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=آیا استفاده ی اشتباه حسن روحانی از یک ماسک گران قیمت پاسخ این واقعیت هولناک نیست که چرا مرگ  و میر بر 
اثر کرونا در ایران دو و نیم برابر متوسط جهانی است؟!

2 ادامه در صفحه

جهان واقعی و مجازی
در نبرد بین آزادی و ارتجاع

شرایط  ایران  اقتصاد  که  شرایطی  در 
»هشدار« را رد کرده و به وضعیت »قرمز« 
رسیده است، مقامات جمهوری اسالمی بر 
طبل انکار می کوبند و توهمات خود در مورد 
جایگاه و قدرت نظام در حوزه های مختلف 
می کنند. تکرار  تریبون ها  پشت  از  را 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
شده  مدعی  سخنانی  طی  گذشته  هفته 
واقعی  »مقاوم سازی  برای  تحریم  از  که 
اقتصاد ایران« استفاده می شود. او افزوده 
که اقتصاد کشور زیر فشار است و مردم 
از نظر معیشت دچار مشکالت هستند اما 
این مشکالت به  شرط »تالش شبانه روزی 
و  جامع  قوی،  »مدیریت  و  مسئوالن« 
خسته نشو« و »تمرکز بر تولید داخلی و 
قابل حل  خارج«  به  نداشتن  امید  چشم 
مسلط  اراذل  و صداهای  »سر  و  هستند 

را  کسی  ذهن  نباید  هم  آمریکا  ملت  بر 
مشغول کند.«

ناهمخوانی سخنان ادعاها با شرایط واقعی 
جمهوری  مقامات  همه  شامل  کشور، 
نیز  پیشتر  روز  چند  می شود.  اسالمی 
حسن روحانی گفته بود وضعیت اقتصاد 
ایران از آلمان بهتر است. او یک روز پس از 
سخنان خامنه ای نیز مدعی رشد اقتصادی 
و افزایش تولید در شش ماهه نخست سال 
و بهتر شدن وضعیت در نیمه دوم سال شد.
حسن روحانی همچنین در حالی آمارهای 
و  صنعت  و  تولید  وضعیت  از  غیرواقعی 
گزارش های  که  داده  ارائه  ایران  صادرات 
سازمان های زیر نظر دولت خودش همزمان 
صادرات  حجم  و  تجاری  تراز  کاهش  از 
ایران و عمیق تر شدن رکود تورمی خبر 

می  دهند. ....
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2 ادامه در صفحه

کاسه گدایی نزد عراق و چین
با چاشنی توهمات سیاسی- اقتصادی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

در سال های اخیر اعتراضاتی در دنیای واقعی بر سر محدودیت های مربوط به الزام 
رعایت »حق مؤلف« یا »کپی رایت« در فضای مجازی به راه افتاد با این استدالل که 
این الزام سبب محدودیت آزادی و توزیع و رشد عمومی فرهنگ و هنر می شود چرا 

که به ویژه تنگدستان از تألیفات بسیاری محروم می مانند. ....

تیتر    دو

سرمقاهل

پایگاه خبری 
»اسرائیل هیوم«: 

ترکیه، اسب 
تروا در ناتو، 

ایراِن بعدیست با 
حکومت اسالمی!

در  اردوغان  طیب  رجب  وقتی 
کشوری  شد  جمهور  رئیس  ترکیه 
گرفت  تحویل  را  میانه رو  و  مدرن 
حال  در  خود  اقدامات  با  اکنون  اما 
و  است  منطقه   ساختن  بی ثبات  
آمریکا  برای  تهدید  به یک  را  ترکیه 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.com

SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 

COMMUNITY

چه کسانی 
در ایران به 

دنبال مذاکره با 
آمریکا هستند؟ 
اختیار مذاکره با 

کیست؟

=از ترامپ 
بیاموزیم!

=مشکل در 
ساختار معیوب 

نظام است!

شاهزاده رضا پهلوی: نقش من ادامه تشویق نیروهای 
دموکراسی خواه کشورم برای یک هدف مشترک است: 

نجات ایران از دیکتاتوری مذهبی!
پسر ارشد شاه فقید ایران که اکنون 
متحده  ایاالت  در  واشنگتن  شهر  در 
مهاجری  را  خود  می کند  زندگی 
پهلوی  رضا  می داند.شاهزاده  تبعیدی 
که متولد ۱۹۶۰ در تهران است، اخیراً 
کشوری  تخت  و  تاج  وارث  عنوان  به 
ساله  هزاران  قدمت  با  ایران  مانند 
وی  زده:  مبتکرانه  اقدامی  به  دست 
نوین«  »پیمان  عنوان  با  بیانیه ای  در 
برای  مدنی  نافرمانی های  خواستار 
سرنگونی دیکتاتوری مذهبی آیت اهلل ها 

۷ ادامه در صفحهدر کشورش شده است.

۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )191(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

مناقشه قره باغ )آرتساخ( و 
جمهوری اسالمی

۱2 ادامه در صفحه

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه

و  بشر  حقوق  فعاالن  از  شماری 
»اتحاد  کمپین  قالب  در  ورزشکاران 
برای نوید« از سازمان های بین المللی 
ورزشی خواسته اند تا ورزش جمهوری 
عرصه های  در  را  ایران  در  اسالمی 

بین المللی محروم کنند.
در پی اعدام نوید افکاری کشتی گیر  
و از معترضان اعتراضات ۹۷ کازرون 
موج  باوجود  آنهم  ایران  رژیم  توسط 
داخلی  مخالفت های  گسترده ی 
و  بشر  حقوق  فعاالن  خارجی،  و 
ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی 
و  فیفا  المپیک،  بین المللی  از کمیته 
ورزشی  بین المللی  سازمان های  سایر 
خواستند تا از حضور تیم های مختلف 
و  بین المللی  مسابقات  در  ایران 
آورند. عمل  به  جلوگیری  المپیک 

صدور  با  المپیک  بین المللی  کمیته 
بیانیه ای در روز سه شنبه 2۵شهریور 
رژیم  توسط  افکاری  نوید  اعدام  ماه 
که  کرد  اعالم  ولی  محکوم  را  ایران 
برای رعایت حقوق ورزشکاران ایران، 
قصد ندارد رژیم ایران را از نظر ورزشی 

۱۰ ادامه در صفحهتحریم کند.

۱8 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 ۹ حه
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 8

خطرات جدی نصف 
کردن قرص

خشکی مو و
 ویژگی های آن

است.برنارد  کرده  تبدیل  اروپا  و 
از  بعد  خاورمیانه  پژوهشگر  لوئیس 
اردوغان گفته بود  به قدرت رسیدن 
ایران می تواند تبدیل به ترکیه شود 
و ترکیه نیز ممکن است به یک ایران 

تبدیل شود.

»اتحاد برای نوید« تداوم درخواست ها برای 
تحریم ورزش ایران در عرصه های بین المللی

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
ترامپ را به خاطر کاهش نفوذ پلید جمهوری 

اسالمی در منطقه تحسین می کنم
3 ادامه در صفحه

منظور ترسوها از »عقالنیت« فرار از مقابل 
دشمن است!

۴ ادامه در صفحه

علی خامنه ای:سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:

اسیِر یک ویروس نامرئی
و یک مشت الف و دروغ!

جمهوری اسالمی: توافق با آمریکا ؛
 براندازان مدافع دموکراسی: توافق 

با مردم
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اقتصاد مهجور و ادعا های 
بی بنیاد

شرایطی  در  روحانی  و  خامنه ای 
توهماتی مانند بهبود وضعیت اقتصادی 
مطرح  را  داخلی  تولید  بر  تمرکز  با 
می کنند که توضیح نمی دهند بر پایه 
توان  و  اقتصادی  ابزار  و  بنیه  کدام 
ایجاد  روند  این  است  قرار  مدیریتی 

شود؟!
۴۰ سال است پول هنگفت خام فروشی 
نفت به ساختار اقتصادی کشور تزریق 
شده اما بجای اینکه برای بخش های 
مولد اقتصادی مصرف شود، یا صرف 
پیشبرد  و  کشور  جاری  هزینه های 
اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسالمی 
و  اختالسگران  رانتخواران،  یا  و  شده 

آقازاده ها آن را به جیب زده اند.
ناکارآمدی  و  فساد  دیگر  سوی  از 
طی  اسالمی  جمهوری  در  مدیریتی 
نابودی  سبب  گذشته  دهه  چهار 

در  کشور  اقتصادی  زیرساخت های 
تولید،  صنعت،  مختلف  حوزه های 

کشاورزی و تجارت شده است.
تحریم  اسفناک،  شرایط  این  در 
یعنی  ایران،  درآمدزایی  شاهرگ  نیز 
خام فروشی نفت را هدف قرار داده و 
مقامات  این شریان،  با مسدود شدن 
پرمدعای دولت گیج و مبهوت به نظاره ی 
تشدید بحران ها و در انتظار انتخابات 
نشسته اند. آمریکا  جمهوری  ریاست 

به  ایران  در  تورمی  رکود  همزمان 
و  یافته  گسترش  بی سابقه ای  شکل 
تشدید  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
فشارهای اقتصادی در هفته های پیش 

رو خبر داده است.
رهبر  نیست  معلوم  شرایط  این  در 
در  دولت  رئیس  و  اسالمی  جمهوری 
کدام دنیای موازی سیر می کنند که در 
توهم افزایش تولید داخلی و شکست 

آمریکا بسر می برند!

بازگشت با دستان خالی از 
کشورهای دوست و برادر!

بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
مرکزی برای آزاد کردن منابع مالی ایران 
برای دومین بار طی چهارماه گذشته به 
عراق سفر کرد و با دست خالی بازگشت.

همتی اموال بلوکه شده ایران در عراق 
را »منابع مالی چشمگیر« خوانده اما گفته 
»مسائل پیچیده بانکی میان دو کشور« 
وجود دارد. تالش همتی برای آزاد کردن 
پول بلوکه شده ایران در عراق ناکام ماند و 
در نهایت مقامات عراقی تأکید کردند این 
منابع صرف واردات کاالهای غیرتحریمی، 

یعنی دارو و مواد غذایی، خواهد شد.
هم  ظریف  محمدجواد  همزمان 
قرارداد  پیگیری  با  تا  شد  پکن  عازم 
»ایرانفروشی«، تالش کند منابع ارزی 
بلوکه شده ایران در چین آزاد شود اما 
»سردار  نیز  کمونیست  چین  مقامات 
با  را  اسالمی«  جمهوری  دیپلماسی 

وعده های سر خرمن بدرقه کردند.

این روند، نمایشی واقعی از بالیی است 
که جمهوری اسالمی بر سر ایران آورده؛ 
آنها که در دورانی بیش از صد میلیارد 
دالر درآمد نفتی و میلیاردها دالر درآمد 
غیرنفتی از منابع کشور کسب می کردند، 
حاال برای چند میلیارد دالر ارز به عراق 

و چین التماس می کنند.
جالب اینجاست که منابع بلوکه شده 
برادر«  ایران در کشورهای »دوست و 
جمهوری اسالمی به حدود ۴۰ میلیارد 
دالر می رسد که با وجود امتیازهایی که 
جمهوری اسالمی در شرایط تحریم به 
این کشورها داده و سودهای سرشاری 
را  ایران  مقامات  آنها  کرده،  آنها  عاید 
برای راه اندازی ساز و کار بانکی جهت 
آزادسازی این منابع سر کار گذاشته اند.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، چین 
با 2۰ میلیارد دالر، هند با ۷ میلیارد دالر، 
کره  جنوبی با ۶ میلیارد دالر، عراق با 2 
میلیارد دالر و ژاپن با ۱.۵ میلیارد دالر، 

به حساب  ایران  به  بدهکار  کشورهای 
می آیند. ایران بابت صادرات گاز و برق به 
عراق هم مبالغی از این کشور طلب دارد 
که وصول این طلب نیز به بهانه تحریم 

به بن بست رسیده است.
ظریف و همتی در حالی با دست خالی 
از عراق و چین بازگشتند که خبر تزریق 
روزانه ۵۰ میلیون دالر به بازار ارز از 2۱ 
مهرماه ۹۹ نیز »دروغ« از آب درآمد و 
قیمت دالر همچنان در بازار رو به باال 

می تازد.
الف خامنه ای در ترسیم 

مؤلفه های یک مدیریت کارآمد
از  بسیاری  گذشته  روزهای  در 
دولت  که  کردند  اعتراض  کارشناسان 
در برابر وضعیت بازار ارز کامال »منفعل« 
است. برخی کارشناسان نیز معتقدند تیم 
اقتصادی روحانی بطور کلی افسار اقتصاد 
را رها کرده و در آخرین ماه های عمر 
دولت و در حالی که خزانه نیز بیش از 
پیش خالیست، با سیاست »هرچه پیش 

آید، خوش آید« روزها را می شمارند.
این میان، خامنه ای که حکومت  در 
حتی  ناتوانش،  اما  طویل  و  عریض 
نمی تواند قیمت کاالیی چون تخم مرغ و 
کره را مدیریت کند، ادعای حل معضالت 
اقتصادی ایران را بدون نگاه به خارج دارد!

علی خامنه ای در سخنانش همواره 
و  عقالنی  تصویری  می کند  سعی 
مدیریتی  نظام  و  خود  از  محاسبه گر 
جمهوری اسالمی ارائه دهد اما در البالی 
گفته های اخیر او، وضعیت واقعی کشور 
نمی توان  که  می شود  مشخص  چنان 
مدعی شد جمهوری اسالمی توانسته 
درستی  به  را  ایران  اقتصادی  مسیر 
در  نظام  برعکس؛  بلکه  ببرد  پیش 
تأمین نیازهای اولیه ی اقتصادی کشور 
زمینگیر شده؛ از اقتصاد مولد سال هاست 
که خبری نیست و بخش های مختلف 
صنعت، تولید و کشاورزی ورشکسته اند.

از سوی دیگر، با گذشت ۴۰ سال از عمر 
نظامی که مدعی بود آمده تا ایران را به 
»قدرت برتر جهان« تبدیل کند، رهبر 
جمهوری اسالمی هنوز و همچنان در 
حال تکرار توصیه و ترسیم مؤلفه های یک 
»مدیریت خوب« است! همین موضوع 
نیز نشان می دهد جمهوری اسالمی در 
نخستین گام مدیریت اقتصادی کشور هم 

مردود شده است.
در نفی ادعاها و محاسبات به اصطالح 
عقالنی علی خامنه ای همین بس که 
مورد  اهداف  و  نظام  خارجی  سیاست 
ادعای آن برای سیاست خارجی و حتی 
شیوه هایی که از سوی جمهوری اسالمی 
برای رسیدن به این اهداف دنبال می شود، 
هیچ تناسبی با ظرفیت های اقتصادی 
اعم از تولیدی و مالی و مدیریتی کشور 

ندارد.
روشنک آسترکی

ظهور ویروس کرونا به عنوان پدیده  ای 
ناشناخته، دنیا را با مشکالت و تغییرات 
هر  کرده.  مواجه  پیش بینی ناشدنی 
با  مواجهه  نوع  در  نحوی  به  کشوری 
این ویروس تالش می کند تا در حفظ 
و کاهش خسارات،  جان شهروندانش 
رویکردی فوری با حداکثر اطمینان در 

پیش بگیرد.
مدیریت پدیده ی ُکرونا به عیار و سنگ 
محک برای هر شهروند تبدیل شده تا 
از نو، عملکرد و صالحیت مسئوالن را 
در رویارویی با یک بحران فوق العاده و  
کامال غیرعادی بسنجند. در این میان، 
آنچه بر مردم ایران از اعالم رسمی ورود 
و شیوع کرونا در اوایل اسفند ۹8 گذشته 
و می گذرد، رتبه  ی نازل ترین مدیریت 
بحران و مقابله با خطر را از آن نظام 

جمهوری اسالمی و دولت کرده است.
صدرنشین مرگ های کرونایی

بهداشت  وزارت  »رسمی«  آمارهای 
نشان می دهد مرگ  و میر ناشی از ابتال 
به ُکرونا در ایران دو و نیم برابر متوسط 
در  پیاپی  چندین  بار  و  است  جهان 
مهرماه ۹۹ کشور صدرنشین باالترین 
اما  است.  بوده  دنیا  در  ُکرونا  قربانیان 
ایرج  گفته ی  نیز طبق  را  آمار  همین 
بهداشت  وزارت  کل  معاون  حریرچی 
باید دو برابر کنیم تا به میزان واقعی 
مرگ  و میرها برسیم از جمله به این 
دلیل که برخی از قربانیان ُکرونا تست 

منفی داشته اند!
وزارت بهداشت از ابتدای ورود ُکرونا 
و  مبتالیان  آمار  کم شماری  به  متهم 
مالک های  برمبنای  و  بوده  قربانیان 
از  ُکرونا  تست  و  فوت  گواهی  جهانی 
فوت شدگان را اجرا نمی کند و خطای 

محاسباتی آشکار دارد.
مبتالی  میلیون  نیم  ز  ا بیش 
شناسایی شده و بیش از سی هزار قربانی، 
برای رژیم ایران صرفا یک عدد به شمار 
به  را  عده ای  باید  روز  هر  که  می رود 
مبتالیان اضافه و عده ای را از جمعیت 

ایران کم کرد.
ظرفیت تخت های بیمارستانی تکمیل 
شده و بیماران جدید در فهرست انتظار 
بسر می برند. کادر درمان در حالی که 
ده ها تن را از دست داده، پس از ماه ها 
از هر زمان دیگر  کار و فعالیت بیش 
خسته و فرسوده است و عدم پرداخت 
معوقه ها و وعده های استخدامی آنان را 

راهی مهاجرت کرده است.
علی  عالیست.  نظام  سران  وضع  اما 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی رکورد 
حفظ پروتکل های بهداشتی را در ایران 
شکسته و قرنطینه ی بیش از 2۰ ساله ی 
خود را سفت و سخت تر کرده. از حسن 
روحانی تا بقیه مقامات و آیت اهلل ها و 
انظار عمومی ظاهر  حوزوی ها هم در 
کشور  بهداشتی  سیستم  و  نمی شوند 
حفظ  و  خدمتگزاری  در  چهارموتوره 

سالمت آنان کوشاست!
برای  نظام  بهانه ی  میان،  این  در 
روی می دهد،  در کشور  که  فاجعه ای 
از  ناشی  اقتصادی  نامناسب  وضعیت 
تحریم های آمریکا و مسدود بودن راه 
واریز کمک های مالی و درمانی است. 
اما پرسش اینجاست: منابع مالی ویژه 
وضعیت های بحرانی، جدا از کمک های 
بین المللی که دریافت شده و می شود، 
کو؟!  سیستم بهداشت و درمان پس 
از چهار دهه در اختیار داشتن منابع 
ادعای  سال   2۰ به  نزدیک  و  الزم 
پررونقی  بازار  به  خصوصی سازی، چرا 
برای حلقه های پیمانکاری و تولید دارو 
تبدیل  هستند  وصل  حکومت  به  که 
شده؟! از این پرسش ها بسیار است اما 
به دلیل فقدان دسترسی آزاد به اطالعات 
پرسش   طرح  مخاطرات  همچنین  و 
ایران همچنان  در  مسئول  مقامات  از 

بی پاسخ می مانند.
کمک های بین المللی برای 
مقابله با ُکرونا چه شدند؟!

در این میان همه در رسانه های داخلی 
نیز درباره کمک های نقدی و غیرنقدی 
نهادهای بین المللی و حقوق بشری به 
ایران جهت مقابله با ُکرونا خوانده اند. اما 
از سرنوشت و نحوه هزینه کرد و توزیع 
آنها اطالعات دقیقی در دست نیست! 

طبق اعالم وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی تا 2۵ فروردین ماه ۹۹ حدود 
بین المللی،  سازمان  دنیا،  کشور   3۰
سازمان های حقوق بشری به ایران دارو 
و تجهیزات فرستاده اند. انگلستان، آلمان، 
ترکیه،  ژاپن،  فرانسه،  اتریش،  چین، 
روسیه و امارات متحده عربی از جمله 

این کشورها هستند.
اما مبلغ دقیق حمایت مالی و حجم 
رژیم  سوی  از  دریافت شده  تجهیزات 
مشخص  و  نشده  اعالم  شفاف  ایران 
نیست این حمایت ها در کجا  هزینه و 
مصرف شده اند. برای نمونه، کمک های 
 23.۵ معادل  ین  میلیارد   2.۵ ژاپن 
بوده؛  پزشکی  کمک  دالر  میلیون 
یورو )2۹  میلیون  اروپا  8  کمیسیون 
امردادماه(، فرانسه، آلمان و انگلستان ۵ 
میلیون یورو )۱2اسفند( پرداخته اند و 
یونیسف از اولین روزهای اسفندماه ده ها 
تُن تجهیزات محافظتی با هزینه ی خود 

به ایران فرستاده است.
در  را  بودجه  این  اروپا  کمیسیون 
راستای کاهش اثرات منفی روانشناختی 
ُکرونا بر مهاجران و افغان ها در اختیار 
جمهوری اسالمی قرار داده در حالی که 
وزارت بهداشت همواره یکی از مشکالت 
خود را تأمین نیازهای بهداشتی این قشر 

از جامعه ایران عنوان می کند.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز فروردین ماه از تخصیص 
مقابله  برای  ایران  به  یورو  2۰میلیون 
سرنوشت  ولی  بود  داده  خبر  ُکرونا  با 
اهدای آن هنوز روشن نیست. همچنین 
اتحادیه اروپا کمک های غیرنقدی خود 
تجهیزات،  آزمایش،  کیت  جمله  از 
از  را  آموزشی  بسته های  و  ماسک 
پناهندگان،  عالی  کمیساریای  طریق 
انستیتو  و  بشردوستانه  سازمان های 
پاستور بطور مستقیم و غیرمستقیم به 

ایران رسانده است.
جمهوری اسالمی همچنین از بانک 
جهانی ۵۰ میلیون دالر و از بانک توسعه 
اسالمی ۱3۰ میلیون یورو تقاضای وام 
کرده است. این در حالیست که مقامات 
درباره  ُکرونا  با  مقابله  ستاد  و  نظام 
دستگاه های  و  تجهیزات  از  بی نیازی 
پزشکی و حتی صادرات آن به کشورهای 

آلمان و ترکیه الف زده اند!
سازمان  می دهد  نشان  بررسی ها 
بهداشت جهانی از طریق و با حمایت 
امارات متحده عربی صدهاهزار دستکش، 
ماسک و تجهیزات حداقل برای حدود 
هفت  درمان،  مراکز  پرسنل  ۱۵هزار 
و نیم تُن تجهیزات پزشکی به ارزش 

3۰۰هزار دالر و همچنین ابزار تشخیص 
به جمهوری  نفر  هزاران  آزمایشگاهی 

اسالمی تحویل داده است!
ز  ا گسترده  حجم  ین  ا ر  درکنا
حمایت های مالی و تجهیزات پزشکی 
بین المللی، وزارت بهداشت اعالم کرده 
که از طریق مشارکت های مردمی ۴۰ 
میلیارد تومان )تا 3۰ فروردین ماه( به 
پرداخت  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
بهداشت همچنین  وزارت  است.  شده 
در بورس اوراق بهادار، در قالب سهام 
دانشگاه های  برای  دو«  و  یک  »ُکرونا 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت کسب 

درآمد کرده است.
همچنین با دستور علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی)۱۴ فروردین ماه( یک 
میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی 
برای مقابله با ُکرونا در نظر گرفته شد که 
تیرماه امسال سعید نمکی وزیر بهداشت 
به دلیل پرداختن »سهم کوچکی« از 

این وجه یعنی حدود »3۰درصد« به 
سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. اما این 
سازمان مدعیست در چند مرحله ۴۴۰ 
میلیون یورو را به ریال تبدیل و به خزانه 
واریز کرده تا بابت هزینه های مقابله با 
از طریق  بیکاری  بیمه  و  ُکرونا  شیوع 

دستگاه های مربوطه به مصرف برسد.
کریم همتی رئیس جمعیت »هالل 
گشایش  از  3۰تیرماه  نیز  احمر« 
کمک های  به  مخصوص  مالی  کانال 
خبر  ایران  به  بین المللی  بشردوستانه 
داده و گفته بود، طرف آمریکایی موافقت 
ضمنی وزارت خزانه داری آمریکا با این 

امر را بیان داشته است.
نهادهای  و  دولت  اینکه  به  پاسخ 
کمک  و  تجهیزات  اینهمه  با  مسئول 
مالی چه می کنند، تقریبا ناممکن است. 
اما افکار عمومی بر این باور است که 
برای جستجوی این کمک ها و پول ها، 
باید سراغ جایی را گرفت که قدرت و 
منافع نظام در آنجاست. چنانکه جمعیت 
»هالل احمر« همزمان با انفجار هولناک 
بندر بیروت در ۴ اوت 2۰2۰ )۱۴ امرداد 
۹۹( ۹۵ تُن کاال به لبنان فرستاد و به 
تازگی نیز دستگاه اطالعاتی ارتش عراق 
کانتینر  قاچاق ۱۹  محموله  از کشف 
شامل صدها نوع دارو به ارزش صدها 
این کشور خبر  به  ایران  از  دالر  هزار 

داده است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

چه می کند؟!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
که اسفندماه سال ۹8 با توهم حمله 
تشکیل  دستور  ایران،  به  بیولوژیک 
قرارگاه مقابله بیولوژیک با ُکرونا را به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی داده بود، 
حاال به تازگی از سپاه خواسته تا برای 

مقابله با ُکرونا به کمک دولت بشتابد.
پیرو این دستور، سردار حسین سالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
جنگی«  »آرایش  گرفتن  از  اسالمی 
سپاه در برابر ُکرونا خبر داده و اعالم 
کرده است که نیروهای سپاه در میدان 
آماده و در انتظار پذیرش نقش جدیدند!

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
موج اول و دوم ُکرونا قرارگاه بهداشتی 
عنوان  به  را  رضا«  »امام  درمانی  و 
رزمایش دفاع بیولوژیک راه اندازی کرد. 
سپاه همچنین مدعی تولید دستگاه ها و 
لوازم پزشکی و تجهیزات محافظتی در 
این قرارگاه شد و با همکاری نیروهای 
بسیج اقدام به ضدعفونی مراکز مذهبی، 

مساجد و اماکن عمومی، امر به معروف 
و نهی از منکر برای رعایت پروتکل ها 
برای  مختلف  مراکز  ساختن  آماده   و 
برگزاری عزاداری های مّحرم و کنکور 

سراسری نمود.
گزارش ها حاکیست سپاه پاسداران در 
قرارگاه مرکزی پدافند زیستی »شفا« 
مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  به  وابسته 
قرارگاه های دفاع بیولوژیک در استان ها 
راه اندازی کرده. اما به نظر می رسد این 
قرارگاه ها در موج دوم ُکرونا  و افزایش 
ابتال و مرگ و میر کارشان را که با ادعای 
غربالگری بیماران و دوخت و دوز ماسک 
شروع کرده بودند، رها کرده و وارد عرصه 
در  آنهم  شده اند  دارو  قاچاق  و  تولید 
وضعیتی که اطالعات سپاه بارها مدعی 
شد که جلوی فعالیت قاچاقچیان دارو 
و خروج داروها از طریق مرزهای ایران 

به خارج را می گیرد! 

اسیِر یک ویروس نامرئی
و یک مشت الف و دروغ!

=آیا استفاده ی اشتباه حسن روحانی از یک ماسک گران قیمت پاسخ این واقعیت هولناک 
نیست که چرا مرگ  و میر بر اثر کرونا در ایران دو و نیم برابر متوسط جهانی است؟!

از صفحه 1

در سال های اخیر اعتراضاتی در دنیای 
واقعی بر سر محدودیت های مربوط به 
الزام رعایت »حق مؤلف« یا »کپی رایت« 
این  با  افتاد  راه  به  مجازی  فضای  در 
استدالل که این الزام سبب محدودیت 
آزادی و توزیع و رشد عمومی فرهنگ و 
هنر می شود چرا که به ویژه تنگدستان 
می مانند.  محروم  بسیاری  تألیفات  از 
شرکت های بزرگ خدمات مجازی در 
که  دارند  را  خود  مقررات  ارتباط  این 
کاربران از نظر حقوقی ملزم به رعایت 

آنها هستند.
فعال  نیروی  یک  اما  دیگر  سوی  از 
که  دارد  وجود  جهان  در  ارتجاعی 
»ریپورت«های آن به غول های فضای 
حذف  و  کردن  محدود  برای  مجازی 
»دیگران« است و ربطی به حق مؤلف 
به  »تألیف«  مخالف  اساسا  آنها  ندارد! 
معنی تولید فکری اعم از دانش و فرهنگ 

و هنر هستند! 
در حالی که در ایران تحت حکومت 
جمهوری اسالمی یک آموزگار به دلیل 
کشیدن کاریکاتور یک معاون وزیر به 
۴۵ضربه شالق محکوم می شود و یک 
خبرنگار به خاطر عکاسی از دیوار محل 
سکونت فالن مقام حکم ۶ماه حبس 
مجازی  فضای  در  افراطیون  می گیرد، 
درباره  دادن  »ریپورت«   مشغول  نیز 

آنند؛  مخالف  که  آنچیزی هستند  هر 
انواع  از  یکی  عنوان  به  اسالمیست ها 
افراطیون کاریکاتورهای »شارلی ابدو« 
را خارج از فضای مجازی تبدیل به یک 

فاجعه ی خونین کردند.
جالب توجه است که اسالمیست ها و 
حزب اللهی ها خواهان حذف موضوعاتی 
هستند که اگرچه به آنها اعتقاد دارند و 
عمل هم می کنند اما نمی خواهند کسی 
درباره شان گزارش بدهد و یا تصویرشان 
عکس   اینستاگرام  نمونه  برای  کند! 
معروف مربوط به ترور میکونوس را که 
در همه جا هست به دلیل »ریپورت« از 
حساب کیهان لندن حذف کرد! آنهم 
فضای  در  اسالمیست ها  که  حالی  در 
واقعی این ترور فجیع را انجام داده اند! 
آنها در هر دو فضای واقعی و مجازی 
نیز به انواع تبلیغ و آموزش  خشونت و 
تروریسم مشغولند! همچنین خشونت 
بریدن،  پا  )قصاص، سنگسار، دست و 
ترور، قتل عام و...( بخشی از نظام حقوقی 
اما  و سیاسی جمهوری اسالمی است 
مدیران پالتفرم های مجازی هیچ مشکلی 
با حضور و فعالیت نهادها و مقامات این 

نظام در شبکه های خود ندارند! 
تصویر  یوتیوب  دیگر،  نمونه ای  در 
شاخص ویدئوهای »سونا، قلب و زوال 
زِن  یک  معمولی  تصویر  که  را  عقل« 

تا »دکولته« برهنه و همچنین »تبلیغ 
حقوق  با  ستیز  تداوم  چندهمسری 
به  ا ست  کاریکاتور  یک  که  را  زنان« 
دلیل »ریپورت« از کانال کیهان لندن 
حذف کرد و بجایش تبلیغ فرزند بیشتر 

جمهوری اسالمی را پیشنهاد داد!
قوانین اینترنت و کنترل فضای مجازی 
کامال الزم و درست است؛ اما بدون تدابیر 
مرتجعان  استفاده ی  سوء  مورد  الزم 
چرا  می گیرد  قرار  آزادی  مخالفان  و 
کنترل  از  تصورناپذیر  حجم  این  که 
است  ممکن  »الگوریتم«هایی  با  فقط 
بر  را  مسئله«  »حل  دستورات  که 
می کنند!  اجرا  »ریپورت«ها  اساس 
الگوریتم های بی فکر و بی اختیاری که 
به نوعی مضحک شبیه همان حاکمان 
و مأموران شرع هستند که »دستورات 
شریعت« را اجرا می کنند! با این تفاوت 
که تصمیم الگوریتم ها و غول های فضای 
مجازی نقشی در سرنوشت کاربران بازی 
نمی کند اما تصمیم بیدادگاه های نظام 
سرنوشت های جبران ناپذیر رقم می زند. 
نخستین  اما  مؤلفان  و  رسانه  برای 
نتیجه ی »کنترل الگوریتم«ها دردناک 
خودسانسوری!  است:  هشداردهنده  و 
تولیدات خود را پیشاپیش طوری تهیه 
کنیم که الگوریتم های غول های مجازی 

آنها را، ما را، حذف نکنند! 

کاسه گدایی نزد عراق و چین
با چاشنی توهمات سیاسی- اقتصادی

جهان واقعی و مجازی
در نبرد بین آزادی و ارتجاع

۱۷ ادامه در صفحه
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اسداهلل اسدی دبیر سوم سفارت 
جمهوری اسالمی در وین

به  ی  ت جلسه ا ر =صو
تاریخ 1۲ مارس بین اسدی و 
پلیس بلژیک که رویترز آن را 
مشاهده کرده نشان می دهد 
بلژیکی  مقامات  به  اسدی 
وی  پرونده  که  کرده  اخطار 
از نزدیک از سوی گروه های 
ناشناس در ایران و کشورهای 

همسایه دنبال می شود.
گفت  پلیس  به  =اسدی 
در  مسلح  گروه های  که 
و سوریه  یمن  لبنان،   عراق، 
و ایران نسبت به نتیجه این 
بودند و در  پرونده عالقمند 
ببینند  که  منتظرند  حاشیه 
آیا بلژیکی ها از آن پشتیبانی 

می کنند یا نه«.
وکیل  دوبکو  =دیمیتری 
که  را  موضوع  این  اسدی 
موکلش اقدام به تهدید کرده 

باشد رد کرده است.
خبرگزاری رویترز ۱۰ سپتامبر )۱۹ 
مهرماه( گزارش داد بر اساس یک سند 
دیپلمات  اسدی  اسداهلل  پلیس،  اداره 
جمهوری اسالمی که در بلژیک متهم 
به طرح عملیات تروریستی در خاک 
اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق شده 
است به مقامات هشدار داده در صورتی 
گروه های  شود  شناخته  مجرم  که 

ناشناس تالفی خواهند!
اسداهلل اسدی و سه نفر دیگر در اکتبر 
بمب گذاری  برای  توطئه  به   2۰۱8
در  مجاهدین  سازمان  گردهمایی  در 
پاریس که در آن مقامات ارشد سابق 
مقامات  شماری  و  اروپایی  آمریکایی، 

عرب حضور داشتند،  متهم شده اند.
رژیم  سفارت  سوم  کنسول  اسدی 
مقامات  گفته  به  بود.  وین  در  ایران 
در  اطالعاتی  مسئولیت  او  فرانسوی 
به  و  داشت  عهده  بر  را  اروپا  جنوب 

دستور تهران عمل می کرد.
نخستین  از  یکی  اسدی  اسداهلل 
به  که  است  حکومت  دیپلمات های 

اتهام تروریسم در اتحادیه اروپا  دلیل 
دائم  بطور  می شود.تهران  محاکمه 
و  کرده  رد  را  اسدی  علیه  اتهامات 
دروغین«  »پرچم  عملیات  را  آنها 
توسط بازوی سیاسی مجاهدین خلق 
می داند. اسدی در مورد اتهامات وارده 
وکیلش هم حاضر  و  نداده  توضیحی 
کند. نظر  اظهار  آنها  مورد  در  نشده 

مارس   ۱2 تاریخ  به  صورت جلسه ای 
بین اسدی و پلیس بلژیک که رویترز 
آن را مشاهده کرده نشان می دهد که 
این دیپلمات در ابتدا شکایات دیرپای 
فعالیت های مجاهدین  علیه  را  تهران 
]در اروپا[ را در گذشته مطرح می کرد. 
سپس به مقامات بلژیک اخطار کرد که 
پرونده وی از نزدیک از سوی گروه های 
ناشناس در ایران و کشورهای همسایه 
که  می شود.در صورت جلسه ای  دنبال 
از سوی پلیس بلژیک ثبت شده آمده 
»به گفته اسدی،  ما )بلژیک( نمی دانیم 
اگر حکم غیرمطلوب صادر کنیم چه 

اتفاقی خواهد افتاد.«
به  اسدی  صورت جلسه  این  طبق 
در  مسلح  گروه های  که  گفت  پلیس 
ایران  و  سوریه  و  یمن  لبنان،   عراق، 
نسبت به نتیجه این پرونده عالقمندند 
آیا  ببینند  که  منتظرند  در حاشیه  و 
بلژیکی ها از آن پشتیبانی می کنند یا 
نه«. او وقتی مورد پرسش قرار گرفت 
موضوع  این  درگیر  سازمانی  آیا  که 

است، از پاسخ خودداری کرد.

بلژیک  دادستانی  سخنگوی  یک 
باره  در  نظرش  اینکه  به  پاسخ  در 
اظهارات اسدی چیست، گفت: »چنین 
اما  بیفتد  اتفاق  می تواند  تهدیداتی 
امنیتی  ضروری  اقدامات  همواره  ما 
از  سخنگو  این  می کنیم.«  اتخاذ  را 
اظهار نظر بیشتر پرهیز کرد و نگفت 
جریان  در  اطالعاتی  سرویس های 

اظهارات اسدی قرار گرفته اند یا نه.
اسدی همچنین گفته است که این 
انجام  به خواست خودش  را  اظهارات 
می دهد و قبالً در مورد آنها با سفارت 
جمهوری اسالمی ایران مشورت نکرده 
است. سفارت جمهوری اسالمی برای 
اظهار نظر در این زمینه در دسترس 
نبود.دیمیتری دوبکو وکیل اسدی این 
موضوع را که موکل وی اقدام به تهدید 
کرده باشد رد کرد.او به رویترز گفت: 
متقابل  اقدام  به  تهدید  مطلقاً  »این 
نیست و در صورتی که چنین برداشتی 
تفاهم  سوء  یک  باشد  شده  آن  از 
است… او ]اسدی[ مفهوم اظهاراتش 

را در دادگاه توضیح خواهد داد.«
رویترز می نویسد، جمهوری اسالمی 
اروپایی را به پناه دادن به  دولت های 
مجاهدین خلق متهم می کند؛ سازمانی 
تروریستی  را  آن  ایران  رژیم  که 
اطالعاتی  عملیات  می شناسد.یک 
هماهنگ مشترک توسط دستگاه های 
این  بلژیک  و  آلمان  فرانسه،  امنیتی 
قبل  روز  را چند  حمله طراحی شده 
که  مجاهدین  سازمان  گردهمایی  از 
ترامپ  دونالد  وکیل  جولیانی  رودی 
رئیس جمهور آمریکا یکی از سخنرانان 
در  کرد.اسدی  خنثی  بود،  آن  اصلی 
حالی که در آلمان در تعطیالت حضور 
تحویل  بلژیک  به  و  بازداشت  داشت 
داده شد؛ جایی که دو نفر مظنون به 
همکاری با وی با ۵۰۰ گرم )یک پوند( 
TATP، یک ماده منفجره، و مکانیسم 

چاشنی آن دستگیر شده بودند.
اطالعات  وزارت  کرد  اعالم  فرانسه 
ایران در پشت این توطئه قرار دارد و 
به همین دلیل یک دیپلمات جمهوری 
اسالمی را اخراج کرد. همزمان اتحادیه 
اروپا دارایی های واحد اطالعاتی ایران و 

دو تن از کارمندانش را مسدود نمود.

رویترز: 
دیپلمات جمهوری اسالمی متهم به طرح 

عملیات تروریستی تهدید کرده اگر محکوم شود 
»گروه های ناشناس« تالفی خواهند کرد!
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=عربستان و آمریکا برای 
با رفتار خرابکارانه ی  مقابله 
توافق  به  اسالمی  جمهوری 

رسیده اند.
=وزیر خارجه عربستان: 
هسته ای،  فعالیت  مه  دا ا
توسعه موشکی و فعالیت های 
خطر  ایران  رژیم  مخرب 
و  منطقه  متوجه  را  بزرگی 
دو  هر  ما  و  می سازد  جهان 
این رفتار  با  متعهد هستیم 
بی ثبات کننده مقابله کنیم و 

آن را متوقف سازیم.
=وزیر خارجه آمریکا بار 
تاکید کرد که آمریکا  دیگر 
هرگز اجاره نخواهد داد رژیم 
اتمی دست  به سالح  ایران 

یابد.
ورشلیم  »ا مه  نا =روز
پُست«: با وجود شکاف های 
اسرائیل  دولت  در  گسترده 
اغلب سیاستمداران آن در دو 
اقدام اشتراک نظر دارند: لزوم 
مقابله با تهدیدات جمهوری 
ساختن  عادی   و  اسالمی 
عربی  کشورهای  با  روابط 

حاشیه خلیج فارس.
در  عربستان  =نقش 
ایستادگی مصطفی الکاظمی 
و دولت عراق در مقابل تهران 
بسیار پر رنگ است. بخشی 
بر  متکی  ایستادگی  این  از 
در  است  مالی  حمایت های 
جیب  ایران  در  که  حالی 
آیت اهلل ها به شدت خالیست 
و برای به دست آوردن دالر 

به هر دری می زنند.
با  آمریکا  =تحریم های 
اساس  بر  منطقه ای  اتحاد 
منافع ژئوپلتیک اسرائیل و 
کشورهای عربی از یکسو و 
میزان و نیاز تبادالت تجاری 
با کشورهای همسایه   ایران 
از سوی دیگر  چنان جواب 
داده که به نظر نمی رسد عدم 
همراهی اروپا با آمریکا مانعی 
به  کارزار  این  ادامه ی  برای 

شمار رود.
ه هاست  ما عربستان  و  مریکا  آ
و  جانبه  دو  راهبردی«  »گفتگوهای 
منطقه ای را در سطوح باال آغاز کرده اند 
تهدیدات  با  مقابله  برای  همکاری  که 
رژیم ایران و همچنین عادی  ساختن 
روابط میان کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس و اسرائیل بخش مهمی از آن به 

شمار می رود.
روزنامه »شرق االوسط« گزارش داد 
عربستان و آمریکا برای مقابله با رفتار 
خرابکارانه ی جمهوری اسالمی به توافق 

رسیده اند.
خارجه  وزیر  فرحان  بن   فیصل 
کرده  سفر  واشنگتن  به  که  عربستان 
است، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر 2۰2۰ 
)23 مهرماه ۱3۹۹( پس از مذاکره با 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک 
»ما  گفت  مشترک  خبری  کنفرانس 
امنیت  برای  درباره همکاری مشترک 
کاهش  همچنین  و  منطقه  ثبات  و 
تهدیدهای ناشی از رفتار بی ثبات کننده 

بدون همراهی اروپا نیز »ائتالف منطقه ای علیه
 جمهوری اسالمی« طبق برنامه واشنگتن پیش می رود

مایک پمپئو و فیصل بن فرحان؛ واشنگتن؛ 14 اکتبر ۲۰۲۰

حکومت ایران تبادل نظر می کنیم.«
مالی و  تأمین  به  »ایران  افزود:  وی 
مادی برای گروه های تروریستی ادامه 
می دهد که حوثی های یمن از جمله آنها 
هستند و تا کنون 3۰۰ موشک و پهپاد 
ساخت ایران به سمت قلمرو عربستان 

شلیک کرده اند.«
کرد:  اضافه  سعودی  خارجه  وزیر 
»ادامه فعالیت هسته ای، توسعه موشکی 
و فعالیت های مخرب آن خطر بزرگی 
متوجه منطقه و جهان می سازد و ما 
هر دو متعهد هستیم که با این رفتار 
بی ثبات کننده ایران مقابله کنیم و آن 

را متوقف سازیم.«
پمپئو نیز با تاکید بر همکارِی حیاتی 
عربستان و آمریکا برای مقابله با نیروهای 
افراطی در منطقه گفت »آمریکا برای 
فروش سالح به سعودی جهت مقابله با 
تهدیدهای ایران و اقدامات خبیث آن در 
خاورمیانه مصمم است.« این در حالیست 
که جمهوری اسالمی ایران امیدوار است 
با پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی در 
روز یکشنبه ۱8 مهرماه بتواند سالح و 
تجهیزات فرسوده نظامی خود را ارتقاء 
دهد. حسن روحانی در همین ارتباط 
با خوشحالی اعالم کرد که از یکشنبه 

»می توانیم سالح بخریم و بفروشیم!«
پمپئو تاکید کرد »رفتارهای بی ثبات 
کننده ایران، امنیت سعودی را به خطر 
مختل  را  جهانی  تجارت  و  می اندازد 
امنیت  مورد  در  واشنگتن  می کند. 
امنیت  حفظ  چگونگی  و  منطقه ای 
گفتگوهای  ریاض  با  ما  شهروندان 

گسترده ای انجام داده  است.«
رشته  یک  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
توییت بار دیگر تاکید کرد که آمریکا 
هرگز اجاره نخواهد داد رژیم ایران به 

سالح اتمی دست یابد.
مایک پمپئو نوشت رژیم »ایران ادعا 
می کند که سالح اتمی نمی خواهد، بعد 
برنامه هسته ای اش تهدید  با  را  جهان 
اخاذی  باید  کشورها  همه  می کند. 
هسته ای رژیم را رد کنند. آمریکا هرگز 
اجازه نخواهد داد بزرگترین دولت حامی 
تروریسم در جهان به مرگبارترین سالح 
جهان دست یابد- و بله، ما می توانیم مانع 

آن شویم و خواهیم شد.«
در  نیز  پُست«  »اورشلیم  روزنامه 
گزارشی با عنوان »آیا اسرائیل مقدمات 
فراهم  را  ایران  سواحل  به  رسیدن 
وجود  با  می نویسد  است؟«  کرده 
شکاف های گسترده در دولت اسرائیل 
و اختالفات حزبی در این کشور تقریباً 
اغلب سیاستمداران و دولتمردان در دو 
مقابله  لزوم  دارند:  نظر  اشتراک  اقدام 
با تهدیدات جمهوری اسالمی و عادی  
ساختن روابط با کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس.
این روزنامه با اشاره به لزوم »اتحاد 
منطقه ای« و »وحدت ملّی« به عنوان 
ملزومات و عناصر مشترک برای مقابله 
تصمیم  که  کرده  تحلیل  دشمن  با 
عادی  ساختن  برای  نتانیاهو  بنیامین 
روابط اسرائیل و کشورهای عربی عالوه بر 
اینکه اتحاد در برابر رژیم ایران را تقویت 
می کند، می تواند در آستانه ی انتخابات 
پیروزی  بر  آمریکا  جمهوری  ریاست 

دونالد ترامپ نیز مؤثر باشد.
تمدید  در  اروپایی ها  که  چند  هر 
تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسالمی 
و اعمال مجدد تحریم های شورای امنیت 
علیه تهران با آمریکا مخالفت کردند و 
دیپلماتیک  نظر  از  واشنگتن  اقدامات 
ناکام ماند اما اتحاد منطقه ای علیه رژیم 
ایران با مشارکت اسرائیل و کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس بیش از پیش 

تقویت شده است.
می نویسد،  پُست  اورشلیم  روزنامه 

واقعیت این است که مذاکرات صلح با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس زمانی 
با  اکنون  اما  نظر می رسید  به  رویایی 
نقشه ی جدید در دوره ای که مخاطرات 
رو به افزایش است دسترسی اسرائیل به 

شعاع ایران بیشتر می شود.
پای  باز شدن  معتقدند  تحلیلگران 
اسرائیل در منطقه موازنه امنیت را به نفع 
تل آویو تغییر می دهد. از این رو مقامات 
جمهوری اسالمی در هشدار به امارات و 
بحرین و حتی عربستان به دلیل برقراری 
روابط عادی و رسمی با اسرائیل، آن را 
خیانت می خوانند و نسبت به ادامه این 
روند هشدارهایی داده و می دهند که با 

تهدیدات نظامی همراه است.
با  همزمان  این،  از  پیش  هفته  دو 
بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
از تاسیسات اتمی مشکوک در  اتمی 
ایران، دولت عربستان با انتشار بیانیه ای 
خواستار برخورد جدی جامعه جهانی 
با برنامه اتمی جمهوری اسالمی شد. 
اخیراً  نیز  عربستان  پادشاه  عبدالعزیز 
با رژیم  در سخنانی گفت »تجربه ما 
ایران به ما آموخته راه  حل های جزئی 
و مماشات جلوی تهدیدهای این رژیم 
علیه صلح و امنیت بین المللی را نگرفته 

است.«
کارزار  که  حالیست  در  اینهمه 
با همکاری  »فشار حداکثری« آمریکا 
کشورهای عربی منطقه علیه جمهوری 
اسالمی از جمله در زمینه ی خالی شدن 
جیب های رژیم ایران، تضعیف حمایت 
آن از گروه های تروریستی و شبه نظامیان 
وابسته و حتی کاهش عملیات ایذایی 
علیه منافع و پایگاه های آمریکا و متحدان 

آن جواب داده است.
سفر  از  ماه  چهار  گذشت  از  پس 
پیشین رئیس کل بانک مرکزی ایران 
به عراق و در پی تشدید بحران ارزی 
 2۱ روز  همتی  عبدالناصر  ایران  در 
مهرماه بار دیگر به عراق رفت تا بتواند 
بخشی از ارزهای مسدود شده ایران در 
بانک های عراق را آزاد کند اما با وجود 
فشارهای تهران دست خالی بازگشت. 
نقش عربستان در ایستادگی مصطفی 
مقابل  در  عراق  دولت  و  الکاظمی 
تهران بسیار پر رنگ است. بخشی از 
حمایت های  بر  متکی  ایستادگی  این 
مالی است در حالی که در ایران جیب 
آیت اهلل ها به شدت خالیست و برای به 
دست آوردن دالر به هر دری می زنند.

