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=علی خامنه ای در کجای معادالتی ایستاده که احتماال عمرش کفاف دیدن نتایج آنها را نخواهد داد؟ سپاهیان انقالب 
اسالمی تا کجا در برابر مردم جان به لب رسیده، پاسدار نظام وی خواهند بود؟

2 ادامه در صفحه

اسفند ٥۷، تیر۷۸، خرداد۸۸،
دی۹6، آبان۹۸ و...

و  بیم  و  بحران ها  دلیل  به  ایران  اقتصاد 
مزمن  بیماری های  از  ناشی  هراس های 
با  دولتمردان  کارآمد  مدیریت  فقدان  و 
روزها  این  روبروست.  زیادی  مشکالت 
هم جّوی کاذب از سوی جمهوری اسالمی 
»سرنوشت  رمز  اسم  با  طرفدارانش  و 
بر  آمریکا«  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تالطم های اقتصادی کشور افزوده است.
ارز  »رایج ترین  عنوان  به  »دالر«  اگرچه 
جهان«، مناسبات کلی سیاسی و اقتصادی 
از  بسیاری  برای  را  متحده  ایاالت  در 
اما  می سازد  پراهمیت  دنیا  کشورهای 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  سرنوشت 
جمهوری  مقامات  سوی  از  کشور،  این 
اسالمی و عوامل رسانه ای و تبلیغاتی آنها 

به شکلی کاذب برجسته شده است. 
زیرپوستی  صورت  به  ایران  حکومت 
»انتخابات ریاست جمهوری آمریکا« را به 

کلیدواژه ای  تبدیل کرده تا هرگونه کاستی 
مدیریتی و اثرات عملکرد نظام بر اقتصاد 
فکری  اینکه  بدون  کند  توجیه  را  کشور 

برای بعد از سوم نوامبر کرده باشد! 
انتخابات  می رسد  نظر  به  دیگر  سوی  از 
در آمریکا به بهانه ای برای انفعال بیشتر 
دولت در حوزه های مختلف تبدیل شده و 
در عمل هراس و وهم را به فضای جامعه 

تزریق می کند.
برخی  هدفمند  تناقض  گویی های  حتی 
ادامه  در  می توان  نیز  را  دولتمردان 
جمهوری  سازمان یافته  سیاست  همین 
حسن  نمونه  برای  کرد.  ارزیابی  اسالمی 
روحانی به تازگی گفته که »مهم نیست 
در انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا چه 
کسی پیروز می شود« و »هر فردی روی 
کار بیاید، ناچار است در برابر ملت ایران 

تسلیم شود!«  ....
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2 ادامه در صفحه

اقتصاد ایران در  انتظار انتخابات آمریکا؟!
بحران در داخل، چشم به خارج!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

نخستین اعتراض تاریخی علیه انقالب اسالمی و رهبرش روح اهلل خمینی در 1۷ اسفند  
135۷ روی داد. در حالی که هیوالیی که می رفت برای چهار دهه بر سرنوشت ایران و 
ایرانیان حاکم شود هنوز یک ماهه نشده بود: اعتراض علیه زمزمه های حجاب اجباری 
که از سوی خمینی مطرح شده بود و این تظاهرات وی را به عقب نشینی واداشت.  ....

تیتر    دو

سرمقاهل

 آسوشیتدپرس: 
بسیاری از 

موقعیت  های پیچیده 
جهانی به نتیجه 
انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا 

بستگی دارد
دونالد  انتخاب  از  پس  سال  چهار 
که  کشورهایی  بر  تاثیرش  و  ترامپ 
که  مسیری  دارند،  تفاهم  آمریکا  با 
از  پس  جهان  ابرقدرت  بزرگترین 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
طی می کند بر نقاط عطف ژئوپلیتیک 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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مراسم امضای 
موافقتنامه روابط 

کامل و افتتاح 
سفارتخانه های 
اسرائیل و بحرین

کمیته انتخاباتی »ایرانیان آمریکا 
برای حفاظت از قانون اساسی«:

با اشتیاق از 
پرزیدنت ترامپ در 
انتخابات پشتیبانی 

می کنیم

مقاومت در 
فرانسه؛ علیه 
اسالمیسم، 

به خاطر 
دموکراسی

جمعه  روز  فرانسه  رئیس جمهوری 
2 اکتبر سال 2۰2۰ در سخنرانی اش 
گفت  پاریس  محالت  از  یکی  در 
دولت الیحه ای برای مبارزه با گرایش  
طریق  از  اسالمیست ها«  »آپارتاید 
مجموعه ای از اقدامات با هدف تحکیم 
اصول و ارزش های جمهوری فرانسه که 
 )۱۹۰۵( پیش  آن  ۱۱۵ سال  قانون 
تصویب شد، اتخاذ کرده است. حذف 
و  مدارس  در  افراط گرایی  آموزه های 
قانونی  اقدامات  این  از  یکی  مساجد 

خواهد بود.
واقعیت جامعه فرانسه دیگر نمی تواند 
آنچه را که ماکرون رئیس جمهوری این 
خواند  رادیکال«  »اسالمگرایی  کشور 
تحمل کند. رادیکالیسم اسالمی آشکارا 
زدن  دور  برای  سیستماتیک  بطور  و 
فرانسه  جمهوری  ارزش های  و  قوانین 
و ایجاد یک سیستم موازی بر اساس 
ضدارزش هایی که مغایر و ضد جامعه 
مدنی، حقوق بشر  و سکوالریسم در این 

کشور هستند تالش می کند.
۱۵ ادامه در صفحه

۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )19۲(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

جمهوری اسالمی چشم انتظار امتیازات احتمالی 
آلمان؛ انتقاد از سیاست های دولت مرکل در 

مورد رژیم ایران
۱2 ادامه در صفحه

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه سرشناس  شطرنج باز  زنان  از  یکی 
به  ایران  در  این رشته  قهرمانان  از  و 
نام شادی پریدر از نامزدهای ریاست 
فدراسیون شطرنج در انتخابات پیش 
است.دست  فدراسیون  این  روی 
شطرنج بازان  و  شطرنج  اندرکاران 
مطرح و عالقمندان به این ورزش در 
ایران باید از میان پنج نامزد ریاست 
رضا  پریدر،  شادی  فدراسیون،  این 
شیرین آبادی فراهانی، احمد گواری، 
حسن  و  مداحی  ابراهیم  محمد 
مطیعی، یک نفر را در روز ششم آبان 

۱۰ ادامه در صفحهانتخاب کنند.

۱8 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 ۹ حه
صف

 8

پیشگیری از چاقی در 
پاییز

راز زیبایی ، سالمت و 
الغری زنان ژاپنی

ترامپ  خواه  می گذارد-  تاثیر  جهان 
دوباره انتخاب شود و خواه رقیب او جو 

بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند.
تا اسرائیل  از چین  تا کوبا،  ایران  از 
صحنه  در  آمریکا  نفوذ  و  دخالت 

بین المللی از سال ...

جنجال بر سر نامزدی یک زن برای ریاست 
فدراسیون شطرنج ایران

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
 ایران و روسیه ایمیل های جعلی به 

رأی دهندگان ایاالت متحده می فرستند
۳ ادامه در صفحه

در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ فقط در 
بهبهان ٣6 نفر از معترضان به زندان، شالق 

و جریمه نقدی محکوم شدند
4 ادامه در صفحه

دو مقام ارشد امنیتی آمریکا:

»حفظ نظام« در برابر »براندازی«
استیصال یا تعیین تکلیِف یک نظام ناکام

با میراث شوم خود؟!

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با مجله سوئیسی:
جان همه از این رژیم به لب رسیده؛ ما برای 
یک فروپاشی کنترل شده تالش می کنیم و این 

با »شو یکنفره« ممکن نیست!
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رسانه ای  مشاور  آشنا  حسام الدین 
حسن روحانی و رئیس مرکز مطالعات 
نیز  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
هفته اول مهرماه در توئیتر نوشته بود 
انتخاباتی  فرآیند  نظاره گر  »دنیا  که 
خود  کار  در  آمریکا  است.  آمریکا  در 
فرومانده است؛ اقتصاد و سیاست داخلی 
محور رقابت ها و سیاست خارجی در 
حاشیه است. اجازه ندهیم غلبه گفتمان 
میزان  که  شود  موجب  ایران هراسی 
دشمنی با ایران، محور رقابت در حوزه 

سیاست خارجی شود.« 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه نیز از دیگر مقاماتی است که با 
بی اهمیت خواندن انتخابات آمریکا، آن 
را در سرنوشت وضعیت اقتصادی مردم 
مهم جلوه داده و گفته است: »نتیجه 
انتخابات آمریکا اهمیت ندارد، اگر دولت 
چارچوب  در  گفتگو  خواهان  آینده 
برجام باشد، باید اشتباهات آمریکا را 

بپذیرد و خسارات را جبران کند.«
در مقابل اما رسانه های حکومتی به 
ویژه رسانه های حامی دولت تبلیغات 
وسیعی به نفع جو بایدن نامزد حزب 
ابزارشان  و  انداخته  راه  به  دموکرات 
موضوع  عمومی،  افکار  جلب  برای 

اقتصاد است. 
یک  عنوان  به  اقتصاد«  »دنیای 
روزنامه اقتصادی که غالبا به تلطیف 
آمارهای  و  نادرست  سیاست های 
علمکرد  ز  ا حاصل  تکان دهنده ی 
گزارشی  در  است،  مشغول  دولت 
طوالنی اثرات مثبت اقتصادی پیروزی 
بایدن را در بازارهای بورس و طال و 
آمریکا  تورم  و  تجارت  شاخص های 

ردیف کرده است. 
بسیاری  شده  سبب  جّوسازی  این 
با  نیز  مردم  و حتی  روزنامه نگاران  از 
اشتیاق و حتی نگرانی موضوع انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا را مانند یک 

موضوع »داخلی« دنبال کنند. 
جمهوری  سوی  از  شده  ایجاد  جّو 
اسالمی حتی موجب صف کشی بخشی 
بایدن-ترامپ  دوگانه  میان  جامعه  از 
شده است. در شرایطی که برخی تصور 
می کنند با پیروزی بایدن »برجام دو« 
امضا و احتماال مشکالت مردم دست کم 
در حوزه معیشت حل می شود، برخی 
دیگر پیروزی ترامپ را شانس بزرگی 
اسالمی  جمهوری  کامل  زوال  برای 

می دانند. 
ترکش های بازی حکومت بر 

تن رنجور اقتصاد
اقتصاد ایران اما توان رویارویی با این 
و  رنجورتر  و  ندارد  را  کاذب  هیجان 
زخم خورده تر از آنست که بار سنگین 
در  اسالمی  جمهوری  سواداگری 

سیاست خارجی را تاب بیاورد. 
سوء  با  نظام  مقامات  از  بسیاری 
این  نوامبر،  انتخابات سوم  از  استفاده 
بار دیگر آمریکا  تا  یافته اند  فرصت را 
مشکالت  اصلی  عامل  عنوان  به  را 

بطور  و  کرده  قلمداد  مردم  اقتصادی 
غیرمستقیم این تفکر را در میان عامه 
به ترویج کنند که گویا سرنوشت اقتصاد 
کشور به نتیجه انتخابات سوم نوامبر 

گره خورده است. 
در نتیجه بسیاری از فعاالن اقتصادی 
نیز تصمیم گیری و سیاست گذاری های 
کوتاه مدت خود را به پس از مشخص 
متحده  ایاالت  انتخابات  نتایج  شدن 

موکول کرده اند.
بازار ارز و بورس به شدت تحت تأثیر 
و  دارد  قرار  آمریکا  انتخاباتی  فضای 
نوسان و التهاب در آنها افزایش یافته 

است.
 ۳2 تا  دالر  قیمت  که  شرایطی  در 
جّو  بود،  یافته  افزایش  تومان  هزار 
رسانه ای درباره احتمال پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری و در پی 
ارز  قیمت  ریزش شدید  احتمال  آن، 
در پی مذاکره و توافق میان جمهوری 
اسالمی و آمریکا، سبب شد تا بسیاری 
از مردم دالرهایی را که پیشتر خریده 

بودند بفروشند. 
رسانه های  اینکه،  توجه  قابل  نکته 
قیمت  کاهش  لحظه ای  خبر  دولتی 
را  گذشته  هفته  در  روز  دو  طی  ارز 
بازتاب می دادند اما این خبر به شکلی 
پوشش داده می شد که گویا اقدامات 
سنجیده ای از سوی بانک مرکزی یا 
کاهش  سبب  روحانی  اقتصادی  تیم 
دو سه هزار تومانی قیمت دالر شده 
است!  در حالی که کاهش قیمت به 
در  طوالنی  صف های  تشکیل  دلیل 
از سوی  ارز  فروختن  برای  صرافی ها 

مردم بوده است.
بازار بورس نیز به همین شکل متأثر 
رسانه های  توسط  ساختگی  جّو  از 
داخلی درباره انتخابات ایاالت متحده 
بورس  بازار  کارشناسان  آمریکاست. 
همچنین معتقدند شرکت های حقوقی 
از جّو روانی ایجادشده در بازار بورس 
نهایت بهره برداری را کرده و درواقع بیم 
و امید بازار بورس از یکسو سرمایه های 
را  غیرحرفه ای  و  آماتور  معامله گران 
بیش از پیش دود می کند و از سوی 
دولت  زیرمجموعه  شرکت های  دیگر 
از این فضا سود برده و سهم مردم را 
در قیمت های پایین به صورت فله ای 
اوهام  پایان  انتظار  در  و  می خرند 
انتخاباتِی پس از سوم نوامبر خواهند 

نشست.
»روحانیِت رفوزه« و سپردن  

دولت آینده به یک نظامی
اینکه »ایران« موضوع اصلی یا یکی 
نامزد  دو  موضوعات  اصلی ترین  از 
انتخابات  دموکرات  و  جمهوریخواه 
موهوم  تصوری  است،  متحده  ایاالت 
است که از سوی وابستگان و دلبستگان 
جمهوری  مخفی  مدافعان  از  نظام، 
نایاکی ها  و  اصالح طلبان  تا  اسالمی 

تبلیغ می شود. 
واقعیت اما اینست که هر یک از دو 
نامزد که بر کرسی ریاست جمهوری 
تکیه بزند، در گام نخست به منافع ملی 

کشور و ملت خود خواهد پرداخت. از 
سوی دیگر سیاست های کالن اقتصادی 
و سیاسی ایاالت متحده با تغییر رئیس 
تغییر  یکبار  سال  چهار  و  جمهوری 
دارد  تفاوت  احتمال  آنچه  نمی کند. 
دولت های  کوتاه مدت  تاکتیک های 

جمهوریخواه یا دموکرات است. 
به  نگاه  در  بایدن  و  ترامپ  تفاوت 
جمهوری اسالمی ایران، در حد افزایش 
بود.  خواهد  آن  با  مماشات  یا  فشار 
برخالف تصوری که جمهوری اسالمی 
آن را برجسته کرده، با فرض پیروزی 
نیست  قرار  انتخابات،  در  بایدن  جو 
بحران های  او،  »احتمالی«  مماشات 
کند!  فصل  و  حل  را  ایران  اقتصادی 
بایدن، اگر سناریوی مورد  با پیروزی 
برود،  پیش  اسالمی  جمهوری  عالقه 
با  او  دولت  احتمالی  مماشات  اثرات 
جمهوری اسالمی قطعا در کوتاه مدت 

قابل مشاهده نخواهد بود.
ایاالت  جدید  دولت  دیگر  سوی  از 
متحده تازه در ژانویه 2۰2۱ آغاز به کار 
خواهد کرد و حتی در صورت رسیدن 
کُرونا  پاندمی  وجود  با  بایدن،  پیروز 
ایاالت  در  آن  اقتصادی  پیامدهای  و 
متحده، بعید به نظر می رسد که بهبود 
اوضاع جمهوری اسالمی در اولویت امور 

دولت وی قرار داشته باشد!
انجام مذاکرات احتمالی با هر دولتی 
در آمریکا، حتی اگر با دادن امتیازها از 
سوی جمهوری اسالمی- از جمله در 
زمینه موشکی- همراه شود، تا امضای 
زمان  ماه ها  تحریم ها،  لغو  و  توافق 

خواهد برد.
از سوی دیگر حتی در صورت تحقق 
امضای  و  اسالمی  جمهوری  خیاالت 
»برجام دو« همراه با لغو تحریم ها، قرار 
نیست در اقتصاد ایران معجزه  شود! در 
نفت  پول خام فروشی  بهترین حالت، 
بار دیگر به جیب نظام خواهد ریخت 
تا آن را نه برای زیرساخت های کشور 
و بهبود وضعیت معیشتی مردم بلکه 
مانند همیشه صرف حفظ خود و اهداف 

جاه طلبانه  اش کند! 
کنونی  ساختار  که  شرایطی  در 
اقتصاد ایران بستر رشد فساد و رانت 
تنها  نفت  پول  شدن  جاری  است، 
غده  و  پول تر  پر  را  رانتخواران  جیب 
بزرگتر  را  نظام  مافیاهای  سرطانی 
خواهد کرد. بهبود وضعیت اقتصادی 
که  است  امکانپذیر  صورتی  در  ایران 
در  نفت  پول  بنیادین،  تغییر  یک  در 
بخش های مولد سرمایه گذاری شود و 
با استقالل بانک مرکزی و قطع  دست 
از  دولت و سپاه پاسداران از بسیاری 
بخش های اقتصاد، سرمایه گذاری های 
و  درآمدزایی  و  رونق  موجب  رقابتی 
رشد اقتصادی کشور شود. روندی که 
در جمهوری اسالمی ناممکن به نظر 
می رسد. وگرنه مشخص است جّوسازی 
در اقتصاد ایران با توسل به انتخابات 
با  فریب  و  حیله  نمایش  جز  آمریکا، 
و  نظام در داخل  نقش آفرینی عوامل 

خارج کشور نیست.
 روشنک آسترکی

آیت اهلل محمد بهشتی عضو شورای 
انقالب، رئیس دیوان عالی کشور و نایب 
رئیس مجلس خبرگان  جمعه 4 آبان 
۱۳۵8 در دفاع از طرح های سیاسی و 
اقتصادی شورای انقالب در کشاکش 
تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در یک سخنرانی در محوطه دانشگاه 
ادامه  برای  ایران  »ملّت  گفت  تهران 
انقالبش باید روزه اقتصادی چند ساله 
بگیرد و شورای انقالب توصیه می کند 

مردم مصرفشان را کم کنند.«
آن روز محمد بهشتی نگفت دقیقاً 
ملّت باید چند سال »روزه اقتصادی« 
بگیرد تا وضعیت همان شود که رهبران 

انقالب وعده می دادند! 
دو سال بعد در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ 
دفتر  بمب گذاری  در  بهشتی   محمد 
وی  که  اسالمی«  جمهوری  »حزب 
شد  کشته  بود  آن  دبیرکل  نخستین 
و حاال چهار دهه گذشته و انقالبی که 
قرار بود ضد فساد و امیِد به اصطالح 
»مستضعفان« باشد با یک نظام مافیایی 
پر از افراد فاسد  بر شانه ی میلیون ها 
که  می شود  برده  پیش  مستضعفی 
کمرشان زیر بار مشکالت اقتصادی و 

اجتماعی شکسته است. 
پس از چهل سال ناتوانی و ناکارآمدی 
و ناکامی، اکنون »جمهوری اسالمی« 
به نقطه ای از حیات رسیده که »تاب 
آوری« اقتصادی ملّت در اولویت دولت 
نظام  و حفظ  »براندازی«  با  مقابله  و 
قرار  امنیتی  نهادهای  کار  دستور  در 

گرفته است.
کز  مر ی  سی ها ر بر س  سا ا بر
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
۷۰ درصد از 4۰ میلیون خانوار کارگری 

زیر خط فقر زندگی می کنند. 
ایوب سلیمانی  چندی پیش سردار 
گفت  انتظامی  نیروی  فرمانده  معاون 
دشمن با هدف براندازی فشار را ۱۰ 
برابر کرده است. سردار حسین نجات 
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب 
جدید  »مدل  کرده  عنوان  اسالمی 
فرودست،  افراد  بر  تکیه  براندازی 

حاشیه  نشین و بی سواد است!«
این سخنان همزمان بیانگر این است 
مقاومتی«  »اقتصاد  سیاست های  که 
مقابل  در  اقتصادی  ریاضت  همان  یا 
آمریکا  حداکثری«  فشار  »کارزار 
نارضایتی های  است.  خورده  شکست 
طبقات  و  اقشار  در  که  اجتماعی 

مختلف رو به افزایش است به بدنه ی 
از صحبت ها  رسیده.  مسلّح  نیروهای 
رؤسای  و  فرماندهان  هشدارهای  و 
سازمان عقیدتی- سیاسی در یگان های 
نظامی می توان دریافت که آنها از رشد 
نیروهای  میان  در  براندازی  جریان 

مسلّح به شدت بیم دارند.
حفظ نظام عبادت است؟! 
با پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی- البته روی کاغذ- 
که به نظر می رسد در عمل فراتر از 
تیتر روزنامه ها نرود، حتی اگر فرض 
باشند  فروشندگانی  که  باشد  این  بر 
ایران  ماجراجوی  رژیم  به  سالح  که 
و  دولت  خزانه ی  خالی  با  بفروشند، 
آنها  تعمیق تحریم ها نه چیزی عاید 
و  به روز  تسلیحات  نه  و  شد  خواهد 
خواهد  قرار  نظام  اختیار  در  مدرن 
نیروهای  بدنه  در  نارضایتی  گرفت. 

حتی  که  شده  عمیق  چنان  مسلّح 
آنها  به  شیرازی  مکارم  ناصر  آیت اهلل 
است!  عبادت  نظام  حفظ  داده  پیام 
وی به سردار حسین اشتری فرمانده 
»این  کرده  توصیه  انتظامی  نیروی 
حساسیت را باید برای نیروهای تحت 

امر خود ایجاد کنید!«
در اصل ۱۵4 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی حمایت از »مبارزه حق طلبانه 
در  مستکبرین  برابر  در  مستضعفین 
آرمان  عنوان  به  جهان«  از  نقطه  هر 
تعریف  ایران  در  اسالمی  حکومت 
مرجعیت  دهه  چهار  از  بعد  شده. 
دینی حکومت، »حفظ نظام« را برای 
»عبادت«  انتظامی  نیروی  پرسنل 
می خواند و انتظار دارد آنها در مقابل 
»مستضعفیِن« خود ایران که از دی ۹۶ 
به اینسو مرتب به خیابان ها آمده اند، 
و  »مستکبرین«  نظام  از  و  بایستند 
فاسد جمهوری اسالمی حفاظت کنند! 

»روحانیِت رفوزه« و سپردن 
دولت آینده به یک نظامی

دو جناح اصلی رژیم بر سر مذاکره با 
آمریکا دچار اختالف اند و کابوس شان 
پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 
آمریکاست. کاخ سفید مدام به تهران 
تحریم ها  شّدت  که  می دهد  هشدار 
تغییر  و  اسالمی  جمهوری  مهار  تا 
اغماض  و  انعطاف  بدون  رژیم  رفتار 
محاصره  حلقه  داشت.  خواهد  ادامه 
تنگ تر شده و کاری از دست متحدان 
بی خاصیت شرقی )چین و روسیه( و 
اروپایی های سودجو و محافظه کار برای 
نجات حکومت از باتالقی که خود در 

آن گرفتار شده برنمی آید.
در داخل  را که  آنها  علی خامنه ای 
ایران به مذاکره با آمریکا دل بسته اند 
و عقالنیت را در انعطاف در مقابل کاخ 
سفید می دانند »ترسو« خوانده و گفته 
»سر و صدای اراذل مسلط بر آمریکا 
ذهن کسی را مشغول نکند؛ عالج همه 

مشکالت در داخل است.«
و  مسئوالن  برخی  میان،  این  در 
مجریان سیاست های نظام مدت هاست 
که با خیال کاهش و مهار بحران به یک 
فصل مشترک رسیده اند: سپردن امور 

اجرایی کشور به یک نظامی!
جمله  از  اصالح طلبان،  از  شماری 
پیشین  ینده  نما دقی  صا محمود 
از  آشکارتر  اسالمی،  شورای  مجلس 

برای  نظامی«  »کاندیدای  از  گذشته 
 ۱4۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات 
از  استقبال می کنند. داریوش قنبری 
و  اسالمی  مجلس  ادوار  نماینده های 
می گوید  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
»هرچه حضور مردم کمتر باشد، زمینه 
برای انتخاب یک رئیس جمهور نظامی 
بیشتر فراهم می شود.« تشکیل دولت 
نظامی/ شبه نظامی از تئوری های سعید 
حجاریان سرستون امنیتی اصالح طلبان 
سراسری  اعتراضات  از  پس  که  است 
از  کرد.  مطرح  را  آن   ۱۳۹۶ دی ماه 
آنسو، اصولگرایان و و حزب اللهی ها برای 
سیاست  در  نظامی ها  گرفتن  قدرت 
سر و دست می شکنند آنهم در حالی 
نظامی ها به عنوان »دولت با تفنگ« 
جمهوری  ریاست  نهاد  داشتن  بدون 
نیز بیش از »دولت بی تفنگ« قدرت و 

نفوذ در تعیین سیاست دارند. 
پارلمانی  معاون  فروزنده  لطف اهلل 

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های 
نهم و دهم، می گوید مهم نیست رئیس 
غیرنظامی  یا  نظامی  آینده  جمهوری 
و  کشور  مسائل  کافیست  فقط  باشد 

منویات رهبری را بشناسد! 
شرایط کنونی ایران نشانه ی بیچارگی 
و استیصال آیت اهلل هاست که زمام امور 
را در 4۱ سال گذشته در دست داشته اند 
و حاال فکر می کنند نظامی های پاسدار 
می توانند تکیه گاه آنها در برابر خشم و 
انزجار و اعتراض مردم باشند. همین 
نکته ی مهم که در اتاق های فکر نظام 
نتیجه  این  به  نخبگانش  اصطالح   به 
رسیده اند که حفظ حکومت اسالمی 
در گرو سپردن زمام آن به سپاهیان 
کشورداری  در  روحانیت  یعنی  است 

رفوزه شده  است.
ایدئولوژیک  و  انقالبی  نظام  هر 
سرانجام به یک نقطه  نهایی می رسد: 
آنجایی که  با خود«.  تکلیف  »تعیین 
بگیرند  تصمیم  باید  آن  سردمداران 
میراث شوم یک رژیم شکست خورده 
را با چنگ و دندان همچنان به ناکجا 
آباد هدایت و هزینه این واماندگی را 
از  یا  و  کنند  تحمیل  ملّت  دوش  بر 
خواب بیدار شوند و یا با شورش های 
اجتماعی چه بسا به طرزی خونین از 

میدان به در شوند!
روحانیون  قشر  و  مرجعیت  اینکه 
منافع  حفظ  برای  انقالب  وفاداران  و 
مردم  انزجار  و  خشم  مقابل  در  خود 
بگیرند عجیب  پشت سپاهیان سنگر 
اتاق فکر و  اینکه مدعیان  اما  نیست؛ 
سیاست در جمهوری اسالمی به روی 
نظامی ها لبخند بزنند، نشانه ی دیگری 
از واماندگی و ناکامی نظام جمهوری 

اسالمی است.
اگر دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
نظام دست کم برای رهبر خود صادقانه 
کار کنند حتماً به گوش  وی رسانده اند 
مردم چگونه  خیابان  و  کوچه  در  که 
دشنام و نفرین نثار او و نظام می کنند و 
شعارهای اعتراضی بر در و دیوار شهرها 

چگونه گسترش می یابد. 
در سالگرد سرکوب خونین و قتل عام 
مردم در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹8 علی 
خامنه ای و اطرافیانش بهتر از هر کسی 
می دانند که اگر به زور اسلحه و کشتار 
نمی بود،  اعدام  و  شکنجه  و  زندان  و 
نظام جمهوری اسالمی سال ها پیش 

برانداخته و سرنگون شده بود! 

نمایش  و  گزاف ها  و  الف  همه  با 
برای  مسئله  یک  اما  پوشالی  اقتدار 
پاسداران  سپاه  سرداران  و  خامنه ای 
انقالب اسالمی به شدت نگران کننده 
است: دولت ترامپ و دستگاه سیاسی 
اخاذی  و  تهدید  مرعوب  تنها  نه  وی 
و  اسالمی  جمهوری  باجگیری های  و 
آن  منطقه ای  شبه نظامیان  و  عوامل 
مالی  رمق  کشیدن  به  بلکه  نشدند 

جمهوری اسالمی ادامه دادند. 
بیهوده نیست که جمهوری اسالمی از 
یکسو به پیروزی جو بایدن در انتخابات 
آنکه  بدون  بسته  امید  متحده  ایاالت 
اطمینان  وی  سیاست های  به  نسبت 
داشته باشد؛ و از سوی دیگر مجبور به 
محاسبه برای مذاکره با هر دولتی در 
و  نارضایتی ها  تا  است  متحده  ایاالت 
شورش های اجتماعی و »مستضعفان« 

را مهار کند!
حامد محمدی

»حفظ نظام« در برابر »براندازی«
استیصال یا تعیین تکلیِف یک نظام ناکام با میراث شوم خود؟!
=علی خامنه ای در کجای معادالتی ایستاده که احتماال عمرش کفاف دیدن نتایج آنها 
را نخواهد داد؟ سپاهیان انقالب اسالمی تا کجا در برابر مردم جان به لب رسیده، پاسدار 

نظام وی خواهند بود؟

از صفحه 1

نخستین اعتراض تاریخی علیه انقالب 
اسالمی و رهبرش روح اهلل خمینی در 
۱۷ اسفند  ۱۳۵۷ روی داد. در حالی 
که هیوالیی که می رفت برای چهار دهه 
بر سرنوشت ایران و ایرانیان حاکم شود 
هنوز یک ماهه نشده بود: اعتراض علیه 
زمزمه های حجاب اجباری که از سوی 
خمینی مطرح شده بود و این تظاهرات 

وی را به عقب نشینی واداشت. 
بطور  شصت  دهه ی  پس،  آن  از 
مداوم سال های چوبه  ی دار و جوخه  ی 
تیرباران و پیگرد و دستگیری شهروندان 
به دالیل  و خیابان  و کوچه  در خانه 
سیاسی و اجتماعی از جمله مخالفت 

با حجاب اجباری بود. 
تابستان ۶۷  این سرکوب مداوم در 
به نقطه ی اوج خود رسید تا حکومت 
مالیان و کمیته چی ها و بسیجی ها و 
پاسدارانش، با پایان جنگ هشت ساله، 
نفسی در صحنه ی بی رقیب تازه کرده 
و به اصطالح »سازندگی« را با تقویت 
حلقه های متعدد مافیایی آغاز کند: یک 
طبقه ی برخوردار از همه چیز، در داخل 
و خارج، که با رانت و پارتی همواره از 
امتیازات اقتصادی بهره می برد. همان 

اقلیتی که هربار انگشت های رأی خود 
را به سوی دوربین گرفته و به ریش 
طبقاتی خندیده که در نظام سیاسی 
فاسد  اقتصادی  مناسبات  و  سرکوبگر 
متکی  و  بیمار  اجتماعی  ارتباطات  و 
بر »تقلید« و ریا و دروغ و چاپلوسی 
و کالهبرداری، هر روز بیش از پیش 
به زیر خط فقر و فروپاشی همه جانبه 

رانده شده اند. 
یعنی  »تندرو«ها  آنکه  ز  ا پس 
و  یان  ا لگر صو ا یا  ن  ا ر فظه کا محا
اصالح طلبان  یعنی  نه رو«ها  »میا
)عناوینی که رسانه ها و سیاستمداران 
غربی به تحریف به نیروهای جمهوری 
مقامات  و  منابع  داده اند(  اسالمی 
کردند،  تقسیم  خود  بین  برادرانه  را 
نخستین تحرکات مهم در دهه هفتاد 
خورشیدی از سوی زنان و دانشجویان 
شکل گرفت که با سرکوب هر دو در 
دوران »اصالحات«، ۱8 تیر ۱۳۷8 را در 
تاریخچه ی جمهوری اسالمی به عنوان 
کرد. ۱8  ثبت  دیگر  روز خونین  یک 
تیر همچنین روز دستگیری و کشتار 
مبتکران آنچه در سال ۵۹ »کودتای 

نوژه « نامیده شد نیز هست.

در سال 88 »جنبش سبز« و قتل ندا 
در خیابان جهان را تکان داد. جنبشی 
که از خرداد تا دی همانسال ادامه یافت 
و جمهوری اسالمی سرکوب خونین آن 
را در نهم دی ماه با فرستادن عوامل خود 

به خیابان ها جشن گرفت!
در دی ۹۶ و آبان ۹8 اما بخش هایی 
از مردم به خیابان ها آمدند که جمهوری 
اسالمی گمان می کرد هنوز در میان 
آنان پایگاهی دارد. مهمترین شعارهایی 
که نشان می دهد بخش مهمی از مردم 
ایران از نظر ذهنی از این نظام عبور 
کرده اند، مربوط به تظاهرات سراسری 
از شناسایی دشمن که در  ۹۶ است: 
داخل کشور و »همینجاست« تا تمام 
کردن ماجرای اصالح طلب و اصولگرا! 
با  فقط  می داند  اسالمی  جمهوری 
عریان  بی رحمانه و خشونت  سرکوب 
می تواند از تبدیل این ذهنیت آگاه و 
روشنی یافته به عینیت جلوگیری کند. 
خشونتی که کمتر از دو سال بعد در 
اینهمه،  با  زد.  دست  آن  به  آبان ۹8 
تجربه نشان می دهد که اعتراضات با 
فاصله های کمتر بطور مرتب در حال 
تنیده شدن هستند تا  زمانشان برسد.

اقتصاد ایران در  انتظار انتخابات آمریکا؟!
بحران در داخل، چشم به خارج!

اسفند 5۷، تیر۷8، خرداد88،
دی96، آبان98 و...
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جان رتکلیف مدیر امنیت مّلی آمریکا

دو مقام ارشد امنیتی آمریکا:
 ایران و روسیه ایمیل های جعلی به رأی دهندگان 

ایاالت متحده می فرستند؛
 وزارت خارجه جمهوری اسالمی: 

»ادعای بی اساس« است!

امنیت  مدیر  =رتکلیف 
با  ایران  رژیم  آمریکا:  مّلی 
ایجاد رعب و وحشت و دامن 
زدن به آشوب های اجتماعی 
وجهه  به  زدن  صدمه  و 
پرزیدنت ترامپ ایمیل هایی 
ارسال  رای دهندگان  برای 

کرده است.
سیه  و ر و  ن  ا یر ا « =
امیدوارند این داده ها باعث 
و  مرج  و  هرج  سردرگمی، 
دموکراسی  به  بی اعتمادی 

آمریکا شود«.
مدیر  ری  =کریستوفر 

ن  شهروندا به  اف بی آی 
دخالت  ما  متحده:  ایاالت 
خارجی در انتخاباتمان یا هر 
که  را  خالفکارانه ای  اقدام 
تهدید  را  شما  رای  حرمت 
نتایج  به  عمومی  اعتماد  یا 
کند  تضعیف  را  انتخابات 

تحمل نخواهیم کرد.
ه  د ا خطیب ز سعید  =
خارجه  وزارت  سخنگوی 
رژیم  اسالمی:  جمهوری 
ی  ه ها ستگا د و  یکا  مر آ
اطالعاتی و امنیتی این کشور 
و  سابقه طوالنی در دخالت 
انتخابات  در  آشوب  ایجاد 
دیگر کشورها را دارند و در 
متقلبانه  و  متوهمانه  دنیای 

خود نیز محبوس هستند!
دو مقام ارشد امنیتی آمریکا اعالم کردند 
رژیم جمهوری اسالمی و دولت روسیه 
ایاالت  انتخابات  در  دخالت  هدف  با 
بعضی  شخصی  اطالعات  به  متحده 
رای دهندگان دست یافته اند. همزمان 
در ایران سفیر سوئیس احضار شده و 
نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
گفته که این اتهامات »بی اساس« است.

به گزارش »فاکس نیوز« جان رتکلیف 
مدیر امنیت ملّی آمریکا چهارشنبه شب 
2۱ اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت 
که رژیم ایران با ایجاد رعب و وحشت 
و دامن زدن به آشوب های اجتماعی و 
صدمه زدن به وجهه پرزیدنت ترامپ 
ایمیل هایی برای رای دهندگان ارسال 

کرده است.
وی همچنین گفت که هر دو کشور 
تاثیرگذاری  برای  را  ویژه ای  اقدامات 
در نظر رای دهندگان و سردرگم کردن 
نادرست  اطالعات  ارائه  طریق  از  آنها 

انجام داده اند.
طبق گفته این مقام آمریکایی »ایران و 
روسیه بطور جداگانه اطالعاتی مرتبط 
با فهرست های انتخاباتی و ثبت نام رای 
آنها  به  و  گرفته   اختیار  در  دهندگان 
داده هایی را ارائه کرده اند که می تواند 
انتقال  برای  خارجی  بازیگران  توسط 
دهندگان  رای  به  نادرست  اطالعات 
مورد استفاده قرار گیرد. آنها امیدوارند 
و  هرج  سردرگمی،  باعث  داده ها  این 
مرج و سبب بی اعتمادی به دموکراسی 

آمریکا شود.«
کریستوفر ری مدیر اف بی آی با اشاره 
به اینکه اداره ی وی مسئول تحقیق در 
انتخاباتی است، قول داد  مورد جرائم 
برای اطمینان از سالمت انتخابات در 
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مسئول امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا می گوید: رژیم جمهوری اسالمی 
به خاطر کاهش تحریم ها و فشارهای 
سیاسی به امید انتخاب رئیس جمهوری 
ندوزد.  سفید  کاخ  به  چشم  جدید، 
چون در هر حال قرار است به زودی 
این رژیم  بر  تحریم های سنگین تری 

اعمال گردد.
به  چهارشنبه  روز  آبرامز  الیوت 
روزنامه الشرق االوسط گفت: تحریم های 
مفصل تری بر رژیم جمهوری اسالمی 
مشوق تروریسم در راه است و تا زمانی 
ایران  حکومت  رفتار  تغییر  شاهد  که 
نباشیم، این فشارها بیشتر خواهد شد.

و  ایران  امور هم  آبرامز که مسئول 
هم ونزوئال در وزارت خارجه آمریکاست 
از  قبل  شدیدتری  تحریم های  افزود: 
انتخابات ریاست جمهوری و تحریم های 
جدیدی هم بعد از انتخابات آمریکا به 

اجرا در خواهد آمد.
وی ادامه داد: محتوای مذاکرات اخیرم 
را در سفرهایی به چند کشور اروپایی و 
مرور بر پرونده رژیم جمهوری اسالمی 
با متحدان آمریکا در بریتانیا و آلمان فعال 
اعالم نخواهیم کرد زیرا ایاالت متحده 
مشورت با متحدانش را در رابطه با رژیم 

ایران ادامه خواهد داد.
آبرامز در واکنش به پرسشی در مورد 
برنامه های جو بایدن نامزد حزب دمکرات 
و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
سوم  است  قرار  که  آمریکا  جمهوری 
نوامبر برگزار شود گفت: فکر می کنم 
پایان  تا  دارد  تصمیم  ایران  حکومت 
انتخابات آمریکا صبر کند. چون آنها فکر 
می کنند فشارها بر رژیم والیت فقیه پس 

از انتخابات به پایان می رسد.
او اضافه کرد: استراتژی کنونی آمریکا 
قابل  نتایج  تهران،  رژیم  با  رابطه  در 
توجهی به همراه داشته است. همانطور 
که ارزش پول ایران در حد یک دالر 

مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا:
 رئیس جمهوری بعدی ایاالت متحده هر که باشد، 
تحریم ها بر جمهوری اسالمی افزایش خواهد یافت

البوت آبرامز مسئول امور ایران و ونزوئال در وزارت خارجه آمریکا
برای سی هزار تومان تنزل کرده است.

وی گفت: سناریوی پیش بینی شده 
انتخاب  در صورت  اسالمی  جمهوری 
مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری 
این است که به سرعت خواهان توافق با 
ایاالت متحده شود زیرا تحمل و طاقت 
چهار سال دیگر فشارهای کمرشکن را 

نخواهد داشت.
هوک  برایان  از  پس  که  آبرامز 
مسئولیت امور ایران را وزارت خارجه 
بر عهده گرفته، ضمن  ایاالت متحده 
اشاره به ضعیف شدن جنبش حماس 
کرد: کاهش  تأکید  لبنان،  و حزب اهلل 
حمایت مالی رژیم تهران از این گروه ها، 

بر رابطه میان آنها اثر گذاشته است.
ایران  رژیم  امید  آخرین  گفت:  او 
مورد  در  وی  آمریکاست.  انتخابات 
توافق  سر  بر  اروپا  و  آمریکا  اختالف 
که  شد  یادآور  نیز  ایران  با  هسته ای 
اروپایی ها »برجام« را یک توافق خوب 
این  خالف  واشنگتن  اما  می دانند. 
باور را دارد زیرا این توافق بجای آنکه 
به سالح  آنان  راه دستیابی  در  مانعی 

هسته ای باشد، برای آنها یک نقشه راه 
برای رسیدن به آن به حساب می آید. 
به همین علت ما در مورد این توافق با 
اروپا اختالف داریم. ضمن آنکه درباره 
اقدامات خطرناک جمهوری اسالمی با 

آنها کامال موافقیم.
توافق  ما  نظر  از  داد:  ادامه  وی 
و  تروریستی  فعالیت های  هسته ای، 
در  را  ایران  رژیم  موشکی  برنامه های 
منطقه، شامل نمی شود. بنابراین قرارداد 
درباره  می خواهیم  ما  و  نیست  خوبی 
یک توافق جدید و جامع گفتگو کنیم. 
ضمن آنکه آمریکا حق دارد در زمینه 
قطعنامه های سازمان ملل و توافق هسته 
ای و قطعنامه »22۳۱« صحبت کند و 

تحریم ها را دوباره فعال نماید.
آبرامز افزود: آمریکا می خواهد مطمئن 
شود که رفت و آمد افراد اعزامی از سوی 
رژیم ایران به شبه نظامیان حزب اهلل و 
ونزوئال برای ایجاد پایگاه هایی به منظور 
و  بود  نخواهد  تروریستی  فعالیت های 
جمهوری  به  واضح  خیلی  را  نظرمان 

اسالمی اعالم کرده ایم.

گروه های  کرافت:  =کلی 
که  نیابتی  و  تروریستی 
آنها  از  اسالمی  جمهوری 
حمایت می کند متهم به قتل 
در  مدنی  و  فعاالن سیاسی 

عراق  هستند.
و  یران  ا وقتی  =»تا 
ی  لیت ها فعا ز  ا ن  ا یگر د
جهاد  و  حماس  تروریستی 
می کنند،  حمایت  اسالمی 
تالش های ما برای کمک به 
فلسطینی ها  و  اسرائیلی ها 
و  صلح  به  دستیابی  جهت 
ساختن آینده ا ی بهتر توسط 
تروریسم به خطر می افتد«.

نیز  ظریف  =محمدجواد 
در این نشست آنالین حضور 
چهره ی  نمایش  با  و  داشت 
اسالمی  جمهوری  صوری 
فارس  خلیج  منطقه  گفت: 
بی ثباتی  و  صلح  میان  باید 

یکی را انتخاب کند!
نشست مجازی شورای امنیت سازمان 
امنیت  و  صلح  »حفظ  عنوان  با  ملل 
بین المللی: بررسی جامع وضعیت در 
 2۹ سه شنبه  فارس«  خلیج  منطقه 
رئیس  روسیه  پیشنهاد  به  مهرماه 

دوره ای شورای امنیت برگزار شد.
الوروف  سرگئی  نشست  این  آغاز  در 
وزیر خارجه روسیه گفت هدف سند 
پیشنهادی »ایجاد ساز و کار برای پاسخ 
جمعی به تهدیدها و چالش ها« است.

این  برگزاری  برای  »ما  گفت  الوروف 
در  آرامش  تضمین  هدف  با  جلسه 
منطقه خلیج فارس وارد عمل شدیم 
که مسئله ای مهم و حیاتی برای کل 
اساس  این  بر  است.  جهانی  جامعه 
معتقدیم این مسئله باید مورد توجه 
باشد که مسئول  امنیت  دائم شورای 

صلح و امنیت جهانی است.«

کلی کرافت در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل: 
آمریکا رژیم ایران را بزرگترین تهدید علیه صلح

 در خاورمیانه می داند

نشست آنالین سفیران و وزرای خارجه اعضای شورای امنیت در مورد 
مسائل خلیج فارس

آنچه الوروف مطرح کرده تکمیل شده 
طرحی است که دو ماه قبل والدیمیر 
برای  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین 
ارائه  فارس  خلیج  در  تنش ها  کاهش 
داده بود و پس از آن نیز مسکو چند 
بین  میانجیگری  آماده  کرد  اعالم  بار 

تهران و واشنگتن است.
سفیر  کرافت  کلی  نشست  این  در 
ایاالت متحده گفت جمهوری اسالمی 
و شبه نظامیان در سوریه همچنان به 
حمایت از رژیم بشار اسد و گسترش 
دنبال  به  و  می دهند  ادامه  تروریسم 
افزایش نفوذ خود در خاورمیانه هستند 
از  و  مردم سوریه  زندگی  یکسو  از  و 
سوی دیگر امنیت اسرائیل را تهدید 

می کنند.
او گفت آمریکا رژیم ایران را بزرگترین 
تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه 
می داند. وی تاکید کرد  می دانیم که 
وقتی کشورها در کنار هم بایستند و 
با جمهوری اسالمی ایران مقابله کنند 

جهان مکان امن تری خواهد بود.
سفیر آمریکا در سازمان ملل به شماری 
از تهدیدات جمهوری اسالمی از جمله 
انتقال پول و سالح به شبه نظامیان در 
عراق و لبنان اشاره کرد. او همچنین 

نیابتی  و  تروریستی  گروه های  گفت 
آنها حمایت  از  که جمهوری اسالمی 
می کند متهم به قتل فعاالن سیاسی 

و مدنی در عراق هستند.
کرافت با اشاره به اقدامات بی ثبات کننده 
حکومت ایران در سوریه، لبنان، یمن و 
عراق گفت: »تا وقتی ایران و دیگران از 
فعالیت های تروریستی حماس و جهاد 
اسالمی حمایت می کنند، تالش های ما 
برای کمک به اسرائیلی ها و فلسطینی ها 
ساختن  و  صلح  به  دستیابی  جهت 
آینده ا ی بهتر توسط تروریسم به خطر 

می افتد.«
او همچنین در توییتی نوشت »دونالد 
ترامپ با رهبری شجاعانه و خالق آنچه 
را در خاورمیانه امکانپذیر است به ما 
ابراهیم  نشان داده. توافقنامه تاریخی 
اولین  نشان دهنده  صلح  چشم انداز  و 
پیشرفت واقعی به سمت صلح منطقه ای 

در چند دهه گذشته است.«
خارجه   وزیر  ظریف  د  محمدجوا
جمهوری اسالمی نیز در این نشست 
آنالین شورای امنیت حضور داشت. وی 
چهره ی صوری جمهوری اسالمی را رو 
به دیگران به نمایش گذاشت و گفت 
منطقه خلیج فارس باید میان صلح و 

آمریکا اقدام کند. وی گفت آمریکایی ها 
باید »اطمینان« داشته باشند که آرای 
آنها شمرده می شود. او افزود ما اجازه 
نخواهیم داد که نظارت ما بر انتخابات 

سبب دلسردی ]رأی دهندگان[ شود.
ارتباط  این  در  اف   بی   آی  وبسایت 
می نویسد این بخش از اف بی آی اصلی 
مسئول تحقیق در مورد خرابکاری های 
سایبری علیه زیرساخت های انتخابات، 
عملیات نفوذ خارجی و جرائم مرتبط با 
انتخابات مانند تقلب و تحت فشار قرار 

دادن و یا ارعاب رای دهندگان است.
مدیر این آژانس در اف بی آی همچنین 
متحده  ایاالت  شهروندان  به  خطاب 
گفته »ما هر نوع دخالت خارجی را در 
انتخاباتمان یا هر اقدام خالفکارانه ای را 
که حرمت رای شما را تهدید یا اعتماد 
انتخابات را تضعیف  نتایج  به  عمومی 

کند تحمل نخواهیم کرد.«
نمونه ای از ایمیل هایی که سایبری های 
جمهوری اسالمی یا روسیه با محتوای 
جعلی برای شهروندان ارسال کرده اند

»ما  است  کرده  تاکید  همچنین  او 
همه را تشویق می کنیم که اطالعات 
از  انتخابات و رأی گیری را  مربوط به 
منابع معتبر- یعنی مقامات انتخاباتی 
ایالتی- پیگیری کنند و با دقت، احتیاط 
و بینش الزم اخبار آنالین و اطالعات 
فعالیت هایی  به  اگر  کنند.  دنبال  را 
مشکوک هستید که ممکن است خالف 
این  از شما می   خواهیم  باشند،  قانون 
اطالعات را به دفتر FBI در محل خود 

گزارش دهید.«
مقامات  اظهارات  به  واکنش  در 
آمریکایی، سعید خطیب زاده سخنگوی 
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
سفیر  کرد  اعالم  آبان  اول  پنجشنبه 
سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع 

آمریکا احضار شده است.
به گزارش تسنیم، خطیب زاده اظهارات 
از سوی  جعلی  ایمیل های  به  مربوط 
جمهوری اسالمی را »ادعاهای تکراری 
و  ناشیانه  ساختگی،  گزارشات  و 
متقلبانه ی مقامات رژیم آمریکا« خواند 
و ادعا کرد »برای تهران هیچ تفاوتی 
نمی کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی 

راهی کاخ سفید شود.«
و  آمریکا  »رژیم  گفت  همچنین  وی 
این  امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاه های 
دخالت  در  طوالنی  سابقه  که  کشور 
دیگر  انتخابات  در  آشوب  ایجاد  و 
کشورها را در پرونده داشته و در دنیای 
متوهمانه و متقلبانه خود نیز محبوس 
هستند، در آستانه انتخابات این کشور 
ادعای بی اساسی را مطرح می کنند تا 
و  غیردموکراتیک  پروژه  فرافکنی،  با 
سناریوی از پیش تعریف شده خود را 

جلو ببرند.«

بی ثباتی یکی را انتخاب کند!
او در همین ارتباط در توییتی به زبان 
عربی نیز نوشت: »ما می توانیم انتخاب 
کنیم، یابد باید اسیر گذشته باقی بمانیم 
و تنش و ناامنی ادامه داشته باشد و یا 
اینکه زندگی توام با صلح و امنیت و رشد 
و شکوفایی همگان را برگزینیم. انتخاب 
باید برای همه روشن و واضح باشد.«

ظریف همچنین به »ابتکار هرمز« اشاره 
از سوی  ائتالِف تک عضوی  کرد؛ یک 
جمهوری اسالمی برای »تأمین امنیت« 
خلیج فارس که در پاییز ۱۳۹8 ارائه 
شد اما کشورهای منطقه هیچ استقبالی 

از آن نکردند.
آمریکا در هفته های اخیر تحریم های 
و  اسالمی  جمهوری  علیه  تازه ای 
هنگ کنگی  و  چینی  چندین شرکت 
که با رژیم ایران همکاری دارند اعمال 
کرده و مقامات کاخ سفید اعالم کرده اند 
خرابکارانه  اقدامات  مهار  تا  تحریم ها 
جمهوری اسالمی ادامه خواهد داشت.

