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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
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کیهان لندن منتشر کرد:

کتاب »سوریه: چاله عنکبوت« به قلم حامد محمدی )افسر خلبان(
 برای نخستین بار ابعاد گسرتده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسالمی در جنگ داخلی 
سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد. عالقمندان می توانند این کتاب 

ads@kayhan.london را مستقیام از طریق متاس با کیهان لندن
و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معترب ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های 

زیر به مبلغ معادل 20 پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند.

جمهوری اسالمی در محاصره 
امواج اعتراضات مردمی

تماشاگران یک بازی فوتبال میان دو 
تیم معروف کشور، پس از پایان بازی 
و در حالی که روی سکو نشسته اند یا 
ورزشگاه را ترک می کنند شعار سیاسی 

سر می دهند.

بسیاری  مردم  برای  شاید  اتفاق  این 
اما در  باشد  از کشورها تعجب برانگیز 
ماه های گذشته بارها و بارها در ایران 

اتفاق افتاده است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل جنگ می شود؟ نمی شود؟ یا اینکه در 
جنگ هستیم؟!

فدرالیسِم خاتمی هم عین همین 
دموکراسی دینی اش است!

حجت االسالم محمد خاتمی آنطور که رسانه های داخل کشور نوشتند، در 
دیدار با اعضای شورای شهر تهران گفته است: »»شاید در حال حاضر از نظر 
سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی 
است که آن زمان در وزارت کشور 1۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر 
قانون اساسی نمی توانیم فدراتیو باشیم.«  وی همچنین به عنوان »کار بزرگ 
و موجب افتخار جمهوری اسالمی« ادعا کرد: »شوراها را به عنوان سمبل 
جامعه مدنی راه اندازی کردیم که مورد استقبال فراوان قرار گرفت و این 

استقبال نشاندهنده سیر جامعه ما به سوی مردم ساالری بود«!
در اینجا فرصت نیست به بی پایه بودن این ادعای خاتمی که همه چیز نظام  
مورد دفاع وی از جمله »شورا«هایش انحصاری و استصوابی است پرداخت. 
او به یاد »فدرالیسم« افتاده و آن را  اما اینکه در میان اینهمه مشکالت 
تمامیت  مدافعان  از سوی  نامیده،  مردمی«  »مطلوب ترین شیوه حکومت 

ارضی ایران با انتقاد و از سوی تجزیه طلبان با استقبال روبرو شده است.
تفرقه افکنی  جدید  پروژه ی  یک  چارچوب  در  را  حرف ها  این  برخی 
بین مردم ارزیابی کرده اند؛ برخی دیگر اساسا حضور وی را که ظاهرا در 
ممنوعیت و محدودیت بسر می برد، اما هر وقت الزم باشد در دفاع از نظام 
سر و کله اش پیدا می شود، پروژه ای انحرافی جهت انتخابات مجلس شورای 
اسالمی می دانند که قرار است اسفند 98 برگزار شود. عده ای هم این حرف 
را صرفا خودنمایی می شمارند. اما دلیل  حرف خاتمی درباره فدرالیسم هر 

چه باشد، دارای اشکاالت سیاسی، نظری و تجربی است.
-سیاسی: کدام سیاستمدار جدی را دیده اید که بگوید گفتن حرفی شاید 

»از نظر سیاسی مناسب نباشد« ولی با اینهمه آن را می گوید!
-نظری: فدرالیسم نه »شیوه حکومت« است و نه الزاما »مردمی«! فدرالیسم 
برگرفته از کلمه التین »فدوس« یعنی توافق و قرارداد و در معنای سیاسی، 
نیست  معلوم  به وجود می آید.  قرارداد  و  توافق  این  از  که  اتحادی  یعنی 
خاتمی که می داند از نظر قانون اساسی نیز نمی توان »فدراتیو« بود چرا »آن 
زمان« )منظورش حتما دوران ریاست جمهوری خودش است( »ده منطقه« را 
هم مشخص کرده بود و چرا حاال یاد این موضوع افتاده؟! می خواهد قمپز در 
کند که در یک استبداد دینی، از دموکراسی هم فراتر رفته و در پی اجرای 
»فدرالیسم« بوده ولی ناگهان متوجه شده که قانون اساسی  اجازه نمی دهد؟!
-تجربی: هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که همواره یکپارچه بوده باشد و 
بعد به صورت فدرال اداره شود! تمام کشورهایی که به صورت فدرال اداره 
می شوند، توانسته اند با »توافق« و »قرارداد« خود را جمع و جور کرده و تحت 
یک حکومت مرکزی در چارچوب یک کشور بمانند و نه برعکس، کشوری 
یکپارچه را پراکنده کرد و بعد با فدرالیسم )توافق و قرارداد( تحت یک 
حکومت مرکزی دوباره آن را یکپارچه کرد! مگر آنکه هدف چیز دیگری باشد!
احتماال خاتمی درست مثل دموکراسی، معنای فدرالیسم را نیز نمی داند! کسی 
که »دموکراسی دینی« را اختراع کرده باشد، »فدرالیسم «اش هم نمی تواند

 چیزی غیر از همین شرایط امروز ایران باشد!

=برخی کارشناسان و سیاستمداران براساس نشانه ها و پاره ای منافع نسبت به وقوع درگیری نظامی در منطقه هشدار 
می دهند و برخی دیگر احتمال وقوع آن را کم می دانند.

=جنگ های هیبریدی و ترکیبی نه تنها اکنون بلکه سال هاست در نبرد میان رژیم ایران و رقبا و دشمنان منطقه ای و 
بین المللی آن باال گرفته است.

=مقام های سیاسی و امنیتی نظام خود را برای حمالت سایبری آماده می کنند و می گویند هدف از تهدیدات غیرنظامی 
دشمن، ایجاد فشار علیه حکومت از طریق در تنگنا قرار دادن آن و گسترش اعتراضات اجتماعی است. 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ٢٣ فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

پرسپولیس برای سومین بار پیاپی 
قهرمان فوتبال کشور شد

****
نواک جاکوویچ قهرمان مسابقات استادان 

مادرید؛ فدرر و نادال حذف شدند
****

توافق فدراسیون جهانی جودو با مقامات ورزشی ایران؛
 آیا ورزشکاران ایران با اسرائیلی ها 

مسابقه خواهند داد؟
****

مارک ویلموتس گزینه  یک میلیون 
دالری سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران

****
مدال تکواندوی جهان برای دختر 1۷ 

ساله ایرانی
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پرونده جمهوری اسالمی ایران از 
نقطه خاکستری تا خطوط قرمز
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تماشاگران یک بازی فوتبال میان دو 
تیم معروف کشور، پس از پایان بازی 
و در حالی که روی سکو نشسته اند یا 
ورزشگاه را ترک می کنند شعار سیاسی 

سر می دهند.
بسیاری  مردم  برای  شاید  اتفاق  این 
اما در  از کشورها تعجب برانگیز باشد 
ماه های گذشته بارها و بارها در ایران 

اتفاق افتاده است.
مردمی که 40 سال پس از انقالب و 
استقرار جمهوری اسالمی، حتی اگر به 
هوادارِی آتشین از تیم محبوب شان در 
ورزشگاه حاضر شده باشند اما در اوج 
هیجان فوتبال، ایجاد تغییر در ساختار 
سیاسی و رساندن پیام به زمامداران را 

فراموش نمی کنند.
عصر پنجشنبه 2۸ اردیبهشت ماه پس 
از پایان بازی فوتبال تیم های استقالل 
)تاج( و سپیدرود بخشی از تماشاگران 
از ورزشگاه شعار »رضا  هنگام خروج 
اشتباهی  »چه  و  شاد«  روحت  شاه، 
داده  سر  کردیم«  انقالب  که  کردیم 
برگرد  ایران،  شاه  »ای  زدند  فریاد  و 

به ایران«.
اما این نخستین  بار نیست که شعارهای 
ساختارشکن و ضد نظام در ورزشگاه ها 
فوتبال  تیم های  هواداران  توسط 
پیشتر  هفته  یک  می شود.  خبرساز 
نیز تماشاچیان مسابقه میان تیم های 
پرسپولیس و ماشین سازی تبریز پس 
از پایان بازی و هنگام خروج از ورزشگاه 
شعار »رضاشاه روحت شاد« سر دادند.

از  پس  شعارهایی  چنین  دادن  سر 
اعتراضات سراسری دی ماه 1396 مورد 
توجه دوستداران و تماشاگران فوتبال 
نیز قرار گرفت و از ابتدای سال 139۸ 
تا کنون نیز چندین بار تکرار شده است.

در شرایطی که جّو ورزشگاه و جمع 
شدن هزاران هوادار دو تیم فوتبال به 
ویژه ای  انرژی  و  هیجان  خودِی خود 
ایجاد می کند که مورد عالقه مقامات 
دادن  سر  نیست،  اسالمی  جمهوری 
شعارهای سیاسی تند و تیز که پایه های 
نظام را هدف قرار می دهند قطعاً بیشتر 
برای آنها تحمل ناپذیر است. شاید به 
همین دلیل است که پیشتر عبدالرضا 
رحمانی  فضلی وزیر کشور در اظهاراتی 
صورت  در  بود  کرده  تهدید  عجیب 
ناتوانی نیروهای انتظامی و امنیتی در 
بدون  مسابقات  برخی  اوضاع،  کنترل 

تماشاچی برگزار شود!
سر دادن شعارهای سیاسی در مسابقات 
علیرضا  شد  موجب  نیز  فوتبال  اخیر 

ورزش  فراکسیون  عضو  براهیمی  ا
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس 
مشخص شدن هویت لیدرها و کنترل 

بیشتر فضای ورزشگاه ها شود.
حضور مردم در خیابان های چند شهر 
مسابقات  فینال  بازی  از  پس  ایران 
شامگاه  در  برتر  لیگ  یا  کشوری 
پنجشنبه 2۷ اردیبهشت و سر دادن 
شعارهایی چون »مرگ بر دیکتاتور« 
از سوی کسانی که برای ابراز شادی از 
قهرمانی تیم  پرسپولیس به خیابان آمده 
بودند نشان می دهد که هراس حکومت 
از شعارهای سیاسی تماشاگران چندان 

بی جا نیست.

از  بعد  نسل های  زهرآگین  تیر 
انقالب به قلب محتضر نظام

نارضایتی  ابراز  گذشته  روزهای  در 
جلوه های  حکومت  به  پیام  دادن  و 
دیگری نیز داشت. هزاران دانش آموز در 
پاسخ به چالش ساسی مانکن، خواننده 
ایرانی ساکن خارج کشور، برای ترانه 
»جنتلمن« در روز معلم بطور گروهی 

و همراه با آموزگاران و مسئوالن مدرسه 
این ترانه را همخوانی کرده و همراه با 

شادی و پایکوبی با آن رقصیدند.
رقص  به  مربوط  ویدئوهای  پخش 
مدارس  در  دانش آموزان  شادی  و 
تیر  چنان  ایران،  مختلف  شهرهای 
زهرآگینی به قلب محتضر نظام اسالمی 
فرو رفت. پایکوبی و قر دادن کودکاِن 
اسالمی،  جمهوری  در  یافته  پرورش 
تبلیغاتی  بمباران  سال  چهل  از  پس 
عقیدتی و مکتبی، آنهم در روزی به 
مناسبت قتل مرتضی مطهری یکی از 
نظریه پردازان نظام، مقامات جمهوری 
اسالمی را دچار چنان خّفتی کرد که 
نتوانستند به سادگی از آن بگذرند و 
واکنش های بسیار تندی به آن نشان 

دادند.
مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
شورای اسالمی که هزاران دانش آموز 
در روز کشتن پدرش با شادی قر داده 
و رقصیدند، حتا خواستار اخراج مدیران 
این مدارس شد! محمد بطحایی وزیر 
که  کرد  اعالم  نیز  پرورش  و  آموزش 
بازرسی«  و  حراست  »متخصص  سه 
این  بررسی  را مسئول  وزارتخانه  این 

موضوع کرده است!
رقص دانش آموزان در »روز معلم« در 
که  آموزگارانی  حضور  در  و  مدارس 
خود نیز عمدتا در این نظام زندگی و 
رشد کرده و از جمله اصناف معترض 
به نظام نیز هستند، بدون شک یکی 
و  فرهنگی  رسوایی های  بزرگترین  از 
سیاسی نظام اسالمی را رقم زده است.

دوباره دانشجو، دوباره اعتراض 
بجز دانش آموزان و هواداران تیم های 
فوتبال، دانشجویان دانشگاه تهران نیز 
در هفته  گذشته پس از مدت ها یک 

اعتراض جدی را شکل دادند.
ه  ردیبهشت ما ا  23 دوشنبه  روز 
در  تهران  دانشگاه  هنر  دانشجویان 
اعتراض به تشدید سختگیری ها توسط  
حراست دانشگاه ها و راه افتادن گشت 
پردیس  مقابل  در  دانشجویی،  ارشاد 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده 
تهران تجمع و سپس در آمفی تئاتر 

این دانشکده تحصن کردند.
حضور نیروهای حراست و بسیجی و 
چماق به دستان حکومت به درگیری 
شدیدی منجر شد که فیلم های بطور 
گسترده در شبکه های اجتماعی پخش 
شد. دانشجویان ضمن درگیر شدن با 
چون  شعارهایی  سرکوب،  نیروهای 

»دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد«، 
»آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه«، 
و »ملت گدایی  دیکتاتور«  بر  »مرگ 
می کند، آقا خدایی می کند«  سر دادند.

را  دانشجویان  سوی  از  اعتراض  این 
که پس از دی ماه 96 خاموش بودند، 
و  اعتراضات  در  تازه ای  موج  می توان 
در  صنفی  و  اجتماعی  خیزش های 

ایران دانست.
دانشجویان همیشه از جمله قشرهایی 
بوده اند که نقشی اساسی در اعتراضات 
ایفا کرده اند. حضور  مدنی  و  سیاسی 
دانشجویان و فعالیت های آنها همواره 
تحوالت  برخی  بروز  در  و  جریان ساز 
سیاسی و مدنی بسیار مؤثر بوده است.

سال های  طی  که  حالیست  در  این 
توان  همه  اسالمی  جمهوری  اخیر 
دانشجویان  تا  بسته  کار  به  را  خود 
کشور،  سیاسی  مسائل  از  تنها  نه  را 
نگه  دور  نظام،  اپوزیسیون  از  ویژه  به 
آنها  بین  تا  کرده  تالش  بلکه  دارد 
به  که  اجتماعی  گروه های  دیگر  و 
جدایی  می پردازند  صنفی  اعتراضات 

از فعالیت های مهم هر  بیندازد. یکی 
دو جناح اصالح طلب و اصولگرای نظام 
اسالمی  جمهوری  استمرار  برای  که 
تالش می کنند همواره این بوده است 
دانشجویان  خواست  و  نگاه  به  که 
جهت دهند و آنها را از آرمانخواهی و 
مسئولیت پذیری که جنبش دانشجویی 
را معتمد و محبوب مردم کرده بود تهی 
کنند. اکنون معترض شدن دانشجویان 
و ایستادن آنها بر سر مطالبات  صنفی 
و مدنی خود بیانگر شکست پروژه نظام 
برای منزوی کردن جنبش دانشجویی 

و تفرقه در اعتراضات اجتماعی است.

استادان ماهیگیری از آب گل آلود
از سوی دیگر، پس از اعتراض دانشجویان 
دانشگاه تهران، اصالح طلبان به عنوان 
ماهرترین ماهیگیران از آب گل آلود وارد 
عمل شده و با اظهاراتی انتقادی تالش 
کردند آهنربای فریب خود را به سمت 

دانشجویان بگیرند.
حجت نظری عضو شورای شهر تهران 
برخورد  عدم  خواستار  توئیتی  در 
خشونت آمیز با دانشجویان شده و بطور 
غیرمستقیم از دور شدن دانشجویان از 
نظام ابراز نگرانی کرده است: »تجمعات 
جریانی  هر  از  دانشجویان  اعتراضی 
باید  شود.  کشیده  خشونت  به  نباید 
مطالبات دانشجویان در فضایی آرام و 
با حضور خود دانشگاهیان شنیده شده 
و پاسخی منطقی به آن داده شود. با 
برخوردهای خشن فرزندان ایران را از 

ایران دور نکنیم.«
عضو  ین  ا که  ست  ینجا ا لب  جا
اصالح طلب شورای شهر تهران پیشتر 
با  دانشجویان  انضباطی  آیین نامه  که 
اصالح  پیش  از  سختگیرانه تر  شرایط 
حراست  آن  اساس  بر  و  شد  ابالغ  و 
که  یافته اند  اجازه  حتی  دانشگاه ها 
شبکه های  در  را  دانشجویان  فعالیت 
نیز رصد کرده و در مقابل  اجتماعی 
جرم  اعالم  می دانند  »تخلف«  آنچه 

کنند، سکوت کرده بود!
سیاست های  مقابل  در  سکوت  این 
اظهار  سپس  و  نظام  سرکوبگرانه ی 
به  اعتراضات  درباره  عوامفریبانه  نظر 
راهکارهای  از  یکی  سیاست ها،  این 
اصالح طلبان در شرایط سرنوشت ساز 

کنونی است.
اعالم  از  پس  اینکه  دیگر  نمونه  یک 
دادستانی اصفهان در مورد ممنوعیت 
صدایی  هیچ  زنان  دوچرخه سواری 
ولی  نشد  شنیده  اصالح طلبان  از 

اعتراض  مورد  ممنوعیت  این  وقتی 
تاجزاده  مصطفی  گرفت،  قرار  مردم 
نوشت  رئیسی  به  خطاب  توئیتی  در 
منع  قانون  در  بانوان  دوچرخه سواری 
نشده و خواستار لغو این دستور شد. 

همه این رویدادهای اعتراضی به اشکال 
حالی  در  گذشته  هفته  در  مختلف، 
اتفاق افتاد که اعتراضات دیگر اصناف 
و گروه ها مانند آموزگاران، کارگران و 
مالباختگان و بازنشستگان و رانندگان 

نیز همچنان ادامه داشته است.
بحران های ناشی از عملکردهای منفی 
نظام در حوزه های مختلف اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی، وضعیت نابسامان 
به  نسبت  ناامیدی  و  مردم  معیشت 
توانایی نظام برای خروج از این شرایط، 
سبب شده تا گروه های مختلف جامعه 
به تدریج به یک ارزیابی و نگاه مشترک 
برسند.  اسالمی  جمهوری  به  نسبت 
برآیند این روند مشترک، خیزشی است 
که امواج آن از دی ماه 96 به این سو 

هرگز آرام نگرفته است. 
روشنک آسترکی

بحران در خاورمیانه حول رژیم ایران 
و گروه های شبه نظامی مورد حمایت 
پیچیده تر  را  منطقه  اوضاع  تهران 
گروهی  مردم،  از  بخشی  است.  کرده 
کارشناسان و حتی عده ای از دولتمردان 
نظامی  درگیری  یک  وقوع  نگران 

هستند.
یک هفته پس از حمله راکتی از غزه 
گروه های  توسط  اسرائیل  سوی  به 
و  نفتکش ها  از  تعدادی  فلسطینی، 
کشتی های تجاری نزدیک بندر الفجیره 
قرار  امارات هدف حمالت خمپاره ای 
گرفتند و پس از آن نیز تعدادی پهپاد 
آرامکو  شرکت  نفتی  تاسیسات  به 
عربستان و چند مقّر نظامی  عربستان 
سعودی حمله کردند. حوثی های مورد 
مسئولیت  اسالمی  حمایت جمهوری 

این حمالت را به عهده گرفتند.
و  شده  اضطراری  نیز  عراق  وضعیت 
ضمن  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
هشدار به شهروندان خود در مورد سفر 
غیرضروری  کارمندان  کشور،  این  به 
سفارت و کنسولگری آمریکا در بغداد 
و اربیل را خارج و به نقاط امن  منتقل 
کرده است. همچنین با افزایش احتمال 
در  آمریکا  سفارتخانه های  درگیری، 
لبنان، امارات و ترکمنستان نیز »هشدار 

امنیتی« صادر کردند.
اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  گزارش  
عشایر  مشاهدات  و  یکسو  از  آمریکا 
عرب در عراق از سوی دیگر حاکیست 
ایران در مناطق تحت سلطه ی  رژیم 
گرفته  موشکی  آرایش  حشدالشعبی 
ایران  رژیم  که  احتمال هست  این  و 
اقدامات  به  آمریکا دست  منافع  علیه 

»اتفاقی« بزند.
بغرنج  وضعیت  آشکار  ابعاد  اینهمه 
بیش  دیگر  بار  که  است  خاورمیانه 
شده  تبدیل  باروت  انبار  به  پیش  از 
است. اما روی دیگر این شرایط، آثار و 
پیامدهای آن بر وضعیت شهروندان و 

اقتصاد کشور و منطقه است. 
بلکه  همسایگان  تنها  نه  ایران  رژیم 
دیگر کشورهای دنیا را با رفتار ویرانگر 
و خرابکارانه ی خود کالفه کرده است.

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان 
انرژی دنیاست و  اصلی ترین شاهرگ 
کشتی های دولتی و خصوصی متعلق 
تردد  آن  از  و شرکت  کشور  ده ها  به 
تنها  نه  کنونی  شرایط  در  می کنند. 
دشمنان و رقبای منطقه ای جمهوری 
اسالمی بلکه منافع کشورهایی که با 
جمهوری اسالمی دشمنی ندارند نیز 
تحت تاثیر خصومت هایی قرار گرفته که 
محور آن سیاست های رژیم ایران است. 
چنانکه در جریان عملیات خرابکارانه 
تجاری  کشتی  الفجیره،  بندر  حوالی 
نروژی هم آسیب دید و یا کویت که 
دولت آن تالش می کند در جدال های 
منطقه بی طرف بماند مجبور به استقرار 
نفتی  نیروهای گارد اطراف سکوهای 
خود شده  و تانکرهای خود را در بخشی 

از مسیر اسکورت نظامی می کند.
و  تورم  بورس،  ریزش شدید شاخص 
افزایش نرخ ارز، واکنش اقتصاد مفلوک 
تنش های  به  ایران  ورشکسته ی  و 
رهبر  شرایطی  چنین  در  است.  اخیر 
او،  از  پیروی  در  و  اسالمی  جمهوری 
تاکید  مدام  تهران  سیاسیون  دیگر 
می کنند که مذاکره با آمریکا منتفی 
است. در عمل نیز از شانس حل و فصل 
این تنش ها از طریق دیپلماتیک روز به 
روز کاسته می شود. در مقابل نگرانی 
درگیری  یک  وقوع  احتمال  از  مردم 
خبر  ایران  از  می شود.  بیشتر  نظامی 
بازار  و  کوچه  در  روزها  این  می رسد 
هم  از  همه  خانوادگی  جمع های  و 

می پرسند »جنگ می شود؟«
احتمال درگیری نظامی 

به باور گروهی از تحلیلگران، خاورمیانه 
در آستانه ی یک جنگ دیگر قرار دارد. 
آن ها وقوع درگیری میان رژیم ایران 
کشورهای  از  یکی  با  یا  و  آمریکا  و 

منطقه از جمله اسرائیل یا عربستان را 
محتمل می دانند و حتی برخی از آنها 
بر اساس تحوالت معتقدند که آمریکا و 
هم پیمانان منطقه ای واشنگتن به دنبال 
تشکیل یک ائتالف نظامی علیه رژیم 

ایران هستند.
بخشی دیگر از ناظران که خوشبین تر 
نه  می گویند  می کنند  نگاه  قضایا  به 
آمریکا و نه جمهوری اسالمی به دنبال 
درگیری نظامی نیستند. به نظر اینان، 
تحریم های آمریکا آنقدر کارساز هست 
که واشنگتن برای به کرسی نشاندن 
کار  به  از  بی نیاز  خود  خواسته های 
ایران  رژیم  علیه  نظامی  ابزار  گرفتن 
می داند  ترامپ  می گویند  آنها  است. 
دولتش  و  او  برای  نظامی  درگیری 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  که 
الزم  دارد  رو  پیش   2020 سال  در 
ترامپ  هم  نظر شخصیتی  از  نیست. 
با لحن صریح و تند در شمار  گرچه 
ناسازگار  و  نامتعارف  سیاستمداران 
قرار دارد اما در عمل از جنگ پرهیز 
می کند چنانکه در مورد کره شمالی نیز 
وارد درگیری نظامی نشد. حتی برخی 
نظامی  ادوات  مقایسه  با  کارشناسان 
و تهاجمی محدودی که آمریکا  این 
با  داشته  گسیل  خاورمیانه  به  روزها 
حجم نیروهای نظامی که پیش از آغاز 
دو جنگ خلیج فارس به منطقه اعزام 

کرده بود وقوع جنگ را رد می کنند.
و  رجزخوانی ها  منهای  طرفی  از   
خیالبافی های سیاسیون  و نظامی ها در 
ایران، شرایط اقتصادی و اجتماعی که 
جمهوری اسالمی با آن دست و پنجه 
نرم می کند برای یک رویارویی نظامی 
نه  ایران  رژیم  نیست.  کافی  مستقیم 
توان فراهم کردن هزینه های یک جنگ 
را دارد، نه ساز و برگ نظامی اش در حد 
پورت هاست؛  و  هارت  این  اندازه ی  و 
مهمتر از همه اینکه مشروعیت کافی 

برای بسیج عمومی مردم را ندارد.
در این میان برخی دیگر از تحلیلگران 

نقطه ای  درگیری های  وقوع  احتمال 
که اهداف استراتژیک خاص و حساس 
هدف آن باشد را محتمل می دانند. این 
گروه معتقدند شکل و شیوه ی جنگ ها 
لشکرکشی ها  دوران  و  کرده  تغییر 
سنگربندی های  و  صف کشیدن ها  و 
کالسیک تمام شده و جنگ ها شکل 
هیبریدی به خود گرفته  است. از این 
جنگ تعاریف متفاوتی ارائه می شود که 
اساس آنها به کار گرفتن تکنولوژی های 
این  در  است.  ابزار هوشمند  و  مدرن 
جنگ، بجای تانک و زره پوش و پیاده 
نظام، فناوری های سایبری و الکترونیک 
مکمل ابزارهای سیاسی و اقتصادی و 

تبلیغاتی هستند. 
جنگی متفاوت با جنگ های کالسیک

به نظر می رسد سران جمهوری اسالمی 
درک  را  مسئله  این  اندازه ای  تا  نیز 
از   9۸ سال  برای  چنانکه  کرده اند 
بودجه وزارت دفاع کاسته شده و بودجه 
بی سابقه ای  افزایش  اطالعات  وزارت 

داشته است.
آذری  محمدجواد  اردیبهشت،   26

صفحه  در  ارتباطات  وزیر  جهرمی، 
حمله  »از  نوشت:  خود  اینستاگرام 
استاکس نت حتما شنیدین! خبر خوب 
اینکه، امروز یک گزارش دریافت کردم. 
از مدتی قبل با سفارش سازمان فناوری 
اطالعات، دانشمندان جوان دانشگاه های 
ایران، یک سپر دفاعی )فایروال( برای 
سیستم های اتوماسیون صنعتی ساخته  
بودند که عماًل خرابکاری صنعتی مثل 
و  برق  شبکه های  در  را  استاکس نت 
سپر،  این  میکنه.  خنثی  آن  امثال 
روز  در  شد.  آزمایش  موفقیت آمیز 
جهانی ارتباطات، از این دستاورد بیشتر 

خواهیم گفت.«
او در ادامه می نویسد، »برای افزایش 
تاب آوری زیرساخت های حیاتی، الزم 
است که این تجهیزات در شبکه های 
این  مورد نظر نصب شود که طبیعتاً 
موضوع با هماهنگی مرکز ملی فضای 
مجازی، عملیاتی خواهد شد. با تکیه به 
جوانان، از تهدیدات فرصت می سازیم.«

جاللی  غالمرضا   ،139۷ سال  آبان 
نیز  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای 
لیست دشمن است مدعی شد، »نسل 
جدیدی از ویروس  استاکس نت را کشف 
کردیم.« او در این سخنرانی از طراحی 
و تولید پنج دستگاه بومی برای حفاظت 
از مراکز هسته ای و پتروشیمی خبر داد 
پدافند  استراتژیک  را محصول  آنها  و 
سایبری ملی دانست. وی همچنین از 
برپایی رزمایش کنترل سیگنال رسانی 
»صدا و سیما« با فرض قطع سیگنال 

ماهواره ای در مواقع بحران خبر داد.
از  امنیتی  مقام های  این هم  از  پیش 
به  »استارز«  نام  به  ویروسی  حمله 
سیستم های کامپیوتری مراکز حکومتی 

خبر داده بودند. 
 1 5 همچنین  لی  جال ضا  مر غال
اردیبهشت امسال نیز در یک سخنرانی 
نظام  که  تهدیداتی  انواع  به  دیگر 
جمهوری اسالمی در حوزه سایبری با 

آن طرف است از جمله نفوذ، دستکاری 
و  نرم افزاری  دستکاری  اطالعات، 
دسترسی به داده ها اشاره کرد و هشدار 
داد یک شهر هوشمند را می توان به 
وسیله ویروس سایبری بمباران کرد. 
تهدیدات  از  »هدف  کرد،  تاکید  وی 
غیرنظامی دشمن، ناتوان سازی، ایجاد 
درگیری مردم با حکومت و ایجاد فشار 

بر حکومت هاست.«
با چنین شواهدی پیداست رژیم ایران 
و  منطقه ای  دشمنان  با  سال هاست 
بین المللی خود عمال در جنگ است. 
»شهید«  نه  آن  تلفات  که  جنگی 
هزاران  و  صدها  بلکه  »جانباز«  و 
شهروندی هستند که بیکار می شوند 
توسط  نه  که  کارخانه هایی  یا  و 
و  اولیه  مواد  نداشتن  با  بلکه  موشک 
متوقف  آنها  تولید  ورشکستگی، خط 
می باید  اینها  همه  صدر  در  می شود. 
سیاست ها و ناکارآمدی رژیمی را قرار 
شرایطی  چنین  در  را  کشور  که  داد 

گرفتار کرده است.
حامد محمدی

جنگ می شود؟ نمی شود؟ یا اینکه در جنگ 
هستیم؟!

جمهوری اسالمی در محاصره امواج 
اعتراضات مردمی

=برخی کارشناسان و سیاستمداران براساس نشانه ها و پاره ای منافع نسبت به وقوع 
درگیری نظامی در منطقه هشدار می دهند و برخی دیگر احتمال وقوع آن را کم می دانند.
=جنگ های هیبریدی و ترکیبی نه تنها اکنون بلکه سال هاست در نبرد میان رژیم ایران 

و رقبا و دشمنان منطقه ای و بین المللی آن باال گرفته است.
=مقام های سیاسی و امنیتی نظام خود را برای حمالت سایبری آماده می کنند و می گویند 
هدف از تهدیدات غیرنظامی دشمن، ایجاد فشار علیه حکومت از طریق در تنگنا قرار دادن 

آن و گسترش اعتراضات اجتماعی است. 

تجمعاعتراضیدانشجویاندانشگاهتهران-23اردیبهشتماه
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دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه ۱0 صبح تا 5 بعداز ظهر

خروج کارمندان غیرضروری آمریکا از بغداد و اربیل؛ والدیمیر پوتین:

 روسیه آتش نشانی نیست که به همه کمک کند؛ 
نباید تنها به ما تکیه کنید!

می گویند  =آمریکایی ها 
دو  پشت  ایران  رژیم 
در  خرابکاری  عملیات 

امارات و عربستان بوده.
آمریکا  نماینده  =معاون 
سازمان  امنیت  شورای  در 
از  بیانیه ای  در  متحد،  ملل 
خواست  اسالمی  جمهوری 
تسلیحاتی  تجهیز  به 

شبه نظامیان پایان دهد.
تهران  کیهان  =روزنامه 
بار دیگر امارات را تهدید به 

عملیات موشکی کرده.
=ظریف در سفر به شرق 
با گرفتن  آسیا تالش کرده 
وعده های تکراری دست کم 
جایگاه  افول  سرعت  از 
ایران  رژیم  بین المللی 
سنتی  متحدان  اما  بکاهد 
ایران نیز حمایت های  رژیم 
خود از جمهوری اسالمی را 

کاسته اند.
=پوتین: ما نقش خودمان 
را بازی کرده ایم و نباید تنها 

بر ما تکیه کنید!
هلی کوپترهای آمریکایی، چهارشنبه 
کارکنان  از  گروهی  مه،  ماه   1۵
و  بغداد  در  متحده  ایاالت  سفارت 
که  نقاطی  از  را  اربیل  کنسولگری 
ایران  از سوی رژیم  احتمال می رفت 
قرار گیرد خارج کردند. تهدید  مورد 

آمریکا  سفارت  فعالیت های  از  برخی 
در بغداد و کنسولگری این کشور در 
اربیل از جمله صدور ویزا نیز متوقف 

شده است.
به گزارش رویترز، پس از خرابکاری 
هدف  و  امارات  الفجیره  بندر  در 
و  تانکر  شش  تا  چهار  گرفتن  قرار 
کشتی تجاری که هنوز هیچ گروهی 
نگرفته،  عهده  به  را  آن  مسئولیت 
تعدادی از هواپیماهای بدون سرنشین 
حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان 
می گوید  واشنگتن  و  کردند  حمله 
رژیم ایران پشت هر دو این عملیات 

بوده است.
منابع آمریکایی می گویند جمهوری 
یا  حوثی  شبه نظامیان  اسالمی، 
به  تشویق  را  عراق  در  حشدالشعبی 
انجام حمالت کرده و این اقدامات را 

تحریک جدی خوانده اند.
جاناتان کوهن معاون نماینده آمریکا 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
اسالمی  جمهوری  به  بیانیه ای  در 
تسلیحاتی  تجهیز  به  کرد  توصیه 

شبه نظامیان پایان دهد.
ماه  که  »همانطور  گفت،  وی 
گذشته و در جریان مذاکرات تقویت 
یمن  در  ملل  سازمان  تحریم های 
یمن  حوثی   شبه نظامیان  شد،  تأکید 
تسلیحات  گسترش  و  تولید  توان 
موشکی و پهپادی ندارند. تمامی  این  

سالح ها تولیدات رژیم ایران است.«
رژیم  از  »وقتی  کرد،  تاکید  کوهن 
که  است  چطور  پرسیدیم  ایران 
سالح های ساخته یا طراحی شده آنها 
توضیح  هیچ  می شود،  دیده  یمن  در 
قابل اتکایی ندادند. تخطی رژیم ایران 
از ممنوعیت رساندن سالح و مهمات 
قطعنامه های  نقض  فقط  نه  یمن،  به 
شورای امنیت است، که جنگ یمن را 

هم طوالنی تر می کند.«
تهدید دوباره جمهوری اسالمی 

علیه  اماراتی ها
روزنامه کیهان تهران که این روزها 
در  خود  تهدیدآمیز  گزارش های  با 
تریبون جنگ و درگیری شده،  عمل 
پنجشنبه 2۶ اردیبهشت نیز در تیتر 
سعودی  »برجک  نوشته  خود  اول 
پرید«! این روزنامه ی بدنام و جنگ طلب 
به نقل از انصاراهلل تهدید کرده، »مراکز 

حساس امارات هم در تیررس است«!
نقل  به  گزارش  این  از  بخشی  در 
آمده،  المیادین  خبری  شبکه  از 
ما  دست  به  که  ویژه ای  »اطالعات 
نیروهای  می دهد،  نشان  رسیده، 
نظامی  عملیات   10 از  بیش  صنعا 
در  مهم  اهدافی  علیه  نشده  اعالم 
عمق عربستان سعودی انجام داده اند. 

المیادین این خبر را 2۴ ساعت پس از 
»عملیات بزرگ« یمن علیه تأسیسات 
توضیح  در  و  منتشر  سعودی  نفتی 
بیشتر، زمان این 10 عملیات را اخیراً 
این  از  بیشتری  جزئیات  کرد.  اعالم 
اعالم  هنوز  آن  مکان  یا  عملیات ها 
نشده یا هیچ منبع یمنی هنوز آن را 

تأیید نکرده است.«
شکست  را  اسرائیل  و  آمریکا 

می دهیم
جمهوری  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر 
شده  مدعی  سخنانی  در  اسالمی 
تلخ شکست  جمهوری اسالمی طعم 
صهیونیستی  آمریکایی-  جبهه  به  را 
خواهد چشاند. او می گوید جمهوری 
از  سطح  باالترین  در  اسالمی 
آمادگی های دفاعی- نظامی قرار دارد 
و قادر است با هر تهدیدی مقابله کند.

پیشکسوتان  گردهمایی  در  حاتمی 
محمد  لشکر  عملیات  و  اطالعات 
نیروهای  که  کرد  تاکید  رسول اهلل 
آمادگی  لحاظ  به  ایران  مسلح 
و  رفیع  جایگاه  در  نظامی  دفاعی- 
بی نظیری قرار دارند و این موقعیت در 
نیروهای  تحریم  شرایط  سخت ترین 

مسلح به دست آمده است!

در  ترامپ  دونالد  میان،  این  در 
روزنامه  ادعای  رد  ضمن  توییتی 
وجود  بر  مبنی  واشنگتن پست 
اختالف در دولت آمریکا، آن را رسانه  
و  خوانده  )دروغ پرداز(  »فیک نیوز« 
کار  در  داخلی  جدال  »اصاًل  نوشته 
نیست، نظرات مختلف بیان می شوند 
را  قطعی  و  نهایی  تصمیم  من  و 
می گیرم. این فرایند بسیار ساده است. 
سیاست ها  و  نظرات  طرف ها،  همه 
پوشش داده می شوند. مطمئنم ایران 
به زودی خواستار گفتگو خواهد شد.«

این  تازگی  به  این در حالیست که 
بر  دیگر  بار  اسالمی  جمهوری  رهبر 
و  کرد  تاکید  آمریکا  با  مذاکره  عدم 
گفت، »مذاکره با آمریکا سّم است و 
مذاکره  دنبال  با شعوری  ایرانی  هیچ 

نیست!«

از  زمزمه هایی  اخیر  روزهای  در 
واشنگتن  و  تهران  مذاکره  احتمال 
گوش  به  تنش ها  کاهش  برای 
عمان،  چون  کشورهایی  و  می رسید 
اعالم  میانجیگری  برای  ژاپن  و  عراق 
آمادگی کرده اند اما بر اساس شواهد 
خفیف تر  زمزمه ها  این  تدریج  به 

می شود.
نماینده  علیجانی زمانی  محسن 
عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس 
»فراکسیون امید«، فراکسیونی که تا 
پیش از این برای مذاکره با آمریکا دست 
و پا می زد، در مصاحبه با خبرگزاری 
تا  قطعاً  »ایران  گفته  »خانه ملت« 
زمانی که آمریکا رویه خود را اصالح 
نکند با آنها مذاکره ای نخواهد داشت.«

»کشورهای  کرده،  تاکید  وی 
وهله  در  باید  میانجیگری  خواستار 
که  کنند  ارشاد  را  آمریکا  دولت  اول 
به معاهده هایی همچون برجام عمل 

نکرده است.«
»البته  می گوید:  زمانی  علیجانی 
قابلیت  وجه  هیچ  به  ترامپ  دولت 
در  و  ندارد  را  میانجیگری  پذیرش 
نفع  به  که  می کند  را  اقدامی  نهایت 
با قدرت  نیز  این رو ما  از  باشد  خود 

جلو می رویم تا آنها تسلیم شوند.«
ایران  مسائل  پیرامون  تحوالت 
ایران  رژیم  و  گرفته  بسیاری  سرعت 
هنوز نتوانسته راه گریزی برای خروج 
از این مخمصمه پیدا کند. محمدجواد 
ظریف در سفر به شرق آسیا تالش کرد 
با گرفتن وعده های تکراری دست کم 
بین المللی  جایگاه  افول  سرعت  از 
رژیم ایران بکاهد اما متحدان سنتی 
از  خود  حمایت های  نیز  ایران  رژیم 

جمهوری اسالمی را کاسته اند.
در عین حال، تنها یک روز پس از 
سفر مایک پمپئو به روسیه و دیدار او 
با رئیس جمهوری و وزیر خارجه این 
کشور والدیمیر پوتین در سخنانی تند 
گفته  او  است.  تاخته  تهران  رژیم  به 
»من چندین بار به ایرانیان  صادقانه 
ما  نشوید؛  خارج  برجام  از  که  گفتم 
ادامه  را  توافق  این  می دهیم  ترجیح 
و  نیستیم  آتش نشانی  ما  دهیم؛ 
ما  کنیم!  کمک  همه  به  نمی توانیم 
نقش خودمان را بازی کرده ایم و نباید 
این سخنان  کنید!«  تکیه  ما  بر  تنها 
پوتین بی تردید برای زمامداران رژیم 
جمهوری اسالمی که به خیال خود در 
پی تقویت »نگاه به شرق« بودند بسیار 
تحلیلگری  اگرچه کمتر  است.  ناگوار 
حتی از درون خود نظام وجود داشته 
که نسبت به این حقیقت هشدار نداده 
باشد: هیچ کشوری، از جمله روسیه، 
رابطه ی خود با آمریکا را فدای رابطه 

با جمهوری اسالمی نمی کند!

ظریف:  =محمدجواد 
مذاکره با آمریکا غیرممکن 

است
=دیدگاه های واشنگتن و 
لندن در خصوص رژیم ایران 
همسوتر از گذشته می شود.
=ظریف در ژاپن مذاکره 
غیرممکن  را  آمریکا  با 
امیدها  تهران  و در  دانسته 
از  اروپا  حمایت های  به 
فشارهای  قبال  در  تهران 

آمریکا به حداقل رسیده.
و  روسیه  =چرخش 
والدیمپر  تند  اظهارات 
با  دیدار  از  پس  پوتین 
پمپئو در رابطه با جمهوری 
نظر  شدت  به  اسالمی 
جلب  را  رسانه ها  و  ناظران 

کرده است.
بریتانیا،  خارجه  وزیر  هانت  جرمی 
اردیبهشت، در توییتی  پنجشنبه 2۶ 
رژیم  اینکه  درباره  کشورش  نوشت 
ایران به تهدیدی فزاینده بدل شده با 
آمریکا هم نظر است و با متحد نزدیک 

خود همکاری خواهد کرد.
فزایش  ا که  بود  پیش بینی  بل  قا
رفتارهای  که  خاورمیانه  تنش های 
مخّرب رژیم ایران از عوامل تشدید آن 
است اروپایی ها را با سیاست های آمریکا 

بیشتر همسو خواهد کرد.
در  نیز  هانت دوشنبه گذشته  جرمی 
بروکسل گفته بود که بریتانیا نسبت به 
خطر یک »درگیری اتفاقی« بین ایران 
و آمریکا و وخیم تر شدن ناخواسته ی 

وضعیت بسیار نگران است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، هشتم 

جرمی هانت: بریتانیا با آمریکا در مورد تهدید 
فزاینده ایران نظر مشترک دارد؛

ماه مه )1۸ اردیبهشت(، همزمان با یک 
سالگی خروج آمریکا از توافق اتمی، در 
لندن با جرمی هانت و ترزا می نخست 
وزیر بریتانیا مالقات کرد. مایک پمپئو 
در کنفرانس خبری مشترک با جرمی 
هر  انگلستان  و  »آمریکا  گفت،  هانت 
دو یک برداشت نسبت به تهدید رژیم 
با  نزدیک  کار  حال  در  و  دارند  ایران 
جدیدی  راه های  تا  هستیم  یکدیگر 
این  با   مبارزه  برای همکاری  جهت 

تهدید پیدا کنیم.«
او در بخش دیگری نیز تاکید کرد، »هر 
دو ]آمریکا و بریتانیا[ در سمت آزادی، 
دموکراسی، ایجاد کشوری برای همه 
مردم ایستاده ایم. ما هر دو طرفدار این 
هستیم که کسی در اروپا ترور نشود. 
از  که  هستیم  این  طرفدار  دو  هر  ما 
حزب اهلل حمایت نشود تا بخواهد امنیت 

اسرائیل را بر هم بزند.«
دولت آمریکا برای فشار حداکثری به 
جمهوری اسالمی از ظرفیت های باالی 
اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار 
رژیم  کارت های  مقابل،  در  اما  است 
در  خامنه ای  علی  و  سوخته  ایران 
بن بستی که نظام اش در آن گرفتار شده 
همچنان ادعا می کند حاضر به مذاکره 
نیست و باید در مقابل فشارها مقاومت 
کرد؛ یعنی اصرار بر ادامه ی سیاستی 
که مسبب اصلی تنگنای کنونی است.

پمپئو همچنین روز چهارشنبه درباره  
خلیج  در  ایران  حکومت  تهدیدهای 
فارس با سلطان قابوس پادشاه عمان 
تلفنی گفتگو کرد. عمان از کشورهایی 
است که برای میانجیگری بین تهران 

و واشنگتن اعالم آمادگی کرده است.
خارجه  وزیر  ظریف  د  محمدجوا
جمهوری اسالمی نیز که برای مذاکره 
با کشورهای شرق آسیا از هند به ژاپن 
سفر کرده، پس از دیدار با مقامات ژاپن، 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره ی 

امکان مذاکره با آمریکا گفته »مذاکره 
غیرممکن است.«

ژاپن نیز از کشورهایی است که برای 
بین جمهوری اسالمی و  میانجیگری 
آمریکا اعالم آمادگی کرده است. ولی 
این اظهارات محمدجواد ظریف نشان 
می دهد که وضعیت جمهوری اسالمی 
تالش های  که  شده  آن  از  مشکل تر 
پیدا و پنهان برای نرم کردن ترامپ و 
عقب نشینی نسبت به شروط 12گانه ی 
آمریکا به عنوان پیش شرط مذاکرات 
نظر  مورد  و  مطلوب  نتیجه ی  بتواند 
زمامداران ایران را در پی داشته باشد.

