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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.

در سیاهچاله ی تحریم، افتخار 
نظام به چیست؟!

جمهوری اسالمی طی چهار دهه گذشته 
و  عوارض  که  بحرانی  هر  در  همواره 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  آسیب های 
آن ابعاد مختلف زندگی مردم ایران را 

روحیه  ترویج  به  داده،  قرار  فشار  زیر 
دست  »افتخارآفرینی«  و  »مقاومت« 

زده است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل کابوس براندازی، تولید قدرت توسط سپاه و پیمانکاران منطقه ای

جمهوری اسالمی از چاله به چاه
این همه پرسی از آن همه پرسی ها 

نیست !
روز سه شنبه 1۵ امرداد ۹8 حسن روحانی برای دلجویی از محمدجواد 
در  و  رفت  خارجه  وزارت  به  شده،  تحریم  آمریکا  سوی  از  که  ظریف 
آنجا مدعی شد که با اجرای اصل ۶ قانون اساسی )انتخابات( جمهوری 
اسالمی برای »قرن ها« و با اجرای اصل ۵۹ )همه پرسی( »برای همیشه« 

باقی می ماند!
مردم با اصل »انتخابات« که به صورت استصوابی و بدون حضور احزاب 
آزاد و مستقل و نظارت رسانه های آزاد و مستقل برگزار می شود، به اندازه 
کافی آشنایی دارند! از »همه پرسی« اما سه تجربه ی فرمالیته دارند که 
یکی پیش از تصویب قانون اساسی در خدعه ی »آری یا نه« و دیگری در 
تصویب همین قانون اساسی و سومی در بازنگری آن چندی پس از مرگ 

خمینی بود.
حاال حسن روحانی که پیش از این هم چند بار موضوع »همه پرسی« 
را در رابطه با »توافق هسته ای« مطرح کرده و آن را »بن بست شکن« 
و »راهگشا« نامیده بود، از آن به عنوان ضامنی »برای همیشه« ماندن 

جمهوری اسالمی یاد کرده است. 
اقتصادی، سیاسی،  بسیار مهم  مقرر می دارد: »در مسائل  اصل ۵۹   
اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و 
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء 

عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.«
ولی آیا »همه پرسی« می تواند راه نجات جمهوری اسالمی آنهم »برای 

همیشه« باشد؟!
از آنجا که برگزاری همه پرسی به رأی دو سوم نمایندگان مجلس نیاز 

دارد، پس طرح آن در این شرایط می تواند چندمنظوره باشد:
انتخابات  برای  رأی دهندگان  بسیج  فعال«:  برای »مشارکت  ترفندی 
اسفند ۹8 جهت فرستادن نمایندگان طرفدار دولت به مجلس به امید 
برگزاری »همه پرسی« برای حل مشکل توافق اتمی یا همان عقب نشینی!
بار  می توان  همه پرسی  با  تمام عیار:  عقب نشینی  برای  ترفندی 
عقب نشینی را از شانه های فرتوت »رهبر« و نظام به مردم منتقل کرد و با 
تبلیغ پذیرش »خواست مردم«، برای نظام اعتبار خرید و عقب نشینی را 

مانند همیشه »پیروزی« قلمداد کرد!
ترفندی برای آغاز روابط عادی با آمریکا: از همان دی ۹۶ که به گفته ی 
روحانی »شیطان رجیم بروز پیدا کرد« و شعار داد »دشمن ما همینجاست، 
بیخود میگن آمریکاست« نظام بیش از پیش دریافت که »شیطان رجیم« 
با »شیطان بزرگ« است! پس چرا خود نظام در  خواهان روابط عادی 
بماند؟!  و  ندهد  مثبت  پاسخ  خواست  این  به  »همه پرسی«  یک  قالب 
ولی آیا تغییر و تحوالت اجتماعی بر اساس سناریوها و یا آرزوها صورت 
می گیرند؟ آیا یک »همه پرسی« از موضع ضعف در برابر مردم و آمریکا، 
ممکن است رژیم ایران را از این بن بست نجات دهد بدون آنکه آن را وارد 
مرحله ی تقابل با خواست های تلنبارشده ی جامعه کند؟! آیا این همه پرسی 
احتمالی به رفراندومی برای »نه به جمهوری اسالمی« تبدیل نخواهد

   شد؟! آیا نظام به استقبال چنین ریسکی خواهد رفت؟!

=تحریم ظریف در حالی که جمهوری اسالمی در شرایط اضطراری بسر می برد یک پیام جدی به علی خامنه ای است.
= برخی تحلیلگران معتقدند اشاره روحانی به برگزاری »همه پرسی« در مورد مذاکره با آمریکاست.

= سایه ی تغییر رژیم چنان تاثیر روانی بر زمامداران ایران گذاشته که آنها مرتب تکرار می کنند آمریکا در پی تغییر رژیم و براندازی است.
=»تقویت شبه نظامیان«، »حضور نظامی در سوریه و عراق«، »آزمایش های موشکی« و »فعالیت های اتمی« که در جریان مذاکرات 

اتمی برای جمهوری اسالمی »اقتدار« تولید می کرد االن همگی نتیجه ی معکوس دارند.

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 :

فیفا:نوشتن شعار روی پیراهن تماشاچیان
 مسابقات فوتبال در سراسر جهان به طرفداری 
از حضور زنان ایران در استادیوم ها، آزاد است

****
صعود نادال و سرینا ویلیامز به سومین دور 

مسابقات راجرز کاپ
****

دادستان جمهوری اسالمی: لزومی به حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها نیست؛ فیفا دنبال 

گسترش فساد است!
****

شیخ حسن انصاریان روی منبر: نوازندگان و 
رقصنده ها، قلب امام زمان را در محل نزول 

در صفحه 10مالئکه به درد آوردند!

 تهران؛ ۶ اوت ۲۰۱۹
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حسن روحانی و ابتذال مفهوم 
اعتدال
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دهه  چهار  طی  اسالمی  جمهوری 
که  بحرانی  هر  در  همواره  گذشته 
مستقیم  آسیب های  و  عوارض 
مختلف  ابعاد  آن  غیرمستقیم  یا 
زندگی مردم ایران را زیر فشار قرار 
داده، به ترویج روحیه »مقاومت« و 

»افتخارآفرینی« دست زده است.
از  ویژه  به  و  گذشته  سال  در طی 
شدن  اجرایی  با  و   1397 آبان ماه 
علیه  متحده  ایاالت  تحریم های 
نظام  مقامات  اسالمی،  جمهوری 
تالش کردند رویارویی با تحریم ها 
را نوعی »جهاد« و مایه مباهات و 

افتخار نشان دهند.
مذاکرات  سکاندار  روحانی  حسن 
هسته ای ایران با پنج قدرت بزرگ 
و   97 آبان   1۴ دوشنبه  روز  دنیا،  
دور  شدن  اجرایی  آغاز  با  همزمان 
رژیم  علیه  آمریکا  تحریم های  تازه 
ایران با صراحت اعالم کرد »با افتخار 
تمام این تحریم ها را دور می زنیم!« 
که  بود  شده  مدعی  همچنین  او 
جمهوری اسالمی تحریم ها را مهار 
می کند و به فروش نفت خام خود 

ادامه خواهد داد.
 97 آذرماه   ۲۴ در  و  بعد  ماه  یک 
نشست  در  ظریف  د  محمدجوا
قطر  در  دوحه  امنیتی  بین المللی- 
ایران  که  باشد  هنری  »اگر  گفت: 
بتواند به آن مسلط شود و آن را به 
دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز 

از تحریم ها خواهد بود.«
افتخار به انزوا و تخریب 

ر  دو ی  برا ر  فتخا ا ینهمه  ا ما  ا
و  بوده  چه  برای  تحریم ها  زدن 
دستاورد های هم تحریم و هم دور 
زدن آن برای مردم ایران چیست و 

چه می تواند باشد؟!
شاید با نگاهی به مهمترین آسیب 
واردشده به کشور در شرایط تحریم 
یعنی فروش و صادرات نفت بتوان به 

پاسخ این پرسش رسید.
ایران پیش از آنکه دونالد ترامپ در 
اعالم  رسماً  اردیبهشت 1397   1۸
بطور  می شود  خارج  برجام  از  کند 
بشکه  میلیون   ۲.5 روزانه  متوسط 
نفت صادر می کرد. با خروج ایاالت 
متحده از برجام، میزان صادرات نفت 
ایران کاهش یافت و با وجود آنکه 
مدعی  اسالمی  جمهوری  مقامات 
بودند ایران همچنان به صادرات نفت 
ادامه خواهد داد اما این صادرات تا  
1۴ آبان 97 پیش از آنکه تحریم ها 

از سر گرفته شوند، به روزانه یک و 
نیم میلیون بشکه کاهش یافته بود.

دولت  بود؛  ماجرا  آغاز  تازه  این 
اجرایی  با  همزمان  متحده  ایاالت 
چند  برای  تحریم ها  دوباره  شدن 
کشور معافیت نفتی در نظر گرفت 
ایران، زیر ذره بین  و صادرات نفت 
به روزی  ایاالت متحده،  مانیتور  و 
رسید.  روز  در  بشکه  میلیون  یک 
اما با آغاز سال جدید خورشیدی و 
پایان شش ماه معافیت نفتی هشت 
کشور برای خرید نفت ایران و عدم 
تمدید آن توسط آمریکا، کشور در 
نفت  درصدی  صد  تحریم  مسیر 

قرار گرفت.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت 
»شیخ الوزرا«  به  معروف  روحانی 
جمهوری  مقامات  دیگر  مانند  که 
بجای انتخاب تاکتیک های متناسب 
به  همچنان  تحریمی  شرایط  با 
شعارهای هیجان انگیز در رسانه های 
ایران مشغول و مدعی بود صادرات 
نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه 

در روز نخواهد رسید، کم کم متوجه 
نظام  و  خودش  که  شد  بن بستی 

متبوع اش در آن گرفتار آمده اند.
اکنون، با گذشت کمتر از ۴ ماه از 
آغاز تحریم صد درصدی نفت ایران 
از  گزارش ها  متحده،  ایاالت  توسط 

وضعیتی بحرانی خبر می دهند.
توقف بجای دور زدن

خبرگزاری رویترز اوایل تیرماه سال 
جاری در گزارشی که با استناد به 
منابع صنعتی و شرکت های ردیابی 
نفتکش ها منتشر کرد، احتمال داد 
هزار  به 300   ایران  نفت  صادرات 

بشکه یا کمتر سقوط کرده است.
اما پس از گذشت چهار هفته این 
هشتم  سه شنبه  روز  خبرگزاری 

خود  گزارش  تازه ترین  در  امرداد 
و  صنعتی  داده های  به  استناد  با 
کشتیرانی نوشت صادرات نفت ایران 
در ماه ژوئیه به 100 هزار بشکه در 

روز سقوط کرده است.
یک  طی  در  نفت  صادرات  میزان 
سال در حالی به کمتر از 0.5 درصد 
رسیده است که بحران ناشی از آن در 
اظهارات اخیر مقاماتی که پیشتر به 
دور زدن تحریم ها افتخار می کردند 
و معتقد بودند تحریم ها هیچ خللی 
در فروش نفت ایران ایجاد نمی کند 
برای  است.  مشهود  و  نمایان  نیز 
تحریم  از  پس  ماه  یک  تنها  نمونه 
صد درصدی نفت کشور، بیژن نامدار 
نیمه خردادماه 139۸ گفت  زنگنه 
»آمریکا در تحریم هوشمند به بلوغ 
شیطانی رسیده است!« وی در ۲9 
خرداد 139۸ مجبور شد اعتراف کند 

که »هیچ« نفتی را نمی توانیم به اسم 
ایران بفروشیم!

این شرایط موجب شد که مجلس 
ویژه  اختیاراتی  اسالمی  شورای 
زدن  دور  برای  نفت  وزارت  به 
عضو  بختیار  علی  بدهد.  تحریم ها 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
اسالمی نیمه خردادماه سال جاری 
در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته 
نفت  تحریم ها  زدن  دور  »با  بود: 
کشور را خواهیم فروخت و مجلس 
شورای اسالمی و کمیسیون انرژی 
برای  نفت  وزیر  به  را  اختیاراتی 

فروش داده است.«
رویترز  گزارش  آخرین  این همه  با 
نشان از آن دارد که وزارت نفت با 
از  این اختیارات ویژه هم نتوانسته 
پس تحریم ها و نظارت شدید ایاالت 

متحده برآید.
آمار اوپک نیز وضعیت بحرانی بازار 
نفت ایران را تأیید می کند. آخرین 
گزارش ماهانه اوپک از کاهش 1۴0 
ماه  طی  ایران  نفت  بشکه  ای  هزار 

اساس  این  بر  که  داده  خبر  ژوئیه 
تولید نفت ایران به کمترین میزان 
در 35 سال گذشته و به آماری شبیه 

زمان جنگ رسیده است.
سعودی  عربستان  ینکه  ا جالب 
توانسته کاهش تولید نفت ایران را 
جبران کند. از سوی دیگر آمارهای 
واردات نفت هند و چین نیز نشان 
نفت  مهم  خریدار  دو  این  می دهد 
ایران طی هفته های گذشته به سوی 
واردات نفت از کشور ونزوئال متمایل 
شده و نسبت به خرید نفت با اعمال 

شاقه از ایران بی رغبت هستند.
میزان  همان  قضیه،  آنسوی  در  اما 
از سوی جمهوری  که  نفتی  اندک 
اسالمی با همکاری کشورهایی چون 

در حال  با چراغ خاموش  و  مالزی 
از دردهای  نیز دردی  است  فروش 
اقتصاد بحرانی ایران را دوا نمی کند. 
درست است که واردکنندگان نفت 
ایران چه در زمان شش ماه معافیت 
سال گذشته در تحریم و پس از آن، 
دست باال را در معامله با ایران دارند 
اما بر اساس گزارش ها، این کشورها 
وارداتی  نفت  بهای  پرداخت  درباره 
شکل  به  را  خود  شرایط  ایران  از 
پول  پرداخت  یا  و  کاال  مبادله ی 
محلی، به جمهوری اسالمی تحمیل 
می کنند. این سوء استفاده از موقعیت 
ضعیف ایران که جمهوری اسالمی 
نخست  دوره  در  است،  آن  مسبب 
می گرفت.  صورت  نیز  تحریم ها 
واردات این کاالها به بازارهای ایران 
مانند چوب  آنها  از  برخی  آمار  که 
و میخ طویله  و سوزن  نخ  بستنی، 
و... پیشتر مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته بود، در بسیاری موارد مشکل  
از  بسیاری  نمونه  برای  آفرید.  هم 
تولیدکنندگانی که در شرایط تحریم 
با زحمت توانسته بودند کسب و کار 
خود را حفظ کنند، با موج کاالهای 
بی کیفیت و ارزان که بازار ایران را 
روبرو  ورشکستگی  با  کرده،  اشباع 

شدند.
تنگ  آنقدر  تحریم ها  دایره  اکنون 
با  همراه  نظام  مقامات  که  شده 
ادعاهای پوچ  به هر دستاویزی چنگ 
می اندازند تا روزنه تنفسی برای خود 

باز کنند.
امرداد   15 شامگاه  روحانی  حسن 
139۸ در گفتگوی تلفنی با  امانوئل 
از  فرانسه  جمهور  رئیس  ماکرون 
بانکی  همکاری های  و  مناسبات 
به  دیگر کشورها،  با  ایران  نفتی  و 
عنوان اصلی  ترین »حقوق اقتصادی 
ایران در برجام« یاد کرد. وی اما در 
مردم  به  این مدت هیچوقت  تمام 
قراردادی  چرا  نداده  توضیح  ایران 
با آن همه سر و صدا در ژوییه  را 
این  که  است  کرده  امضا   ۲015
فرصت در آن فراهم بوده که »حقوق 
اقتصادی ایران« به راحتی از سوی 
گرفته  نادیده  طرفین  از  یک  هر 
روحانی  بازگردد!  تحریم ها  و  شود 
چطور  نمی دهد  توضیح  همچنین 
محمدجواد ظریف که امضای خود 
را پای برجام گذاشت، توسط یکی 
از طرفین امضاکننده ی آن تحریم 
و  شور  با  که  خودش  و  می شود 
شعف شعار داده بود »به عقب باز 
نمی گردیم« کشور را از همه نظر به 
دوران خیلی عقب تر از ریاستش بر 

قوه مجریه پرتاب کرده است!
این  دستاورد  کدام  به  راستی  به 

شرایط می توان افتخار کرد؟! 
روشنک آسترکی

که  هفته ای  اسالمی  جمهوری  برای 
گذشت با تحریِم توأم با تحقیِر محمدجواد 
ظریف آغاز شد و با تحریم صدا  و  سیمای 

نظام و وزارت اطالعات به پایان رسید.
سیاسی  فشارهای  از  بی سابقه  حجمی 
و اقتصادی علیه رژیم ایران از یکسو و 
بر مذاکراتی  که  آمریکا  پافشاری دولت 
با ذائقه  و فرهنِگ جمهوری اسالمی اصال 
سازگاری ندارد، عماًل رژیم را در گردابی 
گرفتار کرده که جدی تر از همیشه خود 

را در خطر می بیند. 
تحریم ظریف توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا یک بسته »سیاسی- روانی« بود 
که شوک بزرگی به جمهوری اسالمی وارد 
آورد. گرچه تحریم ظریف محتمل بود اما 
عملی شدنش در این شرایط اضطراری که 
رژیم نیاز مبرم به حضور فردی مثل او در 
عرصه بین المللی دارد تهران را آچمز کرد 
و عرصه را بر »وزیر دروغگو« تنگ کرد.