تحلیلگران معتقدند اگر ادامه این روند 
منتهی  اسالمی  جمهوری  انعطاف  به 
محتمل  نظامی  درگیری  یک  نشود، 
خواهد بود. در مقابل، شمار دیگری از 
تحلیلگران نیز مطرح می کنند تحریم ها 
باید با هدف سرنگونی نظام جمهوری 
اسالمی باشد که مکمل آن حمایت از 
اعتراضات مردم داخل ایران و تقویت 
اپوزیسیون مدافع دموکراسی در مبارزه 

با جمهوری اسالمی است.
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دولت جمهوری  امنیتی  لنینِی سخنگوی  هشداِر 
اسالمی درباره »شرایط انقالبی« در ایران و َکشتی نظام!

=مجتبی ذوالنوری: آقای 
باید  انقالب  رهبر  روحانی! 
دستور دهند هزار بار شما را 
اعدام کنند تا دل مردم عزیز 

راضی شود!
=حسین مرعشی سخنگو 
و دبیر کمیته سیاسی »حزب 
 : » گی ند ز سا ن  ا ر ا گز ر کا
نمی شود مملکت را با عده ای 

پخمه اداره کرد!
=محمود صادقی نماینده 
ی  ا ر شو مجلس  پیشین 
اسالمی: مردم ناراضی فرقی 
بین رئیس  جمهور و رهبری 
داشته  توجه  نمی گذارند. 
باشید فحش به رئیس جمهور 
اتوماتیک به سایر اجزای نظام 

دایِورت می شود.
=حجت االسالم محمدتقی 
ن  گا یند نما ز  ا علی  نقد
ناسزا  ما  به  والیتمدار: مردم 

می گویند.
)عباد(  ربیعی  =علی 
سخنگوی دولت با استناد به 
درباره  لنین  معروف  تئوری 
که  می کند  اعتراف  انقالب 
جمهوری  وضعیت  و  ایران 
اسالمی وارد »شرایط انقالبی« 
می شود: »لنین تز مشهوری 
دارد که به زبان ساده می گوید 
یک نظام مستقر زمانی آسیب 
بطور  اتفاق  دو  که  می بیند 
از  یعنی  دهند  رخ  همزمان 
و  نخواهند  پایینی ها  یکسو 
از دیگرسو باالیی ها نتوانند«! 
را  این شرایط  ربیعی  منتها 
به »نتوانستن« جمهوری  نه 
اسالمی و »نخواستن« مردم 
نسبت  »دشمن«  به  بلکه 

می دهد!
برگزاری  از  پس  یکسال  از  کمتر 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم 
نوامبر 2۰2۰ انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی در ایران به صورت »استصوابی« 
یعنی گزینش نامزدهای خودی و مجاز 
توسط شورای نگهباِن زیر نظر ولی فقیه 
که  شرایطی  در  آنهم  می شود  برگزار 
جمهوری اسالمی در چنان باتالقی از 
بحران های داخلی و بین المللی فرو رفته 
که اگر تا آنموقع دوام هم بیاورد اما بیرون 

آمدن از آن ساده نخواهد بود.
در این میان، هرچند اصولگرایان و 
اختالفات   از درون دچار  حزب اللهی ها 
عمیق اند اما در این ادعا که مقصر اصلی 
ایجاد چنین شرایطی حسن روحانی و 
دولت او هستند اتفاق نظر دارند. حال 
آنکه دولت اول روحانی با برنامه و تأیید 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
روی کار آمد تا با »نرمش قهرمانانه« به 
توافق اتمی نائل شود و دولت دوم نیز با 
همین تأیید می بایست جمهوری اسالمی 

را از میوه های آن بهره مند کند!
با اینهمه به ویژه با روی کار آمدن 
برگشت!  ورق  آمریکا  در  ترامپ  دولت 
دولت روحانی در هفت سالی که به ظاهر 
قدرت را در دست داشت و در باطن به 
ساز ولی فقیه می رقصید، هیچگاه به اندازه 
امروز ضعیف و ذلیل نبوده است. »نرمش 
قهرمانانه« و امضای توافق اتمی اگرچه 
برای دولت اول روحانی و همزمان برای 
نظام، یک دوپینگ به شمار می رفت، اما 
دوام نیاورد و با خروج آمریکا از برجام 

اوضاع به سرعت دگرگون شد.
و  اَبَرتحریم ها  با  روحانی  دوم  دولت 
پافشاری علی خامنه ای بر »عدم مذاکره 
با آمریکا« مواجه شد و شیوع ُکرونا نیز 

وضعیت را دشوارتر و پیچیده تر کرد.
و  دولت  اجتماعی  پایگاه  ریزش  با 
ادعای  پر  مشاوران  و  وزرا  ناکارآمدی 
جریان  به  وابسته  اغلب   که  روحانی 
اصالح طلب هستند چنان به موقعیت 
زده  لطمه  روحانی  حسن  سیاسی 
در  را  او  نیز  شخصی  بطور  حتی  که 
آستانه ی سقوط قرار داده است. بطوری 
در  دانشگاه ها  بسیج  رؤسای  از  که 
دوردست ترین نقاط ایران تا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که در حوزه های 

انتخابی خود چند هزار رای هم نداشته اند 
به او بد و بیراه گفته و کنایه می زنند و 
وی  اعدام  حتی  و  استیضاح  خواستار 

می شوند!
مجتبی ذوالنوری از نمایندگان امنیتی 
مجلس شورای اسالمی 2۵ مهرماه در 
توییتی در واکنش به حرف های روحانی 
درباره صلح »امام حسن« نوشت: »امروز 
اکثریت قاطع ملّت ایران به کمتر از عزل 
و مجازات شما راضی نمی شوند با منطق 
شما رهبر انقالب باید دستور دهند هزار 
بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز 

راضی شود.«
روحانی 2۳ مهرماه در یک سخنرانی 
با اشاره به رویدادهای صدر اسالم گفته 
صلح  معاویه  با  »امام حسن«  که  بود 
و  جامعه  قاطع  »اکثریت  چون  کرد، 
مردم« خواهان صلح بودند! گذشته از 
و  روایت های مذهبی  به  استناد  اینکه 
هواداران  میان  در  دیگر حتی  فرقه ای 
کاربردی  نیز  اسالمی  جمهوی  اندک 
ندارد، والیتمداران این استناد را که اتفاقا 
سال ها پیش توسط علی خامنه ای مطرح 
شد را اصرار دولت برای مذاکره با آمریکا 

ارزیابی کرده اند.
حسن روحانی اما در عمل قافیه را 
باخته و قادر به هیچ استداللی در مقابل 
رقبای جناحی خود نیست. این را می شود 
از صحبت های کسانی نیز فهمید که تا 
چند ماه پیش در جبهه ی حامیان او 
قرار داشتند. حسین مرعشی سخنگو 
و دبیر کمیته سیاسی »حزب کارگزاران 
خواهان  مصاحبه  یک  در  سازندگی« 
»نمی شود  گفته  و  شده  او  استعفای 

مملکت را با عده ای پخمه اداره کرد!«
از  برداشت  نگاه  نخستین  در  شاید 
تبلیغاتی  رقابت های  مجادالت،  این 
استصوابی  انتخابات  برای  مقدماتی  و 
باشد.   ۱4۰۰ سال  جمهوری  ریاست 
رقابت و تبلیغاتی که به خاطر شرایط 
داخلی و بین المللی جمهوری اسالمی با 
شدتی بیشتر از همیشه زودتر از دوره های 
قبلی آغاز شده است آنهم در شرایطی که 
حسن روحانی به هر حال چند ماه دیگر 
در جایگاه رئیس دولت نخواهد بود و مثل 
بقیه رؤسای دولت اسالمی در یک نهاد 
دیگر جاسازی خواهد شد. اما دلسوزی 
برای اداره ی کشور از سوی جناح رقیب 
تا چه اندازه مشفقانه و از روی صداقت 
است؟ از کجا می توان فهمید نه دولت 
بحرانی  دچار  نظام  کل  بلکه  روحانی 
همه جانبه است؟آنچه مجتبی ذوالنوری 
و  »عزل«  به  مردم  رضایت  مورد  در 
»مجازات« روحانی و »اعدام« او گفته با 
واکنش های زیادی روبرو شده است. یکی 
از آنها که به ذوالنوری انتقاد کرده محمود 
صادقی نماینده پیشین مجلس شورای 

اسالمی نزدیک به اصالح طلبان است.
صادقی در توییتی کامال »واقع بینانه« 
»اصالح طلب  معروف  شعار  یادآور  که 
اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« است نوشته 
»به آنها که فکر می کنند با فحاشی و 
صدور حکم اعدام برای روحانی می توانند 
بر موج نارضایتی ها سوار شوند، تجربه ی 
دی ماه ۹۶ را یادآوری می کنم؛ مردم 
ناراضی فرقی بین رئیس  جمهور و رهبری 
نمی گذارند. توجه داشته باشید فحش به 
رئیس جمهور اتوماتیک به سایر اجزای 

نظام دایِورت می شود.«
در جریان اعتراضات سراسری که از 
دی ماه ۹۶ شروع شده مردم در خیابان 
به خامنه ای نیز بدترین فحش ها را نثار 

کرده و می کنند.
مردم به ما ناسزا می گویند

از سوی دیگر، حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلی از نمایندگان والیتمدار مجلس 
مشکالت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اقتصادی و افزایش قیمت دالر در تذکری 

»اقتدار  پرسیده  قالیباف  محمدباقر  از 
است که هیچکس  رفته  مجلس کجا 
پاسخگوی وضعیت موجود نیست؛ چرا 
ما نمایندگان نمی توانیم رئیس  جمهور 
را حداقل به مجلس بکشانیم و سؤال 

کنیم؟«
او افزوده به خاطر مشکالت زندگی و 
گرانی ها »مردم در حوزه های انتخابیه به 
ما ناسزا می گویند«. نقدعلی همچنین 
گفت طرح سؤال از روحانی دو ماه است 
که ارائه شده اما هیات رئیسه اعالم وصول 
نمی کند! این در حالیست که آنکه اجازه 
استیضاح حسن روحانی را به مجلس 
شورای اسالمی نداده علی خامنه ای است.

یادآوری می شود که مرعشی در حالی 
دولتمردان را »پخمه« می خواند که در 
فروردین ۱۳۹۹ در یک مصاحبه گفته 
بود »ما سوار یک کشتی به نام جمهوری 
اسالمی ایران هستیم«.همچنین به دلیل 
ترس از ریزش هاست که حسن روحانی 
می گوید »دشمنان برای اختالفات داخلی 

سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند.«
واقعیت اینست که بحران درون نظام 
و احساس خطر از سوی جامعه ای که 
جمهوری اسالمی را نمی خواهد اکنون 
به جایی رسیده که غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی جانباز جنگ و نماینده پیشین 
از  نگرانی  با  اسالمی  شورای  مجلس 
»همه  چرا  می پرسد:  نظام  زمامداران 
سوار یک کشتی هستیم« جا نمی افتد؟!

علی ربیعی )عباد( سخنگوی امنیتی 
توهم  در  معلوم  قرار  از  که  دولت 
نظریه پردازی نیز بسر می برد، روز 2۷ 
تئوری  به  اشاره  با  یادداشتی  در  مهر 
معروف لنین درباره انقالب می نویسد: 
»لنین تز مشهوری دارد که به زبان ساده 
می گوید یک نظام مستقر زمانی آسیب 
می بیند که دو اتفاق بطور همزمان رخ 
دهند یعنی از یکسو پایینی ها نخواهند و 
از دیگرسو باالیی ها نتوانند… اتفاقاتی که 
این روزها در میان تریبون داران باالنشین 
علیه دولت رخ می دهد آیا این مسئله را 
القا نمی کند؟ هدف براندازی به شیوه 
جنگ و تروریسم اقتصادی از این قاعده 

مستثنی نیست.«
اظهارات  اساس  بر  ترتیب  این  به 
سیاه(  )ارتجاع  اسالمگرا  سخنگوی 
لنینی بخشی  به تئوری  با استناد  که 
موقعیت  سرخ(  )ارتجاع  چپگرایان  از 
در  ایران  می دهد،  توضیح  را  کنونی 
منتنها  بسر می برد!  انقالبی«  »شرایط 
ربیعی و همه آنهایی که سوار »کشتی 
جمهوری اسالمی« هستند، این شرایط 
را نه به »نتوانستن« جمهوری اسالمی 
و »نخواستن« مردم بلکه به »دشمن« 
سخنگوی  هشدار  می دهند!  نسبت 
که  است  این  روحانی  دولت  امنیتی 
مردم  شورش   دنبال  به  دشمن  وقتی 
است و اوضاع نظام نیز بهم ریخته نباید 
با »توهین و دشنام« دولت را زیر فشار 
گذاشت زیرا این فشارها علیه استراتژی 
نظام برای مقابله با تحریم ها و افزایش 

به اصطالح »مقاومت اجتماعی« است.
و  صادقی  محمود  صحبت های  از 
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی آشکار 
است عمده انتقادات و ناسزاهایی که به 
دولت و نظام حواله می شود از سوی مردم 
گرفتار در پی نان است که کمرشان زیر 
بار مشکالت زندگی خم شده و دیر یا 
زود کاسه صبرشان لبریز خواهد شد و 
دشنام های آنان ناشی از خشم و انزجار 
است.  حکومت  و  نظام  تمامی  علیه 
رده   مقامات  از  شماری  که  حکومتی 
باالی آن به همدیگر هشدار می دهند 
که وضعیت اضطراریست و همگی در یک 
َکشتی نشسته ایم و مردم از ما و شما، هر 
دو، ناراضی هستند و سرنگونی و براندازی 

کل انقالب و نظام ما را تهدید می کند!

برای  برای  طرح  =این 
اقتصادی  فساد  افشاگران 
همچنین  و  »مالی«  حمایت 
برای  مجازات«  از  »معافیت 
اقتصادی  فساد  در  شریک 
در صورت افشاگری فساد در 

نظر گرفته است.
فساد  پرونده های  =در 
مانند  یا  متهمان  اقتصادی 
حسین  و  نعمت زاده  شبنم 
یک  درجه  عضو  فریدون 
شد  ر ا ت  ما مقا ه  د ا نو خا
مانند  یا  اسالمی  جمهوری 
اکبر طبری از مدیران ارشد 
نظام و یا دارای رانت و رابطه 
با افراد  ارشد و جریان های 
سیاسی درون نظام جمهوری 

اسالمی هستند.
یازدهمین دوره مجلس  نمایندگان 
با  طرحی  بررسی  با  اسالمی  شورای 
یک فوریت موافقت کردند که بر اساس 
افشاگری  ازای  در  فساد  افشاگران  آن 
خود پول دریافت می کنند. همچنین 
در صورتی که افشاگر، شریک جرم در 
پرونده فساد اقتصادی هم باشد مشمول 
معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
در جریان جلسه علنی روز یکشنبه 2۷ 
بررسی طرح »طرح  با  مهرماه ۱۳۹۹ 
به  فساد«  افشاگران  از  مالی  حمایت 
و  کردند  موافقت  فوریت  یک  صورت 
این طرح در دستور کار مجلس شورای 

اسالمی قرار گرفت.
فساد  افشاگران  برای  طرح  این 
اقتصادی حمایت »مالی« و همچنین 
»معافیت از مجازات« برای شریک در 
فساد اقتصادی در صورت افشاگری فساد 

در نظر گرفته است.
روح اهلل نجابت نماینده مردم شیراز به 
عنوان یکی از مبتکران این طرح گفته که 
»قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه 
با فساد انجام داده است و سامانه ای را 
سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده 
است، اما واقعیت این است که با سامانه ها 
و دستورالعمل ها نمی توان جلوی فساد 
را گرفت. ما در این طرح مشوق هایی را 

برای افشاگران فساد در نظر گرفته ایم تا 
حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا 
کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر 
کجایی از تخلفی مطلع شود با اعالم آن 

از تشویق مالی برخوردار می شود.«
نماینده   ۶۶ امضای  به  طرح  این 
در  و  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس 
صورت بررسی در صحن علنی و تصویب 
به شورای  قانونی شدن  و  تأیید  برای 

نگهبان ارسال خواهد شد.
طرح  این  اساس  بر  امضاکنندگان 
خواهان الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ 
در  هستند.  اسالمی  مجازات  قانون 
تبصره پیشنهادی این نمایندگان آمده 
است: »هر شخص حقیقی یا حقوقی 
موضوع  جرائم  از  یکی  ارتکاب  از  که 
ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه 
خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و 
خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در 
آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و 
آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار 
به دادستان محل یا رئیس دادگستری 
یا رئیس سازمان  استان  یا  شهرستان 
بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطالع دهد، 
برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم 
یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن 
برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه 
درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد 
هزار  و  عادی  جرائم  در  ریال  میلیارد 
میلیارد ریال در جرائم اخالل در نظام 
اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در 
تعیین  اعالم جرم  از  بعد  بودجه سال 

خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.«
در ادامه آمده که »چنانچه دو یاچند 
مبلغ  اطالع دهند  را  نفر جرم مذکور 

شد.  خواهد  تقسیم  آنها  میان  مذکور 
رئیس قوه قضائیه موظف است جمع 
مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه 
در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان 
برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور 
را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت 
پرداخت تخصیص دهد.فرد مذکور خود 
از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از 

مجازات معاف خواهد بود.«
سخنگوی  فرهنگی  محمدحسین 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
که از امضاکنندگان این طرح نبوده اما 
است، گفته که »طرح  آن  موافقان  از 
مربوط به افشای فساد معنای دیگری 
از نهی منکر است اما به صورت رسمی، 
قانونی و گسترده که باید با رعایت تمامی 
جوانب انجام شود و راه های سوء استفاده 

را برای اشخاص ببندد.«
که  افزوده  فرهنگی  محمد حسین 
»اصرار ما برای تصویب طرح حمایت 
مالی از افشاکنندگان فساد به صورت یک 
فوریت برای این بود که طرح عجوالنه 
به صورت کارشناسی  و  بررسی نشود 
و در زمان کافی مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد.«
گفته سخنگوی مجلس شورای  به 
بسیاری  ایرادات  اولیه  »طرح  اسالمی 
داشت و حتی خود مجرمان را هم در 
بحث افشای فساد ذی نفع کرده بود و 
به نحوی که آنها با افشای فساد شرکای 
خود درصد قابل توجهی از پول بهره 
صحیح  موضوع  این  و  می شدند  مند 
نبود و بعدا اعالم شد، باید تنها درصدی 
از جزای نقدی به صورت مالی در اختیار 

غیر از آنها قرار بگیرد.«

طرح حمایت از افشاگران فساد اقتصادی: 
پول و تخفیف مجازات در برابر افشاگری

دیدار خامنه ای و کارگزاران نظام اردیبهشت 1398

=اتهامات علیه این افراد 
صادره  دادنامه  اساس  بر 
»مشارکت در اخالل در نظم 
عمومی«، »درگیری«، »تجمع 
غیرقانونی«، »تمرد نسبت به 
ماموران حین انجام وظیفه«، 
»مشارکت در تحریق اموال 
با نک ها  »تخریب  عمومی«، 
و پمپ بنزین های شهرستان 
در  »مشارکت  و  بهبهان« 
عمومی«  ل  موا ا تخریب 

عنوان شده است.
دادگاه کیفری شهرستان بهبهان ۳۶ 
نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 
۹8 را به یک تا ۱۱ سال حبس تعریزی، 
دیه  پرداخت  و  نقدی  جریمه  شالق، 

در سالگرد اعتراضات آبان 98 فقط در بهبهان 36 نفر از 
معترضان به زندان، شالق و جریمه نقدی محکوم شدند

به نیروهای انتظامی و امنیتی محکوم 
کرده است.

بشری  حقوق  وبسایت  گزارش  به 
کیفری  دادگاه   ۱۰2 شعبه  »هرانا« 
از  نفر  علیه ۳۶  بهبهان  شهرستان   2
آبان ماه  اعتراضات  بازداشت شدگان 
با سالگرد این اعتراضات  ۹8 همزمان 
سراسری، یک تا ۱۱ سال حبس تعزیری، 
شالق، پرداخت دیه به نیروهای انتظامی 

و امنیتی حکم صادر کرده است.
سوی  از  روز ۳۰مهرماه  احکام  این 
به  بهبهان  شهرستان  کیفری  دادگاه 
ریاست رسول اسدپور صادر و اول آبان ماه 

ابالغ شده است.
این ۳۶ زن و مرد بازداشت شده که 
اسامی و اسناد مرتبط با محکومیت آنها 
در وبسایت هرانا منتشر شده است، در 
مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، 
2هزار و ۵۹۰ ضربه شالق و سه میلیون و 

۳۰۰هزار تومان جزای نقدی به صندوق 
دولت محکوم شده اند.

اساس  بر  افراد  این  علیه  اتهامات 
اخالل  در  »مشارکت  صادره  دادنامه 
در نظم عمومی«، »درگیری«، »تجمع 
غیرقانونی«، »تمرد نسبت به ماموران 
در  »مشارکت  وظیفه«،  انجام  حین 
تحریق اموال عمومی«، »تخریب با نک ها 
و پمپ بنزین های شهرستان بهبهان« و 
»مشارکت در تخریب اموال عمومی« 

عنوان شده است.
احکام  این  بهبهان  کیفری  دادگاه 
نهادهای  گزارش های  به  استناد  با  را 
و  انتظامی  نیروی  اطالعاتی،  امنیتی- 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
همچنین »تصاویر مربوط به حضور اکثر 
متهمان در اعتراضات« و »اقاریر اکثر 
متهمان« و شکایت بانک های صادرات، 

مسکن و رفاه صادر کرده است.

۱۷ ادامه در صفحه
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اکثر  تنها  =نه 
حافظ شناسان بر این باورند 
متعهد  مسلمانی  او  که 
که  بوده   قرآن  دوست  و 
تمام  بر  پرده ای  خود  این 
بلکه  می اندازد  او  ابیات 
نیز  حافظ شناسان  اکثر 
متعهد  مسلمانانی  خود 
بوده اند  قرآن دوست  و 
آنها  مذهبی  باورهای  و 
ابیات  تا  شده   آن  از  مانع 
حافظ را بدون تعصب مورد 
در  اگر  دهند.  قرار  مطالعه 
گذشته افرادی بوده اند که با 
وجود این دو مانع موفق به 
پنهانی  پیام های  شناسایی 
در  نیز  آنها  شده اند،  حافظ 
ادامه همان مصلحت  اندیشی 
و  آشکار  بیان  از  مانع  که 
مطالب  از  برخی  بی پرده 
توسط حافظ می شد، از بازگو 
کردن این پیام ها خودداری 

کرده اند.
=معنی درست و منطقی 
»ندیدم  بیت  قبول  قابل  و 
خوش تر از شعر تو حافظ/ به 
قرآنی که اندر سینه داری« 
به  قسم  »حافظ،  است:  این 
داری،  سینه  در  که  قرآنی 
خوشتر از شعر تو در قرآن 
قسم  »حافظ،  نه  و  ندیدم« 
به قرآنی که در سینه داری، 

خوشتر از شعر تو ندیدم«!
پرده می گویم  در  ا.ل.ج - دوستان 
سخن/ گفته خواهد شد به دستان نیز 
هم! آیا هرگز به این موضوع اندیشیده اید 
که سخنان پرده پوشی شده حافظ چه 
حافظ  آنچه  بی شک  باشد؟  می تواند 
نمی توانسته به صورت آشکار بگوید یا 
در رابطه با اسالم و قرآن است و یا در 

رابطه با صاحبان قدرت آن زمان.
این سخنان اگر درباره صاحبان قدرت 
زمان حافظ می بود تا حال کشف شده 
بود! عدم شناسایی مطالب پرده پوشی 
و  حافظ شناسان  توسط  حافظ  شده 
اندی  و  ششصد  طی  حافظ دوستان 

سال می تواند به دو دلیل عمده باشد.
نخست اینکه اکثر حافظ شناسان بر 
و  متعهد  مسلمانی  او  که  باورند  این 
قرآن  دوست بوده  که این خود پرده ای 
بر تمام ابیات او می اندازد. این نوع تفکر 
حتا تصور بیان برخی مطالب در رابطه 
با اسالم و قرآن توسط حافظ را بسیار 

دشوار و شاید ناممکن می کند.
نیز  حافظ شناسان  اکثر  اینکه  دوم 
خود مسلمانانی متعهد و قرآن دوست 
بوده اند و باورهای مذهبی آنها مانع از 
آن شده  است تا ابیات حافظ را بدون 
تعصب مورد مطالعه قرار دهند. اگر در 
گذشته افرادی بوده اند که با وجود این 
پیام های  شناسایی  به  موفق  مانع  دو 
پنهانی حافظ شده اند، آنها نیز در ادامه 
همان مصلحت  اندیشی که مانع از بیان 
آشکار و بی پرده برخی از مطالب توسط 
این  کردن  بازگو  از  می شد،  حافظ 

پیام ها خودداری کرده اند.

»در قرآن« و نه »به قرآن«!
تا  می کنم  دعوت  شما  از  اینجا  در 
با هم با ذهنی باز و خالی از هر نوع 
باره  در  پیش داوری  بدون  و  تعصب 
مطالعه  به  حافظ،  مذهبی  اعتقادات 
من  باور  به  که  حافظ  ابیات  از  یکی 
معنایی کامالً متفاوت از معنی ظاهری 
آن دارد بپردازیم. حافظ در یکی از دو 
بیتی که در آنها ادعای از بر بودن قرآن 

می کند می گوید:
ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ 

به قرآنی که اندر سینه داری
اکثر شارحان بر این باورند که حافظ 
در این بیت به قرآن قسم می خورد که 
خوشتر از شعر خودش ندیده است.*  
بسیار  ابیات  یادآور  اگرچه  بیت  این 

دیگریست که حافظ در آنها از اشعار 
حقیقت  در  اما  می کند  تعریف  خود 
و  نیست  گزافه گویی  یک  جز  چیزی 
معنای  نمی تواند  آن  ظاهری  معنی 
از  یکی  اگر  باشد.  حافظ  نظر  مورد 
ادعایی می کرد  شعرای معاصر چنین 

در باره او چگونه قضاوت می کردید؟!
نظر  در  را  حافظ  هم عصر  مخاطبی 
را هم  او  غزل  بگیرید که شاید چند 
خوانده است. برای اینکه این بیت صرفاً 
یک گزافه گویی از طرف شاعر نباشد 
این خواننده باید از منابع مورد مقایسه 
این  باشد.  داشته  دقیق  اطالع  حافظ 
شخص، که برخالف ما نه از کتاب هایی 
که حافظ خوانده است اطالع و نه به 
انتظار  دارد،  دسترسی  آنها  به  آسانی 
دارد که حافظ  نشانه   ای از این منابع 
بدهد. این نشانه می بایست در همین 
حافظ  زیرا  باشد  شده  گنجانده  غزل 
انتظار  بیت  این  خواننده  از  نمی تواند 
گسترده  تحقیق  به  که  باشد  داشته 
استفاده  مورد  منابع  بلکه  تا  بپردازد 
و مقایسه  او را پیدا کند. از آنجا که 
ابیات دیگر این غزل هیچ گونه اطالعی 

در این باره نمی دهند پاسخ به پرسش 
در همین  بایستی  را  خواننده ی شعر 

بیت جستجو کرد.
او در مصراع دوم می گوید که قرآن را 
از بر دارد، پس منبع مقایسه باید قرآن 
بهانه  به  مصراع  این  در  حافظ  باشد. 
قسم خوردن به قرآن دارد درواقع منبع 
مقایسه را با گفتن اینکه این کتاب را 
از بر دارد، مشخص می کند. در نتیجه 
معنی درست و منطقی و قابل قبول 
به  است: »حافظ، قسم  این  بیت  این 
از  داری، خوشتر  سینه  در  که  قرآنی 
شعر تو در قرآن ندیدم« و نه »حافظ، 
داری،  سینه  در  که  قرآنی  به  قسم 

خوشتر از شعر تو ندیدم«!
اگر هنوز نسبت به معنی مورد نظر 
حافظ در این بیت شک دارید بیایید 
نیز  دیگری  طریق  از  را  مطلب  این 
بررسی کنیم.  حافظ  هر جا که الزم 
ببیند مقصود واقعی خود از یک بیت را 
از طریق استفاده از ایهام در الیه زیرین 

 رقابت حافظ با قرآن؛ »به« قرآنی که اندر سینه 
داری یا »در« قرآنی که اندر سینه داری!

۱۷ ادامه در صفحه

یادمان حافظ و گوته در شهر وایمار آلمان که در سال ۲000 رونمایی شد

چهار فیلم ایرانی در جشنواره سینمایی
لندن ُکرونازده

جشنواره  =64امین 
به  امسال  لندن  سینمایی 
همزمان  محدود  صورت 
برگزار  اینترنتی  و  حضوری 
نخستین  برای  البته  شد. 
بار شماری از فیلم های این 
 4 در  همزمان  جشنواره 
شهر دیگر نیز به روی پرده 

سینما رفتند.
=در این جشنواره حضور 
سینماگران ایرانی نیز بسیار 
محدود بود. تنها یک فیلم 
یکی  کوتاه،  فیلم  دو  بلند، 
داستانی و دیگری مستند، 
و فیلم قدیمی »شطرنج باد« 
که در ایتالیا ترمیم شده در 

این جشنواره اکران شدند.
تنها  که  باد«  =»شطرنج 
یکبار در ایران در جشنواره 
سینمایی تهران سال 1355 
اکران شد، توسط محمدرضا 
اصالنی ساخته شده و یکی 
متفاوت  و  کارهای خالق  از 
شمار  به  ایران  سینمای 

می رود.
ُکرونا  ویروس   – رأفت  احمد 
یا  را  سینمایی  جشنواره های 
با  ساخته  مجبور  یا  و  کرده  تعطیل 
شوند.  برگزار  بسیار  محدویت های 
قدیمی ترین  ونیز  فیلم  جشنواره 
با  نیز  جهان  سینمایی  جشنواره 
شد  برگزار  بسیار  محدودیت های 
که  بود  جشنواره ای  اولین  اگرچه 

نخواست به فضای مجازی کوچ کند.
۶4امین جشنواره لندن که ۷ اکتبر 
ماه  تا ۱8 همین  و  کرد  کار  به  آغار 
ادامه خواهد یافت، به صورت دوگانه 
می شود.  برگزار  مجازی  حضوری- 
این  از  توجهی  قابل  بخش های 
جشنواره امسال حذف شده بودند، از 
جمله بخشی که با نام »گاال« برگزار 
می شد و لندنی ها می توانستند شاهد 
هنرپیشگان  و  کارگردانان  حضور 

محبوب خود روی فرش قرمز باشند.
در جشنواره امسال  لندن از بخش 
رقابتی نیز خبری نبود و چند بخش 
و  »بحث«  »خنده،«  چون  کناری 
»آفرینش« هم میزبان تعداد محدودی 
لندن  جشنواره  مدیران  بودند.  فیلم 
برای جبران این کاستی ها و محدود 
ناشی  مالی  خسارت های  ساختن 
گرفتند  تصمیم  کرونایی  شرایط  از 
حاضر  فیلم های  از  برخی  همزمان 
دیگر  برخی  در  را  جشنواره  این  در 
بلفاست،  چون  بریتانیا  شهرهای  از 

گالسکو و منچستر نیز اکران کنند.
امسال در بسیاری از جشنواره ها، چه 
حضوری و چه مجازی، فیلم هایی در 
مورد تبعیض نژادی حضوری پر رنگ 
همیشه  که  لندن  جشنواره  دارند. 
نگاهی  ویژه به سینمای کارگردانان 
رنگین پوست داشته نیز نمی توانست از 
این قاعده مستثنا باشد. این جشنواره 
 )Mangrove( »من گروو«  فیلم  با 
کارگردان  کوئین،  مک  استیو 
بریتانیایی، آغاز به کار کرد. »من گروو« 
لندن  شهر  در  سیاه پوستی  داستان 

است که پس از افتتاح رستورانش در 
محله »ناتینگ هیل« مورد آزار پلیس 
قرار می گیرد. »مون گروو« ولی بیش 
بیانیه  یک  به  داستانی  فیلم  یک  از 
سیاسی علیه نژادپرستی شباهت دارد. 
برخی معتقدند که استیو مک کوئین با 
این فیلم خواسته است به نوعی سوار 
بر موجی شود که پس از کشته شدن 
یک شهروند سیاه پوست در آمریکا در 

سراسر جهان به راه افتاد.
فیلم  دو  داستانی،  بلند  فیلم  یک 
نیز  شده  ترمیم  اثر  یک  و  کوتاه 
سینمای ایران را در ۶4امین جشنواره 
سینمایی لندن نمایندگی می کردند. 
از فیلم فرنوش صمدی با عنوان »خط 
فرضی« آغاز کنیم. فرنوش صمدی در 
گذشته با چند فیلم کوتاه در بسیاری 
حضور  بین المللی  جشنواره های  از 
»سکوت«  کوتاه  فیلم  است.  داشته 
فرنوش صمدی که کاری مشترک با 

 2۰۱۶ سال  در  است،  عسگری  علی 
در سراسر  را  بسیاری  توانست جوایز 
فرضی»  آورد. »خط  به دست  جهان 
این  داستانی  و  بلند  کار  اولین 

کارگردان است.
 Degree-۱8۰« یا  فرضی  خط 
است  تخصصی  اصطالحی   »rule
که در سینما از آن استفاده می شود. 
»خط فرضی« یا »قانون ۱8۰ درجه« 
خطی راهنما و فرضی در فیلم برداری 
باید  اساس آن  بر  تدوین است که  و 
در  کاراکتر  دو  راست  و  چپ  روابط 
یک سکانس به صورت یکسان باشد. 
فرمولی که در فیلمنامه نویسی نیز به 
نوعی رعایت می شود تا دو شخصیت 
 ۱8۰ نمایی  در  بکدیگر  به  داستان 
درجه و نه خارج از آن در ارتباط قرار 
گیرند. »خط فرضی« فرنوش صمدی 
کارگردان  این  گذشته  کارهای  با 
تفاوت زیادی ندارد و روایتی زنانه را 
منتقل می کند.   پرده سینما  روی  به 
که  حادثه  یک  در  که  مادری  روایت 
به مرگ فرزندش می انجامد، مسئول 

قلمداد می شود.
نوعی  به  که  فیلم  داستان 
مردساالر  فرهنگ  عوامل  حضور 
می کشد  تصویر  به  را  جامعه  در  را 
ولی  باشد،  جالب  کاری  می توانست 
فرنوش صمدی نیز مانند بسیاری از 
زمانی  کوتاه،  فیلم های  کارگردانان 
که که قدم به دنیای فیلم های بلند 
نظر  به  چنین  می گذارند  داستانی 
دقیقه   ۹۰ ارائه  برای  که  می آید 
بازی  البته  است.  آورده  کم  فیلم 
مادر  نقش  در  دولتشاهی  سحر 
»مقصر« بسیار جالب است در حالی 
که نقش آفرینی پژمان جمشیدی در 
نقش همسرش واقعا تاسف آور است.

کارگردانی  به  »شاهد«  کوتاه  فیلم 
لندن  نیز در جشنواره  علی عسگری 
اکران شد. فرنوش صمدی در نوشتن 
همکاری  عسگری  علی  با  فیلم  این 

داشته است.
دقیقه ای   ۳۰ مستندی  نیز  »آشو« 
نجفی  جعفر  توسط  که  است 
کارگردانی شده است. »آشو« داستان 
در  روستایی  در  چوپانی  کودک 
»آشو«   است.  بختیاری  و  چهارمحال 
که دلبسته ی سینما و بازیگری است، 
مشغول  گله اش  با  شب  تا  صبح  از 
نرم  پنجه  و  دست  حال  در  و  است 
و  روزمره  زندگی  مشکالت  با  کردن 
به  که  عشقی  با  همزمان  اما  کارش، 
و  جهان  سینمای  مطرح  فیلم های 
به  آمیخته  زندگی اش  دارد،  بازیگری 
رویاهایش می شود.  یکی از رویاهای 
این کودک چوپان ازدواج با هنرپیشه 
معروف آمریکایی جودی فاستر، برنده 

دو جایزه اسکار، است.
جشنواره سینمایی لندن فرصتی بود 
انگشت شمار  که  فیلمی  دیدن  برای 
افرادی توانسته اند این کار محمدرضا 
اصالنی را که چند سال قبل از انقالب 
شده  اکران  تهران  فیلم  در جشنواره 
از  قبل  که  فیلم  این  ببینند.  بود 
انقالب به خاطر بی اعتنایی منتقدین 
به سینما راه نیافت و پس از انقالب 
از  یکی  شک  بدون  شد،  توقیف  هم 
خالق ترین فیلم های ایرانی است که با 
توجه به زمان فیلم برداری می توان آن 
را اوج توانایی های فنی سینمای ایران 
نیز به حساب آورد. از عوامل این فیلم 
می توان به هوشنگ بهارلو فبلمبردار، 
و  خوروش  فخری  چون  بازیگرانی 
شهره آغداشلو و محمدعلی کشاورز  و 
همچنین شیدا قرچه داغی اشاره کرد 
که موسیقی »شطرنج باد« ساخته ی 

اوست.
از دوران  را  باد« داستانی  »شطرنج 
قاجار روایت می کند که فساد در آن 
اجتماعی  شکاف های  و  بود  گسترده 
بیداد می کرد. در فیلم ترمیم شده ای 
صحنه هایی  دید،  می توان  امروز  که 
نیز گنجانده شده که در زمان اکران 
تهران حذف شده  فیلم  در جشنواره 
بودند.  »شطرنج باد« که تهیه کننده 
بهترین  آن بهمن فرمان آرا است، در 
در شهر  فیلم  جهان،  مرمت  کارگاه 
یافته  تازه ای  جان  ایتالیا  بولونیای 

است.
کارگاه  آن  بودجه  عمده  بخش 
اسکورسیزی«  مارتین  »بنیاد  توسط 
باد«  »شطرنج  البته  می شود.  تامین 
اولین فیلم ایرانی نیست که به دست 
تازه ای  جان  ایتالیایی  مرمت کاران 

یافته است.
این کارگاه عالوه بر »شطرنج باد«، 
چون  گلستان  ابراهیم  از  کارهایی 
«حشت و آینه«، »تپه های مارلیک« 
فرخزاد،  فروغ  است«  سیاه  »خانه  و 
فیلم های  و  بیضایی   بهرام  »رگبار« 
کوتاه قبل از انقالب عباس کیارستمی  
را هم مرمت کرده است. این کارگاه 
که وابسته به سینماتک بولونیا است، 
عنوان  با  نیز  جشنواره ای  هرساله 
 Cinema( بازیافته«  «سینمای 
که  برگزار می کند  نیز   )Ritrovata
تا کنون  فیلم های ساموئل خاچیکیان 
و یا فیلم های کوتاه عباس کیارستمی 

را نیز اکران کرده است.

آن پنهان می کند. این وظیفه خواننده 
از  برخی  در  موجود  ایهام   که  است 
واژه ها، یعنی معانی دو یا چندگانه آنها 
را در نظر بگیرد تا بتواند از معنی مورد 
نظر حافظ پرده بردارد.  در این بیت 
»به قرآن«، همانگونه که مثال های زیر 
قرآن«  »در  می تواند  می دهند،  نشان 

هم معنی بدهد:
بسی دیدم به گیتی مهربانان

 )اسعد گرگانی(
از این خوبان که من دیدم به هر بوم 

)سلمان ساوجی(
کس ندیدم به همه شهر که دیوانه 

نبود )فروغی بسطامی(
چنین نگار ندیدم به هیچ اکوانی        
دّکانی  هیچ  به  ندیدم  متاع  چنین 

)فروغی بسطامی(
پیری دیدم به خانه خّماری )خیام(

و از خود حافظ:
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز

پس هیچگونه تردیدی درباره معنی 
وجود  بیت  این  در  حافظ  نظر  مورد 
ندارد.  او به خودش می گوید: »از شعر 

داری  بر  از  که  قرآنی  در  خوشتر  تو 
ندیدم«.  حافظ مصراع دوم را آنگونه 
می سراید که قرآن هم به معنی موجود 
مقدسی است که به آن قَسَم می  خورد 
و هم متنی که در آن خوشتر از ابیات 
خودش ندیده است. معنی ظاهری این 
بیت اگر با تفکر و تأمل خوانده شود تا 
صرفاً یک گزافه  گویی نباشد، با معنی 
الیه عمیق  تر آن که با در نظر گرفتن 
کشف  قرآن«  »به  در  موجود  ایهام 

می شود یکی است.
گونه ای  به  را  بیت  این  رند  حافِظ 
سروده که هم در صورت لزوم بتواند با 
قبول اتهام گزافه گویی دهان متشرعین 
و منتقدان را ببندد و هم منظور خود را 
به آنهایی که با ذهنی فارغ از تعصبات 
بفهماند.   می خوانند  را  آن  مذهبی 
حافظ دوستی  هر  نخست  مصراع 
دوم  مصراع  و  می کند  خوشحال  را 

عالقمندان به قرآن را!
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آمریکا  خارجه  =وزارت 
آمریکایی  شهروندان  به 
ترکیه  در  خارجی  اتباع  و 
مکان هایی  در  کرده  توصیه 
که ممکن است آمریکایی ها 
یا خارجی ها تجمع کنند، از 
بزرگ  ساختمان های  جمله 
اداری یا مراکز خرید، بیشتر 

مراقبت و احتیاط کنند.
ایاالت  میان  روابط   =
متحده و ترکیه در هفته های 
اخیر به دنبال انتقادات ایاالت 
متحده از آزمایش تسلیحاتی 
در ترکیه و درگیر شدن این 
مداوم  نبردهای  در  کشور 
فزاینده ای  بطور  منطقه  در 

ملتهب شده است.
آمریکا  از  =ارمنستان 
خواسته تا ترکیه را به خاطر 
حمایت از جمهوری آذربایجان 
در قضیه ی »قره باغ« تحریم 

کند.
سفارت آمریکا در ترکیه جمعه 2۳ اکتبر 
)2 آبان ماه( اعالم کرد که گزارش های 
»موثق« از احتمال حمالت تروریستی 
و آدم ربایی علیه آمریکایی ها در سراسر 
ترکیه از جمله در ارتباط با سرکنسولگری 

ایاالت متحده دریافت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری »هیل« وزارت 
امور خارجه عالوه بر شهروندان آمریکایی 
نسبت به احتمال حمالت تروریستی و 
آدم ربایی علیه اتباع خارجی در استانبول 
و همچنین تهدید سرکنسولگری ایاالت 
متحده و مکان های بالقوه دیگر در ترکیه 

گزارش هایی دریافت کرده است.
سازمان  هیچ  نام  به  هشدار  این  در 
است  ممکن  که  مشخص  تروریستی 
نشده  اشاره  باشد  حمالت  مسئول 
ولی به شهروندان آمریکایی در ترکیه 
توصیه شده در مکان هایی که ممکن 
تجمع  یا خارجی ها  آمریکایی ها  است 
بزرگ  ساختمان های  جمله  از  کنند، 
اداری یا مراکز خرید، بیشتر مراقبت و 

احتیاط کنند.

هشدار سفارت آمریکا در ترکیه 
نسبت به وقوع عملیات تروریستی 

و آدم ربایی علیه اتباع خارجی

با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  هیل 
وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته است.

