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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

Satrap Publishing: Email: satrap@btconnect.com    wwww.satrap.co.uk
Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD

Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA
Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN

UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE
Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY

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.

آتش به اختیارهای فرهنگی
صحنه گردان سیاست های 

شکست خورده

یک  اسنپ،  ننده  را عابدی  سعید 
گفته  که  آنالین  تاکسیرانی  شرکت 
می شود مالکیت آن در اختیار وزارت 
روز  است،  مستضعفان  بنیاد  و  دفاع 

۱۹خردادماه ۹۸ یک مسافر زن را به 
دلیل بدحجابی در نیمه راه در یکی از 

بزرگراه های تهران پیاده کرد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل

ترافیک میانجیگری در تهران
جمهوری اسالمی در انتظار معجزه

خرداِد خونین آن سال و التهاب امسال
امروز، شنبه ۲۵ خرداد، ده سال از کشته شدن سهراب اعرابی، پسر جوان 
19ساله ای که گفته می شود بر اثر تیراندازی بسیجی ها در این روز کشته 
شد، می گذرد. سهراب اعرابی از رأی دهندگان به میرحسین موسوی بود و 
به دنبال ابقای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسالمی، مانند 
هزاران تن دیگر که به امید »اصالح« و »تغییر« در انتخابات استصوابی شرکت 
کرده  بودند، به »جنبش سبز« پیوست تا از حکومتی که همواره آرای همگان، 
حتی باطله، را به جیب مشروعیت خود می ریزد، بپرسد »رأی من کجاست؟!«
پنج روز بعد، در روز 3۰ خرداد 88، ندا آقاسلطان، زن جوان ۲۷ ساله ، در 
تظاهرات اعتراضی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. صحنه ی جان باختن او 
در برابر دوربین، با چشمان باز و نگاهی که به دوردست دوخته شده، جهان 

را تکان می دهد.
روش  و  او  شمایل  و  شکل  نبود.  رأی دهندگان  جزو  اما  آقاسلطان  ندا 
زنان  علیه  اسالمی  جمهوری  تحمیلی  مقررات  از  هیچیک  با  زندگی اش 
همخوانی نداشت. او یک معترض و خواهان تغییر شرایط و دست یافتن به 
حقوق خویش به عنوان انسان- شهروند بود. او نیز »تغییر« اما فراتر از »رأی  

من کو؟!« می خواست.
در  هم  باز  آیا  نمی شد،  کشته  اگر  اعرابی  سهراب  نمی داند  هیچکس 
انتخابات شرکت می کرد و به حسن روحانی رأی می داد؟ و یا مانند هزاران 
جوان ایرانی که به اصالحات امید بسته بودند، به تجربه در می یافت که این 
نظام اصالح پذیر نیست و با مردمی همراه می شد که از دی ماه 9۶ به اینسو 
شعار می دهند: اصالح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا! شعاری که طلیعه ی 
آن را می شد در شعارهای جنبش88 نیز دید: نه غزه نه لبنان، جانم فدای 
ایران! فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن! جمهوری اسالمی اما چنین 

نکرد بلکه عراق و یمن و سوریه را نیز بر »محور مقاومت« خود افزود.
در مورد ندا آقاسلطان اما قابل تصور نیست که وی از آگاهی  خود کوتاه 
آمده و به صندوق های رأی نظام امید ببندد. آنهم در شرایطی که رأی دادن 
روحانی هیچ سبب نشد که رقیب وی، سیدابراهیم رئیسی بر جایگاهی به 
مراتب مهمتر از ریاست قوه مجریه تکیه نزند! جایگاهی که می تواند روحانی 
برای  اختیاری  و  امکان  آنکه روحانی هیچ  به محاکمه بکشد حال  نیز  را 
نظارت بر دستگاه تحت مدیریت رئیسی ندارد! این را رأی دهندگان باید از 
خود بپرسند که آن تبلیغات انتخاباتی و آن آرا به جیب چه کسانی رفت؟! 
اگر روزی محمد خاتمی بر تدارکاتچی بودن شخص خود اعتراف کرده بود، 
امروز کم نیستند افرادی از درون خود نظام که اساسا به تدارکاتچی بودن 
مجلس شورای  بودن  بی خاصیت  می کنند!  اذعان  ریاست جمهوری  نهاد 

اسالمی که بر کمتر کسی پوشیده است!
اینک ده سال از آن خرداِد خونین گذشته. سرکوب معترضان در خرداد به 
پایان نرسید وجنبش سبز بیش از 1۲۰ کشته بر جای گذاشت! برای اصالحات! 
برای آنچه، مدافعانش، دیگران را به خشونت و خونریزی متهم می کنند! در 
این ده سال نیز ایران لحظه ای آرامش نداشت. خرداِد امسال نیز ملتهب است 
و همه از »درگیری اتفاقی« سخن می گویند! اما این درگیری، که مرتب در 
حال روی دادن است، اصال اتفاقی نیست و برخالف موش ُمردگی های مقامات 
رژیم، تنها »پالن« جمهوری اسالمی است و تا زمانی که این نظام هست، 

     این درگیری ها خواهد بود!

=یک منبع دیپلماتیک آمریکایی در این زمینه به کیهان لندن می گوید »حاال که جنگ در سوریه رو به اتمام است، حضور 
فعال جمهوری اسالمی در این کشور عربی و نفوذ آن به ضرر روسیه است.«

= جمهوری اسالمی که سال ها انتخاب بین »بد و بدتر« را به شهروندان ایران تحمیل کرده است، اکنون خود در مقابل 
این دو گزینه علیه خود قرار دارد.

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 :

را به اطالع  دوستان و اقوام و آشنایان می رسانیم. 
پیکر آن عزیز در کنار همسر فقیدش  عبدالرحمن 

برومند برای همیشه آرام خواهد گرفت. 
۲۲ خرداد ۲ بعدازظهر، درگورستان مونپارناس پاریس
  الدن، رویا و علیمحمد برومند

درگذشت
 با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادرمان

 پریدخت  
کازرانی

=کیهان درگذشت شادروان پریدخت کازرانی را به همه بازماندگان 
به ویژه خانواده  محترم برومند تسلیت می گوید.

انقالب اسالمی مین های  پاسداران  نیروهای سپاه  نظامی آمریکا که نشان می دهد چگونه  نیروهای  به  از ویدئوی مربوط  عکسی 
منفجر نشده را از بدنه ی نفتکش جدا می کنند
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یک  اسنپ،  راننده  عابدی  سعید 
شرکت تاکسیرانی آنالین که گفته 
اختیار  در  آن  مالکیت  می شود 
مستضعفان  بنیاد  و  دفاع  وزارت 
یک   9۸ 19خردادماه  روز  است، 
مسافر زن را به دلیل بدحجابی در 
های  بزرگراه  از  یکی  در  راه  نیمه 
توییت  از  پس  کرد.  پیاده  تهران 
این موضوع از سوی این مسافر زن، 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
و رسانه های حکومتی و حتی قوه 
قضائیه از این چهره ی موافق حجاب 
به  تقدیر  و  کرده  اجباری حمایت 
عمل آوردند.غالمحسین اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضاییه حرکت این 
راننده را یک »دستاورد ارزشمند« 
توصیف کرد. در فضای مجازی نیز 
این  از  حزب اللهی  کاربران  برخی 
مقابل  در  اما  کردند  تقدیر  راننده 
بسیاری از کاربران ایرانی با استفاده 
از  #تحریم_اسنپ در توییتر و سایر 
خود  اعتراض  مجازی  شبکه های 
با  راننده  این  برخورد  به  را نسبت 
مسافر زن اعالم کرده و گفته اند که 
اپلیکیشن این شرکت تاکسیرانی را 
از گوشی ها و تلفن همراه خود پاک 
به  تشویق  نیز  را  دیگران  و  کرده  

تحریم این شرکت کرده اند. 

شهروند علیه شهروند
و اما سعید عابدی راننده اسنپ  با 
حضور در یکی از برنامه های صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی گفت که 
برای مبارزه با بدحجابی، »آتش به 

اختیار« عمل کرده است!
اصطالح نظامی »آتش به اختیار« 
رأس  خامنه ای،  علی  سوی  از  که 
هرم سیاسی نظام جمهوری اسالمی 
مطرح شده بود، این بار توسط یک 
شهروند به کار می رفت که به خود 
این حق را داده تا از ارائه ی خدمات 
و  راه  به  که  دیگری  شهروند  به 
او عمل نمی کند، خودداری  روش 
در  اسالمی  جمهوری  رهبر  کند. 
جریان دیدار با دانشجویان بسیجی 
و سپاهی در 1۷ خردادماه 139۶ 
دستگاه های  »گاهی  بود:  گفته 
سیاست،  و  فرهنگ  فکر،  مرکزِی 
دچار اختالل و تعطیلی می شوند که 
در این وضعیت، باید افسران جنگ 
با شناخت وظیفه ی خود، به   نرم، 
صورت آتش به اختیار، تصمیم گیری 

و اقدام کنند!«

اگر  می رسد  نظر  به  ساده انگارانه 
را  دانشجویی  تشکل های  فقط 
مخاطب سخنان رهبر نطام بدانیم. 
اصطالح،  این  بردن  کار  به  با  او 
و  حزب اللهی ها  و  بسیجی ها  به 
لباس های  و  افراطی  مذهبیون 
شخصی و اعضای تمامی نهادهای 
امنیتی و انتظامی متعارف و موازی 
»خودسر«  که  کرد  صادر  مجوز 
اختیار«  به  »آتش  کنند!  عمل 
بودن همانگونه که راننده ی اسنپ 
هر کسی خود  یعنی  است،  گفته 
تصمیم به »امر به معروف و نهی 
از منکر« بگیرد و حتی با رفتارهای 
دخالت  و  خشن  و  رعب آفرین 
اختیارات  و  شهروندان  حریم  در 
در  که  را  اقدامی  هر  آنها،  فردی 
جهت »ارزش های انقالب اسالمی« 
درست می داند، انجام دهد و این 
برای  فضا  کردن  تنگ تر  یعنی 
شهروندان  که  آزادی هایی  اندک 
تالش   با  بلکه  قانون  اساس  بر  نه 
و نافرمانی های مدنی خود هنوز از 

آنها برخوردارند. 
البته چنین اقداماتی در جمهوری 
اسالمی تازه نیستند؛ پیاده کردن 
یک مسافر زن از تاکسی اسنپ در 
میان بزرگراه، یکی از بی خطرترین ها 
بوده است! از اولین روزهای پیروزی 
نهادهای  کنون  تا  اسالمی  انقالب 
وابسته به جمهوری اسالمی حتی 
قوانین خود را نیز زیرپا گذاشته و 
به حذف فیزیکی و قتل منتقدان و 
مخالفان رژیم پرداخته اند. مسئوالن 
در بیشتر موارد، این اقدامات را به 
»نیروهای خودسر« نسبت داده اند 
و این نیروها هیچکس جز همین 

»آتش به اختیارها« نبوده اند! 

صادر  رهبران  سوی  از  فرمان 
شده!

خودسرانه  اقدامات  این  پیشینه ی 
حتی به پیش از انقالب اسالمی نیز 
رکس  سینما  زدن  آتش  می رسد. 
از 3۰۰تن  بیش  آن  در  که  آبادن 
نمونه ی  یک  سوختند،  آتش  در 
از  پس  است.  تاریخی  و  روشن 
اقدامات  این  رسیدن،  قدرت  به 
جنبه ی قانونی یافت و رهنمودهای 
فراقانونی رهبری جمهوری اسالمی 
و ائمه جمعه و دیگر مقامات نیز به 
خمینی  توصیه ی  شد.  اضافه  آن 
علیه  شهروندان  جاسوسی  به 
این  معروفترین  از  یکی  یکدیگر 
خودسری هاست که مجوز خود را از 
بنیانگذار نظام دریافت کرد. خمینی 
»نیروهای  و  حزب اهلل«  »امت  به 
انقالبی« اجازه داده بود تا هرطور 
اقدامات  می دانند  صالح  خود  که 
شهروندان  علیه  را  خود  تخریبی 
فراموش  حتی  او  دهند.  انجام 
در  خود  فرمان  این  به  که  نکرد 
وصیت نامه اش نیز استمرار ببخشد. 
وصیت نامه  میم  بند  انتهای  در 
خمینی آمده است: »از آنچه در نظر 
برخالف مسیر  آنچه  و  شرع حرام 
ملت و کشور اسالمی و مخالف با 
است  اسالمی  جمهوری  حیثیت 
نشود،  جلوگیری  اگر  قاطع  بطور 
مردم  و  می باشند.  مسئول  همه 
برخورد  اگر  حزب اللهی  جوانان  و 
به  نمودند  مذکور  امور  از  یکی  به 
دستگاه های مربوطه رجوع کنند و 
اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان 
مکلف به جلوگیری هستند. خداوند 

تعالی مددکار همه باشد!« 

بر اساس همین تفکر تمامیت خواه، 
بی تحمل، تنوع ناپذیر، انحصاری و 
دفاتر  به  حمله  که  بود  سرکوبگر 
گروه های  و  احزاب  و  روزنامه ها 
هنوز  انقالب  از  پس  که  سیاسی 
با  و  شد  آغاز  داشتند،  آزادی 
 ،13۷۷ پاییز  زنجیره ای  قتل های 
سال  در  کرمان  محفلی  قتل های 
13۸1، ترور دگراندیشان و منتقدان 
خارج از کشور نظیر شاپور بختیار، 
عبدالرحمن برومند و عبدالرحمن 
ترور  و  فرخزاد  فریدون  و  قاسملو 
در رستوران میکونوس برلین ادامه 
در  سریالی  قتل های  به  تا  یافت 
دانشگاه های  کوی  فاجعه  مشهد، 
 ،13۸۷ سال  در  تبریز  و  تهران 
حمله به سفارتخانه های عربستان 
و انگلستان در سال های 139۰ و 
نشریاتی  دفاتر  به  حمله   ،139۴
مه  نا ز و ر و  ن  کیا مجله  نظیر 
می شدند  تحمل  هنوز  که  جامعه 
اصفهان،  اسیدپاشی های  رسید. 
قتل تعدادی از شهروندان بهایی، 

خصوصی  مهمانی های  به  حمله 
و  آنها  کشتن  و  زنان  به  تجاوز  و 
دهها نمونه دیگر، همگی از نتایج 
وصیت خمینی است که در فرمان 
تکرار  خامنه ای  آتش به اختیاری 

شده است.
یکی از مسئوالن بسیج دانشجویی 
دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک( در 
دفاع از درگیری های سال گذشته 
نیروهای بسیج در این دانشگاه به 
خبرگزاری  جمهوری اسالمی )ایرنا( 
با استناد به سخنان خامنه ای گفته 
بود: »رهبر جمهوری اسالمی به من 
گفته می توانید آتش به اختیار عمل 
کنید. بنابراین هر جا تشخیص دهم 
آرمان های انقالب تهدید می شوند، 

می توانم وارد شوم!«
صحنه گردان  اختیاران  به  آتش 
توهمات ایدئولوژیک و سیاست های 
شکست خورده ی رهبران جمهوری 

اسالمی هستند.
از تازه ترین این برخوردها می توان 
به حضور گروهی از نیروهای بسیج 
و لباس شخصی ها در ۲3 اردیبهشت 
9۸ در دانشگاه تهران اشاره کرد که 
برای سرکوب تظاهرات دانشجویان 
علیه حجاب اجباری به آنها حمله 

کردند. 
تنگ  نظام  بر  عرصه  اندازه  هر 
می شود، نیروهای خودسر و آتش 
نفس  به  اعتماد  با  اختیاران  به 
بیشتری علیه شهروندان وارد میدان 
نماینده  مطهری  علی  می شوند. 
تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
معتقد است این نیروهای سرکوبگر 
اعم  حوزه ها«  »همه  در  می توانند 
اقتصادی«  و  سیاسی  فرهنگی،  از 
دخالت کنند و به تعبیر وی »اگر 
عمل  خود  وظایف  به  مسئوالن 
اقشار  سایر  و  دانشجویان  نکردند، 

موظف اند که خود اقدام کنند!« 
زیباکالم  صادق  میان،  این  در 
در  هشدار  ضمن  دانشگاه  استاد 
نیروهای  فزاینده ی  حضور  مورد 
خودسر و لباس شخصی ها در میان 
شهروندان، به تارنمای رویداد ۲۴ 
گفته است: »ممکن است در صورت 
یک  روش ها  این  به  بستن  چشم 
عده در برابر فیلمی، سالن موسیقی 
یا سخنرانی قرار گیرند و از آتش 
به اختیار استفاده کنند و مانع آن 
شود  چنین  درصورتی که  شوند. 
سنگ روی سنگ بند نخواهد شد 

و هر کس می تواند بگوید بر اساس 
تشخیص خود فالن موضوع علیه 
و  است  مقدسات  و  دین  اسالم، 
آن موضع گیری می کنم؛  برابر  در 
مصوبات  قانون،  موقع  آن  در 
و  دولتی  آئین نامه های  مجلس، 
هم  سیاه  پول  یک  اساسی  قانون 
ارزش نخواهد داشت زیرا هر کس 
می کند  احساس  آنچه  برحسب 
تکلیف شرعی است دست به عمل 
این همان چیزیست  اما  می زند.« 
که رهبران نظام وصیت و توصیه 

کرده اند!
در سال های اخیر، روزی نیست که 
اعتراض و تحصن از سوی اصناف 
مختلف و مردم ناراضی و تنگدست 
علیه شرایط موجود صورت نگیرد. در 
چنین وضعیتی، »آتش به اختیارها« 
و عوامل »خودسر« یک پیش نیاز 
تشدید  و  معترضان  برای سرکوب 
به  کشور  امنیتی  فضای  و  ارعاب 

شمار می روند.
فیروزه رمضان زاده

رفت و آمدها به تهران و از تهران به دیگر 
کشورها همچنان ادامه دارد. بعد از هایکو 
آبه  شینزو  و  آلمان  خارجه  وزیر  ماس 
معاون  اشمید  هلگا  ژاپن،  وزیر  نخست 
در  نیز  اروپا  امنیت  و  خارجی  سیاست 
خاتمه سفری به کشورهای حوزه جنوبی 
زد.  تهران سری خواهد  به  فارس  خلیج 
عباس عراقچی هم برای گفتگو با مقامات 
سوئیس عازم پایتخت این کشور اروپایی 
است. همچنین حسن روحانی برای دیدار 
با والدیمیر پوتین به بیشکک در قزاقستان 
البته هایکو ماس وزیر  سفر کرده است. 
خارجه آلمان، و شینزو آبه نخست وزیر 
با  و  رفتند  تهران  به  خالی  دست  ژاپن 

دستان خالی نیز ایران را ترک کردند.
میانجیگری از توکیو تا مسکو

هر  آغاز  برای  اسالمی  جمهوری  شرط 
تحریم های  کاهش  آمریکا،  با  مذاکره ای 
نفتی در حدی است که بتواند با فروش 
دست کم یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه 
در روز حداقل احتیاجات ارزی کشور را 
تامین کند. عدم تمدید معافیت  چند کشور 
از تحریم های نفتی از سوی آمریکا، دلیل 
اصلی اجرایی نشدن اینستکس یا ساز و 
کاری مالی اتحادیه اروپا است. کشورهای 
این  تمدید  با  داشتند  انتظار  اروپایی 
معافیت ها، که دو کشور اروپایی ایتالیا و 
یونان را نیز شامل می شد، پولی به صندوق 
اینستکس وارد شود تا بتوانند در ازای آن 
صادرات به ایران را از سر گیرند. صادراتی 
که به دلیل عدم همکاری بانک های اروپایی 

تقریبا به صفر نزدیک شده است.
تنها متحدین  نه  است  در تالش  آمریکا 
به  متقاعد  را  غیراروپایی  خود  و  اروپایی 
فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی کند، 
بلکه روسیه را نیز وارد این بازی کند. یک 
منبع دیپلماتیک آمریکایی در این زمینه 
به کیهان لندن می گوید »حاال که جنگ 
در سوریه رو به اتمام است، حضور فعال 
جمهوری اسالمی در این کشور عربی و 
اخباری  به ضرر روسیه است.«  نفوذ آن 
از  حکایت  نیز  می رسند  سوریه  از  که 
مسکو  و  تهران  بین  اختالف ها  تشدید 
سامانه  فروش  با  روسیه  مخالفت  دارند. 
موشک های ضد هوایی »اس ۴۰۰« شاید 
از نظر نظامی از اهمیت بسیاری برخوردار 
نباشد، ولی از نظر سیاسی بسیار مهم و 
دارد. دور  بین دو کشور  فاصله  از  ناشی 
ساختن نیروهای تحت حمایت جمهوری 
در  طرطوس  بندر  منطقه  از  اسالمی 
نشانه های  از  دیگر  یکی  نیز  مدیترانه 
اختالف بین دو کشور در رابطه با آینده 
سوریه است. برگزاری نشست سه جانبه 
اسرائیل- آمریکا- روسیه در اسرائیل در 
هفته های آینده، می تواند فرصت مناسبی 
برای گفتگو در مورد جمهوری اسالمی و 

نقش این کشور در خاورمیانه باشد.
حمله سخت علی خامنه ای به دونالد 

ترامپ
عدم موافقت آمریکا با کاهش تحریم ها، 
واکنش سخت علی خامنه ای را به دنبال 
داشت که در دیدار با نخست وزیر ژاپن، 
با لحنی تند تر از گذشته به دونالد ترامپ 
به  پاسخ  در  خامنه ای  علی  کرد.  حمله 
شینزو آبه که گفته بود با پیامی از رئیس 
جمهور آمریکا به تهران آمده است، گفت 
»من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او 
نیستند  کم  البته  داد.«  نخواهم  و  ندارم 
سخنلن  این  که  اروپایی  دیپلمات های 
می خوانند  »چانه زنی«  را  خامنه ای  علی 
و معتقدند جمهوری اسالمی اگر خواهان 
افزایش  عدم  و  تحریم ها  فشار  کاهش 
تنش ها است، راهی جز »نرمش قهرمانانه« 
البته همین دیپلمات ها  در مقابل ندارد. 
که سران  داشت  انتظار  نباید  می افزایند 
جمهوری اسالمی بدون چانه زنی سر میز 

مذاکره بنشینند.
تحریم های آمریکا، با وجود اینکه حسن 
روحانی شرایط اقتصادی کشور را »خوب« 
ارزیابی می کند و معتقد است »تحریم ها 
به زودی ظرفیت خود را از دست خواهند 
داد«، اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی 
وزیر  زنگنه،  نامدار  بیژن  است.  رسانده  
حاشیه  در  روحانی،  حسن  دولت  نفت 
برگزار  وین  در  که  اوپک  اخیر  نشست 

نسبت  را  آمریکا  تحریم های جدید  شد، 
به تحریم های گذشته »متفاوت و موثر« 
خواند و افزود که این تحریم ها به نفت و 
پتروشیمی خالصه نمی شوند بلکه سیستم 
بانکی و حمل  و نقل دریایی ایران را نیز فلج 
کرده اند. تحریم هایی که آمریکا روز به روز 

آنها را گسترش می دهد.
»دکترین انتظار«

مقامات جمهوری اسالمی هنوز به »دکترین 
تا  می خواهند  و  می اندیشند  انتظار« 
برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری 
در آمریکا، که در نوامبر سال آینده میالدی 
برگزار خواهد شد، »مقاومت« کنند. عدم 
پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 
رهبران  که  است  نوری   ،۲۰۲۰ سال 
جمهوری اسالمی تمایل دارند در انتهای 
گرفته اند  قرار  آن  در  که  سیاهی  تونل 
»معجزه«،  این  وقوع  انتظار  در  ببینند. 
انتخاب  را  تهدید  زبان  خامنه ای  علی 
کرده است. تهدید های جمهوری اسالمی 
یکی و دو تا نیستند. حمله به کشتی های 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در  تجاری 
بر  اسالمی  جمهوری  فشار  ابزار  از  یکی 
جامعه بین المللی است.  پنجشنبه گذشته، 
همزمان با دیدار علی خامنه ای و شینزو 
آبه در تهران، دو نفتکش به مقصد ژاپن 
در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند.

یا گروهی مسئولیت  اگرچه هیچ کشور 
حمله به این دو کشتی، و چهار کشتی 
دیگر در بندر فجیره در روزهای پیشتر را 
به عهده نگرفته است، ولی شواهد بسیاری 
در دست است که »یک کشور« پشت این 
حمالت بوده است. آمریکا، امارات متحده 
از  بریتانیا  سعودی  و  پادشاهی  عربی، 
جمهوری اسالمی نام می برند. کشورهای 
جمهوری  از  بردن  نام  بدون  هم  دیگر 
اسالمی در رابطه با این حمالت به تهران 
هشدار می دهند. هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان که در روزهای آینده برای دیدار 
با مقامات آمریکایی و گفتگو در رابطه با 
نتایج سفر اخیرش به تهران به واشنگتن 
کشتی های  به  حمله  کرد،  خواهد  سفر 
تجاری در آب های خلیج فارس و دریای 
مخالف  جهت  در  »حرکتی  را  عمان 
تالش ها برای مذاکره« می داند. روزنامه 

حمله  می نویسد  بالدت«  »داگ  نروژی 
صورت  ایران  دریایی  آب های  در  اخیر 
نظر  به  مشکل  بنابراین  و  است  گرفته 
می رسد که کشور دیگری در آن دست 
خارجه  وزیر  هانت  جرمی  باشد.  داشته 
به  حمله  با  رابطه  در  به  نیز  بریتانیا 
کشتی های تجاری  به جمهوری اسالمی 
نمایندگی  دفتر  داد.  جدی«  »هشدار 
جمهوری اسالمی در سازمان ملل البته 
هرگونه دخالت کشورش در این حمالت 
»بی پایه«  را  اتهام  این  و  کرده  نفی  را 

خوانده است.
افزایش غنی سازی اورانیوم

یت  عا ر م  عد ن  ا یر ا یگر  د ید  تهد
در  که  است  هسته ای  محدودیت های 
یک ماه  می شود.  اشاره  آنها  به  برجام 
پیش شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی، همزمان با اولین سالگرد خروج 
از  برخی  کرد  برجام اعالم  از  آمریکا 
را  هسته ای  توافق  در  مندرج  تعهدات 
دیگر رعایت نخواهد کرد و ذخیره سازی 
اورانیوم را در مقیاسی باالتر انجام خواهد 
داد. یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 

نشست  آخرین  جریان  در  اتمی  انرژی 
شورای حکام این نهاد که 1۰ ژوئن در 
وین برگزار شد، خبر افزایش سرعت تولید 
اسالمی  در جمهوری  غنی شده  اورانیوم 
این  به  اروپایی  تائید کرد. کشورهای  را 
خبر بالفاصله واکنش نشان دادند. هایکو 
از گفتگو  آلمان پس  ماس وزیر خارجه 
با همتایان فرانسوی و بریتانیایی اش به 
مقامات تهران هشدار داد که عدم رعایت 
اسالمی،  از سوی جمهوری  برجام  مفاد 
جهان  سطح  در  دیگر  بار  را  کشور  این 
تحریم ها  همه  و  ساخت  خواهد  منزوی 

باز خواهند گشت.
جمهوری اسالمی که سال ها انتخاب بین 
»بد و بدتر« را به شهروندان ایران تحمیل 
کرده است، اکنون خود در مقابل این دو 
پیشنهاد  دارد. رد  قرار  گزینه علیه خود 
دونالد ترامپ برای مذاکره در صورتی که 
اروپا و دیگر قدرت های  پیدا کند،  ادامه 
جهانی را روز به روز به سیاست های آمریکا 
نزدیک تر و فاصله آنها با جمهوری اسالمی 
را بیشتر خواهد ساخت. کشورهای اروپایی 
با آمریکا در رابطه با »خطر ایران« اختالف 
در  اسالمی  جمهوری  نقش  ندارند.  نظر 
منطقه، سیاست های هسته ای و موشکی 
امنیت  تهدید  همچنین  و  کشور  این 
اسرائیل، دغدغه های دو سوی آتالنتیک 
و حتا روسیه هستند. آنچه در مورد آن 
وجود  نظر  اختالف  آمریکا  و  اروپا  بین 
دارد، شیوه برخورد با جمهوری اسالمی 
است. کشورهای اروپایی معتقدند که باید 
جمهوری اسالمی را مجبور به نشستن بر 
سر میز مذاکره کرد.  اگر جمهوری اسالمی 
دعوت به مذاکره را که دونالد ترامپ بر 
آن اصرار می ورزد رد کند، اروپایی ها نیز 
به این نتیجه اجباری خواهند رسید که 
تنها با فشار حداکثری می توان جمهوری 
به  مجبور  بلکه  متقاعد  نه  را  اسالمی 

عقب نشینی کرد.
نظام بر سر دوراهی انتخاب بین بد و بدتر

نشستن  اسالمی،  دیگر جمهوری  گزینه 
چنین  آمریکاست.  با  مذاکره  میز  پشت 
نقش  کاهش  آن  خروجی  که  مذاکراتی 
کنونی رژیم ایران در کشورهای منطقه و 
کاهش ابعاد برنامه های موشکی اش خواهد 

را  اسالمی  منظر جمهوری  چند  از  بود، 
تضعیف خواهد کرد. 

از نظر نظامی جمهوری اسالمی دو حربه 
در اختیار دارد: یکی سیستم های موشکی 
تحت  شبه نظامی  گروه های  دیگری  و 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروهای  حمایت 
دو  این  دادن  دست  از  اسالمی.  انقالب 
برون  در  را  اسالمی  جمهوری  حربه، 
مرزهایش خلع سالح خواهد کرد. کاهش 
نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه، بدون 
شک بر وضعیت در داخل کشور نیز تاثیر 
از  حکومت  داشت.  خواهد  توجهی  قابل 
اقتدار در خارج از مرزهایش  برای ارعاب 
در داخل استفاده می کند. اگر این اقتدار 
برون مرزی از جمهوری اسالمی سلب شود، 
در داخل نخواهد توانست به سیاست ارعاب 
کنونی ادامه دهد. این تضعیف در برون و 
نارضایتی های  به  توجه  با  مرزها،  درون 
اقتصادی،  تنگنای  و  مردم  رشد  به  رو 
راه را برای گسترش حرکت های مدنی 
و جنبش های اجتماعی با هدف گذار از 

نظام هموار خواهد ساخت.
احمد رأفت

ترافیک میانجیگری در تهران
جمهوری اسالمی در انتظار معجزه

آتش به اختیارهای فرهنگی
صحنه گردان سیاست های شکست خورده

=یک منبع دیپلماتیک آمریکایی در این زمینه به کیهان لندن می گوید »حاال که جنگ در 
سوریه رو به اتمام است، حضور فعال جمهوری اسالمی در این کشور عربی و نفوذ آن به ضرر 

روسیه است.«
=جمهوری اسالمی که سال ها انتخاب بین »بد و بدتر« را به شهروندان ایران تحمیل کرده 

است، اکنون خود در مقابل این دو گزینه علیه خود قرار دارد.

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری
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مصاحبه شینزو آبه پیش از سفر به تهران در فرودگاه توکیو

ماس دست خالی از تهران برگشت؛ حاال نوبت آبه است؛
 روحانی: مردم آرام و امیدوارند، مسئولین متحدند 

و همه می دانند آمریکا مقصر است!
دنبال  به  آمریکا  =دولت 
در  اینستکس  تحریم 
صورت تخطی از اهداف آن 

است.
ژاپن  وزیر  =نخست 
صریحی  مذاکرات  می گوید 
جمهوری  مقام های  با 
و  دارد  پیش  در  اسالمی 
ایران  رسانه های  که  آ نطور 
پست  واشنگتن  از  نقل  به 
بسته  یک  او  نوشته اند 
پیشنهادی ارائه خواهد داد.
هلل  حشمت ا =
یک  تا  که  فالحت پیشه 
به  آبه  سفر  از  پیش  هفته 
موافقان  صف  در  تهران 
می گوید  حاال  بود  مذاکره 
نیاز  آمریکا  و  ایران  رابطه 
علی  ندارد.  میانجی  به 
الریجانی هم گفته ایرانی ها 

مقاومت می کنند!
روحانی:  =حسن 
و  متحد  نظر  مسئولین 
واحدی دارند و نظرات عین 
خوبی  به  همه  است،  هم 
اصلی  مقصر  که  می دانند 
همه مشکالت آمریکا است!

خبرگزاری  به  آمریکایی  منابع 
خزانه داری  وزارت  گفته اند  بلومبرگ 
ایاالت متحده در حال بررسی تحریم 
»ساز و کار ویژه تجارت و تأمین مالی 
ایران و اروپا« )STFI( نهاد متناظر بر 
ساز و کار مالی اینستکس در ایران است.

جمهوری  سفیر  بعیدی نژاد  حمید 
تالش  به  اشاره  با  لندن  در  اسالمی 
در  اینستکس،  تحریم  برای  آمریکا 
تحریم،  این  »با  می نویسد،  توییتی 
و  شده  نابود  عماًل  اینستکس 
کامل  شکست  به  اروپا  دیپلماسی 
می رسد. نخست وزیر ژاپن در آستانه 
رئیس جمهور  با  ایران  به  خود  سفر 
از  منطقه  مسائل  در خصوص  امریکا 
برقرار  تلفنی  گفتگوی  ایران  جمله 

کرد.«
مطلع  منابع  از  نقل  به  بلومبرگ 
نوشته ساز و کار ویژه تجارت و تأمین 
بانک  امتداد  اصل  در   )STFI( مالی 
تحت  قباًل  که  است  ایران  مرکزی 
و  گرفته  قرار  آمریکا  تحریم های 
برابر  در  جهانی  تضمین های  حداقل 
را  تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی 

اجرا نکرده است.
به نظر می  رسد اگر این تحریم اجرا 
شود، تقریباً تمام تالش های اروپا برای 
ماند و  بی نتیجه خواهد  برجام  حفظ 

ایران با  با  بطور کل مبادالت تجاری 
استفاده از دالر آمریکا قطع خواهد شد.

گرچه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
داد  وعده  تهران  به  اخیرش  سفر  در 
ایران  با  ادامه تجارت  اروپایی ها برای 
تالش خواهند کرد اما خود او هشدار 
برجام  از  ایران  در صورت خروج  داد 
تمام تحریم ها دوباره باز خواهد گشت.

در  نیز  اینستکس  رئیس  فیشر  پر 
را  وی  تهران  به  ماس  سفر  جریان 
ساز  مدیران  با  تا  بود  کرده  همراهی 
و کار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران 
بانک  نظر  زیر  که   )STFI( اروپا  و 
است  مستقر  تهران  در  و  مرکزی 

گفتگو کند.
آمریکا اعالم کرده اگر سیستم مالی 
مواد  ارسال  مسیر  فقط  اینستکس 
و  پزشکی  کاالهای  و  دارو  و  غذایی 
کمک های بشردوستانه را برای ایران 
آن  فعالیت  به  اعتراضی  کند  فراهم 
ندارد اما اگر هدف از راه اندازی آن دور 
خواهد  مسدود  باشد  تحریم ها  زدن 
جمهوری  که  حالیست  در  این  شد. 
اسالمی در حقیقت به دنبال آن بود تا 
از طریق اینستکس تحریم ها را نقض 

کرده و دور بزند!
آبه  شینزو  شرایطی،  چنین  در 
سفر  از  پیش  ژاپن  وزیر  نخست 
گفته  توکیو  فرودگاه  در  تهران  به 
مقام های  با  صریحی  »گفتگوهای 
دارد.«  پیش  در  اسالمی  جمهوری 
از  نقل  به  ایران  داخلی  رسانه های 
روزنامه واشنگتن پست ادعا کرده انذ، 
خرید دوباره نفت ایران، تعلیق تحریم 
کردن  آزاد  و  اتومبیل سازی  صنایع 
بخشی از پول های بلوکه شده ایران در 
آمریکا از جمله پیشنهاد هایی است که 
نخست وزیر ژاپن از طرف کاخ سفید 
که  آنطور  اما  برده  ایران  به  خود  با 
پیداست مقام های جمهوری اسالمی 
بتواند  ژاپن  اینکه  به  چندانی  امید 
چون  ندارند  کند  ایفا  میانجی  نقش 
شروط آمریکا برای جمهوری اسالمی 

 12 چارچوب  در  رفتار«  »تغییر 
موردیست که سال گذشته اعالم شد 
و علی خامنه ای ظاهرا اعالم کرده که 
آنها را نمی پذیرد و در مقابل خودش 
شروطی را اعالم کرد که مورد اعتنای 

اروپا و آمریکا قرار نگرفت.
قابل  آمریکا  و  ایران  مناسبات 
میانجیگری نیست، مقاومت می کنیم!

رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
خرداد   20 ملی،  امنیت  کمیسیون 
تاکید کرد که مناسبات ایران و آمریکا 
میانجیگری  قابل  فعلی  شرایط  در 

نیست. فالحت پیشه یک محافظه کار 
تمام عیار است و از چهره های امنیتی 
نظام که در ماه های اخیر مرتب به زبان 
آنهایی  جزو  که  کرده  اعالم  بی زبانی 
است که خواهان مذاکره اند اما به نظر 
به  آبه  که  پیشنهادی  بسته  می  رسد 
ایران  رژیم  قبول  تهران می برد مورد 
مجلس  رئیس  الریجانی  نیست.علی 
 22 چهارشنبه  نیز،  اسالمی  شورای 
ابرادوویچ  ژارکو  با  دیدار  در  خرداد 
خارجی  امور  کمیسیون  رئیس 
»ایرانی ها  گفت،  صربستان  پارلمان 
در برابر فشارهای آمریکایی  ها مقاومت 

می کنند.«
آلمان  و  ژاپن  تهران  چاپ  کیهان 
را »دالالن مذاکره« خوانده و نوشته 
»مذاکره با آمریکا اگر حماقت نباشد، 

خیانت است«.
موافقان  صدای  پیش  هفته  یک  تا 
بلند تر شده  آمریکا  با  داخلی مذاکره 
فالحت پیشه  حشمت اهلل  حتی  بود. 
که می گوید نیاز به میانجیگری ژاپن 
نیست ادعا کرد به مرحله بازگشت از 
اما گویی  نزدیک می شویم.  تحریم ها 
ورق برگشت و اکنون رگه های ناامیدی 
در هر دو جناح حکومت دیده می شود.

سپاه  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
آمریکا«  منهای  ژاپن  و  »ایران  بحث 
را مطرح کرده و روزنامه دولتی ایران 
و  است  نفت«  نیازمند  »ژاپن  نوشته 
نباید همه ابعاد سفر مهم نخست وزیر 
ژاپن به تهران را به تالش برای کاهش 
تنش میان ایران و آمریکا تقلیل داد! 
حسن روحانی رئیس جمهور اسالمی 
کرده  ادعا  عجیب  سخنانی  در  نیز 
ایران نسبت به گذشته  »امروز مردم 
آینده  به  و  دارند  بیشتری  آرامش 
آن  در  هیچکس  امیدوارترند،  کشور 
نظر  مسئولین  ندارد…  تردیدی 
متحد و واحدی دارند و نظرات عین 
هم است… همه به خوبی می دانند 
که مقصر اصلی همه مشکالت آمریکا 

است!«
=رد پای عناصر حزب اهلل 
نیز در این ماجرا که مربوط به 
سال 20۱5 است و تازه علنی 
است.  شده  دیده  می شود، 
به گزارش تلگراف، نهادهای 
امنیتی بریتانیا ماه ها فعالیت 
این کارگاه مخفی را زیر نظر 

داشتند.
از  پس  هفته  =یک 
جماعت  امام  بازداشت 
ایرانی در فرانسه که به عبور 
از  پناهجویان  غیرقانونی 
می کرد  کمک  مانش  کانال 
بازداشت  و  شناسایی  خبر 
یک گروه تروریستی و یک 
لندن  در  بمب سازی  کارگاه 
حزب اهلل  و  ایران  با  مرتبط 

رسانه ای شد.
اطالعات  منبع  =یک 
انگلیس گفته، MI5 با شرکای 

شناسایی 
کارگاه مخفی 
ساختن بمب 

در لندن 
مرتبط با 
جمهوری 

اسالمی ایران
)MI5( دفتر مرکزی سرویس امنیتی بریتانیا در لندن

با  مقابله  برای  بین المللی 
جانب  از  مخّرب  تهدیدات 

رژیم ایران همکاری می کند.
روزنامه بریتانیایی تلگراف، یکشنبه نهم 
ژوئن )19 خرداد(، از شناسایی و بازداشت 
اعضای یک گروه تروریستی مرتبط با 
ایران، که چند تُن مواد منفجره را در 
یک کارگاه مخفی ساختن بمب در حومه 
لندن انبار کرده اند خبر داد. این ماجرا که 
رد پای عناصر حزب اهلل نیز در آن دیده 
می شود مربوط به سال 201۵ است که 
تازه پس از چهار سال رسانه ای شده است.

امنیتی  نیروهای  آمده  این گزارش  در 
بریتانیا هزاران بسته کوچک حاوی نیترات 
آمونیم )حدود سه تُن( در این محل کشف 

کردند که در محل انبار شده بود.
نیترات آمونیم یک ماده رایج برای ساختن 

بمب های دست ساز است.
م های  مقا گذشته  سال  یک  در 
کارکنان  برخی  و  اسالمی  جمهوری 
ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت های 
چند  در  داشتن  دست  به  اروپا  در 
رشته عملیات خرابکارانه و تروریستی 

از جمله برنامه ریزی برای بمب گذاری 
در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق 

در حومه پاریس متهم شدند.
دونالد ترامپ، چهارم ژوئیه )1۴ خرداد( 
در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی 
با ترزا می گفته بود بریتانیا و آمریکا 
مصمم هستند مطمئن شوند ایران به 
بمب اتمی نخواهد رسید و از تروریسم 

حمایت نمی کند.
گفته،  انگلیس  اطالعات  منبع  یک 
برای  بین المللی  شرکای  با   MI5
جانب  از  مخّرب  تهدیدات  با  مقابله 
ایران همکاری می کند.رد پای عناصر 
حزب اهلل نیز در این ماجرا که مربوط به 
سال 201۵ است و تازه علنی می شود، 
تلگراف،  گزارش  به  است.  شده  دیده 
نهادهای امنیتی بریتانیا ماه ها فعالیت 

این کارگاه مخفی را زیر نظر داشتند.
پیش بینی می شود لو رفتن این انبار به 
تنش ها میان رژیم ایران و اروپا دامن بزند.

مسلم است که قدرت تخریب بمب هایی 
که در آن نیترات آمونیم به کار می رود 
اتم که  بمب  اندازه قدرت تخریب  به 
جمهوری اسالمی مخفیانه برای تولید 

محمد بن زاید آل نهیان در دیدار با آنگال مرکل

امارات متحده  و  =آلمان 
نیز  مشترکی  بیانیه  عربی 
برای همکاری های اطالعاتی 
و  تروریسم  با  مقابله  و 

افراط گرایی امضا کردند.
آلمان  خارجه  =وزیر 
ایران  به  سفر  از  پس  نیز 
از  ایران  گفته است: خروج 
دوران  به  را  تهران  برجام، 
پیش از توافق بر می گرداند 
تحریم ها  همه  شامل  که 
به  نمی تواند  این  و  می شود 

نفع ایران باشد.

عربی  متحده  امارات  و  آلمان 
جمهوری  از  مشترک  بیانیه ای  در 
اسالمی خواستند از هر گونه اقدامی 
که به افزایش تنش ها منجر می شود، 

اجتناب کند.
ولیعهد  آل نهیان،  زاید  بن  محمد 
رئیس  نایب  و  عربی  متحده  امارات 
نیروهای نظامی این کشور در سفر به 
آلمان با آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
دیدار و توافق کردند به همکاری های 

امنیتی و اطالعاتی ادامه دهند.
در این دیدار که روز چهارشنبه 22 
خردادماه 1۳9۸ انجام شد محمد بن 
بیانیه  مرکل  آنگال  و  آل نهیان  زاید 
همکاری های  برای  نیز  مشترکی 
و  تروریسم  با  مقابله  و  اطالعاتی 

افراط گرایی امضا کردند.
در  عربی  متحده  امارات  و  آلمان 
این بیانیه نگرانی خود را در خصوص 
افزایش تنش ها در منطقه ابراز کردند 
ایفای  ضمن  خواستند  ایران  از  و 
اقدامی  گونه  هر  از  سازنده،  نقشی 
که به افزایش تنش ها منجر می شود 

اجتناب کند.
مشترک،  سرمایه گذاری  همچنین 
همکاری های  افزایش  و  جهانگردی 
این  موارد  دیگر  از  اقتصادی شماری 
و  عربی  متحده  امارات  بین  توافق 

آلمان است.
این بیانیه تنها چند روز پس از سفر 
وزیر خارجه آلمان به ایران صادر شده 
است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
ابتدای هفته جاری و پس از سفر به 
سفر  ایران  به  عربی  متحده  امارات 

با  او روز دوشنبه 20 خردادماه  کرد. 
همتای ایرانی خود در تهران دیدار و 

گفتگو کرد.
ماس  هایکو  گزارش ها  اساس  بر 
نقش  درباره ی  تهران  به  سفر  در 
و  خاورمیانه  در  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  مقامات  با  برجام 
دیدار و گفتگو کرد. برخی منابع هم 
در  آلمان  وزیر خارجه  دادند  گزارش 
خصوص  در  تضمین هایی  سفر  این 
حمایت از مکانیزم تبادل تجاری بین 
تهران و اتحادیه اروپا به طرف ایرانی 
رابطه  همین  در  است.  کرده  ارائه 
خبرگزاری دویچه وله نوشت ماس با 
هدف نجات برجام به ایران رفته است.

