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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
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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

خیز انتخاباتی اصالح طلبان
با موج سواری بر مطالبات اجتماعی

یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در حالی قرار است در اسفندماه 
فارغ  که  شود  برگزار  جاری  سال 
دامان  که  سهمگینی  بحران های  از 
کشور و نظام را در حوزه های سیاسی 
جناح های  است،  گرفته  اقتصادی  و 

مختلف تحرکات انتخاباتی خود را برای 
رانت ساز مجلس  تصاحب کرسی های 

شورای اسالمی آغاز کرده اند.
هر چند ثبت نام از کاندیداهای مجلس 
شورای اسالمی یازدهم از دهم آذر ۹۸ 

شروع می شود اما ...

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل

تالش برای بقای »حکومت اسالمی«بازی با آتش
 حتی فقط در تکه ای از ایران؟!

حجت االسالم محمد خاتمی که دو دولت اش به »دولت اصالحات« و خودش 
به »رئیس جمهور اصالحات« معروف شده در ماه های اخیر به دو نکته ی مهم 
اشاره کرد. اگرچه نکته اول به یک واقعیت اشاره دارد، اما نکته دوم بیشتر 
می تواند اشاره ای پنهان، یا ناخواسته، به یک پروژه  و استراتژی خطرناک باشد.
اسالمی  شورای  مجلس  استصوابی  انتخابات  درباره  اردیبهشت  در 
)اسفند 98( از قول او منتشر شد: »من اگر تَکرار هم کنم دیگر مردم رأی 
نمی دهند.« این فقط اعتراف به یک واقعیت از سوی سردمدار پروژه ا ی است 

که می بایست استمرار نظام را تضمین کند.
اما کمی بعد وی در یک اظهار نظر عجیب، به گفته طرفدارانش دچار »سهو 
لسان« شده و درباره فدرالیسم گفت: »شاید در حال حاضر از نظر سیاسی 
مناسب نباشد اما مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است 
که آن زمان در وزارت کشور 1۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون 

اساسی نمی توانیم فدراتیو باشیم.«
پنهان کردنی نیست که اصالح طلبان بر روی »سوریه ای شدن« و »خطر 
تجزیه کشور« در حالی از مدت ها پیش تبلیغ می کنند که هر کسی، اگر 
مغرض نباشد، می بیند که مسبب همه اینها، در صورت وقوع، سیاست های 
ایران،  رژیم  دخالت های  نیز  را  سوریه  خود  است!  اسالمی  جمهوری 

»سوریه ای« کرده است!
اگر تمامی قطعات این سیاست های شوم و »سهو لسان« همه ی جناحین 
نظام در کنار هم قرار داده شود، آیا این سناریو قابل تصور نیست که اگر قرار 
بر نابودی کل نظام جمهوری اسالمی در ایران باشد، بهتر نیست آن را، حتی 

اگر شده در تکه ای از خاک ایران، حفظ کرد؟! 
اینکه  یکی  دارد.  وجود  ماجراجویانه   سناریو  این  برای  نیز  شواهدی 
اصالح طلبان در همه چیز این رژیم شریک هستند و هیچ دلیلی ندارد آنها 
را بر اساس آنچه خودشان تبلیغ می کنند، در سیاست های جنگ طلبانه و 
ماجراجویانه ی نظام و همچنین سرکوب جنبش های اعتراضی مردم شریک 
ندانست! آنها با وجود اینکه بخشی از حاکمیت هستند، آیا تا کنون اقدامی 
عملی و موفق علیه سرکوب و یا سیاست های جنگ افروزانه نظام داشته اند تا 
بتوان حساب دیگری جدا از اصولگرایان برای آنها باز کرد؟! دیگر اینکه، آیا 
نگفته اند همگی سرنشینان کشتی نظام هستند؟ آیا در برابر تغییر و براندازی، 
متحد یکدیگر نیستند؟! آیا هشدارهایشان برای استمرار و نجات نظام نیست؟ 
گمان نمی رود کسی از آنها ادعایی غیر از این داشته باشد. هشدارهای 
آنها درباره ی سوریه ای شدن و تجزیه ی ایران را نباید تنها یک جنگ روانی 
و تبلیغاتی دانست بلکه می تواند آخرین راه جناحین نظام برای حفظ و 
بقای »جمهوری اسالمی« اگر نه در همه ایران بلکه در تکه ای از آن باشد! 
در این سناریو احتمالی، همه جناحین نظام درست مانند سرکوب و حفظ 
حکومتشان با یکدیگر متحد بوده و از حمایت تجزیه طلبان و برخی کشورهای 
قدرتمند جهان و همچنین رقیب ایران در منطقه نیز برخوردار خواهند بود!
آنچه باید در افکار عمومی »تکرار« شود، جنگ طلبی و تالش برای تجزیه 
و سوریه ای کردن ایران توسط کلیت نظام با هدف بقای ایده ی آخرالزمانی 
»حکومت اسالمی« است؛ حتی اگر فقط در یک »اقلیم« از خاک ایران باشد! یا 

  ایران از این نظام ویرانگر عبور خواهد کرد؛ یا آنها موفق خواهند شد!

=با وجود ادعای اجرایی شدن »اینستکس« اما بعید به نظر می رسد که جمهوری اسالمی بتواند به هدف اصلی اش از 
تهدید  به زیرپا گذاشتن مفاد مندرج در توافق هسته ای، که همانا فروش آزادانه نفت به کشورهای اروپایی و غیراروپایی 

است، دست پیدا کند.
=در جمهوری اسالمی بحث مذاکره یا جنگ ادامه دارد. در روزهای گذشته دو مقام ارشد جمهوری اسالمی بحث مذاکره 
را بار دیگر مطرح ساخته اند؛ یکی حسین عالئی سرتیپ پاسدار و رییس پیشین ستاد مشترک سپاه و دیگری محمود 

علوی وزیر اطالعات دولت بنفش؛ اگرچه اظهارات دومی تکذیب شد!
=گزینه های مذاکره یا جنگ پایان جمهوری اسالمی را حداقل در شکل و محتوای کنونی رقم خواهد زد. شاید به همین دلیل 
گزینه سومی در این روزها در دستور کار علی خامنه ای و نظام قرار گرفته است: افزایش بی سابقه تنش در کشورهای منطقه!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

تیم والیبال ایران حریف آمریکا نشد؛ 
شش تیم فینالیست مشخص شدند

****
آغاز مسابقات گراند اسلم ویمبلدون

****
کانون چوگان برنده مسابقات جام الوکاپ

****
فوتبال جام جهانی بانوان؛ آمریکا و 

انگلیس در نیمه نهایی
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گزارش اختصاصی کيهان لندن؛

»کشتی های شبح« را چه کسانی 
و چرا لو می دهند؟

نفتکش گریس 1 در تنگه جبل الطارق؛ در سمت چپ تصویر گشت نیروی دریایی انگلیس دیده می شود که نفتکش را توقیف کرده و تحت مراقبت دارد
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مجلس  بات  نتخا ا دور  یازدهمین 
شورای اسالمی در حالی قرار است در 
اسفندماه سال جاری برگزار شود که 
فارغ از بحران های سهمگینی که دامان 
کشور و نظام را در حوزه های سیاسی 
جناح های  است،  گرفته  اقتصادی  و 
را  خود  انتخاباتی  تحرکات  مختلف 
رانت ساز  کرسی های  تصاحب  برای 
مجلس شورای اسالمی آغاز کرده اند.

هر چند ثبت نام از کاندیداهای مجلس 
آذر  دهم  از  یازدهم  اسالمی  شورای 
جناح های  اما  می شود  شروع   9۸
انتخاباتی  آرایش  حکومت  سیاسی 
خود را آغاز کرده و جلسات حزبی و 
نشست های همفکری و اظهار نظرها 
آغاز شده  استصوابی  انتخابات  درباره 

است.

دوران عطف پروژه اصالح طلبان
که  اصالح طلبان  اما  میان  این  در 
از  یکی   9۶ سراسری  تظاهرات  از 
حساس ترین دوران عطف پروژه ی خود 
را از سر می گذرانند، به دلیل ریزش 
شدید پایگاه اجتماعی و گسترش موج 
راهی  میان هوادارانشان،  در  ناامیدی 
دشوار برای پیروزی بر رقبای خودی 

نظام را پیش  رو دارند.
در  انتخاباتی  شکست  از  پس  آنها 
 139۲ سال  در  توانستند   ۸۸ سال 
حجت االسالم  از  تمام قد  حمایت  با 
و  بگیرند  دوباره جان  روحانی  حسن 
استصوابی شورای شهر،  انتخابات  در 
نتخابات  ا و  دهم  اسالمی  مجلس 
نیز   139۶ سال  جمهوری  ریاست 
را  خود  مهره های  وعید،  و  وعده  با 
شهر  شوراهای  و  مجلس  دولت،  در 

جاسازی کنند.
در  حتی  برجام  بودن  بی فرجام  اما 
عدم  اقتصادی،  اندک  گشایش های 
تحقق وعده های روحانی، بی اثر بودن 
در  اصالح طلب  نمایندگان  حضور 
مجلس شورای اسالمی، رسوایی های 
نمایندگان  برخی  اخالقی  و  مالی 
شورای شهر، فساد اقتصادی گسترده 
در هر دو جناح و از همه مهمتر حمایت 
دو آتشه ی اصالح طلبان از نظام و قرار 
از  مردم  اعتراضات  مقابل  در  گرفتن 
موجب  همگی  کنون،  تا   9۶ دی ماه 
شده که در دو سال گذشته این جناح 
اصولگرایان  جناح  مانند  نیز  رژیم 
بخش زیادی از پایگاه اجتماعی خود 
وابستگان  از دست بدهد و ریزش  را 
پیش  از  بیش  حکومت  هواداران  و 

آشکار شود.
این موضوع اکنون از زبان بسیاری از 
آنها نیز به عنوان یکی از نقاط ضعف 
اساسی مطرح می شود. علیرضا رجایی 
فعال اصالح طلب با اشاره به وضعیت 
نظر  »به  است  گفته  اقتصادی  فساد 
می رسد ناامیدی مردم، به  ویژه طبقه 
متوسط، زمینه انتخابات آتی را بیشتر 

به سود جناح مقابل رقم خواهد زد.«
نتئوریسین های  ز  ا عبدی  عباس 
عملکرد  درباره  اصالح طلب  جریان 
این جریان در چند سال گذشته گفته 
است: »اگر امروز قرار باشد انتخابات 
برگزار شود، بعید می دانم اصالح طلبان 
ارائه  زمینه  این  در  لیستی  بتوانند 
تشتت  دلیل  به  اصالح طلبان  کنند. 
به  حاضر  حامیان  از  بخشی  اینکه  و 
بازی  این  پیشاپیش  نیستند  حمایت 

را باخته اند.«
صادق خرازی دیگر چهره اصالح طلب 
نیز معتقد است »در حال حاضر برگ 
برنده ای برای اصالح طلبان در انتخابات 

اسفندماه وجود ندارد.«

در این میان هراس از باختن میدان 
رقیب  جناح  به  استصوابی  انتخابات 
موجب شده است که سعید حجاریان 
بگوید:  اصالح طلبان  متفکر«  »مغز 
انتخابات  با  پایین  از  فشار  »معتقدم 
باید گفت، پروژه  پدید نمی آید؛ پس 
نخورده  گره  انتخابات  به  اصالحات 
است، زیرا انتخابات به  معنای کنونی 
است.  قدرت  گدایی  مصداق  آن، 
اگر  و  نیست  صدقه بگیر  اصالحات 
مکنت دارد، باید با اتکا بر آن به بازار 
سیاست برود. اگر پول بازار سیاست را 
نداشتیم، باید تالش کنیم آن را کسب 
کنیم نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن 
و  تحکیم  باید  گفتمان  این  دهیم. 

ترویج شود.«
چنین اظهارنظرهایی در کنار اختالفاتی 
که درون این جریان وجود دارد شانس 
آنها را برای همراه کرده دوباره مردم با 

خود به شدت کاهش داده است.

دیگر نمی توان »تَکرار« کرد!
شرایطی  چنین  در  است  طبیعی 
بخشی از سران جناح اصالح طلب به 
دنبال پیدا کردن راهکاری باشند تا با 
توسل بر آن بتوانند دوباره در انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  استصوابی 
عرض اندام کنند و کرسی های بیشتری 
را در اختیار بگیرند. به ویژه آنکه اگر در 
انتخابات مجلس دهم »تَکرار می کنم« 
حجت االسالم محمد خاتمی توانست 
برخی از رأی دهندگان را دوباره خام 
خاتمی  حنای  این  دیگر  امروز  کند، 
هیچ رنگ ندارد و خودش نیز اعتراف 
کرده که دیگر نمی توان »تَکرار« کرد 
»تَکرار  عبارت  روزها  این  بطوری که 
می کنم« به جوک و مضحکه تبدیل 

شده است.
شعارهای  و  وعده ها  ترتیب  این  به 
انتخابات  مانند  درست  اصالح طلبان، 
استصوابی ریاست جمهوری در سال 
با  نه  جناح  این  نامزدهای  که   ۸۸
وعده ی »اصالح« بلکه با شعار »تغییر« 
به میدان آمدند، امسال نیز باید چنان 
آن  توجه  بتواند  که  باشد  متفاوت 
بخش از رأی دهندگان را که هنوز به 
جمهوری  معجزه ی  بدون  امامزاده ی 
اسالمی دخیل بسته اند، جلب کرده و 

»شور انتخاباتی« ایجاد کند.
یکی از تالش های ناکام برخی از آنها 
است  بوده  این  گذشته  ماه های  در 
را  »اصالح طلبی«  تا  کنند  تالش  که 
»اعتدال«  و جریان  روحانی  دولت  از 

نمره های  این هدف که  با  جدا کنند 
مردودی کارنامه دولت روحانی به پای 
این  نشود.  نوشته  اصالحات«  »پروژه 
حمایت  کردن  پاک  که  حالیست  در 
تمام قد آنها از نامزدی حسن روحانی و 
همچنین برجام از حافظه مردم چندان 

راحت به نظر نمی رسد.
چهره های  از  برخی  میان،  این  در 
و  اظهارات  در  اخیرا  اصالح طلب 
چرخش های خود یکی از راهکارهای 
بات  نتخا ا برای  ا  ر نها  آ لی  احتما
داده اند:  بروز   9۸ اسفند  استصوابی 
سوار شدن بر موج مطالبات اجتماعی!

از دی ماه 9۶ تا کنون جدا از مطالبات 
تغییرات  برای  ایران  مردم  سیاسی 
»رو  نظیر  شعارهایی  در  که  بنیادی 
»چه  دشمن«،  به  پشت  میهن،  به 
اشتباهی کردیم، که انقالب کردیم«، 
»نه به جمهوری اسالمی«، »دشمن ما 
همینجاست، بیخود میگن آمریکاست«، 
تمومه  دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب 
ماجرا« و »رضاشاه روحت شاد« نمود 
پیدا کرده، مطالبات اجتماعی مردم به 

ویژه زنان با نمونه هایی چون »دختران 
با  جدی  مخالفت  و  انقالب«  خیابان 
پیش  از  برجسته تر  اجباری  حجاب 

شده است.
در شرایطی که خیابان های شهرهای 
مختلف عرصه ی مقاومت زنان در برابر 
مأموران انتظامی و گشت های ارشاد و 
اختیارانی شده  به  بسیجی ها و آتش 
که مرتب برای رعایت حجاب اجباری 
مزاحم آنها می شوند، اصالح طلبانی که 
تحمیل  حامیان  از  همواره  خودشان 
و بسته شدن فضای  اجباری  حجاب 
به  ظاهرا  حاال  بوده اند،  اجتماعی 
حجاب  مقررات  حذف  با  همصدایی 

اجباری می پردازند!
مصطفی تاجزاده اصالح طلب معروف 
در اظهارات اخیر خود روی موضوعاتی 
زیر  دختران  ازدواج  و  حجاب  چون 
1۸ سال مانور می دهد! حال آنکه او و 
دوستان انقالبی اش در تمام سال هایی 
که در همین نظام صاحب منصب بوده  
و هستند، در عمل هیچ تالشی برای 

تغییر قوانین نکرده و نمی کنند!
او اخیرا در توئیتی نوشته است: »گروه 
درصدد  معروف  به  آمرین  مردمی 
از  حمایت  عظیم  اجتماع  برگزاری 
است.  شیرودی  ورزشگاه  در  حجاب 
حجاب  موافقان  حق  تجمع،  تشکیل 
)یا حجاب اجباری؟( است، اما زمانی 
ارزیابی می شود، که  و موجه  عادالنه 
نیز  اجباری شدن حجاب  مخالفان  به 
مسالمت آمیز  اجتماع  برپایی  اجازه 

مشابه داده شود.«
او که در این توئیت با شک و تردید 
پرانتز  در  را  اجباری  حجاب  عبارت 
تیرماه   13 پنجشنبه  روز  گذاشته، 
دختر«  »روز  عنوان  به  ایران  در  که 
نامگذاری شده نیز با انتشار ویدئویی 
در جهان  ثانیه   ۲ »هر  است:  نوشته 
زدواج  ا به  مجبور  دختربچه  یک 
1۰۰کشوری  از  یکی  ایران  می شود. 
است که ازدواج دختران زیر 1۸سال 
در آن قانونی است. روز دختر می تواند 
خاموش  صدای  از  تا  باشد  بهانه ای 
بگوییم؛  کشورمان  محروم  دختران 
دختران  صدای  ما  امروز  اینکه  و 

هستیم.«
این  درباره  طوری  تاجزاده  مصطفی 
انگار  که  می زند  توئیت  موضوعات 
مسئوالن  و  مقامات  از  خود  انگار  نه 
جمهوری اسالمی بوده و  اکنون نیز 

عضوی فعال در همین نظام است!
ناگهان  تاجزاده نیست که  تنها  این   
متوجه مطالبات اجتماعی مردم شده! 
اصالح طلب  نماینده  سیاوشی  طیبه 
هفته  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس  علنی  صحن  در  گذشته 
اسالمی در سخنانی تالش کرد خود 
را مدافع حجاب اختیاری نشان بدهد 
و برخورد با زنان »بدحجاب« را نفی 

کند.
شعار  از  که  طلبانی  اصالح  همان 
تمومه  دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب، 
سیاسی  گفتمان  تغییر  و  ماجرا« 
به  ندازی«  »برا به  »اصالح«  ز  ا
معترضان  و  بودند  خشمگین  شدت 
و  غتشاشگر«  »ا و  »آشوبگر«  را 
می کردند  خطاب  نی طلب«  »ویرا
حاال با قتل علیرضا شیرمحمدعلی در 
زندان فشافویه دور مادر او را گرفته اند 
و »روزنامه نگاران« وابسته را به دیدار 
علیرضا  آنکه  حال  می فرستند!  وی  
مخالفان  از  و  برانداز  شیرمحمدعلی 

نظام بوده است!
که  اصالح  طلبان  شیوه ی  این  البته 
ر  سوا اجتماعی  لبات  مطا موج  بر 
با  می شوند تا آرای رأی دهندگان را 
وعده های دروغین کسب کنند، جدید 
نیست. در اوایل دهه ۸۰  خورشیدی 
فریبکارانه  ترفند  این  راد  کیانوش 
جناح  نیز  زمان  آن  کرد.  مطرح  را 
اصالح طلب حکومت مطالباتی را در 
محیط  قومیتی،  مختلف  حوزه های 
برجسته  و...  کودکان  زنان،  زیست، 
کرد و با این حیله هم تفرقه افکنده 
و هم گروهی ساده اندیش را با خود 

همراه کردند.
این  نمی رسد  نظر  به  همه،  این  با 
روش نخ نما، با زبان فریبنده و پاهای 
که  دینی،  استبداد  در  مستحکم 
استراتژی یک گام به جلو و دو گام به 
عقب  را در پیش گرفته، در سال 9۸ 

گره ای از مشکالت نظام را باز کند. 
روشنک آسترکی

حسن روحانی تهدید کرده است که 
غنی  اورانیوم  حجم  افزایش  از  بعد 
شده 3،۶۷ درصدی که در برجام 3۰۰ 
کیلو ذکر شده است، هفتم تیرماه 9۸ 
خلوص اورانیوم غنی  شده نیز افزایش 
یافت. جمهوری اسالمی گویا  خواهد 
در نظر دارد، به خیال خود، گام به گام 
فشار بر کشورهای باقیمانده در برجام 
را افزایش دهد. یک دیپلمات برجسته 
به کیهان  اروپا  در  اسالمی  جمهوری 
تصمیم،  این  با  »ما  می گوید  لندن 
اروپا و چین و روسیه را در مقابل یک 
دوراهی قرار داده ایم: یا به صورت عریان 
از سیاست های دونالد ترامپ حمایت 
خواهند کرد، یا اینکه به خواست اصلی 
ما که برخورداری از حق فروش نفت 
خام است تن خواهند داد. اگر ما نتوانیم 
نفت خودمان را بفروشیم، باقی ماندن 
در برجام یعنی پذیرفتن محدودیت ها 
بدون داشتن امتیاز، و این با هیچ عقل 

سالمی جور در نمی  آید.«
تهدید های  به  اروپا  واکنش  البته 
حسن روحانی و تالش های جمهوری 
اسالمی برای فشار آوردن به کشورهای 
باقیمانده در برجام، دوگانه بوده است. 
توقیف نفتکش »گریس یک« توسط 
انتقال  و  بریتانیا  سلطنتی  تفنگداران 
آن به جبل الطارق را می توان واکنشی 
تهدید های  به  اروپا  سوی  از  سخت 
از  آورد.  به حساب  اسالمی  جمهوری 
نظر قانونی این نفتکش چون به سمت 
بندر بانیاس در سوریه در حرکت بود، 
توقیف آن بر مبنای تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه سوریه انجام گرفته است. اروپا 
فروش نفت از سوی جمهوری اسالمی 
را برخالف آمریکا تحریم نکرده است، 
اگرچه هیچ شرکت نفتی اروپایی پس 
از بازگشت تحریم های نفتی از سوی 
کاخ سفید حتا یک قطره نفت هم از 
جمهوری اسالمی خریداری نکرده است.

»هویج« های اروپا
اگر توقیف »گریس یک« را »چماق« 
صحبت  هم  »هویج«  از  باید  بدانیم، 
کرد. وزیر دارایی فرانسه روز پنجشنبه 
اعالم کرد که به زودی اولین تراکنش 
مالی با استفاده از »اینستکس« یا ساز 
و کار مالی که سه کشور اروپایی عضو 
برجام راه اندازی کرده اند در هفته پیش 
رو اجرایی خواهد شد. بعد از پیوستن 
۷ کشور دیگر اروپایی، عالوه بر آلمان، 
فرانسه و بریتانیا، به »اینستکس«، عراق 
و ترکیه هم خواهان پیوستن به این ساز 
و کار مالی شده اند. روسیه نیز اعالم کرد 
در نظر دارد به »اینستکس« بپیوندد 
یا نهلد مشابهی را برای ادامه تجارت 
کند.  راه اندازی  اسالمی  جمهوری  با 
عدم ارجاع پرونده جمهوری اسالمی به 
کمیسیون برجام در پیامد افزایش مقدار 
نیز »هویج«  اورانیوم غنی سازی شده 
دیگریست که اروپایی ها به جمهوری 

اسالمی داده اند.
شدن  یی  ا جر ا دعای  ا وجود  با 
»اینستکس« اما بعید به نظر می رسد 
که جمهوری اسالمی بتواند به هدف 
گذاشتن  زیرپا  به  تهدید   از  اصلی اش 
که  هسته ای،  توافق  در  مندرج  مفاد 
همانا فروش آزادانه نفت به کشورهای 
اروپایی و غیراروپایی است، دست پیدا 
کند. گفتگوهایی که در حاشیه نشست 
گروه موسوم به »جی۲۰« بین آمریکا و 
چین آغاز شد، در صورت موافقت آمریکا 
دریافت  بر  مبنی  چین  درخواست  با 
جمهوری  از  نفت  خرید  برای  مجوز 
را  کنونی  تنش های  می تواند  اسالمی 
تا حدی کاهش دهد. چین که اخیرا با 
وجود تحریم ها توانسته یک محموله ی 
یک میلیون بشکه ای از ایران را با بازی 
بین المللی  در آب های  نفتکش  تغییر 
وارد کند، تا قبل از تحریم ها خریدار 
روزانه نیم میلیون بشکه از جمهوری 

اسالمی بود.

بحث مذاکره یا جنگ ادامه دارد
روزنامه اینترنتی آمریکایی »پولیتیکو« 
به نقل از منابعی در واشنگتن می نویسد 
چینی  نفتی  شرکت  بین  مکاتباتی 
آمریکا  خارجه  وزارت  و  »سینوپک« 
در رابطه با دریافت چنین مجوزی در 
جریان است، اگرچه برخی از مقامات 
هوک  برایان  چون  آمریکایی  رسمی 
وزارت  در  ایران«  »اقدام  گروه  رئیس 
خارجه، بدون تکذیب خبر »پولیتیکو« 
هیچگونه  حاضر  حال  در  می گویند 
معافیتی در کار نیست. یک روزنامه نگار 
خبرگزاری »شین هوا« در رم به کیهان 
لندن می گوید »چنین معافیتی می تواند 
گفتگوهای تجاری بین پکن و واشنگتن 
قرار  حساس  بسیار  مرحله  در  که  را 
دارند، تسهیل کند.« همین روزنامه نگار 
می توان  را  معافیت  »این  می گوید 
از جمهوری  نفت  خرید  عنوان  به  نه 
بازپرداخت  عنوان  با  بلکه  اسالمی 
سرمایه گذاری های سینوپک در صنعف 
که  توجیهی  کرد.  توجیه  ایران  نفت 
هم چین و جمهوری اسالمی را راضی 
خواهد کرد و هم عقب نشینی  واشنگتن 
از سیاست به صفر رساندن فروش نفت 

ایران تلقی نخواهد شد.«
جمهوری  در  که  حالیست  در  این 
ادامه  جنگ  یا  مذاکره  بحث  اسالمی 
مقام  دو  گذشته  روزهای  در  دارد. 
ارشد جمهوری اسالمی بحث مذاکره 
دیگر مطرح ساخته اند. حسین  بار  را 
عالئی سرتیپ پاسدار و رییس پیشین 
ستاد مشترک سپاه یکشنبه گذشته در 
نشستی در تهران درباره تنش های اخیر 
بین ایران و آمریکا گفت زمانی که دونالد 
ترامپ گفت بدون قید و شرط حاضر 
با دستور  باید  ایران  است،  مذاکره  به 
مذاکرات خودش، برای مذاکرات اعالم 
آمادگی می کرد. حسین عالیی که در 
گذشته فرماندهی نیروی دریایی سپاه 

را نیز عهده دار بوده است، معتقد است 
آمریکا  که  زمانی  اسالمی  جمهوری 
می خواست از برجام خارج شود، باید 
با هدف جلوگیری از این تصمیم، وارد 
با کاخ سفید می شد. حسین  مذاکره 
عالئی اولین مقام باالی سپاه پاسداران 
است که علنی از مذاکره با دولت دونالد 

ترامپ دفاع می کند.
دولت  اطالعات  وزیر  علوی  محمود 
در  مراسمی  جریان  نیز در  بنفش 
گفت  مازندران  )شاهی(  قائم شهر 
که »اگر رئیس جمهور آمریکا می خواهد 
تحریم را از ایران اسالمی بردارد، ما آن 
را بررسی می کنیم...، واگر مقام معظم 
رهبری این اجازه را صادر کند مذاکره 
میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد.« 
ساعاتی  علوی  محمود  اظهارات  این 
از  بسیاری  سوی  از  انتشار  از  پس 
حذف  آنها  خروجی  از  خبرگزاری ها، 
و اطالعیه ای جانشین آن شد. در این 
عمومی  روابط  سوی  از  که  اطالعیه 
وزارت اطالعات برای رسانه ها فرستاده 
برخی  »متأسفانه  است:  آمده  شده 

رسانه ها با فهم نادرست از سخنرانی وزیر 
اطالعات... با تقطیع و جابجایی کلمات 
آنچه را که به هیچ وجه در سخنرانی 
وزیر اطالعات نبوده به ایشان منتسب 
و منعکس کردند.« وزارت اطالعات در 
»چنین  که  است  کرده  تهدید  ادامه 
مواردی که باعث تشویش اذهان عمومی 
و دستاویزی برای رسانه های خارج از 
کشور می شود از طریق مراجع قانونی 

پیگیری خواهد شد.«
عمر جمهوری اسالمی بسر رسیده

جمهوری اسالمی که نشستن بر سر 
میز مذاکره با آمریکا را در مقطع کنونی 
نوعی »خودکشی« به حساب می آورد، 
سرگرم آرایش برای درگیری احتمالی با 
آمریکا و یا متحدین  آن کشور در منطقه 
است. جابجایی های هفته های اخیر در 
سطوح باالی سپاه و بسیج را باید در 
این راستا بررسی کرد. به ویژه تغییر 
در فرماندهی نیروهای بسیج می تواند 
نشان از واهمه نظام از خیزشی مردمی 
در صورت بروز جنگ داشته باشد. تنها 
این تغییرات  از  نتیجه ای که می توان 
بسیج  و  سپاه  ساختن  آماده  گرفت، 
تا  آنچه  از  ایفای نقش متفاوتی  برای 
کنون داشته اند در هفته ها و ماه های 

آینده است.
همزمان با آرایش جدید نیروهای مسلح، 
افکار  دارد  تالش  اسالمی  جمهوری 
عمومی را نیز با بزرگ نمایی خطراتی 
که کشور را تهدید می کند، به سمت 
خود جلب کند. گفتگوی اخیر سعید 
امنیتی  مهره های  از  یکی  حجاریان، 
و »مغز متفکر« نظام که هدف اصلی 
تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه 
را تالشی برای تجزیه کشور می خواند، 
بخشی از همین عملیات روانی است. 
دستگیری  بر  مبنی  اخباری  پخش 
چندین ده پاسدار از رده های میانی و 
باالیی به اتهام جاسوسی برای آمریکا و 

اسرائیل نیز سناریوی دیگری است که در 
همین جهت نوشته شده است چنانکه 
تقاضای صدور احکام اعدام برای متهمان 
به جاسوسی در مراکز نظامی نیز با چنین 
هدفی از سوی غالمحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه، اعالم شده است.

گزینه های مذاکره یا جنگ، هر دو در 
جمهوری  پایان  بلندمدت،  نه  روندی 
اسالمی را حداقل در شکل و محتوای 
کنونی رقم خواهد زد. شاید به همین 
در  روزها  این  در  گزینه سومی  دلیل 
دستور کار علی خامنه ای و نظام قرار 
گرفته است: افزایش بی سابقه تنش در 
گسترش  هدف  با  منطقه  کشورهای 
بحران های خاورمیانه در مقیاسی که 
توجه ها از جمهوری اسالمی به سمت 

دیگر کشورها منحرف شود. 
اما این گزینه سوم هم شاید بتواند در 
کوتاه مدت موفق باشد، ولی با گذشت 
زمان به نتیجه  متفاوتی از دو گزینه دیگر 
نخواهد رسید. شیشه ی عمر جمهوری 
است. شکستن  حال  در  اسالمی 
احمد رأفت

خیز انتخاباتی اصالح طلبانبازی با آتش
با موج سواری بر مطالبات اجتماعی

=با وجود ادعای اجرایی شدن »اینستکس« اما بعید به نظر می رسد که جمهوری اسالمی 
بتواند به هدف اصلی اش از تهدید  به زیرپا گذاشتن مفاد مندرج در توافق هسته ای، 
که همانا فروش آزادانه نفت به کشورهای اروپایی و غیراروپایی است، دست پیدا کند.

=در جمهوری اسالمی بحث مذاکره یا جنگ ادامه دارد. در روزهای گذشته دو مقام ارشد 
جمهوری اسالمی بحث مذاکره را بار دیگر مطرح ساخته اند؛ یکی حسین عالئی سرتیپ 
پاسدار و رییس پیشین ستاد مشترک سپاه و دیگری محمود علوی وزیر اطالعات دولت 

بنفش؛ اگرچه اظهارات دومی تکذیب شد!
=گزینه های مذاکره یا جنگ پایان جمهوری اسالمی را حداقل در شکل و محتوای 
کنونی رقم خواهد زد. شاید به همین دلیل گزینه سومی در این روزها در دستور کار 

علی خامنه ای و نظام قرار گرفته است: افزایش بی سابقه تنش در کشورهای منطقه!
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مون جائه این، دونالد ترامپ، کیم جونگ اون؛ منطقه مرزی دو کره؛
 30 ژوئن ۲0۱۹

دونالد ترامپ و کیم جونگ درباره دیدار اخیرشان 
چه گفتند

باز  زودی  به  =ترامپ: 
دید،  خواهیم  را  یکدیگر 
به  مالقات  نخستین  از  ما 

یکدیگرعالقمند شدیم.
= کیم: از این دیدار بسیار 

خوشحالم.
دیدار  یکشنبه   روز  ترامپ  دونالد 
بخش  در  را  اون  جونگ  کیم  و  خود 
غیرنظامى مرز دو کره، رویدادى جالب 
و بى سابقه توصیف کرد و گفت: تا 2۴ 
ساعت قبل من و کیم امیدى به دیدن 

یکدیگر نداشتیم اما این اتفاق افتاد.
اون؛  جونگ  کیم  ترامپ،  دونالد 
منطقه مرزى دو کره؛ ۳0 ژوئن 2019

ساعت ۳ و سى دقیقه بعد از ظهر روز 
یکشنبه به وقت کره، رئیس جمهورى 
آمریکا همراه با مون جائه این رئیس 
جمهورى کره جنوبى در ناحیه مرزى 
نیروهاى  با  ابتدا  کره  دو  نظامى  غیر 
آمریکایى و کره جنوبى دیدار کرد. در 
این مراسم فرمانده نیروهاى آمریکایى 
و  کاله  یک  جنوبى،  کره  در  مستقر 
پیراهن مخصوص بازى گلف به رئیس 

جمهورى آمریکا هدیه داد.
و  ترامپ  طوالنى  انتظار  دنبال  به 
با  دیدار  براى  او  جنوبى  کره  همتاى 
خبرى  گروه هاى  اون،  جونگ  کیم 
رسانه هاى بین المللى از جمله سى ان ان 
حاضر در محل مالقات سران دو کشور 
درباره حکومت دیکتاتورى کره شمالى 
و رفتار خودسرانه کیم جونگ اون که 
باید گفت شباهت زیادى به دیکتاتورى 
سرکوبگرانه جمهورى اسالمى دارد و 
اینکه کیم در یک سال گذشته، عموى 
خود و چند تن دیگر از مسئوالن رژیم 
پیونگ یانگ را به جوخه اعدام سپرد 
وزارت  عالیرتبه  مقامات  از  شمارى  و 
خارجه و مشاورانش را معزول و تنبیه 

کرد اشاره نمودند.
در لحظه دیدار دو رهبر، دونالد ترامپ 
از بخش کره جنوبى در ناحیه مرزى دو 
کشور، کیم جونگ اون از قسمت کره 
شمالى به سوى یکدیگر قدم برداشتند. 
کیم هنگام نزدیک شدن به ترامپ ، 
دستان خود را باال برد و براى او کف 
پدرانه  را  دستانش  نیز  ترامپ  و  زد  
مسئوالن  گذاشت.  کیم  شانه هاى  بر 
امنیتى همراه دو رهبر با صداى بلند 
به خبرنگاران توصیه مى کردند که کجا 
نزدیک  آنها  به  تا چه حد  و  بایستند 

شوند.
به  خطاب  سپس  ترامپ  و  کیم 
ایراد  سخنانى  خبرنگاران  و  حاضران 
کردند و مترجمین آنها نیز گفته هاى 
ترامپ  مى کردند.  ترجمه  را  دو  آن 

گفت: تا ساعاتى پیش مطمئن نبودم 
را  یکدیگر  امروز  بتوانیم  کیم  و  من 

ببینیم.
اتفاق  کوتاه  مالقات  این  افزود:  او 
بسیار جالب و مثبتى است. من و کیم 
از نخستین بار که یکدیگر را دیدیم، 
آمد  وجود  به  ما  بین  احساس خوبى 
داشته ایم.  خوبى  روابط  همیشه  و 
اما  کوتاه،  اگرچه  دیدار  این  امیدوارم 
و  واشنگتن  روابط  در  مثبتى  اثرات 
پیونگ یانگ داشته باشد. طرفین در 
مقابل حاضران و نمایندگان رسانه ها، 
تالش هاى یکدیگر را براى بهبود روابط 
دو کشور و عارى شدن شبه جزیره کره 

از سالح هسته اى ستودند.
با  که  است  افتخارى  گفت:  ترامپ 
باشم.  اینجا  شمالى ام  کره  همتاى 
رئیس جمهورى کره جنوبى و درواقع 
واسطه این دیدار نیز سخنانى ایراد کرد. 
ترامپ آنگاه به کیم گفت: از اینکه براى 
چندمین بار یکدیگر را مى بینیم خیلى 
خرسندم و احساس بسیار خوبى دارم.

ترامپ و کیم چند بار به اینکه این 
را  نشدنى  فراموش  و  تاریخى  رویداد 
رقم زده اند اشاره نمودند. آن دو سپس 
در یک کنفرانس خبرى حضور یافتند. 
خیلى  مالقات  این  که  است  گفتنى 
بیشتر از چهار دقیقه که از آن صحبت 

شده بود ادامه داشت.
امیدوارى  اظهار  کشور  دو  رؤساى 
داشته  ادامه  آنها  میان  دیدار  کردند 
باشد. هر دو چند بار تاکید کردند که 
رابطه شخصى میان آنان همچنان گرم 

و عالى است.
ترامپ گفت: اگر کیم امروز به اینجا 
نمى آمد، رسانه ها پیشنهاد مرا براى این 
توصیف  بى نتیجه  و  خنده دار  مالقات 
شاهد  که  همانطور  اما  مى کردند. 
واکنش  من  دعوت  به  کیم  هستیم 

مثبت نشان داد و اکنون ما مقابل شما 
کنار یکدیگر نشسته ایم.

کیم دقایقى از روابط شخصى میان 
خود و ترامپ صحبت کرد و گفت از 
این دیدار خیلى خیلى شادمان است 
رئیس  کنار  نشستن  از  همیشه  و 
جمهورى آمریکا و صحبت درباره روابط 

بینابین استقبال مى کند.
آخرین بار دونالد ترامپ و کیم جونگ 
با یکدیگر گفتگو کرده  اون در هانوى 
بودند. در دیدار اخیر ایوانکا مارى دختر 
همسرش   کوشنر  و  جمهورى  رئیس 
پایان  در  ترامپ  داشتند.  حضور  نیز 
مذاکره با کیم جونگ اون او را تا بخش 
کره شمالى بدرقه کرد. وى نخستین 
رئیس جمهورى آمریکاست که قدم به 
خاک کره شمالى گذاشت. کیم جونگ 

اون با قطار به پیونگ یانگ بازگشت.
کیم  با  گفت:  خبرنگاران  به  ترامپ 
درباره موضوعات مختلف حرف زدیم 
پیش  چه  دید  و  ماند  منتظر  باید  و 
مالقات  این  از  افزود:  او  آمد.  خواهد 
بسیار راضى هستم ولى مسائل بین دو 
کشور در حال حاضر پیچیده است و 
باید روى آن کار شود تا به نوعى نتیجه 
برسیم. ضمنا با کیم درباره دیدار بعدى 

در آینده نزدیک به توافق رسیدیم.
ترامپ بعد از بدرقه کیم جونگ اون 
به خبرنگاران گفت: تیمى ازکارشناسان 
دو کشور به زودى مذاکرات مفصلى را 
و  شمالى  کره  و  آمریکا  روابط  درباره 
عارى نمودن شبه جزیره کره از سالح 
هسته اى آغاز خواهند کرد و امیدواریم 

این بار به نتیجه برسیم.
او تکرار کرد که قرار بود ما پنج دقیقه 
صحبت کنیم اما بیش از یک ساعت با 
هم حرف زدیم. او به خبرنگاران گفت 
فعال  شمالى  کره  علیه  تحریم ها  که 

ادامه خواهد داشت.

=پیتر لِیتون افسر سابق 
استرالیا  دریایی  نیروی 
هدف  می گوید   CNN به 
این  اعزام  از  احتمالی 
گرفتن  هدف  جنگنده ها 
پدافندی  سیستم های 

S300 ایران است.

اعزام چند  از  آمریکایى  منابع خبرى 
و  قطر  به   F22 هواپیماى  فروند 
العدید  هوایى  پایگاه  در  آنها  استقرار 

خبر مى دهند.
به گزارش وبسایت فرماندهى مرکزى 
نیروهاى هوایى آمریکا این هواپیماها، 
جمعه 2۷ ژوئن )هفتم تیرماه(، وارد 
از  دفاع  آنها  ماموریت   و  شدند  قطر 
نیروهاى  منافع  و  آمریکایى  نیروهاى 
این کشور در منطقه فرماندهى مرکزى 

ایاالت متحده است.
جنگنده هاى F22 رادارگریز هستند و 
براى نخستین بار است که براى انجام 
ماموریت به قطر اعزام شده اند. تعداد 
العدید  پایگاه  در  مستقر  هواپیماهاى 
مشخص نیست اما پیش از این چهار 
قطر  در  نیز   B52 بمب افکن  فروند 

مستقر شده بودند.
با افزایش تهدیدات از سوى جمهورى 
تقویت  به  تصمیم  آمریکا  اسالمى 
خاورمیانه  در  خود  نظامى  نیروهاى 
گرفته است. اعزام چند ناو و استقرار 
سیستم پدافندى پاتریوت نیز در همین 

راستا صورت گرفته است.
این  نوشته   CNN ارتباط  در همین 
به  ایران  با  مواجهه  براى  جنگنده ها 

منطقه اعزام شده اند.
یک هفته پیش از این سپاه پاسداران 
آمریکایى  پهپاد  یک  اسالمى  انقالب 
قرار  هدف  عمان  دریاى  فراز  بر  را 
داد و ساقط کرد. آمریکا مدعى است 
این هواپیماى بدون سرنشین بر فراز 
و  بوده  پرواز  در  بین المللى  آب هاى 
جمهورى اسالمى مى گوید وارد حریم 

هوایى ایران شده بود.
پیتر لِیتون افسر سابق نیروى دریایى 

اعزام جنگنده های F22 آمریکا به قطر

US AFCENT :عکس

آسیا  با موسسه گریفیث  که  استرالیا 
همکارى مى کند، معتقد است، هدف 
احتمالى از اعزام این جنگنده ها احتماالً 
پدافندى  سیستم هاى  گرفتن  هدف 
مى گوید،  او  است.  ایران   S۳00
»احتماالً در صورت اقدام نظامى موج 
اول حمله به سیستم پدافندى ایران 
باشد« با این حال تاکید کرده »حضور 
این جنگنده ها مانع باال گرفتن تنش ها 

مى شود.«
بعد از هدف گرفتن پهپاد سنتکام در 
دریاى عمان، پیش بینى مى شد آمریکا 
دست به اقدام متقابل بزند اما دونالد 
دقایق  آخرین  در  مى گوید  ترامپ 
دستور حمله محدود به مواضع سپاه 
پاسداران را به دلیل اینکه ممکن بود 
شوند  کشته  این حمله  در  تن   1۵0

لغو کرده است.
پیش بینى  ى  ر بسیا ن  ا تحلیلگر
مى کرده اند و مى کنند ترامپ و به ویژه 
دستیار امنیتى او جان بولتون در برابر 
اقدام  به  دست  ایران  رژیم  تهدیدات 
نظامى خواهند زد. در دو سال گذشته 
موجى از تبلیغات علیه دولت ترامپ به 
راه افتاده که مرتب وى و اطرافیانش را 
»جنگ طلب« مى خوانند. دموکرات هاى 
آمریکا از یکسو، چپ ها و اصالح طلبان 
از سوى دیگر به این موج دامن مى زنند 
و اغلب رسانه هاى فارسى زبان خارج از 
کشور نیز القا مى کنند که آمریکا در 

پى درگیرى نظامى با جمهورى اسالمى 
عملیات  همه ى  اما  کنون  تا  است. 
خرابکارى و ایذایى و حتى ساقط کردن 
پهپاد آمریکایى با پاسخ مشابه از سوى 

آمریکا روبرو نشده است.
برخى تحلیلگران معتقدند اقدام نظامى 
علیه جمهورى اسالمى در این مقطع 
رقباى  و  مخالفان  زمین  در  بازى 
تا  دولت ترامپ است و وى دست کم 
به  انتخابات سال 2020 دست  پایان 
به  اتفاقا  و  اقدامى نخواهد زد.  چنین 
همین دلیل و به امید روى کار آمدن 
جمهورى  آمریکا،  در  دموکرات ها 
اسالمى مشتاق است که دولت ترامپ 

را درگیر یک رویارویى نظامى کند.
محافلى  همچنین  شواهد،  اساس  بر 
جمهورى  نظامى  نیروهاى  درون  در 
اسالمى از به راه افتادن درگیرى نظامى 

استقبال مى کنند.
با  همواره  که  پهلوى  رضا  شاهزاده 
جنگ و درگیرى نظامى مخالفت کرده 
است روز 2۷ ژوئن )ششم تیرماه(، در 
 i24NEWS تلویزیون  با  مصاحبه 
اسرائیل در مورد احتمال حمله نظامى 
مخالفت  بر  دوباره  تأکید  با  ایران،  به 
»آمریکا  داد  پاسخ  جنگ  با  جدى 
بجاى اقدام نظامى مى تواند با افزایش 
فشارهاى بین  المللى و داخلى به رژیم 
مردم  خیزش  از  حمایت  با  خصوصاً 
داخل ایران به سقوط آن کمک کند.«

فدریکا موگرینی، ژان ایو لودریان، هایکو ماس و جرمی هانت؛ بروکسل؛
 ۱3 مه ۲0۱۹

اروپایی  =دیپلمات های 
بر  اختالف  فعالً  می گویند 
سر رعایت برجام »مکانیسم 
ماشه« را که باعث بازگشت 
دوباره ی تحریم های سازمان 
ملل علیه رژیم ایران می شود 

فعال نمی کند.
نسبت  ماکرون  =امانوئل 
به ادامه غنی سازی اورانیوم 
و  داده  هشدار  ایران  در 
تهران  که  است  خواسته 
فوراً دست از نقض تعهدات 

برجامی خود بردارد.
اسرائیل  خارجه  =وزیر 
کشور  این  ارتش  می گوید 
احتمالی  درگیری  آماده 

نظامی با ایران می شود.
بریتانیا  )فرانسه،   E3 خارجه  وزراى 
و آلمان( و همچنین مسئول سیاست 
دوم  سه شنبه  اروپا،  اتحادیه  خارجى 
ژوئیه )11 تیرماه(، با انتشار یک بیانیه 
مشترک از افزایش ذخایر اورانیوم ایران 

به شدت ابراز نگرانى کردند.
با  بیانیه  این  در  رویترز  گزارش  به 
اشاره به اینکه آژانس بین المللى انرژى 
را  ایران  اورانیوم  ذخایر  افزایش  اتمى 
جمهورى  تا  خواسته اند  کرده  تایید 
اسالمى از هر اقدامى که موجب نقض 

توافق اتمى مى شود خوددارى کند.
»ما  آمده،  بیانیه  این  از  بخشى  در 
دائماً و صراحتاً گفته ایم که تعهد ما به 
توافق اتمى به رعایت کامل آن از سوى 
ایران بستگى دارد. ما از این اقدام ایران 
متأسفیم و از ایران مى خواهیم که از 
این گام برگردد و از اقدامات بیشترى 
به تضعیف برجام مى شوند  که منجر 
خوددارى کند. ما فوراً اقدامات بعدى 
را طبق مفاد برجام و با هماهنگى سایر 
طرف هاى برجام بررسى خواهیم کرد.«

جمهورى  رئیس  ماکرون  امانوئل 

فرانسه نیز از ایران خواسته فوراً ذخیره 
سطح  به  را  خود  شده  غنى  اورانیوم 

تعیین شده برجام بازگرداند.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
نوشت،  توییتى  در  اسالمى  جمهورى 
اروپایى  کشور  سه  که  زمان  »هر 
تعهدات اقتصادى خود را انجام دهند، 
ایران به اجراى کامل برنامه جامع اقدام 
مشترک پایبند خواهد بود. بنابراین به 
خود  تعهدات  به  ایران  مى رویم،  جلو 
تحت برنامه جامع اقدام مشترک دقیقا 
به شیوه مشابه سه کشور اروپایى پایبند 
خواهد بود و با آنها تطبیق خواهد داد. 

