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جمهوری اسالمی خود را در مسیر 
»برخورد نظامی« قرار می دهد

جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
سفرهای  از  انتقاد  با  ایران  اسالمی 
کشورهای  به  آمریکا  دولتی  مقامات 
رهبران  کردن  همسو  برای  مختلف 
تحریم های  تمدید  هدف  با  آنها 
تهدید  اسالمی  جمهوری  تسلیحاتی 
کرد که اگر آنها موفق شوند »پاسخ 

بسیار قاطع خواهیم داد«!
امرداد   ۸ چهارشنبه  روحانی 
به  اشاره  با  در سخنانی  ژوئیه(   ۲۹(
فعالیت های  علیه  قطعنامه  تصویب 
شورای  در  اسالمی  جمهوری  اتمی 

=حزب اهلل لبنان زیر بار جنگ با اسرائیل نمی رود؛ عراق هر روز گامی جدید برای کاهش نفوذ رژیم ایران بر می دارد؛ 
روسیه نیز تالش های خود را برای خروج جمهوری اسالمی از سوریه شدت بخشیده است.

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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تنش میان 
آمریکا و چین؛ 
تعطیلی متقابل 
کنسولگری ها 
در هیوستون و 

چنگدو

گزارش ویژه کیهان 
تأیید  درباره  لندن 
حکم »دو بار اعدام«
 برای پنج متهم 
اعتراضات دی 96

دکتر فرداد فروزان درباره 
اهمیت پروژه استارلینک:

 اینترنت برای 
گردش آزاد 

اطالعات و اقتصاد 
هر دو اهمیت دارد

چندی پیش پروژه ققنوس ایران از 
با  تا  خواست  جهان  سراسر  ایرانیان 
مراجعه به وبسایت پروژه استارلینک 
از کمپانی اسپیس ایکس که در حال 
ماهواره ای  آزاد  اینترنت  راه اندازی 
برای سراسر جهان است، نام ایران را 
که در لیست کشورهای این پروژه قرار 
نداشت در محل کد پستی نوشته و 
این طریق مدیران  از  تا  ارسال کنند 
استارلینک متوجه تمایل ایرانیان برای 
استفاده از این تکنولوژی مهم بشوند.

از  را  تمایل  این  همچنین  ققنوس 
طریق نامه نیز با مدیران این کمپانی 

در میان گذاشت. پس از مدتی کوتاه 
استارلینک با تغییر در وبسایت خود 
این امکان را برای ایرانیان داخل کشور 
به وجود آورد تا با ارسال نام خیابان و 
محله های خود که در نقشه ی گوگل 
تقاضای  و  عالقه   بتوانند  شده،  ثبت 
اینترنت  از  استفاده  برای  را  خود 

ماهواره ای به این پروژه کنند.
همین  در  بیشتر  اطالعات  برای 
فرداد  دکتر  با  بقراط  االهه  زمینه 
و  هماهنگی  هیئت  معاون  فروزان 
ققنوس  پروژه  اجرایی  کمیته  عضو 

ایران گفتگو کرده است.

۱۶ ادامه در صفحه

یک امام جمعه از وزیر ورزش خواستار 
برکناری سرمربی »استقالل« شد!

در  رئیسی  شهرقلعه  جمعه  امام 
استان کهگیلویه و بویر احمد خطاب 
ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  به 
جزء  فوتبال  روزها  این  است:  نوشته 
مردم  و  جوانان  زندگی  از  الینفکی 
شده است و نیمی از ایرانی ها زندگی 
و  بازی ها  تاثیر  تحت  روزمره شان 
و  سازمانی  مدیریت  تیم،  عملکرد 
)تاج(  استقالل  باشگاه  بازیکنان  فنی 
است که با برد این تیم خوشحال و از 
عدم نتیجه گیری آن ناراحت و نگران 
مردم  این  حق  بنابراین  می شوند. 

استرس،  فشار،  اینهمه  که  نیست 
تحمل  را  و حسرت  نگرانی  ناراحتی، 

۱۰ ادامه در صفحهکنند.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )18۰(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

اصالح طلبان از هراس »براندازی« برای 
آمدن »جو« لحظه شماری می  کنند!

۱۲ ادامه در صفحه

۶ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه

گزارش تکاندهنده ی سازمان عفو بین الملل
زندان در زندان

در ششمین ماه اعالم رسمی ورود ویروس 
ایران، وزارت بهداشت می گوید  به  ُکرونا 
می میرند  ُکرونا  اثر  بر  نفر   ۲۰۰ روزانه 
جدید  مبتالی  هزار   ۲ از  بیش  روزی  و 
شامل  تنها  آمار  این  می شود.  شناسایی 
افرادی می شود که در بیمارستان ها تست 
تشخیص داده اند و شامل افراد بی عالمت 
مراجعه  بیمارستان ها  که  مبتالیانی  یا  و 

نمی کنند نمی شود.
موجی که هنوز اوج نگرفته!

همچنین عالئم ویروس ُکرونا در طول این 
مدت تغییر کرده و روند شناسایی بیماری 
را نیز ُکندتر کرده است. با اینهمه، شیوع 
ُکرونا هم اکنون براساس همین آمار رسمی 

حتی به نسبت موج اول باالست.
بیمارستان ها  خدمات رسانی  وضعیت 
در  دوم  موج  شروع  ابتدای  نسبت  به 
ظرفیت  است.  شده  وخیم   خردادماه 
شده  تکمیل  مربوطه  بیمارستان های 
شدن  بستری  انتظار  صف  در  مردم  و 
قرار  ویژه  مراقبت های  بخش  برای  حتی 
امکانات  بیمارستانی  مراکز  و  می گیرند 
بیماران  به  رسیدگی  و  کردن  بستری 
کادر  از  وسیعی  بخش  ندارند.  را  جدید 
درمان و پزشکی نیز به ُکرونا مبتال شده  
و بسیاری جان خود را از دست داده اند؛ 
به  کار،  ماه  از شش  اکنون پس  بقیه هم 
اما  این موج  شدت فرسوده و خسته اند. 

هنوز اوج نگرفته است!  ....
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۲ ادامه در صفحه

قولنج گردن و راه های
 شکستن آن

میوه هایی برای هیدراته
 نگه داشتن بدن 

7 ادامه در صفحه

با برگزاری »دهه محّرم« و کنکور سراسری
مقامات و مداحان اعالم می کنند:
# کادر درمان را شکست می دهیم!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

درباره  بشری  حقوق  و  مدنی  فعاالن  و  کارشناسان  ایران،  در  ُکرونا  شیوع  آغاز  از 
وضعیت زندانیان ایران که در شرایط عادی نیز اوضاع اسفباری دارند، هشدار دادند. 
در معرض  را همواره  و عقیدتی  و سیاسی  از عادی  اعم  زندانیان  که همه  وضعیتی 
ابتال به بیماری های مختلف، و اکنون در برابر ویروس ُکشنده ی ُکرونا قرار داده که 

سیستم ایمنی بدن و تندرستی فرد در مقابله با آن نقش مهمی بازی می کند. ....

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
آمریکا دامنه تحریم  فلزات جمهوری اسالمی 
مرتبط با صنایع موشکی و اتمی را افزایش داد

۳ ادامه در صفحه

  اشک پدرم، اشک ایران بود …
۴ ادامه در صفحه

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت چهلمین سالگرد 
درگذشت پادشاه:

تیتر    دو

سرمقاهل

»دموکرات ها« غرق در اسالمگرایی، جریان های چپ و فمینیست؛
معاون جو بایدن حتما باید یک  

»زن« و »سیاهپوست« باشد!
۱۸ ادامه در صفحه

جمهوری اسالمی در تنگنای منطقه ای

و  اینجا  از  »دشمنان  گفت  امنیت 
آنجا گدایی می کنند به شرق و غرب 
خم  آن  و  این  برابر  در  و  می روند 

می شوند و .....

ویدئو
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به دستور حسن روحانی رئیس دولت 
دوازدهم و ستاد مقابله با ُکرونا و وزیر 
بهداشت، مراسم مذهبی محّرم و صفر 
و کنکور سراسری قطعا برگزار می شود 
پروتکل  اجرای  استناد  به  تنها  آنهم 
بهداشتی که دولت آن را ضامن سالمت 
خطری  هیچ  بدون  شرکت کنندگان 
می داند! ضمن اینکه این پروتکل قرار 
است از هم  اکنون به افتخارات پساُکرونای 
نظام اضافه شده و به الگوی کشورهای 

اسالمی تبدیل شود!
این افتخارات چیزی نیست جز همان 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله ایمن! با 
این تفاوت که سرو غذای نذری در محل 
عزاداری ممنوع است ولی مردم اجازه ی 
بردن همان غذا و نذری به خانه ها را 
پروتکل  این  براساس  دارند. همچنین 
اجازه ی برپایی محّرم و صفر زیر سقف 

حسینه ها و مساجد داده شده است.
منتقدان، اجرای پروتکل های محّرم و 
صفر و برگزاری کنکور ۹۹ را با شرایط 
موجود، غیرممکن و نهادهای مسئول را 
در اجرای همین پروتکل های ساده ناتوان 
این  نتوانستند  آنها  چنانکه  می دانند. 
مقررات را در سطح اتوبوس های شهری 
و مترو اجرا کنند. همزمان از لغو طرح 
ترافیک نیز سر باز زدند تا مردم نتوانند 
با اتومبیل شخصی در سطح شهر رفت 
و آمد کرده و مجبور شوند از اتوبوس و 

مترو استفاده کنند!
تب عشاق و قرنطینه ی »رهبر«

وزارت  درون  از  صداهایی  اینکه  با 
بهداشت در مخالفت با تأکید روحانی بر 
»با شکوه« برگزار کردن محّرم به گوش 
 رسید، ولی در نهایت سعید نمکی وزیر 
بهداشت اعالم کرد »نمی گذاریم عشاق 

امام حسین تب کنند!«
وزارت  و  روحانی  می رسد  نظر  به 
بهداشت مدیریت مقابله با بحران ُکرونا 
برگزاری  ستاد  ریاست  و  کرده   رها  را 
عهده   به  را  و صفر  محّرم  »با شکوه« 
گرفته اند. حکومت بطور یکدست در پی 
گرم کرردن بازار کسب  و کار مداحان و 

نوحه خوانان و هیئتی هاست.
این در حالیست که گویا قرار بوده 

علی خامنه ای نیز تأیید نهایی را بدهد. 
عبدالفتاح  حجت االسالم  گفته ی  به 
نواب نماینده ولی فقیه و ایرج حریرچی 
معاون کل وزیر بهداشت، آنها منتظر 
»فرمایشات رهبر معظم انقالب در رابطه 

با مراسمات محرم« هستند.
که  می  سال ا ی  ر جمهو هبر  ر
قرنطینه اش در »بیت« از ابتدای ورود 
ُکرونا به قرنطینه ی کامل تبدیل شده، 
در معرض این انتقاد قرار دارد که خودش 
در جای  امن نشسته و مردم را روانه ی 
میدان مین ُکرونا می کند. استفاده  وی 
از وسایل مدرن ارتباطی که همگی تولید 
فکر و دست »دشمنان« هستند، برای 
سخنرانی های مجازی اش نشان می دهد 
که  است  ایران  در  فردی  تنها  او  که 
پروتکل های بهداشت جهانی درباره اش 

بطور کامل اجرا می شود!
این  به  واکنش  در  اما  خامنه ای 
دیدار  برای  دلش  که  گفته  انتقادها، 
»طبقات مختلف« تنگ شده و ویروس 
آن  باعث  خطیر«  و  صغیر  و  »حقیر 
است! این در حالیست که پیش از اینهم 
همواره افراد دستچین شده از »طبقات« 
مختلف با رعایت »فاصله اجتماعی« به 

دیدار او برده می شدند!
در  علمیه  حوزه  و  مداحان 
پزشکی جامعه  و  دانش  برابر 

در این بین، مردم و جامعه پزشکی، 
پیش  از  بیش  گرفتن  اوج  نگران 
ابتال و مرگ  و  افزایش  شیوع ُکرونا و 
هستند.  صفر  و  محّرم  از  پس  میرها 
تداوم  از  انتقاد  و  نگرانی  این  بازتاب 
سیاست گذاری های غلط نظام در قبال 
مدیریت ُکرونا، در شبکه های اجتماعی 
با هشتگ »#در محرم کادر درمان را 
شکست می دهیم« نشان داده می شود 
که در طنزی تلخ هدف صدور مجوز برای 
مراسم محّرم و صفر را برابر با شکست 
کامل کادر درمان و پزشکی کشور به 

عنوان تنها حامی جان مردم می دانند.
به ویژه آنکه شماری از روضه خوانان و 
مداحان »بیت رهبر« اعالم کرده اند که 
حاضرند جان خود را برای محّرم بدهند 
و بمیرند! ولی این افراد در صورت ابتال 
قطعا در »حسینیه«ها و مساجد بستری 
اشغال  را  تخت هایی  بلکه  نمی شوند 
می کنند که باید در اختیار مردمی قرار 
بگیرد که برای کسب نان جان خود را 

به خطر انداخته اند.
مداح  جماعت  شرایط،  همین  در 
نیز  صفر  و  محّرم  از  قبل  روضه برو  و 
تصاویر منتشر شده  مراسم داشته اند. 
از روضه های زیرزمینی و روی زمینی  
هم  داخلی  رسانه های  توسط  که  آنها 
منتشر شده، نگرانی ها را بیشتر افزایش 
می دهد؛ تراکم جمعیت شدید و عدم 
رعایت فاصله  اجتماعی با »عشاقی« که 
ماسک را بجای بینی و دهان زیر چانه 

گذاشته اند، مردم را نگران می کند زیرا 
آنها هستند که بدون شرکت در چنین 
مراسمی می توانند مبتال و قربانی شوند!

جامعه پزشکی کشور که بارها از لغو 
پروتکل های بهداشتی به عنوان جلیقه 
نیز  اینبار  انتقاد کرده اند،  نجات مردم 
هشدار داده اند که گرم کردن بازار کسب 
و کار مداحان و همچنین برگزاری ۴ روز 
کنکور سراسری، روزانه بیش از ۱۶۰۰ 
نفر را به جمعیت مبتالیان ُکرونا اضافه 
می کند که نظام درمانی کشور دیگر توان 
بستری کردن و خدمات رسانی به کمتر 

از آن را هم ندارد.
اگر به فرض افرادی خودخواسته در 
مراسم محّرم و صفر شرکت می کنند و 
مسئولیت آنان را در ابتالی افرادی که 
در این عزاداری های شرکت نمی کنند 
در نظر نگیریم، ولی کنکور سراسری 
امسال، یک مراسم بزرگ ۴ روزه است 
که شرکت کنندگانش برای آینده ی خود 

مجبور به شرکت در آن هستند.
بیش از یک میلیون و نیم دانش آموز 
و داوطلب کنکور با حمایت وزارت علوم، 
سازمان سنجش، وزارت بهداشت و ستاد 
ُکرونا روانه ی اتاق های سربسته به مدت 
اگر  حتی  می شوند.  ساعت  حداقل ۴ 
این افراد با زدن ماسک و حفظ فاصله، 
پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت کنند، 
ماسک   ها  ساعت   ۲ دست کم  از  پس 
مرطوب می شود و هر آنچه در آنهاست 
در هوای با تهویه و بدون تهویه به گردش 
در می آید! همچنین فاصله ی اجتماعی 
اعالم  طبق  سربسته  محیط های  در 
کارشناسان درصد ابتال را کاهش نمی دهد.

جالب اینجاست که امتحانات ورودی 
حوزه علمیه اما به صورت آنالین برگزار 

می شود! 
از سوی دیگر، سنجش دانش آموزی 
و  نشد  لغو  امسال  نیز  اولی ها  کالس  
خانواده ها مجبور شدند کودکانشان را 
به مراکز تعیین شده وزارت آموزش و 
پرورش ببرند و مراحل تست فیزیکی 
درمان  نیروهای  برخی  کنند.  طی  را 
در شبکه های اجتماعی، یکی از دالیل 
ُکرونا  به  مبتال  کودکان  آمار  افزایش 
را همین تست های ورودی به مدرسه 
و  آموزش  امسال  هرچند  می دانند. 
به  ورود  برای  کرده  قصد  پرورش 
تست  کودکان  از  هم  پیش دبستانی 

سالمت بگیرد! 
حضوری  برپایی  نیز،  این  از  پیش 
توسط  دبیرستان ها  نهایی  امتحانات 
این وزارتخانه انتقادهای بسیاری در پی 
داشت که قطعا در اوج ابتال و مرگ و 
میر هفته های گذشته نقش داشته است.

 فاجعه دیگر اینجاست که مدارس نیز 
از ۱۵ شهریور باز شده و یک جمعیت 
میلیونی روانه ی مدارس و خیابان ها و 

وسایل نقلیه عمومی می شود.

»محور مقاومت« جمهوری اسالمی 
در چند ماه گذشته ضربات سختی را 
متحمل شده است. در لبنان تظاهرات 
و فشارها علیه حزب اهلل به مثابه ستون 
را  نصراهلل  »محور«، حسن  این  اصلی 
مجبور ساختند از زبان معاونش نعیم 
نوعی  به  که »جّو حاکم  بگوید  قاسم 
است که جنگی با اسرائیل در ماه های 
البته  گرفت.«  نخواهد  صورت  آینده 
حزب اهلل در واکنش به کشته شدن یکی 
از فرماندهانش در آخرین حمله هوایی 
جنگنده های اسرائیلی به پایگاهی در 
سوریه تالش کرد واکنشی با ورود به 
از خود نشان دهد که  اسرائیل  خاک 
چنان مفتضحانه شکست خورد که نعیم 
قاسم این عملیات ناموفق را کار افرادی 
غیروابسته به این گروه شبه نظامی خواند 
و گفت »در زمان مناسب انتقام خواهیم 

گرفت.«
اسرائیل که انتظار واکنشی محدود از 
سوی حزب اهلل با چراغ سبز جمهوری 
اسالمی را داشت، در نشستی با حضور 
بنی  و  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
گانتز وزیر دفاع این کشور، تدابیر الزم 
را اتخاذ و حضور نظامیان در مرز با لبنان 
را تقویت کرده بودند. لبنان در شرایط 
در  تورم  می برد.  بسر  ویژه ای  بحرانی 
ونزوئالیی شدن  به سمت  کشور  این 
گام برمی دارد و لبنان دیگر نمی تواند 
که  را  ماجراجویی های حزب اهلل  بهای 
انجام  اسالمی  جمهوری  خواست  به 
در  کند.  پرداخت  و  تحمل  می گیرند 
دولت ائتالفی کنونی به ریاست حسن 
پدرخوانده  نقش  حزب اهلل  که  دیاب، 
را ایفا می کند، نیز اختالف نظرها باال 

گرفته  است.
از  نفت  خرید  پیشنهاد  لبنان 
نپذیرفت را  اسالمی  جمهوری 

برخالف خواست حسن نصراهلل که 
خواهان گسترش مناسبات اقتصادی با 
جمهوری اسالمی و خرید نفت از این 
کشور بود، دولت حسن دیاب تصمیم 
گرفت با کشورهای عربی وارد مذاکره 
برای تأمین سوخت این کشور بشود. 
به  لبنان،  انرژی  غجر، وزیر  ریموند 
صراحت اعالم کرد که لبنان در حال 
حاضر برنامه ای برای مذاکره با ایران به 
منظور خرید نفت را ندارد. ریموند غجر 
در همین زمینه افزود که مذاکراتی با 
کشورهای عراق و کویت برای خرید نفت 
در جریان هستند. عباس ابراهیم رئیس 
امنیت داخلی لبنان نیز اخیرا در همین 
رابطه به کویت سفر کرده است. عباس 
الرأی  روزنامه  با  گفتگو  در  ابراهیم 
کویت گفت: »ما قصد داریم ۱۰۰درصد 
نیازهای خود را مستقیما از کویت تأمین 
کنیم.« او در همین گفتگو افزود که »این 
درخواست را مستقیم با امیر کویت در 
میان گذاشته است.« رد پیشنهاد خرید 
نفت از جهوری اسالمی، آنهم به قیمتی 
بسیار ارزان تر، از سوی دولتی که در آن 
نیروهای وابسته به تهران در آن حرف 
اول را قرار است بزنند، نشان از کاهش 
»اقتدار« جمهوری اسالمی در لبنان و 

منطقه دارد.
در زمینه بین المللی نیز فشارها بر 
نفوذ  کاهش  برای  حزب اهلل  و  لبنان 
 ۲۲۵ دارد.  ادامه  اسالمی  جمهوری 
کنگره  و  اروپا  پارلمان  های  نماینده 
مقامات  به  مشترکی  نامه  در  آمریکا 
اتحادیه اروپا خواستند شاخه سیاسی 
حزب اهلل را نیز در کنار شاخه نظامی اش 
قرار  تروریستی  گروه های  فهرست  در 
دهند. در این نامه از جمله آمده است 
که »حزب اهلل یکی از مرگبارترین افزار 
اخیرا  است.«  ایران  اسالمی  جمهوری 

دولت آلمان هر دو شاخه حزب اهلل را در 
فهرست گروه های تروریستی قرار داد. در 
آمریکا نیز دونالد ترامپ فرمان »وضعیت 
اضطراری ملی لبنان« را برای یکسال 
اجرائی  فرمان  این  کرد.  تمدید  دیگر 
برای اولین بار در سال ۲۰۰7 میالدی 
به امضای جرج بوش رسید و از آن زمان 
هر سال تمدید می شود. این فرمان با 
اقتصادی  اختیارات  »قانون  به  توسل 
در شرایط اضطراری بین المللی« امکان 
تحریم افرادی را در لبنان فراهم می آورد 
که دولت آمریکا آنها را به تالش برای 
نقض  لبنان،  در  دموکراسی  تضعیف 
حاکمیت قانون و به  کار گرفتن خشونت 

سیاسی متهم می کند.
خط  قرمزهای عراق برای 

جمهوری اسالمی
سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
بسیاری جهات  از  نیز  تهران  به  عراق 
حائز اهمیت است. در جریان این سفر که 
نخست وزیر عراق عالوه بر حسن روحانی 
و محمدباقر قالیباف و علی شمخانی با 
علی خامنه ای نیز مالقات داشت، خطوط 
قرمزی را برای جمهوری اسالمی تعیین 
کرد که از جمله می توان به تأکید او 
ادامه حضور نظامیان آمریکایی در  بر 
عراق با وجود اصرار علی خامنه ای بر 
خروج آنها اشاره کرد. نخست وزیر عراق 
همچنین تقاضای مالقات با اسماعیل 
قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی در نیروی 
قدس را نیز نپذیرفت و تأکید کرد که او 
و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در آینده برای سفر به عراق باید 

تقاضای ویزا کنند.
قبل  روز  چند  الکاظمی  مصطفی 
مرزی  گذرگاه  به  تهران  به  سفر  از 
را  دولت  کنترل  تا  بود  رفته  مندلی 
گذشته  یکسال  در  بازگرداند.  آنجا  به 
حشدالشعبی در یکسوی مرز و نیروهای 
قدس در سوی دیگر مرز مستقر شده 
بودند و تعرفه های بازرگانی را که باید 
توسط مامورین گمرکی دو کشور اخذ 
شود، مصادره می کردند. نیروهای امنیتی 
و گمرکی جدیدی که از بغداد همراه 
نخست وزیر به ایران آمده بودند در این 
گذرگاه مستقر شدند. مصطفی الکاظمی 
در پیامد حمالتی که در هفته گذشته 
صورت  بغداد  در  تظاهرکنندگان  به 
گرفت، بالفاصه کسانی را که به سمت 
آنها تیراندازی کرده و سه نفر را به قتل 
رسانده بودند، و به گفته شاهدان عینی 
بودند،  حشدالشعبی  شبه نظامیان  از 
جنایتکار خواند و دستور داد بالفاصله 
تحقیقاتی برای شناسایی آنها آغاز شود.

حمالت متقابل موشکی در عراق
بغداد  دولت  سیاست های  تغییر 
تالش ها  و  حشدالشعبی  قبال  در 
اسالمی،  نفوذ جمهوری  کاهش  برای 

داشته  دنبال  به  نیز  را  واکنش هایی 
»کتائب  و  اهل حق«  »عصائب  است. 
حزب اهلل« با راکت به پایگاه تاجی که 
مقر هوانیروز ارتش عراق است حمله 
هلی کوپتر  یک  حمله  این  در  کردند. 
از بین رفت و چند فروند دیگر صدمه 
مهم  پایگاه  دو  همزمان  البته  دیدند. 
قرار  هوایی  حمله  مورد  حشدالشعبی 
گرفت. اسپایکر در ۱7۰ کیلومتری بغداد 
که بزرگترین پایگاه حشدالشعبی است، 
در جریان این حمله هوایی،  بسیاری از 
تسلیحاتی که در سال های گذشته سپاه 
پاسداران برای این شبه نظامیان ارسال 
کرده بود، از جمله تانک  و خودروهای 
زرهی را از دست داد. پایگاه دومی که 
مورد حمله هوایی قرار گرفت الصقر در 

جنوب بغداد است.
در محافل نظامی عراق حمله هوایی 
این دو پایگاه به ارتش عراق نسبت داده 
ائتالف  نیروهای  سخنگوی  می شود. 
بین المللی علیه داعش هرگونه شرکت 
رد  را  عراق  پایگاه  دو  این  بمباران  در 
کرد. گفته می شود که حمله به این دو 

پایگاه حشدالشعبی به دستور مصطفی 
الکاظمی با استفاده از پهپادهای رزمی 
CH4 که هوانیروز عراق در اختیار دارد، 

صورت گرفته اند. البته برخی دیگر حمله 
 F35 به پایگاه اسپایکر را به جنگنده های
اسرائیلی نسبت می دهند. اگر حمله 
اسرائیل به پایگاه حشدالشعبی در عراق 
واقعیت داشته باشد، ما شاهد گشوده 
شدن صفحه جدیدی در جنگ نیابتی 
بین جمهوری اسالمی و اسرائیل هستیم. 
سال گذشته نیز جنگنده های اسرائیلی، 
در چند مورد کاروان هایی که تسلیحات 
و موشک های نقطه زن ساخت جمهوری 
اسالمی را به مقصد سوریه و لبنان حمل 

می کردند، مورد حمله قرار داده بودند.
ناتوانی نظامی جمهوری اسالمی

جمهوری  بین  مستقیم  درگیری 
اسالمی و اسرائیل در شرایط کنونی بعید 
به نظر می رسد. مفسران نظامی اسرائیلی 
معتقدند که کاخ سفید مخالف هرگونه 
درگیری مستقیم است زیرا واهمه دارد 
نتایج  بر  بتواند  نظامی  اقدام  یک  که 
در  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
این کشور که در ماه نوامبر آینده برگزار 
خواهد شد، تاثیر بگذارد. البته جمهوری 
اسالمی نیز با توجه به بحران اقتصادی، 
تضعیف  و  کرونایی  آشفته  وضعیت 
تنگنایی  در  منطقه  در  موقعیت اش 
قرار گرفته که نمی تواند درگیر جنگی 
با اسرائیل یا هر کشور دیگری بشود. 
قابلیت های نظامی جمهوری اسالمی، 
ادعاهای مقامات کشوری و  بر خالف 
لشکری، بیش از حمله به ماکت یک 
هواپیمابر نیستند! اگر جمهوری اسالمی 
از قدرت نظامی الزم برخوردار می بود 
جنگنده های  حمله  از ۳۰۰  بیش  به 
اسرائیلی به پایگاه هایش در خاک سوریه 

پاسخ می داد!
در  اسالمی  جمهوری  قابلیت های 
حمالت تروریستی نیابتی نیز به صورت 
محسوسی کاهش یافته است. در باال به 
مشکالت حزب اهلل در واکنش به کشته 
شدن فرمانده اش در خاک سوریه اشاره 
کردیم. یک منبع فلسطینی به کیهان 
لندن می گوید حماس نیز به درخواست 
چند  انجام  برای  اسالمی  جمهوری 
عملیات تروریستی در خاک اسرائیل، 
داده  منفی  پاسخ  کنونی،  شرایط  در 
است. حماس اگرچه کمک های مالی از 
جمهوری اسالمی دریافت می کند، ولی 
از نظر سیاسی به رجب طیب اردوغان 
نزدیک تر است و در حال حاضر ترکیه 
که دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل 
است، هیچگونه تمایلی به درگیر شدن 

در بحران جدیدی را ندارد.
اختالف بین تهران و مسکو نیز در 
که  روسیه  است.  گرفته  باال  سوریه 
در  به جنگ  بخشیدن  پایان  خواهان 
سوریه، برکناری بشار اسد و ورورد به 

دالری  میلیارد  بازسازی ۴۰۰  مرحله 
مانع  را  اسالمی  جمهوری  است، 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  بزرگی 
می داند. درگیری اخیر »ارتش حوران«، 
حمایت  تحت  سوری  شبه نظامیان 
دور  برای  لبنان  حزب اهلل  به  روسیه، 
ساختن آنها از مرز این کشور با اسرائیل 
و یا حمایت از تظاهرات نظامیان و مردم 
عادی در بصری الشام با شعارهایی علیه 
رژیم اسد و جمهوری اسالمی، حکایت 
از عمیق تر شدن شکاف بین تهران و 

مسکو دارد.
در  اسالمی  انزوای جمهوری  حلقه 
جهان روز به روز تنگ  تر می شود. امروز 
باید تنگنایی که جمهوری اسالمی در 
منطقه در آن قرار گرفته است را نیز به 
آن افزود. »محور مقاومت« تنها کارتی 
که جمهوری اسالمی برای رو کردن در 
مذاکرات احتمالی با غرب و آمریکا داشت 
نیز تقریبا سوخته و بعید به نظر می رسد 
که رژیم ایران بتواند »اقتداری« را که 

مدعی آن است حفظ کند.
احمد رأفت

جمهوری 
اسالمی 

در تنگنای 
منطقه ای

با برگزاری »دهه محّرم« و 
کنکور سراسری
مقامات و 

مداحان اعالم 
می کنند:

# کادر درمان 
را شکست 
می دهیم!

بار  زیر  لبنان  =حزب اهلل 
نمی رود؛  اسرائیل  با  جنگ 
گامی جدید  روز  عراق هر 
رژیم  نفوذ  کاهش  برای 
روسیه  می دارد؛  بر  ایران 
نیز تالش های خود را برای 
خروج جمهوری اسالمی از 
سوریه شدت بخشیده است.

از صفحه 1

گزارش تکاندهنده ی سازمان عفو بین الملل
زندان در زندان

ایران،  در  ُکرونا  شیوع  آغاز  از 
حقوق  و  مدنی  فعاالن  و  کارشناسان 
ایران  زندانیان  وضعیت  درباره  بشری 
که در شرایط عادی نیز اوضاع اسفباری 
دارند، هشدار دادند. وضعیتی که همه 
و  سیاسی  و  عادی  از  اعم  زندانیان 
عقیدتی را همواره در معرض ابتال به 
بیماری های مختلف، و اکنون در برابر 
ویروس ُکشنده ی ُکرونا قرار داده که 
سیستم ایمنی بدن و تندرستی فرد در 
مقابله با آن نقش مهمی بازی می کند.

حاال سازمان عفو بین الملل در یک 
 ۹۹ امرداد   ۱۰ جمعه  روز  که  بیانیه 
منتشر شده خبر می دهد که حکومت 
نه تنها به این هشدارها توجهی نکرده 
مقامات  مکرر  »درخواست های  بلکه 
تأمین  برای  زندان ها  سازمان  ارشد 
شیوع  مهار  نیاز جهت  مورد  امکانات 
ویروس ُکرونا و درمان زندانیان مبتال 

را نادیده گرفته است«!
عفو بین الملل همراه این بیانیه چهار 
نامه را برای نخستین بار منتشر کرده 
که مقامات سازمان زندان ها به وزارت 
بهداشت نوشته اند و زنگ خطر کمبود 
امکانات و تجهیزات در زندان را به صدا 
درآورده اند بدون اینکه پاسخی بشنوند.

این در حالیست که متن این نامه ها 
اصال با ادعای علی اصغر جهانگیر رئیس 
سابق سازمان زندان ها و مشاور کنونی 

سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه 
همخوانی ندارد. وی ضمن انکار ابتال 
افزایش مرگ و میر زندانیان حتی  و 
صورت  اقدامات  که  بود  شده  مدعی 
گرفته در زندان های جمهوری اسالمی 
بزرگی«ست  »کار  و  »بی نظیر  چنان 
»شاخص  یک  عنوان  به  می تواند  که 

بین المللی« مطرح شود!
بین الملل  عفو  سازمان  گزارش  به 
به  زندان ها  سازمان  نامه  نخستین 
وزارت بهداشت در ۱۰ اسفند ۹۸ نوشته 
شده و چهار نامه ای که عفو بین الملل 
منتشر کرده هر کدام در ۶ فروردین 
۹۹، ۲۳ اردیبهشت، ۲۵ خرداد و ۱۵ 
تیر به وزیر و معاونت وزارت بهداشت 
و رئیس »ستاد ملی مدیریت بیماری 
نامه ها  این  کرونا« نوشته شده اند. در 
تکرار  تجهیزاتی  دریافت  برای  تقاضا 
می شود که برخی از آنها وسایل ضروری 
پزشکان و کادر درمان این زندان هاست 
گوشی  پزشکی،  فشارسنج  جمله  از 

پزشکی و دستگاه نوار قلب!
علی  که  اینست  توجه  نکته جالب 
وضعیت  درباره  زمانی  جهانگیر  اصغر 
مدعی  و  گفته  دروغ  آشکارا  زندان ها 
می شود که جمهوری اسالمی باید به 
خاطر اقدامات ویژه اش برای کمک به 
زندانیان در ارتباط با ُکرونا »به عنوان 
مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا 

شناخته شود« و »وضعیت سالمت و 
رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان ها 
که  است«  جامعه  از کف  بهتر  بسیار 
زندان ها  رئیس سازمان  تنها هنوز  نه 
 ۲۳ تاریخ  به  نامه  دومین  بلکه  بوده 
اردیبهشت امضای خود وی را دارد که 
در آن خواستار پول و »تأمین هزینه ها« 
شده و می نویسد برای »تأمین نیازهای 
این  مدیریت  با  رابطه  در  زندان ها 
بیماری« نیاز به کمک دارد و »تأمین 
این هزینه ها از محل اعتبارات معمولی 
سنواتی با رویکرد انقباضی امکان پذیر 

نمی باشد«!
در اواخر خرداد امسال محمدمهدی 
حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها 
گذشته  سال  که  کسی  همان  شد. 
شماره تلفنی اعالم کرد تا شهروندان 
درباره »کشف حجاب و سرو مشروبات 
رقص«  مختلط  مراسم  برگزاری  و 

خبرچینی کنند!  
فاجعه ای که به دلیل ویروس ُکرونا 
نیز ماه هاست در ایران رقم می خورد، 
در چنین مجموعه ای از انکار و دروغ 
و کنترل پلیسی و سیاسی و عقیدتی 
است که کشور را به زندانی بزرگ و 
شهروندان را به دالیل مختلف، از جمله 
اعتراض علیه این وضعیت ضدانسانی، 
اسالمی  دائمی جمهوری  زندانیان  به 

تبدیل کرده است. 

=جامعه پزشکی کشور هشدار می دهد »دهه محّرم«  و  
برپایی 4 روز کنکور سراسری، روزانه بیش از 16۰۰ مبتال 

به جمعیت بیماران کووید19 اضافه می کند!

۱7 ادامه در صفحه
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تظاهرات نظامیان در بصری الشام علیه اسد و حزب اهلل؛ 
تالش روسیه برای بیرون کردن 

جمهوری اسالمی از سوریه

دوره  پایان  =مراسم 
آموزشی نظامیان ارتش پنجم 
علیه  تظاهراتی  به  سوریه 
بشار اسد، حزب اهلل لبنان و 
جمهوری اسالمی تبدیل شد.
ر  د ت  ا هر تظا ین  ا =
منطقه ای صورت گرفت که در 
آن نظامیان روس حضور دارند 
حمایت  با  می شود  گفته  و 

مسکو برگزار شد.
احمد رأفت - گروهی از نظامیان ارتش 
پنجم سوریه در سه شنبه این هفته، ۲۸ 
که  مراسمی  در جریان  ژوییه ۲۰۲۰، 
به مناسبت پایان دوران آموزشی برای 
تعدادی  با  همراه  شد،  برگزار  خدمت 
از شرکت کنندگان در این مراسم علیه 
رژیم بشار اسد و در مخالفت با حضور 
سپاه قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروهای تحت حمایت 
جمهوری اسالمی مانند حزب اهلل لبنان 
راهپیمایی کردند و شعار »مرگ بر اسد«، 
»زنده باد  و  برو«  اسالمی  » جمهوری 
سوریه« سر دادند. این مراسم در شهر 

بصری الشام در استان درعا برگزار شد.
ارتش پنجم سوریه اخیرا از رژیم بشار اسد 
فاصله گرفته و تحت حمایت روسیه عمل 
می کند. فرمانده کنونی مرکز آموزشی 
ارتش پنجم که در ابتدای جنگ سوریه از 
ارتش جدا شده بود، دو سال پیش دوباره 
به درخواست روس ها به نیروهای مسلح 
بازگشت و ریاست این مرکز را به عهده 
گرفت. در این مراسم هیچکدام از افسران 
عالیرتبه ارتش بشار اسد حضور نداشتند، 
افسران  عینی  شاهدان  گفته  به  ولی 
روس حضور داشتند و هیچ اقدامی علیه 
محمود  ندادند.  انجام  تظاهرکنندگان 
تحلیلگر سوری  و  روزنامه نگار  گیالنی 
به کیهان لندن می گوید »این اولین بار 
نیست که در استان درعا که نظامیان 
تظاهراتی  دارند،  حضور  آن  در  روس 
علیه بشار اسد، جمهوری اسالمی ایران 
و حزب اهلل لبنان برگزار می شود.« همین 
تحلیلگر سوری یادآوری می کند که »در 
ماه ژوئن نیز در همین شهر، درعا و چند 
شهر دیگر نیز مردم که تا چندی پیش 
حامی رژیم دمشق بودند تظاهراتی با 
همین شعارها و البته برخی خواست های 

اقتصادی برگزار کردند.«
محمود گیالنی می افزاید »اگرچه ارتش 
نیروهای  از  بخشی  رسما  هنوز  پنجم 
مسلح رژیم بشار اسد است ولی ماه هاست 
که به نوعی اعالم استقالل از رژیم اسد 
کرده است و تنها از فرماندهان روسی 
حاضر در این منطقه پیروی می کند.« 
ارتش پنجم اولین ارتش نیروهای مسلح 
رژیم بشار اسد است که حساب خود را 
از دمشق جدا کرد و در چند مورد نیز با 
نیروهای تحت حمایت جمهوری اسالمی 
و شبه نظامیان حزب اهلل لبنان درگیر شده . 
محمود گیالنی می گوید آنچه در بصری 
الشام اتفاق افتاد »حائز اهمیت است زیرا 
شرکت نظامیانی که رسما هنوز بخشی از 
نیروهای مسلح حکومت دمشق هستند 
به صورت گروهی و منظم در تظاهرات 

ضدرژیم سابقه ندارد. تظاهراتی که بدون 
هیچگونه شکی نه  تنها با حمایت بلکه 
از قرار معلوم با خواست نیروهای روس 

حاضر در سوریه انجام گرفت.«
تالش های روسیه برای مجبور ساختن 
تحت  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
حمایت اش از سوریه مدت هاست آغاز 
شده و در روزهای اخیر شدت بیشتری 
گرفته است. هفته گذشته  شبه نظامیان 
سوری که با نام »ارتش حوران« فعالیت 
دارند و وابسته به روسیه هستند، کنترل 
استان های مرزی سوریه با اسرائیل را به 
دست گرفتند. فرماندهی »ارتش حوران« 
با احمد الودا است که  سال ها در صفوف 
مخالفان اسد فعالیت داشت و اخیرا از آنها 
جدا شده و این گروه را با حمایت روسیه 
به وجود آورده است. »ارتش حوران« یک 
گروه شبه نظامی است که در استان های 

درعا و قنیطره فعال است.
در هفته های گذشته »ارتش حوران« 
اسد  بشار  به  وفادار  نیروهای  توانست 
ترک  به  وادار  را  اسالمی  جمهوری  و 
کند.  اسرائیل  با  مرزی سوریه  مناطق 
روسیه بارها رسما اعالم کرده است که 
هرگونه اقدامی علیه اسرائیل را نخواهد 
پذیرفت و در همین راستا پدافند هوایی 
روسیه که کنترل آن در دست نظامیان 
هوایی  حمالت  هنگام  است،  روس 
جنگنده ها و هلی کوپترهای اسرائیلی به 
پایگاه ها و مواضع سپاه قدس، حزب اهلل 
و دیگر گروه های تحت حمایت جمهوری 

اسالمی خاموش می مانند.
کنترل سه استان مرزی سوریه در نزدیکی 
بلندی های جوالن توسط نظامیان سوری 
تحت حمایت روسیه یک منطقه امن 
برای مرزهای شمال شرقی اسرائیل به 
وجود می آورد. روسیه با سپردن کنترل 
این منطقه به نیروهای تحت حمایت 
خود، دو هدف را دنبال می کند: تضعیف 
حضور حزب اهلل و نیروی قدس در سوریه 
و ممانعت از بروز درگیری بین این نیروها 
و اسرائیل که می تواند کل منتطقه را به 
دیگر  و  نتانیاهو  بنیامین  بکشد.  آتش 
کرده اند  تاکید  بارها  اسرائیلی  مقامات 
که حمالت هوایی خود به سوریه را تا 
و  نیروی قدس  قطعی  و  کامل  خروج 
حمایت جمهوری  تحت  شبه نظامیان 

اسالمی از سوریه ادامه خواهند داد.
پایان  دنبال  به  مدت هاست  روسیه 
مرحله  آغاز  و  سوریه  در  درگیری ها 
بازسازی این کشور است که در بیش از 
۱۰ سال جنگ داخلی به ویرانه ای تبدیل 
شده. ادامه مذاکرات با مخالفان بشار اسد 
تنها در صورتی می تواند به نتیجه ای برسد 
و پایان این جنگ خانمانسوز را رقم بزند 
که بشار اسد قدرت و کشور را ترک کند 
و جمهوری اسالمی و حامیانش نیز از 

سوریه خارج شوند.
بازسازی سوریه پروژه ای است که اجرای 
آن حداقل به ۴۰۰ میلیارد دالر احتیاج 
دارد. هزینه این بازسازی که نقش اول 
آن با توافق آمریکا و کشورهای اروپایی 
و عربی به عهده روسیه گذاشته خواهد 
شد، باید توسط همین کشورها تأمین 
شود و شرط مشترک همه آنها خروج 
قطعی جمهوری اسالمی و نیروهای تحت 

حمایت اش از سوریه است.
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=۲۲ فلز و آلیاژ جدید از 
به  آلومینیوم  و  فوالد  گروه 
تحریم  های آمریکا علیه رژیم 

ایران افزوده شد.
آمریکا  خارجه  =وزیر 
پاسداران  سپاه  می گوید 
انقالب اسالمی و شرکت  های 
تابعه ی آن در انتقال فلزات و 
مواد اولیه از جمله گرافیت و 
مواد خام و نیمه خام به ایران 

دست دارند.
=پمپئو: »تا زمانی که رژیم 
ایران عادی رفتار کند فشار 

ادامه دارد«.
و  موشک  ها  =بقایای 
راکت  هایی که از سوی سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
به  وابسته  شبه نظامیان  یا 
به سمت  اسالمی  جمهوری 
یا  آمریکایی  پایگاه  های 
آمریکا  متحدان  تأسیسات 
می  شود  پرتاب  منطقه  در 
تشخیص این را که در تولید 
پرتابه ها چه فناوری و موادی 
به کار رفته تسهیل می کنند.

وزارت خارجه آمریکا در راستای مقابله 
با برنامه اتمی، نظامی و موشکی جمهوری 
پایان  از  پس  روز  یک  ایران  اسالمی 
رزمایش سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در خلیج فارس دامنه تحریم های ایران 

در بخش فلزات را افزایش داد.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
بیانیه ای که ۳۱ ژوئیه )۱۰ امرداد( صادر 
برنامه های هسته ای،  شده است گفته 

آمریکا دامنه تحریم  فلزات جمهوری اسالمی مرتبط با صنایع 
موشکی و اتمی را افزایش داد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی بخش عمده ای از درآمدهای نفتی را صرف 
تولید و آزمایش موشک های بالستیک با بردهای مختلف کرد

اسالمی  جمهوری  موشکی  و  نظامی 
ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت 
بین المللی است و بر همین اساس ۲۲ 
فلز و آلیاژ که در ساخت موشک های 
دارد  کاربرد  اتمی  یا صنایع  بالستیک 

به فهرست تحریم  ها افزوده شده است.
افرادی که فلزات مورد تحریم  را به 
ماده ۱۲۴۵  کنند طبق  منتقل  ایران 
گسترش  با  مقابله  و  آزادی  قانون 
سالح های اتمی ایران مجازات می  شوند.