چرخش  میان،  این  در  مهم  رویداد 
والدیمیر  اخیر  مواضع  است.  روسیه 
در  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین 
با  مالقات  از  پس  ایران  رژیم  مقابل 
مایک پمپئو در سوچی به شدت توجه 
ناظران سیاسی و رسانه ها را جلب کرده 
است اگرچه همواره در خود ایران و در 
چهارچوب نظام هم نسبت به سیاست 
ناکام »نگاه به شرق« و تکیه بر روسیه 

تردیدهای جدی وجود داشته است.
به رژیم  تند  پوتین در سخنانی  حاال 
تهران تاخته و گفته »من چندین بار 
به ایرانیان  صادقانه گفتم که از برجام 
خارج نشوید؛ ما ترجیح می دهیم این 
آتش نشانی  ما  دهیم؛  ادامه  را  توافق 
کمک  همه  به  نمی توانیم  و  نیستیم 
کنیم! ما نقش خودمان را بازی کرده ایم 

و نباید تنها بر ما تکیه کنید!«
از  تهران  که  حالیست  در  اینهمه 
ناامید  نیز  اروپا  حداقلی  حمایت های 
شده است. محمدجواد جمالی نوبندگانی 
امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
ملی مجلس با اشاره به اصرار اتحادیه 
اروپا بر ماندگاری برجام گفته، سیاست 
گفتاردرمانی دیگر جواب نمی دهد. این 
نماینده تاکید کرده اروپایی ها باید شرافت 
به خرج دهند و مانع از فشار به ایران شوند.

در جریان حمله خمپاره ای به بندر الفجیره در امارات بین چهار تا شش کشتی 
نفتکش و تجاری آسیب دیدند که تعدادی از آنها متعلق به عربستان و نروژ 

بودند؛ خبرنگاران برای ثبت این رویداد به بندر الفجیره آمدند

امنیتی  مقام  =یک 
پای  رد  می گوید،  آمریکا 
عملیات  در  ایران  رژیم 
دیده  امارات  در  خرابکاری 
نهایی  مدارک  اما  می شود 
دست  در  آن  اثبات  برای 

نیست.
تایمز:  =فایننشال 
تهران  و  واشنگتن 
را  جنگ  که  دارند  اصرار 
نمی خواهند، اما دیپلمات ها 
تنش های  که  نگرانند 
درگیری های  به  روزافزون 
غیرمستقیم  یا  مستقیم 

منجر شود.
گزینه  ایران  اسالمی  جمهوری 
نخست حمله به کشتی های نفتکش 
در بندر الفجیره امارات است اما یک 
مقام امنیتی آمریکا می گوید واشنگتن 
مدارک نهایی برای اثبات اینکه رژیم 
ایران پشت این اقدامات بوده در دست 

ندارد.
که  مقام  این  رویترز  گزارش  به 
نخواسته نامش فاش شود گفته »این 
فعالیت هایی است  اقدامات در ردیف 
آن  در  تهران  رژیم  دید  می شود  که 
و  داده  انجام  هم  قباًل  و  دارد  دست 
اسالمی  جمهوری  خاص  شیوه ی  به 

صورت گرفته است.«
و  اسالمی  خارجه جمهوری  وزارت 
بعضی از مقام های سیاسی در تهران 
منکر دخالت در این اقدام هستند اما 
آمریکا  امنیتی  مقام  این  گفته ی  به 
مواضع  برای  توضیح  »روشن ترین 
ایران که تالش می کند خود را از این 
اقدامات مبرا نشان دهد این است که 

آنها به دنبال رد گم کردن بودند.«
اردیبهشت،   22 صبح  یکشنبه 
حمالت،  وقوع  از  قبل  ساعاتی 
ایرانی پیشاپیش  لبنانی و  رسانه  های 
بندر  در  مهیب  انفجار  چند  وقوع  از 

الفجیره خبر داده بودند!
سپاه  به  نزدیک  رسانه های  برخی 
پاسداران و نهادهای امنیتی جمهوری 

اسالمی نوشته اند این حمالت از سوی 
صورت  یمن  انصاراهلل  شبه نظامیان 
گرفته. جمهوری اسالمی شبه نظامیان 
لبنان،  حزب اهلل  مانند  نیز  را  حوثی 
حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین 
جزو »محور مقاومت« دانسته و از آنها 

حمایت مالی و تسلیحاتی می کند.
پیش از این حمالت منابع اطالعاتی 
رژیم  که  بودند  داده  گزارش  آمریکا 
تنگه  بستن  به  تهدید  پی  در  ایران 
قایق  با  را  موشک  چندین  هرمز 
است.  کرده  جابجا  فارس  خلیج  در 
نیز  سنتکام  نیروهای  سخنگوی 
دارد که  نشانه هایی وجود  بود،  گفته 
شبه نظامیان نیابتی رژیم ایران آماده 
می شوند تا به نیروهای آمریکایی در 

منطقه حمله کنند.
کشتی های  امنیت  خوردن  برهم 
خلیج  و  عمان  دریای  در  نفتکش 
شاهراه  اصلی ترین  عناون  به  فارس 
کننده  نگران  دنیا  انرژی  انتقال 
در  در  تهران  کیهان  روزنامه  است. 
جنگ  »چگونه  عنوان  با  یادداشتی 
کنیم؟«  متوقف  را  دشمن  اقتصادی 
تعبیری  به  و  »وابستگان  می نویسد: 
منطقه  در  آمریکا  نفت  انبارداران 
به شدت  امارات  و  عربستان  شامل 
وابسته به دو چیز هستند یکی نفت 
و دیگری برج های به ظاهر با عظمت 
شیشه ای که ساخته شده اند. ما حتماً 
باید به ظرفیت صادرات نفت این دو 

کشور، ضربه اساسی بزنیم و این کار 
را می توانیم در اقیانوس هند و دریای 
سرخ انجام دهیم«!  همزمان روزنامه 
نوشته  گزارشی  در  تایمز  فایننشال 
که  دارند  اصرار  تهران  و  »واشنگتن 
جنگ را نمی خواهند. اما دیپلمات ها 
تنش های  که  هستند  نگران  این  از 
درگیری های  به  منجر  روزافزون 

مستقیم یا غیرمستقیم شود.«
این شبه نظامی های حوثی  از  پیش 
جمهوری  حمایت  مورد  که  یمن  در 
شهرهای  به  نیز  هستند  اسالمی 
بودند.  کرده  موشک پرانی  عربستان 
و  عربستان  سوی  از  ایران  حکومت 
برای  سالح  انتقال  به  متهم  آمریکا 

حوثی هاست.
ماه هاست در داخل ایران جریان های 
افراطی نزدیک به نظامی ها و آتش به 
و  عربستان  مقام های  برای  اختیارها 
بارها  و  می کنند  رجزخوانی  امارات 
کشور  داخل  رسمی  رسانه های  در 
ریاض و دوبی تهدید به حمله موشکی 
که  شدند  مقاومت«  »محور  از سوی 
نیروهای آن از سوی جمهوری اسالمی 
تأمین مالی و تسلیحاتی می شوند. در 
حال حاضر نیز به نظر می  رسد برای 
ایران  رژیم  که  است  روشن  ناظران 
پشت خمپاره پرانی  های بندر الفجیره 
در  نهایی  تصمیم  هنوز  اما  دارد  قرار 
نوع  این  به  نسبت  واکنش  خصوص 

اقدامات اتخاذ نشده است.

رویترز: رژیم ایران مظنون ردیف اول حمله به 
نفتکش ها در بندر الفجیره

ساختمان سفارت آمریکا در بغداد

والدیمیر پوتین
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در  می گوید  پهلوی  =رضا 
موسسه  مدیران  با  دیدار 
چگونگی  درباره   هادسن 
از  متحده  ایاالت  حمایت 
خشونت پرهیز  تالش های 
گفتگو  ایران  مردم  مدنی  و 

کرده است.
هادسن  موسسه  =مدیر 
رضا  دیدگاه های  می گوید 
پهلوی درباره  وضعیت جامعه 
چشم انداز  و  ایران  مدنی 
این کشور جذاب  در  تغییر 

بود.

شاهزاده رضا پهلوی، چهارشنبه 1۵ 
توییتی  در  اردیبهشت(،   2۵( مه  ماه  
مدیران  و  پژوهشگران  با  دیدارش  از 
 Hudson« موسسه آمریکایی هادسن
Institute« در واشنگتن و گفتگو درباره  

مسائل ایران خبر داد.
او این دیدار را سازنده خواند و نوشت 
که »در خصوص مبارزه کنونی در ایران 
برای دستیابی به دموکراسی صحبت 
ایاالت متحده  اینکه چگونه  کردیم و 
می تواند از تالش های خشونت پرهیز و 

مدنی مردم ایران حمایت کند.«
موسسه  مدیر  ینستین  ا و ِکِنت 
هادسن نیز در توییتی نوشت »افتخار 
داشتیم که میزبان رضا پهلوی باشیم 
و دیدگاه های جذاب او درباره وضعیت 
جامعه مدنی ایران و چشم انداز تغییر 

در این کشور را بشنویم.«
موسسه هادسن یک سازمان پژوهشی 
مستقل در زمینه ی دموکراسی و مبتکر 
نوآوری با هدف ترویج امنیت جهانی، 
نگاه  از  البته  که  است  آزادی  و  رفاه 
جمهوری  امنیتی  سیاسی-  مقام های 
ایران و رسانه های وابسته به  اسالمی 
»برانداز«  موسسات  قبیل  این  آنها 

هستند.
در شهریور سال ۸9 یک سال پس از 
آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۸۸ روزنامه رسالت در 
گزارشی با عنوان »آشنایی با موسسات 

طراح و مجری براندازی نرم« نوشت، 
بسیاری  نزدیکی  هادسن  »موسسه 
عناصر  و  آمریکا  جمهوریخواهان  به 
صهیونیستی جدی و سرسختی دارد.« 
رسالت با اشاره به نزدیکی این موسسه 
به سلطنت طلبان از شهریار آهی، رضا 
روزنامه نگار  انصاری  نازنین  و  پهلوی 
بین المللی و مدیر مسئول کیهان لندن 
به عنوان مرتبطین با موسسه هادسن 

نام  برد.
و  هادسن  موسسه  مدیران  اغلب 
پژوهشگران  و  کارشناسان  از  جمعی 
فعال در آن مواضع تندی علیه رژیم های 
جمهوری  نظام  جمله  از  استبدادی 
اسالمی ایران دارند. یکی از آنها مایکل 
پریجنت کارشناس ارشد این موسسه 
است که در واکنش به قرارگرفتن سپاه 
انقالب اسالمی در فهرست  پاسداران 
بود،  گفته  تروریستی  سازمان های 
حاال  می تواند  آمریکا  خارجه  وزارت 
مقام های  خانواده های  اعضای  سراغ 
رژیم ایران که با سپاه مرتبط هستند 
و اینجا در ایاالت متحده بسر می برند، 

برود.
از  شما  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این ابزار قدرتمند استفاده نکنید دیگر 
نمی توانید انتظار تغییرات مورد نظر را 
داشته باشید، پیش بینی کرد در طول 
ماه های آینده هر ماه شاهد یک تحریم 
جدید علیه جمهوری اسالمی خواهیم 
بود، علیه افراد بیشتر، صنایع بیشتر، 

گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با مدیران موسسه هادسن 
درباره  چگونگی حمایت آمریکا از مبارزات مدنی مردم ایران

بانک مرکزی یا رادیو و تلویزیون دولتی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
حداکثری  فشارهای  است  امیدوار 
باعث »تغییر  علیه جمهوری اسالمی 
را  آن  زمامداران  و  شود  نظام  رفتار« 
اساس 12 شرط  بر  مذاکره  میز  پای 
آمریکا بکشاند. اما کارگزاران جمهوری 
اسالمی معتقدند دولت آمریکا به دنبال 
تغییر رژیم و براندازی است. در بهمن 
139۷، محمدجواد ظریف در جریان 
کنفرانس امنیتی مونیخ پیشنهاد داد 
آمریکا بجای تغییر رژیم روابط با تهران 

را بهبود بخشد.
 139۷ بهمن  در  نیز  پهلوی  رضا 
)فوریه 2۰19( در مصاحبه با روزنامه 
فشارها  کرد،  تاکید  الیوم«  »المصری 
رفتار  تغییر  باعث  هرگز  تحریم ها  و 
رژیم نخواهد شد و تغییر کلیت رژیم  
است که ثبات و استقرار را در منطقه 

خاورمیانه و جهان برقرار خواهد کرد.
او در این مصاحبه افزود، »تحریم ها 
باید بخشی از یک استراتژی کلی جهت 
اعمال فشار بر رژیم برای تسهیل روند 
تغییرات و در نهایت سرنگونی رژیم به 
دست مردم ایران باشد. اما اگر هدف از 
تحریم ها تنها برای مجبور کردن رژیم 
مالها به بازگشت به میز مذاکره باشد، 
رژیم  این  شد،  خواهد  بدتر  وضعیت 
هرگز شیوه رفتار خود را تغییر نمی دهد 
و تمام داده های تاریخی و تجربه ۴۰ 

ساله این را ثابت کرده است.«

مشرق نیوز: آیا دولت آمریکا حاضر است برای 
آزادی مراد طاهباز باج بدهد؟!

گروگان گیری  از  =حکومت 
به عنوان روشی  باج خواهی  و 
برای کسب درآمد بهره می برد.
دولت  می گوید  =مشرق نیوز 
آمریکا »طلبکارانه« درخواست 
به  و  داده  را  اتباعش  آزادی 

تبادل آنان رضایت نداده!
حکومتی  وبسایت  ین  =ا
طاهباز  به  متعددی  اتهامات 
وارد کرده و پرسیده آیا دولت 
آمریکا حاضر است برای آزادی 

وی »باج آمریکایی« بدهد؟!
باج خواهی و گروگانگیری جمهوری 
کردن  زندانی  طریق  از  اسالمی 
اتباع  همچنین  و  دوتابعیتی  ایرانیان 
کشورهای غربی حاال به پرونده فعاالن 
وبسایت  است.  رسیده  زیست  محیط  
در  آمریکا  دولت  می گوید  مشرق نیوز 
تالش برای آزادی مهدی طاهباز یکی 
زندانی شده  زیست  محیط   فعاالن  از 
در ایران است. این وبسایت با گزارش 
کشورهای  اتباع  گروگانگیری  خود، 
دیگر  و باج خواهی از دولت های غربی 
و همچنین آمریکا را تایید کرده است.

شامگاه  مشرق نیوز  وبسایت 
اردیبهشت ماه   23 دوشنبه  دیروز 
که  شده  مدعی  مطلبی  انتشار  با 
آزادی  برای  تالش  در  آمریکا  دولت 
از فعاالن محیط   مهدی طاهباز یکی 
آمریکایی  ایرانی-  دوتابعیتی  زیست 
اسالمی  جمهوری  توسط  زندانی شده 
نوشته،  مشرق نیوز  که  است.آنگونه 
زندانی شدن  ابتدای  از  آمریکا  دولت 
آزادی  برای  زیست  محیط   فعاالن 
و  »پیام ها  ولی  آورده  فشار  آنان 
آزادی«  برای  ویژه ای  پیگیری های 
است. گرفته  صورت  طاهباز  مراد 

تأکید  همچنین  وبسایت  این 

و  باال  موضعی  از  »آمریکا  که  کرده 
یکطرفه  آزادی  درخواست  طلبکارانه 
جاسوسان خود را مطرح کرده است 
ایرانیان  با  آنان  تبادل  به  حتی  و 
نداده  رضایت  نیز  آمریکا  در  زندانی 
امور  وزیر  ظریف  است!«محمدجواد 
نیویورک  در  پیش  چندی  خارجه 
ماه  شش  ایران،  حکومت  که  گفت 
پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی 
مقامات  سوی  از  پاسخی  ولی  داده 
است. نکرده  دریافت  ترامپ  دولت 

در این بین، موضوع تبادل زندانیان 
همواره  آمریکایی  اتباع  و  تابعیتی  دو 
مطرح  تنها  نه  اسالمی  جمهوری  در 
از  غیرمستقیم  و  مستقیم  بلکه  بوده 
جمله توسط محسن رضایی و همین 
شده  نیز  تایید  مشرق نیوز  گزارش 
اتباع کشورهای  ایران  است. حکومت 
دوتابعیتی  ایرانیان  همچنین  و  دیگر 
را به گروگان می گیرد تا از طریق آنها 
امتیازات سیاسی و یا درآمد کسب کند!

اتهام  خود  مقاله  در  مشرق نیوز 
»جاسوسی« که دستگاه قضایی متوجه 
۸ فعال محیط  زیست کرده را متوجه 
طاهباز کرده و نوشته که وی »به مناطق 
حساس و فوق سّری کشور دسترسی 
پیدا« کرده و »جمع آوری اطالعات درباره 
نقشه های تأسیسات دریایی و نظامی در 
حوزه خلیج فارس« از جمله زمینه های 
بوده!مشرق نیوز  وی  فعالیت  جدی 
نوشت: »از طاهباز همچنین تجهیزات 
بسیار پیشرفته جاسوسی و جمع آوری 
اطالعات نیز کشف و ضبط شده است.«

دروغ پردازی  در  که  گزارش  این 
کیهان  از  کمی  دست  اتهام زنی  و 
و  صدا   2۰:3۰ برنامه  و   تهران 
به  ندارد،  اسالمی  جمهوری  سیمای 
حکومت  باج خواهی  و  گروگانگیری 
آمریکا  چون  خارجی  دولت های  از 
ایران  در  زندانیان شان  آزادی  برای 
که  نوشته  و  کرده  اشاره  به صراحت 

آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان 
جمهوری  به  باج  دالر  میلیارد   1.۸
است! کرده  پرداخت  اسالمی 

این بین،  این وبسایت حکومتی در 
»سیامک و باقر نمازی، نزار زاکا، باب 
لوینسون، مایکل وایت، ژیو وانگ« را 
به عنوان اصلی ترین گزینه های مورد 
زندان،  از  آزادی  برای  آمریکا  عالقه 
همگی  زندانیان  این  است.  برشمرده 
گروگان  به  اسالمی  جمهوری  توسط 
مورد  نیاز  هنگام  تا  شده اند  گرفته 

معامله با آمریکا قرار گیرند.
با  همچنین  مشرق نیوز  وبسایت 
روزنامه جوان مبنی  به مطلب  اشاره 
باقر  آزادی  برای  آمریکا  تمایل  بر 
است »در شرایطی  داده  نمازی خبر 
هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
با  مجدد  مذاکره  برای  برنامه ای 
ترامپ  ندارد،  آمریکا  بدعهد  دولت 
“پیش  عنوان  به  را  نمازی  آزادی 
است.« کرده  مطرح  مذاکره”  شرط 

کاسبکارانه   تحلیلی  در  مشرق نیوز 
زیست،  محیط   فعاالن  آزادی  برای 
این سوال را طرح کرده که آیا دولت 
برای آزادی مراد  آمریکا حاضر است 

طاهباز »باج آمریکایی« بدهد؟!
فعاالن محیط زیستی موسسه میراث 
ایرانیان بیش از دو سال است که در 
ایران زندانی هستند و به برخی از آنها 
اتهام »جاسوسی« و »فساد فی االرض« 
زده شده است. با آغاز روند دادگاه های 
این فعاالن، مشخص شد که عالوه بر 
اتهامات واهی، حکومت تالش می کند 
تا روند دادگاه را در خفا و دور از دید 
عدم  همچنین  کند.  برگزار  رسانه ها 
اطالع رسانی نسبت به وضعیت روحی 
و جسمی آنها و نداشتن حق وکیل و 
عدم برخورداری از حق حتی صحبت 
با وکیل تعیین شده در حین دادگاه، 
وضعیتی به شدت ناعادالنه  و هولناک  

برای آنها به وجود آورده است.

۱۲شرط آمریکا و مطالبات مردم ایران: خروج از 
دایره  شیطانی اتم و تروریسم و نقض حقوق بشر

روز   - اشتیاق  علی  بقراط،  االهه 
دوشنبه 21 ماه مه 2۰1۸ برابر با 31 
اردیبهشت 139۷، مدت کوتاهی پس 
از برجام در ۸  از خروج دولت آمریکا 
ماه مه 2۰1۸، شروطی از سوی مایک 
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعالم شد 
تا بر اساس آنها بتوان مذاکرات درباره 
یک توافق اتمی جدید را با جمهوری 
اسالمی ایران از سر گرفت.این شروط 
که به »شروط 12گانه« معروف شده اند 
عنوان  به  پمپئو  سخنرانی  نخستین 
وزیر خارجه جدید ایاالت متحده بود.

این  انجام  معتقدند  تحلیلگران  برخی 
مطالبات  به  پاسخ  درواقع  12شرط 
مردم ایران نیز هست که دست کم از 
جنبش اعتراضی سال ۸۸ به اینسو در 
اعتراضات وتجمعات خود شعار داده اند:
نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران

سوریه را رها کن، فلسطین را رها 
کن، فکری به حال ما کن!

بیخود  همینجاست،  ما  دشمن 
میگن آمریکاست!

ارس امیری دانشجوی ۳۲ ساله از ۲۳ اسفندماه در بازداشت وزارت 
اطالعات است

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

تجمع گروهی از ایرانیان آلمان در برلین: اتحادیه 
اروپا سپاه پاسداران را تروریست اعالم کند

در  2۰19؛  مه  ماه  یازدهم  برلین. 
پی قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان 
در  اسالمی  جمهوری  ترور  ماشین 
فهرست سازمان های تروریستی از سوی 
ایاالت متحده آمریکا، شهر برلین شاهد 
برگزاری گردهمایی تعدادی از ایرانیان 
مخالف  سیاسی  گروه های  و  تبعیدی 
نظام در مقابل دروازه پایتخت کشور 
این  در  بود.شرکت کنندگان  آلمان 
مناسبات  قطع  خواستار  گردهمایی 
اروپا  اتحادیه  اقتصادی  و  سیاسی 
ایران  رژیم  با  آلمان  کشور  بخصوص 
 ۴۰ بر  قطعنامه ای  صدور  با  و  شدند 
گسترده  قاچاق  ترور،  سرکوب،  سال 
مواد مخدر به اروپا و پولشویی از طریق 

همین مناسبات تاکید کردند.
در  آلمان  ساکن  تبعیدی  ایرانیان 
این گردهمایی یادآور شدند که ملت 
و  تروریستی  اعمال  با  هرگز  ایران 
جنایات داخلی و خارجی رژیم همسو و 
شریک نبوده و از کشورهای اروپایی نیز 

می خواهد که با ملت ایران همسو باشند.
شرکت کنندگان به کشورهای اروپا 
از  رهایی  برای  که  کردند  توصیه 
عملیات های  و  ناامنی  بحران های 
تروریستی که از بدو حیات جمهوری 

از جنبش  داده،  رخ  اروپا  در  اسالمی 
حمایت  ایران  مردم  آزادی خواهانه 
کنند و سپاه را در زمره سازمان های 
تروریستی و آشوبگر جهان قرار داده 
و به معامالت خود با رژیم پایان دهند.

ویدئو

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

ویدئو

دختر دانشجو به اتهام جاسوسی برای بریتانیا از طریق 
»استحاله و نفوذ فرهنگی« به ۱۰ سال زندان محکوم شد

ییه  قضا قوه  =سخنگوی 
جوان  دختر  این  مدعی شده 
ویژه  به  مختلف  گروه های  با 
ارتباط  تئاتر  و  هنر  زمینه  در 
بتواند  راستا  این  تا در  گرفته 
پروژه های »نفوذ« و »شبیخون 

فرهنگی« را عملیاتی کند!
اسماعیلی  غالمحسین   =
است  نبرده  نام  فرد  این  از 
گفته  اینکه  به  توجه  با  اما 
از یک  بیش  این دختر جوان 
برده  بسر  بازداشت  در  سال 
زندانی  این  می رسد  نظر  به 
ارس امیری، دانشجوی ایرانی 
بریتانیا  کینگزتون  دانشگاه 

باشد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت 
یک دختر دانشجو به 1۰ سال زندان 
اتهام جاسوسی برای بریتانیا خبر  به 
شده  مدعی  قضاییه  قوه  است.  داده 
نفوذ  و  استحاله  طریق  از  دختر  این 
فرهنگی به ویژه در زمینه هنر و تئاتر، 

جاسوسی می کرده است.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
اردیبهشت   23 دوشنبه  روز  قضاییه 
مسئوالن  جلسه  حاشیه  در   139۸
عالی قضایی از محکومیت یک دختر 
اتهام  به  زندان  سال   1۰ به  جوان 

جاسوسی برای بریتانیا خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه این دختر جوان 
را »یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی« 
دختر  این  که  است  گفته  و  خوانده 
دانشجو به دنبال اخذ اقامت و مهاجرت 
در  استخدام  با  و  بوده  انگلستان  به 
 )British Council( بریتیش کانسیل
انگلستان  امنیتی  سرویس  سوی  از 
آموزش دیده و طی بارها سفر به ایران با 
پاسپورت ها و نام ها مختلف به »استحاله 

است! پرداخته  فرهنگی«  نفوذ  و 
غالمحسین اسماعیلی بدون اینکه از 
این دختر جوان نام ببرد گفته است 
که »از سالیان دور، شورای فرهنگی 
انگلیس معروف به بریتیش کانسل با 
نام اختصاری )BC( در ایران و تهران 
دفاتری داشت که این دفاتر در پوشش 
انجام  را  تحرکاتی  فرهنگی  اقدامات 
نفوذ  می دادند و سعی در استحاله و 
فرهنگی در بخش های مختلف ایران 
اسالمی داشتند. مستندات مربوط به 
فعالیت های غیرقانونی این دفتر جمع 
آوری شد و با تصمیم مراجع ذیصالح 
فرهنگی  شورای  به  مربوط  دفاتر 
 13۸۷ سال  در  تهران  در  انگلیس 

تعطیل شد.«
که  افزوده  قضاییه  قوه  سخنگوی 
با  کردند  سعی  دوم  مرحله  »در 
احیای مجدد فعالیت های خود تحت 
پوشش های دیگر در کشور حضور یابند 
خودشان  اصطالِح  به  فعالیت های  و 
فرهنگی  ما ضد  تعبیر  به  و  فرهنگی 
را انجام دهند که با هوشیاری دستگاه 

اطالعاتی کشور این توطئه آن ها عقیم 
ماند و نتوانستند در پوشش های دیگر 

در کشور ما فعالیت داشته باشند.«
اسماعیلی در ادامه مدعی شد »در 
با  که  گرفتند  تصمیم  سوم  مرحله 
ایرانیان  و  دانشجویان  از  بهره گیری 
مقیم انگلیس و جذب آن ها با حمایت 
انجام  به  انگلیس،  اطالعاتی  سرویس 
ظاهر  در  و  خود  فرهنگی  برنامه های 
مبادرت  ایرانی-ایرانی  گفتگوهای  به 
کنند؛ به این معنا که از ایرانیان مقیم 
کشور  داخل  شهروندان  و  انگلیس 

برای این منظور استفاده نمایند.«
که  گفته  قضائیه  قوه  سخنگوی 
شده  موفق  کانسیل«  »بریتیش 
آنها  برای  و  کند  جذب  را  تعدادی 
حمایت  با  را  مختلفی  »آموزش های 
تدارک  انگلیس،  امنیتی  سرویس 
فعالیت ها  این  گستردگی  با  دیدند.« 
چهار میز در شورای فرهنگی انگلیس 
عنوان  به  مختلف  عناوین  تحت 

میزهای ایران تأسیس شد.
ادامه در صفحه ۱۷
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ادامه در صفحه ۱۷

=کانون نویسندگان ایران با 
صدور بیانیه ای خواستار لغو 
احکام صادره از سوی دادگاه 

انقالب شده است.
خندان  رضا  آبتین،  بکتاش 
مهابادی و کیوان باژن اعضای کانون 
 1۸ به  مجموعا  ایران  نویسندگان 
شدند.  محکوم  تعزیزی  حبس  سال 
نظام  علیه  تبلیغ  به  نویسندگان  این 
و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه 

امنیت کشور متهم شده اند.
یکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی 
کانون  دبیران  هیات  عضو  )دو 
نویسندگان(و کیوان باژن )عضو سابق 
نویسندگان(  کانون  دبیران  هیات 
 2۸ شعبه  سوی  از  احکامی  ابالغ  با 
دادگاه انقالب تهران، مجموعا به 1۸ 

سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اتهام  به  هرکدام  نویسندگان  این 
»تبلیغ علیه نظام« به یک سال حبس 
قصد  به  تبانی  و  »اجتماع  و  تعزیری 
تحمل  به  کشور«  امنیت  علیه  اقدام 
محکوم  تعزیری  حبس  سال  پنج 

شده اند.
نویسندگان  کانون  عضو  سه  این 
ایران، دوم بهمن ماه 9۷ پس از احضار 
پس  و  بازداشت  دادگاه  در  حضور  و 
از  وثیقه  قرار  تودیع  با  روز  چند  از 
زندان اوین آزاد شدند. طی سال های 
احضار  با  بارها  نویسندگان  این  اخیر 
و  شدند  مواجه  امنیتی  اتهامات  و 
ضبط  اموالشان  و  تفتیش  منازلشان 

سه نویسنده مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شدند

شده است.
حکم دادگاه انقالب روز چهارشنبه 
2۵ اردیبهشت ماه به ناصر زرافشان و 
راضیه زیدی وکالی سه عضو کانون 

نویسندگان ایران ابالغ شد.
 1۸ مجموعا  حکم  صدور  پی  در 
کانون  نویسنده،  سه  این  برای  سال 
اعتراضی  بیانیه ای  ایران  نویسندگان 
را  شده  صادر  حکم  و  منتشر 
محکومیت همه نویسندگان و کسانی 
خواند که »می خواهند از حق آزادی 

بیان برخوردار باشند.«
بیانیه  در  ایران  نویسندگان  کانون 
این  به  شده  وارد  اتهامات  خود، 
داخلی،  نشریه  انتشار  را  نویسندگان 
گردآوری اسناد و مدارک فعالیت های 
کانون نویسندگان در قالب یک کتاب، 
محمد  شاملو،  احمد  مزار  بر  حضور 

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن، بکتاش آبتین)راست به چپ(

امضای  پوینده،  جعفر  و  مختاری 
بیانیه های کانون برشمرده است.

در این بیانیه ارتباط موارد یادشده 
امنیت ملی مورد  اقدام علیه  اتهام  با 
پرسش قرار گرفته و آورده شده: »هر 
عدالت  اندکی  با  حتی  که  دادگاهی 
و استقالل همراه باشد و ذره ای حق 
این  نیز  شود  رعایت  آن  در  انسان 
نوع مستندات را نه ادله ی جرم بلکه 

بهانه ی پرونده سازی تلقی می کند.«
لغو  خواستار  همچنین  کانون  این 
بی قید و شرط این احکام و مختومه 
نویسندگان  این  پرونده  کردن  اعالم 

شده است.
اردیبهشت،   2۵ چهارشنبه  روز 
این  وکالی  به  انقالب  دادگاه  رای 
نویسندگان ابالغ شده که هر یک به 

شش سال زندان محکوم شده اند.

فرهنگی  معاون  =مشاور 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
که  گفتگویی  در  اسالمی 
فایل صوتی آن منتشر شده، 
کتاب  دو  این  مجوز  لغو  از 
ابراز خرسندی کرده و گفته 
که »الحمداهلل این کتاب لغو 

مجوز شد«!
کتاب  دو  پی  در  =هراری 
قبلی که به تاریخ گذشته و 
کتاب  در  می پرداخت،  حال 
نام »۲۱ درس  به  سوم خود 
برای قرن بیست و یکم« به 
سناریوهای  و  آینده  جهان 
احتمالی که در انتظار جامعه 
بشری می تواند باشد پرداخته 
است. کتاب »۲۱ درس برای 
قرن بیست و یکم« نیز جزو 
کتاب های  پرفروش ترین 

جهان است.
 در حالی  که مشاور معاون فرهنگی 
لغو  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
»انسان  پرفروش  کتاب  دو  مجوز 
خردمند« و »انسان خداگونه« نوشته 
اسرائیلی  نویسنده  هراری  نوح  یووال 
خبر داده، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و 
کتابخوانی گفته، خبر لغو این دو کتاب 
»بدین صورت واقعیت ندارد«! این دو 
کتاب پرفروش هراری در جهان، جوایز 

متعددی نیز دریافت کرده است.
ایوب دهقانکار مشاور معاون فرهنگی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
وبسایت  با  گفتگو  در  گذشته  روز 
نشر  مجوز  لغو  از  »صراط المستقیم« 
کتاب های »انسان خردمند« و »انسان 
هراری  نوح  یووال  نوشته  خداگونه« 

نویسنده اسرائیلی خبر داد.
صوتی  فایل  که  گفتگویی  در  وی 
آن منتشر شده، از لغو مجوز این دو 
کتاب ابراز خرسندی کرده و گفته که 

»الحمداهلل این کتاب لغو مجوز شد«!
»انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر« 
پرفروش ترین  از  خداگونه«  »انسان  و 
کتاب های موجود در بازار کتاب جهان 
هراری  نوح  یووال  توسط  که  است 
است.  نوشته شده  اسرائیلی  نویسنده 
کتاب »انسان خردمند« با ترجمه نیک 
گرگین توسط نشر نو در ایران نیز با 

استقبال روبرو شد و به چاپ دوازدهم 
با  خداگونه«  »انسان  کتاب  رسید. 
ایران  در  نیز  مترجم  همین  ترجمه 
چشمه  نشر  رسید.  سوم  چاپ  به 
عنوان  با  را  خردمند«  »انسان  کتاب 
»ساپی ینس: گشت  و گذاری در تاریخ 
بشر« با ترجمه محسن مینو خرد راهی 

بازار کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان که خبر لغو 
کرده،  بازنشر  را  کتاب  دو  این  مجوز 
کتاب ها را »الحادی« و مروج تفکرات 
صهیونیستی نویسنده و مخدوش کننده 
غرب  محوریت  با  بشر  تمدن  تاریخ 
همچنین  وبسایت  این  است.  خوانده 
نوح هراری را همجنسگرا و مروج بی بند 
است! کرده  توصیف  جنسی  باری  و 

با این حال، مرادی نیا مدیرکل دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی اعالم کرد که 
»خبر لغو مجوز دو کتابی که به نقل 
از باشگاه خبرنگاران درج شده »بدین 

صورت واقعیت ندارد«!
او گفته که تنها مرجع رسمی اخبار 
دفتر  کتاب ها،  مجوز  لغو  و  صدور 
توسعه کتاب و کتابخوانی است و »این 
دیگر  منابع  گفته های  قبال  در  دفتر 

مسئولیتی ندارد.«
یووال نوح هراری تاریخ نگار اسرائیلی 
دانشگاه  تاریخ  استاد  و  پژوهشگر  و 
کتاب  دو  که  است  اورشلیم  عبری 
پرفروش جهان »انسان خردمند: تاریخ 
خداگونه:  »انسان  و  بشر«  مختصر 
تاریخ مختصر فردا« را به رشته تحریر 

درآورده است.
علمی  آتئیست  نویسندگان  از  وی 
دنیای امروز به شمار می رود که با توجه 
به ویژگی هایی چون همجنسگرایی و 
کتاب های  انتشار  و  ترجمه  ملیتش، 

بود.  تعجب برانگیز  ایران،  در  وی 
حساسیت های  خاطر  به  شاید 
بود که  اسالمی  در جمهوری  موجود 
کتاب  در  هراری  معرفی  در  نو  نشر 
این  که  است  آورده  »انسان خردمند« 

نویسنده متولد »بیت المقدس« است.
هراری در پی دو کتاب قبلی که به 
تاریخ گذشته و حال می پرداخت، در 
کتاب سوم خود به نام »21 درس برای 
قرن بیست و یکم« به جهان کنونی 
انتظار  در  که  احتمالی  سناریوهای  و 
جامعه بشری می تواند باشد پرداخته 
قرن  برای  درس   21« کتاب  است. 
بیست و یکم« نیز جزو پرفروش ترین 

کتاب های جهان است.
سال  در  بار  دو  هراری  نوح  یووال 
»خالقیت  دلیل  به   2012 و   2009
را  پولونسکی  آثار« جایزه ی  اصالت  و 
دریافت کرد. همچنین در سال 2011 
به دلیل نگارش مقاالتی درباره تاریخ 
نظامی  تاریخ  انجمن  جایزه  نظامی، 
مونکادو را دریافت کرد. هراری در سال 
علوم  فرهنگستان  به عضویت   2012

اسرائیل درآمد.
در کانال یوتیوب یووال نوح حراری 
بسیار  گفتگوهای  و  مباحث  می توان 

جالبی درباره تاریخ و بشریت یافت.
خواندن  گیتس  بیل   و  اوباما  باراک 
توصیه  را  خردمند«  »انسان  کتاب 
انتشار  توجه،  قابل  نکته  کرده اند. 
گسترده نسخه های غیرقانونی ترجمه 
فارسی  زبان  به  هراری  کتاب های 
در اینترنت است. گو اینکه نشر نو و 
نشر چشمه نیز به واسطه عدم رعایت 
هماهنگی  بدون  ایران،  در  کپی رایت 
انتشار  و  ترجمه  به  اقدام  نویسنده  با 

کتاب هایش کرده اند.

لغو مجوز دو کتاب پرفروش »انسان خردمند« و 
»انسان خداگونه« از نویسنده اسرائیلی

کشف اسکلت یک شاهزاده ایرانی در آستراخان روسیه
یک  کشف شده  =محوطه 
عصر  به  مربوط  آرامستان 
دوره های  در  که  بوده  برنز 
بعد، َسَرمت ها و آالن ها از آن 

استفاده می کردند.
=واسیلیف رئیس آزمایشگاه 
ه  نشگا ا د سی  نشنا ستا با
آستراخان، مهم ترین کشف 
به  این محوطه را مربوط  در 
اسکلت فردی از قوم َسَرمت 
دانسته که در قرن اول یا دوم 

میالدی زندگی کرده است.
 اسکلت یک شاهزاده ایرانی از قوم 
روسیه  آستراخان  استان  در  َسَرمت 
دریای  شرقی  شمال  حاشیه  در  واقع 
کاسپین )مازندران یا خزر( کشف شد.

این  کرده،  گزارش  ایرنا  که  آنگونه 
بقایای هفت جسد  همراه  به  اسکلت 
استان  نیکولسک  منطقه  در  دیگر 

آستراخان کشف شده است.
دمیتری واسیلیف رئیس آزمایشگاه 
دولتی  دانشگاه  باستانشناسی 
کشف  اسکلت های  قدمت  آستراخان، 
شده را سه هزار سال پیش از میالد تا 
قرن هفتم میالدی تخمین زده است. 
به گفته این باستان شناس، »اسکلت ها 
به افرادی تعلق دارد که در دوره ها و 
فرهنگ های مختلف زندگی کرده اند.«

اسکلت ها  از  یکی  اساس خبرها،  بر 
متعلق  تخم مرغ  به شکل  با جمجمه 

اقوام  از  )یکی  آالن  قوم  از  فردی  به 
است  باستان(  عهد  ایرانی تبار شمالی 
زندگی  کاسپین  خان نشین  در  که 
می کرده اند. واسیلیف رئیس آزمایشگاه 
آستراخان،  دانشگاه  باستانشناسی 
را  محوطه  این  در  کشف  مهم ترین 
مربوط به اسکلت فردی از قوم َسَرمت 
دانسته که در قرن اول یا دوم میالدی 
سرم ها  یا  است.َسرَمت  کرده  زندگی 
یکی از مجموعه اقوام باستانی ساکن 
بودند.  روسیه  جنوب  استپ های 
و  بودند  ایرانی زبان  قومی  سرمت ها 
شاخه غربی از سکاها به  شمار می آمدند.

این اسکلت در زیر یک تخته چوبی 
قرار داشت و در زیر آن پارچه بزرگ 
زربافتی پهن شده و در کنار آن تزئینات 
طال قرار داشته. یک خنجر و یک ظرف 
مسی نیز در کنار اسکلت قرار داشت که 

شاهزاده ایرانی در روسیه

ظرف را برای انجام آئین مذهبی سوراخ 
کرده بودند که به نظر می رسد سوراخ ها 
با همین خنجر ایجاد شده بود. ظاهرا 
به دلیل این نوع خاکسپاری و وسایلی 
که با پیکر این فرد دفن شده، حدس 
زده می شود که احتماال از شاهزادگان 
بوده است.این اسکلت ها در جریان حفر 
چاه توسط روستاییان نیکولسک در پی 
کشف یک کوزه  پیدا شدند. روستاییان 
این کوزه را به موزه آستراخان تحویل 
از پی بردن کارشناسان  دادند و پس 
برای  کارشناسی  تیم  کوزه،  قدمت  از 
گفته  شد.به  اعزام  منطقه  به  حفاری 
رئیس آزمایشگاه باستانشناسی دانشگاه 
یک  محوطه  این  آستراخان،  دولتی 
آرامستان متعلق به عصر برنز بوده که 
در دوره های بعد، َسَرمت ها و آالن ها از 

آن استفاده می کردند.

جشنواره  ۷۲ امین  =در 
و  فیلم  هیچ  کن،  سینمایی 
سینماگر ایرانی در هیچکدام 

از بخش ها حضور ندارد.
= جشنواره با اکران »مرده ها 
نمی میرند« از جیم جارموش 
کرد.  کار  به  آغاز  آمریکایی 
آینده ای  که  کمدی  فیلمی 

ترسناک را ترسیم می کند.
در  عمری  طالیی  =نخل 
هنرپیشه  به  خدمت سینما 
سرشناس فرانسوی آلن دلون 
تعلق خواهد گرفت. گزینه ای 
جنجالی که خشم گروه های 
فمینیست را برانگیخته است.

احمد رأفت - »مرده ها نمی میرند« 
جشنواره  ۷2امین  جارموش  جیم  از 
این  کرد.  افتتاح  را  کن  سینمایی 
تیلدا  مورای،  بیل  بازیگری  با  فیلم 
سوئیتون و آدام درایو، اگرچه کمدی 
را  وحشتناک  آینده ای  ولی  است، 
می کرد.  ترسیم  بشری  جامعه  برای 
و  بزرگ  ماه  »سنترویل«،  شهر  در 
رنگی می شود، حیوانات رفتار عجیبی 
انتظار  در  وحشت زده  مردم  و  دارند 
وقوع حوادثی تصورناپذیر هستند، حتا 
در  آنچه  از  اطالعی  هم  دانشمندان 
انتظار این شهر است ندارند، که ناگهان 
مرده ها از گور بر می خیزند و به جان 
مردم و حیوانات »سنترویل« می افتند. 
معلوم.  نا  آینده ای  با  نابرابر  جنگی 
برخی این فیلم را هشداری به وضعیت 
که  می دانند  زیست  محیط  غم انگیز 
انسان در ویران سازی آن نقش مهمی 
بازی می کند. برخی دیگر فیلم جیم 
جارموش را کنایه ای به سیاستمداران 
پوپولیست می دانند که این روزها در 

جهان حکومت می کنند.
گلشیفته فراهانی که در »پاترسون«، 
فیلم قبلی جیم جارموش، که نخستین 
بار در همین جشنواره اکران شده بود، 
تنها چهره سرشناس  ایفا کرد،  نقش 
ایرانی بود که در مراسم افتتاحیه کن 

حضور داشت.
جنگ کن با نت  فلیکس

الخاندرو  صحبت های  به  توجه  با 
گونزالس اینیاریتو، کارگردان مکزیکی 
که با فیلم »بابل« نخل طالیی همین 

به دست  را در سال 200۶  جشنواره 
داوران  هیات  ریاست  امسال  و  آورد 
بخش اصلی را عهده دار است، احتماال 
به  را  جهان  که  است  سیاست  این 
سمت ویرانی سوق می دهد. الخاندرو 
اکران  از  پیش  اینیاریتو که  گونزالس 
»مرده ها نمی میرند« صحبت می کرد، 
بدون نام بردن از دونالد ترامپ و دیگر 
پوپولیست  به  معروف  سیاستمداران 
دارند،  قرار  حکومت ها  رأس  در  که 
گفت: »اگر این گفتمان ها و خشم و 
پیدا کند ما می توانیم  ادامه  خشونت 
باشیم.«  دیگری  شاهد جنگ جهانی 
بارها  که  مکزیکی  کارگردان  این 
رابطه  در  ترامپ  دونالد  سیاست های 
با مهاجران را به باد انتقاد گرفته و از 
که  است  دیواری  سرسخت  مخالفان 
در  می خواهد  آمریکا  جمهور  رئیس 
مرز این کشور با مکزیک برپا کند، از 
تصمیم جشنواره کن در عدم پذیرش 
فیلم هایی که »نت فلیکس« تهیه کرده 

است نیز دفاع کرد.
دومین  برای  امسال  کن  جشنواره 
سال پیاپی از پذیرفتن فیلم هایی که 
بجای اکران در سالن های سینما تنها 
از طریق اینترنت و عمدتا شبکه های 
پخش  فلیکس«  »نت  مانند  خانگی 
پایه  بر  کرد.  خودداری  می شوند 
اساسنامه این جشنواره، سه سال پس 
می توان  سینما،  در  فیلم ها  پخش  از 
آنها را در شبکه های اینترنت قرار داد. 
این  در  اینیاریتو  گونزالس  الخاندرو 
رابطه گفت »من مخالف دیدن فیلم در 
کامپیوتر و یا موبایل نیستم، ولی فیلم 
را باید در سینما، روی پرده بزرگ و در 

کنار دیگران دید و نه در خلوت تنهایی 
که دیگری را حذف می کند«.

