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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

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

ِِکیهان ، کیهان لندن ، کیهان خودتان را زنده نگاه می دارید

در  گسترده  فساد  دیگر  سوی  از  و 
عوامل  کشور  اقتصادی  شریان های 
اصلی تشدید بحران در اقتصاد کشوری 
هستند که منابع سرشار انرژی، مواد 
کشوری  به  را  آن  صنعتی  و  معدنی 
می توانست  که  کرده  تبدیل  ثروتمند 
امروز در شمار کشورهای توسعه یافته 

جهان با سطح باالیی از رفاه باشد.

تاریخ مصرف نظام دزدساالر به 
پایان می رسد

در این شماره می خوانید:
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از  بیش  روزها  این  ایران  اقتصاد 
همیشه حال و روز خوشی ندارد و به 
گفته کارشناسان در وضعیتی به شدت 
متزلزل بسر می برد. تزلزلی که می توان 
به عنوان مقدمه ای برای فروپاشی بدنه 

اقتصاد کشور نام برد.
از یک سو چهار دهه سیاست های 
از یک دهه  بیش  اقتصادی،  ناکارآمد 
بانکی  و  نفتی  شدید  تحریم های 

سرمقاهل
پاسخگویی به افکار عمومی

بهای برخورداری از مقام و ثروت و شهرت
برخی وابستگان نظامی که پشیزی ارزش برای حریم خصوصی مردم قائل 
نیست، پرسش افکار عمومی درباره نوع زندگی و خانواده ی مقامات و مسئوالن 

را، به عنوان »زیر پا گذاشتن حریم خصوصی« تحریف و تخطئه می کند. 
در جمهوری اسالمی »حریم خصوصی« حتی در چهاردیواری خانه مردم و 
اتومبیل  آنها نیز وجود ندارد. مأموران تفتیش و سرکوب نظام در ده ها نهاد موازی 
و غیرموازی که جز نانخور بودن دولت و سربار بودن ملت، نقشی ندارند، حتی در 
نوشیدن و خوردن و پوشاک و خصوصی ترین روابط مردم که ربطی به هیچ دولت 
و حکومتی ندارد، دخالت می کنند! آنوقت زمانی که مقامات این رژیم برای محک 
حرف و عمل شان با این پرسش روبرو می شوند که خودشان و خانواده شان چگونه 
و در کجا زندگی می کنند، می خواهند پشت دیوار »حریم خصوصی« مخفی شوند!
در  که  اجتماعی شامل کسانی  و  افراد سیاسی  نخیر! در همه جای جهان، 
دستگاه های حکومتی و دولتی مسئولیت دارند و همچنین چهره های معروف 
عرصه های علم و هنر و ادبیات و ورزش، به این دلیل که از یک سو، درست یا 
غلط، الگوهای اجتماعی به شمار می روند و از سوی دیگر از مواهب مقام و ثروت 
و شهرت برخوردارند، عالوه بر مسئولیت های شغلی، درباره چگونگی زندگی 
شخصی خود نیز در برابر افکار عمومی مسئولیت دارند. به دلیل این موقعیت و 
مواهب آن، این افراد »آزادی عمل« افراد عادی را ندارند؛ به ویژه آنکه یک چیز 
بگویند و برعکسش عمل کنند! نمی شود از امتیازات مقام و ثروت و شهرت و 
احتماال محبوبیت برخوردار بود ولی افکار عمومی حق نداشته باشد بداند که آنها 
نه در »حریم خصوصی« خود بلکه در آنچه  از خود به نمایش می گذارند و برای 

دیگران موعظه می کنند، خودشان چگونه عمل می کنند. 
هجوم مأموران رژیم به جشن و بزم و سور و همچنین به درون خانه و اتومبیل 
افراد عادی برای اینکه ببیند آنها چه می خورند و چه می نوشند و چه پوشیده اند 
و چه روابطی با یکدیگر دارند قطعا تجاوز به حریم خصوصی است! برای اینکه 
این افراد نه مقام و مسئولیتی دارند و نه هرگز دیگران را به رفتاری، امر و نهی و 

موعظه کرده اند! هیچ کار غیرطبیعی و ضدبشری هم انجام نمی دهند!
اما افشای مهمانی های آنچنانی مقامات و مسئوالن رژیم و یا آن گروه از افراد 
حوزه ورزش و هنر و ادب و علم که مرتب برای مردم ساده زیستی را موعظه 
و تبلیغ می کنند، نه تنها ربطی به حریم خصوصی ندارد بلکه یک اقدام الزم 
سیاسی جهت آگاهی جامعه است تا دروغگویان را بشناسند. در غرب و جوامع 

آزاد هم جز این نیست.
در رابطه با کمپین »فرزندت کجاست«، فرزندان هزاران ایرانی در کشورهای 
غربی و آمریکا تحصیل و زندگی می کنند و به کسی هیچ ربطی ندارد! اما افشای 
این موضوع که فرزندان و اعضای خانواده مقامات و وابستگان دورو، دروغگو و 
فریبکار جمهوری اسالمی برای تحصیل و زندگی در آزادی و امنیت و رفاه، در غرب 
و آمریکا بسر می برند، ربطی به »حریم خصوصی« ندارد! این موضوع را باید افشا 
کرد تا مردم بیش از پیش بدانند مقامات فریبکار رژیم آنچه را بر خود می پسندند

   از آنها دریغ می کنند! 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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آقای روحانی شما قوام السلطنه نیستید!
 »داوطلبانه« از پوتین بازی خورده اید
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متحده باشد
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فشار  داخلی،  طغیان  =ایران: 

آمریکا و ناتوانی اروپا
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 10 و 11

= ورزشی - حوادث
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زمستان ۵7 رقم خورد

جمهوری اسالمی در خیالی خام و سیاستی خائنانه دریاچه مازندران را قربانی کرد تا 
بماند غافل از آنکه به زانو درآوردن رژیمی  چنین ذلیل و ضعیف هم برای مردم و هم برای 

کشورهای خارجی به مراتب آسانتر است.
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اقتصاد ایران این روزها بیش از همیشه حال و روز 
خوشی ندارد و به گفته کارشناسان در وضعیتی به 
شدت متزلزل بسر می برد. تزلزلی که می توان به عنوان 
مقدمه ای برای فروپاشی بدنه اقتصاد کشور نام برد.

ناکارآمد  سیاست های  دهه  چهار  سو  یک  از 
اقتصادی، بیش از یک دهه تحریم های شدید نفتی 
و بانکی و از سوی دیگر فساد گسترده در شریان های 
اقتصادی کشور عوامل اصلی تشدید بحران در اقتصاد 
کشوری هستند که منابع سرشار انرژی، مواد معدنی 
و صنعتی آن را به کشوری ثروتمند تبدیل کرده که 
توسعه یافته  کشورهای  شمار  در  امروز  می توانست 
جهان با سطح باالیی از رفاه باشد. اما برعکس، اقتصاد 
ایران از یک بیماری مزمن و مهلک 40 ساله رنج 
می برد و عوارض این بیماری نه بر زندگی مقامات و 
زمامداران بلکه بر زندگی مردم ایران سایه ای سنگین 

انداخته است.
نشستن َگرد رکود بر صنایع، فلج شدن تولید، روند 
کاهشی صادرات، عدم ثبات در بازارهای مختلف به 
ویژه بازار ارز، بسته شدن کسب و کارهای کوچک 
اخراج  و  بیکاری  شدن  گسترده  خرده فروشی ها،  و 
و...  از کشور  شاغالن، موج گسترده خروج سرمایه 
از جمله نشانه های خطرناکی هستند که از مدت ها 
نشان  و  درآورده  صدا  به  را  خطر  زنگ های  پیش 
در  ساختاری  تحول  یک  نیازمند  کشور  می دادند 

اقتصاد خود است.
این در حالیست که با اجرایی شدن دوباره ی بخش 
اعظمی از تحریم های آمریکا علیه ایران در سیزدهم 
آبان ماه سال جاری، برابر با سوم نوامبر 2018، شوکی 
بزرگ بر تن نحیف اقتصاد ایران وارد و به احتمال 

زیاد دوران احتضار آن آغاز خواهد شد.
در مقابِل بلندتر شدن صدای این زنگ های خطر، 
دولتمردان و سردمداران از یک سو در کنار انداختن 
»تقصیر« به گردن یکدیگر و حتی مردم، با بی تفاوتی 
به انجام اقدامات روبنایی و نمایشی اکتفا کرده و از 
بر  بیشتر  دست اندازی  برای  را  فرصت  دیگر  سوی 
منابع کشور و زد و بند و اختالس و تقسیم ثروت ملی 
میان »خودی«های نظام زیر عنوان خصوصی سازی 

غنیمت شمردند.
کیفیت زندگی همه اقشار چند پله کاهش 

یافته
بجز بخش اندکی که بدنه قدرت و وابستگانشان 
از  بهره برداری  به  همچنان  و  می دهند  تشکیل  را 
ثروت کشور مشغولند، اکثر مردم از کارگر و کارمند 
تا بازنشسته و کشاورز و بازاری همچنان با بحران 

معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.
مردم نه تنها دیگر قادر به ساختن سرمایه نیستند 
بلکه در تأمین هزینه های اولیه زندگی خود نیز با 
مشکل روبرو هستند و سطح کیفیت زندگی برای 

همه اقشار چند پله کاهش یافته است.
بسیاری اقالم از جمله سفر، آموزش های غیردرسی، 
اکثر  معیشت  سبد  از  درمان  و  بهداشت  ورزش، 
خانوارهای ایرانی حذف و یا به شدت کاهش پیدا 
کرده و تأمین خوراک و سرپناه امروزه دغدغه اصلی 

بخش قابل توجهی از مردم است.

برای این افراد که بیشترین جمعیت کشور را شامل 
می شوند افزایش روزافزون هزینه مواد غذایی موجب 
شده حتی برخی از اقالم خوراکی مانند گوشت، میوه 
و لبنیات نیز در سفره های آنها سهم اندکی به خود 
اختصاص دهد؛ هر چند در برخی نقاط کشور که 
فقر گسترده تر و مردم بحران زده تر هستند ماه هاست 
مردم چشمشان به گوشت و برنج و میوه نیفتاده و 

قوت غالب مردم نان خشک است!
ادعاها  و  آمارها  در  هر چند  نیز  دوازدهم  دولت 
را رد می کند و تالش دارد شرایط  چنین مسائلی 
اقتصادی کشور را مناسب و بدون هیچ جای نگرانی 
کاال  کوپن  دوباره  انتشار  به  تصمیم  اما  جلوه دهد 
گرفته است تا برخی مواد غذایی را با یارانه به صورت 

جیره بندی در اختیار مردم قرار دهد.
قیمت ها سرسام آور و درآمدها ناچیز!

هر چند این شرایط که برای ایرانیان یادآور قطحی 
دوران جنگ ایران و عراق است شاید در سال 1397 
خورشیدی و سال ها پس از پایان جنگ و البته دو 
ادعای  به  که  برجامی  اجرای  از  اندی پس  و  سال 
برکت  و  خیر  دروازه های  بود  قرار  روحانی  حسن 
را بر روی ایران بگشاید کمی دور از ذهن به نظر 
برسد اما با نگاهی به قیمت اقالم خوراکی و درآمد 
خانواده ها می توان عمق فاجعه موجود در کشور را 

بیشتر درک کرد.
و  میلیون  یک  حدود  ایران  در  کارگران  حقوق 
115هزار تومان در ماه، حقوق مستمری بگیران حدود 
یک میلیون تومان تا یک میلیون و 300 هزارتومان، 
حقوق اکثر بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ماهیانه 

حدود یک و نیم میلیون تا 3 میلیون تومان است.
در این میان هزینه یک کیلوگرم گوشت گوسفند 
 11500 مرغ  کیلوگرم  یک  60هزارتومان،  حدود 
تومان، یک کیلو برنج 12 تا 16هزارتومان، یک کیلو 
نان حدود 3000 تومان، پنیر سفید کیلویی 17000 
تومان، تخم مرغ کیلویی 9000 تومان، حبوبات از 
کیلویی 5000 تا 10000 تومان، لیموامانی کلیویی 
آفتابگردان  مایع  روغن  لیتر  هر  و  تومان   25000

38000 تومان است.
با یک محاسبه سرانگشتی  برای تأمین همین اقالم 
اکثر جمعیت  ماهانه  کاماًل روشن است که حقوق 
ایران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک یک خانواده 
4 نفره را نمی دهد چه برسد به آنکه هزینه اجاره 
خانه، درمان، رفت و آمد و پوشاک و شهریه مدرسه 

و دانشگاه را نیز تأمین کند!
مبارزه با فساد توسط فاسدان!

جالب آنکه گسترده شدن فقر و بیکاری در ایران 
که عامل بروز اعتراضات سراسری دی ماه 96 بود این 
روزها صدای برخی دیگر از اقشار از جمله طالب را نیز 
درآورده و طی هفته جاری طلبه های  قم و کاشان و 
مشهد دست به سخنرانی علیه دولتمردان و هشدار 

نسبت به وضعیت اقتصادی زده اند.
مقامات حکومتی نیز هر یک علیه جناح و نهاد 
عامل  را  »دیگری«  تا  می کنند  موضع گیری  رقیب 
بروز بحران معرفی کنند؛ فارغ از آنکه عامل اصلی 
بحران ساختار معیوب و ناکارآمدی به طول و عرض 

کلیت نظام جمهوری است.
فساِد گسترده در ارکان نظام که تا چندی پیش 
نمایندگان مجلس شورای  و  مقامات  »راز مگو«ی 
مردم  که  حالی  در  و  می رفت  شمار  به  اسالمی 
سال هاست شاهد آثار این فساد در جامعه و اقتصاد 
بودند اما اگر از قلم روزنامه نگار یا دهان یک مقام 
سخنی درباره فساد در می رفت بالفاصله به شدت 
انکار می شد این روزها نه تنها جناح های حکومت 
آن را علیه یکدیگر پیراهن عثمان کرده اند بلکه قوه 
قضاییه که خود یکی از ارکان فساد و فاسدان است 
از علی خامنه ای اجازه خواسته تا علیه مفسدان اقدام 

قانونی و قضایی کند!
زاییده ی ساختار سیاسی  که  فساد گسترده ای 
و اقتصادی و عقیدتی جمهوری اسالمی است نه 
تنها دیگر انکار کردنی نیست بلکه خسارات ناشی 
از آن به صراحت در تحلیل های اقتصاددانان حامی 
حکومت نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و از سوی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  حتی  و  مختلف  مقامات 
درباره آن اظهار نظر می شود بدون آنکه به روی 
تغذیه کننده ی  و  زاینده  خود  که  بیاورند  خود 

فساد هستند.
حاال دیگر نمایش هایی که از سوی مجلس شورای 
اسالمی و قوه قضاییه با دستورات ویژه رهبر جمهوری 

اسالمی به راه افتاده، نوشداروی پس از مرگ سهراب 
نیز نمی تواند باشد. نظام دزدساالر حتی اگر بخواهد، 
نمی تواند فساد خود را مهار کند زیرا قافله دارانش 

علیه آن وارد عمل خواهند شد. 
گردانندگان  مافیایی،  سیستم های  چنین  در 
را  اصالحی  تصمیم  هیچ  اجازه  اقتصاد  انحصاری 
نمی دهند. به همین دلیل »مبارزه با فساد« توسط 
حکومت فاسدان، نزاع دسته جمعی در داخل نظام 
را افزایش می دهد یعنی همین وضعیت جنگ همه 
علیه همه که امروزه درون حکومت و جناحین اش 

شاهد هستیم.
اسالمی  جمهوری  نظام  که  شرایطی  چنین  در 
اصال احساس امنیت نمی کند، به هر ترفندی روی 
می آورد؛ از بخشیدن سهم ایران در دریای مازندران 
تا جستجوی راه های مخفی برای مذاکره با آمریکا؛ 
از اختراع اپوزیسیون های تقلبی و ساختن مفاهیم 
بی معنی مانند »اصالح اصالحات« و »نواصولگرایی« 
تا قربانی کردن دولت روحانی و استفاده از سپاهیان... 
آنچه اما مسلم است، همه اینان سرنشینان کشتی 
آن  مصرف  تاریخ  که  هستند  نظامی  پوسیده ی 
از دی ماه 96  پایان رسیده و مردم  به  مدت هاست 

به این سو مرتب این حقیقت را یادآوری می کنند.
روشنک آسترکی

آکتائو  شهر  در  امرداد   21 یکشنبه 
)آق تاو به معنی سپیدکوه( در ترکمنستان، 
حسن روحانی، والدیمیر پوتین، نور سلطان 
بردی  قربانعلی  و  علی اف  الهام  نظر بایف، 
محمدوف، رؤسای جمهوری ایران و چهار 
کشور عضو فدراسیون مشترک المنافع شامل 
روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، 
امضای خود را پای کنوانسیونی گذاشتند، 
برنده  دارد.  بازنده  یک  و  برنده  چهار  که 
اصلی این کنوانسیون اما روسیه است. مقام 
بازنده ی بزرگ هم به ایران تحت حکومت 

جمهوری اسالمی رسید.
رسانه های  از  بسیاری  چنانکه  روسیه، 
غربی نیز در گزارش های خود از امضای این 
کنوانسیون نوشتند، اگر با یک همه پرسی، 
که جهان به رسمیت نمی شناسد، شبه جزیره 
خود  اشغال  به  و  کرد  جدا  اوکراین  از  را 
درآورد، با این کنوانسیون دریاچه خزر یا 
کاسپین یا مازنداران را با همراهی رژیم ایران 
پشت قباله خود انداخت. متن این توافق 
توسط روسیه به نمایندگی از چهار کشور 
نوشته شده است.  زبان روسی  به  و  دیگر 
برانگیز  تعجب  متن  این  ابتدای  در  آنچه 
است، تعریفی است که نویسندگان آن برای 

بزرگترین دریاچه جهان اختراع کرده اند.
نه دریا نه دریاچه!

اگر کاسپین در این توافق دریا به حساب 
می آمد، مشمول قوانین بین المللی دریاها 
به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد  و 
مشکل  بسیار  البته  می شد.  مورد  این  در 
آورد  شمار  به  دریا  را  دریاچه  این  است 
زیرا در محدوده بسته ای قرار داشته و به 
آب های باز هیچ راهی ندارد. اما اگر آن را 
بین المللی،  قوانین  مبنای  بر  بدانند،  دریا 
همه کشورها، و نه فقط پنج کشور ساحلی 
این دریاچه، می توانند به آب ها و منابع آن 
دسترسی داشته باشند. اگر تعریف دریاچه 
برای کاسپین پذیرفته شود، در این صورت 
می باستی کشورهای ساحلی از حقوق برابر 
فرمول  این  با  حاال  ولی  باشند.  برخوردار 
اختراعی روس ها، برخی از کشورها حقوق 
بیشتر و ایران از کمترین حقوق برخوردار 
است و همزمان هیچ کشور دیگری نیز حق 

حضور در این دریاچه را نخواهد داشت.
بزرگ  »دستاورد  از  روحانی  حسن 
امنیتی« صحبت می کند. این کنوانسیون 
حضور نیروهای نظامی هر کشوری غیر از 
پنج کشور ساحلی را در این دریاچه ممنوع 
نیروی  تنها  عمل  در  است.  کرده  اعالم 
فقط روس ها  مازندران  نظامی در دریاچه 
و  قزاقستان  ترکمنستان،  بود.  خواهند 

و حضور  ندارند  دریایی  نیروی  آذربایجان 
دریاچه  این  در  اسالمی  نظامی جمهوری 
یا  نظامی  پایگاه  یک  گشتی،  قایق   7 به 
11 پاسدار در جزیره آشوراده و یک پایگاه 
مرزی در گمیشان در مرز با ترکمنستان  در 
استان گلستان، و یک پایگاه مرزی دیگری 
در آستارا خالصه می شود. روس ها اما، بنابر 
این  در  داده اند،  ارائه  خودشان  که  آماری 
دریاچه 30 رزمناو و 33 تیپ دریایی دارند.

دست باالی روسیه
این »دستاورد بزرگ امنیتی« که حسن 
نیز بیش  از آن صحبت می کند  روحانی 
از آنکه دستاوردی برای ایران باشد، یکی 
را  روسیه  استراتژیک  و  قدیمی  اهداف  از 
جمهوری های  گذشته  در  می کند.  تامین 
آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان تالش 
به  )ناتو(  آتالنتیک  پیمان  با  بودند  کرده 
توافقی برای پیوستن به آن به عنوان عضو 
وابسته دست یابند. در صورتی که ناتو این 
آینده  در  اگر  یا  می پذیرفت،  را  کشورها 
ایران  برای  خطری  آنکه  از  بیش  بپذیرد، 
باشد، تهدیدی جدی برای روسیه به شمار 
می رود چرا که ایران با یکی از کشورهای 

عضو پیمان آتالنتیک شمالی یعنی ترکیه 
هم مرز است و هرگز حضور این همسایه در 
ناتو خطر یا تهدیدی برای ایران نبوده است.

مذاکرات برای کنوانسیون حقوقی جدید 
جمهوری  ریاست  دوم  دور  اواخر  در  خزر 
اکبر هاشمی  رفسنجانی آغاز شد و در دوران 
ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود 
احمدی نژاد ادامه یافت. این دولت ها از امضای 
چنین توافق ذلت باری برای ایران سر باز زدند. 
اگر امروز دولت حسن روحانی امضای خود 
را به خواست و دستور علی خامنه ای پای 
این کنوانسیون گذاشت، به دلیل موقعیت 
ضعیف داخلی و خارجی جمهوری اسالمی 
در شرایط کنونی است. اگرچه اتفاقا به همین 
این  می توانست  اسالمی  جمهوری  دلیل 
مذاکرات و امضای کنوانسیون را به تعویق 
بیندازد اما با این خیال که با بخشیدن سهم 
ایران به روسیه می تواند حمایت پوتین را در 
این شرایط ضعف بیشتر حفظ کند، نه تنها 
هیچ مقاومتی در برابر ضربات »برادر بزرگ« 
نکرد بلکه روحانی و ظریف می خواهند این 
دستاورد  عنوان  به  را  ننگین  کنوانسیون 
و پیروزی به مردم قالب کنند! آن هم در 
شرایطی که رژیم در داخل با موج بی  سابقه ای 
از خشم و اعتراض مردم مواجه است و در 
خارج از مرزها نیز در انزوایی بسر می برد که 
روز به روز در حال تشدید است. وضعیت 
متزلزل و ناتوان جمهوری اسالمی امروز در 
تاریخچه ی نحیف چهل ساله اش سابقه ندارد. 

گنجینه 4۵۰۰ میلیارد دالری
انزوای کنونی رژیم ایران در حدی است 
اروپا و  که دیگر قدرت های جهانی، چون 
آمریکا، در مورد این کنوانسیون که موقعیت 
منطقه ای روسیه را تحکیم کرده و گسترش 
می دهد، سکوت کردند. روسیه در قبال این 
سکوت جامعه جهانی چه وعده هایی داده 
است، مشخص نیست، ولی می توان تصور 
کرد که به عنوان مثال کوتاه کردن دست 
جمهوری اسالمی ایران از سوریه به خواست 
اسرائیل، از جمله دالیل این سکوت باشد. 
است.  نیز معنی دار  آمریکا  و  اروپا  سکوت 
قدرت  حتا  که  ضعیف  رژیمی  با  معامله 
دفاع از مرزهای کشور را ندارد، سهل تر از 
گفتگو با کشوری است که از حداقل اقتدار 

برخوردار است.
به کسانی  پاسخ  محمد جواد ظریف در 
که حتا در داخل نظام این کنوانسیون را 
می گوید:  می دانند  ملی  منافع  به  خیانت 
نهایی  این کنوانسیون  »تقریبا 90 درصد 
شده است و تنها دو مورد خطوط مبدا و 
تحدید حدود زیربستر باقی مانده است«. 

زیربستری که به گفته محمد جواد ظریف 
قرار  و  مانده  باقی  مذاکره  میز  روی  هنوز 
است در مذاکرات دوجانبه راه حلی برای آنها 
پیدا شود، مالکیت بر ذخایر نفتی و گازی 
است. ذخایر نفتی این دریاچه حدود 162 
میلیارد بشکه تخمین زده می شود و حدود 
10 درصد گاز جهان نیز زیر آب های خزر 
نهفته است. اگر ارزش این گنجینه را بهای 
کنونی 70 دالر برای هر بشکه نفت و 300 
دالر برای هر هزار مترمکعب گاز محاسبه 
کنیم به رقم نجومی 22 هزار میلیارد دالر 
خواهیم رسید. اگر سهم 20 درصدی برای 
هر کدام از کشورهای ساحلی نیز در نظر 
بگیریم، سهم ایران از این گنجینه 4 هزار 
میلیارد و 400 میلیون دالر می شود. برای 
درک بهتر این رقم شاید جالب باشد بدانیم 
که کل فروش نفت ایران از آغاز استخراج تا 
کنون حدود 1500 میلیارد دالر بوده است.

عقب نشینی قبل از مذاکره
با  و  کنونی  شرایط  در  ایران  حکومت 
بهترین حالت  در  کنوانسیون  این  امضای 
سهمی 13 درصدی از این دریاچه خواهد 
این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  داشت. 

نظر هستند که سهم ایران پس از نهایی 
شدن مذاکرات با ترکمنستان و آذربایجان 
محسن  بود.  نخواهد  درصد   11 از  بیش 
امین زاده، معاون وزارت خارجه در دوران 
از  ریاست جمهوری محمد خاتمی، بیش 
ده سال پیش انگشت بر واقعیت تلخی در 
که  مقاله ای  در  او  گذاشت.  مذاکرات  این 
در روزنامه کارگزاران در سال 86 منتشر 
شد می نویسد: »اگر ایران بعد از فروپاشی 
شوروی هیجان زده نشده و پیشنهاد سهمی 
20 درصدی را نمی داد، شاید حقوقدانان ما 
تاریخی  قرارداهای  اساس  بر  می توانستند 
حداقل کشورهای ساحلی دیگر را مجبور 

به قبول این پیشنهاد کنند».
این دقیقا همان چیزیست که کارشناس 
روس رجب صفر اف روز بعد از امضای این 
کنوانسیون به بی بی سی فارسی گفت، اگرچه 
بعد تحت فشار مسکو مجبور به »تصحیح« 
گفته های خود شد: »در سال 1996 وقتی 
برقراری حقوقی دریای خزر شروع شد، ما 
کارشناسان انتظار داشتیم که ایران طبق 
بر  و 1940  سال های 1921  قراردادهای 
حق 50 درصدی خود پافشاری کنپد، اما 
در همان جلسه اول گفت که دریای خزر 
باید برابر تقسیم شود. برای ما عجیب بود که 
چطور از حقوق خود گذشت می کند«. این 
»گذشت« به گفته محمد ابراهیم رحیم پور، 
دیپلماتی که به مدت 22 سال در مذاکرات 
داشته  حضور  دریاچه  این  حقوقی  رژیم 
است، به دستور علی خامنه ای بوده است. 
محمد ابراهیم رحیم پور در گفتگو با روزنامه 
اعتماد می گوید تصمیم گیری در رابطه با 
خزر در اختیار رهبری بوده و هیچکس بدون 
اجازه ایشان حق امضای چیزی را نداشت.

سکوت غیرقابل قبول
جمهوری  اساسی  قانون   78 اصل  در 
در  تغییر  »هرگونه  است:  آمده  اسالمی 
خطوط مرزی ممنوع است مگر اصالحات 
شرط  به  کشور،  مصالح  رعایت  با  جزئی 
اینکه یک طرفه نباشد و به تمامیت ارضی 
کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم 
حال  برسد«.  اسالمی  شورای  نمایندگان 
برای  کنوانسیون  این  که  زمانی   دید  باید 
ارسال  مجلس  به  دولت  از سوی  تصویب 
نماینده  را  خود  که  کسانی  شد،  خواهد 
ملت می دانند و در »خانه ملت« نشسته اند 
آیا آن غیرتی را که مردم در خیابان ها فریاد 
می زنند خواهند داشت که بر این ذلت و 
آنها  هم  اگر  نگذارند؟  صحه  ملی  خواری 
نمی خواهند و یا جرأتش را ندارند در مقابل 
علی خامنه ای بایستند، آیا شهامت استعفا 

خواهند  را  خود  استصوابی  نمایندگی  از 
داشت؟ بدون تائید مجلس شورای اسالمی 
این کنوانسیون معتبر و قابل اجرا نیست. 
هر کس بر این قرارداد ذلت بار که بخشی 
به  را  ایران  خاک  و  شمالی  استان های  از 
کشورهای عضو فدراسیون روسیه بخشیده 
است صحه بگذارد، دیر یا زود باید همراه 
تحمیل  ایران  مردم  به  را  آن  که  کسانی 

کرده اند، پاسخگو باشد.
سخن آخر با کسانی است که هرگاه رسانه 
یا نهادی از خلیج فارس تنها با عنوان خلیج 
ولی بدون فارس نام می برد، چه در داخل نظام 
و چه در صفوف مخالفان، فریاد اعتراض بر 
می آورند و سینه چاک می دهند که »بردند« و 
»دزدیدند«! بسیاری از اینان اما امروز در برابر 
بخشیدن آب و خاک ایران یا سکوت کرده 
و یا حتی به دنبال توجیه این ذلت هستند! 
وقتی نادیده گرفتن نام »فارس« برای خلیج 
فارس محکوم است، چگونه می توان در مقابل 
دزدی آب و خاک و منابع طبیعی و ذخایر 
نفتی و گازی دریای مازندران سکوت اختیار 

کرد و یا به توجیه آن پرداخت؟!
احمد رأفت

تاریخ مصرف نظام دزدساالر پوتین تزار خزر
به پایان می رسد

=جمهوری اسالمی در خیالی خام و سیاستی خائنانه دریاچه مازندران را قربانی کرد تا بماند 
غافل از آنکه به زانو درآوردن رژیمی  چنین ذلیل و ضعیف هم برای مردم و هم برای کشورهای 

خارجی به مراتب آسانتر است.



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 174
 جمعه 17 تا پنجشنبه 23 اوت 2018

به  بغداد دست  تیرماه 13۹7 هزاران شیعه عراقی علیه دولت  اواخر 
تظاهرات زدند و یکی از موارد اعتراضی آنها علیه دخالت های رژیم ایران 
در امور عراق بود. معترضان تابلوی تبلیغاتی خمینی را به زیر می کشند

سخنرانی جانسون سفیر آمریکا در لندن؛ 17 دسامبر۲۰17

در  موشک  این  =شلیک 
به  آب هایی بوده که متعلق 

ایران است.
نوع  از  ضدناو  =موشک 
از  بیش  مسیر   »11۰ »فاتح 
در  و  کرد  طی  را  مایل   1۰۰
یک منطقه بیابانی در ایران 

فرود آمده.
در  بار  نخستین  برای  پاسداران  سپاه 
یک  اخیراً  گذشته  سال  یک  از  بیش 
موشک بالستیک کوتاه برد را آزمایش 

کرده است.
جمهوری  نیوز،  فاکس  گزارش  به 
اسالمی ایران در جریان مانور دریایی 
اخیر خود که در آب های خلیج فارس 
برگزار شد یک موشک  و تنگه هرمز 
هرمز  تنگه  در  را  ناو  ضد  کوتاه برد 

مقام های نظامی آمریکا: ایران در خلیج فارس 
موشک بالستیک آزمایش کرده

موشک زمین به زمین فاتح ساخت صنایع دفاع است و در سال 13۸۹ نسل سوم آنها تحویل نیروی هوافضای سپاه 
داده شد
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

=سفیر عراق در تهران به 
برای  کشور  این  شهروندان 
داده  هشدار  ایران  به  سفر 

است!
آن  از  حاکی  =گزارش ها 
است که با کاهش شدید ارزش 
سرمایه گذاران  ایران،  ریال 
به  عراقی  سپرده گذاران  و 

شدت ضرر کرده اند.
از  بغداد  دولت  =تبعیت 
علیه  آمریکا  تحریم های 
ایران نقش پررنگ تر ایاالت 
و  عراق  اقتصاد  در  متحده 
کشور  این  تمایل  همچنین 
را  آمریکا  به  نزدیکی  برای 

نشان می دهد.

روزنامه الحیات چاپ لندن سه شنبه، 
23 امرداد، خبر داد که سفیر عراق در 
تهران از شهروندان این کشور خواسته 
در صورت سفر به ایران، به دلیل افزایش 
قتل و دزدی از مسافران عراقی، هوشیار 
بعد سخنگوی دولت  روز  باشند. یک 

عراق این خبر را تکذیب کرد.
این روزنامه نوشته چندی پیش یک 
شهروند عراقی پس از سرقت اموالش 
در آبادان به دست مهاجمان به قتل 
رسیده است. یکشنبه گذشته نیز افراد 
مهاجم سه عراقی را در همین شهر با 
اسلحه تهدید کرده و گذرنامه و تلفن 

همراه آنها را دزدیده اند.

تهران،  راجح موسوی سفیر عراق در 
از  سرقت  موارد  افزایش  به  اشاره  با 
عراقی در شهرهای مختلف  مسافران 
ایران در هفته های اخیر، از آنها خواست 
هنگام داد و ستد و رفت و آمد به ویژه 

در شب کاماًل احتیاط کنند.
وی توضیح داده »موارد ثبت شده زیاد 
نیستند، با این حال همزمانی همه آنها 
باعث شد اهمیت رسانه ای پیدا کنند و 
عالوه بر آن نیز طی دو ماه اخیر شمار 
عراقی های مسافر ایران با هدف خرید 
از مناطق همجوار افزایش یافته است.«

روزانه  ایران،  به گفته سفیر عراق در 
حدود 20 هزار شهروند عراقی به ایران 
وقتی  مسافران  شمار  می کنند.  سفر 
افزایش پیدا کرد که دولت جمهوری 
اسالمی لزوم ویزا برای سفر شهروندان 
عراقی به دو شهر آبادان و خرمشهر را 

لغو کرد.
برخی مسافران عراقی که به شهرهای 
نیازمند ویزا، نظیر اهواز و مشهد رفته اند 
ناشناس  ماشین های  سوار  شب ها  و 

شده اند، به دردسر افتاده اند.
موسوی می گوید، مقامات ایرانی از آغاز 
تحقیقات در مورد حوادث پیش آمده 
خبر داده اند اما تا کنون آمار دقیقی از 
موارد قتل و دزدی از مسافران عراقی 

منتشر نشده است.
بیشتر  و مرکز عراق  مسافران جنوب 
از طریق گذرگاه های جنوبی به ایران 
سفر می کنند. تا کنون خبری در مورد 
آزار و اذیت مسافران اقلیم کردستان 
ایران گزارش  در استان کردستان در 

نشده است.
کمتر از 2۴ ساعت پس از اعالم این 
خبر، احمد محجوب سخنگوی وزارت 
خارجه عراق در مصاحبه با السومریه 
گفت آنچه رسانه ها در رابطه با اظهارات 
سفیر عراق در تهران منتشر کرده اند، 
نادرست است. وی از رسانه ها خواست 
تا در انتشار اخبار دقت بیشتری کرده 
و از منابع رسمی و موثق استفاده کنند.

به تازگی حیدر العبادی نخست وزیر 

عراق اعالم کرد با وجود اینکه دولت 
تایید  را  ایران  علیه  تحریم ها  بغداد 
مردم  منافع  خاطر  به  اما  نمی کند، 
عراق مجبور است به آن پایبند باشد. 
این اظهار نظر با اینکه برای مقام های 
تهران بسیار گران تمام شد اما دو طرف 

تالش کردند به التهابات دامن نزنند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  حتی 
روز  که  خود  سخنرانی  در  اسالمی 
تاکید  انجام داد  امرداد،  دوشنبه، 22 
یعنی  دوست  کشور  دو  به  »ما  کرد 
تهدیدات  مقابل  در  عراق  و  سوریه 
کرده ایم  کمک  سعودی ها  و  آمریکا 
بین  مبادله  نوعی  کمک ها  این  که 
این  او  است.«  دوست  دولت های 
گفت  آنهایی  به  پاسخ  در  را  حرف ها 

شرایط  در  رژیم  چرا  می پرسند  که 
بد اقتصادی از جیب ملت ایران برای 

سوریه و عراق خرج می کند.
چرخش بغداد به سمت آمریکا

در  پست  واشنگتن  روزنامه  همزمان 
گزارشی نوشته تصمیم دونالد ترامپ 
برای تحریم  مجدد   جمهوری اسالمی 

به اقتصاد عراق آسیب می زند.
حضور داعش در عراق و جنگ داخلی 
شدید  نوسانات  باعث  کشور  این  در 
ترس  از  عراقی ها  و  شده  اقتصادی 
از  دالر  میلیون ها  اسالمی،  دولت 
سرمایه های خود را به بانک های ایرانی 
منتقل کرده اند و با توجه به نرخ باالی 
بهره در ایران به خصوص پس از انعقاد 
توافق اتمی و امضای برجام سود خوبی 

نصیب شان شده است.
اما حاال وضعیت تغییر کرده و پس از 
خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های 
ایران به شدت  اقتصادی، ارزش ریال 
افت کرده و  این برای این سپرده گذاران 

بسیار تلخ است.
عراق  در  مردم  اخیر  نارضایتی های 

چرخش دولت بغداد به سمت آمریکا:
 زوال جمهوری اسالمی میان خودی ها

نمونه ی خوبی است برای اینکه نشان 
واشنگتن  و  تهران  میان  تنش  دهد 
تا چه اندازه اقتصاد عراق را مختل و 

بی ثبات می کند.
ایران  رژیم  که  زیادی  نفوذ  وجود  با 
در عراق دارد، اما تبعیت دولت بغداد 
از تحریم های آمریکا علیه ایران بطور 
منطقی حاکی از نقش پررنگ تر ایاالت 
ارتباط  و  عراق  اقتصاد  در  متحده 

نزدیکتر این کشور با آمریکا است.
نزدیک  هم پیمان  و  شریک  عراق 
اجرای  اما  بوده  اسالمی  جمهوری 
آنها  میان  تنش  بروز  سبب  تحریم ها 
خواهد شد. از سوی دیگر ارزش پول 
 ۵0 گذشته  ماه های  در  ایران  ملی 
طبیعی  بطور  و  داشته  افت  درصد 
سرمایه گذاران عراقی رغبتی به ادامه 
حضور در اقتصاد ایران نخواهند داشت.

سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق  
تحریم های  خاطر  به  که  کرده  اعالم 
شده  ناچار  کشورش  آمریکا،  جدید 
و  نقل  در  آمریکا  دالر  از  استفاده  تا 
انتقاالت مالی با جمهوری اسالمی را 

متوقف کند.
از این رویدادها می توان نتیجه گرفت 
که استراتژی جمهوری اسالمی برای 
فربه  کردن دولت بغداد و شبه نظامیان 
چه  هر  و  خورده  کشور شکست  این 
عراق  در  سال ها  این  در  ایران  رژیم 
پنبه شده است. میلیون ها  بود  رشته 
دالر هزینه حمایت های تهران از بغداد 
دالر  هزاران  داعش،  با  رویارویی  در 
خرجی که رژیم در انتخابات عراق کرد 
تا عوامل خود را وارد پارلمان این کشور 
سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها  کند، 
عراق  زیرساخت های  توسعه  برای 
و  کربال  استان های  در  به خصوص 
بی  عوض  بخشش های  و  بذل  نجف، 
هدف  با  عالیات  عتبات  توسعه  برای 
ایجاد پایگاه های مذهبی- شبه نظامی 
در جنوب عراق بین شیعیان و ده ها 
انساندوستی،  اسم  به  رایگان  پروژه ی 
هیچکدام در معادالت سیاسی کمکی 
به رژیم تهران نکرد و فقط پولی است 

که از کیسه مردم ایران رفت.
اگر دولت عراق نمی تواند به صراحت 
اعالم کند که برای حفظ منافع خود 
باید به آمریکا نزدیک شود به دو عامل 
بستگی دارد: یکی حفظ آن بخش از 
منافعی که از قبال ایران دارد و همچنان 
چشم به آن دوخته، و دیگری ترس از 
آمریکا  سوی  به  چرخش  پیامدهای 
ایران  رژیم  تالفی جویانه  اقدامات  و 
این کشور  نظامی در  بازوهای  توسط 
مانند حشدالشعبی و النجبا که ظرفیت 
به هم ریختن اوضاع در عراق را دارند.

لندن  در  آمریکا  =سفیر 
مورد  در  انگلیس  خواسته 
جمهوری اسالمی کنار ترامپ 
اروپا. اتحادیه  نه  بایستد 
انگلیسی  =»شرکت های 
ن  ا یر ا با  ت  ر تجا ید  با
غیر  در  کنند،  متوقف  را 
پیامدهای  با  صورت  این 
با  خود  معامالت  در  جدی 
می شوند.« روبرو  آمریکا 

سفیر ایاالت متحده در لندن خواسته 
است که انگلیس برای اعمال تحریم های 
با  اسالمی  جمهوری  علیه  سخت تر 

آمریکا همراه شود.
وودی  تایمز،  نیویورک  گزارش  به 
جانسون در یادداشتی که در روزنامه 
»انگلیس  نوشته  منتشر شد،  تلگراف 
دونالد  کنار  در  ایران،  مورد  در  باید 
بایستد«.  اروپا  اتحادیه  نه  و  ترامپ 
نزدیک ترین  بریتانیا  کرده  تاکید  وی 
دولت  از  و  است  واشنگتن  هم پیمان 
در  خود   موضع  تا  خواسته  انگلیس 
مورد توافق اتمی با جمهوری اسالمی 

را تغییر دهد.
یادداشت خود  جانسون همچنین در 
صراحت  به  انگلیسی  شرکت های  به 
اولتیماتوم داده و به آنها گفته است که 
باید تجارت با ایران را متوقف کنند، در 
غیر این صورت با »پیامدهای جدی« 
آمریکا  با  خود  معامالت  با  رابطه  در 

روبرو می شوند.
آمده  یادداشت  این  از  بخشی  در 
»آمریکا فشار خود را افزایش می دهد 
انگلیس در کنار ما  و می خواهیم که 
از  دور شدن  زمان  هم اکنون  بایستد. 
توافق ناقص سال 201۵ است.« منظور 
بین  »برجام«  به  معروف  اتمی  توافق 
کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

1+۵ است.
سفیر آمریکا در لندن همچنین عنوان 

کرده »ما از انگلیِس می خواهیم تا از 
توجه  قابل  نفوذ  و  دیپلماتیک  قدرت 
خود استفاده کرده و برای هدایت یک 
تالش جهانی هماهنگ شده  برای یک 

توافق جامع واقعی به ما بپیوندد.« 
سفیر آمریکا در انگلیس از رژیم تهران 
انتقاد کرده که به جای سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران، »جنگ های نیابتی را 
در منطقه پیش می برد و از فعالیت های 
خرابکارانه حمایت مالی می کند« وی 
ممکن  فشار  بیشترین  باید  می گوید، 
و  نمود  وارد  ایران  زمامداران  علیه  را 
آنها را به تغییر رفتار وادار کرد تا به 
فعالیت های خرابکارانه خود در داخل 
و خارج پایان دهد و مانند یک کشور 
عادی رفتار کند و ما می خواهیم که 
بریتانیا در این سیاست در کنار ما باشد.

