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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
معاهده نظامی- امنیتی »AUKUS« میان آمریکا، 
بریتانیا و استرالیا رهبران اروپا را بهت زده کرد! 

3 ادامه در صفحه

دور زدن تحریم ها با پشتیبانی نیروی دریایی و 
گروه های نیابتی

۴ ادامه در صفحه

=با جاسازی خزنده ی مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دولت سیزدهم در حالی »دولت نظامی« به واقعیت تبدیل 
می شود که از یکسو علی خامنه ای سیاست خود را بر سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و از سوی دیگر این آرایش نظامی 

برای فرماندهی »میدان« و »دیپلماسی« حساسیت دولت های غربی را برنمی انگیزد!

2 ادامه در صفحه

این عوعو سگان شما نیز بگذرد،
سوراخ موش بخر!

بین الملل«  که  امنیت  و  دانش  »موسسه 
مستقل هسته ای  کارشناسان  از  گروهی 
را نیز در بر می گیرد، در تحلیل اطالعات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به این نتیجه 
رسیده است که جمهوری اسالمی با عبور 
و  اورانیوم  مرز غنی سازی 6۰ درصدی  از 

با در نظر گرفتن فعالیت نسل های جدید 
سانتریفیوژها کمتر از یک ماه تا به دست 
آوردن مواد الزم برای یک بمب هسته ای 
فاصله دارد. البته این کارشناسان در تحلیل 
خود می افزایند که داشتن مواد الزم برای یک 
بمب هسته ای به معنای داشتن بمب نیست.

2 ادامه در صفحه

آیا توافق هسته ای دیگری در راه است؟

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

نیمه ی دوم قرن سیزدهم میالدیست. خاک ایران زیر ُسم ستوران مغول  به خاکستر 
تبدیل شده و فرزندان چنگیزخان مدت هاست بر کشور حکم می رانند. سیف جوان 
درهمین دوران ویرانی به دنیا آمده و بزرگ شده و بسیار »محنت« و »تیِر جور« و 

»تیغ و نیزه ی ستم« و »بیداد ظالمان« و »ناکسان« دیده. 

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 

COMMUNITY

اسناد سازمان عفو بین الملل:
 از ژانویه ۲۰1۰ 

دست کم ۷۲ نفر 
در بازداشتگاه ها و 

زندان های جمهوری 
اسالمی ُکشته شدند

آغاز موج دوم 
بنیادگرایی اسالمی 
یا پایان گروه های 
اسالمگرا؟! دولت  

دینی قادر به رقابت 
با ملت مدنی نیست!

۱۶ ادامه در صفحه

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا )16(

۱۱ ادامه در صفحه

گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری؛
 اگر جرائم این حکومت را به مردم 

بگوییم، می شود جرائم ما!
۱2 ادامه در صفحه
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عوامل خطرناک ابتال به 
دیابت نوع 2 چیست؟

5 داروی گیاهی برای 
درمان بزرگ شدن قلب

توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
توسط  شهریورماه   22 دوشنبه  روز 

نیروهای امنیتی دستگیر شد.
توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
شهریورماه   22 دوشنبه  گذشته  روز 
امنیتی  نیروهای  توسط   ۱۴۰۰

برای  می شود  گفته  شد.  دستگیر 
 ۴ و  امنیتی  مأمور   ۱2 او،  بازداشت 
اتومبیل فرستاده بودند و در حالی که 
به خانه ی او یورش بردند، تمام منزل 

را تفتیش کردند.

قهرمانی دختر 
تنیس باز 18 ساله 
گمنام در مسابقات 

آزاد آمریکا

۱۰ ادامه در صفحه

»قاضی مرگ« رئیس »دولت با تفنگ«

۶ ادامه در صفحه

مژده به هم میهنانی که خواستار کتابمژده به هم میهنانی که خواستار کتاب  سقوط بهشتسقوط بهشت
بودند می توانند چاپ دوم این کتاب را ازبودند می توانند چاپ دوم این کتاب را از  

کیهـان لندن کیهـان لندن خریداری نمایندخریداری نمایند
نسخه نسخه 

دیجیتال دیجیتال 
کتاب نیز کتاب نیز 
به زودی به زودی 

در دسترس در دسترس 
خواهد بودخواهد بود

چه کسانی مسئوالن اصلی چه کسانی مسئوالن اصلی 
ترورها بودند؟ترورها بودند؟  

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد ترور برلین یا »میکونوس«به مناسبت بیست و نهمین سالگرد ترور برلین یا »میکونوس«
۱۸ ادامه در صفحه

نفتالی بنت:
 جامعه جهانی 
نباید در مورد 

سالح اتمی فریب 
حکومت ایران را 

بخورد

توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
»سوراخ موش بخر« بازداشت شد

۵ ادامه در صفحه

اسرائیل  وزیر  نخست  بنت  نفتالی 
شورای  نشست  برگزاری  به  اشاره  با 
بین المللی  جامعه  داد  هشدار  حکام 
نباید برای مقابله با اتمی شدن رژیم 
زیرا  دهد،  ادامه  وقت کشی  به  ایران 

فردا ممکن است دیر شود.
که  حالیست  در  بنت  سخنان  این 

پیش از او بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل 
افشا کرد که شبه نظامیان منطقه در 
پایگاه هوایی کاشان آموزش پیشرفته 
استفاده از پهپاد می بینند و آن پایگاه 
به مرکزی برای صدور تروریسم هوایی 

به منطقه تبدیل شده است.

مسابقات تنیس آزاد آمریکا »یو اس 
اوپن« یکشنبه ۱2 سپتامبر با قهرمانی 
اِما رادوکانو تنیس باز ۱۸ ساله گمنام 
نواک  شکست  و  بانوان  قسمت  در 

صرب  ساله   3۴ تنیس باز  جاکوویچ 
به  مردان جهان  رده بندی  اول  نفر  و 
مرحله  در  ساله   23 مدودوف  دانیل 

نهایی پایان یافت.

                                                                               از ویدئوموزیک »سوراخ  موش بخر«
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منیت  ا و  نش  ا د سسه  مو «
بین الملل«  که گروهی از کارشناسان 
مستقل هسته ای را نیز در بر می گیرد، 
در تحلیل اطالعات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به این نتیجه رسیده است 
مرز  از  عبور  با  اسالمی  که جمهوری 
با  و  اورانیوم  درصدی  غنی سازی ۶۰ 
در نظر گرفتن فعالیت نسل های جدید 
سانتریفیوژها کمتر از یک ماه تا به دست 
آوردن مواد الزم برای یک بمب هسته ای 
در  کارشناسان  این  البته  دارد.  فاصله 
تحلیل خود می افزایند که داشتن مواد 
الزم برای یک بمب هسته ای به معنای 
بمب،  ساختن  نیست.  بمب  داشتن 
کالهک قابل حمل بمب و نصب آن بر 
موشک نیز زمانبر است و می تواند تا دو 
سال وقت نیاز داشته باشد. در گزارش 
امنیت  و  دانش  کارشناسان »موسسه 
البته هشدار داده می شود  بین الملل« 
فعالیت های  با  اسالمی  جمهوری  که 
هسته ای کنونی اش می تواند در یک بازه 
سه ماهه مواد برای ساختن بمب دومی 
را هم تولید کند. اگر شتاب کنونی در 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
آینده  ماه  پنج  در  نکند،  پیدا  کاهش 
این کشور خواهد توانست اورانیوم غنی 
را  بمب هسته ای  برای سه  شده الزم 

ذخیره نماید.
خوشبینی غیر قابل توجیه

کشورهای  حد  از  بیش  خوشبینی 
اروپایی پس از سفر اخیر رافائل گروسی 
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی به 
تهران و دیدارش با محمد اسالمی رئیس 

اتمی جمهوری  انرژی  سازمان  جدید 
اسالمی با در نظر گرفتن این امر که 
غنی سازی  کاهش  زمینه  در  توافقی 
اورانیوم انجام نگرفته و تنها دستاورد 
این سفر تعویض کارت های دوربین های 
این نهاد در تاسیسات اتمی است و این 
ویدئوها همچنان در اختیار جمهوری 
توجیه  قابل  ماند،  خواهند  اسالمی 
نیست. البته جمهوری اسالمی با این 
پیشنویس  ارائه  مانع  توانست  مالقات 
)بریتانیا،  اروپایی  دولت  سه  قطعنامه 
آلمان و فرانسه( به شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بشود. قطعنامه ای 
بخواهد  حکام  شورای  از  بود  قرار  که 
را  اتمی جمهوری اسالمی  پرونده  که 
به خاطر عدم تعهدات برجامی اش بار 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  دیگر 

متحد ارجاع دهد، در لحظه آخر پس 
گرفته شد.

انرژی  بین المللی  امتیازهای آژانس 
اتمی به جمهوری اسالمی تنها به عدم 
ارائه پیشنویس قطعنامه در محکومیت 
ابراهیم  دولت  هسته ای  سیاست های 
رئیسی )قاضی مرگ( خالصه نمی  شود. 
این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد 
حتا در رابطه با تعرض جنسی برخی 
از بازرسان زن خود در جریان بازدید 
از تاسیسات اتمی نطنز هم که در ماه 
تا  است،  افتاده  اتفاق  گذشته  خرداد 
زمان رسانه ای شدن آن سکوت کرده 
بود. تنها پس از انتشار گزارشی  در »وال  
استریت ژورنال«، آژانس بیانیه ای در این 
رابطه منتشر ساخت و رفتار نگهبانان 

ایرانی را »غیرقابل قبول« خواند.
جمهوری اسالمی در چند 

قدمی بمب
»موسسه دانش و امنیت بین الملل« 
معتقدند که حمالت سایبری و عملیات 
خرابکاری در مراکز هسته ای جمهوری 
اسرائیل  و  آمریکا  به  که  اسالمی 
نتوانستند  نیز  شود  می  داده  نسبت 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  در 
ایجاد  توجهی  قابل  اخالل  اسالمی 
کنند و تنها فعالیت های این مراکز را 
به  کندتر ساختند. جمهوری اسالمی 
گفته این کارشناسان توانست در مدت 
زمانی نه چندان طوالنی این خسارت ها 
را جبران کرده و فعالیت های خود را از 
سر بگیرد. جمهوری اسالمی در هیچ 
زمانی، حتا قبل از دستیابی به توافق 

تا  نیز  میالدی  سال 2۰۱۵  هسته ای 
این اندازه به دست یافتن به بمب اتمی 

نزدیک نبوده است.
مذاکرات در وین نیز پس از ۶ دوره 
در خرداد متوقف شد و هنوز مشخص 
به  زمانی  چه  مذاکره کنندگان  نیست 
با  باز خواهند گشت.  اتریش  پایتخت 
و  آمریکا  اروپا،  اتحادیه  اصرار  وجود 
و حتا  برجام  اروپایی عضو  کشورهای 
کنون  تا  اسالمی  جمهوری  روسیه، 
تمایلی به بازگشت به مذاکرات از خود 
دولت  تشکیل  با  است.  نداده  نشان 
قرار  و  مرگ(  )قاضی  رئیسی  ابراهیم 
گرفتن حسین امیرعبداللهیان در راس 
وزارت خارجه، علی باقری کنی به عنوان 
معاون سیاسی این وزارت خانه و محمد 
اسالمی به عنوان رئیس سازمان انرژی 

اتمی، بعید به نظر می رسد که بتوان 
توافق هسته ای سال 2۰۱۵ را با بازگشت 
آمریکا به برجام احیاء کرد. کشورهای 
غربی شدیدا نگران حضور علی باقری 
کنی در مقامی هستند که تا کنون در 
اختیار عباس عراقچی بود. علی باقری 
فرزند محمد باقری کنی عضو پرنفوذ 
موسسات تندروی اسالمی چون »جامعه 
الصادق« و »دانشگاه امام صادق« است.  
فرزند دیگر کنی، مصباح الهدی همسر 
خامنه ای  علی  فرزندان  از  یکی  هدی 
است. علی باقری کنی بارها در گذشته نه 
تنها با برجام مخالفت کرده بلکه هرگونه 
تفاهم و توافق با غرب را نیز غیرممکن و 
در تضاد با ارزش های جمهوری اسالمی 
خوانده است. علی باقری در سال های 
۸۶ تا 92 در تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی به ریاست سعید جلیلی عضویت 
مذاکرات  دوران  آن  در  است.  داشته 
هسته ای به نتیجه نرسیدند و تحریم ها 
علیه جمهوری اسالمی افزایش یافتند.

ناامیدی به احیاء برجام رو به افزایش 
است و شاید به همین دلیل نیز بنی 
گانتز وزیر دفاع اسرائیل می گوید »حاضر 
را  برجام  به  آمریکا  بازگشت  هستیم 
بالفاصله  وی  گرچه  کنیم«.  تحمل 
می افزاید به شرطی که در صورت عدم 
موفقیت مذاکرات، آمریکا گزینه هدایت 
یک کارزار گسترده فشارهای اقتصادی 
و دیپلماتیک علیه جمهوری اسالمی را 
در دستور کار قرار دهد. بنی گانتز البته 
طرح سومی هم در صورت شکست این 
اقدام های  آن  و  دارد  نظر  در  فشارها 
جمهوری  اتمی  برنامه  علیه  نظامی 
اسالمی است. اسرائیل از ابتدا مخالف 
توافق هسته ای بوده و امروز که برجام 
در حال احتضار است، صحبت از آمادگی 

برای پذیرش آن می کند.
»نرمش« در مقابل جمهوری 

اسالمی
همزمان با افزایش ناامیدی از احیاء 
برجام، گمانه زنی ها در رابطه با امکان 
»نرمش« دیگری در مقابل جمهوری 
اسالمی نیز افزایش یافته است. برخی 
بازگشت  از  اسالمی  جمهوری  امتناع 
دولت  تغییر  را  وین  مذاکرات  میز  به 
از  بلکه صحبت  نمی دانند،  تهران  در 
جمهوری  می کنند.  سیاست  تغییر 
با این تأخیر، به گفته برخی  اسالمی 
از مفسرین سیاسی، می خواهد فاصله 
چند هفته ای خود را برای تهیه مواد 
طی  هسته ای  بمب  یک  جهت  الزم 
میز  به  پر«  »دست  با  و سپس  کرده 
بنشیند  جدیدی  توافق  برای  مذاکره 
که کامال با برجام کنونی تفاوت داشته 
در  هسته ای  فعالیت های  توقف  باشد. 
دقیقه 9۰ و در چند قدمی دستیابی 
به بمب اتم در ازای دریافت امتیازهای 
بخش  برداشته شدن  جمله  از  جدید 
از تحریم ها، عدم مذاکره در  عمده ای 
همچنین  و  موشکی  برنامه های  مورد 
برداشتن پرونده سیاست های منطقه ای 

از روی میز مذاکرات خواهد بود.
احمد رأفت

سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی 
با ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف 
از آغاز  به »قاضی مرگ« یکماه پس 
فعالیت رسمی، در حال آرایش مهره ها 
در سطح استان ها و سازمان های دولتی 
است. پس از حضور قابل توجه نظامیان 
مهره های  چینش  دولت،  هیئت  در 
نظامی در سطح استان ها نیز چشمگیر 

است.
جناحین  مشروعیت  شدید  کاهش 
در  مردم  سراسری  اعتراضات  و  نظام 
سال های گذشته با پیام روشن »نه به 
علی  اسالمی«، سبب شده  جمهوری 
خامنه ای برای حفظ حیات نظام، بستر 
سرکوب های هدفمند را با نقش آفرینی 
دولتی به ریاست سیدابراهیم رئیسی 
که  حالیست  در  این  سازد.  فراهم 
سپاه  مقامات  خزنده ی  جاسازی  با 
دولت  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سیزدهم، »دولت نظامی« به واقعیت 

تبدیل می شود.
چهار دهه حضور سپاهیان در 

قدرت سیاسی و اقتصادی
حضور نیروهای سپاه در بدنه دولت 
پاسداران  سپاه  است.  پیشینه  دارای 
انقالب اسالمی در ابتدای سال ۱3۵۸ با 
دستور مستقیم روح اهلل خمینی تشکیل 
شد. در نام این نهاد نظامی موازی و 
نامتعارف واژه »ایران« وجود ندارد و 
همانطور که در قانون اساسی جمهوری 
به  نهاد  این  شده  تأکید  هم  اسالمی 
پاسداری  برای  و  ایران  ارتش  موازات 
شده  تشکیل  اسالمی«  »انقالب  از 
است: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که در نخستین روزهای پیروزی این 
انقالب تشکیل شد، برای ادامه نقش 
خود در نگهبانی از انقالب اسالمی و 

دستاوردهای آن پابرجا می ماند.«
با  نیز  وزارتخانه ای   ۱3۶۱ سال  از 
عنوان »وزارت سپاه پاسداران« تشکیل 
 ۱3۶۸ سال  در  وزارتخانه  این  شد. 
محسن  زمان  آن  تا  اما  شد  منحل 
علی  و  پاکروان  محمود  رفیق دوست، 
پاسداران  سپاه  وزیر  شمخانی سه 
انقالب اسالمی بودند که به ترتیب در 
دولت اول و دوم علی خامنه ای و دولت 
را  وزارتخانه  این  موسوی  میرحسین 

اداره می کردند.
و  اقدامات  بجز  پاسداران  سپاه 
و  سرکوبگرانه  و  تروریستی  عملیات  
داخل  در  مکتبی  سرمایه گذاری های 
نظام  حفظ  برای  کشور  از  خارج  و 
جمهوری اسالمی و آرمان های مذهبی 
حوزه  در  موفقیت  با   ،۵۷ انقالب 
در  کرد.  رخنه  نیز  کشور  اقتصادی 
سال های گذشته صدها شرکت متعلق 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
بخش هایی از اقتصاد کشور در حوزه 
و  صنعت  تولید،  تجارت،  عمرانی، 
حتی نفت و گاز را در اختیار گرفته و 
مافیاهای قدرتمندی متعلق به این نهاد، 
نبض تجارت کشور را در دست دارند.

از سوی دیگر با منحل شدن وزارت 
 ۶۰ دهه  اواخر  در  پاسداران  سپاه 
خورشیدی، حضور نظامیان در دولت 
پایان نیافت و همچنان در حوزه اجرایی 
کشور به نقش فعال خود ادامه دادند.

علی اردشیر آملی الریجانی، محمد 
فروزنده و علی محمد بشارتی جهرمی 
سه وزیر نظامی در دولت حجت االسالم 
علی  بودند.  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
اصالحاِت  دولت  در  نیز  شمخانی 
حجت االسالم محمد خاتمی به عنوان 

وزیر دفاع حضور داشت.
احمدی نژاد  محمود  دولت  دو  در 
مجموعا ۱۱ نفر با پیشینه نظامی در 
حضور  داشتند.  حضور  دولت  هیئت 
صادق  نجار،  محمد  چون  سپاهیانی 
و  کردان  علی  فتاح،  پرویز  محصولی، 
محمدحسین صفار هرندی در کابینه 
محمود احمدی نژاد در حالی بود که او 
در یک سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد 
کشور از »برادران قاچاقچی« نام برد که 
گمرک را  کنترل  از  خارج  اسکله های 
در اختیار دارند. بسیاری از تحلیلگران 
احمدی نژاد،  منظور  بودند  معتقد 
مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران است.

همچنین حسین دهقان از فرماندهان 
سپاه پاسداران و امیر حاتمی از اعضای 
ارتش  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
دولت حسن  در  دفاع  وزیر  عنوان  به 

روحانی حضور داشتند. حسن روحانی 
هم با کنایه به قدرت سیاسی و اقتصادی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی معتقد 
بی تفنگ«  »دولت  دولت اش  که  بود 
است و راه را برای ورود سپاه به حوزه  
نیروهای  اما  است.  بسته  کشورداری 
تا  نیز  او  دولت  در  پاسداران  سپاه 
نقش آفرینی برای کمک به زلزله زدگان 
و سیل زدگان پیش رفتند و البته توسط 
همین »دولت بی تفنگ« در اعتراضات 
سراسری دی9۶ و تابستان 9۷ و آبان 
سرکوب  برای  تیرماه۱۴۰۰  و   9۸
کار  به  وزارت کشور  به دستور  مردم 

گرفته شدند!
اما  رئیسی  سیدابراهیم  دولت  در 
بیش  پاسداران  سپاه  اعضای  حضور 
سطوح  تا  و  یافته  افزایش  پیش  از 

استانداری ها نیز پیش رفته است.
احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین 
زلفی گل،  محمدعلی  امیرعبداللهیان، 
قرایی  محمدرضا  خطیب،  اسماعیل 
عزت اهلل  عین اللهی،  بهرام  آشتیانی، 
از  میرکاظمی  مسعود  و  ضرغامی 
دولت  هیئت  در  حاضر  پاسداران 

سیزدهم هستند.
ورنامخواستی  اسالمی  جواد  محمد 
عضو  تنها  اسالمی  محمد  به  معروف 
کابینه روحانی که در کابینه رئیسی 
درجه  دارای  هم  شده  گرفته  کار  به 

سرداری در کمیته انقالب است!
احمد شاهچراغی که بعدها به احمد 
کشور  وزیر  داد،  نام  تغییر  وحیدی 
سپاه  فرماندهان  از  سیزدهم  دولت 
نخستین  از  و  پاسداران  سپاه  قدس 
اطالعات  )سازمان  »ساس«  معاونان 
سپاه( است که حاال به دنبال استقرار 
نظامیان در استانداری هاست. او سردار 
سرتیپ دوم پاسدار محسن کاظمینی 
فرمانده پیشین سپاه تهران بزرگ را 
در  کشور  استانداری  مهمترین  برای 
استان تهران به هیئت دولت معرفی 

کرده است.
سپاه  به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری 
پاسداران انقالب اسالمی نیز فهرستی 
از استانداران احتمالی مورد نظر احمد 
نام  آن  در  که  کرده  منتشر  وحیدی 
چند تن از اعضای سپاه پاسداران به 

چشم می خورد.
عزم خامنه ای برای سرکوب 

معترضان
بر  را  خود  سیاست  خامنه ای  علی 
یکدست کردن نظام و آمادگی کامل 
بنا  مردم  اعتراضات  سرکوب  برای 
کرده و »دولت با تفنگ« تحت ریاست 
»قاضی مرگ« نقش آفرین اصلی این 

دوره خواهد بود.
توانست همزمان  جمهوری اسالمی 
تشکیل  در  ترامپ  دونالد  شکست  با 
جو  با  وی  جایگزینی  و  دوم  دولت 
بایدن، از افزایش فشار حداکثری دولت 

کار  روی  اینکه  با  و  رها شود  آمریکا 
ایاالت متحده  آمدن دولت جدید در 
هنوز آنطور که انتظار می رفت به کام 
جمهوری اسالمی نشده اما رژیم ایران 
بدون عجله و به آرامی پیش می رود 
تا از درون مذاکرات احیای برجام، نه 
بهبود روابط با ایاالت متحده بلکه راه 
تنفسی برای اقتصاد کشور و خودش باز 
کند. این در حالیست که حتا به فرض 
با برداشته شدن احتمالی تحریم ها در 
ماه های آینده نیز تهدید بزرگ در داخل 
و از سوی »اعتراضات سراسری مردم« 

است که گلوی نظام را می فشارد.
واقعیت این است که اثرات فروپاشی 
ماندگار  فعاًل  سال ها  این  اقتصادی 
خواهد بود. مشروعیت نظام به شدت 
کاهش یافته و آخرین تیِر در ترکش 

آنها  کلیدی  مهره های  و  اصالح طلبان 
همچون مهدی کروبی در سیزدهمین 
با  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
حمایت از عبدالناصر همتی به هدف 
نخورد و فاتحه این »بال نظام« خوانده شد.

خواستار  و  ناراضی  ایران  مردم 
سیاسی  نظام  در  بنیادی  تغییرات 
ساختار  هستند؛  کشور  اقتصادی  و 
نظام چنان به فساد و رانت و تباهی 
آغشته شده که نه قابل اصالح است 
دارد.  را  ظاهر  حفظ  قابلیت  حتا  نه 
می رسد  نظر  به  شرایطی  چنین  در 
حداکثری  سرکوب  و  شدید  برخورد 
معترضان و منتقدان به عنوان راهکاِر 
حفظ کشتی نظام و سرنشینان آن در 
قرار  کار  دستور  در  اجتماعی  توفان 

گرفته است.
که  متنی  در  پیشتر  خامنه ای  علی 
شد،  معروف  دوم«  »گام  بیانیه  به 
این ادعای عجیب را مطرح کرده بود 
مرحله  وارد  اسالمی  جمهوری  که 
شده   تمدن سازی«  و  »جامعه پردازی 
»میدان  باید  پیِش  رو«  »دوران  و 
فعالیت« مجموعه ای باشد که او آنها 
انقالبی و دانا و  را » جوانان مؤمن و 

کاردان« خوانده است.
اما  رئیسی  سیدابراهیم  دولت  در 
دیده  »جوانان«  از  چندانی  پای  رد 
در  »انقالبی«  نظامیان  اما  نمی شود 
این دولت حضور فعال دارند. نظامیان 
در وزارت کشور که مسئول مستقیم 
کنترل اعتراضات مردمی و صدور فرمان 
سرکوب است، به عنوان وزیر و استاندار 
و مقامات کشوری و استانی  یکی از 
بازوهای پیشبرد هدف خامنه ای هستند.

حداکثری  سرکوب  دیگر  سوی  از 
منتقدان و معترضان برای حفظ نظام 
یکی از راهکارهای همیشگی جمهوری 
اسالمی بوده؛ کشتار زندانیان سیاسی 
میرحسین  وزیری  نخست  دوران  در 
موسوی، قتل های زنجیره ای در دولت 
سرکوب  خاتمی،  محمد  اصالحاِت 
اعتراضات ۱3۸۸ در دولت احمدی نژاد 
و تداوم کشتار و سرکوب معترضان در 

دولت حسن روحانی!
برای حکومتی که با شلیک موشک 
به هواپیمای مسافربری اوکراینی، جان 
۱۷۶ سرنشین آن را فدای حفظ نظام 
کرده، قلع و قمع معترضانی که برای 
جمهوری  نظام  »کلّیت  با  مخالفت 
عملی  می آیند،  خیابان  به  اسالمی« 

»مشروع« به شمار می رود.
از هفته های گذشته که دولت رئیسی 
فعالیت خود را آغاز کرده و در آنسو، 
غالمحسین محسنی اژه ای ریاست قوه 
قضاییه را به دست گرفته، روند تشدید 
سرکوب ها آغاز شده است. در روزهای 
گذشته چند وکیل، شاعر، روزنامه نگار 

بازداشت یا به زندان محکوم شده اند.
و  مدنی  فعاالن  بر  فشار  همچنین 
خانواده های  و  یافته  افزایش  صنفی 

دادخواه که فرزندانشان را در رابطه با 
از دست  گذشته  سال های  اعتراضات 
داده اند، با فشارهای امنیتی بیشتری 

روبرو شده اند.
آرایش  که  حالیست  در  اینهمه 
فرماندهی  برای  نظامی  خزنده ی 
»میدان« و »دیپلماسی« در جمهوری 
غربی  دولت های  حساسیت  اسالمی 
را برنمی انگیزد و یا آنها به روی خود 
نمی آورند. بدین ترتیب علی خامنه ای 
می تواند با هدایت دولت »قاضی مرگ« 
از یکسو سرکوب در داخل و از سوی 
دیگر مذاکرات اتمی را برای برداشته 
تحریم ها  از  بخشی  دست کم  شدن 
توسط  ایذائی  عملیات  پشتیبانی  با 
شبه نظامیان نیابتی در خارج پیش ببرد.
روشنک آسترکی

»قاضی مرگ« رئیس »دولت با تفنگ«
=با جاسازی خزنده ی مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دولت سیزدهم در حالی 
بر  را  خامنه ای سیاست خود  علی  یکسو  از  که  می شود  تبدیل  واقعیت  به  نظامی«  »دولت 
سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و از سوی دیگر این آرایش نظامی برای فرماندهی »میدان« 

و »دیپلماسی« حساسیت دولت های غربی را برنمی انگیزد!
نیمه ی دوم قرن سیزدهم میالدیست. 
مغول   ستوران  ُسم  زیر  ایران  خاک 
فرزندان  و  شده  تبدیل  خاکستر  به 
چنگیزخان مدت هاست بر کشور حکم 
می رانند. سیف جوان درهمین دوران 
و  شده  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  ویرانی 
بسیار »محنت« و »تیِر جور« و »تیغ 
ظالمان«  »بیداد  و  ستم«  نیزه ی  و 
یا  َفرغانی  سیف  دیده.  »ناکسان«  و 
ُفرغانی قصیده معروف خود را با َمطلَع 
»هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد« 
خطاب به حاکمان مغول و کارگزارانش 

هفتصد سال پیش سرود.
نیمه ی اول قرن بیست و یکم است. 
و  مالیان  نعلین  زیر  ایران   خاک 
و  شده  لگدمال  پاسدارانش  چکمه ی 
حکم  کشور  بر  قاتل زادگان  و  قاتالن 
می رانند. توماج جوان در همین دوران 
و  شده  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  ویرانی 
بسیار »درد مردم« و »ظلم به مظلوم« 
و »وسط باز« و »ماله کش« »ژورنالیست 
بازاری« و »مخبر دوزاری« و »هنرمند 
درباری« و »مأمور و معذور« و »جالد« 
»منصوب  و  اطمینان«  »سوپاپ  و 
بی اختیار« و »اصالح طلب حزب باد« 
»بازیگر  و  »نایاکی«  و  »صادراتی«  و 

رپ  صالحی  توماج  دیده.  حکومتی« 
معروف »سوراخ موش بخر« را با َمطلَع 
چشاتو  ولی  مردمو  درد  دیدی  »اگر 
بستی« خطاب به حاکمان جمهوری 
اسالمی و کارگزارانش در ایران امروز 

خوانده است.
و  فشار  شیوه ی  گرچه  قرون  طی 
سرکوب و حکومت مانند واژه ها تغییر 
به  اعتراض  فریاد  دو،  هر  اما  کرده 
یک ماهیت و موجود است: حکومت  

سرکوبگر و ضدمردمی و وابستگانش.
نکته جالب اینکه در دوران سیف نیز 
کارگزاران ماله کش به فعالیت مشغول 
آنهاست که در  به  او خطاب  و  بودند 
همین قصیده سروده: »ای تو رمه سپرده 
گرگِی  این  طبع/  گرِگ  چوپاِن  به 
شباِن شما نیز بگذرد!« همانها که به 
دلیل انواع منافع )گرِگ طبع( »گرگِی 
را  اسالمی(  )جمهوری  شبان«شان 

تغذیه می کنند!
با  که  نیز  جوان  صالحی  توماج 
هنر  یعنی  شیوه  مسالمت آمیزترین 
اعتراضی علیه وضعیت موجود عصیان 
می کند کاری جز مانند سرودن سیف 
در اعتراض علیه مغوالن انجام نداده! 
سیف نیز مرگ حاکمان وقت را نوید 

که  بود  داده  هشدار  آنها  به  و  داده 
پایان »عوعو سگان«شان و »گرد سم 

خران«شان نیز خواهد رسید.
حاال چطور کارگزارانی که ظاهرا برای 
»سیاهپوستان« گلو می درند، رپ یک 
دل  از  که  هنری  عنوان  به  را،  جوان 
زاده  آمریکا  سیاهپوستان  اعتراضات 
شده، نه  تنها تحمل نمی کنند بلکه آن 
را »تهدید« و »جنایت« می نامند و به 
دنبال »گردن« برای »طناب« خونین 
جمهوری اسالمی شان می گردند؟! مگر 
نهادها و فعاالن »حقوق بشر« مرتب به 
ناقضان حقوق بشر و حامیان آنها هشدار 
»پاسخگو«  می بایست  که  نمی دهند 
دادگاه های  در  زود  یا  دیر  و  باشند 
صالح »تقاص« )کیفر، تاوان، مجازات( 
پس خواهند داد؟!! مگر ناقضان حقوق 
بشر و مدافعان پیدا و پنهان آنها پس 
از سقوط، دنبال »سوراخ موش« نگشته 

و نمی گردند؟! 
سیف و توماج جز حقیقت نگفته اند! 
و  برد  در  به  جان  مغوالن  از  سیف 
توماج  نزدیک هشتاد سال عمر کرد. 
جوان تا زمان نوشتن این جمالت به 
جرم حقیقت گویی در دست حکومت 

اسالمی اسیر است.

آیا توافق هسته ای دیگری در راه است؟

این عوعو سگان شما نیز بگذرد،
سوراخ موش بخر!



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 1۷95
 جمعه ۱۷ تا پنجشنبه 23 سپتامبر 2۰2۱

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

@KayhanLife

@kayhanlife

@KayhanLife

https://kayhanlife.com/
newsletters-subscription

@KayhanLondon

@kayhanlondon

@kayhanlondon

https://t.me/kayhan_london

کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

به  دیپلمات ها  از  =یکی 
گفت  ژورنال  استریت  وال 
اذیت  مورد  چهار  دست کم 
و آزار جداگانه اتفاق افتاده. 
تا  پنج  دیگر  دیپلمات  یک 
گزارش  را  آزار  مورد  هفت 

داده است.
=آمریکا تهدید کرده اگر 
و  نشود  متوقف  رفتار  این 
و  اذیت  از  جدیدی  موارد 
گزارش  زن  بازرسان  آزار 
آژانس  حکام  شود، شورای 
باید  اتمی  انرژی  بین المللی 
زمینه  این  در  الزم  تدابیر 

اتخاذ کند.
استریت  »وال   آمریکایی  روزنامه 
 22( سپتامبر   ۱۴ سه شنبه  ژورنال« 
شهریور( به نقل از چند دیپلمات گزارش 
داد ماموران امنیتی جمهوری اسالمی در 
چند ماه گذشته، چندین بازرس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را هنگام بازدید 
آزار فیزیکی  اذیت و  از سایت ها مورد 

قرار داده اند.
دیپلمات ها گفته اند این اذیت و آزارها 
که در تاسیسات نطنز اتفاق افتاده شامل 

وال استریت ژورنال:
 مٔاموران امنیتی 

جمهوری 
اسالمی بازرسان 

آژانس انرژی 
اتمی را مورد 
اذیت و آزار 
فیزیکی قرار 

مقامات جمهوری اسالمی ایران بارها بازرسان آژانس انرژی اتمی را متهم به داده اند
درز اطالعات محرمانه کرده اند

لمس نامناسب بازرسان زن آژانس از 
سوی ماموران امنیتی مرد بوده است. 
آنها حتا به بازرسان دستور داده اند برخی 

لباس های خود را دربیاورند.
یکی از این دیپلمات ها به وال استریت 
ژورنال گفت دست کم چهار مورد اذیت و 
آزار جداگانه اتفاق افتاده. یک دیپلمات 
دیگر نیز پنج تا هفت مورد آزار را گزارش 

داده است.
مشخص نیست این رفتارها در یک 
بازرسان  این  یا  بوده  بازرسی  مرحله 
در چند نوبت با این برخوردها مواجه 

شده اند.
در بخشی از این گزارش آمده پیش 
از جلسه این هفته شورای حکام آژانس 
اعضای  میان  که  نامه ای  در  آمریکا 
آژانس منتشر شد آنها خواستار پایان 
دادن به چنین رفتاری از سوی رژیم 

ایران شده اند.
آژانس  اعضای  به  نامه  این  در 
اتمی اعالم شد آزار  انرژی  بین المللی 
بازرسان آژانس کامالً غیرقابل قبول است 
و آمریکا بطور جدی از اعضای آژانس 
نشست  عمومی  بیانیه  در  می خواهد 
که  کند  اعالم  واضح  حکام  شورای 
چنین رفتاری باید متوقف شود. آمریکا 
تهدید کرده اگر این رفتار متوقف نشود 
و موارد جدیدی از اذیت و آزار بازرسان 

زن گزارش شود، شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید تدابیر الزم 

در این زمینه اتخاذ کند.
دیپلمات ها می گویند اولین مورد از 
این آزار و اذیت ها در ابتدای ماه ژوئن 
)خردادماه( روی داده و تازه ترین آنها نیز 

مربوط به هفته های اخیر است.
یک سخنگوی آژانس به وال استریت 
باید فوری و  ژورنال می گوید »آژانس 
قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح 
دهد  توضیح  ابهام  بدون  ایران  و  کند 
زیرا چنین اتفاقاتی در ارتباط با امنیت 
نباید  و  است  قبول  غیرقابل  کارکنان 

دوباره تکرار شود.«
نیز  ایران  مقامات  می افزاید  او 
تدابیر  افزایش  بر  مبنی  توضیحاتی 
امنیتی در پی وقوع برخی حوادث در 
یکی از مراکز هسته ای  خود ارائه کرده اند. 
سخنگوی آژانس اضافه کرد: »پس از این 
مورد جدیدی  ایران،  و  آژانس  مکاتبه 

نبوده است.«
اواسط تیرماه ۱۴۰۰ الرنس نورمن 
خبرنگار روزنامه »وال استریت ژورنال« 
در توییتی نوشته بود دو بازرس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که یکی از آنها 
زن بود در نطنز توسط مٔاموران امنیتی 
آزار  و  اذیت  مورد  اسالمی  جمهوری 

فیزیکی قرار گرفته اند.

مؤسسه  =کارشناسان 
بین المللی:  امنیت  و  علم 
ایران در  اینکه  به  »با توجه 
ماه های اخیر به افزایش ذخایر 
اورانیوم غنی شده خود ادامه 
در  می شود  پیش بینی  داده 
بدترین حالت می تواند تا یک 
شکاف پذیر  مواد  دیگر  ماه 
سالح  ساخت  برای  کافی 

هسته ای به دست آورد«.
ی  د با ش آ نو =حسین 
کمیسیون  عضو  ینده  نما
مجلس شورای  ملی  امنیت 
درصدد  »اسرائیل  اسالمی: 
برای  دسیسه هایی  اجرای 
اورانیوم  سازی  غنی  توقف 
توسط ایران اسالمی است!«

داده های جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نشان می دهد جمهوری اسالمی 
ایران با توجه به میزان ذخایر هسته ای 
و سطح غنی سازی اورانیوم تا حدود یک 
ماه دیگر به سوخت الزم برای ساختن 

یک بمب اتمی دست  می یابد.
یک روز پس از بازگشت رافائل گروسی 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
اتمی از تهران، مؤسسه علم و امنیت 
گزارش های  تحلیل  نتایج  بین المللی 
اخیر آژانس را منتشر کرد که بر اساس 
ذخیره سازی  میزان  به  توجه  با  آن 
اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد، جمهوری 
اسالمی در موقعیتی قرار دارد که برای 
تولید سوخت یک کالهک اتمی حدود 

فقط یک ماه زمان نیاز دارد.
تٔاکید شده جمهوری  این گزارش  در 

مؤسسه علم و امنیت 
بین المللی:

 فاصله جمهوری 
اسالمی با سوخت 

الزم برای بمب 
اتم کم و کمتر 

می شود
برای  الزم  سوخت  می تواند  اسالمی 
سالح هسته ای را در کمتر از سه ماه و 
برای سالح اتمی سوم در کمتر از پنج 

ماه تولید کند.
به  توجه  با  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
گزارش مؤسسه علم و امنیت بین المللی 
اشاره می کند که ماه گذشته نیروهای 
دفاعی اسرائیل ارزیابی کردند که روند 
اتمی  سالح  به  ایران  رژیم  دستیابی 
دست کم چندین ماه و بطور بالقوه تا 

یک سال زمان می برد.
آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که اوایل سپتامبر 2۰2۱ در آستانه 
برگزاری نشست شورای حکام منتشر 
شد نشان می دهد که جمهوری اسالمی 
ایران به سرعت در حال پیشرفت در 
اقدامات خود  و  فعالیت های هسته ای 
بازرسان  نظارت  کردن  مختل  برای 
آژانس بر سایت های اتمی است و در 
مورد کشف آثار ذرات اورانیوم در چند 
آژانس  نیست.  پاسخگو  اتمی  سایت 
بین المللی انرژی اتمی با این گزارش 
زنگ خطر را برای جامعه بین المللی به 

صدا در آورد.
امنیت  و  علم  مؤسسه  کارشناسان 
بین المللی به سرپرستی دیوید آلبرایت 
بازرس پیشین هسته ای سازمان ملل 
متحد می گویند با توجه به اینکه ایران 
ذخایر  افزایش  به  اخیر  ماه های  در 
داده،  ادامه  خود  شده  غنی  اورانیوم 
حالت  بدترین  در  می شود  پیش بینی 
می تواند تا یک ماه دیگر مواد شکاف پذیر 
کافی برای ساخت سالح هسته ای به 

دست آورد.
چند مقام دولتی آمریکا که نخواستند 
با  مصاحبه  در  شود  فاش  نام شان 
که  کردند  تٔایید  تایمز«  »نیویورک 
جمهوری اسالمی ایران می تواند مواد 

شکاف پذیر کافی برای سالح هسته ای 
را تا چند ماه دیگر به دست آوردند.

موضوع  »فوری ترین  گروسی:  رافائل 
آژانس« با ایران حل شد اما »راه حل 

دائمی« نیست!
مقامات اسرائیلی از جمله بنی گانتز وزیر 
دفاع این کشور هشدار داده اند که ایران 
»تنها دو ماه تا دستیابی به مواد الزم 
برای تسلیحات هسته ای« فاصله دارد. 
وی از جامعه بین المللی خواست تا در 
صورت شکست مذاکرات هسته ای که 
چند ماه است متوقف شده طرح »ب« 
را که شامل تحریم ها و برخورد نظامی 
نوش آبادی  کنند.حسین  پیاده  است 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  نماینده 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
در  آمریکا  و  اسرائیل  مشترک  »طرح 
حوزه هسته ای« گفته »اسرائیل اقدامات 
مداخله جویانه زیادی انجام داد تا برجام 
منعقد نشود اما با همراهی غربی ها مواجه 
نشد لذا اکنون مجددا در صدد اجرای 
غنی سازی  توقف  برای  دسیسه هایی 

اورانیوم توسط ایران اسالمی است.«
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران 
با  آژانس«  موضوع  »فوری ترین  گفت 
ایران حل شد اما »راه حل دائمی« نیست!

طبق توافق موقت تهران و آژانس به 
به  نسبت  تا  شد  داده  اجازه  بازرسان 
سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص 
شده و جایگزینی کارت های حافظه آنها 
که تحت ُمهر و موم مشترک در ایران 
نگهداری خواهند شد اقدام نمایند بدون 
آنکه دسترسی به داده های این کارت ها 
داشته باشند! اما در ازای آن غربی ها از 
صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه رژیم ایران 

خودداری کنند.

معاهده نظامی امنیتی سه جانبه »AUKUS« میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا

معاهده نظامی- امنیتی »AUKUS« میان آمریکا، 
بریتانیا و استرالیا رهبران اروپا را بهت زده کرد! 

