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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

کیهان ، کیهان لندن ، کیهان خودتان را زنده نگاه می دارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 

شما با آگهی در کیهان فقط اطالع رسانی و کسب و کار خود را معرفی نمی کنید بلکه یک کار 
فرهنگی نیز انجام می دهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685

ِِ

تراژدی دردناک در ایران
رقابت مقامات و بستگانشان برای غارت

 منابع ملی
در این شماره می خوانید:

اعتباری  و  مالی  مؤسسه  پرونده 
نخستین  ن  ا عنو به  لحجج  من ا ثا
پرونده تخلفات مالی مؤسسات مالی 
یک  کیفری  دادگاه  در  اعتباری  و 
تهران در حال بررسی است. در حالی 
سخنگوی  گذشته  هفته  اوایل  که 
ردیف  متهم  بازداشت  از  قضاییه  قوه 

متهمین  از  یکی  بودن  فراری  و  اول 
این پرونده خبر داد، انتشار جزییات 
نشان می دهد  پرونده  این  از  دیگری 
کشور  اجرایی  چهره های  برخی  که 
این  از  نیز  سلبریتی ها  همچنین  و 
سفره ی گسترده ی فساد تناول کرده 

و بهره مند شده اند.

سرمقاهل
دیدار پشت درهای بسته و 

توافق های مسکوت

حکومت اگر خدمتگزار مردم است
نباید پیشوند و پسوند داشته باشد!

روز 19 ژوییه 2018 پارلمان اسرائیل )ِکِنِست( الیحه ای را تصویب کرد 
که این کشور را به عنوان سرزمین، قلمرو، حکومت و دولت »یهودی« 
به تصویب دیوان عالی  زمانی که  تا  قانون  این  اگرچه  معرفی می کند. 
منطقی  و  طبیعی  اما  نمی یابد  حقوقی  رسمیت  نرسد،  اسراییل  کشور 
است که نه  تنها مورد اعتراض اعراب اسراییل قرار بگیرد بلکه از سوی 
یهودیان  این کشور و همچنین  یهودیان  از جمله  مدافعان دمکراسی، 

سراسر جهان و مدافعان دمکراسی نیز با انتقاد روبرو شود.
مورد  این الیحه  در  نیز  پایتخت  و  زبان رسمی  که موضوع  در حالی 
مناقشه است اما این تندروی های »نژادی« و مذهبی و فرقه ای و عقیدتی 
انواع اسالمگرایی که از  را می توان واکنشی دانست در برابر گسترش 
جمله از سوی حکومت اسالمی در ایران چهل سال است به آن دامن زده 
می شود. حکومت کنونی ایران خود یکی از بنیانگذاران انواع و اقسام 
آپارتاید )جداسازی و تبعیض( در زمینه ی نژاد و قوم و فرهنگ و دین و 
مذهب و جنسیت در نظام حقوقی کشور است. اما جمهوری اسالمی در 
ایران یک حکومت دینی و ضددمکراسی و حقوق بشر است! این رژیم 
با پسوند »اسالمی« آن  اگر هم ژست دمکراسی و حقوق بشر گرفته، 
هم از نوع شیعه جعفری اثنی عشری یا با »اگر« و »مگر«های مختلف، 
است.  کرده  تأکید  انسان  به حقوق جهانشمول  پایبندی خود  بر عدم 
بر اساس اصول دمکراتیک  اما به عنوان کشوری که ظاهرا  اسراییل 
اعالمیه جهانی  اساس  بر  که  را  نیست سرزمینی  مجاز  می شود،  اداره 
حقوق بشر، هر کسی می تواند آن را به عنوان محل سکونت خود و در 
نتیجه به عنوان کشور خویش برگزیند، با مرزهای خودساخته  به سوی 
ضدیت با دمکراسی و حقوق بشر هدایت کند؛ آن هم به عللی که کامال 
قانونی دفاع  از چنین  نتانیاهو و کسانی که  بنیامین  تصادفی هستند: 
می کنند می توانستند به عنوان مسیحی یا مسلمان یا سیاه پوست و با 
جنسیتی دیگر در آفریقا و آمریکا یا چین و هند به دنیا آمده باشند! 
طبیعت و انسان به عنوان عضو و جزیی از طبیعت،  نه دین و مذهب و 
عقیده و ایمان دارد و نه نژاد! انسان مانند دیگر موجودات، فقط متنوع 
از  نه  و  با عقل دید و درک کرد  را می بایست  این تنوع طبیعی  است! 

روزنه ی تنگ و غیرطبیعی اعتقادات و نژاد!
و  انساندوستانه  دالیل  به  فقط  نه  »نژاد«  واژه  همزمان  که  حالی  در 
فرانسه  اساسی  قانون  از  واقعی  و  علمی  مبنای  بر  بلکه  بشری  حقوق 
و  نژاد  بر  تأکید  با  خاورمیانه  در  که  است  تلخی  طنز  می شود،  حذف 
دین، بین آدم ها مرز کشید! البته روشن است که چنین قانونی اهداف 
سیاسی خاصی را دنبال می کند. اما پیامدهایش نمی تواند به سود خود 
اسراییل هم باشد. در جهانی که پیوندهای خانوادگی، نسل های جدیدی 
از فرزندان چندملیتی، چندفرهنگی، چندزبانی، چند»نژادی« و... را به 
وجود آورده اند، تصویب چنین الیحه ای  در یک کشور خاورمیانه ای و 
در منطقه ای که ظاهرا تا آینده ا ی نامعلوم همچنان انبار باروت خواهد 
ماند، نه تنها افزودن یک مرزبندی جدید بین مردمانی است که در هر 
حال دچار انشقاق و جدایی هستند، بلکه مرزکشی بین »کشور یهود« 
با دیگر کشورهایی نیز هست که در آنها نسل های مشترک و فرانژادی و 
فرامذهبی رشته ی امور را در همه ی زمینه ها به دست می گیرند. نسل هایی

 که در همان اسراییل نیز در حال رشد و نمو هستند.
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فرانسه قهرمان جام جهانی روسیه 2018
****

چهارمین قهرمانی جاکوویچ در گراند 
اسلم ویمبلدون

****
تیم منتخب جهان معرفی شد

****
دبیرکل فدراسیون فوتبال:

 دنبال جانشین برای کیروش نیستیم 
****
کیروش:

 اگر به بازیکنان تیم ملی معافی 
سربازی داده نشود کار نمی کنم

****
خوشحالی طرفداران تیم »استقالل« از 

استعفای مدیرعامل
****

پرسپولیس به عنوان قهرمان 
»سوپرجام« فوتبال ایران اعالم شد!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

 در صفحات 10 و 11 

شاهراه های حیاتی کمی باالتر از رأس السرطان: 

تنگه  هرمز انبار باروت

صفحه 3
برای  کاتن  تام  سناتور  =طرح 
جمهوری  ارشد  مقامات  تحریم  
اتهام  به  بستگانشان  و  اسالمی 

گروگانگیری
صفحه 4

علیه  خونریزی  بدون  =جنگ 
منع  ایران:  اسالمی  جمهوری 

معامله با دالر و نفت!
صفحه 6

علی اکبر  اتمی  بازی  =اسباب 
»خائن«؛ طعمه ی بمب افکن های 

اسراییلی
صفحه 7

=پس از سفر والیتی به مسکو: 
جام زهِر »آخرالزمانی« یا جنگ 

»آخرالزمانی«؟!

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
نشیب  و  فراز  قرن  =دو 
مطبوعات در ایران )78(- احمد 

احرار
و  شیعه  جنگ  دیگر  یکبار   =

سنی - داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=انقالب اسالمي ایران از دیدگاه 
)پایان( تهران  در  آمریکا  سفیر 

صفحه 16
=تیر خالص »رهبر« و شورای 
نگهبان به FATF: ادامه مسیر 

 در صفحه 2پولشویی سپاه و شرکا
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اعتباری  و  مالی  مؤسسه  پرونده 
ثامن الحجج به عنوان نخستین پرونده 
تخلفات مالی مؤسسات مالی و اعتباری 
در  تهران  یک  کیفری  دادگاه  در 
که  حالی  در  است.  بررسی  حال 
قوه  سخنگوی  گذشته  هفته  اوایل 
اول  ردیف  متهم  بازداشت  از  قضاییه 
این  متهمین  از  یکی  بودن  فراری  و 
جزییات  انتشار  داد،  خبر  پرونده 
می دهد  نشان  پرونده  این  از  دیگری 
که برخی چهره های اجرایی کشور و 
همچنین سلبریتی ها نیز از این سفره ی 
گسترده ی فساد تناول کرده و بهره مند 

شده اند.
لفضل  بوا ا گزارش ها  اساس  بر 
ابراهیمی،  ربابه  همسرش  و  میرعلی 
پیشین  جمعه  امام  دختر  و  داماد 
سبزوار، متهمان ردیف اول و دوم این 
سوم  ردیف  متهم  و  هستند  پرونده 
مهدی رمضانیان است که از سوابق او 
اینترنت  در حال حاضر اطالعاتی در 
وجود ندارد. وی همان کسی ست که 
سخنگوی قوه قضاییه گفته است در 
شرکت  دادگاه  جلسات  از  یک  هیچ 
نکرده و معلوم نیست در ایران است یا 

خارج از کشور!
اطالعات جدیدی که از این پرونده 
منتشر شده رّد پای افراد مختلفی در 
تخلفات مالی مؤسسه ثامن الحجج را 
از جمله منوچهر  نمایان کرده است. 
به  که  پیشین  خارجه  وزیر  متکی 
دولت  در  لوزرا«  ا »شیخ  لقب  او 
 124 وی  بودند.  داده  احمدی نژاد 
وام  مؤسسه  این  از  تومان  میلیارد 

دریافت کرده که برنگردانده است.

چپاول خانوادگی
رئیس  صدرالسادات  حمید  سردار 
به  نیز  ناجا  عمومی  وظیفه  سابق 
این  مالی  تخلفات  در  خانواده  همراه 
در یک  است؛  داشته  مؤسسه حضور 
قلم مبلغ 100میلیارد تومان به صورت 
یکجا از سوی مؤسسه به پسر سردار 
استخدام  به  ظاهراً  که  صدرالسادات 
شده  پرداخت  بوده  درآمده  مؤسسه 
آمده  پرداخت  این  توضیح  در  است. 
 30 حقوق  ازای  در  رقم  »این  است 
سال این کارمند به صورت پیشاپیش 

و یکجا اکنون پرداخت شده است!«
در  نیز  سردار  این  دختر  و  همسر 
مجموع 3 میلیارد و 18میلیون تومان 
برداشت  مؤسسه  این  از  تسهیالت 
زمین  قطعه  یک  همچنین  کرده اند. 

200 متری متعلق به دختر و همسر 
جناب سردار واقع در شهر یزد و یک 
به  متعلق  اصفهان  شهر  در  آپارتمان 
داماد و نوه سردار به ترتیب به مبالغ 
50 میلیارد تومان و یک میلیارد تومان 
توسط مؤسسه ثامن الحجج بدون هیچ 
توجیه اقتصادی خریداری شده است.

ماهیانه 5 میلیون تومان از مؤسسه 
ثامن الحجج به عنوان حقوق به حساب 
نیز  ناجا  از  که  صدرالسادات  سردار 
شده  واریز  می کرده  دریافت   حقوق 
مبنای  نبودن  از مشخص  است. جدا 
پرداخت حقوق 5 میلیون تومانی به 
این سردار، بر اساس قوانین جمهوری 
اسالمی حقوق گرفتن وی از دو منبع 

جرم محسوب  می شود.

سلبریتی های وابسته و رانتخوار
و  مدیری  مهران  نام  همچنین 
برنامه های  مجریان  علیخانی  احسان 
تلویزیونی در ایران نیز در پرداخت های 
نامتعارف این مؤسسه دیده  می شود. 
مهران مدیری 580 میلیون با عنوان 

»هدیه« و یک میلیارد و 900میلیون 
تومان بابت وام دریافت کرده که تنها 
بازگردانده است.  800 میلیون آن را 
احساس علیخانی هم 3 میلیارد تومان 
برنامه »ماه عسل«  تبلیغات  بهانه  به 
دو  به  توجه  با  است.  کرده  دریافت 
می شود  مشخص  اکنون  اخیر  نمونه 
چرا برخی از سلبریتی ها دل در گرو 
حکومت جمهوری اسالمی دارند و با 
تبلیغات  به  انتخاباتی  هر  فرارسیدن 
می پردازند و شناسنامه به دست صف 
می کشند تا به ولی نعمت های خود رأی 
بدهند و مردم جان به لب رسیده را 
هم به حضور در مضحکه ی انتخابات 

دعوت می کنند.
مؤسسه  بخشش های  و  بذل  البته 
ثامن الحجج به این مبالغ ختم نمی شود 
و ده ها مورد از اعطای وام برای واردات 
و پرداخت سودهای نامتعارف ماهیانه 
به سپرده های »خودی«ها تا 89% در 

پرونده این مؤسسه وجود دارد.
ابوالفضل میرعلی این بریز و بپاش ها 
از  بلکه  شخصی  سرمایه  از  نه  را 
کارمند  اکثرا  که  مردمی  سپرده های 
بازنشسته بودند و به امید دریافت  و 
سود سپرده ای اندک، سرمایه خود را 
خرج  بودند  گذاشته  مؤسسه  این  در 
این  مدیر  دیگر  بیان  به  است.  کرده 
مؤسسه پول مردم عادی را از حساب 
آنها دزدیده و به جیب گردن کلفتانی 
داشته اند گذاشته  رانت حکومتی  که 
و به این ترتیب هزاران نفر را که این 
شناخته  مالباختگان  عنوان  به  روزها 

می شوند بیچاره کرده است.

فساد مزمن تا بُن استخوان نظام
اما این تنها یک نمونه از رسوایی های 
مالی افراد وابسته به حکومت است که 
شده.  مطرح  گذشته  روزهای  در 
در  دولتی  مقامات  از  یکی  بازداشت 
ارتباط با ثبت سفارش های غیرقانونی 
حمید  بازداشت  اتومبیل،  واردات 
مظلومین که از او به عنوان »سلطان 
سال های  در  و  می کنند  یاد  سکه« 
با  نزدیک  ارتباط  واسطه  به  گذشته 
مقامات بانک مرکزی موفق به تشکیل 
مافیای سکه و طال در ایران شده است 
و بازداشت حسین هدایتی که 1000 
میلیارد وام بدون سپردن وثیقه کافی 
از بانک سرمایه دریافت کرده و حاال 
نیست  آن  بازپرداخت  به  حاضر  هم 
از جمله دیگر مواردی است که طی 
هفته گذشته فساد مالی گسترده در 

حکومت جمهوری اسالمی را بیش از 
پیش نمایان کرده است.

از سوی دیگر مشخص است که این 
موارد تنها پرونده های فساد اقتصادی 
در ایران نیستند. در روزهای گذشته 
برادر  فریدون  حسین  شد  مشخص 
حسن روحانی طی تماس با مقامات 
گمرک با تقلید صدای برادرش، یعنی 
را  رئیس جمهور مملکت، کاالهایش 
با دستور ویژه ترخیص  می کرده و این 
پرونده  از مستندات در  موضوع یکی 
پرونده  همچنین  اوست.  مالی  فساد 
فساد اقتصادی مهدی جهانگیری برادر 
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن 

روحانی همچنان باز است.
شدن  علنی  نیست  مشخص  حاال 
برای  فساد  پرونده های  این  جزییات 
جلب رضایت افکار عمومی به شدت 
از  برآمده  یا  است  ایران  در  ناراضی 
شکاف عمیق میان جناحین حکومت 
با  می کند  تالش  کدام  هر  که  است 
به  خنجری  مالی  فسادهای  افشای 

پهلوی رقیب وارد کند. 

گذشته  سال های  در  چند  هر 
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس 
»فساد  وجود  نسبت  اسالمی  شورای 
ر  هشدا کشور  در  تیک«  سیستما
فساد  از  فعلی  شرایط  اما  بود  داده 
به  و  کرده  عبور  نیز  سیستماتیک  
ملی  منابع  سازمان یافته«  »غارت 
رسیده که افسارش دیگر از دست نظام 

هم در رفته است.

پیامدهای جبران ناپذیر
فاجعه در این است که همزمان با 
و  منابع  لگام گسیخته ی  این  چپاول 
دارایی های کشور، عرصه ی زندگی هر 
روز بر مردم تنگتر  می شود. وضعیت 
یک  با  رفاهی  امکانات  و  اقتصادی 
پس رفت بی نظیربدتر از شرایط خاص 
ایران و عراق  کشور در دوران جنگ 
پی  پی  در  شدن  قطع  است.  شده 
ایران  نقاط  همه  در  برق  طوالنی  و 
اکثر  در  آب  شدن  قطع  همچنین  و 
نقاط کشور این روزها بر مصائب مردم 

افزوده است.
روزهای  طی  بطه  را همین  در 
از ضرر  گذشته گزارش های مختلفی 
قطع  از  ناشی  اقتصادی  زیان های  و 
شدن طوالنی برق منتشر شده است.

ترش شدن خمیر نانوایی ها، فاسد 
فاسد  همچنین  و  مرغ  و  شیر  شدن 
یخچال  در  باید  که  داروهایی  شدن 
داروخانه ها نگهداری شوند از کمترین 
کارهای  و  کسب  صاحبان  مشکالت 

کوچک است.
بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های 
و  برق  شدن  قطع  دلیل  به  تولیدی 
مواد  تولید،  روند  ماندن  نیمه کاره 
دست  از  را  خود  شده  فرآوری  اولیه 
قطع  نوبت  هر  نمونه  برای  می دهند. 
شدن برق  بیش از 380 تن محصول 
شکر خام که در چرخه تولید است را 
از  دلیل  به  همچنین  می برد.  بین  از 
کار افتادن ماشین آالت در واحدهای 
کار  به  قادر  آنها  از  بسیاری  صنعتی، 
واحدهای  می دهند  ترجیح  و  نبوده 

خود را تعطیل کنند.
قطع برق چنان وضعیت بحرانی را 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد 
کرده که رئیس خانه صنعت، معدن و 
موضوع  این  به  نسبت  ایران  تجارت 
هشدار داده و گفته است صنعت کشور 
به دلیل قطع شده برق در حال فلج 

شدن است.
این همه در حالیست که تحریم های 

از  کشور  این  خروج  از  پس  آمریکا 
در  نشده.  اجرایی  هنوز  »برجام« 
نظر  به  که  است  شرایطی  چنین 
می رسد مقامات و خانواده های آنها و 
وابستگان مافیایی نظام برای چپاول و 
غارت آنچه از منابع کشور باقی مانده، 
مسابقه گذاشته  و در رقابتی نفرت انگیز 
در ماراتن به یغما بردن اموال و منابع 

مملکت شرکت کرده اند. 
کشور  دارایی های  و  اموال  غارت 
آنها،  وابستگان  و  مقامات  سوی  از 
دستگاه های  در  شدید  مدیریت  سوء 
رفتن  بین  از  و  خشکسالی  مختلف، 
منابع طبیعی اعم از آب و هوا و خاک، 
فقر  و  فروپاشیده  اقتصاد  همزمان  و 
یک  صحنه ی  به  را  ایران  بیکاری،  و 
تراژدی دردناک تبدیل کرده است که 
تحریم های  بازگشت  می رسد  نظر  به 
آن  آخر  پرده  نوامبر  ماه  در  آمریکا 
باید  که  پرده ای  زد.  خواهد  رقم  را 
برای مردم  پایانی خوش  بود  امیدوار 

ایران داشته باشد.
روشنک آسترکی

در دیدارهای مهم، به ویژه وقتی به 
سران کشورهای قدرتمند جهان مربوط 
می شود، همواره آنچه در کنفرانس های 
مطبوعاتی بیان نمی گردد، مهمتر است.

در دیدار والدیمیر پوتین و دونالد 
ترامپ که روز دوشنبه 1۶ ژوییه 2018 
برگزار  فنالند  پایتخت  هلسینکی  در 
شد، آنها تقریبا دو ساعت پشت درهای 
بسته و فقط با حضور مترجم به گفتگو 
پرداختند. اما هم برخی سیاستمداران 
بر روی رفتار  و هم بسیاری رسانه ها 
پوتین و ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی 
تمرکز کردند که اهمیتی در سیاست 
به  تغییر و تحوالت سیاسی  عملی و 

ویژه در خاورمیانه ندارد.
گزارش سیاسی کیهان لندن شماره 
1۶9 که پیش از این دیدار انتشار یافت 
به جوانب مختلف و توافق های احتمالی 
واشنگتن و مسکو در هلسینکی بر سر 
مسائل منطقه از جمله جنگ سوریه و 
را »مسلخ  و آن  پرداخت  ایران  نقش 
در  آنچه  نامید.  اسالمی«  جمهوری 
آن  از  پس  هفته   یک  از  کمتر  طول 
دیدار شاهدش هستیم، بیانگر واقعی 

بودن این نگاه است.
حواشی جنجالی

رییس جمهور آمریکا تا کنون نشان 
داده است آنچه به ذهنش می رسد، چه 
بسا بدون فکر و تأمل درباره پیامدهای 
هم  روش،  این  می آورد.  زبان  بر  آن 
سیاستمداران و هم رسانه ها را که به 
برخی عرف ها و پروتکل های دیپلماتیک 
ارزیابی حرف های  عادت کرده اند، در 
وی دچار سردرگمی می کند. نهایتا اما 
با وجود همه جنجال هایی که ممکن 
است بر سر گفتار و رفتار دونالد ترامپ 
به راه بیفتد، آنچه اهمیت دارد، سیاست 
عملی دولت آمریکا و نتایجی است که 

از آن حاصل می شود. 
صحنه ی  پوتین  و  ترامپ  هنوز 
کنفرانس مطبوعاتی را در هلسینکی 
سیاستمداران  که  بودند  نکرده  ترک 
آمریکایی به ویژه دمکرات ها و همچنین 
برخی جمهوریخواهان از اینکه رییس 
»کوتاه«  پوتین  برابر  در  جمهورشان 
آمد، جنجال به راه انداختند. رسانه های 
اروپا نیز آتش بیار معرکه شدند و در 
از  اقتصادی،  ویژه  به  رقابِت  صحنه ی 
جمله بر سر بازار خاورمیانه که ایران 
آن  شاخص های  مهمترین     از  یکی 
است، نورافکن های خود را روی ترامپ 
ریزاندام  پوتین  برابر  در  درشت اندام 
تنظیم کردند تا هر چه بیشتر آمریکا 
را کوچک و وارفته و روسیه را بزرگ 
و متکی به نفس نشان دهند. هر چه 
محتوای  درباره  گزارشگران  از  بیشتر 
این دیدار و نتایج آن پرسش می شد، 
آنها که از مذاکرات پشت درهای بسته 
بیشتری  اصرار  با  نداشتند،  خبری 
ترامپ  و  پوتین  »رفتارکاوی«  به 

می پرداختند!
همزمان رسانه های این سوی جهان 
مفسران  و  سیاستمداران  واکنش  از 
و  شدید  واکنش  عدم  درباره  آمریکا 
ندادن پاسخ »دندان شکن« و حواله ی 
به  ترامپ  سوی  از  محکم«  »مشتی 
روسیه  مداخله  درباره  پوتین  دهان 
در انتخابات آمریکا انباشته شد! اینکه 
به  سفر  رنج  رسانه ها  نمایندگان  چرا 
کردند  هموار  خود  بر  را  هلسینکی 
درباره  روسیه  و  آمریکا  سران  از  تا 
و  انواع  در  بارها  که  بپرسند  چیزی 
اقسام رسانه ها نشخوار شده، و کسی 
که  باشد  داشته  توقع  نمی تواند  هم 
هلسینکی  در  سیاستمدار  دو  این 
آسمانی  وحی  چون  را  »حقیقت« 
خود  کنند،  نازل  خبرنگاران  این  بر 
هوشی  ضریب  درباره  پرسش  جای 
این خبرنگاران دارد! گویی کنفرانس 
بوده  رینگی  هلسینکی،  مطبوعاتی 
است که دو طرف می بایست یکدیگر را 
خونین و مالین می کردند تا تماشاگران 
یک  از  جانبداری  با  و  آمده  وجد  به 
حریف، شرط بندیشان برنده شود. اما 
پوتین خونسرد حرف های همیشگی اش 
آمریکا  انتخابات  را درباره مداخله در 
او  »یقه«ی  هم  ترامپ  و  کرد  تکرار 

را نگرفت! 
اما برای همه  فایده ی این جنجال 
طرفین این بود که آنچه پشت درهای 
شد،  توافق  احتماال  و  گفته  بسته 

همچنان نامعلوم ماند!
متون مسکوت

و اما بی تردید یکی از موارد گفتگو و 
توافق احتمالی در نشست دوساعته ی 
هلسینکی درباره خاورمیانه و به ویژه 
جمهوری  سرنوشت  و  سوریه  جنگ 
گفتگو  این  در  است.  بوده  اسالمی 
بین  اخیر  آمدهای  و  رفت  حتما 
پیغام  همچنین  و  مسکو  و  اورشلیم 
با  پوتین  و  خامنه ای  پسغام های  و 
عراق  و  عربستان  تحوالت  به  توجه 
وضعیت  گرفته اند.  قرار  مبادله  مورد 
اقتصادی و اعتراضات اجتماعی همواره 
مناسبات  تنظیم  مل  عوا ز  ا یکی 
حکومت  یک  با  دیگر  کشورهای 
زمامداران جمهوری  و  است. رهبری 
روسوفیل  که  هم  هرچقدر  اسالمی 
باشند و مراتب سرسپردگی خود را به 
مسکو ابراز کرده باشند، روسیه بطور 
حکومت  تا  تزاری  دوران  از  تاریخی 
منافع  که  است  داده  نشان  شوروی، 
خود را فدای افراد و گروه ها و احزاب 
»برادر« و وابسته و همچنین »اقمار« 
خود نمی کند! اگر مشکلی هست نه 
منافع  و  عقالنی  و  منطقی  تفکر  در 
ملی روسیه و حکومت های آن، بلکه 
احزاب  و  افراد  این  ساده اندیشی  در 
که  است  روسوفیل  حکومت های  و 
حمایت های  از  نابجایی  تصور  چنین 
این کشور دارند! درست همانگونه که 
خود جمهوری اسالمی نیز بقا و منافع 
خود را فدای امثال حوثی ها و حزب اهلل 
دست پرورده ی  شبه نظامیان  و  لبنان 
خود و حتی دفاع از حرمین و بشار 
علی اکبر  چنانکه  نمی کند!  هم  اسد 
والیتی مشاور علی خامنه ای در سفر 
و  عراق  اگر  گفت  مسکو  به  اخیرش 
بخواهند  روسیه![  ]بخوانید  سوریه 

فورا خارج می شویم! 
هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که 
عراق،  و  سوریه  همچنین  و  روسیه 
آمریکا  مانند  کشورهایی  با  همراهی 

عنوان  به  را  عربستان  و  اسراییل  و 
سیاست  در  تعیین کننده  فاکتورهای 
به  منطقه ای،  و  جهانی  اقتصاد  و 
که  ترجیح  دهند  پادرهوا  نظام  یک 
منزجر  آن  از  نیز  مردم  اش  تنها  نه 
هستند، بلکه ساختارش هم از سر تا پا 
شکاف برداشته و بدنه اش دچار ریزش 

روزافزون است.
جمهور  رییس  ترامپ  سو،  آن  از 
امور خارجه اش  وزیر  پمپئو  و  آمریکا 
بارها عدم دلبستگی خود را به جمهوری 
اسالمی ابراز و با بندبازی بین »تغییر 
رژیم« و »تغییر رفتار رژیم« به تکرار 
ایران«  »مردم  از  را  خود  پشتیبانی 
اعالم کرده اند. این البته سبب دلگرمی 
است و در مقایسه با دولت های پیشین 
اوباما،  باراک  دولت  ویژه  به  آمریکا، 
مشکالت  از  جانشان  که  را  مردمی 
عدیده ی اجتماعی و اقتصادی به لب 
رسیده، امیدوار می کند. این پشتیبانی 
از یک  اتکاست که  قابل  تا جایی  اما 
مورد  ایران  در  اعتراضی  جنبش  سو 
و  نگیرد  قرار  استفاده  و سوء  تحریف 

از سوی دیگر »سیاست پشتیبانی« با 
بده و بستان های پشت درهای بسته 
دستخوش اعوجاج نشود. از همین رو 
می بایست  نیز  آمریکا  جمهور  رییس 
جنبش های  درباره  کافی  اطالعات 
اعتراضی مردم ایران بالفاصله پس از 
انقالب و دهه ی شصت خورشیدی و 
سپس اوج جنبش زنان و دانشجویان 
در دهه ی هفتاد و آنگاه جنبش معروف 
به »سبز« در دهه ی هشتاد داشته باشد 
تا بتواند عمق اعتراضات دهه ی نود را 
درک کند! این اعتراضات برخالف آنچه 
ترامپ در سخنان اخیر خود گفته و 
ممکن است حتی برخی از زمامداران 
نظام نیز با آن همصدایی کنند، با خروج 
آمریکا از برجام در هشتم ماه مه 2018 
)18 اردیبهشت 97( جرقه زده نشده! 
بلکه برعکس این قضیه درست است: 
که   9۶ دی ماه  سراسری  تظاهرات 
معترضان خطاب به خودی های نظام 
اصولگرا،  »اصالح طلب  دادند  شعار 
دیگه تمومه ماجرا«  پیامی رسا برای 
آمریکا و همچنین اروپا و روسیه بود 
تا نسبت به سیاست های خود درباره 
وضعیت  کنند!  بازنگری  ایران  رژیم 
منفور  و  ایران  در  اعتراضی  جنبش 
بودن رژیم جمهوری اسالمی در میان 
مردم به ویژه زنان و جوانان، نمی تواند 
مورد توجه سران آمریکا و روسیه در 

هلسینکی قرار نگرفته باشد.
امروز در شرایطی که اقتصاد ایران 
در بدترین وضعیت خود در چهل سال 
آن  بر  عالوه  و  می برد  بسر  گذشته 
بحران آب و برق  نیز به نارضایتی ها 
دامن  شدت  به  عمومی  اعتراضات  و 
بر  سوار  اسالمی  جمهوری  می زند، 
کشتی سوراخ اش بجای تعقل و یک 
منافع  بر  مبتنی  و  شفاف  سیاست 
فکر  به  ملی جهت کاهش مشکالت، 
استفاده از برگ سوخته ی غنی سازی 
اورانیوم به »فرمان مقام معظم رهبری« 
و بلوف های اتمی است که حتی اگر 
بر  باشد،  هم  درست  محال  فرض  به 
درستی ادعای آمریکا مبنی بر بد بودن 
توافق اتمی و برجام صحه می گذارد و 
در نتیجه توافق جهانی را علیه رژیم 

بیش از پیش منسجم می کند. 
در مقابل بلوف های اتمی جمهوری 
اسالمی، آمریکا بالفاصله پس از دیدار 
ترامپ و پوتین در هلسینکی، مایک 
را  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  پمپئو 
مأمور کرده تا روز یکشنبه 22 ژوییه 
با ایرانی - آمریکاییانی که اکثریت آنها 
و  هستند  اسالمی  جمهوری  مخالف 
فقط در راه و روش عبور از آن اختالف 
دارند، به گفتگو بنشیند.  آن هم در 
حالی که یکی از مقامات حکومت ایران 
مدعی است ترامپ سال گذشته بارها 
درخواست گفتگو با روحانی را داشته 
باشد،  نیز درست  ادعا  این  اگر  است. 
چرخش سیاست آمریکا از تالش برای 
حکومت  یک  دولت  رییس  با  گفتگو 
دینی و سرکوبگر به پشتیبانی از جنبش 
آزادیخواهانه مردم و گفتگو با مخالفان 
متنوع رژیم تهران نمی تواند خبر خوبی 
فرسوده ی  ناخدای  و  مسافران  برای 
اسالمی  جمهوری  شکسته ی  کشتی 

در توفان و تالطمات اجتماعی باشد.
االهه بقراط

دیدار پشت درهای بسته و توافق های 
مسکوت

تراژدی دردناک در ایران
رقابت مقامات و بستگانشان برای غارت منابع ملی

=زمامداران تهران هرچقدر هم که مراتب سرسپردگی خود را به مسکو ابراز کرده 
باشند، روسیه بطور تاریخی نشان داده که منافع خود را فدای افراد و گروه ها و احزاب 

»برادر« و »اقمار« خود نمی کند! 
=آمریکا بالفاصله پس از دیدار ترامپ و پوتین در هلسینکی، مایک پمپئو را مأمور کرد تا 
با ایرانی - آمریکاییانی که اکثریت آنها مخالف جمهوری اسالمی هستند به گفتگو بنشیند.
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پوتین و ترامپ در دیدار هلسینکی؛ 1۶ ژوییه ۲01۸ گروگانگیری دیپلمات ها و کارمندان سفارت آمریکا در تهران: ۱۳ آبان ۱۳۵۸

رییس  ریولین  =رووین 
طرح  این  اسراییل:  جمهور 
یهودیان  ناخشنودی  باعث 

سایر نقاط جهان می شود.
نمایندگان  از  طیبی  احمد 
این  اسراییل:  پارلمان  عرب 
قانون یعنی مرگ دموکراسی 

در اسراییل.
وزیر  نخست  =نتانیاهو 
اسراییل می گوید که این قانون 
است. مطلق  اکثریت  اراده 
=الیحه ی تبعیض آمیزی که 
در پارلمان اسراییل به تصویب 
رسیده هنوز رسمیت اجرایی 
توسط  می بایست  و  ندارد 
دیوان عالی کشور تایید شود 
پایان سال  تا  کم  که دست 
کشید. خواهد  طول   ۲01۸

و  تبعیض آمیز  قانون  اسراییل  پارلمان 
غیردمکراتیک موسوم به »دولت یهود« 
اساس آن  بر  به تصویب رساند که  را 
کشور  یک  عنوان  به  رسماً  اسراییل 
یهودی شناخته  می شود. این قانون برای 
رسمیت یافتن می بایست به تایید دیوان 

عالی اسراییل برسد.
به گزارش رویترز اسراییل روز پنجشنبه 
1۹ ژوییه 2018 قانونی را تصویب کرد 
که این کشور را به عنوان یک قلمرو 
این  می شناسد.  رسمیت  به  یهودی 

الیحه »دولت یهود« در پارلمان اسراییل تصویب شد

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
روز دوشنبه 16 ژوییه در پایان دیدار 
جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  با 
روسیه در هلسینکی، همراه او در یک 
کنفرانس خبری شرکت کرد. او در این 
جلسه حتی یک کلمه در باره دخالت 
روس ها در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در سال 2016، نه از پوتین انتقاد 
کرد، نه به او کنایه زد و نه متلک گفت.

ترامپ حتی تأکید کرد به هیچ عنوان 
همکاری پنهانی با روسیه در انتخابات 
آمریکا نداشته است. وی پیروزی خود را 
بر هیالری کلینتون در انتخابات ریاست 
تحقیقات  و  کشید  رخ  به  جمهوری 
روس ها  دخالت  درباره  را  مولر  رابرت 
در انتخابات ریاست جمهوری احمقانه 
خواند و گفت: این موضوع باعث بروز 
دلخوری  و  غیرالزم  بحث های  و  جر 

میان مقامات دو کشور شد.
ترامپ  مذاکرات  که  کوپر  آندرسون 
سی.ان. برای   فنالند  از  را  پوتین  و 

از  بعد  و  قبل  می کرد  گزارش  ان  
و  اظهارات  گفت:  خبری  کنفرانس 
رفتار ترامپ در برابر پوتین شاید یکی 
از خجالت آورترین گفتار و رفتاری بود 
جمهوری  رئیس  یک  از  کنون  تا  که 

آمریکا دیده شده بود.
ریچارد  پیشین  مشاور  دیوید  جرکن 
کلینتون،  و  ریگان  فورد،  نیکسون، 
معرکه گیری ترامپ را به خاطر مطرح 
هیالری  ایمیل های  ماجرای  نمودن 

را  سال 2016   انتخابات  و  کلینتون 
در چنین جلسه ای خجالت آور خواند.

چاک تاد خبرنگار قدیمیNBC   که 
را  او  دیدن  چشم  دالیلی  به  ترامپ 
ندارد و یک بار نیز به وی توهین کرده 
است گفت: رئیس جمهوری روسیه در 
این کنفرانس ترامپ را اداره می کرد و 
من هرگز به یاد ندارم که یک رئیس 
رهبر  طرف  متحده  ایاالت  جمهوری 
روسیه را علیه کشور خود بگیرد. به هر 
حال این حرکات و رفتار وی تعریفی 
جز خودباختگی نمی تواند داشته باشد.

کیت  سی،  سیا معروف  تحلیلگر 
بویکین نیز گفته صحبت های ترامپ 
و ضعف شخصیتی او در مقابل پوتین، 

انتقاد روزنامه نگاران آمریکایی از نمایش ضعیف 
ترامپ مقابل پوتین 

تاسف آورترین نمایشی بود که تا کنون 
از یک رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در مالقات با همتای روسی خود دیده 
شده است.فیل کاواتو گزارشگر فاکس 
نیوز هم سخنان ترامپ در کنفرانس 
با پوتین را چندش آورتوصیف  خبری 
دیگر  تحلیلگر  فلچر  است.اری  کرده 
سیاسی نیز گفت: صدایی در گوش من 
زمزمه می کند که قبول نقطه نظرهای 
پوتین از سوی ترامپ به این آسانی، 
عصبی  پیش  از  بیش  را  او  منتقدین 
و عصبانی کرد.میگن مک کین دختر 
سناتور مک کین هم گفته: ما هرگز تا 
این اندازه به خاطر ابراز تنفر پوتین از 

پدرم به خود نبالیده بودیم.

سرویس اطالعاتی آلمان: رژیم ایران و کره شمالی 
به دنبال سالح کشتار جمعی هستند

و  می  سال ا ی  ر =جمهو
زدن  دور  با  شمالی  کره 
مکانیزم های نظارتی از طریق 
کشور ثالث برای دستیابی به 
تکنولوژی های ممنوعه تالش 

می کرده اند.
سازمان اطالعاتی آلمان اسناد تازه ای 
در مورد مقابله با گسترش سالح های 
کشتار جمعی منتشر کرده که نشان 
می دهد جمهوری اسالمی ایران یکی از 
دو کشوری است که به دنبال دستیابی 

به این نوع سالح ها بوده است.
روزنامه  اورشلیم پست نوشته بر اساس 
اسنادی که در اواخر ماه ژوئن 2018 
منتشر شده نوشته رژیم ایران و کره 
به  برای  مختلف  راه های  از  شمالی 

دست آوردن انواع تکنولوژی هایی که 
قابل استفاده در تولید سالح های کشتار 
جمعی است تالش می کرده اند از جمله 
دور زدن مکانیزم های نظارتی از طریق 
کشورهایی که با محدودیت های تحریم 

روبرو نیستند.
از تولید  این گزارش می گوید منظور 
جمعی  کشتار  گسترش سالح های  و 
و دستیابی به سیستم ها و فناوری های 
پرتاب موشک در رابطه با دولت هایی 
تی  تسلیحا چنین  قبال  که  است 
نداشته اند؛ بنابراین برنامه های موشکی 
نیز  شمالی  کره  و  اسالمی  جمهوری 
کشتار  تسلیحات  گسترش  و  تولید 

جمعی محسوب می شود.
به  همچنین  ش  ر ا گز ین  ا ر  د
به  دستیابی  برای  تالش  از  مواردی 
اشاره  رابطه  این  در  تکنولوژی هایی 
غنی سازی  »تجهیزات  جمله  از  شده 
متصل  هسته ای  راکتور های  اورانیوم، 
هسته ای،  بازیافت  نیروگاه های  به 
رآکتور های زیستی و فرآیند تولید ماده 

همچنین  شیمیایی«.  تولیدات  اولیه 
به  آمریکا  متحده  ایاالت  شده  تاکید 
دنبال مسدود ساختن مسیرهای انتقال 

و دسترسی به این تکنولوژی هاست.
16 ایالت آلمان هر کدام گزارش های 
منتشر  داخلی  تهدیدات  اطالعاتی 
یک  در  هم  فدرال  دولت  و  می کنند 
گزارش سراسری به مسائل و تهدیدات 
امنیتی می پردازد. هدف از این گزارش ها 
مقابله با دستیابی به سالح های کشتار 
داخلی  آژانس  چند  و  است  جمعی 
مشابهی  گزارش های  آلمان  اطالعاتی 
قبال  که  داده اند  ایران  رژیم  درباره ی 

هم سابقه داشته است.
در ماه ژانویه گذشته آژانس اطالعاتی 
گزارش  بادن وورتمبرگ  ایاالت های 
همچنان  ایران  رژیم  که  بود  داده 
به  اقدام  سوریه  و  پاکستان  مانند 
تکنولوژی هایی  و  محصوالت  خرید 
می کند که در تولید سالح های کشتار 
جمعی و موشک های بالستیک کاربرد 
دارند. همچنین در گزارش  های دیگر 
در  اسالمی  جمهوری  که  بود  آمده 
بخش های اقتصادی، سیاسی و نظامی 
دیگر کشورها از جمله آلمان جاسوسی 

می کند.
ایرانی در  بود شرکت های  گفته شده 
آلمان ممکن است خارج از مسیر کانال 
برای  برجام[  توافق  اساس  ]بر  خرید 
خرید اقالم، مواد، کاالها و فناوری های 

هسته ای تالش کرده باشند.
در سال 201۷ دولت فدرال آلمان در 
گزارشی ادعا کرده بود نشانه ای مبنی بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در آلمان 
قطعنامه  با  مغایرت  در  فعالیت هایی 

22۳1 انجام داده باشد وجود ندارد.

جمهوری  ارشد  =مقامات 
بزرگترین  را  خود  اسالمی 
نند  می دا آمریکا  دشمن 
هد  ا می خو ن  لشا د ما  ا
تحصیل  برای  فرزندانشان 

به آمریکا بیایند.
در  آمریکایی ها  به  =کاتن 
مورد سفر به تهران هشدار 
مرزهای  حتی  گفته  و  داده 
برای  امنی  جای  هم  ایران 

آنها نیست.
سناتور تام کاتن نماینده جمهوریخواه 
سنا طرحی را به سنای آمریکا ارائه داده 
که بر اساس آن مقامات ارشد جمهوری 
اسالمی به اتهام گروگانگیری شهروندان 

ایاالت متحده تحریم می شوند.
تحریم ها  این  کاتن  سناتور  گفته  به 
شدن  بلوکه  ویزا،  صدور  لغو  شامل 
و  رژیم  مقام های  اموال  و  دارایی ها 

بستگان شان می شود.
در این طرح قید شده جمهوری اسالمی 
اتهامات  با  را  دوتابعیتی  شهروندان 
امنیتی بازداشت می کند. سناتور کاتن 
با نام بردن از نزار زاکا، رابرت لوینسون، 
سیامک نمازی و زی یو وانگ می گوید 
بازداشت شدگان با اتهامات غیرقانونی از 
جمله جاسوسی در وضعیت نامناسبی 

نگهداری می شوند.
در  واشنگتن  و  تهران  میان  تنش ها 
مورد قضیه ی گروگانگیری از ۴ نوامبر 
سال 1۹۷۹ تا 20 ژانویه 1۹81 پس از 
اشغال سفارت آمریکا در تهران به اوج 
مدت  به  آمریکایی  و ۵2  رسید  خود 
و  شدند  گرفته  گروگان  به  روز   ۴۴۴
روابط دو کشور از آن زمان دچار بحران 

شدید شد و در بحران ماند.
رییس  ترامپ  دونالد  از  طرح  این  در 

جمهوری آمریکا خواسته شده فهرستی 
از  که  کند  را مشخص  ایرانی هایی  از 
مشارکت و دخالت آنها در بازداشت ها 
و بازجویی ها و تعرض ها و دادگاه ها و 
دارد  وجود  اطمینان  اعتراف گیری ها 
شهروندان  با  هم  را  رفتار  همین  و 

آمریکایی کرده اند.
از  اسالمی  جمهوری  می گوید  کاتن 
سال 1۹81 آمریکا را »شیطان بزرگ« 
می خواند و تا به امروز هم هیچ تغییری 
نکرده است. به گفته ی وی، آنها هنوز 
۵ آمریکایی را در گروگان دارند. آمریکا 
برای جمهوری اسالمی یک »دشمن 
عین  در  اما  است  جایگزین ناپذیر« 
این رژیم و بستگانشان  حال مقامات 
به هر نحوی عالقمند هستند به غرب 

سفر کنند.
این سناتور در ادامه گفته برای مقام های 
عادی  اسالمی خیلی  ارشد جمهوری 
یک  برای  را  خود  فرزندان  که  است 
بفرستند  آمریکا  به  که شده  ترم هم 
تا درس بخوانند یا حتی زوج هایی که 
برای تعطیالت به آمریکا سفر می کنند 
به  خود  خانواده های  دیدار  برای  یا 

آمریکا می آیند.
او  پیش بینی کرده طرح اش در سنا 
ادامه  در  کاتن  سناتور  بیاورد.  رای 
گفته »اگر مقام های رژیم ایران قصد 
دارند گروگان های ایرانی و خانواده های 
آنها را نگه دارند، خانواده های خودشان 
اگر  و  ندارند  را  آمریکا  به  ورود  حق 
یک  بیافتد  اتفاق  این  نمی خواهند 
راه حل ساده  دارد: گروگان ها را آزاد 

کنند.«
در  آمریکایی ها  به  همچنینی  کاتن 
مورد سفر به ایران هشدار داده و از آنها 
خواسته است به تهران نروند. او گفته 
هرگز حتی به مرزهای ایران هم نزدیک 
نشوید! وی اشاره کرده که کشورهایی 
دارند  وجود  منطقه  در  ایران  از  بهتر 
که می توان به آنها سفر کرد و امنیت 

هم داشت.
کمپین  اجرایی  مدیر  قائمی  هادی 
حقوق بشر ایران در نیویورک با تاکید 
دوتابعیتی  زندانی های  آزادی  لزوم  بر 
در ایران گفته شرایط سیاسی کنونی 
کرده  پیچیده  نیز  را  زندانی ها  آزادی 
است. به اعتقاد او برای دولت آمریکا 
مهم است که کانال ارتباطی مستقیم 
با مسئوالن جمهوری اسالمی داشته 
این  سرنوشت  و  سالمت  از  تا  باشند 
زندانی ها که بسیار مهم است با خبر 
عادی  شهروندان  این  زندگی  شوند. 
سیاسی  تنش های  تاثیر  تحت  نباید 

قرار بگیرد.
رژیم  بشر،  فعال حقوق  این  گفته  به 
استفاده  سوء  گروگان ها  این  از  ایران 
باید  آمریکا  دولت  قطعا  اما  می کند 
پیگیری  برای  بشردوستانه  مسیری 
پل  وقتی  کند.  دنبال  آنها  وضعیت 
مستقیم ارتباطی بین تهران و واشنگتن 
وجود ندارد باید یک کارزار بین المللی 
برای حمایت از این گروگان ها راه اندازی 

کند.

