
درخواست اتحادیه 
ورزشکاران جهان 

)WPA( برای توقف اعدام
 نوید افکاری

و  همسان سازی  انتظار  در  سالهاست 
شنبه  امروز،  هستند  حقوق  افزایش 
۱۵ شهریور ۱۳۹۹، تجمعی اعتراضی 
همزمان  تجمع  کردند.این  برگزار 
در تهران و چند شهر دیگر از جمله 
مشهد، اراک، اورمیه، شیراز، اصفهان 

و کرج برگزار شد.

18 صفحه سال سی و هفتمـ  شماره 1۷44 )شمارۀ ۲۷8 از دورۀ جدید(

=همبستگی و یکصدایی در خیابان های مجازی علیه جنایات نظام جمهوری اسالمی می بایست به جهان واقعی منتقل 
شود تا پایان نظام جهل و جنایت را رقم بزند.

۲ ادامه در صفحه

اوِل مهر، روِز دختران و پسران و مدرسه

جناح های  گذشته  هفته های  از 
بات  نتخا ا برای  حکومت  درون 
شدت  به   ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست 
به تکاپو افتاده اند. دو جریان اصولگرا 
مشغول  یکسو  ز  ا اصالح طلب  و 
کاندیدا  سر  بر  توافق  برای  رایزنی 
برای  خود  احتمالی  کاندیداهای  یا 
ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
جمهوری اسالمی هستند و از سوی 
دیگر به فکر سازوکاری اند که افکار 
به  را  انتخابات  در  شرکت کنندگان 
حذف  مسیر  و  متمرکز  خود  سوی 

رقیب را آماده کنند.

این انتخابات قرار است ۲8 خرداد 
۱۴۰۰ برگزار شود اما هراس از ریزش 
شدید مشارکت مردم، تالش  برای داغ 
کردن زودهنگام تنور انتخابات را در 

دستور کار حکومت قرار داده است.
به مشارکت ۲۰ درصدی هم 

راضی هستند!
در  مشارکت  که  شرایطی  در 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 
اسفندماه  دوم  که  اسالمی  شورای 
۹8 برگزار شد به شدت پایین بود، 

پیش بینی می شود ....
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۲ ادامه در صفحه

داغ کردن زودهنگام تنور انتخابات استصوابی 14۰۰
»تزریق امیِد« اصالح طلبان و 
»نظام پارلمانِی« اصولگرایان

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سال هاست که آغاز سال  تحصیلی جدید و روز »اول مهر« دیگر با بوی خوش دفتر و مداد 
و روپوش و کتاب های درسی نو با تصاویر زیبا که پیشاپیش آماده و رایگان در مدرسه یا 
مغازه در اختیار همگان قرار می گرفت همراه نیست. »اول مهر« را نیز تحریف کرده اند.

ایران در دهه های بیست تا پنجاه خورشیدی، مانند هر کشور دیگری، قطعا با مشکالتی 
از جمله مقاومت نیروهای ارتجاعی و همچنین پیامدهای متناقض رشد و شکوفایی روبرو 
بود. اما پا به پای کشورهای پیشرفته جهان می کرد آنهم در حالی که اروپای آن دوران 

زیر پای فاشیسم و نازیسم له می شد ....

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
کشورهایی که به رژیم ایران سالح بفروشند 

مجازات خواهند شد
۳ ادامه در صفحه

٥/٥ ماه زمان برای ساخت دو بمب اتمی 
کافیست!

۴ ادامه در صفحه

1۰ برابر حد مجاز اورانیوم ذخیره شده ایران؛دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا:

تیتر    دو

سرمقاهل

تجمع اعتراضی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی در چند 

شهرایران:
 »فقط کف 

خیابون، بدست 
میاد حق مون«

بازنشستگان،  از  نفر  صدها 
افتادگان  کار  از  و  مستمری بگیران 
تأمین  سازمان  از  را  خود  حقوق  که 
اجتماعی دریافت می کنند صبح امروز 
اعتراضی  تجمع  ایران  شهر  چند  در 

برگزار کردند.
و مستمری بگیران که  بازنشستگان 

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.com

SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 

COMMUNITY
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شکایت خانواده 
قربانیان »پرواز 

۷5۲« علیه 
جمهوری اسالمی 
به اتهام »اقدام 

تروریستی«

»توهم میانجیگری« 
بین آیت  اهلل  ها 

و آمریکا؛ تکرار 
ناکامی فرانسه 
و ژاپن اینبار با 

سوئیسی  ها؟!
۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )186(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

یک وکیل دادگستری درباره صدور »احکام وحشت«:
 دالیل کافی برای متهم کردن نوید افکاری به قتل 
وجود ندارد؛ سکوت درباره این پرونده ها اشتباه است!

۱۲ ادامه در صفحه

۶ ادامه در صفحه

آب خوردن پای سفره 
درست است یا نه؟

فواید چای سنا و خطرات 
مکمل سنا

۱8 ادامه در صفحه

۱۱ ادامه در صفحه

رستم نه یك مدرسه، بلکه پایگاه دانش، فرهنگ و دوستی
مدرسه رستم نام نویسی می کند

مدرسه رستم برای آموزش زبان فارسی از کودکستان )3 سال(
دبیرستان  دبستان،  کودکستان،  کامل  دوره های  در   A level تا 
»GCSE«  و  »A level« با 1۷ کالس مناسب سن و قّوه دانش آموزان

نام نویسی می کند.
ترم  در  کالس ها  دانش آموزان  سالمت  و  ایمنی  منظورحفظ  به 
پاییزی امسال آنالین هستند و مثل همیشه آموزشگران حرفه ای 
با  را  خود  تدریس  رستم  چاپ  درسی  کتاب های  از  استفاده  با 
 1۲ روز  از  کالس ها  می دهند.  ادامه  آموزشی  روش های  آخرین 

سپتامبر شنبه ها برگزار می شوند. 
برای فرم نام نویسی و اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

www.rustamschool.co.uk/enrolment-fees
یا با تلفن های»۰۷۷39149۷۲3« و »۰۲۰83619۲51« تماس   

   بگیرید.

۱۰ ادامه در صفحه

چه  پشتوانه  به  روحانی  حسن 
کسی می تواند پیشنهاد »مذاکره 

با آمریکا« را مطرح   کند؟!

راه همبستگی واقعی از خیابان های 
مجازی می گذرد
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ریاست  بات  نتخا ا در  مشارکت 
جمهوری حتی کمتر از آن باشد.

مرکز  رئیس  آشنا  لدین  حسام ا
پژوهش های استراتژیک نهاد ریاست 
حسن  رسانه ای  مشاور  و  جمهوری 
روحانی چندی پیش در گفتگویی با 
از  پویا«  »اندیشه  اصالح طلب  نشریه 
علی الریجانی رئیس پیشین مجلس 
وزیر  اردکانیان  اسالمی، رضا  شورای 
مشاور  دهقان،  حسین  سردار  نیرو، 
صنایع دفاعی رهبر جمهوری اسالمی 
فعلی  معاون  و  دفاع  سابق  وزیر  و 
گزینه های  عنوان  به  روحانی  حسن 
»توانمند« نام برده و گفته بود که با 
»چینش دوسویه« انتخابات می تواند 

»رقابتی« شود!
اشاره ی  مورد  دوسویه«  »چینش 
لیان  سا بازی  همان  ر  تکرا  ، آشنا
در  است.  انتخابات  در  نظام  گذشته 
به  سهمیه  اعطای  با  »چینش«  این 
هاشمی  مهدی  که  نظام  جناح های 
رفسنجانی آن را به دموکراسی درون 
نظام تعبیر کرده بود، تالش می کنند 
مردم را با ادعای »تمرین دموکراسی« 
به پای صندوق رأی  بکشانند و به آنها 
تلقین کنند که گویا میان »بد و بدتر« 
یکی را »انتخاب« می کنند! در نهایت 
نظر  »مورد  گزینه  چهار  از  یکی  هم 
از صندوق  اسالمی«  رهبر جمهوری 
رأی خارج و ریاست دولت را به عهده 

می گیرد.
مردم  پایین  مشارکت  از  نگرانی 
به  که  حدیست  به  بات  نتخا ا در 
دنبال  به  دیگر  نظام  می رسد  نظر 
به  و  نیست  حداکثری«  »مشارکت 
قانون  گفته حسام الدین آشنا »طبق 
حتا اگر ۲۰ درصد مردم ایران هم در 
انتخابات شرکت کنند، باز هم رئیس 

جمهور انتخاب می شود!«
»وعده فروشی« با هدف 

»تزریق امید«
در هفته های گذشته اظهار نظرهای 
دو  سیاسی  چهره های  باتی  نتخا ا
شده.  پررنگ  حکومتی  جناح های 
»پویایی  دروغین  نمایش  اینهمه  با 
ماه   ۱۰ حالی  در  سیاسی«  فضای 
پیش از برگزاری انتخابات آغاز شده 
دهه  چهار  انتخابات طی  ماهیت  که 
قدرت های  میان  نبردی  گذشته، 
حال  عین  در  و  نظام  درون  سیاسی 
و  سیاسی  مناسبات  شدن  مافیایی 

اقتصادی و تعمیق فساد بوده است.
یکی از نشانه های تالش برای درگیر 
کردن افکار عمومی در ایران با موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، 
افراد  از  بسیاری  نام   برجسته شدن 
برای نامزدیست. تعداد افرادی که از 
به جناحین  وابسته  سوی چهره های 
نظام به عنوان »نامزدهای احتمالی« 
که  است  زیاد  آنقدر  می شود  مطرح 
مایه تمسخر برخی در درون نظام نیز 

قرار گرفته است.
مجمع  عضو  هنر  با ضا  محمدر
اینباره  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
زیاد  تعداد  به  توجه  »با  که  گفته 

توری  کاندیدا برای  که  اشخاصی 
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح 
این  از  تعدادی  باید  ما  می شوند، 
اشخاص را به کشورهای تازه استقالل 

یافته، صادر کنیم!«
بار  که  است  مشخص  اینهمه  با 
اصلی گرم کردن تنور انتخابات ریاست 
و  اصالح طلبان  دوش  بر  جمهوری 
است.  »عدالتخواه«  نوظهور  جریان 
اگرچه عدالتخواهان که رانت افشای 
حال  در  شده،  واگذار  آنها  به  فساد 
حاضر بخش ناچیزی از این تبلیغات 
گویا  ولی  می کشند،  دوش  بر  را 
اصالح طلبان مأموریت یافته اند مانند 
بدمند و  انتخابات  گذشته در شیپور 
اجرای نمایش تکراری »وعده فروشی« 
با ترفند نخ نمای »تزریق امید« را آغاز 
خاتمی  محمد  میان  این  در  کنند. 
با  تَکرار« معروف شده  به »آقای  که 
پروژه  آغاز  سوت  ویدئویی  پیام  یک 

انتخابات ۱۴۰۰ را به صدا درآورد!
اصالح طلبان در سال های گذشته، 
چه در دولت و چه در مجلس شورای 
حوزه  در  وعده ای  هیچ  به  اسالمی، 
خارجی،  سیاست  داخلی،  سیاست 
عمل  اجتماعی  مشکالت  و  اقتصاد 
سراسری  اعتراضات  در  و  نکردند 
نشان  نیز   ۹8 آبان  و   ۹۶ دی ماه 
دادند که در دفاع از نظام و استبداد، 
این  هستند.  دو  هر  در  ذوب شده 
پیشینه و همچنین افشای فسادهای 
در  گسترده  رانتخواری  و  اقتصادی 
این جریان، پایگاه اجتماعی آنها را به 
حدی کاهش داده که به نظر نمی رسد 
زوری برای داغ کردن تنور انتخابات 

داشته باشند.
انجام  به  اصالح طلبان  اینهمه  با 
برخی  حتی  و  شده  مشغول  وظیفه 
نامزدهای  رد صالحیت  دلیل  به  که 
مجلس  بات  نتخا ا در  اصالح طلب 
یازدهم گالیه می کردند، حاال »گفتمان 

انتخاباتی« را برجسته می کنند.
مید  ا ز  ا بخشی  دیگر  سوی  از 
حکومت به جریان عدالتخواه است که 
بیشتر آنها چهره های جوان اصولگرا با 
با فساد  شعارهای پرطمطراق مبارزه 
هستند. آنها در حالی توانستند چندین 
نماینده را راهی مجلس یازدهم کنند 
بودن  آلوده  درباره  گزارش هایی  که 
منتشر  رابطه  و  رانت  به  خودشان 
این  فساد  با  مبارزه  َعلم  است.  شده 
جوانان هرچند اعتمادی در مردم به 
تیر  اما شاید آخرین  نمی آورد  وجود 
افکار عمومی  برای جلب توجه  نظام 

به موضوع انتخابات باشد.
»نظام پارلمانی« یک تیر و دو 

نشان
نظام  مقامات  نگرانی  گیرودار  در 
برای عدم شرکت مردم در انتخابات 
موضوع  »انقالبی«  مجلس   ،۱۴۰۰
تغییر نظام اجرایی کشور از »ریاستی« 
به »پارلمانی« را در دستور کار قرار 
داده است. موافقان این طرح از اینکه 
مورد  را  جمهور  رئیس  نمی توانند 
کنند  استیضاح  یا  داده  قرار  پرسش 
ناراضی هستند. این در حالیست که 

تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پیشتر 
هم مطرح شده بود.

سفر  در   ۹۰ سال  خامنه ای  علی 
به کرمانشاه و در حالی که جمهوری 
به  رأی دهندگان  اعتراضات  اسالمی 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 
گفته  بود،  گذاشته  سر  پشت  را   88
بود: »اگر روزی در آینده احتماال دور، 
احساس شود که نظام پارلمانی برای 
انتخاب مسئوالن قوه مجریه بهتر است 
هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی 

وجود ندارد.«
این موضوع در ابتدای سال گذشته 
نیز بطور جدی از سوی دهمین دوره 
شد  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس 
همین  با  را  طرحی  نماینده   ۱۵۱ و 

مضمون در دستور کار قرار دادند.
درباره  خامنه ای  نظر  اظهار  اما 
پارلمانی  نظام  بیشتر«  »مشکالت 
سبب  ریاستی«  »نظام  به  نسبت 
»نظام  شد:  طرح  این  شدن  منتفی 
شد،  بحث  آن  درباره  که  پارلمانی 
قانون  بازنگری  مجمع  در  مفصل  ما 
اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه 
این شد که مشکالت نظام پارلمانی از 

نظام ریاستی بیشتر است.«
نظام  که  است  این  اما  واقعیت 
»استبداد  یک  عنوان  به  اسالمی 
ناکارآمد« نیز دچار تنش های درونی 
نهادهای  همه  نظام  این  در  است. 
ظاهرا انتخابی نیز از میان افراد مورد 
نظر رهبر جمهوری اسالمی گزینش 
می شوند! به همین دلیل در اختالفات 
خامنه ای  نظر  و  اجازه  نیز  احتمالی 

فصل الخطاب است!
در  جمهور  رئیس  دیگر  سوی  از 
یک  از  بیش  نقشی  فقیه  ولی  نظام 
حال  عین  در  و  ندارد  »تدارکاتچی« 
به  باشد.  کاستی ها  پاسخگوی  باید 
بیان دیگر رئیس دولت در جمهوری 
در  یکسو  از  است  موظف  اسالمی 
و  »رأی«  و  »دموکراسی«  نمایش 
»انتخابات« بازی کند و از سوی دیگر 
»تحت  امر رهبر« باشد تا هر مشکلی 
به دلیل »اوامر رهبر« پیش آمد کاسه 

و کوزه را سر دولت بشکنند!
در این میان، اصولگرایان و مجلس 
»انقالبی« در حالی بر سر تغییر نظام 
»ریاستی« به نظام »پارلمانی« جنجال 
می کنند که انگار نه انگار  هر دو هیچ 

نقشی در نظام والیت فقیه ندارند!
در  نیز  پارلمانی  سیستم  هرچند 
و  دعوا  برای  محلی  به  اجرا  صورت 
گروکشی میان نخست وزیر »تحت امر 
رهبر« و نمایندگان »تحت امر رهبر«  
»نظام  امتیاز  اما  شد  خواهد  تبدیل 
پارلمانی« به سبک جمهوری اسالمی 
همین  شّر  از  را  آن  که  است  این 
انتخابات استصوابی و نمایشی »ریاست 
کرد. خواهد  راحت  نیز  جمهوری« 

چه  اسالمی  جمهوری  نهایت  در 
»ریاستی« و چه »پارلمانی« خودش 
و  احزاب  نبود  دلیل  به  بگرداند،  را 
ایران،  در  مستقل  و  آزاد  رسانه های 
فقیه  والیت  نظام  بازیچه ی  همگی 

هستند.
روشنک آسترکی

در  ویژه  به  مجازی،  خیابان های 
را  ایرانی ها  باالخره  توانستند  توئیتر، 
چند  برای  و  دهند  قرار  هم  کنار  در 
ساعت هم که شده، با کنار گذاشتن 
اختالف نظرها، با یکدیگر همصدا شده 
با مسائل حقوق  ارتباط  و حداقل در 
کنند.  حرکت  جهت  یک  در  بشری 
تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، 
هر  رجبی،  محمد  و  تمجیدی  سعید 
سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان 
ماه ۱۳۹8، برگ جدیدی را در همراهی 
ایرانی ها در شبکه های اجتماعی گشود. 
این بازداشت شدگان سوم اسفند ۱۳۹8 
تهران  انقالب  دادگاه   ۱۵ شعبه  در 
صلواتی  ابوالقاسم  قاضی  ریاست  به 
در  »مشارکت  از جمله  اتهام هایی  به 
تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام 
جمهوری اسالمی ایران« و »محاربه« 

به اعدام محکوم شده بودند.
# اعدام_نکنید

این خبر صدها هزار نفر از کاربران 
توئیتری در داخل و خارج از کشور را 
حول محور هشتگ #اعدام_نکنید در 
کنار هم قرار داد. این هشتگ نه تنها در 
ایران بلکه در جهان به ترند اول تبدیل 
که  دریافت  نیز  جهانی  جامعه  شد. 
اکثریت ایرانی ها احکام اعدام معترضین 
و  نمی پذیرند  را  سیاسی  مخالفان  و 

قاطعانه آن را محکوم می کنند. 
در  مجازی،  فضای  در  اتحاد  این 
تجمع  هر  در  شرکت  که  کشوری 
اعتراضی می تواند به چوبه دار منتهی 
شود، مقامات کشورهای مختلف و افکار 
تاثیر  نیز تحت  را  بین المللی  عمومی 

قرار داد و آنان نیز با ایرانیان همصدا 
شدند.  امکانات امروز با گذشته کامال 
متفاوت است. اگر در دهه ۶۰ نیز فضای 
مجازی و غیرقابل کنترل دولتی وجود 
می داشت، چه بسا گسترش اطالعات 
و واکنش مردم در داخل و خارج ایران 
چندین  گرفتن  قرار  از  می توانست 
اعدام  جوخه های  مقابل  در  نفر  هزار 

جلوگیری کند.
فضای  در  حقیقی  همبستگی  این 
مجازی ولی با به تعوبق افتادن اجرای 
حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید 
تمجیدی و محمد رجبی متوقف نشد. 
خبر صدور پنج حکم اعدام دیگر برای 
دی ماه  مردمی  خیزش  معترض  پنج 
۱۳۹۶ به نام های مهدی صالحی قلعه 
عباس  بسطامی،  محمد  شاهرخی، 
و  کندری  نظری  مجید  محمدی، 
دادگاه  سوی  از  که  کیانی،  هادی 
انقالب اصفهان صادر شده بود نیز بار 
مجازی  خیابان های  به  را  همه  دیگر 
مقابل  در  نظام  نیز  اینبار  کشاند. 
به  مجبور  مجازی  همبستگی  این 

عقب نشینی شد و اعالم کرد که این 
احکام هنوز قطعی نیستند. این پنج 
»قیام  و  »محاربه«  جرم  به  نیز  نفر 
اعدام  بار  دو  به  هرکدام  مسلحانه« 

محکوم شده اند.
هشتگ های موفق

بعد از این دو همصدایی و موفقیت 
در مجبور ساختن جمهوری اسالمی 
به عقب نشینی، اگرچه این عقب نشینی 
باشد،  مصلحتی  و  مقطعی  می تواند 
یی  همصدا که  فتند  دریا بسیاری 
داشته  دنبال  به  نیز  نتایجی  می تواند 
گروهی  کارزارهای  در  که  باشد 
بودند.  نیامده  دست  به  کنونی  تا 
همصدایی هایی که همچنان در فضای 
مجازی ادامه دارد. از دیگر نمونه های 
موفق می توان به هشتگ های #کولبر_
#نسرین_ستوده_را_آزاد_ نکشید، 

کنید،#نویدمان_را_اعدام _نکنید و 
#مریم_شریعتمداری  اشاره کرد. این 
هشتگ آخری توانست فعال مانع اخراج 
این »دختر خیابان انقالب« از ترکیه و 
تحویل وی به جمهوری اسالمی بشود.

اگر نسرین ستوده نامی آشنا برای 
گذشته  در  که  بود  جهانی  جامعه 
فعالیت های حقوق  به خاطر  جوایزی 
»ساخاروف  جایزه  چون  بشری اش 
را  اروپا  پارلمان  اندیشه«  برای آزادی 
کرده  دریافت  پناهی  جعفر  با  همراه 
بود، ولی تا زمانی که ایرانیان یکصدا 
در خیابان های مجازی نام او را فریاد 
نزدند، با وجود اینکه بیش از دو هفته 
اوین  زندان  در  او  غذای  اعتصاب  از 
می گذشت، با گسترگی در رسانه های 

بین المللی مطرح نشد. 
در رابطه با حکم دو بار اعدام برای 
نوید  شیرازی،  ساله   ۲7 کشتی گیر 
افکاری، که نامی ناشناخته حتی برای 
به  رسد  چه  بود  ایرانی ها  از  بسیاری 
افکار عمومی جهانی، بدون شک این 
همبستگی فراگیر و گسترده مجازی 
بود که توانست دولت ها، شخصیت ها و 
نهاد های  ورزشی بین المللی در جهان 
واقعی را به تحرک درآورد تا خواهان 

لغو این حکم ناعادالنه بشوند.
جمهوری  رئیس   ترامپ  دونالد  از 
آمریکا تا فدراسیون بین المللی فوتبال 
)فیفا(، صداها غیرایرانی نیز در  جهان 
نوید  اعدام  حکم  لغو  خواهان  واقعی 
افکاری شدند. نوید افکاری کشتی گیر 
امرداد  اعتراضات  معترضان  از  ایرانی 
در  خاطر شرکت  به  او  ۱۳۹7 است. 
ادعای  به  و  دستگیر  اعتراضات  این 
یک  قتل  جرم  به  اسالمی  جمهوری 
اعتراضات  جریان  در  امنیتی  مأمور 
دو  به  »محاربه«  اتهام  شیراز و  در 
و  حبس  ماه   ۶ و  سال   ۶ اعدام،  بار 

است.  محکوم شده  7۴ ضربه شالق 
فات  عترا ا یه  برپا تنها  که  حکمی 
اجباری که زیر شکنجه علیه خودش 
از وی گرفته شده صادر شده است و به 
گفته وکیل او، حسن یونسی، مبتنی بر 

هیچ مدرک و سندی نیست.
از خیابان های مجازی تا 

خیابان های واقعی
در جهان امروز که بخشی از آنچه 
به  البته واکنش های  و  روی می دهد، 
مجازی  جهان  از  سر  رویدادها،  این 
در  اعتراض  ها  بدون شک  درمی آورد، 
تصویری  جهان  و  توئیتر  خیابان های 
تلگرامی  کانال های  یا  و  اینستاگرام 
تاثیرگذار هستند. با وجود این، هر نوع  
تغییری به ویژه تغییر یک نظام تنها در 
جهان واقعی امکانپذیر است. ایرانی ها 
نه تنها در هفته های اخیر بلکه بارها 
نشان داده اند که از قابلیت های بی شمار 
در جهان مجازی برخوردارند. ۱۲ سال 
نتایج  به  اعتراض ها  در جریان  پیش، 
انتخابات سال 88، ایرانی ها فیسبوک 
اول را در  را که در آن سال ها حرف 
محلی  به  می زد  اجتماعی  شبکه های 
تبدیل کردند.  مبارزات سیاسی  برای 
شاید اشتباه بزرگ آن دوران، که نباید 
بار دیگر مرتکب شد، رها کردن جهان 

واقعی بود.
همبستگی  ایرانیان که با قدرت در 
خیابان های مجازی به نمایش گذاشته 
شد باید به جهان واقعی گسترش پیدا 
و  همصدایی  این  می بایست  کند. 
واقعی  خیابان های  به  را  همگرایی 
متقاعد  جهان  تا  برد  جهان  و  ایران 

شود که نظام کنونی حمایتی در میان 
یکدل  می بایست  ندارد.  ایران  مردم 
صحبت  نظام  این  علیه  همصدا  و 
کرد. این  به معنای »همه با هم« با 
سرکوب کردن و یا مخفی نگهداشتن 
اختالفات نیست. کثرت گرایی را نباید 
با نفاق و چنددستگی اشتباه گرفت. 
یک  برای  تالش  یعنی  کثرت گرایی 
جامعه ی  همبسته  در عین تفاوت ها 
و اختالفات؛ یعنی تأکید بر اشتراکات 
را  اختالفات  و  تفاوت ها  آنکه  بدون 
الپوشانی کرد. آنچه مربوط به حقوق 
ساکنان  همه ی  انسانی  و  ابتدایی 
مشترکی  زمینه ی  می شود،  ایران 
در  آنچه  مانند  می تواند  که  است 
و  فتاد  ا تفاق  ا توئیتر  خیابان های 
نیز  واقعی  داد، در جهان  نیز  نتیجه 
این  با  تنها  بیانجامد.  همبستگی  به 
نظام  پرونده ی  توان  می  همبستگی 
جهل و جنایت را برای همیشه بست 
و به سوی آینده ای متفاوت از دیروز 

و امروز گام برداشت.
احمد رأفت

راه همبستگی واقعی از خیابان های مجازی می گذرد

داغ کردن زودهنگام تنور انتخابات استصوابی 14۰۰
»تزریق امیِد« اصالح طلبان و »نظام پارلمانِی« اصولگرایان

=همبستگی و یکصدایی در خیابان های مجازی علیه جنایات نظام جمهوری اسالمی 
می بایست به جهان واقعی منتقل شود تا پایان نظام جهل و جنایت را رقم بزند.

از صفحه 1

     اوِل مهر، روِز دختران و پسران و مدرسه
سال هاست که آغاز سال  تحصیلی 
با  دیگر  مهر«  »اول  روز  و  جدید 
و روپوش و  و مداد  بوی خوش دفتر 
کتاب های درسی نو با تصاویر زیبا که 
پیشاپیش آماده و رایگان در مدرسه یا 
مغازه در اختیار همگان قرار می گرفت 
همراه نیست. »اول مهر« را نیز تحریف 

کرده اند.
پنجاه  تا  بیست  دهه های  در  ایران 
دیگری،  کشور  هر  مانند  خورشیدی، 
مقاومت  جمله  از  مشکالتی  با  قطعا 
نیروهای ارتجاعی و همچنین پیامدهای 
متناقض رشد و شکوفایی روبرو بود. اما 
پیشرفته جهان  پای کشورهای  به  پا 
می کرد آنهم در حالی که اروپای آن 
نازیسم له  دوران زیر پای فاشیسم و 
می شد. نگاهی به آثار مستند و فرهنگی 
نشان می دهد که تحوالت کشورهای 
اروپایی در زمینه ی آزادی های سیاسی 
و اجتماعی و همچنین رشد اقتصادی، با 
دوران آرامش پس از جنگ جهانی دوم، 
در دهه شصت و هفتاد میالدی )مانند 
ایران در دهه چهل و پنجاه خورشیدی( 
شکل گرفت و به سوی قرن بیست و 

یکم ادامه یافت در حالی که در ایران 
با وقوع ارتجاعی ترین انقالب جهان در 
آستانه ی قرن بیست و یکم، کشور راهی 

قرون گذشته شد. 
که  بود  ین  ا در  بزرگ  تفاوت 
کشورهای دیگر که راه رشد و ترقی 
و  مذهبی  رتجاع  ا با  می پیمودند 
نبودند.  روبرو  اسالمی  بنیادگرایی 
مشروطه،  انقالب  با  اگرچه  ایران 
مشروعه خواهان را راهی حجره ها کرد 
اما نتوانست، و فرصت نیز نیافت، به 
اجتماعی،  عمیق  عقب ماندگی  دلیل 
نفوذ و تأثیر آنها را در ساختار سیاسی 
و حقوقی کشور ریشه کن کند. هنوز 
هم پس از 8۵ سال برخی در کمال 
»کشف  دلیل  به  را  رضاشاه  شگفتی 
چرا  که  می کنند  سرزنش  حجاب« 
آن را از »باال« و با حمایت حقوقی و 

قانونی پیش برده است! 
قرون  سیاه  راه  اسالمی  جمهوری 
وسطا را که آزادیخواهان و تجددطلبان 
مشروطه و پهلوی ها  تابلوی »بن بست« 
بر آن نصب کرده بودند، با »حزب فقط 
توسری«  یا  روسری  »یا  و  حزب اهلل« 

دوباره گشود تا ملت و مملکتی را در 
بن بسِت خود گرفتار کند.

نقاشی  حذف  شرایطی،  چنین  در 
جلد  از  سر  به  مقنعه  دخترک  دو 
به شدت  کتاب ریاضی سوم دبستان 
شبکه های  در  ایرانی  کاربران  واکنش 
اگرچه  است.  برانگیخته  را  اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش توضیح داده 
»تصویر قبلی بسیار شلوغ بود« و این 
تصویر »خلوت« شده، اما چرا با حذف 
پسران یا َهَرس شاخ و برگ درخت که 
عالئم ریاضی و اعداد در آن گم شده اند، 

تصویر »خلوت« نشد؟!
که  تفکری  است:  روشن  دلیل 
برای  خاکریز  نخستین  زنان  آن  در 
در  جمله  از  و  حتی  هستند  حذف 
از  فرد  چند  کودکانه! حضور  نقاشی 
دم  در  مافیایی  خانواده های  اعضای 
بطور  فقط  که  رژیم  این  دستگاه  و 
بیولوژیک »زن «اند، ربطی به حقوق 
زنان ندارد! آنها به قانونی که آنان را 
می کند  حساب  مرد  بیضه ی  نصف 
»التزام« دارند و به همان اندازه هم 

نقش بازی می کنند!
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کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

ی  ا بر گز  هر تین  =پو
زیاده خواهی و توقعات نابجا 
پاسدارانش  و  خامنه ای  به 

میدان نداده و نمی دهد.
نخست وزیر عراق سرانجام برای آنکه 
پاسداران  سپاه  خامنه ای،  علی  دست 
انقالب اسالمی و مزدوران محلی او را از 
خاک عراق کوتاه کند، از مسئوالن ناتو 
درخواست  شمالی(  آتالنتیک  )پیمان 
از  بزرگی  بخش  آنکه  از  پس  کرده 
نیروهای آمریکایی خاک آن کشور را 
ترک کردند، نیروهای خود را جایگزین 

آنها کند.
قرار است ایاالت متحده سه هزار تن از 
پنج هزار سرباز و پرسنل خود در عراق را 
ظرف روزهای آینده به آمریکا بازگرداند.

علت اصلی دعوت نیروهای ناتو برای 
استقرار در عراق از سوی الکاظمی نخست 
وزیر، همکاران او و نمایندگان پارلمان آن 
دخالت های  به  که  است  این  کشور 
به  اصرار  و  اسالمی  نابجای جمهوری 
حضور گروه های مسلح و مزدور تحت 
بهانه هایی  به  عراق  در  تهران  حمایت 
همدردی  مستضعفان،  از  دفاع  مانند 
از  دفاع  و  عراق  از شیعیان  مراقبت  و 
حرمین و دیگر ترفندها پایان داده شود.

اوایل انقالب، جمهوری اسالمی سعی 
داشت سراغ کشورهای مسلمان نشین 
شوروی،  جماهیر   اتحاد  به  وابسته 
کشورهایی که مرز مشترک با ایران دارند 
که به دنبال انقالب کمونیستی در آن 
کشور بی دین و ایمان شده بودند، برود 
و قرآن و کتاب های مذهبی توزیع و به 
انجام وظایف دینی و رفتن به بهشت 

تشویق شان کند.
میخائیل گورباچف در دیدار با هیئت 
اعزامی بعد از شنیدن اراجیف آنها که 
همگی مصدر امور در رژیم بودند، توضیح 
داد که مردم شوروی به میل خود قیام 
کار  روی  را  کنونی  حکومت  کردند، 

آوردند و از آن هم راضی هستند.

الکاظمی 
با کمک 

»ناتو« دست 
خامنه ای

 و مزدورانش 
را از عراق 

کوتاه می کند
دیدار دونالد ترامپ و مصطفی الکاظمی در کاخ سفید؛ ۲۰ اوت ۲۰۲۰

گورباچف به آنها گفت: نسل های جدید 
نیز دلیلی برای گذراندن اوقات خود در 
و  نمی بینند  مسجد و مراسم مذهبی 
صرف  را  اوقاتشان  می دهند  ترجیح 
تحصیل و خدمت به کشورشان کنند.

والدیمیر  آمدن  کار  روی  از  بعد 
پوتین، او نیز به دلیل تجربه طوالنی در 
سازمان امنیت آن کشور از خطر نفوذ 
مذهب به ویژه مذاهب سیاسی از قماش 
جمهوری اسالمی به خوبی خبر داشت و 
می دانست که آنها برای تسلط بر ممالک 
مسلمان نشین  بخش های  یا  مسلمان 
کشورها برنامه ریزی درازمدت دارند و به 
همین دلیل در تمام این سال ها رهبران 
جمهوری اسالمی را بالتکلیف و معلق 
بین زمین و آسمان نگهداشته و حتی 
به آنها اجازه شلیک یا پرتاب موشک به 

سوی اسرائیل هم نمی دهد.
پوتین خوب می داند پشتیبانی کامل 
در  آه  اقتصادی  نظر  از  که  رژیمی  از 
به  نیز  از جهت سیاسی  ندارد،  بساط 
دنبال گسترش نفوذ در منطقه به ویژه 
کشورهای مسلمان است. ضمن آنکه با 
وجود دو هزار کیلومتر مرز مشترک با 
جمهوری  تحریک آمیز  رفتار  روسیه، 
اسالمی در مستعمرات سابق شوروی 
قبیل  از  ایران  با  همسایه  و  هم مرز 
قرقیزستان،  ازبکستان،  تاجیکستان، 
و  ارمنستان  مغولستان،  ترکمنستان، 
مالها  به  اندازه  از  بیش  دادن  میدان 
عواقب نادرستی خواهد داشت و به همین 
دلیل در این سال ها او گهگاه به دالیلی 
آنهم با حسابگری از جمهوری اسالمی 
در حدی محدود دفاع کرده است. اما 
بمباران  و  موشک پرانی  اجازه  هرگز 
خاک اسرائیل و اینگونه بلندپروازی ها 
است. نداده  مالیان  رژیم  به  را 

او می داند که دفاع از رژیم والیت فقیه 
نه تنها هیچگونه خاصیت و فایده ای برای 
از چنین  طرفداری  بلکه  ندارد  مسکو 
رژیمی دردسر و زحمت هم به همراه 
خواهد داشت و با توجه به این سبک 
به  تا حاال  و سنگین کردن هاست که 

آنها فرصت اظهار وجود در منطقه را 
نداده است.

همکارانش  و  همفکران  خامنه ای، 
با  خوبی  به  سال ها  این  طول  در  نیز 
سیاست های خارجی روسیه آشنا شده اند 
و حد و حدود خود را در رابطه با پوتین 

و حکومت او می دانند.
که  است  آگاه  کامال  ایران  رژیم 
ناراحتی های پوتین و ترامپ از یکدیگر، 
هرگز از حد گله های مختصر فراتر نرفته 
است. مثال اینکه آمریکا نیروهای خود را 
در نواحی مرزی کشورهای اروپای شرقی 
نزدیک به روسیه زیاد از حد تقویت نکند 
و موشک های دوربُرد در محدوده مرزی 
روسیه نصب ننماید یا اینکه در سوریه 
حضور خیلی فعال نداشته باشد چون در 

همسایگی روسیه است و…
اخیرا  عراق  دولت  روی  هر  به 
گفتگوهایی را با مسئوالن »ناتو« برای 
استقرار نیرو در آن کشور آغاز کرده تا 
بعد از خروج بخش بزرگی از سربازان 
آمریکایی از عراق، جایگزین آنها شوند. 
قرار است تعداد نیروهای ایاالت متحده در 
عراق از ۵۲۰۰ به ۳۰۰۰ تن کاهش یابد.

فرمانده  فرانک کنت مکنزی  ژنرال 
سازمان سنتکام اخیرا از خروج سه هزار 

سرباز آمریکایی از عراق خبر داده بود.
کاظم نجمان نماینده پارلمان عراق 
اوایل  عراق  نمایندگان  مجلس  گفته: 
امسال از نیروهای خارجی تقاضا کرده 
آن کشور را ترک کنند. او تأکید کرده 
از ماه مارس گذشته تا حاال عراق هشت 
پایگاه را از نیروهای ائتالف تحویل گرفته 
است.روز هفت آوریل ۲۰۲۰ نیروهای 
فرانسوی وابسته به ائتالف بین المللی، 
فرودگاه  اطراف  در  را  خود  اردوگاه 
بین المللی بغداد معروف به اردوگاه الفرقه 

السادسه ترک نمودند.
در بیست و پنجم ژوئیه هم افسران 
و سربازان اسپانیایی اردوگاه بسمایه در 

جنوب شرقی بغداد را تخلیه کردند.
سی ام اوت ۲۰۲۰ نیز نفرات ارتش 
آمریکا از اردوگاه التاجی در شمال بغداد 

در  پمپئو  =دستیار 
یک  در  نزدیک  خاور  امور 
از  آمریکا  گفته  مصاحبه 
سراغ  به  اقتصادی  لحاظ 
کشورهایی خواهد رفت که 
تسلیحاتی  تجارت  ایران  با 
اسلحه  رژیم  به  یا  و  کنند 
مجازات  را  آنها  و  بفروشند 

خواهد کرد.
شکاف   می  گوید  =شنکر 
بین  فارس  خلیج  حوزه  در 
منافع  عربی  کشورهای 
رژیم ایران را تامین می کند 
با  و اکنون باید برای مقابله 

تهدیدات رژیم متحد بود.
دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در 
امور خاور نزدیک روز چهارشنبه ۹ سپتامبر 
آنالین  نشست  یک  در  شهریور(   ۱۹(
مهمان موسسه »بروکینگز« بود و درباره 
تهدیدهای منطقه ای جمهوری اسالمی 
کرد. تحریم ها  صحبت  تمدید  لزوم  و 

شنکر با ابراز تاسف از اینکه حمایت الزم 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری 
اسالمی ایران در شورای امنیت فراهم 
نشد گفت اقدامت رژیم ایران  یعنی ارسال 
در  نیابتی اش  نیروهای  به  تسلیحات 
منطقه غیرقابل درک است و بطور جدی 
برهم زننده صلح است، آنهم در حالی که 
آنها همین االن تحت تحریم تسلیحاتی 
هستند. او تاکید کرد »فقط فکرش را 
بکنید که وقتی تحریم های تسلیحاتی 
شد؟« خواهد  چه  شوند،  برداشته 

او در بخش دیگری گفت آمریکا از لحاظ 
خواهد  کشورهایی  سراغ  به  اقتصادی 

دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا: کشورهایی 
که به رژیم ایران سالح بفروشند مجازات خواهند شد

دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک
رفت که با ایران تجارت تسلیحاتی کنند 
و یا به رژیم اسلحه بفروشند و آنها را 

مجازات خواهد کرد.
پاسخ  و  پرس  جلسه  یک  در  شنکر 
وزارت  توسط  تلفنی  صورت  به  که 
به  اشاره  با  برگزار شد  آمریکا  خارجه 
افزایش نگرانی  ها در منطقه از تهدیدات 
جمهوری اسالمی گفت »اکنون بیش 
زمان دیگری ضروری است که  از هر 
شورای همکاری  خلیج فارس در مقابل 
تهدیدات منطقه ای متحد شوند و وحدت 
الزم را برای مقابله با چالش های پیش 

روی پیدا کنند«.
معان وزیر خارجه آمریکا در امور خاور 
نزدیک تاکید کرد »این مسئله به ویژه 
هنگام مقابله با نفوذ بدخواهانه ایران در 
گذشته  ماه  است.  مهم  بسیار  منطقه 
هنگامی که شش عضو شورای همکاری 
خلیج فارس از شورای امنیت سازمان 
ملل خواستند تحریم تسلیحاتی علیه 
قدرت  اهمیت  کنند،  تمدید  را  ایران 
جمعی خلیج فارس متحد را که برای 
پیشبرد صلح الزم است دیدیم که یک 
ما  بنابراین  بود.  به جلو  قدرتمند  گام 

دونالد ترامپ نامزد جایزه صلح نوبل شد

تیبرینگ  =کریستین 
اشاره  با  نروژ  پارلمان  عضو 
طرفداران  از  وی  اینکه  به 
نیست  ترامپ  سرسخت 
خاطر  به  ترامپ  گفت: 
و  شده  نوبل  نامزد  لیاقتش 
من فکر می کنم او بیشتر از 
سایر نامزدهای جایزه صلح 
برای ایجاد صلح بین ملت ها 

تالش کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
به خاطر مشارکت در توافقنامه صلح 
به عنوان یکی  امارات  اسرائیل و  بین 
از نامزدهای  دریافت جایزه صلح نوبل 

معرفی شده است.
سپتامبر   ۹ چهارشنبه  نیوز  فاکس 
)۱۹ شهریور( گزارش داد که نامزدی 
ترامپ توسط  کریستین تیبرینگ عضو 
راستگرای پارلمان نروژ ارائه شده است.

کریستین تیبرینگ گفت »ترامپ به 
خاطر لیاقتش نامزد نوبل شده و من 
فکر می کنم او بیشتر از سایر نامزدهای 
جایزه صلح برای ایجاد صلح بین ملت ها 

تالش کرده است«.

در  نروژی  هیٔات  ریاست  تیبرینگ 
مجمع پارلمانی ناتو را برعهده دارد در 
توصیه نامه خود به کمیته برگزار کننده 
ویژه  صورت  به  نوبل  اعطای  مراسم 
عادی   در  آمریکا  کلیدی«  »نقش  به 
ساختن روابط میان اسرائیل و امارات 
اشاره  و از تالش های ترامپ و همکارانش 
است. کرده  تقدیر  مورد  این  در 

وی  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  او 
جزو طرفداران سرسخت ترامپ نیست 
گفت: »در حالی که امید می رود دیگر 
حرکت  مسیر  نیز  منطقه  کشورهای 
امارات عربی متحده را دنبال کنند، باید 
گفت که این توافقنامه می تواند شرایط 
را به کلی تغییر دهد و خاورمیانه را به 

منطقه همکاری و رفاه تبدیل کند«.
دونالد ترامپ سال گذشته، ۲۰۱۹، در 
ارتباط با جایزه صلح نوبل گفته بود که 
در این جایزه تقلب شده و اگر عادالنه 
تصمیم می گرفتند، او می بایست جایزه 
صلح را دریافت می کرد. ترامپ گفت: 
جمهوری  ریاست  به  اوباما  تا  »آنها 
رسید بالفاصله یک جایزه به او دادند 
که خودش هم نمی دانست چرا آن را به 
دست آورده! راستش را بخواهید، این 
تنها چیزی بود که من با او موافق بودم!«

خارج شدند.
به هر حال الکاظمی کشورهای عضو 
ناتو را قانع کرده تا به عراق نیرو بفرستند 
که دیگر بهانه ای برای جمهوری اسالمی 
باقی نماند. خالصه آنکه او سعی دارد در 
نهایت آرامش، بدون کشتار و خونریزی 
نیروهای پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را 
جایگزین سربازان آمریکایی کند و صدای 
جمهوری اسالمی و برخی دیگر را ببندد 

و دست آنها را از عراق کوتاه نماید.
و  عراق  همکاری های  آغاز 

عربستان و دوری عراق از ایران
 گفتنی است که وزارت دفاع عراق 
اعالم کرده، رئیس ستاد ارتش این کشور 
نظامی  وابسته  میزبان  پنجشنبه  روز 
عربستان در بغداد بوده است. آنها در 
این دیدار درباره توسعه همکاری های 
مشترک در راستای منافع نظامی دو 

کشور مذاکره کردند.
وابسته نظامی عربستان سعودی در 
این مالقات دعوتنامه رسمی رئیس ستاد 
مشترک ارتش عربستان را برای سفر 
همتای عراقی اش به ریاض تقدیم او کرد. 
طرفین برای بررسی راه ها و همکاری های 

امنیتی و اطالعاتی گفتگو نمودند.
و  دیدارها  اینگونه  می شود،  گفته 
کابینه  تشکیل  دنبال  به  مذاکرات 
همین  در  است.  شده  آغاز  الکاظمی 
و  واشنگتن  از سوی  حال تالش هایی 
مانند  منطقه  عرب  کشورهای  برخی 
مصر و عربستان سعودی انجام گرفته تا 
عراق از دایره اعتقادی خود فاصله بگیرد 
و وارد مجمع »پان عربی« شود. درواقع 
خارج شدن عراق از »محور مقاومت« که 
جمهوری اسالمی مدعی ایجاد و هدایت 
آن است به معنی فاصله گرفتن از رژیم 

ایران است.
در ضمن الکاظمی در دیدار با مقامات 
عربستان و مصر در مورد طرح »شام 
جدید« نیز با آنان به توافق رسید که 
بر  عربی  مجموعه  یک  آن  اساس  بر 
پایه الگوهای قومی عرب در چارچوب 
همکاری های اقتصادی، امنیتی و نظامی 

شکل خواهد گرفت.

مشتاقانه منتظر ادامه گفتگوها در خلیج 
فارس هستیم و مذاکرات تازه  ای با قطر 
آغاز خواهد شد«.او در بخش دیگری از 
این گفتگو به اختالف کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس با قطر اشاره کرد و 
این شکاف ها  گفت »ما فکر می کنیم 

فقط منافع ایران را تامین می کند«.
شنکر به ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
عربی  کشورهای  دیگر  فراز  بر  قطری 
منطقه اشاره کرد و گفت »این مسئله 
باعث شده قطر هزینه های پروازی بیش 
از حد به ایران پرداخت کند که سود آن 
به جیب رژیم تهران می رود. قطری ها 
پرواز  قطر  هواپیمایی  با  که  کسانی  و 
می کنند در معرض خطر قرار دارند. ما 
دیدیم چند ماه پیش برای هواپیمای 
اوکراینی چه اتفاقی افتاد و بر فراز ایران 

سرنگون شد«.
مقامات آمریکایی بارها در هفته  های اخیر 
تاکید کرده اند هرگز اجازه نخواهند داد 
تحریم  های تسلیحاتی جمهوری اسالمی 
ایران لغو شود و به هر قیمتی از خرید و 
فروش تسلیحات توسط تهران جلوگیری 

خواهند کرد.