پاسداران  سپاه  کرده  تاکید  پمپئو 
انقالب اسالمی بخش ساخت و ساز ایران 
را کنترل می کند و بسیاری از شرکت  های 
تابعه ی سپاه با نقض تحریم  های سازمان 
ملل در ساخت تاسیسات اتمی از جمله 
سایت »فردو« و همینطور انتقال فلزات 
و مواد اولیه از جمله گرافیت و مواد خام 

و نیمه خام به ایران دست دارند.
پمپئو در توییتی گفته »فشار ما تا 
زمانی که ایران مانند یک کشور عادی 

رفتار کند ادامه می یابد«.
آلومینیوم ۱۱۰۰،  آلومینیوم ۳۱۹، 

 ،۶۰۶۱ آلومینیوم   ،۲۲۵ آلومینیوم 
 ،۶۰۸۲ آلومینیوم   ،۶۰۶۳ آلومینیوم 
آلومینیوم 7۰7۵، آلیاژ برنز آلومینیوم 
آلومینیوم،  اکسید   ،UNS C۶۳۶۰۰
فوالد ۳۰۲، فوالد ۴۱۳۰، فوالد زنگ نزن 
 ،A۸77 ۳۲۱، فوالد زنگ نزن ۳۱۶، فوالد
 ،۵۲۱۰۰-۱۰۰Cr۶ فوالد ،A۲۲۸ فوالد
فوالد مارایجینگ ۳۵۰، فوالد مارایجینگ 
۳۰۰، مس بریلیوم، برنج ماشین کاری 
و  تنگستن  مس   ،UNS C۳7۰۰۰
 ۹۸ باالی  خلوص  با  آلومینیوم  پودر 
درصد در فهرست تحریم های آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی قرار گرفتند.
تمرکز بر ادامه کارزار فشار حداکثری

مایک پمپئو پنجشنبه ۹ امرداد در 
بررسی بودجه درخواست شده  جلسه 
از سوی وزارت خارجه آمریکا در کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا گفت »ما 
که  آنطور  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
هست می بینیم، یعنی یک متخاصم و نه 
یک قربانی. ما روی کارزار فشار حداکثری 

متمرکز شده ایم«.

او تاکید کرد »از ماه مه سال ۲۰۱۸، 
درآمدهای نفتی، که برای رژیم حیاتی 
است و از آن برای تروریسم و برنامه های 
غیرقانونی هسته ای هزینه می کند، را تا 
۹۰ درصد کاهش دادیم. ما کشورهای 
جهان را از راه دیپلماسی، علیه آنها متحد 
کردیم؛ شاهد آن تحریم حزب اهلل توسط 
آمریکای جنوبی  و  اروپایی  کشورهای 
است. همچنین، آمادگی نظامی خود را 

در برابر تهران نشان داده ایم«.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر لزوم 
تمدید تحریم  های تسلیحاتی جمهوری 
اسالمی گفت »ایران در کشتی ها در تنگه 
هرمز مین گذاری می کند، به تأسیسات 
نفتی عربستان سعودی حمله موشکی 
می  کند، برای حوثی ها سالح می فرستد 
و از رژیم نامشروع مادورو حمایت می کند. 
ایران  کند،  غفلت  امنیت  شورای  اگر 
دست بازتری برای خرابکاری در سرتاسر 

خاورمیانه و جهان خواهد داشت«.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا )OFAC( ۲۵ ژوئن 
نیز هفت شرکت فعال در  تیرماه(   ۵(
صنایع فوالد، آلومینیوم و آهن ایران را 

در فهرست تحریم ها قرار داد.
جهان  کشورهای  میان  در  آمریکا 
رتبه ی اول را در تولید صنایع نظامی از 
جمله ساخت انواع موشک دارد. بنابراین 
تشخیص اینکه کدام فلزات و آلیاژها در 
ساخت تسلیحات نظامی کاربرد دارند 
چندان برای تیم های فنی آمریکا سخت 
نیست. از سوی دیگر بقایای موشک  ها و 
راکت  هایی که از سوی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی یا شبه نظامیان وابسته به 
جمهوری اسالمی به سمت پایگاه  های 
آمریکایی یا تأسیسات متحدان آمریکا در 
منطقه پرتاب می  شود تشخیص این را که 
در تولید پرتابه ها چه فناوری و موادی به 

کار رفته تسهیل می کنند.

=عدم تمدید تحریم های 
معنای  به  ایران  تسلیحاتی 
تمام  برای  خطر  افزایش 
ملت ها و کشورهای منطقه و 
دوستان ما در خلیج فارس و 

جهان خواهد بود.
گذشته  نوامبر  از  =ما 
متوجه شده ایم که تظاهرات 
این  به  ایران  مقامات  علیه 
سال   41 در  که  است  دلیل 
گذشته صدها میلیارد بجای 
مه های  برنا صرف  ینکه  ا
توسعه، اصالحات اقتصادی، 
اجتماعی و آموزشی و بهبود 
شود  مردم  زندگی  شرایط 
جنگ  و  تسلیحات  برای 

هزینه شده است.
=مردم ایران نمی خواهند 
صرف  کشور  سرمایه  های 
شود.  تسلیحات  و  جنگ 
ایران  در  جوان  میلیون ها 
بیکارند اما جمهوری اسالمی 
عراق،  در  دخالت  دنبال  به 
یمن و سوریه و لبنان است 
و جنگ را بین همسایگانش 

دامن می زند.
در  ایران  امور  مسئول  برایان هوک 
با  مصاحبه  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
روزنامه »الشرق االوسط« که یکشنبه 
۲۶ ژوئیه )۵ امرداد( منتشر شد از اعضای 
شورای امنیت خواست به پروژه ای رای 
دهند که بر اساس آن تمام تحریم های 
اسالمی  جمهوری  علیه  بین المللی 

تمدید شود.
هوک گفته جمهوری اسالمی ایران نه 
تنها برای کشورهای منطقه یک تهدید 
نیز  ایران  خود  مردم  برای  بلکه  است 

خطرناک است.
با  مصاحبه  در  آمریکایی  مقام  این 
الشرق االوسط با اشاره به حمایت مالی 
و تسلیحاتی رژیم ایران از شبه نظامیان 
منطقه در پاسخ به پرسشی درباره تمدید 
تحریم  های تسلیحاتی تهران گفت: »ما 

برایان هوک در گفتگو با »الشرق  االوسط«:
 ما می دانیم مردم ایران از رژیم جمهوری اسالمی خسته شده اند

برایان هوک

پروژه ای داریم که تالش می کنیم تمامی 
اعضای دائم یا غیردائم شورای امنیت به 
آن رأی دهند؛ مهم آن است که این 
تحریم ها که از ۱۳ سال قبل آغاز شده 
و در ۱۸ اکتبر آینده به پایان می رسد، 

تمدید شود«.
تمدید  »عدم  کرد  تاکید  هوک 
]تحریم های تسلیحاتی ایران[ به معنای 
و  ملت ها  تمام  برای  خطر  افزایش 
کشورهای منطقه و دوستان ما در خلیج 
فارس و جهان خواهد بود. همچنین عدم 
تمدید به معنای صادرات بیشتر سالح 
از ایران به یمن، سوریه، عراق و لبنان 
بیشتر  ایرانی  سالح های  فرستادن  و 
مانند  و  لبنان، حماس  برای حزب اهلل 

آن است«.
پرسیده  هوک  از  الشرق االوسط 
برای  آمریکا  دولت  آینده  »گام های 
حمایت از این رویکرد سیاسی چیست؟« 
که وی پاسخ داد: »سفرهایی به تعدادی 
خواهم  عربی  و  اروپایی  کشورهای  از 
برای  ایران  رژیم  تهدیدات  تا  داشت 
تمدید  ضرورت  و  منطقه  کشورهای 
تحریم تسلیحاتی این کشور را توضیح 
دهم؛ به دالیل امنیتی و سیاسی جزئیات 
بیشتری ارائه نمی دهم اما این موضوع را 
با سفرای آمریکا در جهان برای توضیح 
تا  می کنم  پیگیری  آمریکا  تالش های 
اینکه شورای امنیت تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران را تمدید کند، این در کنار 
دیگر تحریم های وضع شده علیه ایران از 
جمله تحریم های اقتصادی خواهد بود«.

را  نظرش  هوک  از  االوسط  الشرق 
از  پرسیده که »شماری  مورد  این  در 
علیه  ترامپ  تحریم های  از  تحلیلگران 
و  می کنند  انتقاد  اسالمی  جمهوری 
می گویند بجای فشار به رژیم به مردم 
ایران فشار می آورد و زندگی آنها را تحت 
تاثیر قرار داده است«، هوک پاسخ داده 
مقامات  که  است  چیزی  همان  »این 
ایرانی تبلیغ می کنند، اما واقعیت متفاوت 
است. ما از نوامبر گذشته متوجه شده ایم 
که تظاهرات علیه مقامات ایران به این 
دلیل است که در ۴۱ سال گذشته صدها 
برنامه های  اینکه صرف  میلیارد بجای 
توسعه، اصالحات اقتصادی، اجتماعی 
و آموزشی و بهبود شرایط زندگی مردم 
هزینه  جنگ  و  تسلیحات  برای  شود 

شده است«.

شبه نظامیان ارتش »حوران«

او در ادامه گفته »گزارش ها از داخل 
ایران از جمله تهران نشان می دهد که 
ایاالت  پرچم  روی  از  معترض  هزاران 
متحده که رژیم روی زمین کشیده بود 
عبور نکردند و این حرکت آنها حامل این 
پیام بود که از جنگ با آمریکا و دیگر 
به  و  کشورهای جهان خسته شده اند 
دنبال بهبود خدمات و شرایط هستند 
و نمی خواهند سرمایه  های کشور صرف 
جنگ و تسلیحات شود. میلیون ها جوان 
در ایران بیکارند اما جمهوری اسالمی به 
دنبال دخالت در عراق، یمن و سوریه و 
لبنان است و جنگ را بین همسایگانش 

دامن می زند«.
کرد  تاکید  مصاحبه  این  در  او 
داد  نخواهد  اجازه  هرگز  واشنگتن 
تحریم  های تسلیحاتی جمهوری اسالمی 

متوقف شود.
پیام  یک  در  این  از  پیش  هوک 
ویدئویی خطاب به مردم ایران با اشاره به 
نام جوانان معترضی که به اعدام محکوم 
شده اند بار دیگر تأکید کرده است که 
بازداشت،  را  مردم  اسالمی  جمهوری 
شکنجه و اعدام می کند و دولت آمریکا 
»برای مبارزه با عدالت« در کنار مردم 

ایران است.
چهارم  شنبه  که  ویدئو  این  در  او 
امردادماه منتشر شده خواستار آزادی 
منوچهر بختیاری  پدر پویا بختیاری و 
علیرضا علینژاد برادر مسیح علینژاد شد 
و از سه معترض آبان ۹۸ که به اعدام 
محکوم شده اند حمایت کرد و گفت: »ما 
مشتاقانه در انتظار روزی هستیم که همه 

ایرانیان بتوانند آزادانه در سرزمین آبا و 
سازنده  و  کنند  زندگی  خود  اجدادی 
باشند. رژیم ]ایران[ پسرش ]منوچهر 
بختیاری( پویا را در جریان اعتراضات 
پدرش  رساند،  قتل  به  گذشته  آبان 
طبیعتا قتل او را محکوم و علیه ظلم و 
ستم روحانیون اعتراض کرد. در پاسخ، 
رژیم طبق معمول هفته پیش او را بطور 
مخفیانه دستگیر و راهی زندان کرد. او 
امروز  ما  می برد.  بسر  زندان  در  هنوز 

خواستار آزادی فوری او هستیم«.
کارزار  به  اشاره  با  همچنین  هوک 
اخیر علیه تایید حکم اعدام سه معترض 
اعتراضات آبان ماه ادامه داد: »جمهوری 
اسالمی ایران نمی خواهد مردم اسامی 
زندان  به  که  را  بی گناهی  ایرانیان 
انداخته و به اعدام محکوم کرده است، 
تکرار کنند. ولی من این کار را می کنم: 
تمجیدی  سعید  مرادی،  امیرحسین 
در  شرکت  دلیل  به  رجبی،  محمد  و 
تحت  آنها  شدند.  دستگیر  اعتراضات 
دروغین  اعترافات  به  مجبور  شکنجه 
شدند و در محاکمات نمایشی دادگاه 
بی رحم انقالب به اعدام محکوم شدند«.

می دانند  ایران  »مردم  داد:  ادامه  او 
که پرزیدنت ترامپ در کنار آنها ایستاده 
به  اعتراض  در  او  است. هفته گذشته 
این احکام ناعادالنه به میلیون ها ایرانی 
کردن  محکوم  در  جهان  و  پیوست 
رفتار ناعادالنه رژیم با مردم خود به او 

پیوست«.
همچنین  آمریکایی  دیپلمات  این 
تاکید کرد »رهبران کشورهای سراسر 
جهان در حمایت از مردم ایران که با 
شجاعت خواستار پاسخگویی و عدالت 

هستند، صدای خود را بلند کرده اند«.
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درگذشت  سالروز  امرداد  پنجم 
در  که  است  پهلوی  محمدرضاشاه 
در  سالگی   ۶۱ سن  به   ۱۳۵۹ سال 
قاهره درگذشت. چهل سال از آن روز  
می گذرد و سال هاست که بسیاری از 
ایرانیان با عبارت »نور به قبرت بباره« 
یاد  مردم  و  کشور  به  وی  از خدمات 

می کنند.
همین  به  پهلوی  فرح  نو  شهبا
مناسبت پیامی خطاب به شاه فقید و 

جوانان ایران منتشر کرده است.

متن پیام شهبانو فرح پهلوی
شاهنشاها،

چهل سال است که در کنار رود نیل 
چشم از جهان بستی و من و فرزندان 
خود و بسیاری از ایرانیان را در ماتمی 

باالی تصور فرو بردید.
بیماری  امسال  تأسف  نهایت  با 
جانکاهی که جهان را فرا گرفته باعث 
مرگ بسیاری از هم میهنان شده است. 
اختالل در مسافرت ها دوستداران شما 
شما  مزار  کنار  در  روز  این  در  که  را 
برای ادای احترام به پادشاه خدمتگزار 
خود می آمدند، از سفر به قاهره محروم 

کرده است.
ین  ا در  که  ببینید  تا  نیستید 
نتیجه ی سوء رفتارها،  چهل سال در 
ندانم کاری ها و فسادها، ایران شما، یکی 
از ثروتمندترین کشورهای جهان، امروز 
اکثریت مردمی  با  به کشوری  تبدیل 

فقیر، محتاج و گرسنه شده است.
نیستید تا ببینید که تنها رژیم به 
خودشان،  ادعای  به  مذهبی،  ظاهر 
برای ایران و ایرانی چه به ارمغان آورده 
بی مانند، سیاست هایی  فسادی  است. 
که نتیجه ی آن تحریم، بیکاری، فقر و 
گرسنگی ست تا آنجا که کارگر ایرانی 
که در آن روز مغرور و مرفه بود امروز 
از سحر تا شام کار می کند و تازه باز 
نزد  سرافکنده  و  خالی  سفره اش  هم 
را حلق آویز می کند.  خانواده اش خود 
فرزند  یا  است  کارگری  همان  این 
همان کارگری است که در زمان شما، 
سهیم در سود صنایع و کارخانه هایی 
بود که با ظرفیت کامل کار می کردند؛ 
و این ایرانی به ستوه آمده امروز، همان 
ایرانی ا ست که در طول پنجاه و سه 
پهلوی،  بزرگ  پادشاه  دو  سال دوران 
کشوری از هم پاشیده را به اعتبار و 
ستایش  مورد  که  رساندند  پیشرفتی 
جهانیان بود. در جهش ملی آن روزها 

و  پرستاران  پزشکان،  متخصصین، 
کارگران ممالک دیگر متقاضی کار در 
ایران بودند و در ایران کار می کردند. 
آن ایران پیشرو و پر تکاپو، ایرانی پر 

احترام برای جهانیان بود.
بزرگداشت کوروش کبیر، پایه گذار 
هزار  دو  جشن های  در  بشر،  حقوق 
نیز  ایران  شاهنشاهی  پانصدساله  و 
زحمات  نتیجه ی  افزود.  آوازه  این  بر 
ایجاد  ایران،  شبانه روزی شما، پادشاه 
احترام برای ایرانی و ایجاد اعتماد به 
ایران بود؛ چنانکه برای هم میهنان ما 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  به  سفر 
بدون احتیاج به روادید میسر بود. همان 
به که امروز نیستید که ببینید فرزندان 
ایران برای اجازه ی ورود به کشورهای 
دیگر با چه رنج هایی دست به گریبانند.

اقتصاد ورشکسته و سقوط سهمگین 
که  شده  آن  باعث  ملی  پول  ارزش 
مازندران  فارس و دریای  بنادر خلیج 
را با قراردادهایی درازمدت به این و آن 
واگذار می کنند و حتی خاک ایران را 

می فروشند.
امروز بچه ها و جوانان ایران، که در 
دوران شما از آموزش و تغذیه رایگان 
در  رایگان  آموزش  و  دبستان ها  در 
دبیرستان ها و مدارس عالی و دانشگاه ها 
و ده ها هزار بورسیه در داخل و خارج 
کشور بهره مند بودند امروز بسیاری از 
کودکان از عسرت در کوچه و خیابان ها 

به گدایی می پردازند.
محیط زیست که مورد توجه ویژه شما 
بود به گونه ای باورناپذیر و تأسفبار به 
خرابی گراییده؛ در اثر بی توجهی و سوء 
زیرزمینی،  آب های  وضعیت  مدیریت 
رودها و تاالب ها اسفناک و زبانزد خاص 
و عام شده است. تقلیل سطح مراتع و 
در  هوا  آلودگی  و  جنگل ها چشمگیر 
شهرها موجب بروز بیماری های مزمن 
ایرانیان را  در میان شهروندان شده و 
نگران آینده ی خود و فرزندانشان کرده. 
اما هرگونه اعتراضی از جانب ملت ایران 
حتی برای گرفتن حقوق پس افتاده ی 
و  عام  مالء  در  قتل  و  گلوله  با  خود 
زندان ها  در  اعدام  و  و شکنجه  شالق 
است. بیدار  ایرانی  اما  می شود.  روبرو 

در صف اول مبارزین این راه آزادی، 
بیدار،  ولی  سرخورده  جامعه ی  این 
ایران  دختران  به خصوص  و  جوانان 
با  پیش  سال  چهل  تا  که  هستند 
سربلندی دوش به دوش دیگران در تمام 
عرصه ها در سازندگی و پیشرفت کشور 

شرکت داشتند؛ امروز آینده ی ایرانند.
پادشاها،

همین  که  ببینید  که  نیستید 
جوانان، همین فرزندان ایران، چگونه 
فریاد خشم شان را به گوش جهانیان 
می رسانند و در مقابِل افرادی، با نهایت 
تأسف باز هم ایرانی، که به آنان حمله 
می کنند و یا آنان را به قتل می رسانند 
یا مضروب می کنند چگونه ایستادگی 

می کنند.
عظیم  وظیفه ی  که  ایران  جوانان 
به  کشور  بازسازی  و  میهن  نجات 
عهده و دوش آنهاست، دوران طالیی 
و پادشاه دلسوز خود را ندیده اند ولی 
چنان با اطالع اند که می دانند پادشاه 
ایران تمام زندگی اش را و حتی جان اش 
ایران و بزرگی آن گذاشت و  را برای 
حتی  خطرات  قبول  با  بتوانند  هربار 
برای زندگی شان، فریاد در قدردانی از 
پادشاهان ایرانساز پهلوی بلند می کنند.

تاریخ چندهزار ساله ی کهن دیار ما 
پستی ها و بلندی های بسیار دیده و به 
گواه همین تاریخ، هربار که کشور ما در 
لب پرتگاه و خطر نابودی قرار می گیرد، 
فرزندان این سرزمین به پا می خیزند 

و ایران عزیز خود را نجات می دهند.
پادشاها،

شبانه روزی تان  زحمات  وجود  با 
در طول سی و هفت سال پادشاهی، 
میهن خود را که همواره به آن  عشق 
می ورزیدید، برای پیشگیری از کشتار 
مردمان و تجزیه،  ایران را ترک کردید 
و ادامه ی کارتان را به فرزند بزرگمان 
واگذار نمودید. او از آن روز تا به امروز 
این  در  را  زندگی اش  اصلی  وظیفه ی 
هیچ  بدون  حیاتی،  ولی  بزرگ  کار 
اعتقادی  با  و  گذاشته  چشم داشتی 
تغییر  آنکه  بر  تأکید  کامل و سعی و 
و تحول ملی، که اجبارا اتفاق خواهد 
و  بیگانگان  دخالت  بدون  باید  افتاد، 
فقط به دست ایرانی انجام گیرد و تا 
روزی که ملت ایران بتواند در محیطی 
آزاد و آزادانه برای آینده ی خودش راه 
را تعیین و رأی بدهد، از پای نخواهد 
نشست. من به داشتن چنین فرزندی 

افتخار می کنم.
آرزو دارم که روزی نه چندان دور، 
شما همه فرزندان عزیز ایران در ایرانی 
آزاد و در شادی به دور هم جمع شوید 
و آنگاه فردفرد شما در عمق وجود خود، 
پهلوی  محمدرضاشاه  رضایت  لبخند 
شاهنشاه فقید ایران را احساس کنید.

رئیس  فاکس  کتی   =  
نقل  و  حمل  امنیت  هیئت 
زیادی  پرسش  های  کانادا: 
هست که باید به آنها پاسخ 
بستگان  که  می دانم  داد. 
دیگر  بسیاری  و  قربانیان 
منتظرند بدانند چه اطالعاتی 

به دست آمده است.
کرده ایم  درخواست  =ما 
که اطالعات جعبه سیاه هر 

چه زودتر منتشر شود.
=یوگنی ینین معاون وزیر 
تأکید کرده  اوکراین  خارجه 
هواپیمای  سیاه  جعبه های 
ت  خال ا مد « ینی  ا کر و ا
غیرقانونی« در پرواز را تأیید 
می کند. اما منظور از »مداخالت 
؟ چیست  » نی نو قا غیر
=طبق اعالم »انکس 1۷« 
مواردی که به آنها »مداخالت 
می شود  گفته  غیرقانونی« 
عمدتا موارد ضدامنیتی است 
از جمله گروگانگیری و ارسال 
اطالعات اشتباه برای خلبان و 
همچنین شلیک و خرابکاری 

و صدمه زدن به هواپیما.
امنیت  هیئت  رئیس  فاکس  کتی 
حمل و نقل کانادا از جمهوری اسالمی 
ایران خواسته اطالعات استخراج شده 
را  اوکراینی  هواپیمای  سیاه  جعبه  از 
که دی ماه سال ۹۸ با دو موشک سپاه 
کرد  سقوط  اسالمی  انقالب  پاسداران 
منتشر کند.بر اساس قوانین ایکائو مندرج 
در »انکس ۱۳« ایران به عنوان کشوری 
که سانحه در آن اتفاق افتاده سرپرست 
تحقیقات و مسئول اطالع رسانی درباره 

سانحه است.

اگر شلیک به هواپیمای اوکراینی »خطای انسانی« و 
»غیرعمدی« بوده چرا جمهوری اسالمی نمی خواهد 

این »حقیقت« روشن شود؟!

اینترنشنال«   ۱۱۲« خبری  پایگاه 
سه شنبه ۲۸ ژوئیه )7 امرداد( به نقل 
استخراج  »کار  نوشت  فاکس  کتی  از 
پایان  به  پاریس  در  محتوا  تحلیل  و 
رسیده اما تحقیقات هنوز پایان نیافته. 
به  باید  که  زیادی هست  پرسش  های 
بستگان  که  می دانم  داد.  پاسخ  آنها 
قربانیان و بسیاری دیگر منتظرند بدانند 
چه اطالعاتی به دست آمده است. ما 
درخواست کرده ایم که اطالعات جعبه 

سیاه هر چه زودتر منتشر شود«.
و  تاخیر  ماه  هفت  حدود  از  پس 
پیش  هفته  یک  سرانجام  بهانه جویی 
جمهوری اسالمی دو جعبه سیاه هواپیما 
را برای استخراج اطالعات به البراتوار 
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی 

فرانسه )BEA( تحویل داد.
جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اینکه ادعا می  کنند 
و  شده  شلیک  غیرعمدی  موشک  ها 
»خطای انسانی« باعث این فاجعه شده 
است، اما از عمومی شدن محتوای جعبه 
سیاه نگران اند. اکنون این پرسش مطرح 
است که چرا اطالعات جعبه سیاه نباید 
منتشر شود؟! اگر ادعای مقامات حکومت 
درست باشد چرا آنها تالش نمی کنند تا 
حقیقت هرچه زودتر منتشر و روشن 

شود؟!
 پیش از این فرانسوا فیلیپ شاْمَپین 
اینکه  بر  تأکید  با  کانادا  خارجه  وزیر 
از  ایران  گزارش  برای  زیادی  »اعتبار 
سقوط هواپیمای اوکراینی قائل نیستیم« 
گفت »این سقوط فقط نتیجه خطای 
که  فکر می کنم  من  و  نیست  انسانی 
گزارش ایران از سقوط این هواپیما بیش 

از حد ساده انگاری شده است«.
خارجه  وزیر  معاون  ینین  یوگنی 
اوکراین نیز ۲۴ ژوئیه )سوم امرداد( تأکید 
کرد جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی 
»مداخالت غیرقانونی« در پرواز را تأیید 
می کند. اکنون گفته می  شود یک هیأت 
امنیتی ایرانی برای مذاکره با مسئوالن 

اوکراین راهی کی  یف خواهد شد.
»مداخالت  از  ینین  منظور  اما 
غیرقانونی« چیست؟ پاسخ این پرسش 
است.  آمده  ایکائو   »۱7 »انکس  در 
دستورالعمل ها  مجموعه  کتابچه  این 
و مقّررات بین  المللی در زمینه امنیت 

هواپیمایی است.
 CHAPTER( انکس ۱7 بخش اول
صفحه ۱۵   )DEFINITIONS  .۱
»مداخالت  مصداق  که  را  مواردی 
از  برده است.  نام  غیرقانونی« می شود 
یا  هواپیما  امنیت  که  اقداماتی  جمله 
خدمه و سرنشینان آن را مختل می کنند 
و تحت عنوان مداخله غیرقانونی معرفی 
شده اند عبارتند از: »توقیف غیرقانونی 
هنگام  در  هواپیما  تخریب  هواپیما، 
یا  خدمه  گروگانگیری  سرویس دهی، 
سرنشینان، هر نوع حمله به هواپیما در 
فرودگاه یا آشیانه پرواز، حمل مواد یا 
ابزار خطرناک و استفاده از آنها جهت 
وارد کردن آسیب به هواپیما یا تجهیزات 
آن، هرگونه خرابکاری و همچنین ارتباط 
یا ]ارسال[ اطالعات نادرست که منجر 
به تهدید امنیت هواپیما در حین پرواز 

یا روی زمین شود«.
انجمن »خانواده  اعضای  از  شماری 
قربانیان پرواز 7۵۲« به دلیل دروغگویی 
جمهوری  مقامات  به  بی اعتمادی  و 
بودند  کرده  درخواست  ایران  اسالمی 
در رویه بازخوانی اطالعات جعبه سیاه، 
این  بررسی  جریان  در  نماینده  یک 
اطالعات داشته باشند اما مورد موافقت 

قرار نگرفت.
انتشار  مانع  آنچه  می رسد  نظر  به 
مورد  در  غربی  ها  سوی  از  اطالعات 
هواپیما  به  موشک  اصابت  جزئیات 
به  غرامت  پرداخت  موضوع  می شود، 
خانواده قربانیان است زیرا این احتمال 
جعبه  محتوای  افشای  صورت  در  که 
سیاه جمهوری اسالمی دست به اقدامات 
نابخردانه بزند و به هر بهانه از پرداخت 

خسارت خودداری کند وجود دارد.

»ترقی ایران بر اساس برده ِکشی و 
استثمار کارگر ارزان قیمت، نمی تواند بنا 
بشود… کارگر ایرانی به هر اندازه ای که 
مهارت داشته باشد، باید مزد بگیرد… 
می کنم  توصیه  کارفرمایان  شما  به 
تا  بسازید  خانه  کارخانه  تان  کنار  که 
بین  ساعت  سه  نباشد  مجبور  کارگر 
این  باشد.  تردد  در  کار  و محل  خانه 
سه ساعت را بتواند در میدان ورزش 
کارخانه بگذراند. تا بدنش سالم بشود. 
تا روحش تازه بشود. ما به فکر اکثریت 
هستیم و همه ی افراد مملکت باید به 
از  یکی  برسند.  زندگی  حداقل  یک 
شرایط حداقل زندگی، خانه ی سالم، 
بهداشتی، تمیز، روشن و روح پرور برای 

کارگر ایرانی است.«
از زمانی که پدرم این سخنان را به 
زبان آورد، نیم قرنی می گذرد؛ نیم قرنی 
با تمام  از فراز و نشیب. راهی که  پُر 
که  راهی  بود.  ترّقی  راه  دشواری ها، 
شد.  مسدود  سهمگین،  سقوطی  در 
انسدادی که بسیاری از آحاد ملّت را در 
فقر فرو برده؛ فقری که باید هر ایرانی 

را به فکر وا دارد.
چهل سال پیش در چنین روزهایی، 
پدرم پادشاه ایران در کرانه ی تاریخ در 

سواحل نیل، چشم از جهان فرو بست. 
میهن،  ترک  هنگام  پادشاه،  اشک 
پرده ای بود خاموش ولی گویا از گریه ی 
مادرانی که در راه بود. در آن اشک و در 
آن واپسین نگاه، ناگفته های بسیار بود.

نگاه پدر در واپسین وداع، نمادی بود 
تلخ و اشک آلود از شورستانی که در راه 
بود. نگاه نسلی که باید سازنده می شد 
و سوخته شد. شهِر قصه ای که ناگهان 
خاکریز شد، از تِّکه  پاره های پیر و جوان.

نگاه پدر در آن واپسین وداع، نگاه 
بود.  امروز  بی نان  و  بی آب  مظلومان 
فقر  چشم  از  امروز  که  بود  اشکی 
می ریزد؛ از چشم دهقان؛ از چشم معلم؛ 
از چشم ُرفتگر و از چشم کولبر. اشک 
پادشاه، اشک دادخواهی بود؛ دادخواهی 

مردم در بیدادگاهی که در راه بود.
آری، فرزندان میهن، در آن واپسین 
پدرم،  اشک  بود.  بسیار  ناگفته  نگاه، 

اشک ایران بود.

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت پادشاه:
 اشک پدرم، اشک ایران بود…

پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت چهلمین سالروز درگذشت شاه فقید: 
همان به که نیستی تا رنج فرزندان ایران را ببینی!

# معترضان_۷5۲_ را_آزاد_کنید
پرواز7۵۲  قربانیان  خانواده های 
با  که  اینترنشنال  اوکراین  هواپیمایی 
پاسداران  سپاه  موشک های  شلیک 
دی   ۱۸ سحرگاه  در  اسالمی  انقالب 
۱۳۹۸ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۰ سقوط 
کرد و همه ۱7۶ سرنشین آن کشته 
ایران  در  اسالمی  از جمهوری  شدند، 
را  شهروندانی  همه ی  تا  خواسته اند 
که در اعتراض به این فاجعه دستگیر 
شرط  و  قید  بدون  و  فوری  شده اند، 

آزاد کند.
این هواپیمای  در میان سرنشینان 
خدمه ی   ۹ با  اوکراینی  مسافربری 
زیر هجده  پرواز، ۲۹ جوان و کودک 
سال سن داشتند. قربانیان این جنایت 
اوکراین،  ایران،  کانادا،  کشورهای  از 

افغانستان، سوئد و انگلیس بودند.
مرگبار  سقوط  از  پس  بالفاصله 
مقامات  که  تهران  فراز  بر  هواپیما 
آن  دالیل  نخست  اسالمی  جمهوری 
داخل  در  ایرانیان  می کردند،  انکار  را 
و خارج کشور به اعتراض پرداختند و 

دولت و زمامداران را دروغگو خواندند. 
نهادهای مسئول اما بجای شفافیت و 
و  داغدار  خانواده های  به  پاسخگویی 
سوگوار به آزار و  اذیت آنان پرداخته و 

معترضان را دستگیر کردند.
پرواز  کشته شدگان  بازماندگان 

با تشکیل »انجمن خانواده های   7۵۲
جانباختگان پرواز پی اس7۵۲« تالش 
که  جنایت  این  زوایای  تا  می کنند 
فرستاد،  مرگ  کام  به  را  آنها  عزیزان 
آشکار شود و مرتکبان به پاسخگویی 

وادار گردند.

ویدئوویدئو

ویدئو

پرواز PS752 تهران- کی یف ژانویه ۲۰۲۰ با 1۷6 خدمه و مسافر توسط موشک های سپاه پاسداران انقالب  
اسالمی سرنگون شد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

جشنواره سینمایی ونیز با چند فیلم ایرانی در ماه 
سپتامبر برگزار می شود

هفتمین  و  هفتاد   =
جشنواره فیلم ونیز با فیلم 
دنیله  ساخته  »پیوندها« 
ایتالیایی  کارگردان  لوکتی 
بخش  در  می یابد.  گشایش 
جشنواره  اصلی  مسابقه 
سینمای  از  آثاری  هم 
لهستان،  ژاپن،  آمریکا، 
فرانسه، اسرائیل، جمهوری 
ایتالیا  و  آلمان  آذربایجان، 
به  »خورشید«  فیلم  و 
مجیدی  مجید  کارگردانی 

روی پرده خواهد رفت.
هفتاد و هفتمین جشنواره سینمایی 
ونیز از دوم تا دوازدهم سپتامبر در این 

شهر برگزار خواهد شد.
فیلم »خورشید« آخرین ساخته مجید 
در  است که  آثاری  از جمله  مجیدی 
فیلم  دو  و  اصلی«  »مسابقه  بخش 
»دشت خاموش« به کارگردانی احمد 
ساخته  بی دقت«  »جنایت  و  بهرامی 
به  »افق ها«  بخش  در  مکری  شهرام 
عنوان نماینده سینمای ایران در این 

جشنواره حضور خواهند داشت.
جشنواره ونیز نخستین رویداد بزرگ 
همه گیر  از  پس  که  است  بین المللی 
برگزار  ویروس  ُکرونا  جهانی  شدن 

می گردد.
گفتنی است که وجود بحران جهانی 
انجام جشنواره  از  مانع  ویروس  ُکرونا 
شد.  فرانسه  در  کن  فیلم  امسال 
سوم  جشنواره  این  برگزارکنندگان 
ماه ژوئن اسامی فیلم های راه یافته به 
دوره  سومین  و  هفتاد  مسابقه  بخش 
نام  که  کردند  اعالم  را  جشنواره  این 
به  فهرست  این  در  ایرانی  فیلم  هیچ 

چشم نمی خورد.
جشنواره کن که بزرگترین و مهم ترین 
فستیوال فیلم جهان است، قرار بود از 
۱۳ تا ۲۳ ماه مه در شهر زیبای کن 

در جنوب فرانسه برگزار شود.

ویروس  جهانی  بحران  آنکه  وجود  با 
ری  برگزا ز  ا نع  ما مسال  ا نا   ُکرو
جمله  از  بین المللی  مهم  رویدادهای 
فیلم  فستیوال  و  کن  فیلم  جشنواره 
و  هفتاد  ولی  شد،  آمریکا  فلوراید 
هفتمین دوره از جشنواره فیلم ونیز از 
دوم تا دوازدهم سپتامبر در سه بخش 
»مسابقه اصلی« و خارج از مسابقه در 

»افق ها« برگزار می شود.
فیلم های راه یافته به بخش »مسابقه 
اصلی« جشنواره بین المللی ونیز برای 
دریافت جایزه شیر طالیی با یکدیگر 
گذشته  سال  داشت.  خواهند  رقابت 
این جایزه به فیلم »جوکر« ساخته تاد 

فیلیپس تعلق گرفت.
امسال هجده  فیلم به بخش »مسابقه 
اصلی« جشنواره ونیز ایتالیا راه یافته اند 
مجید  ساخته  »خورشید«  فیلم  که 
مجیدی، یکی از آنهاست. نویسندگان 
این فیلم مجید مجیدی و نیما جاویدی 

هستند.
هشتمین  و  سی  در  خورشید  فیلم 
پرده  روی  فجر«  »فیلم  جشنواره 
بلورین،  سیمرغ  جایزه  برنده  و  رفت 
شد.  فیلم نامه  و  فیلم  بهترین  برای 
»خورشید« به مسئله کودکان کار در 

ایران پرداخته شده است.
طناز طباطبایی، علی نصیریان و جواد 

عزتی بازیگران این فیلم هستند.
در بخش »افق ها«ی جشنواره فیلم ونیز 
قرار است نوزده فیلم نمایش داده شوند 
که دو فیلم ایرانی »دشت خاموش« به 
نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی و 
»جنایت بی دقت« ساخته شهرام مکری 

در این بخش حضور دارند.
احمد  فیلم  »دشت خاموش« دومین 
بهرامی با بازی علی باقری، فرخ نعمتی، 
تورج  و  فرهنگ  مجید  نساج،  مهدیه 
الوند است. این فیلم به شرایط دشوار 
چند  پیچیده  انسانی  روابط  و  کاری 
خانواده می پردازد که در یک محیط 

کارگری زندگی می کنند.
بی دقت« که مدت  فیلم »جنایت  در 
بابک  است،  دقیقه   ۱۳۹ آن  نمایش 
دورانی،  بهزاد  کامران،  فریبا  کریمی، 

دهمین مراسم »جایزه شعر ژاله اصفهانی«
 در فضای مجازی برگزار شد

»جایزه شعر  ساالنه  مراسم  دهمین 
فرهنگی  بنیاد  توسط  اصفهانی«  ژاله 
صورت  به  ژوییه  اوایل  اصفهانی  ژاله 
که  برنامه  این  شد.  برگزار  مجازی 
تاالر  آن  همیشگی  محل  در  بود  بنا 
برونای دانشکده پژوهش های آسیایی و 
آفریقایی دانشگاه لندن )SOAS ( در 
۲۹ فوریه ۲۰۲۰ برگزار شود، به دلیل 

شیوع ویروس ُکرونا به تعویق افتاد.
در ابتدای برنامه  وحید کشاورز، دبیر 
»جایزه شعر ژاله اصفهانی« و گرداننده 
جلسه مجازی اطالعاتی در مورد برنامه 
سال های  روال  طبق  سپس  داد.  ارائه 
با پخش شعر »شکوه  برنامه  گذشته، 
با صدای  ژاله اصفهانی و  از  شادمانه« 

خود شاعر آغاز شد.
آنگاه فیلم کوتاهی از بنیاد نیکوکاری 
کهریزک که نمایانگر فعالیت مددکاران 
نمایش  بود  مددجویان  به  در خدمت 
داده شد. موزیک متن فیلم به وسیله 
همین  برای  ویژه  بطور  مددجویان 

مراسم تهیه و اجرا شده بود.
قسمت بعدی برنامه سخنان  فروتن 
پرند مدیر هیئت امنای »بنیاد فرهنگی 
در  توضیحاتی  او  بود.  اصفهانی«  ژاله 
در  بنیاد  فعالیت های  و  اهداف  مورد 
استقالل  بر  و  داد  ارائه  گذشته  دهه 
مالی بنیاد از موسسات دولتی، تجاری 
و سیاسی  و بر اتکاء آن به کمک های 
مالی و داوطلبانه دوستداران شعر، ادب 

و فرهنگ فارسی تاکید ویژه نمود.
»بنیاد  که  داد  ادامه  پرند  فروتن 
به  نزدیک  فراخوان  با  اصفهانی«  ژاله 
نویسندگان،  شاعران،  از  نفر  هفتاد 
مشارکت  با  و  دوستان  و  هنرمندان 
پس  روز  چند  اصفهانی  ژاله  فرزندان 
از درگذشت او در برنامه یادبود وی در 
کرد  موجودیت  اعالم   ۲۰۰7 دسامبر 
فعالیت  سالگرد  دوازدهمین  امسال  و 
همان  از  بنیاد  که  افزود  او  است.  آن 
کمک  و  حمایت  مورد  تأسیس  بدو 
فارسی زبان  ادبی  منتقدین  و  شاعران 
افغانستان و تاجکستان بوده  ایران،  از 
کارهای  از  داد  ادامه  سخنران  است. 
داده جمع آوری  انجام  بنیاد  مهمی که 
و دسته بندی و دیجیتال کردن آرشیو 
که  گفت  او  است.  بوده  اصفهانی  ژاله 
مهم ترین وصییت ژاله حفظ آرشیوش 
بود برای آنکه در اختیار شعرای جوان و 
محققان قرار گیرد. سپس  فروتن پرند 
خبر خوشی را به شرکت کنندگان داد: 
از اول ژوئیه آرشیو الکترونیک ژاله در 
وبسایت بنیاد قابل در دسترس همگان 

قرار گرفته است.
سخنران در بخش بعدی سخنانش 
گفت در دو سه سال اخیر که کار آرشیو 
و نشر آثار ژاله تقریباً به پایان رسیده 
است، بنیاد به تدریج فعالیت های خود 
را گسترش داده و با برگزاری برنامه هایی 
نظیر جشنواره فیلم های کوتاه جوانان 
فارسی زبان و جشنواره موسیقی جوانان 
فارسی زبان به جنبه های دیگر فعالیت 
نام  تغییر  است.  آورده  روی  فرهنگی 
بنیاد از »بنیاد ژاله اصفهانی« به »بنیاد 
همین  برای  اصفهانی«  ژاله  فرهنگی 
هدف بوده زیرا در آینده در نظر دارند 

این فعالیت ها را ادامه دهند.
برنده  اولین  برنامه،  بعدی  در بخش 
جایزه شعر ژاله اصفهانی، جواد آسمان 
یکی از اشعارش را برای شرکت کنندگان 
خواند. سپس گرداننده جلسه اعالم کرد 
که طبق معمول هر سال فرزندان ژاله 
اصفهانی، بیژن و مهرداد بدیع نیز در 
میان حضار جلسه مجازی هستند و از 
آنها خواست که پیام خود را ارائه دهند. 
آن دو از اینکه در جمع دوستان ژاله 
و عالقمندان به شعر و فرهنگ فارسی 
هستند ابراز خوشحالی نمودند. مهرداد 
بدیع عالوه بر دادن پیام، آهنگی را که 
چندین سال پیش بر اساس شعری از 
مادرش »شاد بودن هنر است« ساخته 

بود اجرا کرد.
پس از هنرنمایی مهرداد بدیع، نوبت 
برنامه  سرشناس  مهمانان  از  یکی  به 
فرهنگی  فعال  دهباشی  علی  امسال، 
شناخته شده ی  مجله های  سردبیر  و 
رسید.  ایران  در  »بخارا«  و  »کلک« 
در  بنیاد  به  تبریک  ضمن  دهباشی 
تداوم دهساله فعالیت اش و نیز آرزوی 
موفقیت هرچه بیشتر برای آن در آینده، 

تأکید کرد که به دلیل پُر ستاره بودن 
آسمان شعر و ادب ایران، شاعران جوانی 
که وارد این عرصه می شوند باید بدانند 
که وارد میدانی پُر چالش می شوند که 

کار و تالش زیادی می طلبد.
سپس کلیپی در معرفی هیئت داوران 
جایزه شعر بنیاد ژاله پخش شد. پس از 
پایان کلیپ، شیرین رضویان شاعر مقیم 
لندن و یکی از اعضای هیئت داوران، 
و  خصوصیات  از  را  خود  جمع بندی 
تم های اصلی اشعار رسیده امسال ارائه 
از  کوتاهی  بخش های  پایان  در  و  داد 

اشعار نامزدهای جایزه امسال را خواند.
آنگاه علیرضا آبیز شاعر و دیگر عضو 
هیئت داوران از سطح باالی شعرهای 
هیئت  کار  که  گفت  سخن  امسال 
داوران را در هر دو مرحله مقدماتی و 
دوم مشکلتر کرده بود.اسماعیل خویی 
شاعر سرشناس و عضو هیئت داوران و 
از حامیان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی 
پس  که  بود  برنامه  بعدی  سخنران 
تداوم  مناسبت  به  بنیاد  به  تبریک  از 
کارش، از جنگ میان شعر نیمایی و یا 
شعر نوگرا و شعر سنتی در گذشته های 
نه چندان دور و همزیستی کنونی آنها 

در میان جوانان سخن گفت.
اسماعیل خویی گفت که این خطر 
وجود دارد که شعر نوگرا به ویژه با روی 
آوردن شمار زیاد شعرای جوان به آن، 
خود به تدریج تبدیل به سنت شود که 
شاعران نسل بعدی باید با آن به چالش 

و ستیز برخیزند.
به دنبال این قسمت صحنه ای کوتاه 
از جلسه بحث و گفتگو و تصمیم گیری 
برندگان  انتخاب  برای  داوران  هیئت 

جایزه شعر نمایش داده شد.
نامزدهای جایزه شعر »بنیاد  سپس 
ژاله اصفهانی« در دو بخش شعر آزاد و 
شعر کالسیک به وسیله کلیپی معرفی 
آزیتا  کلیپی  نمایش  از  پس  و  شدند 
ابتدا  داوران  هیئت  اعضای  از  قهرمان 
روی این نکته تاکید کرد که شعرهای 
اعضای  به  نام  ذکر  بدون  دریافتی 
تعیین  و  بررسی  برای  داوران  هیئت 
مقام فرستاده می شود. قهرمان سپس 
برنده بخش شعر آزاد را که  آریا  نام 

معصومی  بود اعالم کرد.
پس از آن رضا محمدی عضو دیگر 
در  افغانستانی  شاعر  و  داوران  هیئت 
سطح  به  توجه  با  خود  کوتاه  مقدمه 
کیفی باالی اشعار دریافتی امسال تاکید 
نمود که هرچند بنیاد هر سال برندگانی 
را اعالم می کند، ولی این جشنواره در 
مجموع برای تقدیر از همه نامزدهای 
است.  اصفهانی«  ژاله  شعر  »جایزه 
او سپس  به خصوصیات کلی  اشعار 
دریافتی امسال پرداخت و در آخر نام 
شاعر جوان برنده بخش شعر کالسیک 

را که مریم آرام بود اعالم کرد.
اظهار  برنامه  گرداننده  اینجا  در 
برندگان  از  بنیاد  که  کرد  امیدواری 
امسال دعوت خواهد کرد تا در برنامه 
سال آینده، البته با پشت سر گذاشتن 
مشکل ُکرونا و نیز موفقیت در دریافت 
دنبال  به  یابند.  حضور  لندن  در  ویزا 
ایراد  از  پس  امسال  برنده  دو  آن 
سخنانی کوتاه و سپاسگزاری از بنیاد، 

شعرهای شان را خواندند.
گرداننده برنامه به این دو شاعر برنده 
نامزدهای جایزه  از  هم اکتفا ننمود و 
شعر ژاله اصفهانی، سارا متقی در تهران  
و آرش سیفی در لندن دعوت کرد که 

از شعرهای خود بخوانند.
موسیقی  گروه  برنامه  پایان  از  قبل 

»بیداد« از ایران قطعاتی اجرا کرد که 
دربرگیرنده آثار ماندگار و خاطره انگیز 

موسیقی ملی ایران بود.
در پایان این مراسم مجازی، گرداننده 
سال  در  بنیاد  برنامه های  از  شمه ای 
شرکت کنندگان  اطالع  به  را  آینده 
برگزاری  برنامه ها  این  از  یکی  رساند. 
شب شعر به صورت مجازی است که 
به خواندن شعر اختصاص خواهد یافت. 
شاعرانی  تمام  شرکت  با  برنامه  این 
خواهد بود که در طول ده سال برای 
در  ضمن  در  فرستاده اند.  شعر  بنیاد 
این برنامه فراخوان جایزه یازدهم ژاله 

اصفهانی نیز پخش خواهد شد.
برنامه دیگر، اختصاص یک شب شعر 
بطور کامل به شاعران افغانستانی است.  
وحید کشاورز اظهار امیدواری کرد این 
برنامه پلی باشد برای ایجاد پیوندهای 
در  فارسی زبان  شعرای  بین  محکم تر 
فارسی  به  که  سه گانه ای  کشورهای 

صحبت می کنند.
از  جلسه  گرداننده  پایان  در 
ژاله  بنیاد  با  ارتباط  به  عالقمندان 
اصفهانی دعوت کرد به وبسایت بنیاد 
 Jaleh Esfahani Cultural با نام
Foundation  مراجعه کنند. او گفت 
انتظار پیوستن  که آنان بی صبرانه در 

شاعران جوان به این بنیاد هستند.