نوع رسانه ای شدن خبر تحریم ظریف که 
امنیت ملی  توافق مشاوران  با  بی تردید 
کاخ سفید بوده است شکل بی سابقه ای 
داشت. دادن لقب »ماله کش اعظم« به او 
در حساب توییتر رسمی وزارت خارجه 
پا«  و  بی سر  و  »شیاد  مثل  الفاظی  و 
که جان بولتون در مورد او به کار برد، 
به سخره کشیدن  برای  پروژه ای  اساساً 
بی اختیارِی ظریف بود که پیامی خیلی 
این  به علی خامنه ای داشت.  رو  جدی 
شدت  به  را  ایران  زمامداران  موضوع 

عصبی ساخت.
برای ترمیم این زخم عمیق که با تحریم 
ظریف به پیکر نظام وارد شد، نهادهای 
حکومتی از یکسو و مقامات عالی از سوی 
بیانیه صادر  از ظریف  دیگر در حمایت 
کردند و برای دلجویی راهی دفترش در 

وزارت خارجه شدند.
آمریکا به دنبال چیست؟

خالصه ی آنچه در این چند روز گفته شد 
را خود ظریف در اولین سخنرانی رسمی 
پس از تحریم شدنش بیان کرد و گفت 
»اگر آمریکا به دیپلماسی عالقمند بود 

میز مذاکره را رد نمی کرد«. 
درگیری  برای  هم  برنامه ای  آمریکا  اما 
نظامی، حتی محدود، نیز ندارد که اگر 
می داشت ساقط شدن پهپاد یا حمالت 
موشکی به پادگان های آمریکا در عراق 
نظامی  اقدام  یک  برای  کافی  بهانه ی 
بین  در  شرایطی  چنین  در  می بود. 
کارگزاران نظام و همچنین افکار عمومی 
این پرسش مطرح شده که واقعا »آمریکا 

به دنبال چیست؟«
سازمان  رئیس  محمدحسنی  عباس 
یک  در  رتش  ا سیاسی  عقیدتی- 
سخنرانی نسبت به تالش ها برای تغییر 
رژیم هشدار داده است و ایوب سلیمانی 
نیز  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
گفته »دشمن با هدف براندازی فشارها 
را ده برابر کرده است«.  محمد خاتمی 
رئیس دولت اصالحات نیز علیه براندازان 
موضع گرفته و آنها را متهم به خیانت 

کرده است!
سوی  از  همه پرسی  مجدد  طرح 

روحانی
این اظهار نظرها که احتماالً در محافل 
می شود  مطرح  جدی تری  بطور  درونی 
نشان می دهد که مسئوالن نظام از کدام 
مسئله  می کنند.  خطر  احساس  کانال 
در  روحانی  که حسن  شده  حاد  چنان 
سخنرانی خود در حمایت از ظریف آن 
را تایید کرده و با تاکید بر اینکه دی ماه 
9۶ زیر سر »شیطان رجیم« بوده، تکرار 
کرد دشمنان به دنبال تغییر رژیم هستند؛ 
و   ۶ اصل  که  مادامی  تا  مدعی شد  اما 
و  »انتخابات«  یعنی  اساسی  قانون   59
»همه پرسی« هست، رژیم تغییر نخواهد 

کرد.
سابقه نشان می دهد روحانی در شرایطی 
که  کشیده  میان  به  را  رفراندوم  پای 
شماری  داشته.  قرار  بحران  در  نظام 
روحانی  اشاره  معتقدند  تحلیلگران  از 
با  مذاکره  مورد  در  »همه پرسی«،  به 

آمریکاست. این درحالیست که محمود 
علوی وزیر اطالعات تأکید کرده است که 
آمریکا آرزوی مذاکره را به گور خواهد برد.

بارها  سفید  کاخ  رهبران  این،  وجود  با 
به صورت رسمی اعالم کرده اند فقط به 
اما  هستند.  رژیم«  رفتار  »تغییر  دنبال 
هرچه زمان می گذرد باور این ادعا برای 
سخت تر  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
می شود. اکنون که حدود ده ماه از آغاز 
تحریم های جدید گذشته کار به جایی 
رسیده که سایه ی تغییر رژیم چنان تاثیر 
گذاشته  رژیم  ارشد  مقام های  بر  روانی 
که خود آنها مرتب در سخنرانی ها تکرار 
رژیم  تغییر  پی  در  آمریکا  که  می کنند 
وعده ی  همزمان  آنها  است!  براندازی  و 
التماس  و  می دهند  را  اوضاع  بهبودی 
و  انقالب  پشت  مردم  اگر  که  می کنند 
این هدف  به  آمریکا هرگز  بمانند  نظام 

دست نخواهد یافت.
سیگنال برای مذاکره یا عدم مذاکره؟

ل  رسا ا ز  ا کی  حا مختلف  هد  ا شو
سیگنال های قوی از تهران به واشنگتن 
برای مذاکره است اما موانع جدی بر سر 
راه نظام قرار دارد که مهمترین  آنها یکی 
پافشاری آمریکا بر موارد 1۲گانه و دیگری 
اصرار کاخ سفید به مذاکرات علنی است. 
شماری از تحلیلگران دعوت سناتور رند 
پال از ظریف را برای دیدار با ترامپ در 
کاخ سفید، که از سوی هر دو آنها مخفی 
نگاه داشته شد، به حساب آغاز مذاکرات 
گذاشتند که البته چندان بی راه نبود که 
تالش های یک سناتور جمهوریخواه برای 
گفتگوی ظریف با ترامپ بیانگر میل به 
مذاکره از سوی آمریکا باشد ولی نکته ی 
تازه ای در این موضوع نیست. آنکه مذاکره 
را رد می کند، جمهوری اسالمی است و 

نه ترامپ! 
جمهوری  پروپاگاندای  موتور  همزمان 
اسالمی روشن شد و برای نمونه، دیدار 
و  ایران  مرزبانی  فرماندهان  سالیانه ی 
پای  تا  کردند  بزرگنمایی  را   امارات 

جمهوری  سمت  به  اماراتی ها  چرخش 
اسالمی بگذارند. اما علنی شدن دعوت 
از ظریف برای مالقات با ترامپ و روشن 
شدن بیش از پیش این موضوع که وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی هیچ اختیاری 
ساده  دعوت  یک  حتی  پذیرفتن  برای 
سفید  کاخ  در  که  کرد  روشن  ندارد، 
رگه های جدی برای مذاکره نکردن نیز 
لیندسی گراهام در  دارد. سناتور  وجود 
همین رابطه هشدار داد که این دعوت 
بر  مبنی  می کند  منتقل  را  بدی  »پیام 
اینکه اگر شما بیشتر اقدامات تحریک آمیز  
بیشتری  تمایل  آمریکا  دهید،  انجام 
اقدامات  این  دارد.  شما  با  گفتگو  برای 
باعث خواهد شد، اسرائیل و کشورهای 
عربی، احساس خطر کنند و بخواهند به 
تنهایی در برابر ایران دست به اقداماتی 
بزنند. آمریکا باید فشار به ایران را ادامه 
دهد و تا زمانی که این کشور رفتار خود 
مالقات  آنان  مقامات  با  نداده  تغییر  را 

نداشته باشد.«
شیوه های  با  اقتدار  توهم  تولید 

تروریستی

مذاکره  برای  ایران  رژیم  دست  امروز 
خالیست. در جریان مذاکرات اتمی آنچه 
»اقتدار«  تولیِد  اسالمی  برای جمهوری 
می کرد »تقویت شبه نظامیان«، »حضور 
نظامی در سوریه و عراق«، »آزمایش های 
موشکی« و »فعالیت های اتمی« بود که 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  توسط 
به عنوان کارتی برای بازی در سیاست 
خارجی و معامالت بین المللی در اختیار 
به  نهایتاً  ابزار  این  شد.  گذاشته  ظریف 
امضای برجام رسید. اما آنچه، به برکت 
مماشات دولت اوباما، برای رژیم منشاء 
بود،  انزوا  از  موقت  خروج  و  »اقتدار« 
معکوس«  »کارکرد  اخیر  سال  دو  طی 
پیدا کرد و عامل خروج آمریکا از برجام 
تشدید  آن  پی  در  و  تحریم ها  آغاز  و 
بحران های اقتصادی و انزوای بین الملی 

رژیم ایران شد.
نظام که از گذشته عبرت نگرفته، این بار 
تولید  بحران جدید،  از  برای خروج  نیز 
قدرت کاذب را به سپاه پاسداران واگذار 
کرد تا اقمارش به سبک و سیاق گروه های 
تروریستی آن را به انجام برسانند. تیم 
حشدالشعبی،  حزب اهلل،  شامل  »ح« 
حماس و حوثی ها تبدیل به پیمانکاران 
سپاه برای خرابکاری و حمله های ایذایی 
در عراق علیه مواضع آمریکا و تاسیسات 
اسرائیل،  به  راکت پرانی  خارجی،  نفتی 
علیه  پهپادی  عملیات  و  پرتاب موشک  

عربستان و امارات شدند.
همزمان، اختالل در حرکت آزاد کشتی ها 
با قایق های ناشناس، توقیف نفتکش ها، 
ساقط کردن پهپادها و حمالت سایبری 
به عنوان مقابله با فشارهای آمریکا به کار 
نتیجه ی عکس  آنها هم  گرفته شد که 
داد و به تشکیل ائتالف دریایی در خلیج 
فارس برای مقابله با اخاذی و کشتی ربایی 

در تنگه هرمز انجامید.
نظر  در  اسالمی  جمهوری  که  آنجا  از 
خودش  داخلی  شرایط  هم  که  نگرفت 
و هم دولت آمریکا با دوران اوباما تغییر 

کرده و نمی توان همان ابزار خرابکارانه 
گرفت،  کار  به  کنونی  شرایط  برای  را 
به  چاله  از  خودش  دست  به  عمل  در 
چاه افتاد و روزنه های مذاکره با آمریکا 
بیش از پیش بسته  شد تا کار به تحریم 
برجام«  »معمار  و  دیپلماسی«  »سردار 

رسید!
رژیم  مقامات  دیگر  محاسباتی  اشتباه 
ایران، باز کردن حساب ویژه روی توان و 
انگیزه های اروپا برای حفظ برجام بدون 
آمریکاست. چنانکه حسن روحانی بعد از 
خروج آمریکا از برجام گفت خوشحالم 
خارج  برجام  از  مزاحم  موجود  یک  که 
وعده های  از  هیچکدام  تنها  نه  اما  شد! 
اروپا برای حفظ توافق اتمی عملی نشد 
مانده  محاق  در  نیز  »اینستکس«  بلکه 
است. در شرایط فعلی، حفظ برجام هیچ 
منفعتی برای رژیم ندارد ولی خروج از 
آن نیز نتیجه ای جز زیان بیشتر نخواهد 
داشت: بن بست برجام! این، نه بن بست 
فقط دولت روحانی بلکه تنگنای بزرگ 

کل نظام است!
حامد محمدی

کابوس براندازی، تولید قدرت توسط سپاه و پیمانکاران منطقه ای

جمهوری اسالمی از چاله به چاه
در سیاهچاله ی تحریم، افتخار نظام به 

چیست؟!
=تحریم ظریف در حالی که جمهوری اسالمی در شرایط اضطراری بسر می برد یک پیام جدی به 

علی خامنه ای است.
=برخی تحلیلگران معتقدند اشاره روحانی به برگزاری »همه پرسی« در مورد مذاکره با آمریکاست.
= سایه ی تغییر رژیم چنان تاثیر روانی بر زمامداران ایران گذاشته که آنها مرتب تکرار می کنند 

آمریکا در پی تغییر رژیم و براندازی است.
=»تقویت شبه نظامیان«، »حضور نظامی در سوریه و عراق«، »آزمایش های موشکی« و »فعالیت های 
اتمی« که در جریان مذاکرات اتمی برای جمهوری اسالمی »اقتدار« تولید می کرد االن همگی نتیجه ی 

معکوس دارند.
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صادرات ایران در بخش آهن، چدن و فوالد در سال ۹۷ حدود 3.۹ میلیارد دالر و صادرات مس و فرآورده های مسی حدود 
۷00 میلیون دالر بود

تحریم فلزات ایران ذیل تحریم های حقوق بشری؛ مایک پمپئو:

 فشارهای آمریکا رژیم ایران را تضعیف می کند

=با این تغییر احتماال کار 
شرکای خارجی رژیم ایران 
ادامه ی  برای  چین  ویژه  به 
فلزات  حوزه  در  معامله 
سخت تر و محدودتر خواهد 

شد.
انگلیس  مالی  =تایمز 
مطلع  منابع  از  نقل  به 
نفتکش های  آمریکا  نوشته 
را  ایران  نفت  حامل  چینی 

شناسایی می کند.
متحده  ایاالت  =پمپئو: 
در انتظار روزی است که به 
و همسایگانش  ایران  مردم 
صلح  به  آنها  تا  کند  کمک 
آن  مستحق  که  کامیابی   و 

هستند، برسند.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد آیین نامه مربوط به بخشی 
از تحریم های جمهوری اسالمی ایران 
را تغییر داده و تحریم های مربوط به 
تحریم های حقوق  فلزات ذیل  بخش 

بشری قرار گرفته است.
وزارت  خارجی  دارایی های  دفتر 
 ،)OFAC( آمریکا  خزانه داری 
امرداد(، در  اوت )1۵  سه شنبه شش 
وزارتخانه  این  کرد  اعالم  بیانیه ای 
به  مربوط  دستورالعمل  اجرای  برای 
آلومینیوم  فوالد،  آهن،  تحریم های 
»آیین نامه  عنوان  ایران،  مس  و 
تحریم  های حقوق بشری ایران« را به 
تحریم های  و  ایران  حوزه  »آیین نامه 

نقض حقوق بشر« تغییر داده است.
دونالد   9۸ سال  اردیبهشت  اواسط 

ترامپ صنایع آهن، فوالد، آلومینیوم 
و مس ایران را به لیست تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی افزود. 
مبنای این تحریم کاهش درآمدهای 
رژیم ایران بود که از این محل صرف 
حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و 

برنامه های اتمی می شد.
بیشتری  توضیح  آمریکا  خزانه داری 
در مورد دلیل این تغییر عنوان نداده 
فعالیت  تغییر  این  احتماالً  اما  است. 
ویژه  به  ایران  رژیم  خارجی  شرکای 
چین را برای ادامه ی معامله در حوزه 
فلزات سخت تر و محدودتر خواهد کرد.

معامله،  تحریم ها  این  اساس  بر 
بازاریابی  یا  انتقال  فروش،  دستیابی، 
آلومینیوم،  آهن،  محصوالت  آهن، 
فوالد،  آلومینیوم،  محصوالت 
محصوالت فوالد، مس یا  محصوالت 

مس ایران ممنوع است.
موضع گیری های  با  دیگر  سوی  از 
تند مقام های آمریکایی علیه جمهوری 
اسالمی به نظر می رسد شدت فشارها 
ایران  رژیم  علیه  آینده  روزهای  در 
بیشتر شود. جان بولتون مشاور امنیت 
فاکس   با  مصاحبه ای  در  آمریکا  ملی 
جلوگیری  برای  آمریکا  گفته،  نیوز 
نفت  جهانی  جریان  کردن  مختل  از 
توسط رژیم ایران مصمم است. اشاره  
او به تشکیل ائتالف دریایی در خلیج 
فارس به رهبری آمریکاست. ائتالفی 
کشتیرانی  آزاد  جریان  یکسو  از  که 
تامین  را  نفتکش ها  تردد  امنیت  و 
به  منجر  دیگر  سوی  از  و  می کند 
نفتکش های  تردد  بر  نظارت  تشدید 
زدن  دور  قصد  که  خارجی  یا  ایرانی 

تحریم های آمریکا را دارند می شود.
در همین ارتباط، تایمز مالی انگلیس 
به نقل از منابع مطلع نوشت آمریکا 
نفتکش های چینی حامل نفت ایران 
را شناسایی می کند، چنانکه در یک 
چینی  کشتی  دو  سنگاپور  اخیر  ماه 
حامل محوله های نفتی )گاز مایع( را 

شناسایی و توقیف کرد.
وزیر  پمپئو  مایک  میان،  این  در 
با دومینیک  خارجه آمریکا در دیدار 
ضمن  خود  بریتانیایی  همتای  راب 
تشکر از دولت انگلیس برای مشارکت 
در ائتالف دریایی علیه مزاحمت ها و 
اسالمی  جمهوری  کشتی ربایی های 
فعالیت های  با  مقابله  هدف  گفت 

خرابکارانه ی جمهوری اسالمی است.
همچنین،  آمریکا  خارجه  وزیر 
نوشته ی  به  امرداد،   1۶ چهارشنبه 

ادامه  به  تاکید  با  تودی،  یو اس ای 
ایران  کارزار فشار حداکثری به رژیم 
گفت  تحریم ها  شدن  سخت تر  و 
ایران  رژیم  آمریکا  دولت  »فشارهای 
کرد  تاکید  وی  می کند«  تضعیف  را 
»ایاالت متحده در انتظار روزی است 
همسایگانش  و  ایران  مردم  به  که 
کمک کند تا آنها به صلح و کامیابی  

که مستحق آن هستند، برسند.«
جمهوری  که  تبلیغاتی  وجود  با 
رسانه ای  تبلیغات  کمک  با  اسالمی 
الجزیره  تلویزیون  سوی  از  ویژه  به 
با  روابط  بهبود  مورد  در  المیادین  و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به راه 
روز  قطر  دفاع  وزارت  است  انداخته 
ناو  اوت، خبر داد یک  چهارشنبه، ۷ 
آمریکایی برای برای امور مهندسی و 
نگهداری در آب های قطر پهلو گرفته 
اسکورت  ناو  این  ماموریت  است. 