هایکو ماس پس از سفر به ایران و 
در  هسته ای  سالح  خلع  نشست  در 
استکهلم گفته است که »خروج ایران 
از برجام، تهران را به دوران پیش از 
همه  شامل  که  می گرداند  بر  توافق 
به  این نمی تواند  و  تحریم ها می شود 

نفع ایران باشد.«
است  افزوده  آلمان  خارجه  وزیر 
نمی توان  دیگر  توافق  »بدون  که 
توسعه  ایران  که  گفت  اطمینان  با 
سالح های هسته ای را از سر نخواهد 

گرفت.«
در حالی مطرح شده  اظهارات  این 
خارجه  وزیر  ماس  هایکو  از  پس  که 
ژاپن  وزیر  نخست  آبه  شینزو  آلمان، 
نیز به تهران سفر کرده است تا شاید 
طی گفتگو با مقامات ایرانی از افزایش 
تنش میان جمهوری اسالمی و آمریکا 

جلوگیری کند.
رهبر  خامنه ای  علی  حال  این  با 
روی  را  پاکی  آب  اسالمی  جمهوری 

دست نخست وزیر ژاپن که گفته بود 
حامل پیام ایاالت متحده است ریخته 
و گفته است: »من شخص ترامپ را 
شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و 
هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم 

داد.«
علی خامنه ای همچنین افزوده است 
مذاکره  آمریکا  با  اسالمی  جمهوری 

نخواهد کرد.
جمهوری  مقامات  است  گفتنی 
برابر هر گونه  از یک سو در  اسالمی 
با آمریکا مقاومت می کنند و  مذاکره 
از سوی دیگر مدعی هستند خواهان 
هیچ تنش، جنگ و درگیری نیستند.

شینزو آبه یک روز پیش از گفتگو با 
علی خامنه ای با حسن روحانی دیدار 
خبری  کنفرانس  یک  در  سپس  و 
نخست  که  حالی  در  کردند.  شرکت 
خبری  کنفرانس  این  در  ژاپن  وزیر 
نسبت به جلوگیری جمهوری اسالمی 
»از هر درگیری تصادفی« هشدار داده 
بود که یک روز پس از آن دو نفتکش 
متعلق به ژاپن در دریای عمان منفجر 

شدند.
این  در  روحانی  حال حسن  این  با 
بود:  شده  مدعی  خبری  کنفرانس 
هیچ  با  جنگی  هیچ  »آغازکننده 
آمریکا،  حتی  بود،  نخواهیم  کشوری 
اما به هر متجاوزی پاسخ بسیار قاطع 

خواهیم داد.«
با این حال قرار است پس از مقام های 
ارشد آلمان و ژاپن، هلگا اشمید دبیر 
اتحادیه  خارجی  اقدام  سرویس  کل 
اروپا و معاون فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز طی 

روزهای آینده به ایران سفر کند.

آلمان و امارات متحده عربی در بیانیه ای مشترک: 
ایران از ایجاد تنش خودداری کند

اینکه  اما  نیست،  می کرد  تالش  آن 
عوامل رژیم ایران در لندن یک کارگاه 
مخفی برای ساختن بمب داشته باشند، 
برای  اروپا  تالش های  نتایج  از  یکی 

مماشات با رژیم ایران است.
یک هفته پیش نیز امام جماعت ایرانی 
یک مسجد در فرانسه به جرم کمک 
از  غیرقانونی  عبور  برای  مهاجران  به 
کانال مانش زندانی شد.او برای عبور 
مهاجران از کانال مانش برای آنها قایق  
بادی فراهم می کرد. این مرد ۳9 ساله 
در چندین مورد عبور مهاجران از شمال 

فرانسه به بریتانیا را تدارک دیده بود.
ایرانی  کشتی  یک  اردیبهشت  اوایل 
مشکوک به حمل اسلحه در بندر مصراته 
»شهرکرد«  کشتی  شد.  توقیف  لیبی 
متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری 
اسالمی، 19 آوریل )۳0 فروردین(، بندر 
بورگاس در بلغارستان را ترک کرده و 

محموله اسلحه به لیبی منتقل می کرد.
مقامات بلغارستان، در دسامبر 201۸ 
انبار مهمات حاوی  )آذر 1۳9۷( یک 
بیش از 100 قبضه اسلحه اتوماتیک از 
جمله تفنگ کالشنیکف در شهر صوفیه 
دو  عملیاتی  طی  که  کردند  کشف 
ایرانی نیز بازداشت شدند.آبان 1۳9۷، 
پلیس ایتالیا اعالم کرد 2۷0 کیلوگرم 
هروئین جاسازی شده در یک کانتینر 
را که با یک کشتی از ایران رسیده بود 
کشف کرده است. کشفی که به گفته 
پلیس ایتالیا در 20 سال اخیر در این 
کشور بی سابقه بوده است. این کشتی 
از بندرعباس آمده، در بندر هامبورگ 
توقف  اسپانیا  در  والنسیا  و  آلمان  در 
داشته و در بندر جنوا متوقف شده بود.

حسن روحانی، آذر سال 1۳9۷، به اروپا 
هشدار داد که اگر به وعده هایشان در 
ادامه  برای  مکانیسمی  ایجاد  با  رابطه 
خرید نفت جمهوری اسالمی عمل نکنند 
زیر »آوار مواد مخدر، سیل پناهجویان، 
بمب ها و ترورها« دفن خواهد شد! وی و 
دیگر مقامات رژیم این تهدید را چند بار 
از جمله در هفته های اخیر تکرار کرده اند.



صفحه Page 4 - 4 - شماره ۱۶۸۱ 
جمعه ۲۴ تا پنجشنبه 3۰ خرداد ماه 139۸خورشیدی

ی  ر جمهو  : ی منه ا خا =
اسالمی ایران هیچ اعتمادی 
به آمریکا ندارد و تجربه تلخ 
آمریکا  با  قبلی  مذاکرات 
به  را  برجام  چارچوب  در 
نخواهد  تکرار  وجه  هیچ 
کرد زیرا هیچ ملت آزاده و 
عاقلی مذاکره تحت فشار را 

نمی پذیرد.
ترامپ  اینکه  =خامنه ای 
گفته قصد تغییر رژیم ایران 
»دروغ« خوانده  را  ندارد  را 
چهل  در  آمریکا  گفته  و 
نابودی  برای  گذشته  سال 
تالش  اسالمی  جمهوری 
کرده اما نتوانسته است این 

کار را انجام دهد.
گذشته  روز  آبه  = شینزو 
پس از دیدار با حسن روحانی 
هر  از  باید  ایران  بود:  گفته 
درگیری تصادفی پیشگیری 
کند و ژاپن می تواند در این 
زمینه کاماًل نقش سازنده ای 

را ایفا کند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اسالمی در دیدار با شینزو آبه نخست 
دست  روی  را  پاکی  آب  ژاپن  وزیر 
گفت  و  ریخت  همراهش  هیئت  و  او 
جمهوری اسالمی ایران هیچ اعتمادی 
به آمریکا ندارد و »مذاکره نمی کنیم«.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که برای 
اسالمی  جمهوری  مقامات  با  مذاکره 
درباره تنش میان ایران و ایاالت متحده 
آمریکا به تهران سفر کرده است صبح 
با   139۸ خرداد   ۲3 پنجشنبه  روز 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

دیدار کرد.
در  ژاپن  وزیر  نخست  آبه  شینزو 
ابتدای این دیدار به علی خامنه ای گفته 
که »من قصد دارم پیام رئیس جمهور 

امریکا را به جنابعالی برسانم.«
است  گفته  ما  ا خامنه ای  علی 
»جمهوری اسالمی ایران هیچ اعتمادی 
به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات 
قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به 
هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ 
ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار 

را نمی پذیرد.«

آبه  شینزو  به  پاسخ  در  خامنه ای 
و  نیت  در حسن  »ما  که  است  گفته 
اما  نداریم  تردیدی  شما  بودن  جدی 
جمهور  رئیس  از  آنچه  خصوص  در 
آمریکا نقل کردید، من شخص ترامپ 
را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم 
و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم 

داد.«
رهبر جمهوری اسالمی افزوده است 
که »مطالبی را که بیان خواهم کرد، 
وزیر  نخست  با  گفتگو  چارچوب  در 
کشوری  را  ژاپن  ما  زیرا  است  ژاپن 
گالیه هایی  چه  اگر  می دانیم،  دوست 

نیز وجود دارد.«
در حالی که شنزو آبه از قول ترامپ 
تغییر  قصد  »آمریکا  که  بود  گفته 
خامنه ای  اما  ندارد«  را  ایران  رژیم 
این سخن ترامپ را »دروغ« خوانده 
و گفته آمریکا در چهل سال گذشته 
برای نابودی جمهوری اسالمی تالش 
را  کار  این  است  نتوانسته  اما  کرده 
انجام دهد: »مشکل ما با آمریکایی ها 
آنها  زیرا  نیست،  رژیم  تغییر  موضوع 
باشند،  اگر چنین قصدی هم داشته 
نیستند، همانطور  به اجرای آن  قادر 
آمریکا،  قبلی  جمهور  رؤسای  که 
نابودی  برای  گذشته  سال  چهل  در 
جمهوری اسالمی ایران تالش کردند 

اما نتوانستند.«
رهبر جمهوری اسالمی با اشاره به 
مبنی  ژاپن  وزیر  صحبت های نخست 
درباره  مذاکره  برای  درخواست  بر 
است  کرده  تأکید  هسته ای،  موضوع 
که »جمهوری اسالمی ایران به مدت 
پنج، شش سال در موضوع هسته ای 
 ۵+1 قالب  در  اروپایی ها  و  آمریکا  با 
مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، 

خامنه ای آب پاکی را روی دست آبه ریخت: مذاکره 
نمی کنیم!

اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی 
زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است که 
دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها 

زده، مذاکره کند؟«
نخست وزیر ژاپن روز گذشته با هدف 
اسالمی  جمهوری  مقامات  با  مذاکره 
با  او روز گذشته  تهران سفر کرد.  به 
کرد  مذاکره  و  دیدار  روحانی  حسن 
و سپس با هم در یک نشست خبری 

شرکت کردند.
کنفرانس  این  در  روحانی  حسن 
با نخست  خبری در مورد مذاکراتش 
وزیر ژاپن درباره بحران با آمریکا گفته 
هیچ  با  هیچ جنگی  »آغازکننده  بود: 
آمریکا،  حتی  بود،  نخواهیم  کشوری 
اما به هر متجاوزی پاسخ بسیار قاطع 
خواهیم داد.« و »ایران عالقمند به ادامه 
برجام است و اقدامات آتی تهران نیز در 
این زمینه در چارچوب برجام خواهد 
بود.« وی تأکید کرد، »ریشه تنش های 
موجود در منطقه به جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه مردم ایران بر می گردد و 
هرگاه این جنگ متوقف شود، شاهد 
رویداد بسیار مثبت در منطقه و جهان 

خواهیم بود.«
کنفرانس  این  در  نیز  آبه  شینزو 
را مطرح کرده  خبری موضوع جنگ 
و گفته بود: »ایران باید از هر درگیری 
تصادفی پیشگیری کند و ژاپن می تواند 
در این زمینه کاماًل نقش سازنده ای را 

ایفا کند.«
می رسد  نظر  به  وجود  ین  ا با 
تالش های شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
هم برای میانجیگری میان جمهوری 
اسالمی و آمریکا بی نتیجه ماند و علی 
خامنه ای، شینزو آبه را با دست خالی 

راهی ژاپن کرده است.

»کنگره  رهایی ایران«؛ یک تشکل دیگر برای 
آزادی و آبادی کشور

تشکل  ایران«،  رهایی  »کنگره 
های  چهره  برخی  که  است  جدیدی 
نهاد  هوادار  اپوزیسیون  قدیمی 
پادشاهی و همچنین طرفداران نظام 

جمهوری را در بر می گیرد.
تشکل،  این  پیشنهادی  منشور  در 
که هنوز به تصویب نرسیده است، از 
شاهزاده رضا پهلوی به عنوان »ثروت 
برده  نام  یکپارچگی«  »نهاد  و  ملی« 

می شود.
منشور  در  که  اهدافی  از  یکی 
به  ایران«  پیشنهادی »کنگره رهایی 
آن اشاره شده »عدم تکرار اشتباهاتی 
سال   ۲۰ در  اپوزیسیون  که  است 

گذشته مرتکب شده است«.
رهایی  »کنگره  زیربنایی  اصول  در 
و  تمامیت  کلیت،  حذف  ایران« 
از  اسالمی  جمهوری  موجودیت 
عنوان هدف  به  مسالمت آمیز  طریق 
از  دین  جدایی  است.  آمده  اصلی 
جهانی  اعالمیه  پذیرش  حکومت، 
آزادی های  تامین  بشر،  حقوق 
سیاسی و مدنی و برگزاری انتخابات 
آزاد برای تعین شکل نظام، از دیگر 
هستند.  نوپا  تشکل  این  اهداف 
شاهزاده  ایران«  رهایی  »کنگره 
یکپارچگی  نماد  را  پهلوی  رضا 
تحکیم  برای  ملی  سرمایه ای  میهن، 

پرچمدار  و  اپوزیسیون  همبستگی 
جمهوری  فروپاشی  برای  مبارزه 
و  استقرار حاکمیت مردم  و  اسالمی 
در  سکوالریسم  و  دموکراسی  تحقق 
نظامی اعم از پادشاهی پارلمانی و یا 
جمهوری پارلمانی در ایران می داند.

شناخته  چهره های  از  برخی 
جمله  از  اپوزیسیون  قدیمی  و  شده 
ایمان  تشکل هستند.  این  مؤسسین 
در  مردمی«  »نهاد  بنیانگذار  فروتن، 
حال حاضر سخنگوی موقت »کنگره 
با  رأفت  احمد  است.  ایران«  رهایی 
داده  انجام  گفتگویی  فروتن  ایمان 

است.

حوزه  شورای  =رئیس 
ملت  یا  آ ن:  تهرا علمیه 
ایران باید به مناسبت تولد 
»عجوزه منحوسه انگلیس« 
که وجودش طی دوره حیات 
این  مایه  سیاهش  سراسر 
همه خسارت و نحوست برای 
کشور ما و جهان اسالم بوده 
است، شادی کند؟ وااسفا!...

انگلیس  سروری:  =پرویز 
هیچ تردیدی برای شکست 
جمهوری  نظام  سرنگونی  و 
فتنه  در  به خصوص  اسالمی 

۸۸ به خود راه نداده.
گروهی بسیجی حدود ۸۰ نفر که به 
ادعای خبرگزاری فارس »دانشجویان 
عصر  بودند  تهران«  دانشگاه های 
سفارت  مقابل  خرداد   ۲3 پنجشنبه 

انگلیس در تهران تجمع کردند.
درهای  مقابل  در  انتظامی  نیروی 
بود  شده  مستقر  انگلیس  سفارت 
و  نشده  پیش بینی  اقدامات  از  تا 
جلوگیری  بسیجی ها  ماجراجویانه ی 
کند. اعتراض آنها به برگزاری جشن 
در  انگلیس  سفارت  در  ملکه  تولد 

تهران بود!
تعدادی از طالب حوزه علمیه قم نیز 
نمایندگی  دفتر  به  اعتراض  نشان  به 
وزارت خارجه در قم رفتند و به نوشته 
»حوزه نیوز« مراتب اعتراض خود را 
»مشکوک«  جشن  برپایی  به  نسبت 
تولد ملکه انگلیس در سفارت انگلیس 

در تهران مطرح کردند.
وزارت  مسئوالن  از  طالب  این 
خارجه خواسته اند، حساسیت الزم را 

نسبت به این مراسم داشته باشند!
رئیس شورای  رشاد  علی اکبر  شیخ 
حوزه علمیه تهران نیز با بیان اینکه 
هنجارشکنی سفارتخانه ها قابل تحمل 
به  باید  ایران  ملت  »آیا  گفته  نیست 
مناسبت تولد عجوزه منحوسه انگلیس 
که وجودش طی دوره حیات سراسر 
و  خسارت  همه  این  مایه  سیاهش 
نحوست برای کشور ما و جهان اسالم 
این  وااسفا!  کند؟  شادی  است،  بوده 
دوره  یاد  به  را  انسان  اعمال  و  اخبار 
بی فرهنگی قجری و فرو مایگی قجرها 

می اندازد.«
به  تهران  در  انگلیس  سفارت 
ملکه  تولد  جشن  برگزاری  مناسبت 
و  شرکت ها  به  را  ایمیلی  کشور  این 
کرده  ارسال  ایرانی  تولیدکنندگان 
این مراسم  از  آنها برای حمایت  از  و 

اعتراض بسیجی ها و روحانیون به برگزاری جشن 
تولد ملکه در سفارت انگلیس؛ 

»جشن تولد عجوزه منحوسه قابل تحمل نیست«!

درخواست کمک هزینه کرده است.
انتقاد  با  انگلیس  اقدام سفارت  این 
حزب اللهی ها و بسیجی ها مواجه شده 
پیشین  نماینده  پرویز سروری  است. 
مجلس شورای اسالمی گفته »یکی از 
عجیب ترین اتفاقات را امروز در حوزه 
بر  امروز  دیگر  شاهدیم.  دیپلماسی 
کسی پوشیده نیست که آمریکا و بعضاً 
اروپا و به ویژه انگلیس که همیشه در 
مدار سیاست آمریکا حرکت کرده است 
چه دشمنی صریحی را با ملت ایران 
کلید زده اند ولی اخیراً شاهد پررنگ تر 
شدن ارتباط آنها در عرصه ارتباط و 
هستیم.« مدیران  برخی  با  تعامل 

مرکزی  شورای  عضو  که  سروری 
اسالمی«  انقالب  رهپویان  »جمعیت 
فعال  والیی  سیاسی  تشکل های  از 
در بدنه اصولگراهاست می گوید، »در 
قدر  این  سفارتخانه ها  کشوری  هیچ 
دوم  رده  مدیران  ویژه  به  مدیران  با 
و سوم ارتباط ندارند و این ارتباطات 

بسیار نگران کننده و حساس است.«
او در مصاحبه با خبرگزاری مهر که 
کرده،  عنوان  شد  منتشر  خرداد   ۲3
چهل  این  در  انگلیس  و  »آمریکا 
سال از هیچ اقدامی برای ضربه زدن 
تردید  خود  از  اسالمی  جمهوری  به 
نشان نداده اند ولی با این حال عده ای 
از  انگلیس  ملکه  تولد  سالگرد  برای 
می کنند.  هزینه  ایران  ملت  جیب 
این رفتار وقیحانه، سبک و بی منطق 
باعث می شود که دشمن گمان کند 
در ایران پایگاه دارد و می تواند بر روی 

ظرفیت داخلی ما حساب کند.«
»انگلیس  افزود،  همچنین  وی 
همواره  انقالب  مختلف  دوران  در 
منافع  به  که  بود  کشورهایی  جزء 
جمهوری اسالمی حمله کرد. آنها در 

برای شکست  تردیدی  ایام هیچ  این 
اسالمی  جمهوری  نظام  سرنگونی  و 
راه  به خود  فتنه ۸۸  به خصوص در 
ندادند. امروز ما در یک جنگ سخت 
اقتصادی با دشمن هستیم. حال اینکه 
برخی مدیران دولتی که می توانند در 
باشند  موثر  خصوصی  بخش  تقویت 
نوع  این  با  و  مراسم هایی  چنین  در 
رفتار حاضر شوند باید نگرانی مقامات 

مسئول را تحریک کند.«
دید  »باید  گفته،  پایان  در  سروری 
اسپانسر  این  بین  سّری  چه  باالخره 
سیاست های  و  حمایت ها  شدن ها، 
اقتصادی  جنگ  حوزه  در  انگلیس 

آمریکا با ما وجود دارد.«
عضو  سلیمی  علیرضا  خرداد   ۲۰
به  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
»سرو  و  مختلط«  »پارتی  برگزاری 
سفارتخانه های  برخی  در  مشروب« 
الریجانی  علی  کرد.  انتقاد  خارجی 
به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی دستور داد تا موضوع برگزاری 
»حرمت شکنی«  و  مختلط«  »پارتی  
در  برخی سفارتخانه های خارجی  در 
روزهای ماه رمضان را پیگیری کنند. 
نیز پیش یک دیپلمات  این  از  پیش 
در  هلندی  دیپلمات  و یک  انگلیسی 

مهمانی در ولنجک بازداشت شدند.
ملکه  علیه  توهین آمیز  اظهارات 
سال  هر  که  حالیست  در  انگلیس 
جشن تولد روح اهلل خمینی در سفارت 
برگزار  لندن  در  اسالمی  جمهوری 
مراسم  دیگر  این،  بر  عالوه  می شود. 
همکاری  با  نیز  آئینی  و  مذهبی 
مذهبی  هیات های  و  رژیم  سفارت 
حال  در  اروپایی  کشورهای  در  مدام 

برگزاری است!

انقالب  پاسداران  =سپاه 
اسالمی از طریق دو عراقی 
ثروت  »منابع  شرکت  و 
ی  مهد بو ا که   » ب لجنو ا
ئیس  ر یب  نا س  لمهند ا
آن  مشاور  حشدالشعبی 
طریق سیستم های  از  بوده 
مالی عراق اقدام به دور زدن 

تحریم ها می کردند.

خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
 )OFAC( وزارت خزانه داری آمریکا
دو فرد و یک نهاد عراقی را در ارتباط 
به فهرست تحریم های  ایران  رژیم  با 

خود افزود.
سپاه  به  افراد  این  می شود  گفته 
و  تحریم ها  زدن  دور  در  پاسداران 
ایجاد کانال مالی برای قاچاق اسلحه 
کمک  دالر  میلیون  صدها  ارزش  به 

کرده اند.
 ۲۲( ژوئن   1۲ چهارشنبه  رویترز، 
عبدالحمید  داد  گزارش  خرداد(، 
صالح  و  عظیمی(  )مکی  االسدی 
تجاری  شرکت  و  عراق  دو  الحسنی 
در  مستقر  الجنوب«  ثروت  »منابع 
سپاه  با  همکاری  دلیل  به  را  بغداد 
پاسداران انقالب اسالمی تحریم کرد.

خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 

تحریم دو فرد و یک شرکت عراقی به اتهام همکاری 
سپاه قدس در قاچاق اسلحه

وارد  وزارتخانه  این  گفته،  آمریکا 
عمل شده تا تمام شبکه های قاچاق 
و  شناسایی  را  ایران  رژیم  اسلحه 
آنها مسلح  از طریق  تا  مسدود کند 
منطقه  در  شبه نظامیان  کردند 

متوقف شود.
در گزارش آمده، این افراد به تقویت 
عراق  در  ایران  رژیم  نفوذی  عوامل 

کمک می کردند.
رئیس  نایب  المهندس  ابومهدی 
با  نزدیکی  رابطه  که  الشعبی  الحشد 
سپاه  و  اسالمی  جمهوری  رهبران 
در  قباًل  و  دارد  انقالب  پاسداران 
فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته 
الجنوب«  ثروت  »منابع  شرکت  به 

مشاوره می داده است.

ابومهدی المهندس از رهبران حشد الشعبی )بسیج مردمی شیعیان 
عراق( از دوستان نزدیک قاسم سلیمانی

آتش به اختیارها پالکاردهای علیه دولت انگلیس در دست داشتند و 
پوسترهایی که کارتون روباه روی آن بود حمل می کردند

ویدئو

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

فهیمه فرسایی - بخش چشم انداز 
دوباره  ونیز،  فیلم  جشنواره ی جهانی 
یک کارگردان  »بومی« ایرانی را کشف 
»یک  فیلم  با  است  قرار  که  کرده 
برجسته ی  جایگاه  اخالقی«،  تصمیم 
جهان  در  را  کشور  این  سینمای 
فیلم به اثبات برساند: وحید جلیلوند 
این  برتر  کارگردان  جایزه ی  برنده ی 
بخش در سال 201۷. نوید محمدزاده 
)موسی( هم جایزه ی بازیگر برتر این 
جشنواره را از آن خود کرده است. این 
به  دو سال حاال  از  کمتر  از  اثر پس 
 20 از  و   یافته  راه  آلمان  فیلم  بازار 
به  کشور  این  سینماهای  در  ژوئن 

نمایش در می آید.
واعظ حرفه ای

وحید جلیلوند یکی از فعاالن هنری 
نام آشنای ایران است؛ به ویژه در میان 
در  که  تلویزیون  مؤمن  بینندگان 
سال های گذشته برنامه ها ی بی شمار 
مذهبی - اخالقی او را دنبال کرده اند. 
»نان  قسمتی  برنامه ی سی  از جمله 
سوی  از  آن  بودجه ی  که  ریحان«  و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین 
 ۷0 که  ویژه  برنامه ی  این  بود.  شده 
دقیقه طول می کشید، در ماه رمضان 
می شد  پخش  افطار  شروع  از  پیش 
سنت،  دین،  فروع  و  اصول  آن  در  و 
طرح  طریق  از  و…  امامان  زندگی 
ویدئویی،  فیلم های  پخش  سئوال، 
و…  قرآن خوانی  مسابقات  برگزاری 
ترتیب  این  به  می شد.  داده  آموزش 
مسائل  با  جلیلوند  که  گفت  می توان 
موازین  با  به خصوص  اخالق مذهبی، 

اخالق اسالمی، به خوبی آشنا است.
مرگ ناگهانی

 عنوان فیلم جلیلوند که به آلمانی 
»یک تصمیم اخالقی« ترجمه شده، 
تاریخ«  بدون  امضا،  »بدون  اصل  در 
است. به گفته ی کارگردان، این عنوان 
اشاره دارد؛  فیلم  پیام جهانشموِل  به 
نریمان  کاوه  دکتر  برای  آنچه  اینکه 
)امیر آقایی( رخ می دهد،  می تواند در 
سراسر جهان هر لحظه برای هر کس 
با یک  تصادف  عامل  او  بیفتد:  اتفاق 
و  تاریک  شبی  در  که  است  موتوری 
شلوغ با چهار سرنشین در خط کناری 
جاده می رانده است. ظاهرا نه موسی، 
راننده ی موتور، و نه همسر محجبه اش 
که طفلی در بغل دارد، در این تصادف 
صدمه ای نمی بینند. تنها دست چپ 
پسر هشت  ساله ی خانواده،  امیرعلی، 
چند  هر  برمی دارد،  جراحت  اندکی 
در  که  است  کسی  تنها  امیرعلی 
پدر  بدن های  حفاظتی  سپر  میان 
همین  به  بوده.  نشسته  خود  مادر  و 
پلیس  دلیل موسی تصمیم می گیرد 
را خبر کند، ولی دکتر نریمان که در 
می کند،   کار  تهران  قانونی  پزشکی 
مانع می شود، کیف پر اسکناس خود 
را به او نشان می دهد تا پول مورد نیاز 
برای تعمیر موتور امانتی اش را بردارد 
را بالفاصله  امیر  تاکید می کند که  و 
بیمارستان  به  دقیق  معاینه ی  برای 
این  به  ولی  موسی  برساند.  راه  سر 
از  پس  و  نمی کند  اعتنایی  توصیه 
سوی  به  راست  یک  پول،  گرفتن 
خانه می راند. همان شب پسرک جان 
و جسدش  می دهد  از دست  را  خود 
به بخش کالبد شکافی پزشکی قانونی، 
آن  نریمان هم در  قسمتی که دکتر 
کار می کند،  منتقل می شود. هرچند 
نریمان با شنیدن خبر مرگ پسرک، 
به عذاب وجدان دچار می آید و خود 
را مسئول مرگ او می داند، ولی کاری 
رنج  و  تاسف  این  نشان دادن  برای 
ادارات  به  یا  امیرعلی  مادر  و  پدر  به 
و  نقش  برعکس،  نمی کند.  مسئول 
مسکوت  تصادف  در   را  خود  حضور 

به  خاطر 
وجدان
 آرام

می گذارد تا مورد سوء ظن قرار نگیرد.
پزشک شریف

جلیلوند می کوشد شخصیت نریمان 
را به عنوان پزشکی با وجدان و صالح 
که به همه، از جمله زنانی که قربانی 
اعمال خشونت همسران خود می شوند، 
با حساسیت و به کمک تصاویری گویا 
معرفی کند؛ مردی که با وجود داشتن 
با این حال وقت  حرفه ای پر زحمت 
انسان های  وقف  را  خود  امکانات  و 
در  نوعی  به  و  می کند  آسیب دیده 
بدون  اجتماعی  مددکار  یک  حد 
چشمداشت برای آنان مایه می گذارد.

جلیلوند با تاکید بر ویژگی های مثبت 
انساندوست  و  خیرخواه  پزشک  این 
پرکشش  داستان  گره های  می کوشد 
دهد.  جلوه  بازنشدنی  و  کور  را  فیلم 
واکنش های  او  که  هنگامی  اما 
غیرمسئوالنه از خود نشان می دهد و 
می گیرد،  »غیراخالقی«  تصمیم های 
همچنین  ساختاری،  منطق  داستان 
را  خود  باورپذیری  و  اقناعی  ظرفیت 
از دست می دهد: به عنوان مثال این 
از  خودخواهی  سر  از  متعهد  پزشک 

بازگویی این واقعیت که مسبب اصلی 
با  از  و  می زند  باز  سر  بوده،   تصادف 
زندگی  شریک  و  همکار  خبر کردن 
)هدیه  بهبهانی  سایه  دکتر  خود، 
تهرانی( که وظیفه ی کالبدشکافی را 
می کند.  خودداری  گرفته،   عهده  به 
پیامدهای  از  خوبی  به  که  حالی  در 
نتایج  بر  غیرضروری  سکوت  این 
همین  است.  آگاه  کالبدشکافی 
پنهانکاری بی مورد، سبب می شود که 
دکتر بهبهانِی از همه  جا بی خبر، به 
ورم کوچکی که پشت گردن امیرعلی 
علت  و  نمی دهد  اهمیتی  می بیند، 
آزمایشگاه،  تایید  از  پس  را  مرگ 
)بوتولیسم(  مسمومیت شدید غذایی 
آنکه  از  پس  دیرتر،  می کند.  عنوان 
مرغ  موسی  که  می شود  مشخص 
از  و پسرک  تهیه کرده  غیربهداشتی 

زندانی  شیرمحمدعلی  علیرضا 
با ضربات  فشافویه  زندان  در  سیاسی 
دو  توسط  شاهرگ  و  شکم  به  چاقو 
این  رسید.  قتل  به  سابقه دار  زندانی 

قتل زندانی سیاسی ۲۱ساله در 
زندان؛ علیرضا شیرمحمدعلی

زندانی 21 ساله که به جرم »توهین به 
رهبری« و »توهین به مقدسات« زندانی 
بود، فروردین ماه در نامه ای نوشته بود 
ندارد. جانی  امنیت  زندان  در  که 

غذای پخته شده با گوشت آن خورده،  
جای تردید برای کسی باقی نمی ماند 
موسی،  نتیجه  در  و  بوتولیسم  که 

مسئول مرگ پسرک بوده است.
مرغ پخته یا خام؟

بهبهانی،  دکتر  تشخیص  از  پس 
فیلم  گفتگوهای  محوری  موضوع 
نمای  چندین  در  است:  بوتولیسم 
طوالنی درباره ی این نوع مسمومیت 
غذایی، نشانه های آن، علت و تاثیرات 
تا  می شود،  داده  توضیح  کشنده اش 
نریمان  مسئولیت  عدم  و  بی گناهی 
باورپذیر جلوه کند.  در مرگ پسرک 

و  شرح  این  از  استفاده  با  جلیلوند 
تفصیل ها و »پیله کردن های عاطفی« 
بزنگاه  تا سر  بسازد  بحران   می کوشد 
بیندازد  دیگری  مسیر  به  را  داستان 
و روند پرتنش آن را پیش ببرد: تنها 
دراماتیک  مفصل بندی    این  مشکل 
که  است  این  تشنج افزا  گره افکنی  و 
مرگ امیرعلی نمی تواند با مسمومیت 
به  فیلم  آنگونه که در  شدید غذایی، 
چون  شود.  توجیه  در  آمده،  نمایش 
دمای  با  پختی  در  بوتولیسم  سم 

100 درجه در مدت 1۵ دقیقه تاثیر 
کشنده ی خود را از دست می دهد. در 
نتیجه قاب های مهندسی شده ی درام 
و رویدادهای متعاقب آن هم از معنا 
و بار احساسی تهی می  شوند. این امر 
در مورد گره گاه  های بعدی داستان نیز 
کالبد شکافی  جسد،  قبر  نبش   مانند 
مسئولیت  عهده گرفتن  به  و  دوباره 
مرگ امیرعلی از سوی دکتر نریمان 
در پایان فیلم و… نیز صدق می کند.

پرسش های بی پاسخ
ناروشن  نکته های  اینها،  بر  افزون 
به  که  دارد  وجود  فیلم  در  زیادی 
درک رویدادها و کنش و واکنش های 
از  می سازد:  وارد  خدشه  شخصیت ها 
جمله اینکه چرا دکتر نریمان در روز 
پس از تصادف، خود جسد پسرک را 
روبرو  از  چرا  نمی کند؟  کالبد شکافی 

مهرداد راهبر هنرمند معمار، نقاش 
و  کانادا  کشور  ساکن  مجسمه ساز  و 
یکی از اعضای »پروژه ققنوس ایران« 
است. وی در 1۶ سالگی به کشور کانادا 
مهاجرت کرد و مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی 
این کشور  در  دانشگاه مک گیل  از  را 
دریافت کرد. وی که در رشته ی خود به 
فعالیت مشغول است، بنیانگذار شرکت 

»ورناکوالر« در ونکوور کاناداست.

و  اجتماعی  گروه  در  راهبر  مهرداد 
شهرسازی »پروژه ققنوس ایران« فعال 
است. وی خود را یک هنرمند کنشگر 
و  فرهنگ  آینده  به  نسبت  و  می داند 
هنر ایران امیدوار است و زمان کنونی 
را دوران رنسانس و نوزایی هنر ایران 
بیشتر  آشنایی  برای  می کند.  تلقی 
فعالیت های  و  معمار  هنرمند  این  با 
هنری و اجتماعی اش با وی به گفتگو 

پرداختیم.

نقش هنرمند در آزادی ذهن 
جامعه چیست

ناخواسته  که  واقعیت  این  با  شدن 
احتماال در مرگ انسانی دست داشته، 
واهمه دارد؟ با توجه به اینکه نبش قبر 
قانون  در  و  است  حرام  اسالم  در 
چند  در  تنها  نیز  اسالمی  جمهوری 
رعایت  صورت  در  و  استثنایی  مورد 
شده،  شمرده  مجاز  خاصی  شرایط 
دریافِت  برای  نریمان  دکتر  دالیل 
کدامند؟  قضایی  نهادهای  از  مجوز 
وقوع  هنگام  که  می کند  اعتراف  آیا 
و خود  بوده  در محل حاضر  تصادف 
این صورت  بوده است؟ در  عامل آن 
مظنون،  و  مسبب  عنوان  به  چرا 
و  نمی گیرد  قرار  بازجویی  مورد 
پرونده ی نبش قبر و کالبد شکافی به 
نمی شود؟  واگذار  دیگری  کارشناس 
نماینده ی  عنوان  به  را  او  نهاد  کدام 
گورستان  به  قانونی  پزشکی  رسمی 
برای نظارت بر نبش قبر می فرستد؟ 
چگونه او می تواند هنگام کالبد شکافی 
دوم، بر خالف تمام قوانین و مقررات، 
مسئول،  پزشک  با  لفظی  توافقی  با 
نوبت کشیک او را تغییر دهد و خود 
به تنهایی و بدون حضور کارشناسان 
کالبد شکافی  یک  که  گویی  دیگر، 
دهد؟  انجام  را  کار  این  است،  عادی 
بر  تمام مدت  بهبهانی که  چرا دکتر 
می فشرد،  پا  خود  تشخیص  درستی 
ناپدید  ناگهان  قبر،  نبش  از  پس 
می شود و کوچک ترین عالقه ای برای 

پی بردن به نتیجه ی کالبد شکافی دوم 
از خود نشان نمی دهد و… 

حکمت کهنه ی تازه کشف شده
»یک تصمیم اخالقی« دومین فیلم 
ساله ی   ۴۳ سینماگر  جلیلوند  وحید 
با  تهرانی است که فیلمنامه ی آن را 
است.  نگاشته  زرنگار  علی  همکاری 
ظاهرا برای این دو، به تصویر کشیدن 
تصمیمی  »هر  قدیمی  حکمت 
فاجعه باری  پیامدهای  می تواند 
اهمیت  باشد«،  داشته  همراه  به 
و  منطقی  روایت  تا  داشته  بیشتری 
و  ساخت  بتوان  اگر  آن.  قبول  قابل 
را  فیلم  غیرمنسجم  و  سست  ساز 
من درآوردی  معیارهای  و  متر  بر  که 
کارگردان استوار شده، نادیده گرفت، 
عنوان  به  را  آن  می توان  آنوقت 
رنگی  و  بومی«  »عناصر  با  درامی 
اصغر  سبک  به  انتقادی  اجتماعی- 
سیمین«،  از  نادر  )»جدایی  فرهادی 
»فروشنده«( ستود و به آن جایزه داد. 
ظاهرا بخش »چشم انداز« جشنواره ی 
ونیز که رخشان بنی اعتماد، کارگردان 
ایرانی نیز یکی از اعضای هیات داوران 
وقت آن بوده، بر همین اساس عمل 

کرده است.
ولی در هر صورت باید بازی درخشان 
تمام بازیگران فیلم را تحسین کرد؛ به 
را  تهرانی  هدیه   بازی چشمگیر  ویژه 
که تناقضات و سایه  - روشن های نقش 
و  مسئول  پزشکی  عنوان  به  را  خود 
همکاری  سرسخت  رقیب  کارآمد، 
زنی  و  است  زندگی اش  شریک  که 
که نگران وضعیت همسر خود است، 
به خوبی بازی کرده است. تنها جای 
در  او  صدای  آهنگ  که  است  تاسف 
دوبله ی آلمانی فیلم، برعکس نسخه ی 
فارسی آن که سرشار از مهر و در عین 
و  است، طنینی خشن  قاطعانه  حال 

تلخ پیدا کرده است.

 Wegen عنوان  با  نقد  این    *
به    Des ruhigen Gewissens
 Iran Journal در  نویسنده  قلم 
به تاریخ سوم ژوئن به زبان آلمانی 
منتشر شده و متن حاضر برگردان 

آزاد آن است.

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

ویدئو

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

ویدئو
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=سخنگوی سپاه پاسداران 
می گوید خبر بازداشت و فرار 
سرداران و فساد مالی خانواده 
آنها »اکاذیب مشمئزکننده« 

است.
=رمضان شریف: به کوری 
چشم دشمنان و سرکردگان 
جمهور  رئیس  و  سیاه  کاخ 
آمریکا،  مجنون  و  ماجراجو 
ایران  مردم  قلب  در  سپاه 

جای دارد.
=شایعاتی در مورد همکاری 
و  فرماندهان  از  تعدادی 
نیروهای سپاه قدس با روس ها 
سوریه  جنگ  جریان  در 
مطرح است. برخی شنیده ها 
حکایت از همکاری تعدادی از 
نظامی های جمهوری اسالمی 
با عوامل اطالعاتی اسرائیل و 
لو رفتن مقر سپاه و حزب اهلل 

در سوریه دارد.
ه  ما یک  ض  عر ر  =د
عالی  مقام  چهار  دست کم 
نسبت  اسالمی  جمهوری 
درز  و  جاسوس ها  نفوذ  به 
سّری  و  محرمانه  اطالعات 

هشدار دادند!
=گذشته از نفوذ اطالعاتی 
در نهادهای نظام، ولی یکی 
بازی های  نه های  نشا ز  ا
در  رژیم  ضداطالعاتی خود 
این زمینه این است که اتفاقًا 
به  مربوط  و شایعات  خبرها 
سپاهی ها  بازداشت  یا  فرار 
رسانه های  در  زود  خیلی 
می کند  پیدا  بازتاب  رسمی 
در  می شود!  تکذیب  بعد  و 
این خبرها  انتشار  حالی که 
راوی  اعتبار  کاهش  سبب 
»شایعه«  ناشر  رسانه ی  یا 
می شود و هر رسانه ای حاضر 
به انتشار چنین »خبر«هایی 

نیست!
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران 
با تکذیب اخبار و شنیده های مربوط به 
دستگیری یا فرار فرماندهان رده باالی 
سپاه و یا فساد مالی خانواده های آنها 
»اکاذیب  و  را شایعه  اخبار  قبیل  این 
مشمئزکننده« دانسته و آن را »انتقام 

از محبوبیت سپاه« خوانده است.
سخنگو  شریف،  رمضان  سردار 
سپاه  کل  عمومی  روابط  مسئول  و 
پاسداران، سه شنبه ۲1 خرداد، گفت، 
با  توزانه و مغایر  اقدام کینه  از  »پس 
قوانین بین المللی آمریکایی ها در قرار 
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
آمیز  خباثت  و  نامتعارف  تالشی  که 
واکنش های  شاهد  می رفت،  شمار  به 
اغلب  انتقاد  و  بین المللی  گسترده 
رسانه ها، کارشناسان و کشور ها از این 

تصمیم شیطانی بودیم.«
وی افزود: »به رغم آمال و آرزو های 
دشمنان انقالب و نظام، به ویژه رژیم 
پلید و تروریستی ایاالت متحده آمریکا، 
تصور  خالف  بر  قبیحانه  اقدام  این 
در  ترامپ،  دنباله رو های  و  کاخ سفید 
صحنه ای معکوس در داخل کشور باعث 
و  ملی  و حمایت  شکل گیری وحدت 
معنادار از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بسیار  را  آمریکایی ها  ویژه  به  که  شد 
منفعل و دچار حیرت و گیجی کرد.«

سخنگوی سپاه با اشاره به قرار گرفتن 
سازمان های  فهرست  در  نهاد  این 
برای  »دشمنان  می گوید،  تروریستی 
تأثیرگذاری بر روند حمایت و همراهی 
داخلی  عمومی  افکار  شگفت انگیز 
انقالب  پاسداران  سپاه  از  خارجی  و 
شده ای  نخ نما  تاکتیک  به  اسالمی، 
متوسل و در صدد برآمدند با بهره گیری 
شبکه های  و  وابسته  رسانه های  از 
و  تغییرات  از  پس  تبهکار  اجتماعی 
تحوالت اخیر در سطح فرماندهی سپاه 
و برخی دیگر از فرماندهان، به شایعه 
پراکنی پیرامون سرداران و مسئولین 
و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند 

بحران جاسوسی در سپاه پاسداران تا نهادهای 
تصمیم گیرنده؛ »اکاذیب مشمئزکننده« یا واقعیت!؟

اکاذیب  طرح  به  راستا  همین  در  و 
مشمئزکننده ای مانند فرار از کشور و یا 
دستگیری چند تن از سرداران سپاه از 
جمله سرداران نصیری، ربیعی، توالیی 

و… مبادرت ورزیدند.«
حالی  در  »این  کرد:  تصریح  شریف 
است که این عزیزان از نیرو های مخلص 
و فعال سپاه بوده و در جایگاهی جدید 
ایفای  به  جدیت  با  و  فعال  سپاه  در 
محوله،  مسئولیت های  و  مأموریت ها 
اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری 
از حضور آنان در محافل منتشر شده 

است.«
فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  دشمن  هدف  سپاه  سخنگوی 
طرح ادعا های کذب و انتشار شایعات 
و  فرماندهان  به  نسبت  بی اساس 
روز  محبوبیت  از  »انتقام  را  سرداران 
و  قبیحانه  اقدام  از  پس  آنان«  افزون 
غیرقانونی آمریکایی ضد سپاه دانست 
و تاکید کرد: »به کوری چشم دشمنان 
رئیس  و  سیاه  کاخ  سرکردگان  و 
آمریکا،  مجنون  و  ماجراجو  جمهور 
سپاه در قلب مردم ایران جای دارد و 
به مدال خادمی ملت و پیشتازی در 
دفاع از امنیت ملی در محیط تهدید 
علیه جمهوری اسالمی در هر نقطه ای 
-که با تقدیم شهدای فراوان همراه بوده 

است- افتخار می کند.«
این مقام نظامی در حالی که چنین 
واکنش طوالنی به این موضوع نشان 
اینگونه  به  پایان گفته سپاه  در  داده، 

جّوسازی ها اعتنایی نمی کند!
رئیسی  سیدابراهیم  نیز  او  از  پیش 
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی، 
۲۰ خرداد، در جلسه مسئوالن عالی 
چندقطبی  دنبال  به  دشمن  قضایی 
کردن جامعه و ایجاد بحران اجتماعی 

است.
کمیسیون  رئیس  الویری  مرتضی 
اسالمی شهر  بودجه شورای  و  برنامه 
در  پایتخت  پیشین  شهردار  و  تهران 
یک سخنرانی گفته »1۲ پرونده تخلف 
جدی و محرز همسر قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس و همسر محمدعلی 
)عزیز( جعفری فرمانده پیشین سپاه 
برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال شده 

اما پیگیری آن مسکوت مانده است.«
روابط  ویدئو  این  انتشار  پی  در 
عمومی شورای عالی استان ها، دوشنبه 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  خرداد،   ۲۰
»سخنرانی الویری در سرای اهل قلم 
نه در سال جاری بلکه حدود 1۴ ماه 

قبل صورت پذیرفته است.«
اردیبهشت جاسوسی!

دوم اردیبهشت 9۷، شایعه شد سردار 
سپاه  حفاظت  فرماندهان  از  نصیری 
پاسداران انقالب اسالمی از ایران فرار 
کرده و در یکی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس تقاضای پناهندگی کرده است.

