فعالیت های  مورد  در  انگلیس 
رژیم ایران بود که گفت »ما این ادعای 
یک  از  قاصد  پروژه  در  که  را  ایران 
فرستنده غیرنظامی استفاده شده رد 
می کنیم. عالوه بر اینکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در این فرستنده نقش 
فرستنده هم  این  ویژگی های  داشته، 

مشابه فرستنده های نظامی است«.
او همچنین تاکید کرد »موشک هایی 
که علیه آرامکو و عفیف استفاده شده 
ایران  حمالت  داشته.  ایرانی  منشاء 
ثبات  علیه  و  قبول  غیرقابل  کامال 

منطقه است«.
نماینده آلمان در شورای امنیت نیز 
تعهدات  به  »ایران  اینکه  به  اشاره  با 
گفت  نیست«  پایبند  خود  برجامی 
رفع  و  موشکی  فعالیت های  از  »ما 
محدودیت های تسلیحاتی ایران نگران 

هستیم«.
تمدید  مخالف  چین:  نماینده 

تحریم های تسلیحاتی هستیم
نماینده چین در شورای امنیت نیز 
مانند نماینده روسیه مدعی شد ریشه 
از  آمریکا  خروج  فعلی  بحران  اصلی 
برجام و تحریم های یکجانبه آن علیه 
تمدید  با  کرد  اعالم  وی  است.  ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم 

مخالفیم.
»اقدامات  کرد  تاکید  همچنین  او 
تحریم های  تمدید  ی  برا مریکا  آ
برای  مشترک  تالش های  تسلیحاتی 

حفظ برجام را تضعیف کرده است«.
خروج  به  اشاره  با  چین  نماینده 
متحده  ایاالت  گفت  برجام  از  آمریکا 
هیچ حقی برای استفاده از »مکانیسم 
تحریم های  بازگرداندن  جهت  ماشه« 

بین المللی علیه ایران ندارد.
ظریف: در مقابل هر محدودیتی 

پاسخ قاطع می دهیم
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
از عملکرد  امنیت  در نشست شورای 
اروپایی ها در برجام انتقاد کرد و گفت 
»برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر 
تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند 
در حالی که نسبت به تعهدات خود در 

مورد برجام به پایبند نیستند«.
محمدجواد ظریف تهدید کرد پاسخ 
ما در مقابل هرگونه محدودیت جدید 
توسط شورای امنیت، قاطع خواهد بود. 
او همچنین گفت »ما به فشار چه از 
جانب دولت های خارجی و چه از جانب 
نهادهای بین المللی تن در نمی دهیم«.

قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد 
هسته ای  تحریم های  رفع  به  مربوط 
موسوم  اتمی  توافق  از  پس  که  است 
برجام در تیرماه ۹۵ )ژوییه ۲۰۱۵( به 
تصویب رسید و مطابق آن، جمهوری 
مربوط  فعالیت  هرگونه  از  اسالمی 
جمله  از  هسته ای  موشک های  به 
می شود.  منع  بالستیک  موشک های 
بازگشت  سبب  قطعنامه  این  نقض 
با  که  می شود  بین المللی  تحریم های 

برجام لغو شده بودند.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست

کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان 
خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

)۲۶(

ادامه دارد

این جلسات ابتدا بطور هفتگی در 
دفتر آقای منصور در نخست وزیری 
مدتی  از  پس  ولی  می شد  تشکیل 
تبدیل به جلسات ناهار در منازل افراد 
و یا رستورانها شد. موضوع صحبت ها 
دستگاههای  مختلف  مشکالت  نیز 
و  اقتصادی  کمبودهای  و  دولتی 
رفع  برای  حل هایی  راه  جستجوی 
روی هم رفته  و  بود  موجود  نقائص 
از  که  بود  مفیدی  بسیار  جلسات 
تشکیل  می توان  آن  دستاوردهای 
سازمان مسکن و بانک توسعۀ صنعتی 
یعنی  اولی  برد که  نام  را  و معدنی 
و  تشکیل  از  پس  مسکن  سازمان 
گسترش،  تبدیل به وزارت آبادانی 
بانک  یعنی  دومی  و  شد  مسکن  و 
توسعۀ صنعتی و معدنی پایۀ اصلی 

رشد صنعتی ایران قرار گرفت.
به یاد دارم اولین موضوعی که مورد  
توجه گروه قرار گرفت موضوع مسکن 
بود که به علت ازدیاد جمعیت و سیر 
به  روستائیان  حرکت  به افزایش  رو 
طرف شهرها، مشکالت عدیده ای از 
لحاظ تأمین مسکن در تمام شهرها 
بخصوص تهران به وجود آمده بود و 
دولت هر روزه و از هر طرف تحت 
فشار قرار داشت که راه حلی برای 

رفع این مشکل جستجوکند.
تشکیالت  در  که  دستگاههایی 
دولتی برای مقابله با این مسأله وجود 
بانک رهنی  از  بودند  داشت عبارت 
ایران که در زمان اعلیحضرت رضاشاه 
تأسیس شده و فعالیت آن محدود 
مقابل  در  کوچک  وامهای  دادن  به 
گرفتن  گرو  قبیل  از  تضمین هایی 
فرش متقاضیان و تأمین احتیاجات 
ضروری آنان برای تعمیرات منازل و 
یا رفع مشکالت و هزینه های فوری 
اشخاص بود و هیچ گونه فعالیتی در 
مورد برنامه  ریزی و تأمین احتیاجات 
مسکن کشور نداشت. دستگاه دیگری 
هم در زمان دولت آقای دکتر مصدق 
به نام بانک ساختمانی به وجود آمده 
بود که فعالیت آن بیشتر در مورد 
ضبط  دولتی  اراضی  گرفتن  پس 
تقسیم  و  زمینخواران  توسط  شده 
دولت  کارمندان  بین  موات  اراضی 
درگیر  چنان  نیز  بانک  این  بود. 
در  غرق  و  زمینخواران  با  مبارزه 
پرونده های مطروحه در دادگستری 
برنامه ریزی و  برای  بود که فرصتی 
رفع مشکالت کشور نداشت و عمال 
تبدیل شده بود به مؤسسه ای برای 
بین  دولتی  کوچک  اراضی  تقسیم 
متقاضیان صاحب نفوذ و فعالیتهای 
مختصری در مورد طرحهای کوچک 
صرف  و  تهران  در  مسکن  تأمین 
وقت در محاکم دادگستری. بنابراین 
نیاز به وجود تشکیالتی که فارغ از 
درگیریهای روزانۀ برنامه ریزی اساسی 
برای حل مشکل مسکن در حال و 
آینده را به عهده بگیرد، کامال به چشم 

می خورد.
لزوم  توجیهی  گزارش  اولین 
تأسیس سازمان مسکن، توسط آقای 
دکتر غالمرضا مقدم تهیه شد و در 
بحثهای  از  پس  متعددی  جلسات 
طوالنی و رسیدگی به تمام مسائل 
اساسنامه تشکیل سازمان  مربوطه، 
طرف  از  و  گردید  آماده  مسکن 
آقای حسنعلی منصور در شورایعالی 
اقتصاد مطرح شد و در مدت کوتاهی 
به تصویب رسید و مقدمات آن فراهم 
آقای  زمان  آن  در  چون  و  گردید 
وزارت  به  آموزگار  جمشید  دکتر 
کار منصوب شده بود و خود ایشان 
در تهیه و تصویب طرح صاحبنظر 
مسکن  سازمان  لذا  بود،  مؤثر  و 
وابسته به وزارت کار گردید و آقای 
مهندس فرهاد گنجه ای که تحصیالت 
عالی خود را در رشتۀ ساختمانهای 
ارزان قیمت در آمریکا به پایان رسانده 
بود، به عنوان اولین مدیر عامل سازمان 

مسکن برگزیده شد.
صنعتی  توسعه  بانک  مورد  در 
تأسیس  لزوم  بررسی  نیز  معدنی  و 
این بانک و پیشنهاد نحوۀ تشکیل 
آن، هر یک از افراد گروه کمکهای 
موضوع  و  کردند  مالحظه ای  قابل 
مورد توجه کامل دولت قرار گرفت 
شد  فراهم  آن  تشکیل  مقدمات  و 
با همکاری  و آقای مهدی سمیعی 
هلندی  برجستۀ  کارشناس  یک 
مسؤولیت ادارۀ آن را به عهده گرفت. 
باید توجه کرد که تا آن زمان مؤسسه 
و یا تشکیالتی برای تأمین نیازهای 
اعتباری و مالی صنایع و معادن کشور 
وجود نداشت و وامها و اعتبارات مورد 
لزوم برای توسعۀ صنعتی و معدنی از 
طرف بانک ملی ایران تأمین می شد. 

فعالیتهای اصلی این بانک نیز مربوط به 
نشر و کنترل اسکناس و تنظیم امور  
پولی و بانکی و اعتبارات تجارتی بود و 
عمال تقاضاهای مربوط به توسعۀ صنایع 
بانک  کارهای  مجموعه  در  معادن  و 
ملی، از اولویت خاصی برخوردار نبود و 
کادر فنی بانک نیز در این مورد بسیار 
محدود بود و نمی توانست به هیچ وجه 
بدین  باشد.  کشور  نیازهای  جوابگوی 
جهت تأسیس بانک توسعۀ صنعتی و 
معدنی مورد استقبال بخش خصوصی 
از  بانک یکی  این  قرار گرفت و وجود 
مؤثرترین سازمانهای کشور در رشد و 

پیشرفت صنایع و معادن کشور شد.
جلسات هفتگی گروه ما نیز تا مدتی 
ادامه پیدا کرد ولی با تغییر مشاغل افراد 
گروه و قبول مسؤولیتهای جدید از طرف 
هر یک از آنها، تشکیل جلسات به تدریج 
به تأخیر افتاد و سپس متوقف شد ولی 
وجود این جلسات، رشته های دوستی 
بین شرکت کنندگان در این جلسات را 

قوام بیشتری بخشید.

گذشته  در  انصاری،  =جناب 
صحبت هایمان به آنجا رسید که شما 
به عنوان وزیر  کار وارد کابینۀ دکتر 
اقبال شدید. دکتر اقبال در این زمان 
مؤسس  هم  و  بود  نخست وزیر  هم 
حزب ملیون. رابطۀ شما با آقای دکتر 
موضوعات سیاسی  مورد  در  اقبال 

چطور بود؟
ـ برای توضیح این رابطه ناچار باید 
در  که  زمانی  یعنی  عقب،  به  برگردم 
سال ۱۳۳۰ از آمریکا مراجعت کرده و 
در سازمان اصل چهار مشغول کار شده 
بودم. در این زمان عده ای از دوستان به 
به نام  باشگاهی  داشتند که  اظهار  من 
»امرسن« درست کرده اند و  جلسات 
هفتگی دارند و دربارۀ مسائل مختلف 
اجتماعی و فرهنگی صحبت می کنند. 
از من نیز دعوت کردند که در جلسات 
این  به عضویت  و  کرده  شرکت  آنها 
قسمت  در  باشگاه  این  درآیم.  باشگاه 
شمالی خیابان الله زار در یک آپارتمان 
در  که  داشت  قرار  اتاقه  دو  کوچک 
حدود  تعدادی  آن،  هفتگی  جلسات 
سی نفر شرکت می کردند و کلیه آنها از 
تحصیلکرده های آمریکا بودند. در اینجا 
بود که من برای اولین بار با آقایان دکتر 
استادان  دکتر جاللی  و  مقدم  محمد 
دانشگاه و دکتر آهی مدیر سازمان برنامه 
و عده دیگری از کارکنان سایر مؤسسات 

دولتی و بخش خصوصی آشنا شدم.
هدف اصلی بانیان این جمع، گرد هم 
آوردن تحصیلکرده های آمریکا و ایجاد 
شناساندن  به منظور  فشار  گروه  یک 
فرهنگ آمریکایی به ایرانیان و احقاق 
دانشگاههای  تحصیل کرده های  حق 
و  آموزشی  مؤسسات  در  آمریکا 
دانشگاهی ایران بود. زیرا معتقد بودند 
که به علت عدم اطالع مقامات فرهنگی 
و دانشگاهی از سیستم آموزشی آمریکا، 
درجات تحصیلی آمریکایی در ایران از 
نیست  برخوردار  شناسایی شایسته ای 
چون اوال تقریباً کلیه مقامات حساس 
مملکتی و بخصوص دانشگاهی توسط 
تحصیل کرده های اروپا و بیشتر فرانسه، 
و  آمریکا  آنها  اکثریت  و  شده  اشغال 
آمریکایی و سیستم آموزشی آن کشور 
کابویی  فیلمهای  دوربین  پشت  از  را 
آرتیستهایی  و  آمریکایی  مافیایی  و 
مانند جان وین و هامفری بوگارد نظاره 
تحصیلکرده های  بنابراین  می کنند. 
آمریکا ناچارند برای احقاق حقوق خود 
به دور هم جمع شده و از طرق مختلف 
تماسهای  با  و  شکسته  را  سد  این 
از  اطالعات صحیح  پخش  و  شخصی 
طریق مطبوعات و سخنرانیها، اهمیت 
مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی آمریکا 
را برای مردم و بخصوص طبقۀ حاکمه 

تشریح نمایند.
هزینۀ نگهداری این باشگاه و جلسات 
نیز از طریق پرداخت پنجاه ریال حق 
عضویت تأمین می گردید. این جلسات 
به تدریج  و  داشت  ادامه  ماهی  چند 
به علت نامنظم بودن تشکیل جلسات و 

اشکال در جمع آوری حق عضویت و 
پرداخت اجاره ماهانۀ محل، پایه های 
آن سست شد و بدون سر و صدا، 
فعالیتهای باشگاه به پایان رسید. ولی 
دکتر  پیگیری  با  ماه  چند  از  پس 
محمد مقدم، گروه کوچکی با شرکت 
دکتر جمشید آموزگار، دکتر هوشنگ 
رام و من، به منظور ایجاد همبستگی 
بین جوانان تحصیلکرده )صرفنظر از 
محل تحصیل( و بحث و تبادل نظر 
و  راههای صحیح  جستجوی  برای 
سریع برای پیشرفت و ترقی و مدرنیزه 
کردن ایران تشکیل گردید و این گروه 
کوچک در ظرف مدت کوتاهی مورد 
از  مالحظه ای  قابل  عده  استقبال 

دوستان ما قرار گرفت.
جلسات ما هفتگی بود و در منازل 
اشخاص تشکیل می شد ولی در مدت 
چند ماه اول تعداد افراد به تدریج زیاد 
شد و به بیش از چهل نفر رسید. در 
این موقع بود که جلسات بیشتر در 
منزل آقای علی اصغر محلوجی که 
سالن بزرگی داشت، تشکیل می شد 
و قرار شد که برای این گروه نام و 
اساسنامۀ مدونی تنظیم گردد. طرح 
اول اساسنامه نیز توسط دکتر محمد 
مقدم تهیه شد و در جلسات متعدد 
گروه مورد بحث قرار گرفت و در پایان 
کار، گروه، »گروه ایران نو« نامیده شد 
و اساسنامۀ آن در یک صفحه و ده 
ماده که هدفها و برنامه های گروه را  
راجع به امور مختلف اقتصاد، فرهنگ، 
بهداشت و کشاورزی و غیره تعیین 
می کرد، تهیه گردید و قرار شد این 
گروه و اساسنامۀ آن به نام یک گروه 
سیاسی به ثبت رسانده شود. البته در 
آن زمان همه از ذکر نام گروه سیاسی 
چون  داشتند  وحشت  اندازه ای  تا 
نگران بودند که مبادا برای فعالیتهای 
گروه و اعضای آن مشکالتی از طرف  
دستگاههای امنیتی ایجاد شود ولی 
به اصرار دکتر مقدم باالخره همه قانع 
شدند و مقرر گردید دکتر مقدم و 
من نسبت به ثبت آن اقدام کنیم. به 
همین جهت ایشان و من به شهربانی 
کل مراجعه کردیم و با کمک آقای 
ادارۀ  ریاست  که  غفاری  ابوالحسن 
اطالعات شهربانی را به عهده داشت 
موفق شدیم پروانه ثبت »گروه ایران 
نو« را به نام یک گروه سیاسی به دست 

بیاوریم.
ما  فعالیتهای  ثبت گروه،  از  پس 
نیز  جلسات  و  شد  جدی تر  قدری 
به طور منظم تشکیل می گردید و هر 
یک از اعضا مسؤولیت بیشتری را حس 
می کردند و بحثهای فنی نیز در مورد 
مسائل مملکتی از جنبه های تئوری 
فراتر رفته و مسائل عملی مورد توجه 
قرار می گرفت و چون در سالهای بعد 
عده ای از افراد گروه به مقامات عالیه 
و حساس رسیدند مطمئنم مباحثات 
آن جلسات در نحوۀ برخورد آنها با 
مسائل روز مسلماً بی اثر نبوده است. 
از جوانان پرشوری که در آن جلسات 
با عالقه شرکت کرده و بعداً به مقامات 
باالیی رسیدند کسانی را به خاطر دارم. 
آقایان دکتر جمشید آموزگار )نخست 
وزیر، وزیر کشور، وزیر دارایی، وزیر 
بهداری(، دکتر هوشنگ رام )رئیس 
)استاندار  زاد  اکبر  عمران(،  بانک 
اصفهان(، دکتر حافظ فرمانفرمائیان 
)استاد دانشگاه در آمریکا(، مهندس 
فرهاد گنجه ای )اولین رئیس سازمان 
)استاد  کیا  صادق  دکتر  مسکن(، 
دانشگاه(، منوچهر نیکپور )رئیس بانک 
فرمانفرمائیان  علینقی  دکتر  سپه(، 
)رئیس بانک سازمان برنامه(، حسن 
کشور  وزارت  )معاون  شهمیرزادی 
دکتر  پارس(،  کاغذ  عامل  مدیر  و 
معارفی )معاون وزارت جنگ(، ناصر 
طبیعی(  منابع  )وزیر  گلسرخی 
کشاورزی(. )وزیر  کاظمی  منوچهر 

ادامه جلسات منظم گروه و عمق 
بحثهایی که در این جلسات صورت 
این  اطراف  در  به تدریج  می گرفت 
گروه یک هالۀ سیاسی به وجود آورد و 
عده ای از خارج این توّهم برایشان پیدا 
شده بود که چون عده ای از اعضای 
چهار  اصل  سازمان  در  گروه  این 
آمریکاییها  شاید  می کنند  خدمت 
نیز در ایجاد این گروه دستی داشته 
و آن را حمایت می کنند و به همین 
از  جهت شنیده می شد که عده ای 
سیاستمداران با سابقه ایرانی عالقمند 
به عضویت در گروه ما هستند. ولی 
ما در ابتدا به هیچ وجه به این حرفها 
توجه نداشتیم و اصوال فکر نمی کردیم 
که با سیاستمداران حرفه ای سنخیتی 
و  ما  بین  تجانسی  و  باشیم  داشته 

آنها باشد.
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ه  ئز فا شته  گذ هفته  =
دختر  رفسنجانی  هاشمی 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
نخستین  و  بنیانگذاران  از 
زمامداران جمهوری اسالمی 
در یک سمینار اینترنتی  با 
عنوان »جنبش زنان ایران« 
این  میزبان  کرد.  شرکت 
استنفورد  دانشگاه  سمینار 

آمریکا بود.
=البته اگر هر فردی از سران 
و یا بدنه ی نظام به منتقد و 
بسیار  شود  تبدیل  مخالف 
خوب و مبارک است. اما اگر 
هدف از »انتقاد« و »مخالفت«، 
حفظ همین نظام با عناوین 
اعتدال  و  اصالح  مختلف، 
آنوقت  باشد،  و...،  تحول  و 
موضوع فرق می کند. در پس 
این نوع »انتقاد« و »مخالفت« 
حتی اگر افرادی از  خودی ها 
با امکاناتی که در اختیار همه 
زندانیان نیست، زندانی هم 
شده باشند، چیزی جز حفظ 
منافع خودی و گروهی نهفته 
می شود  نتیجه اش  نیست. 
روز  هر  که  همین گسستی 

عمیق تر می شود.
=مجموعه ی »جنبش زنان 
ایران« نیز از گسست هایی که 
به عنوان  اسالمی  جمهوری 
یک سانحه به جامعه تحمیل 
نمانده است.  امان  کرده، در 
نیست  معلوم  که  جنبشی 
آن چه  به  رفسنجانی  فائزه 
خدمت عملی کرده؛ آیا مانند 
کشف حجاب منشاء تصویب 
قانونی به سود زنان شده؟! آیا 
مانند حق رأی زنان و قانون 
از  پیش  خانواده  از  حمایت 
انقالب، راهی به روی تضمین 
حقوق سیاسی و مدنی زنان 

گشوده؟!
بر  اختالف  اصال  =موضوع 
سر تفسیرهای مختلف و یا 
اسالم  تطابق  قابلیت  میزان 
تمام  نیست!  امروز  با جهان 
موضوع بر سر این است که 
فائزه  که  اسالمی  آن  چه 
و  دارد  قبولش  رفسنجانی 
چه آن اسالمی که وی قبولش 
ندارد، هیچکدام جایشان در 
حکومت و در قدرت سیاسی 

نیست!
= آنچه زمامداران جمهوری 
علی اکبر  جمله  از  اسالمی 
هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه، 
در سیاست به کار می بست، 
»عقل« و »عقل گرایی« و یا به 
تعبیر وی »پراگماتیسم« نبود! 
حسابگری های حیله گرانه  و 
حتی توطئه های خونین برای 
حفظ دکان و منافع خود بود 
دکانداران  قدرت  که  بعد  و 
رقیب بیشتر شد، دکان وی 
را که به برکت »سفره انقالب« 
سه نبش هم شده بود تخته 

کردند! 
هم  دیگر  سال  هزار  =تا 
عنوان  به  حجاب  کشف 
تارک  بر  زنان  آزادی  نماد 
دستاوردهای حقوقی جنبش 
زنان ایران و خدمات پهلوی 
که  دستاوردی  می درخشد. 
جمهوری اسالمی قادر نیست 

آن را به جامعه بازگرداند!
بر  سلطنت  تاج  =روزی 
تا  گرفت  قرار  زن  یک  سر 
پادشاهی  خمینی  امثال  بر 
کند! حال آنکه در جمهوری 
بر روی  اسالمی سال هاست 
یک کلمه در قانون اساسی 
بحث می کنند که آیا »رجل« 
فقط مرد است )که هست!( یا 

زن هم می تواند باشد!
=موضوع بر سر این نیست 

 عامالن گسست 
و نشستگان بر 
»سفره انقالب« 

حرفی برای گفتن 
به نسل هایی که 

آنها را نمی خواهند 
ندارند

برای  ئزه  فا با«ی  »با که 
بوده!  پدر خوبی  بچه هایش 
و  خلخالی  و  خمینی  مانند 
خامنه ای و همه ی جنایتکاران 
که  کمونیسم  و  فاشیسم 
خانواده های  و  بچه ها  برای 
مادران  و  پدران  خودشان 
خوبی بوده اند. موضوع بر سر 
افراد چه  این  که  است  این 
نقشی در سرنوشت دیگران، 
در سرنوشت بابا و مامان های 
پسران  و  دختران  و  دیگر 

دیگران بازی کرده اند!
االهه بقراط - جمهوری اسالمی نه 
حرکت  در  الزم  روند  و  ضرورت  یک 
بلکه  آینده  سوی  به  ایران  جامعه ی 
یک سانحه و گسست عمیق تاریخی، 
روانی  و  اخالقی  اقتصادی،  فرهنگی، 
و  داخلی  مختلف  عناصر  که  است 
بازی  نقش  آن  وقوع  در  خارجی 
و  اسالمی  جمهوری  خود  کرده اند. 
عملکردش عینی ترین و مهم ترین سند 

و مدرک در اثبات این گسست است.
هفته گذشته ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ فائزه 
علی اکبر  دختر  رفسنجانی  هاشمی 
بنیانگذاران  از  رفسنجانی  هاشمی 
جمهوری  زمامداران  نخستین  و 
با  اینترنتی   اسالمی در یک سمینار 
شرکت  ایران«  زنان  »جنبش  عنوان 
دانشگاه  سمینار  این  میزبان  کرد. 
استنفورد آمریکا بود و عباس میالنی 
ایران شناسی  دپارتمان  مدیر  و  استاد 
فائزه  با  را  پرسش هایی  دانشگاه  این 
رفسنجانی مطرح کرد. ۲۶۵ تن در این 
سمینار مجازی شرکت داشتند و  در 
پایان، پرسش های حاضران  مطرح شد.

این  به  پاسخ  در  رفسنجانی  فائزه 
پرسش که چطور توانسته بدون مشکل 
با گروه ایران شناسی دانشگاه استفورد 

صحبت کند گفت:
»اوال تا جایی که به من گفته شده، 
گروه ایرانشناسی گروه مستقلی است، 
برای  مشکلی  نمی کنم  فکر  بنابراین 
باشد.  داشته  وجود  کردن  صحبت 
انگ به ما  حاال ممکن است یکسری 
باید ببینیم چه پیش  بچسبانند ولی 
می آید. اعتقاد دارم که باید حرف زد 
و این فرهنگ را گسترش داد که افراد 
بتوانند راحت حرف خود را بیان کنند 
و دچار ترس و ریاکاری نباشند. در غیر 
اینصورت ما همه مسئولیم در اتفاقاتی 
را  هزینه اش  خب،  البته  می افتد.  که 
هم می دهیم، من از زمانی که نماینده 
هزینه   دارم  االن  تا  شدم  مجلس 

حرف هایی که می زنم را  می دهم.«
فائزه رفسنجانی همچنین گفته که 
عباس  هست.  نیز  اخراجی«  »استاد 
میالنی میزبان وی نیز تایید کرد که 
این دپارتمان مستقل است و  »خانم 

رفسنجانی شش ماه هم زندان بوده!«
پسرانش:  و  دختران  با  رفسنجانی 
فاطمه و فائزه؛ محسن و مهدی و یاسر

یا  و  سران  از  فردی  هر  اگر  البته 
بدنه ی نظام به منتقد و مخالف تبدیل 
شود بسیار خوب و مبارک است. اما اگر 
هدف از »انتقاد« و »مخالفت«، حفظ 
مانند  مختلف  عناوین  با  نظام  همین 
اصالح و اعتدال و تحول و عدالتخواهی 
فرق  موضوع  آنوقت  باشد،  غیره  و 
»انتقاد«  نوع  این  پس  در  می کند. 
از  افرادی  اگر  حتی  »مخالفت«  و 
خودی ها با امکاناتی که در اختیار همه 
زندانیان نیست، زندانی هم شده باشند، 
چیزی جز حفظ منافع خود و خودی 
نهفته نیست. نتیجه اش می شود تعمیق 
گسستی که از ۱۳۵۷ با انقالب اسالمی 

آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
»جنبش  مجموعه ی  میان  این  در 
که  گسست هایی  از  نیز  ایران«  زنان 
تحمیل  جامعه  به  اسالمی  جمهوری 
کرده، در امان نمانده است. جنبشی که 
معلوم نیست فائزه رفسنجانی به آن چه 
مانند کشف  آیا  کرده؛  خدمت عملی 
حجاب منشاء تصویب قانونی به سود 
زنان شده و آنها را از قید و بندهایی 
رها ساخته؟! آیا مانند حق رأی زنان 
از  پیش  خانواده  از  حمایت  قانون  و 
انقالب، راهی به روی تضمین حقوق 
در  گشوده؟!  زنان  مدنی  و  سیاسی 
سمینار مجازی دانشگاه استنفورد نیز 
چیزی از خدمات وی روشن نمی شود.

حقوق  گسست:  نخستین 
سیاسی- اجتماعی زنان

مهمترین  درباره  رفسنجانی  فائزه 
حقی که از زنان در جمهوری اسالمی 

ضایع شده گفت:

»حقوق ضایع شده از زنان زیاد است 
در زمینه های عرفی، قانونی، فرهنگی، 
مدیریتی و غیره. اما از نظر من اگر دو 
دیگر  بخش های  به  شود  مسئله حل 
کمک می کند، یکی تبعیضی است که 
در قانون ما وجود دارد و بعد از انقالب 
متاسفانه بازگشت و دیگری سقف های 
شیشه ای که مانع از رشد زنان می شود 
پیدا  ارتقا  و  کنند  رشد  بتوانند  تا 
و  بگیرند  سیاسی  سمت های  کنند، 
در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
نه  باشند،  داشته  جدی  مشارکت 
اینها  به  رسیدن  فرمایشی.  مشارکت 
االن  ما  نیست.  راحتی ها  این  به  هم 
انقالب  از  ۳۰-۴۰ سال است که بعد 
داریم تالش می کنیم، در بخش ورزش 
مدیریت  بخش  در  اندکی  و  بانوان 
پیشرفت داشتیم اما در زمینه تبعیض 
قدم ها خیلی ُکند و به سختی پیش 
رفته. حاال بگذریم از مردم عادی، یکی 
از مشکالت خود اصالح طلبان هستند 
به  آنها حتی  از  و من معتقدم خیلی  
برابری حقوق زنان و مردان و مدیریت 
زنان بطور گسترده اعتقادی ندارند. آنها 
موضوع های  و  هستند  مانع  خودشان 
زنان برایشان در اولویت نیست و تالش 

نمی کنند.«
فائزه رفسنجانی اگرچه خوشبختانه 
از  »بعد  زنان  حقوق  گذاشتن  پا  زیر 
حقوق  اما  می کند،  تأیید  را  انقالب« 
زمانی  از  عمدتا  را  زنان  جنبش  و 
به  اسالمی  جمهوری  که  می بیند 
قدرت رسید! او با این نگاه ُمهر تأیید 
بر نخستین گسست در جنبش زنان 
از  پیش  زنان  حقوق  که  چرا  می زند 
جمهوری اسالمی، بسی بیش از آنچه 
این نظام می خواهد، تأمین و  وی در 
در  تنها  نه  زنان  بود.  شده  تضمین 
تحصیل  می توانستند  رشته ها  تمامی 
کنند بلکه به تمامی مشاغل از جمله 
سفارت  و  وزارت  و  وکالت  و  قضاوت 
و… راه داشتند؛ مهمتر از همه اینکه 
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۱۷ ادامه در صفحه

تاج سلطنت بر سر یک زن قرار گرفت 
تا بر امثال خمینی پادشاهی کند! حال 
آنکه در جمهوری اسالمی سال هاست 
اساسی  قانون  در  کلمه  یک  روی  بر 
بحث می کنند که »رجل« فقط مرد 
است )که هست!( یا زن هم می تواند 

باشد!
برای  و  نیاز  صورت  در  البته 
در  مثال  فعال«،  و  پرشور  »مشارکت 
زن  یک   ،۱۴۰۰ استصوابی  انتخابات 
تا  باشد  »رجل«  می تواند  هم  خودی 
نامزدی  افتخار  نمایش،  تکمیل  برای 
ریاست جمهوری اسالمی را بیابد بدون 
آنکه تضمینی برای بیرون آمدنش از 

صندوق رأی وجود داشته باشد!
تخت  از  وحشتناک!  گسستی 
پادشاهی و کرسی های وزارت و وکالت 
و سفارت و قضاوت تا چانه زدن برای 
»رجل«!  عنوان  به  شدن  پذیرفته 
سیاسی-  حقوق  جایگاه  تفاوت،  این 

اجتماعی زن را در دو ساختار و نگاه 
متفاوت نشان می دهد.

دومین گسست: حقوق مدنی زنان
این  به  پاسخ  در  رفسنجانی  فائزه 
مثل  اتفاقاتی  به  توجه  با  که  پرسش 
و  پدرش  توسط  اشرفی  رومینا  قتل 
افزایش »قتل های ناموسی« آیا امیدی 
هست که در نظام فعلی مشکالت حل 

شود، می گوید:
اسالمی  فمینیست  یک  را  »خودم 
می دانم چون اعتقاد ندارم اسالم واقعی 
مغایرت  بشری  حقوق  موضوعات  با 
بگوید  می تواند  کس  هر  حاال  دارد. 
از  یکی  می داند.  او  را  واقعی  اسالم 
مواردی که در قرآن خیلی صریح بین 
ارث  دارد،  وجود  تبعیض  مرد  و  زن 
است. اما تازه همین مورد را هم پدر و 
مادر اختیار دارند تا ارث را برابر تقسیم 
کنند. یعنی اینها چیزی نیست که قابل 
تغییر نباشد. در بعضی موارد هم ممکن 
در  که  باشد  این  موضوع  ظاهر  است 
قدرت  و  ویژه  اختیارات  مرد  به  قرآن 
ویژه داده است، این هم در داستان های 
خاص است و عمومیت در همه شرایط 
ندارد. یک موقعیتی پیش آمده و یک 
آیه ای برایش تفسیر شده و اینها همه 
به  برمی گردد  این  است.  تفسیر  قابل 
در  و  داریم  مجتهد  ما  ما.  مجتهدین 
ضمن منابعی برای دین اسالم تعریف 
و  است  عقل  مهمترینش  که  شده 
براساس شرایط زمان و مکان، مصلحت 
جامعه و شهروندان است، مجتهد کامال 
اختیار دارد که براساس شرایط روز، اگر 
فرضا صراحتی هم در آیات قرآن وجود 
تغییرش  روز،  شرایط  اساس  بر  دارد 
هم  مصلحت  تشخیص  مجمع  دهد. 
قانونی که  ایجاد شد که  برای همین 
نگهبان  شورای  و  می شود  تصویب 
تشخیص می دهد که مغایر دین اسالم 
است، مجمع تشخیص آن را براساس 
این  بنابر  دهد.  تغییر  زمانه  مصلحت 
ما محدودیت کامل و مطلق را نداریم.  