به اندازه کافى منصفانه است؟«
مى گویند،  اروپایى  دیپلمات هاى 
از  ندارند  قصد  فعاًل  اروپا  رهبران 
ایران  مورد  در  ماشه«  »مکانیسم 
تا  مى کنند  تالش  و  کنند  استفاده 
دهند  کاهش  را  ایران  اتمى  بحران 
باز فعال سازى  برنامه اى براى  و فعالً 
علیه  متحد  ملل  سازمان  تحریم هاى 
ایران ندارند.»مکانیسم ماشه« بخشى از 
برجام است که در صورت عدم پایبندى 
تحریم هاى  تعهداتش،  از  ایران  رژیم 

سازمان ملل مجدداً فعال مى شوند.
تنش ها در منطقه رو به افزایش است. 

اسرائیل  خارجه  وزیر  کاتز  یسرائیل 
است  ممکن  ایران  رژیم  داده  هشدار 
»محدوده  را  آن  وى  آنچه  از  تصادفاً 
خوانده،  درگیرى«  مهار  خاکسترى 

خارج شود.
او توضیح داده باید در نظر داشت که 
محاسبات غلط رژیم ایران ممکن است 
محدوده خاکسترى را به محدوده قرمز 
تبدیل کند و این به معناى درگیرى 
اسرائیل  خارجه  وزیر  است.  نظامى 
تاکید کرده، »ما باید براى این وضعیت 
آماده باشیم و اسرائیل به تقویت قدرت 
احتمال  به  براى واکنش  نظامى خود 

وقوع درگیرى ادامه خواهد داد.«
وزیر خارجه ژاپن نیز نسبت به عبور 
میزان اورانیوم غنى سازى شده ایران از 
مرز تعیین شده در برجام ابراز تاسف 
کرد و از تهران خواست میزان اورانیوم 
را  اورانیوم  غنى سازى  و  شده  ذخیره 

افزایش ندهد.
تارو کونو مى گوید، »بسیار تاسف بار 
کم  غناى  با  اورانیوم  میزان  که  است 
که در ایران موجود است از محدودیت 
رفته  فراتر  اتمى  توافق  شده  تعیین 
اگرچه او نمى داند آیا این نقض پیمان 

بطو موقت است یا نه.«

ابراز »نگرانی شدید« اروپایی ها از نقض برجام توسط جمهوری اسالمی؛ 

»مکانیسم ماشه« فعاًل فعال نمی شود

در جریان اجالس دو روزه سران 20 
کشور صنعتى معروف به G20  که در 
روزهاى جمعه و شنبه در شهر اوزاکا 
رئیس  ترامپ  دونالد  بود،  برپا  ژاپن 
جمهورى آمریکا به خبرنگاران گفت: 
مایل هستم هنگامى که در پایان این 
در  مى روم،  جنوبى  کره  به  کنفرانس 
بخش غیرنظامى ناحیه مرزى دو کشور 
در خاک کره شمالى با کیم جونگ اون 
رهبر آن کشور در دیدارى کوتاه دست 

بدهم و سالم و احوالپرسى کنم.
روابط  و  رسانه اى  بخش  گزارش  به 
عمومى کاخ سفید، مسئوالن کره شمالى 
در واکنش به پیشنهاد ترامپ گفته اند: 
تصمیم رئیس جمهورى آمریکا بسیار 
جالب است اما ما در این مورد دعوت 

رسمى از ایشان دریافت نکرده ایم.
چوئه سون هویى قائم مقام وزارت خارجه 
کره شمالى درباره پیشنهاد ترامپ به 
کیم براى این دیدار کوتاه مى گوید، نظر 
من این است که اگر چنین دیدارى میان 
رؤساى دو کشور در مرز مشترک ما و 
کره جنوبى برگزار شود، حتما مالقات 
آنها خواهد بود  پرمعناى دیگرى بین 
که رابطه دو رهبر را مستحکم تر خواهد 
ترامپ  آقاى  استفاده  افزود:  کرد.وى 
خلق  دمکراتیک  جمهورى  عنوان  از 
براى  خود  شنبه  روز  توئیت  در  کره 
رهبر ما نشان از عمق روابط آنان دارد.

دونالد ترامپ روز شنبه به خبرنگاران 
گفت: من در این لحظه نمى دانم کیم 

ترامپ: به کیم پیشنهاد کردم دیدار کوتاهی در مرز 
دو کره داشته باشیم

جونگ اون کجاست. شاید در کشور خود 
نباشد. اما اگر آنجا باشد فقط مى توانیم 
چند دقیقه با یکدیگر وقت بگذرانیم اما 

همین اندازه نیز غنیمت است.
به هر روى در صورتى که کیم به این 
مالقات تمایل نشان دهد، این نخستین 
تماس حضورى دو رهبر بعد از نشست  

هانوى در فوریه گذشته خواهد بود.
برداشت برخى از صاحب نظران مسائل 
کره شمالى از اظهارات قائم مقام وزارت 

این است که دیدار  خارجه آن کشور 
ترامپ و کیم در نقطه عارى از سالح 

مرزى دو کره اتفاق خواهد افتاد.
جان دى لورى کارشناس مسائل امور 
کره  یونسى  دانشگاه  در  شمالى  کره 
جنوبى مى گوید، از محتواى کالم قائم 
مقام وزارت خارجه کره شمالى پیداست 
پاسخ کیم به دعوت ترامپ براى این 

مالقات مثبت خواهد بود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید.
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نتیجه  ی  پهلو ضا  ر =
ی  ر جمهو ی  ست ها سیا
منابع  ویرانی  را  اسالمی 
رفتن  تاراج  به  طبیعی، 
سرمایه های ملی، تهی شدن 
خزانه کشور و از همه مهمتر، 
کوچ اجباری میلیون ها نفر از 
ایرانیان به ویژه جوانان نخبه 

از میهن دانسته است.
ست  ا معتقد  ی  و =
با  و  ملی  حرکت  یک  در 
مبارزات  و  مدنی  نافرمانی 
بر  می توان  خشونت پرهیز 
سرنوشت خود حاکم شد و 
جامعه  در  را  ایران  جایگاه 
و  اوج شکوفایی  در  جهانی 

سربلندی بازیافت.
بیانیه ای  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
خطاب به مردم ایران نسبت به اقدامات 
جمهوری اسالمی که نتیجه ی آن برای 
به  طبیعی،  منابع  ویرانی  ایران،  ملت 
تاراج رفتن سرمایه های ملی، تهی شدن 
میلیون  چندین  کوچ  و  کشور  خزانه 
ایرانی از کشور بوده است، هشدار داد.

در این بیانیه تأکید شده است که 
دیگر،  فاجعه ای  از  جلوگیری  »راه 
همبستگی و همدردی و اراده ما مردم 
آزادیخواه ایران برای یک حرکت ملی 
نافرمانی  راستای  در  حرکتی  است؛ 
علیه  مبارزات خشونت پرهیز  و  مدنی 
ظلم و تبعیض رژیم اشغالگر که حق 

طبیعی و بدیهی ماست.«
است  نوشته  پهلوی  رضا  شاهزاده 
دادن  تن  با  اسالمی  جمهوری  که 
هزینه  به  آنهم  نیابتی،  جنگ های  به 
در  بی ثباتی  عامل  جامعه،  محرومان 
کشورهای منطقه شده و با دامن زدن 
به هرج و مرج، یک بحران جهانی به 
وجود آورده است، چنانکه ممکن است 

به جنگی ویرانگر بیانجامد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هم میهنانم،

بحرانی که این روزها در کشورمان 
از هر زمانی بیشتر شدت گرفته است 
و منافع ملی ما را تهدید می کند ریشه 
در اتخاذ سیاستی دارد که رژیم اشغالگر 
جمهوری اسالمی به مدت چهل سال 
سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده 
است و این راهبرد اشتباه همانا دخالت 
و ایجاد بحران در امور داخلی کشورهای 
همجوار است تا انقالبی را که سال ها 
پیش در درون مملکت شکست خورده 
و مردم از آن رو گردانده اند، به بیرون 

صادر کنند.
برای  اتخاذ چنین سیاستی  نتیجه 
به  طبیعی،  منابع  ویرانی  ایران،  ملت 
تهی  ملی،  سرمایه های  رفتن  تاراج 
مهمتر،  همه  از  و  کشور  خزانه  شدن 
کوچ اجباری میلیون ها نفر از ایرانیان 
به ویژه جوانان نخبه از میهن عزیزمان 

بوده است.
رژیم اشغالگر و ایران ویران کِن حاکم، 
با تن دادن به جنگ های نیابتی، آنهم به 
هزینه محرومان جامعه، عامل بی ثباتی 
در کشورهای منطقه شده و نظم جهانی 
را بهم زده و یک بحران جهانی به وجود 
به  است  ممکن  چنانکه  است؛  آورده 

جنگی ویرانگر بینجامد.

شاهزاده رضا پهلوی: 
راه جلوگیری از فاجعه ای دیگر، همبستگی، همدردی 

و اراده برای یک حرکت ملی است

جمهوری  دشمن تراشی  سیاست 
اسالمی محکوم است. دیگر بس است! 
ما هنوز تاوان جنگ ۸ساله با عراق را 
می دهیم؛ جنگی که دست کم یکی از 
ریشه های آن، دخالت همین رژیم با 
تحریک شیعیان عراق و ارتش آن کشور 
در سرنگونی دولت شان بود. این جنگ 
صدها  باختن  جان  سبب  خانمانسوز 
ایران شد و بیش  از جوانان  هزار تن 
آسیب دیده  و  معلول  میلیون  یک  از 

شیمیایی باقی گذاشت.
هم میهنانم،

دیگر،  فاجعه ای  از  جلوگیری  راه 
همبستگی و همدردی و اراده ما مردم 
آزادیخواه ایران برای یک حرکت ملی 
نافرمانی  راستای  در  حرکتی  است؛ 
علیه  مبارزات خشونت پرهیز  و  مدنی 
ظلم و تبعیض رژیم اشغالگر که حق 
نمونه های  ماست.  بدیهی  و  طبیعی 
موفق این شیوه مبارزه را در بسیاری از 
کشورهای جهان شاهد بوده و هستیم. 
شیوه های  همین  کردن  فراگیر  با 
بر سرنوشت خود  مبارزاتی می توانیم 
برحق  جایگاه  دوباره  و  شویم  حاکم 
جهانی  جامعه  در  را  عزیزمان  کشور 
در اوج شکوفایی و سربلندی باز یابیم.

پاینده ایران
رضا پهلوی 

محمد مهدوی فر: بدیل جمهوری اسالمی در راه است
مدنی  و  سیاسی  فعال  چهارده 
را  خود  بیانیه  دومین  کشور  داخل 
اسالمی«  جمهوری  به  »نه  عنوان  با 
منتشر ساختند. در این بیانیه که به 
اسالمی  جمهوری  آشوب آفرینی های 
اشاره  نیز  منطقه  کشورهای  در 
جامعه  از  امضاکنندگان  می شود، 
سیاسی  و  مدنی  نهادهای  و  جهانی 
می خواهند جمهوری اسالمی و رهبر 
آن علی خامنه ای را نمایندگان مردم 

ایران به حساب نیاورند.
مهدوی فر،  محمد  با  رأفت  احمد 
جنگ  شیمیایی  مجروح  و  شاعر 
در  سرباز  شهرستان  در  که  عراق 
دوران  بلوچستان  و  سیاستان  استان 
از  یکی  و  می گذراند  را  خود  تبعید 
بیانیه هاست،  این  امضاکننده ی   1۴

گفتگویی انجام داده است.
گفتگو  این  در  مهدوی فر  محمد 
در  اسالمی  جمهوری  بدیل  می گوید 

زودی  به  و  است  گرفتن  حال شکل 
معرفی خواهد شد.

ویدئو

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

تظاهرات در کلن: 
در خواست از اتحادیه اروپا برای تحریم و قرار دادن سپاه 
پاسداران و سپاه قدس در لیست سازمان های تروریستی 

روز شنبه گذشته ۲9 ژوئن ۲۰19 
برابر با ۸ تیرماه 139۸ چندین گروه 
حزب  جمله  از  مرز  برون  سازمان  و 
برون  سازمان  ایران،  سکوالردمکرات 
سازمان  ایرانیست،  پان  حزب  مرزی 
کنگره  پارلمانی،  پادشاهی  هواداران 
رهایی ایران و نهاد مردمی تظاهراتی 
تن  صدها  شرکت  با  کلن  شهر  در 

برگزار کردند.
این تظاهرات به دنبال تظاهراتی که 
در ماه مه در برلین برگزار شد صورت 
خواهان  برگزارکنندگان  و  گرفت 
قدس  سپاه  و  پاسداران  سپاه  تحریم 

از جانب اتحادیه  اروپا شدند.
روز شنبه گذشته ۲9 ژوئن ۲۰19 
برابر با ۸ تیرماه 139۸ چندین گروه 
حزب  جمله  از  مرز  برون  سازمان  و 
برون  سازمان  ایران،  سکوالردمکرات 
سازمان  ایرانیست،  پان  حزب  مرزی 
کنگره  پارلمانی،  پادشاهی  هواداران 
رهایی ایران و نهاد مردمی تظاهراتی 

تن  صدها  شرکت  با  کلن  شهر  در 
برگزار کردند.

تظاهراتی  دنبال  به  تظاهرات  این 
برگزار شد  برلین  در  مه  ماه  در  که 
برگزارکنندگان  و  گرفت  صورت 

و  پاسداران  سپاه  تحریم  خواهان 
اروپا  اتحادیه   جانب  از  قدس  سپاه 

شدند.
اختر قاسمی گزارش و گفتگویی از 

این تظاهرات تهیه کرده است.

ویدئو

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

تی  عا طال ا ن  ا ر مو ما =
می گویند جمهوری اسالمی 
روی  است  سال  سه  ایران 
شبکه های  تأسیس  پروژه 
تروریستی کار می کند. این 
اقدام از زمانی آغاز شد که 
اتمی را امضا و  رژیم توافق 
غنی سازی اورانیوم را متوقف 

کرد.
=پس از بازداشت تعدادی 
از عوامل مرتبط به سپاه در 
کشور چاد شبکه ای از واحد 
لو  قدس  سپاه  برون مرزی 

رفته.
=سابقه نشان داده در اغلب 
مناطقی که رد پای نظامی و 
اسالمی  جمهوری  امنیتی 
دیده می شود، روس ها نفوذ 
متعدد  گزارش های  دارند. 
حاکیست روسیه به خصوص 
حال  در  اخیر  سال های  در 
محکم کردن جای پای خود 
از  آفریقایی  کشورهای  در 
جمله سوداِن بحران زده است 
کشورهای  مسئله  این  که 

غربی  را نگران کرده است.
به  وابسته  =کارشناسان 
جمهوری اسالمی می گویند 
آمریکا،  توطئه  پروژه  این 

اسرائیل و عربستان است!

روزنامه دیلی تلگراف، ۲۴ ژوئن )سوم 
تیرماه(، در گزارشی نوشت، جمهوری 
راه اندازی  صدد  در  ایران  اسالمی 
مانند  در کشورهایی  ترور  شبکه های 
و  گامبیا  نیجر،  غنا،  چاد،  سودان، 
ماموریت  که  است  مرکزی  آفریقای 
و  آمریکا  قرار دادن منافع  آنها هدف 

غربی ها در مقابل تحریم هاست.
می گویند  غربی  امنیتی  مقام های 
قاسم  فرمان  تحت  ترور  شبکه  این 
سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه 

گزارش منابع امنیتی غربی در باره فعالیت شبکه های 
تروریستی سپاه قدس در آفریقا

تأسیس  اسالمی  انقالب  پاسداران 
قرار  هدف  دنبال  به  آنها  است.  شده 
دادن مقامات و سفارت های غربی در 

کشورهای آفریقایی هستند.
امنیتی به دیلی  بلندپایه  یک مقام 
تلگراف گفته ایران در حال ایجاد یک 
شبکه برون  مرزی تروریستی در آفریقا 
و  غربی هاست  دادن  قرار  برای هدف 
اینها همه بخشی از تالش های تهران 
در  تروریستی  عملیات  صدور  برای 
اطالعاتی  ماموران  دنیاست.  سرتاسر 
ایران  اسالمی  جمهوری  می گویند 
تأسیس  پروژه  روی  است  سال  سه 
شبکه های تروریستی کار می کند. این 
اقدام از زمانی آغاز شد که رژیم توافق 
اتمی را امضا و غنی سازی اورانیوم را 

متوقف کرد.
 ۴۰۰ واحد  طریق  از  عملیات  این 

که  می شود  سازماندهی  قدس  سپاه 
حامد عبداللهی آن را هدایت می کند 
که از سال ۲۰1۲ نام او در فهرست 
است. شاخه  گرفته  قرار  تروریست ها 
آفریقایی این سازمان قرار است توسط 

علی پرهون سازماندهی شود.
جزییات این شبکه در پی بازداشت 
تعدادی از عناصر آن در ماه گذشته 
در کشور چاد لو رفت. تحقیقات نشان 
گروه  در  افرادی  ایران  رژیم  می دهد 
سنی ۲۵ تا 3۰ سال را برای عملیات 
تخمین  می دهد.  آموزش  خرابکاری 
 3۰۰ حدود  آنها  تعداد  می شود  زده 

نفر باشد.
این  رد  در  که  حالیست  در  این 
جعفر  خرابکارانه،  فعالیت های 
قنادباشی تحلیلگر جمهوری اسالمی 
درباره مسائل آفریقا به ایلنا ادعا کرده، 

در ایران بیش از ده هزار طلبه از کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی 
تحصیل  بحرین  و  و سوریه  یمن  تانزانیا،  و سومالی،  همچون سودان 
می کنند و مشخص نیست پس از پایان تحصیل مشغول چه کارهایی 

می شوند

در  هم  ایران  اسالمی  »جمهوری 
عملی  فضای  در  هم  و  نظری  عرصه 
هیچ دکترین و یا راهبرد خاص مبنی 
بر استفاده از جریان های تروریستی یا 
افراط گرا علیه هیچ دولت یا کشوری 
تفکر  این  داشت.  نخواهد  و  نداشته 
نه تنها در وضعیت کنونی ایران بلکه 
خمینی  امام  حیات  زمان  در  حتی 
در  هم  پهلوی  رژیم  با  مبارزه  برای 
دستور کار نبوده و بارها از این موضوع 
به عنوان خط قرمز انسانی و اسالمی 

ما نام برده شده است.«
یک  گزارش ها  این  کرده  ادعا  او 
توطئه  و  ایران هراسی«  »سناریوی 
است  اسالمی  جمهوری  علیه  جدید 
و پیوندهای سیاسی و منافع مشترک 
میان اسرائیل، بریتانیا، آمریکا و اعراب 
دارند  سعی  که  شده  مرحله ای  وارد 

تمام هرج و مرج هایی که خودشان بانی 
آنها بوده اند را به گردن ایران بیاندازند.

یک  صدرالحسینی  سیدرضا 
کارشناس و تحلیلگر دیگر جمهوری 
اسالمی در زمینه ی مسائل بین الملل 
نیز با اشاره به اینکه »آمریکا به دنبال 
ایران  علیه  امنیتی  پرونده سازی 
از  »یکی  می گوید،  آفریقاست«  در 
دالیلی که باعث شده ایاالت متحده و 
شرکای آن به اتهام زنی علیه ایران در 
بیاورند،  روی  خود  رسانه های  فضای 
آفریقایی  کشورهای  مردم  عالقه 
و  ایران  به  آفریقا(  شمال  )خصوصاً 
گفتمان جمهوری اسالمی است. آنها 
پیوندهای زیادی با جمهوری اسالمی 
دارند و اخیراً شاهد بودیم که در روز 
خیره کننده ای  اتفاق های  چه  قدس 
در آفریقا صورت ]روی[ داد. از سوی 

دیگر ایران بارها کمک های زیادی در 
کمک های  قالب  در  و  مختلف  ادوار 
بشردوستانه برای مردم آفریقا ارسال 
کرده که مجموع این مؤلفه ها منافع 
برخی  همچنین  و  اسرائیل  و  آمریکا 
از کشورهای عربی رابه خطر انداخته 
است. از این منظر شاهد آن هستیم 
که نشان دادن ایران به عنوان تهدید، 
اینبار در جغرافیای آفریقا نمایان شده 

است.«
سابقه نشان داده در اغلب مناطقی 
که رد پای نظامی و امنیتی جمهوری 
نفوذ  روس ها  می شود،  دیده  اسالمی 
حاکیست  متعدد  گزارش های  دارند. 
اخیر  سال های  در  به خصوص  روسیه 
پای  جای  کردن  محکم  حال  در 
خود در کشورهای آفریقایی از جمله 
سوداِن بحران زده است که این مسئله 
کشورهای غربی  را نگران کرده است. 
اتفاقاً امانوئل ماکرون رئیس جمهوری 
)هشتم  ژوئن   ۲9 شنبه  فرانسه، 
از  پس  خبری  کنفرانس  در  تیرماه( 
نشست G20 تاکید کرد که خواستار 
میان  روابط  در  جدیدی  فصل  آغاز 
و  هستیم   روسیه  و  اروپا  اتحادیه 
مسائل مشترک زیادی داریم از جمله 
موارد زیادی در آفریقا، موضوع خلع 

سالح و برقراری آرامش در اروپا.
پاسداران  سپاه  که  پرآشوبی  بستر 
را  روس  نظامیان  و  اسالمی  انقالب 
کشانده  سوریه  به  پیش  سال  هشت 
داشته  نگه  کشور  آن  در  امروز  وتا 
زیادی  شمار  در  دهه هاست  است، 
است.  حاکم  آفریقایی  کشورهای  از 
جمهوری اسالمی به ویژه در دو دهه 
ایدئولوژیک  سرمایه گذاری  گذشته 
آفریقایی  و نظامی در چندین کشور 
سلول های  کردن  فعال  در  و  کرده 
ماموریت های  انجام  برای  شبه نظامی 

خرابکارانه موفق بوده است.
مقام های جمهوری اسالمی تا کنون 
واکنش رسمی به خبر روزنامه تلگراف 
که به نقل از منابع غربی منتشر شده 
در  رسانه ها  برخی  اما  نداده اند  نشان 
جمهوری  تروریستی  فعالیت های  رد 
کارشناسان  با  آفریقا  در  اسالمی 

سیاسی صحبت کرده اند.

تیرماه سال ۱۳۹۶ مسئوالن سازمان صدا و سیما اعالم کردند با هدف 
ترویج اسالم شیعی شبکه Hausa TV برای قاره آفریقا و مخاطبانی که 
زبان هوسایی دارند تاسیس شده است، عکس: حضور طالب آفریقایی 

در راهپیمایی های حکومتی ایران
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ن  ز ه  نند ا خو ین  ا =
بریتانیایی در حالی از ایران 
دیپورت شده که سفر ده ها 
انجام  برای  دنیا  سلبریتی  
ارزان   زیبایی  عمل  جراحی 
به ایران بارها اتفاق افتاده و 
بازتاب گسترده ای نیز داشته 
»پورن   یک  جمله  از  است؛ 
استار« یا هنرپیشه انگلیسی 

فیلم های هرزه!

جاس استون خواننده زن بریتانیایی 
اینستاگرامش  شخصی  صفحه  در 
اعالم کرد که در جریان سفر غیرکاری 
توسط  داشته،  کیش  جزیره  به  که 
قرار  بازجویی  مورد  فرودگاه  مأموران 
گرفته و پس از یک شب بازداشت، به 

کشورش دیپورت شده است.
بریتانیایی،  خواننده  استون  جاس 
که  ایرانیان،  نزد  در  ناشناس  تقریبا 
در جریان تور کنسرت هایش صرفا به 
عنوان گردشگر وارد جزیره کیش شده 
از بازجویی توسط مأموران  بود، پس 
بسر  بازداشت  در  یک شب  فرودگاه، 
دیپورت  کشورش  به  سپس  و  برده 

شده است.
قوانین  طبق  که  زن  خواننده  این 
بسر  هم  روسری  اسالمی  جمهوری 
داشت، در ویدئویی که از خودش در 
کامال  کرده،  منتشر  کیش  فرودگاه 
شگفت زده و متعجب به نظر می رسد!

یک خواننده زن بریتانیایی در جزیره کیش 
بازداشت و دیپورت شد

اینستاگرامی  پست  این  در  او 
که  کشوری  »آخرین  است:  نوشته 
داشت،  قرار  سفرمان  فهرست  در 
چون  که  می دانستیم  ما  بود.  ایران 
من یک زن هستم، برگزاری کنسرت 
عمومی برایم در این کشور غیرقانونی 
است. شخصاً نه قصد رفتن به زندان 
ایران، نه تغییر قانون کشورها را دارم 
و نه قصد در معرض خطر قرار دادن 

دیگران را دارم.«
که  نوشته  بلند  نسبتا  متنی  در  او 
کیش  فرودگاه  مأموران  نهایت  در 
که  این باره  در  او  طوالنی  توضیحات 
قصد برگزاری کنسرت در ایران ندارد 
را باور نکردند و یک شب نیز آنها را 
نهایت  در  و  داشته  نگه  بازداشت  در 

دیپورت شدند.
مقامات  که  نوشته  خواننده  این 

قرار  سیاه  لیست  در  را  آنها  مربوطه 
داده اند.

این خواننده زن بریتانیایی در حالی 
ده ها  که سفر  دیپورت شده  ایران  از 
سلبریتی  دنیا برای انجام عمل  جراحی 
زیبایی ارزان  به ایران بارها اتفاق افتاده 
و بازتاب گسترده ای نیز داشته است. 
چارمز  کندی  تصویر  بین،  این  در 
انگلیسی  هنرپیشه  یا  استار«  »پورن 
مانکن  گری  اریکا  و  هرزه  فیلم های 
برزیلی بیش از همه جنجال آفرید ولی 
در نهایت هر دو  پس از عمل جراحی 
را  ایران  مشکل  بدون  و  سالمت  به 
ترک کردند. همچنین، رودریگو آلوز 
مجری مشهور بریتانیایی چندین بار 
ایران  به  زیبایی  جراحی  عمل  برای 
هم  داخلی  رسانه های  با  و  کرد  سفر 

حتی مصاحبه کرده است!

=با همکاری شرکت های ام 
کا۲ فرانسه و جنوس فیلم/ 
کرایتریان آمریکا، تمامی آثار 
بازسازی  کیارستمی  عباس 

شده اند.
=بهمن کیارستمی می گوید 
به وزیر جدید بهداشت هم 
گزارش  دریافت  تقاضای 
را  پدرش  پزشکی  پرونده 
داده اند ولی تا کنون بی نتیجه 

بوده.
=آثار عباس کیارستمی ماه 
آینده در آمریکا به نمایش در 

می آید.
=فرزند عباس کیارستمی: 
خاطی  پزشک  نداریم  خبر 
واقعا سه ماه دوره محرومیت 

خود را گذرانده یا نه!
همزمان با سومین سالگرد درگذشت 
شهیر  فیلمساز  کیارستمی  عباس 
ایرانی، بنیاد کیارستمی سامانه ارزیابی 
درمانی  مراکز  در  پزشکی  عملکرد 
این  در  می کند.  راه اندازی  را  کشور 
سامانه شهروندان می توانند به خدمات 
امتیاز  کرده اند  دریافت  که  درمانی 
بدهند. این سامانه در حالی راه اندازی 
فرزند  کیارستمی  بهمن  که  می شود 
تالش هایشان  می گوید  کیارستمی 
برای دریافت مشروح خطاهای پرونده 

درمانی پدرشان بی نتیجه مانده است.
فرزند  کیارستمی  احمد  گفته  به 
کیارستمی  بنیاد  کیارستمی،  عباس 
همزمان  را  »عافیت«  نام  با  وبسایتی 
این  درگذشت  سالگرد  سومین  با 
محدود  بطور  ایرانی  شهیر  فیلمساز 
راه اندازی می کند که »سامانه ارزیابی 
سرویس های درمانی و پزشکی و محلی 
خدمات  درباره  مردم  نظر  ثبت  برای 

بهداشتی و درمانی خواهد بود.«
این  کیارستمی،  احمد  گفته  به 
وبسایت به منظور »شفاف سازی کیفیت 
شناسایی  برای  محلی  خدمات،  این 
و  برتر شود  مراکز درمانی  و  پزشکان 
بهبود  درباره  گفتگو  برای  بستری  به 
درمانی  مراکز  سرویس دهی  ساختار 
تبدیل شود. این سایت در روز پزشک 
باز خواهد شد.« عموم  استفاده  برای 

فرزند  کیارستمی  بهمن  همزمان 
دیگر عباس کیارستمی درباره سرانجام 
وزارت  و  قوه قضاییه  از  پیگیری هایش 
پزشکی  پرونده  که  گفت  بهداشت 

پدرش به بن بست خورده است!
به  اینکه  بیان  با  کیارستمی  بهمن 
دنبال صدور حکم برای پزشک خاطی 

بنیاد عباس کیارستمی سامانه ارزیابی عملکرد 
پزشکان را راه اندازی می کند

ناصر هوشمند  وزیری خالق مجسمه های پارک 
جمشیدیه درگذشت

ناصر  ز  ا مجسمه   5۰ =
پارک  در  وزیری  هوشمند 
جمشیدیه تهران نصب است.

خالق  هوشمندوزیری  ناصر 
تهران  جمشیدیه  پارک  مجسمه های 

در سن ۷۳ سالگی درگذشت.
مجسمه ساز  هوشمندوزیری  ناصر 
پیشکسوت و خالق مجسمه های پارک 
جمشیدیه تهران ششم تیرماه در سن 
۷۳ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مجسمه سنگی  وزیری ۵0  هوشمند  
نصب شده در پارک سنگی جمشیدیه 

تهران را طراحی و اجرا است.
معمار  حضرت  پاسبان  غالمرضا 
پارک سنگی »جمشیدیه« درباره این 
که  آورده  خود  کتاب  در  مجسمه ها 
»شاید برای اولین بار در این پروژه بود 
که در ایران مجسمه ساز، سنگ تراش و 
پارک ساز برای سامان دادن یک فضا، 
کردیم  تالش  ما  می کردند.  مشترکا 
مجسمه هایی را که به صورت پیکره ای 
با  می شد،  ساخته  حیوان  یا  انسان  از 
به عنوان  از آن  و  تلفیق  پارک  فضای 

ناصر هوشمند وزیری مجسمه ساز

کنیم؛  استفاده  کاربردی  عنصر  یک 
عنوان  به  که  مجسمه هایی  یا  مثل 

آبخوری استفاده می شد.«
وزیری  هوشمند  از  این،  بر  عالوه 
در فضای عمومی شهر تهران و دیگر 
در  مجسمه هایی  کشور  شهرهای 
پارک ساعی، قلعه فلک االفالک، موزه 
رختشوی خانه زنحان و پارک باراجین 

قزوین نصب شده است.
او یکی از اولین مجسمه سازان ایرانی 
بود که در سال 1۳۴۵ به وسیله یک 
مهندس ایتالیایی- ایرانی با فایبرگالس 
با  بسیاری  مجسمه های  و  شد  آشنا 

فایبرگالس ساخت.
یک   1۳۸۴ سال  در  هنرمند  این 
در  خود  آثار  از  خصوصی  غارموزه 
که  کرد  بنا  تهران  لواسان  منطقه 
تمام هزینه ها و ایده های آن را شخصا 
طیبه  پیش  هفته  داشت.دو  برعهده 
تهران  شهر  شورای  عضو  سیاوشی 
درباره قرار داشتن این موزه در حریم 
رودخانه ها اظهار امیدواری کرده بود: 
»امید است تمهیداتی توسط مسئوالن 
متولی اتخاذ شود تا مسائلی نظیر حریم 

رودخانه ها به فضای این غارموزه آسیب 
جدی وارد نکند.«

مساحت  به  زمینی  در  موزه  این 
طراحی  آثار  و  برپاست  متر   1000
شاهنامه  داستان های  از  آن  در  شده 
ایرانی  اصیل  فرهنگ  و  فردوسی 
وزیری  هوشمند  است.  شده  برگرفته 
با استفاده از وسایل دورریختنی و با 
این  خود  مجسمه های  و  آثار  نمایش 

موزه را ساخته بود.

نبوده اند، گفته با وجودی که حکم های 
سال  قانونی  پزشکی  و  پزشکی  نظام 
گذشته صادر شده ولی هیچ گزارش 
صورت  خطاهای  همه  از  مشروحی 

گرفته به دست آنها نرسیده.
خطاهای  مشروح  به  دستیابی  او 
که  خواند  حقیقتی  را  گرفته  صورت 
حق خانواده عباس کیارستمی است 

تا بدانند.
کیارستمی  عباس  فرزند  که  آنگونه 
اعالم کرده، آنها در نامه ای به سعید 
نمکی وزیر کنونی بهداشت خواستار در 
اختیار داشتن گزارش پزشکی شدند 
و »البته این درخواست به این معنی 
نیست که ما به دنبال این هستیم که 
گزارش  فقط  شود،  انجام  تازه ای  کار 
مشروحی که وزارت بهداشت موجود 

است را در اختیار ما هم بگذارند.«
وی درباره حکم قضایی صادر شده 
برای پزشک خاطی پدرش گفت که 
پزشکی  توسط  هم  خاطی  »پزشک 
درصد   ۵ پرداخت  به  موظف  قانونی 
دیه شد. همچنین ایشان از انجام عمل 
جراحی به مدت سه ماه در محل ارتکاب 
جرم )بیمارستان جم( محروم شد که ما 
نمی دانیم آیا واقعا ایشان سه ماه دوره 
خیر!« یا  گذرانده  را  خود  محرومیت 

روزنامه  به  تدوینگر  و  فیلمساز  این 
به عنوان،  همشهری گفته که »بنده 
دستیابی  برای  راهی  هر  از  دم  ولی 
به  می کنم،  اقدام  ماجرا  حقیقت  به 
بن بست می رسم! پرونده ای در بایگانی 
وجود دارد که گزارش های مختلفی از 
پزشک های متخصص ضمیمه آن شده 
و نتیجه ماه ها بررسی و تالش عده ای 
است که به دنبال حقیقت مرگ عباس 
کیارستمی بوده اند. نتیجه نهایی آن 

پرونده را در اختیار ما بگذارند.«
عباس  درگذشت  سالگرد  سومین 
تیرماه   1۴ جمعه  روز  کیارستمی 
آرامستان ترک مزرعه در منطقه  در 

لواسان تهران برگزار خواهد شد.
احمد کیارستمی مدیر بنیاد عباس 

اعالم کرده که  کیارستمی همچنین 
توسط  کیارستمی  عباس  آثار  تمام 
این بنیاد و با همکاری شرکت های ام 
کا 2 فرانسه و جنوس فیلم/ کرایتریان 
آمریکا بازسازی شده که به مدت دو 

سال به طول انجامیده است.
فیلم های  تمام  شامل  مجموعه  این 
کوتاهی هم می شود که کیارستمی با 
حمایت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان قبل از انقالب اسالمی ساخته 

است.
قرار است آثار عباس کیارستمی ماه 
آینده در آمریکا در IFC در نیویورک، 
و Berkeley Film Archive در 
در  آینده  سال  و  شمالی  کالیفرنیای 
اروپا به نمایش در بیایند. همچنین در 
آوریل سال آینده در پاریس و در مرکز 
ژرژ پمپیدو، با همکاری بنیاد و ام کا 2، 
بزرگداشتی برای عباس کیارستمی برپا 
می شود که نه تنها تمام فیلم هایش را 
به نمایش می گذارد که سایر کارهای 
این کارگردان از جمله نقاشی، عکس، 
معرض  در  نیز   … و  ویدیو  شعر، 
تماشای عالقمندان گذاشته خواهد شد.

همچنین فیلم سینمایی »2۴ فریم« 
که  کیارستمی  عباس  اثر  آخرین 
توسط این بنیاد به پایان رسید و در 
امسال  درآمد،  نمایش  به  کن 201۷ 
توسط کرایتریان بر روی دی وی دی و 
بلو رِی منتشر و پخش شد. کرایتریان 
ماه آینده نسخه بازسازی شده سه گانه 
کوکر را نیز بر روی دی وی دی و بلو رِی 

پخش خواهد کرد.
عباس کیارستمی از اسفند سال 9۴ 
تا اوایل اردیبهشت 9۵ به دلیل انجام 
چند عمل جراحی در ناحیه روده در 
بیمارستان بستری شد و پس از آن هم 
مراجعه  بیمارستان  به  بار دیگر  چند 
کرد تا اینکه سرانجام هشتم تیرماه 9۵ 
برای تکمیل مراحل درمان به پاریس 
رفت ولی چند روز بعد )1۴ تیر( در 
همان شهر پاریس و در سن ۷۶ سالگی 

درگذشت.

تعداد  آمار  مبنای  =بر 
سالن های سینما در ایران با 
جمعیت کشور تناسب ندارد 
رشد  اخیر  سال   ۳5 در  و 
جمعیت ۱۲۷ درصد و رشد 
ساخت سینما در ایران منفی 

۴۴ درصد بوده است.
به   ،۹5 سال  آمار  =طبق 
 ۸۲۸ و  هزار   ۳ هر  ازای 
و  سیستان  استان  در  نفر 
صندلی  یک  بلوچستان، 

سینما وجود دارد!
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی می گوید »بیش از هزار شهر 
بی بهره  سینما  امکان  از  کشور  در 
هستند و بر اساس آمارها حدود ۸۸ 
درصد مردم کشور تا کنون به سینما 

نرفته اند.«
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در جریان یک همایش یک 
روزه در حوزه عمرانی استانداری ها در 
از  »بیش  که  کرد  اعالم  البرز  استان 
امکان سینما  از  هزار شهر در کشور 
بی بهره است و بر اساس آمارها حدود 
به  کنون  تا  کشور  مردم  درصد   ۸۸

سینما نرفته اند.«
منابع  کدام  به  ارشاد  وزیر  اینکه 
آماری و بازه زمانی اشاره داشته، در 
مرکز  ولی  نیست  مشخص  خبر  این 
کرد  اعالم   9۷ ماه  دی  ایران  آمار 
که ۸1 درصد مردم در سال 9۶ به 
ادعای  طبق  حاال  و  نرفته اند  سینما 
وزیر ارشاد این رقم ۷ درصد افزایش 

داشته است!
البته احتمال اشتباه عباس صالحی 
نیز وجود دارد، چون اسفندماه امسال 
رقم  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
 ۸۸ را  نرفته اند  تئاتر  به  که  مردمی 
درصد اعالم کرده بود! بر مبنای این 
آمار، ۳0.2 درصد مردم ایران تا کنون 
به سینما نرفته اند و ۸۸.۶ درصد هم 

تا کنون به تئاتر نرفته اند!
بر اساس این نظرسنجی، 22 درصد 
آخرین  کرده اند  اعالم  پاسخگویان 
از  کمتر  رفته اند  سینما  به  که  باری 
 10.۴ است،  بوده  پیش  سال  یک 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: ۸۸ درصد مردم 
ایران تا حاال به سینما نرفته اند!

درصد اعالم کرده اند آخرین بار بین 
1 تا ۳ سال پیش بوده که به سینما 
پاسخگویان  از  درصد   ۳۷.۵ رفته اند. 
به  که  باری  آخرین  از  گفته ا ند  هم 
سینما رفته اند، حداقل بیش از ۳ سال 

می گذرد.
جمعیت  شمار  حال،  هر  به 
تکذیب ها  باوجود  ایران  در  سینمارو 
کاهش  به  رو  نادیده گرفته شدن ها  و 
تغییر  و  دستکاری  حتی  و  گذاشته 
آمار فروش بلیت سینماها نیز تغییری 

در اصل موضوع نمی دهد.
به دلیل بحران اقتصادی کشور و گران 
شدن هزینه های زندگی روزمره، مردم 
ناچار به حذف محصوالت فرهنگی و 
شده اند  خود  زندگی  سبد  از  هنری 
اینکه  برخی کارشناسان  به عقیده  و 
همچنان 12 درصد از جمعیت کشور 
به سینما می روند جای تعجب دارد.