اروپایی  ها  همراهی  عدم  از  پس 
تحریم های  اعمال  در  واشنگتن  با 
تسلیحاتی علیه رژیم ایران آنها به دنبال 
این بودند که با پیشنهاد یک طرح میانه 
راهی برای مذاکره با جمهوری اسالمی و 
مقابله با تهدیدات موشکی و اتمی تهران 
پیدا کنند اما هنوز این طرح ارائه نشده 
است. اتفاقا این عدم همراهی اروپاییان 
به آمریکا کمک کرده و این فرصت را 
در اختیار آن قرار داده تا با حداکثر توان 
فشارها علیه رژیم ایران را افزایش دهد.

مقابل  در  گرچه  روسیه  و  چین 
آمریکا با کارت جمهوری اسالمی ایران 
بازی می کنند اما در نهایت راه »مذاکره 
مستقیم با آمریکا« را به تهران نشان 
می دهند.  اروپایی  ها نیز بر لزوم ادامه 
برجام تاکید دارند اما در عمل کارزار 
رسیده  مرحله ای  به  حداکثری  فشار 
این  کردن  متوقف  از  اروپایی ها  که 
کارزار ناتوان اند به ویژه آنکه تحریم های 
آمریکا با اتحاد منطقه ای بر اساس منافع 
ژئوپلتیک اسرائیل و کشورهای عربی از 
یکسو و میزان و نیاز تبادالت تجاری 
ایران با کشورهای همسایه  از سوی دیگر  
چنان جواب داده که به نظر نمی رسد 
عدم همراهی اروپا با آمریکا مانعی برای 

ادامه ی این کارزار به شمار رود.

=»اوباما رژیم مالها را به 
مرتبط  جهان  ملی  سیستم 
قطع  را  آن  ترامپ  اما  کرد، 

نمود.«
خارجی  روابط  کمیته  عضو  یک 
 ۹ جمعه  روز  آمریکا  سنای  مجلس 
متحده  ایاالت  دولت  اقدام  از  اکتبر 
رژیم  مالی  سیستم  تحریم  خاطر  به 

جمهوری اسالمی ستایش کرد.
تد کروز سناتور جمهوریخواه گفت: 
دولت اوباما رژیم مالها را به سیستم 
مالی جهان مرتبط کرد و باعث سوء 
از  اسالمی  جمهوری  رژیم  استفاده 
ترامپ  دونالد  اما  شد.  امکانات  این 
خوشبختانه به این رابطه پایان داد و 

به خاطر این کار از او سپاسگزاریم.
وی گفت: رئیس جمهوری پیشین 
هسته ای  فاجعه بار  توافق  امضای  با 
داد  ایران  به حکومت  میلیاردها دالر 
و موجب شد رژیم ایران بیش از پیش 
تروریست  گروه های  به  و  پولشویی 

کمک مالی کند.
همیشه  که  کرده  تأکید  کروز  تد 

طرفدار اعمال تحریم های شدید بخش 
مالی رژیم جمهوری اسالمی بوده است.

و  ترامپ  دونالد  داده:  ادامه  او 
گرفتن  پیش  در  برای  را  وی  دولت 
مالی  سیستم  از  حمایت  سیاست 
جهان و کاهش نفوذ پلید رژیم ایران 
برای  و  می کنم  تحسین  منطقه  در 
آماده  تحریم ها  این  اجرای  ضمانت 
همکاری کامل با دولت ترامپ هستم.

مورد  در  کروز  سناتور  بیانیه  در 
تشدید فشارهای مالی بر رژیم والیت 
فقیه اضافه شده که همواره از دولت 
در  ایران  رژیم  تحرکات  با  خواسته ام 
زمینه پولشویی و حمایت و همکاری 

با تروریسم مبارزه کند.
 2۰۱8 سال  در  کروز  تد  سناتور 
پیش نویس الیحه ای را تنظیم کرد که 
به عنوان بخشی از قانون منع تامین 
رژیم  مالی  سیستم  نامشروع،  مالی 

ایران را تحریم می کند.
تام  سناتور  روبیو،  مارکو  سناتور 
سناتور  و  تیلیس  تام  سناتور  کاتن، 
این  پیش نویس  تهیه  در  یونگ  تاد 
این  در  داشته اند.  همکاری  بیانیه 
در  آمریکا  دولت  اقدامات  بیانیه 
تحریم بخش مالی رژیم ایران، مورد 
تحسین قرار گرفته و تاکید شده که 
اعالم تحریم های امروز علیه حکومت 
جمهوری اسالمی ایران در ادامه نامه ای 
سناتور  و  کروز  تد  سناتور  که  است 
ترامپ  پرزیدنت  به  کاتن خطاب  تام 
اعمال تحریم های  به  را  او  و  نوشتند 
کردند. تشویق  ایران  رژیم  بر  مالی 

سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:
 ترامپ را به خاطر کاهش نفوذ پلید جمهوری 

اسالمی در منطقه تحسین می کنم

سناتور تد کروز
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قاچاق صدها قلم دارو از ایران به عراق؛ اصرار حامیان 
جمهوری اسالمی برای تبلیغ در مورد تحریم دارو!

عراق  اطالعاتی  =منابع 
اعالم کرده اند محموله قاچاق 
19 کانتینر توقیف شده شامل 
انواع دارو به ارزش صدها هزار 

دالر است.
دستگاه اطالعاتی ارتش عراق از کشف 
عملیات  بزرگترین  ساختن  خنثی   و 
قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داد.

در بیانیه ای که به همین منظور صادر 
شده آمده محموله قاچاق ۱۹ کانتینر 
هزار  ارزش صدها  به  دارو  انواع  شامل 
دالر از طریق جاده نیسمیه در خانقین 

در استان دیالی وارد عراق شده است.
است  کرده  اضافه  عراق  ارتش 
با  همراه  دستگیرشده  متهمان  که 
کامیون های آنها برای پیگرد قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شده اند.
گروه های  نوشته اند  خبری  منابع 
در  نظامی  اطالعات  اداره  به  وابسته 
اطالعات  و  دیالی  عملیات  فرماندهی 
بزرگترین  کماندوها  تیپ  دوم  هنگ 
خنثی  را  مخدر  مواد  قاچاق  عملیات 

کردند.
ارسال صدها هزار قلم دارو به عراق 
به صورت غیرقانونی در شرایطی صورت 

می گیرد که مقامات جمهوری اسالمی 
ادعا می کنند دارو تحریم است و در این 
زمینه با کمبود مواجه اند در حالی که 
مقامات آمریکایی بارها اعالم کرده اند که 
ارسال کاالهای بشردوستانه از جمله غذا 
و دارو تحریم نیست و برای آنها سیستم  

مجزا طراحی شده است.
که  کرده اند  ادعا  کارشناسان  برخی 
کاهش شدید ارزش ریال از علل اصلی 
قاچاق دارو در ایران است. قیمت گذاری 
دارو و کاالهای اساسی در ایران همچنان 

بر پایه نرخ رسمی ارز انجام می شود. در 
حالی که نرخ آزاد دالر طی سال های 
اخیر شاهد افزایش بی سابقه ای بوده و 
همین امر موجب ارزانی نسبی کاالهای 
اساسی و داروهای موجود در بازار ایران 
در مقایسه با نرخ های رایج در بازارهای 

منطقه شده است.
برخی  می دهد  نشان  بررسی ها 
مسئوالن بهداشت و درمان ایران پیش 
از این نسبت به قاچاق دارو به کشورهای 

همسایه هشدار داده بودند.

چهار  گذشت  از  =پس 
رئیس  پیشین  سفر  از  ماه 
کل بانک مرکزی به عراق و 
در پی تشدید بحران ارزی 
در ایران، همتی دوشنبه ۲1 
این  عازم  دیگر  بار  مهرماه 

کشور شد.
مذاکرات  این  =نتایج 
منجر به آزاد ساختن حتی 
مقداری ارز و تزریق آن به 
بار  و  نشده  هم  ایران  بازار 
مالی  کانال  موضوع  دیگر 
کاالهای  و  دارو  برای خرید 

اساسی مطرح شده است.
در پی خالی شدن خزانه جمهوری 
اسالمی از منابع ارزی، عبدالناصر همتی 
با سفر به عراق اعالم کرد این کشور برای 
ایران  ارزی  منابع  برخی  ساختن  آزاد 

قول هایی داده است.
عبدالناصر همتی هفته جاری برای 
دومین بار طی چهار ماه گذشته به عراق 
سفر کرد تا با مقامات این کشور برای 
آزاد کردن منابع ارزی ایران مذاکره کند.

همتی در سفری که 28 خردادماه 
کل  رئیس  با  داشت  عراق  به  امسال 
بانک مرکزی و وزیر دارایی عراق درباره 
مناسبات مالی و اقتصادی و توسعه روابط 
دو کشور دیدار داشت. او در پایان این 
دیدارها مدعی شده بود که طرف عراقی 
برای پرداخت همه مطالبات مالی ایران 

اعالم آمادگی کرده است.
از سفر  ماه  با گذشت چهار  اکنون 
پیشین رئیس کل بانک مرکزی به عراق 
و در پی تشدید بحران ارزی در ایران، 
همتی دوشنبه 2۱ مهرماه بار دیگر عازم 

این کشور شد.
همتی با انتشار یادداشتی در صفحه 
اینستاگرام خود اعالم کرد که این سفر 
موفقیت آمیز بوده است و مدعی شده 
که بخشی از منابع بانک مرکزی ایران 
در عراق که به سبب تحریم بانکی ایران 
مسدود شده بود برای تهیه کاالهای 
می شود:  آزاد  عراق  طریق  از  اساسی 
»در سفر یک روزه به همراه یک هیأت 
بانکی و تجاری به عراق، با نخست وزیر، 
وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی 
و  دیدار  عراق  تجارت  بانک  رئیس  و 

سفر دوباره همتی به عراق هم ارزهای ایران را آزاد نکرد

مذاکرات فشرده ای انجام دادم. در این 
مذاکرات خصوصا در جلسه مشترک سه 
جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک 
برای  خوبی  توافقات  به  عراق  تجارت 
مرکزی  بانک  مالی  منابع  کردن  آزاد 
واردات  تأمین  برای  آن  از  استفاده  و 
کاالهای اساسی و ضروری کشورمان 

رسیدیم.«
همتی در حالی خبر داده منابع ارزی 
موجود در عراق قرار است برای تأمین 
ضروری  و  اساسی  کاالهای  واردات 
استفاده شود که مشخص شده نتایج 
این مذاکرات حتی منجر به آزاد ساختن 
مقداری ارز و تزریق آن به بازار ایران هم 

نشده است.
در  عراق  مقامات  با  توافق  ادعای 
شرایطی مطرح می شود که سال گذشته 
نیز جمهوری اسالمی و عراق در مورد 
»تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کاال 
و خدمات ایرانی«، »فعالیت شعبه های 
»ایجاد  عراق«،  در  ایرانی  بانک های 
با  ایرانی  بانک های  کارگزاری  روابط 
بانک های عراقی« و همچنین »ضرورت 
به  دیناری  ضمانت نامه های  پذیرش 
جای ضمانت نامه دالری برای فعالیت 
داشتند.  مذاکراتی  ایرانی«   پیمانکاران 
هرچند پس از این مذاکرات ادعا شد 
ایران و عراق  کانال مالی ویژه تجارت 
ایجاد و برای تهاتر دالر و برق در برابر 
کاالهای اساسی و داروی مورد نیاز ایران 

استفاده خواهد شد.
اکنون اما ایجاد این کانال مالی ویژه 
بین دو کشور همچنان روی کاغذ باقی 
مانده و در دیدار روز گذشته همتی با 
مقامات عراقی بار دیگر مطرح شده است!

بانک  مصطفی غالب  مخیف رئیس 

بار  همتی  با  دیدار  در  عراق  مرکزی 
دیگر درباره راه اندازی این کانال صحبت 
کرده است: » برخی ساز و کارها وجود 
دارد که می توان با بهره گیری از آنها به 
تقویت همکاری بانکی و پولی میان دو 
کشور و رفع مشکالت موجود، کمک 
کرد. پیشنهاد دادیم کمیته ای مشترک 
با حضور مقامات بانکی و مالی دو کشور 
تشکیل شود تا به راهکار الزم برای حل 

مسائل ایران و عراق دست یافت.«
این سخنان نشان می دهد بر خالف 
بیشتر  مالی  کانال  این  همتی،  ادعای 
جنبه تبلیغاتی برای مقامات جمهوری 
امید به مردم  با هدف تزریق  اسالمی 

درون ایران را داشته است.
اکنون همتی در گفتگو با خبرگزاری 
ایرنا گفته که »با توجه به رایزنی ها و 
قول هایی که مسئوالن عراقی داده اند 
نسبت به آینده امیدوار است و نتایج این 
مذاکرات »به زودی در مناسبات بانکی 
و اقتصادی دو کشور مشخص می شود.«

بانک  بین  »توافق«  از  دیگر  بار  او 
مرکزی ایران و بانک تجارت عراق بر 
سر آزاد کردن منابع مالی ایران خبر 
داده و گفت که نخست وزیر عراق قول 
داده است که بطور هفتگی روند انجام 
این توافق را میان دو کشور پیگیری 
کند. همتی اشاره نکرده این پیگیری 
در حد مذاکره خواهد بود یا در نهایت 
قرار است وارد مرحله عمل و اجرا شود!

یک روز پس از سفر رئیس کل بانک 
مرکزی ایران به عراق و تکرار ادعاهایی 
که در سفر پیشین نیز آنها را مطرح کرده 
بود، قیمت دالر در ایران روز سه شنبه 
22 مهرماه با افزایش دیگری روبرو شده 

و به 32 هزار تومان رسید.

علی خامنه ای به خاطر شرایط ُکرونا ماه هاست در قرنطینه ی کامل بسر می برد و 
برای دانشجویان نظامی و افسران به صورت آنالین سخنرانی می کند

=رهبر جمهوری اسالمی 
برخی  گفت:  سخنانی  در 
همان  داخل  در  نادانسته، 
ر  ا تکر ا  ر دشمن  حرف 

می کنند.
=خامنه ای مقامات دولت 
یاوه گو«  »اراذل  را  آمریکا 
خواند و گفت علت هیاهوی 
آنها درباره توانایی های دفاعی 
و موشکی و منطقه ای ایران 

ناشی از ترس آنهاست.
به  را  حداکثری  =فشار 
روسیاهی حداکثری آمریکا 

تبدیل می کنیم!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
آنالین  صورت  به  مهر   2۱ دوشنبه 
دانش آموختگی  مشترک  مراسم  در 
مسلّح  نیروهای  افسری  دانشگاه های 
که در دانشگاه افسری ارتش )دانشگاه 

امام علی( برگزار شد سخنرانی کرد.
خامنه ای گفت »برای تأمین منافع 
ملّی و حفظ موجودیت و هویت ملّی 
باید محاسبات دقیق و منطقی از حد 
همچنین  و  تهدیدها  واقعی  اندازه  و 
قعی  وا استعدادهای  و  ظرفیت ها 
بعضی ها  باشد…  کشور وجود داشته 
اما  می آورند  را  عقل  و  عقالنیت  اسم 
منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل 
دشمن است در حالی که فرار کردن و 

ترسیدن، عقالنیت نیست!«
یا  فرد  از  اسالمی  جمهوری  رهبر 
»ترسوها  گفت  اما  نبرد  نام  گروهی 
بیاورند  را  عقالنیت  اسم  ندارند  حق 
زیرا عقالنیت به معنای محاسبه درست 
است. البته دشمن تالش دارد تا معنای 
غلط عقالنیت را تلقین کند و برخی هم 

نادانسته، در داخل همان حرف دشمن 
را تکرار می کنند.«

وی مقامات دولت آمریکا را »اراذل 
یاوه گو« خواند و گفت علت هیاهوی 
آنها درباره توانایی های دفاعی و موشکی 
و منطقه ای ایران ناشی از ترس آنها و 
این  در  آنها  ماندگی  عقب  همچنین 
به  توجه  بدون  باید  اما  است  عرصه 
محاسباتی  دستگاه  فضاسازی ها،  این 
عقالنی را حفظ کرد و به لطف خداوند، 
جمهوری اسالمی در همه این عرصه ها 

باز هم پیش خواهد رفت.
ز  ا دیگری  بخش  در  خامنه ای 
سخنانش گفت »در مشکالت اقتصادی، 
و  آمریکایی ها  خباثت آمیز  نقش  ما 
تحریم های آنها را که حقیقتاً جنایت 
است، نادیده نمی گیریم و به ایستادگی 
و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف 
به  را  آمریکا  حداکثری  فشار  خداوند 
روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی 

آنها تبدیل کنیم.«

وی با اشاره به »ابراز خوشحالی« رئیس 
 جمهوری آمریکا از اختالل در اقتصاد 
ایران آن را »جنایت علیه ملت« خواند 
و گفت »افتخار به چنین جنایتی فقط 
از آدم های رذلی مثل شما بر می آید.«

شیوع ُکرونا بر دستورالعمل برگزاری 
دانشگاه  در  دانش آموختگی  مراسم 
افسری ارتش تاثیر گذاشته که از جمله 
دانشجویی  یگان های  تعداد  کاهش 
مستقر در میدان و استفاده از ماسک 
تغییر عدم  اصلی ترین  اما  است.  بوده 
حضور خامنه ای در این مراسم است. 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلّح که یک سرلشکر پاسدار است در 
حضور امرای ارتش به عنوان فرد ارشد 
میدان ظاهر شد و از یگان های ارتش و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی 
انتظامی سان دید! در هفته های اخیر 
برخی رسانه ها از او به عنوان یکی از 
اسالمی  جمهوری  ریاست  گزینه های 

نام برده اند.

علی خامنه ای:  
منظور ترسوها از »عقالنیت« فرار از مقابل دشمن است!

عکس: الشرقیه

پرونده فساد اقتصادی سردار اصولگرا؛ قاچاق گوشت 
و سیگار و »کارخانه خواری« با »رایحه شمیم والیت«!

پورمختار  =محمدعلی 
هی  سپا یک  ن  ا عنو به 
تندرو،  اصولگرای  فعال  و 
همواره ژست مبارزه با فساد 
می  گرفت و مدعی بود به دلیل 
پیگیری پرونده های تخلفات 
و قاچاق در کمیسیون اصل 
شدت  »به  نهم  مجلس  نود 

اذیت« می شده است.
محمدعلی  پای  =رد 
پورمختار در واردات گوشت 
و کارچاق کنی در کمیسیون 
پرونده هایی  در  نود  اصل 
بابک  شاندیز،  پدیده  مانند 
زنجانی، و ده ها پرونده دیگر 

وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی که به اتهام فساد 
اقتصادی در زندان بسر می برد، توسط 
خیریه ی »رایحه شمیم والیت« واردات 
گوشت و سیگار انجام می داده است. او 
همچنین با اتهاماتی در زمینخواری  و 
عدم بررسی پرونده های فساد اقتصادی 
مورد بررسی در کمیسیون اصل نود و 

حمایت از متخلفان روبروست.
خبر بازداشت محمدعلی پورمختار 
کمیسیون  رئیس  و  پاسدار  سرتیپ2 
اصل نود نهمین دوره مجلس شورای 
برای  را  مالی  فساد  اتهام  به  اسالمی 
نخستین  بار خبرگزاری فارس به نقل از 
نصراهلل پژمان فر رئیس کنونی کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد و مدعی شد که پیگیری های این 
خبرگزاری نشان می دهد فرد بازداشت 

شده محمدرضا پورمختار است.
متولد ۱3۴۱  پورمختار  محمدعلی 
استان همدان  خورشیدی در اللجین 
است. در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
سوابقی چون جانشین فرمانده حفاظت 
رئیس  کشور،  غرب  »انصارالمهدی« 
معاون  سپاه،  کل  ستاد  قوانین  اداره 
سپاه،  ستادکل  انضباطی  و  قضایی 
معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت 
اطالعات کل سپاه، نماینده فرمانده کل 
سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
نماینده فرمانده کل سپاه در کمیسیون 
»رسیدگی به فرمان حضرت امام« راجع 
به منع گروه گرایی و نماینده فرمانده 
انضباطی  عالی  هیأت  در  سپاه  کل 
جرائم  و  تخلفات  به  )رسیدگی  سپاه 

فرماندهان( را دارد.
او که پس از سال ها فعالیت در سپاه 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
نماینده راهی مجلس شورای اسالمی 
شد، به عنوان یک عنصر تندرو و اصولگرا 
و مخالف دولت روحانی شناخته می شد. 
او همچنین از جمله نمایندگان به شدت 

به  پیوستن  و  آمریکا  با  توافق  مخالف 
کنوانسیون مقابله با پولشویی و تأمین 
همواره  و  بود   FATF تروریسم  مالی 
نطق های آتشین علیه رابطه با آمریکا 

می کرد.
او درباره FATF گفته بود: »FATF نه 
تنها یک ساز و کار تشریفاتی است بلکه 
ساز و کاری دروغین است؛ کشورهای 
تشکیل دهنده ی آن چنین ساز و کاری 
کردن  تحریم  و  محدودیت  برای  را 
کشورهای غیرهسمو با آنها ایجاد کردند 
امور  به  معمول  صورت  به  نتوانند  تا 

تجاری خود بپردازند.«
در سال ۹۵ که خبر استفاده روسیه 
از پایگاه هوایی نوژه منتشر شد نیز او از 
جمله حامیان این اقدام بود و از روسیه 
به عنوان کشوری نام برد که »در کنار 
ایران برای مبارزه جدی با تروریست های 
تکفیری و داعش به خوبی عمل می کند« 
استفاده  زمینه  تهران  است  الزم  و 
هواپیماهای آن کشور از آسمان ایران 
بسیاری  که  حالی  در  کند«  فراهم  را 
از نمایندگان چنین کاری را به صالح 

نمی دانستند.
اتهام  به  او  بازداشت  خبر  اکنون 
فساد اقتصادی با انجام فساد و قاچاق 
و پولشویی در حالی منتشر شده که 
یک  عنوان  به  پورمختار  محمدعلی 
سپاهی و فعال اصولگرای تندرو، همواره 
ژست مبارزه با فساد می  گرفت و مدعی 
بود به دلیل پیگیری پرونده های تخلفات 
و قاچاق در کمیسیون اصل نود مجلس 

نهم »به شدت اذیت« می شده است.
او پس از ترک کمیسیون اصل نود در 
یک گفتگو مدعی شد که »من در این 
کمیسیون و در جریان بررسی پرونده ها 
به شدت اذیت شدم، از جمله در قضیه 
پرونده سیگار مالبرو ]مارلبرو[ که منافع 
خیلی ها را به خطر انداخت. لذا احساس 
کردم تقابل جدی وجود دارد و حتی 
تهدیداتی هم کرده بودند که البته از این 
بابت نگرانی نداشتم، ولی بیشتر از باب 
حیثیتی و رفتارهای آنها چنین تصمیمی 
گرفتم… در پرونده های زمینخواری و 

قاچاق فشار بیشتری بر روی ما بود؛ مثال 
]مارلبرو[  مالبرو  سیگار  قاچاق  درباره 
اینها  مقابل  در  کردیم؛  جدی  ورود 
پیش آیت اهلل جنتی رفته و گفته بودند، 
علت اینکه ماجرای سیگارهای مالبرو 
]مارلبرو[  افشا شده، این بوده است که 
پورمختار از ما ۱2 میلیارد تومان پول 

خواسته و ما به او ندادیم!«
اتهامات مالی علیه پورمختار پیشتر 
نیز مطرح شده بود اما او با رد اتهامات، 
علت بیان چنین اتهاماتی را ایستادگی  
خود »درباره یک فساد اقتصادی بزرگ« 
قلمداد می کرد؛ فسادی که هیچوقت 

درباره آن توضیحی ارائه نکرد.
همچنین پیش از انتخابات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی خبرهایی 
درباره دست داشتن او در زمینخواری های 
استان همدان منتشر شده بود. او این 
خبرها را نیز تکذیب کرده و مدعی شده 
بود که عده ای »هم قسم شده بودند« تا 

او رد صالحیت شود.
درباره  که  اتهاماتی  از  دیگر  یکی 
پورمختار مطرح شده، رسیدگی نکردن 
عمدی او به پرونده های فساد اقتصادی 
 ۹۰ اصل  کمیسیون  در  شده  مطرح 
مجلس شورای اسالمی و یا حمایت از 

متهمان این پرونده ها بوده است.
و  دامداری  مدیره  هیئت  ریاست 
کشاورزی شرکت »دام رخش پارس«، 
شرکت  مدیره  هیئت  رئیسی  نایب 
»طالیه داران افق کانسار« فعال در حوزه 
معدن، عضویت در هیئت مدیره خیریه ی 
رد  جمله  از  والیت«  شمیم  »رایحه 
پاهایی است که از فعالیت های اقتصادی 

او مشخص شده است.
وبسایت »دیده بان ایران« نیز نوشته 
در  پورمختار  محمدعلی  پای  رد  که 
»کارچاق کنی در کمیسیون اصل نود 
در پرونده هایی مانند پدیده شاندیز، بابک 
زنجانی، و ده ها پرونده دیگر وجود دارد 
اما دلیل اصلی دستگیری وی تبانی با 
مدیرکل گمرگ استان همدان و واردات 
ملزومات مختلف از جمله گوشت به اسم 
محرومین و فروش آزاد آن بوده است.«

در ادامه آمده که »این تخلفات در 
پوشش موسسه ای به نام خیریه شمیم 
والیت انجام شده که جمال خشوعی 
مدیرکل گمرگ همدان نیز عضو هیئت 
در  شده.  بازداشت  و  بوده  آن  مدیره 
واردات  گمرکی  تخلفات  این  پرونده 
سیگار توسط ریاست کمیسیون اصل 

نود مجلس هم وجود دارد.«
در این خبر تأکید شده که »پورمختار 
با مراجعه به کارخانه داران شهر »بهار« 
برای  باید  که  می کرده  اعالم  همدان 
ادامه فعالیت 2۵ درصد سهام کارخانه 
دالیل  از  »یکی  و  بزنند«  او  نام  به  را 
مجلس  برای  وی  رد صالحیت  اصلی 
کارخانه خواری  پرونده  همین  یازدهم 

بوده است.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

چه حافظانه کالمت به جاِن ما می ریخت.
چه عاشقانه صدایت سپیده ی ما را-

سالِم دیگر داد.
و بر تماِم درختاِن مهرباِن کویر-

درین خزاِن خطیر
پیاِم دیگر داد.

من ازمیاِن  تپش های عشق آمده ام.
من ازطراوِت باراِن شادماِن شمال.

همیشه درهمه حال-
مالِل سینه ی تلخم، تو را نشانه گرفت.

و دسِت عاطفه ام
ز دسِت مسِت تو ای مهرباِن باده پرست!

پیاله های غزل های عاشقانه گرفت.

به »سایه« می گویم:
چه بی کسِی غریبی، به جاِن ما افتاد

درین سراِی سیاهی، که َسربه َسر، آه هست
سروِد سینه ی تو

غزلسروده ی تاریِک هرچه مهتاب ست.

صدای سرمستان؛ شعری از رضا مقصدی به خاطره ی معطر 
محمدرضا شجریان

بگو! دوباره بگو!
چگونه باید زیست؟

کسی که با دِل ما
کسی که با تو ُو خورشید بود ُو دیگر نیست.

نسلی از فرهنگ و هنر که بی جانشین در ایراِن امروز از دست می رود؛ 
اکبر عالمی مجری »هنر هفتم« و استاد سینما درگذشت

=در حالی  که رسانه های 
اکبر  نوشته اند  داخلی 
ساختن  جریان  در  عالمی 
ُکرونا  درباره  مستند  یک 
مبتال  بیمارستان  یک  در 
این خبر  ولی پسرش  شده 

را تکذیب می کند.
دهه  در  عالمی  =اکبر 
و هفتاد خورشیدی  شصت 
با پخش و نقد مهمترین آثار 
هنری سینمای جهان، نسل 
پس از انقالب را به سینما و 

هنر عالقمند کرد.
و  منتقد  سینما،  استاد  عالمی  اکبر   
مستندساز بر اثر ابتال به ویروس ُکرونا 
بامداد روز سه شنبه 22مهرماه در سن 
در  وی  فرزند  درگذشت.  سالگی   ۷۵
توئیتر نوشت که هنوز پدرش به خاک 
او  فکر »مصادره«  و در  نشده  سپرده 

هستند.
منتقد  سینما،  استاد  عالمی  اکبر 
سینما و مستندساز قدیمی بر اثر ابتال 
روز سه شنبه  بامداد  ُکرونا  ویروس  به 
در  سالگی   ۷۵ سن  در  22مهرماه 
تهران درگذشت. رسانه های داخلی با 
»شهید« نامیدن وی نوشتند او برای 
تهیه فیلمی مستند به بیمارستان رفته 
بود که به بیماری کووید۱۹ مبتال شد 
و پس از مدتی بستری شدن در بخش 
مراقبت های ویژه جان خود را از دست 
داد. اما اردشیر عالمی فرزند اکبر عالمی 
این خبر را در توئیتر تکذیب کرده است.

او در این توئیت همچنین بطور تلویحی 
برخی  به  »شهید«  عنوان  اعطای  به 
جانباختگان ُکرونا اشاره کرد و نوشت: 
»دوم اینکه این روز ها فرزندان شهدا 
هم برای دوری کردن از سیستم، اسمی 

از شهید و شهادت نمی برند«.
که  نوشت  همچنین  عالمی  اردشیر 
»خود پدر از حراج واژگان بیزار بود« و 
وی »هنوز دفن نشده به فکر مصادره 

او هستند.«
در این میان، اهالی سینما و شاگردان 
اکبر عالمی وی را مرد شماره یک رنگ، 
که  می دانند  ایران  در  البراتوار  و  نور 
گنجینه  وسیعی از فیلم های سینمایی 
آرشیو تلویزیون ملی ایران را ترمیم و 
از  یکی  همچنین  وی  کرد.  بازسازی 
تأثیرگذارترین برنامه ها را برای آشنایی 
سینمای  آثار  با  انقالب  از  پس  نسل 

هنری دنیا تهیه نمود.
عالمی یکی از مشهورترین مجری های 
اجرای  با  انقالب  از  پس  تلویزیون 
برنامه های سینمایی چون »هنر هفتم« 

که  بود  خورشیدی  هفتاد  دهه  در 
پنج شنبه ها در این برنامه ده ها اثر مهم 
از تاریخ سینمای دنیا را پخش و نقد 

و بررسی کرد.
اکبر  می گویند  سینما  کارشناسان 
مسیری  همان  انقالب  از  پس  عالمی 
کاووسی  هوشنگ  که  گرفت  پی  را 
پیشکسوت نقد فیلم و سینما در ایران 
و  برنامه »سایه ها  در  انقالب  از  پیش 
برنامه  این  می داد.  انجام  تصویرها« 
تلویزیونی از شبکه دوم تلویزیون ملی 

کاناپه ای در تونس« عنوان تازه ترین 
اثر سینمایی است که گلشیفته فراهانی 
آن  در  پاریس  مقیم  ایرانی  هنرپیشه 

ایفای نقش کرده است.
پیش بینی می شود این فیلم که مانل 
تونسی  فرانسوی–  کارگردان  البیدی 
آن را کارگردانی کرده در جشنواره های 

بین المللی بدرخشد.
روی  دست  البیدی  فیلم،  این  در 
مانند  گذاشته  مسائلی  و  موضوعات 
دادگستری، تشکیالت قضایی، موضوع 
سانسور، جایگاه زنان در تونس و بطور 
کلی حال و روز جامعه آن کشور بعد از 
وقوع انقالب که از آن به عنوان »بهار 

عربی« یاد می شود.
درواقع شرایط کنونی جامعه تونس 
به عنوان یک کشور مسلمان »جهان 
سوم« و تغییرات و دگرگونی هایی که 
از  داده،  روی  آنجا  در  سال ها  این  در 
جمله مهاجرت مردم به خارج، شباهت 
زیادی با رویدادها و وقایعی که در طول 
چهل سال گذشته در ایران اتفاق افتاده 
با این تفاوت که از بخت خوب  دارد. 
تونسی ها، مسئوالن و مدیران کنونی 
این کشور از قماش آخوندهای شیعه 

نیستند.
گلشیفته در این فیلم در نقش یک 
روانکاو جوان به نام »سلما« ظاهر می 
شود که به دنبال چندین سال فعالیت 
حرفه ای در فرانسه به تونس می رود و 
به کار می کند و  در آن کشور شروع 
به عنوان زنی جوان و مصمم، آزاد و 
مزاحم  بندهای  و  قید  علیه  عصیانگر 
بسته  جامعه  یک  پاگیر  و  دست  و 
مردساالر و زن ستیز ایفای نقش می کند.

گلشیفته پیش از این در فیلم هایی 
جمله  از  سرشناس  کارگردانان  با 
جارموش،  جیم  اسکات،  رایدلی 
یواخیم رانینگ، اسپن سندبرگ و در 
کنار بازیگران مشهوری مانند لئوناردو 
دپ  جانی  و  کرو  راسل  کاپریو،  دی 
نخستین  برای  است.وی  درخشیده 
بار در چهارده سالگی با بازی در فیلم 
داریوش  ساخته  گالبی«  »درخت 
شد  بازیگری  دنیای  وارد  مهرجویی 
عباس  از  ساخته هایی  در  سپس  و 

کیارستمی و اصغر فرهادی درخشید.
در  تبعید  در  زندگی  دوران  در  او 
فرانسه نیز در فیلم هایی به کارگردانی 
و  انورده  کریستوفر  ساتراپی،  مرجان 
لوئی گارل نقش هایی را با مهارت ایفا 
نموده است.پدر، مادر و خواهر گلشیفته 
از چهره های شناخته شده و با سابقه 

سینمای ایران هستند.
روز  فراهانی  ره آورد  نام  با  گلشیفته 
به  تهران  در   ۱3۶2 تیرماه  نوزدهم 
دنیا آمد. او سوای بازیگری، خواننده و 
نوازنده نیز هست و تا کنون در سی و 

پنج فیلم ظاهر شده است.
او برای بازی در فیلم »سنگ صبور« 
امیدبخش ترین  جایزه  دریافت  نامزد 
فیلم های  در  وی  شد.  زن  بازیگر 
رادان،  بهرام  کنار  در  »سنتوری« 
»زمانه« همراه با محمدرضا گلزار، »به 
نام پدر« با پرویز پرستویی، »میم مثل 
ایفای نقش  به  الی«  مادر« و »درباره 
فیلم  در  بازی  خاطر  به  و  پرداخت 
زن  بازیگر  بهترین  جایزه  »بوتیک« 
دریافت  را  فرانسه  در  نانت  جشنواره 

کرد.

فیلم جدید گلشیفته فراهانی آماده نمایش در 
جشنواره های سینمایی

کارگردانی  به  دروغ«  مشت  »یک 
خارجی  فیلم  اولین  اسکات  رایدلی 
بازیگران   کنار  در  گلشیفته  که  بود 
کاپریو،  دی  لئوناردو  چون  مشهوری 
ایفای  استرانگ  مارک  و  کرو  راسل 
نقش کرد. این فیلم در سال 2۰۰8 در 

سینماها به نمایش درآمد.
فیلم  در   2۰۰۹ سال  در  گلشیفته 
»درباره الی« درخشید. این فیلم جایزه 
بین المللی  جشنواره  روایت  بهترین 
جایزه  و  نیویورک  در  »ترابیکا«  فیلم 
خرس نقره ای جشنواره سینمای برلین 
را از آن خود ساخت. او بعد از این فیلم 
به فرانسه مهاجرت نمود و از آن پس 

در این کشور زندگی و کار می کند.
فیلمی  در  او   2۰۱۱ سال  در 
و  واقعی  داستان  با  هیجان انگیز 
 »There Be Dragons« تاریخی 
کارگردان  جافه  رولند  کارگردانی  به 
کنار  در  »لیال«  نقش  در  بریتانیایی 
چارلی کوکس، وس بنتلی و جرالدین 
در  همچنین  وی  کرد.  بازی  چاپلین 
پنجمین قسمت فیلم سریال پر فروش 
عنوان  با  کارائیب«  دریای  »دزدان 
به  نمی گویند«  قصه  ُمرده  »مردان 
یواخیم  و  سندبرگ  اسپن  کارگردانی 
شد. همبازی  دپ  جانی  با  رانینگ 

گلشیفته عالوه بر بازیگری در سینما، 
در تئاتر نیز فعالیت دارد. او در تئاتر »دو 
ال تامپت« پاریس در نقش آناکارنینا اثر 
نویسنده بزرگ روس لئو تولستوی نیز 

هنرنمایی کرده است.
گلشیفته دختر بهزاد فراهانی و فهیمه 
رحیم نیا و خواهر شقایق فراهانی بازیگر 
سینما و تلویزیون است. آذرخش برادر 
در  او  است.  خواننده  و  نوازنده  نیز  او 
سال 2۰۱۵ با کریستوس دورجه واکر 
یک روانشناس استرالیایی مقیم فرانسه 

ازدواج کرد.
گفتنی است که گلشیفته فراهانی در 
جشنوارهای لوکارنو سوئیس در سال 
2۰۱۰، جشنواره بین المللی مراکش در 
سال 2۰۱3 و در هفتادمین جشنواره 
فیلم ونیز در بخش »افق ها« به عنوان 
یکی از اعضای هیئت داوران حضور یافت.

ایران پنج شنبه شب ها« پخش می شد 
و تا پاسی از بامداد جمعه مردم را پای 

تلویزیون نگه می داشت.
اکبر عالمی در یک مصاحبه طوالنی 
درباره برنامه »هنر هفتم« گفته بود، 
به دلیل رعایت کپی رایت صداوسیمای 
جمهوری اسالمی مجبور به پخش آثار 
قدیمی و آرشیوی تلویزیون ملی بوده 
انتخاب  پخش  برای  را  آثار  این  او  و 

می کرده است.
بودن  محور  از  گفتگو  این  در  عالمی 

جمهوری  صداوسیمای  در  مجری ها 
اسالمی در برنامه های هنری و سینمایی 
خود  که  بود  گفته  و  کرده  انتقاد 
برای  را  زمان  بیشترین  همواره  وی 
می گرفته  نظر  در  مهمان  کارشناس 
تا کارشناس مرکز توجه قرار گیرد و 
پخش  برای  بود،  گفته  او  مجری!  نه 
تا ۱۷  فیلم سینمایی گاه  نقد یک  و 
کتاب برای طرح پرسش با کارشناس 

را مطالعه می کرده است.
کارشناس  و  مجری  عالمی  کبر  ا
روی  »آن  چون  دیگری  برنامه های 
سکه« )اوایل دهه شصت خورشید( و 
»سینما ماوراء« نیز بود که بطور ویژه 

به سینما می پرداخت.
او همچنین عضو فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و نیز از اعضای »انجمن مدرسان 
فعالیت های  دیگر  از  بود.  سینما« 
ماندگار وی گویندگی مجموعه ی پنج 
قسمتی »جهان، آفریده ی هنر« درباره 
تاریخ هنر و مستند »چرا زیبایی مهم 
در  زیبایی  فلسفه ی  درباره  است؟« 
هنر است که این مجموعه ها تا کنون 
پخش نشده اند. همچنین مجموعه ی 
پنج قسمتی »نوابغ عکاسی« در مورد 
تاریخ عکاسی که در شبکه مستند به 
تهیه کنندگی و مدیریت دوبالژ بهزاد 

زهرایی تولید شده است.

به یاد و برای شجریان

محمدرضا 
شجریان هنرمندی 
که خود را صدای 
مردم می دانست و 

پیش از انقالب با نام 
هنری »سیاوش« با 
اجراهای بی مانند 
خود از موسیقی 
سنتی ایران به 
شهرت رسیده 

بود، پنجشنبه 1۷ 
مهرماه 99 در سن 

8۰ سالگی در تهران 
درگذشت.
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شاهنشاه سند مالکیت زمین های تقسیم شده را به زنان کشاورز می دهد

معصومه ابتکار )خواهر ِمری در دوران 
اشغال سفارت آمریکا در تهران( معاون 
رژیم  رئیس جمهوری  روحانی  حسن 
والیت فقیه در واکنش به مسئوالنی که 
ادعا می کنند تحریم های آمریکا اثری 
بر زندگی مردم و امور جاری مملکت 
ممنوعیت  عجالتا  است:  گفته  ندارد، 
ورود دو میلیون واکسن آنفوالنزا را که 
واسطه  »بانک شهر«  تحریم  دلیل  به 
سوی  از  معامالت  اینگونه  برای  ارزی 
کشور  وارد  به موقع  نتوانستید  آمریکا 

کنید تحویل بگیرید.
سعی  بانکی  مدیران  داده:  ادامه  او 
دارند از طریق واسطه هایی در کشورهای 
همسایه این واکسن ها  را وارد کشور 

کنند.
وی یادآور شده: کسانی که در داخل 
و خارج کشور با کلی شوآف )تظاهر و 
خودنمایی( مدعی هستند تحریم های 
آمریکا مشکالت چندانی برای مردم به 
وجود نیاورده، فعال این یکی را تحویل 

بگیرند.
معصومه ابتکار که پدرش از دوستان 
خاتمی  محمد  حجت االسالم  نزدیک 
رئیس جمهوری اسالمی پیشین است، با 
استفاده از بورس دولت شاهنشاهی برای 
تحصیل به آمریکا رفت و معصومه و دیگر 

اعضای خانواده را نیز به آن کشور برد.