بر اساس گزارش روزنامه »هرالد«، روز 
ارشد  شخصیت های  از  یکی  یکشنبه 
دولت بریتانیا درخواست آمریکا را رد 
شکاف  می رسد  نظر  به  است.  کرده 
سیاسی بین دو کشور که بطور سنتی 
متحدان یکدیگر هستند در حال حاضر 

تعمیق پیدا کرده است.
گفته  انگلیس  دولت  وزرای  از  یکی 
و  غیرسازنده  ترامپ  استراتژی  که 

خام است.

این وزیر کابینه انگلیس که نامش برده 
رویکرد  این  مشکل  که  گفته  نشده 
در  تندروها  نفع  به  که  است  این 
ایران تمام خواهد شد. آنها همین را 
بود  این  توافق  از  هدف  می خواهند. 
ورود  اجازه  بزرگ  به کمپانی های  که 
بهبود  برای  تا  شود  داده  ایران  به 
زیرساخت های این کشور تالش کنند.

کنترل  از  چیز  »همه  داد:  ادامه  وی 
خارج شده و بریتانیا قرار نیست به این 
رویکرد  این  که  بپیوندد، چرا  رویکرد 
شما را وارد یک موضع تندروانه خواهد 
کرد. ما به خودمان برای داشتن درک 
بهتر از جهان نسبت به بسیاری دیگر 
از کشورها، افتخار می کنیم. ما خواستار 
احتیاط مطلق در این زمینه هستیم. 
این مقصدی نیست که کسی بخواهد 

به آن برسد.«
در عین حال یک منبع آگاه انگلیسی 
توافق هسته ای  از  بریتانیا  بر حمایت 
آگاه  منبع  این  است.  کرده  تاکید 
پایبندیم  اتمی  توافق  به  ما  که  گفته 
اما از مذاکره با دولت و کنگره آمریکا 
راه های مشترک جهت  باره ی  در  نیز 
مشترکمان  نگرانی های  به  رسیدگی 
اسالمی  فعالیت های جمهوری  درباره 

در منطقه استقبال می کنیم.

علیه  فشار  برای  انگلیس  لندن:  در  آمریکا  سفیر 
جمهوری اسالمی در کنار ایاالت متحده باشد

آزمایش کرده است و سه مقام آمریکایی 
در مصاحبه با این شبکه خبر را تایید 

کردند.
یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا 
گفته  خبرنگاران  به  فارس  خلیج  در 
که فعالیت دریایی اخیر ایران با هدف 
همزمان  آمریکا  به  پیام«  »فرستادن 
با آغاز تحریم ها بوده است. این مقام 
نظامی توضیح داده موشک ضد ناو از 
نوع »فاتح 110« مسیر بیش از 100 
مایل را طی کرد و در یک منطقه بیابانی 

در ایران فرود آمد.
کشتی  هیچ  راکت  پرتاب  زمان  در 
آمریکایی در نزدیکی النچر قرار نداشته 

و خطری آنها را تهدید نکرده است.
فاکس نیوز نوشته سخنگوی پنتاگون 
راکت  آزمایش  درباره  نشده  حاضر 
بالستیک توسط ایران اظهار نظر کند. 
بار  آخرین  ایران  گزارش  این  طبق 
راکتی  آزمایش های  در مارس 2017 

مشابهی را انجام داده بود.
مقام های آمریکایی نگفته اند پرتاب این 
موشک »رفتاری نامتعارف« محسوب 

می شود یا خیر.
ستاد  فرمانده  ووتل  جوزف  ژنرال 
با  همزمان  آمریکا  ارتش  مرکزی 
برگزاری این مانور به خبرنگاران گفته، 
این مانور بسیار شبیه مانورهای دریایی 
پیشین ایران در خلیج فارس بوده اما به 
دلیل تقارن زمانی آن با آغاز بازگشت 
تحریم ها، پیام آن متوجه واشنگتن بوده 
است. کاماًل آشکار است که آنها قصد 
داشتند با این تمرین نظامی پیامی را 
همزمان با آغاز تحریم ها بفرستند که 

دارای توانایی های نظامی هستند.
یک مقام آمریکایی در این باره به رویترز 
مانورهای  مرتب  بطور  »ایران  گفت: 
انجام  هرمز  تنگه  نزدیکی  در  دریایی 
می دهد و شلیک این موشک نیز در 
آب هایی بوده که متعلق به ایران است.«

تشکر یک زائر ایرانی از عراقی ها در مسیر پیاده  روی به سمت کربال
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برای  حاکم  =تبهکاراِن 
منافع  تنها  نه  خود،  بقای 
ما در مرزهای شمالی  ملی 
و غربی  و شرقی  و جنوبی 
و  موجودیت  که  کشور، 
و  ملی  ماهیِت  و  هویت 
تاریخی ما را تا پای انقراض 

هم خواهند بُرد.
هم میهنانم!

همانگونه که می دانید، در روز 21 
آکتائو در  اَمردادماه جاری، در شهر 
اسالمی،  حکومِت  قزاقستان،  کشور 
میهن ما را درگیر معاهده ی دیگری 
وضعیِت  »کنوانسیوِن  به  که  کرد 
شده  شناخته  خزر«  دریای  حقوقی 
است. این معاهده در 2۴ ماده، میان 
۵ کشور ساحلی، برای »تقویِت رژیم 
و  »تعیین  و  خزر«  دریاِی  حقوقی 
طرف ها«  تعهداِت  و  حقوق  تنظیم 
در استفاده از »آب ها، بستر، زیربستر، 
یی«  ا هو فضای  و  طبیعی  بع  منا
رسیده  امضا  به  و  شده  تدوین  آن 
است. الزم به یادآوری است که سه 
کشور از »طرف ها«ی پنج گانه ی این 
فروپاشی  از  برخاسته  کنوانسیون، 
روسیه شوروی هستند، کشوری که 
 19۴۰ و   1921 معاهده ی  دو  در 
و  مذاکره  »طرف«  تنها  میالدی، 

قرارداد با ایران بود.
قستان  قزا اخیر،  معاهده ی  در 
آن  مصوباِت  و  کنوانسیون  »امین« 
دریایی  »نقشه های  و  شده  تعیین 
وزارِت دفاع روسیه« سنِد پایه برای 
خزر«  »دریای  جغرافیایی  تعریِف 
مقرر گردیده اند. ماده ۸ این معاهده، 
زیربستر  و  بستر  حدود  »تعیین 
منظور  به  بخش ها«،  به  دریای خزر 
اعمال  »به  دولت ها  ساختن  قادر 
بهره برداری  در  خود  حاکمه  حقوق 
را،  زیربستری  و  بستری  منابع«  از 
منوط به توافق بین آنها در چارچوب 
»اصول و موازین شناخته شده  حقوق 

بین الملل« کرده است.

هم میهنانم!
موضع  از  ملی  منافع  از  پاسداری 
ی  نه ها نمو نیست.  ممکن  ضعف 
و  عقالیی  آموزه ی  ین  ا ریخی  تا

آزموده ی تجربی بسیارند.
ز  ا یکی  ی  نچا ترکما مه  نا عهد
ویژه  جایی  که  است  اینها  تلخ تریِن 
است.  پیدا کرده  ما  ملی  در وجدان 
از موضع  این عهدنامه که  پایه ی  بر 
خورشیدی   12۰6 اسفند  در  ضعف 
امضا شد، نه تنها پاره ای گسترده از 
ایران حق  پیکر میهن جدا شد، که 
از  نیز  را  خزر  دریای  در  کشتیرانی 

دست داد.
 ،1367 تیرماه  در   ۵9۸ قطعنامه 
آن،  از  پس  سالی  چهار  و  بیست   و 
مشترک«،  م  قدا ا مع  جا مه  »برنا
معروف به برجام، در تیرماه 139۴، 
از  تاریخی معاصِر مذاکره  نمونه ها ی 

موضع ضعف و درماندگی اند.
از  خرمشهر  آزادسازی  از  پس 
نیروهای اشغالگر بیگانه در خردادماه 
ملی  منافع  اگر  خورشیدی،   1361
مِد نظِر حاکماِن وقت می بود، میهن 
پا  قدرت  موضع  از  می توانست  ما 
وجداِن  بگذارد.  مذاکرات  میدان  به 
کرد  نخواهد  فراموش  هرگز  ما  ملی 
با  نی،  یرا ا سلحشوران  چگونه  که 
تارومار کردِن قوای اشغالگِر خارجی، 
لقوه ی  با موضع  در  ا  ر ما  کشور 
چنان  در  را  بعثی  فاشیزم  و  قدرت، 
موضع ضعفی قرار دادند که خواهان 
آتش بس، مذاکره و پرداخت غرامت 
پاسداراِن  دالوری  ما  شد.  ایران  به 
راستیِن میهن و ملت و نیز خیانت به 
ازخودگذشتگی آنها را هرگز فراموش 

نخواهیم کرد. هرگز!
که  اما  افسوس  صد  و  افسوس 
نیز  زمان  آن  در  اسالمی  حکومِت 
نه منافع عام ملی که منفعِت خاِص 
فرقه فاسد خود را در سر داشت، و 
خیانت  با  را.  دیگری  چیز  هیچ  نه 
زخود گذشتگِی  ا و  دالوری ها  به 
ملت،  و  میهن  راستیِن  ِن  را پاسدا
از  پس  جنگ  به  دادن  ادامه   با  و 
فرقه  ِن  سرا خرمشهر،  آزادسازِی 
هزار  صدها  تنها  نه  حاکم،  تبهکار 
تن از فرزندان میهن ما را به خاک و 

خون نشاندند و مادران ما را داغ دیده 
کردند و صدها میلیارد دالر به کشور 
ما خسارت وارد آوردند، که از موضع 
ضعف پای میز مذاکرات حاضر شده 
امضا  را   ۵9۸ کذایی  قطعنامه  و 
هرگز  را  ایشان  خیانِت  ما  کردند. 

فراموش نخواهیم کرد. هرگز!
ِن  تبهکارا هسته ای  ماجراجویی 
کردن  هزینه  ز  ا پس  نیز  حاکم 
بع  منا ز  ا دالر  د  ر میلیا چندصد 
کشور، در انزوای کامل و در بن بسِت 
نبه،  همه جا تحریم های  قتصادی  ا
َمکر  لبخندهای  ِف  لفا در  مستور 
زبونی،  و  ضعف  موضع  از  حیله،  و 
و  برجام  »فتح الفتوح«  جز  ارمغانی 
قطعنامه 2231 در تیرماه 139۴ در 

پی نداشت.

هم میهنانم!
ملت  و  میهن  منافع  از  پاسداری 
است.  ممکن  قدرت  موضع  از  تنها 
 197۵ عهدنامه ی  آن،  بارز  نمونه ی 
الجزایر است. این پیمان که به راستی 
موفقیتی  بود،  ملی«  »پیروزِی  یک 
ایران  خارجی  سیاسِت  برای  بزرگ 
است  زمان  آن  در  قدرت  موضع  از 
یکی  عنوان  به  اصلی اش،  نسخه ی  و 
از اسناِد سازمان ملل متحد، در مقر 
این نهاد بین المللی به امانت گذاشته 
شده است. پیمان الجزایر، در ۸ ماده 
 13۵۴ خردادماه  در  پروتُکل،   3 و 
به امضا رسید و با تعیِن خِط مرزی 
ایران و عراق در اروندرود، در 21 و 
ترتیب  به  اردیبهشت ماه 13۵۵،   29
به تصویب دو مجلس شورای ملی و 
اهمیِت  گواه  در  رسید.  وقت  سنای 
این پیمان نامه برای منافع ملی ایران 
همین کافی است که صدام حسین، 
پنج روز پیش از صدور دستور حمله 
به خاک کشورمان، متن آن را در 26 
شهریور 13۵9 در مجلس عراق و در 
و  پاره  تلویزیونی  دوربین های  مقابل 

مفاد آن را ملغی اعالم کرد.

هم میهنانم!
هیچ  حاکم  یه  لحما تحت ا فرقه 
حفظ  مگر  رد،  ندا سر  در  غایتی 
و  لیگارشی  ا و  خود  خاص  منافع 
بدایِت  از  آن.  فاسِد  نومانکالتورای 
تحقق حکومتی این فرقه تابه امروز و 
ملی در  منافع  نهایی،  تحلیِل  در هر 
در ساختارهای  و  عقیدتی  چارچوِب 
کمترین  آن،  یی  ا جر ا و  حقوقی 
گروگانگیری  ندارد.  و  نداشته  جایی 
آن  از  ناشی  نجومی  خسارت های  و 
رسوایی  این  مفتضحانه ی  پایاِن  و 
بی سابقه در تاریخ دیپلماسی؛ ادامه ی 
جنگ با »امواج انسانی« و در پی آن، 
توسعه ی گورستان ها و نابودی بنیه ی 
کشور؛ ماجراجویی چندصد میلیاردی 
جز  که  »فتح الفتوحی«  و  هسته ای 
و  تحریم  و  انزوا  و  برق  مداوم  قطع 
هیچ  میهن،  و  ملت  برای  بی آبرویی 
نداشته؛  همراه  به  دیگری  دستآورد 
توسعه طلبی فرقه ای در میان رودان و 
در شامات و در یمن، و هزینه ی گزاِف 
آن برای ملت و میهن… همه و همه 
گویای تسلسِل باطلی است که برای 
فرقه ای  خاِص  منافِع  بقای  تضمیِن 
فاسد، منافع عاِم ملت و میهِن ما را 
مدام از موضع ضعف در باج دهی های 

پی درپی بین المللی ذبح می کند.

هم میهنانم!
تبهکاراِن حاکم برای بقای خود، نه 

رضا پهلوی: پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف 
ممکن نیست

تنها منافع ملی ما در مرزهای شمالی 
و جنوبی و شرقی و غربی کشور، که 
ملی  ماهیِت  و  هویت  و  موجودیت 
هم  انقراض  پای  تا  را  ما  تاریخی  و 

خواهند بُرد.

هم میهنانم!
است.  کار  در  اما  بزرگ  چرخشی 
روزافزون  ملی  و خودآگاهی  بیداری 
و  ن،  را تبهکا مرِگ  قوِس  نا  ، شما
صدا  به  را  ایران  َفَرشَگرد  و  نوزایش 
درآورده است. زبونی روزافزون نظام 
بیداری  این  و رأس الخیمه آن، گواه 
با  و  ملی  بیداری  همین  با  است. 
تمامی  در  نقاد  بازنگری  و  بازخوانی 
و  حقوقی  ارکاِن  و  مفاهیم  و  مبانی 
همه جانبه ی  بازسازی  با  و  دیوانی، 
دانشگاهی،  سطوح  تمامی  در  میهن 
آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، 
تجاری، کشوری و لشکری است که نه 
تنها ایرانی باز خواهیم ساخت آباد و 
سربلند و آزاد، که حقوق آن را، در 
احقاق  دیگر  بار  باشد،  که  کجا  هر 

خواهیم کرد.

پاینده ایران

ر  د ت  تصمیما ین  ا =
حالیست که خود قوه قضاییه 
از النه های فساد و زد و بند 
رئیس  و  نظام  در  اقتصادی 
آن صادق آملی الریجانی و 
برادرانش از جمله مفسدان 

اقتصادی هستند.
=مقامات جمهوری اسالمی 
مردم  اعتراضات  دلیل  به 
احساس خطر کرده و تالش 
دارند این بار با ترفند مبارزه 
با فساد افکار عمومی را تحت 

تأثیر قرار دهند. 
دادستان کل کشور خبر داده است 
دادگاه  مفسدان اقتصادی عالوه بر علنی 
بودن پس از فیلمبرداری از شبکه های 
مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

جعفر منتظری دادستان کل کشور 
پرونده های  تشکیل  از  همچنین 
متعددی برای دانه درشت ها و عامالن 
فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، 
»با  افزود:  و  داد  اتومبیل خبر  و  طال 
پرونده ها  این  گستردگی  به  توجه 
رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد 
بود اما به این معنا نیست که از حق 

قانونی خود کوتاه بیاییم.«
منتظری همچنین از در نظر گرفتن 
و  مجرب  قضات  و  ویژه  شعبه های 
کاردان در سطح کشور برای رسیدگی 
به پرونده های فاسدان اقتصادی خبر 
جمهوری  رهبر  است  گفته  و  داده 
اسالمی از رئیس قوه قضاییه خواسته 
است در رسیدگی به پرونده مفسدان 
اقتصادی سرعت و اتقان )استواری( را 
در نظر داشته باشد و دستگاه قضایی 
با رعایت این دو اصل به این پرونده ها 

رسیدگی خواهد کرد.
منتظری همچنین در ادعایی عجیب 
تا  را  روند  این  قضایی  دستگاه  گفت 
»ریشه کن کردن فساد« ادامه خواهد 
اساس  بر  که  حالیست  در  این  داد. 
گزارش ها خود قوه قضاییه از النه های 
فساد و زد و بندهای اقتصادی در نظام 

تالش برای جلب نظر مردم: پخش دادگاه مفسدان 
اقتصادی از صدا و سیمای حکومتی!

و رئیس آن صادق آملی الریجانی و 
برادرانش از جمله مفسدان اقتصادی 

هستند.
شاهرودی  حسینی  حجت االسالم 
اجتماعی  سیاسی  کمیسیون  رئیس 
مجلس خبرگان رهبری نیز خبر داده 
اساس  بر  خبرگان  مجلس  که  است 
حق  اسالمی  جمهوری  رهبر  تأکید 
مطالبه گری دارد و »در هر مقطع به 
را  مربوطه  اقتضائات کشور مسئوالن 
کمیسیون  این  به  پاسخگویی  برای 

دعوت خواهد کرد.«
با گسترده تر شدن اعتراضات مردم 
عملکرد  و  اقتصادی  بحران های  علیه 
بین  گسترده  فساد  و  نظام  نامطلوب 
مقامات و وابستگانشان به نظر می رسد 
احساس  اسالمی  جمهوری  مقامات 
با  این بار  دارند  تالش  و  کرده  خطر 
ترفند مبارزه با فساد افکار عمومی در 

ایران را تحت تأثیر قرار دهند.
جاری  هفته  در  رابطه  همین  در 
نامه هایی میان صادق آملی الریجانی 
خامنه ای  علی  و  قضاییه  قوه  رئیس 
شد  برگزار  اسالمی  جمهوری  رهبر 
نمایش  این  در  الریجانی  صادق  و 
نامه نگاری از رهبر جمهوری اسالمی 
رخصت گرفت تا بطور جدی با فاسدان 
اقتصادی برخورد و پرونده های آنها را 
این  کند.  پیگیری  بیشتری  با شتاب 
مبارزه  یک سو  از  که  حالیست  در 

روشن  وظایف  از  اقتصادی  فساد  با 
تا کنون  اگر هم  و  قوه قضاییه است 
قوه  از  ایراد  نگرفته  با جدیت صورت 
قضاییه است! و از سوی دیگر محمود 
پیشین  جمهور  رئیس  نژاد  احمدی 
قوه  علیه  اتفاقا  که  نظام مدت هاست 
خواهان  و  می کند  افشاگری  قضاییه 
پیگیری فساد رئیس این قوه و برادران 
الریجانی و بطور کلی دستگاه قضایی 

شده است.
حاال قوه قضاییه پس از گرفتن مجوز 
از خامنه ای می خواهد پس از پیگرد و 
دستگیری و محاکمه مفسدان، برای 
آنها احکام مجازات صادر کند که به 
غیر از حکم  اعدام بقیه قابل تجدید 
بالفاصله  می توانند  و  نیستند  نظر 
اساس  بر  احکام  این  شوند.  اجرا 
شالق،  زندان،  شامل  می تواند  قانون 
از  انفصال  تبعید،  ممنوع الخروجی، 
از قرار  باشد.  خدمات دولتی و حصر 
گرفته  تصمیم  قضاییه  قوه  معلوم 
نمایش   و  دست  این  از  اقداماتی  با 
مردم  خشم  آتش  بر  آنها  تلویزیونی 
آب بپاشد. ولی از آنجا که این اقدامات 
اقتصادی  معادالت  در  تأثیری  هیچ 
و زندگی واقعی جامعه ندارد به نظر 
خود  برای  مسّکنی  بیشتر  می رسد 
نظام و راهی برای شاخ و شانه کشیدن 
و حتی انتقام رقیبان علیه یکدیگر در 

جناحین نظام باشد.

=سخنگوی قوه قضاییه: اگر 
کسانی مردم را مأیوس کنند و 
خواسته و ناخواسته در جهت 
بی اساس  حرف های  دشمن 
ی  سخگو پا ید  با نند  بز

حرف های خود باشند.
دادگاه  است  گفته  =اژه ای 
جای  تا  اقتصادی  متهمان 
ممکن به صورت علنی برگزار 
خواهد شد و این را یک تغییر 

اساسی ارزیابی کرده است.
داده  هشدار  قضاییه  قوه  سخنگوی 
است که اگر کسانی سخنانی بزنند که 
موجب یأس و ناامیدی و اضطراب مردم 
باشد قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی 
خود آنها را تحت تعقیب قرار می دهد و 
باید پاسخگو باشند! این سخنگو درباره 
این تهدید و محدودیت جدید توضیح 
بیشتری نداد ولی باید به قوه قضاییه 
یادآوری کرد که اگر  »حسب وظیفه 
ذاتی« خود عمل کرده و جنایتکاران 
و اختالسگران و دزدهای ثروت مردم 
را از جمله در خود قوه قضاییه مورد 
پیگرد قرار دهد آنوقت الزم نیست که 
مردم را به خاطر ناامیدی از نظام و دم و 
دستگاه هایش، تحت تعقیب قرار دهد!

معاون  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه 
نشست خبری روز دوشنبه 22 امرداد 
با خبرنگاران گفت: »دشمن در حال 
وارد  مردم  بر  فشار  که  است  تالش 
کند. در این شرایط اگر کسانی مردم 
را مأیوس کنند و خواسته و ناخواسته 
در جهت دشمن حرف های بی اساس 
پاسخگوی  باید  افراد  این  بزنند، 
اگر  بخصوص  باشند.  خود  حرف های 
قضاییه،  قوه  از  اعم  دست اندرکاران، 
مجلس یا قوه مجریه صحبتی داشته 
باشند که آن صحبت ها خدای ناکرده 

تهدید عجیب سخنگوی قوه قضاییه:

 کسانی که مردم را ناامید کنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند!
موجب تشویش اذهان عمومی و یأس 
و ناامیدی شود، اوال اینها باید خودشان 
باشند  داشته  توجه  موضوع  این  به 
حرفشان  و  نکردند  توجه  اگر  ثانیا  و 
کذب  و  نباشد  اثبات  قابل  و  صحیح 
باشد و موجب یأس و اضطراب مردم 
شود، قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی 
خود آنها را تحت تعقیب قرار می دهد و 

باید پاسخگو باشند.«
به نظر می رسد منظور سخنگوی قوه 
قضاییه از سخنانی که مردم را مأیوس 
و ناامید و مضطرب می کنند از یک سو 
یکدیگر  علیه  جناحی  افشاگری های 
واقعیت های  همین  دیگر  سوی  از  و 
روزانه و مشکالت کشور باشد که مردم 
درباره شان حرف می زنند؛ مردمی که 
به دلیل بحران شدید اقتصادی به نان 
شب محتاج شده اند و با شنیدن خبر 
اختالس و دزدی و زندگی های آنچنانی 
آقاها و آقازاده ها همزمان با  تحریم و 
ورشکستگی و تورم و گرانی بدون شک 

مأیوس، ناامید و مضطرب می شوند.
مسئوالن قوه قضاییه فراموش کرده اند 
که ریشه ناامید شدن مردم در عملکرد 
چهل ساله جمهوری اسالمی است و نه 
دشمن موهومی که این حکومت با علم 
کردن آن ایران در بن بست قرار داده و 
خود نیز نمی تواند کشور را به شکلی 

کارآمد و موثر اداره کنند.
محسنی اژه ای همچنین از رسانه ای 
که  اقتصادی  متهمان  پرونده  شدن 
داد  خبر  شده اند  بازداشت  تازگی  به 
برگزار  که  دادگاه ها  »خود  افزود:  و 
است  علنی  که  جایی  تا  می شوند 
منتشر شوند؛ چون قبال این اجازه را 
نداشتیم؛ اما اکنون منتشر خواهند شد 
که این یک تغییر کامال اساسی است«. 
اطالعات  می کنیم  »سعی  افزود  وی 
استحضار  به  زودتر  و  نوبه  به  نوبه  را 
مردم برسانیم؛ اعم از اینکه اگر حکمی 
صادرشد، اگر افرادی دستگیر شدند و 
یا احیانا اگر افرادی محکوم و یا تبرئه 

رسیدگی ها  جریان  در  مردم  شدند، 
که  بگیرند  قرار  شده  صادر  احکام  و 
انشاءاهلل با کمک رسانه ها بتوانیم مردم 

را در جریان این امور قرار دهیم.«
اژه ای در بخش دیگری از سخنانش 
الریجانی  آملی  صادق  نامه نگاری  به 
خامنه ای  علی  با  قضاییه  قوه  رئیس 
پیرامون برخورد با فساد اقتصادی اشاره 
کرد و گفت رئیس قوه قضاییه از پاسخ 
رهبر تشکر کرده است که اجازه داده 
»در شرایط کنونی و به لحاظ ضرورت، 
از برخی از تشریفات رسیدگی صرف 
نظر شود« و تأکید کرده است »این امر 
به این معنا نیست که از لحاظ محتوا 
قرار است که چیزی کم و کسر گذاشته 
با  که  شد  تاکید  برعکس  بلکه  شود؛ 
انتخاب قضات با سابقه ی حداقل بیست 
سال کار و واجدالشرایط افرادی تعیین 
شوند تا همانطور که مقام معظم رهبری 
تاکید فرمودند، ضمن سرعت و دقت، 
کامال عادالنه احکام متقن صادر شود.«

هفته گذشته صادق آملی الریجانی 
کنونی  شرایط  12بندی   نامه ای  در 
کشور را »وضعیت جنگ اقتصادی با 
از علی خامنه ای  دشمنان« خوانده و 
در  اینکه  به  توجه  »با  بود:  خواسته 
دشمنان  با  اقتصادی  جنگ  وضعیت 
اجازه  می شود  درخواست  هستیم، 
اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع 
شود.  داده  اقتصادی  اخاللگران  با 
ضمن اینکه هرگونه تعلیق و تخفیف 
مجازات مفسدان و اخاللگران اقتصادی 
در  نیز  خامنه ای  باشد.«علی  ممنوع 
پاسخ به رئیس قوه قضاییه دستور داد 
مفسدان اقتصادی را سریعاً و عادالنه 
مجازات کنند و نوشته بود: »در اتقان 
دقت  دادگاه ها  احکام  )محکم کردن( 

الزم به عمل آید.«
مفسدان  با  برخورد  آنکه  از  جدا 
اقتصادی از وظایف روشن قوه قضاییه 
است به نظر می رسد نامه نگاری صادق 
تأکید  و  خامنه ای  علی  و  الریجانی 

تبهکاراِن حاکم برای بقای خود، نه تنها منافع ملی ما در مرزهای شمالی 
و جنوبی و شرقی و غربی کشور، که موجودیت و هویت و ماهیِت ملی و 

تاریخی ما را تا پای انقراض هم خواهند بُرد

سخنگوی قوه قضاییه بر این نامه نگاری 
در  تازه ای  سناریوی  از  حکایت 
جمهوری اسالمی دارد تا با بازداشت، 
اعدام  شاید  حتی  و  دادگاه  برگزاری 
چند نفر به عنوان مفسد اقتصادی، بار 
مسئولیت شرایط اسفبار  موجود را از 
شانه های سران نظام بردارد و آنها را از 

اتهام فساد و دزدساالری تبرئه کند.
و  بازداشت  که  حالیست  در  این 
محاکمه افرادی چون شهرام جزایری، 
امیرخسروی  مه آفرید  زنجانی،  بابک 
اقتصادی  مفسدان  عنوان  به  و… 
به  مسئله  صورت  کردن  پاک  تنها 
پرده  نفع دست ها و چهره های پشت 
پشت  معموال  است.  پرونده ها  این 
کالن  اقتصادی  فساد  پرونده های 
و  شخصیت ها  اسالمی  جمهوری  در 
جریان های سیاسی، نظامی و امنیتی 
حاضر در نهادهای قدرت هستند که 
با استفاده از ساختار معیوب جمهوری 
اسالمی توانسته اند شبکه های گسترده 
این  را طراحی کنند.  فساد در کشور 
معیوب  و  فاسدپرور  ساختار  تا  فساد 
با  نکند  تغییر  اسالمی  جمهوری 
اقدامات قوه قضاییه و رخصت رهبری 
که خودشان از نهادهای تعیین کننده 
و تصمیم گیرنده ی این ساختار هستند، 

نه کاهش می یابد و نه رفع می شود.
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 11 شنبه  روز  قاسمی-  اختر 
حمایت  در  خیابانی  نمایشی  اوت 
حجاب  علیه  ایران  زنان  مبارزات  از 
مردم  مبارزات  همچنین  و  اجباری 
مرکزی  و  اصلی  دو خیابان  در  ایران 
شهر کلن برگزار شد که بسیار مورد 
این  توریست های  و  آلمانی ها  توجه 

شهر قرار گرفت.
مرجان گرکانی که سالیان زیادیست 
فعالیت  پناهندگان  با  رابطه  در 
پناهندگان  با  را  نمایش  این  می کند 
افغانستان،  ایران،  مختلف  کشورهای 
کرده  کارگردانی  سوریه  و  عراق 
که  ایران  زنان  نمایش  این  در  است. 
به همراه مردان مشغول رقص اند در 
به  را  خود  روسری های  رقص   ادامه 
جانب  از  ولی   می کنند  پرتاب  هوا 
یکی از عوامل رژیم مورد حمله قرار 
می گیرند و سپس با اتحاد و ایستادگی 
و شعارهایی در رابطه با نه به حکومت 
و  اسالمی  جمهوری  به  نه  زن،  ضد 
آزادی زندانیان سیاسی  فرد مهاجم 
را به پیوستن به صفوف مردم دعوت 

می کنند.
این نمایش  به صورت نمایش های 
جدید و مدرن خیابانی »فلش موب« 

نمایش خیابانی علیه حجاب اجباری در کلن

به  که  نمایش هایی  یعنی  شد  انجام 
از  و  شهروندان  از  خودجوش  طور 
طریق رسانه های اجتماعی برای طرح 
یک موضوع معین سازماندهی و اجرا 
می شود. در این نمایش ها بارها پیش 
نمایشی  متوجه  رهگذران  که  آمده 
آن  در  و  نشده  موب«  »فلش  بودن 

دخالت کرده اند.
سه  که  شنبه  روز  نمایش  در 
دخالت  مردم  بار  دو  شد  انجام  بار 

واقعا  که  کردند  می  تصور  و  کردند 
جمهوری  رژیم  طرفدار  نیروی  یک 
کرده  حمله  بازیگران  به  اسالمی 
را که  آنها می خواستند فردی  است. 
می کرد  بازی  را  بسیجی  یک  نقش 
توضیح  با  که  کنند  بیرون  جمع  از 
شدند  خوشحال  نمایش  مسئولین 
از  و  ایستاده  نمایش   تماشای  به  و 
اعتراض علیه حجاب اجباری حمایت 

کردند.

عزت اهلل انتظامی هنگام دریافت جایزه سپاس از پوری بنایی و 
منوچهر نوذری در تاریخ 4 آذر 1۳5۰

عزت اهلل انتظامی »آقای  بازیگر« درگذشت
یکی  انتظامی  =عزت اهلل 
بازیگران  برجسته ترین  از 
بود  ایران  سینمای  و  تئاتر 
از  ماندگاری  نقش های  که 
خود در هنر نمایشی بر جای 

گذاشت.

و  قدیمی  بازیگر  انتظامی  عزت اهلل 
بامداد  تئاتر  و  سینما  صاحب سبک 
سن  در  امردادماه   2۶ جمعه  امروز 
انتظامی  درگذشت.  سالگی   ۹۴
تاریخ  در  ماندگاری  نقش های  خالق 
انتظامی  بود.عزت اهلل  ایران  سینمای 
بازیگر قدیمی و صاحب سبک سینما 
امروز جمعه  بامداد  تئاتر ساعت ۴  و 
طوالنی  تحمل  از  پس  امردادماه   2۶
تهران  باهنر  بیمارستان  در  بیماری 

درگذشت.
را  سالگی  امسال ۹۴  خرداد  که  او 
بازیگران  از  یکی  گذاشت،  سر  پشت 
شناخته شده تئاتر و همچنین سینما 
قبل از انقالب بود و پس از انقالب نیز 
نقش های ماندگاری را در سینما خلق 

کرد.
عزت اهلل  فرزند  انتظامی  مجید 
درباره  فارس  خبرگزاری  به  انتظامی 
است:  گفته  هنرمند  این  درگذشت 
»پدرم مشکالت زیادی داشت اعم از 
سرانجام  که  غیره  و  مغز  کبد،  کلیه، 

نتوانست آنها را تحمل کند.«
چون  القابی  که  انتظامی  عزت اهلل 
سینمای  »عزت  و  بازیگر«  »آقای 
ایران« گرفته بود، در سال های پایانی 
عمر به دلیل بیماری، خانه نشین شده 
بود و در مراسم  و انظار عمومی حضور 

پیدا نمی کرد.
دریافت  هنگام  انتظامی  عزت اهلل 
جایزه سپاس از پوری بنایی و منوچهر 

نوذری در تاریخ ۴ آذر 13۵0
عزت اهلل انتظامی متولد 31 خردادماه 
بود.  سنگلج  محله  در   1303 سال 
بازیگری  عرصه  وارد   132۶ سال  از 
از  از فارغ التحصیلی  تئاتر شد و پس 
در  تهران  زیبای  هنرهای  دانشکده 
به  تحصیل  ادامه  برای   ،1331 سال 
مدرسه شبانه  تئاتر و سینما در هانوفر 
آلمان رفت و در سال 1337 به ایران 

بازگشت.
انتظامی از نسل بازیگران برجسته ی 
تئاتر قبل از انقالب در ایران بود ولی 

دیگر  تئاتر  عرصه  در  انقالب  از  پس 
فعالیتی نداشت. وی در سال 1320 
شروع  را  کارش  پیش پرده خوانی  با 
عبدالحسین  گروه  به  سپس  و  کرد 
نوشین پیوست. این بازیگر پیشکسوت 
سینما و تئاتر ایران، در آن دوران در 
بسیار  »هیاهوی  مانند  نمایش هایی 
»خانه  و  شکسپیر  از  هیچ«  برای 
کرد.  بازی  ایبسن  از  عروسک« 
و  فرهنگ  اداره  وارد  بعدا  انتظامی 
رپی  بسیاری  نمایش های  و  هنر شد 
صحنه  و همچنین در تلویزیون بازی 
کرد. او در دوران پررونق تئاتر ایران در 

اداره هنرهای دراماتیک که به وسیله 
دکتر فروغ تأسیس شد با جعفر والی، 
نصیریان،  علی  مشایخی،  جمشید 
رکن الدین خسروی، داوود رشیدی و 

عباس جوانمرد همکاری کرد.
اساس  بر  »گاو«  سینمایی  فیلم 
ساعدی؛  غالمحسین  از  نمایشی 
عزت اهلل انتظامی پیش از تحصیل در 
دانشکده هنرهای زیبای تهران در این 

نقش بازی کرد
حضور حرفه ای انتظامی در سینما با 
بازی در نقش »مش حسن« در فیلم 
»گاو« ساخته داریوش مهرجویی در 
اساس  بر  فیلم  این  بود.  سال 13۴8 
نمایشنامه ی »عزاداران بََیل« نوشته ی 

غالمحسین ساعدی تهیه شد.
سینماگران  اغلب  آثار  در  انتظامی 
مسعود  حاتمی،  علی  چون  برجسته  
ناصر  بنی اعتماد و  کیمیایی، رخشان 
و  متنوع ترین  و  کرد  بازی  تقوایی 

متفاوت ترین نقش ها را ارائه داد.
این  سینمایی  فیلم های  دیگر  از 
به  می توان  ایران  سینمای  بازیگر 
»گاو«،  »پستچی«،  هالو«،  »آقای 
»ستارخان«، »صادق ُکرده«، »حاجی 
واشنگتن«، »گراند سینما«، »هامون«، 
»ناصرالدین شاه آکتور سینما«، »روز 
واقعه«، »خانه ای روی آب«، »دیوانه  
از قفس پرید«، »گاوخونی«، »مینای 
شهر خاموش«، »آتش سبز«، »راه آبی 
ابریشم« و »چهل سالگی« اشاره کرد.

ویدئو

طرح آتنا فرقدانی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی

آتنا فرقدانی نمایشگاه خیابانی برگزار می کند
=آتنا فرقدانی: نمی دانم چه 
اتفاقی پیش آید، عواقب آن 
را می پذیرم و از دو سال پیش 
تصمیم گرفتم که آثار را در 

خیابان به نمایش بگذارم.
=او در صفحه اینستاگرام اش 
اسالمی  در جمهوری  مجوز 
سرکوب  برای  ابزاری  را 
است. دانسته  شهروندان 
=این فعال سیاسی به خاطر 
کشیدن طرحی از نمایندگان 
به  اسالمی  شورای  مجلس 

زندان محکوم شد.
برگزاری  عدم  درباره  =او 
گالری های  در  نمایشگاه اش 
نوشته است: خیابان  هنری 
روزمرگی  که  است  مسیری 
نه  دارد،  جریان  آن  در 
اقشاری  تنها  که  مسیری 
مشخص،  هدفی  با  خاص 
روانه ی موزه ها و گالری هایی 
در  را  آنها  که  می شوند 
حصار  به  خاص  چهارچوبی 

می کشاند...!
آتنا فرقدانی نقاش و فعال سیاسی 
نمایشگاه آثار هنری خود را با نام »ما 
محصول یک کارخانه ایم« در خیابان 
او  می کند.  برگزار  تهران  شریعتی 
اسالمی مجوز  از جمهوری  که  گفته 

با  این پس  از  و  نکرده است  دریافت 
وجود مخالفت های احتمالی آثارش را 

در خیابان برگزار خواهد کرد.
حقوق  فعال  نقاش،  فرقدانی  آتنا 
کودکان و فعال سیاسی قرار است آثار 
خود را در خیابان به نمایش بگذارد. 
محصول  »ما  که  نمایشگاهی  در  او 
یک کارخانه ایم« نام دارد آثار هنری 
و  ساعت  پنج  مدت  به  در  را  خود 
امرداد   2۵ پنجشنبه  روز  عصر  در 
خیابان  رهگذران  دید  معرض  در 

شریعتی تهران قرار خواهد داد.او در 
این  توضیح  در  فیس بوک اش  صفحه 
»مردادماه  است:  نوشته  نمایشگاه 
خیابان،  یک  از  گذر  پیش،  سال  دو 
نقطه ی  آغازی شد برای پروژه ی »ما 
محصول یک کارخانه ایم«. آن خیابان 
امروز، مکان نمایش آثارم است.«آتنا 
فرقدانی نقاش و کارتونیست به تفاوت 
در  هنری  نمایشگاه های  برگزاری 
اشاره  خیابانی  و  موزه ها  و  گالری ها 
داشته و نوشته است: »شکافی عمیق 
در میان مخاطبان موزه ها و گالری ها 
دارد  افراد حاضر در خیابان وجود  با 
همان  از  است  بارزی  نمونه ی  که 
شکاف میان اقشار مختلف یک جامعه. 
خیابان مسیری است که روزمرگی در 

تنها  نه مسیری که  دارد،  آن جریان 
مشخص،  هدفی  با  خاص  اقشاری 
روانه ی موزه ها و گالری هایی می شوند 
به  خاص  چهارچوبی  در  را  آنها  که 

حصار می کشاند…!«
این نقاش و فعال سیاسی در صفحه 
اینستاگرام اش نیز در پاسخ به اینکه 
را  نمایشگاه  این  برگزاری  مجوز  آیا 
»دوستان  است:  نوشته  خیر  یا  دارد 
پیغام های  روز  چند  این  در  عزیز 
مجوز  آیا  که  کرده ام  دریافت  زیادی 

در  مجوز؟  کدام  دادم  پاسخ  دارم؟! 
جمهوری اسالمی مجوز ابزاری است 
برای  نه  شهروندان  سرکوب  برای 

احترام به حقوق شهروندی.«
عواقب  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
برگزاری این نمایشگاه خیابانی نوشته 
آید،  پیش  اتفاقی  چه  »نمی دانم  که 
از دو سال  و  را می پذیرم  آن  عواقب 
در  را  آثار  که  گرفتم  تصمیم  پیش 

خیابان به نمایش بگذارم.«
این  از  آتنا فرقدانی اعالم کرده که 
به بعد آثار هنری اش را در خیابان به 
نمایش می گذارد و افزوده که »هرگز 
جمهوری  انسانی  غیر  قوانین  به  تن 

اسالمی نخواهم داد.«
که  گونه  »هر  است:  نوشته  وی 
روش  با  بخواهد  اسالمی  جمهوری 
من در این پروژه و پروژه های خیابانی 
را  آن  عواقب  کند  برخورد  بعدی 
می پذیرم و مصرانه ادامه خواهم داد. 

پایدار باشید و چون کوه استوار.«
کارتونیست  نقاش،  فرقدانی  آتنا 
دانش آموخته  سیاسی،  فعال  و 
شهریورماه  که  است  نقاشی  رشته 
از  طرحی  کشیدن  خاطر  به   13۹3
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی 
بازداشت و از ادامه تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشد منع شد.
و  »اجتماع  اتهام  به  فرقدانی  آتنا 
»فعالیت  ملی«،  امنیت  علیه  تبانی 
به  »توهین  و  نظام«  علیه  تبلیغی 
نمایندگان  جمهور،  رئیس  رهبری، 
مجلس شورای اسالمی و مأموران بند 
2 الف سپاه در حین بازجویی اش« به 
12 سال و ۹ ماه حبس محکوم شد 
تجدید  دادگاه  در  صادره  حکم  ولی 
نظر از 12 سال و ۹ ماه حبس تعزیری 

به 18 ماه حبس کاهش یافت.
این هنرمند جوان پس از گذراندن 
دوران محکومیت اش روز سه شنبه 1۴ 
اوین  زندان  از   13۹۵ اردیبهشت ماه 

آزاد شد.

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

=می گویند محمدرضا گلزار 
برای اجرای برنامه تلویزیونی 
ین  تر ال با  » ش با ه  ند بر «
دستمزد تاریخ تلویزیون را 

گرفته.
تهیه کنندگان  از  =برخی 
سینما وام هایی که می گرفتند 
را به ارز و دالر تبدیل کردند.
=مشخص نیست پروژه »ما 
همه با هم هستیم« از سوی 
چه نهاد و سازمانی حمایت 

مالی می شود.