جشنواره امسال کن همچنین با یک 
جنجال آغاز شد. تصمیم مدیریت این 
جشنواره برای اهدای نخل طالیی به 
پاس یک عمر در خدمت سینما به آلن 
دلون هنرپیشه ی سرشناس فرانسوی 
که در دهه ۶0 و ۷0 میالدی معموال 
و  تنها  کم حرف،  زیبا،  قاتل  نقش  در 
مغموم را بازی می کرد و دل هزاران زن 
را در سراسر جهان ربوده بود، اعتراض 
گروه های فمینیست را برانگیخت که 
او را متهم به زن ستیزی و نژادپرستی 

می کنند.
این جشنواره در  فرمو مدیر  تیئری 
جایزه  »ما  گفت:  اعتراض ها  به  پاسخ 
به نقش او در سینما می دهیم و او را 

کاندیدای نوبل صلح نکرده ایم!«
آلن دلون که سال ها با جشنواره کن 
»قهر« بوده است در گفتگو با رسانه های 
فرانسوی گفته است که مدت ها قبل از 
حضور  مورد  در  جایزه  این  پذیرفتن 

مجددش در کن فکر کرده است.
افزایش حضوز زنان سینماگر

در  گذشته  سال  از  کن  جشنواره 
در  را  زنان  حضور  که  است  تالش 
دهد.  افزایش  مختلف  بخش های 
ریاست دو هیات داوران، از ۴ هیاتی که 
بهترین های جشنواره را انتخاب کنند، 
بر عهده سینماگران زن گذاشته شده 
است. نادین لباکی کارگردان سرشناس 
»نوعی  داوران  هیات  ریاست  لبنانی 
بخش  ریاست  دنیس  کلر  و  نگاه«، 

فیلم های کوتاه را عهده دار هستند.

غیبت سینماگران ایرانی در هفتاد و دومین 
جشتواره سینمایی کن

الخاندرو گونزالس اینیاریتو و اعضای ژوری
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کارمند  و  کارگر   2۶3=
اخراجی از پروژه های پارس 
که  عسلویه  در  جنوبی 
همگی تحصیالت دانشگاهی 
 25 چهارشنبه  روز  دارند 
اردیبهشت در نامه ای خطاب 
وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  به 
پیگیری  ر  ستا خوا نفت، 

مشکالت خود شدند.
به  سرگشاده  نامه  =این 
بیژن نامدار زنگنه در حالی 
منتشر شده که خود وزارت 
تحریم ها  فشار  زیر  نفت 
شده  خم  شدت  به  کمرش 
دستور  بخشنامه ای  در  و 
حتی  و  هزینه ها  کاهش  به 
وزارت  امالک  برخی  فروش 

نفت داده است!
شده  اخراج  کارگران  از  تعدادی 
در  جنوبی  پارس  نفتی  پروژه های  از 
زنگنه  نامدار  بیژن  به  نامه ای خطاب 
از روی  و  بی پولی  دلیل  به  نوشته اند 
ناچاری نان خشک جمع می کنند و 

می فروشند!
پروژه های  از  اخراجی  کارگر   2۶3
پارس جنوبی در عسلویه که همگی 
روز  دارند  دانشگاهی  تحصیالت 
چهارشنبه 2۵ اردیبهشت در نامه ای 
وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  به  خطاب 
نفت، خواستار پیگیری مشکالت خود 

شدند.
این کارگران در نامه خود نوشته اند 
شرمنده  واقعا  محترم  وزیر  »آقای 
ما  بگوییم  که  خجالت زده  و  هستیم 
همسر  صورت  به  نمی توانیم  حتی 
شرمنده  و  کنیم  نگاه  فرزندانمان  و 
در  بعضاً  بگوییم  اینکه  از  هستیم 
می کنیم  جمع  خشک  نان  عسلویه 
به  رفتن  کرایه  روز   1۴ از  بعد  تا 

خانه هایمان را داشته باشیم.«
زنگنه  نامدار  بیژن  به  خطاب  آنها 
شده،  قطع  ما  »بیمه  که  نوشته اند 
ما  زندگی  قصه  نمی گیریم،  حقوق 

تلخ ترین قصه هاست.«
 2۶3 امضای  به  که  نامه  این  در 
کارگر اخراج شده رسیده آمده است: 
»وزیر محترم نفت بدون شک شما هم 
فرزند دختر و پسر دارید و در جامعه 
کنونی در حال زندگی هستند… در 
بدون شک خبر  احوال  و  اوضاع  این 
از بیکاری و گرانی و وضعیت سخت 

معیشت و زندگی مردم دارید.«

نامه شماری از کارگران و کارکنان پارس جنوبی به وزیر نفت:

 شرمنده ایم ولی نان خشک جمع می کنیم و می فروشیم!

در ادامه این نامه آمده است: »قصه 
به  نزدیک  شنیده اید؛  حتما  را  ما 
با  بوشهر  استان  جوانان  از  نفر   2۶3
هستیم  دانشگاهی  عالی  تحصیالت 
بعضاً  این  از  قبل  تا  کدام  هر  که 
به  بنا  که  داشته ایم  نیز  مشاغلی 
را ترک  فراوان آن مشاغل  وعده های 
گفته و کمر همت جهت خدمت در 
صنعت نفت بسته بودیم و از سال های 
نیروی  کارگر،  عنوان  به   9۷ و   9۶
خدماتی، اداری، مکانیک و تاسیسات، 
آبدارچی، نگهداشت کمپ ها و… به 
سازمان منطقه ویژه پارس ورود پیدا 

کرده ایم.«
نوشته اند:  زنگنه  به  خطاب  آنها 
ما  که  می دانید  وزیر  آقای  »جناب 
2۶3 نفر زن و فرزند داریم و هرکدام 
بعضاً نان آور خانه های پدری و مادری 
چه  نمی دانید  هستیم.  و  بوده  نیز 
شور و شعفی داشتند خانواده های ما 
وقتی ما مشغول به کار شده بودیم اما 
قصه ما تلخ شد. آقای وزیر شادی ما 
و  رسید. حقوق  تلخی  به  زود  خیلی 
بیمه ما نسبت به ماه های اول کمتر 
اینهم  اما  بودیم  اینهم راضی  به  شد، 
نماند و حقوق و بیمه قطع شد و ما 
چشم انتظاری  خانواده های  با  ماندیم 
دوخته  ما  به  چشم هایشان  حاال  که 
شده. ما که هیچ حرفی جز شرمندگی 
نداشتیم و بعضاً حتی کرایه رفتن تا 
خانه هایمان و سر زدن به فرزندانمان 
محترم  وزیر  آقای  نداشتیم.  هم  را 
خجالت زده  و  هستیم  شرمنده  واقعا 
به  نمی توانیم  حتی  ما  بگوییم  که 
نگاه  فرزندانمان  و  همسر  صورت 
اینکه  از  هستیم  شرمنده  و  کنیم 
نان خشک  عسلویه  در  بعضاً  بگوییم 
جمع می کنیم تا بعد از 1۴ روز کرایه 
رفتن به خانه هایمان را داشته باشیم 
باید  سری  هر  خانواده هایمان  به  و 
وعده های تکراری و دروغ بدهیم که 

به زودی حقوق به ما خواهند داد.«
این کارگران با بیان اینکه »بیمه ما 
در  نمی گیریم«  حقوق  و  شده  قطع 
تهدیدی ضمنی آورده اند: »آقای وزیر 
حفظ  برای  ما  که  آمده  پیش  بارها 
کرده ایم  خویشتنداری  نظام  آبروی 
که  شده ایم  همراه  نفت  مدیران  با  و 
نمونه آن سفر ریاست محترم جمهور 
به علسویه و کنگان بود که ما علیرغم 
یک  حتی  نگذاشتیم  فشارها  تمام 
به وضعیت  اعتراض  در  بنر  و  تراکت 

کاریمان چاپ و منتشر شود.«
نامدار  بیژن  به  سرگشاده  نامه  این 
زنگنه در حالی منتشر شده است که 
به نظر می رسد خود وزارت نفت زیر 
به شدت  تحریم کمرش  اثرات  فشار 
زنگنه  نامدار  بیژن  است.  شده  خم 
بخشنامه ای  در  جاری  هفته  ابتدای 
و  نفت  وزارت  بخش های  همه  به 
زیرمجموعه  شرکت های  و  سازمان ها 
فروش  و  هزینه ها  کاهش  آن دستور 
جمله  از  نفت  وزارت  امالک  برخی 
ساختمان ها و خانه های سازمانی مازاد 

این وزراتخانه را داده است.
اداری،  هزینه های  کاهش 
خارجی  و  داخلی  مأموریت های 
سمینارها،  همایش ها،  کارکنان، 
جوایز  نمایشگاه ها،  و  کنفرانس ها 
تعالی و عناوین مشابه، خرید و چاپ 
نشریات بعضی از مواردی هستند که 
بخشنامه  این  در  آن  اجرای  جزئیات 

آمده بود.
کار  به   بخشنامه  این  در  همچنین 
ممنوع  جدید  انسانی  نیروی  گرفتن 

اعالم شده بود.
است  مشخص  شرایطی  چنین  در 
بی نتیجه  شده  اخراج  کارگران  نامه 
خواهد بود و این کارگران به جمعیت 
هزاران هزار کارگر و کارمندانی که در 
بیکار  کشور  در  اقتصادی  بحران  پی 

شده اند خواهند پیوست!

اینکه کاغذ در  =با وجود 
اساسی  کاال های  فهرست 
 ۴2۰۰ ارز  اختصاص  برای 
شد  واردات  برای  تومانی 
تخلفات  و  مافیا  وجود  اما 
گسترده در ارزهایی که در 
این میان جیب به جیب شده 
و موجب بی نتیجه  بودن این 

اقدام بر بازار کاغذ شد.
صنوبر:  چاپخانه  =مدیر 
نفر   ۱۰۰ من  چاپخانه  در 
اما  کار می کردند،  مستقیما 
با گرانی های اخیر مجبور به 
تعدیل ]اخراج[ 3۰ درصدی 

نیرو شده ام.
بحران  از وجود  دو سال  با گذشت 
در بازار کاغذ ایران، اکنون این بحران 
دامن کارگران شاغل در بخش چاپ و 
نشر را گرفته است و بسیاری از آنها 

بیکار شده اند.
با ادامه روند افزایش قیمت کاغذ و 
کمبود آن در بازار طی سال گذشته 
یا  و  تعطیل  چاپخانه ها  از  تعدادی 
ناچار به کاهش تولید شده و در نتیجه 

کارگران آنها بیکار و اخراج شدند.
پاییز سال 9۶  دو سال پیش و در 
کاغذ  2۵درصدی  گرانی  زمزمه های 
تا کنون  کاغذ  گرانی  روند  بلند شد؛ 
در  مسئوالن  وعده   و  داشته  وجود 
این  برای حل  وزارتخانه های مختلف 

بحران پوچ و نافرجام بوده است.
در ابتدای موج طوالنی و پر دردسر 
گرانی کاغذ در پاییز سال 9۶ ابوالفضل 
سندیکای  رئیس  گلپایگانی  روغنی 
ایران  مقوای  و  کاغذ  تولیدکنندگان 
حذف ارز مبادله ای، گرانی قیمت ارز، 
ثبت  کاهش  و  داخلی  تولید  کاهش 
کاغذ  شدن  گران  عوامل  را  سفارش 

بیان کرده بود.
ادامه  شرایطی  در  بحران  این  حاال 
خبرگزاری  گزارش  به  که  کرده  پیدا 
ایلنا »تولیدات صنعت کاغذ به چهار 
بسته بندی،  تحریر،  و  انتشارات  گروه 
مطبوعات و کاغذ های بهداشتی تقسیم 
می شود. گرانی کاغذ بیش از هر چیز 
یا  تولیدی  واحد های  از  گروه  آن  بر 
مستقیما  که  گذاشت  تاثیر  خدماتی 
سال 9۷  بودند.  درگیر  کاغذ  تهیه  با 
و  »همبستگی«  روزنامه  دو  حداقل 
»اعتدال« طاقت گرانی کاغذ را نیاوردند 
و تن به تعطیلی خودخواسته دادند. دو 
هفته نامه »صدا« و »مثلث« هم حداقل 
برای مدتی دست از انتشار کشیدند.«

در آذرماه سال گذشته یعنی درست 
یک سال پس از شروع بحران کاغذ، 

بحران کاغذ مزیدی بر علت بیکاری کارگران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مدعی 
»نمی گویم  شد:  کاغذ  بحران  پایان 
در زمینه کاغذ مشکلی نداریم، اما از 

بحران خارج شدیم.«
فهرست  در  کاغذ  اینکه  وجود  با 
کاال های اساسی و واجد شرایط برای 
برای  تومانی   ۴2۰۰ ارز  اختصاص 
واردات شد اما وجود مافیا و تخلفات 
گسترده در ارزهایی که در این میان 
به جیب شد موجب بی نتیجه   جیب 

بودن این اقدام بر بازار کاغذ شد.
دو  مرکزی  بانک  گزارش  اساس  بر 
شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت 
دولتی  ارز  درصد   ۶۷ پرشیا  ساحل 
 23 یعنی  کاغذ  به  یافته  اختصاص 

میلیون یورو را دریافت کرده اند.
قیمت کاغذ در حالی از سال گذشته 
افزایش  درصد   3۵3 حدود  کنون  تا 
»نود  وبسایت  گزارش  به  که  داشته 
دو  گذشته  سال  طی  اقتصادی« 
شرکت ارمغان گستر نوید و نگارگستر 
هامون 33.۷ میلیون دالر ارز ۴2۰۰ 

برای واردات کاغذ گرفته اند.
بر اساس این گزارش بررسی ها نشان 
شرکت  با  طهرانی  برادران  می دهد 
ارمغان گستر نوید و برادران خوش بین 
بازار  نگارگستر هامون کل  با شرکت 

کاغذ روزنامه را در دست دارند.
تخلفات  درباره  خبرها  افزایش  با 
واردات  در  گرفته  صورت  گسترده  
آن  به  نسبت  مسئوالن  برخی  کاغذ 
تهدید  را  متخلفان  و  داده  هشدار 
خبرگزاری  رابطه  همین  در  کردند. 
رحمانی  رضا  که  است  نوشته  ایلنا 
اوایل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اردیبهشت ماه جاری در دیدار با وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به کسانی  که 
با ارز ۴2۰۰ تومانی کاغذ خریدند، اما 
در انبار یا خارج از شبکه توزیع آنها 
را پخش کردند، هشدار داد که با آنها 

برخورد خواهد شد.
هر چند به نظر می رسد برخوردی 

با متخلفان صورت نگرفته و با فعالیت 
مافیای کاغذ در کشور همچنان گرانی 
ادامه دارد که برخی روزنامه های  آن 
خود  چاپی  صفحات  تعداد  نیز  دیگر 
گرفتن  به کار  با  یا  و  داده  کاهش  را 
توجه  کردند  تالش  ابتکارهایی 
مسئوالن را به این موضوع جلب کنند.

برای نمونه روزنامه های »همشهری« 
و »ایران« به ناچار و به دلیل بحران 
کمبود و گرانی کاغذ، تا اطالع بعدی 
حذف  را  روزنامه شان  از  صفحه   ۸
صفحه ای   1۶ روزنامه های  و  کردند 
منتشر می کنند.روزنامه اقتصاد جهان 
صنعت نیز چند روز پیش نیم صفحه 
اول خود را خالی و با تک تیتر »کاغذ 
اما  این میان  نداریم« منتشر کرد.در 
نشر  و  چاپ  حوزه  در  که  کارگرانی 
اگر  یا  اخراج شده اند  یا  بودند  شاغل 
همچنان کار می کنند اما امنیت شغلی 

خود را به شدت در خطر می بینند.
سوی  از  که  است  موضوعی  این 
است.  شده  تأیید  نیز  چاپخانه داران 
چاپخانه  مدیر  احمدی  کیان  محمد 
با ماهنامه »صنعت  صنوبر در گفتگو 
سال های  »در  که  است  گفته  چاپ« 
اخیر با باال رفتن قیمت ارز هر روز به 
گرانی  است.  اضافه شده  ما  مشکالت 
مواد اولیه فقط منحصر به کاغذ نیست. 
ما برای چاپ مقدار زیادی مواد اولیه 
گران  همه  که  داریم  الزم  وارداتی 
شده اند. تاثیر مهم دیگر گرانی کاغذ بر 
تولید و نیروی کار است. در چاپخانه 
من 1۰۰ نفر مستقیما کار می کردند، 
اما با گرانی های اخیر مجبور به تعدیل 

]اخراج[ 3۰ درصدی نیرو شده ام.«
همچنین  چاپ«  »صنعت  ماهنامه 
مدیر  شادمانی،  علی اصغر  از  نقل  به 
که  شادیران  چاپخانه  موسس  و 
چاپخانه های  شمار  در  چاپخانه اش 
تعطیل شده است، نوشته که »من دور 
و بر خودم 3۵ چاپخانه را می شناسم 

که تعطیل شده اند.«

نیاز مزارع  از سیل  =پس 
افزایش  بیشتر،  تغذیه  به 
ع  شیو  ، ز هر ی  علف ها
بیماری های قارچی و... هزینه 
کشاورزان را باال برده و فصل 
برداشت را کوتاه کرده است.
می گویند  =کامیونداران 
ندارند،  روغن  و  الستیک 
سهمیه گازوئیل آنها بسیار 
کاهش یافته و آنها حاضرند 
پول گازوئیل به نرخ آزاد را 
بپردازند اما حتی آن نیز در 

دسترس نیست!
=رئیس خانه صنعت، معدن 
مهمترین  ایران  تجارت  و 
را کمبود  گرانی شکر  دلیل 

چغندر عنوان کرده بود.
کشاورزان  صنفی  انجمن  رئیس 
آماده  از  دانیال  شوش  شهرستان 
بودن ۷۰۰ هزار تن چغندر  برداشت 
این  است.  داده  خبر  خوزستان  در 
محصوالت به دلیل نبود کامیون برای 
خراب  و  گندیدن  خطر  در  برداشت 

شدن قرار دارند.
رئیس  رحیمی نیا  عبدالرحیم 
شهرستان  کشاورزان  صنفی  انجمن 
شوش دانیال گفته است که بهترین 
در  چغندر  محصول  برداشت  فصل 
خوزستان اردیبهشت است و با تأخیر 
در برداشت مواجهیم چرا که کامیون 
برای حمل چغندر به کارخانه وجود 
هوا  دمای  افزایش  به  توجه  با  ندارد. 
و احتمال گندیده شدن چغندر، این 
مسئله تبدیل به یک معضل و بحران 

جدی در منطقه شده است.

که  است  داده  توضیح  رحیمی نیا 
شرایط  دلیل  به  خوزستان  استان 
این  برای کشت  مناسبی که  اقلیمی 
و  هزار   11 حدود  داشت،  محصول 
191 هکتارش زیر کشت این محصول 
قرار گرفت که از این میان، ۵۵درصد 
 ۶1۵۷ )معادل  کشت  زیر  سطح 
تنها در زمین های شهرستان  هکتار( 

شوش است.
مرحله  در  چغندرقند  او  گفته  به 
کشت در پاییز به نسبت اوقات دیگر 
آب کمتری مصرف می کند. همچنین 
عموما  کارخانه ها  اینکه  به  توجه  با 
در  و  کرده  مصرف  را  بهاره  چغندر 
هستند،  تعطیل  سال  دیگر  اوقات 
حرکت  تداوم  موجب  پاییزه  چغندر 
اشتغالزایی  و  شکر  آنها،  تولید  چرخ 

می شود.
کشاورزان  صنفی  انجمن  رئیس 
است  گفته  دانیال  شوش  شهرستان 
هر ساله قیمت تضمینی خرید چغندر 
که توسط دولت تعیین می شود کمتر 
از هزینه هایی بود که کشاورزان برای 
و  می دادند  انجام  محصول  پرورش 
بارندگی و سیل این هزینه ها  امسال 
را به شدت افزایش داده و کشاورزان 
را در شرایطی بحرانی قرار داده است: 
»شهرستان شوش، شهر اول در زمینه 
و  گندم  پاییزه،  چغندرقند  کشت 
بارندگی های  دلیل  به  اما  است  ذرت 

پیاپی و بی سابقه ابتدای سال، سیالب 
و  آب  شدید  تغییرات  آن،  از  ناشی 
هوایی، عملیات داشت مزارع چغندر 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه  قند 
ناحیه  از  بیشتر  تغذیه  به  نیاز  شد. 
شیوع  هرز،  علف های  افزایش  مزارع، 
هزینه  و…  قارچی  بیماری های 
این  است.  برده  باال  را  کشاورزان 
در  اقتصاد  شورای  که  درحالی ست 
که  را  تضمینی  قیمت  عادی،  حالت 
تعیین  کشاورزی  محصوالت  برای 

احتمال گندیدن ۷۰۰ هزار تن چغندر در خوزستان؛ کامیون 
برای برداشت نیست

از هزینه ای ست که  پایین تر  می کند، 
برسد  انجام می دهند، چه  کشاورزان 

به شرایط خاص و حاد امسال.«
جالب اینکه با وجود سیل و شیوع 
بیماری های مختلف برای محصوالت 
و  شود  کوتاه  برداشت  فصل  باید 
سریع تر چغندرها برداشت شود اما در 
چنین شرایطی کامیون برای برداشت 

محصول وجود ندارد!
داده  توضیح  این باره  در  رحیمی نیا 
است: »با توجه به اینکه در اردیبهشت 

داریم،  قرار  برداشت  فصل  در  و  ماه 
محصول  موقع  به  و  سریع  برداشت 
با  ما  متاسفانه  اما  است  مهم  بسیار 
چراکه  مواجهیم  برداشت  در  تاخیر 
تولیدی  چغندر  حمل  برای  کامیون 
کشاورز به کارخانه -که یک سال کار 
کرده و کلی هزینه انجام داده- وجود 
ندارد. این مساله اکنون تبدیل به یک 
معضل و بحران جدی در منطقه شده 
است. با افزایش دمای هوا، چغندرها 
دچار گندیدگی خواهند شد. به عالوه 
دلیل  به  کردم،  اشاره  که  همان طور 
چغندرها  امسال  بیماری ها،  توسعه 
برای  واقع،  در  شده اند.  آسیب پذیرتر 
الزم  چغندرها،  نابودی  از  پیشگیری 
انجام  برای  برداشت  زمان  که  است 

حمل، کوتاه تر شود.«
و  استان  مسئوالن  که  شرایطی  در 
دولت به این بحران بی تفاوت هستند، 
انجمن صنفی کشاورزان برای حل این 
کامیونداران  با  و  مشکل تالش کرده 
وارد مذاکره شده است اما کامیونداران 
نیز با مشکالت مختلفی روبرو هستند: 
انجمن  با  که  نشست هایی  »در 
شرکت های  کامیون ها،  رانندگان 
راهداری  ادارات  و  نقل  و  حمل 
به مسائل و مشکالتی  آنها  داشته ایم 
که  می گویند  آنها  می کنند.  اشاره 
الستیک و روغن ندارند چرا که برای 
کالن  توزیع  جاری  سال  در  مثال، 

شده  گران  متعاقبا  و  متوقف  روغن 
این، سهمیه گازوئیل  بر  است. عالوه 
آنها بسیار کاهش یافته است. بسیاری 
رانندگان حتی حاضر هستند که پول 
اما  بپردازند  را  آزاد  نرخ  به  گازوئیل 
حتی آن نیز در دسترسشان نیست.«

محصول  تُن  هزاران  اکنون 
سیل زده  کشاورزان  دست  روی 
می رسد  نظر  به  و  مانده  خوزستانی 
دولت در خواب عمیق بی مسئولیتی 
کرده  تأکید  رحیمی نیا  می برد.  بسر 
در  چغندر  تن  هزار   ۷۰۰« که 
خوزستان در حال برداشت است که 
باید  ماه  یک  آنها ظرف  برای حمل 
برهه  این  در  گیرد.  صورت  فکری 
دستگاه  هزار  دو  به  حداقل  زمانی، 
آنها  از  نیمی  که  است  نیاز  کامیون 
در حال بار زدن باشند و نیم دیگر، 
در مرحله بازگشت از کارخانه برای 

بارگیری جدید باشند.«
جالب اینکه قیمت شکر در هفته های 
گذشته با افزایشی بیش از صد درصد 
این  دلیل  مهمترین  و  شده  روبرو 
افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان 

کمبود چغندر عنوان شده است!
خانه  رئیس  نایب  حسینی  حسن 
روز  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دوشنبه 23 اردیبهشت 139۸ گفته 
و  قیمت  افزایش  »علت  که  است 
کاهش  را  شکر  بازار  در  نابسامانی 
است.  واردات  و  قند  چغندر  تولید 
و  قند  کارخانه های  تعداد  بیشترین 
واقع  استان خراسان رضوی  شکر در 
است که از بین آنها دو واحد تولیدی 
به دلیل مشکالت تعطیل شده و حتی 
برداشت بهاری چغندر قند نیز مشکل 
نکرده  برطرف  را  تولیدی  واحدهای 

است.«
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دولت  که  حالی  =در 
آمریکا جمهوری اسالمی را 
به سوی پرتگاه ُهل می دهد، 
حرفه  و  فن  که  ایران  رژیم 
و  ریسک  خریدن  جان  به 
خطر را همیشه تجربه کرده 
را  آن  عواقب  کنون  تا  اما 
نکرده،  آزمایش  و  نچشیده 
پیش  در  بیشتر  راه  سه 
ندارد: صبر و سرمایه گذاری 
تا  زمان  گذشت  روی  بر 
عوض  ترامپ  دولت  شاید 
شود؛ عقب نشینی و تسلیم 
کامل؛ راه انداختن جنگ و 

درگیری نظامی.
اسالمی  =جمهوری 
تروریستی  اقدامات  برای 
خرابکارانه  درگیری های  و 
همواره  جهان  و  منطقه  در 
استفاده  خود  مزدوران  از 
برخورد  خواهان  و  کرده 
آمریکا  با  مستقیم  نظامی 
نبوده! مقامات تهران هزینه 
خوب  را  برخوردی  چنین 

می فهمند!
سال   ۴0 طی   - االوسط(  )شرق 
در  بار  چندین  ما  منطقه  گذشته 
احتمال  که  گرفت  قرار  شرایطی 
شروع جنگ با رژیم تهران بسیار باال 
بود اما هرگز جنگی اتفاق نیفتاد. آیا 
یا  واقعیست  جنگ  تهدیدات  این بار 

توخالی؟
قبل از اینکه وضعیت متشنج فعلی 
منطقه را بررسی کنیم، ابتدا باید رفتار 
گذشته تهران را ارزیابی کنیم چرا که 
با وجود  با عراق  از جنگ  ایران پس 
همه جنگ های نیابتی اش در منطقه 
جنگی  هیچ  وارد  مستقیم  بطور  اما 

نشد.
با  ایران  رژیم  که  است  سال  چهل 
شرارت و ددمنشی اوضاع منطقه را به 
لبه پرتگاه سوق می دهد و سپس در 
آخرین لحظه از سقوط در پرتگاه باز 
ابتکار عمل دیگر  اما  اکنون  می دارد؛ 

در دست رژیم ایران نیست و وضعیت 
به کلی فرق کرده است. امروز برعکس 
آمریکاست  متحده  ایاالت  گذشته 
پرتگاه  طرف  به  را  ایران  رژیم  که 
به  ایران  رژیم  وضعیت  می دهد.  ُهل 
رسیده  خطرناک  بسیار  مرحله ای 
بطوری که چنین وضعیتی در طول 
این حکومت »دینی–  عمر ۴0 ساله 

انقالبی« بی سابقه است.
ادامه  همچنان  تظاهرات  ایران  در 
دارد، هرچند که تظاهرکنندگان ایرانی 
در خیابان ها اوضاع بد معیشتی را بهانه 
اما  داده اند  قرار  اعتراضات خود  برای 
در مواقعی این اعتراضات از مشکالت 
سیاسی بنیادی و اساسی نشأت گرفته 
است و دایره آن در سراسر ایران هر 

روز گسترده تر می شود.
دیگر  و  نفت  فروش  منع  با 
فراورده های صادراتی ایران، گزینه های 
شرایط  و  محدود  بسیار  تهران  رژیم 

بقایش دشوارتر شده است.
در شرایط کنونی حکومت ایران سه 

گزینه در پیش رو دارد:
اول، اصرار بر لجاجت به امید تغییر 
موضع واشنگتن یا تغییر دولت ترامپ 
ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  در 
این  عملی  تحقق  برای  البته  آمریکا؛ 

شرق االوسط:
 آیا ما در آستانه جنگ با ایران هستیم؟

اسالمی  احتمالی جمهوری  امیدهای 
نیم دیگر  تا یک سال و  باید حداقل 
این مدت نسبتا  بماند که در  منتظر 
از  فروپاشی  خطر  با  رژیم  طوالنی 

داخل روبرو خواهد شد.
تسلیم  و  مذاکره  دوم،  گزینه  اما 
اصول  همه  از  کامل  عقب نشینی  و 
جمهوری  رژیم  که  ارزش هایی  و 
بر  را  خود  هویت  و  ساختار  اسالمی 
اساس آنها بنا نهاده است. عقب نشینی 
این بار به مفهوم شکست »ارزش ها«، 
نظامی«  هسته ای-  و »برنامه  »غرور« 

توسعه طلبانه   رژیم است.
سومین گزینه، به راه انداختن یک 
باور  این  با  نظامی  درگیری  و  جنگ 
از  که شاید آمریکا شکست بخورد و 

مواضع خود عقب نشینی کند!
زیردریایی کالس  دو  الحاق  مراسم 
دریایی  نیروی  ناوگان  به  »غدیر« 
ارتش، بندرعباس هشتم مرداد 1۳9۸

جان  به  حرفه  و  فن  ایران  رژیم 
همیشه  را  خطر  و  ریسک  خریدن 
آن  عواقب  کنون  تا  اما  کرده  تجربه 
است.  نکرده  آزمایش  و  نچشیده  را 
رژیم  نیابتی  درگیری های  تجربه های 

ایران بی شمارند.
یکی از برجسته ترین این تجارب و 
اقدام خطرناک و بی مجازات جمهوری 
به  آن  مزدور  عوامل  اسالمی، هجوم 
متحده  ایاالت  دریایی  نیروهای  مقر 
آدم ربایی  و   19۸۳ سال  در  آمریکا 
غربی  چهره های  از  تعدادی  قتل  و 

توسط  که  بود  بیروت  در  عربی  و 
حزب اهلل  شد.  انجام  لبنان  حزب اهلل 
میالدی  هشتاد  دهه  متولد  لبنان 
اسالمی  جمهوری  شکم  از  و  است 
ایران زاییده شد. عالوه بر این حادثه، 
پیامدهای جنگ ویرانگر هشت ساله 
آن  در  که  حمالتی  و  عراق  و  ایران 
جمله  از  نفتی  کشتی های  به  زمان 
کشتی نفتکش کویت انجام گرفت را 
ریسک های  از  نمونه ای  می توان  نیز 
رژیم مالها دانست که بدون مجازات 

و تالفی ماندند.
سال  در  همچنین  ایران  حکومت 
به  فانتوم  جنگنده   ۴ با   19۸۴
تاسیسات نفتی سعودی حمله کرد که 
2 جنگنده آن توسط پدافند سرنگون 
متقابل  با هجوم  شدند و 2 جنگنده 
فرار  به  مجبور  سعودی  جنگنده های 
شدند. در سال 19۸۸ نیز تهدید های 
برای  نامساعد  شرایط  ایجاد  و  ایران 
در  متحده  ایاالت  مستقر  نیروهای 
که  باعث شد  ]فارس[  خلیج  منطقه 
در  ایرانی  مسافربری  هواپیمای  یک 
آب های بین المللی با دو فروند موشک 
مورد  آمریکا  »وینسنس«  جنگی  ناو 
آن  نتیجه  در  که  گرفت  قرار  هدف 
290 مسافر و خدمه ایرانی آن کشته 

شدند.
جمهوری  مزدوران   199۶ سال  در 
مرکزی  مقر  به  ایران  اسالمی 
شهر  در  آمریکا   دریایی  تفنگداران 
بعدها  بردند.  هجوم  سعودی  »ُخبر« 
کرد  ثابت  شواهد  و  مدارک  تمام 
بود؛  حمله  آن  پشت  ایران  رژیم  که 
خوشبختانه تمام مجرمان و عوامل آن 
حمله که در ارتباط مستقیم با تهران 
بودند بطور پیوسته دستگیر و مجازات 
پرونده های  این  بر  عالوه  شدند. 
تروریستی که خود جمهوری اسالمی 
در آنها شرکت داشت،  پس از حمالت 
11 سپتامبر 2001 رهبران »القاعده« 
را در خاک ایران اسکان داد و حمالت 
در  آمریکایی  نیروهای  به  »القاعده« 
عراق که به اسم »المقاومه العراقیه« 
همان  بود  معروف  عراق(  )مقاومت 
ایران  داخل  از  و  گشت  آغاز  موقع 

هدایت و فرماندهی می شد.
بین المللی  قوانین  از  سرپیچی 
اتمی  فعالیت های  کردن  مخفی  و 
اهداف  برای  اورانیوم  غنی سازی 
و  سال  چندین  مدت  به  نظامی 
با شبکه های جهانی  ارتباط مستقیم 
و منطقه ای تروریسم و دست داشتن 
در عملیات تروریستی از قاره آفریقا تا 
آمریکای التین، از جمله بمباران یک 
کنیسه یهودی در بوئنوس آیرس در 
و  ترور  برای  برنامه ریزی  و  آرژانتین 
خشونت علیه مخالفان رژیم در اروپا 
الجبیر  عادل  ترور  طرح  و  آمریکا  و 
بعالوه  واشنگتن  در  سعودی  سفیر 
ویرانگر در سوریه،  نیابتی  جنگ های 
لبنان، عراق و یمن، نمونه هایی بارزی 
از عملکرد تروریستی رژیم جمهوری 

اسالمی ایران است.
شرایطی  شرارت ها  این  همه 
امنیت  و  ثبات  برای  خطرناکی 
آورده.  وجود  به  جهانی  و  منطقه ای 
نه  ایران  رژیم  اقدامات  این  تمام  در 
تنها منطقه را تا لبه پرتگاه ُهل داده 
نظامی  رویارویی  و خطر  زمینه  بلکه 
در  تهران  اما  بود  کرده  فراهم  نیز  را 
متحده  ایاالت  با  هرگز  حال  عین 
نشده  مستقیم  مقابله  وارد  آمریکا 
 ۴0 تمام  در  نیز  آمریکایی ها  است. 
جنگ  از  کردند  تالش  گذشته  سال 

مستقیم با ایران اجتناب ورزند.
تمام  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
انجام  برای  گذشته  سال   ۴0 مدت 
اقدامات تروریستی و خرابکارانه خود 
در منطقه و جهان به مزدوران خود 
حزب اهلل  چون  مزدورانی  کرد؛  اکتفا 
دیگر  و  حشد الشعبی  امثال  لبنان، 
یمن.  حوثی های  و  عراق  در  گروه ها 
واضح  زمینه  این  در  ایران  سیاست 
خواهان  اینکه  آن  و  است  روشن  و 
آمریکا  با  مستقیم  نظامی  برخورد 
هزینه  تهران  مقامات  چون  نبوده! 
چنین برخوردی را خوب می فهمند. 
و  مهم  منافعی  منطقه  در  آمریکا 
باشد  الزم  اگر  و  دارد  استراتژیک 
صدام   1991 سال  در  که  همانطور 
حسین را مجبور به خروج از کویت 
کرد و در سال 200۳ او را سرنگون 
نمود، وارد جنگ با جمهوری اسالمی 
ایران نیز خواهد شد و با تمام قدرت 
خلیج  منطقه  در  خود  منافع  از 
این بار  کرد.  خواهد  دفاع  ]فارس[ 
بسیار  جنگ  یک  وقوع  احتمال 
متفاوت  کامال  وضعیت  و  باالست 
است. البته حدس و گمان ها در این 

زمینه ادامه دارد.

*منبع :روزنامه شرق االوسط
*نویسنده:عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دیپلماسی بسکتبال، بازگشت کیم و ترامپ به میز مذاکره؛
 تالش آمریکا برای مهار دو دیکتاتوری دردسرساز

و  واشنگتن  روابط   - یگانه  مینو 
پیونگ یانگ همچنان بالتکلیف است. 
غذایی  جیره بندی  و  مردم  گرسنگی 
کره شمالی به دلیل تحریم های آمریکا 
مردان  و  ترامپ  سماجت  یکسو،  از 
بولتون  او مایک پمپئو و جان  خشن 
از سوی دیگر عرصه را بر کیم جونگ 
اون چنان تنگ کرده که راه دیگری جز 
پرتاب موشک به آب های ژاپن به عقل 

رهبر۳۵ ساله نرسیده است.
در واقع آمریکا در حال حاضر در دو 
نقطه از جهان با دو دیکتاتوری بی رحم 
و سرکوبگر درگیر و مصمم به سرنگونی 
آنهاست و می توان گفت تا حدی نیز به 
این هدف نزدیک شده چون گرسنگی 
روزمره  مایحتاج  تهیه  در  ناتوانی  و 
زندگی به ویژه مواد غذایی چنان عرصه 
را بر مردم تنگ کرده که جرقه کوچکی 
می تواند به شورش داخلی تبدیل شود.

در کره شمالی که همه چیز دولتی 
شده،  جیره بندی  مردم  غذای  است، 
در ایران نیز به دلیل گرانی وحشتناک 
بجز گروه قلیلی وابسته به رژیم، اکثر 
روغن  مرغ،  گوشت،  تهیه  توان  مردم 
را  این  و  ندارند  را  لبنی  مواد  و حتی 
اهالی شهرها در مصاحبه های رادیویی 
و  دوستان  به  تلفنی  و  تلویزیونی  و 

بستگان خود در خارج می گویند.
در رابطه با شرایط  سیاسی ایران نیز 
و  دارد  ادامه  پرده  پشت  صحبت های 
جان کری وزیر خارجه دولت اوباما، با 
آنکه از دور خارج است، اما پیغام های 

طرفین را به یکدیگر می رساند. فالحت 
پیشه، نماینده مجلس شورای اسالمی 
 روز شنبه گفت: یکی از راه حل ها برای 
گفتگو  کنونی  بن بست  از  برون رفت 
می تواند  ایران  البته  آمریکاست.  با 

شرایطی برای مذاکره تعیین کند.
بنابراین ممکن است در ظاهر ایران 
شرایطی را برای گفتگو با آمریکا اعالم 
کند اما در عمل صحبت ها و وعده های 
دیگری بین دو طرف رد و بدل شود 
حکومت  بقای  اصلی  هدف  که  زیرا 

»اهلل« است.
روابط  بازگشت  مورد  در  اما  و 
شرایط  به  یانگ  پیونگ  و  واشنگتن 
دنیس  به  امیدها  همه  فعال  قبلی، 
عضو  و  معروف  بسکتبالیست  رادمن 
پیشین تیم شیکاگو بولز است که از 
دوستان نسبتا قدیمی  رهبران آمریکا 

و کره شمالی به شمار می رود.
به  ترامپ  رسیدن  از  پیش  رادمن 
برنامه  در  مدت ها  جمهوری  ریاست 
تلویزیونی »آپرنتیس« فعالیت داشت 
که مبتکر آن دونالد ترامپ است. او در 
عین حال همیشه بسکتبالیست مورد 
عالقه کیم جونگ اون نیز بوده است.

مدرسه  در  که  سال هایی  در  کیم 
تحصیل  سوئیس  در  شبانه روزی 

از  و  می کرد  بازی  بسکتبال  می کرد 
دوستداران این ورزش بود و مسابقات 
بسکتبال حرفه ای باشگاه های آمریکا 
روابط  رادمن  با  و  می کرده  تماشا  را 

خانوادگی نیز دارد.
کنون  تا   201۳ سال  از  رادمن 
دیگر  نقاط  و  یانگ  پیونگ  به  بارها 
کره شمالی سفر کرده و یک بار نیز 
گروهی از ستاره های بسکتبال  هارلم 
به  نمایشی  بازی های  انجام  برای  را 
جریان  در  او  است.  برده  کشور  آن 
اولین دور مذاکرات ترامپ و کیم در 
طرفین  با  و  داشت  حضور  سنگاپور 

گفتگو می کرد و مشورت می داد.
رادمن در دوران طالیی ورزشی خود 
پیستون«،  »دیترویت  تیم های  عضو 
»لس آنجلس لیکرز« »داالس موریک« 
و شیکاگو بولز بوده و همراه تیم خود 
سراسر  بسکتبال  قهرمان  بار  چند 
آمریکا N.B.A  )ان.بی.ای( شده است.

به گفته حاضران در نشست سنگاپور، 
رادمن در نخستین دیدار ترامپ و کیم 
جونگ اون به دلیل آشنایی کافی با دو 
طرف حضور موثر داشت و از آنجا که 
این روزها روابط طرفین به شدت تیره 
شده، باز صحبت از ایفای نقش میانجی 
توسط  رادمن به میان آمده است. او 
اخیرا به خبرنگاران گفت: اگرچه کیم 
دیکتاتور است ولی در واقع کسی است 

مانند بقیه مردم.
رادمن پیش از دومین نشست سران 
گفته  در هانوی  شمالی  کره  و  آمریکا 

بود، اگر رئیس جمهوری آمریکا موفق 
به پاک کردن شبه جزیره کره از سالح 
جایزه  دریافت  الیق  شود،  هسته ای 

نوبل خواهد بود.
دونالد ترامپ اخیرا بطور خصوصی 
کیم  گفت:  نزدیکانش  از  شماری  به 
جونگ اون در سال 201۳ بعد از آنکه 
دستور اعدام عموی خود یانگ سونگ 
را صادر کرد، فرمان داد سر بریده او 
برای تماشای عموم به نمایش گذاشته 
شود. او که نفر دوم رژیم کمونیست 
اتهام  به  کره شمالی شناخته می شد 
مخدر،  مواد  از  استفاده  مالی،  فساد 
زنبارگی و قمار تیرباران و سر از بدنش 
جدا شد. بنابراین مذاکره و معامله با 
با  شباهتی  هیچ  کیم  مانند  شخصی 
گفتگو با کسی مثل رئیس جمهوری 

فرانسه ندارد.
دنیس رادمن پیش از سفر ترامپ به 
 هانوی در توئیت خود نوشت با تمام 
جونگ  کیم  با  شما  دیدار  از  وجود 
انتظار دارم با  اون حمایت می کنم و 
آشنایی که با رهبر کره شمالی دارید، 
در  او  یابید.  دست  مفیدی  نتایج  به 
این توئیت، خود را سفیر حسن نیت 
آمریکا در رابطه با کره شمالی توصیف 

کرده است.

و  مالقات  قرار  زمان  که  هنگامی  
آمریکا  و  شمالی  کره  رؤسای  مذاکره 
بود، زنده باد  تعیین شد، رادمن گفته 
از  هیچیک  چون  ترامپ!  پرزیدنت 
کنون  تا  آمریکا  جمهوری  رؤسای 
نتوانسته اند با کره شمالی رابطه برقرار 
سفر  در  را  رادمن  گذشته  کنند.سال 
یانگ، پروفسور ترویلی گر  به پیونگ 
استاد دانشگاه کلمبیا همراهی می کرد. 
پرفسور ترویلی گفت: رادمن با رؤسای 

هر دو کشور دوستی نزدیک دارد.
بیل ریچاردسون، فرماندار نیومکزیکو 
در سال 2000 گفته بود، کیم جونگ 
اون دوم، پدر رهبر کنونی کره شمالی 
از مایکل جردن سرشناس ترین بازیکن 
بسکتبال آمریکا در آن ایام برای سفر 
به پیونگ یانگ دعوت کرده بود و این 
نشان می دهد خانواده جونگ  دعوت 
بسکتبال  ورزش  دوستداران  از  اون 
که  است  خوبی  دلیل  این  و  هستند 
رادمن دیپلماسی بسکتبال را جانشین 

دیپلماسی پینگ پنگ کند.
دوران  در  پنگ  پینگ  دیپلماسی 
نیکسون  ریچارد  جمهوری  ریاست 
نقش پرمعنایی در از سرگیری روابط 
پکن و واشنگتن داشت. در آن سال ها 
چین قهرمان بالمنازع تنیس روی میز 
جهان بود. در سال 19۷1 پس از به 
رسمیت شناختن چین کمونیست به 
واشنگتن،  از سوی  عنوان یک کشور 
به  آمریکا  میز  روی  تنیس  ملی  تیم 
رابطه  نخستین  این  سفرکرد.  چین 

ورزشی بین دو کشور بود.
به دنبال آن روابط گوناگون در همه 
زمینه ها بین دو کشور آغاز شد و از آن 
دیپلماسی  به  رویدادها  اینگونه  پس 
پینگ پنگ شهرت یافت و حاال دنیس 
رادمن به عنوان یکی از سرشناس ترین 
بسکتبالیست های جهان ممکن است 
بتواند همان نقش را بین واشنگتن و 
پیونگ یانگ ایفا کند و در بهبود روابط 

دو کشور موثر واقع شود.
البته گفتنی است که خبرهای پشت 
پرده حاکی از آن است که گفتگوهایی 
میان رادمن، کیم جونگ اون و ترامپ 
دو  بین  موجود  تنش  کاهش  برای 

کشور جریان دارد.
جالب اینجاست که در مورد ایران نیز 
شنیده ها حاکی از آن است که دعوت 
ترامپ از مسئوالن جمهوری اسالمی  
تهران  رژیم  استقبال  با  مذاکره،  برای 
روبرو شده و فعال بحث تنها در مورد 
پیشنهاد  به  مثبت  واکنش  چگونگی 
تبلیغات  و  صدا  و  سر  بدون  آمریکا 

رسانه ای است.
در شرایطی که عمال قول و قرارهای 
نمایندگان دو  بین  و مذاکره  مالقات 
برای حفظ  تقریبا قطعی شده  طرف 
سپاه  فرمانده  سالمی   سردار  ظاهر، 
توپ های  شلیک  به  که  پاسداران 
انحراف  برای  دارد  شهرت  توخالی 
پشت  واقعیت های  عمومی  از  افکار 
پرده، گفته است آمریکا جرات حمله 

به ایران را ندارد!
متحده  ایاالت  هفته  این  البته 
موشک های پاتریوت و یکی از بزرگترین 
با  را  آمریکا  موشک انداز  رزمناوهای 
فرستاده  منطقه  به  همراهش  ناوگان 
است. ضمن آنکه خرید نفت ایران را 
ممنوع کرده و چون ارز کافی برای وارد 
باید  ندارد،  وجود  غذایی  مواد  کردن 

منتظر نوعی قحطی در ایران بود.
کامال  ایران  مبتالبه  مسائل  اینگونه 
مشابه گرفتاری های این روزهای کره 
شمالی است. با این تفاوت که می توان 
احتکار مواد و اجناس مورد نیاز مردم از 
سوی عوامل رژیم جمهوری اسالمی  را 

مزید بر علت دانست.

