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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان

 در پروژه »تیپ برادری«!
3 ادامه در صفحه

مخالفت ابراهیم رئیسی »قاضی  مرگ« با پژوهش 
در امور زنان؛ قوانین موجود »کفایت می کند«!

۴ ادامه در صفحه

=ائتالف هایی که در آنسوی مرزهای ایران، در کشورهای عربی و کشورهای غیرعرب شکل گرفته در حالی جمهوری 
اسالمی را سخت نگران ساخته که هدف رزمایش »فاتحان خیبر« در مرز ایران با جمهوری آذربایجان نیز چنانکه از نام 

آن پیداست علیه اسرائیل است! 

2 ادامه در صفحه

یادآوری:
اصالح طلب، اصولگرا، اصالح طلب! 

دیگه تمومه ماجرا!

جمهوری اسالمی با یک ایدئولوژی شکست 
خورده، متروک و مطرود، چهار دهه است 
خشونت،  و  پلیسی  فشارهای  طریق  از 
نه یک نظام  به عنوان یک گروه حاکم و 
سیاسی، قدرت را حفظ کرده است. مردم 
از یکسو و فعاالن سیاسی و مدنی در قالب 
سوی  در  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
در  دمکراتیک  تغییرات  خواهان  دیگر 
ایران و تالش برای بهبود شرایط اقتصادی 
هستند.  جامعه  امنیت  و  رفاه  تأمین  و 
امکانات،  و  قوا  تمام  با  اسالمی  جمهوری 
و  سیاسی  فعاالن  سرکوب  به  داخل  در 
مدنی مشغول است و در خارج نیز عالوه بر 

ترورهایی که در سال های گذشته جریان 
نفوذ  برای  را  مختلفی  برنامه های  داشته، 
در اپوزیسیون پیش می برد. در این میان 
نیروهای  آیا  که  اینست  اساسی  پرسش 
و  »می توانند«  اسالمی  مخالف جمهوری 
»می بایست« به همبستگی برای براندازی 
مردم  حاکمیت  با  آن  جایگزینی  و  نظام 
همگرایی  و  همبستگی  آیا  و  برسند؟ 
تا  از چپ  فعاالن سیاسی،  و  اپوزیسیون 
اسالمی  جمهوری  از  عبور  برای  راست، 
به ساختاری که حقوق ملت و  و رسیدن 
تمامیت ارضی مملکت در آن تضمین شود، 

 شرط این عبور و اساسا عملی است؟
2 ادامه در صفحه

اعتراضات مردم 
ایران 

و اپوزیسیون 
مدافع 

دموکراسی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE

www.kayhanlife.comwww.kayhanlife.com

SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN 

COMMUNITY

جایزه صلح 
نوبل ۲۰۲1 به دو 
روزنامه نگار از 

فیلیپین و روسیه 
داده شد

چرا انفعال روسیه 
در مناقشه ی تهران 

و باکو مقامات 
جمهوری اسالمی 

را نگران کرده؟
۱۶ ادامه در صفحه

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا )19(

۱۱ ادامه در صفحه

اعتراض و هشدار کانون مدافعان حقوق بشر 
به آزار و اذیت 4 زندانی سیاسی در زندان های 

جمهوری اسالمی
۱2 ادامه در صفحه
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جادوی ماساژ در کاهش 
فشار خون باال 

انواع چای و فواید آنها 
برای سالمتی

مقام سوم ایران در مسابقات 
جهانی کشتی آزاد؛

 هیچ کشتی گیری
 مدال خود را به 
علی خامنه ای 

نداد!
۱۰ ادامه در صفحه

جمهوری اسالمی نگران مسیر تحوالت 
ژئوپلیتیک در همسایگی ایران

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

۱۸ ادامه در صفحه

اتهام: جنایت علیه بشریت؛
درخواست رسمی از بریتانیا برای بازداشت رئیسی در 

کنفرانس آب وهوایی سازمان ملل در گالسکو

روزنامه تایمز لندن از ابالغ درخواست 
سیدابراهیم  بازداشت  برای  رسمی 
و  مرگ«  »قاضی  به  معروف  رئیسی 
جمهوری  دولت  سیزدهمین  رئیس  
اسالمی در ایران به اتهام »جنایت علیه 
قرار  گویا  است.  داده  خبر  بشریت« 
آب و هوایی  اجالس  در  رئیسی  است 
 )Cop26( ملل  سازمان  آینده ی  ماه 

در گالسکو شرکت کند.روزنامه تایمز 
دریافتی  گزارش های  اساس  بر  لندن 
از ایران نوشت، ابراهیم رئیسی رئیس  
ایران در نظر دارد  جمهوری اسالمی 
تا در اجالس آب وهوایی سازمان ملل 
در  دیگر  یکماه  حدود  که   )Cop26(

گالسکو برگزار می شود، شرکت کند.

سایه سایه »سپاه قدس«»سپاه قدس« بر انتخابات عراق؛  بر انتخابات عراق؛ 
مشکل منطقه، جمهوری اسالمی در مشکل منطقه، جمهوری اسالمی در 

ایران است!ایران است!

                                                                                               اعتراضات دی 96

۷ ادامه در صفحه

یکسال پس 
از پیمان نوین 

شاهزاده
 رضا پهلوی
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با جمهوری  ایران  تنش در مرزهای 
بازداشت  است.  گرفته  باال  آذربایجان 
راهی  ایران  از  که  کامیون  راننده  دو 
مرزی  پلیس  توسط  بودند،  ارمنستان 
به  آنها  انتقال  و  آذربایجان  جمهوری 
باکو، جرقه ای بود که آتش این تنش 
مرزی را که از ماه ها پیش، شاید هم 
بود،  خاکستر  زیر  پیش  سال  چند  از 
شعله ور ساخت. تا قبل از اینکه ارتش 
از منطقه مورد  آذربایجان بخش هایی 
مناقشه قره باغ را از ارمنستان بازگیرد 
کامیون های  شود،  مستقر  آنجا  در  و 
ایرانی مسیر کوتاهی را برای رسیدن به 
ارمنستان طی می کردند. امروز بخشی از 
این مسیر در کنترل جمهوری آذربایجان 
است که برای تردد کامیون های تجاری 
معادل ۱3۰ دالر تعرفه گمرگی تعیین 
کرده است. جمهوری اسالمی چهارمین 
صادر کننده کاال به ارمنستان است و 
طی کردن مسیری طوالنی تر یا پرداخت 
تعرفه گمرگی برای عبور از جاده ای که 
امروز بخش از آن در کنترل آذربایجان 
است، بدون شک از نگاه اقتصادی دارای 
اهمیت است، ولی بعید به نظر می آید 
»نمایش  و  رزمایش  دلیل  تنها  که 
قدرت« جمهوری اسالمی در مرزهای 

شمال غربی کشور باشد.
ر  د می  سال ا ی  ر جمهو لبته  ا
آشوب آفرینی در دیگر کشورهای منطقه 
سابقه طوالنی دارد. در این اواخر برخی 
از فرماندهان نظامی جمهوری اسالمی 
با افتخار اعالم کردند که در این سال ها 
شش گروه نظامی در خارج از مرزها به 
وجود آورده اند. در جریان تنش اخیر هم 
ناگهان گروه شبه نظامی »حسینیون« که 
شبه نظامیان آذربایجانی را در بر می گیرد 
»حسینیون«  کرد.  موجودیت  اعالم 
شیعیان  از  که  »فاطمیون«  مانند 
پاکستانی نشکیل شده و یا »زینبیون« 
دارند،  افغانستانی ها در آن حضور  که 
یکی دیگر از گروه های شبه نظامی است 
که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای آشوب آفرینی در 
منطقه سازماندهی شده  و کشورهای 
همسایه به همه آنها به عنوان تهدید 

نگاه می کنند.
حضور اسرائیل در مرزهای ایران

اسالمی  جمهوری  که  مدت هاست 
با اسرائیل  روابط جمهوری آذربایجان 
را تهدیدی جدی به حساب می آورد. 
بیهوده نیست که در ابتدای این پرده 
دبیر  شمخانی  علی  بحران،  از  جدید 
شورای عالی امنیت ملی در توئیتر به 
چند زبان از جمله عبری به جمهوری 
شمخانی  علی  داد.  هشدار  آذربایجان 
را  ایران  همسایگان  توئیت  این  در 
و  »شیطنت               برابر  در  »هشیاری«  به 
تفرقه اندازی بیگانگان« دعوت می کند. 
البته این تنها علی شمخانی نیست که 
»هشدار« می دهد. کمال خرازی رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی نیز به 
ارتکاب  که  داد  هشدار  علی اف  الهام 
آتش  می تواند  استراتژیک  اشتباهات 
جنگ در منطقه را شعله ور کند. پایگاه 
اطالع رسانی این شورا به نقل از کمال 
»اسرائیل  می افزاید  ادامه  در  خرازی 
بدون شک و بدون توقع در آذربایجان 
النه نکرده است و هدف های شومی را 

در سر می پروراند.«
نیز  نظامی  فرماندهان  از  بسیاری 
از حضور  در روزهای گذشته صحبت 
ترکیه ای  و  اسرائیلی  نظامی  مشاوران 
در خاک جمهوری آذربایجان کرده و 
هشدار داده اند که جمهوری اسالمی این 
حضور را نخواهد پذیرفت. رسول سنائی 
عقیدتی  و  دفتر سیاسی-  معاون   راد 
واضح  نیز  خامنه ای  علی  مشاوران  از 
می گوید: »در اتفاقاتی که در شمال غرب 
در حال رخ دادن است می دانیم که پشت 
سر این موضوعات رژیم صیهونیستی و 
قرار  فرامنطقه ای  قدرت های  از  برخی 
برخی  از  استفاده  دنبال  به  و  دارند 
مشاور  این  هستند.«  ما  همسایگان 
نظامی علی خامنه ای در ادامه می افزاید 
جمهوری  با  مرز  در  نظامی  مانور  که 
آذربایجان »پیام قدرتی است که اعالم 
می کند، اجازه النه  گزینی به تروریست ها 
چه از جنس تفکیری و چه از جنس 
صیهونیستی در اطراف مرزهای خودمان 

تنش در روابط با ترکیهنخواهیم داد.«
»تروریست های تکفیری« که رسول 
می کند  اشاره  آنها  به  سنائی  راد 
داوطلبانی هستند که در زمان جنگ 
اخیر آذربایجان و ارمنستان از ترکیه به 
یاری ارتش باکو در قره باغ رفتند. این 
»داوطلبان« بر مبنای برخی گمانه زنی ها 
از اسالمگرایانی هستند که سابقه حضور 
با ارتش  در جنگ سوریه  و درگیری 
بشار اسد و نیروهای تحت حمایت سپاه 

جمهوری 
اسالمی نگران 
مسیر تحوالت 

ژئوپلیتیک
 در همسایگی 

ایران

در  که  ئتالف هایی  =ا
ایران،  مرزهای  آنسوی 
بی  عر ی  ها ر کشو ر  د
غیرعرب  کشورهای  و 
حالی  در  گرفته  شکل 
جمهوری اسالمی را سخت 
هدف  که  ساخته  نگران 
»فاتحان خیبر«  رزمایش 
در مرز ایران با جمهوری 
چنانکه  نیز  آذربایجان 
علیه  پیداست  آن  نام  از 

اسرائیل است! 

از صفحه 1

خرداد ۱3۸۸ و رویدادهای پس از آن 
نقطه عطفی در جنبش طبقه متوسِط 
می رفت.  شمار  به  »خوش نشین« 
جنبشی که عمدتا در پایتخت بازتاب 
این  شد.  معروف  »سبز«  به  و  یافت 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  حرکت 
آبشخورش که از درون جناحین نظام 
افرادی  بودن  نحیف  همچنین  و  بود 
شناخته  آن  »رهبران«  عنوان  به  که 
وجود  با  و  خورد  شکست  می شدند، 
محتاطانه بودن، بطرزی خشن و خونین 
با  سبز«  »جنبش  گشت.  سرکوب 
بازتاب جهانی مورد پشتیبانی گسترده 
گروه های مخالف جمهوری اسالمی در 
داخل و خارج قرار گرفت، اما رهبرانش 
گذشته  قرون  به  خود  که  نظامی  در 
تعلق دارد، به دنبال گذشته   ای دیگر، 
یعنی »دوران طالیی امام« بودند. آنها 
»حصر«  در  پیشاپیش  فکری  نظر  از 

نظام قرار داشتند. 
جنبش  آن  نماد  اینکه  توجه  قابل 
من  »رأی  شعار  با  »اصالح طلبانه« 
کجاست«  نه یکی از مدافعان اصالحات 
»انتخابات«،  در  شرکت کنندگان  و 
هیچ  با  که  شد  آقاسلطان  ندا  بلکه 
ترفندی به هیچ جناح نظام و مدافعانش 

نمی چسبد.
نقطه  عنوان  به  سبز«  »جنبش 
اجتماعی  و  سیاسی  تجربه  در  عطف 
آغاز  دارد:  اهمیت  نیز  ایران  جامعه 

اصالحات«  »پروژه  محتوم  شکست 
که سال ها نان خانواده ها و گروه های 
رژیم  جناح  این  به  وابسته  مافیایی 
به  و  را حسابی در روغن می چرخاند 
می کرد.  فرو  آنها  سیری ناپذیر  دهان 
با وجود این، اصالح طلبان برای کسب 
آنچنانی  زندگی های  و  نجومی  اموال 
در  فرزندانشان  تأمین  همچنین   و 
اروپا و آمریکا و کانادا با حرص و ولع 
و  نشسته  انقالب  سفره   بر  همچنان 
زیاده گویی های سیاسی را ادامه دادند. 
سایه ی  زیر  توانستند  اگرچه   آنها 
دولت »تدبیروامید« نیز مانند برادران 
و خواهران اصولگرا به ارتزاق انگلی خود 
به بهای تخریب و نابودی کشور در همه 
اعتراضات  اما  دهند،  ادامه  عرصه ها 
سراسری که از پاییز ۹۶ شکل گرفت و 
در دی ماه به اوج خود رسید، آنهم نه در 
»پایتخت« بلکه در شهرهای کوچک و 
بزرگ، و نه توسط قشرهای خوش نشین 
بلکه از سوی مردم عادی اعم از کارگر و 
کشاورز و آموزگار و به ویژه خیل عظیم 
جوانانی که خود و مردم و کشورشان 
را شایسته ی زندگی بهتری با امنیت 
و آزادی و رفاه و سربلندی در منطقه 
و جهان می دانند، فقط چند ماه پس 
روحانی،  حسن  دوم  دولت  آغاز  از 
را  جناحین اش  و  اسالمی  جمهوری 

غافلگیر کرد.
»اصالح طلب  حجت  اتمام  شعار 
از  نه  ماجرا«   تمومه  دیگه  اصولگرا، 
سوی این یا آن گروه سیاسی و یا از 
خارج کشور بلکه از دل تجارب خونین 
و دردناک جامعه و مردمان رنجدیده  
از اقشار گوناگون در شهرهای مختلف، 
بیرون آمد. این شعار نه تنها یک تعیین 
فریبکار  و  غارتگر  جناحین  با  تکلیف 
رژیم و »نه« تاریخی به آنها بود بلکه 
همراه شدن آن با »رضاشاه روحت شاد« 
مسیر نگاه جامعه ی جوان  و معترض را 
به سوی آینده نیز نشان داد: تداوم رشد 
و توسعه   ی دوران پهلوی که در سال 
۵۷ با وقوع سانحه ی جمهوری اسالمی 
دچار گسست و تخریب شد! از همین 
سرفه  با  که  کسانی  به  باید  هربار  رو 
رژیم  جناحین  از  افرادی  عطسه  ی  و 
یادآوری کرد: ماجرا  به وجد می آیند 
همگان  فقط  شده!  تمام  مدت هاست 
منتظر صحنه ی آخر و پرده ای هستند 
که آرام آرام در حال پایین آمدن است!  

انقالبی بی اعتبار در قلمرو ملی 
و بین المللی 

انقالب اسالمی خود را در آغاز انقالبی 
بود مکتبی  جهانی می دانست؛ مدعی 
است که می تواند ایران را گلستان کند 
و سرمشق سایر »آزادیخواهان« جهان 
باشد. فارغ از این خیاالت و شعارها اما 
انقالبیون در عمل تیشه به ریشه ی ایران 
زدند و حتا شاخ و برگ آن را وحشیانه 
فرهنگی،  زیرساخت های  آنها  بریدند. 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را که 
با برنامه های بلندمدت در حکومت پهلوی 

طراحی شده بود به نابودی کشاندند.
جریان های انقالبی حتا اندکی بعد از 
پیروزی انقالب ۵۷ به جان هم افتادند 
و خشن ترین شیوه ها را برای نابودی و 
حذف یکدیگر در پیش گرفتند. همان 
انقالبیونی که حکومت پهلوی را »ظالم« 
خطاب  »ستمگر«  و  »شکنجه گر«  و 
سرکوب  در  را  شیوه هایی  می کردند، 
که  بردند  کار  به  غیرخودی  و  خودی 
مشابه آن نیز در حکومت پهلوی علیه 

مخالفان وجود نداشت.
»انقالب اسالمی« که زمانی از سوی 
جهانی«  انقالب  »طلیعه  طرفدارانش 
ملی  قلمرو  در  اکنون  می شد،  نامیده 
و مرزهای کشور شکست خورده و در 
نیز  منطقه  مسلمان نشین  کشورهای 
منفور است. همه حکومت ها و دولت ها 
برای اینکه به آفت »انقالب اسالمی« 
مبتال  نشوند، با وسواس فاصله خود را 
با آن بیشتر می کنند. این در حالیست 
نظر  از  مدت هاست  ایران  مردم  که 
سیاسی، فرهنگی و ارزش های اخالقی 

از جمهوری اسالمی عبور کرده اند.
تنزل سیاست به حضور در 

شبکه های اجتماعی
در چنین شرایطی مدت هاست که این 
پرسش مطرح است، چگونه می توان بر 
این انقالب ارتجاعی و حکومتی که به نام 

آن حکمرانی می کند چیره شد؟
سالمی  ا جمهوری  یسیون  ز پو ا
سرفصل هایی چون آزادی و دموکراسی 
از بَر  و حقوق بشر و عدالت و رفاه را 
تکرار می کند اما نه اتحادی شکل گرفته 
و نه سازمان سیاسی قدرتمندی پدید 

اعتراضات مردم ایران 
و اپوزیسیون مدافع دموکراسی

یادآوری:
اصالح طلب، 

اصولگرا، 
اصالح طلب! 
دیگه تمومه 

ماجرا!

آمده که نارضایتی و مخالفت مردم را 
نمایندگی کند.

بر  تکیه  با  فقط  نمی شود  هرچند 
نارضایتی ها و مخالفت ها، حکومتی را 
برانداخت اما واقعیت اینست که برای 
چیره شدن بر رژیمی که با زور و ارعاب و 
پلیس و بگیر و بند خود را حفظ می کند، 
باید مخالفت ها و نارضایتی ها تبدیل به 
»مبارزه متشکل« شود. ابراز مخالفت و 
اعتراض امری عمومی و خودجوش است 
اما پیشبرد مبارزه، اقدامی است که نیاز 

به سازماندهی اندیشه و عمل دارد.
بیشترین  به  نارضایتی ها  ایران  در 
به  مردم  است.  رسیده  ممکن  درجه 
بهانه های مختلف به خیابان می آیند، 
اعتراض می کنند، شعار می دهند و حتا 
با جان خود هزینه می پردازند. اما هنوز 
ارتباط ارگانیک بین اعتراضات مردم و 
برقرار  دموکراسی  مدافع  آزادیخواهان 

نیست.
فعال  گروه های  و  مردم  همبستگی 
از  یکی  عنوان  به  اپوزیسیون حاال  در 
راهکارهای براندازی جمهوری اسالمی 
مطرح می شود اما گذشته از دعوت ها 
و تالش هایی که برای ایجاد اتحاد در 
اپوزیسیون انجام می شود، الیه هایی از 
می خورد  چشم  به  نیز  سطحی نگری 
دیکتاتوری  یک  علیه  مبارزه  گاه  که 
به »تفنن«  را  تمامیت خواه  و  مذهبی 
کاهش  توخالی  »چهره سازی«های  و 

می دهد.
در نبود یک سازمان سیاسی قدرتمند 
که چفت و بست فکری داشته باشد تا 
ایده و نقشه راه مشخصی را پیگیری 
کند و بر پایه کادر و نیروی تشکیالتی و 
منابع مالی شفاف بتواند شخصیت های 
سیاسی پرورش دهد، میدانداری افرادی 
که دور از واقعیت در شبکه های اجتماعی 

محبوس اند شگفت انگیز نیست.
همانطور که جمهوری اسالمی مفهوم 
»دولت- ملت« پس از انقالب مشروطه 
را به »والیت- امت« تنزل داده، سیاستی 
اجتماعی  شبکه های  در  فقط  که  نیز 
جلب  برای  تالش  در  دارد،  حضور 

پاسداران انقالب اسالمی دارند. از این 
برمی آید که گسترش  سخنان چنین 
آذربایجان  جمهوری  در  ترکیه  نفوذ 
نیز یکی دیگر از نگرانی های جمهوری 
اسالمی است. چنانکه بازگشت طالبان 
افغانستان و قرار گرفتن  به قدرت در 
پاکستان،  نفوذ  حیطه  در  کشور  این 
جمهوری  نگرانی های  از  دیگر  یکی 
اسالمی است. مانور مشترک جمهوری 
آذربایجان، ترکیه و پاکستان، با عنوان 

»دوستی سه برادر« زنگ خطری برای 
شاهد  که  است  اسالمی  جمهوری 
مسیر  که  است  جدیدی  ائتالف های 
را  منطقه  استراتژیک  در  تحوالت 

این  از  دهند.  قبل  تغییر  می توانند 
رزمایش  میزبان  نیز  ترکیه  رزمایش، 
شرکت  جمهوری  با  دیگری  نظامی 
قزاقستان،  پاکستان،  قطر،  آذربایجان، 
ازبکستان و آلبانی بود. جمهوری اسالمی 
این رزمایش را نیز تهدیدی غیرمستقیم 

علیه نفوذ خود در منطقه تعبیر کرد.
به عبارت دیگر جمهوری اسالمی در 
پاگرفتن  شاهد  خود  جنوبی  مرزهای 
عملی »پیمان ابراهیم« است که پای 

اسرائیل را به منطقه باز کرده است. در 
غرب مثلث آذربایجان- اسرائیل- ترکیه 
تهدیدی جدی برای جمهوری اسالمی 
به شمار می رود و در مرزهای شرقی هم 

شاهد شکل گرفتن محور افغانستان- 
که  مدت هاست  البته  است.  پاکستان 
مشاوران  به حضور  اسالمی  جمهوری 
کردستان  اقلیم  در  اسرائیلی  نظامی 
عراق هم اشاره می کند و این حضور را 
تهدیدی جدی برای خود تلقی می کند. 
اخیرا در اربیل بیش از 3۰۰ شخصیت 
عراقی از جمله شیوخ برخی قبایل سنی 
و برخی از مدیران دولتی، در همایشی 
خواهان پیوستن کشورشان به »پیمان 

ابراهیم« شدند.
»فاتحان خیبر«

حضور اسرائیل در مرزهای ایران یک 
اسالمی  برای جمهوری  نگرانی جدی 
رزمایش  که  نیست  بی دلیل  است. 
کنونی در مرزهای جمهوری آذربایجان 
به جنگ  اشاره  با  خیبر«  »فاتحان  را 
پیامبر اسالم با یهودیان نام گذاشتند. 
البته الهام علی اف و سفیر اسرائیل در 
مسکو، حضور مشاوران نظامی اسرائیلی 
در نزدیکی مرزهای جمهوری آذربایجان 
با ایران را تکذیب کردند. روابط رسمی 
به  اسرائیل  با  آذربایجان  جمهوری 
اوایل دهه ۹۰ میالدی و اندکی پس از 
فروپاشی شوروی باز می گردد. در این 
سال ها این رابطه در زمینه اقتصادی و 
نظامی رشد چشمگیری داشته است. 
در  اسرائیلی  شرکت های  از  بسیاری 
جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری های 
و  مخابرات  انرژی  بخش  کالن  در 
انجام داده اند. اسرائیل  امروز ۴۰ درصد 
از نیاز انرژی خود را از آذربایجان تهیه 
لوله  از طریق خط  نفت  این  می کند. 
سواحل  به  جیحان  تفلیس-  باکو- 
مدیترانه منتقل شده و از آنجا با نفتکش 
راهی اسرائیل می شود. از همه مهم تر 
وابستگی تسلیحاتی جمهوری آذربایجان 
سوئدی  موسسه  است.  اسرائیل  به 
در  )سیپری(  صلح«  برای  »پژوهش  
آخرین گزارش خود در رابطه با تجارت 
تسلیحات در جهان  می نویسد که ۶۹ 
درصد از خریدهای تسلیحاتی جمهوری 
آذربایجان در سال 2۰2۰ از اسرائیل بوده 
است. در روزهای گذشته نیز رسانه های 
اسرائیلی خبر از آغاز مذاکرات بین دو 
پدافند  سامانه های  خرید  برای  کشور 
سوی  از  »آرو3«  اسرائیلی  موشکی 

آذربایجان دادند.
احمد رأفت

این  و »فاند« درجا  می زند.  »فالوئر« 
تنزل سیاسی را می توان در سطح نازل 
کارشناسان برخی رسانه های فارسی زبان 

نیز دید.
اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
تنزل  با  زیرا  می برد  را  بهره  بیشترین 
سیاست و رسانه، از یکسو راه نفوذ به 
رسانه ها و جریان های اپوزیسیون برای 
دستگاه های امنیتی نظام هموار می شود 
عوامل  حتا  می تواند  دیگر  سوی  از  و 
اپوزیسیون  صدای  عنوان  به  را  خود 

سازماندهی کند.
حلقه ی گمشده ی همبستگی

در  همبستگی  و  تحاد  ا موضوع 
نیروهای  میان  در  همواره  اپوزیسیون 
البته  و  بوده  مطرح  برون مرز  سیاسی 
نو  از  هربار  اما  است.  مانده  بی نتیجه 
چهار  که  حالی  در  آنهم  می شود  داغ 
دهه گذشته ثابت کرده »اتحاد همه با 
همه« ممکن نیست و در هیچ کشوری 
نیز روی نداده! آنچه در انقالب ۵۷ نیز 
روی داد چنین اتحادی نبوده بلکه رفتن 
همه به زیر بیرق »وحدت کلمه« خمینی 

بوده است! 
یکی دیگر از نکاتی که برآیند الزم را 
به فعالیت های اپوزیسیون نمی دهد، نگاه 
آکواریومی و تصنعی به مناسبات واقعی 
بین نیروهای اجتماعی است. اتحاد و 
همگرایی می بایست بطور ارگانیک شکل 
و  و رسانه ها  مردم  آنصورت  در  بگیرد 
جامعه جهانی نیز به آن واکنش مطلوب 
نشان خواهند داد. به همین دلیل است 
که نشست ها و ساختارهایی که بدون 
این پیوند ارگانیک شکل می گیرند پس 
از مدتی اگر هم فرو نپاشند، منفعل مانده 

و تأثیری در معادالت ندارند.
و  نیروها  است  روشن  میان  این  در 
ایده ی  با  که  جریان هایی  بازماندگان 
پهلوی  علیه حکومت  »ضدپادشاهی« 
در انقالب ۵۷ مشارکت داشتند، نتوانند 
و یا اصال نخواهند با طرفداران پادشاهی، 
اتحاد عمل داشته باشند حتا وقتی که 
تمام  رو  از همین  را می زنند!  حرفش 

تالش آنها این بوده که از یکسو »نهاد 
پادشاهی« منتفی اعالم شود و از سوی 
دیگر نماد پادشاهی نیز از آن صرف نظر 
کند! با اینهمه ریشه ی تاریخی و فرهنگی 
این نهاد و همچنین محبوبیت پهلوی ها 
به گونه ای است که همین نیروها نیز 
کوشش  اعتبار،  رأی  دریافت  برای 
می کنند نخست پشتیبانی شاهزاده را 
جلب نمایند و بعد راه خود را بروند و 

ساز خود را بزنند!
بسیاری از جریان ها و افرادی که امروز 
در قالب اپوزیسیون حتا دموکراسی خواه 
فعالیت می کنند، به دلیل مخرج مشترِک 
»جمهوری  با  که  آنقدر  »جمهوری« 
اسالمی« احساس نزدیکی می کنند، با 
طرفداران پادشاهی و مشروطه پارلمانی 
را  خود  کردند،  انقالب  علیه  اش  که 
همسو احساس نمی کنند! آنها می دانند 
با جمهوری اسالمی سر »جمهوری« و 
شکل نظام مناقشه ای ندارند! مخالفت 
آنها با رژیم اسالمی ایران بر سر چگونگی 
است.  »جمهوری«  در  قدرت  اعمال 
و  پادشاهی  با طرفداران  که  در حالی 
فرهنگی  تاریخی،  منازعه ی  پهلوی ها، 
گمشده ی  حلقه  دارند!  ایدئولوژیک  و 
همگرایی و همبستگی در توضیح صریح 

و بدون تعارف همین نکته است!
همبستگی و ایده های متناقض

توسط  نوین«  »پیمان  ارائه  از  پس 
شاهزاده رضا پهلوی در هفتم مهرماه 
۱3۹۹ که می تواند به عنوان مناسب ترین 
استفاده  مورد  راه  نقشه   عینی ترین  و 
دموکراسی  و  آزادی  مدافع  ایرانیان 
قرار گیرد، فعاالن و طیف های مختلف 
سیاسی با برگزاری نشست های متعدد 
تالش کردند برای تقویت صدای مردم 
ایران و پشتیبانی از خواسته ها و حقوق 
آنها جهت شکل گرفتن یک »اپوزیسیون 
متحد« اقدام کنند از جمله صحبت از 
»پارلمان ملی براندازی«، »صندوق برای 
حمایت از اعتصابات«، »صندوق برای 
حمایت از خانواده زندانیان سیاسی«، 
»حمایت از رسانه های مستقل«، »رایزنی 

مدافع  کشورهای  سیاسی  مقامات  با 
که  پیشنهاداتی  سایر  و  دموکراسی« 
یا عملی نشدند و یا به صورت خیلی 
محدود توسط افرادی که در گذشته نیز 
اقداماتی مشابه در این زمینه ها داشتند 

تکرار شدند.
اگرچه حضور فعاالن سیاسی و مدنی 
و تحلیلگران در رسانه ها و نشست های 
اقدامات  زمینه ساز  می تواند  مختلف 
عملی باشد اما دست کم تا کنون و اکنون 
دردی از مردم داخل ایران را دوا نکرده 
و نمی کند. در این میان، با وجود اینکه 
آزادی عمل برای فعاالن سیاسی خارج از 
ایران بسیار بیشتر از فعاالن داخل کشور 
بوده و هست اما معضل پراکندگی آنها 
همچنان پابرجاست! البته یکی از دالیل 
تداوم این معضل، ترفندهای جمهوری 
اسالمی از جمله صادراتی های آن است 
که از دوران محمد خاتمی بطور جدی 
امنیتی جمهوری  دستگاه  شد.  دنبال 
اسالمی هنگامی که نتوانست ایرانیان 
»پروژه  و  داخل  به  را  کشور  خارج 
اصالحات« جلب کند، خودش با صرف 
و  مستقیم  بطور  میلیونی  هزینه های 
غیرمستقیم نیرو به خارج کشور فرستاد 
و یا از ایرانیان موجود در غرب بهره برد. 
هجوم ملخ وار خبرنگاران و تحلیلگران 
وابسته به جناح اصالح طلب، ترفندی 
بود که به سود رژیم جواب داد. این فضا 
تنها زمانی شکست که مردم در دی ۹۶ 
از داخل ایران با اصالح طلبان نیز اتمام 

حجت کردند! 
واقعیت اما این است که برای دگرگونی 
سیاسی و حقوقی، و برآمدن نظم و نظام 
الزم  اگرچه  مردمی  اعتراضات  جدید، 
اما کافی نیست. کوشش های پراکنده و 
متنوع مردم باید تحت یک اندیشه و ایده 
فراگیر هماهنگ شود و با کوشش های 
عملی همراه گردد. این ایده اما نمی تواند 
مخلوطی از ایده های ناقض یکدیگر باشد! 
همچنین این مسیر با جمع شدن چند 
فعال و گروه سیاسی هموار نمی شود بلکه 
آنچه اهمیت دارد جامه عمل پوشاندن به 
ایده ها و تصمیماتی است که سال هاست 
در نشست های متعدد توسط گروه های 
مختلف مدافع دموکراسی مطرح می شود 
و باید پیش از آنکه دیر شود به تکیه گاه 

مردم ایران فرا روید.
روشنک آسترکی، حامد محمدی
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از تالش برای حقوق مدنی تا قتل  زنجیره ای
 زنان در افغانستان

ن  ال مقتو همه  =
پشت  ز  ا ن  یشا ست ها د
شده   شکنجه  شده،  بسته 
و سپس به قتل رسیده اند و 
جسدشان در کوچه و خیابان  

رها شده است.
که  افرادی  =»می گویند 
پارچه های  با  را  صورتشان 
سیاه پوشانده اند این قتل ها 

را انجام می دهند.«
با گذشت دو ماه از تسلط طالبان بر 
گروه هایی  جمله  از  زنان  افغانستان، 
هستند که بیشترین آسیب را از تشکیل 
حکومت طالبان دیده و همچنان برای 
آزادی تحصیل، کار و آزادی های مدنی 
تالش می کنند. در همین حال قتل های 
افغانستان،  در  مشکوک  و  زنجیره ای 
فعاالن مدنی و سیاسی را ناچار کرده 

به زندگی مخفیانه روی بیاورند.
با  طالبان  که  روزهایی  نخستین  در 
اعالم  عمومی«  »عفو  کابل  تسخیر 
را  اسالمی«  »امارت  حکومت  و  کرد 
فعاالن  داد،  تشکیل  افغانستان  در 
روزهای  بازگشت  افغانستان  مدنی 
را  زنان  برای  ویژه  به  محدودیت  تلخ 

هشدار دادند.
طالبان در حالی در ابتدا مدعی بود برای 
زنان محدودیت ایجاد نمی کند که زنان 
نخستین اهداف آنها در وضع قوانین 
بودند. همزمان با اینکه برخی دولت ها و 
رسانه ها »تغییر کردن طالبان« را تبلیغ 
می کردند، زنان افغانستان در حوزه های 
در  حضور  شیوه  و  تحصیل  اشتغال، 

جامعه با محدودیت روبرو شدند.
هفته گذشته نیز گزارش هایی از سوی 
بر  مبنی  افغانستان  در  مدنی  فعاالن 
قتل زنجیره ای زنان در برخی والیت ها 
شدیدترین  به  که  زنانی  شد.  منتشر 
و  رسیده اند  قتل  به  و  شکل شکنجه 
نرفته  آنها  قتل  بار  زیر  طالبان  هنوز 

است.
یک زن پزشک، یک دختر دانشجو و 
یک زن نظامی از جمله زنانی هستند 
که در روزهای گذشته در مزارشریف 
قتل  به  فجیع  و  مشکوک  شکلی  به 

رسیدند.
می گویند،  افغانستان  فعاالن  برخی 
بوده  این  در  طالبان  تغییر  احتماال 
به  گلوله  مستقیم  شلیک  بجای  که 
به  پنهانی  را  آنها  حاال  مخالفانشان، 
قتل برسانند و مسئولیت مرگشان را 

به گردن نگیرند.
میدانی  گزارشی  در  امتداد  وبسایت 
درباره قتل زنان افغانستان می نویسد 
مدتی بعد از سقوط مزار شریف، طالبان 
به یکی از خانه های آنجا حمله می کنند، 
خانواده ساکن در آن اگرچه دست به 
فرار می زنند اما زن نظامی ساکن آن 
خانه، به قتل می رسد. جسد او در یکی 
از میدان های شهر پیدا می شود. روزی 
دیگر زن دانشجویی که فعال مدنی بوده 
و در تظاهرات اخیر علیه طالبان شرکت 
داشته به شکل مرموزی کشته می شود 
و جسدی در کوچه پس کوچه های شهر 

پیدا می شود.
مقتول بعدی در مزار شریف یک زن 
پزشک  زن  این  است.  بوده  پزشک 
از نظامیان  نفر  به مداوای چند  اقدام 

افغانستانی کرده بود.
از  بسیاری  گزارش  این  اساس  بر 
زن  روزنامه نگاران  و  مدنی  فعاالن 
نتوانسته اند به دلیل نداشتن ویزا  که 
یا  شوند  خارج  کشور  از  پاسپورت  و 
آنقدر معروف نبودند که سفارتخانه ای 
از  آنها  از  خروج  امکان  سرعت  به 
افغانستان را فراهم کند، حاال زندگی 

مخفیانه دارند.
یکی از زنان روزنامه نگار که تا نخستین 
روزها پس از حضور طالبان در کابل 
وضعیت  درباره  گزارش  نوشتن  به 
افغانستان مشغول بوده و در تظاهرات 
زنان علیه طالبان شرکت داشته، درباره 
گفته  »امتداد«  به  مخفی اش  زندگی 
که »»دو نفر از دوستان تحت تعقیبم 
دیشب با من تماس گرفتند که خانه ات 
را تغییر بده. کجا بروم؟ یک بار خانه 
عمو یک بار خانه خاله یک شب خانه 
می کشم.  خجالت  دیگر   … و  دایی 
در  مجبورم.  اما  است  سخت  شرایط 
می کنند  تالش  همه  کشورها  باقی 
افغانستان  در  ما  اما  کنند  زندگی  تا 
تالش می  کنیم که زنده بمانیم. حتی 
خانواده ام در خطر است. اغلب دوستان 
ما همین شرایط را دارند. دوستانی که 
از خانه های شان کوچ کرده اند یک شب 
یک جا و شب دیگر را جای دیگری به 
من  پای  بمانند.  زنده  تا  می برند  سر 
آسیب دیده با چادر و برقع و مخفیانه به 
دکتر مراجعه کردم،  من و مایی که یک 
روز همه آزاد بودیم ….در این شرایط 
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کارا  پینار  سرگرد   =
افسر اداره ارتباطات وزارت 
آناتولی  به  ترکیه  دفاع 
آذربایجان  رزمایش  گفته 
»برادری  عنوان  با  ترکیه  و 
خدشه ناپذیر ۲۰۲1« از پنجم 
تا هشتم اکتبر در جمهوری 
برگزار  نخجوان  خودمختار 

می شود.
رزمایش  ری  برگزا با  همزمان 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در 
مرزهای شمال غربی ایران رسانه های 
ترکیه یکشنبه 3 اکتبر )۱۱ مهرماه( 
به نقل از مقامات نظامی این کشور 
یش  ما ز ر یک  که  ند  کرد عالم  ا
یجان  با ذر آ جمهوری  با  مشترک 

برگزار می کنند.
»آناتولی«  خبرگزاری  گزارس  به 
سرگرد پینار کارا افسر اداره ارتباطات 
وزارت دفاع ترکیه درباره همکاری های 
نظامی میان آذربایجان و ترکیه گفت 
پروژه »تیپ برادری« به منظور افزایش 
توان همکاری و توان عملیاتی مشترک 
آغاز  آذربایجان  و  ترکیه  ارتش  میان 

شده است.
وی تٔاکید کرد رزمایش ها و دوره های 
آموزشی مشترک میان نیروهای نظامی 
او  ادامه دارد.  نیز  آذربایجان و ترکیه 
همچنین تٔاکید نمود رزمایش »برادری 
خدشه ناپذیر 2۰2۱« از پنجم تا هشتم 
اکتبر در جمهوری خودمختار نخجوان 

برگزار می شود.
تنش های  که  حالیست  در  اینهمه 

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان در پروژه 
»تیپ برادری«!

رزمایش نیروهای ترکیه و جمهوری آذربایجان

باکو  و  تهران  مقامات  میان  لفظی 
علی  یکسو  از  است.  یافته  افزایش 
اسرائیل  به تحرکات  خامنه ای نسبت 
در آذربایجان هشدار داد و گفت »باید 
بیگانگان  حضور  به  مجوز  دادن  از 
اگر  که  بدانند  همه  شود…  پرهیز 
کسی برای برادران خود چاه بَکند اول 
خودش در چاه می افتد« و در مقابل 
برخی رسانه های عربی از جمله الشرق 
علی اف  الهام  شدند  مدعی  االوسط 
رئیس  جمهوری آذربایجان تهدید کرده 
است که اگر رژیم ایران به این اقدامات 
و تحرکات نظامی خود ادامه دهد، پای 
قدرت های بین المللی و منطقه ای را به 
میان می کشد. این اظهار نظر به نقل 
از مصاحبه علی اف با »آناتولی« ترکیه 
منتشر شد اما در متن اصلی مصاحبه 

این اظهار نظر دیده نمی شود.
علی  اف در این مصاحبه با انتقاد از 
برگزاری رزمایش توسط ایران در این 

منطقه پرسیده »چرا وقتی ارامنه در 
جبرئیل، زنگیالن و فضولی بودند ایران 
رزمایش نظامی برگزار نکرد؟ چرا این 
کار پس از آزادسازی این سرزمین ها و 
پایان 3۰ سال اسارت و اشغال صورت 

می گیرد؟«
مقامات  میان  ینده  فزا تنش ها 
آذربایجان  ایران،  اسالمی  جمهوری 
میدانی  ستون کشی های  به  ترکیه  و 
رسیده و این در حالیست که هر سه 
با  خود  روابط  این  از  پیش  تا  دولت 
یکدیگر را »برادرانه« می خواندند و بر 
اشتراکات مذهبی و اسالمی خود تأکید 

می کردند!
جواد  محمد  تحوالت،  آخرین  در 
راهداری  ارشد سازمان  مدیر  هدایتی 
دو  است  گفته  اسالمی  جمهوری 
راننده ایرانی که توسط دولت جمهوری 
آذربایجان بازداشت شده بودند به باکو 

منتقل شده اند.

لک  ما گی  سا ی  =تد
»پلی  قمار  نرم افزار  شرکت 
تک« و صاحب »با زار کامدن« 
در لندن قرار بود در قبرس 
که  فردی  قصد  سوء  مورد 
آ ذربایجان  جمهوری  اهل 
است قرار بگیرد اما با هشدار 
امنیتی  نهادهای  به موقع 

توانست فرار کند.
دفتر  رسانه ای  =مشاور 
وزیر  نخست  بنت  نفتالی 
اعالم  بیانیه ای  در  اسرائیل 
بررسی  به  استناد  با  کرد 
نهادهای امنیتی، اقدام علیه 
تاجر اسرائیلی مقیم قبرس 
تروریستی است و از سوی رژیم 
بود. برنامه ریزی شده  ایران 

روزنامه اسرائیلی »هاآرتص« گزارش داد 
که بررسی های امنیتی نشان می دهد 
طرح  در  اسالمی  جمهوری  عوامل 
سوء  قصد نافرجام علیه »تدی ساگی« 
میلیاردر اسرائیلی در قبرس دست دارند.

تدی ساگی مالک شرکت نرم افزار قمار 
»پلی تک« و صاحب »بازار کامدن« در 
لندن است که اخیراً در قبرس قرار بود 
مورد سوء قصد قرار گیرد. ساگی اما از 
قبرس فرار کرد و پلیس همچنان پرونده 

او را در دست بررسی دارد.
گزارش های اولیه حاکی از آن بود که 
شرکای روسی ساگی یک قاتل حرفه ای 
اهل جمهوری آذربایجان را برای کشتن 
او اجیر کرده بودند. این قاتل پاسپورت 
دقایق  آخرین  در  اما  داشت  روسی 
دستگاه های اطالعاتی به ساگی هشدار 

اسرائیل می گوید جمهوری اسالمی در طرح 
نافرجام سوء قصد علیه »تدی ساگی« میلیاردر 

اسرائیلی در قبرس دست داشته است

تدی ساگی میلیاردر اسرائیلی

می دهند و او از قبرس می گریزد. اکنون 
مقامات اسرائیلی جمهوری اسالمی ایران 
ترور تدی  برای  را متهم می کنند که 
ساگی برنامه ریزی کرده و طرح این سوء  

قصد جنبه امنیتی داشته است.
از  پیش  حرفه ای  قاتل  می شود  گفته 
بازداشت در پی فرار از قبرس بوده است.

در این میان، گروه تجاری تدی ساگی با 
انتشار بیانیه ای رژیم ایران را متهم کرده 
که برای حمله به کارکنان اسرائیلی این 
شرکت توسط یک تبعه اهل جمهوری 
دارد  روسی  پاسپورت  که  آذربایجان 
برنامه ریزی کرده است.هدان اورنشتاین 
مشاور رسانه ای شرکت های ساگی به 
»رادیو تل آویو« گفت: »فقط می توانم 
بگویم که موضوع امنیتی بوده و ایران 
پشت ماجرای ترور قرار دارد. فقط در این 
حد اجازه صحبت دارم.« او تٔاکید کرده 
قاتل مجری عملیات علیه اسرائیلی ها 
رسانه ای  است.مشاور  بوده  قبرس  در 
دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 
به  استناد  با  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 
بررسی نهادهای امنیتی، اقدام علیه تاجر 
اسرائیلی مقیم قبرس تروریستی است و 
از سوی رژیم ایران برنامه ریزی شده بود.

روزنامه »اسرائیل هیوم« نیز می نویسد 
نهادهای امنیتی و سیاسی به تدی ساگی 
و کارکنان شرکت وی در قبرس درباره 
فعالیت های امنیتی جمهوری اسالمی 

ایران در قبرس هشدار داده بودند.
حدود دو هفته پیش دولت قبرس از 
در  آذربایجانی  شهروند  یک  بازداشت 
نزدیکی دفتر مرکز یک شرکت وابسته به 
ساگی خبر داد و تأکید کرد که این فرد 
یک کلت با صداخفه کن حمل می کرده 
نزدیکی مرز دو  این شرکت در  است. 
بخش قبرس ترک و اروپایی قرار دارد.