از  کارگردانان  کانون  که  حالی  در 
پولشویی و افزایش دستمزد بازیگران 
وبسایت  یک  کرده،  نگرانی  ابراز 
سینمایی نوشته مهران مدیری برای 
یک هفته بازی در فیلم »ما همه با هم 
هستیم« )کمال  تبریزی( ۵/1 میلیارد 
تومان و محمدرضا گلزار برای یک روز 
میلیون  نقش خودش 700  در  بازی 

تومان دستمزد گرفته اند.
اعالم رقم دستمزد بازیگران و بودجه 
ایران  سینمای  در  فیلم  یک  تولید 
و ممنوعه  قرمز  همواره جزو خطوط 
به  سرمایه گذاران  و  تهیه کنندگان 
در  ارقام  این  انتشار  و  رفته  شمار 
رسانه ها، توسط این سینماگران کاری 
غیراخالقی و خالف عرف و به نوعی 
فاش کردن »راز« های دست اندرکاران 
سینما تلقی می شود. در حالی  که در 
تولید،  بودجه  انتشار  سینمای جهان 
اثر  یک  فروش  و  عوامل  دستمزد 
هیچ  و  است  رایج  امری  سینمایی، 
اعالم  از  هم  فیلمی  تولید  کمپانی  

»سوپراستار«های روزمزد: مهران مدیری یک هفته 5/1 
میلیارد و محمدرضا گلزار یک روز 7۰۰ میلیون تومان!

مخارج خود از جمله دستمزد بازیگران 
و عوامل فیلم فرار نمی کند. اما سینما 
در ایران، روی همین پرده پوشی ها و 
معلوم  قرار  از  خود  که  پنهانکاری ها 
جمله  از  خالف  کارهای  از  ناشی 
استفاده  سوء  و  اختالس  و  پولشویی 
حتی مثال از صندوق فرهنگیان است، 

به فساد خانمان سوزی مبتال شده.
دامنه پولشویی در سینما اما ظاهرا 
فراتر از مرزهایی است که عوامل فساد 
تعیین  پولشویی  از  متنعم  و  مالی 
تازگی  به  زمینه  همین  در  می کنند. 
سینمایی  پروژه  بازیگران  دستمزد 
ساخته  هستیم«  هم  با  همه  »ما 
یکی  گذشته  در  که  تبریزی  کمال 
»النه  تسخیرکننده  دانشجویان  از 
جاسوسی« یعنی سفارت آمریکا بوده 
و امروز جامه روشنفکری به تن کرده، 
توسط وبسایت کافه سینما به صورت 

کدگذاری شده، اعالم شد.
در این گزارش آمده که بازیگران این 

نیست  مشخص  که  پربازیگر،  پروژه 
حمایت  سازمان  یا  و  نهاد  کدام  از 
تهیه کنندگی  به  می شود،  مالی 
محبوب  )فیلمساز  میرکریمی  رضا 
سیدعلی خامنه ای(، تا یک میلیارد و 

نیم دستمزد گرفته  اند.
با رمزگشایی از این نوشته می توان 
همه  »ما  سینمایی  پروژه  در  گفت: 
با هم هستیم« به تهیه کنندگی رضا 
م.م  یا  مدیری  مهران  میرکریمی، 
)بازیگر َمرد- مجری( برای یک هفته 
محمدرضا  تومان،  میلیارد   ۵/1 بازی 
گلزار یا م.ر.گ )سوپراستار َمرد( برای 
یک روز بازی در نقش خودش، 700 
ج.ع  یا  عزتی  جواد  تومان،  میلیون 
)بازیگر َمرد( 1 میلیارد تومان، هانیه 
 ۵00 زن(  )بازیگر  ه.ت  یا  توسلی 
میلیون تومان و پژمان جمشیدی یا 
سابق(  ورزشکار  َمرد-  )بازیگر  پ.ج 

۴00 میلیون تومان دریافت کرده اند.

محمدرضا گلزار و مهران مدیری در فیلم »ما همه با هم هستیم«
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انگلیس  کشور  سه   =
از  پس  آلمان  و  فرانسه  و 
مماشات  و  مدارا  سال   40
انتقادی«  »دیالوگ  و 
اسالمی  جمهوری  با 
نتوانستند هیچ تغییری در 
رفتار رژیم تهران به وجود 
آورند و در نتیجه تالش های 
این زمینه  اتحادیه در  این 
شد.  مواجه  شکست  با 
اعتماد کشورهای  بنابراین 
اروپای مرکزی و شرقی به 
آمریکا  تاثیرگذاری  قدرت 

بیشتر است.

اروپا  اتحادیه  عضو  کشور  سه 
از  که  آلمان(  و  فرانسه  )انگلیس، 
برجام  یا  اتمی  توافق  امضا کنندگان 
هستند، از تصمیم دولت آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران ابراز 
تاسف کرده اند. این کشورها به دقت 
اظهارات  و  تحلیل ها  و  گزارش ها 
توافق  درباره  را  آمریکایی  مقامات 
 ۵+1 کشورهای  و  ایران  بین  اتمی 

تحلیل و بررسی می کنند.
توافق  از  آمریکا  خروج  از  پس 
برابر یک  در  اروپا  اتحادیه  هسته ای 
این  ادامه  با  رابطه  در  فنی  مشکل 
دلیل  همین  به  گرفت  قرار  توافق 
اتحادیه  عضو  قدرتمند  کشورهای 
که  مهلتی  از  تا  کردند  تالش  اروپا 
ایاالت متحده برای بازنگری مجدد در 
محتوای توافق برای آنها تعیین کرده 
بود، استفاده کنند تا شاید بتوانند راه  
حلی برای نجات این توافق بیابند اما 
باالخره  و  گذشت  سرعت  به  زمان 
هفتم  گذشته،  هفته  سه شنبه  روز 
اوت 2۰1۸، اولین بسته تحریم های 
شد.   اعالم  ایران  رژیم  علیه  آمریکا 
دومین بسته تحریم ها که از نوع اول 
بسیار شدیدتر است قرار است در ماه 
نوامبر آینده علیه جمهوری اسالمی 
اعمال شود. تصمیم ایاالت متحده بر 
تحریم ایران برای اروپایی ها مشکلی 
بزرگ به شمار می رود به این دلیل 
نوامبر  بود ماه  قرار  این کشورها  که 
برخی امتیازات اقتصادی و مالی را به 
ایران تقدیم کنند اما تصمیم آمریکا 
و تعیین ماه نوامبر برای اعمال بسته 
دوم تحریم ها تمام برنامه اروپاییان را 

بر هم ریخت.
شروع  وجود  با  اروپا  اتحادیه 
یافتن  جهت  هم  هنوز  تحریم ها 
با  توافقی  ایجاد  برای  راهکاری 
تهران جهت برقراری روابط تجاری، 
تسهیل  سرمایه گذاری،  اقتصادی،  
خرید  همچنین  و  بانکی  خدمات 
نفت تالش می کنند اما این تالش ها 
ایران  رژیم  رسید.  نخواهد  جایی  به 
شرایط  نگران  بسیار  اکنون  که 
خود  داخلی  و  بین المللی  جدید 
شرکت های  که  می داند  خوب  است 
با  نیستند  قادر  اروپایی  بزرگ 
کنند.  رویارویی  آمریکا  تحریم های 
آمریکا  تهدیدهای  آغاز  زمان  از 
و  داوطلبانه  شرکت ها  این  از  خیلی 
رهبران  تصمیمات  به  توجه  بدون 
کردند.  ترک  را  ایران  اروپا،  اتحادیه 
تهدیدهای مکرر واشنگتن به جریمه 
شرکت هایی که با ایران وارد معامله 
شوند بدون شک آنها را از هر گونه 
داد و ستد یا سرمایه گذاری در ایران 

منصرف خواهد کرد.
در این میان، تهران بسیار عالقمند 
است که روابط اش را با اتحادیه اروپا 
ارز  اروپایی ها  که  چرا  کند  حفظ 

معتبر دارند.
حفظ  در  ایران  شدید  عالقمندی 
است  ان  خاطر  به  اروپا  با  ارتباط 
نفت  ازای  در  کشورها  این  که 
به  یورو  یا  پوند  معتبر  ارز  گاز  و 
این  بر  عالوه  می پردازند.  تهران 
تکنولوژی مورد  اروپایی  شرکت های 
صنایع  بخش  در  ویژه  به  ایران  نیاز 
دلیل  همین  به  دارند  را  دفاعی 
راه حل  و  مبرم  نیاز  واقعا یک  اروپا 
می شود. تلقی  تهران  برای  مهم 

عملی  اقدامات  اما  حال  این  با 
رساتر  و  گویاتر  نتایجی  همیشه 
دارد.  تئوریک  نظرهای  اظهار  از 
رئیس  ماکارون  امانوئل  تضمین های 
مرکل  آنگال  فرانسه،  جمهوری 
نخست  ترزا می  و  آلمان  صدراعظم 
ایران  سرد  پاسخ  با  بریتانیا،  وزیر 
مواجه شد. تهران به اروپاییان گفته 
سوی  از  شده  ارائه  بسته  که  است 
اقتصاد  نیست  قادر  کشور  سه  این 
ورشکسته  این کشور را نجات دهد 

نفت  صادرات  بخش  اگر  که  چرا 
مبادالت  کانال های  و  شود  محاصره 
مالی تهران با جامعه بین المللی قطع 
گردد، اقتصاد ایران ضربه مرگباری را 
متحمل خواهد شد و بسته اروپایی ها 
به رژیم دیگر هیچ دستاورد جدیدی 
برای تهران به همراه نخواهد داشت.

رهبران سه کشور انگلیس و فرانسه 
کردن  قانع  برای  تالش  در  آلمان  و 
در  مشارکت  به  اروپایی  شرکت های 
روند تسهیل امور برای رژیم تهران با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. غول 
پیشاپیش  »توتال«  فرانسه  نفتی 
اعالم کرده بود با توجه به تحریم های 
آمریکا نمی تواند به تعهدات خود در 
بخشی از قرارداد چند میلیارد دالری 
پایبند  جنوب«  »پارس  گاز  پروژه 

بماند.
دو شرکت از بزرگترین شرکت های 
 »CMA-CGM« ،تدارکاتی جهان
و »DANISH DSV«، نیز اعالم 

تجارت شان  دارند  قصد  که  کرده اند 
همچنین  کنند.  متوقف  را  ایران  با 
شرکت هواپیمایی هلند اعالم کرده 
است که همه پروازهایش به ایران را 
از ماه سپتامبر آینده متوقف خواهد 
کرد. شرکت هواپیمایی »فرانس ایر« 
که با هواپیمایی هلندی ادغام شده 
است، این شرکت نیز پروازهایش  به 

تهران را متوقف خواهد کرد.
فوالد  شرکت های  رود  می  انتظار 
را  ایران  به  نیز عرضه فوالد  اروپایی 
متوقف کنند چون شرکت فوالدساز 
 ،»SEVERSTAL« روسیه 
تجاری  فعالیت های  تمام  پیشاپیش 
است.  متوقف کرده  ایران  با  را  خود 
اتومبیل  سازنده  »رنو«  شرکت 
فرانسوی نیز اعالم کرد که بر خالف 
خود  قبلی  تبلیغاتی  اعالمیه های 
خواهد  متوقف  را  ایران  در  فعالیت 
بزرگ  شریک  »رنو«  شرکت  کرد، 
شرکت نیسان در ایاالت متحده است 
و نقش مهمی در بازار ایاالت متحده 
ایفا می کند از همین رو این شرکت 

یا  تحریم  آمریکا  در  نیست  حاضر 
جریمه شود.

اروپا  سرمایه گذاری  بانک  رئیس 
»EIB« نیز با اعالم اینکه هیچ بانک 
اروپایی در حال حاضر قادر به معامله 
شرکت ها  نگرانی  نیست،  ایران  با 
حتی  که  بطوری  داد  افزایش  را 
شرکت های  یا  کوچک  شرکت  های 
تحریم  علت  به  اروپایی  »ثانویه« 
ایران  در  نمی توانند  آمریکا،  های 
شرکت ها  این  چون  کنند  فعالیت 
به  چندملیتی  عظیم  شرکت های  از 

مراتب آسیب پذیرترند.
یکی از مشکالتی که رهبران اروپا 
با آن مواجه اند موضوع عدم تبعیت 
شرکت های اروپایی از رهبری اتحادیه 
اروپا است. این مشکل برای رهبران 
باشد چرا که  قابل درک  اروپا شاید 
قانونی نیست که شرکت ها  اروپا  در 
را مجبور یا ملزم به تبعیت از مواضع 
مگر  بکند  کشورهایشان  سیاسی 

استثنائی  قوانین  برخی  با  رابطه  در 
مربوط به مبارزه با تروریسم. بنابراین 
همراهی شرکت ها  یا  همکاری  عدم 
بیشتر  آنچه  اما  است  درک  قابل 
برای اروپاییان غیرقابل درک و هضم 
است و این کشورها را در برابر افکار 
عمومی مردم خود در تنگنا قرار می 
دهد، ادامه اقدامات تروریستی رژیم 
اروپایی  کشورهای  خود  در  ایران 
سه  که  زمانی  در  درست  است. 
از  فرانسه  و  آلمان  انگلیس،  کشور 
هیچ تالشی برای راضی کردن دولت 
نمی کنند،  فروگذار  روحانی  حسن 
جمهوری  تروریستی  نهادهای 
خود  فعالیت  به  اروپا  در  اسالمی 
آنها  و آخرین تالش  ادامه می دهند 
مراسم  در  بمب گذاری  ناکام  طرح 
ایران« در  »سازمان مجاهدین خلق 
تروریستی  توطئه  این  بود.  پاریس 
که به وسیله پلیس اتریس، آلمان و 
بلژیک کشف و خنثی شد بار دیگر 
چهره  از  تروریستی   کریه  نقاب 
رفتار  این  برداشت.  را  ایران  رژیم 

بود  درک  غیرقابل  اروپاییان  برای 
این  نجات  برای  آنها  که  حالی  در 
رژیم تالش می کردند،  رژیم ایران 
تروریستی  اقدامات  برای  بی پروا 
فاش  از  پس  می کرد.  تالش  خود 
شدن این طرح تروریستی هیچکس 
شرم  خجالت،  میزان  نمی توانست 
دفتر  بر  حاکم  درماندگی  فضای  و 
روحانی  حسن  جمهوری  ریاست 
کند  تصور  لحظه  آن  در  را  اروپا  در 
بخصوص بعد از سیلی از گزارش های 
موثق و متوالی که درباره این طرح 

تروریستی منتشر شد.
در حالی که روحانی در اروپا برای 
یافتن راه دیپلماتیک تالش می کرد 
دیپلمات  اسدی  اسد  هلل  همزمان 
دلیل مشارکت  به  اتریش  در  ایرانی 
در طراحی یک عملیات تروریستی و 
بمب گذاری بازداشت شد، اسدی یک 
مقام تابع وزارت اطالعات ایران است 
که در وزارت امور خارجه این کشور 

اسالمی  نظام  تروریستی  شبکه های 
اطالعات  وزارت  می کند.  هدایت  را 
دستورالعمل های  به  باید  معموال 

مستقیم روحانی عمل کند.
در  ایران  رژیم  تروریستی  اقدامات 
اروپا چیز جدیدی نیست اما رهبران 
آن  با  که  گرفته اند  تصمیم  اروپایی 
سال  سه  طی  در  نکنند.  برخورد 
از  تعدادی  اطالعات  وزارت  گذشته، 
و  آلمان  هلند،  در  را  رژیم  مخالفان 
ترکیه ترور کرده و حداقل چهار نفر 

را کشته است.
واقع در  چارچوب  ترورها در  این 
اطالعات  وزارت  سیاست  ادامه 
ترور  و  قمع  و  قلع  برای  ایران  رژیم 
بدو  از  که  می گیرد  انجام  مخالفان 
ایران  در  اسالمی  رژیم  تاسیس 
از  آغاز شد. رژیم جمهوری اسالمی 
سال 1979 تا 1996 بیش از 2۰۰ 
در  تروریستی  بمب گذاری  عملیات 
است.  داده  انجام  بین المللی  سطح 
شناخته  بسیار  رویدادهای  از  یکی 
که  بود   1992 سپتامبر  در  شده 

وزارت اطالعات رژیم ایران چهار تن 
کردستان  دمکرات  رهبران حزب  از 
»میکونوس«  رستوران  در  را  ایران 
جمهوری  رساند.  قتل  به  برلین  در 
این  در  داشتن  دست  البته  اسالمی 
دادگاه  اما  کرد  تکذیب  را  عملیات 
بعدها با شواهد و دالیل قاطع دست 
عملیات  این  در  ایران  رژیم  داشتن 
تروریستی را ثابت کرد. دادگاه اعالم 
کرد عملیات به دستور رژیم ایران و 
توسط افرادی وابسته به سفارت این 
کشور انجام گرفته و به همین دلیل 
حکم  تهران  مقامات  از  برخی  برای 

بازداشت صادر کرد.
صدای  زمان  آن  در  ایران  رژیم 
شنید  را  اروپایی ها  شدید  اعتراض 
اتحادیه  قاطع  و  روشن  پیام  و 
گونه  هر  تحمل  عدم  بر  مبنی  اروپا 
فعالیت تروریستی از سوی تهران در 
کشورهای عضو را دریافت کرد البته 
تازه پس از آنکه دادگاه آلمان حکم 

اطالعات  وزیر  فالحیان  بازداشت 
مقامات  برخی  و  اسالمی  جمهوری 
مسئول این کشور از جمله علی اکبر 
والیتی و هاشمی رفسنجانی را صادر 
کرد. کشورهای اروپا در آن زمان 1۵ 
سفیر خود را بطور هم زمان از تهران 

فراخواندند.
برابر  در  ایران  رژیم  واکنش 
اروپاییان بسیار مالیم بود چون ایران 
بدهد  دست  از  را  اروپا  نمی خواست 
پروسه   موقت،  عقب نشینی  با  پس 

ترورها را برای مدتی متوقف کرد.
تالش  آخرین  وجود  با  اکنون  اما 
عملیات  انجام  برای  ایران  رژیم 
تروریستی، نمایندگان اروپا باز هم از 
مشترک  هماهنگی  کمیته  بازگشت 
خودداری  تهران  با  مذاکره  میز  به 
نکردند. به نظر می رسد رهبران سه 
کشور بزرگ اروپایی در تالش هایشان 
برای راضی کردن ایران با مشکالت 

زیادی روبرو خواهند شد.
سوال این است که اروپاییان تا کجا 
می توانند با رژیم ایران پیش بروند؟ 

تقدیم یک بسته مالی به رژیم تهران 
یکی از راهکارهایی است که مشاوران 
پیشنهاد  اروپایی  کشور  سه  ارشد 
می کنند، اما  چقدر و چگونه؟  چون 
تحریم های جدید ایران را از خرید یا 
ارز آمریکایی منع می کند  نگهداری 
هیچ  انجام  به  قادر  دولتی  هیچ  و 

معامالتی نخواهد بود.
سعی  همچنین  اروپایی  مشاوران 
عضو  کشورهای  تا  کرد  خواهند 
پایبندی  و  بقا  به  را  اروپا  اتحادیه 
قانع  هسته ای  توافق  چارچوب  به 
کنند. اروپاییان سعی می کنند برای 
کم کردن فشار بر ایران، خود را به 
مشکلی در برابر آمریکا تبدیل کنند 
شد  نخواهند  موفق  گام  این  در  اما 
مورد  این  در  اروپایی ها  خود  چون 
دارند.  نظر  اختالف  همدیگر  با 
شرقی  و  مرکزی  اروپای  کشورهای 
مانند لهستان و لیتونی و برخی دیگر 
مالی  منافع  اروپایی  کشورهای  از  
قابل توجهی مانند آلمان یا انگلیس 
یا فرانسه در رابطه با ایران ندارند و از 
همین رو آنها بیشتر با آمریکا همسو 

خواهند بود.
آلمان  با  که  اروپایی  کشورهای 
نیستند  همراه  فرانسه  و  بریتانیا  و 
موفقیت آمیز  مشی  خط  دقت  به 
برخورد  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
را  شمالی  کره  مانند  کشورهایی  با 
بررسی و دنبال می کنند. آنها شاهد 
موفقیت سیاست آمریکا در برخورد 
سیاستی  بوده اند.  یانگ  پیونگ  با 
موشکی  آزمایش های  شد  باعث  که 
کره شمالی متوقف، سکوهای پرتاب 
مذاکرات  و  جمع آوری  موشکی 
دیپلماتیک آغاز شود. در صورتی که 
سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان 
مماشات  و  مدارا  سال   ۴۰ از  پس 
جمهوری  با  انتقادی«  »دیالوگ  و 
در  تغییری  هیچ  نتوانستند  اسالمی 
رفتار رژیم تهران به وجود آورند و در 
نتیجه تالش های این اتحادیه در این 
زمینه با شکست مواجه شد. بنابراین 
و  مرکزی  اروپای  کشورهای  اعتماد 
آمریکا  تاثیرگذاری  قدرت  به  شرقی 

بیشتر است.
سیاست رژیم ایران در اصرار بر بقا 
در سوریه، گسترش و نشر گفتمان 
فرقه گرایی در منطقه به ویژه در عراق، 
شبه نظامیان  تسلیح  و  تجهیز  ادامه 
لبنان  در  دولت ها  سلطه  از  خارج 
سازمان های  از  حمایت  وعراق، 
و  حوثی ها  مانند  شیعی  تروریستی 
سنی مانند حماس، جهاد اسالمی و 
گروه  رهبران  به  دادن  پناه  طالبان، 
تهدیدهای  و  القاعده  تروریستی 
مکرر به بی ثبات کردن فعالیت های 
در  بین المللی  تجارت  و  کشتیرانی 
از  پس  باب المندب،   و  هرمز  تنگه 
امضای توافقنامه هسته ای »اوباما« با 
ایران همچنان ادامه یافت. ادامه این 
سیاست ویرانگر همه نتیجه سیاست 
اروپایی  دولت های  مواضع ضعیف  و 
نسبت به رفتار رژیم ایران است. ولی 
اروپا حاضر نیست انتقادها را بپذیرد 
و در رفتار خود با ایران تجدید نظر 

کند.
حاال اما شرایط فرق کرده و زمان 
اروپا  رهبران  که  رسیده  فرا  آن 
ترویج  در  ایران  نقش  میان  تمایزی 
رسیدن  و  تروریستی  فعالیت های 
نشوند.  قائل  آرمان های هسته ای  به 
حل  می خواهد  ایران  رژیم  رهبری 
موضوع  از  اتمی اش  پرونده  فصل  و 
جدا  تروریسم  از  آن  حمایت های 
موضع  به  اروپا  بنابراین  باشد. 
نیاز  ایران  رژیم  برابر  در  محکم تری 
دارد. اروپا نباید به خواسته های رژیم 
ایران که نتیجه ای جز ویرانی منطقه 
نداشته تن بدهد. اروپاییان پیش از 
کشورهایشان  مالی  منافع  به  آنکه 
از  پس  که  ببینید  باید  کنند،  فکر 
توافق  از  بعد  ایران  از  تحریم ها  رفع 
میلیاردها  اعطای  و  اوباما  هسته ای 
این  ایران،  رژیم  به  نقد  پول  دالر 
رژیم چه خدمتی به مردم ایران ارائه 

داده است!
است  یک سال  ایران حدود  مردم 
فقر،  گرانی،  علیه  مداوم  بطور  که 
و  بیکاری  و  آشامیدنی  آب  کمبود 
تظاهرات  به  دست  مقامات  دزدی 
بر  روز  هر  و  می زنند  اعتراضی 
خشم مردم این کشور از رژیمی که 
اروپاییان از آن دفاع می کنند، افزوده 
که  اینجاست  پرسش  می شود. حال 
اروپاییان تا کی می خواهند از چنین 

رژیمی حمایت کنند؟!
*منبع : شرق االوسط

*نویسنده : هدی الحسینی
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ایران  از رژیم  اروپاییان تا کی بر حمایت   
می ورزند؟ اصرار 

آنگال مرکل و ترزا می و امانوئل ماکرون؛ کانادا؛ 17 مه ۲01۸سیدعلی خامنه ای، دونالد ترامپ
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=دست اتحادیه اروپا برای 
تهران  برای  راه حلی  یافتن 
بسته است. این اتحادیه قادر 
پیامدهای  با  آمدن  کنار  به 
نیست  آمریکا  تحریم های 
کردن  عمل  دلیل  همین  به 
ممکن  نا یش  ه ها عد و به 
با  نیز  و چین  روسیه  است. 
ایران  برای  که  گزینه هایی 
در نظر دارند قادر نیستند به 
تهران اطمینان بدهند که با 
تحریم های آمریکا قادر به رفع 
مشکالت تهران خواهند بود. 
تالش  حال  در  =تهران 
با  مذاکره  به  بازگشت  برای 
واشنگتن و امضای قراردادی 
جدید در باره برنامه هسته ای 
با ترامپ است. طبق برخی 
اما  بار  این  تهران  منابع،  از 
هسته  اش  برنامه ای  همه  از 
عقب نشینی و منافع اسرائیل 
در سوریه را مراعات و از نزاع 
خواهد  خارج  کلی  به  یمن 
شد و قرار است تابع دیدگاه 
جدید آمریکا در باره استقرار 

و ثبات در منطقه شود.
اراده  تحمیل  جنگ  در  کسی  چه 
طرف  مچ  پیچاندن  بازی  و  سیاسی 
واشنگتن  و  تهران  میان  که  مقابل 

برقرار است خواهد بُرد؟
آیا مذاکراتی برای امضای قراردادی 
جدید با توجه به رویکرد تازه  آمریکا 
آغاز  متحده  ایاالت  و  ایران  میان 

خواهد شد؟
آیا ایاالت متحد در تالش خود برای 
تقسیم  جهت  بنیادین  تحولی  ایجاد 
همه منطقه خاورمیانه که فصول آن 
 2003 سال  در  عراق  اشغال  از  پس 

آغاز شد موفق خواهد شد؟
در  ثبات  ایجاد  در  ایران  رژیم  آیا 
داخل ایران و مهار کردن خشم مردم 

موفق می شود؟
جدید  قدرت  آزمایش  پیامدهای 
و  منطقه ای  توازن  برای  آمریکا 

بین المللی چگونه است؟
مطرح  حالی  در  پرسش ها  این 
تحوالت  گرم  تابستان  که  می شود، 
ایران و هرج و مرج مخرب منطقه ای به 
شدت در حال افزایش است. پاسخ ها با 
ترکیبی از متغیرهای داخلی و تعادل 
از  واشنگتن  کنترل  تحت  نیروهایی 
یک سو و آشوب های جهانی از سوی 

دیگر مرتبط است.
جنبش عظیم مردم ایران یک هفته 
پیش مرکز یک حوزه علمیه مذهبی در 
غرب کشور را هدف قرار داد. شعارها و 
اقدامات تظاهرکنندگان ایرانی بیانگر 
برای  که  است  جنبش  این  هویت 
در  پهلوی  سقوط  زمان  از  بار  اولین 
سال 1۹7۹ تا کنون به عنوان حرکات 
نمادین، اصل و کلیت رژیم جمهوری 
است. داده  قرار  هدف  را  اسالمی 

اعتراضی،  جنبش  فشار  بر  عالوه 
حکومت ایران و دولت حسن روحانی 
می برد.  رنج  نیز  داخلی  آشفتگی  از  
با  نهادها  داخل  در  اختالفات  این 
اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  تغییر 
توسط پارلمان و دعوت احمدی نژاد 
نظام  سابق  اسالمی  رئیس جمهوری 
از روحانی برای استعفا و کناره گیری 

از پست ریاست جمهوری همراه بود.
بحران داخلی ایران احتماال با شروع 
تحریم های جدید آمریکا علیه تهران 
گذشته،  سه شنبه  روز  می شود.  بدتر 
از  یکی  ترامپ در  دونالد  اوت،  هفتم 

ایران: طغیان داخلی، فشار آمریکا و ناتوانی اروپا

معروف ترین توییت هایش گفت: »هر 
کسی که با ایران معامله کند بداند که 
با ایاالت متحده معامله نخواهد کرد«.

اتحادیه  دست  که  می رسد  نظر  به 
اروپا برای یافتن راه حلی برای تهران 
بسته است. این اتحادیه قادر به کنار 
آمدن با پیامدهای تحریم های آمریکا 
نیست به همین دلیل عمل کردن به 
و  روسیه  است.  ناممکن  وعده هایش 
چین نیز با گزینه هایی که برای ایران 
تهران  به  نیستند  قادر  دارند  نظر  در 
تحریم های  با  که  بدهند  اطمینان 
تهران  مشکالت  رفع  به  قادر  آمریکا 
است  واضح  بنابراین  بود.  خواهند 
دولت  تصمیمات  مقابل  در  ایران  که 
بر  و  تنهاست  آمریکا  متحده  ایاالت 
خالف گفته جواد ظریف که: »آمریکا 
مواضع  در  مداوم  تغییرات  دلیل  به 
دیگر قابل اعتماد دیگران نیست« یا بر 
خالف اطمینان دادن آیت اهلل خامنه ای 
اینکه: »هیچ کس  بر  به مردم مبنی 
نسبت  بکند  نمی تواند  غلطی  هیچ 
مطمئن  نباشند،  نگران  ما  اوضاع  به 
جهت  این  در  تردیدی  هیچ  باشند، 
بگویید«  همه  به  را  این  ندارد  وجود 
آمریکا  با  رویارویی  در  ایران  اتفاقا 
تنهاست و به نظر می رسد که اعتماد 
قدرت  اربابان  حد  از  بیش  نفس  به 
و  داخلی  واقعیت های  با  تهران  در 
مواضع ملموس خارجی مغایرت دارد.

اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ 
و  شیراز  اصفهان،  تهران،  ایران چون 
هفته های گذشته  و  ماه ها  در  مشهد 
این  است.  داشته  ادامه  همچنان 
اعتراضات با افزایش خشم و نارضایتی 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم  از  مردم 
عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی 

آن روز به روز گسترده تر می شود.
همیشه  ایران  در  متوسط  طبقه 
جنبش ها  در  فعال  عنصر  مهمترین 
این  نیز  بار  این  البته  که  است  بوده 
طبقه نقش اساسی را در جنبش جدید 
ایفا می کند اما ورود بازاریان، رانندگان 
کامیون  و اعتصابات صنفی بخش های 
حوزه های  مراکز  به  حمله  مختلف، 
نشان دهنده  ایران  در  دینی  علمیه 
میزان غلیان جنبش و قیام ملت ایران 
اسالمی  جمهوری  مقامات  که  است 
در خاموش کردن آن تا کنون عاجز 
و ناموفق بوده اند. به نظر می رسد که 
جمهوری اسالمی در نظر دارد با دادن 
برخی امتیازها و عقب نشینی در برابر 
را  داخلی  فشارهای خارجی، جنبش 
سرکوب کند.  تهران با ارسال برخی 
به  خود  واسطه های  طریق  از  پیام ها 
نوعی  جهانی،  تصمیم گیری  مراکز 
داده  نشان  خود  از  انعطاف پذیری 
در  رژیم  انعطاف پذیری  این  اما  است 
برابر فشار خارجی با هدف ادامه روند 
ناسازگاری با مردم  خود در داخل و 
عدم قبول هر گونه اصالحات اساسی 

و بنیادین طراحی شده است.
ایران  امورداخلی  کارشناس  یک 
در این باره به مقامات تهران هشدار 
نمی توانند  »ایرانی ها دیگر   : داده که 
طول  در  که  فراوانی  بدبختی   و  رنج 
از  و  کردند  تحمل  گذشته  سال   ۴0
آنها رنج برده اند را تحمل کنند. شاید 
رژیم برای خاموش کردن قیام مردم 
چنینی  اما  بیاورد  روی  خشونت  به 
و  بزرگتر  انفجاری  موجب  اقدامی 

گسترده تر خواهد شد«.
در  سبز  جنبش  تجربه  اساس  بر 
عامل  خارجی  عامل   ،200۹ سال 
مهمی در آینده تحرکات داخلی ایران 
تعیین کننده  و  مهم  عامل  اما  است 
ایران  ملت  خود  سرنوشت ساز  و 
ناتوانی  برابر  در  مردم  قیام  است. 
فساد،  موج  کنترل  فاقد  که  رژیمی 
اختالل  و  تعادل  عدم  ارز،  فروپاشی 

باعث  و  اقتصادی  زیرساخت های  در 
آینده شان  به  نسبت  ناامیدی جوانان 
علیه  امروز  که  جوانانی  است؛  شده 
کردن  تلف  در  تهران  رژیم  سیاست 
منابع ملی و هدر دادن اموال عمومی 
از  نیابتی اش خارج  برای  جنگ های 

مرزهای کشور، اعتراض می کنند.
عالوه بر این مشکالت و بحران های 
شروع  با  مشکالت  سطح  داخلی، 
پیامدهای ناشی از تحریم های آمریکا، 
مقام  یک  یافت.  خواهد  افزایش 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  در  ارشد 
شرکت   100 :»حدود  است  گفته 
بین المللی قصد دارند با آغاز اعمال 
تحریم های آمریکا بازار ایران را ترک 
کنند.این شرکت ها در بخش انرژی و 
مالی فعالیت مهمی در ایران داشتند. 
پیش از این سه شرکت  اتومبیل سازی 
»دایملر«  و  »رنو«  »پژو«،  فرانسوی 
»توتال«  صنایع  همچنین  و  آلمانی، 
را  ایران  آلمان  و»زیمنس«  فرانسوی 
بسته  اولین  بنابراین  کرده اند.  ترک 
ایران  بانکی  سیستم  علیه  تحریم ها 
آثار منفی خود را به سرعت نشان داد 
و اثرات منفی دومین بسته تحریم ها 
در ماه نوامبر که نفت و انرژی ایران 
مراتب  به  داد،  خواهد  قرار  هدف  را 

شدیدتر و موثر ترتر خواهد بود.
واقعی  داده های  و  نتایج  این  همه 
ایاالت  که  می کند  ثابت  ملموس 
متحده آمریکا همچنان بازیگر اصلی 
و  بزرگ  قدرت  تنها   و  بین المللی 
فوق العاده آغاز قرن بیست و یکم است 
و مقوله جهان چندقطبی که بعضی ها 
پس از کاهش نقش آمریکا در عراق 
بازگشت  و  افغانستان  یا  سوریه  یا 
چین،  اروپا،  اتحادیه  ظهور  و  روسیه 
از آن سخن گفته اند،  برزیل   و  هند 
هنوز سرابی بیش نیست. با وجود همه 
انتقاداتی که از دولت ترامپ می شود 
ولی واقعیت این است که آمریکا برای 
مدت طوالنی به عنوان محور قدرتی 
باقی  می چرخد  آن  دور  جهان  که 

خواهد ماند.
بر  و  داده ها  این  همه  به  توجه  با 
تبلیغاتی  صداهای  و  سر  خالف 
رسانه ای وتهدیدهای رژیم ایران برای 
نظامی  واکنش های  و  تنگه ها  بستن 
تهران،  مانورهای چند روز گذشته  و 
نشان  امور  تحلیل  و  بررسی  روند 
تالش  حال  در  تهران  که  می دهد 
برای بازگشت به مذاکره با واشنگتن 
باره  در  جدید  قراردادی  امضای  و 
برنامه هسته ای با ترامپ است. طبق 
از  اما  بار  این  تهران  منابع،  از  برخی 
برنامه ای هسته  اش عقب نشینی  همه 
و منافع اسرائیل در سوریه را مراعات و 
از نزاع یمن به کلی خارج خواهد شد 
و قرار است تابع دیدگاه جدید آمریکا 
در باره استقرار و ثبات در منطقه شود.

به نظر می رسد این مسئله در ظاهر 
نوعی خوشبینی در باره حل و فصل 
نزاع میان واشنگتن و تهران است که 
اما در  دارد  ادامه  از چهار دهه  بیش 
و چرای  بی چون  تسلیم  نوعی  واقع 
تعیین  شرایط  برابر  در  ایران  رژیم 
رئیس  ترامپ  دونالد  سوی  از  شده 
با  باید  البته  آمریکاست.  جمهوری 
احتیاط به امور نگاه کرد زیرا تا زمانی 
که تصویری حقیقی از مسائل متبلور 
نشده و تا قبل از رسیدن پاییز آینده 
مسائل  از  کامل  تحلیلی  نمی توان 
چون  داد  آن  تحوالت  و  خاورمیانه 
تاریخ این منطقه به ما یاد داده است 
و  شگفت انگیز  رویدادهای  گاهی  که 

دور از انتظار نیز اتفاق می افتد.
*منبع: روزنامه العرب

استاد  ابودیاب  د. خطار  *نویسنده: 
علوم سیاسی؛ پاریس

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

توافقی  روحانی  =حسن 
رییس  که سه  کرد  امضا  را 
جمهور پیش از او از آن سر 

باز زده بودند.
می گویند  =کارشناسان 
در  خزر  مورد  در  تصمیم 

اراده ی علی خامنه ای است.
=در دولت خاتمی جمهوری 
داد  نشان  انعطاف  اسالمی 
که  از 50 درصد سهمی  که 
داشت فقط 20 درصد آن به 
رسمیت شناخته شود. حاال 
روحانی بسیار کمتر از آن را 

امضا کرده است.
انگلیس  چاپ  شرق االوسط  روزنامه 
رژیم  کنوانسیون  امضای  گزارشی  در 
یا  )خزر  کاسپین  دریاچه  حقوقی 
مازندران( را »روز سیاه ایران« خوانده 
فشار  زیر  اسالمی  نوشته جمهوری  و 
از 20 سال تسلیم شد و  روسیه بعد 
خزر  دریاچه  از  خود  تاریخی  حق  از 

گذشت.
این روزنامه با اشاره به اینکه امضای 
این سند به عنوان کنوانسیون حقوقی 
کاسپین دست روسیه در این بزرگترین 
کردن  پیاده  برای  جهان  دریاچه 
سیاست های مسکو باز خواهد گذاشت 
می نویسد: در نشست ۵ کشور حاشیه 
خزر در آکتائو قزاقستان، حسن روحانی 
نقش سه همتای پیشین خود یعنی 
اکبر هاشمی  رفسنجانی، محمد خاتمی 
و محمود احمدی نژاد را کنار گذاشت و 
فرمول روسیه برای تقسیم این دریا را 

»راه صلح و ثبات در منطقه« خواند.
با توجه به منابع طبیعی این دریاچه 
به ویژه نفت و گاز و حق ماهیگیری، 
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر از اهمیت 
زیادی برخوردار است و امضای آن در 
این  به  دیگر  فنی  قرارداد  پنج  کنار 
معناست که جمهوری اسالمی از حق 
خود در سهمی که در این دریاچه دارد 
چشم پوشی کرده است و به این ترتیب 
خواست روسیه برای اینکه هیچ قدرتی 
خارج از منطقه در خزر حضور نظامی 

نداشته باشد تامین شد.
از آنجا که کاسپین یک دریاچه است 
و به آب های باز راه ندارد، هیچ قدرت 
خارجی نمی تواند بدون موافقت یکی 
از ۵ کشور ساحلی، نیروی نظامی به 

آنجا بفرستد.
)پیمان  ناتو  بین  مذاکره  گرچه 
نظامی آتالنتیک شمالی( و سه کشور 
ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان در 
دولت باراک اوباما متوقف شد آن هم 
از سرگیری  برای  در حالی که زمانی 
این  اما  نشده  اعالم  آن  دوباره ی 
کنوانسیون با این هدف طراحی شده 
که از پیوستن این سه کشور به پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( جلوگیری شود 
و خزر به حیات خلوت روسیه تبدیل 

شود.
این روزنامه در ادامه نوشته دولت های 
قبلی جمهوری اسالمی به سه دلیل  از 
امضای این کنوانسیون خودداری کردند:

دریای  در  ایران  تاریخی  حق  اول 
در   18۴1 سال  در  که  بود  مازندران 
دو  بین  و  امضاء  روسیه  با  قراردادی 
طرف تقسیم شد. البته به این شرط 
که روس ها حق دائم حضور در پهنه 
کاسپین را داشته باشند. این قرارداد به 
کام ایرانی های وطن دوست تلخ بود و 
در دهه های بعد یکی از دالیل انقالبی 

بود که منجر به سقوط قاجار شد.
سقوط  از  بعد   1۹21 سال  در 
به  کاسپین  تزاری،  روسیه  امپراتوری 
روسیه  و  ایران  بین   ۵0/۵0 صورت 
تقسیم شد، اما ایران این حق را نداشت 
که در دریاچه حضور نظامی داشته باشد 
و در قبال این قرارداد رژیم کمونیست 
شناخت. رسمیت  به  را  روسیه 

قرارداد بعدی در سال 1۹۴0 صورت 
گرفت در حالی که به شوروی  این حق 
را می داد که اگر هر عامل خارجی باعث 
به خطر افتادن امنیت منطقه شود آن 
کشور در ایران نیروی نظامی پیاده کند.

در همه این قراردادها ایران بر سهم 
اصرار  خزر  در  خود  درصدی   ۵0
می ورزید. بعد از فروپاشی شوروی نیز 
این اصرار ایران به قوت خود باقی ماند 
چون معتقد بود کشورهای جدید یعنی 
آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بعد 
و  آمدند  پدید  شوروی  فروپاشی  از 

امضای کنوانسیون خزر توسط روحانی:
سیه روزی ایران در سپیدکوه

باید از همان ۵0 درصد که متعلق به 
فدراسیون روسیه است سهم ببرند.

ایران  قدیمی  توافق  از  بخشی  در 
همین  به  اوضاع  »اگر  آمده  روسیه  و 
شکل باقی بماند« و با استناد به همین 
بخش سهم ۵0 درصدی ایران پذیرفته 
نشد چون سه کشور جدید اضافه شده 
بودند. روسیه هم می گفت چون روسیه 
اتحاد جماهیر شوروی دیگر  تزاری و 
وجود ندارد پس این قرارداد هم دیگر 

اعتبار ندارد.
روسیه طرحی را پیشنهاد داده بود 
که هر کدام از کشورهای حاشیه خزر 
از  خود  ساحلی  خط  طول  اساس  بر 
کاسپین سهم ببرند. حالی که به نفع 
روسیه بود چون 2۹۹0 کیلومتر خط 
بیشترین  و  دارد  دریا  این  با  ساحلی 
سهم را از کاسپین می برد. بعد از آن 

بعد  و  کیلومتر   18۹۴ با  قزاقستان 
قرار  کیلومتر   17۶8 با  ترکمنستان 
دارند که ایران تنها با 7۴0 کیلومتر و 
آذربایجان با 730 کیلومتر از کاسپین 

سهم می  بردند.
پس از دو دهه مذاکره از جمله چهار 
نشست در سطح سران و ۵2 جلسه 
از  حمایت  با  روسیه  وزرا،  سطح  در 
قزاقستان و ترکمنستان، پیشنهاد کرد 
تا 13 درصد به ایران سهم برسد، که 
کمی باالتر از 11 درصد به اندازه خط 

ساحلی ایران است.
جمهوری  خاتمی  محمد  دولت  در 
از ۵0  که  داد  نشان  انعطاف  اسالمی 
درصد   20 داشت  که  سهمی  درصد 
اما  شود  شناخته  رسمیت  به  آن 
احمدی نژاد زیر بار انعطافی که خاتمی 

نشان داد نرفت.
ترکمنستان  قزاقستان،  کشور  سه 
اساس  بر  خزر  سر  بر  آذربایجان  و 
مدلی  توافق رسیدند.  به  تالوگ  خط 
است.  مرسوم  دنیا  همه جای  در  که 
الَقعر، خط فرضی که  یا خُط  تالوگ 
یا  گودترین نقاط بستر یک رودخانه 
بر  می کند.عالوه  به هم وصل  را  دّره 
استناد به قراردادهای پیشین، دومین 
دلیل ایران برای مطالبه سهم بیشتر 
از کاسپین جمعیت بیشتر این کشور 
است که بعد از روسیه  نسبت به دیگر 
کشورهای سواحل خزر در جای دوم 
موضوع  این  همچنین   و  دارد  قرار 
مستقیم  ایران  مهم  استان  که شش 
و  کاسپین  اکوسیستم  به  وابسته 

موقعیت های اقتصادی آن هستند.
این  به  مربوط  ایران  دلیل  سومین 
موضوع می شد که رودخانه های ایران 
از  بعد  کاسپین  تغذیه  منبع  دومین 
روسیه هستند. بطور کل 22 رودخانه 
از ایران به کاسپین جاری می شوند که 

از مهمترین آنها سفیدرود، ارس، اترک 
و هراز هستند.