=تانکرهای ایرانی سیستم  
موقعیت یاب خود را خاموش 

کردند تا ردیابی نشوند.
از  مدنی  =سمیر 
بنیانگذاران شرکت مستقل 
تراکرز«:  »تانکر  ردیابی 
به صورت هفتگی  ایرانی ها 
برای  را  تاکتیک های جدید 
پیاده  تحریم  زدن  دور 
این  در  واقعاً  آنها  می کنند. 
درواقع  هستند.  خوب  کار 

بهترین هستند!
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس 
شده  روبرو  بنزین  کمبود  با  ونزوئال 
صف های  یجاد  ا به  مسئله  ین  ا و 
شده؛  منجر  کاراکاس  در  طوالنی 
در عین حال نگرانی های بین المللی 
ز  ا بنزین  مجدد  نتقال  ا مورد  در 
دولت  نجات  برای  ونزوئال  به  ایران 
چپگرای این کشور که مورد اعتراض 
و مخالفت مردم این کشور قرار دارد 

یافته است. افزایش 
ردیابی  وبسایت  اطالعات  براساس 
کشتی  ها »تانکر تراکرز« سه تانکر ایرانی 
با پرچم جمهوری اسالمی از بندرعباس 

به مقصد ونزوئال حرکت کرده اند.
تانکرها متعلق به »شرکت ملّی نفتکش 
از  جلوگیری  برای  و  هستند  ایران« 
را  موقعیت یاب خود  ردیابی، سیستم 
سه هفته است خاموش کرده و تالش 
رژیم  به  مخفیانه  را  بنزین  می کنند 

نیکالس مادورو برسانند.

سه تانکر ایرانی با محموله بنزین عازم ونزوئال هستند
همان  از  بخشی  نیز  تانکر  سه  این 
ماه های  در  که  هستند  کشتی  پنج 
ژوئن(  و  )مه  خرداد  و  اردیبهشت 
محموله های بنزین را به ونزوئال منتقل 

کردند.
سمیر مدنی یکی از بنیانگذاران شرکت 
مستقل ردیابی »تانکر تراکرز« می گوید 
بتوانند  کشتی  سه  این  است  ممکن 
کل سفر به ونزوئال را با فرستنده های 

خاموش انجام دهند.
تصاویر  با  را  محموله ها  که  مدنی 
رصد  ردیابی  داده های  و  ماهواره ای 
می گویم،  »صادقانه  گفت:  می کند 
تعجب نمی کنم که تانکرها بتوانند با 
برسند.  ونزوئال  به  خاموش  فرستنده 
ایرانی ها به صورت هفتگی تاکتیک های 
جدید را برای دور زدن تحریم پیاده 
می کنند. آنها واقعاً در این کار خوب 
در  بهترین هستند!«  درواقع  هستند. 
تأیید این ادعای سمیر مدنی، یادآوری 
نیز  ظریف  محمدجواد  که  می شود 
پیشتر در مصاحبه ای گفته بود ما در 

دور زدن تحریم ها »دکترا« داریم!
احتماالً  کشتی ها  این  می  شود  گفته 
بندرعباس  در  »رجایی«  بندر  در 
آن  ز  ا پس  و  ند  شده  ا رگیری  با
را  خود  موقعیت یاب  سیستم های 

خاموش کرده اند.
از  بخشی  بنزین  محموله  های  ارسال 
توافق ونزوئال و جمهوری اسالمی در 
طالست.  شمش  تُن   ۹ دریافت  ازای 
که  ایرانی  تانکر   ۵ خردادماه  اوایل 
محموله های سوخت را به ونزوئال منتقل 
کردند پس از عبور از اقیانوس اطلس 
ونزوئال  به  کارائیب  دریای  طریق  از 

رسیدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی با ارسال پیامی از خدمه تانکرها 
قدردانی کرد. با وجود این حدود ۶۰ 
روز بعد از انتقال این محموله گفته شد 
ونزوئال باز هم با کمبود شدید بنزین 

روبرو شده است.
گفته می شد آمریکایی ها در نظر دارند 
که  را  اسالمی  جمهوری  کشتی های 
اما  کنند  توقیف  می روند  ونزوئال  به 
این پنج کشتی بدون هیچ مزاحمتی 
محموله های خود را تخلیه کردند و به 

ایران بازگشتند.
محموله های  ارسال  به  ایران  رژیم 
مختلف به ونزوئال ادامه داد تا اینکه 
»وال استریت   روزنامه  امرداد   ۲۴
کشتی  چهار  داد  گزارش  ژورنال« 
»پاندی«،  »لونا«،  نام های  به  ایرانی 
آب های  در  »بال«  و  »برینگ« 
م  مقا یک  ند.  شده ا توقیف  د  ا ز آ
آمریکایی نیز گفت که این کشتی ها 
از زور نظامی توقیف  بدون استفاده 
اسالمی  جمهوری  مقامات  شده اند. 
نه  کشتی ها  ملکیت  نه  کردند  ادعا 
اوایل  اما  است  ایرانی  آنها  پرچم 
و  بنادر  زمان  سا معاون  شهریور 
اعالم  اسالمی  جمهوری  دریانوردی 
کشتی های  توقیف  بابت  ایران  کرد 
حامل سوخت صادراتی به ونزوئال، به 
اعتراض  دریانوردی  جهانی  سازمان 

حقوقی کرده است!
چه  اینبار  آمریکا  نیست  معلوم  حاال 
این  از  پیش  دهد؛  نشان  واکنشی 
بودند  کرده  اعالم  واشنگتن  مقامات 
اجازه نخواهند داد که تحریم های آنها 

علیه جمهوری اسالمی نقض شود.
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۲۲ سازمان حقوق بشری در نامه ای به دولت های دنیا:
کمیته تحقیق از جنایات رژیم ایران در اعتراضات 

سراسری آبان ماه تشکیل شود

=در این نامه به درخواست 
عالی  کمیساریای  پیشتر 
برای  متحد  ملل  سازمان 
مستقل  فوری،  »تحقیقات 
و  اشاره شده  بی طرفانه«  و 
آمده است که مقامات رژیم 
ارتباط  در  تحقیق  از  ایران 
حقوق  نقض  و  جنایات  با 
بشر توسط پلیس، مأموران 
امنیتی و مسئوالن زندان ها 
با حمایت قوه قضاییه کوتاهی 

کرده اند.
خطاب  نامه  این  =در 
آمده  دنیا  دولت های  به 
برخوردهای  »تداوم  که 
دقیقا  ایران  در  بی رحمانه 
است  مصونیتی  به  مربوط 
باور  این  به  را  مقامات  که 
بدون  می توانند  که  رسانده 
از  یا  از داخل  پیامدی  هیچ 
سوی جامعه جهانی دست به 
اقداماتی بزنند که در قوانین 
بین المللی به عنوان جنایت 
بشر  حقوق  جدی  نقض  یا 

شناخته می شود.«
۲۲ سازمان حقوق بشری در نامه ای 
تشکیل  خواستار  دنیا  دولت های  به 
ایران  از جنایات رژیم  کمیته  تحقیق 
 ۹8 آبان ماه  سراسری  اعتراضات  در 
در ۴۵ امین جلسه شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد شدند.
بشری  حقوق  نهاد  و  سازمان   ۲۲
چهارشنبه  مروز  ا که  نامه ای  در 
خطاب  شده،  منتشر  ۱۹شهریورماه 
تشکیل  خواستار  دنیا  دولت های  به 
ایران  از جنایات رژیم  کمیته  تحقیق 
 ۹8 آبان ماه  سراسری  اعتراضات  در 
در ۴۵ امین جلسه شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد شدند.
در  بشری  حقوق  سازمان های  این 
کشتار،  متعدد  موارد  به  خود  نامه ی 
عتراف گیری  ا شکنجه ،  بازداشت، 
اجباری، مفقود االثر کردن های اجباری 
و صدور حکم اعدام معترضان اعتراضات 

آبان ماه ۹8 در ایران اشاره کردند.
تأکید  همچنین  گزارش  این  در 
بین المللی  قوانین  برخالف  که  شده 
در زندان های جمهوری اسالمی موارد 
جدی نقض حقوق بشر از جمله عدم 
توجه به زندانیان دربند با شیوع  ویروس 

ُکرونا مشاهده می شود.
در این نامه خطاب به دولت های دنیا 
آمده که »تداوم برخوردهای بی رحمانه 
در ایران دقیقا مربوط به مصونیتی است 
که مقامات را به این باور رسانده که 
می توانند بدون هیچ پیامدی از داخل 
به  دست  جهانی  جامعه  سوی  از  یا 
اقداماتی بزنند که در قوانین بین المللی 
به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق 

بشر شناخته می شود.«
این سازمان ها در نامه خود با استناد 
بین الملل  عفو  سازمان  آمارهای  به 
معترضان  علیه  ایران  رژیم  از جنایت 
که  نوشته اند   ۹8 آبان   اعتراضات 
مأموران سرکوب نظام بطور عمدی از 

سالح های کشنده علیه مردم استفاده 
کرده و صدها تن از معترضان اعم از 
زن، مرد و کودک را کشته اند و هزاران 

نفر را بازداشت کرده اند.
به  اشاره  با  همچنین  نامه  این  در 
گزارش عفو بین الملل آمده است که 
نیروهای امنیتی بیش از ۳۰۰ نفر را 
پسربچه ی   ۲۲ کودک،   ۲۳ جمله  از 
۱۲ تا ۱7 ساله و یک دختر بچه که 
گزارش شده حدود 8 تا ۱۲ سال داشته 
را کشته اند و قربانیان را از ناحیه سر یا 
سینه با قصد کشتن مورد اصابت گلوله 

قرار داده اند.
به  همچنین  رش  گزا ین  ا در 
روانی  و  روحی  شکنجه های جسمی، 
جنسی  ی  شکنجه ها همچنین  و 
سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 

آبان ماه نیز اشاره شده است.
بشری  حقوق  سازمان های  این 
ضعیت  و به  نسبت  همچنین 
آبان ماه  اعتراضات  بازداشت شدگان 
معرض  در  که  کردند  نگرانی  ابراز 
دادگاه های  و  اجباری  ناپدیدشدن 
ناعادالنه آنان هستند که می تواند منجر 
به تحمل شالق و زندان های طوالنی و 

حتی اعدام باشد.
در این نامه همچنین به درخواست 
پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد برای »تحقیقات فوری، مستقل و 
بی طرفانه« اشاره شده و آمده است که 
مقامات رژیم ایران از تحقیق در ارتباط 
با جنایات و نقض حقوق بشر توسط 
مسئوالن  و  امنیتی  مأموران  پلیس، 
زندان ها با حمایت قوه قضاییه کوتاهی 

کرده اند.

م  نیو ا ر و ا یر  خا ذ =
برابر   1۰ به  ایران  غنی شده 
میزان مجاز توافق هسته ای 

رسیده است.
سخنگوی  =کمالوندی 
تمی  ا ی  ژ نر ا ن  ما ز سا
می گوید  اسالمی  جمهوری 
سانتریفیوژهای نسل جدید 
در حال تست هستند و اگر 
می توانیم ظرفیت  بخواهیم 
به  را  اورانیوم  غنی سازی 

سرعت افزایش دهیم!
=موسسه »علوم و امنیت 
جدید  تحول  بین المللی«: 
ممکن  ایران  که  است  این 
است به اندازه کافی اورانیوم 
غنی شده برای ساخت سالح 
نیز داشته  را  هسته ای دوم 

باشد.

1۰ برابر حد 
مجاز اورانیوم 
ذخیره شده 

ایران؛
 5/5 ماه زمان 
برای ساخت 
دو بمب اتمی 

کافیست!

میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 
به ۳ تُن رسیده و جمهوری اسالمی در 
حال تست سانتریفیوژهای نسل جدید 

برای افزایش غنای اورانیوم است.
پس از سفر رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی به ایران 
مقامات جمهوری اسالمی مجبور شدند 
بر اساس خواست »شورای حکام« برای 
دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت 

مشکوک اتمی مجوز صادر کنند.
اتحادیه  پیش  ماه  شش  از  کمتر 
اروپا به جمهوری اسالمی ایران توصیه 
راه اندازی  برای  خود  تصمیم  در  کرد 
کند  تجدیدنظر  نسل  سانتریفیوژهای 

و به مفاد توافق هسته ای پایبند باشد
 ۱۴ اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
کرد   اعالم  شهریور(   ۱۴( سپتامبر 
مشکوک  سایت  دو  از  یکی  بازرسان 
آن  از  و  کرده   بازرسی  را  ایران  در 
نمونه برداری محیطی به عمل آورده اند.

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
با  مصاحبه  آی  در  اسالمی  جمهوری 
ایسنا که یکشنبه ۱۶ شهریور منتشر 
شده می گوید ایران »داوطلبانه« در یکی 
از تاسیسات اجازه دسترسی به بازرسان 
اواخر  تا  دیگر  از سایت  بازدید  و  داده 
سپتامبر ]احتماالً مهرماه[ انجام می شود.

کمالوندی در این مصاحبه گفته است 
»اکنون بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده 
در اختیار داریم و با روند فعلی ماهانه 
اورانیوم  کیلوگرم   ۳۰۰ تا   ۲۵۰ بین 
غنی شده تولید می کنیم که این میزان 
برجام  از  قبل  تولید کشور  با ظرفیت 

برابری می کند«.
معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی تٔاکید کرده این مقدار اورانیوم 
با تعداد کمتری از سانتریفیوژهای نسل 
اول و با تعداد کمی از سانتریفیوژهای 
همزمان  اما  آمده  دست  به  پیشرفته 
می توانیم  بخواهیم  »اگر  کرده  تهدید 
در  تحولی که  با  را  تولیدمان  ظرفیت 
ماشین های نسل جدید پیش رو داریم 

به سرعت افزایش دهیم«.
او با اشاره به اینکه »سانتریفیوژهای 
نسل جدید IR، ۶-IR-8 و IR-۹ به 
خوبی در حال تست هستند و در مرحله 
تکمیل تحقیقات قرار دارند« ادعا کرده 
»اگر در آینده نزدیک تصمیم به تولید 
صنعتی این ماشین ها باشد با اطمینان 
می توانیم امکان تولید صنعتی آنها را 

فراهم کنیم«.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه 
گفت »در زمان اجرای برجام ما ساالنه 
۴ تن کیک زرد تولید می کردیم اما االن 
به سالی ۱۰ تن رسیده است که افزایشی 

۴۰ برابری را نشان می دهد«.
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
۲۰۱۵ در توافق هسته  ای تعهد کرده 
بود که ذخیره اورانیوم غنی شده خود را 
زیر ۳۰۰ کیلوگرم نگه دارد. تیرماه سال 
۱۳۹8 سازمان انرژی اتمی ایران اعالم 
کرده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده از 
۳۰۰ کیلو گرم فراتر رفته است. درواقع 
روند ۱۰ برابر شدن میزان ذخایر اورانیوم 
غنی شده در ایران طی حدود ۱۴ ماه 
صورت گرفت. بر همین اساس مقامات 
امنیتی غربی و اسرائیلی هشدار دادند 
تالش  حال  در  اسالمی  که جمهوری 
است  اتمی  سالح  به  دستیابی  برای 
آنهم در حالی که مرتب تأکید می کند 
که به دنبال مصارف صلح آمیز از انرژی 

هسته ای است!
مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده اند 
اتمی  اخاذی  به دنبال  ایران  که رژیم 
است به این معنی که تهران »تهدید 
اتمی« ایجاد می کند تا به پشتوانه آن 
ابزاری برای مذاکره با غربی ها و باجگیری 

از دنیا داشته باشد.
 ۱۰۵۰ با  می گوید  کارشناسان 
شده  غنی سازی  اورانیوم  کیلوگرم 
بمب  تولید  مرحله ی  وارد  می توان 

اتمی شد.
موسسه »علوم و امنیت بین المللی« 
است  هسته ای  ناظر  گروه  یک  که 
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ی  سخنگو یی  عمو =
کمیسیون امنیت ملی مجلس 
ارتباط  در  اسالمی  شورای 
قدیمی  بدهی  پرداخت  با 
بریتانیا به ایران می گوید کاماًل 
دولت  اگر  که  است  روشن 
انگلیس انتظار ُحسن نیت از 
جانب دولت جمهوری اسالمی 
ایران را دارد، باید ُحسن نیت 

خود را ثابت کند!
=دولت انگلیس تا مدت ها 
به  رسمی  بطور  نبود  حاضر 
وجود این بدهی اذعان کند. 
اکنون رژیم ایران که با بحران 
برای  روبروست  مالی  شدید 
پس  گرفتن این پول باضافه ی 
سود آن بسیار بیش از قبل 

تالش می کند.
دفاع  وزیر  واالس  =بن 
فعاالنه  گفت  اخیراً  بریتانیا 
بدهی  پرداخت  دنبال  به 
کشورش به دولت ایران است 
به  می تواند  نهایت  در  که 
آزادی شهروندان دوتابعیتی 
نازنین  جمله  از  نیا  بریتا
زاغری- رتکلیف کمک کند.

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملّی مجلس شورای اسالمی ادعا 
می کند بدهی دولت انگلیس به ایران به 
موضوع نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی 
که در بازداشت جمهوری اسالمی بسر 

می برد ربطی ندارد.
این نماینده مجلس روز دوشنبه ۱7 
شهریور به خبرگزاری »مهر« گفته است 
ایران  انگلیس به دولت  »بدهی دولت 
بابت خرید تانک های چیفتن و مربوط 
به پیش از انقالب است و این بدهی کاماًل 
روشن است و هیچگونه شبهه ای درباره 

آن وجود ندارد«.
در  »حتی  کرد  تاکید  عمویی 
دادگاه های این کشور هم طرف انگلیسی 
محکوم شده است و بر این اساس باید 
این بدهی را به ایران پرداخت کند. این 
موضوع حق ملت ما است و باید این حق 

به ملت ما بازگردانده شود«.
روشن  »کاماًل  افزود:  همچنین  وی 
است که اگر دولت انگلیس انتظار ُحسن 
نیت از جانب دولت جمهوری اسالمی 
ایران را دارد، باید ُحسن نیت خود را 

ثابت کند«.
خطیب   زاده  سعید  این،  از  پیش 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پرداخت بدهی  بود  نیز گفته  اسالمی 
انگلیس به ایران هیچ ربطی به موضوع 

نازنین زاغری ندارد.
اسالمی  »جمهوری  بود  گفته  او 
ایران از کانال های مختلف و در تمامی 
گفتگو هایی که با طرف انگلیسی داشته، 
تاکید کرده است که این بدهی قطعی را 
باید دولت انگلیس پرداخت کند و این 

ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد«.
اخیراً  بریتانیا  دفاع  وزیر  واالس  بن 
گفت فعاالنه به دنبال پرداخت بدهی 
در  که  است  ایران  دولت  به  کشورش 
شهروندان  آزادی  به  می تواند  نهایت 
نازنین  جمله  از  بریتانیا  دوتابعیتی 

زاغری- رتکلیف کمک کند.
دولت بریتانیا برای نخستین بار بطور 
رسمی بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود 
را به ایران پذیرفته و بطور تلویحی تایید 
کرده که زندانی شدن زاغری با این بدهی 

مرتبط است.
مبلغ این بدهی حدود ۴۰۰ میلیون 
پوند است و به قرارداد خرید تانک های 
چیفتن پیش از انقالب ۵7 باز می گردد 
آمدن  کار  روی  و  انقالب  وقوع   که 
جمهوری اسالمی این معامله را متوقف 
کرد. دولت انگلیس تا مدت ها حاضر نبود 
بطور رسمی به وجود این بدهی اذعان 

بحران  با  که  ایران  رژیم  اکنون  کند. 
شدید مالی روبروست برای پس  گرفتن 
این پول باضافه ی سود آن بسیار بیش 

از قبل تالش می کند.
در هفته های اخیر وکالی زاغری در 
نامه ای به وزیر دفاع بریتانیا گفتند تأخیر 
در پرداخت این پول »دارای انگیزه های 
سیاسی است« و مدعی شدند بریتانیا 
از لندن  نگران دلخوری دونالد ترامپ 

است.
وزیر دفاع بریتانیا به وکالی نازنین 
که  است  نوشته  نامه ای  در  زاغری 
بازپرداخت بدهی ایران بررسی می شود! 
او تاکید کرد تمامی راه های قانونی و 
این بدهی ها  بازپرداخت  برای  حقوقی 
باید بررسی شود. تاریخ بعدی بررسی این 
پرونده روز ۴ نوامبر ۲۰۲۰ یک روز پس 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 

ایاالت متحده آمریکاست.
همچنین  و  دوتابعیتی ها  بازداشت 
در  آنها  داشتن  نگه  و  خارجی  اتباع 
زندان یا برزخ مرخصی با هدف اخاذی 
از دولت های دیگر برای رژیم ایران به 
یک رویه  ی سیاسی تبدیل شده با این 
حال کم نیستند شهروندانی که با وجود 
سابقه ی گروگانگیری توسط جمهوری 

اسالمی باز هم به ایران سفر می  کنند.
اکنون نیز با توجه به بحران اقتصادی 
و مالی حاکم بر کشور و کاهش شدید 
بودجه ی  کسری  و  نفتی  درآمدهای 
دولت، اگرچه ۴۰۰ میلیون پوند رقم قابل 
توجهی برای تأمین کمبودهای کشوری 
مانند ایران نیست اما باندها و گروه های 
مافیایی و وابستگان جمهوری اسالمی 

برای آن کیسه دوخته اند.

 سخنگوی کمیسیون امنیت مّلی مجلس شورای اسالمی:  
 بدهی انگلیس به موضوع نازنین زاغری 

ربطی ندارد!

»بریک  برای  ایران  می زند  تخمین 
اوت« )Break out( یا گریز هسته ای 
از سپتامبر ۲۰۲۰ به ۵/۳ ماه زمان نیاز 
دارد. به این ترتیب جمهوری اسالمی با 
وجود اینکه روند تولید هسته ای خود را 
متوقف کرده اما توان و زیرساخت ارتقاء 
آن را حفظ کرده و می تواند برای ساخت 

بمب اتم اقدام کند.
پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن« 
به نقل از  کارشناسان موسسه »علوم و 
بین المللی« می نویسد »تحول  امنیت 
جدید این است که ایران ممکن است 
به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای 
ساخت سالح هسته ای دوم را نیز داشته 
محصول  دومین  که  نقطه ای  باشد، 
می تواند با سرعت بیشتر نسبت به سالح 
اول تولید شود، در مجموع برای تولید 
دو بمب اتمی ۵/۵ ماه زمان نیاز است«.

رژیم ایران همواره ادعا می کند قصد 
اما  ندارد  را  اتمی  بمب  به  دستیابی 
بی اعتمادی به رژیم ایران بسیار عمیق 
دو  وجود  منکر  اساسا  چنانکه  است 
سایت اتمی مشکوک نظامی از جمله 
در »تورقوزآباد« بود اما با فشار شورای 
انرژی  بین المللی  آژانس  اکنون  حکام 
از  نمونه برداری  و  بازرسی  برای  اتمی 

این سایت ها اقدام می کند.
انقالب«  »صدور  استراتژی  بر  بنا 
و  نه  ا ر بکا ا خر ی  ست ها سیا و 
مداخله جویانه ی رژیم ایران در منطقه، 
فعالیت های موشکی و اتمی جمهوری 
و  خاورمیانه  کشورهای  برای  اسالمی 
جهان یک تهدید به شمار می رود. از 
متحدان  و  منطقه  کشورهای  رو  این 
را  مختلفی  روش های  آنها  بین  المللی 
برای توقف تهدیدات حکومت اسالمی 
در ایران به کار می  گیرند که در کنار 
نیز   آنها  از  یکی  گوناگون  تحریم های 
در  خرابکاری  یا  سایبری  حمالت 
تأسیسات اتمی جمهوری اسالمی است. 
نظیر آنچه در نطنز یا حدس زده می شود 

که در پارچین نیز اتفاق افتاده است.

سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی
 پایگاه های 

گروه  های ُکرد 
در مرز ایران و 

اقلیم
کردستان عراق
را  بمباران کرد

انقالب  پاسداران  =سپاه 
با  « کرد  م  عال ا اسالمی 
استفاده از پهپادها، توپخانه 
و موشک های هوشمند« در 
از  زیادی  تعداد  حمله  این 
سرشناس  و  مهم  »عناصر 
کردستان  در  ضدانقالب« 

عراق کشته شدند.
=پایگاه خبری »کردستان 
عملیات  این  نوشت   »۲4
ی  لت ها و د هنگی  هما با 
صورت  به  ترکیه  و  ایران 
مشترک انجام شده است و 
کارگران  حزب  پایگاه  چند 
 ) پ ک ک ( ن  ستا د کر
ن  هستا کو ر  د ک  ا پژ و 
. ست ا ه  شد ن  ا ر بمبا

پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 

انقالب اسالمی امروز پنجشنبه ۲۰ 
شهریور اعالم کرد طی یک سلسله 
ضد  »مقّرهای  گسترده  عملیات 
شمال  مرزی  مناطق  در  انقالب« 
کرده  »منهدم«  را  کشور  غرب 

است.
خبرگزاری تسنیم گزارش داد »در 
این عملیات که با استفاده از پهپادها، 
هوشمند  موشک های  و  توپخانه 
نیروی زمینی« سپاه پاسداران انجام 
و  مهم  »عناصر  از  زیادی  تعداد  شد 
سرشناس ضدانقالب« کشته و تعداد 

دیگری نیز مجروح شدند.
این  »در  که  است  شده  اعالم 
عملیات مقادیر زیادی سالح، مهمات 
این  مقّرهای  از  انفجاری  تله های  و 
و  کشف  ضدانقالب  گروهک های 

ضبط شد«.
محمد  را  عملیات  این  فرمانده 
سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور 
عهده  بر  اسالمی  انقالب   پاسداران 
از  »یکی  تسنیم  گفته  به  و  داشته 
بزرگترین عملیات های نیروی زمینی 

سپاه بود«.

 »۲۴ »کردستان  خبری  پایگاه 
هماهنگی  با  عملیات  این  نوشت 
دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
انجام  مشترک  صورت  به  ترکیه 
کارگران  حزب  پایگاه  چند  و  شده 
در  پژاک  و  )پ ک ک(  کردستان 
یک  است.  شده  بمباران  کوهستان 
تأیید  را  این موضوع  نیز  ترک  منبع 

کرده است.
در این گزارش تاکید شده که یک 
ایران  دولت های  توافق  از  بعد  روز 
مناطقی  پهپاد  یک  با  ترکیه،  و 
گرفت.  قرار  هدف  »سیدکان«  در 
حمالت  این  می گویند  ُکرد  منابع 
بخشی  به  اما  نداشت  جانی  تلفات 
وارد  خسارت  سازه ها  و  مزارع  از 

شده است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

)رضا مقصدی(
 زخمی که به قامِت قلم، بارید

یک زخِم هزارساله ی جاری ست.
تصویِر سیاِه هرچه آیینه

معنای سترَوِن سیه کاری ست.
زیبایِی روشنایِی خورشید

در دیده ی شب، کبودِی مرگ ست.
هر جا که پرنده را پیامی هست

هر جا که سپیده را سالمی هست
تاریکِی دیرساله، چون زهری

در سینه ی بی قراِر گلبرگ ست.
در واژه، زباِن دل نمی گنجد
گر در دِل مهرباِن هر واژه-
مستی نکند بهار ُو تیراژه.

آفاق، به قامِت قلم، زیباست.
وقتی که زمانه را زبانی نیست

وقتی که زمیِن تشنه ی هر جان
دلبسته ی بوسه های باران ست-

این ابِر سخنسرای بارانی
سرمست تر از سروِد سرشاری ست.

بر سینه ی سوگواِر او هرچند
یک زخِم هزار ساله ی جاری ست.

            1394                                             
reza.maghsadi1@gmail.com

زخمی که به قامِت قلم، بارید

=حکم آبادی به مخاطبان 
اینستاگرامش نوشته: »همه 
ما توی کشور عزیزمان بالقوه 
باید  حاال  هستیم،  مجرم 
ببینیم چه وقتی و چه کسی 
]دقت کنید دارم درباره یک 
نفر صحبت می کنم، نه نهاد 
تصمیم  سازمان[  و  اداره  و 
می گیرد این ماجرا را بالفعل 

جلوه کند.«
تئاتر  تهیه کننده  =این 
تئاتر  هنرمند   1۰۰ جزو 
اعتراض  در  که  بود  مشهد 
سپاه  موشکی  شلیک  به 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
مسافربری  هواپیمای  به 
اوکراین که باعث جان باختن 
آن  سرنشینان  از  تن   1۷6
شد، از شرکت در جشنواره 

تئاتر »فجر« انصراف دادند.
تلویحی  طور  به  =وی 
انقالب  دادگاه  که  نوشته 
کرده  پرونده سازی  برایش 

وارد  او  به  واهی  اتهامات  و 
کرده است.

و  روزنامه نگار  حکم آبادی  مسعود 
اتهام  تهیه کننده تئاتر اهل مشهد به 
»فعالیت تبلیغی علیه نظام« و »توهین 
به  مجموع  در  خمینی«  روح اهلل  به 
تحمل ۳سال حبس تعزیری محکوم 
شد. وی از جمله ۱۰۰ هنرمند تئاتر 
بیانیه ای  صدور  با  که  است  مشهد 
»فجر«  تئاتر  جشنواره  در  شرکت  از 
آبادی  حکم  دادند.مسعود  انصراف 
روزنامه نگار و تهیه کننده تئاتر ساکن 
مشهد امروز دوشنبه ۱7شهریورماه ۹۹ 
در حساب اینستاگرام خود خبر داد که 
از سوی دادگاه انقالب استان خراسان 
حبس  سال  سه  تحمل  به  رضوی 

تعزیزی محکوم شده است.
در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه 
حکم  مسعود  مشهد،  انقالب  دادگاه 
آبادی را به اتهام از بابت »اتهام فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« و »توهین به روح 
تحمل  به  مجموع  در  خمینی«  اهلل 

۳سال حبس تعزیری محکوم کرد.
 ۱۰۰ جزو  تئاتر  تهیه کننده  این 
در  که  است  مشهد  تئاتر  هنرمند 
سپاه  موشکی  شلیک  به  اعتراض 
پاسداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
باعث  که  اوکراینی  مسافربری 
جان باختن ۱7۶ تن سرنشین آن شد، 
»فجر«  تئاتر  جشنواره  در  شرکت  از 

انصراف دادند.
وی پس از اعالم انصراف، روز شنبه 
مأموران  توسط   ،۱۳۹8 دی ماه   ۲8

امنیتی بازداشت شد.
توسط  انقالب  دادگاه  صادره  حکم 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  شعبه 
خراسان رضوی تایید شده و حکم آبادی 
برای تحمل ۲ سال از مجموع ۳ سال 

یک هنرمند تئاتر به دلیل اعتراض به شلیک 
موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به 

زندان محکوم شد!

مسعود حکم آبادی:دم رفتن از مِن زندانِی کمترین یک چیزی بشنوید؛ اینکه 
همه ما توی کشور عزیزمان بالقوه مجرم هستیم، حاال باید ببینیم چه وقتی و 
چه کسی ]دقت کنید دارم درباره یک »نفر« صحبت می کنم، نه نهاد و اداره و 

سازمان[ تصمیم می گیرد این ماجرا را بالفعل جلوه کند.

سومین روز بازگشایی مدارس؛
 تکذیب شناسایی و مرگ دانش آموزان مبتال به ُکرونا!

اخیر،  روز  سه  طول  =در 
تصاویر و ویدئوهای متعددی 
از عدم رعایت پروتکل های 
و  مدارس  در  بهداشتی 
برخی  شناسایی  حتی 
ُکرونا  عالئم  با  دانش آموزان 
اجتماعی  شبکه های  در 
منتشر شده است. همچنین 
مدرسه  یک  از  ویدئویی 
نشان می دهد که ضدعفونی 
تنها  نه  درس  کالس  در 
حتی  بلکه  نگرفته،  صورت 
انجام  هم  معمول  نظافت 

نشده است.
مردانی  مسعود  =دکتر 
عضو کمیته کشوری مقابله 
که  کرد  اعالم  ُکرونا  با 
خطر  مدارس  »بازگشایی 
تشدید  را  ُکرونا  انتقال 
با  »خیلی  باید  و  می کند« 

احتیاط رفتار کنیم.«
مدارس  بازگشایی  روز  سومین  در 
و  مرگ  پرورش  و  آموزش  وزارت 
به  مشکوک  دانش آموز  دو  شناسایی 
ُکرونا در مدرسه را که ویدئوی آن در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده بود 
دستورالعمل  همچنین  کرد.  تکذیب 
برگزاری کالس های درس با مقرراتی 
چون کال س های ۳۵ دقیقه و رعایت 
فاصله یک  و نیم متری به مدارس ابالغ 

شده است.
در حالی  که محسن حاجی میرزایی 
گفته  پیشتر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بود، مدارس حضوری برگزار می شود و 
دیروز با یک چرخش گفت که حضور 
در کالس های درس اجباری نیست، اما 
امروز صبح دوباره نظرش را تغییر داده 
و گفته است: »جایگزین آموزش های 
با  کودکان  زیرا  ندارد  وجود  حضوری 
حرکت در فضای مدرسه ظرفیت های 

ذهنی شان افزایش می یابد!«
»حضوری«  را  آموزش  اصل  وزیر 
خوانده و ادعا کرده که »میزان نگرانی 
مدرسه  از  دانش آموزان  دوری  از  اولیا 
کمتر از نگرانی از ویروس ُکرونا نیست.«

سال  حاجی میرزایی  گفته ی  به 
حضور  با   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصیلی 
۱۴ میلیون و 7۰۰ هزار دانش آموز از 

پانزدهم شهریورماه شروع شده است.

را  جدید  تحصیلی  سال  اصول  وی 
محروم  دانش آموزان،  »سالمت  سال 
و  تحصیل  از  دانش آموزان  نشدن 
برطرف کردن نگرانی والدین» توصیف 
۹7درصد  از  بیش  که  کرد  تأکید  و 
شبکه های تلویزیونی در سراسر کشور 

اقدام به آموزش می کنند.
مدیرکل  زهرا مظفر  دیگر،  از سوی 
ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 
شبکه  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
»خبر« صداوسیمای جمهوری اسالمی 
گفت که دستورالعمل های بهداشتی به 

مدارس کشور ابالغ شده است.
براساس این ابالغیه، »مدارس باید در 
صورتی که آمار دانش آموزان باالست، 
در  همچنین  کنند.«  گروه بندی 
کالس های درس باید فاصله ی فیزیکی 
بین دانش آموزان یک متر و نیم باشد 
ماسک  باید  شاگردان  و  آموزگاران  و 

بزنند.
به گفته ی مظفر، مدت زمان کالس  
درس به ۳۵ دقیقه کاهش یافته و باید 
تفریح،  زنگ  و  هر درس  فاصله ی  در 

کالس ضدعفونی شود.
این درحالیست که عبدالرضا فوالدوند 
از  تهران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
ممنوعیت زنگ تفریح در مدارس خبر 

داده بود!
او گفته بود »در زمان فعالیت مدارس 
معنای گذشته حذف  به  تفریح  زنگ 
شده است و دانش آموزان توسط معلم 
آنکه  در کالس رصد می شوند ضمن 

استفاده از ماسک هم الزامی است.«
و  تصاویر  اخیر،  روز  سه  طول  در 
ویدئوهایی از عدم رعایت پروتکل های 

طرح از مهدی صادقی

حبس تعزیری خود با اعمال ماده ۱۳۴ 
از قانون مجازات اسالمی راهی زندان 

وکیل آباد مشهد خواهد شد.
حکم آبادی با انتشار عکسی از زندان 
وکیل آباد مشهد در صفحه اینستاگرام 
که  تصویری  »این  نوشت:  خود 
می بینید خانه جدید من است. جایی 
شاید  کمتر،  ]شاید  سال   ۲ برای  که 
هم بیشتر[ باید در آن سر کنم، بین 
کلی آدم دزد و معتاد و قاتل که احتماالً 
شاید  بفهمم  شوم  دم خورشان  وقتی 

انسان های شریفی هم باشند…«
وی همچنین اتهامات وارده علیه خود 
را تکذیب کرده و نوشته است: »حاال 
زندان  چهاردیواری  توی  رفتنم  که 
قطعی شده شاید زیاد مهم نباشد که 
فجر«  جشنواره  از  »انصراف  ماجرای 
چقدر در این زندان و حکم دخیل بوده 
و هست، اما همین قدر بگویم من نه به 
امام خمینی توهینی کردم، نه فعالیتی 

علیه نظام داشتم.«
حکم آبادی در بخش دیگری از پُست 
از  رفتن  »دم  نوشت:  اینستاگرام اش 
مِن زندانِی کمتر یک چیزی بشنوید؛ 
عزیزمان  کشور  توی  ما  همه  اینکه 
بالقوه مجرم هستیم، حاال باید ببینیم 
چه وقتی و چه کسی ]دقت کنید دارم 
درباره یک نفر صحبت می کنم، نه نهاد 
و اداره و سازمان[ تصمیم می گیرد این 

ماجرا را بالفعل جلوه کند.«
نوشت:  ادامه  در  تئاتر  هنرمند  این 
»ممکن است یک روزی همین شما به 
جرم »خواندن پست یک آدم زندانی« 
محاکمه شوید، منتهی چون جرمی با 
عنوان »خواندن پست یک آدم زندانی« 
وجود ندارد، با تبدیل اتهام مواجه شده 
برای  باید مثال  و یک دفعه می بینید 
دادگاهی  عمومی«  اذهان  »تشویش 

شوید.«

مرگ  حتی  و  مدارس  در  بهداشتی 
و همچنین شناسایی  دانش آموز  یک 
در  ُکرونا  به  مشکوک  دانش آموز  یک 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند 
ُکرونا  به  که یک دانش آموز مشکوک 
در یک مدرسه دخترانه شهر کنگان 

شناسایی شده است.
فوریت های  رئیس  صادق  هادی 
پزشکی ۱۱۵ شهرستان کنگان ضمن 
عکس  »این   گفت:  موضوع  این  رد 
نیست  کنگان  شهرستان  به  مربوط 
شهرستان  این  مدارس  به  ارتباطی  و 

ندارد.«
وزارت  سخنگوی  ثقفی  مسعود 
انتشار  با  رابطه  در  پرورش  و  آموزش 
ویدئویی مبنی بر مرگ یک دانش آموز 
است:  گفته  ُکرونا  اثر  بر  مدرسه  در 
»چنین چیزی صحت ندارد. مدرسه و 
منطقه مشخص است و اتفاقی در این 

مدرسه رخ نداده است.«
عملکرد  بر  دقیق  نظارت  اینهمه  با 
مدارس و اجرای پروتکل ها وجود ندارد 
وزارتخانه  ارزیابی  مدیرکل  مظفر  و 
بین  از  می گوید  پرورش  و  آموزش 
والدین »ناظر افتخاری« مسئول نظارت 

بر اجرای پروتکل هاست!
و  موادضدعفونی کننده  کمبود  وی 
کرده  تکذیب  را  مدارس  در  گندزدا 
ولی گفته که مردم می توانند به عنوان 
در  ضدعفونی کننده  مواد  »خیرات« 
اختیار مدارس قرار دهند! وی همچنین 
گفته مدیران مدارس اجازه ی اخذ وجه 
برای تأمین این مواد را از والدین ندارند.

بازگشایی مدارس  بازار آشفته ی  در 

پر  و  نگران کننده  وضعیت  تداوم  و 
والدین،  و  دانش آموزان  برای  مخاطره 
سخنگوی  مبارکه  شیخی  زهرا 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
اسالمی گفته که حاضر نیست بچه اش 

را به مدرسه بفرستد.
بچه  خودم  »من  است:  گفته  وی 
مدرسه ای دارم. خیلی از همکاران من 
فرزندان  نکردند  جرات  هیچکدام  که 
خود را به مدرسه بفرستند. من خودم 
هم نفرستادم. چون بچه اند و درکی از 

رعایت درست پروتکل ها ندارند.«
که  عنوان شد  پیشتر  حالی  که  در 
برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش 
سخنگوی  حاال  می شود،  جمع  امضا 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
چیزی  »این  که  است  گفته  اسالمی 
نیست که در کمیسیون مطرح شده 
ظرفیت  از  می خواهد  مجلس  باشد. 
نظارتی خود به درستی استفاده کند 
و می خواهیم کمک کنیم و قصدمان 
این نیست که اتفاق بدی را رقم بزنیم. 

ما دوست داریم بچه ها اذیت نشوند.«
مدارس،  بازگشایی  روز  سومین  در 
کمیته  عضو  مردانی  مسعود  دکتر 
کشوری مقابله با ُکرونا اعالم کرد که 
»بازگشایی مدارس خطر انتقال ُکرونا 
با  »خیلی  باید  و  می کند«  تشدید  را 

احتیاط رفتار کنیم.«
مسعود مردانی معیارهای بازگشایی 
اینترنت،  سیستم  آمادگی  را  مدارس 
مربیان،  و  اولیاء  سیستم  آمادگی 
کردن  ضدعفونی  مدرسه،  آمادگی 
مدارس، رعایت نکات بهداشتی فردی 

و اجتماعی دانست.
وی گفت »در جایی که باید مدارس 
را باز کنیم باید موارد ابتالی جدید به 
هزار  در ۱۰۰  نفر  از ۱۰  کمتر  ُکرونا 
اگر  مثالً  باشد.  منطقه  آن  جمعیت 
قرار است مدارس شمیران را باز کنیم 
باید ببینیم چند مورد جدید ابتال در 
یک هفته اخیر بوده، اگر بیشتر باشد 
نباید باز کرد. دوم اینکه وقتی جواب 
آنقدر  باید  می رسد  حلقی  تست های 
از  باشد که کمتر  درصدش کم شده 
باشد.  شده  انجام  موارد  درصد  پنج 
به  مراجعه کننده  موارد  اینکه  سوم 
کلینیک ها و درمانگاه ها که با عالمت 
شدید مراجعه می کنند باید در هفته 
کمتر از پنج درصد باشد، این می شود 
از  بازگشایی،  برای  مناسب  وضعیت 
روی این موارد مناطق را به سه دسته 

تقسیم کردند.«

عکسی از یک مدرسه در ایران در دوران شیوع ُکرونا
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=در ادامه کارزار حمایت 
اعتراض  و  افکاری  نوید  از 
م  ا عد ا حکم  ر  و صد به 
هشتگ  از  تصاویری  وی، 
#نویدمان_را_اعدام_نکنید 
نظامی در  بر یک هواپیمای 
پایگاه شکاری مهرآباد منتشر 

شده است.
پهلوی  رضا  =شاهزاده 
نوشت:  توئیتی  انتشار  با 
آزادی  آرزوی  در  »ایرانی ها 
هستند.  متحد  عدالت  و 
امروز خلبانان و سایر خدمه 
پایگاه هوایی مهرآباد حمایت 
خود را از نوید افکاری نشان 
که  دیگری  یادآوری  دادند، 
قلب نیروهای مسلح ایران با 
مردم است، نه رژیم اشغالگر.«
=نوید و برادرانش توسط 
مأموران در زندان عادل آباد 
جرح  و  ضرب  مورد  شیراز 
قرار گرفته اند و اجازه شکایت 
و درخواست بررسی از سوی 
پزشکی قانونی به آنان داده 

نشده است.
هفته  مین  و د ر  د =
#نوید_را_ کارزار  راه اندازی 
از  بسیاری  اعدام_نکنید، 
شناخته شده ی  چهره های 
از  و ورزشی جهان  سیاسی 

نوید حمایت کرده اند.
بازنشر  با  پهلوی  رضا  شاهزاده   
شکاری  پایگاه  شعارنویسی  از  عکسی 
مهرآباد در حمایت از نوید افکاری در 
»قلب  نوشت:  خود  توئیتری  حساب 
است،  مردم  با  ایران  مسلح  نیروهای 
نه رژیم اشغالگر.« تصاویری از هشتگ  
بدنه ی  بر  #نویدمان_را_اعدام_نکنید 
یک هواپیمای نظامی در پایگاه شکاری 

مهرآباد منتشر شده است.
در ادامه ی موج گسترده ی حمایت از 
یکی  و  افکاری کشتی گیر جوان  نوید 

شاهزاده رضا پهلوی درباره تصویر # نویدمان_را_
اعدام_نکنید در پایگاه شکاری مهرآباد: 

قلب نیروهای مسلح ایران با 
مردم است، نه رژیم اشغالگر!

از بازداشت شدگان اعتراضات امردادماه 
۹7 که با اتهامات واهی به دو بار اعدام 
محکوم شده، تصاویری از شعارنویسی 
در پایگاه شکاری مهرآباد در حمایت از 
وی در فضای مجازی منتشر شده است.

هواپیمای  بدنه ی  بر  تصاویر  این  در 
نظامی میگ ۲۹ در این پایگاه شکاری 
با هشتگ #نویدمان_را_ تراکت هایی 

اعدام_نکنید چسبانده شده است. این 
پایگاه دارای چندین آشیانه و انبار متعلق 
به نیروهای مسلّح اعم از ارتش و سپاه 

پاسداران است.
کارگر  و  کشتی گیر  افکاری  نوید 
دستگاه   پرونده سازی  با  ساختمان 
قضایی به »قتل« یک مأمور حراست 
و نیروی سرکوبگر اعتراضات سراسری 
امردادماه کازرون در سال ۹7 متهم و 
به دو بار اعدام محکوم شد. حکم اعدام 
این جوان ۲7 ساله ی اهل شیراز اکنون 
با موج گسترده ای از حمایت های داخلی 

و جهانی همراه شده است.
انتشار تصاویر هشتگ »نویدمان را اعدام 
نکنید« بر هواپیمای نظامی میگ ۲۹ 
در محل پایگاه شکاری مهرآباد واکنش 
شاهزاده رضا پهلوی را به دنبال داشت.

وی شامگاه دیروز، دوشنبه ۱7 شهریور، 
پیام  این  به  توئیتری خود  در حساب 
تصاویر  انتشار  با  و  داد  نشان  واکنش 
این هواپیما و هشتگ مربوطه نوشت: 
عدالت  و  آزادی  آرزوی  در  »ایرانی ها 
سایر  و  خلبانان  امروز  هستند.  متحد 
خدمه پایگاه هوایی مهرآباد حمایت خود 
را از نوید افکاری نشان دادند، یادآوری 
دیگری که قلب نیروهای مسلح ایران با 

مردم است، نه رژیم اشغالگر.«
بر اساس آخرین گزارش ها به نقل از 
بشر  حقوق  فعال  محمودیان  مهدی 
اصالح طلب، پس از دو روز بی خبری 
برادرانش،  و  افکاری  نوید  وضعیت  از 
نوید در تماس کوتاهی با خانواده اش 
زندان  در  برادرش  دو  با  که  گفته 
عادل آباد در یکجا نگهداری می شوند 
و توسط مأموران مورد ضرب و جرح 

قرار گرفته اند.
او گفته که باید به پزشکی قانونی اعزام 
شوند ولی زندان از تحویل برگه شکایت 

خودداری می کند.