منابع   ،9۷ اردیبهشت ماه  هفتم 
غیررسمی اعالم کردند پاسدار محمد 
توالیی معاون سابق امور راهبردی سپاه 
را  تهران  از  در حالی که قصد خروج 
سپاه  اطالعات  سازمان  توسط  داشت 
و با همکاری وزارت اطالعات دستگیر 
عامل  عنوان  به  او  می شد  گفته  شد. 
نفوذی شناسایی شده اما بهمن سال 

9۶ از سمت خود کنار رفت.
۲۶ اردیبهشت ماه نیز شایعه شد که 
بازرسی  پیشین  معاون  ربیعی  سردار 
سپاه و جمعی دیگر از نیروهای سپاه 
بازداشت  به جرم جاسوسی  پاسداران 

شده اند.
گرچه همه این موارد تکذیب شد اما 
۲9 اردیبهشت 139۸، حجت االسالم 
سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی 

فقیه در استان آذربایجان شرقی و رئیس 
سابق سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
در یک سخنرانی از مسئوالن خواست 
به هر گزارشی اعتماد نکنند و دست 
نشانده ها و عناصر خائن را شناسایی و 
در مقام طرد و حذف آنان گام بردارند. 
اتفاقاً چهارم اردیبهشت 9۸ نیز آیت اهلل 
سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده 
ولی فقیه در استان کردستان  در یک 
محفل آخوندی هشدار می دهد، »ما در 
کشور با سازمان های جاسوسی مختلف 
دشمنان روبرو هستیم که برای مقابله 
با آنها باید کاماًل هوشیار باشیم«، چهار 
روز بعد یعنی هشتم اردیبهشت حسین 
کنعانی مقدم از فعالین سیاسی اصولگرا 
نزدیک به سپاه در یک مصاحبه گفت 
داخل ساختارها  در  نفوذ  برای  برخی 
و  اطالعات  تخلیه  و  جمع آوری  و 
همچنین اقدامات جاسوسی که علیه 
ایران  صنعتی  یا  اقتصادی  موضوعات 
دارند، فعالیت های ما را رصد می کنند 
و اطالعات را همچون موضوع هسته ای 

به آمریکایی ها می دهند.
سال  آذر  که  حالیست  در  اینهمه 
139۷ شایعه شده بود سردار عباداهلل 
قرارگاه  پیشین  فرمانده  عبداللهی 
میلیون دالر  با 1۰۰  نیز  خاتم االنبیاء 

پول نقد در دبی دستگیر شده است!
نهادهای  در  جاسوسی  مسئله 
بسیار  اسالمی  جمهوری  حساس 
باید  حال  این  با  است  شده  جدی 
امنیتی  دستگاه های  کرد،  اضافه 
با  مختلف  انگیزه های  و  اهداف  با 
و  دروغ  از  موجی  گوناگون  شیوه های 
رسانه ها  طریق  از  را  نیز  ضداطالعات 
به جامعه پمپاژ کنند. این شیوه راهی 
است برای منحرف کردن افکار عمومی 
از  یکی  بحرانی.  خاص  دوره های  در 
نشانه های این بازی ضداطالعاتی این 
است که اتفاقاً خبرها و شایعات مربوط 
خیلی  سپاهی ها  بازداشت  یا  فرار  به 
زود در رسانه هایی رسمی بازتاب پیدا 
می کند و بعد تکذیب می شود! در حالی 
کاهش  سبب  خبرها  این  انتشار  که 
اعتبار راوی یا رسانه ی ناشر »شایعه« 
می شود و هر رسانه ای حاضر به انتشار 

چنین »خبر«هایی نیست!
پیشدستی برای کتمان حقیقت

گاهی پمپاژ مداوم اخبار دروغ با یک 
برنامه ریزی  صورت  به  خاص  موضوع 
به  می تواند  آن  رد  بالفاصله  و  شده 
آن  به  نسبت  جامعه  کردن  بی تفاوت 
شرایط  این  در  کند.  کمک  موضوع 
حتی اگر یک یا چند تن از سپاهی ها 
فرار هم بکنند یا دستگیر شوند باور آن 
برای افکار عمومی سخت خواهد بود. به 
این خاطر که اخبار و شایعات پیشین 
مدام تکذیب و آن مقام نظامی چند روز 

بعد در یک مراسم رسمی حاضر شد.
البته نگرانی خود نظام از جاسوسی 
بسیار  سپاه  در  به خصوص  نظامی ها 
جدی است. شایعاتی در مورد همکاری 
تعدادی از فرماندهان و نیروهای سپاه 
جنگ  جریان  در  روس ها  با  قدس 
برخی  است.  شده  مطرح  سوریه 
شنیده ها حکایت از همکاری تعدادی از 
نظامی های جمهوری اسالمی با عوامل 
اطالعاتی اسرائیل و لو رفتن مقر سپاه 

و حزب اهلل در سوریه دارند.
از  زندانیان سیاسی پس  از  تعدادی 
مورد  در  گزارش هایی  اوین  از  آزادی 
حضور تعدادی از مهره های امنیتی و 
سپاهی در بندهای مختلف زندان اوین 
داده اند که جرم بعضی از آنها جاسوسی 

بوده است.
محمد  امیری،  شهرام  گلپور،  رضا 
ده ها  از  احمدی  کوروش  و  حیدری 

دیدار سپاهی ها و علی خامنه ای، مهر ۱۳۹۴

نادر صدیقی – دگرگونی های اخیر 
اسالمی در  حکومت  دیوانساالری  در 
رژیم  گام  به  گام  ریزش  از  ایران 
حکایت می کند. این سخن حقوقدان 
پیر و جهاندیده ای است که به تازگی 
ازایران به آمریکا آمده تا به گفته خود 
و  دربدر  فرزندان  با  بار  آخرین  برای 
کند.  دیدار  زادگاهشان  از  دورافتاده 
وی می گوید، این واقعیت را می توان 
از  دید؛  مختلف  جابجایی های  در 
فرماندهان  کادرهای  تغییر  در  جمله 
دولت  رفتن  حاشیه  به  نظامی، 
مقننه  قوه  بیهوده  تالش  روحانی، 
برای تصویب لوایحی که با هدف آرام 
کردن افکار عمومی  تهیه شده مانند 
زنان  به  اسیدپاشی  مجازات  الیحه 
گرفتن  شتاب  بدحجاب،  اصطالح  به 
دگرگونی  و  دولتی  رانتخواری های 
آخری  این  که  قضائیه  قوه  ظاهری 
نام  به  بی سوادی  مالی  انتصاب  با 
پیشینه ای  با  رییسی«  »سیدابراهیم 
از اتهامات بی بدیل به قتل های متعدد 
آشکار  و  پنهان  اعتراض های  موجب 
قضات غیردولتی و کادرهای متخصص 

دادگستری ایران شده است.
از او می پرسم که از منظر حقوقی، 
فردی که می بایستی برکرسی ریاست 
باید  حداقل  بزند،  تکیه  قضائیه  قوه 

دارای چه شرایطی باشد؟ می گوید:
قضایی  و  حقوقی  دانش  باید   –
از هوش  و  داشته  وچشمگیری  ژرف 
سرشت  باشد.  برخوردار  سرشاری 
بی طرفی  و طبیعت انسانی او در برابر 
حقوق دیگران، آشکار بوده و به ثبوت 
سجایای  این  البته  و  باشد  رسیده 

ارزشمند کافی نیستند.
از  را  قضایی  مراحل  بایستی   –
ضمن  کرده   شروع  پایین  درجات 
آموزش های دقیق و کافی، با پیمودن 
گرفتن  پا  آغاز   از  که  معین  مدارج 
دوران  در  ایران   مدرن  دادگستری 
کوتاه  ولی شکوفای پادشاهی رضاشاه 
پذیرفته  براصول  جملگی  بزرگ،  
اروپایی  پیشرفته  در کشورهای  شده 

استواربوده، پشت سر گذاشته باشد.
نیز  مراحل  این  از  یک  هر  در   –
و  زیر  به  محوله،  وظیفه  اقتضای  به 
کرده  پیدا  آشنایی  قضایی  بم های  
باشد تا هنگامی  که صحبت از دادیار 
و بازپرس و دادستان می شود به تمام 
داشته  اشراف  آنها  جداگانه  وظایف 

باشد.
مهم  وظایف  با  سرانجام  و   –

دستگاه قضا و رسوایی های بی پایان نظام

دادگاه ها، از دادگاه بخش و شهرستان 
به  کشور  دیوان  تا  گرفته  استان  و 
و  آشنا  کامل،  و  تردیدناپذیر  گونه ای 
قوه  ریاست  شایستگی  تا  باشد  آگاه 

قضاییه را کسب کند.
باتجربه  و  قدیمی  حقوقدان  این 
انتصابات  درمورد  که  می کند  تأکید 
شناخته  اصول  رعایت  دادگستری، 
وزارتخانه ها  سایر  از  بیش  شده، 
که  می کند  اضافه  او  است.  ضروری 
در سال های پیش از انقالب اسالمی، 
می خواستند اقای دکتر ناصر یگانه را 
منصوب  کشور  دیوانعالی  ریاست  به 
برای  الزم   شرایط  از  یکی  کنند.  
بود  این  پست،  این  شدن  عهده دار 
ریاست  سمت  گذراندن  پیشتر،  که 
شعبه دیوان کشور در پیشینه خدمات 
چون  و  باشد  داشته  وجود  قضایی 
ناگزیر  بود  دیوانعالی  مستشار  ایشان 
نخست به ریاست یکی از شعب دیوان 
کشورمنصوب شد و پس ازآن بود که 
شرایط احراز باالترین مقام قضایی را 
کسب کرد. به سخن دیگردولت وقت 
نخواست که رویه ی ثابت دادگستری 
یگانه  آقای  واالی  وجود شخصیت  با 
نادیده گرفته شود واگرسوابق رؤسای 
بررسی کنید،  نیز  را  اسبق دیوانعالی 
درخواهید یافت که نکته مورد بحث 
بعالوه  است.  صادق  آنها  همه  درباره 
همگی افرادی شاخص، خوشنام و از 
نظر اعتقاد به عدالت و رعایت انصاف 
سرآمد  حقوقی  دانش  و  بی طرفی  و 
اخوی،  آقای  مانند  بودند  زبانزد  و 

سروری و دیگران.
گفتگو با این انسان فرهیخته که با 
بسیار  ذهن  از حضور  کهولت،  وجود 
پرسش های  با  است،  برخوردار  قوی 
و  گرم  او  دقیق  پاسخ های  با  و  من 
گرمتر می شد. می پرسم مورد قضایی 
خاصی را هم در این زمینه به خاطر 

دارید؟ می گوید:
– حکمی  از یکی از شعب دیوانعالی 
پس  مدعی  که  می شود  صادر  کشور 
اهل  با  مشورت  و  حکم  مالحظه  از 
حکم  که  می رسد  نتیجه  این  به  فن 
سهم االرث  دعوی  موضوع  که  صادره 
قانون  نظر  از  آن  درمیزان  بوده،  هم 
مدنی اشتباهی رخ داده است. مدعی 
مراجعه  حکم  صادرکننده  شعبه  به 
خواسته  اگر  که  می پرسد  و  می کند 
دعوی این باشد، حکم آن چه خواهد 

بود؟
قضات شعبه به حکم دعوی تاکید 
مدعی حکم  که  هنگامی  و  می کنند 
صادره از همان شعبه را ارائه میدهد 
ولی  می شوند!  اشتباه  متوجه  قضات 
اصول  به  پایبندی  و  آنها  واکنش 
قضایی و رعایت حقوق مردم موجب 
می شود که رییس شعبه که از اهالی 
خانه ای  بوده،  شهرستان ها  از  یکی 
موجب  به  داشته  شهر  آن  در  که  را 
هزار  هفده  و  بفروشد  وکالتنامه ای 
جبران  شخصا  را  مدعی  ضرر  تومان 
کند. جالبتر آنکه این موضوع مربوط 
به ۶۰ – ۷۰ سال پیش است که هفده 
هزار تومان مبلغ بسیار قابل توجهی 

بوده است.
مفهوم سخن این حقوقدان برجسته 
این است که با این خصوصیات اخالقی 
پایبندی به رعایت قانون و عدالت  و 
آیا کسی می توانست در آرای اینگونه 
قضات پاکدامن و شریف دخالت کند 
که  می داد  اجازه  خود  به  کسی  یا  و 
در کار قضا دخالت کند؟ وی خاطره 

دیگری تعریف می کند:
تعقیب  خواستار  دلیلی  به  رضاشاه 
یکی  تدین  آقای  مجازات  و  جزایی 
قضات  می شود.  سرشناس  رجال  از 
از محاکمه ای طوالنی  دیوانعالی پس 

آقای  برائت  به  پادشاه  نظر  برخالف 
تدین رأی می دهند و رضاشاه نیز رأی 
ترتیب،  این  به  می پذیرد.  را  قضات 
سایر قضات نیز بی طرفی، رعایت عدل 
و  توانایی در صدور احکام متکی بر 
آن  اگر  حتا  می کردند  را کسب  ادله 
پادشاه  نظر  و  رأی  برخالف  احکام 

می بود.
سالخورده  میهمان  عبارات،  این  با 
ارزشمندی  کوله بار  با   جهاندیده  و 
از دانش  حقوقی و تجربیات زندگی 
به وضع اسفباردادگستری امروزایران 
پرداخت و عدالتخانه جمهوری اسالمی 
بی عدالتی های  مرکزبزرگترین   را 
سال  انتصابات  از  و  نامید  بی سابقه 
و  گفت  آن  در  خورشیدی  جاری 
این پرسش را  مطرح کرد که آقای 
سیدابراهیم رئیسی دارای کدامیک از 
شرایط انتصاب به مقام شامخ ریاست 
او که در عنفوان  قوه قضائیه است؟! 
که  هنگامی   به  بی تجربگی  و  جوانی 
از بیست سال نداشت به مقام  بیش 
از آن  و  مهم دادستانی منصوب شد 
ضایع  بی عدالتی،  جز  کنون  تا  زمان 
کردن حقوق حقه  بی گناهان و فراتر 
کشتارهای  غیراز  پیشینه ای  آن،  از 
است  نگذاشته  بجا   خود  از  جمعی 
»ولی  مطیع  فردی  عنوان  به  آنهم 
فقیه«  یعنی فردی بی اختیار و منقاد.

عام  قتل  به  مربوط  درگزارش های 
در  به سال 13۶۷،  زندانیان سیاسی 
نفره  سه  هیات  اعضای  نام های  کنار 
نیری  حسینعلی  اشراقی،  مرتضی 
ومصطفی پورمحمدی در مقام نماینده 
ویژه وزارت اطالعات نام سیدابراهیم 
با  این هیأت  است.  آمده  نیز  رئیسی 
دستور مستقیم روح اهلل خمینی صدها 
تن از اعضای گروه های مخالف رژیم 
محاکمه ای  هیچ  بدون  را  آخوندی 
این کشتارهای  از  اعدام  کرد.  پس 
اعدام ها،  کردن  فروکش  و  بی امان 
خمینی، این آخوند جوان را به همراه 
حسینعلی نیری قاضی شرع دیگری 
از قضات قاتل در جمهوری اسالمی، 
عقب  پرونده های  به  رسیدگی  مامور 
قضایی  عالی  شورای  در  افتاده 
حکومتی کرد، یک شورای غیرقانونی 

و ضد مردمی.
با  خورشیدی   13۶۸ سال  در 
انتصاب شیخ محمد یزدی به ریاست  
قوه ی قضائیه، سیدابراهیم رئیسی هم 
به دادستانی تهران منصوب شد و پس 
از پنج سال یکباره به ریاست بازرسی 

کل کشور ارتقا پیدا کرد.
او در13۸3 مدت ده سال هم معاون 
اول قوه قضائیه شد و معروف بود که 
به  )که  اسلمی  رژیم  قضایی  دستگاه 
او  رهبری  است(  به  معروف  قصابی 
از  فردی   چنین  حال  می شد.  اداره 
استاد  که  ای  جانب سیدعلی خامنه 
ریاست  به  بوده  فقهی  دروس  در  او 
است.  شده  برگزیده  قضائیه  قوه 
او  واقعی  نام  که  رئیسی  آنکه  جالب 
سیدابراهیم رئیس السادات است مقام 
معاونت ریاست مجلس خبرگان را هم 

داراست.
ابراهیم  اسالمی  جمهوری  رهبر 
شایسته  و  مؤمن  فردی  را  رئیسی 
یعنی  او  جمهور  رییس  ولی  خوانده 
حسن روحانی در مناظره های انتخابات 
گفته   139۶ سال  جمهوری  ریاست 
بود »مردم ایران می گویند آنهایی که 
در طول 3۸ سال فقط اعدام و زندان 

بلد بودند را قبول ندارند«!
یکی  انتصاب  ظریفی،  قول  به 
به  جمعی  اعدام های  ازمسئوالن 
با معیارهای  ریاست قوه قضائیه حتا 
جمهوری اسالمی  نیز یک رسوایی کم 

نظیر محسوب می شود!

جای خالی عدالت در دستگاه قضا و »دادگستری« جمهوری اسالمی

اخیر  سال های  در  که  هستند  نفری 
به اتهام جاسوسی بازداشت و یا اعدام 

شده اند.
در یکی از آخرین موارد لیال تاجیک 
در آبان سال 139۷ به اتهام جاسوسی 
برای کشور متخاصم به 1۵ سال حبس 
در تبعید محکوم شد و همسر سابق 
او که گفته می شود کارمند بازنشسته 
اعدام  به  بود  اطالعات سپاه پاسداران 

محکوم گردید.
و  بازداشت  پاسداران  سپاه  اینکه 
می کند  تکذیب  را  سردارانش  فرار 
یک موضوع است ولی و واقعیت هایی 
به  نظام  عالی  مقام های  سوی  از  که 
عنوان هشدار و همچنین نشان دادن 
»اقتدار« و »اِشراف بر مسائل« مطرح 
می شود نیز موضوع دیگریست که باید 
توجه داشت. برای نمونه، در ۲۷ تیرماه 
139۷ محمدجعفر منتظری دادستان 
کل کشور صریحاً گفت، »امروز دشمن 
در مراکز حساس و تصمیم گیرنده نفود 
پیدا کرده است. نفود خطر بسیار بزرگی 
بوده که نظام را تهدید می کند.« و یا در 
3۰ فروردین 139۸ سیدمحمود علوی 
از  وزیر اطالعات در خطبه های پیش 
نماز جمعه اعالم کرد ۲9۰ جاسوس 
سازمان اطالعاتی آمریکا در کشورهای 
و  شناسایی  ایران  جمله  از  مختلف 

دستگیر شده اند!
شود  گفته  اگر  نیست  مبالغه 
مورد  در  اطالعات  سّری ترین  وقتی 
لو  رژیم  نظامی  و  اتمی  فعالیت های 
جاسوس هایی  قطعا  پس  می رود 
نهادهای  عالی  رده های  و  بدنه  در 
جمهوری  تصمیم گیر  و  سیاست گذار 
اسالمی رسوخ کرده اند. 13 اسفندماه 
سال 139۷، حشمت اهلل فالحت پیشه 
رئیس کمیسیون امنیت ملی نسبت به 
جاسوسی در ساختار وزارت اطالعات 
هشدار داد و خواستار تشکیل پرونده 
برای »شناسایی عوامل تحمیل اشتباه 
ساختار  در  منابع  اتالف  و  انحراف  و 

تصمیم گیری« این وزارتخانه شد.
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خانواده  جوان:  =روزنامه 
داغدار  پلیس  مأموران 
مبارزه  راه  در  فرزندانشان 
اما  می شوند  مخدر  مواد  با 
به  حاضر  غربی  کشور های 
که  هزینه هایی  پرداخت 
ایران در این راه صرف کرده 

نیستند.
مبارزه  ستاد  =دبیرکل 
کرده  تهدید  مخدر  مواد  با 
مبارزه  رویکرد  در  ایران 
نظر  تجدید  مخدر  مواد  با 

می کند.
از  یکی  مخدر  =»مواد 
درآمد  کسب  تجارت  چند 
آن  با  مقابله  و  دنیاست  در 
قبل  ساله   ۳۰ امکانات  با 

امکانپذیر نیست«.
با  مبارزه  پلیس  =رئیس 
مواد مخدر نیروی انتظامی: 
سهم  جهانی  جامعه  اگر 
نکند  پرداخت  را  خودش 
ارسال  نظارت  به  نسبت  ما 
مواد مخدر به اروپا احساس 

گناه نمی کنیم!
=تنها در شرایطی مخدر 
از مسیر ایران به اروپا صادر 
می شود که مسئوالن مبارزه 
به  آن  ورود  مخدر  مواد  با 
داخل خاک ایران را نادیده 
بگیرند تا قاچاقچیان بدون 
دردسر از خاک ایران عبور 
صورت  به  اینکه  یا  و  کنند 
از  محموله ها  شده  کنترل 

ایران عبور دهند!
حامد محمدی- جمهوری اسالمی 
در  خود  تهدیدان  کردن  عملی  برای 
مواد  صادرات  به  »سمت دهی  زمینه 
زمینه سازی  اروپا«  طرف  به  مخدر 

می کند.
در  ایرانی  مرزبان  دو  خرداد   21
پایگاه دریابانی میناب در جنوب ایران 

توسط قاچاقچیان کشته شدند.
اسالمی  جمهوری  که  حالی  در 
ناوهای  با  مقابله  برای  می کند  ادعا 
امکانات  و  توانایی  آمریکا  غول پیکر 
دارند،  سّری  سالح های  حتا  و  کافی 
اکنون حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس 
می گوید،  ملی  امنیت  کمیسیون 
اختیار  در  که  تجهیزاتی  و  »قایق ها 
قاچاقچیان قرار دارد بسیار پیشرفته تر 
در  که  است  تجهیزاتی  از  قوی تر  و 
اسالمی  جمهوری  مرزداران  اختیار 
است  اوج مظلومیت  این  و  دارد  قرار 
خود  پیشرفته  های  قایق  با  آنها  که 

قایق مرزداران ما را غرق کردند.«
ادعاهای نظامی و تسلیحاتی مقامات 
نظام به این معنی است که این امکانات 
برای مقابله با ناوهای هواپیمابر آمریکا 
و بمب افکن های سنگین تواناست، اما 
قاچاقچیان  قایق های  با  مقابله  برای 
و مبارزه با گروه های قاچاقچی کافی 

نیست!
مسئوالن امنیتی و نظامی در ایران 
و همچنین رسانه های وابسته به نظام 
در داخل کشور موج تبلیغاتی به راه 
انداخته اند با این آدرس که  تحریم های 
آمریکا سبب شده امکانات کافی برای 
ایران  دست  به  مخدر  مواد  با  مبارزه 
نرسد! این ادعا در برابر بزرگنمایی های 
شرایط  لشکری،  و  کشوری  مقامات 
در  چه  را  اسالمی  جمهوری  دفاعی 

تبهکاری های نظام مقدس برای مقابله با تحریم ها؛ 
تهدید اروپا با »مسیردهی« مواد مخدر از ایران

برابر یک حمله نظامی احتمالی و چه 
تصویر  اسفبارتر  قاچاقچیان  برابر  در 

می کند.
سپاه،  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
این باره  در  خرداد،   22 چهارشنبه 
از  کشیدن  »دست  می نویسد، 
انتقال  علیه  جانبه  همه  تالش های 
مواد مخدر به اروپا فقط در حرف باقی 
مانده است. خانواده مأموران پلیس در 
حالی یک به یک داغدار فرزندانشان 
در راه مبارزه با مواد مخدر می شوند 
که کشور های غربی حاضر به پرداخت 
راه  این  در  ایران  که  هزینه هایی 
چند  هر  نیستند.  است،  کرده  صرف 
تالش های کشور ما در این باره وجه 
مطرح  پرسش  این  اما  دارد،  انسانی 
است که ایران تا چه زمان باید هزینه 
در  شدن  گرفتار  از  غرب  مصونیت 
باتالق مواد مخدر را پرداخت کند؟!«

اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، سه شنبه 21 خرداد، در 
یک نشست خبری شرکت کرده است. 
او در پاسخ به روزنامه جوان در همین 
زمینه گفته است »کمک های جهانی 
است.  بوده  تشکر  و  تقدیر  حد  در 
به  که  کردیم  اعالم  آنها  به  ما  البته 
کمک شان نیازی نداریم، اما باید نقش 
خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر 
نکنند.  مزاحمت  ایجاد  و  کنند  ایفا 
تحریم های ظالمانه آنها امکان تالش 
از ما می گیرد چرا که به هر حال  را 
مواد مخدر امروزه یکی از چند تجارت 
با  کسب درآمد در دنیاست و مقابله 
آن با امکانات ۳0 ساله قبل امکانپذیر 
به  نیز  رئیس جمهوری  اخیراً  نیست. 
نوع همکاری ایران با اروپا در خصوص 
و  کرد  اشاره  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  سازمان ملل  اجالس  در  هم  بنده 
وین نیز با اشاره به افزایش کشفیات 
با  مبدأ  کشور  به  نسبت  ایران  در 
و  غرب  کمک های  عدم  به  توجه 
مسئولیت ناپذیری آن ها تأکید کردم، 
غرب  بدعهدی های  به  توجه  با  ایران 
و اروپا در رویکرد های ملی اش تجدید 
نظر خواهد کرد. امیدواریم کشور های 
اروپایی و غرب به مسئولیتشان در این 

زمینه عمل کنند.«
در  خرداد،   22 مهر،  خبرگزاری 
است  »مدتی  کرده  ادعا  گزارشی 
در  سهمی  می کند  تهدید  غرب  که 
راستای مبارزه با مواد مخدر پرداخت 
نسبت  واکنش شان  تنها  و  نمی کند 
شبانه روزی  اقدامات  و  فعالیت ها  به 
حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مبارزه با مواد مخدر تشکر و قدردانی 

از ایران است!«
تحریم ها مانع ورود تجهیزات شده

تبلیغات  سازمان  به  وابسته  مهر 
در  »مبارزه  نوشته  ادامه  در  اسالمی 
حوزه مواد مخدر روز به روز به امکانات 
و تجهیزات بیشتر و به روزتری احتیاج 
دارد که به دلیل تحریم های ظالمانه 
برخی  نمی توان  ایران  علیه  آمریکا 
حتی  کرد،  وارد  را  تجهیزات  این  از 
جوامع غربی در این باره ایران را یاری 
نکرده و انتظار دارند جمهور اسالمی 
حمایتی  و  کمک  هیچ  بدون  ایران 
همچنان از مرزهای کشورهای آنها در 

برابر ورود مواد مخدر حمایت کند.«
جامعه جهانی باید سهم خود را 

بپردازد
سردار مسعود زاهدیان رئیس پلیس 
انتظامی  نیروی  با مواد مخدر  مبارزه 
تالش  تمام  امروز  به  »تا  گفته،  نیز 
و  توزیع  با  تا  داده ایم  انجام  را  خود 
پخش و یا ورود مواد مخدر به داخل 
بدانیم  باید  اما  کنیم  مبارزه  کشور 
امکانات ما در این حوزه محدود است. 
جامعه جهانی باید در راستای مبارزه 

با مواد مخدر سهم خودش را بپردازد 
و نسبت به نقشی که ایران در راستای 
مبارزه با مواد مخدر دارد از جمهوری 

اسالمی ایران پشتیبانی کند.
وظیفه  »ایران  کرده،  تاکید  او 
خودش را نسبت به مبارزه ای که باید 
در حوزه مواد مخدر داشته باشد انجام 
داده است ولی این مبارزه با توجه به 
نه  می شود  انجام  داریم  که  امکاناتی 

بیشتر از آن.«
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  زاهدیان 
جهانی  جامعه  اگر  گفته  علنی  مهر 
مواد  با  مبارزه  برای  را  سهم خودش 
مردم  فکر  به  تنها  ما  نپردازد  مخدر 
مردم  از  و  هستیم  خودمان  کشور 
کشورهای دیگر در حوزه مواد مخدر 

هیچ حمایتی نمی کنیم.
او همچنین تاکید کرده، »اگر جامعه 
جهانی سهم خودش را پرداخت نکند 
ما نسبت به نظارت ارسال مواد مخدر 

به اروپا احساس گناه نمی کنیم.«
داده  توضیح  انتظامی  مقام  این 
»سال گذشته ۸00 تن مواد مخدر در 
محورهای خروجی  و  کشور  مرزهای 
که  افغانستان  ولی  کرده ایم  کشف 
 200 است  مخدر  مواد  کننده  تولید 
است…  کرده  مواد مخدر کشف  تن 
البته ما منتی نداریم چرا که جمهوری 
با  مبارزه  راستای  در  ایران  اسالمی 
می کند  وظیفه  احساس  مخدر  مواد 
و بر خود واجب و الزم می داند تا از 
پخش، توزیع و ارسال مواد مخدر به 
درون کشور و کشورهای دیگر تا حد 

امکان جلوگیری کند.«
او نیز مدعی شد »جمهوری اسالمی 
مخدر  مواد  پدیده شوم  با  می خواهد 
مبارزه کند اما تحریم ها این اجازه را 
نمی دهند و کشفیات مواد مخدر بدون 
امکان پذیر  به روز  و  جدید  تجهیزات 

نیست.«
مقام های ارشد نظام از جمله حسن 
اروپایی ها  به  فشار  برای  روحانی 
مخدر،  مواد  صادرات  به  تهدید  بارها 

تروریسم و مهاجر به اروپا کرده اند.
اروپا  به  روز   ۶0 اسالمی  جمهوری 
برجامی  تعهدات  به  تا  داده  فرصت 
خود عمل کند و تهدید کرده وگرنه 
را  اتمی  توافق  مفاد  از  برخی  صورت 
اجرا نخواهد کرد و غنی سازی اورانیوم 
و تولید آب سنگین را ادامه خواهد داد. 
از این فرصت تنها یک ماه دیگر باقی 
از خواسته های جمهوری  است. یکی 
مالی  کار  و  ساز  کار  به  آغاز  اسالمی 
اینستکس و کاهش تحریم های نفتی 

است.
با سخت تر شدن تحریم ها و افزایش 
فشارها به جمهوری اسالمی، مقامات 
از  گریز  و   امتیاز  گرفتن  برای  ایران 
بزنگاه دشوار و تنگنایی که در آن قرار 
گرفته اند عریانتر از گذشته غربی ها را 
با صادرات  از جمله  تهدید می کنند؛ 

مواد مخدر و پناهجو!
وزیر  معاون  عراقچی  سیدعباس 
اخیراً  نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه 
تهدید کرده بود شاید مجبور شویم که 
]افغان[  افغانی  برادران  از خواهران و 
خود بخواهیم که ایران را ترک کنند. 
برنامه  در  اردیبهشت،   1۸ عراقچی، 
کرد  تهدید  خبری  ویژه  گفتگوی 
ادامه  آمریکا  اقتصادی  فشارهای  اگر 
اخراج  را  ایران  افغان های ساکن  یابد 
هزینه تراشی  به  تلویحاً  و  می کنند 
برای اروپایی ها با موج مهاجرت اشاره 
کرد و تاکید نمود حفظ برجام برای 

امنیت اروپا اهمیت دارد!
با همین تهدیدات بود که همزمان 
با سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
به تهران، دولت آلمان دو میلیون یورو 
برای مقابله با صادرات پناهجو »اهدا« 

حدود ۴ تن مواد مخدر، اسلحه و مهمات از قاچاقچیان در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده؛ ۲۹ دی ۱۳۹۶

کرد. کمکی که از طریق برنامه جهانی 
ایران  در  متحد  ملل  سازمان  غذا 
از ۳0 هزار  اسم حمایت  به   )WFP(
پناهندگان  آسیب پذیرترین  از  نفر 
افغان و عراقی ساکن مهمانشهرهای 

ایران اهدا شد.
بلغارستان   ،9۸ فروردین ماه  اواخر 
کیلوگرم  با 2۸۸  ایرانی  کامیون  یک 
از  کامیون  کرد.  ضبط  را  هروئین 
ترکیه  مرز  از  و  کرده  حرکت  ایران 
وارد بلغارستان شده بود که ماموران 

کمرگ آن را شناسایی کردند.
1۷ آبان 9۷، پلیس ایتالیا اعالم کرد 
2۷0 کیلوگرم هروئین جاسازی شده 
در یک کانتینر را که با یک کشتی از 
ایران رسیده بود کشف کرده؛ کشفی 
که به گفته پلیس ایتالیا در 20 سال 
بوده  این کشور »بی سابقه«  در  اخیر 
است. محموله از بندرعباس بارگیری 
شده و راننده ی کانتینر ادعا کرده از 

وجود هروئین ها بی خبر بوده است!
خاک ایران بخشی از مسیر ترانزیت 
مسئله  اروپاست.  به  مخدر  مواد 
اینجاست که اگر مسئوالن جمهوری 
از واردات مخدر به  اسالمی بخواهند 
بطور  کنند  جلوگیری  ایران  داخل 
غرب  به  آن  صادرات  مقابل  طبیعی 
تنها در شرایطی مخدر  را می گیرند. 
از مسیر ایران به اروپا صادر می شود 
مخدر  مواد  با  مبارزه  مسئوالن  که 
ورود آن به داخل خاک ایران را نادیده 
بگیرند تا قاچاقچیان بدون دردسر از 
خاک ایران عبور کنند و یا اینکه به 
از  را  محموله ها  شده  کنترل  صورت 

ایران عبور دهند!

تالش رژیم ایران برای تفکیک پرونده  ی اتمی از
 پرونده های موشکی و تروریسم و مداخالت منطقه ای و ...

همه  با  کنون  تا  =تهران 
تالش ها و واسطه های مخفی 
جدید  دولت  نتوانسته 
آمریکا را به تفکیک پرونده 
از دیگر پرونده ها  هسته ای 
۱۲گانه  شرایط  در  که 
قانع  است،  آمده  واشنگتن 
در  همچنین  تهران  کند. 
دولت  ترغیب  و  تشویق 
یک  اجرای  برای  ترامپ 
»مخفیانه«  مذاکره  نوع 
مقامات  است.  نشده  موفق 
از  تا  می کنند  سعی  تهران 
تفکیک  و  تقسیم  طریق 
برخی  و  آمریکا  پرونده ها، 
به  را  اروپایی  کشورهای 
مذاکرات  اولویت های  دادن 
قانع  هسته ای  پرونده  به 
و  متحده  ایاالت  اما  کنند. 
کشورهای مهم و تاثیرگذار 
اروپایی دیگر این اولویت را 
پرونده هایی  سایر  از  جدا 
که به تهدیدی استراتژیک 
و  منطقه  کشورهای  علیه 
منافع آمریکا و اروپا در این 
شده  تبدیل  مهم   منطقه 
است، نه تنها جدا نمی دانند 
کردن  بی ثبات  خطر  بلکه 
منطقه خلیج فارس را کمتر 
به  ایران  دستیابی  خطر  از 

اسلحه هسته ای نمی بینند.
)شرق االوسط(-  فحص  مصطفی 
امور  وزیر  زاید،  بن  عبداهلل  شیخ 
خارجه امارات متحده عربی، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هایکو 
روز  که  خود  آلمانی  همتای  ماس 
یکشنبه به ابوظبی سفر کرد و سپس 

از  امارات  گفت،  شد،  تهران  راهی 
تالش های صلح برای استقرار و ثبات 
اما  وی  می کند.  استقبال  منطقه  در 
در عین حال تأکید کرد، در هرگونه 
از  آینده  در  توافقنامه ای  یا  مذاکرات 
آمریکا  یا  اروپایی  کشورهای  سوی 
منطقه  عربی  کشورهای  ایران،  با 
این  از  ثالث  و طرف  باید یک بخش 

توافقنامه باشند.
به  سپس  و  ابوظبی  به  ماس  سفر 
تهران بخشی از تالش های اروپایی و 
بین المللی برای رفع تنش در منطقه 

خلیج فارس به شمار می رود.
مطالبه واصرار امارات متحده عربی 
دیگر  و  سعودی  آن  سر  پشت  و 
مشارکت  برای  عربی  کشورهای 
در  احتمالی  توافق  هر  در  مستقیم 
آینده با ایران به عنوان پیام و هشداری 
جامعه  و  اروپایی  کشورهای  به 
بین المللی، به ویژه واشنگتن، ارزیابی 
را  این کشورها خطاهایی  تا  می شود 
اوباما رئیس  باراک  که دولت حسین 
جمهوری سابق آمریکا در توافق سال 
تکرار  دیگربار  شد،  مرتکب   201۵
ایاالت  و  اروپایی  کشورهای  نکنند. 
متحده که توافق هسته ای معروف به 
»برجام« را با ایران امضا کردند پس 
و دخالت هایش در  تهران  از عملکرد 
کشورهای منطقه، به ضعف این توافق 

و غیرکافی بودن آن اعتراف کرده اند.
ایرانی  نگار  روزنامه  طاهری  امیر 
»الشرق  روزنامه  در  که  مقاله ای  در 
است،  نوشته  شد،  منتشر  االوسط« 
 201۵ سال  اتمی  توافق  »امضای 
 ۶ ایران  رژیم  که  شد  باعث  ایران  با 
نادیده  را  امنیت  شورای  قطعنامه 

بگیرد و آنها را اجرا نکند.«
اوباما در توافق برجام نه تنها دست 
رژیم ایران برای دخالت در کشورهای 
منطقه را باز گذاشت بلکه تهران را از 
تعهد و پایبندی دائم به قرارداد منع 
کرد.  معاف  اتمی  اسلحه  گسترش 
با  بیشتر  توافق سال 201۵  بنابراین 
خواسته های رژیم ایران مطابق بود تا 

کشورهای منطقه.
ارزیابی غلط و عدم درک دولت اوباما 
تا  شده  باعث  ایران  رژیم  ساختار  از 
تهران به برنامه های توسعه طلبانه خود 
افتخار  با  رژیم  مقامات  و  دهد  ادامه 
سخن  عربی  پایتخت   ۴ بر  تسلط  از 
با  همزمان  همچنین  تهران  بگویند. 
به  غرب  با  هسته ای  توافق  امضای 

فعالیت های موشکی ادامه داد.
با  حدودی  تا  تهران  گذشته  در 
رئیس  اوباما  باراک  خواسته های 
آمد  کنار  آمریکا  سابق  جمهوری 
هسته ای  توافق  به  باالخره  اینکه  تا 
201۵ میان این دو منجر شد، اوباما 
تالش کرد تا پیش از ترک کاخ سفید 
دستاوردی به نام صلح و توافق بر سر 
مهمترین پرونده، از نگاه خودش، در 
ثبت کند  برای خود  را  آمریکا  تاریخ 
مذاکره کننده  تیم  دلیل  همین  به 
و  ایران  اتمی  مسئله  بر  تنها  آمریکا 
رسیدن  از  تهران  رژیم  موقت  منع 
به مرحله ساخت سالح اتمی تمرکز 
توافق  این  در  اوباما  دولت  بود.  کرده 
ناقص هیچگونه اهمیتی برای موضوع 
ایاالت  سنتی  شرکای  ملی  »امنیت 
متحده آمریکا« در خلیج فارس که از 
ایران  حکومت  تالش  از  سال 19۷9 
کشورهایشان   کردن  بی ثبات  برای 

رنج می برند، قائل نشد.
آمریکا پس از حمله به عراق در سال 
200۳ به دلیل ضعف این کشور  از 
کیفیت پرونده پیچیده عراق به ویژه 
نهادهای  و  ارتش  انحالل  از  پس 
رژیم  به  را  فرصت  کشور  این  دولتی 
ایران داد تا کامال بر عراق مسلط شود. 

دیدار ترامپ و محمد بن زاید در نشست اتحادیه عرب، مه ۲۰۱۸

جرج  دولت  تا  شد  باعث  تسلط  این 
اسبق  جمهوری  رئیس  بوش،  دبلیو 
آمریکا، به منظور حفظ نیروهایش در 
مناطق جنوب و مرکز عراق از ضربات 
مخالف  که  عراق  مقاومت  نیروهای 
اشغال کشورشان توسط آمریکا بودند، 
امنیتی  و  تفاهم سیاسی  به  تهران  با 
و  سیاسی  فرایند  این  آورد.  روی 
بیشتر  سلطه  باعث  آمریکا  امنیتی 
تصمیم گیری  مراکز  بر  ایران  رژیم 

عراق شد.
و  تالش ها  همه  با  کنون  تا  تهران 
دولت  نتوانسته  مخفی  واسطه های 
پرونده  تفکیک  به  را  آمریکا  جدید 
در  که  پرونده ها  دیگر  از  هسته ای 
آمده  واشنگتن  12گانه  شرایط 
است، قانع کند. تهران همچنین در 
تشویق و ترغیب دولت ترامپ برای 
»مخفیانه«  مذاکره  نوع  یک  اجرای 
تهران  مقامات  است.  نشده  موفق 
تقسیم  طریق  از  تا  می کنند  سعی 
و تفکیک پرونده ها، آمریکا و برخی 
دادن  به  را  اروپایی  کشورهای 
پرونده  به  مذاکرات  اولویت های 
ایاالت  اما  کنند.  قانع  هسته ای 
متحده و کشورهای مهم و تاثیرگذار 
از  را جدا  اولویت  این  دیگر  اروپایی 
تهدیدی  به  که  پرونده هایی  سایر 
منطقه  کشورهای  علیه  استراتژیک 
و منافع آمریکا و اروپا در این منطقه 
مهم  تبدیل شده است، نه تنها جدا 
بی ثبات کردن  بلکه خطر  نمی دانند 
منطقه خلیج فارس را کمتر از خطر 
هسته ای  اسلحه  به  ایران  دستیابی 

نمی بینند.
تیم  افراد  تمام  دلیل  همین  به 
بر  کنون  تا  ترامپ  دونالد  دیپلماسی 
و  تهران  پرونده های  تفکیک ناپذیری 
ایاالت  12گانه  شرایط  کامل  تطبیق 
مذاکره ای،  نوع  هر  از  قبل  متحده 
نظر  از  اما  می ورزند.  اصرار  تهران  با 
12گانه  شرایط  این  تطبیق  تهران 
ایران،  در  انقالبی  دولت  پایان  یعنی 
ماهیت  کامل  نابودی  و  خودزنی 
جمهوری  رژیم  انقالبی  ساختار  و 
اسالمی! تیم ایران اکنون با بسته ای از 
شرایط تفکیک ناپذیر آمریکایی مواجه 
است. این شرایط مقامات ایران را به 
شدت نگران کرده است چرا که قبول 
رژیم  این شرایط سقوط  از  کدام  هر 
آمریکا  دیگر  خواسته ها  از  تله ای  در 

خواهد بود.
ویژه  به  عربی  کشورهای  پیام 
خلیج  همکاری  شورای  کشورهای 
وزیر  زبان  از  که  آمریکا  به  فارس 
این  شد،  فرستاده  امارات  خارجه 
مذاکرات  سوراخ  از  »ما  که:  است 
ایران- آمریکا دو بار گزیده نخواهیم 
در  عراق  اشغال  در  بار  اولین  شد. 
توافق  در  بار  دومین  و   200۳ سال 
بنابراین  ژنو؛  در   201۵ هسته ای 
کشورهای خلیج فارس حق دارند به 
عنوان طرفی ثابت و بخشی از توافق 
کلی در جدول مذاکرات بعدی جای 
گذشته  تجارب  که  ویژه  به  بگیرند؛ 
ثابت کرد مذاکراتی که تنها به منع 
خطرات ایران علیه منافع کشورهای 
اما دست تهران را  غربی منجر شود 
در منطقه باز بگذارد، نه تنها مشکلی 
را حل نمی کند بلکه به جنگ دائمی 
منجر  منطقه  این  بیشتر  بی ثباتی  و 

خواهد شد.«
تهران از این نگران است که با قبول 
منطقه  در  نفوذش  کردن  محدود 
برگ های بازی را از دست خواهد داد 
و در آینده مجبور خواهد شد امتیازات 

بیشتری بدهد.
*منبع: شرق االوسط

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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 ۶ توصیه برای از بین بردن 
حساسیت دندان

بنا به اعالم انجمن دندان پزشکی آمریکا،
 از هر ۸ نفر، تقریبا یک نفر دندان های حساس دارد. 

از مسواک زدن  علل  برخی  در  ریشه  ها  دندان  حساس شدن 
نامناسب گرفته تا مصرف بیش از حد خوراکی های شیرین، دارد.

، لثه در قسمت ریشه دندان و مینای  با توجه به ساختمان دندان ها 
دندان در باال ) قسمت تاج دندان ( به خوبی از نفوذ تحریکات به بافت زنده 

دندان یعنی عاج دندان جلوگیری می کنند. در زیر مینای دندان عاج دندان 
از مجاری النه زنبوری شکلی تشکیل شده که مایع داخل آنها مستقیما با مغز 
، بر روی  با رسوب کلسیم توسط بزاق دهان   . ارتباط است  و عصب دندان در 
مینای دندان ها بطور طبیعی این مجاری بسته می مانند اما زمانی که لثه ها و 
محافظ ریشه دندان یا مینای دندان ها آسیب ببینند، انتهای این مجاری باز شده 
و کمترین تغییرات دمایی موجب جابجایی و حرکت سریع مایع درون آنها شده، 
این تحریک موجب تیر کشیدن دندان می شود.خبر خوب این است که شما 
می توانید با انجام برخی اقدامات احتیاطی از بروز حساسیت دندان پیشگیری 
کنید:آرام مسواک زدن: مسواک زدن شدید خود باعث خطر ابتال به حساسیت 
دندان می شود.استفاده از خمیردندان ضد حساسیت: این خمیردندان ها 

حاوی ترکیبی است که به جلوگیری از انتقال حساسیت دندان به 
این  فلوراید:  های  دهانشویه  از  کند.استفاده  می  کمک  عصب 

دهانشویه ها الیه مینای دندان را تقویت می کند و به 
محافظت در برابر حساسیت می انجامد. اجتناب از 

نوشیدنی های اسید وستفاده از محافظ 
دندان.

زنان  شاخص

من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم
و مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت

پروانه ایست که او را در دفتری
 به سنجاقی  مصلوب کرده بودند.

وقتی که اعتماد من
 از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در

تمام شهر قلب  چراغ های مرا تکه تکه می کردند.
وقتی که چشم های کودکانه ی عشق مرا

با  دستمال تیره ی قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید

وقتی  که زندگی من دیگرچیزی نبود ،
 هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم ، باید، باید ،  باید دیوانه بار دوست بدارم.