مالی  شرایط  نداریم.  درآمدی  هیچ 
سختی را سپری می کنیم. نان خشک 
بیاید روزگار می گذرانیم  هم گیرمان 
تا فقط زنده بمانیم. من اگر بخواهم 
به کابل فرار کنم حتی کرایه ماشین 
ندارم. همه چیز خیلی سخت است.«

فعاالن مدنی در مزار شریف  از  یکی 
نیز گفته شماری از زنان فعال مدنی 
بازداشت شده  و روزنامه نگار  یا شاعر 
طالبان  زندان های  در  هم اکنون  و 
هستند: »عواقب بسیار بدی برای زنان 
به وجود آمد. آنها برخی از زنانی که 
دستگیر  را  بوده اند  تظاهرات  این  در 
من  دوستان  برده اند.  خود  با  و  کرده 
که از سوی طالبان بازداشت و سپس 
آزاد شدند، می گویند که همین حاال 
شهر  در  طالبان  زندان های  در  زن   ۹
مزار شریف هستند. این زنان دانشجو، 
نویسنده، شاعر یا فعال مدنی هستند. 
طالبان زندان هایشان را از نویسندگان، 
شاعران، فعاالن مدنی، استادان دانشگاه 

و دانشجویان پر می کنند.«
در  که  زنجیره ای  قتل های  درباره  او 
»هیچ کس  گفته  داده  رخ  شهر  این 
نمی فهمد که این قتل ها به چه صورتی 
شکل  به  قتل ها  این  می شود.  انجام 
می شود.  انجام  مرموزی  و  مشکوک 
با  را  صورتشان  که  افرادی  می گویند 
پارچه های سیاه پوشانده اند این قتل ها 
مشخص  دقیقا  اما  می دهند  انجام  را 
نیست کار چه کسی است. ما فقط از 
مردم محل متوجه می شویم که جسد 
یک زن پیدا شده است و یک نفر دیگر 
کشته شده است. اما اینکه این قتل ها 
به چه صورت از سوی چه گروهی انجام 

می شود را نمی دانیم.«
شهروندان  زنجیره اش  و  مرموز  قتل 
هم  را  مرد  چند  گذشته  روزهای  در 
همان  به  درست  است.  کرده  قربانی 
رسیده اند.  قتل  به  زنان  که  شیوه ای 
پشت  از  دستهایشان  مقتوالن  همه 
بسته شده، شکنجه شده  و سپس به 
قتل رسیده اند و جسدشان در کوچه و 

خیابان  رها شده است.
سازمان عفو بین الملل نیز طی روزهای 
کرد  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  گذشته 
هزاره  شهروند   ۱3 طالبان  گروه  که 
افغانستان از جمله یک دختر ۱۷ ساله 
را به قتل رسانده است. در این بیانیه 
آمده که  نیروهای گروه طلبان بیش از 
یک ماه پیش، روز سی ام ماه اوت، این 
افراد را که شماری از کارمندان دولت 
سابق نیز در میان آنها بوده اند، در ایالت 

دایکندی به قتل رسانده اند.
حالی  در  کرده  اعالم  بین الملل  عفو 
که گروه طالبان مدعی شده بود افراد 
وابسته به دولت سابق را مورد آزار و 
اذیت قرار نمی دهد، کشتن این افراد، 
این  اعضای  عمل  و  در حرف  تناقض 

گروه را تائید می کند.
 2۹ روز  در  و  پیشتر  بین الملل  عفو 
امرداد هم در بیانیه ای شورای امنیت 
سازمان ملل را خطاب قرار داده و خبر 
داده بود که جنگجویان طالبان پس از 
به دست گرفتن کنترل استان غزنی در 
افغانستان، ۹ مرد از قوم َهزاره را قتل 

عام کرده اند.

آلمان  خارجه  =وزارت 
شرط  هرگونه  کرد  اعالم 
جدید جمهوری اسالمی برای 
آغاز مجدد مذاکرات اتمی را 

نخواهد پذیرفت.
=روزنامه »کیهان تهران« 
اظهارات  به  واکنش  در 
لودریان در مورد لزوم گفتگو 
موشکی  تهدیدات  سر  بر 
به  خطاب  ایران  منطقه  و 
گفته  فرانسه  وزیرخارجه 
»تو که هیچ غلطی نمی توانی 
بکنی به قبر پدرت می خندی 

که غلط زیادی می کنی!«
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت 
خارجه آلمان دوشنبه ۴ اکتبر 2۰2۱ 
که  کرد  اعالم   )۱۴۰۰ مهرماه   ۱2(
هرگونه درخواست جمهوری اسالمی 
آزادسازی  برای  آمریکا  ز  ا یران  ا
عنوان شرط  به  شده  بلوکه  پول های 
در ازای از سر گرفتن مذاکرات اتمی 

را رد می کند.
للهیان  میرعبدا ا حسین  تازگی  به 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
یک مصاحبه تلویزیونی گفت مذاکره  
فقط قهوه خوردن نیست و جو بایدن 
اگر جدیست باید ۱۰ میلیارد دالر از 

پول های ما را آزاد کند!
سخنگوی وزارت خارجه آلمان تأکید 
از  را  جدیدی  شرط  هیچ  »ما  کرد 
سر  از  برای  اسالمی  جمهوری  سوی 
گرفتن مذاکرات نمی پذیریم.« وی با 
بیان اینکه »انتظار داریم بر سر تاریخ 
از  »ما  گفت  شود«  توافق  مشخصی 

میلیارد دالری جمهوری  تقاضای 1۰  آلمان 
به  بازگشت  »شرط«  عنوان  به  را  اسالمی 

مذاکرات اتمی رد کرد

دیدار حسین امیرعبداللهیان با هایکو ماس در نیویورک در حاشیه 
نشست سازمان ملل

ایران می  خواهیم که هر چه سریع تر 
به مذاکرات بازگردد.«

در همین حال ژان ایو لودریان وزیر 
خارجه فرانسه بار دیگر تأکید کرد که 
»باید درباره فعالیت های موشکی ایران 
مذاکره صورت گیرد.« او در مصاحبه 
با شبکه العربیه گفت، »پنجره مذاکره 
با ایران تا ابد باز نیست و باید مذاکره 

درباره وضعیت منطقه را بپذیرند.«
واکنش  در  تهران«  »کیهان  روزنامه 
به این اظهارات لودریان با نثر و بیانی 
رسانه های  و  زمامداران  میان  در  که 
عادیست  امری  اسالمی  جمهوری 
به اندازه  یا  میگه،  »شکسپیر  نوشت 
آرزوهات ُعرضه و توان داشته باش، یا 
به اندازه توانت آرزو کن! گفت: یعنی 
چی؟! گفتم: ترجمه فرانسویش میشه، 
بکنی،  غلطی  هیچ  نمی توانی  که  تو 
غلط می کنی و به قبر پدرت می خندی 

که غلط زیادی می کنی!«
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در خرداد سال ۱3۹۸ در یک سخنرانی 
گفت توان موشکی و منطقه ای مسائل 
ناموسی انقالب هستند و بر سر آنها 

مذاکره نمی کنیم.
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چراغ سبز نهادهای امنیتی ها به مهدی کروبی برای 
افتادن به پای نظام، استمرارطلبان را به وجد آورد!

گرامی مقدم  =اسماعیل 
مرکزی حزب  عضو شورای 
»اعتماد ملی«: »جامعه دیگر 
برایش مهم نیست اصالح طلب 
سر کار باشد یا اصولگرا... اما 
همه باید پشت سیاست ها و 

مواضع نظام بایستیم!«
نفر  یا عطر محمد  =
مرکزی حزب  عضو شورای 
سازندگی«:  »کارگزاران 
لحاظ  به  وموسوی  «کروبی 
ملی  شخصیت های  اینکه 
هستند  موثری  سیاسی  و 
نسبت به آینده کشور و نظام 

دغدغه دارند!«
»آقای  =فرج سرکوهی: 
کروبی ]گفته[ اصِل نظام باقی 
نواقص اش  و  عیوب  و  بماند 
این  مسئله  شود...  برطرف 
نظام همان  عیوِب  که  است 

اصِل نظام است«.
کبرین  ا د  =محمدجوا
دین پژوه اصالح طلب ساکن 
نسبت  توییتی  در  فرانسه 
به »ناتوانی« کروبی در فهم 
»فساد  به  نظام  آلودگی 
تٔاسف  ابراز  سیستماتیک« 

کرده است.
دو روز پس از آنکه مهدی کروبی در 
اظهاراتی گفت »اصل نظام باید محفوظ 
نواقصش  و  عیوب  انشاهلل  و  بماند 
گرامی مقدم  اسماعیل  شود«  برطرف 
»اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
ملی« عنوان کرد »جامعه دیگر برایش 
مهم نیست اصالح طلب سر کار باشد 
یا اصولگرا و آنچه برایشان مهم است 

معیشت و زندگی روزانه است.«
حزب  پدرخوانده  کروبی  اظهارات 
نظام  از  حمایت  در  ملی«  »اعتماد 
جمهوری اسالمی در شرایطی که ادعا 
بوده  »حصر«  در  سال   ۱۱ می شود 
داشت  همراه  به  را  زیادی  انتقادات 
با  این حال گرامی مقدم در گفتگو  با 
خبرگزاری ایلنا که ۱۷ مهرماه منتشر 
شد گفت »همه باید پشت سیاست ها 

و مواضع نظام بایستیم!«
با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
به  و سفسطه   نقیض  و  اظهارات ضد 
حمایت از سیاست های نظام می پردازد 

و می گوید: »حامی این صحبت وزیر 
هستیم  للهیان[  میرعبدا ]ا خارجه 
است  غربی  نه  ما  سیاست  گفت  که 
غرب  به  نگاه  هم  یعنی  شرقی،  نه  و 
داریم و هم نگاه به شرق!… البته ما 
اصالح طلبان از گذشته می گفتیم که 
با  باید  هم  خارجی  سیاست  رویکرد 
نگاه به غرب باشد و هم با نگاه به شرق. 
هم باید آری به شرق باشد هم آری به 
غرب باشد چراکه در این صورت در بازار 

رقابت افزایش پیدا می کند.«
علی خامنه ای بهمن ۱3۹۶ آشکار 
به دولت وقت تٔاکید کرد، »در سیاست 
خارجی باید شرق را بر غرب ترجیح 
داد.« رهبر جمهوری اسالمی مهرماه 
۱۴۹۷ نیز گفت، »نگاه به غرب و اروپا 
و  کشیدن  منت  ماندن،  معطل  جز 

کوچک شدن فایده ای ندارد.«
نوعی  به  گرامی مقدم  اظهارات 
اعتراف به شکاف عمیق میان جامعه 
و حاکمیت ازجمله جریان اصالح طلب 
است. او همزمان اعتراف می کند برای 
اصولگرا  و  اصالح طلب  دیگر  مردم 
مهم نیست و از سوی دیگر همچنان 
می گوید.در  نظام  از  حمایت  لزوم  بر 
اظهار نظری دیگری محمد عطریانفر 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی گفته کروبی و سایر اشخاصی 
اینکه  لحاظ  به  هستند  در حصر  که 
شخصیت های “ملی و سیاسی موثری” 
هستند نسبت به آینده کشور و نظام 

دغدغه دارند!
او تٔاکید کرده »مهندس موسوی و 
آقای کروبی نقدشان به اصل حاکمیت 
نیست و موضع حمایتی شان از نظام و 
انقالب همواره ابراز شده و هیچکس در 

این خصوص تردید ندارد.«
اظهارات  به  واکنش  در  بسیاری 

کروبی گفته اند عیوب نظام همان اصل 
نظام  رفع شود کل  اگر  و  است  نظام 

باقی نمی ماند.
بین  در  کروبی  مهدی  اظهارات 
ارادتمندانش  و  هواداران  از  شماری 
شد.  مواجه  منفی  واکنش های  با  نیز 
فعال  و  دین پژوه  اکبرین  محمدجواد 
فرانسه  ساکن  اصالح طلب  سیاسی 
در توییتی نسبت به »ناتوانی« کروبی 
»فساد  به  نظام  آلودگی  فهم  در 
سیستماتیک« ابراز تٔاسف کرده است.

ل  منز ر  د بی  و کر نی  ا سخنر
حزب  عضو  کرباسچی  غالمحسین 
علی  برگزار شد.  کارگزاران سازندگی 
سابق  عضو  و  سیاسی  فعال  افشاری 
شورای مرکزی »دفتر تحکیم وحدت« 
نوعی یک »پروژه  به  را  اظهارات  این 
با  که  خوانده  امنیتی ها«  سوی  از 

میانجیگری کرباسچی انجام شد.
و  کارتونیست  کوثر  آهنگ  نیک 
این  می گوید  توییتی  در  روزنامه نگار 
که  چرا  ندارد«  »تعجب  اظهارات 
دموکراسی  سر  بر   ۸۸ سال  »دعوای 
بازگشت به  نبود.  و آزادی های فردی 
تنازل  بدون  اجرای  و  طالیی  دوران 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، تالشی 

برای تداوم جمهوری اسالمی بود.«
با  کرباسچی  کردند  ادعا  برخی  
سو ء  کروبی  مهدی  از  رانت  هدف 
استفاده کرده و برخی دیگر می گویند 
»سخنرانی او اگر با اجازه امنیتی ها هم 
باشد، خودش موافقت کرده است« و 
»آبرویش را پای استمرار نظام گذاشته 
نهادهای  است  محال  هرچند  است.« 
امنیتی بدون اجازه علی خامنه ای به 

کروبی مجوز سخنرانی بدهند.
بسیاری کاربران پرسیده اند چگونه 
ممکن است با وجود سرکوب خونین 
و   ۹۸ آبان  تا   ۸۸ خریداد  از  مردم 
سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط 
نیست  سربه  و  سپاه  موشک های 
کردن زندانیان و معترضان و وضعیت 
فساد  حجم  این  و  کشور  بحران زده 
جمهوری  نظام  از  بازهم  حکومت  در 

اسالمی حمایت کرد؟
ح  جنا فقط  بی  و کر ت  ا ر ظها ا
با  زیرا  آورده  به وجد  را  اصالح طلبان 
روی کار آمدن دولت رئیسی دستشان 
بیشتر از قدرت کوتاه شده بود و باید 
فرصتی پیدا می کردند که تا چاکرمآبی 
برای نظام را تقویت و ثابت می کردند 
نهادهای  با چراغ سبز  کروبی  و حاال 
اختیارشان  در  را  فرصت  این  امنیتی 

قرار داده است. 

تسنیم:  ری  =خبرگزا
فتر  د ن  شد تعطیل 
حجت اإلسالم علی اکبر اجاق 
نژاد نماینده رهبر جمهوری 
اسالمی در باکو تداوم پادویی 
آذربایجان برای اسرائیل است.

سخنگوی وزارت جمهوری آذربایجان 
از بسته شدن دفتر نماینده علی خامنه ای 
به  اسالمی  رژیم جمهوری  فقیه  ولی 
از گسترش کرونا در  دلیل پیشگیری 
باکو خبر داده است.سفارت رژیم ایران 
تنها  کرده:  اعالم  کشور  آن  در  نیز 
حسینیه بخش فرهنگی این سفارت به 
خاطر محدودیت های مربوط به کرونا در 

آذربایجان بسته شده است.
 خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هم خبر داده 
که دفتر نمایندگی رهبر رژیم والیت فقیه 

در باکو تعطیل شده است.
تسنیم اضافه کرده: تعطیل شدن دفتر 
حجت اإلسالم علی اکبر اجاق نژاد نماینده 
رهبر جمهوری اسالمی در باکو تداوم 

پادویی آذربایجان برای اسرائیل است.

دفتر 
نماینده علی 
خامنه ای و 
مسجد آن 

در باکو بسته 
شد

وزارت  سخنگوی  زاهداف  احسان 
یادآور  نیز  آذربایجان  کشور جمهوری 
شده: دفتر علی اکبر اجاق نژاد نماینده 
رهبر حکومت ایران در باکو و مسجد آن 
تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود. اما 
سفارت جمهوری اسالمی در آن کشور 
بعد از ظهر سه شنبه ۵ اکتبر اعالم کرد: 
ادامه  خود  فعالیت های  به  دفتر  این 
فرهنگی  رایزنی  حسینیه  اما  می دهد 
به علت محدودیت های مربوط به کرونا  

متوقف شده است.
خبر بسته شدن دفتر نماینده رهبر 
رژیم جمهوری اسالمی دو روز پس از 
میان  تنش  به  خامنه ای  علی  واکنش 

تهران و باکو منتشر شده است.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
روز یکشنبه ۱۱ مهر گفته بود: حوادثی 
برخی  در  ایران  غرب  شمال  در  که 
کشورهای همسایه در جریان است باید 
دادن مجوز حضور  از  پرهیز  منطق  با 

بیگانگان حل شود.
و  توصیه  خامنه ای  سخنان  از  بعد 
اسالمی  مقامات جمهوری  تهدیدهای 
رئیس  خرازی  کمال  شد.  بیشتر  نیز 
در  خارجی  روابط  راهبردی  شورای 

نوشته  شورا  این  اطالع رسانی  پایگاه 
است: توصیه ما به مقام های جمهوری 
خرید  توهم  که  است  این  آذربایجان 
امنیت از طریق توسل به نیروهای بیگانه 
را از سر بیرون کنند و بر مردم خود متکی 
نیز  ایران  رژیم  نظامی  باشند.مقامات 
لحنی تند در برابر جمهوری آذربایجان 
داشته و موضوع اسرائیل و حضور این 
مطرح  را   ایران  همسایگی  در  کشور 
کرده اند.یکروز پس از سخنان ولی فقیه 
و سایر مقامات نظامی جمهوری اسالمی، 
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان 

واکنش نشان داد.
او روز دوشنبه ۱2 مهرماه در سفر خود 
به شهر مرزی جبرئیل در کرانه شمالی 
رود ارس به سخنان اخیر مقام های رژیم 
ایران که گفته  اند اسرائیل در این منطقه 
آنرا  و  داد  نشان  واکنش  دارد،  حضور 
اتهاماتی بی  اساس دانست که  بی پاسخ 

نخواهد ماند.
اگرچه علی  اف بطور مشخص نگفت 
چه پاسخی داده خواهد شد اما گمان 
می  رود که پلمپ شدن دفتر نماینده 
خامنه ای در باکو می تواند با این موضوع 

در ارتباط باشد.

انسیه خزعلی معاون ضدزن در امور 
زنان دولت »»قاضی مرگ«

معاون  خزعلی  =انسیه 
ابراهیم  امور زنان و خانواده 
پیرو  رئیسی »قاضی مرگ« 
و  جنجال برانگیز  اظهارات 
نگران کننده اش در حوزه زنان 
اینبار گفت که »رئیس جمهور 
برای  کردن  هزینه  گفتند 
مورد  در  تحقیقاتی  کارهای 
زنان کافی است، به اجرا ورود 

کنید!«
پیشتر  همچنین  و  =ا
بر  اجباری  حجاب  درباره 
اجرایی«  »بازوی  از  استفاده 
که  بود  گفته  و  کرده  تأکید 
»درباره عفاف و حجاب قانون 
کم نداریم و مشکل در اجرا 
است. امیدوارم بازوان اجرایی 
در وزارتخانه ها داشته باشیم 
که سیاست ها را اجرا کنند!«

و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
خانواده  به نقل از ابراهیم رئیسی »قاضی 
مرگ« گفت که نباید برای پروژه های 
تحقیقاتی در حوزه ی زنان هزینه  کرد و 
»قوانین و اطالحات طرح های موجود« 

کفایت می کند!
زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
»قاضی  رئیسی  ابراهیم  خانواده  و 
مرگ« پیرو اظهارات جنجال برانگیز و 
این بار  زنان  در حوزه  نگران کننده اش 
گفت که »رئیس جمهور گفتند هزینه 
کردن برای کارهای تحقیقاتی در مورد 
زنان کافی است، به اجرا ورود کنید«.

او  از  رئیسی  که  نکاتی  از  یکی  او 
خواسته را »کنار گذاشتِن« »کارهای 
نوشتن  جمله  از  تکراری  تحقیقاتی 
کتاب و مقاله« اعالم کرد و به نقل از 
رئیس دولت سیزدهم گفت: »قوانین 
در  موجود«  طرح های  اصالحات  و 
کافی  را  قضایی  و  حقوقی  بحث های 
است و از این رو نیازی به تحقیق در 

حوزه زنان وجود ندارد!
انسیه خزعلی که به واسطه نزدیکی 
با جمیله  علم الهدی زن ابراهیم رئیسی 
امور  به سمت معاونت  )قاضی مرگ( 
زنان دولت منصوب شده، بر تمرکز بر 
»بحث های اجرایی و عملیاتی« و »ورود 
به »امور اجتماعی« تأکید کرد و گفت: 
»از این رو برای تحقیقات و پژوهش های 
بیشتر هزینه نکنیم و صحنه کارهای 

اجرایی را خالی نگذاریم.«

دستور به توقف پژوهشی امر حقوق 
و  ضدزن  قوانین  به  اکتفا  و  زنان 
جمهوری  حقوقی  نظام  ناعادالنه ی 
اسالمی زنگ خطر جدی برای تداوم 
ضدانسانی  قوانین  اجرای  تشدید  و 
اصول  به  بی اعتنایی  و  تبعیض آمیز  و 
بنیادین حقوق بشر است به ویژه اینکه 
کتاب  احمدی نژاد  محمود  دوران  در 
حقوق  »بازپژوهشی  طرح  جلدی  دو 
تحقیقاتش طول  که سه سال  زنان« 
دیگری  شمار  کنار  در  بود،  کشیده 
نابود  و  خمیر  پژوهشی  کتاب های  از 
بر  پژوهش ها  و  تحقیقات  این  شد. 
اسالمی  مجازات  و  احکام  بازنگری 

تمرکز داشتند.
و  زنان  امور  معاون  اراده ی  اکنون 
و  قوانین  اجرای  راستای  در  خانواده 
توقف پژوهش هاست که بیش از پیش 
موجب کاهش نقش فعاالن حقوق زنان 
و وکال در تصحیح قوانین خواهد شد.

تأیید  در  خزعلی  انسیه  سخنان 
»کودک همسری« و »دورکاری  زنان« 
اعتراض جامعه زنان را به دنبال داشته 
خبری  نشست  نخستین  در  او  است. 
خود، از ازدواج اش در سن ۱۶ سالگی 
دفاع کرد و گفت که ۱۶ ساله  داریم 
تا ۱۶ ساله، ۱۶ ساله ای داریم که به 
مرحله ی رشد و بلوغ فکری رسیده است! 
و حتما منظورش خودش بوده است!

او همچنین در بحث حجاب اجباری 
بر استفاده از »بازوی اجرایی« تأکید 
و  عفاف  »درباره  که  گفته  و  کرده 
حجاب قانون کم نداریم و مشکل در 
اجرا است. امیدوارم بازوان اجرایی در 
وزارتخانه ها داشته باشیم که سیاست ها 

را اجرا کنند!«
معاون »قاضی مرگ« مشکالت زنان 
را »بزرگنمایی« شده، توصیف کرده و 

بر سیاست افزایش جمعیت و اجرای 
خامنه ای  علی  ازدیاد جمعیت  فرمان 
رهبر جمهوری اسالمی نیز تأکید دارد. 
سند  جدی  منتقدان  از  همچنین  او 
2۰3۰ یونسکو است که رئیسی اجرای 

آن را بطور کامل در ایران لغو کرد.
خزعلی در سال ۱3۹۴ در دانشگاه 
»الزهرا« )مدرسه عالی دختران پیش از 
انقالب اسالمی( گفته بود: »فرزندآوری 
به دلیل راحت طلبی کم شده، چرا که 
افراد نمی خواهند از خود بگذرند و برای 
دیگران وقت بگذارند.« وی در همین 
همایش با دفاع از »منافع مردان« در 
باید در  موضوع مهریه گفت: »مهریه 
توان مرد باشد و هرچه زندگی ساده تر 

باشد زوج ها مقرب تر هستند«.
انسیه خزعلی در دوران ریاست خود، 
آتنا فرقدانی از فعاالن مدنی را که به 
جمهوری  مقامات  به  »توهین  اتهام 
اسالمی« و نمایندگان مجلس از طریق 
محکوم  زندان  به  کاریکاتور  کشیدن 

شده بود، از دانشگاه اخراج نمود.
همایش  برگزاری  از  که  تصاویری 
زنان به ریاست معاون امور زنان منتشر 
ریاست  و خطرناک  تاریک  ابعاد  شد، 
خزعلی را بر امور زنان نشان داد. در 
پوشش  با  زن  یک  بجز  همایش  این 
با  حتا  و  محجبه  زنان  همگی  مانتو، 
پوشیه بودند و تصویری کامال طالبانی 
و افراطی را از الگوی مورد نظر خزعلی 

از زنان نشان داد.
محمدرضا  همسر  خزعلی  انسیه 
پاسداران  سپاه  اعضای  از  رضازاده 
انقالب اسالمی، استاندار سابق فارس 
و مدیرعامل سابق شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران در دوران احمدی نژاد 
بود که سد گتوند به عنوان یک جنایت 
محیط زیستی زیر نظر او اجرا شد و ۱۰ 
میلیون نخل را بی سر و دو، سوم آب 
آب  به  را  استان خوزستان  نیاز  مورد 

نمک بدل کرد.
 ۱3۴2 سال  متولد  خزعلی  انسیه 
دارای درک »دکترا« در ادبیات عرب 
سه  تا سطح  حوزوی  تحصیالت  با  و 
است. او با استفاده از رانت محمدهادی 
قوه قضاییه  سابق  اول  معاون  مروی 
خواهرش  )شوهر  شاهرودی  دوره  در 
آستان  در  نفوذش  و  خزعلی(  راضیه 
قدس رضوی، ریاست پردیس خواهران 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی را برعهده 
گرفت.معاون امور زنان دولت سیزدهم 
همچنین از سال ۱3۹۱ تا ۱3۹۵ نیز 
ریاست دانشگاه »الزهرا« )مدرسه عالی 

دختران« را برعهده داشت.

مخالفت ابراهیم رئیسی »قاضی  مرگ« با پژوهش 
در امور زنان؛ قوانین موجود »کفایت می کند«!

سخنرانی مهدی کروبی در منزل 
غالمحسین کرباسچی

علی اف و خامنه ای در دیدارشان به زبان آذری خوش و بش می کنند؛ آبان 1396

برای  امیرعبداللهیان   =
در  ایران  سفارت  کارکنان 
در  که  داده  شرح  مسکو 
مکالمه تلفنی به وزیر خارجه 
بچه های  گفتم  جنوبی  کره 
کره  خانه سریال های  در  ما 
ما  از  می بینند،  را  جنوبی 
می پرسند کره ای های مهربان 
همان کسانی هستند که پول 

ما را نمی دهند؟!
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
می گوید که در گفتگو با وزیر خارجه 
کره جنوبی به او اولتیماتوم داده اگر آن 
کشور پول های مسدود شده ایران را پس 
ندهد، سریال های تلویزیونی آنها دیگر در 

ایران پخش نمی شود!
از  بعد  که  امیرعبدالهیان  حسین 
مالقات با الوروف وزیر خارجه روسیه 
در مسکو به بیروت پایتخت لبنان سفر 
کرده، برای کارمندان سفارت جمهوری 
اسالمی ایران تعریف کرده که اخیرا در 
ایویی  به چونگ  تلفنی  یک گفتگوی 
دسترسی  برای  کردم  گوشزد  یونگ 

تهدید ُمضحک وزیر 
خارجه جمهوری 

اسالمی برای گرفتن 
پول  از کره جنوبی: 

سریال های 
شما را پخش 

نمی کنیم!
ایران به دارایی هایش که در بانک کره 
توقیف شده بیشتر تالش کنید چون در 
این چند سال اخیر با وجود وعده هایی 
که دادید اقدامی برای آزاد نمودن پول ها 
انجام ندادید!به دنبال تحریم های سنگین 
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
در آمریکا، کره جنوبی همکاری هایش را با 

رژیم جمهوری اسالمی قطع کرد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
هم اخیرا دستور داد واردات لوازم خانگی 

از کره جنوبی ممنوع شود.
وزیر  با  امیرعبدالهیان  صحبت های 
دستور  از  پس  جنوبی  کره  خارجه 
برای  او  خامنه ای صورت گرفته است. 
کارکنان سفارت ایران در مسکو شرح 
داده که در مکالمه تلفنی به وزیر خارجه 
کره جنوبی گفتم بچه های ما در خانه 
سریال های کره جنوبی را می بینند، از 
ما می پرسند کره ای های مهربان همان 
کسانی هستند که پول ما را نمی دهند؟!

ادامه داده: به وزیر خارجه کره  وی 
حتی یادآور شدم ممکن است تلویزیون 
جمهوری اسالمی در صورت ادامه توقیف 
پول های ایران در سئول، دیگر سریال های 
کره ای پخش نکند. چون کره به تعهدات 

خود عمل نمی کند. اما وزیر خارجه کره 
ارتباط فرهنگی بین دو  به من گفت: 

کشور نباید قطع شود!
عبداللهیان هنگامی که در مسکو بود 
به الوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود 
روابط تهران و مسکو نیاز به جهش جدی 
دارد. ضمن آنکه منویات رهبر جمهوری 
اسالمی در مورد روسیه باید مد نظر قرار 
بگیرد!از موضوعات اصلی صحبت های 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی در مسکو، 
مشکالت مرزی با جمهوری آذربایجان 

بوده است.
داریم  انتظار  گفته:  الوروف  به  او 
دولت روسیه نسبت به اتفاقات اخیر و 
تحرکات گروه های تروریستی و اسرائیل 
در آذربایجان حساسیت کافی نشان دهد.

به گفته منابع مطلع در حال حاضر 
نگاه روسیه به مسائل مرزی جمهوری 
با نظر  اسالمی و جمهوری آذربایجان 

رژیم والیت فقیه متفاوت است.
مانند  نیز  مسکو  می شود  گفته 
کشورهای غربی قبل از توجه به موضوع 
برجام و مسائل مرزی جمهوری آذربایجان 
جمهوری  اتمی  فعالیت های  مورد  در 
است. قائل  خاص  اولویت  اسالمی 

حسین امیرعبداللهیان و قاسم سلیمانی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

مدرسه  تاریخی »ظفر« را در همدان به عنوان »لکه  
تاریخی باارزش« از دوره پهلوی تخریب کردند!

=کیهان لندن چهار سال 
در   139۷ سال  در  پیش 
این  به  مفصل  گزارش های 
موضوع که کتاب ها و اشیای 
و  پهلوی  دوران  به  مربوط 
هویت  و  تاریخ  کلی  بطور 
از  بیش  ایرانی  فرهنگ  و 
و  کرده  پیدا  خواهان  پیش 
حکومت با نگرانی هر بار به 
جمع آوری کتاب و این نوع 
پرداخته  می پردازد،  کاالها 
دیگری  یورش  با  حاال  بود. 
ریاست  نخست  ماه های  در 
دولت  بر  مرگ«  »قاضی 
می شود  معلوم  سیزدهم، 
رونق  از  نیز  دولت  این  که 
پهلوی و پادشاهی در امان 

نیست!
 1۰ شنبه  روز  =صبح 
پلیس  مأموران  مهرماه 
امنیت  و  اطالعات 
راسته  به  انتظامی  نیروی 
خیابان  کتابفروشان 
در  )شاهرضا(  »انقالب« 
در  و  حمله ور شدند  تهران 
 8 خیابانی  تفتیش  جریان 
فروشنده کتاب را دستگیر 
نیز  را  کتاب هایشان  و 

توقیف کردند.
روزنامه  که  =آنگونه 
این  نوشته،  »همشهری« 
را  کتاب  بازار  فروشندگان، 
بدون  کتاب های  فروش  با 
سانسور و کتاب های ممنوعه 

»در دست گرفته اند.«
پلیس  یورش  جریان  در 
انتظامی  نیروی  امنیت  و  اطالعات 

خیابان  کتابفروشان  راسته  به 
فروشنده    ۸ »انقالب«)شاهرضا(، 
کتاب های ممنوعه از جمله کتاب های 
پادشاهی  و  سلطنت  به  مربوط 
این  وضعیت  از  شدند.  بازداشت 
اطالعاتی  اسامی شان  و  فروشندگان 

منتشر نشده است.
اساس گزارش خبرگزاری کتاب  بر 
 ۱۰ شنبه  روز  صبح  »ایبنا«،  ایران 
و  اطالعات  پلیس  مأموران  مهرماه 
راسته  به  انتظامی  نیروی  امنیت 
»انقالب«  خیابان  کتابفروشان 
شدند  حمله ور  تهران  در  )شاهرضا( 
 ۸ خیابانی  تفتیش  جریان  در  و 
و  کردند  دستگیر  را  کتاب  فروشنده 

کتاب هایشان را نیز توقیف کردند.
از  نفر   ۸ یورش  این  جریان  در 
دستفروشان کتاب که در حد فاصل 
تهران  دانشگاه  تا  انقالب  میدان 
روبه روی  روز  هر  و  داشتند  حضور 
کتابفروشی ها بساط پهن می کردند« 

بازداشت شدند.
اتحادیه  وکیل  فواکه  امیرحسین 
ناشران و کتابفروشان تهران امروز در 
گفتگو با خبرگزاری »تسنیم« وابسته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
انتشاردهندگان  مجازات  کاهش  از 
غیرقانونی کتاب پس از تصویب قانون 
در  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش 

سال ۱3۹۹ انتقاد کرده است.
او گفته است که مجازات »به واسطه 
این قانون به نصف کاهش پیدا کرده 
است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس 
در نظر گرفته شده برای جرم نشر و 
پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به 
حداقل 3 ماه تا حداکثر  ۱۸ ماه تقلیل 

یافته است.«
»صیانت«  کارگروه  عضو  یک 
و  ناشران  اتحادیه  نشر  حقوق  از 
کتابفروشان تهران که نام او محفوظ 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  مانده، 
امنیت  پلیس  حمله  ایران«  »کتاب 
با استقرار نیروها  به کتابفروشی ها را 
و  کرده  تأیید  »انقالب«  میدان  در 
گفته که این کتابفروشان »کتاب های 

عبدالرزاق گورنه پناهنده و ُرمان نویس تانزانیایی 
برنده نوبل ادبیات ۲۰۲1 شد

گورنه  =عبدالرزاق 
 ۷3 تانزانیایی  ُرمان نویس 
ادبیات  ساله، جایزه ی نوبل 
۲۰۲1 را به دلیل آنچه نفوذ 
سازش ناپذیر و دلسوزانه اش 
در رابطه با تأثیرات استعمار 

خوانده شد، دریافت کرد.
=او ابتدا آثارش را به زبان 
سواحلی می نوشت ولی بعدا 
انگلیسی نوشت  زبان  به  را 
و در بریتانیا سکونت گزید.

نویسنده  =گورنه دومین 
سیاه پوست آفریقایی است 
که پس از وول سویینکا در 
سال 1986 برنده این جایزه 

شده است.
ُرمان نویس  گورنه  عبدالرزاق 
ادبیات 2۰2۱  نوبل  جایزه  تانزانیایی 
و  ساز ش ناپذیر  روایت  دلیل  به  را 
و  استعمار  تاثیرات  نفوذ  از  دلسوزانه 
سرنوشت پناهجویان در فاصله ی بین 
او  کرد.  دریافت  قاره ها  و  فرهنگ ها 
عنوان  به  میالدی  اواخر دهه ۶۰  در 

پناهنده وارد انگلستان شد.
ُرمان نویس  گورنه  عبدالرزاق 
 2۰2۱ سال  در  ساله،   ۷3 تانزانیایی 
جایزه ی نوبل ادبیات را به دلیل آنچه 
در  دلسوزانه اش  و  سازش ناپذیر  نفوذ 
رابطه با تأثیرات استعمار خوانده شد، 

دریافت کرد.
سواحلی  زبان  به  را  آثارش  ابتدا  او 
می نوشت ولی بعد آثارش را به زبان 
انگلیسی نوشت و در بریتانیا سکونت 

گزید.
کرونا  همه گیری  علت  به  امسال 
مراسمی در استکهلم برگزار نمی شود 
و جایزه حضورا به او اهدا می شود. این 
جایزه توسط آکادمی سوئد و به ارزش 
۱۰ میلیون کرون سوئدی برابر با ۱.۴ 

میلیون دالر و ۸۴۰ پوند است.
عزیمت  خاطره   ، او  اول  رمان  سه 
دوتی  و   )۱۹۸۸( زوار  راه   ،)۱۹۸۷(
در  مهاجران  تجربه   ،  )۱۹۹۰(
می کند.  روایت  را  معاصر  بریتانیای 
در  او  اثر  چهارمین  »بهشت«  ُرمان 
سال ۱۹۹۴ منتشر شد کهدر دوران 
در طول جنگ  آفریقا  در  استعماری 
فهرست  در  و  گذرد  می  اول  جهانی 

نهایی جایزه بوکر قرار گرفت.
در  گورنه  از  کتابی  کنون  تا  ظاهرا 

ایران ترجمه و منتشر نشده است.
آکادمی  از  سپاسگزاری  ضمن  او 
را  ادبیات  نوبل  دریافت  سوئد، 
خواند  باور  غیرقابل  و  شگفت انگیز 
با  بزرگ  جایزه ای  این  که  گفت  و 
نویسندگان  از  عظیمی  فهرست 

فوق العاده است.
بیانیه ای  در  ادبیات  نوبل  کمیته 
به  گورنه  عبدالرازق  فداکاری  گفت: 
ساده انگاری  از  بیزاری  و  حقیقت 
از  او  ُرمان های  است.  چشمگیر 
توصیف های کلیشه ای پیشتر می رود 
و نگاه ما را به شرق آفریقا باز می کند 
که برای بسیاری از دیگر نقاط جهان 

ناآشنا است.
گورنه متولد ۱۹۴۸ در زنگبار تانزانیا 

است و در اواخر دهه ۶۰ میالدی به 
عنوان پناهنده وارد انگلستان شد. او 
ادبیات  استاد  بازنشستگی،  زمان  تا 
انگلیسی و پسااستعماری در دانشگاه 

کنت، کانتربری بود.
سیاه پوست  نویسنده  دومین  گورنه 
وول  از  پس  که  است  آفریقایی 
این  برنده   ۱۹۸۶ سال  در  سویینکا 

جایزه شده است.
این  به  او  جایزه ی  که  گفت  او 
بحران  مانند  مسائلی  که  معناست 
تجربه  او  که  استعمار،  و  پناهندگان 

کرده، »مورد بحث« قرار گیرد.
اینها  گفت:  ادبیات  نوبل  برنده  این 
ما  با  روز  هر  که  هستند  چیزهایی 
در  مردم  می میرند،  مردم  هستند. 
سراسر جهان آسیب می بینند، ما باید 
با این مسائل به بهترین شکل برخورد 

کنیم.
خشن تر  بسیار  را  کنونی  جهان  او 
گفت  و  خواند  میالدی   ۶۰ دهه  از 
که از همین رو اکنون فشار بیشتری 
هستند  امنیت  در  که  کشورهایی  بر 
تعداد  ناگزیر  آنها  زیرا  دارد،  وجود 

بیشتری از مردم را جذب می کنند.
پارسال لوئیز گالک شاعر آمریکایی 

جایزه نوبل ادبیات را برنده شد.

عبدالرزاق گورنه، نویسنده تانزانیایی برنده نوبل ادبیات ۲۰۲1 شد

در مرحله  که  مدرسه ظفر در حالی 
ثبت در فهرست آثار میراث ملی بود، 

تخریب شد

غیرقانونی و قاچاق« می فروختند.
تعداد  فروشندگان،  این  از  گفته  او 
زیادی »کتاب  قاچاق و ممنوعه شامل 
آثاری »درباره سلطنت طلب  ها«، »آثار 
کتاب های  همچنین  مجوز«،  بدون 
پرفروش ناشران که به  صورت قاچاق 

منتشر شده بودند، ضبط شد.
نشر  حقوق  از  صیانت  کارگروه 
تهران  و کتابفروشان  ناشران  اتحادیه 
قانون  نقض  با  مبارزه  پوشش  در 
از  یا حق مؤلف و حمایت  کپی رایت 
حقوق ناشران و کتابفروشی های دارای 
مجوز، هربار با اجرای طرح ضربتی به 
مراکز ویژه ی فروش و عرضه ی کتاب 
حمله  »انقالب«  خیابان  جمله  از 

می کند.
»همشهری«  روزنامه  که  آنگونه 
کتاب  بازار  فروشندگان،  این  نوشته، 
با فروش کتاب های بدون سانسور  را 
دست  »در  ممنوعه  کتاب های  و 
گرفته اند.« اینهمه نشان دهنده عالقه 
و  »ممنوعه«  کتاب های  به  جامعه 

همچنین بدون سانسور است!
ممنوعه  کتاب های  که  سال هاست 
و  پهلوی  دوره  تاریخ  درباره  ویژه  به 
پادشاهی در ایران عالقمندان بسیاری 
داشته و خارج از تسلط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به فروش می رسند و 
هر آنچه به آن دوران مربوط می شود 
سال ۱3۹۷  از  دارند.  رونقی  پُر  بازار 
اطالعات  وزارت  و  امنیت  پلیس 
بطور  را  کتاب ها  این  انتشار  موضوع 
کنون  تا  و  می کند  پیگیری  جدی 
دستفروشان  و  انتشاراتی ها  انبارها، 

بسیاری را نیز دستگیر کرده اند.
نهادهای  که  حالیست  در  این 
انتظامی،  نیروی  جمله  از  حکومتی 
و  فرهنگ  وزارت  و  قضاییه  قوه  
انتشاردهندگان  اسالمی،  ارشاد 
چون  جرائمی  تحت  را  کتاب ها  این 
»تطهیر  حاوی  کتاب های  انتشار 
خاندان پهلوی«، »کتاب های سیاسی 
کتاب های  و  حکومت«  ضد  خاص 
و  قانونی  پیگرد  مورد  »زیرزمینی« 

بازداشت قرار می گیرند.
نماز  در  کرمانی  موحدی  آیت اهلل 
جمعه تهران سال ۹۸ گفته بود: »حفظ 
است!« حرام  گمراه کننده  کتاب های 

در  پیش  سال  چهار  لندن  کیهان 
مفصل  گزارش های  در   ۱3۹۷ سال 
اشیای  و  این موضوع که کتاب ها  به 
مربوط به دوران پهلوی و بطور کلی 
تاریخ و هویت و فرهنگ ایرانی بیش 
از پیش خواهان پیدا کرده و حکومت 
با نگرانی هر بار به جمع آوری کتاب 
و این نوع کاالها می پردازد، پرداخته 
بود. حاال با یورش دیگری در ماه های 
بر  مرگ«  »قاضی  ریاست  نخست 
دولت سیزدهم، معلوم می شود که این 
دولت نیز از رونق پهلوی و پادشاهی 

در امان نیست!

یورش به 
فروشندگان 
کتاب های 

»ممنوعه«؛ دولت 
»قاضی مرگ« نیز 
از رونق پهلوی و 
پادشاهی در امان 

نیست!
=کیهان لندن چهار سال 
در   139۷ سال  در  پیش 
این  به  مفصل  گزارش های 
موضوع که کتاب ها و اشیای 
و  پهلوی  دوران  به  مربوط 
هویت  و  تاریخ  کلی  بطور 
از  بیش  ایرانی  فرهنگ  و 
و  کرده  پیدا  خواهان  پیش 
حکومت با نگرانی هر بار به 
جمع آوری کتاب و این نوع 
پرداخته  می پردازد،  کاالها 
دیگری  یورش  با  حاال  بود. 
ریاست  نخست  ماه های  در 
دولت  بر  مرگ«  »قاضی 
سیزدهم، معلوم می شود که 
این دولت نیز از رونق پهلوی 

و پادشاهی در امان نیست!
=صبح روز شنبه 1۰ مهرماه 
و  اطالعات  پلیس  مأموران 
به  انتظامی  نیروی  امنیت 
خیابان  کتابفروشان  راسته 
در  )شاهرضا(  »انقالب« 
در  و  شدند  حمله ور  تهران 
 8 خیابانی  تفتیش  جریان 
را دستگیر  فروشنده کتاب 
و کتاب هایشان را نیز توقیف 

کردند.

پلیس  یورش  جریان  در 
انتظامی  نیروی  امنیت  و  اطالعات 
خیابان  کتابفروشان  راسته  به 
فروشنده    ۸ »انقالب«)شاهرضا(، 
کتاب های ممنوعه از جمله کتاب های 
مربوط به سلطنت و پادشاهی بازداشت 
و  فروشندگان  این  وضعیت  از  شدند. 
نشده  منتشر  اطالعاتی  اسامی شان 
کتاب های  که  است.سال هاست 
دوره  تاریخ  درباره  ویژه  به  ممنوعه 
پهلوی و پادشاهی در ایران عالقمندان 
بسیاری دارند و خارج از تسلط وزارت 
می رسند فروش  به  اسالمی  ارشاد 

کتاب  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
 ۱۰ شنبه  روز  صبح  »ایبنا«،  ایران 
و  اطالعات  پلیس  مأموران  مهرماه 
راسته  به  انتظامی  نیروی  امنیت 
»انقالب«  خیابان  کتابفروشان 
)شاهرضا( در تهران حمله ور شدند و 
در جریان تفتیش خیابانی ۸ فروشنده 
کتاب را دستگیر کردند و کتاب هایشان 

را نیز توقیف کردند.
از  نفر   ۸ یورش  این  جریان  ر 
فاصل  در حد  که  کتاب  دستفروشان 
میدان انقالب تا دانشگاه تهران حضور 
داشتند و هر روز روبه روی کتابفروشی ها 
بساط پهن می کردند« بازداشت شدند.