البته ما بسیاری آیات قرآن داریم که از 
برابری زنان و مردان است که در کنار 
هم زن و مرد را آفریدیم تا به اعتدال 
برسند. ولی می بینید که تفکر خیلی از 
اسالمی های تندرو این نیست و زن را 
کمتر از مرد می دانند. ما اسالم واقعی 
را نداریم و با اسالم خیلی فاصله داریم. 
بیشتر نام اسالم است و سوء استفاده 
گرفتن  دراختیار  برای  آنهم  اسالم.  از 
باورهای عموم جامعه، چون ما بیشتر 

یک جامعه سنتی و مذهبی هستیم.«
وی سپس ادامه می دهد:

داریم  دنیا  در  مسلمان  کشور   ۵۸«
از  را  خودشان  برداشت  کدام  هر  و 
اسالم دارند. اسالم طالبانی، آمریکایی، 
داریم  اسالمی  جمهوری  و  مالزیایی 
و  نیست  اسالم یک چیز مطلقی  که 
برمی گردد به برداشت ها. در جمهوری 
اسالمی متاسفانه از یک دوره ای به بعد 
برداشت ها افراطی عمل شد و یکجایی 
گفتم که یک طوری داریم به داعش 
تنه می زنیم. ما در هیچ کجای قرآن 
فرزندش  قتل  قصاص  از  پدر  نداریم 
اینها در  روایاتی می آید  معاف است. 
که اصال معلوم نیست که معتبر باشند. 
قرآن  نص  برخالف  نمی تواند  روایت 
باشد. اینها بیشتر ناشی از تفسیرهای 
مردساالرانه  و  است  قرآن  از  مردانه 
هستند  مرد  همه  مجتهدین  است.  
می کنند.  را  خودشان  تفسیرهای  و 
متاسفانه ما زنان در این زمینه فعال 
را  حوزه  این  و  ندادیم  رساله  نبودیم، 
چنین  هم  آن  از  مردان.  به  داده ایم 
اسالم  این  می آید.  بیرون  چیزهایی 

نیست!«
ندارد  اهمیتی  کسی  برای  راستش 
»فمینیست  رفسنجانی  فائزه  که 
اسالمی« و یا طرفدار هر مفهوم بی پایه 
و من درآوردی دیگر است! در عمل نیز 
از جمله  یا هر کس دیگری  او  اینکه 
یا  و  هستیم  چه  طرفدار  شما  و  من 
را چه می نامیم و چه می دانیم،  خود 
هیچ نقشی بازی نمی کند. آنچه نقش 
بازی می کند این واقعیت است که نظام 
حاکم بر ایران یک »جمهوری اسالمی« 
است! این نظام دارای یک نظام حقوقی 
بر پایه ی یک قانون اساسی است که از 
شریعت اسالم و فرقه شیعه ی جعفری 
اثنی عشری گرفته شده و همه قوانین 
و مقررات کشور بر اساس آن تنظیم و 

تصویب می شوند.
روند،  این  و  مجموعه  این  همه 
موضوعات سیاسی هستند و نه مذهبی! 
چهل و یک سال است »اسالم« به این 
که  می گیرد  قرار  مباحثه  مورد  دلیل 
وارد حکومت شده و سیاست و قانون 

تعیین می کند!
که  توضیحاتی  و  خواست  همین 
فائزه رفسنجانی درباره تفسیر و تعبیر 
خودی  به  می دهد،  خود  اعتقادات 
خود بیانگر این است که مشکالتی در 
تطبیق ایمان و عقیده ی وی با جوامع 
امروز وجود دارد! اگر فائزه رفسنجانی و 
امثال او می خواهند در دین و مذهب 
با  که  بیاورند  وجود  به  تحولی  خود 
جهان امروز همخوانی پیدا کند، کسی 
مانع آنها نیست! موضوع اصال اختالف 
بر سر تفسیرهای مختلف و یا میزان 
امروز  جهان  با  اسالم  تطابق  قابلیت 
نیست! تمام موضوع بر سر این است 
که چه آن اسالمی که فائزه رفسنجانی 
قبولش دارد و چه آن اسالمی که وی 
در  جایشان  هیچکدام  ندارد،  قبولش 

حکومت و در قدرت سیاسی نیست!
به  متعلق  و  شخصی  عقیده  دین 
در  دین  است؛  خصوصی  حوزه ی 
معنویست  مسائل  و  اخالق  حیطه ی 
و  مدیریت سیاسی  در حیطه ی  نه  و 

اقتصادی کشورها!

رفسنجانی  فائزه  ادعای  برخالف 
یک  دین  پاسخ،  و  پرسش  در همین 
بلکه »باور« و  موضوع عقالنی نیست 
ایمانیست! عقل در دین  یک موضوع 
درست  می رسد  بن بست  به  ایمان  و 
همانگونه که دین و ایمان در عقل به 

دیوار محکم استدالل می خورند!
یک فرد می تواند عقل و دین خود 
را، مسائل دنیوی و اُخروی خود را، در 
دو جایگاه مختلف در ذهنیت و زندگی 
خود حفظ کند. اما وقتی این دین از 
عرصه خصوصی به عرصه عمومی وارد 
می شود و می خواهد برای دیگران امر 
به معروف و نهی از منکر، از جمله از 
نوع »رحمانی«، بکند، به همان دکانی 
تبدیل می شود که جمهوری اسالمی 

باز کرده!
جمهوری  زمامداران  برخی  آنچه 
هاشمی  علی اکبر  جمله  از  اسالمی 
به  فائزه، در سیاست  رفسنجانی، پدر 
کار می بست، »عقل« و »عقل گرایی« 
و یا به تعبیر وی »پراگماتیسم« نبود! 
بلکه حسابگری های حیله گرانه  و حتی 
دکان  حفظ  برای  خونین  توطئه های 
قدرت  که  بعد  و  بود  خود  منافع  و 
دکانداران رقیب بیشتر شد، دکان وی 
را که با بهره بردن از »سفره انقالب« 

سه نبش هم شده بود، تخته کردند!
فائزه رفسنجانی درباره تالش دختران 
و زنان ایران برای دست یافتن به حقوق 

خود می گوید:
»خوشبختانه دختران و زنان ایرانی 
مسیرشان را خوب پیدا کردند ، یکی 
اینکه اول حق شان را می دانند و دوم 
اینکه ابزار بیانش را پیدا کردند. فضای 
مجازی به رشد بیان خواسته های زنان 
خواسته ها  این  و  کرده  کمک  خیلی 
خیلی وسیع در سراسر جهان مطرح 
می شود. سوم اینکه، به شجاعت رسیدند 
و حاضرند مایه بدهند برای حقی که 
می طلبند. چهارم، به میدان آمده اند و 
حاضرند هزینه اش را بپردازند. کوتاه بیا 
نیستند. اینها چیزهای باارزشی است 
باشد  کوچکی  موضوع های  شاید  که 
برای  مثال  است.  مهم  همه شان  ولی 
ورود به استادیوم ها پشت در ایستاده اند 
و زندان رفتند و به هر حال توانستند 
توجه جهان را به خودشان جلب کنند 
وارد  هم  فوتبال  جهانی  فدراسیون  و 
عمل شد. به نظر می رسد در این راه، 
به  نیست.  بی اثر  بین المللی  تاکیدات 
نظرم سازمان های بین المللی موثرتر از 
دولت ها و حکومت ها هستند ولی در 
تاکیدات  که  معتقدم  دختران  روحیه 
ترامپ یا هر حاکم دیگری مهم است 
و  را  این خواسته ها  تقویت می کند  و 
آنها احساس قدرت بیشتری می کنند. 
معنی اش این نیست که اینها وابسته 
به آمریکا هستند یا جاسوس هستند، 
اتهامات خیلی  این  از  متاسفانه  چون 
بیرونی  حمایت های  ولی  می زنند. 
حرکت های داخلی را تقویت می کند و 
ادامه پیدا  فکر می کنم خوب است و 

کند خیلی هم خوب است.«
چه کسی در دفاع از حقوق زنان و 
دختران می تواند با این سخنان مخالف 
فائزه رفسنجانی  به  ایرادی  یا  و  باشد 
بگیرد؟! ولی اینهمه چه ربطی به عقاید 
مذهبی و یا به »فمینیست اسالمی« 
این حرف ها چه  اصال  دارد؟!  او  بودن 
ربطی به اسالم دارد جز اینکه برخی 
مالیان  و  مراجع  جمله  از  مسلمانان 
بر اساس عقاید اسالمی خود  مرتجع 
با این سخنان و این تالش ها و حقوق 

مدنی زنان مخالف هستند؟!
سومین گسست: آزادی فردی و 

اجتماعی زنان
با  رابطه  فائزه رفسنجانی سپس در 

حجاب اجباری می گوید:
»من با حجاب اجباری مخالف هستم، 
البته حجاب من، حجاب سنتی است. 
دین من هم دین سنتی است. یعنی 
نرفتم تحقیق کنم که مسلمان باشم 
یا نباشم. چون در یک خانواده سنتی 
بودم، همینطور سنتی بار آمدم، شاید 
دنیا  به  مسیحی  خانواده  یک  در  اگر 
می آمدم، مسیحی بودم. مشکلی هم با 
آن ندارم و قبولش دارم. دوم اینکه با 
حجاب اجباری مخالفم با اینکه خودم 
حجابم را دارم. فکر می کنم همانطور 
کشف  که  کرد  اشتباه  رضاشاه  که 
حجاب کرد، به همان شدت ما اشتباه 

کردیم که حجاب را اجباری کردیم.«
مانند  رفسنجانی  فائزه  اینجا  در 
چپ ها،  و  مذهبیون  از  بسیاری 
جمهوری  که  را  گسستی  بزرگترین 
اسالمی در آزادی زنان، یعنی پوشش 
اختیاری، به وجود آورده، یا  نمی بیند یا 
تحریف می کند و یا نسبت به آن ناآگاه 

است.

دیگر بس 
است! 
)بخش نخست(



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۳۴ 
جمعه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹خورشیدی

۸ توصیه عالی برای سفت 
کردن پوست بعد از الغری و رژیم 

بعد از دوران بارداری یا کاهش وزن زیاد ممکن است 
با شلی پوست مواجه شوید، هر چند که الغری هدف بوده 

اما این ضعیف و شل شدن پوست را افراد نمی پسندند. راه های 
مراقبتی مختلفی برای پوست وجود دارد و در بهترین نسخه ها را برای 

جلوگیری از آسیب به شما معرفی می کنیم.
۱. مصرف زیاد آب ۲. لوسیون پوست برای سفت کردن پوست بعد از الغری:یکی 

از بهترین نسخه ها برای سفتی و خاصیت ارتجاعی پوست لوسیون های موجود 
در فروشگاه است که حاوی ویتامین A و E و آلوورا و قهوه است. در هفته دوبار 
از این لوسیون استفاده کنید. ۳. ماساژ آلوورا برای سفت کردن پوست:یکی دیگر از 
نسخه های ساده ماسک آلوورا با آبلیمو است. هر دو این مواد را با هم ترکیب کنید 
و پوست را ماساژ دهید.۴. استفاده از نمک دریا :هنگام حمام از این نمک استفاده 
کنید و بعد با آب بشویید.5. پیچاندن بدن برای سفت کردن پوست بعد از الغری 
:بعد از کاهش وزن همیشه از بادی رپ، قهوه و شکالت استفاده کنید چون به 

جوان سازی پوست کمک میکند.
۶. روغن ویتامین E مناسب برای سفت کردن پوست :روغن ویتامین E را 
روی پوست ماساژ دهید.۷. روغن نارگیل برای سفت کردن پوست بعد 

از الغری :روغن نارگیل را یک مقدار گرم کنید و روی پوست ماساژ 
دهید.۸. روغن بادام برای سفت کردن پوست :

ماساژ دهید  و روی پوست  بادام هم گرم کنید  روغن 
بهترین  بادام  روغن  بشویید.  ببندید، سپس  و 

مرطوب کننده پوست محسوب 
می شود.

زنان  شاخص

پرندگان مهاجر در این غروب خموش
که ابري تیره تن انداخته به قله کوه
شما شتابزده راهي کجا هستید ؟  

کشیده پر به افق تک تک و گروه    
چه شد که نمودید بر دیار دگر ؟     

چه شد که از دیار آشنا سفر کردید؟ 
مگر چه درد و شکنجي در آشیان دیدید؟
که عزم دشت و دمن هاي دورتر کردید ؟

در این سفر که خطرداشت بي شمار
آیا ز کاروان شما هیچکس شهید شده است؟...

...پرندگان مهاجر دلم به تشویش است
که عمر این سفر دورتان زیاد شود

به باغ باد بهار آید و بدون شما
شکوفه هاي درختان سیب باز شود ...

مواد آرایشی روی پوست جلوی تنفس 
آن را می گیرد. پس قبل از خواب هر 
گونه میکاپ را روی صورت خود پاک 
پاک  های  روغن  از  توانید  می  کنید. 
کننده آرایشی استفاده کنید که بهتر از 
مواد شیمیایی خشن می باشند. البته 
این روغن ها برای افرادی که پوست 

چرب دارند، مناسب نیستند.
الیه برداری کنید

روتین  یک  همیشه  که  کنید  سعی 
خودتان  برای  را  پوست  از  مراقبت 
تنظیم کرده و از آن پیروی کنید. چه 
بهتر که الیه بردارهایی با مواد طبیعی 
استفاده کنید که در منزل آن ها را در 

اختیار دارید.
همچنین مطمئن شوید که ماده های 
آب  پایه  بر  شما  پوست  کننده  پاک 
هستند. روغن هایی مثل روغن کرچک 
کاماًل ضدباکتریایی بوده و برای پاک 

کردن صورت شما مناسب است.
می توانید برای خاصیت بیشتر، آن را 
با روغن جوجوبا، آووکادو و روغن بادام 

ترکیب کنید و چین و چروک ها را از 
بین ببرید.با این روغن ها صورت خود 
را ماساژ دهید تا هم مواد آرایشی را 
پاک کنید و هم الیه برداری خفیفی 
انجام داده باشید. سپس صورتتان را با 
آب خنک شسته و بعد چند عدد پد 
تا  دهید  قرار  صورت  روی  را  خشک 

رطوبت اضافی کشیده شود.
غذاهای سرشار از ویتامین مصرف 

کنید
باید غذاهایی مصرف کنید که  حتماً 
حاوی ویتامین A و c هستند. ویتامین 
های موجود در مواد غذایی مثل میوه و 
سبزیجات به شدت برای درخشندگی 

پوست شما موثر می باشند.
پوستتان را پاکسازی کنید

پاکسازی  دانید  می  که  طور  همان 
پوست یکی از بهترین روش ها برای 
چربی  آلودگی،  شر  از  شدن  خالص 
اضافه و عرق روی پوست می باشد. این 
مواد اضافه حفره ها و منافذ پوست شما 
را می بندند و در نتیجه باعث مشکالتی 

مثل چروک و جوش می شوند.
دو بار در روز، یعنی صبح و شب صورت 
خود را با یک شوینده مالیم پاکسازی 

ها  خانم  همه 
یک  که  دارند  دوست 
داشته  درخشان  و  یکدست  پوست 
باشند. جوش های سر سفید و سر 
باعث می شود که  ها  آکنه  و  سیاه 
به  نرسد  نظر  به  زیبا  شما  پوست 
همین دلیل راهکارهای خانگی زیادی 
پوست  زیبایی  و  درخشندگی  برای 
که  این  جای  به  پس  دارد.  وجود 
محصوالت گران قیمت شیمیایی را 
خریداری کنید، می توانید با استفاده 
از راه های کامالً طبیعی روش هایی را 
انجام دهید که هم امن هستند و هم 
پول زیادی از شما را هدر نمی دهند. 

خوب بخوابید
نداشته  خوبی  خواب  اگر  حقیقتاً 

پوست  روی  آن  اثرات  قطعاً  باشید، 
شد.  خواهد  پدیدار  شما  صورت 
پوست با کم خوابی دچار خستگی 
خواب  کمبود  همچنین  شود.  می 
می تواند عاملی برای مشکالت رگ 
های خونی شود و لکه های تیره را 
بیاورند  وجود  به  شما  پوست  روی 
زیرا تعادل هورمون ها با کم خوابی و 

خواب نامناسب به هم می ریزد.
ورزش کنید

تقویت  باعث  که  ورزشی  هرگونه 
به  تواند  می  شود،  شما  عضالت 
آن کمک  زیبایی  و  پوست  سالمت 
حالت  در  ساعت  نیم  باید  کند. 
کنید.  ورزش  روز  طول  در  حداقلی 
اگر مشکالتی مثل آکنه، پسوریازیس 
دارید،  خود  پوست  روی  را  غیره  و 
حتماً باید مراقبت های ویژه را انجام 
دهید و در کنار آن ورزش کنید. زیرا 
ورزش جریان خون را در بدن شما 
برای  عاملی  که  سازد  می  متعادل 

زیبایی و سالمت پوست خواهد بود.
قبل از خواب میکاپ خود را پاک 

کنید
باقیماندن  همان طور که می دانید 

پَری ثََمر
)۱۳۱۶ - اصفهان(

سال  در  آریانپور(  )پری  ثََمر  پَری 
از  و  شد  زاده  اصفهان  در   ۱۳۱۶
در  تهران  در  نوجوانی  سال های 
اولین  نزد  موسیقی  عالی  هنرستان 
آواز پرداخت.  به آموختن  باغچه بان 
او پس از پایان تحصیل در هنرستان 
وزارت  بورس  یک  از  استفاده  با 
به   ۱۳۳۸ سال  در  هنر  و  فرهنگ 
اتریش رفت و در آکادمی موسیقی 
وین به تحصیل خود ادامه داد و در 
سال ۱۳۴۳ با درجه ممتاز آن را به 
پایان برد. وی از آغاز تحصیل در وین 
در برنامه های آکادمی و همچنین در 
اتریش  و  ایتالیا  فرهنگی  انجمن 

شرکت می کرد.
اجرای  با  ثمر  پری   ۱۳۴۵ بهار  در 
نقش »روزینا« از اپرای آرایشگر شهر 
سویل اثر روسینی در فرانکفورت به 
استخدام رسمی اپرای مزبور درآمد.

بیش از ۲۵۰ بار  پری ثمر مجموعاً 
در نقش کارمن و در بیشتر اپراهای 
ظاهر  تهران  در  جمله  از  جهان 
شده است. پری ثمر عالوه بر کارمن 
در بیش از ۳۵ نقش دیگر ۸۰۰ بار 

روی صحنه های اپرا رفته و در بیش 
از ۱۰۰ کنسرت شرکت جسته است. 
در  آوازخوانی،  کار  همپای  اینک  او 
به  فرانکفورت  شهر  آواز  مدرسه 
پرورش صداهای مستعد می پردازد. 
پری ثمر در حیطه موسیقی محلی 
در ضبط  و  کرده  فعالیت  نیز  ایران 
اپرای مانی و مانا که حسین دهلوی 
نقش  ایفای  نوشته،  کودکان  برای 

کرده است.
»امیراشرف آریانپور« ، موسیقی دان، 
موسیقی،  پژوهشگر  و  نویسنده 

ژاله اصفهانیهمسر پری ثمر است.

Pexels

کبودی  کردن  برطرف  برای  امروزه 
چشم هزینه های بسیاری صرف می 
شود که البته همه ی آنها نیز نتیجه 
را  عوارضی  و  نمیدهد  را  دلخواه  ی 
نیز به دنبال دارد اما راه هایی وجود 
به  عوارض  کمترین  بدون  که  دارد 

حل مشکل شما کمک می کند.
کبودی دور چشم بی شک تاثیر بر 
زیبایی دارد ولی نباید برای خالصی 
دنبال کنیم چرا  را  راهی  آن هر  از 
در   . است  که چشم عضو حساسی 
؛  کرد  احتیاط  باید  آن  با  برخورد 
و  چاره  راه  به  پرداختن  از  پیش 
درمان این مشکل به بررسی علل آن 

می پردازیم.
چه چیزی باعث تیرگی و کبودی 

اطراف چشم ها می شود؟ 
از  ناشی  است  ممکن  تیرگی  این 
دالیل زیادی باشد. آن ها را در زیر 

لیست کرده ایم: 
محرومیت از خواب 

 خواب زیاد

 استرس 
 خستگی

آلرژی های بینی
به  چشم  مالیدن  و  مداوم  خارش   

علت شرایط پوستی مانند اگزما 
محصوالت  در  پوست  های  محرک 

آرایشی
 قرار گرفتن در معرض نور خورشید 

)در غیاب کرم ضد آفتاب( 
 پیری

 بعضی اوقات
باشند.  ارثی  توانند  می  نیز  تیرگی 
اینها معموالً بعد از یک سن مشخص 

ناپدید می شوند. 
آیا خواب واقعاً به کاهش حلقه های 

تیره کمک می کند؟ 
عملکرد  تجدید، سه  و  ترمیم  احیا، 
حیاتی هستند که وقتی در بدن قرار 
دهند.  می  رخ  بدن  در  گیرند،  می 
می  تضمین  خواب  بهینه  سطوح 
استرس  بدون  راحت،  کند که شما 
است.  درخشان  پوستتان  و  هستید 
شما می توانید با خوابیدن به مدت 
۶-۸ ساعت در هر روز تیرگی چشم 

را درمان کنید.

است.  شده  سرد 
پس از استفاده از چای 

کیسه ای زمانی که کامال سرد شد، 
آن را روی چشم تان بگذارید. ۲چای 
روی  همزمان  طور  به  ای  کیسه 
دهید  اجازه  داده  قرار  چشمانتان 
چشم  روی  دقیقه   ۲۰ مدت  به  تا 
بماند.  باقی  چشم  زیر  ناحیه  و  ها 
چشم ها را با ترکیب روغن بادام و 

آب لیموترش ماساژ دهید. 
کمپرسور نعناع استفاده کنید به این 
برگهای  از  قاشق  ۲تا۳  که  صورت 
بجوشانید  کم  حرارت  در  را  نعناع 
بعد از جوشیدن اجازه دهید تا سرد 
شده و بین یک دستمال نخی قرار 

داده و روی چشمانتان قرار دهید.

 ماسکی که متخصصان طب سنتی 
پیشنهاد میکنند به این صورت تهیه 

می شود:
برگهای خشک شده ی گلپر را به 
صورت پودر در آورده و با یک قاشق 
مخلوط  زیتون  روغن  خوری  چای 
مدت ۱۵  به  تا  دهید  واجازه  کرده 
و  بماند  چشمانتان  برروی  دقیقه 
بعد ماسک را از صورت با آب ولرم 

بشویید.
نکات مرتبط با کبودی دور چشم

نیز  را  نکاتی  باید  اینها  بر  عالوه 
رعایت کنید: 

روزانه ۸ ساعت بخوابید
به اندازه ی کافی آب بنوشید.

همانطور که همیشه توصیه می شود 
سبزیجات را به طور ثابت در برنامه 

غذایی خود قرار دهید.
ورزش را فراموش نکنید 

به یاد داشته باشید که ورزش برای 
هر مشکلی میتواند یک راه حل به 
حساب برود پس چه بهتر است که 
نه تنها برای برطرف شدن کبودی 
دور چشم بلکه برای تضمین سالمت 
کامل تمام اعضای بدن ورزش کنید.

چه غذاهایی باید برای خالص شدن 
ها  زیر چشم  کبودی  و  تیرگی  از 

استفاده شوند؟ 
این  از  مستقیم  بازتابی  شما  پوست 
است که رژیم غذایی شما چقدر سالم 
است. پس انواع خاصی از غذاها را در 
رژیم غذایی خود قرار دهید تا مطمئن 
شوید که پوست شما مقادیر فراوانی از 
مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی 
را دریافت می کنید. بهترین غذاها در 

زیر لیست شده اند: 
گل کلم، کلم بروکلی، کلم بروکسل، 
اسفناج، سیب زمینی شیرین، گوجه 

فرنگی، هویج و فلفل دلمه ای
فرنگی،  توت  پاپایا،  مثل  هایی  میوه 
گریپ  آناناس،  مرکبات،  های  میوه 

فروت، هلو، طالبی، و گالبی
ماهی، صدف، مرغ و گوشت لخم

گردو، کتان، بادام، و فندق
ای،  قهوه  برنج  مثل  دیگر  غذاهای 
بلغور جو دو سر، عدس، سبزیجات و 

دانه های کامل

های  حلقه  برای  هایی  ویتامین  چه 
سیاه زیر چشم خوب است؟ 

ویتامین K برای گردش خون سالم و 
که  زمانی  است.  انعقاد خون ضروری 
خون کافی )با مواد مغذی( برای ناحیه 
زیر چشم تامین می شود، شما نباید در 
مورد تیرگی چشم هایتان نگران باشید. 
است  دیگری  ویتامین   C ویتامین 
که نقش کلیدی در حفظ سالمت و 
درخشان کردن پوست شما بازی می 
ضد  اکسیدان،  آنتی  خاصیت  کند. 

التهابی و تقویت کالژن سازی دارد.
قوی،  را  شما  پوست   E ویتامین   

االستیکی و آبدار نگه می دارد. 
مکمل های مختلفی در بازار برای این 
ویتامین ها در دسترس هستند. با این 
حال توصیه می شود که با استفاده از 
مواد طبیعی که در باال ذکر شد، بدن 

را با آن ها تامین کنید.
راههایی برای حل مشکل کبودی 

دور چشم
های  روش  از  :یکی  ای  کیسه  چای 
برطرف  برای  هزینه  کم  و  خانگی 
چشم،  دور  سیاهی  و  کبودی  کردن 
استفاده از چای کیسه ای مرطوب و 
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راهکارهایی برای حفظ زیبایی و سالمت پوست راه چاره ای برای سیاهی و کبودی دور چشم
مثل  کارهایی  انجام  از  بعد  کنید. 
کردن  تمیز  باغبانی،  کردن،  ورزش 
خانه و یا انجام فعالیت های فیزیکی، 
حتما صورتتان را با یک پاک کننده 

مالیم بشویید.
صورتتان را تر و تازه کنید

اگر زمان کافی برای شستن صورتتان 
ندارید و یا فقط می خواهید خستگی 
کافی  ببرید،  بین  از  را  خود  پوست 
است که ظاهر آن را تر و تازه کنید. 
مثال می توانید از ترکیب روغن های 
کنید.  استفاده  آب  با کمی  طبیعی 
چشمان خود را ببندید و این ترکیب 

را روی صورت اسپری کنید.
مرطوب کنید

حتما باید پوست خود را مرطوب نگه 
دارید. معموالً به دلیل تغییر هورمون 
های  دوره  و  بارداری  دوران  در  ها 
مختلف زندگی و یا گرمای تابستان، 
پوست شما چرب تر از همیشه خواهد 
بود. پس بهتر است از مرطوب کننده 
های فاقد چربی استفاده کنید تا هم 
رطوبت را به پوست شما برگردانند و 
هم بتوانند آن را پاکسازی و یا تغذیه 
کنند. اگر باردار هستید، حتما باید به 
دنبال محصوالتی باشید که برای این 

دوران حساسیت ایجاد نکنند.
محافظت کنید

یکی از مهم ترین چیزهایی که باید 
انجام دهید، این است که از پوست 
خودتان محافظت کنید. مثاًل روزانه 
در  موضوع  این  بزنید.  آفتاب  ضد 
تابستان بیش از همیشه حائز اهمیت 
آفتاب  احتمال  زیرا  بود،  خواهد 

سوختگی در این فصل بیشتر است.
پوستتان را تقویت کنید

تابستان  گرمای  و  بارداری  استرس 
می تواند زیبایی کلی پوست شما را 
این است که  تنها راه  بریزد.  به هم 
پوستتان را با استفاده از ماسک های 
آرام بخش صورت تقویت کنید. می 
توانید ماسک های مخصوص پوست 
چرب یا خشک و غیره را خریداری 

کنید.
پوستی هم می  انواع  تمام  برای 
توانید از این ماسک استفاده کنید :

نصف فنجان جو را با آب گرم و یک 
قاشق غذاخوری عسل ترکیب کنید. 
صورتتان  پوست  به  را  آن  سپس 
بزنید. مراقب باشید که این ترکیب 
وارد چشم هایتان نشود. ۱۰ دقیقه 
را  ماسک  نهایت  در  و  کنید  صبر 
بشویید. بعد از آن پوست نرم و تازه 

ای خواهید داشت.
بخور بگیرید

بهترین  از  یکی  گرفتن  بخور 
تامین  برای  زیبایی  راهکارهای 
به  پس  باشد.  می  پوست  رطوبت 
آرامی صورت خود را شستشو دهید. 
سپس به آن بخار اعمال کنید. می 
توانید یک کاسه آب داغ را با گالب 
خود  روی  به  رو  و  کرده  ترکیب 
بگذارید و از رطوبت و گرمای آن بهره 
این کار منافذ عمیق  با  مند شوید. 
پوست شما نیز پاکسازی خواهد شد.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۳۴
 جمعه ۳ تا پنجشنبه ۹ جوالی ۲۰۲۰

مردان  شاخص

ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید

اگر چه دلها پر خون است
 شکوه شادی افزون است

سپیده ما گلگون است
 که دست دشمن در خون است

ای ایران! غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد

راه ما، راه حق، راه بهروزیست
اتحاد اتحاد رمز پیروزیست

صلح و آزادی جاودانه در همه جهان، 
خوش باش

یادگار خون عاشقان! 
ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باش

امیراشرف آریان پور
)۱۳۱۷ - تهران(

کاشانی  آریان پور  امیراشرف 
موسیقی  هنرستان  فارغ التحصیل 
مدرک   ۱۳۳۶ سال  در  است  ملی 
کارشناسی خود را از دانشگاه تهران 
و در سال ۱۳۳۹ مدرک کارشناسی 
دانشکده حقوق  از  را  ارشد مدیریت 

ایران دریافت کرد.
دانشگاهی  تحصیالت  ادامه  در   وی 
در  را  خود  دکترای  مدرک  خود، 
ادبیات فارسی، روزنامه نگاری و علوم 
سال  در  و  تهران  دانشگاه  از  اداری 
۱۳۵۲ دکترای تخصصی را در رشته 
وین  گوته  دانشگاه  از  موزیکولوژی 

اتریش اخذ کرد. 
پس از آن تحصیالت خود را در رشته 
فرانکفورت  دانشگاه  در  هنر  تاریخ 
بازگشت. پس  ایران  به  و  پی گرفت 
ایران  مجدداً   ۱۳۵۷ سال  انقالب  از 
کشور  به  سال ۱۳۷۰  در  و  ترک  را 
بازگشت و به اتفاق »حسن ریاحی« 
را  آزاد  دانشگاه  موسیقی  گروه 
آریان پور،  کرد.امیراشرف  راه اندازی 
از شناخته شده ترین مدرسان،  یکی 
در  موسیقی  مدیران  و  پژوهشگران 

ایران است. او را از نخستین مروجان 
در  می دانند.وی  ایران  در  اپرا  هنر 
بهمن ۱۳۹۱ در مراسم پایانی بیست 
بین المللی  جشنواره  هشتمین  و 
قرار  تجلیل  مورد  فجر  موسیقی 
 ۱۳۹۴ ماه  دی  در  گرفت.همچنین 
مراسم تجلیل از امیراشرف آریانپور در 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران برگزار شد.در ۱۲ بهمن 
امیراشرف  داشت  گرامی  نیز   ۱۳۹۵
آریان پور به پاس ۶۰ سال فعالیت ار 
سوی موزه »دکتر سندوزی« برگزار 

شد.
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هوشنگ ابتهاج

ساعت طالیی خواب شب 
تنفس  و  خوردن  غذا  اندازه  به  خوابیدن 

کشیدن مهم است و کمبود خواب نه تنها باعث بروز 
خواب آلودگی بلکه باعث کاهش بهره وری نیز خواهد شد. 

کمبود خواب همچنین علت اصلی بسیاری مشکالت مانند استرس 
، افسردگی و فشار خون باال است. عالوه بر میزان ساعات خواب ، کیفیت 

خواب نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.بیشتر بزرگساالن به ۶ تا ۸ ساعت 
خواب در طول شبانه روز نیازمندند. بیدار شدن در اول صبح و قرار گرفتن بدن 

در معرض نور خورشید باعث انتقال پیامی از مغز به بدن و تحریک متابولیسم 
آن خواهد شد. قرار گرفتن در معرض آفتاب اول صبح همچنین سطح مالتونین را 
افزایش داده و باعث می  شود که در هنگام شب راحت تر به خواب بروید اما با این 
حال نحوه دستیابی به این میزان خواب شبانه، بحث دیگری است.برای مثال اگر 
باید ساعت ۷ صبح از خواب بیدار شوید ، باید ساعت ۱۱ شب به رخت خواب بروید. 
جالب است بدانید که خواب بودن در طول ساعات ۲ تا ۴ بامداد ، عمیق ترین و 
با کیفیت قسمت خواب است. در صورت عدم دستیابی به خواب در این ساعات 
احتماال در ساعات ۱ تا ۳ بعد ازظهر شدیدا احساس خواب آلودگی خواهید 
کرد. البته الزم به ذکر است ساعت بیولوژیکی هر فردی با فرد دیگر متفاوت 
است ، به این معنی که برخی افراد عالقه مند به خوابیدن در اوایل شب 

و برخی دیگر عالقه دارند که تا پاسی از شب بیدار بمانند و بنابراین 
ساعت بیولوژیکی بدن، خواب و بیداری و عملکرد های مختلف 

بدن را تنظیم می  کند. به عبارت دیگر بهترین روش 
برای داشتن میزان کافی خواب تطبیق دادن 

خود با ساعت فیزیولوژیکی بدن
 می  باشد.