طرح سناتور تام کاتن برای تحریم  مقامات ارشد جمهوری
 اسالمی و بستگانشان به اتهام گروگانگیری

موضوع از سوی اقلیت عرب و همچنین 
عنوان  به  سیاسی  ناظران  از  بسیاری 
مورد  به شدت  آپارتاید  و  نژادپرستی 

انتقاد قرار گرفته است.
این الیحه با 62 رأی موافق، ۵۵ رأی 
تصویب  به  ممتنع  رأی   2 و  مخالف 
رسید. مصوبه جدید نسخه تعدیل  شده ی 

طرحی با نام »قانون ملیت« است.
در نسخه اولیه این طرح امکان استقرار 
نظر  از  نیز  یهودی نشین  شهرک های 
اما در نسخه  بود  فراهم شده  حقوقی 
جدید آمده: »دولت، توسعه بخش های 
یهودی را به عنوان یک ارزش ملی در 
نظر گرفته، آن را تقویت کرده و خواستار 

آن است.«
طبق این قانون اسراییل به عنوان »دولت 
در  می شود؛  تعریف  یهود«  ملی خلق 
قانون جدید زبان عبری به عنوان زبان 
رسمی کشور اعالم شده و به زبان عربی 
یک جایگاه »ویژه« داده شده و در آن 
آمده است که اعراب از خدمات دولتی 
دارد  ویژه«  که »جایگاه  زبان خود  به 

حذف  اما  اعراب  می شوند؛  بهره مند 
زبان  کنار  در  را  عربی  زبان  رسمیت 
عبری در این کشور، به حاشیه راندن 

آن دانسته اند.
از نمایندگان عرب  احمد طیبی یکی 
پارلمان اسرائیل به خبرنگاران گفته »از 
تصویب این قانون شوکه شدم این یعنی 
مرگ دموکراسی در اسرائیل!« در مقابل 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل در 
واکنش به تصویب این الیحه گفته قانون 

اراده اکثریت مطلق است.
این قانون هنوز رسمیت اجرایی ندارد و 
دیوان عالی کشور نیز باید آن را تأیید 
کند. روندی که دست کم تا پایان سال 

2018 به طول خواهد انجامید.
رووین ریولین رییس جمهوری اسراییل 
در  است  طرح  این  منتقدان  از  که 
نامه ای به نمایندگان »ِکِنست« )پارلمان 
اسراییل( گفته است »این طرح باعث 
ناخشنودی یهودیان سایر نقاط جهان 
می شود و اسراییل به اتهام تبعیض بین 
گرفت.  خواهد  قرار  انتقاد  مورد  مردم 

بنابراین مفاد آن باید اصالح شود.«
اعراب اسراییل حدود 1٫8 میلیون نفر 
یعنی حدود 20 درصد از ۹ میلیون نفر 
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

داد  گزارش  نیز  ترکیه   TRT شبکه 
نمایندگان فلسطینی تبار »کنست« پس 
از پایان رای گیری در اعتراض به تصویب 
این الیحه نسخه های آن را پاره کردند.
برخی از بندهای این قانون به شرح زیر است:

– این سرزمین به عنوان وطن تاریخی 
یهودیان شناخته می شود که دولتی به 
نام اسراییل باید در آن تاسیس می شد.

تمام  زندگی  محل  اسراییل  دولت   –
یهودیان جهان باید باشد.

– یهودیان حق دارند سرنوشت خود را 
در دولت اسراییل و به عنوان شهروندان 

آن، تعیین کنند.
– نام این کشور اسراییل است.

– پرچم آن سفید با دو خط آبی در 
کناره های باال و پایین با نشان آبی ستاره 

داوود در مرکز است.
– پایتخت اسراییل شهر اورشلیم بطور 
کامل است )نه تقسیم شده به بخش های 

شرقی و غربی(
– زبان رسمی کشور عبری است.

– زبان عربی جایگاه ویژه دارد و فقط 
در صورت برخی استثناءهای قانونی، در 

برخی نهادها استفاده خواهد شد.
– تمام یهودیان آزاد هستند به این کشور 

مهاجرت کنند.
– تقویم رسمی، تقویم عبری است و 
از تقویم میالدی در کنار آن استفاده 

خواهد شد.
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= پاسدار آبرومند جانشین 
»قرارگاه جنگ نرم سپاه« شد.
=سخنگوی سپاه می گوید 
»تهاجم  افزایش  به  توجه  با 
رسانه ای  »جنگ  و  روانی« 
ترکیبی دشمن علیه نظام« در 
ماه های اخیر تقویت »قرارگاه 
یافته  ضرورت  نرم«  جنگ 

است.
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسدار  سردار  حکمی  در  پاسداران 
جمال الدین آبرومند را به مقام جانشین 
»قرارگاه جنگ نرم سپاه« منصوب کرد. 
آبرومند پیش از این معاون هماهنگ 

کننده فرمانده کل سپاه بوده است.
در  سپاه  سخنگوی  شریف  رمضان 
واکنش به این انتصاب گفته »با توجه 
به شرایط تهاجم روانی و جنگ رسانه ای 
مقدس  نظام  علیه  دشمن  ترکیبی 
جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران از 
عنوان  تحت  قرارگاهی  قبل  مدت ها 
قرارگاه جنگ نرم در سپاه شکل گرفته 
اخیر  ماه های  در  که  آنجایی  از  است، 
ضرورت تقویت این قرارگاه مورد توجه 
مسئولین سپاه قرار گرفته بود، فرمانده 
کل سپاه تشخیص داد، یکی از سرداران 
خوش فکر، قوی و پای کار سپاه در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن به نام سردار 

آبرومند که سال ها در حوزه طرح و برنامه 
و لجستیک منشأ خدمات و خیر برای 
سپاه بوده به این قرارگاه منتقل شود.«

سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرده 
»آبرومند از فرماندهان باذوق، خوش فکر 
و مسلط به موضوعات دستورکار قرارگاه 
علیرغم  لذا  است؛  سپاه  نرم  جنگ 
هماهنگ کنندگی  معاونت  اهمیت 
ر  سردا جعفری،  سرلشکر   ، ه سپا
خود  جانشین  عنوان  به  را  آبرومند 
کرد.« منصوب  نرم  قرارگاه جنگ  در 

جانشین  سالمی  حسین  همزمان 
سمت،  حفظ  با  سپاه  کل  فرمانده 
جایگزین آبرومند در معاونت هماهنگ 

تقویت »قرارگاه جنگ نرم سپاه« برای مقابله با »تهاجم 
روانی« و »جنگ رسانه ای«

کننده سپاه شده است.
جزایری  مسعود  سید  از  کنون  تا 
به  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  معاون 
نرم«  جنگ  »قرارگاه  فرمانده  عنوان 
برده می شد حاال مشخص نیست  نام 
یا  جزایری شده  جانشین  آبرومند  آیا 
نه. این قرارگاه ها جنبه امنیتی دارند و 
بطور شبکه ای با حفاظت اطالعات سپاه 
همکاری می کنند. این شبکه ی امنیتی 
با بازوهای غیرسازمانی مثل قرارگاه عمار 
حوزه های  در  بالل  سایبری  قرارگاه  و 
رسانه ای،  اینترنتی،  فرهنگی،  مختلف 
جاسوسی و خبرچینی و تولید محتوای 
مطبوعاتی و بولتن  سازی همکاری دارد. 

رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا: با ایران همکاری 
نمی کنیم!

هفته  دو  اروپا  اتحادیه   =
پیش به بانک سرمایه گذاری 
اروپا مجوز همکاری با ایران را 
اعطا کرد اما این بانک حاضر 
نشده  ایران  با  همکاری  به 

است.
= رئیس بانک سرمایه گذاری 
اروپا: هیچ بانک  اروپایی در 
فعال  ایران  در  حاضر  حال 
نیست و ما باید به این واقعیت 
توجه داشته باشیم که اگر در 
ایران فعال شویم، کسب و کار 

بانک را به خطر می اندازیم.
= بانک سرمایه گذاری اروپا 
بازوی وام دهی اتحادیه اروپا به 
شمار می رود و نگران است که 
فعالیت در ایران موجب شود 
تا سهام این بانک در بازارهای 
کند. پیدا  کاهش  آمریکا 

رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا اعالم 
کرده است از آنجا که برای سرمایه گذاری 
در ایران باید بخش عملیات های خارجی 
نتیجه  در  بیاندازد  خطر  به  را  خود 
نمی کند.   سرمایه گذاری  ایران  در 
وارنر هویر رئیس بانک سرمایه گذاری 
اروپا گفته است ایران جایی است که ما 
نمی توانیم نقش فعالی در آن بازی کنیم.

ورنر هویر که در یک نشست خبری 
می گفت  سخن  اروپا  کمیسیون  در 
تأکید کرده است: »هیچ بانک  اروپایی 
نیست  فعال  ایران  در  حاضر  حال  در 
و ما باید به این واقعیت توجه داشته 
شویم،  فعال  ایران  در  اگر  که  باشیم 

کسب و کار بانک را به خطر می اندازیم.«
بانک  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
سرمایه گذاری اروپا بازوی وام دهی اتحادیه 
اروپا به شمار می رود و نگران است که 
فعالیت در ایران موجب شود تا سهام این 
بانک در بازارهای آمریکا کاهش پیدا کند.

پیش  هفته  دو  روپا  ا تحادیه  ا
و  نقل  کردن  امکان پذیر  هدف  با 
اعمال  از  بعد  ایران  به  پول  انتقال 
تحریم های آمریکایی در ماه های آینده، 
مجوز  اروپا  سرمایه گذاری  بانک  به 
کرد. اعطا  را  کشور  این  در  فعالیت 

بود  قرار  که  تصمیم  این  وجود  با 
بانک  اما  شود  عملیاتی  اوت  اول  از 
م  نجا ا به  متعهد  ری  یه گذا ما سر
است. نشده  ایران  در  کار  و  کسب 

از  متحده  ایاالت  خروج  از  پس 
می کند  تالش  اروپا  اتحادیه  برجام، 
خود  تعهدات  بر  راه حل هایی  ارائه  با 
سه  بماند.  پابرجا  توافقنامه  این  در 
دارد  نظر  در  اروپا  که  کلیدی  اقدام 
از:  عبارتند  دهد  انجام  زمینه  این  در 

بانکی  تسهیالت  و  وام  -اعطای 
اروپا. سرمایه گذاری  بانک  طریق  از 

یک  ایجاد  جهت  ویژه  -اقدامات 
شرکت های  برای  حفاظتی  سپر 
ن ا یر ا ر  د ضر  حا یی  پا و ر ا

– انتقال مستقیم پول از دولت های 
برای  ایران  مرکزی  بانک  به  اروپایی 
متحده. ایاالت  تحریم های  از  پرهیز 

گفتنی است بانک سرمایه گذاری اروپا 
از فعالیت در کشورهایی که در فهرست 
کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی 
اف ای تی اف  پولشویی،  با  مبارزه  برای 
)FATF( قرار دارند خودداری می کند.

راهکار  مهمترین  اینکه  به  توجه  با 
برجام یعنی  برای حفظ  اروپا  اتحادیه 
اجازه بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران 
از سوی این بانک رد شده است، باید دید 
آیا مقامات جمهوری اسالمی این گفته 
خود را که »اگر منافع اقتصادی مندرج 
در برجام از جمله فروش نفت برایش 
برجام  از  است  ممکن  نشود،  متحقق 
نه! یا  می کنند  عملی  را  خارج شود« 

وزارت خزانه داری آمریکا برای تأکید 
در  واشنگتن  تصمیم  بودن  جدی  بر 
یک  ایران،  رژیم  محاصره  و  تحریم 
آژانس مسافرتی و گردشگری در مالزی 
را به دلیل همکاری و معامله با شرکت 
فهرست  در  »ماهان«،  هواپیمایی 
تحریم ها قرار داد. این آژانس دیگر قادر 
بین المللی  با شرکت های  بود  نخواهد 
دیگر معاهده یا قراردادی داشته باشد. 
این  کردن  علنی  با  متحده  ایاالت 
مجازات در حق آژانس مالزیایی پیامی 
شرکت ها  دیگر  برای  قاطع  و  جدی 
معامله  »ماهان«  با  می خواهند  که 
کنند فرستاد تا حساب خود را از این 

هواپیمایی جدا کنند.
نیز  را  جدید  تحریم های  آیا 

می شود دور زد؟!
»ماهان ایر«  خود  مورد  در  اما 
»ماهان«  هواپیمایی  شرکت  چه؟ 
شرکتی  عنوان  به  که  سال هاست 
مشکوک زیر ذره بین قرار گرفته است.  
در  پیش  سال  ده  از  شرکت  این  نام 
فهرست سیاه قرار گرفته بود. پس از 
و  اوباما  میان  مذاکرات هسته ای  آغاز 
ایران، فشار بر این شرکت هواپیمایی 
این  و  یافت،  کاهش  سپاه  به  وابسته 
هواپیماهای  از  یکی  توانست  شرکت 
خواستار  بریتانیا  پیشتر  که   را  خود 
برگرداندن آن بود، حفظ کند. پس از 
آنکه برای بریتانیا روشن شد که یکی 
از هواپیماهای »ماهان« با فاکتورهای 
جعلی خریداری شده و هویت خریدار 
اصلی در معامله پنهان شده است، لندن 
خواستار بازگرداندن آن هواپیما شد، اما 
پس از توافق هسته ای، بریتانیا نیز از 
این مطالبه چشم پوشی کرد. اما اکنون 
باز شدن مجدد پرونده تحریم های  با 
آمریکا و فعال شدن نهادهای امنیتی و 
مالی واشنگتن علیه رژیم ایران مقامات 
ایاالت متحده به شرکت ها و دولت های 
جهان که می خواهند با »ماهان ایر« کار 

کنند، هشدار داده است.
از  بسیاری  مانند  ماهان  شرکت 
در  غیرنظامی  ظاهر  به  شرکت های 
ایران، یکی از بازوهای سپاه پاسداران 
برای  است  سال  حدود 2۰  که  است 
فرقه ای  جنگجویان  ونقل  حمل 
ممنوعه  سالح های  سپاه،  به  وابسته 
مورد  دیگر  مخفی  فعالیت های  و 
استفاده قرار گرفته. این شرکت برای 
فرار از پیگرد قانونی از سوی نهادهای 
بین المللی خود را به عنوان یک شرکت 
هواپیمایی خصوصی تحت مالکیت یک 
»مؤسسه خیریه« معرفی کرده بود. اما 
با گذشت زمان مشخص شد که ماهان 
و  کنترل  تحت  دستگاه های  از  یکی 
برای  و  است  پاسداران  سپاه  مالکیت 

جنگ بدون خونریزی علیه جمهوری اسالمی ایران: 
منع معامله با دالر و نفت!

خدمات  دولت«  در  »دولت  نهاِد  این 
متعددی در داخل و خارج از ایران ارائه 

می دهد.
تنها  پاسداران  سپاه  فعالیت های 
مانند  هواپیمایی  شرکت های  به 
»ماهان ایر« و مشابه محدود نمی شود 
دولت«  در  »دولت  نهاد  این  بلکه 
بانک ها  نفتی،  پاالیشگاه های  دارای 
دیگر  با  رقابت  برای  کارخانجات  و 
سیستم  داخل  در  ونهادها  مؤسسات 
»ماهان«  شرکت  است.  ایران  دولت 
تنها یکی از نهادهای  سپاه است که 
جنگجوی  هزاران  و  اسلحه  حمل  در 
فرقه گرا از سراسر منطقه برای سرکوب 
»کثیف«  بسیار  نقشی  قیام سوری ها 
ایفا کرد. این شرکت ظاهرا یک شرکت 
حمل و نقل غیرنظامی است اما در واقع 
تمام فعالیت هایش حمل و نقل اسلحه یا 
جنگجویان فرقه ای از کشوری به کشور 
دیگر بوده است. این فعالیت ها نه تنها 
با معاهدات و قراردادهای بین المللی در 
تضاد است بلکه با تمام توافق نامه هایی 
شرکت های  و  ایران  بین  امضاشده 
تولیدکننده ی هواپیماهای مسافربری 
مانند »ایرباس« که حدود 4۰ هواپیما 
نیز  دارد  ماهان  شرکت  ناوگان  در 
مغایر است.تصمیم ایاالت متحده برای 
تحریم آژانس مسافرتی مالزیایی ممکن 
اما  برسد  نظر  به  است گامی کوچک 
هشدار و زنگ خطری است برای همه 
شرکت هایی که می خواهند در آینده با 
شرکت »ماهان ایر« معامله و همکاری 
کنند و خدماتی چون فروش قطعات 
یدکی و یا حمل و نقل مسافر  به این 
شرکت ارائه دهند. از نظر آمریکا این 
شرکت ها حتی اگر در اماکنی دور از 
فعالیت  هم  مالزی  مانند  خاورمیانه 
کنند مورد تحریم ایاالت متحده قرار 

خواهند گرفت.
اقتصادی  تحریم های  کردن  فعال 
راهی  تنها  ایران،  رژیم  علیه  مالی  و 
از  تهران  عقب نشینی  باعث  که  است 
مواضع خود و موافقت مقامات تهران 

وزیر  پمپئو  مایک  که  شرطی   12 با 
خارجه آمریکا، در ماه مه سال جاری 
خارجه  وزیر  شد.  خواهد  کرد،  اعالم 
آمریکا گفته بود که »ایران دو گزینه 
داخل  امور  به  توجه  یا  ندارد:  بیشتر 
کشور وتالش برای بازسازی اقتصادی، 
و یا ادامه سیاست کنونی و هدر دادن 
پول مردم ایران در جنگ های بیهوده 
خارجی. ایران نمی تواند هر دو گزینه را 

همزمان انتخاب کند«.
اصلی  سالح  دو  میان،  این  در 
می تواند رژیم ایران را از نفس بیندازد: 
در  دالر  از  رژیم  استفاده  منع  یکی 
می شود  باعث  که  تجاری  معامالت 
نتواند نفت خود را به فروش برساند؛ 
دیگری تحت پیگرد قانونی قرار دادن 
مشتریان نفت ایران در بازار جهانی که 
باعث خودداری مشتریان از خرید نفت 
که  دیگری  کار  می شود.  تهران  رژیم 
باید صورت بگیرد امتناع شرکت های 
بیمه ی کشتی ها و تانکرهای حمل و 
نقل از معامله با ایران است. این راه ها 

می تواند رژیم ایران را از پای درآورد.
رژیم جمهوری اسالمی در وضعیت 
بسیار بغرنجی قرار گرفته است. برخی 
بسیار  وضعیت  از  من  ایرانی   دوستان 
دشوار کشور سخن می گویند که حتی 
دوران  در  قبلی  تحریم های   زمان  از 
احمدی نژاد نیز بدتر شده است بطوری 
که ایرانیان خارج برای انتقال چند هزار 
در  بستگان خود  به حساب های  دالر 
داخل کشور نیز در نتیجه ممنوعیت 
سیستم های  از سوی  ایران  با  معامله 
مشکل  با  بین المللی  مالی  و  بانکی 
ما  گفت  باید  ولی  می شوند.  روبرو 
شاهد جنگی بدون خونریزی اما بسیار 
که  هستیم  رژیمی  علیه  خطرناکتر 
حتی قادر به تأمین آب آشامیدنی برای 
بخش های وسیعی از کشور خود نیست.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن )تیتر 
اصلی: »تحریم شرکت هواپیمایی ماهان«(

 ، سی و قد گفته ی  =به 
دشمنان انقالب و سعودی ها 
این  در  مختلفی  گزینه های 
مقطع برای جمهوری اسالمی 
تدارک دیدند که زیرساخت 
همه آنها مشکالت اقتصادی 

است.
=»سپاه و وزارت اطالعات 
تیم های  از  زیادی  بخش  به 
ترور در داخل و خارج کشور 
ضربات بسیار سنگینی وارد 

کردند.«
امنیت  کمیسیون  اعضای  از  یکی 
مدعی  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
شده سال گذشته ]139۶[ قرارگاهی 
با حضور آمریکا، اسراییل، عربستان و 
برای  عراق  سلیمانیه  در  »منافقین« 
ایران  دی ماه  اغتشاشات  رهبری 

تشکیل شد.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد 
درباره فعالیت گروه  های ضد انقالب در 
مرزهای غرب و شمال غرب با تسنیم 
پیش  چندی  گفته  و  کرده  صحبت 
و سعودی ها«  آمریکایی ها  ناحیه  »از 
وقوع  درباره ی  شد  منتشر  خبری 
جمهوری  برای  داغ  »تابستان 
در  است  سناریویی  که  اسالمی« 
اتفاق  سوریه  در  آنچه  مانند  ایران 
افتاده و اقلیم کردستان عراق یکی از 
سرپل هایی بوده  که رژیم صهیونیستی 
سعی می کرده از طریق آن خود را به 

مرزهای ایران نزدیک کند.
ادامه گفته »بر  کریمی قدوسی در 
گرفته،  صورت  بررسی های  اساس 
دشمنان انقالب اسالمی و سعودی ها 
در  را  مختلفی  گزینه های  دارند  بنا 
اسالمی  جمهوری  برای  مقطع  این 
همه  زیرساخت  که  ببینند  تدارک 
آنها  است.  اقتصادی  مشکالت  آنها 
جامعه  که  زمانی  تا  دارند  قصد 
ملتهب می شود تیم های ترور را وارد 
ایران کنند. همانند همان چیزی که 
در خرمشهر اتفاق افتاد و 3۰ نفر از 
که  تروریستی  گروهک  یک  اعضای 
سعودی ها  سوی  از  بودند  هم  مسلح 
قصد عملیات مسلحانه در خرمشهر را 
که  با هوشیاری  آنجا  در  که  داشتند 

کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی:

 عربستان و اسراییل به دنبال سناریوی »تابستان داغ« 
برای نظام هستند

تحرکات  این  جلوی  گرفت،  صورت 
گرفته شد.«

عضو کمیسیون امنیت ملی توضیح 
داده »از آنجایی که اعزام تیم های ترور 
در چنین شرایطی به شهرهای بزرگ 
مانند تهران پیش بینی می شد، سپاه، 
دستگاه های  سایر  و  اطالعات  وزارت 
اطالعاتی و امنیتی کشور با هوشیاری 
از  زیادی  بخش  به  توانسته اند  تمام 
این تیم ها چه در داخل کشور و چه 
آنهایی که از آنسوی مرزها قصد ورود 
بسیار  ضربات  داشتند،  را  کشور  به 

سنگینی وارد کنند.«
کریمی قدوسی در بخشی از اظهارات 
مطرح  را  عجیب  ادعای  این  خود 
می کند که  زیرساخت مشکالتی که 
برای جمهوری  اسراییل و سعودی ها 
»اقتصادی«  دیدند  تدارک  اسالمی 
ترور  تیم های  دارند  قصد  و  است 
روانه ایران کنند! معلوم نیست وقتی 
حکومت جمهوری اسالمی در کشور 
همه قدرت را در دست دارد چرا قادر 
مشکالت  سال  چهل  طول  در  نبوده 
نگذارد  یا  و  کند  حل  را  اقتصادی 
آید!  وجود  به  جدیدی  مشکالت  که 
کشور  اقتصادی  مشکالت  انداختن 
از  یکی  دیگر،  کشورهای  گردن  به 
زمامداران  غریب  و  عجیب  بهانه  های 
در  هم  آن  است  اسالمی  جمهوری 
حالی که هر روز از فساد و اختالس 
و  خبر  کشور  ثروت  کشیدن  باال  و 
رژیم  خود  رسانه های  توسط  گزارش 
جمهوری  قضاییه  قوه  همچنین  و 

اسالمی منتشر می شود.

و  سپاه  می گوید  قدوسی  کریمی 
سنگینی  ضربات  اطالعات  وزارت 
توضیح  اما  کردند،  وارد  »آنها«  به 
چه  »تروریست ها«  که  نمی دهد 
می خواستند  اقتصادی  مشکالت 
خود  که  حالی  در  آورند  وجود  به 
با سوء مدیریت و سیاست های  نظام 
منطقه ای  و  داخلی  شکست خورده ی 
زیرساخت های  چنان  بین المللی  و 
را  زیست  محیط  حتی  و  اقتصادی 
نابود کرده که کاری برای تروریست ها 
و هر کشوری که ممکن  بیگانگان  و 
است دشمن ایران باشد باقی نگذاشته 
است! با وجود چنین نظامی »دشمنان 
ایران« هیچ نگرانی برای نابودی کشور 
ندارند زیرا آنطور که مردم معترض به 
درستی تشخیص داده اند، این دشمن 
در داخل ایران در حال حکومت است!

به راستی چرا جمهوری اسالمی قبل 
تیم های  با  برخورد  به  آنکه مجبور  از 
ترور مورد ادعای قدوسی باشد، به بهبود 
نمی پردازد  اقتصادی  زیرساخت های 
تا بستر این سناریوها را از بین ببرد؟ 
به  ارتباطی  مسلح چه  تروریست های 
سقوط ارزش ریال، تورم، بیکاری، قطع 
آب  نبود  مکّرر،  خاموشی های  و  برق 
آشامیدنی و خشکسالی، آلودگی آب و 
هوا عقب افتادن حقوق کارگران و فساد 
سیستماتیک و اختالس و غارت سپرده 
گذاران بانکی و هزار و یک مشکل ریز 
مردم حق  آیا  دارند؟!  دیگر  درشت  و 
ایران  در  اوضاع  چرا  بپرسند  ندارند 
چنین است که کشورهای دیگر برای 

آن سناریو می نویسند؟

جمال الدین آبرومند

تظاهرات گسترده بازار تهران چهارم تیر ۹۷
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=پرویز صیاد با فیلم هایی 
که »صمدآقا« در آنها حضور 

ندارد به لندن آمد.
»فرستاده«  بست«،  =»بن  
دارای  سه  هر  »سرحد«،  و 

مضامین سیاسی هستند.
=داستان فیلم »فرستاده« 
، اعزام تروریست ها به خارج 
برای قتل مخالفان  ایران  از 

سیاسی است.
پرویز صیاد با فیم هایش ولی بدون 
فیلم  آخرین  آمد.  لندن  به  »صمد« 

پرویز صیاد بدون »صمد« ولی با فیلم هایش در لندن

خالق شخصیت موفق »صمدآقا« در 
ایران قبل از انقالب و دو فیلمی که 
کشور  از  خروج  از  پس  صیاد  پرویز 
حضور  در  لندن  در  است  ساخته 

کارگردان به نمایش درآمد.
»بن بست« در سال ۵۷، در ماه های 
پخش  آماده ی  گذشته  رژیم  آخر 
نیامد.  در  نمایش  به  هرگز  ولی  شد، 
فیلمی  دو  »سرحد«،  و  »فرستاده« 
از  خارج  در  صیاد  پرویز  که  هستند 
که  »فرستاده«  است.  ساخته  کشور 
اعزامی  تروریست های  با  رابطه  در 
کشتن  برای  اسالمی  جمهوری 
در   1۹8۳ سال  در  است،  مخالفان 

و  شد  اکران  بسیاری  جشنواره های 
توانست در جشنواره لوکارنو دو جایزه 

به دست آورد.
در  صیاد  پرویز  »فرستاده« 
اعزام  از  صحبت  که  روزها  این 
خارج  به  تروریست  دیپلمات های 
از کشور بار دیگر مطرح شده است، 
سیاست هایی  تداوم  از  حکایت 
ابتدا  از  اسالمی  جمهوری  که  دارد 
رأفت  احمد  بود.  گرفته  پیش  در 
در  پاسخ  و  پرسش  مراسم  از 
صیاد  پرویز  فیلم های  اکران  پایان 
از  تن  دو  با  گفتگو  در  لندن،  در 
حاضران، گزارشی تهیه کرده است.

گوبی رحیمی و توپاک شکور

گفتگو با گوبی رحیمی کارگردان و تولیدکننده 
موزیک ویدئو

رحیمی  ام.  گوبی   - پروانه  فرد 
و  کارگردان  و  موسیقی  عاشق  یک 
موزیک ویدئو،  توانمند  تولیدکننده 
کسی است که با برخی نام آشناترین ها 
اسنوپ  جمله  از  موزیک  صنعت  در 
و  بلیگه  جی  ماری  اونو،  یوکو  داگ، 

توپاک شکور کار کرده است.
گذشته  سال  در طول 20  رحیمی 
فعالیت گسترده ای در تلویزیون، فیلم 
و تبلیغات رسانه ای داشته است و در 
بیش از ۳60 اثر همکاری کرده و مورد 
این  در   است.  گرفته  قرار  قدردانی 
فعالیت ها وی تا کنون بیش از ۷۵0 
میلیارد  یک  و  درآمد  دالر  میلیون 
مخاطب رسانه ای را به خود اختصاص 

داده است.
رحیمی همچنین مسئول راه اندازی 
جشنواره  در   ۳DX فیلم  جشنواره 
فیلم ۳D سنگاپور و هنگ کنگ بوده.

نویسنده  رحیمی  دوربین،  از  جدا 
نیز هست. کتاب او »از درون چشمان 
از عکس ها و نثری  من« مجموعه ای 
است که از هنرمند رپ، توپاک شکور 

الهام گرفته است.
کیهان الیف به تازگی این شانس را 
داشت که با رحیمی به گفتگو بنشیند.

از  بزرگی  بخش  =موسیقی 
زندگی شما بوده. شما تولیدکننده 
برای  ویدئوهایی  کارگردان  و 
بوده اید.  سرگرمی  صنعت  بزرگان 
چه سبکی از موسیقی مورد عالقه 
الهام  هنرمند  کدام  از  و  شماست 

گرفته اید؟
راک  موسیقی  جدی  هوادار  -من 
یا  استونز،  رولینگ  بیتل ها،  هستم؛ 
و  سیناترا  فرانک  مانند  خواننده هایی 
نات کینگ کول را دوست دارم. اینها 
انواع موسیقی و خواننده هایی هستند 
که موسیقی شان را در دوران کودکی 
برخی  البته  و  شنیده ام.  خانه  در 
هرگز  که  ایرانی  کالسیک  قطعات 

طرفدارشان نبوده ام.
آثار سیبریتی های  از  عین حال  در 
ماری  و  داگ  اسنوپ  مانند  زیادی 
رزنور،  ترنت  اونو،  یوکو  بیلگ ،  جی 
آنها  از  و  برده   لذت  توپاک  بونو، 
خیلی آموخته ام. فکر می کنم یکی از 
سلبریتی هایی که بیشترین تاثیر را بر 
باشد.  آمارو شکور  توپاک  داشته  من 
که  بود  نیرومندی  و  جوان  مرد  او 
این  با  یافت.  مصیبت باری  سرنوشت 
حال موفقیت هایی داشت که خیلی ها 

نمی توانند به دست آورند.

= مرگ توپاک همچنان در رمز 
و راز مانده است. شما در پروژه ای 
به نام »7روز« نیز شرکت دارید که 
یک مستند درباره زندگی و مرگ 

وی است… چرا؟
-دلیل اینکه می خواهم این فیلم را 
بسازم این است که همه می دانند که 
به توپاک شلیک شد و او جان خود 
نمی داند  کسی  اما  داد.  دست  از  را 
امنیت  حافظ  عنوان  به  که  شخصی 
هفته های  در  و  می کرد  کار  وی 
یک  بود   او  مراقب  عمرش  آخر 
بود؛ یعنی من! آن شش شب  ایرانی 
وحشتناک ترین روزهای عمر من بود. 
همه جا زیر نظر و پوشش اف.بی.آی 
قرار داشت. به نظر ما فعالیت پلیس 
الس وگاس بی فایده بود. ما را با پیام 
تهدید به مرگ کرده بودند. بخشی از 
دلیلی که می خواهم این فیلم را بسازم 
این است که نشان بدهم دنیا آنگونه 

که رسانه ها نشان می دهند نیست.

سیاه  لیست  در  مواردی  =چه 
شماست؟

کارگردانی  فیلمی  هیچ  هنوز  -من 
هدف  عنوان  به  را  آن  و  نکرده ام 
دارم.  نظر  در  خودم  بعدی  بزرگ 
 . هرگز پیشنهادم را کسی رد نکرده 
شغل های بسیاری را از دست داده ام 
ولی به محض اینکه با هنرمند یا فرد 
می شوم  رو  در  رو  تصمیم گیرنده ای 
ارزش  آنها  به  می شوم  موفق  معموال 

کار کردن با خودم را نشان بدهم.
به  که  شد  باعث  چیزی  =چه 

فیلمسازی کشیده شوید؟

-از سال 1۹88 تا 1۹۹۴ در نیوپورت 
بیچ و ایروین در کار فروش مستغالت 
بودم. در سال 1۹۹2 با یک فیلمساز 
من  کردم.  ازدواج  آمریکایی  ایرانی- 
او را متقاعد کردم که برای یکی دو 
تا از موزیسین هایی که می شناختیم  
و  بسازد  مفهومی  موزیک ویدئوی 
کارت  از  استفاده  با  را  آن  هزینه 
خودم  اکسپرس  آمریکن  اعتباری 
در  بار  اولین  برای  کردم.  پرداخت 
زندگی من عاشق این نوع کار شدم و 
هرگز قبل از آن متوجه نشده بودم که 
می توانم هنر را به عنوان یک امکان 
اینکه  از  بعد  بگیرم.  نظر  در  فعالیت 
ویدئوها کامل شدند آن موزیسین ها 

با شرکت سونی قراردادی بستند که 
این  به  ما  بود که  این  به دلیل  البته 
ارائه  را  کار  از  کلی  تصویری  شرکت 

داده بودیم.
ابرها سیر می کردم و  به  من روی 
تیم  می توانیم  که  می گفتم  همسرم 
باشیم.  کارگردان خوبی  تهیه کننده- 
ولی او نمی خواست به این حرف های 
من گوش کند و  می گفت بهتر است 
ادامه  به همان کار فروش مستغالت 
من  به  خیلی  او  حرف  این  دهم. 
بعد  ماه  سه  کرد.  دلخورم  و  برخورد 
تقاضای طالق کردم و از او جدا شدم.

با  کانتی  اورنج  در  ماه  از چند  بعد 
آشنا  آمریکایی  آفریقایی-  خانم  یک 
موزیک ویدئو  تهیه کننده ی  که  شدم 
بود. در مدت کمتر از شش هفته، برای 
زندگی به خانه او نقل مکان کردم و به 
عنوان دستیار تهیه کننده برای تولید 
ویدئوهای رپ شروع به کار کردم. من 
مراحل الزم را طی کردم و در مدت 
کوتاهی خودم تهیه کننده شدم! روی 
رفته در حدود 80 موزیک ویدئو  هم 
تا  کرده ام.  کار  تهیه کننده  عنوان  به 
کنون در بیش از ۳۵0 موزیک ویدئو، 
و  برند  محتوای  تبلیغاتی،  ویدئوهای 
چیزهای دیگری هم کارگردان و هم 

تهیه کننده بوده ام.

کجا  آمدید؟  دنیا  به  =کجا 
کردید؟  تحصیل  و  شدید  بزرگ 
را  کجا  و  چگونه اند  خانواده ات 

»خانه« ی خودتان می دانید؟
کلَپَهم  در   1۹6۵ سال  در  -من 
بودم  ماهه  شش  شدم.  متولد  لندن 
که خانواده ام به یوسف آباد تهران نقل 

مکان کرد و تا 1۳ سالگی آنجا بودم.
شدید  آسم  دچار  سالگی   6 در 
شدم که چهار بار نزدیک بود بمیرم. 
شوهر  با  و  بود  انگلیسی  مادرم  مادرِ 
ایرانی اش )پدربزرگم( در لندن زندگی 
می کرد. هر تابستان مرا برای درمان 

آسم به لندن می فرستادند.

یک  والدینم   ،1۹۷۷ سال  در 
 Abbey در  یک خوابه  آپارتمان 
سمت  قسمت  خریدند.   Road
که  ساختمانی  باالی  طبقه ی  راست 
آلبوم  تصویر  بودم  ساکن  آن  در  من 
»اَبی رود« گروه بیتل ها مشخص بود. 
وقتی انقالب شد، نام پدر من به  خاطر 
قرار  لیست سیاه  در  بودن  فراماسون 
گرفت و ما دیگر نتوانستیم به تهران 

برگردیم.
تحصیل  کارمل  در  من  پدر  چون 
به  که  گرفت  تصمیم  بود  کرده 
کالیفرنیا نقل  مکان کند و در اِرواین 
مستقر شد. ایرانی بودن در ارواین آن 
زمان آسان نبود. ما دائما قربانی تنفر 
و نژادپرستی بودیم. من از نظر قد و 
بنابراین  داشتم  وزن جثه ی کوچکی 
خیلی مورد حمله قرار می گرفتم. در 
سنین پایین یاد گرفتم که در دعواها 

از خودم دفاع کنم.
خوبی  اقتصادی  شّم  من  والدین 
مالی  مشکل  همیشه  و  نداشتند 
داشتیم. اولین شغلم، آخر هفته ها در 
بازار روز »اُرنج کانتی سواپ میت« بود 
که برای کسی در بروکلین نیویورک 
خیلی  می فروختم.  مالفه  و  حوله 
از آن مرد محترم یاد گرفتم.  چیزها 
در  متعددی  دبیرستان شغل های  در 
تا  از گارسونی،  بخش فروش داشتم، 

پارک ماشین و بارمن بودن.
فولِرتون  ایالتی  دانشگاه  به  بعد 
بازاریابی  مدرک  و  رفتم  کالیفرنیا 
بین المللی گرفتم و فروشنده ی امالک 
بنگاه  کارمند  پرفروش ترین  و  شدم 

امالک »قرن بیست  و یکم« بودم.
االن در کالِورسیتی زندگی می کنم. 
فرانسوی-  دورگه ی  بانوی  یک  با 
انگلیسی ازدواج کرده  ام که در جنوب 
فرانسه با وی آشنا شدم. ما یک پسر 
شش ساله به نام آریا مایکل رحیمی و 

یک دختر کوچولو در راه داریم.

دارید؟  ایران  با  ارتباطی  چه   =
آیا اخیرا به ایران سفری داشتید و 

نظرتان درباره ایران چیست؟
-درست است که من در انگلیس به  
دنیا آمده ام ولی کامال ایرانِی ایرانی ام. 
و  فرهنگم هستم  و  من عاشق مردم 
را  افتخار می کنم که خودم  غرور،  با 
ایرانی بنامم. در پنج سال گذشته دو 
ایران  به  سفرم  رفته ام.  ایران  به  بار 

مانند برگشت به خانه بود.
زیباترین  از  یکی  می کنم  فکر 
کشورها در دنیا و یکی از قشنگ ترین 
و پراحساس ترین مردم این سیاره را 
را  بیشتری  زمان  امیدوارم که  داریم. 
که  می کنم  آرزو  و  بگذرانم  آنجا  در 
ایران دسترسی کامل  روز مردم  یک 
به دنیای غرب داشته باشند همانطور 
که در زمان کودکی ام در ایران مردم 

این امکان داشتند.

جوانان  از  زیادی  =جمعیت 
در  ایرانی،  خالق  و  تحصیلکرده 
رقابت برای آمدن به غرب هستند. 
آنها  برای  شغلی  توصیه ی  چه 

دارید؟
-هرگز تسلیم نشوید! با افرادی که 
دارند،  آگاهی  و  علم  شما  از  بیشتر 

همراه باشید. هرگز تسلیم نشوید!