گزارش سامانه فروش سینمای ایران 
در سال 9۷، از 2۶۸ سینمای کشور 
نشان می دهد که 2۷ میلیون و ۴10 
هزار و ۸۳۶ نفر تعداد کل مخاطبان 
مصوبه  طبق  بوده اند.  ایران  سینما 
وزارت ارشاد قیمت  بلیت سینماهای 
سالن  کیفیت  به  توجه  با  تهران 
نمایش دهنده در سال 9۸، رقمی بین 
۷ هزار تومان تا 1۸ هزار تومان است 
مبلغ عمدتا  این  که در شهرستان ها 

پایین تر است.
این وجود، عباس صالحی بخش  با 

سینما  به  مردم  تمایل  عدم  عمده 
سالن های  کمبود  از  ناشی  را  رفتن 
از  »باید  که  گفته  و  دانسته  سینما 
طرح ها و تسهیالت بازآفرینی شهری 
که دولت تدبیر و امید تاکید ویژه ای 
مطلوب  نحو  به  دارد  آن  روی  بر 
حدود 20  که  چرا  کرد،  بهره برداری 
در  کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون 
و  شهری  داخل  فرسوده  بافت های 
مناطق حاشیه نشین درگیر هستند.«

سالن های  تعداد  آمار،  مبنای  بر 
کشور  جمعیت  با  ایران  در  سینما 
تناسب ندارد و در ۳۵ سال اخیر رشد 
جمعیت 12۷ درصد و رشد ساخت 
سینما در ایران منفی ۴۴ درصد بوده 

است.
موسسه  که  حالیست  در  این 
فرهنگ  وزارت  نظر  زیر  سینماشهر 
عرصه   در  نه  اسالمی  ارشاد  و 
بلکه  روستاها،  حتی  و  شهرستان ها 
در کالنشهرها دست به ساخت  و ساز 
با  همراه  لوکس  و  عظیم  سینماهای 
تا  می زند  فروش  و  تجاری  واحدهای 
را  بزرگ  جمعیت سینمارو شهرهای 
استان های هرمزگان،  اما  جذب کند. 
سیستان و بلوچستان، ایالم و قزوین 
با آمار تأسفبار سالن های سینما روبرو 
سال  آمار  طبق  نمونه  برای  هستند. 
نفر  و ۸2۸  هزار   ۳ هر  ازای  به   ،9۵
در استان سیستان و بلوچستان، یک 

صندلی سینما وجود دارد!
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=نیروی دریایی بریتانیا و 
مقام های رسمی جبل الطارق 
نام  به  سوپرنفتکش  یک 
)Grace1( را که حامل نفت 
بود  سوریه  مقصد  به  خام 

توقیف کرده اند.
درست  محموله  =این 
که  شده  توقیف  زمانی  در 
دخایر  اسالمی  جمهوری 
اورانیوم خود را افزایش داده 
و بدون توجه به هشدارهای 
تهدید  اروپایی ها  مداوم 
تیرماه   ۱۶ از  که  می کند 
غنی سازی اورانیوم را افزایش 
ساختن  برای  و  داد  خواهد 

پلوتونیوم پیش می رود.
نفتی  محموله های  از  دیگر  یکی 
زدن  دور  برای  که  اسالمی  جمهوری 
قاچاق  سوریه  به  آمریکا  تحریم های 
توقیف  جبل  الطارق  تنگه  در  می شد 
پیکاردو  فابیان  از  نقل  به  شد.گاردین 
نوشته  الطارق  جبل  منطقه  رئیس 
نفتکش ایرانی توسط پلیس این منطقه 
و نهادهای گمرکی و با کمک نیروی 

دریای انگلیس توقیف شده
 Strait of( جبل الطارق  تنگه 
دریای  است که  آبراهی   )Gibraltar
مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل 
می کند و اسپانیا و مراکش را در دو قاره 
اروپا و آفریقا از هم جدا می کند. این 
یعنی جمهوری اسالمی برای ترانزیت 
عبور  بجای  سوریه  به  محموله  این 
را  مسیر  طوالنی ترین  سوئز،  کانال  از 
انتخاب کرده و کشتی پس دور زدن 
قاره آفریقا از اقیانوس هند به اقیانوس 
اطلس رفته تا از تنگه جبل الطارق وارد 

مدیترانه شود!
رویترز، پنجشنبه ۴ ژوئیه )13 تیرماه( 
و  بریتانیا  دریایی  نیروی  داد  گزارش 
مقام های رسمی جبل الطارق یک سوپر 
نفتکش به نام )Grace1( را که حامل 
نفت خام به مقصد سوریه بود توقیف 
بیانیه ای  در  جبل الطارق  کردند.دولت 
که  دارد  محکمی  شواهد  کرد،  اعالم 
به سمت  نفتکش  این  می دهد  نشان 

سوریه در حرکت بوده است.
دلیل  این  به  نفتکش  این  توقیف 
تحریم های  ناقض  که  گرفت  صورت 
اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه است 
که از اول ماه مه سال ۲۰11 به اجرا 
بوده  قرار  می شود  است.گفته  درآمده 
پاالیشگاه  به  نفتکش  این  محموله 
»بانیاس« در سوریه برود که مشمول 

تحریم های اروپا است.
مسیر  ثبت  اطالعات  اساس  بر 
کشتی  ها، این نفتکش از ایران حرکت 

توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق با مشارکت 
نیروی دریایی انگلیس!

حامل  که  شود  ثابت  اگر  و  کرده 
نقض  مشمول  بوده،  ایران  خام  نفت 
علیه  متحده  ایاالت  نفتی  تحریم های 

جمهوری اسالمی می شود.
این  شده،  ثبت  اطالعات  اساس  بر 
سال  )پاییز  دسامبر  ماه  در  کشتی 
گذشته( در عراق بوده، اما بندر عراقی نام 
آن را ثبت نکرده است. سیستم ردیابی 
این کشتی هم خاموش شده بود و کمی 
بعد در نزدیکی بندر عسلویه در ایران 
دیده شد.موضوعی که در گزارش های 
نفتی  ترانزیت محموله های  به  مربوط 
مدیترانه  به سمت  اسالمی  جمهوری 
به آن اشاره نمی شود منافع دولت هایی 
اروپایی است. با آغاز تحریم های آمریکا 
برای به »صفر« رساندن صادرات نفت 
ایران، یکی از راه های دور زدن تحریم ها 
نامعلوم  ریجستری  با  نفتکش   ارسال 
و رادارهای خاموش بوده است که به 
شدند.  مشهور  شبح«  »کشتی های 
منابع غیررسمی می گویند این کشتی ها 
در ظاهر عازم سوریه به عنوان متحد 
استراتژیک تهران بودند اما در میانه  ی 
راه به ترفندهای مختلف محموله آنها به 
واسطه ها و دالل هایی که به اروپایی ها 
است.  شده   فروخته  هستند  متصل 
جبل الطارق  طریق  از  نفتکش ها  این 
لو  و  می شدند  مدیترانه  آب  های  وارد 

نمی رفتند!
اخیر  محموله  که  حالیست  در  این 
که  شده  توقیف  زمانی  در  درست 
اورانیوم  دخایر  اسالمی  جمهوری 
خود را افزایش داده و بدون توجه به 
تهدید  اروپایی ها  مداوم  هشدارهای 
غنی سازی  تیرماه   1۶ از  که  می کند 
برای  و  داد  افزایش خواهد  را  اورانیوم 

ساخت پلوتونیوم پیش می رود.
در این میان، این فرضیه قابل طرح 
است که بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری 
اسالمی از احتمال لو رفتن این محموله 

خبر داشته است چرا که یک روز پیش از 
این رویداد، شبکه سه سیمای جمهوری 
اسالمی در اقدامی نامتعارف و عجیب 
با نشان دادن تصاویر ماهواره ای از محل 
خرید یک محموله و همچنین تصویر 
یک نفتکش به نام »سالینا« اطالعات 
دقیقی از یک معامله نفتی را افشا کرد. 
گفت،  اقدام  این  به  واکنش  در  زنگنه 
هرچه برای صادرات نفت رشته کردیم 
صدا و سیما پنبه کرد! در این سناریو 
اینطور نشان داده می شود که مقصر و 
دلیل لو رفتن کشتی مربوطه، صدا و 
سیمای رژیم است که ظاهرا ُمهر تایید بر 
تالش رژیم برای دور زدن تحریم ها زده 
است اما اساساً مسیرهایی که حکومت 
تحریم ها  زدن  دور  برای  آنها  از  ایران 
استفاده می کند پنهان و مخفی نبوده و 
فقط روش های این در زدن که همواره 
ریسک باالیی دارد متفاوت بوده است.از 
سوی دیگر اگرچه تولید نفت ایران به 
حدود ۲۰۰ هزار بشکه و کمتر رسیده 
اما هنوز به »صفر« نرسیده است. این 
میزان از طریق همین مسیرها به فروش 
می  رسید که بخشی از آن به شرق و 
بخشی به روسیه و اروپا صادر می شد. 
لو رفتن و یا درواقع »آشکار کردن« این 
مسیر با تاکید بر اینکه نیروی دریایی 
داشت،  مشارکت  آن  در  نیز  انگلیس 
این پیام را دارد که اختالف  اروپایی ها 

با تهران شدت گرفته است.
خبرگزاری  گزارش ها،  آخرین  در 
خارجه  وزارت  که  کرد  اعالم  رویترز 
انگلیس روز پنجشنبه، ۴ ژوییه، احضار 
سفیر این کشور در تهران را تایید کرده 
خارجه  وزارت  سخنگوی  یک  است. 
بریتانیا گفت که سفیر این کشور در 
ایران بر توقیف نفتکش  ایرانی در تنگه  
جبل الطارق که متهم است نفت به سوریه 
حمل می کرده تأکید خواهد کرد زیرا 
تحریم های اتحادیه اروپا را نقض می کند.

خط زرد مسیر عادی نفتکش  هایی است که از خلیج فارس به سوی مدیترانه 
راه  قرمز  مسیر  می کنند.  عبور  سوئز  کانال  و  سرخ  دریای  از  و  کرده  حرکت 
طوالنی است که نفتکش جمهوری اسالمی طی کرده تا از طریق جبل الطارق 

به سوریه برسد

درعا  دمشق،  =حومه 
هدف  سوریه  در  حمص  و 
حمالت هوایی ارتش اسرائیل 

قرار گرفت.
بشر  حقوق  =دیده بان 
این  در  داده  گزارش  سوریه 
حمالت مواضع سپاه قدس و 

حزب اهلل بمباران شده.
می  گویند  سوری  =منابع 
غیرنظامی  چهار  دست کم 

کشته شده اند.
از  موشک  فروند  =یک 
سوریه به شمال قبرس پرتاب 
و  روسیه  بین  تنش  و  شده 

ترکیه باال گرفته است.
تیرماه،  دهم  دوشنبه  بامداد 
جنگنده های اسرائیل اهدافی متعلق به 
ارتش سوریه و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را در اطراف دمشق و مواضعی 
و  صحنایا  الکسوه،  شهرک های  در 

الزبدانی را هدف قرار دادند.
)سانا(  سوریه  رسمی  خبرگزاری 
گزارش داد پدافند سوریه به رهگیری 
این موشک ها در حومه دمشق و حمص 
پرداخته و تعدادی از آنها را ساقط کرده 
این  در  مدعی اند  سوری  منابع  است. 
حمالت چهار غیرنظامی از جمله یک 
کودک کشته و ۲1 نفر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش الجزیره، سه پایگاه 
نظامی در حومه حمص هدف گرفته 
آنها  در  آتش سوزی  به  منجر  که  شد 
گردید. یکی از این اهداف مرکز نظامی 

تحقیقات و فرودگاه نظامی است.
مستقر  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
 1۰ دست کم  داد،  گزارش  لندن  در 
پایگاه نظامی در این حمالت از جمله 
یک مرکز تحقیقات نظامی، چند انبار 
مهمات و فرودگاه نظامی »المزه« هدف 
می شود  گفته  گرفتند.  قرار  اصابت 
نیروهای ایرانی و شبه نطامیان حزب اهلل 
لبنان از این فرودگاه استفاده می کنند.

منایع دولتی سوریه می گویند شدت 
این انفجارها در دمشق باعث شده چند 
شود.خبرگزاری  ویران  مسکونی  خانه 
به  اسراییل  نوشت،  اسپوتنیک  روسی 

یک مرکز علمی در جمرایا و نیز گمرک 
سوریه در منطقه »شنسار« در مرز لبنان 
نیز موشک  زده است.این حمله چند روز 
بعد از نشست امنیتی سه جانبه اسرائیل، 
صورت  اورشلیم  در  آمریکا  و  روسیه 
گرفت.روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش 
به بخش شمالی  داد که یک موشک 
قبرس تحت کنترل ترکیه اصابت کرده 
اما گزارشی از تلفات احتمالی آن منتشر 
نشده است. منابع محلی می گویند نور 
درخشانی را در آسمان دیده اند و پس 
از آن صدای سه انفجار شنیده شد.به 
نظر می رسد این موشک از غرب سوریه 
حوالی درعا به شمال قبرس پرتاب شد. 
بین  درگیری  گذشته  هفته  یک  در 
نیروهای ارتش ترکیه و سوریه در مرز 

دو کشور باال گرفته است.

حمله هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران و 
حزب اهلل در سوریه

هواپیمایی  اغلب شرکت های  هواپیماهای  پرواز  باال همچنان  ریسک  علت  به 
»رادارفالیت ۲۴«  وبسایت  از  تصویر  این  است،  ممنوع  ایران  فراز  بر  خارجی 
مربوط به ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران است، خط قرمز محدوده تقریبی پروازهای 

بین المللی در آسمان ایران پیش از این تنش هاست

هشدار مجدد فرانسه در مورد تهدیدات اتمی جمهوری اسالمی؛

 ارتش اسرائیل آماده یک »عملیات نظامی 
گسترده« می شود!

=فرانسه به همراه شرکای 
ایران  از  قویاً  خود  اروپایی 
خواسته اند که از غنی سازی 
اضافی و نقض برجام »بدون 

تأخیر« خودداری کند.
وزیر  نخست  =نتانیاهو 
اسرائیل: ما خواهان برقراری 
اما همزمان  آرامش هستیم 
عملیات  یک  برای  را  خود 
نظامی گسترده، اگر ضروری 

باشد، آماده می کنیم.
طریق  از  لندن  =کیهان 
منابع آگاه اطالع پیدا کرده که 
با افزایش تهدیدها و احتمال 
مراکز  به  نقطه ای  حمله 
حساس از جمله تاسیسات 
قرارگاه  اتمی،  و  نظامی 
به  »خاتم االنبیاء«  پدافند 
و  درآمده  آماده باش  حالت 
دست کم  امنیتی  نهادهای 
که  را  قرمز  نقطه  شش 
ممکن است مورد حمله قرار 
کرده اند. مشخص  بگیرند 

ساعاتی پس از تهدید حسن روحانی 
دولت  اورانیوم،  غنی سازی  افزایش  به 
فرانسه بار دیگر به جمهوری اسالمی 

ایران هشدار داد.
سوم  چهارشنبه  رویترز،  گزارش  به 
وزارت  سخنگوی  تیرماه(،   1۲( ژوئیه 
خبرنگاران  جمع  در  فرانسه  خارجه 
تاکید کرد، خروج ایران از توافق اتمی، 
حاصلی برای این کشور نخواهد داشت.

اگنس فون در مول امروز )چهارشنبه( 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد فرانسه به 
همراه شرکای اروپایی خود قویاً از ایران 
را  اضافی  غنی سازی  که  خواسته اند 
بدون تأخیر به حالت سابق برگرداند و از 
اقدامات بیشتری که تعهدات هسته ای 
کند. خودداری  می کند،  تضعیف  را 

وی افزود: »زیر سؤال بردن ]توافق[ 
منجر  تنش هایی  تشدید  به  تنها 
می شود که پیش از اینهم در منطقه 
است  دلیل  همین  به  داشته.  وجود 
اروپایی  شرکای  همراه  به  فرانسه  که 
از  تجاوز  خواسته  ایران  از  قویا  خود 
به  تأخیر  بدون  را  غنی سازی  سقف 
عقب بازگردانده و از هر اقدام دیگری 
که ممکن است تعهدات هسته ای این 
کشور را تضعیف کند، خودداری نماید.«

روحانی در جلسه هیات دولت ادعا 

کرد که تهران از 1۶ تیرماه غنی سازی 
وی  داد.  خواهد  افزایش  را  اورانیوم 
همچنین تهدید به ساختن پلوتونیوم در 
نیروگاه اراک کرد.پلوتونیوم یکی از مواد 
تسلیحات  در  هسته ای  شکافت  مهم 
اتمی است که برای مصارف غیرنظامی 
از جمله تولید برق نیز کاربرد دارد.عصر 
تهران،  وقت  به  تیر،   1۲ چهارشنبه، 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
کابینه  »نشست  نوشت،  توییتی  در 
دولت را امروز در مقر ستاد لشکر غزه و 
با حضور فرمانده محور جنوب و فرمانده 
ما  برگذار کردیم. سیاست  غزه  لشکر 
واضح است، ما خواهان برقراری آرامش 
هستیم اما همزمان خود را برای یک 
عملیات نظامی گسترده، اگر ضروری 
باشد، آماده می کنیم. این دستور من 

به ارتش است.«
بریتانیا  )فرانسه،   E3 خارجه  وزرای 
و آلمان( و همچنین مسئول سیاست 
دوم  سه شنبه  اروپا،  اتحادیه  خارجی 
ژوئیه )11 تیرماه(، با انتشار یک بیانیه 
اورانیوم  ذخایر  افزایش  از  مشترک 
ابراز نگرانی کردند اما  ایران به شدت 
فعال  گفته اند  اروپایی  دیپلمات های 
»مکانیسم ماشه« را که باعث بازگشت 
دوباره ی تحریم های سازمان ملل علیه 

رژیم ایران می شود فعال نمی کنند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، 
در توییتی نوشته، »زمان زیادی پیش از 
آنکه من رییس جمهور بشوم، ایران در 
حال نقض توافق هسته ای 1۵۰میلیارد 
دالری )به اضافه 1٫۸ میلیارد دالر پول 
با ایاالت متحده، و دیگرانی بود  نقد( 
که هیچ چیزی پرداخت نکردند و آنها 
حاال محدودیت ذخیره )اورانیوم(شان 

را نقض کرده اند. خوب نیست !«

آگاه  منابع  طریق  از  لندن  کیهان 
اطالع پیدا کرده که با افزایش تهدیدها 
مراکز  به  نقطه ای  حمله  احتمال  و 
و  نظامی  تاسیسات  از جمله  حساس 
قرارگاه  و  ارتش  هوایی  نیروی  اتمی، 
حالت  به  »خاتم االنبیاء«  پدافند 
تاسیسات  است.  درآمده  آماده باش 
معروف  اصفهان  اورانیوم  فرآوری 
سیستم  و  اصفهان   UCF صنایع  به 
پدافندی آن، تاسیسات هسته ای ُفردو 
قم با نام رسمی مرکز هسته ای »شهید 
کهک  روستای  حوالی  علی محمدی« 
استان قم و پدافند و نیروگاه اتمی اراک 
و پدافند آن از جمله نقاطی هستند که 
امنیتی  نهادهای  بر اساس پیش بینی 
حمله  صورت  در  اسالمی  جمهوری 

احتمالی از اهداف اصلی خواهند بود.
روز چهارشنبه، عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش و علیرضا صباحی فرد 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از 
پدافند هوایی »شهید نصر اصفهانی« 

واقع استان اصفهان بازدید کردند.
از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 
برای مشورت با روس ها به مسکو رفته 
و چهارشنبه با آلکسی لیخاچوف رئیس 
شرکت دولتی روس اتم دیدار و گفتگو 
گرده است.در مذاکرات صورت گرفته 
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسالمی 
نیز  روسیه  سفیر  جاگاریان  لوان  و 

حضور داشتند.
طول  در  می نویسد  ایرنا  خبرگزاری 
مذاکرات رؤسای صنایع اتمی دو کشور 
پیچیده«  »اوضاع  به  ویژه ای  توجه 
مرتبط با برجام در زمینه برنامه هسته ای 
یکجانبه  اقدامات  نتیجه  در  که  ایران 
ایاالت متحده به وجود آمده داشتند.

ه  د ستفا ا ح  طر سنا  =
در  ایران  دارایی های  از 
پرداخت  برای  لوکزامبورگ 
را تصویب  ترور  قربانیان  به 

کرد.
ید  می گو تن  کا م  تا =
طرح  این  تصویب  از  هدف 
ن  د کر یر  سی پذ ستر د
دارایی های رژیم ایران جهت 
پرداخت غرامت به قربانیان 

تروریسم رژیم ایران است.
=بیش از ۴۰ نماینده سنای 
که حمله   به طرحی  آمریکا 
نظامی احتمالی به ایران بدون 
مجوز کنگره را منع می کرد، 
رأی منفی دادند و این طرح 

آرای الزم را کسب نکرد.
به  را  طرحی  آمریکا  سنای  مجلس 
استفاده  خواستار  که  رسانده  تصویب 
لوکزامبورگ  در  ایران  دارایی های  از 
جهت پرداخت غرامت به خانواده های 
قربانیان بمب گذاری سال 19۸3 در مقر 
تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت است، 
همچنین طرح لزوم اخذ مجوز از کنگره 
قبل از حمله به ایران در سنای آمریکا 

رأی نیاورد.بر اساس متن الیحه بودجه 
دفاعی سال ۲۰۲۰ آمریکا و متمم های 
اضافه شده به آن این طرح که توسط 
سناتور تام کاتن تهیه شده پنجشنبه ۲۷ 
ژوئن )ششم تیرماه( در قالب متممی 
رسیده  تصویب  به  الیحه  این  برای 
است.کاتن هدف از معرفی این طرح را 
»دسترسی پذیر کردن دارایی های رژیم 
ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان 
است. کرده  عنوان  ایران«  تروریسم 

این طرح خواستار ایجاد تغییراتی در 
یک قانون مصوب سال ۲۰1۲ )قانون 
بشر  حقوق  و  ایران  تهدید  کاهش 
سوریه( است تا به خانواده های قربانیان 
انفجار بیروت امکان دهد برای دریافت 
دالر  میلیارد   1.۶۸ محل  از  غرامت 
دارایی  ایران نزد شرکت »کلیراستریم« 

در لوکزامبورگ تالش کنند.
در  آمریکایی  سناتورهای  طرح 
حالی به تصویب رسیده که دادگاهی 
امسال  فروردین ماه  لوکزامبورگ  در 
تالش  دادگاه های آمریکا برای توقیف 
از  دالر  میلیارد   1.۶۸ مصادره  و 
دارایی های جمهوری اسالمی ایران در 
لوگزامبورک جهت پرداخت غرامت به 
کسانی که »قربانیان تروریسم ایران« 
قوانین  مغایر  را  می شوند  خوانده 
بین المللی خوانده و آن را رد کرده است.

طرح کاتن با وجود تصویب در مجلس 
سنا هنوز به قانون تبدیل نشده است. 
این طرح برای تبدیل به قانون بایستی 
به تصویب دیگر نهاد قانونگذاری کنگره 
نیز  نمایندگان  مجلس  یعنی  آمریکا 
رسیده و سپس به امضای رئیس جمهور 
برسد.جرج پنس و روبن گالگو دو عضو 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا 
نسخه متناظر مصوبه سنا را اخیراً به 

این مجلس ارائه کرده اند.
همچنین بیش از ۴۰ نماینده سنای 
نظامی  حمله   که  طرحی  به  آمریکا 
احتمالی به ایران بدون مجوز کنگره را 
این  منع می کرد، رأی منفی دادند و 

طرح آرای الزم را کسب نکرد.
این طرح در چارچوب یک اصالحیه 
به الیحه بودجه وزارت دفاع، پنتاگون، 
توسط سناتور تیم کین و تاماودال به 
رأی گذاشته شد. این اصالحیه نیازمند 
نماینده  از 1۰۰  نماینده  حمایت ۶۰ 
در  دموکرات  بود.نمایندگان  سنا 
کنگره گفته اند با ارائه این طرح تالش 
می کنند تا از جنگ ناخواسته با ایران 

جلوگیری کنند.
آمریکا  سنای  در  جمهوریخواهان 
اکثریت را در اختیار دارند و این طرح 
جانب  از  الزم  حمایت  از  دموکرات ها 

جمهورخواهان برخوردار نشد.

تصویب طرح پرداخت غرامت به قربانیان ترور؛ رد 
طرح لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله به ایران

از مرزهای غربی سوریه تا شمال قبرس حدود ۳۲۰ کیلومتر فاصله است
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سیاسی  =علیرضا 
صندوق  نجومی بگیر  راد 
کشوری،  بازنشستگی 
مرکزی حزب  عضو شورای 
و  سازندگی  کارگزاران 
عضو  حزب،  این  طرف  از 
شورای عالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان است!
پورمؤذن  =کمال الدین 
صندوق  نجومی بگیر 
کشوری  بازنشستگی 
شورای  مجلس  نماینده 
اسالمی و مدیرعامل شرکت 
اولین  زرین،  آرتاخورشید 
ال ای دی  تولیدکننده المپ 

در ایران است.
ایزدی،  =نعمت اهلل 
مدیره  هیأت  کنونی  رئیس 
دیپلمات های  از  صندوق، 
از  و  خارجه  وزارت  سابق 
روحانی  حسن  به  نزدیکان 
و اعتدالیون است که ماهانه 
تومان  میلیون   ۱۹ از  بیش 
دریافت  صندوق  از  حقوق 

می کند.
نماینده  =آذروش 
در  اردبیل  اصالح طلب 
هفتم  و  ششم  دوره های 
اسالمی،  شورای  مجلس 
حمایت  مورد  نامزد  و 
»اعتدال  حزب  و  اصالحات 
مجلس  برای  توسعه«  و 

جمع نجومی بگیران از مشاور اقتصادی میرحسین موسوی تا عضو ارشد حزب 
کارگزاران؛ چرا مردم فریاد می زنند »دیگه تمومه ماجرا«؟

 ۵۳ ماهیانه  که  بود  هشتم 
صندوق  از  تومان  میلیون 
بازنشستگی به اسم حقوق 

به جیب می زد.
اقتصادی  مشاور  مازار  عرب  علی 
میرحسین موسوی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۸۸ و از اعضای اصلی 
ستاد انتخاباتی وی در این انتخابات، 
در لیست مدیران نجومی بگیر صندوق 

بازنشستگی کشور قرار دارد.
مدیرعامل  صالحی  سیدمیعاد 
هفته  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه 
لیست  انتشار  از  خود  اینستاگرام 
مختلف  بخش های  مدیران  حقوق 
حقوق  لیست  داد.  خبر  صندوق  این 
دریافتی که پیرو این یادداشت منتشر 
شد نشان می داد مدیران مختلف این 
و  غیرمتعارف  حقوق هایی  صندوق 
نجومی دریافت می کردند. سیدمیعاد 
این موضوع  از  تأسف  ابراز  با  صالحی 

دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  دیگر 
چالش  در  تا  کرد  دعوت  نیز  را 
خود  مدیران  حقوق  شفاف سازی 

شرکت کنند.
اما در این میان وبسایت اصولگرای 
مدیران  نام  بررسی  با  نیوز  مشرق 
نجومی بگیر به نام »علی عرب مازار« 
برخورد کرده است، یکی از سه چهره 
میرحسین  انتخاباتی  ستاد  اصلی 
در  او  اقتصادی  مشاور  و  موسوی 

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸!
این فرد در صورت پیروزی میرحسین 
از  می توانست  انتخابات  در  موسوی 
کلیدی  وزارتخانه های  کاندیداهای 
چون وزارت اقتصاد باشد؛ با این همه 
مدیره  هیئت  عضو  کسوت  در  حتی 
از  نیز  کشور  بازنشستگی  صندوق 
رانت دریافت حقوق نجومی نگذشته 
و تا جایی که توانسته از سفره انقالب 
از 1۶  بیش  ماهیانه  و  بهره مند شده 
میلیون تومان حقوق دریافت می کند.

از  همچنین  نیوز  مشرق  وبسایت 

نتیجه یک سیستم ناکارآمد: 

کالهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی یک صراف از 
طریق سامانه ارزی »نیما«

نیما  سامانه  =مکانیزم 
به گونه ای طراحی نشده تا 
واردکننده از صحت ادعای 
ارز  تأمین  بر  مبنی  صراف 
اطمینان  وی،  درخواستی 

حاصل نماید.
در مجموع  =این صراف 
 ۵۰ از  تومان  میلیارد   ۳۰۰
مدیر کارخانه و واردکننده  
آنها  به  ارزی  اما  گرفته 

نداده است.
دادسرای   12 شعبه  بازپرس 
دستور  اهواز  انقالب  و  عمومی 
ارزی  حساب های  شدن  مسدود 
و  اهواز  در  صرافی  یک  ریالی  و 
مالک  بازداشت  و  ممنوع الخروجی 
متهم  این صرافی  کرد.  را صادر  آن 
به کالهبرداری از ۵0 مدیر کارخانه 

و واردکننده  است.
عنوان  به  وی  از  که  صرافی  این 
از  شده  برده  نام  »ن«  صرافی 
صرافی های مجاز بانک مرکزی است. 
شاکیان این صرافی در شکایت خود 
مدعی شده اند که مبلغ حدود ۳00 
مواد  تأمین  برای  را  تومان  میلیارد 
جامع  سامانه  طریق  از  خود  اولیه 
به  صرافی،  طریق  از  ثبت  و  تجارت 
کرده اند  واریز  صرافی  این  حساب 
به  صراف  گفته  به  نیز  مبلغ  این  و 
تایید  مورد  که  دیگری  فرد  حساب 
قانونی  صورت  به  بوده،  سنا  سامانه 

منتقل شده است.
واردکننده   و  کارخانه  مدیر   ۵0
کل  رئیس  با  جداگانه  مکاتباتی  در 
معدن  صنعت،  وزیر  مرکزی،  بانک 
خدمات  امور  دفتر  و  تجارت  و 
معاونان  و  صمت  وزارت  بازرگانی 
پیگیری  خواستار  وزارتخانه،  این 
و  حمایت  همچنین  و  موضوع 
واحدهای  این  تعطیلی  از  جلوگیری 

تولیدی شده اند.
کامبیز هاشمی بازپرس شعبه 12 
اهواز  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
از  تیرماه  سوم  در  و  گذشته  هفته 
و کالهبرداری  با جعل  مبارزه  اداره 

با  تا  بود  خواسته  آگاهی  پلیس 
معدن  صنعت،  سازمان  با  مکاتبه 
این  نام  حذف  به  نسبت  تجارت،  و 

صرافی از سامانه نیما اقدام کند.
کامبیز  روز  با گذشت چند  اکنون 
مسدود  دستور  حکمی  در  هاشمی 
ممنوع الخروج  و  حساب ها  کردن 
نیز  را  صراف  این  بازداشت  و  شدن 

صادر کرده است.
عنوان  به  صرافی  این  از  چند  هر 
است  شده  برده  نام  »ن«  صرافی 
اما نام این صرافی و مالک آن قابل 
آمده:  حکم  این  در  است.  تشخیص 
»مقرر است نسبت به مسدود نمودن 
ریالی  و  ارزی  حساب های  کلیه 
شود.  اقدام  شرکا  و  »ن«  صرافی 
نسبت به ممنوع الخروجی متصدیان 
ذی صالح  مراجع  طریق  از  صرافی 
اقدام شود. با توجه به وجود شکات 
قانون  متعدد در راستای ماده 1۸0 
آئین دادرسی کیفی نسبت به جلب 
مالکین صرافی با اذن ورود به منزل 
شبانه روزی  صورت  به  مخفیگاه  و 
اقدام شود و به محض جلب به نظر 
اخذ  شکات  مستندات  کلیه  برسد. 

شود.«
تمامی  قانون  طبق  است  گفتنی 
برای  هستند  مکلف  واردکنندگان 
تأمین ارز برای واردات رسمی خود، 
اقدام  نیما  از طریق سامانه  یا رسماً 
کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی 
و  کرده  استفاده  صادرکنندگان 

و  مرکزی  بانک  ضوابط  با  مطابق 
تا سه هزار  با اختالف نرخ دو  البته 
ارز  تأمین  نیما،  سامانه  از  تومانی 

خود را به صادرکنندگان بسپارند.
گزارش  به  که  حالیست  در  این 
سامانه  مکانیزم  مهر  خبرگزاری 
تا  نشده  طراحی  گونه ای  به  نیما 
صراف  ادعای  صحت  از  واردکننده 
ارز درخواستی وی،  تأمین  بر  مبنی 
بنابراین  نماید؛  حاصل  اطمینان 
واردکننده با اطمینانی که نسبت به 
این سامانه حکومتی دارد، نسبت به 
خرید  با  متناسب  ریالی  وجه  واریز 
اقدام  صرافی  حساب  به  خود  ارزی 

می کند.
صراف  این  شرایطی  چنین  در 
تومان  میلیارد   ۳00 مجموع  در 
واردکننده   و  کارخانه  مدیر   ۵0 از 
نداده  آنها  به  ارزی  اما  گرفته 
این  انجام  مهر  خبرگزاری  است. 
احتمالی  موردهای  یا  کالهبرداری 
»مکانیزم های  دلیل  به  را  دیگر 
غیرشفاف و رانتی، امضاهای طالیی 
دولتی«  پیچیده  بروکراسی های  و 
مدیریت  سوء  کنار  در  که  دانسته 
اجرای  چگونگی  بر  نظارت  عدم  و 
برخی سیاست های ارزی سبب شده 
از  به خصوص  استفاده  تا بساط سوء 
طالیی«  »امضاهای  دارندگان  سوی 
گسترده  همچنان  دولت،  بدنه  در 
است و هر روز بخشی از آن نمایان 

می شود.

=دولت باید از راهکارهایی 
خوراکی  مواد  تأمین  مانند 
بهداشت  و  آموزش  ارزان، 
رایگان، تأمین مسکن و در 
غیرنقدی  بسته های  نهایت 
عمیق  شکاف  کاهش  برای 
دستمزد و سبد معاش خانوار 

استفاده کند.
=به دلیل گرانی روزافزون 
گوشت  اساسی،  کاالهای 
سفره  در  جایی  لبنیات  و 
بازنشستگان ندارد و تبعات 
بیماری هایی است  آن رشد 
و  ویتامین  کمبود  از  که 
پروتیین گریبانگیر کارگران 
و بازنشستگان و خانواده های 

آنان می شود.
اقتصاد  بر  انداخته  بحران چنگ  در 
ایران، کارگران و بازنشستگان دو گروه 
که  آسیب پذیری هستند  قشرهای  از 
هر ماه و هر هفته، همزمان با افزایش 
تورم و کاهش ارزش پول ملی وضعیت 

زندگی شان بحرانی تر می شود.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت 
تومان  هزار  و 2۸0  میلیون  گرفته ۴ 
و بازنشستگان ۴ میلیون و ۷۸0 هزار 
دارند.  دستمزد  عقب ماندگی  تومان 
به بیان دیگر اگر این ارقام به حقوق 
اضافه  بازنشستگان  و  کارگران  فعلی 
شود، درآمد آنها معادل »هزینه سبد 
معیشت« می شود و آنها از زیر خطر 
فقر به روی خط فقر منتقل می شوند 
و البته باز هم زندگی راحتی نخواهند 

داشت!
آنچه تحت عنوان »سبد معاش خانوار« 
مطلق  قدر  تنها  می شود،  محاسبه 
قرار  مبنا  با  حداقلی هزینه هاست که 
دادن نرخ های رسمی اعالم شده برای 
مواد خوراکی و آشامیدنی که توسط 
انستیتو پاستور اعالم می شود و پس از 
آن، اعمال ضریب روی سبد خوراکی ها 
می آید. دست  به  آشامیدنی ها  و 

سبد معاش خانوار برای اردیبهشت 
ماه ۶ میلیون و ۴۸2 هزار و 21۵ تومان 

کارگران و بازنشستگان:

 بیش از ۴ میلیون تومان عقب ماندگی دستمزد؛ 
حذف یکی پس از دیگری مواد غذایی از سفره ها

محاسبه شده است این در حالیست که 
دریافتی کارگران و اکثر بازنشستگان 
در  تومان  میلیون   2 حدود  رقمی 
از  بسیاری  میان  این  در  است.  ماه 
کارشناسان معتقدند با توجه به بزرگتر 
افزایش  و  بازنشستگان  خانواده  بودن 
هزینه های درمانی به علت بیماری های 
سبد  هزینه  سالمندی،  که  از  ناشی 
بایستی  بازنشسته  خانوارهای  معاش 

قاعدتاً نسبت به شاغالن، بیشتر باشد.
برای نمونه اگر کارگری با یک سال 
نظر  در  را  فرزند  یک  دارای  و  سابقه 
بگیریم که عالوه بر حقوق، حق اوالد 
1۵1 هزار و ۶00 تومانی نیز دریافت 
حدود 2  چیزی  او  دستمزد  می کند، 
میلیون و 100 تا 2 میلیون 200 هزار 

تومان می شود.
فاصله دستمزد 2 میلیون و 200 هزار 
تومانی با سبد معاش ۶ میلیون و ۴۸0 
هزار تومانی، ۴ میلیون و 2۸0 هزار تومان 
است، یعنی کارگران ۴ میلیون و 2۸0 
هزار تومان عقب ماندگی دستمزد دارند.

این روزها فعاالن کارگری مانند همین 
روزها در سال گذشته معتقدند شورای 
نمایندگان  از  متشکل  که  کار  عالی 
دولت، کارگران و کارفرمایان است باید 
این فاصله دستمزد بیش از ۴ میلیون 
تومان برای کارگران را جبران کند. با 
وجود اینکه سال گذشته تالش فعاالن 
خرید  قدرت  جبران  برای  کارگری 
از  برخی  اکنون  ماند  ناکام  کارگران 
فعاالن کارگری می گویند راه های دیگر 

را هم برای جبران این فاصله خرید در 
نظر می گیرند.

علی خدایی عضو کارگر شورای عالی 
کار در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته 
است که »در زمینه راهکارهای ترمیم 
قدرت خرید، به دنبال راهکارهایی به 
جز افزایش مستقیم دستمزد هستیم 
که در میانه سال، کاهش قدرت خرید 
جبران  را  معاش  سبد  کاستی های  و 

کند.«
به عقیده علی خدایی و برخی از دیگر 
فعاالن کارگری و کارشناسان اقتصادی 
با  غیرنقدی  ترمیم  راهکارهای  اتخاذ 
توجه به شرایط اقتصادی کشور یک 
دولت  و  است  انکار  غیرقابل  ضرورت 
تأمین مواد  مانند  راهکارهایی  از  باید 
بهداشت  و  آموزش  ارزان،  خوراکی 
نهایت  در  و  مسکن  تأمین  رایگان، 
کاهش  برای  غیرنقدی  بسته های 
شکاف عمیق دستمزد و سبد معاش 

خانوار استفاده کند.
درباره  شرایط  این  مشابه  اما 
بازنشستگان نیز وجود دارد و آنها نیز با 
بیش از ۴ میلیون تومان عقب ماندگی 
دستمزد روبرو هستند. مهدی مجیدی 
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته 
تهران در این باره گفته است که امروز 
که  رفته  باال  اندازه ای  به  قیمت ها 
نمی تواند  مستمری ها  ناچیز  افزایش 
یک  زندگی  نیازهای  تامین کننده 
الزم  دلیل  همین  به  و  باشد  خانواده 
به  دیگری  روش های  با  دولت  است 
فکر جبران سفره های خالی کارگران و 

بازنشستگان باشد.
میان  مقایسه ای  با  مجیدی  مهدی 
دستمزد و هزینه خانوارهای بازنشسته 
گفته است » هنگامی که ۶0 درصد 
بازنشستگان حداقل بگیر هستند و باید 
با حقوق ماهیانه یک میلیون و 200 
و  خود  زندگی  امورات  تومان  هزار 
اعضای خانواده شان را بگذرانند و تنها 
یک قلم آن یعنی گوشت کیلویی 1۴0 
بازنشستگان  یعنی  است،  تومان  هزار 
باید گوشت را در خواب ببینند و خرید 
رویایی  بازنشستگان،  برای  گوشت 

دست نیافتنی است.«
حذف  از  همچنین  مجیدی 
گوشت و لبنیات از سفره بسیاری از 
خانوارهای بازنشسته خبر داده است: 
پزشکان  توصیه  بر  بنا  »بازنشستگان 
را در  لبنیات  و  پروتئین  باید مصرف 
به  اما  باشند.  داشته  روزمره  زندگی 
دلیل گرانی روزافزون کاالهای اساسی، 
لبنیات  و  گوشت  که  هستیم  شاهد 
جایی در سفره بازنشستگان ندارد که 
بیماری هایی  این مسئله رشد  تبعات 
است که از کمبود ویتامین و پروتئین 
و  بازنشستگان  و  کارگران  گریبانگیر 

خانواده های آنان می شود.«
در  آسیب پذیر  قشر  زندگی  شرایط 
که  می شود  بدتر  روز  به  روز  حالی 
محمدرضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد 
کالن و مدل سازی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی گفته است که 
افزایش  باز هم  فقر در سال 9۸  نرخ 
می یابد: »رشد قابل توجه قیمت ها در 
کنار عدم افزایش درآمدهای متناسب 
با رشد قیمت ها منجر به افزایش قابل 
توجه نرخ فقر در سال 9۷ شده و با 
توجه به پیش بینی نهادهای بین المللی 
از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده 
نرخ  می رسد  نظر  به   9۸ سال  در 
افزایشی خواهد  فقر در این سال نیز 
اجرای  ضرورت  موضوع  این  که  بود 
سیاست های حمایتی کارا و هدفمند 
از  در جهت کاهش نرخ فقر را بیش 

پیش نمایان می سازد.«

علیرضا سیاسی راد نام برده که دریافتی 
بازنشستگی  صندوق  از  او  ماهانه 
تومان  میلیون   1۷ از  بیش  کشوری 
سیاسی  علیرضا  اینکه  است.جالب 
حزب  مرکزی  شورای  عضو  راد 
نزدیک  )حلقه  سازندگی  کارگزاران 
از  و  رفسنجانی(  هاشمی  اکبر  به 
عالی  شورای  عضو  حزب،  این  طرف 
سیاست گذاری اصالح طلبان هم است!

اما در همین یک فقره از شفاف سازی 
نام های  سازمان،  یک  مدیران  حقوق 
و  مازار  عرب  علی  از  غیر  دیگری 
که  آمده  باال  نیز  سیاسی راد  علیرضا 

قابل توجه است.
نماینده  پیرمؤذن  کمال الدین 
اصالح طلب از لیست امید اردبیل در 
دریافتی  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
تومان  میلیون   1۸ از  بیش  ماهانه 
دارد.  کشور  بازنشستگی  صندوق  از 
انتخاباتی  ستاد  مسئول  پیرمؤذن 
بود  اردبیل  در  موسوی  میرحسین 
مجلس  در  نطقی  در  سال 92  در  و 

برای موسوی کار  آنها که  بود،  گفته 
امام«  وزیر  »نخست  برای  می کردند، 
کار می کردند.پیرمؤذن البته امپراتوری 
ختم  همینجا  به  رانت اش  بر  استوار 
حوزه  در  فعاالن  از  یکی  و  نمی شود 
او  نیز هست.  الکترونیکی  محصوالت 
و  پارلمان  نمایندگی  حقوق  از  جدا 
بازنشستگی  صندوق  نجومی  حقوق 
شرکت  مدیرعامل  کشوری، 
آرتاخورشید زرین، اولین تولیدکننده 

المپ ال ای دی در ایران است.
میلیون  دریافتی 1۸  با  دیگر  مدیر 
است.  انتشاری  محمدمهدی  تومان 
تشکل  مرکزی  شورای  عضو  او 
اصالح طلب »حزب اسالمی کار« و از 
مدیرعامل  علیرضا محجوب  نزدیکان 
خانه  حکومتی  تشکل  مادام العمر 
در  تهران  کنونی  نماینده  و  کارگر 
مجلس شورای اسالمی و از دوستان 
نزدیک علی ربیعی وزیر عزل شده کار 

و سخنگوی کنونی دولت است.
نعمت اهلل ایزدی رئیس کنونی هیأت 
مدیره صندوق، از دیپلمات های سابق 
وزارت خارجه و از نزدیکان به حسن 
اعتدالیون است که ماهانه  روحانی و 
از  تومان حقوق  میلیون  از 19  بیش 

صندوق دریافت می کند.
از  پرداختی  حقوق  بیشترین  اما 
سوی صندوق بازنشستگی کل کشور 
ولی  به  تومان  میلیون   ۵۳ مبلغ  با 
اردبیل  اصالح طلب  نماینده  آذروش 
مجلس  هفتم  و  ششم  دوره های  در 
شورای اسالمی، و نامزد مورد حمایت 
اصالحات و حزب »اعتدال و توسعه« 
برای مجلس هشتم بود که به مجلس 

شورای اسالمی راه نیافت.

کمال الدین پیرمؤذنعلیرضا سیاسی راد علی آذروش
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ژن درمانی روشی جدید 
برای مقابله با سرطان 

امروزه درمان با استفاده از ژن و اصالح ژنتیک یکی 
البته جای  که  است  درمانی  های  روش  ترین  آمد  کار  از 

پیشرفت بسیار دارد؛ در این روش دانشمندان با بیان کردن برخی 
ژن ها در سلول های بدن فرد به درمان وی می پردازند. سرطان از 

جمله خطرناک ترین بیماری هایی است که انسان امروز با آن دست و 
پنجه نرم می کند. ویروس درمانی قادر به تخریب سلول های توموری و فعال 

بنیادی  سلول های  از  استفاده  و  است  ضدتوموری  ایمنی  واکنش های  کردن 
بیماری های  می تواند  جایگزین،  های  ژن   انتقال  برای  مهندسی شده  خون ساز 
خونی را درمان کند. اینها بخشی از پیشرفت های صورت گرفته در زمینه درمان 

برخی بیماری های صعب العالج بوسیله محققین آلمانی است.
از  آلمان:  در  درمانی  ویروس  »پژوهش های  به  مروری  مطالعه  قالب  در  محققان 
مهندسی تا کاربرد« پرداخته و آخرین دستاوردهای پیش درمانگاهی و بالینی را 
در این زمینه که بیشتر معطوف به ویروس های انکولیتیک است بر شمرده اند. 
تخریب  و  توموری  سلول های  هدفمند  کردن  آلوده  به  قادر  ویروس ها  این 
را  ویروسی  پلت فرم های  مختلف  انواع  آنها  مطالعه  این  در  هستند.  آنها 
ویروس  و  پاراویروس ها  تا  گرفته  آرناویروس ها  و  آدنوویروس ها  از 

از  استفاده  معایب  و  مزیت ها  پتانسیل ها،  و  کرده  ارائه  واکسینیا 
که  باورند  براین  و  برشمرده  درمانی  ایمنی  در  را  کدام  هر 

داروها،  با  ترکیب  در  درمانی  ویروس  این  از  می توان 
شیمی درمانی، پرتودرمانی و ایمنی درمانی برای

 تخریب سلول  های سرطانی 
استفاده کرد.