پایان روابط گرم بایدن با اروپا؟!
معتقدند  =تحلیلگران 
بطور  امنیتی  معاهده  این 
ناگهانی پایان روابط گرم جو 
بایدن با اروپاست. معاهده ای 
که آمریکا جدا از فرانسه و 
کرده  منعقد  اروپا  اتحادیه 
از  بخشی  می  رسد  نظر  به 
یکسری مراحل سّری است 
که از افغانستان تا شرق آسیا 
را شامل می شود و اروپایی ها 

را متحیر کرده است.
برای  غربی  متحد  =سه 
جلوگیری از پیشرفت نظامی 
و فناوری پکن در منطقه هند 
و اقیانوس آرام به همکاری  
تحلیلگران  اما  می پردازند 
می گویند اقدام بایدن برای 
جدید  ائتالف های  تشکیل 
متحدان سنتی واشنگتن را 

از آن دور خواهد کرد.
=پایگاه خبری »استرالیا 
گزارش  ریویو«  فایننشیال 
می دهد با این معاهده جدید 
 9۰ قرارداد  استرالیا  دولت 
زیردریایی  دالری  میلیارد 
کنار می گذارد  را  فرانسه  با 
هسته ای  زیردریایی  یک  و 
تولید  آمریکایی  فناوری  با 

می کند.
وزیر  لودریان  ایو  =ژان 
این معاهده  خارجه فرانسه 
از پشت« خواند  را »خنجر 
و گفت آن را درک نمی کند! 
شبیه  این  کرده  تٔاکید  او 
ترامپ  دونالد  رفتار  همان 
بورل مسئول  است! جوزپ 
اتحادیه  خارجی  سیاست 
اروپا نیز از آمریکا در حالی 
به خاطر عدم مشورت با اروپا 
انتقاد کرده است که خود این 
»استقالل  پی  در  اتحادیه 
استراتژیک« از آمریکا است!
چین  خلق  =جمهوری 
ه  هد معا پنجشنبه  ز  و ر
ایاالت  بین  امنیتی  جدید 
متحده، بریتانیا و استرالیا را 
محکوم کرد و گفت که چنین 
تشدید  باعث  معاهده ای 
رقابت تسلیحاتی در منطقه 

خواهد شد.
=پایگاه خبری پولیتیکو 
در تحلیلی می نویسد معاهده 
 »AUKUS « جانبه  سه 
را  انگیزه جمهوری اسالمی 
فعالیت های  افزایش  برای 

اتمی تشدید می کند.
طالبان  تسلط  پی  در  که  حالی  در 
»استقالل  موضوع  تازه  افغانستان  بر 
استراتژیک« اروپا از آمریکا در پاریس 
مطرح شده بود، انعقاد معاهده نظامی- 
امنیتی سه جانبه آمریکا با انگلیس و 

استرالیا رهبران اروپا را بهت زده کرد!
بر اساس این معاهده امنیتی با عنوان 
»AUKUS« آمریکا و بریتانیا فناوری 
و توانایی ساخت زیردریایی های اتمی را 
در اختیار استرالیا قرار می دهند. توافقی 
که فرانسه در آن میلیاردها دالر ضرر 

می کند!
واکنش های  پیمانی  چنین  نعقاد  ا

زیادی را به همراه داشته است. پایگاه 
خبری- تحلیلی »پولیتیکو« می نویسد: 
جدیدترین و داغ ترین واژه  در واشنگتن 
»AUKUS« است ترکیبی زشت از 
حروف اختصاری استرالیا، انگلستان و 

ایاالت متحده!
اروپا  اتحادیه  و  فرانسه  میان،  این  در 
به تصمیم جو بایدن برای تشکیل یک 
اتحاد امنیتی در منطقه هند و اقیانوسیه 
با کشورهای بریتانیا و استرالیا که برای 
مقابله با نفوذ چین انجام شده، انتقاد 

می کنند.
معاهده  این  می گویند  منابع  برخی 
و  اطالعاتی  همکاری های  زمینه ی 
تکنولوژیک در هوش مصنوعی، سایبری 
و سیستم های اتمی و توانایی حمالت 
تسهیل  را  کشور  سه  برای  دوربُرد 
می کند. درواقع سه متحد غربی برای 
جلوگیری از پیشرفت نظامی و فناوری 
پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام به 

همکاری  می پردازند.
فایننشیال  »استرالیا  خبری  پایگاه 
این  با  اکنون  ریویو« گزارش می دهد 
قرارداد  استرالیا  دولت  جدید  معاهده 
9۰ میلیارد دالری زیردریایی با فرانسه 
زیردریایی  یک  و  می گذارد  کنار  را 
تولید  آمریکایی  فناوری  با  هسته ای 
می کند. البته قرارداد استرالیا و فرانسه 
مدت هاست با مشکل روبرو بوده زیرا 
»ناوال«  فرانسوی  کشتی سازی  گروه 
ساخت ۱2 زیردریایی را بر عهده داشت 
مورد  در  استرالیا  دولت  که  حالی  در 
هزینه ها  کاستن  و  طراحی  تغییرات 

تالش می کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس این معاهده 
نظامی اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه را 

بسیار خشمگین کرده است.
تحلیلگران معتقدند این معاهده امنیتی 
بطور ناگهانی پایان روابط گرم جو بایدن 
با اروپاست. معاهده ای که آمریکا جدا از 
فرانسه و اتحادیه اروپا منعقد کرده به 
نظر می  رسد بخشی از یکسری مراحل 
تا شرق  افغانستان  از  که  است  سّری 
آسیا را شامل می شود و اروپایی ها را 

متحیر کرده است.
فرانسه  خارجه  وزیر  لودریان  ایو  ژان 
این معاهده را »خنجر از پشت« خواند 
و گفت آن را درک نمی کند! او تٔاکید 
دونالد  رفتار  همان  شبیه  این  کرده 
مسئول  بورل  جوزپ  است!  ترامپ 
از  نیز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
آمریکا در حالی به خاطر عدم مشورت 
با اروپا انتقاد کرده است که خود این 
اتحادیه در پی »استقالل استراتژیک« 

از آمریکا است!
رئیس  بایدن  جو  ارتباط  همین  در 
گفته   سخنانی  در  آمریکا  جمهوری 
»همکاری دفاعی با بریتانیا و استرالیا، 
سرمایه گذاری در اتحادها و نوسازی آنها 
برای مقابله با تهدیدات است و به حفظ 

توانایی های نظامی کمک می کند.«
او تٔاکید کرده »ما به دنبال حفظ امنیت 
و ثبات در اقیانوس آرام و هند هستیم. 
استرالیا  و  بریتانیا  با  جدید  مشارکت 

در  مشارکت  برای  مشترک  ظرفیت 
قرن بیست و یکم را تقویت می کند.«

آمریکا،  رهبران  مشترک  کنفرانس 
بریتانیا و استرالیا بعد از انعقاد معاهده 
آنالین  صورت  به   »AUKUS«

برگزار شد
اما با وجود انتقادات فرانسه به انعقاد 
این معاهده بایدن گفت »فرانسه یکی 
سه جانبه  گروه  این  اصلی  شرکای  از 
ساختن  در  استرالیا  به  ما  و  است 
زیردریایی های هسته ای کمک خواهیم 

کرد.«
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا 
از  »یکی  عنوان  به  را  توافق  این 
پروژه های  فنی ترین  و  پیچیده ترین 
این  »هدف  گفت  و  خواند  جهان« 
توافق برای همکاری جهت حفظ ثبات 
و امنیت در هند و اقیانوس آرام است.« 
انعقاد و مشارکت در چنین معاهده ای 
بدون »برکسیت« و با ماندن انگلیس 
در اتحادیه اروپا، به احتمال زیاد ممکن 

نمی بود.
می نویسد  »اکسیوس«  خبری  پایگاه 
تعمیق  و  ایجاد  حال  در  بایدن  جو 
ائتالف های جدید برای تقویت موقعیت 
ایاالت متحده در رویارویی با جمهوری 
خطر  این  با  او  اما  است،  چین  خلق 
متحدان  است  ممکن  که  روبروست 
از دست  روند  این  در  را  سنتی خود 

بدهد.
به  بایدن  دولت  ارشد  مقام  یک 
معاهده  این  می گوید  »اکسیوس« 
ارتباطی با برنامه های آمریکا با اتحادیه 
اروپا ندارد و مقامات آمریکایی در مورد 
AUKUS  با فرانسه در ارتباط بودند 

و آنها را در جریان گذاشتند.
جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند 
نیز گفته است از کشورش که متحد 
عضو  کشور  سه  منیتی  ا کلیدی 
به  نشده  خواسته  است،   AUKUS
تٔاکید  او  اگرچه  بپیوندد،  گروه  این 
کرد »این طبیعی است زیرا نیوزلند با 
زیردریایی های هسته ای مخالف است.«

اروپایی ها نیز به نوعی مانند جمهوری 
اسالمی دلگرم به این بودند که با روی 
کار آمدن بایدن مناسبات آنها با آمریکا 
بود  دیده  آسیب  ترامپ  دوره  در  که 
تقویت شود اما اکنون با این معاهده 
نظامی-  امنیتی بسیار ناامید شده اند.

مقامات فرانسوی قرار بود در سفارت این 
کشور در واشنگتن میزبان جشن های 
پیروزی انقالب آمریکا و نقش فرانسه 

در آن باشند که این مراسم لغو شد.
تحلیلی  در  پولیتیکو  خبری  پایگاه 
نبه  سه جا ه  هد معا یسد  می نو
جمهوری  نگیزه  ا  »AUKUS «
فعالیت های  افزایش  بر  را  اسالمی 

اتمی تشدید می کند.
در این میان روشن است که جمهوری 
امنیتی  جدید  معاهده  چین  خلق 
بین ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا 
چنین  که  کرد  اعالم  و  محکوم  را 
بت  قا ر تشدید  باعث  ی  هد ه ا معا

تسلیحاتی در منطقه خواهد شد.
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دور زدن تحریم ها با پشتیبانی نیروی دریایی و گروه های نیابتی ؛ 
راهبرد خطرناک علی خامنه ای برای پشتیبانی از 

برادران و رفقا!
ی  ر سیا هلل  حبیب ا =
ه  هنگ کنند هما ن  و معا
ارتش می گوید حضور نظامی 
جمهوری اسالمی در آب های 
آزاد به دستور خامنه ای است 
حفظ  اقدام  این  از  هدف  و 
»امنیت اقتصاد« و »توسعه 
دیپلماسی اقتصادی« است!

به  اخیر  هفته های  =در 
نصراهلل  حسن  درخواست 
چند نفتکش از ایران به لبنان 
اعزام شد. این محموله ها در 
تخلیه  سوریه  بانیاس  بندر 
شده و با اسکورت حزب اهلل 
منتقل  لبنان  به  کامیون  با 

می شوند.
ی  یال ا ر  ال سا یا ر د =
پیشین  فرمانده  شارویت 
به  اسرائیل  دریایی  نیروی 
آسوشیتدپرس گفته نیروی 
دریایی این کشور برای مقابله 
با تهدیدات رژیم ایران بطور 
فزاینده فعالیت های خود در 
دریای سرخ را افزایش داده 

است.
نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
وزیر  آشتیانی  محمدرضا  با  دیدار  در 
دفاع جمهوری اسالمی که چهارشنبه 
2۴ شهریور در ستاد وزارت دفاع صورت 
گرفت بر لزوم همکاری این دو نیروی 
نظامی برای »تٔامین امنیت آبراهه ها« 

تٔاکید کردند.
راهبردی  سیاست های  از  یکی 
ناوهای  حضور  اسالمی  جمهوری 
نظامی در آب های آزاد است. پشتیبانی 
از انتقال محموله های سوخت به ونزوئال 
و یا سوریه و لبنان و همچنین پشتیبانی 
از نفتکش هایی که با نقض تحریم های 
آمریکا نفت و میعانات به شرق آسیا 
چارچوب  همین  در  می کنند  منتقل 

تعریف شده است.
ن  و معا ی  ر سیا هلل  حبیب ا
جمهوری  رتش  ا هنگ کننده  هما
»ناوگروه  حضور  به  اشاره  با  اسالمی 
۷۵« شامل کشتی پشتیبان »مکران« 
و ناوشکن »سهند« در آب های آزاد از 
اطلس  اقیانوس  و  جمله دریای سرخ 
می گوید »سفر های دریایی به فرموده 

فرمانده کل قوا شروع شد« و »توانستیم 
اسکورت  را  تجاری  کشتی  هزار  پنج 
او  برسانیم!«  مقصد  به  سالم  و  کنیم 
مدعی شد که هدف از این اقدام حفظ 
»امنیت اقتصاد« و »توسعه دیپلماسی 

اقتصادی« بود!
سیاری تٔاکید کرد »امروز هفتاد و 
سرخ  دریای  در  ما  ناوگروه  هفتمین 
است که چند نقطه عطف داشت که 
در تٔامین امنیت اقتصادی اثر داشت.« 
این مقام ارشد نظامی درگیری با در 
آب های آزاد را تٔایید کرده اما به جزئیات 

بیشتری اشاره نکرده است.
افزایش  با  حاکیست  گزارش ها 
جمهوری  سوی  از  ایذایی  تهدیدات 
اسالمی و متحدانش علیه منافع اسرائیل 
در منطقه به ویژه در بخش کشتیرانی، 
حضور نیروی دریایی اسرائیل در آب های 

منطقه افزایش پیدا کرده است.
درخواست  به  اخیر  هفته های  در 
ایران  از  نفتکش  چند  نصراهلل  حسن 
به لبنان اعزام شد. این محموله ها در 
با  و  شده  تخلیه  سوریه  بانیاس  بندر 
اسکورت حزب اهلل با کامیون به لبنان 

منتقل می شوند.
دریایی  نیروی  پیشین  فرمانده 
اسرائیل در مصاحبه  با آسوشیتدپرس 
که ۱۶ سپتامبر )2۵ شهریور( منتشر 
شد تٔایید کرد که نیروی دریایی این 
رژیم  تهدیدات  با  مقابله  برای  کشور 
خود  فعالیت های  فزاینده  بطور  ایران 

را در دریای سرخ افزایش داده است.
دریاساالر ایالی شارویت فعالیت های 
جمهوری اسالمی ایران در آب های آزاد 
را یکی از مهمترین دغدغه های اسرائیل 

دانست و هشدار داد »نیروی دریایی 
اسرائیل قادر است هر جا که الزم باشد 
برای حفظ منافع اقتصادی و امنیتی 

این کشور حمله کند.«
شارویت چند روز پس از پایان دوره 
پنجساله خود به عنوان فرمانده نیروی 
دریایی اسرائیل به آسوشیتدپرس گفت: 
دریانوردی  آزادی  از  اسرائیل  »دولت 
خود در سراسر جهان محافظت می کند 
از  فاصله جغرافیایی  به  این مربوط  و 

کشورها نیست.«
دریایی  تهدیدات  از  دیگر  یکی 
اسرائیل از سوی حزب اهلل لبنان است. 
که  گفت  ارتباط  همین  در  شارویت 
اسرائیل محموله های تسلیحاتی زیادی 
را از حزب اهلل ردگیری کرده است. او 
تٔاکید کرد »ما در مورد حمل سالح در 
دریا بسیار هوشیار هستیم و هر بار که 
متوجه می شویم محموله ای تسلیحاتی 

است، اقدام می کنیم.«
وی گفت که در جنوب اسرائیل نیز 
حماس یک واحد کوچک اما نیرومند از 
کماندوهای دریایی آموزش دیده دارد.

ایالی شارویت در مورد بیشتر شدن 
در  اسرائیل  دریایی  ناوگان  حضور 
آنجا  دریای سرخ توضیح داد »ما در 
یعنی  اصلی  کشتی ها  با  مداوم  بطور 
زیردریایی ها  و  موشکی  ناوچه های 
فعالیت می کنیم. آنچه در گذشته برای 
دوره های نسبتاً کوتاهی انجام می شد، 

اکنون بطور مداوم انجام می شود.«
وی همچنین تاکید کرد که اسرائیل 
آماده پاسخ بیشتر به حمالت مستقیم 
»اگر  است:  اسرائیلی  کشتی های  به 
حمله ای به خطوط کشتیرانی اسرائیل 
صورت  اسرائیل  کشتیرانی  آزادی  یا 

بگیرد، اسرائیل باید پاسخ دهد.«
شارویت می گوید کشتی های تجاری 
اسرائیل  به  متعلق  می شود  گفته  که 
هدف  مورد  فارس  خلیج  در  و  بودند 
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته اند 
با اسرائیل مرتبط هستند اما مالکیت و 
اداره آنها در اختیار کشور دیگریست. 
وی تٔاکید کرد »چنین حمالتی مستلزم 

واکنش بین المللی است.«
خدمه  دو  شدن  کشته  از  پس 
رومانیایی و بریتانیایی کشتی اسرائیلی 
»مرسر استریت« در حمله پهپادی در 
دریای عمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا تٔاکید کرد رژیم ایران به خاطر 
عالوه  شد.  خواهد  مجازات  اقدام  این 
بر اسرائیل رهبران اتحادیه اروپا، وزرای 
خارجه کشورهای »گروه هفت«، ناتو و 
سنتکام نیز این اقدام را محکوم کردند 
و  درباره طرح این تهدیدات رژیم ایران 
در شورای امنیت سازمان ملل سخن 
گفتند اما فعالً خبری از این اقدام نیست.

جمهوری اسالمی در حالی به ونزوئال 
سوختی  محموله  سوریه  و  لبنان  یا 
در  کشورها  این  که  می کند  ارسال 
قرار  بین المللی  تحریم های  فهرست 
دارند اما واکنش بین المللی به این اقدام 

نیز نشان داده نمی شود.
غرق شدن مشکوک ناو »خارک« در 
بندر جاسک بر اثر آتش سوزی و انفجار 
در ناو »ساویز« متعلق به سپاه پاسداران 
یا  و  سرخ  دریای  در  اسالمی  انقالب 
غرق شدن مشکوک نفتکش »سانچی« 
موارد  بسیاری  و  چین  دریای  حوالی 
راهبرد  هنگفت  هزینه های  مشابه 
نه  که  است  خامنه ای  علی  خطرناک 
توسط خود وی و گروه های مافیایی اش 
بلکه توسط کشورهای مربوطه و مردم 

ایران پرداخت می شود.

نزدیک  این پرونده  =در 
به 4۰ شاکی و 6۰ شاهد که 
زندان  در   6۷ تابستان  در 
بودند،  محبوس  گوهردشت 

حضور دارند.
به  رسیدگی  جلسه  پانزدهمین 
پیشین  دادیار  نوری  حمید  اتهامات 
زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام 
دسته  جمعی زندانیان سیاسی در ایران 
روز سه  شنبه 23 شهریور )۱۴ سپتامبر( 
این  پیگیری شد.  استهکلم سوئد،  در 
جلسه به  شنیدن شهادت رمضان فتحی 
از شاکیان پرونده نوری اختصاص یافت.

به  سال ۱3۶۰  در  فتحی   رمضان 
اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق 
در  به مدت ۱2 سال  و  بازداشت شد 
زندان های ایران از جمله اوین و گوهردشت 
محبوس و مدت ها در نوبت اعدام بود.

همزمان با برگزاری دادگاه امروز نیز 
شماری از هواداران سازمان مجاهدین 
خلق، مقابل دادگاه اجتماع کرده بودند.

جلسات این دادگاه که تا ماه آوریل 
2۰22 ادامه خواهد داشت، به صورت 
صوتی با همکاری »مرکز اسناد حقوق 
بشر ایران« و »کیهان لندن« در یوتیوب 

بطور مستقیم پخش می شود.
فتحی در این جلسه دادگاه شهادت 
داد که حمید نوری یکی از  سه نفری 
بود که زندانیان را برای اعدام های جمعی 
از »راهرو مرگ« به محل اعدام می  برد و 

شاهد دادگاه حمید نوری: اجساد را شبانه با 
ماشین های حمل گوشت از زندان بیرون می بردند

هنگام اعدام ها شیرینی پخش می کرد.
شتم  و  ضرب  در  نوری  گفت:  او 
زندانیان نیز دست داشت و آنها را برای 

تنبیه به اتاق گاز می برد.
وی افزود: ما را به اتاقی بدون پنجره 
می  بردند، زیر درز در، پتو می  گذاشتند 
تا هوا وارد نشود و زندانیان به حال اغما 
بروند و بعد از خروج از این اتاق حمید 
نوری که فرمانده پاسداران بود زندانیان 
را با کابل مورد ضرب و شتم قرار می داد.

فتحی ادامه داد: نوری و سایر مسئولین 
زندان آنها را تهدید می کردند و می گفتند 
زمانی می  رسد که در سلول های شما 

نارنجک خواهیم انداخت.
این زندانی سابق توضیح داد که در 
شاهد  اعدام ها  شروع  با   ۶۷ مردادماه 
بوده که ابتدا طناب های دار را با فرغون 
و  می کردند  منتقل  اعدام  محل  به 
اجساد زندانیان را شبانه با ماشین های 

یخچال دار ویژه حمل گوشت از زندان 
گوهرشت بیرون می بردند.

او همچنین شهادت داد که یکی از 
از  را  منصوری  ناصر  اسم  به  زندانیان 
بیمارستان زندان با برانکارد نزد »هیئت 
مرگ« که رئیس آن حسینعلی نیری 
بوده بردند و در محاکمه  ای یک دقیقه  ای 

او را به اعدام محکوم کرده و کشتند.
دادگاه حمید نوری که در دهه شصت 
معروف  رئیسی  سیدابراهیم  زیردست 
به »قاضی مرگ« و رئیس پیشین قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی و هم اکنون 
رئیس سیزدهمین دولت رژیم والیت 
فقیه در ایران است، از روز سه  شنبه ۱9 
امرداد )۱۰ اوت 2۰2۱( در استکهلم آغاز 
شده است. کریستینا لیندهوف کارلسون 
دا دستان پرونده گفته که بنا به مدارک 
و دالیل استوار و محکم، نوری در اعدام 
نقش  سیاسی  زندانی   ۴۰۰۰ حداقل 

داشته است.
حمید نوری و وکالیش این اتهامات را 
رد کرده و گفته  اند با وجود فعالیت او در 
زندان اوین، وی جز برای کارهای اداری 
به زندان گوهردشت نرفته و در زمان 
کشتار زندانیان سیاسی به دلیل تولد 

فرزندش در مرخصی بوده است.
حمید نوری )عباسی( روز ۱۷ آبان 
ایران  از  مستقیم  پرواز  یک  با   ۱39۸
وارد فرودگاه »آرالندا«ی استکهلم شد 
و بالفاصله با حکم دادستان سوئد به 
اتهام مشارکت در »کشتار دستجمعی« 

بازداشت شد.

برای  ملی  تحادیه  =ا
ن  ا یر ا ر  د سی  ا کر مو د
ئیه  ای  شکوا  )NUFDI (
ارسال  تایمز  نیویورک  به 
آمده  آن  در  که  کرده 
مداوم  بطور  فصیحی  فرناز 
و  »نادرست  گزارش های 
غیرواقعی« منتشر می کند و 
با انکار حقایق اساسی رژیم 
ضدبشری جمهوری اسالمی 

را تقویت می کند.
=به گزارش پایگاه خبری 
 ، » ی بیکن فر شنگتن  ا و «
نامه حمالت  این  در  نوفدی 
برخی  توهین های  و  لفظی 
کاربران خشمگین به فصیحی 
را محکوم کرده اما در همین 
نامه تٔاکید شده »نگرانی های 
کارهای  مورد  در  اساسی 

فصیحی وجود دارد.«
=نوفدی خطاب به سردبیر 
تایمز نوشته تفسیر فصیحی 
در مورد عالقمندی مردم به 
قاسم سلیمانی چنان مثبت 
بود که گزارش او در باره مراسم 
تشییع جنازه سلیمانی بارها 
از سوی دستگاه های تبلیغاتی 
بازتاب  اسالمی  جمهوری 
یافت و از آن به عنوان ابزاری 
شناخته  رسمیت  به  برای 
محبوبیت  بین المللی  شدن 
سلیمانی در بین مردم ایران 

استفاده شد.
واکنش،  در  =فصیحی 
دوباره منتقدان گزارش های 
با  و  نامیده  »ترول«  را  خود 
»نیویورک  بیانیه  به  اشاره 
تایمز« در ماه اوت که در دفاع 
درباره  شد،  منتشر  وی  از 
خودش نوشته است: »فرناز 
فصیحی یک خبرنگار موفق 
را  ایران  است که چند دهه 
به درستی  ما  داده.  پوشش 
گزارش دادن او برای نیویورک 

تایمز اطمینان داریم.«
نه  و  مواضع  این  نه   =
بیانیه »نیویورک تایمز« سبب 
نسبت  که  کسانی  تا  نشد 
غیرواقعی  گزارش های  به 
در  ایران  رویدادهای  درباره 
اعتراض  رسانه های خارجی 
این  و  بمانند  ساکت  دارند، 
تحریف  و  رونه نگاری  وا
خدمت  در  که  را  واقعیت 
کردن یک  قلمداد  »عادی« 
رژیم غیرعادی است، پیگیری 
نکنند؛ سیاستی که تاوان آن 
رژیم  این  دلیل  به  مردم،  را 
غیرعادی، گاه با جان فرزندان 

خویش می پردازند.
از  گروهی  سرگشاده  نامه  از  پس 
به  اسالمی  جمهوری  مخالف  ایرانیان 
مسئوالن و سردبیران روزنامه »نیویورک 
تایمز« در مورد »تخلفات حرفه ای« و 
»گزارش های نادرست« فرناز فصیحی، 
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران 
)نوفدی( نیز در نامه ای با ارائه مدارک و 
شواهدی از خالف گویی ها و گزارش  های 
نادرست و مغرضانه فصیحی به »نیویورک 

تایمز« اعتراض کرد.
خبری-  پایگاه  ارتباط،  همین  در 
 ۱۴ فری بیکن«  »واشینگتن  تحلیلی 

گزارشی  در  شهریور(   23( سپتامبر 
می نویسد اتحادیه ملی برای دموکراسی 
در ایران )NUFDI( اواخر هفته گذشته 
شکوائیه ای به نیویورک تایمز ارسال کرد 
که در آن آمده فرناز فصیحی خبرنگار 
آن رسانه بطور مداوم در مورد وضعیت 
ایران گزارش های »نادرست و غیرواقعی« 
منتشر کرده و حقایق اساسی را انکار 
می کند و با این رفتار خود رژیم ضدبشری 
می کند. تقویت  را  اسالمی  جمهوری 

این نامه خطاب به دین باکت سردبیر 

اجرایی نیویورک تایمز و هیئت تحریریه 
این روزنامه نوشته شده است. یک هفته 
پیش از این نیز گروهی از روزنامه نگاران، 
فعاالن سیاسی و مدنی مخالف جمهوری 
رژیم  جنایت های  قربانیان  و  اسالمی 
ایران در نامه ای سرگشاده به سردبیران 
تایمز اتهامات مشابهی را علیه فصیحی 

مطرح کردند.
فرناز فصیحی به خاطر گزارش ها و 
اظهار نظرهای اشتباه و خالف واقعیت 
بارها مورد توهین و حمالت لفظی کاربران 
خشمگین قرار گرفته است. نوفدی در 
این نامه حمالت لفظی و توهین ها به 
فصیحی را محکوم کرده اما در همین 
اساسی  »نگرانی های  شده  تٔاکید  نامه 
در مورد کارهای فصیحی وجود دارد.«

نوفدی خطاب به سردبیر نیویورک 
تایمز نوشته تفسیر فصیحی در مورد 
سلیمانی  قاسم  به  مردم  عالقمندی 
چنان مثبت بود که گزارش او در باره 
مراسم تشییع جنازه سلیمانی بارها از 
سوی دستگاه های تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی بازتاب یافت و از آن به عنوان 
ابزاری برای به رسمیت شناخته شدن 
بین المللی محبوبیت سلیمانی در بین 
مردم ایران استفاده شد. نوفدی در این 
فصیحی  گزارش  در  کرده  تٔاکید  نامه 
دیدگاه مخالفان سلیمانی و کسانی که 
از حذف او حمایت کردند نادیده گرفته 

شده است.
نوفدی همچنین می گوید فصیحی 
خبرنگار »نیویورک تایمز« هنوز هیچ 
مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی 
بر اینکه اکثریت مردم ایران سلیمانی 
را »قهرمان ملّی« می دانند ارائه نکرده 
و ادعای او بی اعتبار است. همچنین در 
گزارش فصیحی اشاره نشده که بسیاری 
از ایرانیان به خاطر اینکه بعد از حذف 
سلیمانی شادی کردند به زندان افتادند 
از  دیگری  بخش  شدند.در  شکنجه  و 
نامه نوفدی به مواضع فصیحی در مورد 
توسط  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
از  شماری  است.  شده  اشاره  اسالمی 
سردبیران  به  اول  نامه  امضاکنندگان 
از اعضای خانواده های  نیویورک تایمز 

۱۷۶ سرنشین »پرواز۷۵2« هستند.
فصیحی در گزارشی که ژانویه 2۰2۰ 
در مورد این جنایت منتشر کرد مدعی 
آنرا  و  نبوده«  »عمدی  حمله  که  شد 
به اشتباه یک مأمور رده پایین تقلیل 
داده است. نوفدی تٔاکید کرده فصیحی 
با چنین گزارشی در عمل نقش سپاه 
پاسداران و حسن روحانی را الپوشانی 
گزارش  می گویند  بسیاری  می کند. 
فصیحی در مورد سرنگونی این هواپیما 

مشابه موضع رسمی رژیم ایران است.
نوفدی همچنین تٔاکید کرده گزارش 
فصیحی از کشتار ۱۷۶ مسافر و خدمه 

طرز  به  رژیم  توسط   PS۷۵2 پرواز 
شده  گزارش  واقعیت های  از  عجیبی 
توسط کارشناسان مستقل و بین المللی 
دور است و به احتمال زیاد به این دلیل 
به  نزدیک  منابع  از  فقط  او  که  است 
دستگاه امنیتی رژیم و مقامات دولتی 

اطالعات گرفته است.
در  تایمز«  »نیویورک  خبرنگار  این 
واکنش به نامه نوفدی و گزارش هایی 
که در این زمینه منتشر شده بخشی از 
بیانیه ی این روزنامه را در دفاع و تمجید 
از خودش توئیت کرده که پیشتر در ماه 
اوت منتشر شده بود. وی دوباره منتقدان 
گزارش های خود را »ترول« نامیده و با 
اشاره به آن بیانیه درباره خودش نوشته 
است: »فرناز فصیحی یک خبرنگار موفق 
است که چند دهه ایران را پوشش داده. 
برای  او  دادن  گزارش  درستی  به  ما 

نیویورک تایمز اطمینان داریم.«
در ماه اوت فصیحی با خشنودی از 
گزارش  برایش  که  روزنامه ای  حمایت 
تهیه می کند، از اینکه »نیویورک تایمز« 
ادعاهای وی را مبنی بر »ماه ها آزار و 
اذیت و تهمت و مرگ و تجاوز از سوی 
برخی گروه های مخالف ایران ]جمهوری 
از  کرده  تأیید  ترول ها«  و  اسالمی[ 

مدیران آن سپاسگزاری کرد.
با اینهمه این مواضع و بیانیه روزنامه 
»نیویورک تایمز« سبب نشد تا کسانی 
غیرواقعی  گزارش های  به  نسبت  که 
ایران در رسانه های  رویدادهای  درباره 
بمانند  دارند، ساکت  اعتراض  خارجی 
واقعیت  تحریف  و  وارونه نگاری  این  و 
را که »عادی« قلمداد کردن یک رژیم 
غیرعادی است، پیگیری نکنند. سیاستی 
با  خسارات  آن  مرگبار  فشار های  که 
جبران ناپذیر بر جامعه ایران وارد شده 
و می شود چرا که مردم به دلیل یک 
رژیم غیرعادی مجبور به تحمل زندگی 
و مناسبات غیرعادی هستند که تاوان 
آن را، گذشته از مشکالت و بحران های 
اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی 
مانند بحران آب، گاه با جان فرزندان 

خویش می پردازند.

نامه اعتراضی 
اتحادیه ملی برای 

دموکراسی در 
ایران )نوفدی( به 
»نیویورک تایمز« 
در مورد »تقویت 

رژیم ایران« 
در گزارش های 

خبرنگارش

»ناوگروه ۷5« نیروی دریایی ارتش پس از 133 روز دریانوردی در دریاهای 
آزاد و اقیانوس ها 18 شهریور به ایران بازگشت

فرناز فصیحی خبرنگار 
»نیویورک تایمز«

 حمید نوری

۱۷ ادامه در صفحه
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توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی
 »سوراخ موش بخر« بازداشت شد

=توماج صالحی خواننده 
گذشته  روز  اعتراضی  رپ 
شهریورماه   ۲۲ دوشنبه 
نیروهای  توسط   14۰۰
امنیتی دستگیر شد. گفته 
بازداشت  برای  می شود 
 4 و  امنیتی  مأمور   1۲ او، 
اتومبیل فرستاده بودند که 
و  برده  یورش  او  خانه ی  به 
تمام منزل را تفتیش کردند.
در  رپ  خواننده  =این 
چند روز گذشته از احتمال 
دستگیری خود خبر داده و 
مأمور   4-3 که  بود  نوشته 
کافی  دستگیری اش  برای 
نیست و باید بیشتر از اینها 
مأمور  وی  بازداشت  برای 

بفرستند.
جوان  هنرمند  =این 
مردم  اعتراضات  درباره ی 
کارگری،  اعتصابات  ایران، 
فساد  زندان،  و  اعدام  
اقتصادی و سیاسی، مواضع 
اصالح طلبان و ماله کشان و 
قرارداد ۲5  نظام،  البیگران 
خودکشی  چین،  با  ساله 
بی اعتنایی  کودکان، 
وضعیت  به  هنرمندان 
و  سکوت شان  و  جامعه  
مردم  مشکالت  کلی  بطور 
ایران، موزیک رپ ساخته و 

خوانده است.
توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
توسط  شهریورماه   22 دوشنبه  روز 

نیروهای امنیتی دستگیر شد.
توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 
 ۱۴۰۰ شهریورماه   22 دوشنبه  روز 
توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. 
 ۱2 او،  بازداشت  برای  می شود  گفته 
فرستاده  اتومبیل   ۴ و  امنیتی  مأمور 
او  خانه ی  به  که  حالی  در  و  بودند 
تفتیش  را  منزل  تمام  بردند،  یورش 

کردند.
ترانه های اعتراضی »سوراخ موش«، 
»ترکمنچای« و »انار« از ساخته های 
او، بسیار شناخته شده و و مورد توجه 
افکار عمومی قرار گرفته و حتا گفته 
ترانه ی  او  بازداشت  دلیل  می شود 
به  آن  در  که  است  موش«  »سوراخ 
البیگران  و  دلبستگان  و  وابستگان 
جمهوری اسالمی هشدار داده می شود 

که به دنبال »سوراخ موش« باشند.
است:  آمده  ترانه  این  متن  در 
دوزاری،  مخبر  بازاری،  »ژورنالیست 

بخر؛  موش  سوراخ  درباری،  هنربند 
جالد  دستور،  باال  از  معذور،  مامور، 
سوپاپ  بخر؛  موش  سوراخ  مجبور، 
بی اختیار،  منسوب  اطمینان، 
موش  سوراخ  باد،  حزب  اصالحطلب 
بخر؛ صادراتی، نایاکی، زیرو رو کش، 
چارتایی، بده هرچی دالر داری سوراخ 

موش بخر…«
این خواننده رپ در چند روز گذشته 
از احتمال دستگیری خود خبر داده و 
برای  مأمور  که سه چهار  بود  نوشته 
باید  و  نیست  کافی  دستگیری اش 
بیشتر از اینها برای بازداشت اش مأمور 

بفرستند.
توماج در توئیت دیگری نیز نوشت: 
»بدانید من از مرگ و حبس و شکنجه 
که  اینه  از  من  ترِس  نمی ترسم، 
تن فروشی از فقر ببینم و خفه شوم، 
مردم را تا کمر تو سطل آشغاال ببینم 
میزنی  را  کارگر  ببینم  شوم،  خفه  و 
بعد  میُکشی  رو  معترض  شوم،  خفه 
را شکنجه  را، حق خواهش  داغدارش 
میکنی و خفه شوم… بین ما و شما 

دریای خونه«.
فعال سیاسی و مدنی  اقبالی  اقبال 
ساکن آلمان که خود را دایی توماج 
را  خبر  این  کرده،  معرفی  صالحی 
دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرد 
و نوشت که مأموران امنیتی در یک 
یورش به خانه ی توماج و بازرسی آن، 

این خواننده رپ را دستگیر کرده اند.
به نوشته ی اقبالی، این یورش توسط 
۱2 مأمور امنیتی صورت گرفته که با 
بازداشت و به مکان  را  او  اتومبیل   ۴

نامعلومی منتقل کردند.
خواهرزاده اش  که  نوشته  اقبالی 
می کرد،  کار  پدرش  فنی  کارگاه  در 
اجرا  رپ  موسیقی  و  بوده  بوکسور 
اسالمی  »حکومت  ولی  می کرده 
جوانان  اعتراض  صدای  نمی تواند 

دگراندیش را تحمل کند.«
ابراز  توماج  وضعیت  به  نسبت  وی 

نگرانی کرده و نوشته  است که »ما 
ایران  ملت  اطالع  به  را  خود  نگرانی 
واقعیت  این  بر  و  رسانده  جهانیان  و 
اسالمی  حکومت  که  داشته  تاکید 
تاب تحمل نسل جوان را ندارد. رژیم 
کوشش می کند تا از سوراخ موش های 
خود، توفان عظیم زیر پوست جامعه 

ایرانی را به بند بکشد.«
دایی این رپر جوان نوشت که توماج 
نه کنشگر سیاسی و نه برانداز است. 
است،  مردمان کف خیابان  او صدای 
صدایی که هر لحظه از گلوی دختران 
و پسران، زنان و مردان ایران فریاد زده 

می شود.
اقبال اقبالی نوشته که خانواده آنها 
قرار  شکنجه  مورد  که  دهه هاست 
آنان  توماج هم آخرین  و  و  گرفته اند 

نخواهد بود.
هنری  نام  به  که  صالحی  توماج 
رپ  در   9۸ دی ماه  از  »توماج« 
و  سیاسی  مضامین  با  و  اعتراضی 
اجتماعی روز آثار خود را انتشار داده 
از جمله هنرمندانی است که با وجود 
فشار سانسور و ارعاب  از طرف نیروها 
و دستگاه های امنیتی رژیم اسالمی در 
ایران، به بیان حقیقت جاری در کشور 

پرداخته است.
این هنرمند جوان درباره ی اعتراضات 
مردم ایران، اعتصابات کارگری، اعدام  
سیاسی،  و  اقتصادی  فساد  زندان،  و 
و  ماله کشان  و  اصالح طلبان  مواضع 
با  ساله   2۵ قرارداد  نظام،  البیگران 
چین، خودکشی کودکان، بی اعتنایی 
و  جامعه   وضعیت  به  هنرمندان 
مشکالت  کلی  بطور  و  سکوت شان 
و  ساخته  رپ  موزیک  ایران،  مردم 

خوانده است.
آخرین ترانه توماج تحت عنوان »رو 
کن دستت را طالب« درباره ی استقرار 
قدرت  به  و  افغانستان  در  طالبان 
اسالمی  افراطی  گروه  این  رسیدن 

است.

توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی بازداشت شد

چهاردهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو؛ 

گلچینی از بیش از دو هزار فیلم دریافتی
جشنواره  این  =امسال 
بیشترین تعداد فیلم را که 
از  فیلم  هزار  دو  از  متجاوز 
سراسر دنیا می شد دریافت 
تعداد  این  میان  از  که  کرد 
عظیم، طبق روال هر ساله، 
فیلم های داستانی، مستند، 
موزیک  انیمیشن،  کوتاه، 
ویدئوهای متعددی که نشان 
فیلمسازان  خاص  توجه  از 
است  غیرایرانی  و  ایرانی 
ایران  درباره  فیلم هایی  که 

می سازند، انتخاب شد.
کشورهای  از  =امسال 
 ، فرانسه  آمریکا،  ایران، 
آلمان، ایتالیا، تونس، کانادا، 
چین، انگلیس و چند کشور 
نمایش  به  فیلم هایی  دیگر 
در خواهد آمد. این فیلم ها 
ساخته  ایرانی ها  توسط  یا 
فیلمسازان  یا  اند  شده 
ایران  درباره  خارجی 

ساخته اند.
سعید شفا – جشنواره فیلم های ایرانی 
کشف  منظور  به  که  سانفرانسیسکو 
ایرانی  فیلمسازان جوان  از  و حمایت 
جشنواره  نخستین  و  شده  تأسیس 
نیز  ایران  از  خارج  سینمایی  مستقل 
در  را  دوره خود  هست، چهاردهمین 
 2۰2۱ سپتامبر   ۱9 و   ۱۸ روزهای 

برگزار می کند.
تعداد  بیشترین  جشنواره  این  امسال 
فیلم را که متجاوز از دو هزار فیلم از 
سراسر دنیا می شد دریافت کرد که از 
میان این تعداد عظیم، طبق روال هر 
ساله، فیلم های داستانی، مستند، کوتاه، 
انیمیشن، موزیک ویدئوهای متعددی 
فیلمسازان  خاص  توجه  از  نشان  که 
ایرانی و غیرایرانی است که فیلم هایی 
درباره ایران می سازند، انتخاب شد که 
می توان از »کشتارگاه« ساخته عباس 
فتحی،  امیرحسین  شرکت  با  امینی 
مانی حقیقی، باران کوثری… یاد کرد. 
این فیلم داستان یک مالک کشتارگاه 
گاو است که در خفا به خرید و فروش 
به  را  این مکان  و  است  دالر مشغول 
عنوان پوشش برای کارهای غیرقانونی 
برپا کرده تا اینکه اتفاقی می افتد که 

باید با آن مقابله کند.
عباس  ساخته  هستم«  اینجا  »من 
»عباس  با  اسمی   تشابه  )فقط  امینی 
امینی« سازنده »کشتارگاه«( با شرکت 
اسماعیلی  شیرین  و  هاشمی   افشین  
علیه  کارگری  تظاهرات  یک  داستان 
از  که  است  آبادان  در  کارخانه داری 
پرداخت حقوق به کارگران خودداری 
تظاهرات،  این  از  یکی  در  و  می کند 
کارگری کشته می شود و همسر او مردد 
می ماند پول خون شوهرش را بگیرد تا 
به زندگی اش سر و سامانی بدهد یا به 

تظاهرکنندگان بپیوندد.
منصوری  میالد  ساخته  ف «  »کولبر 
با شرکت حسین سلیمانی و مهتاب 
که  یست  د ا فر ا ن  ستا ا د تی  و ثر
در  را  جانشان  جزئی  مبلغی  برای 
برفی  و  دشوار  مسیر  با  کوه هایی 
محموله های  تا  می اندازند  خطر  به 
برسانند.  مرز  آنسوی  به  را  قاچاق 
این  از  تن  چند  میان  که  اختالفی 
با  می دهد،  روی  قاچاقچیان  با  افراد 
صحنه های پر برف کردستان فیلمی  
پرهیجان به وجود می آورد که یادآور 
اسب ها«  مستی  برای  »زمانی  فیلم 

ساخته بهمن قبادی است.
»۴۷« ساخته احمد اتراقچی با شرکت 
الدن مستوفی، مهدی احمدی و شقایق 
فراهانی داستان سه زن چهل و هفت 
ساله است که در یک شب، زن نخست 
سر  در  است  پزشک  یک  همسر  که 
راهش به پارتی تولدی که در خانه اش 
برپاست، زن مستأصلی را سوار ماشین 
می کند بی آنکه بداند چه حوادثی در 

انتظارش است.
با  کارت  محمد  ساخته   »Drown«

شرکت جواد عزتی و طناز طباطبائی 
داستان عکس زنیست که در استخر 
زنانه محل کارش برداشته شده و دست 
از  به دست می گردد. شوهرش وقتی 
این جریان مطلع می گردد برای حفظ 
آبروی خانواده او را به قتل می رساند. 
اما برادر او مصمم می شود تا شخصی 
را که مسئول گرفتن عکس و پخش آن 

بوده پیدا کند.
موالیی  کاظم  ساخته  »گورکن« 
بهنوش  آسایش،  ویشکا  شرکت  با 
بختیاری و گوهر خیراندیش داستان 
مراسم  برگزاری  از  قبل  که  زنیست 
می شود.  ربوده  داماد  پسرش،  ازدواج  
که  به جایی می انجامد  او  جستجوی 
را  آدم ربایی  این  کسی  چه  می فهمد 

انجام داده است.
»دامینو« ساخته الله برزگر با شرکت 
سونیا سنجری و آرش عفیف داستان زن 

جوانیست که می خواهد به تحصیالت 
که  آنجا  از  و  بدهد  ادامه  دانشگاهی 
شوهرش مخالف ادامه تحصیل او بوده از 
هم جدا شده اند. جوان تازه ای به زندگی 
او وارد می شود که از گذشته او خبر 
ندارد. چالش های اجتماعی و رابطه ی 
میان جوان ها و فرهنگ سنتی موانعی 
است که آنها باید از سر راه خود بردارند.

زند  مونا  ساخته  آفریقایی«   »بنفشه 
سعید  آریا،  معتمد  فاطمه  شرکت  با 
آقاخانی و رضا بابک نیز داستان یک 
زن است که به خاطر بیماری شوهر 
از هم جدا  قبل  که سال ها  مسن اش 
خانه  در  اینک  بیمار  مرد  و  شده اند 
سالمندان بسر می برد، و او حاال با مرد 
دیگری ازدواج کرده ، حاضر می شود 
برای نگهداری از شوهر سابق اش او را 
به خانه و نزد شوهر جدیدش بیاورد تا 
بقیه عمرش را در آرامش سپری کند. 
اما با مخالفت فرزندانش از شوهر قبلی 
در  سوژه ای  چنین  می شود.  مواجه 
نوع خود، در سینمای ایران، به خاطر 
دو شوهر  دادن  قرار  اجتماعی  فضای 
در زیر یک سقف، تازگی ویژه دارد که 
فیلم های غیر ایرانی هم دیده  حتا در 
فیلم  این  در  معتمدآریا  بازی  نشده. 

دیدنی است.
بی شماری  تعداد  همچنین  امسال 
موزیک ویدئو دریافت شده که نشان 
از توجه جوان ها به موسیقی و ساختن 
نماهنگ دارد که از میان آنها می توان 
از  »یک بوسه دیگر« )ساخته آیدین 
بسیار  تکنیکی  نظر  از  که  آریانژاد( 
)ساخته  عاشقم«  »من  است،  دیدنی 
سبحان فرزانه(، »نسیم« )ساخته نعمت 
آرمان  )ساخته  »بدرود«  زارعیان(، 

کارخانه ای( نام برد.
پسند  مورد  معموال  کوتاه  فیلم های 
در  که  فیلم هایی  هستند.  همگان 
را  داستانی  کوتاهی  زمان  مدت 
بطور کامل نشان می دهند که گاهی 
از  بیشتر،  زمان  با  بلند  فیلم های 
بیان آن عاجزند. از میان این فیلم ها 

علی  )ساخته  »شاهد«  از  می توان 
دختر  با  زنی  که  کرد  یاد  عسگری( 
کوچکش برای خرید به یک »مال« 
مسنی  زن  می بیند  وقتی  و  می رود 
وحشت  برقی  پله  با  رفتن  پایین  از 
دارد، به کمک او می رود، اما اتفاقی 
که بعد رخ می دهد و دختر کوچکش 
شاهد آن می شود، مسیر زندگی او را 

تغییر می دهد.
رضائی  میالد  ساخته  »مداربسته« 
که  است  نگهبانی  سرپرست  درباره 
همه را از طریق دوربین های مداربسته 

تحت نظر دارد.
»سایه« ساخته عثمان ااشایبی فیلمساز 
عراقی درباره »گلبان اقتداری« بازیگر 
ساخته  آمریکایی«  »تیرانداز  فیلم 
تجربه  از  که  است  ایستوود  کلینت 
بازیگری اش در این فیلم پر سر و صدا 
همراه با بازی برای ایستوود با نماهایی 

از آن فیلم، یاد می کند.
با  تفرشی  سامان  ساخته  »دشنه« 
شرکت پیام احمدنیا و کاوه خداشناس 
از  داستان مردی است که می خواهد 
مرز پربرف فرار کند. اما مردی که قرار 
است او را از طریق کوه به آنسوی مرز 

برساند، هدف دیگری در سر دارد.
داوطلب  مصطفی  ساخته  »روانی« 
داستان مردی است که در جاده زن 
و مردی را سوار می کند. زن می گوید 
شوهرش از تیمارستان گریخته و باید 
او را به آنجا بازگرداند. اما این حیله ای 
است که راننده نیکوکار را از کاری که 

کرده پشیمان می کند.
»امتحان ساده« ساخته میثم صابری 
که  است  جوانی  زوج  داستان  فرد 
می خواهند ازدواج کنند، اما مادر جوان 
از دختر و عروس آینده اش می خواهد تا 
برای باکره بودن آزمایش بدهد چون به 
جوان های امروز اطمینان ندارد. بحث بر 
سر این است که چطور پسرها آزادانه 
هر کاری می خواهند انجام می دهند، 

اما دخترها مجاز نیستند.
»زاغچی« ساخته سروش حسین جانی 
داستان نوجوانی است که مادرش بیمار 
است و مجبور می شود برای کسب پول 
برای مخارج عمل و بیمارستان مادرش 
و  بندی  شرط  زیرزمینی  دنیای  به 

مشت زنی روی بیاورد.
»بچه ها« ساخته امیر دریانی داستان 
که  است  نوجوان  برادر  و  خواهر  یک 
به دادگاه می روند تا از هم جدا شوند. 
پرونده ای  چنین  هیچگاه  که  قاضی 
نداشته نمی داند قانوناً چه قضاوتی باید 
انجام دهد! محکمه ی طالق است ولی 
این دو تن که خواهر و برادر هستند…

از  می توان  مستند  فیلم های  میان  از 
»پسران دو چنه« ساخته سهراب کویر 
فیلمساز ایرانی- انگلیسی نام برد که بعد 
از درگذشت دو برادرش به بیماری ال 
اس به ایران می رود تا با تأسیس یک 
تیم فوتبال، کودکان بیمار مشابه را که 
از هواداران این بازی هستند به زندگی 

امیدوار کند.
»سیمین بهبانی : عشق در ۸۰ سالگی« 
ساخته حسن فیاد نویسنده، مترجم و 
استاد دانشگاه، نگاهی دارد به زندگی 
و فعالیت های ادبی این شاعر برجسته 

ایران.
»بخت پریشان« ساخته سحر خوشنام 
سینمای  بازیگر  زنان  نقش  درباره  
بار،  نخستین  برای  که  است  ایران 
زن  هنرپیشگان  به  زنانه  دیدی  از 
سینمای ایران، از »دختر لُر« تا آغاز 

انقالب می پردازد.
از   می توان  هم  انیمیشن  فیلم های  از 
سمانه  )ساخته  خداحافظی«  »یک 
رحیمی(، »زمین خانه است« )ساخته 
فیلمساز تونسی نومن نومن(، »میخ« 
»طول  زادگان(،  برق  مهدی  )ساخته 
موج« )ساخته محمدرضا  هاشمی نسب(، 
»خانه« )ساخته محمدرضا خردمندان(، 
»صحنه خیالی« )ساخته ندا گودرزی( 

نام برد.
آمریکا،  ایران،  کشورهای  از  امسال 
ایتالیا، تونس، کانادا،  فرانسه ، آلمان، 
دیگر  کشور  چند  و  انگلیس  چین، 
آمد.  خواهد  در  نمایش  به  فیلم هایی 
این فیلم ها یا توسط ایرانی ها ساخته 
شده اند یا فیلمسازان خارجی درباره 

ایران ساخته اند.