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 :
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ادامه دارد

پس از بازدید از تأسیسات عظیم 
کارخانجات هیتاچی که در آن زمان 
گفته می شد اهمیت آن در صنایع 
ژنرال  کمپانی  اهمیت  مانند  ژاپن 
موتور در صنایع آمریکاست، توضیح 
داد که در سالهای آخر جنگ جهانی 
مؤسسۀ  این  تأسیسات  کلیه  دوم 
بزرگ در یک بمباران هوایی از طرف 
نیروی هوایی آمریکا با خاک یکسان 
شد. منتها شانسی که ژاپن داشت 
با  بود که روز بمباران مصادف  این 
یکی از اعیاد ملی ژاپن بود و کلیه 
در  کارخانه  از  خارج  در  کارکنان 
مراسم آن عید شرکت کرده بودند 
و همین موضوع جان آنها را نجات 
تمام  که  بمباران  این  از  پس  داد. 
کارخانجات از بین رفته و به صورت 
تلی از آهن به هم پیچیده درآمده و 
دیگر قابل استفاده نبودند، مهندسین 
و کارکنان این مؤسسه دست به دست 
هم دادند و کلیه آهن آالت را به صورت 
آذوقه  مقداری  اول  فروختند.  وزنی 
از  که  کردند  فراهم  کارکنان  برای 
گرسنگی تلف نشوند، و بعد با همت 
زیاد و گرفتن کمک از مؤسسات دیگر،  
به تدریج فعالیت های صنعتی را از نو 
شروع کردند. حاال که ۱۵ سال از آن 
زمان می گذرد، این تشکیالت در حال 
رقابت با بزرگترین مؤسسات جهانی 
است. از او سؤال کردم که در آن زمان 
دولت ژاپن چه کمکی به این کارخانه 
کرد؟ لبخندی زد و گفت اوال دولت 
ژاپن در حال جنگ بود و او به کمک 
ما احتیاج داشت و ثانیاً ثروت ما کار 
و دانش متخصصین ماست و مسائل 

مادی در درجه دوم اهمیت است.
گفتار این مرد دانشمند سالخوردۀ 
باتجربه بیش از تمام چیزهایی که 
در آن سفر دیدم در من اثر گذاشت. 
متوجه شدم که نقطه حساس کار ما 
در برنامۀ عمران خوزستان کجاست 

و چقدر از این بابت کمبود داریم.
برای  تنسی  دره  سازمان  بازدید 
مهندس طالقانی و من بسیار آموزنده 
بود. عظمت این تأسیسات و وسعت 
منطقه ای که از آن بهره مند می شود، 
شگفت آور است. راهنمای ما در این 
والتن  آقای  به نام  بود  بازدید مردی 
که   )Walton Seimour( سیمور 
تأسیسات  تمام  برق  ریاست  قبال 
سازمان دره تنسی را به عهده داشت. 
بدیهی است به هر نقطه ای که وارد 
می شدیم حضور او تمام درها را به 
روی ما باز می کرد و مسؤولین مربوطه 
با محبت و احترام، تمام اطالعات الزم 
را در اختیار ما می گذشتند. این اولین 
باری بود که آقای سیمور را می دیدم و 
وقتی اطالع پیدا کردم که مسؤولیت 
طرح ریزی و اجرای کلیه تأسیسات 
خوزستان  عمران  طرح های  برق 

به عهدۀ اوست، قلباً خوشحال شدم.
مربوط  مسائل  دربارۀ  مسؤولین 
به توزیع آب و برق، روابط با مصرف 
کنندگان،  شیوه های برنامه ریزی در 
مناطقی که برای اولین بار در داخل 
و  می گیرند  قرار  آبیاری  شبکه های 
از آب تنظیم شده استفاده می کنند، 
کردن  آشنا  نظر  از  که  مشکالتی 
روشهای  با  برق  مصرف کنندگان 
پیشرفته توزیع برق وجود دارد، و نیز 
بهترین نحوۀ استفاده از نیروگاههای 
موجود، توضیحات و اطالعات زیادی 
ما  برای  ما گذاشتند که  اختیار  در 

بسیار آموزنده بود.
کارهای  مسافرت،  این  طول  در 
سازمان در تهران جریان عادی خود 
تعطیالت  آمدن  پیش  و  داشت  را 
نوروز، خواهی  نخواهی، افراد را سرگرم 
کرده بود. وقتی به واشنگتن رسیدم 
خبر دادند که آقای آرامش سرپرست 
سازمان برنامه نطق مفصلی در مجلس 
شورای ملی ایراد کرده و طرح های 
عمران خوزستان را مورد حمله قرار 
دسترس  در  نطق  متن  است.  داده 
نبود ولی خالصۀ آن را به من اطالع 
دادند. با یادآوری آخرین مالقات با 
۱8۰درجه ای  گردش  این  ایشان، 
برایم تعجب آور بود. تصور کردم که 
این یک مانور سیاسی است که آقای 
آرامش انجام داده و به مقتضای جلسه 
مجلس، بیاناتی ایراد کرده است، لذا 
آن را خیلی جدی نگرفتم و به برنامه 
پیش بینی شدۀ خودم که مالقات با 
مذاکره  برای  جهانی  بانک  مقامات 
ادامۀ  برای  جهانی  بانک  وام  دربارۀ 
طرح سد دز و بازدید از دفتر نیویورک  
شرکت عمران و منابع، جهت مذاکره 
طرح های  مسؤولین  و  مدیران  با 
مختلف برنامه عمران خوزستان بود، 
ادامه دادم و پس از یک هفته به تهران 

مراجعت کردم.
به محض ورود به تهران برای عرض 
تقاضای  شاهنشاه،  حضور  به  گزارش 
وقت کردم و قبل از شرفیابی که در کاخ 
مالحظه  می گرفت  اختصاصی صورت 
کردم که آقایان دکتر علی امینی وزیر 
اسبق دارایی نیز منتظر شرفیابی است 
و معلوم شد که به علت طوالنی شدن 
شرفیابی یکی از سفرای خارجی، برنامه 
شرفیابی ها به تأخیر افتاده است. در این 
دکتر  آقای  با  که  شد  فرصتی  فاصله 
امینی، دو نفری، مدتی صحبت کنیم. 
ایشان از سالها قبل مرا می شناخت و 
زمانی که در دولت آقای حسین عالء 
وزیر دارایی بود و ضمناً ریاست صندوق 
مشترک ایران و آمریکا را به عهده داشت. 
مرا به سمت قائم مقام خود در امور آن 
صندوق انتخاب کرده بود )کلیه کمکهای 
اقتصادی آمریکا به ایران از طریق این 

صندوق مشترک انجام می شد(.
آقای دکتر امینی اظهار عالقه کرد 
که در مورد کارهای عمران خوزستان 
اطالعاتی در اختیارشان بگذارم. من هم 
در این فرصتی که پیدا شده بود دربارۀ 
مشاهدات خودم در آمریکا و مسائلی که 
در اجرای برنامۀ عمران خوزستان با آن 
مواجه بودیم، به تفصیل توضیحاتی به 
اطالعشان رسانیدم. ایشان گفتند برای 
معالجه عازم اروپا هستند و برای کسب 

اجازۀ مرخصی شرفیاب شده اند.
امینی  دکتر  آقای  مدتی،  از  پس 
احضار شد و چون شرفیابی ایشان بطول 
انجامید، از تشریفات دربار به من گفتند 
که وقت شرفیابی ها تمام شده و برای من 
تجدید وقت خواهند کرد. بعد از ظهر 
آن روز در منزل بودم که اطالع دادند 
آقای احمد آرامش تشریف آورده اند. با 
تعجب از ایشان استقبال کردم. گفتند 
در حال رفتن به شهر بودم، چون شنیدم 
از مسافرت آمده اید فکر کردم سر راه 
بایستم و از شما دیدن کنم. پس از اظهار 
تشکر و تعارفات، سؤال کردم جریان نطق 
جنابعالی در مجلس شورای ملی چیست 
و این تغییر جهت در فاصلۀ کمتر از یک 
ماه چه علتی داشته است؟ پاسخ دادند 
که در این فاصله که شما در مسافرت 
بودید جریاناتی پیش آمده که لزوم پیدا 
کرد من چنین نطقی را در مجلس بکنم 
و متن نطق را هم آقای نخست وزیر قبال 
به عرض اعلیحضرت رسانیده اند و ایشان 
اصالح  خودشان  را  آن  قسمت  چند 
ریشه  خیلی  مطلب  بنابراین  کرده اند. 
دارد. سپس افزودند این آقایان لیلیانتال 
باال  را  ایران  پولهای  تمام  و کالپ که 
کشیده اند باید بیایند تمام آن را پس 
دهند. آن وقت ما برایشان یک تقدیرنامه 
هم صادر خواهیم کرد. گفتم من حضور 
داشتم که جنابعالی خودتان از آقایان 
تقدیر کردید و تأیید نمودید که باید با 
سرعت بیشتر به کارشان ادامه دهند و 
قرارداد جدیدی با آنها امضاء فرمودید. 
مضافاً، پولهایی که تا به حال خرج شده 
که به جیب آنها نرفته که حاال بیایند 
پس بدهند، بلکه صرف کارهایی شده 
است که در خوزستان  انجام گردیده 
و موجود است؛ حاال چطور می فرمایید 
اینها بیایند تمام پولها را پس بدهند. مگر 
خود شما نفرمودید که کاری خواهید 
کرد که همۀ مردم ایران بفهمند که چه 
کارهای بزرگی در خوزستان انجام شده 
و این آقایان چه خدماتی کرده اند. جواب 
دادند به هرحال کاری است که شده و 
تصمیمی است که گرفته شده و باید 
دنبال شود. گفتم بنابراین با توجه به 
فرمایشات جنابعالی تکلیف بنده روشن 
است و باید استعفا بدهم. جواب دادند 
خیر، این کار به شما ارتباطی ندارد و شما 
باید کارتان را ادامه دهید. گفتم روزی 
که آقای نخست وزیر و آقای مهندس 
خسرو هدایت از من خواستند مدیریت 
عامل سازمان آب و برق خوزستان را 
قبول کنم، نظر دولت اجرای برنامه های 
سازندگی و عمرانی در خوزستان بود اما 
در حال حاضر می بینم برنامۀ دولت دفن 
برنامه هاست و در حقیقت  این  کردن 
احتیاج به یک قبرکن هست که متأسفانه 
این کار از عهدۀ من خارج است. ایشان 
مجدداً اصرار به ماندن من کردند. در 
جواب گفتم بودن من غیر از مزاحمت 
برای شما اثری ندارد و بهتر است یک 
نفر را که در مسیر فکری شما قدم بردارد 
انتخاب کنید. سپس خداحافظی کردیم 

و ایشان تشریف بردند.
را  خودم  استعفای  بعد  روز  صبح 
امامی  شریف  مهندس  آقای  به عنوان 
یادآوری  از  و پس  نوشتم  نخست وزیر 
سابقۀ مربوط به شروع کارم در سازمان 
آب و برق خوزستان، نوشتم که اینک که 
نظر دولت متوقف کردن کارهای عمران 
خوزستان است، وظیفه ای برای من باقی 
نمی ماند و لذا استعفای خودم را تقدیم 
می کنم. دو روز بعد، دولت آقای شریف 
امامی استعفا داد و آقای دکتر علی امینی 
مأمور تشکیل دولت شد. ضمن نامه هایی 
که در آن روز به سازمان رسید، یکی 
هم پاسخ آقای مهندس شریف امامی 
حاشیۀ  در  که  بود  من  استعفانامۀ  به 
آن نوشته بودند »نظری دربارۀ متوقف 
کردن کارهای عمرانی خوزستان نیست. 

خواهشمندم به کارتان ادامه دهید.«
در دیداری که برای ادای احترام، از 
آقای نخست وزیر جدید کردم، با توجه 
به مهری که همیشه به من داشتند، 
که  بسیار خوشحالم   گفتم  کنایه  به 
کسالت جنابعالی که برای معالجۀ آن 
ببرید  تشریف  اروپا  به  می خواستید 
برطرف شد. انشاءاهلل کسالت اقتصادی 
مملکت هم با آمدن جنابعالی برطرف 
شود. نگاه عمیقی به من کرد و پوزخندی 

زد.

از شرکت  انتقال طرح ها  برنامۀ 
و  آب  سازمان  به  منابع  و  عمران 

برق خوزستان
پس از تشکیل دفتر تهران سازمان آب 
و برق خوزستان، کوشش ما معطوف به 
ایجاد یک تشکیالت منظم برای تحویل 
گرفتن تدریجی طرح های عمرانی در 
شد.  آینده  در  آن  ادارۀ  و  اجرا  دست 
از  کامل  آگاهی  برای  ما  اقدام  اولین 
وضع داخلی تشکیالت شرکت عمران 
و منابع در خوزستان و شیوۀ کار آنها، 
انتخاب و اعزام مأموری بود به خوزستان 
که مجری دستورات سازمان باشد و نه 
مأموریت  این  برای  آمریکائی.  مدیران 
آقای عبدالعلی افخمی، یکی از افسران 
بندر  در  سالها  که  نفت  ملی  شرکت 
معشور خدمت کرده بود و می توانست 
روابط حسنه ای با دوائر مختلف دولتی 
و غیر دولتی برقرار نماید، انتخاب و به 
خوزستان اعزام گردید. افخمی وظیفه 
داشت که مرتباً دفتر تهران را از جریاناتی 
که در خوزستان اتفاق می افتد آگاه کند. 
شرکت عمران و منابع نیز ظاهراً از حضور  
چنین مأموری در خوزستان استقبال 
کرد و وسائل کار او را از نظر مسکن 
فراهم ساخت.  و غیره  نقلیه  و وسیلۀ 
گزارشات افخمی بسیار آگاه کننده بود و 
به مسائلی می پرداخت که به طور عادی 
در گزارشات اداری و مکاتبات و مذاکرات 
با شرکت عمران و منابع مطرح نمی شد و 
برای برنامه ریزی کارهای آیندۀ سازمان 
به عنوان  داشت.  مفیدی  بسیار  اثرات 
مثال، معلوم شد که مذاکراتی که در 
تهران با تحویل گرفتن عملیات مختلف 
و اجرای برنامه های مشابه در خوزستان 
وسایر نقاط ایران انجام می گیرد بیشتر 
وقتی  و  دارد  ظاهری  و  تئوری  جنبۀ 
به  و  می رسد  خوزستان  به  موضوع 
مرحلۀ اجرا درمی آید، مدیران و مجریان 
یک  هر  خارجی اند،  همه  که  طرح ها، 
و  هستند  خود  شرکتهای  جوابگوی 
است  به نحوی  کار  انجام  مأموریتشان 
که سود بیشتری را نصیب شرکتشان 
بکند. بنابراین نه وقت و حوصله، و نه 
مأموریتی برای آموزش ایرانیان دارند. 
شرکت عمران و منابع نیز که دفتر بسیار 
کوچکی در نیویورک و تشکیالت بسیار 
محدودی در خوزستان و تهران دارد، 
ناظر بر عملیات مؤسسات  عمال فقط 
مختلفی است که کار را انجام می دهند. 
هدف اصلی آنها انجام سریع کارها طبق 
برنامه های پیش بینی شده است و واحد 
مشخص سازمانی و یا فردی که مراقب 
مسألۀ آموزش ایرانیان باشد وجود ندارد. 
فرض همه بر این است که باالخره در 
اثر اجرای این کارها عده ای ایرانی خود 
به خود کار یاد خواهند گرفت. افخمی به 
هر واحدی که مراجعه می کرد با او مانند 
یک فرد توریست خوشرفتاری می کردند 
او نشان می دادند و  به  را  و چیزهایی 
از  تهران  دفتر  که  را  اطالعاتی  هرگاه 
او  به  بود جستجو می کرد  او خواسته 
پاسخ های مبهم و گیج کننده می دادند و 

به اصطالح عامیانه او را به دنبال نخود 
سیاه می فرستادند.

مهمترین  شرایطی  چنین  در 
آب  وظیفۀ سازمان جدیدالتأسیس 
و برق خوزستان به کار گرفتن سریع 
اشخاص واجد شرایطی بود که آمادۀ 
کار کردن در شرایط سخت خوزستان 
باشند. در اینجا الزم است یادآوری 
اغلب جوانان  شود که در آن زمان 
تحصیلکرده ای که در ایران بودند و 
یا از خارج به ایران می آمدند عالقه 
و  کنند  کار  تهران  در  که  داشتند 
تهران  از  را  پایشان  ممکن  حد  تا 
این  به  رسد  چه  نگذارند،  بیرون 
که به خوزستان بدآب و هوا و دور 
این  بنابراین کار در  بروند.  از مرکز 
سازمان  بود.  مشکل  بسیار  زمینه 
مقامات  کامل  همکاری  به  احتیاج 
زیرا  داشت  منابع  و  عمران  شرکت 
نقطۀ  به  کارها  که  مرحله  این  در 
حساس، یعنی شروع ساختمان سّد 
دز و بهره برداری از مزارع نیشکر و 
کارخانۀ تولید شکر، نزدیک می شد، 
تداوم فعالیت مؤسسات خارجی که 
در طرح ها کار می کردند بسیار مهم 
بود و نمی بایستی کاری انجام شود که 
لطمه ای به طرح ها بخورد. از طرفی 
هرگاه مقامات باالی شرکت عمران 
و منابع قبول می کردند که تعدادی 
ایرانی را در سمت های حساس ادارۀ 
وجود  این  امکان  بگذارند  طرح ها 
سرپرستان  و  مدیران  که  داشت 
اجرایی در خوزستان با برخوردها و 
رفتارهای نامتناسب خود این گروه 
در  کردن  کار  از  را  ایرانی  جدید 
خوزستان دلسرد کنند و باعث شوند 
که دیگر سازمان نتواند کسی را به 
خوزستان بفرستد. لذا تصمیم گرفته 
شد در مرحلۀ اول با مدیران شرکت 
عمران و منابع مسأله را حل کرده 
و همکاری آنها را بطور کامل جلب 
کنیم و بعد، در مرحلۀ دوم، با کمک 
آنها، در مورد شرکت دادن ایرانی ها 
طرف  از  تصمیم گیری  رده های  در 
که  مختلفی  کارشناسان  و  مدیران 
در طرح ها کار می کردند اقدام کنیم 
و وضعی به وجود آوریم که برخورد و 

کشمکشی پیش نیاید.
سازمان  تأسیس  دیگر،  سوی  از 
یک  به عنوان  خوزستان  برق  و  آب 
انتظاراتی  دولتی  مستقل  سازمان 
بود؛  آورده  به وجود  مردم  میان  در 
شغل  تقاضای  عده ای  ازجمله، 
داشتند. تجار می خواستند کاالهای 
در  دولتی  ادارات  بفروشند.  را  خود 
زمینه های مختلف، مانند جمع آوری 
و  آگاه سازی  یا  و  اطالعات  و  آمار 
پاسخ به ارباب رجوع، مراجعاتی به 
که  دانشجویانی  داشتند.  سازمان 
دربارۀ خوزستان پژوهش می کردند 
به  داشتند  راهنمایی  به  احتیاج  و 
سازمان رجوع می کردند. همچنین 
اقدامات  بعضی  دربارۀ  شکایاتی 
علیه  یا  و  خوزستان  در  انجام شده 
کارکنان طرح های عمران خوزستان 
احتیاج  که  می رسید  سازمان  به 
دربارۀ  داشت.  اقدام  و  رسیدگی  به 
قسمتی از این مراجعات، ازجمله در 
مورد تقاضای شغل و یا فروش کاال 
و سؤاالت ساده،  امکان پذیر بود که 
مستقیماً و به فوریت پاسخ مراجعات و 
یا نامه های وارده داده شود. اما دربارۀ 
قسمت مهمی از این امور ناچار بودیم 
که موضوع را به دفتر شرکت عمران 
و منابع در تهران و یا در خوزستان 

منعکس کنیم.
که  شد  مالحظه  چندی  از  پس 
اغلب این مراجعات بی جواب می ماند 
و اگر هم گاهگاهی پاسخی می رسد، 
اغلب بی سر و ته و جنبۀ از سر باز 
کردن دارد. روشن بود که ادامۀ این 
باعث بی اعتبار شدن سازمان  وضع 
جدیدالتأسیس آب و برق خوزستان 
در مقابل ارباب رجوع و ادارات دولتی 
می شد. بررسی در این باره نشان داد 
شرکت  اصلی  مدیران  هرچند  که 
عمران و منابع به فلسفۀ به وجود آمدن 
سازمان آب و برق خوزستان به عنوان 
یک سازمان ایرانی برای اداره و ادامۀ 
معتقد  خوزستان  عمران  طرح های 
بوده و در به وجود آوردن آن همه 
گونه کمک و همکاری کرده اند، ولی 
پاره ای  و  طرح ها  خارجی  کارکنان 
کار  آنها  ایرانی ها که در دستگاه  از 
می کردند نه تنها به فلسفۀ ایجاد این 
سازمان آشنا نیستند بلکه وجود آن 
را نیز ترمزی در راه پیشرفت کارهای 
خود تلقی کرده و به آن به صورت 
خود  اختیارات  محدودکنندۀ  عامل 

نگاه می کنند.

۱7 ادامه در صفحه
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مایکروسافت  =شرکت 
گزارش داد هکرهایی مرتبط 
در  ایران  و  چین  روسیه،  با 
و  افراد  از  تا  هستند  تالش 
گروه های درگیر در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در 
نوامبر ۲۰۲۰ جاسوسی کنند.
=ادعای سخنگوی وزارت 
اسالمی:  جمهوری  خارجه 
گفته ایم  بارها  که  همانگونه 
ندارد  اهمیتی  تهران،  برای 
سفید  کاخ  در  شخصی  چه 

ریاست می کند!
گزارش  خارجه  وزارت  سخنگوی 
شرکت مایکروسافت در مورد حمالت 
سایبری از سوی ایران به کمپین های 

انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرد.
به گزارش »ایرنا« سعید خطیب زاده 
روز جمعه ۲۱ شهریورماه در سخنانی 
بی ربط گفت »ایاالت متحده که دهه ها 
در انتخابات کشورهای دیگر از جمله 
ایران دخالت کرده و با کودتا موجب 
ایران  مردم  منتخب  دولت  سرنگونی 
فعال  کارزار  و  شده  مصدق  دکتر 
را  کشورها  دیگر  علیه  ضداطالعاتی 
رهبری می کند، در مقامی نیست که 

چنین ادعای مضحکی بکند!«
او بر خالف شواهد و سخنان مقامات 
ادعا  داخلی  رسانه های  گزارش های  و 
کرد »همانگونه که بارها گفته ایم برای 
تهران، اهمیتی ندارد چه شخصی در 
کاخ سفید ریاست می کند. آنچه مهم 
حقوق،  به  واشنگتن  پایبندی  است 
دست  و  بین المللی  نرم های  و  قواعد 

وزارت خارجه جمهوری اسالمی گزارش مایکروسافت 
در مورد حمله هکرهای ایرانی را »مضحک« خواند!

برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر 
و عمل به تعهدات خود است«.

شرکت مایکروسافت یک روز پیش 
مرتبط  هکرهایی  کرد  اعالم  این  از 
تالش  در  ایران  و  چین  روسیه،  با 
و گروه های درگیر  افراد  از  تا  هستند 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  در 
در نوامبر ۲۰۲۰ جاسوسی کنند. این 
شرکت فعال در حوزه فناوری سایبری 
در  که  روسی  »هکرهای  که  گفت 
مبارزات انتخاباتی دموکرات ها در سال 
۲۰۱۶ دخالت داشتند بار دیگر درگیر 

انتخابات شده اند«.
گروه  همان  کرد  اعالم  شرکت  این 
از مهاجمان سایبری روسیه که تالش 
آمریکا   ۲۰۱۶ انتخابات  در  کردند 
دخالت کنند اکنون نیز تالش می کنند 
به حساب های ایمیل متعلق به کارکنان 
احزاب سیاسی و کمپین  های انتخاباتی 

نفوذ کنند.
هر دو کارزار انتخاباتی در دو جبهه 
دموکرات به رهبری جو بایدن و جبهه 

جمهوریخواه به رهبری دونالد ترامپ 
این  هدف  مایکروسافت  گفته  طبق 

حمالت سایبری قرار دارند.
رئیس  معاون  برت  تام  اعالم  طبق 
مایکروسافت در امور امنیت مشتریان و 
کاربران، »فسفر« یک گروه هکر مستقر 
در ایران به مدت دو ماه در فاصله بین 
ماه مه و ژوئن ۲۰۲۰ تالش ناموفقی 
کارزار  و  ترامپ  دولت  به  تا  داشت 

انتخاباتی او نفوذ کند.
»کارزارهای  فسفر  برت،  گفته  به 
دادن  قرار  هدف  برای  را  جاسوسی 
بطور  که  سازمان ها  از  وسیعی  طیف 
سنتی با منافع ژئوپلیتیک، اقتصادی یا 
حقوق بشر در منطقه خاورمیانه مرتبط 
هستند پیش می برد.« به گفته ی وی، 
فعاالنه   ۲۰۱۳ سال  از  مایکروسافت 
اقدامات متقابلی را علیه این گروه به 

اجرا درآورده است.
ماه هاست جمهوری اسالمی ایران و 
آمریکا و اسرائیل همدیگر را متهم به 

حمله سایبری علیه یکدیگر می  کنند.

سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ در کارولینای شمالی 8 سپتامبر ۲۰۲۰

در  روحانی  =حسن 
تازه ترین اظهار نظر اقتصادی 
خود از ایجاد تحول اقتصادی 
به ویژه در صنعت گردشگری 
با استفاده از پتانسیل مناطق 

آزاد خبر داده است.
حوزه های  که  =مناطقی 
فساد و رانتخواری هستند، 
به  روحانی  حسن  سوی  از 
ایجاد  برای  مناطقی  عنوان 
در  ویژه  به  اقتصادی  تحول 
معرفی  گردشگری  حوزه 

می شوند!
آزاد  مناطق  =روحانی: 
خود  به  جدیدی  تحرک  ما 

گرفته است!
در شرایط ُکرونا و تحریم که مردم 
هستند  اولیه  نیازهای  تأمین  معطل 
انتظار  در  همچنان  نیز  گروهی  و 
»رونق بورس« و وعده های »گشایش 
روحانی  حسن  سوی  از  اقتصادی« 
در  »تحول  موضوع  حاال  او  هستند، 
صنعت گردشگری« را مطرح کرده است.

مطرح  اقتصادی  ادعاهای  و  طرح ها 
شده از سوی حسن روحانی با نزدیک 
شدن به پایان عمر دولت تدبیروامید 
شتاب »محیرالعقول« پیدا کرده و او هر 
هفته یک ادعا و طرح تازه مطرح می کند.

جدا از آنکه اظهارات اقتصادی رئیس 
از  ارائه شده  دولت بی پایه و آمارهای 
»بلوف«  و  »نادرست«  غالبا  او  سوی 
تدبیروامید  دولت  رئیس  اما  هستند، 
و  تحول ها  از  دارد  اصرار  همچنان 
ایران سخن  اقتصاد  در  گشایش هایی 
بگوید که با توجه به شرایط تحریم و 
ُکرونا نه تنها دست نیافتنی هستند بلکه 
به شدت اوهام و تخیل به نظر می  رسند.

اظهار  تازه ترین  در  روحانی  حسن 
تحول  ایجاد  از  خود  اقتصادی  نظر 
از  استفاده  با  گردشگری  صنعت  در 

پتانسیل مناطق آزاد خبر داده است.
روز  تدبیروامید  دولت  رئیس 
در   ۱۳۹۹ شهریور   ۲۰ پنجشنبه 
ملی  طرح های  از  بهره برداری  مراسم 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
برای  آزاد  »مناطق  گفت:  اقتصادی 
ما اهمیت ویژه هم از لحاظ خدماتی، 

موفقیت در دوران ُکرونا و تحریم یکی پس از دیگری! 
حاال روحانی وعده تحول صنعت گردشگری در مناطق آزاد را می دهد!

دارد.  صنایع  و  تجارت  گردشگری، 
نخستین  و  تدبیروامید  دولت  آغاز  از 
جلسه با مدیران مناطق آزاد تاکیدمان 
این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد 
کننده به مناطق صادرکننده و جذب 
گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شود. 
این مناطق در شرایط تحریم اقتصادی 
برای  را  خوبی  بسیار  نقش  می توانند 
حل مشکالت در زمینه بانکداری بیمه 

انبارداری ایفا کنند.«
روحانی افزوده است: »مناطق آزاد ما 
تحرک جدیدی به خود گرفته است؛ 
به  صرفا  آزاد  مناطق  از  گذشته  در 
عنوان گردش محور دیده می شد ولی 
امروز این همه کارخانه هایی که افتتاح 
هست  تولیدکننده  مراکز  می شود 
داخل  و  خارج  به  تولیدش  می تواند 

صادر شود!«
روحانی همچنین گفته که »مناطق 
آنها  با توجه به شرایط خاص  آزاد ما 
از برخی مقررات معاف هستند، مناطق 
بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاران 
آزاد  مناطق  مدیران  به  من  و  است 
را  الزم  تسهیالت  که  می کنم  تاکید 

برای سرمایه گذاری فراهم کنند.«
او ادامه داده که »سرمایه داخلی در 
خارجی  سرمایه  و  است  اول  اولویت 
ندارد.  تفاوتی  و  است  اینگونه  نیز 
این سرمایه ها باید جذب و به کاال یا 

خدمات تبدیل شود.«
روحانی در حالی این سخنان را گفته 
در  سرمایه گذاری  باالی  ریسک  که 
اقتصاد ایران، قوانین پیچیده و فساد و 
رانت گسترده در بدنه اداری و اقتصادی 
کشور، نه تنها جذب سرمایه خارجی را 
با بحران روبرو کرده بلکه حتی سبب 

فرار سرمایه از کشور شده است.
روحانی ادعایی نیز درباره تحول در 
بخش گردشگری کرده و گفته است: 
»با افتتاح هتل در منطقه کیش، ۱7 
هزار تخت برای گردشگران و مسافران 
مالحظه ای  قابل  رقم  که  شده  آماده 
ما  که  کرونا  شرایط  از  البته  است؛ 
استعداد  مناطق  این  در  کنیم  عبور 
جذب  برای  بیشتری  ظرفیت های  و 
و می توانیم شاهد یک  دارد  گردشگر 

تحول بزرگ در کشور باشیم.«
قابل توجه اینکه مناطق آزاد اقتصادی 
رانتخواری  و  فساد  النه  به  ایران  در 
مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است. 

این در حالیست که هدف از راه اندازی 
مناطق آزاد اقتصادی »توسعه و رشد 
خارجی  سرمایه گذاری  اقتصادی، 
و  کاال  تولید  افزایش  تولید،  در حوزه 
عنوان  به خارج کشور«  کاال  صادرات 

شده بود.
اجازه  مالیاتی،  کامل  معافیت های 
انتقال کاال و ارز به صورت نامحدود به 
دیگر مناطق آزاد تجاری و یا خارج از 
کشور و نبودن برخی تشریفات اداری 
و نظارتی در این مناطق را می توان از 
عوامل اصلی گسترش فساد در آنها بر 

شمرد.
بودن  آسان  که  حالیست  در  این 
راه اندازی کسب و کارهای تجاری در 
حوزه صنعت، تولید و تجارت موجب 
شد این مناطق به بستری امن و راحت 
اقتصادی  مافیاهای  سودآوری  برای 

تبدیل شود.
و  مناطق  این  نابسامان  وضعیت 
آنها  تشکیل  اهداف  به  نیافتن  دست 
برخی  سوی  از  واکنش هایی  موجب 
مقامات حکومت و انتشار گزارش هایی 
جمله  از  شد.  مختلف  رسانه های  در 
در   ۹7 مهرماه  در  مهر  خبرگزاری 
گزارشی نوشت: »ارزیابی عملکرد این 
مناطق در طول سال های اخیر نشان 
افزایش  همچون  اهدافی  که  می دهد 
به  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید، 
هیچ عنوان محقق نشده است. ضعف 
معافیات های  همچنین  و  نظارت 
مناطق  در  شده  داده  متعدد  مالیاتی 
آزاد اقتصادی موجب شد تا این مناطق 
به محلی برای واردات کاالهای مصرفی 
در  آزاد  مناطق  تجربه  شود.  تبدیل 
ایران عمدتاً موفقیت آمیز نبوده و این 
مناطق را به محلی برای واردات کاالی 
مصرفی با دوام از جمله خودرو تبدیل 
کرده است و رقابت بین مناطق آزاد در 
جهت استفاده از معافیت های مالیاتی 

کاالهای مصرفی بوده است.«
فساد  حوزه  که  مناطقی  اکنون 
از  بسیاری  و  هستند  رانتخواری  و 
به  یا  آن  در  شده  ثبت  شرکت های 
برای  یا  مشغول  کاال  گسترده  قاچاق 
فرار از مالیات به صورت صوری در این 
ثبت شده اند، از سوی حسن روحانی 
تحول  ایجاد  برای  مناطقی  عنوان  به 
اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری 

معرفی می شوند!

صنفی  نظام  =رئیس 
حدود   : کشور  کشاورزی 
8۰ درصد کشاورزان کشور 
تولید در  و  خرده پا هستند 
افزایش  و  پیش  رو  شرایط 
چند برابری نهاده های تولید 
دیگر  بذر  و  کود  سم  مانند 

برای آنها به صرفه نیست.
بخش  =بحران های 
تهدید  بر  عالوه  کشاورزی 
محصوالت،  در  خودکفایی 
محصوالت  به  دسترسی 
برای  را  و کشاورزی  غذایی 
بسیار  کم درآمد  اقشار 
سخت کرده و امنیت غذایی 
روبرو  تهدید  با  کشور  در 

می شود. 
ایران  در  شیمیایی  کود  قیمت 
است.  یافته  افزایش  7۰۰درصد  تا 
خشکسالی  از  پیشتر  که  کشاورزانی 
و  داخلی  بازار  مدیریت  ناکارآمدی  و 
صادراتی محصوالت کشاورزی توسط 
دولت با بحران روبرو بودند حاال نگران 

نابودی کشاورزی در کشور هستند.
خدمات  شرکت  جدید  ابالغیه  در 
جهاد  وزارت  کشاورزی  حمایتی 
کشاورزی قیمت انواع کود شیمیایی 
بخش  در  مصرف  قابل  کیلویی   ۵۰
از حدود 8۰ تا ۱۴۰ هزار  کشاورزی 
تومان با رشد ۴۰۰ تا 7۰۰ درصدی 
رسیده  تومان  هزار   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ به 

است که در نوع خود بی سابقه است.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام 
واکنش  در  کشور  کشاورزی  صنفی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  اقدام  این  به 
گفته است افزایش چند برابری قیمت 
کودهای کشاورزی و سایر نهاده های 
کشاورزان  برای  تولید  شرایط  تولید 
خرده پا را در سال زراعی پیش  رو از 

بین برده است.
وی افزوده: »در حالی که کشاورزان 
کالن که اراضی ۵۰۰ تا هزار هکتاری 
دارند ممکن است اعالم کنند افزایش 
هزینه های  به  کود ۵۰ درصد  قیمت 
آنها افزوده است اما هزینه تولید برای 

تا  یک  اراضی  که  خرده پا  کشاورزان 
دو هکتاری را در اختیار دارند بیشتر 

افزایش می یابد.«
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور 
درصد   8۰ »حدود  که  داده  ادامه 
و  هستند  خرده پا  کشور  کشاورزان 
تولید در شرایط پیش روی و افزایش 
چند برابری نهاده های تولید مانند سم 
صرفه  به  آنها  برای  دیگر  بذر  و  کود 

نیست.«
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده 
تولید در ۱۰ روز گذشته  هزینه های 
است  داشته  چشم گیری  افزایش  نیز 
تصریح کرده است: »بر اساس برآوردی 
که پیش از این انجام شده بود هزینه 
تولید هر کیلوگرم گندم ۵۰۹۲ تومان 
تعیین شد اما با افزایش قیمت دوباره 
شده  تمام  قیمت  شیمیایی  کودهای 
گندم برای کشاورزان بزرگ حداقل 7 
درصد  و ۵۰  بود  خواهد  تومان  هزار 

افزایش دارد.«
»قیمت  که  است  افزوده  ملک زاده 
هزینه های تولید محصولی مانند گندم 
حداقل  قبل  سال  با  مقایسه  در  نیز 
الزم  و  یافته  افزایش  درصد   ۲۰۰
وضعیت  به  جد  طور  به  دولت  است 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای 

سال زراعی پیش رو ورود کند.«
سراب  نماینده  داوودی  یوسف 
مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو  و 
به  واکنش  در  نیز  اسالمی  شورای 
افزایش قیمت کود شیمیایی گفته که 
اگر وزارت جهاد کشاورزی جلوی این 
افزایش  این  نگیرد  را  قیمت  افزایش 
کشاورزان  تا  می شود  باعث  قیمت 
نیاز  مورد  کود  از  مزارع  در  نتوانند 
کاهش  به  بنابراین  کنند  استفاده 

محصوالت منجر خواهد شد.
یوسف داوودی وزیر جهاد کشاورزی 
گفته  و  کرده  استیضاح  به  تهدید  را 
باید  کشاورزی  جهاد  »وزارت  است: 
فوراً وضعیت نابسامان کود در کشور 
و  گرانی  جلوی  و  کند  رسیدگی  را 
افزایش قیمت آن را بگیرد. اگر وزیر 
جهاد کشاورزی به دغدغه نمایندگان 
توجه نکند از ابزار های نظارتی همچون 
تذکر و سؤال استفاده خواهیم کرد و 

به سمت استیضاح وزیر می رویم.«
بحران های  کارشناسان  اعتقاد  به 

تهدید  بر  عالوه  کشاورزی  بخش 
دسترسی  محصوالت،  در  خودکفایی 
را  کشاورزی  و  غذایی  محصوالت  به 
سخت  بسیار  کم درآمد  اقشار  برای 
خواهد کرد و امنیت غذایی در کشور 

با تهدید روبرو می شود.
قیمت  ناگهانی  افزایش  از  جدا 
شده  تمام  قیمت  که  شیمیایی  کود 
افزایش  با  را  کشاورزی  محصوالت 
می کند،  روبرو  درصدی  صد  چند 
مشکالت  از  نیز  پیشتر  کشاورزان 

دیگری رنج می بردند.
مدیریت  عدم  و  خشکسالی  بروز 
کیفیت  کشور،  در  آبی  کارآمد 
نتیجه  که  وارداتی  بذر  و  کود  پایین 
با  هند  و  چین  پایاپای  معامالت 
و  ناهماهنگی  است،  بوده  ایران  نفت 
پریشانی سیاست های حمایتی دولت 
و  ناتوانی  همچنین  و  کشاورزان  از 
دخالت های دولت در مدیریت توزیع 
بازارهای  در  کشاورزی  محصوالت 
داخلی و همچنین صادرات محصوالت 
در  کشاورزان  مشکالت  جمله  از 

سالهای گذشته بوده است.
کشاورزان تولید محصول کشاورزی 
و  تولید  باالی  هزینه  به  توجه  با  را 
صرفه  به  محصوالت  ناچیز  قیمت 
و  خبرها  بارها  و  نمی دانستند 
از دور ریختن محصوالت  ویدئوهایی 
اکنون  است.  شده  منتشر  کشاورزی 
گام  شیمیایی  کود  هزینه  افزایش  با 
بلندی در به نابودی کشاندن صنعت 
کشاورزی ایران از سوی وزارت جهاد 

کشاورزی برداشته شده است.
کشور  غذایی  امنیت  تصمیم  این 
را درست در سالی که شیوع جهانی 
کشورهای  شده  سبب  ُکرونا  ویروس 
و ذخیره سازی  بیشتر  تولید  بر  دیگر 
مواد غذایی تمرکز کنند، با تهدیدی 

جدی روبرو خواهد کرد.
دیگر  دیگر کشاورزانی که  از سوی 
ارزیابی  به صرفه  را  تولید محصوالت 
و  پتانسیل  نبود  دلیل  به  نکنند 
مناطق  در  اقتصادی  زیرساخت های 
به  و  به شهرها کوچ کرده  روستایی، 
ناچار در مشاغل کاذب مشغول خواهند 
اقتصادی  بحران های  روند  این  شد. 
افزایش  جمله  از  زیادی  اجتماعی  و 
حاشیه نشینی را در پی خواهد داشت.

افزایش ۷۰۰درصدی قیمت کود شیمیایی! 
کشاورزی در ایران نابود می شود؟

 ۲۲ مداوم  =فعالیت های 
برای  بشر  حقوق  سازمان 
محاکمه ی  مقدمات  اینکه 
خونین  کشتار  عامالن 

آبان ماه 1398 فراهم شود.
صربستان  خون آشام  حاکمان 
دنبال  به  نمی دیدند  خواب  به  هرگز 
مذهبی  قومی،  هولناک  تسویه های 
و قتل عام 7هزار مرد، زن و کودک 
بوسنیایی، روزی مجبور به فرار شوند 
و یا در خفا زندگی کنند و سرانجام 
به  الهه  بین المللی  دادگاه  در  نیز 

زندان های طوالنی محکوم گردند.
در  آن  مقدمات  که  اتفاق  این  اگر 
علی  برای  است  شدن  فراهم  حال 
سردارانش  و  همدستان  خامنه ای، 
هم در آینده نه چندان دور روی دهد 
آنکه  مگر  داشت.  نخواهد  تعجب  نیز 
مانند ایدی امین به سوریه فرار کنند 
بازداشت  حکم  نیز  اینصورت  در  که 
بین المللی آنها صادر خواهد شد و یا 
مانند هیتلر و یاران جنایتکارش دست 

به خودکشی بزنند.
فعالیت های سازمان های  روزها  این 
سال هاست  که  بشر  حقوق  متعدد 
جمهوری  رهبران  رساندن  برای 
اسالمی و همدستان نظامی، سپاهی و 
بسیجی آنها به سزای اعمال ضدایرانی 
ماندن  باقی  برای  ضدانسانی شان  و 
گروگانگیری،  طریق  از  قدرت  در 
اعدام های مداوم و قتل عام معترضین 
از جمله کشتار آبان ماه ۱۳۹8 دست 
به هر جنایتی  می زنند، خیلی جدی و 

مصرانه به پا خاسته اند.
حقوق  مدافع  سازمان  دو  و  بیست 
سراسر  دولت های  از  نامه ای  در  بشر 
درباره  تحقیق  از  خواسته اند  جهان 

سرکوب و اعتراضات آبان ماه ۱۳۹8 در 
ایران حمایت و با فعاالن این حرکت 
همکاری کنند تا در چهل و پنجمین 
گردهمایی شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد از ایجاد یک کمیته مستقل 
در  بشر  حقوق  نقض  درباره  تحقیق 

ایران پشتیبانی و حمایت شود.
که  خود  نامه  در  سازمان   ۲۲ این 
منتشر  سپتامبر  نهم  چهارشنبه  روز 
شده، ضمن اشاره به خودداری رژیم 
جمهوری اسالمی از پاسخ به اعتراضات 
نادیده  درباره  بین المللی  تشکیالت 
گرفتن حقوق و آزادی های اولیه مردم 
مستقل  تحقیقات  خواهان  ایران،  در 
تحت نظارت سازمان ملل و همچنین 
بررسی حوادث خونین اعتراضات آبان 
ماه سال ۱۳۹8 و بعد از آن شده اند. 
که  نیز  عفوبین الملل  اطالعیه  در 
چندی پیش منتشر شد به بازداشت 
هفت هزار نفر از جمله زن، مرد، جوان 

و نوجوان اشاره شده است.
این  در  بین الملل  عفو  سازمان 
خود  مستقل  تحقیقات  به  اطالعیه 
آبان ماه  اعتراضات  سرکوب  مورد  در 
این  کرده  تأکید  و  پرداخته   ۱۳۹8
خشن  نقض  ثابت  می کند  بررسی ها 
حقوق بشر توسط مسئوالن حکومت 

در ایران همچنان ادامه دارد.
نهاد  و  سازمان  دو  و  بیست  نامه 
عفو  سازمان  بجز  را  بشری  حقوق 
بشر،  حقوق  دیده بان  بین الملل، 
مرکز مدافعان حقوق بشر، فدراسیون 
بین المللی حقوق بشر، سازمان عدالت 
کردستان،  بشر  حقوق  ایران،  برای 
عبدالرحمان  بنیاد  و  سوم  عرصه 

برومند امضا کرده اند.
ضمن  نامه  این  اصلی  موضوع 
برای  کشورها  تمام  از  درخواست 
خونین  سرکوب  پیرامون  تحقیق 

اعتراضات آبان سال ۱۳۹8 این است 
با  انقالب اسالمی  پاسداران  که سپاه 
استفاده از ابزارهای غیرقانونی، صدها 
و  کشته  را  اعتراض کنندگان  از  تن 

هزاران نفر را نیز دستگیر کرده اند.
در این نامه که گزارش آن دیروز در 
کیهان لندن منتشر شد، اضافه شده 
اینترنتی،  ارتباطات  قطع  از  پس  که 
رژیم جمهوری اسالمی دست به قلع و 
قمع فراگیر معترضین زده و در برخی 
گزارش ها تعداد قربانیان آبان ماه ۹8، 

هزار و پانصد نفر ذکر شده است.
در نامه نهادها و سازمان های حقوق 
دست کم  که  آمده  همچنین  بشری 
بیست و دو کودک پسر و یک دختر 
میان  در  سال   ۱7 تا   ۱۲ سنین  در 
بوده اند. ضمنا  عام  قتل  این  قربانیان 
تعداد زیادی کودکان حدود ۱۰ ساله 
هم جزو دستگیرشدگان دیده شده اند 
که به نقاط نامعلومی منتقل گردیدند.

بسیاری  شده،  گفته  همچنین 
شکنجه های  زیر  معترضین  از 
شدت  به  جسمی  طاقت فرسای 
مجروح و مضروب شده و تعدادی نیز 

جان باخته اند.
در پایان نامه یادآوری شده که تنها 
و  روشن  پیام  یک  رساندن  طریق  از 
شفاف درباره لزوم پاسخگویی حکومت 
که  می توان  است  اسالمی  جمهوری 
حقوق  خشن  نقض  ادامه  از  مانع 
بشر و تکرار چنین جنایاتی در ایران 
بی رحمانه  برخوردهای  »تداوم  شد: 
مصونیتی  به  مربوط  دقیقا  ایران  در 
است که مقامات را به این باور رسانده 
پیامدی  هیچ  بدون  می توانند  که 
جهانی  جامعه  سوی  از  یا  داخل  از 
دست به اقداماتی بزنند که در قوانین 
یا نقض  به عنوان جنایت  بین المللی 
جدی حقوق بشر شناخته می شود.«

آغاز تالش برای نشاندن خامنه ای، آخوندهای امنیتی و 
سردارانش در جایگاه مالدوویچ، مالسوویچ و کارادیچ
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با عصاره سیب زمینی الغری شگفت انگیز 
سیب  عصاره  گیل  مک  کالج  پژوهش   پایه  بر   

از  پر  غذایی  رژیم   علت  به  چاقی  می تواند  زمینی 
کربوهیدراتهای تصفیه  شده و چربی را کم  نماید. این نتیجه 

صحت  از  اطمینان   برای  دانشمندان   که  بود  آور  شگفت  بحدی 
آن به تکرار آزمایشات پرداختند. محققان به مدت ده هفته  موشها را 

تحت  رژیم القاء کننده ی چاقی قرار دادند. موشهایی که بطور  متوسط  
درابتدای تحقیق دارای  وزنی برابر با ۲۵ گرم بودند  حدود ۱۶ گرم افزایش 

وزن یافتند. اما موشهایی که تحت  همین رژیم غذایی بودند اما به آنها عصاره 
ی سیب زمینی نیز داده شده بود تنها 7 گرم افزایش وزن یافتند. مزایای عصاره 
ی  ماده  این  بود  فنلها   پلی  از  باالیی  غلظت  وجود  دلیل  به  زمینی  سیب  ی 
بر  است.  موجود  ما می خوریم،  که  ومیوه جاتی  در سبزیجات  مفید  شیمیایی  
اساس نتایج این تحقیق عصاره ی سیب زمینی می تواند راه حلی برای جلوگیری 
تحقیق  این  ارشد  نویسنده ی   Kubow دکتر  باشد.   ۲ نوع  دیابت   و  ازچاقی 
میگوید: دوز روزانه ی مصرف عصاره ی سیب زمینی  از ۳۰ عدد سیب زمینی 
استخراج شده است و ما به هیچ فردی  توصیه  نمی کنیم ۳۰ عدد سیب 
زمینی  در روز مصرف کند، دانشمندان درحال کار بروی تولید عصاره ی 

سیب زمینی بصورت یک ساپلیمنت  تغذیه ای هستند که به سادگی 
بتوان از آن به عنوان یک عنصر پخت و پز در آشپزخانه استفاده  

شود.سیب زمینی منبع بسیار خوبی از پلی فنل ها است و 
در آمریکای شمالی  پس از زغال اخته  به عنوان 

شناخته فنل  پلی  از  غنی  منبع   یک 
 می شود.