اکسیژن مهمترین 
ماده برای عملکرد سالم 
تمام اجزای بدن است و حتی منجر به 
پیشگیری از سرطان می شود. به یاد 
داشته باشید که سلول های سرطانی 
در یک محیط اسیدی و کم اکسیژن 
رشد می کنند.از آن جایی که سلول ها 
نمی توانند بیش از چند دقیقه به اندازه 
کافی اکسیژن ذخیره کنند، بدن به یک 
منبع ثابت اکسیژن در محیط زیست 
خود نیاز دارد. چندین روش طبیعی 
مانند سلول های بنیادی برای افزایش 
اکسیژن در خون وجود دارد که میتوان 
با آنها از اثرات مخرب اکسیژن پایین در 
خون جلوگیری کنید و سالمت خود را 

حفظ کرد.

علل کاهش اکسیژن خون
 ، کم خونی   ، تنفسی  مجرای  انسداد 
برخی   ، حاد  تنفسی  اضطرار  سندرم 
داروها مثل داروهای نارکئتیک )اعتیاد 
میزان  که  بیهوشی  داروهای  و  آور( 
تنفس را پایین می آورند ،  بیماری قلبی 
مادرزادی )که از هنگام تولد نوزاد وجود 
ریوی  مزمن  انسداد  بیماری   ، دارد( 
)COPD( ، آمفیزم ، ارتفاعات باال ، 
بیماری ریوی درون شبکه ای ، پنومونی 
، آسیب قلب و ریه در اثر فشار زیر آب 

) غواصی( ، آدم ریوی ، آمبولی ریوی
مزمن  بیماری  به  که  افرادی  برای 
توانایی  هستند  دچار  ریه  انسدادی 
کشمکش  یک  اکسیژن  دریافت 
همیشگی است. اگر تنفس عادی برای 
شما و یا یکی از نزدیکان شما دشوار 

است این راهکارها را انجام دهید:
۱( هوای تازه

دریافت  را  تازه  هوای  دارد  امکان  اگر 
که  باز  فضاهای  در  ویژه  به  کنید، 
آلودگی و دود خودروها و گاز آالینده 
ها و سایر مواد شیمیایی کمتر است. با 
تصفیه کننده های طبیعی مثل: چراغ 
سنگ نمک، شمع های مومی و زغال 

کمی  اکسیژن  که  تنفسی  دهد. 
تواند  می  هم  کند  می  دریافت  را 
اکسیژن جریان خون را کاهش دهد.  

۸( آرام باشید
تکنیک های تمدد اعصاب می تواند 
به افرادی که بیماری مزمن انسدادی 
ریه دارند کمک کند. وقتی شما آرام 
هستید تنفس عمیق آسان تر می شود، 
سطح اضطراب پایین می آید و میزان 
دریافت اکسیژن افزایش می یابد. شما 
با مدیتیشن، یوگا، تمرین تفکر مثبت 
و نوشتن افکار خود کمک کنید که 
آرامش ایجاد شود تا تنفس و دریافت 

اکسیژن بهبود یابد.
9( ویتامین B مصرف کنید

  B1۲  این گروه از ویتامین ها از جمله
–  B6 و فوالت برای کاهش  میزان 
هوموسیستئین با انسداد سرخرگ ها 
و بیماری قلبی ارتباط داده شده است . 

بنابراین کنترل آن حیاتی است. 
۱0( نوشیدنی های سالم

نگه داشتن بدن در وضعیت هیدراته 
به  به بدن( کار سختی  )آب رسانی 
نظر می آید اما این کار به حفظ سطح 
اکسیژن بدن کمک زیادی می کند. 
همه می دانیم که مولکول های آب یا 
H۲O از دو اتم اکسیژن تشکیل شده 
است پس نوشیدن آب به اندازه کافی 
شود.  هیدراته  بدن  کند  می  کمک 

11( طبیعی و تازه بمانید.
جایگزین های طبیعی برای افزایش 
اکسیژن می تواند در خانه شما باشد. 
گیاهانی مثل: نخل اریکا، گیاه ماری، 
گیاه  ای،  چمچه  گل  پاچیرا،  گیاه 
ژربرا و یا گیاه آگلونما در فضای خانه 
نگهدارید. این گیاهان می توانند به طور 
طبیعی اکسیژن خانه را افزایش دهند.
۱2( برای جذب اکسیژن غذا بخورید

مزمن  بیماری  دچار  که  افرادی 
انسدادی ریه هستند با مصرف بعضی 
مواد خوراکی مثل لبنیات و انواع کلم 
)به ویژه کلم بروکلی( می توانند عالئم 

بیماری را کم کنند.
۱3( دریافت آهن کافی

هموگلوبین  مولکول های  در  آهن 
تولید  برای  نتیجه  در  دارد،  وجود 
است.  ضروری  غنی  و  سالم  خون 
بیشتر زنان قبل از یائسگی با کمبود 
آهن مواجهند و شاید نیاز باشد که از 

مکمل استفاده کنند .
۱4( سلول های بنیادی

تمام  و  بدن  عملکرد  برای  اکسیژن 
اجزاء آن مفید است. با این حال، برای 
کسی که بیماری مزمن انسدادی ریه 
بسیار  کافی  اکسیژن  دریافت  دارد 
بنیادی  های  سلول  است.  دشوار 
توانسته سطح اکسیژن بدن خیلی از 
افراد را باال ببرد و باعث تنفس راحت 
تر و بهبود کیفیت کلی زندگی آنها 
شود. سلول های بنیادی می توانند 
بافت ریه را التیام دهند و عملکرد آن 
را بهتر کنند. با این کار دی اکسید 
و  شود  می  خارج  ها  ریه  از  کربن 
اکسیژن کافی به شکل مؤثرتری به 

ریه ها می رسد.

بامبو برای پاک و تمیز نگه داشتن هوای 
خانه استفاده کنید.

2( ورزش
دریافت مقادیر کافی ورزش در روز، به 
ویژه زمانی که ضربان قلب شما برای 
یابد،  می  افزایش  دقیقه   3۰ حداقل 
می تواند سطح اکسیژن را به میزان قابل 
توجهی افزایش دهد. 3( مصرف آنتی 

اکسیدان ها
مصرف آنتی اکسیدان به بدن اجازه می 
دهد که از اکسیژن مؤثرتر استفاده کند 
و مقدار مناسبی از آن وارد خون شود. 
 ،A آنتی اکسیدان ها شامل ویتامین
ویتامین C و کوآنزیم Q1۰ می شوند. 
نمونه هایی از خوراکی هایی که سرشار 
از آنتی اکسیدان هستند شامل ذغال 
اخته، لوبیا قرمز، کنگر قرمز، کنگر فرنگی، 
توت فرنگی، آلو، توت سیاه و بلوبری؛
و  الکل  مصرف  از  خودداری   )4

دخانیات
الکل و دخانیت و مواد مخدر بر سطح 
با  گذارد.  می  اثر  خون  در  اکسیژن 

مصرف این مواد روند اکسیژن رسانی 
)اکسیداسیون( که برای سوخت و ساز 
بدن الزم است نا به سامان می شود و 

باعث نابودی آن می گردد.
 5( سبزیجات بخورید

کلروفیل یا سبزینه، ماده مغذی گیاهی 
است که رنگ سبز را به گیاهان می دهد 
مولکول های  به  زیادی  شباهت  و 
هموگلوبین دارد. آهن منابع گیاهی به 

تقویت خون کمک می کند.
۶( مصرف اسیدهای چرب ضروری

 F ویتامین  مانند  چرب  اسیدهای 
افزایش اکسیژن هموگلوبین در جریان 
خون را به عهده دارند. بدن نمی تواند 
لینولنیک  ضروری  چرب  اسیدهای 
کند  تولید  را  لینولنیک  آلفا  اسید  و 
بنابراین شما نیاز دارید خوراکی هایی 
هستند.  مواد  این  حاوی  که  بخورید 
روغن آفتابگردان، روغن کانوال، روغن 
گلرنگ حاوی اسید لینولینک است و 
برای اسید آلفالینولنیک سودا، گردو و 

دانه کتان منابع خوبی هستند.
 7( تنفس مناسب

است  ممکن  نکشیدن  نفس  درست 
اکسیژن خون را تا ۲۰ درصد کاهش 

سارا خادم الشریعه
)۱375 - تهران(

استاد  خادم الشریعه  سادات  سارا 
است.  ایران  اهل  بین المللی شطرنج 
ایرانی  باز زن  وی نخستین شطرنج 
درجه  کسب  بر  عالوه  که  است 
 1۸ سن  در  بانوان،  بزرگ  استاد 
سالگی در هشتاد و چهارمین کنگره 
شطرنج جهان، توانست عنوان استاد 
بین المللی شطرنج را به دست آورد. 
تنها توسط  از آن،  عنوانی که پیش 
شطرنج بازان مرد ایران کسب شده 
 ۲۰1۴ سال  در  بود.خادم الشریعه 
موفق به کسب عنوان دومی مسابقات 
شطرنج قهرمانی جوانان جهان شد. 
وی تنها نماینده ایران در پایان دور 
ششم گرندپری شطرنج بانوان ۲۰16 
در خانتی مانسیسک روسیه بودخادم 
در  که  گرندپری ۲۰16  در  الشریعه 
تهران برگزار شد مقام دوم مسابقات 
را کسب کرد. او در مسابقات گرندپری 
۲۰16 با حرکتی بزرگ منشانه پس 
حریفش  روانی  وضع  دید  که  آن  از 
موافقت  تساوی  با  نیست،  مناسب 
جایزه  دریافت  کاندیدای  و  کرد 
در  خادم الشریعه  اخالق ۲۰16 شد. 

جهان  قهرمانی  شطرنج  رقابت های 
۲۰1۸ که در سن پترزبوگ روسیه 
برگزار شد در بخش سریع با کسب 9 
امتیاز از 1۲ دور رقابت، به مقام نایب 
قهرمانی دست یافت. وی همچنین 
موفق به کسب 13 امتیاز از 1۷ امتیاز 
ممکن شد و رده دوم رقابت های برق 
آسای جهان را نیز از آن خود کرد. او 
پس از کسب دو عنوان نایب قهرمانی 
جهان در دو بخش سریع و برق آسا، 
مجموع  قهرمانی  عنوان  توانست 
مسابقات برق آسا در سال ۲۰1۸ را 

فروغ فرخزادبه خود اختصاص دهد.

عالئم  که  است  شرایطی  گرمازدگی 
باال  نبض  و  شدید  عرق  شامل  آن 
است. این یکی از سه سندروم مرتبط 
با گرما است که گرفتگی عضالت را 
خفیف ترین و گرمازدگی شدید ترین  

آن موارد است.
عالئم و نشانه های گرمازدگی ممکن 
است به طور ناگهانی یا در طول زمان، 
طوالنی  های  دوره  در  خصوص  به 

مدت ورزش ایجاد شود. 
عالئم و نشانه های گرمازدگی عبارتند از:

پوست مرطوب سرد با گرگرفتگی در 
هنگام گرما ،عرق کردن شدید ،ضعف 
ضعیف  ،نبض  ،خستگی  ،سرگیجه 
یا تند ،فشار خون پایین  ،گرفتگی 

عضالت ،حالت تهوع ،سردرد
اگر فکر می کنید گرمازده شده اید:

و  کنید  متوقف  را  فعالیت ها  تمام 
خنک تر  مکان  ،به  کنید  استراحت 
نوشیدنی های  یا  سرد  ،آب  بروید 

ورزشی بنوشید
اگر عالئم یا نشانه های شما بدتر شد 
یا در عرض یک ساعت بهبود نیافت، 
درجه  اگر  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
حرارت بدن )اندازه گیری شده توسط 
دماسنج( به )C ۴۰ F 1۰۴ ( یا باالتر 
برسد، به مراقبت فوری پزشکی نیاز 

خواهید داشت.
علل گرمازدگی : 

حرارت  با  همراه  شما  بدن  حرارت 
حرارت  درجه  ایجاد  باعث  محیطی 
داخلی بدن شما می شود. بدن شما 
نیاز به تنظیم دما دارد ) در هوای سرد 

یا هوای گرم( 
در آب و هوای گرم بدن شما عمدتا 
شود.  می  کردن خنک  عرق  توسط 
تبخیر عرق شما دمای بدن شما را 
تنظیم می کند. با این حال، زمانی که 
شما به شدت تمرین می کنید یا در 
به طور  و مرطوب  و هوای گرم  آب 
غیرمستقیم فعالیت می کنید، بدن 
شما کمتر توانایی خنک کردن را دارد.

است  ممکن  شما  بدن  نتیجه  در 
ترین  خفیف   ، عضالت  گرفتگی 
شکل بیماری مرتبط با گرما را ایجاد 
گرفتگی  های  نشانه  و  عالئم  کند. 
کردن  عرق  شامل  معموال  عضالت 
شدید، خستگی، تشنگی و گرفتگی 
به  سریع  درمان  شود.  می  عضالنی 
هنگام گرفتگی عضالت از پیشرفت به 

گرمازدگی جلوگیری می کند.
شما معموال می توانید گرفتگی عضالت 
نوشیدنی  یا  مایعات  نوشیدن  با  را 
الکترولیت  حاوی  ورزشی  های 
یا  تر   مکان خنک  به   رفتن  و  ها، 
کنید. درمان  استراحت،  و  دار  سایه 

به غیر از آب و هوای گرم و فعالیت 
شدید، علل دیگر گرمازدگی عبارتند از:

توانایی  که  بدن،  آب  دادن  از دست 
و حفظ  عرق کردن  برای  بدن شما 

دمای طبیعی را کاهش می دهد.
مصرف الکل، که می تواند توانایی بدن 
شما برای تنظیم درجه حرارت شما را 

تحت تاثیر قرار دهد.
پوشیدن بیش از حد لباس، به ویژه در 

لباس هایی که اجازه نمی دهد عرق به 
راحتی تبخیر شود

عوامل خطر
هر کس می تواند گرمازدگی را تجربه 
افزایش  باعث  عوامل  برخی  اما  کند، 
حساسیت شما به گرما می شود. آنها 

عبارتند از:
سن: نوزادان و کودکان زیر ۴ سال و 
بزرگساالن باالی 65 ساله در معرض 

خطر بیشتر گرمازدگی هستند. 
داروهایی  داروها:   برخی  مصرف 
تاثیر  تحت  را  شما  بدن  توانایی  که 
هیدراته  را  بدن  و  می دهد  قرار 
می کند، مانند بعضی از داروهای مورد 
استفاده برای درمان فشار خون باال و 
ها،  هیستامین  قلب،آنتی  مشکالت 
آرامش بخش و یا کاهش عالئم روانی 
این،  بر  عالوه   .)antipsychotics(
برخی از مواد مخدر غیر قانونی مانند 
کوکائین و آمفتامین می توانند دمای 

بدن را افزایش دهند.
چاقی : وزن بیش از حد می تواند بر 

دمای  تنظیم  برای  شما  بدن  توانایی 
آن تأثیر بگذارد و بدن شما را به گرما 

بیشتر حفظ کند.
منطقه  به  اگر  دما:  ناگهانی  تغییر 
گرم نرفته باشید، بیشتر به بیماری های 
گرمازدگی،  مانند  گرما،  با  مرتبط 
به یک منطقه  حساس هستید. سفر 
با آب و هوای گرم برای کسی که در 
جای  سرد زندگی می کند می تواند 
شما را در معرض خطر بیماری مرتبط 
با گرما قرار دهد، زیرا بدن شما فرصتی 

برای استفاده از دماهای باالتر ندارد.
گرما  شاخص  باال:  حرارت  شاخص 
یک مقدار درجه حرارت است که در 
نظر دارد که چگونه دما و رطوبت در 
فضای باز احساس می کنید. هنگامی 
که رطوبت باال است، عرق شما نمی 
تواند به راحتی تبخیر شود و بدن شما 
را  به سختی خنک می شود، و شما 
در معرض خستگی و حرارت قرار می 
 91( گرما  که شاخص  هنگامی  دهد. 
C 33 F( یا باالتر باشد، باید اقدامات 

احتیاطی را انجام دهید.
جلوگیری از گرمازدگی:

لباس های خنک و راحت را بپوشید.

محافظت در برابر 
آفتاب سوختگی.

بنوشید.هرگز  مایعات  زیاد  مقدار  به 
کسی را در یک ماشین پارک شده در 
گرما قرار ندهید.حتی اگر پنجره ها باز 

باشند یا ماشین در سایه باشد.
راههای درمان گرمازدگی : 

خنک:  محل  یک  در  استراحت 
بهتر است به یک ساختمان با تهویه 
مطبوع بروید، یا حداقل، یک سایه را 
قرار  فن  یک  مقابل  در  یا  کنید  پیدا 

بگیرید. 
نوشیدن  سرد:  مایعات  نوشیدن 
آب یا نوشیدنی های ورزشی. نوشیدنی 
های الکلی نداشته باشید، که می تواند 

به کمبود آب کمک کند.

آب  دوش  یک  بدن:  کردن  خنک 
سرد بگیرید، یا حوله هایی را که در آب 
سرد خیس شده اند  بر روی پوست 

خود قرار دهید.
غیر  های  لباس   : لباس  کردن  کم 
ضروری را دربیاورید و اطمینان حاصل 
کنید که لباس های شما خنک و آزاد 

است. 
قرارگرفتن در آب سرد: ثابت شده 
است حمام آب سرد یا یخ موثرترین 
به کاهش  برای سرعت بخشیدن  راه 

دمای بدن شما است.
کننده  خنک  های  تکنیک  از 
درجه  اگر  کنید:  استفاده  تبخیر 
حرارت بدن شما در محدوده حرارتی 
آب  در  وری  غوطه  اگر  و  نگیرد  قرار 
سرد در دسترس نباشد، پرشک ممکن 
است سعی کند دمای بدن را با استفاده 

از روش تبخیر کاهش دهند.
پتو خنک کننده یا کیسه های یخ: 
یکی دیگر از روش ها این است که شما 
را در یک پتو خنک کننده ویژه قرار 
دهیم و کیسه های یخ را روی کشاله 
ران، گردن، پشت و زیر بغل خود قرار 
دهید تا دمای بدنتان را پایین بیاورید.

چگونه اکسیژن خون را افزایش دهیم؟علل ،عالیم و درمان گرمازدگی
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مردان  شاخص

تو از کرانه ی خورشید می رسی ای دوست
پیام دوستی ات در نگاه روشن توست

بیا به سوی درختان نماز بگزاریم
که آرزوی سحرگاهشان دمیدن توست

به پاس آمدنت نامی از دمیدن رفت
به من بگو که دمیدن چگونه آمدنی است

مگر نه اینکه زمین از شکوفه ها خالی است
پس آن چه نام دمیدن گرفت ، دم زدنی است

بیا به ساحل خاموش این کویر فراخ
نگاه کن که در اینجا عقابها خوارند
به من بگو که چرا بادها نمی جنبند

به من بگو که
چرا ابرها نمی بارند ؟

اس  آرال  یا  قرار  بی  پای  سندرم 
اختالل  نوعی  بیقرار  پای  بیماری 
مبتال  فرد  آن،  در  که  است  خواب 
پاها  در  ناخوشایند  احساس  دچار 
می شود و آن را به صورت احساس 
گزگز، مورمور، سوزش، درد و کشش 
پوست  روی  حشرات  حرکت  یا  و 
توصیف می کند و بیمار برای کاهش 
حس ناچار است پای خود را تکان 
یک  بیماري  بکشد.این  یا  و  دهد 
است  اختالل عصبي حرکتي شایع 
خواب«  »اختالالت  ردیف  در  که 
باعث  زیرا  مي شود؛  بندي  طبقه 

اختالل در خواب شبانه مي شود. 
» انجمن بي خوابي آمریکا« برآورد 
کرده که حدود 12 میلیون زن و مرد 
آمریکایي دچار این سندرم هستند. 
اگر شما به این بیماري دچار باشید، 
اید،  کشیده  دراز  یا  نشسته  وقتي 
شدیداً و مدام در پاهاي تان احساس 
ناراحتي مي کنید و مي خواهید بلند 

شوید و راه بروید.
با این کار به طور موقت این احساس 
سندرم  این  رفت.  خواهد  بین  از 
مي تواند در هر سني بروز کند و با 

افزایش سن بدتر مي شود.
عالیم سندرم پای بی قرار

قرار  بی  پای  به سندرم  مبتال  افراد 
در  ناراحت کننده  احساساتی  دچار 
پاها )بعضی اوقات در دست یا سایر 
اعضای بدن( و نیازی شدید به تکان 
دادن پاها برای آسایش از این مشکل 
دارند. بیماری باعث انواع احساسات 
از جمله سوزن سوزن شدن، خارش، 
ضربان و کوبیدن، سوزش، کشش و 
خزیدن چیزی در پاهای فرد مبتال 
می شود. نوسان شدت عالیم سندرم 
پای بیقرار عادی بوده و می تواند رخ 
دهد. این مشکل معموال هنگام دراز 
کشیدن و یا نشستن طوالنی مدت 
بر روی صندلی ماشین، هواپیما و یا 
سینما رخ دهد. عالیم سندرم پای 
بیقرار با تکان دادن پا و یا ایستادن 
بهتر شده و کم تر آزار می دهد. این 
در  مشکل  باعث  می تواند  عالیم 
و  روزانه  آلودگی  خواب  خوابیدن، 

کاهش کیفیت زندگی شود.
بعضی از افراد مبتال به سندرم پای 
به پزشک مراجعه  بی قرار هیچگاه 
نمی کنند، چرا که بیان کردن عالیم 
دشوار  برایشان  مشکل  توضیح  و 

می باشد. 
عوامل پیدایش سندرم پای بی قرار 
عامل  هیچ  موارد،  بسیاری  در 
بی  سندرم  بروز  برای  مشخصی 
قراری پا وجود ندارد. محققان گمان 
می برند که این مشکل ممکن است 
به خاطر عدم توازن ماده شیمیایی 
ماده  این  باشد.  مغز  در  دوپامین 
شیمیایی مسئول فرستان پیام برای 

کنترل حرکات عضالنی است.
به  معموالً  پا  قراری  بی  سندرم 
صورت ارثی در خانواده منتقل می 
از کودکی به  اگر فرد  به ویژه  شود 
این مشکل مبتال بوده باشد. محققان 

مشکالت مردانه 
دیابت

یا همسرتان چنین  به دیابت هستید  اگر مبتال  شاید 
مشکلی دارد این سوال ذهنتان را آشفته کند که »دیابت 

ناتوانی جنسی می آورد یا نه؟« جواب این سوال مثبت است؛ 
اما نه همیشه!عوارض ثانویه دیابت بر قلب و عروق، خونرسانی به آلت 

تناسلی را ضعیف و این مساله، نعوظ را دچار مشکل می کند. شاید زن با 
این مساله کنار بیاید و در لذت او اختاللی ایجاد نکند ولی این مساله در مردان 

باعث بازگشت اسپرم به سمت بیضه ها خواهد شد.البته مبتالیان به دیابت می 
توانند روابط زناشویی خود را داشته باشند اما رعایت برخی مسایل الزم است. مثال 
الزم است قبل از آغاز رابطه به کمک قندهای نیمه ساده مثل بیسکویت یا یک تکه 
نان، ذخایر قند خود را شارژ کنند. ضمنا بهتر است مبتالیان از کاندوم استفاده کنند 

تا از انتقال عفونت های جنسی پیشگیری شود.
 مبتالیانی که از پمپ های انسولین استفاده می کنند نیز می توانند حین رابطه آن 
را از خود جدا کنند. در صورتی که خانمی متوجه بروز مشکل جنسی شد، باید 
سریعا به متخصص زنان مراجعه کند. پزشک با تجویز ژل های واژنی نه تنها مانع 
از خشکی واژن و دردناکی مقاربت می شود بلکه از بروز عفونت های قارچی نیز 
پیشگیری می کند اما مردان الزم است حتی قبل از بروز مشکل با پزشک 

خود مشورت کنند. هر نوع درمان جنسی با توجه به مشکالت هورمونی، 
عصبی، روانی، قلبی عروقی و پروستاتی فرد باید سنجیده و تجویز 

شود. بعد از آنکه پزشک فرد را از همه جوانب، مورد بررسی 
قرار داد، ممکن است مصرف داروهایی نظیر ویاگرا یا 

لویترا یا سیالیس را تجویز کند که به نعوظ 
سریع تر کمک می کنند.

پیدا  ها  کروموزوم  روی  هایی  محل 
کرده اند که ژن سندرم بی قراری پا 

می تواند در آن وجود داشته باشد.
استرس عالئم این سندرم را بدتر می 
کند. بارداری و تغییرات هورمونی نیز 
ممکن است به طور موقتی این مشکل 
را حادتر کنند. خیلی از خانم ها برای 
اولین بار حین بارداری با این مشکل 
مواجه می شوند، به ویزه در سه ماهه 
آخر بارداری. اما، در اکثر این خانم ها، 
عالئم و نشانه های بیماری حدوداً یک 
ماه پس از وضع حمل برطرف می شود.

در اکثر موارد، سندرم بی قراری پا با 
ارتباط نمی  هیچ بیماری دیگری در 
باشد. اما گاهی می تواند با مشکالت 

زیر همراه باشد:
اسیب  ثانویه:این  عصب  =بیماری 
پا  و  دست  در  ها  عصب  به  دیدگی 
مثل  مزمنی  بیماری  به خاطر  گاهی 
دیابت و اعتیاد به الکل ایجاد می شود.

به  ابتال  بدون  آهن:حتی  =کمبود 
تواند  می  آهن  کمبود  خونی،  کم 

سندرم  کردن  عود  یا  پیدایش  عامل 
سابقه  در  اگر  شود.  پا  قراری  بی 
روده  یا  معده  خونریزی  سالمتیتان، 
طوالنی  های  قاعدگی  با  اید،  داشته 
دفعات  یا  اید،  بوده  رو  روبه  و شدید 
است  ممکن  اید،  داده  خون  زیادی 

کمبود آهن داشته باشید.
نارسایی  دچار  کلیه:اگر  =نارسایی 
کلیه هستید، ممکن است کمبود آهن 
هم داشته باشید. وقتی کلیه نتواند به 
خوبی کار کند، ذخیره آهن در خون 
کم میشود. این مشکل به همراه سایر 
تواند  در شیمی خون، می  مشکالت 
باعث پیدایش یا بدتر شدن سندرم بی 

قراری پا در شما شود.
درمان سندرم پای بی قرار چگونه 

است؟
بعضی برای درمان سندرم پای بی قرار 
باید سایر بیماری های مرتبط همچون 
را  محیطی  نوروپاتی  یا  آهن  کمبود 
باید درمان نمود. درمان کمبود آهن 
های  مکمل  تجویز  با  است  ممکن 
آهن در ارتباط باشد. با اینحال دقت 
نمایید که برای دریافت آهن باید قبل 
از آن سطح آهن خونتان را چک کرده 

تجویز  با  و 
به  اقدام  پزشک 

دریافت دارو نمایید.
با  شما  در  قرار  بی  پای  سندرم  اگر 
نباشد،  مرتبط  دیگری  بیماری  هیچ 
برای درمان آن می بایست بر تغییرات 
دارویی  درمان  یا  و  زندگی  سبک 
فقط  دارویی  درمان  نمایید.  تمرکز 
بدون  و  بوده  مجاز  پزشک  با دستور 

مراجعه به پزشک ممکن نیست.
درمان خانگی برای سندرم پاهای 

بی قرار
بیقرار  پای  بخوابید:سندرم  =دیرتر 
باعث سخت خوابیدن می شود.برای 
داشتن خواب عمیق، کمی دیرتر به 
بیشتر  ها  صبح  و  بروید  رختخواب 

بخوابید.

=سر ساعت معینی بخوابید و بیدار 
شوید.

=قبل از خواب پاهای خود را ورزش 
دهید.

=دوش آب گرم بگیرید.
=مواد کافئین دار نخورید.

=پاهایتان را سرد یا گرم کنید.
=هر روز ورزش کنید.

=مغز خود را ورزش دهید.
را حرکت دهید وقتی  تان  =پاهای 
پاهایتان درد می گیرند، حرکت دادن آن 
ها، احساس ناراحتی را کاهش می دهد.

= به طور عمیق نفس بکشید.
=قبل از خواب، تلویزیون را خاموش 

کنید.
=پاهای خود را ماساژ دهید.

نیاز  آهن  قرص  به  نیاز  ببینید   =
دارید یا نه.

کم  را  خود  درد  یوگا،  حرکات  =با 
کنید.

=الکل ننوشید و سیگار نکشید.
چک  را  خود  مصرفی  =داروهای 
کنید.برخی داروهای سرماخوردگی و 
آلرژی، عالئم سندرم را بدتر می کنند، 
به خصوص برخی آنتی هیستامین ها.

مرتضی محجوب 
)۱۳۵۹ -تهران(

مرتضی محجوب  استاد بزرگ شطرنج، 
قهرمان ایران و عضو تیم ملی شطرنج 
ایران می باشد. وی سابقه عضویت دائم 
در تیم ملی ایران از سال 1۳۷۵ و در 
مرتضی  دارد.  مختلف  رده های سنی 
محجوب در سال 1۳۸۷ مجدداً قهرمان 
شطرنج ایران شد. او در تاریخ 22 مرداد 
1۳۸۸، در یک ماراتن به طور همزمان 
با ۵00 شطرنج باز، طی مسابقه ای به 

نام رخ در رخ ۵00 وارد مبارزه شد.
رخ در رخ ۵00 نام مسابقه سیمولتانه 
بین  که  بود  شطرنجی  )همزمان( 
مرتضی محجوب و پانصد شطرنج باز 
از سراسر ایران انجام پذیرفت و طی 
کسب ۳9۷  با  محجوب  مرتضی  آن 
باخت   1۳ و  تساوی   90 پیروزی، 
توانست رکورد سیمولتانه جهان را هم 
از لحاظ تعداد شرکت کننده و هم از 
)هشتاد  امتیاز  کسب  درصد  لحاظ 
درصد  دهم  چهار  ممیز  هشت  و 
امتیازات( به خود اختصاص دهد. این 
مسابقه نفس گیر حدود هجده ساعت 
به طول انجامید. مکان این سیمولتانه 
انقالب  منظوره مجموعه  سالن چند 

نایب  حضور  در  مسابقه  بود.  تهران 
آغاز  الحاج  نزار  لیبیایی فیده،  رئیس 
مسابقه  این  به  داور  پنجاه  گردید. 
طریق  از  مسابقه  می کردند.  نظارت 
می شد  مستقیم  پخش  سه  شبکه 
و  روزنامه ها  از  بسیاری  خبرنگاران  و 
حضور  سالن  در  تلویزیونی  کانالهای 

داشتند.
سرانجام در حوالی ساعت چهار صبح 
محجوب  مرتضی  مرداد،   2۳ روز 
را  جهان  سیمولتانه  رکورد  توانست 
 Kiril( گئورگیف  کیریل  دست  از 

Georgiev( بلغاری خارج نماید. نادر نادرپور

از  انسان ها 
جهات  بسیاری 
این  دارند.  تفاوت  هم  با 
نیز  آنها  خونی  گروه های  در  تفاوت 
 A وجود دارد. فردی که گروه خونی
مثبت دارد، نمی تواند از فردی با گروه 
زیرا در  بگیرد  B منفی خون  خونی 
واکنش  به شدت  بدنش  صورت  این 
موادغذایی  مورد  در  می دهد.  نشان 
نیز همین مساله صادق است، یعنی 
بعضی  بدن  که  موادغذایی  برخی 
دستگاه  با  می پذیرد  خوبی  به  افراد 
سازگار  افراد  از  دیگر  برخی  گوارش 
نیست. البته در اینکه دستگاه گوارش 
شکی  کند،  سازگار  را  خود  می تواند 
نیست اما اگر بدانید چه موادغذایی ای 
با بدن شما سازگارتر هستند، نیازی 

را  نیست بی دلیل دستگاه گوارشتان 
خسته کنید.

O گروه خونی
و  قدیمی ترین   ،O خونی  گروه 
رایج ترین گروه خونی است که از ۵0 
تاکنون در رگ های  هزار سال پیش 
انسان ها جریان داشته است. بررسی ها 
انسان های  نشان داده اند گروه خونی 
اولیهO بوده و با توجه به اینکه آنها 
بیشتر گوشتخوار بوده اند، پس بدنشان 
با این ماده غذایی سازگار شده است. 
معده افرادی که گروه خونی O دارند 
برای  الزم  آنزیم های  تمام  و  اسید 
هضم پروتئین های حیوانی را به اندازه 
دیگر،  سوی  از  می کند.  تولید  کافی 
است  جهانی  دهنده   O خونی  گروه 
خون  می تواند   O گروه  از  فقط  اما 
دریافت کند. از دیگر مزیت های این 
و  قوی  ایمنی  سیستم  خونی،  گروه 

متابولیسم خوب است.
ایمنی  سیستم  بدانید  است  جالب 
خوب و قوی  این گروه، باعث می شود 
خودایمنی  بیماری های  به  بیشتر 
آلرژی  به  ابتال  میزان  و  شوند  مبتال 
باالتر  آنها  در  علت  همین  به  نیز 

است. دستگاه گوارش دارندگان گروه 
خونی O به راحتی با غذاهای جدید 
سازگار نمی شود و جز پروتئین با سایر 
گروه های غذایی مشکل دارد. اگرچه 
مسوول  نمی توان  را  تحمل  عدم  این 
افراد  این  در  موثری  مشکالت  بروز 
دانست، ولی ظاهرا در مقابل زخم های 
معده و اثنی عشر حساسیت بیشتری 

دارند.
افراد  گوارش  دستگاه  که  آنجا  از 
مصرف  با  خونی  گروه  این  دارای 
پروتئین مشکلی ندارد، میزان چربی 
همین  به  و  باالست  دریافتی شان 
علت خطر ابتال به گرفتگی شرایین و 
آنها  در  عروقی   – قلبی  ناراحتی های 
گروه  که  کسانی  به  می یابد.  افزایش 
می شود  توصیه  است،   O خونی شان 
حیوانی  پروتئین های  مصرف  میزان 
را کاهش دهند و سعی کنند سبزی 
در  کنند،  غذایی شان  برنامه  وارد  را 
و  کلم  غالت،  مصرف  مراقب  ضمن 
بدن  زیرا  باشند  خشک  سبزی های 

آنها در هضم گلوتن کمی دچار مشکل 
است.

A گروه خونی
هزار   20 حدود  از  خونی  گروه  این 
که  زمانی  از  یعنی  پیش  سال 
شد.  پدیدار  گرفت،  رونق  کشاورزی 
طریق  از  را  خود  زندگی  کشاورزان 
شکار، دامپروری و زراعت می گذراندند 
و گروهی زندگی می کردند و فعالیت 
از  کمتر  نسبت  به  آنها  فیزیکی 
جدید،  زندگی  بود.  خود  پیشینیان 
این مردم را با غذاهای گیاهی سازگار 
کرد و از آنجا که زندگی ها گروهی تر 
سیستم  شدند،  همه گیر  بیماری ها  و 

ایمنی آنها نیز قوی تر شد.
دستگاه  ایمنی،  سیستم  برعکس 
به   A خونی  گروه  دارندگان  گوارش 
دلیل مصرف بیشتر گیاهان ضعیف تر 
است و در هضم پروتئین های حیوانی 
دچار مشکل می شود. به نظر می رسد 
این افراد در ابتال به سرطان معده و 
خونی  گروه های  سایر  از  بزرگ  روده 
که  افرادی  بیشتر  باشند.  مستعدتر 
گروه خونی A دارند، گیاهخوارند زیرا 
در هضم گوشت و شیر مشکل دارند. 

توصیه ما به این افراد مصرف کمتر 
مصرف  عوض  در  و  شیر  و  گوشت 

بیشتر سبزی  و غالت است.
B گروه خونی

این  که  است  سال  هزار  تقریبا 10 
دلیل  و  آمده  وجود  به  خونی  گروه 
آن هم به مهاجرت انسان ها در پی 
تغییرات آب وهوایی برمی گردد. آمار 
نشان می دهد این گروه خونی بیشتر 
جوامع  میان  و  شرقی  اروپای  در 
یهودی شایع است. میزان سازگاری 
افراد دارای این گروه خونی با هر نوع 
آب وهوا بسیار باالست و به طور کلی 
از سیستم ایمنی، عصبی و فیزیکی 

خوبی برخوردارند.
دارندگان این گروه خونی نیز همانند 
معرض  در  بیشتر   ،O خونی  گروه 
ابتال به بیماری های خودایمنی اند و 
در برابر بیماری های ویروسی بسیار 
افراد  این،  بر  ضعیف هستند. عالوه 
احتمال  با   ،B خونی  گروه  دارنده 
باکتریایی  عفونت های  به  بیشتری 
و  پنومونیه  استرپتوکوك  نظیر 
اشرشیاکولی مبتال می شوند. دستگاه 
گوارش آنها تقریبا با هر ماده غذایی 
می توانند  به راحتی  و  است  سازگار 

لبنیات بخورند.
AB گروه خونی 

خونی  گروه  این  دارندگان  تعداد 
چندان زیاد نیست. تقریبا هزار سال 
به وجود  گروه خونی  این  که  است 
از ۳  آمده و می توان گفت ترکیبی 
 AB گروه خونی است. گروه خونی
می تواند از هر ۳ گروه دریافت داشته 
باشد اما فقط می تواند به گروه خونی 
خود خون اهدا  کند. بدن دارندگان 
مدرن  جهان  با   AB خونی  گروه 
بسیار سازگار است. دستگاه گوارش 
آنها به نسبت ضعیف تر از دارندگان 
به راحتی  و  است   O خونی  گروه 
را  حیوانی  پروتئین های  نمی توانند 
معده  اسید  مقدار  زیرا  کنند  هضم 
آنها کاهش یافته و به قدر نیاز آنزیم 
ترشح نمی کنند. با این حال، میزان 
موادغذایی  و  قرمز  گوشت  مصرف 
آنها  در  انواع فست فود  مانند  مدرن 
تا  نیز  آنها  ایمنی  سیستم  باالست. 
به  و  می کند  عمل  ضعیف  حدی 
و  باکتری ها  برابر  در  علت  همین 

آلرژن ها به راحتی از پا درمی آیند.
حرف آخر

برای  که  جسمی ای  ویژگی های 
ذکر  خونی  گروه های  دارندگان 
است  درست  ندارد.  عمومیت  شد، 
گروه  دارندگان  می شود  گفته  که 
خونی B می توانند شیر را به خوبی 
نمی شود  دلیل  این  اما  کنند  هضم 
اگر فردی با گروه خونی B به شیر 
آلرژی دارد، خود را مجبور به مصرف 
آن کند. در ضمن، اگر گروه خونی 
به راحتی می توانید  و  است   O شما 
کنید،  مصرف  حیوانی  پروتئین 
قرار نیست در مصرف گوشت قرمز 
زیاده روی کنید. فراموش نکنید که 

تعادل همیشه حرف اول را می زند.

آنچه درباره گروه خونی تان نمی دانستیدوقتي پاها بي قراري مي کنند
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مسابقات تنیس گراند اسلم روالن 
گاروس فرانسه روز یکشنبه این هفته 
با پیروزی رافائل نادال تنیس باز 33 
تیم  دومینیک  بر  اسپانیایى  ساله 

 تنیس باز اتریشى به پایان رسید.
از راجر  بازی نیمه نهایى  نادال در 
برنده  فدرر  تنیس باز اهل سوئیس و 
نیز نواک  ۲۰ گراند اسلم برد و تیم 
تنیس  بندی  رده  اول  نفر  جاکوویچ 

مردان جهان را مغلوب کرد.
گفته  به  دیدار  این  اول  ست   ۲
فیلیپ  زمین  در  حاضر  مفسرین 
تماشایى ترین  و  فنى ترین  از  شتریه، 
بود.  گاروس  روالن  امسال  بازی های 
دومینیک تیم تا کنون چهار بار نادال 
تورنمنت های مختلف شکست  را در 
معدود  تنیس بازانى  از  او  بود.  داده 
مانند  را  است که ضربات چپ خود 
حریف  زمین  به  دست  یک  با  فدرر 

مى فرستد.
دلیل  به  دارد  سال   ۲۵ که  تیم 
آنکه روز شنبه دنباله مسابقه خود با 
جاکوویچ که از روز جمعه باقى مانده 
باید فرز  پایان رساند چنانکه  به  بود 
مشکل  نمى رسید.  نظر  به  چاالک  و 
برای  نادال  ضربه های  بازگرداندن 

این است که  از  تنیس بازان  بسیاری 
در ضربات رافا توپ با چرخش زیاد 
روی خط پایانى زمین فرود مى آید و 
با سرعت سرسام آور به سمت خارج 
پرواز مى کند و برگرداندن این توپ ها 
واکنش  و  خوب  جاگیری  به  نیاز 

فوق العاده سریع دارد.
در این مسابقه نیز توپ خیلى زیاد 
بازی  این  در  تیم  بدل مى شد.  و  رد 
فرصت ها  بعضى  از  گاهى  آنکه  برای 
امتیاز  گرفتن  برای  نمى توانست 
خود  آلمانى  زبان  به  کند،  استفاده 
را سرزنش مى کرد. گفتنى است که 
نادال با دست چپ توپ مى زند و تیم 

با دست راست.
ست اول ۶ بر ۲ به سود نادال بود و 
تیم در ست دوم راحت تر ضربه های 
وحشتناک نادال را مهار مى کرد و به 
دلیل آنکه توپ به ندرت از محدوده 
مى رفت  خارج  به  بازی  زمین 
بدل های  و  رد  ناظر  تماشاچیان 
به   ۵ بر   ٧ دوم  بودند. ست  طوالنى 

سود تیم به پایان رسید.
تماشای این مسابقه برای هواداران 
دو طرف اعصاب آهنین الزم داشت و 
به علت در گردش بودن طوالنى توپ 

بازیکن  دو  هر  روی  و  سر  از  عرق   ،
جاری بود.

نادال طبق معمول روی خاک بهتر 
جست و خیز مى کرد و تا حدی نیز 
بیشتر به توپ و زمین تسلط داشت. 
یاد  تنیس  خاک  روی  اسپانیایى ها 
مى گیرند و روی خاک ادامه مى دهند 
در  معموال  مى رسند.  قهرمانى  به  و 
با  جاخالى  پاسخ  تنیس،  مسابقات 
جاخالى به ندرت دیده مى شود. روز 
یکشنبه نادال در ست اول، چند بار 

این کار را کرد.
تیم در ست های سوم و چهارم عمال 
تسلیم شده بود و به همین دلیل ۶ 
بر 1 و ۶ بر 1 باخت و به این ترتیب 
بار  دوازدهمین  برای  نادال  رافائل 
قهرمانى گراند اسلم روالن گاروس را 

از آن خود کرد.
گفتنى است مسابقات تنیس گراند 
اسلم ویمبلدون تنها گراند اسلم روی 
از اول ماه ژوئیه آغاز مى شود  چمن 
خواهد  ادامه  ماه  آن  چهاردهم  تا  و 
ویمبلدون  مرکزی  زمین  داشت. 
دارای سقف متحرک شیشه ای است 
بارندگى  دلیل  به  مهم  مسابقات  و 

دچار وقفه نخواهد شد.

دوازدهمین قهرمانى روالن گاروس براى نادال

رافائل نادال

آندره استراماچونى سرمربى تیم استقالل شد
=آن طور که گفته مى شود 
سرمربى  ساالنه  دستمزد 
جدید استقالل ۱.۶ میلیون 

یورو است.
آندره  حاکیست  گزارش ها 
تیم  پیشین  سرمربى  استراماچونى 
باشگاه  مدیران  با  ایتالیا  اینترمیالن 
استقالل )تاج( برای هدایت این تیم 
در فصل آتى رقابت های فوتبال توافق 

کرده است.
صبح پنجشنبه ۲3 خرداد، تعدادی 
از خبرنگاران و روزنامه نگاران ورزشى 
امضای  توییت هایى خبر  در  اروپا  در 
استقالل  با  استراماچونى  قرارداد 
بعد  ساعاتى  و  کردند  تایید  را  )تاج( 
امیرحسین فتحى مدیرعامل استقالل 
دوساله  قراردادی  با  او  کرد  اعالم 
که  شد.آنطور  استقالل  سرمربى 
گفته مى شود دستمزد ساالنه او 1.۶ 
میلیون یورو است و قرارداد با رضایت 

طرفین قابل تمدید است.

آندره استراماچونی

جایگاه فوتبال ایران در رده بندى جهانى با 
سرمربى جدید

آخرین  در  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
فوتبال  جهانى  فدراسیون  رده بندی 
با ویلموتس بلژیکى، سرمربى جدید 
بیستم  مکان  در  صعود  پله  یک  با 

جهان قرار گرفته است.
تیم های  رده بندی  در  ایران  تیم 
اول  جایگاه  در  همچنان  آسیایى 
ژاپن  فوتبال  تیم  شود.  مى  دیده 
در رده ۲۸ جهان و دوم آسیا، کره 
سوم  و  جهان   3٧ رده  در  جنوبى 
جهان   ۴3 تیم  نیز  استرالیا  و  آسیا 

و چهارم آسیاست.

رتبه بندی ۲۰ تیم برتر فیفا چنین 
است:

1 – بلژیک
۲ – فرانسه
3 – برزیل

۴ – انگلیس
۵ – پرتغال

۶ – کرواسى
٧ – اسپانیا

۸ – اوروگوئه
9 – سوئیس

1۰ – دانمارک
11 – آلمان

1۲ – آرژانتین
13 – کلمبیا ) تیمى که کارلوس 

کیروش سرمربى آن است(
1۴ – ایتالیا

به  توجه  با  نیست  مشخص  هنوز 
چطور  پول  این  بانکى  تحریم های 
داده  تحویل  مربى  این  به  است  قرار 
شود. یکى دو روز پیش از این، باشگاه 
پرسپولیس باقى مانده دستمزد  برانکو 
که  را  تیم  این  سرمربى  ایوانکوویچ 
حدود ۶٧9 هزار دالر است به صورت 

پیروزى والیبالیست هاى ایران در برابر ژاپن؛ میزبان 
مسابقات حرفى براى گفتن نداشت

=در غیاب سه بازیکن کلیدى
ش  خو ها  نتر ا جو  ، تیم
درخشیدند و اعتماد کوالکوویچ

را به خود جلب کردند.
=تیم ملى والیبال در هفته 
سوم این مسابقات در شهر 
اورمیه میزبان تیم هاى کانادا، 
لهستان و روسیه خواهد بود.