بازگشت  و  انقالب  از  بعد  معصومه 
به ایران، در مدرسه ایرانزمین که زبان 
آموزشی آن انگلیسی  بود و شهریه بسیار 
طبقه  فرزندان  کنار  در  داشت  باالیی 

اعیان ادامه تحصیل داد.
وی  با عنوان »خواهر مری« با شلوار 
از  یکی  حجاب،  بدون  و  تنگ  جین 
اشغال کنندگان سفارت ایاالت متحده 
بود  تهران  جمشید  تخت  خیابان  در 
و خیلی هم به این »دستاورد بزرگ« 

افتخار می کرد.
او در سال های اخیر به عنوان معاون 
رئیس جمهوری رژیم در مصاحبه ها در 
ایران و خارج همیشه گفته است: من 
در آن ماجرا تنها یک مترجم بودم. اما 
در چهل سال گذشته به اعتبار یکی از 
سفارتخانه  غیرقانونی  اشغال کنندگان 
یک کشور خارجی همواره از مزایای باال 
رفتن از دیوار سفارت که خاک کشور 
برخوردار  می شود،  محسوب  دیگری 

بوده است.
در همین حال کریم همتی، رئیس 
جمهوری  در  احمر«  »هالل  سازمان 

معصومه ابتکار: 
مقاماتی که تحریم ها را بی اثر می دانند، 
میلیون  دو  ورود  از  جلوگیری  عجالتا 

واکسن آنفوالنزا را تحویل بگیرند

اسالمی )شیر و خورشید سرخ ایران( 
میلیون  دو  واردات  کار  است:  گفته 
واکسن آنفوالنزا به عهده هالل احمر بود. 
اما شرکت خارجی وارد کننده مشکالتی 
برایمان به وجود آورد و متاسفانه چند 
روز قبل متوجه شدیم »بانک شهر« که 
بانک واسطه ارزی ما برای تهیه واکسن 
بود، از سوی واشنگتن تحریم شده است. 
ولی به ما قول دادند که این مشکل را از 

راه های دیگر حل کنند.
وی گفته: امیدوار بودم دولت آمریکا 
در این مرحله دیگر مشکلی به وجود 
نیاورد اما همانطور که می دانید آنها چند 
بانک خصوصی را نیز در ایران در فهرست 

تحریم ها قرار داده اند.
او افزود: درآن بخشی که به ما مربوط 
از دویست هزار دوز در  می شد، بیش 
و  دادیم  قرار  بهداشت  وزارت  اختیار 
امیدواریم از راه های دیگر این مشکل را 

در روزهای آینده برطرف کنیم.
و  ادعاها  که  می شود  یادآوری 
دروغ های مقامات و مسئوالن جمهوری 
اسالمی درباره واردات دارو در حالیست 
که نه تنها آمریکا در این زمینه برای 
اسالمی  جمهوری  به  ُکرونا  با  مقابله 
برای کمک به مردم ایران پیشنهاد داده 
ولی این پیشنهاد از سوی رژیم ایران رد 
شده بلکه اساسا دارو و غذا و کمک های 
بشردوستانه مشمول تحریم های آمریکا 
مالی  کانال  این  بر  عالوه  نمی شوند. 
سوئیس که کشور حافظ منافع آمریکا 
در ایران است به ابتکار ایاالت متحده و 
در شرایطی که ساز و کار اروپاییان به 
نام »اینستکس« ناکام ماند به راه افتاد 
تا کاالهای ضروری به مردم ایران برسد. 
تا کنون نیز محموله هایی به ایران ارسال 
شده است. اما نکته این است که معلوم 
نیست بر سر این اقالم پس از ورود به 
نهادهای  و  دولت  و  می آید  چه  ایران 
مسئول نیز خود را موظف نمی دانند به 

کسی در این مورد گزارش بدهند!

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 :

)41(

ادامه دارد

و  آب  وزارت  به  نامه  برگرداندن 
برق، که به طور عادی ارسال شد، کار 
خود را کرد و دیگر کسی از مدیران 
سازمان  به  چیزی  مزبور  وزارتخانۀ 

ننوشت.
از آن روز با یکایک آقایان وزراء و 
مقامات مؤثر مالقات کردم و برای هر 
یک اصول و فلسفۀ ایجاد سازمان های 
و  دادم  توضیح  را  عمران منطقه ای 
کارهای  اجرای  به  مربوط  اشکاالت 
بزرگ عمرانی از  طریق سازمان های 
عادی دولتی که طبق قوانین مصوبه 
ناچار به رعایت مقررات و سنت های 
برایشان  را  هستند  اداری  دیرینۀ 
جدید  وزرای  عده ای  کردم.  روشن 
دستگاه های  در  زیادی  سوابق  که 
دولتی نداشتند، گفتند که تا آن زمان 
متوجه مشکالت مربوطه نبوده اند و 
قول دادند که در حفظ تشکیالتی 
به وجود  عمران خوزستان  برای  که 
آمده فعاالنه کمک و همکاری کنند. 
در این جریان، صرفنظر از تقویت و 
حمایت شاهنشاه، تأیید و پشتیبانی 
مهندس اصفیا از سازمان آب و برق 
داشت،  را  اثر  بزرگترین  خوزستان 
به صحت  امر  مسؤولین  همه  زیرا 
نظر و بی طرفی ایشان معتقد بودند و 
حرف مهندس اصفیا برای همه حجت 
بود و وقتی می دیدند که او در تمام 
مراحل، سازمان آب  و برق خوزستان 
را تقویت می کند، آنها نیز با سازمان 
همکاری می کردند. به همین جهت 
بود که در قانون تشکیل وزارت آب و 
برق، که در ابتدا قرار بود به طور صریح 
نوشته شود که سازمان های آب و برق 
منطقه ای جزء تشکیالت وزارت آب 
و برق هستند، به این بسنده شد که 
دولت می تواند با صدور تصویبنامه، 
سازمان های الزم را در اختیار وزارت 

آب و برق قرار دهد. 
با  اولیه  برخوردهای  این  از  پس 
ماه  چهار  مدت  برق،  و  آب  وزارت 
کارها جریان عادی خود را طی کرد 
از  الزم  اعتبارات  گذشته  مانند  و 
طرف سازمان برنامه تأمین می گردید. 
ناگهان در اواسط تیرماه، اطالع یافتیم 
که در شبی که فردای آن روز پادشاه 
به مسافرت می رفتند، تصویبنامه ای 
به طور محرمانه از هیأت دولت گذشته 
است که بر طبق آن، سازمان های آب 
و برق خوزستان، آب و برق سفیدرود، 
آب و برق کرج و آب و برق رضائیه 

ضمیمۀ وزارت آب و برق شده اند.
پس از وصول این خبر، فوراً به دفتر 
نخست وزیر رفتم و تقاضای مالقات 
کردم. آقای حسنعلی منصور بالفاصله 
مرا پذیرفت. قبل از این که شروع به 
صحبت  کنم گفت می دانم برای چه 
ترتیبی داده ایم که  ما  آمده ای ولی 
تمام نظرات شما در مورد مجموعه 
برنامۀ عمران خوزستان رعایت خواهد 
شد و اشکالی در کارها پیش نخواهد 
یکپارچگی  که  معنا  این  به  آمد. 
برنامه ها و استقالل کامل سازمان آب 
و برق خوزستان حفظ خواهد گردید. 
وزارت آب و برق کوچکترین دخالتی 
در کار سازمان شما نخواهد کرد. شما 
به عنوان نمایندۀ اعلیحضرت، یعنی 
استاندار خوزستان، سرپرستی کلیه 
به عهده  را  خوزستان  عمرانی  امور 
خواهید داشت تا تشکیالت دیگری 
فقط  شود.  کارتان  مزاحم  نتواند 
بودجۀ سازمان آب و برق خوزستان 
که مورد قبول سازمان برنامه باشد، 
آب  وزارت  به  مربوط  فصل  زیر  در 
و برق، به صورت یک رقم، در بودجه 
کلی کشور منظور و تقدیم مجلس 
خواهد شد. عالوه بر این، طبق امر 
شاهنشاه، چنانچه اختالفی بین شما 
و وزارت آب و برق پیش بیاید، آقای 
مهندس اصفیا دخالت کرده و رفع 
اختالف خواهد نمود. )این فرمولی بود 
که از طرف هویدا پیشنهاد شده بود(.

پس از شنیدن صحبت نخست وزیر، 
و با توجه به سوابق دوستی و همکاری 
که سالیان طوالنی با ایشان داشتم، 
استعفا  تقدیم  برای  من  که  گفتم 
در  مرا  شما  اینک  ولی  بودم  آماده 
ناچارم  که  دادید  قرار  موقعیتی 
این پیشنهاد را قبول کنم و تحت 
ادامه  کار  به  فرمودید  که  شرایطی 
اضافه کرد که  دهم. ضمناً، منصور 
در میان سازمان هایی که به نام آب و 
برق خوانده می شوند، تنها سازمان آب 
و برق خوزستان است که تشکیالت 
دارد  منطقه  عمران  برای  عظیمی 
کارشان  و سازمان های دیگر تقریباً 
محدود به تنظیم و تقسیم آب و توزیع 
برق می باشد که طبعاً باید با ضوابط 
و  وزارت آب  خاص جزء تشکیالت 

برق باشند و از این جهت است که دولت 
تصویبنامۀ مربوطه را گذرانده است.

پس از این جریان، در جلسه ای که در 
دفتر مهندس اصفیا با حضور مهندس 
روحانی تشکیل شد، اصول و نحوۀ رابطه 
بین سازمان آب و برق خوزستان و وزارت 
آب و برق مورد توافق قرار گرفت. در این 
جلسه مجدداً فلسفۀ تشکیل سازمان آب 
و برق خوزستان )که بر پایۀ اساسنامۀ 
قانونی آن، دولت می توانست در صورت 
لزوم،  در سایر استان ها نیز سازمان های 
مهندس  برای  نماید(  دائر  مشابهی 
روحانی تشریح گردید و توضیح داده 
شد که منظور از تأسیس این سازمان ها 
به وجود آوردن یک تشکیالت قانونی در 
منطقۀ مورد نظر دولت می باشد که با 
اختیارات کامل بتواند بدون محظورات 
سنتی اداری، برنامه های عمرانی مورد 
احتیاج منطقه را به صورت یک مجموعه 
برنامه های به هم پیوستۀ زمان بندی شده 
مرحلۀ  به  و  کرده  اجرا  سریع  به طور 
بهره برداری برساند و در مرحلۀ نهائی، 
طبق تصمیم دولت، واحدهای مربوطه 

را تحت اختیار سازمان های تخصصی 
و  و شهرداری ها  نیمه دولتی  یا  دولتی 
یا بخش خصوصی قرار دهد. اما شرط 
اصلی این است که تا رسیدن به مرحلۀ 
نهائی، سازمان های مختلف دولتی حق 
را  طرح ها  جاری  کارهای  در  دخالت 
نداشته باشند. به عنوان مثال، تشکیالت 
برق شهر تا شروع بهره برداری توسط 
اجرا  و  تأسیس  طرح ریزی،  سازمان 
می شود. ولی  وقتی این تشکیالت به 
توانست  و  رسید  بهره برداری  مرحلۀ 
سر پای خود بایستد، تمام  تشکیالت 
مربوطه در اختیار شهرداری محل قرار 
می گیرد و از آن به بعد رابطۀ سازمان با 
شهرداری، رابطۀ یک دستگاه فروشندۀ 
برق در نقطۀ شروع محدودۀ شهر خواهد 
برق  ادارۀ  امر  در  دیگر دخالتی  و  بود 
شهر نخواهد داشت. و همین طور مثال 
در مورد طرح های کشاورزی تا زمانی 
که شبکۀ آبیاری ایجاد نشده و اراضی 
اطراف دزفول زیر کشت قرار نگرفته کلیه 
امور مربوطه توسط سازمان اجرا خواهد 
شد. ولی زمانی که این طرح به مرحلۀ 
بهره برداری رسید، بنا به تصمیم دولت 
ممکن است در اختیار وزارت  کشاورزی 
قرار گیرد. از این جلسه به بعد، روابط 
فی مابین بر اساس همکاری و احترام 

متقابل ادامه پیدا کرد.
روحانی  مهندس  از  مدتی،  از  پس 
طرح های  دیدن  برای  کردم  دعوت 
این  در  و  بیاید  خوزستان  به  عمرانی 
کشید،  طول  روز  چند  که  مسافرت 
نحوۀ  و  کار  با شیوۀ  مهندس روحانی 
مدیریت سازمان آب و برق خوزستان 

از نزدیک آشنا شد.
خوزستان  برق  و  آب  سازمان  در 
می شد.  پرهیز  کاغذبازی  از  معموال 
اعتماد  به یکدیگر  سرپرستان واحدها 
و  ابالغ  ابتدا شفاهاً  داشتند. دستورها 
سپس کتباً تأیید می شد و این خود به 
سرعت عمل می افزود. همه مسؤولیت 
قبول می کردند و کارها تا مرحلۀ انجام 
بر اساس نظام و روش شناخته شده ای 
پیگیری می شد. مدیران به آسایش و 

رفاه کارمندانشان توجه کامل داشتند.
مهندس  چنان  سازمان،  از  بازدید 
روحانی را تحت تأثیر قرار داد که خود 
گاهی  سازمان شد.  کارهای  بلندگوی 
جلسات  در  تا  می کرد  دعوت  من  از 
ماهانه ای که با کلیه مسؤولین واحدهای 
داشت،  برق  و  آب  وزارت  مختلف 
جدیدی  موضوع  هرگاه  کنم.  شرکت 

پیش می آمد، نحوۀ کار را در سازمان 
و  دستورالعمل ها  از  و  می شد  جویا 
آئین نامه های سازمان به عنوان یکی از 
مآخذ اصلی برای تهیه دستورالعمل های 
وزارت آب و برق استفاده می کرد. عالوه 
بر این، در بعضی موارد کارمندان وزارت 
آب و برق را برای کارآموزی به سازمان 
آب و برق خوزستان اعزام می کرد. این 
همکاری تا مدت یک سال ادامه داشت. 
شنیده  به گاه  گاه  باز   مدت،  این  در 
می شد که بعضی از اطرافیان مهندس 
قدرت  افزایش  خواستار  که  روحانی 
و  آب  وزارت  و گسترش حیطۀ عمل 
بودند، مشغول تحریک و منتظر  برق 
به  که ضرب شستی  هستند  فرصتی 
ظاهر  در  البته  دهند.  نشان  سازمان 
چیزی نمی گفتند ولی اطالعات موثقی 
می رسید که این عوامل درصددند که اگر 
بتوانند پرونده هایی نیز علیه مدیر عامل 

و کارکنان سازمان بسازند.
باالخره  در دوم اردیبهشت ۱3۴۴ 
به  برق  و  آب  وزیر  از  آمرانه ای  نامۀ 
سازمان رسید که دستور می داد دفتر 

نمایندگی سازمان در تهران تعطیل شده 
و وظایف آن به دفتری که در وزارت آب 
و برق برای انجام کارهای سازمان های 
آب و برق منطقه ای تشکیل شده است، 
تحویل گردد. به عبارت دیگر، تشکیالت 
عظیم سازمان آب و برق خوزستان، که 
در آن زمان بزرگترین سازمان عمرانی 
ایران بود و برای انجام امور مختلف خود 
ناچار بود هرروزه به دستگاههای دولتی 
در تهران مراجعه نماید، در ردیف سازمان 
آب و برق کرمان یا امثالهم قرار می گرفت 
یک  به اندازۀ  آنها  تشکیالت  تمام  که 
واحد کوچک یکی از طرح های عمران 

خوزستان هم نبود.
دفتر  که  بدهم  توضیح  است  الزم 
دارای  تهران  در  سازمان  نمایندگی 
وظایف متعددی بود که انجام هر یک 
از آنها در امر پیشرفت برنامه ها اثر کلی 
داشت. ازجمله این وظایف، دنبال کردن 
روزانۀ مراحل تصویب طرح های اجرایی 
در قسمت های مختلف سازمان برنامه بود 
برای تأمین اعتبار و تسویه حساب های 
گذشته و گرفتن پول در سررسیدهای 
معین؛ گرفتن اجازۀ ورود ماشین آالت 
و کاالهایی که بر طبق تصویبنامه های 
و  بازرگانی  وزارت  اختیار  در  مختلف 
اجازۀ  گرفتن  بودند؛  گمرکات  وزارت 
ورود بذر و نهال و کود شیمیائی و غیره 
از وزارت کشاورزی؛ گرفتن اجازۀ  اقامت 
و کار اتباع خارجی از وزارت کار، وزارت 
ویزاهای  اخذ  کل؛  شهربانی  و  کشور 
مسافرت کارکنان ایرانی و خارجی به 
به  مربوط  امور  برای  مختلف  ممالک 
طرح ها؛ و به طور خالصه جلب همکاری 
که  دولتی  تشکیالت  مزاحمت  رفع  و 
هر کدام به نحوی از انحاء در پیشرفت 
بودند. مؤثر  عمرانی  طرح های  کار 

با توجه به وظایف دفتر تهران، کامال 
روشن بود که با بسته شدن این دفتر و 
انتقال وظایف آن به وزارت آب و برق، 
باید هر روز برای انجام کوچکترین کاری 
منتظر رسیدن دستور از مقامات عالیۀ 
وزارت آب و برق بود و این آسانترین 
راهی بود که کارکنان وزارت آب و برق 
می توانستند به راحتی پیشرفت کارهای 
سازمان را به تأخیر اندازند. من، به جای 
گزارش  برق،  و  آب  وزارت  به  جواب 
تهیه  شاهنشاه  حضور  به  شرفعرضی 
از  فرمایند  دستور  که  کردم  تقاضا  و 
دخالت ها و اظهار نظرهایی که اصول 
تشکیالت سازمان آب و برق خوزستان 
را متزلزل می کند، خودداری شود. این 

استدعا مورد قبول قرار گرفت و از 
آن تاریخ به بعد، دیگر مزاحمتی از 
طرف  وزارت آب و برق در کار سازمان 

به عمل نیامد.
مهندس روحانی نیز که متوجه شد 
اشتباهی انجام گرفته موضوع را دنبال 
نکرد و جریان کار به حالت سابق باقی 
ماند و تا وقتی که من به وزارت کشور 
منصوب شدم، روابط بسیار منطقی و 
دوستانه ای میان مقامات وزارت آب 
و برق و سازمان آب و برق خوزستان 
برقرار بود به طوری که بعد از رفتن 
من از سازمان و انتصاب آقای دکتر 
و  آب  وزارت  معاون  وحیدی،  ایرج 
برق، که فرد بسیار شایسته ای بود، 
به سمت مدیر عامل سازمان آب و برق 
خوزستان، با اصرار مهندس روحانی 
و دکتر وحیدی، احمدعلی احمدی 
معاون فنی سازمان، با عنوان قائم مقام 
مدیر عامل به خدمت خود در سازمان 
ادامه داد. با  تغییر مدیریت، نه تنها 
تغییری داده  در شیوۀ کار سازمان 
نشد بلکه با پیدا شدن امکانات جدید 
مالی برای دولت، نسبت به گسترش 
کردن  دنبال  و  آبیاری  شبکه های 
مقدمات  که  کارون،  ساختمان سد 
آن فراهم شده و کارها آغاز گردیده 
بود، اقدام گردید و طرح های جدیدی 
نیز برای گسترش تولید نیشکر در 
سی هزار هکتار در نزدیکی شوشتر 
در  شکر  تن  2۵۰هزار  تولید  برای 

سال، به مرحلۀ اجرا درآمد.
و  ارضی  اصالحات  مالکین، 

عمران خوزستان
  یکی از شرایط اصلی اخذ وام از بانک 
جهانی این بود که مصرف کنندگان 
آب در منطقۀ آبیاری دز تعهد کنند 
که بهای آبی را که از شبکۀ آبیاری 
مرتب  به طور  می کنند،  مصرف  دز 
تعهد صورت  این  بپردازند. چنانچه 
نمی گرفت، یکی از ارکان اقتصادی 
وام  میزان  آن  اساس  بر  که  طرح 
مصوب بانک تعیین شده بود، متزلزل 
می شد و در نتیجه بانک نمی توانست 
پرداخت چنین وامی را توجیه کند.

اصالحات  قانون  سال ۱33۹  در 
بود.  اولیه  مراحل  در  هنوز  ارضی 
بعضی از مالکین امیدوار بودند بتوانند 
اجرای آن را از راه های مختلف دچار 
وقفه سازند و به همین جهت هرروز 
در نقاط مختلف کشور فعالیت هایی 
از طرف مالکین برای ایجاد مزاحمت 
در اجرای قانون به عمل می آمد. در 
منطقۀ آبیاری سّد دز نیز که قسمت 
تعلق  خانواده  یک  به  آن  از  مهمی 
کشاورزان  و  مالکین  وضع  داشت، 
بحرانی شده و مالکین سعی می کردند 
تا آنجا که بتوانند نگذارند پای مأمور 
در  شود.  باز  آنها  محوطۀ  به  دولت 
مالکین  با  مذاکره  شرایطی،  چنین 
و کشاورزان مشکل شده بود. با این 
حال، ما در حد امکان و به شیوه های 
برای  می کردیم  کوشش  گوناگون 
آنها توضیح دهیم که با ساخته شدن 
سّد دز و ایجاد کانال های آبیاری که 
از داخل مزارع آنها خواهد گذشت، 
تمام  توانست در  آینده خواهند  در 
مدت سال آب مورد نیاز خود را  به 
هر میزانی که الزم باشد، با پرداخت 
بهای معقولی در اختیار داشته باشند و 
دیگر از سیل های ساالنه و خشکسالی 
ترسی نداشته باشند و عالوه بر این، 
در تمام مدت سال از زمین های خود 
می بایستی  منتهی  کنند.  استفاده 
از هم اکنون تعهد کنند که اوال در 
برق  و  آب  سازمان  با  طرح  اجرای 
داشته  کامل  همکاری  خوزستان 
باشند تا برنامۀ پیشنهادی به سرعت 
و به نحو احسن پیش برود و ثانیاً بهای 
آب مصرفی را طبق تعرفۀ سازمان 

بپردازند.
برای مالکین و کشاورزان، همانطور 
که قبال ذکر شد، اوال قبول این که 
دولت قولی بدهد و به انجام برساند، 
مشکل بود؛ دوم این که نگران بودند 
برای  آنها  از زمین های  که مقداری 
جاده کشی و کانال سازی از بین برود؛ 
سوم این که فکر می کردند که در حال 
حاضر از رودخانۀ دز، بر اساس سنت 
گذشته حق استفاده از آب را دارند، 
پس چرا برای آب پول بدهند. تعهد 
سازمان نیز در مورد این که حقوق 
تأمین  و  رعایت  کامال  آنها  گذشتۀ 
خواهد شد، تأثیری در رفع مخالفت 
آنها نداشت. از طرف دیگر، گزارشاتی 
می رسید که مالکین و کشاورزان، با 
مرتباً  منطقه،  بزرگ  مالک  هدایت 
جلساتی دارند و مشغول دسیسه و 
ایجاد مزاحمت هایی برای اجرای طرح 

آبیاری دز می باشند.

معصومه ابتکار در روزهای اشغال 
سفارت و گروگانگیری: من فقط یک 

مترجم بودم!
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و  مدنی  =نافرمانی 
خشونت پرهیز  مبارزه 
سایر  از  کم هزینه تر  بسیار 
به  که  است  سناریوهایی 
ندرت به نتایج دموکراتیک 
روش هایی  می شوند.  ختم 
که خون های زیادی در آنها 
زخم های  و  می شود  ریخته 
ایجاد  بلندمدت  و  عمیق 
که  زخم هایی  می کند. 
جامعه حداقل برای چندین 
شدن  عادی  از  پیش  نسل 
همراه  به  خود  با  شرایط 

خواهد داشت.
مأموریتم  که  =معتقدم 
روز  به  رسیدن  از  اطمینان 
در  که  است  همه پرسی 
هرآنچه  درباره  مردم  آن 
خودشان  می خواهند 

تصمیم بگیرند.
مردم  به  باید  =ما 
خودشان  تا  کنیم  کمک 
مردم  وقتی  کنند.  پیدا  را 
به  یافتن  دست  خواستار 
به  می شوند،  خود  حقوق 
ساختارهای صحیح رهبری 
و سازمانی هم احتیاج دارند 
در  آنها  به  دستیابی  که 
ممکن  سرکوبگر  رژیم های 

نیست.
تحریم  و  فشار  =درجه 
چه  و  باشد  زیاد  چه  رژیم 
کم، این امر به خودی خود 
را  رژیم  رفتار  نمی تواند 
تغییر دهد زیرا در لحظه ای 
که این امر یعنی تغییر رفتار 
رژیم تحقق یابد، دیگر رژیم 
که  بود  نخواهد  چیزی  آن 

اکنون هست.
روی  تمرکز  من  =هدف 
بلکه  نیست،  اشخاص 
توجه به نهادهاست. اما من 
روزی  اگر  ندارم  مشکلی 
داشته  اصرار  هنوز  مردم 
یک  به  بگویند  و  باشند 
رفع  برای  نمادین  رهبر 
دارند،  نیاز  کشمکش ها 
چیزی که معموالً پادشاهان 
نمایندگی  را  آن   مشروطه 

می کنند.
پسر ارشد شاه فقید ایران که اکنون 
متحده  ایاالت  در  واشنگتن  شهر  در 
مهاجری  را  خود  می کند  زندگی 

تبعیدی می داند.
متولد  که  پهلوی  رضا  شاهزاده 
۱۹۶۰ در تهران است، اخیراً به عنوان 
وارث تاج و تخت کشوری مانند ایران 
با قدمت هزاران ساله دست به اقدامی 
مبتکرانه زده: وی در بیانیه ای با عنوان 
»پیمان نوین« خواستار نافرمانی های 
دیکتاتوری  سرنگونی  برای  مدنی 
شده  کشورش  در  آیت اهلل ها  مذهبی 

است.
روزنامه  خبرنگار  از  پذیرایی 
اسپانیایی ABC در میانه ی بیماری 
صورت  بالکنی  در  ُکرونا  همه گیر 

شاهزاده رضا پهلوی: نقش من ادامه تشویق نیروهای دموکراسی خواه کشورم
 برای یک هدف مشترک است:

 نجات ایران از دیکتاتوری مذهبی!

آن  از  دورتر  فاصله ای  در  که  گرفت 
کاخ  دکل های  و  دودکش ها  می توان 
سفید، یکی از مراکز قدرت جهان که 
تصمیم ها  مهمترین  از  برخی  آن  در 
در خصوص ایران در نیم قرن گذشته 

گرفته شده را مشاهده کرد.
شرایطی  چنین  در  =چرا 
کشور  در  مدنی  نافرمانی  خواستار 

خود هستید؟
دستیابی  برای  روش  این  -زیرا 
راه های  از  استفاده  یعنی  تغییر،  به 
از  کم هزینه تر  بسیار  خشونت پرهیز 
ندرت  به  است که  سایر سناریوهایی 
می شوند؛  ختم  دموکراتیک  نتایج  به 
در  زیادی  خون های  که  روش هایی 
آنها ریخته می شود و زخم های عمیق 
و بلندمدت ایجاد می کند. زخم هایی 
که جامعه حداقل برای چندین نسل 
پیش از عادی شدن شرایط با خود به 
همراه خواهد داشت. از این رو اهمیت 
عدم استفاده از خشونت، که همیشه 
پیشنهاد من بوده، به این دلیل است 
که من معتقدم وقتی شهروندان یک 
و  بی رحم  دیکتاتوری  یک  با  کشور 
)اقتدارگرا(  توتالیتر  سیستم  یک  یا 
روبرو هستند، این یکی از مفیدترین 

ابزارهاست.
=آیا مدل گذار اسپانیایی برای 

شما یک الگوست؟
که  را  بسیاری  نشست های  -من 
به  داشتم  )میالدی(   8۰ دهه  در 
پادشاه خوان  با  به ویژه  یاد می آورم، 
او  مهمانان  از  برخی  با  و  کارلوس 
مانند سیمون از بلغارستان که پس از 
به وجود  این کشور  در  تغییراتی که 
آنها  آمد، نخست وزیر کشورش شد. 
هر  به  هستند.  متفاوتی  نمونه های 
برای  ایرانی ها  نمی دانم  من  حال، 
آینده  در  خود  حکومتی  سیستم 
که  معتقدم  می گیرند.  تصمیمی  چه 
از رسیدن به روز  مأموریتم اطمینان 
همه پرسی است که در آن مردم درباره 
هرآنچه می خواهند خودشان تصمیم 
و  مسند  هیچ  داوطلب  من  بگیرند. 
در  نمی خواهم  نیستم. من  جایگاهی 
آینده هیچ جایگاه اجرایی داشته باشم 
و ترجیح می دهم که تنها یک نماینده 

حقوق بشر باشم.
=بنابراین شما هیچ نقشی برای 

خود نمی خواهید؟
نیروهای  تشویق  ادامه  من  -نقش 
است،  کشورم  در  دموکراسی خواه 
هدف  یک  جهت  در  همکاری  برای 
ممکن،  مؤثرترین شکل  به  مشترک، 
و این موضوع باعث می شود که ایران 
اولویت نخست ما باشد و درک درست 
این مطلب که با اینکه ممکن است در 
برخی موارد اختالف نظر وجود داشته 
اصلی ترین  مرحله،  این  در  اما  باشد 
در  که  است  نهادهایی  ایجاد  موضوع 

حال حاضر هیچکدام وجود ندارند.
حاضر  حال  در  شما  نظر  =به 

اولویت ها برای ایرانی ها کدامند؟
رها  آنها  از  یکی  می کنم  فکر  -من 
شدن از ذلت و حقارت ملتی است که 
بسیار  رفتارهای  یا  قربانی تصمیمات 
بد رژیم حاکم شده اند. ایرانی ها مانند 
بسیاری از ژاپنی ها یا آلمانی ها پس از 
جنگ جهانی دوم، ایتالیایی ها پس از 
موسولینی، اسپانیایی ها پس از فرانکو 
از  بعد  جنوبی  آفریقای  مردمان  و 
آپارتاید احساس حقارت می کنند زیرا 
چهره آنها به عنوان یک ملت مخدوش 
شده. مطمئناً بسیاری احساس حقارت 
»تروریست«  عنوان  به  زیرا  می کنند 

شناخته می شوند و با آنها مانند یک 
می شود.  رفتار  شده  رانده  و  مطرود 
باید  ما  نیست.  آنها  تقصیر  این  ولی 
را  خودشان  تا  کنیم  کمک  مردم  به 
پیدا کنند. وقتی مردم خواستار دست 
به  می شوند،  خود  حقوق  به  یافتن 
ساختارهای صحیح رهبری و سازمانی 
هم احتیاج دارند که دستیابی به آنها 

در رژیم های سرکوبگر ممکن نیست.
می کنید  تأکید  شما  =بنابراین 
آینده  ایران  در  ندارید  خیال  که 

پست و منصبی داشته باشید؟
اشخاص  روی  تمرکز  من  -هدف 
نهادهاست.  به  توجه  بلکه  نیست، 
روزی  اگر  ندارم  مشکلی  من  اما 
و  باشند  داشته  اصرار  هنوز  مردم 
برای  نمادین  رهبر  یک  به  بگویند 
چیزی  دارند،  نیاز  کشمکش ها  رفع 
پادشاهان مشروطه آن  را  که معموالً 

نمایندگی می کنند.
درباره  شما  =نظر 
برخی  سوی  از  درخواست هایی 
سوسیالیست  سیاستمداران 
اروپایی مانند خوزه لوئیز رودریگز 
زاپاترو برای ایجاد »اتحاد تمدن ها« 
آیت اهلل ها  حاکمیِت  تحِت  ایراِن  با 

چیست؟
-تا امروز متأسفانه هنوز عده ای در 
غرب هستند که فکر می کنند تغییر 
در رفتار رژیم امکان پذیر است. درجه 
باشد  زیاد  چه  رژیم  تحریم  و  فشار 
خود  خودی  به  امر  این  کم،  چه  و 
نمی تواند رفتار رژیم را تغییر دهد زیرا 
تغییر  یعنی  امر  این  در لحظه ای که 
رفتار رژیم تحقق یابد، دیگر رژیم آن 
چیزی نخواهد بود که اکنون هست. 
آنها همیشه تالش دارند تا یک بازی 
مشابه را تکرار کنند به این امید که 
دولتی در یک کشور به روی کار بیاید 
و  باشد  قبلی  دولت  از  ضعیف تر  که 
بنابراین فشار کمتری به خودشان وارد 
بازی می کنند،  از هم  شود. آنها جدا 
همانطور که در این سال ها این کار را 
کرده اند. غرب باید این را درک کند 
که مردم ایران می خواهند تغییر نظام 
انجام  به دست خودشان  بطور کامل 

شود.
با  اخیراً  رژیم  شما  نظر  =به 
پشتیبانی از »چاویسم« در ونزوئال 

به دنبال چیست؟
-اگر به اساسنامه سپاه پاسداران و 
اولویت  نگاه کنیم،  فلسفه کلی رژیم 
به  صادرات  است.  انقالب  صدور  آنها 
شماست،  مرزهای  از  فراتر  معنای 
فقط  انقالبی  داشتن  از  آنها  نه؟… 
این  نیستند.  راضی  خودشان  برای 
و  تنها  که  نیست  شمالی  کره  رژیم، 
صدد  در  شمالی  کره  باشد.  منزوی 
نیست.  کمونیستی  ایدئولوژی  صدور 
از  یکی  ونزوئال  ایران،  در  رژیم  برای 
فقط  به شمار می رود. دیگر  اقمارش 
لبنان یا سوریه نیست. آنها  حزب اهلل 
قاره آمریکا  اکنون حضور خود را در 
ایرانی ها  فقط  این  کرده اند.  تثبیت 
نیستند که آسیب دیده اند؛ سوری ها 
عراقی ها،  همچنین  هستند.  هم 
مانند  ونزوئالیی ها  البته  و  لبنانی ها 
زمامداران  کوبایی ها.  و  کلمبیایی ها 
جمهوری اسالمی به خوبی می دانند 
داشته  حضور  جایی  می خواهند  که 
ناراحتی  موجبات  بتوانند  که  باشند 
و مزاحمت برای آمریکا و اروپا فراهم 

کنند.
*منبع: روزنامه اسپانیایی ای بی سی

*ترجمه و  تنظیم از یونیکا

اکونومیست: تحریم تسلیحاتی ایران به پایان 
می رسد، اما هیچ معامله بزرگی در کار نیست!

ایران  مسّلح  =نیروهای 
مجبور  که  سال هاست 
نظامی  ادوات  با  بوده اند 
اگرچه  بسازند.  فرسوده  
در  بریتانیا  و  آمریکا 
میالدی   ۷۰ و   6۰ دهه های 
سالح های پیشرفته ای را به 
شاه که غربگرا بود فروخته 
مذهبی  حکومت  اما  بودند 
آمد  کار  سر  انقالب  با  که 
چیزی بین نصف تا دو سوم 
جنگ  در  را  تجهیزات  آن 
ویرانگر هشت ساله با عراِق 

صدام حسین از دست داد.
=تحریم های آمریکا جدا 
ملل  سازمان  اقدامات  از 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد 
ایران را خفه کرده و ارزش 
کاهش  چنان  را  ایران  پول 
سالح های  قیمت  که  داده 
برابر  چندین  به  را  وارداتی 

افزایش می دهد.
همچنان  و  =همزمان 
وزارت خزانه داری آمریکا به 
کسانی  همه  پیگرد  و  رصد 
اسالمی  جمهوری  با  که 
ایران تجارت می کنند ادامه 
تعقیب  خطر  و  می دهد 
می شود  سبب  جریمه  و 
بسیاری  کشورهای  که 
چشم  ایران  با  تجارت  از 

بپوشند.
یک  مختلف  دالیل  =به 
توسعه نظامی گسترده برای 
ایران  اسالمی  جمهوری 
کاماًل بعید به نظر می رسد. 
روسیه و چین هر دو ترجیح 
خود  خوب  روابط  می دهند 
را با اعراب پولدارتر از ایران 
که رقیب جمهوری اسالمی 
به شمار می روند حفظ کنند.

پنجاه سال پیش  )تامکت(  اف-۱۴ 
انجام داد، یکی  را  اولین پروازش  که 
از پیشرفته ترین جت های جنگنده ی 
در  وقتی  این جنگنده  بود.  زمان  آن 
فیلم  ستاره  ریگان  رونالد  دوران  اوج 
ارزشی  شد،  »تاپ گان«  پرفروش 

نمادین نیز پیدا کرد.
خیلی طول کشید که هواپیماهای 
جدید بتوانند در نیروی هوایی آمریکا 
جای آن را بگیرند. اما »تامکت« ها که 
کمی پیش از انقالب اسالمی در سال 
بود،  شده  خریده  شاه  توسط   ۱3۵۷
از نیروی هوایی فرتوت  هنوز بخشی 

ایران را تشکیل می دهد.
بسیاری از ابزارهای نظامی دیگر این 
بریتانیایی  ناتوان  تانک های  از  کشور 
قدیمی  هلی کوپترهای  تا  گرفته 
آمریکایی، به درد موزه می خورند. اما 
پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 
در روز یکشنبه ۱8 اکتبر به جمهوری 
رؤیای  که  می دهد  اجازه  اسالمی 
تسلیحات جدی تر را در سر بپرورانند.

نیروهای مسلّح ایران سال هاست که 
مجبور بوده اند با ادوات نظامی فرسوده  
در  بریتانیا  و  آمریکا  اگرچه  بسازند. 
دهه های ۶۰ و ۷۰ میالدی سالح های 

بود  به شاه که غربگرا  را  پیشرفته ای 
فروخته بودند اما حکومت مذهبی که 
با انقالب سر کار آمد چیزی بین نصف 
تا دو سوم آن تجهیزات را در جنگ 
صدام  عراِق  با  ساله  هشت  ویرانگر 

حسین از دست داد.
اخراج تکنیسین های غربی و تحریم 
و  تعمیر  از  مانع  نظامی  غیررسمی 
جایگزینی تجهیزاتی شد که از جنگ 
در   2۰۰۷ سال  در  بود.  مانده  باقی 
به  مربوط  تنش های  افزایش  میان 
برنامه اتمی ایران، سازمان ملل تحریم 
نظامی علیه جمهوری اسالمی را بطور 

رسمی اعالم کرد.
با  قراردادی  ایران   2۰۱۵ سال  در 
شش قدرت جهانی امضا کرد که در 
محدود  را  خود  اتمی  برنامه های  آن 
کند و در مقابل قرار شد تحریم های 
بین المللی برداشته شود که از جمله 
شامل برداشتن تحریم تسلیحاتی در 

اکتبر سال 2۰2۰ می شد.
دولت ترامپ در هشتم ماه مه 2۰۱8 
برجام  به  موسوم  اتمی  توافق  این  از 
خارج و خواهان ادامه یافتن تحریم ها 
شد. زمانی که درخواست های آمریکا 
توسط  همزمان  ملل  سازمان  در 
رد  متحده  ایاالت  رقبای  و  متحدان 
شد، بر آمریکا سنگین آمد. تحریم ها 
همانطور که در ۱8 اکتبر برنامه ریزی 
هرچند  می رسد،  پایان  به  شده 
موشک های  تولید  محدودیت های 
سال  تا  اتمی  توانایی  با  بالستیک 

2۰23 برقرار خواهد ماند.
به این ترتیب در حرف، خرید و فروش 
سالح توسط جمهوری اسالمی ایران 
با هر کشوری که بخواهد قانونی است.

در این میان روسیه تاکید کرده که 
اسالمی  جمهوری  با  تجارت  مشتاق 
است. لوان جاگاریان سفیر روسیه در 
ایران گفته است: »ما از همان روز اول 
گفته ایم که از ۱۹ اکتبر مشکلی برای 

فروش سالح به ایران نخواهد بود«.
اطالعات  ارزیابی  در  گذشته  سال 
ایران  که  شد  گفته  آمریکا  دفاعی 
احتماالً هواپیماهای جنگنده پیشرفته 
روسی را خریداری خواهد کرد. چین 
خود  اسلحه های  عرضه  مشتاق  نیز 
به  مقرون  بیشتر  احتماال  که  است 
یک  روی  ایران  و  چین  است.  صرفه  
توافق همکاری اقتصادی و نظامی کار 
می کنند که شامل مشارکت در توسعه 

سالح نیز می شود.
یک  مختلف  دالیل  به  اینهمه  با 
توسعه نظامی گسترده برای جمهوری 
نظر  به  بعید  کاماًل  ایران  اسالمی 
می رسد. روسیه و چین هر دو ترجیح 
می دهند روابط خوب خود را با اعراب 
ایران که رقیب جمهوری  از  پولدارتر 
اسالمی به شمار می روند حفظ کنند.

ساالنه  نظامی  بودجه  گذشته  سال 
ایران ۱2 میلیارد دالر بود؛ در حالی که 
عربستان تقریباً پنج برابر آن را هزینه 
کرده است. جمهوری اسالمی نیز به 
چنین  به  رسیدن  توان  زودی ها  این 
توانایی مالی را ندارد. تحریم های خود 
ملل  سازمان  اقدامات  از  جدا  آمریکا 
اقتصاد  آن(  از  بی رحمانه تر  بسیار  )و 
جمهوری اسالمی ایران را خفه کرده 
کاهش  چنان  را  ایران  پول  ارزش  و 
را  داده که قیمت سالح های وارداتی 

به چندین برابر افزایش می دهد.
وزارت  همچنان  و  همزمان 
پیگرد  و  رصد  به  آمریکا  خزانه داری 
همه کسانی که با جمهوری اسالمی 
ایران تجارت می کنند ادامه می دهد و 

خطر تعقیب و جریمه سبب می شود 
با  تجارت  از  بسیاری  کشورهای  که 

ایران چشم بپوشند.
جمهوری اسالمی مشتاق است که 
صنعت دفاعی داخلی خود را توسعه 
موشک ها  استثناء  )به  هرچند  دهد، 
و پهپادها( بیشتر دروغ و بلوف تولید 
عنوان  به  مدرن!  سالح  تا  می کند 
از دانشگاه »لودز«  رابرت زولدا  مثال 
یک  از  ایرانی ها  که  می کند  اشاره 
تانک به ظاهر جدید در سال 2۰۱۶ 
رونمایی کردند که در ساختن آن از 
یک شاسی آمریکایی مربوطه به سال 

۱۹۵۷ استفاده شده بود.
نظامی  استراتژی  همه،  از  مهمتر 
سنتی  نظامی  سالح های  به  ایران 
از  ترکیبی  بر  بلکه  نیست  وابسته 
عنوان  به  بالستیک  موشک های 
پراکنده ای  شبکه  و  بازدارنده  نیروی 
نیابتی،  شبه نظامی  گروه های  از 
تا  گرفته  سوریه  در  حزب اهلل  از 
اقتدار  حوثی ها در یمن، برای تأمین 
میان،  این  است.در  استوار  خود 
اسالمی  انقالب  پاسدار  سپاهی های 
فعالیت  ایران که کنترل موشک ها و 
از  دارند،  عهده  بر  را  شبه نظامیان  با 
از  قدرتمندتر  نظامی  و  سیاسی  نظر 

ارتش های متعارف هستند.
پمپئو  مایک  توئیت  ژوئن  ماه  در 
اینکه  بر  مبنی  آمریکا  خارجه  وزیر 
به  ایران  جدید  جنگی  هواپیماهای 
آسیا  و  »اروپا  که  است  معنی  این 
باشند«،  ایران  تیررس  در  می توانند 
نقشه ای  گرفت.  قرار  تمسخر  مورد 
که او ضمیمه توییت خود کرده بود 
محدوده هایی را نشان می داد که برای 
استفاده  مورد  انتحاری  عملیات های 

قرار گرفته بودند.
»دفاع  مؤسسه  از  بن طالب لو  بهنام 
از دموکراسی ها« مستقر در واشنگتن 
می گوید:  تحریم ها،  ادامه  از  دفاع  در 
لغو  ]تاریخ  این  نمی کنم  فکر  »من 
زمانی  تازه  تسلیحاتی[  تحریم های 
باشد که آنها تعدادی تانک می خرند 
لشکرکشی  خاورمیانه  سرتاسر  به  و 
می کنند چرا که آنها همین حاال هم 
از طریق گروه های نیابتی و پهپادها در 

سراسر خاورمیانه حضور دارند.«
سابقه  ایران  اسالمی  جمهوری 
ندارد  تسلیحاتی  بزرگ  معامالت 
دانشگاه  از  احمدیان  حسن  اما 
خریدهایی  که  است  معتقد  تهران 
گسترش  »برای  شد:  خواهد  انجام 
با  اینکه  نمایش  و  دفاعی  ظرفیت 
تحریم های  آمریکا،  تالش های  وجود 

تسلیحاتی پایان یافته است!«
که  می گوید  بن طالب لو  بهنام 
اسالمی  جمهوری  است  ممکن 
نوسازی  و  کروز  موشک های  تکمیل 
اولویت  در  را  خود  زیردریایی های 
می گویند  غربی  مقامات  دهد.  قرار 
است  این  آنها  نگرانی  بزرگترین  که 
تکنولوژی های  و  سالح ها  ایران  که 
نیابتی  گروه های  به  را  وارداتی اش 
تغذیه می کند  را  آنها  که  برون مرزی 
انتقال دهد. به هر حال، اگر جمهوری 
اسالمی ایران امیدوار است که بتواند 
ازکارافتاده ی  و  فرسوده  تامکت های 
یار  او  با  بخت  کند،  تعمیر  را  خود 
حذف  هدف  با  دقیقاً  آمریکا  نیست. 
باقیمانده های  آخرین  احتمال،  این 
ناوگان تامکت خود را یک دهه قبل 

ُخرد و نابود کرد.
*منبع: اکونومیست

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

یک فروند اف-14 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در پایگاه اصفهان »بابایی«
 مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با دیوید آالندنته سه شنبه ۲۲ مهر 1399 )اکتبر ۲۰۲۰( در روزنامه اسپانیایی 

»ای بی سی« منتشر شد



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷49 
جمعه 2۵ مهرماه تا پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱3۹۹خورشیدی

اهمیت 
تمرکز در نوزادان

تمرکز در نوزادانی که با روش سزارین به دنیا
 می آیند چه تفاوت هایی با دیگر نوزادان دارد و آیا روش 

تولد آن ها در این امر تاثیرگذار است؟
نشان می دهد عمل سزارین  کانادایی  دانشمندان  مطالعات 

موجب بروز تاثیراتی منفی در قدرت تمرکز انسان ها در بخش 
های ویژه مغز و موضوعات منحصر به فرد مورد عالقه افراد می شود.
در همین زمینه پرفسور »اسکات آدلر«، پژوهشگر و استاد دانشگاه 

یورک در شهر تورنتو کانادا، می گوید: »پژوهش های ما نشان می دهد 
نوزادانی که به روش سزارین متولد می شوند از نظر قدرت توجه و تمرکز 
بر روی موضوعات خاص و مورد عالقه خود، فاصله ای نسبتا زیاد با سایر 

کودکان دارند.«پژوهشگران برای دستیابی به این نتایج، اقدام به مطالعه 3۴ 
نوزاد مختلف که نیمی از آنها به روش سزارین و نیمی دیگر به روش عادی 

متولد شده بودند کرده و میزان سرعت واکنش و عکس العمل آنها را با 
دقت هزارم ثانیه بررسی نمودند و این آزمایش برای صدها بار تکرار شد. 