اتحادیه  وکیل  فواکه  امیرحسین 
ناشران و کتابفروشان تهران امروز در 
گفتگو با خبرگزاری »تسنیم« وابسته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
انتشاردهندگان  مجازات  کاهش  از 

غیرقانونی کتاب پس از تصویب قانون 
کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 

۱3۹۹ انتقاد کرده است.
او گفته است که مجازات »به واسطه 
این قانون به نصف کاهش پیدا کرده 
مجازات حبس  اکنون  بنابراین  است؛ 
در نظر گرفته شده برای جرم نشر و 
پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به 
حداقل 3 ماه تا حداکثر  ۱۸ ماه تقلیل 

یافته است.«
یک عضو کارگروه »صیانت« از حقوق 
کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  نشر 
در  مانده،  محفوظ  او  نام  که  تهران 
ایران«  »کتاب  خبرگزاری  با  گفتگو 
حمله پلیس امنیت به کتابفروشی ها را 
با استقرار نیروها در میدان »انقالب« 
تأیید کرده و گفته که این کتابفروشان 
قاچاق«  و  غیرقانونی  »کتاب های 

می فروختند.
تعداد  فروشندگان،  این  از  گفته  او 
زیادی »کتاب  قاچاق و ممنوعه شامل 
آثاری »درباره سلطنت طلب  ها«، »آثار 
کتاب های  همچنین  مجوز«،  بدون 
پرفروش ناشران که به  صورت قاچاق 
منتشر شده بودند، ضبط شد.کارگروه 
صیانت از حقوق نشر اتحادیه ناشران 
پوشش  در  تهران  کتابفروشان  و 
مبارزه با نقض قانون کپی رایت یا حق 
و  ناشران  حقوق  از  حمایت  و  مؤلف 
کتابفروشی های دارای مجوز، هربار با 
ویژه ی  مراکز  به  اجرای طرح ضربتی 
جمله  از  کتاب  عرضه ی  و  فروش 

سال هاست که کتاب های ممنوعه به ویژه درباره تاریخ دوره پهلوی و پادشاهی 
در ایران عالقمندان بسیاری دارند و خارج از تسلط وزارت ارشاد اسالمی به 

فروش می رسند

می کند. حمله  »انقالب«  خیابان 
»همشهری«  روزنامه  که  آنگونه 
کتاب  بازار  فروشندگان،  این  نوشته، 
سانسور  بدون  کتاب های  فروش  با  را 
دست  »در  ممنوعه  کتاب های  و 
اینهمه نشان دهنده عالقه  گرفته اند.« 
»ممنوعه«  کتاب های  به  جامعه 
است! سانسور  بدون  همچنین  و 

ممنوعه  کتاب های  که  سال هاست 
و  پهلوی  دوره  تاریخ  درباره  ویژه  به 
پادشاهی در ایران عالقمندان بسیاری 
داشته و خارج از تسلط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به فروش می رسند و 
هر آنچه به آن دوران مربوط می شود 
 ۱3۹۷ سال  از  دارند.  رونقی  پُر  بازار 
پلیس امنیت و وزارت اطالعات موضوع 
جدی  بطور  را  کتاب ها  این  انتشار 
انبارها،  کنون  تا  و  می کند  پیگیری 
انتشاراتی ها و دستفروشان بسیاری را 

نیز دستگیر کرده اند.
نهادهای  که  حالیست  در  این 
انتظامی،  نیروی  جمله  از  حکومتی 
قوه  قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، انتشاردهندگان این کتاب ها را 
تحت جرائمی چون انتشار کتاب های 
پهلوی«،  خاندان  »تطهیر  حاوی 
ضد  خاص  سیاسی  »کتاب های 
»زیرزمینی«  کتاب های  و  حکومت« 
قرار  بازداشت  و  قانونی  پیگرد  مورد 

می گیرند.
نماز  در  کرمانی  موحدی  آیت اهلل 
جمعه تهران سال ۹۸ گفته بود: »حفظ 

کتاب های گمراه کننده حرام است!«
در  پیش  سال  چهار  لندن  کیهان 
مفصل  گزارش های  در   ۱3۹۷ سال 
اشیای  و  این موضوع که کتاب ها  به 
مربوط به دوران پهلوی و بطور کلی 
ایرانی  فرهنگ  و  هویت  و  تاریخ 
و  کرده  پیدا  خواهان  پیش  از  بیش 
حکومت با نگرانی هر بار به جمع آوری 
می پردازد،  کاالها  نوع  این  و  کتاب 
دیگری  یورش  با  حاال  بود.  پرداخته 
»قاضی  ریاست  نخست  ماه های  در 
معلوم  سیزدهم،  دولت  بر  مرگ« 
رونق  از  نیز  دولت  این  که  می شود 
نیست! امان  در  پادشاهی  و  پهلوی 
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وقتی پلیدی های انباشته در »جعبه پاندورا« بیرون می ریزد! 

رسوایی مالی ده ها رهبر و مقام سیاسی 
در اسناد پاندورا

نام  شامل  اسناد  این   =
 33۰ از  بیش  مدارک  و 
سیاستمدار و 13۰ میلیاردر 
مشهور،  افراد  و  فوربس 
فروشندگان  کالهبرداران، 
ن  ا هبر ر و  ر  مخد د  ا مو
گروه های مذهبی در سراسر 

جهان می شود.
رئیس  علی اف  =الهام   
و  ن  یجا با ر ذ آ ی  ر جمهو
جمله  از  نیز  خانواده اش 
این  در  که  هستند  افرادی 

اسناد نامشان منتشر شده.
از شرکت های  =تعدادی 
مخفی  به  که  فراسرزمینی 
کردن اموال و پولشویی کمک 
می کنند در قبرس مستقرند 
که بیشترین مشتری های آنها 

روس  هستند.
ثروتمندان  از  =بسیاری 
دارایی خود را به عنوان سهام 
شرکت های فراسرزمینی، یا 
تفریحی،  قایق  خرید  برای 
آثار  خصوصی،  هواپیمای 
هنری، خانه های اعیانی و یا 
در پوشش مؤسسات خیریه 
تا  می آورند  در  گردش  به 
را  خود  درآمد  بر  مالیات 
»صرفه جویی« و یا درواقع از 

پرداخت آن فرار کنند!
سند  میلیون   ۱۱.۹ فشاگری  ا
اطالعات  ترابایت   2.۹۴ معادل  مالی 
جمله  از  ثروتمندان  می دهد  نشان 
در  سیاسی  رهبران  و  سیاستمداران 
جهان چگونه ثروت های کالن و نجومی 
تا از  خود را پشت پرده نگه می دارند 
رصدهای دولتی و جهانی در امان بماند.

این اسناد که با نام »اسناد پاندورا« 
معرفی شده بزرگترین افشاگری مالی 
جهان تا کنون به شمار می رود و نام 
3۵ رهبر فعلی و پیشین سیاسی و 33۰ 
سیاستمدار و مقام رسمی از ۹۱ کشور 
جهان در آنها مطرح شده است. عنوان 
»جعبه  یونانی  اسطوره  به  »پاندورا« 
پاندورا« بر می گردد که زئوس خدای 
خدایان همه فجایع و پلیدی های بشری 

را در آن قفل کرده است.
بررسی و تحلیل این اسناد از سوی 
روزنامه نگاری  بین المللی  کنسرسیوم 
تحقیقی )ICIJ( انجام شده و بر اساس 
گزارش منتشر شده از سوی این نهاد، 
۶۵۰ گزارشگر در ۱۱۷ کشور بر روی 

این اسناد کار کرده اند.
بین المللی  کنسرسیوم  گزارش  در 
این  که  آمده  تحقیقی  روزنامه نگاری 
اطالعات بر اساس لو رفتن اسناد ۱۴ 
شرکت  مالی و حقوقی در گریزگاه های 
ویرجین  جزایر  در  جمله  از  مالیاتی 
بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده 
دست  به  سوئیس  و  سنگاپور  عربی، 
آمده است. اسناد نشان می دهد چگونه 
سیاستمداران  جمله  از  مشهور  افراد 
از  استفاده  با  قاچاقچیان  همچنین  و 
برای  محرمانه  و  مالیاتی  گریزگاه های 
خرید امالک و مخفی کردن دارایی های 
خود استفاده و از پرداخت مالیات فرار 

می کنند.
تحقیقی  گزارش های  که  اسنادی 
بیش  شامل  شده  منتشر  آن  درباره 
میلیاردر  و ۱3۰  سیاستمدار  از 33۰ 
کالهبرداران،  مشهور،  افراد  و  فوربس 
فروشندگان مواد مخدر، اعضای خانواده 
سلطنتی و رهبران گروه های مذهبی در 

سراسر جهان هستند.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران 
تحقیقی اعالم کرده که بیش از یکسال 
زمان برده تا صدها روزنامه نگار بتوانند 
ساختاربندی، تحقیق و تجزیه و تحلیل 
بیش از ۱۱.۹ میلیون پرونده ی افشا شده 

را انجام دهند.
شرکت های  گزارش،  این  اساس  بر 
د  یجا ا با  فراسرزمینی،  شبکه  ای 
شرکت های پوششی، تراست ها، بنیادها 
قضایی  حوزه های  در  نهادها  سایر  و 
کم مالیات یا بدون مالیات، به مالکان این 
امکان را می دهند تا هویت خود را از دید 
عموم و حتا از نهادهای نظارتی پنهان 

=رژیم جمهوری اسالمی 
به دلیل رابطه بسیار ضعیف 
با اقوام ایرانی  و تیره مرکز 
در  اما  روبروست.  بحران  با 
ایران  مورد آذربایجانی های 
حداقل  می شود  گفته  که 
۲8 درصد از جمعیت ایران 
را تشکیل می دهند، به دلیل 
آنها  و نقش  کثرت جمعیت 
در ایران، به ویژه در مفاصل 
و  اداری  و  دولتی  حساس 
سیطره تقریبا کامل بر بازار، 
نمی تواند با آنها مانند دیگر 
برخورد  قومی  اقلیت های 
کند. به همین دلیل در جنگ 
اخیر آدربایجان و ارمنستان، 
جلوگیری  منظور  به  تهران 
از هرگونه انفجار داخلی که 
ممکن است رژیم را بی ثبات 
کند، حساسیت های ایرانیان 
شریک  که  را  آذربایجانی 
حکومت  ساختار  در  اصلی 
ب  محسو ن  ا یر ا نی  کنو

می شوند در نظر گرفت.

رژیم   - )الحره(  فحص  مصطفی 
درباره  خود  گیری  موضع  در  تهران 
جنگ اخیر آذربایجان و ارمنستان در 
قره باغ، به دلیل فشار عمومی از سوی 
شهروندان استان آذربایجان در ایران 
بسیار محتاطانه عمل کرده و از نشان 
حمایت  یا  جانبداری  هرگونه  دادن 
اکراه  با  و  اجتناب کرده  ارمنستان  از 
واقعیت های ژئوپلیتیکی را که پیروزی 
باکو در جنگ سال 2۰2۰ تحمیل کرد 
پذیرفت. تغییرات جدید به نفع ترکیه 
ایران و  امنیت ملی کشور  به زیان  و 
تهران  ژئواستراتژیک  نقش  همچنین 
آرمان های  و  قفقاز  ماوراء  منطقه  در 
توسعه طلبانه جمهوری اسالمی در این 

منطقه تمام شده است.
در جنگ سال 2۰2۰ دو جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، تهران دریافت 
که توازن قوا به نفع ارمنستان نیست 
و پیروزی آذربایجان در مرزهای آن 
در  نظام  برای  سنگینی  پیامدهای 
پذیرفتن  بنابراین  داشت.  خواهد  پی 
محتاطانه  برخورد  و  واقعیت  این 
تنها گزینه تهران بود تا هم شکست 
ارمنستان و هم گسترش نفوذ آنکارا 
را در منطقه مشترک حیاتی  باکو  و 
بین ایران و روسیه قبول کند. تغییر 
از  ماهیت روابط روسیه و آذربایجان 
یکسو و روسیه و ارمنستان که متحد 
شمار  به  مسکو  ارتدوکس  تاریخی- 
باعث شد که  از سوی دیگر  می رود، 

روسیه بر تحوالت جنگ ارمنستان و 
آذربایجان چشم  بسته و اهمیت زیادی 
انقالب  از  نباشد. پس  قائل  آن  برای 
سرنگونی  باعث  که  ارمنستان  رنگی 
بر  به کرملین و  نخست وزیر وابسته 
سر کار آمدن نخست وزیر متمایل به 
غرب شد، روابط مسکو با ایروان بسیار 

سرد گشت.
بحران بسیار عمیق »عدم اعتماد« 
استقالل  زمان  از  باکو  و  تهران  بین 
جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ و 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شد. 
تهران درست از زمان به قدرت رسیدن 
حیدر علی یف رئیس جمهوری سابق 
آذربایجان  ژئواستراتژیک  موقعیت  به 
و  نداده  نشان  خوش  روی  جدید 
نتوانست خود را با شرایط جدید منطقه 
قفقاز سازگار کند. عدم پذیرش شرایط 
تهران حساسیت های  از سوی  جدید 
بازتولید  را  کشور  دو  بین  تاریخی 
کرده است. حساسیت کشورهایی که 
در فرایند توافقنامه گلستان )۱۸۱3( 
و سپس معاهده ترکمنچای )۱۸2۸( 
ایران دوران  و  تزاری  بین روسیه  که 
قاجار امضا شد، به وجود آمد. حکومت 
جنگ  دو  در  شکست  از  پس  قاجار 
روسیه  از  نوزدهم  قرن  اول  نیمه  در 
مجبور شد قفقاز جنوبی و شمالی را 
به روسیه تزاری وا نهد. بر اساس این 
استان  از  بخشی  ایران  توافقنامه ،  دو 
و  گرجستان  ارمنستان،  آذربایجان، 
و   کرد  واگذار  روسیه  به  را  داغستان 
ایران  به مرز جدید  جنوب رود ارس 
غرب  شمال  مناطق  و  شد  تبدیل 
آذربایجان، جایی را که اکنون پس از 
3۰ سال برای اولین بار مانور نظامی 
جمهوری اسالمی در آن انجام می شود، 

برای خود حفظ کرد.
برای  تهران  تالش های  وجود  با 
نشان دادن بنیه ی نظامی خود در برابر 
باکو، اما خطر تشدید تنش یا رسیدن 
حتا  مرزی  درگیری های  به  منازعات 

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان؛ 
بحرانی پیچیده تر از فقط یک »گذرگاه«!

رجب طیب اردوغان، الهام علی یف
کنند. این شرکت های فراسرزمینی به 
را  خود  ثروت  می خواهند  که  افرادی 
مخفی کنند، این امکان را می دهند که 
در کشورهایی که  بانکی  حساب هایی 

مقررات آسان دارند باز کنند.
چگونه  که  داده  نشان  اسناد  این 
بانک ها و موسسات حقوقی برای طراحی 
ساختارهای پیچیده شرکت ها و پوشش 
اطالعات مشتریان ثروتمند و نگهداری 
از دارایی های آنها در صندوق امانات یا 
فراسرزمینی  به شرکت های  حساب ها 
کمک می کنند. همچنین مشخص شده 
از  استفاده  با  مشهور چگونه  افراد  که 
قوانین مالیاتی برخی از ایالت های آمریکا 
برای فرار مالیاتی یا مخفی ماندن ثروت 

خود استفاده می کنند.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری 
تحقیقی اعالم کرده که این افشاگری 
که  است  »صندوقچه ای«  همچون 
رازهای زیادی را فاش می کند و به همین 
دلیل نام آن را بر اساس اسطوره معروف 

یونانی »پاندورا« گذاشته اند.
کنسرسیوم  گزارش  اساس  بر 
بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، بیش 
شده  بررسی  پرونده های  از  نیمی  از 
)معادل ۶.۴ میلیون سند( اسناد نوشتاری 
بودند؛ از جمله بیش از ۴ میلیون فایل 
PDF که برخی از آنها بیش از ۱۰۰۰۰ 
صفحه داشتند. این اسناد شامل گذرنامه، 
صورت حساب های بانکی، اظهارنامه های 
مالیاتی، سوابق شرکت ها، قراردادهای 

امالک و مستغالت بوده است.
همچنین بیش از ۴.۱ میلیون تصویر 
داشت.  وجود  اسناد  این  در  ایمیل  و 
بخش دیگری از اسناد شامل اسالیدها، 
شیوه  از  تصویری  و  صوتی  فایل های 
پولشویی و یا دارایی های این افراد است. 
برخی از اسناد دستنویس و برخی به 
صورت اسکن شده هستند. همچنین 
زبان های  به  اسناد  که  شده  گزارش 
فرانسوی،  انگلیسی،  جمله  از  مختلف 
ایتالیایی بوده  عربی، روسی، کره ای و 
بین المللی  کنسرسیوم  نتیجه  در  و 
مجموعه ای  با  تحقیقی  روزنامه نگاران 
از خبرنگاران در سراسر جهان را برای 
بررسی این اسناد همکاری کرده است.

در این پروژه اسناد بیش از 2۷۰۰۰ 
شرکت و 2۹۰۰۰ سهامدار، و همچنین 
به  مربوط  قضایی  پرونده های  برخی 
بازه سال های ۱۹۷۱ تا 2۰۱۸ بررسی 
شده است. بررسی این اسناد بار دیگر 
ثروتمندان  از  بسیاری  که  داده  نشان 
و  دارایی ها  از  بخشی  ارائه  عدم  برای 
کشور  مالیاتی  اسناد  در  اموال شان 
به  را  خود  دارایی  سکونت شان،  محل 
عنوان سهام شرکت های فراسرزمینی، 
یا برای خرید قایق تفریحی، هواپیمای 
خصوصی، آثار هنری، خانه های اعیانی 
و یا در پوشش مؤسسات معاف از مالیات 
از جمله مؤسسات خیریه به گردش در 

آورده و درواقع پنهان می کنند.
از  تعدادی  گزارش  این  اساس  بر 
شرکت های فراسرزمینی که به مخفی 
کردن اموال و پولشویی کمک می کنند 
بیشترین  که  مستقرند  قبرس  در 
مشتری های آنها روس  هستند. همچنین 
در کل اسناد منتشر شده در پاندورا، 
3۷۰۰ شرکت با بیش از ۴۴۰۰ ذینفع 
که تبعه روسیه بودند مشخص شده که 

شامل ۴۶ الیگارشی روس می شود.
نشان می دهد  اسناد  این  همچنین 
که بیش از ۹۰ نفر از 33۰ سیاستمدار 
و مقام عمومی که در داده ها آمده اند اهل 
آمریکای التین هستند. آرژانتین، برزیل 
و ونزوئال از جمله کشورهایی هستند 
صاحبان  از  نمایندگی  بیشترین  که 
سود را دارند. در اطالعات فاش شده، 

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

دفتر مرکزی الکوگال در پاناما، دارای 
آمریکای  مشتریان  گروه  بزرگترین 

التین است.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران 
تحقیقی همچنین اعالم کرده که »بیش 
از دو سوم این شرکت های فراسرزمینی 
در بریتانیا در جزایر ویرجینا تأسیس 
شده اند؛ حوزه ای که مدت ها به عنوان 
دریایی  سیستم  در  اصلی  دزدگیر 

شناخته می شد.«
این گزارش افزوده که ۱۱.3 تریلیون 
دالر در جهان به صورت مخفی و در 
غالب شرکت ها و فعالیت های پوششی 
نگهداری می شود اما »به دلیل پیچیدگی 
و محرمانه بودن سیستم فراسرزمینی، 
ثروت  این  از  چقدر  دانست  نمی توان 
به فرار مالیاتی و سایر جنایات مربوط 
است و چه مقدار از آن شامل وجوهی 
است که از منابع مشروع به دست آمده 
و به مقامات مربوط گزارش شده است.«

و  آسیا  از  معروفی  سیاستمداران 
اروپا و آمریکا نامشان در اسناد پاندورا 
منتشر شده است. از جمله ملک عبداهلل 
دوم پادشاه اردن دست کم 3۰ شرکت 
فراسرزمینی ایجاد کرده. او از طریق این 
نهادها ۱۴ ملک لوکس در ایاالت متحده 
و بریتانیا به قیمت بیش از ۱۰۶ میلیون 

دالر خریداری کرده است.
جمهوری  رئیس  علی اف  لهام  ا
از جمله  نیز  خانواده اش  و  آذربایجان 
افرادی هستند که در این اسناد نامشان 
منتشر شده. خانواده علی اف ۱۷ ملک 
خریده اند از جمله یک مجتمع اداری به 
ارزش 33 میلیون پوند در مرکز لندن 
که به نام حیدر پسر یازده ساله الهام 
محله  در  مجتمع  این  است!  علی اف 
واقع شده  لندن  گران قیمت »می فر« 
و در ابتدا شرکتی در سال 2۰۰۹ آن 
را خریداری کرده که مالکش یکی از 
دوستان خانواده علی اف است و یک ماه 
بعد مالکیت آن به نام حیدر، کودک 
خانواده  شد.  منتقل  علی اف،  الهام 
علی اف یک مجتمع اداری دیگر را در 
همان نزدیکی در سال 2۰۱۸ به ارزش 

۶۶ میلیون پوند معامله کردند.
سویتالنا کریوونوگیخ که از او به عنوان 
معشوقه والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
از  دیگر  یکی  نیز  برده اند  نام  روسیه 
افرادیست که نامش در این اسناد مطرح 
است. او در سال 2۰۰3 از طریق یک 
شرکت خارجی مستقر در جزیره تورتوال 
در کارائیب توانست مالک آپارتمانی در 

موناکو بشود.
این اسناد فاش کرده اند که تونی بلر 
نخست وزیر سابق بریتانیا در سال های 
 2۰۱۷ سال  در   ،2۰۰۷ تا   ۱۹۹۷
ویرجین  »بریتیش  شرکت  خرید  با 
 ۸.۸ عمارت  یک  صاحب  آیلندز«، 
که  شدند  ویکتوریایی  دالری  میلیون 
اکنون این ساختمان دفتر حقوقی شری 
بلر همسر نخست وزیر پیشین بریتانیا 
است. تحقیقات نشان می دهد که بلرها 
با خرید سهام شرکت بجای ساختمان 
لندن، بیش از ۴۰۰ هزار دالر در مالیات 
بر دارایی خود را »صرفه جویی« و درواقع 

از پرداخت آن فرار کردند.
نزدیک  و  افراد حکومتی  همچنین 
به عمران خان نخست وزیر پاکستان از 
جمله وزیران دولت و خانواده هایشان، 
ارزش  به  شرکت هایی  مالک  پنهانی 
میلیون ها دالر هستند. اوهورو کنیاتا 
از  نفر  شش  و  کنیا  رئیس جمهور 
از  مالک شبکه ای  خانواده اش  اعضای 
شرکت های ثبت شده در گریزگاه های 
یازده شرکت  با  آنها  مالیاتی هستند. 
 3۰ آنها  از  یکی  فقط  که  مرتبط اند 

میلیون دالر دارایی دارد. 

است  ممکن  باشد،  هم  محدود  اگر 
منجر به رویارویی بزرگتری شود که 
به احتمال زیاد چنین درگیری بطور 
منعکس  ایران  داخل  در  مستقیم 
به  اسالمی  جمهوری  رژیم  می شود. 
دلیل رابطه بسیار ضعیف و تیره مرکز 
با اقوام ایرانی با بحران روبروست. اما 
در مورد آذربایجانی های ایران که گفته 
می شود حداقل 2۸ درصد از جمعیت 
دلیل  به  می دهند،  تشکیل  را  ایران 
کثرت جمعیت و نقش آنها در ایران، 
و  دولتی  مفاصل حساس  ویژه در  به 
اداری و سیطره تقریبا کامل بر بازار، 
نمی تواند با آنها مانند دیگر اقلیت های 
قومی برخورد کند. به همین دلیل در 
ارمنستان،  و  آدربایجان  اخیر  جنگ 
تهران به منظور جلوگیری از هرگونه 
انفجار داخلی که ممکن است رژیم را 
ایرانیان  بی ثبات کند، حساسیت های 
در  اصلی  شریک  که  را  آذربایجانی 
ساختار حکومت کنونی ایران محسوب 
می شوند در نظر گرفت. تجربه جنگ 
باکو و ایروان در 2۰2۰ نشان داد که 
رژیم تهران هرقدر هم در شعار و لفاظی 
رویکردی تنش آفرین و اغراق آمیز  از 
خود نشان دهد اما در عمل محاسبات 
درباره  تصمیم گیری  مانع  آن  داخلی  
اقداماتی می شود که آرزوی انجام آنها 
را برای گسترش نفوذ و سلطه ی خود 

در منطقه دارد!
به این ترتیب، موضوع در رویدادهای 
کنونی قفقاز در ارتباط با جاه طلبی های 
سه قدرت رقیب در این منطقه یعنی 
روسیه و ترکیه و ایران، بسی فراتر از 
»کریدور«  یا  »گذرگاه«  یک  مشکل 
انتقال  برای تردد کامیون ها و نقل و 
محموله  است که الهام علی یف رئیس 
گذشته  هفته  آذربایجان  جمهوری 
درباره آن صحبت کرد. علی یف تالش 
کرد تا مسئله را به موفقیت باکو در 
کنترل جاده های واقع در قلمرو  قره باغ 
و استان نخجوان در امتداد مرز ایران و 
ارمنستان خالصه کرده و کاهش دهد 
اما واقعیت امر پیچیده تر از این کریدور 

تجاری است .
الهام علی یف در سخنان خود گفت، 
در فاصله زمانی بین ۱۱  اوت و ۱۱ 
سپتامبر ، باکو ۶۰ کامیون ایرانی را در 
جاده های این کشور مشاهده کرد که 
بدون دریافت مجوز و بدون پرداخت 
جمهوری  خاک  وارد  کمرگی  عواض 
شد  باعث  این  و  شده اند  آذربایجان 
کامیون های  برای  جریمه ای  باکو  تا 
ایرانی که از خطوط زمینی آن برای 
رسیدن به ارمنستان استفاده می کنند، 
وضع کند. این امر باعث خشم تهران 
تهران  باکو شد.  به  آن  تند  و هشدار 
در هشدار خود گفته است هیچ تغییر 
جدیدی در مرزهای کشورهای همسایه 

را نمی پذیرد.
درواقع  اسالمی  جمهوری  هشدار  
بیانگر نگرانی زمامداران رژیم ایران از 
طرح ترکی- آذربایجانی برای کنترل 
به منظور  ارمنستان  و  ایران  مرزهای 
و  ترکیه  بین  کریدوری  کردن  باز 
آذربایجان است زیرا در عمل این اقدام 
به معنای قطع تنها مسیر ایران به اروپا 
از طریق خاک ارمنستان است. بنابراین 
مشکل  شود  ادعا  اگر   است  طبیعی 
»گذرگاه« و »کریدور« ممکن است بار 
دیگر درگیری ها و منازعات تاریخی و 

قدیمی قفقاز را زنده کند.

*منبع: وبسایت تلویزیون الحره
*نویسنده :مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی؛

�� امروز، روز انتخاب است: با جمهوری اسالمی یا با ایران؟

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛ الهیار کنگرلو:
 این پیمان هشیارانه و اعالم التزام عملی به 

انتخاب مردم است

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛ االهه بقراط: 
مجموعه ی سود هریک از ما از تحقق پیمان 

نوین، سود ایران ماست

ویدئوویدئو

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛فروغ کنعانی: 
مخاطب این پیمان برای همبستگی ملی و 

نجات ایران همه ما هستیم

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛ محمود ابطحی:
 اهمیت این پیمان در تأکید بر نقش مردم و 

سیستم محوری است

ویدئوویدئو

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛ خسرو بیت الهی:
 یک نقشه راه سیاسی بر اساس 
سیستم محوری و همبستگی ملی

ویدئو

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛ سام رجبی: 
این پیمان یعنی باور به دمکراسی، رأی 

اکثریت و رعایت حقوق اقلیت

ویدئو

��یکسال پس از »پیمان نوین«؛فیروزه غفارپور:
 یکی از نکات مهم این پیمان تأکید بر 

مسئولیت شهروندیست

ویدئو

ده اکتبر روز 
جهانی مبارزه 

با مجازات 
اعدام؛ اعدام 

زنان، پدیده ای 
ویدئونامرئی!

امسال روز جهانی مبارزه با مجازات 
اعدام روی زنان محکوم به این مجازات 
غیرانسانی متمرکز خواهد بود.از ابتدای 
جمهوری  در  میالدی  جاری  سال 
اسالمی دست کم 2۱۷ نفر از جمله ۹ 
زن و یک کودک-مجرم اعدام شده اند.

و  بنیانگذار  امیری مقدم  محمود 
ایران،  بشر  سخنگوی سازمان حقوق 
اعدام را از جمله ابزار سرکوب و ایجاد 
رعب و وحشت حکومتی می داند که 
خواست های  به  پاسخگویی  به  قادر 
شهروندانش نیست و حمایت آنها را از 

دست داده است.
ده اکتبر امسال برای نوزدهمین سال 
مجازات  با  مبارزه  جهانی  روز  پیاپی 
اعدام در سراسر جهان برگزار خواهد 
شد. در سال 2۰۰3 میالدی در جریان 

ایتالیا برگزار  نشستی که در پایتخت 
مجازات  علیه  جهانی  »ائتالف  شد 
جهانی  روز  را  اکتبر  ده  روز  اعدام« 
مجازات  این  با  مخالفت  و  مبارزه 
غیرانسانی اعالم کرد. در سال های بعد 
شورای اروپا و سازمان ملل متحد نیز 
ده اکتبر را  به عنوان روز جهانی مبارزه 
با مجازات اعدام مورد تائید قرار دادند.

در  کشور   ۱۰۹ حاضر  حال  در 
قوانین  از  را  اعدام  مجازات  قاره  پنج 
دیگر  کرده اند. ۴۵ کشور  خود حذف 
صادر  اعدام  احکام  که  سال هاست 
نمی کنند، در ۷ کشور تنها برای جرائم 
جنگی می توان حکم اعدام صادر کرد و 
در ۷ کشور نیز احکام اعدام حداقل در 
پنج سال گذشته به اجرا در نیامده اند. 
البته جمهوری اسالمی، آمریکا، چین 

از جمله ۵۵ کشوری هستند  ژاپن  و 
که هنوز احکام اعدام را صادر کرده و 
به اجرا در می آورند. جمهوری اسالمی 
در  اعدام  خونین  فهرست  در  ایران 
جهان، سال هاست که پس از چین در 
مقام دوم قرار دارد.»سازمان حقوق بشر 
ایران« از سال 2۰۱۰ میالدی گزارش 
در  اعدام  با  رابطه  در  را  ساالنه ای 
جمهوری اسالمی به زبان های فارسی 
و انگلیسی منتشر می کند. در تارنمای 
لحظه  هر  در  می توان  سازمان  این 
شمار اعدام ها در جمهوری اسالمی را 
مشاهده کرد. احمد رأفت به مناسبت 
۱۹امین روز جهانی مبارزه با مجازات 
اعدام با محمود امیری مقدم بنیانگذار و 
سخنگوی »سازمان حقوق بشر ایران« 

گفتگویی انجام داده است.

اعتراض علیه 
فعالیت های »مرکز 
اسالمی هامبورگ«؛
 بازوی صدور 

انقالب اسالمی 
و تروریسم در 

غرب
روز   - اشتیاق  علی  کریمی،  آزاده 
همزمان   2۰2۱ اکتبر  سوم  یکشنبه 
با روز »درهای باز مسجد« در آلمان، 
جمعی از ایرانیان مهاجر و پناهنده در 
برابر »مرکز اسالمی هامبورگ« که به 
اقدام به  »مسجد آبی« مشهور است، 
نمایشگاه   برگزاری  و  اعتراضی  تجمع 
ُکشته شدگان  از  تن  صدها  پرتره ی 
اسالمی  جمهوری  نظام  قربانیان  و 
به  همچنین  مراسم  این  در  کردند. 
حکومت  سال   ۴3 ُکشته شدگان  یاد 
اسالمی در ایران، موسیقی نواخته شد.

معترضان »مرکز اسالمی هامبورگ« 
را که در طول سال های پس از انقالب 
توسط محمد بهشتی و محمد خاتمی 
مدیریت می شد، پایگاه نظام برای صدور 
انقالب اسالمی و شیعه گری و تروریسم 

به اروپا، تبلیغات ضدیهود، و حمایت 
از گروه های تروریستی چون حزب اهلل 
لبنان می دانند و خواستار بسته شدن 
فعالیت های آن در  پایان  و  این مرکز 

آلمان هستند.
برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی 
با  مرکز  این  مدیریت  می گویند، 
و  فریبکاری  بر  مبتنی  سیاست 
دغلکاری درهای این مرکز را با شعار 
»گفتگو« به روی مردم باز کرده و با 
غذاهای ایرانی از آنان پذیرایی می کند. 
حال آنکه اگر مردم آلمان بخواهند از 
واقعیت این رژیم باخبر شوند، باید از 
نمایشگاه صدها ُکشته  ای بازدید کنند 
که ناعادالنه و غیرانسانی تنها به دلیل 
جان  نظام  با  مخالفت  و  دگراندیشی 

خود را از دست داده اند.

معترضان می گویند »مرکز اسالمی 
خامنه ای  علی  نفوذ  زیر  هامبورگ« 
رهبر جمهوری اسالمی است و از سوی 
پول  با  و  هامبورگ  اسالمی  انجمن 
مالیات مردم این کشور، تأمین می شود 
قرارداد  این  نیز  آینده  یکسال  تا  و 

حمایتی ادامه خواهد داشت.
را  هامبورگ«  اسالمی  »مرکز 
محمدهادی مفتح فرزند محمد مفتح از 
انقالبیون و بنیانگذار »جامعه روحانیت 
که  می کند  مدیریت  تهران«  مبارز 
فرقان  گروه  توسط  انقالب  اوایل  در 
ُکشته شد و یک خیابان را در تهران 
به اسم او نامگذاری کرده اند. بسیاری از 
منتقدان این مرکز می گویند، به دلیل 
مخالفت شان با این »مرکز اسالمی« به 
اشکال متعدد تهدید به مرگ شده اند تا 

مجبور به سکوت شوند.
نیز  هامبورگ  داخلی  امنیت  اداره 
اسنادی  به  کرد  اعالم  پیش  چندی 
می کند  تأیید  که  کرده  پیدا  دست 
مرکز اسالمی هامبورگ وابسته به رژیم 
ایران است و یکی از مهمترین نهادهای 
شمار  به  اروپا  در  رژیم  این  تبلیغاتی 

می رود.
از  و  مدنی  فعال  همپای  آرش  با 
مخالفان ادامه ی فعالیت های تبلیغی و 
تخریبی »مرکز اسالمی هامبورگ« و 
از شرکت کنندگان این تظاهرات گفتگو 

کردیم.

ویدئو
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تشخیص بیماری با 
تغییر رنگ لبها

اولین عالمت بیماری بیشتر در لب ها دیده می شود 
و بنابراین، لبها به درستی توسط متخصصان طب سنتی 

چینی پنجره ای برای سالمت شما نامیده می شود. 
جالب است بدانید که گاهی وضعیت سالمت بدن، اندام های داخلی، دما 

و خون را به سادگی با کمک رنگ لب ها می توان تشخیص داد. 
لبهای کم رنگ یا سفید:لبهای کم رنگ یا سفید نشانه واضح کم خونی است. 

این بدان معناست که بدن شما فاقد گلبول قرمز یا هموگلوبین به اندازه کافی است. 
لبهای قرمز پررنگ:لب های قرمز نشان می دهد بدن شما بیش از حد گرم شده است. 
به گفته کارشناسان، این بدان معناست که کبد شما نیاز به چکاپ و رسیدگی دارد.

لب های بنفش متمایل آبی:چنین وضعیت و تغییر رنگی در لبهایتان ممکن است به 
این معنی باشد که شما یک مشکل قلبی و تنفسی دارید و گردش خون در بدن شما 

مناسب نیست.
لب های قرمز تیره تا آبی:لب های قرمز تیره تا آبی نشان می دهد که باید بدن خود 

را فوراً با غذاها و مایعات سالم سم زدایی کنید.  
خط بنفش دور لب:بر اساس طب چینی، یک خط بنفش یا سبز رنگ در اطراف 

لب شما نشان دهنده عدم تعادل انرژی در بدن شما است. 
لبهای صورتی رنگ:لب های صورتی رنگ نشان دهنده بدن سالم با 

ذهن متعادل است. این بدان معناست که شما هر کاری را به 
درستی انجام می دهید تا بدن خود را متناسب نگه دارید و 

رژیم غذایی و تناسب اندامی که رعایت می کنید به 
خوبی برای بدن شما مفید و موثر بوده 

است.

زنان  شاخص

خدا در خواب رؤیا بار خود بود
به زیر پلکها ، پنهان نگاهش
صدایم رفت و با اندوه نالید
میان پرده های خوابگاهش 

ولی آن پلکهای نقره آلود
دریغا ، تا سحرگه بسته بودند !

سبک چون گوش ماهی های ساحل
به روی دیده اش بنشسته بودند

صدا صدبار نومیدانه برخاست
که عاصی گردد و بر وی بتازد

صدا فریاد میزد از سر درد
بهم کی ریزد این خواب طالئی؟

من اینجا تشنه ی یک جرعه ی مهر
تو آنجا خفته بر تخت خدایی !

قوی ترین آنها که با نام اپی گالوکتشین 
گاالت شناخته می شود در برابر رادیکال 
به  ابتال  در  می توانند  که  آزاد  های 
سرطان، بیماری های قلبی و گرفتگی 
عروق نقش داشته باشند گزینه مفیدی 
محسوب می شوند. همه این چای ها 
دارای کافئین و تیانین هستند که بر 
مغز تاثیر می گذارد و به نظر می رسد 

هوشیاری روانی را افزایش می دهد.
هرچه برگ چای بیشتر پردازش شود به 
طور معمول میزان محتوای پلی فنول 
آن کاهش می یابد، پلی فنول ها شامل 
فالونوئیدها هستند. چای های اولونگ 
شوند،  می  تخمیر  یا  اکسید  سیاه  و 
آنها  های  فنول  پلی  غلظت  بنابراین 
کمتر از چای سبز است، اما قدرت آنتی 
اکسیدانی آنها هنوز باال است. در ادامه 
برخی از مطالعات در مورد فواید چای 
برای سالمتی توضیح داده شده است:

و  برگ  ها  از  سبز  چای  چای سبز: 
جوانه  های کاملیا سیننسیس که فرایند 
پژمردگی و اکسیده شدن چای معمولی 

را نگذرانده به دست می  آید. چای سبز 
اصالتا محصول کشور چین است، اما 
تولید و توزیع آن در سایر کشورهای 

شرق آسیا نیز رواج پیدا کرده است.
گاالت  اپی گالوکتشین  باالی  غلظت 
مورد  به طور گسترده  سبز  در چای 
نتی  آ است.  گرفته  ر  قرا لعه  مطا
رشد  در  سبز  چای  های  اکسیدان 
لوزالمعده  معده،  ریه،  پستان،  مثانه، 
کند. ایجاد  اختالل  بزرگ  روده  و 

چربی  عروق،  گرفتگی  از  جلوگیری 
سوزی، مقابله با استرس اکسیداتیو در 
اختالالت  به  ابتال  کاهش خطر  مغز، 
و  آلزایمر  بیماری های  مانند  عصبی 
پارکینسون، کاهش خطر سکته مغزی 
ویژگی  از  کلسترول  سطح  بهبود  و 
های نوشیدن آن محسوب می شوند.

چای سیاه: چای سیاه تهیه شده از 
حاوی  چای  شده  تخمیر  برگ های 
پایه  و  است  کافئین  میزان  بیشترین 
برخی  با  همراه  دار  طعم  چای های 
تشکیل می دهد.  را  فوری  چای های 
مطالعات نشان می دهند چای سیاه 
ریه ها را از آسیب ناشی از قرار گرفتن 
در معرض دود سیگار محافظت کند، 

از چای سبز گرفته 
تا چای تهیه شده از گل 
هیبیسکوس، چای سفید تا بابونه همه 
چای ها سرشار از فالونوئیدها و سایر 
هستند.  سالمت  حفظ  برای  فواید 
هزاران سال در شرق چای به عنوان 
کلیدی برای سالمتی، خوشبختی و 
گرفته  قرار  توجه  مورد  خردمندی 
توجه محققان  نوشیدنی  این  است. 
غربی را نیز به خود جلب کرده که 
برای  زیادی  فواید  حاضر  حال  در 

سالمتی دارند.
از  برخی  می دهند  نشان  مطالعات 
از  پیشگیری  یا  درمان  به  ها  چای 
ابتال به سرطان، بیماری های قلبی و 
دیابت کمک می کنند. برخی از انواع 

چای ها ضمن حمایت از روند الغری 
باعث کاهش کلسترول و هوشیاری 
نظر  به  همچنین  می شود،  ذهنی 
ضد  خواص  دارای  چای  رسد  می 

میکروبی است.
سخنگوی انجمن رژیم درمانی آمریکا 
می گوید: به نظر نمی رسد چای هیچ 
این  باشد.  گونه جنبه منفی داشته 
برای  عالی  جایگزین  نوشیدنی یک 
قهوه محسوب می شود. نخست اینکه 
چای کافئین کمتری دارد. ثابت شده 
 – چای  در  موجود  ترکیبات  است 
فالونوئیدهای آنها – برای قلب گزینه 
مفیدی محسوب می شوند و خطر ابتال 

به سرطان را کاهش می دهد.
چای  برای سالمتی:  چای  فواید 

سبز، سیاه و سفید
چای نامی است که به بسیاری از دم 
کرده ها اطالق می شود، اما اهل فن 
فقط چای سبز، سیاه، سفید، اولونگ و 
چای پوئر را واقعی می دانند. همه آنها 
از گیاه کاملیا سیننسیس، درختچه 
ای بومی چین و هند به دست می آیند 
و حاوی آنتی اکسیدان های منحصر به 

فرد به نام فالونوئیدها هستند.

فروغ فرخزاد

نرگس اسکندری
متولد  اسکندری-گرونبرگ  نرگس 
تهران  در   ۱3۴2 اسفندماه  اول 
از رسیدن به سمت  است که پیش 
شهرداری فرانکفورت،مشاور افتخاری 
تا  سال 2۰۰۱  از  شهر  این  شهردار 
که  اسکندری  است.  بوده   2۰۰۸
با  به دلیل مخالفت  در دهه شصت 
قرار  پیگرد  اسالمی تحت  جمهوری 
گرفت و زندانی شد، در سال ۱3۶3 
در  اسالمی  رژیم  آزارهای  پی  در 
زمان  از  او  گریخت.  آلمان  به  ایران 
ورود به آلمان تا کنون در فرانکفورت 
تا مقطع  زندگی می کند. اسکندری 
کرده  تحصیل  روانشناسی  دکترای 
فعالیت  روان درمانگر  عنوان  به  و 
کرده است و سال ها نیز برای صلیب 
سالمند  مهاجران  به  آلمان  سرخ 
خدمات رسانی می کرد.او در آلمان با 
ازدواج  روانکاو  کورت گرونبرگ یک 
کرد و دخترش مریم زارعی فیلمساز 
و نویسنده است. نرگس اسکندری- 
گرونبرگ در تبلیغات انتخاباتی برای 
مردم  از  فرانکفورت  شهرداری  مقام 
این شهر خواست تا آرای خود را به 
وی بدهند که بتواند به آنها در تأمین 

مسکن با قیمت مناسب، بلیت رفت 
و آمد شهری با قیمت مناسب کمک 
کند و برای جوانان و فرهنگ و آینده 
فرانکفورت تالش نماید. حدود شش 
ماه پس از انتخابات پارلمان منطقه ای 
روز  مارس،  ماه  در ۱۴  ایالت هسن 
چهارشنبه ۸ سپتامبر 2۰2۱ رؤسای 
سوسیال  سبزها،  احزاب  جدید 
دموکرات ، لیبرال دموکرات  و ولت را 
انتخاب کردند و نرگس اسکندری- 
حزب  فراکسیون  عضو  گرونبرگ 
سبزها به عنوان شهردار فرانکفورت 

به مدت ۵ سال انتخاب شد
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عفونت گوش شناگر بعد از گذراندن 
مدت طوالنی در آب یا خارج از خانه 
در معرض باد و باران ایجاد می شود. 
روی پوست که مجرای گوش بیرونی 
را می پوشاند و به پرده گوش منتهی 
می شود تاثیر می گذارد. بر اساس اعالم 
دانشگاه آیووا، با وجود نام آن عفونت 
شناگر  که  افرادی  در  شناگر  گوش 
نیستند شایع تر است. افرادی که زمان 
زیادی را در خارج از خانه می گذرانند 
مانند کشاورزان اغلب به این عفونت 

مبتال می شوند.
نام پزشکی عفونت گوش شناگر اوتیت 
خارجی است. باکتری ها می توانند در 
آب جمع شوند. هنگام شنا به عنوان 
مثال، در مناطقی از آب شیرین برخی 
مدت  برای  و  شوند  می  گوش  وارد 
طوالنی باقی می مانند به ویژه اگر آب 

توسط جرم به دام بیفتد.
گوش راه هایی برای محافظت از خود 
در برابر عفونت دارد، اما زمانی که ناحیه 
خشک است بهترین عملکرد را دارد. در 
صورت مرطوب بودن گوش باکتری ها 
عفونت  باعث  نتیجه  در  کرده  رشد 
می شوند. عفونت قارچی نیز می تواند 
در گوش ایجاد شود. با این حال، در 
۹۸ درصد موارد در آمریکای شمالی، 
گوش شناگر از قرار گرفتن در معرض 

باکتری ها ناشی می شود.
و  کنترل  مرکز  اعالم  اساس  بر 
گوش   ،)CDC( بیماری  پیشگیری 
ویزیت  میلیون   2.۴ مسئول  شناگر 
مراقبت های بهداشتی ساالنه در ایاالت 
متحده محسوب می شود. به گزارش 
موارد  بیشتر  در  نیوزتودی،  مدیکال 
پزشک به راحتی می تواند عفونت را 
درمان کند و درمان زودهنگام از بروز 

عوارض نیز جلوگیری می کند.
عالئم عفونت گوش شناگر

سه نوع اوتیت خارجی وجود دارد.
گوش شناگر )اوتیت خارجی حاد و منتشر(

خارجی  اوتیت  نوع  شایع ترین  این 
محسوب می شود که می تواند تا سه 
هفته طول بکشد و بر کل مجرای گوش 
تاثیر می گذارد. بثورات می تواند به گوش 
گسترش  نیز  گوش  پرده  و  خارجی 
از: عبارتند  ها  نشانه  و  عالئم  یابد. 

و  خارجی  گوش  در  تورم  و  قرمزی 
ناحیه،پوست  در  ،درد  گوش  مجرای 
مجرای  اطراف  و  داخل  که  پوسته 
گوش ایجاد می شود،ترشحات آبکی یا 
چرکی که ممکن است بوی بدی بدهد، 
خارش و سوزش داخل و اطراف مجرای 
گوش، حساسیت هنگام حرکت دادن 
گوش یا فک، درد و تورم غدد لنفاوی 

یا “غدد” در گلو.
انواع دیگر اوتیت خارجی

زمان  حاد  موضعی  خارجی  اوتیت 
گوش  در  مو  فولیکول  عفونی شدن 
به  عفونت  نوع  این  شود.  می  ایجاد 
شکل برآمدگی دردناک و پر از چرک 
در مجرای گوش مشاهده می شود این 

عفونت نوعی فورونکولوز است.
اوتیت مزمن خارجی می تواند ناشی از 
عفونت، آلرژی یا بیماری پوستی مانند 

می پرسد:تاریخچه 
و سابقه پزشکی.

عالئم عفونت گوش شناگر
تجربیات اخیر از جمله شنا و قرار دادن 
چیزهایی در گوش مانند سواب پنبه

در صورت وجود انسداد پزشک ممکن 
است از وسیله کوچکی برای خرو بقایا 
پاکسازی  برای  مکش  دستگاه  از  یا 

مجرای گوش استفاده کند.
در صورت آسیب به پرده گوش پزشک 
بیمار را به متخصص گوش، حلق و 
بینی ارجاع می دهد و بررسی می کند 
که آیا عفونت از گوش میانی سرچشمه 

گرفته است یا خیر.
در صورت عدم بهبود عالئم پزشک 
یا  بقایا  از  نمونه ای  است  ممکن 

ترشحات را آزمایش کند تا در مورد 
مشکل زمینه ای مطمئن شود.