کارشناسان چه می گویند؟
بهمن آق دیبا کارشناس خزر می گوید 
اینجاست که در کنوانسیون  حقیقت 
اخیر که در قزاقستان امضا شد هیچ 
به مسئله ی مهم سهم بندی  اشاره  ای 
میان کشورهای حوزه کاسپین نشده 
است. او معتقد است این کنوانسیون 
از  جلوگیری  برای  روسیه  کمپین 
منطقه  در  خارجی  نیروهای  حضور 
است که بیشتر پاسخ به آمریکاست و 

یک حرکت سیاسی است تا حقوقی.
می نویسد،  ادامه  در  شرق االوسط 
اینکه رژیم ایران حاضر به امضای این 
از  بسیاری  خشم  باعث  شد  قرارداد 

ایرانی ها شده است.
کننده  مذاکره  پوررحیم  اسماعیل 

پیشین دولت ایران در حوزه خزر که 
نزدیکان روحانی شناخته می شود،  از 
می گوید آنچه رییس جمهور امضا کرد 

تحت اراده ی علی خامنه ای است.
بعضی کارشناسان معتقدند که ایران 
می  توانست ادعا کند روسیه و سه کشور 
ساحلی باید یک واحد در نظر گرفته 
شوند اما اگر ایران قصد داشت این ادعا 
را مطرح کند باید به دیوان بین المللی 
شکایت می کرد و شرط آن این بود که 
شورای امنیت به این شکایت رأی دهد 
و آن را قبول کند. ولی روسیه در این 
شورا حتما از حق وتوی خود استفاده 
می کرد. از سوی دیگر آمریکا، بریتانیا 
و فرانسه دلیلی برای حمایت از رژیم 

تنش آفرین ایران ندارند.
حمید زمردی کارشناس سیاسی در 
مورد این مسئله می گوید که ایران باید 
همچنان سر سهم خود در خزر مذاکره 
کند و فعالً هیچ سند قطعی را امضا نکند 
تا اینکه زمان بهتری برای آن فرا برسد. 
منظور او این است که ایران از انزوا خارج 
شود و هم پیمانانی در دنیا پیدا کند.

مهرداد عبادی مشاور پیشین اتحادیه 
ایران  حکومت  است  معتقد  نیز  اروپا 
اشتباه بزرگی مرتکب شده اگر به روسیه 
تکیه کند. وی معتقد است تجربیات 
حرکت  داده  نشان  ایران  گذشته 
درستی  کار  روسیه  میل  به  کردن 
فروش  عنوان  به  آن  از  مردم  نیست. 
مملکت توسط نظامی یاد می کنند که 
مشروعیت خود را از دست داده است.

در زبان قزاقستانی آکتائو به معنای 
»سپیدکوه« است و بعضی ایرانی ها در 
دنیای مجازی با این کلمه بازی کرده 
مذاکرات  در  روحانی  و گفتند حضور 
کنوانسیون  این  امضای  و  قزاقستان 
در  ایران  سیه روزی  وی،  توسط 

»سپیدکوه« بوده است.
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که  همانطور  و  است  آن  پی  در  روسیه  که  است  فرمولی  چین ها  خط 
مالحظه می شود منابع انرژی زیادی را از ایران می گیرد
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عمل زیبایی
 بینی و آسیب های مغزی آن

برای  باید  میدهید  انجام  بینی  جراحی  عمل  وقتی 
بروز  برای  تهدیدی  چون  باشید  آماده  آن  جانبی  عوارض 

مشکالت مغزی برای شما به شمار میرود
مغزی  آسیب  به  منجر  گاهی  پالستیک  جراحی  دریافتند،  محققان 

می شود.امروزه جراحی پالستیک بسیار رایج شده است و افراد گاهی برای 
زیبایی این جراحی ها را انجام می دهند.

بـه گـزارش ساینس،بسـیاری از افـراد بـه خصـوص زنان بـرای زیبایـی جراحی 
انجـام می دهنـد، امـا نمی داننـد کـه ایـن جراحی هـای بی مـورد ممکن اسـت به 

مغز آسـیب برسـاند.
شـخصی کـه جراحی زیبایـی انجام داده بود بـه کما رفت و همیـن موضوع موجب 

آسـیب به مغز او شـد.
لیندا پرز، دختر 18 ساله ای بود که تحت عمل جراحی زیبایی سینه قرار گرفت 
و در حین عمل به کما رفت و مادر او بعد از سه سال از عوارض این جراحی 

صحبت می کند.
این دختر اولین بار نبود که عمل جراحی را انجام می داد و یک بار دیگر هم 

جراحی زیبایی را انجام داده اما با مشکلی روبه رو نشده بود.
محققان اظهار کردند: تمام جراحی های پالستیک منجر به عارضه 

نمی شوند، اما افراد باید ریسک چنین خطراتی را هم داشته 
باشند.در واقع جراحی های زیبایی عوارضی در حین یا 

این  باید تمامی  بیمار  از عمل دارند که  بعد 
عوارض را بداند.

زنان  شاخص

آنکس که چو سیمرغ بی نشانست
از رهزن ایام در امانست

ایمن نشد از دزد جز سبکبار
بر دوش تو این بار بس گرانست
اسبی که تو را میبرد بیک عمر
بنگر که بدست که اش عنانست
مردم کشی دهر، بی سالح است

غارتگری چرخ، ناگهانست
خودکامی افالک آشکار است

از دیده ما خفتگان نهانست
افسانه گیتی نگفته پیداست

افسونگریش روشن و عیانست
هر غار و شکافی بدامن کوه

با عبرت اگر بنگری دهانست ...

که  افرادی  یا  تجربه  با  ورزشکاران 
خود  اندام  تناسب  حفظ  دنبال  به 
کنند  می  ورزش  همیشه  هستند، 
را  ورزش  شرایطی  هیچ  تحت  و 
می  مقاله  این  در  کنند.  نمی  رها 
کمتر  نکات  با  را  شما  خواهیم 
تناسب  حفظ  برای  شده  شناخته 

اندام آشنا کنیم. 
جدید  عادتی  گیری  شکل  برای 
ممکن است به صرف زمان و انرژی 
وجود،  این  با  باشد.  نیاز  بسیاری 
شکل گیری یک عادت با دستیابی 

به تناسب اندام متفاوت است.
برای دستیابی به تناسب اندام شما 
قوی  و  درست  ای  انگیزه  نیازمند 
هستید. در این مطلب قصد داریم 
چند نکته کمتر شناخته شده برای 
تناسب  به  دستیابی  هدف  تحقق 

اندام را ارائه کنیم.

ورزش کردن را به عادت تبدیل 
کنید

هر روز ورزش کنید و ورزش روزانه 
خود  زندگی  در  روال  یک  به  را 
تبدیل کنید. اگر همواره با مشغله 
دو  هستید،  مواجه  مختلف  های 
نیز  هفته  در  ورزش  روز  سه  یا 
نتایج  به  دستیابی  در  تواند  می 
باشد. هر  مطلوب کمک حال شما 
چه بیشتر ورزش کنید، از سالمت 

شد.  خواهید  برخوردار  نیز  بیشتر 
البته منظور ما ورزش بیش از اندازه 

نیست.
توفانی  آغازی  از  بهتر  آرام  آغازی 

است
به  که  نیست  چیزی  کردن  ورزش 
این  کنید.  آن  درگیر  را  خود  ناگاه 
انگیزه  و  سازی  آماده  نیازمند  کار 
ورزش  به حال  تا  اگر  است.  درست 
نکرده اید، پس باید فعالیت ورزشی 
خود را آرام و پایدار آغاز کنید. شما 
پیاده  با  را  خود  فعالیت  توانید  می 
مایل  و چند  کنید  آغاز  روی سریع 
قدرتی  تمرینات  یا  بدوید  روز  در 
سبک انجام داده و با افزایش قدرت 
به تدریج تمرینات خود را سنگین تر 

نمایید.

هیچ بهانه ای پذیرفته نیست
که  افرادی  یا  تجربه  با  ورزشکاران 
برای حفظ تناسب اندام خود انگیزه 
ورزش  برای  دلیلی  همواره  دارند، 

را  خود  آنها  کنند.  می  پیدا  کردن 
پایان که چرا نمی  بهانه های بی  با 
نمی  مشغول  کنند،  ورزش  توانند 
با مشغله  افراد  این  اگر  کنند. حتی 
های مختلف مواجه باشند، همچنان 
حتی به مدت چند دقیقه در روز هم 
که شده ورزش می کنند یا حداقل 
فعالیت  هفته  در  روز  سه  یا  دو 

را  خود  ورزشی 
دنبال می کنند.

مورد الهام بخش خود بیابید
اگر دلیل انجام ورزش روزانه را پیدا 
ورزشی  روتین  کردن  دنبال  نکنید، 
بود.  نخواهد  پذیر  امکان  نیز  روزانه 
مفید  انسان  سالمت  برای  ورزش 
است، به شرط آن که جریانی پایدار 
که  این  گرفتن  نظر  در  بدون  باشد. 
همواره  دارید،  قرار  فصلی  چه  در 
انگیزه  خود  در  کردن  ورزش  برای 

ایجاد کنید.
می توانید هزاران دلیل برای این که 
است  برای شما خوب  کردن  ورزش 
را فهرست کنید. حفظ تناسب اندام 

با  مقابله  تمرکز،  حفظ  در  شما  به 
استرس، و افزایش استقامت و قدرت 
کمک می کند. به خاطر داشته باشید 
که موارد بسیاری ممکن است برای 
باشند،  تالش  در  کردن شما  دلسرد 
اما هیچگاه به آنها اجازه چنین کاری 
خود  بخش  الهام  همواره  ندهید.  را 

برای ورزش کردن باشید.

یک رژیم غذایی سالم را دنبال کنید
مصرف روزانه مواد غذایی با محتوای 
انرژی  تامین  به  مغذی  مواد  باالی 
مدت  طول  تمام  در  شما  نیاز  مورد 
زمان ورزش کمک می کند. به گفته 
برخی کارشناسان سالمت، نخستین 
کاری که پس از بیدار شدن از خواب 
نوشیدن  داد  انجام  باید  هنگام صبح 
یک لیوان آب لیمو است و سپس می 
توانید یک ساعت بعد صبحانه خود را 
میل کنید. با این وجود، باید به طور 
متناوب در تمام طول روز آب مصرف 
جلوگیری  بدن  آبی  کم  از  تا  کنید 
بدن یک  نیاز  تامین آب مورد  شود. 
سالمت  حفظ  برای  کلیدی  عامل 

انسان است.

شما  اگر   
نمی خواهید پول زیادی 
این  با  کنید،  لباس  و  مد  را صرف 
توانید  بدانید که هنوز هم می  حال، 
مجبور  برسید.  نظر  به  شیک  واقعا 
نیستید ماه ها وقت صرف خرید کت 
شانل اصل یا پیراهن های پرادا کنید. 
حتی افراد مشهور هم اغلب مارک های 

معمولی را انتخاب می کنند.
در اینجا فهرستی را جمع آوری کرده ایم 
که کمک می کند، بدون صرف هزینه 
هنگفت شیک و آراسته به نظر برسید.

پارچه مناسب
برندهای تجاری در بازار گسترده تجارت 
مد و لباس اغلب لباس هایی را طراحی 
و تولید می کنند که به نظر می رسد 

کرده اند  کار  را  آنها  مشهور  طراحان 
پارچه های  که  است  سخت  واقعا  اما 
پیدا  آنها  با کیفیت مناسب در میان 
کنیم. این موضوع را هم باید در نظر 
بگیرید که همه نمی توانند لباس های 
را  چرم  یا  طبیعی  ابریشم  جنس  از 
پارچه های  از  برخی  کنند.  خریداری 
گران  می توانند  صرفه  به  مقرون 
قیمت باشند و همین جنس پارچه ها 
قیمت  ارزان  بسیار  است  ممکن  هم 
جیر  کتان،  جنس  از  باشند.پوشاک 
مصنوعی و پنبه گران قیمت هستند و 
برعکس حتی بهترین طرح ها از جنس 
خرابی  بازار  از  اکرولیک  و  ویسکوز 
برخوردارند. پوشاک پلی استر می توانند 
در دو گروه جای بگیرند، این فقط به 
دارد. بستگی  آنها  تولید کننده  برند 

 وحدت رنگ
است."  ظرافت  جوهر  بودن  "ساده 

سوفیا لورن
دالیل زیادی وجود دارد که طراحان 
و تولیدکنندگان مد و لباس هر ساله 
با مجموعه ای از لباس ها در یک رنگ 
یا همان رنگ همیشگی شان، تولیدات 
خود را عرضه می کنند. طراحان مد و 

لباس همواره تالش می کنند تا با تغییر 
ظاهری  آن  به  لباس  یک  طرح های 

متنوع و خالقانه بدهند.
را  خود  عالقه  مورد  رنگ  چند  اگر 
خودمان  پوشاک  و  کنیم  انتخاب 
کمد  در  مشابه  رنگی  تم  یک  در  را 
تیپ  به یک  باشیم، می توانیم  داشته 
کامال مجلسی و شیک نزدیک شویم. 
یکی دیگر از فایده های این روش این 
با هم تطبیق  لباس ها  است که همه 
دارند و هر روز صبح براحتی می توانید 

لباس هایتان را انتخاب کنید.
بلوز سفید

به  ایتالیایی  مد  طراح  فر  جیانفرانکو 
بلوز سفید )لباسی که برای هر مدی 
انتخاب اساسی است( یک حیات دوباره 
داد. این طراح ایتالیایی گفته است که 
یک بلوز سفید هرگز تکراری نیست و 

انتخاب آن هرگز بد نیست.
مناسب  سنی  هر  در  زنان  برای  آنها 
مناسبی  پارچه  و  برش  اگر  هستند، 
داشته باشند. رنگ سفید جذابیت زنانه 

شما  ظاهر  و  کرد  خواهد  برجسته  را 
عالی خواهد کرد. در هر وضعیتی  را 

کیف دستی
یک  خانم  یک  که  وقتی  یعنی  "مد 
کیف جدید به دست می گیرد و تمام 
اولینا  می کند."  تغییر  زندگی اش 

کرامتچکو
لوازم  مهمترین  از  یکی  دستی  کیف 
بدون  نمی توانیم  ما  که  است  جانبی 
آن در محل کار، تعطیالت آخر هفته 
و یا در یک مراسم حاضر شویم. اگر 
مشهور  تجاری  نام  یک  کیف دستی 
به خود جلب  را  نگاه ها  باشد،  داشته 
می کند و مالک آن را در نگاه  دیگران 

برجسته می سازد.
اما برای کسانی که نمی خواهند بیش 
از حد برای کیف دستی هزینه کنند، 
مد روس یک  کرامتچکو طراح  اولینا 
دستی  کیف  یک  هرگز  دارد:  توصیه 
تقلبی را خریداری نکنید. بهتر است 
کیفی مقرون به صرفه و اصل را انتخاب 
کیف دستی های  به  نگاهی  کنید. 
چیزی  بیندازید.  تازه کار  طراحان 
منحصر بفرد را می توان به طور کامال 
غیر منتظره در بین مجموعه آنها پیدا 

برند  به یک معرف  را  کرد که شما 
جدید معرفی می کند.

دکمه ها
یک  چگونه  که  است  شگفت انگیز 
یا یک  ژاکت  یک  معمولی،  پیراهن 
کردن  عوض  با  می توان  را  کت 
ارزان  لباس های  داد.  تغییر  دکمه ها 
معموال به دکمه های پالستیکی مجهز 
هستند، اما حتی اگر شما پول زیادی 
ندارید، می توانید به راحتی آنها را با 
دکمه های شیشه ای، چوبی یا فلزی 
عوض کنید.شما می توانید گزینه های 
خیاطی،  مغازه های  در  جالبی  واقعا 
مادربزرگ تان  خیاطی  جعبه  در 
در  که  قدیمی  لباس های  در  یا  و 
نگه  قبل  مدت ها  از  لباس تان  کمد 

داشته اید،  پیدا کنید.
رنگ خوب

"زنان به همه رنگها به جز رنگ های 
خنثی  فکر می کنند. من می گویم که 
رنگ سیاه همه چیز است. سفید هم 
این  آنها را تضمین می کند.  زیبایی 
یک هماهنگی کامل است. " کوکو 

چنل 
و  شفاف  غیر  رنگ  که  لباسهایی 
کدر دارند و به نظر آفتاب زده و بور 
اینکه  از  پس  ندرت  به  می رسند، 
می کنند.  باز  رنگ  خریداری شدند، 
شر  از  که  است  سختی  بسیار  کار 
لباس هایی این چنینی خالص شوید، 
اما شما باید دست از خرید اینگونه 
لباس ها بردارید، مگر اینکه بخواهید 
ظاهرتان را خراب کنید. بور و کدر 
سیاه  لباس های  برای  فقط  بودن 
لباس های  برخی  نیست،  مشکل زا 
سفید هم هستند که پارچه ای کدر 
قابل  با شستشو هم  رنگ دارند که 

رفع نیستند.
اندازه مناسب و تناسب با اندام 

آمریکایی  مد  طراح  پوزن  زک 
مناسب  لباس  یک  که  می گوید 
می تواند به هر زنی اعتماد به نفس و 
زیبایی ببخشد. به همین دلیل است 
انتخاب  را  لباسهایی  باید  شما  که 
کنید که واقعا مناسب و اندازه شما 
باشند، نه اینکه تالش کنید که برای 

شما مناسب شوند. 
ارزشمند  توصیه های  از  دیگر  یکی 
لباس هایی  اغلب  است:  این  پوزن 
فروخته می شود،  فروشگاه ها  در  که 
بنابراین  نیستند،  ما  اندام  متناسب 
مهم است که به گونه ای لباس خود 
را انتخاب کنید که بتوانید نواقص آن 
را برطرف کنید. به عنوان مثال، اگر 
شما باسن بزرگی دارید و یک لباس 
مورد توجهتان قرار می گیرد که در 
ناحیه باسن گشاد است، بهترین کار 
این است که آن را بخرید و کمی در 
جای  به  کنید،  ایجاد  تغییرات  آن 
اینکه مدام به دنبال یک لباس کامال 
باشید.  خودتان  هیکل  با  متناسب 
که  می کند  توصیه  همچنین  طراح 
اگر هیکلی مانند ساعت شنی دارید، 
باید لباس هایی بپوشید که در بدن 

شما ایجاد تعادل کند.

پروین اعتصامی

گلریز قهرمان
)1981 - مشهد (

سیاستمدار  و  وکیل  قهرمان  گلریز 
نیوزیلند  نمایندگان  و عضو مجلس 

است.
و  است  متولد مشهد  قهرمان  گلریز 
در 9سالگی همراه با خانواده اش ایران 
را ترک کرد و از نیوزیلند پناهندگی 
نماینده  اولین  او  گرفت.  سیاسی 
پناهجوی مجلس نمایندگان نیوزیلند 
دانشگاه  در  که  قهرمان،  است. 
درس  حقوق  رشته  در  آکسفورد 
وکیل  به عنوان  مدتی  برای  خوانده، 
پرونده های  در  متحد  ملل  سازمان 
فعالیت  کامبوج  و  رواندا  به  مربوط 
کرده است.او از نوادگان قهرمان میرزا 
پسر حسنعلی میرزا پسر فتحعلی شاه 
قاجار است.گلریز قهرمان در آخرین 
نیوزیلند  رسانه های  با  مصاحبه اش 
اعالم کرد با وجود فقر خانواده اش در 
محله ای بزرگ شد که آزادی انتخاب 
داشت و خصوصاً اینکه کاماًل در یک 
محیط باز و چندملیتی بزرگ شد. وی 
اعالم کرده است این موضوع به او این 
فرصت را داده است تا نگاه درستی 
به محیط اطرافش داشته باشد. گلریز 

او  قهرمان می گوید نیوزیلند آرمانی 
مهاجر  نسلهای  که  است  کشوری 
سرنوشت  تعیین  در  مهمی  نقش 
آن دارند. گلریزقهرمان 2۰ ساله بود 
که ماجرای تلخ تامپا در همسایگی 
دولت  داد.  رخ  استرالیا  نیوزیلند، 
از  تن  صدها  ورود  از  مانع  استرالیا 
پناهجویانی شد که قصد داشتند وارد 
خاک استرالیا شوند. در آنزمان گلریز 
قهرمان که با سازمان عفو بین الملل 
کار می کرد تالش زیادی کرد تا دولت 
وقت نیوزیلند میزبان این پناهجویان 
شود و نهایتا موفق به این کار شد.

۱۰توصیه ای که می توانید با آن تیپ بزنید! با کمک این نکات به تناسب اندام برسید
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مردان  شاخص

شاهرخ ِمسکوب
) 1302 - 1384(

پژوهشگر،  ِمسکوب  شاهرخ 
نویسنده  و  مترجم  شاهنامه پژوه، 
متولد  بابل  در  وی   بود.  ایرانی 
تهران  در  را  ابتدایی  دوره  و  شد 
مسجد  پشت  علمیه  مدرسه  در  و 
سپهساالر گذراند. او از کالس پنجم 
را  ادبی  آثار  و  ابتدائی مطالعه رمان 
شروع کرد. سپس در اصفهان ادامه 
تحصیل داد. پس از پایان تحصیالت 
دبیرستان در سال 132۴ از اصفهان 
حقوق  رشته  در  و  آمد  تهران  به 
تحصیل  به  مشغول  تهران  دانشگاه 
به  که  سالهاست  همین  در  و  شد؛ 
به  و  رفت  ایران«  »قیام  روزنامه 
که  پرداخت  خارجی  اخبار  تفسیر 
این »اولین کار نویسندگی« او بود. 
این سالها  براین، مسکوب در  عالوه 
زبان فرانسه را آموخت که و گرایش 
او به جریانات چپ و اشتیاق فراوانش 
برای دانستن اطالعات روز و مطالعه 
از  یکی  فرانسه  چپ  مطبوعات 
اصلی ترین انگیزه های او دراین زمینه 
بود. شاهرخ مسکوب در روزهای پس 
و  نوشتن  دانست  زمانیکه  انقالب  از 

انتشار عقایدش در ایران امکان پذیر 
نیست، ایران را ترک کرد و در مدرسه 
مطالعات اسالمی پاریس مشغول به 
مدرسه،  تعطیلی  از  پس  شد.  کار 
دیگر ممر درآمدی نداشت و ناگزیر 
مشغول  خواهرزاده اش  عکاسی  در 
پشت  او  ایام  این  در  شد.  کار  به 
همان جا  و  کار  عکاسی  پیش خوان 
زندگی می کرد.شاهرخ مسکوب  هم 
سرطان  به  ابتال  علت  به  سرانجام 
جهان  از  دیده  پاریس  در  خون 
فروبست. پیکر وی در بهشت زهرای 
شده است. سپرده  خاک  به  تهران  شهریار

و  شکل 
بدن  شمایل 
به  اعتماد  بر  انسان 
و  میگذارد  تاثیر  خیلی  فرد  نفس 
میان  در  وضوح  به  را  این  میتوان 
که  دید.کسانی  جامعه  و  اطرافیان 
از  هستند  چاق  و  دارند  زیاد  چربی 
اعتماد به نفس کمتری برخوردارند و 
کسانی که هیکل خوش فرم و 6 تکه 
ای دارند اعتماد به نفس باال و روابط 
همه  قطعاً  دارند.پس  خوبی  عمومی 
عالقه به داشتن شکم 6 تکه دارند و 

باید برای آن زحمت کشید.
6 تکه کردن شکم کار اسانی نیست، 
اما با رعایت برخی نکات ساده و یک 
برنامه ریزی صحیح می توانید به این 
مهم رسیده و اندامی مناسب داشته 

باشید.
داشتن شکم شش تکه یکی از اصلی 
اندامی  داشتن  برای  کارها  ترین 
به  دستیابی  است.   زیبا  و  متناسب 
شکم شش تکه، کار آسانی نیست اما 
با یک رویکرد درست، شما قطعا می 
توانید به نتایجی که دنبالشان هستید، 
مروری  دهید  اجازه  یابید.  دست 
کنیم به چند نکته که باید در مورد 
بدانید. تکه  شکم شش  به  دستیابی 

آگاه  ترفندهایی  و  کلیدی  نکات  از 
شوید که افرادی با شکم های شش 
تکه از آن مطلعند. داشتن شکم شش 
تکه، هدف تعداد بسیار زیادی از مردم 
است، با این حال تعداد بسیار کمی از 

افراد به آن دست می یابند.
کنترل سهم

هنگامی که صحبت از کاهش چربی 
می شود، اولین چیزی که باید به یاد 
داشته باشید، کنترل سهم است. مهم 
نیست غذاهایی که می خورید چقدر 
سالم باشند، اگر مقدار زیادی از آنها 
بدن  چربی  دارای  کنید،  مصرف  را 
خواهید شد. و به دست آوردن چربی 
بدن، یعنی از عضالت شکم شش تکه، 

زندگی شد من و یک سلسله ناکامیها
مستم از ساغر خون جگر آشامیها
بسکه با شاهد ناکامیم الفتها رفت

شادکامم دگر از الفت ناکامیها
بخت برگشته ما خیره سری آغازید

تا چه بازد دگرم تیره سرانجامیها
دیرجوشی تو در بوته هجرانم سوخت

ساختم این همه تا وارهم از خامیها
نشود رام سر زلف دل آرامم دل

ای دل از کف ندهی دامن آرامیها
باده پیمودن و راز از خط ساقی خواندن

خرم از عیش نشابورم و خیامیها
شهریارا ورق از اشک ندامت میشوی

تا که نامت نبرد در افق نامیها

باید بدانیم که تمرینات یوگا نه تنها 
مغز  بلکه  می دهد،  تمرین  را  بدن 
سوپر  می دارد.  وا  تحرک  به  نیز  را 
بهبود  را  مغز  عملکرد  مغز،  یوگای 
از  پیشگیری  موجب  و  می بخشد 

آلزایمر و فراموشی می شود. 
سوپر یوگای مغز یک ورزش ساده و 
مفید است که نیازی به پیچ و تاب 
برای  یوگا  از  مدل  این  ندارد.  بدن 
بهبود جنبه های سالمت رمان مانند 
است.  تمرکز طراحی شده  افزایش 
در حالی که شواهد جدی در مورد 
اثربخشی سوپر یوگا مغزی چندان 
در دست نیست، اما برخی احساس 
می کنند که به ویژه برای بچه ها و 
سالخورده،  افراد  پرخطر،  نوجوانان 
افراد مبتال به اوتیسم و   افراد مبتال 
به بیش فعالی می تواند مفید باشد. 
سوپر یوگای مغز یک فعالیت ساده 
است که شامل ماساژ گوش و خم 
ی  م ک با  است.  زانوها  روی  شدن 
از  د  ی می توان براحتی  شما  تالش، 
ره مند  ه ب مغز  یوگای  سوپر  مزایای 

شوید.
گام اول

در موقعیت یوگای متناسب با سن 
صحیح  جهت  بگیرید.  قرار  خود 
نشستن یوگا را براساس سن خود 
تمرین  که  کسانی  کنید.  تعیین 
بر  می دهند  انجام  را  مغز  یوگای 
این باورند که جهت قرارگیری شان 
و  انرژی  می تواند  نشستن،  هنگام 
تمرکز آنها را تحت تأثیر قرار دهد. 
یوگای  سوپر  در  که  افرادی  اکثر 
شرق  به  رو  دارند  شرکت  مغز 
شما  اگر  حال،  این  با  می نشینند. 
به شمال  رو  باید  سالمند هستید، 

بنشینید.
در  که  محلی  جهات  از  شما  اگر 
مطمئن  می دهید  انجام  یوگا  آن 
تمرین  شروع  از  پیش  نیستید، 
را  جهت  نما  قطب  یک  کمک  با 
تعیین کنید و سپس روی یوگار کار 
کنید. برخی از گوشی های هوشمند 
هستید.  قطب نما  نرم افزار  دارای 
افزار  نرم  می توانید  همچنین  شما 

قطب نما را دانلود کنید.
گام دوم

تمام زیورآالت و جواهرات را از خود 
جدا کنید. یوگای مغز نیاز به سطح 
قبل  دارد.  ذهنی  تمرکز  از  باالیی 
هر  مغزی،  یوگا  سوپر  با  تعامل  از 

جواهری که انداخته اید را بردارید.
نسبت  است  ممکن  افراد  از  برخی 
یا  و  ازدواج  حلقه های  درآوردن  به 
باشند.  داشته  تردید  نامزدی شان، 
هیچ  بدون  مغز،  یوگای  اگرچه 
معموال  است،  موثر  جواهراتی 
جواهرات  دیگر  به  نسبت  حلقه ها 
اگر  نمی کنند.  پرت  را  حواس 
حلقه  می توانید  می دهید،  ترجیح 

خود را نگه دارید.
گام سوم 

مغز  یوگای  سوپر  بایستید.  صاف 
شما  که  است  موثر  بسیار  زمانی 

مشکالت روحی 
مبتالیان به اختالالت شنوایی

تحقیقات بر روی افرادی که از ناهنجاری های شنوایی 
آنها  در  روانی  و  روحی  مشکالت  انواع  از  حاکی  میبرند  رنج 

افراد  می باشد.مطالعات علمی در سال های اخیر نشان داده اند که 
مبتال به مشکالت شنوایی، بیشتر از دیگران با احتمال ابتال به اختالالت 

عاطفی، رفتاری و سازگاری مواجه هستند. عالوه بر این، نوعی ارتباط بین 
تضعیف عملکرد گوش و افزایش پریشانی های روانی وجود دارد که درنهایت به 

عالئمی مانند اضطراب، افسردگی و آشفتگی منجر می شود. به طور کلی تشخیص 
انزوا بکشاند. در  به  را  افراد  یا مشکل در وضعیت سالمتی می تواند  بیماری  هر 
مواردی که یکی از حواس اصلی مانند شنوایی آسیب می بیند، این حالت می تواند 
شدت بیشتری هم پیدا کند. دکتر تونی ِکی )متخصص شنوایی شناسی( می گوید: 
»این مساله واقعیت دارد که ضعف شنوایی یا مشکالت مربوط به گوش، مانند 
داشته  افراد  روان  سالمت  بر  زیان باری  و  منفی  اثرات  می توانند  گوش،  وزوز 
باشند. ضعف شنوایی در بعضی از موارد به انزوای اجتماعی و افسردگی منجر 
الگوهای  حتی  اضطرابی.  اختالل  و  استرس  به  هم  گوش  وزوز  و  می شود، 
خواب و تمرکز افراد هم تحت تاثیر این مشکالت قرار می گیرند و از این 

طریق دوباره فرد با افسردگی و اختالل اضطرابی مواجه می شود«. با 
توجه به این که تقریبا یک نفر از هر چهار نفر در طول زندگی 

حداقل یک بار با بیماری های روان پزشکی مواجه می شود، 
که  بیماری هایی  و  مشکالت  گرفتن  جدی  پس 

واقعا  می گذارند،  منفی  تاثیر  ما  روان  بر 
ضروری است.

کامال صحیح تمرین کنید. برای شروع 
تمرین، یک اتاق آرام را انتخاب کنید 

و تا حد ممکن صاف بایستید.
باال  را  ایستادن، سر خود  برای صاف 
بیاورید و کمی آن را به سمت باال قرار 
دهید. اجازه دهید قفسه سینه، پشت 
شود.  کشیده  شما  فقرات  ستون  و 
شانه های خود را از هم باز کنید و پای 

خود را روی زمین بگذارید.
گام چهارم

خود  دهان  سقف  روی  را  خود  زبان 
باید  تمرین،  شروع  برای  دهید.  قرار 
جای قرارگیری زبان خود را بدرستی 
سوپر  انجام  طول  در  کنید.  انتخاب 
پشت  باید  شما  زبان  مغز،  یوگای 
دهان  سقف  روی  بر  و  دندان هایتان 
باشد. این همان جایی است که زبان 
"ال".  شما در صورت لزوم می گوید 
روی  تمرین  تمام  برای  را  خود  زبان 

این نقطه نگه دارید.
گام پنجم

با دست چپ تان، گوش سمت راست 

راست  دست  کنید.  لمس  را  خود 
خود را در راستای بدن نگه دارید. از 
برای  نشانه  انگشت  و  انگشت شست 
کنید.  استفاده  گوش  داشتن  نگه 
انگشت شست خود را رو به جلو نگه 

دارید.
گام ششم

با دست راست تان، گوش سمت چپ 
در حال حاضر،  کنید.  لمس  را  خود 
دست راست و دست چپ شما مانند 
گرفته  قرار  شما  بدن  روی   صلیب 
انگشت  و  شست  انگشت  با  است. 
نشانه، گوش سمت چپ خود را لمس 
با  که  حالتی  همان  به  دقیقا  کنید، 
انگشت  می دهید.  انجام  چپ  دست 
شست خود را باید رو به جلو بگیرید.

گام هفتم
خم  را  زانوهایتان  که  حالی  در 
می کنید، دم و بازدم کنید. زانوهایتان 
سمت  به  را  بدن تان  تا  کنید  خم  را 
زمین کشیده شود. همانطور که این 
کار را انجام می دهید، از طریق بینی 
به انجام دم بپردازید. سپس بدن خود 
بازدم  حرکت  این  با  و  کنید  بلند  را 

انجام دهید.

گام هشتم
 1۵ را  کار  این 

تا 21 بار تمرین کنید. 
بعد از یک مدتی بیش از این مقدار 
این  در  تکرارها  میزان  کنید.  تمرین 
تمرین را که برای شما مناسب است 
پیدا کنید. به یاد داشته باشید که در 
طول تمرین باید پشت شما صاف قرار 
روی سقف  بر  را  زبان خود  و  بگیرد 

دهان خود نگه دارید.
گام نهم

یوگای  سوپر  منظم  تمرین  داشتن 
مغز به مراتب بهتر از نداشتن برنامه 
کنید.  تمرین  روزها  اغلب  است. 
تمرین شما سعی کنید  اول  روزهای 
پیدا  برایش  منظم  برنامه  یک  که 
متوجه  ابتدا  در  است  ممکن  کنید. 

خود  فکر  و  تمرکز  در  تغییرات 
ا هر روز تالش  این حال،  با  نشوید. 
کنید، ممکن است در نهایت متوجه 
تمرکز و عملکرد کلی شناختی خود 

شوید. 
سوپر  مزایای  باشید،  داشته  یاد  به 
با  است.  نشده  اثبات  مغز  یوگای 
استفاده از این شیوه یوگا، هیچ کس 
نمی تواند عملکرد ذهنی اش را کاماًل 

بهبود ببخشد.

گام دهم 
در  مناسب  فضای  یک  تمرین  برای 
خانه خود ایجاد کنید. اگر می خواهید  
به طور منظم یوگا انجام دهید، مهم 
تمرین داشته  برای  است که فضایی 
باشید. محل تمرین یوگا را در خانه 
اتاق  مانند  جایی  کنید،  پیدا  خود 
خواب یا اتاق نشیمن که تلویزیون قرار 

نداشته باشد. 
همانطور که بسیاری از افراد از تمرین 
انجام  می برند  لذت  صبح  در  یوگا 
برای  را  جایی  است  بهتر  می دهند، 
خورشید  نور  که  کنید  انتخاب  یوگا 

می تابد.

یک قدم دورتر شدند.
به بلند کردن وزنه های سنگین، 

توجه کنید
شما باید در روال تمرینی تان به بلند 
توجه  نیز  سنگین  های  وزنه  کردن 
از میان تمام تمریناتی  زیادی کنید. 
که شما انجام می دهید، بلند کردن 
وزنه های سنگین، تمرینی است که 
شما  متابولیسم  سرعت  افزایش  به 
امکان  شما  به  و  کرد  خواهد  کمک 
می دهد در 2۴ ساعت و 7 روز هفته، 
کالری بسوزانید. از آنجا که دستیابی 
مورد  در  بیشتر  تکه،  شش  شکم  به 
عضالت  که  است  چربی  سوزاندن 
شکمتان را پوشانده، تا تقویت عضالت 
برداری  وزنه  برنامه  یک  شکمتان، 
مناسب، مفیدترین تمرین برای شما 

خواهد بود.
الزم به ذکر نیست که اگر شما لیفت 
ترکیبی  تمرینات  با  را  سنگین  های 
انجام  النژ  و  ددلیفت  اسکات،  مانند 
حرکات  این  انجام  حین  در  دهید، 

می  کار  نیز  شکمتان  عضالت  روی 
برای  نیستید  مجبور  بنابراین  کنید. 
وقت  ها  ساعت  کرانچ،  انجام حرکت 

بگذارید.
خواب باید در الویت قرار گیرد

اگر قصد دارید به شکمی شش تکه 
دست یابید، باید به خوابتان نیز توجه 
شب  در  کافی  خواب  داشتن  کنید. 

حساسیت  که  کرد  خواهد  کمک 
حداکثر  به  را  انسولین  به  تان 
را  تان  متابولیسم  سرعت  برسانید، 
تان  انرژی  سطوح  ببخشید،  بهبود 
را افزایش دهید و برای هر تمرینی 
که انجام می دهید، انرژی بیشتری 
خواب  ساعت   8 باشید.  داشته 
ساعت(   ۹ )ترجیحا  است  ضروری 
مقدار  داشتن  روی  بتوانید  اگر 
در  باال  کیفیت  با  خواب  بیشتری 
هر شب تمرکز کنید، متوجه تفاوت 
قابل توجهی در سرعت پیشرفت تان 

خواهید شد.
بهترین  کربوهیدرات،  چرخه 

است
جزئیات  به  که  آنچه  تا  نهایت،  در 
چرخه  شود،  می  مربوط  تغذیه 
این  کنید.  امتحان  را  کربوهیدرات 
در  که  است  رژیمی  سیستم  یک 
باالتر  کربوهیدرات  روزها  برخی 
در  و  تمرین(  روزهای  در  )معموال 
تر  پایین  کربوهیدرات  روزها  برخی 
)معموال در روزهای استراحت تان( 

مصرف می کنید.
کربوهیدرات  چرخه  یک  ایجاد  با 
بود  خواهید  قادر  شما  این،  مانند 
که به طور موثر، سرعت سوخت و 
سازتان را در تمام اوقات باالتر نگه 
چربی  افزایش سرعت  به  که  دارید 
سوزی کل بدن منجر می شود. اگر 
شما برای یک دوره زمانی طوالنی از 
رژیمی با کربوهیدرات بسیار پایین 
متابولیسم  نهایتا  کنید،  استفاده 
بدن شما در حالت استراحت، بطور 
قابل توجهی کاهش خواهد یافت و 
بیفتد،  اتفاق  مسئله  این  هنگامیکه 
چربی سوزی بسیار کاهش می یابد.

واضح است که اگر شما کربوهیدرات 
تان  غذایی  برنامه  از  زیادی  بسیار 
متوجه  زودی  به  کنید،  حذف 
خواهید شد که برای انجام تمرینات 
در  اگر  ندارید.  را  الزم  انرژی  خود 
حالی که برنامه تان برای دستیابی 
دنبال  را  تکه  شش  شکم  یک  به 
نیز  را  سریع  نکات  این  کنید،  می 
توانید  می  باشید،  داشته  خاطر  به 
شانس دیدن نتایج مورد نظرتان را 

افزایش دهید.

داشتن شکم 6 تکه با این دستور ساده چگونه سوپر یوگای مغز انجام دهیم
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رسول خادم: مقاماتى که از کشتى حمایت نکردند 
پاسخ سنگینى به تاریخ خواهند داد

فدراسیون  رئیس  خادم  رسول 
ایران که با وجود اصرار برای  کشتى 
کردن  خالى  شانه  خاطر  به  استعفا 
مسئوالن حکومت از حل مسئله روبرو 
حریفان  با  ایران  کشتى گیران  شدن 
اسرائیلى و اصرار به ادامه همان وضع 
تأسف آور سابق یعنى تمارض و گفتن 
انواع دروغ ها در پاسخ به این سئوال 
کشتى  رشته  برای  اتفاقى  اگر  که 
است:  گفته  کیست،  تقصیر  بیفتد 
جواب  مملکت  مسئوالن  از  بعضى 

سنگینى به تاریخ خواهند داد.
خادم بعد از ماجرای علیرضا کریمى 
برای  که  ایران  ملى  تیم  کشتى گیر 
به  اسرائیلى  حریف  با  نشدن  روبرو 
مسئوالن  از  باخت،  روس  کشتى گیر 
ورزش، دستگاه های نظامى، امنیتى و 
بسیج و حتى على خامنه ای خواست 
همیشه  برای  یک بار  را  مسئله  این 
در  ایران  کشتى گیران  تا  کنند  حل 
میدان های بین المللى برای آنکه مقابل 
حریف اسرائیلى حاضر شوند مجبور به 

گفتن دروغ و تمارض نباشند.
اما بعد از ماه ها تأخیر فرمانده بسیج 
به نمایندگى از بقیه مقامات مملکت 
ورزشکاران  با  ندادن  مسابقه  گفت: 
رژیم  کالن  سیاست های  از  اسرائیلى 
که  شود  اعالم  رسمأ  اگر  اما  است 
حریفان  مقابل  ایران  کشتى گیران 
این  نمى شوند  حاضر  خود  اسرائیلى 
کار به محرومیت کشتى ایران از سوی 
کمیته بین المللى المپیک و فدراسیون 

کشتى جهان خواهد انجامید.
رفع  برای  مسئوالن  اینکه  از  خادم 
این مشکل پا پیش نگذاشتند گله مند 
رجال  متاسفانه  مى گوید،  و  است 
که  کسانى  کلى  بطور  و  سیاسى 
این  برای  و  بگذارند  پیش  قدم  باید 
پا گیر  مشکل بسیار مهم و دست و 
راه حلى پیدا کنند سکوت کردند. اما 
خوشبختانه مردم مدام این موضوع را 
خانواده  گفت:  مى کنند.او  پىگیری 
کشتى بر این باورند که رجال سیاسى 
را  کشتى  خصوص  این  در  مسئول 
رها کرده اند و کشتى گیران و مربیان 
از  ما  هستند.  حامى  بدون  اکنون 
خواستیم  کشور  دیپلماسى  دستگاه 

ایران  کشتى  قهرمانان  از  دفاع  برای 
با کمیته  و  را تشکیل دهند  گروهى 
بین المللى المپیک وارد مذاکره شوند 
در  یکباره  به  آی.او.سى   رفتار  چون 
قبال ایران تغییر کرده است.خادم در 
مورد کناره گیری خود از هیأت رئیسه 
»فیال« نیز توضیح داد که بود و نبود 
من در هیأت رئیسه در شرایط کنونى 
فرقى نمى کند. زمانى داشتن کرسى 
بین المللى برای یک کشور مهم و مؤثر 
مملکت  مسئوالن  سوی  از  که  است 
حمایت شود اما اصوال حضور یک نفر به 
نمایندگى از یک کشور در فدراسیون 
و  اختیار  بدون  هم  آن  بین المللى 
چون  ندارد  فایده ای  مفید،  حمایت 
متاسفانه ورزش کشتى در حال حاضر 
ندارد. اهمیت  کشور  مسئوالن  برای 

و  ایران  کشتى  آینده  درباره  وی 
دور  سال هاست  که  تعلیق  خطر 
ایران  محبوب  و  سنتى  ورزش  سر  
مى چرخد مى گوید: به نظر من تقصیر 
اصلى شرایط پیش آمده برای ورزش 
اول ایران این است که  آقایان تصور 
کشتى  خانواده  پای  فقط  کنند  مى 
حالى  در  دیگران،  نه  است  میان  در 
که  هستند  کسانى  اصلى  مقصر  که 
بوده اند.  بد  اتفاق  این  تصمیم گیرنده 
کشتى  به  کمک  کوچکترین  از  آنها 
دریغ کردند. این افراد پاسخ سنگینى 
به تاریخ خواهند داد و شک ندارم که 
کشتى  به  را  بى مهری ها  این  مردم 

فراموش نخواهند کرد.