مصرف  متاسفانه 
و  عواقب  سیگار 
آسیب های بسیار جدی و گاه جبران 
ناپذیری دارد که اغلب افراد سیگاری 
با وجود اطالع از این موضوع، از روی 
عادت و جهت آرامش و رفع خستگی 
به مصرف آن ادامه می دهند.مصرف 
تشدید  دلیل  به  گاه  سیگار  زیاد 
جای  و  شده  بیشتر  روحی  مسائل 

خواب و خوراک را می گیرد.
سیگار کشیدن نوجوانان ممکن است 
طوالنی  در  اما  شود  آغاز  غیرعمد 
مدت می تواند به یک مشکل تبدیل 
که  افرادی  بیشتر  حقیقت  در  شود. 
کشند  می  سیگار  بزرگسالی  در 
از نوجوانی خود فراهم  را  زمینه آن 

کرده اند.
نمایی،  خود  و  تقلید  و  لذت  کسب 
محرک های روانی، دوری از خانواده، 
بیکاری، اصرار دوستان و خویشان و 
حتی عالقه شخصی از عوامل مؤثر در 
تحریک افراد به مصرف سیگار است. 
آغاز مصرف سیگار در نوجوانی، ترک 
آن را دشوارتر می کند و آسیب های 
جدی حتی با وجود ترک سیگار در 

بدن ایجاد می شود.
به همین دلیل پیشگیری های اولیه 
هزینه کمتری از نظر مالی و جسمی 
به  اعتیاد،  آنکه  برای  داشت.  خواهد 
نوجوانان  در  کودکانه  بیماری  یک 
خود  تالش  تمام  باید  نشود،  تبدیل 
را برای دستیابی به هدف مورد نظر 
نباید  نوجوانان  یعنی   ، دهیم  انجام 

شروع به سیگار کشیدن کنند.
،تعقیب  متقیم  نظارت  و  کنترل 
دور  درآوردن،  بازی  کارآگاه  کردن، 
بین  یا  و  جیب  در  سیگار  ریختن 
کلی  طور  به  و   ، شخصی  وسایل 
رفتارهای غافلگیر کننده هرگز موثر 
نمی باشد. برای آن که به عنوان یکی 
بزرگسالی  در  امر  این  از  والدین  از 

ناراحتی خود را از این شرایط ابراز 
شنونده  بیشتر  کنید  سعی  کنید. 
با  بشنوید.  را  او  دالیل  و  باشید 
نکنید،  قضاوت  و  باشید  انصاف 
همچنین حمایت خود را در حین 

گفتگو از او نشان دهید.
عشق بورزید:

برای  شرط  گذاشتن  محلی،  بی 
کردن  تهدید  و  او  داشتن  دوست 
چاره کار نیست. با این کارها فرزند 
از خانه خود  یا  و  لجباز شده  شما 
بهترین  بنابراین  شود.  می  فراری 
بدون  را  خود  محبت  و  عشق  کار 

قید شرط ابراز کنید.
به فراتر از سیگار فکر کنید:

کنند  می  فکر  غالبا  نوجوانان 
)ویپ(،  الکترونیکی  سیگارهای 
تنباکوهای دودی، سیگار های گل 
میخک )کرتکس( ،سیگارهای طعم 
دهنده آب نباتی )بیدیس( و قلیان، 
از  اعتیادآورتر  کم  و  ضررتر  کم 
سیگارهای سنتی هستند. اما همه 
آن ها خطراتی را برای سالمتی به 

همراه دارند.
متوسل  خود  نوجوان  غرور  به 

شوید:
کنید  یادآوری  خود  نوجوان  به 
بد  بوی  استعمال سیگار سبب  که 
انگشتان  و  دندان  زردی   ، دهان 
دست ، سرفه های مزمن و بوی بد 

مو ، بدن و لباس می شود.
به مشاوره متخصص مراجعه کنید:

بهتر است از یک مشاوره متخصص 
کمک بگیرید و در جلسات مشاوره 
به همراه فرزندتان شرکت کنید. اما 
اگر فرزندتان حاضر به مشارکت در 
این جلسات نمی باشد، خودتان به 
تنهایی با مشاور صحبت کرده و از 

او راهنمایی بگیرید.
داشته  ریاضیاتی  کتاب  حساب 

باشید:
است.  گران  امری  کشیدن  سیگار 
که  کنید  کمک  خود  نوجوان  به 
سالیانه  یا  ماهانه  روزانه،  مصرف 
خرید سیگار را محاسبه کند و در 
هوشمند،  تلفن  خرید  برای  عوض 
لباس یا سایر موارد مورد نیاز خرج 

کند.
داشته  را  انتظار فشار همساالن 

باشید:
را  وسایلی  و  ابزار  خود  نوجوان  به 
بدهید که برای سیگار نکشیدن او 
الزم است . به او بیاموزید چگونه با 
اوضاع دشوار اجتماع روبرو شود، به 
عنوان مثال به او بگویید در پاسخ به 
این که آیا سیگار میکشی؟ قاطعانه 

نه بگوید و از این امر امتناع کند.
در  نیز  را  زیر  موارد  همچنین 

نظرداشته باشید:
اعتیاد را جدی بگیرید

صبوری کنید
عالیق او را گوشزد کنید

آینده را در نظر بگیرید
با او همراه باشید

با مدرسه او در ارتباط باشید

نکات  کنید  پیشگیری  خود  نوجوان 
زیر را دنبال کنید :

و  رفتار  برای  پیشنهادی  راهکار 
برخورد با نوجوان سیگاری

مثال خوبی بزنید:
سیگار کشیدن در نوجوانانی رایج تر 
والدین سیگاری دارند.پس  است که 
کنید.  ترک  کشید  می  سیگار  اگر 
برای  راهکارهایی  خود  پزشک  از 
کنید.در  درخواست  را  کردن  ترک 
مقابل نوجوان خود سیگار نکشید و 
محصوالت دودی را به دور از محیط 
توضیح  نوجوان خود  به  ببرید.  خانه 
دهید که از سیگار کشیدن او ناراحت 
هستید و در صورت ادامه دادن چقدر 

ترک آن دشوار خواهد بود.
رابطه خود را تقویت کنید:

برای  راه حلی خوب  رابطه،  تضعیف 
مسئولیت  از  خودتان  شدن  فراری 
به  اینکه  نه  است  فرزندتان  تربیت 
جای  به  کنید.  کمک  خود  فرزند 
کم کردن رابطه خود ، آن را تقویت 

کرده و به نقاط قوت فرزندتان توجه 
بیشتری نشان دهید. به اینکه چقدر 
به خاطر توانایی های دیگر او افتخار 
، خود گامی مثبت جهت  می کنید 

تقویت رابطه شما می باشد.
جذابیت را درک کنید:

نوجوان  توسط  دخانیات  استعمال 
شدن  سو  هم  برای  راهی  تواند  می 
از  خاصی  گروه  با  شدن  متناسب  و 
احساس  که  این  یا  و  باشد  دوستان 
سرخوشی یا استقالل کاذب برای او 

به همراه داشته باشد..
نه بگویید:

نوجوان  که  کنید  احساس  شاید 
اما  صحبت های شما را نمی شنود، 
به هر حال شما حرف های خود را به 
او بزنید. به او بگویید استعمال سیگار 
و استنشاق مواد مخدر برایش مجاز 
تاثیر  شما  رضایت  عدم  زیرا  نیست، 
بیشتری از آن چه تصور می کنید بر 

او خواهد گذاشت.
با فرزندتان صحبت کنید:

البته این گفتگو  با او صحبت کنید. 
نباید با نصیحت ، سرزنش یا تمسخر 
مهربانی  با  باید  بلکه  باشد،  همراه 

کالفه  شدت  به  تابستان  گرمای 
که  زمانی  مخصوصاً   . است  کننده 
عرق  زیاد   ، کردن  ورزش  حین  در 
حداقل  باید  طرفی  از   . کنید  می 
۷۵ دقیقه در هفته ورزش کنید تا 
بتوانید سالمت بدن خود را تضمین 
کنید اما چگونه می توان با این عرق 
زیاد و گرمای باال در فصل تابستان 

مبارزه کرد ؟ 
روش های جلوگیری از گرمازدگی 

هنگام ورزش
زمان تمرین خود را تغییر دهید:

همان طور که می دانید زمانی که 
اوج خود می رسد  به  نور خورشید 
می  پیدا  افزایش  نیز  هوا  دمای   ،
 ، موقعیت خورشید  واقع  در   . کند 
میزان گرمای روز را تعیین می کند 
بیشترین  ظهر  هنگام  خورشید   .
گرمای خودش را ساطع می کند و 
تقریباً حدود ساعت سه و نیم به اوج 
خود می رسد . به همین دلیل بهتر 
ورزش  و  رفتن  بیرون  زمان  است 
بین  و  دهید  تغییر  را  خود  کردن 
ظهر  از  بعد   ۵ تا  صبح   ۱۰ ساعت 

هرگز بیرون از منزل نباشید.
بهترین راهکار این است که قبل از 
طلوع خورشید از خواب بیدار شوید 
به  گرما  اوج  در  نباشید  مجبور  تا 
از  بیرون  در  خاصی  فعالیت  و  کار 
منزل مثل ورزش کردن بپردازید . 
کردن  ورزش  توانید  می  همچنین 
کنید  موکول  نیز  عصر  به  را  خود 
. یک جلسه ورزشی خود را به دو 
تقسیم  روز  طول  در  کوتاه  جلسه 
کنید. یک جلسه هنگام صبح قبل 
جلسه  یک  و  خورشید  طلوع  از 

شب ها.
به پوشش بدن خود دقت کنید:

تا ۲۰  تواند  دمای داخلی بدن می 
ورزش  انجام  طول  در  هم  درجه 
زمانی  حتی  ؛  برسد  هوازی  های 
ورزش  خنک  محیط  یک  در  که 
ورزش  هنگام  باید   . کنید  می 
یک  هوا  دمای  با  متناسب  کردن 
 . باشید  داشته  مناسب  پوشش 
لباس پوشیدن مناسب حین ورزش 
کردن ، به شدت در تعادل درمانی 

بدن شما موثر خواهد بود.
مچ بند ، هدبند و حوله های اطراف 
گردن خود را بعد از ورزش کردن با 
بتوانند  تا  آب خنک مرطوب کنید 
رطوبت کافی را به بدن شما برسانند 

و عرق را به خود جذب کنند.
لباس های سبک انتخاب کنید:

از نظر وزنی سبک  لباس هایی که 
هستند و رنگ روشن دارند ، اشعه 
می  منحرف  را  خورشید  نور  های 
خودشان  به  را  بدن  عرق  و  کنند 
خنکی  احساس  و  کنند  می  جذب 

بیشتری خواهید کرد.
هرگز لباس های کتان نپوشید :

را داخل  لباس ها رطوبت  این  زیرا 
آرامی  به  و  دارند  می  نگه  خود 
خشک می شوند و در نتیجه گرما 

در بدن شما محبوس می گردد.

یکی از مهم ترین 
در  شده  عنوان  موارد 

این بخش از نمناک مصرف میوه ها 
و سبزیجات به اندازه ی الزم است 
؛ عالوه بر مصرف نوشیدنی ها باید 
میوه و سبزیجات مصرف کنید که 
تقریباً   . هستند  آب  از  غنی  منبع 
از طریق  ما  از آب بدن  ۲۰ درصد 

میوه و سبزیجات تامین می شود.
روتین خود را تغییر دهید :

بگذارید  زمان  کردن  ورزش  برای 
را  جدید  ورزشی  های  تمرین  و 
باعث  تغییرات  این   . امتحان کنید 
های  گروه  روی  که  شود  می 
مهارت های  و  از عضالت  مختلفی 
متفاوت مثل باالنس یا لیفت تمرکز 

کنید . این تغییر تمرین ورزشی نه 
تنها احتمال گرمازدگی را می کاهد 
، بلکه باعث بهبود تناسب کلی اندام 

شما خواهد شد.
را  خود  بدن  پذیری  انعطاف 

افزایش دهید :
چنین  در  مربیان  از  بسیاری 
 . دهند  می  انجام  یوگا  شرایطی 
یوگا می تواند برای کنترل حرکات 
بدنی و از بین بردن آشفتگی های 
باشد  مناسب  روحی  و  جسمی 
انجام  از  بعد  روز  که  طوری  به  ؛ 
عالی خواهید  بسیار  احساس  یوگا 

داشت.
به باشگاه بروید :

و  داخلی  محیط  در  کردن  ورزش 
تهویه  و  کولر  وجود  با  سرپوشیده 
در  هوا  بیشتر  جریان  باعث  هوا 
در   . شود  می  بسته  های  محیط 
کاهش  گرمازدگی  احتمال  نتیجه 
پیدا می کند . البته نمی توان لذت 
ورزش کردن در محیط باز را انکار 
کرد اما اگر نگران گرمای باالی هوا 
در  حتماً  که  است  بهتر   ، هستید 

باشگاه و زیر کولر ورزش کنید.

ضد آفتاب بزنید :
گرمای  تواند  می  تنها  نه  ضدآفتاب 
داغ  از  بلکه  ببرد،  بین  از  را  اضافی 
شدن پوست شما جلوگیری می کند 
و عوارض جانبی آفتاب سوختگی را 

به شدت کاهش می دهد.
نوشیدنی سالم مصرف کنید :

نتیجه گرما، عرق کردن و نتیجه عرق 
از دست دادن آب بدن می   ، کردن 
باشد. فرقی ندارد که داخل یا بیرون 
از منزل ورزش کنید ؛ در هر صورت 
 . بنوشید  آب  کافی  اندازه  به  باید 
تقریبا ۹۹ درصد کاهش وزن به دلیل 

از دست دادن آب می باشد.
تا  دارد  نیاز  کافی  آب  به  شما  بدن 
بتواند دمای داخلی را متعادل کند و 
به  را  مختلف  عملکردهای  خوبی  به 
انجام برساند که در صورت کم آبی و 
خشکی بدن قادر به انجام این کار ها 

نخواهد بود.
از طرفی نباید نوشیدنی های بنوشید 
که آب بدن شما را به خودشان جذب 

می کنند . مثاًل الکل ، قهوه و نوشابه 
جزء نوشیدنی هایی هستند که بدن 

شما را می کاهند.
نوشیدنی های ولرم مصرف کنید :

که  ورزشی  های  نوشیدنی  و  آب 
و  سدیم   ، ها  الکترولیت  حاوی 
پتاسیم هستند معموالً قبل و بعد از 
ورزش مصرف می شوند اما چرا نباید 
نوشیدنی خنک بخوریم و باید آن ها 

را ولرم مصرف کنیم؟
های  نوشیدنی  داغ،  بدن  یک  زیرا 
و  را رد می کند  از حد خنک  بیش 
که  انگار   . می شود  قبل  مثل  کامال 
هیچ نوشیدنی مصرف نکرده اید . بهتر 
است که نوشیدنی های یخ و خنک را 
زمانی بنوشید که از مصرف نوشیدنی 
های ولرم زمان کمی گذشته و بدن 

شما احساس خنکی دارد.
به استخر بروید :

کردن  ورزش  برای  زیادی  های  راه 
در آب وجود دارد . در نتیجه استخر 
گرمازدگی  از  جلوگیری  برای  رفتن 
در فصل تابستان بسیار موثر خواهد 

بود.
میوه و سبزی حتما مصرف کنید:

بهترین روش های برخورد با نوجوان سیگاری شگرد ورزش بدون گرمازدگی در تابستان

Pexels
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=آکادمی علوم و هنرهای 
تازگی  به  اسکار  سینمایی 
اسامی ۸۱۹ عضو تازه خود 
را اعالم کرده است که سمیرا 
علی  فیلمساز،  مخملباف 
تهیه کننده مشهور  عباسی 
و  انقالب  از  قبل  سینمای 
انقالب،  از  پس  ممنوع الکار 
و  آهنگساز  اورکی  ستار 
نرگس آبیار فیلمساز »دفاع 
 مقدس« نیز در این فهرست 

قرار دارند.
سینمایی  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
اسکار اسامی ۸۱۹ عضو تازه خود را 
اعالم کرد که سمیرا مخملباف، علی 
عباسی، ستار اورکی و نرگس آبیار در 
آبیار  نرگس  دارند.  قرار  فهرست  این 
سازنده فیلم های »دفاع  مقدس« است 
گشاده دستانه ی  حمایت های  از  که 

نظام برخوردار است.
سینمایی  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
اسکار به تازگی اسامی ۸۱۹ عضو تازه 
سمیرا  که  است  کرده  اعالم  را  خود 
عباسی  علی  فیلمساز،  مخملباف 
از  قبل  سینمای  مشهور  تهیه کننده 
انقالب،  از  و ممنوع الکار پس  انقالب 
آبیار  نرگس  و  آهنگساز  اورکی  ستار 
این  در  نیز  »دفاع  مقدس«  فیلمساز 

فهرست قرار دارند.
از چهار سینماگر ایرانی عضو جدید 
آکادمی اسکار، سمیرا مخملباف فرزند 
عباسی  علی  و  مخملباف  محسن 
فیلم های مشهوری چون  تهیه کننده 
»رضا  و  »تنگسیر«  »سوته دالن«، 

زندگی  ایران  از  خارج  در  موتوری« 
می کنند.

با انتشار این فهرست مشخص شده 
که نرگس آبیار فیلمساز مورد حمایت 
آثار موسوم  از فیلمسازان  حکومت و 
آکادمی  عضو  نیز  »دفاع  مقدس«  به 

اسکار است.
جالب اینجاست که در سال ۲۰۱۸ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فیلم 
نرگس  ساخته  »نفس«  سینمایی 
آبیار را برای شرکت در رقابت بخش 
آمریکا  به  غیرانگلیسی زبان  فیلم های 
در  نشد.  هم  پذیرفته  که  فرستاد 
ساختار کنونی سینمای ایران، نرگس 
ابراهیم  هم تراز  فیلمسازی  را  آبیار 
حاتمی کیا و ستایش شده از سوی او و 
هم  جهت با گرایش های نظام می دانند 
که سیاست  های نظام را در قالب فیلم 

به مخاطبان عرضه می کند.
برای  که  همانقدر  اما  آبیار  نرگس 
می کند،  خوش رقصی  حکومت 

همانقدر هم به حضور در عرصه های 
اسکار  به  و  است  عالقمند  جهانی 

آمریکا نه نمی گوید!
سینمایی  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
 ۹ از   بیش  حاضر  حال  در  اسکار 
شاخه های  هنرمندان  از  عضو  هزار 
عضو   ۸۱۹ میان  از  دارد.  مختلف 
درصد   ۳۶ اسکار،  آکادمی  جدید 
غیرسفیدپوست، ۴۵ درصد زن و ۴۹ 
درصد نیز از کشورهایی غیر از آمریکا 

انتخاب شده اند.
فهرست ۸۱۹  ویژگی های  جمله  از 
اسکار  آکادمی  تازه  اعضای  نفری 
می توان به دعوت شدن چهار بازیگر 
اسکار  برنده  و  تحسین شده  فیلم 

»انگل« از کره جنوبی اشاره کرد.
جوایز  اهدای  مراسم  دوره  ۹۳ امین 
ُکرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  اسکار 
با دو ماه تأخیر قرار است ۲۵ آوریل 
 )۱۴۰۰ فروردین ماه   ۱۲(  ۲۰۲۱

برگزار شود.

سمیرا مخملباف، علی عباسی و یک فیلمساز
 »دفاع  مقدس« عضو آکادمی اسکار شدند!

معاون بانوان وزارت ورزش: 
 مشت زنی، پرورش اندام و ورزش زورخانه برای زنان ممنوع 
است؛ »حجیم شدن عضالت با شرایط زنان جور در نمی آید«!

=»در مبانی اعتقادی ما از 
زن به عنوان ریحانه یاد شده 
است. نمی توانیم ورزش هایی 
ورزش  مشت زنی،  مانند  را 
لیفتینگ  پاور  و  زورخانه 
قبول کنیم که کل سیستم 
را  زنان  فیزیولوژی  و  بدنی 
تحت تاثیر قرار دهد. پرورش 
اندام و حجیم شدن عضالت 
در  جور  خانم ها  شرایط  با 

نمی آید!«
سیمین فرهادی زاده گفته: برخی از 
رشته های ورزشی همیشه با حواشی 
خاصی همراه بوده است. چندی پیش 
به بوکس خواستار  دختران عالقمند 
شدند.  بازی  این  مجوز  درخواست 
خانم ها  از  تعدادی  هم  تازگی  به 
پاور  و  زورخانه  ورزش  به  خواسته اند 

لیفتینگ بپردازند.
او اضافه کرده: در مورد ورزش هایی 
که مورد توجه زنان است، ما مسائل 
و  می گیریم  نظر  در  هم  را  فرهنگی 
اعتقادی  مبانی  در  اینکه  به  توجه  با 
یاد شده،  ریحانه  عنوان  به  زن  از  ما 
نمی توانیم رشته ای را قبول کنیم که 
او را  کل سیستم بدنی و فیزیولوژی 

تحت تاثیر قرار دهد.
مورد  در  کرده:  تأکید  وی 
باید توضیح  پاورلیفتینگ، متقاضیان 
ورزش  این  از  بخشی  چه  در  بدهند 
تصمیم به فعالیت دارند. اگر به دنبال 
به  ما  پاسخ  هستند،  اندام  پرورش 
آنها بالفاصله منفی خواهد بود. چون 
پرورش اندام و حجیم شدن عضالت با 

شرایط خانم ها سازگار نیست!
خانم های  مورد  در  فرهادی زاده 
زورخانه هم  باستانی  دوستدار ورزش 
است  انگشت شمار  آنها  تعداد  گفته: 

این  با  رابطه  در  که  هیاهویی  و همه 
ورزش برای زن ها برپا شده به خاطر 
همین تعداد اندک است! ضمنا ورزش 
باشد،  ورزش  آنکه  از  قبل  زورخانه ای 
ترویج آئین پهلوانی است که هنگام ورود 
به زورخانه، شکل و شمایل ساختمان 
زورخانه و اعمال و رفتارش نشان دهنده 
آن است که این محل برای مردان بوده 
مردها  برای  کامال  هم  آن  لباس  و 
است. عده ای می گویند  طراحی شده 
و  مردان  برای  را  ساعاتی  توان  می 
زمانی را هم برای بانوان در نظر گرفت.

او در پاسخ این پرسش که آیا نسبت 
مردان  برای  فقط  پهلوانی  واژه  دادن 
پهلوانی  خیر،  گفته:  است،  درست 
معرفت و مهربانی برای مردان و زنان 
است. اما چرا زنان دنبال پهلوانی در 
بروند  می گردند؟  زورخانه  ورزش 
آیا  که  ببینند  را  ورزش  این  پیشینه 
ورزش  این  در  هم  آنها  هم جنسان 
بوده اند یا نه؟ باید هدف بانوان از ابراز 

عالقه به این ورزش را پرسید!
دیگر  پرسش  به  واکنش  در  وی 
خبرنگار آفتاب نیوز که از او پرسیده 

موضوعات مختلف در گذر زمان تغییر 
می کنند و آیا درست است که بگوییم 
چون پیش از این چنین نبوده، پس 
در آینده هم نباید باشد، جواب داده: 
است.  غلط  حدودی  تا  ارتباط  این 
و  ملی  فدراسیون  زورخانه ای،  ورزش 
جهانی دارد و نشأت گرفته از فرهنگی 
تاریخی است. این ورزش اختراع نشده 
بلکه قدمت دارد. مردان در آن فعال 
بوده اند و آن را زنده کرده اند که کار 
بسیار خوبی است. با این حال در هیچ 
ورزش  این  در  زنان  به حضور  جایی 

اشاره نشده است.
انجماد  و  سماجت  از  که  خبرنگار 
ورزش  وزارت  زنان  معاون  فکری 
سخت متعجب شده بوده به او گفته 
که فرهنگ هم دچار تغییر می شود. 
اما فرهادی زاده می گوید: البته فرهنگ 
در  را  زنان  نیازهای  اینکه  یعنی 
قالب های مختلف بر اساس عالقه شان 
انجام  را  کار  این  اما  باشیم.  پاسخگو 
نداده ایم ولی خانم ها در حال حاضر در 
رشته های جدیدی مثل موج سواری و 

پاراگالیدر فعالیت می کنند.

هیاهوی احمد کیارستمی به خاطر انتشار نامه های پدرش؛ بهمن کیارستمی:
چیزی بیشتر از دعوای وارثان نیست!

=»من خانه م؛ پاره نامه هایی 
از عباس کیارستمی« شامل 
نامه های خصوصی کیارستمی 
همچنین  و  همسرش  به 
»یخچالی«  یادداشت های 
فروپاشی  از  پس  که  است 
نوشته  زندگی مشترک شان 

است.
حمد  ا لی  که  حا ر  =د
کیارستمی در مصاحبه هایی 
آثار  بازسازی  و  آرشیو  از 
پدرش در بنیادی در آمریکا 
خبر داده بود، بهمن می گوید: 
»کارهای بسیاری باقی مانده 
و تقریبا هیچ چیز پیش نرفته 
است، من امیدوارم که تاسیس 
این نهاد دست کم در ایران 
بتواند، به انتشار آثار عباس 
کیارستمی کمک کند و کارها 
مهم  آنچه  ببرد.  پیش  به  را 
است هموار بودن راه انتشار 

آثار اوست.«
=بهمن کیارستمی که ساکن 
شکایت  درباره  است  ایران 
برادرش که ساکن آمریکاست 
گفته: »شخصا ترجیح می دهم 
که منتظر نتیجه دادگاه باشم.«

خانه م؛  »من  کتاب  حالی  که  در 
کیارستمی«  عباس  از  پاره نامه هایی 
فرزند  کیارستمی  بهمن  گردآوری  با 
کوچک این فیلمساز منتشر شده، احمد 
فیلمساز  این  فرزند  دیگر  کیارستمی 
مشهور ایران و جهان، انتشار نامه های 
کتاب  قالب یک  در  پدرش  خصوصی 
را اقدامی »غیرقانونی« و »نقض حریم 
خصوصی« دانسته که از مجاری قانونی 

پیگیری می کند!
بهمن کیارستمی در واکنش به تهدید 
است:  گفته  برادرش  از سوی شکایت 
دعوای  از  بیشتر  چیزی  دعواها  »این 
وارثان یک متوفی نیست و جز اینکه 
بایر  باعث شود یک زمین خاصلخیز، 

بماند، فایده ای ندارد.«
انتشار کتاب »من خانه م: پاره نامه هایی 
از عباس کیارستمی« توسط نشر »نظر« 

این فیلمساز بزرگ  با زادروز  همزمان 
احمد  واکنش  و  انتقاد  تیرماه(  )اول 
کیارستمی فرزند وی را به دنبال داشت 
که انتشار نامه های خصوصی پدرش را 

عملی »غیرقانونی« دانست.
حضور  با  گذشته  هفته  کتاب  این 
اهالی سینما رونمایی شد.  از  شماری 
عباس  از  پاره نامه هایی  خانه م؛  »من 
کیارستمی« شامل نامه های خصوصی 
همچنین  و  همسرش  به  کیارستمی 
یادداشت های »یخچالی« است که پس 
از فروپاشی زندگی مشترک شان نوشته 

است.
منابع خبری نوشتند، این مجموعه به 
انتخاب بهمن کیارستمی گردآوری شده 
و آنطور که در مقدمه بهمن کیارستمی 
آمده، سعی دارد اهمیت خانواده در نگاه 

عباس کیارستمی را نشان دهد.
انتشار  با  کیارستمی  احمد  حاال 
توئیتی نشر »نظر« را تهدید به شکایت 
قانونی کرده و مدعی شده که این اقدام 
»غیرقانونی« و ناقض حریم خصوصی 

است.
از  بعد  »متاسفانه  است:  نوشته  وی 
چاپ دو کتاب بدون مجوزهای کامل، 
علی رغم نامه ارسال شده به نشر نظر در 
دی ماه سال گذشته و پیام مستقیم به 
آقای بهمن پور در چند روز گذشته بابت 
نداشتن تمامی مجوزهای الزم بابت نشر 
به چاپ  اقدام  نظر  کتاب جدید، نشر 

کتابی جدید درباره پدرم کرده است.«
احمد کیارستمی اضافه کرده: »عالوه 
بر مشکل مجوز، این کار عدم رعایت 
حریم خصوصی است که نه تنها مغایر 
با اخالقیات،  بلکه بر خالف قانون است. 

مراتب را از طرق قانونی پیگیری خواهد 
شد.«

به  واکنش  در  کیارستمی  بهمن 
تهدیدات برادرش که ساکن آمریکاست 
و یک »بنیاد کیارستمی« در رابطه با 
راه اندازی  پدرشان  آثار  »کپی رایت« 
را  برادرش  قضایی  شکایت  کرده،  
مسئله ای »حقوقی« دانسته که »باید 
در دادگاه مطرح شود و درباره اش حکم 
داده شود.« وی همچنین گفته است 
مطرح  دیگری  جور  موارد  این  »اگر 
می زدیم،  حرف  درباره اش  بود،  شده 
اما زمانی که طرح شکایت در دادگاه 
عنوان می شود، هرگونه ادعایی پیش از 
آن درست نیست، چون می تواند روی 
بهمن کیارستمی  بگذارد.«  اثر  نتیجه 
گفته است: »شخصا ترجیح می دهم که 

منتظر نتیجه دادگاه باشم.«
وی »در این مرحله« مخاطب برادرش 
»این  گفت:  و  خواند  »نظر«  نشر  را 
دعواها چیزی بیشتر از دعوای وارثان 
باعث  اینکه  نیست و جز  یک متوفی 
شود یک زمین خاصلخیز، بایر بماند، 

فایده ای ندارد.«
احمد کیارستمی فرزند ارشد عباس 
و  ایران  معروف  فیلمساز  کیارستمی 
جهان، در سال ۹۷ »بنیاد کیارستمی« 
را در آمریکا را راه اندازی کرد. این بنیاد 
سینمایی  آثار  انتشار  حق  و  آرشیو 
دارد  برعهده  را  کیارستمی  هنری  و 
احمد  با  آن  مدیره  هیئت  ریاست  و 
کیارستمی برادر بهمن کیارستمی است 

که در ایران زندگی می کند.
این در حالیست که بهمن کیارستمی 
پس از طرح شکایت از سوی برادرش 
علیه نشر »نظر«، از تالش برای تاسیس 
آثار عباس  بنیادی برای حفظ و نشر 
کیارستمی نیز خبر داد و گفت: »پرویز 
جاهد، فیلم ساز، مدرس و منتقد سینما 
پیشنهاد کرد که به دلیل نبود توافق 
میان وارثان، بهتر است که بنیادی باشد 
که بتواند مسئولیت حفظ و نشر آثار را 

بر عهده بگیرد.«
باقی  بسیاری  »کارهای  افزود:  وی 
نرفته  تقریبا هیچ چیز پیش  و  مانده 
است، من امیدوارم که تاسیس این نهاد 
دست کم در ایران بتواند، به انتشار آثار 
عباس کیارستمی کمک کند و کارها 
را به پیش ببرد. آنچه مهم است هموار 

بودن راه انتشار آثار اوست.«

دلیل اصلی عدم تصویب اساسنامه فوتبال ایران 
از سوی فیفا چیست؟

=وکیل فدراسیون فوتبال: 
فیفا هنوز قانع نشده فوتبال 

ایران غیردولتی است.
فدراسیون  =سرپرست 
را  لیگ  فوتبال:  فدراسیون 
فوتبال  نمی کنیم،  تعطیل 
شادی به جامعه آورده است.

تدوین  و  حقوقی  کمیته  رئیس 
مقررات فدراسیون فوتبال ایران درباره 
جدید  اساسنامه  وضعیت  آخرین 
فدراسیون فوتبال که هنوز به تصویب 
فیفا نرسیده توضیح داده است که در 
پی مکاتبات انجام گرفته با فدراسیون 
با توجه به شرایطی  جهانی فوتبال و 
ُکرونا وجود دارد،  به دلیل بحران  که 
امکان برگزاری جلسات حضوری وجود 
ندارد و بنابراین ناگزیر هستیم از طریق 
کنفرانس ویدئویی،  کنفرانس تلفنی و 
و  مذاکرات  روند  نامه  و  ایمیل  ارسال 

انجام اصالحات را طی کنیم.
ارسال  عدم  درباره  براتی  احمدرضا 
پیش نویس به اعضای مجمع و هیئت 
گفته:  هم  فوتبال  فدراسیون  رئیسه 
در  کامل  بطور  رئیسه  هیئت  اعضای 
جریان ادامه مذاکرات با فیفا قرار دارند 
بر  و  باخبرند  اساسنامه  جزئیات  از  و 
روند اصالحات نظارت می کنند. درباره 
مجمع هم باید توجه داشت که مجمع 
اساسنامه  تصویب  برای  نهایی  مرجع 
است و طبیعی است که هیچ چیزی 
اما  نمی شود.  تصویب  آنها  نظر  بدون 
اعضای  مشارکت  نحوه  حال  عین  در 
باید  هم  اساسنامه  اصالح  در  مجمع 

تابع خود اساسنامه باشد.
می گویند  اینکه  کرده  تأکید  براتی 
اساسنامه پیش از نظرخواهی اعضای 
مجمع برای تصویب به فیفا فرستاده 
فیفا  چون  است  اشتباه  کامال  شده 
نیست  اساسنامه  تصویب  مرجع 
را  شده  ارسال  پیش نویس  آنها  بلکه 
می بینند تا مطمئن شوند اصول الزامی 
فدراسیون جهانی فوتبال در آن رعایت 
این  از  که  صورتی  در  و  باشد  شده 
بابت مشکلی نباشد، اساسنامه جهت 

مالحظه و تصویب اعضای مجمع برای 
آنان فرستاده می شود که آن را تصویب 

کنند.
حاضر  حال  در  شده:  یادآور  براتی 
اختالف اصلی بین فدراسیون فوتبال 
و فیفا این است که بر اساس مصوبه 
هیئت رئیسه در ماده یک اساسنامه، 
ماهیت فدراسیون فوتبال ایران عمومی 
هنوز  فیفا  اما  شده  ذکر  غیردولتی  و 
این  و  است  نشده  قانع  مورد  این  در 
واضح  است.  اختالف  محل  موضوع 
است که فدراسیون تشکیالت دولتی 
نیست و فیفا فقط دو ماه به ما وقت 
فوتبال  فدراسیون  بگوییم  که  داده 
که  است  خصوصی  موسسه ای  ایران 
است.  داخلی  مقررات  خالف  بر  این 
بنابراین باید تالش کنیم تا فیفا قانع 
شود بر اساس مقررات ملی و داخلی 
سازمان های  فدراسیون ها،  ایران 
غیردولتی هستند و درج عنوان دیگر 
برای فدراسیون موجب ایجاد تعارض 
مقررات  و  فدراسیون  اساسنامه  بین 
ملی می شود. خالصه می کوشیم تا با 
مذاکره، تعامل و گفتمان این مشکل را 
حل کنیم. البته ما کامال درک می کنیم 
که فیفا به عنوان مهم ترین تشکیالت 
در  آسیا،  قاره  و  دنیا  فوتبال  بر  ناظر 
حساس  فدراسیون ها  اساسنامه  مورد 
باشد. آنها هم البته تفاوت های قانونی 

کشورهای مختلف را درک می کنند!
در همین حال حیدر بهاروند سرپرست 
فدراسیون فوتبال هم می گوید: وقتی 
فوتبال تعطیل می شود، نشاط از جامعه 
رخت بر می بندد. بنابراین باید فوتبال 
را از سایر رشته ها جدا کرد. زیرا این 
ورزش همیشه پر بیننده و جذاب است 
و با شروع لیگ این شادی به جامعه 
رعایت  با  توانستیم  ما  است.  برگشته 
پروتکل های بهداشتی و کمک هیئت ها 

لیگ را برگزار کنیم.
نیست  تعطیل بردار  لیگ  افزوده:  او 
مورد  در  وی  داشت.  خواهد  ادامه  و 
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال هم 
گفته: با مکاتباتی که با فیفا داشتیم، 
روند  و  گرفته  صورت  خوبی  اقدامات 

اصالح اساسنامه در حال پیگیری است. 
مرحله  دو  یا  یک  در  اصالحات  این 

شدنی نیست و نیاز به زمان دارد.
بهاروند در واکنش به درخواست  هاجر 
دباغی نماینده دختران فوتبالیست هم 
مجبور  را  باشگاه ها  نمی توان  گفت: 
به داشتن تیم بانوان کرد. البته برای 
باشگاه هایی که در این راه ما را همراهی 
در  می شویم.  قائل  امتیازاتی  کنند، 
رابطه با پاداش بانوان فوتبالیست هم 
فدراسیون  حساب های  که  می دانید 
به دلیل شرایط تحریم بسته است و 
نمی توان از آنها استفاده کرد و در اولین 
فرصت که قادر به این کار باشیم، در 

خدمت خانم های فوتبالیست هستیم.
عمومی  مجمع  جریان  در  که  او 
صحبت  اصفهان  فوتبال  سالیانه 
می کرد، یادآور شد: مهدی تاج رئیس 
سالمتی  فوتبال،  فدراسیون  پیشین 
خود را برای فوتبال گذاشت ولی برخی 
افراد به ناحق حرف ها و حرکاتی برای 
تخریب او زدند و انجام می دهند. البته 
تاج هنوز به دلیل پستی که در فوتبال 
این  به  خدمت  حال  در  دارد،  آسیا 

ورزش است.
فوتبال  مسئوالن  به  خطاب  وی 
شهر  این  فوتبال  گفت:  هم  اصفهان 
تیم های  دارد.  زیادی  توانمندی های 
سپاهان و ذوب آهن همیشه در لیگ 

درخشان بوده اند.