اگر فردی ۵۰ سال به باال با درد گوش 
ممکن  وی  کند  مراجعه  پزشک  به 
است بدخیمی یا آرتریت موقتی را که 
شرایطی است که در آن عروق آسیب 
دیده یا ملتهب می شوند را بررسی کند.

 عفونت گوش شناگر
درمان گوش شناگر به طور معمول 

ساده است. گزینه ها عبارتند از:
استامینوفن  برای مثال  مسکن ها: 

می تواند درد را کاهش دهد.
قطره های گوش: قطره های توصیه 
اسید،  حاوی  معمول  طور  به  شده 
کورتیکواستروئید، داروی آنتی بیوتیک، 
داروی ضد قارچ یا ترکیبی هستند.

میکروساکشن: یک متخصص ممکن 
کردن  تمیز  برای  ساکشن  از  است 

گوش استفاده کند.
فتیله گوش: این وسیله ای پالستیکی 
گاز پنبه ای نرم با دارو پوشانده شده 
است و پزشک آن را در مجرای گوش 
قرار می دهد. هدف کمک به پزشک 
برای ورود به ناحیه است فرد باید هر دو 
یا سه روز فتیله گوش را تعویض کند.

اگزما باشد. برای تایید تشخیص عالئم 
باید حداقل سه ماه ادامه داشته باشند 
حتی تا سال های می تواند طول بکشد.

علل عفونت شناگر
گوش چندین راه برای محافظت از خود 
جرم  یا  دارد.سرومن  عفونت  برابر  در 
مجرای  در  موجود  غدد  توسط  گوش 
عملکردهای  و  می شود  تولید  گوش 
عنوان  به  می دهد.  انجام  را  مختلفی 
مثال، جرم گوش: الیه ای نازک و ضد 
ایجاد  گوش  مجرای  پوست  روی  آب 
می کند - حاوی اسیدها و خواص ضد 
باکتریایی است که با باکتری ها مبارزه 
می کند - مواد زائد، پوست مرده و خاک 
از گوش  را  آنها  و  را جمع آوری کرده 
خارج می کند، جایی که به صورت توده 
ای مومی شکل در دهانه مجرای گوش 
ظاهر می شود.- شکل مجرای گوش نیز 
مهم است. از وسط به گوش بیرونی شیب 
دارد به طوری که مایع بتواند تخلیه شود.

اوتیت خارجی زمانی ایجاد می شود که 
سیستم دفاعی مجرای گوش نتواند با 

عفونت یا واکنش آلرژیک مقابله کند.
عوامل خطر عفونت گوش شناگر

عوامل زیر احتمال ابتال به گوش شناگر 
در  ویژه  به  شنا  می دهد:  افزایش  را 
آب های دارای باکتری زیاد - تمیز کردن، 
کشیدن، خاراندن یا تراشیدن مجرای 
گوش با یک سواب پنبه - استفاده از 
یا  از سمعک  استفاده  شنا،  گوش گیر 
می تواند  که  گوش  زیاد  جرم  داشتن 
آب را داخل گوش گیر بیندازد - ابتال 
به بیماری پوستی مانند اگزما، آکنه یا 
پسوریازیس - داشتن مجرای کوچک 
گوش - کودکان به ویژه در برابر گوش 

شناگر آسیب پذیر هستند.
مخصوص  تنها  نه  شناگران  گوش 
به  بیماری  این  بلکه  نیست  شناگران 
طور معمول کشاورزان و سایر افرادی 
را که زمان زیادی را در خارج از خانه 

می گذرانند تحت تاثیر قرار می دهد.
تشخیص عفونت گوش شناگر

پزشک با استفاده از دستگاه دستی به نام 
اتوسکوپ مجرای گوش را معاینه می کند. 
وی موارد زیر را بررسی می کند:قرمزی، 
التهاب، پوسته پوسته شدن، آسیب به 
از شخص  همچنین  وی  گوش،  پرده 
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انواع چای و فواید آنها برای سالمتیعفونت گوش شناگر چیست؟
همچنین خطر سکته مغزی را کاهش 

می دهد.
چای سفید: از جوانه  ها و گلبرگ های 
تازه گیاه چای به دست می  آید. برای 
جلوگیری از اکسایش این گلبرگ های 
تازه را در نور طبیعی آفتاب خشک 
کرده سپس مراحل بعدی تهیه چای 
را طی می  کنند. یک مطالعه نشان 
با  می دهد چای سفید در مقایسه 
قوی ترین  شده  فرآوری  چای های 

خاصیت ضد سرطانی را دارد.
مطالعه  یک  در  اولونگ:  چای 
آنتی  شد  مشخص  حیوانی  فاز  رو 
سطح  اولونگ  چای  اکسیدان های 
پایین تری دارند. یکی  کلسترول بد 
از انواع چای اولونگ، وویی به عنوان 
مکمل کاهش وزن به فروش می رسد، 
اما این ادعاها مورد حمایت علم قرار 

نگرفته است.
چای پوئر: این نوع چای از برگ های 
تخمیر شده و کهنه تهیه می شود. یک 
مطالعه روی فاز حیوانی نشان می دهد 
حیواناتی که به آنها چای پوئر داده شد 
ضمن کم کردن وزن سطح کلسترول 

LDL نیز در آنها کاهش یافت.
سالمتی:  برای  چای  ید  فوا

چای های گیاهی
گیاهان،  از  که  گیاهی  چای های 
غوطه  ریشه های  یا  دانه ها  میوه ها، 
ور در آب گرم تهیه می شوند دارای 
غلظت کمتری از آنتی اکسیدان ها 
در مقایسه با چای سبز، سفید، سیاه 
و اولونگ هستند. ترکیبات شیمیایی 
آنها بسته به نوع گیاه مورد استفاده 
بسیار متفاوت است. انواع آن شامل 
زنجبیل، جینکو بیلوبا ، جینسینگ، 
هیبیسکوس، یاسمن، گل رز، نعناع، 

چای قرمز، بابونه و اکیناسه است.
چای بابونه: آنتی اکسیدان های آن 
به جلوگیری از بروز عوارض دیابت 
مانند از دست دادن بینایی و آسیب 
رشد  از  و  کمک  کلیوی  و  عصبی 
سلول های سرطانی جلوگیری می کند.

راهی  عنوان  به  اغلب  اکیناسه: 
برای مقابله با سرماخوردگی مطرح 
می شود، اما تحقیقات روی اکیناسه 

بی نتیجه بوده است.
نشان  کوچک  مطالعه  یک  ختمی: 
فنجان  روزانه سه  نوشیدن  می دهد 
چای هیبیسکوس فشار خون را در 
باال  به  رو  متوسط  با سطح  افرادی 

کاهش می دهد.
رویبوس )چای قرمز(: گیاه آفریقای 
اگرچه  می شود.  تخمیر  که  جنوبی 
فالونوئیدهایی با خواص ضد سرطان 
این  در  پزشکی  مطالعات  اما  دارد، 

زمینه محدود است.
سالمتی:  برای  چای  ید  فوا

چای های فوری
مقدار  حاوی  فوری  چای های  اغلب 
کمی چای واقعی و مقدار زیادی قند یا 
شیرین کننده های مصنوعی هستند. 
برای حفظ سالمتی و جلوگیری از 
روی  برچسب  جانبی  عوارض  بروز 

محصوالت را به دقت بخوانید.
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مردان  شاخص

خواهم برآرم نعره یی در سینه ام فریاد کو
شیری به بند افتاده ام جوالنگه آزاد کو

باشد به تیرم برزند گر این قفس را بشکنم
من سینه را کردم سپر بی باکی صیاد کو

گفتم سلیمان را دهم از جور دیوان آگهی
ای وای من هد هد چه شد پیک سریع باد کو
من کاغذین پیراهنی از خون دل پوشیده ام

اما کجا باید شدن آن بارگاه داد کو
ر گوشه نا آسوده یی با خاطر فرسوده یی

در مردم چشمان نگر جز مردمی ناشاد کو
ویرانه شد آبادها خود نوحه شد فریاد ها
ی نوحه گر آخر بگو در سینه ها فریاد کو

ای روزگار بی امان بیداد و دادت بگذرد
فرعون کو قیصر کجا قارون چه شد شداد کو ؟

شائول موفاز
نوامبر   ۴ زاده  موفاز،  شائول 
وزیر  و  نخست وزیر  ۱۹۴۸معاون، 
راه و ترابری سابق اسرائیل و رئیس 
سابق ستاد کل فرماندهی و عملیات 
دفاع  سابق  وزیر  و  اسرائیل  ارتش 

اسرائیل است.
اصلیت  و  است  تهران  متولد  او 
تارنمای  گزارش  به  دارد.  اصفهانی 
فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل، 
»شهرام  ایران  در  وی  سابق  نام 

ض کار« بوده است. ُمَفَضّ
مادر او در »مدرسه کوروش« رشت 
گذراند. را  خود  ابتدایی  تحصیالت 

نقره اندود  معنای  به  ض  ُمَفَضّ واژه 
است. وی در سال ۱۹۵۷ به همراه 
خانواده اش به اسرائیل مهاجرت کرد 
و پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان 
در سال ۱۹۶۶ میالدی به عضویت 
در نیروهای دفاعی اسرائیل پیوست. 
کماندویی  تیپ  عضویت  به  وی 
سایرت متکل که یکی از مهم ترین 
اسرائیل  ارتش  کماندویی  تیپ های 
جنگ  روزه،  شش  جنگ  در  است، 
 )۱۹۸2( لبنان  جنگ  کیپور،  یوم 
و  داشت  شرکت  انتبی  عملیات  و 

را  پیشرفت  مراتب  سال ها  این  در 
می پیمود.

لبنان،  جنگ  پایان  از  پس  وی   
تحصیالت عالی نظامی را در دانشگاه 
نظامی در آمریکا ادامه داد و پس از 
فرماندهی  به  اسرائیل  به  بازگشت 
 ۱۹۸۶ سال  در  کماندویی  تیپ 

میالدی برگزیده شد.
قائم  مقام  به   ۱۹۹۷ سال  در  وی   
ارتش  مشترک  کل  ستاد  مقامی 
سال  یک  نهایتاً  و  رسید  اسرائیل 
بعد به فرماندهی کل ستاد مشترک 

ارتش اسرائیل منصوب گردید.
مهدی سهیلی
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حقیقتی 
درباره آجیل ها و چاقی

شاید همیشه بر سر این موضوع سردرگم باشید که 
آیا باید آجیل بخورم یا خیر؟ آجیل برای سالمتی مفید 

است اما کالری و چربی باالیی دارد که البته چربی آن سالم است 
این موضوع داشتید، اکنون زمان  پس اگر شما هم درگیری بر سر 

مناسبی است که یک کف دست آجیل بردارید و میل کنید زیرا مطالعات 
جدید نشان می دهد که آجیل نه تنها باعث افزایش وزن نمی شود، بلکه حتی 

می تواند اثرات الغری هم داشته باشد که در اینجا با جزئیات این مطالعه آشنا 
خواهید شد.برای ثابت شدن چاق کننده بودن آجیل، یک مطالعه علمی توسط 

پزشکان در دانشگاه تورنتو به مدت ۴ سال انجام شده و نتایج آن تجزیه تحلیل 
گشته است. آنها ۱2۱ مطالعه در این زمینه انجام دادند و بیش از نیم میلیون نفر در 
این آزمایش شرکت کردند. طبق مطالعات آنها بسیاری از انواع آجیل ها و اثرات آن 
ها روی سالمتی افراد مثبت است.بعد از اینکه آنها محاسبات و کیفیت اطالعات را 
بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباطی بین آجیل و چاقی وجود ندارد. 
حتی بعضی از مطالعات نشان داد که مصرف آجیل در حد نرمال و متوسط باعث 
کاهش وزن باال و زیبایی دور کمر می شود و در نتیجه آجیل هیچ آسیبی به شما 
نمی رساند و چاقی ایجاد نمی کند و هرگز چاق کنندگی آن بیشتر از مواد 

غذایی دیگر نیست؛ حتی شاید به کاهش وزن هم کمک کند.جالب است 
بدانید محققانی که این آزمایش ها را انجام دادند، خودشان همیشه 

یک کف دست آجیل می خورند، زیرا عقیده دارند که فواید 
زیادی برای سالمتی دارد و باید از آن استفاده کرد. 

همچنین می تواند عامل خوبی برای مبارزه 
ء با التهابات بدن باشد. جز تئین  و پر

ضروری یک رژیم متعادل 
محسوب می شود. مرغ و بوقلمون از 
منابع مختلف قابل تهیه هستند و از 
از  مواد غذایی سرشار  ترین  محبوب 
پروتئین محسوب می شوند. به گزارش 
بررسی  مقاله ضمن  این  الین،  هلث 
محتوای پروتئین بوقلمون و مرغ در 
مورد اینکه کدام گزینه سالم تر است 

نیز بحث می کند.
پروتئین موجود در گوشت سفید

بیشتر گوشت سفید مرغ و بوقلمون 
از سینه ها و بال های آنها تهیه می 
شود. این رنگ در مقایسه با قسمت 
می  نظر  به  سفیدتر  مرغ  تیره  های 
رسد زیرا محتوای پروتئین میوگلوبین 

را  اکسیژن  میوگلوبین  دارد.  کمتری 
می  ذخیره  و  منتقل  ماهیچه  درون 
کند و مسئول رنگ قهوه ای مایل به 
قرمز برش های تیره تر گوشت است.

گوشت سینه
گوشت سینه به دلیل داشتن پروتئین 
باال و کالری کم یکی از پرطرفدارترین 
مواد غذایی در طیور به ویژه در بین 
غذایی  رژیم  و  ورزش  به  عالقمندان 
محتوای  مقایسه  اینجا  در  است. 
گرم   2۸ معادل  اونس  یک  پروتئین 
آورده  سینه  شده  داده  تفت  گوشت 
شده است: سینه مرغ: ۹ گرم - سینه 

بوقلمون: ۸ گرم
از  بیشتر  پروتئین  گرم  یک  با  مرغ 
بوقلمون در هر اونس یعنی 2۸ گرم 
از  با این حال،  گوشت پیشتاز است. 
نظر تغذیه این تفاوت ناچیز به نظر می 
رسد. هر یک از آنها می تواند پروتئین 
مناسبی برای یک وعده غذایی باشد.

گوشت بال
گوشت سفید بال مرغ و بوقلمون از نظر 
ارزش غذایی بسیار شبیه به گوشت 
به  پروتئین  محتوای  هستند.  سینه 
ویژه برای هر دو پرنده در مقایسه با 

هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه 
کدام گزینه بهترین نیازهای تغذیه ای 
شخصی و اهداف سالمتی را برآورده 
می کند، کل محتوای ارزش غذایی 
شامل کالری، چربی، ویتامین ها و 
پروتئین  کنار  در  باید  معدنی  مواد 

مورد توجه قرار گیرد.
کالری و چربی

چربی  محتوای  و  کالری  به  توجه 
مواد غذایی بسته به اهداف سالمتی 
ممکن است ضروری باشد. چربی جزء 
ضروری رژیم غذایی سالم محسوب 
می شود و طیور حاوی انواع مختلف 
چربی های سالم است. با این حال، 
با پروتئین منبع  چربی در مقایسه 
یعنی  است  کالری  از  تری  متراکم 
بیشتر  با چربی  برش های گوشتی 
با برش های کم چربی  در مقایسه 
کلی،  دارند.به طور  بیشتری  کالری 
گوشت تیره در مرغ و بوقلمون چربی 
سفید  گوشت  به  نسبت  بیشتری 
دیگر  انواع  مورد  در  امر  این  دارد. 
طیور نیز صادق است. گوشت تیره 
مرغ کمی چربی و کالری بیشتری 
نسبت به گوشت تیره بوقلمون دارد. 
گوشت سفید این دو نوع طیور نیز 
همینطور است زیرا بوقلمون حاوی 
کالری کمتری نسبت به مرغ است.

عالوه بر این، الزم به ذکر است در 
مصرف مصرف پوست گوشت هر نوع 
طیور میزان چربی و کالری افزایش 
می یابد. هیچ یک از این موارد به این 
معنا نیست هر دو انتخاب لزوما بهتر 
به هدف  اما بسته  از دیگری است، 
خود از رژیم غذایی ارزش توجه دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی
در حالی که تفاوت معنی داری در 
بین  معدنی  مواد  و  ویتامین  میزان 
مرغ و بوقلمون وجود ندارد، ممکن 
است برخی از این مواد مغذی بین 
کلی  طور  به  تیره  و  سفید  گوشت 
وجود داشته باشد. به عنوان مثال، 
سینه مرغ حاوی نیاسین و ویتامین 
B6 بیشتری نسبت به پای مرغ است، 

در حالی که پای مرغ دارای زینک 
به میزان قابل توجهی بیش از سینه 

مرغ است.
برای  تمایل  صورت  در  بنابراین 
تیره  زینک گوشت  افزایش مصرف 
می تواند گزینه بهتری باشد، در حالی 
که برای دریافت ویتامین B گوشت 
سفید گزینه مناسب تری محسوب 
گرفتن  نظر  در  هنگام  شود.  می 
گزینه های رژیم غذایی مانند این، 
بزرگی در ذهن  خوب است تصویر 
داشته باشید. مصرف طیف گسترده 
ای از مواد غذایی و برش های گوشتی 
بهترین راه برای اطمینان از دریافت 

مواد مغذی مورد نیاز است.
مرغ  هم  و  بوقلمون  هم  بنابراین 
باال  کیفیت  با  پروتئین  از  سرشار 
کمی  مرغ  سینه  پروتئین  هستند. 
اما  است،  بوقلمون  سینه  از  بیشتر 
پروتئین ران بوقلمون نسبت به ران 

مرغ کمتر است. 

گوشت سینه تقریبا یکسان است. هر 
دو گوشت بال مرغ و بوقلمون مقدار 
یعنی  اونس  پروتئین در هر  یکسانی 
2۸ گرم حدود ۹ گرم )۴ ، ۵( را برای 

بدن تامین می کند.
پروتئین در گوشت تیره

برش  توصیف  برای  “تیره”  اصطالح 
مایل  ای  قهوه  رنگ  با  گوشت  های 
به قرمز استفاده می شود. برش ها به 
دلیل غلظت باالی پروتئین میوگلوبین 
دارای این رنگدانه هستند. از آنجا که 
میوگلوبین به انتقال و ذخیره اکسیژن 
در سلول های ماهیچه ای کمک می 
کند، گوشت تیره به طور معمول در 
مانند  تری  فعال  های عضالنی  گروه 
یافت  بوقلمون  و  مرغ  ران  و  ساق 

می شود.
گوشت ساق

مقدار  بوقلمون  و  مرغ  ساق  گوشت 
یعنی  اونس  هر  در  پروتئین  مساوی 
2۸ گرم حدود ۸ گرم )۶ ، ۷( را برای 

بدن تامین می کند.

گوشت ران
گوشت ران مرغ و بوقلمون یک گرم 
پروتئین اضافی در مقایسه با مرغ )۸ ، 
۹( برای بدن فراهم می کند: ران مرغ: 

۷ گرم - ران بوقلمون: ۸ گرم
اگرچه گوشت ران بوقلمون از نظر فنی 
منبع پروتئین باالتری در این مقایسه 
هر  در  پروتئین  گرم  یک  اما  است، 
اونس یعنی 2۸ گرم بعید به نظر می 
رسد در کل تفاوت زیادی ایجاد کند. 
هر یک از این دو گزینه هنوز به عنوان 
منبع خوبی از پروتئین با کیفیت باال 

شناخته می شود.
کدام سالم تر است؟

مرغ و بوقلمون پروتئین با کیفیت باال 
را ارائه می دهند و می توانند جزء سالم 
رژیم متعادل باشند، اما به خاطر داشته 
ماده  هر  حد  از  بیش  مصرف  باشید 
غذایی منفرد از جمله گوشت می تواند 
داشته  سالمتی  بر  منفی  پیامدهای 
مرغ  متوسط  مقادیر  گنجاندن  باشد. 
یا بوقلمون در رژیم غذایی می تواند 
راهی سالم برای تامین نیاز پروتئین 
باشد، اگرچه پروتئین تنها ماده مغذی 

بوقلمون و مرغ نیست.

بزرگسال  از هر سه  باال  فشار خون 
یک نفر را تحت تأثیر قرار می دهد 
که اکثریت آن ها ۶۵ سال یا بیشتر 
هستند. اگر فشار خون فرد به طور 
مداوم باال باشد، در معرض افزایش 
قرار  قلبی  بیماری  و  مغزی  سکته 
میر  و  مرگ  اصلی  علت  دو  دارند، 
در جهان. فشار خون باال اغلب مورد 
توجه قرار نمی گیرد، زیرا هیچ عالمت 
ظاهری با این بیماری مرتبط نیست. 
این بیماری معموالً در مطب پزشک 
هنگامی  می شود،  داده  تشخیص 
با  را  بیمار  خون  فشار  پزشک  که 
معمول  معاینه  طول  در  فشارسنج 

پزشکی اندازه گیری می کند.
بسیاری از عوامل سبک زندگی در 
از  دارند.  نقش  خون  فشار  افزایش 
زیاد  مصرف  کشیدن،  سیگار  جمله 
الکل، عدم ورزش منظم، رژیم غذایی 
ضد  داروهای  وزن.  اضافه  و  ناسالم 
فشار خون اولین درمان برای فشار 
خون باال هستند و اغلب از داروهای 
به فشارخون  برای دستیابی  متعدد 
نهایی رضایت بخش استفاده می شود.

داشته  توجه  که  است  مهم  ولیکن 
در  کننده ای  دلگرم  نتایج  باشید 
مورد ماساژ درمانی و فشار خون باال 
وجود دارد. ماساژ درمانی این توانایی 
را دارد که حداقل، استرس شما را 
کاهش دهد که می تواند سالمت کلی 
شما را افزایش دهد. اگر از فشار خون 
باال رنج می برید، ماساژ می تواند به 
نوبه خود منجر به کاهش فشار خون 
شود. این یک واقعیت شناخته شده 
است که ماساژ گردش خون و جریان 
خون را بهبود می بخشد. آنچه اکثر 
یکی  که  است  این  نمی دانند  مردم 
از بزرگ ترین مزایای ماساژ درمانی 
این است که ماساژ بر کاهش فشار 
خون تأثیر مثبتی دارد. ما فقط در 
مورد تغییر موقتی فشار خون هنگام 
نمی کنیم.  صحبت  ماساژ  دریافت 
مطالعات اخیر نشان داده است که 
در  را  خون  فشار  می تواند  ماساژ 

طوالنی مدت کاهش دهد.
ماساژ در خانه

با عطر دل  ماساژ همراه  چه کسی 
انگیز روغن ماساژ را دوست ندارد؟ 
این یک درمان آرامش بخش است 
که ما دوست داریم به دلیل توانایی 
و  استرس  کاهش  در  آن  کامل 
اضطراب دریافت کنیم و فوراً روحیه 
مزایای  بر  عالوه  می برد.  باال  را  ما 
آن در بیماری های خاص، برخی از 
افراد از ماساژ لذت می برند زیرا اغلب 
ارتباط  و  راحتی  مراقبت،  احساس 

ایجاد می کند.
اقتصادی  شاخص های  حال،  این  با 
کننده  دلسرد  کمی  است  ممکن 
نیست  معنا  بدان  این  اما  باشد. 
خود،  خانه  در  نمی توانید  شما  که 
یا  باشید. ماساژ دادن  ماساژ داشته 
دریافت ماساژ در خلوت خانه فراتر 
از پولی که در سرگرمی روزانه خود 
صرفه جویی می کنید، دارای مزایای 

یق  تشو هفتگی 
قابلیت  تجهیزات  کند. 

تنظیم ارتفاع، با روکش راحت و پاک 
پارچه مرطوب  با یک  آسان  کردن 
می توانید  شما  کنید.  انتخاب  را 
تخت های ماساژ پرتابل را با حدود 
باالتر  به  تومان  میلیون   ۴ قیمت 
جانیتا  فروشگاه  از  عالی  کیفیت  با 

استور تهیه نمائید.
از روغن در  روغن ماساژ: استفاده 
ماساژ اصطکاک را کاهش می دهد. 
انگشتان  و  )شما  ماساژور  به  این 
گیرنده  همچنین  و  شما(  جادویی 
کمک می کند. چند قطره باید این 
انجام دهد. شما می خواهید  را  کار 
یک درخشندگی صاف ایجاد کنید، 

نه یک لکه روغن.
همراهی ماساژ در برنامه سالمت

ماساژ  که  هنگامی  ورزش،  مانند 
بدن  می شود،  انجام  منظم  طور  به 
که  کند  عمل  گونه ای  به  می تواند 
گردش  مؤثرتری  طور  به  را  خون 
دهد. دیواره رگ های خونی را ُشل 
کرده و احساس بهتری ایجاد کند. 
یک  با  که  زمانی  ماساژ،  همچنین 
ورزش  غذایی،  )رژیم  کلی  برنامه 
ترکیب  دارو(  موارد،  برخی  در  و 
خطر  کاهش  به  ند  می توا شود، 
کمک  سکته  و  قلبی  بیماری های 
کند. همچنین می تواند از گرفتگی 
ماهیچه ها جلوگیری کند و در عین 
حال عملکرد اندام ها را حفظ کرده 
با  کند.  حفظ  را  سالم  پوست  و 
فواید بسیار زیاد، منطقی است که 
ماساژ را به عنوان بخشی از برنامه 
بگیرید.  نظر  در  خود  کلی سالمت 
همچنین با در اختیار داشتن دستگاه 
از  فشار خون در منزل در مراقبت 
قلب به بدن خود لطف کنید. و ماساژ 
ماهیانه  برای جشن  را  خود  منظم 

سالمت قلب برنامه ریزی کنید!

بسیار خوبی است.ارائه ماساژ خانگی 
برای  نیز  دیگری  مزایای  عزیزان  به 
گیرنده خوش شانس دارد. ماساژي که 
به اندازه کافي محکم باشد و همچنین 
آرامش را در پی داشته باشد، مي تواند 
بدن  در  کورتیزول  میزان  کاهش  به 
هورمون  یک  کورتیزول  کند.  کمک 
همه  با  که  است  استرس  با  مرتبط 
گرفته  ایمنی  سیستم  ضعف  از  چیز 
ماساژ  است.  همراه  وزن  افزایش  تا 
آرامش بخش همچنین می تواند فشار 
خون را کاهش دهد و با ایجاد تغییرات 
شیمیایی ظریف در بدن به کنترل درد 

کمک کند.
سالم،  مزایای  با  ماساژ  اعطای  برای 
نیازی نیست که یک مربی و یا یک 
ماسور حرفه ای باشید. ماساژ عمومی 
با استفاده از ضربه های طوالنی و مالیم 
مؤثر  به طرز شگفت انگیزی  می تواند 
باشد. زیرا بسیاری از بهترین مزایای 
ساده  لمس  مستقیم  نتیجه  ماساژ 
شیمیایی  مواد  کردن،  لمس  است. 

ساعت ها  که  می کند  آزاد  را  مفیدی 
بعد از کنار گذاشتن روغن های معطر 

همچنان به کار خود ادامه می دهند.
چک لیست محصوالت ماساژ خانگی

تنها چیزی که برای یک ماساژ خوب 
چند  و  مالیم  لمس  یک  دارید  نیاز 
افزودن  است.  مزاحمت  بدون  دقیقه 
صحنه  تنظیم  به  محصوالت  برخی 
در  اولیه  ماساژ  یک  می کند.  کمک 
ابزار زیادی  و  به وسایل کمکی  واقع 
قصد  که  هنگامی  ولیکن  ندارد.  نیاز 
دارید به طور منظم از ماساژ خانگی 
استفاده کنید، مواردی وجود دارد که 
می تواند به شما کمک کند. و دریافت 
ماساژ را آسان تر و لذت بخش تر کند:

تخت و صندلی ماساژ: تجهیزات ماساژ 
برای  امروزی  حمل  قابل  و  کوچک 
صرفه تر  به  مقرون  خانگی  مصارف 
نیز  ماساژ  تخت  است.  گذشته  از 
سبک تر هستند، اغلب جمع می شوند 
و به راحتی در کمد دیواری نگهداری 
می شوند. داشتن نقطه ای برای انجام 
ماساژ آرامش بخش، روند را راحت تر 
می کند و حتی می تواند ماساژ منظم 
فعالیت  یک  عنوان  به  را  )متقابل( 

پروتئین بوقلمون بیشتر است یا مرغ؟جادوی ماساژ در کاهش فشار خون باال 
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=حضور پر تعداد تماشاگران 
ایرانی در سالن مسابقات با 
پرچم ملی و شیروخورشید 
ارتباط  و  یکسو  از  ایران 
نسبتاً دوستانه کشتی گیران 
ملی پوش با رقبای آمریکایی 
از  را  تبلیغات  فضای  خود 

جمهوری اسالمی گرفت.
در  خامنه ای  چه  =اگر 
پیامی رسمی از کشتی گیران 
ینبار  ا ما  ا کرد  قدردانی 
مدالی  هیچ  کشتی گیران 
»مدافعان  به  نه  و  او  به  نه 
حرم« و »حاج قاسم« تقدیم 

نکردند!
بعید  هیچ  اینهمه  با   =
با  آتی  روزهای  در  نیست 
فشار به کشتی گیران آنها را 
راضی کنند تا پاسخ »تقدیر 
از  مدال  اخاذی  با  را  رهبر« 
تبلیغاتی  جمالتی  یا  و  وی 

جبران کنند!
تیم ملی کشتی آزاد ایران با دریافت 
سه 3 مدال طال، 3 مدال نقره و یک 
برنز بر سکوی سوم رقابت های جهانی 

نروژ 2۰2۱ ایستاد.
 ۱۷3 با  روسیه  رقابت ها  این  در 
ایران  و  امتیاز  با ۱۶۸  آمریکا  امتیاز، 
و  شدند  سوم  تا  اول  امتیاز   ۱۶2 با 
تیم های گرجستان، ترکیه، مغولستان، 
و  لهستان  آذربایجان،  بالروس، 
رده های  در  ترتیب  به  نیز  ارمنستان 

چهارم تا دهم قرار گرفتند.
هرچند رقابت های بین المللی ایران 
قدرت  سه  آمریکا  و  روسیه  کنار  در 
اول کشتی جهان قرار دارد اما چند 
جهانی  رقابت های  در  که  بود  سال 
جمله  از  ایران  ورزشکاران  موقعیت 
خرابکارانه  سیاست های  دلیل  به 
تضعیف  به شدت  اسالمی  جمهوری 
رقابت های  در  که  هرچند  بود.  شده 
جهانی اسلو تیم ایران درجایگاه سوم 
قرار گرفت اما با سکوی نخست تنها 
این  از  فاصله داشت.  برنز  یک مدال 
این  در  ایران  تیم  کاروان  نتایج  رو 
رقابت ها رضایت جامعه ورزش دوست 
خود  به  را  کشتی  به  عالقمندان  و 

جلب کرده است.
نبایدهای  بایدها و  این رقابت ها  در 
رئیس  دبیر  علیرضا  به  حکومتی 
اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون 

و همچنین پژمان درستکار سرمربی 
ملی  تیم  اعضای  سایر  و  ملی  تیم 
کشتی دیکته شده بود. اعضای فنی و 
تدارکات تیم زیرکانه از کشتی گیرانی 
دعا  خود  پیروزی  برای  نماز  سر  که 
می خواندند فیلم می گرفتند یا تالش 
کشتی گیران  پیروزی های  می کردند 
ایران را با »معنویات« و عقاید مذهبی 

و ایدئولوژیک حاکم پیوند دهند.
جمهوری  سیاسی  مقامات  هرچند 
اسالمی و رسانه های حکومتی تالش 
ایران  نتایج قابل قبول تیم  از  کردند 
بهره برداری  جهانی  رقابت های  در 
سیاسی کنند و طبق معمول به تبلیغ 
فضای  اما  بپردازند  نظام  ایدئولوژیک 
مسئوالن  که  نبود  چنان  مسابقات 
داشتند.  توقع  اسالمی  جمهوری 
حضور پر تعداد تماشاگران ایرانی در 
سالن مسابقات با پرچم ملی و نشان 
شیروخورشید ایران از یکسو و ارتباط 
نسبتاً دوستانه کشتی گیران ملی پوش 
با رقبای آمریکایی خود فضای تبلیغات 

را از جمهوری اسالمی گرفت.
با اینهمه روشن بود که کشتی گیران 
در  بود  حواس شان  فنی  کادر  و 
و مصاحبه ها مثل گذشته  صحبت ها 
انقالب  و  خامنه ای  و  والیت  سنگ 
روی  و  نزنند  سینه  به  را  اسالمی 
و کشور  مردم  به سوی  آنها  سخنان 
بود. درستکار سرمربی تیم ملی ایران 
در مصاحبه ای گفت »امیدوارم مردم 
ایرانی  جوانان  و  کشور  سرباز  این  از 
راضی باشند. شنیدم که در ایران مردم 
ما  دلخوشی  شدند،  خوشحال  خیلی 
ما  وجود  همه  بود.  مردم  دل  شادی 
هفته  یک  در  است.  کشورمان  برای 

اما  نخوابیدم  هم  ساعت  گذشته ۱۰ 
اینها فدای خاک کشورمان و اگر الزم 
باشد جان خودمان را هم می دهیم.«

اگر چه خامنه ای در پیامی رسمی 
از کشتی گیران قدردانی کرد اما اینبار 
کشتی گیران هیچ مدالی نه به او و نه 
قاسم«  »حاج  و  حرم«  »مدافعان  به 
تقدیم نکردند. برای حامیان خامنه ای 
ایران  قهرمانان  که  است  مهم  بسیار 
را  خود  مدال   جهانی  رقابت های  در 
در  و  فردی  تالش های  حاصل  که 
از  ناشی  عدیده ی  محدودیت های 
مناسبات در جمهوری اسالمی است، 
یکی  یا  خامنه ای  تقدیم  اینهمه  با 

مظاهر رژیم و مذهب کنند.
و  المپیک  مسابقات  جریان  در 
ورزشکاران  از  شماری  پارالمپیک 
خامنه ای  تقدیم  را  خود  مدال های 
گفتنی  کردند.  حرم«  »مدافعان  و 
فعلی  رئیس  دبیر  علیرضا  که  است 
اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون 
»آستان  به  مدال  تقدیم  رکورددار 

قدس« است!
آتی  روزهای  در  نیست  بعید  هیچ 
با فشار به کشتی گیران آنها را راضی 
با  را  رهبر«  »تقدیر  پاسخ  تا  کنند 
جمالتی  یا  و  وی  از  مدال  اخاذی 

تبلیغاتی جبران کنند!
این  حاشیه  در  که  رویدادهایی  از 
افتاد دعوت  اتفاق  رقابت های جهانی 
فدراسیون  رئیس  بومگارتنر  بروس 
کشتی آمریکا از تیم کشتی آزاد ایران 
برای مسابقه رو در رو با تیم کشتی 
آمریکا بود. او پیشنهاد داد اسفندماه 
این مسابقات  امسال در شهر داالس 

برگزار شود.

مقام سوم ایران در مسابقات جهانی کشتی آزاد؛

 هیچ کشتی گیری مدال خود را به علی خامنه ای نداد!
تکرار مجّوز محدود و گزینشی؛

 خانم ها می توانند مسابقه ایران و کره جنوبی را 
در ورزشگاه صدهزار نفری )آریامهر( تماشا کنند

فشار  زیر  اسالمی  جمهوری  رژیم 
از  پس  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
مدت ها کش و قوس نگران از محروم 
در  شرکت  از  ایران  فوتبال  شدن 
حضور  جهت  بین المللی  مسابقات 
نفری  صدهزار  استادیوم  در  زنان 
)آریامهر( برای تماشای بازی تیم های 
ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب 
رقابت های جام جهانی 2۰22 قطر در 
روز سه شنبه 2۰ مهرماه موافقت کرده 

است.
این تصمیم پس از برگزاری جلسه 
هماهنگِی روز یکشنبه در استانداری 
نهادهای  از  مقاماتی  با حضور  تهران 
وزارتخانه های  جمله  از  مختلف 
بهداشت، ورزش و فدراسیون فوتبال 
مجوز  این  مورد  در  اما  شد.  گرفته 
توضیح بیشتری داده نشده و مشخص 
نیست به چه تعداد از زنان دوستدار 
داده  ورزشگاه  به  ورود  اجازه  فوتبال 

خواهد شد.
از  پس  که  ایرانی  دختران  و  زنان 
بهمن ۱3۵۷ اجازه ورود به ورزشگاه ها 
را نداشتند، با هشدار جیانی اینفانتینو 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  رئیس 
»فیفا« که بار دیگر ایران را به دلیل 

به  تهدید  تبعیضی،  چنین  اعمال 
افزایش  و همچنین  بود  تعلیق کرده 
پی  در  بین الملل  جامعه  فشارهای 
خودسوزی سحر خدایاری مشهور به 
اجازه حضور  توانستند  آبی«،  »دختر 

در استادیوم را کسب کنند.
که  بود  دخترانی  از  یکی  سحر 
تماشای  برای   ۱3۹۷ اسفند  در 
مسابقه بین تهران و العین امارات به 
بود.  شده  بازداشت  و  رفته  استادیوم 

او در مقابل دادگاه در تهران اقدام به 
خودسوزی کرد.پس از مرگ غم انگیز 
بازتاب گسترده آن  سحر خدایاری و 
از  اکیدا  فیفا  جهانی،  رسانه های  در 
مسئوالن جمهوری اسالمی در ایران 
خواست تا با ورود زنان و حضور بدون 
محدویت آنها در ورزشگاه ها موافقت 

کند.
مدت  برای  که  فقیه  والیت  رژیم 

چهل سال از ورود زنان به ورزشگاه ها 
به  مردان  رقابت های  تماشای  برای 
ویژه فوتبال )آنهم به دالیلی همچون 
اصرار روحانیون به ضرورت دور بودن 
ممنوعیت  و  مردانه  فضاهای  از  زنان 
مردان(  نیمه برهنه  بدن  دیدن 
در  سرانجام  بود،  کرده  جلوگیری 
اکتبر سال 2۰۱۹ میالدی برای اولین 
بار مجبور به صدور اجازه فروش بلیت 

به زنان شد.
ترتیب در مهر ۱3۹۸ فقط  این  به 

آنان  از  بسیاری  که  زن  هزار   ۴ به 
داده  اجازه  بودند،  شده  »گزینش« 
نفری  صدهزار  استادیوم  در  تا  شد 
)آریامهر( حضور یافته و بازی فوتبال 

ایران و کامبوج را تماشا کنند.
از این رو سازمان عفو بین الملل به 
اختصاص شمار محدودی از بلیت های 
این مسابقه به زنان، واکنش نشان داد 
و آن را یک »ترفند تبلیغاتی« به ویژه 

پس از مرگ دردناک سحر خدایاری 
ایران  خواند و اعالم کرد که مقامات 
مورد  در  را  محدودیت ها  همه  باید 
فوتبال  مسابقات  در  بانوان  حضور 
در  داخلی  لیگ  بازی های  جمله  از 

سراسر کشور لغو کنند.
در آنزمان، جیانی اینفانتینو و تیمی 
در  فوتبال  بین المللی  فدراسیون  از 
ورزشگاه حضور یافتند تا ناظر اجرای 
مقررات این فدراسیون درباره ضرورت 

حضور زنان در ورزشگاه باشند. 
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ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان سبب شد تا برخی دختران دوستدار ورزش به ویژه 
فوتبال خود را به شکل و شمایل پسران در بیاورند تا بتوانند وارد ورزشگاه شوند!

گل آذین اردستانی )گال(: 
جمهوری اسالمی باید از نسل من بترسد!

=گل آذین اردستانی که نام 
هنری اش »گال« است، در این 
روزها ترانه جدیدی با عنوان 
»حّقمه« رونمایی کرده که در 
اجباری  حجاب  با  مخالفت 

است.
=گل آذین در کارنامه هنری 
اعتراضی  ترانه های  خود 
از  »بترس  چون  بسیاری 
من«، »خداوندا« و یا »خودم 

بودم آنجا« دارد.
و  د به  که  ین  ذ =گل آ
انگلیسی  و  فارسی  زبان 
ترانه   گذشته  در  می خواند، 
 God Knows  از آهنگساز 
ایدان  اسرائیلی  سرشناس 
»خدا  عنوان  با  را  رایخل 
 داند« به فارسی اجرا کرده و 
این هنرمند بین المللی را در 
جهانی اش  تورهای  از  یکی 

نیز همراهی کرده است.
تهران  متولد  اردستانی  گل آذین 
ولی بزرگ شده اصفهان است. او که 
چون  ساز  چند  نواختن  نوجوانی  در 
سنتور، پیانو و فلوت را آموخته بود، 
رشته  در  خود  دانشگاهی  تحصیالت 
»سوره«  دانشگاه  در  را  موسیقی 

تهران آغاز کرد. به گفته خودش چون 
نمی توانست در ایران که حق خواندن 
سلب  زنان  از  اسالمی  جمهوری  را 
کرده آواز بخواند، با ویزای دانشجویی 
رشته  در  و  کرد  مهاجرت  بریتانیا  به 
روانشناسی موسیقی از دانشگاهی در 

لندن فارغ التحصیل شد.
گل آذین که نام هنری »گال« را برای 
ترانه های  تنها  نه  کرده  انتخاب  خود 
بسیاری به زبان فارسی چون »بترس 
از من«، »خداوندا« و یا »خودم بودم 
آنجا« در کارنامه خود دارد، بلکه چند 
 Now و THe Line قطعه نیز چون
you Know  به زبان انگلیسی نیز 
خوانده است. گل آذین چندی پیش 
برای  نیز  را   Zan Records یک 

انگلیسی  زبان  به  کارهایش  تولید 
و  ایرانی  زن  خوانندگان  به  کمک  و 

خاورمیانه ای به ثبت رسانده است.
فارسی  زبان  دو  به  که  گل آذین 
گذشته  در  می خواند،  انگلیسی  و 
آهنگساز  از    God Knows   ترانه
رایخل  ایدان  اسرائیلی  سرشناس 
فارسی  به  »خدا  داند«  عنوان  با  را 
بین المللی  هنرمند  این  و  کرده  اجرا 
نیز  تورهای جهانی اش  از  یکی  در  را 

همراهی کرده است.
اردستانی  گل آذین  با  رأفت  احمد 
در استودیویی که وی در آنجا سرگرم 
انتشار  از  قبل  مراحل  آخرین  تهیه 
داده  انجام  است، گفتگویی  »حقمه« 

است.

ویدئو

گفتگو با نیلوفر بیضائی؛ »بازی در بازی« نمایشی در 
نمایش با نگاهی به »عقل آبی« شهرنوش پارسی پور

=در اواخر ماه اکتبر آخرین 
کار نیلوفر بیضائی نویسنده 
عنوان  با  تئاتر  کارگردان  و 
شهر  در  بازی«  در  »بازی 
روی  آلمان  نکفورت  فرا

صحنه خواهد رفت.
در  بازی«  در  =»بازی 
حقیقت نمایشی چندالیه  یا 
نمایشی در نمایش است که 
در بخشی از آن عناصری از 

رمان »عقل آبی« شهرنوش 
پارسی پور دیده می شود.

این  در  بیضائی  =نیلوفر 
و  مرد  متفاوت  دید  نمایش 
زن به رابطه با جنس مخالف 

را روی صحنه خواهد آورد.
شده  شناخته  نامی  بیضائی  نیلوفر 
در تئاتر ایران است. در این سال ها با 
تمام مشکالتی که هنرمندان مهاجر 
وی  هستند،  مواجه  آنها  با  ایرانی 

ارزشمندی  بسیار  کارهای  توانسته 
ارائه دهد. قبل از اینکه کرونا بر تمام 
سایه  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
بیاندازد، نیلوفر بیضائی دو نمایشنامه 
سیاسی »گمشدگان« و »یک پرونده، 
دو قتل« را به روی صحنه برده بود. 
 ۶۷ سال  اعدام های  »گمشدگان« 
را روایت می کند و »یک پرونده، دو 
پروانه  و  داریوش  قتل  داستان  قتل« 

فروهر است.
احمد رأفت با نیلوفر بیضائی گفتگو 

کرده است.

ویدئو
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رسا  ماریا  =روزنامه نگاران 
و  فیلیپین  از  ساله(   ۵3(
دمیتری موراتوف )۵9 ساله( 
نوبل  روسیه جایزه صلح  از 

۲۰۲1 را دریافت کردند.
جایزه  این  نوبل  =کمیته 
این  تالش های  دلیل  به  را 
حفظ  برای  روزنامه نگار  دو 
پیش شرط  که  بیان  آزادی 
پایدار  صلح  و  دموکراسی 

است، به آنان اهدا کرد.
روزنامه نگار  رسا  =ماریا 
خبری  وبسایت  مدیر  و 
دمیتری  و  است   Rappler
روزنامه  موراتوف سردبیری 
روسیه  اپوزیسیون  اصلی 
بر  را   Novaya Gazeta

عهده دارد.
دو  به   2۰2۱ صلح  نوبل  جایزه 
و  فیلیپین  از  رسا  ماریا  روزنامه نگار، 
بطور  روسیه،  از  موراتوف  دمیتری 

مشترک تعلق گرفت.
روزنامه نگاران ماریا رسا )۵3 ساله( 
از فیلیپین و دیمیتریج موراتوف )۵۹ 
ساله( از روسیه جایزه صلح نوبل 2۰2۱ 

جایزه صلح نوبل ۲۰۲1 به دو روزنامه نگار از 
فیلیپین و روسیه داده شد

را دریافت کردند.کمیته نوبل این جایزه 
را به دلیل تالش های این دو روزنامه نگار 
برای حفظ آزادی بیان که پیش شرط 
به  است،  پایدار  صلح  و  دموکراسی 
اهدا کرد.ماریا رسا روزنامه نگار و  آنان 
مدیر وبسایت خبری Rappler است 
و دمیتری موراتوف سردبیری روزنامه 
 Novaya روسیه  اپوزیسیون  اصلی 

Gazeta را بر عهده دارد.
کمیته نوبل، اهدای جایزه صلح را به 
این روزنامه نگاران در حساب رسمی خود 
در توئیتر اعالم کرد و نوشت دمیتری 
موراتوف روزنامه نگار روس سال هاست 

برای آزادی بیشتر مطبوعات در کشور 
خود مبارزه می کند.

نیز  ا  ر رسا  ریا  ما کمیته  ین  ا
روزنامه نگاری معرفی کرد که »از آزادی 
بیان برای افشای سوء استفاده از قدرت، 
خشونت و اقتدارگرایی فزاینده در کشور 

خود، فیلیپین استفاده می کند.«
کمیته نوبل تأکید کرد که این دو 
روزنامه نگار نماینده تمام روزنامه نگارانی 
هستند که برای دستیابی به این آرمان  

تالش می کنند.
سال 2۰2۰ جایزه صلح نوبل به برنامه 
غذایی جهانی سازمان ملل تعلق گرفت.