در ادامه پژوهشگران یک صفحه نمایش را باالی محل خواب کودکان 
فوق قرار داده و با تابش نور در چشم آنها به مطالعه واکنش فیزیکی 

الذکر پرداختند. نوزادان فوق 
نتایج این آزمایش ها نشان داد نوزادانی که به روش طبیعی 

متولد شده اند از سرعت واکنش بیشتری نسبت به 
محرک های خارجی برخوردار بوده و همچنین 

قابلیت بیشتری در تمرکز و توجه به 
موضوعات مورد عالقه خود 

دارند.

زنان  شاخص

جای افسون کردن مار هوی
زین فسونسازی تو خود افسون شدی

اندرون دل چو روشن شد ز تو
شمع خود بگرفتی و بیرون شدی

آخر کارت بدزدید آسمان
این کالغ دزد را صابون شدی

با همه کار آگهی و زیر کی
اندرین سوداگری مغبون شدی

درس آز آموختی و ره زدی
وام تن پذرفتی و مدیون شدی

نور نور بودی، نار پندارت بکشت
پیش از این چون بودی، اکنون چون شدی ...

می شوند.
بدخیم ترین سرطان های تیروئید در 

افراد مسن دیده می شود.
بیشتر سرطان های تیروئید در سنین 

2۰ تا ۵۰ سالگی مشاهده می شوند.
پرتودرمانی  معرض  در  گرفتن  قرار 
را  به یک گره سرطانی  ابتال  احتمال 

افزایش می دهد.
احتمال سرطانی بودن یک گره بیش 

از چند گره است.
که  ای  گره  بودن  سرطانی  احتمال 
در تیروئیدی با عملکرد طبیعی ایجاد 
می شود، بیشتر از تروئید دارای مشکل 

است.
از طریق  تیروئید  تشخیص سرطان 
سونوگرافی و اسکن رادیونوکلئید انجام 

می شود.
اما بهترین روش، آسپیراسیون سوزن 

عمیق  )FNA( است.
مشکالت FNA مربوط به تشخیص 
نادرست یا تعبیرهای غیر تشخیصی از 

آسپیرات است.

گره های پرکار نیاز به درمانی دارند 
که با هدف کنترل عالئم و نشانه های 

پرکاری تیروئید انجام شود.
به  مشکوک  و  سرطانی  گره های 
سرطان باید از بین بروند. بقیه گره ها 

نیز نیاز به بررسی مداوم دارند.
هورمون تیروئید چیست و چه کاری 

انجام می دهد؟
های  هورمون  برای ساخت  تیروئید 
خود از ید )ماده معدنی موجود در برخی 
غذاها( و نمک یددار استفاده می کند. 
دو هورمون مهم تیروئید، تیروکسین 
)T۴( و تریودوتیرونین )T3( هستند. 
تیروئید  تحریک کننده  هورمون 
)TSH(، که توسط غده هیپوفیز تولید 
می شود، برای تحریک تولید هورمون 
می کند. عمل  تیروئید  غده  توسط 

عالئم پرکاری تیروئید عبارتند از:
تحریک پذیری / عصبی بودن

ضعف / لرزش عضالت
تاخیر در دوره قاعدگی

کاهش وزن
مشکل در خوابیدن

بزرگ شدن غده تیروئید
مشکالت بینایی یا سوزش چشم

“گره  اصطالح 
رشد  هر  به  تیروئید” 
غیر طبیعی که یک غده تیروئید را 
غده  دارد.  اشاره  دهد  می  تشکیل 
گردن  جلوی  قسمت  در  تیروئید 
قرار دارد. غده، پروانه ای شکل است 
پیچیده  نای  یا  بادگیر  اطراف  در  و 
می شود. دو بال یا لوب در دو طرف 
به   isthmus اسم  به  بافتی ای  پل 
یکدیگر وصل می شوند که از قسمت 
جلوی نای عبور می کند. گره های 
تیروئید ممکن است در هر قسمتی از 
غده رخ دهد. بعضی از گره ها را می 
توان به راحتی احساس کرد. برخی 
بافت  اعماق  در  است  ممکن  نیز 
تیروئید پنهان شوند یا در پشت غده 

است  و جایی که لمس آن مشکل 
قرار داشته باشند.

شایع ترین  از  تیروئید  گره های 
ایاالت  در  ریز  درون  غدد  مشکالت 
متحده است. اکثر گره های تیروئید 
باعث بروز عالئم یا نشانه ای نمی شوند.
با این حال، عالئم احتمالی عبارتند از:

تیروئید  حد  از  بیش  هورمون 
)پرکاری تیروئید(.

چند نفر از افراد مبتال به گره های 
می  که  گره  محل  در  درد  تیروئید 
تواند به گوش یا فک نیز منتقل شود 

را گزارش داده اند.
اگر گره بسیار بزرگ باشد، می تواند 
با فشردن مری )لوله اتصال دهدنده 
دهان به معده( در بلع مشکل ایجاد 

کرده یا تنگی نفس ایجاد کند.
های  گره  به  مبتال  فرد  ندرت،  به 
تیروئید ممکن است به دلیل فشرده 
با  صوتی(  )جعبه  حنجره  شدن 

مشکل صحبت کند.
اکثر  گره های تیروئید خوش خیم 

هستند.
گره های تیروئید بیشتر در مردان 
و در موارد حاد باعث ابتال به سرطان 

یاسمین لبون
)1964 - آکسفورد(

یاسمین  به  معروف  پروانه  یاسمین 
انگلستان  در   ۱۹۶۴ سال  در  لبون 

به دنیا آمد.
او یک مانکن ایرانی -انگلیسی است 
نیویورک  و  لندن  شهرهای  در  که 

فعالیت می کند.
یکی  گاردین  روزنامه  گزارش  بنابر 
دهه  مانکن های  درآمدترین  پر  از 

۱۹8۰ میالدی بوده است.
او از پدری ایرانی و مادری انگلیسی 
در  که  حالی  در  و  آمد  دنیا  به 
انگلستان در یک بوتیک به صورت 
کرد  می  فروشندگی  وقت  پاره 
توسط یک شرکت مدلینگ محلی 

شناخته شد.
لبون،  سیمون  با   ۱۹8۴ سال  در 
 Duran گروه  اصلی  خواننده 
بعد  Duran آشنا شد و یک سال 

با او ازدواج کرد.
 ، رز  امبر  نام  به  دخترش  اولین  او 
که اکنون خودش یک مدل مشهور 
است را در سال ۱۹8۹ به دنیا آورد 
دختر  دو  صاحب  نیز  او  از  پس  و 
دیگر به نام سافرون ساهارا و تالوال 

پاین شد.
کمتر کسی ممکن است تصور کند 
دختر  و  مادر  دخترش  و  یاسمین 
می تواند  همچنان  هستند.یاسمین 
در زمینه مدلینگ همپای دخترش 

امبر قدم بردارد.
راس  در  را  سال   3۰ از  بیش  او 
تجارت مدلینگ کار کرده و تاکنون 
از  مشهوری  مجله های  جلد  در 
و  شده  ظاهر   Vogue جمله 
کمپانی های  اصلی  مدل  همچنین 
معروف چنل، ورساچه و کریستین 

پروین اعتصامیدیور بوده است.
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مایه  ها  دختر  برای  خشک  موهای 
رنجش و دلخوری است. به خصوص 
در فصل پاییز، در آب و هوای خشک، 
به  موها  باد،  و  خورشید  نور  زیر  در 
راحتی خشک می شوند و انتهای آنها 
چند شاخه می شود. غده  های چربی 
طبیعی در شفت مو، مسئول حفظ 
رطوبت پوست سر هستند. اما برای 
موهای خشک، این غده کمتر فعالیت 

می کند.
موهای خشک اغلب فاقد درخشندگی 
هستند و بافت خوبی ندارند و به راحتی 
کرد. خشک  کنترل  را  آنها  نمیتوان 
تاثیرات  از  ناشی  می تواند  مو  شدن 
آب  باد،  خورشید،  نور  مثل  خارجی 
استخر  آلود و آب  دریا، محیط غبار 
باشد. بعضی از عادات نامناسب مراقبت 
از مو نیز باعث خشکی و شکنندگی 
آنها می شود. مانند بستن محکم موها، 
مصرف زیاد شامپو، استفاده از سشوار با 
حرارت باال، استفاده از محصوالت ناجور 
مراقبت از مو و صاف کردن مکرر موها.
موی هر فرد ترکیبی از سه عنصر است:

وضعیت پوست سر: خشک، چرب و 
یا دارای شوره سر.

موی  صاف،  موی  مو:  های  ویژگی 
مجعد، موی فرفری و موهای رنگ شده

محیط زندگی: زندگی در یک شهر یا 
یک استان. آیا اتاقی که در آن هستید 
دارای تهویه مطبوع می باشد؟ رطوبت 
هوای بیرون زیاد است یا کم و دمای 

هوا چقدر است؟
علت خشکی مو در زنان و مردان

شرایط فیزیکی یا خارجی می توانند 
منجر به خشکی موها شوند. در اینجا 
موهای خشک  شایع  علل  از  برخی 

آورده شده است:
پوست سر شما به اندازه کافی چرب نیست

پوست  اینکه  دلیل  به  شما  موهای 
سرتان به اندازه کافی چربی ندارد تا 
موهایتان را مرطوب نگه دارد، خشک 
می شوند. چربی که توسط ریشه مو 
تولید می شود، باعث مرطوب ماندن مو 
شده و منجر به صافی و درخشندگی 
مو می شود. زمانی که پوست سر شما 
فاقد رطوبت باشد، موهای شما به اندازه 
کافی چربی نخواهد داشت. به همین 

دلیل مو خشک می شود.
در افراد مسن تر، مقدار چربی در بدن 
کمتر خواهد بود و پوست خشک سر 
دانه های شوره  به صورت  و  میریزد 
بر روی شانه دیده می شوند و باعث 

خشکی مو می شود.
هر موی سالم دارای یک اپیدرم است 
و  خورشید  نور  و  باران  از  را  مو  که 
همچنین از گرما محافظت می کند. 
به  ها  الیه  سالم،  موهای  اپیدرم  در 
یکدیگر می چسبند تا رطوبت را حفظ 
کنند. هنگامی که کوتیکول از هم جدا 
می شود، رطوبت کم می شود و چربی 

بیشتری از مو خارج می شود.
آب و هوا : خورشید برای زندگی بسیار 
حیاتی و مهم است، اما می تواند باعث 
شادابی  و  سرزندگی  دادن  دست  از 
موها شود. اشعه ماوراء بنفش به طور 

نرم ایجاد می کند. 
این نیز یک عامل آسیب 

رسیدن به موها می باشد. به حداقل 
رساندن گرما بر روی موها و استفاده 
از وسایل حالت دهنده مو )سشوار( با 
کمترین دما، راز نگه داشتن موهایی 

نرم و سالم است.
تغییرات هورمونی : هورمون ها تاثیر 
زیادی بر روی جنبه های فیزیکی و 
ذهنی ما دارند، از داشتن یک خواب 
خوب شبانه تا احساس خوشحالی از 
بارداری و زایمان. اما میزان هورمون 
های شما در یک سطح باقی نمی ماند 
و با تغییر سطوح هورمون ها در طول 
زندگی، بدن شما نیز تغییر می کند.

استفاده از شامپوهای نامناسب

برخی افراد در انتخاب شامپو، خیلی 
بسیار  افراد  برخی  کنند.  نمی  دقت 
اقتصادی هستند و شامپویی را می 
خرند که هیچ نوع سازگاری با ویژگی 
دنبال  به  فقط  و  ندارد  موهایشان 
هستند.در  قیمت  ارزان  محصوالت 
مقابل نیز، برخی افراد تصورشان این 
گران  قیمت،  شامپو های  که  است 
کیفیت خوبی دارند و به موهای آنها 

را قوی تر و زیباتر می کنند.
یا  قلیایی قوی  شامپوی حاوی مواد 
شامپویی که با ویژگی  های مو مطابقت 
ندارند، باعث تحریک سلول های پوست 
شده و موهای سر را کدر، شکننده و 
ژولیده می کند و باعث بروز شوره سر 
و خشکی و ریزش زیاد موها می شود.

تغذیه ضعیف و نامناسب
موها نیز همانند دیگر قسمت های 
نیاز  به مواد مغذی  برای رشد  بدن، 
دارند. مواد اصلی برای رشد مو عبارتند 
 .B از آهن، کراتین، روی و ویتامین
بنابراین، شما باید به مصرف این مکمل 
ها در رژیم غذایی خود توجه کنید. 
چند پیشنهاد برای شما داریم: گوشت 
قرمز، شیر، اسفناج، تخم مرغ و سویا.

مستقیم از خورشید، اثر مشابهی با سفید 
کننده های مو دارد و به طور قطع باعث 
از بین رفتن پروتئین کراتین می شود 
که همین موضوع منجر به خشک شدن 
فیبر ها و آسیب رسیدن به موها می 
شود. نور خورشید قطعا تاثیر منفی بر 
روی موهای رنگ شده خواهد گذاشت.

مواد شیمیایی : رنگ کردن، فر کردن 
و کشیدن زیاد موها، می تواند ظاهر و 
مدل موهای شما را تغییر دهد. با این 
حال، اینها فرآیندهایی هستند که باعث 

خشکی موی سر می شوند.
عاملی  دو  مو  کشیدن  و  کردن  صاف 
آسیب  مو  به  توانند  می  که  هستند 
بزنند و استفاده از عوامل خارجی برای 
تغییر دادن شکل موها، در ابتدا باعث 
جدا شدن اتصال دی سولفید در مو می 
شود و پس از آن، مو به روش جدیدی 
تغییر شکل پیدا می کند و همانطور باقی 
می ماند. این فرایند، شکل پیوندهای 
شیمیایی را تغییر می دهد و این پیوندها 
را در موقعیت های جدیدی تنظیم می 

کند، و به ماندگاری طوالنی مدت موها 
کمک می کند.

رنگ کردن مو نیز باعث آسیب رسیدن 
به مو می شود که به طور عمیقی از طریق 
اپیدرم به داخل هسته داخلی می رود و به 

الیه بر روی مو آسیب می رساند.
عوامل روزانه : موهای طبیعی بسیار 
قوی است و می توانند تحت  تاثیر انواع 
مختلفی از حالت ها را به خود بگیرند، 
اما مو ها هنوز هم می توانند بر اثر شانه 
کشیدن زیاد، آسیب ببینند به خصوص 
زمانی که مو خیس یا ژولیده باشد. هنگام 
مراقبت  فلزی،  از یک وسیله  استفاده 
باشید زیرا قیچی فلزی می تواند به مو 
آسیب بزند. وقتی موها ژولیده و درهم 
اپیدرم کشیده می شود و  می شوند، 
زمانی که موها به سرعت شانه می شوند، 
پوسته های سر بیرون کشیده می شوند.

گرما قطعا باعث خشکی و ژولیده شدن 
موها می شود. گرما و حرارت زیاد موجب 
از دست رفتن رطوبت مو می شود و در 
نتیجه مو دیگر به مدت طوالنی صاف 
نمی ماند.در حقیقت، اگر دما بیش از حد 
باال باشد، آب داخل مو، به جوش می آید 
و حباب های حرارتی را در داخل موهای 
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گره تیروئید چیست؟خشکی مو و ویژگی های آن
در  )مشکل  گرما  به  حساسیت 

مواجهه با گرما(
افزایش یا کاهش اشتها

تنگی نفس
خارش پوست

نازک شدن موها
ناگهانی  )قرمزی  پوست  التهاب 
صورت، گردن یا قفسه سینه فوقانی(

یا  سریع  قلب  )ضربان  قلب  تپش 
نامنظم(

با  است  ممکن  تیروئید  های  گره 
سطح پایین هورمون تیروئید یا کم 

کاری تیروئید همراه باشند.
عالئم کم کاری تیروئید عبارتند از:

احساس خستگی
دوره های قاعدگی مکرر، سنگین

فراموشی
افزایش وزن

خشکی پوست و مو و ریزش مو
صدای خشن

مشکل در مواجهه با سرما
ضعف / تحریک پذیری

یبوست
افسردگی

ورم عمومی )تورم(
عوامل خطر گره تیروئید چیست؟

عوامل خطر برای ایجاد  گره های 
تیروئید عبارتند از:
سابقه خانوادگی

داشتن والدین یا خواهر و برادرانی 
تیروئید  یا  تیروئید  گره های  به  که 
درون  غدد  سرطان های  سایر  یا 
ریز مبتال شده اند، احتمال ابتال به 

ندول ها را افزایش می دهد.
بروز  احتمال  سن،  افزایش  با  سن: 

ندول ها افزایش می یابد.
جنسیت : زنان نسبت به مردان بیشتر 
به گره های تیروئید مبتال می شوند.
قرار گرفتن در معرض پرتودرمانی :

معرض  در  گرفتن  قرار  سابقه 
گردن  و  سر  ناحیه  در  پرتونگاری 
روش های  نه  درمانی،  )اقدامات 
اسکن(  تی  سی  مانند  تشخیصی، 
خطر ابتال به گره را افزایش می دهد.

عوامل خطر برای ایجاد ندول های 
سرطانی تیروئید عبارتند از:

سابقه خانوادگی سرطان تیروئید
گره ای که سخت است یا به ساختار 

مجاور چسبیده است.
جنسیت مرد:سن کمتر از 2۰ سال 

و باالی ۷۰ سال
قرار گرفتن در معرض تشعشع: 
پرتوهای یونیزاسیون با افزایش کمی 
خطر ابتال به سرطان تیروئید همراه 
است. خطر بسیار اندک است و میزان 
قرار گرفتن در معرض اشعه روزمره 
باید از قدرت اشعه ایکس بیشتر باشد. 
به طور معمول بین قرار گرفتن در 
معرض پرتونگاری و پیشرفت سرطان 
تیروئید ۵ سال یا بیشتر تاخیر وجود 
دارد. بین دهه های ۱۹2۰ تا ۱۹۵۰ 
از تابش برای درمان برخی از مشکالت 
سر و گردن، مانند تورم لوزه، شرایط 
خاص پوست )مانند آکنه شدید( و 

سینوزیت استفاده می شد.
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مردان  شاخص

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی ست هوا؟
یا گرفته است هنوز ؟

من در این گوشه که از دنیا بیرون است
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست

آنچه می بینم دیوار است
آه این سخت سیاه

آنچنان نزدیک است
که چو بر می کشم از سینه نفس

نفسم را بر می گرداند
ره چنان بسته که پرواز نگه
در همین یک قدمی می ماند

آلبرت محرابیان
)1939 - ایران(

آلبرت محرابیان )متولد سال ۱۹3۹ 
ایران(،  در  ارمنی  خانواده  یک  در 
بازنشسته  استاد  حاضر  حال  در 
او  کالیفرنیا(،  دانشگاه  روانشناسی، 
بیشتر بخاطر نوشته هایش در اهمیت 
نسبی پیام های کالمی و غیر کالمی 
او  یافته های  شده است.  شناخته 
احساسات  متناقض  پیام های  درباره 
و حالت در سمینار ارتباطات انسانی 
و  شده است،  نقل  جهان  سراسر  در 
همچنین به عنوان قانون ٪۷ -٪38 

-۵۵٪ شناخته شده است. 
دو  به  خود،  مطالعات  در  محرابیان 
در  که  اول،  می رسد.  نتیجه گیری 
ارتباط  گونه  هر  در  عنصر  واقع سه 
کالم  دارد:  وجود  چهره  به  چهره 
تن صدا رفتار غیرکالمی )به عنوان 

مثال، بیان چهره(.
دوم، عناصر غیر کالمی خصوصاًبرای 
نگرش  و  احساسات  ارتباط  برقراری 
مهم است، به ویژه هنگامی که آنها 
ناهمخوان است: اگر کلمات با لحن 
باشد،  مخالف  کالمی  غیر  رفتار  و 
مردم به باور، آهنگ کالم و رفتار غیر 

کالمی تمایل دارند.
عنصر  سه  است  معتقد  محرابیان 
تن، کالم و رفتار غیر کالمی اساس 
افراد  میان  چهره  به  چهره  ارتباط 

می باشد.
پیام  کتاب  در  محرابیان  آلبرت   
در  کرده است،  بیان  خود  خاموش 
ارتباط با فردی دیگر تنها 38 درصد 
 ۵۵ و  صدا  تن  طریق  از  ما  پیام  از 
درصد از طریق زبان منتقل می شود. 
این خود نشان دهنده اهمیت زبان 
در  کالمی(  غیر  )پیام های  بدن 

ارتباطات روزمره ما می باشد.
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هوشنگ ابتهاج

چاقی و 
بیماری های مهلک آن

مصرف برخی مواد غذایی می تواند آسیب های
انواع  بروز  باعث  و  کند  وارد  افراد  بدن  به  زیادی   

سرطان های مهلک و خطرناک در این افراد شود می خواهیم 
تاثیرات مهم چاقی بر انواع بیماری مختلف بدن را بدانیم.تحقیقات 

مانند  التهاب  کننده ی  تحریک  غذاهای  از  که  افرادی  می دهد  نشان 
غذاهای پرچرب و قندی استفاده می کنند زودتر از افرادی که بیشتر از میوه 

و سبزیجات استفاده می کنند می میرند.التهابات مزمن درجه پایین می تواند با 
سرطان، دیابت، بیماری های قلبی- عروقی و حتی مرگ همراه باشد و حتی کسانی 

که رژیم غذایی شان بیشترین ارتباط را با تشدید التهاب دارد، ۴ برابر بیشتر از افراد 
عادی احتمال ابتال به سرطان دستگاه گوارش و مرگ در این رابطه را دارند.از جمله 
موارد تشدید التهابات روغن های گیاهی مانند روغن ذرت و آفتابگردان،غالت تصفیه 
شده مانند کلوچه، کیک، نانهای صنعتی که باعث باالبردن  میزان پروتئین التهابی 
می شود، نوشابه ها، گوشت قرمز، همچنین مونوسدیم گلوتامات که منجر به بروز 
التهاب چاقی، بیماری های کبدی، دیابت نوع 2 می گردد.این نتایج از تحقیقات اخیر 
دانشگاه کارولینای جنوبی بوده و همچنین این تحقیقات نشان داده است که مردان 
جوانی که روزانه حدود 2 قوطی نوشابه مصرف کرده بودند سطوح CRP آنها 
که یک عالمت التهابی است، با بیماری های قلبی و سکته در ارتباط است، 

در 3 هفته ۱۰۹ درصد افزایش یافت.محققان استرالیایی دریافته اند که 
مصرف یک وعده غذایی سرشار از اسیدهای چرب اشباع، خاصیت 

ضد التهابی کلسترول خوب یا همان HPL را کاهش داده، 
به  را مختل کرده و منجر  عملکرد عروق خونی 

قلبی  بیماری های  و  خون  فشاری  پر 
افراد می شود. از  بسیاری 

مصرف  تر  راحت  برای 
صرفه  برای  یا  ها  قرص  انواع  کردن 
جویی در هزینه ها، قرص ها را از وسط 
نصف می کنند. برخی از داروها دارای 
شیارهایی در مرکز قرص هستند، نصف 
کردن این نوع قرص ها مانعی ندارد 
اما شما نمی توانید همه قرص ها را از 
وسط نصف کرده و مصرف کنید زیرا 
نصف کردن برخی از قرص ها و تغییر 
در دوز مصرفی آنها عوارض زیادی را 
برای مصرف کننده به همراه خواهد 

داشت. 
چرا باید نصف کردن قرص را کنار 

بگذاریم؟
تغییر در دوز قرص :

با نصف کردن قرص ساختار دارو عوض 
دوز  در  تغییر  سبب  امر  این  و  شده 
قرص و کاهش تاثیر و افزایش خطرات 

ناشی از مصرف آن می شود.

هدر رفتن دارو :
از دارو  با نصف کردن قرص ها کمی 
هدر می رود و نمی توان نیمه برابر و 
دوز دقیق آن را بدست آورد، بنابراین 
پزشک  که  ای  اندازه  از  کمتر  دارو 
می  بدن  جذب  است،  کرده  تعیین 
شود. کمترین تغییر در آن می تواند 
باشد.  داشته  بدن  در  سمی  تاثیرات 
از  استفاده  با  را  قرص ها  اگر  حتی 
قرص  بریدن  برای  مخصوص  وسیله 
نصف نمود، مقداری از آن هدر می رود.

حساسیت و آلرژی :
خاص  داروهای  برخی  کردن  نصف 
موجب  تواند  می  داروها  همچون 
نصف  شود.  پوستی  حساسیت  بروز 
کردن یک قرص پیش از مصرف آن 
دارو  از  ریزی  ذرات  شود  می  باعث 
در هوا منتشر شود که پس از تماس 
حساس  های  قسمت  با  ذرات  این 

این  با  باشند. نصف کردن آسپرین 
پوشش، محافظ دارو را از بین برده 
وتحریک زخم  معده  و موجب درد 
معده  اسید  رفالکس  افزایش  یا 

می شوند.
و  ضداستروئیدی  قرص های  برخی 
ضدالتهابی دارای روکش باید جذب 
روده کوچک شوند، اما با نصف کردن 
در معده جذب می شوند. این قرص ها 
به گونه ای طراحی شده اند که باید 
آن،  شکستن  با  و  شود  جذب  آرام 

این روند طی نمی شود.
قرص های مسکنی که وسط آن خط 
ندارند را نباید نصف کرد، زیرا با نصف 
کردن دوز دارو به بدن نمی رسد و 

تاثیری نخواهد گذاشت.
بدن  سیستم  روی  قرص ها  بعضی 
دیر تاثیر می گذارد و نباید به دو نیم 
تقسیم شوند زیرا اثر خود را از دست 

می دهند.
و  کنید  نصف  اگر  را  داروها  بعضی 
بیشتر از چند دقیقه در مجاورت هوا 
باشند تاثیر خود را از دست می دهند 
بنابراین قرص نصف شده اثری ندارد.

قبل از مصرف قرص بروشور داخل 
و  نمایید  مطالعه  را  قرص  جعبه 
توضیحات الزم را بخوانید تا بدانید 
تقسیم  نیم  دو  به  باید  قرص  این 

شوند یا خیر.

کدام قرص را نصف کنید و بخورید 
بهتر است؟

ویژه  های  روکش  که  هایی  قرص 
شیارهایی  دارای  و  باشند  نداشته 
در مرکز قرص هستند را می توان با 

تجویز پزشک نصف کرد.
برای جذب بهتر مکمل کلسیم یک 
قرص کلسیم یا مکمل را به دونیم 
کنید و به فاصله 2۱ساعت بخورید. 
اگر می خواهید مکمل های کلسیم را 
مصرف کنید، جذب مکمل سیترات 
بهتر و راحت تر از کلسیم کربنات 

است.
از داروسازان هم توصیه می  برخی 
کنند که قرص های خود را درست 
قبل از استفاده نصف کنید تا میزان 
رطوبت دریافتی برای سطح باقیمانده 

به کمترین حد خود برسد.

پوست همچون صورت، پلک و گردن، 
التهاب و حساسیت پوست را به همراه 
نصف  به  مجبور  اگر  داشت.  خواهد 
حاوی  ضداضطراب  داروهای  کردن 
»ترازدون«  و  »زولپیدم«  »تترازپام«، 
هستید، برای پیشگیری از بروز آلرژی 
باید از دستکش و ماسک استفاده کنید.

مشکالت معده :
برخی از قرص ها از طریق روده جذب 
می شوند. نصف کردن این قرص ها 
سبب از بین رفتن روکش آنها و جذب 
سریعشان از طریق معده می شود و 
مشکالت معده افراد دچار زخم معده 
و رفالکس را افزایش می دهد. اگر در 
قورت دادن دارو ها مشکل دارید می 
توانید از پزشک تقاضای داروی مایع 
مشابه کنید تا به آسانی بتوانید دارو را 

در دوز مشخص مصرف کنید.
نصف  را  توانیم هر قرصی  آیا می 

کنیم؟
هر قرصی را نباید نصف کرد، بعضی 

داروها  فرموالسیون های مخصوص  از 
هرگز نباید تقسیم شوند. از داروهایی 
که هرگز نباید نصف شوند، قرص های 

روکش دار هستند.
برخی از آسپرین ها با روکش ویژه ای 
تحریک  را  معده  تا  شده اند  درست 
نکنند و قبل از متالشی شدن از معده 
داشته  روده ای  جذب  و  کنند  عبور 

در  محلول  مغذی  ماده   E ویتامین 
چربی است که به عنوان آنتی اکسیدان 
برای حفظ سالمت کلی بدن عمل می 
کند. ترکیبات طبیعی این ویتامین به 
دلیل خواص ضد چروک آن مشهور 
است، همچنین به عنوان ابزاری برای 
تحریک سیستم ایمنی شناخته می 
شود. با وجود این که این ویتامین در 
اقالم غذایی مختلفی از جمله آجیل، 
دانه ها، برخی روغن ها، غذاهای دریایی 
و سبزیجات در دسترس است، بسیاری 
از مردان برای تامین ویتامین بدن خود 

از مکمل ها استفاده می کنند.
 E فواید مهم و قابل توجه ویتامین

برای مردان
سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند: 
 E آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین
از آسیب سموم جلوگیری و به تقویت 
می کند. کمک  بدن  ایمنی  سیستم 
کند:  می  جلوگیری  سرطان  از 
 E ویتامین  اکسیدانی  آنتی  ماهیت 
می تواند رادیکال های آزاد را قبل از 
ایجاد استرس اکسیداتیو یا بیماری های 
خود  نوبه  به  که  کند  خنثی  مزمن 
منجر به کاهش خطر ابتال به سرطان 

پروستات در مردان می شود.
بیماری های قلبی را کاهش می دهد:

سرکوب  طریق  ز  ا  E ویتامین 
متابولیسم اسید آراشیدونیک، ترشح 
پروستاسیکلین را بهبود می بخشد، 
این منجر به کاهش تجمع پالکت و 

بیماری های قلبی عروقی می شود.
با رادیکال های آزاد مبارزه می کند:

قرار گرفتن در  مواقع  از  بسیاری  در 
معرض آفتاب به دالیل مختلف ممکن 
است باعث تشدید رادیکال های آزاد 
شود که سمی هستند و به بافت سلول 
آسیب می رسانند. ویتامین E به عنوان 
یک آنتی اکسیدان قوی به مقابله با این 
رادیکال ها و جلوگیری از آسیب بیشتر 

عمل می کند.
اسپرم را تقویت و باروری را بهبود 
می بخشد: ممکن است رادیکالهای 
به سلولهای اسپرم حمله کنند  آزاد 
و باعث ناباروری شوند. ویتامین E با 
در  اکسیداتیو  استرس  اثرات  کاهش 
در  طبیعی  باروری  اسپرم  سلولهای 

مردان را باز می گرداند.

شکنندگی   ، سر
دهد. کاهش  را  موها 

موجب کاهش ریزش مو و تقویت 
آن می شود: استرس اکسیداتیو اغلب 
با ریزش مو در ارتباط است. ویتامین 
ایی با بهبود گردش خون در پوست 
رشد  و  جلوگیری  مو  ریزش  از  سر 
آن را تقویت می کند. ویتامین ایی 
بازسازی  و  ترمیم  توانایی  همچنین 
فولیکول های جدید مو را دارد تا موها 

را براق نشان دهد.
با آکنه مبارزه می کند: مردان نسبت 
به زنان پوست چرب تری دارند که می 
تواند منجر به جوش های شدید و آکنه 
شود. برخی مطالعات نشان می دهد 
 E که یک رژیم غذایی غنی از ویتامین

)همراه با ویتامین آ و روی( می تواند به 
کاهش عالئم آکنه کمک کند.

 E سوال آقایان :چگونه از ویتامین
استفاده کنیم؟

به  را  بادام خرد شده  الی 8 عدد   ۶
اسموتی صبحانه خود اضافه کنید.

می توانید اسفناج یا کلم بروکلی را 
بخارپز کنید زیرا آنها سرشار از ویتامین 
ایی هستند.برای بهره مندی از ویتامین 
ایی، روغن زیتون را به پوست خود 
بمالید یا برای تهیه غذا از روغ زیتون 
استفاده کنید.برای جلوگیری از ریزش 
مو و رشد سالم مو می توانید از روغن 

ویتامین ایی استفاده کنید.
از  غنی  منبع  شده،  خیسانده  بادام 
ویتامین ایی است، می توانید صبح 
زود و به صورت ناشتا از آن میل کنید.
عوارض جانبی و اقدامات احتیاطی:

ویتامین ایی ۱۰۰٪ طبیعی است و 
هیچگونه عوارض جانبی ندارد. با این 
حال مصرف بیش از حد ویتامین ایی 
می تواند باعث حالت تهوع، سردرد، 
سرگیجه و مشکالت گوارشی شود. اگر 
فردی نسبت به این ویتامین حساسیت 
دارد باید کامالً از مصرف آن پرهیز کند.

استقامت بدنی ایجاد می کند:
آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش اغلب 
 E منجر به خستگی می شود. ویتامین
ضمن کاهش آسیب ناشی از ورزش به 
بهبود قدرت عضالت کمک می کند و 
سطح انرژی را در بدن تحریک می نماید.

روند پیری را کند می کند:
اشعه ماوراء بنفش به پوست آسیب می 
رساند و همین امر موجب پیری پوست 
 E می شود. ویژگی محافظتی ویتامین
در برابر نور می تواند از چین و چروک، 
که  پوست  های  رنگدانه  و  سوختگی 
همگی از عالئم پیری هستند جلوگیری 
کند. همچنین می تواند رادیکال های 
آزاد پوست را از بین ببرد تا پوست جوان 

به نظر برسند.
زخم ها را التیام می بخشد: بسیاری 
از تحقیقات ثابت کرده اند که پوست 
مرطوب واکنش بهتری در برابر زخم ها و 
اسکارها دارد و روند بهبودی و محو شدن 
عالئم را سرعت می بخشد. ویتامین ایی 
همین  به  است،  آبرسانی  اصلی  منبع 

دلیل بیشتر مردان باید از لوسیون های 
آغشته به ویتامین ایی استفاده کنند.

بخشد:  می  بهبود  را  سر  پوست 
ویتامین ایی جریان خون را در پوست سر 
بهبود می بخشد، در نتیجه باعث سالمت 
فولیکول های مو می شود. همچنین 
و  اکسیداتیو  با کاهش میزان استرس 
رادیکال های آزاد جذب شده در پوست 

خطرات جدی نصف کردن قرصاثرات مثبت ویتامینE برای مردان

PexelsPexels

PexelsPexels



صفحه Page 10 - 1۰ - شماره 1۷49 
جمعه 2۵ مهرماه تا پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱3۹۹خورشیدی

= نادال با شکست جاکوویچ 
گاروس  روالن  فینال  در 
فدرر  راجر  رکورد  با   ،۲۰۲۰
۲۰ بار قهرمانی در مسابقات 

گراند اسلم برابر شد.
رافائل نادال تنیس باز 3۴ ساله اهل 
 ۱۱ یکشنبه  روز  اسپانیا  مایورکای 
اکتبر در دیدار نهایی مسابقات گراند 
تماشایی،  بازی  در یک  پاریس  اسلم 
نواک جاکوویچ تنیس باز 33 ساله اهل 
صربستان و نفر اول رده بندی تنیس 
 ۶ صفر،  بر   ۶ ست  سه  در  را  جهان 
برای  و  داد  بر ۵ شکست   ۷ و   2 بر 
سیزدهمین بار برنده این رقابت ها شد.

خاکی  زمین  استاد  به  که  »رافا« 
با کسب عنوان  اکنون  معروف است، 
با  اسلم  گراند  بیست  در  قهرمانی 
تنیس باز 3۹ ساله  راجر فدرر  رکورد 

سوئیسی برابر شده است.
این شکست  تردید جاکوویچ  بدون 
غیرمنتظره را هرگز فراموش نخواهد 
گیم  یک  اول حتی  در ست  او  کرد. 
نیز از نادال نبرد. این نخستین باخت 
یک  در   2۰2۰ سال  در  جاکوویچ 
مسابقه بود. این بازی تنها دو ساعت و 

چهل و یک دقیقه طول کشید.
تاریخ  در  تنیس باز  نخستین  نادال 
این ورزش است که موفق شده در صد 
مسابقه در گراند اسلم روالن گاروس 

برنده شود.
گفت:  بازی  پایان  در  نادال  رافائل 
با  سال 2۰2۰  گاروس  روالن  تفاوت 
سال های پیش این بود که مسابقات به 
دلیل گسترش ویروس کرونا بجای ماه 

ژوئن که هوا گرم است، در ماه اکتبر 
و در هوای سرد برگزار گردید و دیگر 
اینکه امسال به اندازه کافی تمرین و 
نداشته ام. خاکی  زمین  روی  مسابقه 

در  بار  چهارمین  این  است  گفتنی 
که  بود  نادال  حرفه ای  تنیس  دوران 
جام  ست،  یک  حتی  باخت  بدون 

قهرمانی را باالی سر برد.
در  جاکوویچ  حیرت  باعث  آنچه 
این دیدار شده بود، تعداد بسیار کم 
دلیل  به همین  بود.  نادال  اشتباهات 
چند  رافا  سوم  ست  در  که  هنگامی 
امتیاز از دست داد، جاکوویچ توانست 

در گیم های بیشتری از ست های اول 
دلیل  همین  به  و  شود  برنده  دوم  و 
وی برای سپاسگزاری سر به آسمان 

بلند کرد.
جاکوویچ در پایان مسابقه به نادال 

چرا  که  دادی  نشان  تو  امروز  گفت: 
»سلطان خاک« لقب گرفته ای.

تا روز یکشنبه و شکست مقابل  او 
سی  از  بازی  هفت  و  سی  در  نادال، 
انجام  امسال  که  مسابقه ای  هشت 

داده، برنده شده بود.
سرشناس  مفسر   David Low
تنیس رادیو بی بی سی پس از تماشای 
در  جاکوویچ  و  نادال  فینال  دیدار 
پاریس گفت: تصور نمی کردم رافا در 
3۴ سالگی با چنین تسلط و نمایشی 
دردسرساز،  و  متنوع  ضربه های  از 
عرصه را تا این حد بر جاکوویچ تنگ 

کند.
سطح  این  با  نادال  آنکه  ضمن  در 
توانست  میدانداری  و  قدرت نمایی  از 
تعداد پیروزی های خود را در بازی های 

گراند اسلم با راجر فدرر برابر کند.

»رافا« کوالک کرد! 
سیزدهمین قهرمانی نادال در روالن گاروس

»اتحاد برای نوید« تداوم درخواست ها برای 
تحریم ورزش ایران در عرصه های بین المللی

جمهوری  مجازات  =عدم 
اسالمی توسط کمیته المپیک 
تباهکارانه ی  اعدام  از  پس 
نوید افکاری جوان کشتی گیر 
ایرانی، انتقادهای گسترده و 
نهاد  این  را متوجه  شدیدی 

ورزشی کرده است.
=کارزار »اتحاد برای نوید« 
با حضور ورزشکاران و فعاالن 
توجه  خواستار  بشر  حقوق 
به  جهان  ورزشی  نهادهای 
سرکوب معترضان در ایران، 
فشار و محدودیت بر زنان در 
عرصه های ورزشی و همچنین 
نقض قوانین بین المللی توسط 
جمهوری اسالمی شده است.
برای  ملی  تحادیه  =»ا
با  نیز  ایران«  دموکراسی در 
انتشار نامه ای خواستار تحریم 
عرصه های  در  ایران  رژیم 

ورزشی شد.
و  بشر  حقوق  فعاالن  از  شماری 
»اتحاد  کمپین  قالب  در  ورزشکاران 
برای نوید« از سازمان های بین المللی 
ورزشی خواسته اند تا ورزش جمهوری 
عرصه های  در  را  ایران  در  اسالمی 

بین المللی محروم کنند.
در پی اعدام نوید افکاری کشتی گیر  
کازرون  اعتراضات ۹۷  معترضان  از  و 
موج  باوجود  آنهم  ایران  رژیم  توسط 
داخلی  مخالفت های  گسترده ی 
و  بشر  حقوق  فعاالن  خارجی،  و 
ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی 
و  فیفا  المپیک،  بین المللی  کمیته  از 
ورزشی  بین المللی  سازمان های  سایر 
خواستند تا از حضور تیم های مختلف 
ایران در مسابقات بین المللی و المپیک 

جلوگیری به عمل آورند.
با صدور  المپیک  بین المللی  کمیته 
روز سه شنبه 2۵شهریور  در  بیانیه ای 
رژیم  توسط  افکاری  نوید  اعدام  ماه 
که  کرد  اعالم  ولی  محکوم  را  ایران 
ایران،  برای رعایت حقوق ورزشکاران 
قصد ندارد رژیم ایران را از نظر ورزشی 

تحریم کند.
این نهاد بین المللی تحریم جمهوری 
اسالمی را به نوعی مجازات ورزشکاران 

ایرانی توصیف کرد.
اکنون شماری از فعاالن حقوق بشر و 
ورزشکاران در قالب کارزار »اتحاد برای 

جاکوویچ؛ 11 اکتبر ۲۰۲۰
نوید« که توسط مسیح علینژاد فعال 
حقوق زنان راه اندازی شده، بر تحریم 
اسالمی  جمهوری  ورزش  تعلیق  و 
تأکید  بین المللی  ایران در عرصه های 

می کنند.
آرزو نعمتی پور عضو سابق تیم کاراته، 
علی سرشار عضو سابق تیم واترپولو، 
بهمن قبادی فیلمساز، شیوا امینی عضو 
سابق تیم ملی فوتسال، سوده لشکری 
سردار  کریکت،  ملی  تیم  سابق  عضو 
ملی کشتی  تیم  سابق  مربی  یاشایی 
کاپیتان  فالح  مجید  ایران،  فرنگی 
بوکسینگ،  کیک  ملی  تیم  سابق 
نازنین بنیادی بازیگر، فاطمه سپهری 
فعال سیاسی، احسان رجبی قهرمان 
سابق ملی جودو، مازیار ابراهیم زندانی 
سیاسی، شیرین عبادی وکیل و حسن 
ملی  تیم  سابق  مربی  علی محمدی 
انتشار ویدئوهایی  با  کیک بوکسینگ 
در این کمپین شرکت و از آن حمایت 

کرده اند.
در وبسایت کمپین »اتحاد برای نوید« 
با اشاره به اعتراف  گرفتن زیر شکنجه 
ناعادالنه  افکاری و محاکمه ی  نوید  از 
و سپس اعدام وی و دستگیری بیش 
آمده   ۹8 اعتراضات  در  نفر  ۷هزار  از 
ایران،  اسالمي  »جمهوری  است: 
روحیه ورزشي را از بین برده است، از 
به  و  استفاده ميکند  ورزشکاران سوء 
خاطر طرز فکر افراد بین آنها تبعیض 

قائل است.«
به  کمپین  این  تشکیل دهندگان 
مسابقات  در  زنان  شرکت  محرومیت 
به  زنان  ورود  و ممنوعیت  بین المللی 
ورزشگاه ها در داخل ایران و خودسوزی 
طرفدار  جوان  دختر  خدایاری  سحر 
ورزشکاران  اجباری  باخت  و  فوتبال 
نیز  اسرائیلی  ورزشکاران  مقابل  در 

به عنوان موارد متعدد نقض آزادی و 
حقوق مردم ایران اشاره کرده اند.

این کمپین تأکید دارد که »جمهوری 
در  تنها  که  است  داده  نشان  اسالمي 
پاسخگو  بینالمللي  معتبر  فشار  قبال 
متوجه  باید  اسالمي  جمهوری  است. 
شود که با چنین نقضهای فاحشي از 
حقوق بشر جایگاهي در بین ملتهای 
ایران  کردن  محروم  ندارد.  متمدن 
سازمانهای  و  ورزشي  لیگهای  از 
فرستادن  برای  قدم  اولین  بینالمللي 
اسالمي  جمهوری  به  قوی  پیغام  یک 

است.«
کمپین »اتحاد برای نوید« خواستار 
در  ایران  عضویت  تعلیق  و  تحریم 
رقابت های جهانی از سوی سازمانهای 
سایر  و  المپیک  کشتي،  جهاني 
ورزشي  فدراسیونهای  و  سازمانهای 

بینالمللي شده است.
امضاکنندگان این کمپین می گویند 
بشر  حقوق  نقض  به  واکنش  »عدم 
پیغام  اسالمي  جمهوری  توسط 
که  داد  خواهد  ایرانیان  به  اشتباهي 

جانشان ارزشي ندارد.«
با  المپیک  کمیته  همکاری  تداوم 
ورزش جمهوری اسالمی و امتناع این 
نهاد از اقدام علیه جمهوری اسالمی و 
مجازات آن، به دلیل اعدام تباهکارانه ی 
را  بسیاری  انتقادهای  افکاری،  نوید 
کمیته  رئیس  باخ  توماس  متوجه 

المپیک کرده است.
بشری  نهادهای حقوق  و  سازمان ها 
و ورزشی دنیا از جمله  »اتحادیه ملی 
 )NUFDI( »برای دموکراسی در ایران
المپیک  کمیته  به  نامه ای  ارسال  با 
خواستار تحریم رژیم ایران از شرکت 

در المپیک 2۰2۱ توکیو شدند.