رسول خادم

اسپانیائى  تنیس باز  نادال  رافائل 
مردان  تنیس  رده بندی  اول  نفر  و 
مسابقه های  نهایى  مرحله  در  جهان 
کاپ(  )راجرز  کانادا  استادان  تنیس 
استفانوس  بر  پیروزی  با  تورنتو  در 
ساله   19 تنیس باز  سیتسیپاس 
نواک  سد  از  عبور  با  که  یونانى 

جاکوویچ ، الکساندر  زورو  و کوین 
رسیده  بازی ها  فینال  به  آندرسن  
شد.  تورنمنت  این  قهرمان  بود 
نتیجه این دیدار جالب 6 بر 2 و 7 

بر 6 به سود رافا بود.
درخشانى  بسیار  آینده  فن،  اهل 
یونانى پیش بینى مى  تنیس باز  برای 
اداره  و  تیزبینى  با  استفانوس  کنند. 
روی  و  زمین  در عقب  بازی  ماهرانه 
شگفتى  باعث  مسابقات  این  در  تور 
بسیاری  هواداران  و  شد  تماشاچیان 

به دست آورد.
تنیس باز  نخستین  سیتسیپاس 
خارج از سیدبندی مسابقه های کانادا 
بعد از نیکالس کیفر تنیس باز آلمانى 
است که در سال 2٠٠٨ به فینال این 

رقابت ها راه یافته بود.
عنوان  کسب  با  نادال  رافائل 
نخست مسابقات استادان کانادا برای 
تورنمنت  یک  برنده  بار  هشتادمین 

بزرگ و پرامتیاز شد.
کاپ،  راجرز  دختران  قسمت  در 

سیمونا هالپ تنیس باز 2۵ ساله اهل 
رومانى و برنده مسابقات گراند اسلم 
و   6 بر   3  ،  6 بر   7 پاریس   2٠1٨
تنیس باز  استفن  اسلون  از    ۴ بر   6
آمریکایى برد و قهرمان این تورنمنت 
شد. هالپ در سال 2٠16 نیز نفر اول 

این بازی ها شده بود.

قهرمان  جاکوویچ  نواک  پیشتر 
 2٠1٨ اسلم  گراند  مسابقات 
 13 اول  عنوان  دارنده  و  ویمبلدون 
گراند اسلم تنیس در دور سوم رقابت 
های تنیس استادان راجرز کاپ کانادا 
استفانوس سیتسیپاس  به  این هفته 
جایى  که  یونانى  ساله   19 تنیس باز 
باخت و  ندارد  این رقابت ها  در سید 

حذف شد.
این  برنده  چهاربار  جاکوویچ 
که  سیتسیپاس  بود.  شده  تورنمنت 
تنیس باز  شد  ساله   2٠ یکشنبه  روز 
این  در  را  صربستان  اهل  ساله   31
 6  ،  3 بر   6 امتیازی  هزار  تورنمنت 
بر 7 ، و 6 بر 3 ، مغلوب کرد . این 
بازی پر هیجان 2 ساعت و 1٨ دقیقه 

طول کشید.
الکساندر  شنبه  روز  استفانوس 
زورو تنیس باز آلمانى و نفر سوم رده 
بندی مردان جهان را نیز 3بر 6 ، 7 
بر 6 ، و 6 بر ۴ ، مغلوب کرد و پس 
تنیس باز  اندرسون  کوین  بر  آن  از 

فدرر  راجر  که  آفریقای جنوبى  اهل 
ویمبلدون  امسال  اسلم  گراند  در  را 
شکست داد 6 بر 7 ، 6 بر ۴ ، و 7 بر 

6 غلبه نمود .
استفانوس  است  بار  نخستین  این 
استادان  تورنمنت  نهایى  مرحله  به 
امسال  فدرر  راجر  مى کند.  پیدا  راه 

راجرز کاپ حضور  این مسابقات  در 
نداشت اما رافائل نادال تنیس باز 32 
رده بندی  اول  نفر  اسپانیایى  ساله 
مردان جهان و برنده 17 گراند اسلم 
تنیس با پیروزی 7 بر 6 و 6 بر ۴ ، 
بر کارن خاچانوف تنیس باز روس به 

فینال این تورنمنت صعود کرد.
تنیس  مردان  و  زنان  بازی های 
 19٨٠ سال  از  کاپ  راجرز  استادان 
به این سو بطور متناوب در شهر های 
تورنتو و مونترال برگزار گردیده است. 
یک سال دخترها در تورنتو و پسرها 
تنیس بازان  بعد  سال  و  مونترال  در 
تنیس باز در  بانوان  و  تورنتو  مرد در 

مونترال بازی مى کنند.
زورو  الکساندر   2٠17 سال  در 
و  مردان  قهرمان  آلمانى  تنیس باز 
اول  نفر  اوکراین  از  سویتولینا  الینا 
خانم ها شدند . سویتولینا 2۴ سال 
دارد و متولد اودسا است و در حال 
تنیس  رده بندی  پنجم  نفر  حاضر 

زنان جهان است.

مسابقات تنیس کانادا– تورنتو: 
نادال قهرمان شد

سیمونا هالِپ فوتبالیست  کریمى  على  وکیل 
پیشین  بازیکن  و  ایرانى  سرشناس 
مى  شالکه  و  مونیخ  بایرن  تیم های 
باید  ایران  فوتبال  فدراسیون  گوید: 
منحل شود چون اساسنامه آن پر از 

عیب و ایراد است.
به گفته وحید ملکى که وکیل پایه 
فدراسیون  است  دادگستری  یک 
و  قانونى  ثبت  هیچگاه  فوتبال 
را  اساسنامه خود  و تصویب  تائیدیه 
نکرده  کسب  صالحیتدار  مراجع  از 
است و همین دلیل برای جلوگیری 

از ادامه کار کافى است.
دیگر  و  ورزشکاران  گفته  ملکى 
فوتبال  فدراسیون  از  که  کسانى 
شکایت دارند مى توانند شکایت خود 
را از طریق او پىگیری کنند. گفته 
تیرماه  سى ام  شکایت  این  مى شود 
شده  فرستاده  فوتبال  فدراسیون  به 
سال  ماه  آذر   19 روز  است  قرار  و 

وکیل على کریمى: فدراسیون فوتبال باید منحل شود

1397 در دادگاه حقوقى ویژه امور 
رسیدگى  آن  به  تهران  بین الملل 

گردد.
از قرار معلوم اساسنامه  فدراسیون 
تصویب  منظور  به  کنون  تا  فوتبال 
نشده  ارسال  دولت  هیئت  برای 
فوتبال  فدراسیون  واقع  در  و  است 

عضو  شیعى  ندارد.محمد  اساسنامه 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اخیرا 
در  اساسنامه  این  تصویب  باره  در 
هیأت دولت و سپس در فدراسیون 
که  بود  داده  توضیح  فوتبال  جهانى 
سعى داریم هر چه زودتر اساسنامه 
این  برود چون حل  دولت  به هیأت 
مهم  بسیار  فدراسیون  برای  مسئله 

است.
وارد  است  مدتى  که  کریمى  على 
اظهاراتى  با  شده  مربیگری  کسوت 
و  اینجا  در  فوتبال  فدراسیون  علیه 
آنجا و به چالش کشیدن مهدی تاج 
رئیس فدراسیون و کارلوس کیروش 
مصاحبه  در  ملى  تیم  سرمربى 
سخنان  و  مختلف  نشریات  با 
جنجالى در تلویزیون ایران به خصم 
فدراسیون فوتبال تبدیل شده و در 
واقع به دنبال براندازی فدراسیون و 

سرمربى تیم ملى بوده است.

رافائل نادال و استفانوس سیتسیپاس

مسابقات تنیس سین سیناتى:
 سرینا باز هم باخت این بار به کویتووا

سرینا ویلیامز تنیس باز آمریکایى و 
قهرمان 23 گراند اسلم در دور دوم 
 6 سیناتى   سین  تنیس  مسابقات 
پترا  از   3 بر   6 و   ،  6 بر   2  ،  3 بر 
کویتووا تنیس باز اهل جمهوری چک 
و نفر هشتم رده بندی دختران جهان 

شکست خورد.
با  از زخمى شدن  بعد  که  کویتووا 
ضربات چاقوی دزدی که در نیمه شب 
وارد  به خانه اش  17 دسامبر 2٠17 
شده بود، یک سال از رقابت ها به دور 
بود یکى از بهترین بازی های خود را 
مقابل سرینا به نمایش گذاشت. این 
در  تنیس باز  دو  این  دیدار  هفتمین 

سال های اخیر بود.
سرینا  گذشته  مبارزه  شش  در 
چک  جمهوری  اهل  تنیس باز  بر 
مسابقه  پایان  در  بود.  شده  پیروز 
سرینا  مقابل  بازی  گفت:  کویتووا 
افزود  وی  است.  لذت بخش  همیشه 
مجروح  طوالنى  مدتى  ما  دوی  هر 
دوران  آنکه  سوای  بودیم  بیمار  و 
گذاشتیم.  سر  پشت  نیز  را  بارداری 
شب  در  سرینا  با  بازی  حال  هر  به 
آن هم در هوای مطبوع زیر روشنایى 
تماشاگران  حضور  با  و  نورافکن ها 

آمریکایى بسیار جالب بود.
اول  نفر  دوبار  این  از  پیش  سرینا 

روز  چند  او  بود.  تورنمنت شده  این 
مسابقات  دور  اولین  در  نیز  پیش 
تنیس سیلیکون ولى سانفرانسیسکو 
6 بر یک و 6 بر صفر به جوآنى کونتا 

تنیس باز انگلیسى باخته بود.
بازی های  روز  نخستین  در  کونتا 
سین سیناتى از آرینا سابلنکا تنیس 
باز 2٠ ساله اهل بالروس ۴ بر 6، 6 

بر 3 و 6 بر ۴ شکست خورد.
کویتوا  به  باخت  از  بعد  سرینا 
تمرین  از  دوری  ماه ها  از  بعد  گفت: 
و  وظایف  به  پرداختن  و  مسابقه  و 
به  بازگشت  مادری،  مسئولیت های 

نواک جاکوویچ

باالترین  در  بازی  برای  خوب  فرم 
و  زمان  به  حرفه ای  تنیس  سطح 

آمادگى بیشتری نیاز دارد.
راجر فدرر در آستانه 37 سالگى در 
دور اول رقابت های سین سیناتى از 
پیتر ژوزتى تنیس باز آلمانى 6 بر ۴ 
کنون  تا  بار  هفت  او  برد.   ۴ بر   6 و 

قهرمان این مسابقات شده است.
نواک جاکوویچ نیز آدرین مانارینو 
از فرانسه را ۴ بر 6 ، 6 بر 2 و 6 بر 
یک مغلوب کرد. رابرت هاس هلندی 
نیز ۵ بر 7 ، 6 بر ۴ و 7 بر ۵ زورو 

تنیس باز آلمانى را شکست داد.

سرینا ویلیامز

على کریمى در برنامه نود

دیدار  نخستین  از  پس  ماه   ٨
و  آغاز  مراسم  در  کره  دو  مقامات 
پیونگ  زمستانى  المپیک  پایان 
کره  مون  گنگ  ایالت  در  چانگ 
به  را  صلح  دروازه های  که  جنوبى 
گشود  کره  شبه جزیره  مردم  روی 
در روزهای نهم و 2۵ فوریه 2٠1٨ 
یانگ  پیونگ  و  سئول  نمایندگان 
قرار است برای سومین بار ماه آینده 
زمینه های  در  و  دیدار  یکدیگر  با 

مختلف مذاکره کنند.
ورزشکاران  زمستانى  المپیک  در 
و  رفتند  رژه  زیر یک پرچم  دو کره 
دو  بازیکنان  از  متشکل  هاکى  تیم 
کشور با تیم های دیگر مسابقه داد و 
آنها  ورزشى  تماسهای  آن  دنبال  به 
و  گسترش  گوناگون  رشته های  در 

افزایش یافت.
در  جنوبى  کره  فوتبال  تیم  چند 
با  شمالى  کره  مختلف  شهرهای 
و  دادند  مسابقه  کشور  آن  تیم های 
اخیرا نیز در مسابقات جهانى پینگ 
پونگ تیم دو نفره شامل بازیکنان دو 
دیگر  با کشورهای  کره  نام  زیر  کره 
مسابقات  است  قرار  و  کرد  مبارزه 
تیم های دو  بین  والیبال و بسکتبال 

کشور برگزار شود.
از  شماری  هفته  این  دوشنبه  روز 
از  بعد  کره  دو  مسئوالن  و  مدیران 
در  جو  مان  پان  دهکده  در  مالقات 
ناحیه مرزی دو کره اعالم کردند در 
ماه سپتامبر کیم ایل جونگ و مون 
پایتخت  یانگ  پیونگ  در  این  جائه 

سومین دیدار سران دو کره ٨ ماه پس از المپیک زمستانى

کره شمالى دیدار و گفتگو مى کنند 
خالف  بر  که  حالیست  در  این  و 
هسته ای  فعالیت های  پیش بینى ها 

کره شمالى متوقف نشده است.
کره  سران  بین  دیدار  نخستین 
آوریل  ماه  در  جنوبى  و  شمالى 
تنش  مدت ها  دنبال  به  گذشته 
افزایش  از  بین المللى  نگرانى  و 
دلیل  به  نظامى  درگیری  احتمالى 
تولید سالح هسته ای و موشک های 
قاره پیما توسط کره شمالى در پاییز 
صورت  یانگ  پیونگ  در  گذشته 
با  نیز  مه  ماه  در  رهبر  دو  و  گرفت 

یکدیگر دیدار دیگری داشتند.
مذاکرات  انجام  چگونگى  جزییات 

اما  نشده  منتشر  هنوز  آینده  ماه 
صحبت  به  را  خود  تمایل  طرفین 
قبیل  از  گوناگون  موضوعات  درباره 
اعالم همکاری  و  بیانیه صلح  انتشار 
و  اقتصادی  طرح های  زمینه  در 
زیرساخت های صنعتى ابراز کرده اند.

گوان  سون  ری  دوشنبه  روز 
کره  صلح آمیز  اتحاد  کمیته  مسئول 
صلح  برقراری  و  جنوبى  و  شمالى 
کره  همتای  به  کره  شبه جزیره  در 
گیون   میونگ  چو  خود   جنوبى 
را  موانعى  است  مهم  بسیار  گفت: 
که سد راه گسترش روابط مشترک 

است از میان برداریم.

رهبران کره شمالى و جنوبى
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هیچ ماشینی نیست که نتوان دزدید!

محیط  حوزه  =فعاالن 
زیست معتقدند وزارت راه و 
جاده سازی های  شهرسازی 
نجام  ا وحش  حیات   ضد 
می دهد و در مناطق حفاظت 
 ، ه د جا ختن  سا با  ه  شد
خطر  به  را  حیوانات  جان 

می اندازد.
توله یوز هفت ماهه )۹ماهه( که هفته 
گذشته در مسیر منطقه حفاظت شده 
تصادف  اثر  بر  سمنان  عباس آباد 
مصدوم شده بود، جان سپرد. فعاالن 
محیط زیستی، وزارت راه و شهرسازی 
مناطق  در  جاده سازی  واسطه  به  را 
حفاظت شده، مسئول کشتار جاده ای 

سازمان  که  می دانند.آنگونه  حیوانات 
حفاظت محیط زیست گزارش کرده، 

مرگ یک توله  یوز در پی پروژه های ضدحیات  
وحش وزارت راه و شهرسازی

محور  در  روز،  شش  که  یوزی  توله 
توران  محدوده  در  و  مشهد  تهران- 

تصادف  میامی  میاندشت  و  شاهرود 
کرده بود، جان سپرد.

این توله یوز نر که سن آن در برخی 
در  شده،  ذکر  هم  ماهه   ۹ گزارش ها 
تصادف با یک اتومبیل از ناحیه کمر 
دچار آسیب نخاعی شدیدی شده بود 
و باوجود تالش کارشناسان در تهران 

جان خود را از دست داد.
شمار زیادی از یوزها در جاده تهران- 
شده  حفاظت  محدوده  در  و  مشهد 
جاده ای  تصادفات  در  شاهرود  توران 
جان سپرده اند. فعاالن محیط زیستی 
همواره وزارت راه و شهرسازی را که 
در  جاده سازی  عملیات های  به  اقدام 
می کند  شده  حفاظت  محدوده های 
حیوانات  این  میر  و  مرگ  مسئول  را 
این حال، نه تنها سازمان  می دانند.با 
محیط زیست اقدامی در زمینه توقف 
بلکه  نمی کند،  جاده سازی ها  این 
به  همچنان  شهرسازی  و  راه  وزارت 
اسم توسعه و پیشرفت، در دل مناطق 

حفاظت شده جاده می سازد.
آمار مشخصی از میزان تلفات ناشی 
از تصادفات جاده ای حیوانات در دست 
نیست ولی با یک جستجوی ساده در 
اینترنت می توان به تعدد این حوادث 

پی برد.

مهارت  و  اطالعات  که  دزدی 
کم نظیری درباره موتور اتومبیل های 
بنز  مرسدس  و  بی ام و    ، لکسیس 
با چهار همدست خود  دارد مدت ها 
باز  را  ماشین ها  این  کمیاب  قطعات 
می کرد و به سرقت می برد. این جوان 
گفت  دستگیری  از  پس  ساله   2۹
برای  دوره هایی  ترکیه  و  دوبی  در 
آشنایی با سیستم و تجهیزات و طرز 

کار موتور این ماشین ها دیده است.
به گفته پلیس اطالعات و معلومات 
اتومبیل های  مورد  در  پسر  این 
گرانقیمت حیرت انگیز است  و او را 
دانست.  نابغه  یک  بابت  این  از  باید 
این جوان بعد از بازداشت به ماموران 
گفت: خانه شخصی، اتومبیل و پول 
زندگی  در  و  دارد  بانک  در  کافی 
باشد  مجبور  که  ندارد  کمبودی 

خطرات دزدی را به جان بخرد.
نه معتاد است  به گفته پلیس وی 
نه شرور. سر و ظاهر و ادب و نزاکت 

سارق اتومبیل های گرانقیمت: در دوبی و ترکیه
 دوره دیده ام 

نمی ماند.  سارق  یک  به  مطلقا  وی 
خوش اخالق ، خوش برخورد و مؤدب 
آموزش  اتهام  به  روزها  این  اما  است 
سرقت در زندان بسر می برد. خودش 
غلط انداز  قیافه ام  دانم  می  می گوید 
است واصال شباهتی به دزدها ندارم.

نشده  اعالم  نامش  که  جوان  این 
که  نیست  اتومبیلی  هیچ  می گوید: 
نشود آن را دزدید فقط باید تکنیک 
آن را بلد باشی و آالت و ابزار و وسایل 
این کار را داشته باشی. او ادامه داده، 
متخصص ماشین های مدل باال هستم. 
یک روز یکی از مشتریانم همراه یک 
با  و  آمد  من  پیش  حرفه ای  سارق 
اصرار خواست راه و چاه دزدیدن یک 
قطعه بسیار مهم اتومبیل لکسیس و 
ابتدا  بدهم؛  یاد  آنها  به  را  جنسیس 
اصرار  خیلی  وقتی  اما  نکردم  قبول 
کردند فقط به آنها نشان دادم و بعد 
را آوردند و من روی  هم آن قطعات 
اتومبیل ها نصب کردم. این قطعه کروز 

کنترل ماشین لکسیس بود که قیمت 
آن اگر در بازار پیدا شود، حدود 30 
در  چون  من  است.  تومان  میلیون 
ترکیه و دوبی دوره این کار را دیده ام  
به آنها راهنمایی کردم که چند پیچ 
و مهره مربوط به آن قطعه را به چه 

ترتیب و از کجا باز کنند.
پیشرفته  موتورهای  متخصص 
ادامه  در  گرانقیمت  اتومبیل های 
که  را  نظر  این  صحبت هایش 
اتومبیل های جدید را که بسیار امن 
است نمی توان دزدید مردود دانسته 
به  مطلع  متخصص  یک  گفته:  و 
ماشین ها  امن ترین  می تواند  راحتی 
را سرقت کند. مثال این بچه ها برای 
فرصت  به  اتومبیل  کروز  سرقت 
بیشتری نیاز داشتند در حالی که اگر 
 10 در  می توانستم  می خواستم  من 

ثانیه این کار را تمام کنم.
پلیس گفت: اعضای این باند که دو 
مرد و دو زن بودند دستگیر شده اند.

اتهام دو دختر  به  دادگاه رسیدگی 
نام  جونگ  کیم  کشتن  به  متهم 
رهبر  اون  جونک  کیم  ناتنی  برادر 
کره شمالی روز چهارشنبه در مالزی 
دادگاه  که  صورتی  در  شد.  تشکیل 
این دو دختر مالزیایی را قاتلین کیم 
جونگ نام معرفی کند آنها محکوم به 

مرگ خواهند شد.
این دومین حضور این دو متهم در 
 28 هونگ  تری  آن  دو  بود.  دادگاه 
ساله اهل ویتنام و سیتی ابسیاه 2۵ 
پایی  بر  هستند.  اندونزی  اهل  ساله 
دادگاه محاکمه متهمین به قتل کیم 
جونگ نام تا ماه مه آینده به تعویق 
بازجویی های  جریان  در  آنها  افتاد. 
مالزی  امنیتی  دستگاه های  و  پلیس 
داده  پول  آنان  به  کسی  بودند  گفته 
بود تا مایعی کرم مانند را به صورت 
کیم جونگ نام بمالند ، آن دو اصرار 
دارند که نمی دانستند این ماده رادیو 

اکتیویته تولیدVX  بوده است.
او  همکاران  و  دادگاه  دادستان 
باال تری  دادگاه  که  کردند  درخواست 

تشکیل دادگاه دو دختر متهم به قتل برادر رهبر کره شمالی

سمت چپ هومن جوکار از فعاالن محیط زیست زندانی؛ یک توله یوز 
در سال ۹۳ در حاشیه منطقه حفاظت شده توران که تصادف کرده

به  را  قتل  به  متهم  زن  دو  محاکمه 
عهده بگیرد و هر دو آنها به اتهام قتل 
محاکمه شوند و در صورت اثبات اتهام 
این جنایت طبق قوانین مالزی به دار 
آویخته خواهند شد.آن دو اتهام قتل 
گفته  آنان  به  گفتند  و  کردند  رد  را 

شده بود در یک بازی سرگرم کننده و 
شوخی مانند و مفرح شرکت می کنند.

آنها در روز اول ماه مارس گذشته به 
همراه ۴ نفر دیگر به دستور دادستان 
می شود  گفته  که  شدند  بازداشت 

شهروند کره شمالی هستند.

ایران رتبه دار فرسایش خاک در جهان
=حداقل ۳۰ سال به طول 
می انجامد تا یک سانتی متر 
از خاک کشور شکل بگیرد. 
 11 تا   1۰ حدود  =ساالنه 
)یعنی چیزی  تن در هکتار 
در  میلی متر  دهم   ۶ حدود 
در  خاک  فرسایش  سال( 

ایران داریم. 
ز  ا بی رویه  =برداشت 
زیرزمینی،  آب  سفره های 
درختان  قطع  و  کشاورزی 
افزایش دهنده  عوامل  از 

فرسایش خاک هستند.

محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
عمر  متوسط  می گوید  زیست 
فرسایش خاک در کشور ایران حدود 
2۵ سال است یعنی در هر متر مربع 
230 میلی متر فرسایش خاک داریم. 
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 

حفاظت محیط زیست می گوید ایران 
رتبه دار  دنیا  در  خاک  فرسایش  در 
است و در هر مترمربع 230 میلی متر 

فرسایش خاک وجود دارد.
محیط  سازمان  ارشد  مقام  این 
اصلی  عامل  را  انسانی  عوامل  زیست 
فرسایش خاک در ایران دانسته است. 
به گفته کالنتری، حداقل 30 سال به 
از  سانتی متر  یک  تا  می انجامد  طول 

خاک کشور شکل گیرد.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
زیست گفته که ساالنه حدود 10 تا 
11 تن در هکتار )یعنی چیزی حدود 
فرسایش  سال(  در  میلی متر  دهم   ۶

خاک در ایران داریم.
برداشت  همچنین  کالنتری  عیسی 
اصلی  عامل  را  آبی  منابع  از  بی رویه 
و  دانسته  خاک  فرسایشی  روند 
زیرزمینی،  سفره های  کردن  »خالی 
قطع درختان، چرای بیش از حد دام 
حفریات  و  ناصحیح  کشت  کنار  در 
پوشش  کاهش  عامل  که  معادن 
گیاهی و ضعف خاک می شود« را از 
جمله عوامل فرسایش خاک در ایران 

برشمرده است.
»پر کردن سفره های آب زیرزمینی 
و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز 
راه حل های  تنها  آب«  و  خاک  از 
نظر  از  خاک  فرسایش  از  جلوگیری 

رئیس سازمان محیط زیست است.

رهبر کره شمالی و برادر ناتنی اش

=مقامات آبفای کهگیلویه 
پیدا  جای  به  بویراحمد  و 
بحران  برای  راه حلی  کردن 
آب منطقه، درصدد پاکسازی 
و  سازمان  این  کارمندان 
بسیجی  حیه  و ر یت  تقو

هستند!
=فرمانده بسیج آبفا گفته 
مختلفی  تفاهم نامه های  که 
و  آبرسان  خّیرین  مجمع  با 
سپاه پاسداران منعقد شده 
در  مختلف  خالء های  که 
را  انسانی  نیروهای  آموزش 

تقویت کنند! 
=بیش از ۳۳۰ شهر در ایران 
جای  به  و  دارند  آبی  تنش 
چاره اندیشی، بسیجی گرایی 

در آبفا ترویج می شود!

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد:
 با تقویت روحیه بسیجی کارکنان تنش آبی ۳۳۰ شهر رفع می شود!

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفته  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهری 
330 شهر در ایران با تنش آبی روبرو 
هستند که جمعیت آنها به 30 میلیون 
نفر می رسد. با این حال، مدیران آبفای 
روحیه  تقویت  می گویند  استان  این 
در  بسیجی  روحیه  افزایش  و  معنوی 
قرار  اولویت  در  سازمان  این  کارکنان 

دارد!
علی لدنی نژاد مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد 
در همایش فرماندهان بسیج منطقه ۴ 
در  استان  این  فاضالب  و  شرکت آب 
حالی که به آمار تکان دهنده تنش های 
آبی در 330 شهر در ایران اشاره کرده، 
گفته که با تقویت روحیه بسیج در بین 
کارکنان آب و فاضالب کشور می توان 

باعث کاهش این تنش ها شد!
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهری کهگیلویه و بویراحمد، جمعیت 
 30 از  بیش  را  آبی  تنش  با  درگیر 

که  گفته  و  کرده  اعالم  نفر  میلیون 
»در ۴ شهر این استان شامل یاسوج، 
تنش  نیز  باشت  و  دیشموک  مادوان، 

آبی داریم.«
لدنی نژاد که یک مقام مدیریتی در 
حل مسائل و معضالت آب و فاضالب 
در یکی از استان های درگیر با تنش های 
آبی است، به جای ارائه راهکار اصولی 
و مهندسی برای کاهش تنش آبی در 
بیش از 330 شهر، راه حل را »تقویت 
روحیه بسیجی در میان کارمندان آب 

و فاضالب کشور« دانسته!
این مقام آبفا روحیه بسیجی در بین 
کارکنان آبفای کهگیلویه و بویراحمد را 
موجب گذشتن از سد مشکالت دانسته 
این  اصلی  رویکردهای  که  گفته  و 
پایگاه  برنامه های  از  شرکت »حمایت 

مقاومت بسیج شرکت آبفا« است.
بسیج  فرمانده  محرمی راد  کریم 
شرکت مهندسی آب و فالضالب کشور 
هم این موضوع را تایید کرده و گفته 

محیط  سازمان  رئیس  اعالم  طبق 
نیم میلیارد مترمکعب  زیست، »8 و 
برداشت اضافی چاه های دارای پروانه، 
برداشت  مترمکعب  میلیارد  نیم  و   7
 1۶ از  بیش  و  غیرمجاز  چاه های 
میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز« 

در سال گذشته صورت گرفته است.
این میزان معادل بیش از 100درصد 
سفره های  از  آب  برداشت  استاندارد 
میزان  وقتی  آن  است،  زیرزمینی 
بهترین  در  برداشت  این  استاندارد 

حالت حدود ۴0 درصد است!
دامپروری  و  »کشاورزی  اما 
عیسی  گفته  به  نیز  غیراصولی« 
کالنتری رئیس سازمان محیط زیست، 
از عوامل دیگر فرسایش خاک است. او 
اضافه کرد: »سیاست های خودکفایی 
تولید گوشت و محصوالت کشاورزی 
از جمله عوامل مهم این مشکل است. 
گوشت  تولید  در  خودکفایی  شاید 
افتخار  کشاورزی  جهاد  وزارت  برای 
آن  تخریب  هزینه های  اما  باشد، 

صدبرابر ارزش تولید آن است.«
عیسی کالنتری گفته است: »درحال 
بین  حکومت  حتی  و  دولت  حاضر 
دوراهی هستند که محصول کشاورزی 
تولید کنند یا جلوی نشست زمین را 
ما  کشور  در  هم  معموال  و  بگیرند 
بلندمدت  بر  کوتاه مدت  تصمیم های 

غلبه دارد.«آ

مرهون  کشور  »پیشرفت «های  که 
»روحیه و تفکر بسیجی« است. از قرار 
معلوم این »پیشرفت «ها باعث شده تا 
دخائر آبی ایران حتی تا ۵0 سال آینده 
دوام نیاورند و اکنون وضعیت به گونه ای 
باشد که ۶۶ سد بزرگ فقط ۴0 درصد 

آب داشته باشند!
کشور  آبفای  بسیج  فرمانده 
و  کارکنان  معنوی  »توانمندسازی 
رویکردهای  از  را  محرومیت زدایی« 
و  آب  مهندسی  شرکت  بسیج  اصلی 

فاضالب کشور اعالم کرد.
کرده،  اعالم  محرمی راد  که  آنگونه 
مجمع  با  مختلفی  تفاهم نامه های 
خّیرین آبرسان و سپاه پاسداران منعقد 
شده که خالء های مختلف در آموزش 

نیروهای انسانی را تقویت کنند!
روابط  و  بسیج  دفاتر  همکاری  او 
فاضالب  و  آب  شرکت های  عمومی 
کشور را در تحقق برنامه شرکت آب و 

فاضالب کشور ضروری خواند.
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در  گذشته  که  بزرگی  جای  با   
است  یافته  ما  از  بسیاری  زندگی 
اگر هایش  و  گذشته   و  تاریخ  بحث 
کرد.  کوتاه  هنگام  بی  نمی توان  را 
ما آن چنان مردمانی هستیم که در 
این هنگامه بحران ها و خطر ها و در 
دیگران  به  ایران  کیلومتری  هزاران 
تکلیف می کنیم که دادگاه حقیقت 
سه  جنایات  به  رسیدگی  برای  یاب 
چهار دهه پیش کسانی دیگر تشکیل 
برای  چاره جوئی  جای  به  دهند. 
جلوگیری از جنایاتی هرچه فجیع تر 
و در ابعاد گسترده تر که هر روز در 
با  می دهد  روی  مان  چشمان  برابر 
اقتداری  و   امکانات  هیچ  نداشتن 
در اندیشه تعیین دادرسان و احضار 
مدافع  وکالی  تعیین  و  متهمان 
بسیار  من  باشند.  منصفه  هیات  و 
درباره گذشته زیان و بازماندگانی که 
در یک دوره، گاه در یک شخصیت، 
یخ زده اند گفته ام ولی این تازه ترین 

پرده نمایش درماندگی نسل انقالب 
نیز  لحظه هایم  بدبین ترین  در  را 
تصور نمی کردم. به نظر می رسد که 
شکست های پیاپی در سطح ملی و 
پافشاری  در  را  کسانی  المللی،  بین 
برآنچه بوده اند مصمم تر ساخته است.

زدن ها  چنگ  این  آنکه  از  پیش 
هر  از  جلوگیری  برای  گذشته  در 
حرکتی به پیش، برای جلوگیری از 
و  کند  تیره  را  روان  دگرگونی،  هر 
امید ما را یکسره از آن نسل بر گیرد، 
بازگشت به گفتاری که به پاره ای از 
بود  بجا خواهد  داد  یاری خواهد  ما 
آور  تاسف  دوره  یک  زنجیر  بلکه  تا 
شود.  پا ها گشوده  و  از دست  تاریخ 
دربرابر کسانی که دست و پا زنان و 
ادبیات روضه خوانی،  از  وامگیری  با 
به  را  گذشته  بار  هالکت  اشتباهات 
می اندازند  خود  هماوردان  گردن 
می توان این پرسش را کرد: آیا با همه 
مسئولیت انکار ناپذیر دیگران خود ما 
کژروی هامان  و  کوتاهی ها  از  ناگزیر 
بوده ایم و آیا باز به ناچار در کوتاهی ها 
و کژروی های دیگر ولی از همان ریشه 

و بنیاد خواهیم افتاد؟
 مردمانی ناشاد از روزگار خود در 
هر فرصت به یاد گذشته می افتند، و 
باید ها و نباید هائی که اگر می توانستند 
در آن گذشته تغییر می دادند: اگر آن 
خطا را نرفته بودند؛ اگر آن چاره را 
اندیشیده بودند. در زندگی شخصی 
و  خیالبافی  می توان  اگر ها  این  با 
گمانپروری کرد یا از آنها پند گرفت 
و آینده را بهتر از گذشته گردانید. در 
همان  می توان  نیز  سیاسی  زندگی 

گونه رفتار کرد و از اینجاست که اگر ها 
در تاریخ جای بسیار باالئی دارند. 

 اگر درپی گمانپروری نباشیم آنگاه 
نمی توانیم بگوئیم در بحث تاریخی، 
بایگانی  تاریخ،  ندارند.  جائی  اگر ها 
گذشته  )زندگی(  سیاست  نیست، 
است و در زمان جریان می یابد. هر 
نسل، تاریخ را از نو می نویسد ـ که با 
اختراع کردن تاریخ تفاوت دارد ـ به 
این معنی که درس های خود را از آن 
می گیرد. آینده را با بهترین ها )و برای  
با بد ترین ها(  بیشتر جهان سومی ها 
هیچ  می سازد.  دارد  گذشته  که  ئی 
چیز به اندازه اگر های تاریخی به کار 
درس گرفتن نمی آید، همان نقشی که 
اگر ها در زندگی شخصی نیز می توانند 

داشته باشند. 
تاریخ  که  ندارد  گفتن  به  نیاز   
تغییر  نمی توان  را  داده  روی  امر  یا 
زبان  به  مختوم«  امر  »اعتبار  داد. 
ولی  ندارد.  سخن  جای  حقوقدانان 

سخن  تاریخ  جبر  از  اینجا  در  ما 
یک  در  آیا  ینکه  ا ز  ا می گوئیم، 
روی  آنچه  جز  مفروض  موقعیت 
یا می شد  است  نبوده  داده چاره ای 
بر راه های دیگری رفت؟ اهمیت این 
سخن در دو جاست: در اینکه اگرچه 
رویداد ها تکرار نمی شوند، موقعیت ها 
context های  بافتار  در  می توانند 
دیگری پیش آیند؛ و نیز در این است 
عمل  به  انسان  نگرش  سرتاسر  که 
سیاسی، به خود زندگی، بستگی به 
آن دارد: آیا انسان  زنجیربند اوضاع و 
احوال است یا اوضاع و احوال فرصتی 
به انسان می دهد که نیروی آفریننده 
خود را بکار اندازد و جهان را بسازد. 
پدیدار  از  که  سالی  هزار  پنجاه  در 
زمین  اختر  بر  فرزانه  انسان  شدن 
می گذرد این نگرش دومی، ما را از 
پیروزی به پیروزی بزرگ تر رسانده 

است، با همه شکست ها.
 ایرانیان سی سال پیش می توانستند 
تسلیم اوضاع و احوال خودشان، هر 
کدام در جهتی، نشوند و به این  هاویه 
را  خود  می توانند  نیز  امروز  نیفتند، 
بجای رها کردن در اکنون یا گذشته 
از این  هاویه بیرون بکشند. شرطش 
فعال   مخالفان  پاره ای  که  است  آن 
رژیم از گذشته شان بیرون بیایند و 
توده مردم به اکنون خود تن درندهند. 
پیامد های گذشته دیگر به هیچ ترفند 
توجیه پذیر نیست؛ و توده مردم تنها 
با ساختن آینده می توانند از رنج امروز 
نسل  در  که  آنها  یابند.  رهائی  خود 
جوان تر نه غم گذشته خود را دارند،  
نه تا گردن در غرقاب دشواری های روز 

فرو رفته اند، در کنار آزاد شدگان از 
گذشته، نوید بخش آینده ای هستند 

که ارزش مبارزه دارد.
از  بسیاری  نمی توانیم  ما  اینکه   
بندیان تاریخ را در میان خود ـ آنها 
که وظیفه اکنون و آینده را نگهداشتن 
و ساختن گذشته می دانند ـ به حال 
خود بگذاریم از احساس بستگی نسلی 
و شرکت در تجربه مشترک، اگر چه 
در دو سوی میدان، نیست. حتی به 
این سبب نیست که آنها به حال پیکار 
اینجاست  از  ما سودمندند.  همگانی 
می توانند  را  درس  بهترین  آنها  که 
به آیندگان بدهند. چه در آنچه سی 
در  چه  و  کرده اند  است  سال  چهل 
مانده شان  باقی  سال های  در  آنچه 
و  اخالقی  تکان  آن  اگر  می توانند؛ 
سیاسی الزم را ـ الزم برای نسلی که 
چنین بدهی سنگینی به تاریخ دارد 
ـ به خود بدهند. آن تکان اخالقی و 
 context بافتار  این  در  را  سیاسی 

کرد  می توان خالصه  جمله  یک  در 
ـ اینکه به جای بهره برداری سیاسی  
در پی درس گرفتن از تاریخ باشند. 
آنگاه به هر انگشت اتهامی که رو به 
دیگران می گیرند نگاهی نیز به خود 

خواهند انداخت. 
 یک سودمندی و زیبائی بررسی 
انتقادی تاریخی، پی بردن به سهمی 
است که کسان و گروه ها نه تنها در 
بلکه در شکل دادن به  ویرانی خود 
داشته اند.  خود  مخالفان  و  دشمنان 
سهم ها طبعا یکسان نیست و با قدرت 
نسبت مستقیم دارد، ولی پی بردن به 
این حقیقت به ما همه کمک می کند 
که نگرش یک سویه و جبری به تاریخ 
را بدور اندازیم. ما حتی می توانستیم 
دشمنان خود یا دست کم رفتارشان 

را نیز بهتر سازیم.  
 برگسون به همه ماندگان در جبر 
تاریخ ـ ضرورت آنچه روی داد و جز 
کرده  بزرگی  کمک  ـ  نمی شد  آن 
است. او از جبر ناظر بر گذشته سخن 
می گوید. تا امری به گذشته نپیوسته 
باشد از جبری سخن نمی توان گفت. 
این نگرش به جبر همان است که ما 
برای آزاد کردن نیرو های آفرینندگی 
امروز  آنچه  در  داریم.  الزم  خود 
نیست.  میان  در  جبری  می کنیم 
گذشته ها  زیستن  باز  به  محکوم  ما 
نیستیم، نامش را هر چه بگذارند. ما 
می توانستیم بهتر از این باشیم و باز 
»اگر« های  که  اینجاست  می توانیم. 
شناخت  با  می آیند.  کار  به  تاریخی 
دگرگونی های  خود  در  که  آنهاست 

الزم را می دهیم.