فشار بر سه معلم 
بازداشت شده؛ 

ممنوع از مالقات، 
محروم از وکیل 
و اِعمال نفوذ 

دادستانی در پرونده
=محمد حبیبی برای دومین  
بار از آموزش و پرورش اخراج 
در  حضور  امکان  و  شده 
مدرسه و فضای آموزشی از 

او سلب شده است.
=عزیز قاسم زاده ممنوع از 
پرونده اش  و  است  مالقات 
تحت نفوذ دادستانی رودسر 

بررسی می شود.
حبیبی  گفته ی  به  =
صنفی  ن  نو کا ی  سخنگو
معلمان، غالمرضا غالمی در 
شیراز«  »عادل آباد  زندان 
ایشان  حبس است و »برای 
قرار وثیقه 8۰۰ میلیونی صادر 
شده« که خانواده اش به دنبال 
تامین قرار این وثیقه و آزادی 

اوست.
=مهدی فتحی از آموزگاران 
بازداشت شده، اکنون ممنوع  
و  است  تماس  و  مالقات  از 
همچنین از حق داشتن وکیل 
از  او  است.  محروم  مدافع 
رنج  قلبی  و  کلیوی  بیماری  

می برد.
سه معلم بازداشت شده که در زندان 
حبس  شیراز  عادل آباد  و  رودسر 
تماس  و  مالقات  از  ممنوع  شده اند، 
با بیرون از زندان هستند و همچنین 
حق برخورداری از وکیل مدافع ندارند. 
مهدی فتحی یکی از بازداشت شدگان 
و  است  و کلیوی  قلبی  بیماری  دچار 

باید مورد درمان قرار گیرد.
همچنین هیات تجدید نظر بررسی 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  تخلفات 
ارسال نامه ای به اداره آموزش و پرورش 
شهریار، با اعالم حکم قطعی، رأی به 
محمد  اخراج«،  و  اجباری  »بازخرید 
کانون  سخنگوی  و  آموزگار  حبیبی 
و  آموزش  از  تهران  معلمان  صنفی 

پرورش داد   ه است.
هیات  پارسال  اردیبهشت ماه  در 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  تخلفات 
خود  حبس  دوران  حبیبی  که  حالی 
را می گذراند، حکم بازخرید و اخراج را 
صادر کرد اما با شکایت به دیوان عدالت 
اداری و بنا بر حکم دیوان، اجرای آن 

بطور موقت متوقف شده بود.
جدید،  حکم  این  صدور  با  اکنون 

از  دومین بار  برای  حبیبی  محمد 
آموزش و پرورش اخراج شده و امکان 
حضور در مدرسه و فضای آموزشی از 

او سلب شده است.
کانون  سخنگوی  عنوان  به  حبیبی 
با  گفتگویی  در  معلمان  صنفی 
حبس  ادامه ی  از  ایران«  »دیده بان 
و ممنوعیت از مالقات و تماس عزیز 
محمد  و  غالمی  غالمرضا  قاسم زاده، 
فتحی سه معلم بازداشت شده  خبر داد 
که در زندان  رودسر و عادل آباد شیراز 

نگهداری می شوند.
بر این اساس، عزیز قاسم زاده، پس از 
برگزاری تجمعات سراسری تشکل های 
صنفی فرهنگیان در سوم مهرماه، در 
اطالعات  »اداره  توسط  گیالن  استان 
رودسر بازداشت« و شنبه ۱۱ مهرماه 

۱۴۰۰ به زندان رودسر منتقل شد.
کانون صنفی  گفته ی سخنگوی  به 
بازجویی ها  اینکه  »باوجود  معلمان، 
تمام شده و به زندان منتقل شده اند« 
به  هم  خودش  رودسر  دادستان  اما 
پرونده ی او رسیدگی می کند و گفته  
که »شخصا پرونده را بررسی خواهند 

کرد«.
محمد حبیبی همچنین اعالم کرد 
که این آموزگار ممنوع از مالقات است 
و »اجازه صدور وثیقه و حتا پذیرش 
وکیل« ندارد »در صورتی  که بر اساس 
قوانین و مقررات وقتی یک زندانی به 
باید  می شود  منتقل  عمومی  زندان 

امکان تماس و مالقات داشته باشد.«
معلمان  صنفی  کانون  سخنگوی 
عزیز  وضعیت  درباره  همچنین 
است  گفته  زندانی  معلم  قاسم زاده 
»ایشان در مدت نگهداری شان در اداره 
اطالعات رودسر توانستند دو مرتبه با 
با  امروز  بگیرند.  تماس  خود  خانواده 
انتقال ایشان به زندان اجازه مالقات با 
دو تن از همکاران که از اعضای کانون 
و  بودند، صادر شد  فرهنگیان  صنفی 
یک تماسی هم توانستند با خواهرشان 

بگیرند.«
حضور  از  تصاویری  پنجشنبه  روز 
مادر و بستگان عزیز قاسم زاده آموزگار، 
خواننده و عضو صنف فرهنگیان گیالن 
در مقابل دادگستری رودسر شبکه های 
قاسم زاده  مادر  شد.  منتشر  اجتماعی 
فرزندش  تصویر  داشتن  دست  در  با 
رودسر  دادستان  با  مالقات  خواستار 
وارد  حتا  ندادند  اجازه  او  به  ولی  بود 

ساختمان دادستانی شود.
روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه نیز شماری 
فرهنگیان  انجمن  صنفی  فعاالن  از 

گزارش تحقیقی 
»وال استریت 

ژورنال« درباره 
منابع جمهوری 
اسالمی برای 

واردات و تٔامین 
قطعات تولید 

پهپاد های 
»انتحاری«!

ز  و نتینر فو یستن  کر =
خلیج  بخش  پیشین  مدیر 
امنیت  شورای  در  فارس 
می گوید:  سفید  کاخ  ملی 
»ممکن است تحریم ها روی 
ایران  پهپادی  برنامه های 
» باشد. نداشته  ثیری  تٔا
=بر اساس گزارش محرمانه  
اندیشکده C4ADS مستقر 
دولت  برای  واشنگتن  در 
بریتانیا »شکاف های موجود 
صادرات  کنترل  نظام  در 
جهانی و اجرای آن، به ایران 
این  که  است  داده  امکان 
اقالم حیاتی را تهیه کرده و 
بدون عبور از ایران به شبکه 
متصل به حوثی ها برساند.«
=کارشناسان سازمان ملل 
دریافتند ایران برای ساختن 
بعضی از پهپادها از موتورهای 
استفاده  چینی   111-DLE
می کند که در وبسایت »علی 
به  دالر   ۵۰۰ قیمت  به  بابا« 
از  بعضی  می رسد.  فروش 
قطعات پهپادهای ایرانی نیز 
کره جنوبی هستند! ساخت 
پیشین  امنیتی  مقام  -یک 
برنامه  مورد  در  که  غربی 
ایران تحقیق کرده  پهپادی 
مورد  »تکنولوژی  می گوید: 
استفاده در پهپادهای ایرانی 
برای اسباب بازی های نوجوانان 
آمریکایی ساخته شده است«.
=جمهوری اسالمی قطعات 
که  را  حساس تر  کپی شده 
توسط شرکت های آمریکایی 
اسرائیلی ساخته شده اند  و 
در پهپادهای خود به کار برده 
از جمله موتورهای پیشرفته 
»البیت«  انگلیسی  شرکت 
ارتش  پیمانکار  که   )Elbit(
اسرائیل است. همین موتورها 
را چین با مهندسی معکوس 
می فروشد! و  کرده  مونتاژ 

»وال استریت  آمریکایی  روزنامه 
در  مهرماه(   ۱۴( اکتبر   ۶ ژورنال« 
گزارشی به اقدامات جمهوری اسالمی 
تکنولوژی های  به  دستیابی  برای 
مسلّح  پهپاد  انواع  تولید  پیشرفته 
مقامات  که  است  نوشته  و  پرداخته 
تهران به دنبال بهم زدن توازن قوا در 
منطقه هستند و می خواهند وضعیت 

امنیتی خاورمیانه را تغییر دهند.
نیسنبایون  دیون  و  فایکون  بنویت 
تحقیقی  گزارش  این  نویسندگان 
و  منطقه ای  نظامی  منابع  طریق  از 
غربی به معرفی کانال ها و شبکه هایی 
پرداخته اند که رژیم ایران از طریق آنها 
قطعات مورد نیاز برای تولید پهپاد را 
تٔامین می کند و در اختیار متحدان و 
شبه نظامیان نیابتی خود در منطقه قرار 

می دهد.
سپاه  فرمانده  سالمی  حسین 
امیرعلی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
از  رونمایی  مراسم  در  پاسداران  سپاه 

پهپاد »غزه«
حمله  آمده  گزارش  این  مقدمه  در 
توسط  سوخت  تانکر  یک  به  مرگبار 
پهپادهای انتحاری پر از مواد منفجره، 
حمله هواپیمای بدون سرنشین که از 
نوار غزه برخاست و مناطقی در اسرائیل 
را هدف قرار داد و یا حمله به خطوط 
پاالیشگاه های  و  نفت  انتقال  لوله 
نیروهای  پایگاه  و  سعودی  عربستان 
آمریکایی در عراق از جمله رویدادهایی 

هستند که مقامات نظامی آمریکا، اروپا 
و اسرائیل می گویند پشت همه اینها 
جمهوری اسالمی ایران و متحدانش در 

خاورمیانه قرار دارند.
منابع نظامی می گویند توانایی ساخت 
و استقرار پرشتاب پهپادها در منطقه ای 
که ثبات آن  بر لبه ی پرتگاه قرار دارد، 
معادله امنیتی را در آستانه ی تغییر قرار 
داده است. این پهپادها اغلب با قطعاتی 
که در بازار رو به رشد پهپادهای تجاری 
با تقلید از طراحی  عرضه می شوند و 
آمریکا  و  اسرائیل  نظامی  پهپادهای 

ساخته می شوند.
»وال استریت  به  ایرانی  مقام  یک 
ژورنال« گفت که »ساخت یک سالح 
ببرد  زمان  سال ها  می تواند  هسته ای 
ماه  چند  تنها  پهپادها،  ساخت  اما 
زمان می برد. پهپادها توازن قوا را در 

خاورمیانه تغییر خواهند داد.«
هیئت  می نویسد  روزنامه  این 
در  اسالمی  جمهوری  نمایندگی 
سازمان ملل متحد مستقر در نیویورک 
مورد  در  نظر  اظهار  درخواست  به 
ایران  رژیم  اینکه  بر  مبنی  اتهاماتی 
پشت انواع حمالت هواپیماهای بدون 
سرنشین قرار دارد پاسخی نداده است.

ساخت  تکنولوژی  دهه  چند  برای 
هواپیماهای بدون سرنشین مسلح تنها 
و  آمریکا  مثل  کشورهایی  اختیار  در 
اسرائیل بود. اما اخیراً ترکیه که یکی 
مهمی  گام های  است  ناتو  اعضای  از 
در تولید پهپادهای کم هزینه اما مؤثر 

برداشته است.
مقامات امنیتی اروپا و خاورمیانه  که 
بر روی بقایای پهپادهای ساخته شده 
توسط جمهوری اسالمی ایران تحقیق 
مهندسان  که  می گویند  کرده اند، 
ایرانی در ساختن وسایلی که بتوانند 
بطور دقیق به اهدافی در مسافت های 
ساختن  برای  و  بزنند  ضربه  طوالنی 
که  پهپادهایی  و  رادارگریز  پهپادهای 
در مقابل پدافند هوایی قادر به تغییر 
جهت سریع باشند، به قطعات وارداتی 

وابسته  هستند.
در این گزارش به نقل از منابع دولتی 
در  متحدانش  و  ایران  رژیم  که  آمده 
حال آماده شدن برای افزایش حمالت 
سپتامبر   ۱3 روز  هستند.  پهپادی 
نیروهای نیابتی جمهوری اسالمی در 
یمن شهر جازان در جنوب عربستان 
سعودی را با پهپادها و موشک ها هدف 
قرار دادند. چند روز پیش از آن مقامات 
پهپاد  یک  بودند  کرده  اعالم  عراقی 
نیروهای  پایگاه  منفجره  مواد  حامل 
هدف  را  اربیل  فرودگاه  در  آمریکایی 

قرار داده است.
شرکت های  پیشینه ی  اساس  بر 
ایرانی و گزارش های خبرگزاری فارس 
امنیتی  مقامات  اظهارات  همچنین  و 
بدون  توسعه هواپیماهای  برنامه  اروپا 
سرنشین جمهوری اسالمی در صنایع 
که  اصفهان  در  ایران  هواپیماسازی 
است  نظامی  هوافضای  شرکت  یک 
دهه  در  کارخانه  می گیرد.این  صورت 
حکومت  دوران  در  میالدی   ۱۹۷۰
دفاعی  پیمانکار  توسط  پهلوی 
ساختن  برای  »تکسترون«  آمریکایی 
شد.  راه اندازی  نظامی  هلی کوپترهای 
در آنزمان محمدرضا شاه پهلوی یکی از 
متحدان کلیدی واشنگتن در منطقه بود.

شرکت  می دهد  نشان  شواهد 
یک  )هسا(  ایران«  »هواپیماسازی 
شرکت کمتر شناخته شده به نام شرکت 
هواپیماهای سبک  و ساخت  طراحی 
تولیدکننده  که  دارد  کنترل  تحت  را 
پهپادهای پیشرفته است. به این شرکت 
دولتی، اخیراً پول زیادی تزریق شده و 
سرمایه آن از یک و نیم میلیون دالر 
به ۵/2۷۱ میلیون دالر رسیده است!

بنا بر صورت جلسه هیأت مدیره که 
»وال استریت ژورنال« آن را مشاهده 
سردار  توسط  شرکت  این  کرده، 
وی  می شود.  اداره  قریشی  حجت اهلل 
نظامی  تحقیقات  مسئول  همچنین 
رژیم ایران است. وزارت دفاع جمهوری 

روزنامه  درخواست  به  اسالمی 
»وال استریت ژورنال« برای اظهار نظر 
پاسخی  قریشی  سردار  خصوص  در 

نداد.
وبسایت  و  شرکت  اسناد  اساس  بر 
در  جوان«  دانشمندان  »سازمان 
ایران، حمیدرضا شریفی تهرانی یکی 
شرکت،  این  مدیره  هیات  اعضای  از 
مهندسی است که دائم در سمینارهای 
به  غیرنظامی  پهپادهای  به  مربوط 
استرالیا  و  ایتالیا  مثل  کشورهایی 
می رود. شریفی تهرانی به درخواستی 
که توسط »وال استریت ژورنال« برای 
اظهار نظر در این مورد به وی ایمیل 

شد پاسخی نداده است.
مواد  از  پر  پهپاد  یک  آنکه  از  پس 
منفجره ماه ژوئیه در دریای عرب به 
کشتی حمل سوخت اسرائیلی به نام 
»مرسر استریت« اصابت کرد، رهبران 
اسرائیل بطور علنی از سعید آراجانی 
چهره کمتر شناخته شده ای نام بردند 
متهم  حمله  این  هدایت  به  را  او  و 
کردند. »ایندیپندنت فارسی« به نقل از 
مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
وجود چنین شخصی در مجموعه سپاه 
را رد کرد. همچنین خبرگزاری تسنیم 
در گزارشی از سعید آقاجانی )آراجانی( 
است.  برده  نام  حمید  کوچک  نام  با 
بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل می گوید 
که آقاجانی مسئول تامین تجهیزات، 
اقدامات  برای  برنامه ریزی  و  آموزش 
انقالب  پاسداران  سپاه  تروریستی 

اسالمی در منطقه است.
یک مقام اسرائیلی می گوید: »وقتی 
شناسایی  علنی  بطور  را  شخصی  ما 
می کنیم، هدف این است که پیامی به 
کارفرمای وی برسانیم مبنی بر اینکه 
ما دقیقاً می دانیم شما چکار می کنید و 

قصد داریم جلوی آن را بگیریم.«
»وال  به  اسرائیل  دولت  مقام  این 
که  است  گفته  ژورنال«  استریت 
غربی  دولت های  دیگر  و  آمریکایی ها 
خطر برنامه پهپادی ایران را دست کم 
خواسته  غربی ها  از  وی  می گیرند. 
این  با  مقابله  برای  مؤثرتری  گام های 

موضوع بردارند.
در  این  از  پیش  که  گزارشی  بر  بنا 
منتشر  ژورنال«  »وال استریت  روزنامه 
شده بود، ایاالت متحده در حال آماده 
کردن تحریم هایی علیه برنامه پهپادی 
اما کریستن  است.  اسالمی  جمهوری 
خلیج  بخش  پیشین  مدیر  فونتینروز 
کاخ  ملی  امنیت  شورای  در  فارس 
سفید می گوید: »ممکن است تحریم ها 
روی برنامه های پهپادی ایران تٔاثیری 

نداشته باشد.«
برخالف صنایع سنگین مورد نیاز برای 
برنامه هسته ای، پهپادها اغلب به قطعات 
دم دستی تجاری نیاز دارند که می توان 
آنها را به صورت آنالین نیز خریداری 
چنین  انجام  از  مؤثر  جلوگیری  کرد. 
خرید و فروش هایی بسیار دشوار است.

که  محرمانه ای  گزارش  اساس  بر 
مستقر   C۴ADS اندیشکده  توسط 
در واشنگتن برای دولت بریتانیا تهیه 
شده، رژیم ایران با استفاده از شبکه ای 
از شرکت های تجاری در سراسر جهان 
برخی  جمله  از  قطعات  تهیه  برای 
قطعات تحریمی، با موفقیت حوثی های 
است.این  کرده  مسلح  را  یمن 
می کند:  نتیجه گیری  چنین  گزارش 
کنترل  نظام  در  موجود  »شکاف های 
صادرات جهانی و اجرای آن، به ایران 
امکان داده است که این اقالم حیاتی 
را تهیه کرده و بدون عبور از ایران به 

شبکه متصل به حوثی ها برساند.«
این  که  ملل  سازمان  کارشناسان 
پهپادها را بررسی کرده اند، می گویند 
ساخته  ایران  که  پهپادهایی  موتور 
استفاده  غزه  و  یمن  و  عراق  در  و 
 ۱۱۱-DLE موتور  مشابه  شده اند 
است که توسط شرکت چینی سازنده 
هواپیماهای مدل به نام »شرمت میل 

هائو ژیانگ تکنولوژی« تولید می شود.

گیالن، تهران، البرز و قزوین با خانواده 
عزیز قاسم زاده دیدار کردند. این فعال 
تاریخ ۴  در  گیالن  فرهنگیان  صنفی 
مهر ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی 
در منزل پدری خود در رودسر حین 
بازداشت  تلویزیونی  مصاحبه ی  یک 

شد.
کانون  سخنگوی  حبیبی  محمد 
صنفی معلمان درباره آخرین وضعیت 
استان  صنفی  فعال  غالمی  غالمرضا 
فارس گفت که او 2۵ روز پیش توسط 
نیروهای اطالعات مرودشت بازداشت 
شده، در حالی  که »هنوز هم اتهاماتی 
است،  شده  صادر  ایشان  علیه  که 

مشخص نیست.«
تا یک هفته پس  خانواده ی غالمی 
از بازداشت از وضعیت او بی خبر بودند 
اداره  در  آموزگار  این  آن  از  پس  و 
اطالعات مرودشت اجازه داشت هر ۸ 

روز یکبار با خانواده اش تماس بگیرد.
به گفته ی حبیبی، غالمرضا غالمی 
در زندان عادل آباد شیراز حبس است و 
»برای ایشان قرار وثیقه ۸۰۰ میلیونی 
دنبال  به  صادر شده« که خانواده اش 

تامین قرار این وثیقه و آزادی اوست.
آموزگار  سومین  فتحی  مهدی 
باز داشت شده که پیشتر محکوم به ۱۴ 
ماه زندان و ۷ میلیون جریمه نقدی 
شده بود، طبق گفته ی سخنگوی کانون 
صنفی معلمان، روز 23 شهریور توسط 
اداره اطالعات پاسارگاد بازداشت و به 
زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است.

مهدی فتحی اکنون ممنوع  از مالقات 
و تماس است و همچنین از حق داشتن 

وکیل مدافع نیز محروم است.
صنفی  کانون  سخنگوی  که  آنطور 
معلمان توضیح داده، فتحی »مشکل 
حاد قلبی دارد، بطوری  که از بهداشت 
زندان عادل آباد با برادر ایشان تماس 
را  داروهایش  که  گفتند  و  گرفتند 
مشکل  ایشان  البته  بیاورند.  برایش 
کلیوی هم دارند و آنطور که گزارش 
شده است در ادرار ایشان خون دیده 

شده است.«
و  آموزگاران  زنجیره ای  بازداشت 
از  پس  و  پیش  فرهنگیان  اصناف 
برگزاری تجمعات سراسری 3 مهرماه 
۱۴۰۰ در ۴۰ شهر و بیش از 2۰ استان 
و  آموزش  کل  اداره  مقابل  در  کشور 
پرورش استان ها و در تهران در مقابل 
مجلس شورای اسالمی انجام شد. این 
 ۱3 وقفه ی  به  اعتراض  در  تجمعات 
ساله در اجرای طرح رتبه بندی صورت 

گرفت.

پهپاد »شاهد 1۲9«

۱۷ ادامه در صفحه

جایزه نوبل صلح ۲۰۲1 به ماریا رسا از فیلیپین و دمیتری موراتوف از 
روسیه تعلق گرفت

از راست: غالمرضا غالمی، عزیز قاسم زاده، مهدی فتحی



و   یونجه  کوکوی  و  سوپ 
ته چین خرگوش

امروز ناهار مهمان »آقا« بودیم. البته 
صبح قرار مصاحبه داشتیم و آقای رهبر 
عکاس هم با ما می آمد که چندتا عکس 

جدید بگیرد.
آقا اول ما را به دیدن خرگوش های 
سفید برد که چه زیبا بودند. خرگوش 
سفیدی را به من داد که بغل کردم 
که  هم  را  خرگوشی  پوست  کاله  و 
بر سر گذاشتم  بود،  داده  به من  آقا 
و عکس های قشنگی با آقا گرفتم که 
هنوز هر وقت به آنها نگاه می کنم از 
دوران  قشنگترین  یاد  به  دیدنشان 

زندگی ام می افتم.
وقتی برای ناهار دور میز نشستیم، 
پیش از آن که غذا ِسرو شود آقا رو به 

من کرد و گفت: 
ـ خانم، رِِسپی خود من است. اینجا 
همه چیز روستایی است؛ انتظار غذای 

فرانسوی نداشته باشید.
گفتم:

ـ اختیار دارید آقا، اینجا همیشه 
همه چیز بهترین است.

که  را  اول  غذای  موقع  همین  در 
سوپ بود ِسرو کردند؛ واقعاً خوشمزه 
آشپزی  اهل  خودم  که  من  و  بود 
تمام  معموال  و  بودم  کوهستانی 
سبزی های کوهی را می شناختم و در 
پختن غذا به کار می بردم، هرچه فکر 
کردم نتوانستم حدس بزنم که چه نوع 

سبزی در پختن سوپ بکار برده اند.
آقا کار را آسان کرد و گفت:

ـ خانم، این سوپ یونجه است.
به سس سیاه  رنگی که در شیشۀ 
اول  آقا  بودند و  خوش تراشی ریخته 
پرسیدم: و  کردم  اشاره  کرد  مصرف 
است؟  ُسسی  چه  این  آقا،  ـ 
که در سوپ  است  آیا سویا سس 

می ریزید؟
با خنده گفت:

ـ نخیر خانم، این همان قراقوروت 
خودمان است که در آب حل کرده اند.

غذای دوم را سرو کردند که کوکوی 
به  که  چنان خوشمزه  و  بود  یونجه 
گذشت.  آن  از  نمی شد  طریق  هیچ 
غذای سوم را که ته چین بود و به نظر 
سرو  است  مرغ  ته چین  می رسید 
بود  شده  تهیه  خوب  بسیار  کردند؛ 
و  زعفران  مصرف  در  که  به خصوص 
کره اصال دریغ نشده بود. وقتی دور 
پرسید: آقا  برداشتم  ته چین  دوم 

را  ما  دهاتی  ته چین  خانم،  ـ 
پسندیدید؟

 گفتم:
ـ بله آقا، خیلی خوشمزه بود.

گفت:
ـ منظورم این بود که گوشتی را که 
در آن به کار برده بودند دوست داشتید؟

گفتم:
ـ من همیشه ته چین را با سینۀ 

مرغ درست می کنم.
خندید و گفت:

ـ خانم، منظورم گوشت خرگوشی 
است که میل کردید.

نگاهی به کاله پوست خرگوشی که 
روی سرش بود انداختم و ناگهان مثل 

این که کسی توی دلم چنگ زد.
کردن  و جمع  مستخدم  آمدن  با 
میز، قضیه خاتمه یافت؛ من در طول 
عمرم حتی زمانی که خیلی جوان بودم 
و در فرانسه گوشت خرگوش مد روز 
بود نتوانسته بودم آن را امتحان کنم. 
اختالفی   چه  نمی دانم  هنوز  واقعاً  و 
است  خرگوش  و  بیچاره  مرغ  بین 
این  و  برید  سر  می توان  را  آن  که 
آقا  منزل  در  داد.  آزار  نباید  را  یکی 
مبتکرانه ای  و  جالب  بسیار  غذاهای 
چگونگی  دستور  که  می شد  درست 
بود. داده  آقا  را خود  آنها  تهیۀ همۀ 

عشق من، سیگار
این  اسم  بودم.  سیگار  عاشق  من 
بگذارم.  اعتیاد  نمی توانم  را  عشق 
همیشه فکر می کردم یکی از دالیل 
از یک گیالس  یا  غذا  از  بردن  لذت 
و  گفتن  دوستان  با  یا  شراب خوب، 
خندیدن و یا لذت بردن از تماشای 

است.  سیگار  فقط  خوب،  فیلم  یک 
من بدون سیگار هیچ کاری نمی کردم. 
فکر می کردم اگر روزی سیگار را از من 
بگیرند می میرم. روزی که نرس مطلعی 
نارس  علت  شوروی  بیمارستان  در 
به دنیا آمدن باران را سیگار دانست با 

ناباوری نگاهش کردم و گفتم:

ماه  یک  همین  من  جانم،  نه  ـ 
پیش در دشت های ناهموار کفشکران 
بروجرد( جیپ سواری   نزدیک  )دهی 
و اسب سواری کرده ام؛ علتش سیگار 

نبوده.
حتی به یاد دارم که یک روز گرم 
تابستان کنار استخر منزلمان در حالی 
که سیگاری الی انگشتانم داشتم مرا به 
داخل استخر هل دادند و من از طرف 
دیگر استخر بیرون آمدم در حالی که 
همچنان سیگار خیس را الی انگشتانم 

حفظ کرده بودم.
آن روز ساعت ده صبح با آقا قرار 
مالقات داشتیم. دیگر مصاحبه ای در 
او عادت کرده بود که  کار نبود. هم 
حداقل هفته ای یک بار با ما بنشیند 
را  او  اگر  ما  هم  و  کند  صحبت  و 
برایش تنگ  دلمان  واقعاً  نمی دیدیم 

می شد.
به سعادت آباد که رسیدیم سیگارم 
را خاموش کردم و ماشین را در جای 
همیشگی پارک کردم. وقتی خواستیم 
از پله ها باال برویم و وارد سالن پذیرایی 
آالچیق  به  را  ما  مستخدم   شویم، 
قشنگی که آقا گاهی در ساعات تفکر 
آنجا  در  را  صبحانه اش  استراحت  و 
می گذراند راهنمایی کرد. آقا با دیدن ما 
از جای برخاست و با صدای بلند گفت:

ـ سالم، سالم، خانم سالم...
آن روز خیلی خوشحال و سر حال 
بود. وقتی نشستیم و اولین چای نعنا 
را تمام کردیم آقا ناگهان بدون مقدمه 

گفت:
ـ خانم، امروز من یک دوایی دارم 

که می خواهم به شما بدهم.
با تعجب گفتم:

ـ آقا چه دوایی؟ من حالم کامال 
خوب است.

آقا با خنده گفت:
ـ یک دوایی دارم که اگر شما به 
چنان  لب هایتان  بمالید  لب هایتان 
عین  می شود  خوش رنگ  و  صورتی 

این که ماتیک صورتی مالیده باشید.
با خجالت گفتم:

ـ باشد آقا لطف کنید؛ همین االن 
امتحان می کنم.

خنده ای کرد و گفت:
یعنی  نمی شود.  اینطوری  نه،  ـ 
روز  چهل  باید  اول  است.  خطرناک 
سیگار نکشید تا بتوانید این کرم را 

روی لب تان بمالید.
ـ اگر حاال بمالم چه می شود؟

شبیه  خمی  ز به  یل  تبد ـ 
برطرف کردنش  که  می شود  تب خال 
چهل  شما  است.  مشکل  خیلی 
تشریف  بعد  نکشید؛  سیگار  روز 
می کنم. تقدیم  را  دوا  من  بیاورید 

دلم  جنگیدم.  خود  با  روزی  دو 
می خواست لب هایم مثل روزهایی که 
سیگار نمی کشیدم صورتی باشد. اما 
نمی توانستم سیگار را ترک کنم. آن 
آن  از  از طرفی  روز؛  برای چهل  هم 
کرمی هم که آقا توصیفش را کرده 
بود نمی توانستم بگذرم. باالخره تصمیم 
گرفتم چهل روز صبر کنم و سیگار 
نکشم تا آن دوا را به دست بیاورم. خیلی 
سخت گذشت؛ مخصوصاً روزهای اول 

جستجو  را  سیگار  بی اختیار  دستم 
می کرد. اشتهایم به غذا، چای، قهوه و 
همه چیز از بین رفته بود ولی هفته های 
بعد آسانتر شد. در این مدت به دیدن 
آقا که می رفتیم نه من چیزی می گفتم 
بعضی  فقط  او چیزی می پرسید.  نه 
لبخندی  با  می شدم  متوجه  وقت ها 

مخصوص دزدانه به من نگاهی می کند 
و تا سرم را برمی گردانم نگاهش را به 

طرف دیگری برمی گرداند.
روز چهلم رسید. با خوشحالی حاضر 
شدیم و به دیدن آقا رفتیم. به محض 
این که نشستیم منتظر بودم او چیزی 
را  صورتش  قشنگی  لبخند  بگوید. 
پوشانده بود. من او را واقعاً مثل یک 
باالخره  عزیز دوست می داشتم.  پدر 

صبرم از سکوت او لبریز شد و گفتم:
ـ آقا،  امروز روز چهلم است.

با خنده گفت:
ـ می دانم. می بینم روز چهلم است.

روز  دیدن  از  منظورش  نفهمیدم 
چهلم چیست.

بعد مستخدم را صدا کرد. چیزی 
آهسته در گوشش گفت. لحظه ای بعد 
مستخدم با یک آیینۀ دستی بزرگ 
وارد شد. فکر کردم آیینه را آورده است 
که من دوا را به لبم بمالم. آقا دستمالی 

به دستم داد و گفت:
ـ خانم لطفاً ماتیک تان را پاک کنید.

ماتیکم را پاک کردم و منتظر ماندم 
که آقا کرم مخصوص را به من بدهد. 
ولی او آیینه را به دستم داد و گفت:

نگاه  لب هایتان  به  خانم،  خوب  ـ 
کنید ببینید چه رنگ است.

و  کردم  نگاه  لب هایم  به  دقت  با 
گفتم:

ـ قرمز است؛ نه، صورتی است.
خندید و گفت:

ـ خوب اگر رنگش را دوست دارید 
پس دوا را برای چه می خواهید؟

گفتم:
ـ شما گفتید که دوا را روی لبم 

بمالم که...
ولی  قرمز شود.  رنگش  که  بله،  ـ 
رنگ  هم  دوا  بدون  که  می بینید 
دلخواه را به دست آورده اید؛ دیگر دوا 
الزم ندارید. شما وقتی سیگار نکشید 

لب هایتان همین رنگ می ماند.
نزدیک  بودم  خورده  که  کلکی  از 
بود گریه کنم ولی خودم را نگه داشتم، 
بخصوص که خنده های آقا برای اولین 

بار واقعاً عصبانی ام کرده بود.

آداب پارک کردن ماشین
به  آقا  دیدن  برای  برزو  با  روز  آن 
سعادت آباد رفتم. قرار بود که چندتا 
برای  شوهرم  که  را  قدیمی  عکس 
چاپ مقاله ای به آنها احتیاج داشت 

از او بگیرم.
تعطیالت عید پاک بود و برزو که 
»کامیونیتی«  آمریکایی  مدرسه  به 
می رفت و در تعطیالت به سر می برد 
را  برزو  آقا  با من می آمد.  باید  ناچار 
از  مخصوصاً  داشت.  دوست  خیلی 
لهجۀ غلیظ انگلیسی او خیلی خوشش 
که  می کرد  وادارش  گاهی  می آمد. 
جواب یک سؤال را چند بار تکرار کند 
و از این تکرار کودکانه لذت می برد؛ 

به شوخی می گفت:
ـ این بچه از حاال می داند به چه 
زبانی باید صحبت کند و چه لهجه ای 
باید داشته باشد که جدی بگیرندش.
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حقوق  مدافعان  =کانون 
نیه ای  بیا ر  نتشا ا با  بشر 
خطاب به مسئولین قضائی 
نسبت  زندان ها  رؤسای  و 
حقوق  گسترده  نقض  به 
اعتراض  سیاسی  زندانیان 

کرد.
تأکید  بیانیه  این  =در 
شده که »وضعیت زندان های 
دشوارتر  روز  به  روز  کشور 
صا  مخصو « » د می شو
و  سی  سیا ی  نی ها ا ند ز
حقوق  حداقل  از  عقیدتی 
م  و محر د  خو نی  نسا ا

شده اند.«
=سهیال حجاب در زندان 
ه  د ا ز پیر لد  خا  ، چک قر
اهواز،  شیبان  زندان  در 
زندان  در  لشنی  نضراهلل 
در  نجفی  محمد  و  کرج 
تحت  اراک  شازند  زندان 
شدیدترین فشارها و اذیت  
و آزارها از جمله جلوگیری 
از درمان بیمارستانی، ضرب  
و جرح، ممانعت از دسترسی 
به اینترنت و تماس با بیرون 

زندان قرار دارند.
در  بشر  حقوق  فعان  مدا کانون 
بیانیه ای به مسئولین قضایی و رؤسای 
خالد  وضعیت  به  نسبت  زندان ها 
پیرزاده، نصراهلل لشنی، سهیال حجاب و 
محمد نجفی زندانیان سیاسی اعتراض 
کرد و نسبت به نقض آشکار حقوق بشر 

هشدار داد.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار 
قضائی  به مسئولین  بیانیه ای خطاب 
نقض  به  نسبت  زندان ها  رؤسای  و 
سیاسی  نیان  زندا حقوق  گسترده 
اعتراض کرد و خواستار اجرای قوانین 
در  بشر  حقوق  بین المللی  موازین  و 

ارتباط با این زندانیان شد.
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست 
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه 
صلح نوبل، در این بیانیه ضمن اعالم 
زندانیان  جسمی  وضعیت  از  نگرانی 
به  رسیدگی  عدم  به  نسبت  سیاسی 
انتقاد  شدیدا  آنها  بحق  خواسته های 
و  قضائی  مسئولین  توجه  و  کرده 
قوانین  رعایت  به  را  زندان ها  رؤسای 
و موازین بین المللی حقوق  بشر جلب 

کرده است.
در این بیانیه تأکید شده که »وضعیت 
زندان های کشور روز به روز دشوارتر 
زندانی های  »مخصوصا  می شود«؛ 
حقوق  حداقل  از  عقیدتی  و  سیاسی 

انسانی خود محروم شده اند.«
کانون مدافعان حقوق بشر به وضعیت 
وخیم جسمانی خالد پیرزاده، نصراهلل 
لشنی، سهیال حجاب و محمد نجفی 
زندانیان سیاسی اشاره کرده و نسبت 
آنها  انسانی  حقوق  آشکار  نقض  به 

هشدار داده است.
این بیانیه همچنین حاوی گزارشی از 
وضعیت جسمانی ۴ زندانی سیاسی و 
عقیدتی سهیال حجاب، خالد پیرزاده، 
است  نجفی  محمد  و  لشنی  نصراهلل 
که در اعتصاب غذا بسر می برند و از 

دسترسی به درمان محروم هستند.
قرچک  زندان  در  حجاب  سهیال 
زندان  در  لشنی  نصراهلل  و  ورامین 
»رجایی شهر« کرج از 3۱ شهریورماه 
»افزایش  به  اعتراض  در  کنون  تا 
فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی 
و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی 
در پرونده زندانیان سیاسی« دست به 

اعتصاب غذا زده اند.
معده  بیماری  از  که  سهیال حجاب 
رنج می برد، با اعتصاب غذا در شرایط 
نامناسب جسمانی قرار گرفته و قادر 
به نوشیدن آب نیز نیست زیرا معده اش 
آن را پس می زند. او دیروز با پوشیدن 
در  تحصن  به  زندان، دست  در  کفن 

راهروی زندان زده است.
از  شماری  گذشته  روزهای  در 
شیوع  به  توجه  با  سیاسی  زندانیان 
وضعیت  و  زندان  در  کرونا  ویروس 

در  لشنی  نصراهلل  نامناسب  جسمانی 
اعتصاب  پایان  خواستار  یادداشتی 

غذای او شدند.
ن  زندا در  وکیل  نجفی  محمد 
شازند اراک نیز با وجود سکته قلبی 
به  پزشک  توصیه  و  امردادماه  در 
به  دوباره  بیمارستان،  در  نگهداری 
شرایط  در  و  شده  بازگردانده  زندان 
به شدت نامناسب جسمانی قرار دارد. 
عالوه بر این، نجفی به دلیل افشاگری 
نسبت به کشته شدن مجید موالیی در 
داخل زندان، از ارتباط با بیرون زندان 
با بهانه ی هک شدن دوربین های داخل 
محروم  کامپیوترها،  طریق  از  زندان 

مانده است.
و  ضرب  با  که  نیز  پیرزاده  خالد 
جرح های متعدد از زندان اوین به زندان 
تهران بزرگ و سپس به زندان جرائم 
خشن در شیبان اهواز منتقل شده، از 
بسر  غذا  اعتصاب  در  اول شهریورماه 
می برد و جان وی در خطر است.  او 
به دلیل ضرب  و جرح از سوی مأموران 
زندان در ناحیه پا آسیب دید و تحت 

عمل جراحی قرار گرفت.
مدافعان  کانون  بیانیه  کامل  متن 

حقوق بشر به این شرح است:
سیاسی  زندانیان  اذیت  و  آزار  به 

پایان دهید
به  روز  کشور  زندان های  وضعیت 
مخصوصاً  و  می شود  دشوارتر  روز 
از  عقیدتی  و  سیاسی  زندانی های 
محروم  خود  انسانی  حقوق  حداقل 
شده اند. اعتصاب غذای خالد پیرزاده، 
زندانی سیاسی تبعیدی که در زندان 
شیبان اهواز به سر می برد و از تاریخ 
عدم  به  اعتراض  در  شهریورماه   ۱
موافقت با درخواست آزادی مشروط، 
و  جرائم  تفکیک  اصل  نشدن  رعایت 
انتظامی  نیروی  رفتار خشن ماموران 
با خانواده وی به هنگام تحویل حکم 

تخلیه منزل شروع شده است.
مردادماه  تاریخ ۱  در  پیرزاده  آقای 
تهران  زندان  به  اوین  زندان  از   ۹۹
بزرگ منتقل شد. گفته می شود وی در 
زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  اوین  زندان 
گرفته بود. وی مردادماه سال گذشته 
قرار  جراحی  عمل  تحت  پا  ناحیه  از 
گرفت. پا و مهره های کمر او در دوران 
بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند 
جراحی های بیشتر و فیزیوتراپی است. 
آقای پیرزاده در تاریخ 23 تیرماه، از 
تهران بزرگ خارج و  قرنطینه زندان 
منتقل  اهواز  شیبان  زندان  به  نهایتا 
شده و از آن زمان بدون رعایت اصل 
زندان  این   ۵ بند  در  جرائم  تفکیک 
به  خشن  جرائم  زندانیان  کنار  در  و 
این  سالمت  وضعیت  می برد.  سر 
زندانی سیاسی که بیش از چهل روز 
بسیار  می گذرد  غذایش  اعتصاب  از 
معرض  در  شده  گزارش  خطرناک 
گرفته  قرار  شدید  جسمی  صدمات 

است.
نصراهلل  غذای  اعتصاب  همچنین 
زندانی  دو  حجاب  سهیال  و  لشنی 
 2۸ تاریخ  ز  ا که  دیگر  سیاسی 
افزایش  به  اعتراض  در  شهریورماه 
فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی 
و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی 
در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه 

شروع شده هم ادامه دارد.

ز  ا روزها  گذشت  با  و  کنون  ا
لشنی  نصراهلل  غذای  اعتصاب  شروع 
وی  جسمی  وضعیت  از  نگرانی های 
افزایش یافته است. در روزهای گذشته 
شماری از زندانیان سیاسی با توجه به 
زندان و  این  شیوع ویروس کرونا در 
وضعیت جسمانی نامناسب آقای لشنی 
طی یادداشتی خواستار پایان اعتصاب 

غذای او شدند.
سهیال حجاب طی روزهای گذشته 
براثر کاهش شدید فشار دچار بیهوشی 
شده و گفته می شود که از روز گذشته 
معده او حتی توان پذیرش آب را ندارد. 
این امر در کنار مشکالت کلیوی وی 
خانم  خانواده  نگرانی  افزایش  موجب 

حجاب شده است.
و  آزار  و  اذیت  گذشته  روزهای  در 
مدافع  وکیل  نجفی  محمد  بر  فشار 
شجاع که در زندان شازند اراک دوران 
حبس خود را می گذارند نیز افزایش 
یافته است. او که از تاریخ آبان ماه ۹۷ 
زندانیان  بین  در  و  شازند  زندان  در 
عادی دوران حبس خود را می گذارند 
در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ پس از حمله 
منتقل  بیمارستان  به  شدید  قلبی 

می شود.
پزشک  کتبی  دستور  علی رغم 
متخصص قلب بیمارستان امیر کبیر 
گرفتن  قرار  و  شدن  بستری  جهت 
تحت مراقبت فوری، ماموران امنیتی 
و دادستانی او را به زندان بازگردانده 
و به بیمارستان اعالم می کنند که او را 
روز بعد با دستور دادستانی برای ادامه 
معالجه به بیمارستان منتقل خواهند 
بیماری های  علی رغم شدت  اما  کرد. 
محمد نجفی وی تا کنون به بیمارستان 

منتقل نشده است.
این در حالی است که هفته گذشته 
همسر ایشان به دلیل بیماری سرطان 
عمل  تحت  و  بستری  بیمارستان  در 
جراحی سنگینی قرار گرفته اما باز هم 
ماموران نهادهای امنیتی و دادستانی با 
مرخصی آقای نجفی موافقت نکرده اند.

همچنین در شهریور ماه سال جاری 
نام  به  فردی  شدن  کشته  از  پس 
مجتبی موالیی در درگیری ای که در 
زندان رخ می دهد، محمد نجفی این 
بازرسی  به مقامات سازمان  را  مساله 
زندان های کل کشور که در حال بازدید 
از زندان شازند بودند اطالع می دهد. 
اما وکیل بند و چند نفر از انتظامات 
زندان متقابال با تهدید جانی، ضرب و 
جرح و فحاشی به نجفی او را به بند 

ایزوله زندان منتقل می کنند.
به  دسترسی  از  حتی  تاریخ  آن  از 
محروم  رایانه  از  استفاده  و  کتابخانه 
شده است. زیرا ماموران ادعا می کنند 
با کامپیوتر کتابخانه دوربین های داخل 

زندان را هک خواهد کرد.
ضمن  بشر  حقوق  مدافعان  کانون 
اعالم نگرانی از وضعیت جسمی این 
به  رسیدگی  عدم  به  نسبت  زندانیان 
همچون  ایشان  حق  به  خواسته های 
اعطای مرخصی درمانی و پایان دادن 
به اذیت و آزار آنها، اعتراض شدید خود 
را اعالم و یک بار دیگر توجه مسئولین 
قضائی و روسای زندان ها را به رعایت 
قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر 

جلب می کند.
کانون مدافعان حقوق بشر

۱۰ مهرماه ۱۴۰۰

اعتراض و هشدار کانون مدافعان حقوق بشر 
به آزار و اذیت 4 زندانی سیاسی در زندان های 

جمهوری اسالمی

سید ضیا و عترت الهی

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتامرد دوم کودتا ) )1919((

سید ضیاءالدین از دیدگاه عترت خانم

۱۷ ادامه در صفحه
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 جمعه ۸ تا پنجشنبه ۱۴ اکتبر 2۰2۱

مدیون  هند  استقالل  ـ   ۱
مبارزات اوست

2 ـ میل ـ میوه ای است
3ـ  سلسلهـ  ضمیری استـ  

جانداری است
ـ  ایران  در  کوهی  قله  ـ   ۴

اجباری و اجتناب ناپذیر
۵ ـ پیکر ـ واحد اندازه گیری 

زمان
۶ـ  وحشیـ  از وسایل سنتی 
در  تاج محل  ـ  کشاورزی 

آنجاست
۷ـ  آگاه کردنـ  صدا و فریاد

ـ  متانت  و  سنگینی  ـ   ۸
شهری در ایرانـ  امیدواری

۹ ـ رنگی است ـ پرحرفی
۱۰ـ  از رسانه های ارتباطیـ  

عددی مشهور
۱۱ ـ موزه ای در ایران

ادیب  و  پژوهشگر  ـ   ۱
برجسته و عالیقدر فقید 
پیشین  استاد  و  ایران 

دانشگاه تهران
2 ـ محلی ـ از هنرپیشگان 
معروف و فقید سینمای 

ایران
3 ـ محصل ـ گلی است

۴ ـ خوراکی است ـ حافظه 
ـ قشنگ

۵ ـ جوی خون ـ رطوبت ـ 
جنس مؤنث

۶ ـ الوان ـ قسمتی از گیاه
۷ـ  کشوری استـ  ضمانت
۸ ـ من و تو ـ نوعی پارچه

و  مشهور   آهنگساز  ـ   ۹
برجستۀ ارمنی 

و خالق اثر »رقص شمشیر«
لطیفه گوی  ـ  ِملح  ـ   ۱۰
ی  نه ا فسا ا و  معروف 

سرزمین ما
آقایان  برای  عنوانی  ـ   ۱۱

از  ـ  مانع  ـ  خانمها  و 
نوشیدنی ها

از  ـ  است  حیوانی  ـ   ۱2
فارس  استان  شهرهای 

ـ مشابه
ـ  زیرزمینی  قطار  ـ   ۱3

نمایشنامه
۱۴ ـ حرف خطاب ـ او هم 
ـ  علمی  دارد  حرفه ای 

خواهش
۱۵ ـ نوشته شده ـ صبور

و  ایرانی  معروف  نویسندۀ  و  شاعر  ۱ـ 
مؤلف »نفحات االنس« و »بهارستان« 

و »هفت اورنگ«
2 ـ از انواع نان ها ـ کشوری است
3 ـ مصون ـ باریکه ـ بزرگساالن
۴ـ ایالتی در آمریکا ـ آن سوی

۵ ـ تکرار یک حرف ـ رفوزه ـ ظرفی 
است ـ پنبه پاک نکرده

۶ ـ از رؤسای جمهوری ترور شده در 
قرن گذشته

ـ مزه ای است ـ سرپوشی  ـ بخیل   ۷
است ـ عددی است

ـ  لرزش  ـ  وزن  سنجش  وسیله  ـ   ۸
مسجدی معروف در مرکز تهران

ـ  رایحه  ـ  روسیه  در  رودخانه ای  ـ   ۹
گماردن ـ مایه حیات

از وسایل  ۱۰ ـ کهنگی و دیرینگی ـ 
موسیقیـ  میهمانی

توان ـ جلگه ای  ـ  ۱۱ ـ پسوند مکان 
حاصلخیز در دامنۀ البرز

۱2ـ  بندر و شهری زیبا در اروپاـ  عشایر 
ـ نویسنده

۱3 ـ رنگی است ـ بشیر ـ برودت
۱۴ ـ تازه ـ از دام ها ـ از اتومبیل های 

تولید انگلیس
تاریخی  شهری  ـ  است  مرضی  ـ   ۱۵

در عراق

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

۱ـ  از شعرا و ترانه سرایان 
معروف و فقید ایران

نندگان  ا خو ز  ا ـ   2
و  ا  ش صد خو
نی  شد ش نا مو ا فر

کشور ما
ـ  دانشگاه  مدرس  ـ   3
در  تاریخی  شهری 

پاکستان
۴ـ  حامیـ  حرف خطاب

۵ـ  من و توـ  سخن چین 
ـ سنگینی

آخر  به  حرفی  ـ   ۶
معنی  بیفزایید  آن 

ـ  می دهد  »ملّوث« 
نزدیک

ـ  گلوله  و  دایره  ـ   ۷
جایگاه

۸ـ  سه چهارم کره زمین 
غالف  و  نیام  هم  ـ 
هم  و  است  شمشیر 
ظرفی شیشه ایـ  کاال

۹ ـ مکاتبه
۱۰ـ  واحد پول کشوری 
ـ  رت  مرا ـ  است 

قسمتی از اندام
فضانوردان  از  ـ   ۱۱

معروف جهان

برندی   Apple لوگوی  تاریخچه 
را نشان می دهد که با تعهد شروع به 
کار کرده، گاهی اوقات متزلزل شده و 
دوباره به اصول اساسی برای باز یافتن 
خود  جهانی  فرد  به  منحصر  جایگاه 

بازگشته است.
چرا  بدانید  که  هستید  اگرمایل 
Apple یک سیب را به عنوان لوگوی 
خود برگزید، اولین لوگوی این شرکت 
پاسخ هایی به این سوال شما می دهد.