تنیس باز نوزده ساله لهستانی قهرمان دختران 
گراند اسلم فرانسه

در  جاکوویچ  و  نادال   =
فینال روالن گاروس۲۰۲۰

ساله  نوزده  تنیس باز  اشویاتک  ایگا 
اهل لهستان روز شنبه این هفته در 
گراند  تنیس  مسابقات  نهایی  مرحله 
اسلم پاریس با پیروزی بر سوفیا کنین 
گراند  اول  نفر  و  آمریکایی  تنیس باز 
اسلم استرالیا در سال 2۰2۰، قهرمان 

این رقابت ها شد.
ایگا، سوفیا کنین را در دو ست ۶ بر 
۴ و ۶ بر یک مغلوب کرد. وی چهار 
سال پیش هم در مسابقات نوجوانان 
سوفیا  از  گاروس  روالن  اسلم  گراند 

برده بود.
ایگا در گراند اسلم امسال فرانسه در 
سیمونا هالپ  نهایی  هشتم  یک  دوره 
نفر  و  رومانی  اهل  معروف  تنیس باز 
از  را  دنیا  زنان  تنیس  رده بندی  اول 

دور بازی ها حذف کرد.
بانوی  نخستین  اشویاتک  ایگا 
یک  در  که  است  لهستانی  تنیس باز 
می  قهرمان  اسلم  گراند  تورنمنت 
شود. او پیش از شرکت در گراند اسلم 
فرانسه در رده بندی دختران تنیس باز 
قرار  دوم  و  پنجاه  جایگاه  در  جهان 
داشت و حاال با کسب این عنوان به 
صعود  رده بندی  این  هفدهم  مکان 

کرده است.
ایگا  آمریکایی  حریف  کنین  سوفیا 
در فینال امسال روالن گاروس عنوان 
برترین تنیس بازان دنیا را در  چهارم 

اختیار دارد.
نواک  اکتبر   ۱۱ یکشنبه  روز 
تنیس باز  جاکوویچ  نواک  جاکوویچ 

سی و سه ساله اهل صربستان و نفر 
رافائل  و  جهان  مردان  رده بندی  اول 
دوم  نفر  و  اسپانیایی  تنیس باز  نادال 
این رده بندی و دارنده رکورد بی نظیر 
۱2 عنوان قهرمانی گراند اسلم روالن 
روبروی  شتریه  ورزشگاه  در  گاروس 

یکدیگر قرار خواهند گرفت.
نادال سی و چهار ساله در مرحله نیمه 
نهایی این بازی ها، ۶ بر 3، ۶ بر 3 و ۷ 
بر ۶ از سد دیه گو شوارتزمن تنیس باز 
کرد. عبور  آرژانتین  اهل  مقتدر 

نهایی  نیمه  بازی  در  هم  جاکوویچ 
تنیس باز 22  پاس  تسیتسی  استفانو 

ساله یونانی را ۶ بر 3، ۶ بر 2، ۵ بر۷، 
۴ بر ۶ و ۶ بر یک شکست داد.

درواقع سلطان خاک، نادال،  بدون 
بازی  ست،  یک  حتی  کردن  واگذار 
حریف  بر  پیروزی  با  را  نهایی  نیمه 
دو  جاکوویچ  اما  گذاشت.  سر  پشت 
آتن  اهل  جوان  تنیس باز  به  را  ست 

سپرد.
بازی روز یکشنبه نادال و جاکوویچ، 
در  دو  آن  نبرد  ششمین  و  پنجاه 
نهمین  و  آنها  تنیس حرفه ای  دوران 
اسلم  گراند  فینال یک  در  دیدارشان 

خواهد بود. 

ایگا اشویاتک؛ 1۰ اکتبر ۲۰۲۰

کنفدراسیون فوتبال آسیا: 
حق با 

پرسپولیس 
است

باقی  برنده  =پرسپولیس 
ماند.

 A.F.C  آسیا فوتبال  کنفدراسیون 
از بررسی دالیل اعتراض باشگاه  پس 
استفاده  مورد  در  عربستان  النصر 
غیرقانونی تیم پرسپولیس از بازیکنانی 
تعیین  زمانی  محدوده  از  خارج  که 
شده برای خرید عضو جدید و مدارک 
و مستندات معتبر ارائه شده از سوی 
پنجشنبه  روز  پرسپولیس،  مسئوالن 
مرتکب  پرسپولیس  تیم  کرد:  اعالم 
هیچگونه خالفی نشده و قانون شکنی 

نکرده است.
نهایی  نیمه  مسابقه  نتیجه  بنابراین 
قهرمانی باشگاه های آسیا بین این دو 
پنالتی و در وقت  تیم که در ضربات 
اضافی به سود پرسپولیس پایان یافت، 

همچنان معتبر خواهد بود.
به  النصر  اعتراض  دیگر  مورد 
برانکو  طلب  به  مربوط  پرسپولیس، 
ایوانکوویچ سرمربی پیشین پرسپولیس 
بود که شکایت برانکو به فیفا را به دنبال 
با  فوتبال  فدراسیون جهانی  و  داشت 
توجه به عدم تسویه حساب پرسپولیس 
با این مربی، این باشگاه را از استخدام 
بازیکن جدید محروم کرده بوده است.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال 
یک  و  پنجاه  ماده  اساس  بر  آسیا 
اساسنامه لیگ قهرمانی آسیا، شکایت 

باشگاه النصر را مورد بررسی قرار داد و 
روز جمعه اعتراضات باشگاه عربستانی 

را ناوارد دانست.
وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا هم رسما اعالم نموده که این رای 
قطعی است. اما ساعاتی پس از اعالم 
اعالم  النصر  باشگاه  ای.اف.سی،  نظر 
اقدام  درباره  را  خود  شکایت  که  کرد 
بازیکن  خرید  در  پرسپولیس  خالف 
تازه نفس بعد از پایان مهلت قانونی فیفا 
ورزش  بین المللی  دادگاه   C.A.S به 

خواهد برد.
که  پرسپولیس  تازه وارد  بازیکنان 
است،  معترض  آنها  حضور  به  النصر 
عبارتند از: عیسی آل کثیر، حامد لک، 
علی  پهلوان،  احسان  سرلک،  میالد 
شجاعی، سعید آقایی و آرمان رمضانی.

سرشناس  کارشناس  عباس  علی 
در  که  تونس  اهل  ورزش  حقوق 
از رد  جهان عرب شهرت دارد، پیش 
اعتراض النصر نسبت به بازیکنان جدید 
پرسپولیس گفته بود: در صورتی النصر 
این کشمکش پیروز می شود که  در 
اینکه  یکی  کند.  ثابت  را  موضوع  دو 

بازیکنان  قراردادهای  پرسپولیس 
جدید خود را بعد از دوازدهم سپتامبر 
ثبت کرده و دیگر آنکه پولی به برانکو 
ایوانکوویچ و دستیارانش نپرداخته باشد.

اما فیفا تأکید کرده که به پرسپولیس 
تا دوازدهم سپتامبر، 22 شهریور، برای 

پرداخت این پول فرصت داده بود.
احسان  آقایی،  سعید  لک،  حامد 
آل  عیسی  و  سرلک  میالد  پهلوان، 
کثیر، پنج خرید تازه پرسپولیس، روز 
پانزدهم شهریور با این باشگاه قرارداد 

امضا کردند.
قرارداد علی شجاعی و آرمان رمضانی 
امضا  به  شهریور  هجدهم  روز  هم 
رسیده بود و به این ترتیب با توجه به 
مهلت فیفا به پرسپولیس برای جذب 
اعضا جدید، این تیم حتی سه روز دیگر 
مهلت  جدید  بازیکن  استخدام  برای 

داشته است.
 2۰2۰ قهرمانان  لیگ  فینال  دیدار 
آسیا روز 2۹ آذر ۹۹ برگزار خواهد شد 
و پرسپولیس به عنوان فینالیست غرب 
آسیا در انتظار فینالیست شرق این قاره 

خواهد نشست.

نادال؛ 11 اکتبر ۲۰۲۰

نادال؛ 11 اکتبر ۲۰۲۰

۱۷ ادامه در صفحه
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هفته  از  روحانی:  =حسن 
بعد می توانیم با هر کشوری 
که خواستیم خرید و فروش 

اسلحه کنیم.
درد  از  لحظه ای  =»دولت 
مردم  مصائب  و  مشکل  و 
غافل نیست و هرچه در توان 
از  کردیم…  عمل  داشتیم 
همه مسئوالن و وزرا تقاضا 
و همه  با قدرت  که  می کنم 
توانمندی خود و با استمداد 
از روح پیامبر بزرگ اسالم، 
امام حسن مجتبی و امام رضا 
این بار را به مقصد برسانند 
کاهش  را  مردم  مشکل  و 

دهیم.«
نی  بستا عنا صغر  =علی ا
مجلس  در  سبزوار  نماینده 
توییتی  در  اسالمی  شورای 
»وقیح«  را  روحانی  حسن 
»مّلت  او  نوشت  و  خواند 
خویش را به تمسخر گرفته 

است!«
در  اسالمی  =جمهوری 
است  امید  این  به  ایران 
پایان  صورت  در  بتواند  که 
یافتن تحریم های تسلیحاتی 
خود  پایین  سطح  تولیدات 
کوچک  کشورهای  به  را 
ی  ه ها و گر یا  یی  یقا فر آ

شبه نظامی بفروشد.
 23 چهارشنبه  روحانی  حسن 
گفت  دولت  هیات  در جلسه   مهرماه 
»باید خدمت مردم عزیزمان این خبر 
خوش را عرض کنم که یکشنبه هفته 
تسلیحاتی  تحریم  مهرماه   2۷ آینده 

۱۰ ساله ایران لغو خواهد شد.«
او توضیح داد »ما برای این موضوع 
چهار سال با آمریکا جنگیدیم و آنها 
به این در و آن در می زدند که چنین 
اتفاقی نیفتد، اما به خاطر ایستادگی 
مردم و تالش مسئوالن و دیپلمات ها 

این تحریم کنار خواهد زده شد.«
داخلی  به مخالفان  روحانی خطاب 

جمهوری اسالمی با دالر 3۲ هزار تومانی در بازار 
تسلیحات بیشتر حسرت به دل خواهد بود تا خریدار!

توافق اتمی گفت »آنها که می گویند 
برجام چه خاصیتی داشته، این یکی از 
کارهای برجام است که از این به بعد 
می توانیم اسلحه را به هر کشوری که 
از هر کشوری  یا  بفروشیم  خواستیم 
یکی  تنها  این  بخریم.  خواستیم  که 
از اقدامات دولت است. ما برای آنکه 
نظرمان  مورد  برنامه های  و  نکات  به 
و  صبر  به  نیاز  مواقع  بعضی  برسیم 

حوصله داریم.«
سال  چند  »در  اینکه  بیان  با  او 
اخیر شّری به عنوان حاکمان جدید 
کاخ سفید ایجاد شده«، افزود: »این 
گریبان  که  ما  گریبان  فقط  نه  شّر 
شما  است.  گرفته  را  دنیا  همه 
است  خبر  چه  ببینید  را  افغانستان 
و شرق و غرب آن در دست کیست؟ 
خطرناکی  شرایط  چه  با  آنجا  در  و 
مواجه است یا این که ببینید آنهایی 
را داشتند  نابودی داعش  ادعای  که 
در منطقه با داعش چه کردند و در 
عزیزان  و  منطقه  مردم  آنها  مقابل 
کنار  را  داعش  توانستند  ما  رزمنده 

بزنند.«
در  اسالمی  جمهوری  رئیس 
آمریکایی  مسئوالن  »از  گفت  ادامه 
موفقیت  یک  فقط  که  می خواهیم 
خارجی شان  سیاست  در  را  خود 
آنها در تمام موارد شکست  بگویند. 
خورده اند. در مقابل مردم فلسطین، 
خورده اند  شکست  سوریه  و  عراق 
را  کاری  نمی خواهند  زور  با  جز  و 
بی ادبانه ای  لحن  آن  دهند.  انجام 
که حتی یک مدیر در جمع کوچک 

را  نمی کند  استفاده  کلمات  آن  از 
اینها  دیدیم.  آمریکا  مسئوالن  از 
آنها  ایران  ملت  که  می دهد  نشان 
را عصبانی کرده و به زانو در آورده 

است.«
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
مدعی شد: »دولت لحظه ای از درد و 
مشکل و مصائب مردم غافل نیست و 
هرچه در توان داشتیم عمل کردیم… 
از همه مسئوالن و وزرا تقاضا می کنم 
که با قدرت و همه توانمندی خود و 
با استمداد از روح پیامبر بزرگ اسالم، 
امام حسن مجتبی و امام رضا این بار 
را به مقصد برسانند و مشکل مردم را 

کاهش دهیم.«
امنیتی  و  دفاعی  امور  بودجه 
جمهوری اسالمی از ۷۰ هزار و ۹۵2 
میلیارد تومان در سال ۱3۹8 به ۶۹ 
هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ 

کاهش پیدا کرده است.
با فرض اینکه تحریم های تسلیحاتی 
اما  بپذیرد  پایان  اسالمی  جمهوری 
جیب رژیم ایران خالی تر از آن است 
نظامی  تسلیحات  بازار  در  بتواند  که 
کند.  تامین  را  خود  نیازهای  مدرن 
واقعیت  همین  از  اطالع  با  احتماال 
است که روحانی برای حل مشکالت 

دست به دامن ائمه شده است.
صحبت های دروغ و رفتار عجیب و 
غریب حسن روحانی و مقامات دولتی 
از  بیش  را  مردم  اخیر  هفته های  در 
در  این  است.  کرده  پیش خشمگین 
حالیست که حتی در میان طرفداران 
نظام نیز سخنان آنها با امتناع روبرو 

می شود.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار 
در مجلس شورای اسالمی در توییتی 
و  خواند  »وقیح«  را  روحانی  حسن 
نوشت او »ملّت خویش را به تمسخر 

گرفته است!«
از  انتقاد  با  همچنین  نماینده  این 
ماسک حسن روحانی نوشت »کشور 
در  مردم  و  شده  رها  خود  حال  به 
و  درمانده اند  مایحتاج خویش  تامین 
زیر خط فقر دست و پا می رنند و و 
رئیس جمهور در بند حفظ خط ریش 
خویش است! اُف بر تو باد که ملتی را 

شرمنده کرده ای!«
محمدباقر  این  از  پیش  ماه  شش 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بود  مردم گفته  از  ابراز شرمندگی  با 
در  را  نفت  تنها  نه  فعلی  شرایط  در 
هم  دارو  ازای  در  که حتی  غذا  ازای 
نمی توانیم بفروشیم. کشورهای غربی 
تسلیحات  مدرن ترین  صاحب  که 
با  معامله  به  حاضر  هستند  نظامی 
چین  و  نیستند  اسالمی  جمهوری 
بجز  اخیر  سال های  در  نیز  روسیه  و 
با  تسلیحاتی  معامله  محدود  موارد 

جمهوری اسالمی نداشته اند.
در  اسالمی  جمهوری  گرچه 
بتواند  که  است  امید  این  به  ایران 
تحریم های  یافتن  پایان  صورت  در 
تسلیحاتی تولیدات سطح پایین خود 
یا  آفریقایی  کوچک  کشورهای  به  را 
این  با  بفروشد  شبه نظامی  گروه های 
نهادهای  گزارش های  اساس  بر  حال 
امنیتی غربی در تمام این سال ها رژیم 
ایران از طریق دالل های منطقه ای به 
ارسال  به  اقدام  غیرقانونی  صورت 
شیعه  شبه نظامیان  برای  تجهیزات 

کرده است.
که  داده اند  گزارش  خبرگزاری ها 
سفیر  شهیدی  جمعه  امام  امیرعلی 
موریتانی  در  اسالمی  جمهوری 
دفاع  وزیر  با  دیدار  در  مهرماه   23
و  تقویت  راه های  درباره  کشور  این 
تبادل  دفاعی  همکاری های  گسترش 

نظر کرده است.

چه کسانی در ایران به دنبال مذاکره با آمریکا 
هستند؟ اختیار مذاکره با کیست؟

کمپین  در  ترامپ  =دونالد 
فلوریدا  در  خود  انتخاباتی 
اولین  زیاد  احتمال  به  گفته 
تماسی که بعد از پیروزی در 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
ایران است  از  دریافت کنم، 
توافق  به  رسیدن  برای  که 
چرا  نمی شناسند  پا  از  سر 
آنها  ملی  ناخالص  رشد  که 
آمده. پایین  درصد   ۲8
اعمال  با  پمپئو:  =مایک 
برای  ایران  رژیم  تحریم ها، 
دامن زدن به ترور و توسعه 
به چالش  و  برنامه هسته ای 
خطر  به  و  آمریکا  کشیدن 
انداختن منافع آن در سراسر 
جهان دیگر پول کافی ندارد.
اکبر والیتی مشاور  =علی 
خامنه ای آبان 1395 در یک 
مصاحبه گفت مذاکره تصمیم 
نظام بود نه فرد و باید انجام 
نبود  مذاکره  اگر  و  می شد 
بود. جنگ  بعدی  گزینه 
مذاکره ای  هیچ  هم  =حاال 
چه  و  ترامپ  دولت  با  چه 
هر دولت دیگری در آمریکا 
در  توافق هایی  با  نمی تواند 
تا  و  شود  انجام  برجام  حد 
زمانی که خامنه ای زنده است، 
اوست که باید برای انجام یا 
امتناع از »نرمش قهرمانه «ای 
که احتماال کمرش را خواهد 
. د بگیر تصمیم  شکست 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در کارزار انتخاباتی که 
در  مهرماه(   2۱( اکتبر   ۱2 دوشنبه 
ایالت فلوریدا برگزار شد بار دیگر تاکید 
تروریست  سلیمانی  قاسم  »ما  کرد 
کشتار  عامل  و  جهان  یک  شماره 
گسترده نیروهای آمریکایی در سراسر 
جهان را از بین بردیم. او ُمرده و دیگر از 

او خبری نیست.«
از سخنرانی خود  ترامپ در بخشی 
افزود »توافق اتمی فاجعه بار« که دولت 
باراک اوباما با رژیم ایران امضا کرد واقعاً 
اسفبار بود و من از آن بیرون آمدم و به 
احتمال زیاد اولین تماسی که بعد از 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
برای  که  است  ایران  از  کنم،  دریافت 
رسیدن به توافق سر از پا نمی شناسند 
 28 آنها  ملی  ناخالص  رشد  که  چرا 
درصد پایین آمده و هیچکس تا کنون 

چنین چیزی ندیده است.
او تاکید کرد آنها ]رژیم ایران[ نباید 

سالح اتمی داشته باشند.
این نخستین حضور انتخاباتی ترامپ 
در جمع هوادارانش پس از طی دوران 

نقاهت بعد از ابتال به ُکرونا بود.
در  ترامپ  گذشته  ماه های  در 
هرگاه  خود  انتخاباتی  سخنرانی های 
درباره ایران سخنی گفت چهار مورد 
از  خروج  کرد:  تکرار  مدام  تقریباً  را 
توافق اتمی، کشتن سلیمانی، مقابله با 
دستیابی رژیم به سالح اتمی و خواست 
جمهوری اسالمی برای مذاکره با آمریکا.

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تازه 
پرزیدنت  که  اقدامی  مهم ترین  گفته 
ترامپ در برابر رژیم ایران انجام داده 
شناسایی برجام به عنوان یک »توافق 
ابلهانه« است که واقعاً برای آمریکا بد 

بود و خطرات واقعی به دنبال داشت.
مایک پمپئو در مصاحبه با تلویزیون 
خروج  زمان  »از  گفت:  »نیوزمکس« 
در  ایران  هسته ای  توافق  از  آمریکا 
اساسا  رویکردهای  ما   2۰۱8 مه  ماه 
متفاوتی را در مورد ثبات در خاورمیانه 

در پیش گرفته ایم.«
وزیر خارجه آمریکا افزود »از همین 
رو ما هزینه های زیادی بر خود رژیم 
و  کرده ایم  تحمیل  رفتارش  بابت 
تحریم هایی که اخیرا بر بانک های ایران 

اعمال شده نیز با همین هدف است.«
او تاکید کرد با اعمال تحریم ها، رژیم 
ایران برای دامن زدن به ترور و توسعه 
چالش کشیدن  به  و  برنامه هسته ای 
آن  منافع  انداختن  به خطر  و  آمریکا 
در سراسر جهان دیگر پول کافی ندارد.

نه ترامپ اوباماست و نه شرایط ایران 

مذاکره  ایران  مردم  زمان؛  آن  مثل 
آمریکا با آیت  اهلل  ها را نمی  خواهند

جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اسالمی در دو سال گذشته و همچنین 
کرده  تأکید  خود  اخیر  سخنان  در 
آمریکا  با  شرایطی  هیچ  تحت  است 
مذاکره نخواهد کرد اما ترامپ می گوید 
پا  از  سر  توافق  به  رسیدن  برای  آنها 
نمی شناسند. کدامیک از این دو درست 
می گویند؟ آیا در ایران جریان یا قدرت 
سیاسی وجود دارد که جدا از هسته ی 
اصلی قدرت به واشنگتن پیام مذاکره 
فرستاده؟ اگر فرض بر صحت این ادعا 
باشد پیام مذاکره را چه کسانی بدون 
ارسال  آمریکا  به  خامنه ای  خواست 
نهایت  در  اینکه  نه  مگر  کرده اند؟ 
تصمیم برای هر نوع مذاکره یا توافق 

بدون اجازه خامنه ای محال است؟
رهبر جمهوری اسالمی ایران دوشنبه 
در جریان سخنرانی آنالین در مراسم 
افسری  دانشگاه های  دانش آموختگی 
واضح  بطور  هم  باز  مسلّح  نسروهای 
گفت »برخی ترسوها نادانسته، در داخل 
همان حرف دشمن را تکرار می کنند.«

»اراذل  را  آمریکا  دولت  مقامات  او 
یاوه گو« خواند و گفت علت هیاهوی 
و  دفاعی  توانایی های  درباره  آنها 
از  ناشی  ایران  منطقه ای  و  موشکی 
ترس آنهاست. خامنه ای ادعا کرد فشار 
حداکثری  روسیاهی  به  را  حداکثری 

آمریکا تبدیل می کنیم.
برجام  خامنه ای  حامیان  هرچند 
دولت  خورده ی  شکست  دستاورد  را 
ترس  حاصل  را  مذاکره  و  روحانی 

می دانند اما کیست که نداند تصمیم 
نیز  را  اتمی  توافق  مورد  در  نهایی 
خامنه ای گرفت. دولت روحانی و تیم 
ظریف با تصمیم خامنه ای و »نرمش 
روی  در سال ۱3۹2  قهرمانه«ی وی 
مشاور  والیتی  علی اکبر  آمدند.  کار 
یک  در   ۱3۹۵ آبان  در  خامنه ای 
مصاحبه می گوید مذاکره تصمیم نظام 
بود نه فرد و باید انجام می شد و اگر 

مذاکره نبود گزینه بعدی جنگ بود.
وضعیت جمهوری اسالمی در ایران در 
شرایط رسیدن به توافق اتمی موسوم 
قهرمانانه«  »نرمش  با  که  برجام  به 
بسیاری  از  گرفت  صورت  خامنه ای 
جهات شبیه شرایط فعلی است با این 
تفاوت که اجرای شروط تعیین شده 
دشوار تر  بسیار  ترامپ  دولت  از سوی 
اوباما  باراک  که  خواسته هایی  است. 
تعیین کرد چیزی نبود که جمهوری 
به  کند  توافق  آنها  با  نتواند  اسالمی 
ویژه آنکه نه تنها پس از پایان مهلت 
برنامه  می توانست  راحتی  به  برجام، 
اتمی خود را پیش ببرد بلکه حتی در 
دوران مذاکرات و سپس برجام نیز به 
گفته مقامات خود جمهوری اسالمی، 
تأسیسات  در  را  برنامه هایی  پنهانی 
هسته ای پیش می بردند! حاال هم هیچ 
مذاکره ای چه با دولت ترامپ و چه هر 
با  نمی تواند  آمریکا  در  دیگری  دولت 
توافق هایی در حد برجام انجام شود و 
تا زمانی که خامنه ای زنده است، اوست 
که باید برای انجام یا امتناع از »نرمش 
را  کمرش  احتماال  که  قهرمانه «ای 

خواهد شکست تصمیم بگیرد.

استرداد یک متهم فساد کالن اقتصادی از اسپانیا به ایران

=علیرضا حیدرآبادی پور 
نظام  در  »اخالل  اتهام  با 
خیانت  طریق  از  اقتصادی 
مال  »تحصیل  و  امانت«  در 
به  غیابی  بطور  نامشروع« 
محکوم  دوازده سال حبس 

شده است.
شدن  متهم  از  پس  =او 
و  سرمایه  بانک  پرونده  در 
با  فرهنگیان،  رفاه  صندوق 
گذاشتن پنج میلیارد تومان 
وثیقه آزاد گشت و در اواخر 
از  او  فرار  خبر  سال 139۷ 

ایران منتشر شد. 
رئیس پلیس بین الملل ناجا اعالم کرده 
که مدیرعامل پیشین بانک سرمایه و از 
متهمان فساد اقتصادی در این بانک و 
صندوق ذخیره فرهنگیان از اسپانیا به 

جمهوری اسالمی استرداد شده است.
متهمان  از  حیدرآبادی پور  علیرضا 
سرمایه  بانک  در  بزرگ  فساد  پرونده 
و صندوق ذخیره فرهنگیان از اسپانیا 
به ایران تحویل داده شده است. پیشتر 
اعالم شده بود که خروج او از کشور »در 
حین تحقیقات مقدماتی« این پرونده 

صورت گرفت.
اقتصادی  پرونده مهم فساد  او در دو 
از  اقتصادی  نظام  اتهام »اخالل در  با 
طریق خیانت در امانت« و »تحصیل 
مال نامشروع« در دادگاه بطور غیابی به 
دوازده سال حبس محکوم شده است.

اساس  بر  حیدرآبادی پور  علیرضا 
سوی  از  شده  اعالم  قرمز  وضعیت 
با هماهنگی پلیس  بازپرس پرونده و 
و  دستگیر  و  شناسایی  ایران  اینترپل 
به کشور  قانونی  انجام تشریفات  طی 

بازگردانده شده است.
پلیس  رئیس  شیرزاد  هادی  سردار 
تحویل  هنگام  که  ناجا  لملل  بین ا

فرودگاه  در  حیدرآبادی پور  علیرضا 
»امام خمینی« حضور داشته به شبکه 
خبر جمهوری اسالمی اعالم کرد که 
»متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل 
افزوده  قضایی می شود.« وی  مقامات 
سال گذشته برای این متهم وضعیت 
قرمز اعالم شد و وی از سوی بازپرس 
اینترپل  پلیس  هماهنگی  با  پرونده 
ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام 
بازگردانده  به کشور  قانونی  تشریفات 

شده است.
بهمن  در  حیدرآبادی پور  علیرضا 
سرمایه  بانک  مدیرعاملی  به   ۱3۹۴
منصوب و حدود پنج ماه بعد در خرداد 
۹۵ از این سمت برکنار شد. علیرضا 
حیدرآبادی پور پس از متهم شدن در 
رفاه  صندوق  و  سرمایه  بانک  پرونده 
میلیارد  پنج  گذاشتن  با  فرهنگیان، 
اواخر  در  و  گشت  آزاد  وثیقه  تومان 
ایران  از  او  فرار  خبر   ۱3۹۷ سال 

منتشر شد.

رونمایی از سیستم پدافندی »15 خرداد« در سال 1398دونالد ترامپ در همایش انتخاباتی فلوریدا

دادستانی تهران بیش از یک سال پیش 
و در خردادماه ۹8 برابر با ژوئن 2۰۱۹ 
از بازداشت او توسط پلیس اینترپل در 

اسپانیا خبر داد.
توسلی  محمدرضا  و  بخشایش  علی 
مدیران پیشین بانک سرمایه، و پرویز 
کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره این 
بانک از جمله کسانی هستند که در این 
پرونده متهم شناخته شده و محکوم به 

زندان شده اند.
پرونده  قاضی  مقام  مسعودی  اسداهلل 
بانک سرمایه گفته است در این بانک 
تخلف 2۹ هزار میلیارد ریالی صورت 
به  متهم  بخشایش  علی  که  گرفته 
هزار   2۹ میزان  به  امانت  در  خیانت 
و 3۵۴ میلیارد و 88۰ میلیون ریال، 
پرویز کاظمی متهم ردیف دو به مبلغ 
2۴ هزار و 883 میلیارد و 3۹۹ میلیون 
ریال و محمدرضا  توسلی به میزان 2۵ 
هزار و ۱2 میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال 

هستند.



قطعنامه  چهار  از  هیچیک  =در 
شورای امنیت سازمان ملل صحبت 
توسط  آذری  مناطق  »اشغال  از 
کنترل  از  بلکه  نشده،  ارمنستان« 
این مناطق توسط نیروهای محلی 
ارمنی قره باغ )نام ارمنی: آرتساخ( 
ارمنستان  اما  است.  صحبت شده 
حکومت  به  که  است  شده  ملزم 
محلی قره باغ فشار وارد بیاورد تا 
مورد  در  توافق  به  رسیدن  برای 
با  ئل  حا منطقه  هفت  برگشت 
بنشیند. مذاکره  به  باکو  دولت 
جانب  از  مدام  آنچه  =برخالف 
جمهوری آذربایجان تبلیغ می شود 
و متاسفانه تا حد زیادی هم موفق به 
جا انداختن آن در افکار عمومی  شده 
است، مناقشه قره باغ از نظر حقوق 
میان  ارضی  ای  مناقشه  بین الملل 
ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری 
میان  مناقشه ایست  بلکه  نیست، 
از  بخشی  و  آذربایجان  دولت 
شهروندان آن کشور. درست است 
پشتیبانی  و  کمک  از  قره باغ  که 
دولت و مردم ارمنستان برخوردار 
صورت  موضوع  این  اما  است، 
نمی دهد. تغییر  را  مسئله حقوقی 

از صبح روز 2۷ سپتامبر  آرسن نظریان - 
در  گسترده ای  و  نظامی  تازه  درگیری   2۰2۰
خط آتش بس نیروهای جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان، دو همسایه شمالی ایران، آغاز شد 
جنگی  به   2۰2۰ اکتبر   ۱۰ شنبه  روز  تا  که 
و  شد  تبدیل  کشور  دو  این  میان  تمام عیار 
اکنون با وساطت روسیه آتش بسی بشردوستانه 
برای تبادل اسرا و اجساد قربانیان میان طرفین 

برقرار شده است.
منازعه دو هفته اخیر همسایگان شمالی ایران 
از لحاظ شدت و حّدت از تمام درگیری های دو 
تا  از مخاصمات سال های ۱۹۹۰  طرف، حتی 
۱۹۹۴ شدیدتر و گسترده تر بود. در مورد خود 
زیر  در سطور  آن  و دالیل شدت  منازعه  این 

اشاره ای خواهد شد.
حقوقی  جنبه  به  عمدتا  اما  نوشتار  این  در 
مناقشه پرداخته و از بررسی پیشین من تحت 
لحاظ  با  قره باغ«  مناقشه  در  »بحثی  عنوان 

کردن تغییر اوضاع و احوال بهره برده ام.
یعنی  دیگری،  مهم  موضوع  به  ضمنا 
رسانه های  و  اسالمی  جمهوری  جهت گیری 
بطور  بحث  مورد  مناقشه  به  نسبت  ایران 
تأملی  راستا،  همین  در  پرداخته ام.  نیز  کلی 
برابر حضور  در  اسالمی  جمهوری  عملکرد  بر 
مزدوران تکفیری در مجاورت مرزهای شمالی  

کشور نموده ام.
ابتدا بپردازیم به موضوع تغییر رسمی  موضع 

جمهوری اسالمی درقبال مناقشه قره باغ.
رسمی   خبرهای  در   ۱3۹۹ مهر   ۱۵ روز 
جمهوری اسالمی اعالم شد که علی اکبر والیتی 
مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسالمی طی 
معرفی  »اشغالگر«  را  ارمنستان  مصاحبه ای 
کرده و گفته است که این کشور باید بخش های 
کشور  این  به  را  آذربایجان  جمهوری  اشغالی 

بازگرداند.
روز  شماره  با  گفتگو  در  والیتی  علی اکبر 
سه شنبه ۱۵ مهر روزنامه کیهان تهران، اقدام 
ارمنستان در مورد قره باغ را با شرایط »اسرائیل 

نسبت به فلسطین« مقایسه کرد.
در  شخص  این  جایگاه  ببینیم  نخست 
»مشاور  او  چیست.  اسالمی  جمهوری  نظام 
بین المللی رهبر جمهوری اسالمی ایران« است. 
پست »مشاور بین المللی رهبر…« درواقع یکی 
از ارگان های موازی و انگلی در نظام جمهوری 
تحت  نوشتاری  در  پیشتر، من  است.  اسالمی 
عنوان »دولت شرعی و دولت مدنی« نوشتم:  
»واژه “دولت” عموما به مجموع سه قوه مقننه، 
قضاییه و اجرایی در یک کشور اطالق می شود. 
تعریف  این  اسالمی  جمهوری  نظام  در  لکن، 
مصداق کامل پیدا نمی کند زیرا عالوه بر سه 
قوه یادشده، دولت دیگری در راس همه  امور 
است که هیچ شباهتی به دولت به مفهوم سنتی 
ندارد. در بحث ما با اصطالح “دولت شرعی” یا 

“موجودیت شرعی” از آن یاد می کنیم.
بطور  این بحث،  از دولت شرعی در  مقصود 
هستند  انگلی  نهادهای  و  سازمان ها  خالصه 
که به نام مذهب بر ُگرده جامعه سوارند و به 
اصال  “دولت”  این  نیستند.  پاسخگو  هیچکس 
شبیه دولت هم نیست بلکه موجودیتی است که 
دارای پاره ای ارگان های موازی با دولت مدنی 
اطالعات  سپاه،  شرع،  دادگاه های  مثل  است، 
آنها  کنار  در  شبه نظامی  و  نیروهای  سپاه، 
بودجه های  با  رانتخوار  سازمان های  از  انبوهی 
هنگفت و عاری از هرگونه مسئولیت قانونی. در 
سیاست خارجی نیز این موجودیت با دخالت ها 

و تنش آفرینی های خود در منطقه و کشورهای 
دیگر، دولت مدنی را در مقابل عمل انجام شده 

و عمال شریک جرم خود قرار می دهد.«
این مورد نمی کنیم که خود  فعال بحثی در 
این »دولت مدنی« چگونه به وجود آمده؛ اما 
در رده های پایین تر از رهبری نهادهای مختلف 
این دولت مثل وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات 
دولتی و غیره  امور و وظایف مدنی خود را بطور 

عادی انجام می دهند.
مطلب دوم درمورد این شخص، عدم آگاهی 
عنوان  کشیدن  یدک  وجود  با  وی  حقوقی  
از  رهبر«  بین المللی  »مشاور  طمطراق  پر 
بحران  درمورد  امنیت  شورای  قطعنامه های 
زیر  سطور  در  موضوع  این  به  است.  قره باغ 

می پردازیم.
به هر جهت، در مورد جنگ فعلی قره باغ نیز 
دولت شرعی با مداخله ی متأثر از جّو و موضع 
مذهبی دولت مدنی را در مقابل کار انجام شده 
قرار داد و درواقع با این عمل موضع بی طرفی 
ایران در مناقشه مورد بحث را خدشه دار نمود. 
پیش از او هم چهار تن از روحانیون استان های 
محکومیت  در  اعالمیه ای  کشور  غربی  شمال 

ارمنستان داده بودند.
مور  مناقشه  در  مدنی  دولت  سنتی  موضع 
بحث، البته از لحاظ اصولی تفاوت چندانی با 
اظهارات والیتی نداشته است، اما در طول عمر 
جمهوری اسالمی صرف نظر از اینکه چه دولتی 
بر سر کار بوده، رؤسای جمهور و وزرای خارجه 
حمایت  ضمن  دیپلماتیک،  لحنی  با  عموما 
کلی از اصل تمامیت ارضی و بدون نام بردن 
را  دولت  موضع  »اشغالگر«  عنوان  به  طرفی 
اعالم کرده اند؛ رویکردی که با سیاست حسن 

همجواری مطابقت داشته است.
رهبر  نماینده  موضع  اعالم  از  بعد  روز  چند 
جمهوری اسالمی، حسن روحانی هم با فاصله 
گرفتن از موضع سنتی دولت های قبلی و ضمن 
تکرار مودبانه تر مواضع دولت شرعی از جمله 
گفت: »آذربایجان برادر ماست و ارمنستان هم 

همسایه ماست)!(…«
قطعنامه های شورای امنیت

حال بپردایم به موضوع ادعای »اشغال اراضی 
و  ارمنستان«  توسط  آذربایجان  جمهوری 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که مدام و بطور غیرقابل توجیهی مورد استناد 

این ادعا واقع می شود.
چهار  از  هیچیک  در  که  اینست  واقعیت 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صحبت از 
»اشغال مناطق آذری توسط ارمنستان« نشده، 
بلکه از کنترل این مناطق توسط نیروهای محلی 
ارمنی قره باغ )نام ارمنی: آرتساخ( صحبت شده 
به  که  است  شده  ملزم  ارمنستان  اما  است. 
حکومت محلی قره باغ فشار وارد بیاورد تا برای 
رسیدن به توافق در مورد برگشت هفت منطقه 
حائل با دولت باکو به مذاکره بنشیند. به شرحی 
که در سطور زیر خواهد آمد، باکو با عدم قبول 
نمایندگان قره باغ در مذاکرات به عنوان یکی از 
طرف های مذاکره به تداوم و به بن بست کشیده 

شدن مذاکرات صلح کمک کرده است.
جانب  از  مدام  آنچه  برخالف  بنابراین 
جمهوری آذربایجان تبلیغ می شود و متاسفانه 
تا حد زیادی هم موفق به جا انداختن آن در 
از  قره باغ  مناقشه  است،  عمومی  شده  افکار 
نظر حقوق بین الملل مناقشه ای ارضی میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست، بلکه 
مناقشه ایست میان دولت آذربایجان و بخشی 
از شهروندان آن کشور. درست است که قره باغ 
از کمک و پشتیبانی دولت و مردم ارمنستان 
برخوردار است، اما این موضوع صورت مسئله 

حقوقی را تغییر نمی دهد.
در این رابطه، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه اخیرا طی مصاحبه ای با تلویزیون دولتی 
چرا  که  را  خبرنگار  پرسش  این   »۱ »روسیه 
خود  هم پیمان   از  فعلی  منازعه  در  روسیه 
ارمنستان دفاع نمی کند، ابتدا پرسش خبرنگار 
را به این شکل تصحیح کرد که »منازعه فعلی 
میان آذربایجان و ارمنستان نیست، بلکه میان 
آذربایجان و قره باغ است« و سپس پاسخ داد 
»در صورتی که به قلمرو ارمنستان حمله شود 

روسیه به تعهدات خود در برابر متحدش عمل 
خواهد کرد«.

با  ارضی  »اختالف  کذب  ادعای  پیامد 
این  که  اینست  باکو  رژیم  توسط  ارمنستان« 
محلی  حکومت  نمایندگان  پذیرفتن  از  رژیم 
خودداری  مصّرانه  صلح  مذاکرات  در  قره باغ 
ذکر  باال  در  چنانکه  که،  حالی  در  می کند، 
شد، قره باغ  یکی از امضا کنندگان موافقت نامه 
آتش بس بوده است. بعالوه، چگونه می توان به 
توافق صلحی دست یافت که نمایندگان منطقه 

مورد مناقشه در آن حضور نداشته باشند؟
دوم، ارمنستان بدین جهت طرف دعوی واقع 
شده که خود را ضامن امنیت مردم قره باغ در 
آنان  جمعی  کشتار  احتمال  و  تجاوزات  برابر 
گرچه  ارمنستان  می داند.  آذربایجان  توسط 
رسمیت  به  را  قره باغ  محلی  حکومت  خود 
نشناخته، بارها اعالم کرده است که در صورت 
حمله آذربایجان به قره باغ بیکار نخواهد نشست 
و برای حفظ امنیت ساکنان آن و جلوگیری از 
یک نسل کشی دیگر اقدام الزم را انجام خواهد 
داد و بدان عمل هم نموده است. توجه شود که 
احتمال کشتار  در شرایط وجود  رویکرد،  این 
و پاکسازی قومی  در عرف و موازین بین الملل 
اقدام پذیرفته شده ای است. یک نمونه از این 
مورد، اقدام هند در سال ۱۹۷۱ در جلوگیری 
پاکستان  قومی  مردم  پاکسازی  و  کشتار  از 
شرقی توسط نظامیان پاکستان غربی بود که به 
برخورد نظامی  میان هند و پاکستان و سپس 
به تشکیل کشور مستقل بنگالدش منجر شد. 
همانطور که گفته شد، ارمنستان چنین هدفی 
این  خود  و  نمی کند  دنبال  قره باغ  درمورد  را 
کشور حکومت قره باغ را به رسمیت نشناخته 
است زیرا در غیر اینصورت مذاکرات صلح قطع 

خواهد شد.
یعنی  بین الملل  حقوق  مهم  اصل  دو  سوم، 
تمامیت ارضی کشورها و حق تعیین سرنوشت 
ملل در این مناقشه به نحو بارزی در برابر هم 
قرار گرفته اند. آذربایجان بر اصل تمامیت ارضی 
پافشاری می کند و قره باغ و ارمنستان بر حق 
تعیین سرنوشت تاکید می ورزند. تالش اینست، 
یا باید این باشد، که از طریق دیپلماسی، مذاکره 
و گذشت های متقابل به یک توافق صلح پایدار 

رسید.
منازعه دو هفته ای اخیر اما کار را مشکل تر 
ساخته است. شرکت فعال ترکیه در درگیری 
آذربایجان  با  آن  مشترک  مانورهای  اخیر، 
شروع  از  پیش  ماه  چند  از  قره باغ  اطراف  در 
به منطقه  انتقال مزدوران جهادی  و  درگیری 
برای کاربرد علیه ارمنیان قره باغ  سوء ظن های 
تاریخی ارمنیان نسبت به اهداف وی در قفقاز 
را تقویت و تشدید کرد. در این رویارویی، ترکیه 
عمال مدیریت عملیات نظامی  آذربایجان علیه 
بیش  را  ارمنیان  و  گرفت  عهده  به  را  قره باغ 
برابر دو همسایه  در  از خود  دفاع  به  از پیش 
نسل کش مصمم تر ساخته. رییس جمهور دولت 
)به رسمیت شناخته نشده( قره باغ طی یک از 
روزهای جنگ اخیر چنین اعالم کرد: »ارمنیان 
گذرانده اند.  سر  از  را  نسل کشی  تجربه  یکبار 
این بار اما اگر باز با چنین تهدیدی مواجه شویم 
از  دفاع  ترجیح می دهیم در میدان جنگ در 
خانه و کاشانه خود به شهادت برسیم تا مثل 

۱۰۵ سال پیش مثل گوسفند قربانی شویم«.
در درگیری حاضر، اسراییل نیز بطور مستقیم 
نگهداشتن  شعله ور  در  نقشی  غیرمستقیم  یا 
آتش جنگ ایفا کرده و می کند. طبق گزارش  
هاآرتص در ۱۵ مهر جاری، اسراییل همچنان 
به تحویل سالح های آخرین مدل به آذربایجان 
ادامه می دهد و هر روز جاپای خود را در این 
داشتن  وجود  با  می نماید.  محکم تر  کشور 
اختالفاتی با ترکیه، در قفقاز اما عمال با سیاست 
جنگ افروزی این کشور همگام است. ارمنستان 
که چندی پیش به تاسیس سفارت در اسراییل 
سیاست  این  به  اعتراض  در  بود  کرده  اقدام 
خواند.  فرا  آویو  تل  از  را  سفیرش  اسراییل 
هواپیمای  که  حاکیست  متعدد  گزارش های 
حمله  مورد  را  نطنز  نیروگاه  که  بی سرنشینی 

قرار داد، از آذربایجان برخاسته بود.

وکالی اقلیت به عذر عدم امنیت از حضور در 
مجلس خودداری کردند. تنها ملک الشعرای 
بهار مأموریت داشت که در جلسه حضور یابد 
و از سوی استیضاح کنندگان سخن بگوید.

او، دربارۀ این جلسه چنین می نویسد:
پی درپی  اطالعات  متواتر،  »تهدیدات 
ناشناس،  تماشاچیان  قیافۀ  دوستان،  از 
بود  هرچه  بعدازظهر،  و  صبح  تعرضات 
نمی دانم چه تأثیری در رفقای ما بخشید 
که مرحوم مدرس صالح ندانست در جلسه 

حاضر شویم!
یک ساعت به غروب مانده است. صورت 
جلسۀ قبل تصویب شد و رئیس الوزرا و وزرا 

هم حاضر بودند.
امروز چنانکه گفته شد  رئیس ـ دستور 
از  وکالست  آقایان  از  نفر  چند  استیضاح 
آقای رئیس الوزرا. آقای حائری زاده بفرمایند 
)گفته شد غایب است(. بعد از ایشان آقای 

است(  غایب  شد  )گفته  بفرمایند  عراقی 
پس از ایشان ملک الشعرا اجازه یافته، پشت 

تریبون نطق رفته گفت:
خیلی متأسفم که مأموریتی را که آقایان 
به  استیضاح  اقلیت در موضوع  نمایندگان 
نمایندگان  آقایان  به عرض  داده اند  بنده 
میل  و  نبودم  حاضر  هیچ  زیرا  می رسانم، 
و  بیفتد  اتفاق  شوم  قضایای  این  نداشتم 
بنده مأموریت ابالغ آن قضایا را به مجلس 

قبول کنم!
آقایان محترم مسبوقند که استیضاح در 
نتیجۀ یک سلسله فشارهایی که به اقلیت 
مجلس وارد آمد، از طرف ما به مجلس تقدیم 
شد. از روز اعالن حکومت نظامی یک نوع 
تضییقاتی به نمایندگان اقلیت وارد آمد که 
در هیچ جا و هیچوقت سابقه نداشته و ندارد. 
صر ف نظر از توقیف کلیۀ مطبوعات و حبس 
و تبعید تمام همفکرهای ما در شهر، باالخره 
کار به جایی رسید که افراد اقلیت در یک 

نوع حالت سانسور واقع شدند!
هرگاه کسی به خانۀ افراد اقلیت می آمد 
به این جرم دستگیر می شد!  افراد اقلیت 
به خانۀ هرکس می رفتند آن شخص  هم 
به این جرم دستگیر می شد! و این حرکت 
بی سابقه از طرف آقایان نمایندگان اقلیت 
تحمل می شد، تا اینکه روز استیضاح رسید!