کولبر ف
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عضویت  با  فقت  =موا
دائمی جمهوری اسالمی در 
برای  سازمان شانگهای حتا 
از مقامات رژیم هم  شماری 

غیرمنتظره بوده است.
 : ئیسی ر هیم  ا بر ا =
»سازمان همکاری شانگهای و 
روح حاکم بر آن یعنی اعتماد 
و  مشترک  منافع  متقابل، 

برابری«.
»کامرسانت«  =روزنامه 
چاپ مسکو نوشت عضویت 
ایران در شانگهای با حمایت 
روسیه بود و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری این کشور از 

آن پشتیبانی کرد.
=والدیمیر پوتین: روسیه 
همه  مشارکت  از  همیشه 
سازمان  در  ایران  جانبه 
حمایت  شانگهای  همکاری 
کشور  این  زیرا  است  کرده 
ایفا  منطقه  در  مهمی  نقش 
بدون  ایران  ورود  و  می کند 
شک به افزایش بیشتر اقتدار 
کمک  سازمان  بین المللی 

خواهد کرد«.
امام  علم الهدی  =احمد 
همسر  پدر  و  مشهد  جمعه 
رئیسی در سخنان بی سر و ته 
جدیدی گفته »دنیای شرق، 
در مقابل غرب، به سراغ ما 
ما خضوع  مقابل  و در  آمده 
اقتدار  از  ناشی  که  می کند 

ماست!«
خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
جمهوری اسالمی می گوید سران سازمان 
همکاری های شانگهای عضویت دائمی 

ایران در این سازمان را تٔایید کرده اند.

نشست  یکمین  و  بیست  پایان  در 
شهر  در  که  شانگهای  سازمان  سران 
برگزار  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه 
این  اصلی  عضو  کشور   ۸ سران  شد، 
تبدیل عضویت جمهوری  با  سازمان، 
اسالمی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی 

موافقت کردند.
جمهوری اسالمی ایران درخواست برای 
عضویت دائمی در شانگهای را ۱۶ سال 
پیش ارائه داده بود اما دو عضو اصلی 
این سازمان یعنی روسیه و چین با آن 

موافقت نمی کردند.
جمهوری  دائمی  عضویت  با  موافقت 
اسالمی در سازمان شانگهای حتا برای 
شماری از مقامات رژیم هم غیرمنتظره 

بوده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس پیشین 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی یکروز پیش از این تصمیم به 
ایسنا گفته بود »درگیر بودن ایران با 
چالش های بین المللی« و قرار داشتن در 
فهرست سیاه FATF و برجام از مسائلی 
است که اعضای شانگهای حاضر نیستند 

عضویت دائمی ایران را بپذیرند.
سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی 
مرگ« در بیانیه ای از اعضای شانگهای 
جمهوری  دائمی  عضویت  قبول  برای 
کرد.  تشکر  سازمان  این  در  اسالمی 
»سازمان  گفته  بیانیه  این  در  رئیسی 
همکاری شانگهای و روح حاکم بر آن 
یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، 
به  احترام  مشترک،  رایزنی  برابری، 
تنوع فرهنگی و توسعه مشترک، ابزاری 
کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن 

2۱ است!«
او همچنین از روی نوشته خواند: »ایران 
می تواند از طریق کریدور شمال- جنوب 
حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و 
آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند 
دهد. کریدور شمال- جنوب می تواند 
قالب  در  همگرایی  سخت  زیرساخت 
اوراسیای بزرگ را تقویت نماید. ایران 
ابتکار  کریدورهای  از  یکی  مسیر  در 
کمربند و راه، یعنی کریدور چین آسیای 

مرکزی غرب آسیا قرار دارد و می تواند 
پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. 
ایران  چابهار  بزرگ  بندر  همچنین 
ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادالت 
چندین کشور عضو و همسایه را به نحو 
ویژه دارد که با همت اعضا می تواند به 
نمادی از همکاری همه اعضای سازمان 

شانگهای باشد.«
حامیان جمهوری اسالمی عضویت رژیم 
را  شانگهای  همکاری های  سازمان  در 
موفقیت بزرگی برای ابراهیم رئیسی و 
حسین امیرعبداللهیان دانسته و به تبلیغ 

درباره آن پرداخته اند.
در این میان، روزنامه »کامرسانت« چاپ 
مسکو نوشت عضویت ایران در شانگهای 
با حمایت روسیه بود و والدیمیر پوتین 
آن  از  کشور  این  جمهوری  رئیس 

پشتیبانی کرد.
پوتین گفت، »روسیه همیشه از مشارکت 
همه جانبه ایران در سازمان همکاری 
شانگهای حمایت کرده است  زیرا این 
کشور نقش مهمی در منطقه ایفا می کند 
افزایش  به  شک  بدون  ایران  ورود  و 
بیشتر اقتدار بین المللی سازمان کمک 

خواهد کرد.«
در ایران مقامات و تحلیلگران حکومتی 
می گویند عضویت دائم  رژیم ایران در 
خنثی سازی  برای  شانگهای  سازمان 

تحریم ها موثر است.
جمهوری  عضویت  با  رسمی  موافقت 
را شی  شانگهای  سازمان  در  اسالمی 
جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین 

اعالم کرد.
و  امام جمعه مشهد  احمد علم الهدی 
پدرزن ابراهیم رئیسی در سخنان بی 
سر و ته جدیدی گفته »دنیای شرق، 
در مقابل غرب، به سراغ ما آمده و در 
از  ناشی  ما خضوع می کند که  مقابل 

اقتدار ماست!«
سازمان شانگهای شامل هند، قزاقستان، 
روسیه،  پاکستان،  چین،  قرقیزستان، 
تاجیکستان و ازبکستان است که حاال 
آن  عضو  نهمین  اسالمی  جمهوری 

شده است.

عضویت دائمی جمهوری اسالمی با حمایت روسیه 
در سازمان همکاری های شانگهای

نشست شانگهای در حالی بدون حضور والدیمیر پوتین برگزار شد که رسانه های روسیه اعالم کردند »یکی از اطرافیان او 
مبتال به کرونا شده و در قرنطینه است«

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

مژده به هم میهنانی که خواستار کتابمژده به هم میهنانی که خواستار کتاب  سقوط بهشتسقوط بهشت  بودندبودند
می توانند چاپ دوم این کتاب را ازمی توانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان  کیهان خریداری نمایندخریداری نمایند

نسخه دیجیتال کتاب نیز به زودینسخه دیجیتال کتاب نیز به زودی
 در دسترس خواهد بود در دسترس خواهد بود

نفتالی بنت

نفتالی بنت:

 جامعه جهانی 
نباید در مورد 
سالح اتمی 

فریب حکومت 
ایران را بخورد

اسرائیل:  وزیر  =نخست 
با  همچنان  ایران  »رژیم 
اتمی شدن  به سوی  شتاب 
مرحله  به  و  می رود  پیش 
زمینه  این  در  خطرناکی 
رسیده و دنیا باید جلوی آن 

را بگیرد«.
مهم  تذکر  این  =»من 
آن  و  می کنم  اعالم  نیز  را 
باید  مذاکرات  زمان  اینکه 
محدود باشد. رژیم ایران در 
هر مورد به وقت کشی روی 
یک  باید  بنابراین  می آورد. 
مهلت مشخص تعیین شود 
و این پیام را بدهد که زمان 
محدود است و نمی توان آن 
آنها  به  باید  کرد.  تمدید  را 
همه  و  گذشت  زمان  گفت 

چیز تمام شد!«
با  اسرائیل  وزیر  نخست  بنت  نفتالی 
اشاره به برگزاری نشست شورای حکام 
هشدار داد جامعه بین المللی نباید برای 
به  ایران  رژیم  شدن  اتمی  با  مقابله 
وقت کشی ادامه دهد، زیرا فردا ممکن 

است دیر شود.
این سخنان بنت در حالیست که پیش 
از او بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل افشا 
کرد که شبه نظامیان منطقه در پایگاه 

هوایی کاشان آموزش پیشرفته استفاده 
از پهپاد می بینند و آن پایگاه به مرکزی 
برای صدور تروریسم هوایی به منطقه 

تبدیل شده است.
نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی 
هیات دولت که یکشنبه ۱2 سپتامبر 
)2۱ شهریور( در اورشلیم برگزار شد، 
افزود: »رژیم ایران همچنان با شتاب 
به سوی اتمی شدن پیش می رود و به 
مرحله خطرناکی در این زمینه رسیده 

و دنیا باید جلوی آن را بگیرد.«
کرد،  توصیه  جهانی  قدرت های  به  او 
فریب اظهارات و وعده های رژیم یاران 
را نخورند زیرا این حدس و گمان های 

اشتباه باعث می شود که امتیاز زیادی 
به رژیم ایران بدهند.

بر  ا بر در  ئیل  ا سر ا یر  ز و نخست 
دوربین های تلویزیونی گفت: »من این 
نیز اعالم می کنم و آن  را  تذکر مهم 
اینکه زمان مذاکرات باید محدود باشد. 
رژیم ایران در هر مورد به وقت کشی 
روی می آورد. بنابراین باید یک مهلت 
مشخص تعیین شود و این پیام را بدهد 
که زمان محدود است و نمی توان آن 
را تمدید کرد. باید به آنها گفت زمان 

گذشت و همه چیز تمام شد!«
نفتالی بنت گفت: »برنامه اتمی رژیم 
خود  مرحله  گسترده ترین  در  ایران 

=»وقتی واشنگتن فهمید 
که رئیسی به عنوان رئیس 
به  انتخاب می شود،  جمهور 
روی  از  قبل  تا  اینکه  امید 
کار آمدن او به توافق برسد 
در بعضی موارد از جمله در 
مورد کاربرد سانتریفیوژهای 
پیشرفته نرمش نشان داد.«

امتیازات  این  =»هرچند 
ندن  بازگردا برای  راهی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری 
انتخاب  از  قبل  تا  برجام 
ابراهیم رئیسی بود، که البته 
سبب  اما  نرسید،  جایی  به 
شد که تهران، با رئیسی در 
شود  ترغیب  دولت،  رأس 
مذاکرات  ماه  چهار  سه  که 
را متوقف کند و غنی سازی 
6۰ درصدی اورانیوم را ادامه 
با غنی  و در حالی که  دهد 
سازی 9۰ درصدی که کاربرد 
آن تسلیحاتی است فاصله 
اندکی دارد به دنبال گرفتن 

امتیازات بیشتر باشد!«
خارجه  وزیر  =الپید 
گفته  صراحت  به  اسرائیل 
»با توافق کنار می آید« او با 
این کار می تواند یک شطرنج 
سه بُعدی بازی کند و هدفش 
بر  فشار  »کاهش  می تواند 
آمریکا برای عجله در توافق 
اگر  که  چرا  باشد«  ایران  با 
آنقدرها  اسالمی  جمهوری 
هم نزدیک به ساخت سالح 
ایاالت متحده  نباشد،  اتمی 
حوصله  و  صبر  با  می تواند 
معامله  یک  منتظر  بیشتر 

»بهتر« با ایران باشد.
ماه  چهار  به  نزدیک  اینکه  وجود  با 
است مذاکرات اتمی وین متوقف شده 
و جمهوری اسالمی برای بازگشت به 
مذاکره بهانه می آورد برخی کارشناسان 
برای  طرفین  معتقدند  تحلیلگران  و 
رسیدن به توافق به یکدیگر چراغ سبز 

نشان می دهند.
مسائل  تحلیلگر  باب  جرمی  یوهان 
امنیتی و تروریسم در مقاله ای که ۱۷ 
»اورشلیم  در  شهریور(   2۶( سپتامبر 
مقامات  مواضع  شده،  منتشر  پست« 
اسالمی  جمهوری  و  اسرائیل  آمریکا، 
به  را  گذشته  هفته  چند  در  ایران 
تشبیه  یکدیگر  به  آنها  چشمک زدن 
کرده و می نویسد مواضع آنها حتا باعث 
مذاکرات  در  ژئوپلیتیک  شکل  تغییر 

اتمی ایران شده است.

اورشلیم پست: آمریکا و ایران و اسرائیل و 
بن بست اتمی؛ همه بهم چشمک می زنند!

ز  ا بعد  می نویسد  مقدمه  در  و  ا
درگیری های مداوم میان ایاالت متحده 
و ایران با اسرائیل و کشورهای عربی 
سودبران  عنوان  به  اغلب  که  منطقه 
نظر  اظهار  حاشیه  در  مسئله  این 
می کردند اکنون همه طرفین تا حدی 
بهم چشمک می زنند با این حال بطور 
قطعی نمی شود گفت بن بست بعدی 
شکل  چه  به  هسته ای  مذاکرات  در 

خواهد بود.
نخستین  تحلیلگر،  این  نوشته ی  به 
امنیتی  منابع  زد.  آمریکا  را  چشمک 
اسرائیل در گذشته به روزنامه »اورشلیم 
واشنگتن  وقتی  بودند  گفته  پست« 
عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  که  فهمید 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  رئیس 
گزینش خواهد شد، اصرار روی برخی 
خطوط قرمز خود را کم کرد و نرمش 
از  قبل  تا  امید که  این  به  داد،  نشان 
ایران  رژیم  با  رئیسی  آمدن  روی کار 

به توافق برسد.
جایی که آمریکا از خود انعطاف نشان 
جمهوری  استفاده ی  مورد  در  داد 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  از  اسالمی 
است که می تواند به روند ساختن بمب 
اتمی سرعت ببخشد؛ سانتریفیوژهایی 
که می بایست طبق برجام تقریباً همه 

آنها نابود می شدند.
بر اساس مفاد توافق اتمی 2۰۱۵ تهران 
فقط مجاز به بهره برداری از تعداد بسیار 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  از  محدود 
در  که  سانتریفیوژی  صدها  نه  است 
گزارش  بعالوه  فعال اند.  حاضر  حال 
شد که دولت بایدن نسبت به اعمال 
تحریم ها به عنوان بخشی از راهکارها 
برای بازگرداندن جمهوری اسالمی به 

برجام انعطاف نشان داده است.
این  هرچند  می نویسد  باب  جرمی 
بازگرداندن  برای  راهی  امتیازات 
تا  برجام  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
قبل از انتخاب ابراهیم رئیسی بود، که 
شد  سبب  اما  نرسید،  جایی  به  البته 
دولت،  در رأس  رئیسی  با  تهران،  که 
ترغیب شود که سه چهار ماه مذاکرات 
را متوقف کند و غنی سازی ۶۰ درصدی 

اورانیوم را ادامه دهد و در حالی که با 
غنی سازی 9۰ درصدی که کاربرد آن 
تسلیحاتی است فاصله اندکی دارد به 

دنبال گرفتن امتیازات بیشتر باشد!
با  اسالمی  جمهوری  گذشته  هفته 
بین المللی  آژانس  با  مذاکرات  تمدید 
بازرسی های  مورد  در  اتمی  انرژی 
هسته ای موافقت کرد و به آژانس اجازه 
داد تا پس از ماه ها به برخی از تجهیزات 
نظارتی دسترسی اولیه ]در حد تعویض 

کارت های حافظه[ داشته باشد.
رژیم ایران مدعی است در حمله ماه 
ژوئن به تٔاسیسات اتمی ایران ]که گفته 
می شود توسط اسرائیل صورت گرفته[ 
بعضی از تجهیزات نظارتی در سایت ها 
بین المللی  آژانس  و  دیده اند  آسیب 
انرژی اتمی در این مورد جزئیات اولیه 
را ارائه داده است اما بطور دقیق توضیح 
به  وارده  خسارات  آیا  که  نشده  داده 
دوربین ها تنها بر اساس گزارش رژیم 
ایران بوده یا آژانس نیز بطور مستقل 

آن را تٔایید کرده  است؟!
در ادامه مقاله »اورشلیم پست« آمده 
این  آیا  یک پرسش مهم وجود دارد: 
در  آیت اهلل ها  که  دارد  وجود  احتمال 
کردن  مخفی  برای  گذشته  ماه  چند 
تجهیزات  اتمی  فعالیت های  برخی 
نظارتی آژانس را دستکاری کرده  باشند 
دستکاری،  این  کردن  پنهان  برای  و 
ادعای خسارت دیدن آنها در حمالت 

اسرائیل را مطرح کرده باشند؟
در  اسرائیل  دفاع  وزیر  گانتز  بنی 
»فارین  آمریکایی  نشریه  با  مصاحبه 
پالیسی« )سیاست خارجی( گفته اگر 
آمریکا تضمین دهد با رژیم ایران مقابله 
با  می تواند  کشورش  همه جانبه  کند، 
احیای برجام و توافق هسته ای جدید 

با جمهوری اسالمی کنار بیاید.
همچنین  مقاله  این  در  باب  جرمی 
استدالل کرده گانتز اولین مقام اسرائیل 
است که تا حدی مخالفت علنی با توافق 
را کمتر کرده اما نفتالی بنت نخست 
وزیر فعلی و بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر پیشین علناً با بازگشت به توافق 

2۰۱۵ مخالف اند.

ابراهیم رئیسی

برنامه  این  برابر  در  ما  و  دارد  قرار 
می ایستیم.«

احتمالی  احیای  از  اسرائیل  مقامات 
برجام به همان شکلی که بوده نگرانند 
تهدیدهای  تشدید  بر  عاملی  را  آن  و 
موشکی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
داده اند  هشدار  بارها  آنها  می دانند. 
جمهوری اسالمی در آستانه ساختن 
سالح اتمی است و تهدید کردند اگر 
تمامیت ارضی اسرائیل در خطر باشد 
نظامی  اقدام  به  دست  یکجانبه  حتا 
خواهند زد. جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا در دیدار اخیرش با نفتالی بنت 
تٔاکید کرد آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد 
جمهوری اسالمی به سالح اتمی برسد.

کید  تٔا ئیل  اسرا ارشد  فرماندهان 
برای  خود  عمل  سرعت  می کنند 
رژیم  احتمالی  تهدیدات  با  مقابله 
در  ایران  رژیم  کرده اند.  بیشتر  ایران 
از  سنگینی  ضربات  اخیر  سال های 
اسرائیل دریافت کرده است. انفجارهای 
کارگاه  تخریب  و  پارچین  و  نطنز 
آرشیو  سرقت  و  سانتریفیوژ  تولید 
بخشی  تنها  اسالمی  جمهوری  اتمی 
از اقدامات اسرائیل است هرچند »نور 
امنیت  به شورای عالی  وابسته  نیوز« 
است  مدعی  اسالمی  جمهوری  ملی 
بنت به  دلیل نفوذ گسترده در دستگاه 
اطالعاتی اسرائیل سردرگم شده است! 
امنیتی  حفره های  که  حالی  در  آنهم 
را  زمامدارانش  اسالمی،  در جمهوری 
نسبت به خود نیز مشکوک کرده است!
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آصفری  =محمدحسن 
مجلس  در  اراک  نماینده 
توئیتر  در  اسالمی  شورای 
انبوه  نوشته که »با رسیدن 
کشورها  سایر  از  واکسن 
تحریم  ما  شد  مشخص 
تیم  و  روحانی  پرزیدنت 
نه  بودیم،  اقتصادی اش 

آمریکا!«
نیوز«  »نور  =وبسایت 
عالی  شورای  به  وابسته 
نهاد  و  ملی  امنیت 
مجوز  صادرکننده ی 
بودجه های  یافتن  اختصاص 
ارزی به تولید داخلی واکسن 
دلیل  که  است  مدعی شده 
افزایش روند واردات واکسن 
تماس تلفنی ابراهیم رئیسی 
دبیرکل  جین پینگ  شی  با 
و  چین  کمونیست  حزب 
رئیس  جمهوری خلق چین 

بوده است!
کمیسیون  عضو  پزشکیان  مسعود 
اسالمی  شورای  مجلس  بهداشت 
می گوید »آمار واقعی مرگ  و  میر روزانه 
در اثر ابتال به بیماری کرونا در کشور، 
وزارت  است!«  نفر   ۱۵۰۰ از  باالتر 
بهداشت شمار قربانیان امروز کرونا را 
اعالم کرده، در حالی  که  بیمار   ۴۰۸
 ۷ حداقل  را  رسمی  آمار  کارشناسان 

برابر کمتر از ارقام واقعی می دانند.
مشهور  رئیسی  سیدابراهیم  دولت 
به »قاضی مرگ« این روزها تبلیغات 
از  واکسن  واردات  روی  گسترده ای 
یکسو و همچنین ادعای رکوردشکنی 
راه  به  مردم  به  واکسن  روزانه  تزریق 
وزیر  عین اللهی  بهرام  است.  انداخته 
دوم  رتبه  »اکنون  که  گفته  بهداشت 
واکسیناسیون کرونا در جهان را داریم 
و تالش می کنیم رکورد جهانی تزریق 
واکسن در هفته را بشکنیم!« آنهم در 
حالی که بیشتر کشورها از ماه ها پیش 
در  و  شکسته  را  زدن  واکسن  رکورد 
برخی موارد در حال تزریق دوز سوم 

واکسن به شهروندان خود هستند!
البته این ادعای او که بیشتر نشانگر 
کشورهای  اوضاع  از  وی  بی اطالعی 
دیگر است با تمسخر افکار عمومی در 
شبکه های اجتماعی مواجه شده که با 
اشاره به واکسیناسیون بیش از نیمی از 
جمعیت اکثر کشورهای دنیا در طنزی 
ناب می نویسند که مقامات جمهوری 
اسالمی در رقابت تزریق واکسن حتا 
با خودشان نیز دوم می شوند و نه اول!

عین اللهی امروز بر واردات ۵۰ میلیون 
دوز واکسن که پیشتر وعده داده بود، 
نیز  مهرماه  که  گفته  و  کرده  تأکید 
۴۰میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد.

در  واکسن  واردات  گرفتن  سرعت 
ایاالت  تحریم های  ادعای  با  تناقض 
متحده آمریکا در مورد واردات واکسن 
و دارو قرار دارد. دروغ آشکاری که با 
اینکه بارها از سوی مقامات آمریکا و 
اما  شد  تکذیب  بین المللی  نهادهای 
توپ آن همچنان بین حامیان دولت 
رئیسی و حسن روحانی دست به دست 

می شود.
اراک  نماینده  آصفری  محمدحسن 
در مجلس شورای اسالمی در توئیتر 
نوشته که »با رسیدن انبوه واکسن از 
سایر کشورها مشخص شد ما تحریم 
اقتصادی اش  تیم  و  روحانی  پرزیدنت 

بودیم، نه آمریکا!«
برای  قوه قضاییه  از  نماینده  این 
و  کرده  درخواست  روحانی  محاکمه 
تا  کار شوید  به  نوشته »زودتر دست 

مرغ از قفس نپریده!«
مسعود  نظر،  اظهار  این  موازات  به 
بهداشت  کمیسیون  عضو  پزشکیان 
شدن  تأمین  اسالمی  شورای  مجلس 
این واکسن ها در ظرف مدت دو هفته 
را »بی انصافی« دانسته و مدعی شده 
که این واردات به نوعی برنامه ریزی شده 

در دولت روحانی بوده است.
سفارش  روند  گفته،  پزشکیان 
واکسن، پذیرش سفارش، شروع تولید 
ماه  شش  تا  پنج  حداقل  وارداتش  و 
این است  زمان  می برد؛ که معنی آن 
مرگ«  »قاضی  رئیسی  دولت  که 

سالمت و جان مردم بازیچه ی تبلیغات جناحی؛
 واردات »سینوفارم« با یک زنگ رئیسی به »جین پینگ«!
 اصولگرایان: تحریم »پرزیدنت« روحانی بودیم نه آمریکا!

نمی توانسته در یک ماه که تازه روی 
کار آمده این اقدامات را انجام دهد.

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
زمان  در  واکسن  خرید  »قراردادهای 
آقای روحانی بسته شده و پول ها داده 
وزارت  داروی  و  غذا  معاون  بود.  شده 
بهداشت در دولت قبل اگر جرات دارد 
در این رابطه حرف بزند و روشنگری 
سفارش  بدون  ندارد  امکان  کند. 
بتوانیم جنس وارد کنیم حتا اگر پول 

دست مان باشد.«
مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی همچنین آمار مرگ  و 
میرهای کرونایی وزارت بهداشت دولت 
رئیسی را غیرواقعی خوانده و گفته که 
»آمار واقعی مرگ  و  میر روزانه باالتر از 

۱۵۰۰ نفر است«!
پزشکیان همچنین با اشاره به روند 
واکسیناسیون در ایران گفته است نظام 
»به دلیل مسائل سیاسی برای واردات 

مقداری دیر جنبید!«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
نکردن  قرنطینه  و  تأخیر  از  انتقاد  با 
قم و پخش شدن ویروس در سراسر 
 2۵۰ چین  در  »ووهان  گفت:  کشور 
کل  داشت.  جمعیت  نفر  میلیون 
جمعیت را قرنطینه کردند، اما شل کن 
با کرونا  مقابله  برای  ما  سفت کن های 
آمار مرگ   االن  تا جایی که  بود  زیاد 
و میر را روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر اعالم 
آدم ها  که  انگار  نه  انگار  و  می کنند 

می میرند.«
بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا 
کنون حدود ۱۱۵ هزار نفر به دلیل ابتال 
به کرونا جان خود را از دست داده اند، 
حال آنکه کارشناسان پزشکی از ابتدا 
تا دست کم ۷  را  قربانیان  واقعی  آمار 
برابر بیش از آمار رسمی این وزارتخانه 

تخمین می زنند.
نیوز«  »نور  وبسایت  میان،  این  در 
وابسته به شورای عالی امنیت ملی و 
اختصاص  مجوز  صادرکننده ی  نهاد 
یافتن بودجه های ارزی به تولید داخلی 
دلیل  که  است  شده  مدعی  واکسن 
تماس  واکسن  واردات  روند  افزایش 
تلفنی ابراهیم رئیسی با شی جین پینگ 
دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس  

جمهوری خلق چین بوده است!
این رسانه نوشته که رئیسی با »یک 
از  واکسن  دوز  میلیون   9۰ زنگ« 
شی جین پینگ گرفته و روند واردات 
متحول  یکباره  »سینوفارم«  واکسن 
تأکید  گزارش  این  در  است.  شده 
بر  عالوه  روحانی  »دولت  که  شده 
علیه چینی ها، جهت  اظهارات  برخی 
درخواست ها برای خرید واکسن بیشتر 
به  سمت کشورهایی بود که عمال نیاز 

ما را برآورده نکردند.«
امروز رسانه های داخلی نوشتند که 
ابراهیم رئیسی با والدیمیر پوتین رئیس  
جمهور روسیه که به دلیل احتمال ابتال 
به کرونا در قرنطینه است نیز تماس 
داشته و پوتین وعده هایی برای تولید 
دو  همکاری  و  اسپوتنیک  مشترک 

کشور جهت مقابله با کرونا داده است.
»نور نیوز« طراحی و انتشار هشتگ 
»واکسن بخرید« را به دولت روحانی 
این  طریق،  این  از  تا  داده  نسبت 
انگاره را نزد افکار عمومی ایجاد کند 
بخرد،  واکسن  دولت  نمی گذارند  که 
مانند  الزاماتی  نمی خواهند  چون 

»اف ای تی اف« را بپذیرند!
نیست،  مشخص  بین  این  در  حاال 
نفوذ  و  سیاسی  بُرش  چنین  با  چرا 

ابراهیم  که  قاطعیتی  و  دیپلماتیک 
که  هنگامی  و  پیشتر  دارد،  رئیسی 
ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت از 
این نفوذ خود استفاده نکرد تا جلوی 
مرگ  و میر روزانه کرونا در ایران گرفته 
سوگ  به  روز  هر  خانواده ها  و  شود 

عزیزانشان ننشینند.
دالر  میلیون ها  دیگر،  سوی  از 
کرونا  واکسن های  داخلی  تولید  برای 
سرمایه گذاری شده که یک نمونه اش 
معاون  دزفولی  مخبر  محمد  توسط 
فرمان  اجرایی  در »ستاد  رئیسی  اول 
ریاستش  که  گرفته  صورت  امام« 
با مخبر بوده است. حاال در کنار  نیز 
واردات واکسن های خارجی، به اعتبار 
این ستاد واکسن  گزارش های داخلی 
ادعایی خود را به دولت نیز  می فروشد!

علی تاجرنیا فعال سیاسی اطالح طلب 
ماجرای  و  »برکت«  واکسن   درباره 
گفته  »شرق«   روزنامه  به  تولیدش 
را  خود  واکسن  برکت  »گویا  است: 
پیش فروش کرده بود. به نظر می رسد 
دلیل تمایل  نداشتن برای خرید واکسن 
از خارجی ها این بود که برکت در ازای 
هر دوز واکسن، 2۰۰هزار تومان گرفته 
بود که اگر بخواهیم برای ۱2۰میلیون 
واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق 
دولت عددی باالی یک میلیارد دالر از 

محل اعتبارات دولتی گرفت«!
با  ابتدا  از  نمکی  او گفته که سعید 
واردات واکسن به ایران مخالف بوده و 
ادعایش بر سفارش خرید واکسن، تهیه 
از »کوواکس« سازمان بهداشت جهانی 
و پیگیری جداگانه ای خارج از کوواکس 
واکسن  تأمین  »برای  ایران  طرف  از 

انجام نمی شد!«
تاجرنیا همچنین گفت که نمکی و 
وزارت بهداشت به دلیل همین تولیدات 
و  نمی رفتند  واردات  بار  زیر  داخلی 
»برای همین آنها صرفا بر همان دستور 
و سفارش کوواکس اکتفا کردند و قصد 
هم نداشتند کاری بکنند. پیگیری های 
واردات  روند  شد  باعث  پزشکی  نظام 

کمی شتاب پیدا کند.«
»کل  کرد:  تأکید  ادامه  در  تاجرنیا 
واکسن ایرانی که تا االن تولید شده، 
تنها چهار میلیون دوز بوده است جالب 
ظفرقندی  دکتر  که  زمانی  است  این 
در کالب هاوس گفت که من شنیدم 
مشکل  به  برکت  واکسن  تولید  خط 
مسئوالن  بجای  بالفاصله  برخورده، 
نمکی  آقای  بهداشت  وزیر  برکت، 
واکنش نشان داد و بعد از آنهم از خط 
تولید واکسن برکت بازدید کرد و مانور 

تبلیغاتی حسابی روی آن دادند.«
و  سالمت  که  است  این  واقعیت 
کرونا،  شیوع  دوران  در  مردم  زندگی 
مهار  و  پیشگیری ها  با  ارتباط  در  چه 
و  تولید  برای  چه  و  درمان  و  دارو  و 
و  حکومت  بازیچه ی  واکسن،  واردات 
مبنی  تصمیمات ضدبشری خامنه ای 
بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی 
رقابت های  همچنین  و  انگلیسی  و 
جناحی اصالح طلب و اصولگرا شده تا 
کدامیک بیشتر بر سفره انقالب به پر 

کردن جیب های خود ادامه دهند.
طبق اعالم معاون فنی گمرک، ارزش 
حدود ۴9.۸ میلیون دوز واکسنی که 
ایران شده حدود ۴2۱  وارد  کنون  تا 

میلیون دالر است.
وضعیت  از  گمرک  اعالم  آخرین 
تا  پارسال  دی ماه  از  واکسن  واردات 
امروز نشان می دهد، در ۵۰ مرحله، ۴9 
میلیون و ۸۷3 هزار و ۶۰۶ دوز واکسن 

وارد ایران شده است.

گرافیک از کیهان لندن

»1۲ کیلو« از آثار »زرین افغانستان«
 به ایران قاچاق شد!

تخصصی  =وبسایت 
»صدای  فرهنگی  میراث 
میراث« بر مبنای گزارش ها 
فروش  زیرزمینی  بازار  از 
که  نوشت  ایران  در  عتیقه 
 1۲ وزن  به  محموله  یک 
از  زرین  آثار  از  کیلوگرم 
ماه  دو  افغانستان  خاک 
ایران شده و در  پیش وارد 
حال  در  ایران  عتیقه  بازار 

فروش است.
گفته   که  محموله  =این 
بسیاری  شباهت  می شود 
طالتپه  تاریخی  اشیای  به 
گنجینه ی  و  افغانستان 
از  دارد،  باختر  بزرگ 
انجام  غیرمجاز  حفاری های 
در  اخیر  ماه های  در  شده 
این تپه به دست آمده است.
=قاچاقچیان این محموله 
را از مسیر مرزهای خراسان 
ایران  وارد  مشهد  شهر  و 
به  نهایت  در  و  کردند 
و  رسانده اند  ساری  شهر 
می خواهند آنها را به عنوان 

اشیای ایرانی بفروشند.
می گوید  میراث«  »صدای  وبسایت 
اسنادی در اختیار دارد حاکی از خرید 
و فروش یک محموله ی ۱2 کیلوگرمی 
از اشیای زرین )طال( افغانستان شبیه 
وارد  پیش  ماه  دو  که  آثار طالتپه  به 

ایران شده است.
فرهنگی  میراث  تخصصی  وبسایت 
»صدای میراث« بر مبنای گزارش ها از 
بازار زیرزمینی فروش عتیقه در ایران 
 ۱2 وزن  به  محموله  یک  که  نوشت 
کیلوگرم از آثار زرین از خاک افغانستان 
دو ماه پیش وارد ایران شده و در بازار 

عتیقه ایران در حال فروش است.
این محموله که گفته  می شود شباهت 
طالتپه  تاریخی  اشیای  به  بسیاری 
باختر  بزرگ  گنجینه ی  و  افغانستان 
انجام  غیرمجاز  حفاری های  از  دارد، 

به  تپه  این  اخیر در  شده در ماه های 
دست آمده است.

اشیای عتقیه قاچاق شده، شامل 2 عدد 
»دستبند زرین مزین بر نقوش حیوانی 
با سر اژدها و فیروزه کاری شده«، یک 
عدد »گردنبند زرین با نقش و سوژه 
اژدها و فیروزه کاری شده«، یک عدد 
عدد   ۸ و  اژدها«  نقش  با  »کمربند 
سنگ های  به  مزن  زرین  »گوشواره 
فیروزه« و »دکمه های زرین و آویزهای 

زرین البسه« هستند.
مسیر  از  را  محموله  این  قاچاقچیان 
وارد  مشهد  شهر  و  خراسان  مرزهای 
ایران کردند و در نهایت به شهر ساری 
رساندند. قاچاقچیان اشیای تاریخی به 
دلیل آنکه امکان فروش این آثار در بازار 
شناخته شده منوچهری تهران را ندارند 
این آثار را به مازندران و شهر ساری 
منتقل کرده اند تا آنها را با عنوان آثار 

ایرانی به خریداران بفروشند.
بر مبنای این گزارش، هم اکنون 2 کیلو 
به  این محموله زرین  از  و ۱۷۰ گرم 
مبلغ ۵ میلیارد تومان به قاچاقچیان 
اشیای تاریخی در ایران فروخته شده 
در  نیز  تومان  میلیون   ۶۰۰ مبلغ  و 
فرد واسطه ای شده  این معامله سهم 
که خریدار را برای این محموله زرین 

معرفی کرده است.
»صدای میراث« می نویسد، قاچاقچیان 
محموله  این  فروش  برای  تالش  در 
باستانی به مجموعه داران لندن بودند 
شده  مواجه  آنها  رد  پاسخ  با  که 

این  از  بخشی  دارند  تالش  حاال  و 
محموله باستانی را به خریداران چینی 

بفروشند.
قاسم  محمد  دکتر  پیش  روز  دو 
و  اطالعات  سابق  وزیر  وفایی زاده 
گفتگوی  یک  در  افغانستان  فرهنگ 
به  نسبت  میراث«  »صدای  با  مفصل 
افزایش قاچاق اشیای تاریخی افغانستان 
و بازار پُر مشتری آن هشدار داده و از 
نیروهای طالبان خواسته بود تا با آثار 
افغانستان  کشور  هویتی  و  تاریخی 

برخورد مسئوالنه ای داشته باشند.
نژاد،  وفایی  محمدقاسم  گفته  به 
در  همچنان  غیرمجاز  حفاری های 
بزرگ  گنجینه  که  افغانستان  طالتپه 
باختر را در خود جای داده ادامه دارد 
این  از  جلوگیری  به  قادر  طالبان  و 

حفاری ها نشده است.
اسالمی  و  تروریستی  گروه  پیشتر 
بود  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  طالبان 
کشور  آن  تاریخی  اشیای  قاچاق  که 
بازار  در  افرادی که  با  و  است  ممنوع 
قاچاق اشیای تاریخی فعالیت می کنند 
برخورد قانونی خواهد شد. با این حال 
از  کامل  صیانت  امکان  هنوز  طالبان 
محوطه های تاریخی افغانستان را ندارد 
و بر اساس آنچه وزیر سابق فرهنگ و 
اطالعات افغانستان پیشتر به »صدای 
میراث« خبر داده بود، فعالیت مافیای 
قاچاق اشیای تاریخی در افغانستان با 
برخورداری از شبکه های بزرگ افزایش 

یافته است.

احضار اعضای جوان یک گروه موسیقی به »جرم« کلیپ جمعی؛ نیروی انتظامی:

دزفول »دارالمومنین« است!

کلیپ  یک  تازگی  =به 
موسیقی از گروه »سل ال« در 
شبکه های اجتماعی منتشر 
شده و توجه افکار عمومی را 
جلب کرده است. این کلیپ 
با مشارکت دختران و پسران 
جوان موزیسین ساخته و در 
شهر  صنیعی  تاریخی  خانه 

دزفول ضبط شده است.
»عصر  خبری  =وبسایت 
که  داده  خبر  جنوب« 
نیروی انتظامی دزفول تمام 
و  تهیه  در  شرکت کنندگان 
موسیقی  کلیپ  این  ضبط 
کرده  احضار  و  شناسایی  را 
و برای آنها پرونده تشکیل 

داده است.

در پی استقبال افکار عمومی از یک 
کلیپ موسیقی با مشارکت عده ای از 
این  فعال در  دختران و پسران جوان 
را  آنها  انتظامی دزفول  نیروی  عرصه ، 
احضار کرده و برایشان پرونده قضایی 
کلیپ  تازگی  است.به  داده  تشکیل 
موسیقی از یک گروه موسیقی بوشهری 
به اسم »سل ال« به سرپرستی پیمان 
یوسفی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده و توجه افکار عمومی را جلب کرده 
است.این کلیپ با مشارکت دختران و 
در  و  ساخته  موزیسین  جوان  پسران 
خانه تاریخی صنیعی ضبط شده است.

جنوب«  »عصر  خبری  وبسایت  حاال 
دزفول  انتظامی  نیروی  که  داده  خبر 
تمام شرکت کنندگان در تهیه و ضبط 
و  شناسایی  را  موسیقی  کلیپ  این 
احضار کرده و برای آنها پرونده تشکیل 
فرمانده  گراوندی  است.روح اهلل  داده 
نیروی انتظامی دزفول گفته که نیروی 

این  2۴ساعت«  از  »کمتر  انتظامی 
جوانان را شناسایی و احضار کردند.

خانه ای  »مالک  او،  گفته ی  به 
تاریخی که این موزیک ویدئو در آن 
او  از  و  احضار  نیز  تصویربرداری شده 
تعهد گرفته شده است!«گراوندی شهر 
دزفول را »دارالمومنین« خوانده و گفته 
که »اجازه نمی دهیم وجهه شهرستان 

و آبروی دزفول مخدوش شود!«
به  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
این  برای  پرونده  تشکیل  و  احضار 
موزیسین  جوان  پسران  و  دختران 
با حمله ی چند  را  آن  و  کرده  انتقاد 
طالبان  مرتجع  نیروهای  گذشته  روز 
به یک مرکز موسیقی در کابل مقایسه 
می کنند.فرمانده نیروی انتظامی دزفول 
پیشتر نیز به مالباختگان گفته بود که 
از انتشار فیلم دزدی و سرقت اموالشان 
در شبکه های اجتماعی خودداری کنند 

و باعث حس ناامنی در جامعه نشوند!

                                                                                                                      تصویری از کلیپ گروه موسیقی »سل ال«



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷95 
جمعه 2۶ شهریور ماه تا ۱ مهر ماه۱۴۰۰خورشیدی

مقابله با مشکالت 
پوستی با مصرف آب

به اندازه  آب  نوشیدن  که  می دانیم  ما  از  بسیاری 
کافی واقعا برای سالمتی و تندرستی اهمیت دارد. سالمت و 

کیفیت پوست مان نیز به نوشیدن آب وابسته است، ولی هنوز هم 
این نکته مهم نادیده گرفته می شود. با این حال، وقتی که به اندازه کافی 

آب مصرف نمی کنیم، چه اتفاقی برای پوست می افتد؟! کریستین بیلی 
)متخصص تغذیه( درباره این موضوع مهم می گوید: »حدودا ۶۰ درصد از بدن 

ما را آب تشکیل داده است. اگرچه ما معموال به مردم توصیه می کنیم که روزانه 
هشت لیوان آب بنوشند، اما این مساله به شرایط هر فرد بستگی دارد. به طور کلی، 
تامین آب مورد نیاز بدن هم برای سالمت عمومی و هم برای پوست حیاتی است. 
پوست ما، یکی از ارگان های بدن )و بزرگ ترین آن ها( را تشکیل می دهد و سلول های 
پوستی )مانند همه سلول های دیگر( از آب تشکیل شده اند. بدون آب، ارگان های 
بدن نیز نمی توانند عملکرد مطلوب و با کیفیتی داشته باشند. اگر آب کافی به 
مانند خشکی، سفتی  به مشکالتی  نرسد،  کمبود آب می تواند درنهایت  پوست 
و پوسته پوسته شدن پوست منجر شود«. دکتر جاستین هکستال )متخصص 
پوست  برای  را  مختلفی  مشکالت  قطعا  پوست  »کم آبی  می گوید:  پوست( 
به وجود می آورد. افرادی که به طور طبیعی دارای پوست های حساس و 

خشک هستند، بیشتر از همه باید تامین آب مورد نیاز بدن را جدی 
بگیرند. اهمیت این کار حتی برای افراد مبتال به پسوریازیس 

بیماری های  در  آب  کمبود  می شود.  هم  بیشتر  اگزما  یا 
و  است  همراه  با مشکالت جدی  پوست  التهابی 

باید با دقت زیادی برای برطرف سازی 
آن تالش کرد«.

زنان  شاخص

سبز و بنفش و نارنجی، زرد و کبود و گلناری
آویز الله ها لرزان ، جوبار رنگ ها جاری
رقص هزار پروانه، بر سبزه های پر شبنم

نقش هزار نیلوفر ، بر موج های زنگاری ...
... ای عشق ، نوجوان بودم، هفده بهار گل با من

هفده بهار یغما شد ، در ترکتاز تاتاری
مردی ز راه دور آمد ، پوزار قرن ها با او
هفده بهار با او شد ، هفتاد سال بیزاری

من چند ساله ام امشب ، می دانم و نمی دانم
با این شراب می باید ، دفع بالی هشیاری

ای عشق جای رویا کن ، این پلک نیمه بازم را
تا ماه و تیله هایش را ، از آسمان فرود آری ...
... ای عشق در سرم امشب ، گرداب نور می چرخد
سبز و بنفش و نارنجی، زرد و کبود و گلناری

به این  آب بریزید  ۱۵-۱۰ دقیقه بعد 
بنوشید.

بابونه : روغن بابونه بر پارچه پنبه ای  یا 
توپ های پنبه می زنیم و به همه بدن 
ماساژ  دقیقه  بمدت ۱۰-۱۵  می زنیم 
می دهیم. باید  حداقل  دو بار در روز  و 
یک بار در شب بریزیم سیستم عصبی 
را آرا م می کند  و در نتیجه  از بزرگ 
شدن  قلب جلوگیری می کند. به غیر 
را،  آب  فنجان  این  می توانید یک  از 
به خوبی حرارت داده سپس چای بابونه  
دم کرده حداقل ۱۰ دقیقه قبل از خواب 
بار هر روز  این چای 3-۴  می نوشیم. 

توصیه می شود.
نعناع : برگ نعناع خشک شده را پودر 
می کنیم. سپس 2 قاشق چای خوری 
به یک فنجان آب می ریزیم.  هر روز 
3-2 دفعه می نوشیم همچنین می توانید 
برگ نعنای خشک  پرا  به یک فنجان 
آب جوش ریخته  ۱۵-۱۰ دقیقه بعد 
بنوشید هر روز 2 فنجان توصیه می شود.
برای  مکمل  و  دارویی  گیاهان 

بیماری های قلبی
برخی گیاهان و مکمل ها می توانند به 
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
درمان بیماری های قلبی تشخیص داده 
شده در گذشته کمک کنند. گیاهان و 
مکمل های متعددی در مبارزه با تصلب 
شرایین علت زمینه ای اکثر بیماری های 

قلبی کمک کند.
تصلب شرایین باعث تجمع پالک در 
رگ ها می شود و جریان خون سرشار 
را  اندام ها  و سایر  قلب  به  اکسیژن  از 

مسدود می کند.
در اینجا برخی از مکمل های غذایی که 
به کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 

کمک می کند معرفی می شوند:
به  کیو۱۰  :کوآنزیم  کیو1۰  کوآنزیم 
عنوان یک ماده شیمیایی نقش مهمی 
در توانایی سلول برای استخراج انرژی 
از غذا دارد. از آنجا که قلب سخت ترین 
عضله در بدن است، بنابراین ضروری 
کوآنزیم  از  مداوم  طور  به  قلب  است 
الزم  انرژی  تا  باشد  برخوردار  کیو۱۰ 
باشد. داشته  را  خود  کار  انجام  برای 

اسیدهای چرب امگا 3 : اسیدهای 
مغذی  مواد  عنوان  به   3 امگا  چرب 

قلبی  بیماری های 
عروقی معروف به بیماری 
قلبی یا بیماری عروق کرونر به عنوان 
متحده  ایاالت  در  یک  شماره  قاتل 
شناخته می شود. رژیم غذایی و شیوه 
زندگی نقش مهمی در پیشگیری و 
درمان بیماری های قلبی ایفا می کند.