*منبع: کیهان الیف
*ترجمه از  کیهان لندن 

ویدئو

 نمای خارجی موزه

تمدن باستانی ایران در نمایشگاهی در هلند
مهد  »ایران،  =نمایشگاه 
تمدن« که در موزه درنتز در 
شهر آسن هلند که 17 ژوئن 
درهای خود را گشود تا 1۸ 

نوامبر ادامه خواهد داشت.
=در این نمایشگاه می توان 
به دوران  مربوط  1۹۶ قطعه 
ایالمی، هخامنشی، اشکانی 
و ساسانی که قدمت برخی 
به ده هزار سال قبل از میالد 
را مشاهده  می رسد  مسیح 

کرد.
ن،  یرا ا « با  ن  =همزما
درنته  موزه  تمدن«،  مهد 
بنده  آتوسا  کارهای  میزبان 
غیاث آبادی هنرمند تبعیدی 

ایرانی نیز هست.
احمد رأفت - موزه درنتز در شهر 
میزبان  روزها  این  در  آسن  هلندی 
1۹6 قطعه از مهمترین آثاری است 
نگهداری  تهران  ملی  موزه  در  که 
تا  که  نمایشگاه  این  در  می شوند. 
18 نوامبر 2018 ادامه خواهد یافت 
که  کرد  مشاهده  را  آثاری  می توان 
باستانی  محوطه   ۹8 در  حفاری  از 
این  از  بسیاری  آمده اند.  بدست 
قطعات برای اولین بار به خارج برای 

نمایش فرستاده شده اند.
تمدن«  مهد  »ایران،  نمایشگاه  در 
به  آنها  قدمت  که  آثاری  می توان 
مسیح  میالد  از  پیش  سال  10 هزار 
که  آثاری  کرد.  مشاهده  را  می رسد 
یادگار تمدن های عیالم، هخامنشی، 
اشکانی و ساسانی هستند. مجسمه، 
و  زیور آالت  سکه،  سرامیک، 
باستان  ایران  یادگار  گلی  لوحه های 
ایرانی  فرش های  با  که  محیطی  در 
سنتی  بازارهای  از  الهام  با  و  تزئین 
ایران بازسازی شده است به نمایش 

گذاشته شده اند.
شیر بالدار در هلند

در  درنتز  موزه  مدیر  توپان،  هری 
در  نمایشگاه  این  گشایش  مراسم 
روز 1۷ ژوئن برابر با 26 خرداد، که 
موزه  رئیس  نوکنده  جبرئیل  آن  در 
گفت  داشت،  حضور  نیز  ایران  ملی 
باستانشناسی  نمایشگاه های  »ما 
متعددی در این موزه برگزار کردیم، 
متفاوت  کامال  نمایشگاه  این  ولی 
است زیرا شکوه فرهنگی ایران بسیار 
موزه  مدیر  است«.  متفاوت  و  غنی 

نمایشگاه  »این  گفت  ادامه  در  برنتز 
این قطعات  زیرا  یگانه است  فرصتی 
کشور  به  نمایشگاه  این  خاتمه  در 
دیگری نخواهند رفت و به ایران باز 

خواهند گشت«.
از جمله قطعاتی که در »ایران، مهد 
تمدن« می توان مشاهده کرد باید به 
دوران  به  که  بالدار  شیر  زّرین  جام 
کرد.  اشاره  می گردد  باز  هخامنشی 
در  زیبا  بسیار  و  گرانبها  قطعه  این 
یک حفاری  در همدان کشف شده و 
قدمت آن به سال ۴۵0 قبل از میالد 
از  دیگر  یکی  می گردد.  باز  مسیح 
قطعات مهم این نمایشگاه کپی نقش 
متر   66 طول  به  بیستون  برجسته 
است. قدمت اصل این نقش برجسته 
یعنی ۴20 سال  داریوش،  دوران  به 

قبل از میالد مسیح باز می گردد،
نمای داخلی نمایشگاه

جام شیر بالدار طالیی مارلیک
جام شیر بالدار طالیی مارلیک

گالری  هفت  شامل  نمایشگاه  این 
است:  دوران  هفت  به  مربوط 
دوران  در  ایران  در  استقرار  شروع 
استقرار  و  یکجانشینی  پارینه سنگی، 
در روستاها، شهرنشینی،  دوره عیالم 
هخامنشی،  طالیی  دوران  ماد،  و 
و  پارت  دوران  در  ایران،  نوزایی 
حضور  اوایل  باالخره  و  ساسانی، 

اسالم در ایران.
از  مقاله   1۷ با  نمایشگاه  کاتالوگ 
پژوهشگران ایرانی و خارجی در 208 
صفحه و به زبان هلندی منتشر شده 
آن  فارسی  نسخه  است  قرار  است. 
نیز به زودی توسط موزه ملی ایران 

منتشر شود.
تاریخ به روایت شعر

مهد  »ایران،  نمایشگاه  با  همزمان 
همین  از  دیگری  سالن  در  تمدن«، 
موزه آثاری از آتوسا بنده غیاث آبادی 
در  که  ایرانی  تبعیدی  هنرمند 
می کند  کار  ویدئو  و  نقاشی  زمینه 
به  »تاریخ  است.  درآمده  نمایش  به 
آتوسا  کارهای  آخرین  شعر«  روایت 
می گیرد  بر  در  را  غیاث آبادی  بنده 
از  قبل  او  خاطرات  از  الهام  با  که 
سالگی،   1۹ سن  در  کشور  ترک 
ساله   ۳0 که  آتوسا  شده اند.  خلق 
با  و  می کند  زندگی  هلند  در  است 
فیلم کوتاه »روزی که ناپدید شدم« 
توانست توجه جشنواره های زیادی را 
جلب کرده و در جشنواره »نتپاک« 
رتردام نیز جایزه ای برای همین فیلم 

دریافت کند.
این  نقاشی های  از  بسیاری 
دو  از  سبک  نظر  از  که  هنرمند 
رنسانس،  دوران  ایتالیایی  استاد 
گرفته اند،  الهام  بوتیچلی  و  رافائل 
حدیث  یا  زندگینامه  نوعی  همگی 
مرتبط  او  گذشته  با  که  است  نفس 
هستند. در بسیاری از کارهای آتوسا 
هشت  جنگ  شبح  غیاث آبادی  بنده 
هنوز  او  که  دورانی  عراق،  با  ساله 
سنگینی  بود،  نکرده  ترک  را  ایران 
»تاریخ  در  که  کارهایی  در  می کند. 
به روایت شعر« به نمایش درآمده اند، 
دارد  قرار  مرکز  در  دختری  همیشه 
را  او  زنده  رنگ های  به  اشیایی  که 
یک  در  دنیا  گویی  کرده اند،  احاطه 

اتاق خالصه شده است.
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اعتباری چند  این موسسه مالی  گویا 
سال پیش اسپانسر مالی برنامه »ماه 
عسل« هم بوده و این مبلغ بابت پخش 
تبلیغات هر ساله این موسسه از تلویزیون 
است. گرفته  صورت  رمضان  ماه  در 

و  فرهنگ  سیستم  در  مالی  فساد 
امری  اگرچه  اسالمی  جمهوری  هنر 
بدیهی است ولی چندسالی است که از 
سطح مدیران و معاونان، چون ویروسی 
تقویت شده به چهره های مثال فرهنگی 
و هنری جامعه نیز منتقل شده است. 
حتی  که  آنهایی  و  سلبریتی ها  این 
پیشتر در نزد جامعه محبوبیت داشتند، 
اکنون کنار سفره مفسدان اقتصادی و 
حکومتی می نشینند تا از ُخرده ریزهای 
دور سفره متنعم شوند. اما نکته قابل 
حمایت  پُز  آنان  که  اینجاست  توجه 
از مردم را همچنان حفظ می کنند و 
رفیق  و هم  دزد  واقع هم شریک  در 
قافله هستند! مهران مدیری و احسان 
علیخانی به ترتیب 3 سال و 11 سال 
»دورهمی« و برنامه »ماه عسل« را در 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی تهیه 
و پخش کردند و از طریق تریبون نظام 
از فساد در بدنه حکومت سخن به میان 
آورده و از آن »انتقاد« می کردند بدون 
آنکه کسی مانع کارشان شود و جالب 
اجازه کار  این است که همچنان هم 
دارند! مجوزی که یک هنرمند مستقل 

حتی نمی تواند خوابش را ببیند.
اعتبار  به  مشهور  مجریان  این 
بودن  حرفه ای  و  »محبوبیت« 
فعالیت شان، از یک سو فرمول قدیمی 
عادی سازی و توهم آزادی بیان را به 
بهترین شکل ممکن روی آنتن برده اند  
و از سوی دیگر در نقش ریزه خواران 
مبالغ  به  آنها  مالی  فساد  قطعا  رژیم، 
قضایی  دستگاه  سوی  از  انتشاریافته 

محدود نمی شود.
که  سریال هایی  در  مدیری  مهران 
برای شبکه نمایش خانگی تهیه کرد، 
»قهوه تلخ« و »ویالی من«، نیز متهم 
به فساد مالی در رابطه با اهدای جوایز 
سریال ها  این  قرعه کشی  برندگان  به 
شده است. حتما خبرنگاران داخلی به 
یاد می آورند که هر تحریریه ای الاقل 
در آن دوران یک بار میزبان برندگان 
قرعه کشی »قهوه تلخ« بود که به دنبال 
گرفتن جوایز میلیونی شان بودند و آخر 
هم نتوانستند در مقابل اعتبار و قدرتی 
که نام مهران مدیری داشت، به جایی 
برسند. او که از مخاطبان می خواست 
تا آثارش را بخرند و کپی  نکنند، چون 
اعتماد  به  بارها  دزدی)!(  یعنی  کپی 
در  هرچند  است.  کرده  خیانت  مردم 
کلیت نظام فرهنگی و هنری کنونی، 
مهران مدیری و مهران مدیری ها کار 
عجیب و دور از عقلی انجام نمی دهند 
وانفسای  این  در  را  خود  کیسه ی  و 
علیخانی  می کنند.احسان  پُر  روزگار 
که بیش از یک دهه، آنقدر روضه غم 
و بدبختی مردم را خوانده که دیگر نه 
تنها اشکی در نمی آورد بلکه در خدمت 
پروژه عادی سازی فقر و بدبختی مردم، 
مخاطبان باید شکرگزار باشند که یک 

نان بخور و نمیر را دارند.
اما مهران مدیری و احسان علیخانی ها 
دو ضلع یک مثلث عظیم فسادهستند. 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سوم،  ضلع 
اسالمی است که یک هفتم بودجه کل 
بهانه ی  به  اختیار دارد و  را در  کشور 
نداشتن بودجه، از نهادها و موسسات 
فاسد، تبلیغ  دریافت می کند. در نهایت 
هم اگر، تشت رسوایی اش از بام بیفتد، 
انگشت اتهام نه به سمت این فاسدان 
بلکه به سوی هنرمندانی نشانه گرفته 
می شود که این اسپانسرهای مالی را با 

خود به صدا و سیمای رژیم آورده اند!
جوان  رامبد  فساد،  این  دیگر  نمونه 

هنرمندان متظاهر هم چون به خلوت می روند آن 
کار دیگر می کنند!

=مهران مدیری پیشتر نیز 
در اهدای برندگان قرعه کشی  
و  »قهوه تلخ«  سریال های 
اتهام  مظان  در  »ویالیی ها« 

بود.
برنامه  در  جوان  =رامبد 
»خندوانه« متهم به استفاده 
و  فاسد  اسپانسرهایی  از 
پیامک های  از  سودجستن 

مردم است.
ست  فهر ر  نتشا ا با  =
از  شده  حمایت  پروژه های 
شد  مشخص  دولت،  سوی 
از  نیز  مستقل  فیلمسازان 
دولت پول گرفته اند و همان 
از  که  را  فیلمی  هم  دولت 
را  بودجه اش  مردم  کیسه ی 

تأمین کرده توقیف می کند!
و  مدیری  مهران   - کریمی  آزاده 
مشهور  مجری  دو  علیخانی  احسان 
تلویزیونی به دریافت میلیاردها تومان 
اعتباری  و  مالی  موسسه  از  هدیه 
ثامن الحجج متهم هستند. سلبریتی ها 
تزریق  با  هم  پیش تر  هنر،  اهالی  و 
پول بابک زنجانی و موسسه فرهنگی 
سپاه  زیرمجموعه  »اوج«  رسانه ای  و 
پاسداران، از خود در برابر مردم سلب 

اطمینان کرده بود.
از  برخی  که  نیست  اولین باری  این 
سلبریتی ها و هنرمندان در ایران متهم 
نهادهای  با  مالی و همکاری  به فساد 
عکس های  می شوند.  قدرت  و  فساد 
پروژه های  و  زنجانی  بابک  با  گروهی 
مشترک با موسسه فرهنگی و رسانه ای 
از  پاسداران  سپاه  زیرمجموعه  »اوج« 
موارد دیگر آن است. اما اینکه مردم به 
عنوان مخاطب همواره یا به روی خود 
نیاورده و یا آنها را به واسطه هنرشان 
بخشیده اند و اشتباهات آنان را نادیده 
گرفته اند، آیا آب به آسیاب اشتباهات 

آنها و گسترش فساد نمی ریزد؟
آیا وقت آن نرسیده ، تا این هنرمندان 
و سلبریتی های متظاهر را مورد پرسش 
جمهوری  سیستم  اگرچه  داد؟  قرار 
غیرپاسخگو  نظامی  همواره  اسالمی، 
بوده و آن را به دیگران نیز آموخته ولی 
هنرمندان به عنوان قشر آموزش دیده 
نیروی  که  تحصیل کرده  احتماال  و 
تولید فکر نیز به شمار می روند، نباید 
خود  مناسبات  و  اعمال  پاسخگوی 

باشند؟
مدیری  مهران  که  آمده  خبرها  در 
در تاریخ 14 اسفندماه سال 1391 و 
4 مهرماه سال 1392 دو مبلغ 1۸۰ 
میلیون تومانی و 4۰۰ میلیون تومانی 
از موسسه ثامن الحجج به اسم »هدیه« 
دریافت کرده که در مقابل باقی مبالغ 
حساب  ُخرد  پول  دیگرش  دریافتی 
سیمای  و  صدا  مجری  این  می شود! 
جمهوری اسالمی که حداقل 3 سال در 
برنامه »دورهمی« شوی انتقاد از شرایط 
نامناسب اقتصادی و فساد دستگاه های 
را  اعتباری  مالی  موسسات  و  دولتی 
روی آنتن می برد، یک وام دومیلیارد و 
9۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده که 
تنها ۸۰۰ میلیون تومان را بازگردانده 
و  میلیارد  اعتباری دو  به  که می شود 
به  که  نقد  پول  تومان  میلیون   7۸۰
حساب این هنرمند به اصطالح مردمی 

ریخته شده است!
اعتباری  موسسه  همچنین 
ثامن الحجج مبلغ سه میلیارد تومان، به 
حساب بانکی احسان علیخانی مجری 
در  رمضان  ماه   مناسبتی  برنامه  ثابت 
قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است. 

بی مزه  برنامه  سال هاست  که  است 
از  آنقدر  و  انداخته  راه  را  »خندوانه« 
آن به جیب زده که هر سال با مردم 
خداحافظی می کند ولی باز هم دلش 
یک  دوباره  و  بگذرد  پول  از  نمی آید 
»خنداونه« دیگر می سازد. همین چند 
وقت پیش بود که حسین فرحبخش 
تهیه کننده سینما از فساد مالی پشت 
به  سخن  تلویزیونی  برنامه  این  پرده 
میان آورد و گفت که تهیه کننده این 
برنامه یک مداح است و اسپانسرهای 
این برنامه پولشان را از بچه های پابرهنه 
زاهدان و کردستان و شهرهای جنوبی 

ایران که آب ندارند، تأمین می کنند.
به  خطاب  سینما  تهیه کننده  این 
رامبد جوان گفت که تو داری سکه پارو 
می کنی و پول های میلیاردی که پشت 

پرده می گیرید، از اسپانسر می گیرید!
به  نیز  »خندوانه«  برنامه  در  فساد 
همین جا ختم نمی شود و این برنامه 
از  پیامکی اش،  مسابقات  جریان  در 
ارسال کنندگان پیامک، مبلغی دریافت 
می کند و شماره افراد نیز از فهرست 

این مسابقات پاک نمی شود!
فساد مالی در سیستم وابسته ی هنر 
مثنوی  اسالمی  جمهوری  فرهنگ  و 
فهرست  همین  به  و  است  َمن  هزار 
انتشار  اندک خاتمه نمی یابد. چنانکه 
فهرست بودجه بگیران نهادهایی چون 
رسانه های  فارابی،  سینمایی  بنیاد 
سینمای  گسترش  مرکز  و  تصویری 
مستند و تجربی، یکی از افشاگری های 
در  ناامیدکننده  و  تأسف بار  بسیار 
شمار  به  ایران  سینمای  جاری  سال 
رسانه های  فارابی،  بنیاد  می آید. 
تصویری و مرکز گسترش، زیرمجموعه 
به  و  دارند  قرار  اسالمی  ارشاد  وزارت 
و  تزریق می کنند  بودجه  سینماگران 
این  دریافت  اما  وام می دهند،  آنها  به 
وام به معنای تزریق بودجه دولتی در 
قرار  نتیجه  در  و  فیلم  تولید  جریان 
دولتی  سینمای  عنوان  زیر  گرفتن 
است؛ عنوانی که بسیاری از سینماگران 
از آن فرار می کنند.در رابطه با شفافیت 
در دولت حسن روحانی، این نهادهای 
اسامی  ارشاد،  وزارت  زیرمجموعه 
از  این سال ها  را که در طول  کسانی 
اما  آنها وام گرفته اند منتشر کرده اند. 
حاوی  فهرست  این  کمال شگفتی  با 
بود  فیلمسازانی  و  تهیه کنندگان  نام 
را  بودن  مستقل  سینماگر  ادعای  که 
فیلم  های  که  سینماگرانی  داشتند. 
آنها با بودجه دولت ساخته شده و با 
نظر همان دولت هم توقیف شده ولی 
این سینماگران منت ساختن فیلمی با 
پول دولت را به اسم سینماگر مستقل 
توقیف  و دستخوش مخاطراتی چون 
و سانسور بر سر مردم گذاشته اند. در 
این موقعیت، همانقدر که فیلمی مثل 
از  طال«  »قالده های  و  »اخراجی ها« 
کرده  دریافت  بودجه  گسترش  مرکز 
است، فیلم »آتشکار« ساخته محسن 
امیریوسفی و »خانه پدری« کیانوش 
عیاری، یعنی فیلمسازانی با آمار باالی 
فیلم توقیفی، نیز کمک دریافت کرده اند!

طائرپور،  فرشته  پرستویی،  پرویز 
ابراهیم  زندی،  مونا  میرکریمی،  رضا 
علیرضا  و  سعدی  سعید  حاتمی کیا، 
شجاع نوری نیز این بودجه های دولتی 
را دریافت کرده اند. در چنین شرایطی 
است که باید گفت سینما در ایران، در 
پول نفت و تزریق بودجه دولتی زنده 
است و ادعای برخی از این هنرمندان 
این  مصداق  نیز  مستقل  اصطالح  به 

بیت معروف حافظ است که:
و  محراب  در  جلوه  کاین  واعظان 

منبر می کنند
کار  آن  می روند  خلوت  به  چون 

دیگر می کنند
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و تولید و به کار انداختن سانتریفوژهایی 
به این تعداد در زمان داده شده برای 

جمهوری اسالمی ممکن نیست.
لباسشویی  ماشین های  تولید  برای 
مونتاژ ایران )فن آوری نسبتا مشابه با 
ترکیه،  از  را  الزم  قطعات  سانتریفوژ( 
ایتالیا، چین و چند کشور دیگر وارد 
نیز  ایران  اتوموبیل سازان  و  می کنند 
در  تولید،  تجربه  دهه  چند  از  بعد 
صورت محروم ماندن از واردات قطعات 

خارجی از کار تولید باز می مانند.
برای  الزم  قطعات  از  بسیاری 
نیاز  مورد  سانتریفوژهای  ساخت 
دلیل  به  اورانیوم  غنی سازی  کار  در 
کاربرد دوگانه زیر کنترل سازمان های 
برای  و  گرفته اند  قرار  غرب  اطالعاتی 
فوالد  تهیه  حتی  اسالمی  جمهوری 
ضد زنگ مورد نیاز برای تولید محفظه 

اصلی سانتریفوژ  نیز آسان نیست.
با این فرض که قطعات سانتریفوژها 
بطور کامل تهیه و مراحل آزمایش آنها 
بدون مشکل پشت سر گذاشته شود، 
سو  19۰هزار  ظرفیت  با  غنی سازی 
نیازمند مصرف ساالنه بیش از ۶۰۰ تن 
اورانیوم خام و یا معادل آن به صورت 
کیک زرد )اکسید غلیظ شده اورانیوم( 
است.موجودی اورانیوم خام در اختیار 
مجاز  واردات  محاسبه  با  حتی  ایران، 
سال گذشته که پس از خارج ساختن 
اجرای  در  و  شده  غنی سازی  اورانیوم 
توافق اتمی امکان پذیر شد به سختی 
ظرفیت  با  غنی سازی  پاسخگوی 
19۰هزار سو حتی برای نخستین سال 
صالحی  آقای  عظیم  کارخانه  فعالیت 
دروغ  به  اسالمی  است.جمهوری 
اورانیوم  غنی سازی  که  است  مدعی 
را به منظور تامین سوخت مورد نیاز 
صورت  اتمی  برق  تولید  کارخانه های 
تنها  سوخت  که  حالی  در  می دهد 
راکتور فعال ایران در بوشهر از سوی 
روسیه، شریک استراتژیکی جمهوری 
اجرای  در  و  می شود  تامین  اسالمی، 
قرارداد تحویل سوخت اتمی روس ها تا 

کنون تخلف نکرده اند.
حتی در صورت تعطیل راکتور اتمی 
بوشهر در نتیجه عدم تحویل سوخت، 
میزان کاهش عرضه برق به شبکه های 
توزیع کشور در حدود تنها نیم درصد 
هدر  میزان  که  حالی  در  بود  خواهد 
رفتن برق در شبکه کهنه و واحد های 
از 1۵  ایران بیش  تولید برق  فرسوده 
به  اسالمی  جمهوری  است.  درصد 

دنبال تولید برق اتمی نیست.
راکتور  دو  که  است  مدعی  صالحی 
تازه در بوشهر در دست ساختمان است 
در حالی که آنچه تا کنون برای ایجاد 
»یک راکتور« تازه توسط روس ها انجام 
است  نیم بند  توافق  یک  امضای  شده 
که هنوز به صورت »قرارداد رسمی« 
پیمانکاری هم در نیامده چه رسد آغاز، 
و تکمیل عملیات اجرایی که دست کم 

نیازمند ده سال وقت خواهد بود.
در  او  رفقای  که  صالحی  علی اکبر 
ضمن راهپیمایی »روز قدس« شانه به 
شانه وی حرکت و با صدای بلند سوگند 
می خوردند »واهلل باهلل دروغگویی!« در 
کارخانه  خام  اورانیوم  که  مورد  این 
غنی سازی را از کجا تهیه خواهد کرد، 
و  استاندارد  سوخت  تولید  فن آوری 
کشور  کدام  از  را  اتمی  خط  بدون 
خواهد گرفت، برق مورد نیاز راه اندازی 
یک کارخانه بزرگ غنی سازی را چطور 
کارخانه  با  یا  و  کرد،  خواهد  تامین 
تولید روتور یک  برای  پرهزینه ای که 
ماهه تکمیل و راه اندازی کرده، بعد از 
ساخته شدن 1۰۰٫۰۰۰ سانتریفوژ چه 

خواهد کرد، سکوت نمود.
اما با شناختی که از صداقت و جسارت 
مسئوالن جمهوری اسالمی وجود دارد 

اسباب بازی اتمی علی اکبر »خائن«؛ طعمه ی 
بمب افکن های اسراییلی

ی  ر جمهو ن  ال مسئو =
اسالمی که یک بار در اجرای 
اسراییل  هوایی  طرح حمله 
اتمی عراق  تاسیسات  علیه 
مشارکت  »اوسیراک«  در 
داشته اند خوب می دانند که 
بزرگ  واحد  یک  ساختن 
غنی سازی اورانیوم با صرف 
هزینه  دالر  میلیون  صدها 
فراهم  تنها  مردم  کیسه  از 
برای  آسان  هدف  آوردن 
کشورهای  نظامی  حمالت 

منطقه است.
=اگر چه سفیر روسیه در 
 28 پنجشنبه  روز  تهران 
تیرماه مدعی شد که کشور 
از  برای جلوگیری  او  متبوع 
برخورد نظامی بین اسراییل و 
ایران تالش خواهد کرد، ولی 
که کشورهای  است  آگاه  او 
ملی  امنیت  از  دفاع  منطقه 
خود را در گرو مشاوره و یا 
کشورهای  از  اجازه  کسب 

دیگر قرار نمی دهند.
اندی  و  ماه  یک   - تقی زاده  رضا 
»روز قدس«  راهپیمایی  انجام  از  بعد 
که طی آن علی اکبر صالحی از سوی 
»خائن«،  خامنه ای  علی  هواداران 
»آخوند آمریکایی«، »وطن فروش« و 
»دروغگو« خوانده شد، رییس سازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی روز 27 
طوالنی  مصاحبه ای  طی   97 تیرماه 
»در  داشت:  اظهار  سیما«  و  »صدا  با 
اجرای فرمان اخیر رهبر انقالب مبنی 
بر آمادگی سریع برای رسیدن به 19۰ 
هزار سو غنی سازی اتمی، کارخانه تولید 
روتور برای استفاده در سانتریفوژهای 

پیشرفته تکمیل شده است«!
در صورت استفاده از سانتریفوژهای 
ظرفیت  تامین  پی1  نوع  با  مشابه 
غنی سازی اورانیوم به میزان 19۰ هزار 
سو، نیازمند نصب بیش از یکصد هزار 

دستگاه سانتریفوژ است.
نمونه و نقشه های سانتریفوژ پی1 که 
در نطنز نصب شده اند سی سال پیش 
توسط علی اکبر والیتی از پاکستان به 
برای  الزم  قطعات  و  شد  برده  ایران 
کشورهای  از  متعاقباً  آنها   مونتاژ 

مختلف به صورت قاچاق تهیه گردید.
 2۰۰۵ سال   از  سال،  ده  فاصله  در 
که مقدمات از سر گرفتن غنی سازی 
اورانیوم فراهم شد تا سال 2۰1۵ که 
توافق اتمی میان ایران و گروه موسوم 
جمهوری  رسید،  امضا  به   ۵+1 به 
توان  از  برخورداری  وجود  با  اسالمی 
مالی ناشی از فروش نفت با قیمت های 
باال، تنها موفق به نصب حدود 9۰۰۰ 
دستگاه سانتریفوژ و تهیه قطعات برای 

1۰٫۰۰۰ واحد دیگر شده بود.
اتمی  سانتریفوژهای  مونتاژ  برای 
و  بزرگ  قطعه   12۰ از  بیش  تامین 
ضد  فوالد  مانند  اولیه  مواد  کوچک، 
و  گرافیت  استیل(،  )ماراجینگ  زنگ 
موتورهای برقی )روتور( مورد نیاز است 
کنونی  صنعتی  توان  به  توجه  با  که 
ایران، تهیه حدود 1۰ درصد از نیازهای 

ساخت آنها در داخل مقدور است.
علی اکبر صالحی در مصاحبه روز 27 
تیر خود مدعی شد که کارخانه تولید 
روتور برای استفاده در سانتریفوژهای 
پیشرفته مطابق »فرمان رهبر انقالب« 

تکمیل شده است!
در جمهوری اسالمی هر حرکت سازنده 
موکول به فردا می شود و هر موفقیت 
مورد ادعا، کاذب و تقلبی است )مانند 
ساختن کارخانه یو اف 4 برای رسیدن به 
19۰هزار سو غنی سازی و یا ده ها فروند 
روحانی(. دولت  در  کاغذی  هواپیما ی 

برنامه  مختلف  بخش های  توسعه 
بر 2۰۰  بالغ  تا کنون  ایران که  اتمی 
فلج  از  ناشی  مالی  زیان  میلیارد دالر 
مجموعه  به  صادرات  کاهش  و  تولید 
این  از  وارد ساخته،  ایران  گاز  و  نفت 

قاعده مستثنی نیست.
پرسش های بدون پاسخ

سال   2۵ طی  صالحی  اکبر  علی 
اتمی  برنامه های  با  نزدیک  از  گذشته 
جمهوری اسالمی مشغول به کار بوده 
صورت  در  حتی  که  می داند  خوب  و 
مونتاژ ۶۰ تا یکصد هزار موتور، تکمیل 

بعید نیست که علی اکبر صالحی بگوید: 
»بعد از رفع نیازهای داخلی، روتورهای 
می کنیم«! صادر  را  داخل  تولید 

اگر  که  نداد  توضیح  همچنین  او 
می تواند در طول یک ماه یک کارخانه 
پیشرفته و مجهز ساخت روتور و در 
هشت ماه یکصد هزار سانتریفوژ بسازد، 
با کدام توجیه عقلی هشت سال قبل از 
پایان مهلت مقرر در قطعنامه 2231 
شورای امنیت به استقبال خطر رفته و 
ایران را در وضعیت جنگی قرار می دهد؟!

صبوری  می تواند  صالحی  علی اکبر 
کرده و هشت سال بعد با سرعت امروز 
و فن آوری پیشرفته تری که جمهوری 
در  آینده  سال  هشت  طی  اسالمی 
فرمان  اجرای  در  می گیرد)!(  اختیار 
»رهبر« سانتریفوژهایی کارآمدتر بسازد.

نکته دیگری که از نظر جناب صالحی 
»راستگو« مغفول مانده تعیین محل 
روشن  اوست!  سانتریفوژهای  نصب 
نیست که همه ۶۰ تا 1۰۰ هزار دستگاه 
را در یک محل واحد قرار می دهد و یا 
آنها را به دسته های 3هزارتایی تقسیم 
از  ماندن  برای محفوظ  را  و هر گروه 
بمباران دشمن در محلی مانند ُفردو 

زیر کوه خواهد برد؟!
مخاطرات امنیتی                     

مسئوالن جمهوری اسالمی که یک 
بار در طرح حمله هوایی اسراییل علیه 
تاسیسات اتمی عراق در »اوسیراک« 
مشارکت داشته اند خوب می دانند که 
غنی سازی  بزرگ  واحد  یک  ساختن 
دالر  میلیون  صدها  صرف  با  اورانیوم 
هزینه از کیسه مردم تنها فراهم آوردن 
نظامی  حمالت  برای  مناسب  هدف 
از  است.هیچیک  منطقه  کشورهای 
تجهیز  منطقه،  مدعی  کشورهای 
را  اتمی  بمب  به  اسالمی  جمهوری 
تحمل نمی کنند و به این دلیل ساده 
هر اقدام حتی مقدماتی از سوی آن به 
خشن ترین شکل ممکن در نطفه خفه 

خواهد شد.
به منظور باز داشتن صدام از دستیابی 
به بمب اتمی، جمهوری اسالمی به نوبه 
خود طی عملیاتی موسوم به »شمشیر 
توانایی های  از  استفاده  با  سوزان« 
از  از پیش  مانده  باقی  محدود هوایی 
از  که  را  عراق  اتمی  نیروگاه  انقالب، 
در  بود  شده  خریداری  فرانسه  کشور 
تاریخ ۸ مهر سال 13۵9 مورد حمله 
فانتوم  هواپیماهای  هرچند  داد  قرار 
ایران تنها موفق به انهدام یک کارخانه 
برق در حاشیه بغداد شدند و همچنین 
به دلیل قدرت تخریبی کم بمب ها، با 
وجود رسیدن به هدف و بمباران دقیق 
آن توسط دو هواپیمای دیگر، راکتور در 
دست تکمیل عراق آسیب اندکی دید.

شش ماه بعد از هجوم هوایی ایران، 
نیروی هوایی اسراییل در 7 ژوئن سال 
ایران و  19۸1 و  در گرماگرم جنگ 
عراق، طی عملیاتی که »اپرا« نام داده 
که  را  »اوسیراک«  راکتور  بود  شده 
گمان می رفت می تواند مورد استفاده 
برای تولید پلوتونیوم قرار بگیرد مجددا 
مورد حمله قرار داد و  این بار راکتور 

یاد شده بطور کامل از میان رفت.
هشت  »اپرا«،  عملیات  اجرای  در 
فروند هواپیمای جت اف-1۶ اسراییل 
مورد استفاده قرار گرفتند و ارتش آن 
کشور بعد از دو دهه اسامی طراحان 
یادشده  حمله  خلبانان  از  شماری  و 
را منتشر ساخت، از جمله ژنرال دان 
نیروی  ایرانی تبار  )خلبان  حالوتس 
هوایی اسراییل که بعدا فرمانده نیروی 
هوایی آن کشور شد( و ایالن رامون که 
بعدا نخستین فضانورد اسراییل شد و 
در حادثه انفجار فضاپیمای کلمبیا جان 

خود را از دست داد.

مسیر پرواز و بازگشت هواپیماهای اسراییلی به سوی هدف: محل راکتور اتمی عراق
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ری  شریعتمدا =حسین 
تهران  مدیر مسئول کیهان 
مقابل  در  باید  می گوید 
اروپا  و  آمریکا  تحریم های 
از  دشمن  که  کرد  کاری 
شود. پشیمان  خود  کرده 
تنگه  در  =»مین گذاری 
هرمز« و »پرتاب موشک به 
اروپا و اسراییل و عربستان 
ی  ها ر هکا ا ر  » ین بحر و 
تهران  کیهان  پیشنهادی 
برای مقابله با انسداد نفتی!
=»حتی اروپا هم در تیررس 
قرار  ما  دور برد  موشک های 
دارد چه رسد به عربستان و 
بحرین و تل آویو و حیفا و ...!«
=راهکار رژیم هر چه باشد، 
نتیجه یکیست: فرا رسیدن 
آخرالزمان برای حکومتی که 
مردم از آن به ستوه آمده اند.

یک روز پس از آنکه علی اکبر والیتی 
مشاور علی خامنه ای در امور بین الملل 
در سفر مسکو گفت »اگر ایران نتواند 
منطقه  در  هیچکس  کند  نفت صادر 
در  شریعتمداری  حسین  نمی تواند« 
سرمقاله کیهان تهران برای آغاز یک 

جنگ تمام عیار سنِگ تمام گذاشت.
نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، 
دولت روحانی را »واداده« و »منفعل« 
خوانده  خارجی  قدرت های  برابر  در 
»خیانتکار«،  اروپا  و  آمریکا  گفته  و 
هستند  »باجگیر«  و  »جنایتکار« 
انقالب  اول  روزهای  مثل  »باید  و 
حاال  و  بمالیم«  خاک  به  را  پوزه شان 
که تمامی اهرم ها در جنگ اقتصادی 
را علیه »ایران اسالمی« به کار بسته اند 
نباید دست روی دست گذاشت و باید 
فقط  نه  که  کرد  کارستان«  »کاری 
بازدارنده، بلکه »پشیمان کننده« باشد!

سرمقاله  در  شریعتمداری  حسین 
کیهان با عنوان »گشایش در این تنگه 
کردن  پشیمان  برای  راه  دو  است!« 

آمریکا و اروپا پیشنهاد داده است:
اول: مین گذاری در خلیج فارس!

صدور  تحریم  صورت  در   ]…[«
راه  موثرترین  و  بهترین  ایران  نفت 
مقابله با آن، بستن تنگه هرمز به روی 
آبراهه  این  از  که  است  نفتکش هایی 

عبور می کنند«.
استناد  با  کرده  ادعا  شریعتمداری 
به مواد 1۴ تا 2۳ کنوانسیون 1۹۵8 
کنوانسیون   ۳۷ تا   1۷ مواد  و  ژنو 
این  کردن  »مسدود  جامائیکا   1۹82
سپس  و  است«  ما  قانونی  حق  تنگه 
العطار مفسر اماراتی  به نقل از احمد 
و کارشناس امور دفاعی و انرژی نوشته 
»مین گذاری در خلیج فارس به ویژه 
در تنگه هرمز اصلی ترین تهدید« است 
و آن را برای غربی ها و کشورهای عربی 
وحشت آفرین و دلهره آور دانسته است.

او در ادامه توضیح داده چون صدور 
هرمز  تنگه  از  کشورها  سایر  نفت 
دولت های  خصمانه  اقدام  زمینه ساز 
متخاصم علیه جمهوری اسالمی است 
و »غربی ها به کشورهای خلیج فارس، 
تسلیحات نظامی حمل می کنند مخل 
و در تعارض با امنیت ملی کشورمان 
است و بستن تنگه هرمز به روی این 
ایران  قانونی  و  مسلم  حق  کشتی ها 

اسالمی است.«
دوم: پرتاب موشک به عربستان، 

بحرین و اسراییل و اروپا!
دومین پیشنهاد شریعتمداری مربوط 
است  هرمز  تنگه  بستن  دوم  فاز  به 
تنگه  بستن  صورت  »در  نوشته:  که 
آنچه  برخالف  اروپا  و  آمریکا  هرمز، 
ادعا می کنند توان مقابله با این اقدام 
ندارند.  را  انقالبی ما  قانونی و حرکت 
آنها در اتاق شیشه ای نشسته اند و در 
از  یکی  هستند.  ما  گروگان  منطقه 
بسته  صورت  در  بود  نوشته  رسانه ها 
شدن تنگه هرمز، آمریکا می تواند بدون 
حضور در خلیج فارس و از اقیانوس هند 
با بهره گیری از موشک های دور برد به 
باید گفت حتی  ایران حمله کند که 
اروپا هم در تیررس موشک های دور برد 
و  عربستان  به  رسد  دارد چه  قرار  ما 

بحرین و تل آویو و حیفا و …«!
چراغ سبز علی خامنه ای

دولت  زدن  دور  با  والیتی  آنچه 
به  خارجه اش،  امور  وزیر  و  روحانی 
عنوان مشاور و فرستاده ویژه خامنه ای 
تنگه هرمز  بستن  مورد  در  به مسکو 

پس از سفر والیتی به مسکو: جام زهِر »آخرالزمانی« یا جنگ »آخرالزمانی«؟!

گفت، نمی تواند بدون چراغ سبز رهبر 
جمهوری اسالمی باشد. به ویژه آنکه 
یک هفته پیش از او حسن روحانی نیز 
در سفر به اتریش تهدید کرده بود »اگر 
نتواند نفت صادر کنند دیگران  ایران 

هم نخواهند توانست«!
جمهوری اسالمی برای بستن تنگه 
کنوانسیون 1۹۵8  ماده 1۴  به  هرمز 
می گوید  که  می کند  استناد  ژنو 
از  اعم  کشورها  تمامی  »کشتی های 
کشورهای ساحلی یا غیر آن، می توانند 
در دریای ساحلی از حق عبور و مرور 

بی ضرر برخوردار باشند«.
در بند ۴ همین ماده آمده »عبور و 
مرور تا جایی بی ضرر خواهد بود که به 
آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی 
آسیب نرساند« و بر اساس همین ماده 
تشخیص بی ضرر بودن عبور کشتی ها 
ساحلی  کشور  برعهده  هرمز  تنگه  از 
در  است  مدعی  ایران  رژیم  و  است 
مورد بستن تنگه هرمز از نظر حقوق 

بین المللی دستش باز است.
شریعتمداری  حسین  سرمقاله ی 
که  است  این  گواه  تهران  کیهان  در 
تنگه  بستن  برای  اسالمی  جمهوری 
بین المللی  کنوانسیون های  در  هرمز 
و قوانین و تبصره های حقوقی مربوط 

راهی  دنبال  به  آبراهه ها  و  دریاها  به 
برای قانونی جلوه دادن استراتژی خود 
می گردد که به نظر آخرین راهکار رژیم 

برای مقابله با تحریم های نفتی است.
این در حالیست که تجریه نشان داده 
برای  ارزشی  و  احترام  نه  ایران  رژیم 
نه سابقه  و  قائل است  قوانین داخلی 
خوبی در اجرای چارچوب ها و قوانین 
قوانین  البالی  در  و  دارد  بین المللی 
نمی تواند  هم  بین المللی  مقررات  و 
اجازه ی  به آن  پیدا کند که  را  بندی 
بدهد!  آتش افروزی  و  مین گذاری 
اساس  بر  اسالمی  جمهوری  همزمان 
سلطه جویانه ی  و  جاه طلبانه  منافع 
خود از امضای کنوانسیون منع حمایت 
خالی  شانه   »FATF« تروریسم  مالی 
تنگه  برای بستن  می کند.  ولی حاال 
هرمز  و تنش آفرینی به سراغ قوانین 
و  رفته  بین المللی  کنوانسیون های  و 
به آنها استناد می کند که بیشتر یک 
تا  می رسد  نظر  به  خنده دار  شوخی 

راهکاری جدی و قابل اتکا!
نخستین  از  اسالمی  جمهوری 
سال های انقالبش تا امروز هر بار که 
گرفتار  خودساخته  مخمصه های  در 
آمده و راه برون رفت پیدا نکرده به یاد 
تنگه ی هرمز و بستن آن افتاده است. 
حال آنکه بستن این تنگه به معنای 

انزوای بیشتر خودش است چرا که هم 
کشورهای منطقه و هم شرق و غرب  
آبراه  این  باز کردن  به  اقدام  بالفاصله 
بین المللی خواهند کرد و سر جمهوری 
بی کاله  خطرناکی  شکل  به  اسالمی 

خواهد ماند.
به  موسوم  دانشجویان  آنکه  از  پس 
اشغال  را  آمریکا  امام« سفارت  »خط 
به  را  آن  کارمندان  و  دیپلمات ها  و 
گروگان گرفتند یکی از از گزینه های 
آزاد  برای  نظامی  عملیات  آمریکا 
کردن آنها بود و »بستن تنگه هرمز« 
هم واکنش جمهوری اسالمی به این 
ساله  هشت  جنگ  دوران  در  تهدید! 
ایران و عراق و همچنین پس از آغاز 
تحریم های بین المللی در دولت محمود 
احمدی نژاد نیز سپاهی ها و امنیتی ها و 
به  مقامات ریز و درشت رژیم تهدید 
حد  در  که  کردند  هرمز  تنگه  بستن 
ماند.  باقی  روزنامه  ها   تیتر  و  تهدید 
نتیجه ی همه این تهدیدها اما هر بار 
با  رژیم  مفتحضانه  عقب نشینی های 
و »نوشیدن جام  »آزادی گروگان ها« 
زهر« و »نرخش قهرمانانه« بوده است.

عراق  و  ایران  جنگ  اوج  در  حتی 
به  را  هرمز  تنگه  نتوانست  رژیم  هم 
روی نفتکش ها ببندد. به این ترتیب، 

توخالی  و  غیرعملی  تهدیِد  این  برگ 
پیشاپیش سوخته است.

اینکه جمهوری اسالمی  اما به فرض 
تهدیدش  کند  قصد  واقعا  بار  این 
خواهد  اتفاقی  چه  کند  »عملی«  را 
برخی  نظر  به  آنکه  ویژه  به  افتاد؟ 
فرار  برای  ایران  رژیم  تحلیلگران، 
داخل  در  که  مشکالتی  بن  بست  از 
از  است  شده  گرفتارشان  منطقه  و 
»برکت«  عنوان  به  جنگ  یک  وقوع 
آن،  بهانه ی  به  تا  می کند  استقبال 
عراق،  با  ساله   هشت  جنگ  مانند 
و  اجتماعی  اعتراضات  سرکوب  با 
اقتصادی جامعه، از زیر بار پاسخگویی 
کند.  خالی  شانه  مردم  مطالبات  به 
همین  نیز  ری  یعتمدا شر حسین 
در  اینکه  از  نظر  را، صرف  »راهکار« 
خود رژیم چقدر طرفدار داشته باشد 
و یا اساسا چه اندازه عملی باشد، در 
لفافه توصیه می کند: آغاز یک جنگ 
موشک پرانی  و  هرمز  تنگه  بستن  با 
و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  به 
اسراییل و اروپا؛ به راه انداختن جنگ 
سوم خلیج فارس. نه فقط جمهوری 
اسالمی بلکه برخی تحلیلگران غربی 
نیز سال هاست از »جنگ آخرالزمان« 
تکلیف  تعیین  برای  فارس  خلیج  در 
می گویند. سخن  یران  ا رژیم  با 

تصویر ماهوازه ای از دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس

عملیات سّری سرقت  انتشار جزییات 
اسناد برنامه اتمی رژیم ایران در آستانه ی 

نشست هلسینکی

موساد شب ۳1  =ماموران 
با  همراه  دی(  )دهم  ژانویه 
تولید  مخصوص  مشعل های 
گرما تولید وارد محل نگهداری 

اسناد در تهران شدند.
بودند  آگاه  قبل  از  =آنها 
برای بازکردن ۳۲ گاوصندوق 
غول پیکر به دمای بسیار باال 

نیاز دارند.
مهندس  ِکلی  برت  ا =ر
هسته ای و از بازرسان پیشین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و  را دیده  از مدارک  بخشی 
تایید کرده که این اطالعات 
نشان می دهد رژیم ایران روی 
بمب  اتمی کار می کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز یکشنبه، 2۴ 
تیر، به نقل از منابع اطالعاتی اسراییل 
جزییات تازه ای از عملیات سّری موساد 
اطالعات  و  اسناد  به  سرقت  برای 
اتمی  فعالیت های  به  مربوط  محرمانه  

جمهوری اسالمی را منتشر کرد.
)نهم  آوریل   ۳0 نتانیاهو  بنیامین 
اعالم  سخنرانی  یک  در  اردیبهشت(، 
کرده بود این اطالعات از هزاران صفحه 
یک  در  که  آمده  دست  به  اسنادی 
»مرکز محرمانه« در شورآباد )منطقه ای 
بود.  شده  مخفی  تهران(  جنوب  در 
چند روز بعد از افشای بخشی از این 

اطالعات، آمریکا از برجام خارج شد.
نخست وزیر اسراییل که در یک دیدار 
خصوصی در کاخ سفید، دونالد ترامپ 
را در جریان این عملیات گذاشته بود 
مدتی بعد در سخنانی مدعی شد که این 
اسناد نیز یکی از دالیل خروج آمریکا از 
برجام بود؛ چون نشان می داد رژیم ایران 
در گفتگوهای برجام به فریب متوسل 
است  داشته  قصد  که  حالی  در  شده 
برنامه ساخت سالح اتمی را ادامه دهد.