یک سیب گاز زده به تنهایی لوگوی 
Apple به شمار می رود. اما در سال 
۱۹۷۶ سومین موسس Apple، رونالد 
وین، لوگویی را طراحی کرد که اسحاق 
نیوتن را زیر یک درخت سیب در حال 
تفکر برای کشف جاذبه به تصویر کشید. 
 Atari وین با »استیو جابز« در شرکت
از  پس  هفته  چند  فقط  و  کرده  کار 
کمک به تاسیس Apple سهام خود 
را در این شرکت فروخت. او با دو هزار 

و سیصد دالر سرمایه از Apple بیرون 
رفت. امروز، سهام وین در حدود 3۵ 
میلیارد دالر می ارزد. نزدیک به دو دهه 
نیوتن  پیام  به  دیگر  بار   Apple بعد 

بازگشت.
به  زمانی   Apple جدید  لوگوی 
طراح  هنر  از  که  شد  معرفی  مردم 
پس  سال  یک  جانف«  »راب  معروف 
 ۱۹۷۷ سال  در  شرکت  تاسیس  از 
میالدی بهره می برد. این لوگو در عین 
در  کمان  رنگین  یک  وجود  سادگی 
سیبی گاز زده را نشان می داد که در 
آینده کامل تر شد. مدیرعامل تیم تولید 
کامپیوتر مکینتاش، جین لوییس گاسی 
در توصیف لوگو چنین گفت: یکی از 
بزرگ ترین رموز برای من لوگوی ما 
است که نمادی از اشتیاق و دانش را با 

لوگوی »اَپِل«
رنگین کمانی با یک ترتیب رنگی ناآشنا 
بیان می کند. شما هرگز نمی توانستید 
حتی رویای داشتن یک لوگوی زیباتر 
را در سر بپرورانید: اشتیاق، دانش، امید 

و بی نظمی.
ر  د ن  کما نگین  ر یک  وجود 
به  زیادی  محبوبیت   Apple لوگوی 
اولین  برای  تبلیغات  در  آورد.  دست 
لوگوی   ،Apple مکینتاش  کامپیوتر 
به سرعت  و  کرده  را جذب  همه  آن 
مقایسه  در  شگفت انگیز  محصوالتی 
با دیگر نمونه های مشابه بی احساس، 
محاسباتی، عمومی و روباتیک موجود 
در بازار ارائه کرد. لوگوی Apple بر 
اساس اصول علمی طراحی شده، شاد 

و گرم بود.

اولین لوگوی سیب Apple بسیار 
این   ۱۹۸2 سال  تا  و  بوده  محبوب 
جذابیت را حفظ کرد. در مارس ۱۹۸2 
شرکتی به نام » Apollo « از لوگوی 
Apple تقلید کرده و لوگویی رنگین 
کمانی مانند Apple طراحی کرد. این 
در حالی بود که Apple گزارش هایی 
نام  با  جعلی  فروشگاه های  ظهور  از 

Apple در چین دریافت می کرد.
مجبوبیت  از  اعظمی  بخش  البته 
Apple از ارتباط استیو جابز با گروه 
نوامبر  می گرفت.  سرچشمه  بیتلز 
گذشته، جابز کاتالوگ آهنگ های گروه 

بیتلز را به iTunes آورد.
 Apple در روزهای اول، نام و لوگوی
در فراز و فرود بسیار به سر می برد. در 
برخی موارد، Apple حتی نام خود را 

در کنار برندهای مختلف تبلیغ می کرد.
کامپیوتر Apple Π اولین کامپیوتر 
روی  بر  را  رنگ ها  که  بود  خانگی 
نمایشگر نشان می داد. لوگوی رنگین 
کمان موجود بر روی این کامپیوترها در 
یک کنتراست باالی پویا با کیس های 
رنگ پریده این پیام را به کاربر منتقل 
می کرد. پس از مدتی این لوگو به یک 

سیب متالیک تغییر شکل پیدا کرد.
به   ۱۹۹۷ سال  در  جابز  وقتی 
محکوم  چیز  همه  بازگشت،   Apple
به تغییر بود. Apple شکست خورده 
و مدام مورد تمسخر قرار می گرفت. در 
برندهای  از  تعدادی  شرایطی،  چنین 
فعال در بازار نیاز به رفع عوامل شکست 
را احساس کرده و در برخی موارد، این 

کار تغییر لوگو بدون توجه به منحصر 
به فرد بودن آن را نیز شامل می شد. 
Apple به آسانی می توانست در این 

دام افتاده باشد.
 Apple جدید  لوگوی  انتخاب 
توسط خود جابز، تقریبا به یقین ارتباط 
مستقیمی میان بازگشت مدیر و این 
رویداد را بیان می کرد. با این وجود هنوز 
باید انتظار چیزهای دیگری را داشت.

کرد.  پیدا  عالی  راه حل  یک  جابز 
کمان  رنگین  حذف  با   Apple
تهدیدآمیز از لوگوی خود به تک رنگ 
بودن آن می اندیشید. این کار دو نتیجه 

در پی داشت:
 Apple در ابتدا، لوگوی تک رنگ
و  کرده  وارد  مدرن  دنیای  به  را  آن 
تغییری  برند،  گذشته  با  مقایسه  در 

در وضعیتش به وجود آورد. با حذف 
رنگین کمان، این برند خود را جدی تر 
از گذشته نشان داد. در وهله دوم، با 
لوگوی خود،  حفظ چارچوب معروف 
گذشته ای  با  را  ارتباطش   Apple
ترتیب  این  به  و  داده  ادامه  مبتکرانه 
قبلی  دوستداران  و  کاربران  وفاداری 

خود را نیز به دست آورد.
جنس   Apple بعد  سال های  در 
لوگوی خود را به شیشه، چرم و جیوه 

مایع تغییر داد.
یک  به   Apple لوگوی  تبدیل 
در  تغییر  با  براق  متالیک  لوگوی 
فرهنگ آمریکایی مصادف شد. تمایل 
و  کیفیت  با  کاالهای  از  استفاده  به 
این  مرفه،  زندگی  از یک  برخورداری 
ضد  فوالد  از  استفاده  به  را  شرکت 
کرد.  تشویق  خود  لوگوی  در  زنگ 
اتومبیل های لوکس نقره ای ساخته شده 
در شرکت Audi جاده ها را به تسلط 

خود درآورد. وسایل آشپزخانه نیز با این 
سبک خود را وفق دادند.

از یک لوگوی  امروز Apple فقط 
آن  تصویر  و  برده  بهره  ساده  سفید 
روی  بر  و  مختلف  فروشگاه های  در 
لوگوی  می درخشد.  ها   MacBook
تمیز و سفید آن توجه فراوان این برند 
را به کیفیت و عملکرد باالی محصوالت 

خود نشان می دهد.
لوگوی Apple هم اکنون به یک 
جامعه جهانی با ترکیبی از فرهنگ های 
مختلف متعلق است که همگی به یک 
زبان صحبت نکرده اما برداشت یکسانی 
از این لوگو دارند. ابتکار احساسی یک 
جوان ۱۹ ساله هنگ کنگی و قرار دادن 
تصویر جابز در لوگوی Apple پس از 

مرگ وی نشان از این حقیقت دارد.

    به نام خدای پس فردا!
دکتر احمد فردید می گفت: »آشنایی 
با ماجرای زندگی یک متفکر، تا چه حد 
به تماس با تفکر وی مدد می رساند و 
یا برعکس، مانع آن می شود؟«. و شاید 
به همین دلیل بود که هیچ اطالعات 
دقیقی از زندگی خودش به جا نگذاشت. 
حتی معلوم نیست که او در چه سالی 
منابع  )در  آمده  دنیا  به  یزد  شهر  در 
و   ۱2۸۹  ،۱2۸3 سال های  مختلف، 
است!(. شده  ذکر  خورشیدی   ۱2۹۱

هم  را  عقایدش  و  آرا  حتی  فردید 
»فیلسوف  بیشتر  و  نکرد  منتشر 
شفاهی« بود. 2 مصاحبه، یک مقاله و 
یادداشت های شاگردان از جلسات درس 
او، تمام چیزی است که از او به جا مانده. 
با این حال، مردی که تا این حد منزوی 
بود، مهم ترین فیلسوف معاصر ما و به 
قول داریوش آشوری »اسطوره فلسفه 
در میان ما« به حساب می آید. فردید 
در اصل سید احمد مهینی یزدی نام 
داشت. در تهران درس خواند، در آلمان 
پای درس هایدگر نشست و متخصص 
زبان پهلوی و سانسکریت و بسیاری از 
زبان های فراموش شده بود. ایده اصلی 
او در فلسفه، زبان شناسی بود. می گفت 
کلمات چیزی بیشتر از یکسری قرارداد 
برای برقراری ارتباط هستند. جالل آل 
احمد لغت »غربزدگی« را از او گرفت. 
با طیف وسیعی از افراد از پرویز ناتل 
در  میرشکاک  یوسفعلی  تا  خانلری 
از دوستان  کدام  بود که هیچ  ارتباط 
و شاگردانش نظر آن دیگری را قبول 
ندارند. فردید در ابتدای انقالب خمینی 
متوجه  بعداً  چند  هر  داشت  قبول  را 
او  به  مخالفانش  ولی  شد  اشتباهش 
»فیلسوف حزب اهلل« می گفتند و برخی 
او را فیلسوف دری وری گو می خواندند! 
اینها که در زیر می خوانید، منتخبی از 
جمالت مشهور فردید است. سعی شده 
ساده ترین حرف های او را انتخاب کنیم 
وگرنه فردید حرفهای قلمبه سلمبه ای 
نظیر این مورد کم ندارد که گفته است: 
ممسوخ  مضاعف  غربزده  تاریخ  »ذیل 
غرب، صدر تاریخ غربزده مفسد فاسد 

مضاعف ممسوخ مشروطه است!«

=به نام خدای پس فردا شروع می کنم! 
به نام خدای لطف پس فردا، آن خدایی 
که انسان پس فردا و آینده مظهرش 

خواهد بود.
نابغه  نیستم،  ارجمند  استاد  =من 
نیستم، عالمه نیستم، فیلسوف نیستم، 
مثل  هستم  آدمی  نیستم؛  انتلکتوئل 
بقیه و عیب من شاید فکر کردن باشد.

=کسی را که در مقابل فلسفه بگوید 
نه، غیر از خودم سراغ ندارم.

=من خدای وجود را اصالت می دهم، 
نه وجود خدا را.

=ژان پل سارتر را من خوب خوانده ام 
و دور انداخته ام.

=توحید حقیقی نمی تواند از محبت 
جدا باشد.

=اما انتظار چیست؟ انتظار بازگشت 
خدای لطف در تاریخ است.

=انسان فرشته نمی تواند شد، حیوان 
وضع،  این  اصاًل  شد،  نمی تواند  هم 

تراژدی حیات انسان است.
=جز انسان، هیچ موجودی تاریخ ندارد.

=در این عصر، خدا هم تکنولوژیک شده 
است، تکنولوژی را نمی توان یکباره رد کرد.

با  است.  بعیدی  چیز  =»جهان« 
چیزهای بعید نمی توان منطقی رفتار کرد.

=آقایان، خیال نکنید ما با این حرف ها 
می توانیم جهان را تغییر دهیم. جهان در 
کار گشت و گذار است. غرض ما چیزی 
جز بذرافشانی نیست، فقط بذرافشانی.

دکتر احمد فردید در 2۵ مرداد ۱3۷3 
درگذشت.
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گزارش روزنامه اطالعات
عزیمت واالحضرت به مصر و جریان 
اسفند۱3۱۷  پنجم  بامداد  عروسی: 
به مصر  والیتعهد  واالحضرت  موکب 
اسفندیاری   آقایان  نمودند.  عزیمت 
رئیس مجلس، دکتر متین دفتری وزیر 
وزیرخارجه،   اعلم  مظفر  دادگستری، 
وزارت  مدیرکل  مقدم  علی  محمد 
نماینده  غنی  قاسم  دکتر  خارجه، 
نماینده  مسعودی  عباس  مجلس، 
اطالعات،  روزنامه  مدیر  و  مجلس 
دکترفروهر دبیر سفارت مصر همراهان 
واالحضرت را تشکیل می دادند. آقای 
آجودانهای  از  نفر  سه  و  ایزدی  علی 

واالحضرت نیز در التزام بودند.
موکب  جا  همه  مرز  تا  تهران  از 
واقع شده  استقبال  واالحضرت مورد 
دو روز در عراق، یک روز در سوریه، 
و یکروز در لبنان طبق برنامه هایی که 
از  مجللی  پذیرایی  بود  شده  تنظیم 
موکب واالحضرت به عمل آمد. کشتی 
سلطنتی مصر به بیروت آمده و روز نهم 
اسفند واالحضرت و همراهان با کشتی 
به اسکندریه عزیمت نموده و در مدت 
اقامت در مصر طبق برنامه مشروح و 
مفصلی که قبال تهیه شده بود از موکب 
واالحضرت پذیرایی شایان و مجللی 
به عمل آمد و روز 2۴ اسفند مراسم 
عقدکنان در کاخ عابدین انجام گردید.

روز 2۱ فروردین موکب واالحضرت 
اتفاق  به  کبیر  محمدعلی  کشتی  با 
و  نازلی  ملکه  و  فوزیه  واالحضرت 
ی  ها هر ا خو نمها   خا ه  د ا هز شا
ملتزمین  و  فاروق  ملک   اعلیحضرت 
رکاب از پرت سعید حرکت و روز 2۵ 
فروردین به بندر شاهپور وارد گردید 
و با قطار به تهران عزیمت نموده و روز 
2۶ فروردین وارد ایستگاه تهران شدند.

از روز حرکت تا بازگشت همه روزه 
جریان پذیرایی ها و ضیافتها و مراسم 
عقدکنان را آقای مسعودی مشروحا 
عکسهای  ارسال  با  و  نموده  تلگراف 
جالب و گزارشات مفصل عامه مردم 
ضیافت ها  و  پذیرایی ها  ازجریان  را 

مستحضر می ساختند.

یادداشتهای دکتر غنی
دکتر قاسم غنی،  همان طور که 
در گزارش روزنامه اطالعات منعکس 
است، از مالزمان واالحضرت ولیعهد 
)محمدرضا پهلوی( درسفر مصر بود و 
از قضای روزگار، چندین سال بعد که 
جدایی محمد رضا شاه و واالحضرت 
فوزیه پیش آمد، قرعه فال برای انجام 
تشریفات طالق به نام وی اصابت کرد 
و بار دیگر، این بار به عنوان سفیر ایران 

راهی قاهره شد.
مقدمات وصلت دو خانواده سلطنتی 
خود  یادداشتهای  در  غنی  دکتر  را 

آورده است که می خوانید:
الحضرت  ا و جعت  ا مر ز  ا بعد 
محمدرضا پهلوی ولیعهد از سویس، 
مرحوم رضا شاه پهلوی جدا به فکرآن 
خود  فرزند  برای  همسری  که  افتاد 

انتخاب نماید.
بطوری که گاهی از داخل و خارج 
شنیده می شد حتی در همان ایامی 
سویس  در  ولیعهد  واالحضرت  که 
مشغول تحصیل بود مرحوم رضاشاه 
پهلوی این فکر را می کرد. مثال در 
موقعی که ولیعهد سوئد با زن و دختر 
آنوقت  در  که  اینگرید  پرنسس  خود 
دختر ۱۸ – ۱۹ ساله ای بود و بعد ها 
به عقد ولیعهد دانمارک درآمد و فعال 
ملکه آن مملکت است به ایران آمد، 
اعلیحضرت پهلوی به یکی دو نفر از 
چه  بود  گفته  خود  نزدیک  درباریان 
خوب می شد می توانستیم این دختر را 
برای ولیعهد بگیریم. در داخله مملکت 
راجع به خیلی از خانواده های مرتبط 
با دربار این حدس زده می شد. وقتی 
شهرت یافت که محتمل است دختر 
همسری  به  قاجار  احمدشاه  مرحوم 
تا آن که  انتخاب شود  ایران  ولیعهد 
با  مواصلت  فکر  به  رضاشاه  مرحوم 

خانواده سلطنتی مصر افتاد.

درست نمی توان دانست که مرحوم 
رضاشاه از چه وقت به این فکر افتاد. 
قرائنی از مجموع مسموعات به دست 
می آید که دال بر این است که مرحوم 
ترکیا و  به  از مسافرت   بعد  رضاشاه 
دیدن مرحوم آتاتورک به این فکر افتاد. 
من  برای  اعلم  مظفر  آقای  جمله  از 
حکایت کرد که در موقعی که در بغداد 
وزیر مختار ایران بوده )از 2۷ فروردین 
ماه ۱3۱۰ تا ۱۱ تیرماه ۱3۱۷( رشدی 
 ارس وزیر امورخارجه ترکیا در بغداد 
بطور محرمانه به ایشان گفته بود که 
ما نظر به عالقه به ایران و دوستی و 
صمیمیت شخص آتاتورک با رضاشاه 
پهلوی میل داریم و مصلحت می بینیم 
که بین دو خانواده سلطنتی مصر و 
ایران مواصلت واقع شود و باید اهتمام 
کرد که حتما این مواصلت انجام شود.

 ۱۹۴۷ سال  اواخر  در  مصر  در 
میالدی )سال ۱32۶ شمسی( روزی 
در  مصر  ولیعهد  علی  محمد  پرنس 
طی صحبت به من گفت که در سال 
۱۹3۸ )فروردین  ۱3۱۷( که رشدی 
ارس که در آن موقع سفیر ترکیا در 
لندن بود وقتی به مصر آمد روزی من 
از او دعوت کردم و او اهتمام فوق العاده 
در امر این مواصلت داشت و نیز محمد 
علی پاشا به من اظهار داشت که پس از 
آن که توسط آقای احمد راد در مصر 
خواستگاری به عمل آمد و بعضی از 
رجال مصری و منتسبین به خانواده 
سلطنت به این امر رضا نمی دادند و 
برای جلوگیری  از وقوع این مواصلت 
تبلیغاتی برضد ولیعهد ایران می کردند، 
رشدی ارس با کمال حرارت می کوشید 
این اشاعات را از اثر بیندازد، از جمله 
من با حضور ماهرپاشا که درآن وقت 
از نزدیکترین اشخاص به ملک فاروق 
و خانواده سلطنتی بود عقیده رشدی  
او  از  ایران  ولیعهد  به  راجع  را  ارس 
پرسیدم رشدی ارس شرح مفصلی  از 
برازندگی و شایستگی و هوش و مکارم 
اخالق  ولیعهد ایران صحبت کرد و 
می گفت که من مکرر در سویس  به 
محل تحصیل ایشان رفته ام و ولیعهد 
ایران را بخوبی و از نزدیک می شناسم، 
هم از جهت اخالقی ممتاز است و هم 
از جهت فضائل اکتسابی جوان ممتازی 
است، به اضافه از فضائل و خصوصیات 
صحبت  خیلی  رضاشاه  بزرگواری 
جمیع  از  را  مواصلت  این  و  می کرد 
جهات به نفع دو خانواده سلطنتی و دو 
ملت ایران  و مصر می شمرد و حاصل 
آن که اولیای امور ترکیا اهتمامی در 
این موضوع داشتند. مرحوم آتاتورک 
با  توام  دوستی  و  عالقه  نوع  یک 
به  نسبت  خاصی  تجلیل  و  احترام  
همچنین  و  داشت  مرحوم  رضاشاه 
رضاشاه مرحوم او را دوست داشت و 
جوانمرد ممتازی می شمرد. چگونگی 
و  ترکیا  به  مرحوم  رضاشاه  مسافرت 
با  مرد  دو  این  مناسبات  خصوصیات 
یکدیگر و تفاصیل پذیرایی مصطفی 
کمال از رضاشاه و سایر جزئیات همه 
ازمناسبات بسیار دوستانه و صمیمی 

این دو مرد حکایت می کند و همچنین 
مناسبات سیاسی بین این دو کشور 

همه موید این موضوع است.
موضوع  این  صورت  که  چیزی 
تهران  در  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
متوجه  آن  به  را  خواص  از  عده ای 
 2۰ تاریخ  در  که  است  این  ساخت 
که   )۱3۱۶ )3۰یماه   ۱۹3۸ ژانویه 
آنوقت  در  فاروق  ملک  اعلیحضرت 
جوانی ۱۸ ساله بود پس از تاجگذاری 
)2۹ ژوئیه ۱۹3۷ – ۷ مرداد ۱3۱۶( 
صافی ناز دختر یوسف ذوالفقارپاشا را 
که پس از ازدواج به نام فریده نامیده 
شد به عقد ازدواج در آورد. * جراید 
و مجالت مصر عکسهای زیادی از او 
و ملک فاروق و افراد خانواده سلطنتی 
از جمله خواهران ملک فاروق منتشر 
ساختند و شرح حال هریک را نگاشته 
و در آن میان در محیط اندرون دربار 
پهلوی صحبت پرنسس فوزیه دختر 
بزرگ  مرحوم ملک فواد زبانزد همه 
که  است  می شده  شنیده  و  بوده 
می کردند.  صحبت  خواستگاری  از 
صاحب  مرد  پهلوی  رضاشاه  مرحوم 
در  و  بود  دوربینی  و  بلندنظر  فکر 
تصمیماتی که می گرفت جمیع وجوه 
و  می آورد  نظر  به  را  قضیه  و جهات 
پس از آن که با تانی و تامل فراوان 
آنهم  اجرای  برای  می گرفت  تصمیم 
قوی  و  عزم  صاحب  فوق العاده  مرد 
االراده ای بود. اضافه برآن مرد بسیار 
مدبری  بود، خوب تشخیص می داد 
و مردم را خوب می شناخت، استعداد 
تشخیص  را خوب  توانایی هرکس  و 
می داد دیگر از خصوصیات اخالقی او 
این بود که بسیار عملی و واقع بین بود. 
منطق و قوه استنباط خداداد و فطری 

بسیار قوی و روشنی داشت.
که  احمدراد  آقای  موقع  این  در 
وزارت  قدیمی  و  شریف  مامورین  از 
امورخارجه ایران بود در قاهره سمت 
وزیر مختاری ایران را داشت و بوسیله 
مرحوم عنایت اهلل سمیعی )مدبرالدوله( 
وزیر خارجه وقت او را مامور ساخت که 
با مطالعه کافی و رعایت حزم و احتیاط 

در این موضوع اقدام نماید.
مرحوم سمیعی تلگراف ذیل را در 
تیرماه   22(  ۱۹3۷ ژوئیه   ۱۴ تاریخ 
۱3۱۶( )۵ جمادی االول ۱3۵۶ ( به 

آقای راد مخابره نمود.
»اعلیحضرت همایونی در نظر دارند 
برای واالحضرت اقدس همایونی زن 
بنظر می رسد وصلت  نمایند،  اختیار 
با پرنسس فوزیه از هرحیث مناسب 
است، بدون این که کسی مطلع شود 
به دست  این که قبال زمینه  برای  و 
یا  است  مایل  دربار مصر  آیا  که  آید 
خیر خودتان بطور خصوصی و بطور 
مقتضی از دربار مصر تحقیق  نمائید که 
آیا مایل خواهند بود یا خیر. در صورتی 
که مایل باشند البته رسما خواستگاری 
شود یا بوسیله ملک فاروق و یا مقامات 
دیگر جواب را به عنوان بنده تلگراف 
فرمائید، عکس پرنسس را هم در پاکت 
به عنوان خود بنده بفرستید. سمیعی«

بنابراین اقدام عملی به این امر در 
تاریخ مذکور به عمل آمده است.

جوانی  موقع  این  در  فاروق  ملک 
۱۷ ساله بود که هنوز به سن قانونی 
وقت  اروپا  در  و  نرسیده  تاجگذاری 
می گذراند. خواهران او همه خردسال و 
بزرگترین آنها پرنسس فوزیه بود که در 
آن وقت دختر ۱۶ ساله بود. مادر آنها 
ملکه نازلی زنی بود که در ایام حیات 
سختگیری  با  فواد  ملک  شوهرش 
ملک در زندگی خصوصی تقریبا حکم 
محبوس را در قصر داشت و از جریان 
امور اوضاع و احوال دنیا بکلی بی خبر 
بود. در این موقع که آزادی  پیدا کرده 
بود سرگرم تفریح و خوشگذرانی در 
اروپا بود. حاصل آن که افراد خانواده 
سلطنتی از تشخیص صواب  و خطا 
عاجز بودند، به اضافه در مصر نبودند. 
مرکب  سلطنتی،  شورای  مصر  در 
عزیز  ولیعهد،  علی  محمد  پرنس  از 
عزت پاشا وزیر خارجه سابق و شریف 
صبری پاشا برادر ملکه نازلی و معاون 
نیابت  شورای  نام  به  خارجه  وزارت 
سلطنت، منعقد بود که پرنس محمد 
علی ریاست بر این شورا را داشت ولی  
خود پرنس محمد علی در این وقت 

برای معالجه به اروپا رفته بود.
مصطفی نحاس پاشا رئیس حزب 
که  مصر  سیاستمدار  رجال  از  رفد  
مطامع سیاسی دور و درازی داشت در 
مصر رئیس دولت و شخص مقتدری 
بود و با مطامع بلند پروازیهای زیادی 
که طبیعی اوست و با مکانت و نفوذ 
زیادی که در مصر  سیاسی و حزبی 
داشت. بطور کلی سیاست او براین بود 
که در این موقع  که پادشاه جوان و 
بی تجربه به تاج و تخت می رسد کامال 
تحت سیطره و نفوذ او باشد و به عبارت 
اخری شاه دست نشانده او و حکم شبح 

و صورتی داشته باشد.
واضح  است که در این موقع مطابق 
خارج   در  که  نبود  او  سلیقه  و  میل 
بدون میل و اراده او و یا بدون استمزاج 
و استجازه از او امر مهمی مانند ازدواج 
خواهر پادشاه مصر با ولیعهد مملکت 
ایران واقع شود خاصه آن که حتی قبل 
از خواستگاری به او اطالع هم نداده 
باشند، همین امر به تنهایی کافی بود 
که مصطفی نحاس پاشا را ناراضی و 
غیرموافق با این موضوع بدارد اضافه بر 
آن که حدس زده می شد که پرنسس 
محمد علی پسر مرحوم خدیو توفیق 
ندارد و  فرزندی  پاشا که خود زن و 
پرنس محمد عبدالمنعم پسر برادرش 
در حکم فرزند و وارث طبیعی اوست و 
درآنوقت مجرد بود )بعد پرنس محمد 
عبدالمنعم پرنس... دختر عمه فاروق 
آخرین ولیعهد عثمانی را ازدواج کرد( 
باطنا درآن فکر بود با خانواده سلطنتی 
انگلیسی ها هم که درآن  پیوند کند. 
موقع نفوذ فراوان در مصر داشتند و با 
محمد علی مناسباتشان بسیار خوب 
بود و از طرف دیگر با رضا شاه مرحوم 
نظر خوشی نداشتند باطنا از مواصلت 
فوزیه با ولیعهد ایران غیرخشنود  و 

بسیار  علی  محمد  پرنس  ارضای  به 
مایل بودند.

آقای راد این دقایق را در نظر نگرفته 
و بی احتیاطی را که در این موقع به 
آقای راد می توان نسبت داد این است 
که ایشان اطالعات کافی از جریان امور 
دربار مصر و خانواده سلطنتی نداشتند 
و از هوا و هوس یک عده رجال سیاسی 
بدون کسب  و  بودند  بی خبر  مصری 
اجازه از مرحوم رضاشاه موضوع را با 
نهاده  میان  در  پاشا  نحاس  مصطفی 
مصطفی نحاس پاشا که مرد محیلی 
بود ظاهرا حسن استقبال نمود و این 
فکر را بسیار تمجید و تحسین نمود و 
به راد توصیه کرد که مقتضی آنست که 
موضوع را کامال محرمانه نگاهدارد تا 
خود او به نحو شایسته موجبات انجام 

امر را تهیه نماید.
درتاریخ  را  ذیل  تلگراف  راد  آقای 
 )  ۱3۱۶ تیر   2۹( ژوئیه ۱۹3۷   2۰
)۱۱ جمادی االول ۱3۵۶ ( به آقای 

سمیعی مخابره نمود:
»اعلیحضرت ملک فاروق در معیت 
واالحضرت  و  مادر  ملکه  علیاحضرت 
کوچکشان  خواهر  و  فوزیه  پرنسس 
فرانسه اند،  در  فعال  و  اروپا  مسافر 
که  علی  محمد  پرنس  واالحضرت 
رکن مهم خانواده سلطنت و با داشتن 
ثالثه  رئیس هیات  عهد  مقام والیت 
در  می باشند   هم  سلطنت  نیابت 
لوزان مشغول معالجه. از اعضای مهم 
و موثر دربار نیز کسی اینجا نیست اما 
رشد  اعالم  برای  دیگر  روز  پانزده  تا 
قانونی پادشاه و مراسم تحلیف همه 
علی  محمد  پرنس  غیراز  مسافرین 
علیاحضرت  رای  می کنند.  مراجعت 
ملکه مادر و حسنین پاشا رئیس دربار 
و  موثر  رای  خیر  امر  دراین  پادشاه 
قاطعی خواهد بود. پادشاه جوان هم 
البته مطیع نظریه مادر و اعضای دربار 
درباری  اقدامات  لذا  می باشد.  خود 
رامجبورا به تاخیر انداخته ولی چون 
قطع داشتم دربار تازه و پادشاه جوان 
مصر یقینا نظریه نحاس پاشا رئیس 
الوزرای مقتدر وقت را خواهند خواست 
و بدون مشورت او کاری نخواهند کرد 
لذا خیلی محرمانه و بطور خصوصی 
مطلب را با رئیس الوزرا طرح و گفتم 
در این اقدام خیر نصایح و هدایتهای 
مشفقانه شما را منتظر و خواستارم. 
ازاین که قبل ازهر اقدامی او را مرکز 
مشورت و رای قراردادم نحاس پاشا فوق 
العاده ممنون شد و با تاکید در تامل 
دوهفته تا ورود پادشاه و تحقیق از راه 
و طریق مسافرت و تفاوت آب و هوا 
و ارتقاع سطح دریا و تفاوت مذهب و 
مملکت و سن وتحصیالت واالحضرت 
مناسبی  توضیحات  و  ولیعهد  اقدس 
که به هرسئوال داده شد وعده کمال 
معاضدت را در انجام این ماموریت به 
بنده دادند مخصوصا محسنات سیاسی 
این مواصلت را برای مصرتازه مستقل و 
تشیید روابط قدیمه دو مملکت توضیح 
داده و متذکر شدم که بعد از پیمان 
سعدآباد بهترین وسیله نزدیکی ممالک 

شرقی و عربی اسالمی با مملکت ما و 
خواهد  امرخیر  این  انجام  موتلفینان 
بود. حال استدعا دارم اوال قناعت به 
همین مختصر مذاکره و تامل تا ورود 
تصویب  و  اجازه   را  دربار  و  پادشاه 
فرموده ثانیا از تمثالهای اخیر و مختلف 
واالحضرت اقدس ولیعهد هرکدام چهار 
بفرستند،  بنده  برای  بفوریت  قطعه 
دوره  در  هم  مفصلی  حال  شرح  اگر 
واالحضرت  مسافرتهای  و  تحصیالت 
از  دریکی  فرانسه  زبان  به  اقدس 
نشریات داخلی و خارجی موجود باشد 
چند نسخه فورا ارسال فرمایند – راد«

مرحوم رضاشاه  باکمال بی صبری 
منتظر نتیجه اقدامات وزیرمختار ایران 
در مصر بود بطوری که درهمان روز 
یعنی 2۰ ژوئیه ۱۹3۷ قبل از وصول 
جواب آقای راد به تهران تلگراف ذیل 
مخابره  او  به  اول  تلگراف  درتایید 

می شود.
– جناب آقای راد  ایران  »سفارت 
– راجع به پرنسس جواب نرسید، چه 
اقدامات شد و چه نتیجه حاصل. فورا 

راپرت دهید۴2۶ سمیعی«
مرحوم  را  راد  آقای  عمل  طرز 
به  فوری  داد  امر  نپسندیده  رضاشاه 
تهران احضار شود. وزارت خارجه که 
آقای  خود  تقاضای  موجب  به  قبال 
راد در ۱۶ ژوئن یکماه مرخصی برای 
ایشان تصویب نموده بود با تلگراف ذیل 

ایشان را به تهران احضار نمود.
»22 ژوئیه ۱۹3۷ – سفارت ایران – 
جناب آقای راد – چون مرخصی دارید 
ولی  کنید  حرکت  عنوان  همین  به 
مراجعت نخواهید کرد ۴32 سمیعی«

مرحوم سینکی که به جای راد به 
سفارت ایران در مصر تعیین شده بود 
دید  تدارک  ماهرانه  را  کار  موجبات 
تاریخ  در  سابق  شاه  االمر  حسب  و 
رئیس  طرف  از  اعالمیه ای  خرداد   ۵
امر  براعالم  مبنی  شاهنشاهی  دربار 
اهالی کشور طبع  به عموم  مواصلت 
و بین اهالی توزیع می گردد و جراید 
تهران هم اهمیت این امر را شرح داده 
ومخصوصا از خاندان سلطنتی  مصر 

فوق العاده تجلیل نمودند.
خرداد  هشت  یکشنبه  تاریخ  در 
آقای جم رئیس الوزرا ماموریت خود 
و  اعالم  ملی  شورای  درمجلس  را 
بیانات مفصلی در این موضوع نمودند 
و از طرف رئیس مجلس و نمایندگان 
نیز راجع به اهمیت امر اظهاراتی شد 
و مذاکرات دولت و مجلس در جراید 
انتشار یافت و از طرف دفتر مخصوص 
به  تلگراف  ضمن  جریان  این  کلیه 
مرحوم سینکی اعالم، ضمنا در انتهای 

تلگراف مذکور اضافه شده است:
ابالغ  جنابعالی  به  فرمودند  »مقرر 
نماید که خدماتی که از طرف جنابعالی 
و  رضایت  موجب  است  شده  ظاهر 
مشمول  و  است  مبارک  نظر  منظور 
مراحم و قدردانی ذات مقدس خواهی 

بود.«
در تاریخ ۹ خرداد نیز درقاهره در 
پارلمان و ۱۰ خرداد در سنا راجع به 
اهمیت مواصلت بیاناتی به عمل آمد و 
روسای مجلسین حضور پادشاه تبریک 

عرض نمودند.
هیات اعزامی ایران برای خواستگاری 
و  فوزیه  پرنسس  نامزدی  مراسم  و 
ولیعهد ایران  مرکب از آقای  محمود 
جم )رئیس الوزرا( آقای دکتر مودب 
نفیسی )پیشکار واالحضرت(  ومرحوم 
رئیس  کابینه  رئیس  دادمرز  ابراهیم 
استاد  یاسمی  رشید  آقای  و  الوزرا 
دانشگاه تهران و عضو دفتر مخصوص 
شاهنشاهی و اینجانب که درآن موقع 
را  ملی  شورای  مجلس  نمایندگی 
داشتم در تاریخ شنبه چهاردهم خرداد 
از تهران حرکت و از طریق عراق – 
سوریه و لبنان عازم مصر و درتاریخ 
2۱ خرداد ماه ۱3۱۷ بعد از ظهر وارد 
اسکندریه و در قصر آنطونیادیس منزل 
نموده و فردای آن روز )22خردادماه( 
ظهر بنا بر پروگرامی که قبال از طرف 
قصر  در  بود  شده  تهیه  مصر  دولت 
شرفیاب  فاروق  ملک  المنتره حضور 
شده و ناهار را در حضور ملک صرف 

نمودند.

بهار سال 1318 - عروسی شاهانه در تهران اشاره:
ازدواج پرنسس فوزیه با محمدرضا 
شاه پهلوی به هنگام ولیعهدی او در 
تاریخ ۱۶ مارس ۱۹3۹ )2۵ اسفند 
۱3۱۷( در قاهره انجام گرفت. پس 
از برگشت از ماه عسل، مراسم ازدواج 

در تهران نیز تکرار شد.
مواصلت،  این  درباره  را  گزارشی 
که البته  چند سال بعد به جدایی 
انجامید، همراه با یک عکس تاریخی 
تاریخ  و  خاطرات  صفحه  برای 

برگزیده ایم.

یک عکس تاریخی و استثنایی 
این عکس که برای اولین بار منتشر می شود رضاشاه را در ضیافت سفارت مصر در تهران بین ملکه  نازلی و پرنسس فوزیه نشان می دهد. کمتر عکسی 
از رضاشاه در سر میز شام و در کنار دو زن وجود دارد. این عکس را عکاس ویژه دربار مصر که همراه ملکه نازلی و واالحضرت فوزیه به تهران آمده بود 

گرفته و در حال حاضر متعلق است به آلبوم خصوصی پرنسس مهناز زاهدی نوه واال حضرت فوزیه و اعلیحضرت محمدرضاشاه. 
محمد رضا شاه در سمت راست و  واالحضرت شاهپور علیرضا پهلوی در سمت چپ عکس دیده می شوند.

مقدمات 
وصلت دو 
خانواده 
سلطنتی
 ایران و 

مصر چگونه 
انجام گرفت

*ملک فواد که مادرش فریال نام 
داشته، فرزندان خود را همه بنامی 
که با حروف »ف« شروع می شود 
موسوم ساخت بدین قرار: فوقیه )که 
مادرش شیوه کارخانم زن اول فواد 
بود و زن فخری پاشاست( ـ فاروق 

ـ فوزیه ـ  فائزه ـ فتحیه و فائقه
خود  زن  فاروق  مناسبت  بدین 
مسما به صافی ناز را هم فردیه نامید 
که مانند سایر افراد خانواده حرف 

اول نام  او هم »ف« باشد. 
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قدرت انحصاری خود را اعمال می کنند، 
بدون آنکه توانایی سیاسی و بوروکراتیک 
برای اداره جامعه داشته باشند. بر طبل 
ملت گرایی  تا  می کوبند  اسالمگرایی 
و انسان گرایی را از میدان به در کنند. 
این دولت ها آنارشیسم تولید می کنند 
و با دیکتاتوری از آن حفاظت می کنند. 
اینگونه جریان ها با سرمایه گذاری خارجی 
تسویه  برای  ابزاری  تا  می شوند  ایجاد 

حساب های ژئوپلیتیک گردند.
تالش تاریخی افغان ها در 

ملت سازی  
در  دولت  پایه های  افغانستان  در 
احمد  وسیله  به  آن  جدیدتر  مفهوم 
شاه  ُدّرانی ریخته شد )۱۷۴۷ (. پیش 
امیران  از  عشیره ای  سلسله ای   آن  از 
محلی قندهار و پیرامون آن )هوتکیان( 
قدرت  سایه  زیر  در  حکمرانی هایی 
شرقی  مرزبانان  و  داشتند  صفویان 
امپراتوری صفویان محسوب می شدند. 
محمود و اشرف از جمله امیران هوتکی 
بودند که دولت صفویه را برانداختند و 
مدتی بر اصفهان حکومت کردند. احمد 
ُدّرانی از سرداران وفادار افغانی در ارتش 
بزرگ نادرشاه افشار بود که پس از به 
قتل رسیدن نادر به وسیله تعدادی از 
سردارانش به قندهار بازگشت و با جلب 
حمایت رؤسای طوایف مختلف افغان، 
دولت دورانی افغانستان را بنیاد نهاد. به 
این ترتیب در نیمه سده هجدهم یک 
دولت مستقل در بین هند، ایران و روسیه 
تزاری شکل گرفت و روند ملت سازی را 
در قلمرو افغانستان آغاز کرد. روند تبدیل 
مردم افغان )مردمی که در طول تاریخ در 
آن بوم زیسته اند( به ملت افغانستان، گام 
به گام با چالش های بزرگی روبرو گردیده 
است. در دولت سازی های جدید، انطباق 
ملت با دولت و یا برعکس دولت با ملت 
این  و  است  بوده  دشواری  کار  اغلب 
دشواری دو چندان می گردد چنانچه پای 
مصالح ژئوپلیتیک یا تحریکات استعماری 
هم در میان باشد. افغان ها در شرق و 
با هند بریتانیا و  جنوب سرزمین شان 
در شمال با روسیه تزاری همسایه بودند 
و در روند دولت- ملت سازی خویش با 
این قدرت های بزرگ در چالش بوده اند.

در طول سده ۱۹ )۱۸۰۰تا ۱۹۰۰(  
دولت تازه تأسیس افغانستان در کنش های 
رقابت آمیز دو قدرت بزرگ امپریالیستی 
روسیه و بریتانیا تا مرز اضمحالل پیش 
رفت و در اثر ضعف حاکمیت، تحول در 
ملت سازی  مختل گردید. پس از جنگ 
جهانی اول و تحوالت انقالبی در روسیه، 
توازن قدرت در جهان تغییر کرد و این 
تغییر توازن این امکان را برای افغانستان 
به وجود آورد تا بار دیگر به استقالل کامل 
استقالل  اوت ۱۹۱۹   ۱۹( یابد  دست 

افغانستان(.
بازیابی  زمان  از  افغانستان  در 
استقالل )۱۹۱۹( تا 2۰2۱ که بار دیگر 
اسالمگرایان قدرت را به دست گرفتند، 
روند ملت سازی به تبع تغییرات مکرر 
در شکل دولت سازی  مختل شده است.