طبیعی  اندازه  از  قلب  هنگامی که 
رخ  قلب  بزرگی  می شود،  بزرگتر 
می دهد. بزرگی قلب می تواند به دالیل 
مختلفی از قبیل بیماری های قلبی و 

فشار خون باال بوجود آید.
شخص دچار تنگی نفس، سرگیجه و 
سرفه می شود. اشعه X و کاردیوگرامها 
می تواند بزرگی قلب را تشخیص دهد. 
در واقع می توان با داروهای خانگی و 

طبیعی بزرگی قلب را درمان کرد ۵ 
داروی گیاهی را توصیه می کنیم با این 
به راحتی می تواند  داروهای گیاهی 
نتایج خوبی در مدت زمان بسیار کوتاه 

دریافت کنید.
زردچوبه: زردچوبه را به سیب زمینی، 
مرغ و سایر مواد غذایی اضافه کنید 
یا 2 قاشق چای خوری پودر زردچوبه 
را به یک لیوان آب )گرم( و یا به یک 
فنجان چای اضافه کنید و سپس آن 
توصیه  روز  در  بار  بنوشید. 2-3  را 

می شود.
فلفل هندی: ¼ قاشق چای خوری 
فلفل هندی در ۱ فنجان آب ریخته 
خوب مخلوط کنید هر روز حداقل 2 
فنجان بنوشید مؤثرترین درمان برای 
بزرگی قلب است یا ۱ قاشق غذاخوری   
فلفل و سرکه را باهم مخلوط کنید و 

یکبار در روز بنوشید.
چای  فنجان  یک   : زنجبیل  چای 
زنجبیل  به این طریق که  ۱ قاشق 
ریشه زنجبیل، را ریز ریز کرده و به 
بک فنجان آب اضافه کنید. همچنین 
مقداری شکر اضافه کنید. می توانید از 
برگ های چای سبز و یا چای کیسه ای 

کتایون امیر ابراهیمی
)زاده ۱3۱۸  ابراهیمی  امیر  کتایون 
و  سینما  تئاتر،  سنندج(بازیگر  در 

تلویزیون است. 
از  و  خارجه  وزارت  کارمند  پدرش 
و  بود  کرمانی  امیراالمرای  نوادگان 
مادرش  با  بود  رفته  باکو  به  وقتی 
آشنا شد و ازدواج کرد. مادر کتایون 
در  را  تحصیالتش  و  بود  باکو  اهل 

شوروی گذرانده بود. 
پیش  اش  بازیگری  فعالیت  عمده 
را  کار خود  است.  انقالب ۱3۵۷  از 
سال  از  بازیگر  عنوان  به  سینما  در 
۱3۴2 با فیلم تار عنکبوت )مهدی 
سال  تا  و  کرد  آغاز  میرصمدزاده( 
۱3۵3 در چهل و هشت فیلم بازی 

کرد.
ماندنی ترین  بیاد  از  یکی  شک  بی 
نقش هایش را در فیلم حسن کچل 

)علی حاتمی، ۱3۴9( بازی کرد.
در فیلم درختان ایستاده می میرند 
)امیر شروان، ۱3۵۰( او ر کنار آذر 
شیوا بازی کرد. در فیلم بده در راه 
خدا )رضا صفایی، ۱3۵۰( به عنوان 
نقش اول زن در کنار تقی ظهوری 
درفیلم  کرد.  بازی  میری  علی  و 

نجیب زاده،  )احمد  ایرانی  ازدواج 
عارف  عارف  مقابل  نقش   )۱3۴۷

کیا را بازی کرد.
 2۷ از  پس  امیرابراهیمی  کتایون 
)مهدی  بدون شرح  با سریال  سال 
مظلومی، ۱3۸۰( بار دیگر به دنیای 
بازیگری بازگشت و در سال ۱3۸2 
در سریال کوچه اقاقیا به کارگردانی 
رضا عطاران در نقش گلنسا، همسر 
که  نوذری،  منوچهر  شده  فوت 
با  و  می شد  ظاهر  روح  شکل  به 
منوچهر نوذری صحبت می کرد، به 

سیمین بهبهانیایفای نقش پرداخت.
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زمانی که می خوابیم موهای ما ساعت ها 
در وضعیت یکنواختی قرار می گیرند  و 
این موضوع می تواند آسیب های زیادی 
به آنها وارد کند. زمانی که موها بلند 
باشند بیشتر مستعد گره خوردن به 
خصوص در هنگام خوابیدن هستند 
آنها  از  به خوبی  زمان  این  در  اگر  و 
رسیدگی نکنید  دچار مشکالتی مانند 
چین های مو، ایجاد موخوره، شکنندگی 
مو، ریزش موها و وز و خشک شدن 
می شوند. در ادامه به چند نکته مهم 
برای رسیدگی به موها قبل از خواب 

می پردازیم. پس با ما همراه باشید.
با موی خیس نخوابید

موها معموال زمانی که مرطوب هستند 
ضعیف تر می شوند و به همین دلیل 
برای  حمام  از  بعد  است  بهتر  هم 
و  ندهید  فشار  را  آنها  کردن  خشک 
با مالیمت آنها را خشک کنید. عالوه 
بر این موهای خیس نباید شانه شوند 
زیرا دچار آسیب و شکنندگی می شوند 
و احتمال موخوره در آنها زیاد می شود. 
خوابیدن با موهای خیس نیز می تواند 
به آنها آسیب وارد کند. زمانی که شما 
با موی خیس می خوابید؛ با مالیده شدن 
مو بر روی بالشت و ملحفه، کوتیکول مو 
زبر می شود. در این حالت موها خشک 
و وز می شوند. پس اگر عادت به دوش 
گرفتن در آخر شب دارید، قبل از رفتن 
به رختخواب مطمئن شوید که موها 
کامال خشک شده است. عالوه بر این 
برای جلوگیری از خشک شدن موها در 
هنگام خواب می توانید از انواع ماسک مو 
استفاده کنید. خرید و استفاده از ماسک 
مو الفارر یکی از گزینه هایی است که 
در کنار بهره مندی از روغن های طبیعی 
مانند روغن زیتون، روغن بادام و غیره 
خاصیت ترمیم کننده داشته و بدون 
سولفات است و با خرید آن می توانید 
از روغن تراپی هم پیش از خواب بهره 

بگیرید.
موهای خود را ببافید

برای  که  از روش های محبوبی  یکی 
محافظت از موها وجود دارد بافتن آنها 
است. شما می توانید قبل از خوابیدن 
موهای خود را ببافید فقط به خاطر 
را  آنها  گره  نباید  که  باشید  داشته 
سفت کنید زیرا این کار باعث کشیده 
شدن ریشه موها شده و آنها را سست 
می کند. بهتر است قبل از بافتن موها 

به آنها مقداری کرم بزنید.
خواب  از  پیش  را  خود  موهای 

شانه کنید
اغلب افراد عادت به شانه زدن موها 
پیش از خواب ندارند و ترجیح می دهند 
بزنند؛ در حالیکه   را صبح شانه  آنها 
شانه زدن موها پیش از خواب دو فایده 
بزرگ دارد: یکی آنکه از گره خوردن و 
کرک شدن موها به خصوص موهای 
جلوگیری  خواب  هنگام  در  کوتاه 
طبیعی  چربی  اینکه  دوم  و  می کند 
پوست سر را به ساقه موها رسانده و از 
خشکی بیش از حد موها بعد از بیدار 

شدن از خواب جلوگیری می کند.
بنابراین بهتر است قبل از خواب موهای 

ز  ا ده  ستفا ا که 
روبالشتی نخی یا پنبه ای 

موجب تعریق کمتر شده و در نهایت 
این جنس  بهتر است، در حالی که 
بیدار  هنگام  در  را  موها  پارچه ها  از 
به  می کند.  هم  در  و  آشفته  شدن، 
همین دلیل هم استفاده از روبالشتی 
ابریشمی از شکنندگی و مجعد شدن 

موها جلوگیری می کند.
موها را شل ببندید

محکم بستن موها و دم اسبی بستن 
آنها آسیب زیادی به آنها وارد می کند. 
بسیاری از افراد عادت دارند که پیش 
از خوابیدن و برای جلوگیری از رفتن 
موها در زیر بدن، آنها را باالی سر و 
در  موها  بستن  می بندند.  اسبی  دم 

این حالت به خصوص اگر خیس و 
مرطوب باشند فشار زیادی به ریشه 
موها وارد می کند و احتمال ریزش مو 
را چند برابر می کند. بهتر است موها را 
به آرامی ببندید یا آنها را باز بگذارید.

عالوه بر این بهتر است برای بستن 
موها در هنگام خواب از کش سفت 
زیرا کش های سفت  نکنید  استفاده 
مو به خصوص زمانی که موها خیس 
باشند؛ موجب شکستن تار موها شده 
و آسیب جدی به ریشه و ساقه موها 
وارد می کنند. به جای استفاده از این 
پالستیکی،  و  تنگ  کش های  نوع 
می توانید از نوع پارچه ای یا گیره سر 
استفاده کنید که به موهای شما هم 

آسیب کمتری وارد می کنند.
از روبالشتی تمیز استفاده کنید

موجب  تمیز  روبالشتی  از  استفاده 
تاثیرات بسیار مثبتی بر روی موها و 
نرمی و لطافت آنها می گذارد. بنابراین 
چند  مدت  به  استفاده  صورت  در 
است  بهتر  هفته  دو  حداکثر  و  روز 
روبالشتی خود را عوض کنید. استفاده 
موهای  می تواند  کثیف  روبالشتی  از 

شما را چرب و کثیف کند.

خود را با شانه ای خشک و تمیز شانه 
کنید. برای جلوگیری از کشیدگی ریشه 
موها بهتر است هنگام شانه زدن ریشه 
موها را با دست نگه دارید. اگر موهایی 
بیش از اندازه خشک دارید بهتر است 
پیش از شانه زدن آنها حتما از کمی سرم 

یا روغن طبیعی استفاده کنید.
از اسپری مو استفاده کنید

استفاده از انواع اسپری مرطوب کننده 
موها قبل از خواب بسیار ضروری است. 
این کار کمک می کند تا زمانی که از 
خواب بیدار می شوید، موهای مرتب تری 
داشته باشید. عالوه بر این استفاده از 
انواع بادی اسپلش ها بر روی مو نیز کمک 
می کند تا احساس بهتری پیش از خواب 
داشته باشید. با خرید یک بادی اسپلش 
مارک های  در  مردانه  یا  زنانه  خوشبو 
ویکتوریا سکرت، مای، سی گل و غیره 
خوابی  می توانید  متنوع  قیمت های  و 

دلچسب را تجربه کنید.
مرطوب  و  آبرسان  محصوالت  از 
کننده در هنگام خواب استفاده کنید

را  موها  و  رفته اید  به حمام  اگر صبح 
شامپو زده اید؛ شب زمان مناسبی برای 
استفاده از محصوالت مناسب و باکیفیت 
برای رطوبت رسانی و نرم کردن موها 
است. بهتر است این محصوالت از انواعی 
باشد که نیاز به شستشو و آبکشی در آن 
لحظه ندارد. شما می توانید صبح روز بعد 
موهای خود را بشویید. اگر به روش های 
خانگی هم عالقه داشته باشید می توانید 
از روغن نارگیل استفاده کنید. این روغن 
در داخل کوتیکول موها قرار می گیرد 
خواب  در  شما  که  زمانی  مدت  در  و 
هستید، به رساندن رطوبت به آن کمک 
می کند. صبح که بیدار شدید، می توانید 
نرم کننده یا روغن را بشویید تا متوجه 

تاثیر آن بر روی موهای خود بشوید.
از روبالشتی ابریشمی استفاده کنید

و  است  نخ  از  لطیف تر  ابریشم  جنس 
از جنس  بالشت هایی  روی  که  زمانی 
ابریشم بخوابید برای موهای شما زبری 
جنس  آمد.  خواهد  وجود  به  کمتری 
ایجاد  اصطحکاک  مو  برای  ابریشمی 
نمی کند و با تکان خوردن سر و حرکت 
کردن آن موهای مجعد و فر هم سالم 
باقی می ماند. برخی افراد تصور می کنند 
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5 داروی گیاهی برای درمان بزرگ شدن قلبنکات مهم برای رسیدگی به مو قبل از خواب
ناشی  التهاب  کاهش  به  ضروری 
می کنند،  کمک  شرایین  تصلب  از 
همچنین سطح تری گلیسیریدها را 
کاهش می دهند، اجزای چربی خون 
که رگ ها را مسدود می کنند. سطوح 
باالی تری گلیسیرید با تصلب شرایین 

و دیابت ارتباط دارد.
چای سبز : قرن هاست مردم سراسر 
جهان از چای سبز برای مزایای آن 
مورد  منبع  این  می کنند.  استفاده 
اعتماد یکی از اجزای اصلی آن، آنتی 
را  گاالت  اپی گالوکتشین  اکسیدان 
برای توانایی آن در محافظت از قلب 

بررسی می کند. 
انار : آب انار مانند چای سبز قرن هاست 
مصرف می شود، با این باور که این میوه 
سالمتی  حفظ  باعث  یاقوتی  قرمز 
باور  این  می شود. دانشمندان مدرن 
را در این مطالعه ثابت می کنند مواد 
در  قوی  اکسیدانی  آنتی  شیمیایی 
میوه و آب انار به معکوس شدن روند 
تصلب شرایین و کاهش فشار خون 

کمک می کند.
منیزیم و پتاسیم : یک مطالعه نشان 
منیزیم  مکمل های  مصرف  می دهد 
فشار خون را کاهش می دهد و برای 
عملکرد کلی قلب و بیماری های قلبی 
مفید است. مطالعه دیگری نیز نشان 
می دهد مصرف رژیم غذایی پتاسیم 
کمک  و  قلب  عملکرد  بهبود  برای 
افزایش فشار خون ناشی  به جبران 

از نمک باال مفید محسوب می شود.
مخمر قرمز برنج : مخمر قرمز برنج 
به عنوان یک استاتین طبیعی شناخته 
می شود. این در واقع پیدایش یکی از 
نخستین استاتین ها محسوب می شود 
و شواهد خوبی برای اثبات عملکرد 
آن وجود دارد، همچنین به کاهش 
درد ماهیچه ای مربوط به استاتین نیز 

کمک می کند.
تخم کتان : گزینه طبیعی دیگر برای 
کمک به کنترل کلسترول وجود دارد، 
معرض  در  قرارگیری  در صورت  اما 
خطر باال به احتمال زیاد نباید به جای 
داروها مصرف شود. تخم کتان سرشار 
از اسید چرب امگا 3 است که اغلب 
یک رژیم غذایی هوشمند برای قلب 
محسوب می شود. امگا 3 به کاهش 
فشار خون و التهاب نیز کمک می کند.

ویتامین K۲ : ویتامین K2 اغلب 
است.  مرتبط  قلب  بهتر  سالمت  با 
یک مطالعه در سال 2۰۱۴ نشان داد 
رژیم های غنی از ویتامین K مانند 
سبزی های برگ دار و سبز به کاهش 
خطر مرگ ناشی از مشکالت قلبی در 
افراد در معرض خطر باالی این بیماری 

کمک کننده است.
رسوراترول : رسوراترول در گذشته 
توجه زیادی را به سمت خود جلب 
مکمل های  مورد  در  است.  کرده 
رسوراترول برای سالمت قلب مطالعه 
آزمایشات  نتایج  زیرا  شده  متوقف 
بالینی بسیار خیره کننده بوده است. 
برای افراد دارای ریسک جدی فواید 

زیادی وجود ندارد.
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مردان  شاخص

روشنانی که به تاریکی شب گردانند
شمع در پرده و پروانه سر گردانند

خود بده درس محبت که ادیبان خرد
همه در مکتب توحید تو شاگردانند

تو به دل هستی و این قوم به گل می جویند
تو به جانستی و این جمع جهانگردانند
عاشقانراست قضا هر چه جهانراست بال

نازم این قوم بالکش که بالگردانند
اهل دردی که زبان دل من داند نیست
دردمندم من و یاران همه بی دردانند

بهر نان بر در ارباب نعیم دنیا
مرو ای مرد که این طایفه نامردانند ....

... شهریارا مفشان گوهر طبع علوی
کاین بهائم نه بهای در و گوهردانند

منوچهر نوذری
)1315 -1384(

هنرپیشه،  دوبلور،  نوذری  منوچهر 
مجری و کارگردان ایرانی بود.

سال  در  را  خود  هنری  فعالیت  او 
۱332 با گویندگی رادیو آغاز کرد و 
همچنین از نسل اول گویندگان تاریخ 
دوبله در ایران بود. از سال ۱332 در 
رادیو مشغول به کار شد و در سال 
۱33۶ به دعوت هوشنگ لطیف پور 
ایرج  یاد  زنده  نظر  زیر  و  وارد دوبله 
دوستدار دوره کارآموزی دوبله را طی 
کرد. فعالیت خود در سینما را از سال 
آغاز  فنی  دستیار  عنوان  به   ۱33۸
کرد. اولین تجربه بازیگری او در سال 
۱3۴۱ با بازی در فیلم »الله آتشین« 
به کارگردانی برادرش محمود نوذری 
و  خورد  رقم  پور  لطیف  هوشنگ  و 
نخستین  »ایواهلل«  فیلم  ساخت  با 
مقابل  را  کارگردانی  در  تجربه اش 
دوربین برد.نوذری در دهه ۱3۵۰ با 
مهاجرت به مصر فیلم »الو من گربه 
او  هنری  ساخت.فعالیت  را  هستم« 
پس از انقالب عمدتاً روی تلویزیون 
از مشهورترین  بود.  متمرکز  رادیو  و 
اجرا  تلویزیون  در  او  که  برنامه هایی 

و  هفته«  »مسابقه  به  می توان  کرد 
همچنین  و  بیست«  ساعت  »تهران 
مجموعه های داستانی »کوچه اقاقیا« 
و »باجناغ ها« اشاره کرد.حضور او با 
اجرای چند نقش در برنامه رادیویی 
کارگردانی  و  با شما«  »صبح جمعه 
این برنامه از دیگر فعالیت های منوچهر 
نوذری محسوب می شود. در روزهای 
پایانی زندگی این هنرمند اینگونه از او 
نقل شده:من اولین کسی بودم که در 
تلویزیون ایران مقابل دوربین رفتم و 
گفتم نام جعبه ای که تصویر من را در 

آن می بینید تلویزیون است.
شهریار

Pexels

بهترین زمان برای 
پیاده روی

ناگفته نماند پیاده روی در هر زمان از شبانه روز برای
 سالمت جسمی و روحی بسیار مفید است. با این حال، 

مفیدتر  دیابت  کنترل  و  وزن  کاهش  در  غذا  از  بعد  پیاده روی 
است. افرادی که هیچ مشکلی ندارند می توانند هر روز پیاده روی کنند 

تا از بروز هرگونه عوارض در آینده جلوگیری کنند.مقدار زیادی کالری در 
طول روز سوزانده می شود که از آن به عنوان متابولیسم در حالت استراحت 

یاد می شود. این تعداد بسته به میزان حرکتی که هر روز با راه رفتن در داخل 
خانه، انجام وظایف انجام داده می شود نسبتا ثابت می ماند. ورزش به کل کالری 
باید درک شود وزن یک معادله کالری ساده  اما  که سوزانده می شود می افزاید، 
نیست.افزودن حرکت بیشتر در زندگی روزمره به افزایش کالری سوزی و در نتیجه 
کاهش وزن کمک می کند. ورزش منظم فقط به کاهش وزن کمک نمی کند بلکه 
به مدیریت سطح قند خون نیز کمک می کند.مطالعه ای که در سال 2۰۱۶ انجام 
شد نشان می دهد ۱۰ دقیقه پیاده روی بعد از هر وعده غذایی به کاهش سطح 
قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع 2 کمک می کند. ۱۰ دقیقه پیاده روی 

بعد از صرف غذا مهم تر از 3۰ دقیقه پیاده روی در هر زمان دیگر از روز است.
قوانین و توصیه های مختلفی در مورد میزان و نوع ورزشی که باید روزانه 

انجام دهید وجود دارد. انجمن قلب آمریکا ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی 
با شدت متوسط مانند پیاده روی در هر هفته را توصیه می کند.

در روز 2۱ دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط می تواند 
خطر بیماری قلبی و دیابت نوع 2 را کاهش دهد، 

همچنین باعث افزایش سالمت استخوان 
حفره و کاهش وزن می شود. اندام  دنده 

ریه  مثل  سینه،  قفسه 
را از آسیب دیدن محافظت می کند. 
شکسته  دنده های  مثل  آسیب هایی 
می توانند ناشی از تصادف، سقوط از 
ارتفاع و یا صدمه های ورزشی باشند. 
شکسته  دنده های  موارد،  اغلب  در 
ویژه،  مراقبت های  تحت  می توان  را 
منزل  در  هفته،   ۶ تا   ۴ مدت  به 
درمان کرد، اما این صدمه ها نیازمند 
تا  است  بیمارستانی  مراقبت های 
احتمال سوراخ شدن ریه صفر شود. 
به دنبال کاهش درد  درمان مناسب 
است و همچنین با عوارض احتمالی، 

همچون ذات الریه، مبارزه می کند.
1-مسکن دوز باال مصرف کنید تا درد 

کم شود: مسکن هایی چون ایبوپروفن، 
در صورت  استامینوفن.  و  ناپروکسن 
دکتر  از  مسکن ها،  این  نکردن  عمل 
خود بخواهید تا مسکنی دیگر به شما 
تجویز کند. کیسه یخ را به مدت 2۰ 
قفسه  روی  روز،  در  بار  چند  دقیقه، 

سینه قرار دهید تا درد کم شود.
۲-نفس های عمیق بکشید تا احتمال 
ابتال به ذات الریه کم شود، خطری که دنده 
شکسته را بیش از حد تهدید می کند.

3-از دکتر خود بخواهید تا در صورت 
نیاز از توده های عصبی برای کاهش 
عصبی  توده های  کند.  استفاده  درد 
تزریق مواد بی حس کننده برای تسکین 

دردهای شدید است.
4-قفسه سینه را بانداژ نکنید. فشار 
از شما  را  امکان تنفس عمیق  بانداژ 
می گیرد و احتمال ابتال به ذات الریه را 

افزایش می دهد.
شکستگی  از  پس  درمانی  رژیم 

استخوان
به  نیاز  استخوان  شکستگی  از  پس 
بازسازی و ترمیم دارد. یک رژیم غذایی 
سالم و متعادل سرشار از مواد مغذی 
کلیدی می تواند به تسریع بهبودی آن 

ویتامین  C: کالژن به عنوان یک 
پروتئین مهم برای ساختار استخوان 
به    C ویتامین  می شود.  شناخته 
بدن در ساخت کالژن موثر در بهبود 
شکستگی استخوان کمک می کند. 
ویتامین C را می توان از بسیاری از 
میوه ها و سبزی های خوشمزه و تازه 

دریافت کرد.
از منابع خوب ویتامین C برای بدن 
پرتقال،  مانند  مرکبات  به  می توان 
گوجه فرنگی،  توت ها،  انواع  کیوی، 
سبزی های  و  زمینی  سیب   ، فلفل 

سبز اشاره کرد.
آهن : در صورت ابتال به کم خونی 
ناشی از فقر آهن یعنی هنگامی که 
گلبول های قرمز سالم کافی موجود 
نیست ممکن است بعد از شکستگی 
رود.  پیش  آهسته تر  بهبودی  روند 
آهن به بدن در ساخت کالژن برای 
می کند،  کمک  استخوان  بازسازی 
به  اکسیژن  رساندن  در  همچنین 
استخوان ها نیز نقش دارد و به بهبود 

آنها کمک می کند.
تامین آهن در بدن  از منابع خوب 
یا  مرغ  قرمز،  گوشت  به  می توان 
بوقلمون، ماهی های روغنی، تخم مرغ، 
میوه های خشک، سبزی های دارای 
و  کامل  غالت  نان های  سبز،  برگ 

غالت غنی شده اشاره کرد.
پتاسیم : از پتاسیم، این ماده معدنی 
به اندازه کافی در رژیم غذایی خود 
استفاده کنید که هنگام ادرار کردن 
مقدار زیادی کلسیم از دست ندهید. 
از  سرشار  تازه  میوه  زیادی  مقدار 
برای  خوب  منابع  است.از  پتاسیم 
تامین پتاسیم برای بدن می توان به 
موز، آب پرتقال، سیب زمینی، آجیل، 
دانه ها، ماهی، گوشت و شیر اشاره کرد.

آنچه نباید خورد
بهتر است مصرف این موارد را کاهش 

داده یا به طور کامل قطع کنید:
بهبودی  روند  نوشیدنی  این  الکل: 
کاهش  ا  ر ن  ستخوا ا شکستگی 
الکل  حد  از  بیش  مصرف  می دهد. 
پاها  روی  ناپایداری  ایجاد  باعث 
می شود که می تواند احتمال زمین 
خوردن و آسیب به همان استخوان 

را افزایش دهد.
نمک: مصرف بیش از حد نمک در 
دادن  دست  از  باعث  غذایی  رژیم 
کلسیم بیشتر از طریق ادرار می شود. 
نمک می تواند در برخی از مواد غذایی 
یا نوشیدنی های فاقد طعم نمک نیز 
باشد، بنابراین برچسب محصوالت را 
به دقت بخوانید و حدود یک قاشق 
نمک  روز  در  گرم   ۶ یا  چایخوری 

مصرف کنید.
کافئین  زیاد  میزان  مصرف  قهوه: 
روز  در  قهوه  فنجان  چهار  از  بیش 
می تواند روند بهبود استخوان را کمی 
آهسته کند. قهوه باعث از دست دادن 
آب بدن از طریق ادرار می شود یعنی 
کلسیم بیشتری را با ادرار از دست 
می دهید، بنابراین بهتر است قهوه یا 

چای را به میزان متوسط بنوشید.

کمک کند. در دوران پس از شکستگی 
مگر  نیست  مکمل  مصرف  به  نیازی 
کند. تجویز  فرد  برای  پزشک  اینکه 

گزینه  همیشه  هم  مکمل ها  مصرف 
موثری محسوب نمی شوند. به گزارش 
وب ام دی، بهتر است مواد مغذی مورد 
نیاز بدن را از رژیم غذایی خود دریافت 

کنید تا از طریق قرص.
ساختار  از  نیمی  تقریبا   : پروتئین 
شده  ساخته  پروتئین  از  استخوان 
برای  بدن  شکستگی  هنگام  است. 
نیاز  آن  به  جدید  استخوان  ترمیم 
دارد، همچنین به بدن برای استفاده 
مواد مغذی  از  دیگر  یکی  از کلسیم، 
کلیدی برای سالمت استخوان ها کمک 
دریافت  برای  خوب  منابع  می کند.از 
به  می توان  بدن  نیاز  مورد  پروتئین 
ماست،  پنیر،  شیر،  ماهی،  گوشت، 
آجیل، دانه ها، لوبیا، محصوالت سویا 

و غالت غنی شده اشاره کرد.
معدنی  ماده  یک  کلسیم،   : کلسیم 
قوی  استخوان های  ساخت  در  مفید 

کمک می کند، بنابراین مواد غذایی و 
نوشیدنی های سرشار از آن می توانند به 
بهبود شکستگی استخوان کمک کنند. 
بزرگساالن باید روزانه بین هزار تا هزار 
و 2۰۰ میلی گرم کلسیم دریافت کنند. 
پزشک تشخیص می دهد فرد به مصرف 
کلسیم نیاز دارد یا خیر و در صورن نیاز 
چه میزان دوز برای وی مناسب است.

برای  کلسیم  تامین  خوب  منابع  از 
پنیر،  ماست،  شیر،  به  می توان  بدن 
پیچ، سویا،  بروکلی، شلغم، کلم  کلم 
لوبیا، کنسرو ماهی تن یا ماهی آزاد 
با استخوان، شیر بادام و غالت یا آب 

میوه غنی شده اشاره کرد.
برای  باید   D ویتامین   :D ویتامین 
شکستگی  درمان  روند  به  کمک 
این  باشد.  غذایی  رژیم  از  بخشی 
ویتامین به خون در جذب و استفاده 
در  معدنی  مواد  تجمع  و  کلسیم  از 
استخوان ها کمک می کند. هنگام جذب 
مقداری  پوست  توسط  خورشید  نور 
ویتامین D دریافت می شود، بنابراین 
بهتر است هر روز زمان کوتاهی را خارج 
از خانه بگذرانید ۱۵ دقیقه برای افراد 

دارای پوست روشن کافی است.

نوع2  دیابت  به  فرد  ابتالی  احتمال 
به عوامل خطر مختلفی بستگی دارد 
از  از آنها راحت تر  که کنترل برخی 
می تواند  فرد  است.  دیگر  فاکتوهای 
برخی عوامل خطر مانند رژیم غذایی 
و میزان ورزش را تغییر دهد یا کنترل 
کند. با این حال، سایر عوامل خطر 
ابتال  خانوادگی  سابقه  یا  سن  مانند 
به دیابت از کنترل افراد خارج است.

هنگام آگاهی افراد درباره عوامل خطر 
قابل کنترل می توانند اقداماتی برای به 
حداقل رساندن ابتال به دیابت نوع2  

انجام دهند.
می تواند  فرد  که  خطری  عوامل 

کنترل کند
کنترل فاکتورهای خطر زیر به ویژه در 
صورت داشتن سابقه خانوادگی دیابت 

در افراد دارای اهمیت است.
اضافه وزن و چاقی

هنگام زندگی با چاقی و اضافه وزن 
بدن  در  چربی  بافت  اضافی  سطوح 
التهابی،  پروتئین های  است،  موجود 
آزاد  مولکول های  و سایر  هورمون ها 
آزاد  را  انسولین  به  مقاومت  کننده 
سلول های  که  هنگامی  می کند. 
کبد، ماهیچه ها و چربی ها نسبت به 
ذخیره  و  نیستند  حساس  انسولین 
متوقف  گلیکوژن  عنوان  به  گلوکز 
رخ  انسولین  به  مقاومت  می شود، 

می دهد.
گلوکز مدت  اتفاق  این  وقوع  هنگام 
سطح  و  می ماند  خون  در  بیشتری 
قند خون افزایش می یابد. برای کاهش 
سطح قند خون، لوزالمعده انسولین 
بیشتری برای غلبه بر پاسخ ضعیف 
فردی  اگر  می کند.  تولید  سلول ها 
نتواند این روند را با ایجاد تغییر در 
شیوه زندگی یا دارو معکوس کند به 
احتمال زیاد به دیابت نوع 2 مبتال 

می شود.
سیگار کشیدن

سیگار کشیدن خطر ابتال به مقاومت 
به انسولین و دیابت نوع2 را در افراد 
افزایش می دهد. افراد سیگاری 3۰ تا 
۴۰ درصد بیشتر از افرادی که سیگار 
مبتال  نوع2  دیابت  به  نمی کشند 
می شوند. نیکوتین سطح قند خون را 
افزایش می دهد و افراد سیگاری اغلب 
معمول  حد  از  بیشتر  انسولین  باید 
مصرف کنند تا سطح قند خون خود 

را در محدوده سالم نگه دارند.
کمبود فعالیت بدنی

فعالیت بدنی فواید زیادی دارد. عالوه 
بر بهبود سالمت قلب و عروق التهاب 
کاهش  را  انسولین  به  مقاومت  و 
بر اساس یک منبع معتبر  می دهد. 
در سال 2۰۱۷، انواع ورزش از جمله 
تمرینات هوازی و مقاومتی می توانند 
سطح قند خون را بهبود بخشیده و از 
دیابت نوع2 مرتبط با چاقی جلوگیری 

یا روند آن را معکوس کنند.
متعادل  غذایی  رژیم  با  ترکیب  در 
ورزش یکی از نخستین استراتژی های 
مدیریت عالئم است که پزشکان برای 
زندگی  دیابت  پیش  با  که  افرادی 

سلول های  و  کبد 
چربی نیز حساسیت به 

انسولین را از دست می دهند که باعث 
و مقاومت  قند خون  افزایش سطح 

نسبت به انسولین می شود.
با چاقی زندگی  اگر یک فرد مسن 
مقاومت  زیاد  احتمال  به  می کند 
افراد  به  نسبت  بیشتری  انسولین 
بدون این بیماری تجربه می کند. این 
امر بر اهمیت رعایت رژیم متعادل و 
باالتر  فعالیت بدنی سالم در سنین 

تاکید می کند.
قومیت

بر اساس یک مطالعه معتبر 2۰۱۷ 
 ،)ADA( آمریکا  دیابت  انجمن  از 
جمعیت سیاه پوست، بومیان آمریکا 

و آسیا بیش از جمعیت سفیدپوست 
در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 
هستند. یکی از دالیل این امر نابرابری 

در مراقبت های بهداشتی است.
راه های جلوگیری از ابتال به دیابت 

نوع ۲
نوع  دیابت  بروز  از  جلوگیری  برای 

2، فرد باید:
از رژیم غذایی سالم کم کربوهیدرات 
استفاده  و شکر  نمک  تصفیه شده، 

کند
حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی در 

هفته انجام دهد
را  آن  بودن  سیگاری  صورت  در 

ترک کند
نوشیدن مشروبات الکلی را محدود یا 

به طور کامل قطع کند
عوامل خطر قابل کنترل برای دیابت 
نوع2 شامل سیگار کشیدن و چاقی 
عوامل  از  برخی  حال،  این  با  است. 
کنترل  غیرقابل  سن  مانند  خطر 
هستند. با افزایش سن بدن فرد در 
تنظیم سطح قند خون کمتر و کمتر 
کار می کند که احتمال ابتال به دیابت 

نوع 2 افزایش می یابد.

می کنند یا اخیرا تشخیص دیابت نوع 2 
را دریافت کرده اند توصیه می کنند.

مشکالت روحی و روانی
چند  یا  یک  با  دیابت  به  مبتال  افراد 
وضعیت بهداشت روانی مانند اضطراب و 
افسردگی زندگی می کنند. هنگامی که 
افراد برای این شرایط درمان نمی شوند 

اغلب باعث تشدید دیابت می شوند.
استرس  و  اضطراب  احساس  هنگام 
فرد ممکن است غذاهای فرآوری شده 
بیشتری بخورد و کمتر ورزش کند که 
باعث افزایش سطح قند خون می شود. 
باعث  نیز  استرس  هورمون های  خود 
افزایش یا کاهش غیرقابل پیش بینی 

سطح قند خون می شوند.
نمی تواند  فرد  که  خطری  عوامل 

کنترل کند
کنترل  از  خارج  خطر  عوامل  برخی 
شخص هستند. به عنوان مثال می توان 
ژن های مشابهی را با اعضای خانواده 

مبتال به دیابت به اشتراک گذاشت.
سابقه خانوادگی دیابت

هنگام ابتالی والدین یا خواهر و برادرها 
به دیابت نوع 2 به احتمال زیاد شخص 
معتقد است خود این بیماری را دارد. 
این مورد درباره دیابت نوع 2 تشخیص 
نیز صادق  دیابت  پیش  و  نشده  داده 
است. اگر فردی مبتال به پیش دیابت 
باشد، سطح قند خون وی باالتر از حد 
طبیعی است، اما آنقدر باال نیست که 
بتواند تشخیص دیابت را دریافت کند. 
است  معتقد  منبع  شواهد  از  برخی 
خانوادگی  خطر  از  افراد  که  هنگامی 
مطلع  نوع 2  دیابت  یا  دیابت  پیش 
هستند، با تغییر رفتارهای خود خطر 
را کاهش می دهند. استفاده از سابقه 
تشخیصی  ابزار  عنوان  به  خانوادگی 
یعنی پزشکان می توانند افراد را از نظر 
دیابت قبل از ظاهر یا بدتر شدن عالئم 
غربالگری کنند که نتایج بهتری را برای 

سالمتی به دنبال دارد.
سن

بدن  می شوند  پیر  افراد  که  هنگامی 
آنها قادر به متابولیسم کربوهیدرات ها 
به طور موثر نیست که می تواند منجر 
به افزایش سطح قند خون بیش از حد 
طبیعی شود. عالوه بر این، ماهیچه ها، 

برای التیام درد شکستگی چکار کنیمعوامل خطرناک ابتال به دیابت نوع 2 چیست؟
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پیروزی  الیزابت  =ملکه 
رادوکانو را تبریک گفت.

»یو  آمریکا  آزاد  تنیس  مسابقات 
سپتامبر   ۱2 یکشنبه  اوپن«  اس 
تنیس باز  رادوکانو  اِما  قهرمانی  با 
و  بانوان  قسمت  در  گمنام  ساله   ۱۸
شکست نواک جاکوویچ تنیس باز 3۴ 
ساله صرب و نفر اول رده بندی مردان 
جهان به دانیل مدودوف 23 ساله در 

مرحله نهایی پایان یافت.
اِما رادوکانو که با عبور از سه بازی  
حضور  اصلی  رقابت های  در  انتخابی 
یافته بود، درمیان حیرت دوستداران و 
کارشناسان تنیس، جام قهرمانی »یو 
اس اوپن« سال 2۰2۱ را باالی سر برد.

ناحیه  ساکن  که  رادوکانو  نام 
از  قبل  تا  است،  انگلستان  »کنت« 
تورنمنت در بین صد  این  حضور در 
اما  دنیا دیده نمی شد.  برتر  تنیس باز 
او در یک دیدار تماشایی و پرهیجان 
که نزدیک به دو ساعت طول کشید با 
غلبه بر لیال فرناندز تنیس باز ۱9 ساله 
بر ۴   ۶ متوالی  دو ست  در  کانادایی 

اوپن  رقابت های  اول  عنوان  بر 3  و۶ 
آمریکا را از آن خود کرد.

رادوکانو که با پدر مجارستانی و مادر 
چینی خود در دو سالگی از کانادا به 
انگلستان مهاجرت کرده با کسب این 
را  جهان  تنیس  دوستداران  عنوان 
حیرت زده نمود. این نخستین بار در 
تاریخ این ورزش است که تنیس بازی 
بعد از شرکت در مسابقات انتخابی در 
یک گراند اسلم تا کسب مقام قهرمانی 

پیش رفته است.
اوپن  بازی های  آغاز  از  پیش  او 
تنیس  پنجاهم  و  صد  نفر  نیویورک 
دنیا بود. ولی حاال با دست یافتن به 
جام قهرمانی و کسب 2 هزار امتیاز و 
دریافت دو و نیم میلیون دالر و ۱2۷ 
پله صعود در رده بیست و سوم جهان 

قرار گرفته است.
نکته بسیار جالب در رابطه با نتایج 
سوی  از  آمده  دست  به  امتیازات  و 
بازی  ده  در  که  است  این  رادکانو 
حتا یک ست بازنده نشد و به آسانی 
قهرمان  بنچیچ  بلیندا  مانند  رقیبانی 
از  را  ساکاری  ماریا  و  توکیو  المپیک 

سر راه برداشت.
عنوان  این  دریافت  با  رادوکانو 
ماریا  از  پس  تنیس باز  جوان ترین 
مقیم  روس  تنیس باز  شاراپوا 
آمریکاست که در سال 2۰۰۴ نفر اول 

یک گراند اسلم شد.
پس  انگلستان  ملکه  دوم  الیزابت 
این دختر جوان  از پیروزی  از اطالع 
نامه ای  آمریکا در  آزاد  رقابت های  در 
مسابقات  در  قهرمانی  نوشت:  به وی 
تبریک  تو  به  را  آمریکا  آزاد  تنیس 
استثنایی  موفقیتی  این  می گویم. 
برای یک جوان کم سن وسال است 
پشتکار  و  سخت کوشی  از  نشان  که 
عملکرد  که  ندارم  تردید  دارد،  او 
فوق العاده تو و حریف ات لیال فرناندز 
در این مسابقه الهام بخش نسل های 
و  تو  برای  بود.  خواهد  تنیس  آینده 
آرزوها  بهترین  بی شمارت  هواداران 

را دارم.
مردان  تنیس  امسال  نهایی  دیدار 
شب  یکشنبه  آمریکا  آزاد  مسابقات 
 3۴ تنیس باز  جاکوویچ  نواک  بین 
ساله صرب و نفر اول رده بندی مردان 

قهرمانی دختر تنیس باز 18 ساله گمنام 
در مسابقات آزاد آمریکا

خودکشی یک آموزگار دیگر در ایران به دلیل »فقر«؛

 دبیر ریاضی خود را حلق آویز 
کرد و جان سپرد

از  =غالم عباس یحیی پور 
میلیون   5۰ تقاضای  بانک 
تومان وام کرده بود اما قادر 
تومان  میلیون   5 تامین  به 
سپرده، به عنوان پیش شرط 

بانک برای دادن وام نبود.
=امین کیانپور دبیر ریاضی 
و مدیر دبیرستان نجفی در 
شهر اصفهان نیز ششم تیرماه 
امسال در مقابل دادگستری 
اصفهان اقدام به خودسوزی 

کرد و جان سپرد. 
یک دبیر ریاضی در استان فارس به 
دلیل مشکالت مالی خود را حلق آویز 
آموزگار  این  سپرد.  جان  و  کرد 
نیازمند پنج میلیون تومان پول برای 
بانک و دریافت وام  سپرده گذاری در 

۵۰ میلیون تومانی بود.
اعالم  ایران  معلمان  صنفی  کانون 
دبیر  یحیی پور  کرده که غالم عباس 
ریاضی در شهرستان گراش در استان 
به دلیل تنگنای مالی خود را  فارس 
اثر مرگ مغزی  حلق آویز کرد و در 

جان باخت.
عباس  غالم  گزارش  این  اساس  بر 
یحیی پور از بانک تقاضای ۵۰ میلیون 
تومان وام کرده بود اما قادر به تامین 
عنوان  به  سپرده  تومان  میلیون   ۵
پیش شرط بانک برای دادن وام، نبود 
و تالش هایش برای تأمین این مبلغ از 
طریق قرض گرفتن از دوستانش نیز 

ناکام مانده بود.
این معلم در نامه ای که با درخواست 
یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان قرض 
تأکید  نوشته،  دوستانش  از  یکی  به 
کشیده  فراوانی  زجر  که  است  کرده 
را  خانواده اش  آرامش  نمی خواهد  اما 

بهم بزند.
او خطاب به دوستش نوشته است: 
کن  بزرگی  هست  توانت  در  »اگر 
و  برای چهل  فقط  دویست  و  یک  و 
هشت ساعت کمکم کن تا وام ریختن، 
کمکم  می توانی  اگر  می کنم.  تقدیم 
کن و دستم بگیر تا با خیال راحت، 
مثل آدم، اول مهر بتوانم بروم کالس 

و یک نفس راحتی بکشم.«
با  ارتباط  در  آموزگاران  از  یکی 
مشکالت معیشتی معلمان و خودکشی 
به  خطاب  پور  یحیی  غالمعباس 
همکارانش نوشته است: »همکاران، اگر 
رتبه بندی مطابق ۸۰ درصد به تصویب 
نرسد، آخر و عاقبت همه ما این چنین 
خواهد بود. اصال دور از انتظار نیست. 
برای همیشه مساله معیشت  بار  یک 

مان را اساسی حل کنیم.«
مدیر  و  ریاضی  دبیر  کیانپور  امین 
اصفهان  شهر  در  نجفی  دبیرستان 
مقابل  در  امسال  تیرماه  ششم  نیز 
به  اقدام  اصفهان  دادگستری 

خودسوزی کرد و جان سپرد.
شکایت  پرونده  درگیر  مدت ها  او 
برای باز پس گیری آپارتمانی بوده که 
بوده  نفر فروخته  به دو  را  مالک، آن 
آمد  و  رفت  مدت ها  از  پس  او  است. 
اگر  که  بوده  کرده  اعالم  دادگاه،  به 
حقش را به او ندهند خودش را مقابل 
زند  می  آتش  دادگستری  ساختمان 
و وقتی دادگاه حق را به خریدار اول 
داده، تهدید خود را عملی کرده است.

به روایت شاهدان عینی، این معلم 
ریاضی که مدیر یکی از دبیرستان های 

مدودف و جاکوویچ

یکشنبه ششم  روز  بود،  هم  اصفهان 
ساختمان  جلوی  درست  تیرماه، 
در  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
را  بنزینی  ظرف  نیکبخت،  خیابان 
تالش  و  کرده  خالی  خود  سر  روی 
آتش  کردن  خاموش  برای  رهگذران 

بی نتیجه ماند.
به  آموزگار  این  همکاران  از  یکی 
»با  که  بود  گفته  ایسنا  خبرگزاری 
از سالها قبل دوست و  آقای کیانپور 
همکار بودم. حدودا ۴3 ساله و بسیار 
با اخالق و باهوش بود. به این دلیل 
زیادی داشت  مهارت  تدریس  در  که 
معموال کالس های فوق العاده مدرسه 

را به او می سپردیم.«
او افزوده بود که »همکارم چند سال 
قبل با همۀ دارایی خود، آپارتمانی را 
و  بود  خریده  سوم  رباط  خیابان  در 
بعدا متوجه شدیم مالک این آپارتمان 
آقای  است.  فروخته  نفر  به دو  را  آن 
کیانپور مدت ها پیگیر حل و فصل این 
داد  رأی  قاضی  اینکه  تا  بود  مشکل 
و  است  اول  خریدار  به  متعلق  ملک 

برای او حکم تخلیه صادر کرد.«
دوست و همکار امین کیانپور توضیح 
داده بود که »شنیدم که روز قبل از 
حادثه همکارم به نمازخانۀ دادگستری 
رفته و به قاضی گفته اگر این خانه را 
از من بگیرید خودم را جلوی دادگاه 
به آتش می کشم. همۀ ما از اینکه او 
چنین کاری را انجام داده در بهت و 
حیرت هستیم و آن را باور نکرده ایم. 
آقای کیانپور سابقۀ برخورد عصبی و 
رفتار غیر معمول و پیش بینی نشده 
بوده  فهمیده  و  آرام  بسیار  و  نداشته 
درس  تدریس  در  او  توانایی  است. 
همۀ  که  بوده  حدی  تا  نیز  ریاضی 
او  با  داشته اند  درخواست  مدارس 

همکاری کنند.«
به گفته همکار این مدیر مدرسه و 
حاصل  دادن  دست  از  ریاضی،  معلم 
2۰ سال کار و تالش معلمی برای این 
با  را  وقتش  تمام  که  زحمتکش  فرد 
کار و تدریس پر کرده بود قابل تحمل 

نبوده است.
کرده  تأکید  همچنین  آموزگار  این 
اقتصادی  وضعیت  این  »در  که  بود 
فرهنگیان شرایط بسیار سختی دارند. 
معاون پرورشی مدرسۀ ما با 2۶ سال 
و  است  معلمی هنوز مستأجر  سابقۀ 
تومان  میلیون  او 3۰۰  از  صاحبخانه 
یک  درآمد  مگر  است.  خواسته  رهن 
معلم چقدر است؟ وقتی با این شرایط، 
فردی صاحب خانه می شود اما یکباره 
به  متعلق  خانه  که  می گویند  او  به 
دیگری است و باید آن را تخلیه کنی 
چه حالی به او دست می دهد؟ به هر 
این  تکرار  امیدوارم دیگر شاهد  حال 

ماجراها نباشیم.«
معلمان در سال های اخیر با تشدید 
افزایش  عدم  و  اقتصادی  وخامت 
افزایش  با  متناسب  حقوق شان 
زیادی  مالی  مشکالت  با  قیمت ها 
هزینه های  تأمین  در  و  شده   روبرو 
هستند.  ناتوان  زندگی  ضروری 
بارها  گذشته  ماه های  در  آموزگاران 
با اعتصاب و برگزاری تجمع خواستار 
افزایش حقوق و بهبود شرایط صنفی 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  شدند 
به این خواسته ها بی توجه بوده و در 
را  آموزگاران  صنفی  فعاالن  مقابل 
زیر فشارهای شدید امنیتی و قضایی 
قرارداده و تعدادی از آموزگاران کشور 

را به زندان محکوم کردند.