زنگشاهی  =رسول بخش 
بلژیک،  سوئد،  فرانسه،  در 
ایتالیا  و  سوئیس  آلمان، 
اجراهایی داشته و حتی در 
پیشنهاد  او  به   1998 سال 
شد که به همراه خانواده اش 

به فرانسه مهاجرت کند.
دکترای  =زنگشاهی 
دانشگاه  از  هنر  افتخاری 
دریافت  را  فرانسه  سوربن 

کرده بود.
از  زنگشاهی  رسول بخش   پهلوان 
شامگاه  ایران  قیچک نوازان  معدود 
 ۱۳۹۹ امرداد  دوم  پنجشنبه  دیروز 
بیماری  به  سال ها  وی  درگذشت. 
پای خود  به یک  و  بود  دیابت مبتال 
را بر اثر این بیماری از دست داده بود.

از  زنگشاهی  رسول بخش   پهلوان 
شامگاه  ایران  قیچک نوازان  معدود 
دیروز پنجشنبه دوم امردادماه ۱۳۹۹ 
در بیمارستان درگذشت. وی سال ها 

به بیماری دیابت مبتال بود و یک پای 
خود را نیز بر اثر ابتال به آن از دست 
داده بود.وی همچنین به دلیل سکته 
بدن  حرکتی  توان  از  بخشی  قلبی، 

خود را نیز از دست داده بود.
و  وی  بیماری  تشدید  با  همزمان 
عدم همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کمپین  حمایت مالی از این 
استاد قیچک نوازی در ایران به راه افتاد 
تا هزینه های درمان وی را تأمین کنند.

ساز  زنگشاهی،  رسول بخش  پهلوان 
دست  در  سالگی   ۱۴ از  را  قیچک 
گرفته و نواختن این ساز را از پدرش 
دهه  شش  از  بیش  وی  گرفت.  یاد 
در  ساز  نواختن  و  نواخت  قیچک 
می رسد. نسل  هشت  به  او  خانواده 

از  هنر  افتخاری  دکترای  زنگشاهی 
دریافت  را  فرانسه  سوربن  دانشگاه 

کرده بود.
فرانسه،  در  زنگشاهی  رسول بخش 
سوئد، بلژیک، آلمان، سوئیس و ایتالیا 
سال  در  حتی  و  داشته  اجراهایی 
۱۹۹۸ به او پیشنهاد شد تا به همراه 

خانواده اش به فرانسه مهاجرت کند.

پهلوان رسول بخش  زنگشاهی 
از معدود قیچک نوازان ایران درگذشت

پهلوان رسول بخش  زنگشاهی

نقش  یفای  ا پور  چراغی  سیاوش 
می کنند. این فیلم درباره تماشاگرانی 
فیلم  نمایش  شروع  از  قبل  که  است 
درباره آن حرف می زنند و با آغاز ماجرا 
بر پرده سینما، داستان آنها و قصه فیلم 

با هم یکی می شود.
هفتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با 
لوکتی  فیلم »پیوندها« ساخته دنیله 
می یابد.  گشایش  ایتالیایی  کارگردان 
در بخش مسابقه اصلی جشنواره هم 
آثاری از سینمای آمریکا، ژاپن، لهستان، 
فرانسه، اسرائیل، جمهوری آذربایجان، 
آلمان و ایتالیا و فیلم »خورشید« به 
پرده  روی  مجیدی  مجید  کارگردانی 

خواهد رفت.
گفتنی است که هشت فیلم از هجده 
فیلم شرکت کننده در این فستیوال را 

زنان فیلمساز ساخته اند.
رقابتی  بخش  داوران  هیئت  رئیس 
هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز 
سینمای  مشهور  بازیگر  بالنش  کیت 
داواران  هیئت  ریاست  استرالیاست. 
دنی  کلر  »افق ها«،  بخش  در  هم  را 
فیلمساز و فیلم نامه نویس فرانسوی به 

عهده دارد.
از  یکی  و  قدیمی ترین  ونیز  جشنواره 
بزرگترین جشنواره های جهان به شمار 
می آید. این فستیوال  نخستین بار در 
سال ۱۹۳۲ میالدی برگزار شد و در 
کنار جشنواره هایی چون کن و برلین 
از مهمترین رخدادهای سینمایی اروپا 

و جهان به شمار می رود.
شیر  ونیز،  جشنواره  اصلی  جایزه ی 
طالیی است؛ شیر نماد شهر ونیز است. 
جایزه ای  جشنواره،  این  در  همچنین 
دارد.  وجود  انسانیت  جایزه ی  نام  به 
این جایزه که مبلغ آن ۵۰ هزار دالر 
است، به سینماگران و بازیگرانی اهدا 
می شود که خود را وقف فعالیت های 
انساندوستانه می کنند. همچنین جایزه 
»جام روباه« به بهترین بازیگران زن و 
مرد اهدا می شود. از سال ۲۰۰۲ به بعد 
نیز »جایزه سن مارکو« برای بهترین 
اختصاص  جریان«  »ضد  بخش  فیلم 

داده شده است.
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بین  اسالمی  =جمهوری 
5/6 تا 9 میلیارد دالر طلب 
دارد  جنوبی  کره  از  نفتی 
آن  گرفتن  پس  به  قادر  اما 

نیست.
عضو  علیزاده  =محسن 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
کره  اگر  اسالمی:  شورای 
در  تعهداتش  به  جنوبی 
مذاکرات با ایران عمل نکند 
است  این  دنبال  به  مجلس 
فوریتی  دو  طرح  یک  که 
برای ممنوعیت واردات کلیه 

کاالهای کره ای تدوین کند.
فرجی راد  =عبدالرضا 
جمهوری  پیشین  سفیر 
رفتارهای  نروژ:  در  اسالمی 
محدود  دیپلماتیک  مخرب 
به کره جنوبی نیست و ژاپن 
نیز به رفتارهای مشابه دست 
زده آنها در یک بلوک بندی 
سیاست شان  و  دارند  قرار 
برابر ایران صرفاً در راستای 

فشارهای آمریکاست.
مجلسی  =فریدون 
کارشناس مسائل بین الملل: 
آمریکا،  بدون  جنوبی  کره 
گداخانه ای مثل کره شمالی 

است!
کره جنوبی هفت میلیارد دالر بدهی 
نفتی به ایران دارد اما همسو با کارزار 
علیه  متحده  ایاالت  حداکثری  فشار 
با وجود فشارهای  اسالمی  جمهوری 
مبلغ  این  پرداخت  به  حاضر  تهران 

نیست.
حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و کره جنوبی می گوید 
مبلغ بدهی  کره ای ها به ایران بین ۵/۶ 

تا ۹ میلیارد دالر است.
در ماه  های اخیر چند مرحله مذاکره 
بین نمایندگان دو کشور برگزار شد اما 
نتیجه نداشت و در نهایت سئول یک 
هزار   ۵۰۰ ارزش  به  دارویی  محموله 

دالر به ایران ارسال کرد.
گفته می  شود قرار است نمایندگان 
در  اسالمی  جمهوری  و  جنوبی  کره  
مذاکره  ایران  طلب  بازگرداندن  مورد 

کنند.
کمیسیون  عضو  علیزاده  محسن 
اقتصادی مجلس پنجشنبه ۹ امرداد 
گفت  مذاکرات  این  به  اشاره  با 
باید  اسالمی  جمهوری  »مسئوالن 
کار  سرلوحه  را  مقاومت  دیپلماسی 
قاطع  موضع  یک  و  دهند  قرار  خود 
در مقابل این کشورها داشته باشند و 
برای  کره ای  مسئوالن  آمادگی  اعالم 
مذاکره با ما نشاندهنده این است که 
ما در نوع ادبیات و رفتارمان در قبال 

این کشور موفق بوده ایم«.
تهدید  حال  عین  در  نماینده  این 
کرد »اگر کره جنوبی باز به تعهداتش 
و  نکند  عمل  ایران  با  مذاکرات  در 
این  دنبال  به  مجلس  کند  بدعهدی 
برای  است که یک طرح دو فوریتی 
کاالهای  کلیه  واردات  ممنوعیت 
کره ای تدوین کند و مطمئن هستم 
با توجه به جّوی که در مجلس وجود 

دارد این طرح رأی خواهد آورد«.
تحریم ورود کاالهای کره ای به ایران 
عملی  هیچگاه  اما  شده  مطرح  بارها 
که  دالل  هایی  و  شرکت  ها  زیرا  نشد 
محصوالت کره  ای را از لوازم الکترونیک 
گرفته تا اتومبیل و قطعات صنعتی به 
ایران وارد می  کنند بخشی از باندهای 
آنها  راس  در  که  هستند  مافیایی 

روابط جمهوری اسالمی و کره  جنوبی نمونه ای از 
شکست کل نظام جمهوری اسالمی

کارگزاران نظام یا فرزندان و اقوامشان 
وارداتی  کانال  این  از  و  دارند  قرار 

سودهای کالن به جیب می  زنند.
پیشین  سفیر  فرجی راد  عبدالرضا 
عنوان  به  نروژ  در  اسالمی  جمهوری 
به  بین  المللی  مسائل  کارشناس 
وبسایت »دیپلماسی ایرانی« می  گوید 
»رفتارهای مخرب دیپلماتیک« محدود 
به  نیز  ژاپن  و  نیست  جنوبی  کره   به 
او  است.  زده  دست  مشابه  رفتارهای 
می گوید هر دو کشور متحد راهبردی 
ایاالت متحده در شرق آسیا هستند در 
یک بلوک بندی قرار گرفتند و چون 
برای تامین امنیت خودشات در شرق 
آسیا نیاز به نیروهای نظامی آمریکایی 
دارند به شدت در مسیر سیاست های 

ایاالت متحده قرار دارند.
او تاکید کرد »تمام دیپلماسی مخرب 
در  صرفاً  ایران  برابر  در  جنوبی  کره 
راستای فشارهای ایاالت متحده آمریکا 

قرار دارد«.
روابط  امرداد   ۹ پنجشنبه  صبح 
جمهوری  خارجه  وزارت  عمومی 
اسالمی در بیانیه ای با اشاره به اینکه 
در دو سال گذشته برای گرفتن طلب 
برگزار  کره ای  ها  با  جلسه  ده ها  ایران 
علیه  دعوی  »طرح  کرد  اعالم  شده 
محاکم  در  کره ای  متخلف  بانک های 

صالحه در دست پیگیری است«.
وضعیت مساعد نیست

»دیپلماسی  به  فرجی راد  عبدالرضا 
ایرانی« پیشنهاد داده جمهوری اسالمی 
دادگستری  دیوان  در  جنوبی  کره  از 
نیز  هشدار  همزمان  اما  کند  شکایت 
داده در شرایطی که وضعیت اقتصادی 
و معیشتی کشور چندان مساعد نیست 
باید از هرگونه افزایش تنش دیپلماتیک 
کره  با  روابط  قطع  برای  اقدامی  یا  و 
جنوبی خودداری کرد و بازگشت همه 
سفرا و پرسنل دیپلماتیک و یا تهدید 
تهران  از  اخراج سفیر کره جنوبی  به 
به هیچ وجه در این شرایط کمکی به 

جمهوری اسالمی نمی کند.
راه حلی ندارد

مسائل  کارشناس  مجلسی  فریدون 
سئول  وابستگی  مورد  در  بین الملل 
»کره  می گوید  ایسنا  به  واشنگتن  به 
جنوبی بدون آمریکا، گداخانه ای مثل 
به  پاسخ  در  او  است!«  شمالی  کره 
این پرسش که در مقابل بلوکه شدن 
اموال ایران چه کاری می شود کرد به 
است  جنگی  »شرایط  گفت  صراحت 
کره جنوبی طرف آمریکاست و حتی 
بین  المللی  دادگاه های  در  مسئله  اگر 
تابع  مطرح شد چون مسئله حقوقی 

مسائل سیاسی شده راه حلی ندارد«.
تشدید مشکالت

سپاه  به  نزدیک  »جوان«  روزنامه 
انقالب اسالمی در گزارشی  پاسداران 
تدبیر  دولت  »بی احتیاطی  عنوان  با 
ایران  ملی  ثروت  شدن  بلوکه  عامل 
گسترده  »فشار  می نویسد  کره«  در 
تحریم های آمریکا و مشکالت مربوط 
به ُکرونا سبب شده تا ایران در حوزه 

با فشار فزاینده ای روبرو شود و  ارزی 
ارزش ریال کاهش پیدا کند و یکی از 
مهم ترین عواملی که سبب تشدید این 
مشکالت شد، بلوکه شدن ثروت ملّی 

ایران در بانک های خارجی بود«.
دولت  اگر  شاید  کرده  ادعا  جوان 
با  بیشتری  احتیاط  با  تدبیروامید 
کشور های تابع بلوک غرب وارد معامله 
می شد، چنین اتفاقی به وجود نمی آمد 
و در ادامه تاکید کرده تفاهمنامه ۲۵ 
رابطه  یک  آغاز  نقطه  چین  با  ساله 

متوازن تر اقتصادی با دنیاست!
از  اسالمی  جمهوری  ارشد  مقامات 
مدعی اند  جهانگیری  اسحاق  جمله 
علیه  آمریکا  حداکثری  فشار  کارزار 
خورده.  شکست  اسالمی  جمهوری 
و  روابط سیاسی  بر  اما شرایط حاکم 
اقتصادی کره جنوبی و ایران نمونه ای از 
واقعیتی است که به تاکید کارشناسان 
و تحلیلگران داخلی وابسته به جمهوری 
اسالمی مشابه آن را ژاپن و انگلیس و 

دیگر کشورها نیز پیاده می  کنند.
جمهوری اسالمی قادر به پس گرفتن 
طلب ایران از کره جنوبی نیست و این 
و  می داند  کسی  هر  که  حالیست  در 
از جمله مسئوالن نظام پیش از اینها 
متحد  کره جنوبی  که  می دانستند 
آسیاست!  شرق  در  آمریکا  راهبردی 
اما جمهوری اسالمی تا پیش از خروج 
بهترین  برای داشتن  برجام  از  آمریکا 
روابط با سئول سر و دست می شکست.

اقتصادی  و  سیاسی  روابط  اکنون 
جمله  از  منطقه  کشورهای  با  تهران 
امارات، عربستان و بحرین نیز بیش از 
پیش آشفته است. امارات بعد از چین 
دومین شریک بزرگ تجاری ایران بود 
اما تبادالت تجاری طرفین به شدت 
کرد  تأکید  باید  کرده.  پیدا  کاهش 
رقبای خودی  تبلیغات  بر خالف  که 
دولت روحانی، وضعیت فعلی نتیجه ی 
عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی 
نیست که بدون اجازه ی رهبر آب هم 
سیاست  های  حاصل  بلکه  نمی نوشد 
کلّی نظام جمهوری اسالمی است که 
بر اساس خواسته های توهم آمیز علی 
خامنه ای تنظیم می  شود. بطوری که 
به  که  شده  کشتی  یک  شبیه  نظام 
گل نشسته اما سکاندارش، خامنه ای، 

مدعیست »بن بست وجود ندارد«.
در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
با  دیدار  در   ۱۳۹۵ سال  اردیبهشت 
پارک گئون هی رئیس جمهوری کره 
ایران  بود »نباید روابط  جنوبی گفته 
و  تحریم ها  به  وابسته  جنوبی  کره  و 
تحت نفوذ و غرض ورزی آمریکا قرار 
دولت  اکنون  خوشبختانه  بگیرد… 
کره جنوبی، دولت مساعد و همراهی 

است.«
اکنون چهار سال از این دیدار گذشته 
و کامال پیداست هم روابط کره جنوبی 
به  وابسته  اسالمی  جمهوری  با 
تحریم هاست و هم دولت کره برخالف 
پیش بینی خامنه  ای دولت »مساعد و 

همراهی« با رژیم ایران نیست!

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 :

)۳۰(

ادامه دارد

 اصول این پیشنهاد مورد قبول 
بود و قبول کردند که  کنسرسیوم 
برای اجرای آن کمک کنند ولی در 
مورد پرداخت سه ماه حقوق برای 
هر سال خدمت، موافقت نداشتند 
و آن را بسیار زیاد می دانستند. در 
موقعی که این مذاکرات در جریان 
نخست وزیر  اقبال  دکتر  آقای  بود 
انتظام  آقای عبداهلل  به من گفتند 
یران  ا نفت  ملی  شرکت  رئیس 
ند  داده ا گزارش  اعلیحضرت  به 
تهیۀ  جریان  در  کار  وزارت  که 
به تصویب  هرگاه  که  است  قانونی 
برسد، مشکالت زیادی برای صنعت 
به وجود خواهد آورد و به من دستور 
دادند با آقای انتظام  تماس بگیرم 
و موضوع را حل کنم. پس از تماس 
تلفنی با آقای عبداهلل انتظام قرار شد 
برای رسیدگی به موضوع، جلسه ای 
در دفتر ایشان تشکیل شود. در این 
جلسه بعد از این که تمام جنبه های 
کار و مشکالت مربوطه را حضورشان 
بزرگوار که  مرد  این  دادم،  توضیح 
یکی از شریفترین و پاکدامن ترین 
رجال بزرگ ایران بودند توضیحات 
مورد  و  کردند  گوش  به دقت  مرا 
تأیید قرار دادند و در خاتمه سؤال 
حل  برای  دیگری  راه  آیا  کردند 
مشکل نیست؟ عرض کردم به نظر 
وزارت کار حد اقل میزان پرداخت 
سه  معادل  اخراجی  کارگران  به 
ماه حقوق است و هر مبلغی کمتر 
فراهم  بیشتری  مشکالت  این،  از 
را  موضوع  هم  ایشان  کرد.  خواهد 
این جلسه  به دنبال  قبول کردند و 
قانون  در  مقررات جدید  گنجاندن 
بیمه های اجتماعی عملی شد و پس 
از تصویب به مرحلۀ اجرا درآمد و 
با  را  کنسرسیوم هم عملیات خود 

شرایط قانون جدید تطبیق داد.

که  ست  ا صحیح  یا  آ  =
شما  توسط  کارگران  رفاه  بانک 

پایه گذاری شد؟
رفاه  بانک  تأسیس  مورد  در  ـ 
کارگران جریان از این قرار بود که در 
بازدید از تأسیسات درمانی سازمان 
شکایات  با  اجتماعی،  بیمه های 
زیادی از طرف کارگران و کارفرمایان 
و همچنین آقایان دکترها و کارکنان 
بیمارستانهای سازمان مواجه شدم و 
همگی از نبودن امکانات کافی برای 
داشتند.  شکایت  کارگران  درمان 
مسؤولین  شکایات،  این  مقابل  در 
سازمان نیز مدعی بودند که به علت 
اجرایی  و  قانونی  محدودیت های 
پاگیر،  و  دست  مقررات  وجود  و 
قادر نیستند سهم قانونی بیمه های 
وصول  کارفرمایان  از  را  اجتماعی 
نمایند و اظهار می داشتند که طبق 
هستند  موظف  کارفرمایان  قانون، 
در آخر هر ماه پنج درصد از حقوق 
به اضافه  و  کرده  برداشت  کارگران 
هشت درصد از بابت سهم خود، به 
سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت 
کنند ولی در عمل کارفرمایان پنج 
درصد سهم کارگران را از حقوق آنها 
کسر می کنند و از آن بابت و از بابت 
سهم خود با تأخیر زیاد رقم ناچیزی 
به بیمه های اجتماعی می پردازند و 
هیچگاه این ارقام با واقعیت تطبیق 
نداشته و دائماً مورد اعتراض سازمان 
گرفته  قرار  اجتماعی  بیمه های 
است. در نتیجه، کارخانجات دولتی 
کافی  وجوه  نداشتن  به علت  اغلب 
و صاحبان کارگاهها و کارخانجات 
بخش خصوصی برای باال بردن سود 
خودشان به انحاء مختلف از زیر بار 
پرداخت بدهی های خود به سازمان 
شانه خالی کرده و با تشبث به تمام 
خود  بدهیهای  تسویه  از  وسائل، 
میزان  نتیجه  در  و  می روند  طفره 
وصول  بابت  از  سازمان  مطالبات 
سهم کارگران و کارفرمایان از مبلغ 
دویست و پنجاه میلیون تومان تجاوز 
کرده و سازمان قادر به وصول این 
طلب نیست زیرا ناچار است از طریق 
و  نماید  اقدام  دادگستری  محاکم 
گرفتن حکم نهائی از دادگاهها نیز 
چندین سال به طول می انجامد و در 
مرحلۀ نهائی نیز هرگاه حکمی به 
نفع سازمان صادر گردد اجرای آن 
با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه 
خواهد شد. صاحبان کارخانجات با 
کارگران  تهدید  و  کارخانه  بستن 
آنها،  تحریک  و  شدن  بیکار  به 
باعث  و  کرده  بلوا  و  آشوب  ایجاد 
امنیتی  انتظامی و  دخالت مقامات 
می شوند و اجرای احکام را متوقف 
مربوطه  پرونده های  و  می سازند 

مسکوت گذاشته می شود. نمونه هایی 
از این گونه پرونده ها نیز وجود داشت 
مانند پرونده کارخانه های قند دولتی 
و کارخانۀ پشمبافی اصفهان متعلق به 
آقای میراشرافی مدیر روزنامه آتش و 
نخریسی سمنان به مالکیت آقای حاج 

علینقی کاشانی و امثالهم.
البته مدیران وقت و مقامات مسؤول 
وزارت کار در حد توانایی و اختیارات 
مشکالت  این  با  دائماًً  خود  قانونی 
به عمل  کوششهایی  و  کرده  مبارزه 
نیز  مسائل  این  ولی  بودند  آورده 
و  دویست  و  بود  باقی  خود  به جای 
سازمان  طلب  تومان  میلیون  پنجاه 
دفاتر  در  فقط  اجتماعی  بیمه های 
سازمان منعکس بود. در برخورد با این 
مسائل به نظرم رسید که اگر عالوه بر 
امور  و  تأمین کادر مجهز حسابداری 
مالی و برطرف کردن اشکاالت اداری 
وصول  و  رسیدگی  مراحل  تسریع  و 
مطالبات حقۀ سازمان از کارفرمایان، 
که  آوریم  به وجود  مکانیزمی  بتوانیم 
مالی  نیازهای  رفع  برای  کارفرمایان 
و  همکاری  به  بیشتری  احتیاج  خود 
کمک وزارت کار و سازمان بیمه های 
در  نه تنها  باشند  داشته  اجتماعی 
روند پیشرفت کارهای جاری سازمان 
برقرار  بهتری  ترتیب  و  بیشتر  نظم 
در  نیز  اندازه ای  تا  بلکه  شد  خواهد 
گذشتۀ  تسویه حسابهای  مشکل  رفع 
گشایش  اجتماعی  بیمه های  سازمان 

پیدا خواهد گردید.
قانون  مسأله دیگر، موضوع اجرای 
کارفرمایان  برای  وظایفی  بود.  کار 
تعیین شده بود از جمله به کار نگرفتن 
افراد زیر ۱۲ سال و شرایط دیگری از 
قبیل رعایت مقرراتی در مورد محل 
تأمین  و  ایمنی  مسائل  و  کارگاهها 
وزارت  که  امثالهم  و  رفاهی  خدمات 
کار وظیفه داشت برای اجرای صحیح 
باشد.  داشته  دائم  نظارت  قانون  این 
که  بود  آشکار  کاماًل  طرفی  از  ولی 
اغلب کارخانجات خصوصی و کارگاهها 
بخصوص کارگاههای بزرگ قالیبافی و 
دستبافی این شرایط را رعایت نکرده و 
به آن بی اعتنا هستند و گفته می شد 
که خانواده های اغلب اطفالی که زیر 
۱۲ سال داشتند به قدری فقیرند که 
اگر این اطفال بیکار شوند نمی توانند 
حتی غذای روزانه آنها را تأمین نمایند 
و اجرای مقررات قانون عمال مشکالت 
عدیده ای را فراهم خواهد ساخت. در 
چنین شرایطی به نظر می رسید باید راه  
حل هایی را جستجو کرد که به موازات 
اعمال زور و قدرت قانونی مشوقهایی 
از  بتوان  که  شود  گرفته  نظر  در  نیز 
آن طریق همکاری کارفرمایان را نیز 

جلب نمود.
در اینجا بود که فکر تأسیس بانک 
رفاه کارگران مورد توجه من قرار گرفت 
به نظرم رسید که هرگاه حسابهای  و 
در  که  را  اجتماعی  بیمه های  ذخیره 
آن زمان بیش از بیست میلیون تومان 
بود و در بانکهای خصوصی غیر مطمئن 
به عنوان حساب سپردۀ ثابت گذاشته 
شده و بهره ای حدود چهار در صد در 
سال به آن تعلق می گرفت یک کاسه 
کرده و به عنوان سرمایۀ یک بانک که 
برای  بیشتری  رفاه  ایجاد  آن  هدف 
کارگران باشد قرار دهیم نه تنها از لحاظ 
حفظ این ذخائر قدم مثبتی است بلکه 
منشأ خدمات مفیدی برای کمک به 
کارگران و جلب همکاری کارفرمایان 
خواهد بود زیرا پس از تأسیس بانک، 
بخواهیم  کارفرمایان  از  می توانستیم 
به  را  کارگران  دستمزد  و  حقوق  که 
حساب آنها در بانک واریز نمایند تا از 
این طریق نظم بیشتری در پرداخت 
حقوق کارگران برقرار شده و رسیدگی 
بیمه های  سهم  پرداخت  وضع  به 

اجتماعی را نیز تسهیل نماید.
از نظر کارگران نیز باز کردن حساب 
شخصیت  و  اعتبار  آنها  به  بانکی، 
فراهم  وسیله ای  و  داده  بیشتری 
استفاده  با  بتوانند  خواهد ساخت که 
فوری  احتیاجات  بانکی  تسهیالت  از 

و ضروری خود را برطرف سازند و 
از  وام  گرفتن  با  که  نشوند  مجبور 
رباخواران و قبول تعهدات سنگین، 
را  خود  خانوادۀ  بنیان  و  اساس 
متزلزل کنند؛ ضمناً وسیله ای شود 
برای تشویق کارگران بیسواد که در 
کالسهای سوادآموزی شرکت کنند.

نیز  کارفرمایان  کار  مورد  در 
می توانستیم به آنهایی که مقررات 
قانون کار را رعایت کنند وامهایی با 
شرایط مناسبتر از بازار عرضه کرده 
و از این طریق مقررات قانون کار را 

به نحو بهتری پیاده کنیم.
تاریخ  توجه بفرمایید که در آن 
مسأله نفت حل شده و فعالیتهای 
اقتصادی کشور با سرعت بی نظیری 
در حال پیشرفت و گسترش بود ولی 
از  کشور  بانکی  سیستم  متأسفانه 
بابت فعالیتهای عمرانی و اقتصادی 
تمرکز  ایران  ملی  بانک  در  فقط 
وجه  هیچ  به  بانک  این  و  داشت 
قادر نبود نیازهای بخش خصوصی 
مقررات  زیرا  ید  نما تأمین  ا  ر
حاکم  سیاستهای  و  دست وپاگیر 
احتیاجات  جوابگوی  ملی  بانک  بر 
جدید کشور نبود و نرخ بهره  نیز 
در بازار آزاد چندین برابر نرخهای 
و  صنایع  صاحبان  و  بود  رسمی 
مقاطعه کاران دیگر، مدیران بخش 
رفع  برای  بودند  مجبور  خصوصی، 
مشکالت اعتباری خود به بازار آزاد 
روی آورده و با پرداخت بهره هایی 
حدود بیست درصد رفع نیاز کنند. 
از این جهت بود که پس از تصویب 
مجاز  و  بانکی  امور  جدید  قانون 
خصوصی،  بانکهای  تأسیس  شدن 
این مؤسسات جدیدالتأسیس  برای 
باال بردن ظرفیت وام دادن خود به 
ذخیره های  دارای  که  سازمانهایی 
مالی بودند مانند شرکت ملی نفت 
و سازمان بیمه های اجتماعی هجوم 
آورده و با توسل به مقامات مؤثر و 
صاحب نفوذ سعی می کردند هرچه 
سازمانها  این  سپرده های  بیشتر 
دادن  وام  با  و  آورده  دست  به  را 
سودهای  آزاد،  بازار  نرخهای  به 
این  هنگفتی عاید خود سازند. در 
راستا بود که مثال از حدود بیش از 
بیست میلیون تومان وجوه ذخیره 
فقط  اجتماعی،  بیمه های  سازمان 
ملی  بانک  در  تومان  میلیون  پنج 
نگهداری می شد که ذخیرۀ مطمئنی 
بود و بقیه در بین بانکهای خصوصی 
مطمئنی  زیاد  پایه  و  اساس  که 
درصد  چهار  بهره  با  نداشتند  هم 
بر  بانکها  این  و  می شد  نگهداری 
مبنای داشتن این سپرده های ثابت، 
چهار الی پنج برابر آن را با بهره هایی 
به  الی بیست در صد  بین هیجده 
یا  و  کارهگاهها  و  صنایع  صاحبان 
سایر فعالیتهای عمرانی و اقتصادی 
وام می دادند. نظر من این بود که 
اگر ما بتوانیم با تأسیس بانک رفاه 
خود  ذخائر  جمع آوری  و  کارگران 
سایر  از  سپرده  گرفتن  و  سازمان 
مؤسسات دولتی و انجام امور بانکی 
فوری  وام های  قبیل  از  کارگران 
حسابهای  کردن  باز  و  ضروری  و 
جاری و پس انداز و پرداخت حقوق و 
دستمزد کارگران از طریق این بانک 
و همچنین سایر فعالیتهای بانکی، 
قدرت وام دهی بانک را باال برده و 
با عرضۀ وام به صاحبان کارخانجات 
و مقاطعه کاران با شرایطی بهتر از 
شرایط بازار آزاد آنها را جلب کرده 
و متعهد کنیم، خواهیم توانست هم 
نسبت به وصول حق بیمۀ کارگران 
هم  باشیم  داشته  بیشتری  قدرت 
این که نسبت به تسویه حسابهای 
قدمهای  آنها  بدهی های  و  گذشته 

مؤثری برداریم.
هرچه بیشتر دربارۀ این موضوع 
فکر می کردم بیشتر معتقد می شدم 
که اجرای این امر کار صحیحی است 
و باید دربارۀ آن اقدام مؤثری انجام 
دهم. به همین جهت در ابتدا موضوع 
را به اطالع آقای دکتر اقبال رساندم 
و ایشان را قانع کردم که الزم است 
اجرا  به مرحلۀ  را  طرحی  چنین 
است  بهتر  گفتند  ایشان  درآوریم. 
رئیس  کاشانی  آقای  با  را  موضوع 
کنید.  مطرح  ایران  ملی  بانک  کل 
بنابراین یک گزارش توجیهی برای 
آقای کاشانی تهیه و ارسال داشتم 
و  تقاضا کردم هرچه سریعتر نظر 
خودشان را اعالم نمایند. حدود یک 
هفته بعد، آقای نخست وزیر گفتند 
که بانک ملی موضوع را رد کرده و 
آقای کاشانی  با  بهتر است حضوراً 

مذاکره کنید.

در سال 1۳94 بعد از امضای برجام محمدجواد ظریف برای خوشامدگویی 
به وزیر خارجه خارجه کره جنوبی و هیأت همراه خم و راست می شد
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زیلبرمن  =هیدای 
دفاعی  نیروهای  سخنگوی 
پنج  حدود  گفت  اسرائیل 
عضو حزب  اهلل چند متر وارد 
خاک اسرائیل شدند که پس 
نظامی  نیروهای  واکنش  از 
عقب نشینی کرده و به داخل 
اما  گریختند  لبنان  خاک 
ادعا  این  می گوید  حزب اهلل 

دروغ است.
به  ما  نتانیاهو:  =بنیامین 
رژیم ایران اجازه استقرار در 
سوریه را نمی دهیم و لبنان 
حمالت  مسئول  حزب  اهلل  و 
اسرائیل    به  لبنان  خاک  از 

هستند.
پس از هفته ها التهاب سرانجام ارتش 
اسرائیل و نیروهای حزب  اهلل دوشنبه ۲7 
ژوئیه )۵ امرداد ۹۹( در منطقه »جبل 
الروس« در جنوب لبنان درگیر شدند.

حدود  طرف  دو  هر  توپخانه های 
یک ساعت تبادل آتش کردند. ارتش 
اسرائیل اعالم کرد که تالش نیروهای 
حزب اهلل برای نفوذ به اسرائیل را خنثی 

کرده است.
نیروهای  نوشت  روزنامه »هاآرتص« 
به  را  اسرائیل  علیه  عملیات  حزب اهلل 
نیروهای  از  یکی  شدن  کشته  تالفی 
انجام  اسرائیل  هوایی  حمله  در  خود 

داده است.
هیدای زیلبرمن سخنگوی نیروهای 
دفاعی اسرائیل گفت حدود پنج عضو 

درگیری ارتش اسرائیل و نیروهای حزب اهلل
 در مرز لبنان

حزب  اهلل چند متر وارد خاک اسرائیل 
نیروهای  واکنش  از  پس  که  شدند 
نظامی عقب نشینی کردند و به داخل 

خاک لبنان گریختند.
شبکه المیادین گزارش داد نیروهای 
به  با شلیک موشک کورنت  حزب اهلل 
سوی نظامیان اسرائیل در این عملیات 
ارتش  سخنگوی  اما  شدند  درگیر 
اسرائیل اعالم کرد که هیچ »موشک 
نیروهای  و  نبوده  کار  در  کورنت« 
اسرائیل  واکنش  از  پس  حزب اهلل 

عقب نشینی و فرار کردند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
اعالم  درگیری  ها  این  به  واکنش  در 
کرد لبنان و حزب اهلل مسئول هرگونه 
حمله علیه ما از خاک لبنان هستند. 
وی هشدار داد »ارتش اسرائیل آماده 
هر سناریویی است. ما در همه محورها 
اقدام  اسرائیل  امنیت  تامین  برای 
و  مرزهایمان  نزدیکی  در  می کنیم، 

خیلی دورتر از مرزهایمان«.
نوشت  العالم  شبکه  خبری  پایگاه 
نتانیاهو با سران ارتش و بنی گانتز وزیر 
امنیتی  نشست  یک  اسرائیل  جنگ 

اضطراری برگزار کردند.
کرد  اعالم  بیانیه  ای  در  حزب  اهلل 
ادعا  صهیونیستی  رسانه  های  »آنچه 
نیروهای  نفوذ  عملیات  که  می  کنند 
مقاومت به داخل اراضی اشغالی بوده 
دروغ است«. در این بیانیه آمده »پاسخ 
ما به شهادت رزمنده حزب اهلل در تجاوز 
صهیونیستی به اطراف فرودگاه دمشق 
قطعی خواهد بود و صهیونیست ها باید 
در انتظار مجازات در حالتی از هراس و 

وحشت باقی بمانند«.
برخی منابع مدعی شدند ۵ نظامی 
اسرائیل در این درگیری  ها کشته و ۱۳ 
دولتی  منابع  اما  شده اند  مجروح  نفر 
تکذیب  یا  تایید  را  ادعا  این  اسرائیل 

نکرده اند.

روسیه در حال عقب زدن نیروهای مورد حمایت 
رژیم ایران از بلندی های جوالن است

تلویزیون   1۲ =کانال 
اسرائیل گزارش داد روس ها 
در یک هفته گذشته کنترل 
در  جوالن  بلندی های 
به دست گرفتند  را  سوریه 
حوران«  »جیش  گروه  به  و 
سپردند که از شبه نظامیان 
رژیم  و  اسد  بشار  مخالف 

ایران هستند.
به  شبه نظامیان  =این 
حزب اهلل  نفوذ  مهار  دنبال 
و  مناطق  آن  شهرهای  در 
ارتش  پاسگاه های  برچیدن 
و  جوالن  در  سوریه  رژیم 

اطراف آن هستند.
واکنش  در  شب  =جمعه 
از  خمپاره  چند  پرتاب  به 
مناطقی  به  سوریه  خاک 
اسرائیل  ارتش  جوالن،  در 
چند پایگاه نظامی در خاک 

سوریه را هدف قرار داد.
»اسرائیل  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هیوم« نیروهای روسیه در حال عقب 
رژیم  حمایت  تحت  نیروهای  راندن 
ایران از بلندی های جوالن و جایگزین 
کردن آنها با نیرو های وفادار به روسیه 

هستند.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش 
هفته  یک  در  روس ها  که  است  داده 
گذشته بطور مداوم کنترل بلندی های 
جوالن در سوریه را به دست گرفته و 

گروهی از شبه نظامیان قفقازی را در 
آنجا مستقر کرده اند.

شبه نظامیانی که در جوالن مستقرند 
»جیش حوران« هستند و فرماندهی 
آنها را أحمد العوده به عهده دارد که 
»جیش  می جنگید.  اسد  بشار  علیه 
شبه نظامیان  از  متشکل  حوران« 
مسلمان قفقازی هستند که با بشار اسد 

و جمهوری اسالمی ایران دشمن اند.
به  وفادار  نیروهای  میان،  این  در 
جمهوری اسالمی از طریق بلندی های 
تهدید  را  اسرائیل  امنیت  جوالن 
می کنند. بنابراین تصمیمی که روسیه 
گرفته آشکار می کند والدیمیر پوتین 
درگیری   آتش  نمی خواهد  همچنان 

میان اسرائیل و سوریه شعله ور شود.
از  زیادی  شمار  می شود  گفته 
مستقر  جوالن  در  اکنون  که  افرادی 
شده اند شورشیانی هستند که پس از 
جراحت های جنگ در بیمارستان های 
اسرائیل معالجه شدند و از طرف دولت 
دریافت  دارو  و  غذایی  مواد  اسرائیل 

کرده اند.
این شبه نظامیان به دنبال مهار نفوذ 
و  مناطق  آن  شهرهای  در  حزب اهلل 
رژیم  ارتش  پاسگاه های  برچیدن 
سوریه در جوالن و اطراف آن هستند 
در  امور  اداره  در  نسبی  استقالل  و 
به گروه های محلی  را  مناطق  بعضی 

واگذار کرده اند.
شبه نظامیان  و  حزب اهلل  نیروهای 
انقالب  پاسداران  سپاه  حمایت  مورد 
اسالمی با خمپاره امنیت روستاهایی 
جوالن  بلندی های  اطراف  در  که  را 
قرار دارند تهدید می کنند و مزارع و 

باغات را به آتش می کشند.
امرداد(   ۳( ژوئیه   ۲۴ شب  جمعه 
ارتش اسرائیل در پاسخ به پرتاب چند 
خمپاره از خاک سوریه به این مناطق، 
بعضی اهداف نظامی در خاک سوریه 

را هدف قرار داد.
اعالم  بیانیه ای  در  اسراییل  ارتش 
برخی  رزمی   »هلی کوپترهای  کرد 
راداری  و  اطالعاتی  سیستم های 
مستقر در پایگاه های نیروهای مسلح 
داده اند«.  قرار  هدف  نیز  را  سوریه 
منابع سوری می گویند در این حمالت 
در  مناطق  بعضی  و  زخمی  تعدادی 

جنگل ها دچار آتش سوزی شد.
اسرائیل بلندی های جوالن را از سال 

۱۹۶7 تا کنون در کنترل خود دارد.
در هفته های اخیر جمهوری اسالمی 
توافق نامه های  انعقاد  با  کرده  تالش 
نظامی حضور خود در سوریه را تقویت 
اسرائیل  شدید  واکنش  با  اما  کند 
مواجه شده و این کشور چندین پایگاه 
اخیر  روزهای  در  را  و حزب اهلل  سپاه 

هدف حمالت خود قرار داده است.

یک سرباز اسرائیلی حوالی شهر قنطیره در مرز سوریه حوالی جوالن استقرار یگان  های زرهی ارتش اسرائیل در مرز لبنان

آمریکا انبار مهمات »حشدالشعبی« 
در جنوب بغداد را هدف قرار داد

مدعی  رسانه ها  =برخی 
ناشی  انفجارها  شدند 
یا  هلی کوپترها  حمله  از 
و  بود  آمریکایی  پهپادهای 
برخی دیگر می گویند در اثر 

گرمای هوا رخ داده است!
نماینده  سالم  =حسن 
الصادقون،  فراکسیون 
الصقر  پادگان  انفجارهای 
هوایی  حمالت  از  ناشی  را 
»حمالت  گفت:  و  دانست 
جدید  نقض  الصقر  پادگان 
حاکمیت ملی عراق از سوی 

آمریکاست«.
ژوئیه   ۲۶ یکشنبه  عراقی  منابع 
پیاپی  انفجار  دو  وقوع  از  امرداد(   ۵(
مسیر  در  »الصقر«  نظامی  پایگاه  در 

بغداد- حله خبر دادند.
پایگاه  این  حاکیست  گزارش ها 
»کتائب  و  »بدر«  سازمان  به  متعلق 
به  وابسته  گروه های  از  حزب اهلل« 

حشدالشعبی است.
به  عراقی  امنیتی  منبع  یک 
در  گفته  روسیه  »اسپوتنیک« 
و  مهمات  ذاغه  از  بخشی  انفجارها 
نیروهای  به  متعلق  پایگاه  تجهیزات 
منفجر  حشدالشعبی  و  عراق  پلیس 

انفجار  چهار  وقوع  از  او  است.  شده 
ضعف  آن  علت  گفته  و  داد  خبر 
گرمای  و  مهمات  ذخیره سازی  در 
اما  دیگر  منبع  یک  است.  بوده  هوا 
می گوید این انفجارها در پی برخورد 

موشک روی داد.
برخی منابع می  گویند هلی  کوپترها 
را  پایگاه  این  آمریکایی  پهپادهای  و 
تنظیم  زمان  تا  اما  دادند  قرار  هدف 
در  آمریکایی  مقامات  گزارش  این 

این باره اظهار نظر نکردند.
به سپاه  نزدیک  خبرگزاری تسنیم 
نوشته  اسالمی  انقالب  پاسداران 
نداشته  پی  در  تلفاتی  انفجارها  این 
از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  است. 
فراکسیون  نماینده  سالم  حسن 
الصقر  پادگان  انفجارهای  الصادقون، 
از حمالت هوایی دانست و  ناشی  را 
نقض  الصقر  پادگان  گفت: »حمالت 
سوی  از  عراق  ملی  حاکمیت  جدید 

آمریکاست«.
این  نوشته  نیز  الجزیره  خبرگزاری 
پایگاه با سه راکت هدف قرار گرفت.