کیمجونگاون،دونالدترامپ،سیدعلیخامنهای
عملیات هوایی »سنتکام« بر عرشه ناو هواپیمابر »استنیس« در 
منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا

مراسم الحاق دو زیردریایی کالس »غدیر« به ناوگان نیروی دریایی 
دنیس رادمن در سنگاپورارتش، بندرعباس هشتم مرداد ۱۳۹۸
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فواید سالمتی غذا خوردن 
خانواده در کنار هم

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که جمع شدن 
وعده های غذایی  برای صرف  کنار هم  در  اعضای خانواده 

نباید به زمان های خاصی مثل مهمانی ها و جشن ها محدود شود 
و خانواده ها باید برای سالمت و آرامش فرزندانشان به طور مرتب در 

کنار همدیگر غذا بخورند.
متخصصان کانادایی اظهار داشتند: کودکانی که در کنار اعضای خانواده شان 

غذا می خورند در سن شش سالگی از مهارت اجتماعی و در سن 1۰ سالگی از 
سالمت عمومی بهتری برخوردارند. این اولین مطالعه ای نیست که نشان می دهد 
غذا خوردن اعضای خانواده در کنار هم برای سالمتی مفید است. در سال 2۰11 
مطالعه ای انجام گرفت که در آن مشخص شد کودکانی که حداقل سه بار در هفته 
با اعضای خانواده خود غذا می خورند کمتر دچار اضافه وزن می شوند.در این بررسی 
فاصله  این کودکان در  تمامی  قرار گرفت.  اطالعات 1۴92 کودک مورد مطالعه 
سال های 199۷ تا 199۸ به دنیا آمده اند. زمانیکه این کودکان به سن شش سالگی 
رسیدند والدین انان گزارشی از دفعات غذا خوردن اعضای خانواده در کنار هم 
ارائه کردند. همچنین سالمت عمومی و آرامش روانی هر یک از این کودکان 
در سن 1۰ سالگی مورد ارزیابی قرار گرفت.به گزارش مدیکال نیوز تودی، 

کنار  در  مرتب  به طور  که  دریافتند کودکانی  کانادایی  متخصصان 
اعضای خانواده خود غذا می خورند در مقایسه با کودکانی که به 

ندرت با خانواده خود غذا می خورند از سالمت عمومی و 
مهارت های اجتماعی بهتری برخوردارند و مصرف 

نوشیدنی های ناسالم نیز در آنان کمتر 
است.

زنان  شاخص

باغبانی، قطره ای بر برگ گل
دید و گفت این چهره جای اشک نیست

گفت، من خندیده ام تا زاده ام
دوش، بر خندیدنم بلبل گریست

من، همی خندم برسم روزگار
کاین چه ناهمواری و ناراستیست
خنده ما را، حکایت روشن است

گریه بلبل، ندانستم ز چیست
لحظه ای خوش بوده ایم و رفته ایم
آنکه عمر جاودانی داشت، کیست
من اگر یک روزه، تو صد ساله ای

رفتنی هستیم، گر یک یا دویست...

زنان برای بازگشت 
مرد به رابطه شگردهای 

مشخصی دارند.
شما با کسی دوست می شوید و ارتباط 
رابطه  یابید.  می  لذت بخش  را  او  با 
جدی می شود و درباره آینده مشترک 
با او صحبت می کنید. قرار می گذارید 
ازدواج  حتی  یا  کنید  زندگی  هم  با 
کنید. اما مسائلی وجود دارد که شما 
نمی خواهید راجع به آنها حرف بزنید 
)چون عاشق شده اید(. سعی می کنید 
مشکل را نادیده بگیرید، هر چقدر هم 

که بزرگ باشد.
تالش  تمام  اینکه  با  مدتی  از  پس 
رابطه  ندادن  دست  از  برای  را  خود 
بیفتد  باید  که  اتفاقی  ولی  می کنید 

می افتد و هرچقدر هم روی از دست 
بیشتر  کنید،  تاکید  بیشتر  ندادن 
ناکام می مانید و همه چیز بد و بدتر 
می شود. اما تمام کردن یک رابطه به 

همین سادگی ها هم نیست.
بعضی زنان با تمام کردن یک رابطه 
پر  رابطه ای  اگر  حتی  دارند،  مشکل 
زن ها  این  باشد.  تنش  و  استرس  از 
به  رابطه  یک  دادن  ادامه  به  معتقد 
هر قیمتی هستند، چون نمی خواهند 
داستان پیدا کردن دوست پسر تازه ای 
را شروع کنند و یا خود را در آستانه 
ازدواج تلقی می کنند. آنها از تنهایی 
می ترسند و حتی در یک رابطه ی بد 
امنیت  احساس  بیمار هم  بسا  و چه 
این  متاسفانه  اما  می کنند.  بیشتری 
که  رابطه ای  حفظ  برای  کافی  دلیل 

شکست خورده نیست.
ببینیم این زنان برای ادامه یک رابطه 

به چه کارهایی دست می زنند.
طغیان دراماتیک

هنگامی که یک زن برای حفظ یک 
رابطه تالش می کند، به بار دراماتیک 
بر  که  معنی  این  به  رابطه می افزاید. 
بی اهمیت طغیان  واقعا  سر چیزهای 

تاکتیکی و ناپایدار و ناصادقانه برای 
زن جهت ماندن مرد در رابطه است.

برانگیختن حسادت
زن ها ممکن است کارهای مختلفی 
را  مردشان  تا حسادت  دهند  انجام 
منطق  همزمان  این  ولی  برانگیزند 
یک  خوردن  برهم  برای  ساده ای 
رابطه نیز هست. انجام کارهایی مثل 
بیرون رفتن با دوستان او، پوشیدن 
لباس های آنچنانی، گرفتن پیام های 
از  استفاده  یا  و  غیرمعمول  کوتاه 
رسانه های اجتماعی صرفا برای ایجاد 
حسادت در مرد عاقبت خوشی ندارد. 
البته این رفتارها شاید برای پسرهای 
جوان جواب بدهد ولی برای مردان 
صبوری  جای  باالتر  سن های  در 
برانگیختن  با  زنان  نمی گذارد. 
حسادت اغلب در تالش برای بهبود 
این  همیشه  ولی  هستند  رابطه  را 

تاکتیک پاسخ مساعد نمی دهد.
آرایش بیشتر

در شرایطی که رابطه در لبه ی پرتگاه 
سقوط است، یک زن بیش از همیشه 
ممکن است به ظاهر خود توجه نشان 
دهد. شاید این موجب تعجب مردان 
شود ولی راز سر به ُمهری نیست که 
مردان موجودات بصری هستند. زنان 
با این شیوه سعی در درست کردن 
رابطه دارند و فکر می کنند اگر ظاهر 
خود را آرایش کنند، نظر مرد نسبت 
به خاتمه دادن به رابطه تغییر  می کند. 
به  احساسی  نظر  از  هم  مردان  بله، 
زنان وابسته هستند و این روش زنان 
کردن  اضافه  مثل  رابطه  دوام  برای 
شکر و تخم مرغ به آرد کیک است 
و رابطه را مرمت می کند. با این حال، 
به همین سادگی ها با کوتاه کردن مو 
نمی توان  لباس جدید  یک  و خرید 
رابطه را در مسیر بازگشت قرار داد. 
کرد!  باید  وقوع  از  قبل  واقعه  عالج 
اگر هم رابطه ای واقعا آینده نداشته 
باشد، هیچ تالشی نه از سوی زن و 
نخواهد  نتیجه ای  مرد،  سوی  از  نه 
داد. چنین روابطی بهتر است پایان 
گیرند تا طرفین بتوانند با تکیه بر این 
شوند. جدید  رابطه های  وارد  تجربه 

کرده  جلب  را  مرد  توجه  تا  می کند 
باشد. هرگونه توجه از نظر آنها توجه 

است، چه خوب و چه بد.
نیاز،  به  را  مرد  توجه  او  که  زمانی  تا 
ناله و شکایت خود جلب می کند، این 
اطمینان را دارد که می تواند چاره ای 
پیدا کند و با این کار فرصت می خرد. 
ولی اتفاقا چنین رفتاری سریع تر یک 
مرد را فراری می دهد. در برخی موارد 
هم مرد برای اینکه پسر خوبی به نظر 
این  ولی  می ماند  بیشتر  برسد، کمی 
وحشتناک تر  را  رابطه  پایان  ماندن 

می کند.
عوض کردن شخصیت و رفتار

به عنوان یک چاره، زنان بطور کامل 
تغییر رفتار می دهند تا کمی طوالنی تر 
رابطه را نگه دارند. اگر مرد عالقمند 
تیم های  زن طرفدار  است،  ورزش  به 
ورزشی می شود که تا قبل از آن حتی 
یک بار هم به تماشای آنها نرفته است. 

مثال اگر مرد می خواسته دوستانش را 
بیشتر ببیند و زن مانع می شده، این 
بار زن خودش دوستان رانده شده را 
صادقانه  تالش  این  می کند.  دعوت 
یک  می تواند  فقط  احتماال  و  نیست 
رابطه پرآشوب را تا یک  سال بکشاند. 
»برآوردن  تکنیک  نهایت  در  بنابراین 
نیازهای شریک زندگی« فقط یک راه 

آذرین علومی 
یک  علومی،  ولیت  وندر  آذرین 
که  است  ایرانی-آمریکایی  نویسندٔه 
»زبرا  بلند  داستان  نگارش  به خاطر 
 )Call Me Zebra( »صدایم کنید
سال 2۰19  ـِـن فاکنر  پ جایزٔه  برنده 
برای  فاکنر  پن  جایزه  شده است. 
داستان، یک جایزه 1٥ هزار دالری 
به  فاکنر  بنیاد  همه ساله  که  است 
بهترین داستان نویس تبعه آمریکا اعطا 
می کند.این، دومین اثر آذرین علومی 
است و روایتی طنز از ماجراهای یک 
زن جوان ایرانی به نام »زبرا« است که 
به عنوان آخرین وارث یک میراث ادبی 
مسئولیتی سنگین بر عهده دارد. او تا 
جایی که می تواند کتاب می خواند و 
خاطرات سفری را که با پدرش داشت 
مرور می کند؛ گریز از جنگ ایران و 
عراق و گذر از کردستان و کاتالونیا به 
آمریکا.هیأت داوران جوایز »پن فاکنر« 
برای انتخاب برنده، بیش از ۴۰۰ رمان 
و مجموعه داستان کوتاه نوشته شده 
توسط نویسنده های آمریکایی را که 
بررسی  شده  چاپ   2۰1۸ سال  در 
صدا  زبرا  را  »من  رمان  آنها  کردند. 
کن« را روایتی شوخ، ماجراجویانه و 

گریزناپذیر  سفر  یک  از  هوشمندانه 
توصیف کرده اند و آن را »کتابخانه 
ای در دل کتابخانه ای دیگر« خوانده 
به  را  گوناگون  های  فرهنگ  که  اند 
بهترین شکلی که یک رمان می تواند، 
دهد.آذرین  می  نمایش  خواننده  به 
علومی، تبار هلندی و اسکاتلندی هم 
دارد. وی زاده آمریکاست و در چندین 
کشور زندگی کرده است و به زبانهای 
انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، فارسی 
و کاتاالن تسلط دارد. زبان کاری اش 
زبان  را  فارسی  اما  است،  انگلیسی 

پروین اعتصامیمادری خود میداند. 

هر کسی درک مخصوص بخود را از 
شادی و شادمانی دارد. در بعضی از 
کشورها، حتی به اصطالح وزارتخانه  
شادمانی وجود دارد. شغل آنها این 
مردم  که  شوند  مطمئن  که  است 
ولی  ببرند.  لذت  خود  زندگی  از 
مفاهیم  که  نمی دانند  مردم  همه 
دارد  وجود  بودن  شاد  برای  ملی 
روشنی  دستورالعمل های  شامل  که 
برای اینکه چگونه از دست استرس 
خالص شویم و از زندگی خود لذت 
ببریم را ارائه می کنند.در اینجا سعی 
از  داریم تا به مفاهیم جالب شادی 
سراسر جهان بپردازیم و ببنیم مردم 
کشورهای مختلف دنیا شادی را چه 

چیزی می پندارند.
فلسفه  یک  کشوری  هر   : فنالند 
مخصوص به خود از خوشبختی دارد 
و مردم فنالند نیز این مفهوم را برای 
خود با واژه Kalsarikänni تعریف 
کرده اند. اگر سعی کنیم تا کلمه دشوار 
ترجمه  فنالندی  زبان  به  را  شادی 
پیدا  را  این  به  شبیه  چیزی  کنیم، 
خواهیم کرد: نوشیدن الکل در خانه، 
اصال  و  پوشیده اند  زیر  لباس  وقتی 
قصد خروج از خانه را حتی برای یک 
شادی  مفهوم  ندارید!برخالف  دقیقه 
اسکاندیناوی،  کشورهای  دیگر  در 
شادی در فنالند اصال به معنا داشتن 
یک خانه زیبا و آرام و با یک شومینه 
نیست، چون این چیزی بسیار شبیه 
به زندگی واقعی مردم فنالند است.

 Kalsarikänniدستورالعمل شادی
: هنگامی که شبانگاه به خانه برگشتی، 
لباس راحتی خود را بپوشید. بهترین 
گزینه پوشیدن گرم ترین جوراب های 
خانگی است. یک بطری شراب را باز 
انتخاب های  می توانید  البته  کنید، 
ولی  باشید  داشته  هم  دیگری 
امروز  چون  نکنید.  زیاده روی  خیلی 
نباید  باشید،  خوشحال  می خواهید 

فردا احساس بدی داشته باشید.
تنقالت  شکالت  و  پفک  چیبس، 
برای یک شب  نیستند ولی  سالمی 
مشکلی ندارد. امروز می توانید اغذیه 
ناسالم بخورید، موسیقی گوش کنید 
و ویدئوهای حیوانات کوچک خانگی و 
دوستداشتنی را تماشا کنید. شما نیاز 
به یک نیروی آرامش دهنده از جنس 
موسیقی دارید تا شما را آرام نگه دارد 

و تمام مشکالت برطرف شوند.
زبان  به   Shinrin-yoku  : ژاپن 
جنگل«  »حمام  می توان  را  ژاپنی 
لذت  درمان،  این  رمز  کرد.  ترجمه 
بردن از طبیعت است و اینکه سعی 
کنید با آن به آرامش و صلح برسید. 
برای  به فرد  این یک روش منحصر 
بدون  استرس  و  افسردگی  با  مبارزه 

دارو و کمک پزشکان است.
جنگل در ژاپن و کره جنوبی بسیار 
ثابت  دانشمندان  است.  محبوب 
کرده اند که حضور در جنگل سطح 
پرخاشگری، هورمون های استرس در 
خون را کاهش می  دهد و  باعث افزایش 
ایمنی  سیستم  تقویت  و  بهره وری 

را  شما  عمر  درختان  می شود.   بدن 
طوالنی تر از افزایش حقوق تان می کنند.

 :Shinrin-yoku دستورالعمل شادی
رفتن به جنگل. یک نقطه را آرام پیدا 
تمام  از  استفاده  با  کنید. سعی کنید 
به  بیابید:  را  جنگل  خود  حس  پنج 
اطراف نگاه کنید، نفس بکشید، گوش 
کنید، درختان و گیاهان را لمس کنید 
و هوا را به ریه های خود داخل و خارج 
کنید. چشمانتان را ببندید و هماهنگی 
و آرامش را احساس کنید.  بیشترین 
چیزی را که دوست دارید انجام دهید: 
یوگا، پیاده روی، تفکر و انجام برخی از 

تمرینات تنفسی.
Ikigai به زبان ژاپنی به معنای زندگی 
است. اما یک تعریف دیگر وجود دارد که 
آن را حتی بهتر توصیف می کند - چیزی 
است که شما را صبح سر حال می آورد. 
قهوه ای صبحگاهی  بوی  است  ممکن 
باشد که روز خود را با آن شروع می کنید، 
انجام پروژه های جهانی در محل کار یا 
حیوان خانگیتان.هنگامی که یک فرد 

می کند،  پیدا  را  خود  های   Ikigai
افسردگی  و  مخرب  عادت های  آنها 
تا  نمی توانند  آنها  می برند.   بین  از  را 
را  آنچه  تا  کنند  صبر  دیگر  روز  یک 
انجام دهند. را  دارند  واقعا دوست  که 

دستور العمل شادی Ikigai: صبح را 
با غذاهای مورد عالقه تان شروع کنید. 
این باعث می شود که همه چیز آسان تر 
و خوی  با خلق  را  روز خوبی  و  شود 
خوب شروع کند. اجازه دهید تا برخی 
از رفتارها و عادات روزمره شما تغییر 
کند و حداقل یک ساعت از روز خود 
را صرف کارهای سرگرم کننده کنید. 
کودک درون خفته خود را بیدار کنید: 
پیش  شما  نظر  ابراز  به  نوبت  وقتی 
و  کنجکاو  شجاع،  می رسد،  دیگران 
مستقل باشید. اما به یاد داشته باشید که 
با آسیب زدن به دیگران نباید خوشحال 
باشید. خوشحال باشید وقتی چیزهای 
کوچک و خوب اتفاق می افتند. اجازه 
دهید فرایند انجام یک کار، هدف باشد.

دانمارکی  واژه   Lykke  : دانمارک 
برای شادی است. معنای اصلی و مقصد 
نهایی این کلمه رسیدن به شادی جهانی 
و لذت بردن هر روزه از زندگی است.

لعمل  ا ر ستو د
به   :Lykke شادی 

خانه بروید، همسایه های خود را برای 
صرف غذایی خوشمزه دعوت کنید و 
برای داشتن رابطه ای گرم با آنها تالش 
کنید. شما همچنین می توانید به یک 
غریبه لبخند بزنید. سعی کنید شغل 
را  آن  اگر  دهید  تغییر  را  خود  فعلی 
و  وسایل  از خریداری  ندارید.  دوست 
چیزهایی که صرفا دیگران آن را دارند 
و شما ندارید، بپرهیزید. زندگی خود 
را به هیچ وجه نابود نکنید و خود را با 

قوانین اعمال شده، محدود نکنید.
کره جنوبی : اگر چه برای بعضی از 
زندگی  توانایی  خوشبختی  کشورها، 
به  رسیدن  و  است  لحظه  در  کردن 

مردم  برای  ولی  آرامش،  و  سکوت 
کره جنوبی، همه چیز برعکس است. 
مردم در این کشور همیشه در تعجیل 
هستند. Pali-pali به زبان کره ای را 
می توان سریع تر، سریع تر ترجمه کرد.

منتظر  ندارند  دوست  کره ای ها 
است که هر  دلیل  به همین  بمانند. 
چیز سریعی بین آنها محبوب است. 
به  جنوبی  کره  در  زبان  کالس های 
زبان  یک  که  می دهند  قول  شما 
هفته  چند  عرض  در  فقط  را  جدید 
به شما یاد بدهند. همینطور تحویل 
شامل  هم  آنالین  سفارشات  و  پیتزا 
می شود.دستورالعمل  سرعت  این 
این  اصلی  قانون   :Pali-pali شادی 
است که فرصت ها را از دست ندهید و 
از آنها سریع استفاده کنید. به منظور 
قوانین  این  شاد  زندگی  یک  داشتن 
باشید،  داشته  برنامه  کنید:  دنبال  را 
غذای خوب بخورید، اما زمان زیادی 
را صرف آشپزی نکنید و بیشتر آواز 
راه  در  دوش،  زیر  )مثل  بخوانید. 
رسیدن به محل کار یا در کارائوکه(. 
یادگیری را متوقف نکنید و اطمینان 
آموخته اید. خوب  که  کنید  حاصل 

روش زنان برای برگرداندن یک مرد به فلسفه شادی در کشورهای مختلف دنیا 
رابطه؛ معموال ناکام ...
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مردان  شاخص

خلوت نشین خاطر دیوانه ی منی
افسونگری و گرمی افسانه ی منی

بودیم با تو همسفر عشق سالها
ای آشنا نگاه که بیگانه منی

هر چند شمع بزم کسانی ولی هنوز
آتش فروز خرمن پروانه منی

چون موج سر به صخره ی غم کوفتم ز درد 
دور از تو ای که گوهر یک دانه منی

خالی مباد ساغر نازت که جاودان 
شورافکنی و ساقی میخانه منی

آنجا که سرگذشت غم شاعران بود 
نازم تو را که گرمی افسانه منی

نشان  گرفته  صورت  برآوردهای 
تعداد  اخیر  سال  پنج  طی  می دهد 
حمالت سایبری ۶۷ درصد افزایش 
حمالت  این  اکثریت  و  است  یافته 
از  ناشی  و  داده ها  نقص   ناحیه  از 

خطاهای انسانی بوده.
حمالت  چنین  احتمالی  خطرات 
سایبری زیاد است و می تواند تأثیر 
بر روی عملکرد سازمان ها و  جدی 
افراد عادی داشته باشد. اما محافظت 
از خودمان در برابر تهدیدات امنیتی 
پیچیده  بسیار  می تواند  سایبری 

باشد.
نه فقط به این دلیل که تکنولوژی 
که ما روزانه از آن استفاده می کنیم، 
چون  بلکه  می شود،  پیچیده تر 
یافتن  حال  در  دائما  مهاجمان 
راه های جدید برای دور زدن اقدامات 

امنیتی هستند.
اقدامات  با  هم  هنوز  حال  این  با 
دستگاه های  از  استفاده  و  ایمنی 
همیشه  خرابکاری ها  این  جدید، 

عملی نمی شوند. اما بسیاری از مردم 
بی حوصله هستند و به گزارش های 
منتشر شده از نقص های داده ها در 

اخبار و رسانه ها ندارند.
نسخه های  نصب  از  براحتی  مردم 
به روزرسانی تنظیمات  افزاری،  نرم 
حریم خصوصی و یا تغییر رمز عبور 
سادگی  به  یا  و  می کنند  اجتناب 
بی مورد  ترس  را  احتیاطی  اقدامات 

تلقی می کنند.
برای مقابله با چنین بی توجهی هایی 
در درون سازمان ها اغلب به کارکنان 
داده  تخصیص  آموزشی  جلسات 
آموزش هایی  چنین  اما  می شود، 
به  یا  ناکارآمد  می تواند  سرعت  به 

سادگی فراموش شود.
کارکنان نیز بیشتر تمایل دارند که 
مشغول کار خود باشند. هنگامی که 
وظایف  انجام  برای  تالش  در  آنان 
خود هستند، اغلب ممکن است به 
ایمن بودن کامپیوترشان توجه نشان 
حفظ  که  هنگامی  بویژه  ندهند، 
ایمنی باعث شود تا کارشان دشوار 
وقت گیر  هم  ایمنی  حفظ  و  شود 

باشد.

حس تنهایی و 
آسیب به گلبول های سفید خون

تنها ماندن برای افراد مختلف بسیار خطرناک است و 
منجر به مرگ زودرس و بیمارشدن آن ها می شود به تازگی 

محققین متوجه شده اند احساس تنهایی به گلبول های سفید خون 
افراد آسیب میزند.تنهایی اثر بدی روی آن بخش از سیستم ایمنی بدن 

می گذارد که مسوول مبارزه با عفونت ها و سرطان است. برای همین است 
که افرادی که از جامعه دور افتاده اند، 14 درصد بیش از آنهایی که تنها نیستند، 

در معرض مرگ زودهنگام قرار دارند. به نقل از سایت »ایندپندنت«، دانشمندان 
دریافته اند که گلبول های سفید آدم هایی که احساس تنهایی می کنند، بیش از این 
که سراغ مبارزه با عفونت برود، باعث ایجاد التهاب می شود. این التهاب در شرایط 
عادی نوعی واکنش بدن به بیماری است.البته سال ها است که محققان می دانند، 
افرادی که تنها هستند بیش از بقیه در خطر بیماری و مرگ زودرس )قبل از ۶5 سال( 
قرار دارند اما دلیل آن را نمی دانستند.تیمی از دانشمندان به سرپرستی استیون کول 
از دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا و جان کاپیتانو از مرکز ملی تحقیق پستانداران در 
کالیفرنیا، دست به مطالعه گلبول های سفید آدم ها و هم چنین میمون های ماکائو 

زدند، پستانداری که به شدت اجتماعی است
باعث  بقیه  از  آن ها  داشتن  نگه  دور  شد  معلوم  نیز  میمون ها  مورد  .در 

تغییر در ژن گلبول های سفید می شود به گونه ای که ژن های دخیل 
در ایجاد التهاب فعال تر می شوند و ژن های دخیل در مبارزه با 

عفونت با کاهش فعالیت روبرو می شوند.ژن های نوع اول 
عالوه بر این که روی سالمت بدن اثر می گذارند، 

نیز  منزوی تر  فرد  می شوند  باعث 
شود.

تحقیقات نشان داده است هنگامی که 
)که  مجاورتی  حسگر های  با  رایانه ها 
به طور خودکار دور شدن کاربران را 
به  قادر  از کامپیوتر تشخیص داده و 
تشخیص اجسام بدون تماس فیزیکی 
است( تجهیز می شوند، کاربران با قرار 
دادن یک فنجان روی حسگر، آن را 

غیرفعال می کنند!
هدف بهبود ایمنی سیستم است ولی 
در عمل باعث فشار مضاعف بر روی 
کاربر کامپیوتر می شود و باید بارها و 
وقتی  وارد سیستم شود، حتی  بارها 

اندکی از دستگاه دور می شود.
این  از  اغلب  سایبری  تهدیدات 
واقعیت ها استفاده می کنند. به عنوان 
مثال، آنها اغلب هنگام افزایش فشار 
کار یا در یک موقعیت کامال اضطراری 
وارد عمل می شود. این می تواند خطر 
روی  کردن  کلیک  برای  بیشتری 
اطالعات  دادن  و  مخرب  لینک  یک 
شخصی و خصوصی شما داشته باشد. 
چون وقتی کسی مشغول به کار است، 

احتمال بسیار بیشتری دارد که بدون 
فکر عمل کند.مردم هنگامیکه بیش از 
حد شلوغ و پریشان هستند، به ایمنی 
فکر نمی کنند. پس اجرای یک فرآیند 
و  کاربران  عادات  براساس  اتوماتیک 
راه حل  یک  آنها،  فکر  بدون  عملکرد 
بسیار عالی برای جلوگیری از حمالت 

سایبری است.
 اگر کاربران اینترنتی بتوانند از طریق 
عادات خود، موفق به این کار شوند، 
می توانند به شکل قابل مالحظه ای در 
برابر حمالت سایبری مقاوم تر باشند. 
کاربران  عادات  مورد  در  تحقیقات 
نشان داده برنامه ها و ابزارها می تواند 
کاربران  خاص  رفتارهای  ارتقاء  به 

کمک کند.
گجت ها مانند ردیاب های حرکتی از 
افزایش  و  کار  برای  مشابه  رفتارهای 
سطح فعالیت خود استفاده می کنند 
برای  کاربر  که  وقتی  لرزیدن  مانند 

مدت طوالنی ثابت مانده باشد.
انجام  برای  تشویق کننده  الزامات 
امنیتی سایبری که عمدتا  رفتارهای 
به شیوه ای مشابه انجام می شود، رایج 
است. اما این رویکردها اغلب شکست 

خورده است، 
زیرا مردم به طور 

را  هشدارها  این  معمول 
نادیده می گیرند یا کار خود را انجام 
می دهند. هنگامیکه کاربران در حال 
کار با یک کامپیوتر هستند، معموال 
با پوشه ها یا هشدارهای متعدد روبرو 
می شوند و اغلب بدون فکر در مورد 
آنها، بر روی "بله" یا "خیر" کلیک 

می کنند.
دستگاه های  از  استفاده  عوض،  در 
خارجی که به کامپیوتر نصب می شود، 
مدیریت  را  هشدارها  این  می تواند 
کند، تا آنها در جای خود باقی بمانند 
یا احتماال روی هم انباشته شوند. با 
استفاده سافت الیت ها، فرصتی برای 
که  شیوه هایی  در  افراد  رفتار  تغییر 

کمتر تهاجمی و یا آزاردهنده هستند، 
وجود دارد.

 Adafruit Circuit Playground 
یک قطعه الکترونیکی کوچک است که 
می تواند برنامه ریزی شود تا رنگ های 
الگوهای  و  تنظیمات  در  را  مختلفی 

مختلف نشان دهد. 
 ایده این است که آن را کنار کامپیوتر 
میز  کاربر  که  وقتی  و  می دهید  قرار 
خود را ترک می کند، چراغ ها به کاربر 
یادآوری می کنند که صفحه کامپیوتر 

را قفل نکرده است.
انواع  به  می تواند  دستگاه  این 
تا  شود  وصل  حرکتی  حسگرهای 
که  دهد  تشخیص  را  کاربر  حرکات 
به طور موثری نور به اطراف متصاعد 
دهد.  صدا  آرامی  به  و  بلرزد  یا   کند 
باشد  امیدواریم تشویقی  این  از  پس 
برای کسانی که صفحه کامپیوتر خود 
را قفل نمی کنند یا رمزهای عبور خود 
را به روز رسانی نمی کنند و تنظیمات 
حریم خصوصی را رعایت نمی کنند. 

این نوع یادآوری ها می تواند بار کاری 
کمتری برای کاربران داشته باشد و به 

شکل موثری عمل کند.

عبدالعلی دست غیب 
)۱۳۱۰ - شیراز(

ادبی،  منتقد  دست غیب  عبدالعلی 
است. وی  ایرانی  مترجم  و  نویسنده 
یا  ترجمه  کتاب  عنوان  از 50  بیش 
دست غیب  عبدالعلی  دارد.  تألیفی 
اول  دوره  و  ابتدایی  تحصیالت 
متوسطه را در فیروزآباد و جهرم انجام 
داد. سپس وارد دانشسرای مقدماتی 
شیراز شد و پس از فراغت از تحصیل، 
به تدریس در دبستان های کازرون و 
نورآباد ممسنی پرداخت. دست غیب 
تحصیل  ادامه  برای  سال 1۳۳۷  در 
دانشسرای  وارد  و  رفت  تهران  به 
عالی شد. از گذراندن دوره سه ساله 
و  فلسفه  رشته  در  عالی  دانشسرای 
همین  لیسانس  فوق  تربیتی،  علوم 
رشته را ادامه داد، اما به دلیل موانعی 
درس را رها کرد. از آن پس تا سال 
ادبی  نقد  ادبیات،  تدریس  به   1۳59
و جامعه شناسی هنر در دبیرستان ها، 
مدارس عالی و دانشسراهای مقدماتی 

در شیراز و تهران پرداخت. 
سال 1۳2۶  از  دست غیب  عبدالعلی 
در روزنامه های شیراز همچون پارس 
مجله ها  در  سپس  و  ایران،  بهار  و 
همچون  تهران  روزنامه های  و 
فردوسی،  سخن،  کیهان،  اطالعات، 

پیام  ایران،  امید  روشنفکر،  نگین، 
آینده، آدینه،  نوین، راهنمای کتاب، 
و  نیستان  فرهنگی،  کیهان  کلک، 
مطالب  و  مقاله ها  داستانی،  ادبیات 
متعددی در زمینه های تاریخ، فلسفه، 

جامعه شناسی و هنر نوشته است.
از دست غیب نزدیک به چهل کتاب 
منتشر شده است. دست غیب در سال 
و  فرهنگ  وزارت  سوی  از   1۳۷4
ارشاد اسالمی به عنوان منتقد نمونه 
سال  در  همچنین،  و  شد  برگزیده 
در  ماندگار  چهره  عنوان  به   1۳۸2
رشته نقد ادبی شناخته شد و موفق 
به دریافت لوح تقدیر و جایزه گردید. شفیعی کدکنی

حتی بهترین 
هم  دوستان 
مواقعی پیش می آید که 
به هم حسادت کنند. این امر به ویژه 
در شرایطی است که شما با دوست 
مسیرهای  روابط،  خود  دوستان  یا 
هم  مشابه  شخصی  اهداف  و  شغلی 

داشته باشید.
مهار  و  کنترل  را  آن  اگر  حسادت 
یک  کردن  خراب  قدرت  نکنید، 
دوستی خوب را دارد. اگر نمی توانید 
پیدا  حس  این  نداشتن  برای  راهی 
حسادت  توانید  می  حداقل  کنید، 

خود را کاهش دهید.
راه زندگی هر کس فقط مختص 

به اوست
حتی اگر شما و دوست تان شانه به 

محل  در  یا  می کنید  حرکت  شانه 
یاد  به  باید  با هم رقابت دارید،  کار 
و  راه  کسی  هر  که  باشید  داشته 
زندگی  در  را  خودش  خاص  مسیر 
دارد. آدم هایی با اهداف مشترک که 
مشابهی  موقعیت  و  شرایط  دارای 
زندگی  روش  هم  باز  هستند،  هم 

متفاوتی دارند.
اصل  این  متوجه  شما  که  هنگامی 
هستید که زندگی منحصر به فردی 
جمله  از  هیچکس،  شبیه  که  دارید 
دوست شما، نیست، خواهید دید که 
حسادت یک احساس بی فایده است 
که فقط انرژی شما را تحلیل می برد. 
به  حسادت  نفوذ  دیگر،  عبارت  به 
منجر  واقع  در  انسان  ذهن  و  قلب 
می شود.  شادی  دادن  دست  از  به 
می گویند: حسود  که  نیست  بیهوده 

هرگز نیاسود!
اعتماد به نفس داشته باشید

به  یعنی  ما حسادت می کنیم  وقتی 
خودمان شک داریم. وقتی با دوست 
کاهش  رقابت  در  مثال  صمیمی تان 
به  کردن  حسادت  افتاده اید،  وزن 
بتوانید  که  دارید  شک  یعنی  او 

هر  به  اگر  کنید.  کم  را  خود  وزن 
کمر  دور  اندازه  از  که  سانتی متری 
حسادت  می شود،  کم  شما  دوست 
شدن  الغر  به  کمکی  هرگز  کنید، 
شما نمی کند. اما اگر مطمئن باشید 
که شما هم در نهایت می توانید وزن 
کم کنید، آنوقت از کاهش وزن او هم 

شاد خواهید شد.
پول  کار،  چون  اهدافی  در  شباهت 
گریزناپذیر  امری  عاطفی  رابطه  یا  و 
در  خود  موفقیت  به  اگر  اما  است. 
دست یافتن به این اهداف یا اهداف 
مشابه دیگر شک داریم، نشانگر نیاز 
است.  بیشتر  نفس  به  اعتماد  به  ما 
از  را  انسان  نفس  به  اعتماد  کمبود 
اهداف زندگی اش دور نگه می دارد و 
دوستان  به  نسبت  تا  می شود  باعث 
داشته  منفی  واکنشی  خود  نزدیک 

باشید.
الهام  خود  دوست  پیشرفت  از 

بگیرید
الهام بخش  همیشه  موفق  دوستان 

خوبی برای داشتن یک زندگی بهتر 
هستند. حسادت به این دوستان یک 
و  باشد  داشته  می تواند  اصلی  هدف 
به روی  باز کردن چشم هایتان  آنهم 
فرصت های زندگی است. بجای نگاه 
کردن به موفقیت دیگران سعی کنید 
از   و  باشید  جدید  راه های  دنبال  به 

موفقیت دوستان خود الهام بگیرید.

برخی  که  است  واقعیت  یک  این 
حسود  لحظه  به  لحظه  انسان ها 
حسادت  می شوند.  حسودتر  و 
منفی  احساسات  دیگر  همچون 
و  دوستان  است  ممکن  انسانی 
باعث  و  دهد  آزار  را  شما  نزدیکان 
یک  در  خشم  و  دلخوری  کدورت، 
حسادت  که  هنگامی  شود.  رابطه 
می توانید  قطعا  کنید،  مدیریت  را 
شاد  رابطه ی  یک  جهت  در  را  آن 
خود  دوست  از  حمایت  و  سالم  و 

صرف کنید.
دوست  کردن  پیدا  دالیل  از  یکی 
به چالش کشیدن ما با سختی ها و 
فراز و فرودهایش است. ما انسان ها 
نیاز به چالش داریم تا در برون رفت 
از آنها خود و جهان پیرامون مان را 

بیشتر و بهتر بشناسیم.

فراتر  گام هایی  برداشتن  به  نیاز  ما 
از خودمان داریم تا لحظه به لحظه 
تشویق  خود  از  تازه ای  شناخت  به 
و  چشم انداز  گام ها  این  شویم. 
به  که  می دهند  ما  به  خودآگاهی 
پی  در  را  بیشتر  رشد  خود  نوبه ی 
خواهد داشت. حسادت کردن باعث 
اضطراب و احساس محبوس شدن 
در تنگنا را به وجود می آورد و در 
آثار تخریبی بیشتری  طوالنی مدت 
دارد. این حس به سادگی می تواند 
به دوستی های ما پایان بخشد، پس 
آن را در جهت رشد و اعتالی خود 

و دوستان تان هدایت کنید.
که  کرد  یادآوری  باید  هم  را  این 
»حسادت« با »رشک« تفاوت دارد! 
رشک با تحسین دیگری همراه است 
و می تواند به رقابت سالم دامن زده و 
حتی سبب رشد افراد نیز بشود. اگر 
است  منفی  حس  یک  »حسادت« 
که ممکن است آرزوهای منفی نیز 
باشد  به همراه داشته  برای دیگری 
بخواهید  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  )مثال 
از  را  خود  شغل  دوست تان  که 
این  با  اما  »رشک«  بدهد(،  دست 
هم  ما  کاش  که  است  همراه  حس 
این توانایی یا موفقیت را می داشتیم 
را  آن  نداشتن  آرزوی  اینکه  بدون 

برای دیگری بکنیم!

حسود هرگز نیاسود!چطور از حمالت سایبری در امان بمانیم
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امتیازی   1٠٠٠ تنیس  مسابقات 
با  یکشنبه  روز  مادرید  استادان 
جاکوویچ  تنیس باز  نواک  پیروزی 
استفانو  بر  صربستان  اهل  ساله   31
سیتسیپاس  تنیس باز یونانى به پایان 
رسید. جاکوویچ ۶ بر 3 و ۶ بر ۴ از 

سیتسى پاس 2٠ ساله برد.
پیش  ماه  چند  که  سیتسیىپاس 
جاکوویچ  کاپ  راجر  رقابت های  در 
جاکوویچ  گفت:  بود  داده  را شکست 
شبنه  نادال  و  من  بازی  مى دانست 
ادامه  دیروقت  تا   9 ساعت  از  شب 
خسته  کامال  بعد  روز  من  و  داشت 
کافى  استراحت  و  خواب  چون  بودم 
نبرد  یک  برای  طبیعتا  و  نداشتم 
سنگین سرحال نبودم و همانطور که 
خود او در مصاحبه بعد از بازی گفت با 
آگاهى از فرسودگى من ضربه هایش را 
یا روی خط عرضى زمین مى فرستاد و 
یا بسیار نزدیک تور و در قسمت های 

چپ و راست زمین فرود مى آورد.
تورنمنت  قهرمانى  عنوان  کسب  با 
پیروزی های  تعداد  مادرید،  استادان 
 1٠٠٠ رقابت های  در  جاکوویچ 
با  و  رسید  مسابقه   33 به  امتیازی 
رکورد نادال برابر شد. بعد از این دو 
آندره  عنوان،   2۸ با  فدرر  راجر  نفر 
اندی  و  قهرمانى  1۷مقام  با  آغاسى 

موری با 1۴ عنوان قرار دارند.
جاکوویچ گفت: استفانوس  تنیس باز 

با استعدادی است. او پیش از  بسیار 
مبارزه  یک  در  را  رافا  من،  با  دیدار 
طول  شب  وقت  دیر  تا  که  طوالنى 
کشید، شکست داد. من مى دانستم او 
خسته است و از این فرصت استفاده 

کردم.
به  رسیدن  از  پیش  سیبسیپاس 
نادال  تنیس باز  رافائل  نهایى،  مرحله 
دوم  نفر  و  اسپانیایى  ساله   3۴
رده بندی جهان را ۶ بر ۴ ، 2 بر ۶ و 
۶ بر 3 مغلوب کرده بود. این نخستین 
پیروزی  تنیس باز یونانى بر نادال بود.

او الکساندر ِزِورِو  تنیس باز آلمانى را 
نیز ۷ بر ۵، 3 بر ۶ و ۶ بر 2 از سر راه 

برداشته بود و در گراند اسلم امسال 
استرالیا از راجر فدرر نیز برده بود.

فریتز  تنیس باز  هم  جاکوویچ 
آمریکایى را ۶ بر ۴ و ۶ بر 2 حذف 
اهل  چلیچ  تنیس باز  مارین  از  کرد. 
کرواسى هم ۴ بر ۶، ۶ بر 3 و ۶ بر 2 
برد. جرمى چادری  تنیس باز فرانسوی 
را نیز ۶ بر یک و ۷ بر ۶ مغلوب نمود.

در مسابقات تنیس دختران مادرید، 
ساله   2۸ بارتنز  تنیس باز  کى کى 
اهل  ، سیمونا هالپ  تنیس باز  هلندی 
رده بندی  پیشین  اول  نفر  و  رومانى 
 ۴ بر   ۶ و   ۴ بر   ۶ را  جهان  دختران 
شکست داد و قهرمان این بازی ها شد.

نواک جاکوویچ قهرمان مسابقات استادان مادرید؛ 
فدرر و نادال حذف شدند

نواک جاکوویچ و استفانو سیتسیپاس؛ ۱۲ مه ۲0۱۹

توافق فدراسیون جهانی جودو با مقامات ورزشی ایران؛ 

آیا ورزشکاران ایران با اسرائیلی ها مسابقه خواهند داد؟

بین المللی  کمیته  =رئیس 
اسالمی  جمهوری  المپیک 
جودو  فدراسیون  رئیس  و 
متعهد شده اند به اصل عدم 
تبعیض در مسابقات المپیک 
و قوانین فدراسیون جهانی 

جودو پایبند باشند.
نوشته  =اورشلیم پست 
مقامات جودو ایران موافقت 
با  ندادن  مسابقه  کردند 
در  اسرائیلی  ورزشکاران 

مسابقات را متوقف کنند.
- یکی از شروط اتحادیه اروپا 
برای آغاز به کار سیستم مالی 
اینستکس این است که رژیم 
ایران به تهدید علیه اسرائیل 

خاتمه دهد.
جودو  جهانى  فدراسیون  و بسایت 
 21( مه  ماه   11 شنبه   ،)IJF(
اردیبهشت(، تصویر نامه ای را منتشر 
فدراسیون   با  مى دهد  نشان  که  کرد 
جودو و کمیته ملى المپیک جمهوری 
تا  رسیده  توافق  به  ایران  اسالمى 
در  تبعیض  بدون  ایرانى  جودوکاران 
با  المپیک  و  جهانى  تورنمنت های 

همه ورزشکاران مسابقه دهند.
این  از  جودو  جهانى  فدراسیون 
رویداد به عنوان »توافق تاریخى« یاد 
اینکه ورزشکاران  به  با اشاره  کرده و 
رقبا  با  نشدن  روبرو  برای  ایرانى 
تظاهر به مصدومیت مى کنند نوشته، 
پس از چند مرحله مذاکره با وزارت 
سرانجام  اسالمى  جمهوری  ورزش 
فدراسیون جهانى نتیجه مثبت گرفت 
و وزارت ورزش، کمیته ملى المپیک 
و فدراسیون جودوی ایران تعهد دادند 

رونوشت نامه که در وبسایت فدراسیون جهانی جودو منتشر شد و صالحی امیری پای آن امضا کرده

پرسپولیس برای سومین بار پیاپی قهرمان فوتبال 
کشور شد

نکو  ا بر ن  ا د گر شا =
ایوانکوویچ در دقیقه 4۱ این 
بازی توسط ماریو بودیمیر به 
گل رسیدند و موفق شدند 
حفظ  پایان  تا  را  گل  این 
کرده و برای دوازدهمین بار 

به قهرمانی کشور برسند.
پنجشنبه  پرسپولیس،  فوتبال  تیم 
با پیروزی در مقابل  2۶ اردیبهشت، 
تیم پارس جنوبى جم برای سومین 
فوتبال  برتر  لیگ  قهرمان  پیاپى  بار 

کشور شد.
در  ایوانکوویچ  برانکو  شاگردان 
ماریو  توسط  بازی  این   ۴1 دقیقه 
موفق  و  رسیدند  گل  به  بودیمیر 
شدند این گل را تا پایان حفظ کرده 
قهرمانى  به  بار  دوازدهمین  برای  و 
کشور برسند. پرسپولیس در مجموع 
و در  امتیاز شد  به کسب ۶1  موفق 
کل فصل تنها در یک بازی شکست 

خورد.
پرسپولیس  مدیرعامل  عرب  ایرج 
در  پرسپولیس  قهرمانى  از  پس 
فوتبال  برتر  لیگ  دوره  هجدهمین 
خود  خوب  هواداران  به  گفت: 
که  خوشحالم  و  مى گویم  تبریک 
فارس  خلیج  کنار  در  را  این جشن 

مى گیریم.

