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=در انتظار دور هفتم مذاکرات در وین، در گزارش طوالنی محمدجواد ظریف به مجلس شورای اسالمی به لغو تحریم هایی 
اشاره شده که هنوز در مورد هیچکدام توافقی صورت نگرفته است!

2 ادامه در صفحه

آب و سّد جمهوری اسالمی

روند  ایران  استان های  در همه  برق  قطع 
زندگی مردم را مختل و فعالیت بخش های 
مختلف اقتصاد کشور را فلج کرده است. 
بیماران  جان  برق  طوالنی  و  مکرر  قطع 

و  خانه  در  ویژه  مراقبت ها  به  نیازمند 
سبب  و  انداخته  خطر  به  را  بیمارستان 
خرابی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در 

کلینیک ها شده است.  ....

 جمعه  ۲5 تا ۳1 تیر ماه 14۰۰خورشیدی

2 ادامه در صفحه

۱۸ ادامه در صفحه

خطر جدی عدم امنیت غذایی در ایران
نه به جمهوری اسالمی برای توقف روند نابودی کشور

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

بسیار غم انگیز اما واقعیتی جدیست: ایران مانند دیگر کشورهای خاورمیانه سرزمینی 
خشک و نیمه خشک و و کم آب و کم باران است! از همین رو در دورانی که جمعیت 
از جمله به دلیل پیشرفت های  پزشکی و تکنولوژی افزایش می یابد و سطح زندگی 
بر اثر تولید و مصرف باال می رود، باید دانست که اینهمه بدون مصرف فزاینده ی آب 
به عنوان یکی از منابع  مهم انرژی ممکن نمی بود و چرخه اقتصاد نیز برای تولید و 
مصرف بدون آب نمی گردد! پس عقل سالم حکم می کند منابع آب را که بسی فراتر 

از »آب لوله کشی« و مصرف فردی و خانوادگیست، حفظ کرد!  ....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

گفتگوی دبیرکل ناتو
 و وزیرخارجه اسرائیل

 در مورد ضرورت
 مقابله با تهدیدات
 اتمی و منطقه ای
 جمهوری اسالمی

ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان 
روز  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
دوشنبه ۱2 ژوئیه )2۱ تیرماه( در مقّر 
ناتو با یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل 

دیدار و گفتگو کرد.
سیستم  گفتگو  این  اصلی  محور 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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مشاور رئیس جمهوری 
افغانستان: 

کیهان جمهوری 
اسالمی سخنگوی 

تروریست هاست و از 
طالبان قباحت زدایی 

می کند

قطع برق تا دو 
سال دیگر ادامه 
دارد؛ پرداخت 

هزینه ناکارآمدی 
نظام از سوی مردم 

و اقتصاد ایران!
۱۷ ادامه در صفحه

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا )۷(

۱۱ ادامه در صفحه

با کمک اف بی آی توطئه ربودن مسیح  
علینژاد از آمریکا توسط تیم اطالعاتی 

جمهوری اسالمی شکست خورد
۱2 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه
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جلوگیری از کمردرد
 در حین رانندگی

دردهایی که با موسیقی 
آرام می شوند

بود  سایبری  امنیت  و  موشکی  دفاع 
با  مقابله  لزوم  درباره ی  طرفین  و 
اقدامات  و  اتمی و موشکی  تهدیدات 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مخّرب 

منطقه نیز گفتگو کردند.

تیم فوتبال ایتالیا یکشنبه شب ۱۱ 
ژوئیه )20 تیرماه( در فینال مسابقات 
تیم  بر  پیروزی  با   »2020 »یورو 
انگلیس در ضربات پنالتی قهرمان اروپا 

شد.روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی 
ایتالیا که قول داده بود هویت را به تیم 
ملی ایتالیا برمی گرداند پس از پیروزی 

۱0 ادامه در صفحهمقابل حریف گفت ...

تعویق مذاکرات برجام در وین
 تا تشکیل دولت سیزدهم

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
دو نماینده کنگره آمریکا خواستار تشکیل کمیته 
حقیقت یاب درباره جنایات ابراهیم رئیسی شدند

3 ادامه در صفحه

ما آغوش مان به روی کسانی که جبهه دشمنان ملت 
را ترک می کنند و به ملت می پیوندند گشوده است

۴ ادامه در صفحه

پیام شاهزاده رضا پهلوی:پیام شاهزاده رضا پهلوی:

سقوط سقوط 
بهشتبهشت

 چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب
به زودى در کیهان لندنبه زودى در کیهان لندن  ::

۶ ادامه در صفحه

چرا چرا سکوالرسکوالر بودن بودن
 به نفع ما است به نفع ما است

ایتالیایی ها بعد از 5۳ 
قهرمانی  جام  سال 
اروپا را به ُرم بردند

توهین های نژادپرستانه 
به پنالتی نزن های 

انگلیس!

کارزار توئیتری »ایران بدون نفرت«؛
 حمایت مردم برای پایان دادن به نفرت پراکنی 

رژیم ایران علیه بهاییان

فیلمساز  فرهادی  اصغر  حضور 
شناخته شده اینبار با فیلم »قهرمان« در 
فستیوال کن با واکنش های متناقضی 
روبرو شده که شامل انتقادهای تُند و 
شدید علیه سکوت  او در سرکوب های 
سال های گذشته و همچنین حجاب 
دخترش می شود. به نظر می رسد دوره 
از  اغراق آمیز  و  ستایش های غرورآمیز 

فرهادی رو به افول نهاده است.
با  سینما  کارگردان  فرهادی  اصغر 
تازه ترین  »قهرمان«  سینمایی  فیلم 
 202۱ کن  فستیوال  در  ساخته اش 
شرکت کرد. این فیلم، محصول کمپانی 
که  است  پیکچرز«  »ممنتو  فرانسوی 
استودیو آمازون حق پخش آن را در 

۵ ادامه در صفحهآمریکا در اختیار دارد.

پایان ستایش های 
غرورآمیز و اغراق آمیز 

از یک فیلمساز؟!
 اصغر فرهادی: 

»ایران کشوری سرکوبگر است«! 
کاربران: جمهوری اسالمی 

سرکوبگر است نه ایران!

۶ ادامه در صفحه
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ایران  استان های  همه  در  برق  قطع 
روند زندگی مردم را مختل و فعالیت 
بخش های مختلف اقتصاد کشور را فلج 
کرده است. قطع مکرر و طوالنی برق جان 
بیماران نیازمند به مراقبت ها ویژه در خانه 
و بیمارستان را به خطر انداخته و سبب 
خرابی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در 

کلینیک ها شده است.
از  دیگر  یکی  غذایی  امنیت  تهدید 
قطع  بلندمدت  و  خسارت های جدی 
برق در ایران است. تولید و تأمین مواد 
غذایی در ایران سال هاست بدون قطع 
برق نیز با بحران های جدی روبروست 
و مقامات جمهوری اسالمی بی تفاوت 
و  ناکارآمدی  با  که  آینده هولناکی  به 
یا اقدامات نادرست و خرابکارانه ی آنها 
در کشور رقم می خورد، ابعاد فاجعه ی 
می دهند.امنیت  گسترش  را  تخریب 
مهم  محورهای  از  یکی  مردم  غذایی 
کشورداری برای همه زمامداران جهان 
در طول تاریخ تا امروز و آینده است! اما 
در ایران سال هاست که این امنیت نیز 
به یکی از قربانیان سیاست های ناکارآمد 
جمهوری اسالمی تبدیل شده که نه تنها 
در میان کارشناسان نگرانی های جدی 
ایجاد کرده، بلکه اکنون نیز امنیت غذایی 

بیشتر مردم را به خطر انداخته است.
»امنیت غذایی« به معنای دسترسی 
فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد 
جامعه، در تمام اوقات، به غذای کافی، 
ایمن و مغذی است و »امنیت تغذیه« 
به معنای دسترسی فیزیکی، اجتماعی 
و اقتصادی همه افراد در تمام اوقات، به 
غذای کافی، ایمن و مغذی با جذب و 

بهره مندی مؤثر سلولی است.
به بیان دیگر، در ایراِن امروز از یکسو 
امنیت غذایی کشور به خطر افتاده و از 
سوی دیگر آمارها نشان می دهند که 
تقاضای مواد غذایی در کشور 3۵ درصد 
کاهش یافته و الگوی غذایی مردم بطور 
منفی تغییر کرده که سوءتغذیه فقط 
یکی از پیامدهای آن است. بسیاری از 
مردم به دلیل فقر مواد غذایی سودمند 
را از برنامه خود حذف کرده و با موادی 
چون نان خالی و ماکارونی و سیب زمینی 

شکم خود را سیر می کنند.
عملکرد نظام، هولناک تر از 

تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست 
منابع آبی و بی توجهی به تغییر الگوی 
کشاورزی و دامداری مطابق با محیط 
زیست، ایران را در آستانه فاجعه قرار 

داده است.
در شرایطی که ایران در دوران پهلوی 
مدیریت آب را با سدسازی کارشناسانه 
آغاز کرد اما ادامه برنامه درازمدت آبی 
کشور با انقالب۵۷ متوقف ماند. ترکیه که 
همزمان با ایران سدسازی را آغاز کرده 
مدیریت  برنامه  بعدی  مراحل  در  بود، 
آب بر اساس تغییرات اقلیمی را پیش 
سدهای  تاج  که  زمانی  درست  و  برد 

پیشتر ساخته شده را برای جلوگیری از 
خشکسالی و کم آبی خراب می کرد، در 
ایراِن پس از جنگ با عراق، اکبر هاشمی 
رفسنجانی به اسم »دوران سازندگی« 
نقشه های چند دهه پیشتر دوران پهلوی 
را بی موقع و به روز نشده به اجرا گذاشت 
و در پروژه های پولساز برای گروه های 
به  به حکومت شروع  وابسته  مافیایی 

سدسازی های بی رویه کرد.
این اقدام سرآغاز ویرانگری مسئوالن 
ایران  آبی  جمهوری اسالمی در حوزه 
بود. این روند حاال استان خوزستان را 
که با وجود دو رود مهم کرخه و کارون 
که از پر آب ترین استان  های ایران به شمار 
می رفتند با خشکسالی روبرو کرده است! 
زمین های حاصلخیز استان خشک شده 
و مردم حتا برای تأمین آب آشامیدنی 

نیز با مشکل روبرو هستند.
جهاد  وزارت  وانفسایی،  چنین  در 
در  هم  اسالمی  جمهوری  کشاورزی 
را  کشاورزی  اقتصاد  عجیب  اقداماتی 
به نابودی کشانده است. این وزارتخانه 
الگوی کشت کامال معکوس و اشتباه را 
به کشاورزان تحمیل کرده است. برای 
نمونه در سال های گذشته کاشت هندوانه 
کم آب ترین  در  حالی  در  را  خربزه  و 
که  می کرده  تشوی  کشور  استان های 
مرحله  به  رسیدن  برای  میوه  دو  این 
برداشت آب بسیار زیاد الزم دارند! این 
نیاز  برآورد  بدون  همچنین  وزارتخانه 
کاشت  سوی  به  را  کشاورزان  کشور، 
انبوه صیفی جات هدایت کرد بطوری که 
هزاران تُن محصول روی دست کشاورزان 
دلیل  به  حال  عین  در  و  کرده  باد 
محدودیت های تجاری ناشی از سیاست  
خارجی مخرب رژیم امکان صادرات آنها 
نیز وجود ندارد و کشاورزان مجبور به دور 
ریختن محصوالت خود می شوند. وزارت 
جهاد کشاورزی اما نه مسئولیت می پذیرد 

و نه تغییر روش می دهد!
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با 
قیمت های ناچیز، دسته دسته کشاورزان 
را به مهاجرت به شهرها و روی آوردن 
به حاشیه نشینی و مشاغل کاذب هدایت 
کرده است. این روند موجب شده ایران 
برای تأمین گندم به عنوان قوت غالب 

مردم به شدت نیازمند واردات شود.
همراه با نابودی تولید داخلی، واردات 
عوامل  از  یکی  عنوان  به  غذایی  مواد 
منبع  پولسازترین  به  قیمت،  افزایش 
مافیاهای حکومتی تبدیل شده است. 
کشاورزی  جهاد  وزارت  که  بطوری 
کیفیت  با  بذر  و  کود  واردات  بجای 
مطلوب و تخصیص یارانه به کشاورزان 
برای تولید محصوالت بهتر و با کیفیت  
بهتر، کانال های رانت واردات محصوالت 
کشاورزی و میوه برای پر کردن جیب 
خودی ها از جمله محمد حسین بهشتی 
پدر داماد حسن روحانی ایجاد کرده است.

عنوان  به  دامی  نهاده های  واردات 
کاالهای اساسی نیز در سال های گذشته 
در دست چند مافیای حکومتی بوده و 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارزهای دولتی زیادی 
اما  دادند  اختصاص  مافیاها  این  به  را 
هیچوقت عملکرد آنها را مورد پرسش 
قرار ندادند. گروه های مافیایی وابسته به 
حکومت نهاده های دامی را با ارز دولتی 
وارد کرده و با توزیع قطره چکانی در بازار 
سبب کمبود نهاده ها و افزایش قیمت آنها 
شدند. افزایش چندبرابری قیمت نهاده ها 
دامی هزاران دامدار و مرغدار را طی دو 
سال گذشته ورشکسته کرده و حاال ایران 
نه تنها در زمینه تولید محصوالت اساسی 
کشاورزی بلکه در رابطه با دامپروری و 
تولید پروتئین حیوانی نیز با مشکالت 

جدی روبروست.
به تازگی سازمان حفظ نباتات ایران 
اعالم کرده بروز و شیوع بیماری و آفات 
نوظهور به دلیل تغییرات اقلیمی، اقتصاد 
کشاورزی و دامداری و در نتیجه امنیت 

غذایی کشور را تهدید می کند.
در حالی  اسالمی  مقامات جمهوری 
با تأکید بر تغییر »شرایط اقلیمی« به 
زیرساختی  مشکالت  درباره  فرافکنی 
و بنیادی اقتصاد کشاورزی می پردازند 
که دیگر کشورهای منطقه در شرایط 
مشابه اقلیمی برای حفظ امنیت غذایی 
چاره اندیشی کرده اند. آنها از جمله به 
کشت فراسرزمینی روی آورده و بری 
نمونه عربستان یک میلیون هکتار کشت 
محصوالت کشاورزی در استرالیا و کانادا 
دارد اما جمهوری اسالمی هم به دلیل 
انزوای سیاسی هم ناکارآمدی ذاتی قادر 
به اقدام مؤثری در این زمینه نبوده است. 
این در حالیست که شرایط تحریم و موانع 
واردات ارز به کشور بهترین فرصت برای 
استفاده از امکانات کشت و کشاورزی 
در کشورهای دیگر در ازای تحویل نفت 

خام بود!
ویرانی مضاعف با ناتوانی در 

مدیریت منابع انرژی
قطع  چون  مسائلی  میان  این  در 
سراسری و پی  در پی برق نیز بخش های 
مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تولید و 
کشاورزی را با مشکالت جدی و تصاعدی 
توضیح  است.کارشناسان  کرده  روبرو 
می دهند که قطع چند ساعته برق در 
یک واحد مرغداری که از طریق هواساز 
تهویه واحد را انجام می دهد، می تواند 
به  را  مرغ ها  تلفات  درصد  تا ۵0   ۴0
همراه داشته باشد. اتفاقی که در روزهای 
گذشته فقط در شهرستان تایباد سبب 

تلف شدن هشت هزار مرغ شد.
از سوی دیگر نخستین اثر قطع برق 
پمپ  خاموشی  کشاورزی،  حوزه  در 
چاه های آب و اختالل در روند آبیاری 
با توجه به  است. همچنین کشاورزان 
آبیاری  امکان  و  حقابه  ساعت بندی 
محدود مزارع خود، به دلیل قطع برق و 
در نتیجه قطع شدن آب دچار اختالفات 
و درگیری های محلی از جمله در استان 

خراسان رضوی شده اند.

شاید بتوان وضعیت مذاکرات وین را 
که تا روی کار آمدن دولت سیزدهم 
احمد  جمله  این  در  شده   متوقف 
علم الهدی امام جمعه بانفوذ مشهد و 
کرد:  خالصه  رئیسی  ابراهیم  پدرزن 
اسالمی تشکر  شورای  »از مجلس 
کندند«.  را  برجام  شّر  که  می کنیم 
اگرچه جمهوری اسالمی بدون احیای 
برجام  و برداشته شدن حداقل بخشی 
از بیش از ۱۴00 تحریم آمریکا نخواهد 
توانست گره ای از مشکالت اقتصادی 
نظر  به  چنین  ولی  بگشاید،  را  خود 
می آید که  علی خامنه ای، تنها کسی 
مقام  در  اسالمی  جمهوری  در  که 
آماده  هنوز  دارد،  قرار  تصمیم گیری 
جام  »نوشیدن  و  قهرمانانه«  »نرمش 

زهر« نیست.
دِر باِغ سبز آمریکا و اروپا

به  اروپا  باِغ سبزی که آمریکا و  دِر 
داده اند گویا  نشان  جمهوری اسالمی 
اسالمی  جمهوری  نظر  مورد  منافع 
خامنه ای  علی  و  نمی کنند  تامین  را 
بیشتر  عقب نشینی های  نتظار  ا در 
بر  اصرار  که  است  غربی  کشورهای 
بلینکن  آنتونی  دارند.  برجام  احیای 
در  بایدن  جو  دولت  خارجه  وزیر 
نامه ای به کنگره این کشور اشاره به 
صدور مجوزی برای برای آزاد ساختن 
شده  مسدود  پول های  از  بخش هایی 
جمهوری اسالمی در کره  جنوبی و ژاپن 
می کند. پول هایی که البته نمی توانند 
نقد راهی ایران شوند، بلکه باید برای 
پرداخت بدهی های جمهوری اسالمی 
در این دو کشور آسیایی مورد استفاده 

قرار گیرند.
نیز  اروپا  اتحادیه  دیگر  جانب  از 
یورو  میلیون   ۱۵ تصویب  از  خبر 
کمک های »انساندوستانه« به جمهوری 
اسالمی داد. کمک هایی که رسما باید 
خرج  سه میلیون و ۶۵0 هزار افغان 
افراد آسیب پذیر شود.  ایران و  ساکن 
از  حکایت  گذشته  تجربه های  البته 
از  کوچکی  بخش  تنها  که  دارند  این 
کمک های »انساندوستانه« سال های 
این راستا هزینه شده اند  گذشته، در 
پول ها  این  بر  کنترلی  هیچگونه  زیرا 
از سوی کشورهای اهداکننده صورت 
میالدی  گذشته  سال  در  نمی گیرد. 
به  »انساندوستانه«  کمک های  حجم 
جمهوری اسالمی بالغ بر ۱02 میلیون 

دالر بوده است.
گزارش متوهمانه ی ظریف به 

»مجلس انقالبی«
یک  ئه  را ا با  ظریف  محمدجواد 
مجلس  به  صفحه ای   2۱3 گزارش 
شورای اسالمی در عمل اعالم کرد که 
دولت کنونی مذاکرات در وین را ادامه 
نمی دهد و دولت  »مظلوم« آینده، که 
هنوز ترکیب آن مشخص نیست، باید 
آن را پیگیری کند. منابع دیپلماتیک 
اروپایی نیز در گفتگو با کیهان لندن 
اسالمی  جمهوری  که  کرده اند  تائید 
وین  در  مذاکرات  میز  به  بازگشت 
ابراهیم  تحلیف  مراسم  از  بعد  به  را 
رئیسی در ۱۴ امرداد و تشکیل دولت 
جدید موکول کرده است. دولتی که 
علی  به  را  خارجه  وزارت  احتماال 
باقری کنی خواهد سپرد. علی باقری 
کنی در زمانی که سعید جلیلی نقش 
گفتگوهای  در  ارشد  کننده  مذاکره 
او  معاون  داشت،  را  برجام  از  قبل 
بود. نباید فراموش کرد که برادر علی 
علی  دختران  از  یکی  با  کنی  باقری 
خامنه ای ازدواج کرده و او از حمایت 
کامل »بیت رهبری« و شخص علی 

خامنه ای برخوردار است.
علی  حضور  با  رابطه  در  گمانه زنی 
دیپلماسی  راس  در  کنی  باقری 
به  ن  ما همز می  سال ا ی  ر جمهو
بدبینی هایی در غرب  و  خوشبینی ها 
دامن زده است. یک دیپلمات اروپایی 
به  دارد  وین حضور  مذاکرات  در  که 
کار  »روی  می گوید:  لندن  کیهان 
بدون  ایران  در  تندرو  دولتی  آمدن 
خواهد  تغییر  را  مذاکرات  روند  شک 
به  توجه  با  دولت  این  سویی  از  داد. 
از سوی رهبر جمهوری  حمایتی که 
این  می تواند  داشت  خواهد  اسالمی 
زیرا  برساند  سرانجام  به  را  مذاکرات 
با مخالفت جناح های تندرو که دولت 
قرار  فشار  تحت  را  روحانی  حسن 

اما  شد.«  نخواهد  مواجه  می دادند 
می افزاید  ادامه  در  دیپلمات  همین 
»البته از سوی دیگر نیمه خالی لیوان 
را هم نمی توان از نظر دور داشت. دولت 
و  متوقف  را  آینده می تواند مذاکرات 

حکم مرگ برجام را صادر کند.«
تحریم هایی که لغو می شوند و 

آنها که باقی می مانند
محمدجواد ظریف در گزارش نهایی 
با  اسالمی  شورای  مجلس  به  خود 
شدن  برداشته  از  صحبت  اطمینان 
موفقیت  صورت  در  یی  تحریم ها
مذاکرات وین می کند که سرنوشت 
آنها هنوز مشخص نیست و شش دوره 
مذاکرات هم به همین دلیل تا کنون 
به نتیجه نرسیدند. همه طرفین حاضر 
در مذاکرات وین اشاره به این امر دارند 
که در ۹0 درصد موارد توافق شده و 
مشکل بر سر ده درصد باقیمانده است. 
بنا بر اطالعاتی که کیهان لندن از منابع 
اروپایی به دست آورده، توافق تا کنون 
آمده  به دست  بر سر یک متن کلی 
است ولی اختالف بر سر سه پیوست 
آمریکا،  سوی  از  تحریم ها  )رفع  آن 
اقدامات هسته ای جمهوری اسالمی و 
نقشه راه( مذاکرات را تا کنون به نتیجه 
گناه  روحانی  حسن  است.  نرسانده 
شکست در مذاکرات وین را به گردن 
شورای  مجلس  گذشته  سال  مصوبه 
اسالمی با عنوان »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران« می اندازد که دولت را موظف به 
و کاهش  اتمی  فعالیت های  گسترش 
چشمگیر همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی کرد.
در رابطه با تحریم ها گفته می شود که 
آمریکا پذیرفته ۷۴۸ تحریم را برداشته 
و یا به تعلیق درآورد، در حالی که ۵۱۷ 
از  ماند.  برجای خواهند  دیگر  تحریم 
جمله تحریم هایی که جمهوری اسالمی 
»حیثیتی«  و  دارد  آنها  لغو  بر  اصرار 
ساختن  خارج  می آیند،  حساب  به 
نهادهای وابسته به »بیت رهبری« و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از لیست 
تحریم هاست. امری که دولت جو بایدن 
تحریم های  از  برخی  نپذیرفته.  هنوز 
کنگره را رئیس جمهور ایاالت متحده 
می تواند هر چند ماه یکبار به حالت 
را  آنها  نمی تواند  ولی  درآورد  تعلیق 
لغو کند. در رابطه با جمهوری اسالمی 
ایران، کاخ سفید هر ۱۸0 روز می تواند 
تحریم های نفتی و هر ۱20 روز تحریم 
بانک مرکزی را به تعلیق درآورد، ولی 
و  ماند  باقی خواهند  بجای خود  آنها 
هیچ دولتی در آمریکا نمی تواند آنها را 

لغو و حذف کند.
می گویند  وین  در  اروپایی  منابع 
آمریکا خارج ساختن »بیت رهبری« 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و 
ادامه  به  موکول  را  تحریم ها  فهرست 
مذاکرات  مستقیم با جمهوری اسالمی، 
با  رابطه  در  و  برجام،  احیای  از  پس 
سیاست های  و  موشکی  برنامه های 
منطقه ای این کشور و تنها در صورت 
توافق در این دو مورد کرده است. اینها 
مواردی هستند که جمهوری اسالمی، 
بعد  روز  نیز  رئیسی  ابراهیم  چنانکه 
از »پیروزی« در انتخابات اعالم کرد، 
نیست.  آنها  درباره  گفتگو  به  حاضر 
امتناع  دلیل  به  که  دیگری  پیوست 
رژیم ایران تا کنون به تصویب نرسیده، 
بازگشت جمهوری اسالمی به تعهدات 
برجامی  است. جمهوری اسالمی، بنا بر 
آنچه منابع اروپایی در وین به کیهان 

لندن گفتند، آمادگی توقف غنی سازی 
باالی سه و شصت و هفت صدم درصد 
کنون  تا  وجه  هیچ  به  ولی  دارد،  را 
رضایت نداده که سانتریفیوژهای نسل 
جدید و به ویژه IR6 را خاموش سازد. 
طرفین آمریکایی و اروپایی نیز حاضر 
به پذیرفتن فعالیت این سانتریفیوژها 
نیستند زیرا معتقدند »زمان گریز« یا 
دستیابی  با  اسالمی  فاصله جمهوری 
به اورانیوم کافی با غلظت باال را برای 
ساختن بمب اتمی از یک سال که در 
توافق هسته ای به آن اشاره شده به دو 

یا سه ماه کاهش می هد.
اختالف بر سر نقشه راه

پیوست سوم در مورد نقشه راه نیز 
به  دستیابی  سر  بر  دیگری  مشکل 
توافقی در وین است. جمهوری اسالمی 
بارها تاکید کرده است که آمریکا باید 
ابتدا تحریم ها را بردارد، سپس تهران 
بتواند راستی آزمایی کند و تنها پس از 
را کاهش  اتمی  خود  فعالیت های  آن 
 20۱۵ سال  توافق  به  و  داد  خواهد 
اما خواهان  آمریکا  باز خواهد گشت. 
همزمانی گام هاست و حتا عالقه زیادی 
نیز تا کنون به سیاست گام به گام از 
خود نشان نداده است. در سال 2020، 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 
برنامه  مدیر  گلدنبرگ  ایالن  آمریکا، 
امنیت در خاورمیانه مرکز امنیت نوین 
آمریکا، طرحی را برای ستاد انتخاباتی 
جو بایدن به درخواست ِجک سالیوان 
ملی  امنیت  مشاور   Jake Sullivan

در  که  کرد  تهیه  سفید  کاخ  کنونی 
آن اشاره می شود سیاست گام به گام 
در رابطه با جمهوری اسالمی کارساز 
نیست زیرا مشکل است به نتیجه برسد 
و در نیمه ی کار، زمانی که رهبران این 
خود  خواست های  حداقل  به  کشور 

برسند، عقب خواهند کشید.
بن بست  و  مشکالت  این  وجود  با 
بر  آمریکا  وین،  مذاکرات  در  کنونی 
با  ادامه گفتگوهای غیرمستقیم  لزوم 
در  می ورزد.  اصرار  اسالمی  جمهوری 
خنثی  توطئه  هنوز  که  ساعات  این 
شده ی جمهوری اسالمی برای ربودن 
فعال  و  روزنامه نگار  علینژاد  مسیح 
نیویورک  در  خانه اش  از  زنان  حقوق 
بر سر زبان هاست، بسیاری از مقامات 
این  کردن  محکوم  ضمن  آمریکایی 
اقدام تروریستی، خواهان از سر گرفتن 
سریع مذاکرات در وین هستند. رابرت 
وزارت  در  ایران  پرونده  مالی مسئول 
خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد در 
مذاکرات وین در حساب کاربری توئیتر 
خود ضمن محکوم کردن این توطئه 

نوشت: »ایاالت متحده همچنان مایل 
به ادامه فعالیت های دیپلماتیک برای 
بازگشت به توافق هسته ای است.« ند 
پرایس سخنگوی وزارت خارجه نیز در 
پاسخ به روزنامه نگاری که پرسیده بود 
آیا تالش برای ربودن مسیح علینژاد 
تاثیر  هسته ای  مذاکرات  بر  می تواند 
ایاالت  فوری  »نگرانی  گفت  بگذارد 
متحده محدود کردن  برنامه هسته ای 
ایران است.« جنیفر ساکی، سخنگوی 
کاخ سفید نیز در نشست خبری خود 
طرح ربودن مسیح علینژاد را محکوم 
بر  توطئه  این  تاثیر  درباره  و  کرد 
مذاکرات احیای برجام گفت: »آمریکا 
هرگز ایران را به  عنوان بازیگری خوب 
توجه  با  اما  نکرده  ارزیابی  جهان  در 
به منافع آمریکا، این کشور مذاکرات 

هسته ای با ایران را ادامه می دهد.«
احمد رأفت

تعویق مذاکرات برجام در وین تا تشکیل دولت سیزدهم
=در انتظار دور هفتم مذاکرات در وین، در گزارش طوالنی محمدجواد ظریف به مجلس شورای 
اسالمی به لغو تحریم هایی اشاره شده که هنوز در مورد هیچکدام توافقی صورت نگرفته است!

بسیار غم انگیز اما واقعیتی جدیست: 
ایران مانند دیگر کشورهای خاورمیانه 
و  و  نیمه خشک  و  خشک  سرزمینی 
کم آب و کم باران است! از همین رو در 
دورانی که جمعیت از جمله به دلیل 
تکنولوژی  و  پزشکی  پیشرفت های  
افزایش می یابد و سطح زندگی بر اثر 
تولید و مصرف باال می رود، باید دانست 
که اینهمه بدون مصرف فزاینده ی آب 
انرژی  مهم  منابع   از  یکی  عنوان  به 
ممکن نمی بود و چرخه اقتصاد نیز برای 
تولید و مصرف بدون آب نمی گردد! پس 
عقل سالم حکم می کند منابع آب را که 
بسی فراتر از »آب لوله کشی« و مصرف 

فردی و خانوادگیست، حفظ کرد!
انسان که بقا و زیست اقتصادی اش 
در گرو زمین و دام و گیاه و شرایط 
اقلیمی بوده همواره بر اهمیت حیاتی 
بدون  زمین  اکوسیستم  حفظ  و  آب 
درباره شان  علمی«  »اطالعات  آنکه 
نشانه های  بوده.  »آگاه«  باشد،  داشته 
این آگاهی را می توان در سیستم های 
دامپروری  و  کشاورزی  و  آبرسانی 
سرزمین های کهن از جمله ایران یافت.

اکنون اما دهه هاست که آب به یک 
موضوع سیاسی و امنیتی از جمله در 
خاورمیانه تبدیل شده. طبیعت بی اعتنا 
و  سیاسی  و  جغرافیایی  مرزهای  به 
بی خیال نسبت به انسان و فعالیت های 

را صبورانه  وی همواره می تواند خود 
ترمیم کند. اما کشاورزان و دامپروران 
به  خود  دام  و  کشت  برای  روستایی 
آب  به  نوشیدن  برای  و  مناسب  آب 
به  کالنشهرها  نیازمندند؛  آشامیدنی 
همان اندازه بدون آب در تشنگی له له 
خواهند زد که شهرها و شهرستان ها! 
دعوا بر سرحقابه از رودهای مشترک، 
از دولت گرفته تا مردمی که این رودها 
را منابع آبی خود می دانند، نه تنها هیچ 
دردی را دوا نمی کند بلکه با درگیری و 

حتا جنگ بر مشکالت می افزاید. 
میلیون ها  که  را  چرخه  ای  اگرچه 
چند  در  می توان  داشته  وجود  سال 
ترمیم  برای  اما  کرد  تخریب  سال 
و  کوتاه-  برنامه های  می بایست  آن 
با  نه  آنهم  بلندمدت داشت!  و  میان- 
شبه نظامیان  و  افغانستان  در  طالبان 
فرقه ای در عراق و زمامداران بی لیاقت 
ایران!  و تبهکار جمهوری اسالمی در 
انقالب  وقوع  از  پیش  چنانکه  بلکه 
بود،  گرفتن  شکل  حال  در  اسالمی 
مشارکت  با  منطقه ای  پیمان های  در 
دولت های کارآمد و  آگاه و در همکاری 
مستقیم با دانشمندان و متخصصان آب 
و محیط زیست و اقتصاد و استفاده از 
تا  گرفته  اسرائیل  از  جهانی،  تجارب 
آمریکا که مناطقی شبیه شرایط اقلیمی 

خاورمیانه دارد. 

تا آن زمان اما به مردمی که از جمله 
در استان خوزستان آب می خواهند و به 
درستی و بحق دست به اعتراض می زنند 
چه باید پاسخ داد؟ »آب« حتا اگر به 
موضوع امنیتی هم تبدیل شده باشد اما 
راه حل امنیتی ندارد! نمی توان چنانکه 
اعالم شده با پرداخت »خسارت« )!( و 
اعزام هیئت قضائی- امنیتی و سفرهای 
نمایشی مقامات به این مناطق مشکل 
فوری  اقدام  به  بلکه  کرد!  را حل  آب 
هیئت های  تشکیل  با  اضطراری  و 
درخواست  و  متخصص  و  کارشناسی 
کمک علمی و عملی از کشورهایی نیاز 
است که در این زمینه تجربه دارند! اما 
خود جمهوری اسالمی هم می داند که 
قادر به هیچکدام از این اقدامات نیست! 
باید کرد هنگامی که سّد  پس چه 
اصلی که مانع پیشرفت کشور شده نه بر 
کارون و کرخه و زاینده رود و زرینه رود 
هلیل رود  و  نکا  و  جاجرود  و  ارس  و 
و سپیدرود و رودهای دیگر  بلکه بر 
است؟!  شده  زده  ایران  فالت  سراسر 
آیا پاسخ به این پرسش به اعتراضات 
سیستان  و  خوزستان  شهروندان 
اصفهان  کشاورزان  و  بلوچستان  و 
و  خراسان  دامداران  و  کردستان  و 
آذربایجان و در یک کالم، به اعتراضات 
مردم سراسر ایران، بیش از هر زمان 

دیگری حقانیت نمی بخشد؟

خطر جدی عدم امنیت غذایی در ایران
نه به جمهوری اسالمی برای توقف روند نابودی کشور

آب و سّد جمهوری اسالمی

۱۷ ادامه در صفحه
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تظاهرات ضدحکومتی گسترده در هاوانا؛ 11 ژوئیه ۲۰۲1

حمایت جو بایدن از معترضان کوبا 
شاهزاده رضا پهلوی: 

از هاوانا تا کاراکاس و از هنگ کنگ تا
تهران دنیا باید کنار آزادیخواهان بایستد

ئیس  ر ن  ید با جو  =
در  ما   : آمریکا جمهوری 
خواهیم  کوبا  مردم  کنار 
آنان  خواست  از  و  ایستاد 
و  آزادی  به  رسیدن  برای 
کرونا  همه گیری  از  عبور 
رنج  و  سرکوب  دهه ها  و 
اقتصادی که به خاطر رژیم 
متحمل  با  کو ی  د ا ستبد ا

شده اند، حمایت می کنیم.
پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
از  رهایی  برای  کوبا  مردم 
خشن  ی  ر تو یکتا د یک 
می جنگند. مردم ایران، در 
رسیدن  برای  خود  مبارزه 
همبستگی  در  آزادی،  به 
نها  آ ر  کنا کوبا  مردم  با 

ایستاده اند.
منندز:  باب  =سناتور 
بداند  باید  کوبا  دیکتاتور 
کردن  خاموش  جهان،  که 
کشور  این  مردم  آرزوهای 

را تحمل نخواهد کرد.
ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
متحده دوشنبه ۱2 ژوئیه )2۱ تیر( در 
بیانیه ای با حمایت از مردم معترض 
ین  ا جمهوری  رئیس  ز  ا کوبا  در 
کشور خواست به صدای مردم گوش 
کند. تأمین  را  آنها  نیازهای  و  دهد 

است  شده  کید  تٔا نیه  بیا ین  ا در 
با  کو مردم  ر  کنا در  مریکا  آ که 
آنان  خواست  از  و  ایستاد  خواهد 
از  عبور  و  آزادی  به  رسیدن  برای 
سرکوب  دهه ها  و  کرونا  همه گیری 
رژیم  خاطر  به  که  اقتصادی  رنج  و 
ند،  شده ا متحمل  کوبا  استبدادی 

می کند. حمایت 
در این بیانیه تٔاکید شده  »مردم کوبا 
شجاعانه بر حقوق اساسی و جهانی 
حقوق  این  می کنند.  پافشاری  خود 
و  مسالمت آمیز  اعتراض  حق  شامل 
باید  که  است  سرنوشت  تعیین  حق 

به آنها احترام گذاشت.«
روز  از  کوبا  مردم  از  نفر  هزاران 
ه(  تیرما  20 ( ژوئیه   ۱۱ یکشنبه 
ن  رهبرا نی  ا تو نا به  عتراض  ا در 
ر  مها ر  د ر  کشو ین  ا نیست  کمو
مین  تٔا در  مدیریت  سوء   و  کرونا 
کمبود  مردم،  سالمت  و  بهداشت 
اقتصادی  بد  وضعیت  دارو،  و  غذا 
و گرانی و قطع برق و سیاست های 
از  شهر  چند  در  کمونیست  حزب 
هولگویین،  سانتیاگو،  هاوانا،  جمله 
به  دست  گوی  ما کا و  نزاس  تا ما

زدند. تظاهرات گسترده 
ضددولتی  تظاهرات  بزرگترین  این 
و  بود  اخیر  دهه های  طی  کوبا  در 

دیکتاتور«  بر  »مرگ  شعار  مردم 
حکومت  علیه  آزادی«  باد  »زنده  و 
سر  کوچک  کشور  این  کمونیست 
رهبری  تحت  سال  پنجاه  که  دادند 
سپس  و  کاسترو  فیدل  بالمنازع 
رائول  برادرش  اختیار  در  سال  ده 
کاسترو بود که وی در آوریل 202۱ 
معاون  به  را  آن  کهولت  دلیل  به 
سپرد.  نل  کا ز  یا ا د میگوئل  خود 
پلیس  اخیر  روزهای  تظاهرات  در 
شماری از معترضان را بازداشت کرد.

مردم  اعتراضات  عامل  کوبا  رژیم 
اقتصادی«  »خفقان   پیامدهای  را 
فعاالن  از  شماری  و  دانسته  آمریکا 
بازداشت  نیز  را  کشور  این  سیاسی 
کرده است. رهبران رژیم کمونیستی 
حاکمان  شبیه  واکنشی  با  نیز  کوبا 
رژیم اسالمی در ایران و دولت چپگرا 
تحریک  عامل  را  آمریکا  ونزوئال،  در 

می دانند. مردم 
اعتراضات ضد رژیم کمونیستی کوبا 
شده  روبرو  مختلفی  واکنش های  با 
کوبا  مردم  از  حمایت  در  عمدتا  که 
بوده است. جامعه بزرگ آمریکایی- 
به  بالفاصله  یدا  فلور در  یی  با کو
هموطنان  رزات  مبا ز  ا نی  پشتیبا
مادرید  در  آمدند.  خیابان  به  خود 
مردم  از  حمایت  در  تجمعاتی  نیز 

کوبا برگزار شد.
توییتی  در  پهلوی  رضا  ده  شاهزا
از  رهایی  برای  کوبا  »مردم  نوشت 
می جنگند.  خشن  دیکتاتوری  یک 
برای  خود  مبارزه  در  ایران  مردم 
همبستگی  در  آزادی،  به  رسیدن 
ایستاده اند  آنها  کنار  کوبا  مردم  با 
آزاد  ]کوبا  کوبا  #لیبره  بگویند:  تا 
است[. از هاوانا تا کاراکاس و از هنگ 
در  باید  آزاد  جهان  تهران،  تا  کنگ 
آزادی  برای  که  باشد  کسانی  کنار 

می کنند.« نبرد 
شماری از مقامات آمریکایی از جمله 
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ 
وزیر  چانگ  دستیار  جولی  و  سفید 
خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی 
از حق اعتراضات مسالمت آمیز مردم 
افزایش  مورد  در  و  کرده  دفاع  کوبا 
مرگ و میر ناشی از ابتال به کرونا و 
کمبود دارو و خدمات بهداشتی در 

ابراز نگرانی کردند. این کشور 
در  دموکرات  سناتور  منندز  باب 
با  کو توری  یکتا د گفت  ی  نیه ا بیا
برای  مردم  سرکوب  و  خشونت  از 
خاموش کردن آنها و نفی دموکراسی 
کرده  استفاده  اساسی شان  حقوق  و 
باید  کوبا  »دیکتاتور  افزود  او  است. 
کردن  خاموش  جهان،  که  ند  بدا
را تحمل  این کشور  آرزوهای مردم 

کرد.« نخواهد 
سناتور  دو  کروز  تد  و  روبیو  مارکو 
جمهوریخواه نیز با ستودن شجاعت 
مردم کوبا علیه رژیم کمونیستی این 

کشور از آنها حمایت کردند. 
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وزارت  سخنگوی  =یک 
خارجه آمریکا تایید کرد که 
ایران به دلیل »انتقال دولت« 
خواستار فرصت بیشتری برای 
آغاز مذاکرات وین شده است.
یسد  می نو ز  یتر و ر =
این  آیا  که  نیست  مشخص 
به معنای این است که چنین 
آمادگی پس از مراسم تحلیف 
وجود خواهد داشت یا منظور 

پس از تشکیل کابینه است!
=مایک پمپئو وزیر خارجه 
سالگرد  در  آمریکا  پیشین 
اول  از  نباید  اصاًل  ما  برجام: 
و  توافق می شدیم  این  وارد 
دقیقاً به خاطر همین هم دولت 
ما از آن خارج شد اما بایدن 
می خواهد به همان توافق که 

برای ما تهدید بود بازگردد.
جمهوریخواه  سناتور   =
جیم ریچ عضو ارشد کمیته 
روابط خارجی سنا در واکنش 
به طرح آدم ربایی رژیم ایران 
در آمریکا آن را »وحشتناک« 
تا  خواست  و  کرد  توصیف 
ایاالت متحده فوراً مذاکرات 
در  را  ایران  با  غیرمستقیم 

شهر وین متوقف کند.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری 
رویترز گفت جمهوری اسالمی ایران تا 
قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی 
آمادگی حضور در مذاکرات وین را ندارد.

جمهوری  گزارش  این  اساس  بر 
خارجی  سیاست  مسئول  به  اسالمی 
اتحادیه اروپا اطالع داده است که برای 
آغاز مذاکرات وین تا قبل از روی کار 

آمدن دولت رئیسی آمادگی ندارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز تایید کرد که ایران به دلیل »انتقال 
دولت« خواستار فرصت بیشتری شده 
است. او گفت: »ما آماده ادامه مذاکره 
بودیم اما ایرانی ها به دلیل انتقال دولت 

رویترز: ایران تا قبل از دولت ابراهیم رئیسی آمادگی حضور در 
مذاکرات برجام را ندارد

جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس 
تقاضای وقت بیشتری کردند.«

رویترز می نویسد مشخص نیست که آیا 
این به معنای این است که چنین آمادگی 
پس از مراسم تحلیف وجود خواهد داشت 
یا منظور پس از تشکیل کابینه است!

حسن روحانی چهارشنبه 23 تیرماه 
در نشست هیات دولت گفت »فرصت 
دستیابی به توافق اتمی از دولت دوازدهم 
گرفته شد« اما ابراز امیدواری کرد که دولت 
ابراهیم رئیسی این کار را تکمیل کند.

در سالگرد اعالم توافق اتمی در سال 
20۱۵ مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین 
آمریکا در توییتی نوشت »امروز سالگرد 
توافق شکست خورده اتمی ایران است. ما 
اصالً نباید از اول  وارد این توافق می شدیم 
و دقیقاً به خاطر همین هم  دولت ما از 
آن خارج شد. اکنون جو بایدن در حال 
توافق  به همان  بازگشت  برای  مذاکره 
است. این اتفاق بار دیگر آمریکا را در 

معرض تهدید قرار می دهد.«
پس از قدرت گرفتن جو بایدن در 
آمریکا و آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان 
تهران و واشنگتن با میانجیگری اروپایی ها 
به امید احیای برجام شش دور مذاکره در 
وین صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای 
نداشت و تحریم های سنگین که در دولت 
اسالمی  علیه جمهوری  ترامپ  دونالد 

اعمال شد همچنان ادامه دارد.
در جمهوری اسالمی جریان »انقالبی« 
داشتند  اصرار  مدام  »والیتمداران«  و 
برجام باید به آتش کشیده شود اکنون 
ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره های 
پرنفوذ نظام که حمایت جریان انقالبی را 

پشت سر خود دارد باید برای منافع نظام 
با غربی ها در چارچوب برجام مذاکره کند.

پیش از این میخائیل اولیانوف نماینده 
بود ۹0  گفته  برجام  مذاکرات  روسیه 
درصد از مسیر توافق هسته ای طی شده 
و احتماالً تحریم های اساسی آمریکا علیه 
ایران از ماه آینده، اوت، برداشته می شود. 
مذاکرات  دور  اولین  از  اولیانوف  البته 
امیدواری کرده که  ابراز  بارها  امروز  تا 
توافق نهایی نزدیک است و احتمال داد 
تحریم ها به زودی برداشته خواهد شد اما 

اتفاق ویژه ای نیفتند.
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
گزارش  آخرین  تیرماه   22 سه شنبه 
مجلس  به  را  برجام  اجرای  سه ماهه 
شورای اسالمی ارائه داد. در این گزارش 
بر  توافق  مرحله   تا  مذاکرات  ادعا شد 
موضوعی  تحریم های  تمام  »لغو  سر 
علیه اقتصاد ایران« و »لغو تحریم علیه 
دفتر رهبر جمهوری اسالمی« و »ابطال 
شناسایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان سازمان تروریستی خارجی« 
پیش رفته اما گفته نشد رفع تحریم ها 
از سوی  عقب نشینی ها  کدام  ازای  در 

رژیم ایران انجام می شود!
همزمان با توقف مذاکرات اتمی در 
وین اف بی آی از شناسایی طرح ربودن 
مخالف  روزنامه نگار  و  خبرنگار  چند 
و  کانادا  آمریکا،  از  اسالمی  جمهوری 
بریتانیا خبر داد. یکی از این روزنامه نگاران 

مسیح  علینژاد است.
سناتور جمهوریخواه جیم ریچ عضو 
در  سنا  خارجی  روابط  کمیته  ارشد 
واکنش به طرح آدم ربایی رژیم ایران در 

آمریکا آن را »وحشتناک« توصیف کرد 
و خواست تا ایاالت متحده فوراً مذاکرات 
وین  شهر  در  را  ایران  با  غیرمستقیم 

متوقف کند.
این عضو ارشد کمیته روابط خارجی 
»این  که  افزود  ادامه  در  سنا  مجلس 
سطح از جنایت، همراه با ادامه بازداشت 
غیرقانونی اتباع آمریکا، و افزایش حمالتی 
و  نیروها  علیه  ایران  پشتیبانی  با  که 
دیپلمات های ما در عراق و سوریه صورت 
می گیرد و حاال این اقدام در خاک آمریکا، 
نشان می دهد که این  رژیم تا چه میزان 

ورشکسته است.«
راب مالی نماینده ویژه وزارت آمریکا 
در امور ایران نیز با اعالم »آشفتگی« از 
یک  ربودن  توطئه  مورد  در  گزارش ها 
دستگاه  سوی  از  آمریکایی  شهروند 
اینکه  رغم  »به  گفت:  ایران  اطالعاتی 
متمایل به دیپلماسی و بازگشت دو طرفه 
به توافق اتمی هستیم، اما در حمایت از 
شهروندان خود و اشاره به نقض حقوق 

بشر از سوی ایران تردید نمی کنیم.«
سعید خطیب زاده  سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی در واکنش به 
اف بی ای  و  آمریکا  دادگستری  گزارش 
را  آن  علینژاد  ربودن  طرح  مورد  در 

»سناریوسازی هالیوودی« خواند!
به  واشنگتن همچنان  این  با وجود 
مذاکره با رژیم ایران و احیای برجام اصرار 
دارد با این امید که پس از آن آیت اهلل ها 
رفتار خود را تغییر دهند و در مورد مسائل 
موشکی و منطقه ای گفتگو کنند. روندی 
که دولت اوباما و دولت های پیش از وی 

در آمریکا نیز در آن شکست خوردند.
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۴ 
ژوئیه اعالم کرد که اجازه داده است تا 
شرکت های ژاپنی و کره جنوبی برای 
دریافت بهای کاالهای صادراتی که پیش 
از آغاز تحریم های شدید دولت دونالد 
ترامپ در سال 20۱۹ به ایران ارسال 
شده است، از منابع مالی مسدود شده 

ایران استفاده کنند.
جک  گزارش ها  آخرین  اساس  بر 
سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و ژان 
ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با یکدیگر 
دیدار کردند که مسائل مربوط به ایران 
بخشی از گفتگوهای آنها را در بر می گرفت.