حاال یک روز قبل از برگزاری نشست 
جمهوری  رؤسای  میان  هلسینکی 
روسیه و آمریکا که یکی از محورهای 
آن تعیین تکلیف جنگ سوریه و عقب 
راندن شبه نظامیان مورد حمایت رژیم 
تهران از حوالی بلندهای جوالن است 
سّری  عملیات  از  بیشتری  جزییات 
موساد منتشر شده است.هفته گذشته 
اسراییل سه خبرنگار از جمله یکی از 
دعوت  را  تایمز  نیویورک  خبرنگاران 
کرد تا آنها را در جریان جزییات این 
عملیات قرار دهد.رونن برگمن نویسنده 
گزارش نیویورک تایمز با اشاره به اینکه 
عوامل موساد دقیقا می دانستند که برای 
ربودن آرشیو هسته ای ایران 6 ساعت 
نوشته:  دارند  الزم  وقت  دقیقه   2۹ و 
»]…[ ماموران اسراییل یک سال این 
مکان را زیر نظر داشتند و می دانستند 
ماموران  تغییر  زمان  صبح   ۷ ساعت 
حفاظت از آن محل است.«تصاویری که 
برگمن منتشر کرده توسط موساد در 
اختیار رسانه ها قرار داده شده و  مربوط 
به بخشی از تاسیسات پارچین و مخزنی 
انفجارهای  آزمایش  برای  مخصوص 
به  را  اسناد  که  است.مأمورانی  بزرگ 
سرقت بردند می دانستند در یک زمان 
زنگ  انداختن  کار  از  با  چگونه  معین 
خطرها می توانند از دو در این مجتمع 
بزرگ  گاوصندوق  ده ها  و  شوند  وارد 
سند  تُن  نیم  از  بیش  و  کنند  باز  را 
محرمانه را از ایران خارج کنند.در ادامه 
مخفی  ماموران  به  آمده،  گزارش  این 
از ساعت  پیش  بود  داده شده  دستور 
پنج صبح مکان را ترک کنند تا فرصت 
باشند چرا که  فرار داشته  برای  کافی 
وقتی پاسداران محل می آمدند متوجه 
می شدند چیزی از آنجا کم شده است.

)دهم دی(  ژانویه  ماموران شب ۳1 

تولید  مخصوص  مشعل های  با  همراه 
گرما وارد این محل شدند. آنها از قبل 
آگاه بودند برای بازکردن ۳2 گاوصندوق 
غول پیکر به دمای بسیار باال نیاز دارند.

گاوصندوق هایی  سراغ  به  ابتدا  پس 
رفتند که محرمانه ترین اسناد طراحی ها 
با ۵0  نهایت همراه  در  و  بود  آنها  در 
از  دیسک   1۳6 و  سند  صفحه  هزار 
ویدیوهای  و  نقشه ها  یادداشت ها، 

مربوطه از ایران خارج شدند.
محتوای اسناد چه بود؟

این اسناد، اطالعاتی هستند مربوط به 
سالح های اتمی و طراحی کالهک های 
و برنامه ها و نقشه های ساخت آنها که 
رژیم ایران سال ها روی آنها کار کرده بود.

اطالعات به دست آمده نشان می دهد 
ساختن  برای  ایران  رژیم  برنامه های 
گسترده تر،  مراتب  به  اتمی  سالح 
پیچیده تر و سازمان یافته تر از آن بوده که 
در سال 200۳ دنیا خبر داشت. نام این 
پروژه »آماد« بود و تهران ادعا کرده بود 
آن را کنار گذاشته. در این پروژه رّد پای 
کشورهای خارجی از جمله پاکستان و 
کارشناسان سالح اتمی کشورهای دیگر 
نیز دیده می شود.رابرت ِکلی مهندس 
آژانس  پیشین  بازرسان  از  و  هسته ای 
این  از  بخشی  اتمی  انرژی  بین المللی 
مدارک را دیده و تائید کرده که بر اساس 
این اطالعات رژیم ایران روی بمب  اتمی 
کار می کرده است.راه خاصی وجود ندارد 
تایید  را  این مدارک  بتوان صحت  که 
کرد. خیلی از آنها مربوط به 1۵ سال 
پیش است و تاریخ بعضی از آنها مربوط 
به پروژه آماد است که در آن بخشی از 
فعالیت های اتمی اجرا شده و جمهوری 
اسالمی به شدت تالش کرده بود آنها 
فقط  اسراییلی ها  دارد.  نگه  مخفی  را 
بخشی از مدارک را به خبرنگاران نشان 
دادند و احتماال اطالعات مهم دیگری 
هم وجود دارد که هنوز منتشر نشده 
است.اسراییل می گوید بخشی از مدارک 
ساخت  برای  تا  مانده  خودشان  نزد 
نیفتد. دیگران  دست  به  اتمی  سالح 
تالش های اسراییل برای افزایش 

فشارها علیه جمهوری اسالمی
حضور سپاه پاسداران و شبه نظامیان 
در  اسالمی  جمهوری  حمایت  مورد 
امنیت  جوالن،  بلندی های  نزدیکی 
انداخته و در سه  اسراییل را به خطر 
ماه گذشته ارتش این کشور برای تامین 
امنیت مرزهای خود بیش از 20 عملیات 
هوایی و زمینی علیه مراکز و تاسیسات 
سپاه  به  وابسته  مشکوک  نظامی 
پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل در 
خاک سوریه انجام داده است. همزمان 
با  را  فشرده ای  گفتگوهای  نتانیاهو 
رهبران اروپا و همچنین سران روسیه و 
آمریکا، والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ 
پیش برده است تا آنها را راضی کند که 
تکلیف شبه نظامیان وابسته به جمهوری 
اسالمی در مرزهای اسراییل و سوریه 
را روشن کنند.بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اسرائیل حتی به پوتین پیشنهاد 
منطقه ی  از  را  سپاه  اگر  که  داده 
ماندن  با  اورشلیم  کند،  دور  جوالن 
اسد در قدرت مخالفتی نخواهد داشت.

این همه در حالیست که جمهوری 
در  را  موساد  سّری  عملیات  اسالمی 
اگر سرقت  تهران رد می کند چرا که 
اطالعات و مدارک صحت داشته باشد 
و حکومت ایران هم آن را تایید کند، 
به این معنی است که در داخل رژیم  
افرادی با اسرائیل همکاری می کنند و  
در انجام این ماموریت فعال بوده اند. به 
تراش  دستگاه های  حمل  هم  راستی 
صندوق های فلزی و بُرش دادن دیواره  
چنین  کردن  خارج  نهایت  در  و  آنها 
حجمی از فایل های مخفی از ساختمانی 
که محافظت می شده و همچنین خارج 
کردن آن ها از ایران کار ساده ای نیست!

استراتژی  یک  مشکالت 
آخرالزمانی و ناکام

آیا جامعه جهانی اجازه بستن تنگه 
شاهراه های  از  یکی  عنوان  به  هرمز 
انرژی جهان را خواهد داد؟ با توجه به 
اینکه بستن این آبراه بین المللی بدون 
استفاده از قدرت نظامی ممکن نیست 
آیا توان نظامی جمهوری اسالمی در 
آن حد هست که این تهدید را سرانجام 
در عمل پیاده کند؟ اگر به فرض رژیم 
موفق به بستن این تنگه شود تا چند 
خود  کنترل  در  را  آن  می تواند  روز 
پرتاب موشک  توجیه  برای  نگه دارد؟! 
به عربستان و اروپا به کدام کنوانسیون 
کشورهای  واکنش  می کند؟!  استناد 
منطقه و ارتش آمریکا که پیشتر اعالم 
کرده آماده ی باز نگه داشتن این تنگه 
است چه خواهد بود؟ نیروهای ارتش و 
سپاه، حتی اگر هم بخواهند، آیا توان 
رویارویی و مقاومت در برابر آتشی را 
که نظام در آب و آسمان برافروخته، 
به  را  همه  اینکه  یا  داشت؟  خواهند 
حسین  و  کیهان  غصبی  مؤسسه 
شریعتمداری در تهران حواله خواهند 
توصیه  را  »راهکار«ی  چنین  که  داد 

می کند؟!
در این میان چند یادآوری در مورد 
موقعیت نظامی عمال موجود جمهوری 

اسالمی بی مورد نیست:
اگر نیروهای نظامی در آب و آسمان 
توانمند هستند چرا هنوز ناوچه دماوند 
را که از بهمن سال 1۳۹6 در دریای 
از زیر آب بیرون  مازندران غرق شده 

نکشیده اند؟
 ۳0 از  بیش  گذشته  دهه  یک  در 
نظامی  هلی کوپتر  و  هواپیما  فروند 
جمهوری اسالمی به علت نقص فنی 
این  آیا  کرده اند؛  سقوط  فرسودگی  و 
ناوگان اسقاطی تاب و توان یک جنگ 

تمام عیار را دارد؟
و  ایران  ورشکسته ی  اقتصاد  آیا 
پول  دنبال  دربدر  که  زمامدارانی 
می گردند، می توانند هزینه های چنین 

نظامیان  آیا  کنند؟!  تحمل  را  جنگی 
انگیزه ی  ناراضی از وضعیت معیشتی 
پا گذاشتن به میدان جنگی ناخواسته 

و تحمیلی از سوی حکومت را دارند؟
آیا مردم جان به لب رسیده اجازه ی 
یک ماجراجویی دیگر را به رژیم ایران 

خواهند داد؟
است  داده  نشان  تجربه  و  واقعیت 
هارت  همواره  اسالمی  جمهوری  که 
و پورت کرده و سرانجام تن به کوتاه 
خود  ناکام  بلندپروازی های  از  آمدن 
داده است؛ از صدور انقالب و  جنگ 
هشت ساله و جام زهری که خمینی 
نرمش  و  اتمی  برنامه  تا  کشید  سر 
سکه ی  را  خامنه ای  که  قهرمانانه ای 

یک پول کرد.
که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
داخلی،  بحرانی  شرایط  به  توجه  با 
جام  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
نرمش  یک  با  همراه  را  دیگری  زهر 
سرخواهد  الجرعه  دیگر  قهرمانانه ی 
خواهد  راه  به  تازه  جنگی  یا  کشید 
انداخت؟! تصمیم هر چه باشد، نتیجه  
و  نظام  برای  متفاوت  هزینه های  با 
مردم، یکیست: فرا رسیدن آخرالزمان 
از آن  ایران  برای حکومتی که مردم 
به ستوه آمده و خواهان سپردنش به 

تاریخ و گذشته هستند.

نزدیک سه دهه از جنگ ایران و عراق گذشته اما همچنان اجساد کشته ها را به ایران باز می گردانند و تحویل 
خانواده ها می دهند

عکس: ۲0 تیر 1۳۹7؛ ورود پیکر ۶0 تن از جانباختگان جنگ ایران و عراق از مرز خسروی

سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مورد ادامه برنامه های اتمی جمهوری اسالمی



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 170 
جمعه 29 تیرماه تا پنجشنبه 4 مردادماه 1397خورشیدی

مرگ سلول های 
مغزی به دلیل جراحی زیبایی

دریافتند  خود  پژوهش های  جدیدترین  در  کارشناسان 
بیهوشی و عمل جراحی مغز می توانند سبب دگرگونی در مغز 

از جراحی شوند،  اول پس  بدون هیچ عالمتی درماه ها و سال های 
اما در سال های آتی خطر افت توان حافظه به وجود می آید.این یافته به 

وسیله دانشمندان دانشگاه ویسکانسین – مدیسون آمریکا برروی گروهی از 
افراد میانسال که سابقه جراحی و بیهوشی داشته اند، انجام شده است.این افراد 

کارشناسان  اعتقاد  به  و  پایینی کسب کرده اند  نمره های  آزمون های حافظه  در 
جراحی یکی از دالیلی است که سبب می شود افراد در به خاطر سپردن اطالعات 
دچار مشکل شوند.در این پژوهش، حافظه 9۶4 فرد با میانگین سنی ۵4 سال را که 
هیچ گونه عالمتی از بیماری آلزایمر یا سایر اختالل های شناختی نداشتند را قبل 
و در طی سال ها پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند آن دسته 
از افراد که جراحی انجام داده اند، بیشتر از سایرین دچار مشکل حافظه شده اند.
کارشناسان دالیل متعددی برای ایجاد اختالل حافظه در افراد پس از جراحی نام 
می برند که بیشتر آن به دلیل استفاده از ماده بیهوشی است، هدف از استفاده 
از روش های بیهوشی، به خاطر نیاوردن اتفاقات افتاده در حین جراحی به 

وسیله بیمار و نیز کاهش ترس، درد و استرس او است، اما پس از جراحی 
اثر دارو ها برای مدت زمان طوالنی در بدن افراد باقی می ماند و 

می تواند منجر به افت قدرت حافظه و اختالل شناختی در 
آن ها شود. کارشناسان به افراد توصیه می کنند جز 

عمل  انجام  از  ضروری  و  لزوم  مواقع  در 
جراحی خودداری کنند

زنان  شاخص

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود...
... کنون که آمدیم تا به اوجها

مرا بشوی با شراب موجها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات

مرا بخواه در شبان دیرپا
مرا از این ستاره ها جدا مکن
نگاه کن که موم شب براه ما

چگونه قطره قطره آب می شود
صراحی دیدگان من به الی الی گرم تو

لبالب از شراب خواب می شود
نگاه کن تو میدمی و آفتاب می شود

فروغ فرخزاد

مو های شما تاثیر بسزایی در زیبایی 
که  هایی  روش  از  یکی  دارند.  شما 
می تواند مو های شما را زیبا و پر 
است.  کردن  اکستنشن  کند  پشت 
برای آرایش و پیرایش مو ها روش 
های مختلفی وجود دارد اما قبل از 
همه اینها الزم است تا مو یی وجود 
داشته باشد! اکستنشن روشی است 
که به وسیله آن می توان مو ها را 
ها  خانم  از  کرد.خیلی  تر  پشت  پر 
دیده  پرتر  موهایشان  دارند،  دوست 
باشد، رنگ خاصی در  بلندتر  شود، 
هایالیت  مانند  باشد  آن  الی  البه 
به  خاطر  همین  …به  و  مش  یا  و 

اکستنشن مو روی می آورند.
اکستنشن مو، یعنی اضافه کردن مو 
که می تواند موی طبیعی یا مصنوعی 
اما  است،  باشد، موی طبیعی گران 
موی مصنوعی قیمت مناسبی دارد، 
و بدین صورت روی موهایتان نصب 
با  ریشه  باالی  کمی  که  شود  می 
چسب مخصوص به موهای خودتان 
چسبیده می شود. بعد با یک گیره 
این موها به هم فشرده می شود و 
می  ذوب  را  چسب  انبرک  حرارت 
چسبیده  موها  ترتیب  بدین  و  کند 
گویند  می  روش  این  به  شود،  می 
نوع  معروفترین  که  حرارتی  اتصال 
اکستنشن است. روش های دیگری 
هم هستند که مو از ریشه به موهای 
شود. می  وصل  خودتان  طبیعی 

قبل از اکستنشن
قبل از انجام اکستنشن حتما موهای 
مناسب  شامپوی  یک  با  را  خود 
شست وشو دهید تا هر گونه چربی 
و محصوالت آرایشی از روی آن پاک 
شود. برای نصب اکستنشن، مو باید 
حداقل 7 تا 10 سانتی متر بلندی 
داشته باشد. هر قدر مو بلند تر باشد 
اکستنشن راحت تر نصب می شود. 
با این حال موهای خیلی کوتاه را نیز 

می توان اکستنشن کرد.
بهتر است قبل از اکستنشن یک تکه 
اختیار  در  را  خود  موی  از  کوچک 
بتواند  تا  دهید  قرار  آرایشگرتان 
موهای همرنگ خودتان را تهیه کند.

است  کوتاه  خیلی  موهایتان  اگر 
توصیه می شود بیشتر از 40 سانت 
مقدار  اگر  نکنید.  اضافه  آن  به  مو 
زیادی مو با طول بلند به البه الی 
زیاد  فشار  کنید  اضافه  موهایتان 
ریزش  موجب  آن  وزن  از  ناشی 

موهای طبیعی تان خواهد شد.
بعضی افراد نیز به دلیل کشش زیاد 
اینکه  شوند.  می  سردرد  دچار  مو 
کف  از  موها  این  مدت  چه  از  پس 
سر فاصله می گیرند، بستگی به رشد 
معمول  طور  به  دارد.  شما  موهای 
موها در ماه  1.۵ سانتی متر و در 
بلندتر  متر  سانتی   1۵ حدود  سال 
می شوند؛ همچنین با افزایش سن 

سرعت رشد موها کاهش می یابد.
بعد از اکستنشن

بعد از اکستنشن قبل از شستن موها 
آنها را به خوبی شانه کنید تا تمام 

موهای  مرتبه  یک  باز شوند.  ها  گره 
را  سرتان  نبرید.  دوش  زیر  را  خود 
عقب بگیرید یا موهای تان را از فرق 
سر به دو نیم تقسیم کنید و آرام زیر 
دوش بروید. هرگز موقع شست وشو 
روشویی  در  یا  دوش  زیر  را  سرتان 
پایین نگیرید مگر اینکه فقط بخواهید 
جلوی موهایتان را بشویید. سپس به 
کنید  استفاده  شامپو  از  الزم  اندازه 
تنها  و  ندهید  مالش  را  موهایتان  اما 
با دست آنها را از باال به پایین فشار 
به  تا کامال تمیز شوند. سپس  دهید 
همان روش قبلی زیر دوش آب رفته 

و کامال آنها را آبکشی کنید.
کننده  نرم  از  حتما  نیز  آن  از  بعد 
باشید  مراقب  اما  کنید  استفاده  مو 
نرم کننده به محل نصب اکستنشن 
شود  می  باعث  کار  این  نخورد. 
از  زودتر  و  شده  شل  ها  اکستنشن 
موعد جدا شوند. بعد از حمام، سریع 
حوله را دور موهایتان بیندازید تا وزن 
اضافی آب از روی آن برداشته شود. به 

آرامی موها را درون حوله فشار دهید 
اما حوله را باال یا پایین نکشید.

قبل از انجام اکستنشن حتما موهای 
مناسب  شامپوی  یک  با  را  خود 

شستشو دهید  
ترمیم اکستنشن

اگر کسی به شما گفت که می توانید 
بدون  را  خود  اکستنشن شده  موهای 
نگه  ماه   ۶ برای  ترمیم  و  مراقبت 
دارید، حرف او را باور نکنید! موهای 
مداوم  مراقبت  به  اکستنشن شده 
از  عدد   2 یا   1 شدن  باز  دارند.  نیاز 
طبیعی  مدتی،  از  بعد  اکستنشن ها 
 10 تا  افراد  برخی  در  البته  است. 
اکستنشن هم ممکن است از سرشان 
باز شود. برای جلوگیری از این موضوع 
در  باشید.  آنها  مراقب  حسابی  باید 
ترمیم  برای  بار  یک  ماهی  باید  واقع 
آن به آرایشگر خود مراجعه کنید. اگر 
مراقبت های الزم را رعایت کنید، دوام 
می مانند.  زیباتر  و  شده  بیشتر  آنها 
اکستنشن را نباید بیشتر از 3 ماه نگه 
داشت چون رشد مو پس از این مدت، 
باعث کرک شدن و گره خوردن موها 
می شود. جدا کردن اکستنشن ها نیز 

هیچ گونه درد یا 
نخواهد  کشیدگی ای 

نشانه  کار،  حین  درد  داشت. 
مشکلی  کار  روش  در  که  است  این 
تشکیل شده  چسب های  دارد.  وجود 
از کراتین به راحتی با مواد مخصوص 
می شوند.  جدا  مو  روی  از  حل کننده 
البته خودتان هم می توانید این مواد را 
تهیه کنید و در خانه این کار را انجام 
دهید. با این حال توصیه می شود این 

کار را به آرایشگرتان بسپارید.
از تافت و سایر حالت دهنده های حاوی 
شده  اضافه  موهای  برای  سیلیکون 
استفاده نکنید. این کار باعث میشود 
که موها از محل اتصال خود جدا شوند.

یادتان باشد:

1 - موها را با یک برس بسیار نرم و مرحله 
به مرحله از پایین به باال شانه کنید.

2 - هنگام خوابیدن باید موهای خود 
قرار  کنید.  سرتان جمع  باالی  در  را 
موجب  سر،  زیر  در  موها  این  دادن 
به  خوردنشان  گره  و  شدن  نامرتب 

یکدیگر خواهد شد.
3 - موهای اضافه را نباید خودتان در 

خانه رنگ کنید.
4 - برای جلوگیری از درهم پیچیدگی 
موها، همواره دست خود را به داخل 
حاشیه موهای اضافه شده برده و به 

سمت پایین بکشید.
از تافت و سایر حالتدهندههای   - ۵
اضافه  موهای  برای  سیلیکون  حاوی 
باعث  کار  این  نکنید.  استفاده  شده 
میشود که موها از محل اتصال خود 

جدا شوند.
این  به  توجه  با  باشید،  داشته  توجه 
خودتان  طبیعی  موهای  باالخره  که 
می  مو  اکستنشن  شود،  می  کشیده 
شود  موهایتان  ریزش  باعث  تواند 
موی  که  هایی  در روش  به خصوص 
از ریشه به موهای طبیعی  مصنوعی 

خودتان وصل می شود.

یا  ترک  عالئم 
همان استریای پوست، 
خود را با نشانه هایی چون خطوط 
تقریبا 90  سفید و بنفش روی بدن 
نشان  بارداری  از  بعد  زنان  درصد 
می توانند  همچنین  آنها  می دهد. 
هم  نوجوانان  و  مردان  پوست  روی 
عنوان  به  استریا  عالئم  شوند.  ظاهر 
نظر  در  بروز یک مشکل  از  نشانه ای 
گرفته شده و هر کسی می خواهد از 
مقاله،   این  در  آنها خالص شود.  شر 
تصمیم داریم که نحوه برخورد موثر 
با این مشکل پوستی و روش های آن 

را مرور کنیم.
ظاهر  استریا  یا  پوستی  تًُرک  چرا 
می شود؟ چه کسانی به این بیماری 

دچار می شوند؟
تًُرک پوستی؛ همچنین به نام استریا 
پیدا  بروز  زمانی  می شود،  شناخته 
می کند که پوست با یک رشد سریع 
یا کشش مواجه شود. به همین دلیل 
استریا ممکن است شکل بگیرد. این 
تًُرک پوستی، نه تنها پوست زنان پس 
قرار می دهند  تاثیر  بارداری تحت  از 
بلکه:نوجوانان را که در طول تابستان 
بزرگ می شوند،  به طرز چشمگیری 
بدنسازانی  و  فعال  بسیار  ورزشکاران 
کم  وزن  یا  می کنند  اضافه  وزن  که 
می کنند را هم با این مشکل پوستی 

مواجه می کند.
درمان  برای  معروف  اکثر محصوالت 
استریا ادعا می کنند که براحتی این 
مشکل را حل می کنند، اما این فقط 
است.  توهم  یا  بازاریابی  ترفند  یک 
استریا  بروز  از  می خواهید  اگر  بله، 
این  کنید،  جلوگیری  پوست  روی 
محصوالت واقعا خوب کار می کنند. 
اما اصال فکر نکنید که این محصوالت 
به شما می کنند تا آثار برجای مانده 

کشش پوست را از بین ببرند.
کرم های مخصوص و لوسیون ها فقط 

کرم ها و لوسیون های مرطوب کننده 
هستند. آنها نمی توانند عالئم کشش 
پوست یا تُُرک ها را از روی پوست از 
حاوی  آرایشی  ببرند.محصوالت  بین 
ترتینوئین )ویتامین A که برای درمان 
اسید  و  کالژن  است(،  مناسب  آکنه 
بین  از  به  کمکی  قطعا  هیالورونیک 
نمی کنند،  پوستی  کشش  آثار  بردن 
حاوی  محصوالت  این  اینکه  باوجود 

مواد تقویت پوست هستند.
و  زیتون  بادام،  )نارگیل،  روغن 
که  حاوی  که  دیگری  روغن های 
ویتامین E هستند( نشانه های کشش 
پوست را از بین نمی برند، حتی اگر به 
طور منظم پوست را ماساژ داده باشید.

آلوئه ورا  مانند  دارویی  گیاهان   
نمی توانند زخم را از بین ببرند، حتی 
بهترین  از  یکی  را  موضوع  این  اگر 

منابع طب سنتی وعده داده باشد.
یک روش موثر خانه:

نشانه های  از  نمی توان  متاسفانه، 
کشش پوستی یا همان تًًرک پوست 

که  بدانید  نیست  بد  شد.  خالص 
بر سالمت ما  این عالئم  خوشبختانه 
تاثیر نمی گذارد. اما اگر این عالئم شما 
را آزار دهد، می توانید سعی کنید آنها 

را کمتر قابل مشاهده کنید.
پوست  به  کافی  اندازه  به  شما  اگر 
خود اهمیت می دهید و برایتان مهم 
نظر  به  چطور  خانه  بیرون  که  است 

دارید:  گزینه  یک  تنها  می رسید، 
اسکراب  پوست.

عسل  قهوه،  اسکراب  مثال  طور  به 
کمک  سادگی  به  می تواند  شکر  و 
کنند تا اثرات کشش پوست کمرنگ 
بخش  عموما  اسکراب  این  شوند. 
باالیی تًًرک پوست را از بین می برند 
و به مرور زمان عالسم کشش پوست 
از بین می رود و پوست شما شبیه 
دوست سالم می شود، به طوری که 

کمتر قابل مشاهده می شود.
روش های حرفه ای مطمئن:

البته، با کمک یک متخصص زیبایی 
یا جراح، می توانید نتیجه ای کامل 
بگیرید. روش های زیادی برای از بین 
رفتن عالئم کشش پوست با استفاده 
دارد. وجود  مدرن  فن آوری های  از 

اسکراب هایی  برخالف  الیه برداری 
که از مواد طبیعی ساخته شده اند، 
طریق  از  اثربخشی  با  روش هایی 
مواد شیمیایی به شمار می روند. در 
به  پوست  الیه برداری ها  این  بیشتر 

طور موضعی بی حس می شود.
این  از  یکی  ایبریژن  میکرودرم  
روش هاست که نسبتا دردناک است 
اکسید  کریستال  از  استفاده  با  زیرا 
آلومینیوم، الیه های اپیدرم را حذف 
می کند. به نظر می رسد این روش باعث 
می شود پوست تازه و جوان تر شود.

و  جدید  شیوه های  از  یکی  لیزر 
موثر در درمان عالئم کشش پوست 
است. لیزر و همچنین دستگاه های 
را  پوست  تًًرک  ایبریژن  میکرودرم 
رفع می کنند و همچنین در الیه های 
عمیق تر نیز تاثیر می گذارند. گاهی 
بیهوشی  تحت  روش  این  اوقات 
لیزر  شود.  می  انجام  عمومی 
و  نیست  قیمت  گران  همچنین 
دارد. هم  کمتری  جانبی  عوارض 

اوقات  گاهی  پالستیک.  جراحی 
مردم از این روش برای از بین بردن 
جایگزین  و  دیده  آسیب  پوست 
کردن پوست سالم استفاده می کنند 
ولی باید بدانید که جراحی پالستیک 
تا  بسیار گران است و زمان زیادی 
بازیابی پوست تازه طول می کشد و 
حداقل ۸ ماه زمان می برد تا عالئم 

جراحی از پوست شما پاک شود. 

شیوا نظرآهاری
)1363 -تهران(

بشر،  حقوق  فعال  نظرآهاری،  شیوا 
و  سابق  دبیر  مؤسس،  هیئت  عضو 
سخن گوی فعلی کمیته گزارشگران 
از زندانیان  حقوق بشر و فعال دفاع 
فعال  همچنین  او  است.  سیاسی 
انجمن  عضو  کار،  کودکان  حقوق 
امضا،  میلیون  یک  تارا،کمپین  زنان 
از  و  نویس،  وبالگ  روزنامه نگار، 
دانشجویان محروم از تحصیل )برای 
عمران(  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
دبیر   ،13۸3 مرداد  در  می باشد.وی 
از  دفاع  دانشجویی  کمیته  وقت 
تجمع  در  که  بود  سیاسی  زندانیان 
تجمع  جریان  در  مزبور  کمیته 
خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل 
سازمان ملل بازداشت شد. وی مجدداً 
به  مربوط  آرامی های  نا  جریان  در 
اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست 
ایران،  24 خرداد 13۸۸،  جمهوری 
توسط نیروهای اطالعاتی در محل کار 
فعال حقوق  ین  بازداشت شد.  خود 
بشر 2۶ ساله که نزدیک به یک سال 
در زندان اوین به سر برد در این دادگاه 
به اتهام محاربه، تبانی و اجتماع علیه 

امنیت ملی، اخالل در نظم عمومی و 
تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. شیوا در 
دوران حبس خود بیش از 100 روز 
را در سلول های انفرادی گذراند. وی 
در  21شهریور، 13۸9 به قید وثیقه  
از  موقت  صورت  به  میلیونی   ۵00
زندان اوین آزاد شد. در پی احضار به 
زندان، وی 1۸ شهریور 1391 خود را 
به زندان اوین معرفی کرد. شعبه 3۶ 
دادگاه تجدیدنظر تهران او را به تحمل 
چهار سال حبس تعزیری، تبعید به 
زندان کرج و 74 ضربه شالق محکوم 

کرده است.

چگونه از ترک پوست جلوگیری کنیم؟آموزش و نکات طالیی اکستنشن کردن مو ها
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مردان  شاخص

کوهیار گودرزی
)1365 - اصفهان (

بشر،  حقوق  فعال  گودرزی  کوهیار 
زندانی  روزنامه نگار،  وبالگ نویس، 
رشته  سابق  دانشجوی  و  سیاسی 
مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی 
شریف است.وی یکی از اعضای کمیته 
گزارشگران حقوق بشر است و پیش تر 
سال  از  کمیته  این  رئیس  به عنوان 
فعالیت  میالدی   200۹ تا   200۵
پیشین  دبیران  از  کرده بود.گودرزی 
بار وی در  بود.اولین  نیز  زمانه  رادیو 
راه پیمایی  هنگام  در   2006 مارس 
شیوا  همراه  به  زنان  جهانی  روز 
در  دوباره  و  دستگیر شد  نظرآهاری 
تجمع کارگران شرکت واحد در روز 
جهانی کارگر )اول مه( در سال 2006 
دستگیر شد. وی به آسوشیتیدپرس 
زندانی سیاسی،  که  داده است  اطالع 
اکبر محمدی به خاطر عدم مراقبت 
پزشکی در هنگام اعتصاب غذا فوت 
کرده است. وی از جمله افرادی بود که 
در جریان اعتراضات پس از انتخابات 
هنگامیکه  و  دهم  جمهوری  ریاست 
برای شرکت در مراسم تشییع آیت اهلل 
آذر   2۹ در  بود  قم  عازم  منتظری 

 1۳88 اسفند  اواخر  شد.  بازداشت 
دانشگاه  دانشجوی  هزار  دو  از  بیش 
آزادی  خواستار  بیانیه ای  در  شریف 
سپهری  تارا  و  کالری  مهدی  و  وی 
دانشگاه  زندانی  دانشجویان  فر دیگر 
شریف شدند.در ابتدا اتهام وی محاربه 
ذکر شد که حکمش اعدام است ولی 
اتهامات به »تبلیغ علیه نظام« تقلیل 
زندان  یکسال  به  نهایت  در  و  یافت 
محکوم شد. کوهیار گودرزی در سال 
بعد از ایران بدون قصد بازگشت خارج 
شد و فعالیت برای حقوق بشر در ایران 

را از خارج از ایران دنبال می کند.

شما  بدن 
این  به  قادر 
موضوع نیست که بتواند 
چربی را به عضله تبدیل یا عضله را 
تبدیل به چربی کند. دلیل اینکه بدن 
تبدیل  چربی  به  را  عضله  تواند  نمی 
عبارت  به  باشد؟  تواند  می  چه  کند، 
را  چربی  تواند  نمی  شما  بدن  ساده، 
آن  برعکس  و  کند.  تبدیل  عضله  به 
نمیتواند  شما  بدن  است:  درست  نیز 
تبدیل کند. دلیل  به چربی  را  عضله 
استادیار  شونفلد،  براد  چیست؟  آن 
از   ،Lehman درکالج  ورزش  علوم 
دانشگاه نیویورک، می گوید: چربی و 
عضله دو نوع بافت متفاوت هستند و 
نمی توان آنها را به طور مستقیم به 

یکدیگر تبدیل کرد.

“بهترین مثالی که من میتوانم بزنم این 
است که شما نمیتوانید یک پرتقال را به 
یک سیب تبدیل کنید.” او اضافه کرد: 
تواند درعوض  فرد می  آنچه که یک 
و  چربی  دادن  دست  از  دهد،  انجام 
دو  عنوان  به  عضله،  آوردن  دست  به 
مرحله جداگانه است. . وی افزود: برای 
وزن  باید  دادن چربی، شما  از دست 
خود را کاهش بدهید، و از دست دادن 
وزن، نیاز به سوزاندن کالری بیشتری 
معموال می سوزانید،  آنچه  به  نسبت 
دارد.وی افزود: این یک برداشت اولیه 
از قانون اول ترمودینامیک است “، که 
بیان می کند : “انرژی، از جمله کالری 
دست  به  خوردن  ازطریق  که  هایی 
دیده  شود.”؛  می  حفظ  آورید،  می 
نمی شود و یا ناپدید نمی شود، اما به 
سادگی تغییر شکل می دهد، یا برای 
سوختن برای عملکرد قسمت هایی از 
بدن استفاده شده و یا به عنوان چربی 
ذخیره میشود. “این قانون بارها و بارها 
در مطالعات کنترل شده زیادی نشان 
داده شده است.” اما برای اینکه بدون 
از دست دادن عضله، چربی از دست 

بدهید، باید غذاهای مناسب بخورید:

مردم از درد و نمی آیی به بالینم هنوز
مرگ خود می بینم و رویت نمی بینم هنوز

بر لب آمد جان و رفتند آشنایان از سرم
شمع را نازم که می گرید به بالینم هنوز

آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت
عم نمی گردد جدا از جان مسکینم هنوز

روزگاری پا کشید آن تازه گل از دامنم
گل بدامن میفشاند اشک خونینم هنوز

گر چه سر تا پای من مشت غباری بیش نیست
در هوایش چون نسیم از پای ننشینم هنوز

سیمگون شد موی و غفلت همچنان بر جای ماند
صبحدم خندید و من در خواب نوشینم هنوز

خصم را از ساده لوحی دوست پندارم رهی
طفلم و نگشوده چشم مصلحت بینم هنوز

دانشگاه  مطالعات صورت گرفته در 
نورت وسترن آمریکا نشان می دهد 
معرض  در  مردان  از  بیش  زنان  که 
خطر  اما  دارند  قرار  مغزی  سکته 
از مردان  را کمتر  آنان  قلبی  سکته 
تهدید می کند. برای زنان ۴۵ ساله ، 
عوامل  از  هیچ گونه  وجود  بدون 
احتمال  بیماری،  به  ابتالی  جدی 
ابتال به حمله قلبی یا سکته مغزی 
دو  اگر  درحالیکه  است.  درصد   ۴.1
وجود  جدی  عوامل  این  بیشتر  یا 
 ۳0 تا  احتمال  این  باشند،  داشته 
آن  دالیل  می یابد.  افزایش  درصد 
باشند:  متفاوت  بسیار  است  ممکن 
از احساس ناامیدی تا هوای سرد یا 

هوای آلوده.
که  عواملی  از  مجموعه ای  ما 
قلبی شود  به حمله  می تواند منجر 
منفی  تاثیرات  از  تا  گردآوردیم  را 

احتمالی آن جلوگیری شود.
پریشانی احساسی

داده های  کانادا،  منچستر  دانشگاه 
متوسط  با  بیمار  هزار   12 از  بیش 
در   موسسه  در  را  سن  سال   ۵8
Interheart مورد مطالعه قرار داده 
از  بیمارانی  روی  مطالعه  این  است. 
که  شد  انجام  جهان  کشور   ۵2
حداقل یکبار دچار حمله قلبی شده 

بودند.
پرسش هایی  به  شرکت کنندگان 
ساعت  چند  خود  موقعیت  درباره 
قبل از وقوع سکته قلبی پاسخ دادند. 
از آنها همچنین پرسیده شد که تا 
افعال یک روز قبل از حمله را شرح 
دهند. نتیجه این بود که آنها متوجه 
عامل  احساسی،  پریشانی  شدند 
بوده،  آنها  در  سکته  بروز  مشترک 
همسن  آنها  کدام  هیچ  درحالیکه 
نبودند و وزن و عادات شبیه به هم 

نداشتند.
اندرو اسمیت نویسنده این مطالعات 
گفت که شدت احساسات و عوامل 
بدن  بر  مشابهی  تاثیرات  فیزیکی 
را  پریشان حالی جریان خون  دارند. 
تغییر می دهند و فشار خون را باال 
می برد. به بیماران توصیه می شود از 

تغییر رنگ مو و 
عوامل تاثیرگذار روی آن

چه عواملی در تغییر رنگ موها دخالت دارند و موجب 
خاکستری شدن آن ها می شوند از بین رفتن رنگ موها به 

چه عواملی بستگی دارد چگونه باید با آن مقابله کرد آیا استرس 
و اضطراب می توانند در این امر تاثیر داشته باشند.آیا استرس و فشار 

روحی مو را خاکستری می کند؟ شاید جمله درست تر این باشد: به آن سرعت 
می بخشد.،اغلب مردها در دهه ۴0 و اوایل ۵0 سالگی کم کم با سفیدشدن مو 

روبرو می شوند. در حقیقت، بدن انسان جوری ساخته شده که مو ۴۵ تا ۵0 سال 
رنگ داشته باشد. دلیل اصلی از دست رفتن رنگ هم به سلول هایی مربوط است 
که تولید کننده رنگ برای موهای سر هستند و از کار می افتند.به گزارش سایت 
»تایم«، فرآیند »خاموش شدن« این سلول ها هم بسته به ژن های بدن، از حدود ۳۵ 
سالگی شروع می شود. بنابراین، بسته به نوع ژنی که دارید، ممکن است از دهه ۳0 
یا ۴0 سالگی موهای خاکستری در سرتان پیدا شود.اما همه این ها به چرخه مو 
هم مربوط است.وقتی مو رشد می کند، بلند می شود و می ریزد، یک چرخه کامل 
می شود. هر چرخه از چند سال تا یک دهه طول می کشد. البته باید به یاد 
داشت موهای سر یک نفر، چرخه های مختلفی دارند.وقتی اولین موهای 

خاکستری روی سر پیدا شدند، موهای سفید بیش تر و بیش تری در هر 
چرخه جدید پدیدار می شوند. و استرس ممکن است این چرخه ها 

را کوتاه تر کند و در نتیجه سرعت خاکستری شدن مو را 
باال ببرد. از طرف دیگر، استرس ممکن است با ایجاد 

التهاب، سبب از کار افتادن سلول های تولید 
کننده رنگ شود.

اجتناب  استرس زا  شرایط  در  حضور 
کنند.

آلودگی هوا
بیش از 16 هزار بیمار توسط محققان 
 ،Intermountain پزشکی  مرکز 
مورد بررسی قرار گرفتند، این بیماران 
۳ نوع حمله قلبی را تجربه کرده اند. 
محققان در این مطالعه متوجه شدند 
در  قلبی  حمله  نوع  شدیدترین  که 

روزهای آلوده صورت می گیرد. 
در نتیجه، محققان ارتباط بین کیفیت 
پایین هوا و خطرناک ترین نوع حمالت 
دانشمندان  کردند.  کشف  را  قلبی 
توصیه می کنند که در روزهای آلوده 

هر چه زودتر از شهر خارج شوید.
طالق

کارولینای  موسسه  در  مطالعه  یک 
از  یکی  طالق  که  داد  نشان  شمالی 
است.  قلبی  سکته  خطر  بروز  عوامل 
نسبت  می گیرند  طالق  که  افرادی 

به دیگران که در ازدواج هستند، 18 
درصد بیشتر در معرض خطر سکته 

قلبی قرار دارند.
پژوهش،  این  نویسنده  امم،  جوئل 
بیشتر  بیوه،  یا  تنها  مردان  که  گفت 
از زنانی در وضعیت مشابه، در خطر 
بهتر  هستند.  قلبی  حمله  به  ابتالی 
در  و  کنید  حل  را  مشکالت  است 

یط  ا شر
از  مسالمت آمیز 

هم جدا شوید.
بارداری

دانشگاه  توسط  شده  انجام  آزمایش 
که  داد  نشان  جنوبی  کالیفرنیای 
جمله  )از  بارداری  از  ناشی  تغییرات 
عدم توازن هورمونی و افزایش میزان 
می کند(  عبور  بدن  از  که  خونی 
قلبی  حمله  به  ابتال  خطر  می تواند 
 12 و  حاملگی  دوران  طول  در  را 
هفته بعد از آن وضع حمل، افزایش 

می دهد.
بارداری  دوران  در  قلبی  حمالت 
به  منجر  و  شدید  بسیار  معموال 
مواقع،  اکثر  می شود.  زیادی  عوارض 
برای  استاندارد  درمانی  روش  یک 

در  زیرا  است  غیرممکن  باردار  زنان 
هر بیماری منحصر به فرد است. زنان 
تحرکات  مراقبت   بسیار  باید  باردار 
قلبی خود باشند و مکررا به پزشک 

مراجعه کنند.
عصبانیت

دانشگاه  در  شده  انجام  مطالعه 
ابتال  خطر  می دهد  نشان  سیدنی 
ساعت   2 طول  در  قلبی  سکته  به 
افزایش  برابر   ۵/8 عصبانیت،  از  پس 
گفت  بوکلی  توماس  دکتر  می یابد. 
در  عصبانیت  عوامل  تاثیر  که شدت 
عصبانیت  متفاوتند.  تحقیقات  این 
افراد  و  اعضای خانواده 2۹ درصد  با 
دیگر ۴2 درصد و همچنین تحریک 
در محل کار 1۴ درصد و در هنگام 
رانندگی 1۴ درصد امکان حمله قلبی 

را افزایش می دهند.
افزایش ضربان  با  اضطراب  و   خشم 
خون  انعقاد  و  شریانات  فشار  قلب، 
در  موارد  این  همه  دارد.  ارتباط 
نهایت منجر به حمله قلبی می شود. 
توصیه  پزشکان  شرایطی،  چنین  در 
می کنند که آرامبخش مصرف کنید 

تا ضربان قلب را کاهش دهند.

اگر مصرف کالری خود را کاهش دهید 
باشید،  نداشته  کافی  پروتئین  ولی 
تنها  نه  تواند  می  شما  وزن  کاهش 
باعث کاهش چربی بلکه باعث کاهش 
عضله نیز بشود. شونفلد میگوید: نشان 
داده شده است که مصرف بیش از حد 
کم پروتئین )درهنگام کاهش کالری( 
از  در  شتاب  دادن  از دست  به  منجر 
دست دادن عضله میشود. برای جبران 
کمبود پروتئین در رژیم غذایی، بدن 
نه فقط چربی های ذخیره شده بلکه 
عضالت را نیز که از پروتئین ساخته 
شده است،می سوزاند؛ هنگامی که این 
عضالنی  های  سلول  افتد،  می  اتفاق 
شما کوچک می شود. برای جلوگیری 
از این اتفاق، او توصیه می کند افرادی 
که سعی در از دست دادن چربی به 
گرم   0.8 حدود  دارند،  عضله  جای 
از  گرم  هر ۴۵۳  ازای  به  را  پروتئین 
وزن بدن به طور روزانه مصرف کنند. 
به عنوان مثال، فردی که 68 کیلوگرم 
گرم   120 حدود  باید  دارد.  وزن 

پروتئین در روز بخورد، معادل مقدار 
پروتئین موجود در حدود سه فنجان 
گرم سینه  یا 11۳  و  مرغ خرد شده 
مرغ. )البته تمام پروتئین شما نباید از 
یک منبع باشد!(. این مقدار پروتئین 
مورد نیاز برای هر کسی است که وزنه 
بلند می کند؛ که یک فعالیت ضروری 
برای از دست دادن وزن بدون از دست 

دادن عضله است.
1- وزنه برداشتن عضله می سازد.

برای به دست آوردن عضله، شما باید دو 
کار را انجام دهید: مقدار کافی پروتئین 
مقاومتی  های  تمرین  در  و  بخورید 
شرکت کنید )که در آن ماهیچه ها در 
برابر یک نیرو مقاومت می کنند(، مانند 
پردازش  منظور  به  وزنه  کردن  بلند 
عضالت که در نتیجه رشد را تحریک 
می کنید. عالوه بر وزنه برداری، دیگر 
با  کار  شامل  مقاومت  آموزش  اشکال 
برابر  در  مقاومت  و  مقاومت  نوارهای 
وزن بدن خود است، از طریق تمریناتی 
فشار. با  شدن  بلند  و  نشستن  مانند 

شونفلد میگوید:تمرینات مقاومتی در 
دهید،  می  دست  از  چربی  که  حالی 
آوردن عضالت، ضروری  بدست  برای 

است. او گفت: “شما قطعا باید وزنه 
ها را حداقل دو بار در هفته بلند کنید 
اصلی  تمام گروه های عضالنی  با  و 
خود کار کنید تا هر گونه از دست 
دادن عضله را کمتر کنید.” )قبل از 
با  شروع یک تمرین جدید همیشه 
یک پزشک چک کنید.( همانطور که 
ماهیچه های شما قوی تر می شوند، 
فیبرهای عضالنی شما در فرایندی به 

نام هیپرتروفی بزرگتر می شوند.
شونفلد می گوید: با این که تمرینات 
هوازی یا ایروبیک به طور کلی سالم 
است، اما برای ساخت عضالت خوب 
اولیه کار  نیست، حداقل در مراحل 
افزود:  وی  نیست.  مناسب  کردن 
“تنها راهی که واقعا عضالت را تقویت 
خود  بدن  یه  که  است  این  میکند، 
درتمام مدت فشار وارد کنیم. ” وی 
تمرین  طول  در  حال،  این  با  افزود: 
هوازی، یک محدودیت برای چگونگی 
پردازش ماهیچه ای از عضالت خود، 
در فرد وجود دارد، و این برای ساختن 

عضالت بزرگتر، کافی نیست.
2- تبدیل عضله به چربی؟!