همکاری  وضعیت  در خصوص  وی 
داد:  ادامه  آینده  فصل  برای  برانکو 
قرارداد  برانکو  با  مى ماند.  او  قطعا 
ادامه  برای  شرایط  همه  و  داریم 

همکاری آماده است.
تیم فوتبال سپاهان با هدایت امیر 
قلعه نویى با ۵۸ امتیاز نایب قهرمانى 
شد. سپاهان در آخرین دیدار توانست 
را  استقالل خوزستان  تیم  با دو گل 
شکست دهد. تیم سپاهان اصفهان با 
۴۶ گل زده بهترین خط حمله لیگ 

را داشت.
نیز  )تاج(  استقالل  فوتبال  تیم 
شد  موفق  خود  دیدار  آخرین  در 

تورنمنت های  در  تبعیض  بدون  که 
جهانى و المپیک شرکت کنند.

آرش  امضای  به  که  نامه  این  در 
رئیس فدراسیون جودو  میراسماعیلى 
ملى  رئیس کمیته   صالحى امیری  و 
»به  ایران  که  آمده  رسیده  المپیک 
مسابقات  در  تبعیض  عدم  اصل 
جهانى  فدراسیون  قوانین  و  المپیک 
ورزشکاران  و  است«  پایبند  جودو 
مسابقه  حریفان  همه  با  ایرانى 
همکاری  در  قول داده اند  و  مى  دهند 
شورای  مجلس  با  ورزش،  وزارت  با 

الزم  مجوز  که  کنند  رایزنى  اسالمى 
برای این کار را بگیرند.

روزنامه  نامه  این  به  واکنش  در 
»ایران  نوشته  پست  اورشلیم 
با  آینده  رقابت های  در  مى خواهد 

جودوکاران اسراییلى مسابقه بدهد.«
از  خود  که  میراسماعیلى  آرش 
دو  و  بود  ایران  ملى  تیم  جودوکاران 
جهانى  برنز  مدال  دو  و  طال  مدال 
دارد، در المپیک 2٠٠۴ آتن در حالى  
از  بود  وزن اش  جودوکار  بهترین  که 
رویارویى با حریف اسرائیلى خودداری 
کرد اما پاداش چندده هزاردالری یک 

مارک ویلموتس گزینه  یک میلیون دالری 
سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران

در  بلژیکی  =ویلموتس 
دیدار با مهدی تاج بر اهمیت 
زیرساخت ها و امکانات تاکید 
کرده و دستمزد وی احتماال 
از طریق فیفا پرداخت خواهد 

شد.
سه شنبه  روز  تسنیم،  خبرگزاری 
نوشت حضور مارک  اردیبهشت،   2۴
ویلموتس به عنوان سرمربى تیم ملى 
فوتبال ایران قطعى شده و این مربى 
به زودی وارد تهران مى شود تا با عقد 
قراردادی رسمى تا پایان جام جهانى 
2٠22 قطر هدایت تیم ملى را برعهده 
چه  اگر  آمده،  گزارش  این  بگیرد.در 
مربى  این  قرارداد  مبلغ  شده  عنوان 
سال  در  دالر  میلیون   1٫۵ بلژیکى 
مى دهد  نشان  پیگیری ها  اما  است 
که مبلغ قرارداد وی پایین تر و حدود 
یک میلیون دالر است که در شرایطى 
میلیون   1٫۵ به  است  ممکن  خاص 
دالر نزدیک شود.یکى از موارد اصلى 
و اساسى که در مذاکرات مهدی تاج 
و ویلموتس وجود دارد صحبت درباره 
فوتبال  زیرساخت های  و  امکانات 
عنوان  به  ویلموتس  است.  ایران 
مربیگری  اروپا  در  سال ها  که  فردی 
موضوع  این  اهمیت  درباره  کرده 
صحبت و بر ضرورت وجود امکانات و 
زیرساخت های الزم تأکید کرده است. 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 

نیز توضیحات الزم درباره امکانات را 
در این باره به این مربى بلژیکى داده 
امکانات  و ویلموتس در جریان تمام 
و شرایط مرکز ملى فوتبال ایران قرار 

گرفته است.
مربى  این  به  فوتبال  فدراسیون 
و  امکانات  که  داده  اطمینان 
زیرساخت های بسیار خوبى در اختیار 

تیم ملى قرار خواهد گرفت.
صحبت ها  این  تسنیم،  گزارش  به 
بخشى از نکاتى است که در مذاکرات 
طرفین ساعت ها درباره آن بحث شده 
آنچه  از  کامل  اطالع  با  ویلموتس  و 
در فوتبال ایران مى گذرد، خودش را 

آماده حضور در ایران مى کند.
اصلى فدراسیون  از بحث های  یکى 
در  بلژیکى  سرمربى  و  ایران  فوتبال 
اوست.  دستمزد  پرداخت  راه  مورد 
توافقات  طبق  مى  رسد  نظر  به 

سپیدرود  تیم  یک  بر  دو  حساب  با 
مقام  به  و  دهد  شکست  را  رشت 
با  استقالل  تیم  یابد.  دست   سوم 
دفاع  خط  بهترین  خورده  گل   13
این  گل  تفاضل  و  داشت  را  لیگ 
خسرو  دیدار  این  در  شد.   2۷ تیم 
استقالل  محبوب  کاپیتان  حیدری 
فرهاد  کرد.  خداحافظى  فوتبال  از 
بازی  در  استقالل  سرمربى  مجیدی 
به  اعتراض  از  استقالل پس  گذشته 
داور اخراج شد و در این بازی روی 

سکوها  نشسته بود.
هر سه تیم پرسپولیس، سپاهان و 

استقالل سهمیه آسیا را گرفتند.

جمهوری  از  را  المپیک  طالی  مدال 
بابت حمایت  و گفت  اسالمى گرفت 
جودوکار  برابر  در  فلسطین  مردم  از 
کمیته  به  اما  نشده!  حاضر  اسراییلى 
المپیک  تحقیقاتى کمیته بین المللى 
رویارو  برای  هیچ برنامه ای  که  گفت 
اسرائیلى  حریف  با  عمدی  نشدن 

نداشته است!
اهمیت این توافق اگر واقعا از سوی 
اسالمى جدی گرفته شود  جمهوری 
شاید در این نکته نیز باشد که یکى 
به  آغاز  برای  اروپا  اتحادیه  شروط  از 

کار سیستم مالى اینستکس این است 
که رژیم ایران به تهدید علیه اسرائیل 

خاتمه دهد.
و  اسالمى  جمهوری  مقام های 
دلواپسان و آتش به اختیارها هنوز به 

این نامه واکنش نشان نداده اند.
آرش میراسماعیلى یکى از حامیان 
رهبر  خامنه ای  على  قرص  پا  و  پر 
ایران  در  و  است  اسالمى  جمهوری 
با  مبارزه  »پرچمدار  لقب  مدت ها 
اسرائیل در المپیک« را یدک مى کشید. 
او مى گفت، »افتخارم مبارزه نکردن با 

ورزشکاران صهیونیست است!«

بهترین  ویلموتس،  با  گرفته  صورت 
و در دسترس ترین راه برای پرداخت 
باشد.  فیفا  طریق  از  او  دستمزد 
سالیانه  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
عضو  فدراسیون های  به  کمک هایى 
خود مى کند که رقم قابل توجهى است 
و در صورتى که مشکلى ایجاد نشود، 
این کمک ها  از  دارد  فدراسیون قصد 
سرمربى  دستمزد  فیفا  طریق  از  و 
کند. پرداخت  را  ملى  تیم  آینده 

مشکالت  و  تحریم ها  به  توجه  با 
انتقال پول در صورتى که یک طرف 
برای  نگرانى هایى  باشد،  ایران  آن 
ملى  تیم  سرمربى  دستمزد  پرداخت 
حال  این  با  دارد.  و  داشته  وجود 
این  در  دارد  قصد  فوتبال  فدراسیون 
خصوص هماهنگى های الزم را با فیفا 
انجام دهد تا از طریق این نهاد ورزشى 
بین المللى پول این مربى پرداخت شود.

شادی بازیکنان پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گل ماریو بودیمیر

مدال 
تکواندوی 
جهان برای 

دختر ۱۷ ساله 
ایرانی

ملى  تیم  عضو  مومن زاده  مهال 
پنجشنبه  روز  ایران  دختران  تکواندو 
در  که  تکواندو  جهانى  مسابقات  در 
در  دارد  جریان  انگلستان  منچستر 
وزن منهای ۴۶ کیلوگرم به مدال نقره 

دست یافت.
کار  تکواندو  دختر  دومین  مهال 
ایرانى است که در رقابت های جهانى 
کیمیا  او  از  پیش  مى گیرد.  مدال 
علیزاده برنده یک مدال نقره و برنز در 

مسابقات بین المللى شده بود.
مسابقات  دوره  چهارمین  و  بیست 
شرکت  با  جهان  تکواندو  قهرمانى 

مهالمومنزاده

9۷۵ تکواندو کار از 1۵٠ کشور از روز 
چهارشنبه این هفته در منچستر آغاز 
برای  پنجشنبه شب  است.مهال  شده 
کسب عنوان قهرمانى و دریافت مدال 
کره  از  یونگ سیم  چائه  مقابل  طال 
جنوبى قرار گرفت و با وجود آنکه خوب 
مبارزه کرد ۶ بر 11 شکست خورد و 
دوم شد. وی پیش از رسیدن به مرحله 
نهایى ، آرنور یواش پای از قزاقستان، 
سوم  عنوان  دارنده  اسمیت   جردین 
از  مدودوا  گالینا  انگلستان،  از  اروپا 
صاحب  استوجکیوویک  لنا  روسیه، 
جهان  جوانان  المپیک  برنز  مدال 

تکواندوکار  ژیو  تان  و  کرواسى  اهل 
بود. برداشته  راه  سر  از  را  چینى 

پایه  سنى  رده های  قهرمانى  مهال 
به  این  از  پیش  نیز  را  آسیا  و  جهان 
دست آورده بود.در قسمت پسران این 
مسابقات، آرمین پورهادی پور در وزن 
منهای ۵۴ کیلوگرم مدال برنز گرفت.

نتایج رقابت های جهانى منچستر در 
 2٠2٠ المپیک  در  کشورها  سهمیه 
این  به  آمد.  خواهد  حساب  به  ژاپن 
صورت که به نفر اول 12٠ امتیاز ، نفر 
دوم ۷2 امتیاز و نفر سوم ۴3 امتیاز 

تعلق مى گیرد.
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»رضاشاه روحت شاد«؛ پژواک توسعه و 
ترقی و آزادی در استادیوم آریامهر

رضاشاه  تشویق  =ادامه 
فقید توسط هواداران فوتبال 
برای جمهوری اسالمی تبدیل 
به یک مسئله حیثیتی شده.
از  مجلس  نماینده  =یک 
خواسته  امنیتی  مسئوالن 
در  شعارها  کنترل  برای 
نصب  دوربین  استادیوم ها 
شود و لیدرها شناسنامه دار 
تماشاگران  ورود  و  شوند 
خاطی به استادیوم ها ممنوع 

شود.
=واقعیت های موجود نشان 
سیاسی  شعارهای  می دهد 
و  پرسپولیس  ران  دا هوا
حمایت  در  )استقالل(  تاج 
شدن  بارور  پهلوی ها،  از 
در  نوستالژیک  احساسات 
است  جوانی  نسل  میان 
را  دوران  آن  اگرچه  که 
ندیده اند اما خاطره ی جمعی 
تاریخچه ی  در  ریشه   آنها 
شکوفای دو باشگاه دارد که 
مانند  اسالمی،  جمهوری  با 
همه ی عرصه های دیگر، دچار 

انسداد شد.
پهلوی  رضا  =شاهزاده 
به  نیز این شعارها را  این بار 
وضعیت ملت و مملکت گره 
زده و می گوید شعار »رضاشاه 
روحت شاد« یاد کردن جوانان 
با  ایران  که  روزگاریست  از 
و  توسعه  سوی  به  سرعت 

ترقی گام برمی داشت.

اردیبهشت   21 محمدی-  حامد 
1۳9۸ هواداران تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران پس از پایان بازی این تیم در 
مقابل ماشین سازی تبریز هنگام خروج 
از تونل های استادیوم آزادی )آریامهر( 
»رضاشاه  شعار  بار  چندمین  برای 
رویدادی  دادند،  سر  شاد«  روحت  
که پنج روز بعد توسط هواداران تیم 
سپیدرود  با  مسابقه  از  پس  استقالل 

رشت نیز تکرار شد.
این  اولین بار  پرسپولیس  هواداران 
شعار را در جریان بازی تیم شان مقابل 
اردیبهشت  سپیدرود رشت که هفتم 
هزار   ۸0 تا   ۷۵ حضور  در   1۳9۷
پس  روز  پنج  شد،  برگزار  تماشاگر 
به  منتسب  مومیایی  پیکر  کشف  از 
رضاشاه در محوطه شاه عبدالعظیم سر 

دادند.
جّو  وجود  با  کنون  تا  زمان  آن  از 
به  ایران  استادیوم های  امنیتی که در 
ویژه استادیوم آزادی )آریامهر( برقرار 
است گروه کثیری از هواداران فوتبال 
ادای احترام به رضاشاه فقید را بارها در 
رقابت  های مختلف از جمله در حاشیه 
دیدار مسابقه پرسپولیس و سپاهان که، 
هفتم اردیبهشت 9۸، برگزار شد تکرار 
این  گزارش  پیداست  کردند.اکنون 
رویداد به نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
جمهوری اسالمی رسیده و برای مقابله 

با آن به فکر چاره افتاده اند.
فراکسیون  عضو  ابراهیمی  علیرضا 
در  اردیبهشت،   2۵ مجلس،  ورزش 
ملت«  »خانه  خبرگزاری  با  گفتگو 
لیدرهای  شناسنامه دارشدن  لزوم  بر 
با  استادیوم  ها  در  ورزشی  باشگاه های 
هدف رصد اعمال و رفتار آن ها تاکید 

کرده است.
وعده ی  به  اشاره  با  نماینده  این 
در  دوربین  نصب  برای  مسئوالن 
سکوها  کنترل  هدف  با  ورزشگاه ها 
مسئوالن  قاطع  »برخورد  خواستار 
ذیربط« شده و تاکید کرده »برای کنترل 
شعارها در استادیوم های ورزشی الزامی 
است که لیدرها شناسنامه دار شوند.«

و  مهم  نقش  به  ادامه  در  ابراهیمی 
اقدامات  توسعه  در  لیدرها  کاربردی 
فرهنگی اشاره می کند و می گوید کانون 
هواداران تیم ها باید پاسخگویی  فضای  
ورود  »از  باید  و  باشند  استادیوم ها 
افرادی که مرتباً در ورزشگاه ها مرتکب 
جرم می شوند ممانعت کرد« و همچنین 
تاکید کرده که باید در حوزه امنیتی و 
انتظامی با صالبت بیشتری عمل شود.

کمیسیون  عضو  اظهارات  این 
در  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
هواداران  کانون  رئیس  که  حالیست 
باشگاه پرسپولیس و درواقع اصلی ترین 
اسماعیل بیگی  عباس  تیم  این  لیدر 
ملقب به »عباس گدا« عضو بسیج و 
از شبه نظامیانی است که تحت عنوان 

»مدافع حرم« سابقه جنگ در سوریه 
بهمن  وقتی  دلیل  همین  به  و  دارد 
پرسپولیس  تیم  تشویق  برای   1۳9۶
در جریان رقابت های باشگاه های آسیا 
به قطر رفته بود، به دلیل قرار گرفتن 
نامش در لیست سیاه از فرودگاه دوحه 
دیپورت شد اما جالب اینکه به عنوان 
مشوق تیم ملی فوتبال در جام جهانی 
روسیه  به  سفر  برای  منعی   201۸

نداشت!
استقالل  باشگاه  دو  هواداران  کانون  
با   1۳۸۶ سال  پرسپولیس  و  )تاج( 
تیم  دو  هواداران  سازماندهی  هدف 
فرهنگی  امور  »دفتر  نظارت  تحت 
و  تشکیل شد  بدنی«  تربیت  سازمان 
لیدرهای اصلی دو تیم تحت کمیته ای 
سازماندهی شدند تا بتوانند از طریق 
تماشاگران  رفتار  و  اعمال  بر  آنها 
در  گروهی  شعارهای  به خصوص 

ورزشگاه ها نظارت کنند.
پاس  به  لیدرها  این  از  بعضی  به 
داده  ویژه ای  امتیازات  خوش خدمتی 
با  رایگان  همراهی  جمله  از  می شود 
تیم های باشگاهی و تیم ملی فوتبال 
در سفرهای خارجی و اسکان رایگان 
به  توجه  با  که  ماهیانه  حقوق های  و 
قشرهای  از  آنها  از  بسیاری  اینکه 
ضعیف جامعه هستند برای آنها فرصت 

مناسبی محسوب می شود.
جّو استادیوم های ورزشی ایران پس 
جمهوری  علیه   ۸۸ سال  اتفاقات  از 
از  پس  مسئله  این  و  شد  اسالمی 
اعتراضات دی ماه 1۳9۶ شدت گرفت. 
سال های  در  استادیوم ها  واقع  در 
ثابت  کانون های  به  تبدیل  گذشته 
است  شده  مردم  اعتراضات  و  التهاب 
و اعتراضات حکومتی هواداران فوتبال 
مسابقات  حاشیه  در  و  سکوها  روی 
امرداد 1۳9۷  چنان شدت گرفته که 
کشور  وزیر  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
در مصاحبه با روزنامه ایران با اشاره به 
نارضایتی های  و  شعارها  میان  ارتباط 
اجتماعی اعالم کرد، »فضا باید کنترل 
امنیت مهم  و مدیریت شود. برای ما 
گروه هایی  کنیم  احساس  اگر  است. 
وارد شده و انتظامات را دچار خدشه 
برخی  می گیریم  تصمیم  می کنند، 

بازی ها بدون تماشاگر برگزار شود!«
رحمانی فضلی در این مصاحبه تاکید 
شعارهای  و  اعتراض  بحث  که  کرد 
تماشاگران به شورای امنیت ملی نیز 
کشیده شده و او از این نهاد خواسته 
ورزشگاه ها  در  اتفاقات  این  نگذارند 
بیفتد. با وجود این تهدید و تمهیدات 
بارها  اخیر  ماه های  در  اما  احتمالی 
شعار »مرگ بر دیکتاتور«، »رضا شاه 
و  شاد«  روحت  »رضاشاه  و  پهلوی« 
همچنین شعارهای تند علیه کارگزاران 
آخوندها سر  و  انتظامی  نیروی  نظام، 
داده شد اما تهدید وزیر کشور عملی 

نشد.
اوگاندایی-  نویسنده  کوپر  سایمون 
بریتانیایی کتاب »فوتبال علیه دشمن« 
در  استادیوم ها  شرایط  است  معتقد 
از شرایط  بازتابی  از کشورها  بسیاری 
جوامع  بر  حاکم  سیاسی  و  اجتماعی 
به  اشاره  با  او  مثال  عنوان  به  است. 
در  خاورمیانه  استادیوم های  وضعیت 
خودکامه  حکومت های  با  کشورهای 
و  لیبی  مثل  جوامعی  »در  می نویسد 
در گذشته صدام حسین، که مطبوعات 

آزاد و اعتراض قانونی وجود ندارد و کمتر 
خبرنگاران خارجی حضور دارد، فوتبال 
می تواند مسائل پنهانی را آشکار کند.«

جوامع  دماسنج  استادیوم ها 
دیکتاتوری  نظام های  با  استبدادزده 
تحلیلگران  که  جایی  هستند؛ 
با مطالعه وضعیت تیم های  می توانند 

آنها  مدیران  میان  مناسبات  فوتبال، 
و حکومت ها، بودجه باشگاه ها، نقل و 
و  یکسو  از  مربیان  و  بازیکنان  انتقال 
رفتارها و شعارهای هواداران از سوی 
دیگر به نشانه هایی دست یابند که به 
تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی آن 

کشور کمک می کند.
ویژه  جذابیت های  سبب  به  فوتبال 
و  است  عمومی  استقبال  مورد  خود 
اتفاقاً حاکمان با آگاهی از این مسئله 
به دالیل مختلف به سمت معامله در 
فوتبال گسیل می شوند تا از یکسو از 
برده و کسب شهرت و  آن نفع مالی 
اعتبار کنند و از سوی دیگر با استفاده 
روحیات  و  احساسات  فوتبال  ابزار  از 
تحت  را  جوانان  به خصوص  جامعه 
کنترل بگیرند و از جنبه های تبلیغاتی 
آن برای منافع حکومتی یا حزبی سوء 

استفاده کنند.
االغ شماره ۱۰پوش و اعتراض به 

قذافی های دیکتاتور
سایمون کوپر در کتاب خود روایت 
می کند که قذافی و خانواده اش عاشق 
پسرش  میان  این  از  و  بودند  فوتبال 
سایرین  از  بیش  القذافی  سعدی 
در  هم  او  بود.  عالقمند  فوتبال  به 
باشگاه های ایتالیا فوتبال بازی کرد و 
پول  و  شد  تیم داری  عرصه  وارد  هم 
نفت لیبی را به فوتبال به ویژه تیم های 

تحت مدیریت اش تزریق کرد.
خانواده ی  مدیریت  تحت  تیم های 
قذافی به نوعی نماد حکومت شناخته 
اماکنی  معدود  استادیوم ها  می شدند. 
به کثرت جمعیت  توجه  با  بودند که 
و  دسته جمعی  تشویق های  امکان  و 
پلیسی،  کنترل های  توانایی  کاهش 
آنها  در  هنوز  اعتراض  اندکی  امکان 

وجود داشت.
مخالفان  برای  فرصتی  استادیوم ها 
و  زیر سایه سرودها  تا  قذافی می شد 
هم خوانی ها، او و خانواده اش را به باد 
انتقاد بگیرند. در یکی از همین بازی ها 
آنها االغی را با پیراهن شماره 10 به 
زمین مسابقه فرستادند و همه فهمیدند 
منظور آنها »سعدی« پسر قذافی است 
 10 شماره  پیراهن  تیم  آن  در  که 
می پوشید. او گرچه بازیکن خوبی بود 

را  لیبی  ملی  تیم  کاپیتانی  بازوبند  و 
می بست اما پسر قذافی دیکتاتور بود. 
پایان بازی تیم های باشگاهی لیبیایی 
فرصتی  داشتند  زیادی  طرفداران  که 

برای اعتراض علیه حکومت بود.
وضعیت ویژه تیم پرسپولیس و 

هواداران آن

دو  از  یکی  عنوان  به  پرسپولیس 
تیم محبوب و پرطرفدار ایران و آسیا 
وضعیت ویژه ای دارد که بخشی از آن 
اجتماعی  ظرفیت  به  مستقیم  بطور 
می شود.  مربوط  هوادارانش  همین 
جمهوری  سیاستمداران  رو  این  از 
اسالمی در پیوند با مافیا و دالل ها به 
گرچه  هواخواهانه  و  دلسوزانه  ظاهر 
باشگاه  به هر دو  همواره چشم طمع 
تاج )استقالل( و پرسپولیس دوخته اند 
ولی از این حیث نیز باشگاه پرسپولیس 

وضعیت ویژه  ای دارد.
دانه درشت های  از  هدایتی  حسین 
از  یکی  فوتبال  در  پاسداران  سپاه 
ایران  فوتبال  دالل های  شاخص ترین 
است که از یکسو با جریان های محفلی 
و هیاتی ها و حزب اللهی ها پیوند خورده 
و از سوی دیگر با مقام های عالی و وزرا 
و امنیتی ها. یکی از موارد اتهامی او زد 
و بند با پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه 
دولت احمدی نژاد و از دوستان نزدیک 
هاشمی  رفسنجانی است. کاظمی عضو 
که  است  سرمایه  یانک  مدیره  هیات 
خود به همراه دو تن دیگر از مدیران 
در  عمده  اخالل  اتهام  به  بانک  این 
نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق 
به  پول  تومان  میلیاردها  نامشروع 
جیب زدند و در زندان هستند و گفته 
مدیر   ۳0 از  بیش  همراه  به  می شود 

دیگر حکم شان صادر شده است.
عین  فوتبالی،  سیاسی-  مافیای 
تنها  نه  سینمایی،  هنری-  مافیایی 
باشگاه  به  کثیف  و  آلوده  پول های 
پرسپولیس تزریق می کنند بلکه از کنار 
این تیم و برخی بازیکنان مستقیم و 
غیرمستقیم چندین برابر منفعت مادی 
و غیرمادی کسب می شود. مافیایی که 
می دوشند،  را  استقالل  و  پرسپولیس 
از اسپانسرها و تبلیغاتچی ها گرفته تا 
دالل ها، در شبکه های بهم پیوسته ی 
جا  بر  چیزی  ویرانی  جز  عنکبوتی 
اما  سکه  دیگر  روی  آن  نگذاشته اند. 
این  بلکه  نیست  مالی  مسائل  و  پول 
مافیا رسوالن پمپاژ فرهنگ آلوده نیز 

هستند.
رضا حقیقی هافبک پرسپولیس مداح 
پاتوق های  از  است.  الرضا«  »هیأت 

و  حرم«  »مدافع  نیروهای  اصلی 
سرکوبگران که صدها جوان را پی خود 
می کشد؛ یا شایان مصلح دیگر بازیکن 
هیات های  برای  پرسپولیس  سابق 
مذهبی نوحه خوانی می کند. او در یکی 
از مداحی های خود با رجزخوانی علیه 
اهل تسنن به سه خلیفه اسالم )ابوبکر، 
خواند،  و  کرد  توهین  عثمان(  و  عمر 
»شیعه رافضی ام از سه نفر بیزارم کور 
بردارم،  از سرشان  خواندید که دست 
علوی ام سر ناموس خدا حساس ام، من 
مرید پسر حضرت حق عباس ام، لب 
به آبشخور کفتار نخواهد زد شیر، آب 

خوردم فقط از چشمه جوشان علی.«
اعضای   ،1۳9۷ سال  مهرماه  سوم 
فراکسیون اهل سنت مجلس از شایان 

مصلح شکایت کردند.
کانونی  تنها  نه  ایران  استادیوم های 
برای عاشقان فوتبال  است بلکه شاید 
تنها و آخرین تفریحگاه برای طبقات 
که  باشد  رنج کشیده  و  آسیب خورده 
بلیت  پول  پرداخت  توانایی  هنوز 
تیم  مسابقه های  از  تعدادی  تماشای 
محبوب خود را دارند یا به زحمت این 
به  نزدیک  از  تا  را جور می کنند  پول 
شعار  بنشینند.  مسابقه  یک  تماشای 
جمهوری  علیه  جامعه  از  گروه  این 
را  است خود  سال  که چهل  اسالمی 
می زند  جا  مستضعفان  پناه  و  مدعی 
اما اندک ارزشی برای جان و مال آنها 
تمام عیار  شکست  یک  نیست  قائل 
سنگین تر  وقتی  شکست  این  است. 
می شود که طی همه ی این سال ها که 
جوانان از کالس های مدرسه گرفته تا 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی دائم 
با تبلیغات ضدپهلوی روبرو بودند، حاال 
بدون هراس از اقتدار پوشالی امنیتی ها 
از  حمایت  در  شعار  استادیوم ها  در 
پهلوی ها سر می دهند. این یک ظرفیت 
فوتبال  که  است  اجتماعی  و  سیاسی 
دارد و هواداران نیز از آن آگاه هستند. 
آنها می دانند شعارهایی که در حمایت 
از رضاشاه می دهند نفی قدرت ضدملی 

حاکم بر ایران است.
جمهوری اسالمی در سال های اخیر 
تالش زیادی کرد تا اوباش حامی خود 
را تقویت کند که سکوهای استادیوم 
و جریان شعارها را به دست بگیرد اما 
در نهایت با فضاحت و تحقیر توسط 
تماشاگران حاضر در استادیوم بیرون 
گمشو«  برو  »بسیجی  شعار  شد. 
سکوهای  روی  که  سال هاست 

ورزشگا ه ها جا افتاده است.
می دهد  نشان  موجود  واقعیت های 
شعارهای سیاسی هواداران پرسپولیس 
و تاج )استقالل( در حمایت از پهلوی، 
در  نوستالژیک  احساسات  بارور شدن 
میان نسل جوانی است که اگرچه آن 
دوران را ندیده اند اما خاطره ی جمعی 
آنها ریشه  در تاریخچه ی شکوفای دو 
با جمهوری اسالمی،  باشگاه دارد که 
دچار  دیگر،  عرصه های  همه ی  مانند 
بازیکنان  و  هواداران  شد.  انسداد 
تاریخ  برای حفظ  پیشکسوت دو تیم 
باشگاه های خود سرسختانه جنگیده اند 

حتی شاید بی آنکه آگاهانه باشد.
در  تاج  و  پرسپولیس  نام  حفظ 
فرهنگی  انقالب  از  پس  که  شرایطی 
پهلوی زدایی  پروژه  اسالمی  جمهوری 
را در تمام ابعاد آغاز کرد نکته مهمی 
است. هواداران تیم استقالل )تاج( هنوز 

در شعارها و سرودهای خود با تعصب 
ما  »شهر  می دانند:  »تاجی«  را  خود 

شهر تهرانه، تیم ما تاج ایرانه…«
2۶ مهر 1۳9۷، سانسور لوگوی تیم 
کاپیتان  روشن  پیراهن حسن  از  تاج 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  تاج  اسبق 
موجی از انتقادات را به راه انداخت و 
از  تا  وادار کرد  را  باشگاه  این  مدیران 

هواداران عذرخواهی کنند.
اردیبهشت   2۶ پنجشنبه  تاجی ها، 
1۳9۸، نیز بعد از پایان مسابقه این تیم 
با سپیدرود رشت در استادیوم آزادی 
شعار »رضاشاه روحت شاد« سر دادند.

سیاسی  در  مدنی  اعتراضات 
محصور نمی نماند و گروه ها، اصناف و 
قشرهای مختلف بر اساس مطالبات و 
چارچوب های فرهنگی مختص به خود، 
خواست های خود را مطرح کرده و علیه 
حکام مستنبد بپا می خیزند. در ایران 
همچنین  و  فوتبال،  دوستداران  نیز 
اساساً دوستداران ورزش، آنچه را پیش 
و پس از انقالب دیده و شنیده اند با هم 

مقایسه می کنند.
تاج  تیم  دو  که  اعتباری  و  امکانات 
و پرسپولیس پیش از انقالب داشتند 
کمتر تیمی در آسیا داشت. در رده  ملی 
بازی که  از آخرین  از ۴۳ سال  بیش 
تیم ایران قهرمان جام ملت های آسیا 

شد می گذرد!
رهبران  برای  گذشته،  اینها  همه  از 
چهره های  و  قدرتمند  کشورهای 
استادیوم ها  نیز  بین المللی  سیاسی 
همواره مکان مهمی بوده است. آنها به 
ورزشگاه ها می آیند تا جمعیت را ببینند 
بازیکنان  و  فوتبال  دوستداران  با  و 
محض  به  آنها  باشند.  کشورشان 
چشم  سکوها  به  ورزشگاه،  به  ورود 
می دوزند تا حرکات مشتاقان را ببینند 
و گوش شان را تیز می کنند تا هیاهو و 
صدای تشویق های آنان را بشوند. اما در 
مهرماه 1۳9۷ پس از هفته ها اعتراض و 
اعتصاب قشرهای مختلف مردم، سران 
جمهوری اسالمی برای قوت قلب علی 
خامنه ای 100 هزار بسیجی را با لباس 
یکجور در استادیوم آزادی جمع کردند 
تا به نفع او شعار بدهند! یک حرکت 
نمایشی بسیار رقت انگیز! هم خامنه ای 
و هم برگزارکنندگان بهتر از هر کسی 
می دانند که این لشکرکشی یک تقلب 
بزرگ بود چرا که آن کسانی که بارها 
در شعارهای کف خیابان و استادیوم ها 
و  تطمیع  و  »ساندیس«  یا  زور  با  نه 
پذیرش  با  و  داوطلبانه  بلکه  تحمیق، 
شدند  تشویق  مردم  سوی  از  خطر 
بنیانگذاران و  و  اسالمی  نه جمهوری 

زمامدارانش، بلکه پهلوی ها هستند!
تشویق رضاشاه فقید در استادیوم با 
واکنش شاهزاده رضا پهلوی نیز روبرو 
شد. وی که در دو سال اخیر پس از 
محبوبیت  به  مربوط  شعارهای  آنکه 
پهلوی ها گسترش یافت، هرگز تالش 
استفاده  به سود خود  را  آنها  تا  نکرد 
را  شعارهایی  چنین  نیز  بار  این  کند 
زد:  گره  مملکت  و  ملت  وضعیت  با 
روحت شاد«  با شعار »رضاشاه  مردم 
با  ایران  که  می کنند  یاد  روزگاری  از 
گام  ترقی  و  توسعه  سوی  به  سرعت 

برمی داشت.
او که در تمام سال های گذشته در 
پی آن بود تا پژواک صداهای واقعی اما 
ناشنیده مانده  و حتی  انکارشده ی درون 
محبوبیتی  با  نیز  اکنون  باشد،  ایران 
روزافزون همچنان در جایگاه درستی 
که انتخاب کرده بود ایستاده است. نه 
گفته  اگر  است  واقعیتی  بلکه  مبالغه 
شود در میان تمام چهره های سیاسی 
ایران  در  او  اندازه  به  هیچکس  فعال 
مورد توجه و استقبال نیست. در نبود 
افکارسنجی  و  نظرسنجی  موسسات 
مستقل در ایران، شاهد این ادعا شمار 
تصاعدی مخاطبان وی در شبکه های 
اجتماعی می تواند باشد که در واقعیِت 
شهرهای  خیابان های  و  ورزشگاه ها 

مختلف نیز بازتاب می یابد.
ایران  در  فوتبال  به  عالقمندان 
پهلوی ها  از خدماتی که  برای آگاهی 
از  ایران  فوتبال  جمله  از  ورزش  به 
از  پیش  تا  خورشیدی   20 دهه ی 
منابع  به  می توانند  کرده اند  انقالب 
تاریخی مراجعه کنند. حمیدرضا صدر 
جامعه شناس در کتاب »روزی روزگاری 
فوتبال« با زبان ساده تشریح می کند 
که فوتبال ایران از کجا شروع شد تا 
بزرگی  و ستارگان  آسیا رسید  بام  به 
چون بهزادی ها و حجازی ها را به آسیا 
معرفی کرد. او در فصلی از این کتاب به 
روشنی شرح داده چطور پس از انقالب 
به  مستضعفان  بنیاد  غارتگرانی چون 
بزرگ  باشگاه  دو  این  دارایی ها  جان 
و  ورزش  اعتالی  بجای  تا  افتادند 
کنند. پر  را  خودشان  جیب   فوتبال، 

خیلی  مانند  اسالمی  انقالب  از  پس  که  تاج  باشگاه  تیم  هواداران  بنر 
نام  انقالب غصب شد و  از نهادها و مؤسسات دیگر توسط زمامداران 

»استقالل« بر آن نهاده شد! تیرماه ۹۷

هواداران  همینطور  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  هواداران  از  نفر  ده ها 
تیم های باشگاهی در بازی های خارج از کشور با پرچم شیر و خورشید 

در استادیوم ها حاضر می شوند

مراسم تشریفاتی در استادیوم آزادی، ۱۲ مهر ۱۳۹۷
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» ادامه دارد«           

=اکثریت قریب به اتفاق 
 » ن ا ر ا یه گذ ما سر « ین  ا
فاسد که پول های غارتی و 
همچنین کثیف را به کانادا 
آن  در  تنها  نه  می آوردند، 
میالدی  نود  دوره ی دهه ی 
نمی کردند  اقامت  کانادا  در 
بلکه پس از سفری کوتاه و 
طی تشریفات ورود به کانادا، 
به ایران باز می گشتند و به 
مشارکت در چپاول مملکت 
ادامه می دادند. این بازگشت 
شامل  تنها  البته  ایران  به 
سرپرست خانواده می شد، 
بیشتِر اعضای خانواده و تخم 
دزداِن »دوران  این  ترکه  و 
کانادا  مقیم  سازندگی«، 
می ماندند و در این کشور به 
مدرسه و دانشگاه می رفتند.
این جماعت،  از  =برخی 
میلیون  خانه های  صاحب 
دالری در منطقه نورث یورک 
تورنتو یا امالکی گرانتر در 
)جایی  ونکوور  شمال شهر 
ملقب به تپه دزدها( هستند 
و وقتی همراه »منزِل« لچک 
اتول  بر  سوار  سرشان  به 
و خرید  تفرج  برای  آلمانی 
بیرون می آیند، هنوز بقایای 
رّد ُمهر ساختگی را می شود 
لیزرشده شان  جبیِن  بر 

مشاهده کرد.
یوسف مصدقی- اوایل دهه هفتاد 
میانه دوره ای که در  خورشیدی، در 
تاریِخ سراسر نکبت جمهوری اسالمی 
شد،  مشهور  سازندگی«  »دوران  به 
نوپای  الیگارشی  اعضای  از  عده ای 
»شرکت سهامی جمهوری اسالمی«، 
کشور کانادا را به عنوان ساحلی امن 
از  حاصل  غارتِی  اموال  انتقال  برای 
کردند.  انتخاب  ایران،  منابع  چپاول 
دزدان  این  از  برخی  ایام،  همان  در 
حکومتی-که اغلب از وابستگان خاندان 
دو  یکی  با  بودند-  رفسنجانی  فاسد 
واسطه، مسئولیت پولشویی و رتق و 
فتق سرمایه گذاری های این بخش از 
در  اسالمی  جمهوری  گانگسترهای 

کانادا را به عهده گرفتند.
این دوران همچنین دوران طالیی 
به  ساده  و  بی دردسر  مهاجرت  برای 
کشور کانادا بود. طی دهه نود میالدی 
)هفتاد خورشیدی( قوانین مهاجرت 
به کانادا از طریق »سرمایه گذاری« به 
قدری ساده و سهل انگارانه تنظیم و اجرا 
می شدند که گردانندگان بدنه مافیای 
ایران و مدیران  رو به رشد حاکم بر 
سهامی  شرکت   میانی  و  باال  سطح 
جمهوری اسالمی، با انتقال مبالغی نه 
چندان چشمگیر از پول های کثیف به 
کانادا، اقامت دائم این کشور امن و زیبا 

را کسب می کردند.
ین  ا تفاق  ا به  قریب  کثریت  ا
»سرمایه گذاران« فاسد، نه تنها در آن 
دوره در کانادا اقامت نمی کردند بلکه 
پس از سفری کوتاه و طی تشریفات 
ورود به کانادا، به ایران باز می گشتند 
و به مشارکت در چپاول مملکت ادامه 
می دادند. این بازگشت به ایران البته 
تنها شامل سرپرست خانواده می شد، 
بیشتِر اعضای خانواده و تخم و ترکه این 
دزداِن »دوران سازندگی«، مقیم کانادا 
می ماندند و در این کشور به مدرسه و 
دانشگاه می رفتند. اوالد این دزدان، با 
پول های غارتی و کثیف، زندگی و آینده 
خود را می ساختند و همزمان وظیفه 
ایران را  تطهیر فرقه تبهکار اشغالگر 
در افکار عمومی، رسانه های جمعی و 
محیط های دانشگاهی آمریکای شمالی 

را به عهده می گرفتند.
شرایط  احراز  در  سختگیری  عدم 
اولیه مهاجرت و بررسی سهل انگارنه 
ایام  محاسبه  به  بی توجهی  مدارک، 
دقیق  کنترل  عدم  عالوه  به  اقامت، 
ورود و خروج دزدان صادراتی جمهوری 
اسالمی در آن دوران، موجب شد که 
بسیاری از این جماعت بدون حضور 
سه  از  پس  کانادا،  خاک  در  کافی 
چهار سال از زمان کسب اقامت دائم، 
تابعیت این کشور را هم کسب کنند 
و از مواهب داشتن پاسپورت کانادایی 
در جیب گشاد و آلوده به فسادشان 

بهره مند شوند و با داشتن حق رأی 
حتی در سرنوشت سیاسی این کشور 
نیز تأثیر بگذارند. رفتار سهل انگارانه و 
منفعت طلبانه دولت های مختلف کانادا 
در این دوران سبب شد که دلبستگان 
اسالمی،  جمهوری  جیره خواران  و 
شهرهای تورنتو و ونکوور را به پایگاه 
و مأمن بخش بزرگی از بدنه مدیریتی 

مافیای حاکم بر ایران تبدیل کنند.
بخش هایی  دوران،  این  با  همزمان 
از طبقه متوسط قالبی و دالِل برآمده 
از اقتصاد معدن فروش و رانتی ایران، 
هوای مهاجرت و ساختن زندگی دوم 
در خارج از ایران به سرشان افتاد. این 
گروه از جامعه ایران، صدایی قوی تر از 
تعداد واقعی شان داشتند و به خاطر 
دسترسی به منابع، اطالعات و حضور 
کسب  امکان  کشور،  بوروکراسی  در 
به رشد  مافیایی رو  از شرایط  امتیاز 

حاکم بر مملکت را دارا بودند.
نسل مسن تِر این طبقه، ضمن داشتِن 
شغلی آبرومند برای حفظ ظاهر)اعم از 
کار دولتی، تدریس، طبابت، مهندسی، 
حسابداری، وکالت و…( با شغل دومی 
از قبیل بسازبفروشی، داللی اتومبیل و 
سیم کارت، سفته بازی در بازار سهام، 
اداره کالس های کنکور و  تأسیس و 
آموزش،  مافیای  ایجاد  در  مشارکت 
واسطه گری و زد و بند با مدیران میانی 
نهادهای مختلف حکومتی برای سوء 
استفاده از اطالعات تولیدکننده رانت 
در بازار غیررقابتی، تأسیس انتشارات 
برای فروختن کاغذ یارانه ای در بازار 
آزاد، خرید و فروش تراکم و… پولدار 
شده و به آب و نانی رسیده بودند. پول 
می توانست  فعالیت ها  این  از  حاصل 

برای ارضای برخی از نارضایی های این 
طبقه، بیرون از مرزهای ایران هزینه 
این  هم  دالر  مصنوعی  قیمت  شود. 
توهم را در این گروه ایجاد کرده بود 
که می توانند با »کار کردن« در ایران 
و انتقال پول حاصل از آن به خارج از 
کشور، زندگی دوگانه مطلوبی را برای 
خود و اوالدشان تأمین کنند. مهاجرت 
به کشور کانادا با شرایطی که پیش از 
برای  گزینه  بهترین  شد،  گفته  این 

تشکیل این زندگی دوگانه بود.
از  پس  دهه  یک  تا  ایام  همان  از 
طبقه  این  از  جوان تر  گروهی  آن، 
متوسط کذایی هم، به سودای دریافت 
و  ثروت  کسب  دانشگاهی،  مدرک 
بهره بردن از آزادی های اجتماعی، راه 
مهاجرت به کانادا در پیش گرفتند. این 
جماعت بیشتر دانش آموخته رشته های 
مهندسی و پزشکی دانشگاه های ایران 
بودند که اول بار یا با ویزای تحصیلی 
یا از طریق گرفتن اقامت دائم به عنوان 
کارگر ماهر )skilled worker( پا به 

خاک کانادا گذاشتند.
طبقه اجتماعی این جماعت در ایران 
بهره  خوش نشینی،  به  آنها  عادت  و 
رانتی  اقتصاد  و  ارزان  از پول  گرفتن 
ایران به عالوه شوک فرهنگی ناشی 
از مهاجرت، باعث می شد که بسیاری 
از آنها کمی پس از مهاجرت به کانادا، 
دچار دلتنگی برای راحتی های طبقاتیِ  
توقعات  شوند.  ایران  در  زندگی شان 
دالل مآبی  فرهنگ  از  ناشی  بی جای 
که این جماعت در آن پرورش یافته 
بودند از قبیل ترقی به مدد سفارش 
یا امید به یک شبه پولدار شدن، نیز 
می زد.  دامن  ناخرسندی ها  این  به 
بسیاری از این گروه، با گذشت زمان 
به خاطر انباشت نارضایتی حاصل از 
مهاجرت، یا به تلویح هوادار استمرار 
از  پس  یا  شدند  اسالمی  جمهوری 
جذب شدن توسط نهادهای اطالعاتی 
جمهوری اسالمی، به صراحت در زمره 
تبهکار  فرقه  مدافعان  و  آدم فروشان 

اشغالگر ایران قرار گرفتند.