روابط میان ایاالت متحده و ترکیه در 
هفته های اخیر به دنبال انتقادات ایاالت 
متحده از آزمایش تسلیحاتی در ترکیه و 
درگیر شدن این کشور در نبردهای مداوم 
در منطقه از جمله درگیری »قره باغ« 
ارمنستان  و  آذربایجان  بین جمهوری 
است. شده  ملتهب  فزاینده ای  بطور 

ارمنستان از آمریکا خواسته تا ترکیه را 
به خاطر حمایت از جمهوری آذربایجان 

در قضیه ی »قره باغ« تحریم کند.
آمریکا همراه با فرانسه و روسیه رئیس 
گروه »مینسک« است که نزدیک به ۳۰ 
سال تالش کرده تا برای حل اختالفات 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر 
کشور  دو  بین  مناقشه  مورد  منطقه 
مذاکره کند.وزرای خارجه ارمنستان و 
آذربایجان قرار است جمعه در واشنگتن 

با مایک پمپئو دیدار کنند.
آمریکا  خارجه  وزارت  گذشته  هفته 
)پنتاگون( از ترکیه که از اعضای ناتو 
است در مورد آزمایش سیستم پدافند 
انتقاد  روسیه  ساخت   S-400 هوایی 
کرد. به گفته ایاالت متحده این اقدام 
روابط  برای  جّدی«  »نتایج  خطرناک 

ترکیه با متحدانش داشته است.
ترکیه در تابستان سال 2۰۱۹ سیستم 
 S-400 موشکی ضدهوایی زمین به هوا
را از روسیه دریافت کرد. سیستمی که 
آمریکا نگران است اطالعات بسیار حساس 
از تکنولوژی هواپیماهای F-35  به دست 
از  با وجود هشدارهایی که  آورد.آنکارا 
واشنگتن دریافت کرده بود این معامله 
را انجام داد. آمریکا به ترکیه هشدار داده 
بود در صورت این معامله از برنامه های 
شد. خواهد  حذف  آمریکایی   F-35

جاناتان هافمن سخنگوی ارشد پنتاگون 
هفته گذشته در بیانیه ای گفت: »پیام ما 
کامالً واضح بود: یک سیستم عملیاتی 
S-400 با تعهدات ترکیه به عنوان متحد 

ایاالت متحده و ناتو سازگار نیست.«
او افزود: »ما به خرید این سیستم توسط 
ترکیه اعتراض داریم و به شدت نگران 
عملیاتی کردن آن توسط ترکیه هستیم. 
این سیستم نباید فعال شود؛ پذیرفتن 
جّدی  پیامدهای  ریسک هایی  چنین 
برای مناسبات امنیتی ما خواهد داشت.«

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

پر  برنامه های  شدن  نزدیک  با 
موضوع  دز،  سد  ساختمان  هزینۀ 
دالری  42میلیون  وام  از  استفاده 
اهمیت  به روز  روز  جهانی  بانک 
بیشتری پیدا می کرد و بانک اصرار 
زودتر  هرچه  باید  که  می ورزید 
آب،  کنندگان  مصرف  با  قرارداد 
صورت عمل به خود گیرد تا یکی 
از ارکان اصلی تعهدات دولت ایران 
برای اخذ وام از بانک، رعایت شده 

باشد.
چند ماه قبل از این که موضوع 
قرارداد با مصرف کنندگان آب اهمیت 
زیادی پیدا کند و مسألۀ روز سازمان 
و  سرشناس  رجال  از  یکی  شود، 
که  دادگستری  برجستۀ  قضات 
در دولت دکتر اقبال با هم همکار 
از  یکی  که  گفت  من  به  بودیم، 
مالکین عمدۀ خوزستان که فرزند او 
تحصیالت خود را در رشتۀ کشاورزی 
در آمریکا به پایان رسانده و عالقمند 
کشاورزی  مدرن  مزارع  ایجاد  به 
به  عریضه ای  است،  خوزستان  در 
و  کرده  تقدیم  شاهنشاه  حضور 
در  سمتی  که  است  کرده  تقاضا 
طرح های کشاورزی خوزستان به او 
ارجاع شود تا بعداً بتواند با استفاده 
می آورد  به دست  که  تجربیاتی  از 
دهد.  انجام  خوزستان  در  خدماتی 
نیز دستور فرموده اند که  شاهنشاه 
این  شود.  ارجاع  شما  به  موضوع 
موضوع  کمال مطلوب سازمان بود 
زیرا ما دائماً به دنبال کسانی بودیم 
که خودشان امکاناتی داشته باشند و 
طرح هایی را بر اساس نظرات سازمان 
در منطقۀ دز به مرحلۀ اجرا درآورند. 
لذا از این پیشنهاد استقبال و شخصاً 
فرد مزبور را مالقات کردم و ترتیب به 
کار گماشتن او را در طرح کشاورزی 
تأکید  نیشکر هفت تپه دادم. ضمناً 
از  را  تسهیالت  اکثر  کردم که حد 

نظر کارآموزی او فراهم سازند.
با توجه به این سابقه، گزارشهایی 
در  شخص  این  پدر  که  می رسید 
تحریک مالکین کوچک و کشاورزان، 
فعالیت خود را تشدید کرده است. 
در این اثنا، نامه ای از بانک  جهانی 
مالکین  نامۀ  رونوشت  به ضمیمۀ 
به  دز،  آبیاری  منطقۀ  کشاورزان  و 
سازمان رسید. در این نامه، مالکین و 
کشاورزانی که ادعا کرده بودند مالک 
زمین های  درصد  هشتاد  از  بیش 
صریحاً  می باشند،  دز  آبیاری  طرح 
اعالم کرده بودند که به هیچ وجه با 
طرح آبیاری دز و ایجاد کانا ل جدید 
آبرسانی موافقت ندارند و دلیلی نیز 
برای پرداخت تعرفۀ آب نمی بینند 
زیرا در حال حاضر، از رودخانۀ دز 
حق آب دارند و به طور رایگان از آن 
استفاده می کنند. متن نامه به خوبی 
از  تحریرکننده  که  می داد  نشان 
و  آب  سازمان  میان  که  مذاکراتی 
برق و مقامات بانک جهانی در جریان 
است، اطالع کافی دارد. شواهد دیگر 
نشان می داد که عالقمندی جوانی 
استخدام  نیشکر  را در طرح  او  که 
رخنه  به دلیل  فقط  بودیم،  کرده 
کردن در داخل تشکیالت سازمان 
کار  مشکالت  از  یافتن  اطالع  و 
به منظور ایجاد مزاحمت بوده است.  
بررسی در این مورد آشکار ساخت 
که این فرد، که جوان متمولی بود و 
حقوق دریافتی او اثری در زندگانی 
پر تجمل او نداشت، از روز ورود به 
شایعه های  پخش  مشغول  سازمان 
و  کارگران  تحریک  و  بی اساس 
کشاورزان اطراف هفت تپه بوده است. 
لذا وقتی کلیۀ دالئل جمع آوری شد و 
مسلم گردید که نامه به بانک جهانی 
نیز  با همکاری او تهیه شده است، 

دستور دادم از کار برکنار شود.
بعد از این جریان، در اولین مراسم 
مقابل صف  وقتی  شاهنشاه  سالم، 
وزرای سابق رسیدند، توقف فرمودند 
و از من سؤال کردند چطور پسر... را 
بیرون کردید؟ عرض کردم جریانی 
بود که بعداً به عرض خواهم رسانید. 
معلوم بود گزارش نامساعدی از اقدام 
انجام شده به عرض رسانیده اند. لذا 
روز بعد شرفیاب شدم و جریان را 
با سوابق امر به عرض رسانیدم. اقدام 

انجام گرفته را تأیید فرمودند.
از  هیأتی  وقایع،  این  به دنبال 
بانک جهانی برای رسیدگی محلی 
به ایران آمدند و تحقیقات الزم را 
متوجه  هیأت  اعضای  دادند.  انجام 
شدند که با اجرای قانون اصالحات 
ارضی، اصوال امضا کنندگان نامه به 
بانک جهانی، در آینده نقش مهمی 
در نحوۀ اجرای طرح های کشاورزی 

منطقه دز نخواهند داشت و سر و کار 
سازمان با کشاورزانی خواهد بود که در 
نتیجۀ اجرای قانون اصالحات ارضی، 
یا خواهند شد  و  زمین شده  صاحب 
کشاورزی  تولید  بردن  باال  راه  تنها  و 
منطقه و بالنتیجه تأمین رفاه کشاورزان، 
اجرای دقیق طرح های پیش بینی شده 
می باشد. بعد از آن رسیدگی، استفاده از 
وام بانک، جریان عادی خود را طی کرد.

اما مالکین بیکار ننشستند و تا مدت 
اجرای  در  مختلف  راه های  از  زیادی 
کار ایجاد مزاحمت می کردند. به عنوان 
راهسازی  برنامۀ  که  زمانی  مثال، 
و  شد  شروع  آبیاری  طرح  داخل  در 
کردند،  کار  به  شروع  مقاطعه کاران 
بارها اتفاق افتاد که به تحریک مالکین، 
نهرهای  دیواره های  شبها  کسانی 
و  می کردند  خراب  را  قدیمی  آبیاری 
جاده هایی  زیرسازی  آب،  نتیجه  در 
فرا  بود  ساختمان  دست  در  که  را 
می گرفت و محل را تبدیل به باتالق 
می کرد. روز بعد، مقاطعه کاران مجبور 
بودند با زحمات فراوان و صرف وقت و 

هزینۀ زیاد، زمین ها را خشک کنند تا 
بتوانند به کار خود ادامه دهند. همه 
این خرابکاری ها به  این منظور بود که 
اجرای طرح به تأخیر افتد تا شاید در 
این فاصله گشایشی در کار مالکین از 
لحاظ قانون اصالحات ارضی به وجود 
کارکنان  با پشتکار و جدیت  اما  آید. 
طرح آبیاری و همکاری مأمورین محلی، 
بخصوص قضات دادگستری، که پس از 
ساخته شدن سّد دز و تأسیس شبکۀ 
برق وسایر اقدامات عمرانی، نسبت به 
کرده  پیدا  اعتماد  سازمان  مأمورین 
بودند، این مسائل یک یک حل شد و 
دز  آبیاری  مفید طرح  آثار  به روز  روز 
فرد  مثال،  به عنوان  گردید.  نمایان تر 
امرار معاش  برای  باطلی که  و  عاطل 
دست  ناشایست  کارهای  به  اغلب 
مقامات  تعقیب  تحت  دائماً  و  می زد 
دادگستری بود، با راهنمائی کارشناسان  
به  دز،  آزمایشی  آبیاری  طرح  ایرانی 
کشاورزی مشغول شد و در اولین سال 
عملیاتش توانست در پنج ماه اول سال 
از یک هکتار زمین که اجاره کرده بود، 
سیصد هزار ریال گوجه فرنگی بفروشد. 
این شخص بعداً یکی از تولیدکنندگان 
مهم محصوالت کشاورزی در آن منطقه 
شد. فرد دیگری که در ناحیۀ کرمانشاه 
دست به کار تولید و پرورش زنبور عسل 
بود، در جنوب دزفول شروع به کشت 
توت فرنگی کرد و توانست محصوالت 
خود را قبل از عید به بازار تهران برساند 

و بهترین توت فرنگی را عرضه کند.

چند خاطرۀ تلخ
کسانی که با نحوۀ اجرای برنامه های 
عمرانی در ایران آشنائی نداشته باشند 
که  همین  کنند  تصور  است  ممکن 
برنامه ای مورد تصویب مقامات عالیه 
قرار گرفت و مراحل قانونی را گذراند 
و اعتبار آن تأمین شد دیگر کار انجام 
مدت  است  کافی  فقط  است؛  شده 
برسد.  به ثمر  کارها  و  بگذرد  زمانی 
است.  این  از  غیر  واقعیت  متأسفانه، 
در هر مرحله از اجرای کار، مشکالت 
و موانع متعددی وجود دارد که غیر 
روش  هیچ  و  بوده  پیش بینی  قابل 
خاصی برای مقابله با آنها وجود ندارد 
باید در  امور  این که مجریان  از  غیر 
تمام لحظات و به طور مداوم جزئیات 
پیشرفت کارها را مراقبت کنند و موانع 
مثال،  به عنوان  بردارند.  راه  سر  از  را 
این گونه مشکالت که  از  نمونه هایی 

برنامۀ عمران خوزستان با آن مواجه 
بود، در اینجا ذکر می شود:

بود  این  بر  فرض  کلی  به طور  ۱ـ 
که چنانچه برنامه ای در کشور مراحل 
تصویبی خود را طی کرده و از  طرف 
که  استانداران  شود،  ابالغ  دولت 
دولتی  مقام  باالترین  و  شاه  نمایندۀ 
در استان هستند، موظف خواهند بود 
که تسهیالت الزم را برای اجرای آن 
برنامه فراهم سازند. در ابتدای تشکیل 
که  مسافرت ها  از  یکی  در  سازمان، 
چنین  رعایت  با  بودم،  رفته  اهواز  به 
فرضی، از آقای استاندار وقت، تقاضای 
مالقات کردم تا از نفوذ معنوی ایشان 
برای پیشبرد کارهای سازمان استفاده 
کنم. در این جلسه تعدادی از مدیران 
کل استان و رئیس شهربانی نیز حضور 
داشتند. آقای استاندار که از سابق با من 
آشنائی داشتند پس از تعارفات معموله، 
اظهار داشتند که بسیار متأسف هستند 
که در استانی که ایشان مسؤولیت آن 
را دارند، میلیون ها  دالر پول مملکت 
توسط شرکت های خارجی به دور ریخته 

می شود و تحت برنامۀ عمران خوزستان 
به هم ریخته  استان  اداری  نظم   تمام 
نیست  حاضر  نفر  یک  دیگر  و  شده  
که به عنوان ماشین نویس در شهرداری 
اهواز کار کند زیرا می تواند به طرح های 
عمرانی رفته و حقوق بیشتری بگیرد 
این  دارند  که حضور  آقای شهردار  و 
مطلب را تأیید می کنند. ثانیاً به جای 
این که تعدادی تلمبه روی رودخانه ها 
و  کنند  آبیاری  را  زمین ها  و  بگذارند 
مزارع کشاورزی ایجاد نمایند، می روند 
سّد دز را می سازند که معلوم نیست 
خواهد  مصرف  کسی  چه  را  آن  برق 
کرد. و اضافه کردند که بهتر است این 
کشاورزی  بیایند  آمریکائی ها  آقایان 
یاد  استانداری  پیشخدمت  این  از  را 
بگیرند که در همین چند ماهه با خرید 
چند ریال تخم هندوانه و کاشتن آن 
تومان  چندصد  استانداری،  کنار  در 
هندوانه فروخته است. فکر کنید اگر 
تمام پول هائی را که به این خارجی ها 
می دهند صرف چنین کارهائی بکنند 
خوزستان چه بهشت برینی خواهد شد؛ 
و حاال به عهدۀ شماست که به این کارها 
خاتمه بدهید و جلو این ولخرجی ها را 
بگیرید. البته حضار نیز به احترام آقای 
تکان  سر  تصدیق  به عالمت  استاندار 
بحث  شرایطی  چنین  در  می دادند. 
اصولی  با آقای استاندار و ذکر جزئیات 
برنامه های عمرانی را بی فایده دیدم و 
به طور اختصار گفتم که موضوع تفاوت 
حقوق های مؤسسات فنی و عمرانی با 
شهرداری ها همیشه در خوزستان وجود 
داشته و موضوع تازه ای نیست. میان 
حقوق های مؤسساتی مانند شرکت ملی 
نفت و مؤسسات دیگری که با صنعت 
نفت سر و کار دارند و از کارکنانشان 
کارآئی و انضباط بیشتری را خواهانند با 
شهرداری ها، که شرایط استخدامیشان 
کامال متفاوت است، همیشه اختالف 
ند  نسته ا نمی توا م  هیچکدا و  بوده 
به همین  و  بشوند  دیگری  جانشین 
دلیل، مؤسسات عمرانی خوزستان نیز 
ضوابط و شرایط استخدامی متفاوتی با 
و شهرداری ها  دولتی  مؤسسات  سایر 
عناوین  به صرف داشتن  و فقط  دارند 
کلیه  به  نمی توان  استخدامی  مشابه 
افراد در تمام مؤسسات حقوق مشابهی 
داد و سازمان آب و برق خوزستان نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. ولی در 
مورد گذاشتن تعدادی تلمبه بر روی 
گفت  باید  خوزستان،  رودخانه های 

بود  سادگی  به همین  مطلب  اگر 
آباد  تمام خوزستان  باید  به حال  تا 
شده باشد زیرا هم مؤسسات و افراد 
متمکن در خوزستان وجود دارد و 
ارزان.  سوخت  و  فراوان  زمین  هم 
در  را  مشکالت  حل  راه  باید  پس 
کما  کرد؛  جستجو  دیگری  جای 
این که شرکت کشاورزی خوزستان 
که بیش از ده سال است چندهزار 
در  را  شوش  اطراف  اراضی  هکتار 
اشخاص  تعدادی  و  گرفته  اختیار 
اندرکار  دست  نفوذ  با  و  سرشناس 
و  نداده  انجام  کاری  هنوز  آنند، 
دادن  پس  و  ورشکستگی  حال  در 
زمین هاست و آقای آذری، ثروتمند 
هکتار  چندصدهزار  که  خوزستانی 
زمین شمال اهواز را با تلمبه آبیاری 
پنبه کاری  مشغول  ظاهراً  و  کرده 
است، موفقیتی در این راه نداشته و 
قسمت اعظم زمین های او تبدیل به 
شوره زار و  باتالق شده است. پس 
از این بیان و اظهار معذرت از این 
که به علت عزیمت به تهران مجبور 
ایشان  از  هستم،  جلسه  ترک  به 
خداحافظی کرده و بقیۀ بحث را به 

آینده موکول کردم.
و  سازمان  به  مراجعت  از  پس 
نتیجه  این  به  همکاران،  با  بحث 
رسیدیم که مذاکرات آن جلسه زنگ 
خطری برای سازمان و نمونه ای از 
دستگاههای  گردانندگان  نظرات 
بنابراین  است.  استان  در  دولتی 
شود  داده  ترتیبی  که  دیدیم  بهتر 
و  دولتی  دستگاه های  مدیران  که 
آنها  کارمندان  و  خصوصی  بخش 
طبق برنامه ای از کارهای  سازمان 
در  سّد دز و هفت تپه و طرح آبیاری 
بازدید کنند و به چشم خود اقدامات 
برنامه  این  ببینند.  را  انجام شده 
به تدریج و با تدبیر همکاران به وجه 
و  درآمد  اجرا  به مرحلۀ  شایسته ای 
هر بار که عده ای از مأمورین دولتی 
طرح های  از  خصوصی  بخش  یا  و 
احساس  بازدید می کردند،  سازمان 
و  می داد  دست  آنها  به  غروری 
فعالیت های  بلندگوی  خودشان 
عمرانی سازمان می شدند. آن آقای 
برکنار  از چندی  استاندار هم پس 
کنار  دولت  کار  از  همیشه  برای  و 

گذاشته شد.
کریسمس  از  قبل  روز  چند  2ـ 
سال ۱۹۶2 از خوزستان خبر دادند 
که مقامات گمرک و پلیس به دستور 
از خروج  دارائی خوزستان  پیشکار 
عده ای از کارکنان خارجی طرح های 
برای  می خواسته اند  که  سازمان 
گذراندن تعطیالت به خارج بروند،  
به علت نداشتن مفاصاحساب مالیاتی 

جلوگیری کرده اند.
افراد  این  مسافرت  از  جلوگیری 
در  گذشته  تابستان  در  اغلب  که 
گرمای طاقت فرسای خوزستان در  
برای  اینک  و  کار کرده  آفتاب  زیر 
دیدن خانوادۀ خود و یا به همراه آنان 
برای گذراندن تعطیالت ساالنه عازم 
ناراحت کننده ای  جّو  بودند،  خارج 
طرح ها  خارجی  کارکنان  بین  در 
آنها،  از  هرکدام  بود.  کرده  ایجاد 
آن را به چیزی تعبیر می کردند و 
شده  ایجاد  همه  بین  در  وحشتی 
بود که بیم آن می رفت به استعفای 
قراردادهای  در  زیرا  بینجامد.  آنان 
ذکر  صریح  به طور  آنها  استخدامی 
شده بود که پرداخت مالیات حقوق 
به عهدۀ کارفرماست و تا آن زمان نیز 
چنین موضوعی از طرف هیچ مقامی 
عنوان نگردیده بود. بخصوص  این که 
این تصمیم فقط در مورد کارکنان 
سازمان آب و برق خوزستان  گرفته 
شده بود و شامل کارکنان خارجی 
شرکت ملی نفت وسایر مؤسساتی  
خارجی  کارمند  خوزستان  در  که 
برقرار  بنابراین،  نمی شد.  داشتند 
شب  در  محدودیتی  چنین  کردن 
خارجی ها،  برای  مسیحی  نو  سال 
تعبیرهای متعددی پیدا کرد و باعث 
به  نسبت  کارکنان  بدبینی  و  یأس 
خوزستان  عمران  طرح های  آیندۀ 

شد.
برای من مشکل بود قبول کنم که 
پیشکاری دارائی خوزستان خودسرانه 
و بدون مقدمه و پشتیبانی مقاماتی 
باشد.  زده  دست  کاری  چنین  به 
خوزستان  استاندار  با  فوراً  بنابراین 
به اطالع  را  جریان  و  گرفتم  تماس 
او رساندم و تقاضا کردم در این باره 
دخالت و رفع اشکال کند و اضافه 
کردم چنانچه سؤالی باشد، سازمان 
رسیدگی و هر گونه اشکالی را برطرف 

خواهد کرد.

سفارت آمریکا در آنکارا
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=۲8 پرواز مسافربری در 
هفته بین امارات و اسرائیل 

برقرار می شود.
رهبران  خامنه ای  =علی 
امارات و بحرین را به دلیل 
با  صلح آمیز  و  عادی  روابط 
کشور اسرائیل خائن خواند!

شماری از مقامات امارات متحده عربی 
برای  اکتبر 2۰2۰  سه شنبه 2۰  روز 
بار به اسرائیل سفر کردند. نخستین 

امور  در  مشاور  وزیر  الطایر،  حمید 
اقتصاد  وزیر  طوق  بن  عبید  با  مالی 
خارجه  وزیر  دستیار  قباش  عمر  و 
گروه  این  اعضای  فرهنگی،  امور  در 

هستند.
نمایندگان اعزامی امارات به اسرائیل 
دولت  مسئوالن  با  را  خود  مذاکرات 
سرمایه گذاری،  زمینه  در  اسرائیل 
مبادالت تجاری و صنعتی با همتایان 
اولین سفر یک  آغاز کردند.این  خود 
به اسرائیل است که  امارات  از  هیات 
ماه  که  صلح  پیمان  امضای  از  بعد 
گذشته میان دو کشور امضا شد، انجام 
می گیرد. قرار است نمایندگان دولت 
امارات چهار توافق نامه در زمینه های 

اقتصادی و تجاری به امضا برسانند.
و  وزرا  امارات،  نمایندگان 
مراعات  دلیل  به  اسرائیل  مسئوالن 
ویروس  به  مربوط  دستورالعمل های 
کرونا و بیماری کووید۱۹، نزدیک به 
پنج ساعت در سالن پذیرایی فرودگاه 

تل آویو به گفتگو نشستند.
امارات  وزیران  شورای  دوشنبه  روز 
قانونی  اقدامات  کلیه  عربی،  متحده 
در  را  اسرائیل  با  توافق  تائید  برای 
تصویب  امیرنشین  این  فدرال  قانون 

نمود.
محمد  ریاست  به  که  جلسه ای  در 
بن راشد تشکیل گردید، قانون تائید 
توافقی که به »پیمان ابراهیم« معروف 
شده، توافق با اسرائیل و شروع روابط 

استقبال نتانیاهو از هیأت امارات در 
فرودگاه تل آویو

دیپلماتیک کامل بین دو کشور مورد 
تائید قرار گرفت. این شورا همچنین 
اعالم کرد: اعتقاد دارد که این توافق 
برای  ثبات  و  صلح  راه های  از  یکی 
حمایت از خواست ها و آمال ملت های 
منطقه است که راه را به منظور تقویت 
علمی  و  فرهنگی  اقتصادی،  روابط 

خواهد گشود.
وزیر حمل و نقل اسرائیل نیز یادآور 
شد که با این توافق، بیست و هشت 
پرواز مسافرتی در هفته بین فرودگاه 
دبی  فرودگاه  و  اسرائیل  گوریون  بن 
اساس  بر  همچنین  می شود.  برقرار 
چارتر  پرواز  زیادی  تعداد  توافق  این 
به فرودگاه کوچکی در جنوب اسرائیل 
دو  میان  هفته  در  کارگو  پرواز  ده  و 
گرفت.وزارت  خواهد  صورت  کشور 
حمل و نقل اسرائیل تاکید کرده که 
شروع  آینده  هفته های  در  پروازها 

خواهد شد.
علی  همزمان  دیگر  سوی  از 
از  اخیر  ماه های  در  که  خامنه ای 
جمهوری  رژیم  موقعیت  تضعیف 
کشته  دنبال  به  عراق  در  اسالمی 
سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  شدن 
و  رژیم  برون مرزی  نیروی  قدس 
بازوی خارجی سپاه پاسداران انقالب 
سفر  و  کشور  آن  خاک  در  اسالمی 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
به واشنگتن و گفتگو با دونالد ترامپ، 
بسیار ناخشنود و خشمگین است، با 
روابط  یافتن  رسمیت  خبر  شنیدن 
اسراییل و امارات و بحرین صدچندان 
است. شده  دگرگون  و  عصبی 

آغاز  با  همزمان  شنبه  سه  روز  او 
و  اسرائیل  بین  همه جانبه  روابط 
امارات و بحرین و تقویت روند صلح 
گفت:  منطقه،  در  عادی  شرایط  و 
با  سازش  و  ذلت  مسلمان،  ملت های 
وجه  هیچ  به  را  صهیونیستی  رژیم 
آمریکایی ها  نمود  نخواهند  تحمل 
خیال می کنند که مسئله منطقه را به 

این شکل حل خواهند کرد!

 آسوشیتدپرس: 
بسیاری از موقعیت  های پیچیده جهانی به نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا بستگی دارد
یا  بایدن  گرفتن  =قدرت  
ماندن ترامپ در کاخ سفید 
در چهار سال آینده تاثیری 
نخواهد  مسئله  این  در 
با  و روابط واشنگتن  داشت 
مشکالت  با  همچنان  پکن 
به  بود  روبرو خواهد  فراوان 
در  پکن  قدرت  آنکه  ویژه 
از  بیش  بین المللی  سطح 

پیش افزایش می یابد.
ترامپ  دولت  =تصمیم 
دادن  قرار  و  تحریم  برای 
بخش مالی ایران در فهرست 
از  بخشی  تنها  که  سیاه 
ایاالت  گسترده  تحریم های 
جمهوری  علیه  متحده 
اسالمی است، نشان دهنده ی 
در  امریکا  آینده  سیاست 
از  ایران پس  قبال حکومت 
انتخاب دوباره ترامپ خواهد 
زمان  در  که  بایدن  اما  بود. 
سیاست های  شریک  اوباما 
منعطف او در منطقه بود قادر 
است پس از به دست  گرفتن 
با هم پیمانان آمریکا  قدرت 
او  سیاست های  مخالف  که 
کند  سازش  دوباره  هستند 
شامل  بالقوه  بطور  این  که 

ایران هم می شود.
=در دوران ترامپ، روابط 
اتحادیه  با  متحده  ایاالت 
با مشکالت  نیز  ناتو  و  اروپا 
بایدن  شد.  همراه  فراوان 
سنت  یک  وارث  عنوان  به 
سیاست خارجی که از جنگ 

جهانی دوم به بعد مطابقت 
سیاست های  با  بیشتری 
دیگر رهبران ایاالت متحده 
مسیر  که  است  گفته  دارد 
قدیمی  متحدان  با  آشتی 
خواهد  پیش  در  را  آمریکا 

گرفت.
که  بود  امیدوار  =ترامپ 
با  وی  جنجالی  تماس های 
کره  در  اون  جونگ  کیم 
سیاست  میراث  به  شمالی 
شود.  تبدیل  وی  خارجی 
اون  و  ترامپ  دیدارهای  اما 
نمایش های بزرگی بودند که 
نداشتند  ملموسی  نتیجه 
فرصت  این  کیم  به  اگرچه 
دیگری  تصویر  تا  دادند  را 
از خودش را که مشتاق آن 
بود به نمایش بگذارد. بایدن 
سیاست های  اساس  بر  اما 
کیم  با  دیداری  گذشته، 

نخواهد داشت.
دونالد  انتخاب  از  پس  سال  چهار 
که  کشورهایی  بر  تاثیرش  و  ترامپ 
که  مسیری  دارند،  تفاهم  آمریکا  با 
از  پس  جهان  ابرقدرت  بزرگترین 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
طی می کند بر نقاط عطف ژئوپلیتیک 
ترامپ  خواه  می گذارد-  تاثیر  جهان 
دوباره انتخاب شود و خواه رقیب او جو 

بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند.
تا اسرائیل  از چین  تا کوبا،  ایران  از 
صحنه  در  آمریکا  نفوذ  و  دخالت 
از  پس   2۰۱۷ سال  از  بین المللی 
جّدی  بطور  ترامپ  آمدن  کار  روی 
متحول شده است. ترامپ قراردادهای 
و  لغو  را  کشور  چندین  با  بین المللی 
خود  از  را  آمریکا  قدیمی  هم پیمانان 
قراردادهای  از  یکطرفه  و  کرد  دور 
عنوان  این  با  بین المللی  چندجانبه ی 
که منافع آمریکا در آنها تامین نمی شود 

خارج شد.
اگرچه جامعه جهانی گاهی سیاست 
»اّول آمریکا«ی ترامپ را مورد انتقاد 
با  مواجهه  در  او  رویکرد  و  داده  قرار 
شیوع ُکرونا را زیر سؤال برده است با 
اینهمه موقعیت های زیادی نیز وجود 
داشته که در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما و رهبران پیش از وی نیز 

مورد انتقاد فراوان بوده اند.
شیوع  از  قبل   2۰2۰ سال  آغاز  در 
ُکرونا مهم ترین نگرانی جهان این بود 
لبه ی  در  تهران  و  واشنگتن  آیا  که 
پرتگاه یک جنگ ویرانگر که خاورمیانه 
را به شدت ملتهب می کند قرار خواهد 
گرفت یا نه. پس از فروکشی نسبی این 
نگرانی بسیاری از کشورهای جهان با 
مشغول  مسئله  این  بررسی  به  دقت 
شدند که ببینند حاال چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ چه کسی در کاخ سفید مستقر 

خواهد شد؟
در اینجا ما به بررسی چند موضوع 
مهم می پردازیم که کاماًل منوط به این 
مسئله اند که چه کسی پیروز انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا شود.
ژئوپلیتیک ویروس

زمان  در  که  نوبل  صلح  جایزه ی 
تعلق  او  به  اوباما  جمهوری  ریاست 
گرفت افتخاری بود که ترامپ نیز به 
ماه  در  افتخار  این  اما  بود  آن  دنبال 
سازمان  غذای  »تامین  نهاد  به  اکتبر 
ملل« رسید که قاطعانه بر عملکرد این 
بخش از سازمان ملل در تامین غذا و 
اقدامات حیاتی آن در دوران همه گیری 

ویروس ُکرونا و مشکالت ناشی از آن 
ُمهر تأیید زد.

کمیته  رئیس  آندرسن  رایس  بریت 
در  ما  که  گفت  ارتباط  این  در  نوبل 
شکل  آن  به  پیام  این  ارسال  حال 
قبال  در  که  هستیم  ناسیونالیسم  از 
کافی  اندازه  به  بین المللی  بحران های 

احساس مسئولیت نمی کند.
ترامپ  ُکرونا،  همه گیری  دوران  در 
سازمان بهداشت جهانی را تحت فشار 
از همکاری های چندجانبه  قرار داد و 
سر باز زد؛ درست مانند رهبران دیگر 
رئیس  بولسونارو  ژائیر  مانند  کشورها 
جانسون  بوریس  برزیل،  جمهوری 
نخست وزیر بریتانیا و دیگرانی که خطر 
ُکرونا را دست کم  گرفتند ولی خودشان 

نیز به این ویروس مبتال شدند.
هنوز  آمریکا  شرایطی،  چنین  در 
درگیر ویروس کروناست و 22۰ هزار 
مجدد  ضربه ای  اروپا  و  داده  کشته 
از کرونا را متحمل می شود؛ در هند، 
ایران و بعضی کشورهای دیگر روزهای 
ادامه  همچنان  خطرناک  و  بحرانی 
ارائه ی  و  تولید  و  ویروس  مهار  دارند. 
هماهنگی  در  آن  علیه  واکسن  یک 
بین المللی- و همراه با آمریکا به عنوان 
خواهد  اهمیت  بسیار  اصلی-  بازیگر 
نوری در  به  اینکه جهان  برای  داشت 

پایان این تونل تاریک امیدوار باشد.
نبرد ابرقدرت ها

تجدید حیات روسیه و سر برآوردن 
چین، به دوران پس از جنگ سرد و 
فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، 
که آمریکا در آن تنها ابرقدرت به شمار 

می رفت، پایان داده است.
اطالعاتی  دستگاه  اینکه  وجود  با 
در  روسیه  دخالت  ترامپ  خود  دولت 
انتخابات سال 2۰۱۶ را در حمایت از 
وی تایید کرد و با وجود ادعاهای مبنی 
بر در نظر گرفتن جایزه از سوی روسیه 
برای کشتن آمریکایی ها در افغانستان، 
اما دونالد ترامپ تالش کرد تا همچنان 
روابط خود را با والدیمیر پوتین حفظ 

کند.
دولت های  دیگر  و  روسیه  به  بایدن 
خارجی اعالم کرده است که آنها را با 
دقت زیر نظر خواهد داشت و با هرگونه 
آمریکا  انتخابات  روند  در  آنها  دخالت 

بسیار شدید برخورد خواهد کرد.
کانون  به  اخیر  ماه های  در  چین 
انتقادات ترامپ تبدیل شده است. او با 
افزایش تعرفه های تجاری مجازات های 
زیادی را علیه چین در نظر گرفت و 
در مورد منشاء ویروس کرونا اظهارات 
نژادپرستانه ای درباره چین ابراز داشت 
و همچنین در برابر تهدیدات سایبری 
این حال  با  داد.  انجام  اقداماتی  چین 
قدرت  گرفتن بایدن یا ماندن ترامپ در 
کاخ سفید در چهار سال آینده تاثیری 
در این مسئله نخواهد داشت و روابط 
واشنگتن با پکن همچنان با مشکالت 
آنکه  به ویژه  بود  فراوان روبرو خواهد 
قدرت پکن در سطح بین المللی بیش 

از پیش افزایش می یابد.
توافق ها، متحدان و مخالفان

ترامپ با خروج یکجانبه از توافق اتمی 
میان ایران و قدرت های جهانی که در 
»بدترین  را  آن  شد  امضا  اوباما  زمان 
قرارداد تاریخ آمریکا« خواند. این اقدام 
با استقبال اسرائیل و عربستان سعودی 
را  دیگری  کشورهای  اما  شد  روبرو 

مایوس کرد.
سلیمانی  قاسم  آمریکا  آن  از  پس 
جمهوری  نظامی  مهره ی  مهم ترین 
اسالمی ایران را در عراق ُکشت. رژیم 
ایران هم پاسخ را با حمله ی موشکی به 

پایگاه سربازان آمریکایی در عراق داد.
تصمیم دولت ترامپ برای تحریم و 
قرار دادن بخش مالی ایران در فهرست 

تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس؛ ژانویه ۲0۲0

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا

تحریم های  از  بخشی  تنها  که  سیاه 
گسترده ایاالت متحده علیه جمهوری 
اسالمی است، نشان دهنده ی سیاست 
ایران  حکومت  قبال  در  امریکا  آینده 
خواهد  ترامپ  دوباره  انتخاب  از  پس 

بود.
اوباما شریک  اما بایدن که در زمان 
منطقه  در  او  منعطف  سیاست های 
بود قادر است پس از به دست  گرفتن 
قدرت با هم پیمانان آمریکا که مخالف 
سیاست های او هستند دوباره سازش 
کند که این بطور بالقوه شامل ایران هم 

می شود.
و  اسرائیل  درگیرهای  مسئله ی  در 
فلسطین، »پیمان ابراهیم« یا »معامله 
آن  ترامپ  که  )آنطور  قرن«  بزرگ 
فلسطینی ها  برای  کرد(  نامگذاری  را 
خوشایند نبود. این پیمان بطور مؤثر 
به سیاست اسرائیل در مناطق اشغالی 
سبز  چراغ  اردن  رود  باختری  کرانه 
نشان داد و به تصور تأسیس دو کشور 
ایاالت  رسمی  سیاست  همچنین  و 
پایان  شهرک سازی  مورد  در  متحده 
نتانیاهو  بنیامین  به همین دلیل  داد. 
نخست وزیر اسرائیل از رهبرانی خواهد 
بود که از نزدیک انتخابات آمریکا را زیر 

نظر خواهد داشت.
در دوران ترامپ، روابط ایاالت متحده 
با اتحادیه اروپا و ناتو نیز با مشکالت 
فراوان همراه شد. بسیاری از اروپایی ها 
گذشته  مانند  آنها  دولت های  و 
احساس  چندجانبه  بلوک های  با 
به عنوان  بایدن  همبستگی می کنند. 
وارث یک سنت سیاست خارجی که 
از جنگ جهانی دوم به بعد مطابقت 
بیشتری با سیاست های دیگر رهبران 
که  است  گفته  دارد  متحده  ایاالت 
مسیر آشتی با متحدان قدیمی آمریکا 

را در پیش خواهد گرفت.
تماس های  که  بود  امیدوار  ترامپ 
جنجالی وی با کیم جونگ اون در کره 
شمالی به میراث سیاست خارجی وی 
تبدیل شود. اما دیدارهای ترامپ و اون 
نتیجه  که  بودند  بزرگی  نمایش های 
ملموسی نداشتند اگرچه به کیم این 
از  دیگری  تصویر  تا  دادند  را  فرصت 
خودش را که مشتاق آن بود به نمایش 
بگذارد. در ماه های اخیر افکار عمومی 
به این تالش  ها توجه کمی نشان داده و 
اگر سیاست های گذشته را مالک قرار 
دهیم، باید گفت بایدن دیداری با کیم 

جونگ اون نخواهد داشت.
از  خارج  آمریکا  نظامی  حضور 

مرزهای آن
ترامپ از »جنگ های بی پایان« آمریکا 
داده  قول  و  کرده  تأسف  ابراز  همواره 
بود که به آنها پایان دهد. اما آخرین 
ادعای او مبنی بر اینکه تمام سربازان 
افغانستان  از  سال  پایان  تا  آمریکایی 
ارتش  استقبال  با  شد  خواهند  خارج 
اظهارات  نشد.  روبرو  متحده  ایاالت 
عدم  سبب  زمینه  این  در  ترامپ 
اطمینان ارتش و برخی سیاستمداران 
می شود چرا که برخی از آنها معتقدند 
تعیین تاریخ قطعی برای خروج نیروها 
می تواند مانع توافق صلح بین طالبان 
و دولت افغانستان شود. بایدن در این 
ارتباط می گوید نیروهای نظامی آمریکا 
را باید با حفظ احساس مسئولیت  از 
افغانستان خارج کرد و می بایست یک 
بقایای  با  مبارزه  برای  ذخیره  نیروی 

افراطیون در آن کشور باقی گذاشت.
که  کرد  مقرر  همچنین  ترامپ 
کشور  از  آمریکا  نظامی  نیروهای 
متحدش، آلمان، که چندین دهه است 
در آنجا مستقر هستند خارج شوند و 
ایاالت متحده  این کار وزارت دفاع  با 
)پنتاگون( را به برنامه ای سوق داده که 
میلیاردها دالر هزینه خواهد داشت و 
اجرای آن سال ها طول خواهد کشید. 
خروج نظامی های آمریکا از کره جنوبی 
نیز مطرح شده است. ترامپ متحدان 
و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  آمریکا 
می گوید آنها آنقدر که ایاالت متحده از 
خودش مایه می گذارد، سهم زیادی بر 

عهده نمی گیرند.
نشانه های کمی وجود دارد که بایدن 
همه چیز را دقیقا به همین شکل ببیند.

*منبع: آسوشیتدپرس
معاون  فکاهانی  تامر  *نویسنده: 
بین المللی  اخبار  هماهنگ کننده 

آسوشیتدپرس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

هی  دانیل  و  ِچین  =اریک 
طالب  و  چین  شهروند  دو 
احمد لقمان اهل استرالیا به 
دلیل »تامین کاال و خدمات 
همچنین  و  ایران«  برای 
نی  ا کشتیر ی  کت ها شر
»گریشس«،  »دیالیت«، 
»سوپریم«، »ریچ« و »نوبل« 
در هنگ کنگ و شرکت مالی 
»ریچ شانگهای« در چین به 
با کشتیرانی  علت همکاری 
تحریم  اسالمی  جمهوری 

شده اند.
آمریکا  خارجه  =وزارت 
در بیانیه ای اعالم کرد رژیم 
ایران از خطوط حمل و نقل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی 
انتقال  برای   )IRISL( ایران 
با گسترش  مرتبط  کاالهای 
و  ی  هسته ا ت  تسلیحا
و  بالستیک  موشک های 
استفاده  نظامی  برنامه های 

می کند.
ما  هشدار  گفته  =پمپئو 
روشن است. اگر با کشتیرانی 
یا  ایران  اسالمی  جمهوری 
زیرمجموعه های آن تجارت 
را در معرض  کنید، خودتان 
خطر تحریم های آمریکا قرار 

می دهید.
=پولیانسکی سفیر روسیه 

آمریکا 9 شرکت و 
شخص را به اتهام 
مه  قطعنا « نقض 
امنیت«  شورای 
مرتبط با کشتیرانی 
اسالمی  جمهوری 

تحریم کرد
حالی  در  ملل  سازمان  در 
تحت  سیه  و ر د  خو که 
اتحادیه  تجاری  تحریم های 
است:  گفته  دارد  قرار  اروپا 
آمریکا نقش »پلیس جهان« 
ایران  با  را به خود گرفته ما 
معامله می کنیم و به این کار 
ادامه خواهیم داد. آمریکا در 
جایگاهی نیست که به ما یا 
بگوید چه  دیگر  کشورهای 

کار کنند.
تهران:  در  چین  =سفیر 
ایران شرکای جامع  و  چین 

راهبردی یکدیگرند!
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا )OFAC( دوشنبه 
مهرماه( شش شرکت   28( اکتبر   ۱۹
خارجی و دو فرد حقیقی را به دلیل نقض 
تحریم های دولت آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران در فهرست تحریم  قرار داد.

خزانه داری  وزارت  که  بیانیه ای  در 
آمریکا منتشر کرده آمده است، شرکت 
از  پیش  اسالمی  کشتیرانی جمهوری 
این تحریم شده و بنا بر قطعنامه ۱۹2۹ 
هرگونه  ملل،  سازمان  امنیت  شورای 
همکاری با آن باعث اقدامات تنبیهی و 

تحریم ها می شود.
همکاری  دلیل  به  تحریم ها  این 
با  یادشده  اشخاص حقیقی و حقوقی 
آریا«،  دریا  »حافظ  کشتیرانی  شرکت 
کشتیرانی  زیرمجموعه های شرکت  از 

جمهوری اسالمی اعمال شده است.
اریک ِچین و دانیل هی دو شهروند 

چین و طالب احمد لقمان اهل استرالیا 
هستند که به دلیل »تامین کاال و خدمات 
برای ایران« در فهرست تحریم  ها قرار 
گرفته اند. شماری از رسانه ها نام احمد 
لقمان را در گزارش خود منتشر نکرده 
بودند و از این رو نوشتند که دو نفر در 
فهرست تحریم ها قرار گرفتند.همچنین 
»دیالیت«،  کشتیرانی  شرکت های 
و  »ریچ«  »سوپریم«،  »گریشس«، 
»نوبل« در هنگ کنگ و شرکت مالی 
»ریچ شانگهای« در چین تحریم شده  اند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده 
مطلع  مدت هاست  بین المللی  جامعه 
از خطوط حمل  ایران  رژیم  که  است 
اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  نقل  و 
کاالهای  انتقال  برای   )IRISL( ایران 
مرتبط با گسترش تسلیحات هسته ای 
برنامه های  و  بالستیک  موشک های  و 
نظامی استفاده می کند که بر اساس مفاد 
قطعنامه ۱۹2۹ شورای امنیت ممنوع 
است.در همین ارتباط مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا در توییتی نوشت: »هشدار 
ما روشن است: اگر با کشتیرانی جمهوری 
آن  زیرمجموعه های  یا  ایران  اسالمی 
تجارت کنید، خودتان را در معرض خطر 

تحریم های آمریکا قرار می دهید.«
روسیه  سفیر  پولیانسکی  دیمیتری 
در سازمان ملل در توییتی تحریم های 
آمریکا را اشتباه خواند واشنگتن را متهم 
کرد که  نقش »پلیس جهان« را به خود 
گرفته است. او نوشت »ما با ایران معامله 
می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. 
آمریکا در جایگاهی نیست که به ما یا 
کشورهای دیگر بگوید چه کار کنند. با 
این تالش بیهوده موجب تحقیر آمریکا 
نشوید.« این سخنان در حالیست که خود 
روسیه تحت تحریم های تجاری اتحادیه 

اروپا قرار دارد.
سفیر چین در تهران نیز در مصاحبه 
با خبرگزاری »تسنیم« که 28 مهرماه 
با  همواره  »چین  گفته  شد  منتشر 
تحریم های یکجانبه آمریکا و دست درازی 
و دخالت آمریکا در امور دیگر کشورها 
بوده است.« وی همچنین در  مخالف 
سخنانی عجیب مدعی شده »چین و 
ایران شرکای جامع راهبردی یکدیگرند و 
دو طرف در مواجهه با مسائل اساسی مورد 
دغدغه طرفین و همچنین منافع اساسی 
یکدیگر همواره با درک متقابل و پشتیبانی 
از  حفاظت  به  مشترک  بطور  متقابل 
عدالت و برابری بین المللی پرداخته اند!«
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برخی ازخواص آلبالو
آلبالو حاوی آنتی اکسیدان های

شگفت انگیزی است؛ آنتی اکسیدان هایی چون: آنتوسیانین
 که سرعت رشد سلول های تومور های سرطانی را کاهش 

می دهد، اسید فنولیک که نقش محافظتی دارد، فیتوکمیکال که 
از بیماری های مختلف جلوگیری می کند، فالونول که گردش خون و 

سالمت قلب را بهبود می بخشد و همچنین فشار خون را کاهش داده و باعث 
سالمت مغز می شود. اساساً با توجه به خواص آنتی اکسیدانی این ریزمیوه ها 

خوردن آن ها به مسلح کردن بدن، کمک شایانی می کند!
آنتوسیانین های موجود در آلبالو به افزایش تولید انسولین طبیعی در بدن تا ۵۰ 
درصد کمک می کنند. عالوه بر آن درصد مقدار گلوکز را در حد نرمال خود نگه 
می دارد. این میوه  ریز ترش مزه برای افراد مبتال به دیابت که می خواهند از شر مشکالت 

قند خون باال در امان بمانند انتخابی عالی هستند.
آلبالو ها غنی از فیبر های غذایی هستند، موادی مغذی ای که بدن شما به آن ها نیاز 

دارد و از سرطان روده بزرگ جلوگیری می کنند. این سرطان معموالً به دلیل 
وجود بیش از حد مواد سمی در روده بزرگ در درازمدت به وجود می آید. فیبر ها 

سموم را در روده ی بزرگ از بین می برند و آن را از شر آلودگی ها خالص 
می کنند! فیبر ها همچنین باعث کاهش وزن می شوند که ریسک ابتال به 

هفت نوع سرطان را کم می کند. به عالوه آنتی اکسیدان موجود در 
آلبالو ها در مقابل رادیکال های آزاد که باعث سرطان می شوند، از 

بدن ما محافظت می کنند.آنتی اکسیدان های موجود در 
این میوه مانند دارو عمل کرده و مقدار استفاده 

بدن شما از قند ها و چربی ها را کنترل 
می کند.

زنان  شاخص

... اینجا ستاره ها همه خاموشند
اینجا فرشته ها همه گریانند
اینجا شکوفه های گل مریم

بیقدرتر ز خار بیابانند
اینجا نشسته بر سر هر راهی

دیو دروغ و ننگ و ریاکاری
در آسمان تیره نمیبینم

نوری ز صبح روشن بیداری
با این گروه زاهد ظاهر ساز

دانم که این جدال نه آسانست
شهر من وتو ، طفلک شیرینم

دیریست کاشانه شیطانست

ویتامین ها و مواد معدنی زیادی که در 
شیر وجود دارد، شیر می تواند به عنوان 
یک مسکن استرس عمل کند. بعد از 
یک روز طوالنی و سخت در محل کار، 
بنشینید و یک لیوان شیر گرم بنوشید. 
آرامش  و  عضالت  فشار  رفع  به  این 

اعصاب کمک می کند.
۷. کاهش عالئم قاعدگی زود رس : 
بسیاری از خانمها از عالئم قاعدگی زود 
رس رنج می برند. ثابت شده است که 
شیر باعث آرامش بدن و کاهش اثرات 
منفی زنان در چرخه قاعدگی می شود.