تیم ملى والیبال ایران، یکشنبه 19 
بازی  آخرین  و  سومین  در  خرداد، 
والیبال  ملت های  لیگ  دوم  هفته  از 
۲۰19 در شهر توکیو به مصاف تیم 
ژاپن میزبان مسابقات رفت و با نتیجه 

3 بر صفر به پیروزی رسید.
در  را  ژاپن  با  بازی  ایران  ملى  تیم 
غیاب سیدمحمد موسوی، محمدجواد 
معنوی نژاد و امیر غفور با ترکیب سعید 
یلى، میالد عبادی پور،  پوریا  معروف، 
على  مجرد،  على اصغر  فیاضى،  پوریا 
شفیعى و محمدرضا حضرت پور آغاز 
کرد.کار شاگردان کوالکوویچ در نبود 
بازیکنان مصدوم تیم و در مقابل تیمى 
بهره  خود  تماشاگران  حمایت  از  که 
مى برد، بسیار سخت به نظر مى رسید.

تیم ایران در ست نخست با درخشش 
اشتباهات  و  بهتر  تور  دفاع  مجدد، 
کمتر با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی 
رسید.مصدومیت بازیکنان کلیدی تیم 

اشلى بارتى قهرمان گراند اسلم پاریس؛ دومینیک تیم نواک 
جاکوویچ را از تخت به زیر کشید

ساله   ۲۵ تنیس باز  تیم  دومینیک 
بازی  یک  در  شنبه  روز  اتریشى 
جاکوویچ  نواک  متفاوت  و  جذاب 
بر   ۶ را  صرب  ساله   31 تنیس باز 
بر  بر ٧ و ٧  بر ۵، ۵  بر ۶، ٧   3 ،۲
قبول  که  شکستى   . داد  شکست   ۵
تنیس  رده بندی  اول  نفر  برای  آن 
به خصوص  بود  سنگین  بسیار  جهان 
آنکه تیم بارها در طول مسابقه برای 
دو  یا  به یک  تنها  بر جاکوویچ  غلبه 
در  او  درواقع  داشت.  احتیاج  امتیاز 
دست  جاکوویچ  برابر  ست ها  اغلب 
باال را داشت. سوای این جاخالى های 
تیم در گرماگرم رد و بدل توپ بین 
دو طرف با دقت و زیبایى در زمین 
جاکوویچ به زمین مى نشست و او را 

عصبانى مى کرد.
نبرد  ست   ۵ طول  در  دومینیک 
در الک  هیچوقت  نواک  با  تماشایى 
در  برعکس  و  نرفت  فرو  دفاعى 
دست  از  که  لحظات  حساس ترین 
دادن هر امتیاز به قیمت باختن یک 
دلیل  به  هرگز  مى شد،  تمام  ست 
نگرانى از دست دادن امتیاز دستش 
کوبیدن  به  بى محابا  بلکه  نلرزید 
انداختن  و  موثر  و  محکم  ضربه های 
توپ در جای خالى بسیار نزدیک به 

تور از نواک امتیاز مى گرفت.
نبرد سنگین تری  یکشنبه  روز  تیم 
گراند  قهرمانى  عنوان  کسب  برای 
با رافائل  اسلم روالن گاروس ۲۰19 
نادال سلطان زمین خاکى و قهرمان 
در  و  دارد  پیش  در  اسلم  گراند   1٧
سرنوشت  به  نیز  را  رافا  که  صورتى 
جاکوویچ دچار کند، به عنوان یکى از 
پدیده های جدید تاریخ تنیس شهرت 

خواهد یافت.
مسابقه  از  بعد  مصاحبه های  در  او 
گفت: پس از موفقیت در مسابقه نیمه 
نهایى مقابل نفر اول رده بندی تنیس 
به  اعتماد  و  امنیت  احساس  جهان، 
در  حتما  که  مى کنم  بیشتری  نفس 
دیدار روز یکشنبه با رافائل نادال به 
چهار  افزود:  وی  آمد.  خواهد  کمکم 

ساعت و 13 دقیقه بازی با جاکوویچ 
تجربه بسیار خوبى بود که در رقابت 

روز یکشنبه به دردم خواهد خورد.
رافائل نادال حریف تیم در مسابقه 
فینال در مرحله نیمه نهایى از راجر 
از  قبل  روز  چند  او  بود.  برده  فدرر 
گاروس،  روالن  اسلم  گراند  آغاز 
تورنمنت رم مغلوب  را در  جاکوویچ 
به  اعتماد  پیروزی  آن  بود.  کرده 
داده  نادال  به  توجهى  قابل  نفس 
اینکه روز  از  با این وجود رافا  است. 
یکشنبه با جاکوویچ در فینال گراند 
اسلم پاریس روبرو نمى شود احساس 
روانى  نظر  از  چون  مى کند.  آرامش 
نمى تواند  جاکوویچ  مقابل  غالبا 
نمایش  به  را  خود  بازی  بهترین 

بگذارد.
در قسمت دختران روالن گاروس، 
 ۶ استرالیایى  تنیس باز  بارتى  اشلى 

1۵ – شیلى
1۶ – سوئد
1٧ – هلند

1۸ – مکزیک
19 – لهستان

۲۰ – ایران

نقدی پرداخت کرد!
مدیریت  سوء  و  مالى  مشکالت 
و  گرفته  را  استقالل  باشگاه  گریبان 
هواداران نسبت به مدیرعامل باشگاه، 
اطراف  که  دالل هایى  و  اسپانسرها 
این تیم به فکر جیب خود هستند به 

شدت انتقاد دارند.

بر یک و ۶ بر 3 بر مارکتا وندروسوا 
جمهوری  اهل  ساله   19 تنیس باز 

چک پیروز شد.
رده بندی  در  جایگاهى  وندروسوا 
ویژه در  اجازه  با  و  نداشت  مسابقات 
رقابت های تنیس آزاد فرانسه حضور 
داشت. بارتى که پیش از شروع تنیس 
استرالیا  کریکت  حرفه ای  لیگ  در 
بازی مى کرد، در مسابقه نیمه نهایى 
ساله   1٧ تنیس باز  انیسیموا  آماندا 

آمریکایى را حذف کرده بود.
و  فینال  به  رسیدن  از  پس  اشلى 
گراند  اولین  قهرمانى  به  دستیابى 
اسلم پاریس گفت: برگشت به تنیس 

بهترین تصمیمى بود که گرفتم.
هم  خواب  به  هرگز  افزود:  او 
نمى دیدم که با در دست داشتن جام 
اینجا  فرانسه  آزاد  تنیس  قهرمانى 

بنشینم.

شاید در بهترین زمان ممکن که ایران 
با یک قدرت آسیایى مواجه شده بود، 
اتفاق افتاد. برتری فنى و تاکتیکى تیم 
ایران مقابل ژاپن، طوری بود که دست 
کوال برای استفاده از جوانترها باز شد 
و آنها در کنار باتجربه ترهای تیم در 
ست سوم نیز میزبان را با نتیجه ۲۵ 
بر 19 شکست دادند تا یک پیروزی 3 

امتیازی دیگر برای ایران بیاورند.
تیم ملى والیبال با این پیروزی با ۵ 
برد و یک باخت در حالى که موقتاً بعد 
از برزیل در رده دوم جدول مسابقات 
تا  اورمیه خواهد رفت  قرار گرفت به 
میزبان  بازی ها،  این  سوم  هفته  در 
تیم های کانادا، لهستان و روسیه باشد.

اشلى بارتى و مارکتا وندروسوا؛ ۸ ژوئن ۲0۱۹

تیم ایران با نتیجه سه بر صفر ژاپن را از پیش رو برداشت؛ ست اول )۲۵-۲۲(، ست دوم )۲۵-۲۱( و 
ست سوم )۱۹-۲۵(
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کاربری  حساب   ۱۶۶۶=
در  شده  حذف   ۴۷۷۹ از 
میلیون  دو  حدود  مجموع 
که  کرده اند  منتشر  توییت 
همه این توییت ها به شکل 
و  اخبار  شده  سازماندهی 
تحلیل و ارائه نظر در حمایت 
سیاست های  با  همسویی  و 
جمهوری اسالمی بوده است.

شرکت توییتر از شناسایی و مسدود 
که  کاربری  حساب  هزاران  کردن 
سیاست های جمهوری  پیشبرد  برای 
حذف  را  می کردند  فعالیت  اسالمی 

کرده است.
پنجشنبه 2۳  امروز  توییتر  شرکت 
کرد  اعالم  ژوئن   1۳ با  برابر  خرداد 
هزاران حساب کاربری که با جمهوری 
اسالمی مرتبط بوده اند را حذف کرده 

است.
تعداد  که  افزوده  توییتر  شرکت 
شده  حذف  کاربری  حساب های 
۴۷۷9 عدد بوده است که همگی برای 
نظام جمهوری  سیاست های  پیشبرد 
اسالمی، ضدیت با اسرائیل یا شرکت 
جمهوری  با  مرتبط  بحث های  در 
فعالیت  جعلی  هویت های  با  اسالمی 

داشته اند.
از  جزییاتی  ارائه  به  توییتر  شرکت 
و  پرداخته  شده  حذف  اکانت های 
نوشته است که 1۶۶۶ حساب کاربری 
مجموع  در  شده  حذف   ۴۷۷9 از 
منتشر  توییت  میلیون  دو  حدود 
به  توییت ها  این  همه  که  کرده اند 
شکل سازماندهی شده اخبار و تحلیل 
و ارائه نظر در حمایت و همسویی با 
بوده  اسالمی  جمهوری  سیاست های 

است.
کاربری  حساب   2۴۸ همچنین 
ایران  درون  از  مستقیم  طور  به  که 
ارائه نظرات  ایران فعالیت داشتند به 
 2۸۶۵ می پرداختند.  ضداسرائیلی 
جعلی  هویت  با  نیز  کابری  حساب 
بحث های  مستقیماً  و  بودند  )فیک( 
روز سیاسی و اجتماعی ایران را مورد 

هدف و جهت دهی قرار می دادند.
 ۴ که  داده  خبر  همچنین  توییتر 
اینترنتی  تحقیقات  آژانس  حساب 
کرملین  با  مرتبط  که  روسیه 
طور  به  که  حساب   1۳0 بوده اند، 
هدفمند به جهت دهی افکار عمومی 
اسپانیا  از  کاتالونیا  استقالل  درباره 
از  نیز  حساب   ۳۳ و  می پرداختند 
سازماندهی  شکل  به  که  ونزوئال 
شده از سیاست های دولت فعلی این 
بسته  نیز  می کردند  حمایت  کشور 

شده است.

توییتر ۴۷۷۹ حساب کاربری متعلق به نیروهای 
سایبری جمهوری اسالمی را بست

که  نیست  بار  نخستین  این 
واقعی  یا  فیک  کاربری  حساب های 
که به حمایت هدفمند از سیاست های 
پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
در  می پردازند  اسالمی  انقالب 
اجتماعی مسدود  شبکه های مختلف 

می شود.
ماه  ابتدای  بوک  فیس  شرکت 
جاری و در هفتم خرداد اعالم کرد 
صفحه   ۳۶ کاربری،  حساب   ۵1
همراه  به  را  فیسبوکی  گروه   ۷ و 
شناسایی  اینستاگرامی  حساب  سه 
ایران  از  که  است  کرده  حذف  و 
اعتماد  غیرقابل  مطالب  انتشار  به 

می پرداختند.
فیس بوک و توییتر مردادماه سال 
کردند چندین حساب  اعالم  گذشته 
کاربری مشکوک مرتبط با جمهوری 
اسالمی را شناسایی و حذف کرده اند. 
صدها  که  بود  کرده  اعالم  فیسبوک 
بر روی  ایران  در  کاربری که  حساب 
اطالعات  اینستاگرام  و  فیسبوک 
نادرستی را به شکل هدفمند منتشر 
کرده  حذف  و  شناسایی  می کردند 
از  نیز  توییتر  شرکت  همزمان  است. 
کاربری  حساب   2۸۴ کردن  مسدود 
شبکه   این  در  ایران  از  عمدتاً  که 
بودند خبر داده  اجتماعی عضو شده 

بود.
دی ماه  توییتر  شرکت  همچنین 
ضدتروریستی،  اقدام  یک  در   1۳9۷
حساب کاربری 22 نفر از فرماندهان 
مسدود  را  لبنان  حزب اهلل  و  حماس 
کرد. حساب کاربری اسماعیل هنیه، 
فوزی  حماس،  سیاسی  دفتر  رئیس 
نعیم  برهوم سخنگوی حماس، شیخ 
دبیرکل  نصراهلل  حسن  معاون  قاسم 

حزب اهلل را مسدود کرد.
توییتر در پی درخواست  اقدام  این 
برای  اسرائیل  دادگستری  وزارت 
فرماندهان  حساب  مسدودشدن 
مقاومت در فلسطین و لبنان صورت 

گرفت.

اعالم  فیسبوک  شرکت  همزمان 
به  را  کرده بود ۷۸۳ حساب کاربری 
هماهنگ«  و  ساختگی  »رفتار  اتهام 
از جانب ایران حذف کرده است. این 
حساب ها که هم در اینستاگرام و هم 
فیس بوک فعال بودند تالش می کردند 
به جای رسانه های خبری  را  تا خود 
پشت  واقع  در  اما  کنند،  معرفی 
صحنه از داخل ایران کنترل و هدایت 

می شدند.
به  را  خود  حساب ها  این  از  برخی 
معرفی  محلی  خبرگزاری های  عنوان 
محتوای  هماهنگ  بطور  و  می کردند 
در  را  ایران  حکومتی  رسانه های 
بازنشر  آمریکا  جمله  از  کشور   2۶
با  شناسه ها  این  از  یکی  می نمودند. 
فالوور  میلیون  دو  حدود  جمع آوری 
تبلیغات  برای  دالر  هزار   ۳0 حدود 
اینستاگرام  و  بوک  فیس  در  خود 

هزینه کرده بود.
تابستان سال گذشته  گفتنی است 
و پس از حذف ده ها حساب کاربری 
بوک،  فیس  در  ایران  با  ارتباط  در 
خبرگزاری  توئیتر،  و  اینستاگرام 
شبکه ای  نوشته  گزارشی  در  رویترز 
وبسایت ها  در  کاربری  از حساب های 
و شبکه های اجتماعی شناسایی شده 
که به 11 زبان دنیا فعال  اند و به تهران 

وابسته هستند.
این  رویترز  گزارش  اساس  بر 
کاربری  حساب های  و  وبسایت ها 
به  که  اجتماعی  شبکه های  در 
فیسبوک،  در  وابسته اند  ایران  رژیم 
با  یوتیوب  و  توییتر  اینستاگرام، 
عمومی  افکار  بر  تاثیرگذاری  هدف 
در کشورهای مختلف فعال هستند. 
این  می گویند  امنیتی  کارشناسان 
بزرگتر  شبکه  یک  از  بخشی  گروه 
هستند. مأموران فعال در این حوزه 
عنوان  به  ایرانی  کاربران  سوی  از 
می شوند  شناخته  سایبری  نیروهای 
افسران  آنها  به  امنیتی  مقامات  که 

جنگ نرم می گویند.

صادق زیباکالم: بازار براندازها و فرشگردی ها 
خیلی پررونق شده!

ر  شعا   : م کال یبا ز =
یک  اصولگرا  و  اصالح طلب 
از  که  است  تلخ  واقعیت 
داده  سر  امروز  تا   ۹۶ دی 
می شود اما من رقیبی برای 
جریان اصالح طلب در سپهر 

سیاسی ایران نمی بینم.
من  به  راحت  =»خیلی 
می  گویند شما و همفکرانت 
در حال فریب مردم هستید 
تا مردم را پای صندوق های 

رای بکشانید«.
معترض  مدنی  =»جامعه 
دیگر به افرادی که رهبری 
اصالحات و یا صادق زیباکالم 

بگوید، رای نمی دهند«.
که  نظام  دور  =»خندق« 
با  و  اصالح طلبان  توسط 
مشارکت ملی- مذهبی ها و 
جریانات مشابه ساخته شده 
نمی دهد.  پاسخ  دیگر  بود 
این »خندق« آنقدر پر شده 
که کسانی که از نظام روی بر 
می گردانند در آن نمی افتند 
به  و  شده  رد  آن  از  بلکه 
می پیوندند  پوزیسیونی  ا
گفته ی  به  هان،  خوا که 
 » ی ز ا ند ا بر «  ، ی منه ا خا

جمهوری اسالمی هستند.
درون  سیاسی  جناح  دو  ایران  در 
نظام اصولگراها و اصالح طلب ها خود 
را برای حضور در انتخابات یازدهمین 
که  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
شد  خواهد  برگزار   1۳9۸ اسفند 

آماده می  کنند.
که  گروه هایی  و  باندها  همان  
قدرت  مافیایی،  خانواده های  در 
با  و  شده  تقسیم  آنها  بین  ثروت  و 
خود  جناحی  و  کاسبکارانه  عملکرد 
برای  باز  موجودند  وضعیت  مسبب 
اسالمی  شورای  مجلس  صندلی های 
محمد  چنانکه  برداشته اند،  خیز 
پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی 
استعفا داد تا خود را برای نامزدی در 
انتخابات مجلس آماده کند و چند تن 
ایستاده اند  نیز در صف استعفا  دیگر 
که اگر اهداف شخصی دیگر، از جمله 
وضعیت  قبال  در  مسئولیت  از  فرار 
این  پشت  اسالمی  جمهوری  کنونی 
دلیل اش  مهمترین  نباشد،  استعفاها 
»نمایندگی«،  عنوان  کشیدن  یدک 
نهادهای  و  دولت  عملکرد  در  نقشی 
نداشتن  مجلس  خود  حتی  و  دیگر 
شورای  با  نهایی  مسئولیت  )زیرا 
اتفاقا  و  است!(  فقیه  ولی  و  نگهبان 
گرفتن یقه ی دیگر مقامات از جمله 
دولت و وزرایش است! وزیری که این 
روزها صحبت استیضاح اش بود حاال 
خودش اگر به مجلس راه پیدا کند، 
قرار  دیگران  از  استیضاح  جایگاه  در 

می گیرد!
پایگاه  که  است  داده  نشان  تجریه 
قشر  میان  در  اصولگراها  رای 
دلواپسان  و  ارزشی ها  و  حزب اللهی  
باشند  منتظر  باید  آنها  است  ثابت  
اما  نیاورند!  رأی  اصالح طلبان  تا 
زمان  هر  از  بیش  اصالح طلب ها 
دیگری نگران سهم خود از قدرت اند 
زیرا هم وضعیت بحرانی جامعه و هم 
رقابت های درونی سبب  و  اختالفات 
برای  مشخصی  راهبرد  هنوز  شده 
نمی دانند  و  باشند  نداشته  انتخابات 
فروختن  و  بستن  لیست  مسئولیت 
به کدام دار و دسته بسپارند.  را  آن 
ریزش  مهمتر  اینها  همه  از  اما 
آنها در جامعه  اجتماعی  بدنه  وسیع 
که  نظام  دور  »خندق«  دیگر  است. 
مشارکت  با  و  اصالح طلبان  توسط 
مشابه  جریانات  و  مذهبی ها  ملی- 
ساخته شده بود، پاسخ نمی دهد. این 
کسانی  که  شده  پر  آنقدر  »خندق« 
در  می گردانند   بر  روی  نظام  از  که 
آن نمی افتند بلکه از آن رد شده و به 
که خواهاِن،  می پیوندند  اپوزیسیونی 
»براندازی«  خامنه ای،  گفته ی  به 

جمهوری اسالمی هستند.
در  امید«  و  »تدبیر  دولت  شکست 
عمل به وعده های خود که به نوعی 
بازتاب شکست نظام نیز هست سبب 

شده بخش کثیری از شهروندانی که 
با رأی خود در پیروزی اصالح طلبان 
به  داشتند  سهم  انتخابات  دو  در 

معترض تبدیل شوند.
داعیه داران  حاکیست  شنیده ها 
احوال  و  اوضاع  از  که  اصالح طلبی 
کلیت  و  خود  متبوع  جناح  پیچیده 
نظام خبر دارند به فکر چاره افتاده اند 
تا با ایجاد یک موج تبلیغاتی و چیزی 
شبیه شوک مقطعی دست کم بخشی 
از جامعه را ترغیب به رآی دادن به 

لیست جناح اصالحات کنند.
اصالح طلب  استاد  زیباکالم  صادق 
دانشگاه تهران که این روزها پای ثابت 
مصاحبه با تلویزیون های فارسی زبان 
اظهار  در  هست  نیز  کشور  از  خارج 
»اصالح طلبان  گفته  تازه  نظری 
بجز  گذشته  سال  سه  دو،  ظرف 
اصولگرایان  با  مماشات  و  سکوت 
وی  نداشتند.«  بر  دیگری  گام  هیچ 
تاکید کرده »براندازها از به بن بست 
بسیار  اصالحات  رهبری  رسیدن 

خوشحال اند.«
زیباکالم در گفتگو با اعتماد آنالین 
در  منتشر شد  که شنبه 1۸ خرداد 
حال  »در  که  پرسش  این  به  پاسخ 
برای  اصالحات  جریان  رقیب  حاضر 
آینده این جریان کدام گروه است؟« 
گفته »هستند کسانی که قطع  امید 
از  را  مردم  سرخوردگی  و  کردن 
جریان اصالحات می بینند. این شعار 
واقعیت  یک  اصولگرا  و  اصالح طلب 
دی  در  اولین بار  برای  که  است  تلخ 
9۶ توسط معترضین سر داده شد و 
تا به امروز ادامه پیدا کرده است. اما 
من رقیبی را برای جریان اصالح طلب 

در سپهر سیاسی ایران نمی بینم.«
مصاحبه  این  از  بخشی  در  او 
فرشگردی ها  و  براندازها  می گوید، 
که معتقدند این نظام باید برانداخته 
از  تغییر  و  اصالح  به  امیدی  و  شود 
به  از  نمی رود  نظام  این  در  درون 
اصالحات  رهبری  رسیدن  بن بست 
بحران  دچار  اینکه  و  اصالح طلبان  و 
»بازارشان  و  خوشحال اند  شده اند 
شکست  و  شده«  پررونق  خیلی 
آمد  آفتاب  مصداق  را  اصالح طلبان 
دلیل آفتاب دانسته و شکست جریان 
خود  نظریه  درستی  را  اصالحات 

می دانند.
به من می گویند مردم را فریب 

می  دهید
بخشی  در  دانشگاه  استاد  این 
گفته  خبرنگار  به  مصاحبه  این  از 
به  رودربایستی  بدون  دهید  »اجازه 
عملکرد  با  هم  امروز  که  بگویم  شما 
عملکرد  با  هم  و  اصالح طلبان 
اینکه  و  نظام  از  دفاع  اصولگرایان 
را  نظام  باشیم  داشته  امید  همچنان 
دشواری  کار  کرد،  اصالح  می توان 
در  براندازها-  اینکه  کما  است.  شده 
دارم-  آنها  با  من  که  مناظره هایی 
شما  می  گویند  من  به  راحت  خیلی 
مردم  فریب  حال  در  همفکرانت  و 
را پای صندوق های  تا مردم  هستید 
رای بکشانید. کار شما هر چهار سال 
شنیدن  است.  این  سال  چهار  به 
است.  دردناک  بسیار  جمله  این 
جریان  شکست  منعکس کننده  این 
اصالحات است. اما همچنان معتقدم 
که اصالح نظام از درون تنها راه چاره 
است. من هر فکری را که بخواهد در 
محکوم  باشد  نظام  سرنگونی  جهت 
می کنم، چون معتقدم که ما به عقب 

خواهیم رفت.«
دیگری  مسائل  مصاحبه  این  در  او 

اینکه  جمله  از  کرده  مطرح  هم  را 
به  دیگر  معترض  مدنی  »جامعه 
و  اصالحات  رهبری  که  افرادی 
رأی  بگوید،  زیباکالم  صادق  یا 
»رهبری  اینکه  یا  و  نمی دهند« 
اصالحات  آرمان های  و  اهداف  و 
مشخص نیست« و »اصالح طلبان به 
عکس 9۶ و 9۴ نباید به هر قیمتی 

در انتخابات شرکت کنند.«
شدن  پررونق  به  زیباکالم  اعتراف 
روی  او  تاکید  و  براندازها  بازار 
کمتر  که  حالیست  در  فرشگردی ها 
از آغاز فعالیت فرشگرد  از یک  سال 
خود  که  حالی  در  آنهم  می گذرد! 
جریان  در  همفکرانش  دیگر  او  و 
این  فعالیت  بدو  در  استمرارطلب 
در  تحقیر  و  کنایه  و  نیش  با  شبکه 
بعدا  همچنین  و  براندازها  مورد 
به  می کردند.  صحبت  فرشگردی ها 
استاد  عبدی  عباس  مثال  عنوان 
در  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی 
روزنامه  با  گفتگو  در   1۳9۷ خرداد 
اعتماد و قبل از آنکه فرشگرد اعالم 
»جریان  بود  گفته  کند  موجودیت 
کار  به  کاری  خیلی  نباید  اصالحات 
این اپوزیسیون برانداز داشته باشد و 
آنها در شرایط کنونی خیلی اهمیتی 
عضو  جالیی پور  حمیدرضا  ندارند!« 
ملت«  »اتحاد  مرکزی حزب  شورای 
نیز در یادداشتی فقط چند روز پس 
اعضای  فرشگرد،  اعالم موجودیت  از 
آن را »عده ای جوان ناکام، ماجراجو 
که  شد  مدعی  و  نامید  ضدایران«  و 
بپا  توفان  »فنجان  در  دارند  قصد 

کنند«!
اشاره  مورد  زیباکالم  آنچه  البته 
در  نیز  اینها  از  پیش  داده  قرار 
محافل اصالح طلبی مطرح شده بود. 
ملت  اتحاد  حزب   1۳9۶ بهمن   2۶
اسالمی  »انقالب  عنوان  با  نشستی 
کرد  برگزار  رو«  پیِش  چشم انداز  و 
که سخنرانان آن الهه کوالیی استاد 
علی  و  خاتمی  محمدرضا  دانشگاه، 
در  پیشین  نمایندگان  شکوری راد 
مجلس ششم بودند. در این نشست 
محمدرضا خاتمی گفته بود براندازان 

بیش از اندازه بزرگ شده اند!
صادق  اعتراف  دیگر،  بار  حاال 
با  براندازی،  واقعیت  به  زیباکالم 
به  و  می شود  مطرح  معینی  هدف 
محض  گربه ای  هیچ  معروف  قول 
رضای خدا موش نمی گیرد! او اخیراً 
نامه ای به محمد خاتمی نوشته و در 
بحرانی  »دو  است،  کرده  تاکید  آن 
می برند  رنج  آن  از  اصالح طلبان  که 
و دغدغه  نبودن هدف  اول مشخص 
رهبری  بودن  بالتکلیف  دوم  و  آنها 
می گوید  او  است.«  جریان  این 
تا  خواسته  خاتمی  از  نامه   این  در 
تقویت  آزادیخواهی،  و  دموکراسی  
انتخابات  برگزاری  مدنی،  نهادهای 
استقالل  و  قانون  حاکیمت  آزاد، 
آرمان های  عنوان  به  را  قضاییه  قوه 
شفاف  صورت  به  اصالحات  جریان 
که  دلیل  ین  ا  به  آنهم  کند!  مطرح 
اگر از نسل های هفتادی و هشتادی 
چیست،  اصالحات  جریان  پرسیدند 
بتوانند به آن پاسخ بدهند! از همین 
جریان  و  خاتمی  به  آنکه  برای  رو 
بفهماند  نظام  همینطور  و  اصالحات 
که اوضاع بحرانی است، پس از آنکه 
نیز  نظام  رهبر  سوی  از  »براندازی« 
مورد تأکید قرار گرفته، مجبور شده 
بازارشان  براندازان  که  کند  اعتراف 
خیلی پررونق شده و باید فکر چاره 

بود!

ترامپ: نامه گرم و صمیمانه ای از کیم دریافت کردم
آمریکا:  جمهور  =رئیس 
دوستی ما به روزهای خوب 

خود باز می گردد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
روز سه شنبه کیم جونگ اون را مثل 
همیشه دوست صمیمی خود خواند و 
افزود، نامه ای پر از اظهار محبت از وی 

دریافت کرده است.
ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران 
اتفاقات  داد:  ادامه  می کرد،  گفتگو 
خوب و مثبتی در آینده نزدیک بین 
خواهد  رخ  یانگ  پیونگ  و  واشنگتن 
اتفاق  این  جزئیات  به  البته  او  داد. 

مثبت اشاره نکرد.
به گزارش رویترز شنیده ها حاکیست 
ترامپ قصد دارد دوباره به کیم جونگ 
اون نزدیک شود و کدورت های پیش 
آمده را به نوعی رفع و رجوع کند و 
روابط  برقراری  برای  تازه ای  قدم های 
حال  عین  در  بردارد.  کیم  با  حسنه 
تعطیل  به  تشویق  را  خود  دوست 

فعالیت های موشکی و هسته ای کند.
اوایل  کیم  و  ترامپ  دیدار  آخرین 
بود  ویتنام  پایتخت  در هانوی  امسال 
آن  از  کننده ای  راضی  نتیجه  که 

حاصل نشد.
با  ترامپ روز سه شنبه در شرایطی 
روزنامه نگاران صحبت می کرد که یک 
روز پیش از آن روزنامه وال استریت 
ژورنال نوشت: کیم جونگ نام،  برادر 

در   201۷ سال  در  که  کیم  ناتنی 
امنیتی  عوامل  دست  به  کواالالمپور 
برای سازمان  کره شمالی کشته شد 

سیا خبرچینی می کرده است.
با اشاره به  رئیس جمهوری آمریکا 
درباره  رسانه ها  در  شده  منتشر  خبر 
با  اون  جونگ  کیم  برادر  همکاری 
تاکید  آمریکا  اطالعاتی  سازمان های 
تنی  برادر  به  احترام  ادای  با  کرد، 
او خواهم گفت در  به  ناتنی کیم،  یا 
چنین  من  جمهوری  ریاست  دوران 

موردی تکرار نخواهد شد.
از  تمجید  و  تعریف  ضمن  وی 
که  شد  یادآور  کیم،  قبلی  نامه های 

نامه اخیر رهبر کره شمالی پر بود از 
به  نسبت  احترام  و  دوستی  احساس 
تکرار  بار  چندمین  برای  ترامپ  من. 
قابل  ظرفیت  شمالی  کره  که  کرد 
توجهی برای پیشرفت در زمینه های 

گوناگون دارد.
به  ماه  این  اواخر  است  قرار  که  او 
ژاپن و کره جنوبی سفر کند، مالقات 
تازه ای با کیم جونگ اون را محتمل 
سر  همچنان  کیم  افزود،  و  دانست 
آزمایش  عدم  مورد  در  خود  قول 
موشک های دوربرد ایستاده است که 
قرار  این  به  او  پایبندی  من  نظر  از 

بسیار اهمیت دارد.

دونالد ترامپ و کیم جونگ اون؛ هانوی؛ ۲۷ فوریه ۲۰۱۹

زیباکالم در مراسم افطاری علی خامنه ای با اساتید دانشگاه ها و 
مسئوالن نظام؛ ۹ خرداد ۱۳۹۸
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» ادامه دارد«           

=رامبد جوان و همسرش هم مثل 
تولید  مقوایی  سلبریتی های  باقی 
جمهوری اسالمی، از شرایط موجود 
که  است  بدیهی  و  می کنند  ارتزاق 
فرقه ی  ر  استمرا در  منفعت شان 
به  جوان  رامبد  باشد.  حاکم  تبهکار 
ساختن  با  اخیر  سال  چند  در  ویژه 
با  خرکن  هالو  و  جفنگ  برنامه ای 
بََزک  وظیفه ی  »خندوانه«،  عنوان 
در  زندگی  کریه  واقعیت های  کردن 

ایران را به عهده داشته است.
=آنچه طی این چند روز باعث خشم 
بسیاری از مخاطبان برنامه های رامبد 
جوان شده، ریشه در رفتار ریاکارانه 
سلبریتی های  دیگر  و  او  انگلی  و 
چندچهره ی وابسته به فرقه تبهکار 
دارد. این جماعت که جلوی دوربین 
»صدا و سیما« از خوبی حالشان زیر 
سایه ی جمهوری اسالمی می گویند و 
از خوشی های زندگی در وضع فعلی 
اولین  ایران داد سخن می دهند، در 
تولید  برای  دهد،  دست  که  فرصتی 
مثل و ساختن زندگی دوم، با خارج 
کردن پولی که غیرمستقیم از غارت 
کسب  ایران  محروم  و  بیچاره  مردم 
کرده اند، راه ممالک فرنگ را در پیش 

می گیرند.
ر  استمرا میان  حا =بزرگترین 
و  پابرهنگان  اسالمی،  جمهوری 
بلکه  نیستند  جامعه  نابرخورداران 
حافظان نظام اسالمی، طبقه ی متوسِط 
دالل مآبی است که از وضعیت فاسد 
موجود، انگل وار نهایت بهره را می برد.

یوسف مصدقی- چند روزی است که ایرانیان 
تورنتو شاهد حضور رامبد جوان و همسر چندمش 
آمریکای شمالی  این کالنشهر  نگار جواهریان در 
هستند. بهانه ی این حضور فرخنده، فیلم بازاری و 
بی کیفیتی است که رامبد جوان چند ماه قبل ساخته 
و حاال، به مدد و پادویی یکی دو آدم معلوم الحال، 

چند اکران محدود در کانادا برایش دست و پا کرده  
است. آنچه اما این موضوع را به ماجرایی جنجالی 
در فضای مجازی تبدیل کرده، لو رفتِن برنامه ی این 
زوج »خوشبخت« برای زایاندِن نوزاِد در راهشان در 
یکی از بیمارستان های شهر تورنتو است. از آنجا که 
یکی از راه های اخذ تابعیت کانادا، تولد در خاک این 
کشور است، این طفِل شیرین هم به محض روی 
خشت افتادن، کانادایی خواهد شد و بابا و ننه ی 
»هنرمندش« را در طول زمان از موهبت اتصال به 

کشور زیبا و امن کانادا برخوردار خواهد کرد.
اعضای یک گروه تلگرامی موسوم به »مادران برتر« 
همگی زنان حامله ی ایرانی هستند که منتظرند تا 
با ویزای توریستی به تورنتو وارد شوند و در یکی از 

بیمارستان های این شهر زایمان کنند!
پیش از ادامه مطلب، بد نیست روشن شود که 
آزادی حداکثرِی  هوادار  این صفحه کلید،  صاحب 
به  لیبرال  رهیافت  به  بنا  و  آدم هاست  انتخاِب 
آزادی  برای  که  مرزی  تنها  که  دارد  باور  آزادی، 
دیگران  فردی  آزادی  متصور شد،  می توان  فردی 
است. از این چشم انداز، هر فردی حق دارد به هر 
جا که می خواهد مهاجرت کند یا در هر والیتی که 
می خواهد اقامت گزیده و تولید مثل کند. این موارد 
مثل باقی انتخاب های آدمی در زندگی خصوصی اش، 
نه به دیگران مربوط است و نه محل فضولِی باقی 
آدم هاست. اما به خاطر اصل ارجمند آزادی بیان، 

استثنائاتی به حکم باال وارد است.
یک استثنای بسیار مهم وارد بر این اصل، توجه 
است  بشر  نوع  مشاهیِر  از  طایفه ای  زندگی  به 
 )celebrity(سلبریتی آنها  به  فرنگی جماعت  که 
دنیا،  زبان های  بیشتر  در  که  واژه  این  می گویند. 
از جمله فارسی، جا افتاده، بیشتر به وضعیت یک 
شخص اشاره دارد که در اثر شهرت، طرف توجه 
توده ی مردم و حتی نخبگان جامعه قرار می گیرد. 
این وضعیت، به این مشاهیِر کذایی کمک می کند 

تبلیغاتی  پیام های  القاء  برای  بالقوه ای  بازار  از  تا 
برخوردار باشند و از این رهگذر به نان و نوا و آب و 
علف رسیده و از رفاهی چندین برابر میانگیِن افراد 

جامعه  برخوردار شوند.
سلبریتی ها معموال متعلق به گروه کارورزان عرصه 
سرگرمی )اعم از سینما، تلویزیون، ورزش حرفه ای 
و  رفاه  رایج،  تبلیغات  برخالف  و  هستند  و…( 
ثروتشان نه به ِصرف مهارتشان در کار خود بلکه به 
خاطر شهرتشان در فضای عمومی حاصل شده است.

از آنجا که هیچ چیزی در این عالم ناسوت مجانی 

و بی دردسر به دست نمی آید، سلبریتی بودن هم در 
تمام دنیا هزینه دارد و گاهی موجب دردسر فراوان 
که  زحمتی  مهمترین  می شود.  مشهور  فرد  برای 
برای سلبریتی جماعت پیش می آید، فقدان حریم 
جامعه،  باشندگان  از  گروه  این  است.  خصوصی 
همواره زیر نگاه رسانه های زرد هستند و هر جا که 
بروند و با هر کس که بپرند، می دانند که به لطف 
پاپاراتزی ها، به آنی خبرشان در همه جا می پیچد 
و شایع می شود. از آنجا که سلبریتی بودن موجب 
منافع مالی و اجتماعی است، بیشتر سلبریتی های 
کشورهای پیشرفته، این دردسرها را به عنوان بخشی 
از هزینه ی مترتب بر منافع هویت شان می پذیرند 
و با آن کنار می آیند. در چند سال اخیر، با رشد 
فضای مجازی و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی 
هزینه ی سلبریتی بودن باال رفته زیرا که فحاشان 
اینترنتی، نه تنها سلبریتی ها را از نعمت هتاکی و 

لیچار بی نصیب نمی گذارند بلکه از هر راهی برای 
آزردن و رسوا کردن آنها نیز استفاده می کنند. با 
وجود همه این مصائب، انگار منافع سلبریتی بودن 

هنوز بیش از مضار آن است.
نفتی  اقتصاد  تمام  که  آنجا  از  امروز،  ایراِن  در 
حاکم  امنیتِی  نظامی-  مافیای  اختیار  در  کشور 
است، امکان شکل گیری بخش خصوصی سالم و 
مستقل وجود ندارد. عرصه ی ورزش و سرگرمی هم 
از این قاعده مستثنا نیست بنابراین سرمایه گذاری 
و تولید محصوالت سرگرم کننده- مثل باشگاه داری 
و اداره ی تیم های بزرگ فوتبال- کامال در اختیار 
جمهوری  سهامی  »شرکت  به  وابسته  تبهکاران 
اسالمی« است. در نتیجه، سلبریتی های ایرانی اعم 
از فیلمساز، بازیگر، ورزشکار و… همگی مستقیم 
یا غیرمستقیم جیره خوار و مزدبگیر مافیای حاکم 
منافع شخصی،  حفظ  برای  رو  این  از  و  هستند 
تمام تالش خود را معطوف به حفظ وضع موجود 

می کنند.
رامبد جوان و همسرش هم مثل باقی سلبریتی های 
مقوایی تولید جمهوری اسالمی، از شرایط موجود 
ارتزاق می کنند و بدیهی است که منفعت شان در 
استمرار فرقه ی تبهکار حاکم باشد. رامبد جوان به 
ویژه در چند سال اخیر با ساختن برنامه ای جفنگ 
و هالو خرکن با عنوان »خندوانه«، وظیفه ی بََزک 
کردن واقعیت های کریه زندگی در ایران را به عهده 
داشته است. او طی این سال ها دائما جلوی دوربین 
شبکه ی نسیم، »خوبِی حاِل« خودش و حاضرین 
در استودیو را عربده کشیده و راه به راه عشقش به 

ایراِن اسالمی را جار زده است.
میزان جلفی و پوچی حرکات این سلبریتی ریاکار 
به جایی می رسد که  اجرا، در برخی موارد  حین 
گاهی برای القاء تزریق پیام کاذب برنامه اش، مثل 
َعنتری )اَنتری( شنگول جلوی دوربین باال و پایین 
 می پرد و از نشان دادِن جای دوست و دشمن به 

مردم قهرمان ایران ابا نمی کند! این حرکات البته از 
سوی مافیای حاکم بی اجر نمانده و رامبد جوان از 
طریق نشان دادِن جای دوست و دشمن و تزریق 
امید واهی و دروغ به ببیندگان »فهیم« برنامه اش، 

به آب و علف فراوانی رسیده است.
آنچه طی این چند روز باعث خشم بسیاری از 
مخاطبان برنامه های رامبد جوان شده، ریشه در رفتار 
ریاکارانه و انگلی او و دیگر سلبریتی های چندچهره ی 
وابسته به فرقه تبهکار دارد. این جماعت که جلوی 
دوربین »صدا و سیما« از خوبی حالشان زیر سایه ی 

جمهوری اسالمی می گویند و از خوشی های زندگی 
در وضع فعلی ایران داد سخن می دهند، در اولین 
فرصتی که دست دهد، برای تولید مثل و ساختن 
زندگی دوم، با خارج کردن پولی که غیرمستقیم از 
غارت مردم بیچاره و محروم ایران کسب کرده اند، 

راه ممالک فرنگ را در پیش می گیرند.
البته چنانکه پیش از این هم یادآوری شد، نگارنده 
نه در مهاجرت ایرادی می بیند و نه سکونت در فرنگ 
را ننگ می داند. مشکل در ریاکاری و وقاحتی است 
تحمل  به  تشویق  را  رنجدیده  مردم  یکسو  از  که 
پس  برای  دیگر  سوی  از  و  می کند  موجود  وضع 
انداختِن اوالد در کانادا و گرفتن پاسپورت کانادایی 
جیِب  زدِن  از  هم  را  کار  این  پول  و  می زند  له له 

آسیب دیده ترین بخش جامعه تأمین می کند.
هم  سر  )لطفا  کانادایی پس ازایِن  فرزنِد  ماجرای 
بخوانید!( رامبد جوان و نگار جواهریان، در واقع نوک 
کوه یخ یا به بیان درست تر سطح بیرونی یک لجنزار 
را به ما نشان می دهد که گستره ای وسیع تر از گروه 
محدود سلبریتی های فاسد و کم شعور ایرانی را در 
بر می گیرد. اگر بخواهید به وسعت این لجنزار پی 
ببرید، جدا از حوصله و اعصاب پوالندین، شاّمه تان 
هم باید تحمل تعفنی بی حد را داشته باشد. برای 
اینکه عمق فاجعه قدری روشن شود، اشاره ای گذرا 
به کاسبی زایمان مادران ایرانی در تورنتو، به کار 

می آید.
قریب به یک سال پیش، ضمن گفتگویی چند 
نفره در یکی از کافه های تورنتو، سخن به جامعه ی 
پزشکان ایرانی تبار شهر کشید و کاسبی های فرعی 
آنها. یکی از دوستان با نام بردن از دکتر »م« گفت 
که او پول خوبی از زنان ایرانی بارداری که با ویزای 
توریستی به کانادا می آیند، در می آَوَرد. این رفیق 
تلگرامی  گروهی  از  ادعایش  اثبات  برای  شفیق 
که  آورد  مثال  شاهد  برتر«  »مادران  به  موسوم 
ایرانی هستند که  زنان حامله ی  اعضایش همگی 
منتظرند تا با ویزای توریستی به تورنتو وارد شوند 
ریچموند  منطقه ی  بیمارستان های  از  یکی  در  و 
»م«  دکتر  نظر  تحت   )Richmond Hill( هیل 

وضع حمل کنند.
از آنجا که هیچیک از این »مادران برتر« تابعیت 
یا اقامت کانادا را ندارند، مشمول بیمه ی سراسری 
انتاریو )OHIP( نمی شوند و باید تمام هزینه های 
و  از جیب مبارک خود  نقدا و  را  زایمان  هنگفت 
شوهرشان بپردازند. پول قلمبه و بی دردسری که از 
این راه نصیب دکتر و بیمارستان مورد بحث می شود، 
به  ایرانی تبار هم  باقی »دکاتیر«  موجب شده که 
طمع بیفتند تا از این خوان یغما بهره مند شوند. 
موجب  کاسب مسلک،  پزشکان  این  میان  رقابت 
که  می شود  و  شده  فراوانی  مجازی  درگیری های 
اطالع از برخی از آنها، آدمی را به مرز تهوع می رساند.