زنان  شاخص

بخند بر من پر سوز ای ستاره قطبی
تو التهاب چه دانی که روشنایی سردی

من آن شراره سوزان قلب گرم زمینم
تو آن ستاره آسوده سپهر نوردی

چه سود زان همه زیبایی خموش فسونگر
اگر نداری سوزی و گر نداری دردی
چه ارزشی بود آن زندگانی ابدی را

اگر که نیست امیدی و گر که نیست نبردی
نمی دهم به تو یک لحظه عمر کوته خود را

هزار قرن اگر زندگی کنی و بگردی
متاب بر من بی تاب ای ستاره قطبی

که من شراره گرمم تو روشنایی سردی

پوست می گردد.
کالژن ها  حیات  بازیابی  این  روند 
 Collagen( االستین ها  و 
عمق   کم  باعث   ،)Remodelling
صورت  های  چروک   و   چین   شدن 
پوست  در  جوانی  و  طراوت  ایجاد  و 
بهبودی  و  جوانسازی  روند  می گردد. 
در کالژن سازی تا ۳ ماه بعد از پروسه 

هایفو ادامه میابد.
ب  -  لیفتینگ صورت، گردن و غبغب:

 ،SMAS عضالنی  الیه   معموالً 
مثابه ی  به   اشاره گشت  همانگونه که 
تمامی  که  ای  پایه   و  فونداسیون 
قرار گرفته،  آن  روی  پوست  الیه های 
در عمق ۵/۴ میلی متری پوست استقرار 

یافته است.
هدف  برای  که  اولتراسونی  امواج 
داخل  به  و  تولید   SMAS قرار دادن 
پوست هدایت می شوند، در این عمق و 
در داخل الیه  SMAS، نقاط دایره ای 
متحدالمرکزی را به وجود می آورند که 
در مرکز این دایره حرارتی معادل 7۰ 

درجه ی سانتی گراد را ایجاد می نمایند.
انفعاالت  در این درجه حرارت، فعل و 
 ،SMAS ارگان های  در  پیچیده ای 
اتفاق  عضالنی  فیبریل های  از جمله 
ایجاد  باعث  درنهایت  که  می افتد 
انقباض، سفتی و افزایش حجم عضالت 
صورت، گردن و دکولته  می گردد که 
حاصل آن بر طرف  شدن افتادگی، شلی 
و جوانسازی چهره  و الغری عضالت 
می باشد. پایداری این لیفتینگ بدون 
جراحی و غیرتهاجمی، نسبتاً طوالنی 

بوده و قوام آن تا دو سال می باشد.

مزیت روش هایفو نسبت به سایر 
روش های لیفتینگ صورت

ایمن  موثر،  کامال  روشی  هایفو   *
سازمان  توسط  حتی  شده  تایید  و 
در   )FDA( آمریکا  داروی  غذا- 
اما  هست  پوست  افتادگی  درمان 
کامال غیرتهاجمی بوده و کوچکترین 
زند.  نمی  پوست  سطح  به  آسیبی 
لیزر،  و  جراحی  روشهای  برخالف 
بعد از انجام هایفو شواهدی از برش، 
بخیه، کبودی، قرمزی، زخم و التهاب 
بر روی پوست دیده نمی شود و فرد 

   از پیشرفته ترین  
قرن،  تکنولوژی های 
اشاره   )HIFU( هایفو  به  میتوان 
هایفو  دانید  می  که  همانطور  کرد. 
برای  است  روشی   )HIFU(
لیفتینگ صورت بدون جراحی. هایفو 
)HIFU( عمل لیفتینگ را در یک 
جلسه انجام می دهد. همچنین برای 
الغر کردن سایر اندام های بدن هم 

مورد کاربرد قرار گرفته است.
هایفو و مکانیزم انجام آن

امواج  از  هایفوتراپی  در 
اولتراسوند)مافوق صوت( استفاده می 
با کمک تکنولوژی  امواج  این  شود، 
بسیار پیشرفته )توسط وسایلی شبیه 
به عدسی که می توانند صوت را در 

نقطه ای کانونی مجتمع نماید( در 
نقطه ای از عمق دلخواه متمرکز و 
تابانده می شود که نتیجه آن ایجاد 
اعماقی  و  نقاط  در  موضعی  گرمای 
می  زیرین  بافت  و  پوست  از  دقیق 
توضیح  همان  با  کار  بقیه  و  باشد 
قبلی تخریب کالژن های قدیمی و 

بازسازی کالژن جدید می باشد.
این طول  موج، به همراه خود حرارت 
و انرژی معینی را به SMAS وارد 
باعث  زیر،  مراحل  در طی  و  نموده 
جوانسازی )Rajeunissement( و 
 No( کشیــد گی و لیــفت پـوست

Surgical Lifting( می شود:
ی  ز نسا ا جو ـ  لف  ا

)Rajeunissement( پوست:
اولتراسون  از  ناشی   تشعشعات  اگر 
بتوانند در عمق ۳ میلی متری پوست، 
یعنی در الیه  درم رتیکولر، حرارتی 
را  سانتی گراد  درجه ی   ۶۰ معادل 
حرارت  از  درجه  این  نمایند،  ایجاد 
در  نئوسنتز  یا  حیات  بازیابی  باعث 
تبدیل کالژن ها و االستین های کهنه 
و بی کیفیت و فاقد اثرات جوانسازی، 
نمودن  جوان   در  فعال  عناصری  به 

لیوسا پیرنیا
)حمزاوی(

استادان  از  پیرنیا  لیوسا  دکتر 
دانشکده  احترام  مورد  و  محبوب 
پزشکی بود که مراقبت های پزشکی 
شاهزاده رضا پهلوی و دیگر فرزندان 
شاه فقید را در ایام کودکی به عهده 

داشت.
دکتر  همسر  پیرنیا  لیوسا  دکتر 
ابوالقاسم پیرنیا فرزند فاطمه پیرنیا 
پیش  که  بود  پیرنیا  مشیرالدوله  و 
دانشکده  ریاست  مدتی  انقالب  از 
عهده  به  را  تهران  دانشگاه  پزشکی 

داشت. 
سال  پنج  و  سی  زمانی  درطول 
دویست  از  بیش   ، ایران  در  طبابت 
هزار کودک را در بخش نوزادان بنگاه 
حمایت مادران و بیمارستان بانک ملی 

زیر نظر داشتند .
لیوسا  دکتر  عاملی  مدیر  زمان  در 
و  مادران  حمایت  بنگاه   ، پیرنیا 
خدمت  و  پیشرفت  اوج  به  نوزادان 
خود به محروم ترین طبمات جامعه 

رسید .
 در زایشگاه فرح ، در جنوب تهران 
و خیابان مولوی با دویست و پنجاه 

تخت خواب برای زنان و دویست و 
پنجاه تخت برای نوزادان ، سالیانه 
به  نوزاد  پنج هزار  و  از چهل  بیش 

دنیا می آمدند.
تحصیالت  نیا  پیر دکتر  نم  خا
انجام داد  پزشکی خود را در آلمان 
بانوان  کانون  بنیانگذاران  از  یکی  و 

پزشک بود.
 وی پس از انقالب همراه خانواده 
به  و  شد  خارج  ایران  از  سلطنتی 
مصر  باهاماس،  مکزیک،  و  آمریکا 
ساکن  سرانجام  و  رفت  مراکش  و 

ژاله اصفهانیآمریکا شد.
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سنا ) Senna ( یک گیاه است که از 
گونه های مختلف گل های گیاه کاسیا 
گرفته می شود و اغلب برای تهیه چای 
سنا مورد استفاده قرار می گیرد. برگ 
سنا، میوه و غالف ها در فرم چای به 
عنوان ضد یبوست یا مسهل کننده یا 
ملین طبیعی برای قرن ها مورد استفاده 

قرار می گیرد.
سنا به عنوان شناخته شده ترین چای 
ملین و مورد تایید FDA به عنوان 
یک ملین بدون نسخه تجویز می شود. 
آیا سنا به کاهش وزن کمک می کند؟ 
سخت نیست که ادعاهای کاهش وزن 
پیدا کنید؛  اینترنت  را در  چای سنا 
اما به طور معمول برای کاهش وزن 

توصیه نمی شود.
یا  طبیعی  ملین های  از  استفاده 
راه  یک  وزن  کاهش  برای  مصنوعی 
حل سالم نیست و می تواند خطرناک 
موقت  تسکین  برای  سنا  باشد.  نیز 
یبوست توصیه می شود. همچنین برای 
آزمایش های  از  قبل  بدن  پاک سازی 
کولونوسکوپی  مانند  خاص  پزشکی 
استفاده می شود. چای Senna یکی 
ملین  این  های  شکل  ترین  رایج  از 
گیاهی است؛ اما واقعاً مهم است که از 
چای سنا یا هر محصول دیگری درست 

استفاده کنید. 
متعلق  گونه  چندین  در  سنا  گیاه 
یا  نخود  خانواده  از  کاسیا  سرده  به 
گیاهان  باشد.  ( می  ) حبوبات  لوبیا 
سنا بومی مناطق گرمسیری و نیمه 
گرمسیری هستند، همانند نمونه هایی 
می شود.  یافت  هند  و  آفریقا  در  که 
برخی از انواع سنا نیز در شرق ایاالت 
متحده رشد می کنند.برگ سنا، میوه و 
غالف ها برای تولید محصوالت دارویی 
مانند چای سنا و مکمل سنا استفاده 
می شود. چای سنا اغلب از دو گیاه سنا 
به نام های Cassia acutifolia یا 
Cassia angustifolia گرفته می 
شود. در فارسی با نام سنای اسکندریه 

می شناسیم.
عوارض جانبی سنا چیست؟

 شایع ترین عوارض جانبی، ناراحتی های 
دستگاه گوارش است اما اغلب می توان 
از عوارض جانبی با رعایت دوز توصیه 
هر  از  همچنین  کرد.  اجتناب  شده، 
یک  از  بیش  مدت  به  سنا  محصول 

هفته استفاده نکنید.
فواید چای سنا و استفاده ها:

تسکین یبوست
درمان هموروئید

کمک به سندرم روده تحریک پذیر
آماده سازی کولونوسکوپی

1 . تسکین یبوست
یبوست یک مورد بسیار رایج در بحث 
سالمت است. قطعا یکی از دالیل اصلی 
که مردم این گیاه درمانی را انتخاب 
می کنند، تسکین یبوست است. چای 
Senna توسط FDA به عنوان یک 
شده است.  تایید  نسخه  بدون  ملین 
سنا چگونه به تسکین یبوست کمک 

می کند ؟
در آزمایش های کنترل شده نشان داده 

کولونوسکوپی  از 
. ست ا ثر  مو

چای سنا در مقابل مکمل سنا + 
دوز مصرفی

چقدر طول می کشد تا چای سنا کار 
کند؟ معموالً بعد از ۶ تا ۱۲ ساعت 
پس از نوشیدن چای سنا و یا مکمل 
این  کار خواهد کرد.  به  سنا، شروع 
محصول  اساس  بر  می تواند  زمان 
متفاوت باشد. چای برگ سنا و سایر 
از  قبل  معموال   Senna مکمل های 
خواب برای تشویق حرکات روده در 

صبح روز بعد، مصرف می شوند.
قدرت چای سنا می تواند تحت تاثیر 
زمان دم کردن آن قرار بگیرد؛ بنابراین 
یکی از چالش ها با چای سنا، کنترل 

است.  مکمل  با  مقایسه  در  آن  دوز 
خواندن اطالعات محصول سنا قبل 
از انتخاب آن، می تواند مفید باشد تا 
بهترین محصول را برای نیاز خود پیدا 
تحقیقات  در  که  مصرفی  کنید.دوز 
علمی مورد مطالعه قرار گرفته است :

و  بزرگساالن  در  یبوست  برای 
دوز   : باالتر  و  سال   1۲ کودکان 
معمولی ۱7.۲ میلی گرم روزانه است 
در  میلیگرم   ۳۴.۴ از  بیش  نباید  و 

روز باشد.
باالی  کودکان  در  یبوست  برای 
دو سال، اما کمتر از 1۲ سال : 8.۵ 
میلی گرم روزانه فقط به اندازه کافی 

برای ایجاد یک حرکت روده در روز.
برای یبوست در سالمندان : ۱7 

میلی گرم در روز.
برای یبوست بعد از بارداری : ۲8 
میلی گرم در دو دوز مجزا ) تقسیم شده (

دوز چای سنا : به طور معمول فقط 
یک فنجان چای سنا در هر روز برای 
اما  می شود،  توصیه  یبوست  کاهش 
از یک هفته  نباید مصرف آن بیش 
طول بکشد، مگر اینکه توسط پزشک 

تعیین شود.

شده است تا مدفوع را مالیم می کند 
و همچنین تکرر مدفوع و وزن آن را 

بیشتر می کند.
سنا  تا  می کشد  طول  مدت  چه 
تاثیرگذاری خود را به ثمر برساند؟ به 
طور متوسط، حدود هشت ساعت طول 
می کشد، اما معموال می تواند بین ۶ تا 
۱۲ ساعت نیز طول بکشد. یک توصیه 
رایج این است که چای سنا را قبل از 
بعد  روز  برای صبح  تا  بخورید  خواب 

تسکین یبوست داشته باشید.
به عنوان یک درمان طبیعی یبوست، 
تسکین  یک  عنوان  به  آن  از  می توان 
دهنده موقت استفاده کرد اما نباید یک 

راه حل بلندمدت باشد.
۲ . درمان هموروئید

هموروئید تورم و التهاب در رگ های 
مقعد و راست روده است. این تورم و 
التهاب اغلب به علت یبوست و ازدیاد 
فشار شکمی است. هموروئید می تواند 
کامال ناراحت کننده و ناخوشایند باشد 
و بسیاری افراد به دنبال راه های طبیعی 

برای رفع هموروئید هستند. از آنجا که 
مورد  یبوست  درمان  برای  سنا  چای 
استفاده قرار می گیرد؛ با عقل جور در 
می آید که چرا مردم از آن برای پیشگیری 
و بهبود هموروئید استفاده می کنند.
3 . کمک به سندرم روده تحریک 

) IBS ( پذیر
بعضی از رایج ترین عالئم IBS عبارتند 
همانند  روده،  حرکات  در  تغییرات  از 
اسهال یا یبوست. سنا زمانی توسط دکتر 
تجویز می شود که الکتولوز، یبوست را از 

بین نمی برد.
4 . آماده سازی برای کولونوسکوپی

ی  ا بر ت  قا و ا هی  گا سنا  ی  چا
از  قبل  روده  کردن  تمیز  و  پاکسازی 
می شود.  تجویز  کولونوسکوپی  انجام 
کولونوسکوپی چیست؟ این یک روش 
داخل  آن  طریق  از  که  است  پزشکی 
به  کولون  کنند؛  می  نگاه  را  کولون 
عنوان روده بزرگ نیز شناخته می شود 
که آخرین قسمت دستگاه گوارش است.

باید  کولون  روش،  این  انجام  از  قبل 
پاک  کاماًل  شده  انباشته  ضایعات  از 
که  داده است  نشان  تحقیقات  شود. 
مصرف سنا برای آماده سازی روده قبل 

هایفو چیست و چه کاربردهایی دارد؟فواید چای سنا و خطرات مکمل سنا
به راحتی می تواند کارهای معمول 
روزمره خود را ادامه دهد و نیاز به 

استراحت و نقاهت خاصی نیست.
تنها  انجام  که  این  نکته  دومین   *
یک جلسه هایفو باعث بروز بهبودی 
به مدت یک تا سه سال می گردد 
به  نیاز  لیزری  روشهای  برخالف  و 
تکرار ماهانه چندین جلسه نیست. 
بافتی  پوست  چون  نماند  ناگفته 
زنده و پویا هست بعد از هر روش 
سنی  تغییرات  روند  جوانسازی، 
روشی  و عمال هیچ  یابد  می  ادامه 
با  هایفو  اثر  اما  ندارد  دایمی  اثری 
یک جلسه درمان تا مدتی طوالنی 
اصول  رعایت  صورت  در  ویژه  به 

نگهداری پوست باقی می ماند.
با  مقایسه  در  اقتصادی  نظر  از   *
کم  هایفو  انجام  جراحی  روشهای 

هزینه تر می باشد.
موارد استفاده از هایفو

باال کشیدن ابروها
رفع افتادگی پلک

رفع چین و چروک اطراف چشم
درمان تیرگی و سیاهی دور چشم

لیفت گونه ها
لیفت چانه

رفع خط خنده
از بین بردن خط اخم

رفع غبغب
لیفت صورت
لیفت گردن

لیفت پیشانی
درمان منافذ باز پوست

زاویه دار کردن فک و مشخص شدن 
آن

الغری
الغری با هایفو چیست؟

غیرتهاجمی  درمانی  هایفوتراپی 
برای الغری موضعی صورت و بدن 
متمرکز  اولتراسوند  از  که  است 
بین  از  برای  )هایفو(  باال  شدت  با 
استفاده  چربی هایی  دائمی  بردن 
می کند که معموالً در جلوی شکم 
این  می شوند.  انباشته  پهلوها  و 
روش غیرجراحی بیمار را از اندامی 
برخوردار  الغرتر  و  متناسب تر 

می سازد.
چگونه با هایفو الغر می شویم؟

استوار  اصل  این  بر  هایفوتراپی 
است که اگر سلول در دمای باالتر 
یک  حدود  در  گراد  سانتی   ۵۶ از 
سلول  مرگ  گیرند،  قرار  ثانیه 
اولتراسوند  گرمای  است.  حتمی 
واکنش بافتی دوگانه ای را در ناحیه 
درمان ایجاد می کند. از یک طرف 
نظر  مورد  ناحیه  چربی  سلول های 
از  و  می رود  بین  از  همیشه  برای 
ناحیه  پیرامون  کالژن  دیگر  طرف 
این  به  و  می شود  منقبض  درمان 
از  پس  بافت  شدن  شل  از  ترتیب 

درمان جلوگیری می شود.
ناحیه های قابل الغر شدن با هایفو

شکم، پهلوها ، پشت بدن
ناحیه ران مانند سمت داخلی ران

باسن ، بازوها ، غبغب.
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 جمعه ۱۱ تا پنجشنبه۱7 سپتامبر ۲۰۲۰

مردان  شاخص

ای مهربانتر از من
با من در دست های تو

آیا کدام رمز بشارت نهفته بود؟
کز من دریغ کردی / تنها تویی
مثل پرنده های بهاری در آفتاب

مثل زالل قطره باران صبحدم
مثل نسیم سرد سحر مثل سحر آب

آواز مهربانی تو با من
در کوچه باغ های محبت

مثل شکوفه های سپید سیب
ایثار سادگی است

افسوس آیا چه کس تو را
از مهربان شدن با من

مایوس می کند؟

ابوالقاسم پیرنیا
)1۲9۲ - تهران(

ششم  فرزند  پیرنیا  ابوالقاسم  احمد 
دانش  مشیرالدوله  پیرنیا  حسن 
آموخته مدرسه سن لویی و مدرسه 
فرانکو پرسان و در نهایت دارالفنون 
در  را  پزشکی  تحصیالت  که  بود 
دانشگاه پاریس و تحصیالت تکمیلی 
پایان رساند  به  برلین  را در دانشگاه 
در  را  دستیاری  ساله   ۲ دوران  وی 
براي  سال  همان  در  گذراند.  اتریش 
دستیاري  دوساله  دوره  گذراندن 
اجباري عازم اطریش شدند و به عنوان 
شناسي  آسیب  گروه  در  دستیار 
دانشکده  وین مشغول کار شدند و بعد 
از یکسال کار در قسمت بیماري هاي 
قلب دانشکده  پزشکي وین در سال 
و  نمودند  مراجعت  ایران   به   ۱۳۲۴
وزارت  استخدام  به   ۱۳۲۵ سال  در 
رئیس  به عنوان  و  درآمدند  بهداري 
بخش داخلي بیمارستان فیروزآبادي 
منصوب شدند.در سال ۱۳۲۹ به عنوان 
دانشیار بالیني دانشکده ي پزشکي در 
خدمت  مشغول  رازي  بیمارستان 
شدند. همسرش دکتر لیوسا حمزوی 
)لیوسا پیرنیا، مدیرعامل بنگاه حمایت 

مخصوص  پزشک  نوزادان،  و  مادران 
بر  پزشک  آخرین  و  پهلوی  دربار 
بالین محمدرضا پهلوی(بودند. دکتر 
دانشکده   رئیس  سیزدهمین  پیرنیا 
دانشکده   رئیس   ، پزشکی  علوم 
۱۳۵۴،چهارمین  -۱۳۵۱ پزشکي
رئیس بیمارستان هزار تخت خوابي 

سابق بودند.
واقع در ضلع جنوب  امامزاده صالح 
مقبره   ، تجریش  میدان  شرقی 
خانوادگی حسن پیرنیا )مشیرالدوله( 
در امامزاده صالح قرار داشت که در 

طرح توسعه حرم ، تخریب شد!

چرا گریپ فروت 
مانع افزایش وزن می شود؟ 

بر اساس پژوهشهای یک تحقیق جدید در  کالج 
در  فروت  گریپ  آب  نوشیدن  که  شد  اثبات  کالیفرنیا  

پیروی می کردند،  زیاد   با چربی  از یک رژیم  موش هایی که 
سبب کاهش ۱8 درصدی باال رفتن وزن در مقایسه با  دسته ای شد 

که آب معمولی می نوشیدند. 
به عالوه، اثبات شد که  مقدار گلوکز خون، انسولین و یک گونه چربی به اسم 

تری آسیل گلیسرول در مقایسه با موش هایی که آب مصرف می کردند، نیز 
کاهش معناداری داشت. در این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد، ۶ گروه از 

موش ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
گروه یک، تنها آب می خوردند ) گروه کنترل( و سایر گروه ها ترکیب آب گریپ 
فروت که با درصد های متفاوت آب رقیق شده بود و برای رفع مزه تلخ آّب حاصل 
از گریپ فروت با درصد های متفاوتی ساخارین شیرین شده بودند. محققین به 
آب نوشیدنی گروه کنترل نیز گلوکز و شیرین کننده های مصنوعی اضافه کردند 
تا از لحاظ محتوای کالری با آب گریپ فروت مشابه باشد. یافته های حاصل از 
تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که موش هایی که از یک 
رژیم غذایی پر چربی تبعیت می کردند و آب گریپ فروت می خوردند در 

مقایسه با گروه کنترل وزن کمتری داشتند و عالوه بر آن مقادیر قند 
خونشان به میزان ۱۳ تا ۱7 درصد کاهش داشت. به عالوه، مقادیر 

نشان دهنده  که  داشت  کاهش  برابر  نیز ۳  آن ها  انسولین 
یافته های  است.  انسولین  به  حساسیت  افزایش 

 PLOS مجله  در  مطالعه  این  از  حاصل 
خوردن ONE منتشر شد. آب      

در هنگام صرف غذا کار 
درستی است آیا مشکلی برای دستگاه 
گوارشی مان ایجاد می کند و می تواند 

موجب اختالل در هضم غذا شود؟
نوشیدن  که  کنند  می  ادعا  برخی 
برای  غذایی  های  وعده  با  نوشیدنی 
می  دیگر  برخی  است  بد  هضم شما 
گویند آن می تواند باعث جمع آوری 
سموم و منجر به انواع مسائل مربوط به 
سالمت شود اما آیا نوشیدن یک لیوان 
آب با وعده های غذایی واقعاً اثرات منفی 
دارد؟ یا این فقط یک افسانه دیگر است؟ 
در اینجا یک بررسی مبتنی بر شواهد از 
این که چگونه خوردن مایعات همراه با 
غذا هضم و سالمت شما را تحت تاثیر 

قرار می دهد بیان می شود.
برای درک دلیل اینکه آب هضم غذا 
که  است  مفید  آن  زند  می  برهم  را 
نخست فرایند گوارش طبیعی را درک 
نمایید. هضم در دهان شروع می شود 
به محض اینکه شما شروع به جویدن 
مواد غذایی کنید با جویدن می کنید 
سیگنال غدد بزاقی شروع به تولید بزاق، 
که حاوی آنزیم است می کند که به شما 
در شکستن مواد غذایی کمک می کند.

نرم کردن مواد غذایی و  به  نیز  بزاق 
پایین  به  سفر  برای  آن  سازی  آماده 
مری و معده کمک می کند. در معده، 
غذا با آب اسیدی معده مخلوط می شود 
و یک مایع غلیظ شناخته شده به نام 
 Chyme می شود  تولید   Chyme
در نهایت به قسمت اول روده کوچک 

حرکت می کند.
در روده کوچک Chyme با آنزیم های 
گوارشی از لوزالمعده و اسید صفراوی از 
کبد مخلوط می شود این باعث شکستن 
Chyme شده و هر ماده مغذی برای 

جذب به جریان خون آماده می شود.
 Chyme اغلب مواد مغذی همچنان که
در روده کوچک سفر می کند از طریق 

همچنین به حرکت مواد غذایی کمک 
می کند و از نفخ و یبوست جلوگیری 

می کند.
عالوه بر این، معده شما آب، همراه 
با اسید معده و آنزیم های گوارشی 
را در طول هضم غذا ترشح می کند. 
در واقع، این آب برای ترویج عملکرد 
مناسب این آنزیم ها مورد نیاز است.

آب ممکن است اشتها و مصرف 
کالری را کاهش دهد

آب قابل شرب با وعده های غذایی 
نیز می تواند به شما در سیگنال های 
گرسنگی و سیری کمک کند. این می 
تواند از پرخوری جلوگیری کند و حتی 
ممکن است به کاهش وزن کمک کند.

عالوه بر این، یک تحقیق ۱۲ هفته 
ای نشان داد که شرکت کنندگانی 
که قبل از هر وعده غذایی ۱7 اونس 
)۵۰۰ میلی لیتر( آب نوشیدند ۴.۴ 
پوند )۲ کیلوگرم( بیش از کسانی که 

ننوشیدند وزن از دست دادند.
تحقیقات همچنین نشان می دهد که 
است سرعت  ممکن  آشامیدنی  آب 
سوخت و ساز شما را در حدود ۲۴ 
کالری برای هر 8 اونس )۵۰۰ میلی 
لیتر( که مصرف می کنید افزایش دهد.

بدن برای رساندن دمای آب به درجه 
می  مصرف  کالری  خودش  حرارت 
به کاهش وزن در رژیم  این  کند و 
نهایت،  در  کند.  می  کمک  الغری 
این مهم است که توجه داشته باشید 
که عمدتاً نوشیدنی شما آب باشد و 
نوشیدنی های دارای کالری نباشد در 
یک مطالعه مردمی که نوشیدنی های 
شیرین، شیر یا آب میوه همراه با غذا 
آنها 8/۱۵  نوشیدند کالری دریافتی 

درصد باالتر بود.
برخی از افراد نباید با وعده های 

غذایی مایعات مصرف کنید
مایعات  نوشیدن  مردم،  اکثر  برای 
همراه با غذا به خاطر اثرات منفی ان 
بر هضم غذا مناسب نیست. اگر شما 
مری  به  معده  ریفالکس  بیماری  از 
مایعات  برید  می  رنج   )GERD(
همراه با غذا برای شما مناسب نیست.

این است که مایعات حجم  دلیلش 
معده را اضافه می کند که این می 
افزایش دهد به  تواند فشار معده را 
طور مشابه یک وعده غذایی بزرگ 
هم برای افراد GERD می تواند به 

منجر رفلکس اسید شود.
نکته:

اگر مصرف مایعات همراه با غذا برای 
شما دردناک است و یا شما احساس 
با  یا  یا بدتر شدن می کنید و  نفخ 
نوشیدن مایعات قبل یا بین وعده های 
غذایی دچار ریفالکس معده می شوید 
بین وعده ها اب مصرف نکنید در غیر 
این صورت، هیچ شواهدی وجود ندارد 
که شما باید از نوشیدن مایعات با وعده 
توجه  کنید.  جلوگیری  غذایی  های 
داشته باشید که آب بهترین است و 
نوشیدن آن در بین وعده هایی غذایی 
بستگی به احساس شما در بدتر شدن 

شما با نوشیدن آب همراه غذا دارد.

روده کوچک جذب می شود فقط یک 
بخش کوچک باقی می ماند که وقتی 

به کولون رسید جذب می شود.
در جریان خون، مواد مغذی به مناطق 
مختلف بدن فرستاده می شود در پایان 
هضم پس مانده غذا ها از روده بزرگ 
از طریق مقعد دفع می شود. با توجه 
به آنچه که می خورید کل این فرایند 
هضم می تواند در هر نقطه از ۲۴ تا 7۲ 

ساعت باشد.
آیا مایعات می تواند باعث مشکالت 

در هضم شود
نوشیدن  مزایای  مورد  در  بدون شک 
مایعات به اندازه کافی هر روز بیان می 
شود. با این حال، برخی ادعا می کنند 
که که نوشیدن آب در وعده های غذایی 
یک ایده بد است.در زیر سه تا از شایع 
ترین استدالل مورد استفاده برای این 
ادعا که مایعات همراه با غذا برای هضم 

شما بد هستند. آورده می شود
– الکل و نوشیدنی های اسیدی تاثیر 

منفی بر بزاق دارد.

– برخی استدالل می کنند که نوشیدن 
نوشابه های اسیدی یا الکلی با وعده 
های غذایی سبب خشک شدن بزاق 
می شود و آن هضم غذا برای بدن را 

مشکل تر می کند.
– الکل باعث کاهش جریان بزاق ۱۰ 
– ۱۵ ٪ در هر واحد از الکل می شود.
آب، اسید معده و آنزیم های گوارشی

بسیاری ادعا می کنند که آب آشامیدنی 
با وعده های غذایی سبب رقیق شدن 
اسید معده و آنزیم های گوارشی شده و 
هضم غذا را برای بدن مشکل تر می کند.

مایعات و سرعت هضم
نوشیدن مایعات همراه با غذا سرعت 
خروج غذاهای جامد از معده را افزایش 
می دهد و لذا زمان وعده های غذایی با 
اسید معده و آنزیم های گوارشی کاهش 
یافته و در نتیجه هضم غذا ضعیف می 
را  آن  پژوهش علمی  ولی هیچ  شود. 

پشتیبانی نمی کند.
در برخی از موارد مایعات می تواند 

سبب بهبود هضم شود
مایعات به شکستن تکه های زیادی از 
غذا کمک می کند و آن را آسان تر برای 
پایین رفتن از مری و معده می کند. آنها 

مناطق  در  بیشتر  کاری  درخت 
می  آسیا  شرق  جنوب  گرمسیری 
روید و از برگ های معطر آن برای 
چاشنی و طعم دهی به غذا استفاده 
فواید  گیاه  این  برگ  اما  شود  می 
بدن  برای  نیز  را  متنوعی  سالمتی 
روش  با  را  شما  مقاله  این  که  دارد 
کاری  گیاه  برگ  خواص  و  مصرف 
آشنا می نماید.کاری گیاه کوچک بوته 
مانندی است که معموالً در باغچه ها 
و باغ ها یافت می شود. بخش خوراکی 
این گیاه برگ آن است. این برگ ها، 
براق، معطر و کمی تلخ هستند. برگ 
کاری با برگ ریحان تفاوت دارد. کاری 
گیاهی گرمسیری و هندی تبار است.
استفاده از برگ کاری برای درمان 

ریزش مو:
برای جلوگیری از ریزش مو می توان 
از پودر برگ کاری به همراه شیر برای 
ساخت یک مخلوط درمانی و ماساژ 

کف سر با آن استفاده کرد.
برگ کاری برای تحریک رشد مو:

برای تحریک رشد مو نیز می توان از 
برگ کاری به همراه ماست استفاده 
کرد و یک ماسک گیاهی پروتئینی 
پوشاندن  با  تولید کرد،  منحصربفرد 
صبر  و  ماسک  این  با  موها  کامل 
کردن به مدت ۲۰ دقیقه موها از این 
به  خون رسانی  و  کرده  تغذیه  مواد 
فولیکول های مو انجام می شود، پس 
از طی این مدت با شستشوی موها 
ترجیحاً با آب گرم می توان از رشد 

سریع موها لذت برد.
بهبود آکنه صورت با برگ کاری:

درمانی  خواص  دارای  کاری  برگ 
است  نیز  صورت  آکنه  بهبود  برای 
زردچوبه  با  ترکیب  صورت  به  و 
می تواند برای ماساژ نواحی دارای 
از آن به  جوش و اسکارهای ناشی 

کار رود.
کاهش وزن با مصرف برگ کاری:

افرادی که به دلیل چاقی و یا وراثت 
از مشکل دیابت قندی رنج می برند 
نتیجه  به  دستیابی  برای  می توانند 
انجام  را  خانگی  راهکار  این  مثبت 
دهند. هر روز صبح به صورت ناشتا 
و  تازه  برگ   ۱۲ تا   ۱۰ از  خمیری 
کنند؛  مصرف  و  تهیه  کاری  رسیده 

از  زمستان  طول 
امان  در  سرماخوردگی 

بمانند.
درمان مشکالت گوارشی با برگ 

کاری:
دهنده  بهبود  گیاهی  تونیک های 
ه  ر عصا حاوی  همیشه  رش  گوا
مشکل  بوده اند.  کاری  برگ های 
استفراغ عمدتاً به وسیله خمیری از 
لیمو  آب  همراه  به  کاری  برگ های 
عسل درمان می شود. از این درمان 
استفراغ  تهوع،  رفع  برای  خانگی 
غذایی  مواد  تحمِل  عدِم  خشک، 
استفاده  نیز  مشابه  عالئم  سایر  و 

می شود.
کاهش کلسترول با برگ کاری:

که  دادن  نشون  تحقیقات  از  خیلی 
برگ کاری دارای خواصی است که 
پایین  رو  کلسترول  سطح  میتونه 
بیاره. پر از آنتی اکسیدان است، برگ 
از اکسیداسیون کلسترول رو  کاری 
که کلسترول LDL )کلسترول بد( 
تشکیل میده، پیشگیری میکنه. این 
مقدار  افزایش  به  خود  نوبه  به  امر 
کمک   )HDL ( خوب  کلسترول 
کرده و از بدن شما از شرایطی مثل 
بیماری های قلبی و  تصلب شرایین 

محافظت میکنه.
زمینه مصرف برگ کاری:

بهبود عملکرد معده و روده کوچک؛
 جلوگیری از یبوست؛

رفع بی اشتهایی یا بی مزگی و خشکی 
دهان؛

عدم  خشک،  استفراغ  تهوع،  رفع 
عالئم  سایر  و  غذایی  مواد  تحمل 

مشابه؛
درمان اسهال، اسهال خونی و حرکات 

ناشناخته ایدیوپاتیک؛
کاهش وزن و بهبود دیابت؛

کاهش درد کلیه ها؛
کنترل ریزش مو.

این کار را به مدت ۳ ماه ادامه دهید. 
مورد  در  تا چه حد  که  دید  خواهید 
دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین 
کمک  همچنین  می شود!  واقع  مؤثر 

می کند که وزنتان نیز کاهش بیابد.
برگ  پودر  با  کلیه ها  درد  کاهش 

کاری:
ستفاده از پودر پوست تنه درخت کاری 
کلیه ها  درد  کاهش  به  می تواند  نیز 
کمک کند. همچنین خاکستری شدن 
به  که  قرن هاست  نیز  مو ها  زودرس 
قرار  مداوا  مورد  کاری  برگ  وسیله 

می گیرد.
استفاده از برگ کاری به منظور رفع 
مشکل خشکی دهان و بی اشتهایی:

و  بی مزگی  یا  بی اشتهایی  مشکِل 
تب  ز  ا ناشی  )که  دهان  خشکی 
یک  با  سادگی  به  می توان  را  باشد( 
فنجان دوغ که به آن کاری، نمک و 
زیره اضافه کرده اید، بر طرف کنید. 
دوغ به همراه کاری گوارش را بهبود 

می بخشد.

بهبود سرماخوردگی به وسیله ادویه 
کاری:

کسانی که بیماری سرماخوردگی پیدا 
می کنند اگر در هفته ۲ بار نصف قاشق 
چای خوری از گیاه نامبرده را در ادویه 
سرعت  به  کنند  استفاده  خود  کاری 
نباشند  بیمار  اگر  و  می شوند  خوب 
در  می شود  سبب  گیاه  این  مصرف 

آب خوردن پای سفره درست است یا نه؟نحوه مصرف برگ  درخت کاری

Pexels

حمید مصدق
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ب  مغلو  1 9 ید و کو « =
مسابقات المپیک می شود.«

=مسابقات المپیک که قرار 
است سال دیگر برگزار شود 
در هر حال عنوان »المپیک 

۲۰۲۰« را خواهد داشت.
بین المللی  کمیته  رئیس  نایب 
المپیک  مسابقات  می گوید:  المپیک 
توکیو در هر شرایطی از بیست و سوم 

ژوئیه سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.
با  تلفنی  مصاحبه  در  کوتس  جان 
رادیو فرانسه گفت: بازی های المپیک 
ژاپن حتی در صورت ادامه گسترش و 
همه گیری کرونا در سراسر دنیا برگزار 

خواهد شد.
نایب رئیس I.O.C  در شرایطی این 
خبر را اعالم کرده که رئیس کمیته 
اخیرا  توکیو  المپیک  برگزارکننده 
گفته، اگر بحران کرونا به صورت فعلی 
بازی های  انجام  باشد،  داشته  ادامه 
عملی  آینده  تابستان  در  المپیک 

نخواهد بود.
تأکید  هفته  این  کوتس  جان  اما 
بازی های  مغلوب  کووید۱۹  که  کرد 

المپیک خواهد شد!
 ۲۰۲۰ المپیک  مسابقات  بود  قرار 
در  گذشته  ژوئیه  دوم  و  بیست  روز 
شود.  افتتاح  ژاپن  پایتخت  توکیو 
با  دیدار  در  ژاپن  دولت  مقامات 
المپیک  بین المللی  کمیته  مسئوالن 
خیر  از  که  داشته اند  اصرار  همواره 

اما  باید گذشت.  این مسابقات  انجام 
بازی ها  این  با برگزاری  آنها  حاال که 
کرده اند،  موافقت  آینده  تابستان  در 
قیمت  هیچ  به  نمی خواهند  دیگر 
دوباره آن را به تاریخ دیگری موکول 

کنند.
اجرای  بر  تأکید  که  است  گفتنی 
اعالم  حالی  در  المپیک  بازی های 
ژاپن  کشور  مرزهای  که  می شود 
ویروس  گسترش  کنترل  خاطر  به 
مسافران  روی  به  همچنان  کرونا 
خارجی بسته است. ضمن آنکه اغلب 
تغییر  وقوع  به  نسبت  کارشناسان 
ماه  چند  تا  ُکرونا  وضعیت  در  عمده 

دیگر، امید چندانی ندارند.
از سوی دیگر در آخرین نظرسنجی 
زمان  تعویق  درباره  ژاپنی ها  نظر  که 

برگزاری المپیک ۲۰۲۰ خواسته شده 
آن  شهروندان  از  نیمی  از  بیش  بود، 
لغو  یا  دوباره  تعویق  خواستار  کشور 

این رقابت ها شده اند.
ولی جان کوتس در مصاحبه خود 
انجام  از  هنوز  ژاپن  دولت  گفته: 

مسابقات انصراف نداده است.
رئیس  باخ  توماس  این  از  پیش 
کمیته بین المللی المپیک با اشاره به 
شرایط عالی زیرساخت های تأسیسات 
شاهد  بود:  گفته  ژاپن،  المپیک 
تاریخ  در  آماده سازی  کم نظیرترین 
خواهیم  توکیو  در  المپیک  بازی های 

بود.
سال  است  قرار  که  مسابقات  این 
۲۰۲۱ برگزار شود در هر حال عنوان 

»المپیک ۲۰۲۰« را خواهد داشت.

نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک:
 المپیک توکیو در هر شرایطی برگزار خواهد شد

 )WPA( درخواست اتحادیه ورزشکاران جهان
برای توقف اعدام نوید افکاری

مدیر  شواب  =برندان 
اتحادیه ورزشکاران جهانی: 
عمل وحشتناک اعدام یک 
می توان  فقط  را  ورزشکار 
انسانی  ارزش های  نکار  ا
دانست، این اقدام باید منجر 
رژیم  حق  شدن  سلب  به 
ایران برای عضویت در جامعه 

جهانی ورزش شود.
 )WPA( جهان  بازیکنان  اتحادیه 
شهریور(    ۱8( سپتامبر   8 سه شنبه 
به نمایندگی از 8۵ هزار ورزش عضو 
خواستار اخراج ایران از ورزش جهانی 
در صورت اعدام نوید افکاری قهرمان 

کشتی شد.
در  اتحادیه  این  مدیر  شواب  برندان 
بیانیه ای گفت »عمل وحشتناک اعدام 

انکار  می توان  فقط  را  ورزشکار  یک 
اقدام  این  دانست،  انسانی  ارزش های 
باید منجر به سلب حق رژیم ایران برای 

عضویت در جامعه جهانی ورزش شود«.
در بخشی از این بیانیه آمده: »نوید 
ناحق مورد هدف مقامات  به  افکاری 
ایرانی قرار گرفته است که می خواهند 

محبوب  ورزشکار  یک  اعدام  از 
شهروندان  ارعاب  برای  مشهور  و 
دیگری که می خواهند در یک تجمع 

است  آنان  حق  که  مسالمت آمیز 
شرکت کنند استفاده کند«.

شواب از هیئت های ورزشی جهانی 
از جمله »کمیته بین المللی المپیک« 
و »فیفا« خواست که از اهرم فشار خود 
برای فشار به ایران برای لغو مجازات 
کنند. استفاده  افکاری  نوید  اعدام 

مرکز  اجرایی  مدیر  قائمی  هادی 
حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا 
قوه  سابقه  به  توجه  با  »ما  می گوید: 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
چنین مواردی و رویه ای که قباًل در 
آن اعدام سیاسی انجام داده اند بسیار 
نگرانیم که اعدام نوید نزدیک باشد«.

 »UFC« پیش از این دانا وایت رئیس
برگزارکننده  سازمان  مهم ترین 
ترکیبی  هنری-رزمی  مسابقات 
آزادی  خواستار  جهان  و  آمریکا  در 
اخیر  روزهای  بود.در  شده  افکاری 
حرفه ای  ورزشکاران  از  زیادی  شمار 
به  ورزشی  نهاد  و چندین  بین  المللی 
و  افکاری  نوید  از  حمایتی  کمپین 
برادران او پرداختند با این حال اغلب 
ورزشکاران حرفه ای داخل ایران به ویژه 
نزد مردم  کشتی گیران سرشناس که 
اعتبار و جایگاهی دارند سکوت کرده اند.

تنیس گراند اسلم آمریکا:
 سرینا ویلیامز و نواک جاکوویچ در دور سوم؛ 
حذف زودهنگام اندی موری و گاربینه موگاروزا

صد و چهلمین دور مسابقات تنیس 
گراند اسلم آمریکا از روز سی و یکم 
ماه  تا سیزدهم  و  آغاز شده  اوت  ماه 

سپتامبر ادامه خواهد داشت.
نیویورک  اسلم  گراند  رقابت های 
بعد  بزرگ تنیس  تورنمنت  نخستین 
کروناست  ویروس  شدن  همه گیر  از 
و به همین دلیل نیز هیچ تماشاچی 
»فالشینگ  استادیوم  سکوهای  روی 
و زمین »بیلی جین کینگ«  مدوز« 

دیده نمی شود.
سرینا ویلیامز تنیس باز ۳8 ساله و 
از سال ۲۰۱7  برنده ۲۳ گراند اسلم 
تا کنون در هیچ مسابقه گراند اسلم 
امیدوار  همچنان  اما  نشده  قهرمان 
چهارمین  و  بیست  به  امسال  است 
عنوان اول یک گراند اسلم دست یابد 
تنیس باز  مارگارت کورت  رکورد  با  و 
زنان  پیشین  اول  نفر  استرالیایی، 
برابر  اسلم،  گراند  برنده ۲۴  و  جهان 

شود.
بر  غلبه  با  پنجشنبه  روز  سرینا 
ارمنی  تنیس باز  گاسپاریان  مارگارت 
هفتادم  و  صد  نفر  و  روسیه  ساکن 
رده بندی زنان تنیس باز جهان، به دور 

سوم این تورنمنت مهم راه یافت.
اسلون  مقابل  سرینا  بعدی  دیدار 
آمریکایی و قهرمان  استفن تنیس باز 
خواهد  نیویورک  اسلم  گراند  پیشین 

بود.
استفن در دور قبل بر اولگا گوورستوا 
که تنیس باز بسیار خوش روشی است 
توپ  ماهرانه  و  راحت  نرم،  خیلی  و 

می زند، غلبه کرده بود.
از رخدادهای غیرمنتظره در روز آغاز 
این رقابت ها، حذف گاربینه موگاروزا 
تنیس باز اسپانیایی و برنده گراند اسلم 
ویمبلدون بود. موگاروزا در این بازی 
7 بر ۵ و ۶ بر ۳ از تسوتانا پیرونکووا 
شکست  بلغارستان  اهل  تنیس باز 
خورد. پیرونکووا با یک نمایش خوب 
از سه سال شرکت در  سرانجام پس 
این گراند اسلم تا دور سوم رقابت ها 

صعود کرد.
آمریکایی  تنیس باز  کنین  سوفیا 
استرالیا،  ملبورن  اسلم  قهرمان گراند 
ساله  هفده  تنیس باز  فرناندز  لیال 
بر ۳ حذف   ۶ و   ۳ بر   ۶ را  کانادایی 

نمود.
ساله   ۳۳ تنیس باز  موری  اندی 
اسکاتلندی و برنده دو دوره رقابت های 
گراند اسلم ویمبلدون که از دو سال 
پیش به دلیل جراحی لگن خاصره از 

دور  بین المللی  رقابت های  در  حضور 
بود، در دور دوم این رقابت ها ۶ بر ۲، 
۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ مغلوب اوگر آلیاسیم 

تنیس باز کانادایی شد.
اهل  تنیس باز  آذرانکا  ویکتوریا 
رده بندی  پیشین  اول  نفر  و  بالروس 
دختران دنیا با پیروزی ۶ بر یک و ۶ 
بر ۳ بر آریانا سابالنکا به دور سوم این 

رقابت ها راه یافت.
سال   ۳۳ تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
تنیس  بندی  رده  اول  نفر  و  صرب 
مردان جهان، کایلی ادموند تنیس باز 
بر  بر 7، ۶  را ۶  بریتانیایی  ۲۵ ساله 
۳، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ از تورنمنت حذف 
کرد. جاکوویچ در صورت کسب عنوان 
آمریکا،   ۲۰۲۰ اسلم  گراند  نخست 
بازی های  در  را  قهرمانی هایش  تعداد 

گراند اسلم به ۱8 خواهد رساند.
الکساندر نوری تنیس باز بریتانیایی 
آرژانتینی  فرناندو کوریا تنیس باز  بر 
پیروز   ۴ بر   ۶ و   ۴ بر   ۶  ،۳ بر   ۶

گردید.
الکساندر زورو تنیس باز اتریشی هم 
با شکست براندون ناکاشیما تنیس باز 
آمریکایی با حساب 7 بر۵، ۶ بر ۳ و ۶ 

بر یک به دور دوم راه یافت.
دانیل مدودو تنیس باز بسیار خوب 
اوکانل  کریستوفر   ، روسیه  اهل 
بر  تنیس باز استرالیایی را ۶ بر ۳، 7 

۲ و ۶ بر ۴ از دور بازی ها خارج کرد.
حریف بعدی مدودو، جی جی ولف 
تنیس باز آمریکایی است که با نتیجه 
جالب ۶ بر ۲، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۳ در دور 
دوم از سد روبرتو کاربالس عبور کرد.