بخش  باال،  در  یادشده  گروه های 
مهمی از مهاجران ایرانی ساکن کانادا 
مشترک  فصل  می دهند.  تشکیل  را 
که  است  منافعی  گروه ها،  این  میان 
بیش و کم از استمرار جمهوری اسالمی 
از  گستره ای  را  منافع  این  می برند. 
دریافت های مالی، برتری های طبقاتی، 
ارضاء  و  سیاسی  هویت جویی های 
نفس های فرهنگی تشکیل می دهند. 
پشتوانه این منفعت جویی ها، تناقضات 
و انحطاط اخالقی است که وقاحتی 

شگفت آور چاشنی  آنها شده است.
صاحب  جماعت،  این  از  برخی 
منطقه  در  دالری  میلیون  خانه های 
نورث یورک تورنتو یا امالکی گرانتر در 
شمال شهر ونکوور )جایی ملقب به تپه 
دزدها( هستند و وقتی همراه »منزِل« 
لچک به سرشان سوار بر اتول آلمانی 
برای تفرج و خرید بیرون می آیند، هنوز 
بقایای رّد ُمهر ساختگی را می شود بر 

جبیِن لیزرشده شان مشاهده کرد.
برخی دیگر از این موجودات وقیح، 
در آستانه چهل سالگی،کنار استخر یا 
اقیانوس، با لباس رزم )بیکینی پوشیده 
و مایو به تن(، گیالس مارتینی به کف 
دست،  به  بلژیکی  آبجوی  بطری  و 
در  آن  از  بعد  و  اندازند  می  عکس 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، از 
سختی های زندگی در کانادا و درد غربت 
بوی گند جوی های  برای  و دلتنگی 
تهران می نویسند! این جماعت برای 
ناله  روز  هر  غزه  اهالی  مظلومیت 
می کنند اما دریغ از یک کالم درباره 
گرسنگی  یا  تپه  هفت  کارگران  رنج 
مردم بلوچستان. شگفتا که طی ساعات 
کاری، در نقش کارگزار خرده پای نظام 

سرمایه داری در شرکت های درجه سه 
کمپانی های  قرارداد  مهندسِی طرف 
و  مدیران سفیدپوست  برای  بزرگتر، 
چشم آبی شان خوش رقصی نیز می کنند 
اما شب هنگام  می دهند  تکان  دم  و 
حقیقی،  و  مجازی  دورهمی های  در 
به ترامپ و پمپئو فحش می دهند و 
وبسایت های  چندم  دسته  ُجک های 

چپی آمریکا را غرغره می کنند.
تباه  گروه  این  اناث  از  که  زمانی 
بپرسید شما که خود در دنیای آزاد 
برخوردارید،  پوشش  آزادی  حق  از 
چرا این حق را برای زنان ساکن ایران 
نمی خواهید؟ پاسخ می شنوید که هر 
جای دنیا »قانون« خودش را دارد و 
ما هم در سفر به ایران قانون حجاب 
از  وقتی  رعایت می کنیم!  را  اجباری 
زندگی  از  اگر  بپرسید  جماعت  این 
در کانادا ناراضی هستید، چرا به ایران 
حکومت  سایه  زیر  تا  برنمی گردید 
اسالمی خوشبخت زندگی کنید؟ بنای 
هوچیگری می گذارند و انواع تهمت ها- 
تا  دگرباش ستیزی  زن ستیزی،  از 
مسلمان ستیزی و جنگ طلبی- را به 
می کنند  روانه  بینوا  پرسشگر  سوی 
به  پاسخ  از  و  ببندند  را  او  دهان  تا 
هر  برای  بگریزند.  ساده  پرسش  این 
و  وجدان  حداقل  از  که  آدمیزادی 
برخوردار  هوشیاری  حد  کمترین 
تناقضی که در رفتار و  باشد، میزان 
گفتار هواداران بیکینی پوش و عرق خور 
جمهوری اسالمی در تورنتو و ونکوور 

مشاهده می کند، شگفت آور است.
دلدادگان  و  هواخواهان  روزها،  این 
از  بیش  تبهکار،  فرقه  خارج نشین 
همیشه از لزوم مقاومت در برابر آمریکا 
می نویسند و هشتگ می زنند. اگر در 
فضای مجازی یا دنیای واقعی با یکی 
از این موجودات برخورد کردید، تعارف 
را کنار بگذارید و ریاکاری و وقاحت اش 
را پیش چشم اش بیاورید و در نهایت به 
او توصیه کنید تا به ایران بازگردد و از 
میان فاجعه برای مردم رنج دیده، نسخه 
بپیچد نه از ساحل امن آمریکای شمالی.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱۱۹(

وزیر  با  دیدار  پی  در  احمدشاه، 
اطمینان  وی  به  که  انگلیس  مختار 
داد کودتاگران قصد براندازی ندارند 
نهضت  رهبران  »با  کرد  توصیه  و 
خواست های  به  و  کند  برقرار  رابطه 
آنها پاسخ مثبت دهد« برای شنیدن 
نظرات و خواست های رهبران کودتا 

اعالم آمادگی کرد.
دو  اسفند،  چهارم  سه شنبه  روز 
صاحب منصب قزاق در کاخ فرح آباد 
به حضور شاه رسیدند. آن دو حامل 
نظامی  فرمانده  طرف  از  نامه ای 
شاهزاده  بودند.  پادشاه  برای  کودتا 
شمس  میرزا  )اسداهلل  شهاب الدوله 
دربار،  تشریفات  رئیس  ملک آرا( 
بعدها در خاطرات خود نوشت: »پس 
تسکین  عمومی  اضطراب  که  آن  از 
یافت  ببندها خاتمه  و  بگیر  و  یافت 
یک روز در ساعات صبح که اینجانب 
وظیفه  انجام  مشغول  فرح آباد  در 
قوا  فرمانده  طرف  از  افسر  دو  بودم 
عریضه ای  حامل  و  آمده  آنجا  به 
بس مهم خطاب به احمدشاه بودند. 
افسرهای مذکور اقتدارالسلطنه فرزند 
نایب السلطنه کامران میرزا و دیگری 
بمبی  به  معروف  باقرخان  سرهنگ 
بودند. و اما نامه از طرف فرمانده قوا 
امضا شده بود و مفاد و مضمونش این 
که )رجالی پوسیدۀ سلف و زمامداران 
بی ایمان سابق جز خرابی و خیانت به 
کشور شاهنشاهی خدمتی انجام نداده 
تا سرزمین سیروس و شاهپور را به 
چنین حال اسف اشتمالی انداخته اند. 

جوان،  است  الزم  زمامداری  امروز 
جدی و با افکاری نوین و عزمی متین 
که بتواند کشتی شکستۀ مملکت را به 
ساحل نجات سوق داده پریشانی ها را 
سامان بخشد. لذا آقا سید ضیاءالدین 
را که جامع صفات الزمه است برای 
سلطنت  مقام  پیشنهاد  زمامداری 
می نماییم و صدور دستخط صدارت 
نامه  رضا(.  ـ  خواستاریم  را  ایشان 
به عرض شاه رسید، با قیافۀ گرفته 
مدتی به دریای فکر فرو رفتند. چنین 
می نمود که به تصدیق زمامداری سید 
ضیاءالدین ابداً رغبتی ندارند. حاملین 
ساعتی  چند  شدند.  مرخص  نامه 
نگذشت که مستر اسمارت مستشار 
سفارت انگلیس به مالقات احمدشاه 
آمد. وقتی به مذاکره پرداختند، تصور 
نامبرده صالح اندیشی کرده  می کنم 
که  داده  تهدید  به  آمیخته  اندرز  و 

زمامداری سید را بپذیرند«.
خود  تقریرات  در  ضیاءالدین  سید 
را  »شب  می گوید:  کودتا  جریان  از 
زیر  قزاقخانه(  )در  همانجا  یک،  هر 
توتونچه های قزاق ها، روی نیمکت ها 
خوابیدیم. صبح معلوم شد چند نفر از 
آنجمله عموی شاه و پسر کامران میرزا 
که از صاحب منصبان قزاقخانه بود، از 
قصد  که  آمده اند  اعلیحضرت  طرف 
شما چیست. من هم شرح مفصلی 
مبنی بر نارضایتی از اوضاع و اطاعت 
از اعلیحضرت گفتم که مقصود ما این 

است که دولتی قوی داشته باشیم.
به  بودم.  بسیار خسته  )بعد(  شب 
منزل رفتم و گفتم احدی مرا بیدار 
سخت  مرا  کسی  دیدم  ولی  نکند 
می جنباند و گفت صاحب منصبی از 
طرف رضاخان آمده است که تشریف 
بیاورید. معلوم شد باید به حضور شاه 
مطبعه  محمودخان  میرزا  از  بروم. 
یک سرداری گرفتم و با همان وضع 
نتراشیده و نخراشیده به فرح آباد رفتم. 
صندلی  یک  روی  شاه  شدم.  وارد 
نشسته بود و ولیعهد هم حاضر بود 
و دیگران از گوشه ها به من با حالتی 

مخصوص نگاه می کردند. شاه گفت 
نشستم  قالی  روی  من  و  بنشینید 
کمال  با  من  شد.  شروع  صحبت  و 
به  و جسارت،  با صداقت  ولی  ادب، 
او فهماندم که چطور خائنان درباری 
دارند تاج و تخت او را به باد می دهند. 
گفتم فروش گندم و انبارداری سزاوار 
باید  شما  گفت  عاقبت  نیست.  شاه 
اتاق  به  بروید  و  بشوید  رئیس الوزرا 
آن  در  شود.  نوشته  حکم  تا  دیگر 
من  که  شد  نوشته  همین قدر  اتاق 
اصرار  من  ولی  هستم.  رئیس الوزرا 
دارم  الزم  تاّمه  اختیارات  که  کردم 
از  بعد  از من قول گرفت که  و شاه 
یک ماه بگذارم به فرنگستان برود و 
اختیارات تاّمه هم در حکم وارد شد«.

گزارش  در  انگلیس،  مختار  وزیر 

در  »سید  می نویسد  لندن  به  خود 
اول کار به اعلیحضرت پیشنهاد کرد 
که عنوان رسمی او را در فرمانی که 
از طرف مقام سلطنت صادر می شود 
ایران  دیکتاتور  رئیس الوزرا،  به جای 
این  با  اعلیحضرت  ولی  بنویسند 
پیشنهاد مخالفت کردند و فرمودند که 
اعطای چنین عنوانی به نخست وزیر 
وقت، باعث تحقیر تخت و تاج خواهد 
شد و به حیثیت مقام سلطنت لطمه 
واقع بین  زد. سید که مردی  خواهد 
و  الفاظ  بر  را  عملی  قدرت  و  است 
القاب پرطنطنه ترجیح می دهد، نظر 
اعلیحضرت را پذیرفت و حاضر شد 
را  رئیس الوزراء  سنتی  عنوان  همان 

درباره اش به کار برند.
فرمان نخست وزیری سید ضیاءالدین 

بدین شرح صادر شد:
حسن  به  که  اعتمادی  به  »نظر 
میرزا  جناب  خدمتگزاری  و  کفایت 
سید ضیاءالدین داریم معّزی الیه را به 
برقرار و منصوب  مقام ریاست وزراء 
انجام  برای  تام  اختیارات  و  فرموده 
وظایف ریاست وزرایی به معّزی الیه 

مرحمت فرمودیم«.
این متن را سّید کافی نمی دید. با 
حالت ناراحتی نزد شاه رفت و اصرار 
لیاقت  فرمان عدم  متن  در  کرد که 
زمامداران قبلی، دلیل تفویض مقام 
ریاست وزرا به وی ذکر شود. شاه زیر 
بار نرفت و گفت متن فرمان نوشته 
شده است و قابل اصالح یا تعویض 
نیست. کار به بحث و جدل کشید. 
برخالف  بار  این  ضیاءالدین  سید 
دفعۀ پیش که روی قالی نشست و 
مطالب خود را مؤدبانه معروض داشت، 
ایستاده و دستها را به کمر زده بود 
و آمرانه سخن می گفت. باالخره قرار 
شد عالوه بر صدور فرمان، دستخطی 
هم از طرف شاه خطاب به استانداران 
اشاره  آن  در  و  نوشته  فرمانداران  و 
زمامداران  لیاقت  و  کفایت  عدم  به 
پیشین شود. دستخط، پس از چند 
جلوس  از  بعد  روز  دو  چانه زنی،  بار 

به شرح  بر مسند ریاست وزراء  سید 
زیر صادر و ابالغ شد:

»حکام ایاالت و والیات
در نتیجۀ غفلت و القیدی زمامداران 
تکلیفی  بی  که  گذشته  دوره های 
عمومی و تزلزل امنیت و آسایش را 
در مملکت فراهم نموده و شخص ما 
و تمام اهالی ایران را از فقدان هیأت 
دولت ثابتی متأثر ساخته بود، مصمم 
شدیم که با تعیین شخصی دقیق و 
خدمتگزار که موجبات سعادت مملک 
را فراهم نماید به بحران های متوالی 

خاتمه دهیم.
بنابراین، به اقتضای استعداد و لیاقتی 
که در جناب میرزا سید ضیاءالدین 
مقام  به  را  ایشان  داشتیم  سراغ 

ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تاّمه 
برای انجام خدمات ریاست وزرایی به 

معّزی  الیه مرحمت فرمودیمـ  شاه.
سال بعد، احمدشاه به مشیرالدوله 
گفت »من هرگز مایل به صدور چنین 
دستخطی نبودم. سید ضیاء آمد اینجا، 
دستش را زد به کمرش و با تشر این 

دستخط را از من گرفت«.
همان روز که فرمان نخست وزیری 
شد،  صادر  ضیاءالدین  سید  برای 
و  احمدشاه  بین  دیدار  نخستین 
رضاخان صورت گرفت و رضاخان نیز 
به دریافت لقب سردار سپه نائل آمد.

این خبر، طی اعالمیه ای به امضای 
زیر  به شرح  سپه  سردار  رضاخان 

انتشار یافت:
قرین الشرف  طرف  از  »اینجانب 
منصب  به  شاهنشاهی  اعلیحضرت 
مفتخر  سپه  سردار  لقب  و  سرداری 
و سرافراز گردیده، تشکرات غالمانۀ 
خود را به خاکپای مهراعتالی ملوکانه 
احدیت  حضرت  درگاه  از  و  تقدیم 
با  که  می جویم  استمداد  و  توفیق 
تمام قوا از عهدۀ هرگونه خدمتگزاری 
و جانفشانی برآمده پاس حق شناسی 

را به جا آرم.«
سید  به ریاست  جدید  کابینۀ 
دهم  روز  طباطبائی  ضیاءالدین 

اسفندماه معرفی شد:
ـ ماژور مسعودخان )کیهان( وزیر جنگ 
وزیر معارفـ  رضاقلی خان نّیرالملک 

)هدایت(
محمودخان  میرزا  ـ  خارجه  وزیر 

مدیرالملک )جم(
وزیر مالیهـ  میرزا عیسی خان )فیض(
وزیر صحّیه و خیرات عمومیـ  دکتر 

مؤدب الدوله )نفیسی(
وزیر پست و تلگراف ـ مشیر معظم

میرزا  ـ  تجارت  و  عامه  فوائد  وزیر 
محمودخان موقرالدوله

عدل الملک  ـ  داخله  وزارت  کفیل 
)حسین دادگر(

کفیل وزارت عدلیهـ  منصورالسلطنه 
)مصطفی عدل(

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۰۰ (

تأمالت بهنگام؛ در باب هواخواهان کانادانشیِن فرقه تبهکار

شمال شهر ونکوور، جایی که ملقب به تپه دزدها شده است میرزا محمودخان مدیرالملک )جم( سید ضیاءالدین طباطبائی منصورالسلطنه -مصطفی عدل

احمدشاه و سردار سپه
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1ـ عروس شهرهای جهان ـ 
باالپوشی است

2ـ فوری ـ منحرف شده 
تکرار  ـ  مداخل  ـ  صنم  ۳ـ 

یک حرف
4ـ نظامیـ  خرسـ  پرنده ای 

است
منظومۀ  از  ـ  استاندار  ـ   5

شمسی
6ـ  از روزنامه نویسان برجسته 

و قدیمی کشور ما
۷ ـ بند ـ به دنبال روز 

و  شعرا  از  ـ  اندک  ـ   8

معاصر  نام آور  غزلسرایان 
و فقید ایران

آموزشی  رشته های  از  9ـ 
ـ خالی

10ـ سرکرده ـ از سبزیجات 
و  سیاستمردان  ز  ا 11ـ 
و  معروف  روزنامه نویسان 
مجله  ناشر  و  ایران  فقید 

ادبی ارمغان

نقاش  معروفترین  1ـ 
ن  قر ر  د ن  جها

گذشته
پخش  و  پراکنده  2ـ 

کردنـ  ستایشگر
در  قدیمی  شهری  ۳ـ 
اعضای  از  ـ  ایران 
داخلی بدن انسان ـ 

پاسخ مثبت
4ـ بستر نهایی رودخانه 

ـ شکارچی 
ایران ـ  5 ـ شهری در 

دوام ـ رفوزه
6 ـ توان ـ اضافه

نخست وزیران  از  ـ   ۷
یک  تکرار  ـ  ایران 

حرف 
8 ـ از شهرهای ایران ـ 
و  است  تنومند  هم 

هم خشمناک
بان  ز ـ  رطوبت  9ـ 

موسیقیـ  پیشوا
10ـ پراکندگی ـ رنگی 

است 
غلب  ا قل  نا 1ـ  1
زشت  ـ  بیماری ها 
ـ از وسایل موسیقی

1ـ از قهرمانان وزنه برداری 
برندۀ  و  جهان  و  ایران 

مدال نقرۀ المپیک
و  نوپرداز  شعرای  از  2ـ 

برجستۀ ایران ـ اجازه
۳ـ از دین برگشتن ـ مرکز 
یکی از ایالت های آمریکا

4ـ سازمان بین المللی حمل 
و  عزم  ـ  هوایی  نقل  و 

اراده
5ـ  تکرار یک حرفـ  دکانی 

است ـ از چهارپایان
6ـ  سرپرستـ  کوه و قله ای 

در افریقا
از  ـ  است  عددی  ـ   ۷
حفظ کردنی هاـ  سازمانی 

است بین المللی
ـ ورقه ـ مجروح ـ وی   8

ـ تفتیش
9ـ از پرندگان ـ آب جاری 

ـ تسمۀ چرمی
10ـ زادگاه رضاشاه کبیر ـ 

گلی است
11ـ از رودخانه های بزرگ 

جهان ـ کمک
12ـ از انواع طالقـ  گریبان 

ـ بهره
و  شرور  ـ  آبستن  1۳ـ 

خطاکار
صاحب نام  آهنگساز  14ـ 
اثر  خالق  و  ارمنی تبار 
زیبای »رقص شمشیر«

15ـ دلداریـ  جهان هستی 
گلی  ـ  درک  مقدمۀ  ـ 

است

و  قاجار  دوران  سیاستمداران  از  1ـ 
نخست وزیر پیشین ایران

هواپیمایی  خطوط  از  ـ  ستم  2ـ 
بین المللیـ  نوعی خاک

۳ـ دشمن »قهر« ـ ورزشی است
4ـ در دهان است ـ فرشته ـ معروف

5 ـ از ُرمان نویسان نامدار انگلیس در 
قرن گذشته ـ صورت

6 ـ جهل ـ نیاکان
۷ ـ از آنطرف رایحه است ـ سرپرست 
ـ دریای کوچک که به آب های آزاد 

راه ندارد
8ـ  از آفات نباتیـ  قسمتی از ساختمان 

ـ نیکوکاران
9ـ ویولونیست برجسته و فقید انگلیس 

در قرن گذشته
از  ـ  است  گلی  ـ  پا  از  قسمتی  10ـ 

پیمودنی هاـ  پیامبری است
11ـ انواع و اقسام ـ خوب ـ قسمتی 

از کشور ما
و  نویسندگان  ز  ا ـ  شگرد  12ـ 
معاصر  و  برجسته  داستانسرایان 

ایران
1۳ـ رسالت ـ فلزی است ـ واحد

14ـ موی گردن حیوانات ـ بخشی از 
کشور ما ـ عالم

15ـ مقابل ـ پهلوان ـ محبت

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

از  یکی  که   Requiem رکوئیم 
کالسیک  موسیقی  مذهبی  فرم های 
است، به دعای ویژه آرامش روح مرده 
و یا سرود یادبود اطالق می گردد که 
در حقیقت آهنگسازان چنین اثری را 
که شامل پانزده بخش است، به یاد از 

دست رفتگان تصنیف می کنند.
موتسارت  را  رکوئیم  مهمترین 
 )1۷91 ـ   1۷46( اتریشی  آهنگساز 
از  که  است  کرده  تصنیف  میالدی 
این  موتسارت  اوست.  آثار  آخرین 
سخت  که  هنگامی  به  را  رکوئیم 
بیمار و بستری بود به سفارش یکی 
والسگ  فن  کنت  نام  به  اشراف  از 

تصنیف کرد.
برای  را  آن  که  بود  گویی خواسته 
مرگ خود بنویسد، چون می پنداشت 
که این سفارش دهنده فرستاده مرگ 
می نویسد:  جایی  در  موتسارت  است. 
خاکستری  سفارش دهنده  این  »من 
که  می آورم  نظر  در  مدام  را  پوش 
می گوید هر چه زودتر این رکوئیم را 
تمام کنم و من هم حس می کنم که 
عنقریب مرگ به سراغم خواهد آمد. از 
این رو می خواهم آن را پیش از مرگم به 
اتمام برسانم«. اما مرگ به او امان نداد 
و در نتیجه پنج پخش از آن باقی ماند 
شاگردش   Sussmayr زوسمایر  که 
پس از مرگ استاد به تکمیل آن همت 

گماشت.
این زمان سخت  موتسارت که در 
احساس خستگی و تشویش در خود 
مذهب،  به  ایمانی سخت  با  می کرد، 

رکوئیم خود را تصنیف کرده است.
مترقبه  غیر  مرگ  دیگر  سوی  از 
موتسارت در 45 سالگی عده ای را بر 
آن داشت که تصور کنند آهنگسازی 
به  از شدت حسادت  سالیری  نام  به 
موتسارت زهر خورانده است. از همین 
روست که پوشکین شاعر نامدار روس 
در تراژدی منظوم خود »موتسارت و 
سالیری« از طبع شاعرانه موتسارت و 
آورده  میان  به  او سخن  فراوان  نبوغ 

است.

رکوئیم موتسارت با ارکستر و آواز 
جمعی آغاز می گردد که »روز خشم و 
جزا« و »آوای شیپورها« و »چه مهیب 
آن روز که گناهکاران را به محاکمه 
برجسته  قطعات  از  می خوانند«  فرا 
اندوه  و  حزن  قطعات  این  است.  آن 
فراوانی در شنونده پدید می آورد، چرا 
که به احتمال موتسارت نوای شیپورها 
از حالت احتضار خود  به نشانه ای  را 
در این اثر گنجانده است. بخش های 
»پرستش خدا« و »طلب آمرزش« که 
زوسمایر به رکوئیم افزوده است، با آواز 

جمعی پایان می گیرد.

موتسارت و مرگ

باید  می رویم،  سعدی  سراغ  وقتی 
حواسمان باشد که سراغ کدام سعدی 
می رویم. سعدی، کسی که حافظ او را 
»استاد سخن« لقب داده است، 2 چهره 
کامالً متفاوت دارد. سعدی در بوستان و 
گلستان و قصاید و قطعات و رسائلش، 
»سعدی ناصح« است. اینجا او قیافه یک 
پیر سالخورده و جهان دیده را به خود 
گرفته که مثل آدم بزرگ ها قصد انتقال 
این قسمت  او در  را دارد.  تجربیاتش 
نصیحت  برای  سخنانش،  و  اشعار  از 
خاطره  می کند،  کاری  همه  مخاطب 
داستان  و  حکایت  می کند،  تعریف 
و  می آورد  روایت  و  حدیث  می سازد، 
حتی دروغ مصلحت آمیز می گوید که به 
قول خودش »جهان دیده بسیار گوید 
دروغ«. و البته سعدی همه اینها را با 
چنان مهارتی انجام می دهد که کمتر 
کسی توان بلند شدن از پای سخنش 
را دارد. شاید اگر هر شاعر دیگری به 
اندازه سعدی از بی وفایی دنیا و اغتنام 
زده  حرف  پذیری  نصیحت  و  فرصت 
حوصله  و  انگیز  مالل  شعرش  بود، 
سر بر می شد. اما استادی سعدی در 
اینجاست که همه این حرفها را می زند 
و با اطمینان از مخاطب داشتن شعرش 
می گوید: »دوست دارم که همه عمر 
نصیحت گویم / مالمت کنم و نشنود 
اال مسعود«. و از جمله این نصیحت ها، 

یار  هیچ  »به  که  است  این  هم  یکی 
و  بر  که   / دیار  هیچ  به  و  مده خاطر 
بحر فراخ است و آدمی بسیار«. سعدی 
ناصح، آدم معقولی است، بقیه را هم به 
عقل و احتیاط و پرهیز از عشق های پر 
دردسر دعوت می کند، آدمی که با چهرۀ 
دوم خود سعدی، زمین تا آسمان فرق 
دارد. سعدی دوم ـ چهره ای ـ که ما از 
شاعر شیرازی در غزلهایش می بینیم، 
سعدی غزلها، »سعدی عاشق« است، 
درست همان چیزی که خودش از آن 
نهی کرده بود. اینجا، سعدی آدمی است 
دانستن دردسرها و خطرات  با وجود 
آن  به  دل  باز  مهجوری،  و  مشتاقی 
می دهد و پیرانه سر، به دلدارش ـ که 
قهر کرده یا بی محلیـ  پیغام می فرستد: 
»دل دردمند سعدی ز محبت تو خون 
شد / نه به وصل می رسانی، نه به قتل 
می رهانی«. سعدی گاهی عاشق است 
و گاهی عاقل، گاه معشوق جفاکار را از 
خود می راند و می گوید: »از دشمنان 
برند شکایت به دوستان / چون دوست 
و  بریم؟«  کجا  شکایت  است  دشمن 
باز در همان غزل، شیفتگی را به اوج 
می رساند و می گوید: »ما را سری است 
با تو که گر خلق روزگار / دشمن شوند 
و سر برود هم بر آن سریم«. سعدی 
است، همیشه 2 چهره  بزرگ همین 

دارد و یکتاست.

سعدی »عاشق«، سعدی »عاقل«

ولفانگ آمادیوس موتسارت

 28 متولد  گوته،  ولفگانگ  یوهان 
آگوست 1۷49 میالدی، شاعر، ادیب، 
بزرگ  نمایشنامه نویس  و  فیلسوف 
افکارش  آثار و  تأثیر  آلمانی است که 
انکارناپذیر  آلمان،  هنر  و  ادبیات  در 
است و قلمرو نقد و فلسفه همواره از 

آرا و نظراتش، متأثر بوده است.
نمایشنامه نویسی،  زمینۀ  در  گوته 
آثار بسیاری دارد که اگرچه در تاریخ و 
نقد نمایش از اهمیت بسیاری برخوردار 
محبوب  نتوانسته  گاه  هیچ   اما  است، 
صحنه های تماشاخانه ها شود. سبب این 
امر را شاید باید در محتوای فلسفی آنها 

جستجو کرد.
آثارش،  میان  در  هرصورت،  در 
مشهورتر از همه: »گوتز فن برلیخین 
تاریخی،   و  قهرمانی  نمایشی  گن«، 
»اگمونت«. تراژدی تاریخی، »ایفی ژنی 
در تورید«، که بر اساس اسطورۀ یونانی 
نوشته شده و احتماالً از نمایشنامه ای 
و  شده  گرفته  اوریپدس  به  متعلق 
ژنی، دختر  ایفی  به سرگذشت  راجع 
آگاممنون است و باالخره شاهکار گوته 
که »فاوست« است را می توان نام برد.

گوته  اثر  بزرگترین  را  »فاوست« 
گوته  که  نمایشنامه ای  می شناسند، 
سالهای بسیاری از عمر خود را بر سر 
آن گذاشت و باالخره، قسمت اول آن 
را در سال 1808 میالدی منتشر کرد و 

گوته آفرینندۀ فاوست

قسمت دوم آن در سال 18۳2 میالدی 
و پس از مرگش منتشر شد.

در قسمت اول نمایشنامه »فاوست«، 
و  میکائیل  اسرافیل،  مقرب:   مالئک 
جبرئیلـ  به نیایش خداوند می پردازند، 
اما ابلیس )مفیستوفلس( سر از اطاعت 
خالق برداشته و حتی ادعا می کند که 
می تواند دکتر فاوست را که در ستایش 
پیدا  رفیعی دست  جایگاه  به  خداوند 
کرده نیز گمراه سازد. ابلیس، اجازت 
می یابد تا فاوست را گمراه کند و فاوست 
که دانشمندی وارسته و دوستدار بشر و 
کنجکاو راز هستی است، فریب ابلیس را 
خورده، با او پیمان می بندد تا در ازای 
به دست آوردن لذایذ زمینی، کمر به 

خدمت او بربندد.
در قسمت دوم نمایش »فاوست«، 
طبق قراری که با مفیستوفلس گذاشته 
بود، پس از آن که خود را در قلۀ سعادت 
احساس می کند، جان می سپارد. ابلیس 
فرمان می دهد تا روح فاوست، بنا به 
قرار به دوزخ برده شود، اما مالئک بر 
زمین فرود آمده و روح او را به آسمانها 
می برند. زیرا وقتی ابلیس در این مسابقه 
فاوست  که  می رفت  شمار  به  برنده 
سرشار از لذایذ زمینی می شد، اما در 
لحظه ای که فاوست فرمان می دهد: ای 
از لذتی روحانی،  او  زمان درنگ کن، 
الهی و بشر دوستانه سیراب بوده است.
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شانزده  ـ  پانزده  نام  تلویزیون  ـ 
دادگستری  توسط  که  را  نشریه ای 
بود، خواند. عصر  توقیف شده  تهران 
آزادگان، آفتاب امروز، فتح، آزادی و... 
امروز  صبح  ـ  ما  روزنامه  از  نامی  اما 
امروز هنوز  نبرد. خدای من! صبح  ـ 
شد.  بد  حالم  خیلی  نشده...  تعطیل 

واقعا ناراحت کننده بود.
ـ چرا سپیده؟ تو که باید از تعطیل 
نشدن روزنامه تان خوشحال می شدی...

ـ نه، این خیلی بدتر است که آدم در 
یک لحظه بفهمد آن همه از دوستان 
و همکارانش بیکار شده اند، اما خودش 
نه... خجالت می کشیدم توی صورت 
آنها نگاه کنم... آن روز پانزده نام روی 
صفحه تلویزیون نقش بسته بود. پانزده 
نشریه ای که در یک روز تعطیل شده 
نامها در ذهن  آن  از  بودند... هرکدام 
با نام دهها نفر از همکاران  من برابر 
و دوستانم بود که بیکار شده  بودند. 
بیشتر از همه یاد دوستانم در آفتاب 
مشتاق.  زری  ویژه  به  افتادم.  امروز 
با خودم گفتم حاال می خواهد چکار 
مشکالت  می خواهد   چطور  کند... 
اقتصادی اش را حل کند... ژیال می دانی! 
جهت  از  اصال  روزنامه ها  تعطیلی 
سیاسی اش برای من مهم نبود. آن را 
مثل همه پدیده های سیاسی یک بازی 
می دانستم. فقط بازی. ناراحتی من فقط 
به خاطر بچه ها بود.. روزنامه نگارانی که 
و  می کردند  زندگی  حرفه  این  با 
زندگی شان از همین طریق می گذشت.

ـ تعطیلی روزنامه صبح امروز چه 
تاثیری روی تو گذاشت؟

واقعی  نبود. ضربه  ـ خیلی سخت 
همان روز که پانزده نشریه را توقیف 
کرده بودند به من وارد شد. ما همه 

در انتظار تعطیلی صبح امروز بودیم.
ـ بهار چطور؟

صبح  با  ماجرایش  بهار  روزنامه  ـ 
امروز فرق می کرد. تعطیلی بهار خیلی 
بودیم  همه مان شوکه شده  بود.  تلخ 
و از همه بدتر برخورد مسئوالن بهار 
بود. آن روز انتظار داشتم ما را به دور 
خود جمع کنند و چند کلمه ای برای 
ما حرف بزنند. اما این کار را نکردند. 
فقط یکی شان آمد داخل تحریریه و 
گفت »زود وسایلتان را جمع کنید و از 
اینجا بروید. اوضاع اصال خوب نیست.« 
بعد مسئوالن روزنامه بی اعتنا به آنچه بر 
ما می گذشت پوشه هایشان را زیر بغل 
زدند و در حالی که می خندیدند، رفتند. 
بی آن که از ما خداحافظی کنند رفتند. 
آن روز احساس کردم آنها اصال ما را 
نمی بینند. شاید کوچک تر و ریزتر از آن 
بودیم که ما را ببینند. ما هیچ ارزشی 
برای آنها نداشتیم. همان روز فهمیدم 
که ما روزنامه نگاران مثل جزیره های 
پراکنده و دور از هم هستیم. من در 
روزنامه بهار فهمیدم که ما فقط شعار 
واقعاً  اما  می دهیم،  ساالری  شایسته 
اعتقادی به آن نداریم. یک روز که با 
یکی از مقامات بهار صحبت می کردم، 
به او گفتم شماچرا آقای ... را به عنوان 
مسئول بخش ... انتخاب کرده اید؟ او که 
اصال شایستگی این کار را ندارد. گفت: 
»خودم هم می دانم. من به این دلیل 
او را انتخاب کرده ام که 22 سال قبل 
در روزهای انقالب با هم شعار داده ایم، 
با هم کتک خورده ایم. و با هم کتک 
زده ایم.« ما سالهاست که از این نوع 
تفکر عذاب کشیده ایم. چون من بیست 
سال پیش کودکی بیش نبودم و او را 
شعاردادن هایش  و  راهپیمایی ها  در 
از  باید  امروز  بودم،  نکرده   همراهی 
می شدم.  محروم  خود  واقعی  جایگاه 
آنچه در بهار می گذشت با آنچه قبال 
در ذهن من وجود داشت، فرق می کرد. 
شرایط سخت تر شده بود و این باعث 
می شد آدم ها خود واقعی شان را بروز 

بدهند.
در   1349 سال  زرین پناه  سپیده 
رمند  کا  که  را  پدر  شد.  متولد  کرج 
از  پیش  سال  چند  بود،  شهرداری 
و  است  خانه دار  مادرش  داد.  دست 
هیچ کدام از شش خواهر و برادرش 
فارغ التحصیل  ندارند.  فرهنگی  شغل 
رشته مددکاری از دانشگاه آزاد اسالمی 
]واحد رودهن[ است. سال هاست که 
در عرصه مطبوعات فعالیت می کند. 
با روزنامه های ایران، زن، گزارش روز، 
آفتاب  آزادی،  پیام  آزاد،  امروز،  صبح 

یزد و...
شد،  تعطیل  بهار  روزنامه  وقتی 
سپیده برای دو ماه کامال بیکار بود. اما 
هر جور بود بیکاری اش را از مادرش 
مادرم  باید  »چرا  داشت.  نگه  پنهان 
از  موضوع را می فهمید که یک سره 
صبح تا شب غصه بخورد. در این چند 
ماه از چند نفر پول قرض کردم... سفته 

دادم و پول بهره ای گرفتم اما نگذاشتم 
مادرم نگران شود.«

ـ سپیده! تا چه وقت می خواهی پول 
قرض بگیری؟

ـ تا وقتی که کاری پیدا کنم. من 
تصمیم خودم را گرفته ام که اگر یک 
کار فرهنگی گیرم نیامد، بروم کارگری 
کنم. این روزها تصمیم گرفته ام بروم 
خیاطی یاد بگیرم، شاید هم آرایشگری. 
شاید هم اگر همکارانم این حرفها را 
بیچاره  بگویند  خودشان  با  بشنوند، 
از دست  را  روحی اش  تعادل  سپیده! 
داده. چند روز پیش به یک آرایشگاه 
می خواهم  من  خانم!  گفتم  و  رفتم 
را  پولش  اما  بگیرم.  یاد  آرایشگری 
ندارم. می شود شما به من آرایشگری 
بیاموزید و بعد در ازایش برایتان کار 
کنم. می دانی! تصمیم گرفته ام بیش 
جامعه ای  به  مالی  لحاظ  به  این  از 
به  اصال  که  باشم  نداشته  وابستگی 
من فکر نمی کند. جامعه مطبوعات را 
می گویم که مقامات آن در این مدت 
ترجیح  نگرفتند.  از من  هیچ سراغی 
نکنم.  کار  آنها  برای  دیگر  می دهم 
یک  بعد  به  حاال  از  گرفته ام  تصمیم 
به  وابسته  نه  باشم.  آزاد  روزنامه نگار 

یک روزنامه خاص.
سپیده که در کرج زندگی می کند 
صبح ها قبل از ساعت هشت صبح از 
تهران  به طرف  و  بیرون  خانه می زد 
حرکت می کرد و شب ها بعد از ساعت 
ده از روزنامه به خانه اش در کرج باز 
می گشت. بعضی وقت ها به او می گفتم: 
سپیده! نمی ترسی این موقع شب از 
اتوبان کرج. عجب جراتی داری تو دختر!

تا شب  از صبح  دختر جسور  این 
در  می کرد،  کار  امروز«  »صبح  برای 
گروه »ادب«. هر وقت او را می دیدم 
روی میزش خم شده بود و تند تند 
می نوشت. آن چنان می نوشت که گویی 
هیچ وقت از نوشتن خسته نمی شود. 
»احساس می کردم که ما همه اعضای 
کار  هم  با  که  هستیم  خانواده  یک 
می کنیم. آن روزها حاضر بودم اگر الزم 
شد، روزنامه را جارو کنم و تی بکشم. 
اصال مهم نبود چه کاری انجام بدهم. 
منتشر  امروز  که صبح  بود  این  مهم 
شود. اما بعد از توقیف صبح امروز و 
بهار فهمیدم این حس یکسویه است 
احساسی  چنین  روزنامه  صاحبان  و 
نسبت به من ندارند. نه نسبت به من 
و نه نسبت به هیچ کدام از همکارانم. 
نگاه من  احساس می کنم  روزها  این 
به مسائل عمیق تر شده... قبال خیلی 
واقع بین تر  حاال  اما  بودم  احساساتی 
شده ام. به همین خاطر امیدوارم روزی 
فرا برسد که آدمهایی که روزنامه نگارند 
گرداننده  است،  روزنام  دغدغه شان  و 

روزنامه بشوند نه آدمهایی که...«
ـ نه آدمهایی که؟

ـ بگذریم.. بگذریم از این حرفها.
ـ هر جور که خودت راحتی سپیده 

عزیز.
ـ پس خداحافظ.

ـ خداحافظ.
***

»داود محمدی« روزنامه نگاری که 
در »صبح امروز« یادداشت های سیاسی 
می نوشت، آنقدر یواش صحبت می کند 
مجبوری  حرفهایش  میان  در  تو  که 
محمدی!  آقای  بگویی  او  به  بارها 

گفتید. چه  نشدم  متوجه  ببخشید. 
و او با همان آرامش همیشگی اش 
لبخند گرمی می زند و سعی می کند 
بلندتر حرف بزند. اما فقط یکی ـ دو 
جمله بیشتر طول نمی کشد و دوباره 
تن صدایش پایین می آید. و باالخره تو 
مجبور می شوی حواست را بیشتر جمع 
کنی تا هر طور شده همه حرفهایش 
را بشنوی. مهمترین ویژگی محمدی 
باشد.  زیادش  حوصله  و  صبر  شاید 
و  روز  خبرهای  پیگیری  در  ویژه  به 

تحلیل آنها.
توقیف مطبوعات محمدی را دچار 
شاید  نکرد.  مالی  و  روحی  مشکالت 

چون چند شغل دیگر هم داشت.
»روزنامه منبع اصلی درآمد من نبود. 
به همین خاطر هم وقتی تعطیل شد، 
مشکلی در زندگی ام به وجود نیامد.«

تعطیلی مطبوعات، محمدی را به 
این نتیجه رسانده است که بدون مهیا 
کردن بسترهای مناسب نمی شود توقع 
زیادی از جامعه داشت. مطالباتی که 
می کردند،  بیان  مطبوعات  روزها  آن 

با ظرفیت های جامعه هماهنگ نبود.
توجه  موضوع  این  به  »مطبوعات 
نکردند و هر روز سطح مطالبات خود 
دادند.  افزایش  را  نتیجه جامعه  و در 
هم  و  هموار  چشم انداز  روزنامه ها 
سطحی را در برابر دیدگان مردم ترسیم 
می کردند اما واقعیت  چیز دیگری بود. 

مسیر ناهموار و پر از سنگالخ بود.«
ـ یعنی به نظر شما مطبوعات اشتباه 

کردند؟
ـ اشتباه که نه. بهتر است بگوییم 
را  مردم  مطالبات  مطبوعات  قصور. 
به  توجه  بدون  اما  می کردند  مطرح 
به  که  مسائلی  از  خیلی  اولویت ها. 
آن  به  نخست  اولویت های  عنوان 
پرداخته می شد، می توانست به عنوان 
اولویت های درجه چندم مطرح باشد. 
روزنامه نگاران  نبود.  هم  چاره ای  اما 
چندانی  تجربه  و  بودند  راه  آغاز  در 
نداشتند. آنها تازه می خواستند آزادی 
مطبوعات  کنند.  تجربه  را  مطبوعات 
در نبود احزاب در واقع کار احزاب را 
انجام دادند و به هرحال نقش مهمی را 
در پیشبرد اصالحات ایفا کردند. این را 
هم بگویم که در آن مقطع شور سیاسی 
مردم آنقدر زیاد بود که غرور مطبوعات 

را زیاد کرد. روزنامه نگاران بر این تصور 
بودند که حرف اول و آخر را خودشان 
می زنند. و همین باعث شد تا  حدودی 
از واقعیت ها فاصله بگیرند... تقصیری 
هم داشتند. ما که نمی توانیم از یک 
طفل سه ماهه انتظار یک آدم 30 ساله 
را داشته باشیم. روزنامه ها در کشور ما 
همچون اطفال نوپایی بودند که مسیر 
را خوب نمی شناختند. مطبوعات در 
کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست که 
در یک فضای باز و آزاد کار می کنند، 
اما ما تازه در آغاز راه بودیم و دشواری ها 
را به درستی نمی شناختیم. طبیعی بود 
که اشتباه کنیم. اما هیچ کدام از این 

اشتباه ها چیزی نبود که باعث توقیف 
یک روزنامه بشود.

***
»علیرضا عابدی« چهره اش پژمرده 
و درهم به نظر می رسید. شانه هایش 
گویی زیر سنگینی غم و اندوه خم شده 
بود. خدایا! در این چند ماه چه بالیی بر 

سرش آمده که اینقدر پیر شده.
ـ آقای عابدی چه بر سر شما آمده. 
آدم نمی تواند باور کنید در این مدت 

کوتاه اینقدر پیر شده باشید.
و  پدر  دیدن  برای  مدتها  از  بعد  ـ 
مادرم به آمل رفته بودم. همان شب 
زیادی  تعداد  تلویزیون شنیدم که  از 
زیادی  تعداد  شده.  توقیف  نشریه 
روزنامه و مجله از جمله روزنامه ای که 
من در آن کار می کردم، »آزاد«. پدر و 
مارد پیرم از شنیدن این خبر خیلی 
ای  نگران.  و  ناراحت  شدند.  ناراحت 
کاش  پدر و مادرم نمی فهمیدند. در آن 
صورت تحملش برای من آسان تر بود. 
مادرم می گفت »علیرضا!  حاال خرج 
بچه هایت را چطور می خواهی بدهی؟« 
ناراحت  همه  آن  خودم  که  من  و 
تهران  دلداری می دادم.  را  آنها  بودم، 
که آمدم، آشفتگی بچه ها و همسرم 
آشفته ترم کرد. روزهای خیلی سختی 
حساب  در  که  آنچه  زود  خیلی  بود. 
پس انداز داشتیم، خرج کردیم. تصمیم 
گرفتم با ماشینم مسافرکشی کنم. آن 
هم شب ها. تا دوستان و آشنایان مرا 
نشناسند. چند روز در مسیر منزلمان 
مسافرکشی کردم. چند راننده که در 
همان مسیر مسافرکشی می کردند با 
نداری در  من گالویز شدند که حق 

این خط کار کنی. توجهی به حرفشان 
نکردم. یکی از آنها با مشت زد توی 
صورتم. یکی دیگرشان پیراهنم را پاره 
کرد. این بود که مسافرکشی را کنار 
گذاشتم. چند روز بعد انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعات جلسه داشت. در 
آن جلسه که با حضور هشتاد نفر از 
عکاسان برگذار شده بود، گفتم: از همه 
کسانی که این روزها چند شغل دارند، 
خواهش می کنم یکی از شغل هایشان 
را به کسانی بدهند که کامال بیکارند. در 
آن جلسه کسانی بودند که چند شغل 
داشتند، اما هیچ کس هیچ واکنشی 
نداد. دیگر چه بگویم که شما  نشان 

جواب سئوالتان را بگیرید.
***

علیرضا عابدی همان روزها که این 
در و آن در می زد تا کاری برای خودش 
دست و پا کند، یکی از دوستانش او را 
به یک هفته نامه ورزشی معرفی کرد تا 
به عنوان عکاس ورزشی مشغول به کار 
شود. عابدی با خوشحالی زیاد به دفتر 
هفته نامه رفت تا خودش را به سردبیر 
آن معرفی کند، اما خوشحالی اش دیری 
نپایید که به غم تبدیل شد: »همین که 
وارد شدم یکی از همکاران جوانم را 
دیدم. من از دیدن او خوشحال شدم، 
اما او قیافه اش در هم رفت و غمگین 
شد. به او گفتم به من بگو تو را چه 
اینجا  و  بیایی  تو  اگر  می شود؟ گفت 
کار کنی، من کارم را از دست می دهم. 
اینجا برای دو نفر جا ندارد. باور کن! اما 
از آنجا که تو از من باتجربه تری، تو را 
به من ترجیح خواهندداد. من متاهل 
نیستم اما نان آور خانه هستم. خودت 
از دست داده ام.  را  که می دانی پدرم 
نگذاشتم حرفش تمام شود. و از دفتر 
نشریه آمدم بیرون. او وضعش از من 

هم بدتر بود.«
***

یک روز هم یکی از همکارانش به او 
گفته بود: »علیرضا! چرا با آژانس های 
است  ممکن  نمی کنی؟  کار  خارجی 
قیمت خیلی خوبی  به  را  عکسهایت 

بخرند.«
عابدی جوابش را این طور داده بود 
بیست سال هیچ  این  که: »در طول 
به  راضی  را  خودم  نتوانسته ام  وقت 
همکاری با آژانس ها  نشریات خارجی 
کنم. تازه ما که فقط با نشریات داخلی 
کار می کردیم، این روزها به مزدوری 
بیگانه متهم شده ایم، چه برسد به این 
که با نشریات خارجی هم کار کنیم.«

ـ این روزها چه کار می کنی آقای 
عابدی؟

ـ االن هیچ کار. اما یک مدت با رستوران 
می کردم. همکاری  هنرمندان  خانه 

ـ رستوران؟
وضع  از  پور  غریب  آقای  وقتی  ـ 
پیشنهاد  من  به  شد،  اطالع  با  من 
بدهم.  سامانی  سرو  را  رستوران  داد 
یعنی دکوراسیون و فضای داخلی اش 
کار  برایشان  روز  ده  کنم.  را طراحی 
کردم. اما بیشتر از آن نتوانستم خودم 
را راضی به ادامه همکاری کنم. چطور 
می توانستم پس از بیست سال کار به 
عنوان عکاس مطبوعات، خودم را در 
یک رستوران محبوس کنم. حتی اگر 
رستوران هنرمندان باشد. البته تا آنجا 
که توانستم، رستوران را سر و سامان 

دادم، می بینید که...