در ماه  های اخیر پس از آنکه مصطفی 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق 
به  بغداد  دولت  فشار  شد  منصوب 
شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری 
و  یافته  افزایش  شدت  به  اسالمی 
حتی گروهی از فرماندهان و اعضای 
شده اند. بازداشت  حشدالشعبی 

انفجارها در پایگاه »الصقر« در جنوب بغداد

یک  همواره  ایران   =
گاز  صادرات  »بالقوه«  مبدأ 
هم  و  است  بوده  اروپا  به 
اروپایی ها  هم  و  ایرانی ها 
پایان  با  بودند  امیدوار 
گرفتن تنش ها، خصومت ها 
و تحریم ها فرصت صادرات 
فراهم  اروپا  به  ایران  گاز 

شود.
بزرگ  امتیاز  یک  =هم 
درآمدی  یعنی  ژئوپلیتیک 
که می توانستیم با استفاده 
از  لوله  خط  این  عبور  از 
را  کنیم  کسب  ایران  خاک 
اینکه  هم  دادیم؛  دست  از 
برای  را  ترکمن ها  دست 
دریای  بستر  از  استفاده 
باز  گاز  انتقال  برای  خزر 

گذاشته ایم.
یک کارشناس حوزه روسیه و شرق 
ژئوپلیتیک«  بزرگ  »امتیاز  از  آسیا 
جمهوری  سوی  از  ترکمنستان  به 
اسالمی خبر داده و گفته است ایران 
با امضای رژیم حقوقی خزر عمال به 
ترکمنستان اجازه داد تا برای اجرای 
بستر  از  کاسپین  ترانس  لوله  خط 

دریای خزر استفاده کند.
حوزه  کارشناس  بهمن  شعیب 
اجرای  درباره  آسیا  شرق  و  روسیه 
خط لوله ترانس کاسپین گفته است: 
حدود  ترکمنستان  حاضر  حال  »در 
۸۰ تا ۹۰ درصد گاز تولیدی خود را 

امتیاز 
مهم 

ژئوپلیتیک 
جمهوری 

اسالمی
 به 

ترکمنستان
با  این کشور  به چین صادر می کند؛ 
ظرفیت  می تواند  هم  تولید،  افزایش 
هم  و  دهد  افزایش  را  خود  گازی 
تمایل دارد مصرف کنندگان خود را 
تنوع ببخشد؛ در همین راستا تالش 
کرد با استفاده از خط لوله تاپی گاز 
خود را به افغانستان، پاکستان و هند 

صادر کند.«
سیاسی  اختالف  نظرهای  از  پس 
اتحادیه اروپا و روسیه به  ویژه پس از 
بحران جزیره کریمه، پروژه خط لوله 
ترانس کاسپین که پیشتر درباره آن 
به طور  بود،  مذاکراتی صورت گرفته 
جدی دنبال شد. این مذاکرات میان 
و  آذربایجان  جمهوری  ترکمنستان، 
اتحادیه اروپا صورت گرفته و بر اساس 
آن ترکمنستان گاز خود را از طریق 
بستر دریای خزر به آذربایجان منتقل 
و  ترکیه  به  گاز  هم  آذربایجان  از  و 
اروپا  کشورهای  دیگر  به  و  یونان 

منتقل خواهد شد.
کارشناس  بهمن  شعیب  اکنون 
حوزه روسیه و شرق آسیا در گفتگو 
»اجرای  که  گفته  مهر  خبرگزاری  با 
ترانس  لوله  خط  احداث  عملیات 
به  را  روسیه  و  ایران  منافع  کاسپین 
خطر می اندازد« و »روس ها از گذشته 
سیاست انرژی شأن در برابر اتحادیه 
اروپا، حفظ انحصار صادرات انرژی به 
ویژه صادرات گاز بوده است. البته در 
سال های اخیر انحصار روسیه بر بازار 
چرا  است،  یافته  کاهش  اروپا  انرژی 
باید  که  شدند  متوجه  اروپایی ها  که 
به روسیه کاسته و  از وابستگی خود 
مبادی واردات انرژی خود را افزایش 
دهند که این کار انجام شد؛ به همین 

نسبت واردات انرژی اروپا از روسیه در 
با کاهش مواجه بوده  سال های اخیر 

است.«
او با بیان این مقدمه گفته که »اگر 
گاز ترکمنستان بخواهد وارد بازار اروپا 
ترکمن ها  شود، روس ها رقیب جدی 
تمایلی  و  بود  بخش خواهند  این  در 
به اجرایی شدن این خط لوله ندارند. 
تهدیدی  نیز چنین  ایران  برای  البته 
وجود دارد چرا که ایران همواره یک 
مبدا »بالقوه« صادرات گاز به اروپا بوده 
اروپایی ها  و هم  ایرانی ها  و هم  است 
امیدوار بودند با پایان گرفتن تنش ها، 
خصومت ها و تحریم ها فرصت صادرات 
البته  شود.  فراهم  اروپا  به  ایران  گاز 
چشم انداز نزدیکی هم برای اجرایی 

شدن این برنامه وجود ندارد.«
است  معتقد  انرژی  کارشناس  این 
که ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای کاسپین به کشورهای ساحلی 
دریای  بستر  از  بتوانند  داده  اجازه 
استفاده  گاز  انتقال  برای  کاسپین 
طرف  امتیاز  بزرگترین  این  و  کنند 
است:  کشور  برای  تهدیدی  و  ایرانی 
»کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
که بین ۵ کشور ساحلی منعقد شده 
هنوز  کرده،  امضا  را  آن  هم  ایران  و 
رأی  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
این  گذاشته نشده است؛ کنوانسیون 
اجازه را به کشورهای ساحلی می دهد 
انتقال  برای  خزر  دریای  بستر  از  که 
گاز خود استفاده کنند. متأسفانه این 
طرف  که  است  امتیازی  بزرگترین 
حقوقی  رژیم  کنوانسیون  در  ایرانی 
خزر واگذار کرده است و منافع ایران 

را تهدید می کند.«

این کارشناس حوزه روسیه و شرق 
که  امتیازی  اینکه  بر  تاکید  با  آسیا 
ترکمنستان  گاز  صادرات  برای  ایران 
تکیه  با  خزر  دریای  بستر  طریق  از 
حقوقی  رژیم  کنوانسیون  امضای  بر 
کرده  ایجاد  کشور  این  برای  خزر 
نوعی تهدید برای منافع ایران است، 
نکردن  امضا  با  ایران  »اگر  که  گفته 
برای  خزر،  حقوقی  رژیم  کنوانسیون 
صادرات گاز ترکمنستان مانع تراشی 
می شد  مجبور  کشور  این  می کرد، 
ایران  از خاک  انتقال گاز خود،  برای 

یا روسیه استفاده کند.«
معتقد  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
است که »اگر از خاک روسیه چنین 
اقدامی می کرد عالوه بر مخالفت های 
مسیر  جغرافیایی  منظر  از  سیاسی، 
همین  به  داشت،  پی  در  را  دورتری 
برای  کوتاه تری  مسیر  ایران  دلیل 
شمار  به  لوله ای  خط  چنین  احداث 
می رفت که از نظر سیاسی و اقتصادی 

برای ایران حائز اهمیت بود.
واقع  »در  می افزاید:  همچنین  او 
ایران هم یک امتیاز بزرگ ژئوپلیتیک 
که  درآمدی  یعنی  داده  دست  از  را 
عبور  از  استفاده  با  می توانستیم 
کسب  ایران  خاک  از  لوله  خط  این 
اینکه  هم  دادیم؛  دست  از  را  کنیم 
از  استفاده  برای  را  ترکمن ها  دست 
گاز  انتقال  برای  خزر  دریای  بستر 
برای  باز گذاشته ایم که رقیب جدی 
متأسفانه  هستند.  ایران  گاز  صادرات 
است  بزرگی  بسیار  امتیاز  این 
وزارت  در  ما  مذاکره کنندگان  که 
به  آن،  به  توجه  بدون  امورخارجه 

طرف ترکمنی واگذار کردند.«
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برای درمان آلزایمر نوردرمانی راهی 
از دانشمندان عصب شناس  از سال ۲۰۱۶، تیمی 

موسسه فناوری ماساچوست فرضیه عجیبی را مورد بررسی 
قرار دادند. آنها معتقدند که قرار گرفتن در معرض نور با یک محدوده 

شنوایی ۴۰ هرتز می تواند به بهبود عملکردهای شناختی کمک و انحطاط 
عصبی مرتبط با آلزایمر را خنثی کند.این تیم تحقیقاتی در ابتدا در سال 

۲۰۱۶ دریافت؛ هنگامی که موش ها در معرض نور قرار می گیرند، آمیلوئید و 
پروتئین تاو در مغز آنها از بین می رود. عالوه بر این اضافه کردن یک محدوده 

شنوایی ۴۰ هرتزی به این فرایند نیز اثر درمان را بهبود می بخشد. با این حال هنوز 
به طور دقیق مشخص نیست که چگونه این محرک های خارجی بر روی مغز تاثیر 
می گذارند.طبق این گزارش، محققان از دو مدل موش دستکاری ژنتیکی شده استفاده 
کردند و این حیوانات را روزانه و به مدت یک ساعت در معرض نور و محدوده شنوایی 
۴۰ هرتز قرار دادند و این کار را به مدت سه تا ۶ هفته تکرار کردند.»تی سای« یکی 
از محققان این مطالعه گفت: ما در این آ زمایش دریافتیم که سطوح بیان ترانس ژن 
p۲۵ در موش های درمان شده و درمان نشده یکسان بود اما در موش هایی که 
این  نشد که  انحطاط عصبی مشاهده  بودند هیچ  قرار گرفته  تحت درمان 
موضوع بسیار تکان دهنده  است.براساس این گزارش، طبق این نتایج، به 

نظر می رسد که نوردرمانی فعالیت مغز را تحریک می کند تا توانایی 
»میکروگلیا« را برای مبارزه با التهاب و نورن ها برای حفاظت 

بیشتر، بهبود بخشد. البته این فرضیه ها هنوز پاسخی به 
این سوال که چگونه این درمان عجیب بر روی 

آلزایمر موثر خواهد بود، پاسخی نداده
است.

زنان  شاخص

لبم به ساز تهي از ترانه مي ماند
دلم به مرغک بي آشیانه مي ماند
به بیکرانگي وهم آنچنان غرقم

که هر سراب به چشمم کرانه مي ماند
گریِز ابر و تِن دشِت تشنۀ رگبار
به عشق ما و وفاي زمانه مي ماند

خروش اشک به خاموشخانۀ چشمم
به جلوه هاي غم بي بهانه مي ماند
تمام هستي من انتظار فردا بود

گذشِت عمر، مرا چون فسانه مي ماند
نماز هر سحرم آیه هاي بیزاري است
سکوت من به دعاي شبانه مي ماند

به خسته بالي آن جغد عاصي ام »لعبت«
که هر خرابه ام اینک به خانه مي ماند

کرده و هنگام خوردن ساالد از سس 
استفاده نکنید .

همچنین بهتر است به آهستگی غذا 
غذا  از  بعد  دقیقه   ۲۰ تا  و  بخورید 
شوید  مطمئن  تا  کنید  صبر  خوردن 
اگر در رستوران غذا می  سیر شدید. 
خورید نیمی از غذای خود را به خانه 

ببرید و هیچ گاه  پرخوری نکنید.
را  کارهای ساده  این  برای الغری 
انجام دهید : برای الغر شدن ، از محل 
مورد نظرتان دورتر پارک کنید و پیاده 

روی کنید . 
برای تردد در سطح شهر از دوچرخه 

سواری بهره ببرید . 
از پله ها به جای آسانسور یا پله برقی 

استفاده کنید. 
روی  پیاده  غذایی  های  وعده  از  پس 

کنید. 
از پشت میز کارتان ، از جا بلند شوید تا 

کمی فعالیت کنید. 
پیاده  مانند  لذت بخش  فعالیت های 
با  بازی  و  رقص  طبیعت،  در  روی 

فرزندتان را انجام دهید .
مصرف   : بخورید  بیشتری  فیبر 
 ، دارند  بیشتری  فیبر  که  غذاهایی 
موجب خواهند شد که برای طوالنی 
مدت احساس سیری داشته باشیم . این 
مواد غذایی سبب پاکسازی بدن ، پایین 
آمدن سطح کلسترون خون می شود. 

آهسته غذا بخورید : هرگز با عجله غذا 
نخورید زیر آهسته غذا خوردن سبب می 
شود مغزتان پیام سیری را زودتر دریافت 
کند و تمایلی به خوردن بیش از حد غذا 

نداشته باشید. 
جویدن   : بجوید  را خوب  غذایتان 
بیشتر غذا ها سبب بهبود فرآیند هضم 
و جذب مواد مغذی در بدنتان می شود 
. سبب خواهد شد طعم و مزه غذا را 

بهتر درک نمایید.
غذاهای تند بخورید : مصرف غذاهای 
تند سبب افزایش سوخت و ساز بدن 
شده و موجب می شود چربی و کالری 

بیشتری سوزانده و الغرتر شوید .
گرسنگی نکشید : یک رژیم غذایی 
فرد  آن  در  که  است  رژیمی  اصولی 
گرسنه نمی ماند . اگر شما برنامه غذایی 
زمان  مدت  آن  در  که  باشید  داشته 

دغدغه  از  یکی 
های خانم ها و آقایانی که 
دوستدار تناسب اندام هستند ، الغری 
شکم و پهلو و سوزاندن چربی های آن 
است . تغذیه سالم و پرهیز از دریافت 
چربی ها و مواد غذایی چاق کننده 
به شما  ها  ورزش  از  برخی  انجام  و 
کمک می کند دچار چاقی موضعی 

به خصوص چاقی شکم نشوید .
برای رسیدن به الغری سریع شکم 
اصول و توصیه های وجود دارد که 
با رعایت کردن این اصول می توانید 
های  چربی  از  راحت  و  زود  خیلی 
شکم خالص شوید و وزن کم کنید. 

و  شکم  الغری  برای  مهم  نکات 
کاهش وزن سریع

وزن  کردن  کم  از  را  هدف خود 
وزن  از کاهش  هدفتان   : بنویسید 
طور  به  خواهید  می  آیا  ؟  چیست 
کلی وزن کم کنید یا تنها الغر شدن 
شکمتان برای شما مهم است ؟ به شما 
پیشنهاد می کنیم اهداف خود را در 
برگه ای بنویسید تا با دیدن هدف های 
خود انگیزه کافی برای کاهش وزن را 

داشته باشید .
بیشتر از میزان مصرف خود کالری 
بسوزانید : برای الغر شدن شما باید 
کالری مصرفی خود را کاهش داده و 
پیاده روی کالری  و  انجام ورزش  با 
دریافت  با   . تا الغر شوید  بسوزانید 
کالری کمتر و استفاده بیشتر از انرژی، 
چربی های ذخیره شده را بسوزانید.

یک ساعت پیاده روی در روز با سرعت 
 ۱۴۵ حدود  ساعت  در  کیلومتر   ۵

کالری می سوزاند . 
دهید  کاهش  را  غذایتان  مقدار 
: برای اینکه الغر تر شوید و از شر 
چربی های دور شکم خالص شوید 
باید مقدار غذایتان را کاهش داده و 
در ظرف های کوچک غذا بخورید . 
روغن و چربی را از غذای خود حذف 

والنتین مقدم
)195۲ - تهران(

و  جامعه شناس  مقدم  والنتین 
نویسنده ایرانی تبار است. او به سال 
رشته  در  را  خود  دکترای   ،۱۹۸۶
امریکن  دانشگاه  از  جامعه شناسی 
استاد  عنوان  به  و  داشت  دریافت 
جامعه شناسی و مدیر بخش مطالعات 
ایلینوی  ایالتی  دانشگاه  در  زنان، 
تدریس می کرد.سپس از سال ۲۰۰۴ 
و  توسعه  مدیریت قسمت  تا ۲۰۰۶ 
برابری جنسیتی بخش علوم اجتماعی 
و انسانی یونسکو در پاریس را بر عهده 
گرفت. مقدم از سال ۲۰۰7 به عنوان 
بخش  مدیر  و  جامعه شناسی  استاد 
مطالعات زنان در دانشگاه پردیو، به 
فعالیت پرداخته است.حیطه مطالعات 
جنسیتی؛  جامعه شناسی  شامل:  او 
توسعه تطبیقی؛ تغییرات اجتماعی؛ 
در  اقتصاد سیاسی  و  جامعه شناسی 
خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان؛ 
می شود. گذار  در  اقتصاد  و  زنان  و 

همچنین در زمینه تغییرات اجتماعی 
و جنسیتی مرتبط با فرایند جهانی 
شدن کتاب و مقاله منتشر کرده است. 
»مدرنیزه شدن  او  کتاب  نخستین 

اجتماعی  تغییرات  و  زنان: جنسیت 
در خاورمیانه«، کتاب آکادمیک برتر 
سوم  کتاب  و  شد   ۱۹۹۳-۹۴ سال 
شبکه های  زنان:  »جهانی سازی  او 
جایزه  ملیتی«،  فرا  فمینیستی 
علوم  انجمن  شوک«  »ویکتوریا 
 ،۲۰۰۶ سال  در  را  آمریکا  سیاسی 
زنان  درباره  کتاب  برترین  عنوان  به 
و سیاست، کسب کرد. والنتین مقدم 
یکی از بنیانگذاران و همچنین رئیس 
زنان  مطالعات  »سازمان  پیشین 
»مجله  سردبیران  از  و  خاورمیانه« 

لعبت واالمطالعات زنان خاورمیانه« است.
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افزایش دمای هوا در فصل تابستان و 
تعریق بیشتر، اهمیت تامین آب مورد 
نیاز بدن را هرچه بیشتر افزایش می 
بهترین  از  یکی  آب  نوشیدن  دهد. 
گزینه هایی است که می توانید برای 
نظر  مد  بدن  داشتن  نگه  هیدراته 
قرار دهید، اما روش های دیگری نیز 
برای تحقق این هدف وجود دارند که 
می توانند به افزایش سطوح انرژی بدن 

شما نیز کمک کنند.
میوه ها و سبزیجات آبرسان به طور 
هایی  الکترولیت  از  سرشار  معمول 
مانند منیزیم و پتاسیم نیز هستند. 
بدن به این مواد مغذی برای مقابله با 
بی تعادلی الکترولیت نیاز دارد که به 
هیدراتاسیون کمک می کند. اگرچه 
نوشیدن آب اهمیت دارد، اما دریافت 
آب از مواد غذایی می تواند به تامین 
برخی مواد مغذی مورد نیاز بدن نیز 

کمک کند. 
متخصص  ریچاردز،  لیزا  گفته  به 
کاندیدا،  رژیم  کتاب  مولف  و  تغذیه 

در شرایطی که بدن با کم آبی مواجه 
است، دریافت آب از مواد غذایی به 
جای نوشیدن آب ساده می تواند به 
مبارزه سریع تر با عالئم ناشی از این 

شرایط کمک کند.
هیدراتاسیون  برای  ها  الکترولیت 
 pH زیرا  هستند  ضروری  مناسب 
دارند. شما  نگه می  را متعادل  بدن 
می توانید الکترولیت ها را به واسطه 
حتی  و  سوختگی  اسهال،  تعریق، 
بدهید.  دست  از  کلیوی  نارسایی 
با  کم آبی خفیف بدن ممکن است 
نوشیدن آب ساده بهبود یابد، اما کم 
نیازمند  متوسط  شدت  با  بدن  آبی 
جایگزینی پتاسیم و سدیم از دست 
رفته است. در این مورد، مواد غذایی 
می توانند عملکرد بهتری نسبت به 

آب ساده داشته باشند.
در ادامه با برخی از بهترین مواد غذایی 

آبرسان بیشتر آشنا می شویم.

هندوانه
آب  از  هندوانه  درصد   ۹۰ از  بیش 
تشکیل شده است. هندوانه میوه ای 
طراوت بخش و شیرین است و گزینه 

آب پرتقال یا آب 
سیب مصرف کنید.

کاهو آیسبرگ
با  مقایسه  در  آیسبرگ  کاهوی 
سبزیجات دیگر مانند اسفناج یا کلم 
کیل از محتوای مواد مغذی کمتری 
برخوردار است، اما در مقابل محتوای 
آب بیشتری را ارائه می کند. حدود 
۹۶ درصد کاهوی آیس برگ از آب 

تشکیل شده است.

هلو
سرشار  و  خوشمزه  ای  میوه  هلو 
این  درصد   ۸۹ حدود  است.  آب  از 
شده  تشکیل  آب  از  تابستانی  میوه 

است. شما می توانید هلو را به روش 
های مختلف مانند افزودن به ساالد 
یا اسموتی ها به رژیم غذایی روزانه 

خود اضافه کنید.

گوجه فرنگی
حدود ۹۵ درصد گوجه فرنگی از آب 
تشکیل شده است، از این رو، گزینه 
نیاز  مورد  آب  تامین  برای  خوبی 
بدن در تابستان محسوب می شود. 
همچنین، گوجه فرنگی سرشار از آنتی 
اکسیدان لیکوپن است که پژوهش ها 
نشان داده اند به محافظت در برابر 
می کند. کمک  سوختگی  آفتاب 

گریپ فروت
محتوای آب گریپ فروت حدود ۸۸ 
درصد است و این میوه آبدار می تواند 
انرژی  سطوح  و  طراوت  افزایش  به 
گریپ  همچنین،  کند.  کمک  شما 
فروت سرشار از اسید سیتریک است 
که برخی پژوهش ها نشان داده اند 
ممکن است در پیشگیری از تشکیل 
افزایش  طریق  از  کلیه  های  سنگ 

حجم و pH ادرار موثر باشد.

ای خوب برای مقابله با کم آبی بدن و 
افزایش سطوح انرژی آن محسوب می 
شود. هندوانه سرشار از پتاسیم است 
که یک الکترولیت مهم در نظر گرفته 

می شود.

خیار
تقریبا ۹۵ درصد خیار از آب تشکیل 
خاوی  خیار  همچنین،  است.  شده 
 C، A، B۶ ویتامین های ضروری مانند
و K است که آن را به یک گزینه سالم و 
مغذی برای میان وعده تبدیل می کند.

پرتقال
 C پرتقال نه تنها سرشار از ویتامین
فراوان  آب  حاوی  بلکه  است،  فیبر  و 
است و حدود ۸۸ درصد این میوه از 
آب تشکیل شده است. مصرف پرتقال 
سطوح  افزایش  برای  خوبی  گزینه 
رژیم  از  بیشتر  آب  دریافت  و  انرژی 

غذایی است.
می  پرتقال  اکسیدانی  آنتی  محتوای 

تقویت  و  التهاب  با  مبارزه  به  تواند 
سالمت کلی بدن نیز کمک کند. آنتی 
اکسیدان ها می توانند رادیکال های 
آزاد که به سلول های سالم بدن آسیب 
وارد می کنند را خنثی کنند. به عنوان 
مثال، محتوای اسید سیتریک پرتقال از 
طریق تشکیل پیوند با اگزاالت و دفع 
آن از بدن به پیشگیری از تشکیل سنگ 

های کلیه کمک می کند.

توت فرنگی
بیش از ۹۰ درصد توت فرنگی از آب 
تشکیل شده است. این میوه گزینه ای 
به عنوان یک میان وعده  العاده  فوق 
تابستانی است. توت فرنگی حاوی مواد 
 C مغذی مورد نیاز بدن مانند ویتامین

نیز است.

کرفس
محتوای آب کرفس حدود ۹۶ درصد 
است، از این رو، می تواند به عنوان یک 
میان وعده آبرسان در نظر گرفته شود. 
شما می توانید از کرفس در ساالدها 
استفاده کرده یا آب کرفس را به تنهایی 
یا در ترکیب با آبمیوه های دیگر مانند 
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راههای ساده برای الغری شکم در 20 روزمیوه هایی برای هیدراته نگه داشتن بدن 
طوالنی چیزی نخورید و گرسنه بمانید 
، بدنتان فکر می کند در زمان قحطی 
است بنابراین کالری ها را ذخیره کرده 

و نمی سوزاند . 
تا ساعت ۷:۳۰ شب  را  غذایتان 
در  خوردن  غذا  ساعات   : بخورید 
تناسب اندام نقش فراوانی دارد . اگر 
شامتان را دیر وقت بخورید و بالفاصله 
پس از آن بخوابید ، دچار مشکالت 
گوارشی شده و غذایتان هضم نمی 
کاهش  ی  برنامه  در  بنابراین  شود 

وزنتان اختالل ایجاد خواهد شد .
دهید:  کاهش  را  خود  استرس 
ترشح  یش  ا فز ا عث  با سترس  ا
که  شود  می  بدن  در  هورمون هایی 
سبب برهم خوردن عادات غذایی و 
یا  شیرین  غذاهای  به  میل  افزایش 

شور خواهد شد 
:  کم  باشید  خواب کافی داشته 
خوابی سبب افزایش هورمون استرس 
در بدن و تجمع چربی شکم و کاهش 
میزان هورمون لپتین )کنترل اشتها( 

فرد  موجب خواهد شد  و  می شود 
مثل  ناسالم  غذایی  مواد  مصرف  به 
کیک، شیرینی، چیپس و … تمایل 

پیدا کند. 

رازهای تغذیه و رژیم غذایی برای 
الغری شکم

قند مصرف نکنید 
از مصرف غذاهای سرخ کردنی اجتناب 

کنید  
الکل مصرف نکنید

کافی  اندازه  به  سبزیجات  و  میوه 
بخورید

غذاهای نمکی را کم کنید
برنج قهوه ای، جودوسر، بادام ،کاهو 
، لوبیا ، چای یخی ، سرکه سیب ، 
دارچین ،آب ، آجیل، کنجد ، هل، 
چوب میخک ، زردچوبه ، سیاه دانه 

مصرف نمایید.
ورزش کنید

۳۵۰۰ کالری بسوزانید
برای کم کردن نیم کیلو از چربی های 
بدن، باید ۳۵۰۰ کالری بسوزانید به 
این معنی که هفته ای ۵۰۰ کالری از 

کالری های مصرفیتان را کم کنید .
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۳8
 جمعه ۳۱ جوالی تا پنجشنبه ۶ اوت ۲۰۲۰

مردان  شاخص

من عاقبت از اینجا خواهم رفت
پروانه ای که با شب می رفت

این فال را برای دلم دید
دیری است

مثل ستاره ها چمدانم را
از شوق ماهیان و تنهایی خودم

پر کرده ام ولی
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری

در شرم صبح پر بگشایم
با یک سبد ترانه و لبخند

خود را به کاروان برسانم اما
من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می رفت
این فال را برای دلم دید

 احمد اشرف
)1۳1۳ - ایران(

احمد اشرف نویسنده و جامعه شناس 
دانشگاه های  در  که  است  ایرانی 
و  پرینستون  کلمبیا،  پنسیلوانیا، 
و  جامعه شناسی  تدریس  به  تهران، 
پرداخته است.  ایران  اجتماعی  تاریخ 
مقاالت  نیز  و  کتاب  چند  تاکنون 
شده است؛  منتشر  او  از  متعددی 
رشد  تاریخی  موانع  کتاب  جمله  از 
سرمایه داری در ایران: دوره قاجاریه 
که در سال ۱۳۵۹ توسط انتشارات 

»زمینه« به چاپ رسیده است.
او  آثار  در  مطرح شده  موضوعات 
عبارت اند از: سلسله مراتب اجتماعی 
هویت  مدرنیته،  و  سنت  ایران،  در 
ملی ایرانیان، روابط زراعی در ایران 
حکومت  و  کاریزماتیک  رهبری  و 
تئوکراتیک )دین ساالر( در ایران پس 

از انقالب.
اشرف در هیئت ویراستاران نشریاتی 
ژورنال  ایران،  مطالعات  چون 
بین المللی سیاست، فرهنگ و جامعه 
و ایران نامه به کار مشغول بوده است 
و از سردبیران ارشد دانشنامه ایرانیکا 

است. 

ایرانیکا  دانشنامه  در  او  تألیفات  از 
می توان مقاالتی چون »هویت ایرانی 
در طول تاریخ« و »نظام طبقاتی در 
را  بنوعزیزی(  علی  )به همراه  ایران« 

نام برد. 
در  اشرف«  احمد  علمی  »کارنامه 
نهم،  و  هشتم  شماره  نامه،  مردم 

۱۳۹7، منتشر شد.
دانشکده  سوی  از   ۱۳۹۸ سال  در 
تهران،  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
و  افکار  و  آثار  نقد  در   همایشی 
کوشش های علمی واجتماعی احمد 

اشرف برگزار شد. شفیعی کدکنی

ابداع چاپ بافت 
زیستی 

و  ها  اندام  عرضه  و  نیاز  بین  تعادل  عدم  اکنون 
بافت های طبیعی یک بحران جدی در حوزه سالمت 

ایجاد کرده است. حتی در مواردی که اندام ها و بافت های مورد 
نظر تامین می شود، معموال با بدن دریافت کننده به طور کامل سازگار 

نیست و مشکالتی را ایجاد می کند. به همین دلیل، محققان به دنبال 
روش هایی برای تولید آزمایشگاهی بافت ها و اندام ها هستند. اما این کار عالوه 

بر تامین نامحدود مواد اولیه سالم و عاری از آلودگی، نیازمند تولید اندام ها و بافت 
ها بر اساس خصوصیات و ویژگی های موردنظر پزشکان و جراحان است. با وجود 

این، چالش اصلی محققان این است که بافت زنده دارای ساختاری بسیار پیچیده بوده 
و از انواع مختلف سلول ها، رگ های خونی، اعصاب و ساختارهای مکانیکی مختلف 
تشکیل شده است. اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا یک چاپگر زیستی ساختند که 
با استفاده از یک تراشه پیشرفته قادر است چندین ماده مختلف را براساس ساختار 
سلول های متفاوت به صورت همزمان تولید کند. این چاپگر به یک مجموعه از چند 
میلیون آینه مجهز است که هریک از آنها قادرند به طور مستقل حرکت کنند. این 
آینه ها برای هریک از الیه های شی در حال چاپ، از طریق کنترل نحوه تابش 
پرتوهای نور که موجب سختی ژل می شوند، الگوی خاصی را ایجاد می کنند. 

در حال حاضر این چاپگر از چهار نوع مرکب زیستی بهره می برد؛ اما در 
آینده قرار است تعداد این مرکب ها افزایش یابد. این چاپگر در آزمایش 

های اولیه ساختارهای ساده ای مانند رگ های خونی، تومورهای 
مصنوعی، بافت پیوند دهنده عضالت و اسکلت و بافت 

عضالت را چاپ کرد و آنها با موفقیت و بدون 
پس زدن، در بدن موش ها ایمپلنت 

شدند. 
در  که  کارهایی 
طول روز برای آب کردن 

شکم می توانید استفاده کنید
وقتی صحبت از کاهش وزن می شود 
اولین چیزی که به ذهنمان می رسد 
دراز و نشست، شنا روی زمین و ساالد 
خوردن است اما چگونه بدون ورزش 
و رژیم چربی های خود را آب کنیم؛

البته باید بدانید شکم محل رشد انواع 
میکروب هاست که به سالمتی صدمه 
میزند و تا زمانی که این میکروب ها را از 
بین نبرید باید برای رفع چربی های این 
بخش از بدن تالش کنید بنابراین مراقب 
شکم خود باشید و از غذاهای حاوی 
فیبر استفاده کنید و با به کار گیری 
روش های ساده و بدون هزینه سریعتر 

به هدف آب کردن شکم خود برسید.

روش هایی ساده برای آب کردن 
چربی شکم

با ۱۲  نمناک  از  این بخش  ادامه  در 
روش ساده اما کاربردی برای کوچک 
کردن شکم و آب کردن چربی شکم 

آشنا خواهید شد.

این  لیمو:  و  داغ  آب  نوشیدن 
سوخت  بردن  باال  برای  نوشیدنی 
وساز دستگاه گوارش در صبح بسیار 
عالی است و حتی می تواند به التهاب 
افزایش  برای  لیمو  آب  کند.  کمک 
انرژی عالی است، بنابراین سعی کنید 
قهوه صبحگاهی خود را با آب داغ و 
لیمو جابه جا کنید و نه تنها احساس 
داشت،  خواهید  بیشتری  سالمتی 
کافئین  مصرف  کاهش  باعث  بلکه 

خواهید شد.

نخوردن لبنیات و گلوتن:
نمی  متوجه  حتی  مردم  از  بسیاری 
شوند از غذا خوردن رنج می برند. یک 
راه عالی برای آزمایش این است که 

کنار گذاشتن نوشابه های گازدار:
نفخ  باعث  گازدار  های  نوشیدنی 
ها  آن  باد کردن می شود چون  و 
می توانند باعث شوند گاز در بدن 
این  از  جلوگیری  برای  بیفتد  گیر 
مساله، روزانه آب بخورید. احساس 
می کنم به طور مداوم به مردم می 
این  بنوشند.اما  بیشتری  آب  گویم 
واقعا  که  است  دلیل  این  به  فقط 
ضروری است، نه فقط برای کاهش 
وزن بلکه برای عملکرد کلی بدنی. 
آب هم چنین می تواند به کاهش 
نفخ شکم کمک کند، با این حال، 
را  شکم  و  کند  می  دفع  را  سموم 

آب می کند.

بیشتر خوردن فیبر: افزایش مصرف 
فیبر می تواند به جلوگیری از نفخ و 
التهاب   ، باد کمک کند چون فیبر 
سیستم  به  و  دهد  می  کاهش  را 
گوارشی کمک می کند تا به آرامی 
حرکت کند. اگر سیستم گوارشی با 
پتانسیل کامل کار کند، احتمال آن 
کم تر است که باد کردگی یا یبوست 
را تجربه کنید. به یاد داشته باشید که 
از خوردن غذاهای نفاخ مثل لوبیا و 
سبزیجات اجتناب کنید، با این حال 
می تواند باعث نفخ و باد کردن شود.

به اندازه بخورید:
باد  و  نفخ  دچار  منظم  طور  به  اگر 
کردن بعد از غذا می شوید، ممکن 
است بیش از حد می خورید سعی 
کمی  را  خود  غذاهای  اندازه  کنید 
کاهش دهید و ببینید آیا به بهبود 
باد کردن شما کمک می کند یا نه.

پرهیز از مصرف الکل:
می  گوارشی  مشکالت  باعث  الکل 
شود و اغلب پر از قند است ، بنابراین 
می تواند منجر به نفخ و باد کردن 
) و احساس سستی وحشتناکی که 
می  اگر  شود.   ) است  آن  با  همراه 
خواهید معده سالم باشد، ازمصرف 

الکل اجتناب کنید.

نعناع  چای  نعناع:  نوشیدن چای 
به هضم  از شکم  عبور سریع  برای 
شانس  چنین  هم  کند.  می  کمک 
ایجاد گاز شکم را کاهش می دهد. 
یک فنجان چای نعناع ) که اغلب به 
عنوان » شفا دهنده شکم » یاد می 
شود ( بخورید تا شکم را آب و بهبود 

به آرامش خود کمک کنید.

از خوردن دسر صرف نظر کنید: 
اگر به دنبال یک سبک زندگی تمیز 
هستید، شانس زیادی وجود دارد که 
از خوردن دسر صرف نظر کنید چون 
اغلب مملو از شکر و یا قند مصنوعی 
نفخ  به علت  است. هر دوی آن ها 
مشهور هستند. اگر بخواهید معده را 
کوچک کنید، پس از خوردن غذاهای 
شیرین صرف نظر کرده و آن ها با 

چند میوه تازه جایگزین کنید.

اگر نسبت به هر گونه غذا حساسیت 
رژیم  از  را  ها  آن  باید  باشید،  داشته 
را  عالئم  و  کرده  حذف  خود  غذایی 
به  باید  این  ؛  باشید  داشته  نظر  زیر 
اگر   ( باشد  هفته  آل چند  ایده  طور 
نه بیشتر (، اما قطع آن ها برای یک 
روز می تواند به کاهش خطر نفخ و یا 

ناراحتی شب کمک کند.

وعده  میان  عنوان  به  را  آناناس 
میل کنید: طبق گفته انجمن سرطان 
آمریکا، آنزیم آناناس، به هضم پروتیین 
ها در معده و درمان نفخ کمک می 
کاهش  برای  عالی  میوه  پاپایا  کند. 
نفخ شکم است، پس هنگام گرسنگی 

میوه بخورید.

مراقبت و احتیاط در مصرف سدیم:
نمک دراغلب غذاها استفاده می شود 
حاوی  معموال  شده  فرآوری  غذاهای 
مقدار زیادی از آن هستند. این یکی 
است.اگر  شکم  نفخ  اصلی  عوامل  از 

بخواهید شکم را تا پایان روز کوچک 
کنید، میزان سدیم را در غذا بررسی 
کنید و بیش از ۶ گرم نمک در روز 

نخورید.

خوردن آهسته تر غذا : ممکن است 
اینطور فکر نکنید، اما وقتی غذا را با 
سرعت سریع می خورید این می تواند 
سیستم  در  هوا  افتادن  دام  به  باعث 
شود که منجر به نفخ شکم میشود.برای 
مواد  آهستگی  به  خطر،  این  کاهش 
را بجوید و زمان صرف کنید  غذایی 
تا غذاهای خود را به پایان برسانید . 
این نیز راهی خوب برای کاهش خطر 

پرخوری است.

آدامس:  جویدن  گذاشتن  کنار 
اگرچه آدامس راهی خوب برای ایجاد 
تنفس تازه است، اما این روش راهی 
هوای  حتی  دادن  قورت  برای  عالی 
بیشتر است.بسیاری از آدامس ها حاوی 
مشروبات الکلی نیز هستند که عالوه بر 
آن نیز عامل نفخ است ، بنابراین مصرف 
آدامس را کاهش دهید و ببینید که 

التهاب کاهش میابد.

کند«  »قولنج  تواند  می  مفصلی  هر 
قولنج  که  است  عادی  مردم  برای  و 
انگشتان  و  پا  مچ  کمر،  انگشت  بند 
را  کار  این  اغلب  افراد  بشکنند.  را 
خودشان انجام می دهند، اگرچه این 
توسط یک متخصص  تواند  کار می 
مورد  در  کلی،  طور  به  شود.  انجام 
قولنج گردن، پزشک مفصل حرفه ای 
که این مانور را انجام می دهد است. 

چرا  که  دارد  وجود  اصلی  دلیل  سه 
مفاصل و به طور خاص گردن، قولنج 

خواهند کرد:
خارج شدن گاز: مایعی در مفاصل 
وجود دارد که به استخوان ها و بافت 
کمک می کند تا به آرامی با هم حرکت 
کنند. این مایع حاوی اکسیژن، نیتروژن 
گردن،  است.در  کربن  اکسید  دی  و 
مفاصل جفت شده به عنوان مفاصل 
مهره ای شناخته شده که در هر طرف 
وجود دارند و باال و پایین می روند هر 
یک از این مفاصل مهره ای دارای یک 
کپسول در اطراف آن است که پر از 
مایع و گاز است.هنگامی که کپسول 
مفصل کشیده می شود، گاز به سرعت 
به شکل حباب ها آزاد می شود این 
انتشار گاز صدای ترکیدن و یا صدای 
شکستن را ایجاد می کند.این فرآیند 
همچنین به »جوش« یا »حباب زایی 

» منسوب است.
حرکت: زمانی که مفاصل حرکت می 
کنند، این امر بر تاندون و رباط ها تاثیر 
می گذارد که فیبرها و ماهیچه ها را 
در مفاصل به هم متصل می کنند. اگر 
تاندون ها کمی به سمت خارج حرکت 
کند، وقتی که به موقعیت اصلی خود 
باز می گردد، سرو صدا ایجاد می کند. 
توانند  می  ها  رباط  مشابه،  طور  به 
زمانی که مفصل جابجا میشود صدای 
شکستن)قولنج( را ایجاد کند این کار 

معموال در زانو یا قوزک رخ می دهد.
است  ممکن  که  دالیلی  از  برخی 
موجب قولنج گردن شوند عبارتند : 
افزایش سن , تورم یا سفتی , حرکتی 
ناگهانی و یا ناشیانه , آسیب به بافت 
روی  بر  حد  از  بیش  کشش   , نرم 
رباط ها یا تاندون ها , تغییرات ناشی 

از جراحی .
ورم  اگر مفاصل دچار  ورم مفاصل: 
یکنواختی  تواند  شوند، غضروف می 
وقتی سطح  بدهد.  از دست  را  خود 
مفصل خشن تر می شود، وقتی حرکت 
می کند، می تواند سر و صدا ایجاد کند.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنید ؟

به طور معمول به فرد توصیه می شود 
که اگر درد یا مشکلی با این بخش 
از بدن خود دارند، سعی نکنند قولنج 
گردن خود را بشکنند این به این دلیل 
های خونی  و رگ  اعصاب  که  است 
می  عبور  گردن  از  که  دارند  وجود 
کنند و اگر شکستن قولنج به درستی 
انجام نشود ممکن است آسیب ببینند 
درمان  یک  عنوان  به  آن  جای  به 
خانگی، کشش مالیم توصیه می شود.

در  تحرک  عدم  یا  و  درد  کسی  اگر 
گردن خود را تجربه می کند، به آن ها 

بازگشت است.
عدم تحرک

هر بار که قولنج گردن می شکند، می 
تواند باعث آسیب به بافت ارتباطی 
در ستون فقرات شود در طول زمان، 
این می تواند تحرک را کاهش داده و 

منجر به آرتروز شود.
فاکتورهای خطرناک :

و  خطرات  در  مهمی  نقش  سن 
قولنج  شکستن  از  ناشی  مشکالت 
بازی می کند جوانان نیروی  گردن 
بیشتری  استخوان  و  عضالنی،رباط 
در  دارند  تر  مسن  افراد  به  نسبت 
برای  گردن  قولنج  شکستن  نتیجه 
آن ها نسبتا مشکلی ندارد همانطور 
رگ  شوند،  می  تر  مسن  افراد  که 

های خونی آن ها سخت تر می شود 
از  بزرگی  می شود خطر  باعث  این 
آید.  وجود  به  سرخرگ  شدن  پاره 
همچنین استخوان ها ممکن است در 
حرکت سریع و قوی در افراد مسن تر 

بشکنند.
شکستن قولنج گردن برای تسکین 
تنها  که  است  رایج  روش  یک  درد 
توسط پزشک مفصل انجام میشود. 
وقوع خطرات  احتمال  در حالی که 
ناشی از آسیب عروقی، شکستگی و یا 
آسیب عصبی آن کم است. خطر در 
میان افرادی که دارای استخوان های 
سالم، رباط ها و ماهیچه ها هستند 

کمتر است.
دستکاری گردن، که اغلب منجر به 
از طریق ماساژ و  شکستگی قولنج، 
کشش بافت نرم می شود، نشان داده 
شده است که موقعیت ستون فقرات 
را اصالح می کند و درد را تسکین 
این  نفع  به  که  هایی  دهد.آن  می 
فرآیند هستند می گویند که موثرتر 
از سایر درمان ها هستند، مانند ورزش 
کردن ماهیچه ها که از ستون فقرات 

پشتیبانی می کنند.

توصیه می شود که به پزشک مراجعه 
کنند تا تحت درمان قرار بگیرند.

هر گونه درد، بی حسی در اندام ها و یا 
از دست دادن قدرت تجربه شده توسط 
قولنج گردن باید توسط یک متخصص 
اغلب  پزشکان  شود  ارزیابی  پزشکی 
درمان یا مراجعه به یک جراح ارتوپد 

را توصیه کنند.
فرد را مورد بررسی قرار می دهند تا 
این مشکل  موجب  ببیند چه چیزی 
می شود. آن ها سپس تالش خواهند 
کرد تا حرکات عادی بدن را از طریق 
باز  مالیم  دستکاری  تکنیک های 

گردانند.
خطرات و عوارض احتمالی شکستن 
قولنج گردن: تمرین شکستن قولنج 
توسط  که  است  رایجی  روش  گردن 
پزشک مفصل بکار می رود این فرآیند 
به عنوان دستکاری ستون فقرات گردنی 
ازپزشکان  برخی  شود.  می  شناخته 
مفصل بر این باورند که این ریسک باال 
نیست و میزان آسیب ناشی از آن بسیار 

پایین است. با این حال، خطرات و اثرات 
جانبی مرتبط با آن وجود دارد. برخی 
دیگر بر این باورند که این خطرات بیشتر 
از مزایای احتمالی قولنج گردن هستند.

سکته : اگرچه موارد نادری هستند، 
ند  توا می  گردن  قولنج  شکستن 
سرخرگ مهره ای که خون را به مغز 
منتقل می کند را پاره کند این پارگی 
می تواند باعث سکته شود.افرادی که 
عادت به شکستن قولنج گردن دارند 
قرار  مغزی  سکته  معرض  در  بیشتر 
دارند این امر به ویژه در افراد زیر ۶۰ 

سال رایج است.
قولنج  شکستن   : لخته شدن خون 
در  خون  شدن  لخته  باعث  گردن 
گردن شده است این بسیار خطرناک 
است زیرا می تواند منبع اکسیژن مغز 

را متوقف کند.
روی  را  فشار  گردن،  قولنج   : آرتروز 
مفاصل ایجاد می کند وقتی این کار 
به  منجر  تواند  می  شود،  انجام  زیاد 
بی ثباتی در گردن و به نوبه خود به 
آرتروز شود، وضعیتی که در آن بافت 
در انتهای استخوان ضعیف تر می شود 
آرتروز یک وضعیت دردناک و غیرقابل 

12 کار ساده برای آب کردن چربی شکمقولنج گردن و راه های شکستن آن
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=»سرمربی جوان استقالل 
پرستاران  احترام  به  حتی 
فداکار هم ماسک به صورت 

نمی زند.«
در  رئیسی  شهرقلعه  جمعه  امام 
استان کهگیلویه و بویر احمد خطاب 
ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  به 
جزء  فوتبال  روزها  این  است:  نوشته 
مردم  و  جوانان  زندگی  از  الینفکی 
شده است و نیمی از ایرانی ها زندگی 
و  بازی ها  تاثیر  تحت  روزمره شان 
و  سازمانی  مدیریت  تیم،  عملکرد 
)تاج(  استقالل  باشگاه  بازیکنان  فنی 
است که با برد این تیم خوشحال و از 
عدم نتیجه گیری آن ناراحت و نگران 
مردم  این  حق  بنابراین  می شوند. 
استرس،  فشار،  اینهمه  که  نیست 
را تحمل  نگرانی و حسرت  ناراحتی، 

کنند.
حجت االسالم اسماعیل صلواتی که 
قرص  پا  و  پر  هواداران  از  پیداست 
تیم استقالل )تاج( است تأکید کرده 
بزرگی می خواهد.  تیم مربی  این  که 
مردم در زمان مربیگری استراماچونی 
از بازی های استقالل لذت می بردند 
و خوشحال بودند. اما فرهاد مجیدی 
استقالل  سرمایه  البته  است.  جوان 
در  سال  چند  است  الزم  ولی  است 
و  خارجی  بزرگ  مربی  یک  کنار 
از  یکی  یا حداقل  کند  کار  تجربه  با 
بزرگان استقالل در کنار او باشد. پس 
سرمایه سوزی  مدیریت  نوع  این  با 

نکنید.
به گزارش تابناک، امام جمعه شهر 
قلعه رئیسی، در ادامه نامه اش که پر 
از تعصب و وفاداری نسبت به تیمی 
خسروانی،  پرویز  سپهبد  که  است 
آجودان محمدرضاشاه پهلوی، مؤسس 

و رئیس هیئت مدیره آن بوده، اضافه 
کرده: از وزیر محترم ورزش و جوانان، 
پرسپولیس  باشگاه  بازیکنان  و  مربی 
خوشحالی  باعث  سال ها  این  در  که 
و شادی نیمی از مردم کشور شده اند 
تشکر می کنم و قهرمانی امسال لیگ 
برتر هم مبارکشان باد. برای هواداران 
موفقیت  و  توفیق  آرزوی  پرسپولیس 
نیز  آن  ارزشمند  بازیکنان  از  و  دارم 
قدردانی  ترابی  و  انصاری  همچون 

می کنم.
مدیرعامل  سعادتمند  به  خطاب  او 
در  نوشته:  )تاج(  استقالل  باشگاه 
دارند  همه  که  روزگاری  و  شرایط 
فرهنگ سازی  را  ماسک  با  زندگی 
می کنند، حتی نایب امام زمان )یعنی 
خامنه ای!( هم به طرفداری از ماسک 
به میدان آمده است و باشگاه ورزشی 
فرهنگی استقالل باید در خط مقدم 
این حرکت باشد. ولی متاسفانه فرهاد 
به  حتی  تیم،  جوان  مربی  مجیدی، 
یک  پرستاران،  فداکاری  و  حرمت 

ماسک به چهره خود نمی زند.
نکته ای  پایان،  در  داده:  ادامه  وی 
که به وزیر ورزش تأکید میکنم این 
است که هزینه کنید، یک مقدار هم 
به جوانان مناطق چاروسا توجه کنید 
که سی سال است چشم انتظار داشتن 
ساختن  با  هستند.  ورزشگاه  یک 
را  منطقه  این  جوانان  استادیوم، 

خوشحال کنید.
از  بخش  این  جوانان  افزوده:  او 
هستند  استعداد  از  سرشار  کشور 
این  از  یکی  خواه  اسالمی  قائم  و 
اقدام  این  با  ضمنا  استعدادهاست. 
خارجی  پرونده های  گرفتار  دیگر 

نخواهید بود.
جمعه  امام  انتقاد  از  بعد  ساعاتی 
فرهاد  )تاج(،  استقالل  تیم  طرفدار 
مجیدی سرمربی این تیم برای اولین 
صورت  به  ماسک  که  حالی  در  بار 
تا  داشت، سر تمرین تیم حاضر شد 
دیگر کسی او را از این بابت سرزنش 

نکند.