استیضاح  اظهار  برای  آقایان  امروز  صبح 
در مجلس حاضر شدند، همۀ آقایان دیدند 
و می دانند که هجوم دستجات تجهیزشدۀ 
معین بدون جواز به داخلۀ مجلس قدری 
خارج  طبیعی  حالت  از  را  مجلس  قیافۀ 
کرده بود. در این موقع آقای مدرس نمایندۀ 
اقلیت وارد مجلس شدند، و نسبت بدیشان 
یک نوع مهاجمۀ شدید و خطرناکی به عمل 
آمد. عالوه بر این مهاجمۀ شدید و خطرناک 
و فریادهایی که البته همۀ آقایان شنیدند و 
دیدند، در موقعی که بعضی از افراد اقلیت 
نشسته بودند، مهاجماتی هم از طرف بعضی 
از نمایندگان مجلس در خود اتاق فراکسیون 
نسبت به آقای مدرس به عمل آمد که ازقضا 
رئیس محترم دولت هم در همان حین وارد 
آن اتاق شدند و از آن هجوم ممانعت شد و 
هرگاه ممانعت نمی شد، شاید بیشتر اسباب 

تأسف می شد!
باالخره از تمام این مهاجمه ها در نتیجۀ 
خونسردی و بردباری آقای مدرس دفاع شد 
و صبر کردیم به امید اینکه شاید وضعیات 
به حال عادی برگردد و انتظامات و متانت 
و  بگیرد  خود  به  طبیعی  صورت  مجلس 
آقایان استیضاح خودشان را در این مجلس 
همین  به واسطۀ  متأسفانه   بدارند.  عرضه 
غیرعادی  پیشامدهای  و  ناگوار  وضعیات 
ساعات سپری شد و موقع جلسه دیر شد 
و باالخره وجود دستجات غیرمنظم و شبه 
نتوانست  که  باعث شد  بیشتر  تجهیز شده 
جلسۀ صبح تشکیل شود و جلسه به عصر 

افتاد!
مقارن ظهر، بعد از آنکه دائر نشدن جلسه 

به  اقلیت  نمایندگان  از  بعضی  اعالن شد، 
منازل خودشان رفتند. بطوری که شنیده 
شد در نتیجۀ تحریکاتی که البته اگر تحقیق 
شود معلوم خواهد شد، جمعی برای وارد 
ساختن توهین به شخص آقای مدرس و 
همراهان ایشان خارج شدند و آقای مدرس 
را تعقیب کردند، و از دم دِر مجلس تا دم 
به  حضرات  هتاکی های  سپهساالر  مسجد 
نمایندگان  ممتد شد و در آن محل آقای 
کازرونی نمایندۀ محترم بوشهر مورد شتم و 
ضرب شدیدی واقع گردید. بعد از آن آقای 
مدرس نمایندۀ محترم تهران مورد ضرب و 
شتم شدید واقع شدند و بعد از ایشان هم 
آقای حائری زاده نمایندۀ محترم یزد در دم 
منزل آقای داور مورد حمله و ضربت شدیدی 
واقع شدند که عمامۀ ایشان افتاد و چوبی که 
به ایشان حواله شد به درب گرفت و مشارالیه 
خود را به خانۀ آقای داور انداخته، از آخرین 

ضربت خالص شدند واالّ خطر جانی مترتب 
شده بود!...

این را هم به عرض آقایان برسانم که آقای 
ایشان  به  که  ضرباتی  نتیجۀ  در  کازرونی 
شده،  بستری  منزلشان  در  کرد  اصابت 
نتوانسته اند به مجلس بیایند و شرحی به 
قضیۀ  به  و  کرده اند  عرض  مجلس  رئیس 
خودشان اشاره نموده  اند و از آمدن به مجلس 
چنانکه  هم  آقایان  سایر  خواسته اند!  عذر 
عرض شد، متحیرند که با این وضعیات و 
قویم  ارکان  به هیچوجه  پیشامدها که  این 
قانون اساسی قابل حفاظت نیست، چگونه  
در مجلس حاضر شوند و چگونه از دولت 
نیست  قانونی   اوضاع  با  مأنوس  گویا  که 

استیضاح کنند؟!
این است که به بنده مأموریت دادند که 
آقایان  به حضور  به مجلس حاضر شوم و 
عرض کنم که مجلس مقدس در مقابل این 
تأثیر قبیحی که این وضعیات به مجلس و 
به افراد حساس مجلس بخشیده است چه 
خواهند کرد و در مقابل سلب مصونیتی که 
از یک عده نمایندگان شده است ـ هم از 
با  آنان جلوگیری شده و هم  افکار  آزادی 
اینکه حکومت نظامی است و کامال  در حفظ 
نظم شهر مراقبت دارد، مع ذلک  نسبت به 
اشخاص آنها سوءقصد وارد شده استـ  چه 
فکر خواهند کرد؟ مجلس چه وضعیتی برای 
حال و استقبال به خودش خواهد گرفت؟ 
باالخره رفقا به بنده امر کرده اند که از آقایان 
سؤال کنم با این صورت تکلیف اقلیت در 
مقابل استیضاحی که داده اند و درصدد اظهار 
دچار  نگفته  چیزی  هنوز  و  می باشند  آن 
اقلیت  افراد  این حمالت شده اند چیست؟ 
از آقایان نمایندگان اکثریت می پرسند که 
مجلس به چه وسیله می تواند این مهاجمه 
را که به افکار و اشخاص اقلیت وارد شده 
چطور  مجلس  باالخره  و  کند  جبران 
تأمین  این  از  بعد  را  ما  می تواند مصونیت 
کند؟ استدعاشان این است که در این باب 
مجلس تکلیفی معین کند تا آنکه استیضاح 

در حدود قانون به عمل آید.
رئیس: آقای سلیمان میرزا. 

از  قبل  که  می دانند  همه  سلیمان میرزا: 
حکومت نظامی چه وقایعی در شهر اتفاق 
از برای احدی مصونیت باقی  می افتاد که 
از  ناشایسته ای  و چه حرکات  بود،  نمانده 
آمریکا  قونسول  قتل  و  بروز می کرد  مردم 
این  برای  تاریخی  ننگ های  از  یکی  که 
مملکت بود، واقع شد! )اینجا ناطق اکثریت 
اشاره به چراغانی و سقاخانه و غیره کرده و 
با کمال حرارت به اقلیت نیش زد و ایشان 
را محرک وانمود ساخت!( راجع به اقدامات 
آقایان اقلیت عرض می کنم که در هر موقع 
خارج از نزاکت حرف می زدند.   البته وکیل 
آزاد است، ولی بدبختانه در مملکت ما وقتی 
گفتند مردم آزادند در اظهار عقیده، تصور 
باشند،  آزاد  هر چیز  در  باید  که  می کنند 
هرچه می خواهند به عنوا ن آزادی بکنند...«
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فقید  پیشگامان  ز  ا ـ   ۱
موسیقی جاز در ایران و 

گیتارنوازی برجسته
ـ  ما  کشور  از  بخشی  ـ   2

رختشوی
ـ  ذهن  به  شده  وارد  ـ   3

نژادی است
۴ـ  مار بی سرـ  از پیمودنی ها 

ـ میوه ای است ـ جواهر
۵ـ  التماسـ  از شیرینیهای 

سنتی
۶ ـ پخش و پراکنده کردن 

ـ نیستی

از شهرهای  ـ  ـ کوشش   ۷
کرمان

8 ـ از مواد مخدر ـ سر
معروف  نویسندگان  از  ـ   ۹

روس
۱۰ ـ پسوند تشبیه ـ واحد 
پول کشوری استـ  حرف 

خطاب
۱۱ـ  ظاهر و آشکارـ  ویرانی

۱ـ  جامعه شناسی
2 ـ از فالسفه معروف و 
فقید انگلیس در قرن 

گذشته
از  ـ  است  ـ حیوانی   3

پرستیدنی هاـ  واحد
۴ ـ منجم

۵ ـ مؤنث ـ گلی است
پر  ـ  از گوهر  برتر  ـ   ۶

حرارت ـ آشکار
۷ـ  حیوانی استـ  بیان 
کننده و ناشر افکار و 

عقاید گروهی

8 ـ بخشی از شبانه روز 
ـ رایزنی 

ـ  تشبیه  پسوند  ـ   ۹
کالنتر و مباشر

اموی  خلفای  از  ـ   ۱۰
اندازه گیری   واحد  ـ 
سطح ـ امیر و پادشاه

در  کوهی  قله  ۱۱ـ  
ارمنستانـ  رستاخیز  ۱ ـ سیاستمدار و فیزیکدان 

پیشوایان  از  و  آمریکایی 
استقالل این کشور

ـ  ایران  شهرهای  از  ـ   2
معروفترین سیاح جهان

وسایل  از  ـ  ـ خجالت زده   3
موسیقی

۴ـ  بیگانگانـ  قوانین منسوب 
به چنگیز ـ باال و عالی

۵ـ  شکاف بین دو کوهـ  گیاه 
ـ قسمتی از صورت

ـ  کار  و  کسب  محل  ـ   ۶
اداره کنندگانـ  مسیر

از  ـ  زبون  و  درمانده  ـ   ۷
یخی  ر تا ی  ها شهر

افغانستان
8 ـ قوی و ورزیده ـ به دل 

افکندن
و  خوردن  از  احتراز  ـ   ۹
ـ  بی رونق  ـ  آشامیدن 

سفره
۱۰ ـ ظرفی است ـ حّمال ـ 

کامل کردن
ایرانیان  بزرگ  خدای  ـ   ۱۱

باستان ـ مدل
همه  ـ  است  فرهنگی  ـ   ۱2

چیز از دست داده
۱3 ـ رها ـ در آسمان است ـ 

از شهرهای ایران
۱۴ ـ پیپ سنتی ـ کشوری 

است کوچک ـ پشیمان
۱۵ـ  مدفن موالنا در آنجاست 
ـ بی استعداد و کودن ـ 

رودخانه ای است

۱ ـ از فیلمسازان بزرگ هولیوود
ـ  ایران  در  رودخانه ای  ـ  توان  ـ   2

سلسله کوهی است
3 ـ از نخست وزیران پیشین ایران ـ 

تکرار یک حرف
۴ ـ از آثار عطار ـ میل

۵ ـ دریایی است ـ تکرار یک حرف 
ـ باغ

۶ ـ امدادگر ـ فوری
۷ ـ وکیل ـ پرده سرای

8ـ  فیلسوف و موسیقی شناس شهیر 
ـ  فاضله«  »مدینه  مؤلف  و  ایران 

خالص ـ حیوانی است
۹ ـ تکرار یک حرف ـ دزد ـ فهیم و 

تیزهوش ـ گونه
۱۰ ـ نام تاریخی همدان ـ کشوری 

است
۱۱ ـ آوا و آهنگ ـ درالتأدیب

۱2ـ  چاشنی تفنگـ  از فاتحان تاریخ
۱3ـ  در ورق بازی استـ  از پیامبران 

ـ قدرت
۱۴ ـ پهلوان ـ از روی قصد و تعمد ـ 

سبکی در شعر فارسی
۱۵ ـ کودک ـ کشنده ـ از عوارض 

پوستی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

آبشارهاي اخلمد باید در مسیر جاده 
مشهد به قوچان قرار دارد، وقتی حدود 
۴ کیلومتر از چناران دور شدید آن وقت 
در راهي فرعي به سوي روستاي اخلمد 
در جنوب غربي حرکت کنید و پس از 
این روستا هم حدود 2 کیلومتر دیگر باید 
برانید تا سرانجام به آبشار هاي سه گانه 
اخلمد برسید که در دره اي سرسبز قرار 
گرفته است و دیواره هاي آهکي با ارتفاع 

2۰۰ تا 3۰۰ متر دارد.
باعث  اخلمد  اطراف  بلند  دیوارهاي 
شده است صخره نورد ها هم مهمان این 
آبشار شوند، پشت آبشار دوم که براي 
رسیدن به آن باید نیم ساعت از آبشار 
از  کوچک  غاري  کنید،  پیاده روي  اول 
انحالل سنگ هاي آهکي به وجود آمده 
دهانه اش  پرده اي  مثل  آب  که  است 
آن،  در  ایستادن  و  است  پوشانده  را 
به  خوشایند  احساسي  آب  پشت پرده 

زیبایی های مرز پرگهر
آبشارهاي اخلمد، پرده هایي از آب

شما مي دهد.
از  اخلمد  آبشارهاي  به  رسیدن  راه 
کیلومتري   8۴( اخلمد  کهن  روستاي 

مشهد( مي گذرد که باغ هاي سرسبز میوه 
به خصوص سیب و گالبي،  مثل نگیني 

آن را در بر گرفته اند.

در واپسین لحظات حیات عباراتی از 
دهان شخصیتهای نامدار جهان خارج 
شده است که هیچ کس نمی داند این 
عبارات تحت تأثیر چه عواملی است و 

معنای آن چیست!
»جان باریمور« هنرپیشه آمریکایی 
یکی از چهره های مشهوری بود که تا 
آخرین لحظه زندگی، شوخ طبعی خود 
را حفظ کرد. وی پیش از مرگ ساعتها 
وقتی  می برد.  سر  به  اغماء  حالت  در 
دوستان  به  کرد  باز  را  خود  چشمان 
خود که با قیافه های مغموم باالی سر او 
ایستاده بودند گفت: »دوستان امیدوارم 
به زودی شما را در آن دنیا مالقات کنم!«

مبادی  بسیار  که  روئن«  »کنتس 
فرا  زندگی اش  پایان  وقتی  بود  آداب 
و  شد  اتاق  وارد  خدمتکارش  رسید، 
با  می خواهد  شخصی  که  داد  اطالع 
وی مالقات کند. کنتس به خدمتکار 

حرف
 آخر

خود این طور دیکته کرد تا به اطالع 
روئن  »کنتس  برساند:  شخص  آن 
از دیدار شما  احترامات  تقدیم  ضمن 
وعده  مرگ  با  زیرا  می طلبد،  پوزش 

مالقات دارد!«.
انگلیسی  فیلسوف  هابز«  »توماس 
هنگام مرگ گفت: »اکنون خود را برای 
می سازم؛  آماده  طوالنی  سفر  آخرین 

جهش در میان تاریکی«.
جهان  نامدار  مخترع  »ادیسون« 
نشست  بستر  در  لحظات  آخرین  در 
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منظره ای  به  مستقیماً  لحظه  چند  و 
در برابرش چشم دوخت، سپس رو به 
همسرش کرد و گفت: »تعجب می کنم؛ 
آنجا خیلی قشنگ است« و دیگر هیچ 

توضیحی نداد.
انگلستان  ملکه  اول«  لیزابت  »ا
رفته  رفته  را  مرگ  که  هنگامی 
حالی  در  می کرد  احساس  نزدیکتر 
که مشت خود را با تمام ناتوانی تکان 
می داد فریاد زد: »همه ثروت و دارایی 
زمان«. از  لحظه  یک  ازای  در  من 

»آن زمان ۵۰ ساله بودم و در مدت 
چهار سالی که در انگلستان اقامت داشتم 
شبی دوبار یک فیل را بلند می کردم!« این 
را خلیل عقاب می گوید؛ کسی که برای 
پهلوانی  نمایش های  ایران  در  بار  اولین 
با بلیت فروشی را راه انداخت. او در سال 
از  عقاب  آمد.  دنیا  به  شیراز  در   ۱3۰3
کودکی به ورزش باستانی عالقه زیادی 
داشت و در ۱۴ سالگی میل های زورخانه 
بزرگساالن را به راحتی باال می انداخت؛ 
پهلوانان  از  بسیاری  میل هایی که حتی 
نمی توانستند آنها را بلند کنند. اما شاهکار 
او در 3۰ سالگی رقم خورد. در این سن 
بود که خلیل عقاب، وزنه ای ۴۵۰ کیلویی 
را با دندان بلند کرد. عقاب به بسیاری از 
شهرهای ایران سفر کرده و نمایش های 
پهلوانی خود را در آنجا اجرا کرده است. بلند 

کردن وزنه های بسیار سنگین، خوابیدن زیر 
کامیون و اتوبوس و خم کردن تیرآهن از 
جمله کارهای او بود.مشهور است که خلیل 
عقاب برای اولین بار از هندوستان شیر و 
خرس را به ایران آورده و با تربیت کردن 
آنها اجرای نمایش های سیرک در ایران را 
پایه گذاری کرده است. اجرای منحصر به 
فرد و جالب او توجه بسیاری از سیرک های 

خارجی را به خودش جلب کرد و به همین 
دلیل بود که او از سال ۱3۵۰ چهار سالی 
را در سیرک فوست ایرلند گذراند و همان 
جا بود که او یک فیل را از زمین بلند 
می کرد. البته او خیلی زود رکورد خودش 
را شکست و بعد از پیوستن به سیرک جری 
کاتل انگلیس، یک فیل ۱۴۰8 کیلویی را 
بلند کرد. عقاب همان طور که  از زمین 
به بیشتر شهرهای ایران سفر کرده، در 
بسیاری از کشورها نمایش پهلوانی هم 
اجرا کرده است. او بعد از انگلستان به مهد 
سیرک بازهای دنیاـ  ایتالیاـ  رفت و بعد با 
سیرک هایی از 38 کشور دنیا همکاری 
کرد. خلیل عقاب ایتالیا را کشور سیرک ها 
می داند و می گوید در این کشور بیشتر از 
2۵ سیرک بزرگ کار می کند. او سال ها 
در کنار سیرک دریکس تونی در ایتالیا 
ماند و باالخره موفق شد این سیرک را 
برای یک سال به تهران بیاورد. این سیرک 
با مدیریت او و با نام سیرک ایران و ایتالیا 
در سال ۱38۶ در تهران، کرج، اصفهان و 
چند شهر دیگر به اجرای نمایش پرداخت 

که با استقبال خوبی هم روبه رو شد.

پهلوان
 خلیل عقاب

محمدعلی )کلی( در تمام ۶۱ مسابقه ای 
که در تاریخ مشت زنی سنگین وزن دنیا 
انجام داده، در تمام مسابقه با وراجی های 
قدری  به  می برد.  را  رقیب  سر  خودش 
رقیب  نفس  به  اعتماد  که  حرف می زد 
کم می شد و همۀ تمرکز آن ها را به هم 
می ریخت. با همین سبک جنگیدن بود 
که در ۶۱ مسابقۀ زندگی اش تنها ۵ مرتبه 

شکست خورد.
وقتی  میالدی  سال ۱۹۷۴  در  البته 
»کلی« اشعاری را برای تخریب روحیۀ 
دنیا  در  هنوز  بود  گفته  فورمن  جورج 
کلی« شهرت  مارسلوس  »کاسیوس  به 
داشت. تنها یک سال پس از آن بود که 

کلی مسلمان شد.
 در سال ۱۹8۰ وقتی محمدعلی به 
مسابقات  در  قهرمانی  چهارمین  دنبال 

سنگین وزن دنیا و ثبت یک رکورد جدید 
بود، »لری هلمز« توانست پس از یازده راند 
مبارزه، بوکسور محبوب را شکست بدهد.

سنگینی  ضربات  علت  به  »کلی« 
پارکینسون  بیماری  دچار  خورده  که 
شده است، بیست و هشت سال پس از 
خداحافظی از صحنه رینگ در ۱۱ سامبر 
۱۹8۱ هنوز هم یکی از برترین چهره های 

ورزشی دنیاست. او همراه همسر چهارمش 
زندگی می کند. هفت دختر و دو پسر دارد 
که لیال فرزند دوم او از ازدواج سومش پا 
مسابقات  در  و  گذاشته  پدر  پای  جای 

مشت زنی آمریکا قهرمان می شود.
 پارسال یک مؤسسه آماری، کلی را در 
کنار مارتین لوترکینگ و مالکوم ایکس در 
جمع سه سیاه تأثیرگذار آمریکا قرار داد.

سلطان رینگ و 
استاد ُکرُکری

ادیسون
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سید در منزل ما
با  پدرم  همکاری  و  مراوده  البته 
انجامید.  طول  به  سالها  ضیاء  سید 
هنگامی که سید می خواست مطلب 
بسیار تندی را علیه دولت وقت بیان 
دارد طی مقاله ای یا از قلم جواهرکالم 
بیان  امروز(  )رعد  فیروز  مظفر  یا 
گونه  این  اوقات  پاره ای  می داشت. 
حکم  که  بود  تند  چنان  مطالب 
بازداشت نویسنده مقاله صادر می شد. 
مظفر  به  زورشان  مواقعی  چنین  در 
خارج  به  یا  او  نمی رسید.  که  فیروز 
فرار می کرد یا با زرنگی خود را پنهان 
می نمود. در نتیجه مأموران یکراست 
به سراغ پدر می آمدند و بدین ترتیب 

او بارها به زندان رفت.
نخستین باری که پدر بدین ترتیب 
بی درنگ  ضیاء  سید  شد،  زندانی 
خیلی  و  محبت  با  آمد،  ما  منزل  به 
از مادرم  ما و مخصوصاً  از  خودمانی 
داده  خبر  قباًل  چون  نمود.  دلجوئی 
برادرم  می آید  ما  منزل  به  که  بود 
مقداری  و  کرد  زرنگی  شمس الدین 
نعناع تازه دم کرد که به جای چای 
برای او بیاورد. وقتی وارد شد، نشست 
و کمی احوالپرسی نمود، مادر به برادر 

اشاره کرد که نعناع را بیاورد.
شمس الدین یک فنجان بزرگ دم 
کرده غلیظ نعناع با مقداری نبات در 
برابر سید گرفت. مهمان با همان شیوۀ 

لفظ قلم خود گفت:
آقای شمس الدین!  ـ چه کرده اید 
کرده  دم  اصاًل  شما  که  است  معلوم 
نعناع نمی خورید، این لیوان را ببر دو 
سوم آن را خالی کن بقیه را آب جوش 

بریز و بیاور!
همان  با  او  کرد.  چنین  برادرم 
خونسردی و آرامش همیشگی خود 
به  را سرکشید ولی لب  نعناع  لیوان 
شیرینی و میوه و تنقالت دیگر نزد، 
بعد هم با خونسردی رو به مادر کرده 

گفت:
روز  دو  تا  خانم،  نباشید  نگران  ـ 
دیگر جواهر کالم در خانه است. این 
را گفت و رفت. دقیقاً چهل و هشت 

ساعت بعد پدر آزاد شد. 
شب به رنگی و روز...

بار سوم یا چهارم که سید ضیاء را 
دیدم باز هم در منزلمان بود، زمستانی 
سرد، منزل ما هم در گالب دره بین 
دربند و امامزاده قاسم شمیران واقع 
آن  در  زندگی  روزها  این  بود.  شده 
نواحی مخصوص اعیان و از ما بهتران 
در  هر کس  زمان  آن  در  ولی  است 
زمستان در شمیران و دربند ساکن 
بود همه می دانستند علت اصلی آن 
تنگدستی است. باغی که پدر اجاره 
و  مصفا  بسیار  بود  باغی  بود،  کرده 
در  البته  ابجادی(  )باغ  درخت  پر 
فصل تابستان ولی هنگام فرا رسیدن 
زمستان سکونت در آنجا مصیبتی بود. 
از آنجا که پدر اصوالً توجهی به وضع 
زندگی، خانه، مسکن، منزل نداشت، 
وقتی زمستان فرا می رسید به اصطالح 

معروف از جایش تکان نمی خورد!
روزی که سید ضیاء به این منزل 
نه های  دا بود.  برفی  روزی  آمد، 
شاخه های  روی  بر  برف  درخشان 
برهنه درختان منظرۀ بسیار زیبائی به 
وجود آورده بود. به محض آنکه سید 
ضیاء وارد محوطه باغ شد نظری به 

اطراف انداخته گفت:
ـ منزلتان عجب منظره زیبائی دارد

پدر فوراً در جواب گفت:
اجاره نشین  ما  صاحبش،  ُمفِت  ـ 
با  حق  ولی  خوش نشین،  و  هستیم 
حضرتعالی است برف اینجا را خیلی 

زیبا کرده:
آی  اَلو،  خوبست  چه  برف  این  توی 

گفتی!
یک بغل نیم بغل هیزم مو، آی گفتی!

چپی،  شاعران  از  بود  شعری  این 
سید ضیاء همینطور که وارد ساختمان 

می شد گفت:
نوشته های  و  اشعار  به  شما  ـ 

مخالفان ما هم توجه دارید؟
پدر پاسخ داد:

زیبا  شعر  عاشق  و  شیفته  من  ـ 
هستم، از هر کس که می خواهد باشد 

حتی اگر به خود من ناسزا بگویند!
و  شده  اتاق  وارد  همه  دیگر  حاال 
نشسته بودیم، پدر در دنباله صحبتش 

گفت:
ـ مثاًل مالحظه بفرمائید این شعر 
قافیه  و  وزن  چه  و  زیباست  چقدر 

محکمی دارد:
»شب به رنگّی و روز رنگ دگر

 از جواهرکالم رسواتر!«

پدر  چهره  به  مخصوصی  نگاه  سید 
انداخته گفت:

ـ عجب!
هم  دیگری  شعرهای  آقا،  بله  ـ 

هست مثاًل این شعر را گوش کنید:
»چرا هر کس که بد شد یار اوئیـ  

چرا یار وکیالِن دوروئی؟«
رفت،  هم  در  اخمهای سید ضیاء 
شادروان  را  آخری  شعر  این  چون 
سید  به  خطاب  حالت  لقاسم  بوا ا
خواندن  با  پدر  و  بود  سروده  ضیاء 
آن می خواست تعادل را حفظ کند، 
یعنی یکی به من بد می گویند و یکی 
به شما. چند دقیقه به سکوت تلخی 
هارمونی  اینکه  برای  پدر  گذشت، 
گفت: کند  برقرار  دوباره  را  محیط 

ـ مالحظه بفرمائید این شعر طنز 
به  سر  آن  با  که  زیباست  چقدر 
فارسی  کهن  کالسیک  ادبیات  سِر 

گذاشته اند اینست:
لُّب لباِب لَب لَبو

لََبب لبو لََبب لبو!

لُّب لَباب لَب لَبو
لََبب لبو لََبب لبو!

ین  ضر حا همه  و  ء  ضیا سید 
خندیدند، جز یک نفر که مادرم بود 
و اکنون به صورت معارضی در برابر 
خنده ها  وقتی  می کرد.  علم  قد  پدر 
قیافه جدی سری  با  مادر  شد  تمام 

تکان داده گفت:
ـ بله، لب لبو! زندگی آقا شده لب 
لبو، جغجغه، گالب شکر و نظائر آن، 
ضیاء(  سید  به  )خطاب  حضرتعالی 
مالحظه بفرمائید این زندگی ماست 
در ِچلّه زمستان باید سر کوه باشیم، 
نه فکر خانه، نه فکر زندگی و ساز و 

برگ، همین لب لبو!
در اینجا سید ضیاء الدین با قیافه ای 
بسیار جدی و آهنگی رسا و شمرده 

چنین گفت:
ـ بله خانم حق با شماست، خداوند 
بزرگ همۀ استعدادها را یکجا به یک 
این  شیرین،  قلم  این  نمی دهد،  نفر 
حافظه نیرومند، این اطالعات وسیع 
و سایر مزایا کمتر یکجا نصیب کسی 
می شود، حاال که نصیب ایشان شده، 
عقل  از  الجرم  زاکانی  عبید  قول  به 

معاش محرومند!
 ۱2۷۵ سال  در  جواهرکالم  علی 
خورشیدی در یک خانواده روحانی در 
جنوب شهر تهران و در محلۀ پاچنار 
)ملک آباد( به دنیا آمد. پدرش شیخ 
حسن، امام جماعت محله، نواده شیخ 
محمد حسن صاحب جواهر، روحانی 
معروف از رهبران فرقه شیعه ملقب 
به خاتم الفقهاء بود. وی همان کسی 
است که با نگاشتن ۴۵ جلد کتاب در 
دوران زندگی، فقه اسالمی را تکمیل 
کرد و جنبه کالسیک به آن داد. نام 
در  و  بود  »جواهرالکالم«  وی  کتاب 
نتیجه نام خانوادگی این دودمان هم 

جواهرکالم گردید.
علی جواهرکالم در خردسالی، هم 
پدر و هم مادر خود را که بانویی از 

دیار کاشان بود از دست داد، الجرم 
همان  در  که  مادربزرگش  دامان  در 
یافت.  پرورش  داشت  مسکن  خانه 
زهرا  نام  به  جواهر  صاحب  دختر 
از فوت  النساء پس  ملقب به خاتون 
فرزندش شیخ حسن در محله ملک 
آباد موقعیتی پیدا کرد و مورد تایید 

روحانیون وقت قرار گرفت.
چنین  دامان  در  جواهرکالم  علی 
علوم  چیز  هر  از  پیش  مادربزرگی 
ادبیات  و  الهی  حکمت  و  مذهبی 
برای  آن  از  گرفت. پس  فرا  را  عرب 
به  دوران  آن  جدید  علوم  فراگرفتن 
کالجی  رفت.  )البرز(  آمریکایی  کالج 
 Dr. Arthur که توسط دکتر جردن
Jordan آمریکایی بنیان یافته بود. 
مؤسسات  مدرن ترین  از  که  آنجا  در 
می رفت  به شمار  زمان  آن  آموزشی 
طی چندین سال متوالی، تحت نظر 
دکتر جردن و سایر استادان امریکایی 
بر زبان و ادبیات انگلیسی تسلط کامل 
یافت و در عین حال با دانش جدید 
و فرهنگ مغرب زمین نیز آشنا شد.

به  آمریکایی،  کالج  اتمام  از  پس 
مدرسه روسی )در تهران( رفت و در 
حین فراگرفتن زبان، با ادبیات روسی 

نیز آشنایی یافت.
پس از تکمیل تحصیالت در این دو 
مرکز آموزشی پیشرفته آن دوران، به 
خدمت سازمان گمرک درآمد و چون 
به زبان های عربی و انگلیسی تسلط 
کامل داشت ماموریت گمرک جنوب، 
ناحیه خلیج فارس را به او دادند. خود 
وی در خاطراتش می نویسد: »رئیس 
)ماهشهر(  معشور  بندر  گمرک  کل 
پستخانه  ریاست  آنجا  در  و  شدم 
)سال  دادند  من  به  هم  را  مبارکه 
۱3۰2(«. پس از چند سال خدمت در 
گمرکات جنوب، به تهران بازگشت و 
در وزارت آموزش و پرورش که در آن 
زمان »وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه« نام داشت به سمت معلم 
و مشاور استخدام شد. پس از چندی 
باخانم شمس الملوک بهرامی که او نیز 
تحصیالت خود را در کالج آمریکایی 
دخترانه تهران به پایان رسانده بود، 
که جواهرکالم  آنجا  از  نمود.  وصلت 
انگلیسی  زبانهای  و  غرب  فرهنگ  با 
و روسی آشنایی کامل داشت، وزارت 
معارف پس از چند سال، او را به سمت 
گرجستان،  به  ایرانیان  مدرسۀ  مدیر 
در شوروی سابق، اعزام داشت تا به 
و  زبان  آنجا  تباران  ایرانی  و  ایرانیان 
مدرسه  این  بیاموزد،  فارسی  ادبیات 
گرجستان  مرکز  تفلیس،  شهر  در 
ایرانیان«  »اتفاق  و  شد  بنیانگذاری 

نام گرفت.
ادارۀ یک سازمان آموزشی )دبستان 
مقیم  ایرانیان  برای  دبیرستان(  و 
قلمرو شوروی  قفقاز که در حقیقت 
سابق به حساب می آمد کاری بسیار 
حساس و پرمسؤولیت بود. وی وظیفه 
در  را  فارسی  فرهنگ  و  زبان  داشت 
آنجا آموزش و گسترش دهد و طبعاً 
آن  در  نیز  ایرانی  ملیت  به  گرایش 

توأم می شد. مختصر آنکه در نتیجه 
بر عهده داشتن چنین مسؤولیتی، وی 
سه بار در دوران خدمتش به زندان 
بلشویکی استالینی در شوروی افتاد.

کردند  زندانی  را  او  که  سوم  بار 
وقت  دولت  خورشیدی(   ۱3۰۷ (
ایران، مدرسه روسی در تهران را وادار 
از  به تعطیل کرد و کارمندان آن را 
پلیس  نتیجه  در  نمود.  اخراج  ایران 
استالینی مجبور شد وی را از زندان 
آزاد کرده به ایران بازگرداند و مدرسه 
تعطیل  خود  به  خود  نیز  ایرانیان 
گردید. جواهرکالم یک سال پس از 
از طرف  بار دیگر  ایران،  به  بازگشت 
وزارت معارف مأموریت یافت که برای 
ایرانیان مقیم کشور ترکیه مدرسه ای 
در شهر استانبول بنیان نهد. در این 
مدرسه و همچنین در مدرسه ایرانیان 
در شوروی، همسر او نیز که در زمینه 
ادبیات تحصیل کرده بود در کنار وی 
به تدریس ادبیات فارسی می پرداخت.

در جلفای اصفهان
به  سال  چند  از  پس  جواهرکالم 
ایران بازگشت و این بار مأموریت یافت 
که به جلفای اصفهان رفته هم میهنان 
مسیحی یعنی جامعه ارامنه جلفا را در 
مدرسه ویژه ای فارسی بیاموزد. در آنجا 
در میان دوستان مسیحی چند سالی 
به کار فرهنگی ادامه داد و همسرش 
نیز، وظیفه معلمی را برعهده داشت. 
هنگام اقامت در جلفا اطالعات جامع 
فرهنگ  و  زبان  زمینۀ  در  وسیعی  و 
جا  همان  در  و  کرد  کسب  ارمنی 
بود که به تشویق یکی از روحانیون 
دست  گاراکین(  )کشیش  مسیحی 
به نگارش کتابی در زمینۀ جغرافیای 
تاریخی اصفهان و جلفا زد و نخستین 
اثر خود را به نام »زنده رود« تألیف 
کرد. این کتاب با استقبال فراوانی از 
سوی مجامع علمی و ادبی روبرو شد 
و به راستی از همان زمان بود که کار 
مقاله  و  ترجمه  تألیف،  نویسندگی، 

نویسی را به طور جدی آغاز کرد.
جواهرکالم نویسنده

را  خود  استعداد  جواهرکالم  علی 
در عرصۀ نویسندگی از سال ۱3۱2 
از  بازگشت  هنگام  و  ساخت  نمایان 
جّدی  شیوه ای  به  جلفا  و  اصفهان 
دست به پژوهش و ترجمه و تألیف زد. 
با آنکه هنوز در خدمت وزارت معارف 
)آموزش و پرورش( بود و با کتاب و 
تعلیم  قدیمی ها  قول  به  و  فرهنگ 
اینهمه،  با  داشت،  کار  و  تعلم سر  و 
چون، ادامۀ این خدمت مانع کارهای 
پژوهشی وی بود، خدمت در معارف را 
رها کرد و به خدمت وزارت امور خارجه 
درآمد و در آنجا، هم به ترجمۀ کتبی 
با وقت  و  و هم شفاهی می پرداخت 
ترجمه  به  شروع  داشت  که  آزادی 

کتابهای گوناگون نمود.
فعالیت  هم  مطبوعاتی  زمینۀ  در 
داشت و نخستین نشریه ای که منتشر 
کرد »نامه ری« نام داشت و مجله ای 

ماهانه  ـ  هفتگی  صورت  به  که  بود 
ـ  علمی  مطالب  و شامل  می آمد  در 
تاریخی و فرهنگی بود. سال ۱3۱3 
نویسندگی،  زمینه  در  فعالیت  با 
و  ترجمه  در  مطبوعات،  با  همکاری 
نگارش کتابهای گوناگون، اندک اندک 
به شهرتی رسید و پس از مدتی، در 
سال ۱32۰، روزنامه »هور« را منتشر 
کرد. این روزنامه نشریه ای بود انتقادی 
که با مایه و هدِف انتقاد از دولت و 
مسائل اجتماعی، کار خود را آغاز کرد. 
انتقادهای تند و گزندۀ آن که بیشتر 
عامۀ  توجه  مورد  بود،  طنز  قالب  در 
مردم و به ویژه جوانان قرار گرفت و 
بدین ترتیب شهرت وی فزون گشت. 
جواهرکالم  که  بود  زمان  همین  از 
به عرصه سیاست کشیده  خودبخود 

شد.
توقیف  هور  روزنامه  که  هنگامی 
به  روزنامه دیگری  آن  به جای  شد، 
سردبیری  به  را  وطن«  »صدای  نام 
در  و  کرد  منتشر  بشارت  سیدعلی 
آن مقاالت انتقادی را تندتر از پیش 
کشمکش  سالی  چند  می نگاشت. 
سیاسی وی با دولت وقت ادامه یافت 
تا آنکه به دعوت شرکت نفت به آبادان 
رفت و در آنجا دو نشریه به نام های 
»اخبار روز« و »اخبار هفته« را منتشر 
کرد که هر چند از انتقادهای سیاسی 
طنزآمیز  مقاالت  ولی  بود  عاری 
جواهرکالم به آنها رونق خاصی می داد.

پس از چند سال فعالیت در شرکت 
تهران  به  آبادان  از  دیگر  بار  نفت، 
روزنامۀ  انتشار  به  و مجدداً  بازگشت 
خود با همان روش تند و انتقادآمیز 

دست زد.
همکاری  بعد،  به   ،۱3۴۰ سال  از 
با مطبوعات وقت، جنبه  جواهرکالم 
از  و  به خود گرفت  جدی و مستمر 
طرف شادروان عباس مسعودی مدیر و 
صاحب امتیاز مؤسسه اطالعات دعوت 
شد که با نشریات آن مؤسسه همکاری 
مؤسسه  به  جواهرکالم  وقتی  کند. 
نشریات  تمام  در  یافت  راه  اطالعات 
می نوشت،  مطلب  آن  به  بسته  وا
ولی شاهکار نوشته هایش، در ستون 
این  بود،  روزانه  اطالعات  انتقادی 
مقاالت که هم جنبه اجتماعی داشت 
وقت،  دولت  با  خوانی  مخالف  هم  و 
مانند گذشته مورد توجه عامه مردم 
قرار گرفت زیرا وی قلم شیرینی داشت 
که به زبان مردمی، آن هم آمیخته با 
طنز و ضرب المثل های قدیمی مطلب 

می نگاشت.
من هم معلم بودم

افتخار دارم که نیم قرن پیش شغلم 
معلمی بود. دوست عزیزی که مرا به 
این راه خیر کشانید مرحوم مرتضی 
و  مرحوم  آن  و  من  است.  کشوری 
جمالزاده  علی  محمد  سید  آقای 
و  بودیم  محله  بچه  معروف  قول  به 
انتهای پاچنار و نزدیک بقعه متبرکه 
سید نصرالدین منزل داشتیم. حاال آن 
محله به اسم خیابان خیام شهرت دارد 

و به میدانی منتهی می گردد که آن 
روزها »میدان پاقاپوق« و بعد میدان 
اعدام خوانده شد و اکنون میدان خیام 

نامیده می شود.
پدر من مال و امام جماعت مسجد 
قین  لعرا ا شیخ  عبدالحسین  شیخ 
مسجد  به  مسجد  این  )حاال  بود 
مرحوم  است(  معروف  آذربایجانی ها 
آقا سید جمال الدین واعظ شهیر پدر 
جمالزاده در مسجد شیخ عبدالحسین 
مرتضی  مرحوم  پدر  و  می کرد  وعظ 
حسن،  شیخ  آقا  مرحوم  کشوری، 
زمرۀ  در  بعد  و  بود  منبر  اهل  ابتدا 
شیخ  آقا  مرحوم  خانه  درآمد.  تجار 
حسن دیوار به دیوار منزل مرحوم آقا 
سید جمال الدین بود و خانه ما یک 

کوچه با آنها فاصله داشت.
در  ابتدا  کشوری  مرحوم  و  من 
نم«  خا باجی  قا  »آ نه  خا مکتب 
سن  که  وقتی  شدیم.  همشاگردی 
باجی  آقا  رسید  نه  و  هشت  به  ما 
که  داد  پیغام  ما  مادران  به  خانم 
»پسرهایتان را از مکتب زنانه بیرون 
اینها  نماز می خوانیم،  ببرید، آخر ما 
دیگر بزرگ شده اند«. پدرم آخوندی 
به نام مالغالم را به منزل دعوت کرد 
که مثاًل معلم سرخانه باشد. مالغالم 
اصاًل اهل اردبیل اما متولد کاظمین، 
بزرگ شدۀ نجف و ساکن تهران بود. 
درست  ترکی  نه  کند  رحمتش  خدا 
بلد بود نه عربی کربالئی و نه فارسی 
می گفت  والد  مرحوم  ولی  تهرانی، 
مالغالم نماز شبش ترک نمی شود و 
برای معلمی آدم بی نظیری است. من 
حاال می فهمم که قدیمی ها تربیت را 
مقدم بر تعلیم می داشتند، به هر حال 
دوران استفاده بنده از محضر مالغالم 
چندان نپائید چون در تهران صحبت 
مشروطه و آزادی به میان آمده بودو 
بدعت  و  کفر  را  حرفها  این  مالغالم 
می دانست، این بود که دو پا داشت 
و دو پا هم قرض کرد و عازم اعتاب 
بالهای  از  آنجا  در  که  شد  مقدسه 

آخرالزمان محفوظ بماند.
دوستان  مالغالم،  هجرت  از  پس 
مدرسه  به  مرا  که  کردند  اصرار  پدر 
کمالیه  مدرسه  بگذارند.  »کمالیه« 
پشت  مقدس،  شیخ  کوچه  در  واقع 
آب انبار معیر، از قدیمی ترین یا یکی 
است.  تهران  مدارس  قدیمی ترین  از 
مدیر آن، مرحوم مرتضی خان ـ که 
معنی  تمام  به  ـ  کند  رحمتش  خدا 
مدیر و مرد الیق و خداشناسی بود. 
از شاگردان آن مدرسه که حاال نظرم 
مانده یکی آقای دکتر صدیق )سناتور 
و وزیر فرهنگ سابق( است که ایشان 
داشتند.  منزل  ما  همسایگی  در  هم 
مدرسه  مدیر  خان  مرتضی  مرحوم 
کمالیه همسایه ما بود و پدرم از ایشان 
تا  بیایند  ما  به خانۀ  دعوت کرد که 
درباره مدرسه رفتن من با او صحبت 
کند. من در آن مجلس حضور نداشتم 
ولی دانستم که نتیجه منفی بوده است 
چون بعد از رفتن مرحوم مرتضی خان 
پدرم آخوند مالهاشم را که از طالب 
مدرسه سید نصرالدین بود احضار کرد 
و مرا به دست او سپرد که هر روز به 
مدرسه سید نصرالدین بروم و خدمت 

ایشان کتاب امثله بخوانم.
اما چقدر دشوار بود: »ضربن یعنی 
غایب  آینه  هر  که  زنانی  گروه  زدن 
کلمه  یک  نداشتند:  حضور  و  بودند 
را  همه  ترجمه«  سطر  یک  عربی 
کنیم!  حفظ  ندانسته  می بایست  هم 
بزودی  مالهاشم  آخوند  خوشبختانه 
شب  یک  در  و  کرد  کم  را  زحمت 
اتفاق  محله  همان  در  که  عروسی 
افتاده بود بعد از صرف شام کنار سفره 
به قول یکی از بچه محله ها بیچاره تا 

شکمش سیر شد جانش در رفت!
بعد از رحلت آخوند مالهاشم، مرا 
به مدرسه »ثروت« واقع در آخر بازار 
»اُرسی دوزها« گذاردند. این مدرسه 
مدارس  از  کمالیه  مدرسه  مثل  هم 
مهم و قدیمی تهران محسوب می شد 
چه  فرهنگ  وزارت  نمی دانم  حاال  و 
اسمی به آن مدرسه داده است. استاد 
معظم جناب شیخ محمد عبده در آن 
مدرسه عربی تدریس می کرد. مرحوم 
)مترجم  قریب  خان  عباسقلی  میرزا 
 ، برجسته  دانشمندان  از  الممالک( 
معلم فرانسه بود. مرحوم میرزا محمد 
در  )ذکاءالملک(  فروغی  خان  علی 
کالسهای باال تاریخ تدریس می کرد. 
من در اینجا مجدداً با مرحوم کشوری 
همشاگردی شدم و این دوستی و انس 
تا پایان دوره مدرسه ادامه داشت و از 
این پس هر دو در مدرسه »ایمان« 

معلم شدیم.
دنباله دارد

عنوان  به  کالم  جواهر  علی  شادروان 
اشتهار  و روزنامه نگار  نویسنده، مترجم 
خود  سالۀ  هشتاد  زندگی  در  اما  داشت 
کارهای  به  شمسی(   1۲۷5 ـ   135۰ (
مختلف از معلمی تا عضویت وزارت امور 
عربی،  زبان های  به  او  پرداخت.  خارجه 
و  داشت  کامل  تسلط  روسی  انگلیسی، 
خاطراتش همان قدر شیرین و خواندنی 

است که نوشته هایش.
فرزند  دو  از  یکی  کالم،  جواهر  فرید 
علی جواهر کالم، خاطراتی از پدر خود 
به عالوه گزیده ای از مقاالت وی در کتابی 
است.  گردآورده  خواندنی  اما  حجم  کم 
ما از این کتاب، فصلی را که به نشست 
با  کالم  جواهر  دوستانه  برخاست های  و 
مطبوعاتی  و  ادبی  از مشاهیر  تنی چند 
هدایت،  صادق  جمله  از  خود،  همزمان 
احمد  قزوینی،  محمد  مسعود،  محمد 
دارد  اختصاص  سرمد  صادق  و  کسروی 
برای مطالعۀ شما برگزیده ایم که در چند 

شماره می خوانید.

