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یکجانبهگراییامریکامغایرمنشورسازمانمللاست

نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل سیاســتهای یکجانبــه و اقدامــات
غیرقانونی امریکا را مغایر حاکمیت قانون ،اصول حاکم بر منشــور ســازمان
ملــل و چندجانبــه گرایــی دانســت .به گــزارش ایســنا ،غالمعلی خوشــرو در
سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل ،به انتقاد شدید از سیاستهای
یکجانبه گرایانه امریکا پرداخت و گفت« :خروج امریکا از برجام و بازگرداندن
یکجانبه تحریمها ،آشــکارا قطعنامه  2231شــورای امنیت را نقض میکند و
مغایر حقوق بینالملل اســت ».ســفیر جمهوری اسالمی ایران همچنین به
خودداری امریکا از اجرای حکم اخیر دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرد
و خواســتار محکومیت و مردود دانســتن تحریمهای امریکا از ســوی جامعه
بینالمللی ،نه تنها در حرف بلکه در عمل شد.

کمال خــرازی ،رئیس شــورای راهبردی
روابــط خارجــی کــه در اتریــش بــه ســر
میبــرد ،در بیســت و دومیــن مجمــع
اروپایــی که بــا عنوان «اتحادیــه اروپایی،
بازیگــر اصلــی امنیتی و دفاعــی» برگزار
شــد ،ضمــن اشــاره بــه خــروج دولــت
امریکا از توافق هستهای گفت« :با تمام
بدعهدیهای امریــکا ،جمهوری
اســامی ایــران تصمیــم
گرفــت تعهــدات خود

را در رابطــه بــا برجــام ادامــه دهــد و بــا
همــکاری نزدیــک و مؤثــر بــا اتحادیــه
اروپــا و دیگــر شــرکای خــارج از برجــام
خود اجــازه ندهد که این بحران تشــدید
شود .خوشــحالیم که با درایت مسئوالن
ایرانــی و نیــز درایــت کشــورهای اروپایی
و عــدم همراهــی آنــان بــا قانون شــکنی
امریــکا ،ایجاد مکانیزمهــای جدید برای
همکاری با ایران ،هدف براندازانه دولت
امریــکا در حــال فروپاشــی اســت .البته،

متأســفانه ســاز و کارهای چندگانهای که
توســط اتحادیه اروپا در حال شکلگیری
اســت با کندی روبهروست ،ولی ضروری
اســت هرچه ســریعتر اجرایی گردد ».به
گزارش ایســنا ،خرازی همچنین هشــدار
داد کــه «مــرگ کامــل برجــام و خــروج
ایــران از آن پیامدهــای بســیار خطرناکی
را دربر خواهد داشــت .لذا همکاری اروپا
بــا ایران و تحقــق حقوق ایران براســاس
برجــام امری حیاتــی اســت .در صورتی

که امریکا موفق شــود توافق هســتهای را
کامــاً نابود کند ،بــی ثباتــی را بر منطقه
تحمیــل خواهد کــرد .طبیعی اســت که
این بی ثباتی به جغرافیای ایران محدود
نخواهــد شــد ،بلکــه کشــورهای حــوزه
پیرامونی ایران را هم دربر خواهد گرفت
و درنتیجــه خطــرات امنیتــی غیرقابــل
پیشبینــی را متوجــه اروپــا نیــز خواهــد
ساخت».رئیس شــورای راهبردی روابط
خارجی همچنین با اشاره به اینکه ایران

جزیــره ثبــات در ایــن منطقــه متالطــم
اســت و بــی ثباتــی در ایران به بــی ثباتی
حــوزه پیرامونــی آن منجــر خواهد شــد،
تأکید کرد« :ایران آمادگی دارد همکاری
الزم را با اتحادیه اروپا در راستای اجرایی
شــدن برجــام و توســعه ثبــات در ایــن
منطقه حســاس انجام دهد مشــروط بر
اینکــه اتحادیه اروپا نیز گامهای اســتوار و
قطعــی خــود را در راســتای حفظ منافع
ایران بردارد».