= این رأی خیلی روشن 
تأکید می کند که اگر اینگونه 
ممنوعیت بطور سیستماتیک 
هرگونه  و  افراد  کلیه  برای 
اعتقاد مذهبی اعمال شود، 
به شمار  به حساب  تبعیض 

نمی رود.
دیوان دادگستری اروپا روز پنجشنبه 
۱۵ ژوئیه 202۱ خبر داد که کارفرمایان 
در کشورهای اروپایی می توانند با توجه 
به نمادهای سیاسی، فلسفی و مذهبی 
استفاده از حجاب را برای کارکنان خود 

ممنوع کنند.
در متن رأی این مرجع عالی قضایی 
آمده است: برای این ممنوعیت دالیل 
اینکه  جمله  از  دارد  وجود  فراوانی 
فردی  را  خود  بخواهد  صاحب کار 
بی طرف به مراجعان و مشتریان نشان 
دهد یا آنکه مانع از هرگونه درگیری در 
محیط کار شود. البته تأکید شده در 
اجرای این حکم باید فضای ویژه حاکم 
هر کشور عضو نیز در نظر گرفته شود.

این حکم تائید مجدد حکم های مشابهی 
است که در سال های  20۱۷ و 20۱۹ 
صادر شده بود و به کارفرمایان اجازه 
می داد مقرراتی را در مورد استفاده اعضا 
و کارکنان از برخی لباس ها اجرا کنند.

صدور این دو حکم در سطح اتحادیه 
اروپا، انتقاد مدافعان »حقوق مسلمانان« 
را به دنبال داشته است. به گفته آنها این 
کار می تواند مانع از ایفای نقش بسیاری 
از زنان مسلمان یا زنان از دیگر اقلیت های 
مذهبی در محیط کار و جامعه شود.

خاتمه  در  پنجشنبه  روز  حکم  این 
دو زن مسلمان  به شکایت  رسیدگی 
از  کارفرما  که  شد  صادر  آلمان  در 
که  زمانی  مدت  در  بود  خواسته  آنها 

دیوان دادگستری اروپا: 
کارفرمایان در کشورهای اروپایی 

می توانند استفاده از حجاب را برای 
کارکنان خود ممنوع کنند

بر سر  در محل کار هستند، روسری 
نداشته باشند.

رأی روز پنجشنبه خیلی روشن تأکید 
می کند که اگر اینگونه ممنوعیت بطور 
سیستماتیک برای کلیه افراد و هرگونه 
اعتقاد مذهبی اعمال شود، تبعیض به 

حساب به شمار نمی رود.
یادآورشده:  اروپا  قضایی  عالی  دیوان 
ممنوع  به  کارفرما  تمایل یک  اگرچه 
سیاسی،  گرایش های  تمام  نمودن 
یک  است  ممکن  مذهبی  یا  فلسفی 
این  اما  شود،  توصیف  مشروع  هدف 
توجیه  برای  خود  خودی  به  تمایل 
و  نیست  کافی  حجاب  ممنوعیت 
بایستی در این زمینه یک نیاز الزم و 
واقعی احساس شود. مثل انتظار قانونی 
برای بی طرفی در بخش های آموزشی.

از سوی دیگر ممکن است قانونگذاری 
در رابطه با استفاده از نمادهای مذهبی 
در مکان های عمومی در بیست و هفت 
کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت باشد. 
بر این اساس دیوان دادگستری اروپا به 
دادگاه های هر یک از کشورهای عضو 
اختیار داده در این مورد تصمیم بگیرند.

بیش  فرانسه  دولت  که  است  گفتنی 
یا  روبند  پوشیدن  پیش،  از یک دهه 
سنای  مجلس  کرد.  ممنوع  را  نقاب 
ممنوعیت   202۱ آوریل  از  فرانسه 
همچنین  کودکان،  روسری  پوشش 
همراهانشان در سفرهای علمی مدارس 
و همزمان  یا گردش های دستجمعی 
مجاز بودن پوشیدن »مایوی اسالمی« 
را در استخرها و سواحل تصویب نمود. 
تائید  مستلزم  قوانین  این  اجرای  اما 

مجمع ملی فرانسه است.
الئیک  کشوری  را  خود  که  فرانسه 
می داند ممنوعیت پوشش صورت را در 
مالء عام در روز ۱۱ آوریل سال 20۱0 

به اجرا در آورد.

نماینده  کلینتوک  =مک 
جمهوریخواه و استیو کوهن 
نماینده دموکرات کنگره در 
نوشته اند  بایدن  به  نامه ای 
»ابراهیم رئیسی یک شیطان 
بدنام است که در برابر مخالفان 
سیاسی و روزنامه نگاران و هر 
مخالفت  که جسارت  کسی 
با وی را داشته است مرتکب 
نقض شدید حقوق بشر شده«.

دو نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به 
جو بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده 
حقیقت یاب  کمیته  تشکیل  خواستار 
بین المللی درباره ی موارد نقض حقوق  

بشر توسط ابراهیم رئیسی شدند.
تام مک کلینتوک نماینده جمهوریخواه 
و استیو کوهن نماینده دموکرات کنگره 
که از اعضای ارشد گروه پارلمانِی حقوق  
ایران در کنگره  در  و دموکراسی  بشر 
نوشته اند  نامه  این  در  هستند  آمریکا 
بدنام  شیطان  یک  رئیسی  »ابراهیم 
و  سیاسی  مخالفان  برابر  در  که  است 
روزنامه نگاران و هر کسی که جسارت 
مخالفت با وی را داشته است مرتکب 

نقض شدید حقوق  بشر شده است.«
تام مک کلینتوک در توییتی نوشت 
»این نامه از پرزیدنت بایدن می خواهد 
تحقیقات بین المللی درباره دست داشتن 
ابراهیم رئیسی در جنایات علیه بشریت 
در ایران را رهبری کند… این قطعنامه 
تٔاکید می کند که اکثریت کنگره در کنار 
مردم ایران و مبارزه آنها برای یک ایران 

رئیسی  ایستاده اند.«سیدابراهیم  آزاد 
به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست 
تحریم های آمریکا قرار دارد. او در اعدام  
سال  در  سیاسی  زندانیان  و  فعاالن 
»کمیته  عضو  و  داشته  دست   ۱3۶۷

اعدام« و »هیئت مرگ« بود.
از  پس  نیز  بین الملل  عفو  سازمان 
ریاست  به  رئیسی  ابراهیم  انتصاب 
جمهوری اسالمی در بیانیه ای از شورای 
حقوق بشر سازمان ملل خواست ساز و 
کاری برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم 
رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند تا 
شواهد و مدارکی که نشاندهنده ی نقش 
او در ارتکاب جنایات است بررسی شود.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر 
در ایران نیز خواستار انجام تحقیقاتی 
مستقل در مورد نقش رئیسی معروف 
اعدام«  و »آیت اهلل  تهران«  به »قصاب 
در  سال۱3۶۷  سیاسی  قتل های  در 

زندان های ایران شده است.

دو نماینده کنگره 
آمریکا خواستار 
تشکیل کمیته 

حقیقت یاب درباره 
جنایات ابراهیم 

رئیسی شدند
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واکنش رسانه های حکومتی به نامه گروهی از مخالفان رژیم ایران به
 نخست  وزیر اسرائیل در مورد ضرورت مقابله با تروریسم جمهوری اسالمی

کیهان  و  =مشرق نیوز 
تهران: گروهی »خائن« نفتالی 
ادامه  به  »تشویق  را   بنت 
در  خرابکاری ها«  و  ترورها 

ایران کردند!
=روزنامه »فرهیختگان« 
در  »فرشگرد  می نویسد 
سعید  و   FDD خدمت 
راه های  تا  است  قاسمی نژاد 
تحریم های  کردن  سخت تر 
ت  ما مقا به  ا  ر ن  ا یر ا
بدهند.  پیشنهاد  آمریکایی 
به سال ها سکونت  توجه  با 
ایران  در  فرشگرد  اعضای 
به  نسبت   شناخت شان  و 
اقتصادی  وضعیت سیاسی، 
آنها گزینه های  اجتماعی،  و 
مناسبی برای ردیابی اقتصاد 
ایران و ارائه راهکارهایی برای 
تحریم اقتصاد ایران هستند.«

و  سیاسی  فعاالن  از  گروهی  نامه 
هنری و ورزشی ایرانی به نفتالی بنت 
نخست وزیر جدید اسرائیل و درخواست 
از وی برای حمایت از اعتراضات مردم 
فعالیت های  با  مقابله  ایران و ضرورت 
به  وابسته  شبه نظامیان  تروریستی 
واکنش  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

رسانه های حکومتی مواجه شده است.
به  نزدیک  »مشرق«  خبری  پایگاه 
دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی 
به نقل از یک فعال سیاسی و روزنامه نگار 
حامی »جریان مقاومت« نویسندگان نامه 
به نفتالی بنت را »خائن« نامید و نوشت 
ادامه  به  »تشویق  را  نفتالی  بنت  آنها 
ترورها و خرابکاری ها« در ایران کردند!

توییت  این  نویسنده  پویان فخرائی 
که مشرق به آن استناد کرده است با 
پایگاه خبری بریتانیایی »ایندیپندنت« 
اسامی  می نویسد  او  دارد.  همکاری 
امضاکنندگان نامه نفتالی بنت »تقریباً 
همانهایی هستند که قبال به ترامپ نامه 
بشریت  علیه  جنایت  تا  بودند  نوشته 

تحت عنوان تحریم را توجیه بکنند… 
خیانت به آب  و خاک ایران بخشی از 
وجودشان شده.« اتفاقاً روزنامه »کیهان 
»#پرسه.در.فضای. ستون  در  تهران« 

مجازی« نیز همان متن مشرق از همان 
منتشر  را  جهادی«  »روزنامه نگاری 

کرده است.
روزنامه »فرهیختگان« که علی اکبر 
علی  بین الملل  امور  مشاور  والیتی 
روز  در  است  آن  مسئول  خامنه ای 
دوشنبه 2۱ تیرماه در تیتر اول خود با 
عنوان »دوره گردهای فرشگرد به تل آویو 
دیدار  از  تصویری  انتشار  با  رسیدند« 
شماری از اعضای فرشگرد با شاهزاده 
رضا پهلوی ]در آبان ۱3۹۷[ در گزارشی 
مبسوط در چند بخش به بررسی روابط 
میان فرشگرد و شاهزاده رضا پهلوی و 
همینطور ارتباطات میان فرشگرد و بنیاد 
دفاع از دموکراسی )FDD( پرداخته و 
 FDD می نویسد: »فرشگرد در خدمت
راه های  تا  است  قاسمی نژاد  سعید  و 
سخت تر کردن تحریم های ایران را به 
با  بدهند.  پیشنهاد  آمریکایی  مقامات 
توجه به سال ها سکونت اعضای فرشگرد 
در ایران و شناخت شان نسبت به وضعیت 
آنها  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاسی، 

گزینه های مناسبی برای ردیابی اقتصاد 
تحریم  برای  راهکارهایی  ارائه  و  ایران 

اقتصاد ایران هستند.«
در بخشی از این گزارش به سوابق 
همکاری های سیاسی سعید قاسمی نژاد، 
نجدی  یوحنا  و  اعتمادی  امیرحسین 
گروه  و  »فردا«  دانشجویی  نشریه  در 
»دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال 
ایران« با هدف ترویج گفتمان لیبرال و 

سکوالر پرداخته شده است.
روزنامه »فرهیختگان« امضاکنندگان 
نامه از فرشگرد و FDD  را »پیمانکاران 
می نویسد  و  خوانده  ایران«  تحریم 
اعتمادی،  امیرحسین  آرونوی،  »شیوا 
ساتگین  بهروز،  نسیم  ایزدی،  محمد 
جاللی، حامد شیبانی راد، احمد عشقیار، 
یوحنا  و  مرادی  مهرنگ  فرزان،  صبا 
احمد  و  احمدی  عبدالرضا  نجدی، 
باطبی افرادی هستند که نامه به دونالد 
ترامپ در مورد لزوم تقویت کارزار فشار 
را  اسالمی  جمهوری  علیه  حداکثری 
نیز پنج سال پیش امضا کرده بودند.« 
غیرمستقیم  فرهیختگان  نویسنده ی 
می گوید شاهزاده رضا پهلوی از طریق 
»فرشگرد« برای نوشتن نامه به نخست 

وزیر اسرائیل خط داده است!

=در جبهه ایران بر خالف 
اسالمی،  جمهوری  جبهه 
همه ملت ایران با هر دین و 
زبان  از هر  و  باور،  و  مذهب 
و قومی جای دارند. ما برای 
از  کشورمان  باز پس گیری 
ضحاکیان، باید صفوف خود 
را مستحکم تر، نظم و انضباط 
بیشتر،  را  مبارزه  میدان  در 
فریاد خود را رساتر، و اراده 
خود را قوی تر کنیم. در مقابل 
تفرقه انگیزان هوشیار باشیم 
و ایران متحد را نه فقط در 
در عمل  بلکه  زبان،  و  کالم 
به نمایش بگذاریم. این اتحاد 
پیروزی  رمز  همبستگی  و 
جنبش بزرگ و بر حق ماست.

هم میهنانم،
فزاینده  اعتصابات  و  اعتراضات 
به  دستیابی  برای  روزها  این  در  شما 
ابتدایی ترین نیازها و حقوق تان، جلوه ای 
بی سابقه ای  ملی   همبستگی  از  دیگر 
است که در نافرمانی مدنی بزرگ روز 

2۸ خرداد از خود نشان دادید.
امروز  ما  را  ملی  همبستگی  این 
ن  ا گر ر کا نه  عا شجا عتصاب  ا ر  د
می بینیم؛  نیروگاه ها  و  پاالیشگاه ها 
و  کشاورزان  مستمر  اعتراضات  در 
دامداران و بازنشستگان؛ و در تجمعات 

اعتراضی و فریادهای شبانه ی مردمی 
که می خواهند شهروند باشند نه برده 
و رعیت خامنه ای، و به درستی علیه 

او و رژیم بی کفایتش شعار می دهند.
هدف، روشن و راه پیش رو روشن تر 
و  بایکوت  و  اعتراض،  اعتصاب،  است: 
اسالمی.  جمهوری  با  همکاری  عدم 
در این مسیر ما با یکدیگر مهربانیم و 
متحد؛ و آغوش مان به روی کسانی که 
جبهه دشمنان ملت را ترک می کنند و 

به ملت می پیوندند گشوده است.
جبهه  خالف  بر  ایران  جبهه  در 
جمهوری اسالمی، همه ملت ایران با 
هر دین و مذهب و باور، و از هر زبان و 
قومی جای دارند. ما برای باز پس گیری 
کشورمان از ضحاکیان، باید صفوف خود 
را مستحکم تر، نظم و انضباط در میدان 
مبارزه را بیشتر، فریاد خود را رساتر، 
و اراده خود را قوی تر کنیم. در مقابل 
ایران  و  باشیم  هوشیار  تفرقه انگیزان 
متحد را نه فقط در کالم و زبان، بلکه 
در عمل به نمایش بگذاریم. این اتحاد 
و همبستگی رمز پیروزی جنبش بزرگ 

و بر حق ماست.
من با تکیه بر تمدن کهن و بزرگ مان 
روشن   و  بهتر  آینده ای  به  ایمان  با  و 
بر  نهایی  پیروزی  تا  ایرانی،  هر  برای 
رژیم غاصب و بازگشت عظمت ایران 
که  دارم  باور  بود.  همراه شما خواهم 
به زودی جهان صحنه فروریختن قلعه 
ستم جمهوری اسالمی را خواهد دید.

پاینده ایران
رضا پهلوی 

پیام شاهزاده رضا پهلوی: ما آغوش مان به روی 
کسانی که جبهه دشمنان ملت را ترک می کنند 

و به ملت می پیوندند گشوده است
ادعاهای رسانه های حکومتی درباره 
این نامه و امضاکنندگانش در حالیست 
که سپاه »قدس«، بازوی خارجی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، و گروه های 
با  ایران  رژیم  به  وابسته  شبه نظامی 
مرتب  اسرائیل  کشور  نابودی  ادعای 
در حال موشک پرانی و حمالت نظامی 
تابلوی روزشمار  در منطقه هستند و 
ملل  سازمان  عضو  کشور  این  محو 
است!  نصب  ایران  پایتخت  در  متحد 
مردم  علیه  اسالمی  حکومت  بعالوه، 
خود ایران نیز از هیچ اقدامی فروگذار 
نمی کند. از سوی دیگر مدت هاست که 
هم پایگاه های شبه نظامیان وابسته به 
سپاه »قدس« در عراق و سوریه مورد 
قرار می گیرد  اسرائیل  مداوم  حمالت 
به  پاسخگویی  به  قادر  ایران  رژیم  و 
آنها نیست و هم تأسیسات مختلف در 
داخل کشور دچار انفجار و آتش سوزی 
می شوند و »حفره «های امنیتی چنان 
گسترده است که صدای مقامات خود 

نظام را درآورده است!
مخالفان  از  گروهی  اخیر  نامه  در 
بنت که  نفتالی  به  جمهوری اسالمی 
از سوی رسانه های وابسته به حکومت 
گرفته،  قرار  تحلیل«  و  »تجزیه  مورد 
معترضان  که  »رژیمی  است  آمده 
ایرانی را در خیابان های سراسر ایران 
قتل  عام می کند، همان سر اختاپوسی 
و  تروریسم  عامل  بازوانش،  که  است 
اسرائیل  خاک  در  بی ثباتی  و  ناامنی 
این  از  منطقه اند.  کشورهای  دیگر  و 
رو، خواست اصلی ما از شما این است 
که قاطعانه و همه جانبه از اعتراضات 
مردم  متحد  اما  مختلف  گروه های 
تا  ایران که شجاعانه مبارزه می کنند 
سرنوشت شان را از طریق استقرار یک 
حکومت دموکراتیک به دست گیرند، 
روابط  که  حکومتی  کنید؛  حمایت 
صلح آمیز ایران را با همسایگانش و با 
ما  برقرار سازد.  دوباره  جامعه جهانی 
توان  تا  می خواهیم  از شما  همچنین 
تکنولوژیک اسرائیل را در راه کمک به 
ملت ایران برای عبور از سد فیلترینگ 
کار  به  اسالمی  جمهوری  سانسور  و 

بگیرید.«

تیتر اول روزنامه »فرهیختگان« و دو صفحه دو و هفت این روزنامه واکنش به 
نامه فعاالن سیاسی مخالف جمهوری اسالمی به نخست وزیر اسرائیل و تشریح 

ارتباطات آنها با گروه های مدافع تحریم های جمهوری اسالمی اختصاص یافت

=»حاج قاسم سلیمانی را 
ترور می کنند، ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا خیلی پررو و 
با جسارت خیلی قوی می آید 
پشت تلویزیون و تریبون به 
تمام دنیا گفت من دستور این 
را دادم! االن محور مقاومت 
باید ترامپ را ترور بکند. از 
نظر من واجب شرعی اسالمی 

است!« 
 عضو بازنشسته بخش ترور وزارت 
اوایل  که  اسالمی  اطالعات جمهوری 
دهه نود میالدی با مشارکت وی چهار 
جمله  از  ایران  رژیم  مخالفان  از  تن 
کردستان  دموکرات  حزب  رهبران 
ایران توسط تروریست های اعزامی در 
رستوران »میکونوس« برلین به گلوله 
هفته  رسیدند،  قتل  به  و  شده  بسته 
رئیس  ترامپ  دونالد  گفت:  گذشته 
دلیل  به  آمریکا  پیشین  جمهوری 
دستور کشتن قاسم سلیمانی فرمانده 
باید  اسالمی،  جمهوری  قدس  سپاه 
ترور شود و من قتل ترامپ را تکلیف 

شرعی می دانم!
کاظم دارابی که بعد از این جنایت 
فجیع )۱۷ سپتامبر ۱۹۹2( دستگیر 
و  محاکمه  آلمان  برلین  دادگاه  در  و 
به جرم قتل به حبس ابد محکوم شد، 
با شبکه ۵ صداوسیمای  در مصاحبه 
»حاج  کرد:  تأکید  اسالمی  جمهوری 
قاسم سلیمانی را ترور می کنند، ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا خیلی پررو و 
پشت  می آید  قوی  خیلی  جسارت  با 
تلویزیون و تریبون به تمام دنیا گفت 
محور  االن  دادم!  را  این  دستور  من 
از  بکند.  ترور  را  ترامپ  باید  مقاومت 
نظر من واجب شرعی اسالمی است!«

قاتل میکونوس در پاسخ به پرسش 
مصاحبه کننده که پرسید به نظر شما 
چرا ترامپ باید ترور شود، گفت: »حتا 

و  بیاید  کسی  آمریکا  یا  اروپا  در  اگر 
انجام دهد، حکم  تروریستی  عملیات 
است!  اعدام  آن شخص  برای  شرعی 
و  است  اعدام  حکم اش  ترامپ  آقای 
انشاءاهلل در آینده نزدیک باید ترامپ 

را بزنند!«
گزارش  به  که  »میمری«  وبسایت 
»العربیه فارسی« رسانه ها و جریان های 
افراطی را رصد می کند، همین بخش 
منتشر  را  دارابی  کاظم  گفتگوی  از 

کرده است.
دارابی همچنین گفت: »همانطور که 
حضرت آقا فرمودند آمریکا بزرگترین 
و  است  جهان  در  بشر  حقوق  ناقض 
باید با اروپا و کشورهای همجوار ایران 
که خود را وابسته به آمریکا می دانند، 
در  آنها هم  کنیم. چون  رفتار  چنین 

جرائم آمریکا شریک هستند.«
دارابی  کاظم  که  می شود  یادآوری 
از تروریست های سرشناس و معروف 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  تشکیالت 
سال  پانزده  از  پس  او  آزادی  و  است 
درباره  آلمان  قوانین  )طبق  زندان  از 
اعتراض  ابد(  حبس  به  محکومین 
جمهوری  رژیم  مخالفان  از  بسیاری 
اسالمی و سازمان های بین المللی حقوق 

بشر را به دنبال داشت.

قاتل مخالفان جمهوری اسالمی در رستوران میکونوس: 

ترامپ به جرم کشتن قاسم سلیمانی باید ترور شود!

کاظم دارابی در پناه پرچم جمهوری اسالمی و حزب اهلل لبنان

معاون وقت وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی باقری، و چند مقام دیگر در 
فرودگاه مهرآباد، به پیشباز قاتل رهبران 
مخالفان  و  کردستان  دمکرات  حزب 

جمهوری اسالمی رفتند.
از  بعد  نیز  استقبال  همین  نظیر 
آزادی علی وکیلی راد یکی از قاتالن 
نخست  آخرین  بختیار  شاپور  دکتر 
وزیر ایران قبل از انقالب و منشی او 
سروش کتیبه، که موفق به فرار نشده 
برد،  بود و سال ها در زندان بسر می 
جمهوری  آغوش  به  بازگشت  هنگام 
اسالمی از سوی حسن قشقاوی معاون 
وقت وزارت خارجه جمهوری اسالمی، 
کاظم جاللی عضو کمیسیون سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی و چند 

مقام دیگر به عمل آمد.
در  پیش  سال ها  برلین  شهرداری 
برابر رستوران میکونوس، محل جنایت 
فقیه،  والیت  رژیم  حرفه ای  قاتالن 
روی  که  کرده  نصب  یادبودی  سنگ 
آن به ترور خونین مخالفان جمهوری 
اسالمی که برای شرکت در جلسه ای 
در رستوران میکونوس گرد آمده بودند 
و با برنامه ریزی کاظم دارابی و توسط 
رژیم  سوی  از  اعزامی  تروریست های 

کشته شدند اشاره شده است.

کبر  ا ر پو ب  ا مهر =
انقالب  و  عمومی  دادستان 
مهاباد  شهرستان  اسالمی 
غربی  آذربایجان  استان  
از  تیرماه  امروز دوشنبه ۲1 
دستگیری پنج نفر در ارتباط 
با برگزاری مراسم افتتاحیه ی 
که  داد  خبر  پارجه فروشی 
»شامل صاحب این مغازه و 
کسانی هستند که به عنوان 
آن  افتتاح  هنگام  در  مدل 

حضور داشتند.«
=روابط عمومی داستانی 
بود،  گفته  دیروز  مهاباد 
برگزاری  در  دخیل  عوامل 
این افتتاحیه »تحت تعقیب« 

قرار گرفته اند!
و  عمومی  دادستان  دستور  به 
مدل  چهار  مهاباد،  اسالمی  انقالب 
به  پارچه فروشی  یک  مالک  و  زن 
فتتاحیه  ا سم  مرا ری  برگزا دلیل 
»غیراخالقی« و »تبلیغات نامتعارف« 

دستگیر شدند.
عمومی  دادستان  پوراکبر  مهراب 
مهاباد  شهرستان  اسالمی  انقالب  و 
استان  آذربایجان غربی امروز دوشنبه 
در  نفر  پنج  دستگیری  از  تیرماه   2۱
افتتاحیه ی  برگزاری مراسم  با  ارتباط 
»شامل  که  داد  خبر  پارجه فروشی 
هستند  کسانی  و  مغازه  این  صاحب 
که به عنوان مدل در هنگام افتتاح آن 

حضور داشتند.«
روابط عمومی داستانی مهاباد دیروز 
گفته بود، عوامل دخیل در برگزاری این 
افتتاحیه »تحت تعقیب« قرار گرفته اند!

ویدئوی  که  پارچه فروشی  مغازه ی 
مراسم افتتاحیه ی آن، با حضور چند 
مدل زن بدون پوشش اجباری اسالمی 

در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود 
نیز به دستور دادستان تا اطالع بعدی 
پلمب شده و پرونده ی این پنج نفر در 

دست بررسی قرار گرفته است.
دادستان مهاباد »عدم رعایت عرف 
نامتعارف«  »تبلیغات  و  اخالق«  و 
رعایت  بدون  ن  نوا با »حضور  و 
این  تخلف  موارد  را  شرعی«  موازین 

پارچه فروشی اعالم کرده است!
دستگاه   که  کرده  تأکید  اکبرپور 
با  قاطعیت«  و  سرعت  »با  قضایی 
و  می کند  رسیدگی  صنفی  تخلفات 
»برخورد  سهل انگاری«،  »هرگونه  با 

قانونی« خواهد کرد.
روابط عمومی دادگستری آذربایجان 
غربی اعالم کرده که هفته گذشته یک 
واحد پارچه فروشی در این شهر اقدام به 
مراسم افتتاحیه غیراخالقی و استفاده از 
تبلیغات نامتعارف در این شهر کرده بود 
که به محض اطالع، دادستانی مهاباد 

پیگیر این موضوع شد.

پنج نفر به اتهام »تبلیغات نامتعارف« یک
 پارچه فروشی و عمل »غیراخالقی« بازداشت شدند!

پنج نفر به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه بدون حجاب اجباری دستگیر شدند

مراسم  برگزارکنندگان  دستگیری 
واکنش  پارچه فروشی،  این  افتتاحیه 
منفی کاربران توئیتر و دیگر شبکه های 
است.  داشته  دنبال  به  را  اجتماعی 
مسئول  مقامات  می گویند  کاربران 
کشور بحران شدید اقتصادی، بی آبی و 
قطع برق و همه گیری مرگبار کرونا را 
رها کرده اند و به دنبال رصد و بازداشت 

یک پارچه فروشی هستند!
ایرانی  برخی دیگر می گویند، زنان 
از هر موقعیتی برای مبارزه با حجاب 
پوشش  و  می کنند  استفاده  اجباری 

دلخواه خود را برمی گزینند.
پارچه فروشی ها  اخیر،  در سال های 
برای رونق بخشیدن به کسب  و کار خود 
با خیاطان و مدل ها همکاری می کنند 
تا چرخه ی اقتصاد زندگی شان بچرخد 
توسط  اعمال شده  محدودیت های  اما 
حکومت، چنان گسترده  و بی انتها است 
که به پارچه فروش و خیاط را هم از نان 

خوردن می اندازد!



صفحه 5 ـ Page 5 ـ شماره 1۷86
 جمعه ۱۶ تا پنجشنبه 22 ژوئیه 202۱

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

)رضا مقصدی()رضا مقصدی(
 دست های من، تُهی ست.

چشم های من پُر از نگاِه حسرت ست.
آه… می کشم برای آب.

زخم می زند دوباره روزگار
بر جهاِن جاِن ُخّرم ام.

خنده از لباِن من ُگریخت.
برگ ُو باِر من، دوباره ریخت.

در گزنِد بی شمار
این منم که شعله می کشم ز هر ُکجای خاک.

با ترانه های چاک چاک.

آهآه…… می کشم برای آب می کشم برای آب

پایان ستایش های غرورآمیز و اغراق آمیز از یک فیلمساز؟!
 اصغر فرهادی: »ایران کشوری سرکوبگر است«! 

کاربران: جمهوری اسالمی سرکوبگر است نه ایران!

و  فرهادی  =حضور 
حجاب  با  سارینا  دخترش 
قرمز  فرش  بر  نیم بند 
»قهرمان« در کن و همچنین 
پخش موسیقی »مرغ سحر« 
با صدای محمدرضا شجریان 
متفاوتی  کامال  واکنش های 
را در افکار عمومی ایرانیان 

برانگیخته است.
شناخته  فیلمساز  =این 
 شده  که پیشتر با دو جایزه 
اسکار با ستایش های زیاد و 
همچنین استقبال جمهوری 
بود،  شده  روبرو  اسالمی 
قرمز  فرش  بر  اینبار  حاال 
سوی  از  کن،  فستیوال 
استقبال  با  ایرانی  کاربران 
شده  مواجه  سردی  بسیار 
می گویند  کاربران  است. 
نمی تواند  دیگر  فرهادی 
شجریان،  صدای  پخش  با 
همچنان خود را حامی مردم 
مقابل  در  اما  کند  قلمداد 
مشکالت و سرکوب  آنها از 

سوی حکومت سکوت کند.
حمالتی  بین،  این  =در 
اصولگرایان  سوی  از  نیز 
جمهوری اسالمی به فرهادی 
شده که می گویند، سخنان 
کن  فستیوال  در  ضدنظام 
اشاره ی  است.  کرده  بیان 
مصاحبه ی  به  گروه  این 
فرهادی با نشریه »واریتی« 
است که گفته است: »ایران 
است!«  سرکوبگر  کشوری 
این سخن فرهادی از سوی 
دیگر کاربران نیز مورد انتقاد 
می نویسند،  که  گرفته  قرار 
اسالمی  نظام جمهوری  این 
است که سرکوبگر است و نه 

کشور ایران!
ز  فیلمسا دی  ها فر صغر  ا ر  حضو
با فیلم »قهرمان«  اینبار  شناخته شده 
در فستیوال کن با واکنش های متناقضی 
روبرو شده که شامل انتقادهای تُند و 
شدید علیه سکوت  او در سرکوب های 
همچنین حجاب  و  گذشته  سال های 
دخترش می شود. به نظر می رسد دوره 
از  اغراق آمیز  و  غرورآمیز  ستایش های 

فرهادی رو به افول نهاده است.
اصغر فرهادی کارگردان سینما با فیلم 

سینمایی »قهرمان« تازه ترین ساخته اش 
در فستیوال کن 202۱ شرکت کرد. این 
فیلم، محصول کمپانی فرانسوی »ممنتو 
پیکچرز« است که استودیو آمازون حق 

پخش آن را در آمریکا در اختیار دارد.
»قهرمان« برای نخستین  بار در بخش 
مسابقه فستیوال فیلم کن در فرانسه به 
نمایش در آمده است. اصغر فرهادی با 
فیلم های »جدایی« و »فروشنده« برنده 
با »قهرمان« پس  و  اسکار شد  جایزه 
از فیلم های »گذشته«، »فروشنده« و 
»همه می دانند« برای چهارمین بار در 

فستیوال کن حضور پیدا کرده است.
با  سارینا  دخترش  و  فرهادی  حضور 
حجاب نیم بند بر فرش قرمز »قهرمان« 
در کن و همچنین پخش موسیقی »مرغ 
شجریان  محمدرضا  صدای  با  سحر« 
واکنش های کامال متفاوتی را در افکار 

عمومی ایرانیان برانگیخته است.
این فیلمساز شناخته شده  که پیشتر با 
دو جایزه اسکار با ستایش های زیاد و 
اسالمی  استقبال جمهوری  همچنین 
روبرو شده بود، حاال اینبار بر فرش قرمز 
فستیوال کن، از سوی کاربران ایرانی 
با استقبال بسیار سردی مواجه شده 
است. کاربران می گویند فرهادی دیگر 
شجریان،  صدای  پخش  با  نمی تواند 
را حامی مردم قلمداد  همچنان خود 
کند اما در مقابل مشکالت و سرکوب  

آنها از سوی حکومت سکوت کند.
حجاب سارینا دختر فرهادی که گفته 
می کند  زندگی  فرانسه  در  می شود 
است.  داشته  دنبال  به  انتقادهایی  نیز 
با  فرهادی  سارینا  می گویند  منتقدان 
حجاب مشابه آنچه مهناز افشار بازیگر 
ساکن آلمان در پیش گرفته، سیاست 
»کج  دار و مریز« اتخاذ نموده که نه سیخ 
بسوزد و نه کباب و یا به عبارت دیگر 
»هم از توبره بخورند و هم از آخور!« در 
عین حال، دیگر کاربران می گویند این 
حجاب به نوعی »نه« خاموش به حجاب 

اجباری است!
مجازی  فضای  کاربران  که  آنگونه 

#ابتذال_شر! 
انتقاد محمد رسول اف به اصغر فرهادی: 

با استدالل شما آیشمن هم فقط یک 
سرباز بود!

=اصغر فرهادی کارگردان 
سینما در نشست مطبوعاتی 
سخنان  »قهرمان«  فیلم 
با نشریه  را در گفتگو  خود 
»ایران  گفته  که  »واریتی« 
تکذیب  است«  سرکوبگر 
کرد و گفت که او از عبارت 
استفاده  بسته«  »فضای 
انگلیسی  به  ولی  کرده 
شده  ترجمه  »سرکوبگر« 
درباره  او  تکذیب  است! 
استفاده از »ایران« بلکه در 
مورد کلمه »سرکوب« است 
که توسط جمهوری اسالمی 
آن  وی  و  می شود  اعمال 
بسته«  »فضای  به  حاال  را 

کاهش داده است!
درباره  همچنین  =او 
فیلم  بازیگران  همکاری 
محصوالت  در  »قهرمان« 
سپاه   و  اطالعات  وزارت 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
پاسخ داد که برایش بازیگر 

بازیگر است.
این  ویدئوهای  انتشار 
شبکه های  در  نشست 
موج  دیگر  بار  اجتماعی 
و  انتقادها  از  گسترده ای 
فرهادی  علیه  را  اعتراض ها 
را  او  نظرات  که  برانگیخت 
همراستا با عملکرد حکومت 
در سرکوب مردم و تبلیغات 
نادرست و دروغین نسبت به 
وضعیت ایران و عادی نشان 
مردم  شرایط  و  رژیم  دادن 

توصیف می کنند.
رسول اف  =محمد 
ممنوعیت  به  که  فیلمساز 
از  خروج  و  هنری  فعالیت 
است،  شده  محکوم  ایران 
خود  توئیتری  حساب  در 
شّر  ابتذال  هشتگ های  با 
اورشلیم  در  آیشمن  و 
شغلی  هویت  »اگر  نوشت: 
ضروری  حساسیت های   ما 
ببرد،  از میان  انسانی مان   را 

تبدیل به شئ می شویم.«
محمد رسول اف فیلمسازی که توسط 
نهادهای مسئول جمهوری اسالمی از 
کار و خروج از کشور ممنوع شده است 
فرهادی  اصغر  اینکه  به  واکنش  در 
همکاری امیر جدیدی بازیگر فیلمش 
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  با 
کرده،  توجیه  او  بودن  »بازیگر«  با  را 
نوشت: اصغر فرهادی عزیز با استدالل 
شما آیشمن هم فقط یک سرباز بود 
که می کوشید وظیفه اش را به خوبی 

انجام دهد!
در  سینما  کارگردان  فرهادی  اصغر 
»قهرمان«  فیلم  مطبوعاتی  نشست 
نشریه  با  گفتگو  در  را  خود  سخنان 
»ایران  بود  گفته  که  »واریتی« 
سرکوبگر است« تکذیب کرد و گفت 
که او از عبارت »فضای بسته« استفاده 
»سرکوبگر«  انگلیسی  به  ولی  کرده 
نه  وی  تکذیب  است!  شده  ترجمه 
درباره استفاده از عبارت »ایران« بلکه 

»سرکوب« است که آن را که توسط 
اعمال  ایران  نه  و  اسالمی  جمهوری 
می شود به »فضای بسته« کاهش داده 

است!
او همچنین درباره همکاری بازیگران 
فیلم »قهرمان« در محصوالت وزارت 
انقالب  پاسداران  سپاه   و  اطالعات 
اسالمی نیز پاسخ داد که برایش بازیگر 

بازیگر است!
در  نشست  این  ویدئوهای  انتشار 
موج  دیگر  بار  اجتماعی  شبکه های 
اعتراض ها را  انتقادها و  از  گسترده ای 
است.  برانگیخته  فرهادی  اصغر  علیه 
منتقدان نظرات او را همراستا با عملکرد 
حکومت در سرکوب مردم و تبلیغات 
نادرست و دروغین نسبت به وضعیت 
ایران با هدف عادی نشان دادن رژیم و 

شرایط جامعه توصیف می کنند.
به  که  فیلمساز  رسول اف  محمد 
از  خروج  و  هنری  فعالیت  ممنوعیت 
حساب  در  است،  شده  محکوم  ایران 
ابتذال  هشتگ های  با  خود  توئیتری 
شّر و آیشمن در اورشلیم نوشت: »اگر 
هویت شغلی  ما حساسیت های ضروری 
انسانی مان   را از میان ببرد، تبدیل به 

شئ می شویم.«
او اضافه کرد: »بازیگر، بازیگر است ترویج 
اصغر  شئ شدگی است.  عادی سازی  و 
فرهادی عزیز! با   استدالل شما آیشمن 
هم فقط یک سرباز بود که می کوشید 
انجام  دهد!« خوبی  به  را  وظیفه اش 

اشاره ی رسول اف به نظریه ی »ابتذال 
اندیشمند  آرنت  هانا  سوی  از  شّر« 
جنجال برانگیز  کتاب  در  سیاسی 
»آیشمن در اورشلیم؛ گزارشی در باب 
ابتذال شّر« است. نظریه ی ابتذال شّر 
توضیح می دهد که شّرهای بزرگ در 
کل تاریخ بشر بطور عام، و بطور خاص 
کور  متعصبان  توسط  نه  هولوکاست، 
به  بلکه  روانی  با مشکالت  بیماران  یا 
وسیله مردم عادی به اجرا درآمده و به 
همین دلیل، از نظر این مردم اعمالشان 
رفتاری طبیعی به شمار می رفته است.

سال های  در  ویژه  به  نظریه  این 
اخیر با بهره گرفتن تبلیغات جمهوری 
اسالمی از چهره های شناخته شده و 
گاه محبوب، در تحلیل ها و نوشتارهای 
منتقدان این سیاست ها طرح می شود 
و هشتگ ابتذال شّر علیه تبلیغاتچی ها 

حکومت به کار برده می شود.
اصغر فرهادی در این نشست گفت: 
را  ایران  که  کشورها  برخی  در  تصور 
کمتر می شناسند این بود که در ایران 
و سوال شان  ندارد  وجود  سوشال مدیا 
این بود که شبکه های اجتماعی واقعا 
بخشی از زندگی است و من پاسخ دادم 
فکر می کنم جوان های  و من  بله  که 
ما خیلی بیشتر از خیلی از کشورها از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و 
پرسش این بود که چرا و پاسخ من این 
بود که چون یک فضای بسته ای داشتیم 
تا االن. حاال واریتی زده سرکوبگر که 
فضای  انگلیسی  کلمه ی  من،  نظر  به 
بسته است. چون وقتی فضای بسته ای 
برای بیان نظرات است و با شبکه های 
است  طبیعی  می شود،  باز  اجتماعی 
کنند«. استفاده  آن  از  خیلی ها  که 

در  اینکه  به  پاسخ  درباره  فرهادی 
پیشینه ی  به  بازیگرانش  انتخاب 
همکاری آنها بطور مثال همکاری امیر 
اطالعات جمهوری  وزارت  با  جدیدی 
اسالمی در فیلم »روز صفر« یا محسن 
تنابنده که با سازمان »اوج« زیرمجموعه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اهمیت 

می دهد یا نه، می گوید: ...

اصغر فرهادی با فیلم »قهرمان« در فستیوال کن ۲۰۲1 حضور پیدا کرد

۱۷ ادامه در صفحه

می نویسند، اصغر فرهادی دیگر »غرور 
که  چرا   برنمی انگیزد،  را  ملی«شان 
مواضع سیاسی نرم و محافظه کارانه ای 
که در سال های گذشته در پیش گرفته، 
برایشان نشان دهنده ی ایده های دوران 
اصالحات و اصالح طلبان است که مردم 
در اعتراضات سراسری خود پایان  کار 

این جناح رژیم را اعالم کردند.
را  فرهادی  سینمای  نیز  بسیاری 
هنوز  فرهادی  می گویند  و  ستوده اند 
فیلمساز موثر ایرانی در سطح بین المللی 
است که دنیا هنرش را تحسین می کند 
و به احترام او پنج دقیقه در فستیوال 
فیلم فرانسه کف می زنند! عده ای دیگر 
نیز به انتقادهای تند به فرهادی نقد 
داشته و می گویند، مخاطب عمدتا حد 
میانه  را در برخورد با هنرمندان رعایت 
نمی کند، یا اغراق آمیز تشویق می کند 

یا اغراق آمیز انتقاد!
سوی  از  نیز  حمالتی  بین،  این  در 
اصولگرایان جمهوری اسالمی به فرهادی 
شده که می گویند، سخنان ضدنظام در 
فستیوال کن بیان کرده است. اشاره ی 
این گروه به مصاحبه ی فرهادی با نشریه 
»واریتی« است که گفته است: »واقعیت 
ایران کشوری سرکوبگر  این است که 
ندارید  آزادی  آن  در  شما  که  است 
حرفتان را بزنید و آنچه را فکر می کنید 
بگویید!« هرچند این سخن فرهادی از 
سوی دیگر کاربران نیز مورد انتقاد قرار 
گرفته که می نویسند، این نظام جمهوری 
اسالمی است که سرکوبگر است و نه 

کشور ایران!
واکنش های منفی شبکه های اجتماعی 
به اصغر فرهادی تنها محدود به حضور 
وی در فستیوال کن نمی شود و در طول 
سرکوب های  در  ویژه  به  سال ها  این 
خشن مردم از سوی حکومت از جمله 
اعتراضات سراسری ۱3۹۸ با انتقادهای 
جدی مواجه شد و احساسات عمومی به 

او و جایزه گرفتن هایش سرد شد.
اکنون اصغر فرهادی فیلمساز در یک 
گفتگو به نشریه »واریتی« با اشاره به 

محکومیت ترانه علیدوستی به پنج سال 
علیدوستی  »ترانه  است:  گفته  زندان 
پس  گذشته  سال  »فروشنده«  ستاره 
از اینکه در توئیتر از توهین و حمله به 
زنی در خیابان به دلیل نداشتن حجاب 
توسط یکی از نیروهای لباس شخصی 
پلیس امنیت اخالقی در ایران، ویدئویی 
منتشر کرد، در خطر زندانی شدن قرار 
گرفت. بنابراین توئیت کردن می تواند 

خطرناک باشد.«
او اضافه کرد: »این بدان واقعیت مربوط 
سرکوبگر  کشوری  ایران  که  می شود 
است که در آن شما آزادی ندارید که 
حرفی بزنید و آنچه را که فکر می کنید 
این  مانند  رسانه ای  وقتی  کنید.  بیان 
)توئیتر( را دارید، به شما امکان می دهد 
احساسات خود را بیان کنید و آنچه را 
که مردم سال ها در خود نگه  داشته اند، 
منفجر می شود. فکر می کنم ایران باید 
در صدر فهرست کشورهایی باشد که 
در آنها محتوای گفتگو در شبکه های 
اجتماعی بیشتر درباره مسائل اجتماعی 
و سیاسی است. من در این مورد تحقیق 
کرده ام. زمانی که در هنگ کنگ بودم 
رسانه های  در  شما  پرسیدم:  مردم  از 
صحبت  چه  درباره  عموما  اجتماعی 
می کنید؟ آنها گفتند: »این کار عمدتا 
شخصی است یا مربوط به آشپزی یا 
مسائل تصادفی زندگی روزمره است.« 
البته اکنون با مشکالت چین، آنها از 
رسانه های اجتماعی برای سیاست نیز 
استفاده می کنند، اما نه به اندازه ایران 
که فکر می کنم مردم واقعا از آن به عنوان 
فرصتی استفاده می کنند تا باالخره حرف 
بزنند و در مورد موضوعاتی که احساس 
ارتباط  شده اند،  سرکوب  می کردند، 

برقرار کنند.«
فرهادی در پاسخ به اینکه چقدر فکر 
جو  دولت  آمدن  کار  روی  با  می کند 
بایدن چیزی تغییر کند، گفت: »فکر 
می کنم افراط و تقریط بدون توجه به 
بسیار  سیاسی  سیستم های  یا  کشور 
حضور  مطمئنا  هستند.  بهم  شبیه 
دنیا  همه  خود،  جای  در  بایدن  جو 
در  می کند.  تبدیل  بهتر  مکانی  به  را 
مورد  در  اما  ندارم.  تردیدی  موردش 
اینکه  پیش بینی  برای  تالش  و  ایران 
کمک  ایران  با  مرتبط  مسائل  به  آیا 
خواهد کرد، خب در حالی  که ترامپ 
چنین رفتارها و واکنش های افراطی ای 
نسبت به ایران داشت، همان نوع رفتار 
افراط گرایانه هم در ایران وجود داشت. 
بنابراین، مطمئنا آنها در طرف مقابل 
آنها  انعکاس  و  رفتار  نحوه  اما  بودند، 
یکسان بود. و در ایران افراد مشابهی 
باید  بنابراین  هنوز در قدرت هستند. 
در طرف ایرانی نیز تغییری ایجاد شود 
تا اطمینان حاصل شود که می تواند در 

هر دو طرف، پیشرفت حاصل شود.«
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=هکرها بعد از هک کردن 
ی  تر مپیو کا ی  سیستم ها
کارکنان ستادی وزارت راه و 
شهرسازی خطاب به مقامات 
مسئول نوشتند »پایتان را از 

گلیم تان درازتر نکنید.«
آذری  د  محمدجوا  =
رتباطات  ا وزیر  جهرمی 
اشاره  با  اسالمی  جمهوری 
به »تحرکات جدید مهاجمان 
به  مشا گفت   » ی یبر سا
سال  در  حمالت  همین 
»باج افزارها«  توسط   9۷
ه  گا ر د « ز  ا ه  د ستفا ا با 
سرورهای   iLo مدیریتی 
است. تکرار  حال  در   »HP
= معاون مسافری شرکت 
اختالل  خبر  رد  با  آهن  راه 
راه  مکانیزه  سیستم  در 
حرکت  »تمامی  گفت  آهن 
قطارهای مسافری از مبدا سر 
وقت انجام شده است و هیچ 
محدودیت و مشکلی وجود 
ندارد« حال آنکه خبرگزاری 
فارس نه تنها با انتشار عکسی 
سایبری  حمله  این  از  خبر 

که  توضیحی  در  بلکه  داد 
پس از ساعاتی آن را حذف 
و  ورودی ها  نوشت:  کرد، 
خروجی ها، مراکز خرید بلیت، 
و  باری  الکترونیک  خدمات 
وبسایت شرکت  و  مسافری 
اختالل  دچار  نیز  راه آهن 
شدند و »این واقعه منجر به 
در  بی سابقه ای  مرج  و  هرج 
سراسر  قطار  ایستگاه های 

کشور شده است.«
جمهوری  شهرسازی  و  راه  وزارت 
دچار  تیرماه  شنبه ۱۹  ایران  اسالمی 
سیستم های  در  سایبری«  »اختالل 
کامپیوتری کارکنان ستادی خود شد 
و سیستم آن از دسترس خارج گشت. 
یک روز پیش از آن نیز گزارش شده بود 
که به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

حمله سایبری شده است.
شدن  هک  از  که  تصاویری  در 
سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد 
راه و شهرسازی در شبکه های  وزارت 
اجتماعی منتشر شد در یک متن هشدار 
آمیز خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده 
بود که »این پیغام برای مسئولیت: پایتان 
را از گلیمتان درازتر نکنید« و کاربران 
نیز  اجتماعی  شبکه های  در  مختلف 
تصاویری از این پیام را منتشر کرده اند.«

وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
جمعه  اسالمی  جمهوری  ارتباطات 
۱۸ تیرماه با اشاره به »تحرکات جدید 
مهاجمان سایبری« گفت مشابه همین 
حمالت در سال ۹۷ توسط »باج افزارها« 
 iLo مدیریتی  »درگاه  از  استفاده  با 

سرورهای HP« در حال تکرار است.
یک  به  همچنین  ارتباطات  وزیر 
اطالعیه مرکز ماهر )مرکز مدیریت امداد 
و هماهنگی رخدادهای رایانه ای( در سال 
۱3۹۷ اشاره کرد که در آن گفته شده بود، 
»سرویس iLo« که یک درگاه مستقل 
فیزیکی جهت مدیریت و نظارت سروهای 
»شرکتHP« است در صورت خاموش 
راه اندازی  قابلیت  مهاجم  به  هم  بودن 
مجدد و دسترسی غیرمجاز را می دهد.