در ادامه ی 
بازداشت 
و فشار بر 
معترضان، 

شیدای 
همدانی شاعر 

در مشهد 
بازداشت شد

و  شاعر  بهرامی  =قاسم 
»شیدای  به  ملقب  هنرمند 
دیروز  شامگاه  همدانی« 
شهریورماه   ۲4 چهارشنبه 
14۰۰ در شهر مشهد دستگیر 
اشعار  شد. شیدای همدانی 
خود را گاه به همراه موسیقی 
در  تصویری  صورت  به 
خود  اجتماعی  شبکه های 
و  توئیتر  اینستاگرام،  در 

تلگرام منتشر می کرد.
هنرمند  این  =بازداشت 
از  پس  اندکی  فاصله  به 
صالحی  توماج  بازداشت 
شدت  به  بازتاب  رپرجوان 
منفی افکار عمومی را بطور 
داشته  دنبال  به  گسترده 
این  آزادی  خواهان  که 
هنرمندان و همچنین اعالم 
وضعیت سالمت آنها و محل 

نگهداری  آنان شده اند.
=ورزشکاران، هنرمندان و 
اجتماعی  و  فعاالن سیاسی 
به  گذشته  روزهای  از  نیز 
و  صالحی  توماج  بازداشت 

همدانی  شیدای  همچنین 
اعتراض می کنند. سام رجبی 
سیاسی  فعال  و  ورزشکار 
درباره قاسم بهرامی نوشته: 
»تصور کن اگر مثل او هزاران 
رساندن صدایش  در  باشد. 

کوتاهی نکنیم.«
هنرمند  و  شاعر  بهرامی  قاسم 
به »شیدای همدانی« شامگاه  ملقب 
دیروز 2۴ شهریورماه توسط مأموران 
امنیتی در مشهد بازداشت و به مکان 
او  بازداشت  شد.  منتقل  نامعلومی 
توسط مأموران امنیتی رژیم ایران از 
مورد  به شدت  توئیتر  کاربران  سوی 

انتقاد و اعتراض قرار گرفته است.
هنرمند  و  شاعر  بهرامی  قاسم 
به »شیدای همدانی« شامگاه  ملقب 
شهریورماه   2۴ چهارشنبه  دیروز 
در شهر مشهد دستگیر شد.   ۱۴۰۰
شیدای همدانی اشعار خود و شاعران 
کالسیک ایران را با نواختن موسیقی 
شبکه های  در  تصویری  صورت  به 
اجتماعی خود در اینستاگرام، توئیتر 
و تلگرام منتشر می کرده و مخاطبان 

بسیار دارد.
شهر  متولد  که  او  می شود  گفته  
در  به صورت مخفیانه  بوده،  همدان 
شهر مشهد ساکن بوده است. به گفته 

اِما رادوکانو
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یکی از نزدیکان شیدای همدانی، وی 
در حالی که برای یک کار ضروری از 
مخفیگاه خود خارج شده بود، توسط 
دستگیر  و  شناسایی  رژیم،  عوامل 

شد.
ویدئوهای شعرخوانی او در اعتراض 
سوی  از  اسالمی  جمهوری  نظام  به 
همراه  گسترده ای  استقبال  با  مردم 
بازنشر  مردم  توسط  اشعارش  و  بوده 
شده و مورد تحسین قرار می گیرد زیرا 

از زبان آنها می سراید و می خواند.
در  گمنام  فعاالن  جمله  از  بهرامی 
سطح رسانه  بود که تالش می کرد به 
صورت فردی صدای اعتراض خود را 
علیه وضعیت موجود به گوش دیگران 
برساند. اطالعات اندکی درباره ی این 
هنرمند در شبکه های اجتماعی وجود 

دارد.
پس  اندکی  فاصله  به  او  بازداشت 
توماج صالحی رپر جوان  بازداشت  از 
بازتاب به شدت منفی و گسترده افکار 
عمومی را به دنبال داشته که خواهان 
آزادی این هنرمندان و همچنین اعالم 
وضعیت سالمت آنها و محل نگهداری  

آنان شده اند.
فعاالن  و  هنرمندان  ورزشکاران، 
روزهای  از  نیز  اجتماعی  و  سیاسی 
صالحی  توماج  بازداشت  به  گذشته 
اعتراض  و همچنین شیدای همدانی 

می کنند. سام رجبی ورزشکار و فعال 
نوشته  بهرامی  قاسم  درباره  سیاسی 
است: »تصور کن اگر مثل او هزاران 
کوتاهی  صدایش  رساندن  در  باشد. 

نکنیم.«
نیز  مشهور  خواننده  نجفی  شاهین 
در توئیتی به بازداشت توماج صالحی 
و شیدای همدانی واکنش نشان داده 
ایران  بر  مسلط  »دشمنان  نوشته  و 
بند و در  را در  فرزندان میهن  عزیز، 
سالخ خانه  ی خود به خون می کشند. 
جریان های  از  فاصله  حفظ  با  باید 
حقه ی  حقوق  از  سوءاستفاده گر 
شهروندان دربند دفاع کرد. سکوت در 

برابر جنایت همدستی است«.
دستگیری  فارسی  توئیتر  فعاالن 
دلیل  به  را  و شیدای همدانی  توماج 
بیان  و  آنها  سکوت  عدم  و  کنش 
توسط  اعتراضات شان  هنرمندانه ی 
و  کرده  نکوهش  شدت  به  حکومت 
نوشتند که این دو هنرمند بازداشت 
شدند چرا که هنرمندی که به نظام 
دیکتاتوری  برای  نباشد،  وابسته  

خطرناک است.
نیز  سیاسی  فعال  توکلی  مجید 
توماج  کارهای  که  نوشت  توئیتر  در 
و  امید  و  خشم  رنج،  درد،  صالحی 
بیان  آگاهانه  را  ایران  مردم  کوشش 
و  روح  و  هنرمندان  او  می کند… 
برای  آثارش  در  را  دوره  یک  آگاهی 
همیشه ثبت می کند. امیدوارم توماج 
همیشه  مثال زدنی اش  شجاعت  با 

بماند و آزادانه بخواند.«
ایران  رژیم  اخیر  روزهای  در 
به  اقدام  شتابزده  و  سراسیمه 
ویژه  به  آزادیخواهان  دستگیری 
سعی  و  کرده  آزادیخواه  هنرمندان 
می کند با ایجاد فضای رعب و وحشت 
و دستگیری و زندان و اعدام، صدای 
آزادیخواهی در جامعه را در سرکوب 
کار  روی  زمان  از  که  سرکوبی  کند. 
شده  آغاز  اسالمی  جمهوری  آمدن 
و ادامه دارد بدون اینکه موفق شود! 
نسل های جدید با ابتکارات و صداهایی 
که  می کنند  اعالم  رساتر  و  بلندتر 
و  نمی خواهند  را  اسالمی  جمهوری 
می خواهند یک حکومت عادی داشته 
باشند که امنیت و رفاه و آزادی زندگی 
که  کند. چیزی  تأمین  را  آنها  عادی 
از  ثابت کرده  ایران  رژیم اسالمی در 

آن ناتوان است.

جهان و دانیل مدودوف تنیس باز 23 
ساله اهل روسیه برگزار شد.

در  قهرمانی  از  بعد  که  جاکوویچ 
بازی های امسال گراند اسلم فرانسه و 
کسب 2۰ عنوان اول در گراند اسلم 
یک  در  نادال  رافائل  و  فدرر  راجر  با 
بود  امیدوار  است،  گرفته  قرار  رده 
مسابقات  قهرمانی  جام  دریافت  با 
نیویورک رقبای سوئیسی و اسپانیایی 
خود را بابت تعداد عناوین قهرمانی در 
یک گراند اسلم پشت سر بگذارد اما 
چنین نشد و او یکشنبه شب در سه 
ست پیاپی ۶ بر ۴، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ به 
دانیل مدودو تنیس باز روس باخت و 

به آرزوی خود نرسید.
جاکوویچ در بازی های المپیک توکیو 
نیز موفق به کسب مدال طال نشد و 
طبق معمول از فرط عصبانیت راکت 

خود را به زمین کوبید و شکست.
از  پس  دقایقی  شب  یکشنبه  او 
بزرگ  کنفرانس  یک  در  مسابقه 
مطبوعاتی حضور یافت و گفت: از این 
و  غمگین  ناخشنود،  بسیار  شکست 

عصبانی است.



صفحه 11 ـ Page 11 ـ شماره 1۷95
 جمعه ۱۷ تا پنجشنبه 23 سپتامبر 2۰2۱

بهیه نامجو در گفتگو با شبکه سی  ان ان: 
نوید، نوید آزادی است! آیا کسی 
در این دنیا صدای مرا می شنود؟!

ز  ا که  نامجو  بهیه   =
با  ویدئویی  تماس  طریق 
سی ان ان گفتگو کرد، درباره 
این  پذیرش  از  انگیزه اش 
خاطر  »به  گفت:  مصاحبه 
یکسال  که  دیگرم  پسر  دو 
زندان  زیرزمین  در  است 
و  هستند  حبس  عادل آباد 
این زندگی ما را تحت تاثیر 
قرار داده و روح و روان ما را 
از ما  بهم ریخته. هیچکدام 

آرامش نداریم.«
در  افکاری  نوید  مادر  نامجو  بهیه 
گفتگو با شبکه تلویزیونی »سی ان ان« 
درباره تأثیر فرزندش بر جامعه و جنبش 
ایران می گوید: »نوید، نوید  اجتماعی 

آزادی است.«
فکاری  ا نوید  مادر  نامجو  بهیه 
کشتی گیر و معترض جوان اعتراضات 
سال 9۷ در نخستین سالگرد اعدام او 
گفتگو  در  اسالمی  جمهوری  توسط 
ورزشی شبکه  بخش  از  ریدل  دان  با 
از  که  گفت  »سی ان ان«  تلویزیونی 
خطرات ناشی از اظهار نظر علیه دولت 
ایران آگاه است اما تاکید می کند که 
مصمم است میراث پسرش را حفظ کند 
و به دو پسر دیگرش کمک کند تا از 

زندان خارج شوند.
تماس  طریق  از  که  نامجو  بهیه 
می کرد،  گفتگو  سی ان ان  با  ویدئویی 
پیشنهاد  پذیرش  از  انگیزه اش  درباره 
این مصاحبه گفت: »به خاطر دو پسر 
زیرزمین  در  است  یکسال  که  دیگرم 
این  و  زندان عادل آباد حبس هستند 
زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده و روح 
و روان ما را بهم ریخته. هیچکدام از ما 

آرامش نداریم.«
گفت:  استوار  و  داغدار  مادر  این 
ما  دیگرم.  فرزند  دو  »دخترم، خودم، 
آرامش نداریم. منظورم این است که 
روزها و شب های ما، همه شب شده. 
می فهمید؟ ما اصاًل زندگی نمی کنیم.«

بهیه نامجو درباره تأثیر نوید و نام و 
ایستادگی وی در ایران می افزاید: »نوید، 
نوید آزادی است. یعنی هرکس بر سر 
را می گوید،  نوید می آید، همین  مزار 

»نوید یعنی آزادی!«
از  »بسیاری  که  گفت  همچنین  او 
مردم برای ادای احترام به نوید بر سر 
مزارش می آیند و این سخنان را به ما 
می گویند که نوید یکبار در خانه شما 
به دنیا آمد، و بار دوم در دل تمام مردم 

ایران به دنیا آمده.«
از  احساس اش  درباره  نامجو  بهیه 
دیدن تأثیر ایستادگی فرزندش و نام 
وی بر افکار عمومی ایرانیان گفت که 
»هم غم دارم و هم خوشحالم. هر دو 
را کنار هم! غم دارم برای از دست دادن 
چنین جوانی؛ خیلی سخت است، خیلی 

سخت! اما به او افتخار می کنم.«
احساس  درباره  همچنین  نوید  مادر 
خود نسبت به حمایت ورزشکاران ایران 
و دیگر کشورهای دنیا از فرزند برومندش 
و تشکیل کمپین های حمایت از او گفت 
که »احساس می کنم نوید دوباره زنده 

شده است. دوباره زنده است.«
بشری  حقوق  گروه های  از  بسیاری 
نوید  خانواده  از  بیانیه هایی  صدور  با 
در  اکنون  که  برادرش  دو  و  افکاری 
زندان حبس شده اند، حمایت می کنند 
اما بهیه نامجو می گوید تنها این ابراز 
حمایت ها به تنهایی نمی تواند خانواده 

او را نجات دهد.
و  مقامات  از  »بسیاری  می گوید:  او 
بیانیه های  بشری  حقوق  سازمان های 
بچه های  می گویند  که  دادند  زیادی 
من هیچ جنایتی مرتکب نشده اند ولی 

هیچ اتفاقی نیفتاده! این نوشته ها هیچ 
تاثیری نداشته است.«

بهیه نامجو در نخستین سالگرد اعدام 
اسالمی  جمهوری  توسط  فرزندش 
در  و   )۱399 شهریور   22 )سحرگاه 
برومند دیگرش،  فرزند  حالی  که سه 
وحید، حبیب و حمید، در زندان بسر 
می برند گفت: »آنها جوان مرا بی گناه 
بدون  و  گرفتند  را  او  کشتند، جوانی 
اینکه به ما چیزی بگویند، او را کشتند. 
آیا کسی هست که بتواند به کمک من 
بیاید و به من کمک کند؟ آیا کسی 
هست که صدای مرا بشنود؟ آیا کسی 

االن فرزندانم را نجات می دهد؟«
که  گفت  سی ان ان  به  نامجو  بهیه 
که  است  سال  سه  حیبب  »نوعروس 
منتظر اوست؛ آیا کسی هست که بتواند 
او را نجات دهد؟ آیا کسی در این دنیا 
وجود دارد که صدای مرا بشنود؟ یا همه 
این حمایت ها فقط حرف زدن است؟«

نوید افکاری جوان 2۷ ساله و قهرمان 
کشتی کشور بدون آنکه جرمی مرتکب 
شده باشد فقط به دلیل معترض بودن 
باوجود  ایران،  در  موجود  وضعیت  به 
در  بین المللی،  و  داخلی  اعتراض های 
22 شهریورماه سال ۱399 اعدام شد. 
گفته می شود وی را با اینکه خود امید 
داشت حرف هایش مبنی بر بی گناهی اش 
امنیتی  مقامات  توسط  شود،  شنیده 
شتابزده اعدام شد تا مبادا به »قهرمان« 
تبدیل شود! اما کشتن وی توسط رژیم 
والیت فقیه سبب شد که نوید بیش از 
پیش در افکار عمومی جا باز کند و در 
کنار ندا آقاسلطان و پویا بختیاری و ده ها 
جوان دیگر، به یکی دیگر از نمادهای 
آزادیخواهی و ایستادگی در برابر استبداد 

و حکومت دینی تبدیل شود.
اکنون برادرانش وحید و حبیب بیش 
از یکسال است که در سلول انفرادی 
و  می شوند  نگهداری  عادل آباد  زندان 
سال   2۵ حکم  بر  تازگی  به  حبیب  
اضافه  نیز  تبعید  سال  دو  زندان اش، 
خانواده  دیگر  پسر  سعید  است!  شده 
افکاری در آستانه سالگرد نوید دستگیر 
و پس از ساعاتی در حالی که سرش 
را شکسته بودند، آزاد شد. حمید پسر 
نوید  سالگرد  در  نیز  خانواده  بزرگ 

دستگیر شد.
نوید افکاری بارها با انتشار پیام های 
بی گناهی  بر  زندان  داخل  از  صوتی 
مورد  که  گفت  و  کرد  تأکید  خود 
شکنجه های شدید قرار گرفته تا علیه 
خود اعتراف دروغین کند ولی هرگز به 
اسناد و مدارک موجود در این پرونده 
و شواهد تأییدکننده ی شکنجه  شدن 
نوید در  او توجهی نشد. جمله کوتاه 
یکی از پیام هایش بالفاصله ورد زبان ها 
شد: دنبال یک گردن برای طناب شان 

می گردند!
در گزارش تلویزیون سی ان ان درباره 
نوید افکاری آمده که ورزشکاران تالش 
می کنند با کمپین »اتحاد برای نوید« 

یاد و صدای او را زنده نگهدارند.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید 
شده که ورزشکاران ایرانی در صورتی 
که درباره مسائل اجتماعی و سیاسی 
صحبت کنند، جان شان در معرض خطر 
قرار می گیرد. ضمن اینکه زنان ورزشکار 
نیز به دلیل محدودیت ها و نبود آزادی و 
تحمیل احکام شریعت و قوانین اسالمی 
که به نوبه خود توانایی آنها را در رقابت 
محدود می کند، از شرکت در مسابقات 

بین المللی باز می مانند.
سی ان ان همچنین نوشت که فعاالن 
ایران  در  آنها  خانواده های  و  سیاسی 
عموما دستگیر و حتا محکوم به اعدام 
می شوند و نوید افکاری یکی از حداقل 
2۶۷ نفری است که در سال 2۰2۰ در 

ایران اعدام شدند.

جنازه ربایی نیز بر آدم ربایی توسط جمهوری اسالمی افزوده شد! پیکر 
پدر رامین حسین پناهی توسط مردم پس  گرفته و به خاک سپرده شد

=امجد حسین پناهی برادر 
فعال  حسین پناهی  رامین 
ز  و یر د ه  مگا شا سی  سیا
شهریورماه   ۲4 چهارشنبه 
در توئیتر اعالم کرد که پیکر 
پدرش میرزا حسین پناهی 
میرزا«  »خالو  به  مشهور 
توسط  درگذشت،  از  پس 
مأموران امنیتی از بیمارستان 
ربوده شده  توحید سنندج 
تا خودشان او را شبانه دفن 

کنند!
که  حسین پناهی  =امجد 
ساکن آلمان است، در توئیتر 
خود درباره ربودن پیکر پدرش 
اطالعات  مأموران  توسط 
مورد  که خانواده اش  نوشت 
حمله مأموران در آرامستان 
اما  گرفتند  قرار  قروچای 
مردم دهستان قروچای »در 
کمترین وقت به یاری خانواده 
را  پدرم  جنازه  آمدند،  ما 
گرفتند  اطالعاتی ها پس  از 
کردند«. دفن  خودشان  و 
=رامین حسین پناهی سه 
سال پیش اعدام شد و محل 
خانواده اش  به  را  او  دفن 
 15 دوشنبه  نکردند.  اعالم 
شهریور پدر و مادر او به یاد 
فرزندشان و همچنین زانیار 
لقمان مرادی که همزمان  و 
نهال  شدند،  اعدام  وی  با 

کاشتند.
=نام این سه زندانی سیاسی 
فهرست  در  می بایست  نیز 
پدیده ی نوظهور دیگری در 
جمهوری اسالمی قرار بگیرد 

که پیکرشان پس از به قتل 
رسیدن و اعدام شدن بطور 
قهری توسط مأموران امنیتی 

حکومت ناپدید می شود!
پیکر پدر رامین حسین پناهی فعال 
سیاسی که در سال ۱39۷ اعدام شده 
بود، پس از ربوده شدن توسط مأموران 
امنیتی از بیمارستان توحید سنندج، 
پس  قروچای  دهستان  مردم  توسط 
گرفته و در زادگاه  وی به خاک سپرده 

شد.
رامین  برادر  حسین پناهی  امجد 
حسین پناهی فعال سیاسی ُکرد شامگاه 
در  شهریورماه   2۴ چهارشنبه  دیروز 
توئیتر اعالم کرد که پیکر پدرش میرزا 
حسین پناهی مشهور به »خالو میرزا« 
مأموران  توسط  درگذشت،  از  پس 
توحید سنندج  بیمارستان  از  امنیتی 
ربوده شده تا خودشان او را شبانه دفن 

کنند!
امجد حسین پناهی که ساکن آلمان 
است، در توئیتر خود درباره پیکرربایی 
که  نوشت  اطالعات  مأموران  توسط 
در  مأموران  حمله  مورد  خانواده اش 
اما  گرفتند  قرار  قروچای  آرامستان 
مردم دهستان قروچای »در کمترین 

وقت به یاری خانواده ما آمدند، جنازه 
پدرم را از اطالعاتی ها پس گرفتند و 

خودشان دفن کردند«.
او نوشت که »امشب جمهوری یکبار 
دیگر در برابر اراده مردم شکست خورد 
و مردم نشان دادند که خانواده ما در 

دل آنها جای دارد.«
برادر رامین حسین پناهی همچنین 
مرگ  عامل  را  اسالمی  جمهوری 
پدرش دانسته و گفته که »این نظام 
سه ساله جنازه رامین برادرم را مخفی 
کرده، حاال هم از جنازه پدر ۸2 ساله  ام 

ترسیده اند.«
رامین حسین پناهی در سال ۱39۷ 
در  »عضویت  و  »بغی«  اتهام  به 
محل  ولی  شد  اعدام  کومله«  حزب 
خانواده اش  از  از  او  پیکر  خاکسپاری 
پنهان شده و حکومت سه سال است 
این خانواده  به  را  که محل دفن وی 

داغدار اطالع نمی دهد.
مراسم  از  ویدئویی  نیز  امروز  صبح 
حضور  با  حسین پناهی  میرزا  یادبود 
اهالی  و  بومی  مردم  از  زیادی  شمار 
در  که  شد  منتشر  کردستان  استان 

دهستان قروچای برگزار شده است.
همزمان  حسین پناهی  میرزا  خالو 
رامین  اعدام  سالروز  سومین  با 

اسناد سازمان عفو بین الملل: از ژانویه ۲۰1۰ دست کم ۷۲ نفر در 
بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسالمی ُکشته شدند

اخباری  انتشار  پی  =در 
یاسر  مشکوک  مرگ   ز  ا
سیاسی  زندانی  منگوری 
31 ساله در زندان، سازمان 
عفو بین الملل اعالم کرد که 
اسالمی  جمهوری  مقامات 
و  ی  یر لیت پذ مسئو ز  ا
مرگ  قبال  در  پاسخگویی 
دست کم ۷۲ زندانی از ژانویه 
باز  سر  کنون  تا   ۲۰1۰ سال 

زده اند.
=این سازمان حقوق بشری 
می گوید، مرگ  این زندانیان 
سایر  »شکنجه،  از  ناشی 
بدرفتاری ها، استفاده مرگبار 
از سالح گرم و گاز اشک آور 

توسط مقامات« بوده است.
دفتر  مدیر  مورایف  =هبا 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
در عفو بین الملل با اشاره به 
انتشار مرگ مشکوک یاسر 
سیاسی  زندانی  منگوری 
دانسته  این  نشانگر  را  آن 
که »جّو مصونیت از مجازات 
را  امنیتی  نیروهای  دست 
حیات  حق  تا  گذاشته  باز 
از  ترس  بدون  را  زندانیان 

عقوبت نقض کنند.
=عفو بین الملل با توجه به 
اینکه تا امروز حتا یک نفر 
این  قبال  در  مسئوالن  از 
مرگ های در حین بازداشت 
مجبور به پاسخگویی نشده 
سپرده  عدالت  دست  به  و 
نشان دهنده  را  آن  نشده، 
از  »بحران دیرینه مصونیت 

مجازات« در ایران خواند.

از  می گوید  بین الملل  عفو  سازمان 
دی ماه سال ۱3۸۸ تا کنون دست کم 
بازداشتگاه جان  و  زندان  در  نفر   ۷2
خود را از دست داده اند که مرگ شان 
ناشی از شکنجه، بدرفتاری ها، استفاده 
اشک آور  گاز  و  گرم  از سالح  مرگبار 

توسط مقامات بوده است.
مرگ   از  اخباری  انتشار  پی  در 
زندانی  منگوری  یاسر  مشکوک 
زندان، سازمان  در  ساله  سیاسی 3۱ 
عفو بین الملل اعالم کرد که مقامات 
جمهوری اسالمی از مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی در قبال مرگ دست کم 
تا   2۰۱۰ سال  ژانویه  از  زندانی   ۷2

کنون سر باز زده اند.
این سازمان حقوق بشری می گوید، 
مرگ  این زندانیان ناشی از »شکنجه، 
مرگبار  استفاده  بدرفتاری ها،  سایر 
توسط  اشک آور  گاز  و  گرم  سالح  از 

مقامات« بوده است.
از  بین الملل،  عفو  یافته های  مطابق 
ژانویه 2۰۱۰ تا کنون، دست کم »۷2 
مورد مرگ در ۴2 زندان و بازداشتگاه 
استان« در سراسر کشور رخ  در ۱۶ 

داده است.

تازه ترین مورد ثبت شده مربوط به 
یاسر منگوری 3۱ ساله است که مرگ 
وی توسط مسئوالن وزارت اطالعات 
آذربایجان  استان  مرکز  اورمیه  در 
شهریور   ۱۷ در  او  خانواده  به  غربی 

۱۴۰۰ اعالم شد.
اینکه  به  توجه  با  بین الملل  عفو 
مسئوالن  از  نفر  یک  حتا  امروز  تا 
حین  در  مرگ های  این  قبال  در 
بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده 
و به دست عدالت سپرده نشده، آن را 
نشان دهنده »بحران دیرینه مصونیت 

از مجازات« در ایران خوانده است.
تأکید  بشری  حقوق  سازمان  این 
کرده که این بحران اکنون موجب شده 
کشتار  و  شکنجه  با  مرتبط  شکایات 
همواره  حکومتی  ماموران  توسط 
بمانند. باقی  عقوبت  و  تحقیق  بدون 

تصاویر  پیش،  هفته  چند  همین 
ویدئویی از زندان بدنام اوین به بیرون 
درز یافت که شواهد دردناکی از ضرب 
و جرح، آزار جنسی و بدرفتاری های 
دیگر با زندانیان توسط مقامات زندان 

را نشان می دهد.
خاورمیانه  دفتر  مدیر  مورایف  هبا 

دایه شریفه و خالو میرزا مادر و پدر رامین حسین پناهی

حسین پناهی فرزند کوچکش در زندان 
بیمارستان  در  کرج،  »رجایی شهر« 
توحید سنندج جان سپرد. او دوشنبه 
۱۵ شهریورماه با همسرش دایه  شریفه 
در سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، 
زانیار و لقمان مرادی، به یاد آنها نهال 

کاشته بود.
سیاسی  فعال  حسین پناهی  رامین 
ُکرد در 2 تیر ۱39۶ بازداشت و پس 
شکنجه های  و  انفرادی  روز   2۰۰ از 
مرکزی  زندان  به  روانی،  و  جسمی 
زندانی  این  شد.  منتقل  سنندج 
در  سال،  همان  دی   2۵ سیاسی، 
اسالمی  انقالب  دادگاه  یک  شعبە 

شهر سنندج بە اعدام محکوم شد.
حکم اعدام روز 22 فروردین ۱39۷ 
در  کشور  عالی  دیوان    39 شعبه  در 
شهر قم به تأیید رسید و این زندانی 
سیاسی جوان روز شنبە ۱۷ شهریور 
سیاسی  زندانی  دو  همراه  به   ۱39۷
زانیار  و  مرادی  لقمان  دیگر،  جوان 
شهر«  »رجایی  زندان  در  مرادی، 
کرج اعدام شدند.نام این سه زندانی 
فهرست  در  می بایست  نیز  سیاسی 
پدیده ی نوظهور دیگری در جمهوری 
اسالمی قرار بگیرد که پیکرشان پس 
شدن  اعدام  و  رسیدن  قتل  به  از 
امنیتی  مأموران  توسط  قهری  بطور 
جمهوری  می شود!  ناپدید  حکومت 
که  نیز  را  امکان  این  حتا  اسالمی 
خانواده های داغدار بر مزار عزیزانشان 
حاضر شوند و سوگواری کنند از آنها 

سلب می کند.
جمله  از  بشری  حقوق  نهادهای 
سازمان عفو بین الملل نسبت به پنهان 
کردن محل دفن ُکشته شدگان توسط 
جمهوری اسالمی معترض هستند و آن 
را مصداق بارز شکنجه ی خانواده های 
قربانیان می دانند. مدتیست که افکار 
اجتماعی  شبکه های  در  عمومی 
دفن  محل  افشای  خواهان  نیز 
و  قضائیه  قوه  توسط  ُکشته شدگان 

نهادهای امنیتی رژیم هستند.

سالروز اعدام نوید افکاری کشتی گیر و معترض ۲۷ ساله ایرانی

با  بین الملل  عفو  در  آفریقا  شمال  و 
مشکوک  مرگ  خبر  انتشار  به  اشاره 
را  آن  سیاسی  زندانی  منگوری  یاسر 
نشانگر این دانسته که »جّو مصونیت 
از مجازات دست نیروهای امنیتی را 
زندانیان  حیات  حق  تا  گذاشته  باز 
را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. 
امتناع سیستماتیک مقامات از انجام 
مورد  در  مستقل  تحقیقات  هرگونه 
مرگ های حین بازداشت، نمود تلخی 
حق  خودسرانه  سلب  عادی سازی  از 
حیات توسط مقامات حکومتی است.«

حق  »تضمین  که  کرد  اضافه  او 
که  است  آن  مستلزم  مردم  حیات 
به  مظنون  که  مقاماتی  و  مسئوالن 
مرگ  سرحد  تا  زندانیان  شکنجه 
قرار  جنایی  تحقیقات  مورد  هستند، 
قابل  شواهد  که  در صورتی  و  گیرند 
شد،  یافت  آنها  علیه  کافی  قبول 
محاکمه شوند. عدم انجام تحقیقات به 

خودی خود نقض حق حیات است.«
اسامی  از  فهرستی  بین الملل  عفو 
جان  بازداشت  حین  در  که  افرادی 
باخته اند را به همراه سن گزارش شده 
نیز  آنان  مرگ  محل  و  تاریخ  و  آنها 

منتشر کرده است.
در  مرگ  مورد  ده ها  مبنا  این  بر 
بازداشت که گمان می رود با محرومیت 
ارتباط اند  در  پزشکی  مراقبت های  از 
عفو  و  نمی شوند  فهرست  این  شامل 
بین الملل در حال بررسی این دسته 
از موارد مرگ در حین بازداشت نیز 

هست.
به همراه 9 سازمان  بین الملل  عفو 
کشورهای  از  دیگر  بشری  حقوق 
سازمان  بشر  حقوق  شورای  عضو 
یک  تا  است  خواسته  متحد  ملل 
پاسخگویی  و  تحقیقاتی  کار  و  ساز 
تجزیه  و  نگهداری  جمع آوری،  برای 
با  مرتبط  اسناد  و  شواهد  تحلیل  و 
جدی ترین جنایات بین المللی صورت 
گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین  
محاکمه های  برگزاری  زمینه  ترتیب 

کیفری عادالنه را فراهم سازند.



و  کودتا  داستان  به  الهی  دکتر 
مقدمات آن باز می گردد:

درباره  می کنم  تصور  من   =
که  طور  همان  کودتا  مقدمات 
حاال  شد،  لعاتی  مطا فرمودید 
مطالعاتی را که فرمودید انجام شد، 
شما بفرمایید که این مطالعات در 
چه زمینه ای صورت گرفته و چطور 

شخص مورد نظر انتخاب شد؟
سید جواب می دهد:

مطالعه،  روز  سه  دو  از  بعد  ـ 
اتخاذ  علت  گرفتیم،  را  تصمیم مان 
این تصمیم این بود که آن روز جز 
از  نه  و  نه شهامت  خود من، کسی 
خودگذشتگی و نه فداکاری این کار 
را داشت و نه وسایلی که برای من 
بود،  فراهم  دیگری  برای  بود  فراهم 
دولت  با  من  که  ارتباطی  اوالً  چرا؟ 
انگلیس  با  وقت داشتم، روابطی که 
ها داشتم، آشنایی و ارتباطی که با 
رئیس ژاندارمری وقت داشتم، آشنایی 
و ارتباطی که با ژنرال کلنل وستداهل 
رئیس پلیس داشتم، اطالع و بصیرتی 
امور مملکت داشتم،  از جزئیات  که 
دیدم اگر من کاری از دستم بیاید و 
نکنم در آن موقع نسبت به مملکت 
ناچار  شده ام.  گناهی  یک  مرتکب 
تصمیم اتخاذ کردم که در این باب 

شروع به کار بکنم، حاال...
هیچ چیز در دست ما نبود. فقط 
سرمایه ما مردم بود و حیرت مردم و 
بیچارگی مردم و ندانم کاری مصادر 
کردیم  فکر  ما  اول  مرحله  در  امور. 
بهانه ای  یک  باید  کودتا  این  برای 
خیال  من  که  بهانه ای  بتراشیم، 
کردم می توانیم پیش ببریم این بود، 
احمد شاه  اعلیحضرت  گفتیم خب، 
می خواهد به اصفهان حرکت بکند، 
اعلیحضرت احمد شاه  برای حرکت 
الزم  نظامی  نیروی  یک  اصفهان  به 
دویست  از  بیش  تهران  در  است. 
نفر قزاق مفلوک بیچاره کسی نبود، 
تنها قوه ای که ما می توانستیم برای 
تهران تهیه کنیم، از قوه قزاق قزوین 
بود به عنوان اسکورت، مصمم شدیم 
که ظاهراً هزار نفر قزاق را از قزوین 
بیاوریم که این ها اسکورت احمد شاه 

بشوند برای حرکت از تهران.
با  موضوع  ین  ا کردن  مطرح 
احمد شاه قابل قبول بود، به گوش 
قابل  البته  می رسید  اگر  انگلیس ها 
که  این  برای  آن ها،  برای  بود  هضم 
اگر قوه ای نبود احمد شاه که خودش 
تنها از تهران نمی توانست حرکت کند. 
البته در تهران دو، سه هزار نفر ژاندارم 
بودند ولی این ژاندارم های تهران که 
ماه حقوق شان عقب  ماه، ده  هشت 
افتاده بود و مفلوک و بیچاره  بودند 
کاری نمی توانستند بکنند. پس بهانه 
ما برای آوردن قزاق، اسکورت است 
برای احمد شاه که تهران را تخلیه 
بکند، فرمانده این اسکورت کی باید 
باشد؟ باید یک نفر افسر قزاق باشد، 
من پیشنهاد کردم به کاظم خان و 
مسعود خان که اگر شما لباس قزاقی 
بپوشید ممکن است این حکم را به 
گفتند:  دو  هر  گرفتند.  شما  عنوان 
»ما ننگ پوشیدن لباس قزاق را به 
عهده نمی گیریم«. البته این یک بیان 
احساسی و غیرمنطقی بود، ولی من 
نمی توانستم آن ها را مجبور کنم که 

تمکین بکنند.
= این ها ژاندارم بودند؟

وزارت  افسر  مسعودخان  ماژور  ـ 
کاپیتان کاظم خان هم  بود،  جنگ 
تاریخ  بود ولی در آن  افسر توپخانه 
در خدمت ژاندارمری بود. پس قرار 
شد که یک نفر افسر برای این کار 
کی  کردیم  مذاکره  شود،  انتخاب 
امیرتومان  کردند  پیشنهاد  بشود، 
نخجوان  سپهبد  حاال  که  نخجوان، 
این قضیه صحبت  اطراف  است، در 
پیش  دیگری  افسران  اسامی  شد، 
آمد... یکی جعفر آقا بود، یکی که افسر 
اشتهاردی بود، سرتیپ شاه بختی بود، 
اسم چند نفر دیگری هم بود، باالخره 
آقایان تصمیم گرفتند که امیر موثق 
را دعوت بکنند. بیاید با من صحبت 
کارهائی  چه  ضمن  در  حاال  کند، 

می شد، چه کارهائی شد، آن ها دیگر 
ذکرش الزم نیست. پانزده روز قبل از 
کودتا، ماژور مسعود خان و کاپیتان 
کاظم خان و امیر موثق و امیر تومان 
از قزوین آمدند پیش بنده، از ساعت 
هفت بعد از ظهر تا نصف شب مذاکره 
کردیم، امیر موثق گفت من اهل این 

کارها نیستم.
شما  می خواهم،  معذرت   =
که چه می خواهید  دادید  توضیح 

بکنید؟
ـ ما توضیح دادیم که می خواهیم 
را  جزئیاتش  بکنیم،  کارهائی  یک 
نگفتم، امتناع او این بود که من به 

داخل  خودم  نمی توانم  شما  حرف 
کاظم  که  صورتی  در  بشوم،  میدان 
او  به  خان  مسعود  ماژور  و  خان 
فهمانده بودند که من هر چی صحبت 
می کنم از طرف احمد شاه است. و او 
توقع اش این بود که اگر هم چنین 
کاری بشود، خود احمدشاه باید به او 
امر بدهد، امیرموثق عذر خواست و 
برگشت. کاپیتان کاظم خان پیشنهاد 
کرد رضاخان میرپنج را، من دو سه 
می دانستم  بودم.  دیده  را  او  مرتبه 
مردی است الیق، مردی است جسور 
و مردی است به تمام معنی سرباز، 
او  با  اگر وارد میدان بشود، می شود 
مخالفتی  واسطه  به  اتفاقاً  کرد،  کار 
که سردار همایون رئیس دیویزیون 
میرپنج  خان  رضا  مرحوم  با  قزاق 
داشت، شش ماه بود اجازه نداده بود 
که بیاید به تهران. االن اشکال مان در 
چیست؟ آن فرمانده قزاقی که باید 
از قزوین حرکت بکند باید با حکم...

= احمد شاه.
قوای  فرمانده  حکم  با  نخیر،  ـ 
است  همایون  سردار  که  دیویزیون 
مرحوم  با  همایون هم  باشد، سردار 
رضاخان مناسبات خوبی نداشت. از 
تصادف روزگار آن روزها بین رئیس 
که  جنگش  وزیر  و  وقت  الوزرای 

امیرنظام بود...
= کدام امیر نظام؟

ـ امیر نظام همدانی. بله، که وزیر 
جنگ بود. آدم خیلی خوبی بود، با 

سردار همایون...
= شکراب بود.

ـ شکراب بود، می خواستند سردار 
سردار  و  بکنند  معزول  را  همایون 
همایون هم، تنها کسی که می توانست 
او را در مقابل این جریان ها حفظ کند، 
او صحبت  با  من  باالخره  بودم.  من 
کردم که برای اسکورت اعلیحضرت 
به  بیایند  قزوین  از  قوایی  یک  باید 
را  اسامی  او  بیاوریم،  را  کی  تهران. 
می کنم  خیال  گفتم  من  داد.  ما  به 
رضاخان میرپنج از همه بهتر است. 
برای این که مستر اسمارت هم به او 
نظر خوبی دارد در صورتی که روح 
مستر اسمارت اصاًل خبر نداشت. اگر 
من اسم او را نمی گفتم خود من آن 
را  او  که  نداشتم  را  و چیزی  قدرت 
قانع کنم. باالخره، از سردار همایون 
حکم ریاست آتریاد تهران را به اسم 
رضا خان میرپنج گرفتیم. آن وقت در 
قزوین، مرحوم رضا خان مصدر شغلی 
نبود فقط آتریاد همدان با او بود. آن 
آتریاد  بود.  تا  سیصد  عده اش  هم 
گرفتیم  را  بود. حکم  تا  هزار  تهران 
دادیم به کاظم خان، کاظم خان برد 
با مذاکرات مقدماتی که با خود مرحوم 

البته  ابالغ کرد.  بود،  رضاخان کرده 
مرحوم رضاخان مترصد چنین لطف و 
مرحمتی از جانب سردار همایون نبود. 
کاظم خان و ماژور مسعودخان هم به 
مرحوم رضا خان فهمانده بودند که ما 
هر کاری می کنیم بر حسب دستور و 
اجازه ای است که فالنی از احمد شاه 
علنی  قضایا  که  این  برای  و  گرفته 
باید به طور  نشود، تمام کارهای ما 
مخفی باشد تا تکلیف معلوم شود. بعد 
از این که این قضیه حل شد. حاال ما 

دو تا اشکال داریم.
اصاًل  خودتان  شما  حاال   =
صحبت  که  ندیده اید  را  رضاخان 

کند؟
ـ هنوز نه، قبال دیده بودم.

= ...؟
نبود  مجاز  او  چون  ابدا،ً  ابداً،  ـ 
به  بروم  نمی توانستم  هم  من  بیاید. 
قزوین و نمی بایست بروم به قزوین، 
ژنرال آیرون ساید من را می شناخت. 
من برای چه می روم آن جا، به چه 
مناسبت؟ خالصه واسطه مذاکرات ما، 
ماژور مسعود خان و کاپیتان کاظم 
خان بودند ولی زمان خان را در این 
جریان شرکت ندادیم، او همان عضو 
که  این  علت  و  بود  قزوین  اتاماژور 
او  این که  برای  ندادم،  را شرکت  او 
خیلی زرنگ بود، خیلی باهوش بود، بو 
می برد و صالح در این بود که کسی بو 

نبرد، حاال ما دو اشکال داریم.
اشکال اول، این قزاق ها که از قزوین 
فشنگ  ندارند،  پوتین  بیایند،  باید 
که  هم  پولی  ندارند،  تفنگ  ندارند، 

برای خرج کردن باشد ندارند.
کاپیتان کاظم خان و ماژور مسعود 
خان آن چه از دست شان می آمد در 
تهیه وسایل اولیه از پس مانده قشون 
انگلیس فراهم کردند. عنوان ظاهری 
هم باید هزار نفر برود به تهران. من 
به کاظم خان گفتم: »هزار نفر کافی 
نیست، باید دو هزار نفر بیاورید«. حاال 
چطور این ها را بیاورند؟ مدت شش 
ماه یا هفت ماه بود قزاق ها در زوایای 
دهات در خانه های دهاتی به بدترین 
وضعی این ها زندگانی می کردند. اول 
کاری که کاظم خان و مسعود خان 
کردند، این قزاق ها را وادار کردند به 
را  این ها  دسته  دسته  کردن.  مشق 
می آوردند بیرون، در دهات به توسط 
افسران قزاق خانه این ها هر روز یک 

مشق هایی می کردند.
البته بعد از آن که ریاست آتریاد 
با  شد  محول  خان  رضا  به  تهران 
قادر  خود  کاردانی  و  لیاقت  نهایت 
روز  هر  بکند،  جمع  را  قزاق ها  بود 
چند  دهکده،  هر  از  دسته  دسته 
در  می آوردند،  را  قزاق ها  نفر  صد 
کسی  و  می دادند  مشق  خیابان ها 
اهمیتی  اگر هم می شد  متوجه  هم 
که  قزاق هایی  که  این  برای  نداشت 
در گوشه ها افتاده بودند حاال حرکت 
می کنند. برای حرکت من گفتم که 
باید دو هزار تا بیاید، هزار نفر کافی 
به  حرکت  از  قبل  روز  پنج  نیست، 
کاپیتان کاظم خان و ماژور مسعود 
خان گفتم باید صد و پنجاه نفر هم 
ژاندارم بیاید. گفت: »ژاندارم را برای 
چی بیاوریم؟« گفتم: »برای دو علت، 
تهران،  به  افتخار حمله  این  اول در 
ژاندارم ها را بی نصیب نکنیم، ثانیاً اگر 
سر نگرفت من حاضر نیستم در تهران 
بروم باالی دار. من با این ژاندارم ها 
می زنم به کوه«. حقیقت امر این است.

کاپیتان اسفندیاری رشوند بود در 
انتخاب کردم، حاال  را  او  ژاندارمری، 
ما یک اشکال دیگری داریم، اشکال 
مسئله پول است. ما پول نداریم، به 
در  بود  قرار  کردم  عرض  که  طوری 
نتیجه مذاکراتی که با انگلیس ها شد، 
دو ماه، سه ماه بود ماهی دویست هزار 
تومان می دادند به دولت که نصفش 
صرف مهاجرین گیالن شود و نصفش 
هم به دوایر دولتی داده شود. این مرتبه 
قزاق ها،  به  دادند  که صد هزارتومان 
پنجاه هزار تومان را دادیم به سردار 
همایون برای قزاق های تهران مصرف 
کرد، صد هزار تومان در اختیار کاپیتان 

کاظم خان بود.
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»دنباله دارد«»دنباله دارد«

 : پیشه شیر هید  نا =
کارهایی  همه  نمی خواهند 
که  وضعیتی  و  می کنند  که 
معرض  در  کرده اند  درست 
بگیرد.  ر  قرا کسی  دید 
حکومت  این  جرائم  یعنی 
عمومی  مشاهده  به  وقتی 
ما! جرائم  می شود  برسد 
=»ظلم آنقدر روشن و زیاد 
نیست  الزم  اصال  که  است 
کسی عضو حزب و سازمان 
که  باشد  خاصی  سیاسی 
که  آدمی  هر  کند!  اعتراض 
قدرت تجزیه و تحلیل داشته 
باشد متوجه می شود چه بر 
سر کشور و مردم آمده است.«
می تواند  مادری  =»مگر 
فرزندش،  تولد  لحظه  از 
شیر  یمان،  ا ز ری،  باردا
بیدن،  نخوا شب  دن،  دا
شدن  بزرگ  کردن،  تربیت 
را  فرزندش  کشیدن  قد  و 
به یاد بیاورد و ببیند جوان 
رعنایش با یک تیر ستم از 
ببخشد؟!« بعد  رفته،  بین 
امثال  برای  نه  =»مردم 
بلکه  دادخواه،  مادران  ما 
تا  بایستند  خودشان  برای 
دهند.« تغییر  را  شرایط 

روشنک آسترکی - مأموران وزارت 
اطالعات امروز دوشنبه 22 شهریورماه 
مادر  ناهید شیرپیشه  به خانه   ۱۴۰۰
ضمن  و  برده  هجوم  بختیاری  پویا 
تفتیش کامل منزل، بخشی از وسایل 
از جمله موبایل و سررسیدهای او را با 

خود برده اند.
در  ساله    2۷ جوان  بختیاری  پویا 
شامگاه 2۵ آبان ۱39۸ در اعتراضات 
با اصابت گلوله  مردمی در شهر کرج 
به سرش  اسالمی  جمهوری  مأموران 
از  بختیاری  پویا  خانواده  باخت.  جان 
آن روز تا کنون برای دادخواهی جان 
اعضای  هستند.  تالش  در  فرزندشان 
این خانواده بارها بازداشت و احضار و 

بازجویی و تهدید شده اند.
از  منوچهر بختیاری، پدر پویا، پس 
چندین بار بازداشت در نهایت به سه 
سال و نیم زندان، دو سال و نیم تبعید 
از کشور  ممنوعیت خروج  دو سال  و 
محکوم شده و در زندان بسر می برد. 
ناهید شیرپیشه مادر پویا چندین بار 
احضار، بازجویی و بازداشت شده و اکنون 

زیر حکم قرار دارد.
مهرداد بختیاری عموی پویا که سال 
گذشته برای چندمین  بار بازداشت شد، 
زیر حکم زندان قرار دارد. او هفته گذشته 
ماموران  که  داد  اطالع  ویدئو  یک  در 
امنیتی با دستکاری ترمز اتومبیل وی 
قصد جانش را کرده بودند و خطاب به 
نهادهای امنیتی گفت: »اسلحه دست 
شماست، اگر می خواهید ما را بکشید 
مانند پویا به جمجمه ما هم شلیک کنید 

و نامردی نکنید!«
امروز  اطالعات  وزارت  مأموران  حاال 
پس  روز  سه  شهریور    22 دوشنبه 
برخالف  بختیاری  خانواده  آنکه  از 
تهدیدهای نهادهای امنیتی به مناسبت 
تولد پویا بر سر مزار او رفتند، به خانه 
ناهید شیرپیشه هجوم برده و با تفتیش 
منزل، تعدادی از وسایل این مادر داغدار 

و سوگوار را با خود برده اند.
ناهید شیرپیشه درباره یورش مأموران 
اطالعاتی به خانه اش به کیهان لندن 
مأمور  زن  و یک  مرد  می گوید: »سه 
وزارت اطالعات ناگهان به درون خانه 
وارد شدند. من اول از الی در دیدم که 
یک مرد ایستاده و گفتم اجازه بدید من 
لباس مناسب بپوشم اما در را ُهل دادند 
و وارد شدند. تمام خانه را بهم ریختند 
و جستجو کردند، حتا کشوی لباس زیر 
مرا مأمور خانم بهم ریخت. به او گفتم 
خانم جلوی این آقایون زشت است اما 
انگار نه انگار. بعد اینها راجع به حجاب 
می کنند!  صادر  فتوا  و  می دهند  نظر 
اینطوری می ریزند در خانه من، وارد 
حریم شخصی من می شوند بدون اینکه 
آمادگی داشته باشم؛ ولی اگر یک دختر 
در خیابان کمی موهایش پیدا باشد، 

وسط خیابان آبرویش را می برند.«
مادر پویا بختیاری در ادامه می گوید: 
»من به مأموران گفتم که چیزی در 
خانه ندارم، غیر از اتاق خالی و تخت 
خالی پسرم پویا! عضو حزب و گروهی 
هم نیستم. ولی مأموری رو به من کرد و 
گفت تو ُعرضه نداری عضو حزبی باشی!«

وی ادامه داد: »یکی از مأمورانی که 
وزارت  بازپرس  آمد،  ما  به خانه  امروز 
اطالعات است و پرونده ما زیر دست 
بودم  ندیده  را  او  االن  تا  من  اوست. 
دیده  را  او  خانواده  اعضای  دیگر  اما 
داده  من  به  را  قیافه اش  و مشخصات 
تلفنی  من  با  هم  بار  چند  او  بودند. 
صحبت کرده بود و مرا تهدید کرده بود. 
یکبار هم چند وقت پیش بعد از اینکه 
خبری در شبکه های اجتماعی درباره 
در  پویا[  ]پدر  منوچهر  رفتن  کما  به 
زندان و بر اثر شکنجه منتشر شده بود، 
مونا دخترم با قوه قضاییه و با بازپرس 
تماس گرفت تا درباره پدرش بپرسد اما 
به مونا گفتند پرونده خانم شیرپیشه 
هم سنگین شده! من کنار مونا نشسته 
را  بازپرس  جمله  این  وقتی  و  بودم 
شنیدم، بلند گفتم »پرونده شما سنگین 
است که پسر مرا کشتید! پرونده من با 
دو پست اینستاگرام سنگین است اما 
پرونده شما با اینهمه آدمی که کشتید 
سنگین نیست؟!« بازپرس گفت »میایم 
میگیرمت ها!« او البد امروز آمده بود تا 

آن جمله مرا تالفی کند!«
این نخستین  بار نیست که مأموران 
امنیتی به خانه مادر پویا آمده و وسایل 
او می  گوید گوشی  برده اند.  را  خانواده 
برده اند.  است  سال  دو  را  پویا  تلفن 
هارد کامپیوتر پویا و حتا دفتر خاطرات 
کودکی پویا که نوشته ها و نقاشی هایش 
در آن بود را نگذاشتند بماند و برده اند.