واکنش وزیر امور خارجه به افزایش قیمتها:

همچون مردم احساس خوبی از گرانی ها ندارم

در موضوع خاشقجی به تحقیقات ترکیه اعتماد داریم

وزیــر امور خارجــه ایران با تأکیــد بر اینکه
امریکاییها در عرصه بینالمللی منزوی
شدهاند ،گفت که کشورهای اروپایی برای
حفظ برجام در حال تالش هستند گرچه
رونــد آنها در ایــن زمینه کند اســت و باید
به آن ســرعت بیشــتری ببخشــند.محمد
توگــوی رادیویی
جــواد ظریف در یک گف 
بــا اشــاره بــه فشــار امریکاییهــا بــه دیگر
کشــورها برای کاهش تعامالت اقتصادی
خــود با ایران و عــدم خرید نفت از تهران،
تصریح کرد« :ما میبینیم که نزدیکترین
کشــور به امریکا ایــن کار را با عــدم تمایل
انجام میدهــد .آن هم بــه خاطر قلدری
و فشــارهای غیرقانونــی کــه امریکاییهــا
علیــه آنها انجام میدهند .البته در چنین
شرایطی کشــورها به این نتیجه رسیدهاند
کــه بایــد در میــان مــدت به نحــوی عمل
کنند که این فشــارها را کاهــش دهند و آن
را خنثــی کنند .از جمله اینکه در تعامالت
اقتصادی خود استفاده از دالر را کمرنگتر
کنــد و در دادوســتد بــا دیگر کشــورها از ارز
ملی خود استفاده کند ».ظریف همچنین
در پاســخ به این ســؤال کــه آیــا در جریان
افزایــش قیمتهــا و گرانــی موجــود قرار
دارد یــا خیــر ،گفت«:بله .همســرم خرید
میکننــد ولــی از قیمتهــا اطــاع دارم.
شــرایط خوبی نیست .کامالً درک میکنم
که مردم احســاس خوبی نداشته باشند و

ما نیز همچون مردم احساس خوبی از این
موضوع نداریم» .او در پاسخ به این سؤال که
آیاشخصاًبهخریدمیرود،گفت«:متأسفانه
علــی رغــم میــل باطنــیام نمیتوانــم با
حالت عــادیام خریــد بروم و اگــر در این
وضعیت (همراه با محافظ) به خرید بروم
ممکن اســت مشــکلی برای مــردم پیش
بیایــد ،بنابرایــن خــودم خریــد نمیکنم و
خانمم خریدهای خانه را انجام میدهد».
او بــا بیان اینکه مــردم ایــران میتوانند از
ایــن مرحله با موفقیت عبــور کنند ،ادامه
داد« :در خــارج از کشــور تــاش میشــود
کــه ناامیــدی را به مردم ایــران تزریق کند
و من امیدوارم در داخل کشــور کســی این
کار را نکند .متأسفانه در دو – سه سال اخیر
برخــی در داخل کشــور با اهداف سیاســی
تالش کردند که ناامیــدی را در بین مردم
تزریق کننــد ،موضوعی که هیــچ فایدهای
برای کســی ندارد» .وزیر امور خارجه ایران
بــا تأکیــد بــر اینکــه باید نســبت بــ ه آینده
کشــور در بیــن مــردم امیــد ایجــاد کنیم و
ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان باید برای
انجــام کار امید داشــته باشــند ،ادامــه داد:
«امریکاییها میخواهنــد ما را در حالت
بیاطمینانــی از آینــده نگــه دارنــد و این
موضوع را طوالنی کنند .آنها میخواهند
با ما بازی کنند و ما باید مواظب باشیم که
در زمین آنها بازی نکنیم».