برتر«  »مادران  تلگرامی  گروه  به  گذارتان  اگر 
بیفتد، متوجه خواهید شد که بیشتر این مادران، 
محصول شرایط بیمار و فاسد اقتصاد مافیایی ایران 
هستند. این »مادران برتر«، همگی متعلق به بخش 
باالی طبقه ی متوسط جامعه ی ایرانند که خود و 
خانواده شان با داللی، بسازبفروشی و اجاره بگیری به 
آب و علف رسیده اند و حاال سودای فرنگی شدن به 
سرشان افتاده است. وقاحت، تفرعن، خودُگنده بینی، 
َدلِگی، تازه به دوران رسیدگی و صد جور خصوصیت 
پَلَشت اخالقی دیگر، از صفات بارز »مادران برتر« 

مورد اشاره است.
نگارنده همواره بر این نظر پای فشرده که بزرگترین 
و  پابرهنگان  اسالمی،  جمهوری  استمرار  حامیان 
نظام  حافظان  بلکه  نیستند  جامعه  نابرخورداران 
از  که  است  دالل مآبی  متوسِط  طبقه ی  اسالمی، 
وضعیت فاسد موجود، انگل وار نهایت بهره را می برد. 
از این رو، رسوا کردِن این جماعت– چه سلبریتی 
و چه »مادر برتر«- و سخت گرفتن بر آنها، نه تنها 

رفتاری سیاسی بلکه وظیفه ای اخالقی است.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )۱2۳(

نخستین  ین  لد ا ء ضیا سید 
رئیس الوزرای ایران در دورۀ مشروطه 
شاه  احمد  نداشت.  لقب  که  بود 
ریاست  فرمان  می خواست  وقتی 
وزرای سید ضیاءالدین را صادر کند 
انتخاب لقب را به سلیقۀ خودش وا 
گذاشت ولی سّید به القاب متداول 
فالن الممالک  و  فالن الدوله  مانند 
رغبت نداشت و لقب »دیکتاتور« را 
پیشنهاد کرد که شاه نپسندید و در 
فرمان نوشته شد بر اثر غفلت کاری 
شدیم  مصمم  گذشته  زمامداران 
شخص الیقی را با اختیارات تاّمه به 

ریاست وزرا برگماریم.
دستخط شاهانه بدین شرح صادر 
و به حّکام ایاالت و والیات ابالغ شد: 
القیدی  و  غفلت کاری  نتیجه  »در 
زمامداران دوره گذشته که بی تکلیفی 
عمومی و تزلزل امنیت و آسایش را 
تمام  و  ما  نموده  فراهم  در مملکت 
اهالی را از فقدان هیأت دولت ثابتی 
متأثر ساخته بود، مصمم شدیم که 
با تعیین شخص دقیق خدمتگزاری 
را  مملکت  سعادت  موجبات  که 
متوالی  بحران های  به  نماید  فراهم 
اقتضای  به  بنابراین  دهیم.  خاتمه 
استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا 
سید ضیاءالدین سراغ داشتیم عموم 
خاطر خود را متوجه معّزی الیه دیده 
ایشان را به مقام ریاست وزراء انتخاب 
و اختیارات تاّمه برای انجام وظایف 
خدمت ریاست وزرائی به معزی الیه 
مرحمت فرمودیم. شهر جمادی اآلخر 

1339 احمدشاه«
دولت کودتا با آن که به عنوان دولت 
مقتدر و ثابت روی کار آمده بود عماًل 
اقتداری حاصل نکرد و دوران عمرش 
بیش از سه ماه )از چهارم اسفند تا 

چهارم خرداد( نپایید.
برابر  در  منفی  واکنش  نخستین 
فارس  والی  سوی  از  گزینش  این 
)دکتر محمد مصدق السلطنه( و والی 
به  قوام السلطنه(  )احمد  خراسان 

ظهور پیوست.
مصدق السلطنه، که پس از خاتمه 
به  کشور  به  بازگشت  و  تحصیالت 
میرزا  عبدالحسین  دایی خود  جای 
فرمانفرما والی )استاندار( فارس شده 

بود به تهران تلگراف کرد:
»تهران، دستخط تلگرافی به واسطۀ 
در  شد.  زیارت  مرکزی  تلگرافخانه 
به  می داند  آنچه  دولتخواهی  مقام 
عرض خاکپای مبارک می  رساند که 
این تلگراف اگر در فارس انتشار یابد 
اغتشاش  و  انقالبات  بسی  موجب 
خیلی  آن  اصالح  و  شد  خواهد 
مشکل خواهد بود. چاکر نخواست در 
دولتخواهی موجب این انقالبات شود 
و تا کنون آن را مکتوم داشته هرگاه 
تلگراف مزبور به موجب امر ملوکانه و 
انتشارش الزم باشد امر مبارک صادر 
 6 دهد.  انتشار  تلگرافخانه  که  شود 

حوت 1۲99ـ  مصدق السلطنه«
فارس،  والی  تلگراف  پاسخ  در 
پاسخ تندی به امضای رئیس الوزرا 

مخابره شد:
»ایالت جلیله فارس: آگاهی یافته ام 
اکل از قفاء )- لقمه از پشت سر به 
دهان گذاشتن( تلگراف تصدی مرا 
نداده  انتشار  وزراء  ریاست  به شغل 
و گفته اید از حدوث اشکاالت احتراز 
نموده اید! این خبر به اینجانب معلوم 
داشت که حضرت عالی از وضعیات 
بی اطالع و افق تهران را همان تصور 
عیناً  و  دیده  قباًل  که  فرموده اید 
مشاهده نموده اید. نه، چنین نیست. 
دوری مسافت و بی اطالعی از جریان 
مفیده  اطالعات  از  را  عالی  حضرت 
حکومت  این  است.  داشته  محروم 
جدید التشکیل که با اسلحه و آتش 
تک سر کرده و نمایندۀ اقتدار قشون 
است به کسانی که در معبر او ایجاد 
چیزی  مشت  جز  نمایند  اشکاالت 
واحد  لحظه  در  و  نمی دهد،  نشان 
جان و مال و عائله اشکال کنندگان 
در  آنها  صداقت  رهینه  عنوان  به 
می شود.  گذارده  قرار  تهدید  تحت 
این زبری و خشونت نه برای مصالح 
شخصی است بلکه برای مصالح وطنی 
است که هر اقدامی را مجاز و مشروع 

می سازد.
دستخط  که  این  تصور  بنابراین، 
است  اعلیحضرت همایونی محتمل 

حدوث اشکالی را تولید کند بالّمره 
کمال  با  است.  بوده  نارسا  فکری 
اقتدار و با نهایت نیرومندی الزم است 
وظیفه خود را ایفا نمائید. من در اینجا 
تمام رجال پوسیده دروغین را توقیف 
کرده، ندای اصالحات داده و با تهور و 
جسارت قشونی که تحت امر دارم هر 
مانع و مشکلی را به هیچ می شمارم.

که  طور  همان  بی پرده،  و  راست 
عادت من است به حضرت عالی سابقه 
به شخص شما  نسبت  که  می دهم 
خوشبین و خیلی مایلم که از وجود 
شایسته ای  شخص  عالی  حضرت 
کنم.  استفاده  فارس  اصالحات  در 
بنابراین منتظرم که خودتان تعیین 
حال  همین  در  ولی  نمائید  تکلیف 
خود را از ذکر این نکته که باز یک 
شّمه از صمیمیت و صداقت من است 
که  است  این  آن  و  می بینم  ناچار 
انتخاب طریقی جز صداقت و راست 
گفتاری برای اشخاصی که مرجع این 
سؤاالت می شوند مصلحت نیست و 

موجب زیان خودشان می شود.
امیدوارم بنام وطن و بنام اصالحات، 
حضرت عالی از آن فاصلۀ بعید آغوش 
گشوده و مرا برادرانه در بغل گرفته 
کمک و مظاهرت خودتان را به احترام 
منافع ملی به من اهداء نمائید. روش 
که  بیانیه ای  در  را  خودم  منشور  و 
کنند  مخابره  والیات  به  داده ام  امر 
المحاله مالحظه و از عقاید اینجانب 
1۲99ـ  حوت   9 یافته اید.  آگاهی 

ریاست وزراء«
در  را  خود  صالح  مصدق  دکتر 
کناره گیری تشخیص داد. استعفای 
خود را به شاه تقدیم کرد که پذیرفته 
به  خطر  از  ماندن  دور  برای  و  شد 
منطقه بختیاری رفت و تحت حمایت 

رؤسای آن طایفه قرار گرفت.
قوام السلطنه، طی  نیز  درخراسان 
تلگرافی سید ضیاءالدین را با عنوان 

روزنامۀ  ناشر  ضیاء  سید  »آقای 
رعد« مورد خطاب قرار داد و نوشت 
روشن  نظام جدید  مرام  و  »اساس 
نیست. آیا دولت در نظر دارد روی 
کند  حکومت  اساسی  قانون  اصول 
آیا  است؟  فاشیستی  آن  مرام  یا 
حکومت جمعی است یا فقط ارادۀ 
یک شخص حاکم بر مقدرات کشور 

است؟«
سید ضیاءالدین پیشاپیش واکنش 
قوام السلطنه را احتمال می داد و یقین 
داشت اگر وی در خراسان باقی بماند 
ایالت حاصل  آن  در  که  اقتداری  با 
از  فرمانبرداری  به  تن  است  کرده 
همین  از  داد.  نخواهد  کودتا  دولت 
مهدی  )سید  معتصم السلطنه  رو 
فرخ( را با حکمی به عنوان کارگزار 
خراسان به مشهد فرستاد و ترتیبی 
داد که کلنل محمدتقی خان )پسیان( 
فرمانده ژاندارمری خراسان، والی را 
بازداشت کند و تحت الحفظ به تهران 

گسیل دارد.
معتصم السلطنه روز دهم فروردین 
به مشهد وارد شد. ابتدا به دیدار والی 
کلنل  با  مالقات  در  سپس  و  رفت 
محمدتقی خان، پیغام محرمانۀ سید 
اوضاع  و  اورسانید  به  را  ضیاءالدین 
تهران را تشریح کرد و موافقت کلنل 
به  قوام السلطنه  بازداشت  برای  را 
دست آورد. همزمان، تلگراف رمزی 
از تهران به دست کلنل محمدتقی 
خان رسید که این مأموریت را رسماً 

به وی ابالغ می کرد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۰۴ (

تأمالت بهنگام؛ »مادران برتر« و بیزنس زایمان در تورنتو

دکتر محمد مصدق السلطنه

رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان در کانادا
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سفرهای گالیور، هری پاتر قرن ۱۸
 200 حدود  سویفت«  »جاناتان 
دوسنت  ن  نتوا »آ ز  ا قبل  لی  سا
اگزوپری« )19۴۴ ـ 1900 میالدی( 
به این نتیجه رسید که با آدم بزرگ ها 
فقط باید درباره بریج و گلف و سیاست 
و انواع کراوات ها و هوا صحبت کرد تا 
آدم معقولی قلمداد شد و حرف دل 
را تنها می توان برای بچه ها نوشت. او 
فعاالن  از  یکی  عنوان  به  روز  هر  که 
تکافو  قدر  به  اصالح طلب ها  کرسی 
دربارۀ سیاست با رفقایش گپ می زد، 
شب ها را برای خودش نگه داشته بود. 
حرفهای دلش را در قالبی کودکانه از 
می نوشت.  »گالیور«  شخصیت  زبان 
قسمتی   ۴ کتاب  یک  نتیجه اش شد 
که در سال 1726 میالدی رفت پشت 
»سفرهایی  کتابفروشی ها؛  ویترین 
در  جهان  دوردست  ملل  سوی  به 
گالیور«؛  »لموئل  زبان  از  قسمت   ۴
جراحی که بعدها ناخدای کشتی های 
بسیاری شد«. درست به همین طول 
و اطناب، آن هم بدون اسم نویسنده، 
طوری که حتی ناشر هم خبر نداشت 
خالق این کتاب چه کسی است. ولی 
احدی به این چیزهایش کاری نداشت؛ 
کتاب مثل »هری پاتر« دست به دست 
می چرخید و خوانده می شد، به قول 
»الکساندر پوپ«، »از کابینه وزیران تا 

اتاق خواب بچه ها!«
فقط  لی لی پوت  به  گالیور  سفر 
بخش اول کتاب را تشکیل می دهد. 
سرزمین   به  گالیور  دوم  بخش  در 
فصل  در  می کند،  سفر  غول آساها 
موسیقی  فرمانروایی  قلمرو  به  سوم 
به  چهارم  فصل  در  و  ریاضیات  و 
دوست  که  جایی  اسب ها؛  سرزمین  
خاطر  به  ولی  شود  ماندگار  دارد 
)شخصیت های  یاهوها  به  شباهتش 
غیرقابل  موجوداتی  که  شبه آدمی 
سرزمین  آن  از  را  او  بودند(،  تحمل 

اخراج می کنند.
کتاب پر از نیش و کنایه های سیاسی 
و فلسفی است؛ از آن جنگ لی لی پوت 
و بلفاسه در بخش اول که به دشمنی 
دارد  اشاره  فرانسه  و  انگلیس  دیرینه 

طرح ساختمان خانه سالمندان 
به شکل صلیب شکسته

خانه بازنشستگان »وستلی اِیکرز« 
یالت  ا در   )Westley Acres (
ساکن   117 برای  آمریکا،  آالبامای 
عمر  پایان  سالهای  که  سالخورده اش 
را می گذرانند، مکانی آرام و لذت بخش 
است. تنها هنگامی که این ساختمان 
از باال مشاهده شود، این احتمال را در 
مکان  این  که  می آورد  به وجود  ذهن 
به شکل صلیب شکسته ای بسیار بزرگ 
حکومت  عالمت  یادآور  که  شده  بنا 

نازی است.
آمد  به عمل  که  شکایاتی  از  پس 
ین  ا شکل  تغییر  برای  تی  ما قدا ا
در   1980 سال  در  که  ساختمان 
انجام  شده  ساخته  آالباما  »دیکتور« 
شد به گونه ای که امروزه نمی توان گفت 
به شکل سمبل حکومت نازیست های 
آلمان است. اما سؤال اصلی همچنان 
پابرجاست، که آیا ساختمان »وستلی 
ایکرز« به اشتباه به این شکل ساخته 
شده بود یا این که راستگراهای بسیار 
تندرو عمداً آن را به شکل نماد صلیب 
شکسته هیتلری طراحی کرده بودند.

محقق  یک  سگول«  »آوراهوم 

1ـ از هنرپیشگان معروف و 
قدیمی تآتر ایران

2ـ خواب و خیال ـ کشوری 
است

ـ  آسیا  در  دریاچه ای  3ـ 
ابزار  از  ـ  است  کشنده 

آشپزخانه
۴ـ واحد پول کشوری استـ  

کامیاب و بارور
5ـ  بدِگلـ  جرمـ  گلی است

از رودخانه های  ـ  تنبل  ـ   6
اروپا

7 ـ از شهرهای بزرگ ژاپن 

که مورد اصابت بمب اتم 
قرار گرفت ـ تکخال

8ـ  بنیاد و آغازـ  رایحهـ  نام 
مستعار علی اکبر دهخدا

و  زیبا  معشوق  ـ  خراب  9ـ 
محبوب

10ـ از شهرهای کویری ایران
11ـ سازمانی است بین المللی 

ـ خاوری

و  ز  مجسمه سا 1ـ 
و  مشهور  هنرمند 

برجستۀ ایران
2ـ علمی است

سیقی  مو شهر  3ـ 
ـ  است  درختی  ـ 

قسمتی از پا
از  ـ  ندا  حرف  ۴ـ  
سلسله های حکومتی 

در ایران
5 ـ جانباز ـ مردم

ـ  راز  و  رمز  از  پر  ـ   6
سه چهارم کرۀ زمین 

ـ تاقچه

7 ـ در ورق بازی است 
آموزشی  واحدی  ـ 
ی  ا بر بیتی  تر و 

نونهاالن
8 ـ زه ـ حرف ندا

9ـ پدر و مادر ـ َحَکم 
10ـ نازک ـ پایان

11ـ تکرار یک حرف ـ 
ورزشی است  1ـ خوانندۀ  قدیمی، مشهور 

و فقید  کشور ما
پیشین  رؤسای  ز  ا 2ـ 

دانشگاه تهرانـ  لحظه
مقصد  ـ  حیات  مایۀ  3ـ 
زبانی  ـ  رودخانه  نهایی 

است
از  ـ  خدعه  و  فریب  ۴ـ 
بدن  خلی  دا عضای  ا

انسان ـ غنی
از  ـ  خراج  و  جزیه  ـ   5

وحوش ـ کج  
6 ـ حرف همراهی ـ نوعی 

دوخت ـ راز ـ من و تو
7ـ  تبدیل پولـ  دربرگیرنده 
ـ پایتخت کشوری است

جهتی  ـ  شدن  زاده  ـ   8
استـ  محل تولید و کار

معروف  بندری  و  9ـ شهر 
ـ  سیاه  دریای  کنار  در 

کشوری است
او  ـ  شعور  و  ادراک  10ـ 

به  ـ  دارد  حرفه ای  هم 
شیرینی مثال است

11ـ گیاهی استـ  سنگین 
و با وقار ـ پارچۀ گرانبها

از  ـ  دودلی  ـ  کوتاه  12ـ 
شهرهای ایران

13ـ َگردانـ  کشوری است 
ـ نوعی خاک

1۴ـ نوار ـ خیلی کوچک ـ 
گلی است

15ـ جواهر ـ راز و نیاز با 
خدا ـ سرگردان

1ـ از قهرمانان صاحب نام و فقید کشتی 
ایران و جهان ـ زشت

2ـ از حبوبات ـ روشنایی ـ حامی 
نخست وزیران  از  ـ  است  3ـ خوراکی 

پیشین ایران
۴ـ از شهرهای معروف جهان ـ اُپرایی 

از وردی ـ بِِزه ها
5ـ  از نزوالت آسمانیـ  تیغه و کنارهـ  پایه

6 ـ فوری ـ تکرار یک حرف ـ سایبان 
ـ عالمت جمع

و  نامدار  برجسته،  آهنگسازان  از  ـ   7
پرکار ایران

8 ـ تکرار یک حرف ـ نژادی است ـ 
از شیرینی های سنتی ـ آن سوی
9ـ اهل تصوف ـ معاضدت ـ آهنگ

ـ  گل  ـ  دارد  ارتجاعی  خاصیت  10ـ 
نیایش به درگاه خدا

ـ  ـ دوختن  تکخال  ـ  راهنمایی  11ـ 
رودخانه ای در اروپا

12ـ از نخست وزیران پیشین هندـ  بدی
زمان ـ کشوری  اندازه گیری   واحد  13ـ 
توریستی در قلب اقیانوس هند ـ 

تکرار یک حرف
1۴ـ مددکار ـ از آبزیان ـ موسیقیدان 

دربار ساسانی
15ـ پیشینیان و اجدادـ  وسیله ای برای 

صعود و نزول

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

اخوان ثالث در یکی از مصاحبه هایش 
تعریف کرده که اولین باری که شعر 
تاریخ  بوده که در کتاب  گفته، وقتی 
دبیرستانش خوانده »زمان نصراحمد، 
بهار دولت سامانیان بود«. اخوان هم 
که از وزن شعری این جمله خوشش 
آمده، با همین وزن و قافیه چیزهایی 
سروده که اولین شعر او بوده. سامانیان 
به جز در مورد اخوان ثالث، در مورد 
باقی شاعران و اصالً شعر ایران هم باعث 
ایجاد انگیزه بوده اند. آنها هم البته مثل 
هر سلسله پادشاهی دیگر، با تعدادی 
جنگ و خونریزی سر کار آمده اند )آنها 
جانشینان یعقوب لیث را در سیستان، 
طاهریان را در خراسان وعلویان را در 
ری سرکوب کردند تا توانستند سر کار 
بیایند( اما چیزی که این دوره تاریخی 
می کند،  متمایز  دوره ها  بقیه  از  را 
عالقه ای است که سامانیان به زبان و 
ادب فارسی داشتند. در دوره آنها، بعد 
ایرانی  از 200 سال سرکوب فرهنگ 
توسط خلفای اموی و عباسی، شاعران 
و نویسندگان بزرگ دوباره پیدا شدند و 
شماری از بهترین متن های فارسی را به 
وجود آوردند. رودکی، کسایی مروزی، 
دقیقی،  توسی،  اسدی  بلخی،  شهید 
ابوشکور بلخی و بلعمی ها )پدر و پسر(، 

همگی از سوی دربار سامانی حمایت 
می شدند. به دستور نصر احمد، تاریخ و 
تفسیر طبری به فارسی برگردانده شد. 
»تاریخ سیستان« و »تاریخ بخارا«ـ  که 
قدیمی ترین متن های فارسی امروزی 
هستند ـ در این دوره نوشته شده اند. 
جوی  »بوی  شعر  معروف  ماجرای 
افتاد.  اتفاق  عهد  همین  در  مولیان« 
فردوسی سرودن شاهنامه را از همین 

دوره آغاز کرد.
تعداد متون  بدانیم که  کافی است 
این  در  شده  تولید  تاریخی  و  ادبی 
عبارت  که  است  زیاد  قدر  آن  دوره، 
»شاه ماضی« در مورد امیر اسماعیل 
بن احمد )پادشاه قبل از نصربن احمد( 
حاال دیگر به لقب این امیر در متون 

تاریخی تبدیل شده است.
کاش  که  ین  ا ند  می ما فقط 
نویسندگان کتابهای درسی ما هم به 
زمان  تاریخ  کتاب  نویسندگان  اندازه 
خواندن  از  ما  تا  داشتند  ذوق  اخوان 
درسهای مربوط به این دوره درخشان 
ادبیات فارسی بیشتر لذت می بردیم. 
شاید این قطعه از شهید بلخی شاعر 
آن زمان مناسب حال امروزمان باشد: 
»اگر غم را چو آتش دود بودی / جهان 

تاریک بودی جاودانه«.

سلسله شاعران
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اسرائیلی ـ آمریکایی ادعا می کند که 
این ساختمان محل سکونت آن گروه 
از دانشمندان و محققین آلمانی بوده 
که راکت های »وی 3« را که در جنگ 
متفقین  نیروهای  علیه  دوم  جهانی 
کرده  تولید  و  طراحی  شد،  شلیک 
از خاتمۀ  این دانشمندان پس  بودند. 
جنگ به آمریکا انتقال داده شدند و در 
برنامه های فضایی مربوط به سفر به کره 
ماه از آنان استفاده شد. سگول می گوید 
ساختمان دوقلوی این بنا نیز که محل 
اسکان بازنشستگان است، با همین طرح 
و شکل در کالیفرنیا در پایگاه هوایی 
»کورونادو« ساخته شده و ساخت هر 
دو حاصل توطئه ای بود که بر اساس 
یادآوری  برای  دولتی  امکانات  از  آن 

افتخارات نازی بهره برداری شد.
مدافع  وکیل  گیلز«  »مایک  اما 
آالباما  در  ذیربط  ساختمانی  شرکت 
وجود هرگونه »توطئه« را رد می کند 
بطور  ساختمان  دو  این  می گوید  و 
تصادفی و بدون هیچ انگیزه و هدف 
قبلی به صورت صلیب شکسته هیتلری 

ساخته شده است.

گرفته تا صحبت کردن با ارواح هومر 
و سزار و بروتوس در بخش سوم که از 
اولین بیانیه های سنت در برابر مدرنیته 

است. 
اولین  ز  ا یکی  گالیور  سفرهای 
 » یسی نو ژ ا ژ « فق  مو ی  نه ها نمو
مقام  در  سویفت  است.  )پوچ گویی( 
و  رفتارها  از  موفق،  هجونویس  یک 
برای  غریب  و  عجیب  شخصیت های 
نقد سیاسی و اجتماعی جامعه خودش 
استفاده می کند. یکی دیگر از هنرهای 
سویفت به مدد شیوه نگارش او ایجاد 
وارد  بود که حتی  لغت های جدیدی 
فیلو«  »دیو  شد.  هم  محاوره  زبان 
کمپانی  مؤسس  یانگ«2  »جری  و 
با  را  شرکتشان  اسم  »یاهو«  معروف 
کتاب  همین  شخصیت های  از  الهام 
اگر حدود 260 سال  گرفتند. ظاهراً 
بزرگ ترین  از  یکی  اسم  دیدیم  بعد 
 ، ت طا تبا ر ا صنعت  ی  نی ها کمپا
»مالفوی« یا حتی »ولدمورت« است، 
سویفت  جاناتان  کنیم!  تعجب  نباید 
 17۴5 اکتبر   19 در  گالیور  خالق 

میالدی درگذشت.

مجسمه اسماعیل سامانی در دوشنبه، تاجیکستان

خانه بازنشستگان »وستلی اِیکرز« خانه بازنشستگان »وستلی اِیکرز«
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مهاجرین  و  مهاجرت  داستان 
به  که  داستان هاست  جمله  آن  از 
که  زبان  هر  »از  قول خواجۀ شیراز 

می شنوم نامکرر است«.
پیش از این، خاطراتی را از زنان و 
مردانی که پس از انقالب اسالمی، هر 
کدام به دلیلی، ناگزیر از ترک وطن 
دیگر  کشورهای  در  گرفتن  پناه  و 

شده اند، در این صفحه خوانده  اید.
زمینه  این  در  کتاب  تازه ترین 
خاطرات کیان کاتوزیان )حاج سید 
کجا...  »از  عنوان  با  است  جوادی( 
که  تبعید«  خاطرات  ـ  ناکجا  تا 
nashrenoghteh@ نقطه  نشر 

yahoo.fr انتشار داده است.
اصغر  علی  همسر  کاتوزیان  کیان 
حاج سید جوادی است که خود، در 
انقالب سهم داشت ولی از نخستین 
را  چکمه«  »صدای  که  بود  کسانی 
شنید و زبان به افشای ماهیت رژیم 
جدید گشود و ناچار به اختفا و سپس 

ترک وطن شد.
سید  حاج  دختر  دو  و  همسر 
به  غربت  در  از چندی  جوادی پس 
کوتاهی  مقدمۀ  در  پیوستند.  وی 
جوادی  سید  حاج  خانم  کتاب،  بر 
می نویسد در سال 137۸ دفتر اول 
با  را  شام«  تا  سپیده  »از  خاطراتم 
این جمله به پایان رساندم: »فصلی 
از سرنوشت خانواده ما ورق خورد و 
خود  که  شد  شروع  جدیدی  فصل 
قصۀ دیگری است« و اینک آن قصه. 
به  که  وقتی  ناکجا.  تا  کجا  از  قصۀ 
»ناکجا« رسیدی از تو می پرسند: از 

کجا می آیی؟ 
اول  )بخش  قصه  این  به  هم  با 
عبور  چگونگی  به  مربوط  خاطرات، 
از مرز و رسیدن به پاریس و دریافت 

پناهندگی( گوش می کنیم...

ز بوی باد رهگذر
بهار را شناختم

چو خواستم که پنجره گشایم و
درود گویمش
بهار رفته بود

محمد زهری بعد از بهار
ظهر  از  بعد  نیم  و  هفت  ساعت 
جمعه 9 آوریل 19۸۲ )۲۰ فروردین 
پرواز  ارفرانس،  هواپیمای   )1361
در  پاریس،  ـ  پراگ  ـ  استانبول 
و  نشست  زمین  به  اورلی  فرودگاه 
من و دو دخترم لیال 17 ساله و نگار 
1۲ سال و نیمه، خسته و کوفته از 
گذراندن یک سفر سه هفته ای و عبور 
از کوههای پر برف ترکیه و گذار از 
با  همراه  فراوان،  دره های  و  تپه ها 
پیاده  پیما  هوا ز  ا مسافران  سایر 
این سفر سه هفته ای دنباله  شدیم. 
نفره  ماه دربدری خانواده چهار   11
ما در سال 136۰ و از این خانه به 
آن خانه رفتن و در منزل دوستان و 
اقوام مخفی شدن بود که شرح مفصل 
آن را در کتاب خاطراتم »از سپیده 
تا شام« نوشته ام. همسرم علی اصغر 
حاج سید جوادی به جرم مخالفت با 
رژیم از راه رسیده جمهوری اسالمی 
و پس از نوشتن مقاله »صدای پای 
فاشیسم« در 5 اردیبهشت 5۸ یعنی 
بهمن  انقالب  از  پس  نیم  و  ماه  دو 
قرار  حاکم  قدرت  غضب  مورد   ،57
گرفت. کار این رو در رویی با رژیم و 
شخص آقای خمینی به جایی رسید 
که ما مجبور شدیم روزنامه جنبش 
را در خرداد 1359 به اراده خودمان 
تعطیل کنیم. در طول زمستان 59 
همسرم دو مرتبه به نوشتن مقاالتی 
صورت  به  نه  مخفیا که  پرداخت 
زیراکسی چاپ و پخش می کردیم و 
مجموع آن ها در سال 19۸3 به همت 
آقای محمود رفیع که نشریه حقوق 
می کرد،  منتشر  آلمان  در  را  بشر 
از  بود  آب  قطره  عنوان »یک  تحت 
باالخره روز  به چاپ رسید.  رودی« 
به  همسرم   ،136۰ اردیبهشت   17
زندگی مخفی روی آورد و روز 6 آبان 
136۰، تهران را مخفیانه ترک کرد 
و از راه ترکیه به استانبول و بعد به 

فرانسه رفت.
 ۲۲ روز  آن  از  ماه  نه  و  سال  دو 
بهمن 1357 و آن همه امید و آرزو 
و تالش و از خود گذشتگی و دلهره و 
ترس و شجاعت، گذشته بود. مدت ها 
بود که برای عده ای امیدها، همه بر 
باد رفته بودد: امید رسیدن به آزادی، 
امید  سیاسی،  زندانی  نداشتن  امید 
متکی  مردمی  حکومت  یک  داشتن 
و استوار بر قانون، امید به آزادی قلم 
و بیان... همه چیز تعطیل شده بود و 

درها همه بسته شده بودند.

سال 136۰ سالی بود پر از خون 
این  تابستان  در  ترور.  و  وحشت  و 
آموزان  دانش  و  جوان  نیروی  سال 
بزرگترین  یران  ا خلق  مجاهدین 
ضربه را از رژیم خوردند و بیشترین 
تلفات را دادند. زیرا رهبری سازمان 
و شخص مسعود رجوی مسؤول اول 
سازمان، پس از شکست در انتخابات 
مجلس خبرگان و شکست در یافتن 
به  شدن  نزدیک  برای  حلی  راه 
حریم آقای خمینی، از شور و شوق 
گناهشان  تنها  که  بی گناه  جوانان 
روزنامه فروشی و شعار دادن به نفع 
سازمان بود، سوءاستفاده کرد و هر 
روز آنها را دسته دسته به خیابان ها 
فرستاد که تظاهرات کنند و به قول 
خمینی«  بر  »مرگ  شعار  خودشان 
جوانان  ببرند.  بازار  و  کوچه  به  را 
شعار ضد رژیم می دادند و پاسداران 
بدون هیچ رحم و شفقتی آنها را به 
نفر  دهها  روز  هر  می بستند.  گلوله 
کشته می شدند و مردمی که رهبری 
به  ریختن  با  داشت  آرزو  مجاهدین 
از  کنند،  همراهی  را  آنها  خیابانها 
گوشه و کنار دیوار و پشت درختان 
و داخل جوی های آب کنار خیابان 
فرار می کردند تا خود را به پناهگاهی 
بود  وحشت  و  ترس  فقط  برسانند. 
که سایه بر روی خیابان های تهران 
روز  در  که  جوانانی  بود.  انداخته 
یعنی  مجاهدین  بزرگ  تظاهرات 
شده  خارج  خانه  از   6۰ خرداد   3۰
اعدام  و  بازداشت  ترس  از  و  بودند 
خود  خانه های  به  بازگشت  جرأت 
را نداشتند و به تدریج در خانه های 
نیز به روی شان  دوستان و آشنایان 
سخت  سرمای  در  می شد،  بسته 
تابستانی  لباس  هنوز   6۰ زمستان 
در  یا  را  شب ها  داشتند.  تن  به 
به  تلفن  باجه های  در  یا  و  پارک ها 
دستگیر  اغلب  و  می رساندند  صبح 
فرار  می شدند.  تیرباران  بالفاصله  و 
در  سازمان  رهبری  رجوی  مسعود 
آقای  همراه  به   6۰ تابستان  همان 
بنی صدر که توسط آقای خمینی از 
و  بود  شده  عزل  قوا  کل  فرماندهی 
جمهوری  ریاست  از  مجلس  توسط 
کنار گذاشته شده بود، به فرانسه آن 
از فرودگاه مهرآباد، خشم رژیم  هم 
را دوچندان کرد. آقای رجوی جان 
سالم به در برد؛ ولی در عوض مطابق 
مدارک روزنامه مجاهد 11۴۲ جوانان 
بی گناه بین 1۲ سال )فاطمه مصباح 
کریمی( و 1۸ سال تیرباران شدند که 
بیشترشان شجاعانه از ذکر نام خود 
نیز خودداری کردند و عده ای نیز در 
مقابل جوخه اعدام از وحشت مرگ 
و  بودند  را چسبیده  همدیگر  دست 
آنها  می زدند.  صدا  را  خود  مادران 
به کالس های درس،  به جای رفتن 
دسته  گورهای  روانه  دسته  دسته 

جمعی شدند.
تهران در آن سال بسیار طوالنی، 
خون  بوی  ایران  می داد.  خون  بوی 
بوی  یت،  جنا بوی   . بود گرفته 
بی رحمی و انتقام. انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی روز 7 تیر 136۰ 
و بعد ترور حسن آیت و بعد از آن 
جواد  محمد  و  رجایی  محمدعلی 
باهنر، آسمان ایران را خونین کرده 
بود. شهر خاموش بود و وحشت در 
و  درد  همه  این  با  مستقر.  خانه ها 
رنج، درگیری در یک جنگ خانمان 
سوز بین دو رژیم جالد ایران و عراق، 
نفس مردم را بریده بود. برای رژیم 
ایران به قول آقای خمینی این جنگ 
برکت بود و برای مردم جز خاموشی، 
بستن  بی غذایی،  بی برقی،  وحشت، 
خالی  و  قلم ها  شکستن  دهان ها، 
شدن خانه ها از جوانان و سیاه پوش 
برکتی  همسران،  و  مادران  شدن 
کنار  و  گوشه  از  سره  یک  نداشت. 
می آمد.  قرآن  قرائت  صدای  شهر 
سینه زنی.  دسته  و  عزاداری  ختم، 
اغلب سر کوچه ها ُکتل های چراغانی 
جوان  عده ای  که  می دیدی  را  شده 
که  یعنی  شده اند.  جمع  دورش  به 
در این کوچه نوجوان بی گناهی، در 
جبهه جنگ از بین رفته و حاال لقب 

شهید گرفته است.
بدری  در  و  وحشت  جّو  این  در 
بود که همسرم به اصرار و پافشاری 
از  نفر  چند  خصوصاً  و  دوستانش 
ز  ا که  ملی  جبهه  عضو  ریان  بازا
هواداران آیت اهلل شریعتمداری بودند 
که  آوردند  پیغام  ایشان  جانب  از  و 
نیز  و خودشان  کنید  ترک  را  ایران 
کردند،  فراهم  را  خروجش  وسایل 
تهران  با دلی چرکین  و  تسلیم شد 
را ترک کرد. من و دو دخترم، پنج 
دِر  اجباری  خروج  این  از  پس  ماه 
اسفند   ۲۸ روز  و  بستیم  را  خانه 
136۰ از راه تبریز و کوهستان های 
پر از برف ترکیه و سرمای ۲۰ درجه 
زیر صفر، خود را پس از یک هفته به 
استانبول رساندیم. و دو هفته نیز در 
آن شهر منتظر انجام کارهای اداری و 
برگ های ورود خود به خاک فرانسه 
خارجه  وزارت  توسط  که  شدیم 
فرانسه به استانبول فرستاده شده بود.

هواپیمای  از  شدن  پیاده  هنگام 
ارفرانس در پاریس و عبور از گمرک، 
برگ های ورودی خود را به مأموران 
و  مبهوت  و  گیج  و  دادیم  نشان 
نیمه خندان و نیمه گریان به سالن 
فرودگاه آمدیم که همسرم و دو نفر 

از دوستانش در انتظارمان بودند.

تولدی دوباره
در سرزمینی ناآشنا

آنچه  از   ۸۲ آوریل   9 روز  آن  در 
وحشت داشتم و تصورش در دلم شور 
که  وقتی  آمد.  سرم  به  می انداخت 
هواپیمای ارفرانس به زمین نشست، 
بند ناف مرا از مادرم، از ایرانم جدا 
کردند و من نوزاد تازه متولد شده ای 
هنگام  نمی دانستم.  هیچ  که  شدم 
کیف  دو  جز  فرانسه  خاک  به  ورود 
اولیه  وسایل  حامل  کوچک  دستی 
همراه  به  باری  لباس،  دست  یک  و 
نداشتیم. زیرا لباس های پاره و کهنه 
ریخته  دور  استانبول  در  را  دخترها 
بودم. کیف های دستی شان را هم در 
راه دزدیده بودند در نتیجه یک دست 
لباس بیشتر نداشتند که شخصی که 
ما را از تهران همراهی کرده بود، برای 
آنها خرید و به تن کردند. اما آنچه بر 
دوش داشتم، بار سنگینی از خاطرات 
در  کارم  و  زندگی  و  عمر  سال   ۴۴
ایران و 1۸ سال زندگی مشترکم بود. 
باری از خاطرات شیرین زندگی در 
کنار همسرم و فرزندانم و خانواده و 
دوستانم و خاطرات شب های ترس و 
دلهره سال های 56 و 57 و شب های 

خاطره  و  صبح!  نزدیک  تا  بیداری 
دو نامه ای که همسرم به شاه ایران 
نوشت و معضالت رژیم و ظلمی که 
به مردم می شد را بی پرده بیان کرده 
بود. اما سنگین ترین بار بر دوشم بار 
و  از خانه ام.  و  بود  مادرم  از  جدایی 
سال   31 گذشت  از  پس  هنوز  من 
بار را بر دوش دارم و سنگینی  این 
روز  آن  در  می کنم.  احساس  را  آن 
9 آوریل ۸۲ برگی از کتاب زندگی 
خانواده ما ورق خورد و زندگی جدید 

و ناخواسته در تبعید آغاز گردید.
اورلی غرق در نور  سالن فرودگاه 
بود. هنوز شب نشده  آمد  و  و رفت 
بود، آسمان الجوردی بود، اما تا به 
راه رسیده  از  نیز  شهر برسیم، شب 
اتفاق دوست عزیزمان آقای  به  بود. 
میدان  در  ایشان  منزل  به  جوادی، 
و  رفتیم   )Place d’Italie( ایتالیا 
پس از صرف شامی مختصر و مقداری 
توسط  سفرمان،  بازگویی  و  تعریف 
ایشان به محله دیگری رفتیم که در 
آنجا اتاقی برای اصغر گرفته بودند. و 
شب را در آنجا به سر آوردیم. آقای 
مریم  بی نظیرش،  همسر  و  جوادی 
خانم، در این مدت پنج ماه تنهایی 
بزرگترین کمک ها و مهربانی ها را به 
همسرم کرده بودند. و او همیشه در 
نامه هایش از محبت های بی دریغ آنها 
نفر در  اما ما چهار  برایم می نوشت. 
آن شب نخست ورود بیشتر ساکت 
بودیم و با هم حرف نمی زدیم. بیشتر 
بهت زده بودیم. شاید درد دوری از 
ایران و رنج سفر آن قدر سنگین بود 
که دهان ما را بسته بود. سرمای راه، 
گرسنگی، التهاب و ترس، همگی به 
بودند.  گرفته  را  ما  رمق  خود  سهم 
ماه  پنج  ز  ا پس  همسرم  دیدن 
موجودی  کرد.  متأثر  بی اندازه  مرا 
دیدم ژولیده، الغر و رنگ پریده که 
کفش هایی مندرس با تخت پاره به 
می کرد.  سرفه  شدت  به  داشت.  پا 
سیگار  بود.  بیمار  و  داشت  برنشیت 
خروج  هنگام  چون  می کشید.  زیاد 
از ایران دو پلوور و پیراهن و شلوار 
را  آنها  مدت  تمام  و  نداشت  بیشتر 
با  پوشیده بود. پلوورها سوراخ شده 
آتش سیگار و پیراهن ها کهنه تر شده 
بودند. نه خنده به لب داشت و نه از 
دیدن من و بچه ها شوقی در دل. فقط 
خوشحال بود که سالم رسیده ایم و 
دور هم جمع شده ایم. می گفت: حزب 
سوسیالیست فرانسه به وسیله یکی 
اگر  که  فرستاده  پیغام  دوستان  از 
بگویم.  آنها  به  دارم  احتیاج  چیزی 

چند  پاریس،  به  و  ا ورود  هنگام 
به  فرانسه  حکومت  که  بود  ماهی 
و  بود  افتاده  سوسیالیست ها  دست 
شده  جمهور  رئیس  میتران  فرانسوا 
با  بود. همسر من پیشنهاد حزب را 
تشکر پاسخ داده بود و حتی تقاضای 
از  نیز  کوچک  دولتی  آپارتمان  یک 
دایمی  دلشوره  اما  بود.  نکرده  آنها 
پاریس  در  می توانیم  آیا  که  داشت 
می گفتم:  او  به  نه.  یا  بیاوریم  دوام 
حاال که آمده ایم، چاره ای جز ماندن 
نداریم. راه بازگشت مسدود و تقریباً 

غیر ممکن است.
به  ورود  از  پس  من  کار  اولین 
کفش  جفت  یک  خریدن  پاریس، 
لباس هایش.  شستن  او  برای  بود 
مقداری دارو که از ایران آورده بودم 
کمی  اینکه  امید  به  خوراندم؛  او  به 

بهبود یابد.
شد  مصادف  پاریس،  به  ما  ورود 
به  مدارس  روزه   15 تعطیالت  با 
مناسبت عید پاک. در نتیجه دخترها 
مشق  و  درس  بالفاصله  نتوانستند 
ماندند.  خانه  در  و  کنند  شروع  را 
هم  استراحت  روز  چند  به  لبته  ا
عنوان  به  کمی  مقدار  داشتند.  نیاز 
تهیه  لباس  آن ها  برای  حاجت  رفع 
پاریس  سیزدهم  محله  در  و  کردیم 
در  جوادی  آقای  منزل  جوار  در  و 
خیابان شوازی )Choisy( آپارتمان 
کوچکی اجاره کردیم که به دو اتاق 
و حمام ختم  آشپزخانه  و  تو  در  تو 
فرسوده  بسیار  مبلمانی  و  می شد 
دخترها  داشت.  رفته  رو  و  رنگ  و 
از  اثاثیه  این  می گفتند:  شوخی  به 
در   16 لویی  و  آنتوانت  ماری  زمان 
ساله   ۲۰۰ حاال  و  مانده  اتاق  این 
برای  اولیه  وسایل  هیچ گونه  است 
به  نتیجه  در  نداشتیم.  بیدن  خوا
همان تخت کهنه قناعت کردیم و به 
کمک مریم خانم جوادی بالش و پتو 
خریدیم. باورم نمی شد که دو مرتبه 
زندگی و همسر و  از 1۸ سال  پس 
دو دختر، مجبور هستم همه چیز را 
مبهوت  و  مات  کنم.  شروع  صفر  از 
و  جدید  خانه  و  جدید  موقعیت  به 
می کردم. نگاه  جدید  دیار  و  شهر 

دلم می خواست که خواب می دیدم 
در طول  بیدار می شدم.  از خواب  و 
این  نظافت  حال  در  و  شبانه روز 
کهنه،  و  کثیف  ر  بسیا رتمان  پا آ
نم،  برادرا مادرم،  قیافه  لحظه ای 
و  دوستانم  و  مهر  کوی  در  خانه ام 
نمی شد.  دور  نظرم  از  همسایگانم 
مثل یک آدم آهنی با جسمم حرکت 
می کردم و روحم جای دیگری بود. 
کرده  سفارش  تهران  در  مادرم  به 
من  مانده  باقی  لباس های  که  بودم 
تقریباً  را پست کند؛ چون  بچه ها  و 
دو  مادرم  بودم.  بخشیده  را  همه 
برای مان  کوچک،  پستی  بسته  سه 
فرستاد. هر دفعه بسته ها باز می شد، 
این ها  می گردید.  اشک  از  پر  خانه 
که  بودند  ما  خاطرات  از  پاره ای 
و  ایران  بوی  و  می رسیدند  راه  از 
خانه ما را می دادند. لیال و نگار نیز 
و  درس  اینکه  از  و  بودند  افسرده 
ترس  کنند،  آغاز  چگونه  را  مدرسه 
به  تقریباً  تحصیلی  سال  داشتند. 
کمک  با  باالخره  بود.  رسیده  پایان 
زنده یاد دکتر امیری که به ما محبت 
زیاد می کرد و خود نیز مهاجر بود و 
مراجعه  و  روحانی  محمدرضا  آقای 
به شهرداری ناحیه 13، دخترها در 
شدند  پذیرفته  مختلف  مدرسه  دو 
برای اینکه هر دو در یک دبیرستان 
باشند، جا وجود نداشت. و غصه لیال 
تهران  از  که  شد  برابر  دو  هنگامی 
امتحان  که  دادند  خبر  دوستانش 
ثلث اول و دوم را که با هم در تهران 
قبول   1۸ معدل  با  بودند  گذرانده 
شده و می دید که مجبور است همان 
کالس را دو مرتبه سال آینده ادامه 
بدهد. اگر کمی ذکاوت یا هشیاری 
او  بودیم می توانستیم  داده  به خرج 
را در سال آخر ثبت نام کنیم؛ چون 
را  دبیرستان  سوم  سال  حقیقت  در 
هم  مدرکی  حتی  ما  بود.  خوانده 
که دال بر دانش آموز بودن دخترها 

باشد در دست نداشتیم. اما مدیران 
هر دو مدرسه وقتی فهمیدند که از 
کشور خود فرار کرده ایم، به گفتار ما 

اعتماد کردند.
شبی که فردای آن دو خواهر باید 
مصیبتی  من  می رفتند،  مدرسه  به 
داشتم. هر دو گریه می کردند. غریب 
داشتند  وحشت  و  بودند  خسته  و 
هم  مدرسه  یک  در  اینکه  بدتر  و 
نبودند. اما چاره نبود. باید می رفتند 
نگاه های  به  می گرفتند،  أنس  و 
و  می کردند  عادت  شاگردان  سایر 
می شد،  آن ها  از  که  سؤال هایی  به 
آقای  خانم  روزی  می دادند.  جواب 
روحانی از لیال پرسید: خوشحالی که 
به پاریس آمده ای؟ لیال گفت: نه، ولی 
الاقل شب ها نمی ترسم! من از هفت 
خوابیده ام  ترس  با  شب  هر  سالگی 
لحاف  زیر  صدایی  هر  شنیدن  از  و 

مخفی شده ام.
ورودمان  از  پس  ماه  یک  درست 
پناهندگی سیاسی  پاریس کارت  به 
ما  به  بعد  و  دریافت کردیم  را  خود 
فرانسوی  دفتر  دادند.  اقامت  کارت 
بی وطنان  و  پناهندگان  از  محافظت 
به  روز  چند  عرض  در   )  Ofpra(
تقاضای ما رأی موافق داد. در نتیجه 
بی وطنان  و  آوارگان  جزء  شدیم  ما 
دنیا. بعد از دریافت کارت باید برای 
دریافت پاسپورت پناهندگی به اداره 
چهار  هر  می کردیم.  مراجعه  پلیس 
به  از گرفتن وقت قبلی  نفر ما پس 
خانم  کردیم.  مراجعه  پلیس  اداره 
پر  از  بعد  و  را صدا کرد  ما  مسؤول 
در  ما  از  کردن مشخصات هر کدام 
پاسپورت های مان، از من پرسید: شما 
با چه وسیله ای به فرانسه آمده اید؟ 
استانبول  تا  اسب  با  و  پیاده  گفتم: 
بودیم؛  راه  در  هفته  یک  آمدیم، 
رسیدیم.  پاریس  به  هواپیما  با  بعد 
و  شد  اشک  از  پر  چشمانش  دیدم 
سخت  چقدر  گفت:  زیاد  اندوهی  با 
است که من مجبورم مطابق مقررات 
پناهندگی سازمان ملل در پاسپورت 
شما بنویسم که دارنده این پاسپورت 
به همه نقاط دنیا می تواند مسافرت 
که  همین طور  ایران.  به  جز  کند، 
مشغول نوشتن بود، گفت: چرا باید 
به  مسافرت  از  محروم  خانواده  یک 
و  تأثر  که  من  باشد؟  خود  کشور 
شروع  بی اختیار  دیدم،  را  او  اشک 
شد.  ناراحت  بسیار  کردم.  گریه  به 
گفت: خانم گریه نکنید. شما تحت 
دارید  قرار  ملل  سازمان  سرپرستی 
شما  از  ژنو  کنوانسیون  مطابق  و 
من  خانم،  گفتم:  می شود.  مراقبت 
حمایت  تحت  که  نمی خواست  دلم 
سازمان ملل باشم. این برای من چه 
مزیتی دارد؟! خانه من و خاک من 
جای دیگری است. لطافت روح این 
خانم و انسانیت او که یک غریبه بود، 
مرا بی نهایت تحت تأثیر قرار داد. با 
خودم فکر کردم که من و خانواده ام 
از شدت ناامنی باید پای پیاده از خانه 
خود فرار کنیم و یک غریبه ناشناس 
کند. برخورد  ما  با  مهربان  قدر  این 

در  ما  اقامت  از  هفته  دو  هنوز 
از  که  بود  نگذشته  جدید  آپارتمان 
شهرداری ناحیه 13، نامه ای دریافت 
که  بودند  داده  مالقات  وقت  کردیم. 
سوسیال  سرویس  مسؤول  دیدار  به 
همسر  برویم.  شهرداری  )ااجتماعی( 
ادارات دولتی  به  من روحیه مراجعه 
را نداشت و هنوز هم ندارد. در نتیجه 
من تنها رفتم. کاری که در عمرم نکرده 
ایران بین شهرداری و  بودم. زیرا در 
ادارات دولتی و مردم هیچ گونه ارتباطی 
وجود نداشت. اگر کار شخصی نداشتی 
)مثل پروانه گرفتن برای ساختمان یا 
غیره( هرگز به شهرداری محل اقامت 
شهرداری  اینجا  نمی گذاشتی.  قدم 

محل، مسؤولیت های فراوان دارد.
به هر حال در شهرداری خانم جوانی 
مرا پذیرفت و دو مرتبه سؤاالت مختلف 
در برابر ما گذاشته شد: چطور آمدید؟ 
در ایران چه کار می کردید؟ تقاضای 
پناهندگی سیاسی داده اید یا نه؟ هنگام 
پاسخ به سؤاالت مختلف که مربوط به 
گذشته و حال خانواده بود، اشک من 
صورتم و لباسم را خیس کرد. خانم 
مرا  جواب های  و  می کرد  تماشا  مرا 
تمام  که  کار  این  می کرد.  یادداشت 
سه  مبلغ  به  داد  من  به  چکی  شد، 
جانب  از  این  گفت:  و  فرانک  هزار 
شهرداری ناحیه 13 است برای مخارج 
مقدماتی شما تا کارت پناهندگی به 
دست تان برسد. دست های مرا فشرد 
و خداحافظی کرد و من تا منزل تمام 

راه را گریه کردم.