زنان  شاخص

در آنجا بر فراز قله ی کوه
دوپایم خسته از رنج دویدن

به خود گفتم که در این اوج، دیگر
صدایم را خدا خواهد شنیدن

بسوی ابرهای تیره پرزد
نگاه روشن امیدوارم

ز دل فریاد کردم کای خداوند
من اورا دوست دارم، دوست دارم !

صدایم رفت تا اعماق ظلمت
بهم زد خواب شوم اختران را

غبار آلوده و بی تاب کوبید
در زرین قصر آسمان را

مالئک با هزاران دست کوچک
کلون سخت سنگین را کشیدند...

پژوهش ها  برخی 
نشان داده اند که افرادی 
باال   )BMI( بدنی  توده  شاخص  با 
توده  شاخص  که  افرادی  به  نسبت 
بدنی آنها در محدوده عادی قرار دارد، 
عقل  زوال  به  دارد  بیشتری  احتمال 

مبتال شوند.
عقل،  زوال  خطر  کاهش  زمینه  در 
زمان چیزی است که نباید هدر داده 
میلیون   1۰ از  بیش  ساله  هر  شود. 
نفر در سراسر جهان به این بیماری 
انتظار  و  می شوند  مبتال  ویرانگر 
می رود این آمار طی سال های پیش 

رو افزایش یابد.
ایران  عصر  سالمت  گروه  گزارش  به 
آپشنز«،  هلث  »ایزی  از  نقل  به 

خوشبختانه مطالعات علمی نشان داده 
اند که برخی تغییرات ساده در سبک 
زندگی می توانند نقش چشمگیری در 
کاهش خطر ابتال به زوال عقل داشته 
بهداشت  سازمان  واقع،  در  باشند. 
دستورالعمل  نخستین  اخیرا  جهانی 
درباره چگونگی پرهیز از زوال عقل را 
بر اساس روش هایی که از پشتیبانی 
کرده  ارائه  هستند،  برخوردار  علمی 

است.
انجام ورزش

که  داده اند  نشان  مختلف  مطالعات 
روش  بهترین  می تواند  ورزش  انجام 
برای حفظ سالمت مغز باشد. نتایج 
ورزش  که  داد  نشان  مطالعه  یک 
مغز  شدن  کوچک  روند  می تواند 
مرتبط با افزایش سن که به اختالل 
معکوس  را  می شود  منجر  شناختی 
نشان  نیز  دیگر  مطالعه ای  سازد. 
داد که انجام ورزش بیشتر می تواند 
نگه  تیز  و  کرده  تقویت  را  حافظه 

دارد.
ترک سیگار

العاده  فوق  عادتی  کشیدن  سیگار 
انسان  بدن  سالمت  برای  مضر 

نظارت بر وزن
داده اند  نشان  ها  پژوهش  برخی 
بدنی  توده  شاخص  با  افرادی  که 
که  افرادی  به  نسبت  باال   )BMI(
شاخص توده بدنی آنها در محدوده 
بیشتری  احتمال  دارد،  قرار  عادی 
دارد به زوال عقل مبتال شوند. اگر 
ورزش می کنید و یک رژیم غذایی 
طور  به  کنید،  می  دنبال  را  سالم 
معمول شاخص توده بدنی شما باید 

در محدوده سالم قرار بگیرد.
مدیریت فشار خون

در  خونی  رگ های  باال  خون  فشار 
و  کند  می  تنگ  و  تضعیف  را  مغز 
پیشگیری  مناسب  خون  جریان  از 
خطر  اساس،  همین  بر  می کند. 
می یابد.  افزایش  مغزی  سکته 
ابتال  خطر  شرایط  این  همچنین، 
دهد.  می  افزایش  را  عقل  زوال  به 
نتایج یک پژوهش نشان داد زنانی 
که در دهه چهارم زندگی خود قرار 
مبتال  باال  خون  فشار  به  و  داشته 

بودند، 73 درصد احتمال بیشتری 
داشت که به زوال عقل مبتال شوند. 
بر همین اساس کاهش فشار خون 
سالم  محدوده ای  در  آن  حفظ  و 
می تواند نقش مهمی در پیشگیری 
مانند  جدی،  سالمت  مشکالت  از 
داشته  مغزی  سکته  و  عقل  زوال 

باشد.
کنترل دیابت

می تواند  نشده  کنترل  خون  قند 
شود  دیابتی  انسفالوپاتی  موجب 
به  و  است  مغزی  آسیب  نوعی  که 
می شود.  منجر  شناختی  اختالل 
مطالعه ای جدید نشان داده است که 
دیابت کنترل نشده آهنگ پیشرفت 
برابر سریع تر  دو  را  آلزایمر  بیماری 

می سازد.
نظارت بر کلسترول

نتایج یک پژوهش نشان داده است 
در  کلسترول  باالی  سطوح  که 
میانسالی خطر ابتال به زوال عقل را 
نظارت  رو،  این  از  می دهد.  افزایش 
در  می تواند  کلسترول  سطوح  بر 
بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری 

ویرانگر نقش داشته باشد.

از  نیز  مغز  و  می شود  محسوب 
دود  نیست.  امان  در  آن  مضرات 
مغز  وارد  مستقیم  می تواند  سیگار 
شود. نتایج یک مطالعه نشان داد که 
مردان سیگاری توانایی های شناختی 
خود را سریع تر از افراد غیرسیگاری 
دیگر  ای  مطالعه  می دهند.  از دست 
دوم  دست  دود  حتی  که  داد  نشان 
توجهی  قابل  میزان  به  نیز  سیگار 
افزایش  را  عقل  زوال  به  ابتال  خطر 

می دهد.
تغذیه سالم

جهانی،  بهداشت  سازمان  گفته  به 
غذایی  رژیم  یک  کردن  دنبال 
تاثیر  می تواند  مدیترانه ای  سبک 
مغز  سالمت  حفظ  در  چشمگیری 
مایند  غذایی  رژیم  اما  باشد.  داشته 
از  بهتر  حتی  گزینه ای   )MIND(
مغز  تقویت  برای  مدیترانه ای  رژیم 
بین  ترکیبی  غذایی  رژیم  این  است. 
رژیم غذایی مدیترانه ای و رژیم غذایی 
دش )DASH( است و به طور خاص 

توسعه  عقل  زوال  از  پیشگیری  برای 
یافته است.

پرهیز از الکل
داده  نشان  جدید  مطالعه ای  نتایج 
است که حتی مصرف نوشیدنی های 
می تواند  نیز  کم  میزان  به  الکلی 
الکل  زیاد  بسیار  مصرف  اندازه  به 
در  باشد.  مضر  مغز  سالمت  برای 
است  مشخص  قطعا  حاضر،  حال 
سطح  الکل  حد  از  بیش  مصرف  که 
سالمت مغز را به میزان قابل توجهی 

کاهش می دهد.
تمرین دادن مغز

تاثیر  درباره  ها  پژوهش  نتایج 
از  محافظت  برای  فکری  بازی های 
یکدست  عقل  زوال  برابر  در  مغز 
نیستند، اما مطالعات نشان داده اند که 
تمرینات مغزی چالش برانگیز، مانند 
بازی های  و  متقاطع  کلمات  جدول 
رایانه ای تمرین دهنده مغز می توانند 
به محافظت از این اندام در برابر خطر 
رو،  این  از  کنند.  کمک  عقل  زوال 
بازی های فکری ممکن است فوایدی 
بیشتر از یک سرگرمی برای گذر زمان 

ارائه کنند.

پروانه میالنی
)۱32۱ - ۱3۹3(

پروانه میالنی نویسنده، شاعر، مترجم، 
کانون  عضو  و  بشر  حقوق  فعال 
نویسندگان ایران بود که نقش مؤثری 
در جنبش دادخواهی فعالین حقوق 
بشر برای احقاق حقوق حقه زندانیان 
دهه  سالهای  شده  اعدام  سیاسی 
شصت در ایران ایفا کرد.پروانه میالنی 
نخستین  از  که  بود  کسانی  از  یکی 
روزهای پس از اعدام های سال 13۶۰ 
در  عمومی  اطالع رسانی  دنبال  به 
این رابطه بود و از طریق مصاحبه با 
رسانه ها و نوشتن نامه های اعتراضی 
به مقامات داخلی و بین المللی در پی 
پاسخگویی  و  حقیقت  شدن  روشن 
دهه  کشتارهای  عامالن  و  آمران 
از  میالنی  رحیم  بود.برادرش  شصت 
فعاالن سازمان انقالبی کارگران ایران 
)راه کارگر( بود که در تاریخ هفتم آبان 
جمهوری  زندان های  در   13۶۰ ماه 
اسالمی ایران اعدام شد.پروانه میالنی 
در  اقدام هایش  نخستین  از  یکی  در 
اطالع رسانی  و  دادخواهی  با  رابطه 
سیاسی،  زندانیان  کشتار  درباره 
خانواده های  و  مادران  تجمع  در 

سال  ماه  دی   ۵ در  اعدام شدگان 
با  تهران  برابر دادگستری  13۶7 در 
آساهی  و  بی بی سی  رادیو  خبرنگار 
ژاپن مصاحبه کرد و در رابطه با کشتار 
زندانیان سیاسی خواستار دادخواهی 
مالقات  روزهای  اولین  در  شد. 
نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان 
با  تا  پروانه تالش کرد  ایران  از  ملل 
این اشخاص مالقات کند و از مراجع 
خواستار  بین المللی  دار  صالحیت 
به  دستیابی  و  بشر  حقوق  اجرای 
عدالت برای بازماندگان و خانواده های 

فروغ فرخزادقربانیان کشتار دهه شصت شود.

در  موجود  گلوکز  اندازه  خون  قند 
مقدار  .دانستن  است  انسان  خون 
نرمال و طبیعی قند خون بسیار پر 
اهمیت است و موجب شناخت بازه 
سطوح گلوکز خون شده و به کنترل 

دیابت بسیار کمک می کند. 
 

چه  طبیعی  و  نرمال  خون  قند 
مقدار باید باشد؟

بیشترین  که  است  قندی  گلوکز، 
استفاده را در بدن دارد، قند فروکتوز 
در میو ه ها و الکتوز در شیر است 
که بعد از استفاده در بدن به گلوکوز 
انرژی  به  آخر  در  و  شده  تبدیل 
خون  قند  عدد   . شود  می  تبدیل 
نشان دهنده پیشرفت بیماری و نوع 
خون  قند  عدد  اگر  است،  بیماری 
به  فرد  باشد  از 1۰۰  تر  پایین  فرد 
قند  میزان  و  نیست  مبتال  دیابت 
 1۰۰ بین  اگر  است؛  طبیعی  خون 
الی 1۲۶ باشد پیش دیابت است و 
آنها مستعد ابتال به بیماری دیابت در 

آینده هستند، قند خون باالی 13۰ 
مبتال به نوع دیابت یک است و فرد 
قرار  باید خیلی سریع تحت درمان 

گیرد .
افرادی که عالئم غیر عادی در بدن 
خود دارند باید به پزشک متخصص 
مراجعه کنند و بعد از تشخیص اینکه 
ندارد،  ثابت  حالت  آنان  خون  قند 
مرتب  باید  ها  آن  خون  قند  میزان 
توانند  می  همچنین  شود؛  کنترل 
در  و  کرده  تهیه  قندخون  دستگاه 
منزل، به طور مرتب میزان قند خون 
سالمندان   . کنند  بررسی  را  خود 
باید در رژیم غذایی خود از غذاهای 

سبک و کم کالری استفاده کنند .
شاخص هموگلوبین در بدن

نشان  بدن  در  هموگلوبین  شاخص 
اگر  است،  خون  قند  میزان  دهنده 
و معدل  باشد  باال  عدد هموگلوبین 
باید  بیمار  باشد  ماه  قند خون، سه 
عدد  اگر   . بگیرد  قرار  درمان  تحت 
هموگلوبین قند خون از حدی باالتر 
باشد دیابت نوع یک است که همراه 
باپرنوشی، سرگیجه و تکرر ادرار خود 
قند   ، نوع ۲  در  نشان می دهد؛  را 

خون باال نیست و هیچ عالمتی ندارد 
آزمایش چک شود  با  باید  بیماری  و 
خون  قند  میزان  تشخیص  از  بعد  و 
مناسب، بیمار تحت درمان قرار گیرد .

در صورت تشخیص قند خون باال فرد 
حتما باید نکات زیر را رعایت نماید :
از رژیم غذایی مناسب استفاده کند.

از اضافه وزن جلوگیری کند.
فعالیت مناسب بدنی داشته باشد .

روی  زیاده  فودها  فست  مصرف  در 
به طور مصنوعی  فودها  نکند، فست 
با چربی های مضر و نیز کربوهیدرات 
اشباع  مصنوعی  و  شده  تصفیه  های 
می شوند که این موضوع خطر ابتال 

به دیابت را افزایش می دهد .
مقدار نرمال قند خون

قند خون نرمال در حالت ناشتا :
برای افراد مبتال به دیابت :

 13۰-۸۰ میلیگرم بر دسی لیتر
برای افراد بدون دیابت :

 99-7۰ میلیگرم بر دسی لیتر

قند خون نرمال دو ساعت بعد از غذا :
برای افراد مبتال به دیابت :

 کمتر از 1۸۰ میلیگرم بر دسی لیتر
برای افراد بدون دیابت :

 کمتر از 1۴۰ میلیگرم بر دسی لیتر
:HbA1c

آزمایش طوالنی مدت گلوکوز وجود 
 HbA1c, هموگلوبین  به  که  دارد 
این  است.  معروف   A1c و   A1C
ماه  سه  دو  متوسط  مقدار  آزمایش 
اخیر را تعیین می کند. HbA1c به 

صورت درصد بیان می شود .
برای افراد مبتال به دیابت :

 7% یا کمتر
برای افراد بدون دیابت :

 کمتر از 7/۵ %
قند خون نرمال در دیابت بارداری

قند ناشتا و قبل از غذا :
9۲ میلیگرم بر دسی لیتر

بعد از غذا:
1۲۰ میلیگرم بر دسی لیتر

قند نرمال در مادر باردار با دیابت 
قبلی

قند ناشتا و قبل از غذا :
 99 -۶۰ میلیگرم بر دسی لیتر

بعد از غذا:
 1۲9-1۰۰ میلیگرم بر 

دسی لیتر
HA1c: کمتر از ۶ درصد

آزمایش قند خون
انجام آزمایش خون نوک انگشت،  با 
قند خون  و  گلوکز  مقدار  توانید  می 
را اندازه گیری کنید . می توانید برای 
سنسور  یک  خون  قند  گیری  اندازه 
به زیر پوست بگذارید ، به این روش 

اندازه گیری CGM می گویند.
آزمایش خون به صورت مرتب برای 
افرادی که انسولین تزریق می کنند، 

باید انجام شود .
برای کنترل قند خون می توانید بعد 
انجام  یا  مختلف  غذاهای  خوردن  از 

فعالیت های مختلف مقدار گلوکوز را 
اندازه گیری کنید . مقدار قند خون 
بسته به مقدار و نوع غذا افزایش می 
یابد. افراد مبتال به دیابت نوع ۲ که 
انسولین تزریق نمی کنند، می توانند 
در مواقع مختلف قند خونشان را اندازه 
دیابت  به  مبتال  افراد  اغلب  بگیرند. 
وعده های  بین  آزمایش  به  نیازی 
مصرف  اینکه  مگر  ندارند،  غذایی 
که  باشند  داشته  دیابت  داروهای 
می توانند قند خون را کاهش دهند.

بهتر است افراد دیابتی بالفاصله پس 
از بیدار شدن، قند خون ناشتا را اندازه 
است  ممکن  همچنین  کنند.  گیری 
یا  غذا  از  قبل  قند خون  تست  برای 
گاهی ۲ ساعت پس از غذا، قند خون 
به  خون  قند  که  زمانی  یعنی  نرمال 
حالت طبیعی بازگشته است، مناسب 

باشد.
انجام دهید.  آزمایش  برنامه ریزی  با 
آزمایش روزانه در یک زمان به شما 
مثال  دهد  نمی  سودمندی  اطالعات 
از  استفاده  یا  قرص  تغییر  از  پس 
اندازه  را  خونتان  قند  خاص  دارویی 

بگیرید.

روش هایی علمی برای کاهش خطر زوال عقل عدد قند خون نرمال و طبیعی چند است؟
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مردان  شاخص

دگر ز جان من ای سیمبر چه می خواهی؟
ربوده ای دل زارم دگر چه می خواهی؟

مریز دانه که ما خود اسیر دام توایم
ز صید طایر بی بال و پر چه می خواهی؟

اثر ز ناله خونین دالن گریزان است
ز ناله ای دل خونین اثر چه می خواهی؟

به گریه بر سر راهش فتاده بودم دوش
به خنده گفت از این رهگذر چه می خواهی؟

نهاده ام سر تسلیم زیر شمشیرت
بیار بر سرم ای عشق هر چه می خواهی

کنون که بی هنرانند کعبه دل خلق
چو کعبه حرمت اهل هنر چه می خواهی؟

رهی چه می طلبی نظم آبدار از من؟
به خشکسال ادب شعر تر چه می خواهی؟

می  قطع  را  قند  مصرف  که  زمانی 
کنید، بدن شما در پی منبع جدیدی 
از انرژی خواهد بود و شاید غیر قابل 
باور باشد اگر بدانید ورزش می تواند 
انرژی مورد نیاز بدن شما تامین کند.

بستنی  تا  فنجانی  های  کیک  از 
در  قند  مختلف،  های  نوشیدنی  و 
بسیاری از خوراکی ها وجود دارد و 
پرهیز از آن تقریبا غیرممکن است. 
مصرف متعادل قند مضر نیست، اما 
افراد بسیاری روزانه بیش از حد از این 

ماده استفاده می کنند.
دایجست«،  »ریدرز  گزارش  به 
وابستگی عاطفی یا روانی به خوراکی 
های شیرین نیز به عنوان اعتیاد به 
قند  مصرف  شود.  می  شناخته  قند 
می تواند افزایش کوتاه مدت و سریع 
برخی  شود.  موجب  را  بدن  انرژی 
مطالعات نشان داده اند که قند می 
اعتیادآور  کوکائین  اندازه  به  تواند 
باشد. برای مقابله با این شرایط می 
توانید روش های زیر را مد نظر قرار 

دهید.
پرهیز از ترک کامل مصرف قند

ترک کامل و ناگهانی مصرف قندها 
تواند  می  و  است  العاده دشوار  فوق 
در  زیاده روی  برای  دستورالعملی 
مصرف دوباره یا حداقل بازگشت به 
عادات قدیمی باشد. اما حرکت آرام و 
پایدار در مسیر محدود کردن مصرف 

قند انتخابی ایده آل و عاقالنه است.
دنبال کردن تغییرات ساده و کوچک 
در رژیم غذایی آسان تر است، به ویژه 
زمانی که در تالش برای تربیت جوانه 
های چشایی خود بری لذت بردن از 
چیزهایی هستید که شیرین نیستند. 
الزم به ذکر نیست که اضطراب ناشی 
از تالش برای پرهیز از مصرف قندها 
استرس زا است. استرس موجب فعال 
شدن مکانیزم جنگ یا گریز در بدن 
های  هورمون  تولید  که  شود  می 
و  خون  قند  سطوح  دهنده  افزایش 
سرکوب سیستم ایمنی را به همراه 
دارد که هر دو می توانند فواید قطع 
برسانند.  حداقل  به  را  قند  مصرف 
و  قند  مصرف  کردن  محدود  برای 
مقابله با هوس خوردن خوراکی های 
شیرین می توانید اقدامات زیر را مد 

نظر قرار دهید:
نوشیدن آب

هوس غذاهای شیرین می تواند نشانه 
ای از کم آبی بدن انسان باشد. پیش 
های  خوراکی  سراغ  به  که  این  از 
شیرین بروید، یک لیوان آب بنوشید 
و چند دقیقه صبر کنید تا ببینید چه 

اتفاقی رخ می دهد.
فراگیری نام های مختلف قند

نکتار آگوا ممکن است پرچم قرمز را 
برای شما بلند نکند، اما قند می تواند 
به نام های مختلفی در غذاها وجود 
داشته باشد. از جمله واژه هایی که 
باید مد نظر قرار دهید می توان به 
الکتوز، شربت برنج قهوه ای، مالس، 
و دکستروز اشاره کرد. قند می تواند 
را  انتظار  کمترین  که  غذاهایی  در 

تأثیر داروهای 
بی حس کننده بر روی گیاهان 

داروهای  آزمایش  با  ،دانشمندان  دیلی میل  نوشته  به 
بی حسی روی گیاهان مختلف دریافتند که ویژگی های گیاهان، 

تفاوت عمده ای با انسان ها و حیوانات ندارد.یک تیم تحقیقاتی متشکل 
از محققان دانشگاه فلورانس و دانشگاه بن آلمان، دریافتند که عکس العمل 

گیاهان در برابر داروی بیهوشی، با عکس العمل انسان و حیوان یکسان است.
 )lidocaine (در این پژوهش، محققان ریشه چند گیاه مختلف را به لیدوکائین

که یک داروی بی حس کننده موضعی است، آغشته کردند. هدف از این کار این بود 
که نشان داده شود، عکس العمل گیاهان در برابر اعمال روش های مختلف بی حسی 
موضعی حتی با وجود عدم شباهت ساختاری آن ها با هم، اتفاقی نبوده است.دانشمندان 
برای اثبات یافته های خود، از یک دوربین رفلکس تک لنز استفاده کردند تا حرکات گیاهان 
هنگامی که در معرض این داروها قرار می گیرند را دنبال کنند. پیگیری این حرکات در 
۳ مرحله صورت پذیرفت. قبل، بعد و درحین بهبودی حاصل از قرار گرفتن در معرض 
بی حسی های مختلف.آنها فعالیت های الکتریکی سلول های گیاهی گوشتخوار موسوم 
به ونوس مگس خوار را اندازه گیری کرده و دریافتند، این گیاه پس از قرار گرفتن در 
معرض داروی بی حسی پتانسیل عملکرد خود را از دست داده است. براساس این 

مطالعه، پتانسیل عملکرد برای بسته شدن گیاه و آغاز حرکات گوارشی الزامی 
است.پس از اینکه اثر دارو به تدریج از بین رفت، تقریبا 900 ثانیه طول 

کشید تا گیاه ونوس مگس خوار به وضعیت طبیعی خود بازگردد.
و  بیوالکتریسیتی  کردند:  اذعان  دانشمندان  از  گروه  این 

پتانسیل عملکرد همانطور که انسان ها و حیوانات را 
تحت تاثیر قرار می دهد، گیاهان را نیز 

تحریک می کند.

دارید نیز وجود داشته باشد که از آن 
جمله می توان به سس باربیکیو، سس 
پاستا، چاشنی های کم چرب ساالد، 
نان ها، لوبیاهای پخته، و برخی قهوه 
به  را  خود  کرد.  اشاره  طعم دار  های 
خواندن برچسب ها پیش از استفاده از 
از  و موارد سرشار  غذاها عادت دهید 

قند را انتخاب نکنید.
خواب کافی و با کیفیت

استرس  یا  هستید  خسته  که  زمانی 
دارید، بدن شما در پی کسب انرژی، 
است.  قند  قالب  در  معمول  طور  به 
نتیجه  اغلب  غذایی  های  هوس  این 
از  بیش  یا  خوابیدن،  دیر  خوابی،  کم 
حد زود بیدار شدن از خواب هستند. 
در همین راستا، هشت ساعت خواب 
خوب شبانه توصیه شده است. اما اگر 
مجبور هستید تا دیر وقت بیدار بمانید 
و هوس خوراکی های شیرین به سراغ 
شما آمده است، مصرف یک میان وعده 
کوچک و سالم مانند یک سیب را به 

جای نوشابه مد نظر قرار دهید.

فعال بودن
زمانی که مصرف قند را قطع می کنید، 
بدن شما در پی منبع جدیدی از انرژی 
خواهد بود و شاید غیر قابل باور باشد 
اگر بدانید ورزش می تواند انرژی مورد 
نیاز بدن شما تامین کند. فعالیت بدنی 
به تعادل سطوح قند خون کمک می 
می  کاهش  را  استرس  و  تنش  کند، 
دهد، و سطوح انرژی را تقویت می کند. 
اگر فردی تازه کار در ورزش هستید، 
برنامه خود را با 10 دقیقه فعالیت بدنی 
در روز آغاز کرده و به تدریج تا حدی 
که راحت هستید و فشار بیش از حد 
به شما وارد نمی شود، آن را گسترش 
دهید. فعالیت بدنی می تواند سطوح 
اندورفین یا هورمون شادی را افزایش 
را  شیرین  های  خوراکی  هوس  دهد، 
کاهش دهد و خلق و خوی شما را به 

طور طبیعی بهبود ببخشد.
مصرف پروتئین

مصرف پروتئین روشی ساده برای غلبه 
بر هوس خوردن خوراکی های شیرین 
است. غذاهای سرشار از پروتئین آرام تر 
گوارش می شوند، احساس سیری برای 
مدت زمان طوالنی تر شکل می گیرد 

افزایش  از  و 
سریع  و  ناگهانی 

قند خون همانند شرایطی 
که به واسطه مصرف کربوهیدرات های 
پاالیش شده و قندها شکل می گیرد، 
هایی  پروتئین  کند.  می  پیشگیری 
کم  ماست  چربی،  بدون  مرغ  مانند 
چرب، تخم مرغ، مغزدانه ها و حبوبات 
از بهترین  لوبیا، نخود و عدس  مانند 
انتخاب ها هستند. مصرف سبزیجات 
فراوان در کنار پروتئین ها می تواند 
به تامین فیبر کمک شایانی کند که 
به کاهش هوس های غذایی منتج می 

شود.
محدود کردن مصرف قهوه

کافئین می تواند موجب کم آبی بدن 
و نوسانات قند خون شود که می تواند 

هوس خوراکی های شیرین را در پی 
دارید  قصد  که  زمانی  باشد.  داشته 
کاهش  را  خون  قند  مصرف  میزان 
دهید، بهتر است مصرف قهوه را به یک 
فنجان در روز محدود کنید. اگر ترک 
کافئین برای شما دشوار است، مصرف 
نوشیدنی های مانند چای سبز یا چای 
ماچا بهتر از اسپرسو یا الته خواهد بود.

توجه به گفتار
این که چطور درباره سمزدایی قندی 
تواند در  خود صحبت می کنید می 
کاهش و ترک مصرف قند موثر باشد. 
از  خود  قند  کم  زندگی  سبک  برای 
»تغذیه  مانند  مثبت  اصطالحات 
به  بیشتر«  بدنی  »فعالیت  و  خوب« 
کنید.  استفاده  »محرومیت«  جای 
پژوهش های روانشناختی نشان داده 
نمی  شکر  »من  گفتن  حتی  که  اند 
خورم« موثرتر از گفتن »من نمی توانم 
خورم  نمی  زیرا  است  بخورم«  شکر 
نشان از تصمیم شخصی و زیر کنترل 
قرار داشتن شرایط دارد، اما نمی توانم 
نشان می دهد قانونی وجود دارد که 
باید از آن پیروی شود که اغلب ناراحت 

کننده به نظر می رسد.  

ابوالحسن نجفی  
)۱۳۰۸- ۱۳۹۴(

ابوالحسن نجفی، زبان شناس و مترجم 
ایرانی بود. او عضو پیوستٔه فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجلٔه 
داشت.  عهده  بر  را  تطبیقی  ادبیات 
او  علمی  و  ادبی  فعالیت های  عمده 
در حوزٔه ترجمٔه متون ادبی، ویرایش، 
زبان شناسی و وزن شعر فارسی است. 
را  دایره ها  دقیق ترین  از  یکی  نجفی 
فارسی  شعر  وزن  طبقه بندی  برای 
نجفی«  »دایرٔه  به  که  کرده  تدوین 
معروف است. نجفی سپس برای ادامه 
تحصیل به تهران آمد و در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران در رشتٔه زبان 
در  شد.  تحصیل  به  مشغول  فرانسه 
دوران دانشگاه، از استادانی مثل پرویز 
ناتل خانلری، فاطمه سیاح و موسی 
دالیلی  به  او  پذیرفت.  تأثیر  بروخیم 
دو سال ترک تحصیل کرد و در سال 
1۳۳2 با ارائٔه رساله ای به زبان فرانسه 
فارغ التحصیل  هدایت  صادق  دربارٔه 
از فارغ التحصیلی، به  شد.نجفی پس 
اصفهان  دبیرستان های  دبیر  عنوان 
مشغول به کار شد. در همان سال ها 
و  آل رسول  عبدالحسین  با  همراه 

را  نیل  انتشارات  عظیمی،  احمد 
سال  در  کرد.  پایه گذاری  تهران  در 
1۳۳۸ برای ادامه تحصیل به فرانسه 
مقطع  تا  را  خود  تحصیالت  و  رفت 
فوق لیسانس در رشته زبان شناسی در 
دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد. پس 
از بازگشت به ایران، وی با دعوت بهرام 
صادقی و محمد حقوقی و ابراز تمایل 
اصفهان  ُجنگ  ادبی  حلقه  به  آنان 
سال  در  نجفی  ابوالحسن  پیوست. 
1۳۶9 به عضویت فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی درآمد و در سال 1۳۸۳ 

مدیر گروه ادبیات تطبیقی شد.
رهی معیری

گردش  اگر 
ضعیف  خون 
باشد دیگر رمقی برایتان 

نمی ماند.
گرم  سابق  مثل  پاهایتان  و  دست   
به  و قوی نیستند و خستگی مفرط 
سراغتان می آید . با شناخت نشانه ها 
و راه های درمان گردش خون ضعیف 
خون  برسید.گردش  بدنتان  داد  به 
مشکالت  از  بسیاری  شروع  ضعیف، 
دیگر مربوط به سالمتی است.گردش 
از  پس  معموال  عالئم  ضعیف  خون 
پیدا  گسترش  کامال  بیماری  اینکه 
می  که  شوند  می  داده  نشان  کرد، 
درمان  برای  و  بسیار خطرناک  تواند 

سخت باشد.
گردش خون ضعیف، ناشی از شرایط 

و  شایعترین  که  است  مختلفی 
معمولترین آنها بیماری تصلب شریانی 
است.  )PAD( محیطی  شریانی  و 

خون  گردش  به  مربوط  عالئم  اگر 
ضعیف را تجربه کرده اید، با پزشک 
خون  کنید.گردش  مشورت  خود 
حمله  به  منجر  تواند  می  ضعیف 
قلبی، سکته مغزی و حتی مرگ شود.
نشانه های گردش خون  و  عالئم 

ضعیف چیست؟
اغلب  ضعیف،  خون  گردش  عالئم 
که  شود  می  ایجاد  پاها  و  دست  در 

عبارتند از:
درد پا در هنگام راه رفتن:

یک عالمت رایج گردش خون ضعیف 
گرفتگی  یا  و  درد  معموال  که  است. 
این  است.  ای  ماهیچه  یا  پا  عضالت 
از  رفتن  باال  رفتن،  راه  موقع  اتفاق، 
پله ها یا انجام فعالیت های جسمانی 

مشابه احساس می شود.
این وضعیتی است که به عنوان لنگیدن 
متناوب نیز نامیده می شود و یکی از 
باشد. عالئم گردش خون ضیف می 

بی حسی و ضعف:
دست ها یا پاهای شما ممکن است 

به یکباره احساس ضعف یا خستگی 
کند، که در هنگام حرکت و یا حتی 
زمانی که نشسته اید، ممکن است رخ 

دهد.
اگر این ضعف و بی حسی ناگهانی و به 
یکباره رخ می دهد و ماهیچه هایتان 
را نیز درگیر می کند، احتماال به علت 
تصلب شریانی، گردش خون ضعیف 
ضعیف  خون  گردش  دارید.  مغز  به 
در شریانهایی که خون را به مغز می 
رسانند، می تواند موجب سکته مغزی 

شود.
سردی و ورم:

اگر دائما بدون هیچ دلیل ظاهری در 
دست و پاها احساس سرد بودن و ورم 
از گردش خون  ای  نشانه  می کنید، 
ضعیف است.سرد شدن دست و پایی 
که به دلیل گردش خون ضعیف باشد، 
معموال با سردتر بودن یک دست یا پا 

از دیگری نشان داده می شود.
زخم های التیام نیافته:

التیام  که  ها  دست  یا  پا  زخمهای 

نمی یابند، از عالئم رایج هستند. شما 
شوید  متوجه  است  ممکن  همچنین 
که زخم یا عفونتی در دست و پاهای 
یابد. می  بهبود  آهسته  بسیار  شما 

که  شوید  متوجه  است  ممکن  حتی 
موهای روی دست و پاهایتان شروع 
کندتر  اینکه  یا  کنند  می  ریزش  به 
کنند.روی  می  رشد  معمول  حد  از 
انگشتان پا نیز ممکن است به آرامی 

مو رشد کند.
تغییر در رنگ پوست:

است  ممکن  ضعیف  خون  گردش 
پاها  پوست دست،  رنگ  تغییر  باعث 
و بازوی شما شود.حتی ممکن است 
متوجه شوید که پوست شما »براق« 
ممکن  شما  رسد.پاهای  می  نظر  به 
آبی  به  مایل  یا  و  پریده  رنگ  است 
نشان دهد، که به دلیل گردش خون 
ضعیف و ضف در اکسیژن رسانی به 

اندام ها می باشد.
نبض ضعیف در پاها:

گردش خون پایین و تصلب شریان ها، 
باعث ضعیف شدن نبض در پاها می 
شود.هرگاه قسمتی از بدن دارای نبض 
خون  جریان  علت  به  باشد،  ضعیف 

به آن قسمت است. رسانی ضعیف 
شایع ترین روشی که پزشکان برای 
خون  جریان  مشکالت  تشخیص 
استفاده می کنند، بررسی نبض در 

ناحیه پا و کشاله ران است.
درد قفسه سینه:

درد قفسه سینه و سایر عالئم حمله 
قلبی از عالئم گردش خون ضعیف 
در شریان ها به قلب است.اگر درد 
قفسه سینه دارید، برای جلوگیری از 
یک مشکل خطرناک، فورا با پزشک 

خود مالقات کنید.
ناتوانی جنسی در مردان:

نشانه  از  دیگر  یکی  ناتوانی جنسی 
است.  خون  گردش  در  های ضعف 
از  ناشی  تواند  می  جنسی  ناتوانی 
خون رسانی ضعیف به کشاله های 

ران و یا زیر ناحیه تناسلی باشد.
برای گردش  چندین دلیل مختلف 

خون ضعیف وجود دارد:
بیماری شریانی محیطی:

این بیماری می تواند سبب گردش 
خون ضعیف در پاها شود. با گذشت 
زمان، کاهش جریان خون در اندام ها 
می تواند منجر به :بی حسی، آسیب 
شود. ها  بافت  به  آسیب  و  عصبی 

لخته شدن خون:
باعث  توانند  می  خون  های  لخته 

ایجاد گردش خون ضعیف شوند.
رگ های واریسی:

این رگ ها اغلب در پشت پاها یافت 
می شوند. این رگ ها نمی توانند خون 
کنند. منتقل  دیگر  های  به رگ  را 

دیابت:
دیابت  که  کنید  فکر  است  ممکن 
می  تاثیر  خون  قند  روی  بر  فقط 
گذارد، اما می تواند باعث کاهش و 
ضعیف شدن گردش خون در برخی 
باعث  که  شود،  نیز  بدن  نقاط  از 
یا  ها  ران  در  درد  و  پاها  گرفتگی 

باسن میشود.
چاقی و اضافه وزن:

حمل چربی های اضافی باعث ایجاد 
اضافه  اگر  که  میشود  بدن  بر  فشار 
به  منجر  است  ممکن  دارید،  وزن 

مشکالت گردش خون شود.
بیماری رینود:

دست  در  مزمن  سرمای  که  افراید 
ممکن  کنند،  می  احساس  پاها  و 
که  باشند.  بیماری  این  دچار  است 
گردش  های  علت  از  دیگر  از  یکی 
خون ضعیف است. زنان و افرادی که 
کنند،  می  زندگی  هوای سردتر  در 
ابتال به این بیماری  بیشتر احتمال 

را دارند.
گام هایی آسان برای بهبود گردش 

خون شما وجود دارد .
بدنتان را هیدراته نگهدارید:به اندازه 

کافی آب بنوشید.
حد  تا  را  خود  شکر  و  قند  مصرف 

ممکن کاهش دهید.
بدنتان را سم زدایی کنید.

متعادل  را  خود  خون  قند  میزان 
و  مناسب  غذایی  رژیم  کنید:با یک 
ورزش کردن به این کار کمک کنید.

عالئم و علل گردش خون ضعیف8 روش شگفت انگیز برای مقابله با اعتیاد به قند
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=پیروزى جاکوویچ، حذف 
اوزاکا، ِزِوِرو و ونوس ویلیامز 
در نخستین روز گراند اسلم 

ویمبلدون
=صعود ُکرى  تنیس باز ۱۵ 
حذف  سوم؛  دور  به  ساله 

شاراپوا و موگاروزا
تنیس  اسلم  گراند  مسابقات 
پربیننده ترین  لندن  ویمبلدون 
روز دوشنبه  تنیس جهان،  تورنمنت 
یکشنبه  تا  و  شد  آغاز  ژوئیه  اول 
چهاردهم این ماه ادامه خواهد داشت.

دیدارهاى نخستین روز این رقابت ها 
چنین است:

اهل  تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
تنیس  رده بندی  اول  نفر  صربستان، 
مردان جهان و برنده 1۶ گراند اسلم 
با فیلیپ کوهل شربر تنیس باز آلمانی 

روبرو می شود.
یولیا پاتین تسوا از قزاقستان و نوامی 
اوزاکا تنیس باز ژاپنی مسابقه خواهند 

داشت.
بریتانیایی  تنیس باز  ادموند  کایل 
اهل  تنیس باز  مونار  به مصاف جامی 

اسپانیا می رود.
رومانی  اهل  تنیس باز  سیمونا هالپ 
رده بندی دختران  پیشین  اول  نفر  و 
از  ساستوویچ  کاساندرا  الیا  با  جهان 

بالروس مبارزه خواهد کرد.
الکساندر زورو تنیس باز آلمانی و نفر 
ششم مردان جهان با جی رى واسلی 
بازى  چک  جمهورى  اهل  تنیس باز 

خواهد داشت.
 3۸ خواهر  ویلیامز  ونوس  حریف 
امسال  اولین مسابقه  ساله سرینا در 
تنیس باز  گاف  ُکرى  ویمبلدون  در 

آمریکایی و هموطن اوست.
ایتالیایی  تنیس باز  فابیانو  توماس 
تنیس باز  پاس  سیستی  استفانو  و 
یونانی به احتمال زیاد بازى پرهیجانی 

خواهند داشت.
نفر  دانمارک  از  ووژنیاکی  کارولین 
اول پیشین رده بندی دختران جهان 
با سارا سوریبس تورمو تنیس باز اهل 

اسپانیا دیدار می کند.
مک دالنا رى باریکوا تنیس باز اهل 
اسلواکی با آریانا سابلنکوا از بالروس 

دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آمریکایی  تنیس باز  آهن  کریستی 
امروز  التویا  از  سواستوا  آناستازیا  و 

مسابقه خواهند داشت.
فرانسوى  تنیس باز  هربرت  یوگو 
معروف  تنیس باز  مونفیس  جیل  با 

هموطن خود رقابت خواهد کرد.
پیتر گوجو گوژیک تنیس باز آلمانی 
تنیس باز  آگوست  باتیستوا  روبرتو  و 

اهل اسپانیا به میدان می روند.
مونیکا  با  اسچمیرلوا  کارولینا  آنا 
خواهد  مسابقه  پورتوریکو  از  پینگ 

داد.
با  فرانسوى  تنیس باز  کورنت  الیز 
روبرو  بالروس  از  آزارنکا  ویکتوریا 

خواهد شد.
اهل  تنیس باز  دیمیتروف  گریگور 
لوماست  کورنتناین  رقیب  بلغارستان 

از فرانسه است.
مدیسون کی تنیس باز آمریکایی با 
تایلند دیدار  اهل  الکسیکا کام خان 

خواهد نمود.
اکراینی  تنیس باز  سویتولینا  الینا 
دیدار  استرالیا  از  کاوریلوا  داریا  و 

خواهند نمود.
کارن خاچانف تنیس باز خوش آینده 
1۸ ساله و با استعداد اهل روسیه به 

مصاف سونو از کره جنوبی می رود.
کوین اندرسن تنیس باز اهل آفریقاى 
جنوبی ، ۶ بر ۴، ۶ بر 3 و ۶ بر ۲ پیر 

هربرت از فرانسه را حذف کرد.