ëëواکنــش بــه افشــــــــاگری خبرنــگار
ایرانی تبار گاردین
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنیــن
در مــورد توئیتهــای اخیر ســعید کمالی
دهقانــی خبرنگار ایرانــی روزنامه گاردین
در ارتباط با موضوع قتل جمال خاشقجی
و برخــی از اخبــار مبنــی بــر اینکــه ایــن
خبرنــگار تهدید شــده و همچنین توئیت
آقای بعیدینژاد ســفیر ایران در انگلیس
مبنی بر اینکه حفــظ امنیت این خبرنگار
برای ایران مهم است و پیگیر این موضوع
اســت ،گفــت« :آنچــه آقــای بعیدینژاد
مطــرح کردند یک اصل کلی اســت .ما از
همه اتباع ایران در خارج از کشور حمایت
میکنیم .وظیفه ســفارتخانههایمان این
اســت کــه از اتبــاع ایرانــی حمایــت کنند.
این حمایت بدون توجه صورت میگیرد
کــه آنهــا چــه اقداماتــی انجــام دادنــد و
چــه سیاســتی دارنــد» .ظریــف همچنین
در مــورد بحــث پرونــده ایــن روزنامهنگار
امریکایــی – ســعودی کــه گفته میشــود
در کنســولگری عربســتان ســعودی در
اســتانبول کشــته شــده اســت ،گفت« :در
مــورد این پرونــده ما به تحقیقــات ترکیه
اعتمــاد داریــم و بــه این موضــوع ورودی
نداریــم ».ایــن دیپلمــات عالیرتبــه
کشورمان ادامه داد« :باید اجازه دهیم که
ترکیه به تحقیقات خــود ادامه دهد ،ولی
حمایت از اتباع ایرانی و وظیفه ما در این
زمینه جدا از این موضوع است».
ëëرمــز گشــایی از توطئــه ادعایــی علیه
ایران
وزیــر امــور خارجه ایــران چنــد روز پیش
نیــز در گفتوگــو بــا رســانه «یــو اسای
تــودی» دربــاره دســتگیری دیپلمــات
ایرانی از ســوی دانمارک به اتهام توطئه
بــرای بمبگــذاری در نشســت گروهــک
منافقین در پاریــس توضیحات مفصلی
ارائــه داد .ظریــف ضمــن اشــاره بــه
گفتوگویــی که با وزیــر خارجه دانمارک
دربــاره ایــن موضــوع داشــته اســت،
گفت«:به وزیر خارجه دانمارک گفتم ما
آمادهایم در تحقیقات مشــترک با شــما
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رئیس شورای راهبردی روابط خارجی :سازوکار اروپا برای حفظ برجام هر چه سریعتر اجرا شود

سخنگوی شورای نگهبان:زنان همیشه رجل
بودهاند ،اما موضوع در حال بررسی است

ســخنگوی شــورای نگهبان درباره فعالیتهای هیأت عالی
نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نقــش آنان
اخبــــار در بررســی مصوبــات مجلــس کــه مــورد اعتــراض برخــی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است ،توضیح داد .به گزارش ایرنا
عباســعلی کدخدایــی درباره این هیــأت عالی نظارت گفت« :مجمع تشــخیص
مصحلت از ســال  84یا  86وظیفه نظارتی بر سیاســتهای کلی نظام را داشــته
اســت .سیاســتهای کلی نظام بعد از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت از
ســوی رهبــری ابالغ میشــود و نظــارت هم بر عهده رهبری اســت؛ در ســالهای
گذشته نظارت بر این سیاستها از سوی رهبر معظم انقالب به مجمع تفویض
شد و این اختیار از سال  96به تمامی اعضای مجمع تفویض شده است».
کدخدایی در ادامه توضیح داد که مجمع این وظیفه نظارتی را به هیأت  15نفره
به انتخاب خود اعضای مجمع واگذار کرده که آنان وظیفه نظارت بر سیاستهای
کلــی را دارند که این ربطی به وظایف شــورای نگهبان نــدارد .در اصل این هیأت
جانشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع هستند و نظارتشان را
در مورد مصوبات اعالم میکنند.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره استانی شدن انتخابات و اینکه ممکن است این
موضوع موجب رانت شــود یا اینکه شهرهای کوچک را از داشتن نماینده محروم
کنــد ،گفــت« :در صورتــی که ایــن طرحها منجر به کاهش مشــارکت مردم نشــود
ایرادی ندارد و شــورای نگهبان با اســتانی شدن و حوزهای شدن انتخابات مشکلی
ندارد و ما اصراری به شکل این موضوع نداریم» .او همچنین در پاسخ به این سؤال
که آیا زنان در قانون انتخابات جزو رجال سیاسی محسوب میشوند ،گفت« :زنان
همیشه رجل بودهاند البته این موضوع همچنان در حال بررسی است».
ســخنگوی شــورای نگهبان در این نشست خبری همچنین از خالف موازین شرع
تشــخیص داده شــدن برخی از مواد الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان توســط
شــورای نگهبــان و بازگردانــدن ایــن الیحه بــه مجلس خبــر داد .او یادآور شــد که
اعضای شــورای نگهبان همچنیــن ایرادات را به طرح اصــاح قانون صدور چک
وارد دانســتند و آن را خــاف موازین شــرع و قانون اساســی شــناختند .کدخدایی
افزود :اعضای شــورای نگهبان همچنین الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ،اصالح محدوده ســه منطقه آزاد تجاری -صنعتی و ایجاد مناطق ویژه
اقتصــادی را بهدلیل تغییرات زیاد مجلس در الیحه دولت مغایر قانون اساســی
شناختند.
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مشــارکت داشته باشــیم و آمادهایم یک
افسر اطالعاتی ارشد بفرستیم .ما درباره
حقایــق حــرف میزنیــم و شــما دربــاره
اتهامــات حــرف میزنیــد .اجــازه دهیــد
ابتدا نگاهی به حقایق بیندازیم .فرانســه
میزبان و پناهگاه امن ســازمانی است که
تا ســال  2012در فهرســت ســازمانهای
تروریســتی امریکا و نیز تا همان ســال در
فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه
اروپــا بود .منظــور م ام یی کــی (گروهک
تروریســتی منافقیــن) اســت .دانمــارک
بــه ســازمان و افــرادی پناه داده اســت و
از آنهــا حمایــت میکنــد که یکــی از آنها
در یــک شــبکه تلویزیونــی بینالمللــی
تحت حمایت مالی عربســتان ســعودی
در لندن یعنی شــبکه ایران اینترنشــنال،
حضــور یافــت و مســئولیت عملیاتی در
ایــران را بر عهــده گرفت که خــود دولت
دانمارک نیز آن را بهعنوان یک عملیات
تروریســتی محکــوم کــرد .ایــن آقــا یــک
چهره ناشــناس و مبهم نیســت .این آقا
شــخصاً با این تلویزیون بهصــورت زنده
گفتوگو کرد و مســئولیت حملهای را بر
عهــده گرفت کــه دولت دانمــارک آن را
بهعنــوان اقدام تروریســتی محکوم کرده
اســت .شــما در پاریــس ســازمانی دارید
که در فهرســت ســازمانهای تروریســتی