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰7 ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

 اگر هـا در تاریـخ
کیهان لندن شماره 11۵4 - 6 اردیبهشت ماه 1۳۸6

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۸2(

بـه  دربـار  در همـان حـال کـه 
کانـون مخالفـت بـا دولـت تبدیـل 
شـده بود، رئیس دولـت و اطرافیان 
پـروا  شـاه  از  بدگویـی  در  نیـز  او 
نمی داشـتند. وزیـر مختـار انگلیس 
آنچـه را کـه شـخصاً از دهـان شـاه 
در  بـود  شـنیده  لـوزرا  رئیس ا و 
گزارشـهای خود به لنـدن منعکس 

می کـرد.
در گزارشـی به تاریـخ 23 ژوئـن 
و  مهـم  »بسـیار  قیـد  بـا   192۰
کـرزن  لـرد  بـه  نورمـن  فـوری«، 
می نویسـد کـه شـاه بـه وی گفتـه 
اسـت از زمان بازگشت به کشور در 
حمایـت از کابینـۀ فعلـی کوشـیده 
به عکـس  رئیس الـوزرا کامـال  ولـی 
رفتـار کرده و هیـچ فرصتی را برای 
حملـه بـه مقـام سـلطنت و هتـک 
نکـرده  فروگـذار  پادشـاه  حرمـت 
اسـت: »اعلی حضرت مثل همیشـه 
خونسـردانه  و  مالیـم  لحنـی  بـا 
صحبـت می کرد ولی آشـکارا دیده 
می شـد کـه احساسـات باطنـی اش 
نسـبت بـه وثوق الدولـه تـا چه حد 
بـا نفـرت و انزجـار آمیختـه اسـت. 
کـه  دارم  یقیـن  دلیـل  به همیـن 
آشـتی پایـدار و حقیقـی بیـن ایـن 
دو نفـر ممکـن نخواهد بود. اگر هم 
آشـتی ظاهـری میـان آنهـا صورت 
گیـرد زودگـذر خواهـد بـود و یک 
روابطشـان  بعـد  روز  ده  یـا  هفتـه 
می شـود.  بحـران  دسـتخوش  بـاز 
اکنون برایم مسـلم شـده اسـت که 

هـر نـوع کوششـی بـرای برقـراری 
تفاهـم و التیـام دادن روابـط ایـن 
به هیـچ  و  اسـت  بی فایـده  نفـر  دو 
وادار  را  معظم لـه  نمی تـوان  وجـه 
نخسـت وزیری  بـا  همـکاری  بـه 
کـرد کـه از او نفـرت دارد و به گفتۀ 
خـودش، به حدی اعتمـادش از وی 
هیـچ  بـه  کـه  اسـت  شـده  سـلب 
وجـه نخواهـد توانسـت در آینده با 

او کار کنـد«.
وزیـر مختـار انگلیـس در حالـی 
کـه دیگر بـه دوام دولـت و کارآیی 
نگـران  نداشـت  امیـد  وثوق الدولـه 
سرنوشـت قـرارداد بـود. در جریان 
صحبـت  احمدشـاه،  بـا  مذاکـره 
صـورت  در  جانشـین  تعییـن  از 
اسـتعفای وثوق الدولـه پیـش آمـد 
و نورمـن گفـت کـه رئیـس دولـت 
آینده باید کسـی باشـد کـه اعتماد 
را جلـب کنـد و  و حمایـت ملـت 
مقدمـات افتتـاح مجلـس شـورای 
قـرارداد  تصویـب  جهـت  را  ملـی 
چـه  پرسـید  شـاه  سـازد.  فراهـم 
کسـی واجد این مشـخصات اسـت. 
نورمـن از مشـیرالدوله نـام بـرد و 

شـاه نیـز بـر همیـن عقیـده بـود.
د  خـو رش  ا گـز ر  د مـن  ر نو
اعلی حضـرت  »خدمـت  می افزایـد 
عـرض کـردم کـه بـه نظر مـا هیچ 
صحیـح نیسـت وزیـر امـور خارجه 
نخسـت وزیر  و  کنـد  تغییـر  فعلـی 
شـود  متعهـد  قبـال  بایـد  آینـده 
کـه پرنـس فیـروز را از مقـام خـود 
برنـدارد. البتـه اگـر خـود حضـرت 
واال مایـل بـه عضویـت در کابینـۀ 

اسـت  مسـأله ای  نبودنـد  بعـدی 
شـرط  به هرحـال  ولـی  جداگانـه. 
کـه  اسـت  ایـن  نزاکـت  و  انصـاف 
رئیـس دولـت صبـر کند تا ایشـان 
از سـفر اروپـا برگردنـد و طبق نظر 
شـود.  گرفتـه  تصمیـم  خودشـان 
اعلی حضـرت بـا نظـر مـن موافقت 

کردنـد«.
بدیـن سـان، در چهـارم تیرمـاه 
کناره گیـری  الدولـه  وثـوق   1299
 24 ( تیرمـاه  هفتـم  در  و  کـرد 
ژوئـن 192۰( میـرزا حسـن خـان  
مشـیرالدوله مأمـور تشـکیل کابینه 

. شد
ادبیـات  در  کـه  وثوق الدولـه  
شـعری  دیـوان  و  داشـت  دسـتی 
هـم دارد، تلخکامـی خـود را از این 
وقایـع در قصیـدۀ معروفـش بیـان 

کـرده اسـت:

چون بد آید هرچه آید، بد شود
یک بال ده گردد و ده، صد شود
آتش از گرمی فتد، مهر از فروغ
فلسفه باطل شود، منطق دروغ

پهلوانی را بغلتاند خسی
پشه ای غالب شود بر کرکسی
کور گردد چشم عقل کنجکاو
بشکند گردونه ای را شاخ گاو
نیک بختان راست ابر فرودین
زیب بخش باغ و مّشاط زمین
تیره بختان راست باران بهار

سیل خرمن شوی و برق شعله بار
آن یکی را آب، سیل  خانه کوب

این یکی را مرکب سهل الرکوب
راستی ماهیت تقدیر چیست

یا که با تقدیر بد، تدبیر چیست؟
مشـیرالدوله کابینـۀ خـود را در 
شـرح  ایـن  بـه  تیرمـاه  سـیزدهم 

کـرد: معرفـی  و  برگزیـد 
ـ  ا  ر ز لـو ئیس ا ر له  لدو ا مشـیر
خلـه  ا د یـر  ز و له  و لد حشـمت ا
ـ  خارجـه  وزیـر  مشارالسـلطنه  ـ 
ـ  عدلیـه  وزیـر  لسـلطنه  مصدق ا
جنـگ  وزیـر  دادور  وثوق السـلطنه 
ـ  مالیـه  وزیـر  مخبرالسـلطنه  ـ 
نّیرالملـک وزیـر پسـت و تلگراف ـ 
اعتالءالسـلطنه وزیـر فوائـد عامه ـ 
حکیم الملـک وزیر علـوم و اوقاف ـ 
مؤتمن الملـک  و  مسـتوفی الممالک 

مشـاور. وزرای 
نظـر دولت جدیـد دربارۀ قرارداد 
ایـران و انگلیـس، چنـد روز بعد در 
بیانیـه ای خطاب به »حـکام ایاالت 
و والیـات« به امضـای رئیس الـوزراء 

بدین شـرح  اعالم شـد:
»بسـمه تعالـی ـ در ایـن موقـع 
از  مملکـت  ایـن  زمامـداری  کـه 
طـرف قریـن الشـرف اعلیحضـرت 
اقـدس شاهنشـاهی روحنـا فداه به 
عهـدۀ ایـن کابینـه گذارده شـده و 
بـه  وزراء  هیئـت  اشـتغال  ابتـدای 
اسـت  الزم  اسـت،  مملکتـی  امـور 
مطالـب ذیـل را بـرای  اسـتحضار 
شـوم.  متذکـر  خـود  هموطنـان 
از  اکثـر  بـر  کـه  می کنـم  تصـور 
هموطنـان کـه آگاهـی بـر اوضـاع 
احـوال  از  و  دارنـد  ایـران  کنونـی 
اعضـاء ایـن کابینه اطالع نداشـتند 

ایـن  قبـول  کـه  نباشـد  پوشـیده 
موقـع سـخت  چنیـن  در  خدمـت 
مملکـت، در مقابـل امـر ملوکانـه و 
انتظـار هموطنـان، بـه تـوکل الهی 
و  بـوده  وظیفه شناسـی  حکـم  و 
یگانـه چیـزی کـه اعضـاء کابینه را 
بـه قبـول ایـن خدمـت وامـی دارد 
همـان سـختی  موقـع و ارادۀ قویه 
شاهنشـاهی  اقـدس  اعلیحضـرت 
اسـت کـه کامال معطـوف به اصالح 
و بهبـودی اوضـاع موافـق مصالـح 

می باشـد. مملکـت 
توجهـی  و  اصـل  ایـن  بـه  نظـر 
کـه از طـرف هموطنـان مشـاهده 
کـه  دارم  واثـق  رجـاء  می شـود 
کوشـش و جـّد و جهـد اینجانـب 
و آقایانـی کـه در زمامـداری امـور 
و عهـده داری بار سـنگینی شـرکت 
عالـی  مقصـود  ایـن  در  جسـته اند 
کـه تزییـد امنیـت و رفاهّیت اهالی 
و سـعادت مملکـت اسـت بـا فضل 

نمانـد. بی نتیجـه  الهـی 
از  ایـن مقدمـه،  از اظهـار  پـس 
کابینـه  ایـن  تشـکیل  کـه  آنجـا 
مصـادف با زمانی اسـت که مجلس 
شـورای ملی هنـوز منعقد نیسـت، 
ناچار به وسـیلۀ ایـن مختصر بعضی 
از خطـوط رئیسـه منظـورات دولت 
تـا  می رسـانم  عامـه  به اطـالع  را 
در  دولـت  مشـی  از  هموطنـان 
غیـاب مجلـس قرین اطالع باشـند. 

راجـع بـه سیاسـت خارجه، مشـی 
دولـت بـر حفـظ و تشـیید مبانـی 
دوسـتانه  روابـط  تحکیـم  و  وداد 
بـا دول متحابّـه اسـت. راجـع بـه 
قـراردادی کـه موسـوم به قـرارداد 
ایـران و انگلیـس از تاریـخ نهم اوت 
1919 اسـت چـون بدیهـی اسـت 
کـه قـرارداد مزبـور بایـد به تصویب 
مجلـس شـورای ملی موکول شـود 
بنابرایـن عجالتاً عملیات اجرائی آن 
موقـوف می مانـد و مسـاعدتی کـه 
راجـع بـه مسـائل مطروحـه مابین 
دولتیـن، از طـرف دولـت فخیمـۀ 
انگلیـس و وزیـر مختـار محترم آن 
دولـت بـا کابینـۀ حاضـره به عمـل 
موجـب  و  خرسـندی  باعـث  آمـد 
امیـدواری اسـت. رجـاء واثـق دارم 
کـه بـا حسـن نیتـی کـه از طـرف 
ایـران و انگلسـتان  اولیـای دولـت 
و  وداد  روابـط  می شـود  مشـاهده 
همسـایگی در تزایـد و رشـته های 
مـوّدت و حمّیـت محکمتـر گـردد.

در  داخلـه،  سیاسـت  بـه  راجـع 
میـان موضوعـات مهمه کـه مربوط 
بـه ایـن قسـمت می باشـد تسـریع 
و  ملـی  شـورای  مجلـس  انعقـاد 
تشـیید مبانـی مشـروطیت، موافق 
امنیـت و  قانـون اساسـی و تزایـد 
رفاهیـت مملکـت و اهالـی بـوده و 

جالـب فعالیـت خواهـد بـود.
در خاتمـه توفیقـات هیئـت وزرا 
را در خدمتگـزاری بـه ذات اقـدس 
شـاهانه و ملـت از خداوند خواهانم.

حسن مشیرالدوله ـ رئیس الوزراء 

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 126۳ (

مشیرالدوله )حسن پیرنیا(احمدشاه قاجار
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1ـ از آثار نظامی گنجوی
2ـ از شیرینی های سنتی ـ 

از شهرهای غربی ایران
3ـ از خوانندگان خوش صدا 
و فراموش ناشدنی کشور ما 
ـ برای نواختن استـ  واحد 

اندازه گیری وزن
4ـ آنسوی ـ پیامبری است 

ـ حرف ندا
5 ـ زمان ـ از بیماری های 

خطرناک
6ـ  واحد پول کشوری است 
ـ جزیره ای در اقیانوس هند

جمهوری  رؤسای  از  ـ   7
پیشین آمریکا

نه  ـ  است  خزنده ای  ـ   8
به عربی

ـ  آسمانی  نزوالت  از  9ـ 
خوراکی است سنتی

10ـ بستر نهائی رودخانه ها 
ـ خزانه دار

11ـ قدرت و توانایی

و  نویسندگان  ز  ا 1ـ 
داستانسرایان صاحب نام 

و فقید معاصر ایران
ـ  یز  جا ـ  ذلیل  2ـ 

خداوند
و  پژوهشگران  از  3ـ 
و  ایران  معاصر  ادبای 
نشگاه  دا فقید  استاد 

تهران
ـ  شکم  از  قسمتی  4ـ 
مجموعه ای از کشتی ها

5ـ  لحظهـ  طرف ایجاب 
در عقد وکالت

6 ـ بازار ـ متهور

7 ـ تداوم
8 ـ شادابی و طراوت ـ 
ضمیری است ـ ظرفی 

است
9ـ راه بی پایان ـ آواره

و  زیبا  سواحل  از  10ـ 
توریستی ترکیهـ  اجرت
11ـ بانکی است ـ وزن 

ادیب  و  پژوهشگر  1ـ  
برجستۀ ایران و استاد فقید 

دانشگاه تهران
کشتی  نامدار  مربی  2ـ  
ملی  تیم  او  زمان  در  که 
ایران برای اولین بار قهرمان 

جهان شد ـ از غالت
ـ  رطوبت  ـ  فرمانده  3ـ 

رنگین ـ نه به عربی
4ـ حرفه ای است ـ آرایش 

ناخن های دست
ـ  ـ جذاب  پرستنده  ـ   5 

باالپوشی است
6ـ  تکرار یک حرفـ  او هم 
حرفه ای دارد هنریـ  مکان

از  ـ  طوالنی  شبی  ـ   7
پیمودنی ها ـ گفتار بیهوده 
تاریخی  شهری  ـ  گزاف  و 

در ایران
و  برجسته  آهنگساز  ـ   8

پرکار معاصر ایران
ز  ا ـ  ه  ئه شد تبر 9ـ 

ـ  آوا  ـ  اروپا  رودخانه های 
اجداد

ـ  زاده  ـ  تمشیت  10ـ 
کشوری استـ  واحد سنتی 

اندازه گیری وزن
ـ  است  رنگی  ـ  11ـ شب 

اخالص
ـ  ارزش  پر  گیاهی  12ـ 
ـ  ایران  در  رودخانه ای 

قشنگ 
ن  یرا ز نخست و ز  ا 13ـ 

پیشین هندـ  خاندان
از  ـ  مزرعه  نوعی  14ـ 

گویش های فارسی
ـ  است  کشوری  15ـ 
ـ  چایخوری  وسایل  ز  ا

زیراندازی است

محقق  و  نویسنده  داستانسرا،  1ـ 
برجسته و فقید معاصر ایران

نامدار و معروف و  از آهنگسازان  2ـ 
فقید ایران

3ـ مأمور آبرسانیـ  بنایی به یادگارمانده 
از امیرکبیر

4 ـ خرس ـ یکدنده ـ میوه ای است 
ـ رفوزه

5 ـ آدمکش ـ گردهم آیی
6ـ  پرچمـ  حیوانی استـ  از شهرهای 

مرکزی ایران
7ـ  حرفی به اول آن بیفزایید گشودنی 
است ـ او هم حرفه ای دارد علمی ـ 

میوه ای است
8 ـ آزاد ـ گلی است ـ در بر گیرنده

9ـ اثاثیهـ  اشاره به دورـ  وسایل زندگی
ـ  ـ مشمئز شده  از شیرینی ها  10ـ 

گیاهی است با مصارف طّبی
ـ مدخل ـ پایتخت کشوری است  ـ برنا  11

12ـ ماده صمغی شکل برخی گیاهان 
ـ  می رود  بکار  دادن  جال  برای  که 

قسمتی از صورت ـ خیاط
13ـ از شهرهای ایران ـ حرف ندا ـ 

حرف خطاب ـ جواهر
14ـ پیشقراول ـ صبر و حوصله

ـ  خوشمزگی  و  هضم  قابلیت  15ـ 
کشوری است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

حادثه اول:
در سال 1983 میالدی جنگ سرد 
بین ابرقدرتهای جهان یعنی دو کشور 
شدت  با  همچنان  آمریکا  و  شوروی 
همین  سپتامبر  اول  در  داشت.  ادامه 
سال یکی از هواپیماهای کره از فرودگاه 
»جان اف کندی« واقع در نیویورک به 
مقصد »سئول« پایتخت کره جنوبی به 
هوا برخاست. در نیمه های راه، خلبان 
هواپیمای مسافربری در جهت یابی خود 
مرتکب اشتباه شد و وارد حریم هوایی 
شوروی گردید. ناگهان خلبان مشاهده 
کرد که جت های روسی به این هواپیما 

نزدیک شدند. 
خلبانان جت های روسی نمی دانستند 
مسافربری  هواپیمای  یک  این  که 
کردند  اخطار  هواپیما  به  لذا  است. 
که اگر خودش را معرفی نکند، به آن 
شلیک خواهند کرد. اما مدتی گذشت 
دریافت  پاسخی  روسی  خلبانان  و 
نکردند. در واقع پرسنل پرواز هواپیما، 
جنگنده های  اخطار  بودند  نتوانسته 
روسی را دریافت کنند. البته تا امروز 
مورد  این  در  زیادی  تئوریهای  نیز 
افتاد و  اتفاق  وجود دارد که چرا این 
نشد.  اخطار  متوجه  هواپیما  خلبان 
خلبانان  که  است  این  تئوری  یک 
روسی زبان انگلیس نمی دانستند و به 
مسافربری  هواپیمای  به  روسی  زبان 
اخطار دادند و خلبان و کمک خلبان 
هواپیمای مسافربری روسی بلد نبودند. 
یک ساعت دلهره آور گذشت و جت ها 
همچنان هواپیما را همراهی می کردند 
تا باالخره از طرف مقامات روسی دستور 
رسید تا هواپیما را نابود کنند. این کار 
به سرعت انجام شد و در نتیجه 269 

مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند.
فاجعه  متوجه  همه  اینکه  از  بعد 
کردند  سعی  شوروی  مقامات  شدند، 
عمل خود را توجیه کنند ولی »رونالد 
ریگان« رئیس جمهوری وقت آمریکا، 
و  بربر  آدمهایی  را  شوروی  مسؤوالن 
وحشی خواند و کار آنها را »جنایتی 
علیه بشریت که نباید فراموش شود« 

به  ابرقدرتها  بین  تنش  کرد.  تلقی 
حداکثر خود رسید و نظامیان هر دو 
جبهه در حالت آماده باش نظامی قرار 

گرفتند.

حادثه دوم:
در یک شب سرد در 26 سپتامبر 
استانیسالویو  میالدی،   1983 سال 
گرافوویچ پتروف که یک سرهنگ دوم 
نیروهای موشکی استراتژیک شوروی 
بود در محل کار خود حضور داشت. او 
به جای همکارش که به علتی نتوانسته 
بود در محل کارش حاضر شود، پست 
می داد و آسمان شوروی را به دقت زیر 
نظر داشت. کمی از نیمه شب گذشته 
بود که پتروف هشداری از یک کامپیوتر 
دریافت کرد مبنی بر اینکه یک موشک 
و  شده  شلیک  آمریکا  سوی  از  اتمی 

مقصدش مسکو است.
پروتکل نظامی از پیش تعریف شده 

مردی كه از جنگ جهانی سوم جلوگیری كرد

شوروی در چنین شرایطی این بود که 
همه سالحهای اتمی برای انجام یک 
ضد حمله به صورت سریع و آنی فعال 
شوند و پس از آن به مقامات نظامی و 

سیاسی اطالع داده شود.
که  پناهگاهی  در  آژیرها  صدای 
پتروف در آن بود به گوش می رسید و 
نورهای قرمز به نشانه شناسایی موشک 
اتمی آمریکایی ها به وسیله ماهواره های 
شوروی همه جا را روشن کرده بودند. 
در این حال پتروف حس می کرد که 
شاید هشدار کامپیوترها درست نباشد. 
او با خود فکر کرد که اگر آمریکا واقعاً 
قصد حمله به شوروی را داشته باشد 
از تمام موشکهایش استفاده می کند و 
با پرتاب فقط یک موشک، فرصت ضد 

حمله را به شوروی نمی دهد.
پناهگاه  در  اضطراب  بعد  لحظاتی 
بیشتر شد و همه افسران در تشویش 
بودند. چرا که کامپیوترها، موشکهای 
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هم  را  پنجم  چهارم   سوم،  دوم، 
شناسایی کردند. پتروف دو راه پیش 
رو داشت، یا باید به غریزه اش اطمینان 
می کرد و همه اخطارهای کامپیوترها را 
ناشی از اشتباه آنها می دانست و یا طبق 
سیستم  می بایستی  نظامی،  پروتکل 
موشکی شوروی را فعال کند و آغازگر 
جنگی شود که بی شک موجب مرگ 

میلیونها نفر می شد. 
پتروف  حساس  لحظات  این  در 
سرانجام کار اول را انجام داد. با گذشت 
دقایقی معلوم شد که حق با او بوده و 
همه اینها ناشی از خطاهای کامپیوتر و 
نقص در یک قطعه کوچک چند دالری 
او  بود.  قهرمان  پتروف حاال یک  بود. 
از جنگ اتمی پیشگیری کرده بود و 
افسران دور و برش تصمیم شجاعانه او 
را ستودند. ولی مقامات کرملین اینگونه 
فکر نمی کردند. او به هر حال از پروتکل 
نظامی تخطی کرده بود. به زعم آنان 
اگر تصمیم او اشتباه از آب در می آمد، 
جان میلیونها نفر از شهروندان شوروی 
را به خطر می انداخت. بنابراین تصمیم 
گرفته شد که پتروف به بازنشستگی 
حقوقی  با  آنهم  برود،  موعد  از  پیش 

حدود 200 دالر در ماه!
خاطر  به  میالدی   1988 سال  تا 
تصمیم  از  کسی  نظامی  اسرار  حفظ 
قهرمانانه پتروف آگاه نشد. در این زمان 
یکی از افسران حاضر در آن پناهگاه 
کتابی در مورد این واقعه نوشت و همه 
چیز را توضیح داد. همچنین در سال 
2008 مستندی به عنوان »مردی که 
دنیا را نجات داد« ساخته شد. هیچکس 
نمی داند اگر پتروف، آن افسر 44 ساله، 
آن شب در آن پناهگاه نبود، چه اتفاقی 
می افتاد. و باز چه کسی می تواند حدس 
بزند اگر همکار پتروف آن روز در شیفت 
چه  بود  ممکن  می شد،  حاضر  خود 

تصمیمی بگیرد؟
 ولی این نکته مسلم است که پتروف 
با کاردانی و قضاوت درست، بیشتر از 
نجات جان  باعث  دیگری  هر شخص 

انسانهای بیشماری شد.

استانیسالویو گرافوویچ پتروف-آلمان فوریه 2013

اصغر قاتل؛ قدیمی ترین قاتل سریالی

تل  قا ین  یمی تر قد ی  پا د ر
سال  در  باید  را  ایران  تاریخ  سریالی 
کرد.  جو  و  جست  1312خورشیدی 
مرد میانسالی که اگر چه عنوان بامیه 
فروش را یدک می کشید، اما در عمر 
48 ساله خود 33 نفر را در تهران و 

بغداد به قتل رسانده بود.
 علی اصغر بروجردی، ملقب به اصغر 
را  خود  طعمه های  بیشتر  که  قاتل 
و  نوجوانان کوچه  و  از میان کودکان 
خیابان انتخاب می کرد، برخالف ظاهر 
قربانیانش  پایش،  و  بی دست  و  ساده 
با  و  ممکن  شکل  فجیع ترین  به  را 
خونسردی کامل پس از آزار جنسی به 

قتل می رساند.
ماجرا از آنجا شروع شد که مأموران 
اجساد  با  پیاپی  طور  به  تهران  امنیه 
کودکان و نوجوانانی روبه رو می شدند 
در  و  شده  جدا  تن  از  سرشان  که 
قنات  چاه های  و  شترخان  خرابه های 
اطراف تهران رها شده بودند. از شواهد 
و قرائن این طور بر می آمد که تمام این 
کودکان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و 

بعد از آن کشته شده اند.
کم کم آمار کشته شده ها آن قدر زیاد 
شد که فقط در دو ماه، هشت جنازه 
تهران  اطراف  قنات  چاه های  میان  از 
زمان  همین  در  شد.  کشیده  بیرون 
گزارشی  در  هم  عراق  پلیس  که  بود 
به ایران اعالم کرد که مرد جنایتکاری 
که در بغداد اقدام به آزار و اذیت و قتل 
بی رحمانه 25 نفر کرده، به ایران وارد 

شده است.

روز  و  تأمینات شب  اداره  مأموران 
در اطراف چاه های قنات امین و اطراف 
قلعه دولت آباد پرسه می زدند تا شاید 
سرنخی پیدا کنند که آنها را به عامل 

این جنایت ها می رساند.
وقتی پنجشنبه شب ـ دهم اسفند 
ماه سال 1312 ـ سر و کله علی اصغر 
قنات  چاه های  حوالی  در  بروجردی 
تأمینات  مأموران  شد،  پیدا  امین آباد 
کوچک ترین شکی به او نکردند. ظاهر 
جایی  علی اصغر  حال  افتاده  و  ساده 
وقتی  اما  نمی گذاشت.  شک  برای 
مأموران پیت حلبی بزرگ همراه اصغر 
را تفتیش کردند، با چاقو و لباس های 
خونی  روبه رو شدند که مهر تأییدی بر 

قاتل بودن او می زد.
علی اصغر بروجردی یا همان اصغر 
نگیزه  ا شد،  دستگیر  وقتی  قاتل 
توضیح  طور  این  را  خود  جنایت های 
داد: »اینها یک عده بی سر و پا هستند 
دزدی  درآمد،  سبیلشان  وقتی  که 
می کنند. من با اینها دشمنی دارم. به 

این جهت آنها را کشته ام!«.
یا دستگیری اصغر قاتل، این خبر تا 
بغداد هم رفت. همه از اینکه او دستگیر 
شده خوشحال بودند. سرانجام در اوایل 
بعد  ماه  چهار  ـ  ماه سال 1313  تیر 
از دستگیری او ـ دادگاه تشکیل شد 
تا  اعدام محکوم شد  به  قاتل  و اصغر 
سرنوشتی مثل بیشتر قاتل های سریالی  
به  بعد  این حکم مدتی  باشد.  داشته 
اجرا درآمد و اصغر قاتل به دار مجازات 

آویخته شد.
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بـا هوشـمندی و درایـت  بـی نظیـر، 
آدمـی مثـل اسـتالین را فریـب داد و 
باعـث ختم غائلـة آذربایجـان گردید. 
کـه  وزیـری  نخسـت  عنـوان  بـه  او 
مجلـس  در  را  پارلمانـی  اکثریـت 
داشـت به محض بازگشـت از مسـکو، 
بـه شـریعت زاده، رئیـس فراکسـیون 
پارلمانـی حزبـش )حـزب دموکـرات 
ایـران( گفـت از نماینـدگان مجلـس 

بخواهـد تـا بـا قـرارداد منعقـده بیـن 
او و اسـتالین، مخالفـت کننـد و باعث 
برکناری وی از نخسـت وزیری شـوند 
تـا قـرارداد اسـتالین ـ قوام السـلطنه 

 ... بی اعتبـار شـود 
دکتـر مصـّدقـ  اّمـاـ  کـه در زمان 
25ـ26  مشـروطّیت  فرمـان  صـدور 
سـاله بود، برخالف هم سـن و سـاالن 
جهانگیرخـان  میـرزا  )ماننـد  خـود 
صوراسـرافیل، دهخـدا، سـید حسـن 
تقـی زاده، عـارف قزوینی، محمد تقی 
بهـار و ده هـا تـن دیگـر( نقشـی در 
انقالب مشـروطّیت نداشـت بلکه پس 
از بـه تـوپ بسـتن مجلـس، کشـتن 
آزادیخواهان و در اوج اسـتبداد صغیر، 
بـا کسـب اجـازه از محمـد علی شـاه 
قاجـار، بـه قصـد ادامة تحصیـل عازم 

گردید.  اروپـا 
بنابرایـن، گذشـتة سیاسـی مصّدق 
و  اصـرار  و  مشـروطّیت  انقـالب  در 
پافشـاری دکتـر مصـّدق )در حفـظ 
مقـام نخسـت وزیـری به هـر قیمت( 
قوام السـلطنه  سیاسـی  گذشـتة  و 
و توصیـة او جهـت برکنـاری وی از 
نخسـت وزیری را وقتی با هم مقایسه 
کنیـم، می بینیم که نـه دکتر مصّدق 
خالی از قدرت طلبی، ضعف و اشـتباه 
بـوده و نه قوام السـلطنه خائن و وطن 

فـروش و قـدرت پرسـت ... 
نهـاد مجلـس  بـه  السـلطنه  قـوام 
شـورای ملّـی، احتـرام فراوان داشـت 
و بـه همیـن جهـت، کوچـک تریـن 
مذاکرات خود با استالین و نمایندگان 
دولـت شـوروی را به مجلـس گزارش 
مـی داد، در حالیکه مصّدق به مجلس 
طـول  در  لـذا  و  نداشـت  اعتمـادی 
مذاکـرات مربـوط بـه نفـت، گـزارش 
روشـن و شـّفافی بـه مجلس شـورای 

ملّـی ارائـه نداد.
قوام السـلطنهـ  اساسـاـً  به تشکیل 
و گسـترش حـزب و نهادهـای حزبـی 
معتقـد بـود. بـه نظـر قوام السـلطنه: 

»نظام مشـروطه بدون حزب منضبط، 
مثل بنای بدون سـقف اسـت«. حزب 
او )حـزب دموکـرات ایـران( جدائـی 
دیـن از دولـت را سـرلوحة مبـارزات 
سیاسـی خـود قـرار داده بـود. قـوام 
السـلطنه، مخالف دخالـت  روحانیون 
در سیاسـت بـود و از همیـن رو، آیت 
اهلل کاشـانی را دسـتگیر و تبعید کرد، 
در حالیکـه مصـّدق، بـا عـدم عالقـه 

بـه تحـّزب و تشـکیالت حزبـی، مـی 
خواسـت پیشوای همة اقشار و طبقات 
باشـد، از ایـن رو، آیـت اهلل کاشـانی و 
طرفـداران وی، بدنـة اساسـی جبهـة 
ملّـِی دکتـر مصـّدق را تشـکیل مـی 

دادند. 
برخـالف قوام السـلطنه، مصـّدق ـ 
عمومـاً ـ  در بـرزخ سـّنت و تجـّدد، 
مدنّیـت  و  مذهـب  ایـران،  و  اسـالم 
سـرگردان بـود. جبهـة او ـ اساسـاً ـ 
جبهـة »ملّـیـ  مذهبی ها« بـود و این 
ـ در واقع ـ »چشـم اسـفندیاِر« دکتر 

مصـّدق بـه شـمار می رفـت.

دو  ایـن  دیگـر  مشـخّصة  وجـه 
جحّیـِت  ر ا  : جسـته بر شـخصّیت 
»وجاهـت ملّـی«  در نزد دکتر مصّدق 
و اهمّیـت یا اولویّـت »منافع ملّی« در 
نـزد قوام السـلطنه بود، هـم از این رو: 
قـوام السـلطنه ـ بی سـودای ننـگ و 
نـامـ  مـرِد میدان هـای پرخطـر و در 

»تیـررِس حادثـه« بـود.* 
دوسـتدار  هسـتیم  مردمـی  مـا 
بـزرگ  کامیابی هـای  و  پیروزی هـا 
و در عیـن حـال آسـان، و آنجـا کـه 
دچـار شکسـت و ناکامـی می شـویم، 
به جای نگریسـتن بـه خویش و درک 
خـود،  کاری هـای  کـم  و  کمبودهـا 
متوّسـل به »تئوری توطئه«، »دسـت 
خارجـی«  »عوامـل  و  انگلیسـی ها« 
می شـویم ... نمونـه اش را در دو واقعـة 
بسـیار نزدیـک بهـم  می تـوان دیـد: 
یکـی جریـان 30تیـر -1331کـه بـه 
عنـوان »قیـام ملّی« از آن سـتایش ها  
 28 جریـان  دیگـری:  و   - می کنیـم 
مرداد 1332 اسـت - که از آن بعنوان 
»کودتـای انگلیسـی - آمریکائی«  نام 

می بریـم.
ملّـي  جبهـة  م،  هنـگا آن  در 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
4- مصّدق و دادگستری

یـک  عنـوان  بـه  مصـّدق  دکتـر 
اهمّیـت  بـه  برجسـته،  حقوقـدان 
اسـتقالل قـوة قضائیه از قـوة مجریّه 
واقـف بـود با اینهمـه، وي با تقاضای 
ضمـن  العـاده«،  فـوق  »اختیـارات 
گمـاردن شـخصّیت ناموّجهـي بنـام 
لطفـي )معروف بـه شـیخ عبدالعلي 
لطفـي( بـه عنوان وزیر دادگسـتري، 
کوشـید تـا »دیـوان عالـي کشـور« 
)یعني عالي ترین و مهمترین مرجع 
قضائـي کشـور( را منحـل سـازد و 
دیـوان عالي جدیـدي به میل و ارادة 
خـود تشـکیل دهـد. دکتـر محمـد 
حسـین موسـوي )یکـي از قضـات 
از نزدیـک عبدالعلـي  آن دوره کـه 
لطفي را مي شـناخت و در مباحثات 
وزیـر  کمیسـیون هاي  جلسـات  و 
دادگسـتري وقـت شـرکت داشـت( 
و  شـخصّیت  دادن  نشـان  ضمـن 
عملکردهـاي غیرقانونـي عبدالعلـي 
لطفـي در پاکسـازي قضـات شـریف 
بدیـن   ...« مي نویسـد:  مسـتقل،  و 
ترتیـب در شـرایطي کـه کشـور نیاز 
بـه آرامـش داشـت، بـا تصفیه هاي 
خودسـرانه، بزرگترین قضات کشـور 
علیـه مصّدق و حکومت او برانگیخته 
شـدند«. )میرفطـروس، برخی منظر 
هـا ...، ص 136، به نقل از: موسـوی، 

)156-164 صـص 
5- مصّدق و آزادی مطبوعات 

دکتـر مصّدق بـا آنکه بـه اهمّیت 
تعالـی  و  ترّقـی  آزاد در  مطبوعـات 
جامعـه، آگاه بـود و حّتـی در اّولیـن 
روزهـای حکومت خود دسـتور داده 
بـود تا »از توقیف یـا تعقیب روزنامه 
اهانـت  او  شـخص  بـه  کـه  هایـی 
اّمـا  شـود«  خـودداری  می کننـد، 
بـزودی، با قانون جدید مطبوعات، به 
تعطیـل و توقیف نشـریات و روزنامه 
بطوریکـه  پرداخـت  مخالـف  هـای 
دکتر فاطمی )معاون نخسـت وزیر و 
سـخنگوی دولت مصّدق( محرمعلی 
خـان )سانسـورچی معـروف دوران 
بـه  و  کـرد  احضـار  را  شـاه(  رضـا 
وی گفـت: »محرمعلـی خـان! اینهـا 
روزنامـه هائـی هسـتند کـه اجـازة 
انتشـار ندارند. همیـن اآلن می روی 
چاپخانـه هایشـان را پیـدا می کنی 
و جلـوی انتشارشـان را مـی گیری، 
ایـن حکـِم قانونـی توقیِف آنهاسـت. 
)همـان، ص 320-318، بـه نقـل از: 

بهـزادی، صـص 526-528(
    اجـرای قانون جدید مطبوعات، 
موجی از مخالفت و اعتراض در میان 
مدیـران و گـروه هـای مطبوعاتـی و 
جریانات و گروه های سیاسـی ایجاد 
کرد بطوریکه دکتر سـنجابی و حزب 
ایـران  )هـوادار مصـّدق( به مخالفت 
با آن برخاسـتند. دکتـر بقائی گفت: 
»ایـن قانـون یـک مـاده کـم دارد، 
و آن مـاده ایـن اسـت کـه هرکـس 
روزنامـه بنویسـد بالفاصلـه تیرباران 
مـی شـود.«. آیـت اهلل کاشـانی نیـز 
را  مصـّدق  دکتـر  ای،  اعالمیـه  در 
»صّیـاد آزادی ایـران« نامیـده بـود. 
مشـفق همدانی، مدیـر مجلة کاویان 

)طرفـدار مصـّدق( نیز نوشـت: 
»ایـن قانـون، حکومـت مصـّدق را 
)همـان،  سـرنگون خواهـد سـاخت«. 
از:  نقـل  بـه   ،350 و   320 صـص 

اکثریتـي در مجلـس نداشـت بلکـه 
بـه قـول دکتـر مصـّدق »دولتـش 
بـر احساسـات عاّمـة مـردم، مّتکـي 
بـود«. دکترمصـّدق - به عنـوان یکي 
فسـادناپذیرترین  و  پاک تریـن  از 
بـا  مشـروطه خواهي-  نماینـدگان 
اسـتعمار  علیـه  قاطعانـه  مبـارزة 
انگلیـس و سـرانجام بـا ملـي کردن 
تاریخـي  رسـالت  نفـت،  صنعـت 
خویـش را انجـام داده و بـا حضـور 
الهـه،  دادگاه  و  ملـل  سـازمان  در 
تأثیرات شـگرفي در فضاي سیاسـي 
در  )خصوصـاً  بین المللـي  و  ملّـی 
خاورمیانـه(  نفت خیـز  کشـورهاي 
باقـي گذاشـته بـود، بنابرایـن الزم 
بـود کـه او با آینـده نگـری و به دور 
از عصبّیت هـا و عواطف و احساسـات 
حاکـم بـر جامعـه، مذاکـرات نهائـي 
عقالنّیـت  بـا  را  نفـت  شـرکت  بـا 
سیاسـي بیشـتری به پیش بَـَرد، اما 
بررسـي رونـد مذاکـرات و حـوادث 
در  مصـّدق  کـه  مي دهـد  نشـان 
چنبـرة احساسـات حاکم بـر جامعه 
و نیـز در اسـارت »حفـظ وجاهـت 
عصبّیـت،  نوعـي  بـا  خـود،  ملّـِي« 
عـدم انعطـاف و خصوصـاً عدم درک 
تعـادل نیروهایـش )کـه بسـیاري از 
و  را »خائـن«، »هیتلـر«  آنـان وي 
»چنگیـز« خطـاب مي کردنـد( در 

آخریـن لحظات نتوانسـت سیاسـت 
را بـه عنوان »هنـر تحّقِق ممکنات« 
عرضـه نمایـد، بـه همین جهـت در 
و  تـرس  تناقـض،  آشـفتگي،  یـک 
تردیـد عملـي، سـرانجام، مذاکـرات 
بن بسـت  بـه  را  نفـت  بـه  مربـوط 
)معـاون  مک گـي  جـرج  کشـانید. 
کـه  آمریـکا(  خارجـة  امـور  وزیـر 
بـه عنـوان بهتریـن دوسـت ایـران 
و بقـول مصـّدق »مثـل یـک بـرادِر 
 20( سـاعت   80 در  صمیمـی«، 
روز( مذاکـرات مهمـي بـا مصدق در 
آمریکا داشـت، ضمـن اینکه مصّدق 
را »نخسـت وزیـر گریـان« می نامد، 
ایـن آشـفتگي ها، ترس ها،تردیدهـا 
و تناقض گوئي هـاي دکتـر مصـّدق 
و سـوء ظن او نسـبت به همراهانش 
و سـرانجام، شکسـت مذاکـرات را به 
خوبـي نشـان داده اسـت )نگاه کنید 
بـه: نشـریة مهرگان، شـمارة  3 و 4، 
خصوصـاً صفحـات 213-219؛ سـه 

 .)142-120 صـص  گـزارش، 
چنانکه دیدیم، قیام ملّی 30 تیر 
1331 در آستانة 28 مرداد 1332، 
نه  زیرا  بود  افتاده  نََفس  از  دیگر 
جبهة ملّی آن جبهة ملی سابق بود، 
نفوذ  و  اراده  و  عزم  آن  مصّدق  نه 
سیاسی سابق را داشت، نه کارگران 
و توده های خروشان 30 تیر در کنار 
)که  توده  حزب  نه  و  بودند  مصّدق 
استقرار  و  سلطنت  سرنگونی  شعار 
»جمهوری دمکراتیک« از نوع اروپای 
این  زمینة  بر   ... می داد(  را  شرقی 
تکیه  بی  و  آشفتگی ها  و  اختالفات 
و  خستگی ها  خصوصاً  و  گاهی ها 
سرخوردگی های عموم مردم و اعتماد 
کمک های  به  مصّدق  خوشباورانة 
دولِت آمریکا بود که وقایع 28 مرداد 

32 به قوع پیوست.
»ادامه دارد«           

=دکتر مصّدق - عموماً- در برزخ سّنت و تجّدد، اسالم و ایران، مذهب و مدنّیت ـ سرگردان بود. جبهة او - اساساً - 
جبهة »مّلی- مذهبی ها« بود!

=دکتر مصّدق می گفت: »نخست وزیِر مملکتی حقیر و بیچاره، باید ضعیف و رنجور به نظر بیاید و از این هنر، در پیش 
بردن مقاصد سیاسی خود، استفاده کند«.

=مجلة کاویان )طرفدار دکتر مصّدق(: »قانون مطبوعات دولت مصّدق، حکومت مصّدق را سرنگون خواهد ساخت«.