بریتانیایی  تنیس باز  واتسون  هدر 
عضو تیم ملی تنیس دختران انگلیس 
نالی  مک  کتی  از   ۶ بر   ٧ و   ۲ بر   ۶
و  برد  آمریکایی  ساله   1٧ تنیس باز 
بعدی  بازى  یافت.  راه  بعدی  دور  به 
راجرز  شلبی  یا  کونتوویت  آنت  با  او 

تنیس باز آمریکایی خواهد بود.
استن واورینکا تنیس باز سوئیسی و 
روبن   ، نیویورک  اسلم  قهرمان گراند 
بملبانز تنیس باز بلژیکی  را ۶ بر 3، ۶ 

بر ۲و ۶ بر ۲ شکست داد.
ساله   3۴ تنیس باز  نادال  رافائل 
و  اسلم  گراند  برنده 1٧  و  اسپانیایی 
و  گاروس  روالن  قهرمانی  عنوان   1۲
راجر فدرر تنیس باز 3۸ ساله سوئیسی 
و برنده ۲۰ گراند اسلم روز سه شنبه 

بازى خواهند داشت.
***

اسلم  اولین روز مسابقات گراند  در 
تنیس ویمبلدون تنها گراند اسلم روى 
چمن و یگانه تورنمنت مهم دنیا که 
براى  سفید  سراسر  لباس  پوشیدن 
تنیس بازان اجبارى است، چند تن از 
قهرمانان معروف تنیس از جمله نوامی 
نفر دوم  اوزاکا تنیس باز ۲۰ ساله  و 
دختران جهان از ژاپن، سیتسیپاس 
ونوس  یونانی،  ساله   ۲۰ تنیس باز 
ویلیامز برنده ۵ گراند اسلم ویمبلدون 
و الکساندر زورو تنیس باز آلمانی و نفر 
بیرون  بازى ها  دور  از  جهان  چهارم 

رفتند.
اولین  رقابت هاى  جالب ترین  از 
روز ویمبلدون، بازى نواک جاکوویچ 
اول  نفر  صرب  ساله   31 تنیس باز 
 1۶ برنده  و  جهان  مردان  رده بندی 
تنیس باز  شربر  کوهل  و  اسلم  گراند 

این  اگرچه  بود.  آلمانی  ساله   3۵
اما  یافت  پایان  ست  سه  در  بازى 
دو  در  به خصوص  طرفین  امتیازات 
جاکوویچ  و  بود  نزدیک  بسیار  ست 
آن را رقابتی مشکل و نگران کننده 

دانست.
جاکوویچ یکی از بهترین بازى هاى 
دیدار  این  در  را  اخیر خود  ماه هاى 
ارائه داد و نمایش او روى تور واقعا 
عالی بود. او در طول این نبرد بارها 
این  گرفت.  نتیجه  و  رفت  تور  روى 
 ۴ بر   ۶ و   ۵ بر   ٧  ،3 بر   ۶ مسابقه 
در  یافت.  پایان  جاکوویچ  سود  به 
بیش  بازیکن  دو  هر  رقابت  این 
داور  از  امروز  دیگر  مسابقات  از 
خواستند فیلم محل فرود توپ را به 

نمایش بگذارد.
حذف  دوشنبه،  روز  دیدارهاى  در 
پاتینسوا  یولیا  توسط  اوزاکا  نوامی 
و  قزاقستان  اهل  ساله   ۲۴ تنیس باز 
جهان  دختران  رده بندی   1۲٧ نفر 
بسیار   ۲ بر   ۶ و   ۶ بر   ٧ حساب  با 
ساله   ۲۰ اوزاکاى  بود.  غیرمنتظره 
و  آمریکا  اسلم هاى  گراند  قهرمانی 

استرالیا را در کارنامه خود دارد.
عجیب تر  اوزاکا  باخت  از  شاید 
تنیس باز  زورو  الکساندر  شکست 
نفر ششم مردان  و  آلمانی  ۲۴ ساله 

 ٧ و   ۲ بر   ۶ بر3،   ۶  ،۶ بر   ۴ جهان 
بر ۵ در برابر جیرى وسلی تنیس باز 
با موفقیت در  بود. وسلی  اهل چک 
مسابقات ورودی وارد این گراند اسلم 

شده است.
و اما پر سر و صداترین شکست روز 
باخت  ویمبلدون  اسلم  گراند  نخست 
ونوس ویلیامز 3۸ ساله به ُکرى گاف 
که  بود  آمریکایی  ساله  تنیس باز 1۵ 
خود  رقیب  با  او  است.  دانش آموز 
ونوس ۲3 سال اختالف سن دارد و 
زمانی که ونوس دو بار نفر اول گراند 
اسلم ویمبلدون شده بود، ُکرى هنوز 

به دنیا نیامده بود.
ُکرى بعد از پیروزى ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ 
بر ونوس، دقایقی گریه کرد. او بعدا در 
مصاحبه مطبوعاتی گفت: در کودکی 
اصال  و  بودم  ونوس  و  سرینا  شیفته 
نمی توانم باور کنم از تنیس باز ایده آلم 

برده باشم.
 ۲۰ تنیس باز  سیتسیپاس  استفانو 
تنیس  مدرسه  در  که  یونانی  ساله 
امیدهاى  از  و  دیده  آموزش  فرانسه 
روز  می شود،  شناخته  دنیا  تنیس 
دوشنبه ۶ بر ۴، 3 بر ۶، ۶ بر ۴، ۶ 
بر ٧ و 3 بر ۶ مغلوب توماس فابیانو 

تنیس باز ایتالیایی شد.
***

نام هاى  از  در شرایطی که شمارى 
بزرگ تنیس دختران جهان از جمله 
موگاروزا،  گاربینه  ویلیامز،  ونوس 
ماریا شاراپوا برندگان گراند اسلم هاى 
و  ویمبلدون  گاروس،  استرالیا، روالن 
آمریکا در دور اول و دوم گراند اسلم 
شده اند،  حذف  ویمبلدون   ۲۰19
ُکرى )کوکو( گاف  تنیس باز 1۵ ساله 
دل  آکادمی  دانش آموز  و  آمریکایی 
با  چهارشنبه  روز  فلوریدا  بیچ  رى 
پیروزى ۶ بر 3 و ۶ بر 3 بر ریبرکووا 
 تنیس باز با تجربه اهل اسلواکی به دور 
سوم بزرگترین تورنمنت تنیس دنیا 

راه یافت.
نوامی  مبارزه،  نخستین  در  گاف 
دوم  نفر  و  ژاپنی  اوزاکا  تنیس باز 
رده بندی جهان را مغلوب کرده بود. 
وى در دور دوم نیز با تسلط و کنترل 

کامل ریبرکووا را به خانه فرستاد.
ورزیده  خوش اندام،  قدبلند،  ُکرى 
و در عین حال خوش فکر و چاالک 
از  هیچیک  به  که  بطورى  است 
سوابق  وجود  با  خود  حریف  دو 
فرصت  فراوان  تجربه  و  درخشان 
عرض اندام نداد و به راحتی بر آنها 

غلبه کرد.
کارولین  با  وى در سومین مسابقه 
ووژنیاکی  تنیس باز لهستانی تبار ساکن 
دانمارک روبرو خواهد شد. کوکو در 
کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه در 
پاسخ این پرسش که آیا از رویارویی 
با ووژنیاکی  تنیس باز قدیمی و برنده 
هستی،  نگران  بزرگ  تورنمنت  چند 

گفت: ابدا!
سالگی   ٧ از  گاف،  )کوکو(  ُکرى 
تنیس را شروع کرده، در یازده سالگی 
مربی  اوغلو  مرات  پاتریک  سوى  از 
آکادمی  در  ویلیامز  سرینا  پیشین 
براى  فرانسه  نیس  تنیس  مدرسه  و 
یادگیرى تنیس حرفه اى برگزیده شد.

ضربات  می زند،  سرو  خوب  گاف 
راست و چپ او به یک اندازه صحیح 
و موثر نواخته می شود، راحت می دود 
و براى رسیدن به جاخالی هاى رقیب 
و بازگرداندن آنها غالبا مشکلی ندارد 
و در عین نوجوانی به فوت و فن هاى 
آشناست.  کامال  نیز  حرفه اى  تنیس 
روش بازى کوکو شباهت هاى زیادی 
گراند   ۵ برنده  ویلیامز  ونوس  به 
اسلم دارد. در مجموع آینده روشنی 
در  را  او  قطعا  و  اوست  انتظار  در 

تورنمنت هاى بیشترى خواهیم دید.

آغاز مسابقات گراند اسلم ویمبلدون

نواک جاکوویچ

فوتبال جام جهانى بانوان؛ آمریکا و انگلیس در 
نیمه نهایى

تیم هاى ملی فوتبال دختران آمریکا 
نهایی  نیمه  مرحله  به  که  انگلیس  و 
رقابت هاى جام جهانی رسیده اند روز 
با  فرانسه  لیون  شهر  در  سه شنبه 

یکدیگر روبرو خواهند شد.
تیم آمریکا در جام جهانی گذشته 
قهرمان شده بود. این سومین بار است 
که جام جهانی فوتبال بانوان در اروپا 

برگزار می شود.
مگان راپینوئه کاپیتان جنجالی تیم 
آمریکا که گفته بود در صورت رسیدن 
تیم اش به مقام قهرمانی به میهمانی 
با زدن دو  نخواهد رفت،  کاخ سفید 
فرانسه میزبان مسابقات،  تیم  به  گل 
نتیجه بازى را ۲ بر یک به سود تیم 

چوگان  مسابقات  نهایی  مرحله  در 
کاسپین  تیم هاى  ایران،  الوکاپ  جام 
در  ایران،  چوگان  کانون  و  آباد  فرح 
سوارکارى  مجموعه  چوگان  زمین 
و  رفتند  یکدیگر  دیدار  به  »شهدا« 
در یک مبارزه جالب کانون چوگان با 
پیروزى ۸ بر ۶ بر تیم کاسپین فرح 

آباد قهرمان چوگان ایران شد.
تیم هاى  نیز،  رده بندی  دیدار  در 
به  وابسته  »ذوالفقار«  و  جهان  نقش 
نیروى زمینی ارتش به میدان رفتند و 
تیم نقش جهان 3 بر ۲/۵ »ذوالفقار« 

را شکست داد و به مقام سوم رسید.
از  تاریخی، چوگان  اسناد  اساس  بر 
از  که  است  ایرانی  کهن  ورزش هاى 
۵۲۵ سال قبل از میالد مسیح قدمت 
شده  جهانی  ورزشی  امروزه  و  دارد 
است. این ورزش در دوران هخامنشی 
کشورگشایی  در  و  می شده  بازى 
داریوش اول در هند، در آن سرزمین 

هم رواج پیدا کرد.
سوارکاران  توسط  ابتدا  چوگان 
استعداد  می خواستند  که  نظامی 
اسب هاى جنگی خود را نمایش دهند 

آغاز شد.

کانون چوگان برنده مسابقات جام الوکاپ

 رودکی اولین شاعرى است که پس 
از اسالم از چوگان صحبت می کند و 
فردوسی نیز به تکرار از آن نام می برد. 
فردوسی قصه چوگان بازى سیاوش و 
افراسیاب را به نظم درمی آورد و در 

جایی می گوید:
همه کودکان را به میدان فرست

براى دیدن گوى و چوگان فرست
سعدی، حافظ، ناصرخسرو و موالنا 

هم به چوگان اشاره کرده اند.

گفتنی است که اسب وقتی مقابل 
می کند  فرار  می گیرد،  قرار  مانعی 
اما اسب چوگان به سمت مانع رفته 
می دهد  قرار  شرایطی  در  را  خود  و 
مهارت  بزند.  چوگان  سوارکار،  که 
توانایی هاى  مستلزم  بازى  این  در 
فیزیکی فرد و زبردستی در سوارکارى 
است. سرعت، دقت، قواى جسمی و 
تیزبینی، الزمه موفقیت در مسابقات 

چوگان است.

تیم والیبال ایران حریف آمریکا نشد؛ شش تیم 
فینالیست مشخص شدند

= کوال: براى بُرد وارد میدان 
شدیم، اما آمریکا تیم بهترى 
از ما بود و باختیم، متأسفانه 
امشب کارآیى الزم را براى 

بُرد نداشتیم.
=با توجه به جدول رقابت ها، 
ن،  یرا ا برزیل،  تیم هاى 
و  لهستان  فرانسه،  روسیه، 
به مرحله  توانستند  آمریکا 
برسند. بازى ها  این  پایانى 

آخرین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
لیگ  پنجم  هفته  از  خود  بازى 
ملت هاى والیبال ۲۰19، جمعه نهم 
تیرماه، در بلغارستان به مصاف تیم 
بر  نتیجه سه  با  و  رفت  آمریکا  ملی 

صفر باخت.
ایران در  ابتدایی تیم ملی  ترکیب 
میالد  معروف،  سعید  مسابقه  این 
محمدرضا  قائمی،  فرهاد  عبادی پور، 
غالمی،  مسعود  )لیبرو(،  حضرت پور 

علی اصغر مجرد و پوریا یلی بودند.
ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی 
والیبال ایران بعد از این شکست در 
برد  »براى  گفت،  خبرى  کنفرانس 
تیم  آمریکا  اما  شدیم،  میدان  وارد 
بهترى از ما بود و باختیم، متأسفانه 
بُرد  براى  را  الزم  کارآیی  امشب 

مسابقه  این  در  آمریکا  نداشتیم. 
نمایش خوبی داشت و بازیکنان این 
تیم سرویس هاى بسیار خوبی زدند 
این  حق  بُرد  کنم  اعتراف  باید  که 

تیم بود.«
مصدومیت  شرایط  باره  در  او 
»من  کرد،  عنوان  نیز  ملی پوشان 
تیم[  ]پزشک  افروزى  دکتر  و 
هیچ  امشب  زیرا  هستیم  خوشحال 
بازیکنی مصدوم نشد. چهار مصدوم 
آنها  مصدومیت  البته  که  داریم 
ریسک  امروز  نیست.  حاد  خیلی 

خود پایان داد و انگلستان نیز یک روز 
پیش از آن نروژ را 3 بر صفر مغلوب 

کرده بود.
به  آمریکا  تیم  یاغی  کاپیتان 
هستم  مطمئن  گفت:  خبرنگاران 
می داریم.  بر  راه  سر  از  را  انگلستان 
خبرى  کنفرانس  یک  در  راپینوئه 
بسیار  فرم  در  انگلیس  تیم  گفت: 
خوبی بسر می برد و از بهترین تیم هاى 

حاضر در تورنمنت است.
تیم  انگلیسی  سرمربی  الیس  جیل 
آمریکا نیز یادآور شد: نویل سرمربی 
تیم دختران انگلیس بازیکنان خود را 
در آمادگی مطلوب نگه داشته است. 
نبرد  این  براى  نیز  آمریکا  تیم  البته 

بهره  بازیکنان  دیگر  از  و  نکردیم 
مصدوم هاى  خوشبختانه  بردیم، 
شیکاگو  در  فینال  بازى هاى  به  ما 
شروع  تا  روز   ٧ تنها  می رسند. 
و  داریم  فرصت  آمریکا  در  رقابت ها 
آماده  را  تیم  تمرین  با  االن  از  باید 

کنیم.«
رقابت ها،  جدول  به  توجه  با 
روسیه،  ایران،  برزیل،  تیم هاى 
فرانسه، لهستان و آمریکا )به عنوان 
مرحله  به  توانستند  میزبان(  کشور 

پایانی این بازى ها برسند.

شرایط خیلی خوبی دارد و در واقع 
هم انگلیسی ها در جلو و عقب زمین از 
نفرات ورزیده اى سود می برند هم ما.

دید  و  ماند  منتظر  باید  بنابراین 
رقم  چگونه  مبارزه  این  سرنوشت 

خواهد خورد.
به هرحال مگان راپینوئه به بُرد تیم 
خود در مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس 
خیلی اطمینان دارد اما به گفته دونالد 
باید  آمریکا،  جمهورى  رئیس  ترامپ 
اول تیم ش قهرمان شود و بعد براى 
سینه  سفید  کاخ  و  جمهورى  رئیس 
ملی  تیم  که  ترامپ گفت  کند.  سپر 
بانوان آمریکا چه قهرمان بشود و چه 
نشود به کاخ سفید دعوت خواهد شد.

نواک جاکوویچ

ادامه در صفحه ۱7

تمرین تیم ملى بانوان آمریکا؛ لیون فرانسه؛ ۱ ژوییه  تمرین تیم ملى بانوان انگلیس؛ لیون فرانسه؛ ۱ ژوییه

در این دیدار آمریکا در سه ست با نتایج )۲7-۲۵(، )۲۱-۲۵(، 
)۲۵-۱۹( ایران را شکست داد
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چینی ها به جمهوری اسالمی پشت 
می کنند؟ بحران تأمین لوازم یدکی 

اتومبیل های چینی

ن  کمیسیو ی  سخنگو =
ویژه حمایت از تولید مجلس 
از  یکی  اسالمی:  شورای 
بازار  وضعیت  که  عواملی 
خودرو به این روز افتاده، به 
دلیل بی اعتمادی و بی وفایی 
حق  در  چینی ها  که  است 

ایران کردند.
=مشاور عالی وزیر صنعت: 
اگر چینی ها قطعات یدکی را 
به ما ندادند به سراغ دیگران 
را  داخلی  تولید  و  برویم 

تقویت کنیم!
ن  کمیسیو ی  سخنگو =
ویژه حمایت از تولید مجلس 
شورای اسالمی: نمی شود هر 
چیزی را بگوییم که در داخل 
قطعات  برخی  شود،  تولید 
برای  هنوز زیرساخت هایش 

تولید داخلی خوب نیست.
دو نماینده مجلس شورای اسالمی در 
اظهاراتی جداگانه اعالم کردند که چین 
به دلیل تحریم های اقتصادی از فروش 
قطعات و لوازم یدکی اتومبیل به ایران 
این  نشدن  تأمین  می کند.  خودداری 
ارائه نشدن خدمات  قطعات منجر به 

پس از فروش می شود.
ولی ملکی یکی از اعضای کمیسیون 
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
یدکی  قطعات  کمبود  درباره  اسالمی 
گفته  بازار  در  چینی  اتومبیل های 
است که »پس از اعمال تحریم ها علیه 
ایران، کمبود قطعات یدکی در بازار به 
یکی از معضالت صاحبان خودروهای 
خارجی تبدیل شد چرا که قطعات این 
خودروها به صورت CKD وارد کشور 
می شد و ایران فقط فرایند مونتاژ آن را 

انجام می داد.«
این نماینده در مجلس با بیان اینکه 
تأمین نشدن قطعات یدکی به معنای 
توانایی نداشتن در ارائه خدمات پس 
از فروش است گفته که »۸0 درصد 
از  برخی  تولید  نیاز  مورد  قطعات 
شرایط  در  و  است  وارداتی  خودروها، 
کنونی که واردات انجام نمی شود تولید 

این خودروها امکان پذیر نیست.«
او همچنین گفته است: »بر اساس 
گفته های مدیرعامل سایپا، این شرکت 
دستگاه  هزار   ۵0 تحویل  به  قادر 
خودرو باقیمانده نیست و باید برای آن 
جایگزین در نظر گرفته شود؛ این ۵0 
هزار دستگاه شامل 1۴ هزار برلیانس، 
دستگاه   1۷00 و  رنو  انواع  هزار   ۳۴

ولوو) خودروی سنگین( است.«
مدیرعامل  زعم  »به  که  افزوده  وی 
سایپا تحویل 1۷00 دستگاه خودروی 
سو  یک  از  نیست؛  امکان پذیر  ولوو 
ولوو  تولید  موردنیاز  قطعات  تامین 
ممکن نیست و از سوی شرکت باید 
2 هزار میلیارد تومان به ازای تحویل 
این تعداد خودرو ضرر متحمل شود؛ 
به طور مثال مردم در زمان ثبت نام 
۵0 میلیون تومان پیش پرداخت واریز 
اما قیمت این خودرو در حال  کردند 
افزایش  تومان  میلیارد  یک  به  حاضر 

پیدا کرده است.«
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه 
شورای  مجلس  در  تولید  از  حمایت 
اسالمی نیز به روزنامه خراسان گفته 
است »یکی از عواملی که وضعیت بازار 
خودرو به این روز افتاده، به دلیل بی 

اعتمادی و بی وفایی است که چینی ها 
در حق ایران کردند.«

این نماینده مجلس شورای اسالمی 
در  »چینی ها  که  است  داده  توضیح 
از طریق کونلون  پول  انتقال  ماجرای 
و  نکردند  عمل  تعهداتشان  به  بانک 
با  با ما و از طرف دیگر  از یک طرف 
دولت آمریکا بودند و این موضوع باعث 
شد که واردات به خوبی انجام نشود و 
خودروسازان نتوانند به راحتی انتقال 

پول انجام دهند.«
زارع معتقد است »نمی شود هر چیزی 
شود،  تولید  داخل  در  که  بگوییم  را 
زیرساخت هایش  هنوز  قطعات  برخی 

برای تولید داخلی خوب نیست.«
اشاره او به اظهارات اخیر مشاور عالی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت است که 
اتومبیل های  یدکی  لوازم  نبود  درباره 
»باید  بود  گفته  ایران  بازار  در  چینی 
تدبیر کنیم، به سراغ دیگران برویم و 

تولید داخلی را تقویت کنیم.«
وزیر  عالی  مشاور  نجفی  صادق 
صنعت و نماینده ویژه وزیر در »کمیته 
یدکی  لوازم  بحران  درباره  خودرو« 
اتومبیل های چینی گفته است: »من 
در این باره نشنیده ام ولی به هرحال در 
اقتصادی هستیم و در  شرایط جنگ 
شرایط جنگی هراتفاقی ممکن است 
بیفتد، هنر این است که ما چه اقدامی 
عبور  مرحله  این  از  چگونه  و  بکنیم 
کنیم.« نجفی تأکید کرده بود که »ما 
باید تدبیر کنیم و اگر چینی ها قطعات 
یدکی را به ما ندادند به سراغ دیگران 
برویم و تولید داخلی را تقویت کنیم.«

معدن  صنعت،  وزارت  اینکه  جالب 
دولت  بخش های  دیگر  و  تجارت  و 
حتی  و  تحریم  شرایط  در  نتوانستند 
پیش از خروج ایاالت متحده از برجام 
واحدهای  برای  تحریم ها،  بازگشت  و 
تولیدی یا صنعتی فعال که با بحران 
دیگری  از  پس  یکی  تورمی  رکود 
ورشکسته می شدند تدبیری بیاندیشند.

در  صنعتی  و  تولیدی  واحد  هزاران 
طی سال های گذشته به ویژه در طول 
یک سال گذشته یا ورشکسته شدند و 
یا برای میزان تولید خود را به شدت 
کاهش دادند. در این میان اینکه مشاور 
گمان  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر 
اقتصاد  در  بحرانی  شرایط  با  می کند 
ایران ظرفیتی برای تولید لوازم یدکی 
در ایران وجود دارد، در نوع خود قابل 

تأمل است!
پس از خروج ایاالت متحده از برجام 
در نهم ماه مه 201۸ و دستور ترامپ 
ایاالت  تحریم های  بازگشت  برای 
اتومبیل سازی  شرکت های  متحده 
را  ایران  از دیگری  خارجی یکی پس 
که  آنها  ایرانی  شرکای  کردند.  ترک 
اتومبیل سازی  شرکت های  بزرگترین 
بودند نیز با زیان انباشته شدید روبرو 

شدند.
در این میان قیمت انواع اتومبیل در 
ایران به شدت افزایش یافت و بحرانی 
گرفت.  اتومبیل شکل  بازار  در  شدید 
مدیران شرکت های تأمین کننده قطعه 
می گفتند شرایط تحریم موجب شده 
آنها نتوانند واردات را به درستی انجام 

دهند.
حاال چین به عنوان یکی از شرکای 
ایران و کشوری که بخشی  اقتصادی 
مقامات جمهوری  به شرق«  »نگاه  از 
از  به خود جلب می کرده،  را  اسالمی 
خودداری  ایران  به  یدکی  لوازنم  ارائه 
می کند که این موضوع بحران تازه ای 
را در بازار اتومبیل ایران رقم خواهد زد.

شش میلیون                                                                                                            حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق 
فعالیت داشته اند

با  مبارزه  ستاد  =رئیس 
قاچاق ارز و کاال: در مواردی 
هویت افراد صاحب حساب 
نبوده  شناسایی  قابل  هم 
شماره  از  برخی  و  است 
حساب ها مربوط به کودکان 
دو ساله بوده که در پولشویی 

و قاچاق فعالیت داشته اند!
=بیش از دو میلیون از این 
افراد  به  حساب ها  شماره 
حقیقی و بیش از سه میلیون 
حساب به افراد حقوقی تعلق 
داشته است و برخی از آنها در 
۳۰ یا ۴۰ سال گذشته گشوده 

شده و فعالیت می کرده اند. 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفته است از ابتدای انقالب 
بانکی در  میلیون                                                                                                            حساب  تا کنون ۶ 
فعالیت  قاچاق  و  پولشویی  زمینه 
داشته اند که اکثر آنها مسدود شده و 
تنها صدهزار حساب دیگر باید بسته 
را  حساب  تعداد  این  وجود  او  شود. 
تخلف چند وجهی ارزیابی کرده است.

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز روز 
چهارشنبه 12 تیر 1۳9۸ در نشست 
مبارزه  مرکزی  ستاد  در  که  خبری 
برگزار شد گفت  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
مربوط  حساب  شماره  میلیون                                                                                                              ۶ که 
به اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع 
وجود  مختلف  بانک های  در  خارجی 
داشته که در پولشویی و قاچاق فعال 

بوده اند.
او گفته است بیش از دو میلیون از 
این شماره حساب ها به افراد حقیقی 
به  حساب  میلیون  سه  از  بیش  و 
صرافی ها،  )شرکت ها،  حقوقی  افراد 
تعاونی ها، کارخانه ها، سازمان ها، نهادها 
و…( تعلق داشته و برخی از آنها در 
۳0 یا ۴0 سال گذشته گشوده شده و 

فعالیت می کرده اند.
تا  که  است  افزوده  مویدی  علی 

شماره  میلیون  شش  حدود  کنون 
بقیه  و  و   شده  مسدود  حساب 
حال  در  دیگر  شماره حساب های 
هزار   100 حدود  و  است  پاالیش 
شماره حساب دیگر باقی مانده که به 

زودی مسدود می شوند.
دیگر  اتباع  حساب های  درباره  او 
»حساب های  است:  گفته  کشورها 
موضوع  در  که  بیگانه  اتباع  فراگیر 
 ۵۸2 بوده،  فعال  پولشویی  و  قاچاق 
هزار شماره حساب بوده است که اکثر 
این شماره حساب ها هم مسدود شده، 
شماره  هزار  از 10  کمتر  که  بطوری 
حساب مانده که در حال پاالیش است.«

و  ارز  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
کاال تأکید کرده است که »این شماره 
حساب ها با انگیزه های سوء و در خیلی 

از موارد با تخلف باز شده است.«
به گفته وی »در مواردی هویت افراد 
شناسایی  قابل  هم  حساب  صاحب 
نبوده است و برخی از شماره حساب ها 
که  بوده  ساله  دو  کودکان  به  مربوط 
فعالیت  قاچاق  و  پولشویی  بحث  در 

داشته اند.«
علی مویدی گفته که »حتما افرادی 
در این زمینه دستگیر شده اند و حتما 
افتتاح  را  این حساب ها  تعمدا  برخی 
در  بانک  هر  سهم  قطعاً  و  کرده اند 
این موضوع پاالیش و بررسی می شود 
موضوع  این  با  رابطه  در  بانک ها  از  و 

متخلفان  با  و  می شود  گزارش گیری 
برخورد خواهد شد« و »شاید بعضی از 
این شماره  حساب ها مربوط به همین 
حال  در  یکی  یکی  که  است  افرادی 

محاکمه هستند.«
علی مویدی در سخنان خود با بیان 
اینکه به زودی انجام قاچاق و پولشویی 
»الیحه  که  گفته  شد  خواهد  کمتر 
دولت در بحث شفاف سازی در راستای 

همین کار است.«
اشاره او به الیحه جدیدی است که 
ماه گذشته دولت روحانی به مجلس 
خواستار  و  کرد  ارائه  اسالمی  شورای 
تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با 
پولشویی شد که بر اساس آن نظارت 
دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای 
در حوزه  احتمالی  تخلفات  شناسایی 

پولشویی افزایش خواهد یافت.
»در  که  بود  آمده  الیحه  این  در 
ناظر  مقررات  و  قوانین  دقیق  اجرای 
پولشویی،   با  مقابله  و  پیشگیری  به 
بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص 
پولشویی،  با  مبارزه  قانون  مشمول 
ایفا می کند. به همین  نقش موثری 
ابهامات  رفع  راستای  در  جهت 
مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص 
مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و 
اصالحات بعدی آن، الیحه زیر جهت 

طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
عنوان  به  زیر  متن   – واحده  ماده 

با  مبارزه  قانون   )۶( ماده  به  تبصره 
اصالحات  و   1۳۸۶ مصوب  پولشویی 

بعدی آن الحاق می شود:
دستگاه های  و  نهادها   – تبصره 
مانند   )۶ و   ۵ مواد  )موضوع  اجرایی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
وزارت  بورس،  سازمان  مرکزی،  بیمه 
ثبت  سازمان  کشور،  وزارت  صمت، 
حسابرسی،  سازمان  امالک،  و  اسناد 
کانون  رسمی،  حسابداران  جامعه 
نظام  سازمان  دادگستری،  وکالی 
مهندسی،  نظام  سازمان  پزشکی، 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
وکال  حقوقی،  مشاوران  امور  مرکز  و 
قوه قضاییه که مطابق  و کارشناسان 
قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص 
مکلفند  می کنند،  نظارت  مشمول 
عالوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در 
این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم 
و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی 
خود را نسبت به عملکرد این اشخاص 
در چارچوب قوانین و مقررات مذکور 

به نحو مؤثر معمول دارند.
دستگاه های  و  نهادها  همچنین 
صورت  در  هستند  موظف  یادشده 
شناسایی تخلف یا جرم،  حسب مورد 
به  آن  اعالم  یا  برخورد  به  نسبت 
مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم 

نمایند.«
این الیحه پس از آن تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شد که کارگروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( در پایان اجالس 
با 2۶  برابر  روز  از  پنج روزه خود که 
تا ۳1 خرداد )21  خرداد )1۶ ژوئن( 
ژوئن( در اورالندو کالیفرنیا برگزار شد 
از  ایران  معافیت  بیانیه  یک  با صدور 
لیست سیاه را تا اکتبر 2019 تمدید 

کرد.
در ماه های گذشته دو الیحه از چهار 
رسیده  تصویب  به   FATF الیحه 
دو  اما  شده اند؛  قانون  به  تبدیل  و 
با  )مبارزه   CFT شامل  دیگر  الیحه 
 Palermo و  تروریسم(  مالی  تأمین 
)مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی( 
تشخیص  مجمع  در  مدت هاست 

مصلحت نظام بالتکلیف مانده است.

پیچیده تر شدن ابعاد پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه؛
 بهروز ریخته گران بازداشت شد

=پرونده بانک سرمایه یکی 
پرونده های  بزرگترین  از 
تاریخ  در  اقتصادی  فساد 
ایران است که ۴۰۰ متهم دارد 
و ۱۴ هزار میلیارد تومان در 

آن حیف و میل شده است.
ریخته گران  برادران  =نام 
در سال ۱۳٩٢ مطرح شد و 
آنها متهم بودند که با خرید 
سهام پتروشیمی اصفهان و 
پتروشیمی بیستون اقدام به 
سوء استفاده های گسترده در 

این زمینه کرده بودند.
=با توجه به اینکه نام بهروز 
ریخته گران بارها و بارها در 
پانزده جلسه پیشین بررسی 
پرونده بانک سرمایه مطرح 
می رسد  نظر  به  بود،  شده 
فسادهای  اصلی  مهره  این 
بانک سرمایه دیر  اقتصادی 

هم بازداشت شده است! 

همراه  به  که  ریخته گران  بهروز 
معروف  اقتصادی  فعاالن  از  برادرانش 
در ایران به شمار می رفتند، صبح روز 
سه شنبه 11 تیر 1۳9۸ در ارتباط با 
سرمایه  بانک  اقتصادی  فساد  پرونده 

بازداشت شد.
قوه  به  وابسته  میزان  خبرگزاری 
بهروز  که  است  نوشته  قضاییه 
موقت  بازداشت  قرار  با  ریخته گران 
از  اقتصادی  نظام  در  اخالل  اتهام  به 
صبح  نامشروع،  مال  تحصیل  طریق 
روز سه شنبه 11 تیر 1۳9۸ بازداشت 
برگزاری  روند  در  و  پیشتر  شد. 
چندین بار  سرمایه  بانک  دادگاه های 
نام بهروز ریخته گران مطرح شده بود و 
بامداد روز سه شنبه یازدهم تیرماه در 

پانزدهمین جلسه دادگاه این پرونده، 
صدور  از  دادستان  نماینده  قهرمانی 
داد.  خبر  ریخته گران  جلب  دستور 
خبر  میزان  خبرگزاری  بعد  ساعتی 

بازداشت او را منتشر کرد.
پرونده بانک سرمایه را می توان یکی 
از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی 
ارزیابی کرد که ۴00  ایران  تاریخ  در 
متهم دارد و 1۴ هزار میلیارد تومان در 

آن حیف و میل شده است.
محمد  داماد  رضوی  محمدهادی 
شریعتمداری وزیر کنونی تعاون، کار 
و امور اجتماعی یکی از متهمان ردیف 
همراه  به  که  است  پرونده  این  اول 
از  تن  دو  عنوان  به  دالویز  احسان 
بدهکاران کالن بانک سرمایه شناخته 

می شوند.
هیئت  اعضای  و  مدیران  محاکمه 
چون  افرادی  و  بانک  این  مدیره 
با  که  دالویز  احسان  و  رضوی  هادی 
رانت خواری و رشوه و فساد تخلفاتی 
هنگفت در این بانک انجام داده اند از 
دادگاه  سوم  شعبه  در  پیش  چندی 
اخاللگران  جرایم  به  رسیدگی  ویژه 
مسعودی  قاضی  ریاست  به  اقتصادی 

مقام آغاز شده است.

است:  گفته  دادستان  نماینده 
بانک  وکیل  سرمایه،  بانک  »مدیران 
با  تبانی  پیرو  اما  می شوند،  محسوب 
موجب  تسهیالت گیرندگان  برخی 
سرمایه  بانک  کالن  وجوه  اتالف 
شده اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت 
در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.«

از  یکی  حیدرآبادی  است  گفتنی 
متواری  کشور  از  بانک  این  مدیران 
رسول  اعالم  طبق  که  بود  شده 
قهرمانی نماینده دادستان در اسپانیا 

دستگیر شده است.
پرویز  بخشایش،  علی  نیز  پیشتر 
دولت  کار  وزیر  نخستین  کاظمی 
محمدرضا  و  احمدی نژاد  محمود 
بانک  این  مدیران  از  تن  سه  توسلی 
توسط قاضی مسعودی مقام محاکمه 
و هر یک به 20 سال حبس، انفصال 
ضربه   ۷۴ و  دولتی  خدمات  از  دائم 

شالق در انظار عموم محکوم شدند.
سرمایه  بانک  سهام  از  درصد   ۴۷
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  به  مربوط 
و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه 
ریخته گران(  )برادران  ریخته گران 
در  اصلی  سهامداران  این  است. 
منظور  به  سرمایه  بانک  مجموعه 

نفوذ  اعمال  پرداخت تسهیالت کالن 
خسارت  آن  نتیجه  در  که  کرده اند 
زیادی به این بانک تحمیل شده است.

به  افراد شناخته شده ای که  از  یکی 
بانک  وقِت  مدیران  با  رابطه  واسطه 
کالنی  وام های  بانک  این  از  سرمایه، 
حسین  برنگردانده،  را  آنها  و  گرفته 
آذین  استیل  شرکت  مالک  هدایتی 
است. هدایتی از بدهکاران کالن این 
بانک بود که در همین شعبه، شعبه 
به جرایم  ویژه رسیدگی  سوم دادگاه 
اخاللگران اقتصادی به ریاست قاضی 
سال   20 به  و  محاکمه  مسعودی، 
حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم 

شد.
حالی  در  ریخته گران  بهروز  اکنون 
بازداشت شده است که او و برادرانش 
بانک  در  که  تخلفاتی  پرونده  از  جدا 
پرونده  فساد  با  داده اند  انجام  سرمایه 

اقتصادی دیگری نیز روبرو بوده اند.
سال  در  ریخته گران  برادران  نام 
1۳92 مطرح شد و آنها متهم بودند 
که با خرید سهام پتروشیمی اصفهان 
سوء  به  اقدام  بیستون  پتروشیمی  و 
زمینه  این  در  گسترده  استفاده های 
شهروز  و  فیروز  و  بهروز  بودند.  کرده 
و امیرحسین ریخته گران سه برادری 
گروه  یک   1۳۸1 سال  در  که  بودند 
توسعه صنعتی را در اصفهان تأسیس 
بزرگترین  به  دهه  یک  گذشت  با  و 

سرمایه داران ایران تبدیل شدند.
تخلف  پرونده  در  آنچه  اساس  بر 
اقتصادی آنها مطرح است، این برادران 
تشکیل  با  و  متقلبانه  روش های  با 
شرکت های مختلف در خارج از کشور 
محصوالت این دو شرکت پتروشیمی 
را به شرکت های خود فروخته و منابع 
حاصل از آن را در یکی از کشورهای 
همچنین  و  فارس  خلیج  حوزه 
و  خود  نام  به  اروپایی  کشور  یک 

بستگان شان سرمایه گذاری کردند.
ادامه در صفحه ۱7

بهروزریختهگران
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» ادامه دارد«           

یوسف مصدقی- روز چهارم ژوییه 
نمایندگان  میالدی،   1۷۷۶ سال 
در  بریتانیا  سیزده گانه  مستعمرات 
این  استقالل  اعالمیه  آمریکا،  قاره 
سرزمین ها از امپراتوری بریتانیا را در 
شهر فیالدلفیا، به اتفاق آراء تصویب 
حاصل  تصویب  این  از  آنچه  کردند. 
شد، با همه نواقص و کاستی هایش، 
تا به امروز قدرتمندترین و پویاترین 
مردمساالری تاریخ را شکل داده و به 
این سبب، خار چشم دشمنان آزادی 

و دموکراسی در سراسر دنیاست.
ایاالت متحده«  استقالل  »اعالمیه 
 United States Declaration(
همراه  به   )of Independence
متحده«  یاالت  ا اساسی  »قانون 
 Constitution of the United(
States( و ده اصالحیه نخستین آن 
 Bill of( »با عنوان »منشور حقوق
که  هستند  سندی  سه   ،)Rights
هویت قوی ترین دموکراسی جهان را 
شکل داده اند. به همین سبب، میان 
آمریکا،  اساسی  حقوق  پژوهندگان 
این سه سند به »واژ ه هایی که آمریکا 
 The Words  ( ساخته اند«  را 
That Built America(، مشهور 
برای  این روست که  از  شده اند. هم 
فهم هویت آمریکایی و درک آمال و 
اهداف سازنده کشور ایاالت متحده، 
در  اندیشه  و  اسناد  این  خواندن 
راهگشا و  آنها،  مفاهیم مطروحه در 

ضروری است.
این جستار کوتاه اما تنها برای اشاره 
به چند سطر از مقدمه نخستین سند 
از این اسناد سه گانه، نوشته شده زیرا 
که مفاهیم طرح شده در آن مقدمه، 
در باب حقوق اساسی و جهانشمول هر 
ملتی در هر نقطه ی کره زمین از جمله 

ایراِن استبدادزده، صدق می کند.
اعالمیه استقالل ایاالت متحده- که 
زیر نظر کمیته ای پنج نفره متشکل از 
توماس جفرسون، جان آدامز، بنجامین 
فرانکلین، رابرت لوینگستون و راجر 
شرمن به قلم و انشای جفرسون نوشته 
تاریخ  مکتوباِت  مهمترین  از  شد- 
انسان است. هرچند هیچیک از اصول 
نویسنده اش-  قول  به  بنا  این سند- 
از  اما پیش  نبودند،  ابتکاری  بدیع و 
روشن  مجموعه  چنین  آن،  نگارش 
و  جهانشمول  اصول  از  کارآمدی  و 
سازنده یک جامعه آزاد و با کرامت، 
نشده  تدوین  مختصر،  سند  یک  در 
زمان  هر  تا  این سند،  محتوای  بود. 
که انسان ها در هر جای جهان برای 
کسب آزادی و دفاع از کرامت خود به 
مبارزه با استبداد برخیزند، همچنان 

زنده و معاصر خواهد بود.
استقالل  اعالمیه  نخستیِن  سطور 
 )Introduction( پیشگفتار  به  که 
سند  این   )Preamble( دیباچه  و 
مفاهیم  مهمترین  شده اند،  مشهور 
زیست اجتماعی انسان و فلسفه حقوق 
روشنی  به  مفید،  و  مختصر  را  بشر 
بیان می کنند. تأکید بر درک قوانین 
طبیعت، بدیهی دانستِن برابری همه 
انسان ها و حق همگانی و سلب نشدنِی 
و  آزادی  »زندگی،  بر  آدمیان  همه 
جستجوی سعادت«، در چند جمله 
به  اعالمیه،  این  سرآغاز  درخشاِن 
استواری و به زبان سلیس و کم نظیر 
بیان شده اند. از پِس این چند جمله 
اما ارجمندترین نکته این مقدمه رخ 

عین  در  و  حق  همانا  که  می نماید 
حال وظیفه همه آدمیان بر شورش 
و  زورگو  مستبِد  حکومت های  علیه 

براندازِی آنهاست.*
شورش به عنوان یک رفتار، سرشتی 
دوگانه دارد. به این معنا که شورش هم 
می تواند فردی باشد و هم به صورت 
شورش  کند.  جلوه  جمعی  رفتاری 
فردی، معموال برای شورشگر پر هزینه 
و کم  بهره است و معموال زمانی روی 
می دهد که فردی جان به لب رسیده 
راهی جز تمام قد ایستادن در برابِر 
قدرت حاکم نمی بیند. استیصال و رنج 
چنین انسانی گاه آنچنان جامه عمل 
می پوشد که باقِی ناراضیان را نیز به 

حرکت می آورد. شورش مورد نظر در 
اعالمیه استقالل ایاالت متحده اما، نه 
شورشی فردی و از سر استیصال بلکه 
خیزشی از سنخ رفتاری جمعی برای 
براندازی حکومت ظالم و جایگزینی 
و  مردم  واقعی  نمایندگان  با  آن 

محافظان حقوق اساسی آنهاست.
 The Right of( »حق شورش«
Rebellion( هم در چارچوب حقوق 

طبیعی )Natural Law( و هم در 
 Positive( گفتمان حقوق اثبات گرا
است.  دریافت  و  درک  قابل   )Law
یعنی هم می شود آن را بدون استناد 
به قانون نوشته شده و تنها بر مبنای 
 )Common Sense( سلیم  عقل 
درک کرد و هم می توان با ذکر »حق 
شورش« در قانون اساسی کشور، به 
از  حراست  برای  قانونی  صورتی  آن 

آزادی های اساسی شهروندان داد.
از اعضای کمیته پنج نفره  دو نفر 
تنظیم اعالمیه استقالل، جان آدامز 
و توماس جفرسون- که پس از جرج 
واشنگتن به عنوان دومین و سومین 
متحده  ایاالت  جمهور های  رئیس 
سوگند یاد کردند- هر دو حقوقدانانی 
پیرو اندیشه های جان الک، فیلسوف 
انگلیسی، بودند و به این سبب، اعالمیه 
استقالل ایاالت متحده، ُملهم از فلسفه 
لیبرالیسم  سیاسی  اندیشه  و  الک 

کالسیک است.
جان الک فیلسوف شهیر انگلیسی، 
را  انقالب  و  مقاومت  و  حق شورش 
از سه حق  دفاع  و ضمانت  پشتوانه 
حیات،  حق  یعنی  انسان ها  اساسی 
طبق  می دانست.  مالکیت  و  آزادی 
نظریه الک درباره دولت، مشروعیت 
قرارداد  اساس یک  بر  هر حکومتی، 
اجتماعی میان حکومت و شهروندان 
حاکمان  اگر  حال  می شود.  تعریف 
و  کنند  عمل  قرارداد  این  برخالف 
پا  زیر  را  شهروندان  عمومی  منافع 
شهروندان  برای  حق  این  بگذارند، 
ایجاد می شود که با مقاومت و شورش، 
دهند.  تغییر  را  مستبد  حکومت 
بنیانگذار  پدران  منظر،  همین  از 
لحاظ  به  که  آمریکا-  متحده  ایاالت 
عملی مهمترین هواداران فلسفه الک 
ایاالت  استقالل  اعالمیه  در  بودند- 
علیه  شورش  و  مقاومت  متحده، 
نه تنها  را  ناصالح  و  مستبد  حکومت 
آنها  وظیفه ی  بلکه  شهروندان  حق 

دانسته اند.
برای  چنانکه  اندیشه ای،  چنین 
مستعمرات سیزده گانه بریتانیا در قرن 
هجده میالدی صدق می کرد، امروزه و 
در قرن بیست و یکم میالدی، نسبت 
فرقه  ستم  تحت  ایرانیاِن  احوال  به 
تبهکار حاکم بر ایران نیز صادق است.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱2۶(

عبداهلل مستوفی در »تاریخ اجتماعی 
و اداری دورۀ قاجاریه« علل ناکامی و 
سقوط زودرس کابینۀ سید ضیاءالدین 
را چنین می داند: »حبس و تبعید و 
پانصد  چهارصد،  داشتن  نظر  تحت 
تمام کارها  اهل کشور،  از وجوه  نفر 
را از جریان انداخت و تجربۀ همین 
دو سه ماهه ثابت کرد که روزنامه نگار 
المحاله در این کشور سیاستمداری 
نمی تواند بکند. اشخاصی هم که سید 
برای کمک و همکاری خود طلبیده 
نه  آنها  بقیه  دونفر،  یکی  جز  بود، 
کاردان بودند، نه استخوان دار. چنان 
وزارت  سابقۀ  باوجود  آنها  اکثر  که 
که در این دوره پیدا کردند دیگر به 
وزارتی نرسیده و تنها فایده ای که این 
پیش آمد غیر مترقب برای آنها حاصل 
کرد همان خطاب جنابی بود و بس. 
این  احکام  به  وزارتخانه ها  اعضای 
وزرای بی اطالع کم استخوان اهمیتی 
نمی دادند و طبعاً کارها خوابید. همین 
که از وعدۀ اصالحاتی که سید در بیانیۀ 
ظاهر  اثری  بود  داده  مردم  به  خود 
نگشت، عدۀ زیادی که به تصور خود 
و  اشراف  کابینۀ ضد  را  کابینۀ سیاه 
کابینۀ اصالح دانسته بودند نیز بر عدۀ 

مخالفین افزوده شدند.
این  کار  و  کس  این،  از  گذشته 
چهارصد پانصد نفر هم اگرچه برای 
نداشتند،  تشویشی  محبوسین  جان 
برای بدگذرانی آنها در محبس هم که 
بود طبعاً بیکار ننشسته هرکس به قدر 
و  داخلی  مقامات  نزد  در  وسع خود 
خارجی اقدام می کرد. این اقدامات ولو 
از طرف پاره ای خانمها هم که به عمل 
می آمد چندان بی اثر نمی توانست باشد 
و بیرون آمدن محبوسین از کنج زندان 

ناگزیر به نظر می رسید.