امریکا و اروپا بوده است».وزیر خارجه در
ادامــه افزود« :با توجه به این واقعیتها
شــما این اتهام را مطرح میکنید که یک
نفر مرتبط با ایران تالش کرده است این
شــخص را تــرور کند و یک نفــر مرتبط با
ایــران کوشــید در نشســت آن گــروه در
پاریــس بمبگــذاری کنــد .اینهــا اتهــام و
ادعا هســتند ،اما آنها حقایــق .بنابراین،
اگــر قــرار اســت کســی توضیــح بدهــد؛
ایــن فرانســه و دانمارک هســتند که باید
توضیــح دهند کــه چرا از تروریســتهای
شناخته شــده حمایت میکنند و به آنها
پنــاه میدهند .چــرا آنها را تحــت پیگرد
قــرار نمیدهند .کاری که ما کردهایم این
اســت که بهصورت رسمی هم از فرانسه
و هــم از امریکا خواســتهایم ایــن افراد را
تحــت پیگــرد قرار دهنــد .مــا از انگلیس
خواســتهایم ایــن حقیقــت را در نظــر
بگیــرد کــه یــک شــبکه تلویزیونــی تحت
حمایــت مالــی عربســتان ســعودی در
لندن فعالیت میکند که بهصورت زنده
با کســانی مصاحبه میکند که مسئولیت
حمالت تروریســتی را بر عهده میگیرند
و از آن تمجیــد میکننــد .اینهــا حقایــق
هســتند .نحــوه برخورد ما بــا این حقایق
اســتفاده از ابزارهای قانونــی و گفتن این
مطلب به آنهاســت که شــما بایــد با این