رده بندی  سوم  نفر  تیم  دومینیک 

جمعه  روز  اتریش  از  جهان  مردان 
 ۶ را  هندی  تنیس باز  نگال  سامیت 
بر یک در زمین  بر ۳  و ۶  بر ۳، ۶ 
آرتور اش مغلوب کرد و به دور سوم 

راه یافت.
پترا مارتیک تنیس باز اهل کرواسی 
 ۳ بر   ۶ و   ۳ بر   ۶ کامل  تسلط  با 
مغلوب  را  روسیه  از  گراچووا  واروارا 
کرد و وارد دور چهارم رقابت ها شد. 
تا همین مرحله  مارتیک سال پیش 
اسلم روالن گاروس صعود  در گراند 

کرده بود.
و  آلمانی  تنیس باز  کربر  آنجال 
 ،  ۲۰۱۶ سال  اوپن  اس  یو  قهرمان 
پس از پیروزی ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ بر آن 
لی تنیس باز بیست ساله آمریکایی به 
مرحله چهارم این بازی ها رسید. کربر 
در مسابقه بعدی خود به دیدار جنیفر 
و  آمریکایی  دیگر  تنیس باز  بری دی 
دختران  یکم  و  بیست  رده  دارنده 

تنیس باز خواهد رفت.
بر ۳  پیروزی ۶  به دنبال  بری دی 
و ۶ بر ۳ در مبارزه قبلی خود مقابل 
ساله   ۲۶ تنیس باز  گارسیا  کارولین 
فرانسوی به مرحله یک چهارم نهایی 

راه یافته است.
آمریکا،   ۲۰۲۰ اسلم  گراند  در 
ساله   ۳8 نابغه  تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسی و دارنده رکورد ۲۰ قهرمانی 
در بازی های گراند اسلم دنیا ، رافائل 
ساکن  ساله   ۳۴ تنیس باز  نادال 
مایورکای اسپانیا و نفر دوم رده بندی 
اول  نفر  بارتی  اشلی  و  جهان  تنیس 
از  جهان  دختران  تنیس  رده بندی 

استرالیا حضور ندارند.

نواک جاکوویچ از لورا کالرک دلجویی می کند

نواک جاکوویچ از ادامه بازی در گراند اسلم 
آمریکا محروم شد

ساله   ۳۳ تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
صرب نفر اول رده بندی تنیس جهان 
گراند   ۱7 قهرمانی  عنوان  دارنده  و 
یک  مرحله  در  یکشنبه  روز  اسلم 
اسلم  گراند  رقابت های  نهایی  چهارم 

نیویورک از ادامه بازی ها محروم شد.
مرحله  در  که  هنگامی  جاکوویچ 
بر   ۶ امتیاز  و  بازی  حساس  بسیار 
۵ در ست اول، سرو خود را به پابلو 
نفر  و  اسپانیایی  تنیس باز  کارنوباستا 
باخت،  دنیا  تنیس  رده بندی  بیستم 

بسیار ناراحت شد.
خود  جیب  از  را  دیگری  توپ  او 
بیرون آورد و ضربه محکمی به آن زد 
که به گلوی یکی از بانوان خط نگهدار 
لورا کالرک اصابت کرد و وی را نقش 

بر زمین نمود.
این  برخورد  چگونگی  درباره  بحث 
سرداور،  میان  نگهدار  خط  به  توپ 
و  گرفت  باال  جاکوویچ  و  بازی  داور 
جاکوویچ سعی  کشید.  دقایقی طول 
داشت ثابت کند ضربه او عمدی نبوده 
و نمی خواسته توپ را به بدن شخص 

خاصی بکوبد.
میان  طوالنی  گفتگوی  دنبال  به 
نگهدار مصدوم،  و خط  داور  سرداور، 
که  جاکوویچ  شد  این  بر  تصمیم 
امید قهرمانی این تورنمنت را در سر 
ادامه مسابقات محروم  از  می پروراند، 
شود و از جدول رقابت ها حذف گردد.

و  عجیب  حادثه  این  دنبال  به 
شدن  محروم  به  که  غیرمنتظره 
از دست  ادامه مسابقه و  از  جاکوویچ 
و  بیست  کسب  برای  فرصت  دادن 
چهارمین عنوان قهرمانی در بازی های 
فدراسیون  شد،  منجر  اسلم  گراند 
جایزه  کرد،  اعالم  تنیس  بین المللی 
نقدی که تا رسیدن وی به این مرحله 
به جاکوویچ تعلق می گرفت، پرداخت 

نخواهد شد.
ایاالت  فدراسیون  حال  همین  در 
متحده نیز خبر داد که طبق قوانین 
در  اسلم،  گراند  بازی های  مقررات  و 
صورتی که تنیس باز در داخل زمین 
بازی، ضربه ای خطرناک و آسیب زننده 

روی  از  و  غیرعمد  صورت  به  حتی 
بی دقتی و سهل انگاری و بدون توجه 
به عواقب آن بزند و موجب ناراحتی و 
ضرب و جرح مسئوالن مسابقه شود، 

از ادامه مسابقات محروم خواهد شد.
عدم  دلیل  به  می شد  پیش بینی 
نادال،  رافائل  و  فدرر  راجر  حضور 
امسال  مسابقات  برنده  جاکوویچ 
در  روزها  این  که  باشد  اوپن  اس  یو 
»فالشینگ مدوز« بدون تماشاچی در 

حال برگزاری است.
زمان  مدت  آنکه  از  بعد  جاکوویچ 
سرداور  فریمیل  سوئرن  با  طوالنی 
مشاور  اگیل  آندریاس  و  مسابقات 
و  جّر  نیویورک،  اسلم  گراند  ارشد 
استادیوم  سرانجام  داشتند،  بحث 
»فالشینگ مدوز« را بدون حضور در 

کنفرانس خبری ترک کرد.
رقیب  باتیستوا،  حال  همین  در 
در  من  گفت:  جاکوویچ  اسپانیایی 
نبودم،  حادثه  این  جزئیات  جریان 
مربی ام  با  لحظات  آن  در  چون 
نمی کنم  فکر  اما  می کردم.  صحبت 
بوده  عمدی  جاکوویچ  حرکت  این 
قانون  هرچه  به  حال  هر  به  ولی 

می گوید عمل شود.
اظهار نظر مارتینا ناوراتلوا تنیس باز 
روس تبار مقیم آمریکا و برنده هجده 

آنچه  که  بود  این  هم  اسلم  گراند 
نبود  عمدی  داد،  انجام  جاکوویچ 
بلکه حرکتی احمقانه بود و مسئوالن 
عمل  به  جز  چاره ای  نیز  تورنمنت 

قانون نداشتند.
جاکوویچ  میل،  دیلی  گزارش  به   
که بارها در مسابقات مختلف کنترل 
این بار  از دست داده،  را  اعصاب خود 
نه تنها امتیازاتی را که تا این مرحله 
تورنمنت به دست آورد از دست داد 
نیز  دالری  هزار   ۲۵۰ جایزه  بلکه 

نصیبش نشد.
جان مکنرو نیز جاکوویچ را به دلیل 
خبری  کنفرانس  در  نشدن  حاضر 
در  باید  او  گفت:  و  کرد  سرزنش 
کنفرانس خبری شرکت و بطور رسمی 
از طریق رسانه ها معذرت خواهی می 

کرد نه در اینستاگرام خود.
مکنرو افزود: او موقعیت های زیادی 
در پیش رو خواهد داشت اما این لکه 

همیشه در کارنامه او خواهد ماند.
تنیس  فدراسیون  دیگر  سوی  از 
رفتار  برای  را  جاکوویچ  آمریکا 
هزار   ۱۰ بازی  زمین  در  غیرورزشی 
دالر جریمه کرد و امکان اینکه تنیبه 
نقدی دیگری نیز به دلیل انجام ندادن 
وظیفه اش برای شرکت در کنفرانس 

خبری به او تعلق بگیرد، زیاد است.
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=شماری از رسانه ها شکایت 
به  را  اسالمی  جمهوری  از 
داده اند  نسبت  کانادا  دولت 
صرفًا  کشور  این  دولت  اما 
از  قانون نسخه  ای  بر اساس 
وزارت  برای  را  شکایت  ها 
اسالمی  جمهوری  خارجه 

ارسال کرده است.
می گویند  مطلع  =منابع 
پیش  ماه  ها  شکایت    این 
پیدا  اما دالیل  تنظیم شده 
و پنهان سیاسی و فشار بر 
مانع  قربانیان  خانواده های 
شکایت  روند  پیشرفت  از 
برای  ارسال آن  تأخیر در  و 
مقامات رژیم ایران شده بود.

=دولت کانادا مدعیست که 
علت این تاخیر سیاسی نبوده 
و معلول شیوع ویروس ُکرونا 
و تاثیر آن بر پیگیری حقوقی 

بوده است.
=مارک آرنولد وکیل خانواده 
قربانیان: »به باور من، آنچه 
اقدام  یک  افتاد،  تفاق  ا

تروریستی بود«.
جمهوری  از  =دادخواهی 
اسالمی ایران با اتهام »اقدام 
تروریستی« در محاکم کانادا 
این  اما پرسش  مطرح شده 
است که چرا موضوع »جنایت 

جنگی« مطرح نشده است؟
خانواده کشته شدگان »پرواز 7۵۲« 
با   ۲۰۲۰ ژانویه  که  کی یف  تهران- 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک  های 
اسالمی سرنگون شد و همه سرنشینان 
آن کشته شدند علیه جمهوری اسالمی 

ایران شکایت کرده اند.
روزنامه کانادایی »نشنال پست« 8 
سپتامبر ۲۰۲۰ )۱8 شهریور( با اعالم 
این خبر نوشت موضوع بر سر دو شکایت 
خویشاوندان قربانیان سرنگونی هواپیمای 
از  شماری  است.  اوکراینی  مسافربری 
رسانه ها شکایت علیه جمهوری اسالمی 
را به دولت کانادا نسبت داده اند اما دولت 
این کشور صرفاً بر اساس قانون نسخه  ای 
خارجه  وزارت  برای  را  شکایت  ها  از 

جمهوری اسالمی ارسال کرده است.
منابع مطلع می گویند این شکایت   
ماه  ها پیش تنظیم شده اما دالیل پیدا و 
پنهان سیاسی و فشار بر خانواده قربانیان 
مانع از پیشرفت روند شکایت و تأخیر 
در ارسال آن برای مقامات رژیم ایران 
شده بود و در نهایت با اصرار برخی از 
خانواده های قربانیان و تالش دو دفتر 
وکالت در کانادا باعث پیشرفت این روند 
شد.با این حال دولت کانادا مدعیست 
که علت این تأخیر سیاسی نبوده و به 

شکایت خانواده قربانیان »پرواز ۷5۲« علیه 
جمهوری اسالمی به اتهام »اقدام تروریستی«

علت شیوع ویروس ُکرونا و تأثیر آن بر 
پیگیری حقوقی این پرونده بوده است. 
اکنون دولت کانادا رسما اعالم کرده که 
هر دو شکایت جمعی را به وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران تحویل 

داده است.
مایکل کمپل مدیر بخش جنایی و 
امنیتی و حقوق دیپلماتیک در وزارت 
ارسال  با  سپتامبر  اول  کانادا  خارجه 
نامه ای اعالم کرد که شکایت نامه ها به 
مقامات وزارت خارجه جمهوری اسالمی 

ایران تحویل داده شده است.
وکالت یکی از شکایت های جمعی را 
مارک آرنولد برعهده دارد. او در مصاحبه 
که  است  گفته  کانادا   CBC رادیو  با 
اکنون خانواده قربانیان حمله موشکی 
اوکراینی  به هواپیمای  پاسداران  سپاه 
»اقدام  این  با  ارتباط  در  می توانند 
تروریستی« از دولت جمهوری اسالمی 

شکایت کنند.
من،  باور  »به  گفت:  آرنولد  مارک 
آنچه اتفاق افتاد، یک اقدام تروریستی 
بود«. آرنولد همچنین تاکید کرده که 
با وجود اقامه دعوا در ماه ژانویه ۲۰۲۰، 
دولت کانادا نسبت به سطح پیشرفت 
پیگیری حقوقی آن اطالع رسانی کافی 
گفته  کانادایی  وکیل  است.این  نکرده 
است: »مایه خشنودی است که وزارت 
که  ماه  هشت  از  پس  کانادا  خارجه 
این شکایت نامه ها را در اختیار داشته، 
است«. داده  تحویل  را  آنها  انجام  سر 

به گفته مارک آرنولد نسخه ای از این 
شکایت نامه ها به آدرس پست الکترونیک 
علی خامنه ای نیز ارسال شده و دفتر 
رهبر جمهوری اسالمی دریافت آن را 
تایید کرده است.تحویل شکایت نامه های 
جمهوری  خارجه  وزارت  به  جمعی 
اعالم  از  پس  روز  چند  ایران  اسالمی 
آمادگی مقامات رژیم ایران برای بررسی 
شکایت ها و پرداخت غرامت به قربانیان 
این حمله موشکی صورت گرفته است.

گفته می شود که هر دو شکایت نامه 
جمعی )شکایت نامه آرنولد و شکایت نامه 
از  مستقل  آرنت(  تام  وکالتی  دفتر 
مذاکرات نمایندگان کشورهای مربوطه 
درباره پرداخت غرامت و جبران خسارات 

صورت می گیرد.

دادخواهی از جمهوری اسالمی ایران 
با اتهام »اقدام تروریستی« در محاکم 
کانادا مطرح شده. پرسش این است که 
چرا موضوع شکایت »جنایت جنگی« 

مطرح نشده است؟
فرماندهان بلندپایه نظامی جمهوری 
اسالمی از جمله فرمانده نیروی هوافضای 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
»شرایط جنگی« هنگام پرواز هواپیمای 
بر  کرده اند.  اعتراف  اوکراینی  بوئینگ 
اساس قوانین ایکائو هر دولتی مسئول 
آن کشور  هوایی  امنیت حریم  تامین 
مثل  مواردی  تهدید شامل  این  است. 
از  ناشی  ابرهای  مسلحانه،  درگیری 
و  موشکی  آزمایش  های  آتشفشان    ها، 

پرتاب راکت  ها و موشک  ها می  شود.
بر اساس مقررات ۱۹۰7 الهه، بند 
۲ ماده ۲۳ کنوانسیون سوم و ماده ۲8 
کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، »بند ۴ 
ماده ۱۲« و »بند 7 ماده ۵۱« پروتکل 
اول الحاقی به کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو 
استفاده از سپرانسانی منع شده است. 
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 
نیز استفاده از سپر انسانی ممنوع است 
بنابراین دست محاکم بین المللی برای 
رسیدگی به این مورد اتهامی بازتر است 
»اقدام  نشان می  دهد طرح  تجریه  اما 
تروریستی« آنهم وقتی پای دولت  ها در 
میان است دشوار و روندی طوالنی دارد. 
آیا این احتمال وجود دارد که همچنان 
فشارهای سیاسی و کارشکنی  ها سبب 
عنوان  زیر  دادخواهی  روند  تا  شده 

»جنایت جنگی« پیش نرود؟ 
او  حقوقی  مؤسسه  و  آرنولد  مارک 
گرچه با تاخیر زیاد اما در نهایت دولت 
کانادا را مجبور کردند تا روند شکایت از 
جمهوری اسالمی را پیگیری کند. به 
نظر می رسد این وکیل فرض را بر این 
بودن  تروریستی  گذاشته که می تواند 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اقدام 
اینکه سپاه در فهرست  به  با توجه  را 
سازمان  های تروریستی قرار دارد پیش 
نباید فراموش کرد که دولت  اما  ببرد 
این  قرار دادن  برای  کانادا سال هاست 
نهاد انقالبی و موازی با ارتش ایران در 
فهرست سازمان  های تروریستی تردید 
دارد و از این کار خودداری کرده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران:
 »فقط کف خیابون، بدست میاد حق مون«

همینه،  ما  سته  =»خوا
 ، » م ر تو طبق  ق  حقو
 ، ن بو خیا کف  فقط  «
و  حق مون«  میاد  بدست 
دیگه  بازنشسته،  »کشتی 
جمله  از  نشسته«  گل  به 
ن  نشستگا ز با ی  ها ر شعا
. د بو ز  و مر ا تجمع  ر  د
از  دلیل  به  که  =افرادی 
سازمان  از  افتادگی،  کار 
ق  حقو عی  جتما ا مین  تأ
می کنند  دریافت  بیکاری 
سراسری  تجمع  در  نیز  
شرکت  بازنشستگان  امروز 
داشتند. حقوق پرداخت شده 
به این افراد نیز بسیار ناچیز 
زندگی  هزینه های  و  بوده 
نمی دهد.  پوشش  را  آنها 
بازنشستگان،  از  نفر  صدها 
افتادگان  کار  از  و  مستمری بگیران 
تأمین  سازمان  از  را  خود  حقوق  که 
اجتماعی دریافت می کنند صبح امروز 
اعتراضی  تجمع  ایران  شهر  چند  در 

برگزار کردند.
و مستمری بگیران که  بازنشستگان 
و  همسان سازی  انتظار  در  سالهاست 
شنبه  امروز،  هستند  حقوق  افزایش 
۱۵ شهریور ۱۳۹۹، تجمعی اعتراضی 
همزمان  تجمع  کردند.این  برگزار 
در تهران و چند شهر دیگر از جمله 
مشهد، اراک، اورمیه، شیراز، اصفهان 

و کرج برگزار شد.
داشتن  دست  در  با  بازنشستگان 
دولت  علیه  شعارهایی  پالکاردهایی 
سر دادند. »خواسته ما همینه، حقوق 
خیابون،  کف  »فقط  تورم«،  طبق 
»کشتی  و  حق مون«  میاد  بدست 

نشسته«  گل  به  دیگه  بازنشسته، 
در  بازنشستگان  شعارهای  جمله  از 

تجمع امروز بود.
افرادی که به دلیل از کار افتادگی، 
حقوق  اجتماعی  تأمین  سازمان  از 
در  نیز   می کنند  دریافت  بیکاری 
بازنشستگان  امروز  سراسری  تجمع 
شرکت داشتند. حقوق پرداخت شده 
و  بوده  ناچیز  بسیار  نیز  افراد  این  به 
پوشش  را  آنها  زندگی  هزینه های 
بازنشستگان  امروز  نمی دهد.تجمع 
در حالی برگزار شده که در روزهای 
مدیرعامل  ساالری  مصطفی  گذشته 
واکنش  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
مشاغل  بازنشستگان  اعتراض  به 
دریافتی  حقوق  به  زیان آور  و  سخت 
گفت: »فرمول افزایش با بازنشستگان 
محاسبه شد و بخش عمده کاری که 
نظرات  مبنای  بر  دادیم  انجام  امروز 

بازنشستگان بوده است.«
که  بود  افزوده  ساالری  مصطفی 
»برای نحوه محاسبه و پرداخت حقوق 
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور 
وجود  متفاوتی  کارشناسی  نظرات 
داشت که چطور میزان حق بیمه ای 

که آنها دادند را تبدیل به سابقه کنیم، 
مختلف  نظرات  به  توجه  با  بنابراین 
برای حقوق این دسته از بازنشستگان 
تصمیم گیری شده است. این گروه از 
جدید  فرمول  می توانند  بازنشستگان 
را  اصالحی  نظرات  و  دهند  ما  به  را 
مستقیما اعالم کنند تا تصمیم گیری 
وزیر  شریعتمداری  محمد  شود.«. 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته 
که »به طور طبیعی در صدور احکام 
دارد  نقص هایی وجود  افراد  از  برخی 
می شوند  مرتفع  زمان  طول  در  که 
که  آنچه  اجرای  نگران  هیچکس  و 
تأمین  امنای  هیئت  مصوبات  در 
اجتماعی و هیئت وزیران برای اجرای 

همسان سازی آمده، نباشد.«
اکنون بازنشستگان می گویند انتظار 
جلسات  شهریورماه  پایان  تا  دارند 
تأمین  سازمان  و  دولت  مسئوالن 
اصالح  و  بازنگری  برای  اجتماعی 
آنها  برگزار شود.  بازنشستگان  حقوق 
که  هستند  آن  خواستار  همچنین 
به ماسبق«  افزایش حقوق ها »عطف 
ماه  مرداد  شده و دست کم مشمول 

نیز شود.

وزیر آموزش و پرورش در یک »چرخش قهرمانانه«: 
ما نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان در مدارس است!

با  روحانی  دولت  =وزیر 
یکی به میخ و یکی به نعل 
حضور  تقصیر  حتی  زدن 
در کالس های  دانش آموزان 
درس در این سه روز را متوجه 
مدارس کرد و گفت: شنیده 
شد برخی مدارس غیردولتی 
س  ر ا مد خی  بر حتی  و 
که  بودند  کرده  الزام  دولتی 
در  باید  حتما  دانش آموزان 
کنند! پیدا  حضور  مدرسه 
=به گفته ی حاجی میرزایی، 
دلیلی  هر  به  کسانی  اگر 
آموزش  از  »نمی توانند« 
کنند  ده  ستفا ا حضوری 
یا  هستند   » ر بیما « یا 
یا  دارند  زمینه ای«  »بیماری 
»خانواده شان نگرانی دارد«، 
آموزش های  از  می توانند 
وزارتخانه  این  که  دیگری 
پیش بینی کرده استفاده کنند!
پرورش  و  آموزش  =وزیر 
توضیح نداد وقتی حضور و 
عدم حضور در مدارس را به 
خانواده های  و  دانش آموزان 
چگونه  کرده  واگذار  آنها 
می خواهد این موقعیت برزخی 
را سازماندهی کند! آنهم در 
حالی که رئیس دولت پیش از 
این مدعی شده بود »عده ای 
هند  ا می خو  » ب نقال ا ضد
کنند! تعطیل  را  ما  مدارس 

در حالی  که نایب رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
و  آموزش  وزیر  استیضاح  احتمال  از 
حاجی میرزایی  داده،  خبر  پرورش 
برای  را  وزارتخانه  این  جدید  تصمیم 
دانش آموزان اعالم کرد: »الزامی برای 
حضور دانش آموزان در مدرسه نیست«! 
وزیر حتی گفت که »ما از اول نگفتیم 
دانش آموزان  حضور  به  الزامی  که 
هست بلکه گفتیم اولویت و ترجیح ما، 

آموزش حضوری است«! وی اما توضیح 
نداد مدارسی را که »الزامی به حضور 
دانش آموزان« در آنها نیست و ممکن 
نیایند،  برخی  و  بیایند  برخی  است 

چگونه می توان سازماندهی کرد!
نایب  اسماعیلی  ولی  میان،  این  در 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی در توئیتی از احتمال 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  استیضاح 
او  داد.  خبر  اسالمی  شورای  مجلس 
نوشت که »مجلس انقالبی برای حفظ 
تعارف  احدی  با  ملت  فرزندان  جان 

ندارد.«
شورای  مجلس  درون  از  ادعا  این 
با  آن  همراهی  سابقه ی  که  اسالمی 
آزمون های  برگزاری  در  علوم  وزارت 
ُکرونا  شیوع  اوج  در   ۹۹ سراسری 
دستور  دلیل  به  شد،  دیده  کشور  در 
مدارس  حضوری  و  یکباره  بازگشایی 
سراسر کشور، در مناطق قرمز، زرد و 

سفید است.
اما در حالی که سه روز از آغاز سال 
تحصیلی جدید با حضور دانش آموزان 
می گذرد، محسن  مدارس  کارکنان  و 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
از  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  به 
تصمیم جدید دیگری خبر داد. او گفته 
انجام  بررسی های  به  توجه  »با  است: 
شده تصمیم بر این شد که برای حضور 

دانش آموزان در مدارس الزام نباشد!«
بارها  وجود  با  حاجی میرزایی 
حضوری  شرکت  بر  خودش  تأکید 
حاال  مدرسه ها  در  دانش آموزان 
می گوید: »ما از اول نگفتیم که الزامی 
بلکه  هست  دانش آموزان  حضور  به 
آموزش  ما،  ترجیح  و  اولویت  گفتیم 
متعددی،  دالیل  به  و  است  حضوری 
آموزش حضوری را متناسب تر ارزیابی 
آموزش  هم  مدارس  همه  در  و  کرده 

حضوری را عرضه می کنیم.«
حالی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
حضور  عدم  یا  حضور  با  رابطه  در 
نظر  تغییر  مدارس  در  دانش آموزان 
آیا  که  موضوع  این  اساسا  که  داده 
ستاد مقابله با ُکرونا به ریاست حسن 
را  مدارس  بازگشایی  دستور  روحانی 
داده یا شخص وزیر آموزش و پرورش، 

همچنان معلوم نیست.

تصمیم وزارت آموزش و پرورش بر 
بازگشایی مدارس به صورت حضوری، 
اعتراض خانواده ها را نیز به دنبال داشته 
است. حتی برخی از والدین در صفحات 
شبکه های اجتماعی خود نوشتند که 
حاضر نیستند در شرایط شیوع ُکرونا 
کشور  آموزش  سیستم  به  کشور  در 
را دست  فرزندشان  و  کنند  اطمینان 

مقامات بسپارند.
به  حاجی میرزایی  امروز  حاال 
از  »هیچیک  است:  گفته  صداوسیما 
مدارس دولتی و غیردولتی حق ندارند 
که دانش آموزان را ملزم به حضور در 

مدارس کنند!«
که  گفته  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  تحصیل  شرایط  وزراتخانه ها  این 
کالس های حضوری، شبکه »شاد« و 
آموزش تلویزیونی را برای دانش آموزان 
فراهم کرده که »باید یکی از دو روش 
به  و  انتخاب  را  مجازی  یا  حضوری 

مدرسه اعالم کنند.«
تقصیر  حتی  روحانی  دولت  وزیر 
کالس های  در  دانش آموزان  حضور 
متوجه  را  روز  سه  این  در  درس 
شد  »شنیده  گفت:  و  کرد  مدارس 
حتی  و  غیردولتی  مدارس  برخی 
برخی مدارس دولتی الزام کرده بودند 
که دانش آموزان حتما باید در مدرسه 

حضور پیدا کنند«!
و  میخ  به  یکی  در  حاجی میرزایی 
یکی به نعل زدن اضافه کرد: »ما اعالم 
خدمات  ارائه  ما  وظیفه  که  کردیم 
است  دانش آموزان  همه  به  آموزشی 
و باید به  گونه ای عمل کنیم که هیچ 
دانش آموزی از آموختن محروم نباشد 
و ترجیح ما هم این است که افراد به 

صورت حضوری بیایند!«
به گفته ی حاجی میرزایی، اگر کسانی 
از آموزش  به هر دلیلی »نمی توانند« 
»بیمار«  یا  کنند  استفاده  حضوری 
هستند یا »بیماری زمینه ای« دارند یا 
»خانواده شان نگرانی دارد«، می توانند 
از آموزش های دیگری که این وزارتخانه 
آنهم  کنند!  استفاده  کرده  پیش بینی 
از  پیش  دولت  رئیس  که  حالی  در 
»عده ای  که  بود  شده  مدعی  این 
را  ما  مدارس  ضدانقالب« می خواهند 

تعطیل کند!

دو موشک سپاه  با   ۲۰۲۰ ژانویه  که  اوکراینی  هواپیمای  بدنه  بقایای 
پاسداران سرنگون شد

هیچ اقتصادی بدون بخش خصوصی 
مستقل و آزاد نمی تواند رشد کند.

پس  گذشته  سال های  در 
جمهوری  دولت های  آنکه  از 
کارخانجات  مدیریت  در  اسالمی 
خود  ناتوانی  تولیدی،  واحدهای  و 
موضوع  رساندند،  اثبات  به  را 
»خصوصی سازی« مطرح شد.قرار بود 
با »خصوصی سازی« هم حجم دولت 
»خصوصی«  بخش  هم  و  کوچک 
برای توسعه ی اقتصادی تقویت شود. 
پدیده ی  به  »خصوصی سازی«  اما 
راه  و  انجامید  »خصولتی«  نوظهور 
واحدهای  و  کارخانه ها  تاراج  برای  را 
نظام«  »خودی های  توسط  تولیدی 
و  قدیمی  کارخانجات  کرد. حتی  باز 
مهم کشور به اسم »خصوصی سازی« 
مافیایی  و گروه های  افراد خانواده  به 
جمهوری اسالمی »واگذار« و درواقع 

هدیه شدند!
دولت  حجم  تنها  نه  نتیجه،  در 
خصوصی  بخش  و  نیافت  کاهش 
تقویت نشد، بلکه سرمایه  و اموال این 
واحدها به تاراج رفت و خط تولید به 
و  متوقف  مدیریت،  ناکارآمدی  دلیل 
ورشکسته شده و کارگران و کارکنان 
اخراج  یا  معوقه  حقوق  ماه ها  با  آنها 

خصوصی سازی به سبک جمهوری اسالمی

شدند و یا در آستانه ی اخراج قرار دارند.
آخرین  از  یکی  در  دولت  نمونه: 
بدهی  از  بخشی  ازای  در  اقدامات، 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  به  خود 
۱7 درصد سهام شرکت پاالیش نفت 
»امام خمینی« شازند را در قالب »رد 
کرد  واگذار  سازمان  این  به  دیون« 
پتروشیمی  سهام  بقیه  شد  قرار  و 
شود.  واگذار  »شستا«  به  نیز  شازند 
کارکنان پتروشیمی شازند که نگرانند 
واحدهای  دیگر  شوم  سرنوشت  به 
به  شوند،  دچار  واگذارشده  تولیدی 
نماینده  نجف آبادی  دّری  قربانعلی 
نوشتند  نامه  اراک  در  علی خامنه ای 

کند.دّری  جلوگیری  کار  این  از  تا 
و  امنیتی  چهره های  از  آبادی  نجف 
الدین آشنا یکی دیگر  پدرزن حسام 
حسن  مشاور  که  امنیتی هاست  از 
به  اعتراض  در  آشنا  است.  روحانی 
هفت تپه  کارگران  وضعیت  پیگیری 
شورای  مجلس  نمایندگان  توسط 
اسالمی در توئیتی آنها را متهم کرد 
که به مشکالت کارگری دامن می زنند!

آیا نامه نوشتن کارکنان واحدهایی 
که این نوع »خصوصی سازی« آنها را 
ورشکسته کرده به مقاماتی که همه 
هم فامیل یکدیگر و هم مسبب این 

مشکالت هستند، فایده ای دارد؟!

ویدئو



در همین ایام، رویداد دیگری طوفان آفرید: 
قتل ماژور ایمبری ویس کنسول آمریکا.

ماجرا به طور خالصه چنین بود که غوغای 
معجزه کردن سّقاخانۀ آقا شیخ هادی، دیپلمات 
جوان آمریکایی را برای تماشا و عکسبرداری 
به محل حادثه کشانید و در آنجا مرگ منتظر 

او بود.
در اواسط خرداد سال ۱۳۰۳ این شایعه در 
تهران پیچید که سقاخانۀ آقا شیخ هادی بیماران 
را شفا می دهد و یک بهائی را که به گدای کنار 

سقاخانه پول نداده کور کرده است.
حادثه از نظر یک آمریکایی که چند ماهی 
بیش از ورودش به ایران نمی گذشت جالب توجه 
بود به ویژه آن که پیش از آمدنش به تهران، 
مجلۀ »نشنال جئوگرافیک« یک دوربین عکاسی 
در اختیارش گذارده بود تا از مناظر دیدنی ایران 

عکس بگیرد و برای مجلّه بفرستد.
چه  و  معجزه  این  از  جالبتر  خبری  چه 
ه گر؟ معجز نۀ  خا سقا ز  ا تر  یا گو عکسی 

را  سیمور«  »ملوین  دوستش  ایمبری، 
 . برد نه  سقاخا تماشای  به  خود  ه  همرا
نفت  چاههای  حفاری  کارشناس  سیمور، 
در  اقامت  برای  کافی  مدارک  چون  و  بود 
سفارتخانۀ  در  موقت  به طور  نداشت  ایران 
شود. معلوم  تکلیفش  تا  می زیست  آمریکا 

آن دو، روز ۲7 تیر، حوالی ظهر به سقاخانه 
در  کردند.  عکسبرداری  به  شروع  و  رسیدند 
اطراف سقاخانه جماعتی مرد و زن گردآمده و به 
نذر و نیاز مشغول بودند. ناگهان چند نفری زبان 
به اعتراض گشودند که اجنبی در مکان مقدس 
اسالمی چه می کند و چه کسی به آنان حق 
داده است از زن و مرد مسلمان عکس بگیرند. 
همهمه کم کم باال گرفت و ناگهان یکی فریاد 
زد اینها بابی اند و آمده اند سقاخانه را زهرآلود 
کنند. دیگری به سوی دوربین هجوم برد و چون 
حالت تهاجمی پدید آمد، ایمبری و سیمور فرار 
را بر قرار ترجیح دادند. به درشکۀ خود بازگشتند 
و درشکه چی کوشید آن دو را از خطر برهاند 
اما جماعتی که هر لحظه بر تعدادشان اضافه 
می شد درشکه را از رفتن بازداشتند و با مشت 

و لگد به جان دو آمریکایی افتادند.
داستان را از زبان عبداهلل مستوفی بشنویم:

»... هنوز مردم از بُهت آمدن تمثال از نجف 
قتل  بر  افسوس  و  اسف  از  و  نیامده  بیرون 
میرزادۀ عشقی خارج نشده بودند که موضوع 
معجزۀ سقاخانۀ چهارراه آقا شیخ هادی در شهر 
منتشر شد. سقاخانه و معجزه؟ این نامربوط ها 
سه روزی  دو  می کنند!  اختراع  که  چیست 
گذشت. موضوع از حرف تجاوز کرده به عمل 
رسید و از تمام شهر نذر و نیاز برای سقاخانه 
می برند و اعیان محل اسباب چراغ و تزئینات 
دیگر برای این َمهبط فیض می فرستند و هر 
شب، سر این چهارراه دکان های حول و حوش 
را چراغان می کنند. ای بابا!... قرن بیستم و این 
حرفها؟ آن هم در چهارراه آقا شیخ هادی که 
به واسطۀ اعیانّیت محله، استعداد دانش خیزی 
و بنابراین قابلیت داشتن سقاخانه ای با طول و 

تفصیل را ندارد؟!
بودند،  تفکر  و  حساب  اهل  که  هم  بعضی 
این  که  بودند  دیده  چندساله  این  در  چون 
قماش اقدامات همیشه مقدمۀ اقدامات دیگری 
است، می گفتند خدا عاقبتش را خیر کند؟ یک 
کاسه ای زیر این نیمکاسه هست! و این نذر و 
نیازها و چراغانی ها و معجزه های پشت سرهم 
بیخود نیست! نظمیه ای که اینقدر مواظب است 
که به مجرد یک انتشار زننده بر ضد سردار سپه، 
وامیدارد نویسندۀ بدبخت مقاله را نفله کنند، 
چرا در این باب ساکت است و هیچ جلوگیری  
از این چرندیات نمی کند؟ ولی کار سقاخانه و 
معجزات آن، و ضمناً بدگویی به بهائی ها روز 

به روز باال می گیرد.
رئیس بابی ها عباس افندی

... چرا نمی خندی؟
بچه الت ها  به توسط  جمعی،  زدن  دست  با 
در کوچه های شهر خوانده شده، حتی شهرت 
را  سقاخانه  خواسته اند  بهائی ها  که  می دهند 
کار  این  برای  که  را  کسی  و  کنند  مسموم 
فرستاده اند، نمی دانم دستش شل یا چشمش 
نیاز  و  نذر  بر  این شهرت  اثر  بر  و  کور شده، 

سقاخانه افزوده گشته است.
این سقاخانه بازی از نیمۀ سرطان تا جمعه 
می یافت.  توسعه  روزافزون  برج،  این   ۲7
کنسولیار  ایمبری  ماژور  روز  این  بعدازظهر 
نمایندۀ   واحد  آِن  در  که  آمریکا،  دولت 
با  بود،  هم  آمریکا  کشور  جغرافیائی  مجله 
در  که  هموطنانش  از  یکی  سیمور،  ملوین 
شرکت نفت جنوب ایران خدمت می کرده و 
به واسطۀ محکومیتی که داشته، در کنسولگری 
را  خود  حبس  مدت  حقیقت  در  آمریکا 
اوضاع  این  تماشای  برای  است،  می گذرانده 
می روند. هادی  شیخ  آقا  خیابان  سمت  به 

البته ماژور ایمبری با سمت نمایندگی که 
از طرف مجلۀ جغرافیائی آمریکا داشته است، 

بدش نیامده که برای مجلۀ خود مقاله ای از ایران 
هدیه بفرستد. شاید محرک باطنی او برای این 
کنجکاوی هم همین مقاله پرانی در اطراف این 
سقاخانه بوده، در هرحال برای این که مقالۀ او 
کاملتر و عکسی هم ضمیمه داشته باشد، دوربین 

عکاسی خود را هم همراه برداشته است...
باری، ماژور ایمبری با این رفیق محکوم به 
جرم و مسبوق به خدمت در شرکت نفت جنوب 
خود، به این تماشا می رود و می خواهد عکسی 
و  می شوند  مانعش  مردم  بردارد.  سقاخانه  از 
عباهای خود را جلو دوربین او و سقاخانه حائل 
می کنند. هر عاقلی وقتی ببیند که صاحب بساط 
نمی خواهد عکسی از بساط او بردارند حقاً باید 
به همان تماشا قناعت کرده راه عقب نشینی در 
پیش گیرد ولی سرکار ماژور، شاید به تشویق 
رفیق مظنونش اصرار می ورزد و چند بار جای 
دوربین را عوض می کند و در هر بار، مردم بدون 

تعرض به او  با گرفتن عبا جلو دوربین از این 
عکسبرداری جلوگیری می کنند.

هیچ معلوم نیست در اینجا ماژور یا رفیقش 
آنها که می خواسته اند  یا  اقدامی کرده اند  چه 
ماژور را به َدم کتک عامه بدهند چه گفته اند 
و چه القائی به جمعیت کرده اند که مردم آرام 
خالی الذهن عصبی شده و تصور نموده اند که 
اینها از همان بهائی ها هستند که چند روز قبل 
قصد مسموم کردن سقاخانه را داشته و امروز 
با لباس مبّدل آمده و می خواهند قصد قبلی 
به جانب  تصور  این  با  و  کنند  عملی  را  خود 
ماژور و رفیقش حملۀ خفیفی می کنند. آقایان 
که کار را این طور می بینند با کمال افسوس، از 
عکاسی منصرف شده به درشکه ای می نشینند و 

از معرکه به در می روند.
ولی  است...  طبیعی  البته  کار  اینجای  تا 
است.  درهم  بسیار  مطلب  بعد،  به  اینجا  از 
می گرفته اند  دوربین  جلو  عبا  که  آنهایی  زیرا 
آنهایی نبوده اند که دنبال درشکۀ این  مسلماً 
آقایان افتاده و آنها را به باد کتک گرفته اند. اگر 
جمعیت سقاخانه می خواستند به این دو نفر 
که با این سماجت قصد عکسبرداری داشته اند 
عذابی بدهند و آسیبی برسانند، برای آنها چه 
مشکلی داشت که همان کنار سقاخانه آنها را 
کتک کاری کنند؟ و چه لزومی داشت که آنها 
را بگذارند در درشکه بنشینند که آن وقت به 
صورت،  هر  در  و  بدوند؟  آنها  درشکۀ  دنبال 
مجروح کردن درشکه چی و افکندن او از جلو 
درشکه چه معنی داشته است؟ و آنگاه دویدن 
از سر چهارراه آقا شیخ هادی تا میدان توپخانه را 
که محل قرارگاه و مریضخانۀ نظمیه بوده است 

به چه می شود حمل کرد؟...
از همۀ اینها عجیب تر، وقتی ماژور ایمبری و 
رفیقش، کتک خورده و جراحت برداشته خود 
را به نظمیه رسانده اند، جمعیت به داخل نظمیه 
هجوم برده کتک کاری را به قصد کشت، آن هم 
نسبت به ماژور تنها، تمدید کرده و سردستۀ 
جماعت کتک زننده ها هم همان دو سه نفری 
بوده اند که از سقاخانه آنها را تعقیب کرده بودند، 
که این قسمت با هیچ قاعده ای جور درنمی آید. 
آیا در نظمیه آنقدر آژان حاضر نبوده است که 
جلو جمعیت، بخصوص این سه نفر را بگیرد؟ 
آیا مشکلی داشته است که پناهندگان را در 
گوشه ای پنهان کنند و از کتک کاری این سه 

نفر  جلوگیری نمایند؟
اینها معماهایی است که در همان روزها هم 
الینحل بود تا چه رسد به امروز که اکثر عاملین 
این قضیه مرده اند، و ماژور هم که می توانسته 
است توضیحاتی بدهد به فاصلۀ یکی دو ساعت 
بعد از کتک کاری دفعۀ دوم در نظمیه، زندگی 
را وداع گفته، و به گفته های رفیق عزیزش هم 
که به نظر می رسد محرک اصلی رفتن ماژور به 
این تماشا یا به عبارت ساده تر فرستادنش به َدم 
اعتمادی نمی توان  بوده است هیچ  این مرگ 
کرد. حتی به پرونده هایی که برای مظنونین و 
متهمین و سه نفر محکومین به اعدام در نظمیه 

تشکیل شده است، نیز باید بی اعتماد بود«.
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران  )186(
احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 136۷ (

 ماژور رابرت ایمبری

=اقرار مطابق قانون باید صریح 
و در حضور قاضی باشد، در نتیجه 
نوید  از  شده  گرفته  اعترافات 
افکاری در مرحله تحقیقات، آنهم 
تحقیقاتی که بدون حضور وکیل 
محسوب  دلیل  گرفته،  صورت 
نمی شود. خصوصا که بالفاصله بعد 
از برداشته شدن فشار بازجو، متهم 

همه اقرارها را انکار کرده است.
روند  از  انتخابی  وکیل  =حذف 
بازپرسی، با فشار نهادهای امنیتی 
و  شد  تحمیل  جدید  قانون  به 
می توان گفت کارشناسان امنیتی 
ضعف خود در جمع آوری اطالعات 
از راه های مشروع و معمول را با 
اخذ اختیارات فراقانونی و ایزوله 

کردن متهم جبران می کنند.
= اقدامات حمایتی از امثال نوید 
افکاری و برجسته شدن پیام مهم 
»اعدام نکنید« از سوی میلیون ها 
این  قضایی،  دستگاه  به  ایرانی 
تصویر مشخص را نشان داده که 
قربانی کردن مهره ای که تا دیروز 

ناشناخته بوده نیز هزینه زا است.
حکم  صدور  که  کنید  =دقت 
اعدام برای معترضی که به خیابان 
برای  زندان  با صدور حکم  آمده 
متفاوت  مدنی  یا  سیاسی  فعال 
حکم  صدور  مستقیم  اثر  است. 
افکاری،  نوید  امثال  برای  اعدام 
بر جامعه و جوانانی است که زیر 
فشارهای سنگین اقتصادی لبریز 
خشم و اعتراض هستند در نتیجه 
نظام با این اعدام ها به دنبال ایجاد 

هراس عمومی است.
از  افکاری  نوید   - آسترکی  روشنک 
 ۹7 امرداد  اعتراضات  در  شرکت کنندگان 
بار  »دو  با صدور حکم  که  است  کازرون  در 
اعدام« روبرو شده است. اتهام او قتل حسن 
ترکان مأمور حراست شرکت آبفا است که در 
سرکوب معترضان در سال های اخیر نیز نقش 

داشته است.
وحید و حبیب افکاری، دو برادر دیگر نوید 
نیز در این پرونده متهمان ردیف دوم و سوم 
هستند. وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس 
و 7۴ ضربه شالق، و حبیب افکاری به ۲7 سال و 
۳ ماه حبس و 7۴ ضربه شالق محکوم شده اند.