برکناری  ورزش خواستار  وزیر  از  امام جمعه  یک 
سرمربی »استقالل« شد!

پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران

قهرمانی  چهارمین  =این 
متوالی پرسپولیس در لیگ 

بود.
تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب 
این هفته با پیروزی دو بر یک  بر تیم 
برای چهارمین  نفت مسجد سلیمان 
بار متوالی، قهرمان لیگ فوتبال ایران 

شد.
پرسپولیس  قهرمانی  ششمین  این 
در لیگ برتر فوتبال کشور نیز بود. در 
ضمن هیچ تیمی در این موقع سال 
تا کنون به مقام اول لیگ برتر دست 

نیافته بود.
این دیدار در ورزشگاه بهنام محمدی، 
برگزار  سلیمان  مسجد  نفتی  شهر 
پرسپولیس  مسابقه،  این  در  گردید. 
در دومین دقیقه می توانست صاحب 
بشار  ضربه  اما  شود.  گل  نخستین 
کنار  از  تیم  گرانقیمت  بازیکن  رسن 

دروازه عبور کرد.
بازی،  نیز در دقیقه دهم  تیم نفت 
شوت  ولی  داشت  گل  کسب  شانس 
به سرنوشت ضربه  مجید عیدی هم 

بشار رسن دچار شد.
پرسپولیس سرانجام در دقیقه سی 
به  شد.  گل  نخستین  صاحب  نهم  و 
اینصورت که علی علیپور با ضربه سر،  
پاس مهدی شیری را تبدیل به اولین 
گل بازی کرد. نیمه اول مسابقه با این 

نتیجه به پایان رسید.
در نیمه دوم و در دقیقه ۵۸ مهدی 
حمله  خط  جوان  بازیکن  عبدی 
به  را  تیمش  دومین گل  پرسپولیس 

درون دروازه تیم رقیب فرستاد.
توپ  هم  مسابقه   7۰ دقیقه  در 
یاران  از  حسینی  جالل  دست  به 
اعالم  داور  کرد.  اصابت  پرسپولیس 
ابراهیمی  ضربه پنالتی داد و حسین 
را وارد دروازه پرسپولیس نمود  توپ 
قهرمان  پرسپولیس  ترتیب  این  به  و 
زود هنگام فوتبال امسال باشگاه های 

ایران شد.
این  در  پرسپولیس  تیم  اعضای 
بوژیدار  از:  بودند  عبارت  مبارزه 
محمد  حسینی،  جالل  رادوشوویچ، 
حسین کنعانی زادگان، مهدی شیری، 
وحید امیری، کمال کامیابی نیا، احمد 
روستایی،  امیر  رسن،  بشار  نوراللهی، 
علی  عالیشاه،  امید  نعمتی،  سیامک 
مهدی  پور،  حسین  سعید  علیپور، 

عبدی و محمد احسان حسینی.
نفت مسجد سلیمان  تیم  بازیکنان 
هم اینها بودند: احمد گوهری، حامد 
مجید  قاسمی،  آرمان  محمدی،  نور 
عیدی، پیام ملکیان، علیرضا علیزاده، 
صادق صادقی ، مهدی زبیدی، حسن 
احمد  جعفری،  سجاد  ابراهیمی، 
الجبوری، امید سینگ، میرهادی میر 

جوان و محمد امین اسدی.
پرسپولیس،  تیم  پیروزی  دنبال  به 
قهرمانی  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
این تیم را در لیگ برتر ایران تبریک 
سرمربی  گلمحمدی  یحیی  گفت. 
قهرمانی  از  پرسپولیس هم پس  تیم 
به  پرسپولیس  تیمش گفت: رسیدن 
و  به هواداران  را  برتر  لیگ  اول  مقام 
می  تبریک  تیم  این  کسوتان  پیش 

گویم.
ماه  دی  در  پرسپولیس  باشگاه 
پیش  سال  شش  و  پنجاه   ،۱۳۴۲
باشگاه  موسس  عبده  علی  همت  به 

بولینگ عبده تأسیس شد.
قهرمانی،  عنوان   ۱۳ با  پرسپولیس 
پر افتخارترین تیم فوتبال ایران است. 
باشگاه استقالل )تاج( با هشت عنوان، 
پاس و سپاهان هر کدام پنج بار، تیم 
و  بار  دو  فوالد  باشگاه  بار،  سایپا سه 
استقالل خوزستان یک بار این مقام 

را در اختیار داشته اند.
دختران  تیم  است  گفتنی 
پرسپولیس نیز در سال ۱۳۴7  شکل 
بازیکنانی چون؛ مریم دبیر،  گرفت و 
پروانه حسینی،  رضایی،  محمد  ملود 
رویا   ، امیری  ثریا   ، ناصری  فرشته 
رادفر ، عفت محمدی، هنگامه افشار 
فروزان  مهاجری،  مهشید  )کاپیتان( 
رادفر و شهناز نصرآبادی اعضای این 

تیم بودند.
تیم  سرمربی  نخستین  راجرز  آلن 
که  بود  پرسپولیس  بانوان  فوتبال 
علی پروین نیز او را در امور مربیگری 

کمک می کرد.
از  یادی  که  نیست  بد  اینجا  در 
ستاره های پیشین تیم پرسپولیس که 
معموال اعضای اصلی تیم ملی فوتبال 
ایران را تشکیل می دادند کرده باشیم: 
ابراهیم آشتیانی، حسین  کالنی، عزیز 
پروین،  علی  بهزادی،  همایون  اصلی، 
کاشانی  جعفر   ، شاهرخی  محراب 
حمید  وطنخواه،  رضا  و  بیوک   ،

جاسمیان، و  هادی طاووسی.

دیدار رئیس 
فراکسیون ورزش 

مجلس شورای 
اسالمی با رئیس 

»صداوسیما« 
برای بازگشت 

برنامه 9۰ و عادل 
فردوسی پور به 

تلویزیون
فروردین:  =محمدمهدی 
پخش برنامه 9۰ یک مطالبه 
مردمی است. 9۰ بسیاری از 
زد و بندهای فوتبال ایران را 

برمال ساخت.
جمهوری  صداوسیمای   ۹۰ برنامه 
پور  فردوسی  عادل  که  اسالمی 
سال ها تهیه کننده و مجری آن بود 
بیننده ترین  پر  از  یکی  عنوان  به  و 
برنامه های تلویزیون حکومتی شناخته 
پس  پیش  نیم  و  سال  یک  می شد، 
در  کلیدی  مسئولیت های  سپردن  از 
شماری  به  حکومتی  صداوسیمای 
ناگهان  حزب اللهی  تندروهای  از 
از  اعتراض بسیاری تن  قطع شد که 
دنبال کنندگان این برنامه را به همراه 

داشت.
به  مدام  اعتراضات  مدت  این  در 
حکومت،  صداوسیمای  مسئوالن 
دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری 
خاطر  به  وزیران  از  برخی  و  اسالمی 

توقف این برنامه ادامه داشته است.
فردی  که  شد  آغاز  وقتی  ماجرا 
حزب اللهی به نام علی فروغی رئیس 
پسر  و  رژیم  صداوسیمای  بسیج 
علی  سوی  از  عادل  حداد  باجناق 
عنوان  به  رئیس صداوسیما  عسگری 
مدیر شبکه ۳ این رسانه ی حکومتی 
تخصصی  شورای  رئیس  سپس  و 
برنامه های آن از جمله بخش ورزش 

منصوب شد.
نیلی  میثم  شخص،  این  همراه 

احمد  و  انقالب  ناشران  اتحادیه  دبیر 
عبودتیان مسئول بنیاد فرهنگی خاتم 
االوصیا نیز به تشکیالت صداوسیمای 
حکومت راه یافتند و در برابر فردوسی 
پور موضع گرفتند و سپس علیه او و 
برنامه پرطرفدار ۹۰ دست به توطئه 

زدند.
صداوسیما  به  گروه  این  ورود  با 
رویارویی  درواقع  اسالمی،  جمهوری 
رادیکال  راست  جناح  قدرت نمایی  و 
و  نویسندگان  سردبیران،  مدیران،  با 
مجریان تلویزیون آغاز گردید و طرح 
و  بخش ها  تمامی  تسخیر  میان مدت 
برنامه ها  محتوای  و  دید  زاویه  تغییر 
برای  آنکه  بدون  شد  پیاده  کم  کم 
در  و  مردم  نظر  تغییرات  این  اجرای 
حقیقت بینندگان را جویا شده باشند.

در  برنامه  این  دوستداران  از  یکی 
بابت  این  از  بود:  نوشته  وبسایتی 
رژیم سرکوبگر مالیان یک قدم دیگر 
و  شمالی  کره  یعنی  خود  الگوی  به 
نزدیکتر  اون  جونگ  کیم  حکومت 

شده است.
برنامه  برچیده شدن  با  به هر حال 
برتر  فوتبال  عنوان  با  برنامه ای   ،۹۰

جای آن را گرفت.
گفتنی است در فاصله تعطیل برنامه 
۹۰ و آغاز پخش فوتبال برتر، فردوسی 
پور برنامه جدیدی را برای مدتی کوتاه 
از  با عنوان کالسیکو که  نمود،  تهیه 
این  می شد.  پخش  اینترنت  طریق 
دو  نمایش  روز  نخستین  در  برنامه 
داشت  بیننده  هزار   7۲۶ و  میلیون 
و  حساس  دیدار  نیز  آن  مناسبت  و 

جذاب تیم های بارسلون و رئال مادرید 
اسپانیا بود که پژمان جمشیدی اجرای 

آن را به عهده داشت.
محمدمهدی  هفته  این  اما  و 
ورزش  فراکسیون  رئیس  فروردین 
مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران 
گفت: قرار است به همراه اعضای این 
رئیس  عسگری  مهدی  با  فراکسیون 
صداوسیمای جمهوری اسالمی درباره 
بازگشت برنامه ۹۰ به خانه دوستداران 
این برنامه، خیلی جدی صحبت کند.

او تأکید کرده که برنامه ۹۰ بسیاری 
از معضالت و زد و بندها را در فوتبال 
ایران برمال می ساخت و مردم هم به 
نهایت به آن عالقمند بودند و از آن 

رضایت داشتند.
این باره  در  دارم  تصمیم  گفت:  وی 
و  بزنم  مسئوالن صداوسیما حرف  با 
آنها  با  برنامه  این  برای پخش مجدد 
رایزنی کنیم و در صورتی هم که به 
نکاتی از آن ایراد دارند، به ما بگویند 
تا با تغییر یا تعدیل مشکل رفع شود و 
میلیون ها مردم باز بتوانند برنامه مورد 

عالقه خود را تماشا کنند.
کرد:  تأکید  فروردین  محمدمهدی 
امروز که شعار »در خانه بمانیم« برای 
سر  را  ُکرونا  ویروس  شدن  ریشه کن 
می دهیم، پخش برنامه ۹۰ که جای 
می شود،  حس  شدت  به  آن  خالی 
می تواند به ارتقای امید جامعه کمک 
کند. بنابراین امیدوارم بازگشت عادل 
فردوسی پور یکی از بهترین خبرهایی 
باشد که بتوانیم در آینده ای نزدیک به 

مردم نوید دهیم.

۲۰ هزار مدیر و مسئول جمهوری اسالمی طی  عادل فردوسی پور
شش سال متهم به فساد مالی و اداری شدند

د  ر مو  ۳ 1 6 ۳ ی  ا بر =
صادر  قضایی  دادخواست 
شده و 4616 پرونده هم به 
متهمان  برای  قرار  صدور 

رسیده است.
=اجرای احکام صادره برای 
16۰9 پرونده سبب »بازگشت 
و  ریال  میلیارد  هزار   8۳
چهار میلیارد و 1۰۰ میلیون 
شده  بیت المال«  به  دالر 

است!
محاسبات  دیوان  سابق  دادستان 
کشور خبر داده که۲۰ هزار و ۶7 مدیر 
و مسئول نظام جمهوری اسالمی طی 
مدت شش سال با اتهامات فساد مالی 
و اداری روبرو شدند. از این تعداد برای 
۴۶۱۶ قرار بازداشت صادر شده است.

فیاض شجاعی دادستان سابق دیوان 
محاسبات کشور روز دوشنبه ۶ مرداد 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در   ۱۳۹۹
رئیس و داستان دیوان محاسبات این 

آمار را ارائه کرد.
طی  شجاعی  فیاض  گفته  به 
 ،۱۳۹۸ تا   ۱۳۹۲ سال های 
بر  اساس  بر  پرونده  فقره   ۶۶۸۹
و  یافته ها  یا  و  دریافتی  گزارش های 
و  مدیران  علیه  موجود  گزارش های 
است. تشکیل شده  دولتی  مسئوالن 

تعداد مدیرانی که در این پرونده ها 
شدند،  روبرو  تخلف  و  فساد  اتهام  با 
۲۰ هزار و ۶7 نفر بوده که تحقیقات، 
انجام  آن  الزم  مقدمات  و  پیگیری 

شد.
پرونده،  از ۶۶۸۹  گفته شجاعی  به 
برای ۳۱۶۳ مورد دادخواست قضایی 
به  هم  پرونده   ۴۶۱۶ و  شده  صادر 
صدور قرار برای متهمان رسیده است.

محاسبات  دیوان  سابق  دادستان 
سوی  از  پرونده   ۳۰۰۰ برای  گفته 
صادر  رأی  مستشاری  هیئت های 
به  اجرا  مورد جهت  که ۲۳۰۰  شده 
دادستانی ارجاع شد و ۱۶۰۹ فقره از 
اجرای  افزوده  او  است.  اجرا شده  آرا 
رأی ها در نهایت سبب »بازگشت ۸۳ 

و  میلیارد  و چهار  ریال  میلیارد  هزار 
۱۰۰ میلیون دالر به بیت المال« شده 

است!
که  شده  ارائه  حالی  در  آمار  این 
و  سازمان ها  میانی  و  کل  مدیران 
نهادهای حکومتی همگی از فیلترهای 
معتمدان  جزو  و  گذشته  امنیتی 
می روند.  شمار  به  اسالمی  نظام 
فساد  تنیده  در هم  ایجاد شبکه های 
از سوی همین مدیران و  و اختالس 
مسئوالن و مقامات شکل گرفته است.

مقامات  دزدی  و  اختالس  میزان 
گسترده  آنقدر  اسالمی  جمهوری 
شده که آن پرونده هایی علنی شده و 
اطالعاتی درباره آنها درز پیدا می کند 
که پنهان کردن آنها امکانپذیر نیست!

فرهاد مجیدی

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که 5 هفته تا پایان رقابت های لیگ فوتبال باقی مانده با برد در مقابل نفت 
مسجد سلیمان چهارمین قهرمانی پیاپی خود را تثبیت کرد
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ایل  ایتالیایی  روزنامه   گزارش  به 
پُست؛  روز جمعه دولت چین تعطیلی 
کنسولگری ایاالت متحده در چنگدو را 
کنسولگری  از شش  یکی  کرد؛  اعالم 
درواقع  تصمیم  این  چین.  در  آمریکا 
پاسخی به تعطیلی کنسولگری چین 
که  است  تگزاس  ایالت  هیوستون  در 
در چند روز اخیر بسیار بحث برانگیز 

شده است.
کارمندان  ترامپ  دونالد  دولت 
به  را  در هیوستون  کنسولگری چین 
غیرقانونی  جمع آوری  و  جاسوسی 
معمول  تحمل  حد  فرای  اطالعات 
می کند.  متهم  میزبان  کشور  مقامات 
اقدامی  پر  طی  تصمیم  این  پی  در 
کنسولگری  کارمندان  صدا،  و  سر 
چین مدارک و اوراق نامشخصی را در 
محوطه  کنسولگری آتش زده و از بین 

بردند.
بسته شدن دفاتر دیپلماتیک لزوما به 
معنای قطع کامل روابط بین دو کشور 
درمان  غیرقابل  بحران  یک  آغاز  یا 
اهمیت  دارای  به هر روی  اما  نیست، 

فراوان است.
روزنامه نگار  فیفیلد  آنا  گفته ی  به 
واشنگتن پُست و تحلیلگر مسائل آسیا، 
این نشانه ای است مبنی بر اینکه روابط 
بین دو کشور به بدترین حالت از سال 
زمانی  است؛  رسیده  اینسو  به   ۱۹7۲
جمهور  رئیس  نیکسون  ریچارد  که 
وقت آمریکا، دست به عصا پروسه ی به 
رسمیت شناختن جمهوری خلق چین 
)چین کمونیستی( را آغاز کرد، دولتی 
صحنه  حاشیه ی  در  زمان  آن  تا  که 

سیاست بین المللی قرار داشت.
ناگهانی  بطور  فعلی  متشنج  اوضاع 
نتیجه ی  تنها  و  نیامده  وجود  به 
بر  مبنی  متحده  ایاالت  ادعاهای 
جاسوسی کارمندان کنسولگری چین 
می شود  مدتی  نیست.  هیوستون  در 
شی  رهبری  به  چین  بین  روابط  که 
جین پینگ و ایاالت متحده به رهبری 
به  عقاید  بعضا  اعضایش  که  دولتی 
)ضدکمونیستی(  ضدچینی  شدت 

دارند، بد بوده است.
به ویژه در دو سال گذشته نشانه های 
متعددی از تنش و درگیری میان دو 
بطور مثال  کشور وجود داشته است. 
آنچه به »جنگ تجاری« معروف شده، 
مبنی بر وضع عوارض و مالیات متقابل 
بر صدها محصول و کاالی آمریکایی 
برای ورود به چین و صدها محصول 
به آمریکا؛  برای ورود  و کاالی چینی 
یا سرکوب اعتراضات هنگ کنگ توسط 
دولت چین که پس از تصویب قانون 
که  چین،  ملی  امنیت  مناقشه برانگیز 
وضعیت  متحده  ایاالت  تا  شد  باعث 
منطقه ی  این  برای  که  را  ویژه ای 
خودمختار چین )هنگ کنگ( در نظر 
گرفته بود، قطع کند؛ یا اتهام ترامپ 
کردن  مخفی  بر  مبنی  چین  علیه 
اپیدمی  ویروس کرونا و متوجه کردن 
آمده  پیش  حواث  تمام  مسئولیت 
پس از آن به دولت چین؛ یا وخیم تر 
سرد  »جنگ  اصطالح  به  آنچه  شدن 

تنش میان آمریکا و چین؛ تعطیلی متقابل 
کنسولگری ها در هیوستون و چنگدو

نامیده می شود که طی  تکنولوژیک« 
در  می کند  تالش  چین  دولت  آن 
حوزه ی تکنولوژی از کاالهای آمریکایی 
حربه ی  طریق  این  از  تا  شود  بی نیاز 
تحریم شرکت های چینی را از ترامپ 

بگیرد.
از دیگر نشانه های تنش می توان به 
اخیرا  که  کرد  اشاره  محدودیت هایی 
دانشجویان  و  دیپلمات ها  ورود  برای 
شده؛  وضع  متحده  ایاالت  به  چینی 
تحریم های  و  اعتراض  همچنین  و 
دلیل  به  چین  علیه  متحده  ایاالت 
سرکوب اقلیت قومی  اویغورها و اخراج 

روزنامه نگاران آمریکایی از چین.
به گفته ی چون هان وونگ و لیزا لین 
در وال استریت ژورنال، ایاالت متحده و 
چین بر سر »قدرت اثرگذاری جهانی« 
می جنگند. به بیان دیگر، درگیری آنها 
نه تنها بر سر مسائلی است که در آن 
هرکدام  بلکه  دارند  متفاوتی  منافع 
حریف  به  نسبت  می کنند  تالش 
صحنه ی  در  بیشتری  تاثیر  و  نقش 
بین  باشند.رقابت  داشته  بین المللی 
دو کشور و تصمیمات اخیر در مورد 
و چنگدو،  کنسولگری های هیوستون 
همچنین به دلیل فشارهای داخلی دو 
دولت برای اتخاذ مواضع سختگیرانه تر 

و مصالحه ناپذیر، شدت یافته است.
در  تارور  ایشان  گفته ی  طبق 
چین  که  مدتیست  پست،  واشنگتن 
پرخاشجویانه تر و تهاجمی تر از همیشه 
مورد  در  نگرانی ای  و  می کند  رفتار 
به  نسبت  دیگر  کشورهای  واکنش 
و  تهاجمی   تصمیمات  یا  سیاست ها 
بحث برانگیزش ندارد. دولت چین اخیراً 
سرکوب مخالفان به ویژه در هنگ کنگ 
نظامی  مانورهای  و  کرده  شدیدتر  را 
از  فراتر  آب های  در  توسعه طلبانه اش 
امتداد  سواحل شرقی و همچنین در 
شدت  را  هند  با  کوهستانی اش  مرز 
بخشیده است. از طرفی در داخل نیز 
بر خالف رویه ی معمول بحث درباره ی 
امنیتی  و  حساس  موضوعات  برخی 
بیشتر از همیشه باز و علنی شده است؛ 
احتمالی  حمله  درباره ی  بحث  مانند 

تایوان، متحد آمریکا.
بخش هایی  آمریکا  دولت  داخل  در 
رابرت  همچنین  و  خارجه  وزارت  از 
اوبراین مشاور امنیت ملی و معاون وی 
ماتیو پوتینجر خواهان برخورد شدیدتر 

و جدیی تری با چین هستند.

چیز  آشتی ناپذیر  نگرش های  این 
جدیدی نیستند و رویکردهای مشابهی 
برخی  قبال  در  اخیر  سال های  در 
رژیم ها از جمله رژیم جمهوری اسالمی 
و  حداکثری«(  »فشار  استراتژی  )با 
مادورو(  نیکوالس  )علیه  ونزوئال  رژیم 

اتخاذ شده اند.
مایک  امرداد(   ۲( پنجشنبه  روز  در 
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا سخنرانی 
بسیار تندی علیه چین انجام داد و طی 
را  تلخی  حقیقت  باید  »ما  گفت:  آن 
بپذیریم و در سال ها و دهه های آینده 
آن را مبنای کارمان قرار دهیم؛ و آن 
اینست که اگر می خواهیم قرن بیست 
و یکم یک قرن آزاد باشد، و نه آنچه 
شی جین پینگ ]رئیس جمهوری خلق 
چین[ رویایش را در سر دارد، باید این 
الگوی کهنه مبتنی بر اجازه دادن به 
چین برای دخالت کورکورانه و بیجا در 

امور بین المللی را کنار بگذاریم.«
با وجود این مشخص نیست که آیا 
ایاالت متحده استراتژی مشخصی در 
قبال بحران چین دارد و یا اینکه بستن 
هیوستون  در  کشور  این  کنسولگری 
کارزار  نفع  به  اقدامی  است  تنها 
انتخاباتی ترامپ برای انتخابات ریاست 

جمهوری نوامبر ۲۰۲۰.
دو  این  شدن  بسته  آنی  تاثیرات 
ممکن  عمل  در  حداقل  کنسولگری 
است ناچیز باشد؛ با اینکه می تواند در 
که  بسیاری  ویزاهای  صدور  پروسه ی 
انجام  چنگدو  در  آمریکا  کنسولگری 

می داد، خلل ایجاد کند.
بستن  برای  چین  دولت  تصمیم 
کنسولگری آمریکا در چنگدو )بجای 
بستن دیگر کنسولگری های این کشور 
گوانگژو  یا  شانگهای  هنگ کنگ،  در 
حائز  بیشتر  و  بزرگتر  مراتب  به  که 
عدم  از  نشان  خود  هستند(  اهمیت 
اقدام  یک  انجام  برای  چین  خواست 
نظر  به  دارد.  افراطی  تالفی جویانه ی 
می رسد چین مایل نیست روابط اش با 
این خراب تر شود و  از  ایاالت متحده 
تنش ها با سرعت بیشتری رو به وخیم 
شدن بگذارند. با این حال، به گفته ی 
بسیاری از تحلیلگران، هنوز پایانی برای 
مجادله میان دو کشور دیده نمی شود و 
تا امروز مسائل مختلفی مورد اختالف 

هستند.
*منبع: ایل پست

*ترجمه و تنظیم: زهره پاکزاد

تکمیل نخستین معامله با ایران از طریق کانال 
بشردوستانه سوئیس

داروسازی  شرکت  =نام 
له  محمو ین  ا ش  ز ر ا و 
گفته  ما  ا نیست  مشخص 
نوع  یک  شامل  می شود 
است  ضدسرطان  داروی 
به خون  مکرر  تزریق  با  که 
می شود. استفاده  بیماران 
مور  ا نه  دبیرخا =مدیر 
وزارت خارجه  در  اقتصادی 
میان  مالی  کانال  سوئیس: 
شروع  ایران،  و  سوئیس 
و  داشته  موفقیت آمیزی 
تجارت  برای  شرکت   5۰
عالقه  ابراز  آن  طریق  از 
می کنیم  فکر  ما  و  کرده اند 
شرکت هایی  چنین  تعداد 
. شد هد  ا خو بیشتر 

ژوئیه   ۲7 دوشنبه  سوئیس  دولت 
شرکت  یک  کرد  اعالم  امرداد(   ۶(
داروسازی سوئیسی نخستین معامله 
تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید 

را با ایران تکمیل کرد.
امور  دبیرخانه  رویترز  گزارش  به 
کرد  اعالم  سوئیس  دولت  اقتصادی 
کانال تجارت بشردوستانه سوئیس با 
پیشرفت  حال  در    )SHTA( ایران 
است و چند شرکت قباًل تایید شده اند 
مشارکت  نیز  بیشتری  شرکت های  و 
خواهند داشت و معامالت بیشتر باید 

به زودی انجام شود.
مواد  ورود  برای  معامالتی  کانال 
غذایی و دارویی به ایران، از ماه ژانویه 
به  و  شد  شروع  آزمایشی  اقدامات  با 

عرضه ی کاالهای سوئیسی که شامل 
نیست  متحده  ایاالت  تحریم های 

می پردازد.
ارزش  و  داروسازی  شرکت  نام 
اما  نیست  مشخص  محموله  این 
نوع داروی  گفته می شود شامل یک 
ضدسرطان است که با تزریق مکرر به 

خون به بیماران استفاده می شود.
ماری گابریل اینایشن فالیش مدیر 
وزارت  در  اقتصادی  امور  دبیرخانه 
خارجه سوئیس چند ماه پیش گفته 
و  سوئیس  میان  مالی  کانال  که  بود 
ایران، شروع موفقیت آمیزی داشته و 
۵۰ شرکت برای تجارت از طریق آن 
ابراز عالقه کرده اند و ما فکر می کنیم 
بیشتر  شرکت هایی  چنین  تعداد 

خواهد شد.

این  ادامه  با  ایران  در  اگر  گفت  او 
می توانیم  شود  موافقت  صادرات 

مشارکت خوبی داشته باشیم.
قرارداد  ارزش  نوشته  رویترز 
آزمایشی در ژانویه شامل محموله ای 
از داروهای بیماری سرطان و داروهای 
مورد نیاز برای پیوند عضو مبلغ ۳/۲ 
بود  یورو )7/۲ میلیون دالر(  میلیون 
که به ایران ارسال شد. در این فرآیند 
بانک BCP مستقر در ژنو و شرکت 

دارویی نوارتیس همکاری داشتند.
آمریکا  دولت  که  ضوابطی  طبق 
پول  مالی  کانال  این  کرده  مشخص 
بلکه  نمی کند  منتقل  ایران  به  نقد 
مواد  صورت  به  ایران  درآمدهای 
از  تعدادی  توسط  و خوراکی  دارویی 

شرکت  ها به ایران منتقل می  شود.

جمهوری اسالمی در فکر »انتقام سخت«؛ هشدار 
وزارت خارجه فرانسه در مورد سفر به ایران

جمهوری  امنیتی   =منابع 
اسالمی ادعا می کنند پادشاهی 
اردن در رهگیری هواپیمای 
ماهان ایر و »ترور سلیمانی« 
کرده! مشارکت  آمریکا  با 
نیوز«  »نور  =پایگاه خبری 
اردن  پادشاهی  می نویسد 
که  باشد  داشته  توجه  باید 
تروریست های  از  پشتیبانی 
معنای  به  عمال  آمریکایی 
رفتارهای  در  مشارکت 
نی  نو قا غیر و  نه  ا ر و شر
ناامن کردن  به  که  آنهاست 
شده  منجر  هوایی  خطوط 
این  دامنگیر  آن  تبعات  و 
شد. هد  خوا نیز  کشور 
امیرعبداللهیان  =حسین 
ممکن  لیباف:  قا ر  دستیا
این  در  بگویند  مردم  است 
شرایط اقتصادی چرا صحبت 
می کنید  سخت  انتقام  از 
اتفاقاً حتی برای تامین رفاه 
امنیت  باید  حداکثری مردم 
کرد. تامین  را  حداکثری 
فرانسه  خارجه  =وزارت 
داد  به شهروندانش هشدار 
امنیتی  موقعیت  دلیل  به 
ز  ا منطقه  بی ثبات  کاماًل 
کنند. پرهیز  ایران  به  سفر 

پایگاه خبری »نور نیوز« وابسته به 
جمهوری  ملّی  امنیت  عالی  شورای  
اردن  پادشاهی  گزارشی  در  اسالمی 
مشارکت  و  پشتیبانی  به  متهم  را 
رفتارهای  و  تروریستی  »اقدامات  در 
علیه  آمریکا  غیرقانونی«  و  شرورانه 

جمهوری اسالمی کرده است.
شده  تاکید  گزارش  این  در 
که  آمریکایی  جنگنده  هواپیماهای 
بر  امردادماه ۹۹  دوم  پنجشنبه شب 
فراز سوریه اقدام به رهگیری هواپیمای 
»ماهان ایر« کردند از پایگاه آمریکایی 

»االزرق« در اردن برخاستند.
همان  این  نوشته  نیوز«  »نور 
بسیار  احتمال  به  که  است  پایگاهی 
زیاد پهپادها و هواپیماهای آمریکایی 

اجراکننده طرح ترور قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس از آنجا برخاسته 

بودند.
آمده  همچنین  گزارش  این  در 
از  اردن  پادشاهی  کاردار  »احضار 
سوی وزارت خارجه و اخذ توضیح از 
او، اولین اقدامی است که برای روشن 
شدن نقش اردن در این رخداد باید 

مورد توجه قرار بگیرد«.
پهپادهای  که  را  ادعا  این  اردنی ها 
آمریکا از خاک این کشور برای شکار 
می کنند  رد  کردند  پرواز  سلیمانی 
کرده  تهدید  نیوز«  »نور  حال  این  با 
داشته  توجه  باید  اردن  »پادشاهی 
تروریست های  از  پشتیبانی  که  باشد 
مشارکت  معنای  به  عمال  آمریکایی 
غیرقانونی  و  شرورانه  رفتارهای  در 
خطوط  کردن  ناامن  به  که  آنهاست 
هوایی منجر شده و تبعات آن دامنگیر 

این کشور نیز خواهد شد«.
در بخش دیگری از این گزارش نیز 
اعالم  ناامن  با  آمده »اروپایی ها ]که[ 
تالشی  هیچ  از  ایران  آسمان  کردن 
برای فشار بر کشورمان بدلیل خطای 
سهوی اپراتور سامانه موشکی و وقوع 
سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی 
اقدام  این  قبال  در  نکردند،  فروگذار 
آمریکا که می توانست  ارتش  عامدانه 
تبدیل  جبران  غیرقابل  فاجعه ای  به 

شود کامال سکوت کرده اند«.
امنیتی »نور نیوز« که بیش  پایگاه 
از سایر رسانه های جمهوری اسالمی 
هواپیمای  رهگیری  ماجرای  پیگیر 
احتمال  این  از  پیش  است  ماهان ایر 
 F-15 هواپیماهای  که  بود  داده 

»عملیات  اجرای  دنبال  به  آمریکایی 
با  بود  این  قصدشان  و  بودند  سوتر« 
نزدیک شدن به هواپیمای مسافربری، 
پدافند سوریه را به خطا اندازند تا به 

هواپیمای ماهان شلیک کند.
جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی 
اردن روابط دیپلماتیک سردی دارند 
و در سال های اخیر در چند مورد بر 
سر مسائل منطقه  ای بین تهران و اَمان 

تنش هایی بروز کرد.
طرح این احتمال که عملیات ترور 
آمریکایی  پایگاه  از  سلیمانی  قاسم 
صورت  اردن  خاک  در  »االزرق« 
گرفته آشکار می کند با گذشت هشت 
پیشین  فرمانده  شدن  کشته  از  ماه 
سپاه قدس مقامات رژیم ایران هنوز 
خورده اند.  ضربه  کجا  از  نمی دانند 
ادعا می  شد در عملیات  این  از  پیش 
آمریکایی  پهپادهای  سلیمانی  ترور 
نیروهای  فرماندهی  مرکزی  ستاد  از 
آمریکایی در منطقه مستقر در پایگاه 

»العدید« قطر برخاسته بودند.
قاضی زاده  امیرحسین  این  از  پیش 
شورای  مجلس  رئیس  نایب  هاشمی 
»مزاحمت  به  اشاره  با  اسالمی 
برای  آمریکایی«  جنگنده های 
یک  در  ایران  مسافربری  هواپیمای 
خون  انتقام  بود  نوشته  یادداشت 
نیروهای  برای  بقدری  قاسم«  »حاج 
اشغالگر سخت و شکننده خواهد بود 
که سرنوشت منطقه را تغییر می دهد! 
اسالمی  جمهوری  که  احتمال  این 
علیه منافع اردن یا یکی از هم پیمانان 
بزند  ایذایی  اقدام  به  دست  آمریکا 

وجود دارد.

مارکوس الیتنر سفیر سوئیس در تهران پس از رسیدن اولین محموله 
دارویی به ایران در قرارداد آزمایشی که بهمن 1۳98 انجام شد گفت هدف 
سا زو کار انساندوستانه اطمینان از تداوم صادرات دارو به ایران است

آیا جمهوری اسالمی می تواند به »دیوار چین« تکیه کند؟!
چهارم تیر ۹۹ کیهان لندن گزارشی 
منتشر کرد با عنوان »علی خامنه ای به 
دیواری تکیه کرده که دیر یا زود فرو 
می ریزد«.تقریبا دو هفته بعد جزئیات 
تکاندهنده ای از قرارداد ۲۵ساله دولت 
جمهوری  دولت  با  اسالمی  جمهوری 
خلق چین در وبسایت »اویل پرایس« 
مواضع  به  لندن  شد.کیهان  منتشر 
مقامات  و  خامنه ای  علی  وضعیت  و 
کشوری و لشکری نظام در دو جبهه 

پرداخته بود: داخل و خارج!
»راهبرد« آنها در برابر خارج، »مقاومت 
همه جانبه  فشارهای  برابر  در  فعال 
آمریکاست«. »راهبرد« آنها در داخل، 
سرکوب بی امان معترضان و مخالفان 
رژیم های  با  را  خود  نظام  است!آنها 
صدام و قدافی مقایسه می کنند و راه 
 حل آنها برای اینکه علی خامنه ای به 
سرنوشت آنها دچار نشود، این است که 
از یکسو معترضان را در خیابان کشتار 
کرد و از سوی دیگر با مقاومت جانانه 
ایستاد!  بین المللی  فشارهای  برابر  در 
تاریخی،  تجارب  همین  دلیل  به  اما 
مقاماتش  از  هیچکدام  به  خامنه ای 
اعتمادی  غیرنظامی  چه  نظامی  چه 

ندارد! و بر اساس همین تجارب، علی 
خامنه ای به دیواری تکیه کرده که دیر 
یا زود فرو می ریزد چرا که یا نظامی ها 
پشت او را خالی کرده و سبب سقوط 
وی  کنار  در  اینکه  یا  می شوند  وی 
مردم را می ُکشند و بعد همگی سقوط 
می کنند!حاال آیا قرارداد »استراتژیک« 
جمهوری اسالمی با دولت کمونیست 
کل  برای  تکیه گاهی  می تواند  چین 
بتواند در  باشد؟ بطوری که هم  نظام 
برابر آمریکا و غرب بایستد و هم مردم 

را با سرمایه گذاری های تخیلی از سوی 
چین تأمین کند؟!

 این پرسش از آن مواردیست که با 
منفی  پاسخ  آن  به  می توان  قاطعیت 
به  خودش  چین  یکسو  از  زیرا  داد 
غرب نیازمند است و بازار کار و منابع 
ایران را برای تقویت مناسباتش با غرب 
می خواهد! و از سوی دیگر، این قرارداد 
بر اساس آنچه در »اویل پرایس« آمده، 
برای اشتغال و تأمین مردم چین است 

و نه ایران!

راهپیمایی هیأت  های مذهبی در حمایت از »انتقام سخت« دی ماه 1۳98

۱7 ادامه در صفحه

ویدئو



داستان تمثال را »بهار« در تاریخ مختصر 
می کند: حکایت  چنین  سیاسی  احزاب 

»روز جمعه ۱7 خرداد، رئیس الوزرا از 
وزرا و معاونین و رؤسای ادارات و گروهی 
از مردم در باغشاه دعوتی کرد و جشنی 
گرفت و این جشن به شادی ورود تمثال 
موالی متقیان بود. توضیح آن که حجج 
سردار  بودند،  نجف  عازم  که  را  اسالم 
به امر رئیس دولت مشایعت کرد  رفعت 
و در بازگشت تمثالی از موالی متقیان، 
به نام  دیده  تدارک  علیه السالم  علی 
به افتخار  که  آورد  را  آن  اعالم  علمای 
نماید. معظم له  تقدیم  دولت  رئیس 

ایران  ستارۀ  روزنامۀ  مزبور  روز  صبح 
»امروز  نوشت  داخلی  اخبار  ضمن  در 
به مناسبت  باشکوهی  جشن  بعدازظهر 
احترام تمثال بی مثال حضرت شاه والیت 
)ع( که از طرف حجج اسالم اعتاب مقدسه 
رئیس الوزرا  آقای  اشرف  حضرت  برای 
می شود.  منعقد  باغشاه  در  شده  ارسال 
نظر به این که جشن تمثال یکی از اعیاد 
در  مسلمین  عموم  و  بوده   )!( اسالمی 
از  مزبور شرکت خواهند جست،  جشن 
طرف هیأت دولت از سفرای اسالمی مقیم 
تهران )سفیر کبیر دولت جمهور ترکیه و 

سفیر افغان( دعوت رسمی شده است«
تمثال)!(  جشن  مزبور  روز  بالجمله، 
برپا شد اما غیر از کارکنان رسمی دولت 
افراد  هم  قسمتی  و  رّجاله  جمعی  و 
حضور  جشن  آن  در  کسی  نمایندگان 
شیرینی  صرف  با  جشن  نرسانید.  بهم 
بود  این  عجیب تر  همه  از  و  شد  برگزار 
که شتری در جلو تمثال قربانی گردید و 
مضمون به دست جراید فکاهی اقلیت داد 
و نسیم صبا که روزنامۀ کوچک فکاهی 
بود، اشعاری دربارۀ جشن تمثال و کشته 

شدن شتر بی گناه منتشر ساخت!«
خود  خاطرات  در  مستوفی  عبداهلل 
تفصیل بیشتری از قضیه به دست می دهد:

»سردار سپه، که در این دو سالۀ اخیر 
تظاهرات دین داری یکی دو سالۀ اول خود 
را واگذاشته بود، از وقایع جمهوری خواهی 
برای  که  دانست  و  شده  تجربه آموز 
پیشرفت مقصود، یعنی تصرف تاج و تخت 
بی صاحب، چاره ای جز تظاهر در دین داری 
از  بعد  بیانیه های  در  بنابراین،  ندارد... 
جمهوری خواهی او می بینیم که برخالف 
گذشته ذکری هم از خدا و اولیای اسالم 
هست، و همچنین در موقع غروب آفتاب، 
قراوالن نظامی ادارات دولتی صف بسته و 
یکی خطیب جماعت می شد، در خطبۀ او 
حمد خداوند و درود بر پیغمبر و اوالد او، و 
آمین گفتن باقی عده در کار بود. و در سه 
شب احیاء ماه رمضان، در قزاقخانۀ سابق، 
بساط موعظه و قرآن سر گرفتن تجدید 
شده، سهل است خود سردار سپه هم در 
ولی  می کرد.  شرکت  مستحب  کار  این 
چون خود و حول و حوشش در این زمینه 
عامی بحت بسیط بودند، در تظاهرات خود 

بی گدار به آب می زدند.
موضوع  آنها  بی ربط  کارهای  از  یکی 
آمدن تمثال شاه والیت از عتبات عالیات 

برای سردار سپه بود.
در خزانۀ اشیاء نفیسۀ نجف، یک تمثال 
شاه  از  میناساز  فالن  مثال  که  خیالی 
والیت ساخته و تقدیم آستانه کرده، در 
گوشه ای افتاده بود. وقتی سردار سپه برای 
خداحافظی با آقایان علما به قم رفت برای 
تجلیل آقایان، سردار رفعت را به معّیت آنها 
مأمور کرده بود. کلیددار آستانۀ نجف که 
طبعاً با سردار رفعت سر و کاری پیدا کرده 
بود، موقعی برای آب کردن تمثال خیالی  
به دست آورده، به امید انعام و خلعتی که 
از سردار سپه دریافت دارد، این تمثال را 
برای او روانه نمود. کلیددار از آقای میرزا 
حسین نائینی خواهش کرده بود که در 
نامه ای که برای اظهار رضایت از سردار 
رفعت به سردار سپه نوشته می شود ذکری 
هم از اهدای این تمثال از طرف کلیددار 
داشته باشد تا انعامی که سردار سپه برای 

کلیددار می فرستد چرب تر بشود.
شاید سردار رفعت هم به مناسبت همان 
و  اصول مذهب،  از  بی اطالعی  و  عوامی 
برای خودشیرینی، در نامۀ خود که قبال 
برای سردار سپه نوشته بوده است، این 
تیکه فلز پارۀ بی مصرف را خیلی بزرگ 
در  که  سپه،  سردار  اطرافیان  و  کرده 
سردار  از  اسالمی  معارف  از  بی اطالعی 
هدیۀ  این  رسیدن  وانمی ماندند،  رفعت 
کلیددار را ُگنده  کرده و تا توانستند آب و 
تابش دادند. حتی بعضی از روزنامه نگاران 
با جمله های عجیب »این مرحمت عظمی 
را بر اثر استدعای  کاّفۀ مراجع تقلید نجف 

از آستان شاه والیت، یکی از الطاف آن 
وانمود  رئیس الوزراء«  به  نسبت  بزرگوار 

کردند!!
جنجال های  و   هو  این  با  خالصه، 
عوامانه بود که سردار سپه روز جمعه ۱۵ 
جوزای ۱۳۰۳ به استقبال این تمثال به 
حضرت عبدالعظیم رفت و با تمثال که 
بر سینۀ خود زده، به باغ شاه که در آنجا 
جشن مفصلی برای عطیه برپا شده بود 
آمد و موضوع تهنیت و تبریک عمومی 

واقع گردید.
حضور  و  دعوت  مضحک تر،  همه  از 
سفیر ترکیه و سفیر افغان به این جشن 
مذهبی )!( بود. این عمل که تظاهر عامیانه 
از خالل آن پیدا بود موجب رضایت عامه 
نشد، ولی خواص خیلی به عقل آنها که این 
بازی را کوک کرده بودند خندیدند. جراید 
اقلیت تا توانستند این کار را به باد سخریه 
و استهزاء گرفته اشعار فکاهی برای این 

عطیه ساختند و در دهن ها انداختند«.
مستوفی در ادامه می نویسد:

»دیانت اسالم دیانتی معنوی و مبتنی 
این  بر اصول منطقی و عقلی است. در 
دیانت، محراب و تمثال و پارچه و زری 
و رنگ ارغوانی و  تجمل های مادی راهی 
ندارد، و پرستش و تجلیل تصویر را مانند 
بت پرستی مذموم شناخته است. از مشتی 
از  عوام بگذرید که هر جا گنبدی، اعم 
گلی یا کاشی یا طال، می بینند به سجده 
سجود  و  رکوع  اسالم  مذهب  می افتند. 
لم یزل و الیزال، حتی  برای ذات  را جز 
برای پیغمبر و امام حّی حاضر هم جایز 
که  تصویری  به  رسد  تا چه  نمی شمارد 
معلوم نیست کدام میناکار در عالم خیال، 
دلش خواسته است که حضرت شاه والیت 

به آن شکل باشد.
از  که  هم  دین  بزرگان  قبور  زیارت 
مستحبات به شمار می آید از راه تعظیم به 
شعائر اسالم، و باالختصاص برای ترویج 
و قدرشناسی از فداکاری و علم و معرفت 
آنهاست. مثال حمزه بن موسی )امامزاده 
حمزه( پسر بالفصل امام، و پدر سالطین 
صفویه است و عبدالعظیم بن عبداهلل بن 
علیهم السالم،  علی  حسین بن  حسن بن 
زیارت  دارد.  فاصله  امام  با  تن  چهار 
عبدالعظیم از ناحیۀ امام علی الّنقی، امام 
دهم، توصیه شده و در زیارت حمزه بن 
یا  دیده  روایتی  و  حدیث  هیچ  موسی 
برای  این اختصاص  شنیده نشده است. 
بروید  است...  عبدالعظیم  علمی  مقام 
زیارت کردن اهل معرفت را حتی از امام ها 
ببینید. من یقین دارم هیچ یک از علما 
در سر قبر هیچ امامی به سجده نمی افتند، 
حتی بوسه هم بر ضریح نمی زنند. بلکه 
ضریح را با دست استالم )لمس( کرده و 
بر امام سالم می فرستند. زیرا ما نمی توانیم 
از امام جعفر صادق، سالم اهلل علیه، بیشتر 
شیعه باشیم. آن بزرگوار این طور دستور 
داده و زیاده بر آن تشریع و رکوع و سجود 
و به خاک افتادن مذموم و در حکم شریک 

تراشیدن برای خداست.
ولی نمی دانم چه سّری است این جمله 
را که متن حقایق دینی است شما از هیچ 
آخوندی نمی شنوید. آقایان مثل این که 
می ترسند اگر حقایق را برای مردم تشریح 
کنند، از مریدهایشان کاسته و َدرِ دکانشان 

بسته شود.«
است  معتقد  این همه، ملک الشعرا  با 
که سردار سپه شخصاً موضوع »تمثال« 
را به عنوان یک بازی سیاسی می نگریست 

تا نمایش مذهبی.
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سردار رفعت
)امیرلشکر علی نقدی(

=وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به روزنامه »اعتماد« 
برای انتشار مصاحبه ای از 
مورد  در  باقی  عمادالدین 
»حق براندازی« که با نگاه 
دینی مطرح کرده بود تذکر 

داده است.
در  مصاحبه  این  =چاپ 
روزنامه اصالح طلب اعتماد 
صاحب  که  درحالیست 
الیاس  سردار  آن  امتیاز 
مخالفان  از  خود  حضرتی 
است  براندازی  سرسخت 
سه  دو  در  روزنامه  این  و 
ن  یبو تر شته  گذ ل  سا
ابراز  برای  اصالح طلبان 
و  پهلوی  ها  با  مخالفت 
اعتراضات سراسری مردم 

و براندازی بوده است.
= قد و قواره »اعتماد« نه 
تنها به هیچ وجه در سطح 
نیست  »براندازی«  زینت 
بلکه اکنون در روزنامه  های 
آنها  اصالح  طلب، در صدر 
مشترک  »اعتماد«، خطی 
بایدن  جو  از  حمایت  در 
در  دموکرات    حزب  و 
دنبال  آمریکا  انتخابات 

می  شود.
=گذشته از اینکه موضوع 
مردم  به  رژیم«  »تغییر 
ایران مربوط است و نه به 
احزاب ایاالت متحده اعم از 
جمهوریخواه و دموکرات، و 
گذشته از اینکه جمهوری 
ین  ا خالف  بر  اسالمی 
ایران  مردم  که  واقعیت 
نمی خواهند  را  رژیم  این 
همواره تالش کرده مسئله 
»تغییر رژیم« را به آمریکا 
و کشورهای خارجی مربوط 
کند،  جریان اصالح طلب از 
این سند پا در هوای حزب 
چنان  آمریکا  دموکرات 
ذوق زده شده که آن را به 
همراه عکس بایدن زینت 
و  کرده  خود  »سازندگی« 
مژده »بازگشت به برجام« 
و »عبور از براندازی« داده 
است! روزنامه »سازندگی« 
د  ما ا د ی  بیر د سر به 

عمادالدین باقی!
روزنامه  های  که  =خطی 
اصالح  طلب در موضع گیری 
و  ترامپ  لد  نا دو علیه 
و  بایدن  جو  از  حمایت 
مخالفت با براندازها دنبال 
خط  بر  اغلب  می  کنند 
صادراتی«  »اپوزیسیون 
از  بعضی  و  نایاکی ها  و 
فارسی زبان  رسانه  های 
دنبال  کشور  ز  ا خارج 

می  شود منطبق است.
روزنامه »اعتماد« چاپ تهران ۱۹ 
عمادالدین  از  مصاحبه ای  تیرماه 
کرد  منتشر  سیاسی  فعال  باقی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تذکر  که 

اسالمی را در پی داشت.
می گوید  مصاحبه  این  در  باقی 
این  به  براندازی«  »حق  بحث 
برخالف  اگر حکومت  معناست که 
پیمانش با مردم عمل کرد، آیا مردم 
البته  این  نه.  یا  دارند  حق شورش 
یک مبحث قدیمی در علوم سیاسی 
که  است  سیاست  فلسفه ی  و 
قرن ها پیش پاسخ آن داده شده و 
دموکراسی ها از درون همین پاسخ 
بله! شورش و خلع  برآورده اند:  سر 
که  ناالیق  حکومت های  از  قدرت 
پا می گذارند،  زیر  را  حقوق جامعه 

حق مردم است!
بود آیت اهلل منتظری در  او گفته 
کتاب »دراسات فی والیت الفقیه« 
نوشته مردم از این حق برخوردارند: 

»چرا؟ چون اساس نظریه ایشان این 
است که حکومت دینی- چه شکل 
آن والیت فقیه باشد یا هر شکلی 
از آن، هر حکومتی،  دیگر، و فراتر 
هیچ  یعنی  است؛  قراردادی  اساسا 
آسمانی  و  الهی  ودیعه   حکومتی، 
ویژه ای  امتیاز  و  حق  و  نیست 
بلکه  نمی کند،  ایجاد  کسی  برای 
خود  با  مردم  بین  است  قراردادی 
را  اختیارات شان  آن،  اساس  بر  که 
به عده ای می دهند در مورد تنظیم 

و تنسیق امور«.
این  از  دیگری  بخش  در  باقی 
و  حاکمی  اگر  گفت  مصاحبه 
پیمان عمل کرد،  حکومتی خالف 
که  پیمانی  برخالف  مجازند  مردم 

بسته اند، عمل کنند.
وی همچنین عنوان کرد »اگر آن 
به  دست  دارد،  قدرت  چون  حاکم 
مقابله بزند، از آنجا که این قدرتی 
است  عاریه ای  دارد،  اختیار  در  که 

است، حق  مردم  آن  از  اصل  در  و 
ندارد از این قدرت علیه مردمی که 
صاحب آن هستند، استفاده کند و 
شورش  به  دست  دارند  حق  مردم 

بزنند و قدرت را از آن بگیرند«.
جانشین  بهزادی  بهروز  حاال 
شورای  رئیس  و  مسئول  مدیر 
»اعتماد«  روزنامه  سیاست گذاری 
نامه  توییتی  در  امرداد   ۴ یکشنبه 
را منتشر کرده  ارشاد  تذکر وزارت 
که در آن آمده محتوای این مصاحبه 
حق  ترویج  برای  »تالش  نوعی  به 
براندازی« بود و به همین دلیل در 
مطبوعات  بر  نظارت  هیات  جلسه 

مشمول تذکر تشخیص داده شد.
ولی تذکر به روزنامه اصالح طلب 
»اعتماد« به دلیل آنچه »تالش برای 
براندازی« خوانده شده  ترویج حق 
ندارد. مطابقت  واقعیت  با  چندان 

صاحب امتیاز این روزنامه الیاس 
سپاه  پیشین  فرمانده  حضرتی 
رشت،  اسالمی  انقالب  پاسداران 
»ماهی  لوکس  رستوران  مدیر 
سفید« و رئیس پیشین کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
امنیتی-  مهره های  از  یکی  خود 
در  اسالمی  جمهوری  رسانه ای 

مقابله با براندازی است.
از  حضرتی  سیاسیون،  بین  در 
بارها نسبت  افرادیست که  آندسته 
به »براندازی« هشدار داده و حتی 
سراسری  اعتراضات  وقوع  از  پیش 
بود  داده  هشدار   ۱۳۹۶ دی ماه 
فراهم  ایران  برای خیزش  »شرایط 

پس  اعتماد  روزنامه  است«.  شده 
همواره   ۱۳۹۶ سال  اعتراضات  از 
براندازی  مخالفان  برای  تریبونی 
در جریان اصالح طلب بوده و بارها 
خودش و همچنین فعاالن سیاسی 
وابسته به این جریان علیه پهلوی ها 
و  حکومت  به  مردمی  اعتراضات  و 
منتشر  مطلب  براندازی  حامیان 

کردند.
ارشد  اعضای  از  مرعشی  حسین 
حزب »کارگزاران سازندگی« امرداد 
سال ۱۳۹7 در مصاحبه با »اعتماد« 
گفت »براندازان عددی نیستند« و 
اصالح  طلبان نه تنها آنها را به چشم 
را  آنها  اصاًل  بلکه  نمی بینند  رقیب 
جّدی نمی گیرند. مرعشی از اعضای 
هیأت مدیره هواپیمای »ماهان ایر« 
نظامی  تسلیحات  ترابری  که  است 
انقالب  پاسداران  سپاه  نیروهای  و 
لبنان  و  و عراق  به سوریه  اسالمی 

را به عهده دارد.

بهزاد نبوی، عباس عبدی، صادق 
زیباکالم، آذر منصوری و خیلی  های 
در  اخیر  سال  سه  دو  در  دیگر 
روزنامه های اصالح  طلب و سرآمد آنها 
»اعتماد« علیه براندازی و اپوزیسیون 
گرفته اند. موضع  پهلوی  ها  حامی 

تنها  نه  »اعتماد«  قواره  و  قد 
زینت  سطح  در  وجه  هیچ  به 
در  اکنون  بلکه  نیست  »براندازی« 
صدر  در  اصالح  طلب،  روزنامه  های 
مشترک  خطی  »اعتماد«،  آنها 
حزب  و  بایدن  جو  از  حمایت  در 
دموکرات   در انتخابات آمریکا دنبال 
می  شود. به ویژه آنکه اخیراً اعضای 
مانیفست  آمریکا  دموکرات  حزب 
۸۰ صفحه ای را توسط هیئتی ۱۵ 
نفره از یاران بایدن- سندرز منتشر 
لیبرال های  آمده  آن  در  که  کردند 
برجام  به  کرده اند  تعهد  آمریکایی 
بازگردند و از »تغییر رژیم« در ایران 

دست بردارند.
»تغییر  موضوع  اینکه  از  گذشته 
است  مربوط  ایران  مردم  به  رژیم« 
و نه به احزاب ایاالت متحده اعم از 
جمهوریخواه و دموکرات، و گذشته 
از اینکه جمهوری اسالمی بر خالف 
این واقعیت که مردم ایران این رژیم 
را نمی خواهند همواره تالش کرده 
آمریکا  به  را  رژیم«  »تغییر  مسئله 
کند،   مربوط  خارجی  کشورهای  و 
جریان اصالح طلب از این سند پا در 
هوای حزب دموکرات آمریکا چنان 
همراه  به  را  آن  که  شده  ذوق زده 
»سازندگی«  زینت  بایدن  عکس 

خود کرده است.
روز یکشنبه ۵ امرداد ۹۹ تصویر 
»سازندگی«  روزنامه  یک  تیتر  و 
به  نه  کارگزاران  حزب  به  متعلق 
ُکرونا یا وقف و غصب اراضی دماوند 
به  ایران  فروش  و  طبیعی  منابع  و 
روسیه و چین بلکه به بایدن و سند 
اختصاص  آمریکا  دموکرات  حزب 
آن  سردبیر  که  روزنامه  ای  دارد! 
عمادالدین  داماد  قوچانی  محمد 
باقی است که گویا با »حق شورش« 
برای مردم برای »براندازی« تبلیغ 
کرده است؛ آنهم با تیتِر »بازگشت 

به برجام، عبور از براندازی«!
خطی که روزنامه  های اصالح  طلب 
در موضع گیری علیه دونالد ترامپ 
مخالفت  و  بایدن  از جو  و حمایت 
با براندازها دنبال می  کنند اغلب بر 
صادراتی«  »اپوزیسیون  که  خطی 
رسانه  های  از  بعضی  و  نایاکی ها  و 
دنبال  کشور  از  خارج  فارسی زبان 
این  با  است.  منطبق  می  کنند 
داخلی  رسانه  های  وقتی  تا  حال 
پیش  سیاست  این  چارچوب  در 
حزب  اللهی  ها  و  اصولگرایان  بروند 
آنها  با  مشکلی  امنیتی  نهادهای  و 
ندارند. چنانکه بعد از انتشار مصاحبه 
عمادالدین باقی از آنجا که حکومت 
نسبت به مواضع الیاس حضرتی و 
بطور کلی به اصالح  طلبان در مورد 
براندازی اعتماد کامل دارد، آنچه را 
در اعتماد چاپ شد به قول معروف 
»پیراهن عثمان« نکردند و به یک 

تذکر بسنده شد.
و  سرخورده  اصالح طلبان  اکنون 
»براندازی«  ترس  از  باخته  قافیه 
برای آمدن جو بایدن لحظه شماری 
رفتن  کنار  به  دلخوش  و  می  کنند 

ترامپ اند.
اعضای  از  گرامی مقدم  اسماعیل 
الیاس  که  ملّی«  »اعتماد  حزب 
به  است  آن  عضو  هم  حضرتی 
برنده  برگ  »برجام  می گوید  ایرنا 
جو  اگر  و  است  اسالمی  جمهوری 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
سرنوشت  شود،  پیروز  آمریکا  آتی 

برجام متفاوت خواهد شد«.
و  والیتمداران  از  بخشی  اما 
حزب  اللهی  ها با این نگاه مخالف  اند 
دموکرات  حزب  دو  بین  تفاوتی  و 
نمی بینند.  آمریکا  جمهوریخواه  و 
در  امرداد  تهران ۵  کیهان  روزنامه 
مطلبی با عنوان »دموکرات ها درباره 
ایران تفاوت ماهوی با ترامپ ندارند« 
نوشت این شعبده بازی رسانه ای در 
حالی است که دموکرات ها در دولت 
اوباما،  فتنه و آشوب ۸۸ را راه اندازی 
براندازی  مسیر  در  آن  از  و  کرده 

حمایت کردند.
دلیل  به  تهران  کیهان  روزنامه 
و  اعتماد  روزنامه  مشترک  خط 
از  خارج  فارسی زبان  شبکه  چند 
کشور نیز به الیاس حضرتی کنایه 
با  پاچه  کله  است:  نوشته  و  زده 
»مسعود  با  فالوده  جزایری  شهرام 
سعودی«!  »اصغر  و  انگلیسی« 
منظور کیهان تهران مسعود بهنود 
همکاری  بی بی سی  با  که  است 
رمضانپور  اصغر  همچنین  و  داشته 
ایران  تلویزیون  مدیران  از  که 
اینترنشنال است و در دولت محمد 
وزارت  فرهنگی  معاون  خاتمی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است!

خبری  وبسایت  میان  این  در 
به  نزدیک  معاصر«  »راهبرد 
انتشار  به  نیز  امنیتی  دستگاه  های 
عکس بایدن در صفحه اول روزنامه 
به حزب کارگزاران واکنش  متعلق 
نشان داده و آن را »بزک دموکرات ها 

توسط سازندگی« خوانده است.

اصالح طلبان از هراس »براندازی« برای آمدن »جو« 
لحظه شماری می  کنند!

شعارنویسی علیه علی خامنه ای در اصفهان
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 جمعه ۳۱ جوالی تا پنجشنبه ۶ اوت ۲۰۲۰

۱ ـ پایتخت کشوری است
۲ـ  رِنگ و نواـ  میوه ای است

آنطرف  ز  ا ـ  لوان  ا ـ   ۳
»جهت« است

مواد  از  ـ  حواریون  از  ـ   ۴
مخدر

مدفن  ـ  آهنگ سخن  ـ   ۵
در  ولی  نعمت اهلل  شاه 

آنجاست
۶ ـ نام گروهی از میوه ها ـ 

باال و واال
7 ـ علمی است

۸ـ  آرزوهاـ  ضمیری استـ  

وفا نکردن به وعده
ـ  رسالت  و  پیامبری  ـ   ۹

حرف همراهی
۱۰ ـ مایه خنکی ـ ناشنوا ـ 

از شهرهای ایران
ـ  مقطوع  قیمت  ـ   ۱۱

پرنده ای است

خواندنی  آثار  از  ـ   ۱
علی  محمد «

جمالزاده«
غیر  ـ  است  فلزی  ـ   ۲

مجاز ـ حیوانی است
۳ ـ قوس و قزح

شهری  ـ  مطلع  ـ   ۴
در  قدیمی  و  تاریخی 

لبنان
۵ـ  حیوانی استـ  برگ

ـ  بنایی  ابزار  از  ـ   ۶
پراکندگی

7  قدم ـ جدید ـ توان

۸ ـ تکرار یک حرف ـ 
اجداد ـ اجازه

نندگان  ا خو ز  ا ـ   ۹
فراموش  و  قدیمی 

نشدنی ایران
۱۰ ـ کشوری است

از  ـ  رسوم  ـ  راز  ـ   ۱۱
خوراکهای سنتی

تآتر  هنر  پیشگامان  از  ـ   ۱
در ایران، مؤسس جامعۀ 
باربد، آهنگساز و تارنواز 

چیره دست
۲ ـ سرگشتگی ـ نابودی و 
نقصانـ  تکرار یک حرف 
ـ از شهرهای زیبای اروپا

۳ ـ آشکار ـ آواز و بانگ ـ 
کشوری است

از  بخشی  ـ  مار  نوعی  ـ   ۴
مازندران ـ نامور

پیشین  رؤسای  ز  ا ـ   ۵
دانشگاه تهران ـ رطوبت

و  ابزار  ـ  ۶ ـ حرف خطاب 
وسایل ـ بزرگوارتر

7ـ  مزه ای استـ  گلی است 
ـ فروتن

وسایل  از  ـ  برازنده  ـ   ۸
ـ  شستشو  و  فت  نظا

پایتخت کشوری است
ـ  می  موّزع  ـ  لحظه  ـ   ۹

تکخالـ  منتقد

۱۰ـ آهنگر افسانه ای درفش 
شهرهای  از  ـ  به دوش 
کردستان عراقـ  قسمتی 

از صورت
۱۱ـ از ییالقات دامنه البرزـ  
تکرار یک حرف ـ سدی 

است ـ مرطوب
۱۲ ـ کوشش ـ نیستی ـ از 

میوه ها
۱۳ ـ تأثر و غم ـ پاسدار و 
نگهبان ـ عالمت مفعول 

بی واسطه
۱۴ ـ نام تاریخی بخشی از 

سریالنکاـ  دریانورد
ـ  به فرد  منحصر  ـ   ۱۵

پرنده ای است ـ دخول

۱ـ  از شعرا و غزلسرایان معروف ایران در 
قرن دوازدهم هجری

۲ـ  از بالیای طبیعیـ  سرگردانـ  خورشید
۳ ـ کشوری است ـ تکرار یک حرف ـ 

اندک ـ از شهرهای ایران
۴ ـ عالمت جمع ـ ساختمان ـ بلند ـ 

رودخانه ای در اروپا
۵ـ  از خوراکهای سنتیـ  محل و میدان نبرد

۶ ـ از شعرا، ادبا و ترانه سرایان معاصر و 
فقید ایران

7ـ  پرچمـ  عالمت جمعـ  حرف خطاب 
ـ ردیف

۸ ـ من و تو ـ خالص ـ نامزد
از  ـ  پرهیزکار  ـ  تاریخ  فاتحان  از  ـ   ۹

میوه ها
شهرتی  با  یونانی  خوانندگان  از  ـ   ۱۰

جهانی
۱۱ ـ سریع ـ صحرا و دمن ـ دریاچه ای 

در آسیا
۱۲ ـ از گویندگان خوش صدا و قدیمی 

رادیو و تلویزیون ایران
و  یار  ـ  گناهکار  ـ  است  عددی  ـ   ۱۳

مددکار
۱۴ـ  محکم و استوارـ  گمراهیـ  از ضمایر

و  صاحب نام  فوتبالیستهای  از  ـ   ۱۵
ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  و  قدیمی 

فوتبال ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

هفت شهرستان، ۱۵ شهر، ۱۴ بخش 
و ۳۸ دهستان، تقسیمات این استان 
بر  در  را  کشور  کویری  پهناور  تقریباً 
می گیرد. استان یزد  در قلمرو سلسله 

جبال مرکزی ایران واقع شده است.
آب و هوای این استان به علت قرار 
جهانی،  خشک  کمربند  در  گرفتن 
دارای زمستان های سرد و مرطوب و 
تابستان های گرم، طوالنی و خشک است.

تاریخ سکونت انسان ها در این استان 
به هزاره سوم بیش از میالد بر می گردد. 
مورخان یونانی، شهر کهن و باستانی 

یزد را »ایستاتیس« می خواندند.
دوران طالیی و شکوفایی یزد که به 
زمان  در  است  مشهور  کویر«  »نگین 
دوره  این  در  بود.  اتابکان  و  آل بویه 
کتابخانه های  و  مدرسه ها  مسجدها، 
استان،  مرکز  شد.  احداث  فراوانی 
و  دیدنی  اماکن  یزد  است.  یزد  شهر 
دارد  فراوانی  جهانگردی  جاذبه های 
که از مهم ترین آنها می توان به مسجد 
جامع کبیر یزد، مسجد فهرج، مجموعه 
باروی  و  برج  دولت آباد،  باغ  تاریخی 
قدیمی شهر و به بادگیرهای زیبای آن 

اشاره داشت.
گفتنی است بزرگ ترین شهرستان 
این استان، اردکان است و مسجد جامع 
اردکان در کنار بازار شهر از یادگارهای 
واقع  شهر  این  در  هجری  دهم  قرن 

شده است.
همچنین »میبد« دیگر شهرستان 
این استان از نمونه های نادر شهرهای 
هر  می رود،  شمار  به  ایران  باستانی 
گزندهای  آن  سنتی  بافت  که  چند 
اما هنوز بسیاری  فراوانی دیده است، 
از پدیده ها و عناصر شهری قدیم مانند 
راه های باستانی و بناهای تاریخی در 

آن به وفور دیده می شود.

صنایع یزد
همچون  رشته هایی  در  یزد  استان 
ریسندگی،  جمله  از  دستی  صنایع 
بافندگی و مصالح ساختمانی از فعالیت 

زیادی برخوردار است.
 ، جی نسا یع  صنا ل  مثا ی  ا بر
فرآورده های نایلونی، پالستیک سازی، 
فرش،  و  موکت  یی،  غذا یع  صنا
تولیدات  از  کاشی سازی  رنگ سازی، 
زیادی برخوردار است. امروزه بافته های 

الیاف  و  ابریشمی  پشمی،  پنبه ای، 
منسوجات  با  یزد،  استان  مصنوعی 
خارجی قابل مقایسه است، همچنین 
قالی،  همچون  یزد،  سنتی  بافته های 
دستمال، شال، ترمه، روکش و چادر 
شب در این استان از معروفیت زیادی 
این  به  باید  البته  که  است  برخوردار 
زیلوبافی،  زری بافی،  دستی،  صنایع 
پتوبافی، جاجیم بافی، سفره، مخمل بافی 

و سفال و سرامیک را نیز اضافه کرد.
از قدیمی ترین صنایع دستی  یکی 
ایران، »سفال گری« است و نخستین 
کوره های پخت گل  خام در این منطقه 
از  پیش  سال،  هفتصد  تا  به ششصد 
همچنین  می گردد،  بر  مسیح  میالد 
قدمتی  از  شهر  این  در  کاشی سازی 

هفتصد ساله برخوردار است.
اگر به یزد سفر کرده اید و قصد دارید 
منسوجات  بر  عالوه  بخرید،  سوغاتی 
از  می توانید  پارچه ای،  تولیدات  و 
این  در  که  خوشمزه ای  شیرینی های 
استان پخته می شوند و از شهرتی جهانی 
برخوردارند، تهیه کنید. شیرینی پزی در 
یزد از سابقه ای طوالنی برخوردار است. 
از شیرینی های معروف آن می توان به 
باقلوا، قطاب، لوز نارگیل، نان برنجی، 

زیبائی های 
مرز پرگهر

یــزد، 
نگیـن 
کویــر

پشمک، زولبیا و به شیرینی های خشک 
و خوشمزه اشاره داشت.

جاذبه های کویری
نوع  در  ایرانی  کویرهای  از  بعضی 
از  و  هستند  فرد  به  منحصر  خود 
دنیا  دیدنی های  و  مناظر  جالب ترین 
محسوب می شوند. در کویر این استان، 
تک آبادی ها،  سایه  تاریخی،  ابنیه های 
ساختمان های  رنگ،  آجری  بناهای 
ساده، کاروان سراها و قلعه ها و دژهای 

قدیمی به چشم می خورد.
جمله  از  بیاضه  قلعه  مثال  برای 
ه  دیدگا ز  ا که  است  یی  مکان ها
باستان شناسی مورد تحقیق فراوانی قرار 
گرفت و نگاه باستان شناسان خارجی را 
معطوف به خود کرد یا درخت زیتون 
به چشم  استان  این  تناوری در کویر 
می خورد که عمر آن بیش از یک هزار 
سال است. از کویرهای این استان باید 
به کویر اردکان )سیان کوه(، کویر ابرقو، 

کویر در انجیر و... اشاره داشت.

جاذبه های تاریخی
زیادی  تاریخی  جاذبه های  یزد،  در 
همچون مساجد، بازارها، حمام ها، آب 
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انبارها و میادین قدیمی وجود دارد 
که چشم هر گردشگری را به تعجب 

وا می دارد.
یکی از میدان های معروف این شهر، 
میدان خان جزء  است،  میدان خان 
مجموعه ای است که در آن مدرسه به 
میرچخماق  میدان  می خورد.  چشم 
این  است.  نهم هجری  قرن  از  اثری 
میدان در عصر صفوی هم به همین 
میدان  شرق  در  داشت.  شهرت  نام 
بازار حاجی قنبر به چشم می خورد. 
دیگر میدان یزد، میدان وقت و ساعت 
نیمه  در  قدیمی،  میدان  این  است. 
اول قرن هشتم هجری ساخته شده 
آن  اطراف  بناهای  در حال حاضر  و 
از بین رفته است، بجز مدرسه سید 
قدیمی...  انبار  آب  یک  و  رکن الدین 
نجومی  دستگاه  یک  میدان  این  در 
اوقات و ساعت  به  و رصدی موسوم 
داشته  قرار  قمری(  هجری   7۲۵(
دستگاه های  از  خود  زمان  در  که 
مهم علمی بوده و نام میدان از این 
دستگاه گرفته شده است. دیگر میدان 
قدیمی این شهر، میدان قیام است. از 
قلعه های معروف این استان هم باید 
به قلعه شواز در تفت، خوریز و سریزد 

در مهریز، بارجین و رکن آباد در میبد، 
فهرج در بافق و قلعه تاریخی ندوشن 
این  باغ  معروف ترین  داشت.  اشاره 
استان »باغ دولت آباد« است که یکی 
از معروف ترین باغ های ایران می باشد و 
در زمان محمدتقی خان )دوره زندیه( 
ساخته شد. باغ دولت آباد مجموعه ای 
از ساختمان های متفاوت است که محل 
اقامت حاکم وقت )خان( و دستگاه های 

حکومتی وی بوده است.
دو  یزد  در  قدیمی؛  بازارهای  اما  و 
یکی  می خورد،  چشم  به  بازار  نوع 
بازارهای سرپوشیده که براساس اصول 
معماری سنتی هستند و در هر محله ای 
بازارچه  مانند  می خورد،  چشم  به 
کوشک نو، بازارچه غالمعلی خراسانی، 
در  که  باغ  پشت  بازارچه  هاشم خان، 
محله های قدیمی قرار دارد. نوع دیگر 
بازار، بازار بزرگ یزد است که در آن 
مدرسه،  حسینیه،  میدان،  مسجد، 
و...  تولیدی  کارگاه های  کاروان سراها، 

به چشم می خورد.
از دیگر جاذبه های این استان باید به 
آسیاب ها، قنات ها، آب انبارها و... اشاره 
داشت که البته اصلی ترین جاذبه های 
»بادگیرها«  را  استان  این  تاریخی 

تشکیل می دهند. بیشتر این بادگیرها 
قدیمی هستند. این بادگیرها به نوعی 
عمل  شهر  تنفسی  دستگاه  مانند 
می کنند. وجود بادگیرهای فراوان در 
یزد باعث شده که به این استان، شهر 

بادگیرها بگویند.

موزه ها
به  حتماً  کردید،  سفر  یزد  به  اگر 
دو موزه این شهر بروید. این دو موزه 
قصر آیینه و علوم طبیعی نام دارند که 
بازدیدکنندگان زیادی به آن جا می روند.

 ۱۳۶۰ سال  از  آیینه  قصر  موزه 
برای بازدید عموم افتتاح شد و آثار و 
اشیاء زیادی نیز از آثار وقفی مرحوم 
سیدحسین دیداری، کلکسیونر معروف 
یزدی در آن به نمایش گذاشته شد. در 
این موزه، مجموعه های خطی، اسلحه، 
سکه، کتب، قفل، دهنه اسب )متعلق 
به هزاره دوم قبل از میالد( و نمونه هایی 
به  دیگر  اشیاء  و  لرستان  برنزهای  از 
نمایش گذاشته شده است. این موزه 
پارک  مقابل  یزد،  کاشانی  خیابان  در 
هفت تیر واقع شده است. اما موزه دیگر 
که موزه علوم طبیعی یزد نام دارد، در 
در  مربع  متر  هزار  وسعت  به  سالنی 
دبیرستان ایرانشهر یزد دایر شده و از 
چهار بخش گیاه شناسی، زمین شناسی، 
جانورشناسی و آناتومی انسان و جانور 

تشکیل شده است.
داشت  اشاره  باید  یزد  با  رابطه  در 
استان،  اقلیمی  به خاطر موقعیت  که 
وضعیت اقتصادی در بخش کشاورزی، 
این  چه  اگر  اما  نیست  مطلوب  زیاد 
اقلیمی  موقعیت  از  کویری  استان 
رونق  پر  کشاورزی  برای  مناسب 
برخوردار نیست، اما معادن زیادی در 
زمین های این استان به چشم می خورد 
عمرانی  و  اقتصادی  تحوالت  در  که 
به سزایی دارد.  استان و کشور نقش 
از مهم ترین معادن این استان باید به 
گچ،  مس،  روی،  سرب،  آهن،  معادن 
سنگ های  انواع  و  سرخ  خاک  نمک، 
باید  پایان  در  کرد.  اشاره  ساختمانی 
مردمی  استان،  این  مردم  که  گفت 
بسیار خونگرم و مهمان نواز هستند و 
با گویشی بسیار زیبا سخن می گویند؛ 
گویشی که واژه ها و ترکیبات فارسی را 

در گفتار خود حفظ کرده اند. 
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خمینی کیست
که  بدانیم  باید  چیز  هر  از  پیش 
خمینی کیست تا این ترتیب پاسخ 

پرسشهای زیادی را داده باشیم.
۱ـ خمینی که از لحاظ خودستائی 
تا  درآورده  پرستش  حد  به  را  خود 
جائی که فخرالدین حجازی نماینده 
او  درباره  اسالمی  مجلس  در  تهران 
و  موسی  از حضرت  که  است  گفته 

ابراهیم مقامش باالتر است.
هم  را  خویشتن  که  خمینی  ۲ـ 
ردیف پیامبر اکرم اسالمی دانسته و 
نام خود را در اذان نماز گنجانیده است.

۳ـ خمینی که خود را نگهبان الهی 
و  کرده  قلمداد  بشریت  رهائی  برای 
خود و جانشینانش را در قانون اساسی 
ایران با چنین توصیفی تحمیل بر ملت 
ایران و مسلمانان جهان نموده است.

ی  ه ها دستگا که  خمینی  ۴ـ 
تبلیغاتی اش شبانه روز او را به عنوان 
بزرگترین قهرمانان توصیف می کنند و 
معجزات و کرامات فراوان به او نسبت 

می دهند...
تبلیغات  دستگاه های  این  ولی 
درباره  چیزی  که  کرده اند  فراموش 
خانواده و اصل و نسب وی و ملیتش 

پیش از مهاجرت به ایران بگویند.
تنها چیزی که ملت ایران درباره او 
و شرح حال خانواده اش می داند آن 
وی، صد  پدربزرگ  احمد،  که  است 
سال پیش از هند به ایران آمده و در 
شهرستان خمین اقامت نموده و در 
آنجا پدرش مصطفی متولد شده که 
در جوانی به قتل رسید. ملت ایران 
چیزی بیشتر از اینها در مورد خمینی 
مطبوعات  یا  و  او  خود  و  نمی داند 
ند. نگفته ا باره  ین  ا در  لبی  مطا

با توجه به اینکه مهاجرت پدربزرگ 
خمینی به ایران یک قرن پیش صورت 
گرفته و این یکصد سال در زندگی 
یک خاندان فقط تاریخ سه نسل به 
شمار می آید، بنابراین علت این کتمان 
و نادیده گرفتن خاندان و اصل و نسب 

وی و قطع ارتباط با آنان چیست؟
آیا راز شگفت آوری پیرامون اصل 
و نسب مؤسس و بنیانگذار جمهوری 

اسالمی ایران وجود دارد؟
کسانی  به  را  پرسش  این  پاسخ 
که به او اعتقاد دارند و نیز مریدان و 
مطبوعات و طرفداران وی در سراسر 
ایران واگذار می کنیم به این امید که 
این افراد این آیه شریفه را »التسئلوا 
عن اشیائان تبدو لکم تسئوکم« یعنی 
)راجع به چیزهائی سؤال نکنند که اگر 

ناراحتی  حقایق روشن شود موجب 
گردد(، در گوش یکدیگر زمزمه نکنند.

در اینجا می خواهم به مسأله مهمی 
با  مستقیمی  ارتباط  که  کنم  اشاره 
مراتب  به  و  دارد  ایران  فعلی  اوضاع 
مهمتر از موضوع اصل و نسب خمینی 
امام  فرزندان  از  است چون وی چه 
موسی بن جعفر، آن طور که خود را 
ملقب به آن نموده است، بوده یا نبوده 
باشد، در هر حال انسان مسؤول کردار 
خویش در برابر خداوند است همانطور 

که آیه شریفه می گوید:
»یومئذ یکصدر الناس اشتاتا لیروا 
اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیراً 
یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره«

یعنی »در روز رستاخیز مردم گروه 
واقف  خویش  اعمال  نتایج  به  گروه 
خواهند شد، اگر کسی کار نیک حتی 
ذره ای کرده باشد نتیجه آن را خواهد 
دید و اگر کسی هم ذره ای کار بد کرده 

باشد نتیجه آن را خواهد دید«.
چه بسا انسان از مهمترین خاندانها 
به وجود آمده باشد ولی عنصرش به 
باشد.  نداشته  ارزش  جو  یک  اندازه 
داستان فرزند نوح که از پدر و خدا 

نافرمانی کرد و گرفتار عذاب الهی شد.
»پسر نوع با بدان بنشست، 

خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند،

 پی آدم گرفت و مردم شد«
برای همه روشن است و یا اینکه 

آیه شریفه می فرماید:
انساب  فال  الصور  فی  نفخ  »فاذا 

بینهم«
مسأله  دیگر  محشر  روز  یعنی 
اصل و نسب بین آنان مطرح نبوده 
و در این باره کسی از آنان پرسشی 

نخواهد کرد.
لحاظ  از  ارزیابی خمینی  بنابراین 
کارهائی است که انجام داده که تماماً 
حاکی از رفتارهای شخصی و وجدان 

داخلی اوست.
خمینی بدانگونه که من او را یافتم 
خودخواه  بی  نهایت  است  شخصی 
است و چنانچه اقتضا کند حاضر است 
جهان را در راه خودخواهی خویش 
نابود سازد و این خطرناکترین صفتی 
است که یک زمامدار مستبد می تواند 

داشته باشد.
لذا می بینیم که تنها افراد مطیع و 
فرومایه می توانند با او همکاری کنند 
و از طرف دیگر این مرد نسبت به هر 
چیز بدبین و مشکوک می باشد و به 
دشواری می تواند سخنی را باور کند 
و آن را حمل به صحت نماید و برای 
همین است که رفتارش با بسیاری از 
کسانی که با او همکاری نمودند بد 
بوده و بسیاری از آنان را قربانی شهرت 

و اعتبار خود ساخته است.
وی  صفات  بدترین  جمله  ز  ا
کسانی  به  نسبت  شدید  کینه توزی 
است که حتی نیم قرن پیش در حق 

وی بدی کرده بودند و لذا می بینیم 
که او دستور اعدام عالمه وحیدی و 
دکتر جمشید اعلم دو عضو مجلس 
سنای شاه را از میان شصت عضو این 
مجلس را صادر می کند چون این دو 
نفر در زمان مخالفت خمینی با شاه 
بیش از سایرین در مجلس سنا به او 
حمله کرده بودند و سایر اعضای این 
برای  ایران  در  آزادانه  اینک  مجلس 
شگفت آورتر  آن  از  می گردند.  خود 
از نزدیکان  آن است که روزی یکی 
خمینی از من پرسید به یاد می آوری 

آن روزی را که با خمینی در منزل 
شما بودیم و به ناهار دعوت داشتیم؟

گفتم آری. گفت اگر مطالبی که 
درباره کمکهائی که شما به ایشان در 
ایام اقامت وی در عراق نموده بودید 
حذر  او  از  باشد  صحیح  شد  یادآور 
کنید چون اگر شما را بیابد خواهد 
دو  به  نسبت  خمینی  زیرا  کشت 
گروه از افراد کینه می ورزد و چنانچه 
دستش برسد آنان را از بین خواهد برد 
یکی کسانی که به او بدی کرده اند و 
دیگری آنانی که به او نیکی کرده اند. 
چون این دو گروه او را به یاد دوران 
ضعف و زبونی اش می اندازند و هرگز 
نمی خواهد آن روزها را به یاد بیاورد.

مدتی بعد گفتار آن شخص هنگامی 
برایم به ثبوت رسید که خمینی دو تن 
از یاران وفادار خود یعنی جواهریان 
و دستمالچی را به قتل رسانید. آنان 
دهها میلیون تومان پول برای پیروزی 
انقالب هنگامی که در عراق و پاریس 

بود به وی کمک کرده بودند.
به  که  بود  آن  نفر  دو  این  اتهام 
آخوندها  با  مقابله  برای  بنی صدر 
کمک کرده بودند. عالوه بر آن، کشتن 

جوانان مجاهدین که در نتیجه تالش 
و مبارزه آنان خمینی به قدرت رسید 
و همچنین جنگ با عراق کشوری که 
او را پناه داده بود و مدت پانزده سال 
از او حمایت کرده بود بهترین دلیل بر 

صدق گفتار آن شخص است.
متنبی شاعر عرب می گوید: »اگر 
به انسان شریف کمک کنی او را برده 
فرومایه  به  اگر  ولی  ساخته ای  خود 

کمک کنی بر تو یاغی می شود«.
اما عالقۀ مفرط خمینی به زندگی و 
شهوت حکومت و قدرت و جنایاتی که 

در این سن و سال به خاطر آن مرتکب 
شده است در تاریخ نظیر ندارد.

هنگام مالقات با بنی صدر در پاریس 
به او گفتم علت دشمنی خمینی با 
عنوان  به  را  است که خود  آن  شما 
از  محبوب تر  ملت  نزد  که  شخصی 
خمینی است درآوردید و دستگاه شما 
آماری منتشر نمود که نشان می داد 
 ۵7 ایران  مردم  نزد  شما  محبوبیت 
درصد است در حالی که محبوبیت 
او این عمل  خمینی ۴7 درصد بود 

شما حکم خودکشی را داشت.
خمینی از دروغگوئی در برابر مردم 
پروائی ندارد و اگر دروغ بگوید تا آنجا 
پافشاری  دروغگوئی  در  بتواند  که 
می کند و ما دیدیم که با وجود اعتراف 
از  اسلحه  به خرید  دستگاه های وی 
و  می کرد  انکار  او  هم  باز  اسرائیل 
پس از سقوط هواپیمای آرژانتینی و 
اعتراف خود اسرائیل به ارسال اسلحه 
به ایران باز هم خمینی برای بار دهم 
با اصرار زیاد منکر خرید اسلحه شد 
گوئی که این پیرمرد در دنیای دیگری 
زندگی می کند و خورشید را در روز 

روشن نمی بیند.

بودن  خسیس  نظر  از  خمینی 
بی همتاست و بحرانهای مالی و فقر 
و تنگدستی ای که در دوران طلبگی 
با آن مواجه بوده همچنان بر افکار و 
بذل و بخشش وی مستولی است. بنا 
به گفته یکی از نزدیکان وی: وقتی 
به  ناچیزی  امام می خواهد مبلغ  که 
کسی بدهد دستهایش می لرزد و اینک 
حوزه علمیه قم با طالب آن که بالغ بر 
دوازده هزار نفر است به خاطر حرص 
و آز خمینی در جمع کردن پولها در 
بانکها و خودداری از خرج کردن آن 

در بین طالب زندگی اسف باری دارد 
علمیه  رهبران حوزه  و هر وقت که 
مانند آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری 
یا گلپایگانی و مرعشی سعی می کنند 
بخشند  بهبود  را  طالب  مالی  وضع 
لفت  مخا تالشها  ین  ا با  خمینی 
و  علم  و می گوید: خداوند  می نماید 
دانش را در گرسنگی قرار داده است.

یک طلبه حوزه علمیه قم ماهیانه 
دریافت  تومان  هزار  حدود  در  تنها 
از  وی  عائله  افراد  هر چند  می کند، 
ده نفر تجاوز کنند. این ظلم و ستم 
همه حوزه های مذهبی ایران را در بر 
می گیرد و طلبه ها با فقر و گرسنگی 
صدها  خمینی  چون  هستند  روبرو 
به  میلیون تومان را که برای کمک 
خود  نام  به  داده اند  او  به  نیازمندان 
در بانکها سپرده و خواهان رفاه آنان 

نبوده و نیست.
این فصل را با داستان ویران کردن 
مقبره رضاشاه پهلوی که در آن هنگام 
در حدود دویست میلیون تومان خرج 
آن شده بود به پایان می رسانم. خمینی 
دستور ویران کردن این بنای تاریخی 
را داد تا به ملت ایران نشان دهد که 

پیش بینی وی درست از آب درآمده 
است و او از عالم غیب الهام می گیرد. 
چون وی قباًل در دوران شاه در یکی از 
سخنرانیهایش گفته بود »روزی خواهد 
آمد که ملت مقبره پهلوی را خراب 
کند«. من هنگامی که مطلع شدم شیخ 
خلخالی، جالد انقالب شروع به تخریب 
آرامگاه نمود تلفنی با او تماس گرفته 
گفتم: همه می دانند که جنازه پهلوی 
ایران  از  محمدرضا  فرزندش  همراه 
خارج شده و این بنا متعلق به ملت 
است نه ملک خاندان پهلوی، و پیشنهاد 
کرده بودم که آرامگاه به صورت موزه ای 
برای جنایات پهلوی پدر و پسر درآید، 
بنابراین چرا چنین ساختمان باشکوهی 
را که از زیباترین بناهای تاریخی کشور 
است و ملت بهای آن را پرداخته ویران 
می کنید؟ آیا می خواهید جهان به شما 
همانند چنگیز و تیمورلنگ بنگرد و 
تمدن  ویران کننده  عنوان  به  را  شما 

توصیف نماید؟
خلخالی گفت: امام دستور داده است.

پس از ده روز شیخ جالد اعالم کرد 
که ملت مقبره پهلوی را منهدم کرد 
تا مردم بدانند که پیشگوئی های امام 
است. بوده  صحیح  همواره  خمینی 

و  دروغ گوئی  چنین  براساس 
بازی  و  کردن  گمراه  و  فریب کاری 
خمینی  مردم،  معتقدات  با  کردن 
و  نمود  بنا  را  خود  امامت  شالوده 
و  ساز  شالوده  این  پیرامون  گروهی 
کرنا راه انداخته اند که خداوند درباره 

آن گفته است:
اضل  هم  بل  النعام  کا  »اولئک 
و  همانند چهارپایان  )یعنی  سبیال« 
شاید گمراه ترند(. و علی بن  ابی طالب 
در وصف آنان گفته است: »همج وعاع 
یمیلون مع کل ریح، اتباع کل ناعق لم 
یستضیووا بنور اهلل« )گروهی بی سر و 
پا که با هر بادی به طرفی می روند و 
هر بانگ خوشی را لبیک می گویند(.