درباره احتمال حمله سایبری به شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی خبرگزاری 
فارس ۱۸ تیرماه به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت »اختاللی در حوزه بازرگانی رخ 
داده و گراف نفیس که گراف الکترونیک 
راه آهن برای سیر قطارها است قطع شده 
است« و موجب »ُکندی حرکت قطارها« 
شد.حمله  آنها  در حرکت«  »تٔاخیر  و 
ایران  راه آهن  به سیستم های  سایبری 
پر از ضد و نقیض گویی مسئوالن بود.

مدیران  از  شماری  عادت  رسم  به 
راه آهن اصال حمله سایبری را تکذیب 
کردند. معاون مسافری شرکت راه آهن 
با رد خبر اختالل در سیستم مکانیزه 

حمالت سایبری 
به سیستم های 

الکترونیک 
راه آهن و وزارت 
راه و شهرسازی؛ 

پیام هکرها 
خطاب به مقامات 
مسئول: پایتان را 
از گلیم تان درازتر 

برخالف ادعای برخی مسئوالن راه آهن هکرها به شبکه اطالعاتی راه آهن نفوذ نکنید!
کردند و توانستند تابلوهای نمایش زمان حرکت در ایستگاه ها را نیز هک کنند

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زاده

 به زودى در کیهان لندن به زودى در کیهان لندن  ::
 چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب

=الدن بازرگان که برادرش 
»بیژن« را در اعدام های 1۳6۷ 
از دست داده می گوید اینکه 
با  رهبران جهان  است  قرار 
مردی روبرو شوند کنند که 
دستش به خون هزاران ایرانی 
آلوده است ناراحت کننده و 
تهوع آور است: »مادرم ماه مه 
سال ۲۰۲۰ درگذشت و برای 
اولین بار خوشحالم که زنده 
نماند تا ببیند رئیسی رئیس 

جمهور شده است.«
=حتا اگر کشوری توانایی 
جنایت  نظیر  جرائم  تعقیب 
علیه بشریت را داشته باشد 
اما رهبران دنیا از جمله رؤسای 
و  خارجه  وزرای  و  دولت ها 
دیپلمات ها مصونیت سیاسی 
دارند و حتا پس از پایان دوران 
ریاست جمهوری او نیز امکان 
اینکه از نوع دیگری از مصونیت 
برخوردار شود وجود دارد با 
این حال موارد و استثنائاتی 
وجود دارد که امکان پیگیری 
محاکم  در  رئیسی  پرونده 
بین المللی را ممکن می کند 
هرچند قوانین در کشورهای 
. ست ا ت  و متفا مختلف 

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل در امور ایران 2۹ ژوئن 
)هشتم تیرماه( خواستار انجام تحقیقات 

مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در 
اعدام  زندانیان سیاسی در سال ۱3۶۷ 
شد.وی در مصاحبه با رویترز گفت در 
سال های گذشته دفترش به شواهد و 
مدارکی در مورد دست داشتن رئیسی 
در اعدام ها و شکنجه فعاالن و زندانیان 

سیاسی دست داشته است.
گیسو نیا وکیل و فعال حقوق بشر 
سکیورتی«  »جاست  در  مقاله ای  در 
می نویسد در محافل سیاسی گمانه زنی ها 
ابراهیم  وضعیت  که  است  این  سر  بر 
رئیسی در برابر جو بایدن چگونه خواهد 
بود، وی چگونه به اقتصاد بحران زده ایران 
می پردازد و آیا او جانشین علی خامنه ای 
و  قربانیان  مقابل  در  اما  شد؟  خواهد 
بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران اند 
که می پرسند آیا امکان این هست که 
ابراهیم رئیسی را برای پاسخگویی به 

دادگاه  کشاند؟
در این نوشتار آمده رئیسی در سال 
مرگ«  »کمیته  عضو  میالدی   ۱۹۸۸
بود که مسئول کشتار و اعدام هزاران 
زندانی سیاسی بودند. بسیاری از زندانیان 
دادگاه های  برگزاری  بدون  و  مخفیانه 
عادالنه اعدام و در گورهای دسته جمعی 
دفن می شدند و خانواده های آنها اجازه 

برگزاری مراسم عزاداری هم نداشتند.
الدن بازرگان که برادرش »بیژن« را 
در اعدام های ۱3۶۷ از دست داد می گوید 
اینکه قرار است رهبران جهان با مردی 
روبرو شوند کنند که دستش به خون 
هزاران ایرانی آلوده است ناراحت کننده 
و تهوع آور است. او می گوید »مادرم ماه 
مه سال 2020 درگذشت و برای اولین بار 
خوشحالم که زنده نماند تا ببیند رئیسی 

رئیس جمهور شده است.«

پیگیری جنایات 
ابراهیم رئیسی 

در محاکم 
بین المللی بسیار 
سخت است اما 
ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی از متهمان ردیف اول کشتار 6۷ عضو هیات مرگغیرممکن نیست

گیسو نیا می نویسد باید تالش کرد 
به عدالت  بین المللی  از طریق جامعه 
دست یافت زیرا عدالت در دادگاه های 
پیگیری  قابل  و  ندارد  مفهموم  ایران 
نیست. از سوی دیگر رئیسی سال هاست 
در باالترین رده های قضایی مسئولیت 
داشته و حتا پس از آنکه رئیس دولت 
شود روابط قدرتمند خود با قوه قضائیه را 
حفظ خواهد کرد و پیگیری روند قانونی 
دادگاه های  در  او  از  بازخواست  برای 
بود.سازمان  نخواهد  ممکن  داخلی 
عفو بین الملل پس از انتصاب ابراهیم 
رئیسی به ریاست جمهوری اسالمی در 
بیانیه ای از شورای حقوق بشر سازمان 
ملل خواست ساز و کاری برای تحقیق 
علیه  رئیسی  ابراهیم  جنایات  درباره 
حقوق بشر فراهم کند تا با بررسی شواهد 
و مدارکی که نشاندهنده ی نقش او در 
ارتکاب جنایات سنگین بر اساس قوانین 
بطور  عدالت  اجرای  است،  بین المللی  

مستقل ممکن شود.
جفری رابرتسون وکیل دادگستری در 
سال ۱3۸۹ به سفارش بنیاد عبدالرحمن 
تحقیقی  کتابی  واشنگتن،  در  برومند 
منتشر   ۱3۶0 دهه   اعدام های  درباره 
کرد. در این کتاب با ۴0 نفر از بازماندگان 
قربانیانی که در سال ۱3۶۷ در زندان 
بودند، مصاحبه شده و روزنامه  های آندوره 

ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش های  به  اشاره  با  نیا  گیسو 
بنیاد برومند در مورد جنایات رئیسی به 
مواردی اشاره کرده که در آن ایرانی ها 
تالش کردند از طریق سازمان های حقوق 
بشری و عفو بین الملل پرونده رئیسی را 

در محاکم بین المللی مطرح کنند.
ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری 

راه آهن گفت »تمامی حرکت قطارهای 
مسافری از مبدأ سر وقت انجام شده است 
و هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد.«

نیز  راه آهن  مدیرکل روابط عمومی 
شرکت راه آهن اختالل یا احتمال حمله 
سایبری در ایستگاه های قطار را تکذیب 
کرد و گفت: »اختالل در حوزه بازرگانی 
شرکت راه آهن به وجود آمده که منشأ 
آن مشخص نیست.«حال آنکه پیش از 
آن خبرگزاری فارس نه تنها با انتشار 
عکسی خبر از این حمله سایبری داد 
و  ورودی ها  نوشت:  توضیح  در  بلکه 
خروجی ها، مراکز خرید بلیت، خدمات 
الکترونیک باری و مسافری و وبسایت 
شرکت راه آهن نیز دچار اختالل شدند 
مرج  و  هرج  به  منجر  واقعه  »این  و 
بی سابقه ای در ایستگاه های قطار سراسر 

کشور شده است.« 
اما »فارس« ساعاتی بعد این خبر را 
حذف کرد و از قول سعید رسولی معاون 
وزیر راه و شهرسازی  نوشت »ساعاتی 
قبل در سیستم بازرگانی راه آهن اخاللی 
مشاهده شد که تیم فنی حوزه فناوری 
راه آهن در حال بررسی و رفع اشکال 
اینکه گفت موضوع  با  است.« رسولی 
»در حال بررسی و رفع اشکال است« 
حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  چنین  اما 
سیر قطار ها به صورت عادی در حال 
انجام است و ایستگاه های راه آهن در 
آرامش کامل طبق برنامه مسافران را 
نظر جابجا  به مسیرها و مقصد مورد 
می کنند و سفرها در حال انجام است!« 
معاون وزیر راه و شهرسازی حتا تاکید 
کرد: هیچ مشکلی در حوزه سیر ایمن 
قطارها و اعزام قطارهامسافری و باری 
نداریم.«واقعیت این است که جمهوری 
اسالمی در ایران از هر سو با مجموعه ای 
از حمالت سایبری و عملیات خرابکاری 
استراتژیک  و  حساس  حوزه های  در 

روبروست. 
این مجموعه ضربه امنیتی به رژیم 
ایران که مستقیم و غیرمستقیم احتمال 
آنها  اغلب  در  اسرائیل  داشتن  دست 
مطرح می شود نوعی هشدار به حاکمان 
تالش  آنها  که  هرچند  است  تهران 
یا  دادن  جلوه  بی اهمیت  با  می کنند 
انکار آن  یا حتا  و  خفیف نشان دادن 
کنند  القاء  عمومی  افکار  به  دست کم 
که شرایط عادی و همه چیز آرام است.

خود که با حضور خبرنگاران رسانه های 
داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ 
به پرسشی درباره اتهامات متعدد نقض 
حقوق بشر در طول سال های متمادی 
حضور وی در قوه قضائیه گفت »مرا بابت 
حقوق بشر متهم می کنند ولی من باید 

تشویق شوم!«
رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر در 
فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد که 
به نظر می رسد صدور ویزا برای او محدود 
و پیچیده خواهد بود با این حال طبق 
قوانین سازمان ملل مصوب ۱۹۴۷ ایاالت 
متحده موظف است برای دیپلمات های 
خارجی جهت رفت و  آمد به مقّر سازمان 
ملل ویزا صادر کند هرچند که آمریکا 
می تواند بنا به دالیل امنیت ملّی صدور 

ویزا برای چنین افرادی را رد کند.
حتا  آمده  مقاله  این  از  بخشی  در 
جرائم  تعقیب  توانایی  کشوری  اگر 
داشته  را  بشریت  علیه  جنایت  نظیر 
باشد اما رهبران دنیا از جمله رؤسای 
دولت ها و وزرای خارجه و دیپلمات ها 
مصونیت سیاسی دارند و حتا پس از 
نیز  او  جمهوری  ریاست  دوران  پایان 
امکان اینکه از نوع دیگری از مصونیت 
این  با  دارد  وجود  شود  برخوردار 
دارد  وجود  استثنائاتی  و  موارد  حال 
امکان پیگیری پرونده رئیسی در  که 
می کند  ممکن  را  بین المللی  محاکم 
هرچند قوانین در کشورهای مختلف 
متفاوت است.گیسو نیا می نویسد اگرچه 
مصونیت سیاسی رئیسی ممکن است 
مانع بازداشت و محاکمه او در دوران 
ریاست جمهوری شود اما روشن است 
وی نقش آشکار در اعدام های سال ۶۷ 
داشته و تالش برای عدالت خواهی در 

برابر جنایات او متوقف نخواهد شد.
 ۱3۶۷ سال  جنایات  در  رئیسی 
جمله  از  داشت  هم  دیگری  شرکای 
مصطفی پورمحمدی )وزیر کشور پیشین 
جمهوری اسالمی ایران و وزیر دادگستری 
سابق(، محمد مقیسه )قاضی دادگاه های 
انقالب( و حسینعلی نیری )معاون دیوان 
عالی کشور(. هرچند احتمال خروج آنها 
از ایران و بازداشت شان زیاد نیست اما 
این امر غیرممکن هم نیست چنانکه در 
سال های گذشته شماری از متهمان به 
نقض حقوق بشر در ایران از جمله محمود 
هاشمی شاهروردی رئیس پیشین قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی برای معالجه 

به خارج از ایران آمد.

جهانی  جامعه  =جامعه 
ی  ئیتر تو ر  ا ز ر کا یی  بها
و  نفرت«  بدون  یران  »ا
 StopHatePropaganda#
 ۲4 پنجشنبه  امشب  را 
تا  می اندازد  راه   به  تیرماه 
نی  یرا ا شهروندان  تمام 
هشتگ  این  از  استفاده  با 
و  نفرت پراکنی  پایان  برای 
اسالمی  جمهوری  تبلیغات 
علیه بهاییان همبسته شوند.

=در طول 4۲ سال حکومت 
جمهوری اسالمی، باورمندان 
به بهاییت با سرکوب، اعدام، 
زندان، تهدید و فشار گسترده 
روبرو بوده و از ابتدایی ترین 
جمله  از  شهروندی  حقوق 
حق مالکیت و تحصیل محروم 

هستند.
جامعه جهانی بهایی کارزار توئیتری 
امروز  شامگاه  را  #ایران_بدون_نفرت 
پنج شنبه 2۴ تیرماه برای پایان دادن به 
نفرت پراکنی و پروپاگاندای رژیم ایران 

علیه بهاییان به راه خواهد انداخت.
کارزار  بهایی  جهانی  جامعه  جامعه 
و  نفرت«  بدون  »ایران  را  توئیتری 
را   StopHatePropaganda#
راه   به  تیرماه   2۴ پنجشنبه  امشب 
ایرانی  شهروندان  تمام  تا  می اندازد 
پایان  برای  این هشتگ  از  استفاده  با 
جمهوری  تبلیغات  و  نفرت پراکنی 

اسالمی علیه بهاییان همبسته شوند.
در طول ۴2 سال حکومت جمهوری 
اسالمی، باورمندان به بهاییت با سرکوب، 
اعدام، زندان، تهدید و فشار گسترده روبرو 
بوده و از ابتدایی ترین حقوق شهروندی 
از جمله حق مالکیت و تحصیل محروم 
هستند.جامعه جهانی بهایی 22 تیرماه 
افزایش  از  بیانیه ای  صدور  با   ۱۴00
در  ضدبهایی  تبلیغات  و  نفرت پراکنی 
ایران خبر داد و اعالم کرد که »استراتژی 
دادن  جلوه  غیرانسانی  برای  کنونی 
جامعه بهایی در شبکه گسترده  و رو به 
افزایشی از صدها وب سایت، صفحه های 
اینستاگرام، کانال های تلگرام و اتاق های 

کالب هاوس دیده می شود.«
جهانی  جامعه  نماینده  عالئی  دیان 
ژنو  در  متحد  ملل  سازمان  در  بهایی 
قربانیان  از  آکنده  »تاریخ  می  گوید: 
نفرت پراکنی  که  است  فجیعی  جرائم 
نگران  ما  است.  زده  دامن  را  آن ها 
نفرت پراکنی  افزایش  که  هستیم  این 
بهائیان  علیه  فزاینده  دروغ پراکنی  و 
افزایش شدید سرکوب ها علیه آن ها را 

در پی داشته باشد.«
جامعه جهانی بهایی با تکیه بر رصد 
ایران  در  ضدبهایی  تبلیغات  دهه ها 
از جمله  مطالبی  که حکومت  نوشت 
»بهائیت نجس و دشمن دین و ایمان 
با  کردن  برقرار  »ارتباط  شماست«، 
بهائیان ممنوع است«، »خرید از مغازه  

یک بهائی حرام است« و »حقوق بشر 
مدرن دروغی بزرگ است« را در کنار 
بسیاری دیگر از عناوین منتشر می کند.

در ادامه گزارش جامعه جهانی بهایی 
پایگاه ها صدها هزار  آمده است: »این 
مطالب دروغ را تولید و میان میلیون  ها 
ایرانی توزیع می کنند. سندی منتشر 
با  بهائی  جهانی  جامعٔه  توسط  شده 
تحلیل  نفرت«  »برانگیختن  عنوان 
سالۀ   ۴0 کارزار  این  از  جزئی تری 
رسانه ای علیه بهائیان را ارائه می دهد. 
شبکه های  صفحات  و  وب سایت ها 
اجتماعی پر است از ویدئوها، مقاالت 
کتاب ها،  رسانه ای،  متون  روزنامه  ها، 
سمینارها، نمایشگاه ها، دیوارنویسی ها 
رسمی  منابع  از  هم  که  فتواهایی  و 
حکومتی منتشر می شوند و هم از آن 
دسته از رسانه ها که با وجود وابستگی 

به حکومت ادعای استقالل می کنند.«
و  بی وقفه  اقدامات  این  وجود  با 
توهین آمیز، بهائیان ایران نه حق اعتراض 
قانونی به این اظهارات را دارند و نه به 
آنها اجازه داده می شود در رسانه های 
کشور که همگی تحت نظارت حکومت 
هستند به این اتهامات پاسخ گفته و 
دیدگاه شان را به هموطنان خود ارائه 
دهند.جامعه جهانی بهاییان به تازگی 
کرده  راه اندازی  را  »راستی«  وبسایت 
بی اساس  اتهامات  به  طریق  این  از  تا 
پروپاگاندا  دستگاه  دروغ پراکنی های  و 
و  دهد  پاسخ  ایران،  در  بهائیان  علیه 
منابع  از  از جمله  را  اطالعات صحیح 

مستقل به مخاطبان ارائه دهد.
جامعه بهاییان تأکید دارد که جنایت 
محیطی  در  معموال  بشریت  علیه 
انباشته از نفرت پراکنی، تبلیغات منفی 
و  می دهد  رخ  نادرست  اطالعات  و 
دهه   ۴ از  بیش  اسالمی  جمهوری 
نفرت پراکنی  دروغ،  کمپین  که  است 
راه  به  بهاییان  مورد  در  را  فرافکنی  و 
انداخته است.بر مبنای گزارش ارائه شده 
از سوی این جامعه، تنها از سال 20۱۴ 
تا امروز صدها هزار مطلب ضدبهایی در 
رسانه های حکومتی منتشر شده و فشار 
بر جامعه بهاییان ایران به ویژه در ماه های 
اخیر افزایش پیدا کرده و شعارهایی علیه 
بهاییان بر روی دیوارهای برخی شهرها 
توسط عوامل رژیم نوشته می شود.»فرقه 
ترویج  گر  شیطان پرست،  گمراه،  ضاله، 
فساد، ازدواج با محارم، عامالن استعمار، 
غربی،  حکومت های  دست نشانده ی 
عباراتی  صهیونیسم…«  جاسوسان 
حکومتی  رسانه های  که  هستند 
جمهوری اسالمی در توصیف بهائیت و 
بهاییان استفاده می کنند.جامعه جهانی 
بهاییان با به راه انداختن توفان توئیتری 
»ایران بدون نفرت« بر این باور تأکید 
دارد که جرایم ناشی از نفرت با کلمات 
و  نفرت پراکنی  و  می شوند  آغاز  دروغ 
پروپاگاندای حکومت ایران علیه بهائیان 
به مراحل جدیدی وارد شده و میزان 
یافته.  افزایش  شدت  به  آن  وسعت  و 
توفان  شود.این  تکرار  تاریخ  نگذاریم 
توئیتری امشب ساعت ۹:30 تا ۱۱:30 

شب به وقت تهران خواهد بود.

کارزار توئیتری »ایران بدون نفرت«؛ حمایت 
مردم برای پایان دادن به نفرت پراکنی رژیم 

ایران علیه بهاییان
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مجاهد  =ذبیح اهلل 
می گوید  طالبان  سخنگوی 
رسمیت  به  را  اسرائیل 

نمی شناسیم!
آنکه  از  پس  هفته  =دو 
نوشت  تهران«  »کیهان 
تفاوت  گذشته  با  »طالبان 
نمی بُرد«  سر  دیگر  و  کرده 
بن واالس وزیر دفاع بریتانیا 
تلگراف«  »دیلی  روزنامه  به 
طالبان  است  »بعید  گفته 
گذشته  اشتباهات  مرتکب 

شوند.«
بریتانیا  دفاع  =وزیر 
می گوید انگلیس بطور منظم 
ارتش  پاکستان،  دولت  با 
اطالعاتی  سرویس های  و 
می کند  صحبت  پاکستان 
از  چطور  که  آگاهند  آنها  و 
نفوذ خود به گونه ای استفاده 
کنند که با ما توافق داشته 

باشند.
غیررسمی  =منابع 
پاکستان  می دهند  گزارش 
از  اشغال  تحت  مناطق  در 
طالبان حمایت مالی می کند.

طالبان  سخنگوی  مجاهد  ذبیح اهلل 
در مورد روابط این گروه با جمهوری 
ایران  با  »الحمداهلل  می گوید  اسالمی 
به  را  »اسرائیل  و  نداریم«  اختالفی 
]به رسمیت[  و حکومت  نظام  عنوان 

نمی شناسیم!«
با  مصاحبه  در  مجاهد  ذبیح اهلل 
به  نزدیک  نیوز«  »انصاف  وبسایت 
اصالح طلبان ادعا کرده »همه ی مردم 
افغانستان یک ملت هستند. هر کسی 
با هر قومی و تفکری برای ما محترم 
است« و »زنان ها اجازه فعالیت خواهند 
با  تضاد  در  که  شرطی  به  داشت« 
شریعت اسالم نباشد و حجاب اسالمی 

داشته باشند!
گفته  همچنین  طالبان  سخنگوی 
نیاز  اصالح  به  رسانه ها  »فعالیت 
رشد  رسانه ها  این  زمانی  چون  دارد 
اشغال  در  افغانستان  که  کردند  پیدا 
منافع  باید  و  است  بوده  آمریکایی 
کشور و ارزش اولیای اسالمی، وحدت 
بگیرد.«  نظر  در  را  تعصبات  و  مردم 
مردم  برای  هم  سخنانی  چنین 
افغانستان که پنج سال تحت سلطه ی 
طالبان بوده اند و هم برای مردم ایران 
که ۴3 سال است سلطه ی جمهوری 
تنها  نه  می کنند  تحمل  را  اسالمی 
بسیار آشنا بلکه آن را از نزدیک تجربه 
کرده و به خاطر آن هزینه های بسیار 

پرداخته اند.
حاال در ادامه پیشروی های نیروهای 
مرزی  گذرگاه  افغانستان  در  طالبان 
با پاکستان در  سپین  بولدک- چمن 
جنوب قندهار نیز به دست آنها افتاده 
پایین  را  افغانستان  پرچم  آنها  است. 
کشیدند و پرچم طالبان را به اهتزاز 

درآوردند.
گمرک  نیز  آن  از  پیش  روز  چند 
»اسالم  قلعه« در مرز با ایران به دست 
طالبان افتاد. اتفاقاً سخنگوی طالبان 
صادرات  ایران  داریم  »انتظار  گفته 
خود را به افغانستان افزایش دهد و در 
ساخت مجدد کشور ما سهیم باشد.«

در  امنیت  ضعف  و  قدرت  خالء 
افغانستان از عوامل اصلی پیشروی های 
طالبان است آنهم در حالی که مردم 
قدرت  نگران  شدت  به  افغانستان 
گرفتن طالبان هستند که امنیت آنها 
کمی  تا  می رفت  که  را  زندگی ای  و 
خطر  به  پیش  از  بیش  شود،  عادی 

می اندازد.
محلی  منابع  گزارش  اساس  بر 
بر  نیروهای طالبان در شهرهایی که 
اخبار  انتشار  کرده اند  پیدا  تسلط  آن 
محدود  را  رسانه ای  فعالیت های  و 
نموده اند. مسئوالن رسانه های محلی 
به همین  وضعیت  اگر  که  می گویند 
رسانه های  فعالیت  یابد،  ادامه  منوال 

محلی متوقف خواهد شد.
اکنون  سی ان ان  گزارش  اساس  بر 

سخنگوی طالبان:
 الحمداهلل روابط خوبی با جمهوری اسالمی داریم 

وزیر دفاع انگلیس:
 بعید است طالبان اشتباهات گذشته را تکرار کنند!

افغانستان  خاک  درصد   ۸۵ طالبان 
شهروند  هزاران  و  کرده  اشغال  را 
افغانستانی از خانه و کاشانه خود فرار 

کرده اند.
نیروهای   اینکه  از  طالبان  حامیان 
خارج  افغانستان  از  ناتو  و  آمریکایی 
شده و شهرهای افغانستان یکی پس 
از دیگری به دست این گروه می افتد 

بسیار ذوق زده اند.
افغانستان که  آندسته از شهروندان 
مترجم  یا  محلی  پیمانکار  عنوان  به 
افغانستان  در  خارجی  نیروهای  با 
همکاری داشتند با خروج این نیروها 
به شدت وحشت زده هستند و از جان 
برای  می خواهند  و  دارند  بیم  خود 
خروج از افغانستان به آنها کمک شود. 
گزارش ها حاکیست در روزهای اخیر 
نیروهای طالبان چند مکتب و مدرسه 

را به آتش کشیدند.
مورد  در  غربی  دولت های  مواضع 
قدرت گرفتن طالبان در افغانستان به 
ظاهر متفاوت است اما آنچه می گویند 
است.  مشترک  موضع  یک  بیانگر 
چنانچه  می گوید  انگلیس  دفاع  وزیر 
نیروهای طالبان وارد دولت افغانستان 
خواهد  کار  گروه  این  با  لندن  شوند، 

کرد.
می نویسد  تلگراف«  »دیلی  روزنامه 
با گروه طالبان که  انگلیس  همکاری 
انگلیسی  مسئول مرگ ۴۵۷ پرسنل 
است بسیار بحث برانگیز است اما بن 
واالس می گوید عملگرایی آنها می تواند 

پایه و اساس صلح پایدار باشد!
تلگراف«  »دیلی  روزنامه  به  واالس 
مرتکب  طالبان  است  »بعید  گفت 

اشتباهات گذشته شوند!«
روزنامه  اینکه  توجه  قابل  نکته 
»کیهان تهران« نیز که از اصلی ترین 
رسانه های نزدیک به علی خامنه ای و 
به »ارگان بیت رهبری« مشهور است 
اوایل تیرماه نوشت: طالبانی که اکنون 
در افغانستان در حال پیشروی هستند 
با »طالبانی که می شناختیم و مثاًل سر 

می بُرید، تفاوت هایی کرده است!«
وزیر دفاع انگلیس می گوید پس از 
انگلستان  جنگ،  سال   20 تجربه ی 
تقسیم قدرت در افغانستان با طالبان 
می پذیرد،  را  خود  سابق  دشمنان 
تعهدات  از  برخی  آنها  که  به شرطی 

بین المللی را رعایت کنند.
جمهور  رئیس  غنی  اشرف  از  وی 
برای  خواسته  طالبان  و  افغانستان 
دهه ها  از  پس  کشور  در  ثبات  ایجاد 

درگیری همکاری کنند.
واالس می گوید: »طالبان یک واحد 
نیست، قبایل زیادی پیرو دیدگاه های 
طالبان هستند.« وی همچنین تٔاکید 
متحدان  طریق  از  »آمریکایی ها  کرد 
گرفته…  ارتباط  طالبان  با  نیز  خود 
ما ]انگلیس[ هم بطور منظم با دولت 
سرویس های  و  ارتش  پاکستان، 
اطالعاتی پاکستان صحبت می کنیم، 
و آنها آگاهند که چطور از نفوذ خود به 
گونه ای استفاده کنند که با ما توافق 
اگر  نهایت،  در  اما  باشند…  داشته 
این  و  باشد  داشته  وجود  دولت  یک 
گروه های  از  متشکل  هم  دولت  یک 
یک  به  ما  باشد  طالبان  و  موجود 
رابطه دیپلماتیک متعهد می شویم، و 
این دقیقاً همانچیزیست که دنبال آن 

هستیم.«
به گزارش رویترز وزیر دفاع انگلیس 
»طالبان  می گوید  دیگری  بخش  در 
که  هستند  آن  خواهان  شدت  به 
به  آنها  شوند.  شناخته  رسمیت  به 

از  حمایت  و  مالی  منابع  آزادسازی 
این کار  نیاز دارند و شما  ملت سازی 
را تا وقتی یک تروریست کاله بالکالوا 
بر سر دارد انجام نمی دهید. شما باید 
خطر  با  وگرنه  باشید،  صلح  شریک 
به  را  آنها  انزوا  می شوید.  مواجه  انزوا 

همانجایی می کشاند که قباًل بودند.«
از سوی دیگر راینر برول سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان می گوید »برلین 
افغانستان  دولت  کنار  در  قاطعانه 
ایستاده و ما با جامعه جهانی همسو 
هستیم و از دولت افغانستان و رئیس 
وی  می کنیم.«  حمایت  جمهورش 
ارتباط  هیچ  آلمان  که  کرده  تٔاکید 
آنها  زیرا  ندارد  طالبان  با  دیپلماتیک 
شورشی هستند نه یک دولت. با این 
حال برول تٔاکید کرده نتیجه مذاکرات 
دولت افغانستان و طالبان بسیار مهم 

است.
می دهند  گزارش  غیررسمی  منابع 
از  اشغال  تحت  مناطق  در  پاکستان 

طالبان حمایت مالی می کند.
دولت  که  حالیست  در  اینهمه 
حاکمیت  حفظ  برای  افغانستان 
ضعف  دچار  مناطق  بسیاری  خوددر 
دور  کابل  سقوط  احتمال  و  شده 
از  طالبان  نیروهای  نیست.  ذهن  از 
غرب  از  و  پاکستان  حمایت  جنوب 
حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

را دارند.
قدرت های  که  پیامی  حال،  هر  در 
مستقیم  منطقه  دولت های  و  جهانی 
می رسانند  طالبان  به  غیرمستقیم  و 
به  این است که »اگر قدرت گرفتید 

رسمیت شناخته می شوید!«

نیروهای طالبان در حالی پیشروی در افغانستان

گفتگوی دبیرکل ناتو و وزیرخارجه اسرائیل در 
مورد ضرورت مقابله با تهدیدات اتمی و منطقه ای 

جمهوری اسالمی

شبه نظامی  منبع  =سه 
می گویند در جلسه طائب با 
فرماندهان گروه های نیابتی 
به  آنها  تشویق  ضمن  او 
تالفی جویانه  حمالت  انجام 
از آنها خواسته از »درگیری 
شدید« پرهیز کنند اما تعداد 
و  سوریه  در  را  حمالتشان 
عراق علیه آمریکا گسترش 

دهند.
عراقی  ارشد  مقام  =یک 
گفت »رئیس اطالعات سپاه 
بغداد  به  در سفر  پاسداران 
فرماندهان  از  نفر  چند  با 
دیدار  گروه های شبه نظامی 
کرده اند و پیام آیت اهلل علی 
منتقل  آنها  به  را  خامنه ای 
نیروهای  به  فشار  که  کرده 
خروج  زمان  تا  آمریکایی 
کامل آنها از عراق ادامه پیدا 

کند.«
منبع  دو  و  شبه نظامی  منبع  سه 
امنیتی عراقی گفته اند حسین طائب 
رئیس اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
به  وابسته  شبه نظامیان  از  اسالمی 
خواسته  عراق  در  اسالمی  جمهوری 
حمالت خود را به منافع و پایگاه های 
ایاالت متحده در عراق افزایش دهند.

 23( ژوئیه   ۱3 رویترز  خبرگزاری 

رویترز: حسین طائب به شبه نظامیان گفته حمله به منافع آمریکا در 
سوریه و عراق را افزایش دهند!

تیرماه( گزارش داد نیروهای آمریکایی 
مستقر در عراق و سوریه پس از بازدید 
هیٔات جمهوری اسالمی به سرپرستی 
رئیس اطالعات سپاه پاسداران چندین 
بار از سوی گروه های نیابتی هدف حمله 

قرار گرفته اند.
سه منبع شبه نظامی می گویند در 
گروه های  فرماندهان  با  طائب  جلسه 
انجام  به  آنها  او ضمن تشویق  نیابتی 
خواسته  آنها  از  تالفی جویانه  حمالت 
اما  کنند  پرهیز  »درگیری شدید«  از 
تعداد حمالتشان را در سوریه و عراق 

علیه آمریکا افزایش دهند.
توسط  که  عراقی  ارشد  مقام  یک 
حسین  مذاکرات  از  ایرانی  مقامات 
شیعیان  رهبران  از  شماری  با  طائب 
عراق اطالع پیدا کرده است گفت که 

»مسئول اطالعات سپاه پاسداران در 
سفر به بغداد با چند نفر از فرماندهان 
گروه های شبه نظامی دیدار کرده اند و 
پیام آیت اهلل علی خامنه ای را به آنها 
نیروهای  به  فشار  که  کرده  منتقل 
آمریکایی تا زمان خروج کامل آنها از 

عراق ادامه پیدا کند.«
این مقام ارشد در منطقه گفت که 
اسماعیل  با  دیدار  از  پس  خامنه ای 
بازوی  قدس،  سپاه  فرمانده  قاآنی 
نقالب  ا ن  ا ر پاسدا ه  سپا خارجی 
اسالمی، طائب را به عنوان مٔامور به 

عراق فرستاده است.
یک مقام دولت عراق گفت به نظر 
می رسد ایران در تالش است از متحدان 
به  فشار  اعمال  برای  عراق  در  خود 
آمریکا برای بازگشت به برجام استفاده 

کند تا تحریم های شدید آمریکا در ازای 
محدود کردن فعالیت های اتمی ایران 

لغو می شود.
یک دیپلمات ارشد ایرانی گفت که 
سفر طائب به بغداد نشان می دهد که 
قاسم  شدن  کشته  از  پس  خامنه ای 
سلیمانی فرمانده پیشین »سپاه قدس« 

مستقیم درگیر امور عراق بود.
ی  ه ها و گر ز  ا یکی  سخنگوی 
جمهوری  حمایت  مورد  شبه نظامی 
اسالمی ایران که ماه گذشته مورد حمله 
هوایی آمریکا قرار گرفت، تأیید کرد که 
حمالت اخیر توسط مقاومت اسالمی 
عراق )شبه نظامیان مورد حمایت سپاه 

پاسداران( انجام شده است.
گروه  سخنگوی  الفرتوسی  کاظم 
»کتائب سید الشهدا« به رویترز گفت: 
»تشدید نظامی علیه نیروهای آمریکایی 
تا زمان ترک همه نیروهای متخاصم 

ادامه خواهد یافت.«
سعد السعدی یک مقام ارشد در دفتر 
سیاسی گروه »عصائب اهل الحق« که 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
حمله  آمریکایی ها  »اگر  گفت  است، 
به شبه نظامیان را ادامه دهند، انتظار 
نیروهای  به  مؤثرتر  حمالت  می رود 
آمریکایی در هر نقطه از عراق و سوریه 

انجام شود.«
شبه نظامیان  فرماندهان  از  نفر  دو 
طائب  با  جلسه  که  گفتند  رویترز  به 
بغداد در  در محله مجلل »جادیریه« 
یک ویال نزدیک رودخانه دجله حوالی 

سفارت ایاالت متحده برگزار شد.

با  جلسه  در  =الپید 
نظارت  بر  استولتنبرگ 
ناتو  و  اروپا  اتحادیه  کامل 
ایران  اتمی  فعالیت های  بر 
او خواست  از  و  کرد  تاکید 
قطعنامه  کامل  اجرای  بر 
امنیت  شورای   ۲۲۳1
تحریم ها  ملل،  سازمان 
منع  پیمان  و  ایران  علیه 
اتمی  تسلیحات  گسترش 

نظارت کنند.
ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان 
روز  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
در  تیرماه(   2۱( ژوئیه   ۱2 دوشنبه 
خارجه  وزیر  الپید  یائیر  با  ناتو  مقّر 

اسرائیل دیدار و گفتگو کرد.
سیستم  گفتگو  این  اصلی  محور 
بود  سایبری  امنیت  و  موشکی  دفاع 
با  مقابله  لزوم  درباره ی  طرفین  و 
تهدیدات اتمی و موشکی و اقدامات 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مخّرب 

منطقه نیز گفتگو کردند.
دیدار  در  اسرائیل  خارجه  وزیر 
و  اسرائیل  گفت  ناتو  دبیرکل  با 
مشابه  درک  و  اصول  دارای  ناتو 
منطقه  در  تهدیدات  و  چالش ها  از 

هستند
»اسرائیل  می نویسد:  ناتو  وبسایت 

وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با دبیرکل ناتو گفت اسرائیل و ناتو دارای اصول و درک مشابه از 
چالش ها و تهدیدات در منطقه هستند 

شریک  که  است  سال   20 از  بیش 
فعال  عضو  همچنین  و  ناتو  مهم 
در  و  بوده  ناتو  مدیترانه ای  گفتگوی 
و  علم  جمله  از  مختلفی  زمینه های 
شرایط  مدیریت  و  آمادگی  فناوری، 
تروریسم،  با  مبارزه  اضطراری، 
گسترش  با  مقابله  نظامی،  پزشکی 
و  زنان  و  جمعی  کشتار  سالح های 

صلح و امنیت همکاری می کنند.«
بر  استولتنبرگ  با  جلسه  در  الپید 
بر  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  نظارت کامل 
اسالمی  جمهوری  اتمی  فعالیت های 
بر  خواست  او  از  و  کرد  تاکید  ایران 
اجرای کامل قطعنامه 223۱ شورای 
علیه  تحریم ها  ملل،  سازمان  امنیت 
گسترش  منع  پیمان  و  ایران  رژیم 

تسلیحات اتمی نظارت کنند.
دبیرکل  به  اسرائیل  خارجه  وزیر 
ناتو گفت کشورش برای همکاری با 
اروپایی ها با هدف مبارزه با تروریسم 
و همچنین مقابله با تغییرات اقلیمی 

و امنیت دریایی آماده است.
به گزارش شبکه »آی 2۴« اسرائیل 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
دیدار  از  پس  نیز  اروپا  اتحادیه 
اسرائیل  خارجه  وزیر  با  دوجانبه 
کار  روی  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
آمدن کابینه جدید در اسرائیل روابط 

بروکسل و تل آویو تقویت شود.
این  افزود: »من فکر می کنم  بورل 
فرصت خوبی برای ما است تا روابط 

خود را از سر بگیریم، روابطی که در 
بودند.«  شده  خراب  بسیار  گذشته 
خارجی  سیاست  مسئول  اشاره 
میان  اختالفات  به  اروپا  اتحادی 
اتحادیه اروپا و ناتو با دولت اسرائیل 
بنیامین  وزیری  نخست  دوران  در 

نتانیاهو بود.
اعضای »ناتو« در نشست اخیر این 
بیانیه ای  طی  بروکسل  در  سازمان 
تعهد دادند هرگز اجازه نخواهند داد 
جمهوری اسالمی به تسلیحات اتمی 
محکوم  با  ناتو  سران  شود.  مجهز 
اسالمی  جمهوری  حمایت  کردن 
توقف  خواستار  نیابتی  گروه های  از 
آنها  از  تسلیحاتی  و  مالی  تأمین 

شده اند.
وزیر خارجه اسرائیل قرار است در 
بروکسل با شماری از وزرای خارجه 
کشورهای عضو ناتو دیدار کند و گفته 
با  مقاله  دیدارها  این  محور  می شود 
است. اسالمی  جمهوری  تهدیدات 

به  وابسته  »مهر«  خبرگزاری 
می نویسد  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
خبری  منابع  سکوت  »علیرغم 
اروپا،  به  اهداف سفر الپید  بر  مبنی 
که  است  آن  از  حاکی  گمانه زنی ها 
محور اصلی دیدار وی با سران ناتو و 
وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
نیات و اهداف ضدایرانی این رژیم در 
قبال مسئله صلح آمیز هسته ای ایران 

باشد.«

حسین طائب از سال 88 رئیس اطالعات سپاه پاسداران شد
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مسواک زدنی که 
از نزدن بدتر است!

بعضی از افراد تصور می کنند که برای از بین بردن 
مسواک  محکم  و  سفت  خیلی  باید  دندانی  پالک های 

بزنند اما این پالک ها بسیار نرم هستند و به راحتی حتی با یک 
دستمال نرم هم از بین می روند اما خب دستمال نمی تواند البالی 

دندان حرکت کند بنابراین باید از مسواک استفاده کرد. 
 همه دندان ها با لثه پوشش داده می شوند. اگر خیلی سفت و سخت مسواک 

بزنید، به آن ها آسیب وارد شده و باعث می شود که لثه ها به عقب برود و ریشه 
دندان در معرض خطر قرار بگیرد که در چنین شرایطی احتماالً نیاز به پر کردن 
دندان پیدا خواهید کرد. ممکن است دندان ها هنگام مسواک زدن حساس شوند. 
علت آن هم این است که لثه از ریشه ها محافظت کافی ندارد و عصب آن ها سفت 
می شود و در نتیجه نوشیدنی های داغ یا سرد و یا غذاهای سفت اذیت تان می کند. 
پس حتما باید به پزشک مراجعه کنید. شاید دندان هایتان بیش از حد حساس شده 
است. زمانی که مسواک شما زود به زود خراب شود، احتماالً با آن خشن رفتار 
می کنید و دندانه های مسواک را خیلی محکم روی دندان تان می کشید. اگر بعد 
از چند هفته دندانه های مسواک پراکنده شد، یعنی  بیش از حد به آن فشار 
وارد می کنید  زیرا مسواک ها بعد از سه ماه باید تعویض شود و چند هفته 

زمان خیلی کمی برای تعویض آن ها است. 
دندان در نزدیکی لثه به دلیل این که پوشش مناسبی ندارد، شروع 

به عقب رفتن می کند و در نزدیکی لثه زرد یا تیره تر می 
شود. کرم ها و باکتری ها در این ناحیه بیشتر هستند 

و مسواک زدن شدید می تواند به آن ها 
اسیب وارد کند.

زنان  شاخص

از دریچه ام نگاه میکنم
جز طنین یک ترانه نیستم جاودانه نیستم

جز طنین یک ترانه جستجو نمیکنم
در فغان لذتی که پاکتر از سکوت ساده غمیست.

آشیانه جستجو نمیکنم
در تنی که شبنمیست روی زنبق تنم

بر جدار کلبه ام که زندگیست
با خط سیاه عشق یادگارها کشیده اند

مردمان رهگذر قلب تیر خورده
شمع واژگون نقطه های ساکت پریده رنگ،

بر حروف درهم جنون.
هر لبی که بر لبم رسید یک ستاره نطفه بست

در شبم که مینشست روی رود یادگارها
پس چرا ستاره آرزو کنم؟ این ترانه منست

هر ظرف شکسته دیگری داشته باشیم 
و به هر دلیلی آن ها را دور نیاندازیم. 
اما ظروف شکسته یا حتی ترک خورده 
مثل  منفی  انرژی های  جذب  باعث 
ظروف  حتما  می شوند.پس  ناراحتی 
را در آشپزخانه چک کنید و از سالم 
بودن آن ها اطمینان حاصل کنید که 
هیچ ترک یا لک و شکستگی روی شان 
وجود نداشته باشد. این ظروف را یا باید 

دور بیاندازید یا این که تعمیر کنید.
قرار دادن جارو یا تی به سمت پایین

همیشه جارو و تی را در منزل به شکل 
صحیح نگه دارید تا انرژی مثبت بتواند 
جریان پیدا کند. فرقی ندارد که محل 
دقیق این وسیله کجاست، فقط باید به 
پوزیشنش آن ها دقت کنید. موهای روی 
تی و جارو باید جهتی به سمت پایین 
داشته باشند و در غیر این صورت باعث 
بدشانسی می شوند و حس خوب را در 

منزل از بین می برند.
بسته نگه داشتن قیچی

بسیاری از افراد به اشتباه دسته های 

قیچی را از هم باز نگه می دارند. حتما از 
انجام این کار خودداری کنید، زیرا باز نگه 
داشتن قیچی باعث جذب انرژی منفی 
می شود و بدبختی و بدشانسی را به منزل 
می آورد. بعد از این که کارتان با قیچی 
به اتمام رسید، با دقت آن را ببندید.
نگه داشتن بخشی از بدن حیوان مرده

اگر عاشق پوست ببر، پوست مار، عاج 
فیل و لوازم این چنینی هستید، بهتر 
است که تجدید نظر کنید. نگه داشتن 
بدن یک حیوان مرده،  از  بخش هایی 
فرقی هم ندارد کدام قسمت بدنش باشد، 
قطعا باعث بدشانسی و شومی در منزل 
افراد می شود. در واقع یک نوع انرژی 
به جریان می اندازد. را در خانه  مرده 
گل خشک، پژمرده یا گیاهان مصنوعی

اگر عاشق گل هستید و آن ها را داخل 
باید  می دارید،  نگه  منزل  در  گلدان 
به نکاتی هم در این باره توجه کنید. 
مراقب باشید که این گل ها خشک و 
یا پژمرده نشده باشند. بسیاری از افراد 
به گل های خشک و مرده داخل گلدان 
توجه نمی کنند اما نباید آن ها را داخل 

منزل نگه دارید.
وجود گل و گیاه مصنوعی هم همین 

از  بسیاری  شاید 
باشند  نداشته  باور  افراد 
اما وجود بعضی از وسایل در منزل 
می تواند با انرژی منفی یا مثبت همراه 
ثروت، عشق،  اگر می خواهید  باشد. 
خوش شانسی و همه چیزهای خوب 
را جذب کنید، باید از قرار دادن بعضی 
از اجسام و وسایل در منزل خودداری 
منفی  انرژی  با خودشان  زیرا  کنید 
به همراه دارند. اما به نظر شما کدام 
وسایل در منزل با انرژی منفی همراه 

هستند؟ 
که  کسانی  سمت  از  هدایایی 

دوستشان نداریم
بسیاری از اوقات هست که ما افرادی 
را دوست نداریم و از روی رودربایستی 

با آن ها رفت و آمد می کنیم یا از قبل 
بهتر  آن ها هدیه گرفتیم.  از  چیزی 
است که وسایل گرفته شده از افرادی 
که دوستشان ندارید را در معرض دید 
قرار ندهید زیرا ناخواسته به شما انرژی 

منفی انتقال می دهند.
افرادی که به شما حرف تلخی زدند یا 
یاداور حادثه ای تلخ برای تان هستند، 
نباید وسایلشان در منزل شما باشد. 
به شخص  را  وسایل  این  می توانید 

دیگری هدیه دهید یا بفروشید.
لباس کهنه یا وصله پینه دار

همه ما ممکن است لباس های قدیمی 
و پاره را با وصله و پینه یا هر ترفند 
نگهداری  لباس ها  کمد  در  دیگری 
کنیم تا شاید روزی به دردمان بخورد 
اما شاید هیچ وقت از آن ها استفاده 
لباس ها مانع رد و بدل  این  نکنیم. 
منزل  در  خوب  انرژی های  شدن 
می شوند و وجود آن ها حتی می تواند 
و  عشقی  زندگی  برای  بدشانسی 

عاطفی به همراه داشته باشد.
ظروف شکسته

قطعا برای همه ما پیش می آید که 
در منزلمان لیوان، بشقاب، کاسه یا 

فروغ فرخزاد

صدرالملوک بزرگ نیا
صدرالملوک بزرگ نیا یا صدرالملوک 
نماینده   )۱3۹3-۱2۹۸( سهامی 
بیست وسوم  و  بیست ودوم  ادوار 

مجلس شورای ملی از خواف بود.
صدرالملوک معروف به صدری فرزند 
سهام الدوله،  نوادگان  از  امیرحسین، 
آستان  نایب التولیه  و  خراسان  والی 
شمسی   ۱2۹۸ در  رضوی،  قدس 
از پایان  در مشهد به دنیا آمد. پس 
تحصیالت خود و اخذ مدرک دیپلم، 
در وزارتخانه آبادانی و مسکن به کار 
مشغول شد و ریاست اداره مددکاری 
شهری و امور اجتماعی آن وزارتخانه 
را برعهده داشت. وی در سال ۱3۴۶ 
عنوان  به  در مجلس مؤسسان سوم 
نماینده افتخاری عضویت داشت. وی 
در  نو«  راه  »جمعیت  در  همچنین 
ایران عضویت داشت. پس از استعفای 
شورای  مجلس  از  مبین  غالمرضا 
بزرگ نیا  صدرالملوک  بیست ودوم، 
که کارمند وزارت آبادانی و مسکن و 
مقیم تهران بود در ۸ شهریور ۱3۴۷ 
مجموع  از  رأی   ۹٬۹2۵ کسب  با 
نماینده  عنوان  به  رأی   ۱0٬00۱
خواف و رشتخوار انتخاب و در دوره 

بیست وسوم نیز با کسب ۹٬۸۴۱ رای 
از مجموع ۹٬۹۸۴ رأی مجدداً انتخاب 
شد. او عضو حزب ایران نوین بود.وی 
نماینده  اقبال،  ایراندخت  همراه  به 
گناباد، تنها زنان نماینده از حوزه های 
انتخابیه خراسان در مجلس شورای 
ملی دوره بیست وسوم بودند.او همسر 
دوره  پنج  نماینده  بزرگ نیا،  علی 
فاطمه  مادر  و  ملی،  شورای  مجلس 
بزرگ نیا، مترجم معلول و از فعاالن 
حقوق معلوالن، بود. پس از درگذشت 
دخترش به جای او عضو هیئت امناء 

انجمن معلوالن ضایعات نخاعی شد.
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آیا تا به حال برایتان پیش آمده که با 
گوش دادن به موسیقی مورد عالقه تان 
احساس بهتری نمایید؟ اگر موسیقی 
به درستی انتخاب شود، می تواند بر 
میزان پاسخ های سیستم فیزیولوژیک 
استرس  و  اضطراب  کاهش  و  بدن 
تاثیرگذار باشد. حتی شما می توانید با 
گوش دادن به موسیقی قبل از خواب، 
با آرامش بیشتر بخوابید. در این مطلب 
شما را با فواید گوش دادن به موسیقی 

آشنا خواهیم نمود. 
فواید روحی روانی موسیقی

 محرک عالی : اگر احساس کسلی 
روزمره تان  کارهای  انجام  و  دارید 
کنید  باور   ، می اندازید  تعویق  به  را 
انرژی  آهنگ های  به  دادن  گوش 
شما  از  را  کسالت  احساس  بخش 
عالی  محرک  یک  و  می کند  دور 
برای انجام کارهای روزمره شماست.