این مرحله از تحول دولت- ملت با 
امان اهلل  سلطنت  دوران  در  اصالحات 
خان آغاز شد )۱۹۱۹-۱۹2۹(. افغانستان 
و  گردید  مدون  اساسی  قانون  دارای 
دولت مشروطه سلطنتی مستقر شد. 
روند ملت سازی در همان مسیری قرار 
داده شد که نسیم آن از غرب وزیده بود 
و در ترکیه آتاتورکی و ایران رضاشاهی 
در حال انجام بود. امان اهلل خان پس از 
ایران و ترکیه سخت تحت  سفری به 
تاثیر اصالحات اجتماعی و دولتی آن 
کشورها قرار گرفت و مصمم گردید که 
همان اصالحات را در کشورش به اجرا 
درآورد. اصالحات بنیادین دولت امانی در 
رواج آموزش و پرورش جدید، آزادی های 
دولت  ساخت  در  تحول  اجتماعی، 
متناسب با ارزش های مدرن، ملت سازی 

از جمهوری 
اسالمی 

افغانستان 
تا امارات 
اسالمی 

طالبان راهی 
بود

با  ملت  دولت-  =تحول 
اصالحات در دوران سلطنت 
امان اهلل خان آغاز شد )1919-
19۲9(. افغانستان دارای قانون 
اساسی مدون گردید و دولت 
مستقر  سلطنتی  مشروطه 
شد. روند ملت سازی در همان 
که  شد  داده  قرار  مسیری 
نسیم آن از غرب وزیده بود 
و در ترکیه آتاتورکی و ایران 
رضاشاهی در حال انجام بود. 
امان اهلل خان پس از سفری به 
ترکیه سخت تحت  و  ایران 
و  اجتماعی  اصالحات  تاثیر 
دولتی آن کشورها قرار گرفت 
همان  که  گردید  مصمم  و 
به  را در کشورش  اصالحات 

اجرا درآورد.
در  که  است  لب  =جا
افغانستان هیچ قوم و قبیله ای 
به نام افغان وجود ندارد. افغان 
از  مجموعه ای  نام  همواره 
مردمانی  بوده است که در سر 
زمینی که به نام آن مجموعه 
می شود،  نامیده  افغانستان 
ریشه یابی  ند.  می زیسته ا
واژه-  این  زبان شناختی 
افغان- در زبان های اوستایی، 
پهلوی و سانسکریت می تواند 
نظریه هایی را در باره تغییرات 
کند  مطرح  واژه  این  آوایی 
بدون آنکه بتواند این نام را به 

قوم خاصی منتسب گرداند.
=پس از کودتای اردیبهشت 
پناه  افغانستان  در   19۷8
آوردن افغان ها به کشورهای 
جمهوری  برای  همسایه، 
اسالمی پاکستان، جمهوری 
کشورهای  و  ایران  اسالمی 
صت  فر ب  عر می  سال ا
مناسبی بود تا از احساسات 
میهن پرستانه مهاجرین سوء 
استفاده کنند. این حکومت ها 
در اتحاد با کشورهای غربی با 
و  تسلیحاتی  مالی،  حمایت 
امنیتی، بسیاری از مهاجران 
گروهای  و  سازمان ها  در   را 
که  می  سال ا ی  ا گر د بنیا
می نامیدند   جهادی  را  خود 
اساس  کردند.  سازماندهی 
جنگ های نیابتی در خاورمیانه 

از همین زمان گذاشته شد.
مبتنی  اصول  =با خواندن 
اساسی  قانون  در  اسالم  بر 
جمهوری اسالمی افغانستان 
که  فهمید  می توان  بهتر 
آنهمه  با  ارتش هایی  چطور 
یال و کوپال از عهده طالبان 
سیصد  ارتش  و  نیامدند  بر 
هزار نفری افغانستان ناپدید 
گردید. طالبان با چنین قانون 
ساختار  چنین  و  اساسی 
دولتی از یک عنصر بیرونی 
به مهمانی خانگی مبدل شده 
بود! طالبان هم از بیرون تغذیه 
می شد و هم از درون. بسیاری 
از سیاستمداران افغان که زیر 
سایه ائتالف غربی به قدرت 
حساس  مقامات  و  رسیدند 
و  اشغال کردند، در ذهن  را 

کارکرد طالبانی بودند!
هفته های  در   - تاج الدینی  احمد 
از  تکان دهنده ای  تصویرهای  گذشته 
افغانستان در رسانه های کوچک و بزرگ 
دولت »جمهوری  یافت.  انتشار  جهان 
بدون  افغانستان« ساقط شد،  اسالمی 
آنکه دولت جدیدی جایگزین آن گردد. 
از ۱۵ اوت که بنیادگرایان مسلح طالبان 
وارد کابل شدند تا امروز، این کشور 3۶ 
میلیونی در خالء حاکمیِت یک دولت 
قانونی، دوران هرج و مرج را آغاز کرده 

است.
آنچه در افغانستان حاکم شده، نمونه 
دیگری از حکومت ایدئولوژیک اسالمی 
است. این دولت ها از بحران سر برمی آورند، 
در بحران زیست می کنند و در نهایت در 
دولت هایی  می گردند.   غرق  بحران 
کشتار  و  ترور  با  که  متزلزل  هستند 

در افغانستان را بر پایه های استواری قرار 
داد. تاثیر آن اصالحات و اقدامات بعدی تا 
آن اندازه است که با وجود تبلیغات عظیم 
قوم پرستانه، قبیله گرایانه و دینخویی های 
بنیادگرایانه که در این سال ها شاهد آن 
هرگونه  با  افغانستانی ها  همه  بوده ایم، 
پیشینه زبانی و نیاکانی خود را افغان 
می نامند و افغانستانی می دانند. جالب 
و  قوم  هیچ  افغانستان  در  که  است 
قبیله ای به نام افغان وجود ندارد. افغان 
همواره نام مجموعه ای از مردمانی  بوده 
است که در سر زمینی که به نام آن 
می شود،  نامیده  افغانستان  مجموعه 
زبان شناختی  ریشه یابی  می زیسته اند. 
این واژه- افغان- در زبان های اوستایی، 
پهلوی و سانسکریت می تواند نظریه هایی 
را در باره تغییرات آوایی این واژه مطرح 
کند بدون آنکه بتواند این نام را به قوم 

خاصی منتسب گرداند.
واکنش در برابر دولت سازی مدرن

و  به سه سده تحول دولت  نردیک 
ملت سازی در افغانستان راه همواری نبوده 
و هر گام اصالحات با واکنش های منفی 
نیروهای سنت گرا که قادر به همگامی  
نبوده اند  نو سازی کشور  و  پیشرفت  با 
روبرو شده است. نخستین واکنش در 
برابر اصالحات در دوران اخیر به وسیله 
فردی به نام حبیب اهلل کلکانی )معروف 
به بچه سقا( رهبری شد. دولت مشروطه 
ساقط شد و بجای آن امارت افغانستان 
ایجاد گردید )۱۹2۹( و قوانین شرع جای 
قوانین عرفی را گرفت. امارت بچه سقا 
بیش از ۹ ماه دوام نیاورد و توسط محمد 
نادر از نظامیان و سیاستمداران دوران 
مشروطیت پیشین از میان برداشته شد. 
محمد نادر بار دیگر مشروطیت سلطنتی 
را بر اساس قانون اساسی جدیدی که 
محافظه کارانه تر از قانون اساسی پیشین 
تدوین شده بود بر قرار کرد. در حکومت 
محمد نادر به روحانیون قدرت زیادی 
واگذار شد و اصالحات اجتماعی کند 
گردید، اما بنیادهای دولتی تقویت شد 
و اصالحات اقتصادی ادامه یافت. پس از 
محمد نادر پسرش ظاهرشاه به سلطنت 
دردوران ۴۰   .)۱۹۷3-  ۱۹33( رسید 
ساله سلطنت ظاهرشاه مسیر پیشرفت 
اجتماعی به شیوه محافظه کارانه ادامه 
یافت. در این دوره طوالنی، ثبات سیاسی 
در  بود.  مقدم  اجتماعی  اصالحات  بر 
۱۹۶۴ )۱3۴3( قانون اساسی جدیدی 
با تعدیالتی بر قانون اساسی پیشین به 
تصویب رسید که گامی  به پیش در مسیر 
دمکراتیزه کردن کشور و وحدت ملی بود.

مشکل مهم افغانستان به ویژه بعد از 
دهه شصت میالدی، کمبود منابع مالی 
برای توسعه اقتصادی بود که کمبود آن 
تداوم ثبات سیاسی افغانستان را تهدید 
می کرد. دوران سلطنت ظاهرشاه با دوران 
جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب 
اتخاذ سیاست بی طرفی  بود.  همزمان 
بین دو اردوگاه متخاصم بین المللی از 
را  کشور  این  افغانستان،  دولت  سوی 
که محصور بین اتحادیه های نظامی و 
با  بود،  متخاصم  اردوگاه  دو  اقتصادی 
مشکل بزرگ تامین منابع مالی برای 
روبرو  اجتماعی  و  اقتصادی  اصالحات 
کرده بود. دو همسایه غربی و جنوبی 
افغانستان– یعنی ایران و پاکستان- از 
طریق پیمان سنتو با اتحادیه های نظامی 
اردوگاه غرب پیوند داشتند  امنیتی  و 
جماهیر  اتحاد  نیز  شمالی  همسایه  و 
شوروی سوسیالیستی بود که از پیمان 
سنتو و اعضای آن ناخشنود بود. در این 
دوران سیاست دوری از هر دو اردوگاه 
عمال افغانستان را به انزوا کشاند. چنین 
و  شد  تمام  شوروی  سود  به  انزوایی 
توانست با ارائه کمک هایی نه چندان زیاد 
اما ارزان در افغانستان نفوذ کند. با وجود 
این، روابط افغانستان با ایران و پاکستان 
تفاوت زیادی داشت. روابط سیاسی با 

پاکستان به خاطر اختالفات مرزی هر 
گز دوستانه نبود، اما روابط با ایران، نه 
گرم اما همواره دوستانه بود. شاه ایران از 
سستی برخورد ظاهرشاه با کمونیست ها 
و ضعف در انجام اصالحات  ناخشنود  
بود و آن را حمل بر بی حالی ظاهرشاه 
می کرد. اسداهلل علم در گزارش پنجم 
آذر ۱3۴۸ )۱۹۶۹( نظر شاه را نسبت 
به افغانستان و ظاهرشاه اینگونه گزارش 
کرده است: »شرفیابی. قحطی در اطراف 
کابل زندگی نزدیک به 2۰۰٫۰۰۰ نفر 
را به خطر انداخته است، ولی آنطور که 
به شاه گفتم، هیچکس حاضر نیست 
کمترین اقدامی  برای بهبود وضع بکند. 
شاه گفت، کشور آنها اصال دولت ندارد. 
از او در باره پادشاه افغانستان پرسیدم. 
]برای  برایش  اصال  داد،  ]شاه[جواب 
ظاهرشاه[ مهم نیست. انگار فقط منتظر 
نشسته تا مرگ به سراغش بیاید. خودش 
است  زنده  وقتی  تا  که  گفت  من  به 
هیچ چیز عوض نخواهد شد و روس ها 
فاصله شان را حفظ خواهند کرد، منتهی 
اگر برود، فقط خدا می داند چه اتفاقی 
با  بیفتد. من نمی فهمم چگونه کسی 
این طرز فکر می خواهد بر یک مملکت 

حکومت بکند….«
گذار از مشروطه سلطنتی به 
جمهوری  با کودتا                 

 )۱۹۷3( داودخان  محمد  کودتای 
به  بود  پاسخی  ظاهرشاه  برکناری  و 
این سستی و برای خروج از بن بست 
و انزوایی که منجر به رکود اقتصادی 
در افغانستان و رشد کمونیست ها در 
آنجا شده بود. محمد داود رهبر کودتا 
برای  اراده الزم  از  بود که  دولتمردی 
کردن  خارج  و  اجتماعی  اصالحات 
افغانستان از انزوای سیاسی برخوردار 
بود. نخست فضای سیاسی را باز کرد 
تا  چپ  از  سیاسی  نیروهای  همه  و 
راست، از کمونیست تا اسالمگرا، امکان 
مشارکت سیاسی در جمهوری سکوالر 
محمد داود را یافتند. برنامه زمان بندی 
شده برای توسعه اقتصادی و اصالحات 
بنیادی ارضی و توسعه حقوق اجتماعی 
تنظیم شد. سیاست خارجی برخالف 
دوران ظاهرشاه در مسیر فعال کردن 
با  به ویژه  بین المللی  با جامعه  روابط 
قرار  عربی  کشورهای  و  همسایگان 
گرفت.  اما غربی ها اهمیت کودتا را یا 
درک نکردند و یا آن را چپ ارزیابی 
اعتبار های  تامین  از  آگاهانه  و  کردند 
به  رساندن  یاری  برای  الزم  مالی 
اصالحات سیاسی و اقتصادی داود سر 
باز زدند. این ناآگاهی یا سستی غرب 
برای  روزگار  آن  قطبی  دو  جهان  در 
آینده افغانستان فاجعه بار و برای غرب 
برای حضور  را  راه  و  تمام شد،  گران 
گشود.  افغانستان  در  شوروی  نظامی 
تاریخ«،  به  محمدرضا شاه در» پاسخ 
غرب را در یاری نکردن به جمهوری 
احتمال  از  و  می داند  مقصر  داودخان 
همکاری و تغییر سیاست ژئوپلیتیک 
غرب و شرق در منطقه و تاثیر منفی 
آن در آینده ایران ابراز نگرانی می کند: 
»پیروی از همین اصل ]صلح طلبی[ ما 
را بر آن داشت در زمانی که افغانستان 
با مشکالت اقتصادی روبرو شده بود، 
به او ]ظاهرشاه[ یاری بدهیم. متعاقب 
این احوال، تغییری در دولت و موضع 
سیاسی افغانستان رخ نمود. قدرت های 
حالی  در  نیاوردند.  ابرو  به  خم  غربی 
افغانستان  جدید  رژیم  بی درنگ  که 
]جمهوری محمد داود[ را به رسمیت 
اقتصادی  کمک های  به  و  شناخته 
خودمان ادامه می دادیم. از بی اعتنایی 
برای  احتمالی اش  پیامدهای  و  غرب 
که  نکند  بودم.  شده  نگران  ایران 
این  در  را  خود  سیاست  ابرقدرت ها 
بخش از دنیا تغییر داده باشند؟« )ص 

۱۷ ادامه در صفحه2۷۱(.

کودتای کمونیست ها علیه جمهوری
سیاست خارجی موازنه منفی )دوری 
یکسان از شرق و غرب( در زمان ظاهرشاه 
در عمل به سود گسترش مناسبات با 
همسایه شمالی، شوروی، انجامیده بود. 
سیاست خارجی فعال داودخان در پیش 
گرفتن روابط فعال با شرق و غرب، به 
با همسایگان  ویژه گسترش مناسبات 
و دولت های ثروتمند عرب که همه در 
جبهه غرب بودند، بر سیاست داخلی 
افغانستان موثر واقع شد. جلب حمایت 
محدودیت  بدون  کشورها  این  مالی 
فعالیت کمونیست ها در داخل و ورود 
به پیمان های ضدکمونیستی غیرممکن 
و  اسالمگرایان  سیاستی  چنین  بود. 
ند.  شورا او  علیه  را  کمونیست ها 
اسالمیست ها که از پاکستان و عربستان 
دلیل  به  می شدند،  حمایت  سعودی 
حضور کمونیست ها در دولت از داودخان 
حزب  دیگر  سوی  از  بودند.  ناراضی 
طرفدار  افغانستان–  خلق  دمکراتیک 
داود  سابق- سیاست خارجی  شوروی 
را غربگرا و ضدیت با شوروی تلقی کرد 
و در صدد واکنش علیه دولت بود. این 
واکنش به صورت کودتایی خونین که 
در آن رییس جمهور داودخان و بسیاری 
شدند   کشته  خانواده اش  اعضای  از 
اردیبهشت  ثور/   ۷( پیوست  وقوع  به 
۱۹۷۸/۱3۵۷(. کمونیست ها این کودتا 
را »انقالب ثور« و سرآغاز فصلی نو در 
تاریخ خلق افغانستان نامیدند. سرنگونی 
جمهوری سکوالر و دمکراتیک محمد 
داود شاهد دیگریست بر این مدعا که در 
جهان دوقطبی گذشته اتخاذ سیاست 
خارجی فعال بین دو اردوگاه متخاصم 

کاری دشوار بوده است.
حکومت ۱۴ ساله »حزب دمکراتیک 
خلق افغانستان« آغازی شد برای تسویه 
حساب های خونین بین دو فراکسیون 
حزب،  درون  در  »پرچم«  و  »خلق« 
درهم شکستن حاکمیت ملی، مداخله 
افغانی  میلیون ها  کوچیدن  و  خارجی 
دوره  این  در  وطن شان.  از  خارج  به 
راستای  در  جدیدی  اساسی  قانون 
سمتگیری سوسیالیستی تصویب شد. 
حزب برنامه مترقی همه جانبه ای را به 
تصویب رساند که به دلیل نبود ثبات 
سیاسی و در شرایط فقدان حاکمیت 
ملی و تحت الحمایگی و جنگ قابلیت 
به  افغان ها  آوردن  پناه  نداشت.  اجرا 
جمهوری  برای  همسایه،  کشورهای 
اسالمی  جمهوری  پاکستان،  اسالمی 
ایران و کشورهای اسالمی عرب فرصت 
مناسبی بود تا از احساسات میهن پرستانه 
این  کنند.  استفاده  سوء  مهاجرین 
حکومت ها در اتحاد با کشورهای غربی 
با حمایت مالی، تسلیحاتی و امنیتی، 
بسیاری از مهاجران را در  سازمان ها و 
گروهای بنیادگرای اسالمی که خود را 
جهادی می نامیدند  سازماندهی کردند. 
اساس جنگ های نیابتی در خاورمیانه از 
همین زمان گذاشته شد. در افغانستان دو 
نیروی ایدئولوژیک متخاصم به نیابت از دو 
اردوگاه غرب و شرق جنگی خونین را آغاز 
کردند. اشغال نظامی افغانستان به وسیله 
ارتش سرخ شوروی، نبرد اسالمگرایان را 
»آزادیبخش« جلوه  داد و پرده استتار بر 
ماهیت ایدئولوژی بنیادگرایانه آنها کشید. 
سال   ۹ از  پس  سرانجام  سرخ  ارتش 
جنگ بی سرانجام پای خود را از باتالق 
افغانستان بیرون کشید و نیروهایش را 
خارج کرد ) ۱3۶۷خورشیدی/ ۱۹۸۹ 

سیاست بی خریدار »مصالحه میالدی(.
ملی« نجیب اهلل

پس از خروج نیروهای شوروی، دولت 
حزب دمکراتیک افغانستان تا سه سال 
دیگر دوام آورد. در این سال ها نجیب اهلل 
)رییس جمهور ۱۹۸۶-۱۹۹2( با طرح 
مصالحه ملی در مسیر تفاهم با نیروهای 
اسالمگرا گام برداشت. سیاست مصالحه 

ملی نجیب اهلل بازتاب تغییر در سیاست 
خارجی اتحاد جماهیر شوروی بود که 
در راستای تفاهم و همگرایی با غرب 
در حال انجام بود. نتیجه این سیاست، 
و  اقتصادی  کمک های  شدید  کاهش 
بود.  نجیب  دولت  به  شوروی  نظامی 
خزانه ای که با کمک شوروی پر می شد، 
دیگر خالی شده بود. برای دولت نجیب 
راهی جز مصالحه با گروه های جهادی 
که از پشتیبانی سخاوتمندانه کشورهای 
نفتخیز عرب، جمهوری اسالمی ایران، 
باقی  بودند  برخوردار  چین  و  غرب 
حکومت  آخر  سال های  بود.  نمانده 
نجیب اهلل در تالش برای تشکیل یک 
دولت انتقالی متشکل از همه نیروهای 
ملی  حاکمیت  به  گذار  برای  مخالف 
اسالمگرایان  گذشت.  افغانستان  در 
مسلح که فروپاشی دولت نجیب اهلل را 
بین المللی  حمایت  نداشتن  دلیل  به 
قطعی  شوروی  مالی  کمک  قطع  و 
می دانستند از  سازش و قبول مصالحه 
ملی سرباز زدند. با فروپاشی دولت نجیب 
)۱۹۹2(، مجاهدین وارد کابل شدند و 
به حکومت ۱۴ ساله حزب دمکراتیک 
خلق افغانستان پایان دادند. نجیب اهلل 
ملل  دفتر سازمان  به  جان  برای حفظ 
متحد در کابل پناه برد. چهار سال بعد 
با تسلط طالیان بر کابل، طالبان او را از 
دفتر  سازمان ملل بیرون کشیدند، به طرز 
وحشیانه کشتند، جسدش را دور شهر 
گرداندند و بر سر چهار راهی بر چراغ 

راهنمایی آویزان کردند!
آغاز هرج و مرج اسالمی

 با ورود مجاهدین به کابل و سقوط 
دولت نجیب اهلل دوران جدیدی از هرج 
و مرج و کشت و کشتار در افغانستان 
تا  که  اسالمگرا  جریان  شد. ۱۵  آغاز 
دیروز به زعم خود با کفار کمونیست 
جهاد می کردند، حاال به جان هم افتادند 
بی رحمانه  را  خود  مسلمان  برادران  و 
می کشتند. اسالمگرایان که در قتل و 
کشتار قهار و حرفه ای عمل می کنند، در 
دولت سازی و جامعه گردانی بی استعدادند. 
ابتدا صبغت اهلل مجددی کهنه اسالمگرای 
ماه  برای 2  )اخوان المسلمین(  اِخوانی 
درواقع  که  دولتی  شد.  دولت  رییس 
اِخوانی  نداشت. سپس  خارجی  وجود 
ریاست  ربانی-  برهان الدین  دیگری- 
همان دولتی را که وجود نداشت به عهده 
گرفت. بیش از پانزده جریان اسالمگرا 
هر یک به پیروی از کارفرماهای بیگانه 
خود، مرتبا در حال کشتن یکدیگر و 
ویران کردن افغانستان بودند. سرانجام 
جریان سرهم بندی شده طالبان که در 
قهاریت و جباریت از پیشکسوتان خود 
جلو زده بود، از پاکستان ظهور کرد و 
پیشکسوت  جهادی  گروه های  بساط 
را جمع کرد تا امارت اسالمی طالبان 
چهره   .)2۰۰۱-۱۹۹۶( کند  برقرار  را 
رهبر اسرار آمیز این گروه– مالعمر– را 
هرگز کسی ندید. اما حکومت طالبان 
نامی  ماندگار در شیوه ناب حکومتداری 
اسالمی شد. امارت اسالمی طالبان تنها 
از سوی سه دولت پاکستان، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت 
شناخته شد. با امارت طالبان، افغانستان 
مبدل به جوالنگاه تروریسم بین المللی 
از  ائتالفی  حمله  با  سرانجام  گردید. 
نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا و 
پشتیبانی بریتانیا و همکاری جبهه ای از 
نیروهای شمال در افغانستان حکومت 

طالبان ساقط گردید )2۰۰۱(.
افغانستان کلکسیونی از انواع 

دولت ها  
 افغانستان در دوران جدید هفت نوع 

دولت را تجربه کرده است:
۱- استبداد سلطنتی
2-مشروطه سلطنتی

3-جمهوری
خلق  تیک  ا مکر د ۴-جمهوری 

)سوسیالیستی(
 - نی با ر می  سال ا لت  و د -۵

مجددی)آنارشیستی(
ن  نستا فغا ا سالمی  ا رت  ما ا -۶

)توتالیتاریستی- آنارشیستی(
۷-جمهوری اسالمی افغانستان

روشنی  به  رنگارنگ  کلکسیون  این 
ژرفای بی ثباتی سیاسی در این کشور را 
نشان می دهد. بجز سه دولت نخستین 
)2،۱ و 3( بقیه آنها محصول مستقیم 
قدرت های  ژئوپلیتیک  رقابت های 
بزرگ هستند که همسایگان افغانستان 
ودولت های عرب عضو شورای همکاری 
این بازی سهمی   خلیج فارس هم در 
احوال  این  تمام  با  گرفته اند.  عهده  به 
مسئولیت مردم هر کشور در سرنوشت 
خود اهمیت درجه اول دارد و هیچ عاملی 

رافع این مسئولیت نیست. 

چهار عضو کابینه طالبان زندانیان سابق گوانتانامو هستند
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محمدعلی آل هاشم نماینده علی خامنه ای در کنار کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در رزمایش »فاتحان خیبر«

فاتحان کدام »خیبر«؟!
 پارچین و نطنز یا ُکردان و بیدگنه؟!

خیر  ا سال های  =در 
جمهوری آذربایجان نزدیک 
تسلیحات  ز  ا درصد   ۷۰
اسرائیل  از  را  خود  نظامی 
که  است  کرده  خریداری 
شامل انواع پهپادها از جمله 
ایرواستار  و  هارپی  هاروپ، 
سیستم های  و  ر  دا ا ر و 
. ست ا نیک  و لکتر ا
ی  ر جمهو ت  ما مقا =
می دهند  ترجیح  اسالمی 
به  پهپادها  ورود  مورد  در 
کنند  ایران سکوت  آسمان 
زیرا ضعف های عمده ای برای 
در  ایران  فضای  از  حفاظت 
مقابل پهپادها و ریزپرنده ها 
دارند. آنها از سر استیصال 
رئیس  علی اف  الهام  برای 
تا  که  آذربایجان،  جمهوری 
حمایت  مورد  پیش  مدتی 
نشان  و  خط  بود،  نها  آ
می کشند زیرا تهدیِد ظاهراً 
از باکو، منشاء دیگری دارد.
مه   نا بر نیست  =بعید 
تحریک  قًا  تفا ا ئیل  ا سر ا
جمهوری اسالمی برای انجام 
تله ای  باشد  همین رزمایش 
که در آن رژیم مجبور است 
برای نشان دادن قدرت آنچه 
در چنته دارد در یک مانور 
نمایش  معرض  به  میدانی 
گذارد و همینجاست که عالوه 
بر امکانات نفوذی، اسرائیل 
می تواند میزان آسیب پذیری 
تسلیحاتی  قابلیت های  و 
خودش و جمهوری اسالمی 
کند! تست  عمل  در  را 
که  پدافند  =فرماندهان 
سابقه حمله موشکی و ساقط 
کردن هواپیمای مسافربری 
گزاف  و  الف  با  دارند  را 
مدعی اند »جمهوری اسالمی 
در  منطقه ای  مطلق  قدرت 
بحث پدافند هوایی است!« 
این  معتقدند  سیاسیون  و 
رزمایش »نسخه صهیونیسم 
! » پیچید منطقه  ر  د ا  ر

می رسد  نظر  به  محمدی-  حامد 
رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی در مرزهای شمال غربی ایران 
با عنوان »فاتحان خیبر« واکنشی به 
موشک سازی  گروه  تٔاسیسات  انفجار 
»شهید همت« سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در غرب تهران باشد. انفجاری 
است  آتش سوزی  شد  اعالم  ابتدا  که 
و سه نفر مصدوم داده اما یکروز بعد 
مشخص شد دست کم دو پرسنل سپاه 
پاسداران در این انفجار کشته و شماری 

نیز زخمی شده اند.
از جمله تأثیرات حکمرانی ایدئولوژیک 
بر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
انتخاب اسامی تجهیزات و ادوات نظامی 
و اسامی و رمزهای عملیات و نام های 
مستعار و نام پایگاه ها و مراکز نظامی 
بر اساس روایات  اسالمی و مؤلفه های 
پاره ای  در  مسئله  این  است.  مذهبی 
اوقات به نوعی آدرس مٔاموریت و اهداف 

آن سالح یا عملیات به شمار می رود!
نام عملیات اخیر نیروی زمینی ارتش 
»فاتحان خیبر« است که اشاره مستقیم 
به »غزوه خیبر« در صدر اسالم دارد. بر 
اساس روایات اسالمی، وقتی یهودیان 
به  شدند  اخراج  مدینه  از  بنی نضیر 
توانستند  توطئه  با  و  رفتند  »خیبر« 
قبایل عرب را علیه پیامبر اسالم تحریک 
کنند. خیبر در زبان عبری به معنای 
البته  جنگ  این  پیروز  است.  »قلعه« 
مسلمانان بودند و حتا روایت است که 
علی امام اول شیعیان در قلعه خیبر را 

از جا کند!
حاال قرن ها پس از داستانی که بین 
ارشد  مقامات  شده،  نقل  مسلمانان 
جمهوری اسالمی می گویند هدفشان از 
این رزمایش »نمایش قدرت« در برابر 
تحرکات اسرائیل است. در واقعیت اما 
حکومت بیش از پیش نگران برنامه های 
اسرائیل است به ویژه عملیات  خرابکارانه 
و سایبری و پهپادی که اسرائیل در تمام 

آنها دست باال را دارد.
اخیر  سال های  در  میان،  این  در 
 ۷۰ نزدیک  آذربایجان  جمهوری 
را  خود  نظامی  تسلیحات  از  درصد 
که  است  کرده  خریداری  اسرائیل  از 
از جمله هاروپ،  پهپادها  انواع  شامل 
هارپی و ایرواستار و رادار و سیستم های 
این  از  بعضی  می شود.  الکترونیک 
پهپادها انتحاری هستند و مٔاموریت شان 
همین  است.  شبیه  »کامیکازه«  به 
باال  قره باغ دست  تجهیزات در جنگ 
را به آذربایجان داد و در عقب نشینی 
نیروهای نظامی ارمنستان نقش مهمی 

بازی کرد.
اسرائیل  پهپادهای  دیگر،  سوی  از 
و  می دهند  جوالن  ایران  آسمان  در 
و  اتمی  و  موشکی  تٔاسیسات  بارها 
همچنین پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
در داخل ایران را هدف قرار داده اند. از 
جمله آخرین موارد انفجار در کارخانه 
ساخت سانتریفیوژ »تسا« بود. اما هرگاه 
احساس  خاص  مواردی  در  اسرائیل 
تهدید بیشتری کرده، ترور عامالن اتمی 
و موشکی از جمله محسن فخری زاده 

در دستور کارشان قرار گرفت.
از برنامه های دفاعی اسرائیل در یک 
دهه اخیر برای مهار تهدیدات جمهوری 
تٔاسیسات  دادن  قرار  هدف  اسالمی 
موشکی و اتمی جمهوری اسالمی در 
ایران بود. انفجار پایگاه موشکی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در بیدگنه در 
آبان ماه سال ۱3۹۰ یکی از مهیب ترین 
آنهاست. حسن تهرانی مقدم از عامالن 
موشکی سپاه در بین کشته شدگان بود. 
محسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه 
پاسداران می گوید »تهرانی مقدم شش 

ماه قبل از شهادت آمد اتاق من و گفت 
را  ما االن موشکی داریم که اسرائیل 
می زند. دعا کن ما روزی چند تا از این 
موشک ها را به اسرائیل شلیک کنیم.«

تایمز«  »ساندی  انگلیسی  روزنامه 
آذر ۱3۹۱ به نقل از یک مقام نظامی 
اسرائیل گزارش داد اسرائیل برنامه ریزی 
کرده تا با استفاده از رادارهای »ایکس 
مستقر  مختلف  پهپاد های  و  باند« 
موشک های  آذربایجان  جمهوری  در 
بالستیک جمهوری اسالمی را در لحظه 
آماده شدن برای پرتاب هدف قرار دهد.

شهریور  اوایل  اسرائیلی  پهپاد  یک 
اتمی  تٔاسیسات  حوالی   ۱3۹3 سال 
نطنز سرنگون شد. پایگاه خبری »دبکا« 
گزارش داد این پهپاد از نوع »هرمس 
۴۵۰« بوده و از یک پایگاه هوایی در 
جمهوری آذربایجان )در خاک نخجوان( 

پرواز کرده بود.
حاال عملیات »فاتحان خیبر« کمتر از 
یک هفته پس از انفجار در »تاسیسات 
مقطعی  در  و  همت«  شهید  موشکی 
برگزار شده که اسرائیل برای به همکاری 
گرفتن آمریکا در اجرای طرح »ب« در 
صورت شکست مذاکرات برجام تالش 
می کند. هرچند عالئم زیادی وجود دارد 
که نشان می دهد این طرح به نوعی از 

مدت ها پیش آغاز شده است.
ترجیح  اسالمی  جمهوری  مقامات 
می دهند در مورد ورود پهپادها به آسمان 
ضعف های  زیرا  کنند  سکوت  ایران 
عمده ای برای حفاظت از فضای ایران 
در مقابل پهپادها و ریزپرنده ها دارند. 
آنها از سر استیصال برای الهام علی اف 
رئیس جمهوری آذربایجان، که تا مدتی 
پیش مورد حمایت آنها بود، خط و نشان 
باکو،  از  ظاهراً  تهدیِد  زیرا  می کشند 
منشاء دیگری دارد. پیش از برگزاری 
سیزدهمین انتخابات نمایشی ریاست 
محسن  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران 
در  ریزپرنده ها  پرواز  اسالمی  انقالب 
آسمان ایران و انفجار نطنز را ناشی از 
»آلودگی امنیتی« درون نیروهای مسلح 
و لطمه ای حیثیتی دانسته بود. رضایی 
تٔاکید کرده بود »یکی از برنامه های مهم 
نفوذی ها  پاکسازی  باید  آینده  دولت 
در تمام رده ها، وزارتخانه ها و جاهای 

حساس باشد.«
اینهمه در حالیست که بعید نیست 
برنامه  اسرائیل اتفاقا تحریک جمهوری 
رزمایشی  همین  انجام  برای  اسالمی 
قدرت«  »نمایش  را  اسمش  باشد که 
رژیم  آن  در  که  تله ای  گذاشته اند. 
نشان دادن قدرت  برای  است  مجبور 
مانور  یک  در  دارد  چنته  در  آنچه 
گذارد.  نمایش  معرض  به  میدانی 
امکانات  بر  عالوه  که  همینجاست 
میزان  ند  می توا ئیل  اسرا نفوذی، 
آسیب پذیری و قابلیت های تسلیحاتی 
خودش و جمهوری اسالمی را در عمل 
اگر چنین فرضی درست  تست کند! 
باشد آنوقت مٔاموریت عملیات »فاتحان 
فرصت  یک  اسرائیل  برای  خیبر« 
افشاگرانه درباره توان عملی جمهوری 
آن  پیامدهای  و  بود  خواهد  اسالمی 
پهپادی  حمالت  تشدید  ند  می توا
ایران  استراتژیک  تٔاسیسات  به  مشابه 
افتاده  اتفاق  این  بارها  چنانکه  باشد 
که  پدافند  فرماندهان  هرچند  است. 
و ساقط کردن  موشکی  سابقه حمله 
با الف  دارند  را  مسافربری  هواپیمای 
و گزاف مدعی اند »جمهوری اسالمی 
قدرت مطلق منطقه ای در بحث پدافند 
معتقدند  سیاسیون  و  است!«  هوایی 
این رزمایش »نسخه صهیونیسم را در 

منطقه پیچید«!

بسته شدن حسینیه جمهوری اسالمی در باکو

ی  ر جمهو لت  و د =
آذربایجان به بهانه کرونا دفتر 
خامنه ای  علیه  نمایندگی 
همزمان  بست.  را  باکو  در 
ز  پروا اسالمی  جمهوری 
ارتش  ترابری  هواپیماهای 
طریق  از  که  را  آذربایجان 
محموله های  ایران  آسمان 
تسلیحاتی به نخجوان انتقال 

می دادند ممنوع کرد.
ضع  ا مو ن  ا یر ا ر  د =
مختلف  ی  ن ها یا جر
با  مناقشه  در  نظام  درون 
. نیست ست  یکد کو  با
یند  می گو للهی ها  ب ا حز
علی اف برای صهیونیست ها 
نابرادری  و  می کند  پادویی 
ن  ح طلبا صال ا ما  ا ه  د کر
می گویند  نزدیکانشان  و 
نفع  به  منطقه  در  شرایط 
و  نیست  اسالمی  جمهوری 
را  وضعیت  باکو  با  اختالف 

بدتر می کند.
=جمهوری اسالمی توقع 
روسیه  دست کم  داشت 
شرق«  به  »نگاه  اساس  بر 
جمهوری اسالمی و خدمات 
رژیم  که  کالنی  و سودهای 
داده  ارائه  مسکو  به  ایران 
نقشی  ماجرا  این  در  است، 
بازی کند به ویژه آنکه الهام 
پوتین  والدیمیر  از  علی اف 
حرف شنوی دارد؛ اما روسیه 
آشکارا خود را کنار کشیده 

است.
=در اختالف میان دو رژیم 
ایران و جمهوری آذربایجان 
هر دو فاقد چهره های مقبول 
بتوانند  سیاسی هستند که 
میانجیگری کنند. دولت های 
اشتیاقی  کنون  تا  نیز  ثالث 
برای حل و فصل این اختالف 
در  آنهم  نداده اند.  نشان 
به  علی اف  پشت  که  حالی 
اسرائیل و ترکیه گرم است 
اما خامنه ای روی هیچکدام 
چینی  و  روسی  دوستان  از 

خود نمی تواند حساب کند!
جمهوری  میان  تنش ها  ادامه   با 
آذربایجان  جمهوری  و  ایران  اسالمی 
مقیم  ایرانیان  بیت  اهل  »حسینیه 
باکو«  که زیر نظر علی اکبر اجاق نژاد 
نماینده علی خامنه ای فعالیت می کند 

تعطیل شد.
آذربایجان  جمهوری  کشور  وزارت 
به  حسینیه  این  تعطیلی  کرد  اعالم 
خاطر »افزایش شیوع کرونا در مناطقی 
از باکو« است. این حسینیه دفتر نماینده 
رهبر جمهوری اسالمی در باکو نیز بود.

سخنگوی دفتر نمایندگی خامنه ای 
هم  با  دفتر  و  حسینیه  است  مدعی 
پلمپ شده اند اما عباس موسوی سفیر 
ادعا  این  باکو  در  اسالمی  جمهوری 
دفتر  است  گفته  و  کرده  تکذیب  را 
نمایندگی ولی فقیه بسته نشده و محل 
تعطیل شده سالنی بود که ایرانیان برای 
برگزاری نماز از آن استفاده می کردند.

اسالمی  جمهوری  دیگر  سوی  از 
برای  را  خود  هوایی  حریم  ایران 
جمهوری  ارتش  ترابری  هواپیماهای 
نخجوان  منطقه  به  که  آذربایجان 
یک  است.  بسته  می کنند  ز  ا پرو
به  اقدام  این  گفته  باکو  نظامی  منبع 
است. شده  انجام  ارمنستان  خواست 

که  شد  شروع  آن  از  پس  تنش ها 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
هفته های اخیر الهام علی اف را متهم 
اجازه  اسرائیل  نظامیان  به  که  کردند 
ایران  علیه  آذربایجان  خاک  در  داده 
اقدامات امنیتی انجام دهد و خواستار 
توقف آن شدند اما علی اف با رد این 
ادعا گفته »اینکه با کدام کشور ارتباط 
برقرار می کنیم به کسی ربطی ندارد.«

میان  تنش ها  تشدید  با  همزمان 
ری  جمهو و  سالمی  ا ی  ر جمهو

مواضع  ایران  داخل  در  آذربایجان، 
جریان های مختلف درون نظام در این 
مناقشه یکدست نیست. گروهی که به 
خامنه ای نزدیک ترند بی محابا به علی اف 
می تازند و او را »پادوی صهیونیست« 
می خوانند. خشم آنها ناشی از اشتباهات 
محاسباتی خامنه ای است که علی اف 
را »برادر شیعه« خوانده و با او به زبان 
ترکی خوش و بش می کرد. اما »برادر 
خود،  منافع  برای  نهایت  در  شیعه« 
ترکیه  و  اسرائیل  کنار  در  ایستادن 
است.  کرده  »نابرادری«  و  انتخاب  را 
و  اصالح طلبان  به  که  دیگر  گروهی 
به دولت حسن روحانی و محمدجواد 
ظریف نزدیک هستند بطور تلویحی یا 
جمهوری اسالمی را مقصر این تنش 
می دانند یا توصیه می کنند تهران باید 

به این تنش خاتمه دهد.
یکی از کسانی که این روزها از سوی 
مماشات  به  متهم  جریان حزب اللهی 
باکو می شود عباس موسوی سفیر  با 
احتمال  که  است  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  قبال  در  او  مواضع  می رود 

آذربایجان کار دستش بدهد.
ئل  مسا تحلیلگر  لی  بیگد علی 
روزنامه  در  یادداشتی  در  بین الملل 
»آفتاب یزد« می نویسد »ادامه اختالفات 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تَرک 
زمینه ساز  برجامی  مذاکرات  یکجانبه 
تشکیل  و  همه جانبه  فشارهای  ایجاد 
جبهه ای هماهنگ علیه ایران است که 
قطعا عواقب تلخی برای ما در پی خواهد 
داشت.« او تٔاکید می کند »با توجه به 
اینکه شرایط منطقه به نفع جمهوری 
اسالمی نیست« تنش سیاسی و نظامی 
با همسایگان وضعیت را بدتر می کند. 
بیگدلی توصیه کرده »وقتی می دانیم 
پشت نمای چالش های مرتبط با ایران، 
آمریکاست، بهتر نیست مستقیم با کاخ 

سفید وارد گفتگو شویم؟«
یادداشت  این  به  اما  تهران  کیهان 
آن  و  داده  نشان  واکنش  بیگدلی 
و  خوانده  آمریکا«  به  دادن  »باج  را 
از  اظهارات  این  »انتشار  می نویسد: 
سوی روزنامه اجاره ای در حالی است 
که روزنامه مذکور و هم طیفانش هنوز 
درباره خسارت های حاصل از بزک کردن 
برجام  به  منتهی  مذاکرات  در  آمریکا 
پاسخگو نبوده اند. آنزمان هم ادعا همین 
بود که برای حل مشکالت اقتصادی و 
مسائل با دیگر کشورها باید با کدخدا 
بست! و در این بستن با کدخدا به حدی 
افراط شد که به تصریح برخی مقامات 
دولتی، حتی موجبات نامالیماتی برخی 

طرف های اروپایی را فراهم کرد.«
سابقه پرواز پهپادهای اسرائیلی 
از حریم هوایی جمهوری آذربایجان

در سال های اخیر در موارد متعدد 
پهپادهای اسرائیلی برفراز ایران پرواز 
کرده اند و ضربات سنگینی نیز به رژیم 
وارد آورده اند. در همین ارتباط روزنامه 
»اورشلیم پست« در گزارشی می نویسد 
که جمهوری اسالمی می خواهد این پیام 
را به مقامات جمهوری آذربایجان بدهد 
که »ما می دانیم شما چه می کنید.«

فرماندهان  از  المهندس  ابومهدی 
ارشد حشدالشعبی که به همراه قاسم 
بغداد  فرودگاه  حوالی  در  سلیمانی 
کشته شد در سال 2۰۱۹ ادعا کرده 
بود »ما اطالعات دقیق و تأییدشده ای 
داریم که آمریکایی ها چهار هواپیمای 
طریق  از  را  اسرائیلی  سرنشین  بدون 
داخل  در  عملیات  برای  آذربایجان 
نظامی  پایگاه های  تا  فرستادند  عراق 

حشدالشعبی را هدف قرار دهند.«
یائیر الپید وزیر خارجه اسرائیل ماه 
گذشته در سفر به مسکو در دیدار با 
روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی 
»خطر  گفت،  خبری  نشست  یک  در 
امنیت  تنها  ایران  رژیم  شدن  اتمی 
این  بلکه  را تهدید نمی کند،  اسرائیل 

و  است  بین المللی  تهدید  یک  پروژه 
باید نسبت به  همه کشورهای جهان 
آن حساسیت نشان دهند و به اقدامات 
الزم دست بزنند که این خطر به مرحله 

حیاتی نرسد.«
وزیر خارجه اسرائیل تٔاکید کرد، »اگر 
جهان در انجام این کار کوتاهی کند، 
اسرائیل این حق را برای خود محفوظ 
می داند و اجازه نخواهد داد که ایران به 
یک کشور هسته ای یا حتا یک کشور 
در آستانه هسته ای شدن تبدیل شود.«

دست خالی مقامات تهران
این  بر  عرف  بین الملل  روابط  در 
است در صورت بروز اختالف و تنش 
همسایه  اگر  ویژه  به  کشور  دو  میان 
کاهش  برای  ثالث  کشورهای  باشند 
تنش ها میانجیگری می کنند. جمهوری 
اسالمی ایران توقع داشت که پس از 
آذربایجان  جمهوری  با  اختالف  بروز 
به  »نگاه  اساس  بر  روسیه  دست کم 
شرق« جمهوری اسالمی و خدمات و 
سودهای کالنی که رژیم ایران به مسکو 
نقشی  ماجرا  این  در  است،  داده  ارائه 
بازی کند به ویژه آنکه الهام علی اف از 
والدیمیر پوتین حرف شنوی دارد؛ اما 
روسیه آشکارا خود را کنار کشیده است.