از کجا... تا ناکجا... خاطرات تبعید )۱(

تولدی دوباره در سرزمینی ناآشنا
آن روز دفتر زندگی من ورق خورد و زندگی جدید ناخواسته در تبعید آغاز گردید

ادامه دارد
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کرده اند  تهیه  حسون  فاتح  سرتیپ 
در  خدمت  سابقه  خود  که  آنجا  از  و 
ارتش سوریه را دارند از همکاری های 
موشکی و تسلیحاتی رژیم های ایران و 
سوریه با خبرند و حتی از محل استقرار 
این موشک ها در مناطق کسوه، جب 
بندر  ناصریه،  الجراح، محرده، قطیفه، 
نیز  و مصیاف  روستای سفیره  بیضاء، 

اشاره کرده اند.
عالی  مشاور  قربانی  مرتضی  سردار 
گفته  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
یک  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری 
سرپل است و شعاع دوستداران ما به 
دریای مدیترانه و دریای سرخ می رسد.

با  مصاحبه  در  نظامی  مقام  این 
قوه  به  وابسته  »میزان«  خبرگزاری 
شده،  منتشر  خرداد   1۷ که  قضاییه 
عنوان کرد »صهیونیست ها، آمریکایی ها 
و انگلیسی ها بسیار فکر می کنند که چه 
کنیم مردم ایران را از نظام جمهوری 
اسالمی جدا کنیم. یکی از حربه های 
آنها برای انجام این هدف ترساندن مردم 
است. یکی از ابزار های ترساندن مردم 
هم القاء وقوع جنگ نظامی است. عده ای 
هم در این راستا نقش کاسبان ترس را 
ایفا می کنند و مردم را فریب می دهند 

تا به منافع خودشان برسند.«
قربانی در این مصاحبه می گوید، »اگر 
مردمی باید بترسند آن مردم، مردم غزه 
هستند که 2 طرف آنها را اسرائیلی ها 
گرفته اند. اگر قرار بر ترس باشد مردم 
یک طرف شان  که  بترسند  باید  یمن 
دریا و طرف دیگرشان آل سعود خبیث 
امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  است. 
دوستداران  شعاع  و  است  سرپل  یک 
سرخ  دریای  و  مدیترانه  دریای  به  ما 
می رسد. همین ملت های غزه، لبنان، 
سوریه، عراق را مشاهده کنیم نه تنها 
از دشمن نترسیدند بلکه جرئت حمله 
پیروز  امروز  و  کردند  پیدا  دشمن  به 

میدان هستند.«
از  ایرانی  مقام های  در شرایطی که 
جمله محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
رژیم ادعا می کنند جمهوری اسالمی 
برای خاورمیانه تهدید نیست اما این باور 
که جمهوری اسالمی حاکم جغرافیای 
شیعه است نه تنها در بین نظامی ها بلکه 
در ساختار سیاسی و اعتقادی نظام جا 

افتاده است.
عبدالکریم   ،9۸ اردیبهشت  اواخر 
قزوین  در  ولی فقیه  نماینده  عابدینی 
اینکه  به  اشاره  با  سخنرانی  یک  در 
»زمینه سازی ظهور جهانی از رسالت های 
طالب و روحانیت است« گفته دیوارهای 
و  مدیترانه  کنار  از  فیضیه«  »مدرسه 

بحرین تا آفریقاست!
دهقانی  کمال  نیز   9۸ خرداد   1۳
کمیسیون  رئیس  نایب  فیروزآبادی 
را  اسرائیل  علنی  ملی مجلس  امنیت 
تهدید کرد و گفت، »اکنون که رژیم 
انتخابات  ابطال  علت  به  صهیونیستی 
با مشکالت درونی خود دست و پنجه 
نرم می کند و اجالس مکه نیز شکست 
خورده، زمان آن فرا رسیده تا جریان 
مقاومت تقویت همه جانبه را در دستور 

کار قرار دهد.«
با توجه تحوالت میدانی و آنچه در 
ایران  رژیم  مقام های  مواضع  و  رفتار 
آشکار است آنها همچنان خطر بالقوه 
می خواهند  و  هستند  اسرائیل  برای 
که بمانند. آنهم در شرایطی که پایان 
دادن به تهدید اسرائیل از جمله شروط 
اروپایی ها برای آغاز به کار کانال مالی 

اینستکس است.
رئیس  آمانو  یوکیا  دیگر  سوی  از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، دوشنبه 
در گزارشی اعالم کرد که رژیم ایران 

خط قرمز اروپا؛ مذاکرات بی نتیجه  اروپایی ها برای کاهش تهدیدات 
جمهوری اسالمی ایران علیه اسرائیل

=پس از مقام های عالی رتبه 
نوبت  سوئیس  و  اتریش 
آلمانی ها شد که از رژیم ایران 
تهدید  از  دست  بخواهند 

اسرائیل بردارد.
=گروهی از افسران مخالف 
از  گزارشی  در  اسد  بشار 
ایران  رژیم  »نقشه موشکی 
کردند  رونمایی  در سوریه« 
پایگاه های  انتقال  از  خبر  و 
سوریه  در  سپاه  نظامی 

داده اند.
قربانی  مرتضی  =سردار 
مشاور عالی فرمانده کل سپاه 
جمهوری  گفته  پاسداران 
سرپل  یک  امروز  اسالمی 
است و شعاع دوستداران ما 
به دریای مدیترانه و دریای 

سرخ می رسد.
کمیسیون  رئیس  =ایب 
امنیت ملی مجلس می گوید 
اکنون که رژیم صهیونیستی 
با مشکالت درونی خود دست 
زمان  می کند  نرم  پنجه  و 
جریان  تا  رسیده  فرا  آن 
»مقاومت« تقویت همه جانبه 

را در دستور کار قرار دهد.
نزدیک  جوان  =روزنامه 
رسمیت  به  طرح  سپاه  به 
توسط  اسرائیل  شناختن 
که  را  اسالمی  جمهوری 
وزیر خارجه آلمان در تهران 
مطرح کرد »موضوع چالش 
را  آن  و  خوانده  برانگیز« 
آمریکا  با  مشترک  تالش 
برای »استانداردسازی رفتار 
ایران در عرصه های هسته ای، 
موشکی و منطقه ای« دانسته 

است.
ژنرال فرانک مکنزی فرمانده نیروهای 
سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا در 
خاورمیانه(، پنجشنبه 1۶ خرداد، گفته 
بود به نظر می رسد ایران تصمیم گرفته 
ایاالت  نظامی  تقویت  به  واکنش  در 
متحده در منطقه خلیج فارس، از موضع 
خود عقب نشینی کرده و در محاسباتش 

بازنگری کند.
این مقام نظامی در عین حال گفته 
که هنوز زود است نتیجه گیری کرد که 
ایران طرح هایش را برای حمالت بالقوه 

علیه منافع آمریکا کنار گذاشته باشد.
گرچه شاید تقویت نیروهای نظامی 
عواملی  از  فارس  خلیج  در  آمریکا 
نیروهای  و  پاسداران  سپاه  که  باشد 
تهدیدات  کاهش  به  وادار  را  نیابتی 
باشند  کرده  آمریکا  منافع  علیه  خود 
اما اساساً از گذشته تا امروز تهدیدات 
جمهوری اسالمی بیشتر از آنکه شامل 
مستقر  آمریکایی های  مراکز  و  منافع 
در خاورمیانه باشد متوجه کشورهای 
عربی منطقه از جمله عربستان، امارات 
بوده  اسرائیل  همچنین  و  بحرین  و 
است. شواهد نشان می دهد با تقویت 
از  منطقه  در  آمریکا  نظامی  نیروهای 
و  نشده  کاسته  تهدیدات  این  میزان 
جمهوری اسالمی همچنان اصلی ترین 

عامل تهدید در منطقه است.
افسران  از  گروهی  میان،  این  در 
ارتش سوریه در گزارشی  از  جداشده 
در  ایران  رژیم  موشکی  »نقشه  از 
سوریه« رونمایی کردند و خبر از انتقال 
سوریه  در  سپاه  نظامی  پایگاه های 
در  دمشق  فرماندهی  مقر  جمله  از 
دادند.  خبر  اسرائیل  بمباران های  پی 
در  ژوئیه  نهم  که  گزارش  این  در 
به  شد  منتشر  شرق االوسط  روزنامه 
پاسداران  سپاه  که  موشک هایی  انواع 
و شبه نظامیان مورد حمایت تهران در 
خاک سوریه مستقر یا تولید کرده اند 
موشک های  شامل  که  شده  اشاره 
کوتاه بُرد، ضد تانک و دریایی می شود. 
»شهاب 1« و »شهاب 2«، »فاتح110«، 
»زلزال 2« و موشک  نقطه زن »ذوالفقار« 
این  در  که  هستند  موشک هایی  از 

گزارش به آنها اشاره شده است.
تحریر  »حرکه  افسران  را  گزارش 
وطن« )جنبش آزادی میهن( به ریاست 

اکنون به سرعت بیشتری به غنی سازی 
اورانیوم روی آورده است. او نسبت به 
کاهش تعهدات برجامی ایران هشدار 
کننده  نگران  را  اقدامات  این  و  داده 
توصیف کرده است.  طبق برجام، ذخایر 
اورانیوم غنی شده نباید از ۳00 کیلوگرم 
فراتر رود و همچنین ایران نباید اورانیوم 
را در سطحی باالتر از سه و نیم درصد 
غنی کند.گرچه گروهی از کارشناسان 
می گویند ایران هنوز هیچ  یک از این 
دو تعهد را نقض نکرده اما گزارش هایی 
نیز حاکیست رژیم فعالیت های مخفیانه 
می دهد  ادامه  همچنان  را  خود  اتمی 
گرچه مقام های ارشد تهران این مسئله 

را رد می کنند.
کنفرانس  در  ظریف  محمدجواد 
خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان 
با  اسرائیل  وزیر  نخست  که  کرد  ادعا 
اسرائیل  اتمی  برابر کوره  در  ایستادن 
نابودی  به  را  ایران  رژیم  دیمونا،  در 

تهدید می کند!
سر  بر  بی نتیجه  ه  کر ا مذ

مشروعیت اسرائیل در تهران
خارجه  وزیر  که  ویژه ای  مسائل  از 
تهران مطرح کرده  به  در سفر  آلمان 
امنیت اسرائیل است. در همین ارتباط 
 20 سپاه  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
خرداد در مقاله ای می نویسد، دو موضوع 
اسرائیل«  »مشروعیت  برانگیز  چالش 
را  ایران«  منطقه ای  »فعالیت های  و 
وزیرخارجه آلمان نه به صورت گذرا و 
با حفظ احترام میزبان بلکه مبسوط و 
تشریح شده با هدف اظهار نارضایتی از 
مواضع ایران در عرصه سیاست خارجه 
اروپایی ها  دهد  نشان  تا  می کند  بیان 
در  مصرند  همچنان  آمریکا  همانند 
نیز  مناقشات غیرهسته ای  مورد همه 
باید با ایران به توافقات مکتوب برسند. 
آمریکا-  مشترک  تالش  همان  این 
ایران  استانداردسازی رفتار  برای  اروپا 
و  موشکی  هسته ای،  عرصه های  در 

منطقه ای است.
خبرنگار روزنامه آلمانی »بیلد« نیز در 
جریان کنفرانس مطبوعاتی محمدجواد 
ظریف و هایکو ماس از او در مورد تهدید 
اسرائیل توسط جمهوری اسالمی پرسید 
»خیلی از توافقات بین المللی با ایران 
منوط به نگاه ایران به اسرائیل است در 
حالی که شما می گویید اسرائیل باید 
نابود شود، نگاه شما به اسرائیل چگونه 
است؟« که ظریف پاسخ داد، »مشکل 
سیاست های  آسیا(  )غرب  خاورمیانه 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت 
بدون حد و مرز آمریکا از این جنایت ها 
برخالف  که  است  این  مشکل  است. 
بین الملل  اشغال  حقوق  قواعد  همه 
به  بلندی های جوالن  و  قدس شریف 
رسمیت شناخته  شده و سیاست های 
رژیم صهیونیستی  بشری  ضد حقوق 
علیه مردم فلسطین فراموش شده است. 
مشکل منطقه ما این است که آمریکا 
به  جدید  جنایت  یک  با  کرده  تالش 
نام معامله قرن حقوق مردم فلسطین 
را زیرپا بگذارد. اینها است که موجب 

مشکل در منطقه ما شده است.«
در این میان، کیهان تهران طلبکار 
شد و در گزارشی با عنوان »آلمان باید 
به  کرد«  فضولی  می کرد  عذرخواهی 
انتقاد از درخواست های هایکو ماس از 

نظام پرداخت.
هم  باز  نتانیاهو: ظریف  واکنش 

دروغ می گوید
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
دوشنبه شب در یک ویدئو به ادعاهای 
گفت،  و  داد  نشان  واکنش  ظریف 
این  می گوید.  دروغ  دوباره  »ظریف 
ایران است که هر روزه و علناً تهدید به 

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران و آلمان در تهران، ۲۰ خرداد ۹۸

به  پیوستن  برای  پوتین  هاآرتص: 
اردوگاه ضد جمهوری اسالمی قیمت 
دارد؛ آیا اسرائیل و آمریکا می  توانند 

پرداخت کنند؟!
=روسیه با حمالت اسرائیل 
علیه مواضع ایران در خاک 
سوریه موافق است و از آن  
روس ها  اما  می کند  حمایت 
نیروهای  خروج  به  نسبت 
تردید  سوریه  از  آمریکایی 

دارند.
ل  نبا د به  س ها  و ر =
طریق  از  که  هستند  آن 
 » ئیل ا سر ا ی  ها ر فشا «
امتیازات »دور از دسترس« 

بیشتری از آمریکا بگیرند.
در  است  قرار  داده،  گزارش  رویترز 
بولتون  ماه ژوئن مایر بن شبت، جان 
و نیکوالی پاتروشوف مشاوران امنیت 
در  روسیه  و  آمریکا  اسرائیل،  ملی 
نشستی سه جانبه که اسرائیل میزبان 

آن خواهد بود دیدار و گفتگو کنند.
در این نشست، چالش های منطقه که 
هر سه کشور با آن روبرو هستند و حل 
است  مشترک  همکاری  نیازمند  آنها 
می شود. گذاشته  مشاوره  و  بحث  به 

روزنامه اسرائیلی »هاآرتص«، هفتم 
ژوئیه )1۷ خرداد(، با اشاره به اینکه 
آیا  پرسیده  دارد«  قیمت  »پوتین 
اسرائیل و آمریکا می  توانند این قیمت 

را پرداخت کنند؟!
سیاسی  تحلیلگر  شاپیرو  دانیل 
مقدمه  در  گزارش  این  نویسنده  و 
آوردن  دست  به  »هزینه  می پرسد 
جمهوری  ضد  اردوگاه  در  روسیه 
خواهد  کسی  چه  را  ایران  اسالمی 
حمالت  به  اشاره  با  و  پرداخت؟« 
سپاه  مواضع  به  اسرائیل  پی  در  پی  
حزب اهلل  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
می نویسد،  سوریه  خاک  در  لبنان 
و  دقیق  بسیار  اقدامات  با  روسیه 
حرفه ای اسرائیل علیه مراکز موشکی 
ایران  سرنشین  بدون  هواپیماهای  و 
از آنها برای عملیات علیه  که بعضی 
موافق  می شود  استفاده  اسرائیل 
است، اما نتانیاهو که بارها برای بحث 
به مسکو  ایران  درباره ی تهدید رژیم 
سفر کرده و با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه صحبت کرده است، 
به دنبال همکاری بیشتر روسیه برای 

از بین بردن این تهدیدهاست.
تا کنون روسیه برای محدود کردن 
تالش  کمی  سوریه  در  ایران  حضور 
و  اسرائیل  اصلی  خواست  اما  کرده 
مشترک  جلسه  در  متحده  ایاالت 
که  است  این  ملی  امنیت  مشاوران 
روسیه با توجه به موقعیت برتر خود در 
سوریه و نفوذ شدیدی که در رژیم بشار 
اسد دارد، جمهوری اسالمی را وادار به 
خروج نیروهای خود از این کشور کند.

مشکل اصلی اسرائیل و آمریکا تردید 
نسبت به انگیزه و میزان اطمینان از 
روس هاست. روس ها در برخی موارد 
ادعا می کنند از قدرت کافی برخوردار 
نیستند و تنها اسد می تواند نیروهای 
خارجی را از خاک سوریه بیرون کند. 
در برخی موارد نیز روسیه تهدیداتی 
از سوی شبه نظامیان حزب اهلل  را که 
و دیگر گروه های شیعه در فاصله ۶0 
کیلومتری مرز اسرائیل مستقر شده اند 
را درک کرده و به همین دلیل در برابر 
حمالت اسرائیل به آنها هیچ اقدامی 

انجام نداده است.
روسیه  شده  اشاره  گزارش  این  در 
و  قوانین  توافقات،  اجرای  مسئولیت 
طرح هایی مثل مناطق حائل و مناطق 
بعضی موارد  اما در  دارد  را  آتش  بس 
شده اند  نقض  توافقات  و  قوانین  این 
ارضی  تمامیت  تهدید  به  منجر  که 
اسرائیل شده و ارتش این کشور برای 
مقابله با آن مجبور به اقدام نظامی در 

خاک سوریه شده است.
گرچه شواهد نشان می دهد روسیه 
پایگاه های  علیه  اسرائیل  حمالت  با 
وابسته به رژیم ایران در خاک سوریه 
موافق است و از آن  حمایت می کند 
اما روس ها نسبت به خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه تردید دارند. گرچه 
دونالد ترامپ تمایل خود برای خروج 
تمام نظامیان آمریکا از سوریه را اعالم 
کرده اما هنوز بخشی از این نیروها در 
سوریه باقی مانده اند و نگرانی روس ها 

طبیعی به نظر می رسد. از سوی دیگر 
مذاکره برای شرایط پس از جنگ در 
ترکیه  و  روسیه  میان  بیشتر  سوریه 
اینکه  بدون  می گیرد  ایران صورت  و 
نماینده آمریکا در این مذاکرات حضور 

داشته باشد.
اسرائیل و ایاالت متحده می بایست از 
این جلسه مشترک به عنوان فرصتی 
برای ایجاد انگیزه در روسیه استفاده 
به  نهایت  در  کشور  این  تا  کنند 
کاهش حضور نظامی ایران در سوریه 
متقاعد شود. برای ایاالت متحده که 
به دنبال مذاکره با ایران است روسیه 
میز  پشت  صندلی  یک  می تواند  نیز 
نقش  حتی  و  باشد  داشته  گفتگوها 

واسطه و میانجی را بازی کند.
ایران  دستیابی  مخالف  نیز  روسیه 
از  همچنان  اما  است  اتمی  سالح  به 
آن  از  ترامپ  که  اتمی 201۵  توافق 
قطعاً  و  می کند  حمایت  شد  خارج 
در  ایران  برای  که  محدودیت هایی 
نظر می گیرد به اندازه ایاالت متحده 

یا اسرائیل نخواهد بود.
از  می خواهد  روسیه  همزمان 
درگیری نظامی میان ایاالت متحده و 
ایران جلوگیری کند. تأثیرات بی ثبات 
کننده اقدام نظامی یا فروپاشی رژیم 
اما  از دالیل روس هاست،  یکی  ایران 

دلیل اصلی نیست.
رقابت های  به  اشاره  با  نویسنده 
منطقه  در  آمریکا  و  روسیه  نظامی 
نگران  آن  از  روسیه  آنچه  می نویسد، 
آن  طی  که  است  سناریویی  است 
نیروهای ایاالت متحده در خاورمیانه 
را افزایش دهد. از همین رو این کشور 
در پی تقویت نفوذ خود در منطقه از 
جمله در سوریه است. بنابراین مسکو 
خواهد  تالش  دیپلماتیک  طریق  از 
منطقه  در  درگیری  وقوع  از  تا  کرد 
ایران  همچنین  و  کند  جلوگیری 
نیروهای  حضور  که  کند  تشویق  را 
نظامی خود در سوریه را کاهش دهد.

دنبال  به  روسیه  دیگر  سوی  از 
»فشارهای  طریق  از  که  است  آن 
اسرائیل« امتیازات »دور از دسترس« 
همچنین  بگیرد.  آمریکا  از  بیشتری 
ممکن است روس ها از طریق اسرائیل 
آمریکا  تحریم های  کاهش  دنبال  به 
کریمه  اشغال  خاطر  به  مسکو  علیه 
خروج  ازای  در  اوکراین  مسائل  و 

نظامی های ایران از سوریه باشند.
شده،  توصیه  گزارش  این  ادامه  در 
را  معامله  این  نباید  متحده  ایاالت 
انجام دهد و منافع استراتژیک کلیدی 
در اروپا را در قبال وعده های مشکوک 
کند.  قربانی  خاورمیانه  در  روسیه 
اسرائیل نیز نباید خود را در موقعیتی 
ایاالت  بخواهد  روسیه  که  دهد  قرار 
دهد.  سوق  مسیر  این  به  را  متحده 
بولتون  که  می رسد  نظر  به  عقالنی 
معامله بر سر اوکراین در ازای تغییر 
در  ایران  نظامی های  وضعیت  در 

سوریه را رد کند.
پیگیری  برای  دالیل  همه  اسرائیل 
که  دارد  را  خود  استراتژیک  منافع 
گرم  خیلی  کانال  از  استفاده  شامل 
این  و  می شود  نیز  پوتین  نتانیاهو- 
است  قرار  که  جانبه  سه  مذاکرات 
برای  شود  برگزار  آتی  روزهای  در 
ایران در سوریه  این است که تهدید 
این  که  است  بهتر  اما  کند.  کمتر  را 
منافع از طریق آمریکا که قادر به اجرا 
و پیاده کردن بزرگ ترین نمایش های 

سیاسی است پیگیری شود.
*منبع: هاآرتص

*نویسنده: دانیل شاپیرو
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

نابودی اسرائیل می کند. ایران به استقرار 
نظامی در سوریه ادامه می دهد و سازمان 
بین المللی انرژی اتمی امروز اعالم کرد 
شتاب  را  خود  اتمی  برنامه  ایران  که 
می بخشد. اسرائیل به ایران اجازه توسعه 
سالح اتمی را نمی دهد، زیرا موجودیت 
ما را تهدید می کند و برای همه جهان 

خطرناک است.«
که   )1۳9۷ ماه  )تیر  ژوئیه 201۸ 
به  اروپایی ها  با  مذاکره  برای  روحانی 
اتریش و سوئیس سفر کرد، مقام های 
از جمهوری  کشور  دو  هر  عالیرتبه ی 
اسالمی خواستند اسراییل را به رسمیت 
بردارد  آن  تهدید  از  و دست  بشناسد 
نیز  آمریکا  برجام بدون  برای حفظ  و 
جمهوری  کردند.  پیشنهاد  بسته ای 
اسالمی اما این پیشنهاد را رد کرد و حسن 
کننده خوانند. مایوس  را  آن  روحانی 

پایان دادن به تهدید اسرائیل یکی از 
شروط اروپایی ها برای آغاز به کار ساز 
و کار مالی اینستکس بود که جمهوری 
اکنون  نکرد.  موافقت  هم  باز  اسالمی 
اسرائیلی ها از دو کانال روسیه و آلمان 
در پی فشار به جمهوری اسالمی برای 
کاهش تهدیدات علیه خود هستند اما 
به نظر می رسد هایکو ماس به خصوص 
در زمینه دست خالی از تهران به آلمان 
برگشته است. قرار است در ماه ژوئن 
مایر بن شبت، جان بولتون و نیکوالی 
پاتروشوف مشاوران امنیت ملی اسرائیل، 
آمریکا و روسیه در نشستی سه جانبه که 
اسرائیل میزبان آن خواهد بود دیدار و 
گفتگو کنند و اسرائیل امیدوار است از 
به  وادار  را  ایران  رژیم  روس ها  طریق 

عقب نشینی کند.
ارزیابی کارشناسان و متخصصان این 
است که جمهوری اسالمی تا دستیابی 
تهدید  اما  دارد  فاصله  اتمی  به سالح 
اسرائیل در فقط در شعار بلکه در عمل 
اتفاق می افتد. 2۷ اردیبهشت بیش از 
۶00 راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شد 
و اسرائیل را وادار به واکنش کرد. سه 
هفته پیش از آن نیز چند راکت از غزه 

به حومه تل آویو پرتاب شد.
سپاه  خواندن  تروریستی  از  پس 
پاسداران انقالب اسالمی توسط ایاالت 
متحده آمریکا و عدم تمدید معافیت های 
اولین  به اسرائیل  نفتی، حمله راکتی 
تازه  فشارهای  به  ایران  رژیم  واکنش 
بود که توسط گروه های فلسطینی به 

صورت نیابتی انجام گرفت.
هرگونه  اسالمی  جمهوری  دولت 
دخالت در این حمالت را رد می کند اما 
سپاهی ها و حزب اللهی ها و رسانه های 
حکومتی آشکارا از این اقدامات حمایت 
می کنند چنانکه خود علی خامنه ای، 1۵ 
خرداد، در دیدار با جمعی از مسئوالن 
اسالمی،  کشورهای  سفرای  و  نظام 
پیروزی را از آن ملت فلسطین دانست 
و تاکید کرد »مبارزه  همه جانبه  ملت 
و  سیاسی  نظامی،  ابعاد  در  فلسطین 
فرهنگی تا زمانی که غاصبان، تسلیم 
پیدا  ادامه  باید  شوند،  ملت  این  رأی 
در  روحانی  حسن  نیز  پیشتر  کند.« 
سنگ  دوران  بود  گفته  زمینه  همین 

گذشت؛ موشک جواب موشک!
ناگفته نباید گذاشت که جدال میان 
علیه  تهدیدات  به  واشنگتن  و  تهران 
در  کشور  این  است.  افزوده  اسرائیل 
عمل نشان داده توان دفاع از تمامیت 
ارضی خود را دارد. چنانکه در دو سال 
گذشته صدها بار مواضع سپاه و حزب اهلل 
در سوریه را هدف قرار داده اما بدیهی 
اسالمی  جمهوری  تهدیدات  تا  است 
جمله  از  منطقه  کشورهای  باقیست 
اسرائیل رنگ آرامش و صلح پایدار را 

به خود نخواهند دید.

والدیمیر پوتین
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ایران  در  آگاه  =منابع 
دو  ملوان   ۴۴ می گویند 
که  نفتکش  کشتی  فروند 
در دریای عمان هدف حمله 
قرار گرفتند توسط نیروهای 
از  هرمزگان  دریایی  نجات 

آب گرفته شدند.
=کویت بعد از حادثه برای 
دو نفتکش بزرگ در دریای 
عمان که یکی از آن دو غرق 
کرده  آماده باش  اعالم  شد، 

است.
ت  عا طال ا س  سا ا =بر 
و  عبور  رصد  وبسایت های 
حوالی  در  کشتی ها  مرور 
نفتکش  دو  که  منطقه ای 
مورد اصابت قرار گرفته اند، 
جمله  از  نظامی  کشتی های 
به  متعلق  ی  کشتی ها
جمهوری  نظامی  نیروهای 

اسالمی مستقر شده اند.
هیروشیگه سیکو وزیر تجارت ژاپن 
می گوید محموله دو کشتی که حوالی 
تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته اند 

به ژاپن مربوط بوده است.
خبرگزاری NHK ژاپن، پنجشنبه 
13 ژوئیه )۲3 خرداد(، ساعاتی پس 
از آنکه دو کشتی نفتکش در دریای 
عمان هدف حمله قرار گرفتند با اعالم 
این خبر گفت ژاپن در حال بررسی 

این حادثه است.
را پس  این خبر  ژاپن  تجارت  وزیر 
از نشست یا مدیران شرکت گاز ژاپن 
اعالم کرد. او این اظهارات را در یک 
جلسه اضطراری و بطور خالصه گفته 

محموله دو نفتکش که حوالی تنگه هرمز مورد 
حمله قرار گرفتند متعلق به ژاپن بوده

و تاکید کرده آن وزارتخانه تمام تالش 
خود را برای دریافت اطالعات کافی به 

کار خواهد بست.
تایوان  نفتی  بلندپایه  مقام  یک 
نفتکش ها  از  یکی  گفته  رویترز  به 
جزایر  پرچم  با   »Front Altair«
مارشال بوده که ۷۵ هزار تُن محموله 
قطر  در  الروس«  »بندر  از  اتانول 
تایوان  سمت  به  و  کرده  بارگیری 
دیگر  است.کشتی  بوده  حرکت  در 
با   »Kokuka Courageous«
پرچم پاناما بوده است که از عربستان 

به سمت سنگاپور می رفت.
می گویند  ایران  در  آگاه  منابع 
نفتکش  کشتی  فروند  دو  ملوان   ۴۴
حمله  هدف  عمان  دریای  در  که 
نجات  نیروهای  توسط  قرارگرفتند 
شده  گرفته  آب  از  هرمزگان  دریایی 
بندر  به  ایرانی  ناجی  توسط شناور  و 
جاسک منتقل شدند. در همین حال 
گزارش  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
داده است ناوگان پنجم نیروی دریایی 
در  که  کرد  اعالم  بحرین  در  آمریکا 
به دو نفتکشی است که  حال کمک 

مورد حمله قرار گرفته اند.
کویت بعد از حادثه برای دو نفتکش 
بزرگ در دریای عمان که یکی از آن 
کرده  آماده باش  اعالم  شد،  غرق  دو 
است. گزارش ها حاکیست یکی از دو 
دریای  در  گرفته  قرار  هدف  نفتکش 
و  است  شدن  غرق  حال  در  عمان 

محموله آن وارد دریا شده است.
آبه  که شینزو  حالیست  در  اینهمه 
میانجیگری  برای  ژاپن  وزیر  نخست 
بر  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری  بین 
سر تغییر رفتار رژیم ایران در تهران 
پنجشنبه  صبح  وی  می برد.  بسر 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  با 
گذشته  روز  او  کرد.  مالقات  اسالمی 
با حسن  نشست خبری مشترک  در 
روحانی نسبت به وقوع »درگیری های 
اساس  بود.بر  داده  هشدار  تصادفی« 
و  عبور  رصد  وبسایت های  اطالعات 
منطقه ای  حوالی  در  کشتی ها  مرور 
قرار  اصابت  مورد  نفتکش  دو  که 
گرفته اند، کشتی های نظامی از جمله 
کشتی های متعلق به نیروهای نظامی 

جمهوری اسالمی مستقر شده اند.

یکی از دو نفتکش که پس از انفجار بخشی از بدنه آن آتش گرفته است

اوین  زندان  زاکا  نزار   =
ین  ف تر مخو ز  ا یکی 
و  خوانده  دنیا  زندان های 
ایران  در  دادگاهش  گفته 

نمایشی بوده است.
سال  چهار  زاکا  نزار   =
ر  دستیا دعوت  با  پیش 
زنان  امور  در  روحانی  ویژه 
در  شرکت  برای  خانواده  و 
یک کنفرانس به ایران رفت 
کنفرانس  پایان  از  پس  اما 
م  تها ا به  و  شت  ا د ز با
به  آمریکا  برای  جاسوسی 
۱۰ سال زندان محکوم شد.

محمد جعفر منتظری دادستان کل 
که  لبنانی  شهروند  زاکا  نزار  کشور 
پیشتر در ایران زندان بوده را تهدید 
سخنانش  و  ادعاها  اگر  که  کرده 
رو  او  علیه  مدارکی  دهد  ادامه  را 

خواهند کرد.
به  پیش  سال  چهار  از  زاکا  نزار 
متحده  ایاالت  برای  جاسوسی  جرم 
هفته  و  بود  بازداشت شده  ایران  در 
جاری آزاد و به همراه فرستاده ویژه 
رئیس جمهور لبنان راهی این کشور 
بیروت  به  رسیدن  از  پس  او  شد. 
سخنانی درباره برخوردهای ناعادالنه 
ایران  در  خود  نمایشی  دادگاه  و 

مطرح کرد.
مقیم  لبنانِی  شهروند  زاکا  نزار 
در  پیش  سال  چهار  که  آمریکاست 
اتهام جاسوسی  به  و  بازداشت  ایران 
 ۲1 سه شنبه  روز  او  شد.  زندانی 
به  را  ایران  و  آزاد   139۸ خردادماه 
مقصد لبنان ترک کرد. زاکا متخصص 
تاجر  و  اطالعاتی  تکنولوژی های 

تهدید نزار زاکا توسط دادستان کل کشور: 
مدارکمان را رو می کنیم!

کشور  دائم  اقامت  که  است  لبنانی 
آمریکا را دارد و در دسامبر ۲۰1۵ با 
دعوت شهیندخت موالوردی دستیار 
و  زنان  امور  در  روحانی  وقت حسن 
کنفرانس  در  شرکت  برای  خانواده 
به  پایدار  توسعه  و  زنان  بین المللی 

تهران سفر کرد.
در  و  کنفرانس  این  پایان  از  پس 
به  هتل  مسیر  در  وی  که  حالی 
فرودگاه بود توسط مأموران اطالعات 
در  مدتی  از  پس  و  بازداشت  سپاه 
دادگاه به اتهام جاسوسی برای آمریکا 

به 1۰ سال زندان محکوم شد.
از رسیدن به بیروت  نزار زاکا پس 
تلویزیون  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
را  العربیه مقامات جمهوری اسالمی 
گفت  و  کرد  ربایی«  »آدم  به  متهم 
از  پیش شرطی  هیچ  آزادی اش  برای 
را  اسالمی  جمهوری  مقامات  سوی 
بی گناه  را  که خودش  چرا  نپذیرفته 

می داند.
را  زندان  شرایط  همچنین  وی 
که  گفته  و  کرده  توصیف  ناعادالنه 
محاکمه اش نمایشی بوده است و در 
زمان بازجویی زیر فشار برای اعتراف 
زندان  گفته  او  است.  داشته  قرار 
زندان های  از مخوف ترین  یکی  اوین 

دنیاست.
که  است  داده  توضیح  زاکا  نزار 
اوین  زندان  نمی توان  وجه  هیچ  »به 
 ۸ و  سال   3 من  و  کرد  توصیف  را 
ماندم  زندان  این  در  روز   ۲۵ و  ماه 
… مقامات ایرانی  در یک سال اول 
زندان، همه انواع شکنجه را بر علیه 
بعد  به  آن  از  ولی  بردند  کار  به  من 
شکنجه ها محدود به شکنجه  روحی 
اجازه  بار در سال  تنها یک   … بود 
تهران  در  لبنان  سفیر  با  داشتم 
دیدار کنم. ایران هیچ کدام از قوانین 
به  مربوط  بین المللی  ُعرف های  و 

زندانیان را رعایت نکرد.«
یک  از  بیش  گفته  همچنین  او 
را  بازداشت خود  از چهار سال  سال 
امکان  و  گذرانده  انفرادی  سلول  در 
تماس و دیدار با دیگر زندانیان را هم 
نداشته است اما دو سال پایانی زندان 
زندانیان  مخصوص  که  بندی  در  را 
از  یکی  است.  گذرانده  بوده  خارجی 
تابعیتی  با  فردی  او  سلولی های  هم 
نام  با  ایرانی  فردی  دیگر  و  اتریشی 
بریتانیایی  تابعیت  دارای  و  منظوری 
وانگ،  زی یو  دیگر  نفر  و  بوده 
پرینستون  دانشگاه  چینی  پژوهشگر 
زاکا  نزار  است.  بوده  آمریکا  مقیم  و 

همه آنها را بی گناه خوانده است.
شینزو  سفر  آستانه  در  زاکا  نزار 
آزاد  به تهران  ژاپن  آبه نخست  وزیر 
ابراهیم  عباس  سرلشکر  همراه  به  و 
لبنان  جمهور  رئیس  ویژه  فرستاده 
هواپیمای  یک  با  و  ترک  را  ایران 
اختصاصی راهی بیروت شد. بسیاری 
به سفر شینزو  را  زندانی  این  آزادی 
مذاکره  هدف  با  که  ایران  به  آبه 
آمریکا  و  ایران  میان  بحران  درباره 

صورت گرفت مرتبط دانستند.
از  پس  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
آزادی نزار زاکا در پیامی گفته است 
که »امروز بدون شک روز بزرگی برای 
زاکا و خانواده او است. ما امیدواریم 
آزادی آقای زاکا نشانه ای مثبت برای 
سرنوشت دیگر آمریکاییان زندانی در 

ایران باشد.«
جمهوری  مقامات  دیگر  سوی  از 
اسالمی مدعی شدند که این زندانی 
دبیر  نصراهلل  سید حسن  وساطت  با 
صورت  به  و  لبنان  اهلل  حزب  کل 

مشروط آزاد شده است.
شورای  سخنگوی  خسروی  کیوان 
عالی امنیت ملی در گفتگو با روزنامه 

العهد لبنان گفته بود که آزادی نزار 
زاکا به درخواست میشل عون رئیس 
سید  وساطت  و  لبنان  جمهوری 
اهلل  حزب  کل  دبیر  نصراهلل  حسن 

لبنان صورت گرفته است.
سخنگوی  اسماعیلی  غالمحسین 
و  شنبه  سه  روز  نیز  قضاییه  قوه 
همزمان با آزادی نزار زاکا مدعی شده 
بود: »ما با درخواست رئیس جمهور 
لبنان در خصوص آزادی مشروط این 
اهلل  حزب  و  شدیم  مواجه  آنها  تبعه 
لبنان هم اجابت این خواسته را برای 
لذا  دانست؛  مصلحت  به  خود  کشور 
ارجاع  دادگاه  به  را  درخواست  این 
ده  که  کسانی  قانون  مطابق  دادیم. 
سال حبس داشته باشند، اگر حداقل 
را  خود  مجازات  دوران  از  سوم  یک 
مجازات  دوران  در  و  کنند  سپری 
و  دهند  نشان  رفتار  حسن  خود  از 
آزادی،  از  بعد  که  کند  ثابت  قرائن 
مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت 
قاضی،  سوی  از  وضعیت  این  تأیید 
مشروط  آزادی  درخواست  می توانند 

ارائه دهند.«
بود:  افزوده  قضاییه  قوه  سخنگوی 
»فرد مورد اشاره ]نزار زاکا[ در دوران 
زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ 
جمهور  رئیس  تأیید  با  همچنین 
لبنان و حزب اهلل این اطمینان حاصل 
شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب 
نهایت  در  و  نمی شود  مجدد  جرم 
دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار 
تحویل  فرد  این  و  کرد  موافقت  زاکا 
شد؛  خواهد  لبنان  دولت  نمایندگان 
نه  امر،  این  با  رابطه  در  بنابراین 
سیاسی  موضوع  نه  و  تبادل  موضوع 
و  نبوده  مطرح  دیگری  موضوع  نه  و 
اقدامات در این رابطه در یک فرایند 

قانونی صورت گرفته است.«
بودن  تنها مشروط  نه  زاکا  نزار  اما 
آزادی خود و دخالت حزب اهلل لبنان 
رد  آزادی اش  در  را  آن  کل  دبیر  و 
بلکه شرایط زندان و برخورد مقامات 
امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی را 

بد توصیف کرده است.
در این میان محمد جعفر منتظری 
پنجشنبه  روز  کشور  کل  دادستان 
۲3 خرداد 139۸ با دروغگو خواندن 
نزار زاکا گفته است که »اگر نزار زاکا 
اسناد  دهد  ادامه  خود  اظهارات  به 
وی  محکومیت  به  مربوط  مدارک  و 
خواهیم  رو  داریم  اختیار  در  که  را 
دروغ  کسی  چه  شود  معلوم  تا  کرد 

می گوید.«
زیر  از  زاکا  نزار  اینکه  وجود  با 
برای  خود  بودن  فشار  و  شکنجه 
دادستان  اما  گفته  سخن  اعتراف 
و  »اسناد  که  است  گفته  کشور  کل 
چنانچه  اگر  است،  موجود  مدارک 
الزم باشد هم اسناد و مدارک کافی 
در اختیار ما هست هم مصاحبه هایی 
که  مستنداتی  و  فیلم ها  شده،  که 

وجود دارد.«
منتظری با تأکید دوباره به وساطت 
حزب اهلل لبنان برای آزادی  نزار زاکا، 
سخنانی که او درباره برخورد مقامات 
امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی 
»ناجوانمردانه«  را  گفته  آزادی اش  و 
»از  که:  است  گفته  و  کرده  خطاب 
لبنان  دولت  وساطت  با  که  کسی 
فرصت  این  از  اهلل  حزب  وساطت  و 
دوران  از  بخشی  کرده،  استفاده 
گذرانده،  اینجا  را  محکومیت اش 
بقیه اش را از آزادی مشروط استفاده 
رفته  کشور  از  خارج  به  و  کرده 
تشکر  و  تقدیر  جای  به  امروز  است 
جمهوری  نظام  و  قضایی  نظام  از 
ناجوانمردانه ای  اقدام  اسالمی، بسیار 

می بینیم.«

نزار زاکا پس از ورود به بیروت

کشور  کل  =دادستان 
بند  در  چه  نجفی  می گوید 
عمومی باشد یا نباشد، نگاه 
پرونده  این  در  قضاییه  قوه 
دیگر  پرونده های  با  فرقی 

ندارد.
ب  حز ی  سخنگو =
اتفاق  می گوید  کارگزاران 
افشاگری  به  ربطی  کنونی 
نجفی درباره فساد شهرداری 
گفته  او  به  ندارد،  قالیباف 
بودند که شهردار نباشد ولی 

شهردار شد!
=حسین مرعشی می گوید 
میترا استاد نجفی را کنترل 
ناگهان  »نجفی  و  می کرد 
بود  دیده  و  آمده  خود  به  
خانواده اش،  دوستانش،  که 
روابط و حضورش در سیاست 

را از دست داده است.«
حزب  سخنگوی  مرعشی  حسین 
سازمان های  می گوید  کارگزاران 
خصوصی  زندگی  درباره  اطالعاتی 
و  بارها  وی  به  نجفی  محمدعلی 
بودند!  داده  تندی  تذکرهای  بارها 
از  اگر  که  گفته  هم  الویری  مرتضی 
سوابق نجفی با خبر بودند، او را برای 

شهرداری تهران انتخاب نمی کردند.
اطالع یا عدم اطالع از سابقه روابط 
با زنان و ارتباطات محمدعلی نجفی 
همسر  استاد  میترا  قتل  از  پس 
دومش، موجب بروز بگومگوهایی در 
در  است.  شده  طلبان  اصالح  میان 
شهردار  کرباسچی  محسن  که  حالی 
دوران رفسنجانی پیشتر گفته بود که 
اصالح طلبان از این موضوع آگاه بودند 
و او را به عنوان شهردار تهران انتخاب 

کردند.
این در حالیست که مرتضی الویری 
گفته  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
بودیم  باخبر  از سوابق نجفی  اگر  که 

شهردار تهران نمی شد.
 مرتضی الویری رئیس شورای عالی 

استان ها در حاشیه اجالس این شورا 
موضوع  با  ارتباط  »در  است:  گفته 
نجفی خیلی صریح و روشن اعالم کنم 
که هیچ کدام از اعضای شورای شهر 
اکنون  هم  که  مسائلی  خصوص  در 
مطرح شده است در جریان نبودند و 
یا اطالعی نداشتند و یا اینکه مطلبی 

را مطرح نکردند.«
وی اضافه کرده است: »ما به آقای 
افکار  در  وی  که  دادیم  رأی  نجفی 
عمومی بهترین وزیر آموزش و پرورش 
بود و در واقع شورای شهر تهران به 
آقای نجفی رای داد که عصبانیت او را 
هیچ کس ندیده بود و در واقع زمانی 
و  برنامه  سازمان  در  نجفی  آقای  که 
بودجه بود بهترین کارنامه را به خود 

اختصاص داده بود.«
الویری ادامه داد: »حتی احزاب دیگر 
مثل کارگزاران نیز اطالعی از شرایط 
آقای نجفی نداشتند و اگر ما از سوابق 
شهردار  را  وی  بودیم  مطلع  نجفی 
تهران نمی کردیم و هرگز به وی رأی 

نمی دادیم.«
همزمان حسین مرعشی سخنگوی 
افشای فساد  ارتباط  حزب کارگزاران 
با  قالیباف  توسط  شهرداری  مالی 
را  نجفی  زندگی  در  اخیر  اتفاقات 
است: »من چندان  گفته  و  کرده  رد 
مهم ترین  ندارم.  قبول  را  تئوری  این 
شهرداری  دوره  در  مفاسد  پرونده 
مقام  قائم   پرونده  قالیباف،  آقای 

در  که  است  شریفی  آقای  ایشان، 
این پرونده نه شورای شهر و نه خود 
نقش  بعدی  شهردارهای  نه  و  دکتر 
تعیین کننده ای نداشتند و توسط خود 

نظام به آن پرداخته شده است.«
پذیرش  را  اتفاقات  این  دلیل  وی 
شهرداری تهران توسط نجفی خوانده 
که  است  این  »ماجرا  است:  گفته  و 
را  که شهرداری  گفته شد  ایشان  به 
تخطی  پذیرفتند. همین  اما  نپذیرید 
برای پیگیری ضعف های ایشان کفایت 

می کرد.«
سخنگوی حزب کارگزاران با تأکید 
از  تهران  اطالع شورای شهر  بر عدم 
نجفی گفت: »تنها  زندگی خصوصی 
سازمان های  از  برخی  و  ایشان  خود 
قرار  ماجرا  جریان  در  اطالعاتی 
داشتند که به ایشان هم بارها و بارها 

تذکرهای تندی داده بودند.«
مرعشی با اشاره به خودکشی نجفی 
گفت: »بعد از خودکشی آقای نجفی 
تالش  بار  چند  شخصا  الله  هتل  در 
کردم با ایشان تماس بگیرم اما خانم 
استاد صالح نمی دانستد که ایشان با 
دوستان خود ارتباط برقرار کنند. در 
از همه تالش های من،  بعد  و  نهایت 
یک  بار نوروز امسال توانستیم با هم 
بار هم 1۰ روز  صحبت کنیم و یک  
قبل از این حادثه، خود آقای نجفی با 
من تماس گرفتند و توضیح دادند که 
خانم  کنار  همیشه  برای  می خواهند 

حسین مرعشی: سازمان های اطالعاتی به نجفی درباره زندگی 
خصوصی اش تذکرهای تندی داده بودند!