این پرونده که با گذشت حدود دو سال از به 
جریان افتادن، به تازگی رسانه ای شده یکی 
دیگر از پرونده سازی های دستگاه های امنیتی و 
قضایی جمهوری اسالمی علیه شرکت کنندگان 

در اعتراضات سراسری است.
در نمونه ای مشابه در دادگاه انقالب استان 
اصفهان پرونده ای با ۱۴ متهم گشوده شد که 
همگی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 
دی  ۹۶ بودند. در میانه روند بازپرسی ناگهان 
اتهام قتل یکی از جانباختگان اعتراضات دی  
۹۶ بر روی اتهامات دیگری چون »اقدام علیه 
نظام« قرار گرفت و در نهایت پنج متهم به اعدام 

محکوم شدند.
شباهت روند این دو پرونده که متهمان آن 
بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر بودند، 
از زاویه حقوقی قابل توجه است؛ بسیاری از 
حقوقدانان معتقدند روند طی شده در این دو 
پرونده حتی در چهارچوب قوانین جمهوری 

اسالمی نیز غیرقانونی است.
کیهان لندن در رابطه با پرونده برادران افکاری 
و شیوه ی تازه دستگاه های امنیتی و قضایی 
برای سرکوب معترضان با یکی از وکالی پایه 
یک دادگستری در ایران گفتگو کرده که برای 

حفظ امنیت نام وی محفوظ می ماند.
اطالعات دست  ماه های گذشته  =طی 
کم دو پرونده از بازداشت شدگان اعتراضات 
سراسری رسانه ای شده با صدور حکم »دو 
بار اعدام« برای دست کم شش نفر از قرار 
معلوم مختومه اعالم شده است! متهمان 
اتهامات وارد شده را قبول ندارند و می گویند 
اقرار آنها اجباری بوده و با شکنجه صورت 
گرفته؛ وکال نیز روند دادرسی را ناعادالنه 
می دانند. آیا چنین روندی پیشتر هم درباره 
معترضان وجود داشته یا این از ابتکارات تازه 

نظام قضایی جمهوری اسالمی است؟
– عدم  رعایت حقوق متهم و تحقیقات در 
یا »تفهیم  و  از »نظارت وکیل«  فضایی دور 
حقوق مصرحه قانونی به متهم« در پرونده های 
متهمین به اصطالح »امنیتی« از گذشته وجود 
داشته و این روند مشخصاً امکان اخذ اعتراف با 

اعمال فشار و تهدید و شکنجه را افزایش می دهد.
از سال های دور گزارش هایی مبنی بر اخذ 
اعترافات زیر شکنجه و فشار وجود داشته و در 
بسیاری از پرونده های امنیتی شاهد روندی که 
آن را تنها می توان  پرونده سازی نامید، بوده ایم. 
ضابطین قضایی در پرونده هایی از این دست 
کارشناسان وزارت اطالعات یا اطالعات سپاه 
و گاهی اطالعات نیروی انتظامی هستند که 
با اخذ دستورات کلی از بازپرس و تحت نظر 
قرار گرفتن متهم در فضایی که گاهی بازپرس 
هم نظارتی بر آن ندارد و وکال هم اجازه ورود 
به آن را ندارند، می توانند برای مدت طوالنی 
ارتباط متهم را با دنیای خارج قطع کنند و به 
روش های گوناگون پرونده را ببندند. از گذشته 
]اوین[  »مقدس«  دادسرای  تهران  در  نیز 
را  امنیتی  پرونده های  در  تحقیقات  انحصار 
داشته و بازپرس های شعب مختلف این دادسرا 
اطالعاتی  کارشناسان  با  مستقیم  ارتباط  در 
اختیارات فراوانی برای تحقیق و بستن پرونده 
به آنها می دادند. پیش از تصویب قانون آیین 
دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب 
شد، قضات تحقیق در دادسراها با استناد به 
ماده ۱۲8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
78 و تبصره آن ضمن پذیرش وکالت وکیل 
در دادسرا اجازه دسترسی و دخالت وکیل به 

پرونده اتهامی را نمی دادند.
در قانون مصوب ۱۳۹۲ این نقص برطرف 
شد و وکیل می توانست در مرحله تحقیقات 
و  باشد  داشته  مالقات  متهم  با  مقدماتی 
قرار دهد  پرونده  در  را کتباً  مالحظات خود 
و بازپرس هم نمی توانست مانع این کار شود 
اما در قانون جدید ناگهان با اضافه کردن یک 
تبصره  به این ماده درباره پرونده های به اصطالح 
امنیتی، شرایطی سخت تر از قانون سابق برای 
متهم ایجاد کردند و بطور کلی حق دسترسی 

متهم به وکیل انتخابی را از او سلب کردند.
روند  از  را  انتخابی  وکیل  که  تبصره  این 
نهادهای  فشار  با  می کند،  حذف  بازپرسی 
امنیتی به قانون جدید تحمیل شد به خوبی 
نشان دهنده روحیه حاکم بر کارشناسان امنیتی 
و عدم تحمل حضور وکیل در پرونده هاست. می 
توان گفت کارشناسان امنیتی ضعف خود در 
جمع آوری اطالعات از راه های مشروع و معمول 
را با اخذ اختیارات فراقانونی و ایزوله کردن متهم 
ندارد و   تازگی  این موضوع  جبران می کنند. 
روشی قدیمی است که البته در پرونده های دو 
سه سال اخیر تشدید شده و از حمایت قانونی 

هم برخوردار شده است.
بازداشت شدگان  پرونده  =درباره 
و  در »خمینی شهر«  اعتراضات سراسری 
همچنین پرونده برادران افکاری، برخی وکال 
ایرادات قانونی به روند دادرسی و محاکمه 
وارد می دانند. به نظر شما در مورد برادران 
افکاری دقیقا چه ایرادات قانونی به پرونده 

آنها وارد است؟
نوید  پرونده  توضیحات وکیل  به  توجه  -با 
قتل  اتهام  توجیه  برای  کافی  دالیل  افکاری 
به او وجود ندارد و »اقرار در مرحله تحقیقات 
نمی شود.  محسوب  شرعی  دلیل  مقدماتی« 
اقرار مطابق قانون باید صریح و در حضور قاضی 
باشد، در نتیجه اعترافات گرفته شده از نوید 
افکاری در مرحله تحقیقات، آن هم تحقیقاتی 
بدون حضور وکیل صورت گرفته، دلیل  که 
محسوب نمی شود. خصوصا که بالفاصله بعد 
از برداشته شدن فشار بازجو، متهم همه اقرارها 
قوانین  اساس  بر  ضمنا  است.  کرده  انکار  را 
جمهوری اسالمی، اقرار باید »مقرون به صحت« 
در خصوص  است  مکلف  قاضی  یعنی  باشد 
درستی اعترافات تحقیق کند و آن را »به محک 

سایر ادله و اَمارات ]نشانه  ها[ بیازماید.«
و  شهری  دوربین های  وجود  به  توجه  با 
در  خصوصا  امنیتی  نهادهای  باالی  نظارت 
و  ادله  چنانچه  مردمی،  اعتراضات  روزهای 
نشانه ها مبنی بر وقوع جرم از طرف متهم در 
پرونده موجود نباشد، پذیرفتن اقرار متهم در 
مرحله تحقیقات که در دادگاه مورد انکار او قرار 
گرفته قطعاً نمی تواند دلیل محکمی بر توجیه 

اتهام به او باشد. قانونگذار هم در پرونده های 
»مستوجب مجازات سلب حیات« که حکم 
اعدام در آنها صادر می شود، بسیار سختگیر 
است و به راحتی جواز صدور حکم محکومیت 

را به قضات نمی دهد.
در خصوص اتهامات حدی مانند »بغی« و 
»محاربه« و »افساد فی االرض« هم، که این 
روزها احکام زیادی در ارتباط با آنها از جمله 
درباره پرونده متهمان اعتراضات صادر شده، 
قانون صراحتا »انکار بعد از اقرار« را پذیرفته و 
برای اقراری که با انکار بعدی مواجه شود ارزشی 
قائل نیست تا جایی که در ماده ۱7۳ قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۹۲ انکار اقرار حتی در 
حین اجرای مجازات را »ساقط کننده حد قتل« 
می داند. صدور حکم اعدام به اتهام محاربه با 
استناد به اقراری که با انکار بعدی مواجه شده به 
استناد ماده ۱7۳ قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال ۹۲ خالف قانون است و رأی صادر شده 

در چنین شرایطی صحیح نیست.
در  هم   افکاری  برادران  پرونده  نتیجه،  در 
مرحله تحقیقات و هم در مرحله صدور حکم 
پرونده خالف  روند  و  دارد  اساسی  ایرادهای 

قانون بوده است.
دادگاه همین  نمی توانند در  =آیا وکال 
بر  ناظر  ایرادات قانونی را مطرح کنند؟ و 
روند دادرسی و محاکمه و همچنین شیوه 
برخورد نماینده دادستان و قاضی با متهمان 

چه شخص یا نهادی است؟
-وکال قانونا در دادگاه فرصت دارند بعد از 
توضیحات  شنیدن  و  خواست  کیفر  قرائت 
نماینده دادستان از موکل دفاع نمایند، نماینده 
دارای  محاکمه  هنگام  در  قاضی  و  دادستان 
شأن هم تراز وکیل هستند و قانون هیچگونه 
ارجحیتی برای آنها متصور نیست. نه تنها قضات 
اجازه ندارند متهم را تحت فشار قرار دهد بلکه 
این کار تخلف محسوب می شود. قاضی باید 
مستقل و بی طرف باشد و مکلف است  بدون 
پیش فرض مطابق اصل تناظر مطالب نماینده 
دادستان و متهم و وکیلش را بشنود و با استناد 

به قانون و استدالل قانونی رای صادر کند.
بسیاری از احکام صادره در پرونده هایی از 
این دست با استناد به اقرار متهمین در مرحله 
دادسرا صادر شده و اقرارهایی هستند که با 
انکار متهمین هم مواجه شده و در نتیجه اگر 
این پرونده ها به صدور احکامی چون »دو بار 
اعدام« منجر شده نقش قاضی به اندازه بازجو 

در آن پر رنگ است.
جالب است که در قانون پیش بینی هایی شده 
و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، ابزارهایی 
و  رفتار  در خصوص  تحقیق  و  نظارت  برای 
رعایت قانون از سوی قضات دارند که می تواند 
رأسا بررسی کند یا با شکایت شاکی خصوصی 
به آن رسیدگی کند اما با اینهمه تجربه نشان 
داده قضات خاصی که به پرونده های به اصطالح 
امنیتی رسیدگی می کنند از حاشیه امن هم 

برخوردار هستند!
متهمان  مشترک  وجوه  از  یکی   =
اعتراضات سراسری که به زندان های طوالنی 
یا اعدام محکوم شده اند اینست که غالبا از 
اقشار ضعیف و ساکن شهرها و شهرک ها 
هستند. به نظر شما چرا متهمان تنگدست 
و ناشناخته با چنین احکامی روبرو می شوند؟

-متهمانی که شناخته شده نیستند در صورت 
محکوم شدن به احکام سنگین هزینه کمی 
برای دستگاه قضایی ایجاد می کنند. بر خالف 
آنچه ممکن است به نظر برسد دستگاه امنیتی و 
قضایی در مورد دیگران ترجیح می دهد چهره ای 
معتدل و عاقل از خود نشان بدهد، پرونده های 
اشخاص شناخته شده می تواند دستگاه قضایی 
روند  خصوص  در  حقوقی  چالش های  با  را 
رسیدگی و صدور احکام مواجه کند و آن را 
وادار به پاسخگویی در برابر افکار عمومی کند، 
همین مسئله و پیش بینی نیاز به پاسخگو بودن 
باعث می شود پرونده ها با دقت حقوقی بیشتری 
پیش برود، اما در مورد افراد کمتر شناخته شده 
و گمنام این نیاز به پاسخگویی کمتر احساس 

می شود و .....

یک وکیل دادگستری درباره صدور »احکام وحشت«:
 دالیل کافی برای متهم کردن نوید افکاری به قتل وجود 

ندارد؛ سکوت درباره این پرونده ها اشتباه است!

۱7 ادامه در صفحه
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 جمعه ۱۱ تا پنجشنبه۱7 سپتامبر ۲۰۲۰

ادیب  مؤلف،  پژوهشگر،  ۱ـ 
فقید  و  ممتاز  استاد  و 

دانشگاه تهران
۲ـ از فالسفه معروف انگلیس 

در قرن بیستم
ـ  ن  یا پا ر چا ز  ا ۳ـ 

واحداندازه گیری سطح
۴ـ از فالسفه و دانشمندان 

معروف عصر صفویه
۵ـ گونه ـ باد مطبوع

۶ـ عنوانی اشرافی درانگلیس 
ـ خانه و کاشانه

حرف  ـ  است  علمی  7ـ 

همراهی
ـ جدید  است  8ـ جانداری 

البنا
۹ـ از تشکیالت دولت

از  ـ  است  میوه ای  ۱۰ـ 
خواندنی ها

۱۱ـ گنجـ  از دروس مدرسه

۱ـ از قهرمانان پیشین 
کشتی ایران و جهان 

و برنده مدال طال
اقلیت های قومی  از  ۲ـ 

در کشورما ـ طیران
۳ـ بی پدر ـ از مرکبات

۴ـ تزئین ـ گرو
۵ـ بردبار ـ کاریز

حیوانی  ـ  خوابیدن  ۶ـ 
است

7ـ رفوزه ـ سند اصلی 
یا  و  شرکت  تشکیل 

کانون

8ـ  دزدـ  کشوری است
در  کوهی  ـ  ماهر  ۹ـ 

ایران
۱۰ـ از فلزات ـ اجداد

و  مناسب  ـ  دام  ۱۱ـ  
فاخر

و  ن  گا یسند نو ز  ا ۱ـ 
و  معروف  پژوهشگران 

معاصر ایران
۲ـ باغ ـ گلی است ـ بخار 

متراکم
۳ـ به دنیا آمدنـ  رهاـ  گروه 

و دسته
۴ـ »سید« بهم ریخته ـ از 
فلزات ـ کوهی در ایران

ز  ا ـ  تشبیه  پسوند  ۵ـ 
خوانندگان خوش صدای 
علم  از  بخشی  ـ  کشور 

شیمی
۶ـ جاوید ـ اندوهناک
7ـ دانشمند ـ دفاعی

دارد  حرفه ای  اوهم  8ـ 
ارجمندـ  برگ هاـ  جدید

۹ـ کشوری استـ  منزویـ  
ناحیه ای در شمیرانات با 

تپه ای بلند
پیشین  رؤسای  ز  ا ۱۰ـ 

دانشگاه تهران

۱۱ـ رنگی است ـ حرفی به 
اول آن بیفزایید خوراکی 

است سنتی ـ قریه
۱۲ـ از هنرپیشگان معروف، 

توانا و فقید تاتر ایران
۱۳ـ هنگام شادی می کشند 
و  پوست  ـ  مجازات  ـ 

پوشش
نام  صاحب  آهنگساز  ۱۴ـ 
ارمنی و خالق اثر »رقص 

شمشیر«
ـ  حرف  یک  تکرار  ۱۵ـ 

مصونیت ـ زبانی است

۱ـ از نخست وزیران پیشین ایران
۲ـ پایتخت کشوریستـ  ساخته شده 

از شیشه صاف و شفاف
۳ـ کشوریست ـ برهان ـ توان

۴ـ عنوانی برای مردان ـ چراگاه ـ او 
هم حرفه ای دارد

۵ـ پیشکش شده ـ صحیفه ـ ظرفی 
است

۶ـ کوشش ـ کشوریست
7ـ نابغه بی نظیر ایتالیایی

از  ـ  مسکونی  منزل  از  قسمتی  8ـ 
شهرهای ایران ـ گیاه

۹ـ تکخال ـ عهد شکن ـ قصد
پول  واحد  ـ  است  جامی  ۱۰ـ 
اثاث خانه ـ  کشوریست ـ ملک و 

از نوشیدنیها
۱۱ـ از زبانهای آسیایی ـ فلزی است
۱۲ـ گیتی ـ درآمد ـ حرف خطاب

۱۳ـ  سرزنشـ  نامعقول و غیر متعارف
۱۴ـ رطوبت ـ پراکنده ـ شهری زیبا 

در کرانه مدیترانه ـ کشوریست
فقید  و  معروف  ویلونیست  ۱۵ـ 

انگلیس در قرن گذشته

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

حافظ  بین  جمهوری،  خیابون 
چهارراه  همون  )یا  فردوسی  و 
استانبول( یک هتل با یک کافه تریا 
»هتل  اسمش هست  اون...  زیر  در 

نادری«. 
فکر نمی کنم کسی پیدا بشه که اسم 
به گوشش  کافه معروف،  و  این هتل 
نخورده باشه. بچه جردن هم که باشه، 
حداقل یک بار هم به این کافه رفته و 
طعم قهوه های اونو چشیده، چه برسه 
بهارستان و  و  این که بچه الله زار  به 
خیلی ها  باشه.  برا  و  دور  اون  خالصه 
از مغازه  اگه توش نرفته باشن، حتماً 
قهوه فروشیش، قهوه ترک اونو که خیلی 

معروفه خریدن...! 
توسط   ۱۳۰۶ سال  نادری  هتل 
و  شد  افتتاح  مادیکیانس  خاچیک 
مساحتی حدود ۳۰۰۰ متر مربع داره. 
اولین جایی که در تهران، غذای فرنگی 
نوشیدنی های  بیف استراگانوف و  مثل 
همین  کرد،  عرضه  مردم  به  اروپایی 
کافه نادری بود. نویسندگان، هنرمندان 
و خیلی از سیاستمداران اون زمان مثل 
از  دانشور  سیمین  و  هدایت  صادق 
همین رستوران بیرون اومدند و جایی 
بود خلوت و دبش برای میتینگ های 

سیاسی و فرهنگی. 
به اون جا  حدود سال 78 بود که 
رفتم و وارد فضای دودآلود کافه شدم. 
واقعاً حس می کردی از دروازه زمان رد 
شدی و چند سالی برگشتی به عقب.... 
به اون زمانی که هنوز به غیر از صدای 
قطار دودی و چرخ کالسکه هیچ صدای 
دیگه ای در خیابون جمهوری به گوش 
نمی رسید. حتی ماشین ها هم به ندرت 
از اون جا رد می شدن. یادمه یک قهوه 
اونجا  که  هم  افرادی  همه  خوردیم... 
بودن یا فسیل و استخون شده بودن 
یا این که شکل هنرمندا بودن!! بعد از 
اون خیلی دفعه ها بود که از جمهوری 
رد شدم ولی به جز خرید قهوه، دیگه 
فرصت داخل شدن به اون بهم دست 
نداد. دیگه توی هیاهوی این شهر کثیف 
و شلوغ که همه، تو و اندیشه هاتو به جلو 
هل می دن، برگشتن به خاطره ها خیلی 

کار سختیه. 
ثبت  به  که   8۲ سال  نادری  کافه 
مورد  خیلی  رسید،  فرهنگی  میراث 
لطف قرار نگرفت. فکر می کنم اونهایی 

که سرشون تو کاره می دونن که اسم 
بیاد،  چی  هر  روی  فرهنگی  میراث 
نابود  بعدش  سال  چند  تا  مطمئناً 
سیوند!  سد  و  پاسارگاد....  می شه!!! 
میدان نقش جهان.... و برج جهان نما!!! 
نقش رستم.... و ریل راه آهن. خالصه 
هیچ کس شک نداره که سازمان میراث 
تا  می کنه  رو  تالشش  تمام  فرهنگی 
با  و  کنه  تر  کامل  رو  خودش  رزومه 
دین  کشور،  فرهنگی  میراث  نابودی 

خودش رو به این مردم ادا کنه. 
این دفعه هم نوبت به کافه نادری 
در  تعجب  کمال  در  امروز  رسیده. 
مشکالت  دلیل  به  که  شنیدم  اخبار 
مالی صاحبان اون قراره این مجموعه 
به طور کامل، با قیمتی حدود 8 میلیارد 
)نمی فهمم  برسه  فروش  به  ناقابل، 
چطور ممکنه آثار ثبت شده در داخل 
سالیه  چند  بره!!!!(.  فروش  به  کشور 
که صاحبان اون دست بهش نزدن و 
گذاشتن تا خوب خراب بشه . معلوم 
نیست که بعدش تبدیل به یک پاساژ 
عالءالدین دیگه بشه که همه جاش هوا 
کثیفه و بوی عرق و سیگار خریداران 
در  و  رو می ده  موبایل  فروشندگان  و 
تربیت  برای  باشه  محلی  حال  عین 
دزد و کالهبردار ) آخه میگن این کافه 
اندیشمند  و  هنرمند  کافی  اندازه  به 
احتماالً  تربیت کرده... دیگه بسشه!(. 
اسم این پاساژ رو هم می ذارن »چهل 

دزد تهران«!! 
نشد ما یک شب بخوابیم، صبح که 
پا شدیم سورپریزمون نکنن. یک روز 
الله زار، یک روز پارک شهر، یک روز 
نمایش...  تاالرهای  و  دانشجو  پارک 
امروز هم که کافه نادری. خدا بخیر کنه. 
ولی شما خیالتون راحت باشه. شهر 
که  بخوابین  آسوده  امانه.  و  امن  در 
اما  بیداره...  فرهنگی  میراث  سازمان 
قبل از خواب یادتون باشه حتماً با کافه 
نادری خداحافظی کنین. چون مطمئن 
باشین نسخه ش پیچیده شده...! رفته 

توی لیست »آثار اضافه باستانی«! 
کافه نادري که از سالیان دور میزبان 
طبقه روشنفکر جامعه ایران بود، این 

یاد کافه نادری پاتوق شاعران به خیر!

روزها نیز پاتوق جواناني است که حضور 
هدایت، چوبک، آل احمد و الف.  بامداد 

را در آن مي جویند. 
ـ  گردشگري  صنعت  خبر،  میراث 
شیرین  روایتي  نشستن  کافه  و  کافه 
را  کافه روها  حکایت  قدیمي.  و  دارد 
اغلب مردم دنیا مي دانند. پیش از آن 
مکاني بوده براي خستگي در کردن و 
نشستن و گپ زدن. این اماکن در هر 
سنتي  شکل  داشت.  رونق  دنیا  جاي 
آن در ایران تداعي گر قهوه خانه است 
و پرده خواني، شاهنامه خواني و رسم و 

رسوم معمول دیگر. 
در  نو«  »هنر  انقالب  از  شاید پس 
اوایل قرن بیستم بود که شکل کافه ها 
تغییر کرد و یا به تعبیري برخي کافه ها 
تفکیک شدند. فرانسه مهد هنر نوین 
ادبیات.  و  فلسفه  دانشکده هاي  با  بود 
حوزه هاي  در  بزرگاني  کشور  این  در 
هنر و اندیشه سنگ کافه رفتن و کافه 
نشستن را بنا گذاشتند. پیکاسو، نقاش 
بزرگ و پرآوازه جهاني، یکي از نوابغي 
بود که وقت زیادي از روزها را پشت 
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میز کافه مي نشست، به خیابان و مردم 
چشم مي دوخت و قهوه تلخش را مزمزه 
مي کرد. هر از گاهي طرحي به ذهنش 
مي افتاد و تند آن را به تصویر مي کشید. 
نام گرفت. در  کافه ها  پاریس شهر 
شده  شهره  انگلیس ها  که  روزگاري 
سیاسي،  علوم  و  سیاست  به  بودند 
مرحله  در  و  بود  پا  نو  ایالتي  آمریکا 
آلمان ها  و  داشت  قرار  تکویني  رشد 
پاریسي هاي  بودند،  صنعت  پیشگام 
در  از ظهرها  بعد  ادب دوست  و  آرام 
روزنامه  مي نشستند،  گردهم  کافه 
مي خواندند و سیگار مي گیراندند. دور 
میز، گرد مي نشستند و بحث هاي ادبي 
و هنري بین کالمشان گل مي انداخت. 
همان روزها بود که زبان فرانسه، پس 
از فارسي به عنوان زبان مکمل ایران در 
مدارس ما تدریس مي شد. روشنفکران 
جامعه آن روز پس از فارسي با فرانسه 
آشنایي داشتند که نوع زبان هاي ترجمه 

گواه این سند است. 
فرانسه  راهي  ایران  برتر  محصالن 
دارالفنون  تیزهوش  شاگردان  شدند. 

شدند.  عازم  و  گرفته  فرنگ  بورسیه 
پاریس شهري آرام، با بوي کهنگي و 
را جلب  آنان  ویژه خودش  نوستالژي 
خود کرد. در این شهر روشنفکران و 
عالقه مندان این مباحث که به شکل 
معمول، فقیرتر از آن بودند تا خانه اي 
بزرگ براي دیدار و پذیرایي از دوستان 
داشته باشند، کافه نشیني را برگزیده 
که  بود  زیادي  ساعت های  بودند. 
میزهاي  پشت  اندیشه ها،  و  اطالعات 

کافه ها در پاریس مبادله مي شد.
مجموعه نخبگان و روشنفکران که 
پاریس را چند صباحي دیده و یا در 
این شهر براي ستاندن مدرکي فرنگي 
سکني گزیده بودند، در ایران نیز رسم 
از  پس  انداختند.  جا  را  کافه نشینی 
آن، کافه ها از اعتبار ویژه اي برخوردار 
شدند. هر چند به خاطر مسایل زیادی 
براي جلوگیري از درگیري هاي فکري 
و لفظي که بعید نبود به ضرب و شتم 
هم کشیده شود، کافه ها تفکیک شدند. 
خانه اي  قهوه  شکل  همان  در  برخي 
و  شدند  محل  اهل  پذیراي  و  ماندند 
دیزي هاي  گذاشتن  بار  به  همچنان 
سنگي اهتمام ورزیدند. کافه هایي هم 
با سرو کردن نوشیدني هاي سکرآور و 
... تبدیل به کاباره شدند. کافه هاي سوم، 
کافه هایي بودند که نامشان در تاریخ 
ادبیات و فرهنگ ملت ایران ثبت شد.

و  آشنایي ها  اتفاقات،  از  بسیاري   
رفاقت و رقابت هاي ادبي در این کافه ها 

شکل گرفت. 
حوالي پرتب و تاب ۱۳۲۰ بود. وقتي 
روزولت، استالین و چرچیل به تهران 
را  بین المللي  جنگ  تکلیف  تا  آمدند 
روشن کنند. همان روزهاي پرطبل و 
تپش ایران، در خیابان سي ام تیر )سابقاً: 
قوام السلطنه( کافه اي افتتاح شد به نام 
کافه »گل رضاییه«. این کافه کوچک 
دسرهاي  و  ایستاده  پابرجا  هنوز  که 
روزگار  آن  در  مي دهد،  ارایه  بي نظیر 
بود  و هنرمنداني  روشنفکران  میزبان 
که هنوز با حال و هواي آن روزها از 
شما پذیرایي مي کند. با بوي نوستالژیک 
شما  از  پیش  دانید  نمي  که  ویژه اي 

کدام یک از بزرگان ادب در این مرز 
و بوم بر این صندلي تکیه زده و قهوه 

نوشیده است. 
در خیابان جمهوري اسالمي فعلي 
تهران که روزگاري نام خیابان »نادري« 
را یدک مي کشید. امتداد این خیابان، 
جایي نزدیک چهارراه استانبول کافه اي 
باب شد. نام خیابان را رویش نهادند و 
با پس رفتگي کمي، در شیشه اي آن 
برابر قدم هاي مردان ادب و هنر ایران، 

ایستاده بود. 
کافه نادري نیز از سالیان دور میزبان 
در  بود.  ایران  روشنفکر جامعه  طبقه 
این کافه ها مرسوم است، روشنفکران 
در  دوستدارانشان.  و  مي کنند  پاتوق 
ایران مردان زیادي تردد  کافه نادري 
کرده اند. بر صندلي ویژه خود نشسته 
و با دوستان و رفقا گپ زده اند. هنوز 
هم وقتي داخل این کافه شوید، شکل 
جلب  را  نظرتان  خاصش  شمایل  و 
مي کند. نه شکل سنتي قهوه خانه ها را 
دارد و نه ظاهري مانند کافي شاپ هاي 
این دوره. کافه اي است براي گردهم آیي 
و دور هم نشستن ادبا و نویسندگان. 

افراد زیادي به کافه نادري مي آمدند 
و پشت دود سیگارشان هاله مي شدند و 
گپ و گفتشان نجوا بود در گوش هم 
تا مرز گم شدن و نشنیدن افرادي که 

دور میز کناري نشسته اند. 
ترین  مشهور یت«  هدا »صادق 
زیادي  کتابهاي  که  ایراني  نویسنده 
از نویسندگان بزرگ دنیا ترجمه کرده 
چند  به  نیز  خودش  داستان هاي  و 
زبان ترجمه شده در این کافه صاحب 

کرسي بود. 
پرکار،  نویسنده  چوبک«  »صادق 
تمیمي«،  »فرخ  احمد«،  آل  »جالل 
»محمدعلي سپانلو«، »احمد شاملو« 
و بسیاري دیگر اوقات بسیاري در این 

کافه گذرانده اند. 
دنیا  دیگر  از سوي  اگر گردشگري 
به دیدن تهران بیاید، از دیدن مکان 
بیستم  قرن  هنري  و  ادبي  اتفاقات 
گردشگران  برد؛  خواهد  لذت  ایران، 
داخلی نیز همچنین. هنوز شکل کافه 
دست نخورده است. فقط گاهي ترتیب 
میز و صندلي ها به هم مي ریزد. شاید 
صندلي صادق هدایت برود پشت میز 

جالل آل احمد و... . 
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مخالفت خمینی با پیام علمای 
اسالمی

 ۱۹8۳ آوریل  ماه  نیمه های  در 
حدود چهارصد نفر از علمای اسالم به 
نمایندگی از طرف چهل و دو کشور 
اسالمی، بزرگترین کنگره اسالمی را در 
شهر بغداد تشکیل داده و طی پیامی 
که برای خمینی ارسال داشتند از وی 
خواستند هیأت نمایندگی منتخب این 
کنگره را برای بررسی راههای برقراری 
صلح و آشتی بین دو کشور مسلمان 
در  کننده  شرکت  روحانیون  بپذیرد. 
کنگره نسبت به تالشهای خیرخواهان 
که  بخصوص  بودند.  خوشبین  خود 
صدام حسین رئیس جمهوری عراق در 
یکی از جلسات کنگره شرکت نموده و 
نطقی به شرح زیر خطاب به روحانیون 

اسالمی ایراد نموده بود:
تصمیم  که  کردم  حاصل  »اطالع 
برای  ایران  روحانیون  از  گرفته اید 
شرکت در این کنگره دعوت به عمل 
است.  پسندیده ای  بسیار  کار  آورید. 
زیرا وظیفه شرعی اقتضاء می نماید که 
مسلمانان به دعاوی و نظرات طرفین 
واقف  امر  به حقیقت  تا  گوش دهند 
هیچگونه  خود  ناحیه  از  ما  و  شوند 
عقیده  گونه  هر  به  نسبت  تعصبی 
منطقی و اسالمی انسانی که ابراز شود 
نداریم و لذا تصمیم شما را به عنوان 
راه حلی برای معانی که به آن اشاره 
نموده ام به شمار می آورم. و با وجود 
اینکه ما در حال جنگ هستیم و شاید 
این امر مخالف معیارهای بین المللی 
باشد، ولی هرگز مغایر موازین اسالمی 
و عربی ما نبوده بخصوص هنگامی که 
میزبان  حاضریم  که  می کنیم  اعالم 
برای  باشیم،  خمینی  خود  حتی 
شرکت وی دراین کنگره و حضورش 
در کشوری که ملت آن مدت ۱۲ سال 
میزبان وی بوده است. شاید میهمان 
نوازی مجدد خود او را به یاد میهمان 
وسیله ای  و  بیندازد  نخستین  نوازی 
و  صالح  و  خیر  راه  گشودن  جهت 
صلح و محبت برای همگان شود. از 
موازین  خالف  بر  شاید  گذشته  این 
زمامداران  مسؤولیت  و  بین المللی 
بگویم ما حاضریم  باشد که  کشورها 
هر تصمیمی را که این کنگره اتخاذ 

نماید بپذیریم و از هم اکنون موافقت 
با تقدیم  را  عالیترین مقامات دولتی 
معذرت از ملت عراق و فقها و قانون 
بین المللی و دست اندرکاران قوانین و 
سیاست که ممکن است صدام حسین 
بگویند  و  دهند  قرار  انتقاد  مورد  را 
چگونه ممکن است رئیس دولتی این 
حق را به خود بدهد و تصمیمی پیش 
از موافقت و اطالع آنها اتخاذ نماید، 
ولی در تفسیر آن خواهم گفت که این 
برگزیدگان خیراندیش که از راههای 
راجع  چنانچه  آمده اند  بدینجا  دور 
باشند  اتفاق نظر داشته  به مسأله ای 
داشته  دیگری  عقیده  ما  که  هرچند 
باشیم تصور نمی رود که نظر ما بهتر و 
صحیح تر از نظر آنان خواهد بود و ما 
در اینجا باید از تاریخ مسلمانان و روابط 
بین رهبران آنها منجمله روابط بین 
رهبران اسالم و پیامبر اکرم بیاموزیم 

و به راه راست هدایت شویم.«
در  کنندگان  شرکت  از  بسیاری 
این  که  پنداشتند  اسالمی  کنگره 
منطق  در  خیراندیشی  و  گذشت 
فرصت  یک  عراق  جمهوری  رئیس 
به  صلح  پذیرفتن  جهت  طالئی 
متاسفانه  ولی  داد  خواهد  خمینی 
بود.  کننده  ناامید  خمینی  پاسخ 
یک  پیشنهاد  این  با  وی  مخالفت 
چنین فرصتی را برای خود و رژیمش 
این  رد  به  خمینی  داد.  دست  از 
پیشنهاد اکتفا ننموده بلکه شروع به 
که  کرد  روحانیونی  به  دشنامگوئی 

رفته  بغداد  به  قرآن  ندای  پاسخ  در 
بودند و از این کنگره به عنوان کنگره 

شیاطین نام برد.
خمینی  مطالب  شنیدن  از  پس 
نطق  یک  طی  کنگره،  این  درباره 
اما  و  گفتم:  وی  به  خطاب  رادیوئی 

بغداد  کنگره  که  شما  گفته  درباره 
می خواهم  است،  شیاطین  کنگره 
خود  کیش  به  را  همیه  کافر  بگویم: 
پندارد. »هرکه نقش خویش می  بیند 

در آب.«
خمینی می گوید:

»جنگ های کوچک شما را از 
جنگ بزرگ باز ندارد«

وعاظ  و  مساجد  خطبای  خمینی 
و دستگاههای تبلیغاتی خود را گرد 
آورد وطی نطقی خطاب به آنها گفت: 
»حوادث لبنان به ویژه پس از اشغال 
توطئه ای  اسرائیل  توسط  کشور  این 
است به منظور منحرف ساختن شما 
اهمیت  کم  و  بالدیده  منطقه  آن  از 
شمردن جنگ با عراق. جنگ بزرگ 
جنگ  و  است  عراق  با  جنگ  همان 
جنگ  لذا  و  کوچک  جنگ  اسرائیل 
کوچک شما را از جنگ بزرگ منحرف 

نسازد«.
در  بگین  از  خمینی  ترتیب  بدین 
این  و  نموده  حمایت  لبنان  اشغال 
حفظ  راه  در  خمینی  منطق  است 
منافع اسالم و مسلمانان و امت عرب.

به  وادار  را  خمینی  که  علتی  اما 
که  است  آن  نمود  نطق  این  ایراد 
حوادث لبنان پس از اشغال آن توسط 
در  شدیدی  عکس العمل  اسرائیل 
ایران و میان ملت به وجود آورد که از 
خود پرسش می نمود چرا خمینی با 
پیشنهاد آتش بس عراق موافقت نکرد 

تا بتواند تالشهای خود را در راه کمک 
مبذول  لبنان  مصیبت  و  محنت  به 
دارد. بخصوص که ملت ایران تمایل 
شدیدی به کمک نمودن به لبنانی ها 
ابراز نموده و مقامات عالیرتبه دولتی 
نیز اظهاراتی دائر بر توجه فراوان آنها 

به حوادث لبنان نمودند.
منتهی خمینی بنا برسم و عادت 
همیشگی خود صبر می کند دیگران 
نظر  سپس  بزنند  را  خود  حرفهای 
قاطع خود را بیان می کند و در اینجا 
نیز رای قاطع خود را به نفع اسرائیل 

ابراز داشت.
از  دیگر سخنی  نطق  این  از  پس 
لبنان  اوضاع  درباره  دولتی  مقامات 
توجه  نیز  مطبوعات  و  نشد  شنیده 
قابل ذکری به آن ننمودند. به ملت 
ایران نیز اجازه داده نشد احساسات 
خود را نسبت به فاجعه ای که در برابر 
مردم لبنان و جنبش فلسطین قرار 
گرفته بود ابراز نماید. در اینجا باید به 
نام بگین و شارون و الکساندر هیگ 
که در پس توطئه اشغال لبنان قرار 
سپاسگزاری  خمینی  امام  از  داشت 

بعمل آورد.
نوجوانان در جبهه های جنگ 

با عراق
آلمان  سقوط  از  پیش  ماه  چند 
نازی هیتلر دستور داد نوجوانان را به 
جبهه های جنگ بفرستند تا خالئی را 
که تلفات سنگین در میان سربازانش 
به وجود آورده بود پر کند. خمینی نیز 
برای پر کردن خالء ناشی از تلفات در 
میان سربازانش دستور داد نوجوانان 
و افراد نابالغ به جبهه های جنگ اعزام 
وظیفه  یک  خمینی  منتهی  شوند 
آن  و  کرد  تعیین  آنها  برای  دیگری 

اقدام به خودکشی از طر یق عبور از 
مناطق مین گذاری شده بود.

این وظیفه که معموالً در کشورهای 
دیگر جهان به عهده چهارپایان گذارده 
اسالمی  جمهوری  رژیم  در  می شود، 
لوح که  به عهده جوانان ساده  ایران 

از  را  آنان  امام  تابعه  دستگاههای 
مدارس ابتدائی و متوسطه یا خیابانها 
جمع آوری می کنند واگذار شده است.

و بدین ترتیب مالحظه می شود که 
ارزش جان آدمی در فلسفه خمینی به 

مراتب کمتر از ارزش حیوانات است.
یاد  به  را  ما  ایران  کنونی  حوادث 
پنج  که  فاجعه کشتار دسته جمعی 
گرفت  صورت  گویان  در  پیش  سال 
منتهی به گونه ای فجیع تر می اندازد و 
بعید به نظر نمی رسد که اسقف جونز 
به خمینی الهام بخشیده است که از 
او پیروی کند و تنها فرقی که میان 
این دو وجود دارد آن است که کشیش 
مزبور پس از نابود ساختن سیصد نفر 
مرید و پیروان خود اقدام به خودکشی 
نمود ولی امام خمینی خودکشی نکرد 
و بی صبرانه منتظر نابودی تمامی افراد 
ملت ایران است تا نفس راحتی بکشد 
و به خاطر اینکه یک ملت کاملی را 
به  را  خدا  شکر  نموده،  بهشت  روانه 

عمل آورد.
به  نوجوانان  این  مادران  و  پدران 
عنوان اعتراض به کشته شدن فرزندان 
و  داده  انجام  وسیعی  تظاهرات  خود 
شهادت  این  اگر  که  می دادند  شعار 
است،  بهشت  آن  دنبال  به  و  است 
یا  احمد  فرزندش  خمینی  چرا  پس 
سایر افراد خانواده خود را به بهشت 

نمی فرستد؟
روش  با  انقالب  پاسداران  منتهی 
خشونت آمیز خود تظاهرکنندگان را 

فتوا داد  پراکنده ساختند و خمینی 
نابالغ بدون موافقت پدر و  »کودکان 
مادر خود می توانند به جبهه های جنگ 

عزیمت کنند«.
فتوائی  خمینی  ترتیب  بدین  و 
مغایر نص صریح اسالم صادر نمود که 

در واقع یک بدعت آشکار در دین و 
خروج بر اتفاق امت مسلمان و فقهای 

آن به شمار می رود.
کالم آخر

موضوع  به  می خواهم  اینجا  در 
بسیار پراهمیتی اشاره کنم که باعث 
سوءتفاهم نشود و آن اینکه اختالف 
وی  حاکمه  هیأت  و  خمینی  با  ما 
هرگز برای آن نیست که آنها افرادی 
عمامه بسر و به ظاهر روحانی هستند 
که بر کشور حکومت می کنند، زیرا 
من شخصاً معتقد به حاکمیت مردم 
بر سرنوشت خود می باشم و حاکمیت 
ملی معنایش این است که ملت در 
برای  می خواهد  که  هرکس  انتخاب 
حکومت و اداره امور کشور آزاد است 
و حاکمیت ملّی مقید به هیچ قیدی 
مجزا  هرگز  دمکراسی  و  نمی شود 
ملی  روحانی  یک  و  نیست  شدنی 
می تواند  سایرین  مانند  اخالص  با 
او واگذارد  به  هر مقامی را که ملت 

اشغال نماید.
ر  د سی  سا ا مشکل  ین  ا بر بنا
علمی  یا تخصص  فرمانروایان، حرفه 
بدبختی  بلکه  نبوده  آنان  لباس  یا  و 
که گریبانگیر ملت ایران شد آن است 
که زمامداران فعلی از معمم گرفته تا 
غیرمعمم، قدرت را با تزویر و خیانت 
غصب نموده و با زور سرنیزه بر کشور 
که  جنایتی  هر  و  می کنند  حکومت 
مرتکب می شوند آن را به اسالم نسبت 

می دهند تا نام دین را لکه دار کرده و 
ملت را فریب دهند.

راه  از  اطرافیانش  و  خمینی  اگر 
حکومت  ایران  بر  صحیح  دمکراسی 
می کردند و نماینده واقعی ملت ایران 
می بودند، هیچکس حق آن را نداشت 
که به ملت در انتخاب نمایندگان خود 

ایراد بگیرد. 
مسأله بسیار مهم دیگر این که با 
افراد بی شماری از مردم ایران برخورد 
نمودم که ایمان آنان نسبت به اسالم 
ضعیف شده و حتی برخی از آنان مرتد 
شدند چون تصور می کنند که اسالم 
اطرافیان  و  که خمینی  است  همین 
وی نماینده آنند و به قول شاعر »اگر 
هر چه  بخشکد  است،  این  ما  اسالم 
آئین است« و نیز مردمی را دیدم که 
قبل از انقالب جزو پرهیزگاران بودند 
ولی اینکه نماز و روزه و سایر شعائر 
دینی خود را کنار گذاشته و نسبت به 
اسالم با دیده شک و تردید می نگرند 
چون تصور می کنند که کردار و رفتار 
هیأت حاکمه ایران نماینده حقیقت و 

واقع اسالم است.
این نخستین بار نیست که حاکمی 
فرمانروائی  اسالمی  جامعه  یک  بر 
می کند و به نام اسالم اعمالی انجام 

می دهد که اسالم از آن بری است. 
چه کسی حسین را کشت؟ و چرا 
سید الشهداء در کربال شهید شد؟ آنکه 
حسین را کشت همانطور که جهانیان 
می دانند یزید بن معاویه بود. خلیفه 
حکومت  جهان  بر  رسول اهلل  بدنام 
می کرد و بر منبر به نام خدا و پیامبر 
او و در حالی که عمامه بر سر و قبا بر 
تن داشت، خطبه می خواند و حسین 
را به بهانه خروج علیه امام زمان که 
خود یزید بود و نافرمانی از اوامر او به 
قتل رساند آیا با وجود همه اینها یک 
مسلمان می تواند به خاطر اینکه یزید 
خلیفه مسلمانان جهان فرزند پیامبر 
اسالم را به قتل رسانید، در دین خود 

شک نماید؟
از سوی دیگر یزید تنها فرمانروائی 
در اسالم نبوده که به نام اسالم مرتکب 
چنین جنایاتی شده است. حجاج بن 
یوسف ثقفی یکی از والیان اسالم بود 
و عمامه بر سر داشت منتهی پرونده 

هزار  یکصد  قتل  محتوی  او  اعمال 
تیمور  است.  بوده  عراق  در  مسلمان 
قبا  و  داشت  سر  بر  عمامه  نیز  لنگ 
را  اسالمی  کشور  ولی  تن  بر  جبه  و 
ویران و نیم میلیون نفر از مسلمانان 
در  عثمانی  خلفای  کرد.  عام  قتل  را 
طول دوران خالفت خود که بیش از 
هفت قرن به طول انجامید، جنایاتی 
به نام اسالم مرتکب شدند که تاریخ 

نظیر آن را ندیده است.
آیا اعمالی که این ستمگران انجام 
و  بوده  واقعی  اسالم  مبین  دادند 
مجوزی برای شک و تردید مسلمانان 
شمار  به  خود  عقیده  و  مذهب  در 
و  است  مسأله  یک  اسالم  می آید؟ 
اعمالی که ستمگران به نام آن مرتکب 
در  که  کسی  دیگر.  مسأله  می شوند 
مذهب و عقیده خود شک دارد وظیفه 
حکم می کند که کتاب مقدس را در 
برابر خود قرار داده و میان کارهائی 
که ستمگران به نام آن انجام داده اند 
و بین دستورات آن کتاب مقایسه کند. 
همچنین وظیفه به او حکم می کند 
را  علی  اکرم و حضرت  پیامبر  روش 
کارهای  با  را  آنها  و  مطالعه  به دقت 
خمینی که مدعی است حکومت وی 
امتداد حکومت علی می باشد، مقایسه 
به  قادر  انسان  که  آنجاست  و  نماید. 
تمیز دادن حق از باطل خواهد بودو 
شکاک نسبت به دین خود روشن و 

آگاه خواهد شد.

تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 1365/ 
سیزدهم آبان 13۲5( 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.

پایان

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار )بخش پایانی(

یزید هم خود را خلیفه اسالم و جانشین پیغمبر می دانست
 و حسین بن علی را به بهانه خروج از اسالم شهید کرد

جنگ ایران و عراق- اعزام سربازان ایرانی به مناطق جنگی جنگ ایران و عراق- جان باختن سربازان ایرانی در خاک ریزهای عراق
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بنیادین  دگرگونی های  دستخوش  که 
و  اجتماعی  ایدئولوژیک،  سیاسی، 
از  پس  شده اند  یا  می شوند  اقتصادی 
در  و  پانزده سال  تا  به هشت  نزدیک 
کوتاه،  فاصله ای  با  استثنایی  موارد 
شکوفایی  دوره ای  برای  سینمایشان 
چشمگیری را تجربه می کند که آن را 
»موج نو« یا سینمای نوین نامیده اند. 
این پدیده معموالً با استثناهایی بعد از 
جنگ جهانی دوم در کشورهای عمده ی 

اروپایی، آسیایی، آمریکا وآمریکای التین 
ُرخ داده است. در ایران نیز در دهه ی 
چهل خورشیدی شاهد چنین پدیده ای 
هستیم. اضافه کنم که پس از دوره ای 
چندساله این امواج نو یا سینماهای نوین 
رو به خاموشی می روند ولی جنبش های 

فردی ادامه می یابند.
برای شناخت ماهیت سینماهای موج 
نو یا سینمای نوین در جهان، مهم ترین، 
معروف ترین و تأثیرگذارترین آنها را در 
کشورهاِی مختلف بررسی می کنیم و 
سپس به سراغ موج نوی سینمای ایران 
چنین  که  ببینیم  اگر  رفت.  خواهیم 
جریانی به دنبال تحوالت بنیادین در 
است  آمده  پدید  مختلف  کشورهاِی 
آنگاه این نظریه قطعیت بیشتری می یابد.
جنگ جهانی دوم: پیروزی دموکراسی

فرانسه و انگلستان
موج نو که از آن صحبت می کنیم 
فرانسه  سینمای  با  پیوند  در  بیشتر 
مطرح است. بنابراین بهتر است از موج 
نو سینماِی فرانسه شروع کنیم. جنگ 
پایان  به  سال ۱۹۴۵  در  دوم  جهانی 
رسید. موج نو فرانسه از سال ۱۹۵۹ به 
عنوان واکنشی نسبت به پایان جنگ- 
تغییر بنیادین- و نیز واکنشی به پایان 
مدرنیسم و گذر به پُست مدرنیسم پدیدار 
شد و تا حدود سال ۱۹۶8 ادامه یافت.

فیلمسازان موج نو فرانسه در آغاز از 
منتقدان بسیار با سواد مجله ی »کایه 
پنجاه  بودند که در دهه ی  دوسینما« 
زیر نظر آندره بازن، که یک تئوریسین 
سینمایی بود و بسیار هم زود درگذشت، 
رشد کردند. اینها در یک دوره، از سال 
را  فیلم هایشان  تا سال ۱۹۶۴   ۱۹۵۹
همزمان با هم ساختند که این فیلم ها 

خصوصیت های مشترکی داشتند:
با داستان، موضوع و شخصیت ها   )۱
از  دور  به  و  غیرسنتی  برخوردی 
)سانتی مانتالیسم(  احساسات گرایی 
بجای داستان های غیرعادی،  داشتند. 
و  اجتماعی  مسائل  با  درگیر  آنها  آثار 

سیاسی عصر خودشان بود.
۲( داستان ها طرحی رئالیستی داشتند 
سنتی  و  رایج  سینمای  برخالف  که 
فرانسه دارای پایانی باز بودند و بخش 
قابل توجهی از دیالوگ ها بداهه  پردازی  

شده و طبیعی بودند.
۳( فیلمبرداری با دوربین های سبک، و 
ضبط صدا به وسیله ی دستگاه های ضبط 

صدای سبک صورت می گرفت.
۴( فیلمبرداری نه در استودیوها بلکه 
درمکان های واقعی بود و صدابرداری سر 

صحنه انجام می شد.
۵( بخش قابل توجهی از نماها روی 
دست گرفته می شد و طوالنی بود. از 
ایجاز و »جامپ کات« در تدوین آگاهانه 

استفاده می شد.
۶( در این فیلم ها نخستین ادای دین ها 
به سینماگران بزرگ تاریخ دیده می شود.