او می گوید: »همه عکس ها و فیلم های 
پویا  کامپیوتر  هارد  در  ما  خانوادگی 
بوده. مِن مادر االن نه از پسرم عکسی 
دارم، نه فیلمی دارم، نه حتا نقاشی های 
اینها  می گویند  من  به  را!  کودکی اش 
امانتی  چه  این  است!  امانت  ما  پیش 
است که دو سال طول کشیده؟! اصال چه 
کسی به شما امانت سپرده؟! تا آخر دنیا 
قرار است وسایل بچه  ام امانت باشند؟ من 
می خواهم آخرین عکس ها در گوشی اش 
را ببینم. آخرین پیام هایش را ببینم. اما 

حتا همین را هم از من گرفته اند.«
روزهای  در  بختیاری  پویا  خانواده 
نزدیک شدن ۱9  با  همزمان  گذشته 
شهریور، زادروز پویا، با فشارهای مضاعف 
از سوی نهادهای امنیتی روبرو شدند. 
آنها تهدید شدند که نباید بر سر مزار پویا 
حاضر شوند با اینهمه اعضای خانواده به 
مزار پویا رفته و یاد او را گرامی داشتند. 
 2۵ اعتراضات  در  اگر  بختیاری  پویا 
تولد 29  اکنون  نمی شد،  کشته  آبان 

سالگی اش را جشن می گرفت.
فشار  علت  درباره  شیرپیشه  ناهید 
نهادهای امنیتی به او و دیگر اعضای 
خانواده برای عدم حضور بر مزار پویا 
کیهان  به  تولدش  سالروز  با  همزمان 
لندن می گوید: »می ترسند! جوان رشید 
و رعنای من شده سنگ مزار! ولی آنها 
باز هم می ترسند. گذاشتن عکس مزار 
پویا در شبکه اجتماعی برای ما جرم 
جوان های  که  آنها  می شود.  محسوب 
مردم را کشتند جرم مرتکب نشدند اما 
من عکس این را که جوان برومندم را به 
یک سنگ قبر تبدیل کردند منتشر کنم، 
می شوم مجرم! این روزها دیگر در ایران 
به یک امر عادی تبدیل شده که شما 
ببینید کسی تا کمر در سطل زباله خم 
شده و دنبال لقمه ای نان است اما یکبار 
مهرداد ]عموی پویا بختیاری[ عکسی 
اینستاگرامش  در  را  زباله گرد  یک  از 

گذاشته بود به او فشار آوردند که چرا 
اینها  کردی؟!  منتشر  را  عکس  این 
نمی خواهند همه کارهایی که می کنند 
در  کرده اند  درست  که  وضعیتی  و 
یعنی  بگیرد.  قرار  کسی  دید  معرض 
جرائم این حکومت وقتی به مشاهده 
ما!« جرائم  می شود  برسد  عمومی 

مأموران  می گوید  شیرپیشه  ناهید 
امنیتی نه رفتار درستی دارند، نه حتا 
عقل و فهم درستی دارند: »در اصفهان 
برای  بردند  را  ما  شدیم  بازداشت  که 
به  اطالعات  وزارت  بازجوی  بازجویی. 
من گفت شما چه نسبتی با پویا داری؟ 
گفتم مادرش هستم. بعد پرسید پویا 
کِی شما می شد؟ به او با پوزخند گفتم 
وقتی من مادر پویا هستم به نظرت پویا 
چِی من می شود؟ مشخصه که پسرم 
است! ببینید، چنین آدمهایی دارند به 
ما حکومت می کنند! یعنی یک باتوم و 
شوکر داده اند دستش؛ اسلحه دستش 
است؛ به ما حکومت می کنند اما نمی داند 
وقتی من مادر پویا هستم، پویا هم پسر 

من است!«
ناهید شیربیشه شامگاه 2۵ آبان ۱39۸ 
امنیتی  مأموران  توسط  پسرش  که 
جمهوری اسالمی به قتل رسید، همراه 
همین  در  وی  بوده.  خیابان  در  پویا 
ارتباط به کیهان لندن می گوید که امروز 
بازپرس وزارت اطالعات به او گفته »تو 
خودت پسرت را دم گلوله فرستادی!«

مادر پویا بختیاری می افزاید: »پسر من 
حق اش گلوله نبود. من کنار پویا بودم، 
دیکتاتور!  بر  مرگ  گفتیم  خیابان  در 
منم می گفتم مرگ بر دیکتاتور! جوابش 
کف خیابان گلوله نبود. پویا وقتی شکوه 
ایران را می دید خیلی تأسف  گذشته 
درباره  مستند  یک  یکبار  می خورد. 
دید  وقتی  و  می دید  شاه  محمدرضا 
جایگاه ایران در خاورمیانه و دنیا چی 
درآمده،  شکلی  چه  به  امروزه  و  بوده 
هق  هق  صدای  من  گرفت.  گریه اش 
گریه اش را شنیدم. سؤالی ازش نکردم 
ایران  خاطر  به  که  شدم  متوجه  اما 
سنگین  خیلی  پویا  برای  شده.  متأثر 
اتفاقا  افتاده.  این روز  به  ایران  بود که 
اهل شلوغ کاری هم نبود. خیلی آرام و 
کم حرف بود. اما ظلم آنقدر روشن و زیاد 
است که اصال الزم نیست کسی عضو 
حزب و سازمان سیاسی خاصی باشد که 
اعتراض کند! هر آدمی که قدرت تجزیه 
و تحلیل داشته باشد متوجه می شود چه 

بر سر کشور و مردم آمده است.«
ناهید شیرپیشه می گوید: »چرا باید با 
پول دزدی و بیت المال بچه های مقامات 
به بهترین کشورها بروند اما بچه های 
مردم در کشور خودشان هیچ امکاناتی 
در اختیارشان نباشد. پسر من یکی از 
بهترین دانشجویان در دوران دانشجویی 
بود. پسر من وقتی درسش در مهندسی 
الکترونیک تمام شد به من گفت که 
مامان می خواهم در رشته فلسفه ادامه 
تحصیل بدهم. چون من یک فرهنگی 
هستم و تأمین هزینه تحصیل پویا در 
آن مقطع برایم مهیا نبود گفتم نه پسرم. 
وارد بازار کار شو و اگر در آینده خودت 

پول جمع کردی ادامه تحصیل بده.«
ابتکار یکی  به معصومه  ادامه  او در 
از دولتمندان جمهوری اسالمی اشاره 
می کند که گفته پسر من رفته است 
می گوید:  و  بخواند  درس  آمریکا  در 
»آیا پویای من و بچه های دیگر ایران 
نمی خواهد  و  نمی خواسته  دلشان 
را  بچه ها  مدارس  در  بخوانند؟  درس 
در حیاط  گرما  یا  در سرما  یکساعت 
بر  مرگ  شعار  تا  می داشتند  نگه 
نظام  اما خود مقامات  بدهند.  آمریکا 
آمریکا  همان  به  را  فرزندانشان  همه 

فرستاده  اند.«

گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری؛

 اگر جرائم این حکومت را به مردم بگوییم، 
می شود جرائم ما!

امیر موثّق
 )سپهبد محمد نخجوان(

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتامرد دوم کودتا ) )1616((

طراحی نهایی کودتا

ناهید شیرپیشه در کنار فرزندش پویا بختیاری

۱۷ ادامه در صفحه
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۱ـ از شعرای نوپرداز فقید و 
صاحب نام معاصر ایران

2ـ شکلی است هندسی ـ بر 
مرکب بودن

3ـ یگانگیـ  مقام و موقعیت
۴ـ از غالت ـ از خوانندگان 
خوش صدای  و  معروف 

ایران
۵ ـ هم خلق و عادت است و 
هم طریقه و روشـ  رایزنی

۶ ـ شدید ـ آبادانی
برخورد  ـ  نیست  ـ پشت   ۷
ـ واحد سنتی اندازه گیری 

وزن
۸ـ درگذشت ـ چند درس

9 ـ بهشتی ـ حقیقت و ذات
۱۰ـ هیزم ـ خداوند

است  فلزی  ـ  نیستی  ـ   ۱۱
ـ گرو

۱ـ  از سیاستمردان برجسته 
و معروف دوران پهلوی و 
نخست وزیر پیشین ایران

2ـ  می زدهـ  زندانیـ  بی ثمر 
و بدون نتیجه

فرنگی  نمایش  ـ  قدرت  3ـ 
ـ جبر

۴ ـ خداوند ـ سکته ـ نّمام 
ـ بیابان

ارمغان ـ کالن ـ  ۵ ـ چند 
جالل و عظمت

۶ ـ ارتباط ـ کریدور
۷ ـ خجلت زده ـ سرما

۸ ـ عصاره ـ خوراکی است 
شیرینی های  از  ـ  سنتی 

ایرانی
9 ـ »گوارا« را بهم بریزید ـ 

ورقه ـ عددی است
۱۰ـ  گردونه و گاریـ  واحد 
اختالف سطح الکتریکیـ  

شهری در ایتالیا
۱۱ ـ عقیده ـ دستور ـ تازه 

به بازار وارد شده
از  ـ  ـ دودمان  ـ خالی   ۱2
وسایل نقلیه آبیـ  رطوبت

۱3ـ  مصاحبـ  گلی  استـ  
از کشورها

۱۴ـ تکخال ـ ورزشی است 
ـ از وحوش

۱۵ـ  شاعر معروف انگلیسی 
که طی مبارزات یونانیان 
به قتل  عثمانی  ضد  بر 

رسید

صاحب نام  و  برجسته  شعرای  از  ـ   ۱
معاصر ایران

واحد  ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   2
اندازه گیری سطحـ  هم جهت

از  ـ  طول  گیری  اندازه  واحد  ـ   3
بیماریهای چشم

۴ ـ پایتخت کشوری است ـ آبخیز
۵ ـ شهری در ایران ـ جانی ـ مدیون ـ 
حرفی به آخر آن بیفزائید »مطلع« 

می شود
۶ ـ حیوان اهلی نشده ـ قسمتی از سر 

ـ انبار غله
۷ـ صوفی و شاعر مشهور ایران در قرن 

چهارم و پنجم هجری
۸ ـ درختی است ـ از ظروف ـ کیش 

ـ زشت
9 ـ مؤلف »عالم آرای عباسی«

۱۰ـ عددی است ـ قسمتی از صورت
۱۱ـ طراوت و شادابیـ  میلـ  قسمتی 

از دست و پا
۱2ـ نام فرودگاهی در اروپا

۱3ـ وسیله ای برای قطع چوب و درخت 
ـ گیاه کوتاه ـ خرس ـ صومعه

۱۴ ـ رطوبت ـ از میوه ها ـ قسمتی از 
منزل ـ از ضمایر

۱۵ـ  از رهبران معروف و فقید موسیقی 
در اتریش و رئیس پیشین اپرای وین

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ ـ از آثار ولفگانگ 
آمادیوس موتسارت
2 ـ روان ـ کمک

پادشاهان  از  ـ   3
ساسانی ـ تک

۴ـ  دینداریـ  انتقال 
دادن و جابجایی

ـ  بی کله  قند  ـ   ۵
نشانه ها

روزنامه های  از  ـ   ۶
که  ن  ا یر ا یمی  قد
لدین  اشرف ا به همت 
گیالنی انتشار می یافت 

ـ کوشش

است  میوه ای  ـ   ۷
ـ برگ

تعجب  حرف  ـ   ۸
از  مواظبت  مسؤول  ـ 

ساختمان
ز  ا قسمتی  ـ   9

کشورماـ  پیشوا
یتخت  پا ـ   ۱ ۰
کشوری است ـ بر سر 

است
۱۱ ـ کشوری است

کافه نادری از قدیمی ترین پاتوق های 
که  جایی  است؛  ایران  روشنفکری 
صادق  مثل  کسانی  میزبان  روزگاری 
هدایت، جالل آل احمد، مهدی اخوان 
ثالث، سیمین دانشور، نادر نادرپور و... 

بوده است
خیابان جمهوری )شاه سابق(، جایی 
میان پل حافظ و خیابان فردوسی، کنار 
چند صرافی و یک قهوه فروشی، کافه 
نادری ۸۴ ساله جا خوش کرده است. 
کافه ای که سال ها پاتوق روشنفکران و 
شاعران و نویسندگان بوده است. این 
کافه درست در طبقه پایین هتلی به 

همین نام قرار گرفته است.
کافه و کافه نشینی روایتی قدیمی دارد 
و شیرین. حکایت کافه روها را اغلب مردم 
دنیا می دانند. می نشینند و گپ می زنند، 
از خاطرات می گویند، شعر می خوانند 
و بحث های سیاسی، فلسفی و هنری 

می کنند.

و  نف  بیف استروگا نخستین 
بیفتک ایران

از در کافه که وارد می شوی با یک 
فضای روشن و باز رو به رو خواهی شد 
که از پنجره های بلند و قدیمی انتهای 
ورودی  در  از  بعد  می  گیرد.  نور  سالن 
و در سمت راست، یک یخچال بزرگ 
قدیمی است. از همان هایی که قدیم ها 
پشت  از  و  داشتند  ساندویچ فروشی ها 
بندری  از سوسیس  تابدارشان  شیشه 
و کتلت تا مغز پخته گوسفند پیدا بود. 
در یخچال خلوت کافه نادری اما چند 
تکه کیک است و چند رول کالباس و 
ساالمی. در معرفی نامه ای از این کافه که 
امروزه در کنار در ورودی آن قرار داده 
شده، آمده است که غذاهای فرنگی مانند 
بیف استروگانف و بیفتک و همچنین کافه 
گالسه، شاتوبریان، بستنی های فرنگی، 
قهوه ترک و فرانسه برای نخستین بار 
در این کافه سرو شده است. سالن کافه 
سقف بلندی دارد و چراغ های دیواری 
که قبال با بند، روشن و خاموش می شده 
است. صندلی های قدیمی و لهستانی اش 
هنوز میهمان این کافه قدیمی است. 
به  رو  نورگیرش  و  بزرگ  پنجره های 
به  که  است  درختی  و  دار  پر  حیاط 
گفته یکی از کارکنان قدیمی کافه، قبل 
از انقالب یک رستوران تابستانی بوده و 

دوتا 
صندلی 

لهستانی 
هنوز 

منتظرند...

»محالت« یعنی آب و درخت
به  سال  هر  که  آنها  از  اگر  شاید 
می کنند  سفر  »محالت«  سرچشمه 
از  بپرسند چه چیز باعث شده است 
شوید  منطقه  این  دائمی  گردشگران 
فقط بگویند: »آب و درخت«! و این 

تعریف در نخستین لحظه ممکنست 
مجاورت  طور  چه  که  باشد  عجیب 
آنها  است  شده  باعث  درخت  و  آب 
تا  هر سال ده ها کیلومتر سفر کنند 
آن  سایه  در  و  برسند  »محالت«  به 
بیاسایند،  دمی  آب  کنار  درخت ها، 
اما واقعیت این است که مگر آدم ها از 
هفته شان  آخر  برای  دنج  خلوتگاهی 

چه می خواهند؟
مطبوع  و  خنک  هوای  و  آب 
»محالت« که آن را تبدیل به یکی از 
قطب های مهم پرورش گل کرده است 
حتماً انسان ها را هم سرذوق می آورد، 
آب گوارای سرچشمه »محالت« که 
یکی از چشمه های پر آب در شمال 
و  می شود  محسوب  مرکزی  استان 
مجموعه  زیبای  و  سنگی  پلکان  بر 
می خورد،  سر  »محالت«  تفریحی 
هفتاد  کوه  رشته  سرسبز  دامنه های 

ییده  و ر ل  کهنسا رهای  چنا قله، 
چشمه،  کنار  منظم  ردیف های  در 
جاذبه هایی هستند که باعث می شوند 
دیدن  هوای  دلش  گردشگری  هر 
تفریحگاه سرچشمه اش  و  »محالت« 

را کند. مجموعه سرچشمه »محالت« 
یکی از آن مکان های گردشگری است 
که  می  توانید مطمئن باشید به عنوان 
یک گردشگر در سفر به آنجا با هیچ 
نوع کمبود امکاناتی مواجه نمی شوید 
چون در این مجموعه هم سکوهایی 
گردشگران  چادر  نصب  برای  ویژه 
و  مهمانسرا  هم  است،  شده  تعبیه 
سنتی  سفره خانه های  هم  و  اقامتگاه 
و مدرن و مراکز فروش گل و گیاه به 

گردشگران و....
گردشگری  جاذبه های  »محالت« 
دیگری هم دارد که از آن جمله می توان 
به چشمه های آب معدنی و آبگرمش 
در  چشمه ها  این  بیشتر  کرد.  اشاره 
قرار  »محالت«  شهر  شرقی  شمال 
انواع  درمان  برای  در گذشته  و  دارند 
بیماری های  خصوص  به  و  بیماری ها 

پوستی کاربرد داشتند.

جشنواره گل محالت
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خواننده های مطرح آن زمان، شب ها در 
آن به صورت زنده برنامه اجرا می کردند. 
کافه نادری مثل رستوران های لوکس 
سکوت و موسیقی مالیم ندارد و تنها 
صدای همهمه و قاشق و چنگال در آنجا 
به گوش می رسد. خدمه هم بدون استثنا 
پیرمردهایی هستند که همگی ۴۰ـ3۰ 
سال است که در کافه کار می کنند. کافه 
نیمه پر است. از پیرمرد ۸۰ـ۷۰ ساله تا 
جوان های بیست و یکی دوساله. یکی 
روزنامه  ورق می زند، یکی پیپ می کشد 
و  می نویسد  کوچکش  دفتر  در  یکی 
دیگری زیرلب شعر می خواند. بین همه 
اینها اما یک چیز مشترک است: »تب 

کافه نشینی«.
به  بزرگ  در  یک  با  کافه  محوطه 
دیگر وصل می شود  بزرگ  سالن  یک 
بیشتر  می شود.  سرو  غذا  آن  در  که 
غذاهای رستوران خارجی است. استیک، 
شاتوبریان، شنیتسل، البته جوجه کباب 
برای  استخوان و زرشک پلو هم  بدون 
قیمت  دارد.  وجود  شرقی  سلیقه های 
تومانی   ۵۵۰۰ زرشک پلو  از  غذاها  
 ۱۴ شاتوبریان  به  و  می شود  شروع 
لیوان های  می رسد.  هم  تومانی  هزار 

لب پر و بشقاب های ترک خورده هم از 
ویژگی های این کافه است. قیمت های 
کافه بر خالف رستوران های دیگر خیلی 
ارزان است. چای ۵۰۰ تومان، قهوه ها 
پرتقال  آب  تومان،   2۵۰۰ تا   2۰۰۰
۱۰۰۰ تومان، بستنی ۱۵۰۰ و کاپوچینو 

هم 3۰۰۰ تومان است.
است  سال   ۴۰ حدود  رضا  آقا 
از  می کند.  کار  نادری  کافه  در  که 
کافه  این  بر  که  روزگاری  درباره  او 
از  یکی  است، می پرسم. روی  گذشته 
»آن  می نشیند:  قدیمی  صندلی های 
سال ها پر رونق ترین سال ها یا بهتر بگویم 
سال های طالیی هتل بود. در آن سال ها 
شخصیت های مهمی به هتل می آمدند. 
تکنسین های خارجی، هنرمندانی که 
تقریبا هر شب دور هم جمع می شدند و 
گل می گفتند و گل می شنیدند. در هتل 
چندین فیلم و سریال هم ساخته شد که 
یکی از آنها فیلم »سگ کشی« است. آن 
سال ها هتل نادری در نوع خودش از 
بهترین و مجهزترین هتل ها بود. هتل 
پنج  اول  که  بود  لوکسی  هتل  نادری 
ستاره و بعدها چهار ستاره شد. شهرت 
هتل نادری به حدی بود که بسیاری از 

گردشگران خارجی خودشان تبلیغ ما 
را می کردند و در بازگشت به کشورشان 
هتل نادری را به هموطنانشان معرفی 
می کردند. روزی نبود که ما چند میهمان 

خارجی در هتل نداشته باشیم.«
کافه  این  داخل  وقتی  هم  هنوز 
آن  خاص  شمایل  و  شکل  می شوید، 
نظرتان را جلب می کند. نه شکل سنتی 
قهوه خانه ها را دارد و نه ظاهری مانند 
کافی شاپ های این دوره. کافه ای است 
برای دور هم نشستن. دیدن صندلی 
ویژه  میز  و  آل احمد  مخصوص جالل 
صادق هدایت توجه هر کسی را جلب 
می کند و چیزی که جالب است اینکه 
هنوز شکل کافه دست نخورده است. 
می شوی،  کافه  وارد  وقتی  هم  هنوز 
می توانی رد روزهای گذشته را در آن 
صادق  که  است  جایی  اینجا  ببینی. 
هدایت از داستان ها و ایده هایش برای 
مهدی  و  می زده  حرف  همفکرانش 
اخوان ثالث چند بیتی از آخرین شعر 
آن روزش را می خوانده است. اینجا جایی 
است که باید دید. باید روی صندلی های 
قدیمی اش نشست قهوه ای نوشید و به 

تمام آن روزها فکر کرد.

کافه نادری 13۲6
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کودتا اصوال به مداخلۀ نظامی در امر 
حکومت گفته می شود حال به نتیجه 
برسد یا نرسد، مملکت را تغییر بدهد 
یا ندهد و قانون اساسی و رژیم را دست 
نخورده نگه دارد، فرقی نمی کند. پس 
در 2۵مرداد کودتا بود یعنی تصمیم 
گرفتند با نیروی نظامی و به استناد 
ِفرمان شاه مصدق را برکنار کنند که 
آن تکه اش کامال بر اساس قانون اساسی 
بود و شاه این اختیار را داشت. فرمان 
شاه را به دکتر مصدق ابالغ کردند و 
مصدق هم آورنده را باز داشت کرد و 
کودتا گران هم در کمال ناشیگری عمل 
کرده بودند.  نیِم شب یک سرهنگ گارد 
را با کامیون ارتشی پر از سرباز فرستادند 
به در خانۀ مصدق. یک غیر نظامی یا 
افسر هم می توانست برود و نامه را به 
مصدق بدهد. آن کار ها الزم نبود. بعد 
هم همان نیمه شبی رفتند و عده ای 
از سران جبهۀ ملی و وزیران مصدق را 
دستگیر کردند؛ فاطمی را گرفتند و به 
بدترین و خشن ترین صورت هم با او 
عمل کردند. عرض کردم، ایرانی ها وقتی 
با دشمنان داخلی شان روبرو می شوند 
هیچ فرقی با دشمنان خارجی ندارد. 
البته شاه بعدا سعی کرد اشتباهاتش 
فاطمی  خانوادۀ  به  و  کند  جبران  را 
خیلی محبت کرد. منظور این است که 
2۵ مرداد یک کودتا بود ولی شکست 
خورد و تقریبا همه عوامل آن  دستگیر 
شدند. مصدق اعالم کرد که کودتا را 
کشف کرده است ولی از فرمان شاه که 
به زودی همه از آن باخبر شدند چیزی 
نگفت )باز همان عادت همیشگی پنهان 
کاری ما( و دیگر اختیار از دست همه 
بدر رفت و حزبِ  توده بزرگترین ضربه 
را به خودش و به مصدق زد یعنی افراد 
حزب توده راه افتادند، شروع کردند به 
پائین آوردن مجسمه های شاهان پهلوی 
در هر گوشۀ شهر و سخنرانی هائی در 
موردِ جبهۀ دموکراتیک و پایاِن سلسلۀ 
به عنوان وزیر  پادشاهی. فاطمی هم 
خارجه در رادیو و روزنامه اش از هیچ 
اهانتی به شاه و سلسله پهلوی فروگذار 
نکرد. شاه هم ایران را ترک کرده بود. 
همه اینها  تودۀ مردم ایران را هراسان 

کرد.  
نه  بودم،  معمولی   ِ ایرانی  من یک 
خبر ازکودتا داشتم و نه دستم در دست 
امریکا و انگلیس بود. جوانی بودم پرشور 
ما حقیقتا  بودند.  فراوان  امثاِل من  و 
بودیم.  ایران  بر  نگران تسلِط روس ها 
دیگر مسألۀ مصدق مطرح نبود. فکرش 
را بکنید با کابینه ای که هر چند هفته 
یکبار ترمیم می شد )بیست و چند بار 
در دوسال و هشت ماه( می شد کشوری 
را که هر روز در آشوب بود، حتی در 
خیابان های پایتخت، اداره کرد؟ مصدق 
در پایان کارش قدرتی در کشور نداشت. 
روز  2۸ مرداد یک نفر به طرفداری از 
او در هیچ شهری به خیابان نیامد. در 
حالی که فقط یک سال پیش در سی 
تیر، آن تظاهرات خونین در شهر های 
مهم ایران به هواداری او صورت گرفت. 
هوادارش  سازمان های  به  می گویند 
دستور داد بیرون نیایند ولی جز حزب 
توده چه سازمانی بود که می توانست 
این  بیاورد؟  خیابان  به  را  گروه هائی 
درست است که عوامل اطالعاتی امریکا 
و انگلیس گروه هائی را راه انداختند و به 
روزنامه ها پول می دادند و برضد مصدق 
همه گونه تحریکات می کردند. اینها در 
همه اش  ولی  خودشان هست.  اسناد 
در  می باید  اسناد  آن  به  نبود.  اینها 
تمامیتش نگاه کرد. یک عنصر بسیار 
مرداد   2۸ روز  در  هم  مردمی  مهم 
بودم.  من خود شاهدش  پدیدار شد. 
حتی واحد های ارتش دو دسته بودند 
و واحد های طرفدار مصدق با باال گرفتن 
شمار تظاهر کنندگان به شاهدوستان 
پیوستند. مسأله در مصدق نبود، در این 
بود که کی جانشین ِاو بشود: نیروهای 

ِطرفدار شاه یا کمونیست ها.  
مقاله ای در آن روز ها نوشته بودم 
)نمی دانم در ماه تیر بود یا مرداد( زیِر 
عنوان »کرنسکی یا هیند نبورگ« که 
مصدق یا به سرنوشت ِکرنسکی دچار 
می شود که کمونیست ها )بلشویک ها( 
بر کنارش کردند و یا هیند نبورگ که 
هیتلر به جایش آمد. همان طور هم 
شد. یا چپ بود و یا راست. در آن ازهم 
گسیختگی، اگر مداخله غرب نمی بود 
کرنسکِی  می توانست  بیشتر  مصدق 
ایران بشود. 2۸ مرداد از آن احتمال 
جلوگیری کرد؛ و ترکیبی بود از مداخلۀ 
نظامی و مردم به پشتیبانی نیرومند 
خارجی. در این شکی نیست و اساس 
حرکِت یک فرمان قانونی بود. مسأله 
مهمی که از یاد ها می رود این است که 
نیرو های سیاسی ایران به اندازه ای در 

دشمنی و کینه شخصی و گروهی غرق 
شده بودند که نتوانستند مسائلشان را با 
هم حل کنند و طبیعی است که خالء 
سیاسی با نیروی بیگانه پر شد. امروز 
هم با همان روحیه ها و در آستانه چنین 

خطری هستیم. 
مدت ها  که  ای  مصاحبه  =در 
پیش با دکتر میالنی داشتم، ایشان 
معتقد بود که شاه بعد از ۲8 مرداد تا 
حدودی مشروعیت ِخود را ازدست 
دنبالۀ  نوعی  به   5۷ انقالب  و  داد 
کودتای۲8 مرداد بود، فکر می کنید 

این طور بود؟
نظر درست است.  تا ۱3۴۰این  ــ 
شاه مشروعیتی پیدا نکرد. آن سال ها 
بدترین دورۀ پادشاهی محمد رضا شاه 
بود برای اینکه همه قدرت را در دست 
گرفته بود ولی از حکومت ناتوانی به 
یک حکومت دیگر و از رجِل فاسد و 
روی  دیگر  رجل   به  عرضه ای  بی  یا 
می آورد و آنها را سر کار می گذاشت. 
یک نفر هم که جلوش ایستاد، فورا او را 
برکنار کرد. پس از سپهبد زاهدی دیگر 
فقط افراد مطیع، آنهم آدم های بسیار 
میانمایه یا فاسد مصدرکار شدند. شریف 
امامی، نمونه هردو صفت، مثال یکی از 
اشخاص مورد عالقۀ او بود؛ یا حسین 
عالی بی خاصیت. این است که هیچ 

مشروعیتی نداشت.
 ۱3۴۰ در  که  ارضی  اصالحات  از 
و  آغاز شد،  مراغه  در  آزمایشی  بطور 
بعد در ۱3۴۱ که برنامۀ شش ماده ای 
را  ایران  حقیقتا  اجتماعی  اصالحات 
تکان داد  مردم و حتی بخش بزرگی 
از روشنفکران بِه او رو نهادند، البته غیر 
از کمونیست ها و جبهه ملی. ما برای 
اولین بار یک الیِه روشنفکر طرفدار رژیم 
پیدا کردیم. آن اصالحات مشروعیت را 
به نظر ِمن به پادشاه باز گرداند. برای 
بود.  محبوبیت  اوج  در  او  سال  ِچند 
چهار  و  اوایل۷۰  تا   ۶۰ دهۀ  درتمام 
بهترین  ایران  ِنفت،  بهای  برابر شدن 
دوره اش را در پنج سده گذشته تاریخ 
ما سپری می کرد. مردم به هیچوجه 
احساس کمونیست ها و مصدقی ها را 
حتی  نداشتند،  شاه   رضا  محمد  به 
او  با  اینکه  اکثریت روشنفکران. برای 
کار می کردند و داشتند کشور را دوباره 
می ساختند. شرکت در ساختن ِ یک 
کشور احساسی است وصف نشدنی. من 
چون خودم شرکت کردم، می دانم که 
اصال آن حرف ها مطرح نیست.  منتها 
محمد رضا شاه مغرور شد و به عمق 
ِهیچ چیزی هم نرفت. آدمِ عمیقی نبود. 
به پیشرفت هاِی سطحی، حتی گزارش 
پیشرفت ها راضی می شد و نمی فهمید 
که محدودیت هاِی رژیمش چیست و 
طبقۀ متوسطی را که همین طور داشت 
رشد می کرد در تصمیم گیری ها شرکت 
نداد. این بزرگترین اشکالش بود. فساد و 
ولخرجی نیز کم کم پیشرفتِ اقتصادی 
را دچار تنگنا کرد. درآمد بود ولی پول 
به اندازه کافی نبود. این در تاریخ دنیا 
شاید بی مانند باشد: در سال ۱3۵۴ 
ولی  برابر شد  ما چهار  نفتی  آمد  در 
در ۱3۵۵ - ۱3۵۶ دچار کسر بودجه 
پول ها  کردن  تلف  به  ناگهان  بودیم. 

افتادند. حاال آن داستان ها دانسته است 
که مثال چه اندازه کاال وارد  ایران شد و 
از بین رفت چون جا برایش نبود، چقدر 
از آنها را درِ بیابان ریختند؛ چه اندازه 
کشتی ها ۶ ماه و بیشتر در دریا معطل 
می شدند و چه ولخرجی هائی صورت 
می گرفت. همۀ اینها آثاری بر جامعه 
گذاشت که وحشتناک بود. به نظر ِمن 
آنچه که مشروعیت پادشاه را از بین برد، 
پیامد های چهار برابر شدن ِبهای ِنفت 
بود ــ ترکیبی از تکبر و بی اعتنائی و 
خودکامگی روز افزون و ناتوانی در اداره 
امور کشور. از آن پس بود که شاه دیگر 

مشروعیت بدست نیاورد.
legitimacyرژیم ها  مشروعیت  
ــ که کسانی حقانیت ترجمه می کنند 
و حق را پائین می آورند ــ با تحوالت 
باال و پائین می رود و بسته به تصوری 
است که مردم از اوضاع خود و کشور 
دارند. فره ایزدی را به همان شاهنامه 
باید گذاشت. تاثیر 2۸ مرداد بر سیاست 
ایران نیز امری اعتباری است و فراز و 

نشیب داشته است. 
فکر  اینها،  همۀ  بر  روزنه: عالوه 
از هر مسألۀ  بیش  می کنم که شاه 
دوستی اش  و  اتحاد  دیگری چوب 
این پدر  نیز می خورد.  را  با آمریکا 
ِایران  چپ  نشدنِی  ِتمام  کشتگی 
خودشان  قول  به  یا  و  امریکا  با 
امپریالیسم جهانخوار حقیقتا قابل 
مطالعه است. بگذریم... پیش از آنکه 
از جریان ۲8 مرداد خیلی دور بشویم 
اجازه می خواهم و عالقه  مند هستم 
به یکی دیگر از چهره های مهم این 
دوران بپردازیم، یعنی سپهبد زاهدی 
که نقش تعیین کننده و اصلی را در 

کودتا و یا قیام ۲8 مرداد داشت.   
هرگز  من  را  زاهدی  سپهبد  ــ 
شدم  آشنا  خانمم  با  وقتی  ندیدم. 
ایشان در سویس زندگی می کرد. من 
و همسرم چندین سال بعد و پس از 
مرگ ایشان با هم ازدواج کردیم. او در 
سال ِ ۱9۶3 )۱3۴2 ( درگذشت. از 
احوالش هم از بیرون و هم از خانواده، 
خانم و برادر خانمم، و دیگران بسیار 
شنیده ام و همچنین از طریق مطالعه. 
مسلماً سپهبد زاهدی در دورۀ رضاشاه 
مهمترین افسر ارتش ایران است برای 
اینکه نه تنها از نظر نظامی نمایان ترین 
کارها را در آن دوران کرد؛ سمیتقو 
در غرب، ترکمان ها در شمال شرقی، 
که   خوزستان  و  فارس  غائله های  و 
خوزستان به معنی واقعی تاریخ ساز 
و  قابلیت  نظر  از  ساز....  ایران  و  بود 
ظرفیت سیاسی و محبوبیت شخصی 
قابل  او  با  دیگری  افسر  هیچ  نیز 
مقایسه نبود. هر جا می رفت، شهربانی، 
نظامی  واحدهای  در  و  ژاندارمری 
پیدا می کرد.  فوق العاده ای  محبوبیت 
نیرومندی  بسیار  کاراکتر  دارای   او 
بود و اگر چنان کسی در زمان انقالب 
می داشتیم اصال اوضاع به آن صورت در 
نمی آمد. بسیار انسان ِدست و دلباز و 
دوستباز و جوانمردی بود. مهارت های 
که  داشت  مالحظه ای  قابل  سیاسی 
و  شخصی  ناپذیر  مقاومت  جاذبه  به 
هوش سرشارش بر می گشت. خیلی 

در  ندیدم.  را  او  که  می خورم  دریغ 
محدودیت هائی  نیز  او  ِحال  عین 
مانند  قزاقی  محدودیت های  داشت، 
خود رضا شاه. سپهبد زاهدی اساسا 
به  که  کسی  یعنی  قزاق  بود.  قزاق 
سرنیزه و زور بیشتر معتقد است و آن 
را بیشتر کارساز می داند. البته با آن 
بعدا  سخاوتمندش  و  ِجوانمرد  طبع 
سعی می کرد جبران کند. مجازاتهای 
شکست   ِ دشمن  نمی کرد،  سخت 
خورده را نمی آزرد ولی طرزفکر، طرز 
فکر فرماندهی بود. هم به دلیل ِخلق 
و خویِ شخصی و هم پیشۀ نظامی، در 
قالبِ یک رهبر دموکرات نمی توانست 
باشد. اما به نظر من بیشترین بی انصافی 
که پس از رضا شاه در حق کسی شده 
است در حق او بوده، تاریخ  پس از این 
نسل درباره او قضاوت ِبهتری خواهد 
کرد. اگر او نمی بود، ما در 2۸ مرداد 
به احتمال بیش از نود درصد ایران را 
از دست داده بودیم، به کمونیست ها و 
به انگلیس ها باخته بودیم. ایران تقسیم 
آسانی  آن  به  که  مصدقی  بود.  شده 
سرنگون شد با چه نیروئی می توانست 
جلو شوروی و حزب توده بایستد ــ 
آنهم پس از پاکسازیهای گسترده ای 

که خیال داشتند؟     
یکی  خوزستان  در  ِزاهدی  نقش 
شکست دادن خزعل در جبهۀ جنگ 
بود که با توجه به وضع ارتش در آن 
زمان )ارتشی عمال پا برهنه( کار مهمی 
بود و بعدهم  دستگیری خزعل بدون 
سرو صدا، بدون خونریزی، و بی هیچ 
هزینه ای. چون زاهدی همان گونه که 
گفتم مهارت دیپلماتیک زیادی داشت، 
یک افسِرسیاسیـ  نظامی بود. در دوره 
خودش فرهمندترین شخصیت ِایران 
بود پس از رضا شاه و مصدق. هر جا 
می رفت تاثیر فوق العاده ای می گذاشت. 
فرمانده نظامی ِبسیار شجاعی بود ولی 
محدودیت های سربازی در حکومت و 
در ادارۀ کشور جلوی آدم را می گیرند. 
او در آن زمان شاید مناسب ترین نخست 
وزیر نبود. بستگی بیش از اندازه اش به 
دوستان و نزدیکان و حق شناسی های 
نابجایش به کار اداره کشور نمی آمد. 
ولی بهترین فرد بود برای 2۸ مرداد، در 
دورانی که سرنوشت ایران به موئی بسته 
بود. باز می باید به این برگردم که بی 
خوزستان اصال مصدقی بوجود نمی آمد. 
بود  نگرفته  را  رضاشاه خوزستان  اگر 
از  را  آن  بود  ترتیبی  بهر  انگلیسی ها 
ایران جدا می کردند و پیامدهایش را 
می توانیم تصور کنیم. کسانی که ایران 
اول  نگاه داشتند  این ۸۰ سال  را در 
رضا شاه است که بزرگترین سهم را 
دارد؛ دوم فروغی است که ایران را در 
بدترین لحظه هایش نگه داشت؛ سوم 
ایران  به  را  آذربایجان  که  است  قوام 
برگرداند و چهارم سپهبد زاهدی 2۸ 
مرداد است. این چهار نفر نگذاشتند 
ایران، به این گونه که می شناسیم از بین 
برود، آنها این مجموعه را دست نخورده 
به ما تحویل دادند. در این شکی نیست.
=پس از این دوران، سالهای بعد 
را چگونه می بینید؟  چه طرحها و 
که  بود  اجرا  دست  در  پروژه هائی 

ایران  نداشتند،  خبر  اصال  مردم 
داشت به کجا می رفت؟

را  شاه  رضا  محمد  پادشاهی  ــ 
می توان به دو دوره تقسیم کرد؛ دوره 
پیش از 2۸ مرداد که شاه اقتدار چندانی 
نداشت مگر از طریق تحریک روزنامه ها، 
مجلس و غیره، و دیگری دوران  پس از 
سقوط کابینۀ زاهدی در اوایل ۱33۴. از 
آن به بعد ما به دورۀ اقتدار مطلق شاه 
از  سالهای  تا ۱3۴۰  که  برمی خوریم 
دست رفته است. پس از آن یک دورۀ 
۱۰ـ۱2 سالۀ رشد فوق العاده داریم که 
از  است  ایران  تاریخ  در  دوره  بهترین 
این ۵۰۰  تمام  در  عباس،  شاه  زمان 
سال ما هرگز از نظر پیشرفت اقتصادی 
و اجتماعی چنان وضعی نداشتیم ــ 
موقعیت درخشان بین المللی ایران به 
کنار. من چون به دیدن جهان اشتیاق 
دارم، روزنامه نگار بودم و دو سالی نیز 
بسیار  مسافرت  بودم  فعال  حزب  در 
می کردم و به سراسر ایران سر می زدم. 
در آن سالها به هر گوشۀ ایران که رفتم  
  Boom Town امریکائی ها قول  به 
بود، اصال باور کردنی نبود. یعنی فقط 
در یک گوشۀ ایران حدود صد کارخانه 
داشت در یک فاصلۀ ۶۰۰ کیلومتری 
ایران  جای  هر  در  می شد.  ساخته 
صنعتی مان  رشد  بود.  طور ها  همین 
چنان  رسید.  سال  در  به  22درصد 
روحیه ای را اکنون در چین می بینیم. 
چین  جهاتی  از  ما  بود...  باورنکردنی 
آن زمان بودیم. رشد ساالنه در آمد نا 
خالص ملی ما ۱۱ درصد و ۱۰ درصد 
شده بود. یک چنین وضعی بود. یک 
طرح را به عنوان نمونه برای شما بگویم؛ 
دیپلمه هائی  اینها  همافران.  مورد  در 
بودند که استخدام می شدند و آموزش 
فنی می دیدند. قراردادشان فکر می کنم 
ده ساله بود. بعد از ده سال می توانستند 
از دولت سرمایه بگیرند و بروند صنایع 

ایران را راه بیندازند.  
زمان  اینها در  از  =ولی عده ای 

انقالب انقالبی شدند!!
ــ بله شاید همه آنها، ولی منظور 
این است که یک زیرساخت فوق العادۀ  
صنعتی داشت در ایران باال می آمد که 
حقیقتاً بی نظیر بود. وقتی جامعه ای 
باشد همه  به قدر کافی صنعتی شده 
چیز می تواند دنبالش بیاید، همان طور 
که در چین شده است و دموکراسی هم 
دنبالش می آید. یعنی اگر انقالب نشده 
بود ما بی شک تا به حال یک دموکراسی 
اسبابش  می کرد.  کار  که  می داشتیم 
کامال فراهم شده بود. ما فقط صد هزار 
دانشجو در خارج داشتیم یا فقط در 
امریکا، درست به خاطر نمی آورم، که 
آشپزها  بودند  فراوان  می گشتند.  باز 
برای  را  فرزندانشان  که  باغبان ها  و 
به خارج می فرستادند چون  تحصیل 
دولت تسهیالت زیادی فراهم می کرد، 
ارز ارزان می داد، کمک می کرد. دورۀ 
آخر سلطنت  محمد رضاشاه فوق العاده 
بود به استثنای سه ساله آخر که واقعاً 
فاجعه شد، یعنی سالهای ۵۴ـ  ۵۵  به 

بعد، واقعاً فاجعه...
=از چه نظر؟

و  منابع  کردن  هدر  نظر  از  ــ 

با هزینۀ سرشار  دشمن تراشی. یعنی 
مردم را با خودشان دشمن کردند و با 
پادشاهی دشمن کردند. این کینه ای 
که مردم به پادشاهی پیدا کردند بیشتر 
مال آن سالهاست. پیش از آن بدان گونه 
به عنوان چشمدیده )شاهد  نبود. من 
عینی( می کوشم هیچ غرضی نسبت 
به آن دوره نداشته باشم. نه دشمنش 
هستم و نه مدافع ِآن. اما به عنوان یک 
نگرنده و یک پژوهندۀ تاریخ و دست 
درکار، در جریانات خیلی دقیق و عمیق 
پادشاه  طرفدار  مردم  داشتم.  شرکت 
بودند ولی در دو سال آخر به قول سعدی 
حقیقتاً بهم بر آمدند، حالشان از اوضاع 
گرفته شده بود. فساد و سوء استفاده و 
مداخالت صاحبان قدرت در هر امر، و 
دست اندازی بی نهایت دولت در امور 
کشور، دیگر به حد غیر قابل تحمل 
رسیده بود. دوسه نمونه می توانم بیاورم. 
در همان کابینه خود ما تصویبنامه ای 
تقدیم  می خواستند  و  بودند  گذرانده 
مجلس کنند که خانه هائی را که خالی 
مانده بود به زور بگیرند و اجاره بدهند. 
پایان  مانند هایش  و  کار ها  این  خوب 
که  ِسرمایه  فرار  آغاز  و  بود  مالکیت 
شروع هم شد. در عرض یک دو سال 
دو میلیارد دالر ارز از ایران خارج شد. 
یا وزارت فرهنگ و هنر تصویبنامه ای 
آورد به هیأت وزیران که تمام صنعت 
وزارتخانه  آن  در  کشور  فیلمسازی 
متمرکز شود که فیلم هم دیگر کسی 
نتواند بطور مستقل بسازد. خوشبختانه 
یا مدارس  این یکی را من نگذاشتم. 
اجاره ای را از مردم به زور می خریدند. 
از  بود دست دولت،  افتاده  همه چیز 
فروشگاه بزرگ تا خانه سازی. این کارها، 
این قدرت نمائی ها و زورگوئی های روز 
افزون، به مجلس به مطبوعات وغیره... 
وقتی حکومتی به اینجاها می رسد، دیگر 
پابرجا ماندنش آسان نیست. یا می باید تا 
آخرش برود و بگیرد و ببندد و خفقان 
برقرار کند که آنهم عاقبت ندارد و یا به 

زانو در خواهد آمد که آمد.
این  به  اوضاع  شدن  بد  =این 
زمان  در  دادید  شرح  که  صورت 
هویدا  عباس  امیر  وزیری  نخست 
اتفاق افتاد یا پس از روی کار آمدن 

کابینه جمشید آموزگار.
سپهبد  قزاقی  روحیه  از  من  ــ 
زاهدی گفتم ولی این روحیه عمومی 
حکومتهای ایران بود و با بهبود اوضاع 
بدتر می شد و به ویژه چهار برابر شدن 
و  میانه روی  هر  دیگر  نفت  بهای 
خویشتنداری را از نظام حکومتی ایران 
گرفت. قدرت دروغین بی اساس همه را 

مست کرده بود.
=شما قاعدتاً امیر عباس هویدا 
ایشان  می شناختید.  نزدیک  از  را 
ایران  وزیر  نخست  مدت 13 سال 
مفید  کار های  او  زمان  در  و  بود 
بسیاری نیز انجام گرفت اما پس از 
سرنوشت غم انگیز او آب از آب به 
قول معروف تکان نخورد و تا سالها 
بعد، تا زمانی که دکتر میالنی کتاب 
رساند  به چاپ  را  هویدا«  »معمای 
هیچ کس کلمه ای راجع به او ننوشت 
بسیار  سکوت  این  نزد.  حرفی  و 
عجیب می نمود. گوئی آن سرنوشت 
را شایستۀ او می دانستیم. نظر شما 
راجع به او به عنوان یک انسان و یک 

نخست وزیر چیست؟ 
ــ هویدا دوست من بود، من به او 
نزدیک بودم. خیلی هم در زندگی به 
را  او  که  بار  آخرین  کرد.  من کمک 
دیدم در خانه مادرش بود در زمانی 
بودیم.  شده  خانه نشین  ما  هردو  که 
روز ها  آخرین  تا   ۱3۴۴ سال  از  من 
روابطم را با او حفظ کردم. بسیار مرد 
باهوش فرهیخته ای بود، همصحبتی 
خوب و دوستی خوشایند. آدمی بود 
اهل مطالعه. البته آن اواخر کمتر، چون 
وقت نداشت. متأسفانه او را هم قدرت 
خراب کرده بود، هم از نظر سیاسی 
هم شخصی. در سالهای آخر به الکل 
روی آورده بود. به نظر من هویدا یک 
شخصیت فاوستی است در تاریخ ایران. 
واقعاً حیف شد که دیگر تنها به قدرت 
فکر می کرد و بر سر قدرت ماندن؛ در 
حالی که آمده بود کشور را درست کند 
و هشت نه سالی هم خوب کار کرد. 
ولی هر چه گذشت، از نخست وزیر به 
رئیس دفتر شاه تنزل کرد. او واقعیت 
نقش شاه و مداخله هر روزیش را در 
جزئیات نه تنها پذیرفت بلکه در خدمت 
آن درآمد. به جای اینکه کوششی در 
بهتر شدن تدریجی سیاست ایران کند 
ــ که می توانست چون اعتماد شاه را 
به دست آورده بود ــ خودش بیش از 
پیش بخشی از مشکل سیاست شد. 
ادامه دارد

گوشه ای از 
بهترین ها و 

بدترین ها

 تاریخ در آئینۀ تحقیق )3(

و  نویسنده  پژوهشگر،  همایون  داریوش 
طبیب زاده  شیرین  با  مصاحبه  در  روزنامه نگار، 
از  گوشه ای  روزنه  الکترونیک  مجله  سردبیر 
ایران  همروزگار  تاریخ  از  را  خود  برداشت های 
بازگفته است. متن این گفتگو را که حاوی نگاهی 
تاریخی یکصد سال  به رویدادهای  پژوهشگرانه 

اخیر ایران است در چند شماره می خوانید. 