افزایش استقامت:   موسیقی باعث 
حواس پرتی در حین تمرین می شود، 
درحال  نمی کنید  احساس  بنابراین 
انجام ورزش هستید مخصوصاً وقتی 
به آهنگ های مورد عالقه خود گوش 
می دهید به همین دلیل استقامت و 

پایداری تان باال می رود .
بهبود کیفیت خواب :  موسیقی ، 
خواب  مشکالت  برای  مؤثر  درمانی 
موسیقی  به  دادن  گوش  با  و  است 
کالسیک یا هر موسیقی که دوست 
دارید، مشکالت خواب و بی خوابی خود 
را درمان کنید. پس اگر می خواهید 
خواب خوب و راحتی را تجربه کنید 
قبل از خواب موسیقی آرام بخشی را 

گوش کنید.
بهبود عملکرد حافظه: برخی افراد 
به  دادن  گوش  می کنند  احساس 
موسیقی مورد عالقه هنگام مطالعه 
موجب بهبود عملکرد حافظه می شود 
موسیقی  معتقدند  دیگر  برخی  اما 
صرفا عامل حواس پرتی است.  اگر چه 
موسیقی روی حافظه اثرگذار است، اما 
نتایج آن به شرایط افرادی بستگی دارد 

که به آن گوش می دهند.
مناسب برای مدیتیشن : مالتونین 
که به هورمون خواب معروف است، 
و  خواب  چرخه  که  است  هورمونی 
بیداری را کنترل می کند . با گوش 
کردن به موسیقی مدیتیشن  می توانید 
تولید مالتونین را افزایش دهید . گوش 
دادن به موسیقی مدیتیشن شیوه ای 

مؤثر برای مبارزه با استرس است.
تقویت کننده خلق و خو: موسیقی 
قطعا روی روحیه افراد اثرگذار است اما 
از اهمیت نوع موسیقی هم نباید غافل 
شد. موسیقی می تواند خودآگاهی شما 
روحیه  تنظیم  بر  و  بخشد  بهبود  را 
تأثیر بگذارد. موسیقی های کالسیک 
و آرام بخش بیشترین اثرگذاری مثبت 

را در روحیه افراد دارند.
کاهش عالئم افسردگی: موسیقی 
اضطراب  و  افسردگی  کاهش  سبب 
اختالالت  از  که  می شود  بیمارانی 
عصبی مثل جنون، سکته و پارکینسون 
رنج می برند. موسیقی درمانی ایمن و 

خود شود.
ایمنی  کننده  تقویت 

و  احساسات  روی  موسیقی   : بدن 
می گذارد.  تأثیر  بدن  هورمون های 
گوش دادن به انواع خاصی از موسیقی 
به ایجاد احساسات مثبت کمک کرده 
و منجر به ترشح هورمون های خاصی 
را  بدن  ایمنی  سیستم  که  می شود 

تقویت می کند.
هنگام  رانندگی:  حین  در  مفید 
رانندگی حتما موسیقی گوش دهید 
. رانندگی ممکن است گاهی اوقات 
خصوصا در مواقع ترافیک استرس زا 
باشد که با گوش دادن به موسیقی 

می توان استرس را کاهش داد.
جلوگیری از بیماری آلزایمر : برخی 

تحقیقات نشان می دهد که موسیقی 
در  آهنگ  و  ریتم  داشتن  دلیل  به 
بهبود حافظه و بازگشت خاطرات در 
بیماران آلزایمری نقش مهمی دارد 
زیرا الگوی موسیقی زمان زیادی در 

ذهن می ماند .
بهبود اثرات سکته مغزی : مطالعات 
اخیر تفاوت مرحله بهبودی را در بیماران 
سکته مغزی که به طور منظم به موسیقی 
گوش می دادند و بیمارانی که این کار را 
انجام نمی دادند نشان داده است. بیماران 
به  منظم  طور  به  که  مغزی  سکته 
موسیقی گوش می دهند در مقایسه 
با گروه دیگر سریعتر بهبود می یابند .

کاهش سردرد و میگرن : سردرد 
و میگرن به دلیل برخی از تنش های 
روزمره ایجاد می شود و گوش دادن به 
موسیقی آرام سبب آرامش فرد شده 
و برای کاهش درد ناشی از سردرد و 

میگرن مفید است.
سالم نگه داشتن مغز در سالمندی: 
از نظرعلمی ثابت شده است، گوش 
پیری  سنین  در  موسیقی  به  دادن 
مانند ورزش مغز است که به سالم نگه 

داشتن مغز کمک می کند.

کامال مؤثر برای بسیاری از بیمارهای و 
اختالالت روانی از جمله افسردگی است.

سر  پشت  از  بعد  جسمی:  آرامش 
گذاشتن یک روز کاری طوالنی ، برای 
آرامش بیشتر  آهنگ مورد عالقه خود 
را گوش دهید و از شب لذت ببرید و با 

آرامش بخوابید.
کاهش درد: درد ، بر روی مغز افراد  تأثیر 
می گذارد و موسیقی با عملکردی که دارد 
، پریشانی مغز را کاهش داده و در نتیجه  
درد تسکین می یابد. موسیقی در منحرف 
کردن حواس و کاستن عالئم درد پیش 
از آن که به مغز برسند، مؤثر هستند.  
 بهبود بیماری : از آنجا که موسیقی 
به  دادن  گوش  دارد،   درمانی  اثر 
موسیقی مورد عالقه در طول نقاهت و 
پس از جراحی یا بیماری جدی بسیار 
دارویی  موسیقی  است.  شده  توصیه 
غیرتهاجمی، است که باید در اختیار 
افرادی که قرار است عمل جراحی شوند، 
قرار بگیرد.موسیقی می تواند در بیماران 

انگیزه ایجاد کند.

می توان  موسیقی  از  قلب:  سالمت  
برای قلب درمانی استفاده کرد. برخی از 
محققان دریافته اند، موسیقی زنده باعث 
تپش قلب شده و هنگامی که موسیقی 
با آهنگ کندتری پخش می شود ضربان 

قلب کاهش می یابد.
کاهش فشار خون : موسیقی می تواند 
با ایجاد شادی بیشتر در شنونده به آنها 
آرامش داده و جریان خون را افزایش 
دهد و بر میزان فشار خون تأثیر گذارد 
پس یکی از راه های کاهش فشار خون 

گوش دادن به موسیقی است. 
کاهش اشتها : اگر از آن دسته افراد 
هستید که مدام در حال رژیم هستید 
، موسیقی را به عنوان بخشی از رژیم 
به برنامه خود اضافه کنید. مطالعه اخیر 
به  دادن  گوش  که  است  داده  نشان 
موسیقی مالیم در هنگام غذا خوردن 
به شما در کاهش اشتها کمک می کند 
، زیرا موسیقی آرام بر نحوه مصرف غذا 
تأثیر می گذارد هرچه موسیقی مالیم 
باشد ، غذای کمتری مصرف می کنید. 
موسیقی موجب آرامش محیط می شود 
و آرامش فرد سبب می شود او آهسته تر 
احساس سیری  متوجه  و  غذا خورده 
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وسایلی در خانه که انرژی منفی می دهنددردهایی که با موسیقی آرام می شوند
تاثیر منفی را دارد و مانع از رفت و 
آمد انرژی خوب در منزل شده و روی 
تعادل انرژی اثر منفی دارد. همچنین 
را  میخک صدپر  به  گل هایی شبیه 
نباید در منزل نگه دارید؛ مگر این که 

باغچه داشته باشید.
گیاهان خاردار مثل کاکتوس

انواع مختلفی از گیاهان خاردار وجود 
کاکتوس  معروف ترینشان  که  دارد 
است. بعضی از افراد عادت دارند که 
نگهداری  منزل  در  را  گیاهان  این 
می کنند. اما این گیاهان معموال باعث 

ایجاد مشکالت مالی می شوند؛
مخصوصا اگر عادت داشته باشید که 
انواع مختلفی از گیاهان کاکتوس را 
پرورش دهید. هیچ نیازی نیست که 
این گیاهان را دور بیاندازید. فقط بهتر 
است که آن ها را به بیرون از داخل 

خانه منقل کنید.
آینه شکسته یا لک شده

هنگامی که صحبت از انرژی خوب و 
بد می شود، آینه ها همیشه نیاز به یک 

توجه خاص دارند. فرقی ندارد که این 
آینه در حمام ، اتاق خواب، دستشویی 
یا هرجای دیگری باشد. آینه همیشه 
باید در وضعیت خوبی به سر ببرد و 

آسیبی ندیده باشد.
گرفته  لکی  یا  آینه تان شکسته  اگر 
که پاک نمی شود، سریعا آن را کنار 
تاکید  نیز  فنگ شویی  در  بگذارید. 
می کنند که همیشه آینه ها را تمیز و 
در یک وضعیت عالی نگه دارید. محل 
قرار گرفتن آینه ها نیز اهمیت زیادی 
روبروی  را  آن ها  نباید  هرگز  و  دارد 

پای تان در رختخواب بگذارید.
مجسمه های زیاد

عالقه  مجسمه  به  افراد  از  بسیاری 
حتی  مجسمه ها  اما  دارند  زیادی 
بهتر  هم  باز  باشند،  هم  سالم  اگر 
است کمتر در منزل نگهداری شوند. 
همچنین صورت این مجسمه ها نباید 
است  ممکن  زیرا  باشد  هم  مقابل 
کنند.  وارد  در خانه  را  منفی  انرژی 
انرژی منفی مثل افزایش هزینه ها و 
مخارج و یا کاهش درآمد که احتماال 
از لحاظ ذهنی هم برای تان دغدغه 

ایجاد خواهد کرد.
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مردان  شاخص

زندگی با ماجراهای فراوانش،
ظاهری دارد به سان بیشه ای بغرنج ودر هم باف

ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این، که در باطن

تار و پود هیچی و پوچی هم موزیک است؟
من بگویم، یا تو می گویی

هیچ جز این نیست؟
تو بگویی یا نگویی، نشنود او جز صدای خویش

ـ هی فالنی! زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده و کوچک

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمیخواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد
من که باور کرده ام، باید همین باشد ...

علی صدرالتجار
صدر  به  متخلص  صدرالتجار  علی 
تهران(   ۱3۵۱  - مشهد   ۱2۷3(
برگزید،  بزرگ نیا  خانوادگی  نام  که 
مجلس  نماینده  و  مالک  و  بازرگان 
شورای ملی بود.در مدرسه نو مشهد 
نزد شیخ محمدحسن شیرازی درس 
خواند و به کمک معلمان خصوصی 
با زبان های فرانسه و روسی آشنا شد. 
و  بود  ادبی خراسان  انجمن  عضو  او 
غزل و قصیده می سرود و اشعارش در 
جراید محلی و کشوری چاپ می شد. 
و  رفت  اروپا  به  تحصیل  ادامه  برای 
انگلستان و فرانسه در حوزه های  در 
کرد.  تجربه کسب  تجارت  و  اقتصاد 
پس از بازگشت به ایران، وارد عرصه 
در  دموکرات  عضو حزب  و  سیاست 
خراسان شد.بزرگ نیا در سال ۱30۴ 
از  اول  به عضویت مجلس مؤسسان 
در  که  شد  انتخاب  )کاشمر(  ترشیز 
قانون  در  تغییراتی  با  سال  آن  آذر 
رسمیت  پهلوی  سلطنت  به  اساسی 
بخشید. در سال ۱30۷ در انتخابات 
به  ملی  شورای  مجلس  هفتم  دوره 
نمایندگی بجنورد برگزیده و به عنوان 
یکی از جوانترین نمایندگان مجلس، 

منشی هیئت رئیسه شد. اما حمایت 
عبدالحسین تیمورتاش را از دست داد 
و دیگر نتوانست در دوره های بعد در 
زمان سلطنت رضاشاه به مجلس راه 
یابد. در فاصله بین مجالس هفتم و 
شانزدهم، به کار ملک داری و تجارت 
به  رسیدن  از  پس  پرداخت.بزرگ نیا 
هفتاد سالگی قانوناً دیگر نمی توانست 
رقابت کند، در  انتخابات مجلس  در 
بازرگانی سبزوار  اتاق  ریاست  نتیجه 
را بر عهده گرفت. سپس در ۱3۴2 
به وزارت کار رفت و رئیس اداره بیمه 

کارگران شد. 
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4 دلیل 
بسیار مهم برای جویدن غذا

غذا  صحیح  جویدن  اما  شوید  متعجب  شاید 
اهمیت بسیار زیادی دارد و عملکرد های مختلفی هستند 

که جویدن را در بر می گیرند. جویدن غذا به شکل صحیح، راهی 
به صورت  باید  بهبود گوارش است. وعده های غذایی  برای  ضروری 

نشسته و در یک محیط آرام خورده شوند تا تضمین گردد که غذا به طور 
کامل جویده شده است. جویدن اولین مرحله از گوارش است که به سوخت و 

ساز شکمی کمک می کند. اجزای غذایی بزرگ تر را به اجزای کوچک تر تبدیل 
می کند. جویدن همچنین باعث افزایش تولید بزاق می شود بنابراین راحت تر بلعیده 
خواهد شد. اگر غذا به طور کامل جویده نشود و اجزای آن بزرگ باشد، باعث مشکالت 
گوارشی مثل نفخ، گاز معده و یبوست، واکنش های غذایی، سردرد و کاهش سطح 
انرژی خواهد شد.تبدیل کردن غذا به اجزای کوچکتر باعث می شود که بدن جذب 
بهتری از مواد مغذی مانند ویتامین و مواد معدنی از غذایی که می خورید داشته 
باشد.هر چقدر بیشتر غذا را بجوید، مدت زمان طوالنی تری طول می کشد تا غذا در 
دهان بماند. عموماً 20 دقیقه طول می کشد تا مغز سیگنال سیر شدن را به معده 
ارسال کند بنابراین اگر غذا را آرام تر بخورید، احتمال پرخوری کاهش پیدا می 
کند که جویدن در این پروسه موثر است.جویدن باعث افزایش تولید بزاق 

می شود. باعث تحریف بافت رشد و ترمیم می گردد و معده و روده را 
تقویت می کند همچنین خطر ابتال به رشد باکتری در بدن کاهش 

پیدا خواهد کرد زیرا اگر اجزای غذایی به طور کامل شکسته 
نشوند، باعث رشد مخمرها می گردد که قطعاً سوء 

هاضمه، نفخ و یبوست را به همراه خواهد 
در داشت. شما  که  زمانی 

در  و  بیست سالگی  دهه 
سن جوانی هستید، کاهش وزن برای 
اما کم کم  است  تر  راحت  بسیار  تان 
که سن تان باال می رود، انجام این کار 
نیز سخت تر خواهد شد زیرا سرعت 
متابولیسم و سوخت و ساز در بدن شما 
کاسته می شود. خانم ها بعد از سن ۴0 
سالگی برای الغر شدن باید به راهکارهای  

زیر توجه نشان دهند: 
1. کار با وزنه: خانم ها به طور طبیعی 
توده عضالنی کم تری نسبت به مردان 
دارند و با باال رفتن سن میزان این توده 
نیز می شود که معموال کاهش  کمتر 
توده بعد از 30 سالگی رخ می دهد. در 
نتیجه کار با وزنه و ساخت توده عضالنی 

می تواند راهی عالی برای سوزاندن کالری 
و رسیدن به یک تناسب اندام باشد. 

باید  دفترچه: حتما  یا  ژورنال  تهیه   .۲
کارهایتان را یادداشت کنید تا یادتان 
وزنتان  کاهش  برای  ابزار  این  بماند. 

عالی است. 
۳. پیاده روی روزانه: اضافه کردن پیاده 
روی به روتین روزانه به معنای این است 
که شما اولین قدم را به سمت سالمت 

بدن برداشته اید. 
4. مصرف امگا 3 : همه ما می دانیم که 
مصرف غذاهای حاوی امگا3 می تواند 
عاملی برای کاهش وزن باشد. غذاهایی 
آووکادو،  روغن  آجیل،  آووکادو،  مثل 

روغن ماهی، سالمون و ... . 
5. مصرف فیبر: تغییرات هورمونی بعد 
از سن ۴0 سالگی ممکن است باعث 
پهلو  و  ناحیه شکم  در  افزایش چاقی 
شود. اما افزایش مصرف فیبر می تواند 

کمک کننده باشد. 
از  دوری   : شیرینی جات  از  دوری   .6
شیرینی های مصنوعی می تواند عاملی 
برای الغری باشد زیرا مصرف آن ها باعث 
افزایش چاقی و چربی شکم خواهد شد. 
۷. انجام تمرین پا : درست است که 

با باال رفتن سن سخت تر است و شما 
باید برایش بیشتر تالش کنید. شدیدتر 
کردن تمرینات ورزشی می تواند راهی 
عالی برای کاهش وزن سریع تر باشد. 
19. مصرف مرکبات : هیچ چیز راحت 
برای  انتظار  و  پرتقال  خوردن  از  تر 
کاهش وزن نیست. نتیجه مطالعات 
فنول های  پلی  که  می دهد  نشان 
مرکبات می تواند وزن اضافه را بکاهد 
به  نیز  آن  در  موجود  ویتامین ث  و 
افزایش تولید کالژن و مبارزه با چین 

و چروک ها کمک کند. 
۲۰. هشت ساعت خواب شبانه : خواب 
کافی در شب می تواند بزرگ ترین عامل 

موفقیت شما در کاهش وزن باشد. 
۲1. استفاده از رایحه های خاص: جالب 
است بدانید که بعضی از متخصصان 
کردن  بو  که  هستند  عقیده  این  بر 
میوه هایی مثل سیب یا سبزیجاتی 
کاهش  برای  عالی  راهی  نعناع  مثل 

وزن است. 
 : دوست  یک  با  شدن  همراه   .۲۲
اندام  تناسب  برای  دوست تان  با  اگر 
برنامه ریزی داشته باشید، قطعا وجود 
تان در کنار هم عامل انگیزه بخشی 

خواهد بود. 
۲۳. مشغول بودن : برای کاهش وزن 
باید یاد بگیرید که سر خودتان را گرم 
نگه دارید. فعالیت هایی را انجام دهید 
که ذهن و دست تان را درگیر کند تا 

کمتر یاد غذا خوردن بیافتید. 
۲4. دوری از غذا های نمکی : غذای 
نمکی بر خالف باور عموم بیشتر از 
و  می شود  گرسنگی  باعث  تشنگی 

می تواند عاملی برای چاقی باشد. 
۲5. خاموش کردن تلویزیون : شاید 
نشان  مطالعات  اما  کنید  تعجب 
و  وعده  میان  مصرف  که  می دهد 
خوراکی جلوی تلویزیون بیش از هر 
زمان دیگری صورت می گیرد و افراد 
در این اوقات مراقب خورد و خوراک 

خود نیستند.. 
۲6. آفتاب گرفتن : ویتامین D که 
از نور خورشید دریافت می کنید، می 
تواند چربی سوزی عالی برایتان باشد. 
۲۷. انجام یوگا : یوگا را امتحان کنید. 
هم می تواند کالری سوزی تان را افزایش 
دهد و هم راهی برای آرامش روح و 

ذهن تان باشد. 
۲8. آزمایش تیروئید : اگر بعد از سن 
مشکل  وزن  کاهش  با  سالگی   ۴0
را  خود  تیروئید  باید  حتما  داشتید، 

آزمایش کنید. 
از  اگر   : ذهن  مدیریت سالمت   .۲9
لحاظ ذهنی سالم باشید، قطعا سریع تر 
و راحت تر به اهداف خود در کاهش 

وزن می رسید. 
۳۰. غذا نخوردن مانند بچه ها : سپری 
کودکان خطر  کنار  در  اوقات  کردن 
ابتال به مشکالت روحی روانی و جنون 

و آلزایمر را می کاهد .
را  اتاق  دمای  اگر   : کردن  ۳1. سرد 
کمی از حالت معمولی خنک تر نگه 
دارید، قطعا سطح چربی سوزی افزایش 

پیدا می کند.

قسمت شکم مهم تر است اما تمرین پا 
را هم نباید فراموش کنید. با انجام تمرین 
پا می توانید توده عضالنی را در این ناحیه 
برای  بیشتری  قدرت  و  افزایش دهید 
ادامه ورزش ها داشته باشید و کاهش 

وزن بیشتری را تجربه کنید. 
: استخر رفتن راهکاری عالی  8. شنا 
هم  اصال  و  است  اندام  تناسب  برای 
فرقی ندارد که چند سالتان باشد. شما 
می توانید با یک جلسه کامل شنا ۵00 

کالری بسوزانید. 
9. پایبند بودن به برنامه : داشتن یک 
برنامه غذایی منظم می تواند عاملی برای 

کاهش وزن باشد. 
فنجان  یک   : سبز  چای  مصرف   .1۰
چای سبز می تواند به کاهش وزن تان 

کمک کند. 
11.  چیزی نخوردن از شب تا صبح : 
فرض کنید که کرکره آشپزخانه تان از 
شب تا صبح پایین است و نمی توانید 
کار  این  انجام  ببرید.  پیش  از  کاری 
باعث می شود که بدن هنگام گرسنگی 

از چربی های موجود کمک بگیرد و به 
الغری تان کمک کند. 

1۲.  افزایش مصرف کلسیم: کلسیم عالوه 
بر افزایش تراکم استخوان می تواند راهی 

برای کاهش وزن نیز باشد. 
1۳. استفاده از غذای ارگانیک : سعی 
کنید از هر ماده غذایی، ارگانیکش را 
تهیه کنید. غذای ارگانیک عملکرد غده 

تیروئید را در بدن تنظیم می کند.
14. مصرف غالت کامل : غالت کامل 
به دلیل فیبر باالیی که دارند، یک وعده 
غذایی سیر کننده محسوب می شوند و 
در نتیجه از پرخوری جلوگیری می کنند.

15. نوشیدن آب :  نوشیدن آب در کاهش 
وزن اهمیت بسیار زیادی دارد. هیدراته و 
مرطوب نگه داشتن بدن راهی عالی برای 

سوزاندن کالری است. 
16. مصرف بادام :  بادام می تواند یک میان 
وعده عالی، خوشمزه، انرژی بخش و البته 

الغر کننده هم باشد. 
1۷. مصرف پروتئین : مصرف پروتئین 
کاهش  و  توده عضالنی  افزایش  باعث 
چربی می شود، البته به شرطی که ورزش 

را نیز ادامه دهید. 
18. افزایش شدت ورزش: کاهش وزن 

رانندگی طوالنی مدت موجب ایجاد 
ستون  ناحیه  دردهای  و  کمردرد 
می  شود  افراد  از  برخی  در  فقرات 
به طوری که آنها از مسافرت رفتن 
در  طوالنی  مدت  به  نشستن  و 
هراس  کردن  رانندگی  و  اتومبیل 
دارند. اگر می خواهید به سفر بروید 
باید   ، نشوید  دچار  درد  کمر  به  و 
نحوه نشستن صحیح در اتومبیل را 
بدانید. در این مطلب به بررسی روش 
صحیح و اصولی نشستن در خودرو 

می پردازیم.
روش های مراقبت از کمر در حین 

رانندگی
محافظی برای کمرتان درست کنید

- برای اینکه هنگام نشستن بر روی 
صندلی دچار کمردرد نشوید از یک 
یا ملحفه نازک برای  پتوی کوچک 
پشت خود یک محافظ درست کنید. 
از تجارب خود استفاده نمایید و یکی 
از این وسیله ها را باالی پشتتان و در 

میان قفسه سینه تان قرار دهید.
از  بیشتر  راحتی  برای  می توانید   -
ملحفه  مانند  نازک تر  وسیله های 
راحتی  احساس  تا  کنید  استفاده 
در قسمت قفسه سینه خود داشته 
و  باشند  آرام  شانه هایتان  و  باشید 

پاهایتان آزادانه حرکت کنند.
نحوه صحیح نشستن را بیاموزید

- نحوه صحیح نشستن را بیاموزید و 
به کار ببرید ، ممکن است این کار در 
ابتدا برایتان سخت باشد اما به این 
کار عادت خواهید کرد و مزایای آن 
را درک می کنید به طوری که بعد 
از مدتی دیگر به عادت های سابقتان 

باز نمی گردید.
- در حالی که در پشت خود پتو یا 
.... را قرارداده اید ، به آن تکیه دهید، 
اسبی  نعل  به حالت  را  پاهای خود 
باالی لگن خود بگذارید. اجازه دهید 
در صورت  و  کند  استراحت  سرتان 
بیشتر  کمی  را  خود  صندلی  لزوم 

جلو یا عقب بکشید.
باید  شما  فقرات  ستون  وضعیت   -
طوری باشد که شما به صندلی خود 
تکیه داده باشید سپس صندلی خود 
زمان  زانوهایتان  تا  بکشید  جلو  را 
راحت  خیلی  پدال ها  دادن  فشار 

خم شود.
- شانه های شما نیز باید به صندلی 
چسبیده باشد و زاویه پشتی صندلی 
دور  هنگام  تا  گردد  تنظیم  طوری 
خم  راحت  خیلی  ارنج هایتان  زدن 

شوند.
طور  به  شما  پاهای  اینکه  برای   -
طبیعی قرار بگیرند ، صندلی باید به 
اندازه کافی بلند باشد تا شما بتوانید 
ببینید.  راحتی  به  کامال  را  بیرون 
می توانید  بودن  بلند  قد  صورت  در 
راحت  و  تنظیم  قابل  شیب های  از 

استفاده کنید.
صندلی  تنظیم کننده  جک  از 

استفاده نماید.
فقرات  ستون  بتوانید  اینکه  برای 
خود را در شرایط طبیعی قرار دهید 

کمی تغییر دهید 
به  دما  تغییرات  زیرا 

مثبت  تاثیر  عضالتتان  روی  شدت 
دارد و مانند یک نرمش برای آن ها 
عمل می کند و از طرفی برای از بین 
بردن کمر درد رانندگی یا جلوگیری 
گرم  کمپرس  از  می توانید  آن  از 
به  کار  این  کنید.  استفاده  سرد  یا 
کاهش التهاب در مدت زمان طوالنی 

بعد از رانندگی کمک می کند.
کمی بدن را کش دهید.

قبل از سوار شدن به ماشین کمی 
بدن خود را کشش دهید. انگار که 
دارید عضالتتان را برای یک ورزش 
کشش  می کنید.  ماده  آ سنگین 
عضالت باعث جریان خون بیشتری 

هنگام  را  شما  و  می شود  بدن  در 
رانندگی راحت تر و آرام تر می کند.
از لرزش ماشین جلوگیری کنید.

گاهی اوقات کمردرد بعد از رانندگی 
هیچ ربطی به پوزیشن یا تجهیزات 
این  ماشین  لرزش  بلکه   ، ندارد 
مشکل را ایجاد می کند. پس قبل از 
هرگونه اقدامی باید به رفع مشکالت 
ماشین برای جلوگیری از لرزش آن 

بپردازید.
کنترل  به  مجهز  شما  ماشین  اگر 
کروز است ، هنگام رانندگی از آن 

استفاده کنید.
پای خود  این شرایط می توانید  در 
سطح  روی  درجه   ۹0 زاویه  با  را 
قرار دهید و کم کم آن را بکشید. 
همچنین ستون فقرات شما در حالت 

متناسبی قرار می گیرد.
ورزش کنید.

روزانه  روتین  به  را  کردن  ورزش 
کنید.  اضافه  خود  زندگی  سبک  و 
ورزش های هوازی نه تنها به سالمت 
قلب کمک می کند ، بلکه کمر شما 
را نیز قوی تر می کند و وزن تان را در 

حالت متناسبی قرار می دهد.

جک  از  بیشترتان  راحتی  برای  باید 
تنظیم کننده صندلی استفاده نماید.

بالش های صندلی را تنظیم کنید
باالی  قسمت  بالش های  مردم  اغلب 
صندلی را راحت نمی دانند اما اگر این 
بالش ها در جای صحیح خود قرار گیرد 
می توانید سرتان روی آنها بگذارید تا 
گردنتان استراحت کند. ممکن است 
عقب  را  سرتان  که  زمانی  ابتدا  در 
می دهید  قرار  بالش  روی  و  می برید 
احساس گیجی بکنید اما این کار برای 

محافظت از خودتان ضروری است.
انتهای  از  باید  بالش  باالی  قسمت 
چشمانتان باالتر قرار گیرد. در صورت 
درست تنظیم کردن ارتفاع بالش ، این 
بالش ها از سرتان در برابر آسیب های 
خواهند  محافظت  تصادف  از  حاصل 

کرد.
فرمان را به شکل صحیح در دست 

بگیرید.
فقط کمر و پای شما نیست که نباید 
تحت فشار قرار بگیرد بلکه باید مراقب 

دستان خود باشید و آن را در موقعیتی 
صحیح قرار دهید. فرمان را یک ساعت 
در دست بگیرید و دست چپ خود را 
روی ساعت ده و دست راست خود را 
روی ساعت دو قرار دهید. این پوزیشن 
شما  دستان  برای  موقعیت  بهترین 

هنگام رانندگی می باشد.
کمک  نیز  تنظیمات  کوچک ترین 

کننده است.
ماشین  در  تنظیمات  کوچک ترین 
می تواند تغییرات بزرگی را مخصوصا 
در کاهش درد کمر شما داشته باشد. 
مثال باال پایین کشیدن صندلی راننده 
یا  تفاوت زیادی را به وجود می آورد 
فرمان  روی  راست  دست  دادن  قرار 
استرس را از بین می برد زیرا ناخوداگاه 
روی  بیشتری  کنترل  احساس  شما 
دست  دو  از  استفاده  دارید.  مسائل 
هنگام دور زدن از درد شانه ها و کمر 
جلوگیری می کند. همچنین باید آینه 
را به گونه ای تنظیم کنید که برای نگاه 
کردن به آن مجبور نباشید که بیش از 

حد چپ و راست شوید.
دما را تغییر دهید.

بهتر است که دمای داخل ماشین را 

راز کاهش وزن راحت بعد 40 سالگیجلوگیری از کمردرد، در حین رانندگی

مهدی اخوان ثالث
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=روبرتو مانچینی سرمربی 
تیم ایتالیا: ضربات پنالتی تا 
حدودی شانسی است اما با 

شایستگی قهرمان شدیم.
=گرت ساوت گیت سرمربی 
که  بازیکنانی  انگلیس:  تیم 
پنالتی  ضربات  زدن  برای 
در  بودم  کرده  نتخاب  ا
تمرین ها بهترین عملکرد را 
اگر فاتح  بودند...  ارائه کرده 
مسابقات نشدیم مسئولیت 

آن با من است.
روزنامه نگار  لوئیس  =دارن 
ن  ن ا سی ا به  نگلیسی  ا
می کنم  فکر  « ید  می گو
بازیکنان انگلیس خوب بازی 
کردند و این تیم بازیابی شده 
در جام  یادم هست  است... 
انگلیس  تیم   ۲۰1۰ جهانی 
همه  از  را  خود  بازیکنان 
آنها  با  و  نگه می داشت  دور 
رفتار  مانند ستاره های راک 

می شد.«
نخست  =بوریس جانسون 
توهین های  بریتانیا  وزیر 
بازیکنان  علیه  نژادپرستانه 
را  انگلستان  فوتبال  تیم 

محکوم کرد.
تیم فوتبال ایتالیا یکشنبه شب ۱۱ 
ژوئیه )20 تیرماه( در فینال مسابقات 
»یورو 2020« با پیروزی بر تیم انگلیس 
شد. اروپا  قهرمان  پنالتی  ضربات  در 

ملی  تیم  سرمربی  مانچینی  روبرتو 

ایتالیا که قول داده بود هویت را به تیم 
ملی ایتالیا برمی گرداند پس از پیروزی 
مقابل حریف گفت »انگلیس کار را خوب 
شروع کرد و توانست در همان ابتدا به 
گل برسد اما ما تالش زیادی انجام دادیم 
و خیلی سریع توانستیم بر بازی مسلط 
شگفت انگیزند  بازیکنان  این  شویم. 
بگویم.  بیشتری  و من نمی توانم چیز 
و  مردم  همه  برای  موفقیت  این 
طرفداران ایتالیا فوق العاده مهم است.«

شدن  پیروز  »برای  افزود:  مانچینی 
در ضربات پنالتی به کمی شانس نیاز 
با  شانس  اینبار  خوشبختانه  و  دارید 
ما بود. برای انگلیسی ها کمی متٔاسف 
هستیم  خوشحال  ما  همه  هستم. 
دریافت  را  خود  تالش  ثمره  که  چرا 
کردیم. ما خوب بودیم و با شایستگی 
به قهرمانی در اروپا دست پیدا کردیم. 
امیداورم که تماشاگران هم راضی باشند 
بگیرند و خوشحالی کنند.« و جشن 

هوادارانش  برای  انگلیس  ناکامی 
بودند  امیدوار  آنها  بود.  سخت  بسیار 

با نتایج درخشانی که تیم  ملّی فوتبال  
دست  به  مسابقات  این  در  انگلیس 
آورده سرانجام پس از ۵۵ سال قهرمان 
اروپا شود.  سی ان ان می نویسد بسیاری 
از انگلیسی ها حتا عمرشان کفاف نداد 
که ببینند بعد از سال های طوالنی این 
تیم به فینال یک تورنمنت بین المللی 
رسیده است. آخرین بار که انگلیس در 
یک فینال حضور داشت در رقابت های 
انگلیس  که  بود   ۱۹۶۶ جهانی  جام 
جام   مسابقات  دور  هشتمین  میزبان 

جهانی فوتبال بود که قهرمان شد.
گرت ساوت گیت سرمربی تیم ملّی 
انگلیس در مورد شکست تیم اش مقابل 
ایتالیا گفت: »بازیکنانی که برای زدن 
انتخاب کرده بودم در  ضربات پنالتی 
تمرین ها بهترین عملکرد را ارائه کرده 
برخوردار  کافی  شجاعت  از  و  بودند 
بودند. در مجموع برنده شده ایم چون در 
فینال حضور داریم و اگر فاتح مسابقات 
است.« من  با  آن  مسئولیت  نشدیم 

او تٔاکید کرد »از دست دادن قهرمانی 
بازیکنان  چون  شده  ناامیدی  باعث 
آنها  و  داشتیم  اختیار  در  آماده ای 
هرچه در توان داشتند به بهترین شکل 
که  خوبی  بازی  وجود  با  کردند.  ارائه 
دادیم  انجام  دوم  نیمه  در  به خصوص 
استحقاق رسیدن به قهرمانی در تیم 
پنالتی  ضربات  در  اما  داشت  وجود 

ایتالیا بهتر عمل کرد.«
انگلیسی   روزنامه نگار  لوئیس  دارن 
می کنم  »فکر  می گوید  سی ان ان  به 
بازیکنان انگلیس خوب بازی کردند و 
این تیم بازیابی شده است… بخشی 
از موفقیت تیم انگلیس برای رسیدن 
و  تیم  مسئوالن  به  مربوط  فینال  به 
روابط عمومی تیم بود که به بازیکنان 
عادی  و  باشند  خودشان  دادند  اجازه 
با مردم مراوده داشته باشند… یادم 
تیم   20۱0 جهانی  جام  در  هست 
انگلیس بازیکنان خود را از همه دور 
نگه می داشت و با آنها مانند ستاره های 
راک رفتار می شد… وقتی در آفریقای 
حال  در  هلندی   بازیکنان  جنوبی 
گردش بودند و با مردم حرف می زدند 
و از فوتبال لذت می بردند و فینالیست 
نگه  کمپ  در  را  ما  بازیکنان  شدند، 

داشته بودند.«
پنالتی ها  در  انگلیس  بازیکن  سه 
ضرباتشان را از دست دادند: مارکوس 
راشفورد، جیدون سانچو و باکایو ساکا. 
بعضی  و  بودند  پوست  سیاه  سه  هر 
طرفداران خشمگین انگلیس که آنان را 
مقصر باخت تیم شان می دانستند علیه 
سه بازیکن شعارهای نژادپرستانه سر 
دادند و در شبکه های اجتماعی به آنها 

بی احترامی و توهین کردند.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا 
توهین های نژادپرستانه علیه بازیکنان 
تیم فوتبال انگلستان را محکوم کرد و 
در توییتی نوشت: »تیم ملّی انگلستان 
دشنام های  قربانی  اینکه  بجای 
اجتماعی  شبکه های  در  نژادپرستانه 
قهرمان  عنوان  به  تشویق  الیق  باشد 
است. عامالن این اذیت و آزارهای ناگوار 

باید از خودشان خجالت بکشند.«
اتحادیه فوتبال انگلستان نیز فحاشی 
علیه  نژادپرستانه  آزارهای  و  اذیت  و 
کرد.  محکوم  را  تیم  این  بازیکنان 
از  است  آمده  اتحادیه  این  بیانیه  در 
آزارهای  اذیت و  قربانی  بازیکنانی که 
شد.  خواهد  حمایت  هستند  آنالین 
همچنین  انگلستان  فوتبال  اتحادیه 
مجازات  اجرای »شدیدترین  خواستار 
توهین های  عامالن  علیه  ممکن« 

نژادپرستانه شد.

ایتالیایی ها بعد از 5۳ سال جام قهرمانی اروپا
 را به ُرم بردند

 توهین های نژادپرستانه به پنالتی نزن های انگلیس!

بانوی اول 
آمریکا در 

مراسم افتتاح 
المپیک ژاپن

ایاالت  جمهوری  =رؤسای 
متحده و همسران آنها پیش 
المپیک های  در  نیز  این  از 
تابستانی و  زمستانی حضور 

داشته اند.
ایاالت  جمهوری  رؤسای  اغلب 
بازی های  متحده در مراسم گشایش 
شرکت  سال ها  این  در  المپیک 
داشته اند. اما امسال در المپیک 2020 
به  به دلیل محدودیت های غیرعادی 
و  کرونا  ویروس  گسترش  خاطر 
افزایش شمار مبتالیان و اعالم شرایط 
به  آمریکا  نخست  بانوی  اضطراری، 
تنهایی و بدون حضور همسرش، این 
کشور را در رقابت های المپیک توکیو 

نمایندگی خواهد کرد.
روز  گفته اند:  سفید  کاخ  مقامات 
شخص  ژوئیه   20 آینده  سه شنبه 
جیل  خود  همسر  جمهوری،  رئیس 
اولین سفر  این  نمی کند.  را همراهی 
رسمی و انفرادی جیل بایدن به خارج 

کشور خواهد بود.
سال  در  بار  آخرین  بایدن  جیل 
معاون  که  شوهرش  همراه   20۱0
باراک اوباما بود و هیأتی از آمریکا در 
ونکوور  زمستانی  المپیک  بازی های 

کانادا حضور داشت.
رقابت های المپیک تابستانی 2020 
ویروس  همه گیری  دلیل  به  توکیو 
کرونا با یکسال تأخیر و بدون حضور 
تماشاگر برگزار می گردد. ابتدا قرار بود 
تماشای  برای  قبل  از  که  کسانی  به 
برخی رشته ها بلیت تهیه کرده بودند، 
اجازه حضور در ورزشگاه ها داده شود. 
تعداد  افزایش  با  پیش  ماه  چند  اما 
کشور  از  بخش هایی  در  مبتالیان 
ژاپن این تصمیم تغییر کرد و کمیته 
از  ژاپن  دولت  و  مسابقات  برگزاری 
وارد  نمی توانند  که  بلیت  دارندگان 
استادیوم ها شوند، عذرخواهی کردند.

گذشته  ژانویه  ماه  در  بایدن  جیل 
در دو نوبت، قبل از همسرش واکسن 

کرونا تزریق کرد.
جنیفر  ژوئیه   ۱۴ چهارشنبه  روز 
گفت:  سفید  کاخ  سخنگوی  ساکی 
هیاتی از آمریکا برای بررسی شرایط 
آن  به  ژاپن  به  بایدن  مسافرت جیل 

کشور می رود.
وی پیش از این یادآور شده بود با 
وجود افزایش تعداد مبتالیان به کرونا 
از  آمریکا  جمهوری  رئیس  ژاپن،  در 
این  به  آمریکایی  ورزشکاران  اعزام 

بازی ها حمایت خواهد کرد.
رؤسای  همسران  که  است  گفتنی 
جمهوری آمریکا در گذشته به عنوان 
نمایندگان ایاالت متحده در مسابقات 

المپیک شرکت کرد بوده اند.
بازی های  در  کلینتون  هیالری 
و  نروژ   ۱۹۹۴ زمستانی  المپیک 
 ۱۹۹۶ تابستانی  المپیک  مسابقات 

آتالنتای آمریکا حضور داشت.
در  بوش  جرج  همسر  بوش  لورا 
المپیک  تماشاچیان  از   200۶ سال 
او  بود.  ایتالیا  تورین  زمستانی 
همچنین همراه همسرش در مراسم 
آغاز المپیک زمستانی 200۸ پکن در 

چین نیز حضور داشت.
اوباما نیز نماینده آمریکا در  میشل 
 20۱2 تابستانی  المپیک  بازی های 

لندن بود.
در  که  کشورها  سران  دیگر  از 
هیتلر  آدولف  یافت  حضور  المپیک 
 ۱۹3۶ تابستانی  المپیک  در  او  بود. 
یازدهم« که شعار  »المپیاد  یا  برلین 
می خوانم«  فرا  را  آن »جوانان جهان 
تماشای  به  متوالی  روز  چند  در  بود 
این  نازی ها  و  او  نشست.  رقابت ها 
برتری  برای  تبلیغی  را  رقابت ها 
انتخاب  و  می دانستند  آریایی  نژاد 
ورزشکاران آلمانی بستگی به مهارت 
آنها  آریایی  چهره  و  ورزش  در  آنها 

داشت.
بود  این  در  المپیک ۱۹3۶  ویژگی 
که چند دونده سیاهپوست آفریقایی 
تماشاگران  تشویق  مورد  آمریکایی 
آلمانی قرار گرفتند و توانستند مدال 
کسب کنند. جسی اونز در آن سال ۴ 
مدال طالی ۱00 متر، 200 متر، ۴ 

ایتالیا پس از 5۳ سال قهرمان جام ملت های اروپا شد

در ۱00 متر گروهی و پرش طول را 
از آن خود کرد.

جسی که به سختی توانسته بود جواز 
شرکت در فینال پرش طول را کسب 
کند، چند بار خطا کرد اما در نهایت با 
راهنمایی لوتز لمانگ حریف آلمانی اش 
به راحتی قهرمان شد. لوتز در حالی 
حال  در  آلمان  پیشوای  هیتلر  که 
تماشای رقابت ها بود، با روحیه راستین 
»دوست  گفت:  جسی  به  ورزشکاری 
آغاز  عقب تر  از  را  خود  پرش  من، 
کن« و با این تکنیک او توانست مدال 
طالی این رشته را نیز به دست آورد.

به   ۱۹۱۶ المپیک  است  گفتنی 
نشد.  برگزار  اول  دلیل جنگ جهانی 
مسابقات ۱۹۴0 و ۱۹۴۴ نیز به خاطر 

جنگ جهانی دوم انجام نگرفت.

اولین دوره از رقابت های المپیک به 
بر می گردد  از میالد  سال ۷۷۶ قبل 
نخستین  و  شد  برگزار  یونان  در  که 
آغاز   ۱۸۹۶ سال  در  نوین  المپیک 
شد ولی زنان هنوز اجازه شرکت در 
در  آنکه  تا  نداشتند  را  مسابقات  این 
از  تن  دو  و  بیست   ،۱۹00 المپیک 
بار  نخستین  برای  توانستند  بانوان 
حق حضور در رشته های اسب سواری، 
مختلط  و  کروکت  گلف،  تنیس، 

قایقرانی را دریافت  کنند.
در آن سال نخستین زنی که مدال 
طالی المپیک به گردنش آویخته شد، 
هلن دو پورتالس زاده آمریکا بود که 
در قایقرانی مختلط برای سوئیس پارو 
زد. شارلوت  کوپر از بریتانیا نیز اولین 
مدال  یکنفره  تنیس  در  که  بود  زنی 

طال را از آن خود کرد.
رشته  در  ایتالیا  از  گوارا  الویرا 
مادام  اونیر،  ماری  اسب سواری، 
دسپرس، فیلول بروهی در کروکت از 
فرانسه و مارگارت ایوز ابوت گلف باز 
آمریکایی از دیگر بانوان شرکت کننده 
در المپیک ۱۹00 پاریس بودند که در 

مقابل ورزشکاران مرد مسابقه دادند.
اعالم  که  یادآوریست  به  الزم 
چهارمین وضعیت اضطراری در توکیو 
و کوشش دولت ژاپن برای جلوگیری 
پایتخت  در  کرونا  ویروس  انتشار  از 
کامال  را   2020 المپیک  کشور،  آن 
المپیک  مسابقات  دیگر  از  متفاوت 
کرده و در حالی که این رقابت ها کمتر 
از دو هفته دیگر شروع می شود، قرار 
است شرایط اضطراری تا بیست و دوم 

ماه اوت ادامه داشته باشد.
جمعه  روز  ژاپن   2020 المپیک 
بیست و سوم ژوئیه آغاز و روز یکشنبه 
هشتم ماه اوت به پایان خواهد رسید.