نفتکش هاست.
از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل 
دنبال  به  کشورش  کرده  اعالم 
با  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  تقویت 
به  امیرنشین های خلیج فارس است. 
ییسرائل  اسرائیل  پیام  رادیو  گزارش 
نشست  در  که  سه شنبه  روز  کاتس 
روابط  و  امنیت  کمیسیون  غیرعلنی 
سخن  اسرائیل  پارلمان  خارجی 
درباره  مشروحی  گزارش  گفت،  می 
ماه  سفر  در  که  داد  گفتگوهایی 
سران  با  دیدار  و  ابوظبی  به  گذشته 
امارات عربی متحده داشته است. وی 
گفت گسترش این مناسبات را یکی 
از اولویت های راهبردی وزارت خارجه 

اسرائیل می داند.
هر کدام از این تحرکات برای رژیم 
را  آن  کار  و  است  ناخوشایند  ایران 
ضمن  می کند.  دشوار  پیش  از  بیش 
محمدجواد  تحریم  از  پس  اینکه 
سیگنال هایی  کاخ سفید  از  ظریف، 
ارسال می شود که خارج از چارچوب 
سیاست اعالمی آمریکا مبنی بر فشار 
رفتار  »تغییر  هدف  با  حداکثری 
از  زمزمه هایی  اکنون  است.  رژیم« 
گویا  که  می شود  شنیده  سفید  کاخ 
خواسته ی  از  حمایت  به  تصمیم 
دارد. براندازی  برای  ایران  مردم 

عربی زبان  توییتر  اوت،  سوم 
در  توییتی  آمریکا  خارجه  وزارت 
سه  برای  زندان  سال   ۵۵ مورد 
منتشر  قرچک  در  زنان  حقوق  فعال 
هشتگ  از  حتی  آن  در  و  کرده 
است. کرده  استفاده  »#براندازم« 

چین  سفیر  ژیان  =نی 
در امارات: اگر خلیج فارس 
نا امن  ما  کشتی های  برای 
به  مجبور  شاید  باشد، 

همراهی نظامی آنها باشیم.
روی  مطالعه  حال  =»در 
برای  آمریکا  پیشنهاد 
خلیج  در  نظامی  حضور 

فارس هستیم.«
سفیر چین در امارات می گوید کشورش 
در حال بررسی روی پیشنهاد آمریکا 
فارس  خلیج  در  نظامی  حضور  برای 

است.
 1۵( اوت  ششم  سه شنبه  رویترز، 
امرداد(، می نویسد این احتمال وجود 

چین پیشنهاد 
آمریکا برای 
پیوستن به 

ائتالف نظامی 
خلیج فارس 

را بررسی 
می کند

دارد دولت چین با درخواست آمریکا 
کشتی های  نظامی  اسکورت  برای 

تجاری در خلیج فارس موافقت کند.
به  امارات  در  چین  سفیر  ژیان  نی 
رویترز گفت:  »اگر خلیج فارس برای 
کشتی های ما نا امن باشد، شاید مجبور 

به همراهی نظامی آنها باشیم.«
وی ادامه داد: »در حال مطالعه روی 
پیشنهاد آمریکا برای حضور نظامی در 

خلیج فارس هستیم.«
ری  تجا شریک  گترین  ر بز چین 
جمهوری اسالمی است و در ماه های 
اخیر شرکت های نفتی چینی بارها برای 
رژیم  به  آمریکا  تحریم های  زدن  دور 
بزرگترین  ایران کمک کرده اند. چین 
واردکننده نفت ایران نیز هست و برخی 
تحلیلگران معتقدند فشارهای آمریکا به 
رژیم ایران بخشی از جنگ اقتصادی 

بزرگ آن است.
احتمال پیوستن چین به ائتالف نیروی 
خلیج  در  آمریکا  رهبری  به  دریایی 
فارس زیاد نیست اما اینکه یک مقام 
رسمی چین این پیشنهاد را رد نکرده 
و از بررسی آن توسط دولت پکن خبر 
داده این پیام را دارد که چین در مورد 
روابط خود با رژیم ایران محتاطانه عمل 
می کند و این برخالف تصویری است 
که جمهوری اسالمی از روابط حسنه 
خود با چین ارائه می دهد. حتی در نظر 
گرفتن این احتمال نیز پیام خوبی برای 

تهران ندارد.
یا  آ که  نیست  مشخص  همچنین 
آمریکا درخواست رسمی به چین برای 
خلیج  در  نظامی  ائتالف  به  پیوستن 
فارس ارسال کرده یا نه. دونالد ترامپ 
از  اخیر  روزهای  در  پمپئو  مایک  و 

ناو انگلیسی HMS Duncan نفتکش های این کشور را در تنگه هرمز و خلیج فارس 
اسکورت می کند تا مزاحمت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی مانع تردد  آنها نشود

ما  بریتانیا:  دفاع  =وزیر 
کنار  در  همکاری  منتظر 
آمریکا و دیگر کشورها برای 
بین المللی  حل  راه  یافتن 
جهت مشکالت تنگه هرمز 

هستیم.
=سخنگوی پنتاگون: این 
یک چالش بین  المللی است 
با  همکاری  فرصت  از  ما  و 
و  بریتانیا  دریایی  نیروی 
استقبال  متحدان  دیگر 
می کنیم. هدف همه ما تامین 
رفت و آمد آزاد کشتی های 

تجاری است.
استرالیا:  وزیر  =نخست 
خیلی مهم است که بتوانیم 
تنگه هرمز را از شرایطی که 
آن را ناامن کرده دور کرده و 

این منطقه را ایمن تر کنیم.
بریتانیا که در هفته های اخیر اقدام 
به تقویت نیروی دریایی خود در خلیج 
فارس کرده بود سرانجام، دوشنبه پنجم 
اوت )1۴ امرداد( رسماً به ائتالف دریایی 
خلیج فارس به رهبری آمریکا پیوست.

بریتانیا گفت،  دفاع  وزیر  واالس  بن 
آمریکا  کنار  در  همکاری  منتظر  »ما 
و دیگر کشورها برای یافتن راه حلی 
بین المللی جهت مشکالت تنگه هرمز 
هستیم.« دومینیک راب وزیر خارجه 
این کشور نیز در بیانیه ای اعالم کرد، 
حمایت  وسیع ترین  ایجاد  ما  »هدف 
از حمل و نقل  جهانی برای حفاظت 

دریایی بین المللی است.«
توقیف  از  پس  روز  چند  انگلیس 
نفتکش »استینا ایمپرو« توسط سپاه 
اسکورت  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اما  کرد  آغاز  را  خود  نفتکش های 
امانوئل  ویژه  به  اروپا  اتحادیه  رهبران 
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان چندان تمایلی 
به همکاری با آمریکا در آب های جنوبی 

ایران نشان ندادند.
داده اند  ترجیح  فعاًل  کشور  دو  این 
سپاه  با  فارس  خلیج  در  را  خود 
پاسداران درگیر نکنند و اگر قرار است 
از تردد آزاد کشتیرانی حمایت کنند 
در چارچوب »ائتالف دریایی اروپایی« 
باشد اما تشکیل چنین ائتالفی بدون 
حضور آمریکا غیرممکن است و پس از 
قدرت گرفتن بوریس جانسون، انگلیس 
رسماً تصمیم خود را گرفت و راهش 
را از دیگر متحدان اروپایی جدا کرد. 
قول  ماکرون  امانوئل  اینکه  وجود  با 
اما  انگلیس همکاری کند  با  داده بود 

تردیدهای او همچنان باقیست و وی تا 
کنون سکوت کرده است.  آلمانی ها هم 
دریایی  ائتالف  در  کردند  اعالم  رسماً 

مشارکت نخواهند کرد.
آب  به  بی گذار  انگلیسی ها  البته 
نظامی حکومت  تهدیدهای  و  نزده اند 
که  گرفته اند  جدی  آنقدر  را  ایران 
بالفاصله پس از اعالم تصمیمشان برای 
فارس  خلیج  در  آمریکا  با  مشارکت 
وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای 
رسمی اعالم کرد مواضع لندن در مورد 
برجام هیچ تغییری نکرده و همچنان 
ادامه  و  اتمی  توافق  حفظ  لزوم  بر 
گفتگوهای دیپلماتیک تاکید می ورزد.

با این حال وزارت خارجه آمریکا، از 
تصمیم بریتانیا برای پیوستن به ائتالف 
نظامی در خلیج فارس استقبال کرد. 
تصمیم  مورد  در  پنتاگون  سخنگوی 
دولت بریتانیا گفت: »این یک چالش 
بین  المللی است و ما از فرصت همکاری 
با نیروی دریایی بریتانیا و دیگر شرکا 
می کنیم.  استقبال  متحدانمان  و 
هدف همه ما تامین رفت و آمد آزاد 

کشتی های تجاری است.«
جدال بر سر نفتکش ها بین تهران و 
لندن همچنان ادامه دارد. محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی، 
دوشنبه 1۴ امرداد در سخنانی تکرار 
کرد، »اقدام انگلیس در جبل الطارق 
آنها  ادعای  و  است  دریایی  راهزنی 
مبنی بر تصمیم اتحادیه اروپا هم اشتباه 
است. اگرچه ارتباطی به آنها ندارد اما 
ما بار دیگر می گوییم که مقصد ادعایی 
بوده،  اشتباه  سوریه  که  نفتکش  آن 
کرد،  عنوان  همچنین  وی  است.« 
»انشاءاهلل امسال نیاز ما از نفت و درآمد 
امروز  انگلیس  و  می شود  کمتر  آن 
شریک تروریسم اقتصادی آمریکاست و 
قطعاً این شراکت تبعاتی را برای آنان 

خواهد داشت.«

جمهوری  که  است  این  مهم  نکته 
نفتی  محموله  می کند  ادعا  اسالمی 
سوریه  مقصد  به   »1 »گریس  تانکر 
ادعا  این  صحت  صورت  در  اما  نبوده 
آنها نمی گویند پس برای کدام کشور 
هم  کشوری  هیچ  است!  شده  ارسال 
که  کند  اعالم  نشده  حاضر  کنون  تا 
مقصد این کشتی بوده است! این در 
حالیست که شایعاتی در مورد تحویل 
این محموله در بنادر ایتالیا یا اسپانیا به 

گوش می رسد.
موافقت استرالیا برای همکاری با 

ائتالف نظامی در خلیج فارس
آمریکا از تمام متحدان خود خواسته 
است که برای تامین امنیت امنیت در 
خلیج فارس به ائتالف دریایی بپیوندند. 
و  منطقه  عربی  کشورهای  بر  عالوه 
موافقت  نیز  استرالیا  دولت  انگلیس، 
خود را اعالم کرده با این ائتالف است.

وزیر  نخست  موریسون  اسکات 
که  است  مهم  »خیلی  گفته  استرالیا 
بتوانیم تنگه هرمز را از شرایطی که آن 
را ناامن کرده دور کنیم و این منطقه 
را ایمن تر کنیم.« مقام های استرالیایی 
برای  باید  ائتالف  این  کرده اند  تاکید 
کاهش تنش در خلیج فارس و هدف 
آن تضمین آزادی دریانوردی و امنیت 

کشتیرانی باشد.
نظام  کارگزاران  از  ایران شماری  در 
ادعا می کردند ائتالف آمریکا در خلیج 
از جمله  نخواهد گرفت.  فارس شکل 
»فراکسیون  عضو  فالحتی  فرهاد 
والیی« گفته بود، »قطعا ائتالف مورد 
شکل  فارس  خلیج  در  آمریکا  نظر 
نمی گیرد، اما طرح این موضوع از سوی 
آمریکا نیز هزینه انتقال نفت از تنگه 
افزایش  دنیا  برای کشورهای  را  هرمز 
می دهد و حتی آمریکا و متعهدان این 
متضرر  اقتصادی  لحاظ  به  نیز  کشور 

می شوند.«

کشورهای سراسر دنیا خواسته اند برای 
تامین امنیت خلیج فارس و حفاظت 
از تردد آزاد کشتی ها در این آبراهه به 
ائتالف بپیوندند. پیش از این بریتانیا و 
استرالیا به آمریکا پاسخ مثبت داده اند.

فرانسه، آلمان و ژاپن با پیشنهاد آمریکا 
برای اعزام نیروی نظامی به خلیج فارس 
کارگزاران  و  کرده اند  برخورد  سرد 
کرده  پیش بینی  اسالمی  جمهوری 
را  ائتالفی  نتواند چنین  آمریکا  بودند 

تشکیل دهد.
در  روحانی  حسن  شب،  سه شنبه 
ماکرون  امانوئل  با  تلفنی  گفتگوی 
گفت  او  به  فرانسه  جمهوری  رئیس 
»متاسفانه همزمان با تالش های ایران 
و فرانسه برای کاهش تنش ها و ایجاد 
شرایط مساعد برای همزیستی پایدار در 
منطقه، شاهد اقدامات تحریک کننده از 

سوی آمریکایی ها هستیم.«
او ادعا کرد، »امنیت و آزادی کشتیرانی 
در منطقه و تنگه هرمز مورد تاکید ما 
آزادانه  کشتی  ده ها  روزانه  و  است 
ایران  نیروهای  و  کرده  مرور  و  عبور 
انجام  را  خود  نظارت  مقررات  طبق 

می دهند.«
خبری  پایگاه  از  نقل  به  فردا  رادیو 
المانیتور به نقل از دو منبع آگاه نوشت 
برای  را  روحانی  دارد  قصد  ماکرون 
حضور در نشست G۷ دعوت کند تا در 
این فرصت با ترامپ دیدار کند. هنوز 
مقام های رسمی دو کشور واکنشی به 
این خبر نشان ندادند. پیش از این نیز 
و  روحانی  گویا  که  بود  شده  گزارش 
در  شرکت  برای  خامنه ای  همچنین 
شده   دعوت  توکیو  در   G20 نشست

بودند.

انگلیس و استرالیا به ائتالف دریایی خلیج فارس 
به رهبری آمریکا پیوستند

25 خرداد سال ۱3۹۶، ناو گروه نیروی دریایی چین در منطقه یکم امامت نیروی 
دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت
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=صداوسیما از سال ۲۰۱۳ 
آمریکا  تحریم های  مشمول 
پس  و  اوباما  باراک  اما  بود 
از او دونالد ترامپ با امضای 
معافیت های تحریمی اجرای 
بودند.  کرده   تعلیق  را  آن 
تحریم جدید نشان می دهد 
نهاد  این  تحریم   تعلیق 
نشده  امضاء  ترامپ  توسط 

است.
حداکثری  فشار  سیاست  ادامه  در 
آمریکا علیه رژیم ایران، وزارت خارجه 
ایاالت متحده، وزارت اطالعات و رادیو 
تلویزیون جمهوری اسالمی را به فهرست 

تحریم ها اضافه کرد.
بر اساس آخرین تغییرات در فهرست 
اشخاص و نهادهای مورد تحریم ایران 
امرداد(   1۵( اوت  سه شنبه ششم  که 
به روزرسانی شده این دو نهاد به لیست 

اضافه شده اند.
کرد  اعالم  آمریکا  خارجه  وزارت  
تحریم های  به  مربوط  جدید  لیست 
مسئوالن و نهادهای ناقض حقوق  بشر 
در ایران است که وزیر خارجه آمریکا 
در اجرای اختیارات تفویض شده به او 

ارائه داده است.
»صداوسیما« از سال ۲۰13 مشمول 
تحریم های آمریکا بود اما باراک اوباما 
امضای  با  ترامپ  دونالد  او  از  پس  و 
معافیت های تحریمی اجرای آن را تعلیق 
کرده  بودند. تحریم جدید نشان می دهد 
تعلیق تحریم  این نهاد توسط ترامپ امضا 

نشده است.
برخی احتمال می دهند که تحریم 
رادیو تلویزیون جمهوری اسالمی باعث 
قطع دسترسی این نهاد به ماهواره ها و 
توقف پخش شبکه های برون مرزی آن 
شود. به این ترتیب امکان پخش این 
ماهواره های شناخته  بر روی  برنامه ها 
و  می شود  محدودتر  بین المللی  شده 
تلویزیونی  به شبکه های  ارائه خدمات 
برون مرزی مانند پرس تی وی، العالم و 
هسپان تی وی با جریمه روبرو خواهد 

شد.
اسامی ناقضان حقوق بشر ایران در 

لیست وزارت خارجه آمریکا:
نیروی  -عبداهلل عراقی معاون فرمانده 

زمینی سپاه پاسداران
-عباس جعفری دولت آبادی دادستان 

کل تهران
-حسن فیروزآبادی مشاور ارشد نظامی 
کل  ستاد  پیشین  رئیس  و  ولی فقیه 

نیروهای مسلح

پیشین  فرمانده  جعفری  -محمدعلی 
سپاه پاسداران

-اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق 
نیروی انتظامی

تأمین  و  رفاه  وزیر  محصولی  -صادق 
اجتماعی در دولت احمدی نژاد

-غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی 
قوه قضاییه

-سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران
-حیدر مصلحی وزیر پیشین اطالعات

-مصطفی محمد نجار وزیر کشور در 
دولت احمدی نژاد

-محمدرضا نقدی فرمانده پیشین بسیج
پیشین  جانشین  رادان  -احمدرضا 

فرمانده پلیس
-حسین طائب رئیس اطالعات سپاه

اطالعاتی  مشاور  میرحافظی  -اصغر 
خامنه ای

-سهراب سلیمانی بازرس دفتر معاونت 
امنیت و انتظامی سازمان زندان ها

-صادق آملی الریجانی رئیس پیشین 
قضاییه

رجایی  زندان  مدیر  ضیایی  -غالمرضا 
شهر

-عبدالحمید محتشم از موسسین انصار 
حزب اهلل

انصار  موسسین  از  اهلل کرم  -حسین 
حزب اهلل

-حمید استاد از موسسین شعبه مشهد 
انصار حزب اهلل

نهادهای لیست گذاری شده:
سپاه  قدس  نیروی  پاسداران،  -سپاه 

پاسداران، سازمان بسیج
-نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

-وزارت اطالعات
-شرکت آبیسک

-سازمان زندان های تهران
-زندان رجایی شهر

اضافه شدن وزارت اطالعات و »صداوسیما« به
 فهرست تحریم های حقوق بشری جمهوری اسالمی

-انصار حزب اهلل
-زندان اوین

-لشکر فاطمیون
-تیپ زینبیون
-بانک قوامین

 اسامی افراد:
-علی فضلی معاون فرمانده بسیج

-رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای 
مجازی )از دانشگاه صنعتی شریف(

-اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین 
نیروی انتظامی

و  ارتباطات  سابق  وزیر  تقی پور  رضا 
فناوری اطالعات

-عزت اهلل ضرغامی مدیر پیشین صدا و سیما
-مرتضی تمدن استاندار پیشین تهران

-ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی 
فضای مجازی

کمیته  دبیر  خرم آبادی  -عبدالصمد 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

-عبدالعلی علی اصغری مدیر کل رادیو 
تلویزیون

اسامی نهادها:
-امن افزار گستر شریف

-مرکز بررسی جرایم سازمان یافته
-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

-صنایع الکترونیک رژیم ایران
-پلیس سایبری رژیم ایران
-رادیو تلویزیون رژیم ایران

-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
-پیک آسیا

-هیأت نظارت بر مطبوعات
-کمیته برای تعیین مصادیق محتوای 

مجرمانه
-شرکت مهندسی افق توسعه صابرین
-شرکت فنآوری نرم افزاری دوران

-شورای عالی فضای مجازی
-مرکز ملی فضای مجازی

-بانک آینده

هنوز مشخص نیست قرارگرفتن رادیو تلویزیون جمهوری اسالمی 
در فهرست تحریم  شامل چه محدودیت هایی می شود

گیتی پورفاضل: در ویرانکده چه اصالحاتی 
می خواهید انجام دهید؟!