ضیاءالدین  سید  به  مدرس  پیغام 
کاری  بودی  کشته  را  ما  »اگر  که 
پیش می بردی، ولی دیگر از تو کاری 
بوده  حقیقت  عین  آمد«،  برنخواهد 
است زیرا سید ضیاءالدین در این کار 
خود را در بن بست عجیبی گذاشته بود 
که راه پیش و پس را بر او می بست. 
اگر سید دیوانگی را به جایی می رساند 
در  را  نفر  پانصد  چهارصد  این  که 
همان سه چهار روز اول سر به نیست 
مواجه  ختم شده  کار  با  را  مردم  و 
می کرد شاید محملی داشت و می شد 
قشون  عصبانیت  که  بدهند  شهرت 
شده  عمل  این  موجب  تهران  فاتح 
است ولی بعد از راه افتادن عملیات 
نظامی و تشکیل هستۀ قشون آینده 
که با فعالیت سردار سپه داشت سکه 
کشتن  می گرفت  خود  به  صورتی  و 
از وجوه مردم کشور  نفر  پانصد  این 
کاری نبود که مؤسسین کودتا هم به 
آن رضا بدهند زیرا افتضاح بین المللی 
آن زیاد می شد. پس محبوسین قابل 
سر به نیست شدن نبودند و همین که 
بنا شد محبوسین سالمت بمانند کار 
بیش از دو راه نداشت؛ یکی نگهداری 
سید  ماندن  و  در حبس  محبوسین 
ضیاءالدین بر سر کار، دیگری آزادی 

محبوسین و خداحافظی با سید...«
سید  ر  فتا ر و  د  ر برخو ز  طر
بر  بنا  نیز  احمدشاه  با  ضیاءالدین 

عامل  تاریخ نویسان،  و  ناظران  گفتۀ 
بود. وی  سقوط  و  ناکامی  دیگر 

مستوفی می نویسد »در موقعی که 
سید ساقط شد و محبوسین از حبس 
نجات یافتند برای استمالت آنها مردم 
دسته دسته به دیدار آنها می رفتند. 
امین الضرب  آقای  حسین  حاجی 
)مهدوی( یکی از محبوسین بود. من 
نظر به سابقۀ دوستی و همکاری هایی 
هم  با  تجارت  عالی  شورای  در  که 
به  روز خالصی  همان  داشتیم شب 
دیدار او رفتم. مرحوم مهدوی مردی 
مالیم و با ادب و مردم دار و بنابراین، 
مجلس او در این شب از مجلس اکثر 
وارد  بود.  پرجمعیت تر  آزادشدگان 
مشیرالدوله  مرحوم  شدم  که  حیاط 
حسن پیرنیا هم از راه رسید و با هم 
وارد مجلس شده، من و ایشان پهلوی 

هم اتفاق افتادیم. از این که در این 
نوروز، آن هم  دو سه ماهه جز عید 
به وسیلۀ گذاشتن کارت، یادی از ایشان 
نکرده بودم عذرخواهی کردم. ایشان 
گفتند من هیچ جا نرفته و حتی شاه را 
هم تا امروز در فرح آباد، مالقات نکرده 
بودم. گفتم واقعاً از شاه نپرسیدید چه 
شد که ایشان دستخط ریاست وزرای 
سید ضیاءالدین را امضا کردند؟ گفت 
حاجتی به پرسش نداشت، خود ایشان 
اینجا،  آمد  سید  گفتند  سؤال  بدون 
دستش را به کمرش زد و با سماجت 
ریاست  دستخط  نظامی  قوۀ  تشر  و 

وزرای خود را گرفت و رفت.
وقت  این  در  سید  می شود  معلوم 
خیلی به حکومت ُرعب معتقد بوده 
و می  خواسته است حتی شاه کشور 
را هم مرعوب کرده و مطیع منویات 
خود قرار دهد درصورتی که شاه کشور، 
تا بر سر کار است باید طرف احترام 
باشد و رئیس الوزراء بخصوص در نبودن 
مجلس، باید بیشتر خود را از راه لزوم 
خویش بر کشور طرف توجه شاه قرار 
دهد نه از راه مرعوب کردن او. برفرض 
این که دفعۀ اول برای پیشرفت مقاصد 
آینده، این طرز رفتار الزم شمرده شود 
دفعات بعد، دیگر هیچ دلیل و سببی 
نمی تواند داشته باشد تا چه رسد به 
این که سید سیگار به لب وارد خدمت 
شاه می شده، سهل است بدون اجازه 

می نشسته و گاهی اگر عمداً صندلی 
آستانۀ  روی  نمی گذاشتند  اطاق  در 
مرتفع پنجره جلوس می کرده است...«

خبط دیگر سید ضیاءالدین دست 
کم گرفتن فرمانده نظامی کودتا بود.

را مقام مافوق سردار سپه  او خود 
می دانست و انتظار داشت مردی که در 
عین حال، به چشم برکشیدۀ خود به 
وی می نگریست پشت سرش حرکت 
کند و تملقش را بگوید اما رضاخان 

چنان کسی نبود.
»سید  می نویسد  شهریور  احمد 
گاهگاهی از درِ سمت شمس العماره 
مقر  ابیض،  )کاخ  شهری  دربار  وارد 
ریاست وزراء( می شد و درِ مخصوص 
برای خود انتخاب کرده بود و قدغن 
کرده بود به دربان که کسی را از این 
رضاخان  روزی  اتفاقاً  ندهد.  راه  در 

از همان در وارد شود.  میل می کند 
دربان در را باز نمی کند و عذر خود 
را هم می گوید. این کار به رضاخان 
برمی خورد و امر می کند از درِ دیگر 
جماعتی رفته دربان را کتک مفصلی 
زده در را باز می کنند و فحش زیادی 

به سّید می دهد«!
دولت آبادی نیز در »حیات یحیی« 
می نویسد: »روز سیزدهم نوروز است. 
در  که  را  قزاق  اردوی  سپه  سردار 
کرده،  میهمان  است  تهران  نزدیکی 
هیأت وزرا هم آنجا هستند. مخالفت 
باطنی سردار سپه با سید ضیاءالدین 
رئیس  به  جنگ  وزیر  بی اعتنایی  و 
دولت در این روز، نیکو هویدا می شود. 
چه، در موقع نطق وزیر جنگ برای 
صاحب منصبان و تابین ها که از مجلس 
وزراء برخاسته می رود صحبت بدارد 
سید ضیاءالدین به او می گوید سالم مرا 
هم به آنها برسانید. وزیر جنگ را این 
سخن ناخوش آمده به جای رسانیدن 
سالم رئیس دولت، به صاحب منصبان 
سید  آقا  وقتی  می گوید  قزاقان  و 
ضیاءالدین رئیس الوزرا شد من فرمانده 
قوا گشتم و وقتی من فرمانده قوا گشتم 
از  او  و  من  یعنی  رئیس الوزرا شد  او 
یک مجرا و در یک روز به این مقام 
رسیده ایم. او تفوقی بر من ندارد که 
من واسطۀ رسانیدن سالم او به شما 

بوده باشم«!

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۰۷ (

تأمالت بهنگام؛ حق و وظیفه ی براندازی در اعالمیه 
استقالل ایاالت متحده

سید ضیاءالدین طباطبائی )نفر وسط با عصا( با جمعی از وزرا و یارانش. ماژور مسعود خان )با کاله و کروات(، گلروپ 
فرمانده سوئدی ژاندارمری )بین سید ضیاء و ماژور مسعود خان(، سرهنگ کاظم خان سیاح )سمت راست( و رضاخان 

)سمت چپ(.

از چپ به راست: فرانکلین، آدامز و جفرسون روی متن اعالمیه 
استقالل کار می کنند

* When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve 
the political bands which have connected them with another, and to assume among the 
powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of 
Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that 
they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are 
instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –
That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the 
Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its 
foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall 
seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate 
that Governments long established should not be changed for light and transient causes; 
and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, 
while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they 
are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably 
the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their 
right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for 
their future security.

جان الک فیلسوف شهیر 
انگلیسی
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1ـ خشکباری سنتی ـ میوه 
2ـ اجازه ـ روش و طریق 

ـ  مغایر  و  غیرصحیح  3ـ 
کوشش

4ـ پیشگام شعر نو در ایران
۵ ـ خرس ـ بنیه ـ آن سوی

6 ـ شبنم ـ متذکر
7 ـ سرپرست ـ فنا 

8 ـ تشویق کننده ـ جهان
9ـ رخ دادن ـ نمایندگان

از وسایل  ـ  پیدا نشده  10ـ 
موسیقی

دارد  حرفه ای  هم  او  11ـ 

پول  واحد  ـ  رجمند  ا
کویری  ـ  است  کشوری 

است

بلو  تا معروفترین  1ـ 
نقاشی جهان 

2ـ ورزشی است ـ خانۀ 
عکس

ـ  است  اقیانوسی  3ـ 
رنگی است

4ـ بینوایی و تنگدستی 
ـ هم لباس زیر است 

و هم رسم و عادت
ماده ای  ـ  اندک  ـ   ۵

شیمیاییـ  جدید
6 ـ میوه ای است

7ـ  در ورق بازی استـ  
عجلهـ  قدیمی

و  تسمه  ـ  بسنده  ـ   8
تازیانۀ چرمی

و  داستانسرایان  از  9ـ 
رمان نویسان مشهور 

و فقید ایران
ـ  خیال  و  خواب  10ـ 

صورت
11ـ از شهرهای ایرانـ  

نزدیکی و  ن  ا ز هنگسا آ ز  ا 1ـ 
و  برجسته  ترانه سرایان 

معروف ایران
2ـ نوعی منزل مسکونی ـ 

دارایی ـ پدر
هنرپیشگان  از  ـ  تهّور  3ـ 
با  یی  لیا یتا ا قدیمی 

شهرتی جهانی
4ـ گیاهی است گرانقیمت 

ـ مرغی است
۵ـ  پایتخت کشوری استـ  
حرف نداـ  از عشایر ایران

ـ  پوستی  عوارض  از  ـ   6
زبانی است ـ گشایش

ـ  ایران  شهرهای  از  ـ   7
امیدوار ـ نهان داشتن

موجودی  ـ  مژده  ـ   8
با  و  ممتاز  ـ  افسانه ای 

شخصیت
ـ  چابکی  و  باهوشی  9ـ 
ستاره ای استـ  گذراندن

10ـ پرنده ای است ـ بلوا ـ 

میوه ای است
11ـ از خلفای اموی ـ آواز 

و صدا ـ صّحت
12ـ پایتخت کشوری است 

ـ هنر هفتم
13ـ باغ ـ از شیرینی های 

سنتی
ز  ا تن  چند  م  نا 14ـ 
ـ  نسه  ا فر هان  دشا پا

حالوت
1۵ـ از کشیدنی هاـ  رسول 

ـ از وسایل موسیقی

1ـ پیشگام هنر اَنیِمیشن در ایران
2ـ از فعالیت های کشاورزیـ  هم قّوهـ  

پنبۀ پاک نکرده
3ـ فاتح جنگ های صلیبی

دادن  شکل  تغییر  ـ  بخشنده  4ـ 
جانداران

۵ ـ افزایش ـ دست ـ زبان موسیقی
6ـ  زهرـ  زادهـ  دشمن »جزء«ـ  بخشی 

از علم شیمی
7 ـ اسفناک ـ خوبی

8ـ  از خوانندگان قدیمی و خوش صدای 
ایران ـ رایحه

9ـ اجرا ـ رطوبت ـ مردار ـ سرازیری 
10ـ بدهکار ـ تکرار شده

11ـ حرفه ای است
12ـ از هنرپیشگان مشهور و قدیمی 

تآتر ایران ـ اندرز
13ـ سردار ایرانی که برضد ظلم خلفای 

بنی  امیه قیام کرد
14ـ عصر و زمانه ـ واالتباری

1۵ـ واحد پول کشوری استـ  مبارکی 
ـ مقابل

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

96 سال پیش عارف قزوینی، اولین 
کنسرت  اولین  که  را  خود  کنسرت 
موسیقی ایران هم هست، در ساختمان 
»تئاتر باقراوف« تهران برگذار می کند. 
این کنسرت سر وصدای زیادی به پا 
می کند. در این کنسرت، عارف خطاب 

به مجلس شورا می خواند.
خراب مملکت از دست دزد خانگی است
ز دست غیر چه نالیم كه هر چه هست از ماست

عارف قزوینی، هم شعر می گفت، هم 
صوت داوودی  داشت و هم سر از ساز 
و موسیقی در می آورد. اوایل عمرش 
که  بعدها  و  بود  قزوین  در  هنوز  که 
کار  به  کاری  چندان  آمد،  تهران  به 
سیاست نداشت؛ تا اینکه با حیدرخان 
عمواوغلی که از مشروطه خواهان تبریز 

بود، آشنا شد. 

بعد،  به  آن  ز  ا که  شد  همین 
بسیاری از تصنیف های ماندگارش به 
می شد.  مربوط  ایران  سیاسی  اوضاع 
برای  را  فراوانی  تصنیف های  عارف 
که  وقتی  سرود.  مشروطه خواهان 
شد،  تشکیل  دوم  مجلس  باالخره 
عارف تصنیف »هنگام می و فصل گل 
و گشت چمن شد / دربار بهاری تهی 
از زاغ و زغن شد« را سرود. چند سال 
محمدتقی خان  کلنل  که  زمانی  بعد 
استقالل  اعالم  خراسان  در  پسیان 
و در  به مشهد رفت  عارف هم  کرد، 
پسیان،  از  حمایت  به  دوران،  همان 
در مشهد کنسرت برگذار می کرد. اما 
کمی بعد قیام کلنل با خیانت یارانش 
ناتمام ماند. عارف تصنیف »گریه کن 
 / ندارد  ثمر  که گر سیل خون گری 
ناله ای که ناید ز نای دل اثر ندارد« را 

برای کلنل سرود. 
پـس از مـرگ کلنـل، مدتـی عارف 
دچـار ناراحتـی روحـی شـده بـود و 
بـرای بهبـودی بـه بغـداد پیـش یکی 
از دوسـتانش رفـت. مدتـی نگذشـته 
بـود کـه عارف بـه یکی از روسـتاهای 

هر چه هست 
از ماست

شاید بیشتر
 از ۱0

از نظر علمی حداکثر  به طور کلی 
اساس  بر  را  زلزله  یک  تخریبی  توان 
درجه بندی ریشتر تا 10 درجه تخمین 
زده اند و تازه در میان زلزله های اخیری 
که امکان اندازه گیری آنها وجود داشته، 
پر قدرت ترین زلزله را 9/۵ درجه ریشتر 
تخمین زده اند که متعلق به زلزله شیلی 
در سال 1960 می باشد و تنها زلزله ای 
بدان  را  درجه ای  ده  قدرت  امکان  که 
در  هفدهم  قرن  زلزله  داده اند،  نسبت 
میلیون  که حدود ۵0  می باشد  چین 
با  اخیراً  اما  گذاشت.  برجای  کشته 
مطالعه تصاویر مربوط به زلزله شیلی و 
تخریب های عمودی که در سطح زمین 
بوجود آمد، دانشمندان برای اولین بار 
اعالم کرده اند که به احتمال قوی زلزله 
شیلی با قدرتی معادل 10/2 یا 10/3 

درجه ریشتر همراه بوده است. الزم به 
ذکر است که سیستم اندازه گیری ریشتر 
یک سیستم تصاعدی است که قدرت 
تخریبی هر درجه نسبت به درجه قبلی 
افزایش می یابد.برای مثال یک زلزله با 
قدرت تخریبی 9 درجه ریشتر نسبت 
به زلزله ای با قدرت هشت درجه ریشتر، 
در حدود سی برابر قدرتمندتر است، اما 
همان زلزله 9 درجه ای در برابر زلزله ای با 
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قدرت هفت درجه یکهزار بار قدرتمندتر 
معتقدند که  اکنون  دانشمندان  است. 
زلزله شیلی در سال 1960 به تنهایی 
میزان انرژی که از خود ساطع کرده، 
برابر با انرژی آزاد شده از کلیه زلزله های 
دیگر در قرن بیستم است و همین امر 
هم آنان را قانع کرده که زلزله شیلی، 
احتماالً باالتر از 10 درجه ریشتر قدرت 

داشته است.

همـدان رفـت یـا تبعید شـد و تا آخر 
عمـرش در نهایـت فقـر و نـداری در 

ماند.  آنجـا 
اول  تاریخ  در  عارف،  فوت  از  بعد 
بهمن 1312 خورشیدی، دوستانش او 
را در کنار مقبره ابن سینا دفن کردند تا 
بعداً در جایی مناسب برای او آرامگاهی 
بسازند؛ آرامگاهی که هیچ وقت ساخته 

نشد و او در جوار ابن سینا باقی ماند.

سفر به سرزمین 
یخبندان

به راحتی نمی شود گفت که کاشف 
قطب جنوب کیست چون 300 سفر 
اکتشافی در طول 400 سال انجام شد 
تا تمام جزایر قطب کشف شود. ولی 
اولین بار رونالد آمندسن پایش به مدار 
و هشت  او  ابتدا  در  90 درجه رسید. 
قطب  به  که  داشتند  قصد  همراهش 
شمال بروند ولی خبر کشف آن توسط 
یک گروه بلژیکی به آمندسن رسید و او 
مجبور شد برنامۀ سفرش را عوض کند.  
بدهی هایش  پرداخت  برای  آمندسن 
نیاز به یک موفقیت بزرگ داشت و به 
همین دلیل نقشۀ سفر به قطب جنوب 
را آنقدر محرمانه نگهداشت تا روزنامه ها 
با  با هیاهو طرحش را لو ندهند. تازه 
سفرش  وقتی  مخفی کاری،  همه  این 
ایرلندی  گروه  یک  که  کرد  شروع  را 

هفته   8 اسکات،  رابرت  سرپرستی  با 
زودتر به سمت قطب حرکت کرده بود. 
آمندسن که مدت سفرش را دو سال 
و  غذا  زیادی  مقدار  بود،  زده  تخمین 
97 سگ گرینلندی همراه خود برد. 4 
ماه بعد از شروع حرکت، گروه به خلیج 
وال ها )بالن ها( در مدار 80 درجه رسید و 
درست در همین موقع بود که رونالد، تازه 
نقشۀ سفرش به قطب جنوب را به بقیه 
گفت. نزدیک زمستان بود و آنها مجبور 
بودند مدتی همانجا بمانند. در طول 3 
هفته، تعدادی از افراد گروه روزی ده تن 
گوشت شکار می کردند و به کمپ اصلی 
می آوردند تا آذوقه فراهم باشد. آمندسن 
به غیر از رسیدگی به مشکالت گروه 
هم  اسکات  پیشروی  نگران  خودش، 
بود چون اسکات سورتمه های موتوری 
داشت و این سرعتش را بیشتر می کرد.

با گذشت 2 ماه از تابستان باالخره 
هوا به حدی گرم شد که آنها توانستند 
پیش بینی  کنند.  شروع  را  حرکتشان 
بود  روز  سفر 30  این  برای  آمندسن 
ولی آنها توانستند 4 روزه به نقطه ای 
از قطب جنوب که در ارتفاع 10 هزار 

 رونالد آمندسن

اسکات  که  نقطه ای  برسند؛  بود  پایی 
با وجود تجهیزات بیشتر یک ماه بعد 
به آنجا رسید.سفر رونالد آمندسن در 
کل یک سال و 3 ماه طول کشید و در 
آخر در تاریخ 14 دسامبر 1911 قطب 
جنوب فتح شد و همۀ اعضای گروه در 
در  بازگشتند  نروژ  به  کامل  سالمتی 
حالیکه سفر اسکات انگلیسی و یارانش 

پایان غم انگیزی داشت. 

تاریخچۀ
 فوتبال از ابتدا

ممکن است کسی بتواند ادعا کند 
که تمام مکاتب فلسفی و تمام ایسم ها 
از فرانسه منشأ گرفته اند. اما هیچ کس 
ادعا کند که زادگاه فوتبال  نمی تواند 
پر بیننده ترین و محبوب ترین ورزش 
بریتانیا  جزیره  از  غیر  جایی  جهان 
باشد؛ حتی اگر تمام نشانه ها حاکی از 

فرانسوی بودن ماجرا باشند. 
اصالً اولین مسابقه بین المللی فوتبال 
را انگلستان و اسکاتلند برگذار کردند؛ 
که  موقعی   ،1872 سال  در  هم  آن 
افتاده  جا  بریتانیا  در  قدر  آن  فوتبال 
فقط  و  باشد  داشته  سازمان  که  بود 
در این جزیره بود که فوتبال به طور 
قانونی بازی می شد. اوائل سال 1904 
بود که بقیه کشورهای اروپا به ذهنشان 
رسید که یک فدراسیون جهانی تشکیل 

رأس  در  فرانسوی ها  اما چون  بدهند 
سازمان  نمی خواستند  و  بودند  امور 
قبول  بزرگتری  به  را  بریتانیا  فوتبال 
کنند، زیر بار نرفتند و فدراسیون اولیه 

را به رسمیت نشناختند.
این  جلسه  اولین   ،1904 می   21
فدراسیون در پاریس برگذار شد و 7 
بین المللی  فدراسیون  اروپائی،  کشور 
و  دادند  تشکیل  را  فوتبال  سازمان 
فرانسوی  نام  ابتدای  از   FIFA اصاًل 
وگرنه  است  گرفته شده  سازمان  این 
 FIDA ،اختصار نام انگلیسی سازمان
می شد. بریتانیا تا یک سال این مجمع 
را به رسمیت نشناخت، اما سال 190۵ 
به خواهش یک بارون فرانسوی به آنها 
ملحق شد و عماًل سازمان فوتبال، کار 
فیفا را انجام داد و بازی های المپیک 
1908 و 1912 را برگذار کرد که در 
هر دو هم انگلستان قهرمان شد. جنگ 
جهانی اول و مرگ اولین رئیس فیفا 
باعث تق و لق شدن ماجرا شد و بریتانیا 
دوباره کنار کشید و فیفا را بایکوت کرد 
چون حاضر نبود در کنار دشمنانش در 
یک سازمان باشد. فیفا اما بعد از جنگ 

جهانی اول هم تشکیل شد و آفریقای 
جنوبی، اولین عضو غیر اروپایی بود که 
به آن اضافه شد. اولین جام جهانی هم 
با حضور تنها 4 کشور اروپایی در سال 
1928 در اروگوئه انجام شد. فرانسه با 
تازی  یکه  فیفا  در  ریمه  ژول  ریاست 
را  بعدها جام جهانی  می کرد و حتی 
به نام ژول ریمه زدند اما بعد از جنگ 
جهانی دوم، 4 کشور بریتانیایی حاضر 
شدند به فیفا برگردند. سال 1947 در 
سالگرد تأسیس فیفا، مسابقه فوتبالی به 
نام »بازی قرن« در گالسکو برگذار شد 
و منتخب بریتانیای کبیر، جلوی چشم 
13۵ هزار نفر، با نتیجه 1 ـ 6 منتخب 

بقیه اروپا را شکست داد.



صفحه Page 14 - ۱۴ - شماره ۱۶۸۴ 
جمعه 1۴ تا پنجشنبه ۲۰ تیر ماه 139۸خورشیدی

در پاریس رسم شده بود که مراسم 
سنتی عقد ایرانی را حاج آقا شانه چی 
اجرا کند که مورد احترام همه ایرانیان 
تبعیدی بود. او در سنین پیری، با وجود 
تمام مبارزاتش بر ضد رژیم پهلوی و 
تمام فداکاری هایش در رژیم جمهوری 
اسالمی، مجبور شده بود برای نجات 
که  قدیم  دوستان  دست  از  جانش 
جالدان جمهوری اسالمی شده بودند 
وطن را ترک گوید، از زندگی و حال 
هوا و جّو بازاری دست بکشد و خانه و 
زندگی را بگذارد و در زمستان 136۰ به 
پاریس بیاید. حاجی، چهار فرزند خود را 
از دست داده بود؛ دو پسر و دو دختر که 
همگی در راه رسیدن به آرمان های خود 
کشته شده بودند. دختر بزرگ حاجی 
در رژیم پهلوی تیرباران شد و پسر و 
دختر کوچکش که هر دو دانشجو بودند 
در شش ماهه دوم سال 6۰ در خانه های 
تیمی به دام افتادند و از بین رفتند. 
شانه چی  مدیر  محسن  ارشدش  پسر 
که از رهبران فدائیان اقلیت بود، پس 
از خروج حاجی از تهران، در سر قرار 
سیانور  با  و  افتاد  مأمورین  دست  به 
خودکشی کرد. تنها بازمانده این چهار 
فرزند پسرک کوچکی بود، نوه حاجی 
که در زندان اوین و پس از خودکشی 

پدر و بازداشت مادر به دنیا آمد.
حاج آقا در اوایل ورودش به پاریس، 
گاهی  و  می خوابید  آن  و  این  خانه 
زیر پُل ها شب را به صبح می رساند. 
مدتی بعد اتاقی زیر شیروانی از یک 
فرانسوی اجاره کرد و قرار شد به جای 
به  روزها  را  آقا  اجاره، سگ  پرداخت 
من  می گفت:  خودش  ببرد.  گردش 
میلیون ها در بازار از مردم طلب دارم 
و هیچ کس به روی خودش نمی آورد 
که برای من پولی حواله کند. چندی 
بعد شهرداری پاریس، همراه با کارت 
پناهندگی دو اتاق کوچک زیر شیروانی 
در اختیار حاجی گذاشت. او در این دو 
اتاق هر شب چندین نفر را پذیرایی 
می کرد که به دیدارش می  رفتند. هر 
را  عبایش  می دید.  تهیه  شامی  شب 
اتاق  و در گوشه  به کول می انداخت 
اگر  و  می نشست.  میهمان  انتظار  در 
این میهمان که همیشه ناخوانده بود و 
سرزده می آمد اتفاقاً شبی دیر می کرد 
و یا اصالً نمی آمد، حاجی بدون خوردن 
شام تا ساعت ده و یازده شب به انتظار 
می نشست. من، حاجی را در ایران یکی 
دو بار در خانه خودمان دیده بودم. یک 
بار همسرم به شام به خانه اش رفته بود. 
اما در پاریس به او به شدت عالقمند 
شدم. دیدن قیافه او، پریشانی حال او 

و تنهایی او، دلم را به درد می آورد.
که  است شب هایی  نادر  می گفت: 
تنها باشم، اما اگر تنها باشم، ساعت ها 
با خدا راز و نیاز می کنم و ساعت ها با 
خدا،  خدا،  می زنم  فریاد  بلند  صدای 
خدا. اما خوشحالم و سربلندم که چهار 
فرزندم در راه خواسته های برحق خود 
کشته شدند. ناگفته نماند که با وجودی 
احترام  مذهبی  شعائر  به  حاجی  که 
نمی شد،  ترک  نمازش  و  می گذاشت 
سه تن از فرزندانش در گروههای چپ 
و مارکسیستی فعالیت داشتند و حاجی 
اندیشه های  و  افکار  به  دل  و  جان  با 
آنان احترام می گذاشت و به گروه آنها 
کمک مالی می کرد. من تقریباً هر شب 
با حاجی تلفنی صحبت می کردم. اگر 
تنها بود بیشتر حرف می زدیم. حاجی 

کسی  منزل  به  شام  برای  ندرت  به 
که  می داد  ترجیح  بیشتر  می رفت. 
اتاق  دو  این  از  یکی  بروند.  اتاقش  به 
بسیار کوچک را آشپزخانه کرده بود 
و در آن دوش گذاشته بود. برای سفره 
همیشه از کاغذهای روزنامه و تبلیغات 
می کردند،  پخش  خیابان ها  در  که 
زمین  روی  را  آنها  می کرد.  استفاده 
قابلمه پلو و خورش را  پهن می کرد، 
هم می آورد و جلوی میهمانان غذا را 
می کشید و چقدر دور آن سفره بدون 
تزئینات، نشستن و شام خوردن برای 
و  برادرم  که  بار  هر  داشت.  لذت  من 
خانمش به دیدن ما می آمدند، اولین 
جایی که با هم می رفتیم منزل حاجی 
بود. برادرم می گفت: اتاق حاجی برای 
پاریس  ارزشمند  دیدنی های  از  من 
است. در حقیقت باید بگویم اتاق حاجی 
خانقاهی بود مرکز مالقات ها و بحث ها و 
جدل های سیاسی، از گروه های مختلف. 
حاجی برای همه ما سمبل همه کسانی 
بود که در راه به ثمر رساندن انقالب 
ایران بسیار کوشیدند و پس از به قدرت 
رسیدن آخوند، گرفتار خشم او شدند 
حاجی  پرداختند.  سنگینی  بهای  و 
شانه چی گاهی از خاطراتش می گفت، 
کار در بازار. فعالیت او در جبهه ملی در 
دوران حکومت مصدق، ماه های پایانی 
انقالب، ریاست دفتر آقای طالقانی و... 
می گفت: مجموعاً چند میلیون تومان 
پول را دو ماه قبل از انقالب هر شب 
بردم در خانه مستمندان قسمت کردم 
و گفتم: از طرف امام خمینی آورده ام. 
می گفت: همین سیدعلی خامنه ای که 
حاال رهبر انقالب شده، همشهری من و 
مشهدی است. او سال های سال قبل از 
انقالب دو ماهه محرم و صفر را با زن و 
بچه به خانه ما می آمد برای این که در 
مراسم مختلف عزاداری روضه بخواند و 
پولی درآورد. هر شب این پسران من 
بودند که برای او و خانواده اش رختخواب 
حاضر می کردند. و او به ما رحم نکرد 
و در دوران قدر قدرتی اش فرزندانم را 

کشتند و او به روی خود نیاورد.
اما حاجی چهره دومی هم داشت 
که برای ما همه تحسین برانگیز بود 
و آن قدرت مطابقت او بود با شرایط. 
یک کلمه زبان فرانسه نمی دانست. او 
تمام متروها را می شناخت، تنهایی به 
آلمان می رفت. جنب و جوش داشت 
و  می کرد  کاسبی  خودش  قول  به  و 
پول در می آورد. می گفت: روزهایی که 
بازار روز است، مقداری از بازار جنس 
می خرم مثل جوراب یا شلوار جین یا 
طالبی و وقتی بازار تعطیل می شود، 
گوشه ای روی زمین می نشینم، بساطم 
را پهن می کنم و آن چه دارم کمی 
گران تر می فروشم و منفعت می کنم. 
چه  که  می خندیدیم  حاجی  به  ما 
او  مبارز  ولی روحیه  دارد.  حوصله ای 
و ایستادگی او را در مقابل سختی ها 

فراموش نمی کردیم.
 1997 سال  تا  شانه چی  آقا  حاج 
در دوران  اما  آورد.  فرانسه طاقت  در 
ریاست خاتمی برای او پیغام فرستادند 
که بازگردد. از سفارت ایران در آلمان 
هم برایش پاسپورت فرستادند. حاجی 
کوچکش  اتاق  در  خرم  و  خوشحال 
پرواز  با  را بست و یک روز سه شنبه 
ایران ایر به تهران رفت. سه روز بعد 
پرواز  روز  باز  که  جمعه  روز  یعنی 
هواپیمایی ملی ایران ، به پاریس بود. 

دکتر الهیجی تلفن کرد و خبر داد که 
حاجی در فرودگاه اورلی است و چون 
هنگام خروج از ایران کارت های اقامت 
و  داده  تحویل  را  خود  پناهندگی  و 
هیچ مدرکی در دست ندارد، او را به 
خاک فرانسه راه نمی دهند. او با دکتر 
الهیجی تماس گرفته و کمک خواسته 
بود. دکتر الهیجی به فرودگاه می رود و 
معلوم می شود که حاجی را به محض 
ورود به تهران بازداشت می کنند و در 
همان فرودگاه سه روز نگه می دارند و 
انواع و اقسام توهین ها را هم می شنود 
و روز جمعه از همان فرودگاه مهرآباد او 
را سوار می کنند و می گویند: برو همانجا 
که تا به حال بوده ای. دکتر الهیجی با 
ارائه توضیحات الزم به پلیس فرودگاه 
برای حاجی کارت موقت می گیرد و 
او را به خانه اش می برد. ما با عجله به 
دیدنش رفتیم. اما حاجی زرد و الغر 
و کالفه و عصبی به همه چیز و همه 
کس بد و بیراه می گفت. حاجی دیگر 
دل نداشت. خبر مثل برق بین همه 
ایرانیان پیچید و همه را بهت زده کرد. 
خبر در تهران هم پخش شد و بازاریان 
و دوستان حاجی از قضیه مطلع شدند.

ضربه ای که حاجی از این سفر سه 

روزه خورد، آن قدر سنگین بود که او 
را روز به روز پژمرده تر و بیمارتر کرد. 
چند ماه بعد دچار سرگیجه و ناراحتی 
قلبی شد و دچار وحشت از اینکه در 
تنهایی از بین برود. می گفت: شب ها 
که می خواهم بخوابم، در اتاق را نیمه 
باز می گذارم که اگر اتفاقی افتاد و ُمردم، 
در این اتاق نمانم، بو نگیرم. اگر کسی 
به سراغم بیاید و در را باز ببیند وارد 
می شود و موقعیت مرا می فهمد. اما کار 
به اینجا نکشید و او در اوایل تابستان 
199۸ شبی دچار سکته قلبی شد و به 
وسیله یکی از دوستان که در کنارش 
بود، به بیمارستان منتقل گردید. حاجی 
ده روز در بیهوشی کامل بود و کسی 
امید به زنده ماندنش نداشت. ایرانیان 
مقیم پاریس هر روز عصر سالن پشت 
در  یا  و  می کردند  پُر  را  حاجی  اتاق 
از  که  می ایستادند  بیمارستان  حیاط 
حال او باخبر شوند. باالخره پزشکان او 
را نجات دادند. پس از خروج از بیهوشی 
به بخش قلب منتقل شد. ما هر روز عصر 
به دیدارش می رفتیم. ضعیف و خسته 
بود. مدتی او را به یکی از آسایشگاههای 
سالمندان منتقل کردند که استراحت 
کند. او دیگر توانایی بازگشت به آن اتاق 
زیرشیروانی و تنهایی را نداشت. خبر 
بیماری حاجی به تهران رسید و از دفتر 

بخش رئیس جمهوری اقداماتی کردند 
که او را به ایران بازگردانند. حاجی دو 
ماهی در آسایشگاه ماند و اواخر سپتامبر 
9۸ از همانجا راهی فرودگاه شد و بدون 
اینکه از من خداحافظی کند به تهران 
رفت. تا روز آخر که با او صحبت کردم 
دلش نمی خواست بگوید که می رود و 
از ما جدا می شود. ولی باالخره رفت. و 
جایش خصوصاً برای من خیلی خالی 
ماند. مدت ها پس از بازگشت حاجی 
و تا تحویل اتاق او به شهرداری، من 
و  را می گرفتم  او  تلفن  گاهی شماره 
می  شنیدم،  که  را  تلفن  زنگ  صدای 
تمام خاطرات سال های تنهایی حاجی 
و آن اتاق کوچک، آن سفره، آن گل های 
عکس های  و  سماور  آن  مصنوعی، 
بود و  آویخته  به دیوار  فرزندانش که 
عکس دکتر مصدق و شریعتی و طالقانی 
که کنار هم ردیف آویزان بودند، جلوی 
پس  را  تلفن  می رفتند.  رژه  چشمم 
قطع  زنگ می زد،  بار  دو سه  آنکه  از 

می کردم.
حاجی رفت. خاطرات زیادی از خود 
به جای گذاشت و خاطرات زیادی را با 
خود برد. حاال که بعضی مواقع امضای او 
را پای اعالمیه های رسیده از ایران، در 

میان دیگر امضاها می بینم خوشحالم 
که دوباره به خانه خود و خاک خود 
بازگشته. این سرنوشت را مرحوم علی 
بابایی و حاج رضایی پیدا نکردند و در 

غربت ناخواسته به خاک رفتند.
مردی از اهالی کرمان

در طول زمستان 95 در جستجوی 
برای  کشیدم.  سر  جا  همه  به  کار 
قانون  مطابق  که  ساعتی   7۰ همان 
حق داشتم. دلم نمی خواست در خانه 
بیکار بنشینم و پول دولت را مجانی 
خرج کنم. اتفاقاً در پاریس با خانوادۀ 
نازنینی آشنا شده بودیم به نام برومند 
که کرمانی هستند. زن و شوهر جوان 
و دو فرزند خردسال که ایران را ترک 
کرده بودند. آقای رضا برومند که استاد 
دکتر  با  بود  شریف  صنعتی  دانشگاه 
احمد مدنی روابط نزدیک دوستی و 
همکاری سیاسی داشت؛ خصوصاً پس 
از انقالب که ایشان استاندار خوزستان 
شده بود. پس از خروج اجباری دکتر 
ناخواسته  هم  ایشان  ایران،  از  مدنی 
ترک یار و دیار کرده و به پاریس آمده 
بود. خالصانه تمام پس انداز خانوادگی 
خود را در خدمت دکتر مدنی و جوانان 
ایرانی فراری که به پاریس می رسیدند، 
گذاشت. خانه های متعدد اجاره کرده 
بود. در هر کدام سه چهار نفر فراری 

حد  در  و  بود  داده  مسکن  را  مجرد 
توانایی به هر کدام مقرری می داد. او و 
همسرش بدون چشمداشت، بیش از 
توان خود زندگیشان را وقف آواره ها 
برومند  آقای  کار  بودند. حسن  کرده 
در این بود که به گروه خاصی کمک 
نمی کرد. از هر دسته و گروه سیاسی 
در میان آن جوانان بودند: چپ و ملی 
و مذهبی و توده ای. چون در آن سالها 
واقعاً همگی محتاج کمک بودند. من و 
دو دخترم وقتی به پاریس رسیدیم یک 
هفته در استودیویی زندگی کردیم که 
آقای برومند موقتاً در اختیار همسرم 
نقل  هفته  یک  از  بعد  بود.  گذاشته 

مکان کردیم.
دو سه سال این وضع ادامه داشت تا 
سرمایه آقای برومند کم کم تمام شد. 
انتظارها  شد.  یأس  به  مبدل  امیدها 
راه  که  فهمیدیم  همگی  و  طوالنی 
ماه ها  است.  شده  مسدود  بازگشت 
آقای  استودیوی  ما  که  این  از  پس 
خانم  ایشان  کردیم،  ترک  را  برومند 
منوچهر  مرحوم  کوچک  دختر  دو  و 
مسعودی را در آنجا مستقر کرد؛ بدون 
اینکه کوچکترین آشنایی با آنها داشته 
باشد. فقط با یک سفارش من که از 
تقاضای  مسعودی  خانم  برای  ایشان 
بدو  در  خانم مسعودی  کردم.  کمک 
ورود در یک اتاق کوچک که متعلق به 
دوست شوهرش بود مسکن گزید. بعد 
آقای برومند او و دو دخترش را به خانۀ 
خود برد، از آنها پذیرایی کامل کرد و 
بعد هم آن استودیو را برای مدت دو 

سال در اختیارشان گذاشت.
بهتر است ذکر خیری کنم از منوچهر 
و  دادگستری  جوان  وکیل  مسعودی 
رئیس  بنی صدر  آقای  قضایی  مشاور 
در  ۴۲سالگی،  سن  در  او  جمهور. 
اوج کشتار  مهرماه سال 136۰ و در 
جوانان مبارز، در زندان اوین تیرباران 
شد. منوچهر مسعودی سالها قبل از 
و  بود  ایران  ملت  انقالب عضو حزب 
داریوش  مرحوم  با  نزدیک  همکاری 
فروهر داشت )داریوش فروهر و همسر 
شجاع و فرزانه اش پروانه در پاییز سال 
1377، به طرز فجیع و بی نهایت سبعانه 
به دست جالدان جمهوری اسالمی در 

منزل خود تکه تکه شدند(.
منوچهر  پذیر  ن نا ا جبر خطای 
معلوم  دستگیری  از  پس  مسعودی 
دشمنی های  بر  عالوه  ایشان  شد. 
خصوصی و شخصی، قربانی دست دادن 
با خانم ها در دفتر ریاست جمهوری شد 

که مجازات اعدام داشت.
نایب حسینی،  حسین  زنده یاد، 
دوست نازنین و همکار با لیاقت ما در 
خندان  صورتی  همیشه  که  جنبش، 
و  مبارزه  نیروی  با  همراه  داشت، 
شجاعتی بی نظیر، نیز در زمستان 6۰ 
اسیر جالدان اوین شده بود. او مدت ها 
همبند منوچهر مسعودی بود. او پس 
آزادی،  هنگام  و  زندان  ماه  از شش 
وصیتنامه منوچهر مسعودی را برای 
خانمش به یادگار آورد و تعریف کرد 
که: غروب شده بود که درِ سلول ما باز 
شد و منوچهر مسعودی را صدا زدند. 
او به من گفت: نایب مرا برای اعدام 
این  نیار،  بد  دلت  به  گفتم:  می برند. 
هم جزء بازپرسی های نابهنگام است. 
بازنگشت.  او رنگ پریده رفت و دیگر 
مأموران همان شب وصیتنامۀ او را که 
حاکی از عالقۀ شدیدش به ایران و به 

همسر و فرزندان خردسالش بود، به من 
سپردند. او در چند خط وفاداری خود 
را به همسرش و به اصول اخالقی اش 
و به ایرانش، برای بازماندگان به ثبت 
رساند. حدود یک سال پس از خروج 
ما از ایران، خانم مسعودی و دو دختر 
خردسالش از ایران خارج شدند و خود 

را از راه استانبول به پاریس رساندند.
کار در نانوایی

خانوادۀ  حال  شرح  به  برمی گردم 
ته کشیدن  ز  ا پس  که  مند  برو
سرمایه شان زن و شوهر مجبور شدند 
شروع  و  ببندند  محکم  را  کمربندها 
باالخره  برومند  آقای  کنند.  کار  به 
پیشنهاد یک شرکت راهسازی سویسی 
را پذیرفت که به لیبی برود. در نتیجه 
خردسال  کودک  دو  و  جوان  همسر 
خود را در پاریس گذاشت و مدت سه 
سال و نیم در لیبی کار کرد و هر وقت 
فرصتی دست می داد چند روزی برای 
دیدار عزیزانش به پاریس می آمد. در 
این مدت مقداری سرمایه جمع کرد و 
پس از پایان قرارداد،  به پاریس آمد 
چند  کرد.  باز  عکاسی  مغازه  یک  و 
سالی هم زن و شوهر شبانه روز در این 
مغازه کار کردند و چون در این رشته 
و  فروختند  را  مغازه  بود،  زیاد  رقابت 
در سال 95)137۴( به فکر باز کردن 
یک نانوایی صنعتی و ساندویچ فروشی 
آنها هیچ  افتادند. من که می دانستم 
تجربه ای در این کار ندارند پیشنهاد 
میل  با  آنها  دادم.  همکاری  و  کمک 
که   95 اوت  از  نتیجه  در  پذیرفتند. 
مغازه افتتاح شد، من هم مشغول به 
کار شدم؛ به صورت نیمه وقت و درست 

پس از شش ماه بیکاری.
مغازه در پورت اورلئان و تقریباً به 
بود. فضایی  نزدیک  اقامت من  محل 
با  شده  تزیین  زیبا  بسیار  کوچک، 
و  نان  پخت  مختلف  ماشین های 
با  کوچک  آشپزخانه ای  شیرینی، 
یک میز معمولی برای درست کردن 
ساندویج. ساندویچ های درست شده با 
نان های گرم و تازه  از فر بیرون آمده. من 
هم از تجربه ای که از کار در آشپزخانه 
پیدا کرده بودم استفاده کردم و به آنجا 

جلوه و تنوع زیادی دادم.
مغازه مثل تمام نانوایی های پاریس 
پس  و  می شد  باز  صبح  شش  از 
و  نان  سری  اولین  شدن  حاضر  از 
شیرینی، از ساعت هفت رسماً شروع 
قرار شد که من  به فروش می کرد. 
از ساعت نُه صبح بروم تا سه بعد از 
ظهر. روزهای اول بسیار کم  مشتری 
از ساختن ده ساندویچ  داشتیم. من 
کمک  هم  فروش  در  کردم.  شروع 
نان می پخت  برومند  آقای  می کردم. 
متأثر  چقدر  می کرد.  فروش  خانم  و 
که  مردی  که  می دیدم  که  می شدم 
باید سر کالسهای درس خودش در 
دانشگاه صنعتی شریف باشد و آنچه 
نسل  به  است  آموخته  سالها  که  را 
بیرون  مشغول  کند،  منتقل  جوان 
کشیدن نان از تنور است. کاری را که 
یک کارگر ساده می تواند انجام بدهد، 
چرا؟ چون هدفی جدا از سردمداران 
جمهوری اسالمی داشت و به ایرانی 
دیگر می اندیشید. و کم نیستند امثال 
او که سرمایه های ایران بوده اند و حاال 
در گوشه و کنار دنیا برای ادامۀ حیات 
و بزرگ کردن فرزندان به هر کاری تن 

درداده اند.