خانه  رستوران  در  روز  آن  من 
هنرمندان که در وسط باغ هنرمندان 
در خیابان ایرانشهر تهران واقع است، 

با  عابدی گفتگو می کردم.
ـ بله می بینم. این دکوراسیون کار 

شماست؟ نه؟
سرش را به عالمت تایید تکان داد 

و گفت:
ـ قشنگ است؟

ـ بله، خیلی قشنگ است.
سر به زیر انداخت و سکوت کرد. 
معلوم بود که یک ذره هم از تعریف 
من خوشحال نشده. چایش را خورد و 
بعد بدون این که سئوالی بکنم حرف 

زد. پشت سر هم و تند تند:
ـ فرزند کوچکم این روزها به من 
می گوید باباجون! این چه شغلی بود 
انتخاب کردی؟ این  که برای خودت 
همه شغل توی این دنیا هست، تو چرا 
عکاسی خبری را انتخاب کردی؟ اگر 
از اول سراغ شغل بهتری رفته بودی، 
امروز وضع ما این جور نبود. من چه 
دارم به فرزندم بگویم؟ این روزها دنبال 
بیکاری  بیمه  هستم.  بیکاری ام  بیمه 
برای من مثل سّم است. فقط به خاطر 
این که دفترچه بیمه درمان فرزندانم 
تمدید شود تن به آن داده ام. هر ماه باید 
خودم را به بیمه معرفی کنم که باور 
کنید من هنوز کار پیدا نکرده ام و آنها 
بگویند خوب، یک ماه دیگر هم به او 
مستمری بدهید. چرا؟ بعد از 20 سال 
کار مطبوعاتی، باید وضع من این باشد. 
حق من این بود؟  سهم من از زندگی 
این بود که موقع ثبت نام بچه ها، سرم 
را پیش مسئوالن مدرسه شان کج کنم 
و با خجالت بگویم ببخشید! روزنامه مان 
بدهم.  شهریه  نمی توانم  بسته اند.  را 
دخترهایم روز به روز بزرگتر می شوند.. 
من چطور باید آینده آنها را تامین کنم.

 ، نشست یش  گلو ر  د بغضی 
می خواست گریه کند، اما نکرد.

ـ در این سن و سال هر روز باید بغض 
راه گلویم را ببندد و نتوانم حرف بزنم. 
سهم من از زندگی این بود که هشت 
سال در جبهه عکاسی کنم و امروز به 
من بگویند مزدور، ضدانقالب. فرزندانم 
و همسرم این روزها ناراحت و افسرده 
هستند. بعضی وقتها برای دلخوشی آنها 
از خانه می زنم بیرون و می گویم کار پیدا 
کرده ام. پول قرض می کنم و می گویم 
گرفته ام.  که  حق الزحمه ای  هم  این 
چندبار این کار را کردم، اما فایده ای 
نداشت. خیلی زود فهمیدند که دروغ 
می گویم. می دانید ما عروسک خیمه 
شب بازی بودیم. ما با عشق و عالقه زیاد 
کار می کردیم و دیگران برای ترقی مالی 
و سیاسی خود از ما پله می ساختند. 
راحتند،  خانواده هایشان  و  آنها  حاال 
له  کاغذی  دستمال  یک  مثل  ما  اما 
شده ایم. زمانی مثل تراکتور کار کردیم. 
کار کردیم و جاده را صاف کردیم تا 
از  چنانی  آن  اتومبیلهای  با  دیگران 
روی آن بگذرند. نصیب ما از جاده ای 
دود  فقط  ساخته ایم،  خودمان  که 
گازوئیل اتومبیلهاست که دارد ما را خفه 
می کند. اما با همه اینها من هنوز عاشق 
کارم هستم. چند روز پیش مشکالت 
مالی و روحی آنقدر به من فشار آورد 
که می خواستم کارتهای خبرنگاری و 
جایزه هایی را که دراین سالها از مسابقات 
بین المللی گرفته ام به خودم آویزان کنم 
خانواده ها  از  و  شهر  پارک  بروم  و 
دوستانم  اما  بیندازم.  فوری  عکس 
نگذاشتند و گفتند، آبروی روزنامه نگاران 
می بری. را  مطبوعاتی  عکاسان  و 

تکرارکنان گفت: من هنوز هم عاشق 
کارم هستم.

***
 علیرضا عابدی متولد 1336 است. 
سال 135۸ ازدواج کرده و صاحب سه 
فرزند است: سمانه، سارا و سپیده. هر 
سه اهل مطالعه و ورزشکار... سال ها 
بعدها  و  بود  کیهان  روزنامه  عکاس 
را  عکاسی  رفت.  و..  آزاد  روزنامه  به 
در عرصه تجربه آموخته است نه در 
مسابقه  چند  در  کنون  تا  دانشگاه. 
بین المللی عکس جایزه به دست آورده 
است. سه بار در ژاپن، یک بار در چین 

و یک بار هم در زاگرب.
وقتی ضبط صوتم را خاموش کردم، 

گفت:
ـ لطفاً نامم را در کتابتان ننویسید، 
ممکن است بچه هایم خجالت بکشند 

و    احساس شرمساری کنند.
ـ آقای عابدی عزیز! من حتما نامتان 
را خواهم نوشت، چون مطمئن هستم 
فرزندانتان با خواندن حرفهایتان به شما 
افتخار خواهند کرد. آنها دلیلی برای 
مطمئن  داشت.  نخواهند  شرمساری 

باشید.

ما عروسک خیمه شب بازی بودیم...
دیگران ما را پله مقاصد سیاسی و مالی خود ساختند!
خدایا ! چه بر سر این خبرنگار عکاس آمده که چنین شکسته و پیر شده است؟

اشاره
ژیال بنی یعقوب رنجهای پنهان و آشکار روزنامه نگاران دوم 
خردادی را پس از تعطیل فله ای مطبوعات در دوران ریاست 
جمهوری خاتمی و حضور اکثریت »اصالح طلبان« در مجلس، 

از زبان خودشان بیان می کند.

این بار نوبت سپیده زرین پناه، داوود محمدی و علیرضا 
عابدی است که سفره دلشان را برای همکارشان گشوده اند...

یادآور می شویم که کتاب »روزنامه نگاران  غصه می خورند 
و پیر می شوند« از طرف نشریه »روزنگار« در تهران چاپ و 

منتشر شده است

»دنباله دارد«           

۲۱

ژیال
بنی یعقوب
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هادی  دوستان  از  دالویز  احسان  که 
رضوی و امامی تهیه کنندگان سریال 
نظام  در  اخالل  به  متهم  »شهرزاد«، 
اقتصادی از طریق معاونت در کسب 
مال نامشروع »به مبلغ 10۷ میلیارد 
 2 »مبلغ  و  تومان«  میلیون   ۵00 و 

میلیارد تومان« است.
ه  یند نما ش  ر ا گز ی  مبنا بر 
»برای  رضوی  هادی  دادستانی، 
به  م  قدا ا عتباری«  ا خط  فزایش  ا
به  تومان«  میلیارد   2 « پرداخت 

احسان دالویز کرده است.
سینما  تهیه کننده  رضوی  هادی 
توانست  دادستان،  نماینده  گفته  به 
آینده سازان  »شرکت های  طریق  از 
میلیارد   20 و   ۶0 کوثر  ره پویان  و 
تومان بدون تودیع وثیقه« و از طریق 
»شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره 
ضمانت نامه 2۷ میلیارد و ۵00 میلیون 
تودیع  و  اعتبارسنجی  بدون  تومان 

وثیقه« دریافت کند.
به گفته مسعودی مقام، تهیه کننده 
سریال »شهرزاد« با این مبالغ هنگفت 
از  مرغ  و  گوشت  خرید  »به  اقدام 
تهران  استان  دام  پشتیبانی  شرکت 
فروش  به  بازار  در  سپس  و  کرده 

رسانده« است.
از قرار معلوم هادی رضوی همچنین 
خانه ای موسوم به صبا به قیمت 19 
تومان در خیابان »اندرزگو«  میلیارد 
گران نمایی  با  که  خریده  )کامرانیه( 
آن در سال 9۴ قصد داشته در ازای 
با  خود  بدهی  تومان  میلیارد   120
این  در  کند.  تسویه  سرمایه  بانک 

اتهامات تهیه کننده »شهرزاد« و داماد وزیر کار: برداشت 
۱۰۷ میلیارد تومان از شبکه بانکی و عیش و نوش؛

=هادی رضوی تهیه کننده 
ینده  نما گفته  به  سینما 
یق  طر ز  ا  ، ن ستا د ا د
آینده سازان  »شرکت های 
 ۲۰ و   ۶۰ کوثر  ره پویان  و 
میلیارد تومان بدون تودیع 
وثیقه« و از طریق »شرکت 
 ۳ با  آتیه  تجارت  شایگان 
فقره ضمانت نامه ۲۷ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان بدون 
یع  د تو و  سنجی  ر عتبا ا
وثیقه« دریافت کرده است.
=بر مبنای اظهارات نماینده 
دادستان، تهیه کننده سریال 
مبالغ  این  با  »شهرزاد« 
خرید  »به  اقدام  هنگفت 
شرکت  از  مرغ  و  گوشت 
پشتیبانی دام استان تهران 
به  بازار  در  سپس  و  کرده 

فروش رسانده« است.
=محمدهادی رضوی داماد 
وزیر  شریعتمداری  محمد 
نتانیاهو  داماد  که  من  کار: 

نیستم!
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی 
تهیه کننده  اتهامات هادی رضوی  به 
»شاهگوش«  و  »شهرزاد«  سریال 
بانک  از  رشوه  پرداخت  با  که  گفته 
تومان  میلیارد   10۷ حدود  سرمایه 
دریافت کرده و »صرف عیش و نوش، 
سفرهای خارجی، خودروهای لوکس 

و ملک کرده است.«
به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  اولین 
رضوی  محمدهادی  اتهامات  پرونده 
تهیه کننده »شهرزاد« و »شاهگوش« 
وزیر  شریعتمداری  محمد  داماد  و 
 ۳0 و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
سرمایه،  بانک  پرونده  دیگر  متهم 
در  ردیبهشت  ا  2۴ سه شنبه  روز 
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی 
مقام  مسعودی  اسداهلل  ریاست  به 

برگزار شد.
دادستان  نماینده  قهرمانی  رسول 
»متهم  که  کرد  اعالم  جلسه  این  در 
سیدهادی رضوی از مجرای پرداخت 
بدون  سرمایه  بانک  مدیران  به  رشوه 
میلیارد  در حدود 10۷  وثیقه  تودیع 
تومان را در سال 91 تا 9۴ از شبکه 
و  و صرف عیش  کرده  بانکی خارج« 
خودروهای  خارجی،  سفرهای  نوش، 

لوکس و ملک کرده است.«
به  رسیدگی  جلسه  در  همچنین 
بانک سرمایه، عنوان شد  فساد مالی 

بین، کارشناس تبانی کننده این مبلغ، 
۳00 میلیون تومان پاداش از رضوی 

می گیرد.
اظهار  همچنین  دادستان  نماینده 
در  صبا  ملک  خصوص  »در  کرد: 
تهاتر  به  اقدام  که  اندرزگو  خیابان 
ارجاع  حسب  ملک  این  است  کرده 
مبلغ  به  تهران   ۳۶ ناحیه  بازپرس 
و  شده  ارزیابی  تومان  میلیارد   ۷1
هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک 
را به 2۶ میلیارد و ۳0 میلیارد تومان 

ارزیابی کرده اند.«
بانک  پرونده  متهم  رضوی  هادی 
و  کرده  رد  را  اتهامی  موارد  سرمایه، 
دوست  خیلی  »ظاهراً  است:  گفته 
رضوی  محمدهادی  بگویند  دارند 
داماد شریعتمداری است ولی من که 
دادگاه  از  من  نیستم.  نتانیاهو  داماد 
می خواهم فارغ از داماد فالنی پرونده 

من بررسی شود.«
داددستان گفت:  نماینده  قهرمانی 
طریق  از  رضوی  هادی  سید  »متهم 
شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت نامه 
به میزان ۶0 میلیارد تومان، ره پویان 
کوثر یک فقره ضمانت نامه به مبلغ 20 
میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ 
فقره ضمانت نامه به مبلغ 2۷ میلیارد 
با  مجموعاً  و  تومان  میلیون   ۵00 و 
توجه به مراتب فوق 10۷ میلیارد و 
بانک سرمایه  از  تومان  میلیون   ۵00
تسهیالت و ضمانت نامه دریافت کرده 

است.«

هادی رضوی یکی از تهیه کنندگان »شهرزاد« و داماد محمد شریعتمداری

=در حمله پهپادی انصاراهلل 
و  نفت  پمپاژ  نیروگاه  دو 
تعدادی از مراکز نظامی هدف 

قرار گرفتند.
م  لسال ا عبد محمد  =
سخنگوی حوثی ها به شبکه 
المنار گفته هدف قرار دادن 
عربستان  نفت  تاسیسات 
واکنش به کشتارهایی است 
انجام  یمن  که عربستان در 

داد.
آرمکو  لوله  =فعالیت خط 
ما  ا ه  شد قف  متو قتًا  مو
تاثیری  می گوید  عربستان 
مشتریان  به  نفت رسانی  بر 

نخواهد داشت.
 2۴( مه  ماه   1۴ سه شنبه،  روز 
اردیبهشت( ساعاتی پس از حمله پهپادی 
به تاسیسات نفتی عربستان سخنگوی 
حوثی های یمن، از شبه نظامیان مورد 
اسالمی، مسئولیت  حمایت جمهوری 

این حمالت را بر عهده گرفت.
المنار  شبکه  به  عبدالسالم  محمد 
گفت که هدف قرار دادن خط لوله نفت 
عربستان واکنش به کشتارهایی است که 

عربستان در یمن انجام داد.

سپاه  به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری 
تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به  پاسداران 
یمن  انصاراهلل  رسمی  ارگان  المسیره 
اعالم کرد در این عملیات هفت پهپاد 
منطقه  در  عربستان  ارتش  مراکز  به 
العسیر حمله شده که تعدادی از نظامیان 

عربستان کشته و زخمی شدند.
یک مقام امنیتی عربستان گزارش 
به  نیروگاه پمپاژ نفت وابسته  داد، دو 
و  الدوادمی  استان  در  آرامکو  شرکت 
استان عفیف در منطقه الریاض هدف 
قرار گرفته است. خالد فالح وزیر انرژی 
به  پهپادها  کرده  تایید  نیز  عربستان 
تاسیسات نفتی و یک خط لوله شرق 
به غرب در این کشور نیز حمله کردند 
و گزارش ها حاکی از آن است که چند 

ساعتی انتقال نفت متوقف شد.
نفت  شرکت  العربیه،  گزارش  به 
آرامکو حمله به تاسیسات خود را اقدام 
تروریستی خوانده و به عنوان پیشگیری 
موقتاً پمپاژ نفت به خط لوله آسیب دیده 
را متوقف کرده است. مدیران این شرکت 
در  تاثیری  حادثه  این  کردند  تاکید 
نفت رسانی به مشتریان نخواهد داشت.

مسئول  مقام  یک  حال  همین  در 
به  آرامکو  در شرکت  بلندپایه  اجرایی 
عربستان  که  رویترز گفت  خبرگزاری 
به  نفت  صادرات  دارد  قصد  سعودی 
افزایش داده  میلیون بشکه  را ۳  اروپا 

و ماهانه به 10 میلیون بشکه برساند. 
حمله  می گویند  عربستان  مقام های 
تروریستی امنیت بازار جهانی انرژی را 
هدف قرار داده است.این اقدام دو روز 
پس از عملیات خرابکاری در نزدیکی 
بندر الفجیره امارات اتفاق افتاد که در آن 
شش کشتی نفتکش و تجاری متعلق به 

امارات، عربستان و نروژ آسیب دیدند.
عضو  جمالی نوبندگانی  محمدجواد 
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیات 
شد،  مدعی  اردیبهشت   2۴ مجلس، 
انفجار الفجیره سناریو از پیش تعیین 
شده و با طراحی جان بولتون بود اما 
عجوالنه  سعودی ها  و  صهیونیست ها 
مقامات  اما  کردند؛  اجرا  ناهماهنگ  و 
آمریکایی می گویند در این حمالت رد 
پای جمهوری اسالمی دیده می شود و 

مظنون ردیف اول رژیم ایران است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز 
تهدیدات  جزئیات  کرد  اعالم  دوشنبه 
قرار  ناتو  مقام های  اختیار  در  را  ایران 
ویژه  نماینده  هوک  است.برایان  داده 
ایران که همراه مایک  امور  آمریکا در 
پمپئو دوشنبه به بروکسل رفته بود در 
جمع خبرنگاران گفت، »وزیر خارجه 
ایاالت متحده اطالعاتی را با متحدان ما 
به اشتراک گذاشت که شامل طرح ها و 

تهدیدهایی از سوی ایران است.«
وی با اشاره به فشار حداکثری علیه 

شبه نظامیان حوثی  مسئولیت حمله به تاسیسات نفتی عربستان 
را به عهده گرفتند

=محمود صادقی می گوید، 
»طیف  در  د  فرا ا برخی 
می گویند  خاص«  سیاسی 
که باید هزینه های تحریم ها 
را پرداخت کنیم و فردی که 
تحریم ها را دور می زند ۲۰ تا 
۳۰ درصد از پول کشور را برای 

خود دریافت کند!
=سفیر انگلیس در تهران به 
مناسبت ماه رمضان افطاری 
نوشته  توییترش  در  و  داده 
باعث افتخار است که میزبان 
دولت،  همکاران  از  تعدادی 
دیگر  و  خصوصی  بخش 
دیپلمات ها برای صرف افطار 

در سفارت بودیم.
شورای  رئیس  خرازی  سیدکمال 
جمهوری  خارجی  روابط  راهبردی 
ماهه فرصت  اسالمی گفته مهلت دو 
تسریع  با  تا  اروپاست  برای  خوبی 
اجرایی کردن اینستکس ُکندی اقدام 
گذشته خود را جبران و از مرگ برجام 

جلوگیری کند.
 21 شنبه  تسنیم،  خبرگزاری 
برای  خرازی  داد  گزارش  اردیبهشت، 
شرکت در مجمع رهبران برای صلح به 
پاریس سفر کرده و در دیدار با ماریل دو 
سارنز رئیس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس ملی فرانسه دیدار داشته و به او 
گفته که »مردم ایران نسبت به اروپا به  
دلیل اجرا نکردن تعهدات برجامی آنها و 
تبعیت از سیاست های تحریمی ترامپ 
فراملیتی  تصمیم های  به  دادن  تن  و 

آمریکا به  شدت بدبین هستند.«
کمال خرازی همچنین عنوان کرده 
با وجود اجرای تعهدات از سوی ایران، 
سیاسی  موضع گیری  به  فقط  اروپا 
بسنده و در عملی کردن تعهدات خود 

کوتاهی کرده است.
از  آمریکا  خروج  از  پس  سال  یک 
نتوانسته اند  اروپایی  دولت های  برجام 
به وعده هایی که به جمهوری اسالمی 
بودند  داده  اتمی  توافق  حفظ  برای 
برخالف  تنها  نه  اما  کنند  عمل 
ادعاهای علی خامنه ای برجام به آتش 
کشیده نشد بلکه بطور دائم به سران 
جمهوری اسالمی هشدار داده می شود 
از چارچوب مفاد آن خارج نشوند و به 

تعهدات خود عمل کنند.
راه اندازی کانال ملی اینستکس حتی 
مبادله  از  فراتر  اگر عملی هم می شد 
نفت در برابر کاال آنهم مواد غذایی و 
کاالهای پزشکی و دارویی و کمک های 
حاال  نمی بود.  ضروری  و  بشردوستانه 

بجای اینستکس فعال بفرمایید افطار! حکومتی ها 
و رانتخواران در افطاری سفارت انگلیس!

با سیاست به »صفر« رساندن فروش 
سوی  از  جدی  بطور  که  ایران  نفت 
آمریکا اجرا می شود و همچنین تحریم 
صادرات فلزات و محصوالت پتروشیمی، 
راه افتادن احتمالی این کانال نیز چندان 

برای تهران مؤثر نخواهد بود.
شود  زده  دست  مفاسد  به  اگر 

مملکت فرو می ریزد
دور زدن تحریم ها واپسین بیراهه ای 
است که برای جمهوری اسالمی باقی 
مانده که همین مسیر نیز برای نظام 

مشکل ساز است.
فراکسیون  رئیس  صادقی  محمود 
و  اقتصاد  سازی  سالم  و  شفاف سازی 
انضباط مالی مجلس، 21 اردیبهشت، 
گفته  ملت«  »خانه  با  مصاحبه  در 
شرایط  مخلوق  زنجانی  بانک  »پدیده 
خاص و فوق العاده ی کشور بود که در 
شرایط  و  تحریم ها  زدن  دور  وضعیت 
غیرشفاف اقتصادی در کشور ایجاد شد، 
دولت در این دوره تالش کرده برای دور 
زدن تحریم ها در گرداب فساد نیفتد که 

البته کار سختی است.«
این نماینده عضو »فراکسیون امید« 
طیف  در  که  افراد  »برخی  می گوید: 
می گویند  دارند  قرار  خاصی  سیاسی 
که باید هزینه های تحریم ها را پرداخت 
دور  را  تحریم ها  که  فردی  و  کنیم 
می زند 20 تا ۳0 درصد از پول کشور 
را برای خود دریافت کند که در واقع 
به این فساد تن داده اند و بر این اساس 
در اثر تکرار فساد این موضوع در کشور 
پذیرفته و به یک هنجار تبدیل شده 
است که از نظر برخی افراد نمی توان 

کشور را بدون فساد مدیریت کرد.«
مفاسد  به  »اگر  کرده،  اعتراف  وی 
می ریزد  فرو  مملکت  شود  زده  دست 
چرا که در ساختار رسوخ کرده اند و این 
مفاسد به بهانه تحریم ها و یا به دلیل 
زدوبندها در کشور ایجاد شده اند و در 

ساختار آن رسوخ کرده اند.«
را  راه ها  یک  به  یک  آمریکا 

مسدود می کند
روی دیگر اظهارات صادقی اعتراف به 
اینکه دولت  دور زدن تحریم هاست و 
تحریم های  از  متفاوت  ترامپ  دونالد 
عمدتاً ناقصی است که در دولت باراک 
برای  ترامپ  می شد.  برده  پیش  اوباما 
مقابله با دور زدن تحریم ها حساب همه 

چیز را کرده و برنامه  های ویژه ای دارد.
آمریکا  دولت  حاکیست  گزارش ها 
سنگاپور،  در  را  خود  رسمی  مقامات 
مالزی و هند مستقر کرده که مراقب 
زدن  دور  در  اقدامی  هیچگونه  باشند 
مالی  شبکه  و  نشود  انجام  تحریم ها 
ایاالت متحده نیز بر فعالیت های مالی 
در سنگاپور، مالزی، امارت متحده عربی 

و ارمنستان متمرکز خواهد بود.
روزنامه وال استریت ژورنال، دوم ماه 
به  تحریم های جدید  داد  گزارش  مه، 
شکل هدفمند طراحی شده و به سراغ 
صادرات پتروشیمی ایران به سنگاپور 
به  ایران  اساسی  کاالهای  صادرات  و 

افغانستان نیز می رود.
طبق تحریم های فعلی آمریکا، خرید 
ایران  پتروشیمی  و فروش محصوالت 
برای شهروندان یا شرکت های آمریکایی 
ممنوع است و برنامه وزارت خزانه داری 
آمریکا برای اعمال تحریم های ثانویه به 
این معناست که خریداران خارجی که 
همچنان به معامالت پتروشیمی با ایران 
ادامه می دهند، با خطر از دست دادن 

بازار آمریکا روبرو شوند.
در  آمریکایی   مقامات  همچنین 
صوری  شرکت های  کردن  پیدا  حال 
عراق هستند که  و  امارات  ترکیه،  در 
محلی برای معامالت مخفیانه ی رژیم 
ایران محسوب می شوند. یک منبع آگاه 
گفته نقاط ارتباط مالی مخفی ایران در 

ترکیه  و  آذربایجان  جمهوری  مالزی، 
همه در حال بررسی هستند.

یک مقام رسمی عراق نیز می گوید، 
بر  آوردن  فشار  مشغول  واشنگتن 
بغداد است تا به واردات قطعات یدکی 

اتومبیل از ایران پایان دهد.
دو ماه دیگر چه می شود؟

سابق  سخنگوی  آصفی  حمیدرضا 
اولتیماتوم ۶0  وزارت خارجه درباره ی 
روزه جمهوری اسالمی به اروپا می گوید، 
»اروپایی ها نه می توانند و نه می خواهند 
دیگر  سوی  از  دهند.«  انجام  کاری 
اروپایی ها هم هرگونه تعیین مهلت از 
سوی تهران را رد کرده اند که به روشنی 
مشخص می کند رژیم ایران در بن بست 
قرار دارد. کیهان تهران، 20 اردیبهشت، 
در سرمقاله خود پرسیده »دو ماه دیگر 
بیفتد؟  جدیدی  اتفاق  چه  است  قرار 
همواره  که  اروپایی  و  می شود  معجزه 
دنباله رو و تسلیم آمریکا بوده و همواره 
با ما دشمنی و بدعهدی کرده، تغییر 
جوهری در هویت متصلب خود خواهد 
داد یا به مسیر گذشته ادامه می دهد. 
آیا واقعا کشف موضع اروپا دو ماه زمان 

خواهد برد؟«
با اینهمه جمهوری اسالمی همچنان 
اروپایی هاست.  کمک  چشم انتظار 
اینستکس  مالی  کار  و  ساز  راه اندازی 
البته فعالً در حد جلسه و تبادل نظر 

مانده است.
اردیبهشت(،  )هشتم  آوریل   2۸
اتاق بازرگانی و  مجمع عمومی عادی 
صنعت ایران و فرانسه تشکیل جلسه 
به  کشور  دو  اقتصادی  فعالین  و  داد 
ادامه  برای  موجود  راه های  بررسی 
و  اقتصادی  همکاری های  افزایش  و 
مباحث  از  یکی  و  پرداختند  تجاری 
)نهم  آوریل   29 بود.  اینستکس  آنها 
اردیبهشت(، رابرت مک ایر سفیر بریتانیا 
در تهران خبر داد که پر فیشر رئیس 
ایران  و  اروپا  تجارت  مالی  کار  و  ساز 
بازرگانان  از  تعدادی  با  )اینستکس( 
تجاری  کانال  این  درباره ی  بریتانیایی 
جلسه داشته است. وی عنوان کرد که 
تمامی تالش ها در جهت عملی کردن 
رمضان  ماه  شروع  با  البته  است.  آن 
این جلسات فراتر رفت و سفیر به فکر 

افطاری دادن هم افتاد!
این  به  واکنش  در  تهران  کیهان 
افطاری نوشته »هرچند همیشه جای 
اینگونه  چرا  که  است  داشته  سؤال 
مهمانی های سفارت های خارجی کاماًل 
خصوصی و بدون حضور رسانه ها برگزار 
سفیر  زعم  به  اگر  کاش  اما  می شود 
انگلیس سفره افطاری شان افتخارآمیز 
بوده، الاقل به احترام ملت ایران تصاویر 
می کردند  منتشر  نیز  را  مهمانان شان 
سفیر  کسانی  چه  که  بدانند  مردم  تا 

انگلیس را مفتخر کرده اند!«
این افطاری در شبکه های مجازی هم 
که  شده  روبرو  زیادی  واکنش های  با 
از سوی حزب اللهی هاست که  بخشی 
می پرسند مهمانان دولتی و تجار چه 
کسانی بودند که تا این حد به سفارت 
انگلیس نزدیک اند! آنها این افطاری را با 
دیگ های پلو سفارت دولت فخیمه در 

دوران مشروطه مقایسه کرده اند.
این رویدادها بار دیگر نشان می دهد 
که چگونه هر دو جناح حکومت سر 
سفره انقالب نشسته اند؛ گروهی کاسب 
زیر  دیگر  و گروهی  تحریم ها هستند 
سایه خارجی ها ارتزاق می کنند. گروهی 
دارند.  می خواهند  آنچه  هر  اندک 
خوب ها  ژن  و  بچه پولدارها  آقازاده ها، 
که هر جا باشند در رفاه اند و با رانت 
مهمانی ها  و  کردند  قبضه  را  امکانات 
و اسباب نشاط آنها هم برقرار است و 
اکثریتی که در گذراندن امور جاری و 

ضروری زندگی خویش درمانده اند.

پرچم های برافراشته سفارت های فرانسه و ایتالیا در تهران خیابان نوفل لوشاتو

»رژیم  گفت،  ایران  اسالمی  جمهوری 
انزوای  و  اقتصادی  فشار  فقط  ایران 
این  ما  را می فهمد. هدف  دیپلماتیک 
است که ایران مانند یک کشور طبیعی 
انقالبی.  کشور  یک  نه  باشد،  عادی  و 
به  که خشونت  است  سال  آنها چهل 
سراسر خاورمیانه صادر می کنند. دیگر 
کافیست، ما یک سیاست جدید را اتخاذ 
کرده ایم. زمان فرار جمهوری اسالمی 
از مسئولیت حمالت خود تمام  ایران 

شده است.«
داد  گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه 
طرحی از سوی وزارت دفاع آمریکا ارائه 
شده که طی آن برای مقابله با تهدیدات 
نظامی  نیروی  هزار   120 ایران  رژیم 
جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه مستقر 
خواهند شد اما ترامپ روز سه  شنبه گفت 
این خبر جعلی است.گفتنی است کیهان 
تهران قبل از این حمالت در گزارشی 
با اشاره به عملیات خرابکاری در بندر 
الفجیره امارات که در آن شش کشتی 
قرار  خمپاره  هدف  تجاری  و  نفتکش 
گرفتند نوشت »انفجارهای فجیره خواب 
از سر شیوخ مرتجع پراند.« این روزنامه 
همچنین در یادداشتی با عنوان »چگونه 
جنگ اقتصادی دشمن را متوقف کنیم؟« 
و  »برج های شیشه ای«  داده  پیشنهاد 
تاسیسات نفتی عربستان و امارات برای 

قطع ترانزیت نفت هدف قرار گیرد.
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با  اخیر  روزهای  =در 
آمریکا  فشارهای  افزایش 
اسالمی،  جمهوری  علیه 
عراق و عمان و ژاپن اعالم 
آمادگی کردند بین تهران و 
واشنگتن میانجیگری کنند.
=آمریکا به دنبال مذاکره 
مستقیم با جمهوری اسالمی 
در  رژیم«  رفتار  »تغییر  و 
۱۲گانه  شروط  چارچوب 
است و از بیان آن به صدای 
ندارد.  پروایی  هیچ  بلند 
شماره  یک  حتی  ترامپ 
طریق  از  مستقیم  تماس 
سوییس در اختیار مقامات 

تهران گذاشته است.
=ولی چرا جمهوری اسالمی 
از مذاکره مستقیم با ترامپ 
نگران است؟ چرا ترامپ از 
استقبال  میانجی گیری ها 
عدم  و  پنهانکاری  نکرده؟! 

شفافیت به سود کیست؟

حامد محمدی- بعد از عراق و عمان 
اکنون ژاپنی ها برای میانجیگری میان 
رژیم ایران و آمریکا با هدف کاهش 
مذاکره  مسیر  کردن  باز  و  تنش ها  
سبز  چراغ  واشنگتن  و  تهران  میان 

نشان دادند.
به  اشاره  ضمن  ژاپنی  مقام های 
جمهوری  میان  مناقشات  از  آگاهی 
اسالمی و آمریکا بر سر توافق اتمی 
بتوانند  که  کرده اند  امیدواری  اظهار 

بین آنها نقش سازنده داشته باشند.
ژاپن،  تایمز  روزنامه  گزارش  به 
نهم  نیشیمورا، پنجشنبه  یاسوتوشی 
ماه مه، در یک کنفرانس خبری گفته، 
خواهان به کار گرفتن روابط دیرینه 
ژاپن با ایران برای دستیابی به صلح و 

امنیت در منطقه  هستیم.
وی تاکید کرد، »ما برنامه ایران در 
مورد برجام را به دقت زیر نظر داریم.«

در این گزارش تاکید شده، با وجود 
افزایش تنش های نظامی بین ایران و 
آمریکا و اعزام ناو هواپیمابر به خلیج 
»محدودیت های  وجود  با  و  فارس 
موجود« هر دو طرف به دنبال مذاکره 
هستند و مقام ات توکیو در جستجوی 
راه هایی برای گفتگو میان آنها تالش 
کرده و ژاپن می تواند نقش مؤثری در 

این میان ایفا کند.

ژاپن  کابینه  دبیر  سوگا  یوشیهید 
روابط  بود  گفته  پیش  روز  چند  نیز 
حل  ضامن  ژاپن  و  ایران  دوستانه 
مسئله  جمله  از  منطقه  مشکالت 

برجام است.
ژاپن  نوشته  همچنین  روزنامه  این 
از زمان خروج آمریکا از توافق اتمی 
نیز همسو با کشورهای اروپایی بوده 
تصمیم  این  اگر  که  داشته  تاکید  و 
آمریکا بر برجام تأثیر منفی بگذارد، 

بسیار تاسف آمیز خواهد بود.
آمریکا  فشارهای  افزایش  از  پس 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  علیه 
تهران  از  فلزات  و  پتروشیمی  نفت، 
از  ایران  خروج  بر  مبنی  زمزمه هایی 
دولت  رسید.  گوش  به  اتمی  توافق 
ژاپن در کنار فرانسه و روسیه و چین 
به  که  هستند  کشورهایی  جمله  از 
گذاشتن  پا  زیر  مورد  در  ایران  رژیم 

توافق اتمی هشدار داده اند.
کابینه  سخنگوی  سوگا  یوشیهید 
اردیبهشت، در  ژاپن، چهارشنبه 1۸ 
سخنانی گفت »تصمیم امروز دولت 

و  نیست«  برجام  از  خروج  ایران 
تاکید کرد توافق اتمی هماهنگی های 
بین المللی را برای اجرای پیمان منع 
کرده  تقویت  هسته ای  سالح  تکثیر 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  موجب  و 

منطقه می شود.
ژاپن از جمله کشورهایی است که 
ایران سود می برد و همزمان  بازار  از 
کمک های مالی زیادی در حوزه های 
بازرگانی  علمی،  فرهنگی،  مختلف 
می کند  ایران  به  زیست  محیط  و 
همکاری های  عمده ی  بخش  اما 
مالی  کمک های  یا  غیراقتصادی 
موسسات  جیب  در  ژاپن  بالعوض 
دولتی و غیردولتی  خاص می  رود؛ به 
عنوان مثال، NGOهایی که مدیران 
آنها مسئوالن سیاسی فعلی یا پیشین 
اعضای  از  یا یکی  جمهوری اسالمی 

خانواده  یا بستگان آنها هستند!

و  اسالمی  جمهوری  روابط  اینکه 
ژاپن در چه سطح باالیی قرار دارد را 
می شود از طریق اخبار بخش فارسی 
تهران  در  ژاپن  سفارت  وبسایت 
در  ژاپن  نمونه،  برای  کرد.  جستجو 
قالب پروژه های تأمین نیازهای اولیه 
انسانی )GGP(، اواخر بهمن 139۷، 
بیش از ۷۵ هزار یورو کمک بالعوض 
مشخص  که  کرد  ایران  رژیم  به 
نیست این پول ها کجا و چطور خرج 
به  را دولت  از آن  شده و چه میزان 
کرده  اعالم  ژاپن  است؟  زده  جیب 
و  انساندوستانه  کمک های  ارائه  به 
عمرانی خود به سازمان های دولتی و 
غیردولتی در جمهوری اسالمی ایران 

ادامه می دهد.
ژاپن یکی از کشورهایی است که در 
نمایشگاه کتاب تهران که چهار تا 1۴ 
اردیبهشت برگزار شد شرکت کرد و 

غرفه داشت.
معامله ی پنهان اوباما با ایران

می کند  تالش  اسالمی  جمهوری 
شبیه آنچه در جریان مذاکرات اتمی 

و امضای برجام پشت درهای بسته و 
در خلوت صورت گرفت از بیراهه  های 
مختلف به کاخ سفید پل بزند. وقتی 
رد  باشد  پنهان  مذاکره  مسیرهای 
زیرپا  و  شهروندان  حقوق  از  شدن 
گذاشتن مطالبات عمومی سهل تر و 
بده و بستان ها و زد و بندهای سیاسی 
جریان های  برای  فقط  آن  نفع  که 
بود  خواهد  حاکم  مافیای  و  زورگو 
چنانکه  می شود.  ممکن  بیشتر 
جان  با  او  تیم  و  ظریف  محمدجواد 
کری و تیم اش بریدند و دوختند و بر 
تن کردند. در این میان میلیاردها دالر 
به جیب  و  آزاد  کشور  اموال  از  پول 
امنیتی هایش  و  اسالمی  جمهوری 
عده ای  دیگر  سوی  از  و  شد  سرازیر 
تبهکار بین المللی که یک سرشان به 
کارتل های قاچاق و سر دیگرشان به 
حکومت وصل بود با آمریکایی های به 

گروگان گرفته شده در ایران مبادله 
شدند.

در این زمینه گزارش پولیتیکو در 
مورد »معامله ی پنهان اوباما با ایران« 
که ژوئن 2۰1۷ منتشر شد و کیهان 
منتشر  را  آن  کامل  ترجمه ی  لندن 
کرد بسیار افشاگرانه و خواندنی است.

مقام های کاخ سفید از دونالد ترامپ 
گرفته تا مایک  پمپئو و جان بولتون 
رسمی  مسیرهای  طریق  از  و  بارها 
با  راه های مذاکره مستقیم  شرایط و 
جمهوری اسالمی را بدون پنهانکاری 
و  کرده اند  اعالم  بلند  صدای  با  و 
مذاکره ی  پی  در  بگویند  اینکه  از 
جمهوری  زمامداران  با  مستقیم 
ندارند.  ترسی  هیچ  هستند  اسالمی 
به تازگی خبرگزاری CNN که ضد 
ترامپ نیز هست، به نقل از منابع آگاه 
طریق  از  آمریکا  دولت  که  داد  خبر 
سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا 
در  مستقیم  تماس  شماره  ایران  در 
اختیار رژیم قرار داده تا اگر درخواست 
مذاکره کردند این شماره را در اختیار 

آنها بگذارند.
مقام های جمهوری اسالمی تشنه ی 
از  نه  اما  هستند  آمریکا  با  مذاکره 
بلکه  و حقوقی  علنی  و  عادی  کانال 
زیر  یکسو  از  که  پنهان  و  در خلوت 
پرچم آمریکاستیزی بتوانند هواداران 
ساده اندیش خود را با نمایش اقتدار 
و اعتبار مصنوعی در داخل و منطقه 
به  دیگر  سوی  از  و  کنند  حفظ 
کاسبی خود در فضایی غیرشفاف و 

غیرپاسخگو به مردم ادامه دهند.
در دنیای امروز مخالفت با مذاکره 
منطقی  اگر  حتی  دولت ها  میان 
دیپلماسی  چارچوب  در  باشد  هم 
بدون  سیاست  است.  ناخوشایند 
به  یا  می رسد  بن  بست  به  یا  مذاکره 
جنگ. مذاکره رژیم ایران با کشورهای 
1+۵ برای رسیدن به برجام در نهایت 
به زیر پا گذاشتن مطالبات مردم در 

از حقوق بشر و آزادی  ابعاد،  همه ی 
منتهی  معیشت  و  اقتصاد  تا  گرفته 
شد؛ همزمان بطور موقت بر عمر نظام 
هرچند  آن  با  مخالفت  اما  افزود  نیز 
چارچوب  در  اما  می بود  منطقی  که 

دیپلماسی قابل اجرا نبود.
میل به مذاکره و منفعت گرایی

اصلی ترین دلیل »مخالفان مذاکره 
ترامپ«  دونالد  دولت  و  ایران  رژیم 
نگرانی از زد و بندهایی است که در 
این چهل سال میان رژیم و طرف های 
نظام  عمر  به  و  گرفته  غربی صورت 
افزوده و نتیجه ی آن چیزی نبوده جز 
دموکراسی،  استخوان  های  شکستن 
اجتماعی  و  فردی  آزادی های  ذبح 
اختالس  و  عمومی  اموال  غارت  و 
و  زد  پشت  فقط  اتفاقاً  که  دزدی  و 
بندها و مذاکره های پنهان می توانست 
ممکن شود و دولت اوباما و جان کری 
وزیر خارجه اش در این پنهانکاری و 
با  را  همکاری  نهایت  شفافیت  عدم 

جمهوری اسالمی کردند.
اخالق  و  رفتار  اساس  بر  اما 

]واژه   Utilitarianism بر  مبتنی 
»اوتیلیتاس« از زبان التین به معنی 
یا  فایده  اصالت  و  امتیاز[  و  سود 
دولت  و  ترامپ  اینکه  منفعت گرایی، 
پس  در  حداکثری  سود  هدف  با  او 
ایران میل  با رژیم  جدال های عمیق 
آنان  با  مذاکره  میز  پای  نشستن  به 
نظر  در  نیست.  ذهن  از  دور  دارد  را 
گرچه  محتمل  واقعیت  این  گرفتن 
ممکن است ناخوشایند به نظر برسد 

اما راهبردی است.
طرفداران  که  کنونی  شرایط  در 
دموکراسی و حقوق بشر که مخالف 
جنگ  و  نظامی  درگیری  هرگونه 
گزینه های  از  یکی  حتما  هستند، 
برخی از مخالفان جمهوری اسالمی، 
میان  مذاکره  هرگونه  با  »مخالفت« 
رژیم ایران و آمریکاست ولی گزینه ی 
آلترناتیو که علیه جنگ و جمهوری 

اسالمی هر دو است، می تواند مخالفت 
قاطعانه با هرگونه مذاکره ی پنهانی و 
غیرعلنی و غیرشفاف باشد که در آن 
و  مردم  خواسته های  تجربه،  طبق 
پا  زیر  دموکراسی  مدافع  اپوزیسیون 
له شده و چند صباحی بر عمر نظام 
افزوده می شود تا بار دیگر در بن بست 
جدیدی گرفتار آید. در چنین فضایی 
اپوزیسیون و  بر دوش  بار مسئولیت 
همچنین  و  خارج  و  داخل  مخالفان 

منتقدان بین  المللی نظام است.
اپوزیسیون  فعلی  شرایط  در 
که  بشر  حقوق  و  دموکراسی  مدافع 
اسالمی  جمهوری  علیه  سال هاست 
فعالیت می کند به اندازه رژیم تهران 
و متحدان آن و همچنین کشورهایی 
نفع  اسالمی  جمهوری  بقای  از  که 
و  ابزار  خارجی  سیاست  در  می  برند 
امکانات ندارد که مستقیم جریان ساز 
تهران  رژیم  اما  باشد  اثرگذار  یا 
از سیاست های مخّرب  حجم بزرگی 
موشک پرانی،  تروریسم،  زمینه  در 
قوانین  گذاشتن  زیرپا  پولشویی، 

بین  المللی و نقض حقوق بشر دارد که 
با دست گذاشتن و بازتاب هر کدام از 
آنها می توان ضربه های کاری بر رژیم 
و  »رسانه«  رو  همین  از  کرد.   وارد 
ابزار  خبررسانی  در  »همبستگی« 
اصلی برای بازتاب رفتار پرمخاطره ی 
رژیم ایران و اثرات منفی مماشات و 
کنار آمدن با چنین رژیمی است. در 
واقع اطالع رسانی همراه با روشنگری 
و آگاهی دادن در مورد ابعاد مختلف 
نظام  با  آمدن  کنار  که  هزینه هایی 
خواهد  پی  در  اسالمی  جمهوری 
و  بهترین  حاضر  حال  در  داشت 
اپوزیسیون  راهکار  کم هزینه  ترین 

است.
از شواهد پیداست دولت ترامپ به 
درک این واقعیت رسیده  است که از 
رژیم  مورد  در  نهایی  تصمیم  یکسو 
از سوی  و  ایران است  با مردم  ایران 
دیگر مقام های جمهوری اسالمی به 
دنبال مسیرهای بیراهه برای مذاکرات 

پنهانی و غیرشفاف هستند.
روز پنجشنبه 19 اردیبهشت، ترامپ 
»می دانید  گفت:  سخنرانی  یک  در 
اتفاقی  ایران چه  درباره  دارم  دوست 
بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند. 
زیاد  آنها  با  کری  جان  که  می دانید 
آنها  به  کری  جان  می کند.  صحبت 
می گوید به ما زنگ نزنند. این نقض 
قانون لوگان است و او باید بابت این 
موضوع تعقیب قضایی شود… چیز 
اسالمی[  ]جمهوری  آنها  از  زیادی 
نمی خواهیم. ما به آنها کمک خواهیم 
فوق العاده  اوضاع شان  دیگر  بار  کرد 
شود. االن اوضاع شان بد است. چشم 
به راه روزی هستم که به ایران کمک 
کنم. دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. 
می خواهم آنها قوی و فوق العاده باشند 
باشند.  اقتصاد فوق العاده ای داشته  و 
را  کری  جان  حرف  دارند  آنها  ولی 

گوش می کنند…«
پای  پیش  ترامپ  عمیق  چاه 

علی خامنه ای
پای  نشستن  برای  آمریکا  دولت 
رسیدن  و  ایران  رژیم  با  مذاکره  میز 
مشخص  شرط   12 جدید  توافق  به 
کرده که اغلب آنها ارتباط مستقیم با 
برجام ندارد و مربوط به اساسی ترین 
منافع کالن حکومتی به خصوص سپاه 
پاسداران است و پذیرش آنها از سوی 
تهران مستلزم تغییرات بنیادی است. 
ترامپ  که  بزرگ  چاه  این  زدن  دور 
پیش روی علی خامنه ای کنده است، 
با حفظ ساختار جمهوری  حتی اگر 
مرحله ی  باشد،  عملی  اسالمی 

سخت تر را که انعقاد یک توافق جدید 
داشت.  خواهد  دنبال  به  بود  خواهد 
کرده  تاکید  بارها  ترامپ  که  توافقی 
باید در چارچوب قانون دنبال شود و 

به تصویب کنگره آمریکا برسد.
سابق  سفیر  موسویان  سیدحسین 
در  آلمان  در  اسالمی  جمهوری 
چهارشنبه  میکونوس«،  »ترور  زمان 
یادداشتی که  اردیبهشت، در  چهارم 
ایران منتشر شد،  در روزنامه دولتی 
کرد:  اشاره  کلیدی  نکته  چند  به 
»محبوبیت ترامپ افزایش یافته؛ »راه 
مفری« نیست و همچنین تاکید کرد، 
»کنگره آمریکا در مقطع فعلی با هر 
فشار و اقدامی علیه جمهوری اسالمی 
ایران منهای اقدام نظامی موافق است 
متحد  نیز  تحریم ها  افزایش  در  پس 

کاخ سفید است.«
باید  که  است  شرایطی  چنین  در 
تاکید  و  است  بهانه  برجام  گفت 
آمریکا بر »تغییر رفتار رژیم« هدفی 
را دنبال می کند که چیزی جز به قول 

موسویان »تغییر رژیم« نیست.