و  رضاشاه  دربارۀ  قضاوت  =در 
سپهبدزاهدی بسیار بی انصافی 

شده است
=اگر انقالب روی نمی داد تا کنون 
به اساس دموکراسی دست یافته 

بودیم
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=رسیدن کامیون های حامل 
سوخت با واکنش های عجیب 
مواجه  حزب اهلل  هواداران 
شده. آنها بر سر راه کامیون ها 
به جشن و پایکوبی پرداختند 
و از خوشحالی اقدام به شلیک 
هوایی با انواع سالح از جمله 

آر. پی.جی  کردند!
»فارس«  ری  =خبرگزا
پاسداران:  سپاه  به  وابسته 
به  ایران  از  رسیدن سوخت 
لبنان بیانگر شکست محاصره 
در  کشور  این  علیه  آمریکا 
نتیجه اتحاد و اقتدار سه جانبه 
و  حزب اهلل  تهران،  میان 

دمشق است.
از این ریمون غجر  =پیش 
بود  گفته  لبنان  انرژی  وزیر 
حزب اهلل برای واردات سوخت 
از ایران، دولت لبنان را دور زد 
و بدون مجوز اقدام به واردات 

محموله های سوخت کرد.
ایران  از  ارسالی  =سوخت 
به حزب اهلل ۲9 میلیون لیتر 
نیست  مشخص  اما  است 
در ازای چه چیز این میزان 
سوخت برای حزب اهلل ارسال 

شده است!
حامل  نفتکش  کامیون های  کاروان 
گازوئیل ایران که از مرز سوریه به لبنان 
بارگیری شدند تحویل گروه حزب اهلل 
کمبود  موقتاً  شاید  تا  شد  لبنان 
فلج کننده سوخت در لبنان بحران زده 

کاهش پیدا کند.
خبرگزاری »فارس« وابسته به سپاه 
پاسداران در گزارشی نوشت »رسیدن 
سوخت از ایران به لبنان بیانگر شکست 
در  کشور  این  علیه  آمریکا  محاصره 
میان  سه جانبه  اقتدار  و  اتحاد  نتیجه 

تهران، حزب اهلل و دمشق است.«
جمهوری اسالمی ایران محموله های 
بانیاس  بندر  به  نفتکش  با  را  سوخت 
آنجا  از  و  می کند  ارسال  سوریه 
کامیون ها با طی مسافتی حدود 23۰ 
کیلومتر سوخت را به لبنان می رسانند. 
و  حزب اهلل  گشتی های  مسیر  این  در 
نیابتی ها امنیت کاروان های سوخت را 

تٔامین می کنند.
رسیدن کامیون های حامل سوخت با 

شادی حامیان حزب اهلل برای رسیدن تانکرهای 
سوخت ایران به لبنان با همکاری رژیم بشار اسد!

واکنش های عجیب هواداران حزب اهلل 
مواجه شده. آنها بر سر راه کامیون ها 
از  و  پرداختند  پایکوبی  و  جسن  به 
با  هوایی  شلیک  به  اقدام  خوشحالی 

انواع سالح از جمله آر. پی.جی  کردند!
حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل  حسن 
لبنان در پیامی از حامیانش خواست 
تا از هرگونه تجمع هنگام عبور کاروان 
خودداری  سوخت  حامل  تانکر های 
شود تا روند انتقال سوخت در بهترین 
شرایط ممکن صورت گیرد اما چندان 

تٔاثیری نداشت.
پیش از این ریموند غجر وزیر انرژی 
لبنان گفته بود حزب اهلل برای واردات 
دور  را  لبنان  دولت  ایران،  از  سوخت 
واردات  به  اقدام  مجوز  بدون  و  زد 

محموله های سوخت کرد.
دیگر  ارشد  فرماندهان  و  رهبران 
حمایت  مورد  شبه نظامی  گروه های 
به  سوخت  رسیدن  نیز  ایران  رژیم 
حزب اهلل لبنان را به عناون یک پیروزی 

برای »جبهه مقاومت« قلمداد کردند.
کاروان  داد  گزارش  »المنار«  شبکه 
بخش  چهار  به  ایران  سوخت  حامل 
آن  بخش  دو  فعاًل  و  شده  تقسیم 
کاروان  است.  شده  لبنان  خاک  وارد 
تانکر سوخت خواهد.  دوم حامل 2۰ 
برآوردها نشان می دهد سوخت ارسالی 
لیتر  ایران به حزب اهلل 29 میلیون  از 
است اما مشخص نیست در ازای چه 
چیز این میزان سوخت برای حزب اهلل 

ارسال شده است!
گزارش ها حاکیست شرکت »األمانه« 
وابسته به حزب اهلل سوخت ارسالی از 

ایران را در لبنان توزیع کرده است.

»المنار«  شبکه  در  نصراهلل  حسن 
از  سوخت  حامل  »کشتی  بود  گفته 
قیمت  از  ارزان تر  را  آن  رسید.  ایران 
را  تخفیف  این  می  فروشیم.  خرید 
حزب اهلل  و  اسالمی  جمهوری  هدیه 

می دانیم.«
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفته بود »صادرات انرژی ایران 
به لبنان نشان داد پیکره محاصره مالی، 
اقتصادی و سیاسی تحمیل شده علیه 
شکننده  سفید  کاخ  سوی  از  ملت ها 
آنها  به  نباید  دنیا  کشورهای  و  است 

اعتنا کنند.«
شبکه الجزیره گزارش داده هرچند 
برای  موقتاً  ایران  از  ارسالی  سوخت 
نقل  و  حمل  و  بیمارستان ها  مصرف 
عمومی  و  دولتی  مراکز  و  عمومی 
تحلیلگران  اما  می شود  مصرف 
و  دائمی  حل  راه  این  می گویند 
قطعی نیست و باید فکر اساسی برای 
مشکالت لبنان در زمینه تٔامین انرژی 
عدم  از  تحلیلگران  از  بسیاری  کرد. 
شفافیت قرارداد میان حزب اهلل و رژیم 

ایران انتقاد دارند.
سوخت  قرارداد  کارشناسان  اما 
و  شفافیت  عدم  دلیل  به  را  حزب اهلل 
تالش نکردن برای یافتن یک راه حل 
ساختاری  بحران  برای  دیگر  قطعی 

مورد انتقاد قرار داده اند.
جسیکا عبید مشاور مستقل سیاست 
این  »مشکل  گفت  الجزیره  به  انرژی 
برق  یا  سوخت  کجا  از  که  نیست 
می گیریم، مشکل این است که چگونه 

هزینه آن را پرداخت می کنیم.«

قوه  زندان؛  در  مرادی  امیرحسین  بیماری  وخامت 
قضاییه پاسخگو نیست

کیل  و ک نیا  پا بک  با =
مدافع امیرحسین مرادی از 
اعتراضات  بازداشت شدگان 
توئیترش  در   98 آبان ماه 
تصویر دلخراشی از پای موکل 
خود را منتشر کرده که نشان 
از وخامت بیماری پوستی این 

زندانی جوان دارد.
دادگستری  وکیل  =این 
اژه ای  محسنی  به  خطاب 
»امروز  نوشت:  توئیتر  در 
فرمودید که اگر در بازداشت 
بیفتد  زندانی  برای  اتفاقی 
است!  قاضی  با  مسئولیتش 
برای شما نامه نوشتم که حال 
موکل ام وخیم است و قاضی 
توجهی نمی کند؛ دفتر شما 
توجهی نکرد! مسئولیت جان 

موکل ام بر عهده کیست؟«
=غالمحسین محسنی اژه ای 
رئیس قوه  قضاییه جمهوری 
اسالمی روز گذشته گفت »در 
رفتاری که با متهم می شود 

قاضی مسئول است.«
مرادی  امیرحسین  مدافع  وکیل 
پوستی  بیماری  از  دلخراشی  شواهد 
و  منتشر  را  پا  ناحیه ی  در  موکل اش 
اعالم کرده که قوه  قضاییه و شخص 
اژه ای نسبت به  غالمحسین محسنی   
پاسخگو  زندانی  این  سالمت  وخامت 

نیستند.
بابک پاک نیا وکیل مدافع امیرحسین 
اعتراضات  بازداشت شدگان  از  مرادی 
تصویر  توئیترش  در   9۸ آبان ماه 
دلخراشی از پای موکل خود را منتشر 
بیماری  وخامت  از  نشان  که  کرده 

پوستی این زندانی جوان دارد.
به  خطاب  را  توئیت  این  پاک نیا 
از  و  کرده  منتشر  اژه ای  محسنی  
بی توجهی دفتر او نسبت به گزارش های 
موکل اش  بیماری  وخامت  از  متعدد 
نوشته است. این وکیل دادگستری در 
توئیتر نوشت: »امروز فرمودید که اگر 
در بازداشت اتفاقی برای زندانی بیفتد 
مسئولیتش با قاضی است! برای شما 
وخیم  موکل ام  حال  که  نوشتم  نامه 
است و قاضی توجهی نمی کند؛ دفتر 
جان  مسئولیت  نکرد!  توجهی  شما 

موکل ام بر عهده کیست؟«

غالمحسین محسنی  اژه ای رئیس قوه  
قضاییه جمهوری اسالمی روز گذشته 
دادستان های  سراسری  همایش  در 
انقالب، عمومی و روحانیت گفت »در 
قاضی  می شود  متهم  با  که  رفتاری 
بازداشت  مدت  اگر  است.  مسئول 
دلیل  جویای  قاضی  شد،  غیرمتعارف 
شود و به متهم سر بزند. قاضی نگوید 
متهم در اختیار ضابط بود از من رفع 
مسئولیت می شود، قاضی باید مستمراً 

از شرایط متهم اطالع پیدا کند«.
امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان 
اعتراضات آبان ماه 9۸ با وجود بیماری، 
بسر  بازداشت  در  که  است  سال  دو 
به خطر  می برد و قوه  قضاییه نسبت 
عدم  و  زندان  در  او  نگهداری  جانی 
به موقع،  درمان  و  دارو  به  دسترسی 

بی اعتنا و غیرپاسخگو است.
و  سیاسی  زندانیان  از  بسیاری 
جمهوری  زندان های  در  غیرسیاسی 
به  مبتال  که  حالی   در  اسالمی 
بیماری های خاص و خطرناک هستند، 
یا  و  نمی شوند  فرستاده  مرخصی  به 
شرایط نگهداری  آنها بیرون از زندان با 
وسایل  نظارتی چون پابند الکترونیک 
بارز  امر مصداق  این  نمی شود.  فراهم 
مرگ  سوی  به  زندانیان  دادن  سوق 
است که بر اثر محرومیت آنان از دارو و 

درمان مناسب رخ می دهد.
هم بندی های  از  محمدنژاد  مهرداد 
توصیف  در  مرادی  امیرحسین  سابق 
بیماری امیرحسین مرادی در اسفندماه 
بهداری  از  را  او  وقتی  بود،  گفته   9۸
»شبیه  کردند،  منتقل  بند  به  زندان 
کسی بود که در آتش سوزی سوخته 
را  او  هم بندی ها  که  حدی  تا  است« 
ابتدا نشناختند و فکر کردند که زندانی 

جدیدی به بند منتقل شده است.

انتقال  از  اردیبهشت ماه پس  مرادی 
به  تهران  »شاپور«  آگاهی  اداره  به 
بیماری  همچنین  و  شد  مبتال  کرونا 
پوستی اش »پسوریازیس« تشدید شد 
آگاهی  پلیس  بازداشتگاه   در  که  چرا 
امکان  بوده و  آلوده حبس  در محیط 
استحمام و تعویض لباس نداشته است.

مبنای گزارش های منتشر شده،  بر 
مرادی با وجود وخامت بیماری اش و 
همچنین تنگی  نفس، ناتوانی در تکلم 
و مشکالت جسمانی دوباره به زندان 

منتقل شد.
»اطلس  که  آنگونه  میان،  این  در 
زندان های ایران« به نقل از یک منبع 
آگاه نوشته، امیرحسین مرادی در یکی 
از شعب بازپرسی جنایی تهران به »قتل 
عمد« و »دست داشتن در ارائه دارو« 
سیاسی  زندانی  نیک نفس  ساسان  به 
که  است  متهم  بزرگ  تهران  زندان 
باوجود بیماری و وخامت سالمت اش 
با آزادی او مخالفت شد و در نهایت بر 
اثر شدت بیماری در زندان جان باخت.

بر مبنای روال معمول بی عدالتی در 
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی، وارد 
کردن اتهامات واهی از جمله قتل به 
زندانیان سیاسی بدون سند و مدرک 
آنان،  کیفری  احکام  افزایش  هدف  با 
و  اعدام، در حالی  که زیر سلطه  حتا 
امری  دارند،  قرار  دستگاه  این  ارعاب 
رایج به شمار می رود. به نظر می رسد 
وارد آوردن اتهام به »قتل عمد ساسان 
نیک نفس« به امیرحسین مرادی تنها 
به این دلیل که دارو به او داده نیز از 
همین نوع پرونده سازی ها به قصد صدور 
باشد. ناعادالنه  و  سنگین  حکم های 

دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین 
محمد  و  تمجیدی  سعید  مرادی، 
رجبی که به دنبال اعتراضات آبان ماه 
9۸ بازداشت شدند، پس از لغو حکم 
اعدام و پس از دو بار تعویق جلسات 
برگزار  هنوز  اسالمی،  انقالب  دادگاه 

نشده است.
مهرماه  مرادی  امیرحسین  پدر 
پارسال به دلیل فشارهای روانی ناشی 
از بالتکلیفی پرونده پسرش و نگرانی 
از اجرای حکم اعدام او، در حالی  که 
مأموران در خانه شان بودند، دست به 

خودکشی زد.
تیرماه پارسال پس از موج گسترده ی 
و  بازداشت شدگان  این  از  حمایت 
هشتگ »#اعدام_نکنید«، قوه قضاییه 
اعدام  اجرای حکم  اسالمی  جمهوری 
را متوقف کرد و پرونده برای رسیدگی 

دوباره به جریان افتاد.

نامه فرشگرد به کشورهای عضو سازمان ملل: 
مانع حضور رئیسی در مجمع عمومی شوید؛ سخنرانی مجازی او یا 

نماینده اش را ترک کنید!
و  ویزا  اعطای  تنها  »نه   =
سفر  امکان  کردن  فراهم 
خارجی برای ابراهیم رئیسی، 
به منزله ی اهانت به حقوق بشر 
و ملت ایران، و چشم پوشی بر 
خون هزاران قربانی او است، 
جنایتکاری  فرد  چنین  که 
در  حضور  صورت  در  باید 
و   دموکراتیک  کشور  یک 
جهانی  اعالمیه  به  متعهد 
صله  فا بال  ، بشر ق  حقو
محاکمه شود.« و  بازداشت 

عمومی  مجمع  برگزاری  آستانه  در 
در  متحد  ملل  سازمان  ساالنه ی 
نیویورک، شبکه فرشگرد در نامه ای به 
اعضای سازمان ملل، خواهان آن شده  
که از حضور سیدابراهیم رئیسی معروف 
انتخابات  در  که  مرگ«  »قاضی  به 
رییس   ۱۴۰۰ خرداد   2۸ نمایشی 
اسالمی  جمهوری  دولت  سیزدهمین 
شده در این مجمع جلوگیری شود و 
در صورت سخنرانی آنالین و از راه دور 
توسط رئیسی یا نماینده او، نمایندگان 
کشورهای عضو سازمان ملل، نشست را 

به نشانه اعتراض ترک کنند.
برای  نامه  این  انگلیسی  نسخه 
نمایندگی های همه ۱92 کشور عضو، 
کشورهای  اتحادیه  ناظر،  عضو  دو 
اروپا  اتحادیه  و  آفریقا،  اتحادیه  عرب، 

در مقّر سازمان ملل متحد در نیویورک 
فرستاده شده است.

ترجمه فارسی نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم سازمان ملل متحد و 

حاضران در نشست مجمع عمومی،
ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت 
در رژیم جمهوری اسالمی قصد دارد 
ایران در نشست آتی  از  به نمایندگی 
چهار  در  او  یابد.  ملل حضور  سازمان 
سمت های  در  همواره  گذشته  دهه 
مهم اغلب قضایی منصوب بوده و یکی 
اعدام،  عامالن  و  آمران  اصلی ترین  از 
شکنجه، سرکوب و کشتار سیستماتیک 
به شمار می رود. تنها در یک نمونه در 
خون  به  او  دست   ،۱3۶۷ تابستان 
و  سیاسی  زندانی  هزار  چهار  از  بیش 

عقیدتی آغشته است. ابراهیم رئیسی 
یک جنایتکار علیه بشریت و یکی از 
بدنام ترین ناقضان حقوق بشر در سطح 
جهانی است و تحت تحریم های حقوق 
متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  بشری 
آمریکا قرار دارد. چنین فرد جنایتکاری 
هرگز نماینده ملت ایران نیست و نباید 
از سوی جامعه جهانی مورد استقبال 
و پذیرش قرار بگیرد.سخنرانی ابراهیم 
رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل 
رسالت های  با  مشخص  بطور  متحد، 
حقوق  یعنی  سازمان  این  بنیادین 
بشر، صلح، حذف تبعیض علیه زنان و 
رسیدگی به جرایم مربوط به کشتارهای 

دسته جمعی در تضاد است.
کردن  فراهم  و  ویزا  اعطای  تنها  نه 

یک کمپین تازه در خدمت مردم ایران؛
 اینجا ایران نیست اما »صدای ایران« توسط 
»مؤسسه ترویج جامعه باز« پخش می شود

»موسسه ترویج جامعه باز« همراه با 
شماری از افراد و نهادهای آزادیخواه 
ایرانی در آلمان، کمپین بزرگ »صدای 

ایران« را راه اندازی کرده است.
ما در گام نخست این کمپین، 3۰۰ 
وسیله حمل و نقل عمومی را به مدت 
آلمان  بزرگ  شهر  چهار  در  ماه  سه 
شامل هامبورگ، دوسلدورف، کلن و 
برلین با تصاویری از جانباختگان آبان 
 PS۷۵2 ۱39۸ و هواپیمای اوکراینی
مجهز کرده و به حرکت در آورده ایم تا 
در مرحله نخست، »افکار عمومی« در 
آلمان را به سرکوب و نقض گسترده 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی آگاه 
کنیم. این کمپین در گام های بعدی با 
ابزارهای مختلف، »رسانه ها« و »دولت 
جدید آلمان« را مخاطب قرار خواهد 
آنها  به  را  ایران  مردم  صدای  و  داد 

خواهد رساند.
استمرار  کمپین،  این  اصلی  اهداف 
اسالمی«،  جمهوری  به  »نه  جنبش 

نقد رسانه های اروپایی به ویژه آلمانی 
نسبت به وقایع ایران، انتقاد از رویکرد 
دولت آلمان نسبت به سرکوب مردم 
جدید  دولت  از  درخواست  و  ایران 
این کشور ]که پس از انتخابات اواخر 
خواهد  دست  به  را  قدرت  سپتامبر 
مطالبات  به  توجه  برای  گرفت[ 
آزادیخواهانه ایرانیان و همچنین اعالم 
همبستگی با ایرانیان داخل کشور در 

مسیر گذار به دموکراسی است.
و  باز«  جامعه  ترویج  »موسسه 
با  آلمان،  در  آزادیخواه  ایرانیان 
توان  همه  از  کمپین،  این  راه اندازی 
نقض  عمق  دادن  نشان  برای  خود 
اسالمی  جمهوری  در  بشر  حقوق 

استفاده خواهند کرد.
و  ایران  مردم  کنار  در  همه،  ما، 

»صدای ایران« هستیم.

»موسسه ترویج جامعه باز«
سپتامبر ۲۰۲1

شادی حامیان حزب اهلل در روستای »العین« با رسیدن تانکرهای 
سوخت ارسالی از ایران

ابراهیم  برای  خارجی  سفر  امکان 
حقوق  به  اهانت  منزله ی  به  رئیسی، 
بر  چشم پوشی  و  ایران،  ملت  و  بشر 
خون هزاران قربانی او است، که چنین 
فرد جنایتکاری باید در صورت حضور 
در یک کشور دموکراتیک و  متعهد به 
بالفاصله  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه 
بازداشت و محاکمه شود.ما قویا از شما 
می خواهیم که تمام تالش خود را در 
این جهت به کار گیرید، و در صورت 
سخنرانی از راه دور رئیسی یا نماینده ای 
عمومی  مجمع  جلسه  در  او  دولت  از 
سازمان ملل، انتظار ما از اعضای مجمع 
به حقوق  باورمند  کشورهای  سران  و 
نشانه  به  را  است که جلسه  این  بشر 

اعتراض ترک کنند.
هزاران  و  ایران  ملت  نهایی  خواست 
هزار خانواده  ای که در چهار دهه گذشته 
به سبب جنایت های ابراهیم رئیسی و 
سوگ  به  رژیم  این  رهبران  دیگر 
و  از سرنوشت  گاه حتی  و  نشسته اند 
محل خاکسپاری عزیزان شان بی خبرند، 
بازداشت و سپس محاکمه آنها در یک 
آن  رسیدن  فرا  است.تا  صالح  دادگاه 
اعتراض  از طریق  می توانید  روز، شما 
به تالش توهین آمیز و شرم آور رئیسی 
عمومی  مجمع  حرمت  هتک  برای 
سازمان ملل متحد، همبستگی خود را 

با این خانواده ها نشان دهید.
با احترام و به امید برقراری آزادی و 

دموکراسی در ایران
شبکه فرشگرد
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آغاز موج دوم بنیادگرایی اسالمی یا 
پایان گروه های اسالمگرا؟! دولت  دینی 

قادر به رقابت با ملت مدنی نیست!
=آیا پروژه دولت اخوان 
مصر،  در  که  لمسلمین  ا
حکومت  تونس  و  سودان 
حکومت  در  یا  می کرده 
مشارکت داشته اند و سپس 
مرده  خورده اند،  شکست 
موج  با  دوباره  ما  آیا  است؟ 
سیاسی  اسالمگرایی  دوم  
از تجارب و  روبرو هستیم؟ 
حکومت ها  این  پیامدهای 
چنین بر می آید که ما شاهد 
اسالمگرایان  قدرت  کاهش 
آنها  دینی  دولت  و  هستیم 
قادر به رقابت با دولت ملت 

مدنی نیست.
ق  شر ( شد  ا لر ا حمن  لر ا عبد
یکماهه  زمانی  فاصله  االوسط(-طی 
یک  و  افغانستان  در  پیروزی  یک 
برای  تونس  در  سنگین  شکست 
گروه های اسالمگرا به دست آمد. با به 
افغانستان،  در  طالبان  رسیدن  قدرت 
گروه های اسالم سیاسی و سازمان های 
از  پس  مسلح  افراطی  اسالمگرای 
در  مکرر  شکست های  از  ناامیدی 
خمودی  از  دیگر  بار  منطقه  سراسر 
بیرون آمده اند. پیروزی طالبان درواقع 
نقابی بر شکست »حزب النهضه« و به 
المسلمین« در  حاشیه رفتن »اخوان 
جریان  پایان  نشانگر  که  است  تونس 
در  حکومت  خواهان  اسالمگرایی 

منطقه است.
»حزب  به  زیادی  شباهت  طالبان 
النهضه« تونسی و »اخوان المسلمین« 
اسالمی  قومی-  حزب  یا  و  مصری 
سودانی ندارد. طالبان یک گروه قبیله ای 
پشتون است که توسط رهبران مذهبی 

رهبری می شود.
این  المسلمین«،  »اخوان  مورد  در 
از  نه مبارزه ملی و نه جزئی  جنبش 
یک منطقه خاص است بلکه یک گروه 
دینی بین المللی است که تمام جهان 
اسالم را دولت خود و همه مسلمانان 
جهان را پیروان خود می داند درست 

مثل کمونیسم و انترناسیونال آنها!
و  منطقه ای  پروژه  من  نظر  به 
در  المسلمین«  »اخوان  بین المللی 
حال افول است. پیروان آن دلیل این 
افول را به کودتاها و توطئه ها نسبت 
نیست.  اینطور  درواقع  اما   ، می دهند 
شکست آنها در تونس نتیجه شکست 
آنها در آزمون های سیاسی است چرا که 
نوع حکمرانی آنها باعث نفرت گسترده 
مردم تونس علیه آنها شد؛ واقعیتی که 

آنها آن را انکار نمی کنند.
]در کشور مراکش حزب اسالمگرای 
»عدالت و توسعه« در جریان انتخابات 
لیبرال  احزاب  مقابل  در  پارلمانی 
و  شد  متحمل  سختی  شکست 
و  نخست وزیر  العثمانی  سعدالدین 
رهبر این حزب از راه یافتن به پارلمان 
باز ماند. عبدالوافی لفتیت وزیر کشور 
سپتامبر   9 پنجشنبه،  روز  مراکش 
کرد  اعالم  خبری  نشست  در   ۱۴۰۰
که در انتخابات پارلمانی اخیر پس از 
شمارش 9۶ درصد آرا، حزب »تجمع 
ملی لیبرال ها« به رهبری عزیز اخنوش 
 39۵ از  کرسی   9۷ کسب  به  موفق 
»عدالت  و  حزب  پارلمان شد  کرسی 
و توسعه« تنها ۱2 کرسی کسب کرده 
است. حزب »تجمع ملی لیبرال ها« نیز 
در بیانیه ای با اشاره به اینکه پیروزی این 
حزب پیامد ارتباط تنگاتنگ با پایگاه 
مردمی بوده، تاکید کرد: »پیروزی حزب 
تجمع ملی، رقبا را سردرگم و غافلگیر 
مراکش  کشور  وزارت  است.«  کرده 
نهایی  نتایج  رسمی  بطور  جمعه  روز 
انتخابات پارلمانی اخیر را اعالم کرد که 
در آن حزب »تجمع ملی لیبرال ها« با 
کسب ۱۰2 کرسی برنده این انتخابات 
شده است. حزب اسالمگرای »عدالت 
با کسب ۱3 کرسی و  نیز  و توسعه« 
احراز جایگاه هشتم احزاب حاضر در 
پارلمان، شکست سختی را متحمل شد. 
پیروزی حزب »تجمع ملی لیبرال ها« 
»عدالت  حزب  بی سابقه  شکست  و 
جامعه  در  مثبتی  بازتاب  توسعه«  و 

مراکش داشته است.[
المسلمین  اخوان  دولت  پروژه  آیا 
که در مصر، سودان و تونس حکومت 

مشارکت  حکومت  در  یا  می کرده 
داشته اند و سپس شکست خورده اند، 
مرده است؟ آیا ما دوباره با موج دوم  
هستیم؟  روبرو  سیاسی  اسالمگرایی 
از تجارب و پیامدهای این حکومت ها 
چنین بر می آید که ما شاهد کاهش 
دولت  و  هستیم  اسالمگرایان  قدرت 
دینی آنها قادر به رقابت با دولت ملت 

مدنی نیست.
ه نظر من برخالف آنچه گفته می شود 
قدرت  به  و  ، ظهور مجدد »طالبان« 
رسیدن آنها، عقیده این گروه، سازمان 
و دولت اسالمی چه نظامی باشد و چه 
غیرنظامی را مخدوش می کند. آندسته 
از اسالمگرایانی که به پیروزی طالبان و 
بازگشت آنها به فرمانروایی افغانستان 
و خروج آمریکایی ها می بالند، خود آنها 
بعدها  و  گرفت  خواهند  فاصله  آن  از 
از هرگونه  را  بی گناهی خود  و  برائت 
نزدیکی با طالبان اعالم خواهند کرد. 
سرمایه گذاری سیاسی بر طالبان یک 
سرمایه گذاری از پیش شکست خورده 
نیز  هم اکنون  شکست  شواهد  است. 
ظاهر شده و میانجیگران مجبور شدند 
تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کنند 
که به دولت جدید کابل فرصتی بدهند 
تا خود را ثابت کند و نشان دهد که به 
قوانین و هنجارهای بین المللی احترام 
می گذارد. اما به سختی می توان تصور 
کرد که طالبان بتوانند خود را تغییر 

دهند.
طالبان یک جریان دینی- اجتماعی 
حرکت  یک  گروه  این  است.  ساده 
سیاسی شیطانی و شرور مانند القاعده 
و داعش نیست. چیزی که در این میان 
ترسناک است این است که این گروه 
ساده به ابزار و مرکبی برای گروه های 
رژیم های  برخی  و  اسالمی  افراطی 
افراطی تبدیل شود زیرا عمق مقوالت 
گروه های  با  افغانستان  طالبان  گروه 

تندرو مشابه است.
گروه  از  بسیاری  مانند  گروه  این 
دیگر »خودویرانگر«  اسالمگرای  های 
ناتوانی در سازگاری  به دلیل  و  است 
مرزهایش،  از  خارج  شرایط  با  خود 
جهان را علیه خود خواهد کرد و مانند 
هر جنبش ایدئولوژیک دینی دیگر به 
تدریج بیشتر و بیشتر رادیکال خواهد 

شد.
طالبان،  پیروزی  از  پس  بالفاصله 
کانال های  در  جریان  این  سخنگویان 
تلویزیونی ظاهر شدند و با نمایندگان 
بین المللی  سازمان های  و  دولت ها 
نشستند تا نشان دهند که »معتدل« 
هستند و جهان می تواند با آنها مراوده 

داشته باشد و همزیستی کند.
سپس چند روز گذشت و مشخص 
تلویزیون ها ظاهر  آنها که در  شد که 
و  هستند  گروه  این  روبنای  شدند، 
زیر  مسلح  و  افراطی  واقعی  رهبران 
سطح آن نهفته اند. این دوگانگی چهره 
به  اسالمگرا که  تمام سازمان های  در 
فعالیت  زیرزمین  در  مخفی  صورت 

می کنند، متداول است.
گفتگو با یک متفکر و یکی از رهبران 
»اخوان المسلمین« مانند عبدالمنعم 
ابوالفتوح، عینی بودن، مثبت اندیشی و 
اعتدال را نشان می دهد. خواه بر اساس 
ایمان او به این اعتدال باشد یا صرفاً 
برای روابط عمومی طوری که برخی ها 
او را متهم می کنند، واقعیت این است 
در  آنها  اجرای  و  تصمیم گیری ها  که 
دست جناح افراطی اخوان المسلمین 
یا دیگر گروههای اسالمی بوده است؛ 
شخصیت هایی مانند »خیرات الشاطر« 
رهبر افراطی اخوان المسلمین مصر که 
معتقد بود حتا اگر در قدرت هم نباشد، 

دولت را اداره می کند.
کابل  طالبان  همان  دوحه  طالبان 
نیست. در رسانه های بین المللی، آنها 
کلماتی را به کار گرفتند که غرب را به 
وجد آورد و سپس در روزهای بعد ما 
صدای حاکمان واقعی را در خیابان های 
پایتخت شنیدیم که برخالف آنچه در 
شد،  گفته  مطبوعاتی  کنفرانس های 
صحبت می کردند. پیروزی طالبان در 
افغانستان شکست گروه  های سیاسی و 
مدنی و دینی است زیرا آنها در حال 
افول و گروه های مسلح اسالمی در حال 

صعود هستند.
*منبع: شرق االوسط

نویسنده: عبدالرحمن الراشد
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

منیتی  ا بع  منا =
آذربایجان گزارش می دهند 
به  اقدام  اسالمی  جمهوری 
منطقه  به  کاال  انواع  قاچاق 

قره باغ می کند.
آذربایجان  جمهوری  دفاع  وزارت 
بطور رسمی از وزارت دفاع روسیه و 
فرماندهی نظامیان روسی مستقر در 
از  تا  کرده  درخواست  قره باغ  منطقه 
عبور کامیون های ایران به این منطقه 

جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری »آناتولی« وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه ای 
که ۱2 سپتامبر )2۱ شهریور( منتشر 
و  حقیقی  افراد  ورود  کرد  اعالم  شد 
حقوقی و وسایل نقلیه سایر کشورها 
رضایت  بدون  آذربایجان  خاک  به 
کشور  این  قوانین  خالف  آذربایجان 
جمهور  رؤسای  توافق  با  مغایر  و 
در  روسیه  و  ارمنستان  آذربایجان، 

نوامبر سال 2۰2۰ است.
پس از اعالم آتش بس میان آذربایجان 
و ارمنستان در جنگ قره باغ نیروهای 
منطقه  این  در  موقت  بطور  روسی 
مستقر شدند و نظارت و کنترل مرزی 
به آنها واگذار شد.اخیراً تصاویری در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که 
تردد کامیون ها و تانکرهای سوخت با 
کنترل  تحت  مناطق  به  ایران  پالک 
نشان  را  قره باغ  در  روسیه  نیروهای 
پیش  آذربایجان  می دهند.جمهوری 
جمهوری  از  نیز  اوت  ماه  در  این  از 
اسالمی ایران خواسته بود که از ورود 

درخواست وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از روسیه برای 
جلوگیری از ورود وسایل نقلیه از ایران به قره باغ

به  این کشور  غیرقانونی کامیون های 
امنیتی  کند.منابع  جلوگیری  قره باغ 
جمهوری آذربایجان گزارش می دهند 
قاچاق  به  اقدام  اسالمی  جمهوری 
می کند. قره باغ  منطقه  به  کاال  انواع 

گمرک  سخنگوی  لطیفی  روح اهلل 
شهریور  پنجم  اسالمی  جمهوری 
گفت »بر اساس اخبار رسیده از برخی 
سمت  از  ورودی  سواری،  رانندگان 
به  قاپان  گوریس-  جاده  ارمنستان، 
نیرو های  توسط  رمنستان  ا سمت 
کشور آذربایجان مسدود شده است.«

مقامات جمهوری آذربایجان می گویند 
جمهوری اسالمی با رفتارهای دوگانه 
و اقدامت مشکوک اقدام به حمایت  از 

دولت ارمنستان می کند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
جمهوری آذربایجان را هم بخشی از 
با  می داند  اسالمی«  »سرزمین های 
اینهمه اما مقامات جمهوری آذربایجان 
ی  ی ها ر همکا هند  می د جیح  تر
اقتصادی و سیاسی خود را نه با ایران 
بلکه با ترکیه گسترش دهند.هرچند 
در سکوت اما به هر حال روابط تهران و 
باکو عادی نیست و اختالفات سیاسی 
در  مختلف  شکل های  به  مواقعی  در 
مسائل  در  ویژه  به  طرفین  مناسبات 
خفیف  صورت  به  نظامی  و  مرزی 
آذربایجان  جمهوری  می کند.  بروز 
و  نظامی  نظر  از  اخیر  سال های  در 
با  را  ویژه ای  همکاری های  امنیتی 
اسرائیل آغاز کرده و از نظر سیاسی و 

=سازمان های تروریستی 
و  آموزشی  اردوگاه های  در 
رزمی در افغانستان، سوریه، 
 ، لی ما سو  ، یمن  ، ق ا عر
آسیای میانه، آسیای جنوب 
دارند  اروپا حضور  و  شرقی 
بسیار  آنها  شبکه های  و 

گسترش یافته است.
بیست  طول  در  =چرا 
سال »جنگ علیه تروریسم« 
و القاعده و کشته شدن رهبر 
آن بن الدن و هزاران تن از 
سرباز و اعضای شبکه ی آن 
و تحت تعقیب قرار گرفتن 
و  برابر  دو  آنها  تعداد  بقیه، 
خطر آنها در سراسر جهان 
زیرا  است؟  یافته  افزایش 
جنگ علیه القاعده و دیگر 
به  تروریستی  سازمان های 
بود.  محدود  نظامی  نیروی 
نه  است  ایده  یک  القاعده 
یک نیروی عینی! این ایده 
می تواند در هر جا و در میان 
رشد  مردم  از  طبقه ای  هر 
با استفاده  کند. هیتلر تنها 
نظامی  اقدام  و  سالح  از 
حذف نشد! دولت های غربی 
را  ایدئولوژیک  جنگ های 
نیز علیه نازیسم آغاز کردند 
محدود  برای  را  قوانینی  و 
وضع  آن  گسترش  کردن 
نیز  نازی ها  به  اگر  کردند. 
اجازه  اسالمگرایان  مانند 
دوباره  شود،  داده  فعالیت 

رشد خواهند کرد!
مانند  رژیمی  وجود  =با 
رژیم جمهوری اسالمی ایران 
افراط گرایی  ایدئولوژی  که 
و جنگ را تغذیه و مقوله ی 
افراطی گری فرقه ای را تبلیغ 
و ترویج می کند و بر اساس آن 
شبه نظامیانی را برای خدمت 
به منافع خود تاسیس کرده 
گسترش  منطقه  همه  در  و 

تروریسم  مسلما  می دهد، 
همچنان ادامه خواهد یافت. 
مقابله  ایران  رژیم  با  مقابله 
افراطگرایی  ایدئولوژی  با 
دینی است که در سال 19۷9 
روح اهلل  آمدن  کار  روی  با 
خمینی در منطقه به وجود 

آمد.
ق  شر ( شد  ا لر ا حمن  لر ا عبد
روز  آن  کردن  فراموش  االوسط(- 
وجود  با  نیست؛  آسان  وحشتناک 
گذشت 2۰ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر 
اینکه  از  رویداد  آن  هنوز  اما   ،2۰۰۱
ممکن است بار دیگر در هر جای دنیا 
رخ دهد، نگران کننده و ترسناک است 
تکرار  قابل  فجیع  رویداد  آن  که  چرا 

است.
پس از دو دهه، تعداد اعضای القاعده 
افزایش یافته، مناطق نفوذ آنها گسترش 
پیدا کرده، یارگیری آنها مستمر شده 
و سالح های آنها بیشتر و پیشرفته تر 

شده است.
ر  د یستی  ر و تر ی  ن ها ما ز سا
در  رزمی  و  آموزشی  اردوگاه های 
افغانستان، سوریه، عراق، یمن، سومالی، 
آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و 
آنها  شبکه های  و  دارند  حضور  اروپا 
بسیار گسترش یافته است. القاعده در 
القاعده در شبه جزیره عرب،  مراکش، 
الشباب و انصار الشریعه و القاعده در 
سینا، القاعده در شبه قاره هند، هیئت 
تحریر الشام، حراس الدین  و   جنبش 
اسالمی  حزب  ازبکستان،  اسالمی 
ترکستان، لشکر طیبه و امارت اسالمی 

قفقاز، شبکه حقانی و الجهاد مصری و 
باالخره ارتش محمد در جنوب شرقی 

آسیا حضور دارند.
»جنگ  سال  بیست  طول  در  چرا 
علیه تروریسم« و القاعده و کشته شدن 
رهبر آن بن الدن و هزاران تن از سرباز 
و اعضای شبکه ی آن و تحت تعقیب 
قرار گرفتن بقیه، تعداد آنها دو برابر و 
خطر آنها در سراسر جهان افزایش یافته 
است؟ زیرا جنگ علیه القاعده و دیگر 
سازمان های تروریستی به نیروی نظامی 
محدود بود. القاعده یک ایده است نه 
یک نیروی عینی! این ایده می تواند در 
هر جا و در میان هر طبقه ای از مردم 
رشد کند. هیتلر تنها با استفاده از سالح 
و اقدام نظامی حذف نشد! دولت های 
غربی جنگ های ایدئولوژیک را نیز علیه 
نازیسم آغاز کردند و قوانینی را برای 
محدود کردن گسترش آن وضع کردند.

اگر به نازی ها هم اجازه فعالیت داده 
شود، دوباره دنیای غرب به خطر می افتد 
و ممکن است در میان فریب خوردگان و 
سرخوردگان خشمگین از اوضاع اروپا و 

آمریکا محبوبیت پیدا کند.
با وجود رژیمی مانند رژیم جمهوری 
اسالمی ایران که ایدئولوژی افراط گرایی 
و جنگ را تغذیه و مقوله ی افراطی گری 
فرقه ای را تبلیغ و ترویج می کند و بر 
اساس آن شبه نظامیانی را برای خدمت 
در  و  کرده  تاسیس  خود  منافع  به 
همه منطقه گسترش می دهد، مسلما 
تروریسم همچنان ادامه خواهد یافت. 
مقابله با رژیم ایران مقابله با ایدئولوژی 
سال  در  که  است  دینی  افراطگرایی 
۱9۷9 با روی کار آمدن روح اهلل خمینی 

در منطقه به وجود آمد.

ممکن است یازده سپتامبر بار دیگر تکرار شود؛ اگر به نازی ها هم 
اجازه فعالیت داده شود، مانند اسالمگرایان رشد خواهند کرد!

اقتصادی با ترکیه مراودات بسیار دارد.
در شهریور ۱393 یک پهپاد در حوالی 
کرد.  سقوط  نطنز  اتمی  تٔاسیسات 
مقامات جمهوری اسالمی مدعی شدند 
خاک  از  و  بوده  اسرائیلی  پهپاد  این 
جمهوری آذربایجان به پرواز درآمد و 
وارد ایران شد.اینهمه در حالیست که 
بطور  ترکیه  قره باغ  در جریان جنگ 
آشکار از جمهوری آذربایجان حمایت 
نظامی و لجستیک کرد و همکاری های 
ترکیه  و  آذربایجان  نظامی جمهوری 
همچنان رو به افزایش است. هم اکنون 
نیز رزمایش مشترک نیروهای مسلح 
ترکیه، آذربایجان و پاکستان با عنوان 
»سه برادر 2۰2۱« در باکو آغاز شده 
و تا آخر سپتامبر ادامه خواهد داشت.

مرتکب  که  کسانی  خلف  فرزندان 
به  هنوز  شدند  سپتامبر   ۱۱ جنایت 
»شبکه های  در  و  دیجیتال  صورت 
سالح،  آنها  هستند.  فعال  اجتماعی« 
هوادارانی  و  حامیان  رسانه،  بودجه، 
دارند. از طریق این شبکه های زنده آنها 
به راحتی یارگیری می کنند و به همین 
دلیل ما احساس می کنیم که خطر 
سپتامبر  یازدهم  و  دارد  وجود  بالقوه 
دیگر  نحوی  به  است  ممکن   2۰۰۱
حذف  برای  تالش ها  زیرا  شود  تکرار 
کامل آن به اندازه کافی جدی و جامع 

نبوده و نیست.
حرکت،  برای  محدودیتی  هیچ 
فعالیت و خطر القاعده و امثال آن وجود 
ندارد. حمالت به نیویورک و واشنگتن 
غافلگیرکننده بود. ما انتظار نداشتیم 
به  اطلس  اقیانوس  از  »القاعده«  که 
برسد، همچنین  آمریکا  سرزمین های 
نوع حمله و حجم بزرگ آن را انتظار 
نگاه  گذشته  به  وقتی  اما  نداشتیم 
می کنیم و کمی تأمل  کنیم، می بینیم 
که القاعده در حال رشد بود اما جهان 
نه تنها کاری نمی کرد بلکه به سادگی 

نظاره گر آن بود.
این ایده، پس از کشته شدن بن الدن 
و البغدادی و دیگر رهبران افراطگرایی 
»القاعده« به عنوان یک ایدئولوژی باقی 
ماند و مانند همه اندیشه های شیطانی، 
خود  زندگی  به  خطرناک  و  شرورانه 
ادامه می دهد. این نوع اندیشه تا زمانی 
که حتا فقط یک نفر آماده دفاع از آن 
باشد نمی میرد. این افراد پس از اینکه 
از تبلیغ بر روی منبرهای مساجد منع 
شدند، به پالتفرم های »فیس بوک«، 

»توییتر« و »یوتیوب« روی آوردند.
بدون مبارزه و محدود کردن فکر و 
اندیشه های افراطی در بسترهای آنها، 
آنها روز به روز  گسترده تر و خطرناک تر 
خواهند شد. در یک کالم، هیچ گروه 
افراطی  ایدئولوژی  بدون  تروریستی 
پیش از آن متولد نخواهد شد و هیچ 
که  محیطی  بدون  افراطی  ایدئولوژی 
بدهد  را  آن  گسترش  و  وجود  اجازه 
شرایط  باشد.  داشته  وجود  نمی تواند 
این  به  رشد  اجازه ی  جهان،  کنونی 
ایدئولوژی های فجیع و این گروه های 

افراطی و تروریستی را می دهد.