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

حاجی آقا شانه چی در پاریس
استاد دانشگاه صنعتی شریف در پاریس مغازه نانوایی باز کرد و من هم با او 

همکار شدم

داستان مهاجرت و مهاجرین از آن جمله داستان هاست که به قول خواجۀ شیراز »از هر زبان که 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 و پناه گرفتن در کشورهای دیگر شده اند، در این صفحه خوانده  اید. 
nashrenoghteh@  تازه ترین کتاب در این زمینه خاطرات کیان کاتوزیان )حاج سید جوادی( است با عنوان »از کجا... تا ناکجا ـ خاطرات تبعید« که

yahoo.fr  )نشر نقطه( انتشار داده است.
کیان کاتوزیان همسر علی اصغر حاج سید جوادی است که خود، در انقالب سهم داشت ولی از نخستین کسانی بود که »صدای چکمه« را شنید و زبان 

به افشای ماهیت رژیم جدید گشود و ناچار به اختفا و سپس ترک وطن شد.
همسر و دو دختر حاج سید جوادی پس از چندی در غربت به وی پیوستند. در مقدمۀ کوتاهی بر کتاب، خانم حاج سید جوادی می نویسد در سال 
۱37۸ دفتر اول خاطراتم »از سپیده تا شام« را با این جمله به پایان رساندم: »فصلی از سرنوشت خانواده ما ورق خورد و فصل جدیدی شروع شد که 

خود قصۀ دیگری است« و اینک آن قصه. قصۀ از کجا تا ناکجا. وقتی که به »ناکجا« رسیدی از تو می پرسند: از کجا می آیی؟ 
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دیگری به سر می بردند و چون بیدار شدند خود را در جهنم یافتند و مانند او و خانواده اش محکوم به جالی وطن و اقامت در غربت شدند، و در پاریس 

به نحوی با آنها رفت و آمد یا همکاری داشته اند.

حاج محمد شانه چی

ادامه در صفحه ۱7

سید علی آقا پائین خیابانی
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کامال در تضاد است. مسئله دیگر دخالت 
در امور کشورهای منطقه است که اینهم 
یکی از ستون های اصلی سیاست نظامی 
رژیم محسوب می شود.از نظر رهبران 
جمهوری االمی ایران، عقب نشینی از این 
مواضع باعث سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی در مراحل بعدی خواهد شد. 
شاید این مهمترین تفسیر و دلیل برای 
رژیم  جانب  از  مذاکرات  پذیرش  عدم 

ایران در شرایط کنونی باشد.
گزینه دوم: ادامه وضعیت کنونی نه 
جنگ و نه مذاکره است این سیاست 
رسما از سوی مقامات ایران اعالم شد و 
علی خامنه ای رهبر ایران طی سخنانی 
بر آن تاکید کرد.ادامه سیاست نه جنگ 
و نه صلح رژیم ایران از نظر بسیاری از 
تحلیلگران و ناظران اوضاع سیاسی این 
کشور، با هدف اتالف وقت و انتظار برای 
مرحله پس از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 ایاالت متحده آمریکا اتخاذ 
شده است. مقامات ایران امیدوارند که 
شاید کاندیدایی از حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و 
آمریکا را بار دیگر به توافق هسته ای سال 

201۵ باراک اوباما باز گرداند.
ادامه »سیاست نه جنگ و نه صلح« 
مورد نظر مقامات رژیم تهران نیز برای 
این کشور پر هزینه خواهد بود. برخی 
در  می گویند  اقتصادی  کارشناسان 
سایه فشارهای اقتصادی آمریکا و ادامه 
و  نفتی  کردن صادرات  سیاست صفر 
غیرنفتی ایران، درآمد ملی این کشور تا 
سال 2020 به صفر و خزانه مالی دولت 
کامال خالی خواهد شد و این به معنای 
تضعیف کامل نظام جمهوری اسالمی 
ایران است.در حال حاضر صادرات نفتی 
ایران به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز 
رسیده است، در حالی که این کشور تا 
یک سال پیش روزانه بیش از دو میلیون 
و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کرد. 
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری 
کنونی  شرایط  درباره  ایران،  اسالمی 
کشور گفته است: »وضعیت امروز ایران 
بسیار دشوارتر از وضعیت دوران جنگ 

با عراق است.«
عدم دسترسی رژیم ایران به درآمد 
برای  تهران  توانایی  عدم  باعث  نفت 
ادامه حمایت از متحدان شبه نظامی اش 
در منطقه خواهد شد. درست است که 
برخی متحدان رژیم تهران در منطقه 
رژیم  با  ایدئولوژیک  پیوندهای  دارای 

چرا رژیم ایران به افزایش تنش در منطقه روی 
آورده است؟

رژیم  دسترسی  =عدم 
باعث  نفت  درآمد  به  ایران 
برای  تهران  توانایی  عدم 
متحدان  از  حمایت  ادامه 
منطقه  در  شبه نظامی اش 
خواهد شد. درست است که 
تهران  رژیم  متحدان  برخی 
پیوندهای  دارای  منطقه  در 
رژیم دینی-  با  ایدئولوژیک 
اما  هستند  ایران  مذهبی 
در  آنها  از  زیادی  تعدادی 
پی دستیابی به منافع مالی 
ایران را حفظ  با  روابط خود 
و مستحکم کردند. بنابراین 
بعید نیست اگر منافع  مالی 
این گروه ها در جای دیگری 
جمهوری  به  شود  تامین 

اسالمی پشت کنند.
از  پس   - )الحیات(  ملک  حمدی 
توافق  از  آمریکا  ایاالت متحده  خروج 
هسته ای و بازگشت  مجدد تحریم های 
جمهوری  علیه  اقتصادی  شدید 
اسالمی، رژیم تهران برای رویارویی و 
برخورد با چنین وضعیتی در برابر سه 

گزینه قرار گرفت.
گزینه اول: بازگشت به میز مذاکره 
که  همانطور  جدید  توافقی  امضای  و 
مقامات ایاالت متحده آمریکا بارها  بر 

آن تاکید کرده اند.
»مذاکرات  گزینه  در  ایران  مقامات 
خود  برای  امتیازی  هیچ  جدید« 
معرض  در  اکنون  ایران  نمی بینند. 
قرار  اقتصادی  تحریم های  شدیدترین 
گرفته  بطوری که اقتصاد این کشور در 
حال فروپاشی کامل است بنابراین در 
سایه چنین وضعیتی بغرنج و بحرانی، 
تهران نه تنها هیچ مزیتی در مذاکرات 
جدید نمی بینند بلکه هر نوع مذاکره ای 
را در چنین شرایطی به معنای تسلیم و 
در نهایت از دست دادن امتیازات قبلی 

توافق هسته ای سال 201۵ می داند.
شده  اعالم  12گانه  شرایط  طبق 
آمریکا، ایران باید از ادامه برنامه موشکی 
از  حمایت  و  کرده  نظر  صرف  خود 
شبه نظامیان و گروه های تروریستی در 
منطقه را  کامال متوقف کند موضوعی که 
با ساختار نظامی- سیاسی رژیم در ایران 

دینی- مذهبی ایران هستند اما تعدادی 
زیادی از آنها در پی دستیابی به منافع 
و  حفظ  را  ایران  با  خود  روابط  مالی 
مستحکم کردند. بنابراین بعید نیست اگر 
منافع  مالی این گروه ها در جای دیگری 
تامین شود به جمهوری اسالمی پشت 
برای رژیم  اگر چنین وضعیتی  کنند. 
ایران پیش بیاید، اهرم های فشار نظامی 
رژیم در منطقه نیز به شدت تضعیف 
خواهد شد. پس همه مسائل در رابطه 
با ایران و آینده اش به درآمد های نفتی و 

غیرنفتی و تحریم ها مرتبط است.
رهبران ایران از تجربیات تلخ مشابه 
رژیم  با  آمریکا  متحده  ایاالت  برخورد 
سابق عراق به شدت در هراس اند. رژیم 
عراق پس از حمله به کویت در سال 
تحریم های شدید  تحریم شد.   1990
ساختار  تدریجی  فروپاشی  به  منجر 
اقتصادی و اجتماعی در داخل این کشور 
شد تا اینکه در سال 200۳ فرصتی برای 
تغییر راحت تر رژیم صدام به وجود آمد 
و در نهایت با حمله نظامی آمریکا پیکر 

فرسوده رژیم بغداد فرو ریخت.
مقامات رژیم ایران خوب می دانند که 
آنها در هر دو گزینه اول و دوم با خطر 
بنابراین  سرنگونی رژیم روبرو هستند 
آنها به گزینه سوم یعنی افزایش تنش 
برخی  آورد.  خواهند  روی  منطقه  در 
ایران  رژیم  نفوذ  با  شخصیت های  از 
افزایش تنش در منطقه  معتقدند که 
تنها راه خروج از بحران کنونی است. 
این افراد معتقدند تنها با تنش و درگیری 
می توانند به آمریکا فشار بیاورند و از شّر 

این تحریم ها خالص شوند.
جمهوری اسالمی ایران درواقع دارای 
دو کارت یا برگ بازی برای وارد کردن 
فشار بر آمریکاست. یکی توافق هسته ای 
و دوم باال بردن تنش در منطقه. تهران 
بردن سطح ذخیره سازی  باال  اعالم  با 
اورانیوم تالش می کند اول به اروپایی ها 
فشار بیاورد تا آنها برای کاهش تحریم ها 
علیه ایران فشار بیشتری بر واشنگتن 
بیاورند اما این اهرم برخالف تصور رژیم 
است.  داده  معکوس  نتیجه ای  ایران 
اعالم  با  شدت  به  اروپایی  کشورهای 
ایران مخالفت کرده و موضع خود را به 
واشنگتن نزدیک تر کرده اند و برخی از 
آنها با اعالم کاهش تعهدات هسته ای از 
سوی ایران، تهران را به تحریم مجدد 

تهدید می کنند.

=آیا تهدید ترامپ به محو 
این  به  اسالمی  جمهوری 
تهران  رژیم  که  بود  دلیل 
سایبری  حمالت  به  دست 
خطرناک زده و واقعا در این 
کرده  بازی  آتش  با  زمینه 

است؟
=تهران سال هاست که با 
مزدوران  و  دست نشاندگان 
پاسداران  سپاه  به  وابسته 
در  زیرزمینی  هسته های 
ن  جها مختلف  طق  منا
بدون  است.  داده  تشکیل 
شک تعدادی از این هسته ها 
در داخل ایاالت متحده حضور 
دارند و منتظر فرمان تهران 
هستند تا اقدامات تخریبی 
را آغاز کرده و خسارت مالی 
و جانی به آمریکا وارد کنند. 
بازداشت چند شبکه وابسته 
به حزب اهلل در ایاالت متحده 
و آمریکای جنوبی طی یک 
که  داد  نشان  گذشته  سال 
سرنخ این شبکه ها به تهران 

می رسد.
امیل امین )شرق االوسط( - یک 
روز پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس 
تازه ترین  از  یکی  آمریکا،  جمهوری 
تحریم ها را علیه مقام های رژیم ایران 
از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی و چند مقام ارشد دیگر اعمال 
کرد، با لحنی تند تهدید کرد که به هر 
گونه حمله از سوی ایران علیه منافع 
آمریکا با نیروی نظامی بسیار محکم و 
قوی در حد »محو« رژیم ایران پاسخ 
رهبران  گفت،  ترامپ  داد.  خواهد 
اموال ملت  کنونی جمهوری اسالمی 
تررویسم  از  حمایت  صرف  را  ایران 
این نوع رهبران جز زبان زور  کردند 

زبان دیگری را نمی فهمند.
ترامپ در  این اظهارات تهدیدآمیز 
کنفرانس »جی20« در اوزکای ژاپن 
نیز تکرار شد. در ژاپن ترامپ گفت، 
آمریکا فهرستی از ده ها مرکز نظامی 
برای هدف قرار دادن آنها در دست 
»هیجان انگیز«  اظهارات  این  دارد، 
ترامپ برای بسیاری از ناظران حامل 
ایران  رژیم  برای  جدی  پیام هایی 

است.
مجلس  تهدیدها  این  با  همزمان 
تصمیم  از  کرد  اعالم  آمریکا  سنای 
علیه  نظامی  عملیات  برای  ترامپ 
ایران بدون مراجعه به کنگره، حمایت 
آمریکا  سنای  تصمیم  کرد.  خواهد 
برای  آمریکا  جمهوری  رئیس  دست 
هرگونه اقدام نظامی علیه تهران را باز 

گذاشته است.
کرد،  اعالم  ایران  دیگر،  سوی  از 
سطح تعهداتش را نسبت به توافقتنامه 
هسته ای »وین« کاهش خواهد داد و 
میزان غنی سازی اورانیوم را به حداکثر 

مجاز افزایش خواهد داد.
این  می شود  مطرح  که  پرسش 
نزدیک  حال  در  تهران  آیا  که  است 
آیا  است؟  نظامی  رویارویی  به  شدن 
تغییرات عمیق در نوع اظهارات رئیس 
محتوای  انتقال  و  آمریکا  جمهوری 
رژیم  با  گفتگو  از  صحبت هایش 

واشنگتن - تهران؛ نزدیک شدن به رویارویی 
اجتناب ناپذیر؟!

با  اجتناب ناپذیر  مقابله ای   به  ایران 
به  ایران  آوردن  روی  از  ناشی  تهران 

درگیری های نظامی است؟
اعمال تحریم جدید ترامپ علیه علی 
از  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
نظر مقامات ایران به معنای قطع کامل 
واشنگتن  دیپلماسی  ارتباط  دائم  و 
به  آمریکایی ها  البته  است.  تهران  با 
این حد از تحریم ها علیه ایران اکتفا 
نخواهند کرد. رابرت وود سفیر ایاالت 
سالح  خلع  امور  در  آمریکا  متحده 
حداکثری  فشار  به  واشنگتن  گفت، 
رژیم  تا  داد  خواهد  ادامه  ایران  علیه 
رفتارش را تغییر دهد و تا تغییر رفتار 
رژیم ایاالت متحده از هیچ کوششی 
علیه  بیشتر  تحریم های  اعمال  برای 

تهران فروگذار نخواهد کرد.
که  پرسید  باید  میان  این  در 
آیا  بود؟  چه  ایران  حکومت  واکنش 
بود  یکی  اسالمی  جمهوری  پاسخ 
علنی  پاسخ ها  برخی  آیا  متفاوت؟  یا 
پاسخ های  آیا  بود؟  مخفیانه  برخی  و 
ساختار  و  عملکرد  مانند  ایران  رژیم 
سنتی  دوگانگی  که  بود  سیاسی اش 

ویژگی برجسته آن است؟
آنچه علنی از سوی رژیم ایران بیان 
شد این بود که یک مقام ارشد اظهار 
داشت کشورش از ۷ ژوئیه از دو مورد 
توافق  به  نسبت  تعهداتش  از  دیگر 
کرد.  خواهد  عقب نشینی  هسته ای 
اظهاراتی  چنین  با  ایران  مقامات  آیا 
می خواهند ترامپ را به واکنش مجبور 

کنند؟
و  آمریکا  رئیس جمهوری  اظهارات 
بازتاب  ایران  رژیم  محو  به  او  تهدید 
بسیار  موضوعی  و  جدید  رویکردی 
در  را  آن  نمی توان  پس  است  جدی 
تحریک آمیز  سخنانی  فقط  اینکه 
است خالصه کرد بلکه موضوع برای 
آمریکایی ها جدی تر و خطرناک تر به 

نظر می رسد.
طی  پرس  آسوشیتد  خبرگزاری 
منابع  از  نقل  به  گذشته  روزهای 
سایبری  حمالت  از  آمریکا  دولتی 
ایران به تاسیسات مهم این کشور از 
جمله  وزارت دفاع، وزارت گاز و نفت 
و دیگر تاسیسات کلیدی و زیرساختی 

ایاالت متحده خبر داد.
در گزارش این خبرگزاری آمریکایی 
آمده است: شرکت های آمریکایی در 
امور امنیت اینترنت »کرواد سترایک« 
و »وایر بی« از هجوم هکرهای وابسته 
به شبکه سایبری ایران به تاسیسات 
تخریب  برای  تالش  و  آمریکا  دولتی 
الکترونیک این تاسیسات خبر داده  و 
این دو شرکت از وجود چندین حمله 

از سوی ایران خبر داده اند.

از  ایران  رژیم  هدف  راستی  به 
خرابکاری الکترونیک و اینترنتی 

چیست ؟
از  نبرد  انتقال  آغاز  این  بدون شک 
خاورمیانه به قلمرو داخلی آمریکا به 
شمار می رود به ویژه که این حمالت 
تاسیسات  از  مهم  بخش  دو  سایبری 
را  نفت  و  دفاع  وزارت  یعنی  آمریکا 
مورد هجوم قرار داده است. هدف ایران 
از این حمالت فشار بیشتر بر آمریکا 

برای کاهش فشار تحریم هاست.
با اینکه سازمان امنیت ملی آمریکا 
اینترنتی  حمالت  جزئیات  درباره 
نداده  مفصل  توضیحی  ایران  رژیم 
ایران  گفته،  بیانیه ای  در  اما  است، 

طی هفته های گذشته به یک سلسله 
خطرناک  و  جدی  سایبری  حمالت 
علیه آمریکا دست زده است. سازمان 
امنیت ملی آمریکا به همه تاسیسات 
که  داده  هشدار  کشور  این  مهم 
تشدید  با  ایران  سایبری  حمالت 
تنش ها در منطقه افزایش یافته پس 
از همه نهادها و تاسیسات آمریکایی 
از  جلوگیری  برای  تا  است  خواسته 
اسالمی،  جمهوری  تخریبی  عملیات 
سیستم دفاعی خود را تا حد مطلوب 

تقویت کنند.
نوع حمالت  این  همه می دانند که 
الکترونیک  دنیای  در  سایبری 
حد  تا  را  کشورهایی  می تواند  امروز 
طی  کند.  تهدید  کامل  کردن  فلج 
چند  شاهد  جهان  گذشته  سال های 
برخی  که  بود  الکترونیک  حمله 
یک  به  بود  نزدیک  حمالت  این  از 
فاجعه هسته ای تبدیل شوند. پرسش 
بحث برانگیز  تهدید  آیا  که  اینجاست 
به  اسالمی  محو جمهوری  به  ترامپ 
تهران دست  رژیم  که  بود  دلیل  این 
و  زده  خطرناک  سایبری  حمالت  به 
واقعا در این زمینه با آتش بازی کرده 

است؟
به  واکنش  در  ترامپ  تهدید  شاید 
این اقدام رژیم ایران بوده است. تهران 
و  دست نشاندگان  با  که  سال هاست 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  مزدوران 
مناطق  در  زیرزمینی  هسته های 
است.  داده  تشکیل  جهان  مختلف 
هسته ها  این  از  تعدادی  شک  بدون 
حضور  متحده  ایاالت  داخل  در 
تهران هستند  فرمان  منتظر  و  دارند 
و  کرده  آغاز  را  تخریبی  اقدامات  تا 
خسارت مالی و جانی به آمریکا وارد 
کنند. بازداشت چند شبکه وابسته به 
حزب اهلل در ایاالت متحده و آمریکای 
نشان  گذشته  سال  یک  جنوبی طی 
تهران  به  این شبکه ها  داد که سرنخ 
رژیم  که  می رسد  نظر  به  می رسد. 
ایران به بازی خطرناکی دست زده و 
ایران  تهدید ترامپ به محو حکومت 
بر اساس داده های اطالعاتی  احتماال 
دقیق از فعالیت شبکه های تروریستی 
صورت  آمریکا  خاک  داخل  در  ایران 

گرفته است.
تهدیدآمیز  لحن  با  توأم  اظهارات 
ترامپ به این معناست که آمریکایی ها 
عملیات  درباره  دقیق  اطالعات 
آمریکا  نیروهای  علیه  ایران  احتمالی 
چندین  آمریکا  دارند.  خاورمیانه  در 
سایر  و  سوریه  عراق،  در  سرباز  هزار 
کشورهای منطقه مستقر کرده است 
مزدورانش  طریق  از  می تواند  وایران 
با  دهد.  قرار  هدف  را  سربازان  این 
توجه به این شرایط، آیا ما در برابر یک 
اقدام استراتژیک قاطع و سرنوشت ساز 

از سوی آمریکا قرار گرفته ایم؟
در  بزرگی  رویداد  زیاد  احتمال  به 
راه است و با اطمینان می توان گفت 
که ایران قادر به زورآزمایی قدرت با 
داخل  در  اینکه  مگر  نیست،.  آمریکا 
بخواهد  کسی  ایران  رژیم  دستگاه 
جمهوری اسالمی را به سوی پرتگاه 
خطرناک سوق دهد و حکومت  ایران 
از  پیش  را  خود  فریادهای  آخرین 

رفتن به مسلخ سر داده است.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: امیل امین

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تهران؛ دیوار سفارت آمریکا؛ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹

ادامه در صفحه ۱7

=مهر مدعی شده هزینه 
در  نفتکش  این  تعمیرات 
برابر   ۸ تا   7 عربستان 
شده  متعارف  هزینه های 

است!
ایرانی  مقامات  =زنگنه: 
نفت،  از طریق شرکت ملی 
دنبال  را  نفتکش  ماجرای 
می کنند تا مشکل به زودی 

حل شود.
خبرگزاری مهر گزارش داد با وجود 
برطرف شدن نقص فنی کشتی ایرانی 
بندر  در  که   »Happiness1« نام  با 
جده عربستان سعودی متوقف شده ، 
مقامات این کشور اجازه ترخیص این 

کشتی را نمی دهند.
سال  ماه  اردیبهشت   10 سه شنبه 
ایرانی  کشتی  فروند  یک  جاری 
وابسته به شرکت ملی نفتکش که در 
کانال  به سمت  سرخ  دریای  آب های 
سوئز در حرکت بود، دچار مشکل در 
برای  نهایتاً  و  شد  موتورخانه  بخش 
برطرف کردن نقص فنی در تاریخ 12 
اردیبهشت ماه به بندر جده عربستان 
نفتکش  این  فنی  نقص  شد.  منتقل 
اجازه  عربستان  اما  شده  برطرف 

ترخیص نمی دهد.
از  بیش  کنون  تا  گزارش،  این  بنابر 
10 میلیون دالر به بندر جده عربستان 
نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  بابت 

پرداخت شده است.
خبرگزاری مهر نوشته این مبلغ، ۷ 
تا ۸ برابر هزینه های متعارف بوده، اما 
با وجود پرداخت تمام و کمال این رقم، 

خبرگزاری مهر: عربستان نفتکش ایران را پس نمی دهد؛
 ۲۰۰ هزار دالر برای هر روز نگهداری

از  تا  داده اند  دستور  سعودی  مقامات 
بازگشت این کشتی به ایران جلوگیری 

شود.
گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
آمده، عربستان نه تنها اجازه ترخیص 
به  آن  حرکت  و  ایرانی  کشتی  این 
سوی آب های ایران را نمی دهد، بلکه 
اضافه  هزینه  دالر  هزار   200 روزانه 
)بابت نگهداری( نیز برای شرکت ملی 

نفتکش منظور می کند.
نوشته دو یدک کش  ادامه  مهر در 
نفت  این  بازگرداندن  برای  که  ایرانی 
کش راهی بندر جده شده اند »به دلیل 
انجام  امکان  سعودی ها  کارشکنی« 
در  رقمی  روزانه  و  ندارند  ماموریت 
حدود ۳0 هزار دالر نیز از این جهت به 

شرکت ملی نفتکش تحمیل می شود.
خدمه این کشتی از 12 اردیبهشت 
ماه تا کنون در شرایط سختی در این 

اجازه خروج و  کشتی بسر می برند و 
بازگشت آنها نیز داده نشده است.این 
کشتی متعلق به صندوق بازنشستگی 
کشوری است و هزینه های مربوطه از 

این صندوق در حال پرداخت است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری 
در  تیرماه،   12 چهارشنبه  اسالمی، 
حاشیه نشست هیأت دولت در جمع 
به  ندادن  اجازه  درباره ی  خبرنگاران 
گفت،   Happiness نفتکش  بازگشت 
شرکت  طریق  از  ایرانی  »مقامات 
دنبال  را  نفتکش  ماجرای  نفت،  ملی 
می کنند تا مشکل به زودی حل شود. 
این موضوع هزینه های مالی در بر دارد 
افتادن  اتفاق  برای  بیشتر  نگرانی  اما 
آن  در  محیطی  زیست  فاجعه های 
منطقه است.« البته زنگنه توضیح نداد 
اگر کشتی تعمیر شده، علت نگرانی از 

فاجعه زیست محیطی چیست؟!

نفتکش ایرانی Happiness1 با ۲۶ خدمه، دهم اردیبهشت، هنگام عبور 
از دریای سرخ به علت بروز نقص فنی دچار آبگرفتگی در موتورخانه شد
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متی هه ون، باب بالکمن، حمید قراگوزلو، جاوید رحمان

مسئول این روزنامه نیز  در سرمقاله  ای 
با عنوان »روی دیوار اینستکس یادگاری 
ننویسید!« گفته است که این ساز و کار 
مالی در یک کلمه »نفت در مقابل غذا 
باید ارز حاصل  و داروست« و »ایران 
از فروش نفت را به بانک های اروپایی 
منتقل کند اما در مقابل از کشورهای 
کاال  دیگر-  هیچ جای  نه  و  اروپایی- 
فقط  کاالیی؟  اما چه  کند،  خریداری 
همه  اینجا  تا  غذایی!  و  دارویی  اقالم 
امتیاز ها به نفع اروپاست. خب، سهم 
ما چه می شود؟! آیا کشورهای اروپایی 
از ما نفت می خرند؟ پاسخ اینستکس 
به این سؤال منفی است! چرا که اروپا 

آمریکا  خروج  با  می کند  ادعا  اگرچه 
از برجام مخالف است ! ولی با کمال 
وقاحت و از موضع باال تاکید می کند 
که به تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
پایبند است و خروج آمریکا از برجام 
نفتی  تحریم های  که  نمی شود  باعث 

آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد!«
سپاه  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
پاسداران انقالب اسالمی نیز در تیتری 
با عنوان »آفتابه لگن اینستکس« تشریح 
کرده ک این سیستم مالی برای دوز 
زدن تحریم ها نیست و قرار نبوده باشد 
و صرفاً یک ژست اروپایی برای نشان 

دادن حسن  نیت به ایران است.
روغن ریخته نذر امامزاده!

اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
اروپایی ها را تهدید کرده که با کاهش 
مجاز  از سقف  برجامی خود  تعهدات 
عبور  سنگین  آب  و  اورانیوم  ذخیره 
می کند اما مسئله ای که نباید فراموش 
کرد این  است که، شنبه 1۴ اردیبهشت 
دولت   ،)۲۰19 مه  )چهارم   139۸
آمریکا انتقال اورانیوم غنی شده به خارج 

از کشور را تحریم کرده است.
خارجه  وزارت  بیانیه  اساس  بر 
آمریکا »جمهوری اسالمی باید تمامی 
غنی سازی  به  مربوط  فعالیت های 
اورانیوم را متوقف کند و هر کشوری 
که برای توسعه نیروگاه بوشهر به ایران 
کمک کند مورد تحریم قرار می گیرد.«

معافیت  آمریکا  دولت  همچنین 
صادرات آب سنگین به عمان و همکاری 
روسیه با ایران برای غنی سازی اورانیوم 

را نیز لغو کرده است.
بعالوه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا 
تاکید شده است »هر گونه همکاری 

»آفتابه لگن اینستکس« در ازای »تغییر کاربری« 
نیروگاه اراک و فردو؛ کمیسیون برجام سِر 

عراقچی را با پنبه بُرید؟!
=جمهوری اسالمی و دولت 
روحانی، پیامدهای تحریم را 
به عنوان اقدامات خود علیه 
تحریم به افکار عمومی ایران 

قالب می کنند!
= حشمت اهلل فالحت پیشه: 
کار  و  ساز  این  راه اندازی  با 
مالی نقشه  های ترامپ نقش 
برای  تالش ها  و  آب شد  بر 
رفع تحریم ها شدت می گیرد!
شریعتمداری:  =حسین 
اینستکس  مالی  کار  و  ساز 
در یک کلمه »نفت در مقابل 

غذا و داروست«. 
روسیه  خارجه  =وزارت 
آنچه  اجرای  از  بیانیه ای  در 
کاربری  تغییر  »طرح های 
و  فردو  هسته ای  سایت 
اراک«  سنگین  آب  راکتور 

خوانده، حمایت کرد.
= در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، 
دولت آمریکا انتقال اورانیوم 
غنی شده به خارج از کشور 
که  حالی  در  کرد  تحریم  را 
جمهوری اسالمی مدعی بود 
»با قوت« به صادرات اورانیوم 

ادامه می دهد.
از  آمریکا  خروج  از  پس  سال  یک 
تحریم های  که  شرایطی  در  برجام، 
صنایع  کشتیرانی،  از  ایران  اقتصادی 
مالی  بانک ها و سیستم های  و  هوایی 
و ارزی، به صنایع نفتی و پتروشیمی 
کشیده  فوالد  مثل  سنگین  صنایع  و 
شد و در پرده های آخر به تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و تحریم شخص علی خامنه ای رهبر 
سیاسی و مذهبی جمهوری اسالمی و 
اموال و دارایی های او رسید، اروپایی ها 
برجام  حفظ  برای  که  می کنند  ادعا 

اینستکس را به راه می اندازند.
جمهوری اسالمی، کشورهای اروپایی 
روایتی  به  )و  بود  کرده  تهدید  را 
اولتیماتوم داده بود( اگر در مهلت ۶۰ 
روز ساز و کار مالی اینستکس را اجرا 
نکنند  تعهداتش در برجام را کاهش 
می دهد. طبق آنچه حسن روحانی و 
مقام های سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی گفته اند، این تهدیدات در گام 
اول شامل خودداری از فروش مازاد بر 
3۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده و نیز 
خودداری از فروش مازاد 13۰ تن آب 

سنگین اراک می شود.
نزدیک تر  میان جریان های  این  در 
به مرکز قدرت از جمله حزب اللهی ها و 
دلواپسان، بلوِف خروج از برجام و خروج 
از NPT را زدند و حتی محمدجواد 
ظریف بطور خفیف با آنها همصدا شد 

و احتمال آن را رد نکرد.
دقیقه  در  تیرماه،  هفتم  جمعه 
در  برجام  مشترک  کمیسیون   9۰
سیدعباس  که  شد  تشکیل  بروکسل 
عراقچی معاون محمدجواد ظریف در 
آن حضور داشت. هلگا اشمید معاون 
ادعا  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
کرد اینستکس وارد مرحله اجرا شده 
و اولین معامالت در حال پردازش اند. 
همچنین به گفته ی وی، تعداد بیشتری 
از کشورهای اروپایی به آن پیوسته اند 
و پیشرفت خوبی در پروژه های اراک و 

فردو صورت گرفته است.
این ادعاها در حالیست که راه اندازی 
اینستکس در داخل ایران با واکنش های 
متضادی روبرو شده است. جریان موسوم 
به اصالح طلب و دولتی ها و بخشی از 
محافظه کاران ادعا می کنند اینستکس 
اثرگذار است. حتی حشمت اهلل فالحت 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  پیشه 
مجلس، یکشنبه، به روزنامه »همدلی« 
مدعی شده است که با راه اندازی این 
ساز و کار مالی نقشه  های ترامپ نقش 
بر آب شد و تالش ها برای رفع تحریم ها 

شدت می گیرد.
نفت در برابر غذا

نخست  تیتر  در  تهران  کیهان  اما 
از  رئیس جمهور!  »آقای  نوشته  خود 
برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس 
را نخورید«. حسین شریعتمداری مدیر 

کشورهای ثالث در زمینه ی توسعه ی 
نیروگاه اتمی بوشهر و یا انتقال اورانیوم 
از  به خارج  و آب سنگین  غنی شده 
منجر  کشورها  این  تحریم  به  ایران 

می شود.«
بر اساس این تحریم ها و محدودیت ها 
کرد  تهدید  روحانی  حسن  که  بود 
»اقدامات  به  اسالمی دست  جمهوری 
قاطع« می زند! اما این اقدامات چه بود؟ 
دولت روحانی فروش آنچه را که خرید 
آن توسط ایاالت متحده ممنوع شده بود، 
متوقف کرد! اما به اروپا اولتیماتوم دادند 

که ذخایر اورانیوم را افزایش می دهیم!
نقوی  سیدحسین  زمان  همان  در 
امنیت ملی  حسینی عضو کمیسیون 
ملت  خانه  خبرگزاری  با  مصاحبه  در 
ادعا کرد، »جمهوری اسالمی نیز با تمام 
توان از ظرفیت هسته ای خود استفاده 
خواهد کرد و توسعه صنعت هسته ای 
تحریم های  هرچند  می دهد  ادامه  را 

جدیدی علیه ما وضع شود.«
عضو  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
»فراکسیون امید« مجلس نیز با اشاره 
به عدم تمدید معافیت های هسته ای، 
گفته »آمریکا به اعتماد جهانی آسیب 
زده لذا ایران باید به شورای امنیت و 

دیوان الهه شکایت کند.«
ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم 
توسط آمریکا، مانع از انتقال اورانیوم 
به کشورهای ثالث می شود و در نتیجه 
ذخایر آن باال می  رود و اصلی ترین راهی 
کاهش  می ماند  باقی  رژیم  برای  که 
تولید است و در چنین شرایطی آمریکا 
باید  ایران  فشار می آورد که حکومت 
فعالیت های اتمی خود را متوقف کند.

به بیان دیگر مبنای آنچه در تهران 
»آفتابه لگن اینستکس« یا »ژست سیاسی 
اروپایی ها« می دانند چیزی نیست جز 
اسالمی«!  جمهوری  حیثیتی  »ژست 
دولت  و  اسالمی  جمهوری  درواقع 
روحانی، پیامدهای تحریم را به عنوان 
اقدامات خود علیه تحریم قالب می کنند!

پس از نشست کمیسیون مشترک 
در  روسیه  خارجه  وزارت  برجام، 
بیانیه ای اعالم کرد که در این نشست 
از اجرای طرح های تغییر کاربری سایت 
سنگین  آب  راکتور  و  فردو  هسته ای 

اراک حمایت شد.
برجام  کمیسیون  بیانیه  متن  در 
در  همچنین  اعضا  آمده:   )۵ )بند 
میان سایر موضوعات مختلف مطرح، 
پیشرفت خوب در پروژه مدرن سازی 
رآکتور تحقیقاتی اراک و پروژه تبدیل 
تاسیسات فردو برای تولید ایزوتوپ های 
پایدار، آنگونه که در برجام پیش بینی 
اعضا  دادند.  قرار  توجه  مورد  را  شده 
بر اهمیت این پروژه ها از منظر »عدم 

اشاعه هسته ای« تاکید کرده اند.
اما در ایران به افکار عمومی اینطور 
اسالمی  جمهوری  که  می شود  القا 
پذیرفته  اینستکس  اجرای  ازای  در 
اورانیوم  افزایش ذخیره سازی  که قید 
در  آنکه  حال  بزند!  را  سنگین  آب  و 
اینستکس  ازای  در  اروپایی ها  عمل، 
که مبادله ی محدود کاال و بدون رفتن 
پول به جیب جمهوری اسالمی است، 
رژیم ایران را از آنچه تا پیش از تحریم 
انتقال اورانیوم در چارچوب برجام انجام 
می داد نیز محدودتر کرده اند؛ چرا که 
باید تولید خود را کم کند تا انباشت 
در  که  مجازی  از حد  اورانیوم  ذخایر 
برجام تعیین شده فراتر نرود! به این 
ترتیب به نظر می رسد که کمیسیون 
اسالمی  جمهوری  سر  پنبه  با  برجام 

و سیدعباس عراقچی را بریده است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان 
وضعیت  بررسی  جهت  متحد  ملل 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی، در 
که  کرد  اشاره  صحبت هایش  ابتدای 
»محدودیت ها و تبعیضات در جمهوری 
اسالمی بسیارند و نمی توان به همه آنها 
بالفاصله  و  کرد«  اشاره  دقیقه  ده  در 
غیرمسلمانان  نمونه  عنوان  »به  افزود 
نمی توانند به مشاغل دولتی دسترسی 
داشته باشند و بر اساس اصل 13 قانون 
سه  تنها  اسالمی  جمهوری  اساسی 
مذهب زرتشتی، مسیحیت و یهودیت 
شناخته  رسمیت  به  اقلیت  عنوان  به 
می شوند و نوکیشان مسیحی، صوفی ها، 
حداقل  از  بهائی ها  یا  و  یارسانی ها 
حقوق شهروندی نیز محروم هستند، 
مثال خسارت  عنوان  به  نمی توانند  و 
قوانین جاری  و  دریافت کنند،  ]دیه[ 
به آنها اجازه نمی دهد از یک مسلمان 
از حق  موارد  برخی  در  و  ببرند،  ارث 
تحصیالت عالی نیز محروم شده اند.« 
اعدام  احکام  به صدور  رحمان  جاوید 
گفت  و  کرد  اشاره  نیز  کودکان  برای 
از  پسران  و  سالگی   9 از  »دختران 
1۵ سالگی )سال قمری( می توانند به 
اعدام محکوم شوند، در حالی که کلیه 

کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی 
این چنین احکامی را غیرقانونی اعالم 
کرده و از نظر اخالقی غیرقابل قبول 

می دانند.«
۴۰ سال جنایت و نقض حقوق بشر

با  همزمان  که  رتکلیف،  ریچارد 
همسرش نازنین )در زندان اوین( 1۵ 
جمهوری  ساختمان  مقابل  در  روز 
اعتصاب غذا  اسالمی بست نشست و 
تصور  غیرقابل  همبستگی  از  کرد، 
ایرانیان ساکن بریتانیا صحبت کرد و 
شهرها  دیگر  از  حتا  »بسیاری  گفت 
به  نازنین  و  من  با  همبستگی  برای 
لندن آمدند و این باعث دلگرمی بسیار 
است.« ریچار رتکلیف بار دیگر از دولت 
بریتانیا خواست که »در رابطه با پرونده 
نازنین احساس مسئولیت بیشتری از 
آزادی  برای  خود نشان دهد و تالش  
با  همراه  بریتانیا  به  بازگشت اش  و  او 

دخترشان گابریال را افزایش دهد.«
»انجمن  نماینده  قراگوزلو  حمید 
جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران« 
سخنرانان  از  دیگر  یکی  آمریکا  در 
قراگوزلو  حمید  بود.  نشست  این 
صحبت هایش را با یادآوری این مسئله 
که حکام امروز ایران جنایت هایشان را 
حتا قبل از پیروزی انقالب از جمله با به 
آتش کشیدن سینما رکس آبادان آغاز 
کردند، شروع کرد و در ادامه فهرستی 
طوالنی از دیگر جنایات نظام حاکم بر 
ایران در ۴۰ سال گذشته، از اعدام های 
اولین روزهای بعد از انقالب، تا به کشتن 
دادن چند صدهزار نفر در جبگ با عراق 
و اعدام های دهه ۶۰ ارائه داد. حمید 
قراگوزلو در ادامه به محدودیت ها علیه 

درباره ۴۰ سال محدودیت و تبعیض در کنفرانس 
»ایران: کشور آزاد و دمکراتیک یا دیکتاتوری 

بدون مرز« در محل پارلمان بریتانیا
=»انجمن جهانی پاسداشت 
حقوق بشر در ایران«، در یکی 
از سالن های پارلمان بریتانیا 
»ایران:  عنوان  با  نشستی 
دمکراتیک  و  آزاد  کشور 
مرز«  بدون  دیکتاتوری  یا 
رحمان  جاوید  حضور  با 
گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد جهت بررسی وضعیت 
جمهوری  در  بشر  حقوق 

اسالمی برگزار کرد.
نماینده  بالکمن  =باب 
عوام  مجلس  محافظه کار 
سال   ۴۰ « گفت  نیا  بریتا
پیش بسیاری مثل من فکر 
می کردند انقالبی که در ایران 
دمکراسی  و  آزادی  داد  رخ 
به  این کشور  مردم  برای  را 
آنچه  ولی  می  آورد،  ارمغان 
شاهد آن هستیم دقیقا خالف 

این امید بود.«
ریچارد  نشست  این  =در 
رتکلیف همسر نازنین زاغری، 
سیمین فهندز نماینده جامعه 
نهاد های  در  ایران  بهائیان 
بین المللی و حمید قراگوزلو 
نی  جها نجمن  »ا ینده  نما
در  بشر  حقوق  پاسداشت 
ایران« در آمریکا نیز صحبت 

کردند.
احمد رأفت- به دعوت باب بالکمن 
و  بریتانیایی  محافظه کار  قانونگذار 
»انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر 
در ایران« در یکی از سالن های پارلمان 
بریتانیا نشستی با عنوان »ایران: کشور 
آزاد و دمکراتیک یا دیکتاتوری بدون 
که  نشست  این  در  شد.  برگزار  مرز« 
ریاست آن با خانم متی هه ون، پژوهشگر 
جهانی  »انجمن  سیاسی  مشاور  و 
بود،  ایران«  بشر در  پاسداشت حقوق 
عالوه بر نماینده مجلس عوام بریتانیا، 
زاغری  نازنین  رتکلیف همسر  ریچارد 
اعتصاب غدای  به  روز پیش  که چند 
1۵ روزه اش در مقابل ساختمان سفارت 
جمهوری اسالمی در لندن پایان داد، 
ویژه سازمان  جاوید رحمان گزارشگر 
ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق 
سیمین  اسالمی،  جمهوری  در  بشر 
فهندژ نماینده جامعه بهائیان ایران در 
نهاد های بین المللی و حمید قراگوزلو 
پاسداشت  جهانی  »انجمن  نماینده 
حقوق بشر در ایران« در آمریکا نیز از 
جمله سخنرانان بودند. متی هه ون این 
نشست را به نازنین زاغری تقدیم کرد و 
خواهان آزادی هرچه زودتر این شهروند 

دوتابعیتی شد.
انتظار واهی از انقالب اسالمی

جلسه،  ابتدای  در  بالکمن  باب 
را  بریتانیا  پارلمان  و  همبستگی خود 
با ریچارد رتکلیف اعالم کرد و خواهان 
و  زاغری  نازنین  زودتر  هرچه  آزادی 
بازگرداندن او به خانواده اش شد. باب 
بالکمن در ادامه گفت »۴۰ سال پیش 
بسیاری مثل من فکر می کردند انقالبی 
که در ایران رخ داد آزادی و دمکراسی 
ارمغان  به  کشور  این  مردم  برای  را 
هستیم  شاهد  آنچه  ولی  می  آورد، 
این  است.«  امید  این  خالف  دقیقا 
نماینده محافظه کار مجلس عوام بریتانیا 
صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در 
حتا  اسالمی  »جمهوری  کرد  اضافه 
که  معاهده هایی  و  کنوانسیون ها  به 
امضا می کند نیز پایدار نیست، و مثال 
کنوانسیون حقوق کودکان را که امضا 
کرده است، با صدور مکرر احکام اعدام 
برای کودک مجرمان و اجرای این احکام 
زیر پا می گذارد.« باب بالکمن در اشاره 
به بحران کنونی، جمهوری اسالمی را 
تنگه  در  نفتکش ها  به  حمله  مسئول 
هرمز و »سرنگونی پهپاد آمریکایی بر 
فراز آب های بین المللی« کرد. قانونگذار 
بریتانیایی در اشاره به نقض حقوق بشر 
و تبعیض علیه پیروان دیگر ادیان، حکم 
ده سال زندانی برای نوکیشان مسیحی 
نیایش در یک کلیسای  به جرم  تنها 

خانگی را »غیرقابل تصور« خواند.