نه  یا ا هستی گر هی  نگا  )7
به جهان  نسبت  )اگزیستانسیالیستی( 

داشتند.
نمونه های بارز سینمای موج نو فرانسه 

گفتگو با بهمن مقصودلو؛ )بخش یک(

آیا باید برای دوران طالیی سینما مرثیه  خواند؟
 موج نو سینما در بیست کشور جهان

= مدرنیسم )نوگرایی( در 
هنر و ادبیات، جدایی از گذشته 
و جستجوی قالب های جدید 
مدرنیسم  است.  بیان  برای 
نه تنها بر مردم و هنرمندان 
دنیا  حکومت های  بر  بلکه 
نیز اثرگذار بود. در حقیقت 
ظهور مدرنیسم  از یک رشته 
تحوالت اجتماعی، فرهنگی 
و هنری اروپا در اواخر قرن 
هنر  تا  شد  ناشی  نوزدهم 
آکادمیک را از بن بست نجات 

دهد.
جنگ  از  بعد   - آدوم صابونچیان 
جهانی دوم، ما شاهد ظهور جریان ها و 
مکتب های سینمایی جدیدی از جمله 
موج نو فرانسه و سینمای نوین آلمان 
هستیم. بعدها از درون همین موج ها 
در دهه های شصت و هفتاد و هشتاد 
میالدی سینماگرانی با شهرت جهانی 
سر برآوردند. اخبار و گفتگو در مورد 
فیلم های جدید آنها بازتاب وسیعی در 
رسانه ها و مجالت سینمایی می یافت 
و هرکدام یک حادثه شمرده می شد. 
در کنار اخبار مربوط به این نام آوران، 
سینماگران موج نو ایران نیز توجه زیادی 
را در مطبوعات سینمایی و هنری ایران 

به خود جلب می کردند.
ولی هر موجی خیز و اُفتی دارد. موج 
نو یا سینمای نوین کشورهای مختلف 
و دوره ی طالیی »بزرگان سینمایی« نیز 
همچنان که آمده بود ناپدید شد و تنها 
در خاطراِت نوجوانان و جوانان آن دوره 

باقی مانده است.
این  به  باید  راستی چگونه  به   حال 
ایران  و  ویژه ی سینماِی جهان  دوران 
نگریست؟ آیا باید نومیدانه گفت که این 
سینمای  و شکوهمند  دوره ی طالیی 
هنری در جهان و ایران بسر آمده  و تکرار 
نخواهد شد؟ آیا این همان نگاه نسل 
قدیم نیست که به پایان دوره ی فعال 
ناتوان  و  نزدیک می شود  زندگی خود 
از برقراری ارتباط پویا و زنده با جهان 
معاصر  نوستالژی به گذشته می نگرد و 
گمان می کند که ظهور دگرباره ی چنان 
چنین  آیا  نیست؟  امکانپذیر  دوره ای 
گذشته  در  زیستن  از  حکایت  نگاهی 
ندارد؟ اینهمه پرسش هایی است که با 
تهیه کننده ی  و  پژوهشگر، مستندساز 
سرشناس فیلم دکتر بهمن مقصودلو 

در میان گذاشتیم.
بهمن مقصودلو نگاهی عینی و تاریخی 
رابطه  این  در  او  دارد.  موضوع  این  به 
نظریه ای دارد که برای نخستین بار آن را 
در مطبوعات ایرانی مطرح می کند. او بحث 
خود را به دور از دو قطب افراطی بدبینی 
و خوش بینی با کیهان لندن در میان 
می گذارد که آن را در دو بخش می خوانید.
=دکتر مقصودلو، بستر تاریخی 
و فرهنگی ظهور موج نو و سینمای 

نوین کجاست؟
بزرگ  تحوالت  از  پر  بیستم  -قرن 
سیاسی، اقتصادی، تاریخی و هنری در 
دنیاست. رسانه ی نوین سینما هم در 
کرده  شگرفی  پیشرفت های  قرن  این 
به سینماِی کشورهایی که  اگر  است. 
در طول صد سال نخست این رسانه، از 
دورانی به نام »موج نو« یا سینمای نوین 
گذشته  اند به دقت نگاه کنیم و عوامل 
شکل دهنده ی آنها را در بستر سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی و به ویژه در پیوند 
با پایاِن ُمدرنیسم بررسی کنیم به نتایح 
پیدایش  و جدیدی می رسیم.   جالب 
آغاز  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  سینما 
قرن بیستم تقریباً همزمان است با آغاز 
مدرنیسم، به عنوان یک جنبش فلسفی 
دوم،  جهانی  پایان جنگ  با  هنری.  و 
مدرنیسم که دیگر تأثیرات عمیق خود 
را بر جای نهاده بود، رو به پایان می رود 
آماده  پُست مدرنیسم  به  گذار  برای  و 
می شود. مشخصه ی پُست مدرنیسم هم 
آن است که دیگر همه ی ابعاد سّنت را 
نفی نمی کند بلکه حضورِ برخی از آن 
نشانه ها را الزم می داند. ظهور موج نو یا 
سینمای نوین هم تقریباً همزمان است 

با این گذرِ تاریخی.
مدرنیسم )نوگرایی( در هنر و ادبیات، 
جدایی از گذشته و جستجوی قالب های 
نه  مدرنیسم  است.  بیان  برای  جدید 
بر  بلکه  هنرمندان  و  مردم  بر  تنها 
در  بود.  اثرگذار  نیز  دنیا  حکومت های 
حقیقت ظهور مدرنیسم  از یک رشته 
هنری  و  فرهنگی  اجتماعی،  تحوالت 
اروپا در اواخر قرن نوزدهم ناشی شد تا 
هنر آکادمیک را از بن بست نجات دهد.

سینمای  در  نو  موج  مطالعه ی  با 
نتیجه  این  به  مختلف  کشورهای 
ملت هایی  و  کشورها  که  می رسیم 

نفس  )از  گدار  لوک  ژان  از:  عبارت اند 
افتاده، ۱۹۶۰(، فرانسوا تروفو )چهارصد 
ضربه، ۱۹۵۹( و )ژول و ژیم ۱۹۶۲(، 
آلن  )مجموعه دار ۱۹۶7(،  رومر  اریک 
رنه )هیروشیما، عشق من، ۱۹۵۹(، کلود 
شابرول )پسرعموها، ۱۹۶۰(، ژاک ریوت 
)پاریس از آن ماست، ۱۹۶۱( و لویی مال 

)آسانسور به سوی اعدام، ۱۹۶۱(.
تروفو در سال ۱۹۶۲ طی مقاله ای 
می نویسد تمام فیلم هایی که در فرانسه 

ساخته   ۱۹۶۲ تا   ۱۹۵۹ فاصله  در 
شده اند و شامل یکصد و شصت و دو 
فیلم می شود به موج نو تعلق دارند، ولی 
ُگدار با این گفته مخالفت می کند و موج 
نو را فقط شامل فیلم های خود، تروفو، 
آلن  و  می داند  رومر  و  ریوت  شابرول، 
رنه و آگنس واردا، آلکساندر آستروک 
و ژاک دُمی را بیرون از جریان موج نو 
قرار می دهد. او البته آنها را فیلمسازان 
پُر ارج فرانسه و نماینده ی گنجینه ی 

خودشان می داند.
دانشجویان   ۱۹۶8 سال  در  وقتی 
آمدند  به خیابان ها  فرانسوی  معترض 
تظاهرات  دوگل  ژنرال  علیه  ماه ها  و 
و  مال  لوئی  گدار،  کردند،  شورش  و 
را  تروفو در همان سال فستیوال کن 
تعطیل کردند. بعد از این رویداد، موج 
یک  عنوان  به   فرانسه   سینمای  نوی 
جریان روی به خاموشی نهاد و هریک 
در  را  خود  ویژه ی  راه  سینماگران  از 
پیش گرفتند. گدار به  شدت سیاسی و 
انقالبی شد، تروفو فیلم های هالیوودی 
ساخت و شابرول به ساخت فیلم های 

جنایی رو آورد.
خصوصیات  یکسری  =شما 
نو  موج  فیلم های  برای  مشترک 
این  برشمردید.  فرانسه  سینمای 
نو شرکت  موج  در  که  سینماگرانی 
نحوه ی  و  از خصوصیات  و  داشتند 
بیانی کم و بیش مشترک برخوردار 
بودند، تا چه حد سبک و زبان ویژه ی 

خود را در دوره ی موج نو داشتند؟
-هر هنرمند، زیبایی شناسی و سبک 
خاص خودش را دارد و طبیعی است که 
هنرمند تقلید نمی کند و خلق می کند. 
تئوری این است که  تغییرات بنیادین 
سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک در هر 
کشور تأثیر بسزایی بر آن بستر اجتماعی 
و فرهنگی  برجا می گذارد که سهمی 
مهم در پدیدارشدن موج نو دارند و این 
موج و سینمای نوین بعد از مدتی هم 

خاموش می شود.
 سینمای نو بریتانیا

در اوایل دهه ی شصت چند نویسنده، 
فیلمساز  و  نمایشنامه نویس  منتقد، 
جنبش مردان جوان خشمگین انگلستان 
را تشکیل دادند که آثارشان به طبقه ی 
و  می پرداخت  آنها  مسائل  و  کارگر 
 ۱۹۵۹ سال های  بین  فیلم هایشان 
به  را  انگلستان  نو  سینمای  تا ۱۹۶۳ 

وجود آورد.
می توانم به عنوان شاخص سینمای 
نو انگلستان به این فیلم ها اشاره کنم: 
باال )جک کالیتون،  اتاقی در طبقه ی 
۱۹۵۹(، با خشم به گذشته بنگر )تونی 
شب،  شنبه   ،)۱۹۵۹ ریچاردسون، 
رایس، ۱۹۶۰(،  )کارل  صبح  یکشنبه 
نمایشگر )تونی ریچارد سون، ۱۹۶۰(، 
طعم عسل )تونی ریچارد سون، ۱۹۶۱(، 
فوربز، ۱۹۶۲(،  )برایان  شکل  به  اتاق 
تنهایی یک دونده دوی استقامت )تونی 
دروغگو  بیلی   ،)۱۹۶۲ سون،  ریچارد 
زندگی  این   ،)۱۹۶۳ شلزینگر،  )جان 

ورزشی )لیندسی اندرسون، ۱۹۶۳(.

در سال ۱۹۶۴ این دوره ی نو و متفاوت 
که ده فیلم به جهان سینما عرضه کرد 
)تونی  جونز  تام  فیلم های  آمدن  با 
ریچاردسون، ۱۹۶۴( و شِب روزی سخت 
)ریچارد لستر، ۱۹۶۴( و دکتر نو )اولین 
فیلم جیمز باند، ۱۹۶۴( به پایان رسید.
کشور  یک  است  ممکن  آیا   =

دارای چند موج نو باشد؟
-بله، ما دو یا حتی سه موج نو در 
داشته ایم.  کشور  یک  سینمای  تاریخ 

نوع  و  سیاسی  تغییرات  به  بسته  این 
روسیه  چنانکه  کشورهاست.  حکومِت 
دارای سه موج نو بوده. برزیل دارای دو 
موج نو بوده است. ایران نیز همچنین 
مفصل تر  کمی  شود  فرصت  اگر  که 
کرد. خواهم  صحبت  آن  مورد  در 
= بنابراین به گفته ی شما در هر 
کشور یکی از عواملی که برشمردید 
در  تعیین کننده   عامل  به  عنوان 
بسترسازی ظهور موج نو یا سینمای 
نوین مطرح می شود. آیا عوامِل دیگر 

نقشی ندارند؟
-بله، ولی در نظر داشته باشیم که 
سینما  صنعت  دارای  باید  کشور  اوال 
باشد یعنی حداقل ۴۰ فیلم سینمایی 
در سال تولید کند. ثانیا آزادی سیاسی 
هم تا حدودی  برقرار باشد؛ و آخر اینکه 
سینما و سینماگران مستقل نیز حضور 

داشته باشند.
 شکست فاشیسم و دموکراسی

اسپانیا )فرانکو(، ایتالیا )موسولینی(
ایتالیا

ایتالیا در زمان رهبری موسولینی در 
می خورد.  دوم شکست  جهانی  جنگ 
موسولینی عاشق سینما بود و فستیواِل 
چیتا«ی  »چینه  استودیوی  و  ونیز 
به  را  پسرش  و  ساخت  را  ُرم  معروف 
حال  عین  در  گماشت.  آنجا  مدیریت 
صنعت  دارای  که  کشوریست  ایتالیا 
بزرگ و قوی  سینمایی، به خصوص در 
دوره ی صامت و تا قبل از آغاز جنگ 
جهانی دوم بود. ایتالیایی ها عاشق سینما 
پیش زمینه ها  و هستند. همین  بودند 
هم شاید کمک کرد تا حتی زمانی که 
جنگ تمام نشده و در ُشُرف پایان بود، 
سربرآورد  ایتالیا  سینمای  در  مکتبی 
که به نئورئالیسم معروف شد. به باور 
من نئورئالیسم بهترین جریان سیاسی 
سینمایی و واکنشی نسبت به شکست 
به  هم  شکست  بود.  ایتالیا  فاشیسم 
معناِی فقر و فالکت در جامعه و هم به 
منزله ی فقدان سرمایه برای فیلمسازی 
حیات  ادامه ی  برای  تالش  در  است. 
سینما بدون داشتن سرمایه، سینمایی 
بجای  و  شد  زاده  محدود  بودجه ی  با 
از  معروف،  و  حرفه ای  هنرپیشه های 
شد  استفاده  بازی  برای  عادی  مردم 
و فیلم ها بجای استودیو در خیابان و 
مکان های واقعی فیلمبرداری شدند و 
بجای داستان هاِی خیال انگیز، زندگی 
عادی و واقعی مردم به تصویر کشیده 
شد. دوربین بجای ضبط نماهای زرق و 
برق دار و نمایشی، Eye Level بود و 
دارای حرکت های ساده. داستان نیز با 
تِمی انسانی و با پرداخت ساده و بدون 
استفاده از تروکاژ و حرکت های غیِرعادی 
روایت می شد. نویسندگان و سینماگران 
این مکتب که در فاصله ی  سرشناس 
فیلم های  تا ۱۹۵۵  سال هاِی  ۱۹۴۴ 
خود را ساختند عبارت بودند از: چزاره 
زاواتینی و ویتوریو دسیکا )دزد دوچرخه 
شهر  )رم،  روسلینی  روبرتو   ،)۱۹۴8 ،
بی دفاع، ۴۵-۱۹۴۴(، لوچینو ویسکونتی 
۱7 ادامه در صفحه)زمین می لرزد، ۱۹۴8و سنسو، ۱۹۵۴(، 

فدریکو فلینی )جاده، ۱۹۵۴( و جوزپه 
دسانتیس )رم، ساعت یازده، ۱۹۵۲(.

میالدی  پنجاه  دهه ی  اواسط  از 
رو  ایتالیا  سینمای  نئورئالیسم  مکتب 
به خاموشی  گذاشت و هرکدام از این 
سینماگراِن برجسته ی ایتالیایی راه ویژه 
و زیبایی شناسی و سبک برجسته ی خود 
که  نماند  ناگفته  گرفتند.  پیش  در  را 
نئورئالیسم ایتالیا جنبشی بسیار قوی بود 
که تأثیر زیادی بر سینمای کشورهای 

دیگر و به خصوص هند و برزیل گذاشت.
در جامعه ی  بزرگ  تحول  آن  اما  و 
ایتالیا، آمدن دموکراسی پس از جنگ 
است که سینمای نو ایتالیا را پس از 
پایان نئورئالیسم در دهه ی شصت به  
وجود آورد. ظهور فیلمسازان برجسته ای 
لوکینو  آنجلوآنتونیونی،  میکل  مانند 
ویسکونتی، پیر پائولو پازولینی، فدریکو 
فلینی، دامیانو دامیانی، فرانچسکو ُرزی و 
برناردو برتولوچی را باید بیشتر نتیجه ی 
در  دانست.  ایتالیا  در  تحوِل ژرف  این 
اینجا باید اشاره کنم که از میان این 
بزرگان سینمای ایتالیا تنها برتولوچی 
توانست سینمایش را جهانی کند و ابعاد 
تماشاگرانش را وسعت داده و به گوشه و 

کنار جهان برساند.
در اسپانیا هم حدود یک دهه بعد 
به  فاشیسم  از  بنیادین گذار  از تحول 
ژنرال  مرگ  دنبال  به  که  دموکراسی 
فرانکو در ۱۹7۵ به وجود آمد سینمای 
نوین اسپانیا پا به عرصه ی وجود نهاد. 
کارلوس  چون  فیلمسازانی  شکوفایی 
خون  عروسی  سه گانه ی  با  سائورا 
عشق  و   )۱۹8۳( کارمن   ،)۱۹8۱(
که  آلمودوار  پدرو  و   )۱۹8۶( جادوگر 
در دهه  های هشتاد و نود با فیلم های 
آدم های  )که  تمثیلی اش  و  درخشان 
میان زن  نظر جنسیت  از  فیلم هایش 
بودن یا مرد بودن معلق اند( دوره های 
فاشیسم و دموکراسی را تصویر و مقایسه 
می کند؛ فیلم هایی مانند: چون هزارتوی 
شور و هیجان )۱۹8۶(، گاوباز )۱۹8۶(، 
قانون هوس )۱۹87( و فیلم شاهکارش: 

همه چیز درباره ی مادرم )۱۹۹۹(.
= آقای مقصودلو، در مورد تأثیر 
عوامل بنیادین در بسترسازی برای 
نوین  سینمای  یا  نو  موج  پیدایش 
گفتید. چه عواملی موجب خاموشی و 
ناپدید شدن موج نو در سینما می شود؟

-تشدید سانسور، تغییر حکومت های 
مشکالت  شدن  بیشتر  دموکراتیک، 
و کاهش عالقه ی  فیلمسازی  موانع  و 
عواملی  از  فیلمسازی  به  سینماگران 
هستند که باعث خاموشی موج نو می شود.
شکست  دوم:  نی  جها جنگ 

فاشیسم و شکوفایی اقتصادی
آلمان و ژاپن

برگردیم به نمونه های دیگر. عالوه بر 
ایتالیا، دو کشور آلمان و ژاپن در جنگ 
جهانی دوم شکست خوردند. آن تحول 
سینمای  ظهور  بسترساز  که  بنیادین 
نوین در این دو کشور شد نه پایان جنگ 
بلکه بازسازی سریع اقتصادی آنان پس 

از شکست بود.
بطور کلی همه ی  و  ادبیات  و  شعر 
هنرها برای اعتراض آفریده شده اند و 
اغلب هم در بستر شکوفایی اقتصادی 

موفق می شوند.
با  که  سنتی  بود  کشوری  ژاپن 
شکست  و  بود  درگیر  هم  مدرنیسم 
اشغال  بزرگ در جنگ جهانی دوم و 
سه  این  کرد.  تجربه  را  آمریکا  توسط 
مورد سبب شد که ژاپن در صدد جهانی 
ساختن اقتصاد و تولیدات خود برآید. 

در بستر شکوفایی اقتصادی، موج نوی 
سینمای ژاپن بازتابی بود در مقابل سه 

عاملی که برشمردم.
و  مهم ترین  پنجاه  دهه ی  در 
باارزش ترین آثار سینمایی ژاپن ساخته 
دوره ی طالیِی سینمای  به  که  شدند 
نوین ژاپن معروف است. در این دوره 
شاهد ظهور پنج کارگردان برجسته ی 
عبارتند  که  هستیم  ژاپن  سینمای 
سامورایی،  )هفت  کوروساوا  آکیرا  از: 
۱۹۵۴(، یاسوجیرو ازو )داستان توکیو، 
)اگوستو  میزوگوشی  کنجی   ،)۱۹۵۳
مونوگاتاری، ۱۹۵۳( و ماساکی کوبایاشی  
تا  انسانی، ۱۹۵۹  وضع  سه گانه ی  )با 
۱۹۶۱( و کن ایچیکاوا )چنگ برمه ای، 
۱۹۵۶(. هریک از این کارگردان ها در 
فیلم های خود به تأثیرات جنگ و اشغال 
ژاپن توسط آمریکا به شیوه ی ابتکاری و 

منحصر  به  فرد خود پرداختند.
در دهه ی شصت میالدی سینمای نو 
ژاپن به اوج خود رسید و این شکوفایی 
در  یافت.  ادامه  هفتاد  دهه ی  اوایل  تا 
دیگر  کارگردان  چند  شصت  دهه ی 
اوشیما  ناگاسی  درخشیدند:  ژاپن  در 
شنیدو  کانتو  عریان، ۱۹۶۰(،  )جوانی 
)اونی بابا، ۱۹۶۰( و شوهمی ایمامورا )زن 
حشره ای، ۱۹۶۳(. یادآوری کنم »داستان 
سومین  و  آسیا  فیلم  بهترین  توکیو« 
مجله ی  نظرخواهی  در  جهان  فیلم 
»سایت و ساوند« در سال ۲۰۱۲ بود.

آلمان  نوین  سینمای  درمورد  اما  و 
نوین  سینمای  دو  خیزش  شاهد  که 
بوده است: به دنبال شکست در جنگ 
با  ورسای  صلح  پیمان  اول،  جهانی 
فشار سنگینی بر آلمان برای پرداخت 
شد.  تحمیل  بسیارسنگین  غرامتی 
نتیجه آنکه جامعه ی شکست خورده ی 
عمیق  بحران هاِی  دستخوش  آلمان 
شد.  اخالقی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
جنگ  پایان  از  بعد  سال  سه  حدود 
مکتب  یطی  شرا چنین  بستر  در 
آلمان  در  اکسپرسیونیسم  سینمایی 
این  شاخص  چهره های  یافت.  تولد 
مکتب، فیلمسازانی مانند فریتس النگ 
وینه  رابرت   ،)۱۹۲۱ )متروپولیس، 
و   )۱۹۲۰ کالیگاری،  دکتر  )مکتب 
)نوسفراتو،  مورنائو  ویلهلم  فردریش 
بازتاب  فیلم ها  این  بودند.   )۱۹۲۲
بحران  و  حاکم  اجتماعی  روانشناسی 
اخالقی عمیقی بود که دامنگیر جامعه ی 
شکست خورده ی آلمان شده و حکایت 
یأس و بدبینی هنرمندان و متفکران آن 
کشور بود. از نظر زیبایی شناسی هم این 
فیلم ها با فضایی سوررئال و با نمایش 
عجیب  زوایای  و  معوج  و  کج  اشیای 
داستان  می شدند.   غریب مشخص  و 
آنها هم حول و حوش شخصیت های  
ترسناک و غیِرمعمولی جریان می یافت. 
در حقیقت شکست در جنگ جهانی اول 
بازتابی ذهنی در ادبیات و هنر و سینمای 
آلمان داشت و در شکل و فرم، مکتب 

اکسپرسیونیسم را آفرید.
در  شکست  دنبال  به  آلمان  مردم 
بسیار  اراده ی  با  دوم  جهانی  جنگ 
کشور  اقتصادی  بازسازی  به  پوالدین 
آلمان در  اقتصاد  پرداختند. شکوفایی 
تحول  همان  شصت  دهه ی  اواسط  
ظهور  بسترساز  که  است  بنیادینی 

سینمای نوین آلمان شد.
یک  که  شد  شروع  آنجا  از  قضیه 
آلمان  جوان  سینماگران  از  گروه 
شامل الکساندر گلوکه و هانس یورگن 
سیبربرگ  در ۲8 فوریه ۱۹۶۲ بیانیه ی 
»اوبرهاوزن« را منتشر ساختند که در 
آلمان  راکد  و  کالسیک  سینمای  آن 
را از نظر زیبایی شناسی و محتوایی به 
چالش کشیدند. این سرآغازی بود براِی 
در ۱۹۶۹  آلمان  نوین  سینمای  تولد 
تا سال هاِی آخر دهه ی  آن  ادامه ی  و 
سرشناس  فیلم سازان  دیگر  هفتاد. 
از  بودند  عبارت  آلمان  نوین  سینمای 
ویم  اشتراب،  ژان ماری  هرتزوگ،  ورنر 
شلوندورف،  ُولکر  ورنرشروتر،  وندرس، 

ورنر فاسبیندر و مارگریت فون تروتا.
راست  گرایش  دیرپایی  آیا   =
و  نئونازیسم  شکل  در  افراطی 
جنبش  ظهور  نیز  و  نژادپرستی 
در  مبارزه  و  افراطی  چپ  چریکی 
ایجاد  در  بادرماینهوف  گروه  قالب 
آلمان  نوین  شرایط ظهور سینمای 

نقش نداشتند؟
و  گروه ها  این  از  هیچکدام  -خیر. 
حرکت هاِی چریکی تغییری اساسی در 
روند سیاسی و اقتصادی آلمان به وجود 
نیاوردند. البته بعضی موارد تأثیری در 
داستان های  قصه های  و  تم ها  انتخاب 
سینمای نوین آلمان داشتند. مثالً فیلم 
»شرف از دست رفته ی کاترین بلوم» 
)ُولکر شولندرف، ۱۹7۵( و »دو خواهر 
آلمان« )مارگریت فن تروتا، ۱۹8۱( از 

این جمله اند.

برناردو برتولوچی و بهمن مقصودلو
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خاورمیانه پس از پایان نزاع اعراب و اسرائیل
و  محتوا  پایانی  =مرحله 
مفهوم مقوله نزاع »اعراب و 
اسرائیل« درواقع نه در زمان 
زمان  از  بلکه  سقوط صدام 
سال  در  کویت  به  او  حمله 
199۰ آغاز شد. صدام حسین 
اصطالحاتی  اقدام  این  با 
همچون »همبستگی اعراب« 
و »منافع مشترک عربی« را به 
واژه هایی مسخره تبدیل کرد. 
این اصطالحات زمانی بیشتر 
که  شدند  گرفته  ُسخره  به 
فلسطینی ها و رهبر آنها یاسر 
اشغال  با  رابطه  در  عرفات 
کویت، در کنار صدام حسین 
ایستادند! یاسرعرفات  کسی 
سرزمین  آزادی  برای  که 
مبارزه  خود  شده  اشغال 
اشغالگری  کنار  در  می کرد 
صدام  ایستاد و علیه کویت 
که سال ها به او کمک مالی 
داده و در آن کشور زندگی 

کرده بود، موضع گرفت!
=عمق پروژه صلح جهان 
عرب با اسرائیل بر آزادسازی 
و  فلسطینی  سرزمین های 
روایت  از  رهایی  ضرورت 
مبارزه  و  فلسطین  مبارزه 
افق  گشودن  و  مسلحانه 
جدیدی برای این مسئله بنا 
و  فلسطین  آزادی  اما  شده. 
رهایی از کل این قضیه ی پر 
هزینه، ناامیدکننده از همان 
نخست در ناامیدی  متولد شد. 
آزادسازی  نتیجه مفهوم  در 
از خود  به رهایی  فلسطین، 
تبدیل  فلسطین«  »مسئله 

شده است.
 - االوسط(  )شرق  قیش  ندیم 
ماست، حتی  روی  پیش  که  واقعیتی 
اگر بطور کامل به  آن آگاه نباشیم، این 
است که حداقل از دو دهه پیش برای 
جهان عرب مفهومی یا معنایی برای واژه 
»نزاع اعراب و اسرائیل« باقی نمانده و 
عرب ها عمال در مرحله پس از این مفهوم 

زندگی می کنند.
پس از صلح مصر و اسرائیل برخی 
کشورها توانستند خالء خروج مصر از 
این نزاع را با گرانیگاه این کشور در دنیای 
عرب پر کنند و تا حدودی مفهوم نزاع 
اعراب و اسرائیل باقی بماند. اما از دو دهه 
پیش وقتی صدام حسین تصمیم گرفت 
به کویت حمله کند و این کشور کوچک 
نفتی را ببلعد این مفهوم معنا و محتوای 
حقیقی خود را از دست داد. سقوط رژیم 
صدام حسین در سال ۲۰۰۳ که یکی 
از حامیان و ترویج کنندگان این مفاهیم 
بود، تغییر عمیقی در فضای استراتژیک 
جهان عرب ایجاد کرد. یکی از پیامدهای 
این تغییر، تأکید و گسترش پروژه های 
صدور انقالب و تروریسم توسط رژیم 

ایران به منطقه بود.
مرحله پایانی محتوا و مفهوم مقوله 
نزاع »اعراب و اسرائیل« درواقع نه در 
زمان سقوط صدام بلکه از زمان حمله 
او به کویت در سال ۱۹۹۰ آغاز شد. 
صدام حسین با این اقدام اصطالحاتی 
همچون »همبستگی اعراب« و »منافع 
مشترک عربی« را به واژه هایی مسخره 
تبدیل کرد. این اصطالحات زمانی بیشتر 
به ُسخره گرفته شدند که فلسطینی ها 
با  رابطه  در  عرفات  یاسر  آنها  رهبر  و 
صدام حسین  کنار  در  کویت،  اشغال 
ایستادند! یاسرعرفات  کسی که برای 
آزادی سرزمین اشغال شده خود مبارزه 
می کرد در کنار اشغالگری صدام  ایستاد 
و علیه کویت که سال ها به او کمک مالی 
داده و در آن کشور زندگی کرده بود، 
موضع گرفت! نه تنها کویت بلکه سایر 
کشورهای عربی سال های سال از یاسر 
عرفات و دیگر تشکیالت فلسطینی ها 
در عرصه های  مالی، رسانه ای، سیاسی 
و دیپلماسی از او حمایت  کرده بودند 
اما عملکرد و پاسخ او به آنها حمایت از 

اشغال کویت توسط صدام بود!
موضع گیری رهبری فلسطین پیش 
یک  آن  ومدیریت  بحران  ارزیابی  از 
لغزش اخالقی ناشی از محاسبات غلط 

سیاسی بود.

از جنگ »توفان صحرا« برای  پس 
آزادسازی کویت از اشغال عراق، مرحله 
طریق  از  اسرائیل  و  اعراب  صلح  دوم 
و  اردن  صلح  »مادرید«،  کنفرانس 
اسرائیل، مذاکرات سوریه و اسرائیل و 
بازگشت یاسر عرفات از خواب زمستانی 
تونس به فلسطین آغاز شد. پس از توافق 
اسلو برای اولین بار از سال ۱۹۴8 در 
سرزمین فلسطین یک نهاد سیاسی و 
حقوقی برای مردم فلسطین تاسیس و بر 
آن نام »حکومت خودگردان فلسطین« 

نهاده شد.
با  عرب  جهان  صلح  پروژه  عمق 
سرزمین های  آزادسازی  بر  اسرائیل 
روایت  از  رهایی  و ضرورت  فلسطینی 
و  مسلحانه  مبارزه  و  فلسطین  مبارزه 
گشودن افق جدیدی برای این مسئله 
بنا شده. اما آزادی فلسطین و رهایی از 
کل این قضیه ی پر هزینه، ناامیدکننده 
از همان نخست در ناامیدی  متولد شد. 
در نتیجه مفهوم آزادسازی فلسطین، به 
رهایی از خود »مسئله فلسطین« تبدیل 

شده است.
مسئله  از  همه  خروج  آن،  از  قبل 
فلسطین، مصر با وزن معنوی، اخالقی، 
سیاسی، جمعیتی و فرهنگی از این نزاع 
و درگیری ناتمام خارج شد و با توافق 
کمپ دیوید در ۱۹78، پیمان صلح با 
اسرائیل را در بهار ۱۹7۹  امضا کرد و 
از  گرفت.  پس  را  سینا  تمام صحرای 
آن زمان به بعد و تقریبا از سال ۱۹8۲ 
درگیری ها دیگر به درگیری »فلسطین-

اسرائیل« تبدیل شده و نه نزاع »اعراب 
و اسرائیل«! با اشغال بیروت در تابستان 
رهبری  زمستانی  خواب  سال  همان 

فلسطین در تونس آغاز شد.
در این دهه های طوالنی خاورمیانه 
ایدئولوژیک  نوعی چرخش های  شاهد 
منطقه  این  ویژگی  که  بود  مختلف 
را به شدت تغییر داد به ویژه پس از 
ایران  در  خمینیسم  ایدئولوژی  ظهور 
این  شیعی  انقالب  صدور  تئوری  و 
رژیم و به موازات آن آغاز جنگ توسط 
علیه  سنی  جریان های  »جهادیون« 
اتحاد جماهیر شوروی تا سقوط اردوگاه 
فرانسیس  قول  به  که  کمونیست ها 
فوکویاما نظریه پرداز مشهور، این مرحله 

آغاز »پایان تاریخ« بود.
منطقه  بر  هرکدام  دگرگونی ها  این 
پس  گذاشت  زیادی  تاثیر  خاورمیانه 
به  اسرائیل«  و  »اعراب  نزاع  از  آنچه 
معنای نظامی آن پس از حمله ۱۹8۲ 
به لبنان باقی مانده بود به درگیری های 
کوچکی که در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ در 
جنوب لبنان روی داد محدود شد. پس 
از آن جنگ ویرانگر سال ۲۰۰۶ بود که 
در فرهنگ سیاسی عرب به جنگ میان 

»ایران و اسرائیل« معروف شده است.
در اصل قضیه فرقی نمی کند که این 
جنگ ناشی از یک ارزیابی غلط و اشتباه 
گروه  رهبر  نصراهلل  حسن  محاسباتی 
شبه نظامی لبنان بوده باشد که بعد با 
عبارت »اگر می دانستم …« از حمله 
به اسرائیل و ویرانی لبنان ابراز پشیمانی 
کرد. و یا اینکه آن حمله حزب اهلل به 
باشد  بوده  ایران  رژیم  تصمیم  لبنان 
برای جنگی پیشگیرانه و تغییر صحنه 
سیاسی لبنان پس از ترور نخست وزیر 
رفیق حریری که ۱7 ماه زودتر از جنگ 
حزب اهلل اتفاق افتاده بود. در هر صورت 
تقریباً  حریری  رفیق  قتل  پیامدهای 
فضای استراتژیک ایران در لبنان را به 
شدت تضعیف کرد چون قاتالن حریری 
بین  دادگاه  تحقیقات  بازرسان  طبق 

المللی از اعضای حزب اهلل بودند!
در  که  است  این  است  مهم  آنچه 
فاصله سه سال جنگ بین ۲۰۰۳ که 
جنگ سرنگونی رژیم عراق بود با جنگ 
لبنان در ۲۰۰۶، دیگر »درگیری اعراب 
تعیین  عنصر  عنوان  به  اسرائیل«  و 
کننده سیاست کشورهای عربی بطور 
گسترده ای حذف شده بود. از این مرحله 
دیگر نزاع و درگیری میان کشورهای 
سعودی  ویژه  به  فارس  خلیج  عربی 
اسالمی  با جمهوری  متحده  امارات  و 
ایران آغاز شد و اکنون جنگ اعراب نه 
با اسرائیل بلکه با تهران و آنکار ادامه دارد!

هر پژوهشگری که بخواهد »تأثیرات« 
تخریب  و  منظم  ویرانگری  و  منفی 
استراتژیک در منطقه کشورهای عربی 
را ارزیابی کند در می یابد که این خرابی 
نتیجه سیاست ها، تصمیمات و اجرای 
ابزارهای مخصوص رژیم ایران است و 

هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارد!
این اسرائیل نیست که سوریه را بر سر 
مردمش ویران کرد بلکه شبه نظامیان 

قاسم سلیمانی  به رهبری  ایران  رژیم 
بودند که در یک تصمیم استراتژیک، 
برای محافظت از رژیم بشار اسد حتی 
خاکستر  و  بسوزد  سوریه  »کشور  اگر 

شود« به اجرا درآوردند!
خطوط  که  نیست  اسرائیل  این 
تقسیم  و  یی  فرقه گرا وحشتناک 
عراق،  در  عربی  کشورهای  شهروندان 
اساس  بر  را  لبنان  و  یمن  سوریه، 
و  داده  شکل  مذهبی  گرایش های 
اندیشه واپسگرایی را تولید کرده است 
عنوان  به  شیعه«  »هالل  پروژه  بلکه 
از  شده  اعالم  استراتژیک  پروژه  یک 
است  ایران  اسالمی  جمهوری  سوی 
که فرماندهان شبه نظامیان با استخراج 
عناوین تقسیمات فرقه ای و شخصیت ها 
و پرچم های آنها از زهدان تاریخ، پیش 

می برند!
این اسرائیل نیست که انگیزه تولد 
»داعش« شد بلکه رژیم ایران آن را با 
سلطه جویی و فرقه گرایی خود پرورش 
داده است بطوری که هاشمی رفسنجانی 
در یکی از اظهارت خود گفت، احیای 
سنت های فرقه ای در مورد صحابه که 
ما احیا کردیم به زائیده شدن داعش به 

عنوان یک عکس العمل منجر شد!
و البته این اسرائیل نیست که یمن را 
به آستانه قحطی و بیماری های همه گیر 
رسانده بلکه همه ویرانی های سازمانیافته 
در یمن در راستای پروژه فرقه گرایانه 
از  حمایت  با  که  است  تهران  رژیم 
حوثی ها تمام راه  حل های سیاسی بین 
مؤلفه های یمنی را نابود کرده و تروریسم 
و  نظامیگری ضد دولت مدنی را ترویج 

داده است.
این اسرائیل نیست که لبنان را به 
شکست های سیاسی و اداری کشانده 
و منجر به چهارمین انفجار بزرگ غیر 
نزدیک  که  شده  جهان  در  هسته ای 
بود کل بیروت را از نقشه جغرافیا محو 
کند بلکه این نتیجه ی عملکرد یکی از 

بازوهای رژیم ایران در لبنان بود.
معلوم  هم  اگر  حتی  بیروت  انفجار 
شود که یک اقدام اسرائیلی است، باز 
لبنان  دولت  مقامات  آن  اول  مسئول 
هستند که مقامات رده اول، دوم و سوم 
آن یا از حزب اهلل  یا از هم پیمانان این 

حزب هستند.
نیمی  از  بیش  که  نیست  اسرائیل 
اخیر  گزارش  طبق  را  لبنانی ها  از 
ESCWA به زیر خط فقر رسانده و 
درصد محرومان و فقیران را به سه برابر 
یعنی در عرض یکسال از 8 درصد به 
۲۳ درصد افزایش داده است بلکه رژیم 

ایران و حزب اهلل وابسته به آن هستند.
در  وقتی  لبنان  جمهوری  رئیس 
 »BMFTV« مصاحبه با شبکه خبری
آمادگی  آیا  پرسیدند،  وی  از  فرانسه 
با اسرائیل را  دستیابی به توافق صلح 
دارید، گفت: »ما با اسرائیل مشکل داریم 
و ابتدا باید این مشکالت حل شود« اما 
رئیس جمهور این کشور توضیح نداد 
چه مشکلی با اسرائیل دارد؟! اسرائیل 
لبنان حل  با  را  مشکالت مرزی خود 
پیش  را سال ها  لبنان  و جنوب  کرده 
رها کرد. اگر اختالفات کوچکی بر سر 
مرزهای آبی یا خشکی باقی مانده اغلب 
کشورها حتی کشورهای دوست نیز بین 

خود چنین مشکالتی را دارند.
رئیس جمهور هم پیمان حزب اهلل به 
سیاست های رژیم ایران و حزب اهلل اش 
که در همه تار و پود جامعه و زندگی 
مردم لبنان دخالت کرده و این کشور 
را به مرز فروپاشی کامل رسانده اشاره 
به مشکالت  بلکه می خواهد  نمی کند 
حاشیه ای و بسیار کوچک اشاره کند 
عنوان  اسرائیل  با  مانع صلح  را  آنها  و 

قلمداد می کند.
امروز بیشتر مردم لبنان می دانند که 
ما در دوره پس از نزاع اعراب و اسرائیل 

بسر می بریم.
لبنانی ها این را نیز خوب می دانند که 
جوانان اسرائیلی که در مقابل مقر کابینه 
برکناری  خواهان  و  نشسته  اسرائیل 
نتانیاهو هستند آنها نیز مانند لبنانی ها 
جنگ نمی خواهند بلکه صلح و استقرار 

و آینده بهتری را آرزو دارند.
جوانان لبنان و اسرائیل مانند جوانان 
و  سیاسی  جنبش  یک  در  که  ایران 
اجتماعی بسر می برند، خواستار ثبات 
بهتر  آینده ی  و  اقتصادی  سیاسی، 

هستند.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: ندیم قطیش

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

خط قرمز جلوی پای وزیر خارجه سوئیس برای رعایت فاصله با حسن روحانی 
به خاطر کرونا سوژه کاربران شبکه های اجتماعی شده

آمریکا  =حسن روحانی: 
سال هاست که به دنبال حذف 
و  اسالمی  جمهوری  نظام 
مداخله در امور داخلی ایران 

است.
یف  ظر د  ا جو محمد =
ضمن  نوشته  توییتی  در 
ی  ش ها تال ز  ا نی  ا د ر قد
کردن  برای سبک  سوئیس 
آمریکا،  خرابکاری های  بار 
عادی  تجارت  به  بازگشت 

اولویت جهانی است.
=یادآوری می شود که ساز 
و کار مالی از طریق سوئیس 
به ابتکار و مشارکت و نقش 
برای  آمریکا  تعیین کننده 
تأمین مواد دارویی و غذایی 
و کاالهای ضروری برای ایران 

راه اندازی شده است.
نوشته  ایرنا  =خبرگزاری 
نیت  حسن  در  ایران  رژیم 
سوئیس شک ندارد و همواره 
با  کشور  این  ابتکارات  به 
حسن نیت نگاه کرده با این 
انتظار داشت در  نباید  حال 
و  ایران  میان  زمینه مذاکره 

آمریکا اتفاق خاصی بیفتد.
 : » ن ا جو « مه  نا ز و =ر
سوئیس بیشتر یک پستچی 
»پیام های  که  است  مهربان 

بی خاصیت« ببرد و بیاورد.
آمریکا  شرط  وقتی  =تا 
ایران،  رژیم  با  مذاکره  برای 
موشک ها  از  چشم پوشی 
تروریسم  و  شبه نظامیان  و 
باشد، به نظر می رسد تهران 
تن به مذاکره نخواهد داد زیرا 
»مقاومت«  و جبهه  موشک 
برای  آیت  اهلل ها  ندار  و  دار 
اخاذی و حفظ حکومت است 
چرا که حقانیت داخلی خود 
را از دست داده و اگر سرکوب 
و قتل  عام و زندان و اعدام 
علیه معترضان نباشد، مردم 
تحمل  را  آن  روز  حتی یک 

نخواهند کرد.
خارجه  وزیر  کاسیس  یگنازیو  ا
سپتامبر   7 دوشنبه  روز  سوئیس 
ظریف  محمدجواد  با  شهریور(   ۱7(
رئیس  روحانی  و حسن  خارجه  وزیر 
جمهوری اسالمی دیدار و گفتگو کرد.

کاسیس  به  دیدار  این  در  روحانی 
گفت »آمریکا سال هاست که به دنبال 
حذف نظام جمهوری اسالمی و مداخله 
در امور داخلی ایران است و آقای ترامپ 
در یک محاسبه غلط فکر می کرد که 
اقتصادی  جنگ  و  ایران  به  فشار  با 
را  اسالمی  جمهوری  نظام  می تواند 
ظرف سه ماه از پای درآورد… امروز 
برای آمریکایی ها کامال روشن شده که 
اشتباه کرده اند و با فشار و تحریم به 

هدف خود نخواهند رسید«.
او در ادامه عنوان کرد »هر روزی که 
آمریکایی ها از اشتباهات خود برگردند 
و به قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام متعهد 
و  منطقه  آمریکا،  خود  نفع  به  باشند 
باز  او  برای  راه  و  بود  خواهد  جهان 

است«.
روحانی با بیان اینکه »انتظار ما این 
بود که در شرایط شیوع ویروس ُکرونا، 
تروریسم  برابر  در  اروپایی  کشورهای 
اقتصادی آمریکا که حتی مانع از ورود 
دارو به ایران شده است، اقدام عملی 
قاطع و صریحی انجام دهند« خواستار 
و  سوئیس  مالی  کانال  شدن  فعال تر 

ایفای نقش موثرتر و مفیدتر آن شد.
بر  روحانی  به  خطاب  کاسیس 
مقررات  و  قوانین  رعایت  »اهمیت 
کشورها«  همه  سوی  از  بین المللی 
کشورهای  »همه  گفت  و  کرد  تاکید 
حقوقی  نظام  یک  بدانند  باید  جهان 
قوی در دنیا برقرار است تا بتوانند با 
به همین  کنند  زندگی  امنیت خاطر 
خاطر مهم است که به ویژه کشورهای 
قدرتمند به مقررات و قوانین بین المللی 

بطور کامل پایبند باشند«.

وی با بیان اینکه »از مشکالت ناشی 
از اعمال تحریم های آمریکا برای مردم 
ایران آگاه هستیم« گفت: »کانال مالی 
سوئیس برای رفع این مشکالت طراحی 
نقش  ایفای  برای  و  راه اندازی شده  و 
مفید این کانال تالش خواهیم کرد«. 
یادآوری می شود که این کانال به ابتکار 
و مشارکت و نقش تعیین کننده آمریکا 
و  غذایی  و  دارویی  مواد  تأمین  برای 
افتاده  راه  به  ایران  ضروری  کاالهای 

است.
ر  دیدا ین  ا ز  ا زیادی  جزئیات 
از  پس  ساعاتی  اما  نشده  رسانه  ای 
در  ظریف  محمدجواد  مالقات  این 
برای  میزبانی  از  با خرسندی  توییتی 
دیپلماتیک  روابط  سالگرد  صدمین 
ایران و سوئیس نوشت »درباره مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و جهانی مذاکراتی 
از  قدردانی  ضمن  داشتیم.  عالی 
تالش های سوئیس برای سبک کردن 
بار خرابکاری های آمریکا، بازگشت به 

تجارت عادی اولویت جهانی است«.
از  پس  نیز  سوئیس  خارجه  وزیر 
این دیدار اعالم کرد عالوه بر مسائل 
اقتصادی، موضوعات مرتبط با صلح و 
حقوق بشر و مواد دارویی و غذایی نیز 
در گفتگو با محمدجواد ظریف مطرح 

شده است.
سوئیس  خارجه  وزیر  یکشنبه  روز 
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  با 
در  کرد.  دیدار  نیز  اسالمی  شورای 
گفت  کاسیس  به  قالیباف  دیدار  این 
»خسارت بدعهدی غرب در برجام را 

جبران کنید«!
شماری از رسانه های داخلی از سفر 
خوشبینی  با  سوئیس  خارجه  وزیر 
در  نوین«  فصل  »گشایش  عنوان  به 
مناسبات ایران و سوئیس یاد کرده اند!

در  شنبه  روز  کاسیس  ایگنازیو 
به  اشاره  با  اصفهان  استاندار  با  دیدار 
نقش میانجیگرانه سوئیس بین ایران و 
آمریکا گفت »تالش سوئیس آن است 
که حداقل های گفتگوی بین دو کشور 

برقرار شود«.
در  این میان، خبرگزاری ایرنا نوشته 
سوئیس شک  نیت  در حسن  »ایران 
ندارد و همواره به ابتکارات این کشور 
این  با  نگاه کرده است  با حسن نیت 
حال نباید انتظار داشت در این زمینه 

اتفاق خاصی بیفتد«.
اروپا از این جلوتر نمی آید!

سپاه  به  وابسته  »جوان«  روزنامه 
پاسداران انقالب اسالمی سه شنبه ۱8 
شهریور در گزارشی با عنوان »اروپا از 
این جلوتر نمی آید« می نویسد: »هرچند 
موضع سوئیس در این میانجیگری ها 
در  همیشه  کشوری  عنوان  به  بیشتر 
صلح مطرح است، نه کشوری صاحب 
نفوذ و یک قدرت جهانی که از قدرت 
و نفوذ خود برای میانجیگری بهره ببرد؛ 
بیشتر یک پستچی مهربان که حرف ها 

را ببرد و بیاورد«.
روزنامه »جوان« به کشیدن خط قرمز 
روی فرش مقابل وزیر خارجه سوئیس 
نیز اشاره کرده و نوشته است »اروپا از 
آنچه تا کنون بوده و عمل کرده جلوتر 
نخواهد آمد و برای منافع خودش خط 
قرمز هایی دارد که هیچگاه از آن عبور 
نمی کند… شاید االن وقت آن باشد که 
از آقای رئیس  جمهور پرسیده شود به آن 
خط قرمز های منافع ملّی چقدر اهمیت 
دادید و چقدر عبور از آن خط قرمزها، 
شما را به شرایط امروز و پذیرش وزیر 
کشاند؟!« بی خاصیت  پیام های  حامل 

وزیر  تالش  درباره ی  نتیجه گیری 

خارجه سوئیس برای میانجیگری بین 
تهران و واشنگتن زود است اما به نظر 
می رسد حاصل آن همان باشد که عاید 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و امانوئل 

ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شد.
ابزار  یک  عنوان  به  »میانجیگری« 
که  است  اثربخش  وقتی  دیپلماتیک 
طرفین یک مناقشه میل به حل و فصل 
آن داشته باشند یا از مذاکره منفعت 
ببرند. تا وقتی شرط آمریکا برای مذاکره 
با رژیم ایران، چشم پوشی از موشک ها 
و شبه نظامیان و تروریسم باشد، به نظر 
می رسد تهران تن به مذاکره نخواهد داد 
زیرا موشک و جبهه »مقاومت« دار و 
حفظ  و  اخاذی  برای  آیت  اهلل ها  ندار 
به  اسالمی  جمهوری  است.  حکومت 
سیاسی  رژیم  با  حکومت  یک  عنوان 
حقانیت داخلی خود را از دست داده 
و اگر سرکوب و قتل  عام در خیابان و 
زندان و اعدام علیه معترضان نباشد، 
تحمل  را  آن  روز  یک  حتی  مردم 
نخواهند کرد. در چنین شرایطی این 
نظام عماًل یک گروه مسلّح است که 
اگر رفتار عاقالنه داشته باشد یا اسلحه 
نخواهد  آن  از  چیزی  کند  واگذار  را 
از  خامنه ای  علی  رو  همین  از  ماند. 
شبه نظامیان  و  بالستیک   موشک های 
ارکان  و  ناموسی«  »مسائل  عنوان  به 
ایران  رژیم  می کند.  یاد  نظام  حیاتی 
فقط  که  است  داده  نشان  همواره 
زمانی که وادار شود، در مقابل »دست 
زور« مجبور به »نوشیدن جام زهر« و 
»نرمش قهرمانانه« می شود و نه با ابزار 

دیپلماتیک.
پیشنهاد ژاپن نفت در برابر غالت

از سوی دیگر، خبرگزاری »کیودو« 
ژاپن به نقل از برخی منابع نوشته است 
برای  تالش  در  آبه  شینزو  دولت  که 
آمریکا،  و  ایران  میان  تنش ها  کاهش 
بطور مخفیانه معاوضه نفت خام ایران 
با غالت آمریکایی را پیشنهاد داده بود.