روایتی متفاوت از «فردو»
مرتضی گل پور
خبرنگار

ایران

فــردو؛ روســتای ییالقی قم که بهواســطه
یک تأسیسات هســتهای ،شهرت جهانی
پیــدا کــرد .حــاال هــم کــه آن تأسیســات
رســماً «شــهید مســعود علی محمدی»
نامگــذاری شــده ،اما هنوز بهنــام «فردو»
شــناخته میشــود .روســتای فــردو و ایــن
تأسیســات نزدیک بــه  80کیلومتر با هم
فاصلــه دارنــد ،زیــرا ایــن دو منطقــه در
اطــراف قــم ،امــا در دو جهــت مخالــف
قرار دارند .تأسیســات هســتهای فردو ،در
محدوده  30کیلومتری جاده قم به تهران
قرار دارد ،اما روستای فردو ،نزدیک به 40
کیلومتر در جنوب قم واقع شده است .در
هر حال ،آن تأسیسات و این روستا ،فراتر
از اشــتراک در اسم ،از نظر دیگری هم به
پیوند خورده اند؛ نزدیکی به مرکز مذهبی
و دینی جمهوری اسالمی ایران.
قمیها کمتــر به گردشــگری غیرمذهبی
توجه نشــان میدهنــد یا این وجــه از این
شــهر را برجســته میکننــد .بــرای همین
فقط وقتی تابلوی «فردو» را خواهید دید
که به شــهر «کهک» رسیده باشید .کهک
که پیش از این روســتایی بــود ،منطقهای
تاریخــی ،امــا خــوش آب و هوا اســت .این
شهر امروز و روستای دیروز ،زادگاه و بعدها
تبعیدگاه مالصدرا ،فیلسوف و متاله نامی
عصر صفوی اســت .مالصدرا نه به خاطر
فلســفه «حرکت جوهری» اش ،که بیشتر
به خاطر تلفیق حکمت و فلسفه شناخته
میشــود؛ ایجاد پیوند میان مفاهیم دین
و خرد.
بــرای رســیدن بــه فــردو ،بایــد از کهک به
راســت بپیچیــد ،راهــی طوالنــی و میــان
تپهها و کوهپایهها ،با روستاهای متعدد در
مســیر و گندمزارهای دیم در چشم انداز.
در مســیر فــردو ،بــاالی کوهی یکــه و بلند

در میان دشــتی وســیع ،هیبت رصدخانه
«ویریــچ» نمایان میشــود .رصدخانهای
که بواسطه نزدیکترین روستا ،نامگذاری
شــده اســت .اما مــا اصــاً نمیدانســتیم
کــه قــم ،رصدخانــهای چنین بــا هیبت و
عظمــت دارد ،جایــی کــه در دوره هایی،
پذیــرای طلبههایــی اســت کــه دورههای
نجــوم را میگذراننــد و شــامگاهان بــرای
تماشای آسمان پرستاره در باالی این کوه
یزنند.
اردو م 
فــردو ،تقریباً آخرین روســتای این مســیر
اســت که از کهــک به این ســمت میآید.
روســتایی کوهپایــهای کــه بواســطه هــوا و
کشــت و کار و مردمــش ،شــبیه طالقــان
تهران است.
ســابق بر این کشــت اصلی مردم روســتا،
گندم بــوده اســت .گفته میشــود تصویر
معروفی از رهبر معظم انقالب که ایشان
رادرحالدرویگندمنشانمیدهد،مربوط
بههمینروستااست.
اینتصویرمربوطبهسال 65است،حاال در
این سالها ،وضع کشت و کار مردم فردو
عوض شده است.
«حــاج محمــد» اهــل فــردو ،امــا ســاکن
قــم اســت .ســالروز رحلــت حضــرت

رســول(ص) از قــم بــه فــردو آمــد تــا در
هیئــت قدیمی خود شــرکت کند .شــغل
او خیاطــی اســت ،اما از حال و کار روســتا
خبــر دارد .بــه طعنــه و شــوخی ،آدرس
تأسیســات هســتهای را میپرســم ،اما او
میدانــد کــه ایــن تأسیســات در بخــش
شــرقی جــاده قــم بــه تهــران اســت.
میپرســم پــس چــرا بــه اســم فــردو
نامگذاری شــد؟ «حاج محمد» میگوید
«علــت ایــن نامگــذاری تعــداد زیــاد
شهدای روستا است».فردو بهعنوان یکی
از آخرین روســتاهای مســیر ،بیش از 100
شــهید تقدیــم انقــاب اســامی و دفــاع
مقــدس کــرده اســت ،آن هــم در حالــی
که براساس سرشماری ســال  ،95اندکی
بیش از هزار نفر جمعیت دارد .شــاید به
همین دلیل اســت که یکی از میدانهای
منطقــه پردیســان قــم (چیزی شــبیه به
شهرســتان پردیس در تهران) «شــهدای
فــردو» نــام دارد.فــردو آب و هوایــی
معتــدل دارد ،بــه قــول «حــاج محمــد»
ســاالنه  200میلی متر در این روستا باران
میبــارد .گاهــی هــوا ابــری ،گاهــی دیگر
آفتابی اســت ،شــاید گاه دیگر مه آلود .او
اما از نبود کار و شــغل برای جوانان گالیه