8. تقویت کننده انرژی : شیر برای 
آیا  اما  است،  عالی  موارد  از  بسیاری 
می دانید برای تقویت انرژی شما نیز 
عالی است؟ هنگامی که می خواهید 
به  و  کنید  تحمل  را  روز  سختی های 
کمی چاشنی نیاز دارید، به نوشیدن یک 
لیوان شیر سرد بپردازید. با این کار دیگر 

احساس خستگی نمی کنید.
 : دل  سر  سوزش  کننده  رفع   .9
برخی از غذاها اسیدی هستند و افراد 

را دچار سوزش سر دل می کنند . یکی 
از ساده ترین و جالب ترین راهکار برای 
کاهش این درد ، نوشیدن یک لیوان 
شیر است. احساس خنک کننده و قوام 
غلیظ شیر به پوشاندن مری و پوشش 
معده کمک می کند تا از سوزش سوزش 

قلب استفاده شود.
10. مقابله با بیماری : طی چند دهه 
شیر  که  دریافته اند  محققان  گذشته، 
به جلوگیری از بسیاری از بیماری های 
مختلف کمک می کند. این شامل توانایی 
آن در کاهش فشار خون باال و کاهش 

خطر سکته مغزی است. 
 11. مناسب برای بیماران دیابتی : 
سطح قند خون را می توان با نوشیدن 
مبتالیان  کرد.  کنترل  صبح  در  شیر 
به دیابت نوع 2 می توانند از این امر 

بهره مند شوند.
1۲. کاهش ابتال به آلرژی : شیر حاوی 
مواد مغذی مانند پروبیوتیک ها، ویتامین 
D و ایمونوگلوبولین ها است که سیستم 
ایمنی بدن را تقویت می کند و به نوبه خود 
خطر ابتال به آلرژی را کاهش می دهد.

13. عملکرد بهتر مغز : برای کودکان، 
شیر باید یک منبع تغذیه اصلی باشد 

1. سالمت پوست: 
پوستی  حفظ  به  شیر 
لطیف، نرم و درخشان کمک می کند. 
این به لطف ویتامین ها و مواد مغذی 
زیادی است که برای سالمتی پوست 
ضروری هستند. ما نمی گوییم که شما 
باید یک وان را با شیر پر کنید و در آن 
استراحت کنید، اما نوشیدن حداقل دو 
لیوان شیردر روز این مزیت را برای 

شما به ارمغان می آورد.
۲. دندان های قوی : شیر بهترین 
منبع برای کلسیم است و دقیقاً همان 
چیزی است که دندان های شما نیاز 
دارند. عالوه بر این، شیر به جلوگیری 
کمک  دندان  پوسیدگی  و  حفره  از 

می کند. 

درست   : استخوان های سالم   .3
است که بچه ها برای افزایش سالمت 
تا  بنوشند  شیر  باید  استخوان ها، 
بخشند.  بهبود  را  مناسب  رشد 
بزرگساالن نیز می توانند با نوشیدن 
شیر استخوان هایشان تقویت کنند تا 

به پوکی استخوان مبتال نشوند. 
از  بسیاری   : عضالت  رشد   .4
ورزشکاران به دنبال تمرین، شیر می 
نوشند، زیرا این ماده مغذی اساسی 
باعث بهبودی بدن می شود. بعالوه، 
عضالت  درد  از  جلوگیری  به  شیر 
کمک می کند و مایعات را که در طی 
فعالیت بدنی از بین رفته اند، دوباره 

تقویت می کند.
ثابت  مطالعات   : وزن  کاهش   .5
کرده است که زنانی که روزانه شیر 
می نوشند، نسبت به زنانی که شیر 
وزن  کاهش  احتمال  نوشند،  نمی 
بیشتری دارند. اگر به دنبال یک میان 
وعده سالم هستید، یک لیوان شیر 
توصیه می شود  بنوشید. همچنین 
که هنگام شام یا هنگام خوردن میوه، 

یک لیوان شیر میل کنید.
لطف  به   : استرس  کاهش   .6

فروغ فرخزاد

آذر حکمت شعار
)1314 - 1353(

سینمای  بازیگر  شعار  حکمت  آذر 
ایران بوده است.وی با نام واقعی آذر 
را در  تاج دهقانی آذر فعالیت خود 
در   ۱۳۳۷ سال  از  بازیگری  عرصه 
تئاتر و با نمایش موزیکال خسرو و 

شیرین آغاز کرد.
از سال ۱۳4۰ به واسطه چهره زیبا و 
مناسب، خیلی زود پا به دنیای سینما 
گذاشت. اولین فیلمی که بازی کرد 
»وقتی که آفتاب غروب می کند« نام 
و  ماند  تمام  نا  فیلم  این  که  داشت 
در  ولی  نیامد؛  در  نمایش  به  طبعاً 
همان سال در فیلم »آس و پاس« 
ساخته سیامک یاسمی در برابر ناصر 
اصلی  نقش  آرمان،  و  ملک مطیعی 
زن را بر عهده گرفت. بعدها در دو 
فیلم از ساموئل خاچیکیان همراه با 

عبداهلل بوتیمار بازی کرد.
آذر حکمت شعار بازیگر محجوبی بود 
که تا سال ۱۳48 به نقش آفرینی در 
سینما ادامه داد )حدوداً بیست فیلم( 
و تا مرز ستارگی هم پیش رفت. در 
ایرج  مقابل  نقش  بازیگر  فیلم  چند 
قادری بود. یکی دو فیلم هم با بهروز 

و  ایمانوردی  بیک  رضا  و  وثوقی 
همچنین با منوچهر والی زاده در دو 
فیلم »گل گمشده« در سال ۱۳4۱ 
و »فرشته ای در خانه من« در سال 

۱۳42، هم بازی بودند.
مخالفت  خاطر  به   4۰ دهه  در 
سینما،  در  وی  حضور  با  همسرش 
و  مطبوعاتی  محافل  به  ماجرایشان 
سینمایی کشیده شد و این جنجال ها 
این  ادامه یافت که همسر  تا جایی 
صحنه  پشت  در  پاسبان  با  بازیگر 
یکی از فیلم ها حاضر شد تا همسرش 
را به خاطر عدم تمکین جلب نماید.

wikipedia

ژاپنی ها مردمانی که به تناسب اندام 
دارند  شهرت  جهان  در  سالمتی  و 
برای الغر ماندن و داشتن بدنی سالم 
چه رازهایی قدیمی را می دانند که در 
طول قرن ها آن را رعایت می کنند؟ 
امید به زندگی در زنان ژاپنی به اندازه 
ای طوالنی است که اغلب تا سن ۹۰ 

سالگی و یا بیشتر عمر می کنند. 
حفظ تعادل در رژیم غذایی :

امروزه نسل های جوان تمایل به غذاهای 
مدرن دارند درحالیکه رژیم های غذایی 
سنتی مانند رژیم غذایی ژاپنی برای 
رژیم  است.این  مفید تر  بدن  سالمت 
شامل مقادیر زیادی ماهی و سبزیجات 
فصلی و همچنین پنیر سویا و جلبک 

دریایی می باشد.
اسید های  حاوی  ژاپن  غذایی  رژیم 
چرب امگا ۳، آنتی اکسیدان ها قوی 
و ایزوفالون ها است که به حفظ تعادل 
هورمونی و جذب مواد معدنی نظیر 
 . می کنند  کمک  منیزیم  و  کلسیم 
افزودن این غذاها به رژیم غذایی برای 
حفظ وزن سالم و زیبایی اهمیت دارد.

اگر می خواهید این سبک رژیم غذایی 
درشت  مصرف  باید  کنید،  دنبال  را 
مغذی ها را متعادل کرده و پروتئین، 
چربی و کربو هیدرات ها را در هر وعده 

غذایی بگنجانید مثال ماهی، برنج .
مصرف بیشتر غذاهای تخمیری :

انواع غذاها و نوشیدنی های تخمیری 
 ، و چاشنی های رژیم غذایی ژاپنی 
محبوبیت دارند و نه تنها برای سالمتی 
بلکه برای حفظ تعادل وزن نیز مهم 
و درشت  تخمیری  غذاهای  هستند. 
باعث  افراد  مغذی ها در رژیم غذایی 
افزایش سالمت روده و تقویت سیستم 
به  و همچنین  بدن می گردد  ایمنی 
جلوگیری از چاقی و سندروم متابولیک 
کمک می کنند.ترکیب دانه های سویا، 
پودر برگ بامبو برگ های چای سبز و 
غالت از مکمل های تخمیری مشهور 

در ژاپن است .
روغن کاملیا : استفاده از روغن کاملیا 
برای زیبایی پوست در ژاپن قدمتی 
به دلیل جذب  چند صد ساله دارد. 
سریع، هایپوآلرژنیک و نان کامدوژنیک 
) منافذ را مسدود نمی کند( مصرف 
روی  بر  روزانه  به صورت  روغن  این 
صورت، گردن و سینه توصیه می شود 
و در نتیجه مانع بروز عالیم پیری در 

پوست می شود.
نوشیدن چای سبز: جایگزین کردن 
چای سبز سنتی ژاپن به جای قهوه 
اقدام ارزشمندی است زیرا چای سبز 
منبع قوی از مواد فوتو شیمیایی به نام 
کاتچین است واز آسیب اشعه UV و 
پیری پوست ، هم چنین افزایش وزن و 
شاخص توده بدنی جلوگیری می کند.

بنابراین برای بهرمندی از مزایای چای 
سبز نوشیدن 4 فنجان در طول شبانه 

روز توصیه می شود.
مصرف جلبک دریایی برای داشتن 
مو و ناخن های سالم : تغذیه نقش 
انواع  از  استفاده  به  نسبت  مهمتری 
کرم ها و درمان ها در زیبایی و سالمت 

تابستان  طول  در 
و  ها  ه  میو ف  مصر

سبزیجات بدن را خنک می کند و 
از  و  را متعادل می کند  بدن  دمای 
طرف دیگر غذایی که در طول زمستان 
مصرف می کنید،کالری بیشتری دارد 
چون بدن به گرمای بیشتری نیاز دارد.

غذاهای خام خاصیت زیادی دارد اما 
سعی کنید غذاهای گرم بخورید.

۲. وعده ها : ژاپنی ها معتقدند که، 
هنگام غذاخوردن، نوشیدن نوشیدنی 
را روی دستگاه گوارش  تاثیر منفی 
می گذارد.نوشیدنی ها خنک هستند 
و عمل جذب گرم.نوشیدن آب اسید 
این  بنابر  کند  می  اثر  بی  را  شکم 
دستگاه گوارش انرژی بیشتری را باید 

منبع  کند.بهترین  غذا  هضم  صرف 
مایعات:سوپ، میوه ها و سبزیجات است.
سومو  گیر  کشتی  مثل  اگر   .3

بخورید مثل همان می شوید:
نمی خورند،به  چیزی  صبحانه  آنها 
محض اینکه از خواب بلند می شوند 
تمرین سنگینی می کنند،سپس ناهار 
سنگینی می خورند و بعد از آن چرت 

کوتاهی می زنند.
غذا  بیشتر  روز  در  وعده  دو  آنها 
نمی خورند و آن وعده ها هم سنگین 
گر  ا حتی  باشید  مطمئن  است.
اما اگر زیاد غذا  منظم ورزش کنید 
واقعیت  می شوید.این  بخورید،چاق 
فست  غذاهای  و  پرخوری  که  است 
فودی تاثیر بیشتری در چاقی نسبت 
به ورزش دارند.بنا بر این متعادل غذا 

بخورید و خواب خوبی داشته باشید.
باعث  رفتن  حمام  گرم:  حمام   .4
کاهش استرس،گردش خون و راحتی 
بدن می شود.ژاپنی ها معتقدند که به 
هضم هم کمک می کند و به پوست 
صورت طراوت می بخشد و کارشناسان 
بدن  برای  مناسب  دمای  معتقدند 

۱۰۰-۱۰4 فارنهایت است.

پوست و مو دارد.جلبک دریایی یکی از 
مواد غذایی است که در ژاپن برای براق 
کردن موها از آن استفاده می شود.جلبک 
دریایی منبع غنی از مواد معدنی به ویژه 
کلسیم، ید و آهن است که همه آنها برای 
داشتن موهای براق و ناخن های سالم 

اهمیت دارند.
استفاده از دستگاه بخور :

بیشتر زنان ژاپنی با دستگاه بخور پوست 
خود را مرطوب می سازند و صورت خود 
آلودگی و آرایشی پاک  از هر گونه  را 

می کنند.
ضد آفتاب چهره شما را خاکستری 
پوست  از  مراقبت   : نشان نمی دهد 
در ژاپن مانند مسواک زدن و نخ دندان 
کشیدن جز برنامه های روتین است . 
اما راز داشتن پوست زیبا در این کشور 
با  آن  بخاردادن   ، پوست  ماساژ دادن 
ماسک های  و  شخصی  بخار  دستگاه 
مرطوب کننده و گاهی پوشاندن با فویل 

پالستیکی است .
ماساژ لنفاوی : ماساز لنفاوی در ژاپن 

محبوبیت بسیاری دارد و افراد می توانند 
در منزل توسط دست یا وسیله خاصی 
انجام دهند .عالوه بر پوست  ماساژ را 
صورت می توان گردن را با سرم ، الله 
گوش ، ترقوه و زیر بغل را با روغن و 
لوسیون ماساژ داد تا منجر به تحریک 

جریان لنفاوی گردد.
نوشیدن کالژن : نوشیدن کالژن در 
بسیاری  طرفداران  ژاپنی  زنان  میان 
دارد . بسیاری از این نوشیدنی ها حاوی 
ترکیبات نامطلوب مانند شربت فروکتوز 
ذرت با شیرین کننده مصنوعی، مانند 
آسپارتام و ساکروز هستند. بنابراین قبل 
از مصرف باید مورد بررسی قرار گیرند.

اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید : نه تنها ژاپنی ها بلکه همه 
منظور  به  دنیا  در سراسر  کارشناسان 
و چروک  و چین  پیری  از  پیشگیری 
پوست توصیه می کنند از قرار گرفتن 
طوالنی مدت در معرض نور خورشید 

اجتناب گردد.
4 قانون مهم الغری و سالمت زنان 

ژاپنی
مصرف  که  غذایی   : گرما  تعادل   .1
می  شود. تبدیل  انرژی  به  می کنیم 
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فواید نوشیدن شیرراز زیبایی ، سالمت و الغری زنان ژاپنی
 B زیرا منبع خوبی از ویتامین های
است که باعث می شود مغز به خوبی 
و  خواب  های  چرخه  و  کند  عمل 

بیداری غیر فعال نماند. 
اگرچه   : قلب  بهبود سالمت   .14
با  را  بیشتر کلسیم موجود در شیر 
تقویت استخوان ارتباط می دهیم، اما 
می تواند به کاهش بیماری های قلبی 
عروقی و کاهش احتمال ابتال به سکته 
مغزی کمک کند. شیر همچنین دارای 
منیزیم و پتاسیم است که می تواند 
به کاهش فشار خون و افزایش جریان 
خون به اندام های حیاتی کمک کند

۱5. منبع عالی پروتئین : شیر منبع 
غنی پروتئین است و تنها یک فنجان 
است.  پروتئین  گرم   8 حاوی  شیر 
پروتئین برای بسیاری از کارکردهای 
حیاتی در بدن شما از جمله رشد و 
نمو، ترمیم سلولی و تنظیم سیستم 

ایمنی بدن ضروری است . 
از  ترکیبی   : التهابی  مسائل   .1۷
اسیدهای  حیوانی،  کامل  پروتئین 
آنتی  ترکیبات  و   ۳ امگا  چرب 
اکسیدانی موجود در شیر، آن را به 
باورنکردنی  التهابی  ضد  ماده  یک 
تبدیل می کند. ترکیبی منحصر به فرد 
از مواد مغذی می تواند باعث تسکین 
التهاب و همچنین بهبود کارآیی هضم 

و جذب مواد مغذی می شود.
18. بهبودی خواب مناسب : شیر 
است  تریپتوفان  آمینه  اسید  حاوی 
بنابراین با نوشیدن شیر احساس خواب 
آلودگی می کنید. نوشیدن یک لیوان 
شیر گرم قبل از خوابیدن ممکن است 
به شما در خواب بهتر کمک کند. بدن 
این اسید آمینه را به انتقال دهنده 
عصبی به نام سروتونین تبدیل می کند 
که باعث خواب آلودگی شما می شود.

19. تنظیم آب بدن : در کنار آب، 
شیر بهترین گزینه برای تامین انرژی 
بدن و مرطوب نگه داشتن بدن در 
پس  شیر  نوشیدن  است.  روز  طول 
از ورزش به شما در سریع شدن آب 

رسانی کمک می کند
۲0. بهبود سالمت مو : شیر دارای 
پروتئین، کلسیم و مواد معدنی مورد 
نیاز برای رشد سریع مو است. شیر به 
عنوان یک مرطوب کننده و نرم کننده 
عالی عمل می کند و به ترمیم موهای 
خشک و آسیب دیده کمک می کند.

۲1. کاهش خطر ابتال به سرطان
مقادیر زیادی کلسیم، ویتامین D و 
لینولئیک کونژوگه )CLA( موجود 
سرطان  خواص ضد  دارای  شیر  در 
به  ابتال  خطر  همچنین  شیر  است. 
و  پستان  بزرگ،  روده  سرطان های 

روده بزرگ را کاهش می دهد.
۲۲. انعطاف پوست و جلوگیری از 

پیری زودرس
دارای  شیر   A ویتامین  محتوای 
به  و  بوده  اکسیدانی  آنتی  خاصیت 
عنوان یک ماده پاک کننده رادیکال 
آزاد عمل می کند و به دلیل استرس 
پیری  از  جلوگیری  به  اکسیداتیو 

زودرس پوست کمک می کند. 

Pexels
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مردان  شاخص

روشنی
ای شده چون سنگ سیاهی صبور

پیش دروغ همه لبخندها
بسته چو تاریکی جاویدگر
خانه به روی همه سوگندها

من ز تو باور نکنم ، این تویی ؟
دوش چه دیدی ، چه
شنیدی ، به خواب ؟

بر تو ، دال ! فرخ و فرخنده باد
دولت این لرزش و این اضطراب

زنده تر از این تپش گرم تو
عشق ندیده ست و نبیند دگر

پاکتر از آه تو پروانه ای
بر گل یادی ننشیند دگر

سیامک یاسمی
)1304 - 13۷3(

سیامک یاسمی، فرزند رشید یاسمی 
و کارگردان سینمای اهل ایران است.

 او فعالیت هنری خود را با ترجمه 
آن ها   چاپ  و  خارجی  داستان های 
با  او  کرد.  شروع  داستان نویسی  و 
به شهرت  قارون  گنج  فیلم  ساخت 
رسید. وی پس از آن که تحصیالتش 
تولوز  را در رشته حقوق دردانشگاه 
)فرانسه( به پایان برد در سال ۱۳28 
خارجه  امور  وزارت  استخدام  به 
ترجمه  به  زمان  همان  از  و  درآمد، 
داستان های خارجی و چاپ آن ها در 

مطبوعات پرداخت. 
خالل  در  او  ترجمه های  از  تعدادی 
در   ۱۳۳۰ تا   ۱۳28 سال های 
چاپ  خوشه  و  فردوسی  مجله های 
برادرش  سال ها  این  در  شده است. 
»پارس  استودیو  تهیه  مدیر  شاپور 
در  کسمایی  علی  و  بود  فیلم« 
گوها  و  گفت  و  داستان  آن ها  کنار 
را  کوشان  استودیوی  فیلم های 
پس  بالفاصله  سیامک  می نوشت. 
به  شاپور  واسطه  به  پدرش  فوت  از 
با  و  شد  دعوت  کوشان  دکتر  دفتر 

نوشتن داستان فیلم »مستی عشق« 
»پارس  با  را  همکاری اش   )۱۳۳۰(

فیلم« آغاز کرد. 
بیستم«  قرن  »آقای  با  یاسمی 
قارون«  »گنج  ویژه  به  و   )۱۳۳8(
)۱۳4۵( سینمای ایران را از بحران 
هرچند  داد،  نجات  ورشکستگی 
فیلم هایی که پس از آن در »مکتب 
گنج قارون« ساخته شدند، به دلیل 
موضوع های تکراری، سینمای ایران 
را با بحران رو به رو کردند. یاسمی 
تا سال ۱۳۵۵ با ساختن فیلمی به 
نام »هیوال« در حرفه خود فعال بود.

wikipedia

برخی از خواص گیالس
گیالس از دسته میوه های پرطرفدار است 

که ؛ برخی معتقد هستند خاستگاه این میوه قاره آسیا 
است.این میوه افزون بر طعم دلپذیر خواص زیادی نیز دارد. 

هر درخت گیالس در یک فصل حدود ۷۰۰۰ گیالس تولید میکند. 
رنگ گیالس از زرد تا سیاه متغیر است ،اما معروف ترین نوع گیالس به 

رنگ قرمز است. همچنین شکل آن از کروی تا قلبی شکل تغییر میکند.از 
گیالس میتوان در تهیه تارت، پای گیالس، آب میوه و... استفاده کرد این میوه 

سرشار از مواد مغذی و ویتامین است و همچنین به کالری سوزی کمک میکند 
و میتواند جایگزین غذاهای پرکالری شود و کالری مصرفی روزانه را کاهش دهد.

ویتامین ث که به عنوان آنتی اکسیدان قوی عمل می کند در مقادیر خوبی از گیالس 
وجود دارد. آن ها حاوی چربی های، کلسترول یا سدیم نیستند و فیبر، ویتامین آ و مواد 
معدنی ضروری مثل آهن، کلسیم و پروتئین دارند همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی 
از پتاسیم هستند. عالوه بر اینها چنانچه در بخش سالمت نمناک کامل توضیح داده 
ایم گیالس ها نیز ترکیبات مفید دیگری مانند بورون، مالتونین و آنتوسیانین دارند.
گیالس سرشار از آنتی سیانین است که به سالمت بدن کمک میکند. آنتی 
اکسیدان موجود در آن از اکسایش ناشی از اکسیژن موجود در بدن و خطرات 
ناشی از رادیکال ها جلوگیری میکند. بدن ما روزانه به حداقل ۳۰۰۰ تا 

۵۰۰۰ سلول دهانی نیاز دارد تا اکسیژن مورد نیاز خون را تامین کند.
گیالس، ده برابر بیشتر از تمشک و توت فرنگی مالتونین دارد 

که بی خوابی را درمان میکند و کارایی مفصل ها را بهبود 
میبخشد. همچنین درمان خوبی برای جت لگ 

)خستگی ناشی از پرواز(
 است.

پاییز می تواند فصل 
همگان  برای  قشنگی 
رنگ  بازی  با  فصل  این  در  باشد. 
بر  عالوه  اما  شوید  می  مواجه  ها 
که  است  ممکن  متعدد  زیبایی های 
مشکالتی  با  خانم ها  مخصوصا  افراد 
زیبایی  که  شوند  مواجه  چاقی  مثل 
این فصل را برایشان کاهش می دهد 
اما سوال اینجاست که علت چاقی با 
ورود به فصل پاییز چیست و چگونه 

می توان از آن جلوگیری کرد.
کوتاه  آن  علل  ترین  مهم  از  تا  چند 
شدن روز ها، کاهش آفتاب، افسردگی 
فصلی و خنک شدن هوا باعث می شود 
زیر پتو بروید و بی تحرک خواهید شد، 
اما قبل از ارائه راه کارها بهتر است که 

به طور مختصر به علت های افزایش 
اشتها بپردازیم که در این قسمت به 
آن ها اشاره خواهیم کرد که عبارتند از :

زمانی که یک رژیم محدود را دنبال 
می کنید.

زمانی که از بعضی از وعده های غذایی 
صرف نظر می کنید.

یا  استرس  تحت  که  هایی  زمان 
احساس خشم و عصبانیت یا افسردگی 

هستید.
زمان هایی که قاعدگی شما زودتر از 

موعد اتفاق می افتد.
وقتی که دچار کم خوابی می شوید.

راه کارهای جلوگیری از چاقی در 
فصل پاییز

1. کاهش مصرف کربوهیدرات .
غذایی  رژیم  در  کربوهیدرات  حذف 
مصرف  باشد.  نمی  خوبی  ایده  اصاًل 
کربوهیدرات به طور هر روز نیز رفتار 
سالمی محسوب نمی شود. حال چگونه 
راه  بهترین  کرد؟  ایجاد  تعادل  باید 
این است که در طول ماه های پاییز 
مصرف کربن را کاهش دهید. به جای 

ندهید که به شما یادآوری کند تا شما 
تنها مسئول کارهای خودتان هستید.

با قرار دادن اهداف مفید و کوتاه مدت 
وزن  روتین کاهش  سعی کنید که 

خود را در فصل پاییز حفظ کنید .

زیادی  سبزیجات  و  میوه   .6
مصرف کنید .

سعی کنید که سیستم ایمنی بدن 
خود را در فصل پاییز تقویت کنید 
توانایی شما در ماه های  انرژی و  تا 
و  میوه  کند.  پیدا  افزایش  زمستان 
را  شما  بدن  توانند  می  سبزیجات 
سالم نگه دارند و انرژی کافی را در به 
شما بدهند. میوه و سبزیجات یکی از 
بهترین راه ها برای جلوگیری از اضافه 

وزن می باشد .

فراموش  را  خوردن  صبحانه   .۷
نکنید .

با کوتاه شدن روز ها و سرد شدن 
که  می کنند  پیدا  تمایل  افراد  هوا 

صبح ها بیشتر بخوابند و در نتیجه 
صبحانه خوردن را نادیده می گیرند. 
صبحانه خوردن مواد مغذی زیادی 
باعث  و  می رساند  فرد  بدن  به  را 
متعادلی  و  سالم  وزن  که  می شود 

داشته باشید.
مواد غذایی مصرفی در صبحانه باید 
حاوی پروتئین باشد پس می توانید 
از تخم مرغ، ماست کم چرب، شیر 
کم چرب یا کره بادام زمینی استفاده 
کنید که این مواد غذایی انرژی کافی 
را در طول روز به شما می دهند و از 

چاق شدن تان جلوگیری می کنند.

8. از لباس های راحت استفاده 
کنید که شما را فعال نگه می دارد.

کردن  ورزش  گفتیم  که  همانطور 
در  فصل  این  در  باید  حتماً  را 
پیش بگیرید اما مهم این است که 
لباس های راحت بپوشید تا فعالیت 

شما در آن راحت تر صورت بگیرد.
که  می شود  باعث  ها  لباس  این 
و  کنید  بیشتری  راحتی  احساس 
تمرینات  انجام  به  بیشتری  تمایل 

ورزشی داشته باشید

خوردن نان سفید سعی کنید از نان 
جو گندم استفاده کنید و از پاستای 
مواد  و  فیبر  استفاده کنید که  کامل 

مغذی فراوانی دارد .

۲. مرطوب و هیدراته نگه داشتن 
بدن.

آب برای بدن هر فرد الزم و ضروری 
تابستان  های  ماه  طول  در  می باشد. 
هرگز نمی توان خانه را بدون یک بطری 
آب ترک کرد اما افراد فکر می کنند که 
بدنشان با سرد شدن هوا در فصل پاییز 

نیاز به آب ندارد.
اگر اینگونه فکر می کنید بهتر است که 
تجدید نظر کنید . در این فصل باید 
از نوشیدنی ها به اندازه کافی استفاده 
و  قهوه  مثل  هایی  نوشیدنی  و  کنید 
کند،  می  کم  را  شما  بدن  آب  چای 
فراموش  را  آب  نوشیدن  هرگز  پس 
نکنید و برای جلوگیری از چاقی، در آب 
مصرفی چند قطره لیمو اضافه کنید .
چگونه از چاقی در پاییز پیشگیری کنیم؟

رفتار  بدن خود هوشمندانه  با   .3
کنید .

معموالً مواد غذایی که در پاییز وجود 
دارند، مثل کدو حلوایی و یا پای سیب 
یا دیگر میوه ها می توانند باعث چاقی 
در افراد شوند زیرا کالری بسیار باالیی 
دارند. پس بهتر است که در مصرف این 
گونه غذاها مراقب باشید و حد تعادل 

را رعایت کنید .

4. در یک باشگاه ثبت نام کنید .
یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با 
باشد  می  باشگاه  در  نام  ثبت  چاقی 
البته معموالً با سرد شدن هوا، انگیزه 
کاهش  نیز  کردن  ورزش  برای  افراد 
پیدا می کند اما باید زمانی را برای این 
کار اختصاص دهید. حداقل می توانید 
این کار را در منزل انجام دهید. دوبار 
به  تواند  می  هفته  در  رفتن  باشگاه 

صورت اعجاب انگیزی عمل کند .

5. مسئولیت پذیر باشید .
شما تنها کسی هستید که می توانید به 
ورزش کردن و رژیم غذایی سالم پایبند 
باشید پس این کار را به دیگران نسبت 

در این مقاله به معرفی یکی از لباس 
پاییزی  هایی  استایل  محبوب  های 
یعنی لباس هودی که به تازگی دوباره 
محبوبیت بسیاری نیز در بین مردم به 
خصوص جوانان پیداکرده، می پردازیم 
تا خرید هودی را برای شما به خریدی 

آگاهانه بدل کنیم.
لباس های پاییزه و زمستانی محبوب 
بازار  در  موجود  های  لباس  ترین 
این لباس ها و  هستند. تنوع باالی 
البته فرم ساختار آن ها باعث شده تا 
بسیاری برای فرارسیدن روزهای سرد 

لحظه شماری کنند.
هودی لباسی است که در طول تاریخ 
بسیار محبوب بوده و در برخی دهه ها 
مثل دهه ی جاری، به لباس به صدر 
پرفروش ترین لباس مردانه از سری 
لباس های استایل پاییزه و زمستانی 
رسیده است. درواقع هودی مردانه و 
هودی زنانه در طراحی تفاوتی ندارند 
و شاید وجه تمایز آن در طرح روی 

هودی یا سایز آن ها باشد.

مدل  از  جدید  های  طراحی  البته 
هودی زنانه و دخترانه امروزه طراحی 
شده است که تفاوت عمده ی آن در 

بلندی یا کوتاهی، هودی است.
به چه لباسی هودی می گوییم؟

هودی ها لباس هایی بسیار شبیه به 
سویشرت یا ژاکت هستند. مهم ترین 
ویژگی یک هودی کالهی است که 
ها  است. هودی  آن چسبیده  پشت 
معموالً بسیار گرم هستند و از جنس 

نخ و پنبه دوخته می شوند.
هودی جلوبسته

محبوب ترین مدل هودی ها هودی 
خاطر  به  که  است  جلوبسته  های 
سهولت در پوشیدن در میان جوانان 

نیز محبوب است.
هودی زیپ دار و دکمه دار

این نوع هودی در پاییز و اوایل بهار به 
دلیلی سرمای کمتر نسبت به زمستان 
معموالً به عنوان الیه ی رو استفاده 
می شود و زیر آن معموالً تیشرت و 

یا پولوشرت پوشیده می شود. 
همچنین این مدل در میان تیم های 
مندان  عالقه  و  ورزشکاران  ورزشی، 
به لباس های بگ و گشاد نیز بسیار 

گرم و درعین حال 
نیمه رسمی می سازد.

بدیهی است که رنگ هودی نیز در 
میزان رسمی شدن لباس بسیار مؤثر 
تیره  های  رنگ  از  استفاده  و  است 
برای هودی می تواند به استایل شما 

کمک کند.
شلوار  یک  از  استفاده  نیز  پایان  در 
جین تیره یا شلوار مشکی کتان می 

تواند استایل شما را زیباتر کند...
هودی + کاپشن

میان  کاپشن  و  هودی  ترکیب 
جوانان بسیار موردتوجه است. این 
ترکیب در روزهای سرد سال بسیار 
مناسب و راحت است. گرمای زیاد 
این ترکیب باعث می شود شما در 

فعالیت های طوالنی بیرون از خانه 
نیز احساس گرما کنید و از طرفی 
های  لباس  پوشیدن  به  نیازی  هم 
فراوان ندارید که آزادی عمل هم از 

شما گرفته شود. 
توجه داشته باشید که در این استایل 
با توجه به نوع استفاده ی شما رنگ 
هودی نیز تغییر می کند اما درواقع 
شما هیچ محدودیتی در انتخاب رنگ 
ندارید. هودی انتخابی در این استایل 
نیز می تواند شامل هودی زیپ دار 
یا جلوبسته یا دکمه دار شود و در 
این نوع لباس نیز محدودیتی ندارید.

هودی + پالتو، با رسمی ترین لباس 
هم یک استایل کژوال بسازید!

ترکیب هودی به همراه پالتو، استایلی 
ترکیب  است.  آقایان  برای  جذاب 
لباس های رسمی و کژوال همیشه 
استایل های هوشمندانه و خالقانه می 
سازد. ترکیب هودی و پالتو نیز ازاین 

دست ترکیب ها است.
همراهی هودی و پالتو برای مراسم ها 
و جشن های رسمی مناسب نیست، 
اما این ترکیب برای قرارهای دوستانه 
در روزهای سرد بسیار کارآمد است.

یادآور  استایل  این  که  است  محبوب 
استایل رپرهای آمریکایی نیز هست.

معرفی 6 استایل مردانه با استفاده 
از هودی

این استایل ها به شما کمک می کند 
خرید  و  مردانه  هودی  خرید  قبل  تا 
را  استایل مدنظر خود  هودی پسرانه 
بخش  لذت  خریدی  و  کنید  انتخاب 

داشته باشید
هودی + تیشرت + شلوار جین

همان طور که در معرفی هودی زیپ 
دار و هودی دکمه دار توضیح داده شد 
یا  تیشرت  و  دار  زیپ  هودی  ترکیب 
تیشرت یقه دار در روزهای پاییزی و 
اوایل بهار بسیار مناسب است. به این 
ترکیب شلوار جین را بیفزایید تا یکی 
از محبوب ترین استایل های کژوال را 

داشته باشید.
هودی + کت چرم + شلوار کتان و 

شلوار جین + بوت
یکی از بهترین استایل ها کژوال برای 
زنان و مردان ترکه ای و قدبلند هودی 

جلوبسته همراه با کت یا کاپشن چرم 
است. این استایل برای روزهای بارانی 
بسیار مناسب است. برای این استایل 
بهترین  جذب  جین  و  کتان  شلوار 
انتخاب است. توجه داشته باشید که 
رنگ شلوار را تیره انتخاب کنید چون 
باعث می شود پای شما خوش فرم تر 
به نظر آید. در پایان نیز بوت و نیم بوت 

چرم مکمل این استایل است.
هودی + جین

ترکیب هودی و کت جین، یک استایل 
روزمره  های  استایل  راحت  و  جذاب 
بوده  حدی  در  محبوبیت  این  است. 
این  که  داشته  آن  بر  را  طراحان  که 
دو را در قالب یک لباس تلفیق کنند 
و از آن مدل کاپشن جین کاله دار را 

طراحی کنند. 
هودی + کت، استایلی نیمه رسمی 

و جذاب
زمستان  در  که  هایی  نگرانی  از  یکی 
وجود دارد این است که دراستایل های 
رسمی و نیمه رسمی نمی توان انتظار 
گرمای زیادی داشت اما ترکیب هودی 
که در ذات یک لباس کژوال )روزمره( 
استایل  با یک کت رسمی یک  است 

پیشگیری از چاقی در پاییزمعرفی 6 استایل مردانه با استفاده از هودی
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سرشناس  شطرنج باز  زنان  از  یکی 
به  ایران  این رشته در  از قهرمانان  و 
نام شادی پریدر از نامزدهای ریاست 
فدراسیون شطرنج در انتخابات پیش 

روی این فدراسیون است.
و  شطرنج  اندرکاران  دست 
به  عالقمندان  و  مطرح  شطرنج بازان 
این ورزش در ایران باید از میان پنج 
شادی  فدراسیون،  این  ریاست  نامزد 
فراهانی،  آبادی  شیرین  رضا  پریدر، 
احمد گواری، محمد ابراهیم مداحی 
روز  در  را  نفر  و حسن مطیعی، یک 

ششم آبان انتخاب کنند.
نایب  حاضر  حال  در  پریدر  شادی 
امور  در  شطرنج  فدراسیون  رئیس 
بانوان است. گفته می شود از آنجا که 
این بانوی شطرنج باز بخت بیشتری از 
دیگران برای رسیدن به مقام ریاست 
مخالفان  دارد،  را  شطرنج  فدراسیون 
حضور یک زن در راس یک فدراسیون 
پر اهمیت را بر آن داشته تا در مسیر 
روز  که  انتخابات  این  در  او  پیروزی 
سه شنبه 2۷ اکتبر انجام می گیرد، 
کارشکنی کنند. به همین خاطر شایع 
که  آنطور  پریدر  شادی  که  کرده اند 
باید حجاب را رعایت نمی کند و اصال 

اهل حجاب نیست.
سپاه  به  وابسته  فارس  خبرگزاری 
انقالب اسالمی هم نوشت:  پاسداران 
فدراسیون  ریاست  نامزد  که  خانمی 
شطرنج شده، طرفدار بی حجابی است.

در همین حال مسئوالن فدراسیون 
شطرنج که در این سال ها با مهاجرت 
بهترین شطرنج بازان هنگام سفرهای 
خارجی روبرو بودند، ادعای خبرگزاری 

فارس را قبول ندارند.
فدراسیون  دبیر  سمیع زاده  محسن 
این  در  فدراسیون  اوال  کرده:  اعالم 
حمایت  خاصی  نامزد  از  انتخابات 
کشف  ادعای  آنکه  ضمن  نمی کند. 
قبول  هم  را  پریدر  خانم  حجاب 
شاهد  هیچگاه  شخصا  چون  ندارم. 
آن نبوده ام و مدرکی از این بابت در 
بار است که  دست ندارم و نخستین 

این موضوع را می شنوم.
او اضافه کرده: متاسفانه در آستانه 
شاهد  مجازی  فضای  در  انتخابات 
بعضی  و  هستیم  بی اخالقی ها  برخی 
افراد برای رسیدن به صندلی ریاست 
دست به هر کاری می زنند که دور از 

مرام ورزش است.
سرپرست  عنوان  به  گفته:  وی 
می دهم  ترجیح  فدراسیون  دبیری 
سکوت کنم تا نهادهای نظارتی وارد 
شرایط  در  بعالوه  شوند.  ماجرا  این 
کنونی مایل نیستم برخی صحبت ها 
را پیش بکشم و اینکه یک نفر از آن 
سر دنیا بخواهد شب انتخابات حرفی 
بزند و تاثیری روی آرای اعضا بگذارد، 

واقعا از عجایب است. در مورد افرادی 
هم که قرار است در مجمع فدراسیون 
حاضر شوند و رای بدهند نیز حرف و 
حدیث بسیار است. به هر حال، برخی 
این روزها شیطنت می کنند که قصد 

دارم همه آنها را گزارش کنم.
او افزوده: من تابع قانون هستم و از 
کنونی  در شرایط  ندارم.  ترس  کسی 
هم سعی داریم کمک کنیم تا آرامش 
به فدراسیون شطرنج باز گردد و اگر 
باید از طریق  کسی گله ای هم دارد، 

وزارت ورزش پیگیری کند.
در   ۱۳۶۵ سال  در  پریدر  شادی 
از هفت سالگی  و  به دنیا آمد  تهران 
آموزش شطرنج را آغاز نمود. او از سال 
۷۳ تا ۷۹ بطور مستمر در مسابقات 
 ۱4 و   ۱2  ،۱۰ زیر  سنی  رده های 
دختران کشور به قهرمانی رسید. در 
عضویت  به  سالگی  نه  در   ۷4 سال 
بانوان در آمد و  تیم ملی بزرگساالن 
در همان سال نفر اول تهران و سوم 

کشور در مسابقات شد.
شادی در سال ۷۶ به دریافت درجه 
در  و  آمد  نائل  بانوان  »فیده«  استاد 
سال ۷۹ درجه استاد بین المللی بانوان 
را از آن خود کرد. او همچنین پس از 
شکست قهرمان شطرنج زنان جهان، 
شطرنج  المپیاد  در  استفانووا  آنتونتا 
عنوان  کسب  به  موفق   2۰۰4 سال 

استاد بزرگ شطرنج زنان شد.
اولین استاد بزرگ زنان در  وی که 
بازی های  است، موفق شده در  ایران 
بازی  در  نقره  مدال   2۰۰۷ آسیایی 
سریع انفرادی و مدال برنز در مسابقه 
و در سال 2۰۰۹ مدال  تیمی  سریع 
برنز رقابت های برق آسای تیمی را از 

آن خود نماید.

شطرنج باز  ملی پوشان  جمله  از 
از  می توان  کردند،  ترک  را  ایران  که 
غزل حکیمی فرد ملی پوش و قهرمان 
نیز  او  که  ایران  زنان  شطرنج  سابق 
رشته  این  بزرگ  استاد  درجه  دارای 
است، نام برد. وی از ایران به سوئیس 
مهاجرت کرد و تصمیم گرفت ضمن 
ادامه تحصیل در زوریخ ، نخست زیر 
پرچم »فیده« و سپس برای سوئیس 
به فعالیت خود در شطرنج ادامه دهد. 
کسب  به  موفق  سالگی   ۱۵ در  وی 

عنوان قهرمانی ایران شد.
مسابقات  یهودی  ایرانی  داور 
بین المللی شطرنج به زندگی »جعلی« 
خود به عنوان یک مسلمان پایان داد: 
دیگر قادر به تحمل این وضعیت نبودم

عکس های  انتشار   ۱۳۹8 سال  در 
بی حجاب شهره بیات نخستین و تنها 
 A رتبه  شطرنج  بین المللی  داور  سر 
فدراسیون  »فیده«  استاد  و  آسیا  در 
مسابقات  داوری  که  شطرنج  جهانی 
مهمی از جمله فینال قهرمانی شطرنج 
بانوان جهان را در کارنامه خود دارد را 

وادار کرد تا به ایران باز نگردد.
نایجل شورت استاد شطرنج بریتانیا 
و نایب رئیس »فیده« در آن زمان در 
گری  کرد.  ستایش  را  شهره  توئیتی 
کاسپاروف قهرمان اسطوره ای شطرنج 
جهان، سوزان پولگار قهرمان شطرنج 
استاد  ناکامورا سوپر  و هیکارو  بانوان 
انتشار  با  نیز  آمریکایی  سرشناس 
توئیتی حمایت خود را از شهره اعالم 

کردند.
جوانترین  که  فیروزجا  علیرضا 
استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران و  از 
جوانترین سوپر اساتید شطرنج جهان 
کرد.  مهاجرت  فرانسه  به  نیز  است 
ویروس  شیوع  دلیل  به  او چندیست 
کرونا در منزل و پشت میز کامپیوتر 
با حریفان خود به صورت آنالین  در 
رقابت  نیمه سریع  و  سریع  دیدارهای 

می کند.
حال  تا  دارد  سال   ۱۷ فقط  که  او 
دالری،  جوایز  دریافت  با  توانسته 
ورزشکاران  میان  درآمد  باالترین 
ایرانی را کسب کند. وی چندی پیش 
رویارویی  پایانی  روز  در  درخشش  با 
رده  در  نروژ  از  کارلسن  ماگنوس  با 
دوم مسابقات سریع شطرنج قهرمانی 

جهان رسید.
در سال های گذشته نیز ملی پوشان 
الشن  و  باقری  امیر  مانند  دیگری 
مرادی ایران را ترک و به ترتیب زیر 

پرچم فرانسه و آمریکا بازی کردند.
برنا  و  درخشانی   درسا  همچنین 
و  اسپانیا  کشورهای  به  درخشانی 
بریتانیا مهاجرت کرده و اکنون جزو 
کشورها  این  اول  تراز  شطرنج بازان 

هستند.

جنجال بر سر نامزدی یک زن برای
 ریاست فدراسیون شطرنج ایران

اعتراض هواداران پرسپولیس به حمایت های وزیر ورزش 
از تیم »استقالل« در مقابل مجلس شورای اسالمی

لی  ستقال ا یر  ز و « =
نمی خوایم!«

=»سلطانی فر استیضاح باید 
گردد«

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس روز 
مجلس  مقابل  هفته  این  چهارشنبه 
شورای اسالمی جمع شدند و به توجه 
و حمایت ویژه سلطانی فر وزیر ورزش 
از تیم فوتبال استقالل )تاج( اعتراض 
کردند. آنها که شعار می دادند: »وزیر 
استقاللی نمی خوایم«، به خبرنگاران 
گفتند: وزیر ورزش همه توجه خود را 
به تیم استقالل ) تاج ( معطوف کرده 
و اصال نگران حال ناخوش پرسپولیس 
وزیر  مجلس  داریم  انتظار  و  نیست 

ورزش را به این دلیل استیضاح کند.
است  چگونه  می گویند:  معترضین 
که وزارت ورزش پول شیخ دیاباته و 
هروویه میلیچ اعضای باشگاه استقالل 
را پرداخت کرده اما درباره واریز طلب 
پرسپولیس  و  سابق  سرمربی  برانکو 
تعلل و این دست و آن دست می کند.

مجلس  به  پرسپولیس  طرفداران 
را وارد  انتقاداتی  شورای اسالمی هم 
دانستند و اینکه چرا باید تعدادی از 
مجلس  در  استقاللی ها  با  نماینده ها 
باشگاه  مجلس  مگر  بگذارند.  جلسه 
یک  هواداران  صدای  فقط  که  است 

تیم را بشنود.
باشگاه  روزها  این  که  است  گفتنی 
بحرانی  مرحله ای  وارد  پرسپولیس 
به  رسیدن  از  بعد  آنها  است.  شده 
فینال لیگ باشگاه های آسیا هیچ روز 

آرامی نداشته اند.
بازیکنان این تیم حضور در تمرینات 
تکلیف طلب خود  تا روشن شدن  را 
دیگر  بزرگ  نگرانی  کرده اند.  تحریم 
باشگاه این است که اگر طلب برانکو 
باشگاه  پیشین  سرمربی  ایوانکوویچ 
در تاریخ تعیین شده پرداخت نگردد، 

اعتراض طرفداران پرسپولیس در مقابل مجلس شورای اسالمی؛ ۲3 مهر 1399
از سوی فیفا و A.F.C کنفدراسیون 
فوتبال آسیا جریمه می شود و در آغاز 
شش  ایران،  باشگاه های  جدید  لیگ 

امتیاز از این تیم کسر خواهد شد.
در همین گیرودار، خبر تکان دهنده ی 
دیگر، تصمیم بشار رسن ستاره گلزن 
و  باشگاه  این  ترک  برای  پرسپولیس 
است.  قطر  در  باشگاهی  به  پیوستن 
شجاع خلیل زاده بازیکن دیگر این تیم 
نیز قرارداد خود را یکطرفه فسخ کرده 

است.
این  پنجشنبه  روز  دیگر  سوی  از 
سرپرست  پناه  رسول  مهدی  هفته 
هتل  به  گفت:  پرسپولیس  باشگاه 
محل سکونت بشار رسن رفتم و به او 
تذکر دادم که با باشگاه قرارداد دارد و 
با جدایی او صد درصد مخالفیم. وی 

باید به قراردادش پایبند بماند.
که  باشگاهی  به  حتی  ما  افزود:  او 
در قطر خواهان استخدام بشار رسن 
است تماس گرفتیم و به آنها گفتیم با 
بازیکنی که با باشگاه دیگری قرارداد 

امضا نموده، نباید مذاکره کنید.
حضور  عدم  علت  کرد:  اضافه  وی 
روزهای  در  تمرینات  در  رسن  بشار 

وی  اوستو  مادر  درگذشت  اخیر، 
بایستی به این دلیل به کشورش عراق 

سفر کند.
مورد جدایی شجاع  در  پناه  رسول 
هم  تیم  دیگر  بازیکن  خلیل زاده 
راضی  را  او  داریم  سعی  داد:  توضیح 
به ادامه بازی در پرسپولیس کنیم. او 

یکی از بهترین یاران تیم ماست.
هواداران پرسپولیس طوماری با امضا 
بیش از 2۰۰ نفر برای ارائه به مجلس 
و  بودند  کرده  آماده  اسالمی  شورای 
در آن خواستار پرداخت هرچه زودتر 
حفظ  و  ایوانکوویچ  برانکو  دستمزد 

بازیکنان برجسته تیم شده اند.
طرفداران  که  است  گفتنی 
را  گلمحمدی  یحیی  پرسپولیس 
نیز  پیشکسوتان  از  و  کرده  تشویق 
این  یاری  به  که  کردند  درخواست 

باشگاه بشتابند.
نماینده های  برخی  میان،  این  در 
گفته اند  اسالمی  شورای  مجلس 
و  مشکالت  کوتاهی  مدت  ظرف  اگر 
مسائل هر دو باشگاه حل نگردد، وزیر 
ورزش باید استیضاح شود و برای ادای 

توضیحات به مجلس بیاید.