خاطراتی از علی جواهر کالم ـ به کوشش فرید جواهر کالم )بخش 8(
آخوند مال غالم، کلمات مشروطه و آزادی را کفر 

می دانست و به کربال گریخت تا دچار بالهای 
آخرالزمان نشود
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یک  دریافت  با  =اردوغان 
میلیارد یورو از آنگال مرکل 
اروپا  به  پناهندگان  هجوم 
زمان  آن  از  کرد.  متوقف  را 
برای  را  خود  توانایی  او 
به  پناهجویان  بازکردن سد 
اخاذی  جهت  راهی  عنوان 
به رخ  ترسو  اروپایی های  از 

می کشد.
ن  ا خو ا « ت  ما ا قد ا =
نفوذ  تحت  که  المسلمین« 
برای  دارند  ر  قرا ترکیه 
آمریکا  طرفدار  دولت های 
در مصر، عربستان سعودی 
و حوزه خلیج فارس و اردن 
یک تهدید محسوب می شود.
س  حما ز  ا ن  غا و د ر =ا
حمایت می کند و تالش کرده 
تسلیحات  ارسال  انسداد 
نظامی در نوار غزه را بشکند. 
از  العروری  حسن  به  او 
تروریست های مشهور عضو 
اجازه  نظامی حماس  شاخه 
ترکیه   پاسپورت  با  می دهد 

آزادانه فعالیت کند.
وقتی رجب طیب اردوغان در ترکیه 
و  مدرن  کشوری  شد  جمهور  رئیس 
با  اکنون  اما  را تحویل گرفت  میانه رو 
اقدامات خود در حال بی ثبات  ساختن 
منطقه  است و ترکیه را به یک تهدید 

برای آمریکا و اروپا تبدیل کرده است.
خاورمیانه  پژوهشگر  لوئیس  برنارد 
بعد از به قدرت رسیدن اردوغان گفته 
بود ایران می تواند تبدیل به ترکیه شود 
و ترکیه نیز ممکن است به یک ایران 

تبدیل شود.
منظور لوئیس این بود که اگر حکومت 
ایران  شود  زده  کنار  ایران  در  مالیان 
پتانسیل آن را دارد که با مدرن سازی 
و بازسازی کشور به یک ترکیه   مدرن 
اسالمگرا  اردوغان  ولی  شود  تبدیل 
ترکیه مدرن و میانه رو را تحویل گرفت با 
پتانسیلی که داشت توانست آن را تبدیل 
به کشوری تندرو و خرابکار به سبک 
انقالب اسالمی در ایران کند. اکنون این 
تهدید از سوی آنکارا به واقعیت پیوسته 

اما آن تغییر در تهران نه!
عالوه بر فاجعه ای که اردوغان برای 
سیاست های  می آورد  بار  به  کشورش 
گرفته  کار  به  که  قدرت«  »جنون 
همسایگان ترکیه در شبه جزیره عرب و 
کشورهای حوزه مدیترانه را خشمگین 
کرده است. نتیجه آسیب هایی که ترکیه 
وارد می کند در اروپا نیز دیده می شود. 
سیاست های ترکیه باعث ضرر به منافع 

پایگاه خبری »اسرائیل هیوم«: ترکیه، اسب تروا 
در ناتو، ایراِن بعدیست با حکومت اسالمی!

آمریکا و اسرائیل می شود. حماس، قطر، 
جمهوری آذربایجان و دولت فایز السراج 
در لیبی مثلث حامیان اردوغان هستند.

چند  تهدید  یک  اردوغان  اروپا  در 
برای  ناتو  اتحاد  کرده.  ایجاد  وجهی 
مقابله با خطر اتحاد جماهیر شوروی 
)روسیه فعلی( تشکیل شد که بعدها فرو 
پاشید. ترکیه گرچه در آغاز پیوستن به 
ناتو غیرمعمولی عمل کرد اما به تدریج 
در میان اعضای ناتو روح دموکراتیک از 
خود نشان داد و ناتو توانست روی ترکیه 
برای ایجاد یک ارتش بزرگ در زمان نیاز 

حساب کند.
بین  فاحش  تضاد  شاهد   ً اخیرا
ناتو  اعضای  دموکراتیک  ویژگی های 
و دولت ترکیه هستیم. روابط نزدیک 
اردوغان با روسیه و دستیابی به سیستم 
دفاع هوایی S-400 که از اهداف اردوغان 
بود به تهدیدی برای ناتو تبدیل شده 
است. اقدامات او برای پاکسازی کارمندان 
دولت و تضعیف نیروهای مسلّح ترکیه 
سرمایه ی  یک  عنوان  به  را  آن  ارزش 
نظامی برای ناتو از بین می برد. سیاست 
اردوغان اعتبار ترکیه را از بین می برد. 
اکنون این کشور در ناتو یک اسب تروا 

به شمار می رود.
حوزه ی  دو  در  تهدیدات  اردوغان 
اجتماعی و سیاسی علیه اروپا را پنهان 
و  مهاجر  تُرک های  تسخیر  نمی کند: 
پناهندگان. او آشکارا روند افراط گرایی 
در میان میلیون ها تُرک را که از ۱۹۷۰ 
به اروپا و به ویژه آلمان مهاجرت کرده اند 
تشدید می کند. اردوغان از آنها می خواهد 
به ترکیه و »هویت اسالمی« خود وفادار 
دست  از  قیمت  به  اگر  حتی  بمانند، 
کشورها  آن  در  آنان  شهروندی  دادن 
سرزمین شان  به  شدن  بازگردانده  و 

تمام شود.
اردوغان در پاییز سال 2۰۱۵ موجی 
حدود یک میلیون پناهجو را روانه اروپا 
کرد که بیشتر آنها از سوریه، افغانستان 
و پاکستان بودند. با توجه به درماندگی 
اروپایی ها در حل و فصل این موضوع، 
او با آنگال مرکل صدراعظم آلمان یک 

قرارداد »حفاظت« امضا کرد؛ اردوغان 
هجوم  یورو  میلیارد  یک  دریافت  با 
پناهندگان را متوقف نمود. از آن زمان 
سد  بازکردن  برای  را  خود  توانایی  او 
پناهجویان به عنوان راهی برای اخاذی 

از اروپایی های ترسو به رخ می کشد.
خطری که او برای منافع آمریکایی  ها 
دارد نیز کامالً روشن است و خیلی دشوار 
است که فهمید چرا دونالد ترامپ در 

مقابل رفتار او سکوت کرده است.
وارد  ناتو  به  اردوغان  که  خساراتی 
آسیب  نیز  متحده  ایاالت  به  کرده، 
می رساند. تضعیف جامعه اروپا از طریق 
شهروندان مسلمانی که اردوغان آنها را 
به افراط گرایی تشویق می کند و سیل 
آوارگانی که به اروپا می روند به توانایی 
اروپایی ها برای ایستادن در مقابل روسیه 
در  ثبات  برقراری  برای  آنان  تمایل  و 

منطقه لطمه می زند.
جنگ اردوغان علیه ُکردها به عنوان 
متحدان مورد اعتماد ایاالت متحده در 
سوریه و عراق نیز به آنها آسیب زده و 
این پیام را به نیروهای داخلی می فرستد 
که آمریکایی ها کسانی نیستند که بتوان 
روی آنها حساب باز کرد. همچنین باید 
المسلمین«  »اخوان  اقدامات  گفت 
برای  دارند  قرار  ترکیه  نفوذ  که تحت 
مصر،  در  آمریکا  طرفدار  دولت های 
عربستان سعودی و حوزه خلیج فارس 
اردن یک تهدید محسوب می شود.  و 
نیز  اسرائیل  علیه  ترکیه  سیاست های 
متحده  ایاالت  است.  ستیزه جویانه 
مدیترانه  دریای  در  را  ترکیه  هژمونی 
نمی خواهد. تنها تنبیهی که آمریکا برای 
مجازات ترکیه در نظر گرفت، خودداری 
از فروش هواپیمای F-35 به دلیل خرید 
سیستم موشکی توسط ترکیه از روس ها 

بود، که البته بازدارنده نیست.
اسرائیل فهرست بلندی از مشکالتی 
»جنون  تهدیداِت  از  ناشی  که  دارد 
یهودی  هاست.  علیه  آنکارا  قدرِت« 
و  از حماس حمایت می کند  اردوغان 
تسلیحات  ارسال  انسداد  کرده  تالش 
نظامی در نوار غزه را بشکند. اردوغان به 
حسن العروری از تروریست های مشهور 
عضو شاخه نظامی حماس اجازه می دهد 

با پاسپورت ترکیه  آزادانه فعالیت کند.
مهمترین  اردوغان  رجب  طیب 
هم پیمانان عرب ترکیه را تهدید می کند. 
او یک جنگ »پان اسالمیسم« در برابر 
اورشلیم راه انداخته و مزدورانش را اعزام 
می کند تا در این جنگ شرکت کنند. در 
حوزه مدیترانه او تمام منافع اقتصادی 
اسرائیل و هم پیمانان آن را به یک اندازه 

تهدید می کند.
اینهمه در حالیست که اردوغان منفور 
در  ترکیه  قرار گرفته.  انزوا  در  و  شده 
حوزه اقتصادی بسیار آسیب پذیر شده. 
»مودی«  مجله  گذشته  ماه  یک  در 
داد  کاهش   B2 به  را  ترکیه  اعتبار 
که پایین ترین حد خود در سی سال 
گذشته و پنج پلّه پایین تر از سطحی 
است که ترکیه به جذب سرمایه نیاز 
دارد. گذشته از تحرکات ناسیونالیستی 
و اقدامات سرکوبگرانه، اردوغان همچنان 
به سیاست های خود ادامه می دهد زیرا 
قابل  هنوز  ترکیه  اقتصادی  وضعیت 
تحمل است اما همین فشار اقتصادی 
می تواند راهی برای مهار اردوغان باشد. 
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد نیاز است 
بگیرد؛  به عهده  را  آن  رهبری  آمریکا 
اما ترامپ هنوز چیزی در مورد ترکیه 
مطرح نکرده و در مورد جو بایدن هم 
مطمئن هستیم که قرار نیست کاری در 

این باره بکند.
*منبع: اسرائیل هیوم

استاد  شوفتان  دان  *نویسنده: 
دانشگاه حیفا

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

جمهوری اسالمی چقدر به ساختن یک بمب اتمی نزدیک 
است؟ اخاذی به سبک کره شمالی برای باج گرفتن از آمریکا؟!

=»اورشلیم پُست«: از آنجا 
که ایران در حال کار با کره 
به  می تواند  است،  شمالی 
این معنا باشد که تهران برای 
اسرائیل با موشک های مشابه 
همانند  مشترک  فناوری  یا 
گذشته تهدید به شمار می رود.
=روزنامه »جوان«: تحریم ها 
باعث نشده که پیونگ یانگ به 
دوگانه  سازی ذلیالنه »موشک 
شود. کشیده  معاش«  یا 
برنامه  گروسی:  =رافائل 
پیش  »بسیار  ایران  اتمی 
چرخه  »یک  آنها  و  رفته« 
با  هسته ای  سوخت  کامل 
دارند  را  همه ظرفیت هایش 
اما »در حال حاضر مقدار الزم 
و قابل توجه« برای ساختن 
ندارد. را  اتمی  بمب  یک 

 ۱۹( اکتبر   ۱۰ روز  شمالی  کره 
در  عظیم  رژه ای  جریان  در  مهرماه( 
موشک  جدیدترین  از  پیونگ یانگ 
عنوان  با  خود  قاره  پیمای  بالستیک 

»هواسونگ۱۵« رونمایی کرد.
پُست«  »اورشلیم  اسرائیلی  روزنامه 
با عنوان »موشک عظیم  در گزارشی 
جدید کره شمالی می تواند به ایران در 
تهدیدهایش علیه اسرائیل کمک کند« 
و  شمالی  کره  نظامی  رژه  می نویسد 
زرادخانه آن، همراه با پیشرفت ایران در 
زمینه فناوری موشکی، نشان می دهد 
که چگونه این کشورها در دهه گذشته 

در این زمینه موفق بوده اند.
چندی  است،  نوشته  روزنامه  این 
بود  ترامپ معتقد  آنکه دولت  از  پس 
دیپلماسی می تواند کره شمالی را به 
بازیگری سازگار در عرصه بین المللی 
سالح های  رژیم  این  کند،  تبدیل 
جدیدی به نمایش می گذارد. از آنجا که 
ایران در حال کار با کره شمالی است، 
تهران  باشد که  معنا  این  به  می تواند 
موشک های  با  را  اسرائیل  می تواند 
مانند  مشترک  فناوری  یا  مشابه 
گذشته تهدید کند.خبرگزاری رویترز 
2۰ سپتامبر به نقل از یک مقام ارشد 
دولتی آمریکا هشدار داده بود »ایران 
می تواند تا پایان سال 2۰2۰ به مواد 
اتمی کافی برای تولید بمب اتم دست 

پیدا کند.«
نهادهای  که  است  اطالعاتی  اینها 
به  آن  مورد  در  آمریکا  امنیتی 
جمع بندی رسیده اند و یکی از منابع 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  آنها 
بازرسان آن دو سایت  است که اخیراً 
مشکوک در ایران را مورد بازرسی قرار 

داده و از آنها نمونه برداری کرده  اند.
به نوشته رویترز، یک مقام آمریکایی 
تولید  برای  ایران  رژیم  بود  گفته 
موشک های بالستیک همکاری با با کره 

شمالی را از سر گرفته است.
نظامی  همکاری  از  زیادی  اطالعات 
حکومت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
کمونیست کره  شمالی در دست نیست 
و مشخص نیست آیا پیونگ یانگ در 
صنایع  توسعه  برای  مشاورانی  ایران 
این  واقعاً  اگر  و  نه  یا  دارد  موشکی 
مشاوران حضور دارند تا چه سطحی به 

ایران کمک می کنند.
یوزی رابین مدیر پیشین برنامه های 
سازمان  بنیانگذار  و  اسرائیل  موشکی 
دفاع موشکی اسرائیل در سال 2۰۱۷ 
در یک مقاله نوشته بود، هنگامی که 
ایران موشک بالستیک »خرمشهر« را 
رونمایی کرد، نشان داد که چگونه بر 
ساخته  شمالی  کره  مدل های  اساس 

شده است.
سپاه  به  نزدیک  »جوان«  روزنامه 
واکنش  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
گزارشی  در  موشک  این  رونمایی  به 
کنایه آمیز نوشت: ده ها تحریم سنگین 
که به واسطه محرومیت کامل از مواهب 
خدادادی زیر و روی زمین، وضع را برای 
مردم کره  شمالی گزنده  تر کرده، باعث 
نشده که پیونگ یانگ به دوگانه  سازی 
کشیده  معاش«  یا  »موشک  ذلیالنه 
شود. اتفاقاً دولت در پیونگ یانگ خوب 
می  داند که اگر آمریکایی  ها، زمانی هم 
دیگری  یا هر کس  ترامپ  واسطه  به 
پای مذاکره بیایند، نه از سر اعتماد و 
دیپلماسی لبخند، بلکه از ترس توسعه 
می تواند خاک  که  است  موشک هایی 

امریکا را هدف قرار دهد.
این روزنامه در بخش دیگری از این 
گزارش نوشت، برایان مک  کئون مشاور 
امور خارجه جو بایدن در مصاحبه با 
»قطعاً  گفت:  »یونهاپ«  خبرگزاری 
اعتقاد دارم ]رویکرد بایدن[ نسبت به 
دولت ترامپ متفاوت خواهد بود. جو 
بایدن این را درک می کند که مسئله 
کره  شمالی پیچیده است و نمی توان 
آن را با چند دیدار بین دو رهبر حل 

و فصل کرد.«
می کنم  »فکر  گفت:  ادامه  در  وی 
اگر دیدار با کیم بخشی از یک راهبرد 
واقعی باشد که ما را در خصوص مسئله 
خلع سالح هسته ای پیش ببرد، بایدن 
انجام  را  کار  این  بود  خواهد  مشتاق 
دهد.«به نظر می رسد هنوز بخشی از 
جریان های درون حکومت به این امید 
هستند که با تهدیدات موشکی و اتمی 
دنیا در پای میز مذاکره احتمالی از آن 

امتیاز و باج بگیرند.
مدیرمسئول  شریعتمداری  حسین 
روزنامه کیهان تهران امرداد سال ۱3۹۶ 
در یادداشتی با عنوان »چرا مثل کره 
شمالی نباشیم؟« ساختن موشک های 
نمونه  را  شمالی  کره   توسط  دوربُرد 
موفقی از مقاومت بجای سازش دانست 
و نوشت که در نهایت ترامپ مجبور به 

مذاکره با پیونگ یانگ شد.
رهبر  که  افزود  باید  هم  را  این  اما 
کره شمالی در سخنرانی اخیر خود به 
خاطر وضعیت بد زندگی مردم از آنها 

عذرخواهی کرد.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
به  هرگز  »آمریکا  کرده  تهدید  بارها 
قدرتی  به  داد  نخواهد  اجازه  ایران 
هسته ای تبدیل شود«. او نقض برجام 
گسترش  و  اسالمی  جمهوری  توسط 
فعالیت های موشکی را »اخاذی اتمی« 
خواند و از اروپا خواست »در واکنش به 
این سیاست گام های جدی جهت فشار 

بیشتر به ایران بردارند.«
واقعیت این است که هنوز و همچنان 
منابع ملّی در ایران بجای آنکه صرف 

اجتماعی  و  اقتصادی  زیرساخت های 
مالی  تامین  برای  شود  مردم  رفاه  و 
و  منطقه  و  شبه نظامی  گروه های 
خرج  اتمی  و  نظامی  فعالیت های 

می شود.
در  مرتب  بازرسان  از  گروه  یک 

ایران هستند
در این میان، رافائل گروسی مدیرکل 
از  اتمی  انرژی  بین  المللی  آژانس 
اینکه جمهوری اسالمی ایران هر ماه 
غنی سازی اورانیوم را افزایش می دهد 

ابراز نگرانی کرده است.
او یکشنبه ۱۱ اکتبر در مصاحبه با 
تاکید  پِِرِسه«  »دی  اتریشی  روزنامه 
اورانیوم  به غنی سازی  کرد: »ایرانی ها 
ادامه می دهند و البته بسیار بیشتر از 
به آن  را نسبت  آن مقداری که خود 
متعهد اعالم کرده بودند. این مقدار ماه 

به ماه افزایش می یابد.«
گروسی همچنین گفت، برنامه اتمی 
ایران »بسیار پیش رفته« و آنها »یک 
چرخه کامل سوخت هسته ای با همه 

ظرفیت هایش را دارند.«
دلیل  همین  »به  کرد،  تأکید  وی 
بسیار مهم است که سازمان بین المللی 
انرژی اتمی در آنجا حضور دارد. بدون 
به  نسبت  جهانی  جامعه  ما  حضور 
این برنامه دیدی نمی داشت. بدون ما 

اعتمادی هم وجود نمی داشت.«
ایران  افزود،  حال  عین  در  گروسی 
قابل  و  الزم  مقدار  حاضر  حال  »در 
بمب  یک  ساختن  برای  توجه« 
که  داد  اطمینان  وی  ندارد.  را  اتمی 
پاندمی  محدودیت های  وجود  با 
بین المللی  آژانس  بازرسان  کرونا، 
سفر  جهان  سراسر  در  اتمی  انرژی 
از  گروه  »یک  افزود:  وی  می کنند. 
هستند.« ایران  در  مرتب  بازرسان 

دائم  نماینده  آبادی  غریب  کاظم 
رژیم ایران در سازمان های بین المللی 
در وین، با انتشار توییتی، به مصاحبه 
نوشته:  و  داده  نشان  واکنش  گروسی 
مانند  خودساخته  معیارهای  »ترسیم 

»گریز« و .... 

پمپئو: گسترش مناسبات کشورهای عربی با
اسرائیل، مانع توسعه طلبی های رژیم ایران می شود

کمک = وزیر خارجه عربستان:  به  اسالمی  جمهوری 
مخالف  گروه های  به  مالی 

عربستان ادامه می دهد.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه این 
رهبر  از علی خامنه ای  انتقاد  با  هفته 
رژیم جمهوری اسالمی، او را متهم کرد 
که بر خالف ادعای مخالف بودن با سالح 
هسته ای، به دنبال دستیابی به این سالح 

کشتار جمعی است.
مایک پمپئو بر موضع قاطع آمریکا در 
مقابل رژیم جمهوری اسالمی ایران برای 
ادامه تحریم های سنگین علیه حکومت 

والیت مطلقه فقیه تاکید کرد.
او گفت: ایاالت متحده هرگز به بزرگترین 
حامی تروریسم در جهان، اجازه دستیابی 
به سالح خطرناک اتمی را نخواهد داد.

وی در واکنش به توئیت علی خامنه ای 
که روز سه شنبه گفته بود »اگر بخواهیم 
سالح هسته ای داشته باشیم، هیچکس 
نمی تواند مانع از آن شود« گفت: بله، ما 
می توانیم مانع از این کار شویم و به آن 

عمل خواهیم کرد.
موضع  به  واکنش  خامنه ای  توئیت 
هسته ای  برنامه  قبال  در  واشنگتن 
اینکه  و  بود  ایران  اسالمی  جمهوری 

»Hwasong-15« رجب طب اردغان رئیس جمهور اسالمگرای ترکیه و همسرشموشک بالستیک قاره پیما

وی پیش از این چند بار تاکید کرده 
بود که جمهوری اسالمی دنبال سالح 

هسته ای نیست.
اما با از سر گرفتن غنی سازی اورانیوم 
تحریم های  تحمیل  از  بعد  ایران  در 
شدید آمریکا بر رژیم تهران در ماه های 
اخیر، نگرانی هایی بین کشورهای جهان 
به خصوص دولت هایی که همچنان به 
وجود  به  هستند  پایبند  برجام  توافق 
آمده است. آمریکا در هشتم ماه مه سال 

2۰۱8 از این توافق بیرون رفت.
روز چهارشنبه این هفته، پمپئو با انتقاد 
از رژیم ایران در یک کنفرانس خبری 
آمریکا گفت:  وزارت خارجه  در محل 
سیاست اعمال تحریم های حداکثری بر 
رژیم ایران از حمایت جمهوری اسالمی 

از تروریسم جلوگیری کرده است.
او اضافه کرد: ایاالت متحده از امنیت 
تهدیدهای  با  مقابله  در  هم پیمانانش 

حکومت ایران محافظت می کند.
دیدار  جریان  در  چهارشنبه  روز  وی 
وزیر  عبداهلل  بن  فرحان  بن  فیصل  با 
خارجه عربستان سعودی در واشنگتن 
نیز رژیم جمهوری اسالمی را مسئول 
در  آرامکو  نفتی  تاسیسات  به  حمله 
عربستان دانست. پمپئو افزود: آمریکا به 
فشارهای سنگین خود علیه جمهوری 

اسالمی ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه عربستان نیز گفت: رژیم 
ایران به کمک های مالی به گروه های 
و  می دهد  ادامه  ریاض  دولت  مخالف 
روابط  آمریکا  و  عربستان  کرد:  اضافه 
زمینه های  را در  و همکاری های خود 
گوناگون، از جمله امور امنیتی، نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی افزایش خواهند داد.

پمپئو نیز ضمن قدردانی از حمایت های 
ریاض برای عادی شدن مناسبات امارات 
رهبران  از  اسرائیل  دولت  با  بحرین  و 
مشابه،  حرکتی  در  خواست  عربستان 
روابط خود را با تل آویو محکم تر کنند.

وزیر خارجه آمریکا بهبود روابط اسرائیل 
و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و 
برقراری مناسبات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی میان آنها را تغییر و تحولی 
جدید با آینده ای مفید و امیدبخش در 
منطقه علیه توسعه طلبی های جمهوری 
و  تغییر  این  گفت:  و  خواند  اسالمی 
تحول، صلح، امنیت و رفاه برای منطقه 

به همراه دارد.
مایک پمپئو چندی پیش نیز در واکنش 
نشان دهنده  که  خامنه ای  توئیت  به 
خشم او در مورد بهبود روابط امارات با 
اسرائیل بود، نوشت: »دنیا باید ایدئولوژی 
نفرت پراکنانه ی خامنه ای را رد و محکوم 
کند. فرزندان ابراهیم از مسیحی، کلیمی 
درخشان  آینده ای  برای  مسلمان  و 

خشنودند. در حالی که خامنه ای دعوت 
به خشونت بیشتر می کند. ایاالت متحده 
در کنار امارات و بقیه برای رسیدن به 

آینده درخشان تر ایستاده است«.
گفتنی است که با روی کار آمدن دولت 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید 
و  بغداد  روابط  نزدیکتر شدن  و  عراق 
واشنگتن و کشته شدن قاسم سلیمانی 
و محدود گشتن  فرمانده سپاه قدس 
دخالت حزب اهلل لبنان در عراق و تضعیف 
گروه های مزدور رژیم ایران مانند حشد 
الشعبی، عمال از نفوذ رژیم جمهوری 
اسالمی در آن کشور به شدت کاسته 

شده است.
برقراری رابطه سیاسی میان اسرائیل، 
دیگری  ضربه ی  نیز  امارات  و  بحرین 
به رهبر توسعه طلب رژیم والیت فقیه 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اوست.

۱۷ ادامه در صفحه
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مشکل در ساختار معیوب نظام است!
و  همیشه  قضائیه  =قوه 
رهبر  دست  در  کامل  بطور 
نیز  امروز  و  بوده  مذهبی 
قضائی  قوه  رئیس  هست: 
منتصب  مجتهد  یک 
و  است  رهبر  )مستقیم( 
رئیس دیوان عالی کشور و 
دادستان کل هر دو مجتهد 
منتصب )غیرمستقیم( »مقام 

رهبری« اند.
و  قانونگذاری  قوه   =
پارلمان در جمهوری اسالمی 
نمایندگان  واقعی  نماد  نه 
برای  ملت  آزاد  منتخب 
نهادی  بلکه  قانونگذاری 
توهم  ایجاد  برای  مجازی 

دمکراسی است.
بیان  اینجا  در  =آنچه 
ن  پنها حقیقتی  د  می شو
ن  فقیهیا یت  ال و  . نیست
راستگوتر  که  آنها  و  واقعی 
ند  گفته ا ره  هموا هستند 
است  االهی  آنها  نظام  که 
و  دمکراسی  ارزش های  و 
حقوق بشر را نه تنها قبول 
تماما  را  آنها  بلکه  ندارند، 
روی  می دانند.  »شیطانی« 
سخن در اینجا با کسانیست 
که با ژست »روشنفکر دینی« 
یا اصالح طلبانی که حکومت 
به  آن  یا  می خواهند،  دینی 
اصطالح دمکرات ها و حامیان 
حقوق بشری که با این نظام 
همکاری و یا مماشات آشکار 
و پنهان می کنند و در فریب 
مردم شریک والیت فقیهیان 

هستند.
پرویز دستمالچی - اکنون، بسیار 
رییس  گویا  که  است  این  از  سخن 
آینده یک سپاهی  اسالمی  جمهوری 
خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست 
نیز  ایران  دینی  حکومت  اندرکاران 
همچنان »کوبیدن آب در هاونگ« است 
نخواهد  جامعه  مشکالت  از  گرهی  و 
گشود زیرا ریشه ی »ناکارآمدی« نظام 
نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی  
یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت 
دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت 
و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان 
خودخوانده ی خدا به روی زمین است 
که بر اساس یک نظم اسالمی- شیعه 
مدل والیت فقیه، و بر اساس احکام و 
بنا شده است.  انسان،  موازین بر فراز 
یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی 
به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی 
جمهوری  ریاست  دمکراتیک  نظم  به 
دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا 
بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی 
یا غیرسپاهی. ساختار  باشد  )نظامی( 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  حکومت 
تغییرات  اینگونه  و  است  فقیه  والیت 
غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در 
نخواهد  تامگرا  نظام  این  »کارآمدی« 
حدود  پاشنه  همان  بر  در  و  داشت 
۴2 سال گذشته خواهد چرخید. نظام 
کارنامه  ی  زمینه ها  تمام  در  تقریبا 
تا  اقتصاد  از  می دهد:  نشان  شکست 
اخالق اسالمی اش، از آموزش و پرورش 

تا دانشگاه های اسالمی اش و… چرا؟
قوای  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
حکومت ناشی از »اهلل« است و مردم 

عمال هیچکاره اند، زیرا:
۱- »… قوای حکومت در جمهوری 
مقننه،  قوه  از:  عبارتند  ایران  اسالمی 
قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر 
والیت مطلقه امر و امامت…« )اصل 
۵۷( است. یعنی رهبر مذهبی نظام که 
از سوی شورای خبرگان رهبری )88 
کشف  یا  منتصب  منتخب،  مجتهد( 
می شود بر فراز هر سه قوه است و بر 
او  دارد.  تام  والیت«  و  »امامت  آنها  
جانشین امام پنهان )غایب( و نماینده 

اهلل بر روی زمین است.
این قوه همیشه و  2- قوه قضائی: 
مذهبی  رهبر  دست  در  کامل  بطور 
قوه  رئیس  هست:  نیز  امروز  و  بوده 
قضائی یک مجتهد منتصب )مستقیم( 
دیوان  رئیس  )۱۵۷(؛  است  رهبر 
دو  هر  کل  دادستان  و  کشور  عالی 
مجتهد منتصب )غیرمستقیم( »مقام 

رهبری« اند )۱۶2(؛ و بنا بر اصول 2، 
۴، ۱۶۷، ۱۵8، ۱۶8، ۱۷2 و همچنین 
قوانین  کلیه  اساسی،  قانون  مقدمه 
قضائی باید در چهارچوب و بر اساس 
احکام و موازین شرع باشند و بر این 
امر فقهای شورای نگهبان )منتخبان 
مستقیم و غیرمستقیم رهبر( نظارت 
خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، 
نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل 
اختالفات و مشکالت میان شهروندان یا 
شهروندان با نهادهای حکومت )اجرای 
تمام  همچون  بلکه  حقوقی(  عدالت 
بر  نهادی  )توتالیتر(،  تامگرا  نظام های 
و  تثبیت موقعیت  برای  و  فراز  ملت 
و  نظام  و  حکومتگران  قدرت  و  مقام 

حفظ منافع آنهاست.
 ۹3 اصل  قانونگذاری:  قوه   -3
»مجلس  می گوید:  اساسی  قانون 
شورای  وجود  بدون  اسالمی  شورای 
نگهبان اعتبار قانونی ندارد…«! یعنی 
تن،   2۹۰( ملت  منتخب  نمایندگان 
دمکراتیک  آزاد،  انتخاباتی  فرض  با 
منتصب  نمایندگان  بدون  سالم(،  و 
مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری  
یا  فقیه  شش  نفر،  )دوازده  اسالمی 
مسلمان(  حقوقدان  شش  و  مجتهد 
وظیفه  بعالوه،  ندارند!  اعتبار  اصوال 
احکام  از  »پاسداری  نگهبان  شورای 
عدم  نظر  از  اساسی  قانون  و  اسالم 
شورای  مجلس  مصوبات  مغایرت 
»کلیه  و  است  آنها…«  با  اسالمی 
مصوبات مجلس شورای اسالمی باید 
شود…«  ارسال  نگهبان  شورای  به 
است  موظف  نگهبان  شورای  و   )۹۴(
مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین 
اسالم مورد بررسی قراردهد )۹۴(. اما 
»کلیه  چهارم  اصل  بنابر  که  آنجا  از 
قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، 
نظامی،  فرهنگی،  اداری،  اقتصادی، 
اساس  بر  باید  اینها  غیر  و  سیاسی 
موازین اسالمی باشد…« و این اصل 
بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و 
مقررات دیگر حاکم  است و »تشخیص 
این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان 
است« و فقهای شورای نگهبان همگی 
منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام 
هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس 
اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، 
بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و 
نمایندگان مستقیم رهبر  نظارت  زیر 
زمان  »در  و  می شود،  انجام  مذهبی 
غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری 
بر  امت  امامت  و  امر  والیت  اسالمی 
عهده فقیه عادل و…« است! )اصل ۵(.

پارلمان در جمهوری اسالمی ایران نه 
نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت 
نهادی مجازی  بلکه  قانونگذاری  برای 

برای ایجاد توهم دمکراسی است.
البته باید توجه داشت که در انتخابات 
جمهوری اسالمی و از جمله در انتخابات 
غیرخودی ها  اسالمی،  شورای  مجلس 
اصوال حق شرکت ندارند )سکوالرها یا 
مخالفان متفاوت: بخشی از ملت(، تازه 
خودی ها نیز نظارت استصوابی می شوند 
سرانجام  و  ملت(،  از  دیگری  )بخش 
منتخبان، بدون نمایندگان رهبر )شورای 
نگهبان( اعتبار قانونی ندارند، و سپس 
آنچه به تصویب می رسانند نیز باید به 
نگهبان  شورای  فقهای  امضای  و  ُمهر 
تا  برسد  رهبر(  منتخب  فقیه  )شش 
وجاهت »قانونی« پیدا کند! یعنی قوه 
قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی )قانونا( 
از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان 

بوده و امروز نیز هست.
حاال اگر مجلس و شورای نگهبان در 
رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، 
به مجمع  اختالف  قانون مورد  این بار 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود 
که بنابر اصل ۱۱2 تمام اعضای ثابت و 
متغییر آن را »رهبر« منتصب می کند!

یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی 

رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، 
تعیین کننده فقها و مجتهدان هستند 
»رهبر  سوی  از  نمایندگی  به  که 
معظم« منصوب شده و عمل می کنند. 
در حالی که در یک نظم دمکراتیک، 
قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم 
یا  قانون  بر هر  )پارلمان( مقدم است 
التزام به  با  سنت، زمینی یا آسمانی، 

اعالمیه جهانی حقوق بشر.
آنچه در اینجا بیان می شود حقیقتی 
واقعی  فقیهیان  والیت  نیست.  پنهان 
همواره  هستند  راستگوتر  که  آنها  و 
و  است  االهی  آنها  نظام  که  گفته اند 
ارزش های دمکراسی و حقوق بشر را 
نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما 
در  سخن  روی  می دانند.  »شیطانی« 
اینجا با کسانیست که با ژست »روشنفکر 
حکومت  که  اصالح طلبانی  یا  دینی« 
اصطالح  به  آن  یا  می خواهند،  دینی 
بشری  حقوق  حامیان  و  دمکرات ها 
که با این نظام همکاری و یا مماشات 
فریب  در  و  می کنند  پنهان  و  آشکار 
مردم شریک والیت فقیهیان هستند.

۴- قوه اجرائی )دولت( یا مقام ریاست 
و  غیرسپاهی(  یا  )سپاهی  جمهوری 
اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون 
مدت  برای  جمهور  رئیس  اساسی، 
چهار سال انتخاب می شود، در حالی که 
»امامت« رهبر مذهبی مادام العمر است 
و بنابر اصل ۱۱3 قانون اساسی، رئیس 
جمهور »پس از مقام رهبری عالیترین 
مسئولیت  و  رسمی  کشوراست  مقام 
قوه  ریاست  و  اساسی  قانون  اجرای 
مجریه را جز در اموری که مستقیما به 
رهبری مربوط می شود بر عهده دارد«.

اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، 
تقریبا  و…   ۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۵۷ ،۱۱2
به رهبری مربوط  امور مستقیم  همه 
کلی  سیاست های  تعیین  از  می شود: 
فرماندهی  از  زندانیان،  عفو  تا  نظام 
بنابر  جمهور.  رئیس  عزل  تا  قوا  کل 
جمهوری  در  حاکم  »قوای   ۵۷ اصل 
و  امر  والیت  نظر  زیر  اسالمی… 
 …« بعالوه  است…«.  امت  امامت 
تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت 
کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر 
نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل 
اعالن جنگ و صلح  نیروهای مسلح، 
فقهای  وعزل:  نصب  نیروها،  بسیج  و 
قوه  مقام  عالی ترین  نگهبان،  شورای 
صداوسیمای  سازمان  رئیس  قضائیه، 
جمهوری اسالمی، رئیس ستاد مشترک 
نظامی   نیروهای  عالی  فرماندهان  و 
اختالف  حل  همچنین  و  انتظامی،  و 
امضاء  سه گانه،  قوای  روابط  تنظیم  و 
حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف 
مجازات محکومین و…« همه از حقوق 

و اختیارات »رهبر« است )۱۱۰(.
رئیس  حقوقی(،  نگر  )از  بنابراین 
جمهور تنها مجری سیاست های کلی 
است که رهبر تعیین می کند. و آنچه 
مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، 
از آنجا که رئیس جمهور باید از »رجال 
مذهبی و سیاسی« )۱۱۵( و »متعهد 
و مذهب  اسالمی  مبانی جمهوری  به 
رسمی کشور« )همانجا( باشد، عمال زنان 
اقلیت های دینی-  )۵۰درصد جامعه(، 
مذهبی )ده تا پانزده میلیون اهل سنت، 
زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…(، 
سکوالرها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، 
ملی گرایان و…، همگی از حق انتخاب 
شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم 
هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در 
جمهوری اسالمی نه زمینه ای دمکراتیک 
دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی 
آزاد برگزار می شود )از تقلبات و غیره 
فعال سخنی نگوییم( و نه اصوال رئیس 
مستقل  تصمیم گیری  اختیار  جمهور 
در امور و سیاست های اساسی و کلی 

نظام را دارد!

دونالد ترامپ؛ واشنگتن؛ 1۰ اکتبر ۲۰۲۰

نتخاب  ا باعث  =آنچه 
ترامپ  بینی  پیش  غیرقابل 
ی  د قتصا ا ست  سیا  ، شد
که  بود  اوباما  و  کلینتون 
بطور  ا  ر متحده  یاالت  ا
فزاینده به گاو شیرده برای 
بدل  دوم  جهان  کشورهای 
ساخته بود و به چین و اروپا 
استفاده  با  می داد  اجازه 
به  آمریکایی  تکنولوژی  از 
تولید انبوه بپردازند و بازار 

جهانی را قبضه کنند.
این  جمله  از  =ترامپ 
خواسته را مطرح کرده بود 
که اینک پس از آنکه اروپا، 
چین و دیگر کشورهای جهان 
ابرقدرت های  به  خود  دوم 
اقتصادی بدل شده اند، الزم 
است در قراردادهایی که به 
بسته  آنها  به  کمک  هدف 
و  شود  نظر  تجدید  شده ، 
کشورها  این  آن،  از  فراتر 
صلح  حفظ  در  نقشی  نیز 
عهده  بر  جهانی  امنیت  و 

گیرند.
فاضل غیبی – شاید برخی بر این 
ترامپ  دونالد  از  آموختن  که  باشند 
لقمان حکیم ممکن  پند  به  بنا  فقط 
است که ادب از بی ادبان می آموخت! 
اما مقصود آموزه ی دیگری در فرهنگ 
درباره ی  حکایتی  از  که  است  ایرانی 
عیسی مسیح بر می آید که گویا روزی 
با شاگردانش در گذرگاهی با الشه ی 
هر  شود.  می  روبرو  سگی  گندیده ی 
و  بد  بوی  درباره ی  شاگردان  از  یک 
سخنی  الشه  چندش آور  منظره ی  یا 
ببیند  می گوید:  مسیح  اما  می گوید، 

چه دندان های سفید و زیبایی دارد!
زهای  فرا ز  ا یکی  معنی  بدین 
به  نیالودن  »دیده  ایرانی،  اخالق 
بددیدن« است. ولی آیا با چنین دیدی 
می توان در دنیای امروز که پدیده ها و 
شخصیت ها هرچه پیچیده تر می شوند 

به شناختی درست دست یافت؟
از این دید »پدیده ی ترامپ« نمونه ی 
خوبیست زیرا او از طرفی برگزیده ی 
اکثریت رأی دهندگان آمریکایی است 
رئیس  هیچگاه  دیگر  طرف   از  و 
با  و جهان  آمریکا  جمهوری در خود 
مخالفانش  نفرت  مورد  چنین شدتی 
در  او  مخالفان  است.  نداشته  قرار 
این باره هم نظرند که  ترامپ نه تنها 
رئیس جمهور شایسته ای برای آمریکا 
وی  منفی  ویژگی های  بلکه   نیست 
مانند »دروغگویی و خودپرستی…« 
شایستگی او را به عنوان  شهروندی 

عادی نیز نفی می کند.
که  رند  میدوا ا ترامپ  لفان  مخا
آینده  انتخابات  در  او  برکناری  با 
»اشتباهی که رخ داده« برطرف شود. 
اما مطلب  به  این سادگی نیست، زیرا 
چگونه  که  است  مطرح  پرسش  این 
چنین اشتباهی در مهد دمکراسی و 
ممکن  دنیا  کشور  پیشرفته ترین  در 
شد؟ فراتر از آن، این اشتباه دست کم 
بیانگر بحرانی عمیق است و اگر قطار 
ایاالت  لکوموتیوش  که  دمکراسی 
متحده است، بدینسو پیش می رود، 
آیا دیگر کشورها نیز در تکامل نظام 

دمکراسی بدینجا خواهند رسید؟
که  سیاهی  کاماًل  تصویر  بنابراین 
می دهند  نشان  ترامپ  از  ها  رسانه 
اسالمی  چپ  هواداران  برای  گرچه 
آینه ی تمام نمای سیستمی ضدبشری 
برای  اما  است،  زوال  به  محکوم  و 
نیا  د ن  ها ا دیخو ا ز آ و  سی  دمکرا
خاصه  است.  تأسف برانگیز  دست کم 
آنکه در این روزها مفسران بی بی سی 
حکومت  رسانه های  با  همآوازی  در 
به  را  ضدترامپی  هیستری  اسالمی 
کنند  می  ادعا  که  رسانده اند  حدی 
انتخاب نشدن، کرسی  او در صورت 
نخواهد  ترک  را  جمهوری  ریاست 
کرد و به دمکراسی در آمریکا خاتمه 

خواهد داد.)۱(
تصویر  است  الزم  رو  ین  ا ز  ا
همه جانبه تری از ترامپ بیابیم. بدین 
را  او  عیب های  نخست  باید  هدف 
کنار گذاشت و نیکی هایش را در نظر 
مورد  که  ترامپ  مهم  نیکی  گرفت. 
حّد  در  او  اینکه  است،  همگان  تأیید 

امکانات به همه ی قول های انتخاباتی 
خود عمل کرده است. این رفتار ترامپ 
قدمی مهم در راه سالم سازی فرهنگ 
در  حتی  امروزه  زیرا  است  سیاسی 
فراموش  نیز  دمکراتیک  کشورهای 
کردن وعده های انتخاباتی چنان عادی 
انتخاب  مانع  گاهی  حتی  که  شده 

مجدد سیاستمداران نیز نمی شود!
نیکی دیگر ترامپ این است که، نه 
تنها در چهار سال گذشته به جنگی 
آمریکایی  سربازان  بلکه  نزده  دامن 
افغانستان،  )عراق،  نقاط  برخی  از  را 
آلمان و…( بازگردانده است. فراتر از 
آن،  »دیپلماسی« به معنی مذاکره را 
به شیوه ی رفتار سیاسی ایاالت متحده 
بدل ساخته است. نیازی نیست که به 
موفقیت بی همتای او در برقراری صلح 
میان اسرائیل و امارات و بحرین اشاره 
شود که منظره ی سیاسی خاورمیانه 
را چنان تغییر می دهد که از تأسیس 
اسرائیل در هفتاد سال پیش تا حال 
بی سابقه بوده است؛ آنهم نه در جهت 
دامن زدن به اختالفات و درگیری ها 

بلکه در سمت نزدیکی و صلح طلبی.
این حرکت ترامپ به یکباره تصویری 
»امپریالیسم  از  اسالمی  چپ  که  را 
هم  در  بود  کرده  ترسیم  جهانخوار« 
شکست،  که بنا به آن حکومت های 
امپریالیستی در خدمت »مجتمع های 
 complex صنعتی«  ـ  نظامی 
military industrial برای فروش 
اسلحه همواره مجبور به تنش فزایی و 

جنگ افروزی هستند.
اما آنچه باعث انتخاب غیرقابل پیش 
اقتصادی  سیاست  شد،  ترامپ  بینی 
کلینتون و اوباما بود که ایاالت متحده 
برای  شیرده  گاو  به  فزاینده  بطور  را 
کشورهای جهان دوم بدل ساخته بود و 
به چین و اروپا اجازه می داد با استفاده 
از تکنولوژی آمریکایی به تولید انبوه 
بپردازند و بازار جهانی را قبضه کنند.

به عنوان نمونه در ده سال گذشته در 
دنیا هفت میلیارد »گوشی هوشمند« 
تولید شده و گرچه ایاالت متحده در 
پیشرفت این تکنولوژی پیشگام بوده 
است اما حتی یک عدد آن در آمریکا 
تولید نشده و یا آمریکایی که مبتکر 
سده  نیم  و  بود  اتومبیل  انبوه  تولید 
آمریکا در  اتومبیل های ساخت  پیش 
همه ی شهرهای جهان دیده می شد، 
امروزه خود به بزرگترین واردکننده ی 
اتومبیل بدل  گشته است. البته این 
نقشی گذاشت که  به حساب  باید  را 
دوم  جهانی  جنگ  از  متحده  ایاالت 
به بعد برای جبران خرابی ها در اروپا 
و غلبه بر عقب ماندگی در دیگر نقاط 

دنیا بر عهده گرفته بود.
ایاالت متحده از این بابت هیچگاه 
اینهمه  با  است،  نبوده  دنیا  طلبکار 
آمریکایی  رأی دهندگان  که  هنگامی 
ترامپ را  بدین سبب انتخاب کردند که 
او خواستار جبران چنین نارسایی هایی 
بی سابقه  توهین های  و  خشم  با  بود، 
این  جمله  از  ترامپ  شدند.   روبرو 
که  بود  کرده  مطرح  را  خواسته 
و  چین  اروپا،  آنکه  از  پس  اینک 
به  خود  دوم  جهان  کشورهای  دیگر 
شده اند،  بدل  اقتصادی  ابرقدرت های 
الزم است در قراردادهایی که به هدف 
کمک به آنها بسته شده ، تجدید نظر 
نیز  این کشورها  آن،  از  فراتر  و  شود 
نقشی در حفظ صلح و امنیت جهانی 

بر عهده گیرند.
این خواسته البته برای کشورهایی 
که هر ساله صدها میلیارد از صادرات 
به آمریکا درآمد دارند و حتی در خود 
آمریکا مراکز تولید تأسیس کرده اند، 
آن  علیه  ابتدا  همان  از  و  آمد  گران 
تبلیغی وسیع و شدیدی  مقاومت  به 

دست زدند.
اروپایی  کشورهای  تبلیغی  کارزار 
با  تجارت  طرف  کشورهای  دیگر  و 
آمریکا متأسفانه با تبلیغات وسیع حزب 
شد؛  همسو  آمریکا  خود  در  دمکرات 
بدین هدف که ترامپ را پیش از آنکه 
به اهداف اعالم شده اش برسد مجبور 

به استعفا کنند.
البته رفتار و گفتار روزانه ی ترامپ 
نیز آتش بیار معرکه ی تبلیغاتی بود. 
گفته  شوخی  به  سیاسی  تئوری  در 
به  ثروتمندان  است  بهتر  می شود، 
مقامات باال برسند، تا تهیدستان! زیرا 
مالی،  بی نیازی  سبب  به  ثروتمندان 
باشند!  فسادپذیر  کمتر  است  ممکن 
راستی  به  تنها  نه  ترامپ  آنکه   حال 
ثروتمند است )چنانکه حقوق ساالنه ی 
بخشید(  را  خود  دالری  ۴۰۰هزار 
بلکه ظاهراً به شهرت و محبوبیت نیز 
نیز  سبب  بدین  شاید  ندارد.  نیازی 
اغلب  که  خود  پیشینیان  خالف  بر 
می نوشتند  دیگران  را  گفتارهایشان 
حق خود می داند، نظر شخصی اش را  
مانند دیگر شهروندان آزادانه ابراز کند.