خمینی فردی است بسیار مغرور 
و متکبر و در اینجا حکایت ذیل را 

نقل می نمایم:
به بیمارستان قلب تهران رفتم. او 
در اطاق خود بستری بود و در کنار 
اطاق  او اطاق کوچکی بود که برای 
بازدیدکنندگان اختصاص داده شده 
بود. من و مهندس بازرگان و اشراقی 
دامادش و احمد فرزندش و نیز شیخ 
احمد موالئی استاندار قم در آن اطاق 
قطب زاده  صادق  که  بودیم  نشسته 
خویشتن  که  زمان  آن  وزیرخارجه 
را کاندیدای ریاست جمهوری نموده 

بود وارد شد. 
او پرسید به چه کسی  از  موالئی 

رأی دادید؟
او را قطع کرده   اشراقی سخنان 
گفت: این چه سؤالی است، البد به 

خودش رأی داده است.
قطب زاده  اگر  گفتم  خنده  با  من 
برای  را  خود  باشد  داشته  وجدان 
نمی کند. نتخاب  ا مقامی  چنین 

بلند خندیدند.  با صدای   همگی 
و  آمد  آجودان  مدتی  اندک  از  پس 
امام شما را احضار  به اشراقی گفت 
نزد  از  اشراقی  که  وقتی  فرموده اند. 
امام  گفت  ما  به  بازگشت  خمینی 
موجب  که  را  صدا  و  سر  این  علت 
سؤال  است  شده  ایشان  ناراحتی 
کردند. بعداً شنیدم که وی دستور داد 
آن اطاق بسته شود و بازدید کنندگان 
بمانند. منتظر  عمومی  سالن  در 

هیچکس هرگز تصور نمی کرد که 
بارها دم  پیرمرد هشتاد ساله ای که 
از ظلم و ستم محمدرضا شاه می زد 
قدرت  مسند  بر  خود  که  هنگامی 
بنشیند به چنین جنایاتی دست بزند.

تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 1۳65/ 
سیزدهم آبان 1۳۲5( 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 )1۳(

خمینی، آن گونه که من شناختم: خودخواه، 
کینه توز، نمک نشناس، دروغگو و خسیس!

صادق خلخالی  و محمود احمدی نژاد مقبره رضا شاه که به دست صادق خلخالی تخریب شد
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ندارند. اگر آنان تا چند سال پیش اعمال 
ضدایرانی خود را به خاطر »مبارزه با 
امپریالیسم« توجیه می کردند، امروزه 
در حالی که حتی طرف چینی چندان 
حق  و  ملی  منابع  به  نیست،  خریدار 

حاکمیت  ایران چوب حراج زده اند.
نهائی  ریزش  به  توجه  با  بنابراین 
رژیم از یکسو و خواست ده ها میلیون 
از ایرانیان برای گذار به نظام دمکراتیک 
این  که  است  شگفت انگیز  پادشاهی، 
امر نه تنها به پیش نمی رود، بلکه روند 
پراکندگی اپوزیسیون تشدید می شود.

نگارنده ی این سطور به عنوان یکی 
از وابستگان به نسل سوخته ای که به 
انگیزه ی خدمت به میهن به فاجعه ای 
دامن زد، که در چهار دهه ی گذشته 
برای گسست شیرازه ی هستی ایران از 
هیچ ترفندی ابا نکرده است، دو نکته ای 
را که به نظرم می تواند به تحکیم رهبری 
با شما در  مخالفان رژیم کمک کند، 

میان می نهم.
ــ نخست اینکه نظام دمکراسی،  یکـ 
به عنوان بزرگترین دستاورد بشر، نظام 
بسیار دقیق و پیچیده ای است که حقوق 
و وظایف تک تک شهروندان را در هر 
مقام و مرتبه ای به صورت یک قرارداد 
اجتماعی تعیین می کند و در چهارچوب 
متقابل  بطور  شهروندان  همه ی  آن 
دفاع  یکدیگر  آزادی های  و  حقوق  از 
می کنند. بدین معنی »دمکرات منشی« 
نه موضعی سیاسی، بلکه شیوه ی رفتار 

با دیگران است.
نظام  در  پادشاه  دیگر،  سوی  از 
دمکراتیک پارلمانی برای انجام وظایف 
خود، از جمله حفظ ثبات سیاسی، باید 
بتواند از موضع فراحزبی، به هماهنگی 
و همبستگی میان احزاب و جریانات 
سیاسی دامن زند. اما این بدین معنی 
نیست که او  خود فاقد موضع مشخص 
را  سیاستی  باید  بلکه  باشد،  سیاسی 
نمایندگی کند که بیش از هر جریان 
ملی  منافع  به حفظ  معطوف  دیگری 
و پیشرفت عمومی جامعه باشد. تنها 
برخورداری  با  که  است  اینصورت  در 
از پشتیبانی گسترده ی ملت به اقتدار 
معنوی الزم و اعمال نفوذ برای حفظ 
وگرنه،  می یابد.  دست  سیاسی  ثبات 
احزاب، جریانات و یا حتی شخصیت های 
سیاسی  دلیلی ندارد که از او پشتیبانی 
کنند و اصوالً محبوبیت و اقتداری به 
وجود نمی آید که بتواند در جهت تأمین 

اتحاد سیاسی به کار گرفته شود.
برای روشن شدن مطلب کافیست 
جمهوری  رئیس  جایگاه  به  نمونه وار 
و  اتریش  آلمان،  مانند  در کشورهایی 
واال،  بدین جایگاه  کنیم.  توجه  ایتالیا 
برجسته ای  سیاسی  شخصیت های 
انتخاب می شوند که در دوران طوالنی 
فعالیت سیاسی و حزبی از چنان اقتدار 
معنوی برخوردار شده باشند که بتوانند 
در خدمت منافع ملی و فراحزبی عمل 
کنند.  بنابراین بدون اقتدار معنوی ناشی 
از پشتیبانی مردمی، کوشش برای تحقق 
تفاهم میان نیروهای سیاسی نتیجه ای 
دست  به  زمانی  اقتدار  این  و  ندارد 
مهمترین  پادشاه  که شخص  می آید، 
خواست و نیاز زمانه را چنان نمایندگی 
کند که به کانون اشتراک آرزوی ملت 

بدل گردد.
رضاشاه بزرگ در جایگاه سردار سپه 
بدین سبب توانست از پشتیبانی مردمی 
و در نتیجه از اقتدار معنوی برخوردار 
شود که به روشنی عزم خود برای ایجاد 
امنیت و نوسازی همه  جانبه ی کشور را 
نشان داد. ایرانیان در اوضاعی که هرج 
و مرج سیاسی، خطر تجزیه ی کشور 
و نفوذ کشورهای خارجی ایران را رو 
از خواست  تنها  نه  نابودی می برد،  به 
چنان  بلکه  کردند  پشتیبانی  رضاشاه 
برای رسیدن اهداف او خدمت کردند 

سخنی با شاهزاده رضا پهلوی
عنوان  به  = شخص شما، 
فرزند محمدرضاشاه پهلوی 
حکومت  سایه ی  در  که 
به  کشور  او  ساله ی   ۲5
در  بزرگی  پیشرفت های 
دست  زمینه ها  بسیاری 
مهر  و  توجه  مورد  یافت، 
هستید.  ایرانی  میلیون ها 
آنان با مقایسه ی دوران پیش 
از انقالب اسالمی با چهار دهه 
حکومت ایران ستیز مالیان، 
ادامه ی آن دوران را  آرزوی 

دارند.
=نگارنده به عنوان یکی از 
وابستگان به نسل سوخته ای 
به  خدمت  انگیزه ی  به  که 
میهن به فاجعه ای دامن زد، 
در چهار دهه ی گذشته  که 
زه ی  شیرا گسست  برای 
هستی ایران از هیچ ترفندی 
نکته ای  دو  است،  نکرده  ابا 
به  می تواند  نظرم  به  که  را 
تحکیم رهبری مخالفان رژیم 
با شما در میان  کمک کند، 

می نهم.
نی  پشتیبا بر  م  مقد =
مردمی، پشتیبانی و همکاری 
تنها  است.  جامعه  نخبگان 
یا  و  پوپولیست  رهبران 
حفظ  برای  که  کودتاگرانی 
قدرت خود نیاز به پشتیبانی 
یافتن  پی  در  دارند،  توده 
خیابانی«   »کف  پشتیبانی 
نیز  زمینه  این  در  هستند. 
رضاشاه در درجه ی نخست 
به جلب همکاری و همفکری 
نخبگان جامعه همت گماشت.
خواهد  می  ایران  اگر   =
فرهنگی  و  تاریخی  هویت 
خویش را بازیابد و در آینده 
در شمار کشورهای پیشرفته 
جز  راهی  درآید  مدرن  و 
پیش  در  اسالم  از  رهایی 
و  جور  را  گام  این  ندارد. 
جنایتی که مالیان در چهار 
دهه ی گذشته روا داشته اند، 
ایران تحمیل کرده  به ملت 

است.
فاضل غیبی - ۴۲ سال از سقوط 
۵7 می گذرد و هنوز نشانه ای از قدرت 
یافتن نیرویی که بتواند حکومت جهل 
و جنون اسالمی را براندازد، نمی توان 
دید. این در حالیست که اکثریت ایرانیان 
گرچه به حکومت اسالمی رأی دادند، اما 
اینک با تحمل سخت ترین جنایت های 
انسانی و ملی، خواستار برکناری مالیان 

از حکومت هستند.
در این میان شخص شما، به عنوان 
در  که  پهلوی  محمدرضاشاه  فرزند 
سایه ی حکومت ۲۵ ساله ی او کشور به 
پیشرفت های بزرگی در بسیاری زمینه ها 
دست یافت، مورد توجه و مهر میلیون ها 
ایرانی هستید. آنان با مقایسه ی دوران 
با چهار دهه  انقالب اسالمی  از  پیش 
آرزوی  مالیان،  ایران ستیز  حکومت 

ادامه ی آن دوران را دارند.
ز  ا مهمی  بخش  آن  ز  ا تر  فرا
فرهیختگان که در جوانی به انگیزه ی 
خدمت به کشور، اما به سبب ناآگاهی، 
در خدمت دشمنان ایران عمل کردند، 
در دو سه دهه ی گذشته راه درازی را 
در آشنایی با تاریخ و هویت ملی ایرانی 
پیموده اند و امروزه دیگر نظام دمکراسی 
پارلمانی را  به عنوان تنها گزینه ی نیک 
این  از  شناخته اند.  آینده  ایران  برای 
شگفت انگیزتر آنکه جمع قابل توجهی 
از فعاالن سابق سازمان های چپ، حتی 
برخی از اعضای سابق حزب توده، نیز 
امروزه با توجه به نقش ارزنده ی پادشاه 
در پاسداری از ثبات سیاسی و هویت 
ملی از شخص شما پشتیبانی می کنند.

اسالمی  حکمرانان  دیگر  سوی  از 
ایرانیان منفور شده اند  برابر  چنان در 
رژیم،  عمر  مرحله ی  آخرین  در  که 
مذهبی  توجیه  به  نیازی  دیگر  حتی 
و  یا سیاسی رفتار خود نمی بینند و 
منافع  به  بی پرده  از هیچگونه خیانت 
ملی و جنایت  نسبت به مردم خود ابا 

که تنها در مدت کوتاه ۱۶سال، نوسازی 
مادی و معنوی کشور میسر شد.

مردمی،  پشتیبانی  بر  مقدم  اما 
نخبگان جامعه  و همکاری  پشتیبانی 
یا  و  پوپولیست  رهبران  تنها  است. 
قدرت  حفظ  برای  که  کودتاگرانی 
خود نیاز به پشتیبانی توده دارند، در 
خیابانی«   »کف  پشتیبانی  یافتن  پی 
هستند. در این زمینه نیز رضاشاه در 
همکاری  جلب  به  نخست  درجه ی 
همت  جامعه  نخبگان  همفکری  و 
گماشت. تدبیر تاریخی وی در این مورد 
نشست های مشورتی با شخصیت هایی 
مشیرالدوله،  مستوفی الممالک،  مانند 
دولت آبادی،  عال،  تقی زاده،  مصدق، 
هدایت و فروغی بود. در این باره برگ 
زرینی از تاریخ ایران را از نظر بگذرانیم:

نطق  اول  مجلس  در  سپه  »سردار 
دادن  خاتمه  لزوم  در  می کند  متینی 
به اوضاع ناهنجار گذشته و شروع به 
اصالحات اساسی و تقاضا می کند با این 
جمع جلسه های مرتبی داشته باشد و 
هرچه می کند با شور آنها بکند تا برای 
کسی جای نگرانی نباشد که کارهای او 

بر وفق صالح مملکت است.
یکمرتبه  روز  چند  هر  مجلس  این 
منعقد  شبانه  اعضا  از  یکی  خانه  در 
می شود و چند ساعت طول می کشد 
آنجا  در  سپه  سردار  باشد  کجا  هر  و 
جاری  کارهای  در  و  می گردد  حاضر 
صحبت می دارد. مخصوصاً در امور مالی 
و اقتصادی و گاهی هم در آخر شب ها در 
منزل خودش مجلس منعقد می گردد.. 
اجتماع خصوصی  این  از  سپه  سردار 
اظهار مسرت می کند اعضای حوزه هم 
خوشحال هستند که سردار سپه حاضر 
شده است با مشورت آنها کار بکند.« 
آبادی،  دولت  یحیی  یحیی،  )حیات 

جلد۴، ص۳۲۵، فردوسی، ۱۳۶۲(.
میهن دوست  سرآمدان  پشتیبانی 
خواهد  که  است  مفقوده ای  حلقه ی 
توانست به پراکندگی سیاسی پایان دهد 
با توانایی های فکری، علمی  زیرا آنان 
پشتیبانی  به  می توانند  هنری خود  و 
مردمان دامن زنند و نیروی الزم برای 
پیشرفت به سوی آینده را فراهم آورند. 
نخبگان و سرآمدان جامعه نه تنها در 
دوران گذار بلکه در مرحله ی ثبات و 
دولت،  دستگاه  ورای  در  نیز  نوسازی 
اهرم الزم برای تحقق هر پروژه ی ملی 
را تشکیل می دهند. نه تنها در دوران 
و  »تیمورتاش«ها  رضاشاه، »داور«ها 
با کاردانی چرخ پیشرفت را به حرکت 
آوردند بلکه- آنچه از نظرها دور مانده- 
انقالب  نیز  محمدرضاشاه  دوران  در 
سفید و گذار از مناسبات ارباب و رعیتی 
بدون پشتیبانی شخصیت های فرهیخته 
منسوب به خاندان های فئودالی )مانند 
»اقبال«ها و »کاللی«ها( کمتر امکانی 

برای موفقیت می یافت.
در  که  است  روشن  نیز  این  البته 
ابتدای کار پروژه ی انقالبی چنان چالشی 
جلب  حتی  که  نماید  می  غیرممکن 
به  دشواری  نیز  و سرآمدان  نخبگان 
ممکن است و گام های نخست به عزم، 
شهامت و درایتی نیاز  دارد که در عین 
حال سنگ بنای اقتدار معنوی الزم را 
فراهم می آورد. »سفرنامه های خوزستان 
و مازندران« به خوبی نشان می دهند 
که هرچند امر نوسازی ایران در دوران 
امری  امروز  دیدگاه  از  بزرگ  رضاشاه 
بدیهی به نظر می رسد، اما در ابتدای 
کار تنها مورد پشتیبانی  انگشت شماری 

از سرآمدان بود.
از  گذار  به  دیگر  مطلب   ـــ  دو 
حکومت اسالمی برمی گردد. برآنم که 
بزرگترین  نه  بن بست سیاسی کنونی 
است  مشکلی  از  فرعی  بلکه  مشکل 
که بدون حل آن هیچ حرکت مثبتی 

امکانپذیر نخواهد بود.

جمهوری اسالمی خود را در مسیر »برخورد 
نظامی« قرار می دهد

می گوید  روحانی  =حسن 
غرب  و  شرق  به  دشمنان 
می روند و گدایی می کنند تا 
تحریم های تسلیحاتی ایران 
تمدید شود. الحمداهلل هیچ 
نیاوردند.  به دست  موفقیتی 
اگر هم روزی موفق شوند ما 
آنها  به  قاطعی  بسیار  پاسخ 

می دهیم.
نماینده  کرافت  =کلی 
دائم آمریکا در سازمان ملل: 
تالش ایران برای مسلح کردن 
طوالنی تر  به  تنها  حوثی ها 

شدن درگیری ها می انجامد.
تمدید  پمپئو:  =مایک 
تحریم  های تسلیحاتی رژیم 
را  امنیت  شورای  در  ایران 

تضمین می  کنیم.
در  اسالمی  جمهوری   =
در  امنیتی  و  نظامی  حوزه 
با کشورهای منطقه و  عمل 
فراتر از آن با جامعه بین  الملل 
درگیر است و در چند مورد 
از خط  را  پای خود  اساسی 
فراتر  بین المللی  قرمزهای 
تا  نمانده  چیزی  و  گذاشته 

»چوب خطّ اش« پر شود.
=عدم دسترسی بازرسان 
آژانس به سایت های مشکوک 
اتمی در ایران و مانع تراشی 
برای اعالم عمومی محتوای 
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
تا ارسال محموله های نظامی با 
هواپیمای تجاری و مسافربری 
به کشورهای منطقه و ادامه 
و  شبه نظامیان  از  حمایت 
از  متعدد  راکت پرانی های 
برای  ایران  رژیم  اقدامات 
خاورمیانه  کردن  بی ثبات 

است.
ن  ملینسو تا س  کا لو =
در  نیوز«  »فاکس  خبرنگار 
جریان  در  نوشت  توییتی 
مانور نظامی سپاه پاسداران 
آمدن سه  فرود  دنبال  به  و 
موشک در آب های نزدیک به 
پایگاه های آمریکایی در قطر 
و امارات، نیروهای آمریکایی 
حالت  به  پایگاه ها  این  در 

آماده باش درآمده اند.
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
سفرهای  از  انتقاد  با  ایران  اسالمی 
کشورهای  به  آمریکا  دولتی  مقامات 
مختلف برای همسو کردن رهبران آنها 
با هدف تمدید تحریم های تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی تهدید کرد که اگر 
قاطع  بسیار  »پاسخ  شوند  موفق  آنها 

خواهیم داد«!
 ۲۹( امرداد   ۸ چهارشنبه  روحانی 
ژوئیه( در سخنانی با اشاره به تصویب 
اتمی  فعالیت های  علیه  قطعنامه 
امنیت  شورای  در  اسالمی  جمهوری 
گفت »دشمنان از اینجا و آنجا گدایی 
می کنند به شرق و غرب می روند و در 
و صبح  می شوند  آن خم  و  این  برابر 
راه  کاخ سفید  از  مانند دالل  تا شب 
و  کشور  آن  به  کشور  این  از  افتادند 
تا  امروز  تا  و  تلفن  آن  و  تلفن  این  با 

تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید 
کنند«.

او مدعی شد »الحمداهلل ]دشمنان[ 
اگر  نیاوردند.  به دست  موفقیتی  هیچ 
هم روزی موفق شوند ما پاسخ بسیار 
قاطعی به آنها می دهیم. البته در حال 
حاضر کم کم به سمت یٔاس می روند!«

اشاره روحانی به سفرهای مایک پمپئو 
برایان  و  متحده  ایاالت  وزیرخارجه 
وزارت  در  ایران  امور  مسئول  هوک 
خارجه آمریکاست که در ماه  های اخیر 
در چند مرحله به گوشه و کنار دنیا 
سفر کردند تا رهبران کشورهای دیگر 
را برای تمدید تحریم  های تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی با خود همسو کنند.

هوک اخیراً دومین مرحله از سفرهای 
او  کرد.  تمام  را  خود  خاورمیانه ای 
به تونس، کویت و قطر سفر کرده و 
از آن نیز در دور اول سفرهای  پیش 
خاورمیانه ای با رهبران امارات، عربستان 
و اسرائیل در مورد تهدیدات جمهوری 

اسالمی دیدار و گفتگو کرده بود.
مایک پمپئو در یک هفته گذشته در 
دو سخنرانی بر لزوم تمدید تحریم  های 
تاکید  اسالمی  جمهوری  تسلیحاتی 
آمریکا  کرد  اعالم  امرداد   ۵ او  کرد. 
در  تحریم ها  این  می کند  تضمین 
شورای امنیت تمدید شود و دو روز بعد 
»رژیم جمهوری  کرد  تکرار  امرداد   7
اسالمی را بزرگترین حامی تروریسم و 
بر هم زننده ثبات در منطقه می دانیم« 
و »تالش گسترده ای را برای جلوگیری 
آغاز  ایران  تسلیحاتی  تحریم  لغو  از 

کرده ایم.«
کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در 
سازمان ملل نیز  با اشاره به تازه ترین 
برای  ایران  رژیم  که  اسلحه  محموله 
حوثی های یمن ارسال کرده گفته رژیم 
ایران عامل طوالنی تر شدن درگیری ها 

در یمن است.
او با اشاره به اینکه محموله این شناور 
اسلحه ایرانی- شامل موشک های زمین 
به هوا، موشک های ضدتانک و زمینی، 
برای  پیشرفته-  سالح های  دیگر  و 
»تالش  نوشت:  است،  بوده  حوثی ها 
حوثی ها  کردن  مسلح  برای  ایران 
درگیری ها  شدن  طوالنی تر  به  تنها 

می انجامد«.
جمهوری اسالمی در حوزه نظامی و 
امنیتی در عمل با کشورهای منطقه 
و فراتر از آن جامعه بین  الملل درگیر 
است و در چند مورد اساسی پای خود 
فراتر  بین المللی  قرمزهای  خط  از  را 
»چوب  تا  نمانده  چیزی  و  گذاشته 

خطّ اش« پر شود.
تهدید  بر  عالوه  ایران  رژیم  رهبران 
صلح و ثبات منطقه، امنیت عمومی را 
نیز زیر پا گذاشته و شهروندان داخل 
ستیزه جویانه  رفتار  این  از  نیز  ایران 

حکومت در امان نیستند:
بازرسان  به  دسترسی  اجازه  ۱(عدم 
برای  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
و  اتمی  سایت مشکوک  دو  از  بازدید 

. NPT تهدید مداوم به خروج از
گزارش  انتشار  برای  ۲(مانع تراشی 
هواپیمای  سیاه  جعبه های  به  مربوط 
سپاه  موشک  دو  با  که  اوکراینی 
پاسداران انقالب اسالمی سرنگون شد.

هواپیماهای  پرواز  نکردن  ۳(متوقف 
مسافربری در شرایط جنگی در زمان 
آمریکایی  پایگاه  به  موشکی  حمله 
»عین االسد« و استفاده از سپر انسانی.

هواپیمای  به  موشک  دو  ۴(شلیک 
و  با ۱7۶ خدمه  اوکراینی  مسافربری 

مسافر.
از  ممنوعه  محموله های  ۵(ارسال 
به  نظامی  نیروی  و  تسلیحات  جمله  ۱7 ادامه در صفحه

در  مسافربری  هواپیماهای  با  سوریه 
آنها  از  بعضی  که  پروازهایی  پوشش 

سرنشین غیرنظامی داشتند.
مالی  و  تسلیحاتی  ۶(پشتیبانی 
و  منطقه  در  شیعه  شبه نظامیان  از 
نیابتی علیه  دامن زدن به جنگ های 

همسایگان.
7(ادامه برنامه های تولید موشک های 
بالستیک در پوشش فعالیت  های علمی 

و فضایی.
اروپا  خاک  در  امنیتی  ۸(اخالل 
ترورهای  ادامه  یا  حزب اهلل  طریق  از 
سیاسی و تالش برای بمب گذاری در 

گردهمایی های مخالفان.
در  ایذایی  عملیات  و  ۹(مین ریزی 
مسیر کشتی ها و نفتکش های خارجی 
و  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در 

گروگانگیری کشتی ها.
به  ایران  الحاق  ۱۰(عدم 
با  مبارزه  بین المللی  کنوانسیون های 
جرایم سازمان یافته بین المللی )پالرمو( 
تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  و 

.)CFT(
۱۱(تحریک سازمان های تروریستی 
نظیر القاعده و طالبان با اهداف سیاسی.

شهروندان  عام  قتل   و  ۱۲(سرکوب 
تظاهرات  جریان  در  ایران  معترض 

مسالمت آمیز.
اینها مجموعه دالیلی است که ارجاع 
پرونده اتمی حکومت ایران به شورای 
امنیت سازمان ملل را محتمل می  کند. 
مرحله  ای که بی تردید اگر عملی شود 
اقتصادی  فشارهای  افزایش  بر  عالوه 
و  قهریه  قوه  گرفتن  کار  به  احتمال 
گزینه نظامی نیز ممکن است مطرح 

شود.
کمتر  هرچند  اسالمی  جمهوری 
اقدامات  با  همچنان  اما  گذشته  از 
می  کنند.  ماجراجویی  تحریک آمیز 
پایگاه های آمریکایی  به  شلیک راکت 
در عراق توسط شبه نظامیان وفادار به 

ایران یکی از این موارد است.
پاسداران  سپاه  رزمایش  جریان  در 
انقالب اسالمی در آب های خلیج فارس 
و تنگه هرمز سه شنبه 7 امرداد ماکت 
یک ناوهواپیمابر آمریکایی در آب های 
سرزمینی ایران هدف آزمایشی بود اما 
چند موشک حوالی دو پایگاه آمریکایی 

در آن منطقه اصابت کرد!
لوکاس تاملینسون خبرنگار »فاکس 
جریان  در  نوشت   توییتی  در  نیوز« 
مانور نظامی سپاه پاسداران و به دنبال 
آب های  در  موشک  سه  آمدن  فرود 
در  آمریکایی  پایگاه های  به  نزدیک 
آمریکایی  نیروهای  امارات،  و  قطر 
آماده باش  حالت  به  پایگاه ها  این  در 

درآمده اند.
یک مقام نیز به این خبرنگار فاکس 
این  آمدن  فرود  محل  گفت  نیوز 
موشک ها به اندازه کافی نزدیک پایگاه 
هوایی »العدید« در قطر و پایگاه هوایی 
عربی  متحده  امارات  در  »الظفره« 

بودند، تا سبب نگرانی شوند.
که  صورتی  در  نیست  بعید 
نشود  متوقف  تهران  ناسازگاری  های 
در  حسین  صدام  رژیم های  چنانکه 
آن  با  لیبی  در  قذافی  معمر  یا  عراق 
بین  المللی  ائتالف  یک  شدند  روبرو 
علیه رژیم ایران تشکیل شود. رویدادی 
که قدم های نخست آن با تشکیل دو 
و  فارس  خلیج  در  بین المللی  ائتالف 
دریایی عمان از حدود یک سال پیش 
به  توجه  با  است  ممکن  و  شده  آغاز 
تهدیدات جمهوری اسالمی در زمینه 
به  رسیدن  تا  هواپیماها  و  موشکی 
مرحله اعالم »پرواز ممنوع« در آسمان 

ایران پیش برود.

قایق  های تندرو سپاه در حال چرخیدن اطراف ماکت ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس در رزمایش »پیامبر اعظم«
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روشنک آسترکی – حکم »دو بار 
اعدام« برای پنج تن از شرکت کنندگان 
در اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ در 

دیوان عالی کشور تأیید شده است.
که  بود  تیرماه  نخست  هفته 
محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری 
جمعه  نماز  خطبه های  در  اصفهان 
اتهام  شدن«  »نهایی  از  اصفهان 
از  نفر   ۸ برای  االرض«  فی  »مفسد 
بازداشت شدگان اعتراض های سه سال 

اخیر خبر داد.
هشدار  اصفهان  دادگستری  رئیس 
صورت  خالفی  »اگر  که  بود  داده 
بگیرد، همانند آنچه که در سال ۸۸، 
یقینا  افتاد،  آبان سال گذشته  و   ۹۶
قاطعانه با دست نشانده ها و آشوبگران 
که  گونه ای  به  کرد  خواهیم  برخورد 
امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر 
شده نهایی و حکم مفسد فی االرض 

برای آنها ثابت شده است.«
اکنون مشخص شده است پنج تن 
از این افراد در پرونده ای پر تناقض با 
حکم »دو بار اعدام« روبرو شده و ۹ 
متهم دیگر پرونده نیز حکم زندان و 

شالق و جزای نقدی گرفته اند.
شاهرخی،  قلعه  صالحی  مهدی 
محمد بسطامی، مجید نظری کندری، 
پنج  محمدی  عباس  و  کیانی  هادی 
متهم این پرونده هستند که هر یک 
به اتهام »بغی« و »محاربه« به »دو بار 

اعدام« محکوم شده اند.
وحید صالحی، سعید صالحی، بهمن 
دویستی، علیرضا ایسپره، میالد استاد 
متهمان  برکتی پور،  بهرام  ممزایی، 
پرونده  این  متهمان  دیگر  جمله  از 
هستند که به حبس و شالق محکوم 

شده اند.
انقالب  دادگاه  در  متهمان  دادگاه 
قاضی  ریاست  با  و  اصفهان  شهر 
پوررضایی و قاضی براتی برگزار شده 

است.
جمله  از  متهم   ۱۴ با  پرونده  این 
سکوت  در  که  است  پرونده هایی 
رسانه ای پیش رفته و اکنون با تأیید 
حکم متهمان در دیوان عالی کشور، 
علت  است.  شده  منتشر  آن  اخبار 
پرونده  این  درباره  خبری  سکوت 
مالی  شدید  فقر  و  ارتباطات  عدم 
خانواده های متهمان است بطوری که 
قادر به گرفتن وکیل برای فرزندانشان 
وکالی  از  دادگاه  نهایت  در  و  نبوده 

تسخیری استفاده کرد.
از  پرونده  این  متهم   ۱۴ همه 
خانواده های فرودست جامعه هستند 
با  قضایی  نظام  می رسد  نظر  به  که 
از عدم روابط اطرافیان  سوء استفاده 
زمان  در  را  پرونده  روند  متهمان، 
بازپرسی و بعد از محاکمه به شکلی 

سازماندهی شده پیش برده است.
اتهاماتی که  با  متهمان این پرونده 
حکم  صدور  برای  را  قاضی  دست 
می گذاشت  باز  »بغی«  و  »محاربه« 

روبرو بودند:
اموال  به  عمده  خسارت  -ورود 

عمومی و خصوصی
حقوق  به  تعدی  و  ]تجاوز  -بغی 
فعالیت  و  تالش  طریق  از  دیگران[ 

موثر در پیشبرد اهداف اغتشاشگران
-محاربه از طریق به کار بردن سالح 
و  اجتماع  امنیت  سلب  قصد  و  گرم 

تیراندازی به سمت مأمورین
-بغی از طریق استفاده از سالح از 
نوع شکاری )وینچستر( در اغتشاشات 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  برابر  در 

تیراندازی به سمت مأمورین
بر  طریق  از  فی االرض  فساد   –
هدایت  و  عمومی  امنیت  زدن  هم 
اغتشاشگران منتهی به اخالل در نظم 
اذهان  تشویش  و  عمومی  امنیت  و 
عمومی و ورود خسارت عمده به اموال 

عمومی و خصوصی
-محاربه از طریق به کار بردن سالح 
از نوع قمه به قصد سلب امنیت اجتماع

– اخالل در نظم عمومی از طریق 
حضور در اغتشاشات

اجتماع  از طریق  -افساد فی االرض 
به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و 

هدایت اغتشاشگران
-بغی از طریق استفاده از سالح گرم 
اغتشاشات در  نوع کالشینکف در  از 

برابر نظام مقدس جمهوری اسالمی
و  بردن  کار  به  طریق  از  -محاربه 
ایجاد  منظور  به  گرم  کشیدن سالح 
رعب و وحشت در مالءعام به قصد سلب 
تیراندازی به  اقدام  و  اجتماع  امنیت 

اتهاماتی  پرونده،  این  در  همچنین 
چون نگهداری ۲۳٫۶۰ گرم هروئین، 
نگهداری  تریاک،   ۱٫۹۰ نگهداری 
گنجانده  نیز  حشیش  گرم   ۲۳٫۳۰

شده است.

متهمان این اتهامات را در جلسات 
دادگاه رد کرده و بر فشار سنگین و 

اعترافات اجباری تأکید کرده اند.
زمان های  در  افراد  این  بازداشت 
مختلفی از دی ماه ۹۶ تا اوایل سال 
۹۸ صورت گرفته و در روند دادگاه، 
این پرونده با پرونده کشته شدن یکی 
از معترضان آبان ۹۶ نیز ادغام شده 
است؛ اقدامی که به نظر می رسد برای 
موجه نشان دادن صدور حکم »دو بار 
اعدام« برای پنج تن از متهمان صورت 

گرفته است.
اصغر رشیدی یکی از کشته شدگان 
»خمینی  در   ۹۶ دی ماه  اعتراضات 
است  اصفهان  )همایونشهر(  شهر« 
که به ضرب گلوله کشته شده است. 
خانواده اصغر رشیدی برای پیدا شدن 
قاتل او شکایت کرده  و برخی شاهدان 
او  به  بسیجی  نیروهای  تیراندازی  از 

خبر داده بودند.
در همین حال پس از تشکیل پرونده 
برای این افراد که برخی بالفاصله پس 
از اعتراضات شناسایی و بازداشت شدند 
قضایی  مقامات  بعد،  ماه ها  برخی  و 
و امنیتی، پرونده قتل اصغر رشیدی 
این  از  ادغام کردند؛  این پرونده  با  را 
متهمان که چند نفرشان از دوستان 
و هم محله ای های اصغر رشیدی بودند 
اعتراف گرفته شده که اصغر رشیدی 
بلکه  بسیجی  نیروهای  دست  به  نه 
او  با  پیش  از  که  دوستش  دست  به 
اختالف داشته، به وسیله سالح گرم 
وسط  در  البته  است؛  شده  کشته 
اسالمی! جمهوری  علیه  تظاهرات 

یکی از وکالی این پرونده در این باره 
به کیهان لندن می گوید، این پرونده 
اصغر  شدن  کشته  به  ارتباطی  هیچ 
رشیدی در اعتراضات نداشت و هیچ 
این  به  قتل  پرونده  نداشت  دلیلی 
پرونده وارد شود. در احکام صادر شده 
برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی 
از »قصاص« وجود ندارد و حکم »دو 
بار اعدام« برای اتهامات »محاربه« و 
»بغی« است که درواقع به حضور این 

جوانان در اعتراضات بر می گردد.
این وکیل دادگستری به کیهان لندن 
توضیح می دهد که همه متهمان این 
پرونده از قشرهای به شدت فرودست 
جامعه هستند که هم فقر فرهنگی و 
هم فقر شدید مالی دارند. اعتراضاتی 
در دی ماه ۹۶ شکل گرفته و این افراد 

هم در اعتراض به فقر در تجمع حضور 
داشتند.

»متهمان  می گوید:  ادامه  در  او 
آنقدر فقیر هستند که خانواده هایشان 
نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در 
نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام 
برایشان وکیل تسخیری  بود،  مطرح 
تسخیری  وکال،  ما  همه  و  گرفت 
هستیم. با اینکه تالش زیادی کردیم 
تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم 
اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون 
در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و 
البته هنوز به اجرای احکام ابالغ نشده 
و امیدوار هستیم در پرونده این افراد 

یک بازبینی عادالنه صورت بگیرد.«
این در حالیست که »اعترافاتی که 
از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید 
را  موضوع  این  موکالن  و حتی  بوده 
بارها در دادگاه اعالم کردند اما قاضی 

نپذیرفت.«
این وکیل دادگستری به کیهان لندن 
می گوید شاهدان این پرونده سه نیروی 
استناد  به  دادگاه  که  بودند  بسیجی 
را  سنگین  اتهامات  این  آنها  شهادت 
پذیرفته و حکم اعدام صادر کرده در 
حالی که ما اصال این شاهدان را ندیدیم 
و حتی نامشان از پرونده پاک شده!«

که  گفته  دادگستری  وکیل  این 
در  هم  االرض«  فی  »افساد  اتهام 
پرونده وجود داشته که وکال با استناد 
در  حتی  مستندی،  هیچ  اینکه  به 
این  اینکه  بر  مبنی  شهود،  اظهارات 
وجود  داده اند  انجام  فسادی  متهمان 
حذف  را  اتهام  این  توانستند  ندارد، 
کنند. اما در ادامه اتهام »محاربه« را 

به پرونده افزودند!
به گفته این وکیل، اتهام محاربه با 
توجه به اینکه در قوانین هر کس در 
دست  اسالمی  جمهوری  نظام  برابر 
و  کند  تیراندازی  و  ببرد  اسلحه  به 
و وحشت عمومی شود  ارعاب  باعث 
و امنیت عمومی را به خطر بیاندازد 
و مفسد فی االرض محسوب  محارب 
با نظام در پرونده  می شود در مقابله 
این متهمان برجسته شده است.این 
اینکه  بر  تأکید  با  دادگستری  وکیل 
سیاسی  سوابق  متهمان  از  هیچیک 
حزبی  و  گروه  هیچ  عضو  و  ندارند 
نبوده اند، می گوید موکل من و دیگر 
متهمان همگی به دلیل بیکاری و فقر 

نارضایتی  داشتند.

از  نتوانستند  وکال  می گوید  او 
محتوایات پرونده، نسخه کپی داشته 
را  پرونده  توانسته اند  فقط  و  باشند 
آنها حتی عکس  در دادسرا بخوانند. 

موکالن را هم در اختیار ندارند!
و  بازداشت  این وکیل معتقد است 
اتهامات سنگین و صدور  با  محاکمه 
حکم اعدام برای متهمان این پرونده 
به دور از عدالت و مستندات محکم 
صورت گرفته و انگیزه دستگاه قضایی 
از صدور حکم »دو بار اعدام« تنها و 
تنها برای ایجاد وحشت در میان مردم 
و  اعتراض  گونه  هر  انجام  به  نسبت 
صورت  شهروندان  سوی  از  طغیان 

گرفته است.
او با اشاره به اینکه وکال نیز زیر فشار 
امنیتی قرار دارند و تهدید می شوند، 
با  برخورد  شیوه  »این  می گوید 
متهمانی که در نهایت در یک اعتراض 
فقر  در  و  داشتند  شرکت  سراسری 
روابطی  و  می برند  بسر  مالی  شدید 
شود  شنیده  صدایشان  اینکه  برای 
ندارند، و صدور حکم اعدام برای آنها 
به معنای دقیق »سرکوب« است و این 
پیام را می رساند که »ما با کوچکترین 
برخورد  شدیدترین  مردم،  اعتراضات 
سرکوب،  صرفا  یعنی  می کنیم!«  را 

سرکوب و سرکوب است و بس!«
این وکیل دادگستری امیدوار است 
پرونده این پنج متهم محکوم به »دو 
امیرحسین  پرونده  مانند  اعدام«  بار 
محمد  و   تمجیدی  سعید  و  مرادی 
رجبی بار دیگر در دیوان عدالت کشور 
مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد.

***گزارش تکمیلی ***
 حکم اعدام پنج معترض اعتراضات 
سراسری دی ۹۶ که در »خمینی شهر« 
)همایونشهر( اصفهان بازداشت شدند، 
کشور  عالی  دیوان  در  حالی  در 
یک  پایه  وکیل  یک  که  شده  تأیید 
دادگستری ایرادهای حقوقی را متوجه 
روند دادرسی این متهمان می داند. از 
سوی دیگر دادگستری استان اصفهان 
انتشار  از  پس  عجیب،  اقدامی  در 
برای  حکم  صدور  خبر  گسترده ی 

متهمان، آن را تکذیب کرده است!
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد 
بسطامی، مجید نظری کندری، هادی 
کیانی و عباس محمدی پنج متهم این 
اتهام  به  یک  هر  که  هستند  پرونده 
»بغی« و »محاربه« به »دو بار اعدام« 

محکوم شده  و ۹ متهم دیگر پرونده 
نیز به زندان و شالق محکوم شده اند.

است  متهم   ۱۴ شامل  پرونده  این 
که همگی از خانواده های تهیدست و 
عمدتان هم محله ای هستند. آنها پس 
از شناسایی از سوی مأموران امنیتی 
تا   ۹۶ دی   فاصله  در  اعتراضات،  در 
اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از 
نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی 
خصوصی شامل رئیس بانک صادرات 
رئیس  )همایونشهر(،  »خمینی شهر« 
صندوق قرض الحسنه »خمینی شهر« 
حقوقی  نماینده  و  )همایونشهر( 
شهرداری این شهرستان نیز دارد که 
شکایت  عمومی  اموال  تخریب  بابت 
به  ارتباطی  آنها  شکایت  و  کرده اند 
»محاربه«  فی االرض«،  »فساد  اتهام 
حقوق  به  تعدی  و  )تجاوز  »بغی«  و 

دیگران( ندارد.
کیهان لندن روز یکشنبه ۵ امرداد 
۱۳۹۹ در یک گزارش ویژه به موضوع 
صدور حکم »دو بار اعدام« برای پنج 
و  دی ۹۶  سراسری  اعتراضات  متهم 
تأیید این حکم در دیوان عالی کشور 
پرداخت و با یکی از وکالی تسخیری 

این پرونده گفتگو کرد.
ساعاتی پس از انتشار گزارش کیهان 
دادگستری  عمومی  روابط  لندن، 
متنی  انتشار  با  اصفهان  استان  کل 
همچنین  و  اعدام  حکم  صدور  خبر 
رئیس  حبیبی  محمدرضا  حرف های 
دادگستری اصفهان را تکذیب و اعالم 
به  منتسب  یافته  انتشار  »خبر  کرد: 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام ۸ 
و   ۹۶ سال های  اغتشاشگران  از  نفر 
۹۸ از سوی برخی رسانه های معاند و 
فضاسازی آن در شبکه های اجتماعی 
کذب محض بوده و تا کنون هیچگونه 
تأیید اجرای حکمی از سوی مراجع 
واصل  این خصوص  در  قضائی  عالی 

نگردیده است.«
اصفهان  دادگستری  عمومی  روابط 
»بی شک  که  است  کرده  تهدید 
یا  شخص  با  استان  قضائی  دستگاه 
اخبار  اینگونه  انتشار  با  اشخاصی که 
کذب قصد تشویش اذهان عمومی را 

دارند، برخورد قاطع خواهد نمود.«
محمدرضا  تیرماه  اوایل  در  پیشتر 
اصفهان  دادگستری  رئیس  حبیبی 
اصفهان  جمعه  نماز  خطبه های  در 

فی  »مفسد  اتهام  شدن«  »نهایی  از 
االرض« برای ۸ نفر از بازداشت شدگان 
اعتراض های سه سال اخیر خبر داده و 
گفته بود: »اگر خالفی صورت بگیرد، 
همانند آنچه که در سال ۸۸، ۹۶ و 
آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه 
با دست نشانده ها و آشوبگران برخورد 
امروز ۸  به گونه ای که  خواهیم کرد 
شده  ذکر  اتفاقات  به  مربوط  پرونده 
نهایی و حکم مفسد فی االرض برای 

آنها ثابت شده است.«
اکنون دادگستری اصفهان در حالی 
برای صدور حکم اعدام تکذیبیه صادر 
در  که  اسنادی  اساس  بر  که  کرده 
اختیار کیهان لندن قرار دارد، صدور 
حکم نه تنها در دادگاه صورت گرفته 
بلکه دیوان عالی کشور نیز پنج متهم 
پرونده را به اتهام »محاربه« و »بغی« 
حتی به »دو بار اعدام« محکوم کرده 

است!
یک  پایه  وکیل  جلیلیان  سعید 
دادگستری در ایران درباره ایرادهایی 
که در روند دادرسی این پرونده وجود 
داشته به کیهان لندن می گوید: »در 
پرونده  اوراق  دیدن  بدون  پرونده  هر 
نمی توان اظهار نظر دقیق کرد اما با 
متهمین  به  وارده  اتهامات  به  توجه 
و متن رأی صادر شده و انطباق آن 
دارای  رأی  گفت  می توان  قانون،  با 

ایرادات اساسی است.«
می افزاید  دادگستری  وکیل  این 
متهمین  به  وارده  اصلی  »اتهامات 
سه عنوان است: ۱- محاربه ۲- بغی 
این  سه  هر  االرض؛  فی  افساد   -۳
اسالمی  مجازات  قانون  در  اتهامات 
دوم  کتاب  موضوع  حدود  بحث  در 
 ۹۲ مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
فقهی  نظر  از  شده اند.  جرم انگاری 
افساد  و  بغی  محاربه،  »حد  اِعمال 
با  و  هستند«  اهلل  حق  االرض،  فی 
می شود.  ساقط  ُشبهه  کوچکترین 
قاعده فقهی »درأ« که در مواد ۱۲۰ 
آمده  اسالمی  مجازات  قانون  و ۱۲۱ 
هم تأکید کرده که مجازات )حدود( 
با وجود شک و شبهه ساقط می شود و 
حتی از نظر بسیاری از فقها، در مالک 
ادارئه مطلق« ظن و شک و  »شبهه 

وهم، کفایت می کند.«
او به کیهان لندن می گوید: »مطابق 
ماده ۲۱7 قانون مجازات اسالمی که 
»در  است  حدود  کتاب  ماده  اولین 
جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی 
مسئول است که عالوه بر داشتن علم، 
به  و شرایط مسئولیت کیفری  قصد 
حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه 
حرمت  به  متهمین  آگاهی  باشد.« 
قانونی(  حرمت  نه  )و  رفتار  شرعی 
شرط اساسی برای محکومیت متهم 
به مجازات حدی ]مجازاتی که موجب، 
نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع 
تعیین شده[ است. این امر موضوعیت 
باید  دارد و دادگاه به شکل شایسته 
احراز کند که متهم به حرمت شرعی 
در  دارد.  کامل  آگاهی  ارتکابی  عمل 
این مورد متهم باید بداند که فعل اش، 
یا بغی است و  مصداق عمل محاربه 
با علم به حرام بودن شرعی این فعل، 
از  اطالع  بنابراین  دهد.  انجام  را  آن 
از  آگاهی  بدون  موضوع  ممنوعیت 
موجب  ارتکابی  رفتار  شرعی  حرمت 
مسئولیت و اعمال حد نیست. در رأی 
موضوع  این  بررسی  از  نشانی  صادره 
مهم از سوی قضات و نحوه تشخیص 

آن دیده نمی شود.«
سعید جلیلیان با اشاره به ماده ۱۱۴ 
قانون مجازات اسالمی نیز می گوید در 
آمده  مجرم«  »توبه  درباره  ماده  این 
استثنای  به  حد  موجب  جرائم  »در 
قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از 
اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح 
او  از  محرز شود، حد  قاضی  برای  او 
ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم 
ثابت شده  اقرار  با  قذف  از  غیر  فوق 
حتی  مرتکب  توبه  صورت  در  باشد، 
پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو 
مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از 
ولی  نماید«  درخواست  رهبری  مقام 
مطابق رأی دیوان عالی کشور تعدادی 
از متهمان توبه کرده اند اما به توبه آنها 

توجهی نشده است.«
این وکیل دادگستری می گوید: »با 
توجه به اینکه توبه آنها قبل از صدور 
حکم قطعی بوده، دادگاه وظیفه دارد 
آن را در نظر بگیرد و دست کم اتهامات 
حد  مجازات  فی االرض  افساد  و  بغی 
باید حذف شود. با توجه به حاکمیت 
»قاعده درأ«، دلیل عدم توجه قضات 
تعدادی  توبه  و  مهم  موضوع  این  به 
رأی  ضعف  موارد  از  هم  متهمین  از 

است.«
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=دادگاه متهمان در دادگاه انقالب 
شهر اصفهان با ریاست قاضی پوررضایی 
است. شده  برگزار  براتی  قاضی  و 
متهمان  از  که  اعترافاتی  =همه 
گرفته شده زیر فشار شدید و اجبار 
در  را  موضوع  این  متهمان  و  بوده 
جلسه دادگاه مطرح کردند اما قضات 

نپذیرفتند.
=همه متهمان از قشرهای فرودست 
اقتصادی اند و به فقر و بیکاری معترض 

بوده اند.
کیهان  به  متهمان  از  یکی  =وکیل 
احکام  این  صدور  می گوید  لندن 
و  است  »سرکوب«  دقیق  معنای  به 
مقامات قضایی این پیام را می رسانند 

که ما با کوچکترین اعتراضات مردم، 
شدیدترین برخورد را می کنیم

این  درباره  خبری  سکوت  =علت 
فقر شدید  و  ارتباطات  پرونده عدم 
مالی خانواده های متهمان بوده است 
بطوری که قادر به گرفتن وکیل برای 
فرزندانشان نبودند و در نهایت دادگاه 

از وکالی تسخیری استفاده کرد. 
شاهرخی،  قلعه  صالحی  =مهدی 
محمد بسطامی، مجید نظری کندری، 
هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم 
این پرونده هستند که هر یک به اتهام 
»بغی« و »محاربه« به »دو بار اعدام« 
محکوم شده اند. 9 متهم دیگر پرونده 
نیز به زندان و شالق محکوم شده اند.