بخش )4(

از راست: حسین مکی، دکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری زاده، دکتر علی شایگان، عبدالقدیر آزاد، دکتر محمد مصدق و اللهیار صالح

153-140؛  صـص  نـژاد،  کوهسـتانی 
)711 ص   ،2 ج  مّوحـد، 

6- مریضی یا  تمارض؟!
محّققان بسـیاری از بیمـاری دکتر 
مصـّدق یـاد کـرده انـد کـه منجـر به 
مراجعـة دکتـر مصّدق بـه »متخّصص 
امـراض َعَصبـی« گردیـده بـود. ایـن 
دکتـر  زندگـی  طـول  در  بیمـاری، 

مصـّدق، از وی شـخصّیتی َعَصبـی و 
رنجـور سـاخته بود و دکتـر مصّدق از 
ایـن بیمـاری، بـه عنوان سـپری برای 
پوشـاندن ضعف های سیاسی خویش 
اسـتفاده می کرد. مهندس زیرک زاده 
)یکـی از وفادارتریـن یـاران مصـّدق( 

می نویسـد:
»دکتـر مصـّدق درتغییر قیافـه دادن 
مهـارت خاصـی دارد، بـه موقـع، خود را 
بـه کری مـی زند، عصبانی می شـود، یا 
قـاه قـاه مـی خنـدد. حّتی اگـر بخواهد، 
حالـش بهم مـی خوَرد، مریض می شـود 
و غـش می کند. روزی )مصـّدق( به من 
گفـت: »نخسـت وزیـِر مملکتـی حقیر و 
بیچـاره، بایـد ضعیـف و رنجـور بـه نظر 
بیایـد و از ایـن هنـر، در پیـش بـردِن 
مقاصـد سیاسـی خـود اسـتفاده کنـد«. 
)همـان، ص 501، بـه نقـل از: زیـرک 

زاده، ص 124(
Tru� )وقتـی بـه دعـوت ترومـن 

man(، دکتـر مصـّدق بـه واشـنگتن 
امورخارجـة  )وزیـر  اچسـن  رسـید، 
آمریـکا(، مک گـی )معـاون او( و سـه  
تـن دیگـر، از مصـّدق و همراهـان او 

اسـتقبال کردنـد:
»اچسـن، پیشـاپیش دیگِر اسـتقبال 
کننـدگان بـود و هـم او گفتـه اسـت: 
وقتـی مصّدق می خواسـت از قطار پایین 
بیایـد، حالـت پیرمرد بیمـار و ضعیفی را 
داشـت کـه روی بـازوی پسـرش تکیـه 
کـرده، بـا زحمـت به کمک عصـا راه می 
رفـت، ولـی وقتـی مرا شـناخت، راسـت 
ایسـتاد و عصـای خود را به دسـت یکی 
از همراهانـش داد و مانند یک جوان 20 
سـاله بـا چابکـی از قطـار بیـرون پرید« 
)همـان، ص 264، به نقل از: صفائی، ص 
200، همچنیـن نـگاه کنیـد بـه گزارش 
جـرج مـک گـی، در نشـریة مهـرگان، 

شـمارة 3 - 4، 1380، ص 220(.
در انتخابـات دورة هفدهم و انتخاب 
یک بازرس ناظر از قضات دادگسـتری 
بـرای هـر حـوزة انتخابـی، بـه هنگام 

معارفـه بـا دکتـر مصـّدق، به نوشـتة 
دکتر محمد حسـین موسـوی )قاضی 
دادگسـتری(، وقتـی بازرسـان قضائی 
انتخـاب شـدند، در روز ُمعارفـه، دکتر 
مصّدق ـ در پاسـخ به سـؤال مستشار 
دیـوان کشـورـ   بـدون کوچـک ترین 
تأّملـی، همزمـان کـه لـب بـه سـخن 
مـی گشـود، دسـت در جیـب کـرد و 
دسـتمالی در آورد و بلنـد گریـه کرد، 

طـوری کـه به زحمـت می شـد گفته 
گریـة  صـدای   ... فهمیـد  را  هایـش 
نخسـت وزیـر و عدم تعـادل وی برای 
سـرپا ایسـتادن، وزراء و دیگـران را به 
گرفتـن او کـه زمین نخورد، واداشـت 
... بدیـن ترتیـب دکتـر مصـّدق را بـه 
اطـاق خـود بردنـد و مراسـم معارفه و 
آشـنائی پایان یافت«. )موسوی، صص 
150ـ151، مقایسـه کنیـد بـا روایت 
مّکـی ؛ خاطرات سیاسـی، ص 489(.

7- مصّدق در جلسـات هیأت 
دولت

دکتـر  پیـری  و  ضعـف  علّـت  بـه 
مصـّدق و تـرس شـدید او از ُکشـته 
شـدن )کـه به علّـِت بیمـاری مصّدق، 
چونـان کابوسـی بـر سراسـر زندگـی 
سیاسـی او حاکم بود(، جلسات هیأت 
وزیـران، غالباً در خانة مصـّدق برگذار 
می شـد و او، پیژامه به تن، روی تخت 
خـواب آهنـی، در زیـر یـک پتـو یـا 
مالفـه، دراز می کشـید یا می نشسـت 
و دیدارهای رسـمی را عمدتاً در همان 
اطـاق و روی همان تخت خواب انجام 
می داد که البّته برای خارجیان بسیار 
عجیـب می نمود و بـرای ایرانیان نیز. 
وی در جلسـات هیأت وزیـران، کمتر 
شـرکت می کرد و در موارد استثنائی 
هـم کـه در هیـأت وزیـران شـرکت 
عبـا حضـور  بـا  عمومـاً  نمـود،  مـی 
مـی یافـت. او، گاه، حّتـی بـا پیژامه و 
دم پائـی در جلسـات هیـأت دولـت و 
مجلس شـورای ملّی شرکت می کرد، 
هـم از ایـن رو، او را »نخسـت وزیـر 
پیژامه پـوش« مـی نامیـده انـد. ایـن 
امـر، شـاید نشـانة دیگـری از خصلت 

پوپولیسـتی دکتـر مصـّدق بود. 

8- مصّدق و قوام السلطنه
اسـت  شـخصّیتی  السـلطنه  قـوام 
کـه فرمـان مشـروطیت بـه خـط او 
نوشـته شـده و در واقعـة آذربایجـان 

* برای تحقیقی تازه دربارة قوام السلطنه، نگاه کنید به: تیررِس حادثه )زندگی سیاسی 
قوام السلطنه( حمید شوکت، نشر اختران، تهران 1385.

* نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محّمد مصّدق
علی میرفطروس* دکتر جالل متینی  * ناشر: شرکت کتاب، آمریکا، 1384 
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تشکیل »گروه اقدام ایران« علیه جاه طلبی های 
جمهوری اسالمی و حمایت از صدای مردم ایران

به  می خواهیم  ما  =پمپئو: 
رفتارهای مخرب رژیم ایران 
پایان دهیم و از صدای مردم 

ایران حمایت کنیم.
 40 حدود  ایران  =»رژیم 
سال است که مسئول اقدام 
به خشونت و رفتار بی ثبات 
کننده علیه آمریکا، متحدان 

ما و مردم ایران است.«
ایاالت  هوک:  یان  =برا
تحریم  دنبال  به  متحده 
کشورهایی است که از ایران 

نفت خریداری می کنند.
=»حداکثر فشار اقتصادی 
کردن  محروم  می آوریم،  را 
درآمدهایی  از  ایران  رژیم 
لی  ما مین  تأ ی  ا بر که 
ترویسم صرف می کند هدف 

تحریم هاست.«
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
اوت(   1۶( امرداد  پنجشنبه، 2۵  روز 
علیه  ایران«  اقدام  »گروه  تشکیل  از 
ایران  اسالمی  رژیم  خرابکاری های 

خبر داد.
هماهنگی  برای  که  ویژه  گروه  این 
دونالد  دولت  سیاست های  اجرای  و 
ایجاد  ایران  رژیم  قبال  در  ترامپ 
شده، توسط برایان هوک مدیر بخش 
آمریکا  خارجه  وزارت  سیاستگذاری 

مدیریت می شود.
بنیاد  در  امسال  اردیبهشت ماه   31
»پس  عنوان  با  نشستی  »هریتیج« 
پیرامون  جدید  استراتژی  توافق؛  از 
ایران« برگزار شد و پمپئو راهبردهای 
را  قبال جمهوری اسالمی  آمریکا در 
در این نشست بیان کرد و برای توافق 
جدید با رژیم ایران 12 شرط مطرح 

نمود.
پایگاه خبری پولتیکو نوشته »هدف 
اصلی استراتژی جدید ایاالت متحده 
از  استفاده  با  ایران  رژیم  رفتار  تغییر 
دیپلماتیک  انزوای  و  اقتصادی  فشار 
تهران  دادن  قرار  فشار  تحت  برای 
می نویسد  نیز  آسوشیتدپرس  است.« 

این گروه قرار است »در سایه خروج 
دولت ترامپ از توافق اتمی، تالش ها 
برای تغییر در رفتار جمهور اسالمی 
اغلب  ایران  در  کند«.  هماهنگ  را 
واکنش  در  حکومتی  خبرگزاری های 
گروه  تشکیل  نوشته اند  خبر  این  به 
 28 کودتای  آستانه  »در  ایران  اقدام 
مرداد علیه دولت ملی و مردمی دکتر 
است.  گرفته  صورت  مصدق«  محمد 
رسانه های وابسته جمهوری اسالمی و 
مقامات آن زمانی یاد »دولت ملی و 
مردمی دکتر محمد مصدق« افتاده اند 
که نزدیک چهل سال نام او را بر یک 
خیابان تحمل نکرده و مانع برگزاری 
هرگونه مراسمی از جمله سالگرد وی 

می شوند.
امیدواری به توافق با رژیم ایران

این  اول  سخنران  پمپئو  مایک 
»خوشحالم  گفت:  آغاز  در  نشست 
را  ایران  اقدام  گروه  تشکیل  که خبر 
اعالم کنم. این گروه مسئول مدیریت 
که  است  جنبه هایی  همه  بررسی  و 
مربوط  فعالیت های  در  وزارت خارجه 
به ایران انجام می دهد. آنها مستقیم به 
خود من گزارش می دهند. رژیم ایران 
حدود ۴0 سال است که مسئول اقدام 
کننده  بی ثبات  رفتار  و  خشونت  به 
علیه آمریکا، متحدان ما و مردم ایران 

است.«
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تصمیم 
توافق  از  خروج  برای  ترامپ  دونالد 
اتمی گفت: »پرزیدنت ترامپ در این 
جنگ، یک کمپین فشار، بازدارندگی 
و همچنین بیان یک همبستگی را با 
رنج  در  مدت هاست  که  ایران  مردم 

هستند ایجاد کرده.«
»امیدوارم  می گوید:  ادامه  در  او 
توافق  یک  به  ایران  رژیم  با  به زودی 
برسیم اما ما باید چه در داخل و چه 
تغییر  ایران شاهد  مرزهای  در خارج 
مردم  باشیم.  رژیم  رفتار  در  عمده 
هستند  این  خواهان  جهان  و  ایران 
نهایت مانند یک کشور  ایران در  که 
طبیعی عمل کند و گروه اقدام ایران 
پیشرفت روزانه اش در این هدف ها را 

ارائه دهد.«
همه  به  »ما  کرد:  تاکید  پمپئو 
اقدامات دولت متعهد هستیم تا رفتار 
این رژیم را تغییر دهد و گروه اقدام 
ایران مراقب است که وزارت  خارجه 
از نزدیک با دوستان ما در درون این 
نهاد هماهنگ باشد. همچنین تالش 
فهم  و  درک  افزایش  برای  کشورها 
هدایت  را  ایران  رژیم  تهدید  از  ما 

می کند.«
پمپئو در پایان سخنرانی تاکید کرد 
ادامه  او  تیم  و  ترامپ  به  اتکا  به  ما 
می دهیم که با فعالیت های بدخواهانه 
رژیم ایران مقابله و از صداهای ایرانی  
حمایت کند تا حمایت بین المللی نیز 
وی  شود.  بسیج  ما  تالش های  برای 
که  خواست  هوک  برایان  از  سپس 

پشت تریبون برود.
اقدام علیه جاه طلبی های ایران

هوک در مقدمه سخنانش با تشکر 
وزیر  مه  ماه  »در  گفت  پمپئو  از 
رابطه  ما در  استراتژی جدید  خارجه 
با ایران را اعالم کرد تا از امنیت ملی 
ما  متحدان  امنیت  و  متحده  ایاالت 
روشن تر  آینده  یک  و  کند  حفاظت 
ما یک  ایجاد شود.  ایران  مردم  برای 
رویکرد همه جانبه  را در رابطه با ایران 
دامنه ی  که  چرا  گرفتیم  پیش  در 
طیف  ایران  رژیم  شرورانه  اقدامات 
بسیار گسترده ای دارد؛ از جاه طلبی ها 
از  حمایت  و  اتمی  تسلیحات  برای 
تا  سایبری  فعالیت های  و  تروریسم 
تکثیر موشک های بالستیک و اقدامات 

دیگر.«
اینکه  بر  تاکید  با  هوک  برایان 

بی ثباتی  برای  نیرویی  ایران  »رژیم 
داد:  ادامه  است«  بوده  خشونت  و 
این  تمامی  به  ما  جدید  »استراتژی 
گروه  و  می پردازد  ایران  تهدیدات 
کردن  پیاده  روی  ایران  اقدام  جدید 
این استراتژی متمرکز خواهد بود. ما 
یک تیم ُخبره از افراد زبده در سیاست 
خارجی در وزارت خارجه و در دولت 
هستیم. این گروه فعالیت های ما را در 
استراتژی  اجرای  برای  وزارت خارجه 
مختلف  نهادهای  در  رییس جمهور 
تعیین کننده  نقش  و  هدایت می کند 

بازی خواهد کرد.«
علیه  بین المللی  حمایت  جلب 

رژیم ایران
او در ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا 
به دنبال گسترده ترین سطح حمایت 
نظر  مورد  استراتژی   برای  بین المللی 
اخیرش  به سفر  ایران است  قبال  در 
به لندن اشاره کرد و گفت »با مقامات 
ارشد از آلمان، فرانسه و بریتانیا برای 
ایران  مورد  در  سازنده  گفتگوهای 

مالقات کردم.«
مورد  در  کار  به  »ما  افزود:  هوک 
و شرکای  با متحدان  زمینه هایی که 
مشترک  نظر  جهان  سراسر  در  خود 

داریم ادامه خواهیم داد.«
مسئول جدید گروه اقدام علیه ایران 
به  از سخنان خود  در بخش دیگری 
جزییات بیشتری از  هدف تحریم های 
اشاره کرد و  ایران  آمریکا علیه رژیم 
ایران  رژیم  کردن  »محروم  گفت: 
تأمین  برای  که  درآمدهایی  از 
هدف  می کند  صرف  ترویسم  مالی 
حداکثر  هدف  این  و  تحریم هاست 

فشار اقتصادی است.«
او تشریح کرد: »موضوع این نیست 
که با کشورهای دیگر تنش و درگیری 
پولی  به حجم  وقتی  اما  کنیم  ایجاد 
که رژیم ایران به اسد و شبه  نظامیان 
نگاه  لبنان می دهد  شیعه و حزب اهلل 
کنید میلیاردها دالر است. ما باید به 
این مسیر درآمد  نقطه ای برسیم که 
شبه نظامیان را از بین ببریم.  بنابراین 
حداکثری  فشار  کمپین  این  هدف 

اقتصادی است.«
کرده  تاکید  پایان  در  هوک 
وزارت  و  وزارت خارجه  نمایندگان 
 2۴ در  متحده  ایاالت  خزانه داری 
کشور دنیا دیدار و مالقات داشته اند تا 
طیف وسیعی از ائتالف علیه جمهوری 

اسالمی ایجاد شود.
کرد  تاکید  آمریکایی  مقام  این 
تحریم  دنبال  به  متحده  ایاالت  که 
نفت  ایران  از  که  است  کشورهایی 

خریداری می کنند.
در  نهاد  این  تشکیل  وی همچنین 
آستانه سالگرد »کودتای 28 مرداد« 

را »کاماًل تصادفی« دانسته است.
 22 دوشنبه،  روز  خامنه ای  علی 
طوالنی  سخنرانی  یک  در  امرداد، 
پرداخت  خود  استراتژی  تشریح  به 
دل   ۹7 سال  به  »دشمنان  گفت:  و 
بستند و برخی مقامات آمریکا گفتند 
۶ ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید 
شنید، منظور آنها همین حوادث مرداد 
بود که با وجود هزینه های فراوان مالی 
و سیاسی دشمنان اینگونه محدود از 
آب درآمد. مردم با هوش و با بصیرت 
و  معیشتی  مشکالت  البته  هستند 
تلخ  را  آنها  از  اوقات خیلی  اقتصادی 
کرده اما این ملت زیر بار خواسته ای 
روسیاه  رژیم  فالن  و  آمریکا  سیای 
اسالمی  جمهوری  رهبر  نمی رود.« 
دشمن   ]…[« افزود:  همچنین 
همانگونه که تا کنون ضعیف و ناتوان 
و شکست خورده بوده است در آینده 
نیز ناکام خواهد ماند به شرط اینکه 
همه بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی 

به وظایف خود عمل کنیم.«

ترامپ و پمپئو در یک جلسه ی کاخ سفید؛ 1۶ اوت ۲01۸

»نگاه به شرق« یعنی ترکمانچای کاسپین و تبدیل 
ایران به ایرانستان!

سفیر  سلیمانی  =افشار 
اسالمی  جمهوری  پیشین 
در آذربایجان: افکار عمومی 
از حق دستیابی به اطالعات 
مربوط به مسائل کشور خود 
از  هم  اگر  شده اند،  محروم 
جزییات اندکی آگاه شده ایم 
از  اطالعات  درز  دلیل  به 

رسانه های خارجی است.
=روزنامه جوان نزدیک به 
سپاه نوشته با توجه به مفاد 
ایران  حاکمیت  کنوانسیون 
بر خزر »13 درصد« شده و 
عقب نشینی خط مرزی را به 

همراه خواهد داشت.
کشورهای  =کارشناسان 
 : سپین کا شیه ی  حا
مقامات  که  بود  تعجب آور 
جمهوری اسالمی بر اساس 
از  هرگز  قبلی  قراردادهای 
ایران  درصدی  پنجاه  حق 

صحبت نکردند!
 رؤسای  جمهور پنج کشور ساحلی 
ایران،  شامل  مازندران  دریاچه 
ترکمنستان  قزاقستان،  روسیه، 
اوت   12 یکشنبه،  آذربایجان  و 
آکتاو  بندری  شهر  در  امرداد(   21(
نهایی  سند  قزاقستان  جمهوری 
دریاچه  حقوقی  وضعیت  کنوانسیون 

خزر را امضا کردند.
مورد  در  مشکل  مهمترین  
جهان،  دریاچه  بزرگترین  کاسپین، 
»تحدید حدود و  سهم کشورها« و 
»تقسیم بندی« آن است و جمهوری 
پشت  را  ماجرا  اصل  اصاًل  اسالمی 
پرده نگه داشته و خود را ملزم به این 
افکار  نمی داند که در مورد آن برای 

عمومی شفافیت به خرج دهد.
امضای  خبر  اعالم  از  پس  دقایقی 
رسانه ها،  در  کنوانسیون  نهایی 
حسن  سخنرانی  فیلم  و  متن 
در  که  خبری  کنفرانس  در  روحانی 
»متن  شد،  برگزار  نشست  حاشیه 
و  ترجمه  پیش  از  )که  کنوانسیون« 
آماده شده بود( و »اعالمیه تفسیری 
در مورد کنوانسیون« )نوشته محمد 
تمام  این  و  منتشر شد  جوادظریف( 
کاری بود که جمهوری اسالمی برای 

پاسخگویی به افکار عمومی کرد.
اشاره ای  هیچ  کنوانسیون  متن  در 
تقسیم بندی ها  و  سهم  و  حدود  به 
منتشر  ظریف  که  متنی  در  و  نشد 
»در  که  است  شده  تاکید  کرده 
دریای  حقوقی  رژیم  کنوانسیون 
زیربستر  و  بستر  محدوده  خزر، 
می بایستی  کار  این  و  نشده  تعیین 
توافق بین طرف های  متعاقباً و طی 

ذیربط انجام شود.«
قاسمی  بهرام  نیز  آن  از  پیش 
بود  گفته  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در کنوانسیون حقوقی خزر، تقسیم، 
و  بستر  تقسیم  مبدا،  تعیین خطوط 
کرد:  ادعا  او  نیست.  مطرح  زیربستر 
کنوانسیون  این  دستاوردهای  »از 
خارجی  کشور  هیچ  که  است  این 
غیرنظامی  و  نظامی  دریانوردی  حق 
پایگاه در خزر را ندارد و ۵  ایجاد  و 
کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر 
کشورها از دریا، خاک و آسمان خود 
برای تهاجم به هر یک از کشورهای 

ساحلی خزر استفاده کنند.«
با  ابهام همزمان  پر  اظهار نظرهای 
جمهوری  مقام های  مخفیکاری های 
همچنین  و  قضیه  این  در  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  بودن  بدسابقه 
به  زدن  حراج  چوب  و  غارت  در 
روسوفیل  همچنین  و  ایران  منابع 
همین  از  و  نظام،  زمامداران  بودن 
به  اعتماد  عدم  و  بی اعتباری  رو 
آن  متصدیان  و  اسالمی  جمهوری 
»سهم  مورد  در  که  را  آنچه  باور 
عمومی  افکار  برای  می گویند  خزر« 
دیگر  سویی  از  است.  کرده  ناممکن 
در  کارشناسان  که  نظرهایی  اظهار 
تلویزیون های  و  اجتماعی  شبکه های 
رفتن  دست  از  بار ه ی  در  خارجی 
حکایت  می کنند  مطرح  ایران  سهم 
نه  دیگر  ترکمانچای  یک  امضای  از 
عباس   و  قاجار  فتحعلی شاه  عهد  در 
یکم  و  بیست  قرن  در  بلکه  میرزا 

و  خامنه ای  علی   سید  رهبری  تحت 
با امضای حسن روحانی دارد.

روسیه  کارشناس  صفروف  رجب 
)مسلط به زبان فارسی( یکشنبه شب 
اعالم  فارسی  بی بی سی  با  در گفتگو 
کرد که در سال 1۹۹۶ در کارگروهی 
که روس ها با جمهوری اسالمی ایران 
بود  این  کارشناسان  انتظار  داشتند 
قرارداد 1۹21 و  اساس  بر  ایران  که 
درصدی حق   ۵0 درخواست   1۹۴0
از  یکی  اما  کند.  مطرح  را  خودش 
برابر  باید  ایرانی ها گفت دریای خزر 
ما خیلی  »برای  این  و  تقسیم شود! 
عجیب و غریب بود که ایران چطور 

از حقوق خود گذشت!«
دوشنبه، 22 امرداد، افشار سلیمانی 
در  اسالمی  جمهوری  پیشین  سفیر 
باکو در یادداشتی در روزنامه جهان 
پیچیدگی های  به  اشاره  با  صنعت 
خزر  به  مربوط  حواشی  و  قوانین 
خاص ترین  کرده  تاکید  می نویسد 
این  زیربستر  تعیین  سر  بر  مشکل 
دریاچه از حیث تعیین منابع فسیلی 

و هیدروکربنی است.

او می گوید بر اساس توافق ها ی دو 
کشورهای  قباًل  که  سه جانبه ای  یا 
ساحلی در مورد تعیین حدود مرزی 
انتفاع  از  درصد   1۴ حدود  کرده اند 
دریای خزر به ایران می رسد. اما بنا 
به دالیل مختلف همچون عمق کم 
مرزی  خط  از  بخشی  بودن  معقر  و 
ایران در دریای خزر بهترین تصمیم 
شاید امضا نکردن این سند بود  یا به 
عبارتی دیگر اگر امضایی هم می شد 
پیرامون توافقات بین هر پنج کشور 

و نه توافقات دو یا سه جانبه می بود.
میان  که  اختالفی  او  گفته  طبق 
ایران و آذربایجان وجود دارد بر سر 
منابع زیربستر و بحث خط میانی و 
است  البرز«  »معادن  بر سر  اختالف 
»مشکل  می کند:  تاکید  وی  اما 
کارشناسان  عنوان  به  ما  اساسی 
این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم 
که  است  اسنادی  جزییات  شفافیت 
نمایندگان کشور بعد از هر اجالسی 
آنها را امضا می کنند و تا امروز شاهد 
مطاله ای  قابل  خروجی  و  نتیجه 
از  عمومی  افکار  متاسفانه  نبوده ایم. 
حق دستیابی به اطالعات مربوط به 
مسائل کشور خود محروم شده اند و 
اندکی  جزییات  از  هم  اگر  امروز  تا 
اطالعات  درز  دلیل  به  شده ایم  آگاه 
رسانه های  حتی  مختلف  منابع  از 

خارجی است.«
در  سپاه  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
مقاله ای با عنوان »ابعاد و پیامد های 
حقوقی عضویت در کنوانسیون خزر« 
ترکمانچای  از  دیگری  جنبه های 
جدید مالیان را که جمهوری اسالمی 

زیر آن امضا کرده روشن می کند:

سهم 13 درصدی!
1( الف- فقدان حق داشتن آب های 
داخلی برای جمهوری اسالمی ایران 
و ب- تعیین آب های سرزمینی 1۵ 
مایل دریایی )ماده 7 کنوانسیون( و 
منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل 
دریایی ]اشاره به ماده ۹ کنوانسیون[ 
به معنای آن است که حق حاکمیت 
ایران کمتر از 13 درصد احراز شده 

است.

عقب نشینی خط مرزی
آب های  داشتن  حق  فقدان   )2
داخلی برای جمهوری اسالمی ایران، 
آب های  تعیین  که  معناست  بدین 

سرزمینی 1۵ مایل دریایی و منطقه 
مایل   10 ماهی گیری  انحصاری 
ایران  حاکمیت  حق  تنها  نه  دریایی 
می رساند  درصد   13 از  کمتر  به  را 
بلکه خط مرزی ایران به شکل قابل 
توجهی عقب نشینی می کند چرا که 
ساحل ایران فرورفتگی دارد؛ ماده 1 
اشعار می دارد: »چنانچه  کنوانسیون 
را  ساحلی  کشور  یک  ساحل،  شکل 
در تعیین آب های داخلی اش آشکارا 
در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این 
به  فوق  روش  ایجاد  هنگام  وضعیت 
میان  تفاهم  به  دستیابی  منظور 
خواهد  قرار  مدنظر  طرف ها  تمامی 

گرفت.«

خروج  »حق  پیش بینی  عدم   )3
نبود  و  کنوانسیون«  از  کشور ها 
و  اختالفات«  فصل  و  حل  »مرجع 
فصل  و  حل  مشترک  »کمیسیون 
آتی  اختالفات  که  اختالفات« 
فصل  و  حل  را  متعاقدین  فیمابین 
کند در حالی است که مناقشه ایران 
حالت،  سه  در  دیگر  کشور  چهار  با 
خط  طول  مبنای  بر  دریا  »تقسیم 
ساحلی«، »تقسیم براساس مساحت 
مساوات«  به  »تقسیم  و  دریا«  کف 
با  سوم  گزاره  که  است  تحقق  قابل 
سهم 20 درصدی ایران، نزدیک ترین 
کشورمان  منافع  تأمین  به  تقسیم 
است که البته تأمین نشده است چرا 
کمترین  ایران  نخست  حالت  در  که 
طول ساحل را داشته و درحالت دوم 
اختیار  در  دریا  کف  بیشترین  نیز 

روسیه می باشد.
برای  دریایی  مایل   2۵ تعیین   )۴
و10  سرزمینی  )1۵آب های  ایران 
به  ماهی گیری(  انحصاری  منطقه 
معنای عدم تناسب این دو منطقه با 
تراکم جمعیتی شهر های مرزی ایران 
در  نظامی  تهدیدات  افزایش  و  بوده 
این منطقه را به دنبال خواهد داشت.

»پهنه  غیرعادالنه  کردن  ۵(مشاع 
کشور  پنج  میان  دریایی«  مشترک 
دراین  مناقشه  اصل  که  حالی  در 
و  آذربایجان  ایران،  فیمابین  باره 
جنوبی  )قسمت  بوده  ترکمنستان 
بستر  در  موجود  منابع  و  خزر( 
پروتکل هایی  طی  خزر  شمالی 
و  آذربایجان  روسیه،  مابین  فی 
است  شده  اختالف  رفع  قزاقستان 
کف  از  این چنینی  مشاع  پیامد  و 
حوزه  بر  ایران  حاکمیت  حق  رفتن 
سوی  از  می باشد.  البرز  انرژی 
مفاد  از  بسیاری  محوریت  دیگر 
دریای  حقوقی  رژیم  کنوانسیون 
است  پروتکل هایی  محتوای  خزر 
که فی ما بین روسیه با قزاقستان و 
آذربایجان در سال 1380 و 1381 
امضا شده است )خط منصف اصالح 
را  دریا  بستر  درصد   ۶۴ که  شده( 
تقسیم  خود  میان  کشور  سه  این 
کرده اند، درحالی که چنانچه برخی 
 1۹۴0 و   1۹21 عهدنامه  مفاد  از 
کنوانسیون  مفاد  و  مذاکرات  پایه 
می گرفت  قرار  خزر  حقوقی  رژیم 
امروز منافع جمهوری اسالمی ایران 

به شکل مناسبی تأمین می شد.
در پایان این مقاله »روزنامه جوان« 
کنوانسیون  آنکه  به  توجه  با  آمده 
این چنینی  حفره های  اشاره،  مورد 
امنیت  تأمین کننده  و  دارد  حقوقی 
ملی و تمامیت ارضی ایران به صورت 
وجود  پرسش  این  نیست،  مناسب 
خارجه  سیاست  دستگاه  که  دارد 
چرا  کنوانسیون  این  پذیرش  برای 
و  انتخاب  را  کنونی  زمانی  مقطع 

وزیر خارجه جمهوری اسالمی در حاشیه  ی اجالس سران کشورهای 
حاشیه دریای مازندران سهم ایران را دادند و به نماز ایستادند

امضای آن را به آینده موکول نکرده 
دارد  وجود  انتظار  این  و  است؟! 
نگاه  با  اسالمی  شورای  مجلس  تا 
کارشناسی و با بررسی دقیق، نسبت 

به تصویب آن اقدام کند.
اقتصاددان  اسدی  جمشید 
ابعاد  دیگر  مورد  در  یکشنبه شب 
رفته  دست  از  حقوق  از  بزرگتری 
ایران در انعقاد این کنوانسیون کرده 

صحبت کرده است:
بر اساس آخرین خبرها، محمدجواد 
توضیح  برای  آینده  هفته  ظریف 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  به 
از  یکی  رحیمی  علیرضا  می رود. 
اعضای این کمیسیون به ایسنا گفته 
در  جلسه  این  در  است  قرار  ظریف 
مورد اجالس قزاقستان و توافق های 

انجام شده گزارش دهد.
مورد،  این  در  توجه  قابل  نکته 
سکوت حامیان دولت و اصالح طلبان 
محمود  که  همانهایی  است. 
که  می کردند  متهم  را  احمدی نژاد 
منافع ملی ایران را در نظر نمی گیرد 
امروز معلوم نیست سر در کدام پستو 
تبدیل  توجیه  به  حتی  آنها  دارند! 
ایران به »ایرانستان« می پردازند و با 
نادیده گرفتن و تحریف قراردادهای 
درصدی  پنجاه  سهم  پیشین، 
کشورهای  کارشناسان  که  را  ایران 
به  نیز  مازندران  دریای  حاشیه 
افسانه  و  دروغ  می کنند،  اشاره  آن 
حرکات  این  مجموعه ی  می خوانند! 
دیگر  بار  یک  که  سیاست هاست  و 
قالب  در  که  تفکری  می کند،  ثابت 
حاکم  ایران  بر  اسالمی  جمهوری 
است از دیرباز چیزی جز نزدیکی و 
نبوده  سیاه«  و  سرخ  »ارتجاع  اتحاد 
اتحاد  فروپاشی  از  پس  حتی  که 
به  نسبت  تعلقاتشان  نیز  شوروی 
»بلوک شرق« و روسیه کاهش نیافته 
بلکه زیر عنوان »نگاه به شرق« آن را 
ایران  نیز می کنند. نگاهی که  تبلیغ 
را با ترکمانچای خزر به »ایرانستان« 

تقلیل داده است.
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و رودخانه ها در سراسر جهان موجود 
است، نادیده گرفته شده است.

استدالل روسیه این است که کاسپین 
بسیار بزرگتر از آن است که بخواهد یک 
دریاچه در نظر گرفته شود و کوچکتر 
از آن است که بخواهد یک دریا باشد! 
به هر حال اگر ما تعریف حقوقی و به 
از  بین  المللی  شده  شناخته  رسمیت 
کاسپین  بگیریم  نظر  در  را  دریاچه ها 
و  می گنجد  دریاچه  یک  تعریف  در 
شامل  شناخته شود  دریاچه  یک  اگر 
کنوانسیون های جاری از جمله قرارداد 
بین  الرنتیان«  بزرگ  »دریاچه های 
بین  آرال«  »دریای  کانادا،  و  آمریکا 
»رودخانه  و  قزاقستان  و  ازبکستان 
آلبرت« در آفریقا می شود. سود تعهد 
به چنین تعریفی این است که کاسپین 
زیر قوانین و کنوانسیون های بین المللی 
که تا کنون توسط مجامع بین  المللی 

رسمیت دارند قرار می گیرد.
نکته سوم این است که در متن وزارت 
دفاع روسیه به عنوان مرجع قانونگذار 
که شامل نوشتن متِن قرارداد و نقشه ها 
می شود، اسناد تاریخی مربوط به حق 
و حقوق ایران و هرگونه اقتدار سیاسی 
ایران زیر پا گذاشته شده است، آن هم 
با وجود این واقعیت که در سال 1۸2۸ 
تا سقوط اتحاد جماهیر شوروی، ایران 
و روسیه در قالب  های مختلف مالکیت 
دریاچه  بزرگترین  این  روی  اشتراکی 
جهان داشتند. گرچه مطمئناً در این 
دوره تاریخی، سهم »۵۰ درصدی« ایران 
در خزر بیشتر حالتی نمادین داشت زیرا 
روسیه که بسیار قدرتمندتر از ایران بود، 

به راحتی همسایه ضعیف خود را نادیده 
می گرفته است.

نکته چهارم این است که متنی که 
روحانی به صورت ضمنی نیز امضا کرده 
شامل تایید توافقاتی است که روسیه، 
قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای 
همکاری با یکدیگر امضا کرده اند. این 
کشور  چهار  این  بین  که  توافقنامه ها 
انجام شده بالفعل ۸7 درصد سهم از 
دریا را به خود آنها اختصاص داده که 
یعنی هر اتفاقاتی در آینده بیافتد ایران 
سهم  درصد   13 از  بیشتر  نمی تواند 

داشته باشد.
در  ایران  که  است  این  پنجم  نکته 
بین این ۵ کشور تنها کشوری خواهد 
بود که سهمی از آب های داخلی و آنچه 
کوچک  خلیج های  و  تاالب  عنوان  به 
بزرگترین  ندارد.  می شود  محسوب 
این خلیج ها که خیلج َقَره  بُغاز )خلیج 
سیاه( است بطور کامل به ترکمنستان 
اختصاص داده شده. خط ساحلی ایران 
تقریباً یک خط صاف است و بجز یک 
شعبه خیلی کوچک به اسم تاالب انزلی 
در استان گیالن ندارد. این یعنی حدود 

سهم ایران پشت 1۵ مایل است.
این  در  که  است  این  ششم  نکته 
کنوانسیون 1۰ مایل به عنوان »آب های 
اختصاصی« ماهیگیری و 1۵ مایل به 
شده  تعیین  ساحلی  آب های  عنوان 
صنعت  تنها  نه  مسئله  این  است. 
ماهیگیری ایران را نابود می کند بلکه 
صیادی  و  ضدقاچاق  عملیات  جلوی 

ده دلیل برای اینکه روحانی یک سند بد روسی 
را امضا کرد

رژیم  کنوانسیون  =متن 
حقوقی خزر را وزارت دفاع 
روسیه نوشته و مفاد آن اجازه 
تفسیر متن از امضاکنندگان 

را گرفته است.
قرارداد  این  امضای  با   =
عالوه بر از دست رفتن ذخایر 
از  ایران  سهم  گاز،  و  نفت 
به شدت آسیب  ماهیگیری 

خواهد دید.
تحلیلگر  و  رونامه نگار  طاهری  امیر 
روزنامه   در  مقاله ای  در  بین المللی 
سه  روز  که  لندن  چاپ  شرق االوسط 
شنبه، 1۴ اوت، منتشر شد به بررسی 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین 
که، 21 امرداد 1397، توسط جمهوری 
اسالمی در قراقستان امضا شد پرداخت.

او با اشاره به همزمانی امضای این 
قرارداد با اعتراضات سیاسی، اجتماعی 
ایران می نویسد،  و اقتصادی مردم در 
کنوانسیون  این  روحانی  وقتی حسن 
امیدوار  احتماالً  کرد  امضا  را  روسی 
بود »امضا«ی آن فراتر از یک حرکت 
دیپلماتیک نباشد، اما خشم مردم را که 
از قبل روی این مسئله حساس بودند 

بیش از پیش برانگیخت.
صداهایی که این امضا را وطن فروشی 
به روسیه می دانند از سرتاسر ایران بلند 
شده. سردبیر رجانیوز وبسایت نزدیک 
به سپاه پاسداران در یادداشتی مدعی 
شده است که کنوانسیون دریایی خزر 
می تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران 
باشد و این ادعا محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی را که گفته 
بود »امضای این قرارداد زیر نظر علی 

خامنه ای انجام شده« رد کرده است.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
در  که  توفانی  به  پاسخ  در  اسالمی 
شبکه های اجتماعی به راه افتاده اعالم 
کرده که محمدجواد ظریف به مجلس 

فراخوانده شده تا پاسخگو باشد.
ظریف و روحانی به امید اینکه توفان 
کنوانسیون  امضای  به  مردم  اعتراض 
فروکش کند موضع دست پایین اتخاذ 
کرده اند. با این حال بعید به نظر می رسد 

موج پر تالطمی که علیه امضای این 
کنوانسیون به راه افتاده به این زودی ها 
فروکش کند به ویژه آنکه همه نیروهای 
مخالف رژیم ایران با انگیزه  های مختلف 
تمام قد به صف شده اند و برای جذب 
حمایت دیگران با صدای بلند اعتراض 

می کنند.
نگاه دقیق به این کنوانسیون چه 

چیز را به ما نشان می دهد؟
اولین نکته، منشاء عجیب به وجود 

آمدن سند آن است.
وزارت  توسط  خزر  کنوانسیون 
دخالت  گونه  هر  بدون  روسیه  دفاع 
خزر  سواحل  کشور  چهار  مستقیم 
و  قزاقستان  ایران،  آذربایجان،  یعنی 
]هر  است  شده  تنظیم  ترکمنستان 
و  آذربایجان  و  روسیه  کشور  چهار 
قزاقستان و ترکمنستان عضو فدراسیون 

مشترک المنافع روسیه هستند[.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
می گوید نظر این کشورها طی دو دهه 
حقیقت  اما  است،  شده  بیان  مذاکره 
این است که چهار کشور دیگر فرصتی 
برای اصالحیه یا تقاضای شفاف  سازی 
و  نداشتند  نهایی  متن  تعیین  برای 
این در مذاکرات بین المللی مسئله ای 

کم سابقه است.
نکته دوم متن این سند است که برای 
نوشتن آن یک نظام جدید برای دریای 
خزر »اختراع« شده در حالی که تمام 
پیش  که  بین المللی  کنوانسیون های 
دریاچه ها  دریاها،  حقوق  برای  این  از 

فعالیت های  حتی  شاید  و  غیرقانونی 
امنیت  که  گروه هایی  توسط  خصمانه 

ملی را تهدید می  کنند گرفته است.
این  است  مدعی  روحانی  حسن 
می کند  ادعا  و  بی جاست  نگرانی ها 
مشخص شدن این مسائل به مذاکرات 
بعدی موکول شده که استدالل عجیبی 
چنین  قرارداد  نویسندگان  اگر  است؛ 
محاسباتی را که حداقل های بنیادین 
یک رژیم حقوقی است در کنوانسیون 
چه  برای  پس  باشد  نکرده  منظور 

کنوانسیون نوشته اند!
نکته هفتم این است که در محتوای 
وزارت  اختراع  که  روسی  قرارداِد  این 
جدید  تعاریف  است  کشور  این  دفاع 
جایگزین تعاریف فنی و حقوقی شناخته 
شده  ی دریاها می شود. به عنوان مثال 
اصطالح مشهور »فالت قاره« با »بستر 
کلمه ای  که  می شود  جایگزین  دریا« 
است ادبی نه حقوقی و همچنین کلمه 
»تالوگ« یا )خط القعر( در زبان فارسی 
و عربی جایگزین کلمه »عمق آب« شده 
است. قصد نویسندگان روسی احتماالً 
این بوده تفسیر حقوقی متن را با توجه 
به قوانین حقوقی موجود در دریاها بر 
اساس تعاریف بین  المللی دشوارتر کنند.

این  که  است  این  هشتم  نکته 
کنوانسیون مجوز برای تفسیر هیچکدام 
از عبارات به کار برده شده در متن را 
دست  شرایطی  چنین  در  نمی  دهد. 
برای  بزرگتر  قدرت  عنوان  به  روسیه 
می شود.  گذاشته  باز  آن  مفاد  اجرای 
اینکه دیگر کشورهای ساحلی خزر از 
جمله ایران حق اصالح کنوانسیون را 

ندارد یعنی اینکه کنوانسیون از طرف 
روسیه دیکته شده است.

نکته نهم مربوط به یکی از موارد فوق 
است. این سند در صورت اختالف بین 
دو یا چند کشور ساحلی، هیچ امکانی 
ایران  برای داوری ندارد. در حالی که 
مورد  در  ترکمنستان  و  آذربایجان  و 
یکدیگر  با  البرز«  نفتی  »میدان های 
اختالف دارند. اگر این قرارداد بطور کامل 
اجرا شود، سهم ایران در ذخایر نفت و 
بود. تنها یک درصد خواهد  گاز خزر 

حدود  در  ایران  سهم  مجموع  در 
مساحت  از  مربع  کیلومتر   1۴،۸۰۰
دریای  در  مربع  کیلومتر   371۰۰۰
خزر خواهد بود. با وجود این واقعیت 
که کاسپین بیشترین عمق را در بخش 
جنوبی دارد سهم آب ایران نزدیک 22 
درصد خواهد بود. بخش شمالی که به 
روسیه نزدیک هستند بسیار کم عمق اند 
که بیشتر آن هم در زمستان یخ می زند.