مسأله برخورد کنید».
رئیــس دســتگاه دیپلماســی بــا اشــاره به
همزمانــی ایــن رویدادهــا با ســفر رئیس
جمهــوری ایــران بــه اروپــا گفت«:فقــط
همزمانــی رویدادهــا را در نظــر بگیریــد.
در همــان روزی کــه رئیــس جمهــوری ما
وارد سوئیس میشــود ،موساد به فرانسه
و بلژیــک کمــک میکنــد تــا آن نقشــه
بمبگــذاری علیــ ه ام یــی کــی (گروهک
تروریســتی منافقیــن) را خنثــی کننــد .در
همان روزی که قرار بود اتحادیه اروپا ســاز
و کار اس پــی وی را اعالم کنــد ،دانمارک
این ادعا را با کمک موساد مطرح میکند
که این شــخص را بازداشــت کرده اســت.
کاری کــه مــا کردهایم این اســت کــه از هر
دو کشور خواستهایم به اتفاق هم تحقیق
کنیم .ما گفتیم بیایید با هم تحقیق کنیم.
فرانســه جواب مثبــت داده اســت و برای
همین اســت که مــا االن با فرانســه داریم
مذاکــره میکنیــم .امیــدوارم دانمــارک
هــم جــواب مثبــت بدهــد چــون مــن در
توگــو بــا وزیر امــور خارجه این کشــور
گف 
آمادگی خودمان را برای تحقیق مشترک
بــا آنها اعالم کردهام .من امیــدوارم که او
این پیشــنهاد را بپذیرد .مــن امیدوارم که
آنها به اطالعــات جدی توجه کنند ،نه به
اطالعات متأثر از انگیزههای سیاسی».

دارد ،امــری که باعث میشــود بســیاری
از جوانان از روســتا بروند«.حاج محمد»
میگوید «حاال گیالسهای فردو معروف
است ».به خاک شنی اطراف جاده اشاره
و اضافه میکند« :گویــا گیالس در خاکی
که شــنی باشــد بهتر به عمــل میآید ،تا
خــاک رس ،اینجــا هم میبینــی خاکش
شــنی است ،به همین خاطر گیالسهای
فــردو خــوب اســت و گیالسهــای اینجا
یکی از بهترین گیالسهای قم است».
وی ادامــه میدهــد« :البتــه گیــاس هم
بومی اینجا نبود ،بلکه به اینجا آورده شد
و بعــد از فــردو ،در روســتاهای دیگــر هم
گیالس کاشته شد».
فــردو در ســالروز رحلــت پیغمبــر(ص)
بارانــی و مــه آلــود اســت ،چیــزی شــبیه
ماســوله گیــان .امــا ســاعتی بعــد ،نــه از
ابــر و بــاران خبری اســت ،نه از مــه .و این
چنین فردو ،این روستای شهره جهان ،به
ییالقــی خوش آب و هوا تبدیل میشــود.
اما کمتر کســی حتی شاید اهالی قم ،این
روســتا را بــه این دلیل بشناســند .بیشــتر
نــام فــردو بــه تأسیســات هســتهای گــره
خورده اســت که در آنجا نیست ،نه بهنام
گیالسهای خوش طعمش.
اما فارغ از این ،آنچه جالب توجه اســت،
پیونــد قــم ،کهک ،فــردو و آن تأسیســات
مخفی زیرزمینی اســت که اتفاقی ،افشــا
شد ،نه اینکه کشف شده باشد.
قــم ،مرکزیت دینــی و فقهــی جمهوری
اســامی ایــران و بخــش کهــک و آن
خانــه تاریخی مالصدرا ،کــه به «حرکت
جوهــری» اش ،پیونــدی عمیــق میــان
دیــن و عقل برنهاد و بر فــراز همه اینها،
روســتایی کوهپایــهای و خــوش نشــین
اســت .گویــی کهــک و فــردو از یســار و
تأسیســات هســتهای از یمیــن ،بــه دو
بــال قــم میماننــد؛ بالی بــرای عظمت
جستن.