ابتدای  دراویش اشاره کرد: »از همان 
اعالم موجودیت جمهوری اسالمی آنها 
آغاز به تخریب مراکز عبادت دراویش 

کردند و سرکوب تا امروز ادامه دارد.«
این فعال حقوق بشر افزود »در این 
۴۰ سال بیش از ۸۰۰ نفر از دراویش 
را به زندان انداخته اند و دو تن از آنها، 
را  راجی  محمد  و  ثالث  محمد یاور 
کشته اند و نورعلی تابنده نیز سال هاست 
از  و  که در حصر خانگی بسر می برد 
است.«  محروم  تماسی  هرگونه  حق 
پاسداشت  جهانی  »انجمن  نماینده 
در  آمریکا  در  ایران«  در  بشر  حقوق 
ادامه به سرکوب پیروان دیگر ادیان و 
مذاهب و گروه های اتنیک اشاره کرد و 
گفت »کسانی که امروز در رأس قدرت 
قرار دارند، نماینده مردم ایران نیستند 
و حکومت را غصب کرده اند.«  حمید 
قراگوزلو وضعیت کنونی در ایران را با 
آنچه در جریان جنگ جهانی دوم بر سر 
یهودیان آمد مقایسه کرد و گفت »ما 
در ایران ۴۰ سال است که شاهد یک 
هولوکاست هستیم که مردم ما قربانیان 

آن هستند.«
تبعیض سازمانیافته علیه بهائیان

سیمین فهندژ نماینده جامعه بهائیان 
ایران در نهاد های بین المللی، از »تبعیض 
بهائی  آئین  پیروان  علیه  چندبُعدی« 
گفت. تبعیضی که پیروان این دیانت را 
از اشتغال دولتی، تحصیل در دانشگاه ها، 
و  بازنشستگی  حقوق  دریافت  حتا 
در  اقتصادی  فعالیت های  همچنین 
ساخته  محروم  نیز  خصوصی  بخش 
اتفاقی  دو  به  فهندز  سیمین  است. 
مرکز  یک  پلمپ  افتاده،  اخیرا  که 
جمع آوری  و  گلشهر  در  سالمندان 
بهائی  خانواده  دو  گالب گیری  وسایل 
اشاره  نیز  قمصر،  توابع  از  مازگان  در 
کرد. سیمین فهندژ یادآوری کرد که 
سرکوب بهائیان در جمهوری اسالمی 
و  است  سیستماتیک  و  سازمانیافته 
بخشی از برنامه های دولت به حساب 

می آید.
نباید فراموش کرد که اخیرا  محمد 
خاتمی نیز که برخی او را نماد اصالحات 
پیروان  علیه  می دانند  اصالح طلبی  و 
دیانت بهائی موضع گرفته است. ساسان 
آقایی روزنامه نگار ساکن ایران در توییتر 
خود می نویسد: خاتمی در واکنش به 
حکم زندان مهدی حاجتی، عضو شورای 
شهر شیراز، با »عتاب« گفت: »همین 
یک قلم را در پرونده  اصالحات نداشتیم 
که به لطف این آقا دفاع از بهائیت هم 

به کارنامه  اصالح طلبان افزوده شد!«
از  برخی  نشست  این  خاتمه  در 
نازنین  کردند.  صحبت  نیز  حاضران 
لندن  کیهان  مدیرمسئول  انصاری 
در  که  کرد  یادآوری  الیف،  کیهان  و 
که  شیعیانی  حتا  اسالمی  جمهوری 
از مذهب حکومتی  متفاوتی  برداشت 
زندان  به  و  می شوند  سرکوب  دارند 
می افتند. متی هه ون در همین رابطه 
افزود در جمهوری اسالمی هرکس با 
اندیشه های حکومت مخالف باشد اقلیت 
به حساب می آید و سرکوب می شود. 
و  مسیحی  نوکیش  برجی  منصور 
سخنگوی سازمان »ماده 1۸« یادآوری 
برای  تنها  اسالمی  که جمهوری  کرد 
مسیحیان ارمنی و آسوری حقوقی قائل 
است در حالی که نوکیشان مسیحی 
در  ارتداد  می شوند.  ارتداد  به  متهم 
قوانین جاری جمهوری اسالمی، چنانکه 
جاوید رحمان نیز یادآوری کرد، جرمی 
است که می تواند به صدور حکم اعدام 

منتهی شود.

ریچارد رتکلیف

العرب  روزنامه   ۱۳۹۸ خرداد   ۱7
کرد  ادعا  عراقی  منابع  از  نقل  به 
که مقامات ایرانی و آمریکایی در 
مراحل اولیه مذاکره بر سر توافقی 
هستند که به تهران اجازه می دهد 
در برابر غذا، مقادیر محدودی نفت 
بفروشد؛ این خبر چند روز بعد از 

سوی مقام های آمریکایی رد شد

نیروگاه اتمی اراک
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=ظریف می گوید اینستکس 
یک ارزش استراتژیک دارد 
و نشان می دهد نزدیک ترین 
حال  در  آمریکا  متحدان 
این کشور  از  گرفتن  فاصله 

هستند!
ی  سخنگو ی  ند لو کما =
سازمان انرژی اتمی: افزایش 
خواهد  باال  شدت  به  تولید 
 ۳۰۰ از  عبور  از  بعد  و  رفت 
کیلو، سرعت افزایش اورانیوم 
را  با غنای ۳.۶7  غنی شده 

بیشتر خواهیم کرد.

می  گوید،  ظریف  محمدجواد 
دلیل  به  ایران  به  آمریکا  فشارهای 
آمریکا در حوزه   شکست های مستمر 
منطقه و در حوزه بین المللی در برابر 
او ادعا کرده  جمهوری اسالمی است. 
است که دنیا را مجبور خواهیم کرد جز 
با زبان احترام با »ایرانی« سخن نگوید و 
هیچ وقت یک »ایرانی« را تهدید نکند!

اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزیر 
روز  مراسم  در  تیرماه،  دهم  دوشنبه 
اهتمام  لزوم  به  و معدن  ملی صنعت 
تحریمی  شرایط  در  صنایع  رشد  به 
که  »فشارهایی  گفت:  و  کرد  اشاره 
آمریکا امروز به جمهوری اسالمی ایران 
وارد کرده ناشی از قدرت آمریکا و یا 
ضعف ما نیست. این فشارها به دلیل 
آمریکا در حوزه   شکست های مستمر 
منطقه و در حوزه بین المللی در برابر 
جمهوری اسالمی ایران است. در واقع 
که  هستند  این  متوجه  آمریکایی ها 
تفاهم نامه  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
دستش  به  که  زنجیرهایی  از  برجام 
منطقه  در  شده  آزاد  بودند  بسته 
افزایش  پیشروی می کند و حضورش 

پیدا کرده است.«
محمدجواد ظریف ادعا کرده »آمریکا 

ذخایر اورانیوم ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرد؛
 محمدجواد ظریف: دنیا را مجبور می کنیم جز با زبان احترام با »ایرانی« سخن نگوید!

هر روز در صحنه بین المللی منزوی تر 
می شود« و »امروز آمریکا برای اینکه 
حامی  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
پیدا کند به هر وسیله ای مستمسک 
می شود و شکست می خورد. در سال 
گذشته آمریکا چهار بار برای محکومیت 
ایران جلسه شورای امنیت برگزار کرد 

که هر چهار بار هم شکست خورد.«
اینکه  بیان  با  ظریف  محمدجواد 
اسالمی  جمهوری  میدانی  حوزه  در 
نیست،  ضعف  شرایط  در  ایران 
عراق  اتفاقات  شاهد  »ما  داد،  توضیح 
سوریه  در  کردیم  مالحظه  یا  بودیم 
حکومت  که  شدند  متحد  دنیا  تمام 
به  و  کنند  روبرو  مشکل  با  را  سوریه 
کمک تروریست ها بروند ولی شکست 
لبنان  در  داشتند  قصد  آنها  خوردند. 
شرایط را به هم بریزند. می پنداشتند 
که می توانند در یمن بر مردم مسلط 
مناطق  این  تمامی  در  اما  شوند. 
شکست خوردند. در سطح بین المللی 
هم شکست خوردند. در حوزه اقتصادی 
در فرصت میان مدت از حضور حاکمه 
دالر در صحنه جهان استفاده کردند و 
بر جمهوری اسالمی فشار وارد کردند 
ولی با این کار برای خود نیز مشکالتی 
ایجاد کردند. اکنون شاهد هستیم که 
روسیه و چین تصمیم گرفتند که از 

معامالت خود دالر را حذف کنند!«
او همچنین در بخشی از سخنان خود 
به ادعاهای خویش ادامه داد و گفت، 
خواسته های  به  پاسخی  اینستکس 
ایران نیست، اما یک ارزش استراتژیک 
نزدیک ترین  می دهد  نشان  دارد! 

سازمان  نیوز  مشرق  گزارش  به 
ماه  مرداد  در  بهادار  اوراق  و  بورس 
به  نامه ای رسمی نسبت  سال 9۶ در 
ولی  علمی  امتیاز  حداقل  احراز  عدم 
مدیریت  سمت  تصدی  برای  آذروش 
عاملی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
بود  شده  آن  خواستار  و  داده  هشدار 
به  شرایطی  واجد  فرد  وی،  بجای  تا 
او  حرفه ای  صالحیت  بررسی  منظور 
معرفی شود. هلدینگ اقتصادی »آتیه 
در  فعال  هلدینگ  بزرگترین  صبا«، 
حوزه صنعت و معدن و گردشگری و 
بزرگترین زیرمجموعه اقتصادی صندوق 
بازنشستگی است.همانطور که مشخص 
به  اسالمی  جمهوری  در  فساد  است 
شکلی سازماندهی شده گسترش یافته 
است  متصل  نظام  بدنه  به  هرکس  و 
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از این رانت و توزیع دارایی ها بهره مند 
در  که  فساد  و  رانت  می شود.همین 
انتشار  با  و  کوچک  بسیار  نمونه  یک 
حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره 
را  خود  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
نشان داده، مردم را به این نقطه رسانده 
است که هرکسی و از هر جناحی در 
نظام جمهوری اسالمی روی کار بیاید 
بگیرد،  دست  در  را  مملکت  سکان  و 
اثری  هیچ  کشور  شرایط  بهبود  در 
ندارد ولی در عوض خود و خانواده و 
به  وفاداراش  اطرافیان  از  مجموعه ای 
نیست  بیهوده  می رسند.  چیز  همه 
که شعار »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه 
تمومه ماجرا« به یکی از شعارهای اصلی 
مردم از اعتراضات سراسری دی ماه 9۶ 

به بعد تبدیل شده است.

متحدان آمریکا در حال فاصله گرفتن 
از  پس  هستند.ساعاتی  کشور  این  از 
به  فارس  خبرگزاری  سخنرانی،  این 
انرژی اتمی  نقل از مسئوالن سازمان 
جمهوری اسالمی خبر داد که ذخایر 
اورانیوم غنی شده ۳٫۶۷ درصد ایران از 

۳00 کیلوگرم عبور کرده است!
بین المللی  آژانس  بازرسان  امروز 
انرژی اتمی وزن تولید مواد غنی شده 
اعالم  و  کردند  اندازه گیری  را  ایران 
کردند که ذخایر ایران از سقف ۳00 

کیلوگرم عبور کرده است.
بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی، دوشنبه 2۷ خرداد ماه، در 
محل تأسیسات آب سنگین اراک در 
زمان  »از  بود:  جمع خبرنگاران گفته 
برابر شدن ظرفیت تولید  اعالم چهار 
اورانیوم ۳.۶۷ درصد ، تولید آن مجددا 
است.  یافته  افزایش  اخیر  روزهای  در 
به نحوی که امروز خدمت شما اعالم 
می کنم اگر شمارش معکوس را از 10 
شروع کنیم از امروز به مدت 10 روز 
)2۷ ژوئن/ ششم تیر( ما از سقف ۳00 
عبور   ۳.۶۷ شده  غنی  اورانیوم  کیلو 
تنها عبور خواهیم  نه  خواهیم کرد و 
کرد، بلکه افزایش تولید به شدت باال 
خواهد رفت و بعد از عبور از ۳00 کیلو، 
با  شده  غنی  اورانیوم  افزایش  سرعت 

غنای ۳.۶۷ را بیشتر خواهیم کرد.«
اروپایی ها به تهران هشدار داده بودند 
برای  دلیلی  برجام می تواند  نقض  که 
علیه  تحریم ها  همه  مجدد  بازگشت 

جمهوری اسالمی ایران باشد.

اصالحات  امنیتی  =مهره 
دست اندرکاران  می گوید، 
در  آمریکا  فعلی  دولت 
هم آوایی با کشورهای خلیج 
فارس ادعاهایی درباره جزایر 
سه گانه مطرح کرده و احیانًا 
در یک درگیری محدود این 

جزایر را تصرف می کنند!
تجزیه  با  مقابله  =»برای 
ایران باید چهره کاریزماتیک 
حول یک گفتمان شکل گیرد 
چنین  نمی توان  خالء  در  و 
انتظاری داشت. امام، در مقابل 
شاه چنین وجهی پیدا کرد«!

تئوریسین های  از  حجاریان  سعید 
و  »اصالحات«  به  موسوم  جریان 
اطالعات  وزارت  سابق  مهره های  از 
ناو  فارس  خلیج  به  آمریکا  می گوید، 

آورده تا ایران را تجزیه کند!
سایت »انصاف نیوز«، دوشنبه دهم 
تیرماه؛ با حجاریان مصاحبه کرده و از 
او پرسیده »خطر تجزیه ایران را چقدر 
عملی  کاری  اساسا  می دانید؛  جدی 
هست یا خیر؟« وی پاسخ داده »زمانی 
که آمریکا می گوید همه گزینه ها روی 
میز است، باید به این نکته توجه کرد 
که یکی از گزینه های او و به خصوص 
تجزیه  منطقه ای اش  هم پیمان های 

ایران است.«
بولتون  جان  چون  کرده  عنوان  او 
لفظ  از  فارس  خلیج  عبارت  بجای 
کرد  استفاده  عربی«  »خلیج  مجعول 
بعید نیست، دست اندرکاران دولت فعلی 
آمریکا در هم آوایی با کشورهای خلیج 
ادعاهایی درباره جزایر سه گانه  فارس 
مطرح کنند و احیاناً در یک درگیری 
کنند! تصرف  را  جزایر  این  محدود 

»در  می گوید،  ادامه  در  حجاریان 
با  باید  رخدادی،  چنین  وقوع  صورت 

سلبریتی ها »تو زرد« از کار درآمدند؛ سعید حجاریان 
دلواپس »تجزیه ایران« توسط ناوهای آمریکایی شد!

را  نیروی دریایی و موشک آن جزایر 
پس گرفت که امری است بسیار دشوار. 
چون آنها در جنگ دریایی دست باال را 
دارند و می دانیم این همه ناو بی جهت 
در خلیج فارس حضور پیدا نکرده اند.«

وی در ادامه به تشریح سناریوی خود 
نیز پرداخته و می گوید: »دو منطقه را 
پرواز ممنوع اعالم خواهند کرد تا نیروی 
لجستیکی  جایگاه  بتواند  اپوزیسیون 
خود را محکم کند و به پیش روی ادامه 
دهد. اگر وقایع عراق را فراموش نکرده 
باشید، هم در شمال و هم در جنوب 
در  کردند.  اعالم  ممنوع  پرواز  منطقه 
شمال کردها، دولتی نیمه خودمختار 
برای خود پیشمرگه  و  تشکیل دادند 
نفت روی  به تجارت  داشتند و حتی 
آوردند. در جنوب نیز گروه هایی به وجود 
برای  زیادی  دردسرهای  و  آمدند 
حتی  و  آوردند  پدید  صدام  نیروهای 
ماندند.« آنجا  در  زمان سقوط وی  تا 

می  پرسد،  او  از  ادامه  در  خبرنگار 
»با توجه به اینکه پوزیسیون و بخش 
بزرگی از اپوزیسیون ]چه در داخل و 
چه در خارج از کشور[ اهمیت زیادی 
برای تمامیت ارضی ایران قائل هستند، 
چگونه  موضوع  این  با  مقابله  برای 
می توان از این ظرفیت استفاده کرد؟ 
آیا می توان بر سر این موضوع وحدتی 
سیستماتیک میان دو گروه پوزیسیون 

و اپوزیسیون به وجود آورد؟«
دسته  »آن  می گوید،  حجاریان 
وحدت  به دنبال  که  اپوزیسیون  از 
باید  اول  گام  در  است،  سرزمینی 
به دنبال رفع سایه جنگ و تحریم از سر 
ایران باشند تا نشان دهند در مدعای 
خود صادق  هستند. بعد از آن می توان 

به کمپین های مشترک فکر کرد.«
او در پاسخ به این پرسش که »راهکار 
شما برای مقابله با برنامه تجزیه ایران 
چیست؟« می گوید: »یگانه راه مقابله با 
تجزیه، پذیرش مقوله شهروندی برای 
همه ایرانیان فارغ از قوم و نژاد و زبان و 

مذهب و دین و آیین است… به اعتقاد 
وجود  ملی  پروژه ای  باید  نخست  من 
داشته باشد که مردم حول آن گرد هم 
زمانی  و  زمانی مشروطه خواهی  آیند؛ 
ملی  پروژه  نفت  صنعت  شدن  ملی  
محسوب می شدند و حول آن ادبیات 
ملی به وجود می آید. اما در چشم انداز 
الگوی  نه  ندارد؛  پروژه ملی وجود  ما، 
دقیقی از توسعه ملی تعریف شده است 
چنین  می تواند  مذهب  و  دین  نه  و 
باید  دیگر  سوی  از  کند.  ایفا  نقشی 
حول  کاریزماتیک  چهره  کرد،  تأکید 
یک گفتمان شکل می گیرد و در خالء 
نمی توان چنین انتظاری داشت. امام، 
در مقابل شاه چنین وجهی پیدا کرد.«

درواقع حجاریان گفته برای جلوگیری 
از تجزیه ایران، اول باید اپوزیسیون با 
تحریم و جنگ مخالفت کند؛ دوم یک 
پروژه ملی تعریف کرد و سوم حول یک 
»امام«  مشابه  کاریزماتیک  شخصیت 
جمع شد! وی البته تاکید کرده است 
که در چشم انداز آنها، پروژه ملی وجود 
ندارد! ظاهرا بحث اصلی او این است 
که ایران یا تجزیه می شود و یا باید به 
علی خامنه ای و نظام جمهوری اسالمی 

قانع بود!
درست در تیرماه سال 1۳9۷ بود که 
حجاریان با تاکید روی این مسئله که 
»ممکن است مردم اصالح طلبان را پس 
کرد  توصیه  اصالح طلب ها  به  بزنند«، 
که سیاست هایشان را با سلبریتی ها و 
هنرمندان در میان بگذارند و از زبان 
شمار  کنند.  منعکس  جامعه  در  آنها 
جریان  که  سلبریتی هایی  از  زیادی 
جمع  رای  برای  آنها  روی  اصالحات 
کردن حساب کرده بود به قول معروف 
به  و چنان  درآمدند  کار  از  زرد«  »تو 
سوی قدرت و ثروت غش کردند که 
عوض  رویه  سال  یک  از  پس  اکنون 
برای  تازه ای  دستور  و حجاریان  شده 
کرده:  صادر  خودش  اطراف  جماعت 

پروژه تبلیغ روی »تجزیه ایران«!

نتیجه بازی دیگر دختران  تنیس باز 
در دو روز گذشته چنین بود:

سرینا ویلیامز برنده 2۴ گراند اسلم ، 
جولیا گائو نوتینو  تنیس باز ایتالیایی را 
۶ بر 2 و ۷ بر ۵ مغلوب کرد. سرینا در 
رقابت های چهار نفره امسال ویمبلدون، 
تنیس  اول  نفر  موری  اندی  همبازی 

بریتانیا و قهرمان ۳ گراند اسلم است.
ماریا شاراپوا قهرمان چهار گراند اسلم 
و برنده جام قهرمانی تنیس ویمبلدون 
در سال 200۴ بعد از پیروزی ۶ بر ۴ 
در ست اول مقابل پولین پارمنتایر، ست 
دوم را ۶ بر ۷ به او باخت و به دلیل درد 

شدید مچ دست به مسابقه ادامه نداد.
گاربینه موگاروزا  تنیس باز 2۳ ساله 
اسپانیایی و قهرمان گراند اسلم روالن 
گاروس و ویمبلدون ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ 
از بئاتریس حداد مایا  تنیس باز برزیلی 
شکست خورد.اشلی بارتی  تنیس باز 2۵ 
ساله استرالیایی که مدتی نیز به صورت 
حرفه ای کریکت بازی می کرد، با غلبه 
بر سئی سئی ژنگ  تنیس باز ژاپنی با 
بر 2 به دور دوم  بر ۴ و ۶  حساب ۶ 

راه یافت.
استن واورینکا  تنیس باز ۳۴ ساله  و 

همبازی راجر فدرر  تنیس باز سوئیسی در 
تیم دیویس کاپ آن کشور و برنده گراند 
اسلم آمریکا در یک رقابت نزدیک ۷ بر 
۵، ۳ بر ۶، ۴ بر ۶، ۶ بر ۴ و ٨ بر ۶ به 
رایلی اوپکا باخت.نیک کریوس  تنیس باز 
ماجراجوی استرالیایی ، هموطن خود 
جردن تامپسون را ۷ بر ۴، ۳ بر ۶، ۷ بر 
۶، صفر بر ۶ و ۶ بر یک شکست داد و 

به دور باالتر رفت.
دانیل مدودو  تنیس باز اهل روسیه بر 
الکس پوپی رین  تنیس باز استرالیایی که 
بعد از موفقیت در مسابقات ورودی به 
این رقابت ها راه پیدا کرده، ۶ بر ۷، ۶ بر 

یک، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ فائق آمد.
کافین  دیوید  مدودو،  بعدی  حریف 
 تنیس باز بلژیکی و نفر یازدهم رده بندی 
تنیس جهان است. کافین در بازی قبلی 
خود جرمی چادری فرانسوی را از دور 

بازی ها خارج کرده بود.
جاکوویچ  نواک  چهارشنبه  روز 
 تنیس باز ۳1 ساله صرب و نفر اول رده 
بندی تنیس جهان و برنده 1۶ گراند 
اسلم، دنیس کودال  تنیس باز اکرائینی 
االصل آمریکایی را ۶ بر ۳، ۶ بر ۳ و 
۶ بر 2 از دور این رقابت ها حذف نمود.

آغاز مسابقات گراند اسلم ....                        از صفحه ۱۰

اوت 9۵ می  ماه  آن  از  که  روز  هر 
گذشت،  بر تعداد مشتری ها نیز اضافه 
می شد. هم نان ها تازه و گرم بودند و 
هم برخورد مهربانانه و مؤدبانه این زن و 
شوهر با مشتری ها مؤثر بود. در نتیجه 
به ماه اکتبر که رسیدیم من از شدت 
کار به قول معروف فرصت سر خاراندن 
نداشتنم و هنگام ظهر نیز فرصت خوردن 
ناهار پیدا نمی کردم و در حال ساختن 
ساندویچ، لقمه نانی به دهان می گذاشتم. 
در عرض دو ماه از ده ساندویچ رسیده 
بودم به روزی 1۵0 تا 1٨۵. هنگامی که 
هجوم مشتری های ظهر تمام می شد و 
نزدیک سه بعد از ظهر، دیگر رمقی در تن 
نداشتم. مثل یک آدم آهنی و با سرعت 
کار می کردم. و چقدر این زوج مهربان، 
راضی و خوشحال بودند، خدا می داند. 
کار من بسیار یکنواخت و خسته کننده 
چراغ های  نور  زیر  کار  روز  تمام  بود. 
کردن  حاضر  پا  سر  ایستاده  و  نئون 
وسایل اولیۀ تهیۀ ساندویچ ها، شستن 
و خرد کردن خیار و گوجه و کاهو و 
جعفری، اول صبح مقداری از وقت مرا 
می گرفت. اغلب روزها، هنگامی که به 
درد دست  از شدت  می رسیدم  منزل 

و پاهایم، تب می کردم. بی صدا مسکنی  
می خوردم و بعد از ساعتی استراحت، 
حالم جا می آمد. همیشه اصغر به من 
می گفت: تو هنگام بازگشت مثل اینکه 
لِه شده ای؛ در مدت کار در مغازه کنار 
دریاچۀ شهر کرتی آنقدر خسته نبودی! 
و من می دانستم که یکنواختی کار و 
ایستادن دایم، از انرژی من کم می کند. 
گاهی به یاد فیلم »عصر جدید« چارلی 
چاپلین می افتادم که دنیای یکنواخت 
کار صنعتی را به مسخره گرفته بود و 
محیط  باوجود خستگی،  می خندیدم. 
آرام و نشاط آوری داشتیم. آقای برومند 
و همسرش با اینکه آنها نیز خسته بودند، 
با روحیه و رفتار خوش خود، فضای مغازه 
را شاد می کردند. بارها اتفاق می افتاد که 
آقای برومند از خستگی در گوشه ای از 
مغازه روی زمین بنشیند و همانجا به 
خواب برود. دخترکی فرانسوی را هم 
استخدام کرده بودند که در فروش کمک 
می کرد. مغازه کم کم مشتریان دائم پیدا 
کرد و من هم به تدریج به ساندویچ ها، 
ساالدهای متنوع و متعدد می افزودم. با 
همان روحیۀ قبلی، خیال می کردم این 
کار به خودم تعلق دارد. از فروش زیاد 

مغازه لذت می بردم.از کجا... تا ناکجا....                                         از صفحه ۱۴
به زمستان رسیدیم و سرمایی که 
بیداد می کرد. فروش همچنان باال بود 
ولی رنجی که همۀ ما از سرما می بردیم 
باز بود و  نبود. جلو مغازه  قابل وصف 
سوز سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد. 
من یک کت کلفت می پوشیدم و سر و 
صورتم را با شال می پوشاندم و ساندویچ 
درست می کردم. در آشپزخانه وسیلۀ 
گرم کننده اصال وجود نداشت. تا فرصتی 
دست می داد، کف دستها و گاهی پشتم 
را به فر شیرینی پزی می چسباندم و گرم 
می شدم. مهم برای من سوز و سرما نبود. 
مهم این بود که کار می کنم. دخترهایم 
به سر و سامان رسیده اند و یار شاطرم 
شده اند. و همسرم با یک نیروی مقاومت 
خارق العاده، تنهایی، کمبودها، غصه ها را 
تحمل می کند. از چپ و راست فحش 
می شنود و همیشه و همچنان هر جا 
که الزم است از اصول دفاع می کند و 
این همان  به دنبال کالم حق می رود. 
آرزو  همیشه  من  که  است  همسری 
داشتم. برای من ایده آل آن بود که در 
کنار مردی باشم که به اخالق و شرافت 
پایبند باشد و به عدالت بیندیشد و او این 
صفات را داشت و مرا خوشبخت می کرد.
پایان

در نهایت شرکت پتروشیمی اصفهان 
با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی 
گروه  این  و  تعطیل   92 خرداد  در 
۴00 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی 

بیستون بدهکار شدند.
با  پرونده  این   9۵ سال  آبان ماه 
کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای 
شد.  انقالب  دادگاه  روانه  متهم،   ۴۵
میزان مال مورد رسیدگی نیز آن گونه 
که از سوی دادستان وقت تهران اعالم 
شد، یک هزار و ۶00 میلیارد تومان بود 
زمان  همان  در  آن  میلیارد  که ٨00 

رسیدگی مسترد شد.
محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه 
و  یکصد  در  تیر 9۷  نیز 2۴  قضاییه 
بیست و هشتمین نشست خبری خود 
از صدور حکم پرونده ریخته گران خبر 
داد و گفت: »در حکم صادره برای ۴1 
نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر 
گرفته شده است و اینها به مبلغ قابل 
توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 1۵ 

سال حبس دارند.«
 9۷ مرداد  دوم  در  و  بعد  ماه  یک 
دادستان  دولت آبادی  جعفری  عباس 
سابق تهران نیز گفت: »در پرونده گروه 

دارد،  متهم   ۴1 که  گران«  »ریخته 
ارتکاب جرائم  و  انواع متهمان  حضور 
متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، 
مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و 
این نحوه مشارکت، مؤید سازمان یافته 
بودن اقدامات عوامل اصلی است. این 
افراد در چندین استان فعالیت داشتند 
و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفوذ 
وجوه  شدند  موفق  رشوه  پرداخت  و 
از  تسهیالت  عنوان  تحت  را  زیادی 

بانک ها اخذ کنند.«
وی افزوده بود که »دو متهم اصلی 
پرونده به پانزده سال حبس و رد مال 
 2۶ و  تومان  میلیارد   ٨۵9 میزان  به 
میلیون یورو محکوم شده اند و جالب 
صرفاً  فوق  مبلغ  که  است  این  توجه 
نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر 
در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.«

دادستان سابق تهران از محکومیت 
پرونده گروه مذکور  نفر دیگر در   ۳۵
و تبرئه دو نفر خبر داد و افزوده است: 
هنوز  متهمان  از  نفر  چهار  »پرونده 
این  مجرمانه  اقدامات  است.  مفتوح 
افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته 
و مجازات هایی همچون محرومیت از 

خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال پیچیده تر شدن ابعاد....                                         از صفحه ۱۱
از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای 
است.« گرفته  قرار  مورد حکم  نقدی 

تهران  دادستان  اظهارات  اساس  بر 
دو متهم ردیف اول پرونده 2۶ میلیون 
به  توجه  با  که  داشتند  مال  رد  یورو 
قیمت یورو در بازار آزاد این عدد چیزی 

معادل ۴00 میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه نام بهروز ریخته گران 
بارها و بارها در پانزده جلسه پیشین 
از سوی  بانک سرمایه  پرونده  بررسی 
زبان  به  دادستان  نماینده  و  متهمان 
مهره  این  می رسد  نظر  به  بود،  آمده 
اصلی فسادهای اقتصادی بانک سرمایه 

دیر هم بازداشت شده است!
صادر  رأی  وجود  با  اینکه  جالبتر 
شده برای بهروز ریخته گران در پرونده 
پیشین که دولت آبادی گفته بود او به 
پانزده سال حبس محکوم شده است، 
اما ریخته گران هیچ وقت زندانی نشد 
خبری  و  بود  بدوی  رأی  آن  که  چرا 
پرونده  آن  قطعی  رأی  صدور  درباره 

منتشر نشده است.
بازداشت  ریخته گران  بهروز  اکنون 
عنوان  به  او  تخلفات  تا  است  شده 
یکی از مهره های اصلی فساد در بانک 

سرمایه بررسی و محاکمه شود.

با توجه به دشواری شرایط این گزینه 
)فشار هسته ای(، به احتمال زیاد رژیم 
ایران به گزینه سوم یعنی افزایش تنش 
و درگیری نظامی در منطقه روی خواهد 
آورد. عملیات تخریبی در آب های تجاری 
امارات و سپس حمله به نفتکش ها در 
دریای عمان و حمله به پهپاد آمریکا را 
می توان جزو رویکرد حکومت ایران به 

گزینه درگیری نظامی به شمار آورد.
برخی مقامات نظامی ایران که مورد 
حمایت مستقیم علی خامنه ای هستند 
معتقدند، درگیری نظامی با آمریکا در 
آینده نه چندان دور حتمی است بنابراین 
بهتر است این درگیری در همین زمان 
هنوز  نظامی  قدرت  نظر  از  تهران  که 
کامال تضعیف نشده رخ دهد به خصوص 
که آمریکا در حال حاضر خواهان جنگ 

چرا رژیم ایران به....                                      از صفحه ۱۵
نیست. به اعتقاد این گروه از فرماندهان 
در شرایط  نظامی  درگیری  با  نظامی، 
کنونی آمریکا مجبور به دادن امتیاز به 

تهران خواهد شد.
اسالمی  جمهوری  می رود  انتظار 
به افزایش تنش و حمالت نظامی در 
متحده  ایاالت  تا  دهد  ادامه  منطقه  
کند.  وادار  نظامی  مقابله  به  را  آمریکا 
رویارویی  و  نظامی  سناریوی درگیری 
آمریکا با ایران حتمی به نظر می رسد 
تا  ایران تالش می کند  به خصوص که 
سیر حرکت نفتکش ها و تامین انرژی 

جهانی را مختل کند.

*منبع: روزنامه الحیات
*نویسنده:  حمدی ملک

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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به  نفتی  = یک مقام آگاه 
در  می گوید،  لندن  کیهان 
ایران بیش  سه ماه گذشته 
از شش میلیون بشکه نفت به 
بندر بانیاس سوریه که تحت 
تحریم قرار دارد، ارسال کرد. 
موضوع  این  از  اروپایی ها 
مطلع بودند و منابع اسرائیلی 
منتشر  را  آن  گزارش  نیز 

کردند.
= مدیران کنونی و پیشین 
و  اسالمی  جمهوری  نفتی 
پاسداران  سپاه  همچنین 
تاسیس  با  اسالمی  انقالب 
که  تودرتو  شرکت  ده ها 
از  آنها در خارج  از  شماری 
جمله اروپا و آسیای جنوب 
شرقی ثبت شده در حوزه های 
واسطه گری  نفتی  مختلف 
ن ها میلیو و  می کنند 

دالر به جیب می زنند.
تحریم ها  =برای دور زدن 
مختلف  باندهای  میان  در 
شده  کار  تقسیم  رژیم 
است. باندهایی که به سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
نزدیک اند نفت را به شرقی ها 
سوریه(  و  روسیه  )چین، 
باندهای  و  می کنند  صادر 
اروپایی ها  با  »خصولتی«  
معامله می کنند. رقابت میان 
این باندهای مافیایی یکی از 
دالیل لو رفتن نفتکش های 
اسالمی  جمهوری  متخلف 

است.
و  ن  ا یر مد سته  ند آ =
که  نفتی  ی  سطه ها ا و
یا  خود  طلب  نتوانسته اند 
»حق و حقوقی« را که فکر 
یا  نفت  از شرکت  می کنند 
طلبکارند  آن  زیرمجموعه 
می بینند  اما  کنند  وصول 
به  که  برخی  همزمان  که 
نزدیک ترند  قدرت  حلقه 
پاسداران  رانتخوار سپاه  یا 
ا  ر د  خو طلب   ، هستند
گرفته اند بخشی از اطالعات 
در  مهم  اسناد  و  محرمانه 
دلیل  به  را  نفت  صادرات 

رقابت و انتقام لو می دهند.
پازل  این  قطعات  =وقتی 
گذاشته  هم  کنار  پیچیده 
می شود، تصویر وحشتناکی 
از یک مافیای عظیم به دست 
می آید که ساختار سیاسی 
جمهوری  نظام  اقتصادی  و 
اسالمی بر اساس و درون آن 

تنیده شده است.

مقام های دریایی پاناما می گویند، از 
۲۹ ماه مه )هشتم خرداد(، نفتکش 
ایرانی »Grace 1« که پنجشنبه در 
فهرست  از  شد  توقیف  جبل الطارق 
ثبت شناورهای بین المللی این کشور 

خارج شده است.
خبرگزاری رویترز، پنجشنبه چهارم 
ژوییه )۱۳ تیرماه( در گزارشی به نقل 
از مقام های دریایی پاناما نوشت که این 
نفتکش به دلیل دریافت اخطارهایی 
»تامین  در  آن  از  استفاده  بر  مبنی 
ثبت  فهرست  از  تروریسم«  مالی 
شناورهای بین المللی خارج شده بود.

آگاه  مقام  یک  ارتباط  همین  در 
کیهان  به  تیرماه،   ۱۴ جمعه  نفتی، 
گذشته  ماه  سه  در  می گوید،  لندن 
بشکه  میلیون  شش  از  بیش  ایران 
که  سوریه  بانیاس  بندر  به  نفت 

کرد.  ارسال  دارد،  قرار  تحریم  تحت 
اروپایی ها از این موضوع مطلع بودند 
را  آن  گزارش  نیز  اسرائیلی  منابع  و 
منتشر کردند. این محموله ها از کانال 
سوئز به سوریه ارسال می شد و نفتی 
است که رایگان در اختیار سوریه قرار 
می گیرد. اما با فشار آمریکا و افزایش 
نیروهای  بیشتر  حساسیت و نظارت 
گشتی در دریای سرخ و کانال سوئز، 
را  ایران مجبور شد مسیر جایگزین 
از جنوب آفریقا که بیشتر از سه الی 
چهار برابر مسافت آن از مسیر اولیه 

بیشتر است انتخاب کند.
عامل  چند  می گوید،  ادامه  در  او 

سبب شده تا نفتکش های ایرانی که 
با ریجستری نامعلوم و رادار خاموش 
)معروف به کشتی های شبح( در دریا 
حرکت می کنند لو بروند که یکی از 
است  گزارش هایی  آنها  اصلی ترین 
عربستان  به خصوص  دریانوردان  که 
سعودی و امارات از عبور و مرور این 
درواقع  و  می کنند  مخابره  کشتی ها 
از  پس  که  است  ویژه ای  حساسیت 
کشتی های  شده.  ایجاد  تحریم ها 
ایرانی بیمه نیستند، هرگونه حادثه یا 
آنها یک دردسر  با  احتمالی  تصادف 
احساس  دریانوردان  و  است  بزرگ 
خطر می کنند به همین دلیل رفت و 
آمد این کشتی ها را گزارش می دهند.

افزایش  به  مربوط  عامل،  دومین 
دور  به  اقدام  که  است  کشتی هایی 
زدن تحریم ها می کنند. این منبع آگاه 
توضیح می دهد: »صنعت نفت تحریم 
پرداخت  برای  کافی  پول  و  است 
برخی  ندارد،  پیمانکاران  مطالبات 
شرکت های »خصولتی« زیرمجموعه 
وزارت نفت در ازای قراردادهای خود 
به صورت  پیمانکاران  با شرکت های 
تهاتری محموله های نفتی را تحویل 
می  گیرند و مستقیم اقدام به دور زدن 
تحریم ها و فروش آنها می کنند، این 
رویه با آغاز تحریم های ثانویه آمریکا 

تشدید شده است.«

کیش  پتروتک  گلوبال  شرکت 
آن  مدیرعامل  قلعه بانی  احمد  که 
قرار  آمریکا  تحریم های  فهرست  در 
دارد در ازای ۵۰ میلیون دالر طلب 
از شرکت ملی نفت، در روزهای آتی 
می کند.  دریافت  نفتی  محموله  یک 
از  شرکت ها  دیگر  نیز  این  از  پیش 
نیز  نور کیش«  جمله »حفاری مبنا 
نفت،  از شرکت  ازای طلب خود  در 
است.  کرده  دریافت  نفتی  محموله 
دریافت  را  خام  نفت  شرکت ها  این 
مانند  آن  فروش  برای  و  می کنند 
یک دالل عمل می کنند و تحریم ها 
به  مجبور  چون  و  می زنند،  دور  را 
ارزانفروشی هستند، حتی مقدار نفت 

بیشتری هم دریافت می کنند.
نفتی  پیشین  و  کنونی  مدیران 
سپاه  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 
تاسیس  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
از  شماری  که  تودرتو  شرکت  ده ها 
آنها در خارج از جمله اروپا و آسیای 
جنوب شرقی ثبت شده در حوزه های 
می کنند  واسطه گری  نفتی  مختلف 
می زنند.  جیب  به  دالر  میلیون ها  و 
را  شرکت ها  این  از  برخی  آمریکا 
تحریم های  فهرست  در  و  شناسایی 
این  از  شماری  اما  داده  قرار  خود 
نشده اند  شناسایی  هنوز  شرکت ها 
تحریم  تحت  که  آن  مدیران  یا  و 

شرکت  و  رفتند  کنار  گرفته اند  قرار 
همچنان فعال است. این  شرکت ها و 
ارتباطاتی که  واسطه  به  آن  مدیران 
زدن  دور  در  دارند  ایران  از  با خارج 
دارند  مشارکت  آمریکا  تحریم های 
سوییس  پترو  شرکت های  جمله  از 

انترترید و هنگ کنگ انترترید.
حلقه  دو  آگاه  مقام  این  گفته  به 
»لندن- وین« و »مالزی- سنگاپور« 
که در ظاهر بخش خصوصی هستند 
کاسبان  اصلی ترین  سال هاست 
تحریم اند و پس از قرار گرفتن سپاه 
تروریستی،  سازمان های  فهرست  در 
وقتی کار نظامی ها برای داللی سخت 
شد، آنها عطش بیشتری برای غارت 

دالرهای نفتی پیدا کرده اند.
برای دور زدن تحریم ها به نوعی در 
میان باندهای مختلف رژیم در حوزه 
نفت تقسیم کار شده است. باندهایی 
که به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نزدیک اند نفت را به شرقی ها )چین، 
و  می کنند  صادر  سوریه(  و  روسیه 
اروپایی ها  با  »خصولتی«   باندهای 
این  میان  رقابت  می کنند.  معامله 
لو  دالیل  دیگر  از  مافیایی  باندهای 
رفتن نفتکش های متخلف جمهوری 
اسالمی است. مهره های نفتی مختلف 
که هر کدام وابسته به حلقه های داللی 
منافع شان  اساس  بر  هستند  نفت 

این  می دهند.  قرار  را هدف  یکدیگر 
مقام های  که  است  همان چیزی 
به  آن  از  اسالمی  جمهوری  قضایی 
عنوان »جاسوسان نفتی« نام می برند.

جاسوسان نفتی
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  ۲۹ خرداد، 
این  به  پاسخ  در  اسالمی  جمهوری 
پرسش که آیا برخی مشتریان نفتی 
ما به دنبال جاسوسی هستند؟ گفت: 
»من نگفتم مشتری های ما جاسوس 
هستند، بلکه گفتم کسانی که به ما 
مراجعه می کنند، به اسم خرید نفت 
اینکه اطالعاتی از چگونگی  به قصد 
فروش نفت مان پیدا کنند، به سمت 

ما می آیند و ما این را می دانیم.«

او در جمع خبرنگاران تاکید می کند، 
ما  به  نفت  اسم خرید  با  »برخی که 
کسب  دنبال  به  می کنند،  مراجعه 
اطالعات هستند و می خواهند بدانند 
چگونه، با چه ترتیبات و ریزه کاری هایی 
وی  می پردازیم.«  نفت  صادرات  به 
به  متعلق  افراد  »این  کرد:  تصریح 

کشوری خاص نیستند.«
قوه  سخنگوی  تیرماه،   ۱۱
درباره ی  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
نفتی  جاسوس  زن  یک  دستگیری 
ارتباط  این  در  »پرونده ای  می گوید، 
در دادسرای امنیت و دادگاه انقالب 
تشکیل شده و موضوع نمایندگی از 
شرکت های خارجی است که با برخی 
پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و 
اسناد و مدارک نفتی و فروش نفت 
وزارت  پرسنل  از  خانم  این  توسط 
از  هم  اسنادی  و  شده  اخذ  نفت 
بازرسی منزل وی کشف شده است.«

لندن  کیهان  به  نفتی  آگاه  منبع 
مسئوالن  اخیراً  »اینکه  می گوید، 
یا  سپاه  به  وابسته  خبرگزاری ها  و 
صدا و سیما و غیره مسائلی در مورد 
وزارت  نفره   ۱۶ پرستوی  ماجرای 
تلویزیون  یا  می کنند  مطرح  را  نفت 
محموله ی  ارسال  از  مستند  گزارش 
سنگین نفتی به چین پخش می کند 
و یا دائم خبر می رسد فالن جاسوس 
و  مدیر  فالن  و  کردیم  بازداشت  را 
صراف با میلیون ها دالر پول بازداشت 
و  زد  از  گوشه ای  همگی  شدند، 
خوردهای باندها بر سر فروش و پول 
تمام نمای  آیینه ی  این  است!  نفت 
بعضی  که  است  سیستماتیک  فساد 
اصل  کردن  خنثی  برای  جریان ها 
ماجرا که چیزی جز دعوا بر سر منافع 
نیست، آگاهانه از طریق خبرنگاران و 
دارند  برای خودشان  که  رسانه هایی 
مسائل حاشیه ای مثل روابط شخصی 
و محفلی را پررنگ می کنند تا یا اصل 
ماجرا را کمرنگ کنند یا با این ترفند 
توجهات بیشتری را معطوف به باند 
رقیب کنند، وگرنه حلقه لندن و اقمار 
آن ]بیرمنگام و منچستر[ یا دالل های 
وین و بازل  نشین فقط محدود به این 
خانم  یا خانم ها و آقایانی که نامشان 
نمی شود،  بوده  مطرح  روز  این چند 
اینها شبکه هایی هستند که اغلب شان 
در زمان اکبر هاشمی  رفسنجانی در 
نفت بال و پر گرفتند و وقتی دیدند 
مهدی هاشمی چطور غارت می کند، 

آنها هم یاد گرفتند و تکثیر شدند.«
دور  به  مربوط  اطالعات  از  بخشی 
زدن تحریم ها توسط آندسته مدیران 
که  می رود  لو  نفتی  واسطه های  و 
»حق  یا  خود  طلب  نتوانسته اند 
از  می کنند  فکر  که  را  حقوقی«  و 
آن  زیرمجموعه  یا  نفت  شرکت 
می بینند  اما  کنند  وصول  طلبکارند 
که همزمان برخی که به حلقه قدرت 
نزدیک ترند یا رانتخوار سپاه پاسداران 
گرفته اند،  را  خود  طلب  هستند، 
بخشی از اطالعات محرمانه و اسناد 
به  را همینها  نفت  در صادرات  مهم 
می دهند.  لو  انتقام  و  رقابت  دلیل 
که  نفتی  جاسوسان  این  از  بخشی 
نام  آنها  از  اسالمی  جمهوری  خود 
می برد در نهادهای نظامی و امنیتی- 

اطالعاتی رژیم نفوذ دارند.
پیچیده  پازل  این  قطعات  وقتی 
تصویر  می شود،  گذاشته  هم  کنار 
وحشتناکی از یک مافیای عظیم به 
و  دست می آید که ساختار سیاسی 
بر  نظام جمهوری اسالمی  اقتصادی 
اساس و درون آن تنیده شده است. 
جای شگفتی نخواهد بود اگر همزمان 
با فشار آمریکا، از یکسو افشاگری ها و 
و  یابد  افزایش  داخل  در  رفتن ها  لو 
از سوی دیگر شبکه های خارجی که 
تا حاال از این اوضاع سودهای کالن 
چنین  در  کنند.  ریزش  می بردند، 
اروپاییان  می رسد  نظر  به  شرایطی، 
نیز مانند توقیف کشتی »گریس ۱« 
چشم  دیگر  جبل الطارق،  تنگه  در 
نقض  یا  زدن  دور  روی  بر  را  خود 

تحریم ها نخواهند بست.

نفتکش گریس۱ که توقیف شده و معلوم نیست چه بر سر محموله ی نفتی آن خواهد آمد

گزارش اختصاصی کیهان لندن؛

 »کشتی های شبح« را چه کسانی و چرا لو می دهند؟
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