شما ممکن است نگران باشید که اگر 
از ورزشگاه بیرون بیایید، شل و ول و 
دارای عضالتی سست خواهید شد؛ و 
این یک نگرانی صحیح است. اما این 
به  زیرا عضله شما  افتد،  اتفاق نمی 
چربی تبدیل می شود! در عوض، اگر 
وزنه بلند نکنید یا تمرینات مقاومتی 
را انجام ندهید، نمیتوانید با ازدست 
که  سن،  به  مربوط  عضالت  دادن 
sarcopenia نام دارد، مبارزه کنید. 
افتد؟شونفلد  می  اتفاق  این  چطور 
میگوید: افراد بین ۳0 تا ۴0 سالگی 
دست  از  به  شروع  طبیعی  طور  به 

دادن عضالت می کنند.
به طور خاص، سلول های عضالنی 
فرد، که فیبرهای عضالنی نام دارند، 
بنابراین،  به مردن می کنند.  شروع 
اگر  شوند،  ترمی  مسن  افراد  هرچه 
همچنان  و  کنند  ورزش  کمتر  آنها 
مصرف  بیشترغذا  یا  مقدار  همان 
همان  به  و  همانطور  درست  کنند، 
میزان که عضالت از دست می دهند، 

چربی بدن آنها افزایش پیدا میکند.

رهی معیری

چه عواملی موجب سکته قلبی می شوند و 
چطور باید از آن جلوگیری کرد

چرا نمی توان چربی را به عضله تبدیل کرد؟
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برگزارى جام جهانى قطر در پاییز

فرانسه قهرمان جام جهانى روسیه ۲01۸
پیروزی  با  فرانسه  فوتبال  ملی  تیم 
مقابل تیم کرواسی فاتح بیست و یکمین 

دوره جام جهانی فوتبال شد.
مسکو  شهر  لوژنیکی  استادیوم 
جام  رقابت های  بازی  آخرین  میزبان 
جهانی بود و والدیمیر پوتین رییس 
ماکرون  امانوئل  روسیه،  جمهوری 
کولیندا  فرانسه،  جمهوری  رییس 
جمهوری  رییس  کیتاروویچ  گرابار 
رییس  اینفانتینو  جیانی  و  کرواسی 
تماشا  را  دیدار  این  نزدیک  از  فیفا 

می کردند.
در این بازی با اشتباه ماریو مانژوکیچ  
مهاجم کروات ها  )دقیقه 1۸( دروازه 
)دقیقه  گریزمان  آنتوان  شد.  باز  آنها 
پوگبا  پل  پنالتی،  نقطه  از روی   )3۸
)دقیقه  امباپه  کیلیان  و  )دقیقه ۵9( 
زدند  را  فرانسه  بعدی  گل های   )۶۵
پریشیچ  ایوان  را  کروات ها  گل   دو  و 
)دقیقه 2۸( و ماریو مانژوکیچ )دقیقه 

۶9( به ثمر رساندند.
تیم فوتبال فرانسه در سال 199۸ 

اولین بار قهرمان جهان شد و حاال بعد 
از 2۰ سال دوباره این جام را به خانه 

می برد.
این اولین فینال جام جهانی از سال 
1974 است که در نیمه اول آن 3 گل 

رد و بدل شد. در جام جهانی روسیه 
12 گل به خودی وارد دروازه شد که 
که این تعداد، دو برابر بیشترین آمار 
گل به خودی است که پیش از این در 
تاریخ این مسابقات به ثبت رسیده بود.

ملی  تیم  سرمربی  دشان  دیدیه 

و  برزیلی  زاگالو  ماریو  از  بعد  فرانسه 
سومین  آلمانی  باوئر  بکن  فراننس 
فردی است که به عنوان هم سرمربی 
جهانی  جام  قهرمان  بازیکن  هم  و 
می شود. او در سال 199۸ با پیراهن 

بازی  این کشور  ملی  تیم  در  فرانسه 
کرده و به قهرمانی رسیده بود.

چهار  ورود  دیدار  این  حواشی  از 
جیمی جامپ به داخل زمین مسابقه 
بود که برای دقایقی بازی متوقف شد 
از زمین خارج کند.  را  آنها  تا پلیس 

حقوق  مدافع  گروه  از  آنها  ظاهرا 
شهروندی »پوسی رایت« بودند که با 
لباس پلیس توانسته بودند خود را به 
زمین بازی برسانند و خواستار آزادی 

زندانیان سیاسی در روسیه شوند.

و  بحث  سال  دو  از  بعد  سرانجام 
گفتگو بر سر تغییر زمان برگزاری جام 
دلیل  به  قطر   2۰22 فوتبال  جهانی 
گرمای شدید آن کشور در تابستان، 
کرد  اعالم  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
انجام  پاییز  فصل  در  بازی ها  این 

خواهد شد.
فدراسیون  رئیس  اینفانتینو  جیانی 
جهانی فوتبال که برای نظارت بر جام 
جهانی 2۰1۸ در روسیه بسر می برد 

 2۰22 جهانی  جام  دیدارهای  گفت: 
قطر به جای ماه های ژوئن و ژوییه در 
ماه های نوامبر و دسامبر برگزار خواهد 
تا  آبان 14۰1(   3۰( نوامبر  شد. 21 
1۸ دسامبر 2۰22 )27 آذر 14۰1( 
که اواخر پاییز و اوایل زمستان خواهد 

بود.
تصمیم برگزاری جام جهانی قطر در 
زمان ریاست سپ بالتر در فدراسیون 
و  سر  و  شد  گرفته  جهان  فوتبال 

حسن عبداهلل الذوادى مدیر کمیته جام جهانى 
فوتبال قطر و جیانى اینفانتینو رییس فیفا

تیم ملى فوتبال فرانسه

ن  ما قهر بر  کر نجلیک  آ
ویمبلدون ۲01۸

ساله   31 تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
صرب و برنده 13 گراند اسلم تنیس 
که به دلیل ناراحتی دست نزدیک به 
دور  بین المللی  مسابقات  از  سال  دو 

بود، روز یکشنبه با پیروزی بر کوین 
اندرسن تنیس باز اهل آفریقای جنوبی 
در مرحله نهایی گراند اسلم ویمبلدون 
2۰1۸ برای چهارمین بار قهرمان این 

تورنمنت شد.
نتیجه این بازی ۶ بر 2، ۶ بر 2 و 7 بر ۵ 
به سود جاکوویچ بود. نواک در مرحله 
نیمه نهایی رافائل نادال تنیس باز 32 
گراند   17 برنده  و  اسپانیایی  ساله 
روزهای  در  که  دیداری  در  را  اسلم 
باران  ریزش  دلیل  به  و شنبه  جمعه 
در سه مرحله انجام شد شکست داد.

فینال  مسابقه  پایان  در  جاکوویچ 
بسیار  من  برای  پیروزی  این  گفت: 
به  بازگشت  از  بعد  چون  بود  مهم 

با  مواجه  سال  دو  از  پس  تنیس 
به  رسیدن  برای  گوناگون،  مشکالت 
در  موقعیت  کسب  و  مطلوب  سطح 
به  اعتماد  به  فراوان  نیاز  تورنمنت ها، 

نفس داشتم.
در  حضور  عدم  علت  به  جاکوویچ 
پایین  رده های  به  تنیس  مسابقات 

رده بندی سقوط کرد و بعد از شروع 
مجدد بازی و حضور در چند تورنمنت 
که در هیچیک بیش از 2 یا 3 دور باالتر 
نرفت به رده  21 مردان جهان رسید.

کوین اندرسن تنیس باز اهل آفریقای 
جنوبی که در فلوریدای آمریکا زندگی 
می کند با قد یک متر و ۸۸ سانتیمتر 
سروهایی بسیار محکم و دقیق می زند 
بازی  در  را  خود  امتیازات  بیشتر  و 
مدیون سروهای بدون بازگشت است. 
او روز پنجشنبه راجر فدرر را از دور 

بازی ها خارج نمود.
ساله   3۰ تنیس باز  کربر  آنجلیک   
نهایی  مرحله  در  شنبه  روز  آلمانی 
اسلم تنیس دختران  مسابقات گراند 

سرینا   3 بر   ۶ و   3 بر   ۶ ویمبلدون 
را  اسلم  گراند   23 قهرمان  ویلیامز 
و  قهرمانی  برنده جام  و  داد  شکست 
بیش از 2 میلیون پوند جایزه نقدی 

این بازی ها شد.
 ۶۵ بازی  یک  در  کربر  آنجلیک 
دقیقه ای و 22 سال پس از قهرمانی 
تنیس باز شهیر آلمان، اشتفی گراف، 
وی  رسید.  ویمبلدون  قهرمانی  به 
پس از پایان مسابقه و باال بردن جام 
خبرنگاران  به  ویمبلدون  قهرمانی 
گفت: فعال می خواهم فقط با دوستان 
و خانواده ام جشن بگیرم و بنوشم و از 

این پیروزی لذت ببرم.
کربر  قهرمانی  عنوان  سومین  این 
او  است.  تنیس  اسلم  گراند  در یک 
پیش از این در سال 2۰1۶ نفر اول 
آمریکا  و  استرالیا  اسلم های  گراند 

شده بود.
سرینا در 37 سالگی بعد از بیش از 
یک سال دوری از مسابقات بین المللی 
به دلیل بارداری و نگهداری از فرزند، 
در  اما  بود  ها دور  تورنمنت  از  ماه ها 
با  و  یافت  حضور  امسال  ویمبلدون 
غلبه بر رقیبان خود به فینال بازی ها 
رسید. ولی در این مرحله به آنجلیک 
دست  دوم   مقام  به  و  باخت  کربر 
یافت. وی 7 بار تا کنون قهرمان این 

بازی ها بوده است.

شاهزاده  همسر  میدلتون  کیت 
ویلیام و دوشس کمبریج از هواداران 
مارکل  میگن  و  سرینا  قرص  پروپا 
دوشس  و  هری  شاهزاده  همسر 
دوستداران  از  نیز  او  که  ساسکس 
جایگاه  در  است  ویلیامز  سرینا 
ویمبلدون  دختران   فینال  سطنتی، 

را تماشا کردند.
گفت:  مسابقه  پایان  در  سرینا 
روزهای بسیار خوشی را در مسابقات 
ویمبلدون داشتم و خیلی خوشحالم 
به مرحله فینال رسیدم. او خطاب به 
کردند  تماشا  را  مسابقه  که  مادرانی 
گفت: من برای شاد کردن شما بازی 

کردم.

چهارمین قهرمانى جاکوویچ در گراند اسلم ویمبلدون

سرینا ویلیامز؛ جام ویمبلدون ۱۴ ژوییه ۲۰۱۸

نواک جاکوویچ؛ ویمبلدون ۱۵ ژوییه ۲۰۱۸

بهترین نتیجه تاریخ فوتبال بلژیک در سن 
پترزبورگ رقم خورد

 تیم فوتبال بلژیک با دو گل میونیر 
)دقیقه ۵( و ادن هازارد )دقیقه ۸1( 
بندی  رده  دیدار  در  را  انگلیس  تیم 
مسابقات جام جهانی روسیه شکست 
داد و به مقام سوم این رقابت ها دست 
بزرگ  استادیوم  در  دیدار  یافت.این 
از  بیش  با  پترزبورگ  سن  زیبای  و 
۶۰هزار تماشاگر برگزار شد و علیرضا 
به همراه کمک های خود رضا  فغانی 
را  آن  منصوری  محمد  و  سخندان 

داوری کردند.
ادن هازارد هافبک مهاجم تیم ملی 
فوتبال بلژیک توانست عنوان بهترین 
بازیکن این تیم در مقابل انگلیس را 

مارتینس سرمربی  کسب کند.روبرتو 
اسپانیایی بلژیک بعد از مسابقه گفت: 
»بازیکنانم می خواستند باعث افتخار 
و خوشحالیم  شوند  کشورشان  مردم 
نتیجه  بهترین  آخر  بازی  در  که 
تاریخ بلژیک را در جام جهانی کسب 
کردیم. از نظر من، ما در این جام یک 
تعیین  خودمان  تیم  برای  استاندارد 
کردیم که ارائه بازی فوق العاده  بود.«

او افزود: »ما عملکرد بسیار خوبی در 
تمامی بازی ها داشتیم و ثبات خیلی 
خوبی از خودمان نشان دادیم. شاید 
حتی بتوان گفت حق ما بیش از اینها 
بود. از تمام بازیکنانم که در این جام 

آنجلیک کربر تنیس باز آلمانی؛ ۱۴ ژوییه ۲۰۱۸

زحمت کشیدند تشکر می کنم.«
هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس 
نیز پس از این بازی گفت، داستان ما 
داد  نشان  این شکست  و  نشده  تمام 
که ما هنوز باید پیشرفت کنیم و بهتر 
شویم. نمی خواهیم بیست سال دیگر 

صبر کنیم تا به نیمه نهایی برسیم.
در  را  جام  »می خواستیم  افزود:  او 
از  برسانیم.  پایان  به  سطح  باالترین 
اینکه در این بازی پیروز نشدیم ناامید 
هستم. با این حال سرمان را باال می 
گیریم. بلژیک تیم بهتری بود ولی ما 
هم هر چه در توان داشتیم در میدان 

گذاشتیم.«

روزها  آن  کرد.  ایجاد  فراوانی  صدای 
گفته می شد که سپ بالتر از قطری ها 
بازی ها در آن  انجام  با  برای موافقت 

شیخ نشین رشوه گرفته است.
میزبانی  شد  قرار  بعد  چندی 
شود.  گرفته  پس  قطر  از  مسابقات 
تصمیم  فیفا  مسئوالن  سرانجام  اما 
گرفتند به دلیل گرمای شدید قطر در 
آن روزها، زمان آغاز مسابقه ها تغییر 

داده شود.

تیم منتخب جهان معرفى شد
پایان  فدراسیون جهانی فوتبال در 
روسیه  مسابقات جام جهانی 2۰1۸ 
تیم منتخب دنیا را که دستچینی از 
بهترین فوتبالیست های حاضر در این 

جام بود معرفی کرده است.
فینال بازی های جام جهانی امسال 
میان فرانسه و کرواسی برگزار شد و 
2 بر یک به سود فرانسه پایان یافت. 
دروازه بان  لوریس  هوگو  انتخاب 
این تیم هم بود  فرانسه که کاپیتان 
چون  است.  برانگیز  تعجب  بسیار 
اشتباه  یک  با  نهایی  مسابقه  در  وی 
تا فرانسه یک  باعث شد  باورنکردنی 

گل از کرواسی دریافت کند.
هوگو عمال توپی را که می توانست 
پای  جلوی  از  بگیرد  اختیار  در 
ماتروکیچ بازیکن کرواسی دور نکرد. 
جهانی  جام  بازی های  در  آن  سوای 
توپ  دیگر  تیم های  از  بیش  روسیه 

وارد دروازه فرانسه شد.

جهان  منتخب  تیم  بازیکنان 
لوریس  هوگو  هستند:  افراد  این 
دروازه بان، رافائل واران، دژان لوورن، 
دفاع.  خط  یانگ  واشلی  پیر  تنز 

لوکامودریچ و پائولینیو هافبک، انتوان 
گریزمان، ادن هازارد، نیمار و کیلیان 

امپایه خط حمله.

یوزف سب بالتر؛ زوریخ
 ۲ دسامبر ۲010
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ایران  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
کیروش  از  غیر  به کسى  است  گفته 
ساکت  محمدرضا  نمى کنیم.  فکر 
گفت: فدراسیون فوتبال مطلقا به فکر 

یافتن جانشین براى کیروش نیست.
مورد  در  شایعات  کلیه  ساکت 
بى اساس  کامال  را  دالیچ  استخدام 
دانست و گفت هیچ یک از مسئوالن 
تغیر  براى  دلیلى  فوتبال  فدراسیون 
اینکه  خالصه  و  نمى بینند  کیروش 
فدراسیون  ریاست  قطعى  تأکید 
فوتبال و هیات رئیسه فدراسیون ادامه 
کار کیروش است و برخى شایعه هاى 
جسته و گریخته درباره دعوت از مربیان 
ندارد. واقعیت  همکارى  براى  دیگر 

مربى  سر  ایوانکوویچ  برانکو  اخیرا 
و  دوست  پرسپولیس،  تیم  کروات 
سرمربى  دالیچ  زالتکو  خود  هموطن 
تیم کرواسى در پاسخ انتقاد کیروش 
به او گفته بود که فدراسیون فوتبال 
پست  اشغال  براى  دالیچ  از  ایران 

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

 دنبال جانشین براى کیروش نیستیم 

کیروش دعوت به کار کرده است.
فوتبال  فدراسیون  مى شود  گفته 
استخدام  براى  جنوبى  آفریقاى 

سرمربى  عنوان  به  کیروش  کارلوس 
تیم ملى آن کشور عالقه نشان داده 

است.

ب  حقیقت یا کمیته  =
محیط  ن  گا شت شد ا د ز با
از  گزارشی  هنوز  زیستی 
نداده  ارائه  خود  عملکرد 

است.
= دیدار دوستانه استقالل- 
کارلسروهه در آلمان لغو شد 
و استقاللی ها روز یکشنبه از 
ترکیه به تهران برمي گردند.
به  فتحی  میرحسین  =ا
باشگاه  سرپرست  عنوان 
استقالل تا تعیین مدیرعامل 

جدید منصوب شد.
به این  افتخارى  =انتصاب 
و  حمایت ها  تحت  سمت 

رانت سیاسی بود.
قدرت اهلل  پسر  او  =داماد 
پیشین  نماینده  علیخانی 
می  سال ا ى  ا ر شو مجلس 
ى  نگیر جها فتر  د ییس  ر

است.
تیم  مدیرعامل  افتخارى  سیدرضا 
 2۷ چهارشنبه،  روز  )تاج(  استقالل 

تیر، از سمت خود استعفا داد.
او در متن استعفاى خود که براى 
مسعود سلطانى فر وزیر ورزش ارسال 
مشکالت  علت  به  نوشته  است  شده 
ادامه  به  نیاز  بیمارى  و  شخصى 
به کار خود  نمى تواند  و  درمان دارد 

ادامه دهد.
از  افتخارى  برکنارى  زمزمه 
اما  به گوش مى رسید  مدت ها پیش 
تا  نداشت  استعفا  براى  تصمیمى  او 
مالى  بحران  اخیر  روزهاى  در  اینکه 
تیم زیاد شد و چند بازیکن کلیدى از 

تیم رفتند و صبر هواداران لبریز شد 
و چند تجمع در مقابل وزارت ورزش، 
دفتر  مقابل  و  فوتبال  فدراسیون 
انجام دادند و در نهایت قرار  باشگاه 
گذاشتند روز پنجشنبه 28 تیرماه در 

خوشحالی طرفداران تیم »استقالل« از استعفاى 
مدیرعامل

مقابل مجلس شوراى اسالمى تجمع 
کنند.

تعداد  استقالل  هواداران  بر  عالوه 
پیشکسوتان  و  بازیکنان  از  زیادى 
صاحب نام هم در رسانه ها و صفحات 
در  مدیریت  سوء  به  خود  شخصى 
این تیم اعتراض کردند و در نهایت 
اسحاق  دوستان  از  که  افتخارى 
جهانگیرى معاون اول حسن روحانى 

است مجبور به استعفا شد.
با  که  است  آن  از  حاکى  شنیده ها 
توجه به شدت اعتراض ها وزیر ورزش 
موافقت کرده  افتخارى  استعفاى  با  
تا روز شنبه ۳0 تیرماه  و قرار است 
همچنین  شود.  تعیین  او  جانشین 
شنیده شده تعدادى از اعضاى هیأت 

تغییر  است  قرار  تیم هم  این  مدیره 
کنند.

سمت  این  به  افتخارى  انتصاب 
سیاسى  حمایت هاى  و  رانت  تحت 
بود. داماد او )پسر قدرت اهلل علیخانى 
شوراى  مجلس  پیشین  نماینده 
جهانگیرى  دفتر  رییس  اسالمى( 
است. افتخارى به همراه برادرش یک 
تهران  میرعماد  خیابان  در  صرافى 
دوبى  با  تحریم ها  اوج  در  و  دارند 

مراوادت خوبى داشتند.
بازیکن  بختیارى زاده  سهراب 
پیشین استقالل در رابطه با وضعیت 
نوشته:  اینستاگرام خود  در  تیم  این 
استقالل  شرایط  بودن  »نامساعد 
را  خود  تیم ها  همه  که  روزهایى  در 
مى کنند،  آماده  جدید  فصل  براى 
در  ضعیف  عملکرد  باعث  مى تواند 
آقاى  اعتراض  باشد،  آینده  مسابقات 
شفر که بدون شک همه به این مربى 
حرفه اى اعتقاد داریم بنده را موظف 
به مدیریت محترم صادقانه  کرد که 
آینده  مسئول  شما  همه  بگویم 
تصمیمات  تمام  و  هستید  استقالل 
میلیون ها  که  تیمى  آینده  در  شما 

هوادار دارد تاثیر گذار است.«
چند  بین  گذشته  روزهاى  در 
افتخارى  و  )تاج(  استقالل  بازیکن 
یکى  آمد  پیش  لفظى  مشاجره  هم 
از آنها روزبه چشمى مدافع ملى پوش 
بود  گفته  افتخارى  است.  استقالل 
قرارداد  امضاى  براى  کالنى  پول  او 
چشمى  که  صورتى  در  مى خواهد 
مى گوید با استقالل قرارداد سه ساله 
هیچ  تیم  به  عالقه  خاطر  به  و  دارد 
نزده  چانه  مالى  مسائل  برسر  وقت 
است. او نیز در اینستاگرام اش نوشته: 
مظلوم نمایى  با  افتخارى،  »آقاى 
نمى توانید  مردم  به  گفتن  دروغ  و 

شما  مدیریت  زمان  در  که  بالهایى 
آمد  استقالل  بزرگ  باشگاه  سر 

سرپوش بذارید.«
)تاج(  استقالل  سابق  مدیرعامل 
بعد از جلسه هیات مدیره و انتخاب 
سرپرست جدید این باشگاه با رسانه 

به گفتگو پرداخت و گریه هم کرد.
او به خبرنگاران گفت: »آن چیزى 
این بود  به استعفا وادار کرد  که مرا 
که ما اینجا هر چه خوبى کردیم بدى 
دیدیم. من مختصر به شما مى گویم. 
من همه چیز را نمى توانم به هوادار 
حساب  به  نمى گویم  اینکه  بگویم. 

کم کارى من نگذارید.«
افتخارى توضیح داد، باشگاهى که 
میلیاردها تومان بدهى دارد و توسط 

رساندیم  را  تهدید مى شد  اى اف سى 
به  حرفه اى گرى  مجوز  که  اینجا  به 
دست بیاورد و در لیگ قهرمانان آسیا 
باقى  نیز  اندکى  بخش  کند.  شرکت 
مانده است که انشااهلل مدیریت جدید 

مى آید و آنها را پرداخت مى کند.
او در مورد سوپرجام هم توضیحاتى 
کنم.  افشاگرى  من  »بگذارید  داد: 
بازى  این  صحنه  پشت  اسپانسر  دو 
دلیل  همین  به  و  هستند  سوپرجام 
این  بیایند  بسیج کردند که  را  همه 
قول  به  تا  کنند  برگزار  را  بازى 
بیاید.  خودشان دو میلیارد گیرشان 
میلیارد  دو  آنها  اینکه  خاطر  به  من 
به  را  تیمم  نمى آیم  بیاید  گیرشان 
هم بریزم و بازیکنم را مصدوم کنم. 
من در فوتبال بزرگ شدم و مى دانم 
براى من  بازى جز ضرر چیزى  این 
ندارد. پیش وزیر هم رفتم و توضیح 
دادم ایشان هم موافق برگزارى این 
اینقدر اصرار  آقایان  نبود حاال  بازى 
دارند بازى برگزار شود من نمى دانم. 
چون  مى گویند  و  مى آیند  هم  بعد 
بر  سه  بازى  نشد،  حاضر  استقالل 
آمد  زمین  به  تیم  مگر  شد.  صفر 
اعالم  صفر  بر  سه  را  بازى  داور  تا 

کند؟«
استعفاى  از  استقالل  هواداران 
در  و  خوشحال اند  بسیار  افتخارى 
خوشحالى  این  اجتماعى  شبکه هاى 

را ابراز مى کنند.
آخرین اخبار حاکى از آن است که 
دیدار دوستانه استقالل- کارلسروهه 
استقاللى ها  و  شده  لغو  آلمان  در 
تهران  به  ترکیه  از  یکشنبه  روز 
تصمیم  با  همچنین  برمى  گردند. 
به  فتحى  امیرحسین  مدیره  هیأت 
تا  استقالل  باشگاه  سرپرست  عنوان 
تعیین مدیرعامل جدید منصوب شد.

بنر  برخی هواداران معترض تیم باشگاه تاج که پس از انقالب اسالمی 
انقالب  زمامداران  توسط  دیگر  مؤسسات  و  نهادها  از  خیلی  مانند 

غصب شد و نام »استقالل« بر آن نهاده شد! تیرماه ۹7

پرسپولیس به عنوان قهرمان »سوپرجام« فوتبال ایران اعالم شد!
به دلیل انصراف تیم استقالل )تاج( 
از حضور در سوپرجام، تیم پرسپولیس 
سوپرجام  قهرمان  و  دیدار  این  برنده 
معرفى شد. سایت سازمان لیگ فوتبال 
ایران، نوشته دیدار قرار بود روز جمعه 
2۹ تیر ۹۷ برگزار شود که با انصراف 
استقالل طبق مقررات تیم پرسپولیس 
قهرمان  مسابقه  و  این  برنده   0-۳
که  حالیست  در  این  است  سوپرجام 
اردوى  از  تاریخ  آن  در  استقالل  تیم 
ترکیه به آلمان خواهد رفت.در همین 
ارتباط وبسایت ورزش سه نوشته در 
روزهاى اخیر بازگشت پرسپولیسى ها 
از اردوى تدارکاتى خود و اظهار تمایل 
این بازى کار  این تیم براى برگزارى 
را براى مسئوالن سازمان لیگ سخت 
کرده بود چرا که آبى پوشان تمایلى به 
برگزارى این دیدار نداشتند و در تاریخ 
مورد نظر نیز در حال گذراندن اردوى 
خواهند  تدارکاتى  اردوى  در  تمرینى 
بود. با توجه به این موضوع مسئوالن 
سازمان لیگ که در دوراهى برگزارى و 
یا لغو این بازى قرار داشتند به ناگاه در 
تصمیمى پرسپولیس را به عنوان برنده 

این بازى اعالم کردند.
سوپرجام دیدار بین دو تیم قهرمان 
لیگ و قهرمان جام حذفى است که 
 1۳8۴ سال  از  فوتبال  فدراسیون 
تا  اما  گرفت  آن  برگزارى  به  تصمیم 

تنها  مى گذرد  سال   1۴ که  امسال 
سه دوره آن برگزار شد و هر سال به 

دالیل مختلف لغو شده است.
تصمیم هشتگ  این  به  واکنش  در 
)#سوپر_جام( داغ شده که البته بیشتر 
ُکرُکرى خوانى هاى  شامل  توییت ها 
احساسى هواداران دو تیم است اما در 
بین آنها تعداد زیادى از کاربران فراتر 
از رنگ ها، سوء مدیریت را عامل لغو 
یک طرفه  ى این جام و بى اعتبار کردن 

آن مى دانند.
استقالل بحران مالى دارد و نتوانسته 
هنوز با بعضى بازیکنان کلیدى خود 
مهره  از  تعدادى  ببندند.  قرارداد 

به  با پول کالن  نیز  تیم  این  کلیدى 
وینفرید  و  رفتند  قطر  و  ترکیه  لیگ 
شفر خواسته بود بازى با تاخیر برگزار 
شود تا استقالل )تاج( از اردو برگردد 

که با آن موافقت نشد.
 از وضعیت تیم #استقالل اطالعى 
ندارم و نمى دونم با این اوضاع، بازى 
اما  بود،  مفید  چقدر  سوپرجام  در 
و  دوم  تیم  با  استقالل  که  میدونم 
نمایش  میتونست  هم  ذخیره اش 
تحسین برانگیزى داشته باشه! حتى با 

تیم امیدش که تیم خوبیه.
باید پرسید به چه حقى مدیران باشگاه، 
دادند؟ انصراف  #سوپرجام  بازى  از 

تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
فوتبال ایران گفته است: اگر بازیکنان 
تیم ملى را به سربازى ببرند مسئولیت 

و مدیریت تیم را قبول نمى کنم.
فدراسیون  رئیس  تاج  مهدى  به  او 
فوتبال تاکید کرده که در سال ۹6 که 
به جام جهانى صعود کردیم قول دادید 
این مشکل را حل کنید و اگر گمان 
تیمى  رهبرى  آمادگى  من  مى کنید 
را دارم که 6 بازیکن آن مجبورند به 
خدمت اجبارى بروند اشتباه کرده اید، 
در چنین صورتى دور مرا خط بکشید.

ترک  از  قبل  پیش  هفته  کیروش 
ایران به رئیس فدراسیون یاد آور شد 
در صورتى که مسئله سربازى یاران تیم 
ملى حل نشود مسئولیت هدایت تیم 
را نمى پذیرم. او گفت: به من قول داده 
شده بود این مشکل حل خواهد شد.

ورزش  وزیر  سلطانى فر  مسعود 
اخیرا در نامه اى به رئیس اداره منابع 
انسانى نیروهاى مسلح درخواست کرد 
بازیکنان مشمول تیم ملى از خدمت 
واکنش  اما  شوند  معاف  وظیفه  نظام 
رئیس اداره وظیفه عمومى جمهورى 
ورزش  وزیر  درخواست  به  اسالمى 
این بود که چنین ارفاقى طبق قانون 

ممکن نیست.
از ترک تهران به تاج  کیروش قبل 
فوتبال  مشکالت  اینگونه  اگر  گفت، 
حل نشود براى پیروزى ایران در جام 
من  دست  از  کارى  آسیا  ملت هاى 
ساخته نیست. وزیر ورزش به پیشنهاد 
تاج در نامه خود به رئیس اداره وظیفه 

کیروش: اگر به بازیکنان تیم ملی معافی سربازى
 داده نشود کار نمی کنم

عملکرد  دلیل  به  بود  نوشته  عمومى 
روسیه  جهانى  جام  در  ایران  خوب 
بازیکنان مشمول خدمت نظام وظیفه 
جهانبخش،  علیرضا  آزمون،  سردار 
حسینى،  مجید  عزت الهى،  سعید 
و رضا  ترابى  بیرانوند، مهدى  علیرضا 
قلى زاده که در جام جهانى درخشیدند 

از خدمت سربازى معاف شوند.
اما سردار کمالى رئیس اداره منابع 
بود،  گفته  مسلح  نیروهاى  انسانى 
طبق قانون تنها دارندگان مدال طال 
در مسابقات بین المللى براى دریافت 

برگ معافیت واجد شرایط هستند.
ناظمى  مازیار  حال  همین  در 
است،  گفته  ورزش  وزارت  سخنگوى 
هدف وزیر ورزش حمایت از قهرمانان 
افتخارآفرین ایران است که نمونه هایى 
نیز در گذشته در این رابطه داشته ایم. 

زمانى که مهدى مهدوى کیا در جام 
از  زد  گل  ایران  براى  فرانسه  جهانى 
خدمت سربازى معاف گردید و اخیرأ 
نیز به علیرضا کریمى عضو تیم ملى 
کشتى ایران که با کشتى گیراسرائیل 
روبرو نشد معافیت خدمت از سربازى 

اعطا شد.
ناظمى گفت، هر گاه سردار کمالى 
وارد بحث بازیکنان افتخارآفرین واجد 
شرایط تیم ملى فوتبال براى دریافت 
چند  است،  شده  سربازى  معافیت 
سرمایه ملى را از دست داده ایم و حاال 
سلسله  شدن  طى  بدون  ایشان  هم 
مراتب ادارى و فرماندهى گفته است 
و  نیست  قانونى  تقاضاى وزیر ورزش 
که  است  این  سردار  از  من  خواهش 
نگذارید ماجراى مهرداد پوالدى تکرار 

شود.

محمدرضا ساکت و مهدی تاج و کارلوس کیروش

محمدرضا ساکت و مهدى تاج و کارلوس کیروش

افتخارى  استقالل در اردوى ترکیه

فدراسیون هاى  دنیا  جاى  همه  در 
برنامه  ریزى  نحو  بهترین  به  فوتبال 
و  شرایط  با  دربى ها  که  مى کنند 
هم  تا  شوند  برگزار  باالیى  کیفیت 
ببرند  لذت  آنها  برگزارى  از  هواداران 
و هم هم فرصتى براى باالرفتن اعتبار 
باشد  فوتبال  رقابت هاى  کیفیت  و 
دیگرى  حوزه  هر  مثل  ایران  در  اما 
گرفتار  فوتبال  ویژه  به  و  ورزش 
که  سوپرجام  است.  ناالیق  مدیران 
یک  براى  خوبى  فرصت  مى توانست 
سابقه ترین  با  میان  حساس  رقابت 
ایران  تیم هاى  پرطرفدارترین  و 
باشد حاال به همین راحتى لغو شد.

شادی هواداران پرسپولیس پس از قهرمانی در لیگ فصل قبل
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برای  صفويان  پیش  سده  پنج 
شیعی کردن مردم ايران که بیشتری 
ـ و نه برای دفاع از ايران  سنی بودندـ 
مشهوری  غلط  که  عثمانی  دربرابر 
ضرب  به  و  برخاستند  ــ  است 
بیرحمی ها  بیشترين  با  و  شمشیر 
ترين  مبتذل  ترويج  و  سو  يک  از 
بتوان  مذهبی  هر  در  که  خرافاتی 
يافت از سوی ديگر، در سودای خود 
ساله  دويست  در  شدند.  کامیاب 
آخوندی  جامعه  يک  ايران  صفوی، 
تمام عیار شد و به انحطاطی افتاد که 
ايران در سده  دهه های نوسازندگی 
بیستم نتوانست برطرف کند و خود 
سرانجام مغلوب جنبش آخوندی تازه 

ای گرديد.
کامیابی صفويان هزينه های خود 
را داشت. نه تنها بخش هائی از ايران 
به زور جدا شد، گروه های بزرگی از 
از  خود  میل  به  نیز  ايرانی  سنیان 
ايرانی بودن دست کشیدند و میهنی 
را که با آنان عمال همچون بیگانه يا 
کردند.  رها  می کرد  رفتار  دشمن 
میلیون ها سنی ايرانی يا در غرب به 
عثمانی به عنوان رهاننده روی آوردند 
و يا در شرق به راه جداسری افتادند. 
شیعیگری  میراث  که  ريان  قاجا
صفوی، از خونريزی و فساد و خرافه 
پرستی به آنان رسیده بود آن روند 
را ادامه دادند و زخم شیعه و سنی 
با  )رفتار  ماند  گشوده  همچنان 
تغییر  و  ديگر  مذهبی  اقلیت های 
که  کشتار ها  و  اجباری  مذهب های 
تاريخ پانصد ساله گذشته را به ننگ 
آلوده داستان ديگری است و در اين 

مختصر نمی گنجد.(
اکنون در اين دوران صفوی تازه، 
وارد  ما  جغرافیائی  منطقه  و  ايران 
شیعه  کشمکش  نوين  مرحله  يک 
هزينه هائی  با  می شود،  سنی  و 
سنگینی  همان  به  ند  می توا که 
جمهوری  مذهبی  سیاست  باشد. 
نشین  سنی  استان های  در  اسالمی 
به  را  وضع  کردستان  و  بلوچستان 
نقطه انفجار می رساند. در بلوچستان 
سخن  که  است  اسلحه  تنها  بويژه 
می گويد. حکومت هیچ پاسخی جز 
کشتن و اعدام کردن ندارد و مردم، 
اليه های  جوترين  مسالمت  حتی 
دست  جز  راهی  هیچ  شهرنشین، 
زدن و دست کم امید بستن به اسلحه 
بلوچستان و چه  نمی بینند. چه در 
کردستان مشکل درونی به آن سوی 
مرز ها سرريز کرده است و دورنمای 
خطرناک تری در پیش چشم است. 
باز مانند دوران صفوی، مذهب دارد 
سیاست  در  کننده ای  تعیین  عامل 
جمهوری  می شود.  منطقه  خارجی 
اسالمی با سیاست های ماجراجويانه 
از  هم  که  مقاصدی  کردن  دنبال  و 
توانائی آن بیرون است و هم از حوزه 
دامن  رقابتی  به  ايران،  ملی  منافع 
می زند که کشور ما از آن پیروز بدر 

نخواهد آمد. 
رئیس جمهوری جمکرانی، شاگرد 
سخن  يادآور  که  هیتلر،  کوچک 
تاريخ  تکرار  درباره  مارکس  مشهور 
تراژدی  صورت  به  اول  »بار  است: 
مضحکه«  صورت  به  دوم  بار  و 
کشور را به سوئی می راند که در آن 
خواهد  تراژدی  هم  و  مضحکه  هم 
دومی  و  خودش  برای  اولی،  بود. 
برای ايران. يک جبهه سنی دربرابر 
آنچه »امپريالیسم شیعی جمهوری 
حال  در  می شود  خوانده  اسالمی،« 
شکل گرفتن است. امريکائیان دارند 
ائتالفی از کشور های سنی به هراس 
مصر،  و  عربستان  و  اردن  افتاده، 
دربرابر جمهوری اسالمی می آرايند. 
مذهبی  جنگ  چاشنی  که  عراق، 

میدان  کشیده،  را  میانه  خاور  تازه 
و  لبنان  تا  که  است  نبردی  اصلی 
عراقیان  )کار  می کشد.  فلسطین 
زخمیان  که  است  رسیده  جائی  به 
شیعی يا سنی را به بیمارستان های 
وگرنه  می برند  شان  مذهب  هم 

در  آيند.(  بدر  زنده  نیست  معلوم 
فلسطین جمهوری اسالمی، حماس 
را در کنار خود دارد و در چهل تکه 
لبنان هر گروه سرش به جائی بند 
است. ولی از همه سو گرايش اصلی 
به خشونت روزافزون است و جنگی 
با همه وسائل در می پیوندد که بنیه 
نزار ايران را تحلیل خواهد برد. سران 
تبلیغات  با  امیدوارند  اسالمی  رژيم 
و  نژاد  احمدی  يهودی  ضد  زشت 
دالری  میلیون  صد ها  پرداخت های 
به اعراب، از شیعه و سنی، رهبری 
گیرند  دست  در  را  عرب  توده های 
ولی سرمايه گذاری های ناپايدار رژيم 
و فرهنگی  واقعیات سیاسی  دربرابر 
و تاريخی منطقه به چیزی نمی آيد. 
تهی  به  رو  اکنون  هم  ايران  خزانه 
شدن است و حق شناسی مزدوران 
آمدن  بند  تاب  اسالمی  جمهوری 

جريان دالر ها را نخواهد آورد. 
ايران و شیعیگری در گوش عموم 
تهديد  و  ناخوشايند  طنین  اعراب 
آمیزی دارد. رئیس جمهوری اسالمی 
هر جه هم در شیپور نفرت بدمد و 
عرب  توده های  عواطف  ترين  پست 
شد  نخواهد  عبدالناصر  برانگیزد  را 
نبود.  بیش  کاغذی  ببری  خود  که 
که  کارزاری  در  اسالمی  جمهوری 
می خواهد بر اعراب، و بر سنیان خاور 
پاکستان  و  افغانستان  تا  )که  میانه 
کند  تحمیل  می گیرند(  دربر  را 
در  ايران سودی  بود.  بازنده خواهد 
سرکردگی جبهه سوريه و حماس و 
حزب اهلل و دارو دسته های جنايتکار 
شیعی در عراق ندارد و سیاست آن 
به جنگ قومی  در شدت بخشیدن 
و مذهبی در عراق شمشیر دودمی 
است که اگر امروز امريکا را در گلزار 
فرو می برد فردا ايران را به گلزاری 
برد.  خواهد  فرو  ديگر  ای  گونه  از 
آخوند ها هیچ فکر کرده اند که با يک 
يک  مانند  که  شده  پاره  تکه  عراق 
غده سرطانی به پیکر ايران چسبیده 

خواهد بود چه می توانند بکنند؟
* * * 

و  پادشاهان  که  گونه  همان   
آخوند های صفوی در شور مذهبی 
ملی  مصالح  پروای  کمترين  خود 
ايران را نکردند، سران رژيم اسالمی 
ايران  سنی  اقلیت  با  رفتار  در  نیز 
زنند.   رامی  آسیب ها  همان  دارند 

با  دشمنی  خطرناک  مد های  پیا
سنیان ايران، شیعه و سنی و بلوچ 
سرتاسر  و  نمی شناسد  سیستانی  و 
و  کردستان  اهمیت  به  استان هائی 
بلوچستان را دربر می گیرد. بلوچان 
می بايد  )که  کردان  از  بیش  حتی 
پرداخت(  مشکالتشان  به  جداگانه 
حق دارند از رفتاری که حکومت ها 
با آنها داشته  در يک کشور شیعی 
بخواهیم  اگر  باشند.  ناخشنود  اند 
در  را  ايران  مردم  ترين  محروم 
ببريم  نام  گذشته  سده  پنج  همه 
بی ترديد بلوچان در صف اول آنان 
خواهند بود. حتی در دوران محمد 
رضا شاه تنها در سال های واپسین 
بطور جدی به ياد بلوچستان افتادند. 
اين  در  گاه  هیچ  بلوچان  اينهمه  با 
سده ها با چنین تبعیض و خشونتی 
دولت  هیچگاه  ند.  ا نبوده  روبرو 
مرکزی بطور منظم رهبران آنها را 
از میان نبرده است و مسجد هاشان 
درگذشته  است.  نکرده  ويران  را 
مردم بلوچستان قربانی غفلت بودند 

اکنون دست جنايت درکار است.
ايرانی  کدام  شرايطی  چنین  در 
مردم  مقاومت  با  بتواند  که  است 
يک  تنها  ما  نکند؟  همدردی  بلوچ 
يادآوری داريم: در بلوچستان تعصب 
افغانی  نوع  بنیادگرائی  و  مذهبی 
جنگ  به  نمی بايد  را  پاکستانی  و 
کوری  مذهبی  تبعیض  سیاست 
فرستاد که سراسر ايران از آن رنج 
می برد.  پیکار در بلوچستان اگر زير 
شعار حقوق بشر و حقوق شهروندی 
هم  و  کنونی  مرحله  در  هم  باشد 
بويژه برای آينده دمکراتیک پس از 
جمهوری اسالمی سودمندتر خواهد 
مذهبی  تعصب  و  بنیادگرائی  بود. 
دور  را در همه گونه هايش می بايد 
پايان  روز  آن  صفويان  انداخت. 
امروز  صفويان  داشتند؛  باری  ننگ 
ولی  داشت.  خواهند  پايانی  هم 
بلوچ و  ايرانی  و  بلوچستان  و  ايران 
پايان  و  دارند  ای  آينده  بلوچ  غیر 

نخواهند يافت. 