نرگس آبیار
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ی  ر جمهو ت  ما مقا =
اسالمی معتقدند اگر اکنون 
با ترامپ دریچه مذاکره را باز 
کنند حتی اگر این مذاکره به 
نتیجه هم نرسد شکافی در 
دیوان محکم محاصره سخت 
وجود  به  آمریکا  اقتصادی 
خواهد آورد؛ در نتیجه اگر 
همان  از  برنده شود  ترامپ 
دریچه گفتگوها با کاخ سفید 
در  و  کرد  خواهند  باز  را 
صورتی که رقیب دموکرات 
او جو بایدن برنده شود، باز 
پایه و اساس مذاکرات بعدی 
آغاز  بهتری  شرایط  در  را 

می کنند.
=مهندسان پروژه گفتگو 
خود  حتی  ترامپ  دولت  با 
سطح  در  نشستی  برای  را 
مقامات عالی رتبه آمریکا و 
جمهوری اسالمی به میزبانی 
آماده  استانبول  در  ترکیه 
اساس  بر  و  بودند  کرده 
قرار  آگاه  منابع  اطالعات 
از  ظریف  محمدجواد  بود 
اسالمی  جمهوری  سوی 
ایران و برایان هوک از طرف 
را  مذاکرات  آمریکایی ها 
شروع کنند، اما یک موضع 
ناگهانی در تهران این پروژه 
در  مقرر  و جلسه  تعلیق  را 

استانبول را لغو کرد.
مصطفی فحص - وقتی محمدجواد 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
اسالمی ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن  گفت: 
»علی رغم همه اشتباهاتی که ترامپ 
داشته  خود  کالن  سیاست های  در 
موفقیت  برای  او  شانس  معتقدم  اما 
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا باالی ۵۰  درصد است«، درواقع 
شوک بزرگی بر جناح های تندرو رژیم 
در تهران که روی شکست ترامپ در 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 

شرط بندی می کردند، وارد آمد.
ظریف بر ضرورت نیاز دولت ترامپ 
به توافقی با ایران به عنوان دستاوردی 
انتخابات  آستانه  در  وی  برای  مهم 
ریاست جمهوری که بتواند به پیروزی 
حتمی او در انتخابات منجر شود، تاکید 
کرد. اظهارات ظریف نتیجه ترشحات 
سیاسی  نگاه  از  برخاسته  یا  ذهنی 
خاص او نیست بلکه چنین اظهاراتی با 
دیدگاه کلی رژیم تهران منطبق است.

سیگنال  یک  این  بر  عالوه  ظریف 
دیگر  نیز به ترامپ داد و گفت:»آقای 
را  دروغ هایی  و  دیگر حرف ها  ترامپ 
جمهوری  کار  پایان  درباره  او  به  که 
اسالمی می گفتند باور نمی کند اما به 
به عنوان رئیس جمهوری  او  هرحال 
آمریکا سیاست های اشتباهی را دنبال 
این  از  باید  چگونه  نمی داند  و  کرده 

اشتباهات بازگردد.«
نتیجه  ظریف  موضع گیری  این 
بحث و گفتگوهای عمیق سران رژیم 
جمهوری اسالمی پشت درهای بسته ی 
تصمیم گیری در تهران است. مقامات 
تهران به این نتیجه رسیده بودند که 
امکان بهره گیری جمهوری اسالمی از 
نیاز ضروری تیم ترامپ به دستاوردی 
رأی دهندگان  بر  بتواند  که  جدید 
آمریکایی تاثیر بگذارد و نقاط مثبت 
انتخابات  در  پیروزی  برای  را  ترامپ 

افزایش دهد، وجود دارد.
مقامات تهران بر این باور بودند که 
برسند  ترامپ  با  توافقی  به  می توانند 
و با این ابتکار به ترامپ کمک کرده 
باشند تا او در انتخابات پیروز شود و 
برخی  ارائه  برای  واشنگتن  در عوض 
مشوق های اقتصادی به تهران کمک 
کند تا رژیم جمهوری اسالمی بتواند بار 
سنگین مشکالت داخلی را کاهش داده 
و درد های اجتماعی انباشته را تسکین 
جمهوری  توافق  صورت  در  دهد. 
ایاالت  کمک های  آمریکا،  و  اسالمی 
متحده به مثابه تزریق دارویی خواهد 
بود که عمر رژیم را تا پس از انتخابات 
آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ تضمین کند.

مقامات جمهوری اسالمی معتقدند 
اگر اکنون با ترامپ دریچه مذاکره را باز 

تهران- واشنگتن؛ تالش ناکام جمهوری اسالمی 
برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا

کنند حتی اگر این مذاکره به نتیجه هم 
نرسد شکافی در دیوان محکم محاصره 
سخت اقتصادی آمریکا به وجود خواهد 
آورد؛ در نتیجه اگر ترامپ برنده شود از 
همان دریچه گفتگوها با کاخ سفید را 
باز خواهند کرد و در صورتی که رقیب 
دموکرات او جو بایدن برنده شود، باز 
در  را  بعدی  مذاکرات  اساس  و  پایه 

شرایط بهتری آغاز می کنند.
دونالد ترامپ پس از آزادی مایکل 
وایت، شهروند آمریکایی که در ایران 
زندانی بود، بطور رسمی از ایران تشکر 
برای  ایران  است  بهتر  گفت،  و  کرد 
منتظر  آمریکا  با  توافق  به  دستیابی 

نتیجه انتخابات آمریکا نماند.
جمهوری  مقامات  به  خطاب  وی 
در  »من  نوشت:  توییتر  در  اسالمی 
انتخابات برنده می شوم و شما اکنون 
]در صورت مذاکره[ به توافق بهتری 

می رسید.«
دولت  با  گفتگو  پروژه  مهندسان 
نشستی  برای  را  خود  حتی  ترامپ 
و  آمریکا  عالی رتبه  مقامات  در سطح 
ترکیه  میزبانی  به  اسالمی  جمهوری 
بر  و  بودند  کرده  آماده  استانبول  در 
بود  قرار  آگاه  منابع  اطالعات  اساس 
محمدجواد ظریف از سوی جمهوری 
اسالمی ایران و برایان هوک از طرف 
آمریکایی ها مذاکرات را شروع کنند، اما 
یک موضع ناگهانی در تهران این پروژه 
را تعلیق و جلسه مقرر در استانبول را 

لغو کرد.
این تصمیم ناگهانی پس از جلسه ای 
میان شخصیت های پر نفوذ جمهوری 
پشت  که  واقعی«  »دولت  یا  اسالمی 
پرده تصمیم گیری می کند، ترجیح داد 
این فرصت را به دولت ترامپ ندهد. 
این گروه در ارزیابی خود نتیجه گیری 
کرده اند که با توجه به کاهش نسبی 
محبوبیت ترامپ در نتیجه بحران ُکرونا 
و پیامدهای کشته شدن جورج فلوید 
و آغاز اعتراضات علیه نژاد پرستی در 
مذاکره ای شد  وارد  نباید  این کشور، 
که باعث تقویت موقعیت دونالد ترامپ 
شود بلکه باید بر اهرم های فشار علیه 
او افزود تا در انتخابات شکست بخورد.

اسالمی  جمهوری  تصمیم گیران 
مخالف پروژه مذاکره بر این باورند که 
آمریکا  منافع  به  با گسترش حمالت 
رژیم  وابسته  شبه نظامیان  وسیله  به 
به  ترامپ  دولت  کشاندن  و  عراق  در 
در  نیابتی  گروه های  با  درگیری  یک 
ماه های آینده می توانند تاثیری منفی 
بر انتخابات آمریکا بگذارند و اینگونه 
انتخابات آمریکا  بازیگری موثر در  به 

تبدیل شوند.
در  ترامپ  دولت  که  می دانند  آنها 
از  داخلی  اولویت های  کنونی  شرایط 
قبیل مبارزه با بیماری همه گیر کرونا، 
تظاهرات  و  اعتراضات  به  دادن  پایان 
قیمت  تثبیت  و  نژادپرستی  علیه 
آن  فرآورده های  و  نفت  مانند  انرژی 
را بر سیاست خارجی ترجیح می دهد.

در هفته  گذشته شبه نظامیان وابسته 
به جمهوری اسالمی ایران بطور مرتب 
به اطراف سفارت یا نزدیک پایگاه های 
نظامی آمریکا در عراق راکت  شلیک 
کرند اما هیچیک از این شلیک ها  به 
چون  نکرد.  برخورد  حقیقی  اهداف 
به  زیانی  اگر  که  آنها خوب می دانند 
آمریکایی ها برسد تاوان سختی را پس 
خواهند داد. اما رژیم ایران با اتخاذ این 
سیاست در عراق و همزمان فرستادن 
دو یا سه کشتی نفت خام برای ونزوئال 
یک  به  را  ترامپ  دولت  کرد  تالش 
این  با  تا  بکشاند  ناخواسته  درگیری 
افزوده  ترامپ  مشکالت  بر  درگیری 
شود اما واکنش دولت ترامپ به این 
عملیات ایذائی و خرابکارانه تحریم های 

بیشتر علیه تهران بود.
قادر  دیگر  تهران  می رسد  نظر  به 
نخواهد بود دولت ترامپ را به گفتگو 
بکشاند. آمریکا سیاست تحریم  بیشتر 
ادامه  را  ایران  بر  حداکثری  فشار  و 

خواهد داد.
همزمان واشنگتن متحدان اروپایی 
خود را  نیز به شدت تحت فشار قرار 
داده تا به خواسته هایش پاسخ دهند. 
تحریم  ادامه  زمینه  در  اروپایی ها 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران به 
آمریکا پاسخ مثبت داده اند بطوری که 
خارجه  وزرای  که  جلسه  آخرین  در 
به  بریتانیا  فرانسه،  آلمان،  کشورهای 
در  هسته ای  توافق  شرکای  عنوان 

نشست خود که در برلین برگزار شد از 
تهران خواستند بدون تأخیر به تعهدات 

هسته ای خود بازگردد.
آنچه در بیانیه پایانی نشست برلین 
و  نگران کننده  بسیار  تهران  برای 
کشورهای  تأکید  بود،  ناخوشایند 
اروپایی بر ضرورت محدود کردن برنامه  
موشک های بالستیک ایران و متوقف 
کردن دخالت های تهران در کشورهای 
منطقه است که به بی ثباتی و نگرانی 
همه کشورهای منطقه و جهان منجر 
با  این خواسته ها  در  اروپایی ها  شده؛ 

ایاالت متحده مواضع مشترک دارند.
پس از این تحوالت بود که پاسدار 
یحیی رحیم صفوی مشاور امور نظامی 
»به  گفت:  اسالمی  جمهوری  رهبر 
انجام  ترامپ  با  مذاکره ای  وجه  هیچ 
جنایتکار  یک  را  او  ما  زیرا  نمی شود 
او  جمهوری«!  رئیس  نه  و  می دانیم 
موشکی  فعالیت های  »درباره  افزود: 
ما، مذاکره نمی کنیم و به سیاست های 
منطقه ای خود نیز ادامه خواهیم داد«.

تهدید کرد  رحیم صفوی همچنین 
که »هر حرکت نظامی از سوی آمریکا 
با  فارس  خلیج  آب های  در  ما  علیه 
خواهد  روبرو  ما  گسترده ی  واکنش 

شد«.
نشانه  های تشدید تنش رژیم ایران 
در منطقه در چندین محور خارجی در 
لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز آشکار 
شده و عملیات تهاجمی در حال شکل 

گرفتن است.
طی روزهای گذشته با وجود تثبیت 
آتش بس توسط سازمان ملل در یمن و 
متوقف شدن حمالت نیروهای ائتالف 
عربی به رهبری سعودی، حوثی های 
موشک  سه  ایران  رژیم  به  وابسته 
اسکاد و هشت فروند هواپیمای بدون 
به سوی شهرهای سعودی  سرنشین 
پرتاب کردند که پدافند هوایی سعودی 

همه آنها را ردیابی و ساقط کرد.
در بیروت نیز حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در سخنان اخیر خود 
از ضرورت ایجات تغییرات استراتژیک 
در گزینه های لبنان سخن گفته است.

نصراهلل خواستار سوق دادن اقتصاد 
لبنان به سمت چین و پیوند دادن آن با 
اقتصاد جمهوری اسالمی شده است.  از 
سخنان وی بر می آید که او می خواهد 
لبنان و ملت لبنان را به حربه ای برای 
آمریکا  با  مقابله  جهت  ایران  رژیم 
تبدیل کند. چنین سیاستی که لبنان 
را هم اکنون نیز به فروپاشی اقتصادی 
و مالی رسانده است، به نابودی کامل 

خواهد کشاند.
حزب اهلل طی سال های گذشته برای 
دور زدن تحریم های سازمان ملل علیه 
سوریه کمک های زیادی به رژیم اسد 

کرده بود.
گفتگوی  از  همچنین  تهران  رژیم 
واشنگتن  و  بغداد  میان  استراتژیک 
بسیار نگران و ناراضی است اما توانایی 
بط  ا رو ری  برقرا گفتگوهای  منع 
واشنگتن  و  بغداد  میان  استراتژیک 
باتالق  در  خود  که  تهران  ندارد.  را 
و  بین المللی  و  منطقه ای  مشکالت 
داخلی گیر کرده، هیچ گزینه ای از نظر 
اقتصادی و استراتژیک که بتواند نیاز 
عراقی ها به واشنگتن را برطرف کند، 
ندارد. اما با این حال رژیم تهران در 
مرحله کنونی تالش می کند تا از طریق 
شبه نظامیان وابسته به خود در عراق، 
محیط سفارت آمریکا، مرکز فرماندهی 
عملیات مشترک در نزدیکی فرودگاه  
نیروهای  که  جایی  بغداد،  بین المللی 
ائتالف بین المللی علیه داعش مستقر 
هدف  کاتیوشا  موشک  با  را  هستند 

قرار دهند.
مقامات رژیم تهران در بحران بسیار 
عمیقی بسر می برند. حکومت ایران با 
شک و تردید همراه با ترس و نگرانی 
و  بغداد  میان  استراتژیک  گفتگوی 
واشنگتن را نظاره می کند؛ گفتگویی 
برای  و  تهران  بدترین شرایط  در  که 
اولین بار از سال ۲۰۰۳ در غیاب قاسم 
سلیمانی برگزار می شود. این گفتگوها 
توسط مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
جدید عراق که در بسیاری از مسائل 
دنبال  دارد،  اختالف  ایران  رژیم  با 

می شود.

*منبع : روزنامه شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دور زدن تنگه هرمز با خط لوله »گوره- جاسک«؛ 
تامین مالی تروریسم حتی در شرایط ُکرونا

می گوید  روحانی  =حسن 
»گوره-  لوله  خط  احداث 
ه  ژ و پر یک   » سک جا
اگر  که  است  استراتژیک 
روز  در  هرمز  تنگه  روزی 
مبادا به هر دلیلی بسته شد 
صادرات نفت متوقف نشود.
مدیرعامل  =تورج دهقانی 
توسعه  و  مهندسی  شرکت 
پیمانکاران  از  )متن(  نفت 
اصلی پروژه احداث خط لوله 
می گوید  جاسک«  »گوره- 
ُکرونا  با وجود شرایط  حتی 
متوقف  احداث  عملیات 
نشده و کار بطور شبانه روزی 
. ست ا شته  ا د مه  ا د ا
نچه  آ ن  ا تهر ن  کیها =
گفته  لفافه  در  روحانی  را 
است:  نوشته  صراحت  به 
انتقال  لوله  خط  احداث  با 
ایران  بندر جاسک  به  نفت 
می تواند تنگه هرمز را ببندد!
یورو  میلیون   5۰۰ =حدود 
این  لوله های  تأمین  قرارداد 
طرح و حدود ۴۸ میلیون یورو 
به ساخت پمپ  های انتقال نفت 
است. شده  داده  اختصاص 
=تولید ۱۱۰۰ کیلومتر لوله های 
را شرکت  اینچ  فوالدی ۴۲ 
فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
خوزستان،  اکسین  فوالد 
لوله سازی  اهواز،  لوله سازی 
صفا  لوله سازی  و  ماهشهر 
دلیل  به  که  دارند  عهده  به 
پاسداران  سپاه  با  همکاری 
تامین  در  اسالمی  انقالب 
فهرست  در  تروریسم  مالی 
گرفته اند. قرار  تحریم  ها 
=تهدیدات نظامی که خود 
مسبب  اسالمی  جمهوری 
دلیل  اصلی ترین  است،  آن 
جمهوری اسالمی برای ایجاد 
است. جایگزین  پایانه ی 

جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
آغاز  تیرماه   ۵ پنجشنبه  اسالمی 
رسمی پروژه احداث خط لوله ۱۱۰۰ 
اعالم  را  جاسک«  »گوره-  کیلومتری 

کرد.
این پروژه  تقریباً دو سال است آغاز 
که  دلیل حساسیت هایی  به  اما  شده 
درباره آن وجود دارد کمتر در مورد این 

خط لوله اطالع رسانی شده است.
این  خواندن  استراتژیک  با  روحانی 
پروژه ابراز امیدواری کرد که تا اسفند 
۹۹ تمام شود. وی گفت »بسیاری از 
برای  دیگری  راه  منطقه  کشورهای 
صادرات نفت خودشان پیدا کردند تا 
تنگه  برای  خطر  روز  شرایط  یک  در 
هرمز، بتوانند نفت خود را صادر کنند«.

راهی  کشوری  »هر  داد  توضیح  او 
برای صادرات نفت در مواقع خطر  را 
پیدا کرده از جمله در دریای سرخ و 
مدیترانه و تنها کشوری که این وسط 
مانده بود و اگر روزی تنگه هرمز به هر 
نفتش  صادرات  می شد  بسته  دلیلی 
می شد جمهوری  متوقف  کامل  بطور 

اسالمی ایران بود«.
روحانی در ادامه گفت »شعاری که 
می دادیم ما کنار تنگه هرمز هستیم و 
آبراه در اختیار ماست این حرف کاماًل 
درست است اما برای روز مبادا ]اگر[ 
مشکل عظیمی برای خود ما به وجود 
می آمد و امروز ما از این مشکل عبور 

کردیم«.
جزیره خارک در جنوب استان بوشهر 
در خلیج فارس اصلی ترین پایانه صدور 
درصد   ۸۰ حدوداً  است.  ایران  نفت 
صادرات نفتی ایران وابسته به این پایانه 
صادرات  آمار،  اساس  بر  گرچه  است. 
نفت خام ایران در حال حاضر به کمتر 
از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده اما 
در تمام ادوار، جزیره خارک برای ایران 

اهمیت فوق العاده ای داشته است.
در طول جنگ ایران و عراق نیروی 
از  بیش  حسین  صدام  ارتش  هوایی 
تا  کرد  حمله  پایانه  این  به  بار   ۲۰۰
کند.  مختل  را  ایران  نفت  صادرات 

اکنون با بحرانی شدن وضعیت منطقه، 
جمهوری اسالمی بر اساس تجربه های 
الزم  دیگر  زمان  هر  از  بیش  گذشته 
دیده تا جایگزینی برای پایانه خارک 
پیدا کند که در خلیج فارس محصور 
نباشد تا در مواقع لزوم نفتکش ها بدون 
بارگیری  را  نفت  هرمز  تنگه  از  عبور 

کنند.
هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون 
می گوید هزینه اتمام خط لوله انتقال 
نفت خام گوره به جاسک ۵/۱ میلیارد 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  است.  یورو 
برای  گفته  نیز  اسالمی  جمهوری 
احداث این خط لوله ۳۰۰میلیون دالر 
هزینه شده و برای تکمیل آن به حدود 

۸۰۰میلیون دالر اعتبار نیاز است.
به  برای سرعت بخشیدن  فشار 

اتمام پروژه
که  اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با 
است  بعید  گرفته  را  دولت  گریبان 
از عهده تامین پول برای تکمیل این 
پروژه عظیم برآید اما در ماه های اخیر 
به زنگنه فشار می آورند که به سرعت 

آن را تکمیل کند!
شرکت  مدیرعامل  دهقانی  تورج 
)متن(  نفت  توسعه  و  مهندسی 
»pedec« که از پیمانکاران اصلی پروژه 
جاسک«  »گوره-  لوله  خط  احداث 
شرایط  وجود  با  حتی  می گوید  است 
ُکرونا عملیات احداث متوقف نشده و 
کار بطور شبانه روزی ادامه داشته است. 
حتی با اینکه بحران ُکرونا باعث شده 
تا در استان های جنوبی وضعیت قرمز 
اما پروژه احداث این خط  اعالم شود 
لوله متوقف نشده که همین نیز بیانگر 

اهمیت فوق  العاده آن است.
بارها ادعا  روحانی در دو سال اخیر 
نفت  نشد  صادر  ایران  نفت  اگر  کرد 
دیگران هم صادر نخواهد شد. اما اگر 
از  مانع  فارس  خلیج  در  ایران  رژیم 
صادرات نفت توسط دیگر کشورهای 
منطقه شود و کشتیرانی آزاد را مختل 
کند خودش را بیش از همه به دردسر 
انداخته است. صحبت های اخیر روحانی 
در مورد لزوم احداث خط لوله »گوره- 
به  اعتراف  تلویحی  بطور  جاسک« 
همین موضوع است. اما آنچه را روحانی 
به  گزارشی  در  تهران  کیهان  نگفت، 
خط  احداث  »با  کرد:  اعالم  صراحت 
جاسک،  بندر  به  نفت  انتقال  لوله 
ببندد!« را  هرمز  تنگه  می تواند  ایران 

پرادعای  مسئوالن  قبلی  موضع 
این  به  بود.  »غول نمایی«  حکومتی 
شکل که تا فشارهای بین  المللی زیاد 
می شد، آنها یا سراغ تهدیدات موشکی 
تنگه  بستن  به  تهدید  یا  می رفتند 
هرمز می کردند. اما در عمل جمهوری 
و  مستقیم  خرابکاری های  اسالمی 
نیابتی را انتخاب کرد. برای نمونه سپاه 
در  ارتش  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
تانکرها  و  تجاری  کشتی  های  مسیر 
مین  ریزی کردند و یا از طریق حوثی ها 
همچنین  پرداختند.  موشک پرانی  به 
اخاذی  و  کشتی  ها  گروگانگیری 
نیز  آنها  کردن  آزاد  برای  بین  المللی 
مکمل اقدامات ایذایی رژیم تهران بود.

ائتالف  دو  تشکیل  با  اما  اینهمه 
و  آمریکا  رهبری  به  یکی  دریایی 
اروپایی  ائتالف  دیگری  و  انگلیس 
سنگین  حضور  و  فرانسه،  رهبری  به 
از  جنوبی  آبراهه  های  در  آنها  نظامی 
خلیج فارس و دریای عمان تا دریای 
عرب و دریای سرخ راهبردهای مخّرب 
جمهوری اسالمی ایران را به بن  بست 

کشاند. اکنون کار به آنجا رسیده که 
برخی رسانه    های داخلی که مرتب دم 
از بستن تنگه هرمز و اقتدار بی  چون 
و چرای جمهوری اسالمی در منطقه 
می  زدند دست و پایشان را جمع کرده 
و فقط »دور زدن تنگه هرمز« را مطرح 

می  کنند!
بر  اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
این باور است که می تواند با بارگیری 
نفتکش  ها در دریای عمان رصد آنها را 

سخت کند و تحریم  ها را دور بزند.
احداث  برای  هزینه  دالر  میلیون  ها 
۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله با هدف دور 
خسارت  تحمیل  و  هرمز  تنگه  زدن 
به کشور نتیجه سیاست های ضدملّی 
است.  ایران  رژیم  ستیزه جویانه ی  و 
اگر رژیم حاکم بر ایران یک حکومت 
یک  برای  هزینه   بجای  می بود  عادی 
صنایع  توسعه  پروژه  امنیتی،  پروژه 
نفت و گاز و پتروشیمی را با همکاری 
سرمایه گذاران خارجی تکمیل می  کرد.

بیژن زنگنه امرداد ۱۳۹۸ در نشستی 
با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس 
قرارگاه  فرماندهان  و  اسالمی  شورای 
انقالب  پاسداران  سپاه  »خاتم النبیاء« 
اسالمی بر لزوم همکاری برای مقابله 

با تحریم  ها تاکید کرد.
درواقع پروژه  احداث خط لوله »گوره- 
جاسک« یکی از منابع درآمدی سپاه 
برای تأمین  انقالب اسالمی  پاسداران 
بحران سازی  با  است.  تروریسم  مالی 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
احتمال تهدید نظامی افزایش می یابد و 
همه اینها در نهایت تبدیل به پروژه  هایی 
می شود که در کنار گروه های مافیایی 
حکومت، پاسداران از آن سود می  برند.

طبق اطالعاتی که در وبسایت شرکت 
»متن« آمده در پروژه خط لوله نفتی 
گوره به جاسک، حدود ۵۰۰ میلیون 
یورو قرارداد تأمین لوله هاست و حدود 
۴۸ میلیون یورو به ساخت پمپ  های 
شده  داده  اختصاص  نفت  انتقال 
لوله های  تولید ۱۱۰۰ کیلومتر  است. 
فوالد  شرکت  را  اینچ   ۴۲ فوالدی 
مبارکه اصفهان، شرکت فوالد اکسین 
خوزستان، لوله سازی اهواز، لوله سازی 
ماهشهر و لوله سازی صفا بر عهده دارند 
که به دلیل همکاری با سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در تامین مالی تروریسم 

در فهرست تحریم  ها قرار گرفته اند.
احتمال حمله نظامی یا سایبری 

به جزیره خارک
به نظر می رسد زمامداران جمهوری 
احتمالی  پیامدهای  از  اسالمی 
که  ماجراجویانه ای  سیاست  های 
هستند.  آگاه  شده  گرفته   پیش  در 
فرماندهان  پی  در  پی   بازدیدهای 
بلندپایه ارتش و سپاه پاسداران انقالب 
یگان  های  و  پادگان ها  از  اسالمی 

پدافندی خارک پیامی روشن دارد.
رئیس  جاللی  غالمرضا  گفته  طبق 
سازمان پدافند غیرعامل، جزیره خارک 
از جمله مناطقی است که برای مقابله 
با تهدیدات در آنجا سه الیه پدافندی 
»ایمنی، امنیت و دفاع« تشکیل شده 
است. بخشی از این تهدیدات حمالت 
نفتی است. در  تاسیسات  به  سایبری 
»برای  رزمایش  یک  در   ۱۳۹۶ سال 
تمام  اضطراری«  شرایط  با  مقابله 

ساکنان جزیره خارک تخلیه شدند.
که  نظامی  تهدیدات  معلوم  قرار  از 
آن  مسبب  اسالمی  جمهوری  خود 
است، اصلی ترین دلیل رژیم ایران برای 

ایجاد پایانه جایگزین است.

حدود  و  است  واقع  بوشهر  جنوب  کیلومتری   ۴۶ در  خارک  جزیره 
خارک،  پتروشیمی  مثل  نفتی  شرکت های  و  دارد  سکنه  نفر   ۸۲۰۰
فالت قاره و شرکت پایانه های نفتی در آن فعال اند و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی و ارتش در آن پایگاه نظامی دارند



یادداشهای  در  بهبودی  سلیمان 
روزانۀ خود می نویسد:

دامنۀ  به روز  روز  ایام  این  »در 
مختلف  دستجات  و  افراد  تحریکات 
باال می گرفت و هرروز دسته و عده ای 
به بهانه های مختلف جنجال  و  به نام 
هم  آنها  اکثر  و  می انداختند  به راه 
می شدند.  حمایت  دربار  طرف  از 
و  اغتشاشات  این  نتیجۀ  در  باالخره 
با اشکاالتی که شاه در اروپا و ولیعهد 
اقلیت  وکالی  کمک  به  تهران  در 
فراهم آوردند، حضرت اشرف مجبور 
به استعفا شدند و بالفاصله شاه آقای 
مستوفی الممالک را به رئیس الوزرایی 
انتخاب و تلگرافی به مجلس اطالع 
داد. ولی سر و صدای مردم از تهران و 
والیات بلند شد. تلگراف های بی شمار 
مخابره  اشرف  و حضرت  مجلس  به 
کردند و احزاب و دستجات بیش از 
همه اظهار ناراحتی کردند. عده ای از 
آمده و  به منزل  نمایندگان مجلس 
مانع از حرکت حضرت اشرف شدند. 
فرماندهان قشون تهدید به کودتا و 
عدم اطاعت از مرکز کردند و اوضاع 

مملکت بکلی متشنج شد.
حضرت اشرف به طور قطع تصمیم 
گرفته بودند از ایران خارج شوند. ابتدا 
به عتبات بروند و بعداً محل سکونت 
فرمایند.  انتخاب  خود  برای  دائمی 
مهدی  شیخ  فرمودند  دستور  حتی 
نجم آبادی که همیشه کارهای رسمی 
و شرعی حضرت اشرف را انجام می داد 
حاضر شده وکالتنامه ای به نام سرهنگ 
کریم بوذرجمهری نوشت و حضرت 
اشرف امضا فرمودند و برطبق آن در 
غیاب حضرت اشرف همۀ اختیارات 
و  بار  بود.  کریم آقا  با  ایشان  زندگی 
جامه دانها هم بسته و آماده شد. اما 
همچنان عدۀ زیادی از وکال سر راه 

حضرت اشرف را گرفته بودند.
در این گیر و دار، معاضدالسلطنه 
پیرنیا آمد و آهسته مطلبی به حضرت 
اشرف عرض کرد و به اتفاق از میان 
مردم و وکال خارج شدند و در محل 
مشغول  گفتگو  به  باغ  در  خلوتی 
مرخص  بعداً  معاضدالسلطنه  شدند. 
و  مشیرالدوله  ساعتی  از  پس  شده 
مستوفی الممالک  و  مؤتمن الملک 
به اتفاق معاضدالسلطنه پیرنیا به جمع 
وکال و مردم آمدند و جداً مانع حرکت 
مملکت  از  اشرف  حضرت  خروج  و 
شدند. در آن لحظه معلوم نشد چه 
یافت  انجام  حضرات  بین  مذاکراتی 
که حضرت اشرف تأمل فرمودند. اما 
بعداً معلوم شد مذاکرات بدین منظور 
بوده است که در مجلس تکلیف تعیین 
شود. حضرت اشرف قبول فرمودند که 
به رودهن بروند. مستخدمین فوراً به 
رودهن رفتند تا وسایل تشریف فرمایی 

را فراهم سازند.
فشار مردم هر لحظه بیشتر می شد 
و به جایی رسید که وکال مجبور شدند 
با رأی مجلس تکلیف مملکت و دولت 
را روشن کنند. مجلس تشکیل شد و 
رأی اعتماد به دولت حضرت اشرف 
داد. مردم در خارج و داخل مجلس 
ازدحام کرده بودند. اقلیت جز سکوت 
چارۀ دیگر نداشت. دربار هم از این 
پیشامد بی اندازه ناراحت شد، خاصه 
این که شاه از مقّر خود رئیس الوزرای 
باالخره  بود.  کرده  انتخاب  جدیدی 
عده ای از وکال، ازجمله مشیرالدوله و 
مستوفی الممالک به رودهن رفتند و 
حضرت اشرف را مراجعت دادند و به 

منزل برگرداندند«.
گفتۀ  معارض  بهبودی  روایت 
سردار  استعفای  که  است  کسانی 
سیاسی  بازی  یک  ابتدا  از  را  سپه 
دانسته اند. حقیقت نیز همین است. 
سودای  زمان  آن  در  سپه  سردار 
را هم  نداشت و خواب آن  سلطنت 
نمی دید. حد اکثر آرزویش رسیدن به 
مقام ریاست جمهوری بود که آن هم 
به باد رفت و چون خود را در این ماجرا 
شکست خورده می یافت و از طرفی، 
کارشکنی اقلیت مجلس و تحریکات 
بی  برمی انگیخت،  را  دربار خشمش 
برود،  آنها  جنگ  به  بتواند  که  آن 
به راستی  سرخورده،  و  دل افسرده 
به  را  قدرت  عطای  داشت  تصمیم 
اما  بکشد.  کنار  و  ببخشد  لقایش 
سرنوشت او و مملکت در لوح تقدیر 

به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

احزاب  مختصر  تاریخ  در  »بهار« 
سیاسی ایران می نویسد: »او به بومهن 
اما در وزارت  رفته بود، راست است. 
بودند  مشغول  او  دستیاران  جنگ 
سرلشکرها  تمام  به  رمز  تلگرافات  و 
شده  مخابره  والیات  مقتدر  امرای  و 
بود. در مرکز هم چه مستقیم و چه 
غیر مستقیم، مجلس تهدید می شد. 
چنانکه همان روز کناره گیری ایشان، 
آقای جان محمدخان که رئیس فوج 
عشرت آباد بود، با توپ و تیپ خود، 
مکمل از دروازه شمیران راه افتاد، از 
جلو مجلس رژه رفته، مانوری داد که 
تا آن روز سابقه نداشت.مهمتر از این 
به امضای  از همدان  که  بود  تلگرافی 
امیرلشکر غرب، احمد )سپهبد حالیه( 
بدون رعایت قواعد اداری به مجلس 
رسید و کپیه به جراید که با نهایت 
دقت و استادی، مجلس و مجلسیان را 
به آمدن قشون لرستان و غرب برای 
سرکوبی وکال و مخالفین سردار سپه و 
گرفتن مرکز تهدید کرده بود.همچنین 
آقای امیرلشکر شرق تلگرافی به همین 
مضمون کرده و گفته بود که پیشقراول 
عماً  آمده،  فراش آباد  تا  شرق  قشون 

قریب به مرکز حمله خواهند کرد.
طرفی  ز  ا هم  اکثریت  ید  جرا
مخالفان را به باد انتقاد گرفته آنان را 
به اجنبی پرستی متهم می کردند و از 
طرف دیگر، مجلس و مجلسیان را از 
قشون و به اصطالح خودشان »چهل 

هزار سرنیزه« می ترساندند.
مقاله ای  سرخ  شفق  در  دشتی 
پدر  بود:  این  عنوانش  که  نوشت 
وطن رفت! و در آن مقاله، شرحی از 
صفات و ملکات سردار سپه نگاشته، 
سپس چنین می گفت: »رفتن سردار 
کلمه،  اختالف  اجنبی،  تسلط  سپه 
اعتبارات  شکستن  یاغیان،  ظهور 
و  داخلی  اغتشاشات  ایران،  دولت 
محو نقشۀ اصالحات با هم مترادف 
امروز سردار  باید کرد؟   است... چه 
سپه مرکز عظمت و اقتدار و استقالل 
ایران شده است. اگر رفت  و امنیت 
و  وطن  سربازان  می رود.  اینها  همۀ 
صاحب منصبان رشید ایران که رئیس 
بزرگ خود را دوست می دارند نگذارند 
کار  از  و  سردار سپه مستعفی شده 

کناره جویی نماید«.
روزنامه »ایران« نیز همین پی آمدها 
را درصورت خارج شدن سردار سپه از 
صحنۀ سیاست، در شماره چهارشنبه 
و  پیش بینی   ۱۳۰۳ فروردین   ۲۰

نسبت بدان اعالم خطر می کند: 
مقدمات  با  غالباً  مهم  »حوادث 
شروع  بی اهمیت  و  عادی  خیلی 
می شود بطوری که هیچکس احساس 
اندازه  چه  آن  عواقب  که  نمی کند 
توجه  قابل  چقدر  نتیجه  و  وخیم 
است... دست اجنبی، سیاست اجنبی، 
پول و تبلیغات اجنبی در نهایت شدت 
عده  یک  و  دارد  جریان  جامعه  در 
بی خبر از این اوضاع هم به خیال این 
که فتح سیاسی بکنند، رشتۀ مخالفت 
همینطور  دارند.  تعقیب  را  خود 
در  اختالل  بمب  ناگهان  تا  می روند 
مملکت بترکد و پارچه های سوزان آن 
به جان مردم و مملکت بیفتد. چهل 
هزار قشون سرنیزه ای که با سرپرستی 
شخص سردار سپه، ایران را به نعمت 
پس  بود  رسانیده  آسایش  و  امنیت 
چه  نیست  معلوم  او  کناره گیری  از 
صورتی پیدا خواهد کرد. نه آن وکیل 
مخالف قادر خواهد بود که از آنها و 
از سیل سیاست اجنبی که در جامعۀ 
ما سرازیر شده جلوگیری نماید و نه 
این رئیس الوزراهای محتاط می توانند 