سکوت روسیه در قبال تنش میان 

جمهوری اسالمی و جمهوری آذربایجان 
به روشنی تهران را نگران کرده است. 
حسین امیرعبداللهیان در سفر به مسکو 
خواست  روس ها  از  مصاحبه  یک  در 
نسبت به تغییر مرزهای احتمالی در 
منطقه حساس باشند! حاال زمامداران 
از  جمهوری اسالمی می بایست بیش 
باشند.  پوتین  مواضع  نگران  گذشته 
در  بلکه  مستقل  تحلیلگران  تنها  نه 
داخل ایران نیز آنچه را در منطقه علیه 
جمهوری اسالمی در حال وقوع است 
ناشی از سیاست های منطقه ای اسرائیل 
برای زیر فشار گذاشتند تهران می دانند. 
اگر این فرض درست باشد بعید نیست 
سکوت روسیه نیز ناشی از دیپلماسی 
اسرائیل و بخشی از تالش های اورشلیم 
جمهوری  کردن  منزوی   بیشتر  برای 

اسالمی در منطقه باشد.
سعی  مقامات  از  برخی  ایران  در 
که  کنند  القا  چنین  مسکو  به  دارند 
این سناریو آمریکایی- اسرائیلی علیه 
جمهوری اسالمی به منافع روسیه نیز 
صدمه می زند. اما به نظر می رسد برای 
پوتین دخالت در درگیری دو »رهبر 

مسلمان« چندان جذاب نیست.
در این میان، محسن دهنوی نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  تهران 
همان فردی که در دولت ترامپ همراه 
آمریکا  به  زندگی  برای  خانواده اش  با 
ندادند،  راهش  ولی  بود  کرده  پرواز 
طبق معمول در توییتی تهدید کرده 
برای  اسرائیل  و  »آمریکا  می نویسد  و 
ایجاد تغییرات ژئوپولوتیک به ضرر ایران 
و روسیه، الهام علی اف را وارد سناریوی 
خطرناکی کرده اند. قلب ۶ میلیون شیعه 
به  متمایل  آذربایجان  جمهوری!  در 
 ایران است. مقامات این کشور کوچک 
با دم شیر،  و همسایه ، به جای بازی 
سر عقل بیایند وگرنه ما ناچار به اقدام 

می شویم!«
نمایندگان  دیگر  از  بیگی  علیرضا 
می گوید  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
چالش  و  تنش  از  همواره  »مسکو 
برده  سود  غرب  و  ایران  بین  موجود 
است.« وی هشدار داده »پیمان نانوشته 
در  مانع  ایجاد  برای  روسیه  و  غرب 
دستاوردهای  از  ایران  استفاده  مسیر 

هسته ای« است.
تهران با چه گزینه هایی روبروست؟

مقامات جمهوری اسالمی در ایران 
نظامی  نیروهای  حضور  می گویند 
را  اسرائیل در مرزهای شمالی کشور 
اساسی  مسئله  اما  نمی کنند  تحمل 
منفور در داخل  و  منزوی  نظام  برای 

چرا انفعال روسیه در مناقشه ی تهران و باکو 
مقامات جمهوری اسالمی را نگران کرده؟

و خارج، این است که فراتر از برگزاری 
»نمایش  و  خیبر«  »فاتحان  رزمایش 
ایران  قدرت« در مرزهای شمال غرب 

ابزار دیگری ندارد!
شاخص ترین ابزار برای حل و فصل 
اختالفات دوجانبه و چندجانبه سازش 
و میانجیگری است. اگر در بین مقامات 
سیاسی دو طرف درگیر در یک تعارض 
میانجیگری  برای  فردی  اختالف،  یا 
ارشد  مقامات  باشد،  نداشته  وجود 
کشورهای ثالث این نقش را به عهده 
می گیرند. در اختالف میان رژیم ایران و 
جمهوری آذربایجان به نظر می رسد هر 
دو طرف فاقد چهره های مقبول سیاسی 
هستند که بتوانند میانجیگری کنند. 
دولت های ثالث هم تا کنون اشتیاقی 
آنها  بین  اختالف  فصل  و  حل  برای 
نشان نداده اند آنهم در حالی که پشت 
علی اف به اسرائیل و ترکیه گرم است 
اما خامنه ای روی هیچکدام از دوستان 
روسی و چینی خود نمی تواند حساب 
کند! این وضعیت برای تهران گران تمام 
شده که چرا مسکو یا پکن و یا دست کم 
مقامات عمان هنوز به روی خود نیاورده 
و برای میانجیگری پا جلو نگذاشته اند. 
نظام چنین  مقامات  برخی  رو  این  از 
تعبیر می کنند که موضوع بر سر یک 
سناریو بزرگ علیه جمهوری اسالمی 
است و گویا این تعبیر چندان هم دور 

از واقعیت نیست.
جمهوری اسالمی در شرایط فعلی دو 
راه پیش رو دارد: حل و فصل اختالف با 
جمهوری آذربایجان از طریق قوه قهریه 
یا نوعی عقب نشینی و انفعال نامحسوس 
که به خیال خودش به اعتبارش ضربه 
نخورد. همان انفعالی که مجبور شده در 
برابر حمالت و ضربات مداوم اسرائیل 

نیز در پیش بگیرد.
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جمهوری  رئیس   زلنسکی  ولودمیر 
از  یکی  عمده  سهامدار  نیز  اوکراین 
پیشتر  که  بوده  پوششی  شرکت های 
منتقل  دیگری  فرد  نام  به  سهامش 

شده است.
چک  وزیر  نخست  بابیش  آندری 
نیز بر پایه این اسناد، یک عمارت 22 
میلیون دالری در یکی از دهکده های 

مجاور کن در فرانسه دارد.
 3۸۰ حدود  نام  پاندورا  اوراق  در 
هندی آمده که در میان آنها از اعضای 
بازیکن  تا  گرفته  هند  پارلمان  سابق 
از  یکی  می شود.  دیده  کریکت  سابق 
آنیل  هند  شهروندان  شاخص ترین 
آمبانی ثروتمند سرشناس هندی است 
که در دادگاهی در بریتانیا پیشتر اعالم 

این  اساس  بر  اما  کرده  ورشکستگی 
اسناد مستغالت و دارایی قابل توجهی 
از طریق شرکت های خارجی )آف شور( 

در اختیار دارد.
نام  رهبران سیاسی جهان،  از  جدا 
افراد مشهور دیگری نیز در این اسناد 
به چشم می خورد. بونو خواننده گروه 
از  یکی  مدنی  فعال  و   )U2(»تو »یو 
سرشناس ترین کسانی است که نامش 
در این اسناد به چشم می خورد. طبق 
این اسناد بونو در یک شرکت مالتی 
سرمایه گذاری  استیت«  »نود  نام  به 
کرده که در یک معامله مشکوک برای 
لیتوانی  در  خرید  مرکز  یک  خریدن 
دلیل  به  مالت  کشور  بوده.  دخیل 
داشتن سیاست های مالیاتی نه چندان 

معماری رضاشاهی  و  ....                              از صفحه 13

 الک کردن ایدئولوژیک طالبان
دو  غنی  اشرف  و  کرزای  حمید 
شخصیت اصلی در مدیریت افغانستان، 
پس از سقوط جمهوری اسالمی ساخته 
آنها  که  شدند  مدعی  ابتدا  خودشان، 
نمی فهمند چطور شد که این اتفاق روی 
داد. اما اندکی بعد هر دوی آنها حاکمیت 
طالبان را تایید کردند و خواستار  سازش 

با طالبان شدند.
در ضمن نیروهای ائتالف می گویند 
که در بیست سالی که آنها در افغانستان 
و  بود  نشده  ریشه کن  طالبان  بودند، 
دست  در  افغانستان   از  بخش هایی 
طالبان بوده است. روشن است که این 
آنها  نیستند.  بیش  توجیهاتی  مطالب 
نخواسته اند طالبان را نابود کنند. هدف 
آنان الک کردن ایدئولوژی طالبان و جدا 
کردن نخاله های غرب ستیز آن و تبدیل 
طالبان به نیرویی دست آموز بوده است، 

که به آن توفیق یافتند.
طالبان به نیروی بنیادگرای اسالمی 
مبدل شده که سیاست هایش توقعات 
پاکستان و کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس را برآورده می کند، بدون 
جمهوری  با  مجادله  وارد  فعال  آنکه 
اسالمی ایران گردد. طالبان هماهنگ 
با »ترند« روز در خاورمیانه  از آمریکا 
را  روسیه  و  چین  تا  می گیرد،  فاصله 
طالباِن  ایدئولوژی  در  نگهدارد.  راضی 
امروز ضدیت با دمکراسی مسئله اصلی 
است. همین ویژگی طالبان را در تقابل 
با حقوق بشر و سکوالریسم که گوهر 
این  به  می دهد.  قرار  است  دمکراسی 
جهت طالبان یک قدرت ضدملی است. 
آنجاست  تا  طالبان  کارکرد  آبروریزی 
که دولت هایی مانند عربستان، امارات 
و حتا پاکستان تا کنون در به رسمیت 
شناختن آن این پا و آن پا می کنند. 
عمران خان نخست وزیر پاکستان به 
تا دنیا را متقاعد به  هر دری می زند، 
به رسمیت شناختن طالبان کند. وزیر 
خارجه امارات متحده عربی اولین مقام 
رسمی  خارجی بود که به کابل سفر کرد 
تا زشتی و قباحت معاشرت با طالبان 

را بریزد.
و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل 
نمایندگی  به  البد  نیز  زاهدان  سنت 
از ولی فقیه شیعیان به تایید طالبان 
پرداخت و حکومت آنان را ستود. رژیم 
جمهوری اسالمی از ظهور دوباره طالبان 
به دو دلیل نمی تواند خوشحال نباشد:

نخست آنکه آمریکا از زیر گوش آن 
دورتر شده.

دوم آنکه از وجود یک رژیم بنیادگرا 
امنیت  احساس  خود  همسایگی  در 

بیشتری می کند.
 گذار از »امارت اسالمی« به 

»جمهوری اسالمی افغانستان« 
و برعکس

مجموعه  یک  شده  سیاسی  اسالم 
سیال است که درجه غلظت و یا رقیق 

بودن آن از اجتماعی تا اجتماعی دیگر 
و از زمانی تا زمانی دیگر بنا به شرایط 
متفاوت است. این تفاوت ها گاه منجر به 
این برداشت می شود که گویا می توان از 
دین پاالیش شده و رقیق در دولت سازی 
پاالیش  دین  از  منظور  گرفت.  بهره 
شده، دینی است که در درون ساختار 
دولت مدرن و مردم ساالر در راستای 
ملت سازی شریک و یاور دولت باشد. 
چنین باوری منشاء اشتباهی است که 
از سقوط  افغانستان پس  دولت سازان 
طالبان، مرتکب شدند. آنها مشکل را 
در درجه غلظت اسالم طالبانی دیده 
بودند و نه در سیال بودن ایدئولوژی آنها!

با برافتادن طالبان در سال 2۰۰۱، 
و  عبداهلل  عبداهلل  غنی،  کرزای، 
که  سابق  جهادی  رهبران  از  بسیاری 
نخواستند  بودند،  جنگیده  طالبان  با 
در دولت سازی جدید اسالمگرایی را از 
ساختار دولت جدید حذف کنند. هدف 
دولت  و  دین  از همنشین کردن  آنها 
شاید خیرخواهانه و به منظور مصالحه 
بین گروه های متخاصم بوده باشد. اما 
در سیاست به ویژه در لحظات تاریخی 
نیات خیری که از توهم سرچشمه گرفته 
بعید  بسیار  می آفرینند.  فاجعه  باشد، 
تاسیس »دولت اسالمی  می نماید که 
افغانستان« زیر فشار دولت های ائتالف 
غربی و آمریکا صورت گرفته باشد زیرا 
هر  از  پایدار  دمکراسی  یک  استقرار 
جهت به سود آنها بود. مگر آنکه آنها 
اشتباه  دچار  زیان  و  سود  حساب  در 
و  مداخله  اما  باشند.  شده  محاسبه 
خاورمیانه ای  شرکای  سوی  از  فشار 
دولت های بزرگ غربی )نایب های آنها( 
قابل تصور است. وجود تعداد زیادی از 
اسالمگرایان جهادی )پانزده جریانی که 
با کمونیست ها جنگیده بودند( در صف 
مبارزه با طالبان و در اتحاد با نیروهای 
ائتالف غربی، راه را برای نفوذ عربستان 
سعودی، امارات متحده عرب و جمهوری 
اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی 
ایران در تعیین ساخت دولت افغانستان 
از  اسالمی  کشورهای  این  کرد.  باز  
اسالمگرا  مجاهدین  اصلی  حامیان 
در  اسالمگرایان  این  حضور  با  بودند. 
شکل  التقاطی  دولتی  انتقالی،  دولت 
گرفت که متاثر از تمایالت مجاهدین 
دولت های  خواست  به  پاسخگویی  در 
از  بخشی  بود.  آنها  پشتیبان  اسالمی 
دولت نیز با نگاهی مدرن تدوین شد تا 
مورد قبول غربیان و جامعه بین المللی 
باشد. نتیجه این درآمیزی، قانون اساسی 
افغانستان از آب درآمد که با نام دولت 
به  افغانستان  اسالمی«  »جمهوری 
رسمیت شناخته شد. برای درک جای 
در »دولت  بنیادگرایی  پای مستحکم 
جمهوری اسالمی افغانستان« به اصولی 

از قانون اساسی آن اشاره می می شود:
ماده اول: افغانستان »دولت جمهوری 
غیرقابل  و  واحد  مستقل،  اسالمی« 

تجزیه می باشد.
ماده 2: دین دولت جمهوری اسالمی 
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هنگام تحصیل من در انگلیس برزو 
و  کرد  باز  زبان  آنجا  در  و  بود  من  با 
چهارساله بود که به ایران بازگشتیم. آن 
روز وقتی به سعادت آباد رسیدیم با عجله 
ماشینم را جلوی پله ها پارک کردم،  از 
ماشین پیاده شدم. دست برزو را گرفتم 
که از پله ها باال بروم و وارد سالن بشوم 
اما با  کمال تعجب آقا را دیدم که روی 
آخرین پله ایستاده بود، با دست به من 
اشاره کرد که باال نروم. با تعجب گفتم:

ـ آقا، آمده ام عکس ها را بگیرم و برزو 
هم آمده که خدمتتان سالم کند.

زد  لبخندی  همیشگی  مهربانی  با 
و گفت:

ـ شما تشریف نیاورید باال؛ صبر کنید 
عرض دارم.

بعد برزو را صدا زد. برزو از پله ها باال 
به من  آقا رو  ایستاد.  آقا  رفت و کنار 

کرد و گفت:
ـ خانم، اول آن ماشین را سر و ته 

کنید بعد تشریف بیاورید باال.
گفتم:

با شما  دقیقه  یک  فقط  من  آقا،  ـ 
کار دارم.

آمرانه گفت:
ـ خانم در همین یک دقیقه هزاران 
اتفاق ممکن است بیفتد. همیشه یادتان 
باشد هر جا که می روید اول باید ماشین 

را سر و ته کنید که اگر خدای نکرده 
اتفاق بدی افتاد و خواستید فرار کنید و 

بزنید به چاک، گرفتاری نداشته باشید.
من هنوز با این که سال ها از آن روزگار 
کردن،  پارک  هنگام  همواره  می گذرد 
ماشین را سر و ته می کنم. آقا همچنان 
که دست برزو را در دست داشت رو به 

من کرد و گفت:
ـ امروز می خواهم بچه خرگوش هایی را 
که تازه به دنیا آمده اند به برزو نشان بدهم.

همه با هم به طرف جایگاه خرگوش ها 
رفتیم. بچه خرگوش های سفید واقعاً زیبا 
و تماشایی بودند. برزو به حیوانات عالقۀ 
عجیبی داشت؛ در خانۀ ما به نوبت همه 
جور حیوانی از کرم ابریشم گرفته تا مار 
و سوسمار و الک پشت و طوطی و سگ 

و حتی بُز هم وجود داشت.
پسرم عاشق نگهداری حیوانات بود. 
به این جهت موضوع صحبت آقا با برزو 
همیشه در مورد حیوانات بود. آن روز 
برزو قول  به  آقا  به هنگام خداحافظی، 
داد که برایش چندتا خرگوش بفرستد. 
فکر کردم شوخی می کند. ولی روز بعد 
ساعت نُه صبح خرگوش ها از راه رسیدند. 
شش خرگوش در سه قفس در خانۀ ما 
مستقر شدند و نمی دانید که نگهداری و 
توجه از خرگوش ها چه کار سختی بود.
»دنباله دارد«»دنباله دارد«
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افغانستان » دین مقدس اسالم« است.
ماده سوم: »هیچ قانونی« نمی تواند 
»مخالف معتقدات و احکام  دین مقدس 

اسالم« باشد.
ماده ۱۹: … نشان ملی افغانستان 
رنگ  «به  منبر  و  »محراب  از  عبارت 
در  آن  وسط  و…  می باشد،  سفید 
اله  »ال  مبارک  کلمه  فوقانی  قسمت 
االاهلل محمد رسول اهلل و اهلل اکبر« و…

ذکر» اهلل  با  افغانستان  ملی  سرود 
اکبر« و نام اقوام…

ماده3۵ بند ۱: مرامنامه و اساسنامه 
حزب مناقض احکام دین مقدس اسالم 
و نصوص و ارزش های مندرج در قانون 

اساسی نباشد.
ماده۴۰: دولت نصاب واحد تعلیمی  
را بر مبنای احکام دین مقدس اسالم و 
فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، 
طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین 
مذاهب  مبنای  بر  را  مکاتب  دینی 
تدوین  افغانستان  در  موجود  اسالمی 

می نماید.
تامین  منظور  به  دولت   ..:۵۴ ماده 
خانواده  روحی  و  جسمی   سالمت 
باالخص طفل و مادر و تربیت اطفال 
با  »مغایر  رسوم  بردن  بین  از  برای  و 
احکام دین مقدس اسالم« تدابیر الزم 

اتخاذ می کند.
جمهور:  ریاست  گند  سو  ماده ۶3 
به نام خدا سوگند یاد می کنم که دین 
مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمایت 

کنم…
ند  ا نمی تو نی  مدر دولت  هیچ 
بنیادش  چنانچه  ببیند  آرامش  روی 
ایدئولوژی دینی باشد. با چنین اصولی 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
افغانستان بهتر می توان فهمید که چطور 
ارتش هایی با آنهمه یال و کوپال از عهده 
طالبان بر نیامدند و ارتش سیصد هزار 
نفری افغانستان ناپدید گردید. طالبان 
با چنین قانون اساسی و چنین ساختار 
دولتی از یک عنصر بیرونی به مهمانی 
خانگی مبدل شده بود! طالبان هم از 
درون.  از  هم  و  می شد  تغذیه  بیرون 
بسیاری از سیاستمداران افغان که زیر 
سایه ائتالف غربی به قدرت رسیدند و 
در  کردند،  اشغال  را  مقامات حساس 

ذهن و کارکرد طالبانی بودند.
 نیروی مخرب عادت و ضعف خرد

جنگ زشت ترین و کهن ترین روش 
برای ارضای زیاده خواهی بشری است. 
در اثر تکرار این عارضه در طول تاریخ، 
آواره  و  کشتن  جنگیدن،  دیگر  گویا 
ترک ناپذیر  عادتی  به  انسان ها  کردِن 
از دولت که  در نهاد بشر و نهادهایی 
محصول فکر انساِن معتاد به جنگ است 

مبدل شده است.
بنا بر اصول مدون حقوق بین الملل 
که خرد بر آن صحه می گذارد، جنگ 
حقوق  نقض  و  جنایت  نوع  بدترین 
انسان هاست. به نظر می رسد تا زمانی که 
نیروی عادت بر نیروی خرد غلبه دارد، 
باید همچنان شاهد تداوم و تکرار نقض 
حقوق انسان ها در اثر ارتکاب جنایات 

جنگی بود.
شاهد  که  است  سال  چهل  مدت 
چنین جنایاتی در  منطقه ای که از خلیج 
فارس تا شرق مدیترانه و دریای سرخ را 
در بر می گیرد هستیم. تردیدی نیست 
که بار بخشی از این وضعیت آشفته، 
درون زا و متوجه توسعه نیافتگی فرهنگی 
فرهنگ  نیافتگی  توسعه  است. هرچه 
درجه  باشد،  گسترده تر  ملی  و  بومی  
امواج  مقابل  در  کشور  آسیب پذیری 
دگرگونی های بیرونی و بین المللی بیشتر 
می گردد. بی سبب نیست که هر اقدام 
سیاسی  نظم  بخواهد  که  سنجیده ای 
به  را  نایافته  رشد  فرهنگ  از  برآمده 
سمتی مطلوب هدایت کند و از جنگ 
جلو گیرد و جامعه را به سوی مناسباتی 
معقول هدایت کند، بطور اجتناب ناپذیر 
روبرو  طیف هایی  شدید  مقاومت  با 
تغذیه  نافرهنگ  از   که  می گردد 
می کنند. کار هنگامی دشوارتر می گردد 
با  جهان  بزرگ  قدرت های  منافع  که 
نافرهنگ  از  برآمده  سیاسی  نظم های 
هماوایی داشته و از آنها حمایت کند. 
در یکصد سال گذشته به دفعات شاهد 
چنین همسویی هایی بین نافرهنگ های 
بوده ایم.  جهانی  سیاست های  و  بومی  
قرارداد دولت آمریکا با طالباِن بدفرهنگ 
و پذیرش دولِت فرهنگ ستیز جمهوری 
اسالمی در ایران به پیمان شانگهای به 
رهبری چین و روسیه، شاهدهایی بر 

این هماوایی هاست.

سختگیرانه شهرت دارد.
پیشتر اسناد دیگری از دارایی ها و 
و چهره های  ثروتمندان  مالی  گردش 
مشهور جهان از جمله سیاستمداران در 
قالب »اسناد پاناما« و »اسناد پارادایز« 

منتشر شده بود.
برای نمونه در اسناد پارادایز آمده بود 
که لوییس همیلتون قهرمان مسابقات 
اتومبیلرانی »فرمول یک« به واسطه یک 
طرح استادانه فرار مالیاتی از پرداخت 
خودداری  شخصی اش  جت  مالیات 
کرده است. سند های فاش شده نشان 
 2۰۱3 سال  در  همیلتون  می دهند 
زمانی که جت  شخصی اش به جزیره 
وارد  ایرلند(  دریای  در  )واقع  »من« 
هزار  و 3۰۰  میلیون  مبلغ سه  شده، 
پوند در پرداخت مالیات »صرفه جویی« 

کرده است.

این شرکت به سازمان ملل گفته است 
که قطعات به کار رفته در پهپادهای 
ایرانی تقلبی هستند. این شرکت نیز به 
درخواست »وال استریت ژورنال« برای 
اظهار نظر در این مورد واکنشی نشان 

نداده است.
این  ادامه  در  ژورنال«  »وال استریت 
گمرکی  سوابق  می نویسد،  گزارش 
نشان می دهند که این شرکت چینی 
در  را   ۱۱۱-DLE موتورهای  که 
 ۵۰۰ قیمت  به  بابا«  »علی  وبسایت 
دالر می فروشد، موتورهای خود را برای 
تولید هواپیماهای مینیاتوری کنترل از 
راه دور به آمریکا نیز صادر کرده است.

یک مقام امنیتی پیشین غربی که در 
مورد برنامه پهپادی ایران تحقیق کرده 
می گوید: »تکنولوژی مورد استفاده در 
پهپادهای ایرانی برای اسباب بازی های 
نوجوانان آمریکایی ساخته شده است.«

سازمان  توسط  که  تحقیقی  بنابر 
شاخص  قطعه  یک  شده،  انجام  ملل 
به  پهپاد  در  که  جنوبی  کره  تولید 
نیروهای  به  حمله  برای  و  رفته  کار 
یک  از  استفاده شده  یمن  در  ائتالف 
تهیه  تهران  در  فروشی  اسباب بازی 

شده است که هواپیماهای مدل کنترل 
از راه دور از جمله مدل های مینیاتوری 
می فروشد.  را  آمریکایی  جنگنده های 
سرووموتور  عنوان  با  که  قطعه ای 
می شود  شناخته   )servomotor(
و یک موتور را به یک سنسور متصل 
می کند که امکان کنترل دقیق موقعیت 
و سرعت پهپاد را فراهم می کند.رژیم 
برای  دیگری  راه های  همچنین  ایران 
دستیابی به فناوری پیشرفته پیدا کرده 
است. تحقیقات سازمان ملل متحد در 
مورد پهپادهای »بال دلتا« که دارای 
بال های مثلثی هستند، نشان می دهد 
سوئد  در  آن  کلیدی  قطعه  یک  که 
تولید شده است. این قطعه از طریق 
در  فعال  هندی  تجاری  شرکت  یک 
منتقل  تهران  به  غذایی  مواد  زمینه 
شده بود و در پهپادهایی به کار رفته 
که بعداً برای حمله به تأسیسات نفتی 
شدند.این  استفاده  سعودی  عربستان 
قطعه قبل از مونتاژ در پهپادهای مورد 
استفاده در حمله به تٔاسیسات آرامکو 
عربستان در ماه مه و سپتامبر 2۰۱۹ 
به تهران منتقل و در آنجا بازیابی شد. 
ایاالت متحده می گوید از همان مدل 
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استریت« نیز استفاده شده است.

جمهوری اسالمی ایران همچنین از 
کپی قطعات حساس تری نیز استفاده 
کرده که توسط شرکت های آمریکایی 
و اسرائیلی توسعه یافته اند. پهپادهای 
به کار رفته در حمله به تٔاسیسات نفتی 
سعودی از موتورهای پیشرفته ای کپی 
شده که توسط واحد انگلیسی پیمانکار 
»البیت«  نام  به  اسرائیلی  دفاعی 
شخصی  شده اند.  ساخته   )Elbit(
دارد  آشنایی  »البیت«  با عملیات  که 
می گوید  ژورنال«  »وال استریت  به 
که تکنولوژی این موتور در انگلستان 

توسعه یافته است نه در اسرائیل.
یک  وبسایت  در  کپی  موتور  همان 
شرکت چینی به فروش گذاشته شده 
است که نشان می دهد احتماال چین 
در مهندسی معکوس آن دست داشته 
است.همچنین یکی از پهپادهای به  کار 
رفته در جنگ داخلی سوریه کاماًل با 
 »۴۵۰ »هرمس  پهپاد  از  الگوبرداری 
اسرائیل ساخته شده. مقامات اسرائیلی 
احتمال می دهند که جمهوری اسالمی 
ایران یک مدل هرمس را پس از سقوط 
از طریق حزب اهلل به دست  لبنان  در 

آورده است.

لندن  تایمز  =روزنامه 
گزارش های  براساس 
نوشت،  ایران  از  دریافتی 
نظر  در  رئیسی  ابراهیم 
دارد در اجالس آب وهوایی 
حدود  که  ملل  سازمان 
گالسکو  در  دیگر  یکماه 
شرکت  می شود،  برگزار 

کند.
تایمز  گزارش  =برمبنای 
بشر،  حقوق  فعاالن  لندن، 
بازماندگان  و  قربانیان 
و  سیاسی  زندانیان 
توسط  که  دگراندیشانی 
رژیم ایران شکنجه و اعدام 
شده اند از پلیس اسکاتلند 
درباره ی  تا  خواسته اند 
»صالحیت  موضوع  رئیسی 
مبنای  را  جهانی«  قضایی 

تحقیق قرار دهد.
قضایی  =»صالحیت 
معناست  بدان  جهانی« 
از  بشر  حقوق  ناقضان  که 
هر  در  می توانند  ملیت  هر 
کشوری، صرف نظر از محل 
متهم  جنایات،  ارتکاب 
دولت  شوند.  بازداشت  و 
صالحیت  این  از  انگلیس 
آگوستو  دستگیری  برای 
پینوشه دیکتاتور شیلیایی 

استفاده کرده است.
ابالغ  از  لندن  تایمز  روزنامه 
بازداشت  برای  رسمی  درخواست 
به  معروف  رئیسی  سیدابراهیم 
سیزدهمین  رئیس   و  مرگ«  »قاضی 

اتهام: جنایت علیه بشریت؛
درخواست رسمی از بریتانیا برای بازداشت رئیسی در 

کنفرانس آب وهوایی سازمان ملل در گالسکو
به  ایران  در  اسالمی  دولت جمهوری 
خبر  بشریت«  علیه  »جنایت  اتهام 
رئیسی  است  قرار  گویا  است.  داده 
آینده ی  ماه  آب و هوایی  اجالس  در 
گالسکو  در   )Cop2۶( ملل  سازمان 

شرکت کند.
اساس  بر  لندن  تایمز  روزنامه 
ایران نوشت،  از  گزارش های دریافتی 
جمهوری  رئیس   رئیسی  ابراهیم 
در  تا  دارد  نظر  در  ایران  اسالمی 
ملل  سازمان  آب وهوایی  اجالس 
)Cop2۶( که حدود یکماه دیگر در 

گالسکو برگزار می شود، شرکت کند.
این اجالس 3۱ اکتبر تا ۱2 نوامبر 
2۰2۱ برابر با ۹ تا 2۱ آبان ماه ۱۴۰۰ 
می رود  احتمال  و  می شود  برگزار 
از  دنیا  کشور   ۴۰ دست کم  مقامات 
جمهوری  رئیس   بایدن  جو  جمله 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین پاپ 
فرانسیس در برنامه ای دو روزه در آن 

حضور پیدا کنند.
معروف  رئیسی  شرکت  صورت  در 
دولت  رئیس   و  مرگ«  »قاضی  به 
این  در  اسالمی  جمهوری  سیزدهم 
خارجی  سفر  اولین  این  کنفرانس، 
بهانه ی  به  پیشتر  او  بود.  خواهد  او 
ششمین  و  هفتاد  در  کرونا  شیوع 
سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
آمریکا  به  سفر  از  )3۰شهریور(  ملل 
را  خود  و سخنرانی  ورزید  خودداری 
به صورت آنالین انجام داد و حسین 
به  را  امیرعبداللهیان وزیر خارجه اش 

نیویورک فرستاد.
تایمز  گزارش  مبنای  بر  حاال 
قربانیان  بشر،  حقوق  فعاالن  لندن، 
و  سیاسی  زندانیان  بازماندگان  و 
ایران  رژیم  توسط  که  دگراندیشانی 
پلیس  از  شده اند  اعدام  و  شکنجه 
درباره ی  تا  خواسته اند  اسکاتلند 
قضایی  »صالحیت  موضوع  رئیسی 

جهانی« را مبنای تحقیق قرار دهد.

بدان  جهانی«  قضایی  »صالحیت 
از  بشر  حقوق  ناقضان  که  معناست 
کشوری،  هر  در  می توانند  ملیت  هر 
جنایات،  ارتکاب  محل  از  نظر  صرف 
متهم و دستگیر شوند. دولت انگلیس 
از آن برای دستگیری آگوستو پینوشه 
کرده  استفاده  نیز  شیلیایی  دیکتاتور 

است.
از  تحقیقات  این  انجام  صورت  در 
ابراهیم  حضور  بریتانیا،  پلیس  سوی 
رئیسی در اجالس آب وهوایی سازمان 
ملل می تواند برای وی خطر بازداشت 

داشته باشد.
وقت  جانشین  رئیسی  ابراهیم 
عضو  و   ۶۰ دهه  در  تهران  دادستان 
مرگ«  »هیئت  به  موسوم  کمیته ی 
 ۱3۶۷ سال  تابستان  در  که  است 
دستور اعدام چند هزار نفر از زندانیان 
صادر  را  اسالمی  جمهوری  مخالف 

کرده است.
امردادماه  در  رئیسی  ابراهیم  نام 
منتسب  صوتی  فایل  در   ۱3۹۵
مورد  در  منتظری  حسینعلی  به 

اعدام های سال ۱3۶۷ مطرح شد.
»صالحیت  راهکار  از  استفاده  با 
ناقضان  پیگرد  برای  جهانی«  قضایی 
مقام  چندین  کنون  تا  بشر  حقوق 
مختلف  کشورهای  از  جنایتکار 
بازداشت و محکوم شده اند و در زندان 
از  نفر  مثال چند  برای  می برند.  بسر 
نروژ،  و  آلمان  در  سابق  یوگسالوی 
بلژیک،  در  رواندا  از  جنایتکـارانی 
و  اسپانیا،  در  آرژانتینی  جنایتکاران 
فرانسه  در  موریتانیایی  جنایتکاران 
قانونی  اختیار  همین  از  استفاده  با 
و  محاکمه  و  دستگیر  بین المللی 

محکوم شدند.
از افغانستان هم حسام الدین حسام 
در  جاللزوی  حبیب اهلل  و   2۰۰۵ در 
اتهام جنایت های  به  2۰۰۷ در هلند 
جنگی محکوم شده و به زندان افتادند.
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پنجمین  کتبر  ا ه  د  =
پارلمان در عراق  انتخابات 
از زمان سقوط رژیم بعث و 
صدام حسین، یکسال قبل 

از موعد برگزار می شود.
= 11۰ حزب که ۲۲ ائتالف 
این  در  داده اند  تشکیل 
رند.  دا حضور  بات  نتخا ا
نفر   9۵1 که  نفری   ۵3۲3
برای  هستند،  زن  آنها  از 
این  کرسی   3۲9 اشغال 

پارلمان رقابت می کنند.
ناتوان  غربی  =کشورهای 
برای  حلی  راه  یافتن  از 
بحران عراق، تالش خواهند 
کرد با مقبولیت دادن به این 
کنونی  وضعیت  انتخابات 

حفظ شود.
گرفتن  فاصله  =ادعای 
و  اسالمی  جمهوری  ز  ا
یکی  اسالم  به  اشاره  عدم 
و  احزاب  تاکتیک های  از 
گروه های شیعی برای جلب 
کشاندن  و  مردم  حمایت 
رای  صندوق  پای  به  آنها 

است.

اکتبر  ده  یکشنبه  رأفت -  احمد 
انتخابات  برای  عراقی ها   2۰2۱
وزیر  نخست  البته  و  پارلمان جدید 
آینده، ۶ ماه زودتر از موعد به پای 
از  پس  رفت.  خواهند  رای  صندوق 
سقوط رژیم بعث و صدام حسین، در 
پنجمین  این  میالدی،   2۰۰3 سال 
انتخابات  عراق  در  که  است  بار 
پارلمانی برگزار می شود. 2۶ میلیون 
از شهروندان عراقی در داخل و خارج 
برخوردارند  رأی  حق  از  کشور  از 
که  کاندیدا   ۵323 میان  از  باید  و 
به  و  هستند  زن  آنها  از  نفر   ۹۵۱
گروه  و  حزب   ۱۱۰ از  نمایندگی 
می کنند،  شرکت  انتخابات  این  در 
صاحبان 32۹ کرسی پارلمان آینده 
را انتخاب کنند. در عراق 2۵ درصد 
زنان  به  باید  پارلمان  کرسی های  از 

واگزار شود.
برپایه تمام نظرسنجی ها، به دلیل 
شمار  اینبار  گسترده،  بی اعتمادی 
صندوق  پای  اکتبر  ده  که  کسانی 
انتخابات  رای خواهند رفت کمتر از 
تنها  که  بود،  خواهد   2۰۱۸ سال 
رای  حق  دارندگان  از  درصد   ۴۴
انداختند.  صندوق  به  را  خود  برگه 
بخش های قابل توجهی از هواداران و 
پشتیبانان جنبشی که در اکتبر سال 
2۰۱۹ آغاز شد، رسما اعالم کرده اند 
پاسخ  نمی تواند  انتخابات  این  که 
مناسبی برای مشکالت اساسی عراق 
چون سیستم قومی- مذهبی، بحران 
گسترده،  بسیار  فساد  اقتصادی، 
حمایت  تحت  شبه نظامیان  حضور 
سپاه  خارجی  بازوی  قدس«  »سپاه 
دخالت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و  سیاست  در  اسالمی  جمهوری 
کشور  این  و  باشد  عراق  اقتصاد 
احتیاج به اصالحات اساسی و بنیادی 
گسترده ای  بخش های  برای  دارد. 
کنونی  حکومتی  نظام  عراقی ها،  از 
اجتماعی«  »قرارداد  یک  از  برآمده 
هدف  با  تنها  بلکه  نیست  مردم  با 
قدرت  تقسیم  و  ملی  ثروت  تقسیم 
دستجات  و  فرقه ای  گروه های  میان 
قومی- مذهبی و  احزاب و گروه های 
بیهوده  پابرجاست.  شبه نظامی 
نیست که عراق در گروه فاسدترین 

حکومت های جهان قرار دارد.

خدمت  در  فاسد  انتخابات 
حکومت فرقه ای

بر اساس یک نظرسنجی که در ماه 
صلح  تحقق  »مرکز  توسط  سپتامبر 
از  انجام شده ۷۰ درصد  عراق«  در 

جنبش  اهداف  از  کشور  این  مردم 
حمایت   2۰۱۹ اکتبر  اعتراضی 
می کنند. بر پایه همین نظرسنجی، 
از شرکت کنندگان فساد  ۸۰ درصد 
فراگیر را مشکل عمده عراق ارزیابی 
را  داعش  درصد   ۸.۸ تنها  و  کرده 
حساب  به  کشورشان  برای  خطری 
می آورند. تنها 23 درصد بر این نظر 
هستند که انتخابات ۱۰ اکتبر سالم 

این  به  با استناد  بود.  و آزاد خواهد 
که  زد  حدس  می توان  نظرسنجی 
انتخابات  در  شرکت کنندگان  شمار 
بود.  خواهد  درصد   3۰ زیر  احتماال 
شاید به همین دلیل پس از سال ها 
سکوت آیت اهلل علی سیستانی مرجع 
به  دعوت  را  مردم  عراق  مذهبی 

شرکت در انتخابات کرده است.
»تشرین«  اعتراضی  جنبش 
با  برابر  ماه  بین النهرین  در  )که 
را  نشستی  است(  میالدی  اکتبر 
گفتگو  برای  بغداد  در  سپتامبر   ۴
کرد.  برگزار  انتخابات  این  درباره 
اعتراضی  نهاد   ۴۰ از  نمایندگانی 
عراق  جنوبی  و  مرکزی  مناطق  از 
کردند.  پیدا  حضور  نشست  این  در 
این  از سخنگویان  یکی  الشیخ  سام 
می گوید  لندن  کیهان  به  نشست 
مخالف  کنندگان  شرکت  »اکثر 
شرکت در انتخابات بودند و مردم را 
دعوت به تحریم کردند. ما معتقدیم 
باید  انتخابات  برگزاری  از  قبل  که 
اصالحاتی انجام بگیرد و از سیستم 
به  انتخابات  این  کرد.  گذر  کنونی 
دلیل حضور احزاب و شخصیت های 
فاسد نمی تواند برای همه کسانی که 
که می خواهند شرکت کنند فرصت 
از  بنابراین  و  گیرد  نظر  در  برابر 
رقابت سالم  برای یک  سالمت الزم 
برخوردار نخواهد بود. اگر انتخاباتی 
آن  در  شرکت  نباشد،  سالم  و  آزاد 

اتالف وقت و بیهوده است.«

دخالت های جمهوری اسالمی
نفوذ  گسترده،  فساد  کنار  در 
دخالت هایش  و  اسالمی  جمهوری 
از  دیگر  یکی  عراق  امور  کلیه  در 
است.  کشور  این  اساسی  مشکالت 
جنبشی که عراقی ها در سال 2۰۱۹ 
وجود  با  هم  هنوز  و  انداختند  راه 
به  خیابانی  اعتراض های  کاهش 

دلیل پاندمی ویروس کرونا به حیات 
اکتبر  اول  و  می دهد  ادامه  خود 
توانست به مناسبت دومین سالگرد 
آغازش ده ها هزار نفر را در بغداد به 
خیابان بکشاند، از همان ابتدا حضور 
سپاه  به  وابسته  قدس«  »نیروی 
عراق   در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
را  اسالمی  جمهوری  دخالت های  و 
اساسی  مشکالت  از  یکی  عنوان  به 
انجام  برای  جدی  مانع  و  کشور 

هرگونه اصالحات معرفی کرد.
عراقی  روزنامه نگار  رشید  عرفان 
لندن  کیهان  به  ارتباط  همین  در 
دست  که  زمانی  »تا  می گوید 
قطع  عراق  از  اسالمی  جمهوری 
از  و گروه های شبه نظامی که  نشود 
به  و  نیروی قدس دستور می گیرند 
خلع  می کنند  اقتدا  خامنه ای  علی 
تغییر  هرگونه  انتظار  نشوند،  سالح 
بیش  سرابی  ما  کشور  در  جدی 

نیست.«
ادامه  در  عراقی  روزنامه نگار  این 
جمهوری  »استراتژی  می افزاید 
اسالمی و احزاب و گروه های سیاسی 
تحت حمایت تهران در این انتخابات 
فاصله گرفتن صوری از اسالمگرایی 
است. عمده گروه ها در جریان کارزار 
کمتر  گذشته  هفته های  انتخاباتی 
کردند.  اسالم  و  مذهب  به  اشاره ای 
این گروه ها تالش کردند در جریان 
جمهوری  از  مثال  انتخاباتی   کارزار 
خود  و  بگیرند  فاصله  نیز  اسالمی 

از  زیرا  بزنند  جا  ملی  نیروهای  را 
و  اسالمی  جمهوری  از  مردم  تنفر 
از حرکت های فرقه ای آگاهی دارند 
در  شکست  ریسک  نمی خواهند  و 

انتخابات را قبول کنند.«
در  نیز  تهران  رسانه های  از  برخی 
گزارش هایی از بغداد به این مسئله 
اشاره کرده اند. خبرگزاری جمهوری 
تائید  بغداد  از  گزارشی  در  اسالمی 

اسالمی  پسوند  حذف  که  می کند 
حکایت  اسالمگرا  احزاب  نام های  از 
در  شکست  تکرار  از  آنها  واهمه  از 
ایرنا  دارد.   2۰۱۸ سال  انتخابات 
بسیاری  می نویسد  گزارش  این  در 
تکرار  عدم  خاطر  به  تشکل ها  از 
»پاالیش«  به  دست  شکست  این 
دینی«  عنوان  از  »هجرت  و  زده اند 
اسدی  احمد  کرده اند.  انتخاب  را 
در  که  حشدالشعبی  فرماندهان  از 
پارلمان قبلی به نمایندگی از بغداد 
گفتگوی  یک  در  داشت،  خضور 
با  ما  »رابطه  کرد  ادعا  تلویزیونی 
و  است  راهبردی  اسالمی  جمهوری 
هیچگونه سرسپردگی یا همسویی با 
اساس  بر  ما  ندارد.رابطه  وجود  آنها 
ایران  و  عراق  منافع  بین  توازن 

تنظیم شده است.«

انتخابات بدون تبلیغات
انتخاباتی  کارزار  جریان  در 
در  ویژه  به  گذشته،  هفته های 
عراق،  جنوب  شیعه نشین  شهرهای 
در  گذشته  برخالف  میتینگ ها 
برخالف  نشدند.  برگزار  باز  فضای 
پوستر های  ندرت  به   2۰۱۸ سال 
انتخاباتی نیز بر دیوارهای شهرهای 
جنوب عراق دیده شده زیرا جوانان 
پاره  را  آنها  بالفاصله  معترض 
کارزار  دیگر  عبارت  به  می کردند. 
و  سر  بدون  و  سکوت  در  انتخاباتی 

صدا برگزار شد.

گفتگو  ادامه  در  رشید  عرفان 
زرگری  دعوای  لندن  کیهان  با 
حمایت  تحت  گروه های  و  احزاب 
جمهوری اسالمی را نیز »یکی دیگر 
جمهوری  انتخاباتی  تاکتیک های  از 
روزنامه نگار  این  می داند.  اسالمی« 
گروه های  دستگی  »چند  می افزاید 
شیعی تا زمانی که به نفوذ و حضور 
ایران در عراق ضربه ای نزند به نفع 

تهران است زیرا قدرت چانه زنی این 
دریافت  برای  را  احزاب  و  گروه ها 
جمهوری  از  بیشتر  مالی  حمایت 
اسالمی کاهش می دهد و به رقابتی 
بین این گروه ها و احزاب برای جلب 
بیشتر  تسلیحاتی  و  مالی  حمایت 

دامن می زند.«
به  عراقی  تحلیلگران  دیگر  البته 
فرمانده  قاآنی  اسماعیل  مشکالت 
جانشین  که  قدس«  »سپاه  کنونی 
کنترل  در  نیز  شد  سلیمانی  قاسم 
و  کرده  اشاره  عراقی  شبه نظامیان 
شدن  کشته  از  پس  که  معتقدند 
قاسم سلیمانی »جبهه مقاومت« در 
و مرج شده  نوعی هرج  عراق دچار 

است.

تداوم حکومت فرقه ای
در پارلمان آینده با توجه به تحریم 
ائتالف های  انتخابات،  گسترده 
شیعی اکثریت پارلمان را در اختیار 
نظر  به  بعید  البته  داشت.  خواهند 
ائتالف ها  این  از  یکی  که  می رسد 
بتواند اکثریت الزم را برای تشکیل 
دولت به دست آورد، اگرچه حدس 
زده می شود که ائتالف »سائرون« به 
رهبری مقتدی صدر بتواند موقعیت 
گروه  مهم ترین  عنوان  به  را  خود 
در  کند.  تقویت  پارلمان  در  شیعی 
مقتدی  هواداران  قبلی  پارلمان 
صدر ۵۴ کرسی در اختیار داشتند. 
سیاست  اخیرا  نیز  صدر  مقتدی 

فاصله از جمهوری اسالمی را پیش 
گرفته و خود را به عنوان یک گروه 
ملی که تنها منافع عراق را مد نظر 
دارد معرفی می کند. ائتالف »فتح« 
هادی العامری در پارلمان کنونی با 
۴۸ کرسی در مقام دوم قرار داشت. 
به  دیگر  شیعی  گروه  سه  حداقل 
رهبری دو نخست وزیر سابق، حیدر 
عمار  و  المالکی  نوری  و  العبادی 
پارلمان  در  شک  بدون  نیز  حکیم 
در  داشت.  خواهند  حضور  آینده 
و  العبادی  حیدر  یکشنبه  انتخابت 
انتخاباتی  فهرست  با  حکیم  عمار 
نیروهای  »ائتالف  نام  به  مشترکی 
در  می کنند،  شرکت  ملی«   دولت 
حالی که حزب الدعوه نوری المالکی  
با نام »ائتالف دولت قانون« در این 
انتخابات به شکار آرای مردم خواهد 

رفت.
ائتالف  دو  با  نیز  عراقی  سنی های 
پارلمان  رئیس  رهبری  به  »تقدم« 
خمیس  و  ال حلوصی  محمد  قبلی، 
ائتالف  میلیاردر  رهبر  الخنجر 
آینده  پارلمان  به  احتماال  »عزم«، 
خمیس  یافت.  خواهند  راه  نیز 
متحد  »عزم«  ائتالف  و  الخنجر 
روابط  دارای  و  العامری  هادی 
است.   اسالمی  جمهوری  با  نزدیکی 
از  که  سنی هایی  نیستند  کم  البته 
در  حشدالشعبی  نیروهای  سوی 
جریان جنگ با داعش ار روستاهای 
بنابراین  و  شدند  رانده  بیرون  خود 
انتخابات  روز  در  توانست  نخواهند 
بیاندازند.  صندوق  به  را  خود  رای 
و  کردستان  دمکرات  )حزب  کردها 
احتماال در  اتحادیه ملی کردستان( 
بین  توانست  خواهند  انتخابات  این 
آورند.   دست  به  کرسی   ۴۵ تا   ۴۰
حزب دمکرات کردستان در فهرست 
انتخاباتی خود چند کاندیدای عرب 
سنی های  آرای  جلب  برای  نیز  را 
قرار داده است. در هر  اقلیم  ساکن 
صورت به نظر می رسد احزاب شیعی 
هسته اصلی دولت آینده را تشکیل 
کرد  و  سنی  احزاب  و  داد  خواهند 
تنها با وارد شدن به ائتالفی با آنها 
آینده  دولت  در  توانست  خواهند 

حضور داشته باشند.
این  نتیجه  که  دارد  تالش  غرب 
کند  قلمداد  قبول  قابل  را  انتخابات 
زیرا راهی برای خروج از این بحران 
نمی بیند.  جدی  تغییرات  انجام  و 
غربی  کشورهای  خارجه   وزرای 
فنالند،  دانمارک،  کانادا،  )استرالیا، 
نروژ،  نیوزلند،  هلند،  ایتالیا،  آلمان، 
بیانیه  در  آمریکا(  و  بریتانیا  سوئد، 
مشترکی که در آستانه انتخابات ۱۰ 
انتخابات  این  کردند،  منتشر  اکتبر 
را »سرنوشت ساز« و »فرصتی برای 
مردم عراق« خواندند و پیشاپیش از 
»تالش هایش  خاطر  به  عراق  دولت 
آزاد  سالم،  انتخاباتی  برگزاری  برای 

و همه گیر« تشکر کردند.
۷۵ کشور ناظرانی را برای نظارت 
دو  چارچوب  در  انتخابات  این  بر 
ملل  سازمان  چتر  زیر  یکی  هیات، 
متحد )۱۰۰ ناظر( و دیگری با پرچم 
به عراق  ناظر(،  اروپا )۱3۰  اتحادیه 

فرستاده اند.
حضور  به  اشاره  در  رشید  عرفان 
می گوید  بین المللی  ناظران  نقش  و 
نظارت  برای  الزم  آمادگی  »آنها 
نیز  دولت هایشان  و  ندارند  را  جدی 
شناختن  رسمیت  به  جز  چاره ای 
این  ندارند.  انتخابات  این  نتایج 
و  تخلفات  تنها  نهایت  در  ناظران  
تقلب های جزیی را گزارش خواهند 
و  توانست،  نخواهند  آنها  کرد. 
بردارند  را  قابلمه  در  نمی خواهند، 
خواهد  آشفته  چنان  اوضاع  چون 
شد که کنترل آن غیرممکن خواهد 
بود. جامعه جهانی و غرب باید توجه 
خود را بر جمهوری اسالمی متمرکز 
در  نظام  این  یافتن  پایان  با  کند، 
برقراری  برای  موانع  که  است  ایران 
برداشته  راه  از سر  منطقه  در  ثبات 

خواهند شد.«

سایه سایه »سپاه قدس«»سپاه قدس« بر انتخابات عراق؛  بر انتخابات عراق؛ 
مشکل منطقه، جمهوری اسالمی در مشکل منطقه، جمهوری اسالمی در 

ایران است!ایران است!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا ۵ بعداز ظهر
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