داریوش همایون  روزنامه نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظريه پردازی 
میهن دوست  و  ملی گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ايران در مناسبات 

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ايران  معتبر 
بود  »آيندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاريخچه ی  در  نوين  صفحه  ای  که 
گشود.همايون  ايران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ايده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خويش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرايط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گويی همین امروز 
قديمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ايران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازيم  همايون  داريوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳07 ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

 یکبار دیگر جنگ شيعه و سنی  
کيهان لندن شماره 1141 - ۵ بهمن ماه 1۳۸۵

دو قرن فراز و نشيب مطبوعات در ایران )7۸(

عملیات  ز  آغا ز  ا پس  چندی 
چريکی، جنگلی ها بر آن شدند که 
چهارچوب  در  را  خود  فعالیت های 
سازند.  متمرکز  سیاسی  حزب  يک 
اين حزب با عنوان »جمعیت اتحاد 
و  کرد  موجوديت  اعالم  اسالم« 
انتشار  »جنگل«  به نام  روزنامه ای 
کسمائی  غالمحسین  میرزا  که  داد 

مديريت آن را به عهده داشت.
ن  کوچک خا ا ز میر که  ن  آ با 
پايه  گذار نهضت جنگل مردی مذهبی 
سابقۀ  و  حوزوی  تحصیالت  و  بود 
که  حزبی  مرامنامۀ  داشت،  طلبگی 
و  مترقی  تفکر  يک  از  داد  تشکیل 

تجددخواهانه مايه می گرفت.
آغاز  مقدمه  ين  ا با  منامه  مرا
نجات  و  عموم  »آسايش  می شد: 
طبقۀ زحمتکش ممکن نیست مگر به 
تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد 
انسانی، بدون تفوق نژاد و مذهب در 
اکثريت  و حاکمیت  زندگانی  اصول 

به واسطۀ منتخبین ملت«.
افراد  تاّمه  »آزادی  اول  مادۀ  در 
بدون  افراد  کلیه  بهره مندی  انسان، 
مدنی  از حقوق  مذهب  و  نژاد  فرق 
و  شئون  کلیه  الغاء  تساوی،  بطور 

امتیازات« قید شده بود.
و  شخصی  »مصونیت  دوم  ماده 
حريت  و  تعرض  نوع  هر  از  مسکن 
فکر،  آزادی  ـ  مسافرت  و  اقامت 
کار،  مطبوعات،  اجتماعات،  عقیده، 
بازنشستگی  حقوق  ـ  تعطیل  کالم، 
افراد ملت از سن شصت سالگی« را 

در بر می گرفت.
ماده چهارم )اقتصاد( چنین مقرر 

می داشت:
ـ منابع ثروت از قبیل خالصجات، 
درياها،  جنگلها،  مراتع،  رودخانه ها، 
معادن، طرق و شوارع و کارخانجات 
جزء عالقۀ عمومی )اموال ملی( است.

مالحظۀ  با  رضی  ا لکیت  ما ـ 
حدی  تا  عمومی  معیشت  تأمین 
تصديق می شود که حاصل آن عايد 

تولیدکننده شود.
ـ ممنوعیت احتکار و انحصار ارزاق 

و سرمايه
ـ تبديل مالیاتهای غیر مستقیم به 

مستقیم تدريجاً
در ماده پنجم )معارف و روحانیت 

و اوقاف( آمده بود:
کلیه  برای  ابتدايی  تعلیمات  ـ 

اطفال مجانی و اجباری است
ـ تحصیالت متوسطه و عالیه برای 
باشند  داشته  استعداد  که  اطفالی 

مجانی و حتمی است.
ـ انفکاک روحانیت از امور سیاسی 

و معاشی
قلبیه  عواطف  از  چون  ديانت  ـ 
باشد  تعرض  از  مصون  بايد  است 

)آزادی اديان و مذاهب(
ـ ضبط و ادارۀ کل اوقاف در دست 
عامه و تخصیص عوايد آن به مصارف 
و  صحیه  و  خیريه  امور  و  عمومی 

تأسیس کتابخانه های عمومی
ماده هشتم )کار( اشتمال داشت بر 
ممنوعیت کار و مزدوری برای اطفال 
کمتر از 14سال ـ برانداختن اصول 
مفتخواری به وسیلۀ ايجاد مؤسساتی 
که تولید کار و شغل نمايندـ  تحديد 
و  عمومی  استراحت  کار،  ساعات 
تعطیل اجباری در هفته يک روز ـ 
ايجاد و تکثیر کارخانجات با رعايت 

حفظ الصحه کارگران
با  مبارزه  ابتدا  جنگلی ها  هدف 
اشغالگران )روس و انگلیس( بود. به 
همین سبب از ياری و همکاری آلمان 
و عثمانی برخوردار می شدند، اما پس 
از خاتمۀ جنگ و پیروزی متفقین، 
از يک سو زير فشار باقیمانده قوای 
قرار  مازندران  و  گیالن  در  روس 
دولت  ديگر،  سوی  از   و  داشتند 
شورشی  چشم  به  را  آنها  مرکزی 
می نگريست خاصه وقتی گروهی از 
آنها  به  بالشويکی  انقالب  هواداران 

پیوستند.
وثوق الدوله،  زمامداری  دوران  در 
زيادی  قدرت  که  جنگل  تشکیالت 
ز  ا يکی  به  بود  نیده  رسا به هم 
شد  تبديل  قرارداد  ضد  پايگاههای 
و روزنامه »جنگل« در مقاالت خود 
انگلیس  و  ايران  قرارداد  با  شديداً 

مخالفت می کرد.
نهضت  می دانست  لدوله  وثوق ا
جنگل ماهیتی متفاوت با تشکیالت 

نايب حسین و ماشاءاهلل خان دارد. 
از اين رو کوشید با میرزا کوچک خان 
و  برسد  به توافق  مذاکره  طريق  از 
اما  کند  سالح  خلع  را  جنگلی ها 
در  و  نرسید  نتیجه  به  مذاکرات 
نهايت، راه ديگر را برگزيد: اعزام قوا 

و برخورد نظامی.
میرزا  که  حالی  در  اين هدف،  با 
کوچک خان نقشۀ فتح تهران را در 
سر می پروراند، وثوق الدوله حکومت 
گیالن را به سردار معظم خراسانی 
سپرد  تیمورتاش(  لحسین  )عبدا
خطه  آن  سوی  به  را  قزاق  سپاه  و 

روانه کرد.
پیش از آن که درگیری آغاز شود، 
میرزا کوچک خان نامه، يا در حقیقت 
ـ  »ويکهم  به امضای  اولتیماتومی 
کنسولگری  سیاسی«  ادارۀ  رئیس 
آن  در  که  داشت  دريافت  انگلیس 
آمده بود: »جناب جاللتمآب مشفق 

میرزا  آقای  مهربان  محترم  مکرم 
ماه  در  ـ  اقباله  دام  خان  کوچک 
اوت 1918 در وقتی که دشمنان ما 
عثمانی ها بدون جهت خاک ايران را 
محل تاخت و تاز خود قرار می دادند 
به  که  انگلیس  نظامی  کارگزاران 
خودشان  و  ايران  منافع  مالحظه 
اين  از  گیالن  خاک  حفظ  مشغول 
با شما که میرزا  تاز بودند  تاخت و 
کوچک خان می باشید و نمايندگان 
موافقت  قرار  اسالم  اتحاد  هیئت 
برای  ما  و قشون  فی مابین خودتان 
نمودند.  منعقد  خصم  از  جلوگیری 
مقصود از اين قرارداد بطوری که در 
فوق ذکر شد حفظ ايران از تاخت و 
تاز بود و نه حفظ رعايای ياغی ايران 
بر پادشاه و دولت آنها. قرارداد مزبور 
نموده  مراعات  با صداقت  را چندی 
ولی باالخره کراراً مدلول آن را نقض 
کارگزاران  جهت  بدين  و  نموده ايد 
اعالم  را  آن  خاتمه  حال  انگلیس 

می دارند.
انگلیس  کارگزاران دولت  بر  ثانیاً 
مشهود است که قصد شما نسبت به 
برخالف صداقت  و  مشئوم  دولتتان 
است.  اگرچه نمايندگان ما کراراً به 
شما تأکید نموده و نصیحت داده اند 
شروط  و  بیائید  کنار  دولت  با  که 
پیشنهادشده به نظر ما عادالنه بوده 
به  که  ديده ايد  چنین صالح  معهذا 
نصايح دوستانۀ ما اعتنا ننمائید و به 
مسلک شما نسبت به دولت خودتان 
اثری نبخشیده است. بنابراين محض 
تفاهمی  سوء  و  عذری  راه  که  اين 
نبوده باشد چنین مناسب می دانیم 

کار  از  واضحی  صادقانه  توضیح  که 
بدهیم:

چون تسلط دولت انگلیس نسبت 
و  دوستانه  کامال  شما  مملکت  به 
مساعد می باشد ملتفت خواهید بود 
که برای کارگزاران دولت انگلیس غیر 
ممکن است که با رعايای ايران که 
عدم اطاعت و طغیان از آنها نسبت 
می شود  مشاهده  پادشاه  دولت  به 
حفظ دوستی خود را بنمايند، دولت 
اصالح  برای  کوشش  در  انگلیس 
دولت  با  نظم  اعادۀ  و  ايران  ادارات 
مشارالیها مشارکت دارد. بنابراين اگر 
شما در مسلک حالیه خودتان اصرار 
کارگزاران  دوستی  فقط  نه  ورزيد 
انگلیس را از دست خواهید داد بلکه 
بايد منتظر باشید که آنها برای ترتیب 
ايران همراهی  با دولت  امور گیالن 

نمايند. چنین مناسب می دانیم که 
نصیحت  شما  به  ديگر  دفعۀ  يک 
تأکید کنیم که  و  بنمائیم  مشفقانه 
بدون  و  بیائید  کنار  ايران  دولت  با 
تعويق از در اطاعت درآئید. اگر شما 
که میرزا کوچک خان می باشید بطور 
مساوات اين اندرز را قبول نمائید به 
مساعی جمیله ما مطمئن باشید که 
نگذاريم به شما صدمه وارد آيد و با 
از روی توجه  شما و همراهان شما 

رفتار شود.
درصورتی که نتوانید خود را وادار 
نمائید  خودتان  دولت  اطاعت  به 
پس اگر وطن خواه با ديانت هستید 
تغییر  وقت  تا  ايران خارج شويد  از 
کند، در آن صورت ما حاضر هستیم 
در بین النهرين به شما پناه داده و با 
شما آبرومندانه رفتار کنیم و در آنجا 
می توانید از مشاهده ترقیاتی که در 
تحت داللت مشفقانه دولت انگلیس 

حاصل شده است استفاده نمائید.
به  که  است  حاصل  واثق  امید 
به  نظر  و  خودتان  مصالح  مالحظه 
اين دو  از  قانون و نظم، يکی  فوائد 
به عکس،  اگر  نمائید.  قبول  را  فقره 
بدبختانه از اندرز دوستانۀ ما تغافل 
نمائید آن وقت اگر وضع ما نسبت به 
شما تغییر لون نمايد نبايد ما را مورد 
اتهام آن قرار بدهید. الزم است جواب 
پنج  ظرف  در  کتباً  را  مکتوب  اين 
روز که آخر روز پنجشنبه 13 َحَمل 
با دوم رجب  )فروردين( که مطابق 
است بدهید و اگر در ظرف آن مدت 
جوابی نرسید همچو خواهیم دانست 

که نصیحت ما قبول نشده است«.

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 12۵۹ (

سرکلیشۀ روزنامه جنگل 
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ترانه سرایان  و  شعرا  از  1ـ 
نوپرداز و فقید ایران

2ـ ترابریـ  قسمتی از گیاه
3ـ عددی استـ  تکیه دادن

مرغی  ـ  مایعات  نفوذ  4ـ 
است 

5 ـ  استقالل هند مدیون 
مبارزات اوست 

پایتخت  ـ  آگاهی  ـ   6
کشوری است

7 ـ از هنرپیشگان قدیمی 
و معروف تآتر ایران

8ـ  جانداری استـ  مصون 

9ـ میوه ـ پیکر ـ پیامبران
10ـ قادر ـ روز

از  ـ  منظره  ـ  شگرد  11ـ 
آبزیان

1ـ فیلمسازی معروف از 
کشور ما

2ـ گلی است 
و  تیره  ـ  نقش  3ـ 

ظلمانی 
ـ  بهبودی  وسیلۀ  4ـ 

ستاره ای است
کوشش  ـ  لحظه  ـ   5

ـ ناسزا
6 ـ سکته ـ طبیعت و 

سرشت ـ توان
ـ  ـ مطلع  ـ خاندان   7

تکرار یک حرف
8ـ  شهری در فرانسه با 

آب معدنی معروف
ـ  لرزان  و  نااستوار  9ـ 

کشوری است
ـ  مو  درخت  10ـ 
روسیه  در  رودخانه ای 

ـ بر
ـ  است  درختی  11ـ 

مشهور
سرسخت  مبارزان  از  1ـ 
انقالب مشروطیت ایران که 

به قتل رسید ـ خرس
2ـ از سیاستمردان معروف 
دوران پهلوی که سه تن از 
فرزندانش به مقام نخست 

وزیری و وزارت رسیدند
3ـ جانداری استـ  روحانی 

ـ دستیار
4ـ »جنگ« به هم ریختهـ  

آن سوی
پژوهشگر  و  مترجم  ـ   5
معاصر ایران و بنیانگذار و 
آزاد  دانشگاه  رئیس  اولین 

ایران
6ـ  خشکباری است سنتی 

ـ از بیماریهای پوستی
7ـ  بنیهـ  دریانورد معروف 

پرتغالیـ  باالپوشی است
نویسنده ـ تکرار یک  ـ   8

حرف ـ پرندگان
9ـ طریق  و روشـ  لطافت 

ـ خاندان ـ شهری تاریخی 
در ایران

10ـ قول و قرارـ  نام پیشین 
گرگان

ن  ا د ستمر سیا ز  ا 11ـ 
برجسته و صاحب نام دوران 
پهلوی و استاد ممتاز و فقید 

دانشگاه تهران
12ـ حرف خطابـ  به دست 
آوردنـ  قسمتی از شبانه روز 

ـ کم قطر
13ـ از نوشت افزار ـ تالش 

ـ شهری در استان فارس
14ـ از سبزیجاتـ  میوه ای 
از  ـ  ایستادن  به پا  ـ  است 

وسایل موسیقی
15ـ ویلونیست و آهنگساز 
معاصر  برجستۀ  و  باذوق 
و  منزوی  ـ  ایران  فقید  و 

دورافتاده

ـ  ایران  پیشین  نخست وزیران  از  1ـ 
ظرفی است

مار  نوعی  ـ  2ـ خوراکی است سنتی 
ـ بیانیه 

3ـ جزیره ای متعلق به ایران ـ خانه ـ 
رستگاری و راهنمایی ـ عدل

4ـ مایۀ حیات ـ خاکروبه ـ معاضدت
5 ـ پوشش ـ آلودگی ـ بُخل

6ـ  از شهرهای مرکزی ایرانـ  شایسته 
و برازنده ـ حرف همراهی

7 ـ دام ـ حرفه ای است ـ نادانی
8 ـ دشمن »تازگی« ـ آگاه و هشیار

و  نویسندگان  از  ـ  به عربی  نه  9ـ 
داستانسرایان معروف و معاصر ایران

10ـ تکرار یک حرفـ  محروم و ناموفق 
ـ انسان

11ـ روزـ  غم و اندوهـ  رنگی استـ  تله
12ـ جان دادن ـ تکرار یک حرف ـ 

قباله جدایی زن و شوهر
13ـ از فعالیت های تولیدی مرتبط با 

کشاورزی ـ سرزمین
14ـ قضاوت ـ بعید ـ قسمتی از پا

از  قبل  ایران  شاهان  از  ـ  15ـ جوان 
یورش عرب ها

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

پابلو نرودا متولد 13 جوالی 1904 
 ،1971 ادبیات  نوبل  برنده  میالدی، 
یکی از مهم ترین شاعران قرنی است 
که پشت سر گذاشتیم و به تعبیر مارکز 
بهترین آنها. زندگی نرودا پر است از 
سیاسی  فعالیت های  از  حواشی؛  این 
شدن  نامزد  به  )که  گرفته  جدی اش 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  وی 
شیلی هم کشید و آخرش به نفع آلنده 
کنار کشید( تا اختالفش با شخصیت 

برجسته ای مثل بورخس.
در زیر بخشی از مصاحبه نرودا با ریتا 
گیبرت، روزنامه نگار معروف آمریکای 
التین، و گلچینی از همین حاشیه ها 

را مالحظه فرمایید. 

درباره لورل و هاردی
در جوانی و کودکی ام که فیلم های 

»خیکی و الغر«، را روی پرده سینما 
می دیدم، آن دو نفر را در مقام دلقک 
از  پس  امروز  اما  می کردم،  تحسین 
مرگشان و گذشت زمان، تصور می کنم، 
تأثیری استثنایی  بر هنر سینما  آنان 

فلسفه ای  آنها  کار  بر  گذاشته اند. 
خاص، نوعی هیچ انگاری کافکایی یا 

داستایفسکی وار حاکم است.

اختالفش با بورخس
چون  ـ  بجنگم  بورخس  با  اینکه 
همه خواستار جنگ من و بورخس اند 

ـ خیر، هرگز این کار را نخواهم کرد. 
اگر او مثل دایناسورها فکر می کند به 
تفکر من ربطی ندارد. چیزی دارد در 
دنیای جدید رخ می دهد که او آن را 
در نمی یابد و فکر می کند من هم در 

از اینجا تا 
و ابدیت استالینگراد  سوی  به  »آلمانی ها 

ولگا در حرکتند و می خواهند به هر 
قیمتی که شده شمال قفقاز را با منابع 
غنی نفت و غالتش تصرف کنند. هر 
باید  سیاسی  افسر  و  سرباز  فرمانده، 
درک کند که ذخایر ما نامحدود نیست. 
سرزمین اتحاد شوروی بکر و خالی از 
سکنه نیست؛ بلکه از کارگران، دهقانان، 
روشنفکران، پدران و مادران، همسران 
و برادران و فرزندان ما انباشته است. 
سفید،  روسیه  اوکراین،  دادن  کف  از 
جمهوری های بالتیک، حاشیه رود دن 
و سایر مناطق به معنای از کف دادن 
سرزمین های وسیع است؛ یعنی که ما 
بسیاری از مردم، نان، فلزات، کارخانه ها 

و مجتمع های خود را از دست داده ایم«.
کلیدی  فرمان  ز  ا بخشی  ین  ا
خون  که  بود  استالین   227 شماره 
توانی  هنوز  که  استالینگرادی هایی 
 27 روز  ـ  آورد  جوش  به  را  داشتند 

ژوئیه 1942 میالدی.
از  آلمان  ارتش  آن  از  پیش  روز   6
چند  به  بود   شده  رد  دن  رودخانه 
و  بود  رسیده  ولگا  رود  کیلومتری 
شد.  شروع  این طور  استالینگراد  نبرد 
روزه شهر  یک  آلمانی  بمب افکن های 

حماسه استالینگراد
هزار   40 زدند؛  شخم  را  استالینگراد 
کشته از جمعیت 600 هزار نفری شهر.

مردم شهر خانه به خانه با آلمانی ها 
فرماندهی  زود  خیلی  می جنگیدند. 
جنگ به ژنرال واسیلی چویکوف )که 
ایرانیان او را ژوکوف می خوانند(سپرده 
شجاعت  فقط  می دانست  ژنرال  شد. 
آزادی،  برای  نیست.  کافی  روحیه  و 

استراتژی و تاکتیک هم الزم بود.
خیابانی  جنگ  پیشبرد  برای  او 
واحدهای کوچک 6 تا 9 نفری تشکیل 
داد. به قوای شوروی دستور داد فاصله 
خط جبهه شان از آلمانی ها نباید از 50 
متر بیشتر باشد تا بتوانند با نارنجک 
به دشمن لطمه بزنند و کار نازی ها در 

از حمله هوایی مشکل شود.  استفاده 
چون نیروهای خودشان را هم به خطر 
می انداخت. سربازان آلمانی از نبرد تن به 
تن نفرت داشتند و چویکوف می دانست 
»آنها روحیه نگاه کردن در چشم سرباز 
شوروی را ندارند«. نبرد تن به تن برتری 

تسلیحات و نفرات آنها را خنثی کرد.
 270 از   1943 ژانویه  در  باالخره 
نفر قوای پیشوا، چیزی جز 90  هزار 
آنها  که  نماند  گرسنه  اسکلت  هزار 
هم تسلیم چویکوف شدند. این اتفاق 

خیلی ها را شاد کرد. هر چند ماشین 
جنگی آلمان چند سال دیگر هم دوام 
آورد، اما در استالینگراد ورق برگشته 
بود و برای اولین بار سرباز آلمانی طعم 

شکست را چشیدند.
ژنرال چویکوف که بعدها به درجه 
مارشالی در ارتش شوروی رسید پس از 
این پیروزی با ارتش 8 به فتح لهستان 
و دیگر کشورهای شرق اروپا اقدام کرد 
و تا برلین پیش رفت. او اولین فرمانده 
قوای متفقین بود که وارد برلین شد و 

از خودکشی آدولف هیتلر مطلع شد.
گفته می شود جسد هیتلر که ظاهراً 
هیچکاه یافته نشد توسط چویکوف به 

روسیه منتقل شده است.

از  پس  چویکوف  واسیلی  مارشال 
بازنشستگی به عضویت کمیته مرکزی 

حزب کمونیست شوروی درآمد.
او در سال 1972 در سن 82 سالگی 
درگذشت و در کنار بنای یادبود نبرد 
استالینگراد به نام »مامایا کورگان« که 
خود مشاور ساخت و طراحی آن بود 

به خاک سپرده شد.
شهر  که  د  د می گر ری  و آ د یا
از فروپاشی شوروی  استالینگراد پس 
به نام سابقش ولگاگراد نامیده می شود.

نمی یابم. پس ما با هم توافق داریم.

ادبیات پلیسی
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نرودا 
از  را  آثارتان  برخی  »اگر می خواستید 
یک آتش سوزی نجات دهید، کدام را 
انتخاب می کردید؟« جواب داده: احتماال 
هیچ کدام را، به چه کار می آیند؟ بیشتر 
دوست دارم که یک مجموعه خوب آثار 
پلیسی را نجات دهم که بیش از اشعارم 
لذت بخش اند... وقتی از رمان های پلیسی 
گفت و گو می شود، همیشه نام دشیل 
همت به خاطرم می آید. او کسی است 
که داستان پلیسی را از جهان غیرادبی 
آن  به  و  کشید  بیرون  اشباحش  پر 
ساخت و اسکلتی محکم و استخوان دار 
بخشید. شاید رمان پلیسی بارزترین و 
تکان دهنده ترین سند مربوط به عصر 
ما باشد که در عین حال ناپایدارترین 
آنها نیز هست؛ هر چند منتقدان آن را 

جدی نگرفته اند.

سفرش به هند
اقامت من در خاور دور تجربه ای بود 
که هنوز آمادگی اش را نداشتم. شکوه 
و  کرد  تسخیر  مرا  ناشناخته  قاره  آن 
در عین حال اقامتی چنان طوالنی و 
و  یاس  مرا سخت دستخوش  منزوی 
حرمان کرده بود. اغلب حس می کردم 
و  پرشکوه  رنگی،  تمام  فیلمی  بازیگر 
بی پایانم که هرگز نمی توانم از آن رها 

شوم و تا ابدیت ادامه خواهد داشت.
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هرج و مرج بر ايران 
نازل مي شود

به نسبتي كه احتمال برخورد میان 
افزايش  خمیني  آيت اهلل  و  بختیار 
به  درپي  پي  دستورهاي  مي يافت، 
نیروهاي  كه  مي رسید  هويزر  ژنرال 
از  پشتیباني  براي  را  ايران  مسلح 
با  وي  آتي  برخورد  در  بختیار  رژيم 
انقالبیون و طرفداران خمیني آماده 
مشاهدات  مبناي  بر  هويزر،  سازد. 
به  كه  تلگرامهايي  در  شخصي خود، 
اظهار   چنین  مي فرستاد  واشنگتن 
گونه  هر  در  كه  مي كرد  عقیده 
انقالبیون،  و  ارتش  میان  اصطكاك 
نیروهاي مسلح غلبه خواهد كرد. اما 

خود،  جداگانه  گزارش هاي  در  من 
و  تعديل  را  او  خوش بیني  همواره 
اظهار نظر مي كردم كه هر چند اين 
اگر  كه  است  صحیح  اصوال  حرف 
ارتش از صمیم قلب به نفع حكومت 
خواهد  پیروز  كند،  مداخله  بختیار 
همین  در  من  حرف  تمام  ولي  شد 
يك نكته است كه از وفاداري ارتش 
نسبت به اين شخص مطمئن نیستم 
بلكه تقريباً يقین دارم كه به محض 
موعود،  كشمكش  و  برخورد  اينكه 
خواهد  تجزيه  ارتش  گرفت  صورت 
اوامر  از  ايراني  سربازان  زيرا  شد 
ملت  سوي  به  كه  خود  فرماندهان 
شلیك كنند اطاعت نخواهند كرد و 
به روي كساني كه اغلبشان با همان 
آتش  دارند  خويشي  و  قوم  سربازان 
نخواهند گشود. در نتیجه اسلحه هاي 
و  افراد  دست  به  و  شده  داغان  آنها 
عناصر گوناگون كه در جبهه مخالف 
شاه هستند خواهد افتاد و نتیجه اين 
خواهد شد كه حكومت بازرگان )كه 
روي كار آمدنش به عقیده من حتمي 
بود( ديگر نتواند با سرعت و قاطعیت 
و  كند  قبضه  را  كشور  اوضاع  الزم 
بي نظمي  و  مرج  و  هرج  توسعه  از 

نمايد. جلوگیري 
هاي  نیرو تبه  لیر عا ن  ندها ما فر
عقیده  همین  عین  ظاهرا  نیز  مسلح 

را داشتند زيرا هنگامي كه  ارتشبد 
تصمیم  ارتش  ستاد  رئیس  قره باغي 
ز  ا )كه  بختیار  گرفت،  استعفا  به 
واشنگتن مستقیما به او اطالع داده 
شده بود كه من دستور اكید دارم كه 
از او پشتیباني كنم( مرا به جلسه اي 
احضار كرد كه در آن مشغول مذاكره 
بود  ارتش  عالیرتبه  فرماندهان  با 
عواقب  و  اثرات  درباره  آنها  با  و 
استعفاي قره باغي تبادل نظر مي كرد. 
درست نظیر دو تن از قهرمانان يك 
دو  هر  آن  در  كه  يوناني  نمايشنامه 
طرف مي دانند كه سعي و كوششان 
وظیفه اي  آن  به  من  است،  بیهوده 
وفادار  بر عهده دارد  كه هر سفیري 
ماندم و به رغم عقیدة باطني خودم 

كه هرگز امید نداشتم بختیار بتواند 
ارتشبد فشار  به  ببرد  از پیش  كاري 
آوردم كه استعفاي خود را پس بگیرد. 
قره باغي قبول كرد و استعفاي خود را 
پس گرفت. هنوز هم كه هنوز است 
آن  در  كه  را  روز  آن  تجربه  تلخي 
در  داشتم  شركت  بي حاصل  جلسه 

كام خود احساس مي كنم.
ورود  از  پس  روز  چند  فاصله  به 
آيت اهلل خمیني به ايران، آن رويارويي 
همیشه  ما  كه  ملت  و  ارتش  میان 
داشتیم،  وحشت  وقوعش  امكان  از 
ترتیب  اين  به  قضیه  گرفت.  صورت 
نیروي  جزء  افسران  كه  شد  شروع 
در  كه  فني  كاركنان  ديگر  و  هوايي 
مشغول  تپه  دوشان  هوايي  پايگاه 
خدمت بودند دست به شورش زدند 
گارد  مسلح  واحدهاي  ز  ا يكي  و 
براي سركوب كردن  جاويدان را كه 
آنها عزام شده بود خلع سالح كردند. 
به دستشان  كه  تانك هايي  با  سپس 
زمیني  نیروي  ستاد  به  بود  افتاده 
آمريكايي  افسران  از  زيادي  عده  كه 
كردند.  حمله  بودند  مستقر  آنجا  در 
در میان اين افسران، ژنرالي بود كه 
نظامي  مستشاران  از  دسته  آن  امور 
مهمات  تحويل  عهده دار  كه  را  ما 
ايران  به  جنگي  نوين  اسلحه هاي  و 

بودند اداره مي كرد.

بي تصميمي رئيس جمهور آمريکا و اختالف نظر
 مقامات عاليرتبه در قبال رويدادهاي ايران

پيشنهاد من براي مذاكره مستقيم با  آيت اهلل خميني ابتدا پذيرفته و سپس مدفون شد
به پيام كودكانه برژينسکي كه يك كودتاي نظامي را پيشنهاد مي كرد پاسخي تند و توهين آميز دادم

عاملي مؤثر به نام 
برژينسکي

ثابت  خودم  براي  كه  آنجا  تا 
ز  ا شاه  عزيمت  آستانه  در  شد، 
هیچ  آمريكا  متحده  اياالت  ايران، 
يران  ا در  معقولي  سیاست  گونه 
اصال  حقیقت  در  يعني  نداشت. 
مرحله  اين  در  نداشت.  سیاستي 
آمريكائیاني  فكر  به  بي درنگ  من 
مختلف  علل  به  هنوز  كه  افتادم 
كه  مي ديدم  و  بودند  ايران  مقیم 
از  قدرت  انتقال  اگر  وضع،  اين  با 
مسالمت  بطور  انقالبیون،  به  شاه 
به جنگ  نگیرد و كار  آمیز صورت 
و جدال بكشد، همه اين بدبخت ها 
گرفتار  ايران  پود حوادث  و  تار  در 
ناخوشايندي  منظرة  شد.  خواهند 
وضعي  آستانه  در  اكنون  ما  بود: 
قرار داشتیم كه اگر شق مورد نظر 
قدرت(  آمیز  مسالمت  )انتقال  ما 
شق  وقت  آن  نمي گرفت،  نجام  ا
ديگر چیزي نبود جز اغتشاش، هرج 
اوضاع  پاشیدگي  درهم  و  مرج،  و 
نهايي  تصمیم  شاه  چون  كشور. 
خود داير به ترك ايران را گرفته و 
حتي تاريخ عزيمتش را هم تعیین 
محض  به  بود  قرار  وي  بود.  كرده 
اينكه فرمان نخست وزيري بختیار 
را صادر كرد و اعضاي كابینه جديد 
به حضورش معرفي شدند، بالفاصله 

خاك ايران را ترك كند.
ولي به هر حال، در گیر و دار اين 
اوضاع آشفته كه كابوس حوادث از 
من  بود،  كرده  احاطه  را  ما  هرسو 
عامل مهمي را فراموش كرده بودم 
كه نامش برژينسكي بود. چنین به 
نظر مي رسد كه در تمام اين مدت 
حوادث خطرناك  منگنه  در  ما  كه 
و  دست  و  بوديم  كرده  گیر  ايران 
نقشه اي  برژينسكي  مي زديم،  پا 
درصدد  كه  داشته  خود  ذهن  در 
اجرا كردن آن بوده است. چون وي 
رابرت  ژنرال  دار   و  در همین گیر 
هويزر، معاون ژنرال الكساندر هیگ 
تهران  به  را  ناتو  قواي  فرمانده كل 
از  بارها  من  گذشته  در  فرستاد. 
سازمان  تجديد  براي  هويزر  وجود 
ده  ستفا ا ن  يرا ا مسلح  نیروهاي 
تهران  به  گاهگاهي  را  او  و  كرده 
استعمال  طرز  كه  بودم  آورده 
بعضي از سالح هاي پیچیده فني را 
كه  به ارتش ايران فروخته بوديم، 
و  بدهد  ياد  ايراني  متخصصان  به 
نوين  اسلحه هاي  كنترل  سیستم 
ايراني را تكمیل نمايد. هنگامي كه 
در آستانه عزيمت قريب الوقوع شاه 
به  هويزر  ژنرال  كه  شد  پیشنهاد 
هیگ  ژنرال  مافوقش  بیايد.  ايران 
محرمانه  تلفن  خط  از  استفاده  با 
صحبت  من  با  فرماندهي،  ستاد 
كرد و گفت كه با آمدن معاونش به 
ايران در چنین وضعي، كامال مخالف 
است و اگر با وجود مخالفت وي، اين 
مأموريت صورت گیرد، او به عنوان 
اعتراض استعفا خواهد داد. با وجود 
اين به دستور برژينسكي هويزر به 
همچنان  هیگ  ژنرال  و  آمد  ايران 
از  بالفاصله  بود  كرده  تهديد  كه 
سرفرماندهي نیروهاي ناتو در اروپا 

استعفا كرد.
خوب  سربازي  فطرتاً  كه  هويزر 
تهران  وارد  بود،  غش  و  بي غل  و 
از  كه  ديد  مي شد  آشكارا  اما  شد 
عهده اش  به  كه  مأموريتي  نحوه 
قبول  اينكه  از  نیز  و  شده،  واگذار 
استعفاي  به  منجر  مأموريت  همان 
متقلب  فوق العاده  گرديد،  مافوقش 
مدتي  تمام  در  او  است.  آشفته  و 
همكاري  من  با  بود  تهران  در  كه 
نزديك داشت، به حدي كه ما تمام 
را  و دستورهاي محرمانه  تلگرافات 
مي رسید  كدام  هر  به  علیحده  كه 
به هم نشان مي داديم و رويهمرفته 
در كارها با هم مشورت مي كرديم. 
نظرمان  نقطه  كه  است  درست 
همیشه يكسان نبود ولي هرگاه كه 
اختالف نظري پیدا مي كرديم داليل 
مي  هم  به  بي پرده  و  را صريح  آن 
گفتیم و به نظرات همديگر، گرچه 
احترام  داشت،  اصطكاك  هم  با 

قايل بوديم.
يك  ضمن  كه  هويزر  مأموريت 
دستورالعمل كوتاه و رسمي به وي 
ابالغ شده بود، اين بود كه مساعي 
خود را به كار اندازد تا يكپارچگي 
نیروهاي مسلح ايران دست نخورده 
بماند و سیاستي پیش گرفته شود 
كه در نتیجه آن، بي آنكه تشكیالت 
گردد،  دگرگون  ارتش  روحیه  و 
گند  سو ر  كشو مسلح  ي  ها و نیر

روز  آن  شب  نیمه  از  مدتي  تا 
بحراني گذشته، من از طريق كساني 
رابط  انقالب  رهبران  و  ما  بین  كه 
بودند، مشغول كار و دادن ترتیبات 
اين آمريكائیان را كه  تا  الزم بودم 
زيرزمیني  پناهگاه هاي  از  يكي  در 
مانده  محصور  زمیني  نیروي  ستاد 
بیرون  تحصنشان  محل  از  بودند 
وضعي  چنین  در  درست  بیاورم. 
و  شده  مضمحل  تقريبا  ارتش  كه 
مستشاران نظامي ما عمال به چنگ 
براي  من  و  بودند  افتاده  انقالبیون 
از  پیامي  مي كردم،  تقال  نجاتشان 
خط تلفن عمومي بین المللي برايم 
رسید )همان خطي كه اشاره كردم 
مي توانستند  سهولت  به  روس ها 
كنند(  ضبط  را  آن  مكالمات  تمام 
من  از  برژينسكي  آقاي  آن  در  كه 
مي توانم  آيا  كه  بود  خواسته  نظر 
مسلح  نیروهاي  كه  بدهم  ترتیبي 
توسعه  جلو  و  كنند  كودتا  ايران 
به  كه  جوابي  بگیرند؟  را  انقالب 
قدري  به  دادم  بچگانه  »پیام«  اين 
تند و تیز و نسبت به طرف توهین 
آمیز بود كه نقل آن را در اينجا ابدا 

مناسب نمي دانم.
مرج  و  هرج  بالي  سان،  بدين 
مسلح  نیروهاي  نازل شد.  ايران  بر 
مضمحل شدند و سالحهاي مدرن 
عناصر  و  گروهها  دست  به  آنها 
انقالب(  جبهه  داخل  )در  مختلف 
كشور  شاه  اينكه  از  بعد  كه  افتاد 
همان  با  خودشان  كرد  ترك  را 
سالحهايي كه غنیمت گرفته بودند 
اين  قبال  در  افتادند.  هم  جان  به 
به دست هر كس  اسلحه  وضع كه 
و  بازرگان  بود  افتاده  ناكسي  و 
حكومتش هیچ گونه وسیله موثري 
و  نظم  كه  نداشتند  ر  اختیا در 
و  پايتخت  در  دوباره  را  آرامش 
و  سازند.  برقرار  كشور  نقاط  ديگر 
آيت اهلل هم كه مايل بود به عنوان 
رهبر انقالب باقي بماند، باطنا هیچ 
مايل نبود دستوراتي درباره استرداد 
كند  صادر  شده  غارت  اسلحه هاي 
كه  آنهايي  كه  مي دانست  چون 
حرف  برده اند،  به  را  اسلحه ها  اين 
نتیجه،  در  داد.  نخواهند  گوش  او 
در  كه  بود  پیش بیني  قابل  كامال 
عرض ماه هاي آينده، افراط گرايان 
در موقعیتي خواهند بود كه مقاصد 
خود را به دولت تحمیل و از عاده 
نظم و آرامش در كشور جلوگیري 
كنند و اين همان وضعي است كه 
اسالمي  حكومت  تشكیل  تاريخ  از 
تا كنون در سراسر ايران حكمفرما 

گرديده است.
در  مطمئني  وسیله  هیچ  من 
راه  اگر آن  بگويم  ندارم كه  اختیار 
از  بود  شده  قبول  من  پیشنهادي 
نزول فاجعه اي كه ايران را به سوي 
هرج و مرج و امكان تجزيه سیاسي 
كشانده است به طور قطع جلوگیري 
مي شد. ولي شايد بتوانم اين مقاله 
در  بازرگان  كه خود  با جمله اي  را 
مصاحبه اش با اوريانا فاالچي به كار 
برده است پايان بخشم كه اتفاقا نقل 
قول مناسبي است. او به  نويسنده 

و خبرنگار مشهور ايتالیايي گفت:
كه  سئوالي  به  راجع  اما   …«
قبال  كرديد،  كشور  آتیه  درباره 
نظر  در  را  تأسف آوري  وضع  آن 
زمام  كه  موقعي  من  كه  بگیريد 
امور را به دست گرفتم با آن روبرو 
نیروهاي  و  شهرباني،  ارتش،  شدم. 
امنیتي، همگي در وضعي پاشیده و 
اسفناك بودند در حالي كه خودتان 
نظم  استقرار  و  اعاده  كه  مي دانید 
در مملكت در درجه اول به وجود 
بستگي  نیروها  همین  كفايت  و 
دارد… در حال حاضر كمیته هاي 
پاسداران  سپاه  و  اسالمي  انقالب 
وظايف  انجام  به  قادر  هیچكدام 
هیچیك  اينكه  براي  نیستند،  خود 
و  و سیاسي  كافي  تعلیمات  آنها  از 
نظامي در رشته هاي خود به دست 
اعضاي  گذشته،  آ ن  از  نیاورده اند. 
اين كمیته ها و گروه هاي پاسداران 
میان  و جدال  دائما مشغول جنگ 
حاضر  هیچكدام  و  هستند  خود 
نیستند به حرف ما )دولت مسئول 
و  دهند…  كشور( گوش  قانوني  و 
كه  مي گويم  قاطعیت  كمال  با  من 
اين وضع اسفناك در هر نقطه دنیا 
را  حكومت  وظائف  انجام  باشد  كه 

فلج خواهد كرد.«

سالیوان  ويلیام  مقاله  »ترجمه 
آخرين سفیر آمريكا در ايران

فرز،  ا فارين  مجله  در  مندرج 
شماره پايیز 1980.«

نشان  روزها(  )آخرين  نهاوندي  دكتر  كتاب  درباره  بسيار  نقد  و  بحث 
و  علل  و  اسالمي  انقالب  درباره  حقيقت يابي  عطش  كه  داشت  آن  از 
و  اسناد  و  كتابها  انتشار  وجود  با  اندي  و  سال   27 از  پس  آن،  عوامل 
است. فروننشسته  ايرانيان  بين  و  ايران  در  هنوز  فراوان،  خاطرات 
بديهي است رويدادي بدان اهميت را كه از شگفتي هاي تاريخ قرن بيستم 
آن  باره  در  و  نمي توان شناسايي  نگاه  با يك  و  زاويه  از يك  است،  به شمار 
داوري كرد. بايد به روايات گوناگون از كم و كيف وقايع گوش سپرد و نوشته ها 
از حقيقت پي برد. به بخشي  از نظر گذراند تا دست كم  و اسناد مختلف را 
در اين ميان، خاطرات اشخاصي كه مستقيما در وقايع سالهاي 57ـ  56 نقش 
داشته اندـ  اعم از داخلي و خارجيـ  راهنماي مهمي در  راهيابي به حقايق است.
سفير وقت اياالت متحده آمريکا در تهرانـ  ويليام ساليوانـ  از اين جمله است.
بخشي از خاطرات او را براي مطالعه شما برگزيده  ايم كه در چند شماره مي خوانيد.

انقالب اسالمي 
ايران از ديدگاه
سفير آمريكا در 

تهران
)پايان(

خمينی در پاريس

بختیار  به  شاه  از  را  خود  وفاداري 
حكومت  پشتیبان  و  كنند  منتقل 
افراط  مقابل  در  جديد  وزير  نخست 

گرايان باشند.
كه  دستورالعمل  اين  موازات  به 
براي هويزر صادر شده بود، براي خود 
من هم دستورالعملي صريح و كوتاه 
از واشنگتن رسید به اين مضمون كه 
»سیاست آمريكا در ايران پشتیباني 
حكومت  از  شرط  و  بي قید  و  كامل 
بختیار است و هر نوع سعي و كوشش 
اين  كه  شود  برده  كار  به  بايد  الزم 
حكومت در مسند قدرت باقي بماند.«

در پاسخ به اين دستورالعمل من 
براي  را  ايران  وخیم  اوضاع  مجددا 
مقامات تصمیم گیرنده در واشنگتن 

كردم  خاطرنشان  صريحا  و  تشريح 
يك  جز  چیزي  بختیار  حكومت  كه 
در  شاه  كه  نیست  توخالي  پیكره 
ايران  در  اقامتش  روزهاي  آخرين 
اورا جلو چشم ملت برافراشته است 
نكه  بي آ يواشكي،  ند  بتوا خود  تا 
گردد،  وارد  حیثیتش  به  لطمه اي 
خاك كشور را ترك كند. در ضمن 
اين  روي  مخصوصا  خود  تلگراف 
تاكید كردم كه بختیار شخصا  نكته 
يك  و  سیاسي  پنبه  ن  پهلوا يك 
است  ر  لعیا ا كامل  كیشوت  دون 
آيت اهلل  پاي  رسیدن  محض  به  كه 
قدرت  مقابل  در  تهران،  به  خمیني 
عرصه  از  آناً  وي  طرفداران  عظیم 
آن  از  شد.  خواهد  جارو  سیاست 
نامحتاطانه  اين خود عملي  گذشته، 
سوگند  ما  كه  است  نینديشیده  و 
وفاداري نیروهاي مسلح ايران را به 
پايگاه  نخست وزيري كه هیچ گونه 
ملي و مردمي ندارد منتقل سازيم و 
با همین عمل بي مطالعه، آن امكان 
خطرناكي را كه تاكنون كوشیده ايم 
يعني  ـ  كنیم  جلوگیري  وقوعش  از 
رويارويي میان نیروهاي مسلح كشور 
و طرفداران مسلح انقالب را ـ عمال 
تلگراف   پايان  در  آوريم.  وجود  به 
در  مافوقم  مقامات  به  صريحا  خود 
چنین   كه  دادم  هشدار  واشنگتن 

قوس  نا ختن  ا نو له  منز به  عملي 
در  و  ايران،  مسلح  نیروهاي  انحالل 
مرحله بعدي آغاز زوال و تجزيه خود 
ايران است. يعني خالصه اين طرحي 
شنگتن  ا و سي  سیا ن  حا ا طر كه 
بي مطالعه مي خواهند اجرا كنند، در 
عمل به نتیجه اي منتهي خواهد شد 
كه صددرصد برخالف مصالح آشكار 

و اساسي آمريكا در ايران است.
با  من  ت  تبا مكا لحن  چه  گر
فوق العاده  تاريخ  اين  در  واشنگتن 
جوابي  اما  بود،  شده  زننده  و  تلخ 
كه به پیام اخیرم رسید ديگر از حد 
اهانت  جنبه  و  گذشته  هم  زنندگي 
آمیز به خود گرفته بود زيرا از لحن 
آن چنین بر مي آمد كه رؤساي من 

و  صداقت  در  حتي  واشنگتن  در 
وفاداري من نسبت به مصالح آمريكا 
نیز ترديد پیدا كرده اند. در اين جواب 
با كمال صراحت به من دستور داده 
شخصي  بغض  و  حب  كه  بود  شده 
از  شرط  و  بي قید  و  بگذارم  كنار  را 
بختیار حمايت كنم. پس از دريافت 
اين پاسخ وهن آمیز، اول به اين فكر 
الكساندر  مانند  نیز  من  كه  افتادم 
متوجه  بعد  ولي  بدهم  استعفا  هیگ 
آن  از  حساس تر  موقعیت  كه  شدم 
را  مالحظات  قبیل  اين  كه  است 
دخالت  خود  اساسي  تصمیمات  در 
تن  هزار  پانزده  سرنوشت  زيرا  دهم 
خاك  در  هنوز  كه  آمريكايي  اتباع 
من  عهده  بر  كماكان  بودند  ايران 
پايه هاي  كه  وضعي  آن  در  و  بود 
فروريزد،  مي رفت  شاهنشاهي  رژيم 
با كنار كشیدن من احتمال مي رفت 
انواع و  كه اين بیچارگان در معرض 
اين  از  گیرند.  قرار  مخاطرات  اقسام 
شديدم  عصبانیت  و   خشم  بر  رو 
غلبه كردم، همسرم را از كشور بیرون 
با  مواجهه  براي  را  خودم  فرستادم، 
از آن  وضع خطرناكي كه جلوگیري 
و  آماده ساختم  نداشت  امكان  ديگر 
درست  پیش بیني هايم  تا  گذاشتم 
دربیايد تا بعد بتوانم دق دل حسابي 

سر اولیاي واشنگتن خالي كنم.