=گیتی پورفاضل از وکالی 
نام آشنا و فعال حقوق زنان از 
امضاکنندگان بیانیه  ۱4 نفره 
است  زنان  حقوق  فعاالن 
امسال  امردادماه   ۱4 در  که 
شد. منتشر  گسترده  بطور 
این  =امضاکنندگان 
به  اعتراض  با  بیانیه، 
»آپارتاید جنسی« حکومت 
گسترده  فشارهای  و 
نابرابری  و  زنان  بر  حکومت 
حاکم،  نظام  در  جنسیتی 
خواستار »گذار کامل از نظام 
تدوین  و  اسالمی  جمهوری 
قانون اساسی جدید« شدند.
این  =امضاکنندگان 
بیانیه، به تساوی حقوق زن 
عرصه ها  تمامی  در  مرد  و 
جهانی  اعالمیه  بر  مبتنی 
داشته  تأکید  بشر  حقوق 
»حکومتی  خواستار  و 
حفظ  با  سکوالردموکرات 
تمامیت ارضی ایران« شدند.

آزاده کریمی، علی اشتیاق - گیتی 

فعال  و  نام آشنا  وکالی  از  پورفاضل 
بیانیه   امضاکنندگان  از  زنان  حقوق 
1۴ نفره فعاالن حقوق زنان است که 
در 1۴ امردادماه امسال بطور گسترده 

منتشر شد.
امضاکنندگان این بیانیه، با اعتراض 
و  حکومت  جنسی«  »آپارتاید  به 
زنان  بر  حکومت  گسترده  فشارهای 
حاکم،  نظام  در  جنسیتی  نابرابری  و 
خواستار »گذار کامل از نظام جمهوری 
اسالمی و تدوین قانون اساسی جدید« 

شدند.
امضاکنندگان این بیانیه، به تساوی 
تمامی عرصه ها  در  مرد  و  حقوق زن 
مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر 
»حکومتی  خواستار  و  داشته  تأکید 
سکوالردموکرات با حفظ تمامیت ارضی 

ایران« شدند.
دالیل  درباره  پورفاضل  گیتی  با 
انتشار این بیانیه، اهداف و پیامدهای 
صدور این بیانیه برای امضا کنندگانش 

به گفتگو پرداختیم.

سلیمانی  ایوب  =سردار 
فکر  اتاق های  می گوید 
آمریکا به این نتیجه رسیدند 
که باید مردم را خسته کنند، 
آستانه تحمل آنها را به هم 
بزنند و مشکالت را تحمیل 
کنند تا مردم از نظام کالفه 

شوند.
بهم  مردم  آرامش  =»اگر 
بخورد، از درون دچار تنش 
تنش  این  ادامه  و  می شویم 
تشنج بیرونی و بحران را به 

همراه دارد.«
انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
 1۶ چهارشنبه  اسالمی،  جمهوری 
ابعاد  به  سخنرانی  یک  در  امرداد، 
براندازی  برای  تالش ها  مختلف 
جمهوری اسالمی اشاره کرد و هشدار 
با  شویم  درونی  تنش  دچار  اگر  داد 

تشنج روبرو خواهیم شد.
به گزارش ایسنا سردار ایوب سلیمانی 
را  تصور  این  دشمن  سال ۸۸  گفت، 
داشت که می تواند از داخل و با ساز و 
کار ملی حکومت را به دست گیرد، اما 
شکست خورد، در سال 9۶ سعی شد 
با استفاده از نارضایتی عمومی ملت را 
علیه نظام بشوراند و نظام را از بین ببرد 
که این برنامه نیز به سرانجام نرسید و 
در نهایت ترامپ را وارد میدان کردند 
تا قدرت بالنده ایران را در قفس کند، 
برجام یک، ۲، 3 و ۴ را تعریف کردند و 
حتی به امید برجام های دیگر، از برجام 

خارج شدند.

جانشین فرمانده ناجا: دشمن با هدف براندازی 
فشارها را ۱۰ برابر کرده

»دشمن  کرد،  عنوان  ادامه  در  او 
نامید،  براندازی  سال  را  گذشته  سال 
اما اتاق های فکر را جمع کردند و به 
این نتیجه رسیدند که نظام ایران قابل 
را  اینکه فشارها  نیست مگر  براندازی 
1۰ برابر کنند و حتی بیان کردند که 
نباید با ایران وارد جنگ احتمالی شد 
چراکه در این مسیر قطعاَ ایران پیروز 
»اتاق های  افزود،  بود!«ایوبی  خواهد 
از جنگ  ناامیدی  از  آمریکا پس  فکر 
و براندازی نظام اسالمی به این نتیجه 
رسیدند که باید مردم را خسته کنند، 
بزنند،  هم  به  را  آنها  تحمل  آستانه 
امنیت داخلی را دچار خدشه کنند و 
از  تا مردم  مشکالت را تحمیل کنند 
نظام کالفه شده و تسلیم خواسته های 
نقشه  این  واقع  در  و  شوند  دشمن 

آخرین برگ نظام استکبار است.«
قطعاً وضعیت مهرماه بهتر خواهد شد

با  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
اشاره به تحریم نفت ایران برای رساندن 
شد  مدعی  »صفر«  به  نفت  صادرات 
وضع امروز کشور از اردیبهشت ماه بهتر 
است و قطعاً در مهرماه وضعیت بهتر 
خواهد شد. او مدعی شد »اردیبهشت 
9۸ هیچگاه باز نمی گردد هرچند که 
دشمن همچنان دشمنی خواهد کرد.«

این مقام نیروی انتظامی وعده بهبود 
اوضاع را از مهرماه داد، اما شنبه 1۲ 
امرداد حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
حسن روحانی گفته بود، »کارشناسان 
معتقدند شرایط اقتصادی تا پایان سال 
هر روز نسبت به روز دیگر بهبود پیدا 

خواهد کرد.«
تنش ها سبب تشنج می شود!

از  ایوب سلیمانی در بخش دیگری 

سخنرانی خود هشدار داد، »اگر آرامش 
مردم بهم بخورد، از درون دچار تنش 
تشنج  تنش،  این  ادامه  و  می شویم 

بیرونی و بحران را به همراه دارد.«
توضیح  انتظامی  نیروی  مقام  این 
خوردن  »بهم  در  عواملی  چه  نداد 
آرامش مردم« دخالت دارد اما عنوان 
کرد، »وظیفه و رسالت اصلی ما تامین 
امنیت کشور است. شاید ناجا نتواند در 
مشکالت اقتصادی که ناشی از تحریم 
است کاری کند اما می تواند فشار را کم 
کرده و در مقابل زالوصفتان بایستد و 
آرامش را با خدمت بی منت به مردم 

بدهد.«
»سال  را   9۸ سال  سلیمانی  ایوب 
در  و  نامید«  دشمن  شدن  مفتضح 
انقالب  دوم  گام  »بیانیه  گفت،  پایان 
به دشمن این پیام را داد که اگر سال 
به سال برای ایران برنامه ریزی کنید، 
یکبار  سال   ۴۰ هر  اسالمی  انقالب 
برنامه ریزی می کند و این مسیر متوقف 

ناشدنی است!«

ایوب سلیمانی معاون فرمانده 
نیروی انتظامی

ویدئو

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

»خط مبدأ« کاسپین؛ تغییر مرزهای شمالی ایران!
دریای  حقوقی  رژیم  »کنوانسیون 
خزر« روز یکشنبه ۲1 امرداد 139۷ 
در قزاقستان توسط روحانی، با تأیید 
علی خامنه ای و شورای عالی امنیت 

ملی جمهوری اسالمی، امضا شد.
حسن  دولت   9۸ سال  در  حاال 
مجلس  به  را  آن  می خواهد  روحانی 
شورای اسالمی ببرد تا نمایندگان نیز 

تاییدش کنند.
ظریف گفته: منتظریم تا »خط مبدأ« 
ترسیم شود! در حالی که سال گذشته 
برخی مقامات ادعا کرده بودند موضوع 
شده! رد  ایران  سوی  از  مبدأ  خط 

تمام موضوع اما بر سر همین خط مبدأ 
است. ایران  مرزهای شمالی  تغییر  و 

کیهان لندن تصویر کوتاهی از این 
»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«قضیه به دست می دهد.

ویدئو

=محمدرضا پورابراهیمی 
اقتصادی  کمیسیون  عضو 
جنگ  دشمن  مجلس: 
تحمیل  ما  بر  را  اقتصادی 
خداوند  یاری  به  اما  کرده 
این  از  اهل بیت  عنایت  و 
گردنه نیز عبور خواهیم کرد 

و دشمن ناکام خواهد ماند!

شرکت  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
تولیدکننده   »PACCAR« پاکار 
نیمه سنگین  و  سنگین  ماشین های 
به دلیل نقض تحریم های  را  آمریکایی 
دالر  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  یک  ایران 

جریمه کرد.
اوت  وبسایت وزارت خزانه داری ششم 
گزارش داد این جریمه برای ۶3 مورد 
نقض آشکار تحریم ها علیه ایران در مدت 
زمان بین اکتبر ۲۰13 تا فوریه ۲۰1۵ 
است و مدیران شرکت پاکار پذیرفتند 

این مبلغ را پرداخت کنند.
نقض این تحریم ها اما به واسطه شرکت 
 DAF« داف  کامیون های  هلندی 

Trucks« صورت گرفته است.
آمریکا پیش از این نیز چند شرکت چینی 
را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم کرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی 
در  آمریکا  بود  گفته  خردادماه  اواسط 
تحریم  های هوشمند به »بلوغ شیطانی« 

رسیده است.
شرکت »داتیس فرا دیزل آریا« نماینده 
رسمی محصوالت داف هلند در ایران 
است که به نوشته پایگاه خبری »عصر 
خودرو« در همکاری با شرکت لیزینگ 
»اقتصاد نوین« برای فروش محصوالت، 
تا  وام های 1۰۰  به صورت  تسهیالتی 
۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار مشتریان 

قرار می داده است.
یکی از شرکت های بزرگ کامیون  سازی 
ایران  تحریم های  آغاز  با  که  اروپایی 
ایرانی را  همکاری خود با شرکت های 

قطع کرد ولوو سوئد بود.

جریمه ۱٫۷ میلیون دالری کامیون سازی »پاکار« 
به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس در یک اظهار نظر با 
گفته  نظام  اقتصادی  به شرایط  توجه 
»دشمن جنگ اقتصادی را بر ما تحمیل 
عنایت  و  خداوند  یاری  به  اما  کرده 
اهل بیت از این گردنه نیز عبور خواهیم 

کرد و دشمن ناکام خواهد ماند.«
وی با بیان اینکه ماه محرم نزدیک است 
و هیئت های مذهبی کرمان از االن به 
استقبال ماه محرم رفته اند عنوان کرد: 
»دشمنان نظام اسالمی از همین تفکر 
شیعی و عاشورایی مردم ایران نگران و 

هراسان هستند!«

بررسی ها نشان می دهد در ایران شرکت داتیس فرا دیزل آریا 
نمایندگی داف هلند است
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

می کنم  »فکر  =حقیقیان: 
بی دلیل  که  فرم هایی  همه 
قلمداد  ارزشمند  و  جدی 
شده اند، جالب نیستند. آنچه 
برای من جذاب است اینست 
می توان  را  چیزی  چه  که 
به آنها اضافه کرد یا از آنها 
تعلیق  حالت  به  تا  گرفت 
درآیند و دوباره بتوانند قابل 

بازنگری شوند.«
به  امسال  حقیقیان  صدر  ناتاشا 
نمایشگاه »دو  آلمان در  از  نمایندگی 
ساالنه  ونیز« شرکت کرده است؛ ولی نه 
به نام اصلی خودش. او در سال 19۷۶ 

میالدی در تهران به  دنیا آمده است.
در  آلمان  غرفه ی  در  او  سازه های 
نمایشگاه »دوساالنه ونیز« تا 2۴ نوامبر 
2019 برای بازدید همگان به نمایش 

گذاشته شده است.
برلین  ساکن  چندرشته ای  هنرمند 
در این نمایشگاه خود را »ناتاشا زودر 
هاپلمن« معرفی می کند با یک غلط 
برای  که  نامش،  در  عمدی  امالیی 
این دوساالنه  در  آثارش  ارائه  عمومی 
برگزیده است. اسم خاص این هنرمند 
در واقع ترکیبی است تولید شده توسط 
کامپیوتر، متشکل از مجموع مدل های 
تلفظ  و  امالیی  غلط های  از  مختلف 
که  نامش  درباره  کامپیوتری  خودکار 
وی همچنین در مکاتبات ۳0ساله  و 
نهادهای مختلف  با  برخوردهای خود 
آلمان داشته است: »زودر« بجای  در 
»صدر« و »هاپلمن« بجای »حقیقیان«!

کنفرانس  در  حقیقیان  صدر  ناتاشا 
ماه  در  دوساالنه  این  مطبوعاتی 
به  صورت غیرمعمولی  اکتبر گذشته، 
سنگ نما  ماسک  یک  او  شد.  ظاهر 

ناتاشا صدر حقیقیان، نماینده آلمان در نمایشگاه 
دوساالنه ونیز

داشت  بر سر  دیواری  کاغذ  از جنس 
»هلِِنه  عنوان  با  که  هنرپیشه ای  و 
همراهش  شد،  معرفی  دولدونگ« 
می کرد  صحبت  وی  بجای  که  بود 
]»دولدونگ« در زبان آلمانی از کلمه 
تحمل و فعل تحمل کردن می آید که 
عنوان نوع اقامت موقت و ناپایداری نیز 
هست که به پناهجویان داده می شود[.

صدر حقیقیان در کارهایش از نمایش 
و سازه و صدا و متن برای روشنگری و 
کشف و شناسایی تم های فرهنگی و 
هویتی و تعلقات و وابستگی ها استفاده 
می کند. در رابطه با بحرانی که برخورد 
اروپایی ها با پناهندگان به وجود آورده، 
او پاویون آلمان را  »زندان پناهندگی« 
نامیده است.صدر حقیقیان هنر خود را 
به عنوان »یک روند مداوم از کند و کاو 
و ساختارشکنی درباره سلسله مراتب 
کنوانسیون های  و  اجتماعی-سیاسی 
بین  از  و  کردن  نابود  برای  اجتماعی 
بردن ساختارهای نمایندگی و قدرت 
استیال«  و  اتوریته  و  شده  تثبیت 

توصیف می کند.
این  درباره  آلمان  غرفه ی  مسئول 
هنرمند می گوید: »ناتاشا زودر هاپلمن 

همخوانی نگین پارسا با حمید عسگری خواننده پاپ
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صدای مهمی در هنر معاصر است؛ او 
ایماژ و خیال و  در کارش شاعرانگی، 
پتانسیل انتقادی هنر را آشکار می کند. 
او در یک موضع هنری ایستاده است 
که صرفاً به بیان و آنالیز زیبایی شناسی 
یا علمی از مضامین و شرایط سیاسی 
و اجتماعی نمی پردازد بلکه می کوشد 

فعاالنه آنها را تغییر دهد.«
او در دانشکده هنرهای تجسمی کلن 
آلمان با والی اکسپورت و در انستیتوی 
هنر شیکاگو با لین هیکسون تحصیل 
کرده است.او دو بار در نمایشگاه ]پنج 
و  کرده  شرکت  داکیومنتا  ساالنه[ 
مهمانسرای  کاخ-  اورورا«  »ویال  عضو 
در  هنرمندان  مخصوص  مجلل 
لس آنجلس است و به عنوان پروفسور 
هنر شهر  دانشکده   در  مجسمه سازی 

برمن در آلمان تدریس می کند.
اطالعات  ارائه  از  همواره  حقیقیان 
خودش  درباره  بیوگرافیک  مرسوم 
این هنرمند هویت  است.  رفته  طفره 
شخصی خود را از نقش هایی که ایده ای 
را نمایندگی می کنند و یا به عنوان ابزار 

سیاسی به کار می روند جدا می کند.

و  زندگان  نوا =فعالیت 
خوانندگان زن پس از انقالب 
و  شدید  محدودیت های  با 
پیامدهای بسیار روبروست. 
بر  اخیر، عالوه  در سال های 
ممنوعیت تک خوانی  تداوم 
نوازندگان  حضور  از  زنان، 
روی  بر  زنان  و  همخوانی 
صحنه های کنسرت جلوگیری 
به عمل می ِآید. در سال ۹5، 
در  زن  نوازنده ی  حضور  از 
و  بهادری  بنیامین  کنسرت 
گروه  اجرای  از  در سال ۹۶ 
کنسرت  در  زن  نوازندگان 
ساالر عقیلی جلوگیری شد.

از  ویدئویی  تازگی  =به 
همخوانی نگار معظم و شهره 
مجازی  فضای  در  صولتی 
حاکیست  که  شده  منتشر 
مهاجرت  ترکیه  به  معظم 
معظم  نگار  است.  کرده 
انتشار  که  است  خواننده ای 
در  آوازخوانی اش  ویدئوی 
روستای ابیانه جنجال آفرین 
شد و نیروی انتظامی وی را 
معظم  نگار  کرد.  بازداشت 
معلم آواز و خواننده، ترانه ای 
از شهره صولتی را بازخوانی 

کرده بود.
امردادماه   1۴ شامگاه  که  حالی  در 
کنسرت  در  زن  نوازنده  دو  حضور  از 
علی قمصری در فرهنگسرای ارسباران 
جلوگیری به عمل آمده، برخی منابع 
سال  بهمن ماه  از  می گویند  خبری 
گذشته تا کنون ۵2 نوازنده زن از سوی 
و  بازجویی  احضار،  امنیتی  نهاد  یک 

ممنوع الکار شده اند!
شامگاه دوشنبه، 1۴ امردادماه 9۸، از 
حضور المیرا نعمت زاده و نگار اعزازی 
نوازندگان گروه »همنوازان حصار« در 
کنسرت علی قمصری در فرهنگسرای 
ارسباران تهران جلوگیری به عمل آمد. 
امروز سه شنبه 1۵ مردادماه  قمصری 
رابطه  همین  در  خود  اینستاگرام  در 
اعالم کرد که »مانع حضور نوازندگان 

احضار، بازجویی و ممنوع الکاری بیش از پنجاه نوازنده
 و خواننده زن از سوی یک نهاد امنیتی!