جشن پایان لیگ قهرمانی فوتبال دختران و پسران 
افغانستان در استادیومی که طالبان مخالفان خود را در 

آنجا اعدام می کرد

جشن پایان لیگ برتر فوتبال دختران 
و مردان افغانستان روز شنبه این هفته 
در استادیومی که طالبان آن را به عنوان 
میدان اعدام مخالفان خود تبدیل کرده 

بود، پایان یافت.
در مراسم اختتام لیگ فوتبال زنان و 
مردان افغانستان، دکتر عبداهلل  عبداهلل 
رئیس شورای عالی صلح ملی و امراهلل 
صالح معاون رئیس جمهوری و شماری 
از وزرای دولت و مسئوالن آن کشور 

حضور داشتند.
رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان 
امسال با حضور هشت تیم در دو گروه 

چهار تیمی برگزار شد.
در گروه اول که »گروه مرگ« نامیده 
آسمایی،  شاهین  تیم های  می شد، 
عقابان  و  البرز  سیمرغ  اتالن،  میوند 

هندوکش حضور داشتند.
تیم های توفان هریرود )مدافع عنوان 
سپین  د  سپی،  اباسین  د  قهرمانی(، 
گروه  در  هم  آمو  موج های  و  غربازان 

دوم بازی می کردند.
افغانستان  لیگ  امسال  فینال  دیدار 
البرز  سیمرغ  و  آسمانی  شاهین  بین 
دقیقه  نود  پایان  در  و  گردید  برگزار 
فردین  گل  تنها  با  اسمانی  شاهین 

حکیمی به مقام قهرمانی دست یافت.
دسته  رقابت های  نهایی  مرحله 
با  افغانستان هم  فوتبال دختران  اول 

قهرمانی تیم هرات به پایان رسید.
وقت  خاتمه  در  دیدار  این  نتیجه 
قانونی مساوی بود. اما دختران هرات 
در ضربات پنالتی تیم کابل قهرمان سه 
دوره قبل را شکست دادند و پیروز از 
ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان 

بیرون آمدند.
در نیمه اول این رقابت پر هیجان و 
پر تماشاچی، فاطمه حیدری برای تیم 
هرات گل زد اما منیژه نوری در نیمه 
دروازه حریف  وارد  را  تالفی  گل  دوم 
نمود و نتیجه یک بر یک مساوی شد. 
ولی مسابقه در ضربات پنالتی چهار بر 
یک به سود دختران هرات پایان یافت.

دختران  فوتبال  تیم  این،  از  پیش 
تیم  صفر  بر  چهار  شکست  با  هرات 
این  پایانی  دیدار  به  غور،  دختران 
رقابت ها راه یافت و تیم بانوان کابل نیز 
با نتیجه  مشابه از سد تیم بانوان بامیان 
گذشت و حریف تیم فوتبال هرات در 
دیدار پایانی این رقابت ها شد. به این 
ترتیب، این دو تیم برای چهارمین بار 
در دیدار پایانی این رقابت ها، برابر هم 

بر  عالوه  هرات  گرفتند.دختران  قرار 
دست یافتن به جام قهرمانی لیگ برتر 
افغانی  هزار  دویست  کشور،  آن  زنان 
معادل چهارده هزار دالر جایزه نقدی 

نیز دریافت کردند.
گفتنی است در روزهایی که طالبان 
در قدرت بود، مخالفان خود را در این 
که  روز  کرد. یک  اعدام می  ورزشگاه 
زنی را به جرم رابطه با مردی سنگسار 
به  که  خارجی  خبرنگار  یک  کردند، 
مراسم اعدام دعوت شده بود، به وزیر 
حاضر  محل  در  که  افغانستان  داخله 
بود گفت: فدراسیون جهانی فوتبال این 
ورزشگاه را برای تمرین جوانان فوتبال 
دوست و مسابقات فوتبال با هزینه زیاد 
تأسیس کرده اما شما مخالفین خود و 
متهمین دیگر را در آن اعدام می کنید. 
مقام طالبانی با خنده ای کثیف پاسخ 
داد: اعدام هم مانند فوتبال یک نمایش 

تماشایی است!
غنی  اشرف  هفته،  این  شنبه  روز 
اعضای  افغانستان  جمهوری  رئیس 
لیگ  امسال  قهرمان  فوتبال  تیم های 
فوتبال دختران و پسران افغانستان را 
به مقر ریاست جمهوری دعوت و از آنها 

پذیرایی و قدردانی کرد.

اساسی  قانون   ۱۱۵ اصل  در 
جمهوری اسالمی آمده است: »رئیس  
جمهور باید از میان  رجال  مذهبی  و 
باشند  زیر  شرایط  واجد  که   سیاسی  
تابع  ایرانی  االصل ،  گردد:  انتخاب  
حسن   دارای   مدبر،  و  مدیر  ایران ، 
سابقه  و امانت  و تقوی ، مومن  و معتقد 
و  ایران   اسالمی   جمهوری   مبانی   به  

مذهب  رسمی  کشور.«
کنون  تا  می دهد  نشان  واقعیت 
هیچکدام از رؤسای جمهوری اسالمی 
بجز »رجل« بودن و داشتن »تابعیت« 
و  نظام  »مبانی«  به  اعتقاد  و  ایران 
»مذهب رسمی کشور« شرایط دیگر 

را نداشته اند.
در این میان، در دوره های اخیر هر 
این  در  زنان  نام«  »ثبت  زمزمه  بار 
انتخابات استصوابی به گوش می رسد.

نه  نام!  ثبت  فقط  بفرمایید:   توجه 
نامزدی و سپس شرکت در رأی گیری 

و احتماال گزینش شدن!
»انتخابات«  این  در  زنان  ثبت نام 
موضوع تازه ای نیست و قبال نیز زنانی 

در دوره هایی در آن ثبت نام کرده اند.
برای سال ۱4۰۰ نیز از حاال تبلیغ 
نام«  »ثبت  برای  مانعی  که  می شود 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  زنان 

اسالمی وجود ندارد.
اما اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح 
»تدارکاتچی«  برای  حتی  که  دارد 

و  مذهبی  »رجال  از  باید  نیز  شدن 
سیاسی« بود.

حاال، حتی اگر زنان را جزو »رجال« 
حساب کنیم، که البته شورای نگهبان 
به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی 
هیچ  نکرده،  اعالم  را  چیزی  چنین 
ایران  در  سیاسی«  و  مذهبی  »زن 
جزو  را  وی  بتوان  که  ندارد  وجود 
این  اینکه  مگر  پذیرفت  »رجال« 
»مذهبی  جایگاه  که  مؤنث«  »رجل 
و سیاسی« هم دارد تا کنون خود را 

نشان نداده باشد!
زمانی  تنها  اسالمی  جمهوری  در 
ممکن است یک زن اجازه ی نامزدی 
انتخابات  در  نام(  ثبت  فقط  نه  )و 
در  یا  که  بیابد  را  جمهوری  ریاست 

اصل ۱۱۵، »نِسوان« نیز به »رِجال« 
اضافه شود و یا شورای نگهبان نه تنها 
جزو  نیز  را  »نِسوان«  که  کند  اعالم 
»رجال« می داند، بلکه شرط »مذهبی 
که  کند  تعدیل  را چنان  و سیاسی« 
حاشیه ای  رده های  در  حاضر  زنان 
نیز در  را  اسالمی  سیاست جمهوری 

بر بگیرد!
بعد از همه اینها، اگر »رجل مؤنِث« 
فرضی از صافی گذشت و از صندوق 
رأی هم درآمد، تازه می شود نخستین 
تدارکاتچی مؤنث در جمهوری اسالمی 
که دیه   اش نصف دیه ی بیضه ی چپ 
اسالمی  جمهوری  »رجال«  همه ی 

است!
#فکر_کنیم

شایدی پریدر

آیا ممکن است یک زن رئیس جمهوری اسالمی شود؟!
ویدئو
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جریمه 14/4 میلیون دالری شرکت آمریکایی »برکشایر 
هاتاوی« به دلیل نقض تحریم های جمهوری اسالمی

ترکیه  ایسکار  =شرکت 
این  که  می دانسته  قبل  از 
به  است  ر  قرا تجهیزات 
با  اما  شود  فروخته  ایران 
خود  معامله ی  ترفندهایی 
را با ایران »الپوشانی« کرده 
و با وجود هشدار نسبت به 
معامالتی  چنین  پیامدهای 
شرکت  از  را  آن  تهران،  با 
برکشایر پنهان کرده است.
در  برکشایر  شرکت   =
  ۲013 و   ۲006 سال های 
د  ر میلیا شش  ز  ا بیش 
ز  ا 80درصد  برای  دالر 
مستقر   I M C ت  سیسا تأ
کرد. پرداخت  اسرائیل  در 

اعالم  آمریکا   خزانه داری  وزارت 
»برکشایر  هلدینگ  شرکت  کرد 
به دلیل »تخلفات  به دلیل  هاتاوی« 
آمریکا  تحریم های  نقض  و  شدید« 
علیه جمهوری اسالمی توسط یکی از 
شرکت های زیرمجموعه اش در ترکیه 
دالر  میلیون   ۱4/4 است  پذیرفته 

جریمه پرداخت کند.
 2۹( اکتبر   2۰ رویترز  خبرگزاری 
اعالم  طبق  داد  گزارش  مهرماه( 
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
سال  در  )اوفک(  خزانه داری  وزارت 
شرکت های  از  ترکیه  ایسکار   2۰۱۶
زیرمجموعه هلدینگ برکشایر هاتاوی 
برش  تجهیزات  دالر  میلیون   ۳8۳

فروخته  توزیع کننده  دو  به  فلزات 
ایران  به  این تجهیزات  نهایت  که در 

منتقل شده اند.
شرکت  می گویند  اوفک  مقامات 
این  که  می دانسته  قبل  از  ترکیه ای 
تجهیزات قرار است به ایران فروخته 
شود اما با ترفندهایی معامله ی خود 
را با ایران »الپوشانی« کرده و با وجود 
چنین  پیامدهای  به  نسبت  هشدار 
شرکت  از  را  آن  تهران،  با  معامالتی 
برکشایر پنهان کرده است. در نهایت 
اما شرکت برکشایر هاتاوی پس از پی 
اطالعات  داوطلبانه  واقعیت  به  بردن 
داده  قرار  »اوفک«  اختیار  در  را  الزم 
و کارکنانی را که در این معامله نقش 

داشته اند اخراج کرده است.
مدیران برکشایر هاتاوی در نبراسکا 
رویترز  پرسش های  به  نشدند  حاضر 

درباره این قضیه پاسخ بدهند.

ایسکار  رویترز، شرکت  نوشته ی  به 
بین المللی  واحدهای  از  یکی  ترکیه 
فلزکاری IMC است که تولیدکننده ی 
است. فلزات  برش  ابزارهای 

در  برکشایر  شرکت  همچنین 
از  بیش    2۰۱۳ و   2۰۰۶ سال های 
از  برای 8۰درصد  میلیارد دالر  شش 
تأسیسات IMC مستقر در اسرائیل 
پرداخت کرد. شرکت عظیم فلزکاری 
شرکت  بزرگترین  همچنین   IMC
وارن  توسط  که  است  غیرآمریکایی 
شرکت  است.  شده  خریداری  بافِت 
برکشایر به مدیریت بافِت ده ها شرکت 
دیگر در بخش راه آهن و بیمه اتومبیل 

در اختیار دارد.
وزارت  که  می کند  یادآوری  رویترز 
 ۱۹84 ژانویه  از  آمریکا  خارجه  امور 
جزو  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

حامیان تروریسم اعالم کرده است.

مراسم امضای موافقتنامه روابط کامل و افتتاح 
سفارتخانه های اسرائیل و بحرین

یکشنبه شب، ۱8 اکتبر 2۰2۰، طی 
منوچین  استیون  حضور  با  مراسمی 
آوی  و  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
برکوویچ فرستاده ویژه دونالد ترامپ، 
سفارتخانه های  افتتاح  موافقتنامه 
اسرائیل و بحرین در منامه و تل آویو و 
برقراری رابطه کامل دیپلماتیک بین 

دو کشور در شهر منامه امضا شد.
با  قبل  ماه  بحرین  و  اسرائیل 
عادی  برای  واشنگتن  میانجیگری 
به  دو کشور  میان  مناسبات  ساختن 

توافق رسیدند.
با نخستین  در ماه سپتامبر 2۰2۰ 
مقامات  از  هیأتی  مستقیم،  پرواز 
اسرائیلی به بحرین رفتند تا مذاکرات 
در  برای شروع همکاری  را  مقدماتی 
زمینه های سیاسی، بازرگانی، صنعتی، 
کشاورزی، مالی، توریسم و ارتباطات 

انجام دهند.
وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه 
اکتبر در  بیست  تا  و  منامه شد  وارد 
به  بحرین  از  او  بود.  خواهد  منطقه 

امارات متحده خواهد رفت.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
آمریکا در ماه اوت بعد از اعالم توافق 
پیوستن  از  امارات  و  اسرائیل  میان 
بحرین به این توافق در ماه سپتامبر 
این  که  کرد  تأکید  و  داد  خبر  نیز 
در  در گسترش صلح  تاریخی  تحول 
خاورمیانه تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
به ویژه آنکه اتحاد کشورهای منطقه 

رژیم  تالش های  با  مقابله  منظور  به 
جمهوری اسالمی ایران برای بی ثبات 

کردن همسایگانش الزم است.
کرد  امیدواری  اظهار  ترامپ  دونالد 
که سودان و عربستان و دیگر ممالک 

عرب زبان هم به این توافق بپیوندند.
نتانیاهو نیز در همین ارتباط گفت: 
برای  نیز  منطقه  دیگر  کشور  چند 
اسرائیل  با  نزدیک  روابط  برقراری 

تمایل نشان داده اند.
امارات و بحرین سومین و چهارمین 
مناسبات  که  هستند  عربی  کشور 
برقرار می کنند.  اسرائیل  با  دوستانه 
با  اردن  و  مصر  تنها  این  از  پیش 

اسرائیل روابط همه جانبه داشتند.
امارات  از آغاز رابطه بحرین و  پس 
با اسرائیل، عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری مصر این اتفاق را گامی مهم 
برای ثبات و صلح در خاورمیانه و حل 

دائمی مسئله فلسطین دانست.
اردن  خارجه  وزیر  الصفدی  ایمن 
نیز گفت: صلح در خاورمیانه باید بر 
همجوار«  کشور  دو  حل  »راه  اساس 

صورت بگیرد.
علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری 
اسالمی اما صلح اعراب و اسرائیل و عادی 
ساختن روابط اسرائیل، بحرین و امارات 
خواند! اسالم«  به  بزرگ  »خیانت  را 

اسالمی،  کشورهای  میان  در  اما  و 
و  ترکیه  میان  رابطه  عجیب ترین 
طیب  رجب  است.  برقرار  اسرائیل 

یکسو  از  اخیر  ماه های  در  اردوغان 
در ظاهر وانمود می کند از آغاز رابطه 
اسرائیل  با  بحرین  و  امارات  میان 
دیگر  طرف  از  ولی  است  عصبانی 
تجاری  و  بازرگانی  مبادالت  میزان 
خود را با تل آویو چندین برابر افزایش 
داده و روز به روز نیز ارتباط بین دو 

کشور نزدیکتر و دوستانه تر می شود.
قاسم  شدن  خارج  با  روی  هر  به 
بازوی  قدس،  سپاه  رئیس  سلیمانی 
انقالب  پاسداران  سپاه  خارجی 
 2۰2۰ ژانویه  که  صحنه  از  اسالمی 
حوالی  در  آمریکا  پهپادی  حمله  در 
نزدیک  شد،  کشته  بغداد  فرودگاه 
آسیب پذیر  شیخ نشین های  شدن 
منطقه به اسرائیل و آمریکا و تشدید 
تحریم های ایاالت متحده بر جمهوری 
اسالمی، با قطع روابط بانک های رژیم 
و  مالی  بانکی  مراکز  با  فقیه  والیت 
برای  عرصه  شدن  تنگ تر  و  ارزی 
امکانات  نبود  و  نظامی  اندام  عرض 
حزب اهلل  تغذیه  جهت  ارزی  و  مالی 
لبنان و دیگر گروه ها که با کمک های 
ادامه  اسالمی  جمهوری  رژیم  مالی 
حیات می دهند، شرایط در خاورمیانه 
در حال تغییر است و قطعا با شروع 
کشورهای  دیگر  دیپلماتیک  روابط 
ماه های  در  اسرائیل  با  ایران  اطراف 
آینده باید منتظر خبرها و رویدادهای 
جدیدی بود که قطعا شرایط منطقه را 

بیش از پیش تغییر خواهد داد.

وارن باِفت اقتصاددان و مدیرعامل »برکشایر هاتاوی« که یکی از 10 
شرکت بزرگ آمریکاست

میادین  است  ر  =قرا
آزادگان  و  شمالی  آزادگان 
جنوبی به سه میدان آزادگان 
و  مرکزی  آزادگان  شمالی، 
شده  تقسیم  جنوبی  آزاد 
شرکت ها  این  از  یک  هر  و 
از این میادین  صاحب یکی 

شوند.
فاجعه بار  ابعاد  از  =یکی 
این قراردادها این است که 
پروژه  سرمایه  درصد   80
در  ملی  توسعه  صندوق  از 
اختیار پیمانکار قرار می گیرد 
و آورده ي پیمانکار صرفاً ۲0 

درصد است.
کردن  نهایی  حال  در  نفت  وزارت 
نفتی  میدان  توسعه  اسم  به  طرحی 
این  آن  اساس  بر  که  است  آزادگان 
میدان در عمل میان چند شرکت تقسیم 

خواهد شد.
این واگذاری ها در قالب قراردادهای 
IPC است و چندین شرکت پیمانکاری 
قبضه  را  آزادگان  نفتی  میدان  رانتی 
خواهند کرد. قراردادهای جدید وزارت 
و  نیست  میدان  این  شامل  تنها  نفت 
شامل ۳۳ پروژه، 2۹ پروژه در بخش 
خشکی و 4 پروژه در بخش فراساحل، 

خواهد بود.
جاری  سال  امرداد  لندن  کیهان 
جدیدی  قراردادهای  درباره  گزارشی 
منتشر کرد که وزارت نفت با شرکت های 
پیمانکاری »خودی« بسته و بر اساس 
از  روزانه  فروش  درآمد  آن ۷۵ درصد 
قرار ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش 

خصوصی می رود!
در بسته های قراردادی طراحی شده 
جدید  الگوهای  نفت،  وزارت  سوی  از 
به   EPCF عنوان  تحت  قراردادی 
پیمانکار  شرکت های  به  مجزا  صورت 
بزرگ )GC( یا شرکت های خدماتی، 
حفاری و شرکت های کوچک EPC به 
شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت های 

خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد.
یکی از ابعاد فاجعه بار این قراردادها 
این است که 8۰ درصد سرمایه پروژه از 
صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار 
قرار می گیرد و آورده پیمانکار صرفاً 2۰ 
آگاه،  منابع  گفته  به  که  است  درصد 
از  پیمانکاران  وزیر،  محرمانه  نامه  با 
آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت 
مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.

گزارشی  در  مهر  خبرگزاری  اکنون 
از امضای قراردادهایی در میدان نفتی 
آزادگان خبر داده و نوشته است: »این 
میدان، همان میدانی بود که وزارت نفت 
و مسئوالن این وزارتخانه طی سال های 
برنامه های جذابی برای آن  از  گذشته 
می گفتند و از آن به عنوان لقمه آماده 
یاد می شد. وزارت نفت هم تاکید فراوانی 
قراردادهای  قالب  در  آن  توسعه  روی 
جدید نفتی با حضور خارجی ها داشت و 
مدام افزایش ضریب بازیافت را بهانه خود 
برای طوالنی شدن روند تعیین تکلیف 

این میدان قرار می داد.«
قابل توجه اینکه بیژن نامدار زنگنه 
درباره   ۹۶ امرداد  هفتم  نفت،  وزیر 

ابعاد تازه ای از قراردادهای جدید وزارت نفت؛ تقسیم 
رانتی میدان نفتی آزادگان بین شرکت های »خودی«!

این میدان گفته بود: »اگر بخواهیم با 
تکنولوژی فعلی خودمان از این میدان 
برداشت کنیم، ضریب بازیافت ما زیر ۱۰ 
درصد است و در آینده نزدیک شاهد 
افت فشار میدان خواهیم بود؛ در حالی 
که ما به دنبال افزایش ضریب بازیافت 
این میدان با استفاده از تکنولوژی های 

روز جهان هستیم.«
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر 
منتشر کرده قرار است این میدان میان 
»شرکت  شود:  تقسیم  شرکت  چهار 
پتروپارس پیشنهادی را به شرکت ملی 
نفت ارائه داده است که قرارداد توسعه 
آزادگان جنوبی با این شرکت، تبدیل به 
قرارداد IPC شود. قرارداد جذابی که 
هیچیک از شرکت های اکتشاف و تولید 
بویژه پاسارگاد و اویک حاضر نیستند از 

کنار آن بگذرند.«
یکی از اقدامات وزارت نفت در دوره 
جدید، تغییر پوسته شرکت های نفتی 
تغییر  چند  با  نفتی  پیمانکاران  بود؛ 
ظاهری تبدیل به شرکت های اکتشاف 
و تولید )E&P( شدند تا شریک ایرانی 
خارجی ها شوند. این شرکت ها مجمعی 
را با همین عنوان تشکیل دادند تا امور 

هماهنگی را میان خود انجام دهند.
ده ها جلسه و گردهمایی میان این 
شرکت ها تشکیل شده است که متن 
توافقنامه در جلسه بیست و ششم که 
میان شرکت های اکتشاف و تولید امضا 
شده، نشان می دهد قرار است میادین 
به  جنوبی  آزادگان  و  شمالی  آزادگان 
آزادگان  شمالی،  آزادگان  میدان  سه 
مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شود و هر 
یک از این شرکت ها صاحب یکی از این 

میادین شوند.
سید  عهده  بر  مجمع  این  ریاست 
مهدی میرمعزی مدیرعامل فعلی شرکت 
انرژی پاسارگاد است؛ میرمعزی که در 
دوران زنگنه نخست، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت بوده و روابط بسیار نزدیکی با 
زنگنه دارد، به همراه غالمحسین نوذری 
وزیر اسبق نفت این طرح را با وزارت نفت 

به پیش می برند.
مرحله  در  طرح،  این  اساس  بر 
عام  عنوان شرکت  با  نخست شرکتی 
شرکت های  مشترک  سرمایه گذاری 
E&P تشکیل می شود که هدف از آن 
استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی 
و انتشار اوراق مشارکت عنوان شده است.

در مرحله بعد، ۳ تا ۵ شرکت توسعه 
میادین مشخص شده در غرب کارون 
خواهند  عهده  بر  شرکت  این  ذیل  را 
مجمع،  این  ارزیابی های  طبق  گرفت. 

 4 بین  شمالی  آزادگان  درجای  نفت 
تا ۶ میلیارد بشکه ارزیابی شده است؛ 
همچنین بلوک آزادگان مرکزی با ذخایر 
درجای ۱2.۵ میلیارد بشکه، و آزادگان 
جنوبی با حجم درجای ۱۵.4 میلیارد 
بشکه هم در برنامه قراردادی قرار دارند.

این  می دهد  نشان  موجود  اسناد 
مجمع، تولید از سه بلوک در فاز اول را 
۳۵۰ هزار بشکه برآورد کرده است که 
در فاز دوم این رقم با اضافه شدن 2۱۰ 
هزار بشکه، به ۵۶۰ هزار بشکه خواهد 
رسید. ضریب بازیافت برای این میادین 
هم بین ۳.۳ تا ۶ درصد عنوان شده است.

سرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن 
میلیارد   4.۵ حدود  هم  رقم  این  به 
دالر قید شده است؛ پتروپارس هم در 
ارائه داده، نرخ  گزارشی که به مجمع 
بازگشت سرمایه این پروژه 2۱ درصد 

تخمین زده شده است.
خبرگزاری مهر افزوده که کنسرسیوم 
نخست مربوط به شرکت های خصوصی 
پاسارگاد،  انرژی  شرکت های  شامل 
)PPZ( و  ، پی پی زد  دانا، کیسیون 
… است. کنسرسیوم دوم هم شامل 
شرکت های عمومی است که در صورت 
شخص  است  شده  قید  عیناً  جلسه 
غالمحسین نوذری، وزیر اسبق نفت و 
 IPC قراردادهای عضو هیأت تطبیق 
و همچنین رئیس هیأت مدیره گروه 
هیأت  رئیس  و  تدبیر  انرژی  توسعه 
این  محور  پرشیا،  گاز  و  نفت  مدیره 

کنسرسیوم است.
گلوبال  اویک،  مپنا،  شرکت های 
پتروتک هم کنسرسیوم سومی هستند 
زودی صاحب  به   کارون  غرب  در  که 
 PPZ قرارداد می شوند. در نهایت شرکت
هم به عنوان رابط مجمع و وزارت نفت 
معرفی شده تا آخرین اطالعات میادین 
آزادگان را از شرکت ملی نفت دریافت 

کند و در اختیار شرکت ها قرار دهد.
اینکه  بر  تأکید  با  مهر  خبرگزاری 
»این تصمیم به امضای همه شرکت ها 
است  قرار  زودی  به  و  است  رسیده 
شرکت  بین  میادین  این  قراردادهای 
ملی نفت و این شرکت ها امضا شود« 
نوشته است: »اینکه وزارت نفت تصمیم 
میادین  تکلیف  تعیین  برای  دارد 
میدان  سه  به  را  میدان  دو  آزادگان 
تقسیم کند و بسرعت قراردادهایی از 
جنس IPC را امضا کند، نکته بسیار 
مهمی است که به نظر می رسد باید زیر 
ذره بین نهادهای نظارتی قرار داده شود 
تا منافع کشور، یکبار دیگر دچار خطای 

بزرگی نشود.«

مداخله سایبری جمهوری اسالمی در انتخابات آمریکا!
که  شده  منتشر  گزارش هایی  تازگی  به 
اسالمی  جمهوری  هکرهای  و  سایبری ها 
با ایمیل های جعلی و اقدامات دیگر تالش 
می کنند تا بر انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر  سوم  است  قرار  که  متحده  ایاالت 

2۰2۰ برگزار شود تأثیر بگذارند.

امضای توافقنامه اسرائیل و بحرین توسط هیئت نمایندگی دو کشور با حضور استیون منوچین؛
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گزارش مذاکرات مجلس را، پس 
از نطق ملک الشعرا و پاسخ سلیمان 
مستوفی  عبداهلل  )اسکندری(  میرزا 
در خاطرات خود چنین آورده است:

»سلیمان میرزا، که از هول حلیم 
توی دیگ افتاده و تصور می کرد که 
استیضاح به همین چند کلمه سرش 
بیانات  و  برخاست  است،  آمده  هم 
ملک الشعراء را به پنج قسمت کرد 
از  را به جمله های خارج  و هر یک 
موضوع و سفسطه های معمولی خود، 

به حساب خودش جواب داد.
آنها  از  در حقیقت هیچیک  ولی 
ملک  نبود.  الشعراء  ملک  جواب 
الشعراء گفته بود در داخلۀ مجلس 
آقا  این  شده،  توهین  مدرس  به 
جواب می گفت نظم داخلی مجلس 
با رئیس مجلس است. ملک الشعراء 
گفته بود، در بیرون با چوب و چماق 
کارزونی  دست  کرده،  حمله  ما  به 
می گفت  آقا  این  ند،  شکسته ا را 
جلوگیری آن با دولت است و هیچ 
کند  آشنا  را  خودش  نمی خواست 
که جمعیت صبحی را خود ایشان و 
دولت، برای توهین و مرعوب کردن 
مدرس، برانگیخته و چماق لو های بعد 
از ظهر را هم دولت به کتک کاری 
واداشته است و چون سلیمان میرزا 
همین  به  استیضاح  اینکه  تصور  به 
مختصر ورگذار شده است، در آخر 
نطق خود افزوده بود »رأی با آقایان 
برای توضیح  است«. رئیس مجلس 
که  مقدمه ایست  یک  ین  ا گفت 
ایشان ملک الشعراء، برای استیضاح 
خود قرار دادند. هنوز وارد استیضاح 

نشده اند.
برخاست،  الشعراء  ملک  سپس 
سلیمان  پرچانگی های  رد  از  بعد  و 
من  گفت  کلی  طور  به   ، ا میرز
گفتم  فقط   . نکردم ستیضاحی  ا
و  نداریم،  امنیت  ما  وضع  این  با 
ما  مصونیت  می توانید  آیا  پرسیدم 
را قبول کنید؟ اگر می توانید، بیائیم 
حرفهای خودمان را بزنیم واال برویم 

خانه هامان!
در اینجا باز خلط مبحث به میان 
سید  جمله  از  نفر،  چند  می آید. 
بادنجان  در  می خواست  که  یعقوب 
میرزا  سلیمان  از  چینی  قاب  دور 
بی موضوعی  مطالب  نیفتد،  عقب 
پیش آورد، و باالخره رئیس، با اعالم 

تنفس خاتمه به این پرچانگی داد.
جناب  تنفس،  از  بعد  جلسۀ  در 
آقای بهار گفت، من به رفقا مذاکرات 
با  می گویند  آنها  گفتم،  را  مجلس 
و  نداریم  تأمین  ما  حاضر،  وضعیت 
استیضاح خود را مسکوت می گذاریم 

و از مجلس خارج شد.
باز هم پرچانگی زیاد شد. باالخره 
سردار سپه تقاضای رأی اعتماد کرد، 

و باالتفاق رأی اعتماد به او دادند!
تحت  من  که  مجلسی  از صورت 
که  نمی شود  معلوم  رم،  دا نظر 
و  مشیرالدوله  مانند  وجیه المله ها، 
مستوفی الممالک و تقی زاده و دکتر 
این  در  هم  عال  حسین  و  مصدق 
جلسه حاضر بوده اند یا نه؟ ولی در 
آراء  اتفاق  به  اعتماد  رأی  هر حال، 

بوده است!
معهذا بعد از این استیضاح مسکوت 
عنه، در رفتار عمال سردار سپه، چه 
مجلس،  خارج  در  چه  و  داخل  در 
تعدیلی  فی الجمله  اقلیت  به  نسبت 
حاصل شد. سردار سپه هم در کابینه 
یک  آن  آورد.  عمل  به  اصالحی 
خان  قاسم  میرزا  سوسیالیست،  نفر 
صوراسرافیل، که کفیل وزارت داخله 
بود، و مستشار الدوله و مدیرالملک 
وارد  تاش  تیمور  معظم  سردار  و 
و  مالیه،  وزیر  فروغی  شدند.  کابینه 
او وزیر خارجه  مشارالملک به جای 
شد، و سردار سپه هم، بعد از چندی 
برای تمشیت کارهای لرستان سفری 
زدن  برهم  مقدمات  کرده،  آنجا  به 
کمیتۀ قیام سعادت را فراهم ساخت.

سردار  قدرت  بر  عماًل  استیضاح، 
سپه افزود و به او فرصت داد که فارغ 
از درگیری های مرکز و زورآزمایی با 
وکالی اقلیت، پنجه در پنجۀ شیخ 
تخت  و  تاج  بی  سلطان  خزعل، 

خوزستان، بیفکند.
سیروس غنی در »ایران و برآمدن 

رضا شاه« می نویسد:

شد  جنگ  وزیر  رضاخان  »وقتی 
زیر  دیگر  شهر  چند  و  تهران  تنها 
حکومت  مؤثر  حاکمیت  یا  فرمان 
مرکزی بود. کوچک خان در گیالن 
فرمان می راند، مازندران مرکزی عماًل 
سوادکوهی  مؤید  امیر  تسلط  تحت 
بخشهایی  و  شرقی  مازندران  بود؛ 
طایفۀ  دو  تیول  خراسان  شمال  از 
ترکمن بود؛ و شمال غربی خراسان 
و  بجنوردی  معزز  سردار  دست  در 
ایل شادلو؛ حال آنکه حدود ده قبیلۀ 
مختلف خراسان شرقی و جنوبی را 
در قبضه داشتند: آذربایجان شمالی 
در چنگ  روسیه  مرز  هم  نواحی  و 
اقبال السلطنه ماکویی بود؛ اسمعیل 
سرزمینهای  کلیۀ  بر  سمیتقو  آقا 
غرب ارومیه تا سرحد ترکیه فرمان 
کارۀ  ایل شاهسون همه  و  می راند؛ 

آذربایجان شرقی بود. مناطق حوالی 
گوناگون  عشایر  دست  در  همدان 
کلهر  و  سنجابی  عشایر  بود.  ُکرد 
مسلط  کرمانشاه  اطراف  نواحی  بر 
قبایل  فرمان  زیر  لرستان  بودند. 
غرب  از  قسمتهایی  و  مرکز  و  لر 
بود.  بختیاریها  اختیار  در  ایران 
تنگستانی،  خمسه،  قشقایی،  ایالت 
بویراحمدی  و  ممسنی  کهگیلویه، 
فارس  خلیج  نواحی  و  فارس  بر 
و  بلوچستان  ایالت  داشتند.  تسلط 
سرزمینهای شرق بندرعباس قلمرو 
قبایل بلوچ بود. سیطرۀ اینها به حدی 
بود که دوست محمد خان سرکردۀ 
بلوچها سکه به نام خود زده بود. بعد 
مستقل  عماًل  ایالت  به  می رسیدیم 
عربستان  را  نامش  که  خوزستان، 
گذاشته بودند؛ و در قبضۀ ِسر شیخ 

خزعل ابن جبیر سردار اقدس بود.
انقراض  از  که  است  ذکر  شایان 
این  به  هیجدهم  قرن  در  صفویه 
سو، وسعت کشور، فقدان یک ارتش 
دائمی نسبتاً بزرگ و دست اندازیهای 
خارجی،  قدرتهای  بیشتر  و  بیشتر 
نوعی فرهنگ سیاسی در ایران پدید 
آورده بود که مخالف تمرکز قوا در 
دست یک فرد، یا گروه یا نهاد، حتی 
یک  بحبوحۀ  در  بود.  نهاد سلطنت 
چنین اوضاعی رضاخان می خواست 
ارادۀ خود را تحمیل کند، حکومت 
و  آورد  وجود  به  مرکزی  مقتدر 
قدرتهای پراکندۀ دیرین را، که عشایر 
نمونۀ چشمگیر آن بود از میان ببرد.

تالش رضاخان از وقتی وزیر جنگ 
شد همه آن بود که به سرکشی عشایر 
سالهای  همان  از  شاید  دهد.  پایان 
۹۰ ـ ۱28۹ و بعدها که افسر جزئی 
بیش نبود در لشکرکشی علیه قبایل 
شورشی دریافته بود مادام که کلیۀ 
ایاالت مغلوب نشوند و یک حکومت 
ایران  نراند  فرمان  کشور  تمامی  بر 
مستقل به شمار نخواهد رفت. مسئله 
فقط این نبود که عشایر سه چهارم 
حوزۀ جغرافیائی مملکت را در اختیار 
مرکزی  هیچ حکومت  به  و  داشتند 
پاره ای  بلکه  نمی گذاشتند،  وقعی 
دانسته و پاره ای ندانسته ابزار دست 
منافع  به  و  شده  اروپایی  قدرتهای 
می کردند.  خدمت  آنها  مقاصد  و 
قرن  اواخر  از  خارجی  کشورهای 
نوزدهم برای تضعیف حکومت مرکزی 
یا کاستن نفوذ همدیگر در کشور ـ 
برای نمونه در دوران جنگ جهانی اول 
ـ از قبایل مختلف بهره جسته بودند.

ایالت  کردن  رام  برای  رضاخان 
آنان  رؤسای  بردن  میان  از  و حتی 
هیچگونه ناراحتی وجدان نداشت. از 
خدمتگزاری آنها به قدرتهای خارجی 

هم  دیگری  شبهه های  بگذریم،  که 
نسبت به عشایر و خوانین آنها داشت. 
روند خالف  نوعی  او  نظر  قبایل در 
تاریخ و شرم آور بودند و منظرۀ شتر 
و چادر و لباس عشایری )که درچشم 
فرنگیها آنقدر تماشایی بود( او را بر 

می آشفت.
در برابر این پیش زمینه بود که 
حکومت خودمختار شیخ خزعل فکر 
رضاخان و هر سیاستمدار وطن خواه 
خود  به  چنان  پایتخت  در  را  دیگر 
مشغول داشته بود. یعنی مادام که 
تالشها  تمامی  نشود  منکوب  شیخ 
برای تأمین امنیت در مملکت بیهوده 
است. قبایلی که در نقاط دیگر سپر 
انداخته اند باز به پا خواهند خاست. 
یا  همبسته  واحدی  گاه  هیچ  ایران 
به راستی مستقل نخواهد شد. شیخ 
ناسازگار  عنصری  کماکان  خزعل 
از دوران ماقبل  با زمان، »یادگاری 

دولت ملی«، باقی خواهد ماند.
خوزستان در گوشۀ جنوب غربی 
شمال  و  عراق  مرز  شرِق  در  ایران 
است.  گرفته  ر  قرا فارس  خلیج 
 2۰ دهۀ  در  آن  سکنۀ  اکثریت 
بود.  زبان  عرب  چادرنشین  طوایف 
منطقۀ  کوههای  از  که  کارون  رود 
از  می گیرد،  سرچشمه  بختیاری 
می گذرد  خوزستان  سراسر  طول 
رودخانۀ  می ریزد.  فرات  رود  به  و 
از  یکی  نوزدهم  قرن  در  کارون 
بهترین راههای ارتباط خلیج فارس 
و فالت شمال بود. بریتانیا در ۱888 
)۱2۶۷( امتیازی از ناصرالدین شاه 
گرفت  کارون  در  کشتیرانی  برای 
رئیس  مزعل،  شیخ  با  زودی  به  و 
ُمحیسن،  در  محل  زورمند  طایفۀ 
روابط نزدیکی برقرار کرد. از آن پس 
مزعل »خود و طایفه اش را زیر فرمان 

حکومت بریتانیا نگه داشت«.
دست  به   ۱2۷۶ سال  در  مزعل 
افراد قبیلۀ خود، به تحریک و هدایت 
برادرش شیخ خزعل، به قتل رسید. 
برادر ثروت کالن او را تصاحب کرد 
و رئیس طایفه شد. خزعل روابط با 
انگلستان را استحکام بیشتر بخشید 
و به زودی حکومت تهران را یکسره 
تهران  منصوب  والی  گرفت.  نادیده 
صدراعظم  اتابک،  به  ایالت  آن  در 
قدرت  اگر  که  داد  هشدار  وقت، 
خزعل سرکوب نشود »عربستان در 
ظرف چند سال به دست انگلیسی ها 
می افتد«. رئیس الوزراهای ایران یکی 
پس از دیگری از ترس انگلیس دست 
به اقدامی نزدند و حتی با دادن حق 
انحصاری جمع آوری عوارض گمرکی 
آنکه  بدون  شیخ،  به  محمره  بندر 
بر  بخواهند،  او  از  کتابی  و  حساب 

قدرت و منزلتش نیز افزودند.
 )۱2۷۹ )اواخر   ۱۹۰۱ اوایل  از 
شد  تضمین هایی  خواستار  خزعل 
خدمتگزار  را  او  بریتانیا  دولت  »که 
سفارت انگلیس بشناسد تا او بتواند با 
اقدامات دولت مرکزی برخالف مصالح 
ژوئن  در  پردازد«.  مخالفت  به  خود 
۱۹۰۳ بریتانیا تضمین کتبی، مشابه 
تضمین هایی که به شیخ کویت داده 
بود، به او داد که می گفت بریتانیا در 
مقابل هر گونه تهاجم روسیه از خزعل 
دفاع خواهد کرد و جلو هر گونه تالش 
حکومت ایران را که هدفش کاستن 
اقتدار شیخ در منطقه باشد خواهد 
از دختران  بعد، یکی  اندکی  گرفت. 
پرشمار خزعل به عقد یک خان بزرگ 
ازدواجهای دیگری  بختیاری درآمد. 
و  خزعل  نزدیک  خویشان  بین  هم 
خوانین بختیاری صورت گرفت. این 
پیوندها به خزعل فرصت داد دامنۀ 
نفوذ خود را در منطقه و حتی در میان 
قبایل کوچکتر عرب زباِن خوزستان 

بیشتر گسترش دهد.
و  روسیه   ۱۹۰۷ معاهدۀ  در 
انگلستان که ایران را تجزیه می کرد، 
خوزستان را )که عربستان نامیدند( 
حتی جزئی از کشور ایران نخواندند. 
انگلیسیها، با رضایت روسیه، چنان 
خوزستان  گویی  که  کردند  وانمود 
تحت الحمایۀ بریتانیا است. حکومت 
تهران هم اعتراضی نکرد و در واقع 
ادامۀ وضع موجود را اجازه داد. در 
۱۹۰8 که نفت در مسجد سلیمان 
کشف شد، روابط انگلستان با خزعل 

اهمیت بیشتری پیدا کرد.
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 شیخ خزعل

دیدار محمود واعظی با هانس اودو موتسل سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران

جمهوری اسالمی چشم انتظار امتیازات احتمالی 
آلمان؛ انتقاد از سیاست های دولت مرکل در مورد 

رژیم ایران
=محمود واعظی در دیدار 
با سفیر آلمان گفته اگر اروپا 
به تعهداتش عمل کند ایران 
برجام  در  تعهداتش  به  هم 

بازخواهد گشت.
مدیر  رسولی  =ناصر 
ندازی  تیرا مّلی  تیم های 
وجود  با  می گوید  ایران 
پرداخت هزینه  های مربوطه 
طر  خا به  نی ها  لما آ ما  ا
حتی  نشدند  حاضر  تحریم 
کاربرد  که  را  فشنگ هایی 
ایران  به  دارند  ورزشی 

تحویل دهند.
مقیم  ایرانی  تاجر  =یک 
نامش  نخواسته  که  آلمان 
لندن  کیهان  به  شود  فاش 
می گوید هنوز بعضی عوامل 
جمهوری اسالمی یا اعضای 
طریق  ز  ا نها  آ ده  نوا خا
شرکت های صوری اقدام به 
دور زدن تحریم ها می کنند.

رئیس  شوستر  =یوزف 
یهودیان  مرکزی  شورای 
آلمان از آنگال مرکل خواسته 
اقدامات سختگیرانه تری  تا 
اعمال  ایران  رژیم  مورد  در 
کند و گفته »خوب است اگر 
یک متخصص بینایی بتواند 
خارجی  سیاست  عینک 
رژیم  با  رفتار  در  را  آلمان 

ایران تنظیم کند.«
=آنگال مرگل در کنفرانس 
مشترک مطبوعاتی با نخست 
نیروهای  گفت  عراق  وزیر 
مقابله  برای  آلمان  نظامی 
کشور  این  در  تروریسم  با 

می مانند.
حسن  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
روحانی در حالی که چند ماهی بیشتر 
با  دیدار  در  نمانده  دوازدهم  دولت  از 
سفیر آلمان در تهران گفته است »با 
اقدامات مخرب و کارشکنی های آمریکا 
حفظ برجام از شکل گیری آن سخت تر 

شده است.«
در این دیدار که سه شنبه 2۹ مهرماه 
اودو  هانس  به  واعظی  گرفت  صورت 
اسالمی  جمهوری  گفته  موتسل 
ایران در صورتی که اعضای برجام به 
تعهدات  به  باشد  پایبند  تعهدات شان 

خود باز می گردد.
بحران های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و  راه  خالف  بر  خاورمیانه  متعدد 
روش هایی که از سوی رهبر جمهوری 
رسمی  سیاست  عنوان  به  اسالمی 
بر  می شود،  اعالم  اسالمی  جمهوری 
بدون  راه  حل های  و  مذاکره  ضرورت 
جنگ برای حل مشکالت و اختالفات 
این  در  همچنین  واعظی  کرد!  تاکید 
دیدار یادآوری نمود که »آلمان یکی 
اقتصادی  و  تجاری  از شرکای سنتی 
تهران  و  است  اسالمی  جمهوری 
مشترک  همکاری های  گسترش  از 

استقبال می کند.«
صورت  آن  از  پس  ماه ها  دیدار  این 
گرفته که تهران امیدوار بود اروپایی  ها با 
راه اندازی کانال مالی اینستکس بتوانند 
با ایران معامالت تجاری کنند اما این 
کانال مالی در عمل چیزی فراتر از یک 
امکان برای ارسال دارو و غذا و کاالهای 

بشردوستانه نبود.
با وجود اینکه آلمان همچنان از حفظ 
خروج  با  اما  می کند  حمایت  برجام 
آمریکا از توافق اتمی حجم روابط این 
کشور با ایران به شدت کاهش یافته 
است. در سال 2۰۱8 حجم صادرات 
ماشین آالت از آلمان به ایران به بیش 
از یک میلیارد دالر رسید اما در نیمه ی 
اول سال 2۰۱۹ به ۱8۳ میلیون دالر 

سقوط کرد.
اگرچه دولت آلمان مخالف تحریم های 
است  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
اما شرکت های آلمانی از این تحریم ها 
به  حتی  چنانکه  می کنند  پیروی 
گفته ناصر رسولی مدیر تیم های ملّی 
تیراندازی با وجود مذاکره با شرکت های 

هواپیمایی و باربری بین المللی و ارائه 
وجود  با  و  الزم  مدارک  و  مستندات 
پرداخت هزینه های مربوطه اما آلمانی ها 
حتی  نشدند  حاضر  تحریم  خاطر  به 
فشنگ هایی را که کاربرد ورزشی دارند 

به ایران تحویل دهند.
آلمان در تمدید تحریم های تسلیحاتی 
آمریکا  با  امنیت  شورای  در  ایران 
و  روسیه  کنار  در  و  نکرد  همکاری 
چین قرار گرفت. همچنین حاضر نشد 
ملل  سازمان  تحریم های  بازگشت  به 
علیه جمهوری اسالمی ایران رٔای دهد.

از سوی دیگر، پس از اعدام نوید افکاری 
کشتی گیر معترض که با واکنش های 
روبرو  بین المللی  و  گسترده ی داخلی 
شد، وزارت خارجه آلمان در بیانیه ای 
اقدامات  و  اعدام  اجرای حکم  رسمی 
ضدبشری جمهوری اسالمی را محکوم 

کرد.
اسرائیل  خارجه  وزیر  اشکنازی  گبی 
هایکو  با  دیدار  در  شهریور  ششم 
بود  گفته  آلمان  خارجه  وزیر  ماس 
به  ایران  از دستیابی  برای جلوگیری 
و  تسلیحاتی  پیشرفته  »سیستم های 
تمدید  خاورمیانه«  در  آنها  گسترش 
است  ضروری  تسلیحاتی  تحریم های 
و ماس نیز در موافقت با وزیر خارجه 
از  باید  بود  کرده  تٔاکید  ئیل  اسرا
دستیابی جمهوری اسالمی به سالح 
اتمی جلوگیری شود. با این حال این 
فرانسه  و  انگلیس  همراه  به  کشور 
همچنان معتقد است که برجام مانع 
جمهوری  توسط  اتم  بمب  تولید  از 

اسالمی می شود.
اینهمه در حالیست که یوزف شوستر 
یهودیان  مرکزی  شورای  رئیس 
آنگال  از  سخنرانی  یک  در  آلمان 
ین  ا دولت  است  خواسته  مرکل 
نسبت  بیشتری  سختگیری   کشور 
او  دهد.  نشان  اسالمی  جمهوری  به 
روزنامه سوئیسی »نویه  با  در گفتگو 
 Neue Zürcher زورشر تسایتونگ
دولت  رأی  از  انتقاد  با   »Zeitung
آلمان به عدم تمدید تحریم تسلیحاتی 
سیاست های  دارد  انتظار  که  گفته 
اسالمی  جمهوری  مقابل  در  آلمان 

بیشتر گزنده  باشد.
در  است  پزشک  که  شوستر  یوزف 
به  نسبت  انتقادها  اینکه  به  پاسخ 
تهران  برابر  در  آلمان  سیاست های 
انجمن  تازگی  به  و  گسترش می یابد 
یکی  هامبورگ  در  اسرائیل  و  آلمان 
را  آلمان  خارجه  وزارت  مقامات  از 
آیا  نامید،  مالیان«  رژیم  »دربازکن 
سیاست های وزارت خارجه این کشور 
تحت مدیریت هایکو ماس بسیار نرم 
آلمان  منفی  رأی  »من  گفت:  است، 
در سازمان ملل را به هیچ وجه درک 
نمی کنم. بد نیست اگر یک متخصص 
بینایی بتواند عینک سیاست خارجی 
آلمان را در رفتار با رژیم ایران تنظیم 
کند.« وی همچنین از مسئوالن ایالتی 
اسالمیست ها  مرکز  که  هامبورگ 
به  وابسته  نهادهای  و  تبلیغات  و 
به  تا  خواست  اسالمیست،  جمهوری 
همکاری با اسالمگرایان پایان بدهند.