وضعیت را به حال سابق نگهدارند.
شما اعتنا به این تبلیغات خائنانۀ 
اجنبی نکنید. اینها نمی خواهند ایران 
دارای وضعیت آرامی بشود. اگر اینها 
امروز به شما آقایان مخالفین سردار 
سپه روی موافق نشان می دهند و اظهار 
حرارت و دلسوزی می کنند برای این 
است که به مقصود خودشان که ضعف 

و بدبختی ایران است نائل آیند«.
حرکت نظامیان و مقاالت مندرج 
در مطبوعات طرفدار سردار سپه، البته 
در تغییر تصمیم و بازگشت وی بی اثر 
پادرمیانی  عامل،  مؤثرترین  اما  نبود 
رجال معتبر و متنفذ سیاسی و اقدام 
از  جلوگیری  در  آنها  مصلحت بینانۀ 

بحران بود. 
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در 
ایران )۱۷۶(

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳5۷ (
اظهارات  اساس  =بر 
بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
استان    ۷ حاضر  حال  در 
 ، ن ستا ز خو  ، ن ستا د کر
هرمزگان،  ایالم،  کرمانشاه، 
بوشهر و خراسان رضوی در 
 ۷ و  هستند  قرمز  وضعیت 
البرز،  فارس،  تهران،  استان  
و  زنجان  مازندران، همدان، 
در  بلوچستان  و  سیستان 

وضعیت هشدار قرار دارند.
بیمارستان های  =برخی 
مشهد از بیماران عادی تخلیه 
ُکرونا  به  مبتال  بیماران  به  و 

اختصاص داده شده اند.
شد  اعالم  تیرماه ۱۳۹۹  امروز ۱۳ 
که ۲۵۶۶ نفر مبتالی جدید به ُکرونا 
نیز  مبتال  نفر  و ۱۵۴  شده  شناسایی 
جان خود را از دست داده اند. روند رو 
به گسترش ابتال و مرگ و میر در ایران 
چنان گسترده و با سرعت پیش می رود 
که مناطق قرمز و هشدار اکنون به ۱۴ 
استان افزایش یافته و بیمارستان ها توان 
مدیریت و رسیدگی به بیماران را ندارند 
ُکرونا  به  ابتال  اوج  به  کشور  دوباره  و 

بازگشته است.
سیما الری سخنگوی وزارت بهداشت 
امروز، جمعه ۱۳تیرماه ۱۳۹۹، درباره آمار 
جدید ابتال به ویروس ُکرونا در شبانه روز 
گذشته گفته است: »بر اساس جدیدترین 
نتایج آزمایش های ُکرونا در کشور دو 
مبتالی جدید شناسایی  و ۵۶۶  هزار 
شده که با احتساب این تعداد مجموع 
مبتالیان به ُکرونا در کشور تا امروز به 
نفر رسیده است!« ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ 

در این بین، ۱۵۴ نفر در ۲۴ ساعت 
و  داده اند  از دست  را  اخیر جان خود 
شمار کل جانباختگان بر اثر این ویروس 
مرگبار در ایران به ۱۱ هزار و ۲۶۰ نفر 

افزایش یافته است.
به گفته ی سخنگوی وزارت بهداشت، 
شده،  شناسایی  تازه  بیمار   ۲۵۶۶ از 
۱۴۸۳ نفر راهی بیمارستان شده اند و 
۳۱۲۳ بیماران قبلی مبتال به ُکرونا در 
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت 
استان    ۷ حاضر  حال  در  بهداشت، 
کردستان، خوزستان، کرمانشاه، ایالم، 
هرمزگان، بوشهر و خراسان رضوی در 
وضعیت قرمز هستند و ۷ استان  تهران، 
فارس، البرز، مازندران، همدان، زنجان و 
سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار 

قرار دارند.
یک  کنون  »تا  کرد:  اظهار  الری 
میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۵۸ نمونه تست 
آزمایشگاهی در کشور در زمینه ُکرونا 

دریافت شده است.«
کشور،  در  ُکرونا  شیوع  وضعیت 
استان های مختلف را در شرایط بحرانی 
قرار داده است. مینو محرز متخصص 
خواسته  مردم  از  عفونی  بیماری های 
تا فقط در موارد ضروری از خانه خارج 

شوند و حتما ماسک بزنند.
وی از ابتالی خانوادگی افراد به ُکرونا 
در ایران خبر داده است: »شرایط ابتال 
درگیر  خانواده ها  که  است  گونه ای  به 
می شوند زیرا خانواده ها رفت  و آمدها 
را آغاز کرده و ماسک هم نمی زنند. در 
ایام عید مردم رعایت می کردند و در 
خانه ماندند، اما اکنون فکر کردند که 
ُکرونا تمام شده و رفت و آمد و دید و 
بازدیدها را آغاز کرده اند و همه با هم 

مبتال می شوند.«

محرز درباره وضعیت بیمارستان های 
»تاب آوری«  کاهش  احتمال  و  تهران 
مراکز درمانی با توجه به افزایش موارد 
بستری مبتال به ُکرونا، اظهار کرد: »باید 
تعداد  حاضر  حال  در  که  کرد  توجه 
تست های تشخیصی افزایش یافته است 
و بیماران بیشتری را شناسایی می کنیم. 
بیماران  این  از  تعدادی  که  هرچند 
نیازمند بستری نیستند و در عین حال 
تجربه کادر درمانی هم بیشتر شده است، 
اما به هر حال تعدادی هم بد حال شده 
و به بستری نیاز دارند. حال وقتی تعداد 
مبتالیان به میزان باالیی افزایش یابد 
که در حال حاضر این اتفاق رخ داده 
است، مشکالتی در سیستم بیمارستانی 

ایجاد می شود.«
نیز  درمان  کادر  خستگی  بر  وی 
تأکید کرد و گفت: »کادر درمانی طی 
و  واقعا خسته شده اند  اخیر  ماه  چند 
حاال دوباره بیماری اوج گرفته و دچار 
خستگی مفرط شده اند. به هر حال به 
راحتی هم نمی توان نیروهای درمانی با 
تجربه و تحصیلکرده را جایگزین کرد. 
بنابراین کادر درمانی خسته می شوند 
و برایشان سخت است. مردم واقعا باید 

رعایت کنند.«
کنونی  وضعیت  درباره  محرز  مینو 
ابتدای  »در  است:  گفته  بیمارستان ها 

شیوع ُکرونا بیمارستان ها شلوغ شدند 
معین  بیمارستان های  کمک  با  و 
بیماران را بستری کردند، بعد از کنترل 
عادی  حالت  به  بیمارستان ها  بیماری 
بازگشتند، اما اکنون مجددا می بینیم 
که بیمارستان ها شلوغ شده و بخش ها 
و تخت های مربوط به بیماران ُکرونایی 
پر شده است. اگر مردم رعایت کنند، از 
ماسک استفاده کنند، بیماری مجددا 

کنترل می شود.«
بحرانی  مشهد  شهر  در  وضعیت 
غیررسمی  منابع  است.  شده  گزارش 
به  ُکرونا  به  مبتال  بیماران  انتقال  از 
بیمارستان های این شهرستان با اتوبوس 
بیمارستان های  برخی  می دهد.  خبر 
مشهد از جمله بیمارستان »امام  رضا« 
دوباره از بیماران عادی تخلیه شده و 
بیماران مبتال به ُکرونا را بستری کرده اند.

سخنگوی  بحرینی  حسین  محمد 
ستاد پیشگیری و مقابله با ُکرونا خراسان 
رضوی دیروز از تعطیلی یک هفته ای و 
در  اجتماعی  محدودیت های  بازگشت 
شهر مشهد خبر داد که بر اساس آن 
حوزه های  مدارس،  دانشگاه ها،  »تمام 
علمیه، آموزشگاه های زبان و کتابخانه ها 
کودک،  مهد های  آموزش،  حوزه  در 
و  هنری  مراکز  و  سینما  استخرها، 
پذیرایی،  تاالر های  ها،  موزه  فرهنگی، 
حوزه  در  بانوان  زیبایی  سالن های 
اصناف، کاهش زمان فعالیت های مترو و 
اتوبوسرانی، مساجد و تکایا و آزمون های 
حضوری در تمامی رشته های تحصیلی 

تعطیل خواهند بود.«
آسیب زا،  »فعالیت های  همچنین، 
همایش  و  مراسم  هرگونه  برگزاری 
تعطیل  و مذهبی  فرهنگی  اجتماعی، 

می شود.«
برخی کاربران فضای مجازی ویدئویی 
در  پرستاران  اعتراض  و  درگیری  از 
نظر  به  که  کرده اند  منتشر  مشهد 
انتظامی  نیروی  دخالت  با  می رسد 
معترضان متفرق شده اند.از سوی دیگر، 
شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر حاوی 
توئیت هایی از ابتالی خود کاربران ساکن 
ایران به این ویروس است. کاربران بخش 
بازگشایی  به دلیل  را  عمده مشکالت 
از  برنامه ی مراکز کسب و کار   بدون 
رعایت  عدم  همچنین  و  دولت  سوی 

فاصله گذاری توسط مردم می دانند.
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تصویر مربوط به روز گذشته که در اپلیکیشن ماسک زیر نظر وزارت بهداشت 
منتشر شده و مناطق بحران زده ُکرونا را نشان می دهد

سازمان  رئیس  =جاللی 
پدافند غیرعامل: برای کنترل 
پیامدهای هسته ای و پرتوی 
هسته ای  پدافند  قرارگاه 
ایجاد کردیم و همه تمرکز بر 
روی نشت صنعتی یا حوادث 
امنیتی منجر به نشت معطوف 

است.
آمریکا  خارجه  =وزارت 
در بیانیه ای به آتش سوزی در 
تاسیسات نطنز واکنش نشان 
داد و نوشت »این حادثه یک 
یادآوری دیگر است از اینکه 
چطور رژیم ایران کماکان به 
برنامه  به  بخشیدن  اولویت 
ه  شد ف  منحر ی  هسته ا
نیازهای  خودش، بجای رفع 

مردم ایران، ادامه می دهد«.
و  تهران  شرق  =مردم 
همچنین اهالی نطنز و بطور 
استان  »هفت  کلی ساکنان 
هسته ای« که رئیس سازمان 
آنها  به  غیرعامل  پدافند 
نگران  اکنون  کرده،  اشاره 
سالمت خود به دلیل احتمال 
نشت مواد یا گازهای آلوده به 

رادیواکتیو هستند.
در  مشکوک  آتش سوزی  دنبال  به 
غالمرضا  سردار  نظنز،  اتمی  سایت 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
برنامه  در  تیرماه   ۱۲ پنجشنبه شب 
گفتگوی ویژه خبری بدون هیچ اشاره ای 

به انفجار پارچین و آنچه در نظنز گذشت 
سازمان  این  ماموریت های  تشریح  به 
در ایمنی هسته ای و مقابله با حمالت 

سایبری پرداخت.
برای کنترل  غالمرضا جاللی گفت 
قرارگاه  پرتوی  و  هسته ای  پیامدهای 
همه  و  کردیم  ایجاد  پدافند هسته ای 
تمرکز بر روی نشت صنعتی یا حوادث 

امنیتی منجر به نشت معطوف است.
پدافند  سازمان  اقدامات  به  جاللی 
داد  توضیح  و  کرد  اشاره  غیرعامل 
»ساختار قرارگاه پدافند هسته ای را با 
مسئولیت استانداران ۷ استان هسته ای 
سپاه  فرمانده  و  کردیم  سازماندهی 
استان را به عنوان جانشین قرار دادیم و 
طرح پدافند هسته ای را برای همه این 
استان ها تهیه و مانورهای آزمایشی را 
در این استان ها از جمله استان مرکزی، 
برگزار  اصفهان  و  قم  بوشهر،  تهران، 

کردیم«.
این مقام امنیتی با اشاره به چندین 
مجتمع های  در  آتش سوزی   مورد 
این  پتروشیمی گفت »گزینه نخست 
بود که ممکن است این آتش سوزی ها 
با  اما  ناشی از حمالت سایبری باشد، 
بررسی های انجام شده، تقریباً همه این 
نکردن  رعایت  از  ناشی  آتش سوزی ها 

مسائل ایمنی بود«.
جاللی در ادامه تاکید کرد »بخش 
از این حوادث نتیجه رعایت  عمده ای 
نکردن مسائل ایمنی است، اما بخشی 
هم ممکن است ناشی از حرکات عناصر 
ضدانقالب و عناصر مرتبط با آن باشد و 
شاید هم دشمن دخالت داشته باشد«!

این ترتیب سرانجام معلوم نشد  به 
که این آتش سوزی ها بر اثر عدم رعایت 
»حرکات  یا  و  بوده  ایمنی  مسائل 

»دشمن«!  دخالت  یا  و  ضدانقالب« 
چرا که آنچه او گفت بجای پاسخگویی 
نگرانی ها  مورد  در  عمومی  افکار  به 
در  مشکوک  زنجیره ای  انفجارهای  از 
نیروگاه ها و مراکز هسته ای ایران بیشتر 

بر ابهامات افزود.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی پس از 
آتش سوزی در تاسیسات نظنز ادعا کرد 
این سایت غیرفعال است و آتش سوزی 
نگرانی  جای  که  بوده  سوله  یک  در 
نیست؛ اما در آبان ۱۳۹۸ علی صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی رسماً اعالم 
غنی سازی  افزایش  برای  بود  کرده 
اورانیوم ۱۵ سانتریفیوژ نسل جدید در 

این تاسیسات نصب شده است.
صالحی در مصاحبه با صداوسیمای 
بود،  کرده  تاکید  اسالمی  جمهوری 
 IR6 میانی  ماشین های  به  گازدهی 
این  در سایت هسته ای نطنز و نصب 
تعداد سانتریفیوژ طی ۲ ماه کار بسیار 

بزرگی است.
در این میان، یک مقام آگاه در وزارت 
وزارتخانه  این  گفته  آمریکا  خارجه 
به  مربوط  گزارش های  رصد  حال  در 
وقوع آتش سوزی در یکی از تأسیسات 

هسته ای نطنز است.
خارجه  وزارت  بیانیه  از  بخشی  در 
حادثه  این  به  واکنش  در  که  آمریکا 
حادثه  »این  است:  آمده  شد  منتشر 
یک یادآوری دیگر است از اینکه چطور 
رژیم ایران کماکان به اولویت بخشیدن 
به برنامه هسته ای منحرف شده خودش، 
ادامه  ایران،  نیازهای مردم  رفع  بجای 

می دهد«.
نیز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
در  حادثه  از  کرد  اعالم  توییتی  در 

تاسیسات نطنز آگاه است. آژانس تاکید 
کرده با مقامات نظارتی ایران در تماس 
است و این آژانس می تواند همچنان به 
فعالیت های خود جهت راستی آزمایی در 

تاسیسات نطنز ادامه دهد.
بر اساس تصویری که از این حادثه 
منتشر شده و  منابع خارجی نیز آن 
که  می شود  دیده  کرده اند  بازنشر  را 
خسارات قابل توجهی به تأسیساتی در 
مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران وارد آمده 
است. در این تصویر که بعضی از نقاط 
آن سیاه دیده می شود، اگر واقعا مربوط 
به آتش سوزی و انفجار مربوطه باشد، 
اینطور به نظر می رسد که انفجار از داخل 

ساختمان بوده است.
اداره  ماهواره  اطالعات  اساس  بر 
ملّی اقیانوسی و جّوی ایاالت متحده، 
بامداد   ۲ ساعت  حدود  آتش سوزی 
در  محلی  وقت  به  تیر  پنجشنبه ۱۲ 
گوشه شمال  غربی مجموعه نطنز رخ 

داده است.
شماری از منابع خبری از وقوع دو 
آتش سوزی خبر می دهند. در پی این 
یا  خرابکاری  احتمال  دیگر  بار  حادثه 
حمله سایبری به ویژه از سوی اسرائیل 

مطرح شده است.
شدن  ادامه دار  بر  عالوه  آنچه 
تاسیسات  در  انفجار  یا  آتش سوزی 
نگران کننده  اسالمی  اتمی جمهوری 
است پیامدهای فجیع آن علیه انسان و 
محیط زیست است. مردم شرق تهران 
کلی  بطور  و  نطنز  اهالی  همچنین  و 
که  هسته ای«  استان  »هفت  ساکنان 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل به آنها 
اشاره کرده، اکنون نگران سالمت خود 
به دلیل احتمال نشت مواد یا گازهای 

آلوده به رادیواکتیو هستند.

ادعاهای متناقض مسئوالن در مورد آتش سوزی  در مراکز اتمی؛
 مردم »هفت استان هسته ای« در ایران نگران انتشار مواد رادیواکتیو!
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از خوانندگان قدیمی و  ۱ـ 
خوش صدای کشورما

۲ـ محل مطالعه ـ رطوبت
۳ـ  رفت و آمد ـ از میوه ها

۴ـ  کفر ـ واحد اندازه گیری 
زمان

۵ـ وحشت ـ پیش
ـ  ما  کشور  از  بخشی  ۶ـ 

خرس
ـ سه چهارم  آزرده  ۷ـ دل 

کره زمین
۸ـ رهبر ـ راحت
۹ـ واحد ـ نحس

از  ـ  نکرده  پاک  پنبه  ۱۰ـ 
دسرهای سنتی

۱۱ـ از خاندان های حکومتی 
در  شهری  ـ  ایران  در 

کشورما

۱ـ از آهنگسازان معروف 
فرانسه در قرن ۱۹

است  دایره  داخل  ۲ـ 
بیابان  در  ـ  آشکار  ـ 

فراوان است
۳ـ از شعرای معروف و 
برجسته معاصر ایران
۴ـ تبدیل شده ـ غلبه

و  وسایل دوخت  از  ۵ـ 
دوز ـ بخیل ـ نهایت

صدا  ـ  قعر  ـ  آگاه  ۶ـ 
و آواز

۷ـ دشمنی ـ از وسایل 

فنی
۸ـ دشمن »آشتی«ـ  از 
صنایع شعری ـ کافی

۹ـ از تنقالت ـ بندری 
در ایران

۱۰ـ از شهرهای کشورما 
ـ قسمتی از اندام

ـ  راست  طرف  ۱۱ـ 
بی نظیر و یگانه ۱ـ از شعرای معروف ایران، 

المعانی  ملقب به خالق 
به  مغولها  دست  به  که 

قتل رسید
کهن  امپراتوریهای  از  ۲ـ 
جهانـ  از شهرهای ایران 

ـ سلطان
۳ـ حتم ـ از بیماریها

و  بزرگ  بازان  گلف  از  ۴ـ 
قدیمی جهان

۵ـ از شهرهای ایرانـ  هستی 
ـ  آفریدن  و  بخشیدن 
حرفی به اول آن بیفزایید 
از اعضا داخلی بدن انسان 

است
قسمتی  ـ  کشوریست  ۶ـ 
حشرات  از  ـ  صورت  از 

موذی
۷ـ ولی ـ موجبات ـ مبتال 

به توهم
بدن  داخلی  اعضای  از  ۸ـ 
انسان ـ توطئه ها ـ عصر 

و زمانه
مزه ها  از  ـ  است  نژادی  ۹ـ 

ـ بی قرار
۱۰ـ دقیقـ  عقیدهـ  برازنده 
از ماههای  ـ  و گرانمایه 

ایرانی
و  عهد  ـ  ندا  و  صدا  ۱۱ـ 
پیمان ـ نام دسته ای از 

میوه ها
۱۲ـ ستاره ایستـ  از مصالح 
دشتی  ـ  نی  ختما سا
پهناور و سرد در روسیه

۱۳ـ فرزند پسر ـ سنگین و 
باوقارـ  رسومـ  از آنطرف 

شراب است
ـ  خانه  ـ  سرپرست  ۱۴ـ  

عادل
۱۵ـ فروزانـ  کشوری است 

ـ از حیوانات

۱ـ از گزارشگران و مفسران برجسته 
ایرانی تبار با شهرتی جهانی

ـ وقف شده ـ جهانگرد صاحب نام ایتالیایی  ۲
و نویسنده سفر نامه ای بنام عجایب

۳ـ از خوانندگان خوش صدا و معروف 
و قدیمی ایران ـ کشوریست

۴ـ دشمن »نوش« ـ مایه حیات
۵ـ تکرار یک حرفـ  خجسته و مبارک 

ـ درختی است
۶ـ از نویسندگان معروف روسیه و خالق 

اثر »جنگ و صلح« ـ رنگی است
عنوان  ـ  انسانی  عواطف  مرکز  ۷ـ 

کریم خان زند
ـ از رودخانه های ایران ـ یادگار ـ گلی است  ۸

ـ  خاشاک  ـ  ندا  حرف  ـ  رطوبت  ۹ـ 
گذشته

۱۰ـ زبانی است ـ قسمتی از شبانه روز 
ـ واحداندازه گیری زمان

۱۱ـ امتنانـ  از طنز نویسان معروف و 
معاصر ایران

۱۲ـ از مصلحان اجتماعی آمریکایی و 
برنده جایزه صلح نوبل

۱۳ـ قبیله و قوم ـ عقاید ـ تکرار یک 
حرف ـ خداوند

۱۴ـ حرف خطاب ـ حرفه ای است
از  ـ  تهیدستان  و  یان  بینوا ۱۵ـ 

خوراک های سنتی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

دو برادر دوقلو را که یکی فضانورد 
است و دیگری یک شغل عادی دارد، 
در نظر بگیرید. پس از گذشت سالیان 
خانه  به  دو  هر  که  زمانی  متمادی، 
برادر  تعجب،  کمال  در  می گردند،  بر 
فضانورد جوانتر از دیگری به نظر می رسد.

آلبرت  دوقلوی  نظریه  همان  این 
اینشتین است. هر چند ممکن است 
عجیب به نظر برسد، اما طبق نظریه 
اینشتین کاماًل درست است.  نسبیت 
با  که  می گوید  ما  به  نسبیت  تئوری 
سریعتر شدن سرعت حرکت در فضا، 
سرعت پیشروی زمان کندتر می شود. 
بنابراین به نظر می رسد سفر به فضا، 
روش مناسبی برای جوان ماندن باشد.

*یک نظر مخالف
اخیراً برخی از محققین به نتایجی 
و  یافتند  دست  فوق  نظریه  با  مغایر 
کاماًل  تأثیری  فضا،  به  سفر  معتقدند 
برعکس دارد و حتی ممکن است انسان 

را به پیری زودرس دچار کند.
دانشمندان  از  ـ  کوچینوتا  فرانک 
ـ  تشعشعات  زمینۀ  در  ناسا  برجسته 
در مرکز فضایی جانسون، در این باره 
اینشتین  نظریه  »مشکل  می گوید: 
این است که ما نمی توانیم تشعشعات 
فضایی و روند طبیعی گذر عمر را در 

علم بیولوژی بگنجانیم.«
او می افزاید: »حرکت در فضا امکان 
کروموزم های  داخل  به  اشعه  نفوذ 
عمل  این  می کند،  ایجاد  را  شخص 
سرپوش  ـ  تلومرها  به  است  ممکن 
 DNA انتهای  در  کوچکی  مولکولی 
ـ آسیب برساند. با بازگشت به زمین، 
با  مستقیم  ارتباط  تلومرها  فقدان 

سالخوردگی پیدا می کند.«
تاکنون تأثیرات ایستگاههای فضایی 
در  البته  فضانوردان،  بر  شاتل  ها  و 
بوده؛  اندک  بسیار  صورت وجودشان، 
میدان  درون  دائماً  فضانوردان  این 
مغناطیسی محافظ زمین ـ که باعث 
انحراف اشعه ها می شود ـ در گردشند.

*تجارب واقعی
 ۲۰۱۸ سال  در  دارد  نظر  در  ناسا 
میالدی، فضانوردان را به منظور رجعت 
به ماه و نهایتاً سفر به مریخ، به خارج 
از این حلقه محافظ بفرستد. در چنین 
مأموریتهایی فضانوردان برای هفته ها یا 
ماه های متوالی در معرض اشعه خواهند 
بود. ناسا بسیار مشتاق است که بداند 
واقعاً  اشعه«  اثر  در  »پیری  خطر  آیا 
وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت 
بودن نتیجه، به فکر چگونگی حل این 

مشکل باشد.

آیا اینشتین در مورد سفر به فضا 
اشتباه می کرد؟

دمنده در آتش شغلشان سخت و نفسگیر است. کنار 
کوره هایی کار می کنند که آتش از آنها 
با آتش  و کارشان  زبانه می کشد؛ سر 
است و مواد مذاب! با خطر سوختگی 
و زخمی شدن با شیشه های تیز دست 
و پنجه نرم می کنند و هنگام کار، باران 
عرق صورتشان را می پوشاند؛ این حکایت 
هنرمندانی است که شیشه گری را به 
عنوان شغل انتخاب کرده اند و با دقت 
و وسواس خاصی شیشه های گداخته 
در  را  نفس خود  و  را شکل می دهند 
کارگاه های  از  یکی  به  می دمند!  آنها 
نمونه شیشه گری تهران رفتیم و یک 
روز را با هنرمندانی که در آنجا مشغول 
به  می خواهید  اگر  گذراندیم.  بودند 
برای  هنرمندان  این  که  سختی هایی 
ساخت شیشه های شکستنی می کشند 

پی ببرید، با ما همراه شوید.
دور تا دورت را کوره هایی گرفته اند 
که آتش از آنها زبانه می کشد. ایستادن 
در چنین محلی از عهده هر کسی بر 
بخواهید  آنکه  به  برسد  چه  نمی آید 
کنید.  سپری  اینجا  را  کاری  روز  یک 
هنرمندانی که در کارگاه کار می کنند 
با گرمایی که محیط را فراگرفته کنار 
آمده اند اما هر چند دقیقه یک بار که 
گرما کالفه شان می کند، سراغ حوض 
آبی وسط کارگاه می روند و یک سطل 

آب خنک روی سرشان می ریزند.
»محمدعلی یار محمدزاده زرگر« یکی 
از همین هنرمندان باسابقه شیشه گری 
است. او ۱۴ سال است که میله های دم 
را در دستانش می گیرد و کار می کند. 
آقای شیشه گر هر روز ساعت شش صبح 
از خواب بیدار می شود تا خودش را به 
محل کارش برساند؛ »در جنوب شهر و 
محله دولت آباد زندگی می کنم. صبح 
خودم  تا  می شوم  بیدار  خواب  از  زود 
را به محل کارم برسانم. ساعت هشت 
صبح باید کارم را شروع کنم. هر روز 
کارمندان کارگاه لیست محصوالتی را 
که باید بسازم برایم آماده می کنند و 
من هم با توجه به آن لیست کارم را 
شروع می کنم. وقتی وارد کارگاه شدم 
به  بعد  می کنم  عوض  را  لباس هایم 
سراغ کوره ای که روی آن کار می کنم 
می روم و مواد اولیه شیشه را که به آن 
عیار می گویند داخل کوره می ریزم و 
حرارت آن را تنظیم می کنم تا موادی 

که می خواهم با آنها کار کنم به صورت 
دلخواهم در بیایند«.

دوستی با شیشه مذاب
را  کار  این  روز  هر  شیشه گر  آقای 
تنها چیزی که ممکن  تکرار می کند. 
است تغییر کند نوع محصولی است که 
او می سازد؛ یک روز پارچ و گلدان روز 
دیگر جایخی یا تنگ. محمدعلی برای 
ساخت یک ظرف شیشه ای از ابزارهای 
مخصوصی استفاده می کند. برای اینکه 
بهتر با کار او آشنا شوید کاربرد تعدادی 

از این وسیله ها را برایتان می گوییم:
۱ـ  دم، این وسیله، پای ثابت کارگاه 
شیشه گری است؛ میله ای آهنی و توخالی 
به طول یک و نیم متر. شیشه گرها به وسیله 
این ابزار، درون شیشه مذاب می دمند.

۲ـ  قرقره، ابزاری است که شیشه گر 
آن را در دهانه کوره قرار می دهد تا میله 
دم را، راحت تر وارد یا از کوره خارج کند.

۳ـ  قاشق، این قاشق با آن قاشق های 
غذاخوری که ما می شناسیم خیلی فرق 
وسیله  این  از  شیشه گر  آقای  می کند 
چوبی برای شک دادن به شیشه مذاب 
استفاده می کند؛ »بعد از اینکه وسایل 
کارم را مرتب کردم کارم را شروع می کنم. 
ابتدا قرقره را در دهانه کوره می گذارم 
بعد یک میله دم بر می دارم و از کوره 
اصلی که مخصوص عیار )شیشه مذاب 
بی رنگ( است مقداری بار )شیشه مذاب( 
بر می دارم چند لحظه ای صبر می کنم تا 

۳

۲ ۱۶

۴
۲۱

۳
۱

۶

5

۳
5

۲

۴

۸

۲

۲

۱

۸

۴
۱

5

۷ ۶

۸

۸

۱

۱۷
۸ ۶

۴۷
5

۶

۳

۹

۷

 ۱5    ۱۴    ۱۳    ۱۲    ۱۱      ۱۰     ۹      ۸      ۷      ۶     5      ۴     ۳      ۲      ۱  
      ۱ 
      ۲
     ۳
     ۴
     5
      ۶
      ۷
     ۸
     ۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱5

۱۱        ۱۰        ۹          ۸        ۷         ۶         5          ۴         ۳         ۲         ۱  
      ۱ 
      ۲
     ۳
     ۴
     5
      ۶
      ۷
     ۸
     ۹
۱۰
۱۱

کمی خنک شود بعد به سراغ کوره ای 
که شیشه مذاب رنگی در آن وجود دارد 
می روم و مقداری بار رنگی به آن اضافه 
پنج  این مرحله هم  از  بعد  و  می کنم 
دقیقه منتظر می مانم تا مواد مذابی که 
برداشته ام خنک شوند، دوباره به کوره 
اصلی بر می گردم و باز مقداری شیشه 
مذاب بی رنگ به آن اضافه می کنم، وقتی 
مواد اولیه ای که برای ساخت مثال یک 
گلدان الزم داشتم را به وسیله میله دم 
برداشتم شروع به شکل دادن آن می کنم 
به این صورت که با فوت کردن در میله 
دم آن را به اندازه دلخواهم در می آورم بعد 
از این کار با قاشق آن را حالت می دهم 
تا حباب های هوا از آن خارج شوند، در 
مرحله بعدی شیشه شکل گرفته را در 

مرحله  آخرین  تا  می گذارم  قالب  یک 
انجام شود«. شکل گیری هم روی آن 

وقتی محمدعلی شیشه گداخته را 
داخل قالب می گذارد دوباره درون میله 
دم فوت می کند تا شیشه مذاب، شکل 

دلخواهش را به خود بگیرد.
هنرمند شیشه گر وقتی به این نتیجه 
رسید که شیشه  مذاب کامالً شکل گرفته 
است آن را به گرمخانه می برند. شیشه 
بعد از ماندن در گرمخانه باید مراحل 
دیگری مانند تراشکاری، برش، سنگ زنی 
و بعضی وقت ها هم اسید کاری را پشت 
سر بگذارد تا بسته بندی شود و به دست 

من و شما برسد.

کار داغ
هشت  از  محمدعلی  کاری  ساعت 
ظهر  از  بعد  دقیقه   ۳۰ و   ۴ تا  صبح 
است. »بعد از تمام شدن کار هم بعضی 
که  بدنسازی  باشگاه  یک  در  وقت ها 
صاحب کارگاه ساخته ورزش می کنیم. 
یک شیشه گر باید بدن قوی و ورزیده ای 
برای خودش بسازد تا بتواند سختی های 
کارش را تحمل کند. ما در طول روز مدام 
در حال دست و پنجه نرم کردن با آتش 
و شیشه هستیم. اگر اشتباه کنی ممکن 
خیلی  شود.  زخمی  یا  بسوزی  است 
اتفاق افتاده که دست هایم به صورت 
سطحی سوخته یا زخمی شده اند. به 
اینها اضافه کنید که بعضی وقت ها هم 
حباب شیشه می شکند و خرده شیشه به 
سر و صورت آدم می پاشد. البته من در 
مدتی که در کارگاه هستم اصول ایمنی 
را رعایت کرده ام تا اتفاق ناگواری برایم 

پیش نیاید«. 
آقای شیشه گر ۴۰ سال دارد و بچه 
یکی  که  دارد  فرزند  دو  او  است.  اهر 
دوست  محمدعلی  است.  پسر  آنها  از 
را  او  شغل  ساله اش   ۱۴ پسر  ندارد 
انتخاب کند: »دوست دارم پسرم دکتر 
شود برای همین تا حاال او را به محل 
کارم نیاورده ام. بعضی وقت ها پینه ها و 
تاول های دستم را به او نشان می دهم 
تا از سختی کارم باخبر شود و درس 
بخواند و برای خودش کسی شود. کار ما 
شیشه گرها سخت و طاقت فرساست. من 
در کارگاه های زیادی کار کرده ام، با این 
که شرایط کاری در اینجا مناسب است 
اما یک روز کار کردن در کنار کوره هایی 
که پر از شیشه مذاب هستند طاقت آدم 

را طاق می کند«.
شیشه گرهایی که در این کارگاه کار 
می کنند ادعا می کنند مالک کارگاه برای 
آنها شرایطی را فراهم کرده که کمتر 
کارگاهی از این امکانات برخوردار است؛ 
مثاًل کوره های کارگاه را طوری طراحی 

کرده که در اطراف کارگاه قرار بگیرند.
آنها را  باعث می شود گرما  این کار 
کمتر اذیت کند و یا از حقوق آنها بابت 
بیمه هیچ پولی کم نمی کند عالوه بر 
اینها آنها می توانند از باشگاه اختصاصی 
کارگاه هم استفاده کنند. حقوق و درآمد 
این هنرمندان بسته به توانایی های آنها 

بین ۲۴۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.
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مسخره  داستان  از  پس  ماه  سه 
آمیز گروگانگیری، خمینی گروهی از 
مزدوران خود را گرد آورد و طی نطقی 
که در میان آنان ایراد نمود گفت: »این 
انقالب دوم از انقالب نخستین مهمتر 
گروگانگیری  وی  منظور  و  است« 
افزود  بود. وی  دیپلماتهای آمریکائی 
ما این کار را کردیم تا آمریکائی ها شاه 
را برگردانند و این به مراتب مهمتر از 
به  منجر  که  است  نخستین  انقالب 

تغییر رژیم شد.
مزدورانی که دور و بر او را گرفته 
عنوان  به  را  خود  سرهای  بودند 
بله  و  داده  تکان  او  اظهارات  تصدیق 
آنکه روشنفکران  بله می گفتند حال 
ایران از اینکه سرنوشت کشور به کجا 

رسیده خون گریه می کردند.
اما این داستان مسخره آمیز مضحک 
چگونه شروع شده و علل آن چه بوده 
است، مطالب بسیاری در باره آن گفته 
شده و کتابهای متعددی پیرامون آن 
نوشته شده و صدها مقاله در مطبوعات 
جهان را به خود اختصاص داده است. 
گفته های  اینجا  در  ندارم  قصد  من 
دیگران را تکرار کنم تنها می خواهم 
نظر و عقیده شخصی خود را براساس 
اطالعاتی که در آن هنگام در تهران 
به دست آورده ام و با ارتباط با مطالبی 
که شخصا در پاریس از خود خمینی 
درباره خانواده شاه که در آن زمان در 

آمریکا بودند شنیدم بیان کنم.
من شک ندارم که خمینی شخصا 
قرار  گروگانگیری  مسأله  پشت  در 
داشته و او بوده که دستور اجرای آن 
را از طریق احمد به دانشجویان »پیرو 
خط امام« داده است. در اینجا به ذکر 
در  که  هنگامی  خمینی  از  مطالبی 
پاریس بود می پردازم تا تصویر گویایی 
اضافه  به  مرد  این  فکری  منحنی  از 
عوامل روانی و سیاسی که مجموعۀ 
آنها یک معضله ای به نام گروگانگیری 
را آفرید و موجب زیانهای سرسام آور 
اقتصادی و معنوی برای ایران گردید، 

ترسیم گردد.
در یکی، و شاید آخرین مالقاتهایم 
با خمینی در پاریس، وی به من گفت: 
»مطبوعات خبر ورود خانواده شاه را به 
آمریکا منتشر نموده اند و چقدر خوب 
گروگان  عنوان  به  آنجا  در  که  بود 
گرفته می شدند و تا هنگام پس گرفتن 
اموالی که از ملت به غارت برده اند آزاد 

نمی گشتند.«
من با تعجب از او پرسیدم چگونه 
چه  به  و  کرد؟  را  کار  این  می توان 
پرداخت؟  ماجراجوئی  به چنین  نحو 
زیرا گروگانگیری هرگز موفقیت آمیز 
اموالی  استراد  اضافه،  به  نبوده است. 
که از ایران خارج شده حتی از راههای 

قضائی بسیار دشوار است.
خمینی گفت: »پولهای زیاد و مبالغ 
عظیمی را با خود خارج کرده اند« و 
را  عظیم«  »مبالغ  بار جمله  چندین 

تکرار کرد.
سخن ما تا اینجا پایان یافت و من 
پوچ  این سخنان  به  اهمیتی  چندان 
ندادم ولی در آن شب هرگز به فکرم 
خطور نمی کرد که سرنوشت خمینی 
کمدی  چنین  یک  اجرای  مامور  را 
جامعه  زبانزد  ماهها  که  کرد  خواهد 
رئیس  و موجب سقوط  باشد  بشری 

جمهوری ایاالت متحده گردد.
به  گروگانگیری  موضوع  بنابراین، 
یا  و  انتقامجویانه  وسیله  یک  عنوان 
ذهن  همواره  افراد  و  اموال  استرداد 
به دست گرفتن  از  را پیش  خمینی 
قدرت به خود مشغول می داشت و با 
روزهای  اینکه در نخستین  به  توجه 
پس از پیروزی انقالب خطاب به مردم 
برای  را  بود که وی شاه  گفته  ایران 
گردانید  بازخواهد  ایران  به  محاکمه 
آب  از  صحیح  پیشگویی   اگرچنین 
در می آمد و شاه به ایران بازگردانده 
می شد خمینی در ردیف پیامبران قرار 
بالغیب و  می گرفت و به عنوان عالم 
معجزه گر شناخته می شد و در نتیجه 
حرکت  به  در  او  مقاصد  به  امر  این 
کمک  اراده اش  طبق  ملت  درآوردن 

می کرد.
در این هنگام رویداد غیرمنتظره ای 
به وقوع پیوست و شاه برای معالجه 
آمریکا شد. خمینی  وارد  مکزیک  از 
که نسبت به همه کس و همه چیز 
شاه  وجود  هست،  و  بوده  مشکوک 
رژیم  ضد  بر  توطئه ای  را  آمریکا  در 
از  ایران و یک روش خصمانه  جدید 
ناچار  که  نمود  تلقی  آمریکا  ناحیه 
شدیدی  و  حاد  اقدام  می بایستی 
جهت بازداشتن آمریکائی ها از اتخاذ 
چنین روش خصمانه ای به عمل آید.