بزرگترین نمایشگاه هنری ایران طی ۹۰ سال گذشته 
در سال ۲۰۲۰ در بریتانیا افتتاح می شود

و  ویکتوریا  موزه  =مدیر 
آلبرت: »در زمانی که به نظر 
بین  تنش   صرفا   می رسد 
شرق و غرب افزایش می یابد، 
این  دنبال  به  نمایشگاه  این 
است  مهم  و  حیاتی  هدف 
که مخاطبان بریتانیایی قادر 
باشند در مورد هنر و طراحی 
و فرهنگ یکی از از بزرگترین 
جهان  تاریخی  تمدن های 
چیزهای بیشتری بیاموزند.«

بنا به اعالم موزه ی ویکتوریا و آلبرت 
لندن در ماه اکتبر 2020 میالدی در 
گسترده ترین  و  بزرگترین  موزه   این 
و  هنر  حوزه  در  بریتانیا  نمایشگاه 
گذشته  سال   90 در  ایرانی  طراحی 

برگزار خواهد شد.
که  اثر   ۳00 حدود  نمایشگاه  این 
ساله   ۵000 تاریخ  از  بخشی  نشانگر 

بشری است را گردآوری کرده است.
ایران  نشان دهنده   ایران«  »حماسه 
باستانی، پس از تسلط اسالم و معاصر 
 ۳000 از  کشور  یک  داستان  و  بوده 
سال پیش از میالد تا کنون را روایت 

می کند.
دست نوشته های  موزه  این  در 
فلزی، مجسمه،  آثار  نورپردازی شده، 
اشیاء سرامیک، فرش ها و منسوجات 
نمایش  به  فیلم  و  و همچنین عکس 
از  آثار  این  شد.  خواهد  گذاشته 
آلبرت  و  ویکتوریا  موزه   کلکسیون 
و  دنیا  در  معتبر  موزه های  سایر  و 
مانند  خصوصی  مجموعه های  حتی 
کلکسیون هنری ساریخانی گردآوری 

شده اند.
تریسترام هانت مدیر موزه ویکتوریا 
اخیر  خبری  کنفرانس  در  آلبرت  و 
به  که  زمانی  »در  است:  گفته  خود 
شرق  بین  تنش   صرفا   می رسد  نظر 
و غرب افزایش می یابد، این نمایشگاه 
به دنبال این هدف حیاتی و مهم است 

ورودی اصلی موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن،

که مخاطبان بریتانیایی قادر باشند در 
مورد هنر و طراحی و فرهنگ یکی از 
از بزرگترین تمدن های تاریخی جهان 

چیزهای بیشتری بیاموزند.«
خبری،  کنفراس  از  پس  روز  چند 
هانت در گفتگو با خبرنگاران مستقل 
با  گفتگو  و  مذاکره  حال  در  او  گفت 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
لندن و همچنین موزه ملی ایران است 
به  نمایشگاه  در  ارائه  برای  اشیایی  تا 

امانت گرفته شود.
او گفت که »این مذاکرات با روابط 
تنش آلود میان ایران و غرب پیچیده تر 
شده. ایاالت متحده از قرارداد هسته ای 
علیه  تحریم ها  و  شده  خارج  ایران  با 
کرده  شدیدتر  را  اسالمی  جمهوری 

است.«
هانت اذعان کرد که شرایط پیچیده و 
دشوار ژئوپلتیک کنونی می تواند شرایط 
در اختیار گذاشتن این امانت ها از سوی 

موزه ملی ایران را دشوارتر کند.
اینهمه چنین  با  به عقیده ی هانت، 
حائز  بیشتر  را  نمایشگاه  وضعیتی 
مهم  بسیار  که  چرا  می کند  اهمیت 
مورد  در  ما   « که  است  اساسی  و 
روایت های گسترده ای که از این کشور 
از  چیزهایی  و  کنیم  فکر  دارد  وجود 

در  که  بشناسیم«  قلمرو  این  تمدن 
مجموع ایران را شکل می دهند.

وی .اند.اِی  نمایشگاه،  این  در 
ایرانی  هنر  از  کلکسیونی   )V&A(
باز  تاریخش به دهه 1۸۷0  است که 
شامل  آنجا  در  موجود  آثار  می گردد. 
فرش ارزشمند و فاخر اردبیل متعلق 
به قرن شانزده است که قدیمی ترین 
در  شده  ثبت  مورخه–  دارای  فرش 
خود فرش و از این سبک- موجود در 
دنیاست که در 1۸9۳ به قیمت 2000 
پوند توسط موزه خریداری شده است 
است  دائمی  نمایش  معرض  در  و 
محوطه  داخل  چراغ های  چند  )هر 
از هر نیم ساعت ده دقیقه  نگهداری 
روشن می شود تا از محو شدن رنگها 

جلوگیری شود.(
وی .اند.اِی )V&A( بزرگترین موزه 
هنر و طراحی جهان است. مجموعه ای 
آن  در  اشیاء  میلیون   2.۳ از  بیش 
از ۵000  نگهداری می شود که بیش 
پوشش  را  بشر  تاریخ  گستره  سال 

می دهد.
ملکه ویکتوریا سنگ بنای این موزه 

را در سال 1۸99 گذاشته است.
*منبع: تایمز مالی

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

زن بر روی صحنه شدند.«
ویلن سل  نوازنده  نعمت زاده  المیرا 
و نگار اعزازی نوازنده دف هستند که 
گروه  با  آنان  همراهی  و  نوازندگی  از 
فرهنگسرای  بر  حضار«  »همنوازان 
ارسباران جلوگیری به عمل آمده است.

علی  کنسرت  در  نیز،  این  از  پیش 
سیفی زاده  هاله  میکروفن  قمصری، 
خواننده زن گروه قطع شد ولی این دو 
هنرمند باز هم به همخواهی خود ادامه 
دادند. این حمایت قمصری حتی وی را 

تا مرز ممنوع الکاری پیش برد.
اینستاگرامش  در  قمصری  علی 
احتماال  کنسرت ها  »این  که  نوشته 
با خداحافظی تلخ من با ایران همراه 
خواهند شد. من نتونستم. بغض دائمی 
است.  من  روزهای  این  مونس  تنها 

عذرخواهی می کنم از همه ی شما.«
این در حالیست که گفته می شود از 
بهمن ماه سال گذشته تا کنون حدود 
نهاد  یک  سوی  از  زن  نوازنده   ۵2

امنیتی ممنوع الکار شده اند!
قدیمی  خبرنگار  بابازاده  بهمن 
توئیتری  حساب  در  موسیقی  حوزه 
ماجرای  از  »پس  است:  نوشته  خود 
تک خوانی نگین  پارسا نوازنده و هنرمند 
خانم در کنسرت حمید عسکری که 
بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد، تا 
سوی  از  زن  نوازنده  حدود ۵2  امروز 
و  شده اند  بازجویی  امنیتی  نهاد  یک 
حضورشان روی صحنه اجرای کنسرت 

ممنوع شده است.«
همخوانی  از  ویدئویی  تازگی  به 
نگار معظم و شهره صولتی در فضای 

حاکیست  که  شده  منتشر  مجازی 
معظم به ترکیه مهاجرت کرده است. 
نگار معظم خواننده ای است که انتشار 
ویدئوی آوازخوانی اش در روستای ابیانه 
جنجال آفرین شد و نیروی انتظامی وی 
را بازداشت کرد. نگار معظم معلم آواز 
و خواننده، ترانه ای از شهره صولتی را 

بازخوانی کرده بود.
خوانندگان  و  نوازندگان  فعالیت 
محدودیت های  با  انقالب  از  پس  زن 
روبروست.  بسیار  پیامدهای  و  شدید 
تداوم  بر  عالوه  اخیر،  سال های  در 
حضور  از  زنان،  تک خوانی  ممنوعیت 
روی  بر  زن  و  همخوانی  نوازندگان 
صحنه های کنسرت جلوگیری به عمل 
می آِید. در سال 9۵، از حضور نوازنده ی 
زن در کنسرت بنیامین بهادری و در 
سال 9۶ از اجرای گروه نوازندگان زن 
جلوگیری  عقیلی  ساالر  کنسرت  در 

شد.
 10 پاپ  خواننده  عسگری  حمید 
بهمن ماه سال گذشته در کنسرت برج 
نگین  اختیار  در  را  میکروفن  میالد، 
پارسا نوازنده گیتار و خواننده قرار داد و 
همین موضوع منجر شد تا برای مدتی 
وزارت  مقامات  شود.  ممنوع الفعالیت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی حتی فیلم این 

کنسرت را نیز بازبینی کردند!
حضور  از  نیز  امسال  خردادماه 
ارکسترال  گروه  زن  نوازندگان 
در  خیریه  جشن  یک  در  »پاتتیک« 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین جلوگیری 
شد. این ممانعت به دستور رئیس این 

دانشگاه صورت گرفت.

نام  با  که  مجاهد  =محمد 
شهرت  دلجو  فرزان  هنری 
با عنوان  برای فیلمی  دارد، 
نظارت  معاونت  از  »سوال« 
ارشاد تقاضای پروانه ساخت 

کرده.
کرد  ادعا  داخلی  خبری  منبع  یک 
کارگردان  و  بازیگر  دلجو  فرزان  که 
وزارت  از  انقالب  از  قبل  سینمای 
درخواست  اسالمی  جمهوری  ارشاد 
کرده  فعالیت  و  فیلمسازی  پروانه 
گفته  پروژه  این  تهیه کننده  است. 
است: »فرزان دلجو مانند بهروز وثوقی 
سیاسی  پرونده  بگویند  که  نیست 
دارد و به همین بهانه مانع بازگشتش 

شوند.«
آنگونه که وبسایت سینماروژان ادعا 
کرده، فرزان دلجو بازیگر و کارگردان 
وزارت  از  انقالب  از  قبل  سینمای 
اسالمی  جمهوری  ارشاد  و  فرهنگ 
تقاضای صدور مجوز فعالیت به عنوان 
کرده  فیلم  ساخت  پروانه  و  فیلمساز 

است.
محمد مجاهد که با نام هنری فرزان 
با  فیلمی  برای  دارد،  شهرت  دلجو 
نظارت  معاونت  از  »سوال«  عنوان 
کرده.  ساخت  پروانه  تقاضای  ارشاد 
فیلم یک ملودرام  این  گفته می شود 
دلجو  فرزان  از سوی  این خبر  است. 
تایید یا تکذیب نشده ولی محمدهاشم 

درخواست پروانه فیلمسازی برای فرزان دلجو از وزارت 
ارشاد؛ فرزان دلجو مثل بهروز وثوقی سیاسی نیست!

سبوکی که گفته می شود تهیه کننده 
فیلم »سوال« است، آن را تایید کرده 

است.
گفته  »شیرازفیلم«  مدیر  سبوکی 
با  موافقت ضمنی  ارشاد  »وزارت  که 
احیای موسسه شیرازفیلم کرد و از ما 
خواست یک فیلمنامه هم برای تولید 
ارائه  را  ارائه دهیم و ما هم »سوال« 

دادیم.«
دلجو  فرزان  سبوکی،  گفته  به 
و  نوشته  را  »سوال«  فیلمنامه 
عنوان  به  و  کرد  خواهد  کارگردانی 
بازیگران  کنار  در  ایرانی  بازیگر  تنها 

هالیوودی در آن بازی خواهد کرد.
آیا  اینکه  درباره  تهیه کننده  این 

ایران  در  دلجو  فرزان  حضور  مجوز 
صادر شده، گفته است: »فرزان دلجو 
مانند بهروز وثوقی نیست که بگویند 
پرونده سیاسی دارد و به همین بهانه 
دلجو  فرزان  شوند.  بازگشتش  مانع 
نه مشکل  و  دارد  نه مشکل سیاسی 
ایرانیش  پاسپورت  حتی  و  امنیتی 
ساخت  پروانه  اگر  و  شده  صادر  هم 
»سوال« صادر شود به ایران می آید و 
بالفاصله پروژه وارد پیش تولید خواهد 

شد.«
در  انقالب  از  پیش  دلجو  فرزان 
»شب  گندم«،  »بوی  فیلم های 
خاک  در  »ماهی ها  و  غریبان« 

می میرند« بازی کرد.
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بود  کرده  تأکید  =همتی 
تا  ارزی  متشکل  بازار  که 
به  آغاز  فروردین ماه  آخر 
کار خواهد کرد. با این وجود 
این بازار نه تنها در فروردین 
آغاز بکار نکرد بلکه هر ماه 
بعد  ماه  به  فعالیت آن  آغاز 

موکول شد.
تنها  نه  می رسد  نظر  =به 
دولت توان سازماندهی این 
بازار را ندارد بلکه صراف ها 
و  تصمیمات  ز  ا که  نیز 
بخشنامه های نامتوازن دولت 
در بازار ارز خسته هستند از 
پیوستن به این بازار استقبال 

نکردند. 
پس از چندین بار عقب افتادن آغاز 
به کار بازار متشکل ارزی، رئیس کل 
بانک مرکزی می گوید آمادگی کامل 
برای راه اندازی این بازار وجود ندارد. 
این در حالیست که تشکیل این بازار 
برای  مرکزی  بانک  اقدامات  از  یکی 

سامان دادن به بازار ارز کشور بود.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
از  خبر  گذشته  سال  اواخر  مرکزی 
داد  خبر  ارزی  متشکل  بازار  تشکیل 
و گفت قرار است این بازار از ابتدای 
در  او  کند.  کار  به  آغاز   139۸ سال 
این  راه اندازی  گفت  نیز  فروردین ماه 
پول  شورای  جلسه  آخرین  در  بازار 
و اعتبار مورد بحث قرار گرفته است 
نیز  بازار  این  مدیره  هیئت   اعضای  و 

انتخاب شده اند.
متشکل  بازار  که  بود  نگفته  همتی 
ارزی قرار است دقیقا چه کاری انجام 
چه  آن  مدیره  هیئت  اعضای  و  دهد 
گفت  تنها  و  دارند  عهده  بر  وظایفی 
غیرشفاف  معامالت  انتقال  برای  که 
و  شفاف  مکانیزم  یک  خیابانی،  و 

متشکل طراحی شده است.
همتی افزوده بود که »هدف ما ایجاد 
ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که 
فعاالن  است،  نرخ  از  مهم تر  ثبات 
اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند 
هر  نباید  اقتصاد  و  کنند  برنامه ریزی 
روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل 
و  می پذیریم  را  اینها  ثبات  حفظ 
مدیریت می کنیم، اما مطمئن باشید 

که این نرخ ها ماندگار نخواهد بود.«
بازار  که  بود  کرده  تأکید  همتی 
متشکل ارزی تا آخر فروردین ماه آغاز 
با این وجود این  به کار خواهد کرد. 
راه اندازی  فروردین  در  تنها  نه  بازار 
نشد بلکه هر ماه آغاز فعالیت آن به 

ماه بعد موکول شد.
بازار  بود  قرار  مرحله  آخرین  در 
متشکل ارزی هفته آینده به راه بیفتد 

»بازار متشکل ارزی« پیش از راه اندازی متوقف شد

همه  می رسید  نظر  به  ظاهر  در  و 
فعالیت  آغاز  برای  نیز  الزم  اقدامات 

این بازار فراهم شده است.
بازار  محمود شکسته بند مدیرعامل 
متشکل ارزی گفته بود »بیش از 1۰۰ 
صراف حساب  باز کرده اند و در حال 
تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل 
را  فعالیت  تعداد  همین  با  هم  ارزی 
هر  پرونده  تکمیل  زیرا  آغاز می کند، 
صراف فرایندی زمان بر است. این بازار 
صراف  تعداد  همین  با  قربان  عید  تا 

شروع به کار خواهد کرد.«
حتی گفته شده بود که فعالیت بازار 
از  تعدادی  برای  آزمایشی  صورت  به  
صراف ها آغاز شده و از ۲۰ روز قبل 
خرید و فروش واقعی ارز از سوی 3۵ 

صرافی انجام می شود.
این بار  انتظار می رفت  که  در حالی 
بنا به اعالم بانک مرکزی در روز عید 
قربان، دوشنبه ۲1 مرداد 139۸، بازار 
متشکل ارزی کار خود را پس از شش 
بانک  کل  رئیس  وعید  و  وعده  ماه 
عقب  خبر  دوباره  کند،  آغاز  مرکزی 

افتادن فعالیت این بازار منتشر شد. 
بانک  رئیس  همتی  عبدالناصر 
امرداد   1۶ چهارشنبه  روز  مرکزی 
گفت  خبرنگاران  جمع  139۸در 
کامل  آمادگی  که  گفت  این باره  در 
ارزی  متشکل  بازار  راه اندازی  برای 
وجود ندارد، زیرا هنوز برخی بانک ها 
نتوانسته اند نرم افزارهای ارتباطی شان 
نیز  صرافی ها  برخی  کنند،  برقرار  را 

آمادگی ندارند.
که  زمانی  »تا  است:  افزوده  او 
بازار  این  نشود،  حاصل  اطمینان 
راه اندازی نخواهد شد  و حداقل تا عید 

قربان راه اندازی نمی شود.«
از  پیشتر  که  توضیحاتی  اساس  بر 
محمود  و  همتی  عبدالناصر  سوی 
شکسته بند داده شده، در ساز و کار 
در نظر گرفته شده برای بازار متشکل 
ارزی قرار است بانک ها اسکناس ارز را 
از صرافی ها دریافت کرده و در صورت 
اعالم نیاز آنها، اسکناس ارز در اختیار 

آنها قرار دهند. در این شیوه هر صراف 
موظف است یک حساب دالری و یک 
حساب یورویی و یک حساب ریالی در 
بانک مورد نظرش افتتاح کند. صراف 
وکالت  ارزی  متشکل  بازار  دفتر  به 
می دهد که از حساب های او به اندازه 
برداشت  ثبت شده در سامانه،  معامله 
و توسط بازار متشکل ارزی به حساب 

طرف دوم معامله واریز شود.
عنوان  با  معامالتی  همچنین 
ارزی  متشکل  بازار  در  نیز  ارز  حراج 
به گفته محمود  صورت می گیرد که 
از  ارز  ناپیوسته  »حراج  شکسته بند 
ساعت نه تا 1۰ صبح برگزار می شود و 
پس از آن نیز حراج پیوسته عملیاتی 
خواهد شد و در نهایت بازار در ساعت 

1۴ و 3۰ دقیقه بسته می شود.«
بازار  این  اقدامات  از  دیگر  یکی 
مانند  که  است  این  ارزی  متشکل 
دستگاه های  کشورها،  از  بسیاری 
خودپرداز اسکناس برای ارز راه اندازی 

شود.
تنها  نه  می رسد  نظر  به  اینهمه  با 
بازار  این  سازماندهی  توان  دولت 
از  که  نیز  صراف ها  بلکه  ندارد  را 
نامتوازن  بخشنامه های  و  تصمیمات 
از  هستند  خسته  ارز  بازار  در  دولت 

پیوستن به این بازار ستقبال نکردند.
یک  طی  در  تنها  روحانی  دولت 
افزایش  پی  در  و  اخیر  نیم  و  سال 
سال  فروردین  در  ارز  نرخ  ناگهانی 
حوزه  در  عجیبی  تصمیمات  گذشته 
بازار ارز گرفت که برجسته ترین آنها 
تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دالر 
بود؛ تصمیمی که کانال رانتی جدید 
»خودی«ها  از  بسیاری  و  کرد  باز 
این  از  زیادی  پول  »رانتخواران«  و 
به  دولتی  ارز  اما  زدند  به جیب  بازار 
اصلی  واردکنندگان  تولیدکنندگان، 
تعلق  صنعتگران  و  اساسی  کاالهای 
نگرفت. این موضوع موجب شد تعادل 
قیمت  و  ریخته  هم  به  داخلی  بازار 

کاالها بیشتر افزایش یابد.