»تاج« فاتح 
یک »بازی 
حیثیتی«؛ 

شادی آبی ها 
در خیابان 

به خوزستاِن 
تشنه نرسید!

از  پرسپولیس  =هرچند 
در  اول قهرمانی  شانس های 
لیگ فوتبال است اما باخت 
را  زیادی  انتقادات  دربی  در 
متوجه او کرد. پیشکسوتان 
این  می گویند  پرسپولیس 
تیم با ترس و استرس بازی 
پنالتی زن ها  انتخاب  و  کرد 

درست نبود.
کاپیتان  غفوری  =وریا 
استقالل: »خوشحالم که یک 

بازی حیثیتی را بردیم.«
وزارت  رسمی  =صفحه 
خارجه اسرائیل در اینستاگرام 
با یک قلب آبی به هواداران 

استقالل تبریک گفت.
=بازیکنان استقالل بعد از 
خروج از استادیوم در اتوبوس 
مانکن«  »ساسی   آهنگ  با 
خواننده ای  کردند؛  شادی 
فهرست  در  ایران  در  که 

ممنوعه هاست!
استقالل  تیم  =هواداران 
مختلف  در شهرهای  )تاج( 
به خیابان ها آمدند و شادی 
کردند جز استان خوزستان 
بی آبی  خاطر  به  مردم  که 
به تظاهرات گسترده  دست 
و  امنیتی  مٔاموران  و  زده 

انتظامی رژیم در بعضی موارد 
اقدام به شلیک کردند.

تیم فوتبال استقالل )تاج( پنجشنبه 
شب 2۴ تیرماه ۱۴00 با غلبه بر تیم 
نهایی  نیمه  مرحله  به  پرسپولیس 

مسابقات جام حذفی صعود کرد.
بازی دو تیم در طول ۹0 دقیقه سرد 
و ِکسل کننده بود اما در نیمه نخسِت 
خوبی  موقعیت های  اضافی  وقت های 
برای هر دو تیم به وجود آمد با این حال 
فرصت ها  این  از  نتوانستند  بازیکنان 
استفاده کنند. ضربه سر عیسی آل کثیر 
دروازه  تیر  به  که  پرسپولیس  مهاجم 
استقالل خورد و ضربه مهدی قایدی 
مهاجم استقالل که دفاع پرسپولیس 
موقعیت های  از  کرد  ُکرنر  راهی 
بود. دقیقه   ۱۵ این  خطرناک 

در نیمه دوم وقت های اضافی بازیکنان 
هر دو تیم ترجیح دادند هرگاه صاحب 
کوتاه  پاسکاری های  با  هستند  توپ 
و  باشند  بازی  مالک  طولی  و  عرضی 
ریسک نکنند و به همین ترتیب بدون 
کمترین خطر ۱20 دقیقه تمام شد و 
ضربات پنالتی نتیجه بازی را مشخص 
کرد و در نهایت تیم استقالل )۴ بر 3( 

پرسپولیس را شکست داد.
هرچند پرسپولیس از شانس های اول 
قهرمانی در لیگ فوتبال است اما باخت 
را  دردسرهای خود  دربی همیشه  در 
برای کادرفنی و بازیکنان به دنبال دارد.

تحلیلگران  بعضی  و  تماشاگران 
فوتبال معتقدند »احتیاط« یحیی گل 
شد.  تیم  این  باخت  باعث  محمدی 

مهدی کلهر بازیکن پیشین پرسپولیس 
استرس  و  ترس  با  تیم  این  می گوید 
می گوید  گل محمدی  اما  کرد  بازی 
با  تیم  بود« و هر دو  »بازی متعادلی 

احتیاط بازی کردند.
گل محمدی به خبرنگاران گفت »ما 
مسیر سختی پشت سر گذاشتیم، ۱۴ 
می دهیم  مسابقه  و  داریم  تمرین  ماه 
اروپا هم لیگ و هم  در حالی که در 
یورو تمام شده است اما ما هنوز ادامه 
می دهیم و وارد ماه پانزدهم می شویم. 
این اتفاق برای تیم ها مخصوصا ما که 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را پیش 

رو داشتیم سخت است.«
سابق  سرمربی  درخشان  حمید 
»انتخاب  می گوید  پرسپولیس 
پنالتی زن ها درست نبود… متاسفانه 
تصمیم های درستی از سوی کادر فنی 
گرفته  پنالتی  ضربات  در  پرسپولیس 

نشد.«
استقالل  سرمربی  مجیدی  فرهاد 
گفت:  خبری  کنفرانس  در  )تاج( 
تیمی  سرمربی  می کنم  »افتخار 
بدون  شرف  با  بازیکنان  که  هستم 
هیچ دریافتی، اینگونه بازی می کنند. 
تیم  این  بدانند.  قدر  واقعاً  هواداران 
مدیریتی  مشکالت  و  شود  اگر حفظ 
اسفناک حل شود، قطعاً در آسیا حرف 
با  افزود  مجیدی  داریم.«  گفتن  برای 
 ۵0 بازیکن  هر  به  دوستانش  کمک 

میلیون تومان هدیه می دهد.
سرمربی استقالل در حین خروج از 
استادیوم در پاسخ به این پرسش که 
چیست  دربی  درباره  وی  کلی  نظر 

جیل بایدن بانوی اول ایاالت متحده آمریکا در مسابقات فینال 
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گفت: »من به اینها نمی بازم!« اعتراض 
تیم  مدیریت  وضعیت  به  مجیدی 
اسفباری  اوضاع  که  است  استقالل 
این تیم مدت هاست  بازیکنان  دارد و 
دریافتی نداشتند و جدال بین باندهای 
تیم  به  نیز  مدیره  هیات  در  سیاسی 

استقالل ضربه می زند.
وریا غفوری کاپیتان استقالل )تاج( 
درباره بازی پنجشنبه گفت »خوشحالم 

که یک بازی حیثیتی را بردیم.«
صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل 
به  آبی  قلب  یک  با  اینستاگرام  در 

هواداران استقالل )تاج( تبریک گفت.
از  بعد  )تاج(  استقالل  بازیکنان 
خروج از استادیوم »آزادی« )آریامهر( 
در اتوبوس با آهنگ »ساسی  مانکن« 
در  که  حالی  در  می کردند  شادی 
خویش  خوشحال  هواداران  محاصره 
قرار داشتند. ده ها طرفدار استقالل نیز 
به صفحه محمدجواد آذری جهرمی در 
توییتر و اینستاگرام رفتند و برای او که 
طرفدار تیم رقیب است ُکرُکری  خواندند.

اسفند  اواخر  در  که  است  گفتنی 
۱3۹۹ بعد از انتشار آهنگ »از تهران 
تا توکیو« دادسرای امنیت اخالقی از 
به »ساسی«  ساسان حیدری مشهور 
شکایت کرد و او را که خارج از ایران 
قضایی  تعقیب  مورد  می کند  زندگی 
قرار داد! پلیس حتا چند نفر را به اتهام 
همکاری با این خواننده بازداشت کرد.

پس از پایان بازی هواداران تیم تاج 
در شهرهای مختلف به خیابان آمدند 
و برای پیروزی تیم محبوب خود در 
دربی شادی کردند. یکی از استان هایی 
که این تیم طرفداران زیادی در آنجا 
دارد خوزستان است اما اینبار وضعیت 
متفاوت بود. مردم در چند شهر استان 
تیم  برای  شادی  بجای  خوزستان 
دست  بی آبی  خاطر  به  خود،  فوتبال 
مٔاموران  و  زده  گسترده  تظاهرات  به 
امنیتی و انتظامی رژیم در بعضی موارد 

اقدام به شلیک کردند.
در  )تاج(  استقالل  تیم  هواداران 
تیم  این  پیروزی  از  پس  خوزستان 
تا  اوقات  اغلب  حساس  بازی های  در 
دیروقت در خیابان های شادی می کنند 
اما خوزستان آنقدر تشنه است که حال 
نمانده  مردمی  شادی  برای  هوایی  و 
است که زخم های جنگ هشت ساله 
بر پیکر آنها هنوز مداوا نشده و حوادثی 
کنار  در  را  آنها  امان  نیز  سیل  مانند 
دیگر مشکالت  و  اقتصادی  فشارهای 

سراسری کشور بریده است!

شادی بازیکنان »استقالل« پس از پایان بازی و پیروزی در دربی تهران
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مشاور رئیس جمهوری 
افغانستان:

 کیهان جمهوری 
اسالمی 

سخنگوی 
تروریست هاست 

و از طالبان 
قباحت زدایی 

می کند
=ذوالنوری: طالبان با داعش و 
القاعده مختصری تفاوت دارد!
افغانستان  جمهوری  رئیس  مشاور 
جمهوری  روزنامه های  می گوید: 
اسالمی به ویژه کیهان چاپ تهران به 

بلندگوی تروریست ها تبدیل شده اند.
اشرف  مرتضوی مشاور  شاه حسین 
از  شده  ارائه  درصدهای  و  آمار  غنی 
سوی روزنامه کیهان، روزنامه وابسته به 
علی خامنه ای رهبر رژیم اسالمی ایران 
را نادرست دانسته و گفته: رسانه های 
کیهان  همه  از  بیشتر  و  ایران  دولتی 
در نقش صدای شریعت عمل کرده و 
درواقع از تروریست ها حمایت می کنند.

او افزوده: سی و چهار والیت افغانستان 
در کنترل دولت است. اما کیهان چاپ 
ایران به دروغ شایع می کند که طالبان 
بر بیش از ۸۵ درصد از خاک این کشور 

تسلط دارند.
و  مدیر  که  تهران  کیهان  روزنامه 
سردبیر آن را علی خامنه ای تعیین می 
کند، اخیرا در گزارشی نوشت: آمریکا 

زیر پای کابل را خالی کرد!
ضمن  هم  این  از  پیش  مرتضوی 
انتقاد از کیهان چاپ ایران، این رسانه 

را به قباحت زدایی از رفتار طالبان متهم 
کرده بود.

و  تهران که مدیر و سردبیر  کیهان 
شریعتمداری  حسین  آن  همه کاره ی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو 
بدون  طالبان  شده:  مدعی  است، 
خشونت و کشتار در خاک افغانستان 
خون  داعش  مانند  و  کرده  پیشروی 

نمی ریزد!
اواخر هفته پیش ادعا  گروه طالبان 
خاک  از  درصد  هشتاد  از  بیش  کرد 
افغانستان را در اختیار دارد اما دولت 

کابل این ادعا را تکذیب کرد.
شهاب الدین دالوری سرپرست هیئت 
مسکو  در  گذشته  جمعه  روز  طالبان 
خاک  از  درصد  پنج  و  هشتاد  گفت: 

افغانستان را تصرف کرده است.
وزارت  سخنگوی  معاون  امان  فوأد 
یازدهم  یکشنبه  روز  افغانستان  دفاع 
ژوئیه ادعای طالبان در مورد حمالت 
رساندن  آسیب  و  کندوز  فرودگاه  به 
را  آن کشور  ارتش  هلی کوپترهای  به 
تکذیب نمود و گفت: دروغ ها و تبلیغات 

زهرآگین تروریست ها را باور نکنید.
قبل از این، ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
این گروه  افراد  بود  ادعا کرده  طالبان 

چند هلی کوپتر ارتش افغانستان را که 
آمریکا در اختیار ارتش قرار داده منفجر 

کرده اند.
همزمان امان معاون سخنگوی وزارت 
در  شد  مدعی  هم  افغانستان  دفاع 
عملیات نیروهای دولتی چشمه شین، 
قلعه  و  سنگ  سرای  کنجک،  ابدال 
تروریست  چهل  تالقان،  شهر  زوبین 
)اعضای طالبان( کشته شده و سی نفر 
نیز زخمی شده اند. در حمله هوایی به 
اجتماع طالبان در باغیس نیز پنجاه و 
هفت طالب نابود گردیدند. هجده تن 
از آنان هم در مالستان غزنی در حمله 

هوایی دیگر از بین رفتند.
جمهوری اسالمی در هفته های اخیر 
روابط خود با طالبان را گسترش داده 
و سعی دارد آنها را گروهی متمدن تر از 
گروه های تروریستی دیگر معرفی کند.

نماینده  ذوالنوری  حجت االسالم 
تندروی قم در مجلس شورای اسالمی 
روز یکشنبه گفت: طالبان با داعش و 

القاعده مختصری تفاوت دارد!
به  وابسته  »جوان«  روزنامه  پیشتر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوشته 
بود که طالبان اعالم کرده اند: ما اصالح 

شده ایم!

کمک بشردوستانه 
اتحادیه اروپا به 

ایران و پاکستان؛ 
اختصاص 15 

میلیون یورو به 
ایران برای اقشار 

آسیب پذیر، 
مهاجران 

افغانستانی و 
مبارزه با کرونا!

=بخشی از مبلغ اختصاصی 
با  مبارزه  برای  ایران  به 
بیماری کرونا، از جمله تهیه 
تجهیزات و امکانات ضروری 
پزشکی مورد نیاز خواهد بود.
= ۷ میلیون یورو از این بسته 
به سازمان های  نیز  حمایتی 
پاکستان  در  بشردوستانه 
برای حمایت از افغانستانی ها 
و پاکستانی های تحت تأثیر 
جنگ، آوارگی، بیماری کرونا، 
بی خانمانی  طبیعی،  بالیای 
قرار می گیرد. تغذیه  و سوء 
تأکید  گزارش  این  =در 
کمک های  کلیه  که  شده 
یه  د تحا ا نه  ستا و د بشر
کنترل  کامل  بطور  اروپا 
اختیار  در  فقط  و  می شود 
بشردوستانه  سازمان های 
آژانس های  مانند  مستقر 
سازمان های  ملل،  سازمان 
سازمان های  و  غیردولتی 
می گیرد. قرار  بین المللی 
کمیسیون  گزارش  در   =
اروپا در حالی به  قرار داشتن 
کرونا  موج چهارم  در  ایران 
اشاره شده که مقامات رسمی 
جمهوری اسالمی مدت هاست 
ورود کشور به موج پنجم را 
اعالم کرده و هشدار داده اند 
که باید منتظر موج ششم بود!

کمیسیون اروپا اعالم کرده است که 
یورو  میلیون   22 مبلغ  اروپا  اتحادیه 

کمک بشردوستانه به ایران و پاکستان 
اختصاص می دهد. ۱۵ میلیون یورو از 
این بسته حمایتی در اختیار ایران قرار 
این بسته  ارائه  خواهد گرفت.تصمیم 
حمایتی روز دوشنبه ۱2 ژوئیه 202۱ 
برابر با 2۱ تیر ۱۴00 از مقر اتحادیه 

اروپا در بروکسل اعالم شد.
این  اروپا  اتحادیه  بر اساس گزارش 
یورویی  میلیون   22 حمایتی  بسته 
از  آسیب دیدگان  به  کمک  برای 
و  کووید-۱۹  با  مرتبط  بحران های 
نتیجه  در  طبیعی  بالیای  همچنین 
تغییرات آب و هوایی در منطقه آسیب 

دیده اند، در نظر گرفته شده است.
مدیریت  کمیسار  لنارچیچ  یانز 
بحران کمیسیون اروپا در اینباره گفته 
ایران و پاکستان هر دو در  است که 
به  پی  در  پی   طبیعی  خطرات  برابر 
و وضعیت  آسیب پذیر هستند  شدت 
کرونا  بیماری  با  کشور  دو  هر  بد 
پاکستان  و  ایران  می شود.  تشدید 
میزبان  اصلی  کشورهای  همچنین 
آوارگان افغانستانی هستند. بر همین 
اساس است که اتحادیه اروپا در این 
برهه حساس حمایت از سازمان های 
بشردوستانه در هر دو کشور را افزایش 

می دهد.
۷ میلیون یورو از این بسته حمایتی 
در  بشردوستانه  سازمان های  به 
یافت.  خواهد  اختصاص  پاکستان 
و  افغانستانی ها  شامل  کمک ها  این 
تأثیر  تحت  که  می شود  پاکستانی ها 
بیماری  آوارگی،  جنگ،  پیامدهای 
و  بی خانمانی  طبیعی،  بالیای  کرونا، 

سوء تغذیه قرار گرفته اند.
که  کرده  اعالم  اروپا  کمیسیون 
اختصاص ۱۵ میلیون یورو به حمایت 
از سازمان هایی با فعالیت بشردوستانه 
و  ایرانیان  به  کمک  برای  ایران  در 
متمرکز  آسیب پذیر  افغانستانی های 
به  مبلغ  این  از  بخشی  بود.  خواهد 
مبارزه با بیماری کرونا، از جمله تهیه 
تجهیزات و امکانات ضروری پزشکی 

مورد نیاز اختصاص خواهد یافت.
کمک  این  از  بخشی  همچنین 
از  حمایت  برای  بشردوستانه  مالی 
افغانستانی ها در خاک ایران از جمله 
حمایت از تحصیل، بهداشت و سالمت، 
بود. خواهد  آنها  معیشت  و  امنیت 

در این گزارش تأکید شده که کلیه 
اروپا  اتحادیه  بشردوستانه  کمک های 
فقط  و  می شود  کنترل  کامل  بطور 
بشردوستانه  سازمان های  اختیار  در 
مستقر مانند آژانس های سازمان ملل، 
سازمان های غیردولتی و سازمان های 

بین المللی قرار می گیرد.

در گزارشی که در اینباره در وبسایت 
کمیسیون اروپا منتشر شده آمده که 
توسط  کشور  آسیب دیده ترین  ایران 
از  یکی  و  منطقه  در  کرونا  ویروس 
سراسر  در  کشورها  آسیب دیده ترین 
جهان است. در این گزارش در حالی 
موج چهارم  در  ایران  داشتن  قرار  به 
رسمی  مقامات  که  اشاره شده  کرونا 
ورود  مدت هاست  اسالمی  جمهوری 
کشور به موج پنجم را اعالم کرده و 
موج  منتظر  باید  که  داده اند  هشدار 
ششم بود! در این گزارش در ارتباط 
در  کرونا  چهارم«  »موج  جریان  با 
ایران آمده است، با وجود معافیت های 
در  تحریم ها  در  که  بشردوستانه ای 
نظر گرفته شده، ایران با مشکالتی در 
روبرو  پزشکی  اساسی  کاالهای  تهیه 

بوده است.
که  شده  تأکید  گزارش  این  در 
اثرات مالی و اقتصادی بیماری کرونا 
سبب تشدید نیازهای بشردوستانه و 
در  دیگر  از سوی  می شود.  توسعه ای 
میزبان  ایران  جهان  کشورهای  میان 
است  افغانستانی ها  تعداد  بیشترین 
 3 می شود  زده  تخمین  که  بطوری 
در  افغانستانی  هزار   ۶۵0 و  میلیون 

ایران ساکن باشند.
به  توجه  با  گزارش  این  اساس  بر 
تخصیص کمک های بشردوستانه ۱۵ 
میلیون یورویی اتحادیه اروپا در سال 
202۱ به اقشار آسیب پذیر در ایران، 
مجموع حمایت بشردوستانه اتحادیه 
اروپا به ایران از سال 20۱۶ تا کنون به 
بیش از ۷۶ میلیون یورو رسیده است.

که  کرده  تأکید  اروپا  کمیسیون 
در  کرونا  بیماری  شرایط  هرچند 
پاکستان به وضعیت بحرانی نرسیده 
اقتصادی  مشکالت  بیماری  این  اما 
این کشور را بطور جدی افزایش داده 
اقتصادی  مشکالت  جمله  از  است. 
پاکستان  در  کرونا  شیوع  اثر  بر  که 
ایجاد شده بیکاری اقشار فرودست و 
این کشور  در  مهاجر  افغانستانی های 

بوده است.
نیز  پاکستان  این گزارش  بر اساس 
افغانستانی  مهاجر  میلیون   3 میزبان 
ناشی  اقتصادی  وضعیت  که  است 
و  درآمد  دادن  داست  از  و  کرونا  از 
مشکالت معیشتی بین آنها از جمله 
سوء  باالی  آمار  غذایی،  امنیت  عدم 
تغذیه و مرگ کودکان زیر ۵ سال، بر 
از  انجام حمایت  نگرانی ها و ضرورت 

آنها افزوده است.
کمک های  درباره  اروپا  کمیسیون 
پاکستان  به  نهاد  این  بشردوستانه 
سال  از  کمک ها  این  که  کرده  اعالم 

سپتامبر؛   11 تروریستی  حمله  از  پس  ماه  سه  افغانستان؛  جنوب 
نیروهای آمریکایی در میانه منطقه ای که از هر طرف در دست طالبان 
ناتو  و  آمریکا  ارتش  سال  بیست  از  پس  حاال  ۲۰۰1؛  دسامبر  است؛ 
همگی در حالی افغانستان را ترک می کنند که گروه طالبان دوباره در 

این کشور برای کسب قدرت تالش می کند

=در این گزارش ادعا شده 
مذاکرات تا مرحله  توافق بر 
تحریم های  تمام  »لغو  سر 
موضوعی علیه اقتصاد ایران« 
و »لغو تحریم علیه دفتر رهبر 
جمهوری اسالمی« و »ابطال 
پاسداران  سپاه  شناسایی 
عنوان  به  اسالمی  انقالب 
سازمان تروریستی خارجی« 

پیش رفته است.
یف  ظر د  ا جو محمد =
خارجه  وزارت  گزارش  در 
درباره  اسالمی  جمهوری 
ادعاهایی  این  نگفت  برجام 
تحریم ها  رفع  درباره  که 
شده قرار است در ازای کدام 
عقب نشینی ها از سوی رژیم 

ایران انجام شود!
آمده،  گزارش  این  =در 
آمریکا در مذاکرات وین حاضر 
تحریم ها  از  بخشی  نشده 
که  اولیه  تحریم های  شامل 
افراد و نهادهای آمریکایی را 
از مبادالت اقتصادی با ایران 
سال های  از  و  می کند  منع 
آغازین انقالب اسالمی برقرار 
شده  انباشته  تدریج  به  و 
است، و نیز فهرستی از افراد 
و نهادهای ایرانی که به دالیل 
شده اند  وضع  غیرهسته ای 
موشکی،  تروریسم،  مانند 

حقوق بشر رفع کند.
بعضی  میان،  این  =در 
جریان ها و گروه های سیاسی 
و رسانه های جمهوری اسالمی 
به رئیسی توصیه می کنند از 
محمدجواد ظریف در کابینه 
خود استفاده کند زیرا حذف 
ظریف«  »جذب  با  تحریم 
این  تالش  می شود!  میسر 
ظریف«  »جذب  برای  افراد 
از  استفاده  برای  درواقع 
حلقه ی البیگران رژیم است 
آنها سرمایه گذاری  که روی 
عظیمی شده و حاال با آمدن 
دولت رئیسی احتمال می رود 
نتوانند از آنها آنطور که باید 

استفاده کنند!
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
آخرین گزارش سه ماهه اجرای برجام 
را به مجلس شورای اسالمی ارائه داد 
که در آن ظاهرا وضعیت مذاکرات میان 

ابراز امیدواری وزارت خارجه دولت روحانی از برداشته شدن 
تحریم ها در دولت رئیسی! »رفع تحریم ها« در ازای چه؟!

یک  بعالوه  پنج  کشورهای  و  تهران 
تشریح شده است.

مذاکرات  ادعا شده  گزارش  این  در 
تمام  »لغو  سر  بر  توافق  مرحله   تا 
اقتصاد  علیه  موضوعی  تحریم های 
ایران« و »لغو تحریم علیه دفتر رهبر 
جمهوری اسالمی« و »ابطال شناسایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
سازمان تروریستی خارجی« پیش رفته 

است.
»تدبیروامید«  دولت  خارجه  وزارت 
ابراز امیدواری کرده است آنچه تا کنون 
امکان تحقق آن فراهم نشده در ابتدای 

دولت سیزدهم تکمیل شود.
در این گزارش همچنین ادعا شده بر 
اساس چهارچوبی که در مذاکرات وین 
هزار شخص  از  بیش  آمده،  به دست 
»تمامی  شامل  حقوقی  و  حقیقی 
یک  )بجز  مالی  موسسات  و  بانک ها 
بیمه ای،  شرکت های  تمامی  مورد(«، 
تمامی شرکت های نفتی، پتروشیمی و 
پاالیشگاه های ایرانی، اغلب شرکت های 
حمل و نقل، کشتیرانی و کشتی سازی، 
اغلب شرکت های بزرگ در زمینه فلزات 
شرکت ها  و  اتمی  انرژی  سازمان  و 
آن  به  وابسته  پژوهشی  موسسات  و 
خارج  آمریکا  تحریم های  فهرست  از 
این  از  دیگری  بخش  می شوند.در 
مذاکرات  در  »آمریکا  آمده  گزارش 
از  بخشی  است  نشده  حاضر  وین 
تحریم هایش شامل تحریم های اولیه که 
افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادالت 
از  و  می کند  منع  ایران  با  اقتصادی 
سال های آغازین انقالب اسالمی برقرار 
و به تدریج انباشته شده است، و نیز 
فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به 
دالیل غیرهسته ای وضع شده اند مانند 
رفع  بشر  حقوق  موشکی،  تروریسم، 
کند.« وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
همچنین تٔاکید کرد »جمهوری اسالمی 
این  مورد  در  هیچگاه  اساساً  ایران 
موضوعات مذاکره نکرده و نمی کند.«

خارجه  وزارت  گزارش  اساس  بر 
جمهوری اسالمی، این وزارتخانه پس از 
هشت سال »ناسزا شنیدن، خون ]دل[ 
خوردن و دم بر نیاوردن بر سر اتهاماتی 
مسئولیت  واگذاری  آستانه  در  ناروا«، 
به »برادران و خواهرانی تازه نفس و پر 

نشاط« نکاتی را به عنوان جمع بندی 
ارائه کرده است.

پیش از این حسن روحانی ادعا کرده 
بود »توافق اصلی انجام شده« و »تمامی 
در  اما  می شود«  برداشته  تحریم ها 
گزارش وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
به مجلس شورای اسالمی، محمدجواد 
برداشته  کرده  امیدواری  ابراز  ظریف 
سیزدهم  دولت  در  تحریم ها  شدن 
]دولت رئیسی[ تحقق یابد! روحانی در 
چند سخنرانی نیز مدعی شد تا پایان 
عمر این دولت تحریم ها برداشته خواهد 
شد! او یکبار حتا گفت اگر »بوروکراسی 
پارلمانی نبود تحریم امروز تمام شده 
بود!« و یکبار دیگر هم گفت اگر »اختیار 
به عراقچی بدهیم همین امروز می رود و 

توافق را نهایی می کند.«
اتفاق  »اگر«ها  این  از  هیچکدام  اما 
نیفتاد و حاال در حالی قرار است بقیه کار 
در دولت رئیسی پیش برود که محمدجواد 
ظریف در گزارش وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی درباره برجام نگفت این ادعاهایی 
قرار  شده  تحریم ها  رفع  درباره  که 
عقب نشینی ها  کدام  ازای  در  است 
شود! انجام  ایران  رژیم  سوی  از 

همچنین تا کنون آمریکا و طرفین 
برجام درباره ادعاهای این گزارش اظهار 

نظری نکرده اند.
و  جریان ها  بعضی  میان،  این  در 
حزب  جمله  از  سیاسی  گروه های 
سیدابراهیم  به  سازندگی  کارگزاران 
رئیسی توصیه می کنند از محمدجواد 
کند.  استفاده  خود  کابینه  در  ظریف 
دولت  به  نزدیک  رسانه های  برخی 
ادعا  در حالی  اصالح طلبان  و  روحانی 
می کنند حذف تحریم با »جذب ظریف« 
سال  هشت  وی  که  می شود  میسر 
نهایت  در  و  بوده  کار  همین  مشغول 
مجبور شده برای به سرانجام رسیدن آن 
در دولت سیزدهم ابراز امیدواری کند! 
تالش این افراد برای »جذب ظریف« 
درواقع برای استفاده از حلقه ی البیگران 
رژیم است که از دوران خاتمی و سپس 
به ویژه در دوران روحانی- ظریف روی 
آنها سرمایه گذاری عظیمی شده و حاال 
با آمدن دولت رئیسی احتمال می رود 
استفاده  باید  آنطور که  آنها  از  نتوانند 

کنند!

حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در دیرالزور سوریه؛
 یک مقام وزارت خارجه آمریکا: 

با شبه نظامیان »سِر جنگ نداریم«!
=سخنگوی گروه جهادی- 
سیاسی »عصائب اهل الحق« 
تهدید کرده مقاومت در عراق 
برای همه سناریوها  را  خود 
اشغالگر  نظامیان  برابر  در 
آمریکایی آماده کرده است.
=جوی هود جانشین معاون 
با  وزیر خارجه آمریکا گفته 
ارتش  اخیر  حمالت  وجود 
نیابتی  نیروهای  به  آمریکا 
حمایت  مورد  شبه نظامی 
سوریه  مرز  در  ایران  رژیم 
متحده  ایاالت  عراق،  و 
ندارد. جنگ«  »سِر  آنها  با 

شرق  در  آمریکایی   نیروهای  پایگاه 
در  حوالی  سوریه  دیرالزور  استان 
بار دیگر هدف  نفتی »العمر«  میدان 
حمایت  مورد  شبه نظامیان  راکت 

جمهوری اسالمی قرار گرفت.
تمرین های  با  همزمان  حمله  این 
نظامی نیروهای آمریکایی و نیروهای 
دموکراتیک خلق سوریه )شبه نظامیان 

ُکرد( صورت گرفت.

این دومین بار طی یک هفته گذشته 
است که پایگاه نیروهای آمریکایی در 
دیرالزور مورد حمله قرار گرفته است. 
مقامات آمریکایی می گویند این حمله 

تلفات نداشته است.
پیش از این گروه های نیابتی مورد 
خارجی  بازوی  قدس،  سپاه  حمایت 
پایگاه  اسالمی،  انقال  پاسداران  سپاه 
گازی  میدان  حوالی  در  آمریکا 
بودند.  داده  قرار  هدف  را  »کونوکو« 
به  مستقیم  موشک   ۷ شد  گزارش 

پایگاه کونوکو اصابت کرد.
ارتباط  در  رویترز  خبرگزاری 
هیچ  گرچه  نوشت  اخیر  حمله  با 
بر  را  این حمالت  مسئولیت  گروهی 
عهده نگرفت اما تحلیلگران معتقدند 
اقدامات  از  بخشی  حمالت  این 
شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران 
بوده است. با اینهمه منابع نزدیک به 
گروه های شبه نظامی به نقل از قصی  
حشدالشعبی  فرماندهان  از  االنباری 
درباره  شده  منتشر  »اخبار  نوشتند 
به  الحشدالشعبی  از  نیروهایی  حمله 
به  دیرالزور  حومه  در  آمریکا   پایگاه 
هیچ وجه صحت ندارد و شایعه است. 
الحشدالشعبی هیچگونه اقدام نظامی 

خارج از خاک عراق انجام نمی دهد.«
از  پس  که  حالیست  در  این 
عضو  هفت  شدن  زخمی  و  کشته 
الحشدالشعبی در مرز عراق و سوریه 
رهبران گروه های نیابتی اعالم کردند 

انتقام خون آنها را خواهند کرد.
گروه  سخنگوی  الربیعی  محمود 
اهل  »عصائب  سیاسی  جهادی- 
الحق« در مصاحبه اختصاصی تهدید 
برای  را  کرده مقاومت در عراق خود 
نظامیان  برابر  در  سناریوها  همه 

اشغالگر آمریکایی آماده کرده است.
وزیر  معاون  جانشین  هود  جوی 
خارجه آمریکا به »العربیه« گفته است 
آمریکا  ارتش  اخیر  حمالت  وجود  با 
مورد  شبه نظامی  نیابتی  نیروهای  به 
سوریه  مرز  در  ایران  رژیم  حمایت 
»سِر  آنها  با  متحده  ایاالت  عراق،  و 

جنگ« ندارد.
که  متوجهم  »من  کرد:  تٔاکید  او 
برخی از این شبه نظامیان کاماًل بر ضد 
نبرد آمریکا با داعش در عراق هستند. 
ولی ما از آنها می خواهیم کاری به کار 
ما نداشته باشند تا ما هم کاری به کار 
آنها نداشته باشیم، تا بتوانیم با دشمن 

مشترک مان داعش مبارزه کنیم.«



سید کلمه کودتا را خیلی دوست 
دارد. اصرار می ورزد که جابه جا آن را 
به کار ببرد. معتقد است که او در زمان 
خود تنها کسی بوده که کودتا را در 
معنی واقعی کلمه انجام داده است.ـ 
همه از کودتا حرف می زدند ولی کسی 
نمی دانست که کودتا یعنی چه؟ مثال 
مرحوم مدرس مرتباً حرکاتی می کرد 
فکر  در  بدهد  نشان  می خواست  که 
کودتاست و در تمام شهر پراکنده بود 
صورت  مدرس  کودتای  به زودی  که 

خواهد گرفت.
اصل  مباین  که  این  خوب،   =
کودتاست. کودتا باید در پنهانکاری 
آگاهی عموم صورت  اقل  و درحد 

بگیرد.
مجتهد  سید،  بیچاره  بارک اهلل!  ـ 
کودتا  نه  اما  بود.  طرازاولی  و  خوب 
می دانست چیست و نه آدم سیاسی 
و  منبر  باالی  که  بود  بود. مجتهدی 
را  مردم  خوب  خطابه  کرسی  پشت 
و  عمامه  با  مگر  ولی  می کرد.  گرم 
نعلین می شود پشت توپ و شصت تیر 
نشست یا پشت میز مذاکرۀ سیاسی؟ 
به این جهت نه او، حتی فرنگ رفته ها 
هم نمی دانستند که کودتا یعنی چه؟ 
خارجه  وزیر  نصرت الدوله  مرحوم 
چی؟   با  بکند.  کودتا  می خواست 
کسی نمی دانست.سید چشم هایش را 
می بندد. وقتی این طور چشم می بندد 
من او را می بینم که نوار خاطره هایش 
را مرور می کند. مثل یک کارگردان که 
همراه »ادیتور« فیلمش، با قیچی آنچه 
را که نمی خواهد نمایش داده شود، 
می چیند و دور می ریزد. نباید به حال 
خود بماند. اگر حاال که داغ شده بگذارم 
باز  انتخاب به دستش بیفتد،  قیچی 
حرف های تکراریش را تکرار می کند.

همه  از  بهتر  البد  شما  و   =
چه،  یعنی  کودتا  که  می دانستید 
بله؟... اما شما هم که عمامه به سر 

داشتید و نعلین به پا.
و  می دهد  سر  را  رندانه اش  خندۀ 

می گوید:
ـ اما آقا سید ضیاءالدین صبح روز 

کودتا کالهی بود نه معمم.
ایرادهایی  از  یکی  هم  این   =
است که به شما می گیرند. می گویند  
در آن روزها نه تنها از نظر سیاسی 
از  بلکه  جا عوض می کردید  مرتباً 
نظر شکل ظاهر هم. ببخشید، مثل 

بوقلمون بودید.
کمتر  در  من  که  خاصی  طنز  با 
رجل سیاسی دیده ام، با آوایی رنگ واره 
چوبی  صندلی  دستۀ  روی  می زند 

زمخت:
ـ هر لحظه به رنگی بت عیار درآمد... 

درآمد...
لباس  تغییر  چرا؟ چرا  واقعاً   =

دادید؟
نفرمایید، من معّمم  اشتباه  اوال  ـ 
من  نبودم.  روحانی  معنای  آن  به 
به اقتضای  که  بودم  روحانی زاده  یک 
تن  به  را  لباس  این  خانواده  تربیت 
متحدالشکلی  لباس  چون  می کردم، 
وجود نداشت. ثانیاً، من در سفرهای 
لباس معمولی  از کودتا  خارجه قبل 
به تن داشتم و شاهد آن، یک عکس 
خیلی ایام جوانی است که در تهران 
به  اّولم  سفر  از  پیش  و  برداشته ام 
فرنگ بود. حدود هشت نُه سال پیش 
از کودتا. خدمت تان می دهم. درست 
است در این سال های آخر من با عبا 
و عمامه بودم اما روز کودتا عمامه بر 
چکمه  و  سیاه  ردنکت  نداشتم.  سر 
پوشیدم و کاله پوست به سر گذاشتم. 
می پرسید چرا؟  به دو دلیل: اول این 
که می خواستم ظاهر تازه ام  برای مردم 
جالب باشد. درباره اش حرف بزنند و 
همین موضوعی را که االن چهل سال 
بعد شما  به آن پرداخته اید جلو بکشند. 
دوم این که آن لباس در آن روزگار 
بر تن دو دسته بود: یک  دسته عالم 
واقعی دین که زاهد و متقی و پرهیزگار 
بودند و البته تعدادشان بسیار کم بود؛ 
یک  دسته که زیر آن لباس و به نام 
از  و اسالم همه کار می کردند؛  دین 
و  جاسوسی  تا  گرفته  فجور  و  فسق 
خود  با  انگلیس.من  و  روس  نوکری 

اگر کودتای من سید  فکر کردم که 
عمامه ای موفق شود، پس فردا تمام این 
خبائث و پاچه ورمالیده های چکمه به پا و 
عمامه به سر، به هوای حکومت و قدرت 
می افتند و آن وقت باید چراغ برداشت 
و دنبال  میرغضب های ناصرالدین شاه 
و محصل های چوبدار نایب السلطنه و 
گشت.  ظل السلطان  دوستاق بان های 

توفیق من به عمامه گنده ترها.
دارید  باز  می برم،  را  =حرفش 

مدرس مرده را چوب می زنید؟
دسته  این  بهترین  مدرس  نه،  ـ   
بود. بدترین هایشان در پس منبر مثل 
گربۀ عبید زاکانی کمین کرده بودند 

که اگر من موفق می شدم، می پریدند 
با  می شود  که  می فهمیدند  و  وسط 
عمامه و اسلحۀ دین کاری کرد. و من 
ظاهر  که  لباس  یک  با  نمی خواستم 
اعتقاد  باطنش  به  و  می  پوشاند  مرا 
اما  کنم.  بدبخت  را  مملکت  نداشتم 
قزاق های  و  فکلی ها  و  اگر می باختم 
آن  جان  می شدند،  موفق  عرق خور 
به  را  تقوا  با  آدم های  معدود  دستۀ 
خطر انداخته بودم و سرشان را سِر دار 
می فرستادم. این بود که لباس عوض 
کردم  تا اگر بردم بگویند یک پسرۀ 
کالهی دمدمی مزاج، شب عمامه را از 
سر برداشت و کاله به سر گذاشت و 
باختم،  اگر  ربطی به دین نداشت. و 
بازهم بگویند که ماجراجوی المذهبی 
که حتی به ظواهر لباس و اعتقادش 
چطور  باخت.  بود،  کرده  پشت  هم 

است؟جوابم فقط این است که:
= هر لحظه به شکلی بت عیار 

درآمد.
یک  و  دل  ته  از  می خندد  او  و 

بارک اهلل تحویلم می دهد.
در ادامۀ این گفتگو، دکتر الهی بحث 
کودتا را رها نمی کند و با این کلمه، 
سید را به حرف می کشد.معنی کودتا، 

کودتای بی معنی
در  را  کودتا  بحث  دنبالۀ  وقتی 
همان جلسه می گیرم، باز بر این اصرار 
می ورزد که او تنها کسی است در آن 
یک  از  باید  کودتا  می داند  که  زمان 
پشتیبانی نظامی و درست برخوردار 
را  خود  عمدۀ  مخالف  دو  و  باشد 
نشان می زند که از این بهرۀ هوشی 

بی نصیب اند.
=آقای مدرس با کی می خواست 

کودتا کند؟ با کدام قوۀ نظامی؟
یالمارسن  ژنرال  ژاندارم های  ـ 
سوئدی به وطن پرستی معروف بودند. 
و  از شدت حساسیت  آنها  از  بعضی 
پریشان دلی به خاطر وطن خودکشی 
کردند. خدا رحمت کند کلنل فضل اهلل 
یک  به اندازۀ  او  خودکشی  را.  خان 
انقالب در زمان خود اثر داشت. اما... 
احساسات با سیاست جور درنمی آید. 
ژاندارم ها  با  مدرس  مرحوم  به عالوه 
راهی نداشت و ثالثاً ژاندارم ها قدرت 
از  که  نبودند  یکپارچه ای  و  مجهز 
یک فرماندهی واحد استقبال کنند. 
دنبال  خود  کودتای  فکر  در  مدرس 

ژاندارم ها نبود.
نظامی  نیروی  = پس روی چه 

حساب می کرد؟
ـ هیچ! این که عرض کردم این ها 
کودتا  چگونگی  از  اطالعی  هیچ 
نداشتند، همین است. مرحوم مدرس 
بارها گفته بود من باکمک مردم کودتا 

می کنم.
= این که کودتا نمی شود. این 

می شود انقالب.
ـ بله! اما مردمی که دنبال مرحوم 
مدرس بودند، یک بار امتحان خود را 
در مهاجرت داده بودند. مدرس حتی 
سازماندهی  قابلیت  هم  من  به اندازۀ 
سیاسی نداشت. فکر می کرد اگر یک 
یا جّدا«  »یا جّدا  و  بردارد  َعلَم سبز 
گویان راه بیفتد، تمام مردم دنبالش 
حرکت می کنند. فرضاً هم که دسته ای 
یک  محرکۀ  قوۀ  این ها  می افتاد،  راه 
کودتا نبودند، قوۀ پشتیبانی روزهای 
بعد می توانستند باشند. مدرس فکر 
می کرد با کمک عوام الناس می تواند 
کودتا را هم که کار خواص و حسابگران 

است انجام دهد. ایشان اشتباه تکیه بر 
عوام را داشت. اما مرحوم نصرت الدوله 
که او هم به اندازۀ مدرس و شاید بیشتر 
باهوش و به مراتب از او باسوادتر و الاقل 
و  روز  آن  دنیای  و  سیاست  کار  در 
ارتباطات سیاسی ورزیده تر بود، بدون 
این که به قیمت یک پشتیبانی نظامی 
آگاه باشد، سعی کرده بود که بر خواص 

تکیه کند.= یعنی کی؟
= یعنی انگلیس ها.

- شما هم که...
نمی گذارد حرفم را تمام کنم. کمی 

عصبی است.
ـ اجازه بدهید آقا، رابطه با انگلیس ها، 
از غالم خانه زاد بودن تا دشمِن مادرزاد 
بودن وسعت دارد. مرحوم نصرت الدوله 
آلوده  دستش  قرارداد  قضایای  در 
شده  لق  قرارداد  چون  و  بود  شده 
از »مرگ« آن  انگلیس ها هنوز  بودو 
مطمئن نبودند، نصرت الدوله را که از 
هر جهت می توانست اجراکنندۀ خوبی 
باشد پیش می راندند. شاید فکر کودتا 
را هم آنها به او تلقین کرده بودند. اما 
از  اشتباه  نصرت الدوله  همیشه  مثل 
زمینۀ  که  این  بدون  یعنی  کرد.  باال 
با  بسنجد، متعهد شد که  را  داخلی 
یک کودتا و تجدید و یا حد اقل تکمیل 
خواهد  ثمر  به  را  قرارداد  انتخابات، 
رساند. »ساحل نشینان تایمز« از دور 
این طور فکر می کردند و نصرت الدوله 

با آنها بود.= و شما...؟
عکس  درست  ینجا  ا من  و  ـ 
قرارداد  مرگ  به  اوال  نصرت الدوله؛ 
یقین پیدا کرده بودم. ثانیاً در داخل 
سفارت انگلیس در تهران با جناح مؤثر 
و کارآمدی که مثل من قرارداد را یک 
خبط سیاسی وثوق الدوله می شناختند 

آشنا بودم.
=پس در داخل سفارت انگلیس 

در تهران دو دستگی بود؟
ـ دو دستگی، نمی دانم. ولی می دانم 
کسانی که با سرسختی دولت متبوع 
خود برای بقای قرارداد مخالف بودند، 
که  بودند  آنهاکسانی  و  نبودند،  کم 
درازمدت  سیاست  داشتند  اعتقاد 
از  تحبیب  باید  منطقه  در  انگلستان 
ملت های منطقه باشد و عصر زورگویی 

استعماری سپری شده است.
= چرا معتقدید که نصرت الدوله 

فقط تکیه بر خواص داشت؟
ـ زیرا طرح کودتای خود را در لندن 
عالیرتبۀ وزارت  با صالح دیِد مقامات 

خارجۀ انگلیس ریخته بود.
= با کدام قدرت نظامی؟

که  قزاق  قوای  از  بخشی  ظاهراً  ـ 
هنوز معلوم نبود کدام بخش است و 
حمایت تقریباً صریح ارتش انگلیس 

درصورت بروز اتفاق غیرمنتظره.
»دنباله دارد«
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= علیرضا شاروقی فراهانی 
)سلیمی(، محمود خاضعین 
)حاج علی(، امید نوری و کیا 
صادقی متهم به توطئه برای 
آدم ربایی هستند. فردی به 
اسم نیلوفر بهادری فر )نلی( 
در مراودات مالی و بانکی با 
این تیم همکاری داشته که در 
کالیفرنیا بازداشت شده است.
=آدری اشتراوس دادستان 
هر  »حق  کالیفرنیا:  جنوب 
بتواند  که  است  شهروندی 
مجازات  ز  ا ترس  بدون 
حرفش را بزند. یک شهروند 
آمریکایی باید بتواند از حقوق 
اینکه  بدون  بشر دفاع کند 
اطالعاتی  عوامل  توسط 

خارجی هدف قرار گیرد.«
=مسیح علینژاد: آنها از من 
ایران  مردم  از  نمی ترسند 
در  بار  چند  می ترسند... 
به  اف بی آی  توسط  آمریکا 

خانه های امن منتقل شدم.
=بر اساس بیانیه دادستانی 
مانهتن طرح ربودن علینژاد 
بزرگتر  از یک طرح  بخشی 
برای ربودن سه نفر در کانادا و 
یک نفر در بریتانیا بوده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای 
تیرماه( صادر شد  ژوئیه )23  که ۱3 
اطالعاتی  سرویس های  کرد  اعالم 
ربودن  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
فعال  و  آمریکایی  روزنامه نگار  یک 
حقوق بشر از شهر نیویورک و انتقال او 
به ایران توطئه کرده اند. مسیح  علینژاد 
خبرنگار ساکن کالیفرنیا در مصاحبه 
با چند رسانه گفت روزنامه نگار مورد 
دادگستری  وزارت  بیانیه  در  اشاره 

آمریکا او بوده است.
جنوب  دادستان  اشتراوس  آدری 
سرپرست  لسکو  مارک  نیویورک، 
ویلیام  و  ملّی  امنیت  کل  دادستانی 
سوئینی جونیور دستیار مدیر مسئول 
از خنثی   نیویورک  اف بی آی در  دفتر 
نقض  برای  توطئه  یک  ساختن 
پولشویی و  بانکی و  تحریم ها، تخلف 
همچنین برنامه ریزی برای ربودن یک 

روزنامه نگار خبر دادند.
)سلیمی(،  فراهانی  علیرضا شاروقی 
امید  علی(،  )حاج  خاضعین  محمود 
توطئه  به  متهم  صادقی  کیا  و  نوری 
به  فردی  از  هستند.  آدم ربایی  برای 
به  نیز  )نلی(  بهادری فر  نیلوفر  اسم 
شده  برده  نام  آنها  همدست  عنوان 
تیرماه( در  اول ژوئیه )دهم  است که 
دیگر  است.  شده  بازداشت  کالیفرنیا 
افراد بازداشت نشده اند و از قرار معلوم 

در ایران هستند.
وزارت دادگستری آمریکا تٔاکید کرده 
بهادری فر در توطئه ربودن این روزنامه 
نگار نقشی نداشته اما به تیم اطالعاتی 
رژیم ایران خدمات مالی می داده است 
امکان دسترسی به سیستم  از جمله 
مالی آمریکا را برای آنها فراهم کرده 

است.
جنوب  دادستان  اشتراوس  آدری 
کالیفرنیا می گوید »متهمین به دنبال 
ربودن یک شهروند ایرانی- آمریکایی 
بودند که از استبداد رژیم ایران انتقاد 

را  داشتند وی  آنها قصد  است.  کرده 
به زور به ایران بازگردانند… حق هر 
شهروندی است که بتواند بدون ترس 
از مجازات حرفش را بزند. یک شهروند 
بشر  حقوق  از  بتواند  باید  آمریکایی 
عوامل  توسط  اینکه  بدون  کند  دفاع 
گیرد.  قرار  هدف  خارجی  اطالعاتی 
متهمین با کمک اف بی آی شناسایی 
شدند و عملیات آدم ربایی آنها شکست 

خورد.«
کل  دادستان  دستیار  لسکو  مارک 
امنیت ملّی گفته »هر شخص در ایاالت 
و  تهدید  اذیت،  و  آزار  از  باید  متحده 
قدرت های  توسط  جسمی  صدمات 
این  طریق  از  باشد.  مصون  خارجی 

نقشه های  از  یکی  ما  کیفرخواست، 
یک  به  رساندن  آسیب  برای  مخّرب 

شهروند آمریکایی را خنثی کردیم.«
دستیار  جونیور  سوئینی  ویلیام 
در  اف بی آی  دفتر  مدیرمسئول 
با  »گروهی  می گوید:  نیز  نیویورک 
یک  ربودن  برای  ایران  رژیم  حمایت 
برنامه ریزی  کالیفرنیا  در  روزنامه نگار 
کردند تا او را به زور به ایران منتقل 
شرکای  با  همکاری  در  ما  کنند… 
را  توطئه  این  اف بی آی  و  بین المللی 

حنثی کردیم.«
در گزارش وزارت دادگستری آمریکا 
آمده است آن روزنامه نگار قرار بود به 
بهانه دیدار با خانواده اش از آمریکا به 
خانواده  اما  کشانده شود  ثالث  کشور 

قربانی این پیشنهاد را رد کرده است.
آمریکا  امنیتی  و  قضایی  نهادهای 
اطالعاتی  تیم  به  مربوط  تصاویر 
ربودن  برای  که  را  اسالمی  جمهوری 
کرده  برنامه ریزی  روزنامه نگار  چند 

بودند منتشر کرده اند.
مانهتن  دادستانی  بیانیه  اساس  بر 
یک  از  بخشی  علینژاد  ربودن  طرح 
در  نفر  ربودن سه  برای  بزرگتر  طرح 

کانادا و یک نفر در بریتانیا بوده است.
رژیم  اطالعاتی  تیم  می شود  گفته 
ایران قصد داشت علینژاد را به کشوری 
بکشاند که از آنجا بتوانند با قایق به 
ونزوئال منتقل کرده و سپس او را به 

ایران منتقل کنند.
دستگاه  یک  در  گزارش  این  طبق 
نیلوفر  استفاده  مورد  الکترونیک 
دو  و  روزنامه نگار  آن  عکس  فراهانی، 
قربانی دیگر که قبال توسط جمهوری 
آنها   از  یکی  و  ربوده شده اند  اسالمی 
اعدام شد و دیگری زندانی است کشف 
شد. در زیر عکس آنها به فارسی نوشته 
بزرگتر  کم کم  دارد  »جمع  که  شده 
می شود. خودتان می آیید یا ما به سراغ 

شما بیاییم؟«
»ایران  تلویزیون  به  علینژاد  مسیح 
هشت  حدود  »از  گفت  اینترنشنال« 

اعالم کرد  به من  ماه قبل اف   بی آی 
که در خانه خودم امن نیستم و باید 
به یک خانه امن نقل مکان کنم، اما 
اف بی آی  اینکه   تا  نمی گرفتم  جدی 
من  خانواده  و  زندگی  از  عکس هایی 
نشان داد که همگی زیر نظر بودند. مرا 
سه بار به خانه های امن متفاوت بردند 
و هر سه بار مرا پیدا کردند و در نهایت 
اف بی آی تصمیم گرفت که این موضوع 

را آشکار کند.«
مسیح  علینژاد در مصاحبه با شبکه 
»دستگاه  گفته  نیز  »ان بی سی« 
اطالعات ایران چند سال است که او 
را هدف قرار داده و تیمی که در توطئه 
جدید شرکت داشتند از اعضای وزارت 

همچنین  علینژاد  بودند.«  اطالعات 
گفت »این یعنی حسن روحانی رئیس  
جمهوری از این توطئه خبر داشته و 

آن را تایید کرده است.«
مصاحبه  این  در  همچنین  علینژاد 
نیز اشاره کرد که برای محافظت از وی 
در مقابل تهدیدات جمهوری اسالمی 
او را به خانه های امن مختلفی منتقل 
کرده اند و از طرف اف بی آی به او گفته 
شد که عوامل اطالعاتی ایران شخصی 
را به خانه او در بروکلین فرستاده اند تا 

از او و خانواده اش عکس بگیرد.
علینژاد در این مصاحبه تأکید کرد 
و  نشده  مرتکب  هیچ جرمی  وی  که 
بی صدای  مردم  صدای  خواسته  فقط 
ایران باشد. او افزود: »رژیم ایران از من 
ایران  داخل  مردم  از  بلکه  نمی ترسد 

می ترسد.«
کانال تلگرامی »فرشگرد« تصاویری 
اطالعاتی  افسر  خاضعین  محمود  از 
)نلی(  نیلوفر  و  اسالمی  جمهوری 

بهادری فر منتشر کرده است.
کنار  در  خاضعین  تصاویر  این  در 
شماری از بازیگران سینمای جمهوری 
اسالمی و فوتبالیست ها از جمله مهران 
علی   شریفی نیا،  محمدرضا  مدیری، 
پروین، حمید استیلی و افشین پیروانی 

دیده می شود.
خبرنگاران  از  حمایت  کمیته 
وزارت  توطئه  بیانیه  ای  در  خاورمیانه 
اطالعات جمهوری اسالمی برای ربودن 
مسیح   علینژاد را »نفرت انگیز« خوانده و 
اعالم کرده است »این توطئه خطری را 
نشان می دهد که روزنامه نگاران ایرانی 
خارج از کشور، از جمله روزنامه نگاران 

ساکن آمریکا، با آن مواجه هستند.«
را  اقدام  این  نیز  آمریکا  قلم  انجمن 
مایل  هزاران  از  مخالفان  »سرکوب 
دورتر« و »تهدیدی ترسناک علیه همه 
کسانی که در جهان از آزادی بیان و 
دانست.  می کنند«  دفاع  بشر  حقوق 
هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 

واکنشی به این خبر نشان ندادند. 