و  ایران  بین  روابط  اینکه  با وجود 

آمریکا تا قبل از مسأله گروگانگیری 
اعضای  از  تن  سه  و  بود  دوستانه 
دکتر  یعنی  بازرگان  کابینه  برجسته 
عباس  مهندس  و  یزدی  براهیم  ا
چمران  مصطفی  دکتر  و  امیرانتظام 
تبعه آمریکا بوده و بنا به شایعات هر 
سه آنها عامل سازمان سیا محسوب 
قراردادهای  آن  بر  عالوه  می شدند، 
نظامی و اقتصادی که در دوران شاه 

قوت  به  همچنن  بود  شده  منعقد 
آمریکا  اقدام  بود، معذلک  باقی  خود 
در پذیرفتن شاه و همکاری با او در 
اسالمی  جمهوری  ساختن  سرنگون 
بزرگی  ضربه  خمینی  زعم  به  بنا 
آمریکا  به  امتیازاتی  چنین  که  او  به 
داده بود وارد ساخت و در این هنگام 
تازه ای وارد میدان شد، یعنی  عنصر 
دانشجویان وابسته به حزب توده که 
همواره منتظر فرصت مناسبی بودند تا 
اقدامی نمایند که موجبات خوشنودی 
مسکو را فراهم کرده و نفوذ آمریکا را 

در ایران قطع کنند.
کسانی که به طرز فکر رهبر انقالب 
ایران و تشتت فکری و روحی او و نیز 
معادالت  از  همواره  که  غلطی  نتایج 
به  می آورده  دست  به  خود  فلسفی 
هرگز  که  اهریمنی اش  روح  اضافه 
ایران  برای  ثبات  و  آرامش  خواهان 

و مردم این سرزمین نیست آگاهند،  
قید  در  که  مادامی  او  که  می دانند 
زندگانی است با طبیعی شدن اوضاع 
کشور که منجر به فراموش شدن او به 
عنوان رهبر امت می شود مخالف است. 
لذا خمینی چنین استنتاج نمود که 
اقدام به یک عمل خصمانه شدید علیه 
آمریکا، صرف نظر از عواقب آن پاسخی 
خواهد بود به کسانی که او را متهم به 

می نمودند. آمریکائی ها  با  همکاری 
ملت  آگاه  افراد  که  نماند  ناگفته 
معتقد  گروگانگیری  از  قبل  تا  ایران 
برابر  در  خمینی  سیاست  که  بودند 
شاه  سیاست  امتداد  و  دنباله  آمریکا 
بوده و استدالل آنان وجود آن سه وزیر 
تبعه آمریکا و عدم الغای قراردادهای 
اقتصادی و نظامی بین دو کشور بود و 
همانطور که قبال اشاره نمودم بعضی 
از مطبوعات مخالف به طور صریح به 
این موضوع اشاره می کردند لذا اینک 
فرصت مناسب فراهم شده تا خمینی 

نتایج زیر را به دست آورد:
۱ ـ با اتخاذ روش خصمانه در برابر 
آمریکا از حیثیت و مقام روحانیت در 
برابر ملت ایران دفاع نموده و به مردم 
سرسخت  دشمن  او  که  نماید  ثابت 

آمریکائی  هاست نه همکار آنان.
۲ـ  آمریکائی ها را وادار سازد شاه را 

از سرزمین خود بیرون رانده و روش 
بی طرفی در برابرجمهوری جوان پیش 

گیرند.
ایران  تحویل  را  شاه  احتماال  ـ   ۳
دهند که به این ترتیب پیشگویی های 

وی درست از آب درآید.
۴ ـ پولهایی را که شاه به بانکهای 
آمریکا سپرده و بالغ بر میلیاردها دالر 

می بود را مسترد دارند.

و  احساسات  محیط  ایجاد  با  ـ   ۵
هیجان عمومی مردم را از مشکالت 
باعث  بود  نزدیک  که  خود  داخلی 
منحرف  شود  جدید  رژیم  سرنگونی 

سازد.
۶ ـ متحد ساختن صفوف متالشی 
با  مبارزه  لوای  تحت  مردم  شده 
شیطان بزرگ و طوالنی ساختن دوران 

حکومت.
بازداشت  و  آمریکا  سفارت  اشغال 
آنهمه  با  دولتی  برای  آن  کارمندان 
نبود. دستورات  امکانات کار مشکلی 
فرزندش  وسیله  به  از طرف خمینی 
احمد به دانشجویان طرفدار خمینی 
پیرو  »دانشجویان  اصطالح  به  یا  و 
خط امام« در این باره صادر گردید. 
رابط بین احمد و دانشجویان آخوندی 
روحانی نما به نام موسوی خوئینی ها 
بود که بعداً پاداش خود را از خمینی 

دریافت نمود و به سمت نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی انتخاب گردید. 
نامبرده از عّمال معروف شوروی و از 
با  که  است  قدیمی  کمونیست های 
دانشجویان  و  کمونیست  دانشجویان 
طرفدار خمینی روابط دوستانه داشته 
و بدین جهت روابط نزدیکی با احمد 

خمینی داشت.
لذا در روز چهارم نوامبر ۱۹۷۹ هر 

دو گروه دانشجویان همراه با گروهی 
سفارت  رهسپار  انقالب  پاسداران  از 
را  آن  روشن  روز  در  و  شده  آمریکا 
اشغال و کارمندان و دیپلماتهای آن 

را بازداشت نمودند.
که  داد  روی  هنگامی  جریان  این 
کاردار سفارت آمریکا بروس لینگن در 
اطاق دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه 
سرگرم به انجام رساندن مذاکراتی بود 
که در الجزایر بین یزدی و برژینسکی 
پیرامون  آمریکا  ملی  امنیت  رئیس 

روابط دو کشور انجام گرفته بود.
هنگامی که وزیر خارجه از جریان 
از  شد،  آگاه  آمریکا  سفارت  اشغال 
کاردار سفارت خواست تا هنگام روشن 
خارج  خارجه  وزارت  از  اوضاع  شدن 
نشود و در نتیجه نامبرده مدت یک 
سال و چهار ماه میهمان دولت ایران 
را در  اتاق خود  فقط هنگامی  و  بود 

وزارت خارجه ترک گفت که بحران 
گروگانها پایان یافته بود و همراه آنان 

ایران را ترک نمود.
سفارت،  اشغال  از  پس  روز  چند 
را  دانشجویان  اقدام  رسماً  خمینی 
ستود و اعضای سفارت را جاسوس و 
وابسته به شیطان بزرگ توصیف کرد 
و این ستایش و حمایت بدین معنی 
بود که دولت به دانشجویان پیوسته 
است و برای جهانیان حقیقت خشونت 
تفکر  طرز  و  ایران  رژیم  ارعاب  و 
تروریستی رهبر انقالب نمایان گردید.

در نتیجه، بازرگان نخست وزیر از 
سمت خود استعفا داد زیرا این اقدام 
را اهانتی به دولت خود و ضربه ای به 
نام و شهرتش در برابر جهانیان تلقی 
نمود و پس از آن اختیارات دولت به 
شورای انقالب که اکثر اعضای آن را 
تشکیل  خمینی  طرفدار  آخوندهای 

شورای انقالب از تعیین نخست وزیر می دادند، واگذار گردید.
از  و  نمود  خودداری  بازرگان  به جای 
وزیران خواست به کار خود ادامه دهند. 
این امر موجبات هرج و مرج و اخالل در 
امور  دولت گردید و نیروی تازه ای به نام 
دانشجویان اشغال کنندۀ سفارت آمریکا 
ظاهر گردید که خود را »دانشجویان 
پیرو خط امام« نامیدند و ایران شاهد 
دوران تازه ای از آشوب و هرج و مرج 
گردید که تأثیر مستقیمی بر زندگانی 
گذاشت  کشور  سیاسی  و  اجتماعی 
که مهمترین آن اسناد و مدارکی بود 
که دانشجویان در رسانه های گروهی 
بودند  شده  مدعی  و  نموده  منتشر 
به دست  آمریکا  از سفارت  را  آنها  که 
سفارت  اینکه  به  توجه  با  و  آورده اند 
بود،  دانشجویان  اشغال  تحت  کامال 
کشف واقعیت و حقیقت این مدارک 
و میزان صحت و سقم آن مشکل بود. 
این مدارک شامل نامه های عده ای از 
سیاستمداران حاکم در ایران و روابط 
اطالعات  یا  آمریکا  سفارت  با  آنها 

مرکزی آمریکا بود.
که  ین  ا ر  و شگفت آ ع  ضو مو
دانشجویان به مجرد برخورد با نامهای 
آن  در  ایران  سیاسی  شخصیت های 
و  بازداشت  را  آنان  اسناد،  و  مدارک 
تسلیم دادگاههای انقالب می نمودند.

امام  خط  دانشجویان  بی پروایی 
به گفتۀ  را  سندی  که  رسید  به حدی 
آنان از سفارت به دست آورده بودند که 
حکایت از آن می کرد که میناچی وزیر 
با سفیر آمریکا  بار  ارشاد اسالمی دو 
قبل از پیروزی انقالب مالقات نموده 
بود و پس از پخش این خبر دانشجویان 
برده  یورش  وزیر  منزل  به  نیمه شب 
بازداشت  جاسوسی  به اتهام  را  او  و 
نمودند. انقالب  دادگاه  تسلیم  و 

ز  ا پس  نقالب  ا ه  دگا دا رئیس 
به خاطر  دانشجویان  از  سپاسگزاری 
دستور  بودند،  نموده  که  کشفی 
نمود.  صادر  را  ارشاد  وزیر  محاکمه 
خبر  انتشار  از  بعد  روز  دو  منتهی 
مطبوعات،  در  ارشاد  وزیر  بازداشت 
سایۀ  در  قانون شکنی  این  از  مردم 
جمهوری اسالمی به اعتراض پرداختند 
و در گوشه و کنار شهر این عبارات 
وزیر  اگر  که  بود  شده  همه  زبانزد 
و  باشد  نداشته  امنیت  خانه اش  در 
مسؤول  غیر  افراد  گروهی  به وسیلۀ 
و  شود  دستگیر  پوچ  به بهانه های  و 
را  اقدام  این  قضائی  عالیه  مقامات 
تأیید نمایند، تکلیف مردم عادی چه 
خواهد بود، این چه دولتی است و این 

چگونه امنیتی؟!
در این هنگام بود که بنی صدر رئیس 
از  گروهی  و  شد  ماجرا  وارد  جمهور 
مخالفان و طرفداران خود را به دادگاه 
انقالب فرستاد و پس از جّر و بحث هایی 
انجامید،  به طور  ساعت  چندین  که 

نتوانست وزیر را نجات بدهد.
بازگشت  به خانۀ خود  ارشاد  وزیر 
و طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد که دانشجویان دسته ای از اوباش 
بوده و محتویات اسناد مزبور، پیرامون 
تماسها و مذاکراتش با اطالع و دستور 

رئیس مربوطۀ وی بوده است.
پس از آن بازرگان در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفته های وزیر ارشاد را تأیید 
نمود و افزود که او نیز دستورات را از 
امام خمینی دریافت نموده بود و امام 
به او و سایر اعضای شورای انقالب مانند 
بهشتی و رفسنجانی دستور داده بود که 
با آمریکائی ها مذاکره نمایند و با آنها 

در تماس باشند.
برابر  در  نیز  بهشتی  او،  از  پس 
را  بازرگان  اظهارات  روزنامه نگاران 
تأیید نمود و مردم از این گفته هایی که 
موجبات رسوایی خمینی و اطرافیانش 
را فراهم ساخته بود، هاج و واج ماندند.

تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه ۱۳۶5/ 
سیزدهم آبان ۱۳۲5( رئیس حوزه و اعلم علمای 
می شد.  شمرده  تقلید  مسلم  مرجع  و  شیعه 
بر  عالوه  اصفهانی  موسی  سید  دکتر  او،  نوۀ 
از  اجتهاد،  اجازۀ  کسب  و  حوزوی  تحصیالت 
دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه دکترا 

گرفت و لباس روحانیت را تا پایان عمر بر تن 
داشت.

او که از نزدیک شاهد تحرکات آیت اهلل خمینی 
کار  روی  به  منجر  تحوالت  سپس  و  عراق  در 
ارزنده  یادداشت هایی  بود،  ایران  آمدن وی در 
باقی  از خود  به زبان عربی  این وقایع  به  راجع 
گذاشته است. ترجمۀ فارسی این یادداشتها با 

عنوان »انقالب محنت بار« به چاپ رسید که به 
سرعت نایاب شد و دسترسی بدان آسان نیست.
نسخه ای از این کتاب نایاب را یکی از دوستان 
دراختیار ما گذارده است که با سپاس از ایشان، 
بخش هایی از آن در چند شماره به نظر خوانندگان 
با حقایق  بیشتر  به آشنائی  و عالقمندان  عزیز 

تاریخی می رسد.

ادامه دارد

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)۹(
ماجرای مسخرۀ گروگانگیری

گروگان گرفتن اشخاص با هدف سیاسی، همواره ذهن خمینی را مشغول می داشت. او 
زمانی که هنوز در پاریس بود به گروگان گرفتن خانواده شاه می اندیشید

چند تن از دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا که به گروگان گرفته شدند



صفحه ۱5 ـ Page 15 ـ شماره ۱۷۳۴
 جمعه ۳ تا پنجشنبه ۹ جوالی ۲۰۲۰

جمهوری  به  مسکو  =از 
اسالمی سیگنال می رسد که 
آمریکا به دنبال تغییر رژیم 

ایران است.
سیاسی  محافل  =در 
مطرح شده که مفاد تازه ای 
به  اسالمی  جمهوری  که 
قرارداد ۲5 ساله با چینی ها 
اضافه کرده مرتبط با مسائل 

امنیتی است.
=دکتر محسن شریعتی نیا 
و  ایران  مسائل  تحلیلگر 
مقاله ای  در  دانشگاه  استاد 
در روزنامه »دنیای اقتصاد« 
می نویسد: »ایران و چین هر 
دو به دالیل متفاوت بازیگران 

اتحادگرایی نیستند«.
ایران  سیاسی  =»نظام 
ضداتحاد  انقالبی  از  برآمده 
است،  بزرگ  قدرت های  با 
طوالنی ترین  به  که  انقالبی 
اتحاد ایران با قدرتی بزرگ 

پایان داد«.
=»فضای سیاست داخلی 
به  چین  با  تعامل  مورد  در 
تا جایی  قطبی شده  شدت 
که بنیانگذاران نگاه به شرق 
هم در مورد این سند هشدار 
آنکه  مهم تر  می دهند. 
در  انتخاباتی  چرخه های 
ایران بالقوه می تواند طومار 
هر اتحادی را در هم بپیچد«.

اواخر ماه اوت ۲۰۱۹ )شهریور ۱۳۹۸( 
با اوج گرفتن تحریم های آمریکا علیه 
محمدجواد ظریف  اسالمی  جمهوری 
به پکن رفت. هدف از این سفر مذاکره 
در  چین  خارجه  وزیر  یی  وانگ  با 
مورد الحاق مفاد و تغییرات جدید در 
قراردادی بود که در سال ۲۰۱۶ میان 

ایران و چین امضا شده بود.
اساس  بر  جدید  مهم  تغییرات 
»مشارکت جامع استراتژیک« از جمله 
در زمینه ی امنیتی و نظامی بود که البته 
علنی و اطالع رسانی نشد. محتوای این 
قرارداد ۲۵ ساله نخستین بار در سپتامبر 
وبسایت  در   )۱۳۹۸ )شهریور   ۲۰۱۹
یک  از  نقل  به  اکونومیست  پترولیوم 
منبع ایرانی بدون ذکر نام منتشر شد.

در همان دوران محمد باقری رئیس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
اسالمی به چین سفر کرد تا با تعدادی 
از مقامات نظامی این کشور به گفتگو 
جیمینگ  وو  با  دیدار  در  او  بپردازد. 
رئیس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن 
گفت، »ظرف چند سال گذشته روابط 
چین و ایران به سمت روابط راهبردی 
تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود 

است«.
»ارتقای  شد  گفته  همچنین 
مهم ترین  از  دفاعی«  دیپلماسی 
و  بوده  چین  به  باقری  سفر  اهداف 
تفاهم نامه    هایی در این مورد امضا شده 
است اما جزییات آنها مشخص نیست.

به نوشته پترولیوم اکونومیست طبق 
مفاد جدید قرارداد ایران و چین قرار 
چینی  امنیتی  نیروی  هزار  شد  پنج 
برای محافظت از شرکت ها و پروژه های 
اما  ایران مستقر شوند.  این کشور در 
مسئله این بود که مقامات جمهوری 
اسالمی اساسا انعقاد چنین قراردادی 

را انکار می کردند.
هرچه شدت فشارهای آمریکا علیه 

آنچه آیت اهلل های »سیاه« از  »زردهای سرخ« 
می خواهند: چتر امنیتی؟!

جمهوری اسالمی افزایش پیدا کرد و 
احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن 
اینکه  مورد  در  مباحثات  شد  کمتر 
تغییر  سیاست  ترامپ  دونالد  دولت 
رژیم در ایران را دنبال می کند بیشتر 
ارشد  مسئوالن  که  مسئله ای  شد. 
جمهوری اسالمی به وضوح از آن ابراز 
به  مسکو  از  حتی  و  می کنند  نگرانی 
جمهوری اسالمی سیگنال می رسد که 
آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران است 
و نماینده روسیه در شورای امنیت آن 
دیگر  بار  اخیر  مجازی  نشست  در  را 

مطرح کرد.
جمله  از  تحلیلگران  از  شماری 
 CNN ژورنالیست  اما نپور  کریستین 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  شکار  حتی 
پیشین سپاه قدس در بغداد را دلیلی 
بر تصمیم ترامپ برای تغییر رژیم در 

ایران ارزیابی کردند.
در محافل سیاسی همچنین مطرح 
جمهوری  که  تازه ای  مفاد  که  شده 
اسالمی به قرارداد ۲۵ ساله با چینی ها 
امنیتی  با مسائل  مرتبط  اضافه کرده 
این  منتشرشده  مفاد  بعضی   از  است. 
جمهوری  فهمید  می شود  قرارداد 
به  داده  چین  به  بزرگی  باج  اسالمی 
و  اضطراری  شرایط  اگر  آنکه  امید 
فشارهای داخلی و خارجی به تهدید 
جدی برای حاکمیت جمهوری اسالمی 
تبدیل شدند، پکن به کمک آن بیاید. 
علی  که  شرق«  به  »نگاه  تئوری 
می کند  تاکید  آن  بر  مدام  خامنه ای 
دلبستگی  نشانه های  از  دیگر  یکی 
ایران  اسالمی  جمهوری  وابستگی  و 
رژیم   به  ویژه  به  و هم  روسیه  به  هم 
قرار  الگو  که  است  چین  کمونیست 
در  رژیم  زمامداران  برای  آن  گرفتن 
رفسنجانی  هاشمی  علی اکبر  زمان 
مطرح شد و همچنان طرفداران جدی 

در حکومت دارد.
در  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 
چین  دولت   ،۲۰۱۸ ماه  ماه  هشتم 
جمهوری  به  تحریم ها  زدن  دور  در 
با  تدریج  به  اما  کرد  کمک  اسالمی 
شد.  روبرو  زیادی  محدودیت های 
مجازات چندین شرکت چینی سبب 
همکاری  شرکت ها  از  بسیاری  شد 
شرکت  کنند.  قطع  را  ایران  با  خود 
مخابراتی »هوآوی« که سابقه همکاری 
سرکوب  در  اسالمی  جمهوری  با 
اعتراضات داخل ایران را دارد به اتهام 
توسط  مخابراتی  تجهیزات  فروش 

وزارت خزانه داری آمریکا مجازات شد.
اکنون در رژیم ایران این پرسش بطور 
جمهوری  آیا  که  است  مطرح  جدی 
اسالمی می تواند روی چین به عنوان 
تکیه گاهی در مقابل فروپاشی یا تغییر 

نظام حساب کند؟
هرچند که تحلیل و صحبت در مورد 
دردسرساز  ایران  در  امنیتی  مسائل 
است و برای تحلیلگران داخلی هزینه  
دارد اما برخی از رسانه ها کم و بیش 
و با احتیاط به این موضوع پرداخته اند.

جمهوری اسالمی و چین دو رژیم 
اتحادناپذیر

تحلیلگر  شریعتی نیا  محسن  دکتر 
مسائل ایران و استاد دانشگاه »بهشتی« 
که  مقاله ای  در  ایران(  ملی  )دانشگاه 
چهارشنبه ۱۱ تیر در روزنامه »دنیای 
اقتصاد« منتشر شده می نویسد: »چین 
را در  روابط خود  با حدود ۸۰ کشور 
تعریف  راهبردی«  »مشارکت  قالب 
به  راهبردی  مشارکت  است.  کرده 
معنایی که در سیاست خارجی چین 
به  کار می رود و در بیانیه مشترک و 
»اتحاد«  با  آمده،  سند  احتماال  نیز 
شبیه  اتحاد،  در  دارد.  کلیدی  تفاوت 
آنچه در بند ۵ پیمان ناتو آمده، طرفین 

می دهند.  امنیتی  تعهد  یکدیگر  به 
چین  که  راهبردی  مشارکت  در  اما 
تعهد  کشور  این  است  کرده  تعریف 
نمی گیرد.  عهده  بر  سنگینی  امنیتی 
از همین روست که چین با ۸۰ کشور 
موافقت نامه مشارکت راهبردی دارد اما 
تنها به پاکستان و کره شمالی تضمین 
بنابراین  است.  داده  تلویحی  امنیتی 
»کار  که  است  آن  دارد  اهمیت  آنچه 
راهبردی« با »مشارکت راهبردی« تا 

چه میزان هم پوشانی دارند«.
شریعتی نیا در ادامه نوشته با وجود 
حدود ۲۰ میلیارد سرمایه گذاری چین 
در ایران پس از توافق اتمی، با خروج 
آمریکا از برجام این برنامه ها به جایی 
نرسید و تجارت دو کشور نیز به شکل 

محسوسی کاهش یافت.
ایران  در  انتخاباتی  چرخه های 
هم  در  را  اتحادی  هر  طومار 

می پیچد
به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
اینکه »ایران و چین هر دو به دالیل 
متفاوت بازیگران اتحادگرایی نیستند« 
می نویسد: »نظام سیاسی ایران برآمده 
از انقالبی ضداتحاد با قدرت های بزرگ 
است، انقالبی که به طوالنی ترین اتحاد 
ایران با قدرتی بزرگ پایان داد. قانون 
اساسی کشور نگرش مثبتی به اتحاد با 
قدرت ها ندارد و روایت مسلط از تجربه 
تاریخی تعامل با قدرت های بزرگ هم 
در  واژه ای  کمتر  شاید  است.  تراژیک 
فرهنگ راهبردی ایرانیان بتوان یافت 
که چون ترکمانچای تلخ، گزنده، نماد 
عظمت از دست رفته و آیینه تحقیر 
ملی باشد. فضای سیاست داخلی در 
به شدت قطبی  با چین  تعامل  مورد 
بنیانگذاران نگاه به  تا جایی که  شده 
هشدار  سند  این  مورد  در  هم  شرق 
چرخه های  آنکه  مهم تر  می دهند. 
انتخاباتی در ایران بالقوه می تواند طومار 

هر اتحادی را در هم بپیچد«.
چین  »در  داده  توضیح  شریعتی نیا 
تاریخی،  بطور  دیگران  با  اتحاد  هم 
سنتی در تعامالت بین المللی نبوده و 
حتی اتحاد با شوروی هم فرجام تلخی 
یافت. مهم تر آنکه چین هنوز آمادگی 
پرداخت هزینه های اتحاد و تولید چتر 
کشور  با ۷۰  آمریکا  ندارد.  را  امنیتی 
قرارداد اتحاد و همکاری امنیتی دارد 
حمایت  را  کشور  دو  تنها  چین  اما 
نسبی امنیتی می کند: کره شمالی و 

پاکستان«.
کرده  تاکید  ادامه  در  تحلیلگر  این 
دولت چین تمایلی به افزایش ریسک 
ایران  با  همکاری  برای  شرکت هایش 
ندارد و به همین دلیل است که ایران 
و چین »سرمایه گذاری و تجارت« آنها 
به »تجارت محدود« تنزل یافته است.

فروپاشی  جهان  امروز  جهان 
توافق هاست

پایان  در  شریعتی نیا  محسن  دکتر 
اقتصاد«  »دنیای  در  خود  مقاله 
و  ایران  روابط  راه  »نقشه  می نویسد 
که  می شود  تدوین  جهانی  در  چین 
بطور فزاینده ای سیال می شود. جهان 
ما ناشی از پیامد ُکرونا در چند ماه به 
اندازه چند دهه تغییر کرده است. این 
سّیالیت تداوم خواهد یافت و کشورها را 
در مسیرهای جدیدی قرار خواهد داد. 
مهم تر آنکه نقشه راه در جهانی تدوین 
توافق ها  فروپاشی  جهان  که  می شود 
است. برجامی که به روایتی ۱۲ سال بر 
سر آن مذاکره شد ۲ سال بیشتر دوام 
نیاورد. بنابراین نه می توان این سند را 
نماد دوره ای جدید در روابط برشمرد و 
نه اهمیت آن را نادیده گرفت. طراحی 
چندانی  اهمیت  اسناد  و  استراتژی ها 
ندارد، اجرای آنها اهمیت کلیدی دارد«.

اظهارات ضد و 
نقیض دادستان 
نظامی تهران 
درباره شلیک 

موشکی به 
هواپیمای 

اوکراینی توسط 
سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

احتمال  فقط  =»چون 
حمله و تهدید وجود داشته 
مطابق  مسئول  مراجع  لذا 
تدابیر  اتخاذ  به  مقررات 
و  نموده  اکتفا  کنترلی 
آسمان بر روی پروازها بطور 

کامل بسته نشده است«.
=»هواپیما در ارتفاع ۶۰۰ 
متری هدف موشک پدافند 
»سامانه  می  گیرند«،  قرار 
پدافندی به صورت فابریک 
فاقد دوربین دید در شب و 
از  سامانه تشخیص دوست 

دشمن است«.
=»اپراتور آتش به اختیار 
صرفًا  بنابراین  و  نبوده 
از شبکه  اخذ مجوز  با  باید 
صورت  شلیک  پدافندی، 
را  کار  این  که  می گرفت 

انجام نداد«.
توسط  موشک  =»دو 
شلیک  پدافندی  سامانه 
شده و بررسی کارشناسان 
این  از  یکی  حاکیست 
روی  بر  تاثیری  موشک ها 
موشک  و  نداشته  هواپیما 
هواپیما  نزدیکی  در  دیگر 
 ۲۶ است...  شده  منفجر 
ثانیه فاصله شلیک های اول 
و دوم بوده، ولی متاسفانه در 
این فاصله زمانی هم، کاربر 
شبکه  از  دوم  شلیک  برای 
نمی کند...  مجوز  کسب 
این  کارشناسان  اعتقاد 
سامانه  کاربر  اگر  که  است 
احتیاط الزم را انجام می داد 
استفاده  تجربه اش  از  و 
قابل  سانحه  این  می کرد، 

پیشگیری بود«.
نظامی  دادستان  تُرکی  غالمعباس 
از  جمعی  با  دیدار  در  تهران  استان 
خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای 
موشک  اصابت  اثر  در  که  اوکراینی 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در  دادند،  دست  از  را  خود  جان 
سخنانی ضد و نقیض بر ابهامات این 
جنایت افزود و برخی ادعاهای قبلی 
دیگر مسئوالن ارشد نظام و نهادهای 
حکومتی را با ادعاهای تازه زیر سوال 

بُرد.
ترکی در این جلسه نسبتاً طوالنی 
شد  برگزار  تیرماه   ۹ دوشنبه  که 
 »۷۵۲ »پرواز  سرنگونی  تشریح  به 
تهران- کی یف پرداخت و »جزئیاتی« 
را شرح داد که ُمهر تاییدی شد بر نظر 
آندسته تحلیلگرانی که شلیک مرگبار 
عمدی  را  مسافربری  هواپیمای  به 

ارزیابی می کنند.
با  سانحه،  روز  »بامداد  می گوید:  او 
توجه به احتمال حمله هوایی آمریکا 
تأمین  برای  نظامی  بخش  ایران،  به 
غیرنظامی  بخش  به  پروازها  امنیت 
می دهد  اطالع  کشور  فضای  کنترل 
که تنها پروازهایی مجاز به برخاستن 
از قبل  باند فرودگاه ها هستند که  از 
شده  شناسایی  پدافند  شبکه  توسط 
این شبکه  توسط  آنها  پرواز  مجوز  و 
در  اساس،  این  بر  باشد.  شده  صادر 
هواپیماهای  برخاستن  رویه  زمینه 
تهران  فرودگاه های  در  خروجی 
تغییری ایجاد می شود و کلیه پروازها 

باید با اجازه و پس از شناسایی توسط 
شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز 
می کردند و در همه پروازهایی که تا 
زمان وقوع سانحه و بعد از انجام شده 

این رویه برقرار بوده است«.
وجود  حمله  »احتمال«  فقط 
حریم  دلیل  همین  به  و  داشت 

هوایی »کامل« بسته نشد
در  تهران  استان  نظامی  دادستان 
پروازها  توقف  عدم  علت  به  پاسخ 
و روز حادثه گفت: »مطابق  در شب 
حمله  اگر  موجود  دستورالعمل های 
کشور  به  خارجی  دشمن  هوایی 
قطعی باشد باید فرمان توقف پروازها 
قرائن  و  شواهد  برابر  که  شود  صادر 
احتمال  مراتب،  سلسله  تشخیص  و 
داشته  وجود  فقط  تهدید  و  حمله 
مطابق  مسئول  مراجع  لذا  است. 
مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا 
نموده و آسمان بر روی پروازها بطور 

کامل بسته نشده است«.
می  شود  مطرح  حالی  در  ادعا  این 
امیرعلی  اظهارات  اساس  بر  که 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی  زاده 
اسالمی،  انقالب  پاسداران   سپاه 
نیروهای  و  بود«  جنگی  »شرایط 
مسلح »در باالترین سطح آماده باش« 
قرار داشتند. طبق اطالعیه ستاد کل 
تهدیدهای  پی  »در  مسلّح  نیروهای 
رئیس جمهوری و فرماندهان نظامی 
تحرکات  بی سابقه  افزایش  و  آمریکا 
مسلح  نیروهای  منطقه،  در  هوایی 
باالترین  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

سطح آماده باش قرار گرفتند«.
سیستم پدافند دوربین دید در 

شب نداشت!
ترکی در بخش دیگری  غالمعباس 
پرواز  مراقبت  برج  می کند،  تایید 
پیش از برخاستن این هواپیما از باند 
»شبکه  از  رایج  روال  طبق  فرودگاه 
فضای  کنترل  )مرکز  پدافندی« 
درخواست  و  می گیرد  تماس  کشور( 
صدور مجوز می کند و این مرکز یک 
و  می  کند  صادر  را  مجوز  بعد  دقیقه 
هدف  متری  ارتفاع ۶۰۰  در  هواپیما 
بعد  او  می  گیرد.  قرار  پدافند  موشک 
می گوید  شلیک  علت  تشریح  در 
فابریک  به صورت  پدافندی  »سامانه 
سامانه  و  شب  در  دید  دوربین  فاقد 