آیا حذف صفر از واحد پول ملی راهگشای اقتصاد 
ایران است؟

=حسین وکیلی: در ترکیه 
حذف صفر با دیگر اصالحات 
اصالح  جمله  از  اقتصادی 
در  تغییر  بانک ها،  ناترازی 
قوانین جذب سرمایه گذاری 
فضاهای  توسعه  و  خارجی 

گردشگری همراه شد.
=زهرا کریمی: اگر افزایش 
پیدا  ادامه  نقدینگی  سریع 
کند و اقتصاد نیز در شرایط 
باشد،  داشته  قرار  رکودی 
حذف هر تعداد صفر از پول 
قادر به کاهش تورم نخواهد 

بود.
در  درودیان:  =حسین 
کشورهای دیگر وقتی تورم 
دوره های  یا  می شود  کم 
می رسد  پایان  به  تورمی 
حذف صفر از پول ملی انجام 
ما  کشور  در  اما  می شود، 
دارد  وجود  هنوز  تورم  که 
نمی توان با یک عامل روانی 

تورم را از بین برد.
واحد  از  صفر  چهار  حذف  موضوع 
پول ملی کشور و تبدیل رسمی ریال 
به تومان، در روزهای گذشته خبرساز 
شده و واکنش های زیادی را به دنبال 

داشته است.
در روزهای گذشته که دولت اعالم 
حذف  ملی  پول  از  صفر  چهار  کرد 
کارشناسان  از  بسیاری  شد،  خواهد 
نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. 
برخی از اقتصاددانان در حالی همسو با 
دولت با این اقدام موافق هستند، برخی 
کارشناسان اما و اگرهایی را درباره آن 
مطرح کرده اند و مجلس شورای اسالمی 
از دولت توضیح  این طرح  نیز درباره 

خواسته است.
هفته گذشته در نهم امرداد کلیات 
الیحه حذف چهار صفر از واحد پولی به 
تصویب هیئت دولت رسید. طرحی که 
از مدت ها پیش و در دولت احمدی  نژاد 
مطرح اما به دالیلی پیگیری نشده بود.

با این وجود به نظر می رسد دولت 
بحرانی  وضعیت  به  توجه  با  روحانی 
ریسک  گرفته  تصمیم  کشور  اقتصاد 
گفته  به  بپذیرد.  را  اقدام  این  انجام 
از  سخنگوی دولت حذف چهار صفر 
حیثیت  تا  می شود  باعث  ملی  پول 
با سایر  ظاهری پول ملی در مقایسه 
و  شود  مراعات  بین المللی  ارزهای 
حذف  است  مدتی  که  مسکوکات 

شده اند، وارد چرخه شوند.

حسن روحانی که در طرح نوسازی 
بافت فرسوده شهرها سال هاست تالش 
دارد با الگو قرار دادن ترکیه این طرح 
را در ایران عملی کند اکنون به نظر 
می رسد درباره حذف صفر از واحد پول 

ملی نیز ترکیه را الگو قرار داده است.
این در حالیست که به اعتقاد برخی 
واحد  از  تنها حذف صفر  کارشناسان 
در  بود.  نخواهد  کارساز  ملی  پول 
همین رابطه حسین وکیلی کارشناس 
فراگیری حذف  به  اشاره  با  اقتصادی 
چهار صفر از پول ملی روی مبادالت 
اقتصادی، شرط موفقیت این عملیات 
را در اصالحات ساختاری ارزیابی کرده 
و گفته است: »در ترکیه حذف صفر 
جمله  از  اقتصادی  اصالحات  دیگر  با 
اصالح ناترازی بانک ها، تغییر در قوانین 
جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه 

فضاهای گردشگری همراه شد.«
این اقتصاددان با بیان اینکه حذف 
صفرها باید در شرایط »ثبات اقتصادی« 
انجام شود، تأکید کرده که »تا زمانی 
که ثبات قیمت ها شکل نگیرد و حجم 
روزافزون نقدینگی با تولید ملی تناسبی 
نداشته باشد، حذف صفرها نمی تواند 
پول  قدرتمند شدن  باعث  تنهایی  به 

ملی شود.«
استاد  و  اقتصاددان  کریمی  زهرا 
نیز در یادداشتی در روزنامه  دانشگاه 
»ریشه های  که  است  نوشته  شرق 
با  و  است  نقدینگی  افزایش  در  تورم 
حذف صفر ضرورتا رشد نقدینگی کم 
نمی شود. اگر افزایش سریع نقدینگی 
ادامه پیدا کند و اقتصاد نیز در شرایط 
هر  حذف  باشد،  داشته  قرار  رکودی 
تعداد صفر از پول قادر به کاهش تورم 
نخواهد بود. برخی تصور می کنند حذف 
صفر ها از پول تورم را پنهان می کند.«

او در بخش دیگری از یادداشت خود 
نوشته: »به باور برخی از کارشناسان در 
حال حاضر اجرای این سیاست بسیار 
پرهزینه و کم فایده است. از یکسو کل 

دو  از  بیش  گذشت  =با 
سال از تکلیفی که بر اساس 
قانون توسعه ششم، مجلس 
اما  برای دولت تعیین کرده 
از  روحانی  دولت  همچنان 
راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
دولت،  مقامات  مزایای  و 
نمایندگان  و  قوه قضاییه 
مجلس شورای اسالمی سر 

باز می زند. 

شفاف شدن حقوق مقامات و مدیران 
مدت هاست  اسالمی  جمهوری  ارشد 
عمومی  مطالبات  از  یکی  عنوان  به 
در ایران به شمار می رود با این حال 
نامشخص  بسیاری  حقوق  همچنان 
اعالم  حقوق های  از  بسیاری  و  است 
شده نیز در دسته حقوق های نجومی 
است.میزان حقوق و مزایای دریافتی 
جمهوری  ارشد  مدیران  و  مقامات 
حقوق های  رسوایی  از  پس  اسالمی 
نجومی در در سال 9۵ بیش از گذشته 
نمایندگان  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
مجلس شورای اسالمی نیز ماده ۲9 را 
به قانون برنامه ششم توسعه افزودند 
که بر اساس آن دولت باید وبسایتی 
برای ثبت حقوق و مزایا راه اندازی و 
عالی ترین مقامات قوا نیز باید حقوق 
و مزایای دریافتی خود را در آن ثبت 

کنند.
توسعه  ششم  برنامه   ۲9 ماده  در 
است طی  است: »دولت مکلف  آمده 
برنامه ششم،  قانون  اجرای  اول  سال 
نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 

و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه 
پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران 
کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای 
به نحوی که  کند؛  فراهم  را  سه گانه 
میزان ناخالص پرداختی به هریک از 
افراد مشخص شود و امکان دسترسی 
نهاد های نظارتی و عموم مردم  برای 

فراهم شود.«
با گذشت بیش از دو سال از تکلیفی 
ششم،  توسعه  قانون  اساس  بر  که 
اما  کرده  تعیین  دولت  برای  مجلس 
راه اندازی  از  روحانی  دولت  همچنان 
سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات 
دولت، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی سر باز می زند.
دلیگانی  حاجی  حسینعلی  اکنون 
در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
این باره  در  شرق  روزنامه  با  گفتگو 
می رسد  نظر  »به  است:  گفته 
سازمان های ذیربط در حال وقت کشی 

یک  از  بیش  اکنون  چراکه  هستند، 
سال، اجرای این قانون به تأخیر افتاده 
و حداکثر سه سال دیگر اعتبار دارد. 
رفتار  شکلی  به  مربوطه  سازمان های 
می کنند که اهداف قانونی به حاشیه 
رود و اطالعات مربوط به حقوق مدیران 
جامعه  عموم  دسترس  در  مقامات  و 
قرار نگیرد. اگر در این مدت این قانون 
بعید  نگیرد،  خود  به  عملیاتی  شکل 
به نظر می رسد نمایندگان بتوانند بار 
دیگر آن را تصویب و تمدید کنند.«

حاجی دلیگانی که به گفته روزنامه 
راه اندازی  اصلی  »متولی  شرق 
است:  افزوده  بوده  سامانه«  این 
»صحبت هایی شنیده می شود که گویا 
تصمیم گیران قصد دارند دسترسی به 
اطالعات این سامانه را به اخذ مجوز 
منوط کنند، در حالی که قانون هیچ 
اعمال  زمینه  این  در  را  محدودیتی 
دسترس  در  باید  اطالعات  و  نکرده 

کم کاری دولت 
برای راه اندازی 

سامانه ثبت 
حقوق مقامات 

و مدیران 
ارشد نظام

اسکناس های در جریان باید جمع آوری 
شود و اسکناس های جدید با استفاده 
از کاغذ های گران وارداتی منتشر شود، 
و از سوی دیگر کل دفاتر حسابداری 
آمار ها  خصوصی،  و  دولتی  مؤسسات 
واحد  مبنای  بر  مجددا  محاسبات  و 
آنکه  بدون  شود،  تهیه  جدید  پولی 
چشم اندازی برای حل مشکالت بودجه 

و رشد نقدینگی ایجاد شده باشد.«
در  »مردم  که  افزوده  کریمی  زهرا 
هستند  تحریم ها  مشکل  حل  انتظار 
تداوم  در شرایط  و حذف چهار صفر 
رکود تورمی مردم ناراضی را خوشحال 
نمی کند. به همین دلیل بهتر است با 
تحمل هزینه ضرب سکه های هزار و 
اسکناس های ۵۰  و  تومانی  پنج هزار 
واحد  تغییر  تومانی،  هزار و صد هزار 
پول ملی در شرایط مساعدتری انجام 
شود که مردم شاهد توقف رشد سریع 

قیمت ها و رونق اقتصادی باشند.«
و  اقتصاددان  درودیان  حسین 
بیان  با  نیز  اقتصادی  تحلیلگر مسائل 
اینکه »حذف صفر از پول ملی سیاستی 
اندازه  و  و در حد  نمی آید  به حساب 
است:  افزوده  نیست«  الیحه  یک 
کم  تورم  وقتی  دیگر  کشورهای  »در 
پایان  به  تورمی  دوره های  یا  می شود 
می رسد حذف صفر از پول ملی انجام 
می شود، اما در کشور ما که تورم هنوز 
وجود دارد نمی توان با یک عامل روانی 
تورم را از بین برد. این کار گشایشی 
در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و 
سیاست اقتصادی هم نیست در حقیقت 
این کار در حد و اندازه الیحه و اهمیت 
هم نیست. طراحان این امر نیز می دانند 
این مساله از جمله مسائل کلیدی کشور 
نیست و در شرایط تورم فعلی کشور 
باید فشاری که به اقشار ضعیف جامعه 

وارد می شود را در نظر بگیریم.«
بانک  مدیرعامل  صیدی  حجت 
صادرات نیز گفته است: »حذف چهار 
صفر باعث روان شدن معامالت می شود. 
این  اجرای  از  پس  که  است  ممکن 
طرح در کوتاه مدت، نوسان قیمت ها 
به  زود  خیلی  اما  کنیم  مشاهده  را 
ثبات خواهند رسید؛ حذف چهار صفر 
داشته  بلندمدت  تورمی  اثر  نمی تواند 

باشد.«
همچنین برخی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز به دنبال برگزاری 
نمایندگان  میان  مشترک  نشستی 
برای  اقتصادی  مسئوالن  و  مجلس 
چهار  حذف  بودجه ای  اثرات  بررسی 
تجربه  بررسی  و  پولی  واحد  از  صفر 
از واحد پول  ترکیه در حذف صفرها 

ملی این کشور هستند.
کمیسیون  رئیس  حضرتی  الیاس 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
درباره برگزاری این نشست گفته است 
که »برخالف تحلیل هایی که از طرف 
مخالفان و موافقان حذف چهار صفر 
مطرح شده است، نه سخنگوی دولت 
این باره  در  وزرا صحبتی  از  احدی  نه 
نکردند تا مبنای این تصمیم گیری را 
تشریح کنند لذا ما در کمیسیون این 
جلسه را برگزار خواهیم کرد تا مردم و 
نمایندگان در جریان این تصمیم قرار 
بگیرند و مجلس پیش از ارائه الیحه از 
سوی دولت، اطالعات اولیه را در این 

باره کسب کنند.«
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
که  گفته  همچنین  اسالمی  شورای 
»در این جلسه از آقای همتی رئیس 
اقتصادی  معاون  و  مرکزی  بانک  کل 
وزیر اقتصاد دعوت کردیم تا توضیحات 
مبانی  مورد  در  را  مفصلی  و  مبسوط 
ارائه  الیحه  این  طرح  علت  و  نظری 
کنند و موضوع در کمیسیون به بحث 

و بررسی گذاشته شود.«

همگان قرار گیرد.«
در گزارش روزنامه شرق اما به بخش 
دیگری از قانون تصویب شده مجلس 
شورای اسالمی درباره حقوق و مزایای 
پرداخته  نظام  مدیران  و  مقامات 
گزارش  این  اساس  بر  است.  شده 
تبصره ۲ ماده ۲9 قانون برنامه ششم 
توسعه، حسابرسان و بازرسان قانونی، 
جامعه  و  حسابرسی  سازمان  ازجمله 
مکلف  را  کشور  رسمی  حسابداران 
می کند که موارد مندرج در این ماده 
را  صورت گرفته  تخلفات  و  کنترل  را 

اعالم کنند.
عباس هشی عضو جامعه حسابداران 
روزنامه  به  این باره  در  کشور  رسمی 
شرق گفته است: »تصویب این قانون 
در  که  بود  اتفاقاتی  بهترین  از  یکی 
و  داد  رخ  ایران  برنامه نویسی  تاریخ 
عزمی  به عنوان  آن  از  می توان  حتی 
موضوع  قانون مندشدن  برای  ملی 

به  توجه  با  اما  کرد.  یاد  شفافیت 
پیشینه این موضوع این پرسش پیش 
اجرای  عزم  آیا دولت هم  که  می آید 

این قانون را دارد یا خیر؟«
»نگاهی  است:  افزوده  عباس هشی 
برنامه های  اهداف  تحقق  میزان  به 
توسعه ای که پیش از این اجرا شده اند 
در واقع ضمانت اجرایی ماده ۲9 برنامه 
ششم توسعه را هم مانند بسیاری از 
مواد قانونی دیگر زیر سؤال می برد.«

او همچنین گفته که بحث مجموع 
دولتی  مقامات  و  مدیران  درآمد 
قانون   1۲9 ماده  در  حکومتی  و 
مالیات های سال ۴۶ به تصویب رسید 
نیم بند  صورت  به  هم   ۵۷ سال  تا  و 
اجرا شد. پس از اتفاقاتی که در این 
سال رخ داد تا سال ۸۰ دیگر خبری از 
اجرای این قانون نبود تا اینکه در همان 
سال از قانون مالیات ها هم حذف شد.