كارتر و برژينسکی
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بیشتر  بسیار  را  اجتماعی  شبکه های 
کرده و روی ایرانی ها تمرکز دارد و از 
شبکه های اجتماعی از جمله توییتر، 
ادامه ی  به  تشویق  را  ایران  جامعه ی 
اعتراضات گسترده می کند و از طریق 
این شبکه ها سوء مدیریت اقتصادی در 
ایران و مشکالت حقوق بشری موجود 

در این کشور را مطرح می کند.
از  پمپئو  که  مه  ماه  سخنرانی  در 
این  کرد  رونمایی  آمریکا  شرط   12
قول را نیز داد که دولت ترامپ کامال 
اضافه  و  است  ایران  مردم  پشتیبان 
کرد که رژیم باید رفتارش را در قبال 

شهروندان ایران تغییر دهد.
لیتیکو  پو رش  گزا مه ی  دا ا در 
ایرانی ها  کردن  جمع  که  است  آمده 
گسترده  نشست  یک  در  آمریکایی 
از  ترامپ  که  برنامه هایی  به  توجه  با 
گذشته تا کنون پیاده کرده، زیرکانه  

و کمی دشوار است.
آمریکا  مقیم  نی های  یرا ا غلب  ا
اقتصادی  نظر  از  و  تحصیل کرده  اند 
شرایط خوبی دارند و اکثرشان مخالف 
رژیم تهران هستند با این حال بسیاری 
مختلفی  سیاسی  دیدگاه های  آنها  از 
دارند. بعضی از آنها طرفدار اصالحات 
سیاست های  و  ایران اند  در  تدریجی 
ترامپ علیه رژیم ایران را رد می کنند.

بعضی از آنها به دنبال تغییر رهبری 
در ایران هستند و از اینکه یک رییس 
جمهور آمریکا مقابل مالیان می ایستد 
خوشحالند. برخی دیگر از آنها طرفدار 
پادشاهی و همچنین گروهی سکوالر 
هستند و عده ای هم که تعدادشان زیاد 
است سعی می کنند خود را از سیاست 

دور نگه دارند.
آمریکا  مقیم  ایرانی  کیا همدانچی 
برای  دمکرات ها  کاندیداتوری  به  که 
رفتن به کنگره فعالیت های تبلیغاتی 
ناکامی داشته می گوید »بعید می دانم 
هیچ مقام آمریکایی شکاف عمیق بین 
آمریکا  مقیم  آمریکایی های  ایرانی- 
حال  هر  به  اما  کند.  درک  واقعا  را 
دولت  که  است  مطمئنم هوشمندانه 
به  خود  عمومی  روابط  بهبود  برای 
دنبال ایرانیانی باشد که با آن همصدا 
هستند؛ هرچند این صداها اشتباه و 
از  بسیاری  توسط  یا  باشد  احمقانه 
قرار  مورد حمایت  آمریکا  ایرانی های 

نگیرد.«
این شکاف در میان ایرانیان مقیم 
آمریکا خیلی بیشتر از اینهاست و آنها 
دعوت  آیا  که  بحت هستند  در حال 
برای گوش دادن به سخنان پمپئو را 

بپذیرند یا نه.
می  عمو بط  ا و ر یه  د تحا ا «
 Public( ایرانی تبار«  آمریکایی های 
 Affairs Alliance of Iranian
Americans( به پولتیکو گفته که 
در  جامعه  این  نمایندگان  از  برخی 
خواهند  شرکت  یکشنبه  روز  جلسه 
است  کرده  تأکید  اتحادیه  این  کرد. 
دولت  سیاست های  از  بسیاری  با  که 
آمریکا موافق نیست از جمله تصمیم 
برای خارج شدن از توافق اتمی که به 
کنار  ازای  در  بود  داده  فرصت  ایران 
گذاشتن فعالیت های اتمی از تحریم ها 
آمریکایی های  برای  »اما  شود  خارج 
مقامات  با  که  است  مهم  ایرانی تبار 
و نهادهای آمریکا که سیاست گذاری 
که  می گیرند  تصمیماتی  و  می کنند 
بر جامعه ایران مؤتر است در ارتباط 

مستقیم قرار داشته باشند.«
برخالف جامعه ایرانیان آمریکایی، 
)نایاک(  آمریکا  ایرانیان  ملی  شورای 
می گوید که ظاهرا این شورا به دلیل 
سخنرانی  علیه  است  ممکن  اینکه 

دشواری های سیاست ترامپ برای جذب
 ایرانی- آمریکایی ها در کمپین علیه رژیم ایران

=روز یکشنبه، 22 ژوییه، 
برای  کالیفرنیا  در  پمپئو 
آمریکا  مقیم  یرانی های  ا

سخنرانی خواهد کرد.
=گروهی از ایرانیان مقیم 
اصالحات  به  معتقد  آمریکا 
ایران هستند،  در  تدریجی 
اما اغلب آنها خواستار تغییر 

رژیم اند.
دفتر  نوشته  =پولیتیکو 
پادشاه  فرزند  پهلوی  رضا 
که  کرده  اعالم  ایران  فقید 
را  گفتگوهایی  چنین  وی 

حمایت و تشویق می کند.
=مشخص نیست کسی از 
به  خلق  مجاهدین  سازمان 
این نشست دعوت شده یا 
نه و سخنگوی این سازمان 
به  زمینه  این  در  پاسخی 

پولیتیکو نداده است.
جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد 
آمریکا که به دنبال راهی برای افزایش 
فشارها به رژیم است سراغ جامعه ی 
آمریکا  مقیم  آمریکایی های  ایرانی- 

رفته است.
اعضای برجسته ی جامعه ی ایرانی- 
آمریکایی های مقیم ایاالت متحده از 
طرف دونالد ترامپ دعوت به نشستی 
وزیر  پمپئو  مایک  با  مالقات  برای 

خارجه این کشور شده اند.
در  ژوییه   22 یکشنبه  روز  پمپئو 
»سیمی  در  ریگان  رونالد  کتابخانه 
ولی« کالیفرنیا یک سخنرانی با عنوان 
ایراد  ایرانیان«  صدای  از  »پشتیبانی 
یک  است  قرار  آن  از  و پس  می کند 

جلسه پرسش و پاسخ برگزار شود.
پایگاه خبری پولیتیکو با اعالم این 
خبر در گزارشی به قلم نهال توسی به 
روابط پرتنش میان واشنگتن و تهران 
از دیدگاه های  اشاره کرده و کلیاتی 
در  آمریکا  مقیم  ایرانی های  مختلف 
کرده  بیان  را  کنونی  شرایط  مورد 

است.
به  توجه  با  آمده  گزارش  این  در 
قوانین  اجرای  با  ترامپ  دولت  اینکه 
به  ایرانی ها  آمد  و  رفت  مهاجرتی 
بر  موانعی  و  کرده  محدود  را  آمریکا 
سر راه سفر خانواده های ایرانیان مقیم 
آمریکا به این کشور به وجود آورده و 
آنها  علیه کشور  تحریم های شدیدی 
وضع کرده و یا مثال سحر نوروززاده 
کارمند ایرانی- آمریکایی کاخ سفید را 
به دالیل مشکوک کنار گذاشته، دعوت 
از ایرانی های آمریکا برای شرکت در 
سخنرانی پمپئو دعوتی غیرمعمول به 

نظر می رسد.
این دعوت بخشی از یک دیپلماسی 
عمومی پرشتابی است که تیم ترامپ 
به  گسترده  استراتژی  یک  عنوان  به 
آن  ابعاد  همه  چه  اگر  می برد،  پیش 

هنوز چندان شفاف نیست.
پولیتیکو می نویسد، ایران کشوری 
را  آن  همچنان  سفید  کاخ  که  است 
بزرگترین خطر برای خود و متحدانش 

در خاورمیانه  می شمارد.
12 شرطی که آمریکا برای رهبران 
گذاشته  یران  ا اسالمی  جمهوری 
فهرستی بلند و دشوار از خواسته های 
ایاالت متحده است که به اعتقاد برخی 
آنکه پیش شرط  از  بیشتر  تحلیلگران 
مذاکره باشد آماده سازی برای »تغییر 

رژیم« است.
ز  ا ده اش  ستفا ا مپ  ا تر لت  دو

پمپئو اعتراض کند مورد اعتماد دولت 
نیست. این شورا یکی از مدافعان اصلی 
مورد  شدت  به  که  بود  اتمی  توافق 
نایاک  ولی  دارد.  قرار  ترامپ  انتقاد 
بخواهد  که  نرفته  پیش  هم  آنجا  تا 
به ایرانیان آمریکایی فشار بیاورد که 
دعوت دولت را برای سخنرانی پمپئو 
آنها هشدار  به  این همه  با  کنند.  رد 
داده که حواسشان باشد که به عنوان 
مورد  آمریکا  سیاست های  پشتیبان 
استفاده قرار نگیرند. اعضای این شورا 
معتقدند که »دولت ترامپ به دنبال 
برای  تبعید  در  ایرانیان  از  استفاده 
پیشبرد سیاست های خطرناکی است 
آن هستند،  اصلی  قربانیان  مردم  که 
تبعیدی های  از  بوش  دولت  چنانکه 
عراق با شعارهای حقوق بشری سوء 
استفاده کرد تا فاجعه ی حمله به عراق 

را توجیه کند.«
در ادامه این گزارش به نظر تعدادی 
مورد  در  آمریکا  مقیم  ایرانی های  از 
سیاست های ترامپ در قبال جمهوری 
جمله  از  و  شده  پرداخته  اسالمی 
آمده است که گرچه بعضی معتقدند 
توافق  از  خروج  برای  ترامپ  تصمیم 
اتمی زندگی ایرانی های داخل کشور 
بعضی  اما  قرارمی دهد  تاثیر  تحت  را 
موجب  تحریم ها  رند  میدوا ا دیگر 
آنها  شود.  اسالمی  جمهوری  سقوط 
اعتراضات اخیر در ایران را نشانه ای از 

تاثیر تحریم ها می  دانند.
پولتیکو نوشته یکی از گروه هایی که 
از سیاست های ترامپ حمایت می کند 
سازمان مجاهدین خلق است، گروهی 
ایاالت  که  چپ گرایانه  ریشه های  با 
متحده پیش از این به عنوان یک گروه 
تروریستی آن  را طبقه بندی کرده بود. 
مجاهدین  درباره  که  کسانی  از  یکی 
سخن گفته بودند جان بولتون مشاور 

امنیت ملی آمریکاست.
به نوشته ی پولیتیکو معلوم نیست 
مناقشه برانگیز  گروه  این  از  آیا  که 
دعوت  پمپئو  نی  سخنرا به  کسی 
شده یا نه. یک سخنگوی مجاهدین 
خلق پاسخی به این پرسش پولیتیکو 

نداده است.
ز  ا »برخی  می نویسد:  پولیتیکو 
ری  برقرا ز  ا آمریکایی ها  نی -  یرا ا
می کنند.  ایران حمایت  در  پادشاهی 
پس از خروج شاه از کشور همزمان با 
انقالب در اواخر دهه  هفتاد میالدی، 
رضا  رسیدند.  قدرت  به  اسالمگرایان 
در  که  ایران  فقید  شاه  پسر  پهلوی 
خود  می کند  زندگی  متحده  ایاالت 
در  سکوالر  دموکراسی  مدافع  را 
روز  او  دفتر  می کند.«  معرفی  ایران 
چهارشنبه اعالم کرد که از سخنرانی 
پمپئو مطلع شده و رضا پهلوی چنین 
تشویق  و  »حمایت  را  گفتگوهایی 
آیا  که  نکرد  اعالم  او  دفتر  می کند«. 
دعوت  سخنرانی  این  به  پهلوی  رضا 

شده است یا نه.
امیدوار  که  است  کسانی  جمله  از 
است در این دیدار شرکت کند، گلی 
تجاری  شرکت  یک  مدیر  عامری 
زمان  در  که  است  ایرانی-آمریکایی 
دستیار  عنوان  به  بوش  دبلیو  جورج 
آموزشی  امور  در  خارجه  امور  وزیر 
او معتقد  و فرهنگی فعالیت می کرد. 
مناسبی  فرصت  سخنرانی  این  است 
خوش شانسی  یک  می گوید  و  است 
است که در کشوری زندگی می کند 
از  که  شهروندانش  صدای  »به  که 
احترام  آمده اند  دیگری  سرزمین های 
حضور  برای  آنها  از  و  گذارد  می 
عمل  به  دعوت  مراسمی  چنین  در 

می آورد.«

دونالد ترامپ و مایک پمپئو در نشست دولت؛ کاخ سفید ۱۸ ژوییه ۲۰۱۸

واعظی  =اظهارات 
در  روحانی  حسن  دستیار 
درخواست  بار  هشت  مورد 
با  گفتگو  برای  ترامپ 
روحانی جناح اصالح طلب را 
امیدوار به مذاکره مستقیم 

رژیم با آمریکا کرده است!
آشنا  =حسام الدین 
حسن  امنیتی  مشاور 
با  گفتگو  طرح  از  روحانی 
ترامپ  منهای  آمریکای 

سخن گفته است.
کارشناسان  =برخی 
ترامپ  می گویند  ایران  در 
مستقیم  مذاکره  دنبال  به 
واسطه  بدون  تهران  با 

اروپایی هاست.
دیپلمات  خرم  =علی 
اسالمی  جمهوری  پیشین 
برای  نوشته  یادداشتی  در 
شده  دیر  ترامپ  با  گفتگو 

است.
دفتر حسن  رییس  واعظی  محمود 
تیر،   2۷ چهارشنبه،  روز  روحانی 
به  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در 
خبرنگاران گفت در سفر قبلی روحانی 
مجمع  در  شرکت  برای  نیویورک  به 
بار   8 ترامپ  ملل،  سازمان  عمومی 
برای مالقات با او تماس گرفته است!

نیویورک  به  روحانی  حسن  سفر 
مربوط به اواخر شهریور سال 1۳۹6 
است و به فرض اینکه ادعای واعظی 
کرد  فراموش  نمی شود  باشد  درست 
که ۹ ماه از آن زمان گذشته و امروز 
بلکه  دولت  برای  تنها  نه  وضعیت 
شده  متفاوت  بسیار  نظام  کل  برای 
پیش  سال  یک  آنکه  جمله  از  است 
نشده  خارج  برجام  از  هنوز  آمریکا 
خبری  آمریکا  تحریم های  از  بود، 
نبود، شرکت ها و کارخانجات خارجی 
ترک  را  ایران  دیگری  از  پس  یکی 
چهار  حدود  دالر  قیمت  نمی کردند، 
هزار تومان بود و روسیه و عربستان 
برای  نفت  تولید  افزایش  به  تصمیم 
از  پس  ایران  نفت  خالء  پرکردن 
شروع رسمی تحریم ها نگرفته بودند، 
وضعیت صادرات نفت ایران مبهم نبود 
و از همه اینها مهمتر هنوز خبری از 
اعتراضات و اعتصابات سراسری نبود! 
اقتصادی  شرایط  مدت  این  طول  در 
ناشی  نارضایتی  و  خرابتر  شدت  به 
و  گرانی  و  معیشتی  مشکالت  از 
به  نظام  به  شهروندان  بی اعتمادی 

مراتب بیشتر شده است.
با این وجود کام تلخ اصالح طلبان و 
از شعار  آن هم پس  دولت،  هواداران 
تمومه  دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب 
ادعای  یک  شنیدن  با  حتی  ماجرا« 
برای  ترامپ  تماس  بر  مبنی  سوخته  
گذشته،  سال  در  روحانی  با  گفتگو 
شیرین شد و روز پنجشنبه، 28 تیرماه 
جریان  به  نزدیک  روزنامه های   ،۹۷
فرصت طلِب استمرارطلبان در صفحه 
ادعا را برجسته کردند!  این  اول خود 
جالب است که کارشناسان نزدیک به 
دولت تدبیر و امید نیز خوشبینانه آن را 
پنجره ای برای ادامه مسیر مفتضحانه ای 
و  دولت  سوراخ  کشتی  می پندارندکه 

نظام در حال طی آن است.
در  آمریکا  با  گفتگو  ساز  کوِک 

روزنامه دولت
در  دولت  ارگان  ایران  روزنامه 
گزارشی با عنوان »ایران و آمریکا؛ چه 
می نویسد:  می گیرد؟«  تماس  کسی 
واعظی درست پس از اظهارات هفته 
نتیجه  به  امیدوار  که  ترامپ  گذشته 
اعمال  برای  تالش هایش  از  گرفتن 
را  موضوع  این  بود  ایران  علیه  فشار 

مطرح کرده است.
صحبت  این  به  روزنامه  این  اشاره 
که  »می دونم  گفته  که  است  ترامپ 
اسالمی[  جمهوری  ]زمامداران  آنها 
و  دارند  فراوانی  بسیار  مشکالت 
است،  سقوط  حال  در  اقتصادشان 
در  که  بگویم  شما  به  می خواهم  اما 
تماس  من  با  آنها  خاص،  نقطه ای 
ما  که  گفت  خواهند  و  می گیرند 

حاضریم معامله کنیم.«
گفتگو با آمریکا بدون پرزیدنت 

ترامپ
از  هم  شرحی  ایران  روزنامه  

اوباما  باراک  دولت  قوی  پالس های 
جمهوری  با  مستقیم  مذاکره  برای 
خواننده  برای  و  داده  ایران  اسالمی 
چنان فضای مثبتی ساخته  که انگار 
نه انگار موضوع بر سر عقب نشینی تام 
پایان  در  است.  مقدس  نظام  تمام  و 
حسام الدین  اخیر  یادداشت  به  هم 
امنیتی  دولت   امنیتی  مشاور  آشنا 
آن  در  وی  که  کرده  اشاره  روحانی 
آرزوی گفتگو با آمریکای بدون ترامپ 
را مطرح کرده: »این یک فرصت است 
اکنون  غرب.  با  رابطه  بهبود  برای 
ترامپ  منهای  غرب  نام  به  چیزی 
داریم… هلسینکی نشان داد که غرب 
که  دیگر  امریکای  آن  و  اروپا  یعنی 
شده اند.  متحد  ترامپ  امریکای  علیه 
جای ما کجاست؟ زمان آن است که با 
امریکای ضد ترامپ و با غرب منهای 

ترامپ گفتگو کنیم«!
یا  آمریکا  با  گفتگو  گزینه:  دو 

گفتگو با آمریکا!
قاسم  با  آرمان  اصالح طلب  روزنامه 
بین المللی  مسائل  تحلیلگر  محبعلی 
»ترامپ  گفته  هم  او  و  کرده  گفتگو 
دنبال مذاکره دوگانه آمریکایی- ایرانی 
مصاحبه  این  در  او  اروپاست«.  بدون 
گفته »ترامپ در وهله اول تالش دارد 
مذاکره  طریق  از  مسائل  که  بگوید 
و دوجانبه حل شدنی است،  مستقیم 
دقیقا مثل اتفاقی که در کره شمالی 

افتاد.«
این کارشناس سیاسی، راه حل برای 
جمهوری اسالمی و مشکالتش را رها 
کرده و در عوض برای کشورهای اروپا 
یکی  دو  هر  که  پیچیده  نسخه  دو 
است: »اروپایی ها می توانند دو موضع 
میان  اینکه  نخست  کنند؛  اتخاذ  را 
ایفا  را  میانجی  نقش  آمریکا  و  ایران 
کنند، یا اینکه تسهیل کننده مذاکرات 

دوجانبه ایران و آمریکا باشند«!
برای گفتگو با آمریکا دیر شده

پیشین  دیپلمات  خرم  سیدعلی 
دانشگاه  استاد  و  اسالمی  جمهوری 
و  کرده  بیان  را  متفاوتی  دیدگاه  اما 
فرض  »بر  می نویسد:  یادداشتی  در 
که دونالد ترامپ هشت بار درخواست 
نشانه  اینکه  باشد،  نموده  مالقات 
موضع  بلکه  نیست  ما  هنر  و  قدرت 
ما  هنر  می رساند!  را  مقابل  طرف 
هنگامی به منصه ظهور می رسید که 
از بهترین فرصت و موقعیت استفاده 
می کردیم. نه اینکه آنقدر زمان بگذرد 
تا طرف مقابل ما را از نظر اقتصادی 
تحریم های  نموده،  تزلزل  دچار 
خودش را بطور زورگویانه و غیرقانونی 
بر ما تحمیل نماید آنگاه طعنه بزند که 
آیا وقتش نرسیده بیایید با ما مذاکره 
کنید؟ برنامه دونالد ترامپ به گمانش 
این است که آنچنان ایران را در موضع 
اقتصادی  فشار  که  دهد  قرار  ضعف 

تبدیل به موج اعتراض شود.«
او در ادامه در انتقاد غیرمستقیم به 
زمامداران  برخی  که  به شرق«  »نگاه 
روسوفیل  »رهبر  جمله  از  رژیم 
آن  مدافع  و  مبلّغ  اسالمی  جمهوری 
قصد  به  »روسیه  می نویسد:  است، 
کارت های  از  خود  جیب  پرکردن 
گوناگون ایران در صحنه سیاسی نظیر 
سوریه، یمن، عراق و لبنان و در صحنه 
اقتصادی نظیر نفت، تجارت، صنعت، 
برای  موارد  دیگر  و  سرمایه گذاری 
تاخت زدن با کارت های در دست غرب 
سعی می نماید خود را متولی و قیم نزد 
نماید و سخن  ترامپ و غرب معرفی 
دالری  میلیارد   ۵0 سرمایه گذاری  از 
روسیه در صنعت نفت ایران می رانند 
نرسیده،  تهران  به  در حالی که هنوز 

سخنانشان از سوی وزیر انرژی روسیه 
پیشقدم  یا روسیه  و  تکذیب می شود 
پیشنهاد  عربستان  به  و  می شود 
نفت  بشکه  میلیون  دو  تولید  افزایش 
صادرات  بازار  از  ایران  اخراج  برای 
ادعا  که  آنچه  می نماید.  جهان  نفت 
شد که روسیه قرار بوده سخنگوی ما 
در مالقات پوتین با ترامپ باشد، امید 
است  شایسته  ندارد.  که صحت  دارم 
بزنیم  را رقم  خودمان سرنوشت خود 
و اجازه ندهیم دیگران با فرصت طلبی 

سرنوشت ما را در دست گیرند.«
از  گریخته  و  جسته  میان،  این  در 
داخل ایران منابع غیررسمی در باره ی 
گفتگوهای پنهانی آمریکا و جمهوری 
دو  محرمانه  که  پیام هایی  و  اسالمی 
می کنند  ارسال  یکدیگر  برای  طرف 
مقام های  هرچند  می رسد؛  گوش  به 
تکذیب  را  آن  تأکید  به  رژیم  رسمی 
واسطه ها  و  آمریکایی ها  و  می کنند 
این  اما  نمی دهند.  بروز  چیزی  نیز 
زهرهای  جام  در  هم  که  روندیست 
اتمی  قهرمانانه «ی  »نرمش  و  قبلی 
کره  با  رابطه  در  هم  و  رفته  پیش 
موقعیت  در  کشورهایی  و  شمالی 
هم  این  گذشته  روزهای  در  مشابه! 
پوتین  از طریق  تهران  که  گفته شد 
پیامی برای ترامپ فرستاده که بهرام 
خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی 

جمهوری اسالمی آن را تکذیب کرد.
بنا به تجربه، رهبران رژیم اسالمی 
قدرت  در  خود  بقای  برای  ایران  در 
از هیچ کاری از جمله همراه با ذلت 
چه  ندارند؛  پروا  خواری  و  خفت  و 
که  واشنگتن  با  آمدن  کنار  برسد 
برای برخی محافل خودی جمهوری 
هست!  نیز  افتخار  سبب  اسالمی 
دولت هایی که در عمر چهل ساله ی 
آمریکا  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
روی کار آمده اند هیچکدام دست رد 
به سینه این رژیم نزده اند و با گرفتن 
باج و امتیازات بیشتر از خود انعطاف 
نیز نشان داده اند. با این همه وضعیت  
کنونی تفاوت عمده ای با گذشته دارد 
و آن عامل مردم و نارضایتی گسترده 
فریادشان   که  است  ایران  جامعه ی 
پیش از آنکه به گوش علی خامنه ای و 
زمامداران نظام برسد، به گوش آمریکا 
نشست  در  ترامپ  دونالد  رسیده. 
نیز  آن  از  پس  و  پیش  و  هلسینکی 
بارها تأکید کرده است که از مطالبات 
مردم ایران حمایت می کند؛ ظاهرا وی 
خروج از برجام و تشدید تحریم ها را 
در چهارچوب همین حمایت ارزیابی 
می کند. در مقابل اما، علی خامنه ای 
آنکه  بدون  اسالمی  جمهوری  رهبر 
مشکالت  کاهش  در  قدمی  بتواند 
و  بی برقی  و  بی آبی  و  بیکاری  شامل 
عدم امنیت و ده ها مورد دیگر بردارد، 
دولت  اعضای  و  رییس  با  دیدار  در 
)2۴ تیرماه( »لزوم گسترش روزافزون 
را  خارجی«  ارتباطات  و  دیپلماسی 
مهم می خواند و تاکید می کند »بجز 
موارد معدودی همچون آمریکا، روابط 
چه  هر  باید  غرب  و  شرق  با  کشور 
بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی 
یابد.«  افزایش  دیپلماسی  هدفمند  و 
چهل  که  نمی داند  خامنه ای  گویی 
آن  رهبر  وی  که  رژیمی  است  سال 
از  غیر  به  دیگری  روش  و  راه  است، 
این نمی شناسد و  اگر این سیاست به 
رفع و یا حتی کاهش مشکالت کشور 
مقدس  نظام  کشتی  می داد،  پاسخ 
به  همه  که  نمی شد  سوراخ  اینقدر 
فکر در رفتن از آن بیفتند حتی اگر 
فقط ابراز آرزوی گفتگو با آمریکا بدون 

ترامپ باشد!

استمرارطلبان در آرزوی گفتگوی مستقیم با آمریکا 
منهای ترامپ!

دونالد ترامپ؛ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۸
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جمهوری اسالمی ایران به این پیمان که 
عمدتا دلواپسان و حزب اللهی ها هستند 
به صراحت اعالم کرده اند که این الیحه 
»شفاف سازی  و  است  »استکباری« 
بیشتر منابع مالی ارگان ها و نهادهای 
کشور می تواند به فعالیت های اقتصادی 
به  وابسته  واحدهای  و  ارگان ها  این 
آنها سپاه  آن آسیب برساند«. منظور 
پاسداران و پشتیبانی مالی از گروه های 
تروریستی و شبه نظامی مثل حزب اهلل و 

حشدالشعبی و حماس است.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون 
قضایی مجلس در این زمینه می گوید 
FATF زمینه نفوذ و خودتحریمی را 

در کشور فراهم می کند!
در این میان، اصالح طلبان و حامیان 
شورای  به  انتقادات  از  موجی  دولت 
که  آنها  انداخته اند.  راه  به  را  نگهبان 
یقه  نمی رسد  خامنه ای  به  زورشان 
عبدالرضا  گرفته اند.  را  جنتی  احمد 
هاشم زایی نماینده مجلس از موافقان 
به  پیمان ها  این  به  ایران  پیوستن 
متوجه  »واقعا  گفته  ابتکار  روزنامه 
نمی شوم یا منافع ملی را ما نمایندگان 
تشخیص نمی دهیم یا شورای نگهبان. 
توجیهی  کالسی  می شوم  خوشحال 
ملی  منافع  تا  شود  برگزار  ما  برای 
در  عضویت  کنند،  تفسیر  برایمان  را 

ملی  منافع  مطابق  کنوانسیون ها  این 
جمله  از  کشور   4 تنها  و  است  ما 
مستقر  دولت  که  سومالی  و  سودان 
ندارند، عضو کنوانسیون های بین المللی 
نیستند و سایر کشورها این عضویت را 
پذیرفته اند. بنابراین منافع ملی ما هم 
ایجاب می کند که در این کنوانسیون ها 

عضو شویم.«
دیگر  و  نماینده  این  همه،  این  با 
 FATF کردند  تالش  که  نمایندگان 
امکان مقابله  و  تصویب شود ظرفیت 
با قدرت تصمیم گیری را که خارج از 
مجلس و به اصطالح »خانه ملت« است، 

ندارند: اذن رهبر فصل الخطاب است!
 3۰ چهارشنبه،  خامنه ای  علی 
خرداد 139۶، آب پاکی را روی دست 
دیدار  در  و  ریخت  مجلس  و  دولت 
با  ضمنی  صورت  به  نمایندگان  با 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
گفت  و  کرد  مخالفت  تروریسم  مالی 
در  ابتدا  بین المللی  معاهدات  این  که 
اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای 
تأمین منافع و مصالح آنها پخت  و پز 
می شود و سپس با پیوستن دولت های 
همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به  
ظاهر بین المللی می گیرد، به  گونه ای 
ایران،  مانند  مستقلی  کشور  اگر  که 
هجوم  مورد  را  او  نکند  قبول  را  آنها 
 1۵۰ مثاًل  که  می دهند  قرار  شدید 
را  آن  چطور  شما  پذیرفته اند  کشور 

رد می کنید!
اختالل در شبکه پولشویی

 FATF تصویب  صدمات  از  یکی 

 :FATF تیر خالص »رهبر« و شورای نگهبان به
ادامه مسیر پولشویی سپاه و شرکا

= سخنگوی شورای نگهبان 
 FATF اعالم کرده مصوبات
و  اساسی  قانون  با  مغایر 
برخالف سیاست های امنیتی 

و »اقتصاد مقاومتی« است.
=محمدعلی پورمختار عضو 
مجلس  قضایی  کمیسیون 
می گوید FATF زمینه نفوذ 
و »خودتحریمی« را در کشور 

فراهم می کند!
حامیان  و  =اصالح طلبان 
ی  منه ا خا به  ن  شا ر و ز
جنتی  احمد  یقه  نمی رسد 

را گرفته اند.
ه  یند نما یی  ا شم ز ها =
اسالمی:  شورای  مجلس 
س  کال ن  نگهبا ی  ا ر شو
توجیهی برگزار کند و منافع 

ملی را برایمان تفسیر کند!
= ظریف در یک زمان هم 
حمایت   FATF تصویب  از 
می کند و هم نگران اعترافات 
رضا ضراب در آمریکا و مختل 
شدن جریان پولشویی است!

شورای نگهبان الیحه »اصالح قانون 
»کنوانسیون  و  پولشویی«  با  مبارزه 
مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی« 
چهارگانه  مصوبات  جزو  که  )پالرمو( 
اساسی  قانون  مغایر  هستند   FATF

دانسته و با آن مخالفت کرده است.
این در حالیست که الیحه »مقابله 
ماه  دو  نیز  تروریسم«  مالی  تأمین  با 
است مسکوت مانده که نشان می دهد 
جمهوری اسالمی بطور کلی با چارچوبی 
که FATF تعیین می کند مخالف است 
گفته  نگهبان  شورای  که  همچنان  و 
»سیاست های  برخالف  لوایح  این 
اقتصاد  »سیاست های  و  امنیتی« 
روحانی،  است.حسن  نظام  مقاومتی« 
محمدجواد ظریف و تیم او در وزارت 
خارجه، علی الریجایی رییس مجلس 
شورای اسالمی و بسیاری از نمایندگان 
مجلس و رسانه های نزدیک به دولت 
دری  هر  به  ظاهر  در  اصالح طلبان  و 
زدند تا FATF تصویب شود. آنها فکر 
می کنند عدم شفایت در شبکه  مالی 
جمهوری اسالمی از دالیل اصلی برهم 
مالی  همکاری  وعدم  برجام  خوردن 
خارجی  سرمایه گذاران  و  شرکت ها 
به ویژه اروپایی ها با ایران است. البته 
اروپایی ها نیز این مورد را تصدیق  کرده 
و در عمل ادامه برجام بدون آمریکا را 
به تصویب FATF گره زده اند و آن را 
پیش  شرط ماندن در توافق اتمی بدون 
آمریکا قرار داده اند گرچه ظریف آن را 

انکار کرده است.
پیوستن  مخالفان  اما  مقابل  در 

شبکه  شدن  مختل  ایران،  رژیم  به 
هم  طریق  این  از  که  است  پولشویی 
تحریم ها را دور می زنند و هم نقل و 
انتقال پول برای حمایت از شبه نظامیان 
را  سپاه  برون مرزی  ماموریت های  و 
تامین می کنند. شورای نگهبان پربیراه 
برخالف  لوایح  این  که  نکرده  تاکید 
»سیاست های امنیتی« و »سیاست های 
در  چون  است  مقاومتی«  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی در بر پاشنه ی »دور 
چنانکه  می چرخد.  تحریم ها«  زدن 
نیز  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
روز یکشنبه، سوم تیرماه، در دیدار با 
فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران 
به تشریح وضعیت جمهوری اسالمی 
پس از خروج آمریکا از برجام پرداخت 
و گفت »آمریکایی ها مجاری تنفسی ما 
را شناسایی کردند، اگر به اندازه کافی 
شناسایی نکرده بودند با دستگیری رضا 
ضراب و پسر آقای صدرهاشمی اینها را 

شناسایی کردند.«
در  زنجانی  هم  و  ضراب  رضا  هم 
جریان دادگاه اعتراف کرده اند که برای 
دور زدن تحریم ها ارتباطات گسترده ای 
با عوامل رژیم داشتند با این تفاوت که 
زنجانی و شرکا در ایران ادعا می کنند 
به نفع کشور و مردم و از روی دلسوزی 
رضا  ولی  کرده اند  پولشویی  به  اقدام 

ضراب در آمریکا برای کاستن از میزان 
با  همکاری  به  حاضر  خود  مجازات 
شده  متحده  ایاالت  قضایی  دستگاه 
که  همانگونه  آن،  نتایج  از  یکی  که 
ظریف گفت، مسدود شدن چند شبکه 
اینجاست  است.  بوده  رژیم  پولشویی 
که دورویی و حیله ی اصالح طلبان و 
دولت اعتدال و وزیرخارجه اش، ظریف، 
برای تصویب FATF آشکار می شود! 
آنها می دانند که یکی از پایه های مهم 
پولشویی  همانا  مقاومتی«  »اقتصاد 

است!
بار  زیر  تا کنون  اسالمی  جمهوری 
این  در  چون  نرفته   FTFE تصویب 
صورت می بایست برای شفافیت مالی 
که  حالی  در  کند  همکاری  و  تالش 
شفافیت مالی پرده از اسرار زیادی بر 
خواهد داشت که یک سر آن سپاه و 
اقدامات غیرقانونی نظام برای دور زدن 
سیاه  بازار  در  و ستد  داد  و  تحریم ها 
اینها  همه  است.  بین المللی  قاچاق  و 
اروپایی ها  دست  به  بیشتری  بهانه ی  
خواهد داد که بر فشارهای خود علیه 
جمهوری اسالمی بیافزایند. ولی مشکل 
اینجاست که با عدم تصویب این پیمان 
نیز رژیم ایران در مقابل اروپایی ها قرار 
می گیرد! اروپا هر اختالفی که با آمریکا 
داشته باشد، در زمینه ی تروریسم منافع 
اشتراک  و  متحده  ایاالت  با  مشترک 
به  دارد.  ترامپ  دونالد  با  کامل  نظر 
این ترتیب با چنین تصمیم هایی روند 
همسویی اروپا و آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی شتاب بیشتری می گیرد.

نظرم  به  بزنند.  پیوند  دیگر  پدیده 
دولت مسئولیت وظایف خود را دارد 
و اصالح طلبان نیز در سال های  92 
دلیل محدودیت های خود  به  و 9۶  
این  اما  کردند…  دفاع  دولت  این  از 
به معنای آن نیست که اصالح طلبان 
دولت  رفتارهای  حقوقی  مسئولیت  
برعهده  را  دولت  سیاست گذاری  یا 

دارند.«
پیش  هفته  چند  همین  تا 
اصالح طلبان که در جامعه به درستی 
به استمرارطلبان معروف شده اند، طبل 
و شیپور به دست گرفته و مدام نسبت 
به کودتای سپاه برای پایین کشیدن 
می دادند.  هشدار  روحانی  دولت 
فرمول آنها نه تنها پیچیده نبود بلکه 
چهره های  بود:  رنگ باخته  ترفندی 
برنامه ریزی  از  استمرارطلبان  اصلی 
زدن  زمین  و  عزل  برای  امنیتی ها 
حسن روحانی می گفتند  و خبرنگاران 
نزدیک به آنها در نقش پیاده نظام تنور 
هشتگ هایی مثل )پشیمان نیستیم( 
و )به عقب برنمی گردیم( و )با روحانی 
تا 14۰۰( می ساختند و در »اعتماد« 
تیترهای  »آرمان«  و  »شرق«  و 
جّوسازی  و  می ساختند  تبلیغاتی 
می  کردند و به خیال خودشان موج به 
راه می انداختند. حاال همین  جماعت 
خاصیت  می بایست  که  استمرارطلب 
فرصت طلبی شان را نیز یادآوری کرد، 
ساز عبور از روحانی را کوک کرده اند 
و مسلسل  وار علیه او توییت می کنند 
و مصاحبه می  دهند و از شوری آشی 
روی  به  اصال  که  می گویند  سخن 
دستپخت  که  نمی آورند  خودشان 

خودشان نیز هست.
از قربانی  کردن نباید ترسید!

اصالح طلبان  تالش  تمام 
فرصت طلب و استمرارطلب این است 
نشوند.  غرق  روحانی  دولت  با  که 
از  دیگر  یکی  علوی تبار  علیرضا 
چهره های مشابه عباس عبدی است 
تلویحی  بطور  اظهاراتی  در  اخیرا  که 
موضوع عبور از دولت روحانی را  پیش 
کشیده و در توجیهاتی بی سر و ته 
رادیکالیسم  به  »اصالح طلبی  گفته 
احتیاج دارد؛ نه به معنای رادیکالیسم 
معنای  به  بلکه  تندروی،  و  روشی 
عمیق تر  بخواهیم  اگر  ریشه نگری… 
هم  ما  راه های  آنگاه  کنیم،  تحلیل 
عمیق تری  و  دگرگون کننده  راه های 
خواهند بود و هم متفاوت از راه هایی 
اما  کرده ایم.«  طی  حال  به   تا  که 
است  آن  از  جمالت آخرش صریح تر 
ارائه  آن  از  تفسیر  و  تعبیر  بتوان  که 
داد: »از قربانی کردن هم نباید ترسید. 
بیابد،  را  راه  این  نمی تواند  اگر دولت 
لزومی ندارد که با آن غرق شویم و  تا 

آخر با او برویم«!
علوی  تبار همان کسی است که در 
سال 9۵ می گفت »بسیاری از حرف 
های روحانی قابلیت تبدیل به گفتمان 

ملی را دارد«!
شرایط  شدن  بحرانی تر  با  حاال 
دلواپسان  اخیر،  هفته های  در  نظام 
که  می بینند  حزب اللهی ها  و 
نیز  فرصت طلب  اصالح طلب های 
برابر دولت  در  آنها  کنار  را در  جایی 
یک  با  کرده اند!  اشغال  روحانی 
تفاوت مهم:اصولگرایان به این نتیجه 
مسافر  نظام  و  »دولت  که  رسیده اند 
آن  شدن  سوراخ  و  کشتی اند  یک 
یعنی غرق شدن همه آنها«؛ هشداری 
از تظاهرات دی ماه سال 9۶  بعد  که 
برجام،  از  آمریکا  خروج  از  پیش  تا 
برخی  همچنین  و  اصالح   طلبان 
که  حاال  اما  می دادند.  نظام  مقامات 

هراس اصالح  طلبان از غرق شدن با کشتی سوراخ 
دولت و نظام: از قربانی کردن نباید ترسید!