از  ترامپ  نفس  به  اعتماد  بنابراین 
یکسو و کارزار تبلیغی گسترده علیه 
او ، چهار سال دوران ریاست جمهوری 
در  هیستریک  با کشاکشی  را  ترامپ 
مبارزان  به  و  ساخت  همراه  رسانه ها 
جهانی  سطح  در  »ضدامپریالیستی« 
حمالت  شدیدترین  با  تا  داد  فرصت 
درواقع  ترامپ،  شخص  بر  تبلیغی 
بزرگداشت ایاالت متحده را به عنوان 
مهد دمکراسی و پیشگام دفاع از حقوق 
بشر خدشه دار کنند و آن را در دید 
نژادپرست، فاسد و  جهانیان کشوری 

رو به زوال جلوه دهند.
در چند  که  ایران دوستان  ما  برای 
دهه ی گذشته دردکش  لجن پراکنی ها 
اسالم  هواداران  تبلیغی  شیوه های  و 
تبلیغی  ر  ا رز کا یم،  بوده ا سیاسی 
ضدترامپ در درجه ی اول در خدمت 
گسترش   از  عمومی  افکار  انحراف 
و  اروپا  در  سیاسی  اسالم  شتابان 
تبلیغات  پوشش  در  که  آمریکاست 
فرینی  آ تشنج  و  دپرستی  ا ضدنژ
حزب  درون  تا  حتی  ضدفرهنگی 

دمکرات آمریکا رخنه کرده اند.
درس مهم از دوران ترامپ، که باید 
شخصیت های  داوری  و  ارزیابی  در 
سیاسی در نظر داشت، این است که 
ظاهر  به  جمهوری های  رئیس  دوران 
آراسته، مانند کندی و کلینتون بسر 
بلکه  آمریکا  در  تنها  نه  و  است  آمده 
نباید  دمکراتیک  نظام های  دیگر  در 
زندگی  اساس  بر  را  سیاستمداران 
انسانی  نارسایی های  یا  و  خصوصی 
می بایست  را  آنان  بلکه  کرد،  داوری 
مانند دیگر خدمتگزاران جامعه بنا به 
بر عهده دارند و میزان  وظیفه ای که 
موفقیت در اهداف اعالم شده ارزیابی 
کرد. با این معیار، بی شک ترامپ را باید 
یکی از خدمتگزاران به بشریت دانست 
به میهن خود خدمت کرده  زیرا هم 
و هم در راه تأمین  صلح و پیشرفت 

جهانی گام برداشته است.
دوم  بار  برای  ترامپ  است  ممکن 
انتخاب نشود، اما سیاست های دورانساز 
نه  نیستند.  زدودنی  سادگی  به  او 
به سادگی ممکن  برجام  به  بازگشت 
سطح  در  تجاری  روابط  نه  و  است 
جهانی به گذشته بازخواهد گشت؛ نه 
دوستی کشورهای عربی با اسرائیل از 
میان رفتنی است و نه آمریکاییان از 
کوشش برای »کشور اول دنیا« شدن 

دست برخواهند داشت.

بی بی سی،  کلباسی،  بهمن   )۱ (
2۰2۰/۹/2۵م.

از ترامپ بیاموزیم!

روحانی در میان خمینی و خامنه ای

۱۷ ادامه در صفحه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

»اتحادیه ملی برای دموکراسی در 
به دو مورد تحریم  استناد  با  ایران« 
و  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم 
طالبان  کنترل  دوران  در  افغانستان 
جمهوری  المپیک،  کمیته  سوی  از 
نژادپرست  آنان  اندازه  به  را  اسالمی 

و زن ستیز خوانده است.
خسرو علی وزیری کشتی گیر سابق 
ایرانی مشهور به »شیخ آهنین« نیز 
ورزش  تحریم  عدم  به  واکنش  در 
کمیته  سوی  از  اسالمی  جمهوری 
توئیتری،  پیام  انتشار  با  المپیک 
باخ و کمیته  توماس  توجه  خواستار 
نوید  برای  اتحاد  کمپین  به  المپیک 
و تحریم ورزش ایران در عرصه های 

جهانی شد.

»اتحاد برای نوید«  ....                                   
از صفحه 1۰

اردیبهشت ماه امسال نیز یک شرکت 
دارویی از فساد سیستماتیک و رقابت 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  بین 
»بنیاد  و  بهداشت  وزارت  مقامات 
برکت« زیر نظر »ستاد اجرایی فرمان 
کیت  و  دارو  خریداری  برای  امام« 
از یک شرکت کره ای خبر  تشخیص 

داده بود.
در این میان، در بوق و کرنا کردن 
به  کمکی  تنها  نه  که  فعالیت هایی 
بلکه در بسیاری  شهروندان نمی کند 
موارد مزاحم کادر بهداشت و درمان 
از  و مضحکه  تمسخر  با  می شود  نیز 
سوی افکار عمومی روبرو می شود از 
ُکرونایاب  دستگاه  تولید  اعالم  جمله 
که حسین سالمی  »مستعان ۱۱۰« 
روز 2۷ فروردین  از آن رونمایی کرد 
با این ادعا که از فاصله دور و شعاع 
۱۰۰متری قادر به شناسایی ویروس 
نیز  بهداشت  وزارت  حتی  ُکروناست! 
همان زمان اعالم کرد که »مستعان 
وزارتخانه  این  تأیید  مورد   »۱۱۰
توسط  واکسن  تولید  ادعای  نیست. 
از  نیز  امام«  فرمان  اجرایی  »ستاد 

همین قماش است.

در چنین شرایطی است که در کنار 
پرسش های اساسی در مورد سرنوشت 
بودجه های  و  بین المللی  کمک های 
تخصیص یافته، قاچاق دارو، دروغ های 
ریز و درشت درباره آمار ابتال و مرگ 
و میر و پرداخت پول برای اختراعات 
مضحک،  جامعه پزشکی و پرستاران 
و کادر درمان کشور به پرداخت نشدن 
معوقه های مالی، وعده های  استخدام و 
دریافت کارانه اعتراض دارند و کمبود 
حتی  و  درمانی  و  پزشکی  تجهیزات 
آنفوالنزا  واکسن  دیرهنگام  تخصیص 
را  هولناکی  درمان، وضعیت  کادر  به 

پدید آورده است. 
زمان  در  میلیونی   8۵ تقریبا  ایران 
تنظیم این گزارش نیز برای چندمین 
روز پیاپی که صدرنشین مرگ و میر 
کرونا در جهان بوده با 2۶۵ فوتی در 
پس  کشور  دومین  اخیر  شبانه روز 
 ۱3۰ حدود  جمعیت  با  مکزیک  از 
میلیون تن است! آنهم در حالی که بنا 
ایرج حریرچی معاون کل  اعتراف  به 
وزارت بهداشت باید مرگ و میر مربوط 
به ایران را ]دست کم[ دو برابر دانست!

آزاده کریمی

اسیِر یک ویروس ....                                     از صفحه ۲ 

رسانه ها
شد،  اشاره  باال  در  که  همانطور 
پیش  هفته  یک  از  ایران  رسانه های 
تاثیر  تحت  شدت  به  اینطرف  به 
قرار  پان ترکیست  گرایش های 
تصاویر  و  گزارش ها  و  اخبار  دارند. 
رسانه ها  این  ویدئویی  کلیپ های  و 
از  کپی برداری  منحصر  بطور  تقریبا 
ترکیه  و  آذربایجان  جمهوری  منابع 
روایت  به  هیچکس  تقریبا  است. 
ندارد.  توجهی  منازعه  دیگر  طرف 
این  به  کارزاری  مهم  عناصر  از  یکی 
جبهه ای  است،  روانی  جنگ  وسعت 
به  ترکیه  و  آذربایجان  جمهوری  که 
دالیل متعدد )در ایران( دست باال را 
در آن دارند و مراجع رسمی  جمهوری 
اسالمی هم دانسته یا ندانسته به آن 

کمک می کنند.
در حاشیه اضافه کنیم که برخالف 
مناطقی  آزادسازی  گزارش های 
شمار  قره باغ،  نیروهای  دست  از 
که  غیره،  و  ارمنیان  کشته شدگان 
مصرف  برای  و  بی اساس  عمدتا 
کنون  تا  باکو  ارتش  است،  داخلی 
مالحظه ای  قابل  پیشروی  هیچ 
و  نیاورده  دست  به  دفاعی  خط  در 
آذربایجان  جمهوری  »بلیتزکرگ« 
نظامی  استراتژیست های  مدیریت  با 
جنگ  اول  هفته  همان  در   ترکیه 
منازعه ای  در  البته  خورد.  شکست 
نبردها  طول  در  گستردگی  این  به 
دست  به  دست  مناطقی  و  مواضع 
می گردند، اما در هفته دوم جنگ که 
از شدت و حّدت آن کاسته شد، طبق 

قره باغ،  دفاع  وزارت  اطالعیه های 
مناطق  و  مواضع  این  همه  تقریبا 
جمهوری  اکنون  شد.  گرفته  پس 
از  دستاوردی  هیچ  بدون  آذربایجان 
این ماجراجویی به میز مذاکره رفته 

است.
در مورد افکار عمومی  ایران نسبت 
به دو همسایه شمالی باید گفت که 
به  سنتی  بطور  ملی گرا  بخش های 
ارمنستان، کشوری که از زمان کورش 
هخامنشی واحد مهمی  از امپراتوری 
گرایش  می داده*  تشکیل  را  پارسی 
داشته و در منازعه فعلی، این گرایش 
به شکل بارزتری خود را نشان داد. اما 
این بخش از جامعه رسانه های زیادی 
در دست ندارد تا اثرات موج خطرناک 
عمومی  را  افکار  در  پان ترکیست 
ارمنی  ایرانیان  جامعه  کند.  خنثی 
بسیار  وضع  در  تعداد  لحاظ  از  نیز 
ایران  آذری  جمعیت  با  نامتناسبی 
اقلیت های  جمعیت  کل  دارد.  قرار 
مذهبی »به رسمیت شناخته شده« 
در ایران از نیم درصد جمعیت تجاوز 
قانون  طبق  هست  آنچه  و  نمی کند 
اساسی جمهوری اسالمی از شماری 
از حقوق مدنی، مثل قضاوت، داشتن 
به  مجلس  نمایندگی  نظامی،  شغل 
به  نه  و  عادی  شهروند  یک  عنوان 
عنوان اقلیت، اشتغال به مقام وزارت 
به جرأت  و غیره محرومند.  باالتر  یا 
دستگاه  کل  در  که  گفت  می توان 
عضوی  اسالمی  جمهوری  حکومتی 
مدیرکلی  سمت  در  را  اقلیت ها  از 
نمی توان یافت. در حالی که ایرانیان 

2۰ مناقشه قره باغ ....                                        از صفحه 1۲ تا   ۱۵ از  تعدادشان  که  آذری 
جمعیت  چهارم  یک  یعنی  میلیون 
تمام  در  می شود  زده  تخمین  کشور 
از  غیرحکومتی  و  حکومتی  رده های 
باالترین  تا  پایین ترین سطوح شغلی 
رهبری  مقام  تا  و  حکومتی  مقام 
و  دارند  حضور  اسالمی  جمهوری 
آنان  از  توجهی  قابل  بخش های 
سمپاشی های  تاثیر  تحت  سخت 

پان ترکیست و پان آذری قرار دارند.
مزدوران جهادی پشت مرزهای 

ایران
دیگری  نگران کننده ی  موضوع 
عملکرد  از  را  ناظران  حیرت  که 
مناقشه  در  اسالمی  جمهوری 
در  آن  بی عملی  برانگیخته،  قره باغ 
در  تکفیری  مزدوران  تمرکز  برابر 
است. کشور  شمالی  مرز  آنسوی 

جمهوری اسالمی مدام تاکید کرده 
که حضور تکفیری ها را در فاصله ۵۰ 
کیلومتری مرزهایش تحمل نمی کند 
و در موارد مشابه، مثال عراق، به این 
اکنون  است.  کرده  نیز  عمل  گفته 
خبرها حاکیست که نیروهای جهادی 
در شهر هورادیز جمهوری آذربایجان 
متمرکز  ایران  مرز  کیلومتری  دو  در 
حاال  تا  اسالمی  جمهوری  و  شده اند 
کشیدن  نشان  و  خط  و  تهدید  جز 
مقامات  است.  نداده  صورت  کاری 
پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
از  نمی توانستند  اسالمی  انقالب 
انتقال مزدوران تکفیری توسط ترکیه 
به قره باغ حتی پیش از شروع جنگ 
بی اطالع باشند اما به طرز حیرت آوری 
سکوت کرده و گذاشته اند که اردوغان 
در  را  برنامه اش  رادعی  و  مانع  بدون 

اخطار  یک  حتی  کند.  یپاده  قفقاز 
هم داده نشد! یک دلیل آن می تواند 
در  پان ترکیست ها  احتمالی  حضور 
تمام سطوح نهادهای رسمی  و مدنی 
و حکومتی، از جمله در سطوح باالی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نیروهای نظامی  در استان آذربایجان 
نسبت  بی عملی خطرناک  این  باشد. 
در  داعشی  آدمخواران  حضور  به 
ایران،  مرزهای  مستقیم  مجاورت 
صرف نظر از فجایع تازه ای که برای 
آفرید،  خواهد  منطقه  آن  مردم 
مردم  خود  برای  ناگواری  پیامدهای 

ایران هم خواهد داشت.
*در کتیبه های بیستون نام آرمینا 

چند بار آمده است.

سیدابراهیم رئیسی، حسن روحانی، 
ریاست  نامزدهای  قالیباف  محمدباقر 
یکدیگر  که   ۹۶ اسالمی  جمهوری 
متهم  و جنایت  فساد  و  دزدی  به  را 
تکیه  قوه  سه  ریاست  بر  می کردند 

زده اند!
 ،۱۱۰ اصل  بر  بنا  که  کنید  توجه 
عزل  و  نصب،   …« هه  بند   ،۶ ماده 
سپاه  کل  فرمانده  استعفاء  قبول  و 
از  نیز  اسالمی«   انقالب  پاسداران 
یاد  به  مردم  است.  »رهبر«  وظایف 
پیش  سال  سه  حدود  که  رند  دا
تلویزیونی  رقابت  و  انتخابات  هنگام 
کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای 
قر  محمدبا یعنی  قوه  سه  کنونی 
قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن 
متهم  را  دیگری  یک  هر  روحانی، 
و  می کرد  جنایت  و  دزدی  فساد،  به 
امروز هر سه با هم و در کنار هم بر 
کسی ریاست قوای سه گانه حکومت 

تکیه زده اند!
نه  ن  ا یر ا می  سال ا ی  ر جمهو
ریاست  نه  و  پارلمانی  دمکراسی 
اساس  نظمی  بر  بلکه  جمهوری، 
انتخابات در آن  والیت فقیه است و 
فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در 
این نظام آنچه اصوال جا و اعتبار ندارد 
سرنوشت  بر  ملت  حاکمیت  »حق 
خویش« است: »… در والیت فقیه 
و  است  خدا  به  منحصر  حاکمیت 

قانون فرمان و حکم خدا است.
 قانون اسالم یا فرمان خدا بر همه 
افراد و بر دولت اسالمی حاکمیت تام 
دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین 
اسالمی  جمهوری  در  هستند.  قرآن 
رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول 
الهی  قانون  و  حکومت  در  نیز  اکرم 
هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا 
ابد تابع اراده الهی باشند…« )روح اهلل 

خمینی(.

مشکل در ساختار ....                                     از صفحه 16 
»کیفیت قابل توجه مواد هسته ای« 
برای کشورهایی که تحت نظارت آژانس 
می پردازند،  اورانیوم  غنی سازی  به 
غیرمرتبط بوده، ضمن اینکه در اسناد 
حقوقی آژانس نیز هیچ جایگاهی ندارد. 
بیش از ۱3۰۰ تن اورانیوم با غنای باال 
و 3۰۰ تن پلوتونیوم در جهان وجود 
دارد، و برابر گزارش اجرای پادمان های 
نیز  »کیفیت  آژانس در سال 2۰۱۹ 
در سطح  هسته ای«  مواد  توجه  قابل 
جهانی افزون بر 2۱۶۴۴8 بوده است. 

بسیار  جهان  در  باشد،  اینگونه  اگر 
خطرناکی زندگی می کنیم!«

»آیا  نوشت:  آبادی همچنین  غریب 
مدیرکل گروسی می تواند به ما بگوید 
که »کیفیت قابل توجه مواد هسته ای« 
و  سالح  کشور  دارنده  پنج  برای 
هلند،  مانند  کشورهایی  همچنین 
آلمان، ژاپن، برزیل و آرژانتین چقدر 
فعالیت های  نیست  بهتر  آیا  هست؟! 
اینگونه  را  پادمان  تحت  هسته ای 

اندازه گیری نکنیم؟!«

اولی جمهوری اسالمی چقدر ....                                   از صفحه 15 دکتر  این  از  پیش  ماه  دو 
هاینونن معاون مدیرکل سابق سازمان 
بین المللی انرژی اتمی گفته بود رژیم 
ابزار کافی  سرکش جمهوری اسالمی 
برای ساخت سالح های اتمی در اختیار 

دارد.
تنها  نه  »ایران  بود  کرده  تاکید  او 
تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش 
داده بلکه حدود یک تُن اورانیوم غنی 
شده با غنای ۵/۴ درصد ذخیره کرده 
است که اگر بخواهد آن را تا سطح ۹۰ 
درصد غنی  کند برای تولید بمب کافی 

خواهد بود.«

دکتر هاینونن همچنین هشدار داد 
»ایران نه تنها از چارچوب های تعیین 
 NPT طبق  که  اتمی  توافق  در  شده 
به  بلکه  نمی کند  پیروی  منعقد شده 
در  نشده  اعالم  اورانیوم  زیاد  احتمال 

اختیار دارد.«
خارجه  وزیر  معاون  جوزف  رابرت 
آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی نیز 
گفته بود اساساً توافق هسته اِی ناقص 
نه تنها نتوانست مسیرهای ایران برای 
ببندد  را  به سالح هسته ای  دستیابی 
بلکه راه را برای دستیابی رژیم به سالح 

اتمی در آینده هموار کرد.

جمهوری  ارتش   =
 1399 اردیبهشت  اسالمی 
در  »اشتباه  کرد  اعالم 
توسط  هدف  تشخیص 
سیکر موشک« علت اصلی 
بود  کنارک  شناور  انفجار 
می شود  گفته  اکنون  اما 
»عدم رعایت برخی تدابیر 
از  ایمنی«  نکات  و  ابالغی 
علت  کنارک  ناوچه  سوی 

حادثه بوده است!
گفته  ترکی  =غالمعباس 
تقصیرها  و  قصور  »به 
حال  در  زمینه  این  در 
رسیدگی هستیم و افرادی 
به  عنوان متهم احضار شده 
انجام  قضائی  اقدامات  و 

شده است.«
اختیار  در  که  =مدارکی 
گرفته  قرار  لندن  کیهان 
زمان  که  می دهند  نشان 
قرار  که  رزمایش  برگزاری 
سنگین  سالح  آن  در  بود 
تا   1۲ ساعت  شود  تست 
13 روز ۲1 اردیبهشت بوده 
ُکنارک  در  انفجار  اما  است 
حدود  صیادان  گفته  به 

ساعت 15 بوده است.
مسلّح  نیروهای  قضایی  سازمان 
 ۱۹ شنبه  روز  اسالمی  جمهوری 
مهرماه ۹۹ پنج ماه پس از خودزنی 
شدن  کشته  و  ارتش  دریایی  نیروی 
در  »کنارک«  ناوچه  پرسنل   ۱۹
دریای عمان با موشکی که از ناوشکن 
تشریح  به  شد  شلیک  »جماران« 

جزئیاتی از این واقعه پرداخت.
نظامی  دادستان  ترکی  غالمعباس 
تهران هرگونه »خرابکاری« یا »دخالت 
عوامل امنیتی« در این حادثه را منتفی 
دانست و گفت بر اساس آخرین نتایج 

کارشناسان،  بررسی  و  تحقیقات 
و  ابالغی  تدابیر  برخی  رعایت  »عدم 
نکات ایمنی« از سوی ناوچه ُکنارک 
و »شرایط میدانی«، علت اصلی این 

حادثه بوده است.
در  تقصیرها  و  قصور  »به  افزود  او 
این زمینه در حال رسیدگی هستیم 
و افرادی به عنوان متهم احضار شده 
و اقدامات قضائی انجام شده است.«

ارزشمندی  »اقدامات  گفت:  ترکی 
فرمانده  و  ارتش  کل  فرمانده  توسط 
دلجویی  برای  ارتش  دریایی  نیروی 
و  شهدا  خانواده های  از  همدردی  و 
جانبازان انجام شده و تا کنون شکایتی 
به این مرجع از طرف این خانواده های 

ادعاهای مبهم و متناقض دادستان نظامی تهران در مورد دالیل 
انفجار ناوچه »ُکنارک«

بزرگوار واصل نشده است.«
شناور  انفجار  علت  به  باید  چرا 
ماموریت  آیا  بود؟  مشکوک  ُکنارک 

این کشتی »مین ریزی« بوده؟!
کنارک شناور یدک کشی بود که در 
آب های نزدیک چابهار و بندر جاسک 
حین انجام تمرین دریایی مورد اصابت 
موشکی قرار گرفت که از ناو جماران 
شلیک شد. چنانکه توضیحات مبهم 
مقامات نظامی و دادستانی در مورد 
شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
توضیحات  افزود  ابهامات  بر  اسالمی 
مورد  در  تهران  نظامی  دادستان 
انفجار در ناوچه ُکنارک نیز مبهم بود 

و به پرسش های اصلی پاسخی نداد و 
بر شک و تردیدها افزود.

ارتش  به  وابسته  »آجا«  و بسایت 
گزارشی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
یا  موشک«  فنی  »نقص  از  ویدئویی 
دو  عنوان  به  الکترونیک«  »جنگ 
نام  کنارک  ناوچه  به  شلیک  عامل 
هیچ  تهران  نظامی  دادستان  اما  برد 
ویدئو  این  در  نکرد.  آن  به  اشاره ای 
در  »اشتباه  بود  کرده  اعالم  ارتش 
تشخیص هدف توسط سیکر موشک 
اکنون  اما  است«  حادثه  اصلی  علت 
برخی  رعایت  »عدم  می شود  گفته 
تدابیر ابالغی و نکات ایمنی« از سوی 
ناوچه کنارک علت حادثه بوده است.

همچنین به این پرسش پاسخ داده 
نشد که اگر فرض بر شلیک موشک از 
ناوشکن »جماران« است علت انحراف 
ناوچه  سمت  به  موشک  مایلی   ۱۶
خدمه  چرا  است؟!  بوده  چه  ُکنارک 
موقعیت  نتواسنتند  جماران  ناوشکن 

شناور ُکنارک را تشخیص دهند؟!
ناوچه  از  شده  منتشر  تصاویر  در 
از  نقطه  دو  مشخص  بطور  کنارک 
ناوچه منفجر شده؛ آیا شناور کنارک 
مهمات ویژه ای را حمل می کرده که 
انفجار دیگری را در پی داشته است؟!

مورد مشکوک دیگر در صحبت های 
به  اشاره  تهران  نظامی  دادستان 
»شرایط میدانی« از علل حادثه است 

از  منظورش  نیست  معلوم  اصال  که 
»شرایط میدانی« چیست!

از  برخی  که  ماهیگیرانی  گفته  به 
پرسنل ناوچه کنارک را نجات دادند، 
سه  تا  دو  ارتش  امدادی  نیروهای 
ساعت بعد از انفجار متوجه آن شده 
چرا  کرده اند.  اعزام  کمکی  نیروی  و 
ساعت  نیم  از  کمتر  که  هلی کوپتر 
می توانست به محل برسد اعزام شد؟ 
چرا بعد از پایان مانور، نیروی دریایی 
ارتش با کنارک ارتباط نگرفت تا از 

موقعیت آن با خبر شود؟!
تا  می گویند  محلّی  ماهیگیران 
نیروهای  حادثه  روز   ۱8 ساعت 
امدادی ارتش به محل نرسیده بودند. 
لندن  کیهان  اختیار  در  که  مدارکی 
قرار گرفته نشان می دهند که زمان 
برگزاری رزمایش که قرار بود در آن 
سالح سنگین تست شود ساعت ۱2 
تا ۱3 روز 2۱ اردیبهشت بوده است 
اما انفجار در ُکنارک به گفته صیادان 

حدود ساعت ۱۵ بوده است.
می گویند  ماهیگیران  همچنین 
کنارک در زمان انفجار در فاصله 32 
مایلی ساحل قرار داشته در صورتی 
که شعاع رزمایش طبق شواهد 2۰۰ 
این  و  شده  گرفته  نظر  در  مایل 
محدوده باید کاماًل در ُقُرق و کنترل 
آنها  اما  ارتش می بود  نیروی دریایی 
از موقعیت ناو کنارک بی خبر بودند!

همان زمان پایگاه خبری »فارکس 
الیو« به نقل از یک منبع عالی  رتبه 
مسلّح  نیروهای  فرماندهی  ستاد  در 
این  بود  نوشته  اسالمی  جمهوری 
شدن  غرق  سبب  که  نبوده  موشک 
کشتی شده است. شناور ُکنارک در 
نه به  انفجار مین منفجر شده و  اثر 
علت اصابت موشک که گفته می شود 
شلیک  »جماران«  ناوشکن  از 
الیو،  فارکس  نوشته  به  است.  شده 
تجهیزات  آزمایش  حال  در  »کشتی 
مین گذاری بود اما دستگاه   مکانیکی 
دچار نقص فنی شده و یکی از مین  ها 
انفجار  سبب  و  شده  منفجر  و  جدا 

هدف آزمایشی نیز شده است.«

تصویری از ناوچه »کنارک« در روز واقعه که نشان می دهد انفجار در دو بخش کشتی رخ داده؛ نقطه ای که همچنان شعله ور است و دود سیاه از آن 
برخاسته و چند متر سمت چپ که بطور کل سطح عرشه نابود شده است
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=مشکل جمهوری اسالمی 
در مذاکره با آمریکا نیست 
عقیدتی-  یکسو  از  بلکه 
ایدئولوژیک بودن و در نتیجه 
ناکارآمدی و عدم همخوانی 
آن با »روح زمان« و از سوی 
دیگر جامعه ی جوانیست که 
آن را نمی خواهد. مشکل این 
آمریکا  با  مذاکره  را  جامعه 
تنها زمانی حل خواهد کرد 
اسالمی دیگر  که جمهوری 
هست!  که  نباشد  آنچیزی 
یعنی دیگر جمهوری اسالمی 

نباشد!
=مذاکره جمهوری اسالمی 
با آمریکا هرگز مایه ی نگرانی 
براندازان آزادیخواه و مدافع 
بشر  حقوق  و  دمکراسی 
مذاکره  این  در  زیرا  نیست 
مانند سران جمهوری اسالمی 
و همچنین براندازان مشابه 
رژیم، نه بقای نظام بلکه سود 

مردم را می سنجد.
=مذاکره در خالء و بر سر 
روی  انتزاعی  موضوعات 
باشد  قرار  اگر  نمی دهد. 
آمریکا  با  مذاکره  حاصل 
برداشته شدن تحریم ها، نه 
اسالمی  جمهوری  سود  به 
اقتصاد کشور  نفع  به  بلکه 
و حل مشکالت مردم باشد، 
و  ساز  به  صورت  این  در 
اقتصادی در  و  کار سیاسی 
بتوان  که  است  نیاز  کشور 
پس  احتمالی  »فرصت«  از 
از مذاکرات استفاده کرد. اما 
نظام جمهوری اسالمی اساسا 

فاقد چنین ساز و کاریست!
=آمریکا برای اسالمیست ها 
از  از هر فرقه ای که باشند، 
جمهوری  زمامداران  جمله 
کشور  یک  فقط  اسالمی، 
و  کلی  بطور  غرب  نیست! 
آمریکا بطور ویژه، نماد تغییر 
آزادیخواهانه ی  تحوالت  و 
جامعه بشریست که جمهوری 
اسالمی و تمامی بنیادگرایان 
همچنین  و  می  سال ا
لنینیست  سنتی  چپ های 
و استالینیست و مائوئیست 
و... زوال محتوم خود را در 

آینه ی آن می بینند.
االهه بقراط - احمد زیدآبادی فعال 
ملی- مذهبی در کانال تلگرامی خود 
سران  از  جنس  یک  از  پرسش  دو 
جمهوری اسالمی و اپوزیسیون برانداز 

مطرح کرده است.
شرایط  چنین  در  اینکه  از  بگذریم 
فالکت و نکبتی که حاصل کشورداری 
است  شرایطی   در  اسالمی  جمهوری 
کشور  امکانات  تمامی  سال   ۴۱ که 
از همه نظر در اختیار و انحصار این 
رژیم بوده، چرا می بایست موجودیت 
پرسش  به  برانداز«   »اپوزیسیون 

کشیده شود!
با تأکید بر این نکته که طرح درست 
مسئله خود بخشی از حل آن است 
و این دو پرسش هر دو کلیشه ای و 
مبتنی بر تبلیغات مزمن و بی محتوای 
سیاسی- رسانه ای جمهوری اسالمی 

هستند، به چند نکته باید اشاره کرد.
نه  و  است  ایران  در  بقا  کلید 

آمریکا !
سران  به  مربوط  پرسش  درباره 
جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه »اگر 
به فرِض محال حفظ و بقای نظام در 
»متعّین«  آمریکا  با  توافق  و  مذاکره 

شود، آیا آنان تن به مذاکره و توافق 
است  روشن  اگرچه  داد؟«  خواهند 
که کسی از آنها به این پرسش احمد 
زیدآبادی پاسخی نخواهد داد، نکات 

زیر یادآوری می شود:
از  پیش  اسالمی  جمهوری  یک؛ 
این نیز تن به مذاکره و توافق اعم از 
پیدا و پنهان داده است. بارزترین آن 
سال ها  آنکه  از  پس  که  است  برجام 
ناکام  اروپایی  کشورهای  با  مذاکره 
ماند سرانجام با نقش آفرینی آمریکا به 
سرانجام رسید. بنابراین موضوع بر سر 
نفس مذاکره با آمریکا و یا حتی توافق 
نیست بلکه بر سر مضمون مذاکره و 

محتوای توافق است!
و  دارد،  وجود  کافی  شواهد  دو؛ 
به  این فعال ملی- مذهبی هم  خود 
آن اشاره کرده، که جمهوری اسالمی 
برای »بقا« به هر چیزی تن می دهد 
و »حرام« را هم »حالل« می کند چه 
برسد به انجام مذاکره با آمریکا با هر 
رئیس جمهوری که می خواهد باشد؛ 
نظام  محاسبات  اما  بایدن.  یا  ترامپ 
درباره »بقا« غلط است! این را مردم 
ثابت  بعد  به   88 سال  از  دست کم 

کرده اند.
و  مذاکره  اما مضمون  بار  این  سه؛ 
بایدن هم روی کار  توافق، حتی اگر 
)اتم،  است  اندازه ای حیاتی  به  بیاید، 
موشک، تروریسم، شبه نظامیان وابسته 
و…( که اگر جمهوری اسالمی به آن 
تن بدهد در عمل چیزی از آن باقی 
نمی ماند و این با »مذاکره برای بقا« 
است،  جامعه  دست  در  کلیدش  که 
تناقض دارد. این نکته از چشم »سران 

جمهوری اسالمی« پنهان نیست.
اسالمی  جمهوری  مشکل  چهار؛ 
بلکه  نیست  آمریکا  با  مذاکره  در 
ایدئولوژیک  عقیدتی-  یکسو  از 
بودن و در نتیجه ناکارآمدی و عدم 
از  و  زمان«  »روح  با  آن  همخوانی 
که  جوانیست  جامعه ی  دیگر  سوی 
آن را نمی خواهد. مشکل این جامعه 
زمانی حل  تنها  آمریکا  با  مذاکره  را 
اسالمی  جمهوری  که  کرد  خواهد 
دیگر آنچیزی نباشد که هست! یعنی 
نباشد! پس  اسالمی  دیگر جمهوری 
در هر شکل، بقای جمهوری اسالمی 

قطعا در مذاکرات فرضی نیست!

هست،  اسالمی  جمهوری  تا 
نیز  دمکراسی  مدافع  براندازان 

باقی می مانند!
درباره پرسش از اپوزیسیون برانداز 
فرِض  به  »اگر  اینکه  بر  مبنی  نیز 
محال جمهوری اسالمی با آمریکا وارد 
توافق رسد،  به  آن  با  و  مذاکره شود 
فردای آن روز از این اپوزیسیون چه 
چیز مشخصی باقی می ماند؟« نکات 

زیر یادآوری می شود:
یک؛ برخالف جمهوری اسالمی که 
همه وابستگان و دلبستگانش همگی 
در همه جناحین در عمل مدافع یک 
سرکوبگر  و  فاشیست  مذهبی  نظام 
از  هستند )توجه بفرمایید: در عمل! 
جمله با نمایش انتخابات و طرفداری 
اما  برانداز  اپوزیسیون  اصالحات(،  از 

یک طیف وسیع و متنوع است.
و  افراد  برانداز  اپوزیسیون  در  دو؛ 
دارند  وجود  اندک  جریاناتی هرچند 
که عکس برگردان جمهوری اسالمی 
و  آزادی  شعار  اگر  حتی  و  هستند 
بدهند  هم  بشر  حقوق  و  دمکراسی 
اما قدرت را در عمل برای ضربه زدن 
این  برای  فقط  و همچنین  ایران  به 
می خواهند که دیگران و هر آنکس را 
که مانند آنها نیست از میان بردارند. 
جامعه  امیدوارم،  و  می رسد،  نظر  به 
سال  در  که  گردابی  چنین  از  ایران 
۵۷ به آن فرو افتاد عبور کرده باشد.

اپوزیسیون  وسیع  طیف  اما  سه؛ 
برانداز چه  در داخل و چه در خارج 
مدافع دمکراسی و حقوق بشر است 
برابر  در  ایرانیان  حقوق  و  ایران  از  و 
دشمن  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
مردم النه کرده  واقعی که درخانه ی 
دفاع می کند. رواج و جا افتادن مفهوم 
»براندازی« و »سرنگونی« به گونه ای 
که دیگر خود رهبر جمهوری اسالمی 
و مقامات و حامیان پیدا و پنهان نظام 
نیز آن را به کار می برند، مدیون همین 
طیف دموکراسی خواه است؛ وگرنه آن 
طیف عکس برگردان جمهوری اسالمی 

سال هاست در حال براندازیست!
چهار؛ مذاکره جمهوری اسالمی با 
آمریکا هرگز مایه ی نگرانی براندازان 
آزادیخواه و مدافع دمکراسی و حقوق 
بشر نیست زیرا در این مذاکره مانند 
سران جمهوری اسالمی و همچنین 

نظام  بقای  نه  رژیم،  مشابه  براندازان 
بلکه سود مردم را می سنجد.

سر  بر  و  خالء  در  مذاکره  پنج؛  
موضوعات انتزاعی روی نمی دهد. اگر 
آمریکا  با  مذاکره  حاصل  باشد  قرار 
سود  به  نه  تحریم ها،  شدن  برداشته 
جمهوری اسالمی بلکه به نفع اقتصاد 
کشور و حل مشکالت مردم باشد، در 
و  سیاسی  کار  و  ساز  به  این صورت 
اقتصادی در کشور نیاز است که بتوان 
از »فرصت« احتمالی پس از مذاکرات 

استفاده کرد.
اسالمی  جمهوری  نظام  اما  شش؛ 
کاریست!  و  ساز  چنین  فاقد  اساسا 
تجربه چهل و یک ساله گذشته نشان 
داده است که حتی با نفت بشکه ای 
صد و اندی دالر نیز این نظام قادر به 
اداره و مدیریت کارآمد کشور بر اساس 

منافع ملت و مملکت نیست.
اگر  که  است  این  واقعیت  هفت؛ 
آمریکا از برجام بیرون هم نمی رفت، 
و حتی اگر دوباره نه با  توافق جدید 
بلکه به همان برجام نیز بازگردد، باز 
به  بلکه  خارجی  عوامل  دلیل  به  نه 
دلیل ساختارهای درونی، یعنی نظام 
مافیایی و فاسد و سپاهی- آخوندی 
و  نمی رسید  فرجام  به  هرگز  برجام 
نخواهد رسید. چنانکه در نزدیک به 
دو سال برجام نیز مقامات جمهوری 
نمایشی  و  تبلیغاتی  با سفر  اسالمی 
به سراسر دنیا فقط خرج روی دست 
مملکت گذاشتند بدون آنکه توانسته 
و  زیرساختی  سرمایه   اندکی  باشند 
تکنولوژی خارجی وارد کشور کنند.

دالیل  اش روشن است:
نبود امنیت برای سرمایه!

در  مستقل  خصوصی  بخش  نبود 
ایران!

انحصار منابع تولیدی و مالی کشور 
مافیایی  و  فاسد  گروه های  دست  در 

آخوندی- سپاهی
و  اقتصاد  تخریب  سال  چهل 

مناسبات تولیدی!
و  سرمایه  داران  که  شرایطی  در 
سال های  تمام  در  ایرانی  کارآفرینان 
ترجیح  برجام  از  بعد  و  قبل  گذشته 
در  نه  را  خود  سرمایه های  داده اند 
افغانستان  در  شده  اگر  بلکه  ایران 
فروپاشی  از  پس  جمهوری های  و 

ادعای  کنند،  سرمایه گذاری  شوروی 
جمهوری  در  خارجی  سرمایه گذاری 
اسالمی )به عنوان یکی از نتایج برجام 
از  که  دیگر(  احتمالی  مذاکره  هر  و 
اصلی ترین شریان های تزریق خون به 
پیکر بی جان اقتصاد ایران است، بیشتر 

به شوخی می ماند.
که  محال  فرض  به  حال  هشت؛ 
مذاکره  آمریکا  با  اسالمی  جمهوری 
کند و به توافق هم برسد )چه توافقی؟! 
توضیح  را  این  مذهبی  ملی-  فعال 
نمی دهد!( و »تضمین امنیتی« بگیرد. 
این ماجرا اصال موضوع تازه ای نیست. 
جمهوری  آمدن  کار  روی  زمان  از 
گدایی  حال  در  نظام  این  اسالمی 
تضمین امنیتی از غرب است! برجام 
را هم فکر می کردند تضمین امنیتی 

است!
با اینهمه، فرض کنیم چنین شود! آیا 
جمهوری اسالمی و مقاماتش  با این 

توافق فرضی و این تضمین امنیتی:
نیز  کارآمد  و  آگاه  و  دانا  ناگهان 

می شوند؟!
برچیده  مافیایی اش  شبکه  های  آیا 
درمان  استخوانش  مغز  تا  فساد  و 

می شود؟
محو شده  و سرکوبش  سانسور  آیا 
و فاشیسم مذهبی از کشور رخت بر 
بسته و مردمی که از دی ماه ۹۶ فریاد 
دیگه  اصولگرا  »اصالح طلب  می زنند: 
اسالمی  و »جمهوری  ماجرا«  تمومه 
نمیخوایم نمیخوایم« خواب نما شده و 
همه ی این رویدادهای به ویژه چهار 
به  و  فراموش می کنند  را  اخیر  سال 

خانه هایشان می روند؟
و  کارمندان  و  کارگران  جیب  آیا 
کشاورزان ورشکسته و بازنشستگان و 
بیکاران و خانوارهای زیر خط فقر پر 

می شود؟!
نُه؛ مشکل بزرگ همه جناحین نظام 
اعم از اصولگرا و محافظه کار و تندرو 
و اصالح طلب و عدالتخواه و میانه رو و 
تحولخواه و نامگذاری های دیگر )مثل 
نامگذاری های ساالنه ی علی خامنه ای( 
که همگی در عمل از فاشیسم مذهبی 
و یک نظام ضدبشری دفاع  می کنند 
این است که در عین »استقالل« که 
این نظام مدعی آن است همه چیز را 

به »مذاکره با آمریکا« گره زده اند!

راه  غرب(  )نماد  آمریکا  با  مذاکره 
هم  حل  راه  از  بخشی  حتی  یا  حل 
نیست بلکه خوِد مسئله ای است که 
پیش  سال   ۴۱ نه  اسالمی  حکومت 
انقالب  در  مشروعه خواهان  با  بلکه 
مشروطه )در برابر آزادی و تجدد(، با 
فداییان اسالم در دهه بیست و سی 
)با غرب ستیزی( و با خمینی در دهه 
چهل )نماد مجسم ارتجاع( آن را به 
مدرنیته  برابر  در  »آلترناتیو«  عنوان 
کرد  فکر  سال ۵۷  در  و  کرد  مطرح 
مسئله را حل کرده است: قطع رابطه 

با آمریکا!
ده؛ آمریکا برای اسالمیست ها از هر 
فرقه ای که باشند، از جمله زمامداران 
کشور  یک  فقط  اسالمی،  جمهوری 
آمریکا  و  کلی  بطور  غرب  نیست! 
تحوالت  و  تغییر  نماد  ویژه،  بطور 
که  بشریست  جامعه  آزادیخواهانه ی 
جمهوری اسالمی و تمامی بنیادگرایان 
اسالمی و همچنین چپ های سنتی 
لنینیست و استالینیست و مائوئیست 
و… زوال محتوم خود را در آینه ی آن 

می بینند.

نتیجه
تحمل آزادی و موجودیت دیگران،  
پیوستن به جامعه جهانی و دنیای آزاد 
به ظرفیت ها و توانایی هایی نیاز دارد 
جمهوری  وسطایی  قرون  نظام  که 
آنها بی بهره است  از  تنها  نه  اسالمی 

بلکه سرکوبگر آنهاست!
جمهوری اسالمی سرکوبگر دانش و 
توانایی هاست! برخی از دلبستگان نظام 
اسالمی در ایران فراموش می کنند که 
جمهوری اسالمی یک نظام عقیدتی- 
ایدئولوژیک است که رسالت تشکیل 
یک دولت جهانی را برای خود قائل 
بوده و اگر در دوران ضعف عقب نشینی 
کرده و مذاکره هم بکند فقط برای این 
سر  پشت  را  نقاهت  دوران  که  است 
با چنگ  نیرو  با جمع آوری  بگذارد و 
بیشتر و دندان تیزتر به حمله بپردازد. 
بنیانگذارش در  درست همانگونه که 
موضع ضعف قطعنامه ۵۹8 را پذیرفت 
ادامه  برای  اتمی  برنامه  که  روزی  تا 
جنگی که با عراق آغاز شده بود آماده 

شود.
با سی  بزرگ  تفاوت  ایران یک  اما 
چهار  و  سال  ده  حتی  و  قبل  سال 
اعتصاب کنندگان،  دارد:  پیش  سال 
برای  تجمع کنندگان  معترضان، 
این  معیشتی،  و  صنفی  مسائل 
را  ناکارآمد  و  ناتوان  و  نادان  نظام 
مذاکرات  با  اگر  حتی  نمی خواهند. 
امکانات  و  سرمایه ها  تمام  فرضی 
این  با  شود،  سرازیر  ایران  به  جهان 
نظام و این سران و این افرادی که در 
سه قوه و نهادهای کشوری و لشگری 
نشسته اند، هیچ چیز درست نخواهد 

شد.
برانداز  اپوزیسیون  رو،  این  از 
و  دموکراسی  مدافع  و  آزادیخواه 
سال های  تمام  در  چه  بشر،  حقوق 
و  می شد  گرفته  نادیده  که  گذشته 
انگار که ایرانیان فقط »اصالح طلب« 
و »اصولگرا« هستند، چه این سال ها 
که خود را به عنوان »برانداز« به رژیم 
و وابستگان و دلبستگان آن تحمیل 
که  روزهایی  در  چه  و  است  کرده 
مذاکره  آمریکا  با  اسالمی  جمهوری 
و  »مشخص «ترین  نکند،  یا  بکند 
بی ابهام ترین  صدای رسای مردم بوده 
و هست و خواهد بود تا خواست خود 
را، خواست مردم را، یعنی جایگزینی 
جمهوری اسالمی با حاکمیت ملی در 
یک نظام پارلمانی متکی بر اختیار و 

انتخاب مردم را به کرسی بنشاند.
آنکه با مذاکره یا بی مذاکره دورانش 
»توافق«  هیچ  و  رسیده  پایان  به 
آن  آمریکا  از  امنیتی«  »تضمین   و 
جمهوری  داد،  نخواهد  نجات  را 
می ماند«  »باقی  آنکه  و  اسالمیست 
براندازیست  اپوزیسیون  و  مردم 
با تکیه بر  ایران را پس گرفته و  که 
دموکراسی و حقوق بشر به آبادی آن 

در آزادی خواهند پرداخت.

جمهوری اسالمی: توافق با آمریکا ؛
 براندازان مدافع دموکراسی: توافق با مردم

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
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