این  امضای  اینکه،  پایانی  نکته ی 
قرارداد توسط روحانی که فراتر از یک 
تقلب سیاسی است که استراتژی های 
کند،  الپوشانی  را  پوتین  والدیمیر 
بسیار  را  ایرانی ها  ملی  احساسات 
جریحه دار کرده است. پوتین شبه جزیره 
کریمه را با »رفراندوم« به خود ضمیمه 
کرد و اکنون می  خواهد با کنوانسیون 

خزر را تصاحب کند.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: امیر طاهری
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن 

تصویر ماهواره ای از کاسپین

گسترده تری را شامل می شود و اهداف 
آن بسیار عمیق تر از هر موضوع واحد 

اقتصادی و اجتماعی است.
ایران،  در  ملی  اعتراضی  جنبش 
و  سیاسی  اجتماعی،  بی عدالتی های 
زیر سایه جمهوری  زندگی   اقتصادی 
اسالمی را تشخیص می دهد و تقبیح 
می کند و آنها را نشانه های یک بیماری  
واحد می داند: جمهوری اسالمی؛ هم 
ایدئولوژی و هم ساختار آن. جنبش 
بیماری  این  ریشه  ایرانیان،  اعتراضی 
صرفا  نه  و  می دهد  قرار  هدف  را 
یا سرکوب  فساد  مثل  آن  نشانه های 
را. هم میهنان من به دنبال پایان دادن 
به جمهوری اسالمی هستند نه فقط 
به خاطر اینکه رژیمی اقتدارگرا، فاسد 
و بی کفایت است بلکه به این دلیل که 

رژیمی است غیرایرانی  و ضد ایرانی .
به  آغاز  از همان  اسالمی  جمهوری 
تبدیل  با  ایران  کردن  ویران  دنبال 
بود.  نهضت  یک  به  ملت  یک  از  آن 
جمهوری اسالمی پرچم کشور را که 
چندین قرن قدمت داشت عوض کرد؛ 
را  ما  ادبیات  و  تاریخ  آموزش  جلوی 
از گرد هم آمدن مردم ما بر  گرفت؛ 
قهرمانان شان مثل کورش کبیر  مزار 
خاص  مناسبت های  در  فردوسی   و 
طبقاتی  نظام  در  کرد؛  جلوگیری 
مبتنی بر آپارتاید مذهبی  و جنسیتی 
خود، هر ایرانی  را در جایگاه حقوقی 
و اجتماعی خاصی قرار داد بطوری که 
زنان و اقلیت های مذهبی ، شهروندان 
پایین تر شدند؛  یا  و سوم  دوم  درجه 
و  شعر  خاطر  به  که  سرزمینی  در  و 
و  است، هم شعر  موسیقی اش شهره 
هم موسیقی را سانسور و گاه به طرز 

وحشیانه ای سرکوب کرد.
در  است.  آمده   بسر  ایرانیان  صبر 
شبکه های  در  و  ایران  خیابان های 
اجتماعی، شعار پرطرفدار »می میریم، 

می میریم، ایران رو پس می گیریم« با 
حسی سرشار از عزم راسخ و فوریت، 
ایرانیان عالوه  است.  طنین انداز شده  
فرصت  و  عدالت  آزادی،  اینکه  بر 
و  افتخار  می خواهند، خواهان شکوه، 
احترام برای کشورشان هستنند. آنها 
در  خود  شایسته  جایگاه  می خواهند 
جامعه جهانی  را باز پس بگیرند. آنها 
بزرگ  خدمات  خاطر  به  می خواهند 
علمی و فرهنگی تمدن باستانی شان 
آنها  شوند.  تحسین  و  شناخته 
به  را  کشورشان  اداره  که  هم چنان  
دست می گیرند و راهی درخشان به 
می گشایند،  نوآوری  و  توسعه  سوی 
و  نزدیک  دوستانی  می خواهند 
شریکانی قابل اعتماد شناخته شوند. 
در یک جمله، هم میهنانم می خواهند 
پس  اسالمی  جمهوری  از  را  ایران 

بگیرند.
در بهمن ماه گذشته، رژیم در حالی  

رضا پهلوی در وال استریت ژورنال: سرزمینمان 
را پس خواهیم گرفت

=من برای دهه ها از برقراری 
یک دموکراسی سکوالر در 
ایران دفاع کرده ام و گفته ام 
این  به  رسیدن  مسیر  که 
واقعیت  دو  قبول  با  هدف، 
می شود:  شروع  بنیادین 
اول اینکه جمهوری اسالمی 
موجودیت  برای  تهدیدی 
ایران و ایرانیان است و دوم 
اینکه جمهوری اسالمی قابل 
اصالح نیست. این مسیر به 
تظاهرات  مدنی،  نافرمانی 
عمومی  و اعتصابات ملی  نیاز 
دارد تا به سقوط ساختاری 
رژیم منتهی شود. این همان 
در  اکنون  که  است  چیزی 

ایران دارد اتفاق می  افتد.
=مأموریت من این نیست 
که یک نقش رهبری شخصی 
را در حکومت آینده بر عهده 
بگیرم. بلکه، برای بیش از ۳۹ 
سال گذشته، ماموریتم این 
بوده و هست که برای مردم 
صدایی  امید،  منبع  ایران، 
برای اتحاد و وسیله ای برای 
تغییر باشم. وقتی  هم میهنانم 
برگزاری  عطف  نقطه  به 
رسیدند،  ملی   همه پرسی  
توانستند  ایرانیان  وقتی   و 
را  رهبرانی  بار  اولین  برای 
که می خواهند انتخاب کنند، 
شده  انجام  من  مأموریت 

است.

از  یادداشتی  ژورنال  استریت  وال 
کرده  منتشر  را  پهلوی  رضا  شاهزاده 
کنونی  شرایط  آن  در  وی  که  است 
ایران و وضعیت مردم و مطالبات آنها 
را ترسیم کرده است. متن کامل این 

نوشته را در ادامه می خوانید.
ما  دارند:  پیام  یک  ایران  مردم 

می خواهیم کشورمان را پس بگیریم.
در تازه   ترین دور تظاهرات سراسری 
به  جوانی  اسالمی،  جمهوری  علیه 
در  همسایگانش  به  اوتادی  رضا  نام 
با  آنها  شد.  ملحق  کرج  خیابان های 
هم شعار دادند: »مرگ بر دیکتاتور« 
و »آخوند باید گم بشه!« رضا سپس 
توسط دستگاه امنیتی رژیم شناسایی 
شد و در شب دوازده امرداد در حالی  
که به سمت خانه می رفت، نیروهای 
گلوله  به ضرب  را  وی  رژیم،  امنیتی 

کشتند. او 26 ساله بود.
رضا  درباره  زیادی  اطالعات 
می دانیم  نیست.  دست  در  اوتادی 
بود.  کرده  نامزد  و  بود  مغازه دار  که 
یک  فقط  که  توئیترش  صفحه  در 
اول  روز  در  کرد  توئیت  آن  در  بار 
ایران؛  رژیم  »تغییر  نوشت:  خرداد 
آرامش،  بهتر،  زندگی   آزادی،  برای 
روانی ، خنده  های  و  اقتصادی  امنیت 
توئیِت  تنها  این  در  استرس.«  بدون 
اوتادی  رضا  مصمم،  ولی   غم انگیز 
ثبت  را  ملت  یک  اساسی  خواست 
و  می دانست  را  این  شاید  او  کرد. 

نیازی ندید که بیشتر از این بگوید.
تازه  ترین  ایران،  در  اخیر  تظاهرات 
فصل از یک تالش تقریباً چهل ساله 
آنچه  خالف  بر  تظاهرات  این  است. 
گفته اند صرفا  رژیم  بعضی  طرفداران 
مثل  اقتصادی  مشکالت  خاطر  به 
»قیمت تخم مرغ« نیست؛ بلکه حوزه 

سی  و نهمین سالگردش را »جشن« 
اندازه  این  تا  هیچگاه  که  گرفت 
نبود.  بحران  در  غرق  و  نامحبوب 
رژیم بطور همزمان با چندین چالش 
را  آنها  همه  که  است  روبرو  وجودی 
اقتصاد  یک  آورده:  وجود  به  خودش 
آشفته، نابودی وسیع زیست محیطی ، 
جدا شدن نیروهای امنیتی، تظاهرات 
کارگری  اعتصابات  و  سراسری 
بی  سابقه، و مهمتر از همه، جمعیتی 
درگیر  فزاینده  بطور  که  نترس 
فعالیت های روزانه مقاومت و نافرمانی 

می شوند.
رژیم های  از  بسیاری   همچون 
ترس  با  اسالمی  اقتدارگرا، جمهوری 
رژیم  می کند.  حکومت  مردم  از 
همان  تظاهرات،  موج  تازه ترین  به 
می دهد:  همیشه  که  داد  را  پاسخی 
و  شکنجه  زندان،  تهدید،  توهین، 
کشتن ایرانیان بی گناه. رژیم همچنین 
در تالش برای جلوگیری از هماهنگی  
تهران،  در  را  تلفن  و  اینترنت  مردم، 
کرج، قم و شهر های دیگر ُکند یا قطع 
کرد تا معترضان نتوانند مبارزه شان و 
پاسخ وحشیانه رژیم را با جهان خارج 

به اشتراک بگذارند.
یک  برقراری  از  دهه ها  برای  من 
دفاع  ایران  در  سکوالر  دموکراسی 
کرده ام و گفته ام که مسیر رسیدن به 
این هدف، با قبول دو واقعیت بنیادین 
جمهوری  اینکه  اول  می شود:  شروع 
موجودیت  برای  تهدیدی  اسالمی 
اینکه  دوم  و  است  ایرانیان  و  ایران 
جمهوری اسالمی قابل اصالح نیست. 
این مسیر به نافرمانی مدنی، تظاهرات 
عمومی  و اعتصابات ملی  نیاز دارد تا 
به سقوط ساختاری رژیم منتهی شود. 
این همان چیزی است که اکنون در 

ایران دارد اتفاق می  افتد.
بعد از سقوط رژیم، این مسیر باید 
آزاد و منصفانه  انتخاباتی  برگزاری  با 
مؤسسان  مجلس  تشکیل  برای 
دنبال شود. و در نهایت، باید به یک 
یک  برقراری  برای  ملی   همه پرسی  
در  که  برسیم  سکوالر  دموکراسی 
آن، حقوق انسانی یکایک شهروندان 

تضمین شده باشد.
یک  که  نیست  این  من  مأموریت 
نقش رهبری شخصی را در حکومت 
آینده بر عهده بگیرم. بلکه، برای بیش 
از 39 سال گذشته، ماموریتم این بوده 
منبع  ایران،  مردم  برای  که  و هست 
اتحاد و وسیله ای  برای  امید، صدایی 
هم میهنانم  وقتی   باشم.  تغییر  برای 
همه پرسی   برگزاری  عطف  نقطه  به 
ایرانیان  وقتی   و  رسیدند،  ملی  
توانستند برای اولین بار رهبرانی را که 
مأموریت  کنند،  انتخاب  می خواهند 

من انجام شده است.
متحده  ایاالت  که  انقالبیونی  مانند 
رضا  گذاشتند،  بنیان  را  آمریکا 
و  آزادی  »زندگی ،  آرزوی  در  اوتادی 
او  جرم  بود.  خوشبختی «  جستجوی 
رسیدن  برای  مسالمت آمیز  تظاهرات 
به این آرزو ها بود. مانند عده بی شمار 
در  را  اسالمی  جمهوری  که  دیگری 
چالش  به  گذشته  دهه  چهار  تقریبا 
این  به  رسیدن  برای  رضا  کشیدند، 
مثال  داد.  دست  از  را  جانش  آرزو ها 
آشکار  را  ایران  اعتراضات  ماهیت  او، 
می سازد. ایران مملو از میلیون ها رضا 
اوتادی است، و من مطمئنم که آنها 
خواهند  پس  را  کشورشان  زودی  به 
گرفت و آن را دوباره خواهند ساخت.

وال  در  همزمان  یادداشت  *این 
استریت جورنال و وبسایت رادیو فردا 

منتشر شد.

نه  به جمهوری اسالمی هستند  پایان دادن  به دنبال  هم میهنان من 
فقط به خاطر اینکه رژیمی اقتدارگرا، فاسد و بی کفایت است بلکه به 

این دلیل که رژیمی است غیرایرانی  و ضد ایرانی 

آرامش،  بهتر،  زندگی   آزادی،  برای  ایران؛  رژیم  تغییر  اوتادی:  رضا 
امنیت اقتصادی و روانی ، خنده  های بدون استرس

دریاچه آرال
کاسپین  گاز  و  نفت  میادین  قرمز  و  لکه های سیاه 

هستند و خطوط قرمز مرزها
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کشتار تابستان ۶7 در زمستان 
۵7 رقم خورد

منابع  غارت  دهه  چهار  دنبال  به  
طبیعی ایران به دست رژیم اسالمگرا 
اسالمی،  جمهوری  ضدمیهنی   و 
سراشیبی  در  را  خود  که  رژیم  این 
وقت  خام  خیال  به  می بیند،  سقوط 
برای خود تالش می کند در  خریدن 
با  ننگینش  حیات  روزهای  آخرین 
و  روسیه  دولت  به  افزوده  باِج  دادِن 
خزر،  دریای  حوزه  کشورهای  دیگر 
به  صباحی  چند  را  خود  سرنگونی ِ 

تاخیر بیندازد.
روحانی،  حسن  راستا،  همین  در 
و  نامشروع  رژیم  رییس جمهور 
قرار  اسالمی،  جمهوری   ضدایرانی 
آگوست  دوازدهم  یکشنبه  روز  است 
)بیست و یکم امرداد( در »کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریای خزر« شرکت کند 
تا حق دسترسی ایران به منابع مناطق 
عمیق این دریا را از ایران سلب کرده 
واگذار  اقمارش  و  روسیه  به  را  آن  و 

کند.
اسالمی  جمهوری  مخالفاِن  ما 
و  رژیم  این  براندازی  خواهان  که 
حکومت  یک   با  آن  جایگزینی 
به  بدین وسیله  هستیم،  دموکراتیک 
دیگر  و  روسیه  در  قدرت  صاحبان 
و  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
مردم  و  سیاستمداران  همچنین 
جهان اعالم می کنیم که در روزهایی 
به  ایران در سرتاسر کشور  مردم  که 
خیابان ها آمده اند و خواهان براندازی 
عقد  هستند،  غیرقانونی  رژیم  این 
هرگونه قراردادی با این رژیم را که در 
جهت لطمه زدن به تمامیت ارضی و 
منافع ملی ایران باشد از اساس باطل 
اگر  حتی  معتقدیم  قویا  و  می دانیم؛ 
مردم  شود،  امضا  معاهده ای  چنین 
استقرار  و  رژیم  سقوط  از  پس  ایران 
دموکراسی در ایران به هیچ وجه مقید 

به اجرای آن  نخواهند بود.
امضاکنندگان:

متحده  ایاالت   – آبراهیمان  اسد 
امریکا

نبی آفرین – آلمان
شایان آریا – ایاالت متحده امریکا

امراهلل ابراهیمی – هلند
عبدالرضا احمدی – آلمان

زرتشت احمدی راغب – ایران
سیروس اسداللهی – کانادا

شبنم اسداللهی – کانادا
منوچهر اصالن پور – نروژ

امیرحسین اعتمادی – ایاالت متحده 
امریکا

افشین افشین جم – کانادا
نازنین افشین جم مک کی – کانادا

امیر اردالن – فرانسه
محمد الهی – کانادا
مهدی امین – کانادا

شهرام بنی هاشم – کانادا
رضا پرچیزاده – ایاالت متحده امریکا

مارال پورخدابخش – نروژ
بنفشه پورزند – ایاالت متحده امریکا

سیما تاجدینی – کانادا
دانیل توسی – ایاالت متحده امریکا
پروین توالیی – ایاالت متحده امریکا
نوشین جوان – ایاالت متحده امریکا

بهیه جیالنی – فرانسه
اسماعیل جوراب باف فاضل – هلند

محمد حجابی – هلند
سینا دبستانی – ایاالت متحده امریکا

شهرام درویش – ایران
میترا دلیخانی – کانادا
پریوش ذاتی – کانادا

الهه رهرونیا – نروژ
خسرو زارع فرید – ترکیه

مجتبی زرگر – آلمان
شایان زهرایی – کانادا

ایاالت   – سیرجانی  سعیدی  سایه 
متحده امریکا

فرزانه سیدسعیدی – آلمان
سلمان سیما – کانادا
ناهید شاهین – کانادا
محمد شمس – آلمان

عاطفه شیرافکن – کانادا
فرد صابری – سوئد

سیاوش صفوی – کانادا
فرامرز طاهری – آلمان

متحده  ایاالت   – طلوعی  برزومهر 
امریکا

رویا عراقی – کانادا
فرزاد عزیزی – سوئد

افشین عزیزیان – انگلستان
اسفندیار غالمرضایی – ایران

نیلوفر غالمی – ترکیه
متحده  ایاالت   – فربخش  سعید 

امریکا
شیال فرهنگ – هلند

زمان فیلی – هلند
مهتاب قربانی – فرانسه

شیما کلباسی – ایاالت متحده امریکا
متحده  ایاالت   – کی پور  مرجان 

امریکا
دامون گلریز – هلند

بابک مانی – ایران
معصومه محمدی نیا – ژاپن
مسعود مسجودی – کانادا
احمد مصطفی لو – کانادا
آویده مطمئن فر – کانادا

ابراهیم مظهرسلوک – انگلستان
احمد مقیمی – فرانسه
مریم موذن زاده – هلند

آرش مهدوی – نروژ
میثم مهرانی – ترکیه

ستاره میهن دوست – دانمارک
شهناز نادری – اتریش

منصوره ناصرچیان – کانادا
یوحنا نجدی – آلمان

شهرزاد نجومی – کانادا
آرمان ندیم – آلمان

ستاره حیدری – آلمان
مهیار هامون – آلمان

محمدرضا یزدان پناه – فرانسه
هنگامه یزدری – ایاالت متحده امریکا
الهام یعقوبیان – ایاالت متحده امریکا

هرگونه پیمان بین المللی ضد 
منافع ملی ایران با رژیم در حال 

سقوط باطل است!

مدیری  مهران  رسوایی  از  جدا 
لحجج،  ثامن ا موسسه  جریان  در 
میلیاردی  دستمزد  درباره  شایعاتی 
یک  اجرای  برای  گلزار  محمدرضا 
برنامه تلویزیونی با عنوان »برنده باش« 
با هدف ترویج کتاب خوانی و مطالعه 
باالترین  کنون  تا  که  شده  منتشر 
است. بوده  تلویزیون  تاریخ  دستمزد 

البته باید این نکته را نیز یادآوری 
کنیم که اساسا برنامه »برنده باش«، 
به  بودنش،  مسابقه محور  دلیل  به 
را  قمار  و  پولشویی  شبهه  شدت 
ی  ر جمهو ی  سیما و  ا  صد ر  د
. ست ا ه  د کر د  یجا ا  ، می سال ا

خلی  دا نه های  رسا که  نه  نگو آ
به  پیامک  فرستادن  با  ند،  نوشته ا
پلیکیشن  ا یک  لینک  برنامه  ین  ا
از  پس  و  می شود  ارسال  نصب  برای 
باید  شرکت کننده  اپلیکیشن،  نصب 
و  دهد  جواب  را  متعددی  سواالت 
سواالت  به  درست  پاسخ  با  بکوشد 
. شود نشین  صدر بیشتر  چه  هر 

»سوپراستار«های روزمزد....                          از صفحه ۵
ین  ا رده بندی  ول  ا نفر  هشت 
د  ا تعد ین  بیشتر که  پلیکیشن  ا
پاسخ  هفته  هر  در  را  پرسش ها 
دعوت  برنامه  این  به  باشند،  داده 
مسابقه  در  شرکت  برای  و  می شوند 
با هم رقابت می کنند. در عین حال، 
یک  حداقل  که  آنهایی  از  تن   300
آورده اند،  دست  به  قرعه کشی  کد 
به  برنامه  این  به  قرعه  با  و  تصادفی 
می شوند. دعوت  تماشاگر  عنوان 

نند  ا می تو ن  شرکت کنندگا ما  ا
بسته های  را در  این مسابقه  سواالت 
تومانی  هزار   20 تا  تومانی   2۵00
بخ  را  سوال   1۴۴0 تا   30 و  بخرند 
که  اینجاست  جالب  بیاورند!  دست 
تحت  اقدامات  این  و  برنامه  این 
عنوان کسب دانش و مطالعه و تبلیغ 
می شود! انجام  و  تهیه  کتابخوانی 

و  بازیگران  نجومی  دستمزدهای 
جمهوری  در  »سوپراستار«های  مثال 
است  افزایش  به  رو  چنان  اسالمی 
که شورای مرکزی کانون کارگردانان 

از  تابستان 13۶7، خمینی پس  در 
قبول آتش بس با عراق و »نوشیدن جام 
زهر« کمیته ای را مأمور اعدام زندانیان 
دوران  گذراندن  حال  در  که  سیاسی 

محکومیت خود بودند کرد.
در  که  نهادی  تریبونال«،  »ایران 
حضور حقوقدانان بین المللی به بررسی 
با  پرداخت،  جنایات  این  پرونده های 
تشکیل »دیده بان ایران« در نظر دارد 
برای عواملی که در این جنایت دست 
داشته اند پرونده قضائی قابل پیگیری 

در خارج از ایران تشکیل دهد.
ساختن  ویران  با  اسالمی  جمهوری 
اعدام های  قربانیان  گورستان هایی که 
سپرده  خاک  به  آنها  در   ۶0 دهه 
شده اند، در نظر دارد آخرین آثار این 

جنایات را از بین ببرد.
30 سال از اعدام های جمعی تابستان 
۶7 می گذرد. در این سه دهه نه تنها 
آمران و عامالن این اعدام های جمعی 
بازداشت و محاکمه نشدند و حتا ابراز 
پشیمانی هم نکردند، بلکه بسیاری از 
مصطفی  یافتند.  هم  مقام  ارتقاء  آنها 

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

جمهوری  مثل  مستقلی  دولت  یک 
نپذیرد،  را  آن  که  پیدا شود  اسالمی 
کشور   1۵0 آقا  که  می ریزند  سرش 
شما  کرده اند،  قبول  را  معاهده  این 
چطور قبول نمی کنید؟ بعضی از این 
عیبی  دارند؛  مفیدی  مواد  معاهدات 
که  است  این  مسئله  حل  راه   ندارد. 
مثال  بگذارد،  قانون  خودش  مجلس 
پول شویی. هیچ  با  مبارزه  قانون  یک 
لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی دانیم 
به کجا ختم می شود و حتی می دانیم 
که مشکالتی دارد، به خاطر آن جهات 

مثبت قبول کنیم.«
حاال با تصویب این الیحه اصالحی 
در  دیگر  گام  یک  اسالمی  جمهوری 
 FATF مسیر پیوستن به کنوانسیون
برداشته که جهت جلوگیری پولشویی 
تنظیم شده  تروریسم  مالی  تأمین  و 

است.
کرد  اعالم   FATF ژوئن،  ماه  در 
اکتبر  تا  اگر  اسالمی  جمهوری 
با  نکند  تصویب  را  کنوانسیون  این 
پیامدهایی مواجه می شود که می تواند 
و  روی سرمایه گذاری  اینها  از  بیشتر 
اقتصاد در ایران تاثیرات منفی داشته 
و  روحانی  نیز دولت  اروپایی ها  باشد. 
نظام را برای پیوستن به پیمان تحت 

فشار قرار داده اند.
کیهان چاپ تهران، 30 اردیبهشت 
اجرای  ضرورت  بود  نوشته   ،۹7
تمامی درخواست های FATF توسط 
مذاکرات  پیش شرط  عنوان  به  ایران 
کشور  سه  با  اسالمی  جمهوری 
اروپایی برای تحقق طرح برجام بدون 
آمریکاست و 20 خرداد، تیتر زده که 
تصویب FATF یعنی باز شدن پای 

داعش به ایران.
با  آیا  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
تصویب این الیحه، برجام بدون آمریکا 
برقرار می ماند و یا اینکه مقدمات خلع 
وگرنه  می شود.  فراهم  سپاه  سالح 
تهدید و ترساندن مردم از »باز شدن 
با وجود چهل  ایران«  به  داعش  پای 
که  داعش  مشابه  حکومتی  سال 
»جاعش«  مردم  سوی  از  تازگی  به 
شوخی  به  بیشتر  می شود،  خوانده 

شبیه است.

تصویب اصالحیه الیحه مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم و کاله 

بی پشم »رهبر«

اسالمی  جمهوری  =رهبر 
با  ر  دیدا در  خرداد   30
د  بو گفته  ن  گا یند نما
یران  ا اسالمی  جمهوری 
 لزومی ندارد به این معاهدات 

بپیوندد.
سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
شورای نگهبان شنبه، 20 امرداد، در 
از تصویب  با رسانه ها  نشست خبری 
اصالحیه الیحه مبارزه با تامین مالی 
تروریسم )FATF( در شورای نگهبان 

خبر داد.
او بدون هیچ توضیح بیشتری فقط 
تامین  الیحه  اصالح  »قانون  گفت: 
مالی مبارزه با تروریسم بررسی و عدم 
تصویب  قانون  و  با شرع  آن  مغایرت 

شد.«
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
در  ژوئن(   20( خرداد   30 اسالمی، 
آنها  از  مجلس  نمایندگان  با  دیدار 
الیحه  تصویب  بجای  بود  خواسته 
بین المللی  کنوانسیون  به  پیوستن 
مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه 
دیگری  قوانین   ،FATF  پولشویی با 
تصویب  و  تهیه  موضوع  این  درباره 

کنند.
فرماندهان سپاه، نمایندگان دلواپس 
مجلس و حزب اللهی مخالف تصویب 
FATF بوده و اعتقاد دارند پیوستن 
جمهوری اسالمی به این کنوانسیون 
پاسداران  سپاه  گرفتن  قرار  احتمال 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
را افزایش می دهد و در مقابل دولت 
در  می کردند  ادعا  خارجه  وزارت  و 
الیحه  این  نشدن  تصویب  صورت 
اسالمی  جمهوری  نام  است  ممکن 
در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه 

اقدام مالی  قرار بگیرد.
نمایندگان  با  دیدار  در  خامنه ای 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بر  جایی  در  کنوانسیون ها  اینکه  به 
اساس منافع قدرت های بزرگ در اتاق 
گفت:  می کنند  پز  و  پخت  آنها  فکر 
»جمهوری اسالمی ایران  لزومی ندارد 
وی  کند«.  تصویب  را  معاهدات  این 
بود »اگر  نمایندگان گفته  به  خطاب 

شهباز عزيز 
با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامی ات

شادروان آقاى مهرداد  پهلبد
را  از صمیم قلب تسلیت می گوئیم. 

خدمات ارزنده ایشان به فرهنگ و هنر ایران 
و حمایت های بی دریغشان از هنرمندان هرگز 

فراموش نخواهد شد.
ما را در غم خود شریک بدان.

گيلدا وزير دفترى -  محمد رضا حميدى

تسلیت

بدون  سینمای  اقتصادی  وضعیت 
به  رو  را  پولشویی  و  رانتی  پشتوانه 
از  بسیاری  و  کرده  ارزیابی  رکود 
شده اند. متوقف  سینمایی  پروژه های 

ه  خشند ر د ن  ا ر پو ن  ما همز
از  سینما  تهیه کننده  و  کارگردان 
سینما  در  کثیف  پول های  گردش 
»متأسفانه  که  گفته  و  کرده  انتقاد 
افراد  برخی  ما شاهد آن هستیم که 
هیچ  و  بسته اند  سینما  قتل  به  کمر 
نیست!« سینما  برای  هم  فریادرسی 

وزارت  مسئوالن  با  مذاکره  از  او 
فرهنگ و ارشاد برای حل این موضوع 
ورود  »مسئله  که  گفته  و  داده  خبر 
برای ما  پول های مشکوک به سینما 
بسیار اهمیت دارد و همه ما آن را تا 
رسیدن به نتیجه دنبال می کنیم چرا 
که متأسفانه سینمای مستقل در حال 
نابودی است و عده ای سودجو در حال 
کاسبکاری اند و این روند برای آینده 
سینمای کشور بسیار خطرناک است.«

که  آنها  سینما،  اهالی  باقی  اما 
وزارت  زیرمجموعه های  وام های  به 
از  وام  گرفتن  با  دارند،  عادت  ارشاد 

حسن  قبلی  دولت  در  پور محمدی 
روحانی وزارت دادگستری را عهده دار 
علی  سوی  از  رئیسی،  ابراهیم  و  بود، 
قدس  آستان  ریاست  به  خامنه ای 
عضو  دو،  هر  شد.  منصوب  رضوی 
کمیته ای بودند که احکام اعدام سال 
از  قائدی  کرد.مرسده  صادر  را   ۶7
دادگاهی  تریبونال«،  »ایران  همکاران 
بین المللی  حقوقدانان  حضور  با  که 
مبنای  بر  را  جنایت  این  پرونده 
سال ها  آن  سیاسی  زندانیان  شهادت 
و خانواده های قربانیان کشتار جمعی 
تابستان  در  خود  کرده،  بررسی   ۶7
سال ۶7 در زندالن اوین تهران دوران 
محکومیت خود را می گذراند و شاهد 
عینی جنایاتی است که در آن سال ، 
و در سال ها ی قبل در دهه ی شصت 
افتادند. دو برادر و همسر یکی  اتفاق 
در دهه ۶0  قائمی  برادران مرسده  از 

اعدام شدند.
احمد رأفت با مرسده قائمی گفتگویی 
کشتار  سالگرد  30 امین  مناسبت  به 

جمعی سال ۶7 انجام داده است.

ارژنگ امیرفضلی: برای نسل های بعد 
چه از ایران باقی خواهیم گذاشت؟

ارژنگ امیرفضلی در این کلیپ کوتاه 
می زند  ورق  را  چهل ساله  تاریخ  یک 
قزاقستان که جمهوری  قرارداد  با  که 
اسالمی سهم ایران از دریاچه کاسپین 
کشورهای  تقدیم  را  خزر(  )مازندران/ 

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

خود  اوج  به  کرد،  روسیه  فدراسیون 
و  جنگ  ایران،  نابودی  برای  رسید. 
نظام  نیست.  الزم  شدن«  »سوریه ای 
در  زمامدارانش  و  اسالمی  جمهوری 

صلح مشغول این کار هستند!

حوزه  یا  فارابی  سینمایی  بنیاد  مثال 
یک  راه اندازی  در  نه  را  آن  هنری، 
و  ارز  بازار  در  بلکه  سینمایی  پروژه 
سکه به جریان می اندازند! ولی دست 
باالی دست بسیار است و اعالم شده 
است که دیگر به فعالیت های سینمایی 
نمی گیرد! تعلق  تومان   ۴200 ارز 

یعنی همزمان با اعالم قانونی شدن 
خرید و فروش ارز، صرافی ها می توانند 
نیز  فیلم  پخش  امتیاز  خرید  برای 
امتیاز  »خرید  عنوان  بفروشند.  ارز 
در  ارز  متقاضیان  برای  فیلم«  پخش 
آنها  و  می شود  دیده  نیز  ثانویه  بازار 
ارشاد  وزارت  ارائه مجوز  با  می توانند 
کنند. دریافت  صرافی ها  از  آزاد  ارز 

در همین زمینه، غالمرضا موسوی 
تهیه کننده سینما، این ارز را غیررانتی 
همان  »این  کرده،  اضافه  و  خوانده 
ارزی است که همه بخش هایی که در 
این بسته وجود دارند می توانند از آن 
وسایل  خرید  برای  و  شوند  بهره مند 
ارز  همین  از  هم  و…  فیلمبرداری 
استفاده خواهد شد زیرا این نرخ ارز 
برای خرید اجناس غیرضروری است.«

ویدئو

ویدئو
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با  اسالمی  =جمهوری 
انگیزه جلب حمایت »برادر 
وقت  خریدن  و  بزرگتر« 
بیشتر، از حقوق ملی ایران 
در حوزه خزر مایه گذاشته 
عقرب  ترس  از  عمل  در  و 
در  را  ملی  منافع  جّراره 
آب های شمال به مار غاشیه 

سپرده است.
= رضایت دادن به تقسیم 
قطعی حدود ملی کشورهای 
خزر  سواحل  در  همسایه 
نظریه  از  کشیدن  دست  و 
بر  مشاع  مالکیت  اعمال 
منابع کف دریا و سطح آب 
ممکن  اشتباه  بزرگترین 
نتیجه  و  اسالمی  جمهوری 
ضعف نظام در قانع ساختن 
حقوق  رعایت  به  دیگران 

عادالنه ایران است.
= برگزاری جشن ملی در 
قزاقستان و ترکمنستان بعد 
خزر  کنوانسیون  امضای  از 
رضایت  ابراز  و  آکتائو  در 
آذری ها  و  روس ها  عمیق 
»توافق  آنچه  حصول  از 
تاریخی« خوانده اند، به نوبه 
استدالل  هر  بدون  و  خود، 
تطبیقی و توضیحی، بازگوی 
طبیعت و ارزش امتیازهایی 
به  تهران  دولت  که  است 
همسایگان بزرگ و کوچک 

شمالی واگذار کرده است.
امضای   - تقی زاده  رضا 
»کنوانسیون حقوقی خزر« از سوی 
سال   ۲۵ از  پس  روحانی  حسن 
برابر  در  گام  به  گام  عقب نشینی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  فشارهای 
زیرکانه ای  حرکت  یادآور  روسیه، 
دولت  رییس  قوام  احمد  که  است 
اضطراری  وضعیت  در  ایران  وقت 
موافقتنامه  امضای  و  جنگ   از  بعد 
انجام  شمال  نفت  امتیاز  واگذاری 
قوام السطنه  که  تفاوت  این  با  داد، 
با نقشه، و آگاهانه، قصد بازی دادن 
رییس  آنکه  داشت حال  را  استالین 
امضای  با  اسالمی  جمهوری  دولت 
بازی  پوتین  از  خزر  کنوانسیون 

خورده است!
و  شوروی  اتحاد  فروپاشی  از  بعد 
دریای  در  کشور  آن  حدود  تقسیم 
در  تازه  جمهوری  چهار  میان  خزر 
اسالمی  جمهوری   ،۹۰ دهه  ابتدای 
با تفسیر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 
ابتدا خواستار مالکیت  ۵۰ درصدی 
به  را  سهم  این  بعد  و  شد  خزر 
کف  منابع  از  درصد   ۲۰ درخواست 

دریا تقلیل داد.
قطعی  تقسیم  به  دادن  رضایت 
همسایه  کشورهای  ملی  حدود 
عضو  همگی  که  خزر  سواحل  در 
»فدراسیون روسیه« هستند و دست 
مالکیت  اعمال  نظریه  از  کشیدن 
مشاع بر منابع کف دریا و سطح آب 
جمهوری  ممکن  اشتباه  بزرگترین 
اسالمی و نتیجه ضعف نظام در قانع 
حقوق  رعایت  به  دیگران  ساختن 

عادالنه ایران است.
زمان  و   ۲۰۱۴ سال  از  روسیه 
چهارمین  بی نتیجه  برگزاری 
آستراخان  در  خزر  سران  کنفرانس 
جمهوری اسالمی را بیش از گذشته 
و  موجود  وضع  پذیرفتن  برای 
فشار  زیر  گرفته  صورت  تقسیمات 
با  ظاهرا  روحانی  دولت  و  داد   قرار 
صوابدید سایر شاخه های حکومت و 
به منظور رعایت مصلحت نظام، در 
جاری،  بحرانی  و  شکننده  وضعیتی 
پیش از اعمال تحریم های ماه نوامبر 
آمریکا، به امضای کنوانسیون تن داد.

واگذاری  عواقب  به  واکنش  در 

جانب  از  شده  ارزانی  امتیازهای 
متحدان  و  روسیه  به  روحانی  دولت 
از  آن کشور در حوزه خزر، شماری 
نمایندگان مجلس اسالمی از جمله 
بر  عالوه  صادقی،  و  پیشه  فالحت 
کار  در  مجلس  دخالت  درخواست 
مصوبه سران خزر، خواستار مداخله 
مورد خاص  این  در  نگهبان  شورای 

آنجا پیش  تا  اخیر  نماینده  و  شدند 
رفت که امضای کنوانسیون حقوقی 
ترکمانچای  داد  قرار  به  را  تازه خزر 

تشبیه کرد.
برگزاری جشن ملی در قزاقستان و 
ترکمنستان بعد از امضای کنوانسیون 
خزر در آکتائو و ابراز رضایت عمیق 
آنچه  حصول  از  آذری ها  و  روس ها 
نوبه  به  تاریخی« خوانده اند،  »توافق 
تطبیقی  استدالل  هر  بدون  و  خود، 
و توضیجی، بازگوی طبیعت و ارزش 
امتیازهایی است که دولت تهران به 
شمالی  کوچک  و  بزرگ  همسایگان 

واگذار کرده است.
حتی بدون اشاره مستقیم به سهم 
مفهوم  ساحلی،  کشورهای  ملی 
»کنوانسیون  امضای  نتیجه ی  و 
حقوقی تازه خزر« قبول وضع موجود 
و حاکم بر حوزه خزر از سوی دولت 
ایران، صحه نهادن بر تقسیم حدود 
و منابع کف دریا بر اساس توافق های 

بعدی(  توافق  )و  پیشین  دوجانبه 
)با  ساحلی  دیگر  کشور  چهار  میان 
تقسیمات  شمردن  غیرقانونی  وجود 
حدود ملی چهار کشور در بیانیه های 
گذشته جمهوری اسالمی( ، ترک در 
خواست ۲۵ ساله ایران برای مالکیت 
مشاع دریا، و یا حداقل مشارکت در 
مالکیت بخش میانی منابع کف دریا، 

و در عمل، عبور حقوقی از دو قرارداد 
سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که تا 
کنون برای طرح خواسته های مربوط 
مورد  ایران  ملی  حدود  تعیین  به 

استناد قرار می گرفته است.
حقوقی  کنوانسیون  امضای  نتیجه 
حقوق  بر  نهادن  صحه  آکتائو  در 
تثبیت  خزر،  در  ایران  شده  پایمال 
حوزه  این  آب های  بر  روسیه  تسلط 
انزوای  و  استراتژیک،  اهمیت  با 
رهبران  نفوذ  سایه  در  ایران  بیشتر 
تعهد  گرفتن  ازای  به  است  کرملین 

بدون ضمانت اجرای مندرج در بند 
از  یک  هر  ظاهرا حق  که  سند   ۲۴
همکاری  از  را  ساحلی  کشورهای 
تدارک  برای  خارجی  کشورهای  با 

ساحلی  کشور  علیه  نظامی  حمله 
خر  مقایسه  می سازد؛  محدود  دیگر 
میومیوکن  گربه  و  لگدزن  چموش 

زیبا!
وضعیت در زمان قوام

دوم  جنگ  رسمی  پایان  از  بعد 
سرخ،  ارتش  نیروهای  جهانی، 
از  جانبه   سه  تعهدات  برخالف 

کردند.  خودداری  ایران  خاک  ترک 
اعالم  دمکرات  فرقه  آذربایجان  در 
و  بود  کرده  خودمختار  جمهوری 
سمت  از  روسیه  نظامی  نیروهای 
تهران  غرب  در  و  سمنان  تا  شرق 
و  بودند  کرده  نفوذ  کرج  حوالی  تا 
عوامل  سوی  از  نیز  کشور  پایتخت 
حزب توده تهدید به سقوط می شد.

بهمن سال  قوام که در ۲۹  احمد 
۱۳۲۴ خورشیدی برای چهارمین بار 
به نخست وزیری منصوب شده بود 
بخشی از راه عبور از بحران و تغییر 
وضع کشور را در مسکو می دید و با 
این پیش فرض روز ۱۰ اسفند و تنها 
۱۱ روز پس از انتصاب، جهت انجام 
هیأت  رأس  در  دوجانبه  مذاکرات 

نسبتا بزرگی راهی مسکو شد.
در  اقامت  روز   ۱۹ وجود  با  قوام 
انجام چند دور گفتگوهای  و  مسکو 
وزیر  مولوتف  و  استالین  با  مستقیم 
عقب نشینی  مورد  در  او  خارجه 

انحالل  ایران،  خاک  از  سرخ  ارتش 
و  آذربایجان  پوشالی  جمهوری 
استخراج  امتیاز  واگذاری  همچنین 
تأسیس  چارچوب  در  شمال  نفت 
شوروی  مشترک  نفت  شرکت  یک 
توافق  گونه  هر  امضای  از  ایران،  و 
و  با رهبران کرملین خودداری کرد 
که  داد  اطالع  استالین  به  سرانجام 

قصد بازگشت به ایران را دارد.
در این مرحله استالین نرمتر شد و 
از قوام  با جدی گرفتن امتیازی که 
دریافت می کرد، و تا حدودی تحت 
وقت  جمهوری  رییس  ترومن  فشار 
پاسخ  قوام  خواسته های  به  آمریکا، 

مثبت داد.
اجرای طرح خود  در  قوام السلطنه 
همکاری  به  را  توده ای  وزیر  سه 
با جمهوری خودمختار  کرد،  دعوت 
در  موقت  سازش  سر  از  آذربایجان 
آمد، شکایت ایران از شوروی را که 
به  ایران  تقی زاده سفیر وقت  حسن 
شورای امنیت سازمان ملل برده بود 
ناموفق  مسکو  مخالفت  دلیل  به  و 
و  ساخت  معلق  عمال  بود  مانده 
مخصوص  فرستاده  سادچیکف  از 
استالین که به منظور گفتگو پیرامون 
امتیاز نفت شمال به ایران آمده بود 

در تهران استقبال کرد.
»تغییر«  دنبال  به  قوام  احمد 
وضعیت و عبور دادن کشور از بحران 
نهایی  به هدف  رسیدن  برای  و  بود 
از  بعد  چنانکه  داشت  نقشه  خود 
توافق  نظر،  مورد  نتیجه  به  رسیدن 
نفت  از  بهره برداری  برای  با شوروی 
شمال را با رأی مخالف مجلس معلق 

ساخت.

وضعیت جاری و دولت روحانی
داخلی  بحران  کنونی،  در وضعیت 
عمدتا  خارجی  تهدیدهای  و  ایران 
تا  است  حکومت  موجودیت  متوجه 
تمامیت ایران و قصد دولت روحانی 
کنوانسیون  قبول  به  دادن  تن  در 
حقوقی خزر نه نجات کشور و حفظ 
نظام  دادن  عبور  بلکه  آن،  تمامیت 
وضع  »تداوم«  و  فروپاشی  خطر  از 
موجود بوده به قیمت نقض تمامیت 
کشور و چشم پوشی از حقوق حقه و 

منافع ملی.
جلب  انگیزه  با  اسالمی  جمهوری 
حمایت »برادر بزرگتر« و در نتیجه 
ملی  حقوق  از  بیشتر،  وقت  خریدن 
مایه گذاشته و  ایران در حوزه خزر 
در عمل از ترس عقرب جّراره منافع 
مار  به  شمال  آب های  در  را  ملی 

غاشیه سپرده است.
که  است  مسئول  روحانی  حسن 
امضای  »فوریت«  و  »ضرورت« 
در  را  خزر  حقوقی  کنوانسیون 
سال   ۲۵ از  بعد  و  کنونی،  وضعیت 
تعلل که کمترین هزینه آن محروم 
ماندن ایران از منابع نفت و گاز کف 
از  شدن  گذاشته  کنار  حتی  و  دریا 
گاز  انتقال  لوله  خطوط  مسیرهای 
و  ساخته  روشن  مردم  برای  بوده، 
را که حتی  اقدام  این  دستآوردهای 
خیانت  را  آن  نظام  خودی های 
کنوانسیون  )مقایسه  خوانده اند 
از سوی  ترکمانچای  قرارداد  با  خزر 
اسالمی(  مجلس  نماینده  صادقی 

توضیح دهد.
گذشته  سال   ۲۵ طول  در  ایران 
از  خود  منصفانه  سهم  خواستار 
دریای  کف  و  آب  منابع  و  حدود 
ساحلی  کشور  چهار  و  بود  خزر 
روسیه ضمن  با صحنه گردانی  دیگر 
دریا  موجودیت  همه  از  بهره برداری 
انکار  را  ایران  عادالنه  سهم  قویا 
می کردند و امروز جمهوری اسالمی 
افتخارات  بر  تازه ای  سند  افزودن  با 
گذشته مدعیان و رقبای سنتی را در 
ایران  مردم  و  خوشحال  خزر  حوزه 
را بیش از پیش نگران حفظ حقوق 
ملی خود در آب های شمال ساخته 
مفهوم  روحانی،  تا  قوام  از  است. 
حاکم  دولتمردان  خیانت  و  خدمت 

تغییر کرده است.

حسن روحانی و رؤسای چهار کشور همسایه و عضو »فدراسیون 
روسیه« در اجالس آکتائو در قزاقستان

پوتین و نظربایف در حاشیه کنفرانس سران در آکتائوروحانی و پوتین در حاشیه اجالس قزاقستان

آقای روحانی شما قوام السلطنه نیستید!
 »داوطلبانه« از پوتین بازی خورده اید

استقبال از احمد قوام نخست وزیر ایران و هیأت همراه در فرودگاه مسکو
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