دو منبع دولتی ژاپن به کیودو نیوز 
اطمینان داده اند که این پیشنهاد در 
ژوئن ۲۰۱۹ طی سفر آبه به ایران به 
عنوان تالشی برای میانجیگری میان 

ایران و آمریکا مطرح شد.
طبق این طرح، تحریم های آمریکا 
و  ذرت  معاوضه  طریق  از  ایران  علیه 
تهران  خام  نفت  با  واشنگتن  سویای 
از طریق ژاپن دور زده می شد. آمربکا 
در آن زمان در جنگ تجاری با پکن 
بسر می برد و به دنبال خریدارانی برای 
دلیل  به  نیز  ایران  و  بود  خود  غالت 
تالش  نفت  فروش  برای  تحریم ها، 
می کرد؛ تالشی که همچنان با شدت 

بیشتری ادامه دارد.
تالش  ین  »ا می نویسد:  کیودو 
دیپلماتیک که محور آن بیشتر ترغیب 
در  بود،  آمریکا  با  مذاکره  به  ایران 
نهایت ناکام ماند چراکه ژاپن نتوانست 
بر اصرار ایران مبنی بر برداشته شدن 
تمامی تحریم ها پیش از گفتگو با آمریکا 

غلبه کند«.
این منابع گفته اند: بی اعتمادی عمیق 
ایران به ایاالت متحده و سیاست های 
بی ثبات دونالد ترامپ نیز عاملی برای 

شکست میانجیگری ژاپن بود.
فرانسه نیز پیشنهاد ایجاد یک خط 
اعتباری برای ایران به ارزش ۱۵ میلیون 
جایی  به  که  بود  کرده  ارائه  را  دالر 
نرسید. حاال مشخص نیست پیشنهاد 
اسالمی،  جمهوری  برای  سوئیسی ها 
بجز کانال مالی که با همکاری آمریکا 
راه اندازی شد و همه از آن خبر دارند، 

چیست!

»توهم میانجیگری« بین آیت  اهلل  ها و آمریکا؛ 
تکرار ناکامی فرانسه و ژاپن اینبار با سوئیسی  ها؟!
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

پیش فروش 
واکسن آنفوالنزا 

با قیمت های 
نجومی؛ 3۰ تا 
3۰۰ هزار تومان

دارو  و  غذا  =سازمان 
واکسن  توزیع  مسئول 
این  پیش فروش  آنفوالنزا 
و  غیرقانونی  را  واکسن 

ممنوع اعالم کرد.
آنفوالنزا  واکسن  =قیمت 
خطر  پر  گروه های  برای  که 
می شود  وارد  دولتی  ارز  با 
»بین 4۰ تا 5۰ هزار تومان« 
اعالم شده و قیمت واکسن 
با ارز نیمایی قرار است اعالم 

 شود.
کارشناسان  =برخی 
کرده اند  پیش بینی  پزشکی 
گسترده ی  شیوع  موج  که 
ویروس آنفوالنزا که از سال 
۲۰۰9 تا کنون نیامده، پاییز 

امسال از راه خواهد رسید.
در پی اینکه متخصصان در آستانه فرا 
به تزریق واکسن  پاییز  رسیدن فصل 
آنفوالنزا در بحران شیوع ُکرونا توصیه 
می کنند، تقاضای این واکسن به شدت 
افزایش  پی  در  است.  یافته  افزایش 
تقاضا، این واکسن برای پیش خرید با 
قیمت های نجومی در بازار سیاه عرضه 
بحران  آینده ی  حالی  که  می شود.در 
رعایت  عدم  با  ایران  در  ُکرونا  شیوع 
پروتکل های بهداشتی پیام آور ادامه ی 
است،  کشور  در  انسانی  فاجعه ی 
متخصصان  و  کارشناسان  همزمان 
مردم  و  پرخطر  گروه های  به  پزشکی 
پاییز  آستانه  در  که  کرده اند  توصیه 

واکسن آنفوالنزا را تزریق کنند.
بر اساس اعالم کارشناسان پزشکی، 
هیچ پیش بینی از رفتار ویروس ُکرونا و 
آنفوالنزا وجود ندارد و افراد بیمار، زنان 
باردار و کهنساالن بهتر است حداقل 
واکسن آنفوالنزا را تزریق کنند. در این 
بین، وزارت بهداشت از سهمیه بندی 
خبر داده که به دلیل کمبود موجودی 
این واکسن، تنها »گروه های پر خطر« 
و  اجازه خریداری  ارائه کارت ملی  با 

تزریق این واکسن را دارند.
رئیس بخش  طبرسی  پیام 
بیماری های عفونی بیمارستان »مسیح 
پیش بینی  امردادماه   ۲۲ دانشوری« 
کرده بود که امسال ایران با همه گیری 
آنفوالنزا مواجه خواهد بود چرا که این 
موضوع آخرین بار در سال ۲۰۰۹ رخ 
داده و این ویروس هر ۱۰ سال یکبار 
شیوع گسترده پیدا می کند.این پزشک 
تزریق  عفونی  بیماری های  متخصص 
گروه های  برای  را  آنفوالنزا  واکسن 
زمینه ای  »بیماری  دارای  »حساس« 
قلبی و کلیوی، افراد سالمند و کودکان 
و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف« و 

همچنین معتادان توصیه کرده بود.
و  توصیه ها  به  مردم  اطمینان  عدم 
مقررات وزارت بهداشت باعث شده تا 
عموم مردم برای جلوگیری از ابتال به 
ویروس آنفوالنزا در دوران شیوع ُکرونا 
دست به اقدام بزنند و هرطور که شده 

این واکسن را خریداری کنند.
واکسن  فروش  سیاه  بازار  امر  این 
آنگونه  و  کرده  رونق  پر  را  آنفوالنزا 
بازار  نوشته اند،  داخلی  رسانه های  که 
تبلیغ فروش و حتی پیش فروش این 
واکسن شکل گرفته است. داروخانه ها 
هزار   ۱۰۰ تا   ۳۰ نجومی  قیمت های 
تومان و مطب های خصوصی پزشکان 
یک  ازای  به  تومان  هزار  تا ۳۰۰   ۵۰
واکسن آنفوالنزا از متقاضیان می گیرند.

در این بین، وزارت بهداشت قیمت قطعی 
و نحوه توزیع این واکسن را اعالم نکرده، 
ولی همواره بر این امر تأکید داشته که 
میزان واردات آن محدود است و تنها 
برسد. فروش  به  داروخانه ها  در  باید 

و  دارو  مدیرکل  محمدی  حیدر 
مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
که  کرده  اعالم  فارس  خبرگزاری  به 
آنفوالنزا چه در  واکسن  »پیش فروش 

حسن یونسی وکیل مدافع نوید افکاری 
مسئوالن زندان عادل آباد و دادیار ناظر 
زندان را مسئول سالمت و امنیت و جان 
زندانیان دانسته و از قوه قضاییه خواسته 
است تا ضرب و شتم برادران افکاری را 

پیگیری کند.
در پی افشای پرونده قضایی نوید افکاری 
و صدور حکم دو بار اعدام برای وی و 
احکام سنگین برادرانش به زندان های 
اعترافات  گرفتن  همچنین  و  طوالنی 
اجباری از آنها علیه خودشان، اعتراضات 
گسترده ای از سوی نهادهای بین المللی 
و مقامات کشورهای دنیا شکل گرفت از 
جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا از نوید حمایت کرد و در 

اسالمی  جمهوری  مقامات  از  توئیتی 
خواست تا از اعدام وی صرف نظر کنند.

به تازگی مایکل وایت شهروند آمریکایی 
اسالمی  جمهوری  توسط  مدتی  که 
زندانی شده و درواقع به گروگان گرفته 
شده بود نیز با انتشار ویدئویی نسبت به 
صدور حکم اعدام نوید افکاری اعتراض 
و خواستار  بی گناه خواند  را  او  و  کرد 

آزادی وی شد.
از سوی دیگر، مشهورترین کشتی گیران 
جهان و مدیران فدراسیون های کشتی و 
کمیته بین المللی المپیک نیز به کارزار 
توقف حکم اعدام نوید افکاری پیوستند 

و  خواستار لغو حکم اعدام او شدند.
برگزاری  سازمان  رئیس  وایت  دانا 
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 کشورهای سوسیالیستی
مجارستان،  لهستان،  روسیه، 

چکسلواکی، چین، کوبا
حال به سینمای روسیه بپردازیم که 
در دهه ی بیست یکی از تأثیرگذارترین 
سینماهای جهان شد و سهم بسزایی در 

تحول و تکامل مفهوم مونتاژ دارد.
شد  انقالب  روسیه  در   ۱۹۱7 در 
سیاسی  ساختار  و  اصلی  پایه های  و 
جامعه ی روسیه از تزاری به شورایی و 
سوسیالیستی تغییر کرد. حدود هفت 
سال بعد از این تحول عظیم در روسیه، 
دوره ی پُربار و شکوفایی هنری فرمالیسم 
سینمای  و  رسید  فرا  روسیه  هنر  در 
تا   ۱۹۲۵ سال  از  روسیه  فرمالیست 
از  بعد  بالفاصله  گرفت.  شکل   ۱۹۳۰
انقالب، تولید فیلم ها، اگرچه با اهداِف 
یو  لِی  یافت.  بسیاری  رونق  سیاسی، 
کولشف با آزمایش ها و کارهاِی تجربی 
نظریه ی  تحول  در  مهمی  نقش  خود 
مونتاژ ایفا کرد و سهم بسزایی در ایجاد 
همزمان  ظهور  برای  الزم  زمینه هاِی 
چندین سینماگر سرشناس و تأثیرگذار 
روس داشت. کولشف در سال ۱۹۲۴ فیلم  
معروف خود با نام »ماجراهای استثنایی 
آقای غرب در سرزمین بلشویک ها« را 
پودوفکین ساخت. سپس  همکاری  با 
سال  در  »مادر«،  فیلم های  پودوفکین 
۱۹۲۵ بر اساس ُرمان معروف ماکسیم 
را در  آسیا«  فراز  بر  »توفان  و  گورکی 
سرگئی  کرد.  کارگردانی  سال ۱۹۲8 
آیزنشتاین پس از انجام مشق های اولیه، 

 ،)۱۹۲۵( »اعتصاب«  چهارگانه ی  با 
»رزمناو پوتمکین« )۱۹۲۵( »ده روزی 
که دنیا را لرزاند«، )۱۹۲8( و »قدیمی ها 
و جدیدها« )۱۹۲۹( ورودی پر سر و 
صدا به عرصه ی سینمای انقالبی روسیه 
فیلم  ورتوف،  ژیگا  همزمان،  داشت. 
معروف  »مردی با دوربین سینما« را 
در سال ۱۹۲8 ساخت.  کمی بعد در 
۱۹۳۰ الکساندر داوژنکو با سبک ویژه ی 
شاعرانه ی خود فیلم »زمین« را ساخت. 
درواقع سینماگران انقالبی روس سنگ 
بنای سینمای شوروی با شهرت جهانی را 
گذاشتند، اگرچه تمام فیلم های این دوره 
در جهت تبلیغات ایدئولوژیک و سیاسی 

ساخته شدند.
همه ی سینماگران روسی که از آنها 
و  تحصیلکرده  روشنفکرانی  بردم  نام 
سینما  می خواستند  که  بودند  مترقی 
برای  انقالبی  آرمان های  در خدمت  را 
ساختن دنیایی بهتر قرار دهند، ولی آنها 
هم بسیار زود از همان اوایل دهه ی سی  
گرفتارِ دیکتاتوری و توتالیتاریسم استالین 
شدند و جنبش فرمالیستی روسیه در هنر 
سینما پس از عمری کوتاه با سرکوب 

پایان یافت.
در ۱۹۵۴  استالین  مرگ  دنبال  به 
در  یکسال  از  پس  خروشچف  نیکیتا 
شوروی به قدرت می رسد. او در سال 
۱۹۵۶ در یک نطق تاریخی در کنگره ی 
مورد  در  شوروی  کمونیست  حزب 
فجایعی که در زمان استالین ُرخ داده 
فرآیند  و  زد  افشاگری  به  دست  بود 
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پس فضای سیاسی در شوروی کمی 
و  هنری  محدود  آزادی هاِی  و  باز شد 
فرهنگی داده شد. چند سال بعد از این 
تحوِل سیاسی، دومین موج نو سینمای 
شوروی در دهه ی شصت فرا رسید که 
عمر کوتاهی داشت. این دوره که کمتر به 
آن توجه شده، با کارگردان ها و فیلم هاِی 
برجسته ی آنها مشخص می شود مانند: 
سال،  یک  در  روز  )نُه  روم  میخائیل 
)پسرها،  گالیک  میخائیل   ،)۱۹۶۱
خداحافظ، ۱۹۶۴(، آندره کونچالفسکی 
)اولین معلم، ۱۹۶۵(، آندره تارکوفسکی 
)کودکی ایوان، ۱۹۶۲ و آندری روبلف، 
۱۹۶۹(، گریگوری کوزینتسیف )هاملت، 
سرگئی  و  لیر،۱۹7۱(  شاه  و   ۱۹۶۴
شده ی  فراموش  )سایه های  پاراجانف 

اجدادمان، ۱۹۶۴(.
بازشدن  به  واکنشی  همه  آثار  این 
فضای سیاسی از سال ۱۹۵۶ بود.  ولی 
این فضای به صورت محدود بازشده هم 
بسیار زود در اواخر دهه ی شصت با رفتن 
خروشچف بسته شد، تا اینکه در سال 
۱۹8۹ شوروی دچار فروپاشی شد و ده 
سال بعد از آن موج سوم سینمای روسیه 
اواسط  سال  تا  نود  دهه ی  اواسط  در 
دوهزار فرا رسید. از کارگردان های این 
دوره ی جدید می توان به آلکسی باالبانف 
تودورفسکی  والری   ،)۱۹۹7 )برادر، 
)کشورِ کرها، ۱۹۹8(، آندره ژویاگینتسف 
)بازگشت، ۲۰۰۳(، الکساندر سوکورف 
پسر،  و  مادر   ( روسی، ۲۰۰۳(،  )آرک 
۱۹۹7( و پاول چوخرای )دزدها، ۱۹۹7( 

اشاره کرد.                    ]ادامه دارد[

کارشناسان امنیتی و قضات ممکن 
است دقت کمتری برای رعایت مو به 
ایجاد رعب  باشند.  قانون داشته  موی 
و هراس در میان معترضین و ترس از 
پرداخت هرینه های سنگین در صورت 
اعتراض مشروع نیز به جامعه القا می شود 
بدون اینکه هزینه زیادی برای حاکمیت 
نشان  تجربه  باشد.  داشته  همراه  به 
می دهد احکامی که در بین متهمین 
مشهور  وحشت«  »احکام  به  امنیتی 
هستند بیشتر برای افراد گمنام صادر 
می شود که معموال قدرت دفاع از خود 
را ندارند و اجرای احکام آنها هم واکنش 

کمتری در جامعه ایجاد می کند.
شما  تجربه  ،  به  توجه  با  =آیا 
معتقدید سکوت اطرافیان )وکیل و 
خانواده متهم( و عدم اطالع رسانی 

در چنین مواردی کارساز است؟
-سکوت خانواده متهمین پرونده های 
به اصطالح امنیتی اصال جایز نیست و 
حتی اشتباه است. این پرونده ها در یک 
و  امنیتی  دستگاه  در  مشخص  روند 
قضایی پیش می رود. این روند در تهران 
شامل چند شعبه بازپرسی در دادسرای 
امنیت، چند شعبه به خصوص در دادگاه 
انقالب و چند شعبه محدود تجدید نظر و 
دیوان عالی کشور است. انحصار به وجود 
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پرونده ها  این  به  رسیدگی  برای  آمده 
باعث شده امکان نظارت بر آنها از درون 

قوه قضاییه به حداقل برسد.
ایجاد  و  پرونده ها  اطالع رسانی 
حساسیت بر روی آنها و اینکه خبرنگاران 
مستقل و جامعه حقوقی کشور بر روند 
نظر  اظهار  و  داشته  نظارت  رسیدگی 
کنند، طبیعتا باعث می شود حداقل های 
قانونی رعایت شود. تخلف و یا صدور 
احکام عجیب و غریبی که این روزها در 
خصوص برخی پرونده ها دیده می شود، 
را دچار بهت و  جامعه حقوقی کشور 
واکنش  و  خبررسانی  و  کرده  حیرت 
جامعه و نقد آرا و نشان دادن ایرادات 
قانونی روند دادرسی و محاکمه از سوی 
مراجع حقوقی شاید موجب شود احکام 
اشتباه را اصالح کنند و حتی در نهایت 
مانع صدور احکام سلیقه ای دیگر در این 

سیکل معیوب قضایی شوند.
جمهوری  می رسد  نظر  =به 
مواردی  در  گرفته  تصمیم  اسالمی 
با  را  سراسری  اعتراضات  متهمان 
اشد مجازات روبرو کند؛ انگیزه نظام 

از چنین رویکردی چیست؟
-همانطور که اشاره کردم مجازات 
سنگین برای این افراد هزینه زا نیست. 
که  ضعیف  قشر  از  نی  جوا اعدام 

خانواده اش نه توان مالی دارد، نه روابط 
در درون کشور و با جریان های سیاسی 
درون حکومت دارد و نه امکان ارتباط 
با رسانه های خارج از کشور، کمترین 
هزینه را برای حاکمیت ایجاد می کند. 
دقت کنید که صدور حکم اعدام برای 
معترضی که به خیابان آمده با صدور 
حکم زندان برای فعال سیاسی یا مدنی 
متفاوت است. اثر مستقیم صدور حکم 
بر  افکاری،  نوید  امثال  برای  اعدام 
جامعه و جوانانی است که زیر فشارهای 
سنگین اقتصادی لبریز خشم و اعتراض 
هستند در نتیجه نظام با این اعدام ها به 
دنبال ایجاد هراس عمومی است. انتشار 
خبر بازداشت و محکومیت زندان یک 
شناخته شده  مدنی  یا  فعال سیاسی 
برای  او،  از  دفاع  در  بیانیه  امضای  یا 
جمهوری اسالمی هزینه زیادی ایجاد 
نمی کند اما به خیابان ریختن هزاران 
نفر مانند آنچه در آبان رخ داد، برای 
حاکمیت هزینه خیلی سنگینی چه در 
حوزه داخلی چه در حوزه خارجی ایجاد 
می کند. من معتقدم اقدامات حمایتی از 
امثال نوید افکاری و برجسته شدن پیام 
مهم »اعدام نکنید« از سوی میلیون ها 
این تصویر  ایرانی به دستگاه قضایی، 
مشخص را نشان داده که قربانی کردن 
مهره ای که تا دیروز ناشناخته بوده نیز 

هزینه زا است.

مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی آمریکا 
با انتشار ویدئویی از نوید اعالم حمایت 

کرد و خواستار توقف حکم وی شد.
فرانک اشتابلر کشتی گیر آلمانی، تونی 
ملی  تیم  پیشین  کشتی گیر  راموس 
آمریکا، بن اسکرن کشتی گیر پیشین 
دارنده  رابرتز  سالی  آمریکا،  ملی  تیم 
دو نشان جهانی کشتی زنان از آمریکا، 
آزاد  کشتی  قهرمان  اسلی  براندون 
المپیک سیدنی و از مربیان تیم ملی 
آزاد  کشتی  قهرمان  باجرانگ  آمریکا، 
داریوش جوجیتسو  بنیل  هندوستان، 
یرانی تبار  ا یو اف سی  مبارز  و  کار 
آمریکایی و دیوی کربی رئیس کمیته 
در  کشتی  جهانی  تحادیه  ا علمی 
پیام های جداگانه  از نوید افکاری اعالم 

حمایت کرده اند.

= بر اساس گزارش ها کره 
در فروشگاه های زنجیره ای 
به هر  و  سهمیه بندی شده 
گرمی   1۰۰ کره  یک  فرد 

تعلق می گیرد.
= در روزهای گذشته به 
دلیل حذف ارز دولتی برای 
واردات این کاال، قیمت کره 
پیدا  درصدی  افزایش9۰ 

کرده بود.
به  مربوط  =خبرهای 
جیره بندی کره در حالی با 
تأیید و تکذیب روبرو شده 
که در پی حذف ارز دولتی 
خبر  کره،  واردات  برای 
منتشر  مّلی«  »کره  توزیع 

شده بود!
روزهای  طی  ایران  در  کره  قیمت 
روبرو  افزایش چشمگیری  با  گذشته 
شده. همزمان اعالم شد که کره در 
فروشگاه های زنجیره ای سهمیه بندی 
این  بازار  تنظیم  اما دفتر  شده است 

خبر را رد کرد.
در  کره  گزارش ها،  اساس  بر 
فروشگاه های زنجیره ای سهمیه بندی 
شده و به هر فرد یک کره ۱۰۰ گرمی 
که  حالیست  در  این  می گیرد.  تعلق 
در روزهای گذشته به دلیل حذف ارز 
دولتی برای واردات این کاال، قیمت 

کره افزایش پیدا کرده بود.
اتحادیه  رئیس  درخشانی  سعید 
افزایش  به  اشاره  با  مارکت ها  سوپر 
روز  دو  از  کره  قیمت  درصدی   ۹۰
که  است  گفته  کنون،  تا  گذشته 
روز  دو  در  »قیمت کره ۱۰۰ گرمی 
با  حاال  بود.  تومان   ۴۵۰۰ گذشته 
افزایش قیمت ها ممکن است در این 
فرد  هر  به  زنجیره ای  فروشگاه های 

تنها یک کره ۱۰۰ گرمی بدهند.«
سوپرمارکت ها  اتحادیه  رئیس 
کره  گذشته  ماه  چند  در  که  گفته 
در بازار نایاب بود و حاال طی دو روز 
به  گرمی   ۱۰۰ کره  قیمت  گذشته 
هشت هزار تومان رسیده است. علت 
فروشگاه های  در  کره  سهمیه بندی 
برخی  که  است  این  نیز  زنجیره ای 
قبل  قیمت  با  را  کره  فروشگاه ها 
دلیل  همین  به  و  می کنند  عرضه 
فروشگاه های  به  مردم  هجوم  باعث 

زنجیره ای شده است.
از  کره  جیره بندی  خبر  اینهمه  با 

از »کره مّلی« تا »کره سهمیه بندی«؛ تأیید و 
تکذیب درباره جیره بندی کره!

تکذیب  دولتی  مقامات  برخی  سوی 
کارگر  کامران  جمله  از  است.  شده 
سرپرست دفتر تامین، توزیع و تنظیم 
با  گفتگو  در  نیز  وزارت صنعت  بازار 
و  تکذیب  ضمن  فارس  خبرگزاری 
گفته  کره  سهمیه بندی  ادعای  رد 
که »وقتی در تأمین و توزیع کاالیی 
سهمیه بندی  ندارد،  وجود  مشکلی 

آن کاال نیز بی معنا است.«
خبر  خواندن  »نادرست«  با  او 
مدعی  کره،  سهمیه بندی  و  کمبود 
شده که »تولید داخلی این محصول 
در شرایط خوبی قرار دارد و مشکلی 
مردم  نیاز  مورد  کاالی  تأمین  برای 

وجود ندارد.«
کره  از  بخشی  اینکه  بیان  با  کارگر 
تأمین  واردات  طریق  از  نیاز  مورد 
واردات  ارز  تغییر  »با  می شود، گفت: 
کره از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی 
طبیعی است که قیمت این محصول 
در بازار افزایش یابد، اما شرایط خوب 
می تواند  محصول  این  داخلی  تولید 

قیمت کره وارداتی را متعادل کند.«
بر  نظارت  معاون  موسوی  داود 
شبکه های  و  مصرفی  کاالهای 
سازمان حمایت  اقتصادی  و  توزیعی 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
برای  »تصمیمی  است:  گفته  نیز 
در  کره  کردن  سهمیه بندی 
غذایی  مواد  عرضه  فروشگاه های 

گرفته نشده است.«
داوود موسوی خبر جیره بندی کره 
اجتماعی  شبکه های  در  شایعاتی  را 
حالیست  در  این  است.  خوانده 
جمله  از  وبسایت ها  از  بسیاری  که 
وبسایت اقتصادی »تجارت نیوز« این 
خبر را بر اساس گزارش های میدانی 

منتشر کرده اند.
خبرهای مربوط به جیره بندی کره 
روبرو  تکذیب  و  تأیید  با  حالی  در 
شده که در پی حذف ارز دولتی برای 

واردات کره، خبر توزیع »کره ملّی« 
منتشر شده بود!

دبیر  باکری  رضا  را  خبر  این 
لبنیاتی  فرآورده های  صنایع  انجمن 
کرده  اعالم  جاری  هفته  ابتدای  در 
است  سال  یک  »کره  بود:  گفته  و 
نمی شود.  وارد  کشور  به  دیگر  که 
کنون  تا  گذشته  سال  خرداد  از 
است  نشده  وارد  هم  کره  کیلو  یک 
از هفته  ملّی  اولین محموله کره  اما 

آینده وارد بازار می شود.«
خبرهایی  با  همزمان  باکری  رضا 
از  بازار  در  کره  کمبود  درباره 
»تولید مطلوب کره ملی« خبر داده 
»دلیل  که  بود  داده  توضیح  او  بود. 
این  نیز  بازار  در  کره  شدن  کمیاب 
لبنی  از شرکت های  برخی  که  است 
ملی«  »کره  به  مربوط  دستگاه های 
اما  کردند  کشور  وارد  اروپا  از  را 
متخصصان  گذشته  سال  یک  ظرف 
اقداماتی  ایرانی  کره  فرمالیسیون  بر 
کره  ها  این  که  می دادند  انجام 
شود.  تولید  ایرانی  ذائقه  براساس 
هرچند که ممکن است کره در بازار 
نایاب شده باشد اما به اندازه سه ماه 
آینده کره در کارخانه ها تولید و دپو 
شده است که از این پس با تُناژ باال 

به بازار عرضه می شود.«
اتمام  از  همچنین  باکری  رضا 
خبر  کشور  در  وارداتی  کره  ذخیره 
تا  که  »کره هایی  بود  گفته  و  داده 
می کردیم  مصرف  داخل  در  کنون 
گذشته  سال  دو  اسفند  و  بهمن  در 
وارد شده بود. یعنی کره ها در بهمن 
و اسفند سال ۱۳۹7 با ارز چهار هزار 
شدند.  اعتبار  تامین  تومانی   ۲۰۰ و 
واردات  باالی  ارزبری   دلیل  به  حال 
دیگر  اقتصادی  فعاالن  برای  کره 
بر  تصمیم  و  ندارد  اقتصادی  صرفه 
جایگزین  داخل  تولید  که  شد  این 

کره های وارداتی شود.«

فضای مجازی و چه در فضای حقیقی 
تخلف و ممنوع است.«

وی همچنین فروش باالتر از قیمت 
را  داروخانه ها  آنفوالنزا توسط  واکسن 
هم تأیید کرده، اما گفته که تعدادشان 
وی،  گفته ی  به  است.  انگست شمار 
تخلفات  این  به  این سازمان  بازرسان 

رسیدگی شده است.
طبق اعالم مدیرکل دارو و مواد تحت 
فروش  دارو،  و  غذا  سازمان  کنترل 
واکسن آنفوالنزا تنها با ارائه کارت ملی 
و فقط برای گروه های پر خطر که با 
همکاری وزارت بهداشت تعیین خواهد 

شد، امکانپذیر است.
در  آنفوالنزا  واکسن  مصرف  میزان 
سال گذشته ۱ میلیون و 8۰۰ هزار 
مورد اعالم شد و میزان دوز موجود در 
پرخطر  »گروه  های  برای  جاری  سال 
»سایر  برای  و  دوز«  میلیون   ۲.۵ به 
گروه  ها حدود ۱۰ میلیون« اعالم شده 

است.
»نگرانی  که  گفته  محمدی  حیدر 
خاصی« برای تأمین دوز مورد نیاز این 
واکسن وجود ندارد ولی »مشکل تأمین 

ارز را داریم.«
به گفته وی، قیمت واکسن آنفوالنزا 
برای گروه  های پر خطر که با ارز دولتی 
هزار   ۵۰ تا   ۴۰ »بین  می  شود  وارد 
تومان« است و قیمت واکسنی که با ارز 
نیمایی وارد خواهد شد اعالم خواهد 
آنفوالنزا  واکسن  توزیع  شد.مسئولیت 

در ایران با سازمان غذا و داروست.
در  این میان، رضا ملک زاده معاونت 
تحقیقات وزارت بهداشت گفته است 
ایران حداقل سه  مردم  که 8۰درصد 
بار به آنفوالنزا مبتال شده اند و ایمنی 
دوباره  که  نیست  الزم  و  دارند  کافی 
تا  از مردم خواست  بزنند.وی  واکسن 
برای تزریق این واکسن هجوم نیاورند 
و اجازه دهند که افراد پر خطر امکان 

دسترسی به این واکسن را پیدا کنند.
وزارت  اینکه  مورد  در  ملک زاده 
را  خطر  پر  افراد  چگونه  بهداشت 
وزارت  که  گفت  می کند،  شناسایی 
»سیب«  سامانه  طریق  از  بهداشت 
اسامی  جمله  از  درمانی  اطالعات  به 
از  و  دارد  دسترسی  بیماری  سابقه  و 
امکان  درمانی  مراکز  در  طریق  این 

شناسایی افراد پر خطر را دارد.
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=حسن روحانی سه سال 
برجام  بود  امیدوار  پیش 
پیدا  ادامه  مزاحم«  »بدون 
می گوید  امروز  ما  ا کند 
»آمریکایی ها حتماً پشیمان 
برجام  به  باید  و  هستند 
برگردند و برخواهند گشت«.
فرمانده  =قاسم سلیمانی 
پیشین سپاه قدس می گفت 
سه  برجام  دشمنان  »برای 
ضلعی است و هدف برجام ۲ 
خشکاندن ریشه جریان های 
اگر  و  اسالمی منطقه است 
مسئله  دادیم  انجام  را  آن 
تمام نمی شود و برجام اصلی 

در داخل ایران است«.
=روزنامه »جوان« نزدیک 
انقالب  پاسداران  سپاه  به 
ف  هد « شته  نو می  سال ا
واداشتن  اقتصادی  جنگ 
نظام سیاسی ایران به قبول 
مذاکره در باره توان دفاعی 
خود از طریق افزایش فشار 
شورش  و  ایران  مردم  به 
عمومی برای کشاندن نظام 
همان  تکرار  و  مذاکره  پای 
نسخه شوم سال 9۲ است«.
»رگ  می رسد  نظر  =به 
در  خامنه ای  علی  خواب« 
دست روحانی است. گذشته 
از اینکه وی به عنوان یکی 
از امنیتی های قدیمی نظام با 
حمایت ولی فقیه به ریاست 
این  در  رسیده،  دولت  دو 
گرفته  یاد  نیز  سال  هفت 
چطور موضع گیری کند که 
نخورد  لطمه  نظام  به  هم 
نقش  از  فراتر  را  پا  هم  و 
خط  و  خود  »تدارکاتچی« 

قرمزهای رهبرش نگذارد.
خروج  از  پس  محمدی-  حامد 
آمریکا از توافق اتمی در سال ۲۰۱7 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
اسالمی گفت »یک موجود مزاحم از 
برجام رفت«. او چهارم دی ماه ۱۳۹7 
هنگام تقدیم الیحه بودجه به مجلس 
»اعتراضات  کرد  عنوان  سخنانی  در 
مردم در دی ماه سال ۹۶ موجب شد 
تصور  و  غلط  برداشت  دچار  آمریکا 
از  و  اسالمی شده  از جمهوری  ناروا 

توافق برجام خارج شود«.
و والیتمداران  گرچه حزب  اللهی  ها 
از همان ابتدا با برجام مخالف بودند 
و مدام پاره کردن و آتش زدن آن را 
اتفاق  این  تنها  نه  کردند  اما  مطرح 
می کند  تالش  حکومت  بلکه  نیفتاد 
را  برجام  می تواند  که  شکلی  هر  به 

حفظ کند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
سخنرانی  ها  در  بارها  که  اسالمی 
برجام را زیر سؤال برده بود خرداد 
آمریکا  بدون  را  آن  ادامه   ۱۳۹7
سوی  از  شروطی  انجام  به  منوط 
اروپایی  ها کرده بود از جمله تضمین 
خرید نفت ایران، تضمین تجارت و 
بانکی، کنار گذاشتن بحث  تبادالت 
نظامی  و حضور  موشک ها  مورد  در 
اجرای  عدم  و  منطقه  در  ایران 
روشن  البته  که  آمریکا  تحریم  های 
شروط  این  از  هیچکدام  که  است 

عملی نشد.
در طول این سال ها علی خامنه ای 
بارها تکرار کرده است که حاضر به 
دولت  با  ویژه  به  آمریکا  با  مذاکره 
شروط  حال  عین  در  نیست.  ترامپ 
با  مذاکره  برای  اروپایی  ها  و  آمریکا 
فعالیت  های  گذاشتن  کنار  تهران 
حمایت های  توقف  و  موشکی 
شبه نظامیان  از  مالی  و  تسلیحاتی 
درباره  خامنه ای  که  است  منطقه 

اقتدار  »ارکان  که  کرده  تاکید  آنها 
»مسائل  و  اسالمی«  جمهوری 
ناموسی« آن به شمار می روند و هرگز 

در موردشان مذاکره نخواهد شد.
با  مذاکره  که  حالیست  در  اینهمه 
آمریکا و امضای برجام در سال ۱۳۹۴ 
بدون اجازه علی خامنه ای برای دولت 
آنکه  ویژه  به  نبود  ممکن  روحانی 
همه ی شواهد و خبرها نشان می دهد 
که دولت روحانی و تیم ظریف اساسا 
تا  آمدند  کار  روی  منظور  این  به 
»نرمش قهرمانانه«ی رهبر جمهوری 
کنند.  اجرا  توافق  یک  با  را  اسالمی 
اما پس از خارج شدن دولت ترامپ 
و  اطرافیانش  و  خامنه ای  برجام،  از 
مقامات حکومتی که گرد وی حلقه 
حزب اللهی های  همچنین  و  زده اند 
دولت  را دستپخت  برجام  والیتمدار 
قلمداد  اصالح طلبان  و  روحانی 

می کنند!
مدت هاست بر سر اینکه چرا برجام 
بود  کسی  چه  »مقصر«  و  شد  امضا 
داشت  نظام  برای  دستاوردی  آیا  و 
یا نداشت بین جریان های حکومتی 
چالش جّدی ایجاد کرده؛ با این حال 
نه خامنه ای جرأت دارد با یک حکم 
را  برجام  از  خروج  دستور  حکومتی 
صادر کند و نه حسن روحانی و دولت 
آمریکا زورشان  با  و موافقان مذاکره 
خامنه ای  اجازه ی  بدون  می رسد 
مذاکره  میز  پای  کنونی  شرایط  در 

بنشینند.
حسن روحانی ممکن است جسته 
و گریخته حرف هایی بزند که نشانگر 
اختالف مواضع اش با ولی فقیه باشد 
خواست  برخالف  است  بعید  اما 
و  تصمیمات  مورد  در  خامنه ای 
موضع گیری  نظام  اساسی  اقدامات 
چنین  اینکه  فرض  به  حتی  کند. 
چنان  باشد،  داشته  هم  جسارتی 
هزینه هایی برای او خواهد داشت که 
حتی در حرف نیز هرگز ریسک عبور 
از خط قرمزهای خامنه ای را نخواهد 
کرد. در چنین شرایطی اگر روحانی 

پیدا و پنهان یا حتی تلویحی در مورد 
مذاکره با آمریکا صحبت می کند، در 
چارچوب عالئم و پیام هایی است که 
خامنه ای مخالفتی با آنها ندارد و به 
همین  با  شاید  که  است  امید  این 
شود!  حاصل  نیز  گشایشی  عالئم 
علی  خواب«  »رگ  می رسد  نظر  به 
است.  روحانی  دست  در  خامنه ای 
یکی  عنوان  به  اینکه وی  از  گذشته 
از امنیتی های قدیمی نظام با حمایت 
ولی فقیه به ریاست دو دولت رسیده، 
گرفته  یاد  نیز  سال  هفت  این  در 
چطور موضع گیری کند که به نظام 
نقش  از  فراتر  را  پا  و  نخورد  لطمه 
»تدارکاتچی« خود و خط قرمزهای 

رهبرش نگذارد.
خارجه  وزیر  با  دیدار  در  روحانی 
سفر  تهران  به  اخیراً  که  سوئیس 
سال هاست  »آمریکا  گفت  کرد 
جمهوری  نظام  حذف  دنبال  به 
داخلی  امور  در  مداخله  و  اسالمی 
یک  در  بعد  روز  دو  است«.  ایران 
را  برجام  از  آمریکا  خروج  سخنرانی 
گفت  و  خواند  محاسباتی«  »خطای 
»آمریکایی ها حتما پشیمان هستند 
و باید به برجام برگردند و برخواهند 
برای  بن بستی  راه  این  گشت. 
این کوچه  از  باید  آنها  و  آمریکاست 
بیانگر  عالئمی  چنین  بازگردند«. 
این است که گویا او و  خامنه ای با 
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا  منتظرند  نوامبر  در  آمریکا 
مورد  در  انعطاف  از جمله  نحوی  به 
تحریم  ها و عقب نشینی از ۱۲ شرط 
پای  نشستن  برای  بستری  معروف، 
میزمذاکره فراهم کند اما بدون آنکه 
پای »موشک«ها یا حمایت از »جبهه 
مقاومت« را به میان بکشد. البته این 
جمهوری  مقامات  سوی  از  خواست 

اسالمی تازگی ندارد.
مدام  والیتمداران  میان،  این  در 
محض«  »خسارت  برجام  می گویند 
بوده اما دولت درس نگرفته و بدون 
در نظر گرفتن منافع ملّی به دنبال 

و  مذاکره  میز  پای  نظام  کشیدن 
حتی  آمریکاست!  برابر  در  تسلیم 
روحانی  حسن  اینکه  فرض  با 
کرده  امضا  را  برجام  »خودسرانه« 
باشد و االن هم خودسرانه به دنبال 
مذاکره با آمریکاست پرسش اینست 
که چرا خامنه ای از جایگاه و قدرتش 
استفاده نمی کند تا رئیس جمهوری 
را که »منافع ملّی« را پایمال می کند،  
روشن  پاسخ  بنشاند؟!  جایش  سر 
چراغ  و  اجازه  بدون  روحانی  است: 
مورد  در  حرفی  خامنه ای  علی  سبز 
این معضل بزرگ جمهوری اسالمی 
نمی زند و نمی تواند بزند! والیتمداران 
اندک  و  خود  سر  است  بهتر  هم 
طرفداران نظام را با حیله ی دیگری 

گرم کنند.

نسبت  سلیمانی  قاسم  هشدار 
به »برجام سه ضلعی«

قاسم  برجام  منتقدان  از  یکی 
سپاه  پیشین  فرمانده  سلیمانی 
قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران 
یکی  در  او  بود.  اسالمی،  انقالب 
دالیل  درباره  سخنرانی  هایش  از 
آمریکا گفته  با  مذاکره  با  مخالفتش 
بود: »برای دشمن، برجام سه ضلعی 
است… اوباما گمان می کرد به مرور 
این  می رسد  سوم  و  دوم  اضالع  به 
کار  سر  آمده  تازه  که  عجولی  آدم 
]ترامپ[ او اصرار دارد به سرعت به 
آنها روی برجام  این برسد… اصرار 
می خواهند  که  است  این  منطقه  ای 
روح و تحرک منطقه ای که از ایران 
اسالمی به جهان اسالم روح و جان 
داده این را بکشند و هدف این است 
جریان های اسالمی منطقه در برجام 
رفتیم  اگر  شوند…  خشکانده   ۲
تمام  مسئله  دادیم  انجام  را  برجام۲ 
نمی شود. برجام اصلی در داخل ایران 

است«.
 ۹ که  سخنرانی  این  در  سلیمانی 
می کند  تاکید  انجام شد  اسفند ۹7 
سرباز  یک  عنوان  به  اطمینان  »با 

رهبری هیچ تصمیمی از نظام بدون 
اجرا  مورد  کجا  هیچ  در  ملی  منافع 

گذاشته نمی شود«.
دیگر  و  سلیمانی  عقیده  به 
اتمی،   »۱ »برجام  همفکرانش 
»برجام ۲« شبه نظامیان منطقه ای و 
»محور مقاومت« و »برجام ۳« برنامه 
موشکی است. شماری از تحلیلگران 
سلیمانی  کشتن  معتقدند  حکومتی 
مقدمه تحمیل »برجام ۲« بوده است.

گرچه بعد از ترور سلیمانی مذاکره 
مخالفت  های  با  ظاهر  به  آمریکا  با 
بحث  هرگز  اما  شده  روبرو  بیشتری 
نشده  رد  قاطعانه  و  متوقف  مذاکره 
می گفتند  خامنه ای  حامیان  است! 
با  نشستن  یعنی  آمریکا  با  »مذاکره 
میز!«  یک  سر  بر  قاسم  حاج  قاتل 
را  واشنگتن  با  مذاکره  نوع  هر  آنها 
مصداق »بی غیرتی« خواندند اما علی 
خامنه ای در یک سخنرانی ویدئویی 
به  اشاره ای  هیچ  بدون  امرداد   ۱۰
با  می گویم  »اینکه  گفت  سلیمانی 
آمریکا مذاکره نمی کنیم دلیلش این 
همه  اینکه  یعنی  مذاکره  که  است 
قدرت منطقه ای، صنعت هسته ای و 
بگذاریم  کنار  را  نظامی  بازدارندگی 
که اگر کنار نگذاریم هم همین آش 
و همین کاسه است و تحریم ها وضع 
می شود. کدام انسان با شرف و معتقد 
است  حاضر  کشور  مصالح  حفظ  به 

تحت این شرایط کنار بیاید؟«
اسالمی  جمهوری  رهبر  سخنان 
یعنی اینکه اگر آمریکا بر سر قدرت 
و  هسته ای  صنعت  و  منطقه ای 
]همان سه ضلع  نظامی  بازدارندگی 
انعطاف نشان  مورد اشاره سلیمانی[ 
»نرمش  و  مذاکره  احتمال  دهد 
قهرمانانه« وجود دارد. از این روست 
آنهایی  نیستند  کم  نظام  داخل  که 
بایدن  جو  اگر  می  کنند  گمان  که 
پیروز  است  برجام  حفظ  حامی  که 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بیشتر  به مذاکره  امید  شود روزنه ی 

باز می شود.

تحمیل  پی  در  نفوذ«  »شبکه 
»برجام۲«

سیدعبداهلل متولیان از نویسندگان 
سپاه  به  وابسته  »جوان«  روزنامه 
پاسداران انقالب اسالمی در مقاله  ای 
با عنوان »شبکه نفوذ در پی تحمیل 
به   برجام۲« می نویسد »نظام سلطه 
انقالب اسالمی  عنوان دشمن اصلی 
مذاکره  الگوی  که  است  آن  پی  در 
و  دفاع  حوزه  به  را  اقتصاد  درباره 
جنگ  هدف  و  دهد  تعمیم  امنیت 
نظام  واداشتن  فعلی،  اقتصادی 
سیاسی ایران به قبول مذاکره درباره 
افزایش  طریق  از  خود  دفاعی  توان 
و  عصیانگری  ایران،  مردم  به  فشار 
شورش عمومی و مطالبه ملی از نظام 
برای قبول مذاکره است و این تکرار 
همان نسخه شوم سال ۹۲ است که 
منجر به برجام خسارت محض شده 
و اینک 8 سال است که کشور هزینه 

آن نسخه را می پردازد«.
آمده  نوشتار  این  از  بخشی  در 
»امروز یک تفکر باطل و ذلیالنه در 
تحمیل  نظام  به  دارد  اصرار  کشور 
کند که مصلحت ما در حفظ برجام 
به هر قیمتی بوده و برجام برای ایران 
اروپا هم  اگر  که حتی  دارد  منافعی 
برجام  در  ما  شود  خارج  برجام  از 

بمانیم«.
نگاه  »این  می دهد  ادامه  نویسنده 
غلط و گره زدن منافع و امنیت ملّی 
نمی تواند  )دشمن(  بیگانه  به  کشور 
و  باشد  سهل اندیشی  از  ناشی  صرفاً 
چه بسا که تحت حمایت و هدایت 
جریان نفوذ مطرح و دنبال شود… 
در  دمیدن  و  مسیر  این  در  حرکت 
با  مذاکره  قبول  و  وادادگی  شیپور 
مفهومی  اذنابش  و  بزرگ  شیطان 
جز حماقت، خیانت و فرصت سوزی 

ندارد«.
مذاکره  مخالفان  و  حزب اللهی  ها 
نظام  راهشان خروج  تنها  آمریکا  با 
است    NPT از  خروج  و  برجام  از 
خروج  برای  دیگری  بدیل  هیچ  و 
مسیری  ندارند.  وضعیت  این  از 
وارد آن شود  نظام  اگر  احتماالً  که 
منتهی به درگیری و جنگ می شود. 
اما مشکل اینجاست که رژیم ایران 
با آمریکا  برای مذاکره مجدد  حتی 
ابزار کافی دارد و نه شرایط  نیز نه 

مناسب!
برجام در سایه دست به دست شدن 
»تندروها«  اصطالح  به  میان  دولت 
احمدی نژاد(  دولت  دو  سال  )هشت 
و به اصطالح »میانه روها« )دو دولت 
روحانی( شکل گرفت. درواقع هیجان 
نردبان  به  سبز«  »جنبش  از  ناشی 
مذاکرات  برای  نظام  مشروعیت 
باراک  و  شد  تبدیل  بین  المللی 
موجهی  دلیل  کری  جان  و  اوباما 
جمهوری  رفتار  گرفتن  نادیده  برای 
اسالمی از جمله کشتار معترضان و 
نقض حقوق بشر در سال 88 یافتند 
در  آنها که  از  بسیاری  آنکه  ویژه  به 
سال 88 سرکوب شده بودند به امید 
»حصر«  رفع  و  سیاسی  گشایش 
گرفتند  قرار  روحانی  دولت  پشت 
عمومی«  »مطالبه  را  »برجام«  و 
قلمداد کردند که طی تقریبا دو سال 
دست  اگرچه  نیز  موجودیتش  اولیه 
برنامه های  پیشبرد  برای  را  رژیم 
کرد  باز  نظامی اش  و  توسعه طلبانه  
در  اقتصادی  گشایش  نتوانست  اما 
کشور و زندگی مردم به وجود بیاورد.

دو  که  رژیمی  با  مذاکره  اما  حاال 
را   ۹8 و   ۹۶ سراسری  اعتراضات 
دستش  و  کرده  سرکوب  وحشیانه 
آلوده  خون  به  پیش  از  بیش  را 
اعدام صادر  کرده و پشت هم حکم 
با  را  می کند و هواپیمای مسافربری 
همزمان  و  ساخته  سرنگون  موشک 
خود  اتمی  و  موشکی  برنامه های  به 
می دهد و همچنان اصلی ترین حامی 
نه  تروریسم در جهان است و مردم 
تنها در ایران بلکه در عراق و لبنان 
قاطعانه  شعارهای  آن  علیه  نیز 

می دهند، اصال کار آسانی نیست.

حسن روحانی به پشتوانه چه کسی می تواند 
پیشنهاد »مذاکره با آمریکا« را مطرح   کند؟!

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
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

»الل شود زبانی که پس از سلیمانی حرف از مذاکره با آمریکا بزند« تهدیدی نوشته بر پالکاردی که حامیان قاسم سلیمانی در مراسم 
تشییع جنازه  ی وی در دی ماه 1398 در دست داشتند
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