با کمک اف بی آی توطئه ربودن مسیح  علینژاد از آمریکا 
توسط تیم اطالعاتی جمهوری اسالمی شکست خورد

سید ضیاءالدین بعد از کودتا

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتامرد دوم کودتا ) )۷۷((

هر لحظه به شکلی بت عیار...

سید ضیاءالدین قبل از کودتا

تصویری از تیم اطالعاتی جمهوری اسالمی که متهم هستند برای ربودن یک روزنامه نگار که گفته می شود 
مسیح  علیینژاد بوده برنامه ریزی کرده اند

مسیح  علینژاد
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۱ ـ از رؤسای پیشین 
دانشگاه تهران

2 ـ از شعرای معروف و 
اصالح طلب ایران و خالق 
آثاری چون »کفن سیاه« 

و »رستاخیز«
3 ـ رایحه ـ پست ـ پنبه 

پاک نکرده
۴ ـ کمک ـ از شهرهای 

ایران
۵ ـ از حرفه های سنتی ـ 

شجاعت
۶ ـ نوعی سالح مخرب ـ 

منع کردن و بازداشتن
۷ ـ گلی است ـ سرپرستان

۸ ـ اصرار و پافشاری
۹ـ لحظه ـ فعال و تالشگر 

ـ کوچه
۱0 ـ یک دوم 

ـ شهری قدیمی در ایران ـ 
پرنده ای است

۱۱ ـ تعلم ـ مرارت

و  ن  ا ز هنگسا آ ز  ا ـ   ۱
نغمه پردازان معروف ایران

آن  آخر  به  حرفی  ـ   2
بیفزایید جهنم می شود ـ 
هم کالم است و هم وعظ 
و سخنرانی ـ زبانی است
3 ـ متصل ـ شهیر ـ پایین

دنیا  تارک  ـ  ناشنوایی  ـ   ۴
ـ پدر

میوه ای  ـ  بزرگ  نقاره  ـ   ۵
است

۶ ـ بخت آزمایی ـ دو رو و 
دغلکار

۷ـ  کشوری استـ  دردناک
پیدا  خانه ای  درهر  ـ   ۸
می شود ـ رودخانه ای در 

اروپا ـ از آفات نباتی

۹ـ  زورـ  او هم حرفه ای دارد
۱0ـ وارد شده به میزبان ـ 

بلیـ  وسیله مکالمه
از  ـ  از آالت موسیقی  ۱۱ـ 

آبهای ایران
۱2ـ طمعـ  فریبکار و حقه باز 

ـ جانشینی
۱3ـ رودخانه ای در ایران ـ 

عصاره ـ درختی است
۱۴ـ آرامش و آسایشـ  مادر 

به عربی ـ روزها
۱۵ـ  ظاهریـ  بخار متراکمـ   
محکم و استوارـ  از میوه ها

۱ ـ از حل کردنی های سرگرم کننده 
وآموزنده

2ـ  جّوـ  سرپرست و حکمرانـ  حرف 
ندا ـ بحری در شعر فارسی
3 ـ کشوری است ـ متوحش

از  ـ  بیهوده  خیاالت  ـ  گردن  بار  ۴ـ 
وسایل موسیقی

ـ  چراغ  نوعی  ـ  ایران  عشایر  از  ـ   ۵
شهری تاریخی در ایران

۶ ـ سرزمین ـ گیاهی است ـ قعر ـ 
اشک گل

ـ  شریان  ـ  شبانه روز  از  قسمتی  ـ   ۷
منزوی ـ حرف خطاب ـ تکرار یک 

حرف
۸ ـ وسیع ـ کوهی در آسیا

۹ ـ شیطان ـ از شهرهای ایران
با  و  سنگین  ـ  است  کشوری  ـ   ۱0

وقار ـ راز
۱۱ ـ سرپرست ـ بزرگساالن ـ پست

ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  ـ  قلیل  ـ   ۱2
گل افشانی

۱3 ـ تذکر ـ بی آبرویی
۱۴ ـ فرصت ـ فلزی است ـ معرفت و 

تربیت ـ مایه حیات
۱۵ ـ از حواس

پارچه ای  ـ  متداول  است  خوراکی  ـ 
گرانبها 

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ ـ پیشگام موسیقی 
جاز و خوانندۀ برجسته، 

مشهور و قدیمی ایران
کوهی  سلسله  ـ   2

است ـ جد
3 ـ واحد اندازه گیری 
شهرهای  ز  ا ـ  سطح 
کشور ماـ  از حرکات آب

۴ ـ قرابت
منزلت  و  مقام  ـ   ۵

ـ تذکار
ـ  دب  ا هل  ا ـ   ۶

مژده دهنده
۷ ـ تکرار یک حرف 

ـ توانایی
حرف  ـ  سختی  ـ   ۸

تعجب
خوراکهای  از  ـ   ۹

سنتی
ـ  ر  ا ستو ا نا ۱ـ  0

منسوب به سوریه 
ـ سنگینی

ی  ا شعر ز  ا ـ   ۱۱
فقیدمعاصر  و  برجسته 
»مرا  شعر  سراینده  و 

ببوس«

وقتی صحبت از پول و ثروت می شود 
به  نیز  ثروتمند  آدم های  نام  همیشه 
دنبال آن به گوش می رسد. نام مردان 
متمول همیشه در صدر اخبار اقتصادی 
و بورس ارز و طال و صد البته تکنولوژی 
دیده می شود. صحبت از مردان پولساز 
موضوع جدیدی نیست اما زنان تاجر و 
موفق داستان دیگری دارند.در اجتماع 
سوز  پول  عنوان  به  را  زنان  همواره 
به  زنان  چهره  پولساز.  تا  می شناسند 
شکل افراد ولخرجی به تصویر کشیده 
شده است که همواره درآمد شوهران و 
پدرانشان را در اندک زمانی به جواهر، 
لباس و عطر تبدیل می کنند. با این حال 
همانطور که هر سکه ای روی دیگری نیز 
دارد، سکه تجارت هم یک روی مردانه و 
یک روی زنانه دارد. زنان برخالف تصور 
عموم جایگاه قابل توجهی در بازارهای 
چرخ های  و  دارند  جهانی  تجارت 
مؤثری را در بازار و صنعت و تولیدات 

به چرخش واداشته اند.
بسیاری از این اشخاص درآمد اولیه و 
ثروت پایه خود را مدیون ارث و میراث 
با  که  و شوهران خود هستند  پدران 
تالش و جدیت ثروت خود را چندین 
برابر کرده اند. بسیاری دیگر پا را فراتر 
نهاده و مانند بسیاری از مردان از صفر 
شروع کرده اند تا رویای میلیون را به 

میلیاردها تبدیل کنند.
و  موفق  بانوان  این  از  بسیاری 
همتایان  از  را  سبقت  گوی  متمول، 
خود  کشور  در  و  ربوده اند  خود  مرد 
عنوان ثروتمندترین و پولسازترین ها را 
به خود اختصاص داده اند، به هر حال 
پس از شناخت بیل گیتس و امثالهم 
که قدرتمندترین مردان دنیا در عرصه 
آشنایی  و  شناخت  هستند،  تجارت 
از  خالی  نیز  دنیا  زنان  ثروتمندترین 
برخالف  افراد  این  البته  نیست.  لطف 
تصور اکثر مردم چهره های همیشگی 
می زنید  اگر حدس  نیستند.  رسانه ها 
الاقل یکی از این زنان جی کی رولینگ 
یا اپرا وینفری باشد سخت در اشتباهید. 
ارتباط  ثروت  دنیای  با  دنیای شهرت 
زیادی دارد ولی گاهی صالح در انتخاب 
یکی از آن دو است که البته بستگی 
کدام  بیشتر خواهان  که  دارد  این  به 

یک باشید.
برای  بحث ها  این  اتمام  از  پس 

ثروتمند ترین زنان جهان
 وقتی زنها پولدار می شوند

که  جهان  واقعی  ثروتمندان  شناخت 
نیز  را  خود  پولسازی  میزان  گاهی 
به  نگاهی  هم  با  می کنند،  فراموش 
به  دنیا  زنان  ثروتمندترین  از  تن  ده 
افراد  این  ترتیب میزان درآمد ساالنه 

می اندازیم:

لیلیان بتنکورت
این زن در سن ۸۵ سالگی هم اکنون 
ثروتمندترین زن کره زمین به حساب 
می آید، وی همچنین دوازدهمین فرد 
از  وی  اصلی  درآمد  دنیاست.  متمول 
فروش محصوالت بهداشتی و آرایشی 

به دست آمده است.
لیلیان تنها فرزند ایگن شولر مالک 
محصوالت  نام  به  کوچکی  شرکت 
بهداشتی و آرایشی Loreal بود که پس 
از سال ها رشد کرد و به یکی از بهترین 
تولید کنندگان محصوالت در فرانسه و 
شد. تبدیل  جهان  سراسر  در  سپس 

در سال ۱۹۵۷ لیلیان صاحب بخش 
شد.  پدرش  شرکت  سهام  از  اعظمی 
سهامدار  بزرگ ترین  وی  هم اکنون 
شرکت Loreal و دومین فرد ثروتمند 
در سراسر فرانسه است. درآمد این زن 
حدوداً 20۷ میلیارد دالر در سال است.

پایه گذار  همچنین  بتنکورت  خانم 

جایزه ویژه دانشمند سال با نام خود 
است که هر ساله به دانشمندان نو آور 

زیر ۴۵ سال اهدا می شود.

کریستی والتون
والتون  جان  بیوه  والتون  کریستی 
والتون  جان  مرگ  از  پس  است، 
 ۱۵0 مبلغ  هوایی،  حادثه  یک  در 
میلیارد دالر به بیوه او به ارث رسید، 
شرکت  صاحبان  لتون  وا ده  نوا خا
به  که  هستند   wal-martتجاری
Wal- .وسیله سام والتون بنا شده بود

و  بزرگ ترین  حاضر  حال  martدر 

زنجیره ای  فروشگاه های  وسیع ترین 
دارد. متحده  ایاالت  سراسر  در  را 

آلیس والتون
آلیس والتون دختر یکی یکدانه سام 
wal-mart والتون بنیانگذار شرکت

و  آلیس  پدرش  مرگ  از  پس  است، 
برادرانش وارث شرکت پدر خود شدند. 
این زن ۵۸ ساله با درآمد ۱۶0 میلیارد 
دالر در سال، بیست و ششمین شخص 
ثروتمند در دنیا و سومین بانوی پولساز 
والتون  خانم  می رود.  شمار  به  جهان 
هر ساله مبلغ قابل توجهی به خیریه 

کمک می کند.

ابیگیل جانسون
دالر  میلیارد   ۱3 ابتدا  در  زن  این 
از پدر خود به ارث برد. مبلغ به دست 
که  می آمد  فیدلیتی  شرکت  از  آمده 
پدر بزرگ ابیگیل، ادوارد جانسون در 
سال ۱۹۴۶ آن را بنا نهاده بود. ابیگیل 
۴۵ ساله تمام سرمایه خود را بار دیگر 
خود  وقت  تمام  و  انداخت  جریان  به 
را صرف تجارت کرد. در سال 200۱ 
ثروت وی به 3۱ میلیارد دالر در سال 
رسید و ابیگل به عنوان معاون شرکت 
آبا و اجدادی اش برای پیشرفت خود و 
و  اکنون چهل  وی  کوشید.  فیدلیتی 
دومین فرد ثروتمند روی کره زمین و 

چهارمین زن پولدار جهان است.

آنه کوکس چمبرز
ز  ا می کنند  فکر  که  نی  کسا
روزنامه نگاری پولی نمی توان در آورد 
سخت در اشتباهند، خانواده آنه کوکس 
در عمل ثابت کرده اند که رسانه ها چه 

منابع پولسازی می توانند باشند.
آنه در ابتدا مبلغ ۱2۶ میلیارد دالر 
از پدر خود به ارث برد. پدر وی جیمز 
کوکس صاحب شرکت رسانه ای شامل 
۱۷ روزنامه، ۱۵ شبکه تلویزیونی، ۷۹ 
ایستگاه رادیویی و همچنین سیستم 

کابلی بود. البته تجارت خانواده کوکس 
به رسانه های صوتی و تصویری ختم 
را در  آنه سرمایه خود  پدر  نمی شود. 
تجارت ماشین و مزایده های خرید و 
از  فروش آنها نیز به کار گرفت. پس 
شرکت  آنه  رسانه ای،  غول  این  مرگ 
خانوادگی را می چرخاند. این خانم ۸۹ 
ساله، رتبه چهل و پنجم را در میان 

ثروتمندان جهان داراست.

بریژیت راوسینگ
یک  وسینگ  ا ر یژیت  بر دکتر 
هنری  زمینه  در  سوئدی  تاریخدان 
است. در سال، 2000 این زن پس از 
مرگ همسرش گاد راوسینگ، به همراه 
3 فرزندش وارث بخش اعظمی از سهام 
شرکت  Tetra Laval شد. این شرکت 
یک گروه صنعتی خصوصی را در سوئد 
از  عمده ای  بخش  که  بر می گیرد  در 
تولید، بسته بندی و توزیع مواد غذایی 
خصوصاً فرآورده های لبنی را بر عهده 
دارد. درآمد ساالنه این زن ۱۱ میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.

ژاکلین مارس
ژاکلین باجر مارس، دختر فورست 
مارس  فرانک  نوه  و  مارس  ادوارد 

بنیانگذار شرکت آمریکن کندی است. 
وی با ثروتی معادل ۱۴0 میلیارد دالر 
پنجاه و هشتمین فرد متمول دنیاست. 
وی همچنین چهارمین زن ثروتمند در 
آمریکا نیز به شمار می رود. خانم مارس 
عالقه ای به شرکت در گردهمایی های 
حاشیه آفرین ندارد و کمتر کسی سن 

واقعی او را می داند!

یانگ هوی یان
پدر یانگ کار را همان اول یکسره 
سهام  تمام   200۵ سال  در  او  کرد! 
 Country Garden خود در شرکت
کرد.  دخترش  نام  به  را   Holding
ثروتمند ترین  ساله   2۶ یانگ  اکنون 
اطالعات  وی  است.  چین  در  شخص 
پدرش  و  ندارد  تجارت  از  چندانی 

کارهای مالی وی را انجام می دهد.

ماریا الیزابت شافلر
ماریا شافلر و پسرش جورج صاحبان 
شرکت بزرگ شافلر هستند که یکی 
از بزرگترین کمپانی های تولید کننده 
بلبرینگ در جهان است. ماریا الیزابت 
شخصاً شرکت را اداره می کند و ساالنه 

بیش از ۱0 میلیارد دالر درآمد دارد.

سوزانا کالتن
ن  ا عنو کسب  ی  ا بر نا  ا ز سو
ثروتمندترین منتظر میراث پدر نماند! 
او در دانشگاه در رشته اقتصاد تحصیل 
شرکت  یک  در  آن  از  پس  و  کرد 
تبلیغاتی بزرگ شروع به کار کرد. وی 
دوران پیشرفت شغلی خود را با سفر 
رشته  در  تحصیل  ادامه  و  لندن  به 
بازاریابی و کار در بانک ادامه داد. این 
زن آلمانی، پس از مرگ پدرش صاحب 
از سهام وی در شرکت  ۵0/۱ درصد 
شد.   Altana دارویی  و  شیمیایی 
وی تمام وقت خود را صرف گسترش 
شرکت کرد و پس از مدتی آن را به 
سوزانا  کرد.  تبدیل  جهانی  شرکتی 
شرکت  در  سرمایه گذاری  جریان  در 
این  مهندس  کالتن  یان  با   BMW
شرکت ازدواج کرد. این زن ۴۶ ساله 
سراسر  در  زن  ثروتمندترین  اکنون 
آلمان و هشتمین زن متمول در سراسر 
دنیاست. درآمد این زن ساالنه به ۹۶ 

میلیارد دالر می رسد.

ماریا الیزابت شافلرکریستی والتونابیگیل جانسونسوزانا کالتن
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به فاصله کوتاهی پس از این واقعه 
آنانکه قصد فروپاشی ارتش ایران و به 
خصوص نیروی هوائی را داشتند مرا 
به جرم جاسوسی برای آمریکا به زندان 
انداختند و پس از اینکه مدت طوالنی 
در زندان ماندم، بینائی چشم خود را از 
دست دادم و عوارض دیگری نیز آزارم 
می داد. بنابراین تقاضای پاسپورت برای 
خروج از کشور و معالجه چشمم نمودم، 
با زحمت زیاد پاسپورت را گرفتم و االن 
پهلوی هم نشسته ایم. از او سؤال کردم 
نظر تو درباره عملیات طبس چیست؟ 
نیروهای  توسط  اقداماتی  داد  پاسخ 
آمریکا انجام شد، هدف عملیات برای 
ما مشخص نبود زیرا اعتمادی به اینکه 
برای نجات گروگان ها بوده نداشتیم. به 
نظر ما شوروی به نحوی از عملیات مزبور 
آگاه شده و با اعزام هواپیمای شکاری و 
پرتاب راکت یک هلی کوپتر را منفجر 
می کند. سؤال کردم دلیل تو بر اینکه 
هواپیماهای شوروی این هلی کوپتر و 
چیست؟  کرده اند  منهدم  را   C-130

گفت، اوال هواپیماهای شوروی مدتها در 
این منطقه و در ارتفاع ۸0 هزار پا پرواز 
می کردند و مدتی بود پروازها قطع شده 
بود که این سانحه پیش آمد، دیگر آنکه 
یک افسر نیروی هوائی در اتوبوسی که 
در فرودگاه حامل مسافر بود و متوقف 
شده بود، پس از بازگشت از مرخصی 
گزارش شب سانحه را داد. وی اظهار 
داشت یکباره دو گوی آتشین از زمین 
به آسمان رفت و به دنبال آن دو صدای 
انفجار شنیده شد و وقتی از وی سؤال 
شد صدای هواپیما یا هلی کوپتری را در 
لحظه آتش سوزی شنیده است، پاسخ 
داد: خیر. در مالقات با سرلشکر باقری و 
بحث درباره سانحه طبس نمی توانستم 
قانع شوم که بررسی آنها حقیقت دارد 
ولی اینکه صدای هواپیما شنیده نشده 
و انفجار دو آتش سوزی به وقوع پیوسته 

نمی توانستم آن رارد کنم.
در کتابها و نشریاتی که بعد از ماجرای 
مزبور چاپ شد و تقریباً همه در یک 
مورد متفق القول بودند اعزام هواپیماها و 
هلی کوپترها فقط به قصد نجات گروگانها 

بوده است.
هواپیمائی را که سرلشکر باقری عنوان 
کرد مربوط به شوروی است و در باالی 
منطقه طبس پرواز می کرد هواپیمای 
CIA بوده که به دنبال فرودگاه متروکه 

یا زمینی می گشتند تا بتوانند به عنوان 
فرودگاه سوختگیری از آن استفاده کنند 
و موضوع پرواز هواپیمای »سیا« بر فراز 
ایران در کوتاه مدتی قبل از سانحه در 
همه مدارک و اسناد نوشته شده است. 
در مورد اینکه افسر نیروی هوائی که در 
ساعت وقوع حادثه در فرودگاه طبس و 
داخل اتوبوس بوده اظهارنظر می کند 
را  هلی کوپتری  یا  هواپیما  که صدای 
برای  زیرا  است  دروغ محض  نشنیده 
منظوری  هر  برای  و  عملیاتی  چنین 
هلی کوپترها باید سوختگیری را در وضع 
موتور روشن انجام دهند زیرا برای روشن 
کردن هلی کوپتر سیکورسکی احتیاج به 
یک Compressor قوی است که حجم 
زیادی هم دارد و هلی کوپترهای شرکت 
کننده در عملیات فقط یک کپسول 
هوای فشرده در داخل هواپیما گذارده 
بودند که قادر بود یکبار هلی کوپتر را 
روشن کند که آن را برای روشن کردن 
De-هلی کوپترها در روز بعد در منطقه 

sert 2 که گرمسار بود نگهداشته بودند. 

که خود   C-130  در مورد هواپیمای
هواپیما استارتر دارد و احتیاج به وسیله 
دیگری ندارد در عملیات نفوذی در خاک 
دشمن موتورها را خاموش نمی کنند زیرا 
اگر حتی در روشن کردن یکی از موتورها 
اشکالی پیش آید به طور مسلم خلبان از 
پرواز دادن آن هواپیما خودداری خواهد 
کرد مگر اینکه شرایط مناسب برای بلند 
شدن با سه موتور فراهم باشد، یعنی وزن 
هواپیما کم باشد، ارتفاع فرودگاه از سطح 
دریا زیاد نباشد و باالخره درجه حرارت 
هم گرم نباشد، در چنین حالتی ممکن 
است هواپیما را با سه موتور از زمین 

بلند کرد.
ماه،  بهمن  بیستم  جمعه شب  در 
عوامل چپی سازمان تلویزیون ایران که 
به وسیله رضا قطبی پسر دائی شهبانو، 
استخدام شده بودند برای چندمین بار 
فیلم ورود آیت اهلل خمینی به تهران را 
در تلویزیون به نمایش گذاردند. من در 
حالی که فوق العاده خسته بودم و با لباس 
روی تخت دراز کشیده بودم، تلفن به 
صدا درآمد. یکی ازدوستان غیرنظامی 
بود که سؤال کرد در دوشان تپه چه خبر 
است. گفتم خبری نیست. گفت تعداد 
زیادی خودرو که داخل هر کدام پنج تا 
شش سرنشین دارد به سمت دوشان 
تپه در حرکت است و از هر خودرو یک 

نفر با بلندگو به مردم می گوید به کمک 
همافران در دوشان تپه بروید، لشکر گارد 
است. گفتم  مشغول کشتن همافران 
صحت ندارد به من هم چیزی نگفته  اند.

وقتی تلفن را قطع کردم، زنگ درب 
خانه به صدا درآمد. درب را باز کردم، 
جانشین  شهیدی  خطیب  سرتیپ 
فرماندهی آموزش ها بود. گفت تیمسار، 
بین هنرآموزان و خدمه تانک مشاجره 
لفظی درگرفته و همه از خوابگاهها بیرون 
ریخته و مشغول شعار دادن هستند و 
فریاد می کشند کشتند، کشتند. کت 
به  او  دنبال  به  و  پوشیدم  را  پروازم 
هوائی  آموزش های  فرماندهی  سمت 
رفتم. فاصله کوتاهی بود، پیاده رفتیم. 
نزدیک ترین راه ورود به محوطه از درب 
جنوبی بود. در اینجا دیدم رئیس سابق 
ضد اطالعات با ربیعی مشغول صحبت 
است و به ربیعی توصیه می کند شما 
داخل پادگان نروید. ربیعی مردد بود. 
پادگان  بی اعتنا داخل  وقتی دید من 
شدم، بعد از من او هم آمد. هنرآموزان 
آنها  از  یکی  از  می زدند.  فریاد  هنوز 
گفت،  کشت؟   کسی  چه  پرسیدم 
سربازان گارد. گفتم چه کسی را کشتند؟ 
گفت، دوستان ما را. می دانستم حقیقت 
ندارد، نه تیراندازی شد و نه من صدای 
آن را شنیدم. یک هفته قبل، ربیعی از 
سپهبد بدره ای درخواست کرده بود که 
برای حفاظت پادگان دوشان تپه چند 
تانک در پایگاه مستقر شود ولی من روز 
اول، فرمانده آنها را در دفترم خواستم و 
دستور دادم باید سالح های خود را همه 
شب به اسلحه خانه تحویل دهند و روز 
بعد آنها را پس بگیرند. بنابراین خدمه 
نداشتند. من و خطیب  اسلحه  تانک 
شهیدی با هنرآموزان صحبت کردیم، 
گفتیم این موضوع حقیقت ندارد، نه 
کسی تیراندازی کرد و نه کسی کشته 
شده است. هنرآموزان با صحبت هائی 
خوابگاههای  به سمت  کردیم  ما  که 

خود رفتند.
در این موقع جمعیت زیادی در پشت 
درب ورود به پادگان اجتماع کرده بودند و 
آخوند شریری که بعداً متوجه شدم نام او 
غفاری است، جمعیت را تحریک می کرد.

از ربیعی خواستم آخوند را به داخل 
پایگاه بیاورد و به او بگوئیم نه تیراندازی 
شده و نه کسی کشته شده، جمعیت 
را متفرق کند چون سربازان نگهبان به 
آنها تیراندازی خواهند کرد. آخوند مزبور 
ظاهراً قبول کرد ولی وقتی بیرون رفت 
روی چهارپایه ای که برای او آورده بودند  
قرار گرفت و خطاب به مردم گفت، این 
فرمانده می گوید برویم، ما به فرمان امام 
آمده ایم و هر وقت امام بگوید می رویم. 
جمعیت متفرق نشدند. دقیقه به دقیقه 
تعداد آنها زیادتر می شد. این هم یکی 
از موارد بی سوادی عوامل حفاظتی و 
اطالعاتی پایگاه بود. وقتی درب پادگان 
در خیابان اصلی نیست، باید در وضع 
غیرعادی راه را بست و فقط به مالکینی 
که در آن خیابان زندگی می کنند اجازه 
ورود به این خیابان فرعی را داد که تعداد 

آنها هم محدود بود.
با رفتن هنرآموزان به خوابگاه، من 
به منزل مراجعت کردم. ساعت شش 
صبح سپهبد برنجیان رئیس سابق ضد 
اطالعات به من تلفن کرد، اطالع داد 
را  آموزش ها  مرکز  خانه  اسلحه  درب 
شکسته اند، مقداری اسلحه به غارت رفته 
است، هنرآموزان با اسلحه در محوطه 
رفت و آمد می کنند. به مرکز فرماندهی 
رفتم، ربیعی مشغول مکالمه تلفنی با 
سپهبد بدره ای فرمانده نیروی زمینی بود 
و تقاضای کمک می نمود، او هم جواب 

می داد کسی در پایگاههای ما نمانده تا 
او را بفرستم، می توانی تانک را به داخل 
پادگان بیاوری تا برای تو دفع خطر کنم. 
به برنجیان گفتم به فرمانده قرارگاه ابالغ 
کند کلیه درب های ورود به پادگان را 
تا کسی داخل و خارج نشود  ببندند 
و بقیه اسلحه ها را به ساختمان مرکز 
فرماندهی منتقل کنند تا نتوانند با حمله 
کنند.  خارج  را  اسلحه ها  بقیه  مجدد 
نفوذ  قابل  فرماندهی  ساختمان مرکز 
نبود، دستور دادم یک کامیون به دنبال 

من بیاید و با سرلشکر قمقانی و سرتیپ 
قریشی و یک درجه دار ضد اطالعات 
شروع به جمع آوری اسلحه ها نمودیم.

در حدود چهارصد قبضه تفنگ را 
گرفتم ولی مقداری از غربی ترین پشت 

بام پادگان به خارج رفته بود.
به مرکز فرماندهی مراجعت  وقتی 
به  و  آمد  داخل  به  درجه داری  کردم 
ربیعی گفت یک آقائی می خواهد شما 
را ببیند. ربیعی گفت او را بیاورند. وقتی 
وارد شد ربیعی با او سالم علیک گرمی 
می رسم.  خدمت  االن  گفت  و  کرد 
ربیعی با آن جوان خارج شد و سرلشکر 

مینوسپهر هم او را همراهی کرد.
بعداً آگاه شدیم این جوان در دفتر 
آیت اهلل طالقانی کار می کند و بیست 
اتفاق  به  ربیعی  قبل  ساعت  چهار  و 
برادرش و حاج مانیان به دفتر طالقانی 
رفته و اعالم همبستگی نموده است. 
جوان مزبور ربیعی را به مدرسه رفاه 
که محل اقامت خمینی بود برد. مردم 
به روی او تف می انداختند. بعد از بردن 
ربیعی، نفرات دیگری آمدند و سپهبد 
برنجیان، سپهبد نادر جهانبانی و سپهبد 
فرمانده  و چهار  بردند  را  یزدان بخش 

ارتش بدون دفاع گرفتار شدند.

انتخاب فرمانده جدید
مرکز  در  افسران  از  تعدادی  با 
فرماندهی بودیم، هرکس سؤال می کرد 
چه خواهد شد؟ در این موقع درب مرکز 
فرماندهی باز شد و سپهبد مهدیون وارد 
شد. او چند روزی غایب بود، نگران او 
بودیم و حتی غیبت او را به ستاد بزرگ 
گزارش دادیم.مهدیون دو تکه کاغذ در 
ربیعی  امضای  به  یکی  داشت،  دست 
که نوشته بود نیروی هوائی را تحویل 
تیمسار مهدیون دادم، دومی به امضای 
دکتر یزدی که وی را فرمانده نیروی 
هوائی معرفی کرده بود. مهدیون از من 
بلد  او کمک کنم. گفتم،  به  خواست 
نیستم، فعالً خودت را معرفی کن تا 
پایگاهها بدانند تو فرمانده نیرو هستی.

سپهبد  فرماندهی  خبر  انتشار  با 
نیروی  سرتاسر  در  یکباره  مهدیون 
هوایی فریاد اعتراض بلند شد. عده ای 
در  نفر  سیصد  تا  دویست  حدود  در 
جلوی مرکز فرماندهی اجتماع کردند. 

از مهدیون خواستم برای آنها صحبت 
کند، خودداری کرد، به سرلشکر یوسفی 
سرلشکر  کند.  صحبت  آنها  با  گفتم 
یوسفی در جلوی تظاهرکنندگان رفت 
شورای  را  مهدیون  سپهبد  گفت  و 
انقالب در مدرسه رفاه فرمانده کرده، 
شما اگر اعتراضی دارید به آنجا بروید و 
حرف خود را بزنید. در سازمان ارتش ما 
تظاهرات نداریم. اکثریت قریب به اتفاق 
درجه داران نیروی هوائی برای یوسفی 
احترام خاصی قائل بودند و با شنیدن 

حرف های سرلشکر یوسفی به سمت 
هر چه  عده  این  رفتند.  رفاه  مدرسه 
جلوتر می رفتند تعداد آنها زیادتر می شد. 
زیادی  عده  دادند  اطالع  خمینی  به 
نظامی به سمت مدرسه رفاه می آیند. 
او را وحشت برداشت، به سرلشکر قر نی 
رئیس ستاد تلفن کرد. او هم پاسخ داد 
من نمی فهمم، اگر بازرگان نخست وزیر 
است و من رئیس ستاد چرا باید دکتر 
یزدی فرمانده را انتخاب کند، وی نظم 
ارتش را بهم زده. خمینی به او گفت هر 
کاری باید بکند انجام بدهد، من دستور 
می دهم کسی در کار شما دخالت نکند.

دعوت به کار
قر نی به وسیله سرتیپ صباحت از 
از  او بروم. بعد  من خواست به دیدن 
صحبت های مفصل به من اطالع داد 
که بازرگان از امام اجازه گرفته سه نفر از 
امرای ارتش سابق ایران، سپهبد نجیمی، 
سپهبد حاتم و سپهبد آذربرزین را برای 
همکاری دعوت نماید. قرنی خواست 
فرماندهی نیروی هوائی را قبول کنم. 
این کمیته بازی  با  دادم  پاسخ  به وی 
من  گفت  من  به  کرد.  کار  نمی شود 
ده  من  به  بست،  خواهم  را  کمیته ها 
روزی وقت بده. گفتم زیاد خوش بین 
نباش، من پنج روز هم اضافه می کنم 
اگر در پانزده روز نتوانستی کمیته ها را 
ببندی، مرا مرخص کن. با قر نی به سراغ 
بازرگان رفتیم. به او نیز گفتم، با این 
تشکیالت کمیته ها که تصمیم گیرنده 
نهائی رؤسای کمیته ها هستند، هیچ 
فرماندهی نمی تواند کار خود را بکند. 
بود، گفت کمیته ها  او هم خوش بین 

را می بندم.
کردیم  شروع  را  خود  کار  وقتی 
درگیری من با یزدی شروع شد و هر 
روز ادامه داشت تا باالخره شبی یکی از 
افسران نیروی هوائی به من اطالع داد که 
دیشب در محلی بودم و شنیدم که قرار 
است فردا شما و سپهبد نجیمی و حاتم 
را بگیرند. به بازرگان جریان را گفتم، 
گفت مزخرف می گویند، به فروهر گفتم، 
گفت بعید نیست. به او گفتم من تصمیم 
دارم خودم به کمیته بروم، ببینم موضوع 
چیست. این کمیته در مسجد سپهساالر 
می گرفت.  دستور  یزدی  از  که  بود 

با  هوائی  نیروی  درجه داران  تعدادی 
من بودند. رئیس کمیته در محل نبود 
و کس دیگری هم اجازه نداشت وقتی 
کسی وارد می شود به او اجازه خروج 
بدهد. این جا بود که متوجه شدم چه 
دست هائی در کار است و همین موضوع 
را در یادداشت هایم زیر عنوان یزدی در 
کجای انقالب قرار داشت آورده ام. روز 
بعد، به کمیته زندان قصر منتقل شدم، 
شب اول در زندان عمومی بودم، صبح 
روز بعد چشم های مرا بستند و به بند 
یک که زندان انفرادی بود منتقل کردند.

در زندان قصر
این زندان در زمان قدیم ساخته شده 
بود و اغلب زندانیان یادداشت هائی را 
نوشته و در زیر گلیم هائی که روی آن ها 
می خوابیدند پنهان کرده بودند که من 
به آنها دسترسی پیدا کردم که نقشه 
کامل زندان قصر از آن جمله بود. در 
اولین روز شناسائی کردم چه اشخاصی 

در زندان هستند.
بند یک زندان که ما در آن بودیم، 
در حقیقت راهروئی بود که سلول های 
توالتی  فلزی،  کوچکی داشت و درب 
زندانیان  بود که  هم در گوشه سلول 
از آن استفاده نمی کردند. من به آنچه 
در  جنگی  زندانیان  عملکرد  درباره 
با  کردم.  عمل  بودم  آموخته  دانشگاه 
مذهبی  بحث های  طریق  از  زندانبان 
آشنا شدم و اعتماد او را جلب کردم ولی 
نمی توانستم جلوتر بروم، اعتقاد عجیبی 
به خمینی داشت و به من می گفت اگر 
امام بگویدبچه خود را بکش اول بچه ام 

را می کشم و بعد سؤال می کنم چرا.
دکتر  با  که  نرس هائی  طریق  از 
می آمدند با خارج ارتباط برقرار نمودم. 
را  اشخاصی  چه  می دانستم  دقیقاً 
کشته اند. در شناسائی زندان خودمان با 
هویدا، روحانی وزیر آب و برق، خلعتبری 
وزیر خارجه، سپهبد سعادتمند آخرین 
احمد  نظامی،  کابینه  اطالعات  وزیر 
میرفندرسکی، سرلشکر هوائی روحانی، 
وشمگیر  سپهبد  و  اتابکی  سرتیپ 
صحبت می کردم، با وجودی که دستور 
داده بودند زندانیان با هم صحبت نکنند 

ولی زندانبان ما ایرادی نمی گرفت.
رفتار زندانبانان مختلف با من خیلی 
مؤدبانه بود، بعضی از آنها معتقد بودند 
مرا در زندان نگه داشته اند که چپی ها 
مرا نکشند، در صورتی که این طور نبود. 
با یک چریک فدائی خلق به نام شیبانی 
نزدیک شده بودم که او می گفت ما به 
تو نظر بدی نداشتیم و آنچه روی دیوارها 
می نوشتند مال ما نبود. در تمام مدتی 
که در زندان بودم، بازرگان و فروهر به 
کوشش  من  نجات  برای  مداوم  طور 
می کردند ولی کاری نمی توانستند بکنند.

آزادی از زندان
در اولین شبی که از زندان آزاد شدم، 
داریوش فروهر که از یاران دبیرستانی  
من بود به منزل من آمد و چگونگی آزاد 
شدن مرا چنین شرح داد: خلخالی روز 
گذشته دکتر عاملی را که از چهره های 
ملی کشور بود بدون اینکه به دادگاه ببرد 

اعدام می کند.
بازرگان و فروهر به عنوان اعتراض 
عملکرد خلخالی  از  و  می روند  قم  به 
شکایت می کنند که اشخاص را بدون 

حکم دادگاه اعدام می نماید.
خمینی از خلخالی سؤال می کند . او 
جواب می دهد همه را به دادگاه برده، 
فروهر که ورقه دست خلخالی را خوانده 
و اسم آذربرزین را در باالی ورقه دیده 
بود چنین اظهار می کند که در زندان 

حتی اسم آذربرزین را هم نپرسیده اند. 
خمینی سؤال می کند او را به دادگاه 
برده ای؟ خلخالی می گوید هفته آینده به 
دادگاه خواهد رفت. خمینی از او توضیح 
می خواهد پس چرا اسم او را آورده ای 
که اجازه اعدام بگیری؟ همان جا دستور 
و  بگذارند  کنار  را  خلخالی  می دهد 
آیت اهلل آذری قمی جانشین او می شود.

ساعت یازده شب بود، من و سپهبد 
نجمی که در یک سلول بودیم متوجه 
شدیم جوانی به داخل سلول ما آمد و 
خطاب به من گفت من از سیاه جامگان 
هستم. آنها در حقیقت گروهی بودند 
نامیده  ایرانیستر  پان  گذشته  در  که 
کردن  برکنار  جریان  وی  می شدند. 
خلخالی را به من گفت و اضافه کرد، 
به زندان  را  داریوش خان )فروهر( ما 
امشب  نتواند  خلخالی  که  داده  نفوذ 
کسی را اعدام کند. شما نگران نباشید، 
ما هفده نفر هستیم و در تمام سلول ها 
پخش شده ایم. بعد از دادن پیام از زندان 

ما بیرون رفت.

گفتگو با آیت اهلل آذری قمی
به دنبال برکناری خلخالی، آیت اهلل 
آذری قمی که به جای او نشسته بود، در 
زندان به دیدن من آمد و از من خواست 
به دنبال او به دفترش بروم. وی به من 
گفت به موجب درخواست نخست وزیر 
و تصویب امام قرار است شما از زندان 
آزاد شوید. امروز یک بازپرس به صورت 
فرمالیته سؤال هایی از شما می کند و به 
دنبال آن از زندان آزاد خواهید شد تا با 
آقای بازرگان در بازسازی ارتش همکاری 
نمائید. گفتم وقت دارید چند کلمه با 
شما صحبت کنم. گفت البته، ولی چای 
سرد می شود. پس از خوردن چای به وی 
گفتم آقای آیت اهلل، به شما می گویم و 
به نخست وزیر هم خواهم گفت من به 
تنهائی هیچ کمکی نمی توانم بکنم. شما 
تعدادی متخصص را به زندان انداخته اید، 
کمکی  بتواند  که  نمانده  باقی  کسی 
بکند. اینها که در زندان هستند گناهی 
نداشته اند، این چه جرمی است که آنها 
را به زندان انداخته اید؟ متأسفانه انقالب 
آلوده شده، یک عده فرصت طلب که در 
گذشته هیچ کاری از آنها ساخته نبود 
تصور می کنند اگر همه متخصصین را 
به زندان بیاندازند می توانند جای آنها 

را پر کنند.
خصوصی  شاکی های  دیگر  عده 
هستند که انواع اتهامات را به پرسنل 
ارتش وارد کردند و بدون بررسی آنها 
باالخره یک  انداخته اند و  به زندان  را 
عده ایرانی خودفروخته که آلت دست 
خارجی ها قرار گرفته اند. آقای آیت اهلل 
من به شما می گویم ملت ایران درگیر 
جنگ های متعددی در منطقه خواهد 
شد که با جنگ های زمان پیغمبر فرق 
نخواهد  باقی  چیزی  ایران  از  و  دارد 
ماند. حتی چپی ها به شدت در کشتار 
و  دارند  دست  ارتش  بی گناه  پرسنل  
کمکی  نمی توانم  من  کالم،  خالصه 
مثل  عیناً  من  به  کار  واگذاری  بکنم. 
این است که یک ماشین معیوب را به 
دست یک مکانیک بدهید ولی ابزار کار 
را ندهید. او نمی تواند برای شما کار کند. 
این را تعبیرنکنید که من برای شاه کار 
می کردم و برای شما کار نمی کنم، من 
برای هیچکدام کار نمی کردم، من برای 

مملکت و ملت کار می کنم.
آذری قمی لحظه ای به من نگاه کرد، 
بعد گفت هر که را که در زندان است و 
آلوده به قتل و جنایت نیست اسم بده 
من همه آنها را آزاد می کنم تا بتوانند 

به شما کمک کنند.
به او گفتم، باید بدانم چه کسانی از 
نیروی هوائی در زندان هستند. گفت 
من صورت را پس از بازجوئی در اختیار 
تو خواهم گذارد. پس از روبوسی با من 
به زندان برگشتم، بعد از ظهر بازپرس 
به سراغ من آمد. در اطاق مجاور چند 
سؤال از من کرد، همه را پاسخ دادم. 
گفت می خواهی پرونده ات را بخوانی؟ 
گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم ممکن است 
برای شما مسؤولیت داشته باشد. گفت 
نه، چنین چیزی نیست. چندین برگ 
از پرونده را خواندم همه آنها اعتراض به 
دستگیری من بود. از او تشکر کردم، با 

من خداحافظی کرد.
بعد از ظهر آذری قمی به زندان من 
آمد صورت را آورده بود، آن را عالمت 
گذاردم و تحویل وی دادم. مرا به درب 
درگیر  تا  زندان هدایت کرد  خروجی 

تشریفات بی معنی نشوم.
در بیرون زندان دختر یکی از دوستان 
و  شناخت  مرا  کامیابی پور(  )سپهبد 
دعوت کرد با اتومبیل او بروم. وی مرا 
به منزلم رساند و زندان قصر را پشت 

سر گذارم.
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جانبازان آسمان ایران،خاطرات سپهبد آذربرزین: )9(

فروپاشی نیروی هوایی؛ از طغیان  همافران 
تا زندانی شدن فرمانده نیرو

را  خود  خاطرات  آذربرزین،  شاپور  سپهبد 
از دوران خدمت در نیروی هوایی در کتابی با 
داده  انتشار  ایران«  آسمان  »جانبازان  عنوان 

است.
این کتاب که در 65۰ صفحه در لس آنجلس 
از  دقیق  تصویری  است  منتشر شده  و  چاپ 
چگونگی شکل گرفتن و تحوالت نیروی هوایی 
تا  از جنگ دوم جهانی  بعد  از سالهای  ایران 
در  اسالمی  انقالب  وقوع  و  هفتاد  دهۀ  پایان 

برابر خواننده قرار می دهد.
حسن  سرهنگ  فرزند  آذربرزین،  سپهبد 
همراهان  و  قزاقخانه  افسران  از  آذربرزین 
رضاشاه در کودتای 1۲99 متولد سال 1۳۰8 
شمسی است که در سال 1۳۲8 وارد دانشکده 
دانشکدۀ  به   1۳۲9 سال  در  و  شد  افسری 

گذراندن  برای  سال  سه  و  پیوست  خلبانی 
گروه  اولین  با  همراه  خلبانی،  آموزش  دورۀ 
رفت.در  آمریکا  به  اعزامی  دانشجویان 
و  جدید  رژیم  استقرار  ماههای  نخستین 
روی کار آمدن دولت بازرگان، زمانی کوتاه به 
نیروی  فرماندهی  او  قرنی،  سپهبد  پیشنهاد 
مقام  همین  در  اما  گرفت  به عهده  را  هوایی 

بود که سر از زندان انقالب در آورد.
بخش آخر کتاب، که چگونگی از هم پاشیدن 
و سرنوشت  انقالب  جریان  در  هوایی  نیروی 
انقالب شرح می دهد،  از  آن را در دوران بعد 
حاوی نکته های با اهمیت و اکثراً ناگفته مانده 
انتشار در  با موافقت نویسنده برای  است که 
به  شماره  چند  طی  و  برگزیده ایم  »کیهان« 

نظرتان می رسد.