آژانس  گزارش  آخرین  اساس  بر 
بین المللی انرژی اتمی ذخیره اورانیوم 
در  مجاز  میزان  برابر   ۱۰ به  ایران 
سپاه  فرماندهان  است.  رسیده  برجام 
همچنان  اسالمی  انقالب  پاسداران 
در سخنرانی های خود تمامیت ارضی 

اسرائیل را تهدید می کنند.
هایکو ماس در یکی از آخرین اظهار 
امیدواری کرد که  ابراز  نظرهای خود 
دیگر  کشورهای  و  آمریکا  بین  روابط 

بدون توجه به اینکه چه کسی پیروز 
انتخابات سوم نوامبر باشد تغییر کند.

رداکسیون  »شبکه  با  گفتگو  در  او 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  آلمان« 
یا  و  ترامپ  جمهوری  ریاست  ادامه 
پیروزی بایدن چه تفاوتی برای آلمان 
خواهد داشت، گفته است: »روابط دو 
جمهوری  ریاست  با  آتالنتیک  سوی 
ترامپ پیچیده تر شد. دولت او به تکرار 
تصمیماتی بدون رایزنی گرفته که برای 
ما قابل درک نیست؛ برای نمونه خروج 
از توافق  اتمی با ایران. من امیدوارم که 
اینکه چه  از  ما کامال صرف  مراودات 
کسی پیروز  انتخابات شود تغییر کند.«

وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این 
ترامپ  با  مراودات  این  که  پرسش 
یدن،  با با  یا  شد  هد  خوا نتر  آسا
توضیح داد: »من جزو کسانی نیستم 
بایدن  پرزیدنت  با  می کنند  فکر  که 
»همه چیز خوب می شود«! سیاست 
سال ها  از  آمریکا  امنیتی  و  خارجی 
که  را  نقشی  که  است  آن  بر  پیش 
در دوران جنگ سرد بر عهده داشت 
این  روی  باید  ما  کند.  تعریف  نو  از 
حساب کنیم که در روند اصولی این 
روی  ساختاری  تغییر  هیچ  سیاست 
نخواهد داد.« وی تأکید کرد که بر 
اروپایی ها  »ما  موضوع  این  اساس 
خود  مسئولیت  پیش  از  بیش  باید 

را بر عهده بگیریم.«
در ارتباط با نقش دست کم جغرافیایی 
توسط  تحریم ها  زدن  دور  در  اروپا 
ایرانی  تاجر  یک  اسالمی،  جمهوری 
مقیم آلمان که نخواسته نامش فاش 
شود به کیهان لندن می گوید »حتی 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 
دیده  خود  چشم  به  تحریم ها  اعمال 
فرودگاه  از  یورو  و  دالر  پالت های  که 
تهران  مقصد  به  آلمان  هامبورگ 

بارگیری شده است.«
او میگوید هنوز بعضی عوامل جمهوری 
از  آنها  خانواده  اعضای  یا  اسالمی 
طریق شرکت های صوری اقدام به دور 
زدن تحریم ها می کنند. کیهان لندن 
نمی تواند گفته های این تاجر را رد یا 

تایید کند.
می کند  تالش  اسالمی  جمهوری 
رأس  در  و  خارجی  نظامی  نیروهای 
عراق  ویژه  به  منطقه  از  آمریکا  آنها 
خارج شوند تا قدرت عمل بیشتری در 
خاورمیانه داشته باشد. اما اخیراً آنگال 
الکاظمی  با مصطفی  دیدار  مرکل در 
نخست وزیر عراق گفت برلین به دلیل 
کمک  راستای  در  و  کنونی  شرایط 
به برقراری ثبات و امنیت و مقابله با 
تروریست ها به حضور نظامی خود در 

این کشور ادامه می دهد.
تنش در روابط تهران و برلین پس از 
آلمان  ممنوعیت فعالیت حزب اهلل در 
در  که  گروه  این  نام  قرارگرفتن  و 
دهه هشتاد میالدی توسط جمهوری 
در  شد  پرداخته  و  ساخته  اسالمی 
فهرست سازمان های تروریستی آلمان 

افزایش پیدا کرده است.
در شرایطی که امانوئل ماکرون نتوانسته 
را  اروپا  در  برجسته  رهبر  یک  نقش 
می کرد  تالش  آن  برای  که  آنطور 
جانسون  بوریس  و  آورد  دست  به 
مشکالت  بر  بریتانیا  وزیر  نخست 
آلمان  دارد،  تمرکز  کشورش  داخلی 
سیاست های  در  را  تاثیر  بیشترین 
رو  از همین  دارد.  اروپا در خاورمیانه 
جمهوری اسالمی تالش می کند به هر 
نحو ممکن از افزایش تنش در روابط با 
برلین پرهیز کند و چشم  انتظار امتیازات 

احتمالی برلین بنشیند.
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۱ـ از شعرای معروف ایران و 
رستاخیز«  »اپرای  خالق 
و  »ایده آل«  تابلوهای  و 

»کفن سیاه«
خواننده  معروفترین  ـ   2

یونانی
۳ ـ رنگی است ـ کوکب
4 ـ غارت ـ طرف چپ

۵ـ  برخی از سگ ها چنین اند 
ـ جنس مؤنثـ  تکرار یک 

حرف
۶ ـ مالمت ـ مصون

۷ـ َشل ـ از شهرهای ایران 

ـ َحک
8 ـ دو دلی ـ درفشی است

۹ـ جزا ـ غیر مشهود
۱۰ـ بلند ـ شهر نشینی

۱۱ـ بندر و شهری معروف 
ـ  سیاه  دریای  کنار  در 

اندازه

و  آهنگسازان  از  ـ   ۱
موسیقی دانان معروف 

ایران
ـ  خطاب  حرف  ـ   2
ـ  ندام  ا ز  ا قسمتی 
آهنگساز معروف دربار 

ساسانی
۳ ـ الوان ـ تفال

4ـ  خزنده ایستـ  ناشنوا
نویسان  رمان  از  ـ   ۵
در  نسه  فرا معروف 
نیمه دوم قرن نوزدهم 

ـ من و تو

از  ـ  است  ورزشی  ـ   ۶
شهرهای ایران
۷ ـ حیات ـ رگ

8 ـ  هنری است ـ اهل 
ادب

۹ـ  از ارگان های سازمان 
ملل متحد

۱۰ـ وعده ـ طوالنی
۱۱ـ تکرار یک حرفـ  از 
خاندان های حکومتی 
کشوری  ـ  ایران  در 

است

و  نویسنده   ، متفکر ـ   ۱
مؤلف  و  ایرانی  دانشمند 
»کتاب احمد« و »سفینه 

فضایی«
ـ  عربی  به  نه  ـ  مرارت  ـ   2

تکخال ـ روان
۳ ـ »بقیه« به هم ریخته ـ 
و  آموزشی  است  واحدی 

پرورشی
4ـ  تکرار یک حرفـ  ثروتمند 

ـ راحتی
از  یکی  دودمان  سر  ـ   ۵
در  حکومتی  سلسله های 

ایران
۶ ـ رجل سیاسی، پژوهشگر، 
جامعه شناس و استاد فقید 

و ممتاز دانشگاه تهران
۷ـ  جوانمردـ  عالمت جمعـ  

گلوله ـ مادر به عربی
8 ـ بی استعداد ـ از انقالبیون 
قرن  دوم  نیمه  معروف 
بیستم و رئیس جمهوری 

آمریکای  ممالک  از  یکی 
التین

قدیمی  تمدن های  از  ـ   ۹
جهان ـ خوراکی است ـ 
از عناصر اربعهـ  از ادویه ها

۱۰ـ عیدی استـ  مخترع آن 
آلفرد نوبل بود

از  ـ  کشیدنی ها  از  ۱۱ـ  
سرکرده  معنی  آنطرف 
پسوند  ـ  می دهد  امیر  و 

تشبیه در فارسی
۱2ـ گشاده دست ـ آشیانه

نام  صاحب  مترجم  ۱۳ـ 
زبان  به  خیام  رباعیات 

انگلیسی
۱4ـ پیدا و آشکار شدنـ  تنها 

ـ پرنده  ایست ـ او
۱۵ـ هم حکاکی است و هم 
خوراکی  ـ  کاری  منبت 

است سنتی

قاجار و  از رجال سیاسی دوران  ۱ـ 
صدراعظم پیشین ایران

2 ـ از بلندیهای ایران ـ بدهی
۳ ـ مدخل ـ یادبود ـ قدرت خواندن 

و نوشتن
4ـ خرابی ـ محل نسخه پیچی

۵ ـ ستیزه ـ کفر ـ پدر مرداویج و 
وشمگیر

۶ ـ بخشی از کشورما ـ ساقط کردن 
ناگهانی حکومت

ـ  است  گلی  ـ  کدوها  انواع  از  ـ   ۷
اندیشه

8 ـ خاطر ـ مفتضح ـ زهرآگین
و  معروفترین  ـ  پایه  و  اساس  ۹ـ  

بزرگترین شاعر ایتالیا
پا  جای  دنبال  ـ  است  ظرفی  ۱۰ـ 

گشتن ـ سرقت
۱۱ـ خبرگی و تبحر ـ نوعی خودرو 

ـ سوی
ـ  است  باالپوشی  ـ  پیشین  ۱2ـ 

زبانی است
۱۳ـ جوانی ـ زرین

۱4ـ تکرار یک حرفـ  پهلوانـ  اطالع 
ـ از اقلیت های قومی کشورما

در  جزیره ای  ـ  دادن  دشنام  ۱۵ـ 
مدیترانهـ  پیشکش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

افتاده  بسیاری  اتفاقات  تاریخ  در   
آن،  دالیل  یافتن  برای  کنکاش  که 
و  محققان  دغدغه های  از  یکی  امروز 
عالقمندان به تاریخ به شمار می رود.

کشف راز ناپدید شدن و تالش برای 
یافتن گنج و ثروتهای عظیم پادشاهان 
تاریخ  بخشهای  جذاب ترین  از  یکی 

است.
گنج اسپانیایی

 یک دزد دریایی به نام ریش قرمز 
طی دو سال دزدی دریایی در سال های 
۱۷۱۶ تا ۱۷۱8 میالدی ثروت فراوانی 
برای خودش ذخیره کرد. در این سال ها 
بیشتر  بودند. کشوری  همگان معتقد 
قدرت دارد که طال و جواهر بیشتری 

داشته باشد.
    اسپانیایی ها در این مورد سرآمد 
دیگران بودند آنها با استخراج معادن 
را  جواهرات  این  جنوبی  آمریکای  در 
در کشتی های بزرگ به اسپانیا منتقل 

می کردند.
    این دزد دریایی هم با همکارانش 
صبورانه!! روی دریا مشغول گشت زنی 
بودند تا سر و کله کشتی های اسپانیایی 
پیدا شود و آن وقت با سرعت به غارت 
کشتی می پرداختند. نکتۀ مهم این بود 
که این دزد دریایی همواره جواهرات را 

در جایی دفن می کرد.
در  باالخره  دریایی  دزد  این      
سال ۱۷۱8 دستگیر شد و با مرگش 
گنج ها  این  که  نشد  معلوم  هیچوقت 
کجاست و چه بر سر آن آمد. کشتی این 
سارق نیز بعدها غرق شد. تا مدت های 
جستجوی  به  مختلفی  افراد  مدیدی 

گنج پرداختند.
    حتی در سال ۱۹۹8 نیز کشتی 
حتی  اما  آوردند  بیرون  آب  زیر  از  را 
یک نشانه هم از گنج به دست نیامد. 
محققین حدس می زنند که این گنج 
در جزایر کارائیب یا خلیج ورجینیا و یا 
غارهای جزیرۀ کایمان دفن شده باشد.

ثروت پرو
لیما  در سال ۱82۰ میالدی شهر 
یک شورش  معرض  در  پرو  کشور  از 
عظیم و عمومی قرار گرفت به همین 
منظور حکام پرویی تصمیمی گرفتند 
که جواهرات موجود در شهر را برای دور 

ماندن از سرقت به مکزیک منتقل کنند. 
گنج ها شامل مقادیر زیادی جواهرات 
طال،  شمعدان های  سنگ،  صورت  به 
مجسمۀ حضرت مریم از طال و ظروف 

بسیار دیگر بود.
به  را  کشتی  یازده  گنج  این      
تامپسون  ویلیام  کرد.  پر  کامل  طور 
گنج  این  حمل  و  کشتی  مسؤول 
از  غافل  اما  بود.  مکزیک  به  عظیم 
کارگران  و  همراهان  میان  در  آنکه 
کشتی، دزدان دریایی رخنه کرده اند. 
از سرقت،دزدان تصمیم گرفتند  پس 
که جواهرات را به جزیره کوکاس در 
اقیانوس هند برده و در آن محل نگه 
بعد  و  بیافتد  آسیاب  از  آبها  تا  دارند 

بسراغش بروند.
هم  کشتی  فرماندۀ  تامپسون      
که دیگر با دزدان همدست شده بود، 
به اتفاق سارقان به جزیره می رود. اما 

گنج های بزرگ گم شده دنیا

وارد  آنها  تعقیب  در  مکزیک  ارتش 
جزیره شد. به همین جهت دزدان به 
سوی جنگل های انبوه گریختند. از آن 
زمان تاکنون دیگر هیچ اطالعی از این 
گنج نیست. تاکنون نیز سیصد گروه 
به جستجوی این گنج رفته اند اما به 
موفقیتی دست پیدا نکرده اند. به همین 
برخی مدعی اند دزدان دریایی  جهت 
گنج را در جزیره دیگری دفن کرده و 

سپس به این محل آمده اند.
مدفون در گل ها

 در سال ۱۵2۰ میالدی اسپانیایی ها 
با خشنونت تمام تمدن کهن آزتک ها 
را در آمریکای جنوبی از پای درآوردند 
در حالی که شهر به طور کامل توسط 
بود  شده  محاصره  نیا  اسپا ارتش 
نبرد  به  زوما(  )منته  آرتکها  فرمانده 
ادامه می داد تا اینکه به شدت مجروح 

مدافع  سربازان  همین جهت  به  شد 
شهر تصمیم گرفتند جواهرات را در 
زمان  در یک  و  آورده  گرد  گوشه ای 
مناسب از شهر گریخته و جواهرات را 
نیز با خود ببرند. اما ورود اسپانیایی ها 
به شهر و قتل عام مردم باعث شد که 
آنها شتابزده تمامی جواهرات را به قعر 
و  نقره  بریزند. ظروف  تزوکو  دریاچه 
فراوانی  گرانقیمت  سنگ های  و  طال 
همه  اما  بود  شده  ذخیره  شهر  در 
اگر  تا  شدند  ریخته  دریاچه  به  آنها 
بازگشته  آنجا  به  روزی  بود  امکانش 
اما  آورند.  دست  به  را  آنها  دوباره  و 
که  هم  آنهایی  و  نماند  زنده  کسی 
توانستند بگریزند دیگر نتوانستند به 

شهر باز گردند.
    امروزه این گنج عظیم پس از 
پنج قرن هنوز دست نخورده در میان 
گل و الی دریاچه پنهان شده است. 
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در سال های اخیر تالش زیادی برای 
صورت  جواهرات  این  به  دستیابی 
گرفته حتی یکی از رئیس جمهورهای 
مکزیک نیز دستور الیرویی دریاچه را 
داد اما اقدام انجام گرفته بی نتیجه ماند.

گنج فرعون   
سال  در  کارتر  هاوارد  که  موقعی   
فرعون  دفن  محل  توانست   ۱۹22
مصر به اسم توتان آمخ خامون را پیدا 
کند. از کارهای هنری موجود در قبر 
او شگفت زده شد. در کنار قبر او یک 
قرار داشت  نگهداری جواهرات  خزانۀ 
که کاماًل خالی بود. بعدها کارتر حتی 
نقشه و کاتالوگ جواهرات موجود را نیز 
پیدا کرد. به همین جهت خالی بودن 

گنجینه وی را به فکر برد.
    برای کارتر عجیب بود که چه 
کسانی و چگونه اقدام به این سرقت 

کرده اند. زیرا مسیر دستیابی به مقبره 
فوق العاده پیچیده بود و یافتن مسیر از 
فهم انسان های عادی خارج بود. ضمناً 
این همه ثروت را امکان نداشته بتوانند 
به راه دوری ببرند و لذا ممکن بود در 
همین اطراف دوباره دفن کرده باشند.

    محققان به این نتیجه رسیدند که 
همان کسانی که محل دفن را ساخته 
و نیز جواهرات را در آنجا نهاده اند، در 
همان سال ها یعنی ۳4۳ تا 42۵ قبل از 
میالد، خود اقدام به خارج کردن گنج ها 
نتوانسته  کسی  تاکنون  اما  نموده اند 
این گنج را پیدا کند. ولی پژوهشگران 
روزی  گنج  این  باالخره  که  معتقدند 
روی خودش را به انوار خورشید نشان 

خواهد داد.
 گم شدن اتاق کهربا

احتماالً  کهربا  اتاق  شدن  گم  اما   
شدن های  گم  عجیب ترین  از  یکی 
اتاق  این  است.  تاریخ  در  جواهرات 
یازده متر مربعی تماماً دیوارهایش با 
کهربا و انواع جواهرات و نیز کارهای 
هنری منحصر به فرد تزئین شده بود. 
این اتاق در سال ۱۷۱۶ میالدی برای 
فردریک پادشاه پروس ساخته شده و 
محل آن نیز در نزدیکی کاخ کاترین در 

سن پترزبورگ روسیه بود.
روسیه  به  که  موقعی  هیتلر      
حمله کرد تالش نمود این اتاق را به 
آلمان انتقال دهد اما تمامی دیوارهای 
اتاق رو به خرد شدن بود و لذا تالش 
کرد با چسباندن کاغذ دیواری مانع از 
فرو ریختن آن شود اما این اقدام هم 

بی فایده بود.
تا ۱۹4۵  از سال ۱۹4۱  لکن      
دیگر کسی از این اتاق اطالعی نداشت 
و پس از پایان جنگ نیز دیگر هیچکس 
را  آن  از  نشانه هایی  یا  و  اتاق  این  از 

مشاهده نکرد.
    آیا این اتاق در یکی از شهرهای 
زیرزمین مدفون است؟ آیا آن را آتش 
زده اند؟ به هر حال تا امروز که خبری 

تازه از آن نیست.
    اما خوشبختانه یک مدل بازسازی 
شده از آن امروزه در کاخ کاترین وجود 
دارد. این اتاق اگر امروز وجود داشت 
رقمی معادل ۱42 میلیون دالر ارزش 

داشت.
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مدرسۀ مبارکۀ »ایمان« پنجاه ساه 
یا قدری هم پیشتر در نزدیکی  قبل 
»گذر مهدی موش« که حاال به خیابان 
شاهپور می خورد، چارسوئی بود که آن 
را چهارسو چوبی می گفتند و تا آنجا 
که من می دانم در تهران سه چار سوی 

مشهور بوده و هست از این قرار:
1ـ  چهارسو بزرگ

چهارسو بزرگ که از یک طرف به بازار 
پاالن دوزها و بازار آهنگرها و از طرفی 
دیگر به گذر »لوطی صالح« و از سمتی 
به چارسو کوچک و از سمتی دیگر به 
بازار بین الحرمین منتهی می شود. سابق 
بر این سقف و دیوارهای چهارسو بزرگ 
داستانهای  و  رستم  رزم  مجالس  با 
بود و در چهار  نقاشی شده  شاهنامه 
طرف چهارسو چهار سکوی بلند بوده 
که ده دوازده پله می خورد. این سکوها را 
»پایتخت داروغه« می گفتند. زیر سکوها 
دخمه های تنگ و تاریکی بود که آن را 
»دوستاق خانه« یعنی زندان می نامیدند 
و مقصرین سیاسی و غیرسیاسی را با 
آن دخمه ها حبس  در  زنجیر  و  کند 
می کردند. این دخمه ها دو سه پنجرۀ 
آهنی به چهارسو داشت. شب های جمعه 
زندانیان پشت این پنجره ها می آمدند و از 
مردم گدائی می کردند و مامورین زندان 
بعد از وضع »عوارض زندان« باقیمانده 
را به آنها می دادند. هر سال روز عاشورا 
دسته های قمه زن سر چهارسو می آمدند 
می کردند.  تقاضا  را  زندانیان  آزادی  و 
زندان بانهای ناقال هم یکی دو روز پیش 
از عاشورا زندانی های واقعی را به جای 
دیگر می بردند و چند بی گناه ژولیده را به 
جای آنها می گذاردند و روز عاشورا به قمه 
زنهای خون آلود تحویلشان می دادند.

۲ـ  چهارسو کوچک
از  این چهارسو که حاال هم هست 
طرفی به بازار بزازها و از طرفی به بازار 
»امامزاده زید« و از دو طرف دیگر به 
کوچه پشت بازار ارسی دوزها و چهارسو 
ممیزات  از  می شود.  منتهی  بزرگ 
برجسته این چهارسو یکی هم این بود 
که در ایام محرم دسته های سینه زن 
سر این چهارسو بهم می رسیدند و هر 
یک از سردسته ها از رقیب می خواست 
تا دسته بگذرد و چون  که راه بدهد 
هیچکدام حاضر به راه دادن نمی شدند 
عزاداران عماری ها را که پر از قمه و 
قداره و گاهی هم ششلول بود زمین 
می گذاردند و به جان هم می افتادند تا 
باالخره یکی از دسته ها غالب می شد و 

جلو می افتاد.
3ـ  چهارسو چوبی

این چهارسو که سقف آن با چوب 
و شیروانی ساخته شده بود در انتهای 
از  و  داشت  قرار  موش  مهدی  گذر 
محسوب  روز  آن  »آالمد«  بناهای 
می شد. مدرسۀ مبارکۀ ایمان دو سه 
قدم پایین تر از این چهارسو در یک خانۀ 
قدیمی ساز بیرونی اندرونی بود. مدیر 
مدرسه مرحوم حاج میرزا مرتضی قلی 
تفرشی بود که بنا به گفته خودش ابتدا 
طلبه بوده و بعد عارف و درویش شده 
و باالخره در سلک اهل معارف آمده و 
با فروش دو حبه ملک خود واقع در 
)یا ترخوران( علیایی تفرش،  طرخان 
مدرسه ایمان را پایه گذاری کرده است. 
من و مرحوم کشوری معلم این مدرسه 
بودیم و از همقطاران آن دوره ما یکی 
مرحوم میرزا رضا خان مهندس بود و 
دیگر مرحوم شیخ ابوالخیر اشتهاردی 
معلم  الخاقان  کاتب  مرحوم  دیگر  و 
معلم  و دیگر مرحوم سیدعلی  مشق 
فرانسه. ناظم و فراش و دفتردار مدرسه 
مردی بود به نام میرزا باب که عالوه بر 
شغل های مذکور، در مسجد »قندی« 
هم سمت مؤذنی داشت. من و مرحوم 
چهار  و  سه  کالسهای  در  کشوری 
)مدرسه بیش از چهار کالس نداشت( 

فارسی و دیکته درس می دادیم. 
حقوق ما در ابتدا هر کدام ماهی شش 
تومان بود. به این ترتیب که آخر هر ماه 
مرحوم »میرزابابا« شش تومان قبض 
شهریه به ما می داد و ما به شاگردان 
خود می دادیم تا آن را به اولیای خود 
بدهند و برای ما پول بیاورند. باور کنید 
تا آخر ماه دیگر، آن شش تومان را به 
هم  گاه  و  می کردیم  وصول  زحمت 
سوخت  کلی  به  آن  تومان  دو  یکی 
می شد. مثالً یکی از مشتری های بنده 
پسر ده دوازده ساله ای بود که پدرش 
سر چهارسو دکان بقالی داشت. من هر 
می گذشتم  بقالی  دکان  کنار  که  روز 
بعد از سالم و تعارف و احوالپرسی با 
می کردم.  پول  مطالبۀ  مالیمی  زبان 
بقال می گفت: »آمیرزا این روزها کار 

و کاسبی خراب است پول و پله پیدا 
ما  بردارید«  جنس  بیائید  نمی شود، 
هم ناچار ناهار را در مدرسه می ماندیم 
و بابت حق التعلیم از دکان بقالی به 
مناسبت فصل، ماست و خیار یا سرکه 
شیره می خریدیم، اما بقال بی انصاف به 
این جیره خواری هم راضی نمی شد و 
هر ماه بهانه ای می گرفت تا آنکه باالخره 

روزی به من گفت:
»آمیرزا شما چه معلمی هستید؟ چه 
پولی از من می خواهید؟ این بچه چهار 
بلد  هنوز  می آید.  مدرسه  است  سال 
نیست طهارت بگیرد. من یک شاهی 

تاوان پس نمی دهم!«
بنده و مرحوم کشوری به حاج مدیر 
قرار  ما  با  ایشان  و  کردیم  مراجعه 
تعطیل  از  بعد  روز  هر  که  گذاشتند 
مدرسه دو قران نقد به ما بپردازند با 
این حساب ماهی شش تومان حقوق 
ما به ماهی پنج تومان )بی سوخت و 
سوز( تسعیر شد. چون چهار جمعه را 
که حقوق نمی گرفتیم و ماهی یک روز 

هم به طور متوسط تعطیل داشتیم!

مختصری از جریان مدرسه
صبح که به مدرسه می رفتیم قریب 
همۀ  تا  می شدیم  منتظر  ساعت  نیم 
را  دعا«  »زنگ  می آمدند،  شاگردان 
می زدند، میرزا بابا رو به قبله می ایستاد 
و دستها را مقابل صورت می گرفت و 
می خواند  را  فرج«  »دعای  بلند  بلند 
بعد  آمین می گفتند،  و شاگردها هم 
حاجی مدیر زنگ می زد و شاگردها به 
کالس می رفتند. کالس اول را با زیلو 
فرش کرده بودند. مرحوم شیخ ابوالخیر 
تشکچه  روی  عمامه  و  عصا  و  عبا  با 
می نشست و قریب سی چهل بچه روی 
زیلو دور تا دور او جمع می شدند و درس 

آغاز می گشت.
»الف به صدای باال اَ... الی آخر«.

در کالسهای دو و سه و چهار، هم میز 
و نیمکت و هم زیلو بود. خود حاجی 
مدیر در همۀ کالسها همه چیز درس 
می داد. میرزا بابا هم به اصطالح امروزی 
دنبال  و  می گشت  محسوب  دانشیار 
معلمین به کالس می آمد و به عنوان 
تالی مقرب )رپه تیتور( با زبان ساده تری 
بیان  برای شاگردان  را  موضوع درس 
می کرد. یک روز من در کالس چهارم 
دیکته می گفتم. میرزا بابا مثل همیشه 
توی کالس آمد و یواشکی در گوش من 
گفت: »آمیرزا، چرا حروف را از مخرج 
اداء نمی کنید، اینطور  که شما دیکته 
می گویید تا قیامت هم امالی بچه ها 
درست نمی شود.« بعد خودش کتاب 
را از دست من گرفت و کلمات را با 
مخرج عربی )طاء و ضاد و ثاء و غیره( 
اداء کرد. نتیجه آن بود که بچه ها خیلی 

کم غلط داشتند.
موقع ظهر، ناهار بعضی از بچه ها را 
که   مدرسه  سفره خانۀ  به  می آوردند 
همان کالس اول و اتاق درس مرحوم 
سرقفلی  اتاق  این  بود.  ابوالخیر  شیخ 
داشت چون هرکس سرپرست ناهارخانه 
می شد شکمی از عزا درمی آورد و بیچاره 

غالب  و  می گذارد  نیمه سیر  را  بچه ها 
راه  بیداد  و  داد  بچه ها  اولیای  روزها 
می انداختند که چرا بچه ها را گرسنه به 
خانه می فرستید.بعد از صرف ناهار، زنگ 
نماز را می زدند. میرزا بابا اذان می گفت. 
اگر هوا خوب بود بچه ها با آب حوض 
وضو می گرفتند. و اگر هوا خوب نبود با 
اجازۀ حاج مدیر همه تیمم می کردند 
و به نمازخانه یعنی همان اتاق شیخ 
ابوالخیر می رفتند که بچه ها مشغول نماز 
بودند. بنده و مرحوم کشوری و حاجی 
مدیر و میرزا بابا و شیخ ابوالخیر هم در 
گوشۀ دیگر اتاق به نماز می ایستادیم. 
خوب  چه  )و  می گفت  مدیر  حاجی 
می گفت( شاگردها که نماز خواندن ما 
را می بینند بالطبع نمازخوان می شوند و 
ثواب همین کار برای هفت پشت شما 
کافی است. پس از انجام مراسم نماز،  
کالس  به  شاگردها  و  می زدند  زنگ 

می رفتند.
اتاق  بعدازظهرها  روز،  دو  هفته ای 
نمازخانه و سفره خانه اتاق مشق خط 
می شد و مرحوم کاتب الخاقان که خط 
و خلق  بسیار نیکی داشت به شاگردان 
تعلیم خط می داد. معموال بعدازظهرها 
دو زنگ درس داشتیم و همین که زنگ 
مرخصی را می زدند دوباره شاگردها در 
اگر هوا  )البته  حیاط جمع می شدند 
خوب بود( میرزا بابا  مثل صبحگاهان 
دعای فرج را می خواند بعد شاگردها 
می رفتند. من و مرحوم کشوری یک 
تومان  دو  حاال  که  نقره  دوهزاری 
دست الف  مدیر  حاج  از  دارد  ارزش 
و  می شدیم  مرخص  و  می گرفتیم 
آخر  تا  فوق العاده  خوشحالی  یک  با 
خیابان شاپور )خیابان فرمانفرمای آنروز( 
می آمدیم و یکی  سیصد دینار بلیت 
منزل  به  سواره  و  می خریدیم  واگون 
می رفتیم و اگر هوا مساعد بود پیاده 
از زیر بازارچه قوام الدوله و گذر معیر 
وگذر قلی و پاچنار به محلۀ خودمان 
مرحوم  می رسیدیم.  )سیدنصرالدین( 
شیخ ابوالخیر اگرچه در مدرسه شیخ 
عبدالحسین حجره داشت ولی بیشتر 
شب ها مخصوصاً فصل زمستان را در 
همان کالس اول می ماند و چون کالس 
مرحوم  آن  نداشت  بخاری  جای  اول 
کرسی  عبدالحسین  شیخ  مدرسه  از 
می آورد و همانجا کرسی می گذاشت، 
شاگردها به نوبت دست و پایشان را گرم 
می کردند و کنار می رفتند و حاجی مدیر 
از بابت پول سوخت )سالی پنج تومان( 
که از شاگردان می گرفت چند من خاکه 
نیاز  ابوالخیر  برای کرسی شیخ  زغال 
می کرد. خالصه اگر بخواهم جریان را 
بنویسم باید کتابی تألیف کنم. حاال برای 
حسن ختام، گذشتۀ خود را به  داستان 

تشریف فرمایی وزیر پایان می دهم.
تشریف فرمایی وزیر

گاهگاه  معارفی  آقایان  از  بعضی 
به عنوان تفتیش از طرف وزارت معارف 
و اوقاف و صنایع مستظرفه به مدرسه 
ایمان سر می زدند و تا آنجا که یادم 
هست بیشتر آنها مثل مرحوم حاج میرزا 

فخراالشراف،  مرحوم  رشدیه،  حسن 
مدیر  دزفولی  بهجت العلماء  مرحوم 
مجله و انجمن معارف، معمم بودند اما 
مرحوم میرزا اسمعیل خان ناصح الملک 
کاله بسر داشت. به خدا قسم هنوز که 
هنوز است من برای فداکاری و عشق 
و عالقۀ این ذوات مقدسه به پیشرفت 
تعلیم و تربیت غبطه می خورم که چرا 
خودم یا همکارانم موفق نشدیم هزار 
یک صمیمیت و تقوی و شوق و عالقۀ 

آن بزرگواران را کسب کنیم.
باری، حاج مدیر سخت به دامان این 
آقایان چسبیده بود که روزی جناب وزیر 
را به مدرسه ایمان بیاورند. آن مردان 
نیکوکار هم که می دانستند آمدن وزیر 
معارف به گذر مهدی موش و چهارسو 
چوبی وسیله ای برای تشویق مردم و 
خواهش  این  است،  معارف  پیشرفت 
حاجی مدیر را پذیرفتند. قرار شد در 
یکی از روزهای اوایل بهار موقع عصر 
جناب وزیر ما را سرافراز کنند. حاجی 
مدیر و میرزا بابا و شیخ ابوالخیر از نظر 
تشریفات، محاسن خود را مفصال رنگ 
و حنا بسته بودند؛ ضمناً عمامۀ مرحوم 
صابون  مدتها  که  هم  ابوالخیر  شیخ 
شد.  سفید  شکوفۀ  مثل  بود  نخورده 
حیاط مدرسه را چادر زدند و بسیاری از 
اولیای  شاگردان را دعوت کردند. میرزا 
بابا از حسینیۀ امیربهادر یک سماور دو 
شیرۀ بزرگ و مقدار زیادی استکان و 
نعلبکی عاریه گرفت. جای شما خالی 
رنگارنگ  شیرینی های  خوانچه  یک 
)مسقطی، پشمک، قرص آب لیمو، نان 
برنجی، نان ولیعهدی و غیره( از بازارچه 
قوام الدوله آوردند. در شورای معلمین 
راجع به میوه صحبت شد، حاج مدیر 
گفتند در تفرش این فصل را  »گدابهار« 
می گویند و چون غیر از چغاله بادام و 
کاهو میوۀ دیگری به دست نمی آید، از 
میوه صرف نظر می کنیم و چون هوا سرد 
و بارانی است از سکنجبین و شربت 
هم چشم می پوشیم و همان چائی و 

شیرینی کافی است!
شاگردها با لباسهای جور به جور )قبای 
بلند و عمامه ـ کمرچین و کاله فینۀ 
قرمز و سفید، شب کاله ترمه با عبا و 
در  نعلین(  و  ارسی  یا  گیوه  با  بی عبا 
اطراف حیاط صف کشیدند. معلمین 

هم جلو صف ها ایستادند.
خیابان  ته  تا  وزیر  آقای  درشکه 
بلورسازی آمد و از آنجا یکی دو سه پس 
کوچه را پیاده طی کردند. حاج مدیر 
استقبال  به  باالی چارسوی چوبی  تا 
رفت. همین که جناب وزیر و همراهان 
وارد حیاط شدند، مرحوم شیخ ابوالخیر 
فریادکشید: به سالمتی حضرت اشرف، و 
ایشان از شاگردان و پدرانشان و معلمین 
اظهار تفقد نمودند و احوالپرسی کردند. 
یک استکان چایی و قدری شیرینی میل 
کردند و پس از تحقیق از وضع مدرسه 
همراهشان  که  محاسبات  رئیس  به 
اوقاف صد  از محل  بود دستور دادند 
تومان به مدرسۀ ایمان جایزه بدهند. 
مرحوم معیرالملک رئیس محاسبات که 
همشهری حاج مدیر و مرد نیکخواهی 

بود بدون معطلی قبول کرد و در آن 
روز، صد  از سه  بعد  روزگار کم پولی، 
تومان را رساندند. خدا رحمتش کند. 
نقشۀ  چندتا  پول  آن  از  مدیر  حاج 
جغرافیا و دو سه تا کره و جعبه پرگار و 
چند صندلی برای مدرسه خرید و یکی 
پنج تومان هم به معلمین انعام داد. این 
تشریف فرمایی جناب وزیر سبب شد که 
ما هم  به وزارت معارف  پا باز کنیم. 
گاه با حاج مدیر و گاه بدون ایشان به 
وزارت معارف می رفتیم. وزارت معارف 
آن روز چندان طول و تفصیل نداشت. 
دو سه باالخانه در عمارت قدیمی ساز 
و  بود  وزارت معارف  دارالفنون، محل 
با  عده ای فداکار و معارف خواه واقعی 
حقوق بسیار ناچیز و آن هم نامرتب 
مثل مؤمنین اولیه صدر اسالم هدفی 
جز خدمت به مردم نداشتند. افسوس 
که امروز از آن دار و دسته اثری نیست، 
امثال  بدردنخوری  نخاله های  فقط 
بنده باقی مانده ایم که بود و نبودمان 

علی السویه است...
جناب افخم آقای ایدن!

و  دولت   ۱۳2۰ ـ   22 سالهای  در 
حقوق  احقاق  برای  ایران  مطبوعات 
انگلیس  نفت  سابق  شرکت  از  ایران 
تقاضای غرامت هایی می کردند و چون 
مناطق نفتخیز وضع نامساعدی داشتند 
هم  ایرانی  کارگران  حال  بهبود  برای 
در  جریانات  این  داشتند.  پافشاری 
پارلمان انگلیس سر و صدا راه انداخت و 
در نتیجه آقای آنتونی ایدن که آن وقت 
نمایندۀ مجلس عوام بود مأموریت یافت 
که به آبادان و نقاط نفتخیز خوزستان 
سفر کند و از نزدیک اوضاع را ببیند. 
آقای ایدن به آبادان آمد، من آن موقع 
اداره  را  نفت  فارسی شرکت  نشریات 
می کردم که یکی به نام خبرهای روز و 
دیگری به نام اخبار هفته انتشار می یافت. 
روز ورود ایدن، رؤسای  ادارات دولتی 
ایران و کارمندان عالیرتبۀ شرکت نفت 
در فرودگاه به استقبال رفتند. من هم 
برای تهیه گزارشی که باید در اخبار 
در  دیگران  جزء  کنم  منتشر  هفته 
فرودگاه حضور داشتم. ایدن در ساعت 
فارسی  و  به انگلیسی  وارد شد.  معین 

خطابه های خیرمقدم خوانده شد.
ایدن خوب فارسی می دانست و نزد 
فارسی  براون  ادوارد  پروفسور  مرحوم 
آموخته بود و در مجالس میهمانی که در 
آبادان به افتخار او برپا می شد گاه گاهی 
به مناسبتی از سعدی  و مولوی ابیاتی 
به زبان می آورد. به هرحال در روز ورود 
او به آبادان، آقای رئیس انجمن شهر 
که می دانست ایدن فارسی بلد است 
خطابه ای به فارسی نوشته و در فرودگاه 

قرائت کرد. عنوان خطابه چنین بود:
جناب افخم آقای ایدن، باقی مطالب 
بود.  عادی خوش آمد  همان حرفهای 
به من داد که  را  سپس عین خطابه 
در اخبار هفته چاپ کنم. بنده فقط 
در عنوان خطابه اشکال داشتم که چرا 
ایدن جناب افخم شده و حل معما را 
از رئیس انجمن خواستم. ایشان از این 

سؤال بیجای من تعجب کرده گفتند 
عجب، چرا شما متوجه نکته نیستید. 
مگر نه در اصطالح دیپلماسی فارسی 
دولت انگلیس را دولت فخیمۀ  انگلیس 
می خوانند. بنابراین آقای ایدن هم که 
است  انگلیس  فخیمه  دولت  نمایندۀ 
باید جناب افخم باشد! بنده هم روی 
این دلیل محکم، در مجله اخبار هفته، 
آقای ایدن را با عنوان نوظهور جناب 

افخم مفتخر ساختم.
دربدر  به دنبال دیپلمه

در سال ۱۳۱۷ به موجب قانون مصوب 
مجلس شورای ملی قرار شد صد و ده 
جوان دیپلمه که سنشان از بیست سال 
بیشتر نباشد برای تکمیل تحصیالت 
موقع  آن  اعزام شوند.  به خارج  عالیه 
مرحوم اعتمادالدوله قراگزلو وزیر معارف 
بود. وزیر در روزنامه ها اعالم کردند که 
جوانان دیپلمه با مدارک تحصیلی به 
وزارت معارف بیایند تا ترتیب حرکتشان 
جراید،  در  اعالم  بر  عالوه  شود.  داده 
به شهرستانها فرستاده  بخشنامه هم 
و از جوانان دیپلمه دعوت کردند؛ ولی 
تابستان تمام شد و عده کافی به دست 
نیامد. برای رفع این مشکل، قرار شد 
از میان بردارند  میزان سن و سال را 
و هرکس که دیپلم دارد با هر سن و 
سالی که هست خود را معرفی کند. اما 
این چاره اندیشی هم فایده نکرد و عده 
الزم تهیه نشد. باالخره کمیسیون هایی 
تشکیل شد که راه حلی پیدا کنند. چون 
پاییز  اوایل  در  فقط  خارجی  مدارس 
دانشجو می پذیرند سرانجام نظر بر آن 
شد که از دانشجویان ایرانی مقیم خارجه 
که به خرج خودشان تحصیل می کنند 
کمک بطلبند و آنان را به خرج دولت 
وزارت  رسمی  دانشجویان  به عنوان  و 
معارف بپذیرند. همین کار را هم کردند 
و کمبود دیپلمه های داخله ایران با ثبت 
نام دانشجویان ایرانی مقیم خارج جبران 
شد.این جریان مربوط به سال ۱۳۱۷ 
بود. اما امسال نزدیک به صدهزار دختر 
و پسر دیپلمه برای شرکت در کنکور 
اسم نوشته و در واقع امسال نسبت به 
آن سال تعداد دیپلمه ها هزار در هزار 

باال رفته است.
ماجرای االغ قانونی

سال ۱۳۰2 من رئیس گمرک بندر 
معشور بودم و پستخانۀ مبارکۀ بندر 
را هم اداره می کردم. بندر معشور آن 
روز همین بندر ماه شهر فعلی است که 
امروز از بندرهای معتبر ایران است و 
دارای  تمام تجهیزات  یک بندر مدرن 
نفتکش  بزرگ  کشتی های  می باشد. 
اقیانوس پیما به آسانی کنار بندر ماه شهر 
لنگر می  اندازند. نیم قرن پیش، این بندر 
به قدری خراب بود که کشتی موتوری 
نمی توانست به معشور بیاید چون اسکله 
نبود، لنگرگاه نبود، وسیلۀ بارگیری نبود. 
فقط گاه گاهی کشتی های بادی از کویت 
مقداری قند و شکر می آوردند و گندم و 
جو می بردند. پست بندر معشور هم از 
راه خشکی با االغ به محمره )خرمشهر( 
فراشباشی  جمعه  روز  هر  و  می رفت 
تفنگ  و  می شد  االغ  سوار  گمرک 
دولول ته پری به دوش می انداخت و با 
یک سفره نان و یک مشک آب حرکت 
می کرد  و هفته بعد برمی گشت، اما 
بدبختانه االغ سقط شد. پست هم که 
تعطیل بردار نبود و ناچار فراشباشی را 
با االغ کرایه به خرمشهر فرستادم و از 
رئیس پست ایالتی اجازه خواستم که 
االغ تازه نفسی بخرم. آقای رئیس پست 
ایالتی مراتب را به مرکز )تهران( اطالع 
داد و بعد از چهل پنجاه روز، نامه ای 
به این شرح به دست من رسید: آقای 
رئیس کل گمرک و پست بندر معشور: 
برای خرید االغ جدید مراتب ذیل را 

در نظر بگیرید.
طی  را  االغ  شدن  سقط  موضوع  ۱ـ 
صورتمجلسی تنظیم کنید و به امضای 
ادارات  رؤسای  و  محلی  معتمدان 

برسانید و به ادارۀ ایالتی بفرستید.
ـ با رعایت مناقصه و تنظیم صورتمجلس،  2
کنید. ری  خریدا هواری  را االغ 

۳ـ حداکثر قیمت االغ بیست و پنج 
تومان است.

4ـ نتیجه را سریعاً به ادارۀ ایالتی مرقوم 
دارید.