اپوزیسیون:  برای  آلترناتیو  سیاست   

فعال  مخالفت  و  اسالمی  جمهوری  نه  جنگ،  نه 
غیرشفاف و  غیرعلنی  و  پنهانی  مذاکرات  با 

از سلسله دیدارهای غیررسمی ظریف و کری
 در هتل ها و رستوران ها در جریان مذاکرات اتمی

راهپیمایی حکومتی ضد آمریکایی به مناسبت سالگرد خروج ترامپ از توافق اتمی و در حمایت از 
بیانیه شورای  عالی امنیت ملی برای اقدام متقابل علیه واشنگتن؛ جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بهنام صفوی 
خواننده پاپ 
در ۳۶ سالگی 

درگذشت

=ساالنه در ایران ۱۱۰ هزار 
مورد جدید ابتال به سرطان 
شناسایی می شود که ۱۱ هزار 
از بیماران زیر ۵۰ سال دارند.

بهنام صفوی خواننده پاپ صبح امروز 
سن  در  اردیبهشت ماه   2۳ دوشنبه 
خواننده  این  درگذشت.  سالگی   ۳۶
مغزی شده  ضایعه  دچار  سال 92  از 
و از سرطان رنج می برد. وی با آلبوم 
»عشق من باش« به شهرت رسید.رضا 
فوادیان مدیر برنامه های بهنام صفوی 
خواننده پاپ اعالم کرد که این خواننده 
صبح امروز دوشنبه 2۳ اردیبهشت ماه 
بیماری  با  مبارزه  سال  شش  از  پس 
روزهای  در  درگذشت.بهنام  سرطان 
و  تنفسی  شدید  مشکالت  با  اخیر 
کاهش اکسیژن خون مواجه بود و به 
بیمارستان میالد اصفهان منتقل شد 
و در همین بیمارستان نیز درگذشت.

مدیر برنامه های بهنام صفوی با اشاره 
طول  در  وی  جسمانی  وضعیت  به 
سال های اخیر گفته است: »بهنام از آبان 
پارسال و پس از عمل جراحی دومش 
پرفسور سمیعی  توسط  آلمان  که در 
انجام شد، حال جسمانی اش وخیم شد 
و به بیمارستان احسان منتقل شد. او 
تا اوایل اسفند در بیمارستان بستری 
حدود  از  پاپ  خواننده  بود.«صفوی 
20 روز پیش به دلیل هوای نامناسب 
تهران به شاهین شهر اصفهان منتقل 
شده بود.بهنام صفوی با آلبوم »عشق 
به شهرت رسید. ایران  من باش« در 

ابتال به بیماری سرطان دومین عامل 
مرگ و میر در ایران است، بطوری که  
هر سال 110 هزار مورد جدید ابتال به 
سرطان در کشور شناسایی می شود. در 
این بین، ۳۴ هزار نفر از موارد مرگ زیر 
۷0 سال و 11 هزار نفر نیز زیر ۵0 سال 

بر اثر ابتال به سرطان بوده است.

 ۸0 را  خود  بدهی  اصل  رضوی 
میلیارد تومان خوانده و ابراز امیدواری 
کرده که مبارزه با نزول خوری در این 
پرونده و از این به بعد شروع شود. وی 
عنوان کرد که »از ۸0 میلیارد تومان 
و  مانده است  آقایان  ده درصد دست 
بعد از ارائه شدن این مبلغ 22 میلیارد 
تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت 
 ۸0 می گویید.  کذب  چرا  کرده ام. 
میلیارد که داده اید 22 میلیارد گرفته اید 

و مابقی به صورت ملک بوده است.«
به  دادگاه  جلسه  در  رضوی  هادی 
»آقای  داشت:  اظهار  دادگاه  رئیس 
مسعودی مقام، بانک سرمایه ۳1 بدهکار 
 ۳00 بدهی هایشان  که  دارد  کالن 
میلیارد، ۴00 میلیارد و 1000 میلیارد 
است، بدهی من کجای این ارقام قرار 
بدهکار   ۳1 این  اسامی  لیست  دارد؟ 
توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس 
اعالم شده است که اصاًل اسم من در 
آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده 

است، حدود ۸0 میلیارد تومان.«

اتهامات تهیه کننده »شهرزاد« و....                     از صفحه ۱۵
این متهم خطاب به نماینده دادستان 
می گویید  قهرمانی شما  »آقای  گفت: 
که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده ام، 
اگر من تبانی کرده بودم می توانستیم 
و  بگیریم  بیشتری  بسیار  تسهیالت 
گران نمایی های باالتری هم داشته باشم.«

در چند سال اخیر، به خصوص پس 
موضوع  »شهرزاد«  سریال  تولید  از 
ورود پول های کثیف به سینما مطرح 
شده و به شدت مورد انتقاد قرار گرفته 
و  سینما  در  پولشویی  موضوع  است. 
گذشته  سال  بهمن ماه  فیلم سازی، 
جعفری  عباس  توسط  رسمی  بطور 
دولت آبادی دادستان وقت تهران تأیید 
از  یکی  را  »شهرزاد«  سریال  و  شد 

»مهمترین مصداق« آن دانست.
با این حال، عوامل سریال »شهرزاد« 
علیدوستی،  ترانه  تا  نصیریان  علی  از 
شهاب حسینی و محسن چاوشی در 
پروژه ای  تهیه کننده  مالی  فساد  قبال 
سکوت  داشتند،  همکاری  آن  با  که 

اختیار کرده اند.

که  کسانی  از  »یکی  گفت:  وی 
جذب این میزها شد، یک دانشجوی 
دختر ایرانی بود که به دنبال اقامت و 
اشتغال در انگلیس بود که با فراخوان 
BC مواجه شد و به سمت آنها رفت و 
بعد از یک فرآیند طوالنی به استخدام 
BC درآمد. در ادامه با اِشراف سرویس 
امنیتی انگلیس، آموزش های الزم به او 
داده شد و بعد از اعتمادی که به او شد، 
در انگلیس توانست به عنوان مسئول 
میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس 
دربیاید  کانسل  بریتیش  به  موسوم 
ساماندهی  را  مختلفی  فعالیت های  و 

کند.«
سخنگوی قوه قضائیه گفته است این 
دختر جوان بارها با نام مستعار به ایران 
سفر کرده و پروژه های مختلف فرهنگی 
در راستای اهداف فرهنگی بریتانیا را 
در کشور طراحی، برنامه ریزی، مدیریت 

و هدایت کرده است.
این مقام قوه قضاییه مدعی شده این 
دختر جوان با گروه های مختلف به ویژه 
در زمینه هنر و تئاتر ارتباط گرفته تا 
در این راستا بتواند پروژه های »نفوذ« و 
»شبیخون فرهنگی« را عملیاتی کند.

اسماعیلی گفته است این دختر جوان 
بازجویی هایی  در  بازداشت  از  پس 

دختر دانشجو به اتهام جاسوسی....                      از صفحه ۴
»نحوه  درباره  اعتراف هایی  داشته  که 
به  شورای  این  با  همکاری  جذب، 
شده  داده  تعالیِم  فرهنگی،  اصطالح 
به  انگلیس  امنیتی  سرویس  توسط 
ویژه  مأموریت های  همچنین  و  وی 
فرهنگی اش انجام داد و اطالعات خوبی 
را در زمینه سایر افراد جذب شده به 
و  دادرسی  فرآیند  در  مجموعه  این 
تحقیقات ارائه و اقرار کرد و نهایتاً به 
موجب حکم دادگاه، به تحمل ده سال 

حبس محکوم شد.«
غالمحسین اسماعیلی از این فرد نام 
نبرده است اما با توجه به اینکه گفته 
است این دختر جوان بیش از یک سال 
در بازداشت بسر برده به نظر می رسد 
دانشجوی  امیری،  ارس  زندانی  این 
ایرانی دانشگاه کینگزتون بریتانیا باشد.

سخنان  از  پس  ساعت  چند 
غالمحسین اسماعیلی، وزارت خارجه 
فرهنگی  و همچنین شورای  انگلیس 
آن  به  جداگانه  واکنش هایی  بریتانیا 
نشان دادند. دفتر وزیر خارجه انگلیس 
در پاسخ به رویترز از صدور این حکم 

ابراز نگرانی کرد.
بریتیش  اجرایی  مدیر  همچنین 
کانسیل یا شورای بریتانیا نیز در این 
که  کند  تایید  نتوانسته  گفت  رابطه 

=با دستور رئیس سازمان 
جمهوری  سیمای  و  صدا 
اعمال  و  رفتار  اسالمی، 
حضور  برای  »سلبریتی «ها 
باید  تلویزیون  و  رادیو  در 

مطابق اصول اسالمی باشد.
ین  ا یا  آ ید  د ید  با =
»سلبریتی «ها امر و نهی های 
محدودیت های  بر  د  مازا
دریافت  ازای  در  را  رایج 
تحمل  کالن  دستمزدهای 

می کنند یا نه.
سازمان  بر  نظارت  شورای  عضو 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
می گوید رئیس صدا و سیما نسبت به 
شخصی شان  صفحه  در  که  مجریانی 
به  را  سگ   با  »نامتعارف«  تصاویری 
داده  جدی  تذکر  می گذارند،  نمایش 
است. امین حیایی و محمدرضا گلزار 
گفته  که  هستند  سلبریتی هایی  از 
و  »صدا  رئیس  نظر  مورد  می شود 

سیما« بوده اند.
کمی بعد از عدم موافقت مسئوالن 
با  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
حضور بنیامین بهادری خواننده پاپ به 
عنوان مجری در یک برنامه تلویزیونی 
و البته پرداخت دستمزد کار نکرده از 
جیب مردم، به نظر می رسد موقعیت 
تریبون های  در  نظام  سلبریتی های 
جمهوری اسالمی متزلزل و شکننده 
از  بارها  پیشتر  که  حالی   می شود.در 
شده  انتقاد  تلویزیونی  سلبریتی های 
خواندن  »قمار«  از  پس  ولی  بود 
آنچه در مسابقه »برنده  باش« جریان 
داشت، توسط آیت اهلل مکارم شیرازی 
گلزار  محمدرضا  شیعه،  تقلید  مرجع 
مجری این برنامه هم نتوانست با وجود 
رئیس شبکه سوم  درباره  مجیزگویی 

»سیما«، موقعیت خود را تثبیت کند.
محمدرضا گلزار، مهران مدیری، امین 
حیایی، پژمان بازغی، حمید گودرزی 
دستمزدهای  با  خطیبی  اشکان  و 
میلیاردی و با سالم و صلوات در صدا 
کردند،  خوش  جا  رژیم  سیمای  و 
بیشتری  نبایدهایی  و  بایدها  با  حاال 
به  اینکه،  جمله  از  شده اند.  روبرو 
گفته حمید خواجه نژاد روابط عمومی 
معاونت سیمای نظام، »باید حضورشان 

متناسب با کارکرد برنامه ها باشد!«
خواجه نژاد جلوگیری از حضور بنیامین 
بهادری خواننده پاپ )و البته نوحه خوان 
سابق( در تلویزیون جمهوری اسالمی را 
عدم تناسب وی با برنامه ای مخصوص 
ماه رمضان دانسته و گفته بود که این 
نظر  اعمال  مورد  آخرین«  و  »اولین 
مسئوالن در قبال حضور »سلبریتی «ها 

زمانی برای گروکشی از »سلبریتی «های تلویزیونی:

 تذکر رئیس »صدا و سیما« به مجریان درباره 
عکس با سگ !

در تلویزیون حکومتی، نیست.وی تاکید 
کرده که پیشتر هم در برخی گروه های 
برنامه ساز شبکه ها پیشنهاد استفاده از 
شده  مطرح  اجرا  مقام  در  چهره هایی 
بود که مورد تأیید قرار نگرفت و منتفی 
عمومی  روابط  مسئول  شد.خواجه نژاد 
اسالمی  جمهوری  سیمای  معاونت 
عنوان کرده بود: »جایگاه خطیری که 
یک سلبریتی می خواهد به عنوان مجری 
رسانه ملی در مقابل مخاطبان میلیونی 
این ضوابط  اولویت های  از  بگیرد،  قرار 
است و آنچه مورد تاکید معاون سیما 
است، استفاده از چهره هایی با تجارب و 
سابقه حضور موفق در تلویزیون و آشنا با 
ضوابط قاب جادویی و نیز متناسب بودن 
با کارکرد آن برنامه بنا بر ضرورت است.«

فیاض  ابراهیم  چون  افرادی  پیشتر 
و  تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
حکومت،  افراطی  محافظه کاران  از 
اتهاماتی چون ترویج »همجنسگرایی« 
را نیز به مجریان تلویزیون نظام زده بود.

»مجری های  بود:  گفته  فیاض 
سیما  و  صدا  شده  سلبریتی  امروز 
دارند و کالمشان  زنانه  همه چهره ای 
بازتولید  هم  مدام  و  است  عشوه گرانه 
مدیری،  مهران  پیشتر  می شوند. 
محمدرضا گلزار، رضا رشیدپور و اکنون 
به  را  ما  دارد  ساختار  این  ضیا.  علی 
سمت همجنس بازی هدایت می کند. 
این مجری های عشوه گر جامعه ما را 
غربی تر از غرب کرده اند. جامعه امروز 
غرب بسیار عفیف تر از جامعه ماست.«

عضو  هاشمی  قاضی زاده  احسان 
و  صدا  سازمان  بر  نظارت  شورای 
سیمای جمهوری اسالمی اعالم کرده 
سیما«  و  »صدا  سازمان  رئیس  که 
برای  تلویزیونی  شبکه   دو  مدیران  به 
حضور برخی بازیگران در مقام مجری 

»تذکر جدی« داده است.
بازیگران  زندگی  سبک  پای  حتا  او 
خود  شخصی  صفحه  در  که  مجری 
به  سگ«  با  غیرمتعارف  »تصاویر 
و  کشیده  پیش  را  می گذارند  نمایش 
پنج  شبکه  مختص  »فقط  که  گفته 
نیست و پیش از این نیز موارد دیگری 
روی  هم اکنون  که  سلبریتی هایی  از 

آنتن شبکه هایی نظیر سه برنامه دارند، 
مشاهده شده است.«

آنگونه که قاضی زاده هاشمی عنوان 
عسگری  علی  ویژه«  »تذکر  با  کرده، 
رئیس »صدا و سیما«، »سلبریتی «های 
»قاب«  در  ماندن  برای  تلویزیونی 
تریبون تبلیغاتی  نظام »قرار است در 
حیطه زمانی مشخص یا این افراد رفتار 
و سبک زندگی خود را اصالح کنند و در 
قاب تلویزیون بمانند یا اینکه تلویزیون 
در مقام اجرای تلویزیونی عذر آنها را 
خواهد خواست و ما با این اساس منتظر 
نتایج اقدامات بعدی سازمان می مانیم.«

امیدواری  اظهار  هاشمی  قاضی زاده 
کرده که تلویزیون حکومت به این رویه 
ادامه دهد و »از افرادی استفاده کند که 
به ارزش های ایرانی اسالمی به معنای 

واقعی پایبند باشند.«
انتقاد از عملکرد مجریان صدا و سیمای 
مسیح  رسیده؛  هم  دولتی ها  به  رژیم 
مهاجری نماینده رئیس جمهوری در 
سردبیر  و  اسالمی  مذاهب  دانشگاه 
روزنامه جمهوری اسالمی به یک برنامه 
و  کرده  انتقاد  تلویزیون  رمضانی  ماه 
روحانی  اخیرا  مجری  یک  که  نوشته 
جوانی را با همسرش وادار کرد جلوی 
دوربین چشم در چشم همدیگر کنند 
و به همدیگر بگویند »دوستت دارم«!

جمهوری  روزنامه  سرمقاله  در  او 
را  سیما«  و  »صدا  مشکالت  اسالمی 
فراتر از برنامه »برنده باش« دانسته و 
به آگهی های بازرگانی و مجموعه های 
نوشته  و  گرفته  ایراد  هم  تلویزیونی 
هم  اعتقادی  و  ارزشی  برنامه های  که 

مشکل دارند!
حاال  نشان هایی،  و  خط  چنین  با 
اعمال و رفتار »سلبریتی «ها در محافل 
شخصی خود نیز باید مطابق معیارهای 
اسالمی و ایدئولوژی حکومت باشد و 
دست از پا خطا نکنند تا اجازه حضور 
در تریبون نظام را پیدا کنند. باید دید 
دریافت  برای  »سلبریتی «ها  این  آیا 
پوشش،  نحوه  کالن،  دستمزدهای 
رفتار، داشتن حیوانات خانگی و روش 
معیارهای  با  متناسب  را  خود  زیست 

نظام تغییر می دهند یا نه.

 در مجموع 20 فیلم از سینماگران 
جشنواره  مختلف  بخش های  در  زن 
گنجانده شده که برابر با 2۷.۵ درصد کل 
فیلم های انتخاب شده از ۳9 کشور است. 
آلیس روهرواخر سینماگر زن ایتالیایی 
که در هیات داوران بخش اصلی حضور 
که  خوشحالم  »بسیار  می گوید  دارد 
حضور سینماگران زن در کن افزایش 
یافته، ولی کافی نیست. سینما باید فضا 
و امکانات بیشتی در تمام مدت سال در 

اختیار زنان قرار دهد.«
جشنواره،  آغاز  از  قبل  روزهای  از 
طالیی  نخل  احتمالی  برنده  مورد  در 
گمانه زنی آغاز شده است. پدرو آلمودوار 
با  اسپانیایی  شده  شناخته  کارگردان 
دو  بازیگری  با  افتخار«  و  »رنج  فیلم 
کروز  پنه لوپه  یعنی  سرشناس  چهره 
است.  آمده  به کن  باندراس  آنتونیو  و 
با  همکاری  سابقه  هنرپیشه  دو  هر 
این کارگردان را در دیگر فیلم های او 
دارند. این هشتمین بار است که آنتونیو 
باندراس برای پدرو آلمودوار در مقابل 
از  دیگر  یکی  می گیرد.  قرار  دوربین 
فیلم هایی کاندیدای دریافت نخل طالیی 
فیلم »یکی بود، یکی نبود« از کوئینتین 
تارانتینو است که نقش های اصلی آن 
به عهده لئونارد دی کاپریو و براد پیت 
است. هر دو هنرپیشه این فیلم نیز سابقه 
همکاری با کوئینتین تارانتینو را دارند. 
برادران  فیلم  آخرین  جوان«  »احمد 
داردن نیز یکی از فیلم هایی است که 
برای دریافت نخل طالیی رقابت می کند. 
»احمد جوان« داستان جوانی مسلمان 

در بلژیک است که با برداشتی افراطی 
از اسالم طرح قتل یکی از معلمانش را 
ریخته. بسیاری در انتظار دیدن این فیلم 
هستند که به نوبه خود می تواند جنجال 

دیگری بیافریند.
»خائن« جنجال آفرین

فیلم »خائن« از کارگردان ایتالیایی 
مارکو بلوکیو نیز قبل از اکران جنجال 
آفریده است. شخصیت این فیلم، یکی 
از سران اصلی مافیا به نام توماس بوشتا 
است، که به او لقب »سلطان دو جهان« 
را داده بودند. توماس بوشتا در اوایل دهه 
۸0 میالدی تصمیم به همکاری با قوه 
قضائیه ایتالیا گرفت و با توجه به نقش 
مافیا  رأس  در  سال ها  که  برجسته ای 
داشت، توانست اسرار بسیاری در مورد 
افراد و فعالیت های این سازمان قدرتمند 
اعترافات  بر مبنای  تبهکار فاش کند. 
توماس بوشتا بسیاری از دیگر رهبران 
مافیا دستگیر و محاکمه شدند. بوشتا 
در سال 2000 در آمریکا چشم از جهان 
بست. فرزندان برخی از قربانیان مافیا، که 
این فیلم را در اکران خصوصی دیده اند، 
کارگردان چپگرای ایتالیایی را متهم به 
ارائه شخصیتی مثبت از مردی می کنند، 
که اگرچه نقشی عمده در تضعیف مافیا 
داشته، ولی دستش به خون بسیاری،از 
جمله برخی افسران پلیس و دادستان ها 
و قضاتی که با مافیا مبارزه می کرده اند 

آغشته است.
کن لوچ کارگردان بریتانیایی که تا 
دست  به  را  نخل طالیی  دوبار  کنون 
آورده و جشنواره ای نیست که وی جوایز 

آن را در کلکسیون خود نداشته باشد، غیبت سینماگران ایرانی ....                                  از صفحه ۵
نام »ببخشید  به  با آخرین فیلم خود 
دلمان برایتان تنگ شده« یکی دیگر از 
کاندیداهای دریافت نخل طالیی است. 
فیلم های کن لوچ همه نگاهی انتقادی به 
جامعه سرمایه داری دارند و از مشکالت 
طبقات فرودست و بی عدالتی اجتماعی 
صحبت می کنند. »من دانیل بلیک« که 
در سال 201۶ نخل طالیی را دریافت 
در  بیکاری  مشکل  با  رابطه  در  کرد 

بریتانیا بود.
از  دیگر  یکی  هم  مالیک  ترنس 
کاندیداهای دریافت نخل طالیی است. 
در فیلم »زندگی مخفی«، این کارگردان 
آمریکایی بیننده را به اتریش در زمان 
اشغال نازی ها در در سال 19۴0 می برد 
حاضر  که  را  زوجی  عشق  داستان  تا 
به همکاری با ارتش هیتلری نیستند 

روایت کند.
فلسطینی  کارگردان  سلیمان  ایلیا 
تبعه ی اسرائیل نیز یکی دیگر از نام هایی 
است که برای دریافت نخل طالیی از 
او یاد می شود. ایلیا سلیمان امسال با 
»باید بهشت باشد« به کن آمده است. 
این کارگردان فلسطینی تبار با فیلم هایی 
چون »مداخله الهی« و »تاریخچه ناپدید 
برای خود  در سینمای جهان  شدن« 
باشد«  بهشت  »باید  کرد.  پیدا  جایی 
سرگذشت مردی را روایت می کند که در 
سفری به دور جهان نمی تواند سرزمین 

مادری خود را فراموش کند.
جشنواره سینمایی کن که روز 1۴ ماه 
مه کار خود را شروع کرد، روز 2۵ همین 
ماه با انتخاب بهترین ها به کار خود پایان 

خواهد داد.

حکم صادره برای همکار این نهاد است.
مدیر اجرایی بریتیش کانسیل که به 
شورای فرهنگی بریتانیا مشهور است، 
که  گفته  اسماعیلی  سخنان  درباره 
البته  که  مرکز  این  کارکنان  از  یکی 
»رئیس میز ایران« نبوده، سال گذشته 
بازداشت شده بود و این فرد در سمت 
پایین تری در انگلیس فعالیت می کرده 
و وظیفه وی معرفی آثار هنری معاصر 
ایران به مخاطبان انگلیسی بوده است.

دانشجوی  و  ساله   ۳۳ امیری  ارس 
هنر  فلسفه  ارشد  کارشناسی  رشته 
در بریتانیا، 1۸ اسفندماه سال 1۳9۶ 
ایران که گفته  به  در آخرین سفرش 
مادربزرگ  با  دیدار  برای  می شود 
وزارت  ماموران  توسط  بوده  بیمارش 
اطالعات بازداشت شد. او از 10 سال 

پیش ساکن بریتانیا بوده است.
یکی از اقوام ارس امیری چند هفته 
او توضیحاتی درباره  بازداشت  از  پس 
بازداشت و فعالیت ارس داده و نوشته 
از  دوستانی  کارش  راستای  »در  بود: 
گروه های هنری در ایران داشته و در 
و  فیلم  فستیوال  نمایشگاه،  برگزاری 
کال تبادل فرهنگی-هنری بین ایران و 
انگلیس همکاری داشته است. مهمتر 
که  فعالیت هایش  تمام  اینکه  همه  از 
معاونت های  با  هماهنگی  و  تعامل  با 

هنری وزارت ارشاد بوده است.«

آنها اجرا می شود.
یادآور  همچنین  اصفهان  دادستان 
به  را  خود  سگ  که  کسانی  شده، 
خیابان ببرند، خود و سگشان توقیف 
برای  سگ گردانی  چون  شد  خواهند 
مردم مزاحمت ایجاد می کند و باید از 

این کار جلوگیری شود!
علی اکبر  دختر  رفسنجانی  فائزه 
رفسنجانی از موسسین رژیم، همیشه 
در  اینکه  از  خود  مصاحبه های  در 
گسترش ورزش دوچرخه سواری بانوان 
افتخار می کند در  نقش موثر داشته، 
هرگز  کنون  تا  ایران  زنان  که  حالی 
آزادانه  خیابان ها  در  نیافته اند  اجازه 

دوچرخه سواری کنند!

دادستان اصفهان:

 به پلیس گفته ام دوچرخه هایی با پوشش 
اسالمی برای خانم ها طراحی کنند

دستور  اینکه  از  اصفهان  دادستان 
از  جلوگیری  برای  او  پیش  ماه   ۶
شهر  دراین  خانم ها  دوچرخه سواری 
او  است.  ناخشنود  بسیار  نشده  اجرا 
گفته، به نیروی انتظامی و شهرداری 
اصفهان راهکار داده ام که برای بانوان، 
دوچرخه  با پوشش مخصوص اسالمی 

طراحی کنند.
علی اصفهانی افزود: طبق فتوای علما 
و بر اساس قانون، دوچرخه سواری بانوان 
در فضای عمومی حرام است. در ضمن 
بانوان  شده  گفته  انتظامی  نیروی  به 
دوچرخه سوار را توقیف کنند و به آنها 
تذکر دهند اگر دوباره با دوچرخه در 
شهر بگردند مجازات اسالمی در مورد 
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برای  ماجراجویی  =هر 
تغییر در غنی سازی اورانیوم 
برای  بتواند  که  سطحی  به 
اهداف نظامی به کار گرفته 
شود، به مفهوم پایان دادن 
به توافق اتمی و قرار گرفتن 
کنار  در  اروپا  تمام  علنی 

دونالد ترامپ خواهد بود.
برای  چشم اندازی  =هیچ 
و  قدیم  مانورهای  موفقیت 
حتی جدید رژیم ایران برای 
ایجاد شکاف میان اروپایی ها 

و واشنگتن وجود ندارد.
تیم  که  است  روشن   =
رئیس جمهوری آمریکا در 
برای یک  برنامه ریزی  حال 
آنچه  مانند  جامع  جنگ 
عراق  در   2003 سال  در 
این  به  نیست  افتاد  اتفاق 
آمریکا  نه دشمن  که  دلیل 
است  حسین  صدام  شبیه 
و نه شرایط جغرافیایی و نه 
دستگاه دولتی ترامپ مشابه 
دولت جرج دبلیو بوش است.

خطار ابودیاب )العرب( - تحوالت 
رسیدگی به پرونده جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدای ماه امسال به سرعت 
پیش رفت. پس از تشدید تحریم های 
آمریکا علیه و اعالم مواضع تهران در 
می رسد  نظر  به  تحریم ها ،  این  برابر 
که صدای طبل جنگ در خاورمیانه 
شنیده  زمان  هر  از  بیش  خلیج  و 

می شود.
که  جهان  از  منطقه  این  در  اما 
دهه  از  آن   در  درگیری  و  جنگ 
بطور  کنون  تا  میالدی  هشتاد 
این بار  داشته،  ادامه  آن  در  متناوب 
مستقیم  جنگ  یک  وقوع  امکان 
اما  می رسد  نظر  به  محدود  آن  در 
نظامی  اندام های  عرض   و  تهدیدها 
بیشتر با هدف بازدارندگی یا اعمال 
بر  نزاع  طرف های  سوی  از  فشار 

یکدیگر صورت می گیرد.
اولین  برای  ترامپ  دونالد  دولت 
سیاست  یک  از  را  واشنگتن  بار 
دایره  از  که  »ناروشن«  خاکستری 
کشمکش عادی با تهران فراتر نرفته 
بود، به سیاستی تهاجمی که خطوط 
قرمز حکومت ایران را لمس می کند، 

سوق داد.

چینی ها
نخستین  که  چین  میان  این  در 
پشتیبان اقتصادی تهران است، خود 
را در موضعی نامشخص و بالتکلیف 
با وجود دیدگاه  این کشور  می بیند. 
متحده  ایاالت  به  نسبت  منفی اش 
لحظات  این  در  به خصوص  آمریکا 
حساس جنگ تجاری اش با واشنگتن 
تندی  موضع  هیچگونه  کنون  تا  اما 
ایران  از  حمایت  در  آمریکا  علیه 
نیز  اروپایی  نگرفته است. کشورهای 
کرده اند  امضا  را  هسته ای  توافق  که 
تا کنون نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی 
تنش  کاهش  بر  تاثیر  برای  را  خود 
میان آمریکا و ایران که در هفته ها و 
ماه های آینده تشدید خواهد شد، به 

کار نگرفته اند.
یک  حدود  که  اسالمی  جمهوری 
سال در برابر مشکالت و مشقت های 
از  آمریکا  خروج  از  ناشی  اقتصادی 
با وجود  توافق هسته ای صبر کرده، 
همه مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
هنوز پاسخ منفی به اقدامات ایاالت 
ترامپ  یک جانبه  خروج  و  متحده 
اما  نداده.  اروپا  به  توافق هسته ای  از 
ترامپ  دونالد  دولت  تصمیم  از  پس 
برای به صفر رساندن صادرات نفتی 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  و  ایران 
گروه های  لیست  در  اسالمی  انقالب 
تروریستی، ظاهرا جمهوری اسالمی 
توافق  از  تدریجی  خروج  به  ایران 

این  است.  گرفته  تصمیم  هسته ای 
به  تهران  سوی  از  صریح  پیامی 

اتحادیه اروپاست.
نمی دانند  بعید  کارشناسان  برخی 
از  دوگانه  سیاست  یک  از  چین  که 
این بحران به نفع خود استفاده کند 
صورت  به  کم قیمت  نفت  جهتی  از 
مقابل  در  و  بگیرد  ایران  از  قاچاق 
ساخت  دقیق  تکنولوژی  زمینه  در 
با  نظامی  امور  به  مربوط  پهپادهای 

ایران همکاری کند.
از سوی دیگر، تهران مدت هاست به 
چین به عنوان یک شریک اقتصادی 
واقع  در  است.  متکی  استراتژیک  و 
اثرات  کاهش  در  مهمی  نقش  پکن 
تحریم های بین المللی علیه ایران در 
ایفا کرد.  تا ۲۰۱۵  سال های ۲۰۱۲ 
فرق  وضعیت   ،۲۰۱۹ سال  در  اما 
کرده است؛ به خصوص که تقاضای 
با  مقایسه  در  ایران  نفت  برای  پکن 
صادرات  افزایش  دلیل  به  گذشته 
شدت  به  چین  به  سعودی  نفت 
بحران  در  چین  است.  یافته  کاهش 
کنونی میان تهران و واشنگتن موضع 
محتاطانه ای را در پیش گرفته است. 
بحران  این  در  خواهد  نمی  پکن 
دخالت کند به خصوص که خود در 
با  حال حاضر خواهان کاهش تنش 
یک  از  جلوگیری  و  متحده  ایاالت 
جنگ تجاری ویرانگر با اداره ترامپ 

است.
که  معتقند  کارشناسان  برخی 
برای  را  دوگانه ای  نقش  شاید چین 
ارزان قیمت  نفت  آوردن  دست  به 
زدن  دور  و  قاچاق  طریق  از  ایران 
ایفا  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
زمینه  در  است  قادر  پکن  کند. 
همکاری نظامی مخفیانه به خصوص 
بدون  هواپیماهای جنگی  زمینه  در 
همکاری  ایران  با  )پهپاد(  سرنشین 
کند اما این همکاری یا اعالم موضع 

در  ترکیه  یا  هند  چین،  سوی  از 
مقابل  در  ایران،  نفت  واردات  مورد 
علیه  متحده  ایاالت  که  گام هایی 
برداشته  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورها  این  بود.  نخواهد  موثر 
شوند  نزدیک  ایران  به  چقدر  هر 
نمی توانند مانع سقوط نرخ ارز ملی 
این  اقتصادی  تورم  کاهش  یا  ایران 

کشور شوند.

اتحادیه اروپا
به  ایران  رژیم  تهدید  واشنگتن 
 ۲۰۱۵ هسته ای  توافق  از  خروج 
برای  جدید  تالشی  را  اروپاییان  به 
است.  کرده  توصیف  باجگیری 
ایاالت  خروج  از  پس  اروپا  اتحادیه 
متحده آمریکا از توافق هسته ای بین 
چکش ایاالت متحده و سندان ایران 
برنامه  کنون  تا   ۱۹۷۹ سال  از  که 
اتمی اش را بزرگترین و حساس ترین 
گرفته  قرار  می داند،  خود  مسئله 
میان  تنش  گرفتن  شدت  با  است. 
ایران،  ایاالت متحده آمریکا و رژیم 
اروپا خود را در برابر کابوس جنگی 
منفی  تأثیرات  که  می بیند  جدید 
امنیت  برای  می تواند  آن  پیامدهای 
کهنسال  قاره  این  استراتژیک 

زیان آور باشد.
یک منبع اروپایی که قبال در هیئت 
در  غرب  با  ایران  مذاکرات هسته ای 
وین حضور داشت، درباره تهدیدهای 
در  تهران  می گوید،  ایران  حکومت 
گذشته از برگ  گروه های تروریستی 
استفاده  خود  نفع  به  وابسته اش 
این مسئله  از  اروپاییان خوب  کرده. 
از  به عقب نشینی  اما نسبت  آگاهند 
توافق هسته ای به خصوص در رابطه 
با فروش اورانیوم ذخیره شده و آب 
سنگین، این موضوع تنها یک شعار 
هیچ  که  می داند  تهران  چون  است 
خریداری برای این کاالی اتمی ایران 

یافت نمی شود.
و  روزه   ۶۰ مهلت  با  رابطه  در  اما 
غنی سازی  مجدد  افزایش  به  تهدید 
اسالمی،  جمهوری  توسط  اورانیوم 
یکی از کارشناسان اروپایی می گوید، 
در  تغییر  برای  ماجراجویی  هر 
که  سطحی  به  اورانیوم  غنی سازی 
کار  به  نظامی  اهداف  برای  بتواند 
گرفته شود، به مفهوم پایان دادن به 
توافق اتمی و قرار گرفتن علنی تمام 
خواهد  ترامپ  دونالد  کنار  در  اروپا 

بود.
اروپا هیچ  اتحادیه  دلیل  به همین 
اهمیتی برای هشدار و تعیین مهلت 
۶۰ روزه ایران قائل نشد بلکه برعکس، 
امانوئل ماکرون در اولین واکنش خود 
و  هسته ای  توافق  حفظ  ضرورت  بر 
تمرکز بر برنامه موشک های بالستیک 
هیچ  بنابراین  کرد.  تاکید  ایران 
چشم اندازی برای موفقیت مانورهای 
ایران  رژیم  جدید  حتی  و  قدیم 
برای ایجاد شکاف میان اروپایی ها و 

واشنگتن وجود ندارد.

فرانسوی ها
مسائل  که  فرانسوی  کارشناسان 
مربوط به توافق هسته ای ایران و غرب 
را دنبال می کنند می گویند، ماکرون 
تا  کرد  تالش  خود  نیروی  تمام  با 
دونالد ترامپ را متقاعد کند به کمک 
و  تکمیل  را   ۲۰۱۵ توافق  اروپاییان 
موارد نقص آن مانند تمدید مدت آن 
 ،۲۰۲۵ سال  از  طوالنی تر  زمانی  به 
محدود کردن فعالیت  ایران در زمینه 
دخالت  نیز  و  بالستیک  موشک های 
بی ثبات کننده تهران در امور منطقه 
را تعدیل کنند اما عملکرد تهران در 
منطقه پس از توافق هسته ای باعث 
شد که ترامپ موافقت نکند. پس از 
خروج آمریکا از این توافق، اروپاییان 
در حمایت از ایران و کمک به تهران 

برای یافتن راهکارهای مالی و تجاری  
که  کردند  تالش  و  بودند  صادق 
اما  آمریکا عمل کنند  میل  برخالف 
بخش خصوصی و بانک های اروپایی 
حاضر به ریسک در این زمینه نبودند 
اروپا  اتحادیه  مانور  دلیل  همین  به 
کامال  ایران  به حکومت  برای کمک 

محدود است.
از  کردند  سعی  فرانسوی ها 
فعالیت  درباره  تا  بخواهند  ایران 
بی ثبات  نقش  و  بالستیک  موشکی 
در  به خصوص  منطقه  در  کننده اش 
کمی  عراق  و  لبنان  سوریه،  یمن، 
از خود نشان دهد و  انعطاف پذیری 
تنها  نه  تهران  رژیم  اما  بیاید  کوتاه 
مثبتی  واکنش  هیچ  و  نیامد  کوتاه 
آن  از  بدتر  بلکه  نداد  نشان  از خود 
همزمان به اقدامات تروریستی علیه 
و  هلند  پاریس،  در  ایرانی  مخالفان 
این  مقابل  در  زد.  دست  دانمارک 
تهران  بی سابقه   انزاوی  و  عملکرد 
و  ترامپ  نفوذ  جهان،  و  منطقه  در 
میان  تنش  و  بیشتر  همفکرانش 
واشنگتن و تهران از عراق گرفته تا 
کشورهای عربی ساحل خلیج شدت 

بیشتری گرفت.
رژیم ایران که از نظر داخلی بسیار 
از  دفاع  بر  حال  عین  در  و  ضعیف 
در  خود  »نفوذی«  دستاوردهای 
هیچ  در  می ورزد،  اصرار  منطقه  
و  فرصت ها  نیست  حاضر  شرایطی 
برگه های باقیمانده مانند توافق اتمی 
 ۲۰۱۵ هسته ای  توافق  بسوزاند.  را 
کسب  برای  ایران  رژیم  وسیله  تنها 
زمان بیشتر برای عبور از این توفان 

است.

آمریکایی ها
تالش  ایران  رژیم  رو  همین  از 
می کند با حفظ توافق هسته ای بتواند 
زمان بیشتری برای وقت کشی داشته 

باشد تا شاید دونالد ترامپ به ریاست 
و  نشود  انتخاب  آمریکا  جمهوری 
مقامات تهران بتوانند بار دیگر مانند 
دوران اوباما خطوط ارتباط خود را  با 

واشنگتن برقرار کند.
آرزوهای  و  امید  اما  مقابل  در 
سوی  از  دیگری  ضربه  با  تهران 
صادرات  تحریم  یعنی  آمریکا 
شد.  مواجه  ایران  معدنی  مواد 
با  همزمان  که  اضافی   ضربه  این 
و  هواپیمابر  جنگی  ناوهای  استقرار 
بمب افکن های استراتژیک در منطقه 
و  دقیق  مدیریت  می گیرد،  صورت 
بررسی  در  ترامپ  اداره  سختگیرانه 

پرونده ایران را نشان می دهد.
بنابراین روشن است که تیم رئیس 
جمهوری آمریکا در حال برنامه ریزی 
آنچه  مانند  جامع  جنگ  یک  برای 
در سال ۲۰۰۳ در عراق اتفاق افتاد 
دشمن  نه  که  دلیل  این  به  نیست 
و  است  حسین  صدام  شبیه  آمریکا 
دستگاه  نه  و  جغرافیایی  شرایط  نه 
جرج  دولت  مشابه  ترامپ  دولتی 
دبلیو بوش است. اما آنچه به احتمال 
اتفاق بیفتد ضربه های  زیاد می تواند 

متقابل است.

و روس ها ...
به  ایران  اسالمی  جمهوری  اگر 
به  خود  منطقه ای  مزدوران  وسیله 
منافع، سربازان یا متحدان آمریکایی 
در منطقه آسیبی وارد کند، واشنگتن 
مانند  محدود  صورت  به  ضرباتی 
به  افتاد  اتفاق  در سال ۱۹۸۸  آنچه 
حکومت ایران خواهد زد. در آن زمان 
کشتیرانی  فعالیت  کرد  تالش  ایران 
بین المللی را با مشکل روبرو کند که 
از سوی آمریکا  با یک ضربه نظامی 
عقب نشینی کرد، البته این بار احتمال 
ایفا  مهمی  نقش  نیز  اسرائیل  دارد 
کند و به نیابت از آمریکا در سوریه، 
لبنان و عراق علیه جمهوری اسالمی 

وارد عمل شود.
بنابراین چشم انداز رویارویی مسقیم 
شروع  از  قبل  تا  تهران  با  واشنگتن 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
تابستان ۲۰۲۰، به محاسبات طرفین 
درگیری و توانایی برخی از بازیکنان 
برای  روسیه  ویژه  به   خارجی  موثر 
جلوگیری از وقوع این جنگ بستگی 

دارد.

از سیاست ناروشن به سیاست 
شفاف

دستگاه دولتی دونالد ترامپ، برای 
سیاست  از  را  واشنگتن   بار  اولین 
مرز  از  که  ناروشن  و  خاکستری 
فراتر  ایران  رژیم  با  عادی  نزاع  یک 
سیاستی  به  و  کرد  خارج  نمی رفت 
تهاجمی نزدیک به خطوط قرمز رژیم 

ایران سوق داد.
رژیم  بغرنج،  این شرایط  مقابل  در 
ایران برای رویارویی با ایاالت متحده 
و  چینی  مهره  با  تا  می کند  تالش 
و  مقامات  سطح  در  تغییرات  برخی 
فرماندهان سپاه جبهه داخلی اش را 
این تالش ها  با همه  اما  محکم کند 
کارشناسان معتقدند که بسیار بعید 
جمهوری  رژیم  که  می رسد  نظر  به 
جنبش  یک  وقوع  از  بتواند  اسالمی 
فراگیر ناشی از خشم عمومی که از 
پایان سال ۲۰۱۷ آغاز شد، جلوگیری 

کند.
فشارهای حداکثری آمریکا به تهران 
ممکن است تصمیم گیران نظام را که 
تفکری  طرز  با  محدود  دایره ای  در 
ایدئولوژیک عمل می کنند به انتخاب 
گزینه ای خطرناک وادار کند. مقابله 
مستقیم با دولت دونالد ترامپ، ایران 
بسیار  وضعیتی  در  را  منطقه  کل  و 

ملتهب قرار خواهد داد.

*منبع: روزنامه العرب
*نویسنده: خطار ابودیاب استاد 
علوم سیاسی در مرکز بین المللی 

ژئوپلیتیک پاریس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

گوشه ای از عرشه ناو جنگی آبراهام لینکلن

پرونده جمهوری اسالمی ایران از 
نقطه خاکستری تا خطوط قرمز
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