ادامه دارد

سپهبد شاپور آذربرزین

همافران در دیدار با خمینی
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مفید  متقابِل  و  درازمدت  »مناسبات 
طرح های  تحقق  منظور  به  را  خود« 
نقل،  و  زمینه های حمل  در  مشترک 
صلح جویانه  »استفاده  از  جمله  انرژی 
از انرژی هسته ای، احداث نیروگاه های 
اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و 
بهداشت عمومی« گسترش خواهند داد.

همچنین در آن قرارداد آمده بود که 
»این معاهده برای مدت ۱0 سال منعقد 
از  می گردد و در صورتی که هیچیک 
طرفین حداقل یکسال قبل از پایان اعتبار 
آن به صورت کتبی، طرف دیگر را  از قصد 
خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع 
نسازد، خود به خود برای دوره های پنج 

ساله بعدی تمدید می شود.«
اینهمه در حالیست که روابط جمهوری 
اسالمی و روسیه بر اساس سیاست »نگاه 
به شرق« زمامداران رژیم در سال های 
گذشته نزدیک تر شده است. محمدجواد 
ظریف تابستان گذشته در سی امین سفر 
خود به روسیه در مقام وزیر امور خارجه 
قرارداد  ادامه  برای  اسالمی،  جمهوری 
روسیه  با  اسالمی  جمهوری  پیشین 

مذاکره کرد.
محمدجواد ظریف در توئیتر نوشت که 
پیام حسن روحانی را به والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه رسانده است. او 
همچنین گفته بود که طی مذاکره با 
پوتین هر دو کشور بر سر بازنگری این 

قرارداد موافق بوده اند.
»این  ظریف  محمدجواد  گفته  به 
قرارداد ۱0 ساله بوده و دو تا پنج سال 
تمدید شده است و هشت ماه دیگر، 20 
ساله می شود و بهتر دیدیم یک قرارداد 
جامع راهبردی درازمدت تدوین شود و 
قرارداد به روز شده امضا و برای تصویب 

به مجلس ارائه شود.«
خبرگزاری تسنیم نیز مدعی شده بود 
در این سفر پیشرفت پروژه های بزرگ 
مشترک در زمینه های انرژی، حمل  و 
نقل و کشاورزی مورد بررسی طرفین 
قرار خواهد گرفت. یک روز پیش از سفر 
ظریف به روسیه بیژن زنگنه وزیر نفت 
کشور  »هیچ  گفت  اسالمی  جمهوری 
خارجی حاضر به امضای قرارداد با ایران 

نیست«!
محمدباقر قالیباف رئیس یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی نیز بهمن ماه 
گذشته سفری پرحاشیه به روسیه داشت 
که گفته شده پیام علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی را برای والدیمیر پوتین 
برده اما رئیس جمهوری روسیه از دیدار 
با محمدباقر قالیباف خودداری کرد و 
این نامه به رئیس پارلمان )دوما( روسیه 

تحویل داده شد.
هرچند مشخص نشد محتوای نامه 
والدیمیر  به  اسالمی  جمهوری  رهبر 
پوتین چه بوده اما محمدباقر قالیباف در 
اینباره گفته که فصل جدیدی در روابط 
راهبردی ایران و روسیه و نقشه راه »نگاه 
به شرق« در دیپلماسی جمهوری اسالمی 

آغاز خواهد شد.
همچنین حسین دهقان وزیر دفاع 
سابق جمهوری اسالمی در دولت محمود 
احمدی  نژاد و از فرماندهان ارشد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نیز بهمن ماه 
۱3۹۹ فاش کرد که قاسم سلیمانی بود 
که رئیس جمهوری روسیه را راضی کرد 

تا در جنگ سوریه مشارکت کنند.
این سیاست های زمامداران رژیم ایران 
در حالیست که نمی توان روسیه را یکی 
از هم پیمانان جدی جمهوری اسالمی 
)ژوئن  تیرماه ۱3۹۸  در  کرد.  ارزیابی 
20۱۹( یک نشست امنیتی سه جانبه 
با شرکت اسرائیل، آمریکا و روسیه در 
اورشلیم برگزار شد که هدف آن کاهش 

پس از ایرانفروشی ۲5ساله به چین، 
حاال قرارداد ۲۰ساله با روسیه

اسالمی  =سفیر جمهوری 
چین  با  قرارداد  مسکو:  در 
یک تفاهم نامه است، ولی قرار 
داد با روسیه موافقتنامه است 
که حتما نیازمند تصویب در 
مجلس شورای اسالمی است.
قرارداد  نیست  =مشخص 
با  ۲۰ساله جمهوری اسالمی 
دنبال  به  که همواره  روسیه  
کسب منافع از ایران بوده، چه 
مخاطراتی برای کشور و مردم 
ایران در آینده خواهد داشت.
قرارداد ۲5ساله  =امضای   
جمهوری اسالمی با چین در 
سبب  امسال  فروردین ماه 
خشم عمومی مردم و نگرانی 
روند  تداوم  از  کارشناسان 
در جمهوری  »ایرانفروشی« 

اسالمی شده است. 
سفیر جمهوری اسالمی در مسکو از 
آماده شدن پیش نویس قرارداد 20 ساله 
نظامی، امنیتی، اقتصادی ایران با روسیه 

خبر داده است.
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی 
متن  شدن  آماده  از  روسیه  در  ایران 
روابط  تبدیل »معاهده  برای  قراردادی 
متقابل و اصول همکاری بین جمهوری 
 20 توافق نامه  به  روسیه«  و  اسالمی 
ساله سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و 

اقتصادی خبر داد.
کاظم جاللی در یک برنامه تلویزیونی 
علی  تاکید  با  قرارداد  این  که  گفت 
از  آن  پیش نویس  و  تدوین  خامنه ای 
برای  روسیه  در  ایران  سفارت  سوی 
خارجه  امور  وزارت  به  نهایی  بررسی 

ارسال شده است.
مسکو  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
علی  که  نامه ای  اساس  بر  که  افزوده 
خامنه ای به والدیمیر پوتین نوشته و 
پاسخی که پوتین داده موضوع بر این 
است که »مدت این قرارداد را بیش از 

دو دهه یا بیشتر کنیم!«
او تأکید کرده که »قرارداد با چین یک 
تفاهم نامه است، ولی قرار داد با روسیه 
موافقتنامه است که حتما نیازمند تصویب 

در مجلس شورای اسالمی است.«
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
روسیه تأکید کرد که در توافق جدید ما 
قصد داریم قابلیت های جدید ایجاد شده 
در دو کشور را به هم پیوند دهیم و روابط 
را در زمینه های مختلف گسترش دهیم.

اگر چه کاظم جاللی جزییات توافق 
را  روسیه  با  اسالمی  جدید جمهوری 
اعالم نکرد اما به ویژگی های آن اشاره 
کرده و گفته است »از آنجا که توافق 
قبلی 20 سال پیش بود، نیاز بود که 
شرایط  به  توجه  با  جدید  توافقنامه 
جدید منطقه ای و بین المللی و همچنین 
روند توسعه ای در ایران و روسیه نوین 

نگاشته شود.«
جمهوری اسالمی دو دهه پیش نیز 
قراردادی با روسیه امضا کرده بود. آن 
قرارداد در 22  اسفند ۱3۷۹ برابر با ۱2 
مارس 200۱ میان حجت االسالم محمد 
جمهوری  وقت  دولت  رئیس  خاتمی 
اسالمی و والدیمیر پوتین رئیس جمهور 

روسیه  در مسکو به امضا رسید.
 ۱3۸0 دی ماه  در  بعد  چندماه 
نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با اکثریت مطلق اصالح طلب آن 

قرارداد را امضا کردند.
در قرارداد تأکید شده بود که طرفین 

نفوذ سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی 
در سوریه بود. پس از این نشست بود 
آمریکا  و  اسرائیل  نظامی  که حمالت 
علیه مواضع سپاه قدس، بازوی خارجی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در عراق 
آغاز شد و شدت حمالت به پایگاه  های 
نظامی رژیم ایران در سوریه نیز افزایش 
یافت؛ برخی معتقدند موضوع حذف قاسم 
سلیمانی نیز ممکن است از محورهای این 

گفتگو بوده باشد.
در چنین شرایطی مشخص نیست 
با  اسالمی  جمهوری  قرارداد 20ساله 
روسیه  که همواره به دنبال کسب منافع 
از ایران بوده، چه مخاطراتی برای کشور 

و مردم ایران در آینده خواهد داشت.
اینهمه در حالیست که امضای قرارداد 
2۵ ساله جمهوری اسالمی با چین در 
فروردین ماه امسال سبب خشم عمومی 
مردم و نگرانی کارشناسان از تداوم روند 
اسالمی  جمهوری  در  »ایرانفروشی« 

شده است.
با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به 
تهران در فروردین ماه ۱۴00 سند برنامه 
همکاری جامع جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین معروف به »قرارداد 

2۵ساله ایران و چین« امضا شد.
هرچند هنوز محتوای کامل و دقیق 
این قرارداد مشخص نیست اما برخی 
جزییات آن که پیشتر منتشر شد نشان 
می دهد برنده ی این قرارداد جمهوری 

خلق چین است!
گزارش  پرایس«  »اویل  وبسایت 
به  قرارداد  از  بخشی  که  بود  داده 
سرمایه گذاری ۱20 میلیارد دالری برای 
ارتقای زیرساخت های حمل و نقل طی 
یک دوره پنجساله است و مانند قرارداد 
نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت 
هر دو طرف، در هر دوره پنجساله بعدی 

افزایش می یابد.
که  امتیازهایی  از  یکی  مقابل،  در 
که  اینست  شد  خواهد  داده  چین  به 
شرکت های چینی گزینه و اولویت اول 
برای پیمانکاری همه پروژه های نفتی، 
گازی و پتروشیمی جدید، نیمه کاره و یا 
متوقف شده در ایران در طول ربع قرن 

این قرارداد خواهند بود.
وبسایت »اویل پرایس« در ادامه به 
 2۵ طی  چین  به  نفتی  تخفیف های 
سال بر اساس این قرارداد خبر داده و 
نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه 
محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی را 
با حداقل تخفیف تضمینی ۱2 درصد 
به میانگین قیمت متوسط    ۶ ماهه آن 

محصول خریداری کند.
بود که  تأکید شده  این گزارش  در 
با توجه به نرخ تبدیل ارزهای ضعیف 
دریافتی از چین به ارزهای قوی که ایران 
می تواند از بانک های غربی دوست خود 
دریافت کند، تخفیف ۸ تا ۱2 درصدی 
دیگر نیز مشمول چین خواهد شد. این 
به معنای آنست که چین در مجموع از 
تخفیف 32 درصدی برای خرید نفت، گاز 
و محصوالت پتروشیمی از جمله بنزین و 
مواد معدنی، طی 2۵ سال آینده برخوردار 

خواهد بود.
حضور  که  بود  افزوده  گزارش  این 
نظامی چین در ایران بخش دیگری از 
این قرارداد است. بر اساس این قرارداد 
2۵ساله، بخشی از همکاری سه جانبه 
نظامی میان ایران و چین و روسیه، در 
تبادل نیروهای نظامی است. قرار است 
ساالنه ۱۱0 افسر ارشد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای آموزش به پکن و 
مسکو بروند و در مقابل ۱۱0 مستشار 
چینی و روسی برای آموزش در ایران 

مستقر می شوند.

هشدار بانک 
جهانی درباره 

گسترش فقر در 
ایران؛ افزایش 
شکاف سرانه 
تولید ناخالص 
داخلی ایران 
و کشور های 

منطقه
با ضریب  که  نابرابری   =
جینی محاسبه می شود اندکی 
به  نمی توان  اما  یافته  بهبود 
تداوم آن خوش بین بود چرا 
و هم مصرف  که هم درآمد 

خانوارها کاهش یافته است.
تأکید  جهانی  =بانک 
نه  سرا شکاف  که  کرده 
ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
به طرز  منطقه  و کشورهای 
چشمگیری در حال افزایش 

است.
بازرگانی  اتاق  =رئیس 
ایران ماه گذشته اعالم کرد 
ایران  اقتصاد  تاب آوری  که 
رتبه 1۲8 در بین 1۳۰ کشور 
را نشان می دهد و ایران در 
ملی رکورد  پول  ارزش  افت 

زده است. 
  - احمد توکلی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اول 
فروردین ماه اعالم کرد که 6۰ 
درصد جمعیت ایران زیر خط 

فقر قرار دارند.
گزارش  تازه ترین  در  جهانی  بانک 
خود نسبت به گسترش فقر در ایران 
»برنامه ای  که  نوشته  و  داده  هشدار 
جامع و اصالحاتی هماهنگ در سطح 
کالن اقتصاد«، ضرورت و نیاز مهمی 
مشکالت  تا  است  ایران  اقتصاد  برای 
مزمن اقتصاد کشور از جمله تورم باال و 

پایین بودن اشتغالزایی مدیریت شود.
گزارش  انتشار  با  جهانی  بانک 
جدیدی پیش بینی خود را از چشم انداز 
اقتصادجهانی که در ماه ژانویه منتشر 
کرده بود اصالح کرده است. بر اساس 
این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال 
و  سال های 202۱، 2022  در  آفریقا 
2023 بطور متوسط شاهد رشد 2.۴، 

3.۵ و 3.2 درصدی خواهد بود.
این  نیز در  ایران  اسالمی  جمهوری 
سال ها به ترتیب رشد 2.۱، 2.2 و 2.3 

درصدی خواهد داشت.
سال  در  اقتصادی  بهبود  وجود  با 
جاری  سال  در  سرانه  درآمد   ،202۱
رشد  منطقه  در  درصد  یک  از  کمتر 
خواهد کرد که هنوز ۵ درصد کمتر از 

سطح آن در سال 20۱۹ است.
کاهش درآمد بدین معنی است که 
تخمین زده می شود ۱۹2 میلیون نفر 
در منطقه )۱۴.2 میلیون نفر بیش تر از 
حد انتظار قبل از همه گیری(، با درآمد 
کمتر از ۵.۵ دالر در روز در سال 202۱ 

زندگی کنند.
در گزارش بانک جهانی به مشکالت 
دو سال گذشته اقتصاد ایران به دلیل 
رکود اقتصادی اشاره شده و آمده که 
هر چند اقتصاد بهبود نسبی در نیمه 
دوم سال 2020 داشته اما به واسطه 
هنوز  اخیر  سال های  انباشته  رکود 

فاصله زیادی با عادی شدن دارد.
بانک جهانی تأکید کرده که شکاف 
و  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه 
کشورهای منطقه به طرز چشمگیری 

در حال افزایش است.
در این گزارش تأکید شده که رکود 
ادامه دار چند فصل اخیر و ظهور تورم 
جمعیت  از  توجهی  قابل  تعداد  باال، 
ایران را به سمت خط فقر سوق داده 
است، به گونه ای که از میزان مصرف 
سرانه در ایران به میزان قابل توجهی 
کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت 

افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش نابرابری که با 
ضریب جینی محاسبه می شود اندکی 
بهبود یافته اما نمی توان به تداوم آن 
خوش بین بود چرا که هم درآمد و هم 
مصرف خانوارها کاهش یافته و احتماالً 
بر   ۱۹ کووید  نابرابر  تاثیر  واسطه  به 
خانوارهای کم درآمد، موقتی خواهد بود.

اقتصاد  بهبود عملکرد  بانک جهانی 
افزایش  و  تحریم ها  رفع  به  را  ایران 
دانسته  مرتبط  واکسیناسیون  سرعت 
اما پیش بینی کرده که حتا در اینصورت 
نیز فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر 

همچنان ادامه خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین توضیح داده 
ایران  اقتصادی  ریسک چشم انداز  که 
به تحوالت ژئوپولیتیک بستگی دارد و 
افزوده که پیشرفت و توافق احتمالی در 
مذاکرات میان جمهوری اسالمی و پنج 
قدرت جهان بر سر فعالیت هسته ای، 
ایران  اقتصاد  برای  مثبت  نشانه ای 

خواهد بود.
در این گزارش همچنین »برنامه ای 
جامع و اصالحاتی هماهنگ در سطح 
کالن اقتصاد«، ضرورت و نیاز مهمی 
تا  شده  ارزیابی  ایران  اقتصاد  برای 
مشکالت مزمن اقتصاد کشور از جمله 
اشتغالزایی  بودن  پایین  و  باال  تورم 

مدیریت شود.
تصویری که بانک جهانی از گسترش 
تولید  کاهش  و  ایران  جامعه  در  فقر 
از سوی  پیشتر  داده  ارائه  ملی  سرانه 
اقتصادی  تحلیلگران  و  کارشناسان 

ایران نیز مطرح شده بود.
مسعود  امسال  خردادماه  اواخر 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری 
ایران  اقتصاد  تاب آوری  اعالم کرد که 
رتبه ۱2۸ در بین ۱30 کشور را نشان 
می دهد و ایران در افت ارزش پول ملی 

رکورد زده است.
بود  داده  توضیح  مسعود خوانساری 
شاخص های  نظر  از  ایران  اقتصاد  که 
شرایط  حوزه ها  برخی  در  اقتصادی 
مطلوبی ندارد و در صورتی که برنامه 
فشار  نگیرد،  صورت  صحیحی  ریزی 
درآمد  کم  اقشار  روی  بر  اقتصادی 

جامعه افزایش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی هشدار داده بود 
که »متاسفانه ما در این حوزه باالترین 
سرعت افت ارزش در سال گذشته را 
آمار  آن  کنار  در  رسانده ایم.  ثبت  به 
سال  در  می دهد  نشان  نیز  اشتغال 
۱3۹۹،  تعداد شاغالن از 2۴ میلیون 
و 300 هزار نفر به 23 میلیون و 300 
هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی 
از آن تحت تاثیر کرونا رخ داده و این 
فشار به اقشار کم درآمد را نشان می 

دهد.«
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
با  نیز اول فروردین ماه  مصلحت نظام 
اعالم اینکه ۶0 درصد جمعیت ایران 
بود:  گفته  دارند  قرار  فقر  خط  زیر 
یارانه  گرفت  تصمیم  مجلس  »وقتی 
نفر  میلیون   ۶0 به  کرد  اعالم  بدهد 
حدود  میزان  این  که  می گیرد  تعلق 
شامل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۷2
می شود، یعنی ما می پذیریم ۷3 درصد 

مردم ایران مستحق اعانه هستند.«
در این میان، وبسایت خبری »اقتصاد 
کرمان« در گزارشی درباره فقر نوشته 
که فقر در جنوب شرقی کشور بسیار 
متمرکز است بطوری که دوسوم مردم 
استان سیستان و بلوچستان زیر خط 
استان  برای  آمار  این  دارند!  قرار  فقر 
در  فقر  اما  است.  درصد   ۴0 کرمان 
تهران ۶ درصد و در استان های البرز، 
فقر،  با کمترین  مازندران و کرمانشاه 

زیر پنج درصد است.
منتشر  گزارش  اساس  بر  همچنین 
رفاه  و  تعاون، کار  شده توسط وزارت 
استان   ،۱3۹۶ سال  در  اجتماعی، 
سیستان و بلوچستان با رقم خط فقر 
ریال  و ۱۴۶  میلیون  پنج  محاسباتی 
درصد  بیشترین  تومان(،  هزار   ۵۱۴(
جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری 
کشور را به خود اختصاص داده است 
که حدود ۴3.۵ درصد از کل جمعیت 
شامل  را  استان  این  شهری  مناطق 

می شود.
این شاخص در مناطق روستایی در 
از  درصد   ۷۶.۴ نگران کننده ی  سطح 
کل جمعیت است. این آمار طی سه 
اما می توان  به روز نشده  سال گذشته 
با افزایش نرخ تورم و  تخمین زد که 
پایین  طبقات  خرید  قدرت  کاهش 
درآمدی، جمعیت زیر خط فقر به بیش 

از این ارقام افزایش یافته باشد.

در  که  باشد  سخت  باورش  شاید 
با  که  هستند  آدم هایی  ما  جهان 
اجساد زندگی می کنند. در کنار آنها 
می نشینند، گپ می زنند، می خوابند، 
غذا می خورند و حتا برای آنها ظرف 
گاهی  می گذارند.  هم  جدا  غذای 
آنها  تن  بر  مرتب  و  زیبا  لباس های 
یادگاری  کنارشان عکس  در  و  کرده 
می گیرند. مردم توراجا، قومی که در 
منطقه کوهستانی در استان سوالوسی 
می کنند،  زندگی  اندونزی  جنوبی 
به  آنها  نگاه  دارند.  عجیبی  رسوم 
مرگ و زندگی پس از مرگ، مقداری 
است.  متفاوت  زمین  مناطق  دیگر  با 
قوم توراجا بستگان فوت شده خود را 
تا مدتی در خانه نگهداری می کنند. 
نیز هر  آرامگاه  به  آنها  انتقال  از  پس 

از مدتی به خدمت ایشان رسیده و با 
پوشاندن لباس و زیورآالت به جنازه ها 

لحظاتی  و  می گیرند  یادگاری  عکس 
شاد و مفرح در کنارشان می گذرانند.

عجیب ترین قبایل آدمخوار و جداافتاده جهان

ویدئو
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نوازنده 
دودوک که 
یک عمر با 

عشق
 در سازش 

دمید
به  گاسپاریان  =»جیوان 
راستی تمام انرژی و احساس 
در سازش  با عشق  را  خود 
دمید. به پاس تالش پیگیر او 
بود که این ساز در دنیا شناخته 
شد و نوازندگان جوانی مانند 
من در مسیر هموارتری پیش 
که  می گفت  رفتند. خودش 
جاده را من آسفالت کردم و 
چراغ هایی در مسیر جاده در 
دو طرف گذاشته ام، حال این 
این جاده  می توانند  جوانان 
مسطح را با سرعت طی کنند 
دوردست  مقصدهای  به  و 

برسند.«
جیوان گاسپاریان نوازنده سرشناس 
ارمنی ساز دودوک  ششم ژوئن در ۹2 
موسیقی  نوای  از  گذشت.  در  سالگی 
از جمله  معروفی  آثار سینمایی  در  او 
وسوسه  ی  »آخرین  و  »گالدیاتور« 
مسیح« استفاده شده است. گاسپاریان 
با حسین علیزاده نیز همکاری نزدیکی 
داشت و همراه او در سال 200۷ نامزد 
دریافت جایزه معتبر »ِگِرمی« برای آلبوم 
گاسپاریان  شد.   آب ها«  تماشای  »به 
نقش مهمی در شناساندن این ساز به 

دنیا داشته است.
ارمنی  تلفظ  که  گاسپاریان  جیوان 
است،  فارسی  »جوان«  کلمه  همان 
از  یکی  آلکسانیان  تیگران  گفته ی  به 
شاگردان او که در لندن اقامت دارد، مانند 
اسمش در دوران سالمندی نیز به راستی 

دلی جوان داشت.
تیگران آلکسانیان حدود بیست سال 
است که در لندن اقامت دارد. وی طی 
متعددی  کنسرت های  در  سال ها  این 
همراه با نوازندگان کشورهای مختلف 
همکاری داشته است. او نواختن دودک 
آلکسانیان  می کند.   نیز  تدریس  را 
محضر  از  گاسپاریان  جیوان  بر  عالوه 
والدیمیر هاروتونیان،  مانند  استادانی 
نیز  آرا هاختیکیان  و  مانوکیان  یقیشه 
آموخته است. به گفته او هر استاد سبک 
و سلیقه خاص خود را دارد و نوازنده ای 
که می خواهد راه خود را بیابد هرچند 
که باید از هرکدام از اساتید بیاموزد، ولی 
نهایتاً تمام این آموخته ها را با هم ترکیب 
می کند تا به سبک و شیوه نوازندگی 

خاص خود دست یابد.
جیوان  شهرت  می گوید  آلکسانیان 
گاسپاریان بیش از بیست سال پیش از 
مرزهای ارمنستان و کشورهای شوروی 
حضور  با  و  گذاشت  فراتر  پا  سابق 
متن  موسیقی  در  او  موسیقی  نوای 
اثر هانس  نظیر »گالدیاتور«  فیلم هایی 
مسیح«  وسوسه ی  »آخرین  و  زیمر 
یافت.  گابریل شهرت جهانی  پیتر  اثر 
موسیقی  به  عالقمند  ایرانیان  هرچند 
فولکلوریک قفقازی و موسیقی فیلم ها، 
با  ولی  شنیده اند  را  گاسپاریان  اسم 
آغازهمکاری این موسیقیدان با حسین 
علیزاده از حدود پانزده سال پیش )چه در 
کنسرت هایی در ایران و چه در کشورهای 
دیگر( جیوان گاسپاریان در میان ایرانیان 

نیز شهرت و محبوبیت یافت.
نقش  شما  آلکسانیان،  =آقای 
ساز  شهرت  در  گاسپاریان  جیوان 
توضیح  چگونه  را  دودوک  کوچک 
این  می گویند  برخی  می دهید؟ 
به  را  گاسپاریان  که  بود  دودوک 

شهرت جهانی رساند… 
مساوی  بطور  هردو  من  نظر  -به 
صادق است و هر دو مکمل هم بوده اند. 
اگر جیوان گاسپاریان با عشق و عالقه 
خود را وقف این ساز نمی کرد و با حسی 
عمیق آن را نمی نواخت و از سوی دیگر، 
اگر  صدای خاص و دلنشین دودوک 
نبود، آهنگسازان برجسته بین المللی در 
زمینه های مختلف  فیلم، پاپ و کالسیک 
از این نوازنده چیره دست و نوای دلنشین 

سازش استفاده نمی کردند.

مهم آن است که موسیقیدان و نوازنده 
به درستی و با زیبایی و با استفاده از تمام 
امکانات ساز خود آن را بنوازد. در مورد 
نوازندگی جیوان  بدون شک  دودوک، 
گاسپاریان بود که باعث می شد مردم  

با موسیقی او زود ارتباط برقرار کنند.
=آیا جیوان گاسپاریان تغییرات 
و نوآوری هایی هم در ساختار دودوک 

داشت؟
-فکر نمی کنم. ساز دودوک به گفته 
کارشناسانی مانند او حدود 3000 سال 
سابقه تاریخی دارد ولی سیر تحول آن 
نیست.  شناخته شده  چندان  ما  برای 
در  ساز  این  که  معتقدند  کارشناسان 
چوب  از  بعدها  ولی  بوده  نی  از  ابتدا 
یکدست درخت زردآلو ساخته شده که 
نماد ارمنستان است. نوک دودوک مانند 
نظر می رسد  به  است.  نی  از  گذشته  
زردآلو«  »شیپور  را  دودوک  ابتدا  در 

می نامیدند.
=آیا بعد از اینکه چوب درخت 
زردآلو جانشین نی شد، صدای این 

ساز تغییر کرد؟
-بله، بعد از آن صدای این ساز ثبات، 
غلظت و غنای بیشتری نسبت به صدای 
نی ارمنی پیدا کرده و جای نت ها دقت 
بیشتری یافتند. من بر این عقیده هستم 
که این تغییر از آن جهت پیش آمد که 
دودوک از جنس چوب درخت زرد آلو 
به روحیه و روانشناسی ارامنه که همواره  
غم و حرمان در آن موج می زند، نزدیکتر 
است.  ولی با وجود غنای باالی صدا،  به 
نظر می رسد که صدای دودوک همواره 

از دور می آید.
لندن  در  که  مصاحبه هایی  در  من 
داشتم همواره گفته ام که دودوک مظهر 
هویت و تاریخ خونبار ارامنه است. برای 
من که در ارمنستان به دنیا آمده ام و 
در محیطی که صدای موسیقی ارمنی 
شنیده  غالباً   آن  در  دودوک  نوای  و 
به  آن  صدای  یافته ام  پرورش  می شد 
دنیای درونی ام نزدیک است. من ابتدا 
از اینکه شنوندگان غیرارمنی  از صدای 
دودوک تعجب می کنند،  از تعجب آنان 
متعجب می شدم. طی بیست سالی که در 
بریتانیا زندگی کرده ام، با ساز دودوک در 
کنسرت های متعددی شرکت داشته ام. 
شنوندگان بسیاری پس از اجرا به پشت 
با شنیدن  که  گفته اند  و  آمده   صحنه 
صدای ساز شما نمی دانیم که چه چیزی 
در ما اتفاق افتاده که دنیای درونی مان 

زیر و رو شد.
را که  این پرسش  بعدها پاسخ  من 
چرا نوای دودوک به دل ما و غیرارمنیان 
می نشیند یافتم زیرا صدای دودوک شبیه 
صدای درونی انسان هاست. همین باعث 
غلیان در دنیای درونی شنونده می شود.
سازهای  برخالف  =دودوک 
پیشرفته موسیقی کالسیک، ساختار 
پیچیده ای ندارد و با وجود این، امکانات 
احساسات  برانگیختن  برای  زیادی 
دلیل  به همین  دارد. شاید  شنونده 
ارتباط بین نوازنده و این ساز بسیار 
است؟ اینطور  آیا  است.  نزدیک 

-بله؛ این ساز تنها ده سوراخ، یعنی 
هشت تا روی آن و دو سوراخ در زیر 
دارد. در مورد سازهای بادی دیگر هم 
آنچه شما گفتید تا حد زیادی صادق 
است ولی در مورد دودوک، جنبه های 
از  آن  در  نفس  دمیدن  مانند  خاصی 
درون بدن و در هماهنگی  با آن حرکات 
نیمه باز  برای  انگشتان  و  زبان  لب، 
سوراخ ها،  کامل  بستن  یا  و  گذاشتن 
همگی باعث می شود که نوازنده برای 
بیان احساس با سازش، از روح و جان 
خود مایه گذارد. در حالی که صداهای 
موسیقی  سازهای  در  شده  تولید 
کالسیک غربی بسیار مشخص هستند 
هرچند مسلماً شدت و ضعف ضربه روی 
کلید پیانو  و شاسی های سازهای بادی 
روی کیفیت صدا تاثیر دارد ولی این به 
پیچیدگی و ظرافت حرکات نوازنده در 
حین نواختن دودوک نیست. اگر این 
به  زیبا  دودوک  نوای  نباشد،  ظرایف 

گوش نمی رسد.  جیوان گاسپاریان به 
راستی تمام انرژی و احساس خود را با 
عشق در سازش دمید. به پاس تالش 
پیگیر او بود که این ساز در دنیا شناخته 
شد و نوازندگان جوانی مانند من در 
مسیر هموارتری پیش رفتند. خودش 
می گفت که جاده را من آسفالت کردم 
و چراغ هایی در مسیر جاده در دو طرف 
گذاشته ام، حال این جوانان می توانند 
این جاده مسطح را با سرعت طی کنند 

و به مقصدهای دوردست برسند.
=هانس زیمر آهنگساز موسیقی 
فیلم »گالدیاتور« با ستایش  از جیوان 
گاسپاریان صحبت می کند و همچنین 
پیتر گابریل و بریان می. ولی معروفیت 
نتیجه  ایرانیان  میان  در  گاسپاریان 
همکاری او و حسین علیزاده بوده که 
از حدود 15 سال پیش آغاز شد. در 
این مورد چون شما با نوازندگان ایرانی 
و ترکی هم تجربه های مشترکی دارید، 

لطفاً بیشتر توضیح بدهید.
-ببینید، به هر حال موسیقی ملل 
به همدیگر  بیشتری  نزدیکی  همجوار 
فولکوریک  معروف  آهنگ  مثاٌل  دارد. 
»ساری َگلین« به ترکی آذری و »دختر 
کوهسار« به ارمنی، که محتوای ترانه 
در هر دو زبان بهم نزدیک است ولی 
در نسخه های فارسی، کردی و ترکیه ای 
اینطور نیست؛ به دل مردم  کشورهای 
ترکیه  شرق  و  ایران  جنوبی،  قفقاز 
این  به خصوص  می نشیند.  )آناتولی( 
آهنگ در میان آذربایجانی ها و ارمنی ها 

عمیقاً ریشه دوانده.
که  نزدیکی هاست  همین  دلیل  به 
در کنسرت 20۱3 حسین علیزاده این 
آهنگ به ترکی آذری، ارمنی و فارسی 
اجرا شد و گاسپاریان در آن کنسرت 

آن را خواند.
و  قوی  بسیار  آهنگ  این  موسیقی 
دلنشین است زیرا در »دستگاه شور« 
ساخته شده که در میان هفت دستگاه 
موسیقی ایرانی بسیار دلنشین است. حال 
معلوم نیست که آیا ابتدا این آهنگ در 
میان ارامنه ساخته شده و یا در میان 
آذربایجانی ها. به هر حال به روحیه این 

ملل همجوار بسیار نزدیک است.
آثارشان  و  هنرمندان  =اساسًا 
دشمنی های  و  رقابت ها  وجود  با 
و  ارامنه  مردم  برخی  بین  ریشه دار 
جمهوری آذربایجان میراث فرهنگی 
مشترک آنها شمرده می شوند. آثار 
این هنرمندان و ترانه ای مانند »ساری 
گلین« تجسم دوستی و آرزوی حسن 
که  است  قفقاز  ملل  بین  همجواری 
اندیشه های افراطی ناسیونالیستی و 
شوونیستی نتوانسته آنها را نابود کند.

ما  به  همواره  گاسپاریان  -جیوان 
وجود  بد  مذهب  و  دین  که  می گفت 
ندارد. انسان های بد و خوب وجود دارند.  
انسان هایی که از شرارت  و حسد لبریز 
هستند و در حق انسان های دیگر بدی 
می کنند. درنقطه مقابل آنها، انسان های 
خوش طینت هم هستند که نسبت به 
دیگران  نظر خوب دارند و با نگاهی مثبت 
به دیگران در فکر سازندگی و خالقیت 
هستند .او به حزب و این قبیل چیزها 

هم معتقد نبود.
=عالوه بر یادگیری موسیقی از 
گاسپاریان چه خاطراتی از وی دارید؟

-من هر سال که به ارمنستان سفر 
گاسپاریان  دیدار  به  حتما  می کردم 
می رفتم و او هم با گشاده رویی و مهربانی  
پذیرای من بود.  گاسپاریان آدم بسیار 
خاکی ای بود و زندگی ساده ای داشت. 
اصالً و ابداً با وجود شهرت جهانی، تکبر 
و خودشیفتگی نداشت. همواره می گفت 
که ستارگاِن خواننده و هنرپیشه وجود 
ستاره ای؟!  چه  می گفت:  او  ندارند. 
ستاره ها فقط در آسمان ها هستند. ما 
و  داده ایم  ارائه  را  و هنر خود  فرهنگ 
مردم پسندیده اند و شهرت پیدا کرده ایم. 
همین و بس! ما شهروندان معمولی مانند 

دیگران هستیم.«
را  مردم  وجود  تمام  با  گاسپاریان 
دوست داشت و محبوبیت زیادی در بین 
آنان داشت. او می گفت کار من نواختن 
دل  در  تا  است  عالی  در حد  دودوک 
مردم خودم و نیز جهانیان جا باز کند. 
گاسپاریان چه در جمهوری سوسیالیستی 
ارمنستان و چه در جمهوری ارمنستان 
مفتخر به دریافت نشان مهم »هنرمند 
راه  خیابان  در  وقتی  شد.   شایسته« 
و خوش  او سالم  با  بسیاری  می رفت 
گشاده رویی  با  او  و  می کردند  بش  و 
جواب می داد. او با مردم و در دل مردم 

می زیست.
ناگفته نگذارم با فیلمی  که در یک 
شبکه تلویزیونی کردی در مورد موسیقی 
با  آن  در  که  شده  ساخته  ارمنستان 
گاسپاریان هم  مصاحبه شده است، او در 

میان کردان نیز ناشناخته نیست.

از ویدئوی »سمت سیاه زمستان«

نه  ا  ر خودم  =»من 
نه  و  گریمور  نه  نویسنده، 
فیلمساز می دانم، شاید یک 
سعی  که  هستم  هنرمندی 
کارهای  از  تلفیقی  می کنم 
هنری انجام دهم، گاه نقاشی، 
گاه خواندن، گاه کتاب نوشتن 
و تالش می کنم همه اینها را 
از این  به هم نزدیک کنم و 
ارائه  هنری  اثر  یک  تلفیق 

کنم.«
رامش   - رمضان زاده  فیروزه 
و  فیلمنامه نویس  نویسنده،  صفوی 
گریمور ایرانی ساکن استکهلم متولد 
۷ اردیبهشت ۱3۵0 در تهران است. او 
از سال های نوجوانی به نقاشی عالقمند 
بود و تصمیم داشت در این رشته ادامه 
تحصیل بدهد ولی ابتدا در رشته زبان 
انگلیسی دانشگاه پذیرفته شد. پس از 
پایان تحصیالت و بعد از آنکه به عنوان 
آموزگار انگلیسی مشغول به کار شد، 
در رشته کارگردانی سینما نیز شروع 
دوران،  آن  حاصل  کرد.  تحصیل  به 
ساختن چهار فیلم کوتاه بود که یکی 
از آنها به نام »پارازیت« حدود بیست 
سال پیش به جشنواره های هلسینکی 
و  آلمان  اوبرهاوزن  و  فنالند، درسدن 

بورکینافاسو راه پیدا کرد.
شاگردان  ز  ا که  نویسنده  ین  ا
بنام  کارگردان  سمندریان  حمید 
فیلمسازی  کنار  در  بوده  ایران  تئاتر 
نویسندگی  کالس های  در  حضور  و 
کنار  را  نوشتن  فیلمنامه نویسی،  و 
سال ها  همان  در  اینکه  تا  نگذاشت 
نام  به  فیلمنامه ای  نوشتن  به  موفق 
اجازه  ایران  در  که  شد  »دگردیسی« 
انتشار پیدا نکرد. او بعدها این فیلمنامه 
و رمانی با عنوان »انبه« را برای انتشار 
به نشر »اچ  اند اس مدیا« در انگلستان 
سپرد. به گفته رامش صفوی هیچیک از 
فیلمنامه های او به خاطر رعایت نکردن 
خطوط قرمز جمهوری اسالمی موفق به 

دریافت مجوز ساخت نشدند.
این نویسنده که در ایران دوره های 
تدوین و همچنین گریموری سینما را 
گذرانده است در سوئد نیز این دوره را 
به شکل تخصصی و فشرده تکمیل کرد.

رامش صفوی پس از دریافت اقامت 
در سوئد وارد تئاتر ملی این کشور شد 
و در آنجا به عنوان نویسنده به مدت 
دو سال کار کرد. این نویسنده همچنین 
انگلیسی  زبان  به  کوتاه  داستان  چند 
نوشته که از سوی انجمن بین المللی 

پن منتشر شده اند.
وی در سال 20۱۷ نمایشنامه  ای با 
عنوان »خیابان تاریک شماره ۱3« به 
زبان انگلیسی و سوئدی منتشر کرد که 
از سوی  نمایشنامه  بهترین  به عنوان 
انجمن تئاتر ملی سوئد شناخته شد و 

در جشنواره شیلی شرکت کرد.
مهاجر  دختر  پنج  روایتگر  اثر  این 
غیرقانونی ساکن یک کمپ در سوئد 
متفاوت خود  کشور  پنج  از  که  است 
را به سوئد رسانده  اند و منتظر دریافت 

اجازه ی اقامت هستند.
این  از  دیگری  رمان  پیش  چندی 
عنوان  با  سوئدی  ایرانی-  نویسنده 
»سمت سیاه زمستان« به کوشش نشر 
»باران« منتشر شد که واکاوی زندگی و 
اعضای خانواده خود نویسنده را در طول 
چهار دهه حاکمیت جمهوری اسالمی 

به نمایش می گذارد.
رامش صفوی که در خانواده  ای بزرگ 
شده که همگی از همان آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی فعالیت سیاسی داشتند 
به کیهان لندن می گوید: »بعد از انقالب 
برادر بزرگم به دلیل مشکالت سیاسی 
زندان محکوم  دو سال  به  و  دستگیر 
شد. این اتفاق تاثیر منفی بسیاری در 
پدرم  که  بطوری  گذاشت  ما  زندگی 
در ۵۴ سالگی به دلیل افسردگی زیاد 
ناشی از بیقراری  دیدن برادرم و تالش 
برای آزادی او از دنیا رفت. مرگ پدرم 
از هم جدا کرد.  را  شیرازه زندگی ما 
همه  که  شد  باعث  برادرم  بازداشت 
ما به نوعی زیر ذره بین بودیم. بعدها 
به عنوان منتقد فیلم با چند مجله و 
روزنامه همکاری کردم و در جریانات 
وجود  با  خیابانی سال ۸۸  اعتراضات 
آنکه جرو تظاهرکنندگان نبودم چون 
بدون  نداشتم  نظام  اصل  به  اعتقادی 

دلیل دستگیر شدم و این دستگیری 
باعث شد پرونده خانوادگی ما دوباره 
به جریان بیفتد. هر از گاهی احضاریه 
به دستم می رسید و می بایست خودم 
آزاردهنده  این  و  می کردم  معرفی  را 

شده بود.«
مدتی  از  »بعد  می دهد  ادامه  وی 
کردم  شروع  بیکاری  و  خانه نشینی 
انجام کارهایی که ربطی به رشته  به 
نداشتند مثل  یا عالئق من  تحصیلی 
و  مختلف  شرکت های  در  منشیگری 
چون حاضرنبودم به قیمت کسب درآمد 
مناسبات  به  ناسالم  محیط های  در 
کثیف اجتماعی تن بدهم دوباره مجبور 
به خانه نشینی شدم. در سه سال آخر 
زندگی در ایران  خانه نشین شده بودم 
جایی  به  راه  فیلمنامه هایم  نه  چون 

فیلم  منتقد  عنوان  به  نه  می بردند، 
کاری  روزنامه ها  در  وقایع ۸۸  از  بعد 
دلیل  به  اینکه  تا  داشت.  برایم وجود 
اطالعات  وزارت  متعدد  احضاریه های 
به پیشنهاد خواهرم تصمیم به خروج از 
کشور گرفتم. با وجود ترس از بازداشت 
یا ممنوعیت خروج، از طریق مرز هوایی 
به ترکیه و از آنجا به بعد در یک مسیر 
زمینی در طول مدت سه ماه به یونان 

و از آنجا به سوئد رفتم.«
ین  ا توضیح  در  صفوی  رامش 
سخت  »مسیر  می گوید:  مهاجرت 
تاثیر  تحت  چنان  بود،  پیچیده  ای  و 
طوالنی  مدت  که  بودم  سفر  اتفاقات 
بیمار شدم. بعد از ورود به سوئد ۴ سال 
در کمپ زندگی کردم. نه راه بازگشت 
داشتم و نه عالقه به ماندن؛ به افسردگی 
شدید رسیده بودم، در طول این مدت 
آمدی  و  رفت  هیچکس  با  کمپ  در 

نداشتم و فقط می نوشتم.«
اولین اثری که در آن زمان از رامش 
بود.  »انبه«  رمان  شد  منتشر  صفوی 
رامش صفوی در این رمان به ماجرای 
ایرانی به  سفر غیرقانونی چهار دختر 
آثارش  تمامی  در  او  می پردازد.  اروپا 
ایده هایش را از تجربه های خود گرفته. 
بهره بردن از تجربیات و موقعیت های 
خود نویسنده در طول مسیر مهاجرت 
با  آن  آمیختن  و  سوئد  به  ترکیه  از 
قابل  نکته  تخیل  توی  در  تو  ساختار 

توجه رمان »انبه« است.
اثر بعدی او فیلمنامه »دگردیسی« 
در ژانر جنایی- عاشقانه حاصل تالش 
چندین ساله نویسنده در مورد وضعیت 
اقلیت های جنسی در ایران است که در 
قالب داستانی جنایی و عاشقانه از سوی 
انگلستان  در  مدیا«  اس  »اچ  اند  نشر 

منتشر شده است.
رامش صفوی در مورد این اثر توضیح 
فیلمنامه  ای  »”دگردیسی”  می دهد: 
ایران  در  اقلیت های جنسی  مورد  در 
است که آن را حدود 2۵ سال پیش 

با تحقیق زیاد و از طریق رفت و آمد 
با این افراد و به دست آوردن اطالعات 
از زندگی آنها آماده کردم. داستان در 
مورد یک پسر نوجوان همجنسگرا و 
است  ایران  ساکن  ترنس  دختر  یک 
که از خانه طرد شده  اند و برای امرار 
معاش مجبور به ارتکاب کارهای خالف 
کارهایی  جزو  فیلمنامه  این  هستند. 
سینمایی  دفاتر  از  بسیاری  که  است 
در ایران با آن مخالفت کردند؛ برخی 
مورد  در  زیادی  اطالعات  یا  آنها  از 
را  موضوع  این  یا  نداشتند  موضوع 
سوئد  در  می دانستند،  بزرگی  تابوی 
این فیلمنامه را بدون سانسور و بدون 
ارشاد  وزارت  قرمزهای  خط  رعایت 

اسالمی بازنویسی کردم.«
تازه ترین  زمستان«  سیاه  »سمت 
تازگی  به  که  است  رامش صفوی  اثر 
از سوی نشر »باران« در سوئد منتشر 
شده است. خواننده با خواندن این اثر، 
جادویی  رئالیسم  دنیای  در  را  خود 
احساس می کند، داستانی پر کشش با 
بار فلسفی عمیق که رویدادها و حوادث 
از  اطرافیانش  و  خانواده  یک  زندگی 
دوران انقالب و تحوالت سال های پس 
از دوران انقالب را زیر ذره بین می برد.

هر شخصیت در این داستان، نماِد 
یک واقعیت یا تجربه است که نویسنده 
منتقل  خواننده  به  را  آن  دارد  سعی 
کند؛ »پری« و »نظام« جوانان پیش 
جوان  »رزمین«  هستند؛  انقالب  از 
دهه  سپس  و  انقالب  دوران  سیاسی 
چپ  ایدئولوژیک  گرایش های  با   ۶0
»رامین«  و  »روشنا«  است. همچنین 
می شوند  بزرگ  انقالب  دوران  در  که 
و مهاجرت می کنند. رامش صفوی در 
این رمان با کنار هم چیدن روایت و 
خرده روایت ها در متن داستان، تصویری 
از  پس  دوران  در  را  خانواده  این  از 
دهه ۶0 خورشیدی  و سپس  انقالب 

ارائه می کند.
اثر  این  مورد  در  صفوی  رامش 
سیاه  “سمت  »در  می دهد:  توضیح 
شخصیت ها  از  بسیاری  زمستان” 
و  »رامین«  جمله  از  هستند  واقعی 
هستند،  دوقلو  داستان  »روشنا«ی 
من یک برادر دوقلو دارم که در ایران 
زندگی می کند؛ »رزمین« داستان که 
دو سال بزرگتر است سیاسی است و 
دستگیر می شود؛ »پری« مادر داستان 
از شخصیت دخترعموی  الهام گرفته 
ازدواج  یک  کودکی  در  که  است  من 
اجباری داشت، در طول 20 سال که 
صاحب دو فرزند شده بود تالش کرد 
برای طالق اما خانواده  اش مانع شدند 
و در نهایت در 3۵ سالگی خودکشی 
کرد. همین اتفاق برای پری در داستان 
رخ می دهد، بسیاری از شخصیت های 
داستان های من از واقعیت های زندگی 
خودم می آیند، همه به نوعی رگی از 
رئالیسم جادویی دارند این اتفاقات الهام 

گرفته از ذهن خودم است.«
او در پایان می گوید: »من خودم را 
نه نویسنده، نه گریمور و نه فیلمساز 
می دانم، شاید یک هنرمندی هستم که 
سعی می کنم تلفیقی از کارهای هنری 
انجام دهم، گاه نقاشی، گاه خواندن، گاه 
کتاب نوشتن و تالش می کنم همه اینها 
را به هم نزدیک کنم و از این تلفیق 
یک اثر هنری ارائه کنم. در “سمت سیاه 
زمستان” با بودجه اندک و با استفاده از 
تجربه گریم با همکاری یکی از دوستانم 
فیلم کوتاهی تهیه کردم و گریم های 
مختلفی بر روی صورتم انجام دادم و 
تصویر چند شخصیت از شخصیت های 

داستان را در این فیلم ارائه کرده ام.«

وقتی در »سمت سیاه زمستان«
 ایستاده باشی…
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می بینم.  بازیگر  را  بازیگر  من  »نه، 
و سعی  فیلم  بازیگر می رود سر یک 
می کند تالش می کند آن نقش را به 
فیلم هایی  کند.  اجرا  شکل  بهترین 
وقتی  البته.  ندیدم  من  را  گفتید  که 
می گویم  بسازم،  فیلم  می خواهم 
این آدم بهترین است. نه به  در دنیا 
اینکه  نه  و  نگاه می کنم  او  پاسپورت 
این به زندگی چگونه نگاه می کند. چه 
کارهایی کار کرده است. و این فرصت 
را می دهم تا بتواند به من کمک کند. 