۵ ـ تخلف از دستور موجب مسؤولیت است.
تمام  نامه، من  این  از رسیدن  پس 
دستورات را مو به مو اجرا کردم، ولی 
با آن ممیزات به بهای  افسوس االغی 
2۵تومان فراهم نمی شد. لذا برای رفع 
اشکال، ده تومان از کیسۀ خودم روی 
آن 2۵ تومان گذاردم. االغ مطلوب را 
طبق مقررات خریدم و به این ترتیب 
شد. بسته  پست  قانونی  االغ  پروندۀ 

عنوان  به  کالم  جواهر  علی  شادروان 
اشتهار  و روزنامه نگار  نویسنده، مترجم 
خود  سالۀ  هشتاد  زندگی  در  اما  داشت 
کارهای  به  شمسی(   1۲۷5 ـ   1350 (
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 پایانی(

روزی که جناب وزیر از مدرسه »ایمان« 
بازدید کرد
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نفرت و دشمنی و کینه علیه اروپاییان 
را  آنها  دموکراتیک  نظام   ارزش های  و 
در میان نسل جدید مسلمانان در اروپا 
به  تنها  نه  این رویکرد  ترویج داده اند. 
بلکه  نکرده  خدمتی  هیچ  مسلمانان 
آنها را از جامعه مدرن و پیشرفته اروپا 
بیگانه کرده و چهره ی آنان را نزد دیگر 

شهروندان اروپایی تخریب کرده است.
در  ویژه  به  اروپا  مسلمانان  جامعه 
اواسط دهه ۱۹8۰ هیچگاه  تا  فرانسه 
احساس بیگانگی و خصومت با ارزش ها 
کشورهایشان  سکوالریسم  قوانین  و 
نمی کردند. اما با ظهور موج اسالمگرایی 
و اقدامات ماجراجویانه اسالمگرایان در 
اروپا به ویژه در کشورهایی که میزبان 
تعداد قابل توجهی از مسلمان زندگی 
می کنند، نوعی الگوهای رفتاری و فکری 
در جامعه مسلمانان پدیدار شده که در 
تضاد با تمدن غرب، ارزش های انسانی 
و نظام های آن قرار داد به همین دلیل 
ایجاد شکاف فکری فرهنگی و ارزشی 
در یک جامعه یک خطر بالقوه برای هر 
کشوری محسوب می شود. بیهوده نیست 
تهدیدی  به  اسالمی  سازمان های  که 
واقعی برای ارزش های جمهوری فرانسه 

تبدیل شده اند.
نفوذ  و  گسترش  خطر  افزایش  با 
تندرو در جامعه  اسالمی  سازمان های 
فرانسه، مجلس سنای فرانسه با تشکیل 
یک کمیته تحقیقاتی به تحقیق و بررسی 
در باره عملکرد گروه های اسالمگرا در 
فرانسه پرداخت و گزارشی در ۷ ژوئیه 
این  پارلمان  و  دولت  به  سال 2۰2۰ 
کشور ارائه داد. به همین دلیل رئیس 
خود  سخنرانی  در  فرانسه  جمهوری 
اعالم کرد، برنامه ای برای مهار جریان 
اسالمگرایی در فرانسه تدارک دیده و 
برنامه و سیاست کلی  آن را در صدر 

دولت قرار داده است.
طرح  که  کنیم  یادآوری  باید  ابتدا 
ماکرون برای مهار کردن اسالمگرایان 
مسئله  به  ربطی  هیچ  فرانسه  در 
»اسالم هراسی« ندارد و در عین حال 
تبلیغی برای پیروز شدن در انتخابات 
نیست. از جهتی هم  هدف از این طرح 
جنگ با جامعه چند میلیونی مسلمان 
فرانسه یا جهان اسالم نیست بلکه هدف 
اصلی دولت فرانسه محافظت از جامعه ی 
گرایش های  برابر  در  مسلمانان  خود 
نسل  از  محافظت  و  رادیکال  اسالم 
جوان بخش بزرگی از جامعه  این کشور 
سیاسی  اسالم  سازمان های  برابر   در 
است که همواره در تالش اند تا تضاد، 
خصومت و نفرت علیه کشورهای اروپایی 
بی تجربه  میان مسلمانان جوان  در  را 
فرانسه  تحقیق  کمیته  کنند.  ترویج 
برخالف تشکل های اسالمگرای رادیکال 
یا  و  نفرت  سیاسی،  اسالمگرایان  و 
دشمنی علیه مسلمان را ترویج نمی کند 
بلکه پس از تحقیقات دقیق و منطقی 
نتایج گزارش خود را بسیار شفاف در 
اختیار کمیته سنا قرار داده و توصیه های 
است. کرده  ارائه  نیز  را  خود  الزم 

فرانسه امروز به دلیل وجود آزادی های 
اجتماعی، فکری و دینی که مورد سوء 
استفاده تندروهای اسالمی قرار گرفته، با 
خطر گسترش آموزه های تکفیری و نشر 
فرهنگ نفرت و کینه در میان جامعه 
مسلمانان روبرو شده است. انجمن های 
اسالمی و یارگیری های مذهبی و فرقه ای 
گسترش یافته بدون اینکه فعالیت های 
قوانین  نهادها تحت کنترل  این  مالی 

مالیاتی مقامات فرانسه قرار بگیرد.
از اصول  انجمن ها و سازمان ها  این 
سکوالریسم و   حقوق بشر و آزادی  به 
ویژه از ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر 
می  گوید  خود  اول  بند  در  که  اروپا  

مقاومت 
در فرانسه؛ 

علیه 
اسالمیسم، 

به خاطر 
دموکراسی

اروپا  مسلمانان  =جامعه 
به ویژه در فرانسه تا اواسط 
دهه 1980 هیچگاه احساس 
با  مت  خصو و  نگی  بیگا
ارزش ها و قوانین سکوالریسم 
کشورهایشان نمی کردند. اما 
اسالمگرایی  موج  ظهور  با 
ماجراجویانه  اقدامات  و 
اسالمگرایان در اروپا به ویژه 
میزبان  که  کشورهایی  در 
تعداد قابل توجهی از مسلمان 
عی  نو  ، می کنند گی  ند ز
الگوهای رفتاری و فکری در 
جامعه مسلمانان پدیدار شده 
با تمدن غرب،  که در تضاد 
ارزش های انسانی و نظام های 
دلیل  به همین  داد  قرار  آن 
ایجاد شکاف فکری فرهنگی 
و ارزشی در یک جامعه یک 
خطر بالقوه برای هر کشوری 
بیهوده  می شود.  محسوب 
ی  ن ها ما ز سا که  نیست 
واقعی  تهدیدی  به  اسالمی 
جمهوری  ارزش های  برای 

فرانسه تبدیل شده اند.
از  و سازمان ها  =انجمن ها 
اصول سکوالریسم و   حقوق 
بشر و آزادی  به ویژه از ماده 9 
کنوانسیون حقوق بشر اروپا  
که در بند اول خود می  گوید 
با  د  ر دا حق  انسانی  :»هر 
راحتی وجدان بیندیشد و به 
چیزی که ایمان دارد آزادانه 
ابراز کرده و  اعتقاد خود را 
مناسک خود را اجرا و تعالیم 
دین و آئین خود را چه فردی 
یا جمعی آموزش دهد« سوء 

استفاده می کنند.
خطر  از  خوبی  به  =اروپا 
اسالمگرایی  سازمان های 
خود  جوامع  علیه  افراطی 
به  آگاه است.  و حقوق بشر 
همین دلیل دادگاه حقوق بشر 
اروپا به بند ۲ از ماده قانونی 9 
اتکا کرده است که به دولت هر 
کشوری اجازه و حق می دهد 
در صورت مشاهده هرگونه 
تهدید از سوی سازمان ها یا 
نهادهای مذهبی علیه قانون 
یا نظام سیاسی و اجتماعی 
مغایر  نهادهای  کشور،  آن 
قانوِن آنها را منحل و تعطیل 
کند. همچنین به دولت های 
استفاده  منع  حق  اروپایی 
مانند  مذهبی  نمادهای  از 
»حجاب« در اماکن عمومی و 

آموزشی را داده است.
المتمدن(  )الحوار  الکحل  سعید 
]این مطلب پیش از قتل فجیع ساموئل 
پتی آموزگار تاریخ که در پاریس توسط 
یک اسالمیست چچنی به دلیل نمایش 
شد،  بریده  سر  محمد  کاریکاتورهای 

نوشته شده است[.
رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه 
2 اکتبر سال 2۰2۰ در سخنرانی اش 
در یکی از محالت پاریس گفت دولت 
الیحه ای برای مبارزه با گرایش  »آپارتاید 
مجموعه ای  طریق  از  اسالمیست ها« 
و  اصول  تحکیم  هدف  با  اقدامات  از 
ارزش های جمهوری فرانسه که قانون 
آن  ۱۱۵ سال پیش )۱۹۰۵( تصویب 
شد، اتخاذ کرده است. حذف آموزه های 
افراط گرایی در مدارس و مساجد یکی از 

این اقدامات قانونی خواهد بود.
واقعیت جامعه فرانسه دیگر نمی تواند 
آنچه را که ماکرون رئیس جمهوری این 
خواند  رادیکال«  »اسالمگرایی  کشور 
تحمل کند. رادیکالیسم اسالمی آشکارا 
زدن  دور  برای  سیستماتیک  بطور  و 
فرانسه  ارزش های جمهوری  و  قوانین 
و ایجاد یک سیستم موازی بر اساس 
ضدارزش هایی که مغایر و ضد جامعه 
مدنی، حقوق بشر  و سکوالریسم در این 

کشور هستند تالش می کند.
و  تندرو  اسالمی  سازمان های 
اسالمگرایان سیاسی نه تنها چهره ای 
جامعه  به  اسالمی  اعتقادات  از  زشت 
و  باورها  بر  بلکه  داده اند  ارائه  جهانی 
مسالمت آمیز   و  مداراگرایانه  اعتقادات 
مسلمانان در همزیستی با پیروان ادیان 
مختلف دیگر نیز تاثیر گذاشته و فرهنگ 

:»هر انسانی حق دارد با راحتی وجدان 
دارد  ایمان  که  چیزی  به  و  بیندیشد 
آزادانه اعتقاد خود را ابراز کرده و مناسک 
خود را اجرا و تعالیم دین و آئین خود را 
چه فردی یا جمعی آموزش دهد« سوء 

استفاده می کنند.
این آزادی باعث شده تا سازمان های 
)اخوانی،  نوع  همه  از  تندرو  اسالمی 
اسالمگرایان  دیگر  و  وهابی  سلفی، 
زمینه  در  را  خود  فعالیت  افراطی( 
از  خارج  که  نفرت پراکنی  آموزه های 
چارچوپ آموزش  و پرورش در فرانسه 
است، ترویج و برنامه هایی در قالب ورزش 
راه اندازی و جوانان را به سوی خود جلب 
و ایدئولوژی نفرت و دشمنی با ارزش های 

جوامع غربی را به آنها تزریق کنند.
از  اسالمی  افراطی  سازمان های 
دولت های  از  اعم  خارجی  کمک های 
اسالمی یا سازمان های »خیریه« برای 
گسترش ایدئولوژی افراطی خود و جذب 
پیروانشان استفاده می کنند. بخشی از 
کمک های مالی برای تأسیس پروژه های 
ساختمانی، امالک و مستغالت، مانند 
ساختن مراکز دینی مؤسسات مذهبی 
محلی  انجمن های  برای  ستادهایی  یا 
جهت برگزاری فعالیت هایشان در زمینه 
پشتیبانی  دینی،  آموزش  بهداشت، 

آموزشی و غیره اختصاص یافته است.
در  فرانسه  سنا  کمیته  گزارش 
گزارش خود از وجود »زیرمجموعه های 
غیرشفاف یا انجمن های مدنی مبهم« که 
از حمایت خارجی برخوردارند خبر داده 
است. طبق این گزارش، این انجمن های 
نهادهای  برخی  طریق  از  غیرشفاف 
مختلف با نام های برجسته »خیریه ای« 
طریق  از  قطر  دولت  که  کاری  مانند 
انجام  نمایندگی های دیپلماتیک خود 
می دهد، به فعالیت غیرقانونی و مغایر 
ادامه  فرانسه  های جمهوری  ارزش  با 

می دهند«.
در این گزارش تأکید شده که تأثیرات 
اعمال شده توسط سازمان های وابسته 
به سعودی و قطر باعث شدند تا اسالم 
سنتی در سی سال گذشته به اسالمی 
تبدیل  در غرب  با دموکراسی  دشمن 
شود. رئیس جمهوری فرانسه به دالیل 
و  تأثیر  ذکر  از  تا  کرد  سعی  سیاسی 
گسترش  در  قطر  و  سعودی  نقش 
افراط گرایی در میان جامعه مسلمانان 
در غرب چشم پوشی کند و بطور علنی 
صحبت نکند. مسئولیت نشر ایدئولوژی 
نفرت پراکنی بر عهده قطر و سعودی بوده 
است اما ماکرون کشورهای شمال آفریقا 
را مسئول دانست، با این حال کمیته 
سنای فرانسه رودربایستی و مالحظات 
سیاسی را کنار گذاشت و در گزارش 
خود کشورهای حاشیه خلیج فارس به 
ویژه سعودی و قطر را مقصر دانست. از 
نظر کمیته سنای فرانسه سعودی منبع 
صدور و ترویج ایدئولوژی »وهابیت« و 
از  اسالمی  افراط گرایی  انواع  هم  قطر 
اخوان المسلمین گرفته تا بقیه گروه های 
تندرو و احزاب اسالم سیاسی را تأمین 

مالی می کند.
در این گزارش همچنین به سخنان 
برخی محققان اشاره شده که تناقضات 
به  فرانسه  دولتی  مقامات  برخوردی 
در  کشور  این  جمهوری  رؤسای  ویژه 
رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را 
محکوم کرده اند. برخی از این محققان  
»از  اسالمی  افراط گرایی  که  معتقدند 
بحران دموکراسی و عملکرد غرب سوء 
استفاده کرده و غرب به خاطر منافع 
خاورمیانه  کشورهای  از  که  سودی  و 
می برد، قادر نیست از ارزش های خود در 
زمینه دمکراسی و حقوق بشر به صورت 

جدی دفاع کند«.

دولتی  مقامات  محققان  نظر  از 
کردن  مهار  برای  اقدامی جدی  غربی 
اسالم گرایی  که از سوی  سعودی،  قطر 
و ترکیه ترویج می شود، انجام نداده اند.

موسوم  انجمن  از  گزارش  این  در 
اسالمی«  دین  فرانسوی  »شورای  به 
)CFCM( به دلیل مواضع نامشخص 
و  جمهوری  باره  در  انجمن  این 
و  کرده  انتقاد  این کشور  سکوالریسم 
گفته است، واقعیت در فرانسه این است 
که اکثر مسلمانان این کشور سکوالر 
و به ارزش های فرانسه پایبند هستند 
این  مسلمانان  اکثریت  رو  همین  از 
افراط گرایان  را که تحت کنترل  شورا 
است، قبول ندارند و مرتب از رویکرد 
همین  به  می کنند.  انتقاد  آن  افراطی 
دلیل گزارش سنای فرانسه، اشتباهات 
تأسیس این شورا را مورد بررسی قرار 
داده و گفته است، اجازه دادن به قطر 
ایدئولوژی  گسترش  برای  سعودی  و 
مذهبی افراطی  و تابع اسالم ومسلمانان 
فرانسه به کنسولگری های خارجی مغایر 
غیرقابل  اقدامی  فرانسه  ارزش های  با 

قبول و از اول اشتباه بوده است.
کمیته سنای فرانسه خواستار پایان 
و  تندرو  نهادهای  این  وجود  به  دادن 
قطع کمک های خارجی و کنترل اموال 
خارجی سرازیر شده به این مجموعه ها 
و همچنین لغو موضوع اداره مشترک 
مسائل متعلق به دین اسالم در فرانسه 
با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه 

شده است.
گزارش همچنین گفته است ایجاد 
تقویت  برای  غلط  ساختارهای  این 
سال  در  فرانسه  در  اسالمی  نهادهای 
ویلپن  دو  دومینیک  توسط   2۰۰۵
نخست وزیر پیشین این کشور تایید و 

تصویب شد.
بنابراین فرانسه با خطر ظهور جوامع 
و  با جامعه  دینی »بسته و دگم« که 
است  کامل  تضاد  در  آن  ارزش های 
نفوذ  طرح  با  اینکه  کما  روبروست 
گرایش های اسالمی در داخل نهادهای 

دولت فرانسه نیز روبرو است.
کمیته سنای فرانسه در گزارش خود، 
که  را  اسالمی  فعال  سازمان های  نام 
جامعه و کشور فرانسه را تهدید می کنند 

چنین آورده است:
۱- »جماعه التبلیغ«، گزارش سنا این 
نهاد را جنبشی فرقه ای دانست که بیشتر 
فعالیتش در منطقه ای از  پاریس متمرکز 
است یعنی در منطقه »سان دنی« که 
بیشتر ساکنان آن را کارگران و محرومان 
تشکیل می دهند. گرچه این نهاد اسالمی 
ادعا می کند که سیاسی نیست، اما در 
عمل گفتمان قطع رابطه مسلمانان با 
دیگر بخش های جامعه فرانسه را تبلیغ 
اغلب  مجموعه  این  می کند.  ترویج  و 
زمینه های فکری سلفی گری را فراهم 
می آورد، به این معنی که ایدئولوژی های 
انزوا، افراط و نفرت و دشمنی با دیگری 
و هر آنچه و هر آنکس غیر از آنهاست را 

تبلیغ می کنند.
از  گروه  »السلفیون«،این  ــ   2
روحانیون سعودی که سرمایه گذار اصلی 
آنهاست پیروی و تبعیت می کنند. این 
گروه همانطور که از اسمشان مشخص 
است می خواهند یک جامعه خیالی و 
تشکیل دهند که  فرانسه  در  ناممکن 
به جامعه سلف صالح خودشان یعنی 
پیامبر اسالم و صحابه کامال شبیه باشد! 
جامعه ای که برخالف ارزش های مدرنیته 
یعنی یک جامعه اسالمی است. افراد این 
گروه در عالم خیال زندگی می کنند. آنها 
تالش می کنند حتی طرز لباس و زندگی 
جامعه مسلمان فرانسه را به سمتی کامال 
مغایر با جامعه فرانسه سوق دهند. روشی 

که به قول آنها با »اسالم سلف« )اسالم 
پیشینیان( و صدر اسالم کامال شبیه 
و تطبیق شود. طبق گزارش سنا 2۵ 
به  فرانسه  مسلمانان  از  درصد  تا ۳۵ 
این مجموعه وابسته هستند. این گروه 
۱۳۰۰ مسجد و مرکز در فرانسه دارد که 
مانند آزمایشگاه هایی عمل می کنند که 
به گسترش جهاد با توسل به خشونت 
و تروریسم اسالمی می پردازند و آن را 

توجیه می کنند.
اساس  بر  المسلمین«،  »اخوان   -۳
گزارش کمیته سنا، اخوان یک پروژه 
پوشش  تحت  که   هستند  سلفی 
می شوند.  ظاهر  مدرنیته  جلوه های 
در  المسلمین  اخوان  افراد  از  برخی 
از  مفهومی  تحقیق،  کمیته  با  گفتگو 
برای درک کامل  را  »نئواسالمگرایی« 
اتفاق می افتد  فرانسه  آنچه در جامعه 
اسالمگرایی جدید  پیشنهاد می کنند. 
اخوان المسلمین شامل گسترش اسالم 
و تحمیل قوانین شریعت بر جامعه است 
اما با روش جدید که چیزی جز پوشش 
ظاهری و رفتن گرگ در لباس میش 
نیست! به همین دلیل تنها فرق اخوان 
المسلمین با دیگر اسالمگرایان واپسگرای 
تندرو این است که آنها بجای پوشیدن 
عبا و عمامه و لباس آخوندی کت و شلوار 
می پوشند و از کراوات استفاده می کنند! 
اخوان المسلمین از سوی ترکیه و قطر 

حمایت مالی می شوند.
از  مجموعه  این  »الجهادیون«،   -4
اسالمی  افراطی  گروه های  تندروترین 
هستند. بر اساس تحقیقات یک مؤسسه 
فرانسوی که سرنوشت افراد تروریست را 
بررسی کرده، حدود پنجاه زن مسلمان 
فرانسوی که به اتهام فعالیت تروریستی 
محکوم  سال   4۰ تا   2۰ حبس  به 
شده اند، از این مجموعه جذب گروهای 
تروریستی شدند. این افراد در مراحل 

اولیه به سلفی گری تعلق داشتند.
تحقیق  کمیته ی  گزارش  پایان  در 
آمده است: »سلفی گرایی خود مقدمه ای 
و زمینه ای برای اندیشه جهادگرایی و در 
نهایت گرایش به خشونت و تروریسم 

اسالمی است.«
از  بیش  که  شده  ثابت  تحقیق  در 
تروریستی  اعمال  به  که  زنانی   ٪۹۰
اندیشه های  در  ابتدا  آورده اند،  روی 
سلفی تربیت یافته و سپس در  »جهاد« 
و  تروریستی  اعمال  حقیقت  در  یا 
خشونت آمیز شرکت کرده اند. در اروپا 
 ۵۱ که  می دهد  نشان  بررسی ها  نیز 
درصد از تروریست ها از مدارس سلفی 

به گروه های تروریستی روی آورده اند.
 MILLÎ« ترکیه ای  سازمان   -۵
GÖRÜŞ« )دیدگاه ملت اسالم(، این 
سازمان درواقع در فرانسه تاسیس شد. 
هدف این جنبش »تُرک کردن« همه 
اسالم سیاسی در اروپا و قانع کردن همه 
مسلمانان در اروپا به این است که الگوی 
اسالم ترکیه بهترین و موفق ترین است!

بر اساس گزارش کمیته سنا، هدف 
جمهور  رئیس  اردوغان  طیب  رجب 
اسالمگرای ترکیه از حمایت این مجموعه 
این است که ترکیه در مرحله اول، به 
پراکندگی مسلمانان در اروپا از طریق 
»وزارت امور مذهبی«  )دیانت( پایان 
دهد و سپس با کنترل جمعیت عرب ها 
در اروپا از نفوذ آنها بهره گیری کرده و با 
ملغمه ای از ملی گرایی و اسالمگرایی در 

جهت اهداف خود استفاده کند.
یک مقام ارشد دولت فرانسه تأیید 
کرد که مقامات ترکیه با در پیش گرفتن 
استراتژی نفوذ با هدف تقویت کنترل 
ترک ها بر بخشی از خاک فرانسه، به 
از  استراسبورگ«،  و  »الزاس  در  ویژه 
طریق ساخت »مسجد جامع کبیر« و 

ایجاد »اتحادیه اسالمی ترک« برای امور 
دینی )DITIB( و گروه مدرسه »یونس 

عمری« تالش می کند.
این گزارش نتیجه گرفته است که 
آنکارا که یک قدرت خارجی است سعی 
از طریق دین   یک استراتژی  می کند 
خاک  رل  ت »کن هدف  با  را  سیاسی 

فرانسه« متحقق سازد.
این گزارش همچنین از تالش های 
بر  تسلط  ی  برا اردوغان  طیب  رجب 
از  که  لمان  مس فرانسوی  شهروندان 
اعراب شمال آفریقا هستند، ابراز نگرانی 

کرده است.
بنابراین برنامه امانوئل ماکرون رئیس 
جمهوری فرانسه برای مهار کردن اسالم 
سیاسی و واپسگرایی دینی در فرانسه که 
روز جمعه )۹ اکتبر 2۰2۰( از آن پرده 
برداشت در حقیقت بر مبنای گزارش 
کمیته سنای این کشور استوار است. این 
کمیته در تحقیقات خود 44 پیشنهاد 
برای نجات فرانسه از خطر اسالمگرایان 
توصیه کرده که ماکرون در سخنرانی 

خود تنها به مهمترین آنها اشاره کرد.
خواستار  خود  گزارش  در  کمیته 
بر  فرانسه  دولت  مستقیم  کنترل 
عبادتگاه ها و باز کردن آنها برای عموم 
به  آنها  مدیریت  سپردن  و  شهروندان 
شخصیت های حقیقی و حقوقی و کنترل  

تأمین مالی آنها شد.
بخش  انحالل  خواستار  کمیته  این 
بزرگی از نهادهای اسالمی غیرقانونی در 
فرانسه شده چون به گفته این کمیته این 
نهادها گفتمان نفرت و انزجار از دیگران 

را در جامعه فرانسه ترویج می کنند.
کمیته همچنین خواستار عدم تمدید 
کشورهای  با  امضاشده  توافق نامه های 
خارجی در مورد آموزش ائمه اسالمی 

فرانسه در آن کشورها شده است.
و  کنترل  برای  کاری  و  ساز  ایجاد 
بازرسی مشترک بین نهادهای آموزش 
ملی دولتی با دیگر نهادهای خدماتی 
خصوصی مانند خدمات تامین اجتماعی، 
پزشکی، مالی و مالیاتی و امور قراردادی 
دیگر که برخی از این نهادهای اسالمی 
آنها را اداره می کنند و ارائه گزارش های 
شفاف از همه فعالیت های آنها به دولت، 

دیگر توصیه ای  این کمیته است.
انجام  خواستار  همچنین  کمیته 
بازرسی های غافلگیرانه از انجمن هایی  
آپارتاید  گفتمان  به  که  است  شده 
)جداسازی( و ترویج خشونت مشکوک 
منظم  به روزرسانی  همچنین  هستند. 
فعالیت این انجمن ها توسط  واحدهای 
منطقه ای وابسته به دولت با هدف مبارزه 
با نشر اسالمگرایی سیاسی و فرقه ای در 

فرانسه می بایست انجام شود.
وقتی رئیس جمهوری فرانسه تصمیم 
گرفت جسورانه توصیه های ارائه شده از 
سوی کمیته مجلس سنا را اعالم کند، 
کامالً می دانست که در چارچوب قوانین 
حقوق بشر اروپایی و نه مدل جهانی آن 
از خطر  به خوبی  اروپا  عمل می کند. 
افراطی علیه  سازمان های اسالمگرایی 
جوامع خود و حقوق بشر آگاه است. به 
همین دلیل دادگاه حقوق بشر اروپا به 
بند 2 از ماده قانونی ۹ اتکا کرده است 
که به دولت هر کشوری اجازه و حق 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  می دهد 
نهادهای  یا  از سوی سازمان ها  تهدید 
مذهبی علیه قانون یا نظام سیاسی و 
اجتماعی آن کشور، نهادهای مغایر قانوِن 
آنها را منحل و تعطیل کند. همچنین 
به دولت های اروپایی حق منع استفاده 
از نمادهای مذهبی مانند »حجاب« در 
اماکن عمومی و آموزشی را داده است.

و  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون 
منشور حقوق اساسی در سال 2۰۰۰ 
نهادهای  عملکرد  اگر  می دارد  مقرر 
مذهبی بر نظم عمومی و امنیت ملی یک 
کشور تأثیر بگذارد، آن کشور حق دارد 
محدودیت های قانونی منع یا انحالل آن 
نهاد را اعمال کند. به همین دلیل وقتی 
فرانسه در سال 2۰۰4 قانون ممنوعیت 
تصویب  را  آموزشی  اماکن  در  حجاب 
کرد، دادگاه حقوق بشر اروپا آن را تایید 

و از موضع فرانسه حمایت کرد.
بنابراین تالش جدید دولت فرانسه 
نه از روی »اسالم هراسی« مورد ادعای 
برخی ها و نه برای مبارزه با مسلمانان 
که بخش بزرگی از جامعه اش را تشکیل 
با طرح محدود کردن  بلکه  می دهند، 
تندروها و مهار فعالیت آنها می خواهد 
خود  ویژه  به  خود  جامعه  از  بخشی 
مسلمانان این کشور را از  واپسگرایی، 
نفرت پراکنی  خشونت،  تاریک اندیشی 
گفتمان  خمیرمایه ی  که  تروریسم  و 

اسالمگرایان است، نجات دهد.
تحلیلی  خبری-  وبسایت  *منبع: 

»الحوار المتمدن«
*نویسنده: سعید الکحل

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تظاهرات اعتراضی علیه قتل فجیع ساموئل پتی در شهر لیل فرانسه؛ 18 اکتبر ۲0۲0
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روزگار  شگفتی های  از  =یکی 
جنگ های  حامیان  که  آنست 
همیشگی با چپ رادیکال همدست 
را  ترامپ  دونالد  تا دولت  شده اند 
شکست دهند. اما ما دقیقا به خاطر 
پایبندی پرزیدنت ترامپ به صلح، 

مشتاقانه از او حمایت می کنیم.
کمیته انتخاباتی »ایرانیان آمریکا برای حفاظت 
از قانون اساسی« با اشتیاق از پرزیدنت دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۰ 
پشتیبانی می کند و سیاست های شکست خورده 
جو بایدن در4۷ سال گذشته را محکوم می نماید.

به عنوان گروهی از ایرانیان آمریکایی، با اشتیاق 
از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
پشتیبانی می کنیم. آنچه ما را به این تصمیم 
رسانده است، رهبری قدرتمند پرزیدنت ترامپ 
علیه رژیم جمهوری اسالمی و سیاست »نخست 
آمریکا«ی ایشان بوده است. از هم میهنان ایرانی- 
آمریکایی دعوت می کنیم تا به پرزیدنت ترامپ 
او به ترسناکترین کابوس  رأی دهند، چرا که 
انتخاب  است.  شده  تبدیل  ایران  آیت اهلل های 
دوباره پرزیدنت ترامپ تضمین خواهد کرد که 
رژیم ایران، حامیانش و جنایتکارانی که برادران 
از تهران  ایران–  و خواهران ما را در شهرهای 
تا قدریجان تا تبریز تا کردستان تا سیستان و 
بلوچستان تا آبادان کشتند– با سیاست سست و 
مماشات جویانه آمریکا نسبت به رژیم جمهوری 

اسالمی پاداش نخواهند گرفت.
جو بایدن نامزدی سست است و برنامه سیاست 
خارجی حزب دموکرات مایه ننگ آمریکاست؛ 
دیگر  و  نایاک  امثال  محبوب  که  برنامه ای 
گروه های پلیدی است که می خواهند جنایات 
رژیم جمهوری اسالمی را سفیدشویی و ماستمالی 
کنند. تصادفی نیست که همه حامیان جمهوری 
اسالمی از نامزدی جو بایدن و برنامه سیاست 

خارجی حزب دموکرات پشتیبانی می کنند.
دالیل ما برای حمایت اشتیاق آمیز از انتخاب 

دوباره پرزیدنت ترامپ از این قرار است:
ایستادگی در برابر آیت اهلل ها

جمهوری  برابر  در  ترامپ  دونالد  پرزیدنت 
برگزیده  را  حداکثری  فشار  سیاست  اسالمی 
برای  را  خود  مثبت  نتایج  کنون  تا  که  است 
آمریکا و مردم ایران آشکار کرده است. به دلیل 
تحریم های اقتصادی خردکننده ای که پرزیدنت 
ترامپ بر رژیم جمهوری اسالمی تحمیل کرده 
است، توانایی رژیم برای حمایت از تروریسم و 
جنگ افروزی و ویرانگری در سراسر جهان تا حدود 
قابل مالحظه ای محدود شده است. گذشت آن 
روزهایی که نیروهای سپاه می توانستند با کشتار 
کودکان سوری، افروختن جنگ های فرقه ای در 
خاورمیانه، و تهدید صلح جهانی، حس ملی گرایی 
قالبی و کاذبی در میان هواداران خود برانگیزند. 
با هدف گرفتن جیب رژیم، پرزیدنت ترامپ این 
نیروی تروریستی و نوچه های بین المللی اش را تا 

حدود زیادی تضعیف کرده است.
بر این باوریم که انتخاب دوباره پرزیدنت ترامپ 
رژیم جمهوری اسالمی را بیش از پیش تضعیف 
خواهد کرد و به وارونه، ریاست جمهوری بایدن 
دشمنان آمریکا را– به ویژه جمهوری اسالمی 

را – جری خواهد نمود.
خروج از برجام

دولت اوباما- بایدن مذاکرات برجام را با رژیم 
آیت اهلل ها آغاز کرد که فاجعه بار بودن آن امروز 
آشکار شده است. در همین لحظه، در حالی که 
اروپایی  دولت های  و  اسالمی  جمهوری  رژیم 
رژیم  هستند،  »پایبند«  برجام  به  همچنان 
فعالیت های هسته ای خود را گسترش داده است، 
که آشکارا نشان می دهد که برجام مورد نظر اوباما 
و بایدن در مهمترین هدف خود که پیشگیری 
به سالح  اسالمی  رژیم جمهوری  دستیابی  از 

هسته ای باشد، ناکارا بوده است.
اما مشکالت برجام از مسئله هسته ای فراتر 
می رود. برجام میلیاردها دالر از پول ملت ایران 
را در اختیار رژیم قرار داد. اوباما و بایدن و کری 
به ما اطمینان داده بودند که حکومت ایران این 
ثروت هنگفت را برای نوسازی اقتصاد ایران و در 
خدمت مردم استفاده خواهد کرد. اما چنین چیزی 
هرگز متحقق نشد. پولی که اوباما و بایدن به رژیم 
ایران دادند برای تروریسم در داخل و خارج ایران 
علیه مردم ایران و آمریکا و متحدانش به کار رفت. 
گلوله هایی  پول صرف خرید  این  ایران،  درون 
خیابان های  در  را  بی گناه  معترضان  که  شد 
ایران کشتار کرد. در سطح بین المللی، این پول 
برای راه انداختن جنگ های خونین فرقه ای در 

خاورمیانه به کار رفت.
طناب نجات مالی که اوباما و بایدن به سوی رژیم 
ایران انداختند خرج اعمال پلید سپاه پاسداران 
نیروهای  از جمله کشتار  انقالب اسالمی شد، 
آمریکایی در عراق و افغانستان. اوباما و بایدن 
تنها کسانی بودند که با تامین مالی سپاه و رژیم 
ایران، عمال در رسوایی تعیین جایزه برای جنازه 
سربازان آمریکایی مشارکت کردند. رژیم جمهوری 
اسالمی همچنین این پول را برای نیروهای نیابتی 
تروریستی خود از یمن تا عراق و لبنان و سوریه و 

نوار غزه صرف کرد.
گناه این سیاست فاجعه بار آمریکا همچنین بر 
دوش نهادهای گوناگون است. عالوه بر دولت 
اوباما- بایدن، رسانه های آمریکا نیز در این گناه 
شریکند، چرا که جز اینکه بوق تبلیغات اوباما و 

بایدن شوند، وظیفه ای برای خود قائل نبودند. یک 
نمونه از چنین روزنامه نگاران، جفری گلدبرگ در 
نشریه ماهانه آتالنتیک بود که با افتخار مبلّغ 
دستگاه تبلیغاتی دولت اوباما شده بود. تیم امنیت 
ملی اوباما از جمله بن رودز و دیگر مقامات آن 
دولت از خدمات جفری گلدبرگ و خبرنگاران 
شبیه او بهره جستند تا مشتی افسانه و اوهام را 
به مردم آمریکا قالب کنند.دقیقا به دلیل همین 
از  ترامپ  فریبکاری هاست که خروج پرزیدنت 
برجام یکی از درخشان ترین دستاوردهای سیاست 

خارجی آمریکا در خاورمیانه بوده است.
برجامی  که دولت اوباما- بایدن راه انداخت یک 
فاجعه تمام عیار بود که به از دست رفتن جان 

ایرانیان و آمریکاییان بی شماری انجامید.
پرهیز از جنگ های تازه

با وجود سیاست بازسازی ارتش آمریکا و نمایش 
اقتدار، پرزیدنت ترامپ نخستین رییس جمهوری 
آمریکا در چهل سال گذشته بوده است که هیچ 
جنگی را آغاز نکرده. سیاست »صلح از راه قدرت« 
درخشان ترین  از  دیگر  یکی  ترامپ  پرزیدنت 
بوده است. دستاوردهای سیاست خارجی وی 

یکی از شگفتی های روزگار آنست که حامیان 
جنگ های همیشگی با چپ رادیکال همدست 
شده اند تا دولت دونالد ترامپ را شکست دهند. 
اما ما دقیقا به خاطر پایبندی پرزیدنت ترامپ به 

صلح، مشتاقانه از او حمایت می کنیم.
پایان دادن به جنگ های دوران بوش و اوباما

پایبندی پرزیدنت ترامپ به صلح از پرهیز از 
ترامپ  پرزیدنت  می رود.  فراتر  تازه  جنگ های 
پیروزمندانه بسیاری از جنگ های طوالنی را که 
به نقطه ضعف امنیت ملی آمریکا تبدیل شده 
بود، پایان داده است. ادامه حضور نظامی  آمریکا 
در افغانستان، عراق و سوریه که در دولت های 
دستاورد  هیچ  بود،  شده  آغاز  آمریکا  پیشین 

ملموسی در بر نداشت.
رونق اقتصادی

در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، 
اقتصاد آمریکا رونق بی سابقه ای را شاهد بود که 
بیشتر سود آن نیز به طبقات پایین جامعه آمریکا 
رسید. پس از سال ها رشد کند و نحیف اقتصادی 
در دوران اوباما و بایدن، دیدن آنکه درآمد طبقه 
کارگر آمریکا باال رود، دلگرم کننده بود. در این 
سال ها اقتصاد آمریکا بسیار نیرومندتر از شرق 

آسیا و اروپا عمل کرده است.
پاسخ به بحران کرونا

کرونا  بحران  به  پاسخ  در  ترامپ  پرزیدنت 
رهبری مقتدرانه ای نشان داده است. در حالی که 
بسیاری از سیاستمداران چه در آمریکا چه در 
سطح بین المللی بحران کرونا را فرصتی یافتند 
تا با سرکوب آزادی های مردم قدرت نمایی کنند، 
دولت پرزیدنت ترامپ پاسخ و برنامه های خود 
را بر پایه علم قرار داد. برای مثال، در حالی که 
شواهد قانع کننده ای وجود نداشته و ندارد که 
بستن کسب و کار مردم برای مدت طوالنی به 
پیشگیری از گسترش بیماری کمک قابل توجهی 
کند، دولت پرزیدنت ترامپ به تعطیلی سراسری 
کشور و آسیب به اقتصاد تن نداده است. اینک 
که نسبت به ماه های نخست بحران کرونا داده ها و 
شواهد بیشتری در دست است، آشکار شده است 
که تعطیلی طوالنی کشور از گسترش بیماری 
جلوگیری نمی کند و حتی به آسیب پذیرترین 

اقشار جامعه زیان می رساند.
همچنین جالب است که به تازگی آقای بایدن 
با تعطیلی سراسری کشور مخالفت کرده است، 
فرمانداران حزب  او و دیگر  سیاستی که خود 
ایالت  در  کومو  اندرو  آقای  همچون  دموکرات 
نیویورک و خانم گرتچن ویتمار در ایالت میشیگان 
می کردند.  پشتیبانی  و  پیگیری  سرسختانه 
همچنین فرمانداران و دولت های ایالتی تحت 
همچون  ایاالتی  در  دموکرات  حزب  کنترل 
کنتیکات  و  میشیگان،  نیوجرسی،  نیویورک، 
کشور  در  کرونا  تلفات  آمار  باالترین  مسئول 
هستند، چه بسا به این دلیل که سیاست نادرست 
و گاه فاسدی را در پیش گرفتند که خانه های 
سالمندان را مجبور می کرد تا بیماران آلوده به 
کرونا را جایی که سالمندان آسیب پذیر ساکنند، 
نگه دارند. اگر سیاستی که ایاالت نیویورک و 
میشیگان در پیش گرفتند، در سطح ملی اجرا 

می شد، فاجعه به بار می آورد.

چهل و هفت سال شکست سیاست های 
جو بایدن

ما چهل و هفت سال کارنامه پر از شکست، 
فساد، و بی کفایتی جو بایدن را محکوم می کنیم. 
جو بایدن و کاماال هریس بدترین ویژگی هایی را 
که در نامزدهای ریاست جمهوری می توان یافت، 
با هم ترکیب کرده اند. درواقع بسیاری از صفات 
بدی که در دیکتاتورهای جهان سومی می توان 
یافت، در این دو تن نمود پیدا کرده است. جو 
بایدن شباهت بسیار به آیت اهلل هایی دارد که چهل 
سال پیش با ترکیبی از کیش شخصیت و شورش 
اوباش قدرت را در دست گرفتند و از جیب مردم، 

خود و خانواده شان را ثروتمند کردند.
جو بایدن و خانواده اش نمادی از فساد دستگاه 
سیاسی هستند که پرزیدنت ترامپ به مقابله 
با آن برخاسته است. جنگ هایی که جو بایدن 
آغاز کرده یا در آغازشان دخیل بوده است، به 
شده  تمام  آمریکاییان  از  بسیاری  جان  بهای 
است. تراژدی انسانی که این جنگ ها پدید آورده 
پناهندگان و مهاجران  و  آوارگان  از  به موجی 
غیرقانونی انجامیده که مزد طبقه کارگر به ویژه 
رنگین پوستان را در آمریکا پایین نگه داشته است. 
قراردادهای تجاری بین المللی که جو بایدن مذاکره 
کننده آنها بوده است، موجب شده که فرصت های 
شغلی آمریکاییان تحت پوشش »تجارت آزاد« به 
خارج از آمریکا منتقل شود؛ طرفه آنکه وقتی به 
دارو می رسد، جو بایدن به تجارت آزاد باور ندارد و 
به دوستانش در البی شرکت های داروسازی اجازه 
می دهد که دارو را به بهای بسیار باالتر از قیمت 
جهانی به مردم آمریکا بفروشند تا سود بیشتری 
انباشته کنند. همچنین از میان رفتن فرصت های 
شغلی و پایین ماندن درآمد طبقه کارگر که نتیجه 
سیاست بایدن و همدستانش بوده است، به همراه 
سیاست مرزهای بی در و پیکر، به بحران بی سابقه 

مواد مخدر افیونی در آمریکا دامن زده است.
و درست زمانی که گمان می کردیم سیاست های 
شکست خورده جو بایدن از این بدتر نمی تواند 
بشود، اخبار فساد پسرش هانتر بایدن منتشر شد. 
جو بایدن کوشیده است فساد پسرش را با این 
توجیه الپوشانی کند که پسرش به مواد مخدر 
معتاد است و بیماری اعتیاد پسرش نباید لکه ننگ 
قلمداد شود. اما ما نمی فهمیم که چرا و چگونه 
گرفتن ده ها میلیون دالر رشوه و درصد دادن به 
»آقا بزرگ« )جو بایدن( می تواند به درمان اعتیاد 

پسر ایشان کمک کند؟!
ضعف بایدن در سیاست خارجی

جو بایدن و تیم اش در سیاست خارجی همیشه 
ضعیف بوده اند. هنگامی که معاون ایشان خانم 
کاماال هریس می خواست نمونه بیاورد که آمریکا 
همواره باید در کنار متحدانش بایستد، به کشتن 
تروریست بین المللی قاسم سلیمانی به عنوان 
نمونه ای از خیانت آمریکا به متحدانش یاد کرد. 
ما هرگز نمی پذیریم که قاسم سلیمانی متحد 
آمریکا بود یا کشتن او را می توان خیانت آمریکا به 
متحدانش برشمرد. اما شگفت نیست کسانی که 
پیرو سیاست های فاجعه بار و شکست خورده ی 
قاسم  ناخودآگاه  هستند،  بایدن  اوباما-  دوران 
سلیمانی را متحد خود بدانند.ضعف و سستی 
بایدن در سیاست خارجی نهایتی ندارد. برنامه 
رسمی  حزب دموکرات که به تازگی در گردهمایی 
این حزب تصویب شد، آشکارا خواهان بازگشت 
به قرارداد برجام شکست خورده ای است که اوباما 
بدون تصویب و اجازه کنگره پیش برد. بایدن در 
برابر دشمنان آمریکا سست خواهد بود و به متحدان 
کرد. خواهد  خیانت  اسراییل  همچون  آمریکا 

حمایت بایدن از شورش اوباش
تابستان امسال که بسیاری از شهرهای آمریکا 
در آتش خشونت اوباش چپگرا می سوخت، جو 
بایدن و ستاد انتخاباتی او مشوق این خشونت ها 
بودند و آن را »تابستان عشق« می نامیدند. از آن 
گذشته، نمایندگان هم حزبی بایدن در کنگره 
جلوی طرح پیشنهادی پرزیدنت ترامپ و حزب 
پلیس و فرونشاندن  برای اصالح  جمهوریخواه 
خشونت ها را گرفتند. به نظر می رسد که جو 
بایدن شورش و خشونت اوباش را روشی مفید 
برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی می داند. مایه 
شرم است که سیاستمدارانی همچون او حاضرند 
بر سر امنیت ما معامله کنند تا در قدرت بمانند 

و جیب خود را پر کنند.

و  رسانه ها  به  بایدن  رویکرد مستبدانه 
همراهی شرم آور رسانه ها

یکی از نگران کننده ترین جنبه های نامزدی جو 
بایدن رابطه او با رسانه هاست. جو بایدن انتظار دارد 
که رسانه ها مطیع او باشند، تنها سوال های آسان 
از او بپرسند، و هرگز او را درباره هیچ موضوعی 
تحت فشار نگذارند. برای مثال، جو بایدن از پاسخ 
دادن به سواالت درباره افزایش شمار قضات دیوان 
عالی سر باز می زند )یکی دیگر از ویژگی های 

دیکتاتورهای جهان سومی(.
اما نگران کننده ترین جنبه ماجرا اینست که 
رسانه ها نیز مطیع جو بایدن هستند و هرگز او را به 
چالش نمی کشند، احتماال به این دلیل که کسانی 
که در رسانه ها کار می کنند، به چالش کشیدن 
بایدن را یک خودکشی حرفه ای می دانند؛ یکی 
دیگر از شباهت های جو بایدن و دیکتتاورهای 
فساد  درباره  هر خبری  جهان سومی.همینکه 
بایدن توطئه روسیه یا دیگر کشورهای خارجی 
قلمداد می شود، چندش آور است. سوء استفاده از 
رسانه ها و نیروهای امنیتی برای الپوشانی فساد 
یکی دیگر از شگردهای دیکتاتورهای جهان سومی 

است و جایی در آمریکا ندارد.
خیانت بایدن به رای مردم آمریکا و امتناع 

از واگذاری مسالمت آمیز قدرت
ساده بگوییم، پس از انتخابات ریاست جمهوری 
واگذاری  از  بایدن  اوباما-  دولت  سال 2۰۱۶، 
مسالمت آمیز قدرت سر باز زد، رفتاری که یادآور 
دیکتاتورهای جهان سومی است. دولت اوباما- 
بایدن در رابطه ای تنگاتنگ  با ستاد انتخاباتی 
هیالری کلینتون، با روسیه همدست شدند. به 
ویژه ستاد هیالری کلینتون به شبکه ای از وکال 
و واسطه ها پول پرداخت کرد تا استناد و اتهامات 
دروغی درباره پرزیدنت ترامپ جعل کنند. سپس 
ستاد انتخاباتی هیالری کلینتون با دولت اوباما- 
بایدن همدست شد تا آن اسناد دروغ– به ویژه 
پرونده جعلی استیل– را در دوران انتقال قدرت به 
دولت ترامپ در نهادهای امنیتی- اطالعاتی دولت 
آمریکا وارد کنند.سوء استفاده از نهادهای اطالعاتی 
و امنیتی برای اختالل در انتقال مسالمت آمیز 
سیاسی  رقبای  برای  ساختن  پرونده  و  قدرت 
رفتار معمول دیکتاتورهای جهان سومی است که 
اینک میراث دولت اوباما- بایدن به شمار می آید.

فساد گسترده بایدن
جو بایدن و خانواده اش نماد فساد هستند. در 
بایدن  و در حالی که جو  بایدن  اوباما-  دوران 
مسئولیت سیاست خارجی آمریکا را بر عهده 
داشت و به کشورهایی همچون چین و اوکراین 
سفر می کرد، پسر فاسدش هانتر بایدن به همراه 
پدر سفر می کرد و با استفاده از نفوذ پدرش، مانند 
یک جاروبرقی پول و قرادادهای تجاری چرب و 

شیرین را جارو می کرد.
در همان زمان که کودکان اوکراینی در مدرسه 
هانتر  بودند،  محروم  کافی  گرمایی  وسایل  از 
بایدن سرگرم دریافت چک های میلیون دالری 
از شرکت انرژی اوکراینی بوریسما بود تا پدرش 
از این شرکت فاسد در برابر حسابرسی و عدالت 
محافظت کند.در همان زمان که حزب کمونیست 
چین سرگرم دزدی مالکیت معنوی از شرکت های 
آمریکایی بود و حضور نظامی  خود را در اقیانوس 
بایدن مشغول  پسر جو  رنگ می کرد،  پر  آرام 
برای صندوق  از چین  دالر  میلیاردها  دریافت 

سرمایه گذاری خصوصی خود بود.
این حد از فساد در تاریخ آمریکا بی سابقه است 
و دیکتاتوری های جهان سومی را به یاد می آورد.

بی اخالقی بایدن
تیم بایدن- هریس نمادی از بی اخالقی است. در 
حالی که پیشتر کاماال هریس گفته بود که سخنان 
زنانی را که جو بایدن را به تجاوز و مزاحمت 
جنسی متهم می کنند، باور می کند، اینک موضع 
خود را تغییر داده و مشتاقانه با کسی همراه شده 
که تا چندی پیش او را یک متجاوز می دانست.

پیشتر جو بایدن با اعضای سازمان کوکلس کالن 
و نژادپرستانی که به جداسازی نژادی باور دارند، 
ائتالف کرده و کاماال هریس به درستی او را به این 
دلیل سرزنش کرده بود. اما اینک به نظر می رسد 
که خشم ایشان از پیشینه نژادپرستانه جو بایدن 

تنها نوعی نمایش سیاسی بوده است.
چنین تناقضی البته تاسف آور است، اما با توجه 
هریس،  خانم  دورویی  و  دروغگویی  سابقه  به 

شگفت آور نیست. او در مقام دادستان، بسیاری 
از اقلیت های نژادی به ویژه سیاهپوستان را بابت 
مصرف مواد مخدر بدون آنکه جرم خشنی مرتکب 
شده باشند، به زندان فرستاد؛ اما همزمان ادعا 
می کند که خودش در دوران دانشجویی– در 
حالی که به آثار موسیقی که آن زمان هنوز خلق 
نشده بودند گوش می داده- ماری جوانا مصرف 
کرده است! همه چیز درباره خانم هریس دروغین 

و قالبی به نظر می رسد.
پسرفت برای زنان

از  این  اما پیشینه بی اخالقی کاماال هریس 
فراتر می رود. کاماال در خانواده ای مرفه با والدینی 
البته بابت رفاه  دانشگاهی و موفق بزرگ شد. 
والدین بر او خرده ای نمی توان گرفت. اما او دوست 
دارد وانمود کند که در کودکی با موانع دشواری 
روبرو بوده تا همدردی مردم را به خود جلب کند؛ 

به زبان ساده افسانه و دروغ می بافد.
از آن رسواتر، کاماال هریس با وجود آنکه با رفاه 
و امکانات فراوان بزرگ شد، پیشرفت و منصوب 
شدن به مقامات سیاسی را از آنجا آغاز کرد که 
دوست دختر ویلی براون )شهردار سابق و پرنفوذ 
سانفرانسیسکو( شد، آغازی که تمثیلی از شیوه 
پیشرفت او در سیاست است. با آنکه به عنوان زنی 
بیست و چند ساله حق داشت که دنبال رابطه ای 
عاطفی یا جنسی با مرد قدرتمندی سی سال 
پیرتر از خود باشد، ما این رفتار را الگویی مناسب 

برای زنان نمی دانیم.
سیاست انرژی خطرناک و متناقض بایدن

در  بسیاری  تناقض های  هریس  و  بایدن 
برنامه هایشان برای صنعت انرژی آمریکا دارند. در 
حالی که در مناظره نخست با پرزیدنت ترامپ، 
جو بایدن ادعا کرد که از »برنامه نوین سبز« 
امثالهم(  و  سندرز  برنی  طرف  از  )پیشنهادی 
پشتیبانی نمی کند، وبسایت ستاد انتخاباتی وی 
چیز دیگری می گوید. بایدن و هریس بارها گفته اند 
که با روش حفاری هیدرولیکی نفت مخالفند، 
به نفت  مخالفتی که موجب وابستگی آمریکا 
کشورهای خارجی می شود. اما آنها همچنین به 
تازگی ادعا کرده اند که با حفاری هیدرولیکی نفت 

مخالف نیستند!
کشف رمز از مواضع واقعی بایدن و هریس آسان 
نیست، چرا که این دو به پرسش ها در این باره 
پاسخ صریحی نمی دهند، رسانه ها از آنها سوال 
نمی پرسند، و هر دو پیشینه ای سرشار از دروغ و 

فساد برای دستیابی به قدرت دارند.
خطاب به جامعه ایرانیان آمریکا

ما درک می کنیم که همه ایرانیان آمریکا به 
و  ندارند  باور  یکسانی  برنامه های  و  سیاست ها 
می توانیم در کمال احترام نظرات مخالف را در 

کنار هم داشته باشیم.
اما باید کسانی را که خود را فعاالن سیاسی 
از  مخالف جمهوری اسالمی جا می زنند، ولی 
بایدن- هریس هواداری می کنند، به چالش بکشیم:

بهانه های شما را شنیده ایم و آنها را بی اعتبار 
می دانیم. هواداری از بایدن و هریس عمال خیانت 
به ایرانیان شجاعی است که زیر سرکوب رژیم 
جمهوری اسالمی به دنبال آزادی هستند و از جان 
مایه می گذارند.بسیاری از شما هواداری خود از 
بایدن- هریس را چنین توجیه کرده اید که برایتان 
آمریکا یا شرافت اخالقی شخصی مهمتر است. اما 
ما و جامعه ایرانیان آمریکا برای این توجیهات و 
بهانه های بی پایه هیچ ارزشی قائل نیستیم. بسیاری 
از شما پیشاپیش نگران بودجه و قرارداد گرفتن 
از دولت آینده بایدن و هریس هستید. اما چنین 
رویکردی به غایت غیراخالقی است و با شرافتی 
دارد. فاصله  فرسنگ ها  دم می زنید،  آن  از  که 

همچنین بسیاری از شما که ادعای مخالفت 
با جمهوری اسالمی دارید، اما از بایدن و هریس 
سابقه تان  شما  موضع  این  می کنید؛  هواداری 
به  را  رژیم  از شاخه اصالح طلب  در پشتیبانی 
یاد ما می آورد؛ اصالحطلبانی که درواقع همان 
تندروهایی بودند که هسته اصلی قدرت گرفتن 
مالیان در دهه ۱۳۶۰ را تشکیل دادند. سابقه 
شما در روابط گرم و همکاری نزدیک با نایاک 
و دیگر گروه هایی که شائبه همکاریشان با رژیم 
می رود، از خاطرمان نرفته است. به واقع همچون 
خود کاماال هریس، برخی از شما نیز سابقه روابط 
خصوصی با افراد مزدوج ده ها سال پیرتر از خود 
را برای پیشرفت در حرفه سیاسی و ژورنالیستی 
در کارنامه دارید. اصال جای شگفتی نیست که 
نامزدی بایدن- هریس شما را به تنظیمات کارخانه 

برگردانده است!
خاطر  به  را  شما  اخالقی  بی شرافتی  ما  اما 
می سپاریم. به نظر می رسد که مواضع شما بسته به 
اینکه چه کسی ممکن است در قدرت باشد تغییر 
می کند، نه بر اساس اصول و اخالق. خالصه، در 
هر جهت که باد بوزد، بادبان خود را تغییر جهت 
بابت  و  به خاطر می سپاریم  را  می دهید. شما 
فرصت طلبی و مواضع غیراصولی مسئول می دانیم.