تشخیص دوست از دشمن است«!
در مورد این ادعا باید گفت که خود 
ترکی نیز توضیح داده که هواپیما مجوز 
پرواز گرفته بود و پدافند از برخاستن 
برای  حال  عین  در  داشت!  خبر  آن 
تشخیص یک هواپیمای بزرگ با ابعاد 
 ۶۰۰ ارتفاع  در  آنهم    ۷۳۷ بوئینگ 
دوربین  فرودگاه،  محدوده  در  متری 
چنین  نیست!  الزم  شب  در  دید 
قابل  غیرمسلح  چشم  با  هواپیمایی 
رؤیت است! مهمتر آنکه سیستم های 
پدافندی از جمله تور-ام یک که با آن 
به هواپیما شلیک شد اصوالً دوربین 
دید در شب ندارند! در این سیستم، 
رصد  با  پرنده  اجسام  تشخیص 
می  گیرد! صورت  رادار  مانیتورهای 

و  نظامی  ارشد  مقامات  گرچه 
اصرار  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
دارند که این فاجعه ی دلخراش ناشی 
دادستان  و  بوده  انسانی«  از »خطای 
که  کرد  اعالم  نیز  تهران  نظامی 
دادسرای نظامی به یکسری از خطاها 
رسیده است که یکی از تاثیرگذارترین 
بوده  سیاری  »سامانه  به  مربوط  آنها 
است«،  کرده  شلیک  را  موشک  که 
حاال غالمعباس ترکی توضیح می دهد 
»این سیستم پس از راه اندازی مجدد 
به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی 
همین  و  نمی کند  تعیین  دقیق  را 

که  می شود  موجب  فاحش  اشتباه 
توسط  شده  شناسایی  اهداف  سمت 
سامانه با اختالفی حدود ۱۰۵ درجه 
این  و  شود  مشاهده  اپراتور  توسط 
اشتباهات  سلسله  یک  مبنای  خطا، 
دیگر قرار می گیرد و در نتیجه سامانه 

پدافندی دچار اشتباه می شود«.
»کاربر  داد  توضیح  همچنین  او 
هدف  مشخصات  پدافندی،  سامانه 
شناسایی شده را به مرکز هماهنگی 
پاسخی  ولی  می کند،  اعالم  مربوط 
دریافت نمی کند و اطالعات ثبت شده 
نشان می دهد که پیام سامانه دفاعی با 
مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از 
مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه 
کاربر اقدام به شلیک کرده در حالی 
 که این قطع ارتباط تنها در حد چند 

ثانیه بود!«
دادستان  تُرکی  غالمعباس  درواقع 
این  از  بعد  ماه  شش  تهران،  نظامی 
فاجعه به »خطای سیستم« و »خطای 

رادار« اشاره می  کند.
تناقض گویی در مورد اختیارات 

اپراتور برای شلیک
اپراتور  می گوید  همچنین  تُرکی 
بنابراین  و  نبوده  اختیار  به  »آتش 
شبکه  از  مجوز  اخذ  با  باید  صرفاً 
می گرفت  صورت  شلیک  پدافندی، 
که این کار را انجام نداد«. اما امیرعلی 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک 
مصاحبه گفته است که پدافند مجوز 
داشت به صورت آتش به اختیار عمل 

کند!
همچنین  تهران  نظامی  دادستان 
اثر  بر  »هواپیما  اینکه  به  اشاره  با 
برخورد با زمین منفجر شده« درباره 
شلیک موشک ها با اعتراف به شلیک 
موشک  »دو  شد:  مدعی  موشک  دو 
توسط سامانه پدافندی شلیک شده و 
بررسی کارشناسان حاکیست یکی از 
این موشک ها تاثیری بر روی هواپیما 
نزدیکی  در  دیگر  موشک  و  نداشته 
 ۲۶ است…  شده  منفجر  هواپیما 
دوم  و  اول  شلیک های  فاصله  ثانیه 
فاصله  این  در  متاسفانه  ولی  بوده، 
زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از 
شبکه کسب مجوز نمی کند… اعتقاد 
کاربر  اگر  که  است  این  کارشناسان 
می داد  انجام  را  الزم  احتیاط  سامانه 
این  می کرد،  استفاده  تجربه اش  از  و 

سانحه قابل پیشگیری بود«.
اظهارات  اساس  بر  ترتیب،  این  به 
دوم  موشک  تهران،  نظامی  دادستان 
زمانی پرتاب شده که موشک اول اثر 
نکرده بود. این سخنان یعنی اینکه اگر 
احتمال  نمی شد  موشک دوم شلیک 
بسیار  و خدمه  مسافران  ماندن  زنده 
زیاد بود و حتی ممکن بود خلبان یا 
کمک بتوانند پس از شلیک اول که به 
هواپیما اصابت نکرده بود، هواپیما را 

به فرودگاه بازگردانند.
قرار  که  سیاه  جعبه  محتوای  حاال 
بررسی  مورد  فرانسه  کشور  در  شده 
طول  در  اگر  گیرد،  قرار  بازخوانی  و 
اسالمی  جمهوری  توسط  مدت  این 
خواهد  روشن  باشد،  نشده  مخدوش 
و  سخت  لحظات  آن  در  که  کرد 
برج  با  مکالماتی  خلبان چه  نفسگیر 

مراقبت داشته است.
هواپیمایی   ۷۵۲ شماره  پرواز 
اوکراین سحرگاه ۱۸ دی  بین المللی 
 ۱۷۶ با   )۲۰۲۰ ژانویه   ۸(  ۱۳۹۸
سرنشین در جنوب تهران سرنگون شد 
و جمهوری اسالمی تا کنون از تحویل 
کشورهای  به  آن  سیاه  جعبه های 
را  آن  اطالعات  بتوانند  که  ذینفع 
بازخوانی کنند، خودداری کرده است.

به  موشک  شلیک  در  سپاه  جنایت  علیه  تهران  در  مردم  تظاهرات 
هواپیمای اوکراینی و دروغگویی فرماندهان نظامی و مقام  های دولتی دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران بهمن ۱۳۹۴
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»محدودیت ها  ایران  =در 
کاربران  همه  حال  شامل 
ز  ا خی  بر و  د  نمی شو
تی  تحقیقا ی  یت ها بسا و
و  دانشگاه ها، خبرگزاری ها 
تمامی  و  خاص  خبرنگاران 
به  نیاز  بدون  مسئولین 
فیلترشکن از اینترنت بدون 

فیلتر استفاده می کنند.«
یران  ا رژیم  =»تعریف 
شبکه  ملی،  ینترنت  ا ز  ا
اساس  بر  بسته  کامپیوتری 
ست  ا نت  ینتر ا تکل  و پر
و  ساخته  دولت  توسط  که 
هدف  و  می شود  نگهداری 
اصلی آن نظارت بر ارتباطات 
درون کشور، قطع دسترسی 
به رسانه های بیرونی، کاهش 
هزینه ها، کاهش حمله های 
اینترنتی و استقالل شبکه ای 
است که در آن اطالع رسانی 

کنترل شده باشد.«
=پس از توافق اتمی و برجام 
بود که با رفع تحریم ها، روند 
اجرای »اینترنت ملی« برای 
اینترنت  سانسور  و  کنترل 
فت  گر عت  سر نی  جها
توانست  روحانی  دولت  و 
بخشی از زیرساخت های آن 

را تأمین کند.
ز  ا اسالمی  =جمهوری 
مخابرات  در  که  امکاناتی 
برای بهبود کیفیت و ارائه ی 
به مشترکین  بهتر  خدمات 
وجود دارد، در جهت اجرای 
بیشتر  ی  یت ها د و محد

استفاده می کند!
=»جمهوری اسالمی فاصله 
کمی تا تکمیل پروژه اینترنت 
ملی یا شبکه ملی اینترنت 
برای قطع دسترسی کاربران 
عادی به شبکه جهانی دارد.«

کار  روی  با   - آسترکی  روشنک 
آمدن یازدهمین دوره مجلس شورای 
موضوع  نمایندگان  برخی  اسالمی، 
فعالیت  بر  بیشتر  نظارت  و  کنترل 
مردم در شبکه های اجتماعی و فیلتر 
را  اینستاگرام  اجتماعی  شدن شبکه 
در  این  داده اند.  قرار  کار  دستور  در 
حالیست که توئیتر همواره در ایران 
سال  دو  از  نیز  تلگرام  و  بوده  فیلتر 

پیش فیلتر شده است.
پرمخاطب ترین  از  یکی  تلگرام 
است  ایران  در  اجتماعی  شبکه های 
که  زمانی  در  کاربرانش  تعداد  که 
فیلتر نبود، رقمی حدود ۴۵ میلیون 
از  نیمی  از  بیش  برآورد می شد.  نفر 
پهنای  از  در حالی ۶۰ درصد  مردم 
حضور  برای  را  کشور  اینترنت  باند 
که  می کردند  استفاده  تلگرام  در 
این شبکه توانسته بود نقش مهمی 
در گردش اطالعات بر عهده بگیرد. 
با شکل گیری اعتراضات دی ماه ۹۶، 
تلگرام به مدت یک هفته از دسترس 
خارج و پس از مدتی از ۱۰ اردیبهشت 
شد. فیلتر  قضایی  دستور  با   ۹۷

که  آماری  اساس  بر  اینهمه،  با 
مرکز ملی فضای مجازی در نوزدهم 
همچنان  کرده،  اعالم   ۱۳۹۷ تیرماه 
۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق 
»تلگرام  و  »هاتگرام«  فیلترشکن 
طالیی« فیلتر تلگرام را دور می زدند.

فعالیت  تلگرام  کردن  فیلتر  با 
کاربران ایرانی در توئیتر افزایش یافت؛ 
ولی این شبکه اجتماعی نیز در ایران 
فیلتر است آنهم در حالی که مقامات 
و مسئوالن جمهوری اسالمی از رهبر 
مجلس  نمایندگان  و  وزرا  تا  نظام 
شورای اسالمی و مدافعان جمهوری 
اسالمی از داخل ایران در آن حضور 

فعال دارند.
تعداد  از  مشخصی  آمار  هرچند 
توئیتر  در  ایران  داخل  از  کاربران 
افکارسنجی  مرکز  اما  ندارد  وجود 
دانشجویان ایران )ایسپا( ابتدای سال 
بود که ۰.۹ درصد  برآورد کرده   ۹۸
فعالیت  توئیتر  در  از جمعیت کشور 
دارند که رقمی حدود ۸۰۰ هزار نفر 
می شد. با اینهمه طی سال گذشته و 
سراسری  اعتراضات  از  پس  ویژه  به 
در  ایرانی  کاربران  حضور  آبان۹۸ 

فیلترینگ برای جلوگیری از توئیتر افزایش یافت.
گردش آزاد اطالعات

جمهوری  مخالفان  که  حالی  در 
اسالمی به دلیل فیلتر بودن توئیتر در 
ایران از مدیران این شرکت آمریکایی 
مقامات  دسترسی  تا  می خواهند 
را  شبکه  این  به  اسالمی  جمهوری 
مسدود کنند، برخی هواداران دولت 
حتی  و  تبلیغات  توئیتر  در  روحانی 
توئیتر  فیلتر  رفع  برای  هشتگ هایی 
نه تنها  اما  انداختند  راه  به  ایران  در 
از سوی دولت منتخب شان بی پاسخ 
کردن  فیلتر  موضوع  حاال  بلکه  ماند 

اینستاگرام نیز پر رنگ شده است.
بیشترین  مدت هاست  اینستاگرام 
کاربران شبکه های اجتماعی در کشور 
را به خود اختصاص داده و بر اساس 
نظرسنجی ها، ایران در رتبه هشتمین 
کشوری قرار دارد که با حضور ۳۰ درصد 
از جمعیت، بیشترین کاربران را دارد.

با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در ایران، موضوع فیلتر 
کردن اینستاگرام و ساماندهی فضای 
نمایندگان  برخی  سوی  از  مجازی 
آذری  محمدجواد  و  شده  مطرح 
جهرمی وزیر ارتباطات و مخابرات از 
نخستین اعضای کابینه بود که برای 
حضور  مجلس  این  در  گزارش  ارائه 

پیدا کرد.
محمدجواد آذری جهرمی که پس 
فیلتر  برای   ۹۶ دی ماه  اعتراضات  از 
شدن تلگرام تالش زیادی کرد، اکنون 
شدن  فیلتر  خواهان  نمایندگان  به 
»اینستاگرام  که  گفته  اینستاگرام 
از  و  نادرست  سیاست های  دلیل  به 
پالتفرم های  شدن  خارج  دسترس 
است«  شده  قطب  به  تبدیل  دیگر، 
دست  روی  دست  با  چیز  »همه  و 
گذاشتن و بستن شبکه های اجتماعی 

حل نمی شود!«
کارشناس  افشاری  معین  علی 
راه اندازی سیستم های مخابراتی درباره 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی توسط 
لندن  کیهان  به  اسالمی  جمهوری 
می گوید: »رژیم ایران برای فیلترینگ 
از متدهای چند مرحله ای و تلفیقی 
میزان  بیشترین  تا  می کند  استفاده 
دسترسی  بر  را  محدودیت  و  نظارت 
کاربران اعمال کند. این محدودیت ها 
شبکه  به  اینترنت  ورودی  مبدأ  از 
می شود  آغاز  زیرساخت  در  و  کشور 
شرکت های  در  مرحله  آخرین  در  و 
تکمیل  دیتا  خدمات  ارائه دهنده 
مسئولیت های  از  یکی  می شوند. 
سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد 
ناظر بر عملکرد خدمات دهندگان دیتا 
و بی سیم نیز نظارت بر اِعمال کامل 
این محدودیت های اینترنتی و اجرای 

درست آن است.«
توضیح  مخابرات  کارشناس  این 
فیلترینگ  مورد  »در  که  می دهد 
کنون  تا  اپلیکیشن ها  و  وبسایت ها 
شاهد این بودیم که از طریق بستن 

پورت های ارتباطی یا از طریق تفکیک 
دیتا و بالک کردن دیتای خاص مانند 
را  عادی  کاربران  دسترسی  تلگرام، 
با  سپس  و  کرده  محدود  را  آن  به 
فروش VPN رانت اختصاصی برای 
به راحتی  ایجاد می کنند. شما  خود 
وبسایت های  در  کوتاه  گشت  یک  با 
مربوطه با استفاده از کارت بانکی قادر 
به خرید وی پی ان هستید؛ البته این 
محدودیت ها شامل حال همه کاربران 
وبسایت های  از  برخی  و  نمی شود 
تحقیقاتی دانشگاه ها، خبرگزاری ها و 
خبرنگاران خاص و تمامی مسئولین 
اینترنت  از  فیلترشکن  به  نیاز  بدون 

بدون فیلتر استفاده می کنند.«
»اینترنت ملی« برای سانسور 

اینترنت جهانی
شورای  مجلس  نمایندگان  برخی 
شدن  فیلتر  بر  حالی  در  اسالمی 
محمد  که  دارند  اصرار  اینستاگرام 
هیئت   سخنگوی  فرهنگی  حسین 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
یازدهم گفته مجلس قطعا در شرایط 
فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای 
بر  مجلس  اصرار  و  ندارد  مجازی 
ملی  »شبکه  زیرساخت های  توسعه 

اطالعات« است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
اواخر  که  اسالمی  شورای  مجلس 
»شبکه ی  شده  ارائه  اردیبهشت ماه 
توسعه  الیه ی  سه  در  اطالعات  ملی 
به  محتوا  و  خدمات  و  زیرساخت 
مجازی  فضای  عالی  تصویب شورای 
رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این 
برنامه هایی  و  اقدامات  شامل  شبکه 
است که دولت برای هر سه الیه دارد. 
با این  حال، بررسی ها نشان می دهد تا 
کنون تنها یک سند در شورای عالی 
فضای مجازی )تبیین الزامات شبکه ی 
ملی اطالعات( به تصویب رسیده که 
و  می شود  شامل  را  زیرساخت  بُعد 
متولی ]مسئول[ آن وزارت فاوا است 

و ابعاد دیگر آن کامل نیست.«
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
که  افزوده  گزارش  این  در  اسالمی 
هزینه توسعه ی شبکه ی ملی اطالعات 
تا پایان سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۱۹ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
محمد جواد آذری جهرمی اما گفته 
که این »رقم بیشتر از اینها است. صرفا 
هزار  از ۱۰۰  بیش  خصوصی  بخش 
میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت 
است.« کرده  هزینه  شبکه  این 

که  گفته  همچنین  ارتباطات  وزیر 
یکی  پدافندی  زیرساخت  »توسعه ی 
از مسائل مهم برای توسعه ی شبکه ی 
به  همین  که  است  اطالعات  ملی 
مناسبت در تبریز مرکز بزرگی افتتاح 
خواهیم کرد. در ضمن در مرداد مرکز 
داده مادر شبکه ی اطالعات در تهران 

راه اندازی می شود. ظرفیت الزم برای 
میزبانی موتورهای جستجو با توجه  به 
نیازمندی موجود در اختیارشان قرار 

می گیرد.«
»شبکه  درباره  افشاری  معین  علی 
عنوان  به  آنچه  یا  اطالعات«  ملی 
به  می شود  تبلیغ  ملی«  »اینترنت 
کیهان لندن می گوید: »ایجاد شبکه 
شبکه  به  متصل  داخلی  اینترانت 
اینترنت بین الملل در یک کشور آزاد 
می تواند به کاهش ترافیک بین الملل، 
بهبود سرعت دسترسی به وبگاه های 
داخلی و آزادسازی پهنای باند بیشتر 
جهانی  اینترنت  به  دسترسی  برای 
امنیت  موجب  حتی  و  کمک  کند 
داخلی  اطالعات  و  سرورها  بیشتر 
تعریف جمهوری  و  نگاه  اما  می شود 
نشان  شبکه  این  به  نسبت  اسالمی 
پس  در  دیگری  اهداف  که  می دهد 

راه اندازی آن است.«
»تعریف  کارشناس  این  گفته  به 
شبکه  ملی،  اینترنت  از  ایران  رژیم 
پروتکل  اساس  بر  بسته  کامپیوتری 
اینترنت است که توسط دولت ساخته 
اصلی  هدف  و  می شود  نگهداری  و 
آن نظارت بر ارتباطات درون کشور، 
قطع دسترسی به رسانه های بیرونی، 
حمله های  کاهش  هزینه ها،  کاهش 
است  شبکه ای  استقالل  و  اینترنتی 
کنترل شده  اطالع رسانی  آن  در  که 

باشد.«
ساز و کار »اینترنت ملی«

اما ساز و کار این شبکه چگونه است و 
چطور این ایده برای نظارت بر فعالیت 
محدود  در  ویژه  به  اینترنت  کاربران 
ساختن آنها در ارتباط با خارج کشور 
این شبکه شکل  راه اندازی  از طریق 

گرفت؟
سال  چند  که  افشاری  معین  علی 
در شرکت های زیرمجموعه و همکار 
با شرکت »همراه اول« در ایران شاغل 
در  ایده  »این  می گوید:  است،  بوده 
ارتباطات  وزارت  توسط  سال ۱۳۸۴ 
نهم،  دولت  در  و  مطرح  فناوری  و 
محمود  جمهوری  ریاست  دوران  در 
آن  مطالعاتی  مراحل  نژاد،  احمدی 
طی شد و در سال ۱۳۸۹ در قانون 
پایان  تا  شد.  گنجانده  توسعه  پنجم 
دولت احمدی نژاد به دلیل تحریم ها و 
مشکل در تهیه تجهیزات سخت افزاری 
طرح  این  سیاه،  بازار  در  نیاز  مورد 
اما  نداشت  توجهی  قابل  پیشرفت 
 ۱۳۹۴ شهریور  در  و  برجام  از  پس 
اعضای  به  دستوری  در   خامنه ای 
شورای  عالی فضای مجازی، خواستار 
سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات شد. دولت روحانی به 
و  سوئیچ ها  خرید  به  اقدام  سرعت 
روترهای مورد نیاز این شبکه و نصب 
مرکز  نخست  مرحله  در  و  کرد  آنها 

نام  و  زیرساخت  داده  ترافیک  تبادل 
سرور دامنه ملی را با عنوان NIX در 
اواخر اردیبهشت ۱۳۹۵ افتتاح و راه 
اندازی کرد  که امکان تفکیک ترافیک 
داخلی و خارجی شبکه از طریق آن 
فراهم شد. بخش دیگر و مرحله نهایی 
که  بود  داده ها(   )مرکز  دیتاسنتر  آن 
همزمان به صورت خیلی جدی دنبال 
شد و با توجه به رفع تحریم ها تمامی 
بخش های خصوصی و نیمه خصوصی 
و  خرید  به  شروع  باالیی  سرعت  با 
کردند.  خود  دیتاسنترهای  تجهیز 
پایگاه های  و  وبسایت ها  از  بخشی 
به  الکترونیک«  مانند »دولت  دولتی 
بخش های  و  شد  منتقل  شبکه  این 
اواسط  در  نیز  پروژه  این  از  دیگری 
سال ۹۸ آماده شد و برای چند بار در 
زمان هایی کوتاه تست عملیاتی شد. 
به دلیل نواقص زیادی که این طرح 
داشت امکان بهره برداری کامل در آن 
مقطع مقدور نشد و کار بر روی پروژه 
ادامه پیدا کرده است. افتتاح دیتاسنتر 
شرکت خدماتی ایرانسل در خردادماه 
امسال نیز با هدف تکمیل شبکه ملی 
اطالعات صورت گرفت. همچنین به 
سایر شرکت های ارائه دهنده سرویس 
نیز اولویت تکمیل و راه اندازی هرچه 
سریع تر مرکز داده هایشان ابالغ شده 

است.«
کامل  راه اندازی  با  اینکه  بجز 
فعالیت  بر  نظارت  ملی«  »اینترنت 
کاربران اینترنت افزایش می یابد، یکی 
اسالمی که  از دغدغه های جمهوری 
چه  هر  را  شبکه  این  می کند  تالش 
اعتراضات  تکرار  بیاندازد،  راه  زودتر 
 ۹۸ آبان  تظاهرات  و   ۹۶ سراسری 
است. به ویژه در آبان ۹۸ جمهوری 
اسالمی با قطع بیش از یک هفته ای 
با  را  مردم  ارتباط  توانست  اینترنت 
جهان خارج قطع کند و به کشتار و 

دستگیری معترضان بپردازد.
قطع  درباره  افشاری  معین  علی 
اینترنت در دوران اعتراضات و ارتباط 
آن با »اینترنت ملی« به کیهان لندن 
می گوید: »با اطالع از کارکرد شبکه 
ملی اطالعات، توضیح اینکه در آبان 
به  کاربران  دسترسی  چگونه   ۹۸
اینترنت جهانی برای ۸ روز قطع شد 
آسان تر خواهد بود. روند اختالالت در 
آبان ۹۸  ارتباطات موبایل و دیتا در 
نشان داد که هر چه بحران مشروعیت 
شد،  بیشتر  آبان  اعتراضات  در  رژیم 
محدود  بر  ارتباطات  وزارت  تمرکز 
یافت.  افزایش  نیز  ارتباطات  ساختن 
در  اسالمی  غافلگیر شدن جمهوری 
سرکوب  به  تنها  آبان ماه  اعتراضات 
و کشتار مردم در خیابان ختم نشد 
قطع  به  اقدام  ارتباطات  حوزه  در  و 
از  جلوگیری  و  اینترنت  سراسری 

انتشار اخبار کرد.«
این قرار است که بخش  از  جریان 

و  اینترنت  ساختن  محدود  عمده ی 
دهه  یک  از  بیش  از  ارتباطات  قطع 
اول«  »همراه  اپراتور  توسط  پیش 
صدوقی  وحید  که  می گیرد  صورت 
نزدیک به جناح اصولگرا تا دی ماه ۹۶ 
مدیریت این اپراتور را بر عهده داشت. 
پس از اعتراضات گسترده و سراسری 
اول«  »همراه  مدیرعامل   ۹۶ دی ماه 
که  فرهنگ  حمید  به  و  کرد  تغییر 
و  »رایتل«  مدیرعامل  آن  از  پیش 
افراد نزدیک به محمدجواد آذری  از 
روحانی  دولت  حامیان  از  و  جهرمی 

است سپرده شد.
پیش از این، روند کلی قطع ارتباط 
بین مردم و همچنین با خارج کشور 
در  اول«  »همراه  اپراتور  که  بود  این 
قطع  به  اقدام  اعتراضات  و  تظاهرات 
در  موبایل  ارتباطی  وبسایت های 
آنها  حوالی  و  تجمع  مرکز  مناطق 
همزمان،  اقدام،  این  با  ولی  می کرد. 
نیروهای سرکوب و لباس شخصی نیز 

برای ارتباط دچار مشکل می شدند.
در  فرهنگ  حمید  ریاست  با  اما 
»همراه اول«، سیاست های جدیدی 
در تمامی سطوح در این اپراتور اعمال 
شد که یکی از آنها تحقیق برای یافتن 
روش های جدید کنترل و محدودیت 
بیشتر ارتباطات به ویژه در بستر دیتا بود.

نتیجه ی این تحقیقات چنین است: 
برای  مخابرات  در  که  امکاناتی  از 
بهبود کیفیت و ارائه ی خدمات بهتر 
به مشترکین وجود دارد می توان در 
بیشتر  محدودیت های  اجرای  جهت 

استفاده کرد!
علی معین افشاری در ادامه توضیح 
این  همه  وجود  با  »البته  می دهد 
اقدامات و امکانات، همراه اول در آبان 
۹۸ در اِعمال محدودیت ها ناکام ماند. 
برکناری حمید  از دالیل  شاید یکی 
فرهنگ از سمت مدیرعاملی در ۱۰ 
مدیره  هیئت  توسط   ۱۳۹۸ آذرماه 
به  بهابادی  اخوان  مهدی  انتخاب  و 
این سمت به دلیل همین ناکامی در 

اِعماِل محدودیت ها باشد.«
برای  ارتباطات«  »امکانات  از 
 » ت طا تبا ر ا یت  د و محد «

استفاده می شود!
این کارشناس مخابراتی درباره آنچه 
به صورت فنی برای محدودیت و قطع 
انجام  اینترنت  به  کاربران  دسترسی 
شبکه های  »در  می گوید:  می شود 
به  مشترک  اتصال  برای  موبایل 
هویت  احراز  خودکار  پروسه  شبکه، 
که  صورت  این  به  می گیرد؛  صورت 
سیم کارت  اطالعات  همراه  گوشی 
کرده  ارسال  آنتن  نزدیکترین  به  را 
هسته  به  ایستگاه  آن  طریق  از  و 
در  می شود؛  ارسال  شبکه  مرکزی 
آنجا پس از کنترل تطبیق مشخصات 
اطالعات  با   IMEI و  سیم کارت 
اطالعاتی  بانک های  در  شده  ثبت 
 Authentication Center(
 & Equipment Identity
شبکه  هسته  در  که   )Register
)Core Network( موجود هستند 
شده  ثبت  دسترسِی  تناسب  به 
اجازه  گوشی،  و  سیم کارت  آن  برای 
دسترسی توسط هسته صادر و اتصال 
عنوان  به  می شود؛  برقرار  مشترک 
به  مشترکین  دسترسی  عدم  مثال 
مکالمه تصویری در شبکه نسل سوم 
اعمال  روش  همین  به  ایران  موبایل 

شده است.«
معین افشاری ادامه می دهد: »عالوه 
نسل  رادیویی  شبکه  کنترل  این  بر 
و   patch طریق  از   )RNC( سه 
امکانات  متفاوت  »License«های 
ابزارهای متفاوت و بیشتری را در  و 
یکی  که  می دهد  قرار  اپراتور  اختیار 
کدینگ  اساس  بر  دسترسی  آنها  از 
در  است.  سیم کارت  سخت افزاری 
چندین  برنامه ریزی  امکان   RNC
کد متفاوت وجود دارد و این قابلیت 
که  کند  می  ایجاد  را  امکان  این 
نقطه  یک  در  اپراتور  یک  مشترکان 
کدینگ  به  بسته  مشترک  فیزیکی 
فعال دسترسی های متفاوتی به شبکه 
برای  که  قابلیت  این  باشند؛  داشته 
تفکیک دسترسی و اولویت مشترکین 
خاص توسط سازنده و طراح در نظر 
برای  ابزاری  عنوان  به  شده  گرفته 
قطع ارتباط مشترکین عادی و متصل 
امنیتی در شبکه  افراد خاص  ماندن 
همین  به  می شود!  استفاده  همراه 
دلیل در سال های اخیر در اعتراضات 
همراه  گوشی  آنتن دهی  عدم  شاهد 
نبودیم بلکه با وجود نمایش سیگنال 
را  سرویس  از  استفاده  امکان  آنتن، 

نداشتیم! 

گزارش ویژه؛ گفتگو با یک کارشناس سیستم های مخابراتی درباره قطع 
اینترنت و تالش برای »اینترنت ملی«: 

امکانات ارتباطات در خدمت 
محدودیت ارتباطات!

۱۷ ادامه در صفحه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

پیدا  کسی  دیگر  که  همانطور 
ناپلئون«  »دایی جان  مثل  نمی شود 
یک کار به این خوبی و زیبایی تحویل 
باید  هنرمند  بعد  و  بدهد؛  جامعه 
نجابت داشته باشد. این چیزی بود که 
همیشه در مورد آن صحبت می کردیم؛ 
برعکس حاال که خب دیگر خود شما 
بهتر از من می دانید که بازیگر شدن 
به چه صورت است و یا پول بازیگر را 

می خورند و نمی دهند.
مالی  مشکل  به  بحال  تا  =شده 
را  شما  دستمزد  و  کنید  برخورد 

پرداخت نکنند؟
برنخوردم  مالی  مشکل  به  من  -نه، 
برای اینکه روی حقوقی که از بازیگری 
من  نمی کردم!  فکر  اصالً  می گرفتم 
و  فرهنگ  »وزارت  بازنشسته  کارمند 

هنر ارشاد اسالمی«  هستم!
=در مورد فیلم و سینمای ایران 

در سال های اخیر چه نظری دارید؟
-خیلی از سریال هایی که االن برای 
تلویزیون ساخته می شوند، سریال هایی 
خیلی  معروف  قول  به  که  هستند 
تبدیل  ما  سینمای  هستند؛  آبکی 
شده به »چهره« سینمای ما؛ کارهای 
کارگردان های  و  بازیگرها  تلویزیونی، 
چه  برای  بدانند  می بایست  تلویزیون 
ملتی کار می کنند؛ باید ملت خودشان 
تاریخ چقدر  را بشناسند که در طول 
بودند، یکی مثل مولوی داریم  باسواد 
که می شود مثنوی اش را خواند و برای 
ساختن فیلم بسیار عالیست. ادبیات ما 
جزو ادبیات تاپ دنیاست؛ برای بازیگر 
و سینما خیلی خوب است که ادبیات 
ما را بیشتر بشناسد. کارگردان های ما 

بجای اینکه به فکر مسائل دیگر باشند 
ببیند چه دریایی از عظمت شامل شعرا 
آنها  از  یک  هر  با  دارند؛  نویسنده ها  و 
بنویسند  خوبی  سناریوهای  می توانند 
و اجرا کنند. آقایان کارگردان در فکر 

ببینید  باید  نباشند!  بازیگرها  زیبایی 
که رل را می توانند خوب ارائه کنند یا 
نه! کسی مثل محمدعلی کشاورز اگر 
نمی تواند بازی کند باید او را بگذارد کنار! 
کارگردان عزیز تو باید بفهمی که مثال 
محمدعلی کشاورز برای این نقش خوب 
کار  بچه هایی که  نیست.برای  یا  است 

گفتگویی به یاد محمدعلی کشاورز  ....               از صفحه 5
حجاب  کشف  با  زنان  آزادی  بدون 
توسط رضاشاه و به پشتوانه ی قانون 
و قدرت دولتی که عزم و اراده ی راسخ 
برای پیشرفت و رشد کشور و جامعه 
حقوق  بتوان  نداشت  امکان  داشت، 
را  زنان  اجتماعی  و  سیاسی  و  مدنی 
تأمین کرد! کدام کشور را می شناسید 
قجری  و چاقچور  با چادر  زنانش  که 
وزیر و وکیل و سفیر و استاد و قاضی 
و  کردن  انتخاب  حق  و  باشند  شده 
نهادهای  عالی ترین  تا  شدن  انتخاب 
دولتی را یافته باشند؟! کدام کشور را 
می شناسید که تاج پادشاهی بر چادر 

و چاقچور سیاه نهاده باشد؟!
قدرت  پشتوانه ی  به  حجاب  کشف 
بر فشار مالیان  را  راه  توانست  دولتی 
مرتجع و پدرساالران سنتی که فائزه 
رفسنجانی مدعی مخالفت با آنهاست، 
ایران  زنان  که  ارتجاعی  همان  ببندد! 
سال هاست از آن کشف حجاب را طلب 

می کنند و جز سرکوب نمی بینند!
قانون و حکومت رضاشاه اما به عنوان 
حامی زنان و مردان پیشرویی که در 
اقلیت و خواستار آزادی زن ایرانی از 
بودند در  بند چادر و چاقچور  و  قید 
ایستادند.  مردساالری  و  ارتجاع  برابر 
که  بود  ایستادگی  همین  اساس  بر 
وقتی سال ها بعد در اسفند ۵۷ یکی از 
همان مردان مرتجع در شمایل رهبر 
انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی زمزمه ی حجاب را آغاز کرد، 
زنان با نخستین اعتراض مدنی علیه 
رژیم به میدان آمده و فریاد زدند: ما  
برگردیم!  عقب  به  تا  نکردیم  انقالب 
شد  باعث  که  بود  اعتراض  همان 
کند  کیسه  را  ماست هایش  خمینی 
و حیله گرانه منتظر بماند تا سه سال 

بعد وقتی شرایط با جنگ و سرکوب و 
اعدام و تیرباران آماده شد، حجاب را 

اجباری کند!
کشف  هم  دیگر  سال  هزار  تا 
حجاب به عنوان نماد آزادی زنان بر 
جنبش  حقوقی  دستاوردهای  تارک 
می درخشد.  پهلوی  خدمات  و  زنان 
دستاوردی که جمهوری اسالمی قادر 

نیست آن را به جامعه بازگرداند.
غش  و  اسالمی  جمهوری  وقوع 
کردن حتی بخشی از زنان غیرمذهبی 
ثابت  خود  خودی  به  آن  آغوش  در 
می کند که کشف حجاب و در پیش 
برای  اختیاری  پوشش  راه  گرفتن 
زنان می بایست با پشتیبانی حکومت 
اجرا می شد. همچنین  قانون  و فشار 
تمامی فشارها و سرکوب و خشونتی 
جمهوری  قوانین  در  زنان  علیه  که 
ثابت  یافته  حقوقی  تضمین  اسالمی 
با  می کند که ۸۵ سال پیش »باید« 
قدرت دولتی و اهرم قانون از حقوق 
برابر  از جمله کشف حجاب در  زنان 
مالیان مرتجع و خانواده های سنتی و 
جامعه عقب مانده ی قجری محافظت 

می شد.
این  به  پاسخ  در  رفسنجانی  فائزه 
حجاب  علیه  پیشتر  چرا  که  پرسش 

اجباری صحبت نکردید، می گوید:
»وقتی انقالب شد و حجاب اجباری 
از  تقریبا سه سال پس  شد ]حجاب 
اجباری  شصت  دهه  اوایل  و  انقالب 
شد[ یک دختر ۱۶ ساله بودم یعنی 
نبودم.  تفکرات  و  بحث ها  این  در 
ورزش  درگیر  که  هم  سال هایی 
بانوان بودم ضمن اینکه در آن زمان 
مطالباتی از این دست وجود نداشت 
که توجه  را جلب کند، فکر کند که 

یا  کند  مخالفت  قضیه  این  با  باید 
این  می خواهد.  دیگری  چیز  جامعه 
مسائل اخیرا خیلی مطرح شده و به 
نظرم آن موقع که وارد سیاست شدم 
اگر  کردیم،  منتشر  را  زن  روزنامه  و 
اشتباه نکنم به این مسائل و حجاب 
اجباری  حجاب  با  و  پرداختیم  زنان 
به  دقیق  البته  می کردیم،  مخالفت 
خاطر ندارم. بنابراین از زمانی که عقلم 
رسید شروع کردم به مخالفت کردن. 
آن موقع که حجاب اجباری شد، یادم 
است که تظاهراتی هم انجام شد ولی 
آن موقع من در این مایه ها نبودم که 
راجع به آن حرف بزنم یا فکر کنم. ما 
نداریم  اجباری  اسالم هم حجاب  در 
که حکومت دینی زنان را مجبور کند 
که حجاب داشته باشند. حتی خیلی 
مخالفت  قضیه  این  با  هم  علما  از 

کردند.«
با اینهمه به نظر می رسد او هنوز هم 
به اهمیت پوشش زنان و رابطه ی آن با 
پیشرفت جامعه به ویژه در خاورمیانه 
نبرده  پی  ایران   مانند  و کشورهایی 
است. از همین رو در پاسخ به اینکه 
می شود،  پیشرفت  مانع  حجاب  آیا 

می گوید:
بدانیم،  چادر  فقط  را  حجاب  »اگر 
نشود  را  کارها  خیلی  شاید  باالخره 
فقط  ولی حجاب  داد.  انجام  چادر  با 
چادر نیست. چادر یکی از انواع حجاب 
داریم،  مسلمان  کشور   ۵۸ ما  است. 
اینهمه مسلمان در دنیا داریم و انواع 
و اقسام حجاب ها را می بینیم، بنابراین 
پیشرفت  مانع  را  در کل من حجاب 
نمی بینم. برای خود من حجاب مانع 

نبوده و باعث پیشرفت بود!«
یک  طرح  گاهی  پیشرفت؟!  کدام 
پرسش مناسب تر از ده ها پاسخ است!
)بخش پایانی در شماره آینده(

و همچنین اشخاصی را در جمعیت 
از  راحتی  به  که  می کردیم  مشاهده 
در  می کنند  استفاده  خود  گوشی 
به  قادر  حتی  عادی  مردم  که  حالی 
تماس  برای  سیم کارت  از  استفاده 

صوتی نبودند. 
همین  طریق  از  این،  بر  عالوه 
اطالعات  و  دسترسی ها  تفکیک 
امنیتی سیم کارت، افراد خاص مانند 
بر  خبرنگاران  برخی  و  دولت  وزیران 
به  آزاد  دسترسی  خود  گوشی  روی 
به  نیاز  بدون  را  بین المللی  اینترنت 
دارند  فیلترشکن  هرگونه  از  استفاده 
در  آنها  اکثر  هم  دلیل  همین  به  و 
توئیتر  مانند  فیلترشده   پالتفرم های 

حضور فعال دارند.«
علی معین افشاری در پاسخ به این 
پرسش که در آبان۹۸ چه اتفاقی افتاد 
نوع  »پیچیده ترین  را  آن  برخی  که 
جمهوری  توسط  فیلترینگ«  اعمال 
اسالمی عنوان کرده اند، می گوید: »در 
آبان ماه غافلگیری و عدم آمادگی رژیم 
و  ظرفیت  تمامی  از  که  شد  موجب 
امکانات موجود برای اعمال محدودیت 
به  کاربران  دسترسی  از  جلوگیری  و 

اینترنت بین الملل استفاده کند.