برای صدور  اصفهان  =دادگستری 
حکم اعدام در حالی تکذیبیه صادر 
در  که  اسنادی  اساس  بر  که  کرده 
اختیار کیهان لندن قرار دارد، دیوان 
به  را  پرونده  عالی کشور پنج متهم 
بار  به »دو  و »بغی«  اتهام »محاربه« 

اعدام« محکوم کرده است.
یک  پایه  وکیل  جلیلیان  =سعید 
ماده  تبصره  اساس  بر  دادگستری: 
۲8۷ قانون مجازات اسالمی متهمین 
سال   5 تحمل  مستحق  نهایت  در 
به  آنها  محکومیت  و  زندان هستند 
اعدام به دلیل همان اقدامات و با اتهام 
بغی و محاربه، وجاهت قانونی ندارد و 

نشانی از تزلزل حقوقی رأی است.

۱7 ادامه در صفحه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

فرید خلیفی - تبلور بیداری ایرانیان 
از خواب عمیق عقب ماندگی، در دوران 
پیوست.  وقوع  به  مشروطه  جنبش 
مهمترین عامل موثر بر عقب ماندگی 
از پیشرفت جهانی اما، تفکر ارتجاعی 
بود که با تحمیق مردم و در پوشش 
دین و مذهب با دانش و تجدد و آزادی 
مقابله می کرد. چنانکه احمد کسروی 
در  ایران  معاصر  تاریخ  اندیشمند 
کتاب »شیعیگری« می نویسد: »چون 

تباهکارانی برای تمام فصول

مشروطه برخاست و ناسازگاری مالیی 
با آن دستگاه روشن گردید کسانی که 
بهره از پاکدلی و نیکخواهی می  داشتند، 
خود را به کنار کشیدند و نماندند در 
مالیی، مگر تیره َدرونانی که از زندگی 
را  کامگزاری  و  شکم پرستی  جز 
نفهمیده اند و از نیکخواهی و دلسوزی 
احمد  بی  بهره اند.«  یکبار  به  مردم  به 
کسروی نویسنده و اندیشمند ایرانی، 
در سال هایی که جامعه ایران در حال 

و  مدرنیته  به  عقب ماندگی  از  کوچ 
پیشرفت بود، به لطف آزادی هایی که 
جنبش مشروطه خواهی برای ایران به 
ارمغان آورده بود، مجالی یافت تا علیه 
تحّجر و مسببان مفتخور آن که همانا 
مالیانش  و  مرتجع  روحانیت  دستگاه 
بودند قلم بزند. آخوندهای مرتجع که 
کسروی را مانعی بر سر راه ادامه حیات 
انگلی خود می دیدند به خشم آمده و 

تصمیم به بریدن صدای او گرفتند.

به گفته سعید جلیلیان، ماده ۲۱۸ 
قانون مجازات اسالمی* »سختگیری 
را  حد  مجازات  اعمال  برای  قانونگذار 
رای  متن  به  توجه  با  می دهد.  نشان 
مرحله  در  اقرارهایی  متهمین  صادره 
تحقیقات داشته اند و در دادگاه صراحتا 
اعالم کردند که اقرارها زیر فشار گرفته 
شده. صرف نظر از اینکه اقرارها تایید 
کننده اتهامات وارده به متهمین هست 
یا نه، از آنجا که در دادگاه و در حضور 
قضایی  ارزش  نبوده  محکمه  قاضی 
آنها  به  استناد  با  نمی توان  و  ندارند 
چنین احکام سنگینی صادر کرد. در 
این ماده صراحتا قید شده صرف ادعای 
متهم که اقرار او با ارعاب و تهدید یا 
شکنجه گرفته شده، کفایت می کند و 
اقرار از »عداد دالیل« خارج می شود.«

این وکیل دادگستری به شیوع تفهیم 
و رسیدگی به اتهامات نیز ایرادهایی را 
وارد می داند: »با توجه به رای صادره 
اسالمی  انقالب  دادگاه  دوم  شعبه  از 
ارتکابی  اعمال  مجموع  اصفهان، 
متهمین ۳ عنوان حدی، بغی، محاربه 
و افساد فی االرض را دارد. مطابق اصول 
اخیر  قسمت  تصریح  به  و  رسیدگی 
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، 
دادگاه باید نسبت به تفهیم اتهامات و 

ادله آن به متهمان به صورت مجزا و 
مشخص اقدام کند.«

گفتن  با  دادگاه  اینکه  بیان  با  او 
»حکایت،  مانند  متهمان  به  جمالتی 
می  چه  دارد  شما  به  اتهام  توجه  بر 
این  می گوید،  رفته،  پیش  گویید؟« 
و  کند  نمی  »کفایت  دادرسی  شکل 
منطبق با موازین قانونی نیست بلکه 
یا  اتهام  متهمان،  از  یک  هر  به  باید 
اتهامات و دالیل توجه هر اتهام به هر 
کدام از متهمان به صورت مشخص و 
مجزا تفهیم و دفاعیات در خصوص هر 
کدام از مصادیق جداگانه اخذ شود و 
در پرونده منعکس شود. در رأی صادر 
نکته رعایت نشده و دالیل  این  شده 
به  اتهامات  از  کدام  هر  دادن  نسبت 
هر کدام از متهمان و دفاعیات آنها به 
صورت مشخص و موردی و استدالل 
دادگاه برای توجه هر اتهام به هر متهم 

دیده نمی شود.«
او معتقد است که »از نظر حقوقی 
در این پرونده و با استناد به مجموعه 
اتهامات  متهمان،  ارتکابی  رفتارهای 
حدی بغی، محاربه و افساد فی االرض 
متن  اساس  بر  نیست.  جمع  قابل 
این  مجموعه  حتی  اگر  هم،  رأی 
افساد  کلی  عنوان  متهمان  اقدامات 
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عنوان  با  =گروهی 
سایبری«  »انتقامجویان 
به زیرساخت ها  ادعا کردند 
و  راه  آهن  تاسیسات  و 
مترو اسرائیل حمله کرده و 
ایستگاه   ۲8 در  ِسرور   15۰
شهری  بین   مترو  و  راه آهن 
اسرائیل را هدف قرار دادند.

=در اطالعیه ای که توسط 
آمده  منتشر شد  گروه  این 
حمالت شدید بوده و فعالیت 
هنوز  ایستگاه  ها  بعضی  در 

متوقف است!
به  گفته اند  =آنها 
پرتابل های هدایت و کنترل 
مدیریت  سیستم های  در 
و  کرده اند  نفوذ  ایستگاه ها 
عملیات  این  کردند  تهدید 
و  داشت  خواهد  ادامه 
»بدترین هنوز اتفاق نیفتاده 

است!«
ایران  در  غیررسمی  خبری  منابع 
ناشناس  گروه  یک  سایبری  حمله  از 
به  سایبری«  »انتقامجویان  عنوان  با 
و  راه  آهن  تأسیسات  و  زیرساخت ها 

مترو اسرائیل خبر داده اند.
اطالعیه  ای  در  امرداد  گروه ۱۰  این 

راه  آهن  و  مترو  تأسیسات  به  سایبری  حمله  ادعای 
اسرائیل توسط »انتقامجویان سایبری« جمهوری اسالمی

ژوئیه   ۱۴ سایبری  حمله  کرد  اعالم 
]ساعت  بامداد   ۰۱:۲۰ ساعت  رٔاس 
ترور قاسم سلیمانی[ آغاز شد و ۱۵۰ 
راه آهن و مترو  ایستگاه  ِسرور در ۲۸ 
بین  شهری اسرائیل هدف حمله قرار 

گرفتند.
در این اطالعیه ادعا شده »تیم های 
و  سرورها  به  نفوذ  با  سایبری«  زبده 
رایانه های اصلی ایستگاه ها، موفق شدند 
که به »پرتابل های هدایت و کنترل در 
ایستگاه ها نفوذ  سیستم های مدیریت 
این  کلیدی  زیرساخت های  و  کرده 
۲۸ ایستگاه را هدف حمالت بی امان 
این  اثر  بر  که  دهند  قرار  سایبری 
حمالت، آسیب های جدی به تجهیزات 

این ایستگاه ها وارد شده است.«
گفته  سایبری«  »انتقامجویان  گروه 
زیرساخت های  عملیات  این  پی  »در 
از  زیادی  تعداد  الکترونیکی  و  فنی 
شامل  مترو  و  قطار  ایستگاه های 
تجهیزات فنی و الکترونیکی به خاطر 
تیم های  توسط  ایجادشده  اختالل 
و  افتاده  کار  از  انتقامجویان،  سایبری 
از  نیز  تجهیزات  این  از  زیادی  تعداد 
بین رفته اند و طبق بررسی های انجام 
شده برخی از این ایستگاه ها علی رغم 
پایان عملیات  از  گذشت چندین روز 
آسیب های  شدت  به دلیل  سایبری، 
وارده به تجهیزات و زیرساخت ها، هنوز 

راه اندازی نشده اند.«
در بخشی از این اطالعیه آمده »این 

حمله وسیع سایبری نشان داد که ما 
بیش از آنچه که تصور می کنند، به آنها 
می توانیم  کنیم،  اراده  اگر  و  نزدیکیم 
برنامه ریزی  را  قطار  ده ها  برخورد 
کنیم… حمالت ما ادامه خواهد داشت؛ 
است«. نیافتاده  اتفاق  هنوز  بدترین 

انگلیسی  بخش  می رسد  نظر  به 
خبرگزاری »آناتولی« ترکیه نخستین 
رسانه   خارجی است که این خبر را امروز، 
۳۱ ژوییه ۲۰۲۰، پوشش داده است.

سپاه  جمله  از  نهاد  چند  ایران  در 
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج برای 
مستقل  واحدهای  سایبری  عملیات 

تأسیس کرده اند.
در  اختالل  اینکه  از  نظر  صرف 
اتفاقی  راه آهن  و  مترو  ایستگاه های 
نیست که بتوان آن را پنهان کرد و تا 
کنون خبری در این مورد منتشر نشده، 
هنوز مقامات اسرائیلی نیز ادعای حمله 
سایبری به چند ایستگاه مترو و راه آهن 
اواسط  نکرده اند.  تکذیب  یا  تأیید  را 
ژوئیه منابع اسرائیلی از حمله سایبری 
به تأسیسات آب این کشور خبر دادند 
کشور  این  آب  شبکه  به  آسیبی  که 
وارد نیاورد. ولی این دومین حمله به 
زیرساخت های شبکه آبرسانی اسرائیل 
در هفته های گذشته بود. به نظر می  رسد 
انفجارهای  تالفی  به  حمالت  این 
استراتژیک  تأ سیسات  در  پیاپی 
گفته  که  است  اسالمی  جمهوری 
می شود اسرائیل پشت آنها قرار دارد.

ایران  در  اسالمی  توتالیتر  حکومت 
مانند دو نمونه ی تاریخی استالینی و 
هیتلری، به تصرف قدرت سیاسی بسنده 
نکرده بلکه تمامی ارزش های اجتماعی 
و نمادهای پیشرفت مدنی را نیز درهم 
شکسته، از زندگی خصوصی تا اعتقادات 
مذهبی ایرانیان را مورد تجاوز قرار داده 
حکومت  از  گذار  دلیل  بدین  است. 
اسالمی، نمی تواند تنها گذاری سیاسی 
باشد و با تغییر تیم حاکم به انجام برسد.

مهمترین ویژگی حاکمیت جنبه ی 
اسالمی آن است. در اوان تسلط حکومت 
اسالمی تصور می شد که سوء استفاده 
ایدئولوژی »اسالم  از اسالم به صورت 
غیرایرانی  رفتارهای  باعث  سیاسی« 
قدرت  به  تازه  حاکمان  ضدانسانی  و 
رسیده است، اما به زودی تجربیات تلخ 
ملت ایران نشان داد که اسالم واقعی به 
عنوان آیینی برخاسته از دوران بدویت، 
با نیازهای دوران تمدن  به هیچ وجه 
چه  تا  نیست  سازگار  )شهرنشینی( 
رسد به اینکه بتواند در جوامع مدرن 

دوام آورد.
اما نکته ی اساسی در این میان آنکه، 
خوشبختانه اکثر ایرانیان »مسلمان« به 
بلکه  نمی کنند  رفتار  اسالمی  موازین 
حتی پس از سده های طوالنی همچنان 
پاس  را  ایرانشهری  زندگی  موازین 
می دارند. بدین سبب برقراری حکومت 
اسالمی اگرچه فاجعه ای بیش نبود، اما 
سوء تفاهمی بزرگ را بر طرف کرد و 
هرچند بر ایرانیان »مسلمان« شوکی 
که  داد  نشان  اما  وارد ساخت،  عمیق 
مسلمانان واقعی  همانا مالیان هستند 
که در تمامی سده های گذشته اخالق 
و رفتار نهادینه در جامعه ی ایران را به 
اسالم نسبت داده اند، تا ماهیت واقعی 

»اسالم ناب« را بپوشانند.
در این زمینه در دهه های گذشته 
صورت  عمیقی  و  وسیع  بررسی های 
گرفته است؛ با این  نتیجه ی مشترک، 

که با توجه به آنچه به اسم و رسم اسالم 
بر ایرانیان روا رفته، اگر ایران می خواهد 
را  خویش  فرهنگی  و  تاریخی  هویت 
بازیابد و در آینده در شمار کشورهای 
پیشرفته و مدرن درآید راهی جز رهایی 

از اسالم در پیش ندارد.
این گام را جور و جنایتی که مالیان 
در چهار دهه ی گذشته روا داشته اند، به 
ملت ایران تحمیل کرده است. آنان به 
چنان شکاف عمیقی در جامعه ی ایران 
دامن زده اند، که یک گذار مسالمت آمیز 
از حکومت اسالمی را غیرممکن می کند 
زیرا امروزه نه تنها اکثریت قاطع نسل 
جوان بلکه بطور کلی بخش بزرگ مردم 
ایران نه تنها به اعتقادات اسالمی پشت 
کرده اند بلکه نسبت به انبوه مالیان و 
همدستانشان به دیده ی نفرت می نگرند.

ایران  اوضاع  ناظران  وصف،  این  با 
روز  فردای  که  هستند  هم رأی 
سرنگونی احتمالی رژیم، کینه خواهی 
و انتقام جویی سراسر ایران را به خاک 
و خون خواهد کشاند. از سوی دیگر 
واهمه از پیامدهای همین شکاف، مردم 
ایران را از خیزش همگانی مسالمت آمیز 
باید  را  آن  بدین سبب  و  باز می دارد 
دانست  امروز  بن بست  اصلی  عامل 
گانگی  دو  این  زمانی  تا  پذیرفت،  و 
جامعه ی ایران را می فرساید، چنانکه 
نشان  گذشته  دهه ی  چهار  تجربیات 
تحولی  به  نمی توان  اصوالً  می دهد، 

پایدار چشم داشت.
متولیان اسالم با دست زدن به هر 
تسلط  می خواستند  جنایتی  و  جرم 
خود را بر ایران ابدی کنند، اما باید می 
دانستند روزی که دوران حکومت شان 
ایران  جامعه ی  در  آمد،  خواهد  بسر 
زمانی  و  داشت  نخواهند  جایی  دیگر 
یکپارچه  بطور  مالیان  طبقه ی  که 
حکومت تعزیر و حجاب و صیغه و ترور 
کردند،  تحمیل  ایران  جامعه ی  بر  را 
این  برافتادن  با  که  می دانستند  باید 
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اسالم بر ایران نخواهد بود.

شما در یکی از سخنرانی های خود 
بدین اشاره نمودید که: »امکان ندارد 
گرگ تبدیل به بّره شود!«  بنابراین اگر 
می خواهیم که ریزش حکومت اسالمی 
و  داخلی  به جنگ  و  ایران  به سقوط 
راه  تنها  نشود،  حمله ی گرگان منجر 
ممکن، تدارک گذار مسالمت آمیز و یا 
چنانکه شما بیان نموده اید، »فروپاشی 
کنترل شده« است که نیاز به همکاری 
از  را  خود  که  دارد  ایرانیانی  وسیع 
باور  ستیزه جویی شیعی رها کرده و 
آنان  در  مسالمت آمیز  روش های  به 

نهادینه باشد.
ر  گذا ه  را تنها  سخن،   کوتاه 
مسالمت آمیز از حکومت اسالمی ترک 
مردم  که  همانطور  البته  است.  اسالم 
پیش  دوران  در  عقب مانده  و  درمانده 
از نوسازی رضاشاهی، تصوری از ایران 
پیامدهای  نیز  امروزه  نداشتند،  نوین 
قابل تصور نیست.  چنین رستاخیزی 
گامی  گام،  این  که  است  این  مهم 
درست و رستاخیزی واقعی در جهت 
رهایی از زبونی انسانی و خفت تاریخی 
ایرانیان است و بازیافت سرافرازی انسانی 

و هویت ملی ایرانی را ممکن می کند.
دیگر  خالف  بر  ایران  خوشبختانه 
کشورهای اسالمی  از این امتیاز بزرگ 
برخوردار است که آیین ایرانشهری نه 
بلکه  است  شایسته ای  جایگزین  تنها 
بسیاری آیین های انساندوستانه نیز از 
آن سرچشمه گرفته اند. به هر رو، صرف 
دمکراتیک  جامعه ی  در  آنکه  از  نظر 
آینده، باورهای دینی افراد به محدوده ی 
که  آنجا  از  اما  دارد،  تعلق  خصوصی 
و  نیز هست  اجتماعی  پدیده ای  دین 
»هویت تاریخی« و »اشتراک آرزوی« 
جامعه را تبلور می بخشد، پادشاه ایران 
آینده، به عنوان نماینده ی هویت ملی 
ایرانیان  آیین های کهن  پاسدار  ایران، 

نیز خواهد بود.
با مهر و سپاس

وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادها 
به  امسال  کنکور  تعویق  می گوید 
فصل پاییز، به معنای همزمانی ُکرونا 
کنکور  لغو  امکان  و  آنفوالنزاست  و 
پای  اما  منتقدان  ندارد.  وجود  هم 
وزارت  خالی  و جیب  کنکور  مافیای 
علوم و »دانشگاه آزاد اسالمی« را در 
کرد ه اند.  پیدا  غیرعقالنی  اصرار  این 
کنکور،  برگزاری  عدم  صورت  در 
دانشگاه های کشور که با شهریه های 
و  سرپاست  دانشجویان  نجومی 
ورشکسته  کنکور  مافیای  همچنین 
پرورش  و  آموزش  وزارت  می شوند. 
نیز بخشی از درآمد خود را از روپوش 

با برگزاری »دهه محّرم« و....                              از صفحه ۲
و مانتو و کتاب های درسی گرفته تا 

شهریه مدارس از دست می دهد.
اگر شرکت کنندگان محّرم و صفر، 
برای برگزاری مراسم مذهبی خود از 
حمایت نظام برخوردارند و قرار است 
آنها  برای  پروتکل ها  رعایت  امکان 
حال  به  نیز  آنها  )گرچه  شود  فراهم 
خود رها شده  اند تا فقط بازار گردش 
اما  باشد(،  این حوزه در جریان  پوِل 
وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تأمین  بودجه  نیست  قرار  اصال  علوم 
تحصیل و برگزاری آنالین کالس ها و 
امتحانات و یا حتی اجاره ی محل های 
را  امتحانات  برای  بزرگتر  و  بیشتر 

ماسک  و  ضدعفونی  مواد  بپردازند، 
شرکت کنندگان  اختیار  در  رایگان 

قرار دهند. 
کودکان  از  اینکه  نتیجه 
آزمون  داوطلبان  تا  پیش دبستانی  
نهضت سوادآموزی، داوطلبان کنکور 
و آزمون های دکترا و... یعنی جمعیت 
وسیعی به صورت سیستماتیک و به 
درگیر  مسئوالن  تصمیمات  دلیل 
آنکه  بدون  می شوند  و  شده   ُکرونا 
چه  شرایط  این  باشد  مشخص 
از  غیر  دیگری  وخیم  پیامد های 
هزاران کشته و از دست رفتن صدها 
به  ابتال  دلیل  به  متخصص  نیروی 

ُکرونا خواهد داشت.
آزاده کریمی

این  هم  باز  باشد،  داشته  فی االرض 
در  گسترده  »اخالل  موجب  اقدامات 
نظم عمومی و ایجاد ناامنی گسترده« 
»خسارات  موجب  همچنین  و  نشده 
عمده در حد وسیع« هم نشده و در 
نتیجه بر اساس تبصره ماده ۲۸7 قانون 
نهایت  در  متهمین  اسالمی  مجازات 
مستحق تحمل ۵ سال زندان هستند 
دلیل  به  اعدام  به  آنها  محکومیت  و 
همان اقدامات و با اتهام بغی و محاربه، 
وجاهت قانونی ندارد و نشانی دیگر از 

تزلزل حقوقی رأی است.«
قانون مجازات اسالمی:  *ماده ۲۱۸ 
در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای 
فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع 
ارتکاب  را در زمان  مسئولیت کیفری 
جرم نماید در صورتی که احتمال صدق 
گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که 
شکنجه  یا  ارعاب  و  تهدید  با  او  اقرار 
گرفته شده است ادعای مذکور بدون 
نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ۱- در جرائم محاربه و افساد 
فی االرض و جرائم منافی عفت با عنف، 
ادعاء،  صرف  اغفال،  یا  ربایش  اکراه، 
مسقط حد نیست و دادگاه موظف به 

بررسی و تحقیق است.
اعتبار  صورتی  در  اقرار  تبصره۲- 
شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه 

انجام گیرد.

مقامات ارشد جمهوری اسالمی مدام 
بر طبل انتقام و تالفی می کوبند. حتی 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست 
خون  انتقام  کرد  تهدید  عراق  وزیر 
قاسم سلیمانی را از آمریکایی  ها خواهد 

گرفت.
دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین المللی در یک مصاحبه تلویزیونی 
می گوید »آقا ]خامنه ای[ با تکرار انتقام 
سخت ]در دیدار با الکاظمی[ خواست 
به آمریکایی ها بگوید فکر نکنید تمام 
در  بگویند  مردم  است  ممکن  شد. 
این شرایط اقتصادی این چه ارزیابی 
حتی  اتفاقاً  می دهید  ارائه  که  است 
برای تامین رفاه حداکثری مردم باید 
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امنیت حداکثری را تامین کرد. کسی 
دنبال جنگ نیست و آمریکایی ها فقط 
زبان زور می فهمند«.امیرعبدالهیان در 
حالی از »انتقام سخت« و کاربرد زور 
که ۱۸  می  کند  صحبت  آمریکا  علیه 
دی  ماه محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  جمهوری 
»حمله به پایگاه آمریکا با اطالع عراق 
انجام شد« گفته بود »قطعاً انتقام خون 
آقای سلیمانی بسیار بسیار باالتر از این 
است و امروز صرفاً انتقام خون ایشان 

در بعد نظامی گرفته شد«.
شهروندانش  به  فرانسه  هشدار 

در مورد سفر به ایران
یا  تنش  وقوع  احتمال  افزایش  با 
خارجه  وزارت  منطقه  در  درگیری 
فرانسه جمعه سوم امرداد )۲۴ ژوئیه( 

در اطالعیه ای به شهروندان این کشور 
توصیه کرد »به دلیل موقعیت امنیتی 
کاماًل بی ثبات منطقه از سفر به ایران 
مطلقاً پرهیز کنند«. در این یادداشت 
موقت  ترک  به  قادر  که  »فرانسویانی 
و  فراوان  احتیاط  به  نیستند،  کشور 
امنیت  تامین  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ 
خارجه  شده اند.وزارت  دعوت«  خود 
فرانسه به شهروندان این کشور توصیه 
کشور  داخل  در  آمد  و  »رفت  کرد 
شرکت  از  سازند،  محدود  را  ]ایران[ 
در گردهمایی ها پرهیز کنند و سفارت 
فرانسه در تهران را از حضور خود در این 
کشور آگاه نمایند«.این هشدار و توصیه 
در حالیست که پیشتر آژانس ایمنی 
پنجشنبه   )EASA( اروپا  هوانوردی 
۱۶ ژوئیه )۲۶ تیرماه( در اطالعیه   ای در 
مورد ریسک باالی پرواز از آسمان ایران 
به ایرالین های تجاری هشدار داده بود.

ویدئو
یک ایستگاه مترو در شهر حیفا
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چپی«  »دست  =حزب 
به  ه  هیچگا دموکرات ها 
بود  نیافتاده  وضعی  چنین 
در  یکسو  از  سرانش  تا 
خود  انتخاباتی  کمپین های 
از آخوندهای شیعه و سنی 
سوی  از  و  کنند  استفاده 
میلیون ها  مقابل  در  دیگر 
ی  ها ر شعا یی  یکا مر آ

کمونیستی سر بدهند.
می توان  را  بایدن  =جو 
فرزند معنوی اوباما و بطور 
کلی طیف چپ و اسالمگرای 
دانست.  دموکرات  حزب 
جلسه ی  یک  در  اخیرا  او 
ز  ا تعدادی  با  ویدئویی 
ر  د  ، یکا مر آ ن  نا مسلما
سنت  از  عجیب  سخنانی 
پسندیده ی »امر به معروف و 
نهی از منکر« در اسالم گفت 
و افسوس خورد که چرا در 
مدارس ایاالت متحده احکام 
گسترده تری  بطور  اسالم 

آموزش داده نمی شود!
امیرساالر خسروی – چند سالی 
می شود که حزب دموکرات آمریکا به 
شکل عجیب و غریبی به جریان های 
است.  نزدیک شده  اسالمگرا  و  چپ 
بطوری که چهره های برجسته ی این 
شعارهای  دادن  سر  از  ابایی  حزب 
کمونیستی و صحبت از ساختن یک 
»سوسیالیستی«  متحده ی  ایاالت 
و  محجبه  زنان  حضور  ندارند. 
جریان های  به  وابسته  روحانیون 
اعضای  کنار  در  اسالمگرا  مختلف 
حزب دموکرات به امری عادی بدل 
شگفت زده  را  کسی  دیگر  و  شده 

نمی کند.
این مسیر چگونه طی شده  اینکه 
و چه شد که یکی از دو حزب اصلی 
آمریکا چنین به دامان ارتجاع سرخ 
و سیاه غلتیده، مبحثی است که نیاز 
اما  فراوان دارد؛  بررسی  به تحلیل و 
که  است  این  است  مشخص  آنچه 
حزبی  آن  کنونی  دموکرات  حزب 
دو  اعضایش  از  نفر  دو  که  نیست 
به  کردند.  مدیریت  را  جنگ جهانی 
راستی اگر وودرو ویلسون )بیست و 
آمریکا(  جمهوری  رئیس  هشتمین 
دومین  و  )سی  روزولت  فرانکلین  یا 
رئیس جمهوری آمریکا( از تونل زمان 
بگذرند و به دنیای امروز پا بگذارند، 
حزب شان  کنونی  چهره ی  دیدن  از 

بسیار متعجب خواهند شد.
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
تعریف  »ابَرحزب«   دو  می توان  را 
یکدست  عنوان  هیچ  به  که  کرد 
نیستند و جریان های مختلفی در دل 
هرکدام وجود دارد که گاه اختالفات 
آنها  میان  جدی  تمایزات  وجه  و 
دیده می شود. اما بطور سنتی حزب 
جمهوریخواه همواره در سمت راست 
میدان سیاست ایاالت متحده ایستاده 
نمایندگی  را  محافظه کاران  طیف  و 
دموکرات  که حزب  حالی  در  کرده؛ 
در سمت چپ میدان بوده و همواره 
تفکرات به اصطالح لیبرال یا مترقی 
را پیش برده است. اما همین حزب 
چنین  به  هیچگاه  چپی«  »دست 
از  سرانش  تا  بود  نیافتاده  وضعی 
انتخاباتی  کمپین های  در  یکسو 
سنی  و  شیعه  آخوندهای  از  خود 
در  دیگر  سوی  از  و  کنند  استفاده 
مقابل میلیون ها آمریکایی شعارهای 
رئیس  بدهند.  سر  کمونیستی 
جمهوری که کلید »جنگ سرد« را 
زد و تمام قد جلوی کمونیسم اتحاد 
جماهیر شوروی ایستاد، هری ترومن 
جمهوری  رئیس  سومین  و  )سی 
آمریکا و معاون روزولت که با مرگ 
جمهوری  ریاست  صندلی  بر  وی 
دموکرات  حزب  همین  از  نشست( 

بود.
اما آنچه امروز شاهد هستیم نشان 
رهبری  و  مدیریت  که  دارد  آن  از 
از  به دست گروهی  حزب دموکرات 
اعضای  رادیکال ترین  و  چپگراترین 
که  جریانی  است.  افتاده  حزب  این 
در  اوباما  حسین  باراک  پیروزی  با 
انتخابات سال ۲۰۰۸ وارد کاخ سفید 
شد، بطور مداوم خود را تقویت کرد 
و حزب دموکرات را به النه ی چپ ها، 
تبدیل  اسالمگرایان  و  گلوبالیست ها 
در  آن  نشانه های  که  اتفاقاتی  نمود. 
پیچ و خم انتخابات پیش روی آمریکا 

بیش از پیش نمایان شده است.
نامزد  چپگراترین  شاید  اگرچه 
دموکرات ها، برنی سندرز، از انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ کنار کشیده 
نیز  این حزب  فعلی  نامزد  اما  باشد، 
طبیعتا  و  ندارد  او  از  کمی   دست 
طرفداران سندرز که غالبا شیفتگان 
مهاجران  و  کمونیسم  آمریکایِی 
تازه آمریکایی شده هستند، به کمپین 

جو بایدن پیوسته اند.
ترامپ  دونالد  دموکرات  رقیب 
سابق  معاون  رو  پیش  انتخابات  در 
باراک اوباما است که در تمام هشت 
دست  او،  جمهوری  ریاست  سال 
کنیایی تبار  جمهور  رئیس  راست 
را  بایدن  جو  است.  بوده  آمریکا 
و  اوباما  معنوی  فرزند  می توان 
اسالمگرای  و  بطور کلی طیف چپ 
حزب دموکرات دانست. او اخیرا در 
تعدادی  با  ویدئویی  جلسه ی  یک 
سخنانی  در  آمریکا،  مسلمانان  از 
عجیب از سنت پسندیده ی »امر به 
اسالم  در  منکر«  از  نهی  و  معروف 
در  چرا  که  خورد  افسوس  و  گفت 
ایاالت متحده احکام اسالم  مدارس 
داده  آموزش  گسترده تری  بطور 

نمی شود!
یا دیگر سیاستمداران  او  آیا  اینکه 
را  اسالم  مجیز  چنین  که  دموکرات 
می گویند در دلشان هم به این چیزها 
باور دارند یا نه بر کسی روشن نیست، 
تالش  افراد  این  که  است  واضح  اما 
مسلمانان  جامعه ی  هواداری  دارند 

آمریکا را جذب کنند. جامعه ای که 
باراک  جمهوری  ریاست  دوران  در 
قابل  شکل  به  عددی  نظر  از  اوباما 

توجهی رشد یافت.
اما مسلمانان تنها گروهی نیستند 
قدرت  کسب  برای  دموکرات ها  که 
روی حمایت آنها حساب باز کرده اند، 
جنسی،  دگرباشان  رنگین پوستان، 
فمینیست ها و دیگر گروه های کوچک 
جامعه ی  درون  در  اقلیتی  بزرگ  و 
آمریکا بخش مهمی  از حامیان حزب 
جو  کنونی اش،  نامزد  و  دموکرات 

بایدن را تشکیل می دهند.
در این میان، ماجرای جورج فلوید 
برداشت.  مسائل  بسیاری  از  پرده 
جنبشی که از پس کشته شدن فلوید 
به راه افتاد )یا به راه انداختند( و به 
جنبش »جان سیاهان اهمیت دارد« 
برای تجمع  به مرکزی  معروف شد، 
که  شده  تبدیل  جریان هایی  تمام 
»نئوکمونیسم«  ذیل  در  را  آنها  من 
فمینیست  از  می کنم.  دسته بندی 
سفیدپوستی که اعتقاد دارد باید در 
زنان  تا  افتد  راه  به  مردُکشی  جهان 
عاشق  عرب تباران  تا  شوند،  آزاد 
آرمان فلسطین، از شیفتگان لنین و 
استالین تا حامیان جمهوری اسالمی 
نانسی  تا  عمر  ایلهان  از  آمریکا،  در 
گرد  جریان  این  در  همگی  پلوسی، 
هم جمع شدند تا با تخریب ترامپ، 
به  را  »دموکرات «  چپگرایان  دوباره 

کاخ سفید بفرستند.
موج  بر  شدن  سوار  با  دموکرات ها 
احساسات مردم در پی کشته شدن 
آن  از  پس  حوادث  و  فلوید  جورج 
بهره برداری  نهایت  دارند  تالش 
عمل  به  موضوع  این  از  را  سیاسی 
آورند. جو بایدن که پیشتر اعالم کرده 
بود معاونش قطعا یک زن خواهد بود 
جریان های  برای  خود  به  خود  )که 
هیجان انگیز  و  جذاب  فمینیست 
حزب  رهبران  فشار  با  حاال  است(، 
یک  حتما  را  معاونش  تا  روبروست 
کند،  انتخاب  رنگین پوست«  »زن 
بر  دموکرات ها  زین  این طریق  از  تا 
ُگرده ی »جان سیاهان اهمیت دارد« 

محکم تر از قبل نیز بشود.
در سیستم سیاسی ایاالت متحده، 
جایگاه  از  جمهور  رئیس  معاون 
بر  عالوه  او  است.  برخوردار  مهمی 
اینکه ریاست مجلس سنا را عهده دار 
یا  استعفا  مرگ،  صورت  در  است، 
رئیس  برکناری  به  منجر  استیضاح 
جمهوری به شکل اتوماتیک و بدون 
مجدد،  انتخابات  برگزاری  به  نیاز 
شد.  خواهد  آمریکا  جمهور  رئیس 
متحده  ایاالت  تاریخ  در  که  اتفاقی 
چون  افرادی  و  داده  رخ  بارها 
جانسون  روزولت(،  )بجای  ترومن 
جرالد  و  کندی(  اف  جان  )بجای 
ریاست  به  نیکسون(  )بجای  فورد 
به  رو  این  از  رسیدند.  جمهوری 
شکل سنتی هر فردی که کاندیدای 
متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست 
انتخابات،  از  می شود، همیشه پیش 
معاون خود را نیز معرفی می کند تا 

مردم با او آشنا شوند.
بایدن  پست،  واشنگتن  گزارش  به 
در  که  کرد  اعالم  ژوئیه  روز ۲۰  در 
دیگر(  روز  )چند  اوت  ماه  ابتدای 
معاون خود را معرفی خواهد کرد و 
دارد  نظر  در  گزینه  چهار  هم اکنون 
او  هستند.  زن  نفر  چهار  هر  که 
شبکه  با   مصاحبه ای  در  همچنین 
زنان  که  داشت  اظهار   MSNBC
از  یکی  سنتی  بطور  سیاهپوست 
حزب  به  رای دهندگان  وفادارترین 
تمام طول  در  که  دموکرات هستند 
عمر سیاسی اش حامی  او بوده اند. وی 
سخنانی  در  پیش  چندی  همچنین 
شده  مدعی  حاشیه  پر  و  عجیب 
رأی  او  به  که  سیاهپوستی  هر  بود 
محسوب  سیاهپوست  درواقع  ندهد، 

نمی شود!
در  سالیوان  شان  و  ویلیامز  ونسا 
»زنان  می نویسند:  پست  واشنگتن 
در  زیادی  نقش  هیچگاه  ساهپوست 
سطح کالن سیاست آمریکا نداشته اند. 
تا حال تنها دو زن سیاهپوست موفق 
و  یابند  راه  سنا  مجلس  به  شده اند 
هیچ زن سیاهپوستی تا کنون موفق 
به کسب مقام فرمانداری یک ایالت 

نشده است.«
زنان  از  یکی  که  حالیست  در  این 
سطح  باالترین  به  که  سیاهپوستی 
و  رسید  متحده  ایاالت  سیاست  از 
شناخته  چهره ی  هم  ایرانیان  برای 
است  رایس  کاندالیزا  است،  شده ای 
تا ۲۰۰۹(  که چهار سال )از ۲۰۰۵ 
وزیر خارجه ی دولت جورج بوش بود.

نام  به  کشوری  تشکیل  ابتدای  از 
زنی  هیچ  کنون،  تا  متحده  ایاالت 
جمهوری  رئیس  معاون  سمت  در 
در  بایدن،  حرکت  و  نداشته  حضور 
نوآوری  یک  خود  پیروزی،  صورت 
هنوز  او  اگرچه  می شود.  محسوب 
هیچ نامی اعالم نکرده، اما با توجه به 
اینکه معاون رئیس جمهور معموال از 
شناخته  و  باتجربه  چهره های  میان 
می شود  انتخاب  سیاسی  شده ی 
)معموال از میان سناتورها یا رهبران 
افرادی  یا  و  نمایندگان  مجلس 
سطح  در  اجرایی  مسئولیت  که 
فرمانداری ایالت ها داشته اند(، حدس 
نیست.  زدن گزینه ها چندان سخت 
پیشتر گمان هایی درمورد گزینه هایی 
چون الیزابت وارن، گرتچن ویتمر یا 
سفیدپوست(  )هرسه  بالدوین  تامی  
وجود داشت که اکنون با فشار حزب 
برای در نظر گرفتن قطعی چند زن 
رنگین پوست، گزینه های دیگری نیز 

به این لیست اضافه شده اند.
لیست  سرا  دال  کوریره  روزنامه ی 
احتمالی  نامزدهای  تمام  از  کاملی 
معاونی جو بایدن ارائه داده که نگاهی 

گذرا به این لیست می اندازیم:
۵۵ساله ی  سناتور  هریس،  کاماال 
گزینه  محتمل ترین  کالیفرنیا  اهل 
 ۲۰۱۹ سال  در  است.  شده  خوانده 
محبوب  زوج  هریس  بایدن-  زوج 
آمریکا  کنگره  دموکرات  نمایندگان 
 ۲۰۲۰ انتخابات  در  شرکت  برای 
بود. هریس که جامائیکایی تبار است، 
و  آفروآمریکن ها  نمایندگی  سابقه ی 
دیگر اقلیت ها را دارد و از نظر سیاسی 
به  دموکرات ها  خود  بین  در  حتی 
رادیکال چپی مشهور  عقاید  داشتن 

است.

وال  به  می توان  گزینه ها  دیگر  از 
ایالت  ۶۳ساله ی  نماینده ی  دمینگز 
جریان  در  که  کرد  اشاره  فلوریدا 
بسیاری  فعالیت  ترامپ  استیضاح 

نمود و بر سر زبان ها افتاد.
آمریکا  سابق  سفیر  رایس  سوزان 
در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی 
او  است.  دیگر  گزینه ی  اوباما  باراک 
هم ۵۵ساله و جامائیکایی تبار است و 
شاید از نظر تجربه و اعتبار از دیگر 
در  رایس  باشد.  آبرومندتر  گزینه ها 
رئیس  دیگر  کلینتون  بیل  دوران 
نیز  متحده  ایاالت  دموکرات  جمهور 
سیاست  زمینه  در  همکاری هایی 
خارجی با کاخ سفید داشته است. او 
برخالف دیگر گزینه ها، یک چهره ی 
آکادمیک  پشتوانه ی  با  دیپلماتیک 
که  چپگراست  چنان  نه  اما  است. 
دموکرات  حزب  رادیکال  طیف  نظر 
نماد  آنقدر  نه  و  کند،  جذب  را 
که  می شود  محسوب  سیاهپوستان 
زمینه  این  در  حداقل  را  بایدن  نیاز 

روا کند.
فعلی  شهردار  باتمز  لنس  کیشا 
از  نیز  جورجیا  ایالت  در  آتالنتا 
البته  که  است  محتمل  گزینه های 
او  کروناویروس  تست  نتیجه  اخیرا 
اعالم شده و مشخص نیست  مثبت 
همچنان مورد نظر مسئوالن کمپین 
بایدن برای تصدی پست معاون اولی 

هست یا نه.
۶۶ساله ی  نماینده ی  باس  کارن 
نمایندگان  مجلس  در  آنجلس  لس 
سابق  نماینده ی  آبرامز  استیسی  و 
جورجیا نیز جزو گزینه هایی هستند 
از  می برد.  نام  آنها  از  کوریره  که 
نیز  غیرسیاهپوست  نامزدهای  میان 
گریشام  لوهان  میشل  به  می توان 
تبار  با  تامی داکورث  و  التین  تبار  از 

چینی- مالزیایی اشاره کرد.
تمام  در  تقریبا  حال،  این  با 
هریس  کاماال  شانس  گمانه زنی ها 
اعالم  بیشتر  گزینه ها  دیگر  از 
رقیب  وارن  الیزابت  اگرچه  می شود. 
انتخابات  در  سندرز  و  بایدن  سابق 
نیز می تواند  درون حزبی دموکرات ها 
همچنان مطرح باشد. اما اصرار حزب 
بودن  لزوم سیاهپوست  بر  دموکرات 
کنار  باعث  می تواند  بایدن  معاون 
گذاشتن قطعی او و دیگر نامزدهای 
سفیدپوست تصدی مقام معاون اولی 

شود.
مطرح  پرسش  این  اینهمه  با 
می شود که چرا برای رسیدن به یک 
تخصص  بجای  سیاسی،  مهم  مقام 
رنگ  و  جنسیت  باید  شایستگی،  و 
یک  در  باشد؟!  تعیین کننده  پوست 
نگاه بی طرفانه، اینکه افرادی صرفا به 
دلیل رنگ پوست به مقامی  گماشته 
شوند، مصداق بارز نژادپرستی است؛ 
آنهم از طرف جریانی که با شعارهای 
ضدنژادپرستانه گوش دنیا را کر کرده 

است.
دیگر  روز  چند  تا  روی  هر  به 
چه  نهایتا  که  شد  خواهد  مشخص 
کسی درکنار جو بایدن در مقابل زوج 

ترامپ- پنس قرار خواهد گرفت.
دید  باید  موضوع،  این  از  گذشته 
که حزب دموکرات آمریکا تا کجا و 
تا چه زمانی به فرو رفتن در باتالق 
چپگرایی و اسالمگرایی ادامه خواهد 
داد. این مسیر در چند سال گذشته 
نیز طی  بریتانیا  توسط حزب کارگر 
نهایتا چند ماه پیش جرمی   تا  شد، 
حامی  و  چپگرا  کاندیدای  کوربین 
اسالمی،  جمهوری  و   اسالمگرایان 
صحنه ی  تحقیرآمیز  شکستی  با 
سیاست انگلستان را ترک کرد تا این 
حزب به فکر تغییرات اساسی در خط 
دیگر  ماه  سه  تا  بیافتد.  خود  مشی 
مشخص خواهد شد که آیا جو بایدن، 
جرمی  کوربین  آمریکایی  نسخه ی 
ی  دوباره  یورش  با  یا  و  بود  خواهد 
چپگرایان به کاخ سفید، مسیر ایاالت 
متحده و به دنبال آن بخش مهمی 
 از جهان، دستخوش دگرگونی دوباره 

خواهد شد.

»دموکرات ها« غرق در اسالمگرایی، جریان های چپ و فمینیست؛
 

معاون جو بایدن حتما باید یک 
»زن« و »سیاهپوست« باشد!

دارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر
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