اگر واقعا نگران سرنوشت مردم ایران می بودید، و 
اگر واقعا معیارهای اخالقی مقام ریاست جمهوری 
در آمریکا برایتان مهم می بود، از پرزیدنت ترامپ 

حمایت می کردید.
ما صمیمانه باور داریم که مردم آمریکا شایسته 
رییس جمهوری هستند که برای مردم آمریکا 
مبارزه کند. همچنین سخت معتقدیم که تنها 
یکی از نامزدهای موجود بدترین کابوس مالیان 
دونالد  نامزد،  آن  و  است،  اسالمی  جمهوری 

ترامپ است.
پس بر این اساس، افتخار می کنیم که از انتخاب 

مجدد پرزیدنت ترامپ پشتیبانی کنیم.

کمیته انتخاباتی »ایرانیان آمریکا 
برای حفاظت از قانون اساسی«:

با اشتیاق 
از پرزیدنت 
ترامپ در 
انتخابات 
پشتیبانی 

می کنیم
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

توئیتر  کاربران  =برخی 
در طول  که  مدعی هستند 
یکسال اخیر، عالوه بر مهدی 
امین، کیا کیامهر یک فعال 
رژیم  مخالف  دیگر  سیاسی 
نیز در تورنتو به قتل رسیده 

است.
=حامد اسماعیلیون پس 
از به قتل رسیدن مهدی امین 
راه های  از  بارها  که  نوشت 
مختلف چون ارسال پیام های 
اتومبیل های  نگیز،  نفرت ا
مشکوک، تماس های عجیب 

به مرگ تهدید شده است.
مجازی  فضای  =کاربران 
ی  ست ها سیا یند  می گو
قبال  در  ترودو  جاستین 
را  کانادا  اسالمی،  جمهوری 
و  رژیم  مزدوران  النه ی  به 
کرده  تبدیل  جنایتکاران 

است.
فارسی  توئیتر  =فعاالن 
و  آبان ماه  رسیدن  فرا  با 
ر  کشتا سالگرد  نخستین 
ر  د ن  گا کت کنند شر
آبان   سراسری  اعتراضات 
98 و کشتار دست کم 1500 
مختلف  شهر های  در  تن 
ایران، نوشته اند که جمهوری 
اسالمی هم در داخل ایران و 
هم در خارج دست به کشتار 
می زند و خون مهدی امین، 
اولین خون آبان ماه 99 است 

که ریخته شد.
کانادا  ساکن  =کاربران 
مشخصات و پالک اتومبیل 
مشکوک به ارتباط با این قتل 

را بازنشر می کنند.
مهدی امین از مخالفان رژیم ایران و 
براندازی جمهوری اسالمی که  مدافع 
 2۱ چهارشنبه  روز  بود  کانادا  ساکن 
اکتبر برابر با اول آبان ماه در منزلش در 

بازتاب قتل 
مهدی امین از 
مخالفان برانداز 

جمهوری اسالمی 
در کانادا؛ توئیتر 
فارسی: اولین 
خون آبان 99 

ریخته شد
شمال شرق تورنتو به با ضربات چاقو 
به قتل رسید. پلیس در انتظار نتیجه ی 
یک  جستجوی  در  و  کالبدشکافی 
اتومبیل هوندای سیاه رنگ شاسی بلند 

است.
سیاسی  برانداز  فعال  امین  مهدی 
)۵۰ساله( در کانادا روز چهارشنبه 2۱ 
در شمال شرق  منزل خود  در  اکتبر 
به قتل رسید.  با ضربات چاقو  تورنتو 
پلیس در تالش برای پیدا کردن یک 
هوندای شاسی بلند سیاه سال 2۰۱۵ 
است که گفته شده امکان دارد به قتل 

مهدی امین مربوط باشد.
پیکر مهدی امین روز گذشته ساعت 
2بعد از ظهر به وقت محلی در خانه اش 
با ضربات  که  پیدا شد  پلیس  توسط 

چاقو به قتل رسیده بود.
دست  در  امین  مهدی  قتل  پرونده 
بررسی است و پلیس در انتظار نتیجه 
کالبدشکافی است و هنوز هیچ جزئیاتی 
در مورد علت قتل وی ارائه نشده است. 
پلیس حتی هنوز نام وی را نیز منتشر 
در  وی  دوستان  و  خانواده  اما  نکرده 
فضای توئیتر او را مهدی امین معرفی 
توسط  او  که  می گویند  و  می کنند 
عوامل جمهوری اسالمی در تورنتو به 

قتل رسیده است.
کاربران ایرانی ساکن کانادا مشخصات 
و پالک اتومبیل مشکوک به ارتباط با 

این قتل را بازنشر می کنند.
پایان  از  پس  می گوید  پلیس 
منتشر  را  قربانی  هویت  کالبدشکافی 
زمان  بررسی  حال  در  و  کرد  خواهد 
مردم  از  آنان  است.  قتل  وقوع  قطعی 
ردیابی یک هوندای  تا در  خواسته اند 
سیاه با پالک BNEV۹۱۷ به پلیس 

کمک کنند.
قتل مهدی امین فعال مدافع پادشاهی 
در  اسالمی  نظام جمهوری  مخالف  و 
خاک کانادا، واکنش های گسترده ای را 
از سوی کاربران توئیتر فارسی به دنبال 
را  امین  مهدی  که  کاربرانی  داشت. 
می شناسند، او را یکی از سرشناس ترین 
مخالفان جمهوری اسالمی در تورنتو 
معرفی کرده و نوشته اند که وی همواره 
همچنین  و  رژیم  ضد  اعتراضات  در 
تجمعاتی که هواداران نظام در تورنتو بر 

پا می کردند شرکت فعال داشته است.
تصاویری از مهدی امین در تظاهرات 

مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی، 
دی ماه  سراسری  اعتراضات  از  پس 
آملی  صادق  میان  نامه نگاری  در   ۹۶
و  قضاییه  قوه  وقت  رئیس  الریجانی 
علی خامنه ای در دستور کار قوه قضاییه 
نامه  در  الریجانی  آملی  گرفت.  قرار 
به خامنه ای خواستار مبارزه جدی با 
مفسدان اقتصادی شده بود. درست در 
همان زمان اکبر طبری معاون اجرایی 
شبکه ای  راه اندازی  با  الریجانی  آملی 
رشوه گیری  مشغول  قضاییه  قوه  در 
کالن، دخالت در پرونده های فسادهای 
اقتصادی، فراری دادن متهمان فساد 
کالن اقتصادی و پولشویی بود.طبری 
در حالی یک سال و نیم بعد بازداشت 
و محاکمه و محکوم شد که مشخص 
نیست صادق آملی الریجانی چقدر در 

تخلفات وی نقش داشته است.
در پروندهای فساد اقتصادی که تا 
کنون مورد بررسی قرار گرفته، متهمان یا 
مانند شبنم نعمت زاده و حسین فریدون 
عضو درجه یک خانواده مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی یا مانند اکبر طبری 
از مدیران ارشد نظام و یا دارای رانت و 
رابطه با افراد ارشد و جریان های سیاسی 

درون نظام جمهوری اسالمی هستند. 
همه فسادهای صورت گرفته از کانال 
رانت و با همراهی بانک ها یا وزارتخانه ها 
یا نهادهای حکومتی مانند قوه قضاییه 

پیش رفته است.
و  قضاییه  قوه  شرایطی  چنین  در 
مجلس شورای اسالمی برای مردم ایران 
نمایش مبارزه با فساد به راه انداخته اند 
تا با پیگرد و محاکمه ی افرادی که نقش 
اصلی را در چرخه ی فساد نظام بازی 
نمی کنند، پایگاه به شدت ضربه خورده ی 
آن را ترمیم کرده و افکار عمومی را تحت 

تأثیر قرار دهند!
چنانچه فرد مذکور خود از معاونین 
یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات 

معاف خواهد بود.«
سخنگوی  فرهنگی  محمدحسین 
اسالمی  رئیسه مجلس شورای  هیئت 
که از امضاکنندگان این طرح نبوده اما از 
موافقان آن است، گفته که »طرح مربوط 
به افشای فساد معنای دیگری از نهی 
منکر است اما به صورت رسمی، قانونی و 
گسترده که باید با رعایت تمامی جوانب 
انجام شود و راه های سوء استفاده را برای 

اشخاص ببندد.«
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عالوه بر این، خواننده در موقع خواندن 
این بیت، حافظ را مخاطب قرار می دهد 
و شعر او را با اشعار سایر شعرایی که 
می شناسد مقایسه می کند و شاید به 
همین علت است که به نظر می رسد تا 
حال کسی به جستجوی منبع مقایسه 

نپرداخته است.
در اینکه مقصود حافظ از سرودن این 
بیت مقایسه خوشی حاصل از خواندن 
آیات قرآن و ابیات خود اوست شکی 
نیست. حافظ استاد صنعت ایهام است 
و استفاده او از این ایهام، یعنی معنی 
تصادفی  نمی تواند  قرآن«  »به  دوگانه 
باشد.  شما خوب می دانید که حافظ 
با  اراده می کرد می توانست چنان  اگر 
صراحت به قرآن قسم بخورد که جای 
هیچ پرسشی باقی نماند. او در این بیت 
با مقایسه ابیات خود با آیات قرآن این 
کتاب را تبدیل به یک اثر زمینی و در 
نمی دانم  می کند.   انتقاد پذیر  نتیجه 
تبعات شرعی این ادعا چه می توانست 
به صورت  را  این مطلب  او  ولی  باشد 
شعر می   گوید و در امان می ماند.  این 
گفته  به  حافظ!   کالمی  معجزه  هم 
سعدی »حد همین است سخندانی و 
زیبایی را«.  به عقیده من این بیت یکی 
ابیات  رندانه ترین  و  ترین  برجسته   از 
حافظ است.حافظ شناسان و به خصوص 
شارحان ابیات او هر بیت را مانند گوهری 
می  نگرند که بایستی از زوایای مختلف 
با توجه به  مشاهده شود و معنی آن 
تمامی صنایع شعری مورد مطالعه قرار 
گیرد.  اینکه در بیش از ششصد سال 
که از درگذشت حافظ می گذرد توجهی 
به ایهام موجود در این بیت نشده است 
دو  از  یکی  وجود  علت  به  می تواند 
پرده ای باشد که در ابتدای این مقاله به 
آنها اشاره شد. دینداران مسلمان چنان 
از قسم خوردن حافظ به قرآن و ادعای 
حفظ آن توسط شاعر به وجد آمده اند 
که نیازی به مطالعه دقیق تر این بیت 
از حافظ دوستان و  آندسته  ندیده اند.  
حافظ شناسان نیز که به وجود این ایهام 
باور  را  یا گستاخی حافظ  برده اند  پی 
نکرده اند و یا ترجیح داده اند به خاطر 

مصلحت  اندیشی سکوت اختیار کنند.
دو نکته دیگر در این بیت قابل توجه 
است.  یکی اینکه او از صفت »خوش« 
برای مقایسه استفاده می کند و دیگر 
اینکه او به گفتن این بسنده می کند 
خوشتر  او  ابیات  از  قرآن  آیه های  که 
نیستند.  ولی هدف او از این مقایسه 
چیست؟  اینکه حافظ می  گوید آیات 
قرآن را خوشتر از اشعار خودش ندیده 
است یادآور چالشی است که خداوند در 
مقابل ناباوران می  گذارد.  یکی از این 
به آوردن سوره ای  را  آیات که کافران 
مانند سوره های قرآن دعوت می کند 
آیه ۳8 از  سوره یونس است: أَْم یُقولُوَن 
َواْدُعوا  ِمْثلِِه  بُِسوَرهٍ  َفأْتُوا  ُقْل   ۖ اْفَتَراُه 
ُکْنُتْم  إِْن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َمِن 
َصاِدقِیَن یعنی »بلکه کافران می گویند 
قرآن را )محمد( خود بافته است. بگو: 
اگر راست می گویید شما خود و هم از 
هر کس نیز می توانید کمک بطلبید و 
یک سوره مانند آن بیاورید )ترجمه الهی 
قمشه ای(«.تالش برای آوردن سوره ای 
مانند یکی از سوره های قرآن، هرچند 
هم کوتاه، طبیعتاً تالش بیهوده  ای است 
زیرا معیارهای مقایسه از قبل مشخص 
نشده  اند و هر پیشنهادی را می  توان با 
مطرح کردن ایرادهای مختلف و به این 
بهانه که مانند سوره قرآن نیست رد 
کرد.  به خصوص که خود قرآن می  گوید 
که این کار شدنی نیست و در نتیجه 
از  پاره ای  که  دینی  استبداد  عامالن 
قدرت را همیشه در دست دارند، هر نوع 
ادعایی را با شدت عمل جواب خواهند 
داد. حافظ اما جواب رندانه ای برای این 
چالش دارد. او مورد مقایسه را از آیات 
قرآن به خوشی حاصل از خواندن آن 
تغییر می دهد و می  گوید که آیات قرآن 
از اشعار من خوشتر نیستند.  اما همین 
را هم مجبور است رندانه در قالب بیتی 
که در ظاهر مانند ده ها بیت دیگر او که 
در آنها از اشعار خودش تعریف می کند 
است پنهان کند وگرنه ممکن بود متهم 

به کفرگویی شود.
را  مقایسه  معیار  حافظ  اینکه 
»خوشی« تعیین می کند حاکی از نبوغ 
سرشار اوست.  این تنها معیار منطقی 
مقایسه است زیرا احساس »خوشی« 
یک تجربه شخصی است و در نتیجه 
نیاز به هیچ نوع توضیحی ندارد!  فرض 

کنید حافظ بجای »خوشتر« گفته بود 
»بهتر«!  در اینصورت آنچه مورد مقایسه 
قرار می گرفت خود آثار می بودند، یعنی 
آیات قرآن و ابیات حافظ.  حافظ رند در 
دام دینداران متعصب نمی افتد و به این 
مقایسه که نتیجه آن از قبل معلوم است 

تن در نمی دهد.
تنها  نه  بیت  این  سرودن  با  حافظ 
قرآن را از آسمان به زمین می آورد بلکه 
محتوای آن را نیز به چالش می کشد و 
رقابت خود با آن را آغاز می کند. حافظ 
خواننده را بر می انگیزد تا اشعار او را 
با آیات قرآن مقایسه کند. نتیجه این 
ارادت  البته بستگی به درجه  مقایسه 
و اعتقاد خواننده به قرآن دارد. حافظ 
می گوید که خوشتر از اشعارش در قرآن 
ندیده است، اما این به این معنی نیست 
که ابیات او نمی توانند خوشتر از آیات 
این  بر  مبنی  شواهدی  باشند.   قرآن 
رقابت در چند بیت دیگر از حافظ نیز 
دیده می شود.  برای مثال، او که ادعای 
از بر داشتن قرآن را می کند خواننده 
دعوت  کار  این  به  هرگز  را  ابیاتش 
نمی کند.  او آنها را به شیوه ای دلپذیر 
دعوت  خودش  اشعار  کردن  بر  از  به 

می کند:
پس از مالزمت عیش و عشق مهرویان
ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

حافظ در ظاهر اشعری مذهب است 
و اشاعره بر این باورند که قرآن حادث 
نیست و همیشه وجود داشته است.  او 
در رقابت با قرآن ادعا می کند که اشعار 
اول خلقت زیبایی بخش  از روز  نیز  او 

طبیعت بوده اند:
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

بودن  آسمانی  بر  مبنی  او  ادعای 
رقابت  همین  بر  مبتنی  نیز  اشعارش 

است:
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

از  ادعای  بیتی که در آن  حافظ در 
بر بودن قرآن ر ا می کند و می دانسته 
که به همین دلیل مورد توجه همه و 
به خصوص مسلمانان قرآن دوست قرار 
خواهد گرفت، خوشی حاصل از خواندن 
ابیات خود و آیات قرآن را مورد مقایسه 
قرار می دهد و با این کار، آسمانی بودن 

قرآن و برتری آن را  زیر سؤال می برد.
*شرح بیت »ندیدم خوشتر از شعر تو 
حافظ/ به قرآنی که اندر سینه داری« 
توجه داشته باشید که برخی از شارحان 
بر این باورند که حافظ اشعار سایر شعرا 
را با اشعار خودش مقایسه می کند، در 
صورتی که او در این بیت منبع  مورد 

مقایسه را به شعر محدود نکرده است.
ابهری: »حافظ! قسم به آن قرآنی که از بر 
داری، بهتر از غزلیات تو شعری نیست.«

استعالمی: »قرآنی که حافظ در سینه 
دارد، عالوه بر حفظ متن آیات، همراه با 
دانش وسیع او از چهارده روایت قرائت 
قرآن و آشنایی او با تفسیرها و کّشاف و 

شرح کّشاف است.«
به  قسم  حافظ،  »ای  خالقی:  برزگر 
تو  از شعر  داری،  در سینه  که  قرآنی 

زیباتر و دلنشین تر ندیدم.«
ثروتیان: این غزل را در شرح خود آورده 
را معنی کند. ابیات  آنکه  بدون  است 

قرآنی  به  سوگند  »حافظ،  جاللیان: 
که در سینه و از بر داری، از شعر تو 

دلپذیرتر چیزی ندبدم.«
حمیدیان: این بیت را معنی نکرده است.
خرمشاهی: غزل را در حافظ نامه ندارد.

خطیب رهبر: »ای حافظ سوگند به 
از  دلپذیرتر  داری،  بر  از  که  قرآن  آن 

سخن منظوم تو شعری نیافتم.«
در  که  قرآنی  »به  فسایی:  رستگار 
یاد  سوگند  است  محفوظ  سینه ام 
می  کنم که سخن هیچ شاعری زیباتر 

و خوبتر از شعر من نیست.«
آن  به  قسم  حافظ  »ای  سودی: 
قرآنی که در سینه داری شعری بهتر 
از شعر تو ندیدم. یعنی به حق قرآنی 
که در سینه ات مستور است من شعری 

لطیف تر از شعر تو ندیدم.«
فرشادمهر: »حافظ، قسم به قرآنی که در 
سینه دلت حفظ کرده ای، از شعر و غزل 
تو، خوشتر و دلپذیرتر چیزی ندیده ام.«

قیصری: »ای حافظ! سوگند به همان 
قرآن که از حفظ می خوانی، هیچ شعری 
از شعر تو خوشتر و دلنشین تر ندیدم.«

در  که  قرآنی  به  »حافظ،  هروی: 
سینه خود داری سوگند که از شعر تو 

دلپذیرتر چیزی ندیدم.«
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که  افزوده  فرهنگی  محمد حسین 
»اصرار ما برای تصویب طرح حمایت 
مالی از افشاکنندگان فساد به صورت یک 
فوریت برای این بود که طرح عجوالنه 
به صورت کارشناسی  و  بررسی نشود 
و در زمان کافی مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد.«
گفته سخنگوی مجلس شورای  به 
بسیاری  ایرادات  اولیه  »طرح  اسالمی 
داشت و حتی خود مجرمان را هم در 
بحث افشای فساد ذی نفع کرده بود و 
به نحوی که آنها با افشای فساد شرکای 
خود درصد قابل توجهی از پول بهره 
صحیح  موضوع  این  و  می شدند  مند 
نبود و بعدا اعالم شد، باید تنها درصدی 
از جزای نقدی به صورت مالی در اختیار 

غیر از آنها قرار بگیرد.«
مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی، 
پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ در 
نامه نگاری میان صادق آملی الریجانی 
رئیس وقت قوه قضاییه و علی خامنه ای 
در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. 
خامنه ای  به  نامه  در  الریجانی  آملی 
مفسدان  با  جدی  مبارزه  خواستار 
اقتصادی شده بود. درست در همان زمان 
اکبر طبری معاون اجرایی آملی الریجانی 
قضاییه  قوه  در  شبکه ای  راه اندازی  با 

مشغول رشوه گیری کالن، دخالت در 
پرونده های فسادهای اقتصادی، فراری 
دادن متهمان فساد کالن اقتصادی و 
پولشویی بود.طبری در حالی یک سال و 
نیم بعد بازداشت و محاکمه و محکوم شد 
که مشخص نیست صادق آملی الریجانی 
چقدر در تخلفات وی نقش داشته است.

در پروندهای فساد اقتصادی که تا 
کنون مورد بررسی قرار گرفته، متهمان یا 
مانند شبنم نعمت زاده و حسین فریدون 
عضو درجه یک خانواده مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی یا مانند اکبر طبری 
از مدیران ارشد نظام و یا دارای رانت و 
رابطه با افراد ارشد و جریان های سیاسی 
درون نظام جمهوری اسالمی هستند. 
همه فسادهای صورت گرفته از کانال 
رانت و با همراهی بانک ها یا وزارتخانه ها 
یا نهادهای حکومتی مانند قوه قضاییه 

پیش رفته است.
و  قضاییه  قوه  شرایطی  چنین  در 
مجلس شورای اسالمی برای مردم ایران 
نمایش مبارزه با فساد به راه انداخته اند 
تا با پیگرد و محاکمه ی افرادی که نقش 
اصلی را در چرخه ی فساد نظام بازی 
نمی کنند، پایگاه به شدت ضربه خورده ی 
آن را ترمیم کرده و افکار عمومی را تحت 

تأثیر قرار دهند!

اعتراضی علیه رژیم و تجمعات حامیان 
جمهوری اسالمی بازنشر شده که وی را 
با دست نوشته هایی چون »اصالح طلب، 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا«، »ظریف 
است«  بزک کرده  ی خامنه ای  چهره ی 

نشان می دهد.
این  قتل  کاربران،  از  دیگری  شمار 
فعال برانداز خارج از کشور را به معنای 
و  ارعاب  برای  رژیم  تالش  افزایش 
سرکوب مخالفانش در خارج از کشور 
می دانند که اکنون عالوه بر کشورهای 
همسایه و اروپایی، به کانادا نیز رسیده 

است.
فرا رسیدن  با  فارسی  توئیتر  فعاالن 
کشتار  سالگرد  نخستین  و  آبان ماه 
شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری 
 ۱۵۰۰ دست کم  کشتار  و   ۹8 آبان  
)به  ایران  مختلف  شهرهای  در  تن 
استناد خبرگزاری رویترز(، نوشتند که 
جمهوری اسالمی هم در داخل ایران 
و هم در خارج دست به کشتار و قتل 
می زند و خون مهدی امین اولین خون 
آبان ماه ۹۹ است که ریخته شده است.

سیاسی  فعال  امین  مهدی  قتل 
عمومی  افکار  حالی  در  کانادا  ساکن 
شدت  به  را  اجتماعی  شبکه های  و 
متأثر و شوکه کرده است که اول آبان 
مصادف با مراسم چهلم نوید افکاری از 
اعدام شدگان اعتراضات دی ماه ۹۷ بود 
که خانواده اش با محدودیت های بسیار 
بر مزار وی برگزار کردند. کاربران فضای 
مجازی در این ارتباط نوشتند که چرخ 
ترور و کشتار رژیم ایران در کانادا نیز 
افتاده است آنهم در حالی که  به کار 
این کشور یکی از جاهاییست که مورد 
اعضای  و  نظام  اختالسگران  عالقه ی 
خانواده و وابستگان زمامداران جمهوری 
در  دالر  میلیون ها  و  است  اسالمی 
آنجا سرمایه گذاری  کرده  و همزمان به 

تبلیغات فرقه ای نیز می پردازند.
یادآوری  با  کاربران  از  بسیاری 
اعدام های  و  بازداشت ها  شکنجه ها، 
صورت گرفته توسط حکومت فقط در 
اکنون قتل یک  طول یکسال اخیر و 
مخالف رژیم، به شدت از هواداران رژیم 
ایران، البیگران و حامیان سیاست های 
جمهوری اسالمی در خارج از ایران که 
به »ماله کشان« معروف شده اند، انتقاد 

می کنند.

از  همچنین  فارسی  توئیتر  کاربران 
نخست وزیر  ترودو  جاستین  مماشات 
کانادا با جمهوری اسالمی و حامیانش 
و تبدیل کردن این کشور به النه ی آنها 
به شدت انتقاد کرده  و می نویسند که 
او باید پاسخگوی قتل مهدی امین به 
براندازی  مدافع  شهروند  یک  عنوان 

جمهوری اسالمی باشد.
برخی کاربران توئیتر مدعی هستند 
بر  عالوه  اخیر،  یکسال  طول  در  که 
فعال  یک  کیامهر  کیا  امین،  مهدی 
سیاسی دیگر نیز که مخالف رژیم بوده 

در تورنتو به قتل رسیده است.
این کاربران با اشاره به اینکه کشور 
و  وابستگان  سکونت  محل  به  کانادا 
است،  شده  تبدیل  رژیم،  مهره های 
نوشته اند که جمهوری اسالمی همانطور 
که با مبالغ هنگفت هزینه ی برگزاری 
دسته های عزاداری و مراسم  مذهبی و 
تبلیغات فرقه ای را در شهرهایی چون 
نقشه های  کانادا  در  می پردازد،  تورنتو 
برای  نیز  قتل  و  تهدید  آدم ربایی، 

مخالفانش می چیند و اجرا می کند.
پریسا  همسر  اسماعیلیون  حامد 
از  اسماعیلیون  ری را  پدر  و  اقبالیان 
قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به هواپیمای مسافربری 
با  خود  فیس بوک  در صفحه  اوکراین 
تورنتو  در  امین  مهدی  قتل  به  اشاره 
اعالم کرد که او نیز بارها بطور علنی 

تهدید به مرگ شده است.
او نوشته است: »بنا نداشتم تهدیدات 
به مرگ را علنی کنم ولی اگر رد پای 
یک حکومت خارجی در این قتل پیدا 
فرنگی کاران  می رسد  نظر  به  بشود 
ماموریت  به  دوباره  اسالمی  جمهوری 

می روند.«
انجمن  سخنگوی  اسماعیلیون 
 PS۷۵2 پرواز  قربانیان  خانواده های 
»قاتلین  با  مواجهه  از  که  کرد  اعالم 
و  ندارد  واهمه  اسالمی«  جمهوری 

»نگرانی هم در کار نیست«.
نوشت  اسماعیلیون همچنین  حامد 
پلیس  با  وکیل اش  توصیه ی  به  که 
شهر تورنتو و فدرال در تماس است و 
»قرار است  تحقیقات جامعی در مورد 
تمام پیغام های نفرت انگیز، اتومبیل های 
مشکوک، تماس های عجیب و تهدیدات 

به مرگ انجام شود.«

مهدی امین فعال برانداز که در کانادا به قتل رسید
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رضا  سوئیسی:  =نشریه 
پادشاه  ارشد  فرزند  پهلوی 
فقید ایران در صحنه است 
تا سرنگونی رژیم در ایران را 

برنامه ریزی کند.
پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
هرگز شرایط برای براندازی 
نبوده  اندازه مناسب  این  تا 

است.
=»آیت اهلل ها در چهل سال 
و  تغییر  یک  روند  گذشته 
تحول سالم به سوی مدرنیته 
را ناممکن کردند. حتی بیشتر 
از این: انقالب اسالمی ما را 
قرن ها به عقب پرتاب کرد. 
نو  از  ما  فرهنگ  باید  حاال 
شکوفا بشود تا بتوانیم دوباره 
به جهان مدرن متصل بشویم 
و با غرب همراه شویم. این 
روند سال های بسیاری طول 
خواهد کشید شاید بیست و 

حتی سی سال.«
با  =»من همزیستی غرب 
رژیم تهران را کامال منتفی 
در  آنها  دی ان ای  می دانم. 
ارزش های  با  کامل  تناقض 
آیت اهلل  دارد.  قرار  غربی 
حکومت  عنوان  به  را  خود 
اهلل روی زمین می بینند! این 
قرائت آنها از نقش خودشان 
است و در این باره نمی توان 
کرد!  گفتگو  و  بحث  انها  با 
هیچ تفاهم و توافقی با چنین 
آدم هایی ممکن نیست چرا 
که آنها کشوری مانند ایران با 
سنت های پر بار را به فرقه ی 

شیعه کاهش داده اند.«
=» فقط یک راه حل وجود 
دارد: جمهوری اسالمی باید 
برود! چرا که از این رژیم هیچ 
نیست  ساخته  دیگری  کار 
از  اینکه کشور را بیش  جز 
بعالوه،  کند.  ویران  پیش 
ایرانیان نه تنها معتقدند که 
این رژیم برای هر نوع بهبود 
بخشیدن به اوضاع ناکارآمد 
حقانیت  اصال  بلکه  است 
به  ندارد.   )Legitimacy(
همین دلیل من برای نخستین 
بار به لزوم همگرایی نیروهای 
که  رسیده ام  اپوزیسیون 
مبارزه  یکدیگر  با  کنون  تا 
می کرده اند ولی حاال باید با 
آلترناتیوها  درباره  همدیگر 
ما  موقعیت  کنند.  تأمل 
برای موفقیت با همگرایی و 
مؤثری  طرز  به  همبستگی 
بهبود یافته است. من همه 
فرا می خوانم  را  شهروندان 
مسئولیت خود را در این امر 
هر طوری  هر کسی  خطیر 
که می تواند بر عهده بگیرد 
تا بیش از این فرصت ها را از 

دست ندهیم.«
اعالم  نظامیان  به  =»من 
می کنم: سالح های خود را به 
سوی هم میهنان خود نگیرید 

بلکه از آنها حمایت کنید!«
با  را  خود  تأمالت  =ما 
سیاستمداران هم دموکرات 
و هم جمهوریخواه در میان 
که  کسی  هر  گذاشته ایم. 
در 3 نوامبر برنده انتخابات 
شود، چه دونالد ترامپ و چه 
جو بایدن، می بایست توجه 

پیام های  که  باشد  داشته 
آنها می بایست به سوی مردم 
باشد و نه برای رژیم. چرا که 
تنها  که  بدانند  باید  مردم 

گذاشته نخواهند شد.
نشریه  خبرنگار  هویمان  پیر 
با  که   »Weltwoche« سوئیسی 
کرده  گفتگو  پهلوی  رضا  شاهزاده 
است می نویسد، رضا پهلوی ۱۹ ساله 
بود که آیت اهلل خمینی پدر وی را از 
رضا  کرد.  سرنگون  پادشاهی  تخت 
از  را  انقالب   ۱۹۷۹ سال  در  پهلوی 
تگزاس  در  مطمئن  و  دور  فاصله ی 
یک  در  که  جایی  می کرد؛  دنبال 
پایگاه هوایی آمریکایی در حال دیدن 
دوره ی خلبانی بود. از آن زمان وی در 
با گروه های  و  تبعید زندگی می کند 

اپوزیسیون در ارتباط است.
می خواهد  پیشین  ولیعهد  اینک 
ایران را از سرکوب و فشار آیت اهلل ها 
را  خود  اولیه ی  طرح  وی  سازد.  آزاد 
به تازگی ارائه کرده و آن را »پیمان 
نوین« خوانده است. رضا پهلوی نقش 
خود را برای دوران انتقال در تقویت 

پیوند و همبستگی تعریف می کند.
=بدترین بالیی که آیت اهلل ها بر 

سر ایران آورده اند چیست؟
از  مثال  یک  با  می توانم  را  -این 
دوران کودکی ام پاسخ بدهم. وقتی ده 
سالم بود مادرم مرا اغلب با خودش به 
جزیره کیش در خلیج فارس می برد. 
امروز  مثل  نیز  زمان  آن  جزیره  این 
گذراندن  برای  محبوب  محل  یک 
تعطیالت ایرانیان بود. یکبار مادرم با 
من از دوبی در آنسوی جزیره بازدید 
کرد که آن زمان، یعنی در دهه هفتاد 
میالدی، هنوز یک بندر کوچک بود. 
در آن دوران ایران در تمام منطقه یک 
الگو برای پیشرفت و سیاست مدرن به 
شمار می رفت. اما وقتی امروز ایران و 
دوبی را مقایسه می کنم فقط می توانم 
چه  به  دوبی  که  کنید  نگاه  بگویم: 
دستاوردهای فراوانی نائل شده. امروز 
اروپا  به  مالی سفر  توان  ایرانیانی که 
را ندارند به دوبی می روند تا در آنجا 
از امکاناتی استفاده کنند که در ایران 
از دست داده اند: مدرنیته و پیشرفت. 
آنها به خودشان می گویند: ما اینهمه 
در  ولی  داریم  عظیم  ظرفیت های 
کشور ما آیت اهلل های دیوانه حکومت 
را در دست دارند که همراه با تأمین 
مالی جنگ افروزی ها در منطقه، تهدید 
می کنند که اسرائیل را از بین ببرند. 

ولی برای مردم چه می کنند؟
مردم  برای  آنها  بگویید  =شما 

چه می کنند؟
– هیچ! به همین دلیل جان همه 
از این رژیم به لب رسیده؛ نه فقط در 
که  چرا  منطقه.  تمام  در  بلکه  ایران 
را  خود  افراطی  ایدئولوژی  رژیم  این 
صادر می کنند و می خواهد با هزینه ی 
پا  بر  دینی  حکومت  یک  ملت های 
کند. آیت اهلل ها در چهل سال گذشته 
روند یک تغییر و تحول سالم به سوی 
مدرنیته را ناممکن کردند. حتی بیشتر 
از این: انقالب اسالمی ما را قرن ها به 
عقب پرتاب کرد. حاال باید فرهنگ ما 
از نو شکوفا بشود تا بتوانیم دوباره به 
جهان مدرن متصل بشویم و با غرب 
سال های  روند  این  شویم.  همراه 
شاید  کشید  خواهد  طول  بسیاری 

بیست و حتی سی سال.
اروپا خیلی ها روی گفتگو  =در 
)دیالوگ( با تهران حساب می کنند 

تا مشکالت را حل کنند.
من  است!  ساده لوحانه  بسیار  -این 
را  تهران  رژیم  با  غرب  همزیستی 
کامال منتفی می دانم. دی ان ای آنها در 
تناقض کامل با ارزش های غربی قرار 
دارد. آیت اهلل خود را به عنوان حکومت 
قرائت  این  می بینند!  زمین  روی  اهلل 
آنها از نقش خودشان است و در این 
باره نمی توان با انها بحث و گفتگو کرد! 
هیچ تفاهم و توافقی با چنین آدم هایی 
کشوری  آنها  که  چرا  نیست  ممکن 
به  را  بار  پر  با سنت های  ایران  مانند 

فرقه ی شیعه کاهش داده اند.
=شما سیزده سال پیش نیز در 
مصاحبه ای که داشتیم گفتید زمان 
آن رسیده که به حکومت آیت اهلل ها 
پایان داد. ولی آنها همچنان محکم 

در قدرت نشسته اند.
-گفتگوی ما پیش از شروع »جنبش 

سبز« بود…
=…در سال ۲009 که اعتراضات 
برگزار  رژیم  علیه  سراسری 

می شد…
شد.  خونینی سرکوب  بطرز  -…و 
آنموقع اصالح طلبان و محافظه کاران 
در برابر هم قرار داشتند و محافظه کاران 
مردم  بودند.  موجود  شرایط  مدافع 
هنوز امید به بهبودی اوضاع داشتند. 
از دو یا سه سال پیش اما دیگر کسی 
دچار این توهم نیست که رژیم دست 
به اصالحات بزند. به همین دلیل برای 
دارد:  وجود  حل  راه  یک  فقط  آنها 
باید برود! چرا که  جمهوری اسالمی 
از این رژیم هیچ کار دیگری ساخته 

از  بیش  را  کشور  اینکه  جز  نیست 
نه  ایرانیان  بعالوه،  کند.  ویران  پیش 
این رژیم برای هر  تنها معتقدند که 
نوع بهبود بخشیدن به اوضاع ناکارآمد 
Legiti- حقانیت  اصال  بلکه  )است 

من  دلیل  همین  به  ندارد.   )macy
لزوم همگرایی  به  بار  نخستین  برای 
تا  که  رسیده ام  اپوزیسیون  نیروهای 
می کرده اند  مبارزه  یکدیگر  با  کنون 
درباره  همدیگر  با  باید  حاال  ولی 
ما  موقعیت  کنند.  تأمل  آلترناتیوها 
برای موفقیت با همگرایی و همبستگی 
است. یافته  بهبود  مؤثری  طرز  به 
نوین«  »پیمان  در  =شما 
می نویسید که می خواهید عظمت 
ایران را به آن بازگردانید. منظورتان 

چیست؟
کشور  یک  قرن ها  طول  در  -ما 
متنوع و قلمروی با اقوام گوناگون با 
ادیان متعدد بوده ایم؛ به عنوان نمونه 
و  مسیحی  و  عرب  و  کرد  و  فارس 
در  و…  یهودی  و  آذری  و  مسلمان 
صلح با همدیگر زندگی می کردند تا 
 2۵۰۰ ما  وقتی  آمد.  خمینی  اینکه 
نگاه  گذشته  به  خود  تاریخ  در  سال 
می کنیم به کوروش بزرگ می رسیم 
که اساس حقوق بشر را در کتیبه اش 
است  تاریخ  این طنز  بنیان گذاشت. 
به  امروز  ایران  در  بشر  حقوق  که 
به  کوروش  می شود.  پایمال  شدت 
عقاید  با  تا  داد  آزادی  مردمان  همه 
خودشان زندگی کنند. به همین دلیل 
او در نزد ما هنوز و همواره محبوب 
و مردمی است. این در طبیعت مردم 
ماست که به جلو قدم بردارند در حالی 
که این رژیم آنها را وادار می کند به 
عقب بروند! من همه شهروندان را فرا 
می خوانم مسئولیت خود را در این امر 
خطیر هر کسی هر طوری که می تواند 
بر عهده بگیرد تا بیش از این فرصت ها 

را از دست ندهیم.
=شما چه انتظاراتی دارید؟

-ما باید در ایران بطور سازمانیافته 
رژیم  این  با  البته  که  کنیم  عمل 
سرکوبگر مشکل است. شما می دانید 
که بیشتر فعاالن یا در زندان هستند 
نوید  مانند  یا  و  می شوند  شکنجه  و 
قتل  به  جوان  کشتی گیر  افکاری 
رسیده اند. بعالوه برای براندازی رژیم 
اما  نیاز داریم.  نیز  به کمک غرب  ما 
کشورهای  اقتصادی  منافع  دلیل  به 
غرب  متأسفانه  ایران،  در  غربی 
را  تهران  در  رژیم  علیه  اعتراض اش 
همواره محدود کرده است. این موضع 
رژیم  علیه  که  را  گروه هایی  جایگاه 

مبارزه می کنند تضعیف می کند و آنها  
احساس می کنند که غرب آنها را تنها 

گذاشته است.
=در این ارتباط جایگاه سوئیس 

را چگونه می بینید؟
-مواضع سوئیس هم مانند بسیاری 
از کشورهای دیگر البته بهتر شده. ما 
امروز بسیاری از نمایندگان پارلمان ها 
را می بینیم که به نسبت گذشته خیلی 
بیشتر از مردم ایران حمایت می کنند. 
اما مخالفان حکومت در ایران احساس 
می کنند اتفاقا از سوی کشورهایی تنها 
دیگر  موارد  در  که  شده اند  گذاشته 
دموکراسی  و  آزادی  مدافع  را  خود 
قلمداد می کنند. از قرار معلوم هنوز در 
نزد شما در  اروپا این حقیقت درک 
نشده که رژیم افراطی در تهران برای 

شماها نیز خطرناک است.
=چگونه؟

موج  ایران  در  بحرانی  -وضعیت 
جدیدی از پناهجویان به راه می اندازد 
آنهم در شرایطی که اروپا پیش از این 
با مهاجران اشباع شده و مشکل بتواند 

افراد جدیدی را پناه بدهد.
رژیم  براندازی  برای  =شما 
فعالیت می کنید. این کار چطور باید 

انجام شود؟
اقتصادی.  فروپاشی  کمک  -با 
آن  با  که  حکومت  مالی  منابع 
سپاه  جمله  از  مزدورش  لشکریان 
را  بسیج  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
فقر  شود.  تمام  باید  می کند  تغذیه 
گسترش  نیز  آنها  خانواده های  در 
می یابد. در ماه های گذشته من هر بار 
اطالعات بیشتری از رده های مختلف 
که  کرده ام  دریافت  اونیفورم پوشان 
نظامی  نیروهای  میان  در  نارضایتی 
آنها  گسترش می یابد چرا که درآمد 
نیز برای تأمین خانواده هایشان کفاف 
نمی دهد. تاریخ نشان می دهد که سوء 
مدیریت اقتصادی مردم را به خیابان ها 
می کشاند و به سرنگونی رژیم منجر 
اتحاد شوروی  در  را  این  ما  می شود. 
از  دیدیم  شرقی  اروپای  در  دیدیم، 
به  من  دمکراتیک.  آلمان  در  جمله 
نظامیان اعالم می کنم: سالح های خود 
نگیرید  خود  هم میهنان  سوی  به  را 

بلکه از آنها حمایت کنید!
=به نظر شما رژیم کی از درون 

فرو می  پاشد؟
-خوشحالم که شما نیز از فروپاشی 

درونی حرف می زنید.
=چرا؟

از یک  آنهایی هم که  اینکه  -برای 
دفاع  دموکرات  و  سکوالر  حکومت 

می کنند به خوبی می دانند که کشور 
بنیه ی تحمل هیچ هرج و مرجی را 
ندارد. به همین دلیل می بایست ساز 
و کارهایی را آماده کنیم که بالفاصله 
بتوان وارد عمل و مدیریت و مانع هرج 
فروپاشی  یک  برای  ما  شد.  مرج  و 

کنترل شده تالش می کنیم.
توضیح  می بایست  را  =این 

بدهید.
مبارزات  و  مدنی  نافرمانی  به  -ما 
خشونت پرهیز معتقد هستیم. به این 
ترتیب فرصت داریم تا دوران انتقال را 

سازماندهی کنیم.
دنبال  را  گاندی  الگوی  =آیا 

می کنید؟
-دقیقا.

اعتصابات  =ولی وقتی صندوق 
به  نرفتن  کار  سر  ندارد،  وجود 
فکر  واقعا  می انجامد.  فقر  افزایش 
پیروی  شما  از  مردم  که  می کنید 

می کنند؟
کمک  به  ما  هم  ارتباط  این  -در 
کشورهای خارجی نیاز داریم. ایرانیانی 
از دست می دهند  را  که درآمد خود 
باید از سوی یک منبع مالی حمایت 

بشوند که از خارج تأمین می شود.
دلیل  به  اما  حاضر  حال  =در 
برای  پول  کردن  واریز  تحریم ها 

ایران ممکن نیست.
از  گروهی  به  ما  دلیل  همین  -به 
نمایندگان در آمریکا پیشنهاد کردیم 
که تحریم ها را با این شرایط تطبیق 
تنها  نه  کنونی  شیوه ی  با  بدهند. 
تنبیه  ایران  در  ضدمردم  نیروهای 
سیاست  هم.  مردم  بلکه  می شوند 
تحریم ها باید متناسب با شرایط مردم 
بر اساس اطالعات  باید  تنظیم شود. 
مربوط به داده های بانکی رژیم متکی 
امنیتی  و  اطالعاتی  نیروهای  باشد. 
اندازه  به  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  
کافی اطالعات در دست دارند تا این 

سیاست را عملی کنند.
تا  داشتید  فرصتی  شما  =آیا 
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  با 
خود  برنامه های  درباره  آمریکا 

گفتگو کنید؟
-متأسفانه نه. او فقط اطالع می دهد 
با رژیم آماده است.  که برای مذاکره 
و  دگراندیشان  میان  در  موضع  این 
را  نگران کننده  پرسش  این  مردم 
دیگر  یکبار  آیا  که  می کند  مطرح 
تنها  و  می گیرند  قرار  خیانت  مورد 
گذاشته می شوند؟ اما ما تأمالت خود 
را با سیاستمداران هم دموکرات و هم 
جمهوریخواه در میان گذاشته ایم. هر 
کسی که در ۳ نوامبر برنده انتخابات 
جو  چه  و  ترامپ  دونالد  چه  شود، 
باشد  داشته  توجه  می بایست  بایدن، 
که پیام های آنها می بایست به سوی 
که  رژیم. چرا  برای  نه  و  باشد  مردم 
گذاشته  تنها  که  بدانند  باید  مردم 

نخواهند شد.
به  واکنشی  چه  کلی  =بطور 

»پیمان نوین« نشان داده شد؟
از  ویژه  به  مثبت؛  فزاینده  -بطور 
شوق  با  ناامید  ملتی  جوانان.  سوی 
آزادی به همبستگی اعتقاد دارد. این 
بسی فراتر از ایدئولوژی هاست. بعالوه، 
برای من این نکته خیلی اهمیت دارد 
که تأکید کنم پس از سرنگونی رژیم 
هیچ انتقامجویی علیه نیروهای رژیم 

در کار نخواهد بود.
این  پایان  در  بدهید  =اجازه 
پرسش را مطرح کنم: آیا اگر شما به 
پادشاهی فرا خوانده شوید، بر تخت 

خواهید نشست؟
-طبیعی است که این بسیار سبب 
می خواهم  اما  بود.  خواهد  افتخار 
ترجیحا در فرم دادن مبانی ایران نوین 
مشارکت داشته باشم چرا که این کار 
را بهتر می توانم. من خودم را بیشتر 
در نقش وکیل مردم می بینم. در این 
روند خیلی ها باید همکاری کنند. نباید 
گذاشت به »شو یکنفره« تبدیل شود.

نشریه  چاپی  نسخه  *منبع: 
Weltwoche سوئیسی

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با 
مجله سوئیسی:

جان همه از این 
رژیم به لب رسیده؛ 

ما برای یک 
فروپاشی کنترل شده 

تالش می کنیم و 
این با »شو یکنفره« 

ممکن نیست!
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