*منبع: روزنامه شرق االوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تردد تانکرهای سوخت در جاده مرزی ایران- ارمنستان
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= محمد فقیهی، همسرش 
خواهرش  و  مدرسی  فرزانه 
فائزه فقیهی که در فلوریدا 
»اکسپرس  نام  به  شرکتی 
از  می کردند  اداره  را  ژن« 
اکتبر ۲۰16 تا نوامبر ۲۰۲۰ از 
حساب هایی در مالزی، چین، 
امارات  و  ترکیه  سنگاپور، 
مبلغی حدود  عربی  متحده 
دریافت  دالر  میلیون   5/3

کرده اند.
وزارت  گزارش  =به 
سه  این  آمریکا  دادگستری 
متهم بخشی از پول دریافتی 
تجهیزات  خرید  برای  را 
تولیدکنندگان  از  ژنتیک 
به  آنها  ارسال  و  آمریکایی 
وزارت  از  مجوز  بدون  ایران 
هزینه  آمریکا  خزانه داری 
کردند و بخش دیگری از این 
و  فقیهی  توسط  نیز  پول ها 
مدرسی صرف خرید امالک 

در سال ۲۰19 شده است.
نشان  =بررسی ها 
می دهد فقیهی در دانشگاه 
مدیر  شیراز  پزشکی  علوم 
آزمایشگاه بوده. او به عنوان 
ژنتیک  »مرکز  در  دکتر 
بود.  فعال  فقیهی«  پزشکی 
در فرودگاه میامی از چمدان 
فقیهی 1۷ ویال ]شیشه های 
بیولوژیک  مواد  کوچک[ 
با  که  شد  کشف  ناشناخته 

سه شهروندان ایرانی- آمریکایی به اتهام پولشویی و نقض 
تحریم های آمریکا دادگاهی می شوند

بسته های یخ پوشانده و در 
زیر نان و سایر اقالم غذایی 

پنهان شده بودند!
در  آمریکایی  ایرانی-  شهروند  سه 
شهر فلوریدا به اتهام پولشویی و نقض 
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
می شوند. دادگاهی  میامی  در  ایران 

پایگاه خبری وزارت دادگستری آمریکا 
۱۴ سپتامبر )23 شهریور( گزارش داد 
همسرش  ساله(،   ۵2( فقیهی  محمد 
فرزانه مدرسی )۵3 ساله( و خواهرش 
فائزه فقیهی )۵۰ ساله( که شرکتی به 
 Express( »نام »فلوریدا اکسپرس ژن
Gene( را اداره می کردند. آنها از اکتبر 
2۰۱۶ تا نوامبر 2۰2۰ از حساب هایی 
و  ترکیه  سنگاپور،  چین،  مالزی،  در 
امارات متحده عربی مبلغی حدود ۵/3 

میلیون دالر دریافت کرده اند.
شرکت  این  حساب های  طریق  از 
خرید  برای  دریافتی  پول  از  بخشی 
تولیدکنندگان  از  ژنتیک  تجهیزات 

اصل صالحیت  اساس  بر  اقدام  این 
قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت 
جرائم  مردمی،  حقوقی  جرائم  عنوان 
سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و 
قتل عمد انجام گرفته است. این اصل به 
دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد 
مظنون را بدون توجه به ملیت او و محل 

ارتکاب جرم، تحت پیگرد قرار دهند.
دستگیری حمید نوری با کمک چند 
نفر و نقش کلیدی ایرج مصداقی زندانی 
سیاسی پیشین، در یک برنامه از قبل 
هماهنگ شده توسط دادستانی سوئد 
انجام گرفت. او اولین متهم کشتارهای 
سال ۱3۶۷ است که بازداشت شده و 
تحت محاکمه قرار می گیرد، آنهم خارج 
از کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده 
است. در این پرونده نزدیک به ۴۰ شاکی 

و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان 
گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.

حمید نوری )عباسی( همچنین اولین 
دادگاه  یک  در  که  است  ایرانی  مقام 
خارجی به اتهام مشارکت در اعدام های 
تابستان ۱3۶۷ محاکمه می شود. بر اساس 
قوانین سوئد، اشد مجازات برای او در 
صورت محکومیت، حبس ابد خواهد بود.

گفته می شود که بیش از ۶۰۰۰ تن که 
اکثرا از اعضا و حامیان سازمان مجاهدین 
خلق بوده اند، در جریان اعدام  های سال 
۱3۶۷ به دستور خمینی اعدام شدند.

خانواده های  و  کشتار  این  بازماندگان 
کشته  شدگان امیدوارند دادگاه نوری نقطه  
آغاز رسیدگی بین المللی به کشتارهای 
دهه ۶۰ به  ویژه کشتار تابستان ۶۷ و 

مجازات آمران و عاملین آن باشد.
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در  که  معامله هایی  در  بنی هاشمی  
در  و  شروع  ]میالدی[   ۱99۱ سال 
و  رسید  انجام  به  ]میالدی[   ۱993
سیار شرکت  تلفن های  برای  صدور 
نوکیا )Nokia( به ایران بود، شرکت 
داشت. مذاکرات در اینباره در آلمان و 
فنالند انجام شدند و تحویل کاال  نیز 

از سوی این دو کشور بود.
در  باید  بنی هاشمی   من  نظر  به 
 93 و  ]میالدی[   9۱ سال های 
]میالدی[ برای انجام امور این معامله 
به آلمان سفر کرده باشد. این معامله 
با مشارکت وزارت پُست ایران انجام 
معموالً  آن  رئیس  غرضی  که  گرفت 
برای واواک کارهای خدماتی انجام و 
به فعالیت های آن را پوشش می داد. 
به  را  زمینه  این  در  اطالعاتم  من 
باال  در  شده  ذکر  مالقات  آن  هنگام 
هتل های  از  یکی  در  بنی هاشمی   با 
او  از  همراهانم  که  زمانی  تهران، 
اطالعات  شنیدم…  کردند،  پرسش 
در  »میکونوس«  ترور  درباره  من 
مجموع از پنج منبع است که با توجه 
اینجا  در  آنها،  برای  زیاد  به خطرات 
با شماره های یک تا پنج از آنها  نام 
مشخصات  تمام  حاضرم  اما  می برم، 
تماس  امکان  همچنین  و  منابع  این 
با آنها را در اختیار دادستان کل قرار 

دهم.
منبع شماره یک در شورای امنیت 
شماره  منبع   می کند…  کار  ملی 
بسیار  بسیار  ریشهری  آقای  به  دو 
نزدیک است… من توسط او اطالع 
یافتم که فالحیان از سوی »شورای 
امور ویژه« به عنوان مسئول اجرایی 
عملیات علیه رهبران حزب دمکرات 
کردستان ایران تعیین شده است… 
عالی رتبه  مقام  یک  سوم،  منبع 
واواک، مدیرکل و عضو سابق ایستگاه 
است…  لبنان  در  واواک  اطالعاتی 
سفارت  در  عنوان  همین  با  او 
او  می کرد…  کار  بیروت  در  ایران 
ایران  به  میکونوس  ترور  زمان  در 
فعلی اش  پُست  در  و  بود  بازگشته 
نزدیکی  دوستان  از  او  می کرد.  کار 
از  یکی  و  بنی هاشمی   عبدالرحمان 
دو نفری بود که در دیدارم در هتل 
دادم،  دیروز شرح  بنی هاشمی  که  با 
من  چهارم  منبع  بود…  من  همراه 
فالحیان  با  نزدیک  خانوادگی  رابطه 
در  نیست…  او  اما خویشاوند  دارد، 
سّر  یک  این  تهران  مطلع  محافل 
آشکار است که این فرد آدم فالحیان 
است… و همه می دانند حرفی که او 
نظر فالحیان  یا  می زند همان حرف 
ترور  با  رابطه  در  منبع  این  است. 
ارتباط  کمالی  و  ارشد  با  میکونوس، 
داشته است. هرچه من در این مورد  
است…  بوده  منبع  این  از  گفته ام 
منبع پنجم در ترور میکونوس دارای 
اجرایی  نه  چند  هر  مسئولیت هایی، 
بود… تمام این منابع از خروج من 
خبر دارند و پس از آن سعی  کردند 
من  با  تهران  در  دفترم  مدیر  توسط 

تماس برقرار کنند.
آنها در مورد فرار من دو نوع موضع 
و  حقیقی  موضع  گرفت:  خواهند 
با  آنها  زیرا  است  مثبت  آنها  واقعی 
من هم عقیده هستند که باید به این 
علنی  موضع  داد.  خاتمه  دیوانگی ها 
احتیاط  با  و  نظر  اظهار  عدم  آنها، 
فکر  این  در  ابتدا  در  من  است… 
ترور  درباره  اطالعاتی  که  نبودم 
میکونوس دریافت کنم چون اهمیت 
خاصی برایم نداشت. از اطالعاتی که 
به هر حال طی گفتگوهایم با منابع 
موضوع  این  از  می آوردم  دست  به 
اصوالً  کنون،  تا  می شدم.  مطلع  نیز 
عملیات  که  بودیم  کرده  عادت  ما 
سکوت  با  خارج  در  ما  تروریستی 
در  باشد.  همراه  مربوطه  کشورهای 
بود  بار  اولین  برای  میکونوس  مورد 

که چنین واکنشی به وجود آمد… 
در  اینجا  در  من  که  اطالعاتی  این 
مدت  یک  در  گذاشتم،  شما  اختیار 
طوالنی و تکه تکه به  من رسید و نه 
من  منسجم…  به صورت یک خبر 
هیچ نوشته ای درباره ترور میکونوس 
نوشته ای  هیچ  دارد  امکان  ندیده ام. 
تمام  چون  باشد.  نداشته  وجود  هم 
مسائل شفاهی حل و فصل می شوند. 
سوی  از  قتل  فرمان  نوشته،  تنها 
تیم  رئیس  تنها  را  آن  و  است  رهبر 
او  برای  فرمان  این  چون  می بیند. 

توجیه قضایی و مذهبی است.
خود من شخصا، در مورد دیگری، 
امضای  با  که  را  قتلی  فرمان  چنین 
من  گرچه  دیده ام،  بود،  خمینی 
مورد  این  نبودم…  تیم  فرمانده 
خسرو  ترور  به  می شود  مربوط 
هرندی )هادی خرسند( که در لندن 
محمد  زمان  آن  در  می کرد.  زندگی 
وزیر  ریشهری  معاون  زاده  موسوی 
وقت واواک با یک فتوکپی از فرمان 
قتل به شهر دوسلُدرف آمد. در آنجا، 
مسئول  فرمانده  با  او  در حضور  من 
مالقات  معاونش  و  قصد  سوء  این  
بودند  عرب  دو  هر  آنها  کردم. چون 
فرانسه  اما  نمی دانستند،  فارسی  و 
مذاکرات  در  من  می کردند،  صحبت 
میان آنها با موسوی زاده مترجم بودم 
و فرمان  قتل را ترجمه کردم. ما به 
زبان فرانسوی حرف می زدیم که من 
بر آن تسلط دارم… موسوی زاده در 
فرمان  که  داشت  بیان  گفتگو  این 
قتل باید به اجرا درآید و هر تأخیری 
گناه است. من در تدارکات این سوء 
اتریش،  در  داشتم.  شرکت  قصد 
می شد  ترور  باید  که  فردی   عکس 
الزم  پول  نیز  و  خرسندی(  )هادی 
اختیار  در  وین  در  ایران  سفارت  را 
تیم  به  را  آنها  من  که  گذاشت  ما 
من  بعالوه،  دادم.  کننده  قصد  سوء 
قصد  سوء  اجرای  دستور  گرفتن  در 
)نام رمز انجام عملیات( از واواک در 
همکاری  تیم  به  آن  انتقال  و  تهران 
کردم. به اینصورت که در آنزمان- باز 
هم به دلیل زبانی- بنا بر در خواست 
فرمانده تیم کلمه به کلمه به تهران 
می خواهیم  »ما  که  دادم  اطالع 
من  بیاندازیم«  راه  به  فردا  را  جشن 
از موسوی زاده  را  پاسخ  خود شخصاً 
دریافت نمودم و به تیم دادم، »جشن 

بگیرید. امیدوارم خوش بگذرد«.
بطور  من  قتل،  اجرای  شب  در 
تلفن  انگلستان  پلیس  به  ناشناس، 
کردم و به صورت زیر سوء قصد جاری 
ساعت  حدود  »فردا  دادم:  اطالع  را 
شش صبح دو نفر عرب چاق، یکی از 
آنها بسیار چاق، پیاده خیابانی را که 
در آن خانه هرندی )هادی خرسندی( 
قرار دارد طی خواهند کرد )آدرس را 
ساعت  می خواهند حدود  آنها  دادم(. 
برسانند«.  قتل  به  را  هرندی  هشت 
زمان سوء قصد حدود ساعت هشت 
تعیین شده بود چون هرندی همیشه 
خارج  خانه  از  زمان  این  در  تقریباً 
می شد. در این عملیات  یک زن هم 
در  مراقبت  با  پلیس  داشت.  شرکت 
ساعت شش به درست بودن اطالعات 
قصد کنندگان  سوء  سپس  و  برد  پی 
را در ساعت هشت  دستگیر نمود و 
اسلحه ها را  نیز پیدا کرد. در مجموع 
نفر  پنج  شدند.  دستگیر  نفر  هفت 
بطور مستقیم در رابطه با عملیات  و 
که  خانمی   آن  جمله  از  بعداً  نفر  دو 
گفتم. یک ماه بعد، من به رئیس تیم 
که آزاد شده و در سوئد بود برخورد 
کردم. در این مالقات او به من گفت 
که موضوع از سوی ایرانی ها لو رفته 
است… رئیس تیم  )ترور( و معاونش 
تبعه فرانسه بودند. یکی الجزایری به 
نام گواسمی  و دیگری مراکشی بود که 

نامش در خاطرم نیست…«
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گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با ناهید شیرپیشه ...
.                                  از صفحه 1۲

البته رویکرد بنت و نتانیاهو در مخالفت با 
توافق متفاوت است: نتانیاهو می خواست 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  نزاع 
ایاالت متحده دائمی و بلندمدت باشد 
امتیازات خاص  در چنین شرایطی  تا 
به دست آورد و از آن به عنوان اهرمی 
برای رای دهندگان آمریکایی و اسرائیلی 
را  ایران  رژیم  احتماالً  و  کند  استفاده 
بترساند. اما بنت می خواهد تالش کند تا 
حمایت حزب دموکرات از اسرائیل را که 
در دوران ترامپ و نتانیاهو بسیار ضعیف 

شده بود جلب کند.
یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل پیش 
از این هشدار داده بود ایران یک ماه تا 
تولید سوخت برای ساخت سالح اتمی 
فاصله دارد. بنابراین بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند آنچه بنی گانتز در مورد »کنار 
آمد مشروط با توافق« بیان کرد مسیری 
جدید است. با این حال گانتز در مصاحبه 
با »فارین پالسی« تٔاکید کرد »اسرائیل 
 )B( »مایل است که آمریکا برنامه »ب
را اجرا کند که شامل فشارهای اقتصادی 
گسترده به جمهوری اسالمی در صورت 
تٔاکید کرد  او  شکست مذاکرات است. 
اسرائیل طرح »سی« )C( را دارد و آن 

اقدام نظامی است.«
حتا کارشناسان اتمی که نگاه سختگیرانه 
به فعالیت های جمهوری اسالمی دارند و 

بحران آب »غیزانیه«....                                     از صفحه 5
و مقامات امنیتی اسرائیل گفته اند که 
ایران در سریع ترین زمان ممکن پس از 
دستیابی به اورانیوم با سطحی که مصرف 
نظامی دارد شش ماه تا ساخت بمب 
اتمی فاصله خواهد داشت. آویو کوخاوی 
رئیس ستاد ارتش اسرائیل و چندین مقام 
اطالعاتی ارتش این کشور نیز می گویند 

این زمان نزدیک به دو سال است.
ادامه  در  پست«  »اورشلیم  روزنامه 
می نویسد اینکه الپید به صراحت گفته 
»با توافق کنار می آید« فوریت اسرائیل 
برای فشار به ایران را کم می کند. الپید 
می تواند یک شطرنج سه بُعدی بازی کند 
و هدفش می تواند »کاهش فشار بر آمریکا 
برای عجله در توافق با ایران باشد« چرا که 
اگر جمهوری اسالمی آنقدرها هم نزدیک 
ایاالت  نباشد،  اتمی  ساخت سالح  به 
متحده می تواند با صبر و حوصله بیشتر 
منتظر یک معامله »بهتر« با ایران باشد.

اما با توجه به اظهارات الپید نیز به نظر 
مقامات  از  تعدادی  دست کم  می رسد 
دولت فعلی اسرائیل آماده اند تا بازگشت 
آمریکا به برجام را بپذیرند مشروط بر 
آنکه تضمین هایی در مورد تحریم های 
اقتصادی و یا در نظر گرفتن حق اسرائیل 
برای اقدام نظامی احتمالی و در صورت 
نیاز برای حمله به تٔاسیسات اتمی ایران 

دریافت شود.

ناهید شیرپیشه که آموزگار دبستان 
بوده است، پس از جان باختن فرزندش 
به مدرسه رفت و با دانش آموزان خود 
کالس  و  مدرسه  و  کرد  خداحافظی 
درس را ترک گفت. او به کیهان لندن 
می گوید: »من بعد از این اتفاق برای 
نمی توانم  دیگر  که  کردم  فکر  پویا 
معلمی باشم که محتویات این کتاب ها 
را تدریس کنم. البته قبل اش هم من 
قبول  را  درسی  کتاب های  محتویات 
نداشتم ولی بعد از اینکه پویا به این 
دیدم  شد  کشته  ناجوانمردانه  شکل 
دیگر نمی توانم این محتویات غلط را 
به بچه ها یاد بدهم که »دیو چو بیرون 
برعکس اش  نه!  درآید!«  فرشته  رود 
است! یا مثال اینکه بروم به مدرسه و 
دهه فجر و شرایط مدرسه را تحمل 
کنم. به همین دلیل ادامه ندادم. حتا 
درسی در کتاب چهارم درباره آمدن 
خمینی به ایران هست و من یک روز 
رفتم مدرسه و به همکارانم گفتم اگر 
این را تدریس کنید به خون پسر من 

خیانت کردید!«
ایستادگی  درباره  شیرپیشه  ناهید 
در  بختیاری  ده  نوا خا و  خودش 
دادخواهی زندگی پویا می گوید »چون 
ظلم آنقدر آشکار است که هیچکدام 
نمی توانستیم سکوت کنیم. پویا پسری 
مهربان،  مطالعه،  اهل  تحصیلکرده، 
زیست  محیط  فعال  و  مؤدب  نجیب، 
بچه  این  بعد  بود.  طبیعت  عاشق  و 
باید کشته شود؟! پویا در  در خیابان 
کمال آرامش و منطق تصمیم گرفت 
به خیابان برود. شما حتما صدای پویا 
او  شنیدید.  اعتراضات  همان  در  را 
همیشه همینطور منطقی و متین بود. 
او نه دچار هیجان شده بود و نه برای 
تصمیم  رفت.  خیابان  به  کنجکاوی 
و  کرد  مطرح  من  با  رفت!  و  گرفت 
من گفتم که همراهی ات می کنم. این 
پسر فرسنگ ها با بزهکاری و خرابکاری 
فاصله داشت و گلوله حق پویای من 

نبود.«
از  یکی  اکنون  شیربیشه  ناهید 
درباره  و  است  آبان  دادخواه  مادران 
دادخواهی مادران آبان به کیهان لندن 

*برگرفته از متن بازجویی های مقام امنیتی فراری جمهوری اسالمی ایران، 
ابولقاسم )فرهاد( مصباحی معروف به شاهد »C« در دادگاه میکونوس؛ توسط 
دادستانی مسئول پرونده، مورخ ۱99۶/9/2۵، ۱99۶/9/2۶ و ۱99۶/۱2/۱2، 
 ۸-9۵/2bJs29۵  به شماره پرونده )Meckenheim( که در شهر مکنهایم
انجام گرفته اند. بازجویی به شکل پرسش و پاسخ است که در این نوشته: یکم، 
تمامی آنها برای سهولت در خواندن حذف شده و دوم، مطالب مربوط به یک 
موضوع از بخش های مختلف در کنار یکدیگر قرار داده شده تا انسجام الزم به 
دست آید وخواننده بتواند آنها را به راحتی پیگیری نماید بدون آنکه به اصل 

پاسخ ها خللی وارد شده باشد.
*نگاه شود به کتاب »ترور به نام خدا«؛ پرویز دستمالچی؛ نشر مهری؛ چاپ 

دوم؛ ۱399؛ لندن؛ انگلستان

می گوید: »برای یک مادر قابل بخشش 
نیست که فرزندش بطور ظالمانه کشته 
شود. مگر مادری می تواند از لحظه تولد 
فرزندش، بارداری، زایمان، شیر دادن، 
بزرگ  کردن،  تربیت  نخوابیدن،  شب 
شدن و قد کشیدن فرزندش را به یاد 
بیاورد و ببیند جوان رعنایش با یک 
ببخشد؟!  بعد  رفته،  بین  از  تیر ستم 
شما  که  گفت  من  به  نفر  یک  یکبار 
من  نه،  گفتم  او  به  هستید،  شجاع 
شجاع نیستم. من یک مادر هستم و 
نه من و نه دیگر مادران آبان نمی توانیم 
ظلمی که در حق فرزندانمان شده را 

ببخشیم.«
می گوید:  ه  ا دخو دا در  ما ین  ا
یک  حتا  نمی کردم  فکر  »هیچوقت 
بمانم.  زنده  بتوانم  پویا  از  بعد  روز 
اینکه من بیست و چند ماه ایستادم و 
توانستم تاب بیاورم و دادخواه او باشم 
این بود که احساس می کنم راه و هدف 
پویا مقدس بوده، انتخابش آگاهانه بوده 
و حتا توانسته در تاریخ مبارزات ایران 
مؤثر باشد؛ وگرنه تحمل چنین داغی 
برای فرزند واقعا غیرقابل تحمل است. 
من دِر اتاق پویا را در خانه نبسته ام. 
من پویا را با قامت بلندش در چارچوب 
این در تصور می کنم و این یک مرگ 

تدریجی است.«
ناهید شیرپیشه در پایان می افزاید: 
»سال هاست می گویند فلسطین اشغال 
شده اما حواس ما را پرت کردند که 
خودمان چهار دهه است تحت اشغال 
ایران قدرت  این رژیم هستیم. مردم 
با مرگ و رنج و زندان  زیادی دارند. 
اما  را به سکوت وادار می کنند  مردم 
روزی  می کنند  سکوت  که  مردمی 
به طریقی بالی ما به سرشان می آید 
اینکه مثل ما داغدار  از  بهتره قبل  و 
شوند و خودشان ظلم را به این شکل 
با همبستگی شرایط را  تجربه کنند، 
تغییر بدهیم. سال هاست حق پوشش 
و آزادی را از مردم گرفته اند. اختالس را 
دیدیم، دزدی را دیدیم، ظلم را دیدیم. 
مردم نه برای امثال ما مادران دادخواه، 
بلکه برای خودشان بایستند تا شرایط 

را تغییر دهند.«

آمریکایی و ارسال آنها به ایران بدون 
مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا هزینه 
شده و بخش دیگری از این پول ها نیز 
توسط فقیهی و مدرسی صرف خرید 

امالک در سال 2۰۱9 شده است.
افسران گمرک و مٔاموران مرزی 2۰ 
فرودگاه  در  را  فقیهی   2۰2۱ فوریه 
کردند.  بازجویی  میامی  بین المللی 
این  در  فقیهی  گزارش ها  اساس  بر 
بازجویی اطالعات نادرست ارائه داد و 
ایران پنهان  با  مراودات مالی خود را 

نگه داشت.
در  فقیهی  می دهد  نشان  بررسی ها 
مدیر  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به عنوان دکتر در  او  بوده.  آزمایشگاه 
»مرکز ژنتیک پزشکی فقیهی« فعال 
چمدان  از  میامی  فرودگاه  در  بود. 
فقیهی ۱۷ ویال ]شیشه های کوچک[ 
مواد بیولوژیک ناشناخته کشف شد که 
با بسته های یخ پوشانده و در زیر نان 

و سایر اقالم غذایی پنهان شده بودند.
به  تا 2۰2۰  سال 2۰۱3  از  فقیهی 

عنوان استادیار گروه روانپزشکی و علوم 
و   )UM( میامی  دانشگاه  در  رفتاری 
همچنین دانشکده پزشکی میلر فعال 
او در سال 2۰۱3 ضمن دریافت  بود. 
کمک مالی برای مؤسسه ملی بهداشت 
)NIH( تحقیق می کرد و در دسامبر 
2۰۱۶ و ژوئن 2۰۱۷ نیز در آنجا شاغل 

بود.
متهمان ۱۴ سپتامبر در دادگاه فدرال 
حضور یافتند و دادگاه اصلی آنها از ۱۵ 

سپتامبر آغاز می شود.
محمد فقیهی، فرزانه مدرسی و فائزه 
فقیهی متهم به پولشویی و توطئه برای 
ایاالت  مقررات  برخالف  جرم  ارتکاب 
مدرسی  و  فقیهی  هستند.  متحده 
همچنین متهم به صادرات غیرقانونی 
ایاالت  از  کاال  قاچاق  و  ایران  به  کاال 
متحده شده اند. محمد و فائزه فقیهی 
ایاالت  به  کاال  قاچاق  به  متهم  نیز 
متحده و ارائه اظهارات نادرست هستند. 
محمد فقیهی متهم به کالهبرداری از 
 Wire Fraud مالی  سیستم  طریق 

Definition است.
سرپرست  لسکو  جی.  مارک  ژنرال 
معاون دادستان در بخش امنیت ملّی 
آنتونیو  خوآن  دادگستری،  وزارت 
گونزالس سرپرست دادگستری آمریکا 
مٔامور  پیرو  ُجرج  فلوریدا،  جنوب  در 
دفتر  از  میامی  در  اف بی آی  ویژه 
حفاظتی  مٔاموران  و  میامی  در   FBI
و گمرکی در میامی این گزارش ها را 
تٔایید می کنند و در حال بررسی بیشتر 

پرونده هستند.
مایکل تاکور وکیل دادگستری ایاالت 
متحده و رندی هومل وکیل دادگستری 
ارشد در جنوب فلوریدا و  منو گودمن 
وکیل دادگستری از بخش ضد جاسوسی 
ملی  امنیت  بخش  صادرات  کنترل  و 
پرونده هستند. این  پیگیری  در حال 

وزارت دادگستری آمریکا
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»شورای  ثابت  =اعضای 
مسئولیت  که  ویژه«  امور 
ترورهای خارج از کشور را 
در دوران رفسنجانی برعهده 
داشت عبارت بودند از: رهبر 
مذهبی نظام )خمینی و بعدا 
نماینده اش؛  یا  خامنه ای( 
رئیس جمهور )رفسنجانی( 
یا پسرش محسن به عنوان 
نماینده او؛ وزیر امور خارجه 
و  اطالعات  وزیر  )والیتی(؛ 
اولین  )فالحیان(؛  امنیت 
)ریشهری(؛  واواک  وزیر 
نده  فرما ئی  رضا محسن 
سپهبد  پاسداران؛  سپاه 
ئیس  ر للهی  سیف ا ضا  ر
آیت اهلل  انتظامی؛  نیروهای 
خزعلی عضو شورای نگهبان 
مذهبی  مور  ا مسئول  و 
انجام  برای  که  »شورا«یی 

ترورها تصمیم می گیرد.
=»مسئول این امور در هر 
آن  اطالعاتی  ایستگاه  جا، 
ایستگاه های  است.  کشور 
 ، ن لما آ ر  د تی  عا طال ا
در  ایران  سرکنسولگری 
هامبورگ یا در فرانکفورت 
بودند. مسئول ایستگاه در 
سرکنسولگری   199۲ سال 
شهر فرانکفورت بود. مسئول 
اطالعاتی،  ایستگاه  پُست 
ی  لگر کنسو ل  کنسو سر
مربوطه است. سرکنسول ها 

کارمندان واواک هستند.«
=»من هیچ نوشته ای درباره 
ندیده ام.  میکونوس  ترور 
نوشته ای  هیچ  دارد  امکان 
باشد.  نداشته  وجود  هم 
شفاهی  مسائل  تمام  چون 
حل و فصل می شوند. تنها 
نوشته، فرمان قتل از سوی 
تنها  را  آن  و  است  رهبر 
رئیس تیم می بیند. چون این 
فرمان برای او توجیه قضایی 

و مذهبی است.«
 ۱۷ در   - دستمالچی  پرویز 
شرفکندی  صادق   ۱992 سپتامبر 
کردستان  دمکرات  حزب  کل  )دبیر 
ایران(، فتاح عبدلی نماینده حزب در 
نماینده حزب  اردالن  همایون  اروپا، 
در آلمان و نوری دهکردی از رهبران 
چپ ایران، ساکن برلین و از دوستان 
شرفکندی  و  قاسملو  نزدیک  بسیار 
با  )میکونوس(  برلین  رستوران  در 
شلیک مسلسل از سوی عبدالرحمان 
توسط  خالص  تیر  بنی هاشمی و 
عباس رحیل به قتل رسیدند. دادگاه 
بررسی این جنایت بزرگ حدود چهار 
آوریل  دهم  در  و  کشید  طول  سال 
۱99۷ رای خود را صادر کرد. آمران 
و عامالن این ترور چه کسانی بودند؟ 
اسناد به روشنی سخن می گویند از 
جمله متن بازجویی های مقام امنیتی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  فراری 
معروف  مصباحی  )فرهاد(  ابولقاسم 
به شاهد »C« در دادگاه میکونوس 
ادامه  در  را  آن  از  بخش هایی  که 

می خوانید.
در  واواک  تأسیس  از  پیش   …  «
یکسری   ۱9۸۵ اکتبر  سپتامبر- 
وجود  بی نامی   گروه های  به اصطالح 
داشتند که ترورهای خارج از کشور 
تصمیمات  و  می کردند  اجرا  را 
میان  در  خمینی  با  تنها  را  خود 
را  آنها  بایستی  او  و  می گذاشتند 
خمینی  تأیید  بدون  می کرد.  تأیید 
پس  نمی گرفت…  انجام  عملیات 
تحت  گروه ها  این  واواک  تأسیس  از 
نام »شورای عملیات ویژه« زیر نظر 

امنیت  و  اطالعات  وزیر  مستقیم 
سازماندهی شدند… پس از آنکه در 
سال ۱9۸9 سیدعلی خامنه ای رهبر 
نظام شد شورایی تحت نام »شورای 
فراز  بر  که  شد  تأسیس  ویژه«  امور 
وظیفه  دارد.  قرار  دولت  و  حکومت 
این »شورا…« تصمیم گیری در تمام 
اموری است  یعنی درباره  امور مهم، 
که خارج از حوزه اختیارات و وظایف 
آنجا  در  زیرا  است،  دولتی  ادارات 
قضائی-  جنبه های  رعایت  همواره 
دینی تصمیمات الزم است… اتخاذ 
تصمیم )در »شورا…«( تنها مربوط 
بل  نمی شود،  دگراندیشان  قتل  به  
برای مثال شامل بستن دفتر نهضت 
آزادی )بازرگان( هم شد که درحوزه 
بود…  کشور  وزارت  ویژه  اختیارات 
تعیین  نوعی  »شورا…«  تصمیمات 
هم  که  است  دولت  برای  وظیفه 
مجلس وهم دولت باید به آنها توجه 
کنند. »شورا…« دارای اعضاء ثابت 
توجه  با  غیرثابت ها  است.  متغیر  و 
خوانده  فرا  بررسی  مورد  موضوع  به 
می شوند. زمانی که در کمیته موضوع 
یک قتل مطرح می شود، تصمیم باید 
تأیید مقام رهبری  بدون استثناء به 
هیچکس  او  دستور  بدون  و  برسد 

اجازه اقدام ندارد.
ویژه«  امور  »شورای  ثابت  اعضاء 

عبارتند از:
نماینده اش  یا  •رهبر مذهبی نظام 

حجازی
محسن  پسرش  یا  •رئیس جمهور 
عنوان  به  )هاشمی رفسنجانی(، 

نماینده او
»شورا…«  عادی  جلسات  در 
معموالً رهبر یا رئیس جمهور شخصاً 

حضور ندارند.
•مسئول امور سیاست خارجی، که 
ضرورتاً خود وزیر امور خارجه نیست، 
اما پس از شروع کار رهبر )خامنه ای( 
والیتی،  خارجه،  امور  وزیر  همان 

است.
•وزیر اطالعات و امنیت کشور، علی 

فالحیان
که  ریشهری،  واواک،  وزیر  •اولین 
اطالعاتی  دستگاه  مسئول  اکنون 
رهبر واز افراد محرم او است که برای 
و  اطالعاتی  فعالیت های  رهبر  دفتر 

ضد اطالعاتی انجام می دهد.
سپاه  فرمانده  رضائی،  •محسن 

پاسداران
رئیس  سیف اللهی،  رضا  •سپهبد 

نیروهای انتظامی
شورای  عضو  خزعلی،  •آیت اهلل 

نگهبان و مسئول امور مذهبی شورا
پرسش: آیا تصمیم گیری برای قتل، 
امور  »شورای  جمعی  تصمیم  یک 
توسط  تنها  تصمیم  یا   است  ویژه« 

رهبر)مذهبی نظام( گرفته می شود؟
امور ویژه«  پاسخ: اعضای »شورای 
دردرجه اول مشاوران رهبر هستند. 
تصمیم نهایی را رهبر به تنهایی اتخاذ 
می کند که در اینجا به اصطالح نقش 
قاضی را دارد. رئیس جمهور، رئیس 
قانونگذاری،  قوه  رئیس  قضائی،  قوه 
و همچنین شورای انقالب می توانند 
یعنی  کنند،  بازی  را  »ناجی«  نقش 
درخواست کنند از اجرای حکم قتل 
با حزب  رابطه  چشم پوشی شود. در 
مشخصاً  ایران  کردستان  دمکرات 
می دانم که )آیت اهلل( خمینی خودش 
صادر  را  قاسملو  قتل  فرمان  شخصاً 
کرده بود. )آیت اهلل( خامنه ای، با تکیه 
قتل  دستو  )خمینی(  فرمان  این  به 
دکتر شرفکندی را داد. دستور قتل 
در این مورد مشخصاً علیه شرفکندی 
بود و من نمی دانم بقیه قربانیان ترور 
چه  تا  )میکونوس(   ۱992/9/۱۷
اندازه به نام مشخص شده بودند… 
حکم قتل صادر شده از سوی رهبر 
از نظر قضائی ِصرف، به معنای پایه 
مورد  قتل  توجیه مذهبی  و  حقوقی 
تمام  سیاسی  نظر  از  اما  نظراست، 
اعضاء »شورا…« از چنین تصمیمی  
پشتیبانی می کنند. اگر به غیر از این 
باشد، حکم قتلی هم صادر نمی شود، 
یعنی موضوع اصوالً با رهبر در میان 
گذارده نمی شود. در مورد رفسنجانی 
که  است  چنین  جمهور(  )رئیس 
حکم قتل می بایستی به تأیید او نیز 
قباًل گفتم که رهبر و  برسد… من 
نمایندگان  معموالً  جمهور  رئیس 
 )»… )»شورا  جلسات  به  را  خود 
می فرستند، تکمیاًل باید بگویم که این 
امر تنها مربوط به جلسات تدارکاتی 
است و در نشست های تصمیم گیری 
دارند…  حضور  شخصاً  خودشان 
»شورای  اعضای  ترکیب  نیز  و  نهاد 
مشخص  قانون  توسط  ویژه«  امور 
نشده و فعالیت های آن صرفاً نتیجه 
کردستان  است…  فقیه«  »والیت 

از  ایران  کردستان  دمکرات  حزب  و 
انقالب  از  پس  درگیری های  ابتدای 
می خواست  که  بود  سیاستی  هدف 
ساختار سیاسی و سازمانی کردها، و 
بیش از همه حزب دمکرات کردستان 
ایران، را متالشی کند. حکومت با این 
سیاست می خواست از اتحاد فرامرزی 
که  امری  کند،  جلوگیری  ُکردها 
قابل  قاسملو  شخصیت  به  توجه  با 
در  پاسداران  فرمانده  بود…  تصور 
مسئول  به  کردستان،  ایران،  غرب 
تیمسار  )آنجا(  عملیات  و  اطالعات 
غفور درجزی گزارش داد که قاسملو 
را  سیاسی  جّو  تا  دارد  مذاکره  قصد 
آرام کند. دولت نگران بود که قاسملو 
عامل  یک  به  وسیله  این  به  بتواند 
سیاسی جدی تبدیل شود و بعدا از 
میان بُردن او مشکل شود. از این رو 
ابتداء  در همان  را  او  تصمیم گرفت 

تالشش از میان ببرد.
ویژه«،  امور  »شورای  دستور  به 
از  نفر  در سال ۱9۸۷ یا ۱9۸۸، دو 
عملیات  و  اطالعات  بخش  اعضای 
سپاه پاسداران در کردستان به نام های 
جودی و جعفری، که من شخصاً آنها 
را نمی شناسم، با محمد هادی  هادوی 
مقدم، که وی را شخصاً می شناسم، 
و  مالقات  مسئله  این  بررسی  برای 
زمان  آن  در  هادوی  کردند.   گفتگو 
در واواک مسئول کسب و جمع آوری 
اطالعات درباره کردستان بود و امروز 
مدیرکل اجرایی یکی از شرکت های 
واواک به نام  صمصام کاال است. واواک 
گزارشی را که توسط یکی از این سه 
نفر تهیه شده بود در اختیار »شورای 
امور ویژه« قرار داد، و شورا  در سال 
کرد  تصویب  را  قاسملو  قتل   ۱9۸۸

که در ۱9۸9 به اجراء گذاشته شد.
هم  اقدام  این  با  حتا  که  آنجا  از 
متالشی  کردستان  دمکرات  حزب 
نشد، فالحیان شخصاً در سال ۱99۱ 
تأسیس  از  پس  )اندکی  هادوی  به  
شرکت صمصام کاال و انتقال ظاهری 
تا  داد  مأموریت  شرکت(  آن  به  او 
درباره حزب دمکرات کردستان ایران 
اطالعات جمع آوری کند و بر روی راه 
حل ها کار کند. دلیل انتخاب  هادوی، 
تجربیات پیشین او بود. هادوی برای 
 ۱99۱ تابستان  در  مأموریت،  انجام 
به آلمان آمد زیرا او می دانست و یا 
فکر می کرد بخشی از رهبری حزب 

او  است.  ساکن  اینجا  در  دمکرات 
حدود دو یا سه ماه در آلمان ماند… 
و پس از انجام مأموریت به ایران باز 
می گردد وگزارش خود را در اختیار 
این   از  پس  می گذارد…  فالحیان 
گزارش بود که در همان سال ۱99۱ 
گرفت  تصمیم  ویژه«  امور  »شورای 
دمکرات  علیه حزب  که  را  عملیاتی 
در نظر داشت، در آلمان به اجراء در 

آورد.
برای این کار یک شرکت پوششی 
یاد  به  را  آن  نام  که  واواک  دیگر 
نمی آورم، وارد کار شد. کمالی مدیر 
را  او  ارشاد، که من  اصغر  و  اجرائی، 
راست  دست  و  می شناسم  خوب 
فالحیان است، عضو هیئت رئیسه این 
شرکت شدند. این دو نفر از اعضای 
عالی رتبه واواک هستند که حدود دو 
یا سه ماه پیش از ترور برلین همراه 
چند عضو دیگر واواک تحت پوشش 
یک هیئت تجاری به آلمان فرستاده 
برنامه ریزی  آنها  هدف  می شوند. 
به  گزارش  ارائه  و  عملیات  مشخص 
فالحیان بود.  هادوی در میان ُکردها، 
حتا در آلمان، منابع شخصی داشت 
به  و  بودند  ُکردها  اعتماد  مورد  که 
همین خاطر  هادوی برای جمع آوری 

اطالعات اولیه انتخاب شد.
درباره کمالی می دانم که او سه سال 
پیش 3۰۰ ماشین سواری مرسدس 
کرد…  ایران  وارد   23۰E مدل  بنز 
به  بازگشت  از  پس  ارشد  و  کمالی 
گزارش  فالحیان  به  شخصاً  ایران 
عبدالرحمان  فالحیان،  دادند…  
ترور  انجام  مأمور  را  بنی هاشمی  
بنی هاشمی   خانواده  کرد…  برلین 
در  خمینی  با  )عراق(  نجف  در 
برادرند:  سه  حداقل  آنها  بود.  تبعید 
عبدالحمید فرمانده سابق یک واحد 
سپاه پاسداران که در جنگ ایران و 
عراق کشته شد، عبدالمجید که او نیز 
عضو سپاه پاسداران است و در لبنان 
فعال و دارای رابطه با حزب اهلل است و 
سرانجام عبدالرحمان که فرمانده تیم 

عملیات میکونوس بود.
خوب  را  اروپا  او  تیم  اعضای 
ایران  در  اکثراً  اما  می شناسند، 
که  زمانی  در  می کنند…  زندگی 
ناروشن  من  برای  آن   دقیق  تاریخ 
به  بنی هاشمی   عبدالرحمان  است، 
همراه تیم اش وارد آلمان می شود تا 

از جمله محل  با شرایط و جزئیات، 
عملیات در رستوران میکونوس، آشنا 
را  عملیات  اجرای  مقدمات  و  شود 
تدارک ببیند… اعضای تیم ضربت 
برای  عموم  انظار  در  شدن  ظاهر  از 
پرهیز  و محل سکونت  وسایل  تهیه 
بلکه در  نه در هتل،  آنها  می کردند، 
گذاشته  آنها  اختیار  در  که  اماکنی 
می شد، زندگی می کردند. مسئول این 
امور در هر جا، ایستگاه اطالعاتی آن 
اطالعاتی  ایستگاه های  است.  کشور 
در  ایران  سرکنسولگری  آلمان،  در 
بودند.  فرانکفورت  در  یا  هامبورگ 
 ۱992 سال  در  ایستگاه  مسئول 
بود.  فرانکفورت  شهر  سرکنسولگری 
اطالعاتی،  ایستگاه  پُست  مسئول 
مربوطه  کنسولگری  سرکنسول 
کارمندان  سرکنسول ها  است. 
نام  عبدالرحمان  هستند…  واواک 
نام  من  و  است  بنی هاشمی   درست 
دیگری در ارتباط با ترور میکونوس 
نمی شناسم… ترور میکونوس با نام 
رمز »فریاد بزرگ علوی« اجرا شد… 
رهبر  )خواست(  فریاد  معنای  به 
خامنه ای(…  علوی،  )بزرگ  انقالب 
دو  و  بنی هاشمی   عبدالرحمان 
برادرش… در اوایل سال های ۱9۸۰ 
از بهترین کادرهای چمران وزیر دفاع 

سابق بودند.
پیش  بنی هاشمی   عبدالرحمان 
کار  لبنان  در  واواک  در  خدمت  از 
ایران  به  بازگشت  از  پس  و  می کرد 
مسئول یک تیم عملیاتی برای امور 
خارج از کشور شد… او در سرکوب 
مجاهدین بسیار موفق بود و از این رو 
زمینه  با  به بخش عملیات  سرانجام 
اطالعاتی منتقل شد. بعد در ترور ژنو 
تیم ضربت شرکت  رئیس  عنوان  به 
خلبان  طالبی،  مرادی   …( داشت 
سابق که در ۱9۸۸/۸/۱۰ در ژنو ترور 
شد( و مشهور شد و مقام و رتبه اش 
نزد رفسنجانی و خامنه ای باال رفت. 
در  و  متعصب  فردی  او  که  آنجا  از 
کارهایش موفق بود و کیفیت رهبری 
از فرماندهان  به عنوان یکی  داشت، 

دائمی  تیم منصوب شد.
مشخصات او ]در زمان بازجویی از 

:]»C« شاهد
• اکنون، حدود 3۸ تا ۴۰ ساله
• قوی هیکل با عضالتی ورزیده
• گردن کوتاه و انگشتانی چاق

• صورت گرد
• گونه های تقریباً برجسته

• ریش پُر و کامل، سیاه، تک و توک 
سرش موهای  مانند  سفید،  موهای 

• لب های کلفت، ابروهای پرپشت، 
چشمان و مژگان تیره، بینی متناسب 

با صورت، بدون عالمت ویژه
• و …

پس  بنی هاشمی   عبدالرحمان   …
از ترور میکونوس از راه هوایی آلمان  
را از راه ترکیه به مقصد ایران ترک 
یک  در  را  موضوع  این  من  می کند. 
او شنیدم…  از خود  گفتگو شخصا 
دو  با  پیش  ماه  سیزده  حدود  من 
از هتل های  به یکی  از دوستانم  نفر 
هتل  به  ورود  هنگام  رفتیم.  تهران 
بنی هاشمی  و پسر کوچکش درحال 
زمان  این   تا  من  بودند.  هتل  ترک 
شخصا  او را ندیده بودم، اما دو نفر 
می شناختند.  را خوب  او  من  همراه 
گفتگو  به  شروع  و  سالم  او  به  آنها 
هتل  به  ما  با  بنی هاشمی   کردند. 
هم  با  ساعت  نیم  حدود  برگشت. 
این  در  خوردیم.  قهوه  و  نشستیم 
در  ُکردها  مسئله  به  گفتگو  میان 
منظور  که  بود  روشن  کشید.  آلمان 
حزب  رهبران  به  ضربه  دومین 
دو  است.  ایران  کردستان  دمکرات 
او گفتند که می دانند  به  همراه من 
او به خاطر شرکتش در این عملیات 
یک بنز 23۰ پاداش گرفته است، اما 
بنی هاشمی  تمایلی به صحبت درباره 
مدت  تمام  گفتگو  نداشت.  پاداش 
داشت،  ادامه  هتل  تا  خروجی  حتا 
با یک مرسدس  واقعاً  بنی هاشمی   و 

آنجا را ترک کرد… 
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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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