هرکس  که  می دهم  را  آزادی  این 
زندگی  همکاری  دایره  از  بیرون 
با  متفاوت  و  باشد  داشته  را  خودش 

من فکر کند.«
خودمان  که  »ما  کرد:  اضافه  او 
حرکت  داریم  تندروی ها  مقابل  در 
می کنیم، باید مراقب باشیم شبیه او 
نشویم. خط کشی هایی که داریم راجع 
به آن حرف می زنیم و با آن مخالفیم 

خودمان انجام ندهیم!«
این فیلمساز همچنین درباره اینکه 
بیان  به  میزان متعهد  تا چه  را  خود 
کشتار  با  که  ایران  مردم  سرکوب  
مردم در اعتراضات سراسری سال های 
هواپیمای  کردن  ساقط  و   ۹۸ و   ۹۶
در  گرفته،  اوکراین شدت  مسافربری 
که  گفت  می داند،  سخنانش  و  آثار 
۱۸ سال پیش زمانی که موضوع اعدام 
کودکان زیر ۱۸ سال مورد بحث بود، 
فیلم »شهر زیبا« را در اینباره ساخته 

است.
او گفت »تصور کنید آن موقع بجای 
می دادم،  بیانیه   زیبا  شهر  ساختن 
کسی االن یادش بود؟ ولی االن هنوز 
شهر زیبا را مردم می بینند و پرسش 
ایجاد می کند. اگر طبق گفته ی شما 
آن  و  می کردم  صادر  بیانیه  یک  من 
بیانیه ی  حتما  نمی ساختم،  را  فیلم 
خوبی نمی شد، چون من بیانیه نویس 
خوبی نیستم و کارم فیلمسازی است. 
بهتر است که با داستانم این را بگویم 

و این پرسش را ایجاد کنم«.
در  فیلمساز  این  که  است  گفتنی 
آستانه  در   ۱3۹۵ سال  اسفندماه 
فیلم  شرکت  و  اسکار  مراسم  برپایی 
»بیانیه «ی  یک  در  »فروشنده« 
سیاسی که در انتقاد به دونالد ترامپ 
متحده  ایاالت  وقت  رئیس جمهور 
آمریکا صادر کرد از سیاست های منع 
کشور  این  خاک  به  مهاجران  ورود 

انتقاد نمود!
فیلم  بهترین  جایزه  فرهادی  اصغر 
خارجی اسکار را در سال 20۱۷ نیز 

دریافت کرده است.
 ۱3۸۷ سال  در  فرهادی  اصغر 
به  را  الی«  »درباره  سینمایی  فیلم 
از  رضوی  محمود  تهیه کنندگی 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مجلس  کنونی  فرهنگی  مشاور  و 
تبلیغات  مدیر  و  اسالمی  شورای 
قالیباف  محمدباقر  ریاست جمهوری 
ساخته بود. رضوی فیلم های سیاسی 
سیانور، ماجرای نیمروز و رد خون را 
نیز تهیه کرده است. از این نظر اصغر 
فرهادی پیشینه همکاری »فرهنگی« 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمی دارد.

#ابتذال_شر!   ....                                          از صفحه 5

 خمینی درباره تساوی حقوق زن و 
مرد گفته بود: »ما می دانیم دست های 
جنایتکار عوامل استعمار، می خواهند 
بر ضد قرآن قوانینی وضع کنند… از 
تساوی حقوق زن و مرد دم می زنند، 
یعنی  گذاردن،  پا  زیر  را  قرآن  یعنی 
یعنی  زدن،  کنار  را  جعفری  مذهب 
آن  بجای  و  کردن  مهجور  را  قرآن 
کتاب های ضاله ]تورات و انجیل[ قرار 
دادن… این تساوی حقوق زن و مرد 
امام جلد ۱، ص  )صحیفه  ملغاست« 

.)۱۶۱
عملکرد مذهبی های رادیکال درست 
مثل یک بچه خودمحور و خودخواهی 
برای  را  اسباب بازی ها  همه  که  است 
از  یکی  که  هنگامی   می خواهد.  خود 
اسباب بازی ها را از او می گیری، تا بقیه 
بچه ها هم بتوانند از آن استفاده کنند 
و همه چیز به صورت منصفانه تقسیم 
شود، او شروع به جیغ و فریاد می کند. 
رفتار بعضی از مذهبی ها غیرقابل تحمل 
است.  وقتی به دین آنها در مقابل بقیه 
و  بیشتر  فرصت  اعتقادات  و  ادیان 
امتیاز و یا حتی برتری ندهی، شروع 
به جیغ و فریاد می کنند. در حالی که 
مساوات  تا  می کنند  تالش  سکوالر ها 
ادیان  و  گروه ها  همه  برای  انصاف  و 
برقرار بشود، افراد رادیکال مذهبی اما 
و  گروه  برای  فقط  می کنند،  تالش 
بیاورند. دست  به  قدرت  خود  دین 

قانون اساسی ضد حقوق بشری دولت 
آپارتاید در آفریقای جنوبی فقط مردم 
به دو دسته سیاه و سفید تقسیم  را 
می کرد و برای سفیدان حقوقی بیش از 
سیاهان قائل بود. اما در دولت آپارتاید 
قانون  مقابل  در  سفیدپوستان  همه 
قانون  بودند.  یکسانی  حقوق  دارای 
بشری  ضدحقوق  ضدانسانی،  اساسی 
ایران  و عقب افتاده جمهوری اسالمی 
پا را از این فراتر گذاشته و مردم را به 
هفت دسته طبقه بندی می کند و برای 
هر گروه حقوق مختلفی قائل می شود. 
مسلمان  به  را  افراد  اول  قانون  این 
اگر  یا غیرمسلمان تقسیم کرده، و  و 
حسب  بر  را  شما  نیستید،  مسلمان 
اینکه آیا اهل کتاب هستید یا نیستید، 
می کند.  تقسیم  دیگر  دسته  دو  به 
غیر مسلمان بودن بالفاصله شما را از 
یکسری حقوق انسانی محروم کرده و 
در درجه پایین تری از مسلمانان قرار 
می دهد. این قانون سپس مسلمانان را 
به دو دسته شیعه و سنی تقسیم کرده، 
و در میان شاخه های مختلف شیعه، 
شیعه دوازده امامی  و مکتب اصولی را 
ترجیح می دهد. سپس شیعیان دوازده 
و زن  به مرد  را  اصولی  امامی  مکتب 
مسلمان  مردان  پایان  در  و  تقسیم، 
شیعه دوازده امامی مکتب اصولی را به 
روحانی و فقیه و مجتهد یا مومن عادی 
طبقه بندی می کند. مرد مسلمان شیعه 
دوازده امامی  مکتب اصولی که مجتهد 
از  بیشتری  مراتب  به  از حقوق  باشد 
عنوان  به  است.  برخوردار  افراد  بقیه 
مثال، قانون اساسی جمهوری اسالمی 
جامعه  برای  اساسی  نهاد  ده  ایران 
پیش بینی می کند. اعضای این ده نهاد 
رهبری،  مقام  مانند  تصمیم گیرنده، 
نگهبان،  شورای   ، خبرگان  شورای 
دیوان  رئیس  قضاییه،  قوه  رئیس 
کشور  کل  دادستان  و  کشور  عالی 
یعنی  باشند.  فقیه  یا  و  مجتهد  باید 
انتخاب  اجازه  رسمی   و  قانونی  بطور 
نهاد های  از  بسیاری  در  مشارکت  و 
زنان  تمام  از  مملکت  تصمیم گیری 
ایرانی که نصف جمعیت آن را تشکیل 
و  غیرمسلمان  مردان  از  می دهند، 
مردان مسلمان غیرمجتهد سلب شده 
است. یعنی بیش از ۹۹% مردم ایران 
و  نهاد ها  این  در  شرکت  صالحیت 
شرکت در تصمیم گیری درباره مسائل 
مملکت خود را ندارند. همچنین زنان 
نمی تواند  غیرشیعه ای  مرد  هیچ  یا  و 
اسالمی  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
قوانین  از  جدا  اینها  حاال  بشود. 
در  اسالمی  ضدانسانی  و  تحقیرآمیز 
که  است  ما  قضایی  و  جزایی  قوانین 
سنگسار، قصاص، دیه و تعزیر را اموری 
مرد  را نصف  عادی کرده، حقوق زن 
حضانت  و  طالق  اجازه  است،  کرده 
فرزند را از زنان گرفته است، بهایی ها 
را از حق تحصیل، کار و سفر محروم 
کرده ، به سنی ها اجازه داشتن مسجد 
و یا اقامه نماز جماعت عید فطر و عید 
قربان در شهرهای بزرگ نمی دهد، و 

هزاران تبعیض دیگر.
 برخی از نگرانی هایی که سکوالر ها 
دارند در باره تعلیم و تربیت است. آنها 
موافقند که تدریس ادیان مختلف به 
کودکان کاری مثبت و ضروری است، 
کودکان  به  باید  که  دارند  عقیده  و 
مختلف  افراد  چرا  که  داد  آموزش 
باورهای متفاوتی دارند، و چرا بعضی ها 
مذهبی هستند و بعضی ها نیستند. اما 
چیزی که برای سکوالرها قابل قبول 
نیست، این است که از سیستم آموزش 
ملی یک کشور سوء استفاده شده، بین 
ادیان تبعیض قائل شد و تنها اصول 
یک دین را به کودکان آموزش داد. در 
حالی که این چیزی است که در ایران 
رایج است و در همه سطوح  تحصیلی 
دین  و  قرآن  آموزان  دانش  همه  به 

اسالم آموزش داده می شود.
عده ای انسان های بالغ تنها به اینکه 
خودشان مذهبی باشند راضی نیستند 
اعتقادی  اصول  که  دارند  اصرار  و 
کودکان  تربیت  و  تعلیم  به  را  خود 
آن  به  که  چیزی  کنند.  منتقل  هم 
واقعا  که  است  این  نمی شود،  توجه 
است.  خوب  کودک  برای  چیزی  چه 
اگر همه صحبت های داغ درباره حق 
را  فرزندان  تربیت  مورد  در  والدین 
کنار بگذاریم، باید ببینیم که کودک 
برای آگاهی یافتن  از حقایق و انتخاب 
راهی که درست می داند، چقدر آزادی 
عمل دارد. کودکان، اموال والدین شان 
موقت،  بطور  فقط  والدین  نیستند. 
عهده  بر  را  آنها  از  نگهداری  وظیفه 
دارند. همانطور که والدین حق ندارند 
جسم  به  مذهبی  باورهای  دلیل  به 
حق  کنند،  وارد  آسیبی  خود  کودک 
هم ندارند که او را شستشوی مغزی 
بدهند و مغز او را از چیزهایی پر کنند 
می گیرد.  را  او  پیشرفت  جلوی  که 
همانگونه که والدین حق ندارند انتظار 
داشته باشند که فرزندان آنها، همان 
دین آنها را پذیرفته و دنبال کنند، و 
یا حق ندارند که از آنها انتظار داشته 
باشند که برای آنها نوه به دنیا بیاورند، 
و یا اینکه به آنها دیکته کنند که در 
کنند،  انتخاب  شغلی  چه  باید  آینده 
اعتقادات  اجازه هم ندارند که دین و 
مذهبی خود را به فرزندانشان تحمیل 
عقاید  که  مختاریم   ما  همه  کنند. 
را  ما  که  دنیایی  درباره  را   خودمان 
احاطه می کند، داشته باشیم. ما باید 
با آموزش صحیح به فرزندان خود ابزار 
الزم برای فکر کردن و تصمیم گیری 
بدهیم.  خود  اطراف  محیط  درباره 
را  کودکان  ارزش  که  نداریم  حق  ما 
بودن  استفاده  قابل  میزان  برحسب 
آنها در دنباله روی از دین و اعتقادات 
خود بسنجیم، ما باید به فرزندان خود 
اجازه بدهیم که خودشان درباره دینی 
تصمیم  باشند  داشته  می خواهند  که 
بگیرند، و این ممکن نیست مگر با یک 
تربیت و آموزش صحیح، نه یک تربیت 
تبعیض آمیز که در آن تنها آموزه های 

یک دین تدریس می شود.
ایجاد  وقتی که ما مرزهای سکوالر 
نتواند  دینی  هیچ  آن  در  که  کنیم 
ارزش های خود را بر دیگران تحمیل 
کند، این کار بیش از آنکه حمایت از 
دینداران  از  حمایت  باشد،  بی دین ها 
ایجاد  و  خط کشی  البته  هست.  هم 
که  هستند  مایل  که  را  کسانی  مرز، 
دین خود را به دیگران تحمیل کنند 
ناراحت می کند. کسانی که به امتیاز 
داشتن عادت کرده اند، به هیچ وجه 
خود  امتیازات  از  که  نیستند  حاضر 
هویت  سکوالریسم  بکشند.  دست 
مذهبی هیچکسی را انکار نمی کند و 
برعکس از آزادی مذهبی دفاع می کند، 
به  آزادی تحمیل دین خود  از  نه  اما 
دیگران! چیزی که سکوالریزم می گوید 
این است که »هویت مذهبی داشتن، 
پرداخت  از  معافیت  کننده  توجیه 
که  کسانی  و  مذهبی ها  برای  مالیات 
در  مذهب  تدریس  هستند،  متمول 
مسائل  کردن  داخل  دولتی،  مدارس 
وارد  عمومی،  قوانین  در  مذهبی 
مجلس  در  غیرانتخابی  افراد  کردن 
قانونگذاری، دعا خواندن در نشست های 
افراد  به  مذهبی  بهانه های  به  دولتی، 
شغلی را ندادن و تبعیض قائل شدن 
عمومی   خدمات  از  استفاده  برای 
نیست. مخالفت با این تبعیض ها  نه 
تمامیت خواهی است و نه حمله ای به 
دین، بلکه به رسمیت شناختن آزادی 
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بدون  کردن  زندگی  برای  مردم  همه 
نابرابری های تفرقه اندازانه است. اصول 
سکوالریسم سبب گسترش عدالت، و 
مالحظات همگانی می شود، و به همه 
محدوده های  در  تا  می کند  کمک  ما 
معقولی، آنگونه که دوست داریم، در 

کنار یکدیگر زندگی کنیم.«
یارانش  و  خمینی  پیش  سال   ۴3
با  و  کرده  حمله  ایران  به  درواقع 
ایدئولوژی اسالمی خود، با طرح والیت 
وسطایی  قرون  اساسی  قانون  و  فقیه 
همه  سکوالریسم،  برچیدن  و  خود 
کرده،  سلب  را  ما  مردم  آزادی های 
غذا  پوشیدن،  لباس  نحوه  در  حتا 
رقصیدن،  نوشیدن،  مشروب  خوردن، 
کرده،  دخالت  ما  موسیقی شنیدن  و 
شکنجه  انداخته،  زندان  به  را  مردم 
کرده و به دار کشیده اند. مصرف مواد 
مخدر و فحشا را در کشور رواج داده، 
تمام منابع طبیعی ما را تاراج کرده و 
از بین برده اند. ایران بزرگترین زندان 
وکال  و  وبالگ نویسان  روزنامه نگاران، 
باالترین  جمعیت  نسبت  به  و  است 
تمام  دارد.  را  جهان  در  اعدام  میزان 
زیربنای اقتصادی، کشاورزی، تولیدی 
و آموزشی ما را تخریب کرده و مانند 
را  مملکت  ستون های  همه  موریانه 

جویده اند.
آنچه در ۴3 سال گذشته بر کشور 
ما و مردم ما رفته است، همه برگرفته 
و  سکوالریسم  گذاشتن  پا  زیر  از 
هر  و  است  سیاست  در  دین  دخالت 
برای  رژیم  تالش  می گذرد،  که  روز 
به  ما،  زندگی  شیوه  کردن  نزدیکتر 
شیوه زندگی »رسول و اصحابش« باال 
ایران،  اساسی کنونی  قانون  می گیرد. 
حکومت  اسالمی،  جمهوری  نظام 
مسبب  اسالمی  ایدئولوژی  و  دینی 
جنایات های انجام گرفته در ۴3 سال 
گذشته هستند و تنها با برچیدن آن 
و جایگزین کردن آن با یک حکومت 
اعالمیه  پایه  بر  سکوالردموکرات 
جهانی حقوق بشر می توان به آزادی و 

دموکراسی در ایران دست یافت.

نیز  غذایی  مواد  تولید  کارخانه های 
کشور  صنعت  بخش های  دیگر  مانند 
با قطع مداوم برق دچار کاهش شدید 
متحمل  همچنین  و  تولید  سطح  در 
مواد  رفتن  بین  از  دلیل  به  خسارت 

اولیه شده اند.
اینهمه در حالیست که ایران با یازده 
نوع شرایط اقلیمی در شرایطی قرار دارد 
که می تواند بهترین بهره را از انرژی باد 
و خورشید ببرد. اما مقامات جمهوری 
با  گذشته  دهه  چهار  طی  اسالمی 
سوزاندن فرصت ها در این حوزه ، تمام 
توجه خود و منابع کشور را روی انرژی 
آبی و هسته ای متمرکز کردند. تأکید بر 
استفاده از انرژی آبی و سدسازی های 
و  خشکسالی  تحمیل  سبب  بی رویه 
تضعیف اقتصاد کشاورزی در استان های 
مختلف شده است. تالش برای دستیابی 
به بمب اتمی با پنهان شدن پشت ادعای 
انرژی هسته ای جهت مصارف صلح آمیز 
و  ملت  سال هاست  نیز  برق  تولید  و 
با  با بحران های بین المللی  را  مملکت 
کرده  روبرو  داخلی  ویرانگر  پیامدهای 
آنهم در حالی که تنها نیروگاه مدعی 
تولید برق در بوشهر هرگز به بهره برداری 
سرمایه  دالر  میلیاردها  اما  نرسید! 
انرژی هسته ای  کشور در »چاه ویل« 
و سدسازی های پولساز برای وابستگان 

نظام ریخته شد!
که  است  شرایط  این  مجموعه ی 
مردم  مرتب  اخیر  سال های  در 
اعتراضات  به  را  مختلف  استان های 
پنجشنبه  خیابانی می کشاند. شامگاه 
2۴ خرداد ۱۴00 نیز مردم خوزستان 
در اعتراض به بی آبی در بیش از ۱0 

ریختند.  خیابان  به  استان  این  نقطه 
یکی از جوانان حاضر در این تظاهرات 
»انگیزه  است:  گفته  لندن  کیهان  به 
در  است.  ماندن  زنده  تظاهرات  این 
گرمای ۴۸ و ۵0 درجه و در شرایط 
برای  حتا شب ها  مجبوریم  که  کرونا 
حفظ جان در خانه بمانیم، آب و برق 
بگیریم  هم  کرونا  می کنند.  قطع  را 
که می میریم. واکسن هم که نیست. 
مسئول  بمیرید!  بگویند  یکباره  خب 
را  کار  این  حیوانات  با  هم  باغ وحش 
ایران  مردم  با  حکومت  که  نمی کند 
می کند. یک انسان در چنین بن بستی 
که حیات خود و خانواده اش به خطر 
افتاده غیر از آمدن کف خیابان کاری 
می تواند بکند؟ یا باید تسلیم جمهوری 
اسالمی و مرگ شویم یا باید بایستیم. 
ما انتخاب کردیم بایستیم و از خودمان 
محافظت کنیم. این مردم که احتماالً 
و شهرستان ها  اهواز  در  زیادی   تعداد 
بازداشت هم شدند، مردم این کشورند، 
شهروند ایران هستند؛ داشتن آب و برق 
خواسته  خورشیدی   ۱۴00 سال  در 
عجیب و غریبی نیست! وقتی حکومت 
این امکانات ساده و حیاتی را از مردم 
دریغ می کند مردم می ایستند تا آن را 

به خاک سیاه بنشانند!«
زندگی  تنها  نه  اسالمی  جمهوری 
چند نسل کنونی را با بیکاری و فقر و 
درماندگی تباه کرده بلکه با از بین بردن 
بدون  کشور  زیرساخت های  و  منابع 
نسل های  آنها،  جایگزینی  و  نوسازی 
آینده را نیز از پیامدهای ویرانگر خود 

در امان نگذاشته است!
روشنک آسترکی
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=یک عضو هیئت مدیره 
شرکت های  سندیکای 
تولیدکننده برق معتقد است 
اقدامات دولت درباره کمبود 
»مدیریت  کشور  در  برق 
بلکه  نیست  مصرف« 

»محدودیت مصرف« است.
از  یکی  گفته  =به 
در  سیمان  تولیدکنندگان 
صورت ادامه این روند ضمن 
عرضه  کارخانجات  تعطیلی 
بازار  در  سیمان  تقاضای  و  

مختل خواهد شد.
عضو  کاظمی  =نصرت اهلل 
سندیکای  مدیره  هیئت  
شرکت های تولیدکننده برق 
گفته که مشکل صنعت برق 
دیگر حل  دو سال  تا  ایران 

نخواهد شد.
یک عضو سندیکای صنعت برق ایران 
گفته که روند قطع برق و مشکل در 
تأمین برق مورد نیاز کشور تا دو سال 
دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. خسارات و 
زیان های ناشی از کمبود و قطع برق 
در ایران ساالنه 2 میلیارد دالر برآورد 

شده است.
گذشته  ماه  از  ایران  در  برق  قطع 
همه  حاال  و  کرده  پیدا  افزایش 
برق  قطع  گرفتار  کشور  استان های 
روند  آنکه  از  جدا  برق  قطع  هستند. 
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، 
مختلف  بخش های  که  شده  سبب 
در  کشاورزی،  تا  صنعت  از  اقتصادی 
سطح ُخرد و کالن، دچار مشکل شوند.

اتحادیه  رئیس  نایب  نادری  رضا 
تاثیر  به  اشاره  با  اهواز  آهن فروشان 
کمبود برق بر کاهش تولید و افزایش 
قیمت آهن گفته که کمبود برق باعث 
شده است که کارخانه های تولید فوالد 
نتوانند به صورت تمام وقت کار کنند 
بیشترین مصرف  این کارخانه ها،  زیرا 

برق را دارند.
قیمت  صنفی  فعال  این  گفته  به 
هر  کنون  تا  تیرماه   ۱۷ از  میلگرد 
کیلوگرم یکهزار تومان افزایش داشته 
و این افزایش قیمت، متاثر از افزایش 
در  انرژی  حامل های  و  نفت  قیمت 
سطح جهانی است و »عالوه بر افزایش 
جهانی قیمت حامل های انرژی، کمبود 
برق باعث شده است که کارخانه های 
تولید فوالد نتوانند به صورت تمام وقت 
کار کنند زیرا این کارخانه ها، بیشترین 

مصرف برق را دارند.«
تولید سیمان نیز با قطع پی  در پی 
برق دچار مشکل شده و به گفته یکی 
و  گاز  قطع  سیمان  تولیدکنندگان  از 
برق، کارخانجات سیمان را با کاهش 
قابل توجه تولید روبرو کرده است و در 
صورت ادامه این روند ضمن تعطیلی 
کارخانجات عرضه و  تقاضای سیمان در 

بازار مختل خواهد شد.
ابراهیم غالم زاده تولیدکننده سیمان 
تا  توضیح داده که »در سال های ۹3 
انباشته  زیان  با  کارخانجات  اکثر   ۹۸
مواجه بوده و نتوانسته اند این صنعت را 
نوسازی کنند به نحوی که توان تولید 
از  است.  یافته  کاهش  کشور  سیمان 
طرفی قطع گاز در زمستان و قطعی برق 

در تابستان باعث شده که کارخانجات 
حدود سی درصد تولید خود را کاهش 
دهند و این کمبود عرضه باعث به هم 
خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود.«

کاظمی  نصرت اهلل  حال  همین  در 
سندیکای  مدیره  هیئت   عضو 
شرکت های تولیدکننده برق گفته که 
سال  دو  تا  ایران  برق  مشکل صنعت 

دیگر حل نخواهد شد.
شرایط  کاظمی  نصرت اهلل  گفته  به 
بروز  و  برق  تأمین  در  کنونی  ناپایدار 
عدم  از  ناشی  خاموشی های گسترده، 
انرژی  مقوله  در  درست  برنامه ریزی 
است و اگر از همین امروز برای افزایش 
دو  تا  حداقل  شود،  اقدام  برق  تولید 
سال آینده مشکل کمبود برق خواهیم 

داشت.
سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
بیان  با  برق  تولیدکننده  شرکت های 
اینکه اقدامات دولت مدیریت مصرف 
بلکه محدودیت مصرف است،  نیست 
افزوده که برق یک کاالی استراتژیک 
است و در برنامه ریزی  و تصمیم گیری ها 
بر  عالوه  آن،  جنبه های  همه   به  باید 
اقتصادی و رفاهی، توجه و زمینه های 

تقویت آن فراهم شود.
سبب  ایران  در  برق  قطع  بحران 
سوی  از  تجمعاتی  و  اعتراضات 
روحانی  دولت  است.  شده  شهروندان 
نیز هفته گذشته اختیارات قانونی خود 
را در زمینه مدیریت برق به کمیسیونی 
مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، 
تفویض کرد.  نفت  و  و تجارت  معدن 
ادامه دار  به  اشاره  با  همچنین  دولت 
بودن مشکل قطع برق گفته که تا پایان 
پنجشنبه ها  دولتی  اداره های  مرداد 

تعطیل خواهند بود.
حسن روحانی نیز هفته گذشته در 
جلسه هیئت دولت قطع برق را عادی 
خواند و گفت بارها در سفرهای خارجی 
شاهد قطع برق از جمله در اروپا بوده 

است!
روحانی گفته بود که چین و آمریکا 
هم مشکل کمبود برق دارند و با طعنه 
به منتقدانش گفته که از مردادماه که 
مشکالت  بیاید  کار  سر  جدید  دولت 
هماهنگ  قوه  سه  و  شد  خواهد  حل 

خواهند بود!
نیز  روحانی  حسن  حال  عین  در 
نبود سرمایه گذاری  به  را  برق  کمبود 
گفت:  و  داد  نسبت  زیرساختی 
»سرمایه گذاری از اصول اساسی است. 
بدون سرمایه و با دست خالی نمی شود 
کاری کرد. می شود شعار بدون محتوا.«

با وجود آنکه بسیاری از تحلیلگران 
و حتا خود حسن روحانی به مشکالت 
اشاره  برق  تأمین  برای  زیرساختی 
نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  اما  کرده اند 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  در 
عامل  را  رمزارز  استخراج  اسالمی، 
است:  گفته  و  کرده  عنوان  برق  قطع 
استخراج  غیرمجاز  مرکز   3۶00«
رمزارز شناسایی شده که ۵۷0 مگاوات 

برق مصرف می کنند.«
با این حال حسین حسین زاده عضو 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
اسالمی با اشاره به اینکه این بحران در 
مدت کوتاه قابل حل نیست، گفته که 
»در مسئله قطعی برق دو بحث مطرح 
است؛ یکی بحث کم کاری وزارت نیرو 
و دیگری بحث فنی در زمینه برق و 

تولید و توزیع آن است.«

قطع برق تا دو سال دیگر ادامه دارد؛ 
از  نظام  ناکارآمدی  هزینه  پرداخت 

سوی مردم و اقتصاد ایران!
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= اگر سکوالریسم را درست 
درک کنیم، متوجه می شویم 
که سکوالریسم یک محیط 
ایجاد  عادالنه  و  مساوی 
ما  همه  نفع  به  که  می کند 
دلیل است  به همین  است. 
که خداپرستان و بی خدایان، 
مذهبی ها و غیرمذهبی ها از 

آن دفاع می کنند.
= برخی از نگرانی هایی که 
سکوالر ها دارند در باره تعلیم 
و تربیت است. آنها موافقند 
مختلف  ادیان  تدریس  که 
و  مثبت  کاری  کودکان  به 
ضروری است، و عقیده دارند 
به کودکان آموزش  باید  که 
مختلف  افراد  چرا  که  داد 
و  دارند،  متفاوتی  باورهای 
چرا بعضی ها مذهبی هستند 
و بعضی ها نیستند. اما چیزی 
قابل  سکوالرها  برای  که 
که  است  این  نیست،  قبول 
از سیستم آموزش ملی یک 
شده،  استفاده  سوء  کشور 
بین ادیان تبعیض قائل شد 
را  دین  یک  اصول  تنها  و 
در  داد.  آموزش  به کودکان 
است  چیزی  این  که  حالی 
که در ایران رایج است و در 
همه سطوح  تحصیلی به همه 
دین  و  قرآن  آموزان  دانش 
اسالم آموزش داده می شود.

که  سال هاست   - بازرگان  الدن 
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی با 
تبلیغات وسیعی که می کنند، تالش 
دارند تا سکوالریسم را »دین ستیزی« 
از  »دین  جدایی  فکر  کنند.   تعریف 
و  کرده  وحشت زده  را  آنها  دولت« 
همه رسانه ها و وسایل تبلیغاتی خود 
را به کار گرفته اند، تا با دروغ پراکنی و 
تحریف، سکوالریسم را دشمن دین و 

مذهب معرفی کنند.
متفاوتی  معناهای  سکوالر  کلمه 
دارد. اما وقتی که من خودم را سکوالر 
می نامم، از تعریفی که »جامعه سکوالر 
ملی انگلستان  داده استفاده می کنم، و 

به دو مورد مشخص اشاره می کنم:
که  دولت،  از  دین  جدایی  نخست، 
مذهبی ها را آزاد می گذارد تا تکالیف 
به شرط  بدهند،  انجام  را  دینی خود 
تجاوز  غیرمذهبی ها  آزادی  به  آنکه 
آزادی  همچنین  سکوالریسم  نکنند. 
تا  می کند،  تامین  هم  را  بی دین ها 
بتوانند بدون دین زندگی کنند، بدون 
اینکه آموزش ها ، قوانین و یا مراسم 
تعلیم  قانون،  دولت،  طریق  از  دینی 
و تربیت، بهداشت و یا مسائل شغلی 
وسیله  بدین  بشود.   تحمیل  آنها  به 
سکوالریسم آزادی مذهبی و آزادی از 

مذهب را تضمین می کند.
دوم، مسئله عمده و اساسی برابری 
در مقابل قانون است که به دنبال آن 
همه امتیازها و مجازات ها برای مذهبی 
تا  می برد،  بین  از  را  نبودن  یا  بودن 
و  دین  هیچ  اینکه  بر  باشد  ضمانتی 
اعتقادی، مذهبی و یا غیرمذهبی، از 
در  برابری  نباشد.  امان  در  نقد شدن 
مقابل قانون تضمین می کند که هیچ 
در حوزه  که  را  مسائلی  نتواند  دینی 
به  می شود،  شمرده  مقدس  دین  آن 
دیگران تحمیل کند. متقابال  در سایه 
چنین  قانونی، کافر بودن و یا توهین 
مجازات  قابل  مقدسات  به  کردن 

نیستند.
درک  درست  را  سکوالریسم  اگر 
کنیم، متوجه می شویم که سکوالریسم 
ایجاد  عادالنه  و  مساوی  محیط  یک 
به  ما است.  نفع همه  به  می کند که 
و  که خداپرستان  است  دلیل  همین 
بی خدایان، مذهبی ها و غیرمذهبی ها 

از آن دفاع می کنند.
 ،۵۷ سال  انقالب  از  پس  متاسفانه 

اسالمی  »جمهوری  سیاسی  نظام 
به  که  آن  اساسی  قانون  و  ایران« 
وسیله خمینی و یارانش به مردم ایران 
از اساس سکوالریسم را  تحمیل شد 
از میان برد و مسبب همه مشکالتی 
شد که در ۴3 سال گذشته در کشور 
قانون  اول  اصل  است.  ایجاد شده  ما 
اساسی کنونی در ایران، نوع حکومت 
اعتقاد دیرینه ملت  آن را »بر اساس 
ایران به حکومت حق و عدل قرآن«، 
می کند.  عنوان  اسالمی«  »جمهوری 
اصل دوم توضیح می دهد که جمهوری 
اسالمی، نظامی  است »بر پایه ایمان 
به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت 
و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر 
امر او«، »وحی الهی و نقش بنیادی آن 
در بیان قوانین«، »معاد و نقش سازنده 
به سوی خدا«،  تکمیلی  آن در سیر 
»امامت و رهبری مستمر«، »کرامت 
و ارزش واالی انسان و آزادی توام با 
مسئولیت او در برابر خدا«. تنها چیزی 
که در این اصول اولیه از آن صحبتی 
نیست، »حق انسان«، »حقوق بشر« 
نبودن  برای مسلمان  انسان ها  و حق 
است. ما بنده و تسلیم در برابر خداوند 
هستیم، که وحی الهی، و امامان، در 
جهت سیر تکاملی ما به سوی خدا، 
برای ما قانونگذاری می کنند. یعنی این 
دو اصل اول قانون اساسی، همه حقوق 
انسانی ما را از ما گرفته، به خداوند و 
امامان او واگذار می کند. انسان تبدیل 
تنها  که  بنده ای  و  برده  به  می شود 
برابر  در  تسلیم  و  عبادت  وظیفه اش 

اوامر الهی است.
مطابق با اصل چهارم، »کلیه قوانین و 
مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، 
و  سیاسی  نظامی،  فرهنگی،  اداری، 
اسالمی  موازین  اساس  بر  باید  غیره 
باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه 
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات 
دیگر حاکم است و تشخیص این امر 
بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.« 
با  که  نگهبان  شورای  فقهای  یعنی 
حکم رهبر عزل و نصب می شوند، حق 
تعطیل کردن قانون اساسی کشور و یا 
باطل اعالم کردن هر قانونی که مجلس 
به تصویب رسانده را دارند. قوانینی که 
به وسیله یک عده مجتهد که سواد و 
کوچک ترین  حوزوی شان  تحصیالت 
قابل  ندارد،  حقوقی  و  علمی   ارزش 
نیستند.   قانون  دیگر  که  باشد  ابطال 

همه حقوق انسانی مردم ایران با اصل 
چهارم زیر پا گذاشته شده است

قوانین  همه  تصویب  این،  بر  عالوه 
اقتصادی،  مالی،  جزایی،  مدنی، 
غیره  و  سیاسی  نظامی،  فرهنگی، 
بر پایه موازین اسالمی که متعلق به 
۱۴00 سال پیش است، نه تنها مغایر 
قابل  اساسا  بلکه  است  سکوالریسم 
امروزی  و  پیچیده  زندگی  بر  انطباق 
بشری نیست. حتا در جوامع مدرن نیز 
قوانین پویا هستند و بر حسب موقعیت 
قانونی  هیچ  می کنند.  تغییر  زمان  و 
انسان ها  در آسمان ها نوشته نشده و 
تغییر  امکان  خود،  نیازهای  به  بسته 
دارند  ادعا  مسلمانان  اما  دارند.  را  آن 
که قوانین اسالم از آسمان آمده و قابل 
تغییر نیستند و در حالی که قوانین 
زندگی  یک  متناسب  اسالم  جزایی 
قبیله ای است، نه یک زندگی مدرن و 
امروزی، اصرار دارند که آنها را همانطور 
می شد،  اجرا  پیش  سال   ۱۴00 که 
اجرا کنند. قوانین جزایی اسالم بر پایه 
قوانین  که  حالی  در  شده،  بنا  انتقام 
جزایی امروزی جنبه تنبیهی دارند و 
انتقامجویانه نیستند. تنها در 20 سال 
گذشته بر طبق موازین اسالمی بیش از 
2۴۶ دستور قطع دست در دادگاه های 
ایران صادر شده و تنها در سال گذشته 
دست کم 23 هزار و ۹۴۶ ضربه شالق 
صادر  ایران  قضایی  دستگاه  حکم  با 
شده است.. بعد از ۴3 سال حکومت 
اسالمی در کشورمان، همه شاهدیم که 
اعدام های لجام گسیخته در مالء عام، 
مقابله  آوردن چشم،  در  قطع دست، 
میزان  از  تنها  نه  قصاص  و  مثل  به 
جرم و جنایت کم نکرده، بلکه به آن 
افزوده و میزان ناامنی را باال برده است. 
کافی است که میزان جرم و جنایت 
در کشورهای اسالمی را با کشورهای 
سکوالر غربی مقیسه کنیم، تا ببینیم 
بیشتر  و  بوده  موثرتر  قوانین  کدام 
امنیت و آسایش را برای شهروندان این 

کشورها فراهم کرده است
تا همین چندی پیش در انگلستان 
خیلی از میتینگ های دولتی با خواندن 
دعای مذهبی آغاز می شد، اما همانطور 
کمپین  مدیر  اونس  استیون  که 
»انجمن سکوالرهای ملی«  به درستی 
کردن«  »دعا  حذف  می کند،  اشاره 
یک محیط بی طرف ایجاد می کند و 
یک سد بزرگ را که در مقابل تقسیم 

مساوی دموکراسی برای همه افراد و 
تمام قسمت های جامعه وجود دارد بر 
می دارد. اینکه عده ای بطور عرفی و از 
روی عادت میتینگ های خود را با دعا 
این  آنها  به  اند،  خواندن شروع کرده 
حق را نمی دهد که کماکان این کار 
اشتباه را ادامه بدهند. اینکه شما سابقه 
قدیم  از  را  کاری  یک  انجام  تاریخی 
را نمی دهد  اجازه  این  به شما  دارید، 
که امروز هم به آن کار ادامه بدهید. 
چندان  نه  گذشته ای  در  نمونه  برای 
دور، رسم بر این بود که فقط مردها 
حق رای دادن داشتند، و به زنان اجازه 
نمی دادند که در رای گیری ها شرکت 
کنند.  کسانی که فکر می کنند، دعا 
خواندن ارزش وقت صرف کردن دارد، 
و  غیراداری  ساعت های  در  می توانند 

ساعات شخصی خود دعا بخوانند.
به مسائل  اعتقاد  هر چه می گذرد، 
ماورای طبیعی، ضعیف تر شده و عده 
طبیعی  فوق  قدرت های  به  کمتری 
نه  آینده ای  در  و  می شوند،  باورمند 
چندان دور، دیگر کسی به موهومات، 
اعتقادی نخواهد داشت. بنابراین اینکه 
بگوییم این رسوم، مراسمی  است که 
به ما ارث رسیده، و به بهانه ی اعتقاد 
به موهومات خواهان حفظ آنها باشیم، 
کار اشتباهی است. از سوی دیگر، با 
اینکه عده افرادی که به خدا و مذهب 
اعتقاد ندارند رو به افزایش است، آنان 
میتنیگ های  در  که  ندارند  اصراری 
اداری، قراردادها، پول کشور، و یا سرود 
ملی، مسئله بی خدایی خود را تبلیغ و 
ترویج کنند. به همان نسبت هم خیلی 
از کسانی که به مذهب و خدا اعتقاد 
دارند، متوجه شده اند که وارد کردن 
در  خود  مذهبی  اعتقادات  و  توحید 
است.  اشتباهی  کار  عمومی،  مسائل 
اصرار  البته هنوز هستند کسانی که 
دارند دین خود را در مسائل سیاسی 
و اجتماعی دخالت دهند.  باید توجه 
شما  به  بودن  اکثریت  در  که  داشت 
این اجازه را نمی دهد که ضربه ای را 
که عمل شما به دیگران و به جامعه 

می زند، نادیده بگیرید.
اینکه  بهانه  به  یارانش  و  خمینی 
شیعه  مسلمان  ایران  مردم  اکثریت 
هستند، در اصل دوازدهم برای کشور 
دین رسمی و دولتی اعالم کرده و »تنها 
اقلیت های دینی را زرتشتی، کلیمی  و 
مسیحی« اعالم کردند. اصل دوازدهم 

برای  است  سندی  اساسی  قانون 
گذاشتن  پا  زیر  و  کردن  بی حرمتی 
حقوق انسانی هر دگراندیش، و منتقد 
دولت و نظام. لغتنامه دهخدا قانون را 
اینگونه معنی می کند: »حکم اجباری 
که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی 
صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت 
عالم تمدن، و متناسب با طبیعت انسان 
باشد و بدون استثناء، شامل همه افراد 
اغراض  و  گردد،  مملکت  آن  مردم 
مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی 
نباشد.« حاال طبق این تعریف، چگونه 
می توان قانونی را که در آن دین رسمی  
در نظر گرفته شده و تنها گروهی از 
نام  اقلیت مذهبی  به عنوان  را  ادیان 
برده، و کسانی مثل بهایی های ایرانی 
را از همه حقوق محروم کرده است، و 
همه چارچوب آن فرازمینی و برگرفته 
از قرآن و شرعیات است، قانون نامید؟ 
»بدون  باید  تعریف  طبق  بر  قانون 
آن  مردم  افراد  همه  شامل  استثناء 
مملکت گردد« اما قانون اساسی ایران 
دراویش،  بودایی ها،  بهایی ها،  برای 
کافرین،  بی خدایان،  علی اهلل ای ها، 
»منافقین« و… هیچ حقی قائل نیست.

خمینی در قم در پاسخ به پرسش 
گفت:  بهائیت  مورد  در  گرامی   علی 
نجس  و  کافر  ضاله،  طایفه  »این 
هستند، و ازدواج با آنها مجاز نیست، 
و به حمام مسلمین نباید وارد شوند« 
جلد۱،ص23۷(.   امام،  صحیفه   (
درباره  دیگری  صحبت های  در  وی 
»مسلمانی  بود:  گفته  مارکسیست ها 
که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم 
که  را  حکمی  یعنی  دین،  ضروری 
می  دانند،  اسالم  دین  جزو  مسلمانان 
مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، 
در صورتی که منکر شدن آن حکم، 
به انکار خدا یا پیغمبر برگردد، مرتد 
مساله   ، خمینی  امام  )رساله  است« 
یعنی  فقهی  زبان  در  مرتد   .)2۴۴۷
»کسی که از اسالم بر می گردد« یعنی 
کسی که مسلمان زاده بوده، اما اسالم را 
»رد« کرده و حاال دینی دیگر برگزیده 
و یا بی دینی اختیار کرده است. خمینی 
تعریف و حکم مرتد را اینگونه توصیف 
مسخره  را  اسالم  »آنکه  می کند: 
می کند، اگر متعّمد باشد، مرتد فطری 
)یعنی مسلمانی است که کافر شده( 
است و زنش برایش حرام است؛ مالش 
بشود؛ خودش  داده  ورثه  به  باید  هم 

هم باید مقتول باشد« )صحیفه امام 
این  به  استناد  با  خمینی، جلد ۱۴(. 
او مبنی بر جایز  حکم و حکم دیگر 
خلق  مجاهدین  خون  ریختن  بودن 
که خمینی آنها را »منافقین« می نامد، 
سیاسی  زندانی  هزار  از ۵000  بیش 
را که قبال محاکمه شده، حکم زندان 
دریافت کرده و سال ها از حکم خود 
را پشت میله های زندان سپری کرده 
دار  به   ۶۷ سال  تابستان  در  بودند، 

آویختند.
بر طبق دستورات اسالم، که اکنون در 
ایران اجرا می شود، اگر مرد مسلمانی، 
مرد مسلمان دیگری را بکشد، قصاص 
شده و اعدام می شود، و یا در صورت 
رضایت اولیای دم )پدر، یا برادر مرد 
مقتول( دیه پرداخته آزاد می شود. اگر 
مرد مسلمانی، زن مسلمانی را بکشد، 
می شود،  قصاص  صورتی  در  تنها 
را  مرد  دیه  نصف  اول  او  خانواده  که 
بپردازند، یعنی به او ناز شست بدهند 
که دختر، مادر و یا همسرشان را کشته 
است )چون دیه زن نصف مرد است، تا 
وقتی که مابه التفاوت دیه آنها پرداخت 
قصاص  را  قاتل  مرد  نمی توان  نشود، 
کرد(. وضعیت برای اقلیت های دینی از 
این هم اسفناک تر است! یکی از شرایط 
قصاص این است که قاتل و مقتول باید 
تساوی در دین داشته باشند، در نتیجه 
اگر مسلمانی یک یهودی یا مسیحی 
یا کافر حربی را بکشد برای خاطر یک 
کافر، مسلمان قصاص نمی شود، زیرا 

تساوی در دین ندارند!
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی بشارت از یکسانی زن و مرد 
می گوید:  داده،  اسالمی  اصول  طبق 
مرد  و  زن  از  اعم  ملت  افراد  »همه 
یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از 
همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 
اسالمی برخوردارند.« در این اصل عمال 
زنان که نیمی  از جامعه ایران را تشکیل 
می دهند، به شهروند درجه دوم تقلیل 
پیدا کرده اند. سه کلمه »رعایت موازین 
اسالمی« به یکباره زن را به کاال و اموال 
مرد تبدیل می کند. این اصل مسبب 
همه تبعیض ها و بی عدالتی هایی است 
که در ایران علیه زنان صورت می گیرد. 
پاره ای از آیات قرآن عمال به مرد اجازه 
چند همسری داده، برده داری و کنیز 
داشتن را جایز شمرده، و حبس کردن 
یک زن در خانه را، به عنوان راهی برای 
تنبیه او پیشنهاد کرده است. اسیران 
جنگی هیچ حقی ندارند و برده و کنیز 
حساب می شوند و به مردان به دلیل 
مراقبت از زنان برتری داده شده است. 
سپس کتک زدن زنی که از مرد خود 
عنوان  به  باشد،  نداشته  حرف شنوی 
حکمی  از سوی خداوند بر مرد واجب 
شده است. در جوامع امروزی هر انسانی 
که انسان دیگری را کتک زده، مورد آزار 
و اذیت قرار دهد، به زندان خواهد رفت. 
اگر مردی همسر خود را در خانه حبس 
و  بشری  حقوق  قوانین  مطابق  کند، 
قوانین جزایی، آن مرد به دلیل آدم ربایی 
قانونی  تعقیب  مورد  آزار،  و  اذیت  و 
افتاد. خواهد  زندان  به  و  گرفته  قرار 

اساسی  قانون  یکم  و  بیست  اصل 
را  زنان  عمال  اسالمی  جمهوری 
به  مردان  با  برابر  حقوق  داشتن  از 
بهانه های شرعی منع کرده و به این 
با  است.  داده  قانونی  جنبه  تبعیض 
توسل به همین اصل، دختر نه ساله 
بالغ حساب شده و اگر جرمی  مرتکب 
شود با او به عنوان یک بالغ برخورد 
می کنند. می توان او را در نه سالگی 
فرزندش  حضانت  حق  و  داد  شوهر 
را از او گرفت. ارث و دیه خون او را 
و شهادتش  پرداخت  مرد  نصف یک 
را نصف شهادت یک مرد  در دادگاه 
زنا سنگسارش  به جرم  حساب کرد. 
کرد، او را در خانه حبس کرد، و حتا 
به او اجازه مالقات با پدر و مادرش را 
نداد. همه این بی عدالتی ها، با تالش 
و پشتکار خمینی و یارانش به قانون 
اساسی و قوانین قضایی کشور ما وارد 

شده است. ...

چرا چرا سکوالرسکوالر بودن به نفع ما است بودن به نفع ما است

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

۱۷ ادامه در صفحه
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