گزارش ویژه؛ گفتگو با ....                                  از صفحه ۱۶
و  دستورالعمل  اولیه  ساعات  در   
محدودیت  اعمال  برای  واحد  راهکار 
شدن  گسترده تر  با  و  نداشت  وجود 
جمهوری  امنیت  شورای  تظاهرات 
سراسری  قطع  به  تصمیم  اسالمی 
اینترنت گرفت و وزارت ارتباطات به 
این  اینترنتی  کلیه سرویس دهندگان 

دستور را ابالغ کرد.
به  و  استیصال  از سر  تصمیم  این   
گرفته  اطالعات  ملی  شبکه  پشتوانه 
آنجا که شبکه اطالعات  از  شد، ولی 
نداشت  بهره برداری  آمادگی  ملی 
نیز  داخلی  وبسایت های  از  بسیاری 
به دلیل کمبود پهنای باند و یا عدم 
انتقال میزبانی )هاست( به »دیتاسنتر 
دچار  نخست  روزهای  در  داخلی« 
خارج  دسترس  از  و  شده  مشکل 
شدند!«وی ادامه می دهد: »در پی این 
قطع  به  اقدام  اپراتورها  تمام  دستور 
کامل دیتای شبکه خود نموده و پس 
از آن نیز سرویس دهنده های خانگی 
اقدام به قطع ارتباطات خود با شبکه 
آخر  مرحله  در  و  کرده  بین المللی 
ارتباطات مشترکین خاص مانند  نیز 
بانک ها و مراکز دولتی قطع و بر روی 

شبکه داخلی اینترانت سوییچ شد. 

به  داشتند  اسکورت  نقش  بیشتر   
فکر  که  سرپوشیده  تئاتر  آمفی  این 
اطالعات  موسسه  به  متعلق  می کنم 
از  یکی  در  بود،  بانوان  مجله  یا 
می کنم  فکر  قدیمی  که  محله های 
دلیل  رفتیم.  بود  نادری  یا  الله زار 
که  بود  این  هم   داشتن  اسکورت 
ما  که  ضعی  و  سر  با  زمان   آن  در 
داشتیم، با آن دامن های کوتاه، بدون 
و  متلک گوها  حمله  معرض  در  شک 
بودیم!  حرفه ای  »نیشگون«گیرهای 
شیفته  چنان  روزها   آن  ما  البته 
بودیم  انگلیس شده  فرهنگی  انقالب 
چون  افتاده ای  پا  پیش  مسائل  که 
»توده محروم و دردکشیده« در یک 
»جامعه متعصب و مذهبی« برایمان 
مفهومی  نداشت و به خاطر شناخت 
سطحی از جامعه ای که در آن زندگی 
اینگونه مسائل  فکر  می کردیم، حتی 
خطور  کوچک مان  مغزهای  به  هم  

نمی کرد!
در مدارس زمان ما،  از درس هایی 
انسانی  علوم  و  جامعه شناسی  مثل 
کردن  حفظ  عوض  در  نبود.  خبری 
هزارساله ای  تاریخ چند  کتاب  وقایع 
جنگ ها،  آمار  از  مجموعه ای  که 
پیروزی های  و  شکست ها  فتوحات، 
هرچند  داشت.  رواج  بود  ایران 
شکست ها  این  اثرات  و  جزئیات 
و  بحث  مورد  هرگز  پیروزی ها  و 
بین  در  و  نمی گرفت  قرار  بررسی 
و   تجزیه  از   ما  دبیرستانی  دروس 
نبود.  خبری  مسائل  اینگونه  تحلیل 
که  نمی دانستم  اواخر  همین  تا  من 
و  خشونت  در  نادرشاه  زیاده روی 
کشتار در روان بیمار او ریشه داشته 
و یا انوشیروان عادل آخرین ستاره ای 
بود که در افق ایران باستان درخشید 
او، به خاطر خطاهای  از افول  و بعد 
جانشینانش همه چیز رو به انحطاط 
دولت  انقراض  با  بعد  و چندی  رفت 
برای  تازه ای  تاریخ  بابکان،  اردشیر 

ایران رقم زده شد.
به هر حال بهتر است از بحث خارج 
نشویم. فقط اینکه بطور خالصه باید 
و  هم سن  و  نوجوان  من  که  بگویم 
سال هایم، در آن زمان هیچ شناختی 
محرومی  که  طبقات  یا  جامعه  از 
بودند  شده  داده  هل  حاشیه ها  به 
با  آدم هایی  ما،  برای  آنها  نداشتیم.  
بی ادبانه  رفتاری  و  خشن  ظاهری 
بودند که هیچ بویی از تمدن نبرده اند 
این  از  جزئی  دلیل  هر  به  حاال  که  
جامعه اند و در کنار ما زندگی می کنند 

کافه نادری و ....                                               از صفحه 5
و همه جا در کوچه و خیابان ها دیده 
می شوند و فقط باید کوشید تا از آنها 

دوری کرد!
در  ظهر  از  بعد  آن  حال،  هر  به 
جمشید  وقتی  »اعجوبه ها«  کنسرت 
علیمراد با شلوار تنگ و کت  راه راهی 
دکمه  پایین  تا  باال  از  آن  جلوی  که 
ما  آمد،  صحنه  روی  به  بود  خورده 
تقلید  به  همانجا  شدیم.  هیجان زده 
از فیلم هایی که از کنسرت »بیتل ها« 
بودیم  دیده  تلویزیون   اخبار  توی 
بعضی  کردیم.  زدن  جیغ  به  شروع 
ترانه های خارجی  با شنیدن  دخترها 
چنگ  را  سرشان  موهای  علیمراد، 
زدند و حتی گریه هم کردند و خالصه 
در آن فضای بی سابقه ما تا جایی که 
مقدار  و  کردیم  جوانی  می توانستیم 
زیادی از خشمی  که نسبت به دو سه 
نسل گذشته یا ناکامی های چند قرن 
سکوت و سرکوب ژنی شده داشتیم را 

همانجا خالی کردیم.
از  تعدادی  ناگهان  برنامه،  پایان  با 
نفری  صد  چند  جمع  این  آدم های 
که جزو گروه »الیت« یا سرآمدهای 
با  هنوز  طبیعتا  اما  بودند  جامعه 
رسوم  و  آداب  و  رفتاری   فرهنگ 
راک  بزرگ  کنسرت  یک  در  شرکت 
گرفتند  تصمیم  نداشتند  آشنایی 
بشوند!  خارج  سالن  از  همزمان 
ُهل  به  کردند  شروع  همه  ناگهان 
دادن همدیگر و بعد هم  صندلی های 
فضا  به  که  بود  »ارج«  تاشوی 
جوان های  از  آندسته  می شد.  پرتاب 
بیشتر  زورشان  که  گردن کلفتی 
بود،  با کنار زدن دیگران راه را برای 
خودشان و رفقایشان باز می کردند و 
تبدیل  ناگهان  کنسرت  منظم  سالن 
شد به  یک زباله دانی پر از بلیت های 
تخمه،   خالی  پاکت های  باطله،  
درای«  »کانادا  شکسته  شیشه های 
این  در  و  قراضه  ارج  صندلی های  و 
من  »تورماهیگیری«  جوراب  میان 
بار پوشیده بودم  اولین  هم که برای 
و البته پوشیدن آن  در رابطه با یکی 
از  ترانه های محبوب علیمراد چندان 
از  یکی  به گوشه  نبود،  بی مسما هم 
پاره  و  کرد  گیر  شکسته  صندلی ها 

شد!
روزنامه ها  از  یکی  در  هفته  همان 
اداره  که  نوشتند  هفتگی  مجالت  یا 
شهربانی اجرای این نوع کنسرت ها را 

برای همیشه ممنوع کرده است.
یعنی  زمان،   آن  در  حال  هر  به 
ایرانی،  راک  تولد موسیقی  در دوران 

 ۲۳ از  بیش  با  علیمراد  جمشید 
تک آهنگ بر روی صفحه های ۴۵ دور، 
تبدیل به یکی از مطرح ترین هنرمندان 
روز شد.  شهیار قنبری شاعر و ترانه سرا 
هوای  و  از حال  کتاب خاطراتش  در 
آن دوران می نویسد: »دهه شصت…

میالدی، زیباترین انفجار رنگ و صدا، 
واژه، نور و سایه، اوج پرواز ساز، آواز. 
من  می اندازد.  پوست  دارد  جهان 
نوجوان  خوشبخت ترین  ساله  پانزده 
بیرون  خانه  از  که  جهانم  کنجکاو 
آشنا  صداها  و  رنگ ها  با  تا  می زنم 
شوم. در خانه از این آتش بازی بزرگ 
خبری نیست. گرام »تپاز«ی هست و 
صفحه های چهل و پنج دور با صدای 
بزرگان جهان… ویگن هست و خدا 
نگهدارش، عروس دریا ، و مهتابش و 
آرتوش و نفرین اش و گروه های راک 
خانگی، تکخال ها و البته  اعجوبه ها، و  

جمشید علیمراد …«
در سال ۱۹۷۴،  چند سال قبل از 
انقالب اسالمی در ایران و زمانی که 
من به همراه خانواده ام تازه به آمریکا 
کرده  مهاجرت  نیویورک  شهر  و 
مدتی  برای  علیمراد  بودیم، جمشید 
برنامه  نیویورک  درویش  کاباره  در 
آنجا  به  هم  را  ما  یکشب   و  داشت 
زمانی  در  معلوم  قرار  از  کرد.  دعوت 
نویسنده  پرویزخطیبی-   پدرم–  که 
صبح  برنامه های  کننده  تهیه  و 
وجود  با  بود،  رادیو«  و  »شما  جمعه 
برای  موسیقی،  بخش  مخالفت های 
تا  آورد  وجود  به  امکاناتی  بار  اولین 
جمشید علیمراد ترانه »شکار آهو« را 
در رادیوی سراسری ایران اجرا کند و 
جمشید خان هم هرگز این مسئله را 

فراموش نکرد.
زیرزمینی  کاباره  در  آنشب 
»درویش« در محله »ویلج« منهتن، 
باورم نمی شد که از فاصله چند متری 
زیباترین  اجرای  شاهد  دیگر  بار  یک 
هستم.  علیمراد  جمشید  ترانه های 
به  معروفیت  اوج  در  روزها  آن  در  او 
در  بین المللی،  خواننده  یک  عنوان 
زبان  چند  به  موسیقی  اجرای   کنار 
کلوپ های  مطرح ترین  در  دنیا  زنده 
کالب«  بوی  »پلی  نیویورک،  شبانه 
نیوجرسی،  معروف  کازینوهای  و 
کاباره  در  دلش  برای  هم  گاهگاهی 
ایرانی »درویش« برای ایرانی ها  برنامه 
اجرا می کرد. جمشید علیمراد  برای 
من نه تنها جزیی از خاطرات گذشته 
بلکه سوپراستاری  واقعی بود که خیلی 
از ایرانی ها متاسفانه او را چنانکه باید 

نشناختند و قدرش را ندانستند.
یادش گرامی  باد.

می کنند سالمتی آرزو می کنم؛ دنبال 
دنیای تریاک و مشتقات آن نروند که 
متاسفانه خیلی از جوان های ما دارند 
دنبال این مسائل می روند. بچه ها برای 
هم نزنند! کسانی که نقد می نویسند 
راجع به فیلم یا تئاتر، خواهش می کنم 
دوستی و رفاقت را بگذارند کنار! اینجا 

بودن  دوست  نه  است  مطرح  دانش 
از  عده  آن  امیدوارم  بودن.  رفیق  و 
هنرمندان ما که دنبال اعتیاد رفتند یا 
کار هنرپیشگی را ول کنند و نیایند کار 
کنند یا اگر بخواهند کار بکنند پاک و 
بی آالیش باشند چه برای تئاتر یا سینما 

و چه نقاشی و نوشتن داستان.

مطهری افزوده که »نمایندگان باید 
انتقام گیری  پخته عمل کنند و وقت 
نیست و اینکه همه تقصیرها را به گردن 
رئیس جمهور بیندازیم اما عملکرد خود 

را نبینیم، بی انصافی است.«
مطهری معتقد است نمایندگان اگر 
به دنبال حل مسائل کشور هستند باید 
از رئیس جمهور درخواست وقت مالقات 
کنند و با راه حل و پیشنهادهای خود 
کنند  کمک  کشور  مشکالت  حل  به 
وگرنه اینکه مردم فقط ناله مسئوالن 
را بشنوند اتفاق جالبی نیست و باعث 

ناامیدی مردم می شود.
علی مطهری همچنین گفته تهدید 
را  نمایندگان  این  سوی  از  روحانی 
»برخی  و  گرفت  جدی  نمی توان 
از تب  و تاب فضای  نمایندگان هنوز 
کم کم  نیامده اند.  بیرون  انتخابات 
متعادل خواهند شد و با دولت همکاری 

خواهند کرد.«
ید  تهد به  همچنین  ی  مطهر
رهبری«  معظم  »مقام  با  نمایندگان 
پرداخته و گفته »اگر هم مجلس در 
تقابل جدی با دولت قرار بگیرد قطعا 
خواهند  دخالت  رهبری  معظم  مقام 

کرد.«
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 

خط و نشان نمایندگان ....                                 از صفحه ۴
حمایت  در  یادداشتی  در  نیز  )ایرنا( 
انتقاد از نویسندگان نامه  از دولت به 
به  »نمایندگان  که  نوشته  و  پرداخته 
رئیس جمهور  به  برادرانه  خود  تعبیر 
هشدار داده اند اگر مسیر سیاست های 
آنها  نکند،  تغییر  دولت  اقتصادی 
وارد  انقالبی  و  آورد  نخواهند  تاب 
این  و »در حالی  عمل خواهند شد« 
نمایندگان اینگونه تیر پیکان انتقادهای 
تند خود را سمت دولت نشانه رفته اند 
که اگر نگاهی به گزارش آماری دولت 
از  برخی  می انداختند   ۹۷ سال  در 
تحوالت رخ داده در برنامه های دولت 
عیان  آنها  برای  دوازدهم  و  یازدهم 

می شد.«
صادق  و  جالیی پور  حمیدرضا 
دولت  حامیان  دیگر  از  نیز  زیباکالم 
هستند که به این نامه واکنش نشان 
داده اند. جالیی پور نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی یازدهم را متهم کرده 
دولت  به  با حمله  می کنند  »فکر  که 

دارند مشکل مردم را حل می کنند!«
که  افزوده  اصالح طلب  فعال  این 
»اقدام آنها یک حرکت سیاسی است 
و خالی از حرکت کارشناسی و ایجابی 
است. توجه داشته باشید این مجلس 
پایگاه اجتماعی ضعیفی دارد. بسیاری 

و  نیستند  کارشناس  نمایندگان،  از 
شعاری اند. روشن است چنین مجلسی 
اوضاع  از  واقع بینانه ای  ارزیابی  نتواند 

کشور داشته باشد.«
حامیان  از  که  زیباکالم  صادق 
شمار  به  روحانی  حسن  سرسخت 
کانال  در  یادداشتی  در  هم  می رود 
از  تمام قد  دفاع  به  خود  تلگرامی 
و  پرداخته  روحانی  دولت  عملکرد 
در  را  کشور  که  »معضالتی  نوشته 
خود فرو برده، دارد دامنه وسیع تری 
پیدا می کند. اصولگرایان مدت هاست 
روحانی  سمت  به  را  اتهام  انگشت 
نشانه رفته اند. ای  کاش این گونه بود 
دولتش  و  روحانی  بحران  مقصر  و 

بودند.«
زیباکالم همچنین نوشته که »ممکن 
 است برخی از اصولگرایان، به شعارهایی 
که می دهند مانند »مدیریت جهادی«، 
»جوان گرایی«، »اتکا به منابع داخلی 
از  خارج  به  چشم دوختن  به جای 
کشور«، »خودکفایی و ایستادن روی 
به  تهدیدها  »تبدیل  خود«،  پاهای 
فرصت ها« و… واقعا باور داشته باشند؛ 
اما بی تردید بسیاری از آنان که بیشتر 
اهل حساب  و کتاب و منطق هستند، 
منابع  نمی توان  شعار  با  که  می دانند 
مالی پنج میلیون حقوق بگیر را تأمین 

کرد.«

دیگر بس است!   ....                                       از صفحه ۷

ساعت   ۲۴ ظرف  شکل  این  به 
به  بین الملل  اینترنت  به  دسترسی 
بر  ارتباطات  و  مسدود  کامل  صورت 
ملی  اینترنت  شبکه  از  بخشی  روی 

برقرار شد.«
این کارشناس راه اندازی سیستم های 
مخابراتی تأکید می کند که »با وجود 
اینترنت  شبکه  کامل  آمادگی  عدم 
ملی و بازدهی ۸ روزه این سیستم در 
آبان ۹۸ که ضعف های اساسی داشت، 
اسالمی  جمهوری  که  داد  نشان  اما 
فاصله کمی تا تکمیل پروژه اینترنت 
ملی یا شبکه ملی اینترنت برای قطع 
شبکه  به  عادی  کاربران  دسترسی 

جهانی دارد.«
اینکه آیا جمهوری اسالمی همانطور 
لغو  و  برجام  اتمی  توافق  از  که پس 
تحریم ها، عالوه بر پیشبرد برنامه های 
تأمین  و  موشکی  و  اتمی  مخفی 
زیرساخت های  توانست  تروریسم، 
و  برای سانسور و سرکوب  مخابراتی 
در  اطالعات  آزاد  گردش  محدودیت 
باز هم خواهد  کند،  تأمین  را  کشور 
مرحله ی  دیگر  توافقی  در  توانست 
سراسری  سرکوب های  از  دیگری 
خودرا  خرابکارانه ی  سیاست های  و 
پیش ببرد، پرسشی است که پاسخ به 

آن در ابهام قرار دارد.
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= در رأس نظام نیز همگی 
از پتانسیل اعتراضات داخلی 
آن  سیاسی  پیامدهای  و 
علیه رژیم باخبرند. »نرمش 
برجام  امضای  و  قهرمانانه« 
و آزاد شدن میلیاردها دالر 
پول که معلوم نیست به کجا 
رفت، درواقع نتیجه ی سوار 
رکاب  بر  حکومت  شدن 
سبز  جنبش  ظرفیت های 

بود.
ویژه  به  و   ۹۶ پاییز  از   =
دی ماه آن سال اعتراضاتی در 
ایران به راه افتاد که رهبری 
»سوپاپ ها«  با  دیگر  آن 
نبود. اعتراضاتی که رهبران 
و مبلغان آن در کف خیابان 
ی  ها د ستا ن  ا مند ر کا «
انتخاباتی« خاتمی، موسوی، 

کروبی و روحانی نبودند.
»جنبش  اعتراضات   =
تهران  از  زحمت  به  سبز« 
آن  فتیله  و  می رفت  فراتر 
در دست خودی های نظام و 
جریان موسوم به اصالح طلب 
داشتن  برای  را  آن  که  بود 
سهمی در قدرت باال و پایین 
می کشیدند و حاضر به هر 
مذاکره و معامله ای با رقبای 

خود در رژیم بودند.
= از سال ۹۶ به بعد مردم 
را  آنچه  هم  اعتراضات  در 
و  زدند  فریاد  نمی خواهند 
را که می خواهند  هم آنچه 
شعار دادند: »ای شاه ایران 

برگرد به ایران«.
برای  سوریه  =سرنوشت 
جمهوری اسالمی می بایست 
از  بعد  باشد.  عبرتی  درس 
جنگ  و  سرکوب  سال   ۱۰
بشار همچنان  رژیم  توسط 
این  مختلف  شهرهای  در 
کشور حتی در شهرهایی که 
بوده اند  اسد  روزی طرفدار 
ضدحکومتی  ت  ضا ا عتر ا
برای  جهان  و  برپاست 
برکناری رژیم وی از قدرت 
به چاره جویی مشغول است.

در  برجام  از  آمریکا  خروج  با 
فشار  »کارزار  آغاز  و   ۲۰۱۸ سال 
اسالمی،  علیه جمهوری  حداکثری« 
مقامات کاخ سفید بارها به رژیم ایران 
با  اسالمی  جمهوری  که  دادند  پیام 
پذیرفتن شروط آمریکا »تغییر رفتار« 
دهد و مانند یک رژیم سیاسی عادی 
شاهد  اینکه  یا  شود  مسئولیت پذیر 

فروپاشی اقتصادی باشد.
در دو سال گذشته نه تنها هیچکدام 
از مقامات ارشد آمریکا درباره »تغییر 
رژیم« در ایران صحبتی نکردند بلکه 
با رد آن بارها تاکید کردند به دنبال 
می خواهند  و  نیستند  رژیم  تغییر 
در  این  کند«.  تغییر  رژیم  »رفتار 
در  کارگزاران حکومت  که  حالیست 
ترامپ  دونالد  دولت  به  نسبت  ایران 
به شدت بی اعتمادند و این ادعا را که 
نیست  رژیم  تغییر  دنبال  به  آمریکا 

باور نمی کنند.
مقامات جمهوری اسالمی، روس ها 
دیگر  و  لبنان  حزب اهلل  رهبران  و 
در  دست  که  منطقه  شبه نظامیان 
ادعا  همواره  دارند  تهران  جیب 
می کنند آمریکا، انگلیس و همچنین 
عامل  امارات  و  عربستان  اسرائیل، 
تظاهرات  و  اعتصابات  افتادن  راه  به 

سراسری در ایران هستند.
ارشد  مسئوالن  از  موسوی  عمار 
گفت   ۹۶ سال  در  لبنان  حزب اهلل 

آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
هستند  اغتشاشات  اصلی  عامل 
تضعیف  تحرکات  این  از  هدف  و  

جمهوری اسالمی است.
 ۹۸ آبان   تظاهرات  از  بعد 
کل  دادستان  منتظری  محمدجعفر 
مدعی شد »اغتشاشات قطعاً از خارج 

از کشور هدایت می شد«.

خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی 
روسیه در سال ۹۸ در سخنرانی خود 
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  در 
»گفتگوهای مدیترانه ای- رم« اعالم 
کرد که آمریکا در صدد »خفه کردن 
نارضایتی  تا  است  ایران  اقتصادی« 
مردم این کشور را تحریک کند. او نیز 
گفت که ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر 
واشنگتن  سیاست  نتیجه  ایران  در 

است.
معموال رژیم های دیکتاتور با نادیده 
گرفتن ریشه های نارضایتی عمومی با 
نسبت دادن اعتراضات مردم به عامل 
بیرونی سرکوب را توجیه می کنند که 
همین نیز بیشتر مقدمه ی برخوردهای 
می شود. مردم  با  خونین  و  شدید 

حامیان  و  اسالمی  جمهوری 

تناقض  یک  دچار  آن  بین المللی 
بزرگ هستند. این ادعا که غربی ها یا 
کشورهای منطقه عامل اعتراضات در 
ایران هستند حتی از سوی مقامات 

ارشد رژیم ایران نفی می شود.
می گوید  نیز  او  که  روحانی  حسن 
تغییر رژیم در  »هدف دولت آمریکا 
ایران است« درباره تظاهرات دو سال 

پیش گفته بود اعتراضات دی ماه ۹۶ 
باعث شد آمریکایی ها از توافق اتمی 
اعمال  را  تحریم ها  و  شوند  خارج 
کنند. رئیس جمهوری اسالمی اقرار 
می کند که اعتراض مردم »آمریکا را 

پُر رو« کرد.
جمهوری  می شود  سبب  آنچه 
اسالمی باور نکند که آمریکا به دنبال 
»تغییر رژیم« نیست حمایت مستقیم 
و آشکار کاخ سفید از »صدای مردم« 
شعارهای  بر  عالوه  که  است  ایران 
علنی علیه علی خامنه ای می گویند: 
»دشمن ما همینجاست، دروغ میگن 

آمریکاست«.
که  می کند  تکرار  ترامپ  دولت 
با  مخالفت  در  ایران  مردم  صدای 
به  می شنود.  را  اسالمی  جمهوری 

اما  پراکنده  تجمعات  می رسد  نظر 
سه  و  اجتماعی  و  صنفی  دنباله دار 
سبب  سراسری  اعتراضات  مرحله 
شده تا دولت ترامپ و دولتمردان او 
برخالف دولت باراک اوباما در مقابل 
جمهوری اسالمی مواضع جدی تری 
کری  جان  و  اوباما  باشند.  داشته 
بشنوند  را  مردم  صدای  نخواستند 

که  مردم  شعار  این  وجود  با  حتی 
فریاد می زدند: »اوباما، اوباما، یا با اونا 

یا با ما«، آنها کر ماندند!
سال   ۱۲ از  بعد  اکنون  گرچه 
ریاست  انتخابات  از  پس  اعتراضات 
جمهوری ۸۸، جریان »جنبش سبز« 
به حامیان میرحسین موسوی نسبت 
داده می شود اما چه آن زمان و چه 
که  هست  و  بوده  مشخص  اکنون 
چارچوب  در  سبز  جنبش  رهبران 
دارند  قرار  اسالمی  جمهوری  نظام 
دیدند ظرفیت  وقتی  رو  از همین  و 
و  رأی دهندگان  هم  که  اعتراضات 
هم مخالفان رژیم را در بر می گرفت، 
آنقدر قوی و باالست که ممکن است 
به  را  اسالمی  جمهوری  موجودیت 

خطر بیاندازد، عقب نشینی کردند.

موسوی  میرحسین  محمدخاتمی، 
و  نامه نگاری ها  در  کروبی  مهدی  و 
بیانیه های خود در تمام این ۱۲ سال 
خوشبینانه ترین  در  که  دادند  نشان 
از  برخی  منتقد  فقط  حالت، 
سیاست های علی خامنه ای  هستند و 

نه مخالف جمهوری اسالمی!
ظرفیت های  با  رکاب سواری 

»جنبش سبز«
از  با ترکیبی  دولت حسن روحانی 
»سبز و بنفش« در امتداد اعتراضات 
سال ۸۸ به ریاست جمهوری رسید. 
تا پیش از آن دوران، علی خامنه ای 
خود را در بن بست بین المللی می دید 
و تحریم ها می رفت که اقتصاد کشور 
را به زانو در آورد. او با میدان دادن 
به اصالح طلبان از پتانسیل اعتراضات 
که  اصولگرا  جریان  عقب زدن  برای 
بطور اصولی مخالف نزدیکی به آمریکا 
هستند بهره برد و محمدجواد ظریف 
به  رسیدن  تا  غرب  با  مذاکره  مامور 

توافق اتمی شد.
همگی  نیز  نظام  رأس  در  بنابراین 
و  داخلی  اعتراضات  پتانسیل  از 
رژیم  علیه  آن  سیاسی  پیامدهای 

باخبرند. »نرمش قهرمانانه« و امضای 
دالر  میلیاردها  شدن  آزاد  و  برجام 
به کجا رفت،  پول که معلوم نیست 
درواقع نتیجه ی سوار شدن حکومت 
سبز  جنبش  ظرفیت های  رکاب  بر 
بود. زمامداران نظام و رهبران جنبش 
به  اعتراضات  نمی خواستند  نیز  سبز 
را گرفتار یک  نظام  برسد که  جایی 
فردی  منافع  بکند.  اساسی  بحران 
مصطفی  مثل  افرادی  گروهی  و 
تاجزاده، سعید حجاریان، غالمحسین 
کرباسچی، الیاس حضرتی و دیگران 
با بقای جمهوری اسالمی تامین شده 

و می شود.
اما از سال ۹۶ اوضاع برای کل نظام 
آن  نشانه های  اولین  شد.  دگرگون 
دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب،  شعار 
تمومه ماجرا« بود. از پاییز ۹۶ و به 
در  اعتراضاتی  سال  آن  دی ماه  ویژه 
ایران به راه افتاد که رهبری آن دیگر 
که  اعتراضاتی  نبود.  »سوپاپ ها«  با 
رهبران و مبلغان آن در کف خیابان 
انتخاباتی«  ستادهای  »کارمندان 
روحانی  و  کروبی  موسوی،  خاتمی، 

نبودند.
به  سبز«  »جنبش  اعتراضات 
و  می رفت  فراتر  تهران  از  زحمت 
فتیله آن در دست خودی های نظام و 
جریان موسوم به اصالح طلب بود که 
آن را برای داشتن سهمی در قدرت 
باال و پایین می کشیدند و حاضر به 
هر مذاکره و معامله ای با رقبای خود 
مردم  اعتراضات  اما  بودند.  رژیم  در 
شد.  »مستقل«  بعد  به   ۹۶ سال  از 
تنها  نه  آن  لیدرهای  که  اعتراضاتی 
نداشته  سیاسی  و  حزبی  وابستگی 
بلکه  نیستند  نظام  جیره  خوار  و 
طبقات  از  هستند  جوانانی  عمدتاً 
یکی  بیکاری  که  تنگدست  و  عادی 
است.  آنان  مشکالت  مهم ترین  از 
مشکالت  ریشه های  درک  با  آنها 
آخوندی  »مملکت  می دهند:  شعار 
»آخوند  یا  نمی خوایم«  نمی خوایم 
باید گم بشه تا مملکت خوب بشه«. 
را  آنچه  اعتراضات مردم هم  این  در 
نمی خواهند فریاد زدند و هم آنچه را 
که می خواهند شعار دادند: »ای شاه 

ایران برگرد به ایران«.
آگاهی  بیانگر  بیشتر  شعار  این 
نسل های جدید بر دوراهی که کشور 
قرار  آن  در  است  سال  از صد  بیش 
و  ارتجاعی  نگاه  دو  تقابل  و  گرفته 

مدرن در تاریخ معاصر ایران است.
به  ایران  در  داخلی  شرایط  اینک 
نحوی پیش می رود که به راه افتادن 
موج تازه ای از اعتراضات و اعتصابات 
نیست!  تردید  مورد  دیگر  سراسری 

پرسش فقط بر سر زمان آن است!
پیش بینی  اساس  بر  که  حالی  در 
سال  در  پول  بین المللی  صندوق 
منفی  ایران  اقتصادی  رشد   ۲۰۲۰
شش خواهد بود، سیاست های دولت 
برای افزایش آنچه »تاب آوری« مردم 
شکست  می شود،  خوانده  جامعه  و 
پیش  از  بیش  نارضایتی  و  خورده 
نارضایتی ها  میزان  و  گرفته  شدت 
تجمعات  با  مستقیم  ارتباط  که 
سرکوب  است.  یافته  افزایش  دارد 
اعتراضات که جمهوری اسالمی خود 
را برای آن آماده می کند، نه تنها هیچ 
دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بیش 
از پیش به نارضایتی ها دامن خواهد 
زد. آنهم در حالی که وضعیت نظام 
اینکه  از  نیز  بین المللی  را در عرصه 

هست بدتر می کند.
هیچ  در  مردم  عام  قتل   و  کشتار 
کشوری هیچ حکومت سرکوبگری را 
است! سرنوشت سوریه  نکرده  حفظ 
می بایست  اسالمی  جمهوری  برای 
از ۱۰ سال  بعد  باشد.  درس عبرتی 
بشار  رژیم  توسط  جنگ  و  سرکوب 
این  مختلف  شهرهای  در  همچنان 
روزی  که  در شهرهایی  کشور حتی 
اعتراضات  بوده اند  اسد  طرفدار 
برای  جهان  و  برپاست  ضدحکومتی 
به  قدرت  از  وی  رژیم  برکناری 

چاره جویی مشغول است.

سیاست های شکست خورده ی نظام برای »تاب آورِی« مردم؛ 

اعتراضات از سرگرفته خواهد شد
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