رئیس سازمان  مشاور  ندیمی  ابوذر 
برنامه  و بودجه نیز درباره اینکه مشکل 
راه نیافتن سامانه ثبت حقوق و مزایای 
کارکنان نظام چیست به روزنامه شرق 
که  است  این  »واقعیت  است:  گفته 
ایران بیشتر به  برنامه های توسعه در 
آرزو می مانند که حتی جدولی برای 
زمینه  در  نمی شود.  ترسیم  آن ها 
و  حقوق  شفافیت  سامانه  راه اندازی 
دستمزد مدیران و مقامات کشور هم 
است.  داشته  وجود  شرایطی  چنین 
حال آن چیزی که محل سؤال است، 
برنامه نیست؛ بلکه بودجه است. اکنون 
دولت  از  فقط  مجلس  نمایندگان 
می پرسند که ماده های برنامه توسعه 
اجرا نمی شود؟ در  حالی  که بودجه ای 
در این زمینه در نظر گرفته نمی شود.«
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=عضو هیئت مدیره کانون 
عالی بازنشستگان کشور: اگر 
دولت حتی ۱۲ هزار میلیارد 
را  مطالبات  این  از  تومان 
مین  تأ  ، کند خت  ا د پر
همسان  می تواند  اجتماعی 
بازنشستگان  حقوق  سازی 

را اجرا کند.
بازنشستگان  =شورای 
ایران: ما بازنشستگان تجمع 
اعتراضاتی خود را تا حصول 
مطالبات معیشتی و درمانی 
و  هم صدا  اجتماعی مان  و 

همگام ادامه خواهیم داد.
که  ت  با نتخا ا قت  و =
دو  هر  »نامزدهای  می رسد 
خودشان  نمایندگان  طیف، 
را به دیدار ما می   فرستند و 
از ما می خواهند به آنها رای 

بدهیم!«
قانون  تصویب  از  از یک دهه  بیش 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در 
در  همچنان  آنها  و  می گذرد  ایران 
حقوق  وضعیت  شدن  روشن  انتظار 

خود هستند.
گذشته  سال های  طی  در 
بازنشستگان بارها و بارها اعتراضاتی را 
در قالب صدور بیانیه و برگزاری تجمع 
انجام داده اند تا شاید قانونی که سال ها 
حقوق   همسان سازی  برای  پیش 
بازنشستگان تصویب شد اجرایی شود. 
در  که  وعده هایی  وجود  با  مقامات 
این باره می دهند اما در عمل هیچ کار 

مثبتی انجام نمی دهند.
مبنی  خبری  گذشته  روزهای  در 
سال  سه  باید  بازنشستگان  اینکه  بر 
دیگر برای افزایش حقوق خود انتظار 
بکشند منتشر شد. در این خبر آمده 
بود که »در آخرین نشست کمیسیون 
با  که  کشوری  خدمات  مشترک 
حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، 
دیوان  محاسبات،  دیوان  نمایندگان 
پژوهش های  مرکز  و  عدالت اداری 
مجلس در مشهد برگزار شد، موضوع 
همسان سازی   انتظارِ  مورد  و  مهم 
حقوق  بازنشستگان کشوری و لشکری 
به تصویب رسید. با این مصوبه، دولت 
حقوق  همترازی  اجرای  به  مکلف 
سه  زمانی  بازه ی  در  بازنشستگان، 
ساله شده، به نحوی که دریافتی فرد 
کمتر  همترازی،  سال  در  بازنشسته 
هم رتبه  شاغلین  دریافتی   %90 از 

نباشد.«
میان  در  خشم  از  موجی  خبر  این 
به  آنها  و  کرده  ایجاد  بازنشستگان 
جواد  شدند.  معترض  مصوبه  این 
کانون  مدیره  هیئت  عضو  اکبری 
گفتگو  در  کشور  بازنشستگان  عالی 
اینکه  بیان  با  ایسنا  خبرگزاری  با 
آرزویی  به  حقوق  همسان سازی 
برای بازنشستگان تبدیل شده، گفته 
بدهی  از  بخشی  دولت  »اگر  است: 
پرداخت  را  اجتماعی  تامین  به  خود 
حقوق  همسان سازی  می توان  کند، 

بازنشستگان را اجرایی کرد.«
که  است  داده  توضیح  اکبری  جواد 
حقوق  همسان سازی  طرح  »اگرچه 
از  بعد  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
در  بار  اولین  برای  پیگیری  مدت ها 
اما  است،  آمده  توسعه  ششم  برنامه 
در این قانون نیز تنها آمده که تامین 
اجتماعی »می تواند« همسان سازی را 
اجرا کند و هیچ الزام قانونی و اجباری 

در این زمینه وجود ندارد.«

کارد به استخوان بازنشستگان رسیده؛ همسان سازی 
حقوق ها به سه سال دیگر موکول شد

عالی  کانون  مدیره  هیئت  عضو 
بازنشستگان کشور با اشاره به بدهی 
به  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   210
تامین اجتماعی بابت مطالبات مختلف 
ساختمانی،  کارگران  بیمه  جمله  از 
و…،  بیکاری  بیمه  رانندگان،  بیمه 
 12 حتی  دولت  »اگر  است:  گفته 
هزار میلیارد تومان از این مطالبات را 
پرداخت کند، تأمین اجتماعی می تواند 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را 

اجرا کند.«
»درخواست  است:  کرده  تأکید  وی 
این است که در درجه  از مجلس  ما 
طرح  اجرای  برای  قانونی  الزام  اول 
همسان سازی در نظر بگیرد و به عالوه 
دولت را نیز مکلف به همکاری کند.«

طرح  اگر  اکبری  جواد  گفته  به 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
حدود  شود،  اجرا  اجتماعی  تامین 
منتفع  آن  از  بازنشستگان  ۸0درصد 

خواهند شد.
از سوی دیگر اما شورای بازنشستگان 
ایران در بیانیه ای به مصوبه اخیر دولت 
و گذاشتن بازه زمانی سه ساله برای 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 

اعتراض کرده است.
است که »جدا  آمده  بیانیه  این  در 
به  بازنشستگان  اعتمادی  بی  از 
نشست  چنین  بودن  بخش  نتیجه 
از  یک  هیچ  آن  در  که  تکراری  های 
نمایندگان واقعی بازنشستگان و حتی 
نمایندگان تشکل های رسمی خودشان 
از جمله کانون های بازنشستگی حضور 
ندارند ، خبر بصورت کلی و با ابهام و 

بدون جزئیات منتشر شده است.
این ابهامات شامل موارد زیر است:

همسان سازی  این  اجرای  چرا   -1
گرفته اید؟  نظر  در  سال  سه  را 
بازنشستگان که علناً و شفاف همواره 
شعار داده اند: »همسان سازی یکساله، 
با  نتیجه  در  راهکاره«؛  آخرین  این 
توجه به شرایط اقتصادی و کم ارزش 
بازه  ملی،  پول  ارزش  مستمر  شدن 
و  بوده  منطقی  غیر  ساله  سه  زمانی 

مورد تائید بازنشستگان نیست.
که  کنون  تا   1۳۸9 سال  از   -2
این مصوبه معطل مانده ضرر  اجرای 
نیز  و  حقوق ها  التفاوت  مابه  زیان  و 
اضافه حقوق های سالیانه که بصورت 
درصدی، به حقوق ها تعلق می گرفته، 
جبران  می گردد؟  محاسبه  چگونه 
ما  مطالبه  از  بخشی  خسارت  این 

بازنشستگان است.
اینکار  برای  بودجه  مقدار  چه   -۳
وقتی  است؟  شده  داده  اختصاص 
آن  بودجه  می کنید،  مکلف  را  دولت 
هم بایستی محاسبه و در نظر گرفته 
شود. همسان سازی بدون بودجه کافی 

و کارشناسی شده، عملی نیست.
سال گذشته مبلغ ۳0 هزار میلیارد 
تومان ملبغ کارشناسی بود که دولت 
ابتدا با 2 هزارمیلیارد تومان و بعد براثر 
میلیارد  هزار   ۵ به  را  آن  اعتراضات 
این  با  عماًل  که  داد  افزایش  تومان 
مبالغ، همسان سازی قابل اجرا نیست. 
مناسب  بودجه  اختصاص  نتیجه  در 
کارشناسی شده یکی از مولفه های این 

مصوبه باید باشد.
اجرایی  با  کمیسیون،  و  نشست 
سفره  بر  تاثیرش  و  مصوبات  شدن 
دارد.  فاصله  دنیایی  بازنشستگان 
اجرایی  نتایج  نشست ها  این  بارها 
برای ما نداشته و شاهد بی تفاوتی به 
رأی دیوان و مصوب ها هم بودیم که 
فرصت سوزی  برای  ذیربط  نهادهای 
با  بازنشستگان  اعتراضات  کاهش  و 
و مصوبه ها  آنها  نمودن  اجرا  وعده ها، 

نهایت  و  کرده  کاری  پاس  هم  به  را 
بالتکلیف رها نموده اند.

بار دیگر اعالم می کنیم که  ما یک 
واقعی  نمایندگان  بدون  نشست های 
و  شفافیت  بدون  و  بازنشستگان 
تضمین های اجرایی، شیوه هایی برای 
اعتراضات  از  بازنشستگان  کردن  دور 
و مطالبه خواهی دارد و این غیرممکن 
مطالبات  از  بازنشستگان  که  است 

زندگیشان دست بردارند.
اعتراضاتی  تجمع  بازنشستگان  ما 
تا حصول مطالبات معیشتی  را  خود 
و  هم صدا  اجتماعی مان  و  درمانی  و 

همگام ادامه خواهیم داد!«
آنکه  وجود  با  است  گفتنی 
تأمین  بازنشستگان  همسان سازی 
توسعه  پنجم  برنامه  در  اجتماعی 
این  همچنان  اما  بود  شده  گنجانده 
در  این  است.  نگرفته  صورت  اقدام 
حقوق  همسان سازی  که  حالیست 
بازنشستگان در صندوق بازنشستگان 
اجتماعی  تأمین  صندوق  و  کشوری 
نیروهای مسلح با بودجه ای که دولت 

اختصاص داده اجرایی شده است.
حقوق  افزایش  به  حالی  در  دولت 
افزایش  که  بی اعتناست  بازنشستگان 
تورم، قدرت خرید بازنشستگان را به 
شدت کاهش داده و در طی یک سال 
گذشته بحران معیشتی سنگینی را به 

آنها تحمیل کرده است.
همه اینها موجب شده بازنشستگان 
ایران  در  معترض  اقشار  از  یکی  به 
برگزاری  با  مرتب  و  شده  تبدیل 
تظاهرات و تجمع در پایتخت و دیگر 
شهرها تالش کنند نظر مسئوالن را به 

مطالبات خود جلب کنند.
در  مقامات  بی تفاوتی  اما  مقابل  در 
نهادهای مختلف حکومت موجب شده 
حکومت  و  بازنشستگان  میان  فاصله 
فعاالن  و  شود  گذشته  از  عمیق تر 
بازنشستگان مواضع تندی علیه نظام 

بگیرند.
از جمله برزو روحبخش عضو هیئت 
به  تهران  بازنشستگان  کانون  مدیره 
که  رنگارنگی  وعده های  از  تازگی 
و  کارگران  به  انتخابات  نامزدهای 
و  کرده  انتقاد  می دهند  بازنشستگان 
سال ها  این  تمامی  »در  است:  گفته 
هر  و  بودیم  وضعیت  این  شاهد 
می کردیم،  مطرح  که  را  خواسته ای 
آنکه  محض  به  می دادند  قول  ما  به 
ریاست  سکان  بشوند،  مجلس  وارد 
وارد  یا  بگیرند  به دست  را  جمهوری 
شورای شهر شوند، پیگیری مطالبات 
بازنشستگان را در دستور  کارگران و 
کار قرار دهند اما پس از انتخابات حتی 

به تماس ما نیز پاسخ نمی دهند.«
»وقتی  است  معتقد  روحبخش 
سیاسیون به منصب می رسند، نه تنها 
قول هایی که به کارگران و بازنشستگان 
بلکه عکس  می برند  یاد  از  را  داده اند 
وی  می کنند.«  عمل  وعده هایشان 
افزوده که »این آقایان وقتی پای میز 
مذاکره می نشینند، منافع خودشان را 
بر همه چیز ترجیح می دهند و حتی 
بر سر منافع کارگران و بازنشستگان 

معامله می کنند.«
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، 
اصولگرای  و  اصالح طلب  نامزدهای 
مجلس  دور  یازدهمین  انتخابات 
برگزاری  مشتاق  اسالمی  شورای 
جلسات با کارگران و بازنشستگان در 
هستند.  انتخابات  به  نزدیک  ماه های 
او گفته که »نامزدهای هر دو طیف، 
ما  دیدار  به  را  خودشان  نمایندگان 
می   فرستند و از ما می خواهند به آنها 

رای بدهیم!«

تهران و استراتژی غرق کردن ماهی!
در  اسالمی  =جمهوری 
نتیجه تحریم های اقتصادی 
هزینه ای  البته  که  آمریکا 
ندارد،  کاخ سفید  برای  هم 
و  سنگین  فشارهای  زیر 
افتاده  نفس  از  بی سابقه، 
دلیل  همین  به  است. 
با  خامنه ای،  که  است 
تفاخر  و  سرسختی  وجود 
هر  انجام  آماده  بسیارش، 
او  به  که  است  آنچیزی 
شرط  به  می شود  دیکته 
آبرویش  از  حداقلی  آنکه 

حفظ شود.
آیا  )شرق االوسط(-  طاهری  امیر 
جمهوری اسالمی از هراس وارد شدن 
»شیطان  با  احتمالی  گفتگوی  به 
هر  به  دست  می کند  تالش  بزرگ« 
هفته های  در  شواهد  بزند؟  کاری 
گذشته نشان می دهد که پاسخ مثبت 

است.
حمالت  از  مجموعه ای  واقعا  تهران 
امارات  فجیره  در  نفتکش ها  علیه  را 
در نزدیکی شبه جزیره جاسک ایران 
در  نمایندگانش  همچنین  داد.  انجام 
علیه  موشک پرانی  به  دست  عراق 
مواضع آمریکاییان زدند. شبه نظامیان 
هم   یمن  در  ایران  به  وابسته  حوثی 
باز  تنش ها  سطح  بردن  باال  برای 
بدون  کردند  پرتاب  موشک  تعدادی 
در  نظامی  عمومی  وضعیت  بر  آنکه 
این کشور اثری بگذارند. هفته گذشته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نیز 
را  بریتانیایی  پرچم  با  نفتکش  دو 
از  را پس  آنها  از  یکی  و  توقیف کرد 
آزاد  تند  هشدارهای  و  قدرت نمایی 

کرد.
تهران داستان های متناقضی درباره 
شده  توقیف  بریتانیایی  نفتکش 
روایت می کند؛ رئیس مجلس شورای 
ایران  گفت،  الریجانی،  علی  اسالمی، 
به  پاسخ  در  را  بریتانیایی  نفتکش 
بریتانیا  توسط  ایران  نفتکش  توقیف 
که تالش می کرد تحریم های اقتصادی 
اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه 
سوریه را دور بزند، توقیف کرد. با این 
حال سخنگوی رسمی حسن روحانی 
این  گفت،  اسالمی  جمهوری  رئیس 
هستند  جدا  هم  از  کامال  مسئله  دو 
و کشتی بریتانیایی به دلیل تخلف از 
توقیف  دریانوردی  مقررات  و  قوانین 

شده است.
در روایت دیگری، تهران به حزب اهلل 
لبنان دستور داده که مواضع خود را در 
خطوط آتش بس با اسرائیل در لبنان و 
سوریه تقویت کند. عالوه بر این، رهبر 
جمهوری اسالمی، علی خامنه ای روز 
دوشنبه گذشته با هیئت بلندپایه ای از 
حماس، شاخه فلسطینی گروه »اخوان 
المسلمین« دیدار کرد تا امکان اقامه 
نماز برای یک روز در مسجد االقصی 
بررسی  بیت المقدس  یا  اورشلیم  در 
شود. با وجود مشکالت مالی که تهران 
با  امریکا  اقتصادی  تحریم های  اثر  بر 
آنها روبرو است، خامنه ای به رهبران 
اطمینان بخش  پیامی  »حماس« 
درباره ادامه حمایت مالی ایران از این 

سازمان شبه نظامی داد.
این موضوع از این رو مهم است که 
آمریکایی  تحریم های  می دهد  نشان 
تهران  سلوک  و  رفتار  نیستند  قادر 
را آنگونه که دولت ترامپ می خواهد 
اطالعات  وزرات  دهند.  تغییر 
جمهوری اسالمی مجموعه ای از اخبار 
شبکه ای  کشف  درباره  شگفت انگیز 
از مزدوران سازمان جاسوسی آمریکا 
به  گویا  که  افرادی  است.  داده 
اسالمی  جمهوری  حکومت  ساختار 
و شرکت های بزرگ بخش خصوصی 
مرتبط با آن نفوذ کرده بودند. واقعیت 
اطالعات  وزارت  روایت  که  است  این 
ابهامات  از  سرشار  اسالمی  جمهوری 
اطالعات  از  پر  و  است  تناقضات  و 
پیش  تا  است  مبالغه  و  گمراه کننده 
کرنش  به  آمریکا  برابر  در  آنکه  از 
از خود یک چهره ی جدی  بپردازند، 

به نمایش بگذارند.
از  سخن  اطالعات  وزارت  ابتدا  در 
ظاهرا  که  می گوید  شبکه ای  کشف 
مرکزی  اطالعات  سازمان  نظر  زیر 
آمریکا در مکانی نامعلوم بوده فعالیت 
می کرده. آنطور که این وزارتخانه در 
شبکه  آن  می کند،  ادعا  بیانیه هایش 
بخشی از تالش های مذبوحانه  جدیدی 

هسپل  جینا  خانم  توسط  که  است 
رئیس سازمان جاسوسی آمریکا انجام 
روایت  مطابق  همچنین  می پذیرد. 
اعضای  موضوع،  این  درباره  اولیه 
شبکه مورد اشاره آموزش های سطح 
گزارشگری  تکنیک های  در  باالیی 
تجهیزات  به  و  دیده اند  جاسوسی  و 
بسیار پیشرفته برای انتقال اطالعات 

به خارج از کشور مجهز بوده اند.
خارجه  وزیر  عنوان  به  ظریف 
و  ندارد  اختیاری  اسالمی  جمهوری 

حرف اول و آخر را خامنه ای می زند
با این حال طبق روایت های بعدی، 
 1۷ که  داشت  اصرار  وزارتخانه  این 
عنصر به شکل فردی عمل می کردند 
آنها ثبت نشده  و هیچ تماسی میان 
است و در نتیجه دادن صفت »شبکه« 
بود-  شده  ادعا  پیشتر  که  آنها-  به 
گذشت  آنچه  از  مهمتر  است.  دشوار 
ادعا کرده  اطالعات  وزارت  آنطور که 
اغلب این عوامل که به دام افتاده اند، 
مرکزی  سازمان  »شکار«  قربانیان 
اطالعات آمریکا بوده اند و با وعده هایی 
همچون ویزای آمریکا و اجازه کار در 
ایاالت متحده جذب شده اند. به عبارت 
آموزش  افراد  این  ندارد  امکان  دیگر، 
جاسوسی  کارهای  زمینه  در  باالیی 
معیارهای  اساس  بر  گزارشگری  و 
همه  از  بدتر  باشند!  دیده  متعارف 
اینکه وزارت  اطالعات که از ادعاهای 
اولیه خود مبنی بر اینکه خانم هسپل 
عقل برنامه ریز پشت این شبکه فارسی 
خبیث بوده است، برگشته و این ادعا 
را مطرح کرده که اعضای شبکه شش 
بودند،  شده  سربازگیری  پیش  سال 
یعنی خیلی پیشتر از اینکه پرزیدنت 
ترامپ وارد کاخ سفید بشود و خانم 
هسپل پست جدید را به عهده بگیرد 

و رئیس این سازمان بشود.
بر این اساس می توان 1۷ فرد مورد 
نظر را گروگان هایی نزد تهران در نظر 
گروگان   ۴1 برآن  عالوه  که  گرفت 
اسالمی  جمهوری  در  که  دیگری 

زندانی هستند، بازداشت شده اند.
چهره جدی تر و خشن تری که تهران 
بطور پیوسته سعی دارد آن را همزمان 
با حمله به نفتکش ها و دیگر اهداف 
تشکیالت  به  اشاره  و  ایما  با  ساده 
حماس  جنبش  و  لبنان  اهلل  حزب 
گروگان های  بازداشت  و  فلسطینی 
بیشتر منتشر و مخابره کند، یکی از 
تهران  که  است  نقشه ای  گوشه های 
دنبال می کند.  را  آن  در حال حاضر 
در  مالیان  از  گروهی  دیگر،  از طرف 
قدرت تالش می کنند پیام »نومیدانه « 
آمادگی  گویا  که  بفرستند  پنهانی  و 
کامل برای ورود به گفتگوهای مثبت 
دارند.  طرفین  همه ی  با  سازنده  و 
محمدجواد ظریف که همچنان نقش 
وزیر خارجه را برای نشست های غربی 
و برنامه های تلویزیونی بازی می کند، 
این  انداختن  جا  و  تبلیغ  مسئولیت 
در  ظریف  دارد.  خارج  در  را  روایت 
سناتور  با  موازنه،  ایجاد  برای  تالشی 
در  فاینشتاین  دیان  دموکرات  سابق 
به  اخیرش  سفر  در  و  پیشین،  سفر 
نیویورک با سناتور جمهوریخواه راند 
آگاه،  به گفته منابع  پول دیدار کرد. 
جواد ظریف دو جلسه طوالنی دیگر با 
دو تن از کارآفرینان آمریکایی مسئول 
آنچه  است.  کرده  برگزار  ایران  امور 
همه  اینکه  است  مشخص  پیش  از 
کسانی که با ظریف جلسه داشته اند، 
از کاخ سفید چراغ سبز دریافت کرده  

بودند.
تهران تا کنون واقعا تن به بسیاری 
از خواسته هایی داده که وزیر خارجه 
آمریکا مایک پمپئو در آن یادداشت 
کرده  معین  خود  12بندی  معروف 

بود. در نیوریورک، جواد ظریف تعهد 
کرده مطلب مهم دیگری مورد توجه 
قرار گیرد و آن تجدید نظر در ساخت 
توافق هسته ای با ایران با هدف دائمی 
ساختن قید و بندهای برنامه هسته ای 
بجای مقید بودن آنها به مدت زمان 
است.  ساله   20 یا   1۵  ،10 محدود 
جزیی  بطور  را  آن  اجرای  می توان 
از طریق امضای پروتکل های  حداقل 
اضافی ویژه توسط ایران در خصوص 
سالح های  گسترش  ممنوعیت 
که  مسئله ای  داد،  انجام  هسته ای 
ایران پیش از آن در دوره دولت رئیس 
آن  به  اوباما  باراک  سابق  جمهوری 
متعهد شد، اما به آن بی توجهی کرد.