استاد زندگی کنند.«
اظهار  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
داشت: »امکان برقرار کردن ارتباط با 
آقای نجفی تقریبا وجود نداشت. تمام 
اینجا  که  دالیلی  به  دکتر  ارتباطات 
نیست،  آنها  به  اشاره  برای  فضایی 
می شد.  کنترل  استاد  خانم  توسط 
شخصیتی مثل آقای دکتر با آن  همه 
سیاسی  و  اجتماعی  گسترده  روابط 
بود.  گرفته  قرار  کامل  در محدودیت 
نجفی ناگهان به  خود آمده و دیده بود 
و  روابط  خانواده اش،  دوستانش،  که 
حضورش در سیاست را از دست داده 

است.«
استاد  میترا  با  نجفی  ازدواج  وی 
»خیلی  گفت:  و  خواند  نادرست  را 
نجفی  آقای  که  شد  مشخص  زود 
است.  افتاده  بزرگی  مخمصه  در 
مخمصه ای دو نفره که یک سوی آن 
دیگر  سوی  و  بود  استاد  میترا  خانم 
به  ابتدا  از  که  ازدواجی  دکتر؛  آقای 
صالح هیچ  کدام نبود. هر دو متوجه 
اشتباه شان شده بودند اما من نمی دانم 
از هیچ  کس کمک  نجفی  آقای  چرا 
نخواستند یا تالش نکردند که مشکل 
کنند.  حل  بهتری  شیوه های  به  را 
کامال مشخص بود که ایشان در یک 
در  اما  دارند  قرار  روانی  بزرگ  فشار 
تمام این یک  سالی که ایشان درگیر 
کسی  از  مطلقا  بود،  مشکالت  این 
کمک نخواست. همه ما آمادگی کمک  

کردن به ایشان را داشتیم.«
محمدجعغر منتظری دادستان کل 
خرداد   ۲3 پنجشنبه  روز  نیز  کشور 
پرونده  قانونی  روال  درباره   139۸
»پرونده  که  گفت  رسانه ها  به  نجفی 
دکتر نجفی شهردار سابق تهران روال 
قانونی خود را طی می کند. حکم این 
پرونده نیز بعد از طی مراحل قانونی 

اعالم می شود.«
وی همچنین در رابطه با عدم امکان 
حضور  و  وکالیش  با  نجفی  ارتباط 
نداشتن در بند عمومی وضعیت نجفی 
پرونده  »این  است:  گفته  زندان  در 
هم مثل همه پرونده های دیگر است 
بند عمومی  و متهم ممکن است در 
باشد یا نباشد. به هر حال از نگاه ما این 
پرونده فرقی با دیگر پرونده ها ندارد.«

نجفی در دادسرای امور جنایی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

فعاالن  از  نفر  =چهارده 
مدنی داخل کشور در نامه ای 
علی  ی  ستعفا ا ن  ها ا خو
خامنه ای و بازنگری در قانون 

اساسی شدند.
نامه  این  =نویسندگان 
معتقدند خروج علی خامنه ای 
از صحنه می تواند راه را برای 
گذار مسالمت آمیز از این نظام 

تسهیل کند.

احمد رأفت - چهارده نفر از فعالین 
مدنی داخل کشور، سه شنبه گذشته 
آن  در  که  کردند  امضاء  را  بیانیه ای 
استعفا  می خواهند  خامنه ای  علی  از 
دهد. در همین بیانیه همچنین بر لزوم 
تصویب قانون اساسی جدیدی نیز تاکید 
شده است. زرتشت احمدی راغب، فعال 
مدنی که اخیرا به خاطر فعالیت هایش 
نام هایی  از  یکی  شده،  اخراج  کار  از 
است که زیر این درخواست به چشم 

می خورد.
این  در  احمدی،  راغب  آقای   =
خواسته  خامنه ای  علی  از  نامه 
از  کند.  کناره گیری  که  می شود 
آنجا که بعید به نظر می رسد که وی 
رهبری را ترک کند، هدف از مطرح 

ساختن این درخواست چیست؟
زرتشت احمدی راغب و گوهر دشتی 
از امضاکنندگان نامه برای کناره گیری 
اساسی–  قانون  تغییر  و  خامنه ای 
هدف نویسندگان این نامه استفاده از 
حقوقی قانونی شان است. همه کسانی 
شده  نوشته  این  زیر  امضایشان  که 
هستند.  نظام  آسیب دیدگان  از  است 
نظام  هر  چون  اسالمی  جمهوری  در 
فردی  دیگر،  دیکتاتوری  و  استبدادی 
که در رأس قرار دارد نماد آن حکومت 
البته پس از سقوط  است. نمادی که 
آنقدرها  می شود  معلوم  نظام ها  این 
قدرتمند  می رسید  نظر  به  که  هم 
نبوده است. ما در این نوشته از آقای 
خامنه ای می خواهیم که در یک روند 
همزمان  برود.  کنار  قدرت  از  مدنی 
خواهان قانون اساسی جدیدی هستیم. 
از  سال  که ۴0  کنونی  اساسی  قانون 
عمر آن می گذرد، دیگر کاربرد ندارد و 
برای کسانی نوشته شده است که امروز 
در آسمان هستند. ما احتیاج به قانون 
اساسی ای داریم که به کار مردمی بیاید 

که امروز روی زمین زندگی می کنند.
تفاهم  سوء  این  برخی  برای   =
این  نویسندگان  که  آمده  پیش 
علی  برکناری  با  دارند  تصور  نامه 

زرتشت احمدی راغب: استعفای علی خامنه ای 
گذر مسالمت آمیز را تسهیل خواهد کرد

خامنه ای مشکالت حل می شود.
-اگر نوشته ها و اندیشه های دوستانی 
را امضاء کردند پیگیری  نامه  این  که 
کنید، خواهید دید که همه، از جمله 
خود من، همواره خواهان برکناری کل 
نظام جمهوری اسالمی بوده و هستیم. 
تمام سران، مقامات و مدیران ناکارآمد 
این نظام باید کنار گذاشته شوند. ما 
همگی مخالف والیت فقیه هستیم و 
معتقدیم اداره کشور باید به مدیرانی 
سپرده شود که در انتخابات دمکراتیک 

و آزاد از سوی مردم برگزیده شده اند.
که  معتقدند  نامه  =نویسندگان 
استعفای علی خامنه ای می تواند راه 

را برای تغییر نظام هموار سازد؟
- نهادی که در سال های اخیر به نام 
رهبری شکل گرفته مافیای قدرتمندی 
دارد.  دست  را  امور  تمام  که  است 
بدون شک  قدرت  مافیای  این  حذف 
هموار  مسالمت آمیز  گذار  بری  را  راه 
به  کنونی  وضعیت  ساخت.  خواهد 
دلیل فقر، فساد، تورم و استیصال مردم 
نگران کننده است و کشور در آستانه 
انفجار قرار دارد. خشمی که مردم نسبت 
به رژیم در دل دارند هر لحظه می تواند 
منفجر شود و در آن صورت وضعیت از 
کنترل خارج خواهد شد. ما باید تالش 
کنیم تغییرات به صورت مسالمت آمیز 
پذیرد. انجام  خشونت  بدون  و 
»تمایالت  می خواهید  نامه  =در 
مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی 
را  کشور  ثروت  و  تمدن  فرهنگ، 
شود.  گذاشته  کنار  آورده«  فراهم 
به  موسوم  جریان  به  اشاره  آیا 

اصالح طلبی است؟
جریان  این  به  اشاره  شک  بدون   -
در  است  سال   ۴0 جریان  این   است. 
همواره  و  دارد  حضور  قدرت  پیکره 
را  حکومت  این  بقای  کرده   تالش 

تضمین کنند. این افراد زمانی که در 
نخواستند  یا  نتوانستند  بودند  قدرت 

خواست های مردم را برآورده کنند.
در  همچنین  نامه  این  =در 
جستجوی حمایت مردمی هستید…

و  هستند  پیشگام  نفر   1۴ این   -
نیروهای  بعدی  مراحل  در  امیدوارند 
گوناگون  افکار  و  اندیشه ها  با  دیگر 
انتخاب کنند و  را  راه و روش  همین 
آن را ادامه دهند. بطور مسلم هیچکدام 
از 1۴ نفری که نامه را امضا کردند، از 
جمله خود من،ادعای ویژگی نداریم و 
نمی خواهیم خود را مطرح کرده و در 
مرکز قرار دهیم. جامعه ما در شرایط 
محتاج  که  دارد  قرار  سختی  و  ویژه 
این  برای  پاسخ های مناسب است. ما 
سرزمین و مردمان آن احساس خطر 
کسانی  همه  از  بنابراین  و  می کنیم 
که دل در گرو انسانیت و ایران دارند 

می خواهیم به این حرکت بپیوندند.
=آیا همزمانی انتشار این نامه و 
برای  بین المللی  تالش های  تشدید 
میانجیگری بین جمهوری اسالمی و 

آمریکا اتفاقی است؟
- عمد خاصی نبوده است. ما امروز 
نهاد ملی قوی، تشکیالت  شاهد یک 
مستقل مردم نهادی در درون و برون 
از مرزهای کشور نیستیم که توانسته 
باشد مخالفان جمهوری اسالمی را زیر 
یک سقف جمع کند. اگر چنین نهادی 
وجود می داشت، مسلما می توانست در 
اشاره  به آن  این تالش هایی که شما 
کردید تاثیر بگذارد. از آنجا که چنین 
نهادی وجود ندارد باید از طرق دیگری 
تالش کرد توجه مذاکره کنندگان را به 
خواست های مردم، فارغ از نتیجه این 
شرابط  کرد.  جلب  مذاکراتی،  چنین 
تنها  نمی توان  و  است  خطیر  بسیار 

نظاره گر بود.

ن  کمیسیو عضو  =یک 
امنیت مجلس شورای اسالمی 
انگلستان  سفارت  می گوید 
تولد  سالگرد  جشن  هزینه 
تحریم ها  دلیل  به  را  ملکه 
تامین  ایرانی  از شرکت های 

می کند!
سفارت  که  شده  =عنوان 
یمیلی  ا ر  د ن  نگلستا ا
شرکت های ایرانی را به جشن 
دعوت  بریتانیا  ملکه  تولد 

کرده.
=چندی پیش یک دیپلمات 
دیپلمات  یک  و  انگلیسی 
هلندی در مهمانی در ولنجک 

بازداشت شدند.
مجلس  ه  یند نما =یک 
انگلستان  سفارت  می گوید 
مراسم  در  مشروب  سرو 

افطاری اش داشته.

مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
امنیت  کمیسیون  به  اسالمی  شورای 
دستور  خارجی  سیاست  و  ملی 
»پارتی   برگزاری  موضوع  تا  داد 
در  »حرمت شکنی«  و  مختلط« 
در  خارجی  سفارتخانه های  برخی 
روزهای ماه رمضان را پیگیری کنند. 
هلندی  دیپلمات  دو  بازداشت  پیشتر 
افطار  مراسم  برگزاری  و  انگلیسی  و 

سفارت انگلیس خبرساز شده بود.
نماینده  سلیمی  علیرضا  تذکر  پیرو 
مجلس شورای اسالمی نسبت به برگزاری 
سفارتخانه های  در  مراسم ها  برخی 
رئیس  ایران،  در  خارجی  کشورهای 
داد  دستور  اسالمی  شورای  مجلس 
امنیت  کمیسیون  در  موضوع  این  تا 
ملی و سیاست خارجی بررسی شود.

سلیمی امروز دوشنبه 20 خردادماه 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
اساسی  قانون  دوم  اصل  به  استناد  با 
جمهوری اسالمی به برگزاری »پارتی 
مختلط« و »سرو مشروب« در برخی 
کرد. انتقاد  خارجی  سفارتخانه های 

این نماینده مجلس شورای اسالمی 
گفته است: »اینکه در کشور ما در ماه 
سفارتخانه های  برخی  رمضان  مبارک 
خارجی حرمت این ماه را می شکنند 
و پارتی مختلط برگزار کرده و در این 
این  میان برخی هنرمندنما ها هم در 
و  و شراب  مراسم ها شرکت می کنند 
مواد مخدر سرو می کنند، جای تعجب 

دارد.«
سفارت  در  مراسمی  به  سلیمی 
است:  داشته  اشاره  انگلستان 
افطاری  مراسم  روز  یک  »انگلیسی ها 

کمیسیون امنیت ملی مجلس »پارتی مختلط« و 
»سرو مشروب« سفارت ها را بررسی می کند!

مهمانی های  روز  یک  و  کرده  برگزار 
ابزاری  هر  از  آنها  می گیرند،  مختلط 
استفاده  خود  اهداف  پیشبرد  برای 
می کنند از این رو وزارت امور خارجه 
اینگونه  جلوی  باید  فرهنگ  وزارت  و 

هنجارشکنی ها را بگیرند.«
یک  نیز  خردادماه  دهم  جمعه 
اقتصادی  )رایزن  انگلیسی  دیپلمات 
در  هلندی  دیپلمات  یک  و  سفارت( 
یک مهمانی مختلط در منطقه ولنجک 
از  پس  که  شدند  بازداشت  تهران 
تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و 
آزاد شدند. اشاره این نماینده مجلس 
مراسم  برگزاری  به  اسالمی  شورای 
افطاری است که گفته می شود با حضور 
تعدادی از معاونان وزرا و مدیرکل های 
در سفارت  و بخش خصوصی  دولتی 

انگلستان در ماه گذشته برگزار شد.
بازداشت  و  افطار  مراسم  برپایی 
واکنش  خارجی  دیپلمات های 
رسانه های تندرو از جمله کیهان تهران 

و جوان را به دنبال داشت.
باشگاه  امروز دوشنبه 20 خردادماه 
جشن  برپایی  از  جوان  خبرنگاران 
این  سفارت  در  انگلستان  ملکه  تولد 
نوشته  و  داده  خبر  ایران  در  کشور 
جماعتی  دیگر  روز  چند  »تا  است: 
تولد  سالگرد  نودوسومین  شکرانه  به 
ملکه الیزابت دوم در سفارت انگلیس 
جمع می شوند و به جشن و پایکوبی 
گویا  قضا  از  که  جشنی  می پردازند؛ 
حاال به لطف آشی که دولت انگلیس و 
سایر دولت های اروپایی در قالب برجام 
ایران  برای  برجام  از  بعد  بازی های  و 
پخته اند، تامین هزینه هایش با مشکل 

مواجه شده است.«
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
هم درباره آنچه ارسال ایمیل سفارت 
ایرانی  شرکت های  برخی  به  انگلیس 
برای حضور در جشن تولد ملکه بریتانیا 
خوانده، گفته است: »اقدامات مشابه و 
سخیف  اقدامات  و  مداخله گری ها 

در  اروپایی  کشورهای  سفارتخانه های 
تهران بارها صورت گرفته است.

به  سفارت  این  که  کرده  ادعا  وی 
اسالمی،  جمهوری  تحریم های  دلیل 
هزینه های برگزاری این جشن تولد را 
این شرکت های ایرانی دریافت می کند.

است:  گفته  حسینی  نقوی 
»انگلیسی ها باید توضیح دهند چطور 
شرایطی  در  می دهند  اجازه  خود  به 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
قرار  ظالمانه  تحریم های  شدیدترین 
دارد و انگلیسی ها هم بخشی از پازل 
غرب علیه تهران هستند از شرکت های 
متضرر  تحریم ها  این  در  که  ایرانی 
شده اند برای برگزاری جشن تولد ملکه 

انگلیس کمک جمع آوری کند.«
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خواستار  مجلس  خارجی  سیاست 
این  به  خارجه  امور  وزارت  رسیدگی 

موضوع شد.
انگلستان،  سفارت  مراسم  برگزاری 
اردیبهشت ماه امسال توسط راب مارکر 
سفیر بریتانیا در ایران با انتشار توئیتی 
افتخار  »باعث  نوشت:  او  شد.  مطرح 
تعدادی  میزبان  گذشته  که شب  بود 
خصوصی  بخش  دولت،  همکاران  از 
افطار  برای صرف  دیپلمات ها  دیگر  و 
از ۳ میلیون  بودیم. بیش  در سفارت 
مسلمان در بریتانیا زندگی می کنند و 
بسیاری از سفارت های بریتانیا در دنیا 
برپا  افطار در طی ماه رمضان  مراسم 

می دارند.«
کیهان تهران در یادداشتی به شدت 
برگزاری این مراسم که به صورت کامال 
خبرنگاران  حضور  بدون  خصوصی، 
و  کرد  انتقاد  بوده،  تصویری  انتشار  و 
نوشت: »گرچه انگلیسی ها قطعاً خوب 
می دانند که مردم ایران هنوز خاطره 
ماجرای  در  سفارت  این  پلو  دیگ 
مشروطه را فراموش نکرده اند اما حتما 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی کشورمان 
تغییر  روند  به  حواس شان  باید  نیز 
دیگ های پلو به شله زرد و حلوا باشد.«

دولت سوئیس از هنگام قطع رابطه 
آمریکا با ایران حافظ منافع آن کشور 
این  از  بوده است. سوئیس  تهران  در 
هفته حفاظت از منافع کانادا را نیز در 

ایران به عهده گرفت.
عباس  که  است  نوشته  نیوز  آفتاب 
خارجه  وزارت  معاون  عراقچی، 
جمهوری اسالمی و پاسکاله بریسویل 
روز  سوئیس  خارجه  وزارت  معاون 

سوئیس حافظ منافع کانادا در ایران

این  قرارداد  هفته،  این  پنجشنبه 
آن  خارجه  وزارت  در  را  همکاری 

کشور امضا کردند.
معاونان  کرد:  اعالم  سوئیس  دولت 
روزهای  در  کشور  دو  خارجه  وزارت 
مسائل  زمینه  در  ژوئن   1۳ و   12
مسئله  و  جانبه  دو  روابط  منطقه ای، 
وزارت  کردند.  گفتگو  بشر  حقوق 
ارائه  کرده،  اعالم  سوئیس  خارجه 

خدمات کنسولی بخشی از این قرارداد 
نیست.

در  سوئیس  دولت  که  بیانیه ای  در 
شده  تاکید  کرده  منتشر  رابطه  این 
سال  در  که  راه  نقشه  اجرای  است، 
شده  امضا  برن  و  تهران  بین   201۶
شرایط  و  موجود  مشکالت  رغم  به 
علوم  و  کشاورزی  بخش  در  دشوار 

موفقیت آمیز بوده است.

سفارت سوئیس در ایران

دیدارخامنهایودولتیها

= دکتر علی نوبخت تهرانی 
مجلس  در  تهران  نماینده 
شورای اسالمی است که دو 
احسان  نام های  به  او  فرزند 
پزشک  دو  هر  که  نیلوفر  و 
هستند برای گذراندن دوره 
تخصصی به دانشگاه کالیفرنیا 
بزرگتر  برادر  او  رفته اند. 
رئیس  نوبخت  محمدباقر 
سازمان برنامه و بودجه است.

کمیسیون  رئیسه  هیئت  انتخابات 
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
نوبخت  علی  سفر  دلیل  به  اسالمی 
به  با فرزندانش  برای دیدار  به آمریکا 

تعویق افتاد.
خبرگزاری مهر، 20 خرداد، با اعالم 
این خبر نوشت، دلیل اصلی به تعویق 
افتادن انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
عضو  نوبخت  علی  »غیرکاری«  سفر 
کمیسیون بهداشت و درمان به آمریکا 

برای دیدار با فرزندانش است.
نوبخت به نمایندگان همسوی خود در 
کمیسیون گفته است می خواهم نامزد 
ریاست کمیسیون باشم، از این رو تالش 
کنید تا انتخابات هیئت رئیسه برای یک 

سفر علی نوبخت به آمریکا برای دیدار فرزندانش 
انتخابات کمیسیون بهداشت را به تعویق انداخت

هفته به تعویق بیفتد تا بتوانم پس از 
بازگشت به ایران در انتخابات شرکت 
کمیسیون  اعضای  با  نیز  آنها  کنم! 
باعث  نهایت  در  و  کردند  »رایزنی« 
شد انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون 
بهداشت هفته آینده برگزار شود.دکتر 
علی نوبخت تهرانی نماینده تهران در 
دو  که  است  اسالمی  شورای  مجلس 
فرزند او به نام های احسان و نیلوفر که 
گذراندن  برای  پزشک هستند  دو  هر 
کالیفرنیا  دانشگاه  به  تخصصی  دوره 
محمدباقر  بزرگتر  برادر  رفته اند.او 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 

است.علی نوبخت بورد فوق تخصصی 
بخش  سرپرست  و  دارد  نفورلوژی 
و  است  تهران  مهر  بیمارستان  دیالیز 
یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد 
نماینده حسن روحانی در  به عنوان  
شورای عالی »هالل احمر« و همچنین 
عضو هیئت امنای بیمارستان بانک ملی 
ایران منصوب شد.او در سایه ی مافیای 
خانوادگی در دولت یازدهم رشد کرده 
و مشکل ارزشی ها با او کشف حجاب 
دخترش در آمریکاست! برخی رسانه ها 
مدعی اند وی با رانتخواری، فرزندانش را 

به آمریکا فرستاده است.

دکتر علی نوبخت تهرانی عضو »فراکسیون امید« مجلس
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محمدجواد ظریف و هایکو ماس؛ تهران؛ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹

کوتوله ی سیاسی در دربار خلیفه 
به مناسبت دیدار وزیر خارجه ی آلمان از سران حکومت اسالمی در تهران

جی  ر خا ست  سیا  =
هیچگاه  ایران،  در  آلمان 
مانند  رقیبی  کاردانی  از 
انگلیس برخوردار نشد. دو 
حرکت سیاسی در رابطه با 
ایران )پیش و پس از انقالب 
ن  میزا نگر  بیا اسالمی( 
»ناشیگری« سیاست گذاران 
آلمانی است؛ یکی برگزاری 
گوته« یک  »شب های شعر 
سال پیش از انقالب اسالمی 
و دیگری برگزاری »کنفرانس 
برلین« در سال 1379 بجای 
که  تقویت »اصالح طلبان« 
رژیم  تبلیغاتی  خوراک  به 
منظور سرکوب  به  اسالمی 

بیشتر مخالفان بدل گشت.
»برجام«  توافق  بی شک   -
نخستین بار در تاریخ نبود 
به  تهدید   با  کشوری  که 
شد،  موفق  جنگ  و  ترور 
به  را  خود  مطلوب  شرایط 
دیگر کشورها تحمیل کند. 
است  روشن  برای جهانیان 
که حکومت اسالمی به عنوان 
رژیمی که بدون سالح اتمی، 
صادرکننده ی  بزرگترین 
در  است  ترور  و  جنگ 
سالح  به  دستیابی  صورت 
اتمی چگونه امیال ضدانسانی 
به جهانیان تحمیل  را  خود 

خواهد کرد.
تقسیم  از  پس   - غیبی  فاضل 
غربی  و  شرقی  بخش  دو  به  آلمان 
نه تنها بخش شرقی گوش به فرمان 
نیز  غربی  آلمان  بلکه  بود،  شوروی 
نداشت  سیاسی  استقالل  مدت ها  تا 
از جنگ جهانی  و در دهه های پس 
با  ناتو،  حمایت  چتر  زیر  در  دوم 
استفاده از کمک های ایاالت متحده 
بود.  مشغول  اقتصادی  بازسازی  به 
در چنین موقعیتی  نه تنها بازسازی 
بخش غربی آلمان با شتاب به پیش 
رفت، بلکه در روندی که »معجزه ی 
غربی  آلمان  گرفت،  نام  اقتصادی« 
»غول   به  م.   ۶۰ دهه ی  همان  در 
که  هرچند  گردید،  بدل  اقتصادی« 
نظر  از  هم  هنوز  ناظران  گفته ی  به 

سیاسی »کوتوله« باقی مانده است.
از  غربی  آلمان  دولت  آنکه  جالب 
این نقش خود نه تنها ناراضی نبود، 
بدون  تا  یافت  فرصتی  را  آن  بلکه 
دغدغه ی سیاسی و رعایت ارزش های 
ویژه  )به  کشورها  همه ی  با  مدنی، 
کشورهای دیکتاتوری و کمونیستی( 
کند  برقرار  اقتصادی  سودآور  روابط 
یافت  مطلوب  چنان  را  نقش  این  و 
که حتی امروزه نیز پس از فروپاشی 
متحد  آلمان  تبدیل  و   برلین  دیوار 
اقتصادی   قدرت  بزرگترین  به  
عهده  بر  به  عالقه ای  چندان  اروپا، 
خود  از  سیاسی  مسئولیت  گرفتن 
نشان نمی دهد. فراتر از آن،  چه در 
رابطه  در  چه  و  اروپا«  »اتحادیه ی 
سودآوری  برای  کشورها،   دیگر  با 

اقتصادی اولویت ویژه ای قائل است.

به  کمک  بجای  نمونه  عنوان  به 
)مانند  ضعیف  اقتصاد  با  کشورهای 
کردن  دنبال  با  اسپانیا(  و  یونان 
ورشکستگی  خشن،  بانکی  سیاست 
با  رقابت  )در  محلی  تولیدات 
جلب  باالخره  و  آلمانی(  محصوالت 
نیروی کار ارزان )با استفاده از بیکاری 
فراگیر(، به شکاف های اقتصادی و در 
در  سیاسی  زمین لرزه های  به  نهایت 

اروپا دامن می زند.
چند  لوله کشی  دیگر  نمونه ی 
برای  شمال  دریای  در  میلیاردی 
خرید گاز از روسیه است که از طرفی 
سیاسی  و  اقتصادی  وابستگی  باعث 

دیگر  طرف  از  و  می شود  پوتین  به 
با دور زدن کشورهای اروپای شرقی 
)به ویژه لهستان(  شکاف منافع میان 
بیشتر  افزایش  را  اروپایی  کشورهای 

خواهد داد.
کشورهای  مورد  در  آلمان 
را  سیاستی  چنین  نیز  غیراروپایی 
روسیه  و  چین  از  و  می کند  دنبال 
گرفته تا کشورهای آفریقایی و عربی، 
دغدغه ای  کوچکترین  آنکه  بدون 
اوضاع  و  سیاسی  موقعیت  درباره ی 
اجتماعی به خود راه دهد، بدون در 
انسانی، فقط در  نظر گرفتن جوانب 
هست.  و  بوده  اقتصادی  منافع  فکر 
است  مترصد  همواره  میان  این  در 
که کجا می تواند در رقابت با ایاالت 
اروپایی  کشورهای  دیگر  و  متحده 

جای پایی بیابد.
این  از  آلمان  و  ایران  میان  روابط 
بدین  است.  جالبی  نمونه ی  لحاظ 
معنی که  آلمان در سده ی گذشته 
انگلیس و روس و  با  ابتدا در رقابت 
فرانسه    و  متحده  ایاالت  با  سپس 
همواره در پی روابط اقتصادی بهتری 
با ایران می کوشید. از سوی دیگر برای 
ایرانیان میهن دوست، تمرکز آلمان بر 
امیال اقتصادی )و ظاهراً غیرسیاسی( 
این کشور را به »نیروی سومی« بدل 
آن  با  روابط  تحکیم  که   می ساخت 
ممکن بود به کسب استقالل سیاسی 

کمک کند.
ایرانیان  نظر  از  واقعیت  این  البته 
عنوان  به  نیز  آلمان  که  ماند  پنهان 
وارد  دیگران  از  دیرتر  که  قدرتی 
صحنه ی سیاست جهانی شده بود، در 
درجه ی اول در پی آن بود که سهمی 
به دست  دنیا  استعماری  تقسیم  در 
آستانه ی  در  اسالم  تبلیغ   آورد.   
جلب  منظور  )به  اول  جهانی  جنگ 
و  عثمانی  با  ائتالف  و  امت مسلمان 
ایران( و گسترش شبکه های اس اس 
در  جهانی  دوم  جنگ  آستانه ی  در 
ایران نشان  داد که آلمانی ها از نظر 
روش و رفتار سیاسی دست کمی از 
دیگر قدرت های استعماری نداشته اند.

سیاست  که  داد  انصاف  باید  البته 
هیچگاه  ایران،  در  آلمان  خارجی 
انگلیس  مانند  رقیبی  کاردانی  از 
برخوردار نشد. دو حرکت سیاسی در 
رابطه با ایران )پیش و پس از انقالب 

»ناشیگری«  میزان  بیانگر  اسالمی( 
سیاست گذاران آلمانی است.

شعر  »شب های  برگزاری  نخست 
انقالب  از  پیش  سال  یک  گوته« 
باز  »فضای  در  که  بود  اسالمی 
سیاسی«، بجای کوشش برای نزدیکی 
ایرانیان به سوی آشتی ملی، تریبونی 
در اختیار شخصیت های اغلب چپگرا 
و اسالمی قرار داد تا با تبلیغ اهداف 
انقالبی به تشنج اجتماعی دامن زنند.

»کنفرانس  برگزاری  دیگر  نمونه ی 
بجای  که   بود   )۱۳۷۹( برلین« 
به خوراک  طلبان«،  »اصالح  تقویت 
منظور  به  اسالمی  رژیم  تبلیغاتی 

سرکوب بیشتر مخالفان بدل گشت.
البته نباید ناشیگری را تنها ویژگی 
سیاست خارجی آلمان دانست، بلکه 
کشورهای  با  رابطه  در  دست کم 
دیگری  جنبه ی  باید  خاورمیانه 
نگرش  آن  و  گرفت  نظر  در  نیز  را 
دوران  از  که  است  ساده لوحانه ای 
استعمار به ارث رسیده است. بنا بر 
سیاست گذاران  برخی  نگرش،  این 
می کنند  فکر  هنوز  ظاهراً  اروپایی 
بی خبر  دنیا  از  شیخ هایی  با  که 
سر و کار دارند و  به کلی از دیدن 
سیاسی«  »نابکاری  و  مانور  قدرت 
رژیم  مانند  رژیم هایی  کارگردانان 
هایکو  اخیر  سفر  غافل اند.   اسالمی 
ماس Heiko Maas وزیر خارجه ی 
آلمان و گفتگو با سردمداران حکومت 
اسالمی آخرین نمونه ی چنین رفتار 
»به  بجای  که  است  ساده لوحانه ای 
در  تریبونی  رژیم،  آوردن«   راه 
از  تا  قرار داد  اختیار سردمداران آن 
اهداف جنایتکارانه ی خود در پوشش 

دیپلماتیک دفاع کنند.
نخستین  »برجام«  توافق  بی شک 
با  کشوری  که  نبود  تاریخ  در  بار 
ترور و جنگ موفق شد،  به  تهدید  
دیگر  به  را  خود  مطلوب  شرایط 
کشورها تحمیل کند. برای جهانیان 
روشن است که حکومت اسالمی به 
عنوان رژیمی که بدون سالح اتمی، 
بزرگترین صادرکننده ی جنگ و ترور 
سالح  به  دستیابی  صورت  در  است 
خود  ضدانسانی  امیال  چگونه  اتمی 
کرد.  خواهد  تحمیل  جهانیان  به  را 
بود  کوششی  »برجام«  رو  این  از 
تسلیم طلبانه  و ساده لوحانه در برابر 

حکومت اسالمی، به این امید که با 
حکومت  تداوم  )که  امتیازاتی  دادن 
مهمترین  ایران  مردم  بر  فاشیستی 
برای  کوشش  از  را  رژیم  بود(   آنها 

دستیابی به سالح اتمی بازدارد.
اما ماهیت حکومت اسالمی ایجاب 
می کند که نه تنها به برنامه ی اتمی 
دریافت های  بلکه  دهد،  ادامه  خود 
بهبود  راه  در  صرف  بجای  را  مالی 
تماماً  اقتصادی،  اسفناک  اوضاع 
خود  دست نشانده ی  نیروهای  خرج 
تروریستی  گروه های  و  منطقه  در 
خروج  سبب  بدین  کند.  جهان  در 
و  ضروری  اقدامی  تنها  نه  برجام  از 
عاجل بود، بلکه خطر بزرگی را از سر 
اقدام  این  است  کرد.روشن  دور  دنیا 
موجب نارضایتی و کارزار تبلیغی از 
سوی دو طرف شد: طرف اول رژیم 
اسالمی بود که پیروزی بزرگی را از 
جگرخراشی  فریادهای  و  داد  دست 
خود  می کشد،  لحاظ  این  از  که 
نشانه ی کافی است برای اهمیتی که 
برجام در دستیابی به اهدافش داشت.

کشورهای  متأسفانه  دیگر،  طرف 
گرفتن  نادیده  با  که  بودند،  اروپایی 
که  خطری  و  اسالمی  رژیم  ماهیت 
برای مدنیت جهانی دارد،  تداوم آن 
درآمدهای ناشی از روابط اقتصادی و 
تجاری با رژیم را از دست رفته دیدند. 
به ویژه آلمان )بنا به گزارش شبکه 
 )  ZDF آلمان  دولتی  تلویزیون  دو 
حجم  که  بود  بسته  امید  راستی  به 
روابط تجاری با ایران را از ساالنه ۴ 
ده  در  ۲۰۰میلیارد  به  یورو  میلیارد 
سال آینده برساند! بدین سبب جای 
شگفتی نیست که ناامیدی از چنین 
)با  را  اروپایی  درآمدهایی کشورهای 
استفاده از جّو ضدترامپی موجود( به 
کوششی مذبوحانه برای نجات برجام 

واداشته است.
با  نمی توان  دیگر  را  این  البته 
خاصه  کرد،  توجیه  ساده لوحی 
نه  را  خود  رسمی،  دیپلماسی  آنکه 
خشمناک از سودهای از دست رفته، 
بلکه از این نگران می نمایاند، که مبادا 
حکومت اسالمی فعالیت خود را برای 
دستیابی به بمب اتمی از سر گیرد. 
اما با توجه به رفتار کشورهای اروپایی 
در گذشته، می توان یقین داشت که 
زیرا  است!  ظاهری  »نگرانی«  این 

مثاًل وقتی سال ۲۰۰۳ افشا شد که 
امضای  وجود  با  اسالمی  حکومت 
سالح های  گسترش  منع  »پیمان 
اتمی« NPT  همواره برای دستیابی 
به سالح اتمی کوشیده است و  حتی 
وزیر خارجه ی وقت )و رئیس جمهور 
کنونی( آلمان فرانک والتر اشتاینمایر 
Frank Walter Steinmeier )از 
کرد  تأیید  دمکرات(  حزب سوسیال 
با تخلف  تمام  که: »تهران ۱۸ سال 
سالح های  منع  پیمان  مقررات  از 
مبادرت  تحقیقاتی  انجام  به  اتمی 
نموده است که بیشتر برای مصارف 
دارند«)۱(  اهمیت  نظامی  اهداف  و 
وزیر خارجه ی  برای  تخلف   این  اما 
 Joschka دیگر آلمان یوشکا فیشر
چنان  سبزها(  حزب  )از   Fischer
بی اهمیت بود که به دعوت حکومت 
همراهی   به  و  گفت  پاسخ  اسالمی 
فرانسه  و  انگلیس  خارجه ی  وزرای 
)گروه تروئیکا( »اظهارنامه ی تهران« 
حکومت  آن  در  که  کرد،  امضا  را 
اسالمی  متعهد می شد از تکنولوژی 
اتمی تنها استفاده ی صلح آمیز داشته 
باشد! بدین وسیله از ارجاع تخلف به 
شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری 
شد و رژیم تهران توانست بی درنگ 
به کوشش برای تهیه ی سالح اتمی 
که  حالیست  در  این  دهد.)۲(  ادامه 
بی شک کشورهای اروپایی  درباره ی 
حکومت  آشکار  اهداف  و  ماهیت 
اسالمی آگاه بوده اند، مثاًل به  اینکه  
بنا به ماده ی ۱۵۱ قانون اساسی )با 
استناد به  آیه ی ۶۰ از سوره ی انفال: 
»خود را مسلح کنید و در برابر آنها تا 
می توانید نیرو و اسبان سواری آماده 
کنید، تا دشمنان الّل و دشمنان خود 
حکومت   )۳( کنید..«(  را..مرعوب 
چاره ای جز  قرآنی  به حکم  اسالمی 
کسب  برای  همواره  که  ندارد  این 

سالح های هرچه بیشتر بکوشد.
اما ظاهراً نه تنها این ویژگی حکومت 
اسالمی از دید سیاست گذاران آلمانی 
دیگر  به  آنان  بلکه  مانده،  پنهان 
رژیم  این  ضدانسانی  ویژگی های 
و  درایت  به  آیا  بی اعتنا هستند.  نیز 
نیاز است که دریابیم  آگاهی زیادی 
نمونه ی  دو  از  اسالمی  حکومت 
تاریخی خود یعنی رژیم های هیتلری 
و استالینی ستمگرتر است؟  رژیمی 

که دگراندیشان را نجس و خونشان 
هم ارز  را  زنان  می داند،  هدر  را 
آنان  با  و  بیضه ی مردان می شمارد 
و  حجاب  و  صیغه  به  توسل  )با  نیز 
نه  دارد،  رفتاری  چنین  مهریه…( 
اعالم  جرم  را  پوشش  آزادی  تنها 
لگدمال  را  بلکه هنر و شادی  کرده، 
و  فرهنگ  مظاهر  تنها  نه  می کند. 
بلکه  می کند،  نابود  را  ملی  هویت 
حتی دانشمندان و پژوهشگران )مثاًل 
در زمینه ی حفاظت از محیط زیست( 
و  تنها فساد و رشوه  نه  را می کشد. 
به  که  می دهد،  گسترش  را  دروغ 
منافع ملی اعالم جنگ داده است. از 
هیچگونه توهین و تحقیری نسبت به 
دیگر کشورهای جهان ابا ندارد، که با 
خودی و بیگانه با زبان  کشتار و ترور 
سخن می گوید و باالخره نه تنها به 
پیمان های بین المللی پایبند نیست، 
که خشونت، ارعاب و فریب را محور 

رفتار خود قرار داده است.
است  شگفتی  جای  واقعاً  این 
مورد  در  آلمانی  سیاستمداران  که 
دچار  اسالمی  حکومت  ویژگی های  
که  حالی  در  هستند،  کورچشمی 
کشوری  نمایندگان  عنوان  به  آنان 
را  دمکراتیک  نهادهای  توانست  که 
فاشیستی  ساختارهای  جانشین  
کند، می بایست از حساسیت ویژه ای 
برخوردار  رفتارهایی  چنین  برابر  در 
که  می کنند  رفتار  چنان  اما  باشند. 
گویی نه تنها تفاوتی میان رژیم تهران 
ندارد،  وجود  متمدن  دولت های  و 
وظیفه ی  آلمانی  دیپلماسی  بلکه 
اسالمی  حکومت  که  می داند  خود 
از  استفاده ی  برای  خود  حق  به  را 

تکنولوژی اتمی برساند!
به  همواره  ایرانی  میهن دوستان 
مردمش  مثبت  ویژگی های  و  آلمان 
به دیده ی مهر و ستایش نگریسته اند 
سخت ترین  این  در  که  امیدوارند  و 
کمک  و  دوستی  از  تاریخی  دوران 
و  متمدن  معنوی همه ی کشورهای 

انسان دوست برخوردار گردند.
گفته  اروپا  روشنفکری  محافل  در 
می شود که چون آلمان پس از دوران 
آمریکا  از  را  »دمکراسی  فاشیسم، 
با فرانسه  هدیه گرفت«، در مقایسه 
یا انگلیس قدرش را به درستی نمی 
را  آن  بخواهد  که  رسد  چه  تا  داند، 

گسترش دهد!
با اینهمه دست کم وزنه ی سیاسی 
آلمان  ایجاب می کند که این کشور 
در راه دفاع از دمکراسی و حقوق بشر 
قرار  دنیا  در کنار مردم ستمدیده ی 
است  ممکن  چگونه  وانگهی  گیرد. 
سوسیال  احزاب  از  که  حکومتی 
مسیحی و سوسیال دمکرات تشکیل 
شده و در سیاست داخلی همواره در 
و  است  آزادی ها  بیشتر  تحقق  پی 
درباره ی  تبعیض  رفع  برای  پیوسته 
دگرباشان  و  دگراندیشان  زنان، 
خارجی  سیاست  در  می کوشد، 
ابلیس  چنین  دست  در  دست  خود 

آدم رویی بگذارد؟
تحقق دمکراسی و برقراری ارزش ها 
و روابط شایسته ی انسانی هدف واال 
و پایان راهی است که مردم همه ی 
بدان  زود  یا  دیر  دنیا  کشورهای 
ایرانیان  مبارزه ی  رسید.  خواهند 
هیتلری  رژیم  همسان  رژیمی  با 
نزدیک  خود  پایانی  مرحله ی  به 
می شود و با کمک کشورهای دوست 
جهانی  سطح  در  مترقی  مردمان  و 
نیز  ایران  که  پایید  نخواهد  دیری 
جایگاهی شایسته در میان کشورهای 
یافت.  دمکراتیک و پیشرفته خواهد 
همراهان  و  دوستان  ایران،  مردم  ما 

خود را فراموش نخواهیم کرد.
 Brisant und gefährlich“,„
Interview mit Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmei-
.er, in: Spiegel 5/2006, S. 26

)۲(دکتر ماتیاس کونتزل، آلمانی ها و 
ایران، ترجمه مایکل مبشری، انتشارات 

فروغ، ص۱۷۰
)۳( همانجا، ص ۱۶۷
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