خته  شنا ی  ه ها چهر =
پس  اصالح طلبان  شده ی 
»خط  خونبار  مسیر  طی  از 
قرار  کسانی  صف  در  امام« 
گرفتند که به هر دری زدند 
جمع  رأی  روحانی  برای  تا 
کنند. امروز اما نمی خواهند 
با روحانی سرشان به باد رود! 
=تا همین چند هفته پیش 
جامعه  در  که  اصالح طلبان 
به درستی به استمرارطلبان 
و  طبل  شده اند،  معروف 
شیپور به دست گرفته و مدام 
نسبت به کودتای سپاه برای 
پایین کشیدن دولت روحانی 
هشدار می دادند. حاال همین  
اصولگرایان  مانند  جماعت 
ساز عبور از روحانی را کوک 
کرده اند و مسلسل  وار علیه 
او توییت می کنند و مصاحبه 

می  دهند!
ی  ا بر ن  ح طلبا صال ا =
با  »رهبر«  نزد  مقبولیت 
اصولگرایان رقابت می کنند 
آنها  فقط  که  کنند  ثابت  تا 
نظام«  اطمینان  »سوپاپ 

هستند.
»موفقیت روحانی در اجرای برجام 
نمی گوییم  است،  کافی  من  برای 
برجام چیز خوبی است، بلکه می گوییم 
نبود  برجام  اگر  و  است  بهترین چیز 
حتی نمی توانستید دسته بیل از چین 
وارد کنید، حل مشکل فساد و بیکاری 
در 1۰۰ روز از عهده هیچ بنی بشری 
برنمی آید، بخش اصلی اهداف برجام 

محقق شده است و …«
عبدی  عباس  بازارگرمی های  این  
فعال سیاسی اصالح طلب در حمایت 
به  است  روحانی  حسن  دولت  از 
تاریخ 1۸ آبان سال 139۵٫ حاال اما 
و  گذشته  بازارگرمی  این  از  سال  دو 
اصالح طلبان  است  معتقد  امروز  او 
ندارد که سرنوشت خود  هیچ دلیلی 
این  بزنند!  پیوند  روحانی  دولت  با  را 
استاد دانشگاه  های جمهوری اسالمی 
چهره های  از  کثیری  گروه  مثل 
شناخته شده داخل ایران پس از طی 
صف  در  امام«  »خط  خونبار  مسیر 
به هر  قرار گرفتند که  اصالح طلبانی 
دری زدند تا برای روحانی رأی جمع 
و  حمایت  در  عبدی  عباس  کنند. 
برای محکم شدن جای پای روحانی 
در قدرت سنگ تمام گذاشت تا آنجا 
که برای کم کردن فشار از روی دوش 
جمع  برای  بارها  که  دولت  رییس 
داده  حصر  رفع  وعده  رأی  کردن 
مطرح  زمان  »امروز  گفت  حتی  بود 
کردن مطالباتی همچون رفع حصرها 

نیست!«
صدقه ی  از  بود  قرار  که  آبی  ولی 
سر دولت روحانی برای امثال عبدی 
و همفکرانش گرم شود، نه تنها گرم 
نشد بلکه راکد ماند و گندید. روحانی 
و کابینه ی او به قول معروف پا در هوا 

هستند و از فردای خود خبر ندارند.
است  چنان  موجود  عمال  شرایط 
روزها  این  که  عبدی  عباس  که 
شده  براندازی  ضد  پرچمداران  از 
اعتماد  روزنامه  با  مصاحبه  در 
می گوید:  و  گذاشته  کنار  را  تعارف 
»اصالح طلبان چه رادیکال تر شوند و 
ندارد  دلیلی  هیچ  محافظه کارتر  چه 
هر  یا  دولت  با  را  که سرنوشت خود 

وضعیت تغییر کرده و دولت روحانی 
برخی  که  شده  شوری  آش  همان 
آشپزها )اصالح طلبان( حاضر نیستند 
را  آن  می خواهند  بروند،  آن  بار  زیر 
در سفره اصولگرایان سرو کنند! ولی 
چون این »دو بال نظام« از یک جنس 
دست    زود  خیلی  هستند،  قماش  و 

یکدیگر را می خوانند.
به  گزارشی  در  تسنیم  خبرگزاری 
پایان ماه عسل اصالح طلبان و دولت 
استعفای  چندباره  طرح  با  دوازدهم 
شماری  زبان  از  و  پرداخته  روحانی 
از دانه درشت های آنها نقل قول هایی 
علیه دولت آورده و به قول معروف با 
زبان بی زبانی گفته: »مال بد بیخ ریش 

صاحبش«!
در  حاال  دولت  سابق  هواداران 
نقد  لباس  قهرمانانه«  »چرخشی 
منتقدان  اول  صف  به  و  پوشیده 
حکومتی نقل مکان کرده اند. جایی که 
اصولگرایان  و  دلواپسان  آنها  از  پیش 

جا گرفته بودند!
از  برخی  که  اینجاست  جالب 
حاضر  فرصت طلب  اصالح طلبان 
که  را  واقعیات  این  بیان  نیستند 
مطرح  نیز  هواداران شان  سوی  از 
از  انصاری  مجید  بشنوند!  می شود 
نزدیکان حجت االسالم محمد خاتمی 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
داخل  در  سوم«  »جریان  یک  گفته 
احساسی  و  تندرو  »جوانان  کشور 
انتظارات  با  که  اصالح طلب« هستند 
افراطی فراتر از توان و یا مصلحت ملّی 
از دولت، اصالحات و آقای خاتمی را 
تخریب می کنند! او با تاکید بر اینکه 
عمال  رهبر  با  اصالح طلبان  »رابطه 
اصالح طلبان  می گوید  است«  قطع 
هنوز می توانند سوپاپ اطمینان نظام 

باشند.
بال  »دو  بین  رقابت  معلوم،  قرار  از 
سر  بر  نه  خودی  جناحین  و  نظام« 
راه  ارائه ی  و  مردم  مشکالت  بررسی 
حل های عملی برای کاهش آنها بلکه 
»رهبر«  نزد  بیشتر  مقبولیت  سر  بر 
»سوپاپ   عنوان  به  افتادن  قبول  و 

اطمینان نظام« است!
و  فرصت طلبانه   مواضع  چنین 
بی خبر از مشکالت واقعی جامعه که 
و  از سوی جوانان  زیادی  انتقادات  با 
فعاالن اصالح  طلب روبرو شده نشانگر 
و  فکری  بی کفایتی  و  واخوردگی 
سیاسی چهره های استمرارطلب است 
بطوری که حتی نمی توانند پاسخگوی 
خود  ساده اندیش  پیاده نظام  و  بدنه 
باشند. اگر آنها امروز که هنوز کشتی 
سوراخ نظام غرق نشده، به این نتیجه 
دادن  قربانی  از  »نباید  که  رسیده اند 
ترسید!« فردا که به دنبال تخته پاره ای 
می گردند،  خود  جان  نجات  برای 
حاضرند هر آنچه را دستشان می رسد 

قربانی کنند!
و  استمرارطلب  اصالح طلبان 
که  می گویند  راست  فرصت طلب 
نباید از قربانی دادن ترسید زیرا فکر 
می کنند این قربانی، خودشان نیستند! 
بلکه این قربانی یا دولتی است که از 
آن حمایت می کردند و امروز دیگر به 
کار آنها نمی آید؛ و یا جوانانی که در 
و »بدتر«  بین »بد«  اجباری  انتخاب 
چاره ای جز حمایت از استمرارطلبان 

نداشتند!
که  است  این   اما  واقعیت 
اصالح طلبان به همان اندازه از قربانی 
که  ندارند  هراسی  دیگران  کردن 
این  هرگز  دلواپسان  و  اصولگرایان 
اصالح طلبان  نداشته اند:  را  هراس 
 93 حدود  اصولگرایند؟  حد  چه  تا 

درصد!

محمدجواد ظریف و علی جعفری فرمانده سپاهکمپین انتخاباتی سبزها و بنفش ها در حمایت از روحانی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کاووس  =حانواده 
سیدامامی از صدا و سیما به 
اتهام »نشر اکاذیب به قصد 
عمومی،  اذهان  تشویش 
علیه  اقدام  و  توهین  افترا، 
امنیت شکایت خود را برای 
نهم  شعبه  به  رسیدگی 
دادسرای فرهنگ و رسانه و 

ملی« شکایت کرده اند.
از  سیدامامی  خانواده  مدافع  وکیل 
شکایت موکالنش علیه رئیس و معاونان 
و  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
دست اندرکاران برنامه خبری 20:۳0 و 
برنامه »منطقه ممنوعه« خبر داد.پیام 
درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس 
سیدامامی به خبرگزاری ایرنا گفته که 
عنوان  به  سیدامامی  رامین  و  مهران 
علیه  سیدامامی  کاووس  دم  اولیای 
رئیس، معاون سیاسی، مدیر شبکه دوم 
صدا و سیما و تهیه کننده برنامه خبری 
20:۳0 و تهیه کنندگان برنامه »منطقه 
دادسرای  در  را  شکایتی  ممنوعه«، 

فرهنگ و رسانه مطرح کردند.
مهران و رامین سیدامامی که در کانادا 
زندگی می کنند، »به اتهام نشر اکاذیب 
به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، 
توهین و اقدام علیه امنیت شکایت خود 
را برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای 

فرهنگ و رسانه و ملی« ابالغ کرده اند.
به گفته درفشان، »شکایت از برنامه 
انتشار  جهت  به  ممنوعه  منطقه 
عکس های خصوصی مورث موکالن و 
ماده ای  هشت  فرمان  قانون،  برخالف 
قانون  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار 
حقوق شهروندی و همچنین قانون آیین 

دادرسی کیفری« بوده است.
کاووس  خانواده  وکیل  درفشان  پیام 
برابر  که  گفته  همچنین  سیدامامی 
اصل 22 قانون اساسی حیثیت مردم 

شکایت خانواده سیدامامی از رئیس تلویزیون به 
اتهام نشر اکاذیب

راه اندازی  بر  پوتین  تاکید 
کریدورهای شمال- جنوب و 

سن پترزبورگ- چابهار
در همین ارتباط پایگاه خبری وزارت 
راه، جمعه 22 تیر، به نقل از والیتی 
می نویسد: »]…[ طی 10 روز گذشته، 
مقدمات عملیاتی برقی کردن راه آهن 
آغاز  ساری  در  گرمسار،  اینچه برون- 
بر سرمایه گذاری  پوتین،  آقای  و  شد 
کرد.  آمادگی  اعالم  حوزه،  این  در 
جنوب؛  شمال-  کریدور  بر  پوتین، 
داشت  تأکید  چابهار  سن پترزبورگ- 
که برای حمل کاال از آسیای جنوبی 
و آسیای جنوب شرقی از طریق ایران، 
باعث صرفه جویی ۴0 درصدی در در 

زمان و هزینه می شود.«
آن  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
تحریم های  با  مقابله  برای  که  است 
در  کاال  ترانزیت  »مسیر  آمریکا 
منطقه« را تغییر دهد و در نظر دارد 

شاهراه های حیاتی کمی باالتر...                    از صفحه 18
ایران  بین  ارتباط حمل  و نقل ریلی 
ازبکستان  ترکمنستان،  قزاقستان،  با 
و در نهایت روسیه را گسترش داده و 
موافقت این کشورها را جلب کند تا 
توقف در گمرک   بدون  تردد  شرایط 
آب های  به  دسترسی  شود.  فراهم 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  گرم 
بخشی از رویای همیشگی روس ها از 
زمان پتر کبیر چهارمین تزار سلسله 
رومانوف ها بود که تا امروز هم ادامه 
جمهوری  معلوم  قرار  از  و  داشته 
می خواهد  سپاه  و  آخوند  ارتجاعی 
طرح  ببخشد.  تحقق  را  رؤیا  این 
خاتم  قرارگاه  که  »ایران رود«  روسی 
ایجاد کریدور  با عنوان  االنبیاء سپاه 
خلیج  و  مازندران  دریای  بین  آبی 
فارس روی آن کار می کند بخشی از 

این پروژه است.
خارجی  سیاست  در  روس ها  نفوذ 
جمهوری اسالمی و وابستگی رهبران 
امنیتی  و  سیاسی  دستگاه  به  رژیم 

از تعرض مصون است و برابر اصل ۳۹ 
قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت 
دستگیر،  قانون  حکم  به  که  کسی 
بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر 
موجب  و  ممنوع  باشد،  که  صورت 

مجازات است.
کاووس  خانواده  وکیل  درفشان  پیام 
سیدامامی همچنین باتوجه به گزارش 
وزارت اطالعات و سخنان وزیر اطالعات 
فعال  این  نبودن  جاسوس  بر  مبنی 
دلیلی  هیچ  که  گفته  محیط زیستی 
برای  جاسوسی  اتهام  وجود  بر  مبنی 

فعاالن محیط زیستی وجود ندارد.
آنگونه که موکل خانواده سیدامامی 
اثبات  از  قبل   20:۳0 برنامه  گفته، 
جرم و برخالف موازین قانونی کاووس 
سیدامامی را به عنوان جاسوس معرفی 

کرده است.
دادگستری  وکیل  درفشان  پیام 
»دستگاه  که  داشت  اظهار  همچنین 
بازداشت کننده مورث موکالن صالحیت 
دخالت در مسئله جاسوسی را نداشته و 
حق شکایت بر این مورد محفوظ است.«

اضافه کرد که »اتهام  وی همچنین 
جاسوسی موکل تا این لحظه در مراجع 

قضایی ثابت نشده است.«
کاووس  خانواده  مدافع  وکیل 
از  نظر  »صرف  که  گفته  سیدامامی، 
صرفا  از  ناشی  که  عجیبی  اظهارات 
ادعا و افترا و هتک حیثیت است که 
را  خویش  مرگ  شود  حاضر  فردی 
خود  کشور  ضد  خبر  مخابره  وسیله 
چنین  پخش  امکان  اساسا  دهد  قرار 
برنامه ای برخالف ماده ۹1 قانون آئین 
دادرسی کیفری )مبنی بر محرمانه بودن 

تحقیقات( است.«
تهران  دادستان  جعفری دولت آبادی 
پیشتر گفته بود که سیدامامی »با توجه 
به اینکه می دانسته است اعترافات زیادی 
هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی 
به  دست  زندان  در  متاسفانه  داشته، 

خودکشی زده است!«
کاووس سیدامامی فعال محیط زیست 
و استاد دانشگاه که به اتهام »جاسوسی 
برای بیگانیان« در بازداشت بسر می برد، 
1۹ بهمن ماه سال گذشته در زندان 
خود  جان  مشکوکی  شکل  به  اوین 
ادعا  قضایی  مقامات  داد.  دست  از  را 
می کنند که سیدامامی خودکشی کرده 
ولی تا کنون مدرک قابل استنادی ارائه 

نکرده اند.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی در 
مدارک  از  استفاده  با   ،20:۳0 برنامه 
و  خانوادگی  خصوصی،  شده  ضبط 
کاووس  زندگی  محل  از  فیلمبرداری 
سیدامامی در مستند »منطقه ممنوعه«، 
تالش کرد تا این فعال محیط زیستی را 
»جاسوس« جلوه دهد. رامین سیدامامی 
فرزند کاووس سیدامامی بعدها با تهیه 
مستند  این  صحنه سازی های  فیلمی، 
را افشا کرد. بطور مثال در فیلم صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی از رادیویی که 
خانواده سیدامامی برای گوش دادن به 
مسابقات فوتبال استفاده می کردند به 
عنوان دستگاه جاسوسی نام برده شد یا 
استودیوی خانگی ضبط موسیقی رامین 
سیدامامی، محل مخفی برای جاسوسی 

اعالم شده است!

کاووس سیدامامی

=فرزند فروغ و پرویز شاپور 
نقاش بود و موسیقی خیابانی 

اجرا می کرد.
=او سال ها از بیماری ریوی 

رنج می برد.
فرخزاد  فروغ  فرزند  شاپور  کامیار 
66سالگی  سن  در  شاپور  پرویز  و 
و  بود  نقاش  او  درگذشت.  تهران  در 
از  می کرد.  اجرا  خیابانی  موسیقی 
خانواده شاپور فقط دایی و دخترخاله 

کامیار شاپور باقی مانده اند.
پوران فرخزاد و  بیات دختر  افسانه 
دخترخاله کامیار شاپور به ایسنا گفته 
ریه هایش  به خاطر  کامیار مدتی  که 
امروز  اما  بود  بستری  بیمارستان  در 
)دوشنبه، 2۵ تیرماه( نزدیک صبح به 

خاطر ایست قلبی از دنیا رفت.
هنوز زمان برگزاری مراسم خاکسپاری 
نیست. مشخص  شاپور  کامیار 

کامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد درگذشت

افسانه بیات گفته که او و دایی اش 
شاپور  خانواده  بازمانده های  تنها 
هستند که او هم خیلی مریض است، 
برای همین مراحل اداری خاکسپاری 
چند روزی زمان می برد.کامیار شاپور 
فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور در  
2۹ خردادماه سال 1۳۳1 به دنیا آمد. 

موسیقی  هم  مدتی  و  بود  نقاش  او 
یک  »عشق  می کرد.  اجرا  خیابانی 
»نورهای  و  است«  فلزی  مجسمه 
مجموعه   جمله  از  طالیی«  معطر 
اشعار کامیار شاپور هستند که توسط 
 1۳۹2 سال  در  مروارید  انتشارات 

منتشر شدند.

یک  آستانه   ی  در  را  ایران  روسیه، 
جنگ تمام عیار قرارداده است.

چطور است که پوتین قول توسعه 
راه آهن شمال به جنوب را به حاکمان 
بی کفایت ایران می دهد اما شبکه های 
بانکی خود را به روی معامالت ایران 

باز نمی کند؟!
فروش  از  روسیه  که  است  چطور 
حتی یک فروند هواپیمای تجاری به 

ایران سر باز زده است؟
با  همگام  روسیه  که  است  چطور 
پر  برای  که  می کند  توافق  عربستان 
کردن خالء نفتی ایران، نفت بیشتری 
تولید و صادر کند تا بازار جهانی دچار 

بحران نشود؟!
همراه با ده ها پرسش تجربی دیگر 
و  اتمی  برنامه  به  آن  از  بخشی  که 
نیروگاه های هسته ای ایران نیز مربوط 
می شود، روزنامه کیهان تهران، ارگان 
 2۷ چهارشنبه،  روز  رهبری،  بیت 
تاکید  خود  سرمقاله  در   ،۹۷ تیرماه 
می کند که روسیه هنوز قابل اعتماد 

است!

اسراییلی  ایرانی تبار  تاجر  یک 
زمان  در  که  مناشه  بن  آری  نام  به 
و  واسطه خرید  عراق  و  ایران  جنگ 
فروش اسلحه بود و از دو سال قبل 
مشاور،  عنوان  به  ایران  انقالب  از 
اسراییل  ارتش  با  نزدیکی  همکاری 
که  ساخت  فاش  بعدها  داشت 
عملیات هوایی اسراییل علیه راکتور 
تماس های  انجام  از  عراق پس  اتمی 
سیاسی میان نمایندگان خمینی در 
با مسئوالن اسراییلی صورت  پاریس 
»اپرا«  عملیات  اجرای  در  و  گرفت 
نیروی  اطالعات  از  استفاده  ضمن 
هوایی ایران در مورد هدف، از جمله 
هواپیمای  فروند  دو  که  عکس هایی 
عملیات  طی  ایران  شناسایی  فانتوم 
برداشته  »اوسیراک«  از  جداگانه ای 
اضطراری  فرود  مورد  در  بودند، 
پایگاه  در  اسراییلی  هواپیماهای 
شکاری تبریز )در صورت بروز نقص 
فنی( نیز بین دو کشور توافق به عمل 

اسباب بازی اتمی علی اکبر »خائن«...                    از صفحه 6
آمده بود.

دیگری،  هوایی  عملیات  طی 
اسراییل روز پنجم سپتامبر 200۷ با 
پایگاه  از دو  پرواز جت  های جنگنده 
در جنوب آن کشور به دیالزور محل 
احداث راکتور اتمی سوریه حمله برد 

و آن را منهدم ساخت.
نیروی هوایی اسراییل که با فاصله 
زیاد مجهزترین نیروی هوایی منطقه 
و  گذشته  سال  از  می رود  شمار  به 
آمریکا  هوایی  نیروی  از  بعد  اندکی 
12 فروند هواپیمای  الکهید مارتین 
در  را  الیتنینگ  به  موسوم  اف-۳۵ 
اخیر  ماه های  طی  و  گرفته  اختیار 
تائیدنشده  و  تائیدشده  گزارش های 
متعدد از پرواز شناسایی و یا تمرینی 
و  عراق  سوریه،  خاک  فراز  بر  آنها 

ایران منتشر شده است.
جمهوری اسالمی بعد از یک وقفه 
هوایی  دفاع  سامانه  ساله  هشت 
اس-۳00 را از روسیه تحویل گرفته 

و باتری های محدود آن را برای دفاع 
علی  اقامت  محل  اتمی،  مراکز  از 
نصب  سپاه  پایگاه  چند  و  خامنه ای 
برابر حمله  برای دفاع در  کرده ولی 
نیازمند  خارجی  گسترده  هوایی 
هواپیماهای پیشرفته است، در حالی 
که هواپیماهای نظامی سالمند ایران 
نمایش های  در  قابلیت شرکت  حتی 

نظامی را هم از دست داده اند.

اگر چه سفیر روسیه در تهران روز 
جمعه اظهار داشت که کشور متبوع 
از برخورد نظامی  برای جلوگیری  او 
ایران تالش خواهد  و  اسراییل  میان 
کرد، ولی او آگاه است که کشور های 
را  خود  ملی  امنیت  از  دفاع  منطقه 
موکول به کسب اجازه از کشورهای 
علی اکبر  اظهارات  نمی کنند.  دیگر 
شغلی  موقعیت  بتواند  شاید  صالحی 
او را به عنوان مدعی »اجرای فرمان 
ولی  کند،  حفظ  مدتی  برای  رهبر« 
همزمان مخاطرات امنیت ملی ایران 

را نیز افزایش می دهد.

ز  ا جی  فر یم  مر =
اعتراضات  بازداشت شدگان 
سراسری دی ماه بود و از 14 
از خانه  تیرماه در حالی که 
پدری خود در سرپل ذهاب 
تهران  سوی  به  کرمانشاه 
حرکت کرده بود ناپدید شد.
انقالب  دادگاه  =شعبه ۲6 
قاضی  ریاست  به  تهران 
به  را  او  احمدزاده  ماشااهلل 
و  تعزیری  حبس  سال  سه 
دو سال ممنوعیت خروج از 

کشور محکوم کرده بود.
پیکر مریم فرجی از بازداشت شدگان 
اعتراضات سراسری دی ماه پیدا شده 
و وکیل او از بازداشت فرد مظنون به 

قتل خبر داده است. 
ساله   ۳۳ دانشجوی  فرجی  مریم 
تیرماه   1۴ از  که  بود  کرج  ساکن 
خود  پدری  خانه  از  که  حالی  در  و 
سوی  به  کرمانشاه  ذهاب  سرپل  در 
شد.  ناپدید  بود  کرده  حرکت  تهران 
او دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل 
و مدیر مالی یک شرکت در شهریار 

استان تهران بود.
مریم  وکیل  آقاسی  حسین  محمد 
با  تیرماه   21 پنجشنبه  روز  فرجی 
از  توییتر  در  پیامی  رشته  انتشار 
احتمال قتل موکل خود خبر داده و  

مریم فرجی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 
به قتل رسید

قتل  وجه  هیچ  »به  بود  کرده  تاکید 
احتمالی وی متوجه مقامات و مراجع 

قانونی نیست.«
آقاسی روز شنبه، 2۳ تیر در توییتر 
فرجی  خانم  جسد  که  نوشت  خود 
نیز  قتل  به  متهم  و  شده  شناسایی 

دستگیر شده است.
کاربران  از  بسیاری  وجود  این  با 
ربوده  احتمال  اجتماعی  شبکه های 
از  وی  قتل  یا  و  فرجی  مریم  شدن 
مطرح  را  امنیتی  نیروهای  سوی 

می کردند.
مریم فرجی 12 دی ماه ۹6 در جریان 
اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت و 
به مدت 10 روز در بند 20۹ زندان 
اوین زندانی بود. در نهایت شعبه 26 
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی 
سال  سه  به  را  او  احمدزاده  ماشااهلل 

دو سال ممنوعیت  و  تعزیری  حبس 
خروج از کشور محکوم کرده بود.

در این مدت مریم فرجی با تودیع 
انتظار  در  و  آزاد  موقت  بطور  وثیقه 

حکم دادگاه تجدید نظر بسر می برد.
فرجی  مریم  وکیل  همه  این  با 
نیروهای  سوی  از  او  قتل  احتمال 
است  گفته  و  کرده  رد  را  امنیتی 
تحقیقات از فرد متهم ادامه دارد اما 
به علت محرمانه بودن تحقیقات ارائه 
فعاًل  وی  مورد  در  بیشتر  اطالعات 

مقدور نیست.
کاربران  از  برخی  همچنین 
شنبه  روز  ظهر  اجتماعی  شبکه های 
مریم  پیکر  کردند  اعالم  تیرماه   2۳
فرجی به صورت سوخته پیدا شده و 
پزشکی قانونی با انجام آزمایش هایی 

هویت جنازه را تشخیص داده است.

محکومان  و  =مجرمان 
جمله  ز  ا ر  ا بقه د سا
توزیع کنندگان مواد مخدر و 
اشرار با دیدن دوره های رزمی 
سرکوب  آماده  کوتاه مدت 

اعتراضات می شوند.
مجاهد  بخواهیم  =»اگر 
چنین  باید  کنیم  تربیت 
افرادی که با تیغ و قمه سر و 
کار دارند را پای کار بیاوریم!«

و  اراذل  جذب  با  انتظامی  نیروی   
صدد  در  پایتخت  الت های  و  اوباش 

تقویت یگان ضد شورش است!
یک منبع آگاه به کیهان لندن گفته 
بازار  در  اخیر  اعتراضات  از  است پس 
تهران و پیش بینی به راه افتادن مجدد 
پلیس  نارضایتی ها،  و  اعتراض ها  موج  
مجبور به جذب افراد »مواجب بگیر« 
به  و  یگان های ضدشورش شده  برای 

سراغ اوباش سابقه دار رفته است.
بر همین اساس در روزهای گذشته 
نیروی انتظامی در طبقه زیرین مصالی 
بزرگ تهران واقع در عباس آباد اقدام به 
برپایی یک اردوی چند روزه با حضور 
بزهکاران  و  سابقه داران  از  گروهی 

جذب اراذل و اوباِش مواجب بگیر برای سرکوب 
اعتراضات

عده ای  بین  آنها  در  که  کرده  تهران 
افراد شرور و مجرمان و محکومان  از 
سابقه دار از جمله توزیع کنندگان مواد 
مخدر هم حضور دارند.همچنین نیروی 
انتظامی اقدام به جذب »خبرچین« از 
بین این افراد کرده و آنها را روزانه به 
محل های پر رفت و آمد شهر از جمله 
اعزام  تهران  بازار  و  مرکزی  میادین 
افراد ماموران  از این  می کند. تعدادی 
پیمانکار مبارزه با سد معبر شهرداری 
تهران هستند که بساط دستفروش ها 
در  این خبر  می کنند.افشای  را جمع 
رابطه با درگیری های اخیر میان الت ها 
پس  که  است  پایتخت  گوالخ های  و 
از قتل وحید مرادی یکی از الت های 
سابقه دار تهران در زندان، حاال یکدیگر 
را تهدید می کنند و سوابق همدیگر را لو 
می دهند.همکاری افراد شرور و اوباش 
با سپاه و بسیج سابقه دار است. حسین 
فرمانده پیشین سپاه محمد  همدانی 
رسول اهلل تهران که اواسط مهرماه سال 
1۳۹۴ در حلب سوریه کشته شد یکی 
از فرماندهان میدانی سرکوب تظاهرات 
از  پس  سال  چند  او  بود.   88 سال 
یک  در  خیابانی  اعتراضات  سرکوب 
مصاحبه گفته بود در »کار اطالعاتی 
اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا 

در  که  کسانی  از  نفر  هزار   ۵ کرد. 
آشوب ها حضور داشتند ولی در احزاب 
نداشتند  حضور  سیاسی  جریانات  و 
بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی 
کنترل شان  منزل شان  در  و  کردیم 
می کردیم. روزی که فراخوان می زدند 
اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند 
از خانه بیرون بیایند. بعد اینها را عضو 
گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان 
دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت 
کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و 
قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم. 
یکی از اینها فردی بود به نام ستاری. 
این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز 
۷0 درصد شد و سال گذشته هم به 

شهادت رسید.«
در جریان جنگ سوریه و عراق، سپاه 
پاسداران تعداد زیادی از این اوباش را 
تحت عنوان »مدافعان حرم« به مناطق 
جنگی فرستاد. »هانی ُکرده« یکی از 
اوباش سابقه دار است که سابقه اعزام 
به سوریه دارد و گفته می شود که با  با 

نیروهای امنیتی همکاری می کند.
هانی ُکرده و امین فرزانه و تعدادی 
از نوچه های آنها مهمان ویژه ی مراسم 
افطاری حسن روحانی نیز بوده اند که 

در خردادماه ۹۷ برگزار شد.
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اس  اس  یو  =ناوشکن 
ناوگان  به  متعلق  سالیوان 
پنجم نیروی دریایی ایاالت 
فارس  خلیج  عازم  متحده 

شده.
به  اسالمی  =جمهوری 
برای  که  است  آن  دنبال 
مقابله با تحریم های آمریکا 
در  کاال  ترانزیت  »مسیر 
و   داده  تغییر  را  منطقه« 
ارتباط حمل  و نقل ریلی بین 
ایران و روسیه را گسترش 

دهد.
= دسترسی به آب های گرم 
خلیج فارس و دریای عمان 
از رویای همیشگی  بخشی 
روس ها بوده و از قرار معلوم 
جمهوری ارتجاعی آخوند و 
سپاه می خواهد این رؤیا را 
تحقق ببخشد. طرح روسی 
»ایران رود« که قرارگاه خاتم 
االنبیاء سپاه با عنوان ایجاد 
دریای  بین  آبی  کریدور 
فارس  خلیج  و  مازندران 
روی آن کار می کند بخشی 

از این پروژه است.

دستور  اسالمی  جمهوری  رهبر 
مقابله  برای  اقتصادی  دو ستاد  داده 
همزمان  بطور  آمریکا  تحریم های  با 
ستادها  این  از  یکی  کنند،  فعالیت 
اقتصادی«  هماهنگی  »شورای عالی 
اقتصاد  فرماندهی  »ستاد  دیگری  و 
بیشتری  سابقه  که  است  مقاومتی« 
معاون  جهانگیری  اسحاق  و  دارد 
این  است.  آن  رییس  روحانی  اول 
تحرکات بیانگر قرار گرفتن در شرایط 

اضطراری است.
مهمی  تحوالت  اخیر  روزهای  در 
آنها  اغلب  نتیجه ی  که  داده  روی 
شکست سیاست های رژیم برای فرار 
از مهلکه ای است که خودش ساخته 
و مدت هاس در آن دست و پا می زند:

برای  اروپایی ها  پیشنهادی  بسته 
تهران  قبول  مورد  برجام  حفظ 
را  آن  روحانی  حسن  و  نگرفت  قرار 
با  بسته  این  خواند.  مأیوس کننده 
شروطی که خامنه ای برای حفظ برجام 
الزم دانسته بود بسیار تفاوت داشت.

به  محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
هر دری زد بلکه کشورهای آسیایی 
از جمله هند و کره جنوبی به عنوان 
تحت  ایران  نفت  عمده  خریداران 
پس  پا  آمریکا  تحریم های  تاثیر 
او  تالش های  و  نشد  موفق  نکشند، 
شکست خورد و این کشورها تبعیت 
خود از قوانین تحریمی واشنگتن را 

اعالم کردند.
اوپک  در  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
و  عربستان  و  شد  بزرگ  بازنده ی 
پرکردن  برای  کردند  قبول  روسیه 
فریز  آغاز  از  پس  ایران  نفت  خالء 
افزایش  را  خود  تولید  سقف  نفتی 

دهند.
سفر علی اکبر والیتی فرستاده ویژه 
خامنه ای به روسیه و دیدار او با پوتین 
و  نداشت  روشنی  نتایج  مسکو  در 
»نفت در برابر کاال« و تهدید به بستن 
بود. سفر  این  نتایج  از  هرمز  تنگه 

دادند  گزارش  منابع خبری  بعضی 
با  داده  پیشنهاد  ایران  به  اروپا  که 
میلیون  یک  روزانه  تحریم ها  آغاز 
دهند  تحویل  روسیه  به  نفت  بشکه 
ولی  بفروشند.  آنها  برای  روس ها  تا 
داللی  این  هم  اگر  نیست  مشخص 
فروش  از  حاصل  پول  باشد،  درست 
آن، نقدی به ایران برگردانده می شود 
و یا در ادامه همان تهاتر نفت است و 
در عوض کاال و غذای روسی به ایران 

صادر خواهد شد!
هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون 
در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
روسیه  »از  گفته  جنجالی  اظهاراتی 

گرسنگی  از  نمی گذارد  که  ممنونیم 
کرده  تاکید  همچنین  او  بمیریم!« 
امنیت  و  ببندیم  را  هرمز  تنگه  باید 
خطر  به  را  همسایه  کشورهای 
بیاندازیم تا آنها نتوانند نفت را تولید 

و صادر کنند!
از  دنیا  نفت  درصد   ۴۰ حدود 
طول  می کند.  عبور  هرمز  تنگه 
عرض  و  از  کیلومتر   ۱۱۰ آبراه  این 
متغیر  کیلومتر   ۶۰ تا   ۴۰ بین  آن 
 ۱۰۰ تا   ۳۵ بین  آب  عمق  و  است 
متر است که به شدت عبور و مرور 
کشتی ها و نفتکش های غول پیکر را 
تنگه  این  بستن  و  می کند  محدود 
است. ممکن  نظامی  طریق  از  فقط 

روحانی  حسن  حجت االسالم 
تهدید  سوییس  به  سفر  جریان  در 
نفت  نتواند  ایران  اگر  که  بود  کرده 
نمی توانند!  هم  دیگران  کند  صادر 
تقدیر  مورد  بالفاصله  موضع  این 
و  گرفت  قرار  قدس  سپاه  فرمانده 
قاسم سلیمانی در نامه ای خطاب به 
روحانی این سخنان  را مایه مباهات و 
افتخار دانست و نوشت »دست شما را 
برای این سخنان بموقع، حکیمانه و 
صحیح می بوسم و برای هر سیاستی 
که مصلحت نظام اسالمی باشد، در 

خدمت هستیم.«
و  سیاستمداران  وقتی  معموال 
نوعی  به  کشور  یک  دولتمردان 
روشن  را  نظامی  تهدید  خطر  چراغ 
قرار  آنها  پشت  نظامی ها  می کنند 
گرفته و »لبیک« می گویند. سلیمانی 
هم چنین کرد اما مسئله اینجاست 
هرمز  تنگه  روی  دست  روحانی  که 
ایران  برای  تنها  نه  که  گذاشته 
نقش  جهان  و  منطقه  برای  بلکه 
قول  به  و  دارد  سوپراستراتژیک 
از  بزرگتر  بسیار  لقمه ای  معروف 
برای  است.  اسالمی  دهان جمهوری 
روحانی،  بزرگ  لقمه ی  این  توجیه 
رییس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
و  شد  میدان  وارد  اسالمی  شورای 
بستن  رییس جمهور  »منظور  گفت 
تنگه هرمز نیست چرا که این موضوع 
تحت مقررات بین المللی بوده و باید 

رعایت شود.«

 ۱۳ چهارشنبه،  روز  فالحت پیشه 
تیر، در اظهاراتی مبهم گفت، منظور 
روحانی این است که »اگر قرار باشد 
بین المللی  قوانین  اراده ها،  اساس  بر 
باشد  همه  برای  باید  بخورد  هم  بر 
بر  ایران  سیاست  که  خصوص  به 
اساس دیپلماسی بین المللی فعالیت 
سیاست  آن،  طی  اگر  که  می کند 
شکست  این  بخورد،  شکست  ایران 

باید برای تمامی دنیا باشد!«
علیرضا رحیمی عضو دیگر کمیسیون 
امنیت ملی نیز گفت »منطقه خلیج 
باشد  امنیتی  هیچگاه  نباید  فارس 
در  اسالمی  جمهوری  که  نقشی  و 
راهبردی  نقشی  داشته  منطقه 
است.« بوده  صلح  تقویت  با  همراه 

گرچه حزب اللهی ها و سپاهی ها از 
کردند  استقبال  روحانی  حرف های 
اما عالوه بر اعضای کمیسیون امنیت 
مخالفان  روحانی،  تهدید  این  ملی 
مسیح  جمله  از  داشت  هم  دیگری 
مهاجری از روزنامه جمهوری اسالمی 
نظامیان  نباید   ]…[« نوشت:  که 
می کردند،  موضع  اعالم  باره  این  در 
موضع گیری  های  مرحله  در  که  چرا 
سیاسی، هرگونه موضع گیری توسط 
توسط  عکس العمل  موجب  نظامیان 
و  می  شود  مقابل  طرف  نظامیان 
ممکن است مناقشات را از چارچوب 
سیاسی به چارچوب مناقشات نظامی 
نشان  مواضعی  چنین  بکشاند.« 
جمهوری  در  گروهی  که  می دهند 
اسالمی به راستی معتقدند که بناید 
مسیر بحران را به سوی تقابل نظامی 

هدایت کرد.
چون  بجاست  مهاجری  نگرانی 
از سخنگویان مرکز  اوربن یکی  بیل 
متحده  ایاالت  ارتش  فرماندهی 
نیروی  ملوانان  کرد  اعالم  همزمان 
منطقه  ای  متحدان  و  آمریکا  دریایی 
باز ماندن  این کشور »برای تضمین 
طبق  تجاری  کشتی های  عبور  راه 

قوانین بین المللی آماده اند.«
تا وقتی حسن روحانی شعار بستن 
و  گوشه  از  می داد  را  هرمز  تنگه 
او می شد و  به  انتقادات زیادی  کنار 
بکشند  را  او  ترمز  که  کسانی  بودند 
اما مسئله وقتی شکل جدی به خود 

مشاور  والیتی  علی اکبر  که  گرفت 
که  بین الملل  امور  در  خامنه ای 
جمهوری  رهبر  پیام  رساندن  برای 
نشست  از  پیش  پوتین  به  اسالمی 
با ترامپ در هلسینکی شتابزده  وی 
کرد  تکرار  بود  کرده  سفر  مسکو  به 
که اگر ما نفت صادر نکنیم دیگران 
سخنان  این  با  کرد.  نخواهند  هم 
موتور جنگ طلب ها از جمله حسین 
کیهان  مسئول  مدیر  شریعتمداری 
از  تقلید  در  و  شد  روشن  تهران 
مشاور »رهبر« شورش را نیز درآورد 
با  تنگه هرمز  بستن  استراتژی  از  و 
مین گذاری در خلیج فارس و پرتاب 
موشک به سمت اسراییل و بحرین و 
عربستان و اروپا رونمایی کرد! فارس 
و تسنیم وابسته به سپاه نیز نوشتند 
باب  هم  و  می  بیندیم  را  هرمز  هم 

المندب در دریای سرخ را!
هرگونه  معتقدند  اما  تحلیلگران 
سپاه  و  اسالمی  جمهوری  تالش 
پاسدارانش برای بستن تنگه هرمز به 

محاصره دریایی ایران ختم می شود.
و اما هارت و پورت های رژیم ایران 
که زیاد شد، فرماندهی ارتش آمریکا 
فارسی  توییتر  و  ننشست  بیکار  هم 
متحده،  ایاالت  ارتش  فرماندهی 
کرد  اعالم  تیر،   ۲۷ شب،  سه شنبه 
تحت  سولیوان  اس  اس  یو  ناوشکن 
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  مسئولیت 
اعزام  هرمز  تنگه  به  آمریکا  متحده 

شده است.
اگرچه بعد از تهدید بیجای روحانی 
در  گروهی  هرمز  تنگه ی  بستن  به 
و  توجیه  برای  اسالمی  جمهوری  
تفسیر آن آستین باال زدند ولی بعد 
از آنکه والیتی هم این تهدید را تکرار 
و  یافت  کرد، وضعیت شکل دیگری 
گروهی به دفاع جانانه از آن پرداخته 
و حاال هم با دو ستادی که خامنه ای 
دستور فعالیت آنها را برای مقابله با 
هم  کرده،  صادر  آمریکا  تحریم های 
مانند  غیره  و  مجلس  هم  و  دولت 

همیشه گوش به فرمان هستند!
در  نوبخت  بودار  حرف های 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی

مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در 

شد،  برگزار  دوشنبه  روز  که 
اساس  بر  گفت  جهانگیری  اسحاق 
انقالب«  معظم  »رهبر  رهنمودهای 
در همین  نیستند!  کارساز  تحریم ها 
رییس  نوبخت  محمدباقر  جلسه 
سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی 
گفت:  »بوداری«  سخنان  در  دولت 
فرماندهی  ستاد  جلسه  در   ]…[«
اقتصاد مقاومتی گزارشی از وضعیت 
به  بنادر جنوبی  ویژه  به  ایران  بنادر 
عنوان مبادی واردات و صادرات ارائه 
بررسی  ستاد  این  اعضای  و  شده 
واردات  توجه  قابل  که حجم  کردند 
و صادرات در شرایط تحریم را به چه 
ترتیبی می توانند از بنادر عبور دهند.

قرار  بررسی  مورد  که  مواردی  از 
و  مقابله  برای  که  است  این  گرفته 
جایگزین سازی در صورتی که یکی از 
بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر 

جایگزین می توانیم استفاده کنیم!
به  جنوب  در  ایران  بنادر  نظر  از 
خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس 
هند اتصال دارد که با این شرایط به 
همه آب های آزاد جهان مرتبط است 
تنها کشوری است که همه  ایران  و 
اینکه  ضمن  دارد،  را  ظرفیت ها  این 
شما در شمال هم مسیر آبی دارید، 
برای  بنادر  برخی  خاطر  همین  به 
ارتباط نیاز به برنامه تکمیلی دارند.«

وی ادامه داد: »جلسه فوق العاده با 
وزیر راه و شهرسازی برای بررسی و 
برنامه ریزی به منظور اتصال خطوط 
ریلی بنادر جنوب به ویژه بندر چابهار 
به شبکه سراسری در سازمان برنامه 

و بودجه برگزار می شود.
وسیع  ما  امکانات  خوشبختانه 
کشورها  برخی  که  حالی  در  است، 
بسته  اگر  و  ندارند  بیشتر  معبر  یک 
شود راهی برای واردات و صادراتشان 
باقی نمی ماند، ما به بنادر مختلف و 
متعددی در اطراف کشور دسترسی 

داریم.«
منظور نوبخت از »مقابله با شرایطی 
که در آن یکی از بنادر دچار مشکل 
است  معلوم  و  است  روشن  شود« 
در  مشکل  بروز  سبب  شرایطی  چه 
بنادر ایران خواهد شد و جنس این 
مشکالت نیز بر کسی پوشیده نیست.

جلسه  آن  نتایج  از  خبری  هنوز 
با  بود  قرار  نوبخت  که  فوق العاده 
عباس آخوندی وزیر راه برگزار کند 
نشده است اما بنا به آنچه او می گوید 
برنامه  ریزی  جلسه  تشکیل  از  هدف 
بنادر  ریلی  خطوط  اتصال  برای 
به  چابهار«  بندر  ویژه  »به  جنوب 

شبکه راه آهن سراسری است.

ویژگی بندر چابهار چیست؟
ایران  بزرگ  بندر  اولین  چابهار 
عمان  دریای  دهانه ی  در  که  است 
)اقیانوس  آزاد  آب های  به  نزدیک  و 
هند( قرار دارد و به خط آهن متصل 
است. محاسبه جمهوری اسالمی این 
است که اگر تحت شرایط اضطراری 
در خلیج فارس و تنگه هرمز جنگ 
آغاز شود چابهار از وابستگی به تنگه 
»کاهش  پروژه ی  می کاهد.  هرمز 
وابستگی به تنگه هرمز با توسعه بندر 
چابهار« بخشی از سیاست های کلی 
خامنه ای  که  است  مقاومتی  اقتصاد 
در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را ابالغ 
کرد. طبق بند ۱۱ آن »توسعه حوزه 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل 
فناوری های  انتقال  منظور  به  کشور 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
تأمین  و  خدمات  و  کاال  صادرات 
از  مالی  منابع  و  ضروری  نیازهای 
و  قرار گرفت  کار  خارج« در دستور 
عباس آخوندی وزیر راه )معاون سابق 
حبیب اهلل  و  کشور(  وزارت  امنیتی 
سیاری فرمانده پیشین نیروی دریایی 
ارتش مسئول پیاده کردن آن در دو 

فاز اقتصادی و نظامی بودند.
سال  )دو  سال ۱۳۹۴  آذر   ۳۰ در 
در  آخوندی  طرح(  شروع  از  بعد 
یک مصاحبه که زیر عنوان »قدرت 
مسئولیت« قرار می گیرد با اشاره به 
برای  میلیاردی  چند  سرمایه گذاری 
خصوص  به  دریایی  قدرت  توسعه 
عمیقا  »من  می گوید:  چابهار  بندر 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  این  به 
شاهراه  باید  ایران  کردند  اعالم  که 
غرب  به  شرق  و  جنوب  به  شمال 
باشد از بن دندان معتقدم و ]…[ این 
بحث قدرت مسئولیت می تواند آینده 

امنیت ملی را رقم بزند.«
تقویت  استراتژی  این  نظامی  فاز 
زیر  که  بود  مکران  دریایی  پایگاه 
خطوط  امنیت  »تامین  عنوان 
اقتصاد«  رونق  برای  کشتیرانی 
و  تجهیزات  از  بسیاری  و  شد  انجام 
ادوات نیروی دریایی ارتش از پایگاه 
بندرعباس به مکران منتقل شد که 

در نزدیکی بندر چابهار قرار دارد.
آذرماه  هشتم  در  خامنه ای  علی 
فرماندهان  با  دیدار  در   ۱۳۹۶ سال 
دریایی  »نیروی  کرد  تاکید  نظامی 
در خط مقدم دفاع از کشور است.« 
تقویت پایگاه مکران بر اساس طرح 
که  راهبردی«  دریایی  »نیروی 
دریایی  نیروی  ناوهای  از  تلفیقی 
ارتش و شناورهای تندرو و انتحاری 
مقابله  برای  رژیم  امید  است  سپاه 
آمریکایی  ناوهای  احتمالی  ورود  با 
گفته  به  که  است  فارس  خلیج  به 
منابع غیررسمی با پیشنهاد و توصیه 
روس ها پیاده شد. ضمن اینکه پایگاه 
دهم شکاری نیروی هوایی ارتش در 
کنارک نیز در همین منطقه قراردارد.

اساسی  یک مشکل  استراتژی  این 
دارد و آن ظرفیت محدود خط آهن 
تنها  که  است  ایران  به عمق  چابهار 
توسعه  به  نیاز  و  زاهدان می  رسد  به 
بیشتر دارد تا از طریق آن هم حمل 
و نقل تجاری صورت گیرد و هم نیرو 
منتقل  چابهار  به  نظامی  ادوات  و 
برنامه های  اصلی ترین  از  یکی  شود. 
سفر اخیر  والیتی به روسیه همین 
آماده ی  کرد  اعالم  پوتین  که  بود 
راه اندازی  برای  سرمایه گذاری 
سن  و  جنوب  شمال-  آهن  خط 
پترزبورگ- چابهار است! پروژه ای که 
قطعا کار دو سه ماه و حتی دو سه 

سال هم نیست!

شاهراه های حیاتی کمی باالتر از رأس السرطان: 

تنگه  هرمز انبار باروت
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