بازی سیاسی و استراتژی جمهوری 
ضرب المثل  یاد  را  آدم  اسالمی 
کردن  »غرق  درباره  فرانسوی ها 
و  افکندن  پرتو  با  می اندازد.  ماهی« 
تمرکز زیاد بر مسائل داغ مختلف در 
خارج  به  اینطور  تهران  حاضر،  حال 
القا می کند که تن به تسلیم خفت بار 
نداده است. می تواند برخی گروگان ها 
را به عنوان نشانه ی حسن نیت آزاد 
کند. همچنین می تواند کشتی توقیف 
شده بریتانیایی را به عنوان بخشی از 
تدابیر حسن اعتماد متعارف آزاد کند. 
»شبکه«  ادعایی  جاسوسان  از  شاید 
استفاده  نرمش  برای  نیز  آمریکایی 
کند و بجای اعدام بدون محاکمه که 
معمول  بسیار  اسالمی  جمهوری  در 

است، حبس ابد بگیرند.
نتیجه  در  اسالمی  جمهوری 
تحریم های اقتصادی آمریکا که البته 
ندارد،  برای کاخ سفید  هزینه ای هم 
از  و بی سابقه،  زیر فشارهای سنگین 
دلیل  همین  به  است.  افتاده  نفس 
است که خامنه ای، با وجود سرسختی 
هر  انجام  آماده  بسیارش،  تفاخر  و 
آنچیزی است که به او دیکته می شود 
آبرویش  از  حداقلی  آنکه  شرط  به 
مقاومت  در  اولیه  هدف  شود.  حفظ 
اخیر و نجات از چاه عمیقی که دونالد 
ترامپ برای او کنده است، در همین 
نکته نهفته است. می توان به این هدف 
روزانه  فروش  اجازه  او  به  اگر  رسید 
تا  بشود  داده  نفت  بشکه  هزار   2۵0
هزینه های  و  مهم  طرح های  هزینه 
خارج  و  داخل  در  ایران  نمایندگان 
به  تن  باید  ترامپ  آیا  بشود.  تأمین 
جاذبه های اعالم پیروزی سریع بدهد 
و به جمهوری اسالمی اجازه رهیدن 
پیاپی  را دهد که ضربه های  دامی  از 
آن  بر  دیگری  از  یکی پس  تحریم ها 

وارد می کنند؟
ماه  در  زود  خیلی  را  پاسخ  شاید 
معافیت  مهلت  پایان  با  و  آینده 
هسته ای  همکاری  برای  کشور  هفت 
پرزیدنت  که  اسالمی  جمهوری  با 
ترامپ صادر کرد، دریافت کنیم. اگر 
به  تصمیم  آمریکا  جمهوری  رئیس 
این  گرفت،  معافیت ها  تجدید  عدم 
بود  خواهد  این  نشاندهنده  وضعیت 
جاذبه های  پذیرفتن  آماده  وی  که 
پیروزی جزیی نیست. در همین حال 
خواهد  محال  اینها،  همه  وجود  با  و 
توافق هسته ای  بند  ایران در  بود که 
پس  هفته  یک  بماند.  احتضار  به  رو 
از آن نیز زمان تشکیل نشست گروه 
هفت کشور بزرگ صنعتی در فرانسه 
متحده  ایاالت  که  جایی  می رسد، 
تصمیم  متحدانش  مطمئن ترین  و 
دهند  اجازه  باشد  قرار  اگر  می گیرند 
ایران بار دیگر از دام بجهد، موضوعی 
که همیشه اتفاق می افتد، این کار در 
حد  تا  و  جزیی  امتیازهای  چه  برابر 

زیادی »مشاطه گری« خواهد بود.
*منبع: شرق االوسط )انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

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

به عربستان و نروژ بود



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۸۹ 
جمعه 1۸ تا پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه 139۸خورشیدی

مقادیر باالی استروژن در 
بارداری با بروز اوتیسم در کودکان 

بیست سال پیش، تئوری رابطه ی بین بروز اوتیسم 
و هورمون های جنسی مادر در زمان بارداری، مطرح شد.

مرکز  و  کمبریج  دانشگاه  دانشمندان  از  تیمی   ،۲۰1۵ سال  در 
باردار  زنان  دانمارک سطح هورمون های جنسی  در   State Serum

را در مایع آمنیوتیک، اندازه گیری کردند و دریافتند که میزان هورمون 
باال  شدند،  مبتال  اوتیسم  به  بعدها  که  مذکری  جنین های  در  آندروژن 

در  میانگین  به طور  استروژن،  نظیر  آندروژن  هورمون های  مقدار  است.  بوده 
ازین رو می توان فهمید که  جنین های مذکر بیشتر از جنین های مونث است؛ 
چرا بروز اوتیسم در پسران بیشتر از دختران است. آنان همچنین در بروز صفات 

مردانه در مغز و ارتباطات سلول های مغزی با یکدیگر، تاثیر دارد.
امروزه، همان دانشمندان با اتکا به یافته های پیشین خود که بر روی 9۸ نمونه ی 
مایع آمنیوتیک انجام گرفته بود، به دنبال هورمون استروژن هستند. اهمیت این 
مطالعه زیاد است، زیرا اغلب هورمون های آندروزن به استروژن تبدیل می شوند.
 1۷۷ با  شدند  مبتال  اوتیسم  به  بعدا  که  جنین  نمونه ی   9۸ مقایسه ی  با 
توجهی  قابل  طور  به  استروژن  نوع  چهار  هر  سالم،  جنین های  نمونه 

افزایش یافته است. سطح باالی هورمون استروژن در دوران بارداری 
مثل  آندروژن  هورمون های  سایر  باالی  سطح  از  بیشتر  مادر، 

تصور  برخالف  است.  موثر  اوتیسم  بروز  در  تستوسترون، 
استروژن  است،  مرتبط  زنان  با  استروژن  که  عموم 

قبل از تولد در رشد مغز و بروز صفات مردانه 
به خصوصی  نقش  پستانداران  در 

دارد.

زنان  شاخص

دگر باره شد از تاراج بهمن
تهی از سبزه و گل راغ و گلشن

پریرویان ز طرف مرغزاران
همه یکباره بر چیدند دامن

خزان کرد آنچنان آشوب بر پای
که هنگام جدل شمشیر قارن ...

... چگونه بر من و تو رام گردد
چو رام کس نگشت این چرخ توسن

مرو فارغ که نبود رفتگان را
دگر باره امید بازگشتن

مشو دلبسته هستی که دوران
هر آنرا زاد، زاد از بهر کشتن
بغیر از گلشن تحقیق، پروین

چه باغی از خزان بودست ایمن

احتماال  این    
که  نیست  اغراق آمیز 
بگوییم سرطان مردم را بیش از سایر 
می  فکر  مردم  ترساند.  می  بیماریها 
حکم  یک  سرطان  بیماری  که  کنند 
اعدام است. امروزه، بسیاری از مردم از 
ترس سرطان گرفتن رنج می برند و 
اغلب خودشان تشخیص می دهند که 

آنها بیمار هستند.
با  باید  ما  که  کنیم  می  فکر  ما 
هرچه  و  کنیم  مبارزه  ترس هایمان 
سریعتر از آنها خالص شویم. به همین 
تسلی  واقعیت   ۷ ما  که  است  دلیل 
بخش در مورد بیماری سرطان را آماده 
کرده ایم. ما سعی نمی کنیم بگوییم 
که باید نشانه های نگران کننده نادیده 

گرفته شود و نباید به پزشک مراجعه 
کرد، ما فقط می خواهیم نگرانی ها و 

ترس های شما را کمتر کنیم.
رشد  سیاه  خال  روی  مو  اگر   -۱
کند، به احتمال زیاد مالنوم نیست:

بسیاری از افرادی که خال سیاه دارند از 
ابتال به سرطان پوست ترس دارند. اما 
در اینجا خبر خوب این است: اگر مو 
روی یک خال رشد می کند، احتماال 
است  چیزی  این  است.  خیم  خوش 
ساختار  کند،  رشد  بتواند  مو  اگر  که 
هنگامی  کرد.  نخواهد  تغییر  پوست 
که یک فرد مبتال به سرطان پوست 
است، کانال هایی که موهایشان رشد 
می کنند نمی توانند شکل بگیرند.با این 
حال، اگر موها روی خال رشد کرده اند 
و در حال حاضر این کار را نمی کند، 
این هنوز لزوما به این معنی نیست که 
باید  سرطان است. اما شما هنوز هم 
یک دکتر را ببینید تا مطمئن شوید . 

2-تومورهای خوش خیم در اکثر 
موارد خوش خیم می مانند:

خیم  خوش  تومورهای  تمام  تقریبا 
هرگز سرطانی نیستند، بعالوه بعضی از 
موارد استثنایی فوق العاده نادر، مانند 

می شوند. تنها استثناء سرطان کولون 
است که سبب اسهال خونی می شود 

و ممکن است بروز کند.
شده  کمتر  سرطان  »سن   -۶

است« اشتباه است:
بیشتر جوانان  که  نظر می رسد  به 
مبتال به سرطان تشخیص داده می 
شوند اما این درست نیست. در ایاالت 
متحده، متوسط سن یک فرد مبتال 
افرادی  و  به سرطان 66 سال است 
از  تنها ٪1  دارند  سال  زیر ۲۰  که 
سرطانها را تشکیل می دهند. افراد 
بیشترین  باالتر،  و  سال   ۵۵ باالی 
خطر ابتال به سرطان را دارند - فقط 
در حدود ۸۰٪ از سرطانها در میان 

این گروه سنی قرار دارند.
  7- 30 تا 50 درصد سرطان ها 

قابل پیشگیری هستند:
با توجه به اطالعاتی که توسط سازمان 
بهداشت جهانی ارائه می شود، 3۰ تا 
توانند  از سرطان ها می  ۵۰ درصد 
از طریق تغییر شیوه زندگی یک فرد 
سالم جلوگیری شوند. در اینجا یک 
نحوه  مورد  در  هایی  توصیه  سری 
محافظت از خود در برابر سرطان ارائه 

شده است:
سیگار نکشید.

یا  در خانه  دیگر  افراد  ندهید  اجازه 
محل کار خود سیگار بکشند.

وزن خود را کنترل کنید.
شیوه  از  اجتناب  و  بیشتر  حرکت 

زندگی کم تحرک
خوردن غذاهای کامل گندم، میوه ها 

و سبزیجات.
با  غذاهای  مصرف  کردن  محدود 
شیرین،  های  نوشیدنی  باال،  کالری 
حاوی  که  غذاهایی  و  قرمز  گوشت 

مقدار زیادی نمک است.
توقف نوشیدن الکل .

اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور 
.UV

سعی کنید با مواد سرطان زا در محل 
کار تماس نگیرید و دستورالعمل ها و 
قوانین ایمنی سالمت را دنبال کنید.
سطح تابش در خانه خود را بررسی کنید.

انجام به موقع واکسیناسیون
خانم ها سعی کنند فرزندان خود را 

شیر بدهند.

پولیپ های روده بزرگ )بهتر است آنها 
را حذف کنید زیرا می توانند به سرطان 
تومورهای  از  بسیاری  شوند(.  تبدیل 
کیست  و  فیبروآدنوم  مانند  سینه 
تقریبا  رحم  های  فیبروم  یا  تخمدان 
. هرگز به سرطان تبدیل نمی شوند 
دردناک  برآمدگی  دچار  اگر   -3
می  نظر  به  بعید  بسیار  هستید، 

رسد سرطانی باشد:
بیشتر تومورهای سرطانی آسیب نمی 
برآمدگی  یک  اگر  بنابراین،  بینند. 
آن  زیر  یا  پوست  باالی  در  دردناک 
اما  نیست.  سرطان  احتماال  دارید، 
خطرناک  عفونت  یک  است  ممکن 
باشد که نیاز به درمان دارد، بنابراین 

باید قطعا دکتر را ببینید!
4- عالئم که سالها طول می کشد 

نشانه های سرطان نیستند:
یا  اگر سال ها سرفه یا سردرد دارید 
اگر  نیست.  دارید، سرطان  نفخ شکم 
سرطان بود، مدتها پیش تو را بین برده 
بود. با این حال، ممکن است بیماری 

یک  با  علت  همین  به  باشد،  دیگری 
پزشک مالقات کنید.

5- نشانه هایی که می آیند و می 
روند نشانه های سرطان نیستند:

ناگهان ظاهر شد،  اگر یک برآمدگی، 
مانند یک بثورات، و پس از یک هفته 
ناپدید شد، این سرطان نیست. سرطان 
عالئمی است که  در طول زمان بیشتر 

شمسی عصار
)۱3۱4 - ۱3۸7(

گوپی  شوشا  یا  عصار  شمسی 
نویسنده  و  فیلمساز  خواننده، 
فرانسوی  زبانهای  به  که  بود  ایرانی 
و  می خواند  فارسی  و  انگلیسی  و 
آیت اهلل  دختر  شمسی  می نوشت. 
محمد کاظم عصار، روحانی ایرانی و 

استاد فلسفه دانشگاه بود.
عالقه  ادبیات  کنار  در  که  شوشا 
شدیدی هم به موسیقی محلی ایران 
داشت، از همان زمان به آهنگسازی 
فارسی  زبان های  به  ترانه سرایی  و 
مدت  در  و  پرداخت  فرانسوی  و 
حرفه ای  خواننده  یک  کوتاهی 
خواننده  عنوان  به  شوشا  شد. 
ترانه های محلی گیلکی، لری و سایر 
گویش های ایرانی ترانه های بسیاری 
را خواند و منتشر کرده است که این 
سطح  در  هم  و  ایران  در  هم  آثار 
به  وی  شده است.  شناخته  جهان 
موسیقی محلی ایرانی عالقه داشت 
و ترانه هایی به زبانهای لری، گیلکی 
و سایر گویشهای ایرانی خوانده است. 
مهم ترین ترانه های محلی که توسط 
وی خوانده شده است، ترانه های »دم 

بشین  »عزیز  جمعه«،  »روز  گل«، 
بویر  »دختر  گندم«،  »گل  کنارم«، 
احمدی«، »دختر شیرازی«، »لیلی 
بوانه«، »شیربگوسه تاً است. از سال 
موسیقی  آلبوم  ده  تاکنون   19۷1
محلی توسط وی وارد بازار شده است.

از آثار نوشتاری وی می توان به کتاب 
 )19۸۸ )نشر  پاریس  در  دختری 
دوران  خاطرات  که  کرد  اشاره 

کودکی وی در پاریس است.
وی همچنین فیلم مستندی به نام 
کوچ  مورد  در   )19۷6( باد  مردمان 

پروین اعتصامیایل بختیاری ساخته است.

سالمتی  داروها  برخی  مصرف  با 
می  خطر  به  را  هایتان  استخوان 
مصرف  با  بیماران  اکثر  اندازید. 
داروهای مختلف به پوکی استخوان 
مبتال می شوند.بهتر است با انواع این 
داروها آشنا شده و مانع تاثیرگذاری 

آن ها بر استخوان هایتان شوید.
بیماری های  برای  داروها  مصرف 
سودمندی  اثرات  کنار  در  مختلف 
عوارض  است  ممکن  دارند  که 
خود  که  باشند  داشته  هم  جانبی 
بیماریهای  ایجاد  باعث  عوارض  این 
استخوان  پوکی  جمله  از  جدیدی 
مختلف  دارویی  دسته ها  ی  شوند. 
تاثیر  استخوان  بافت  و  ساختار  بر 
ساخت  مختلف  مراحل  در  و  دارند 
سلولهای استخوانی، جایگذین شدن 
سلولهای قدیمی با سلولهای جدید و 
یا نگهداری بافت یکپارچه استخوانی 
این  است  ممکن  استخوان  تراکم  و 
معموال  داروها  شود.  اعمال  تاثیرات 
از طریق تاثیر بر مواد مغذی الزم در 
ساخت استخوان مانند ویتامین ها  ی 
D،K و یا امالح کلسیم و فسفر و… 
باعث اختالل در ساختار استخوان و 
در  می شوند.  استخوان  پوکی  ایجاد 
نحوه  و  مکانیسم ها    به  مطلب  این 
عملکرد و داروهای ایجاد کننده پوکی 

استخوان اشاره می کنیم:
1- داروهایی که از طریق  کاهش  زمان  
ترانزیت و نقل و انتقاالت  روده ای  بر 
روی  جذب  مواد مغذی  اثر می گذارند.

این داروها زمان الزم برای جذب مواد 
مغذی را کاهش داده و جذب دچار 
مانع  آنها  عملکرد  می  شود.  اختالل 
هضم و جذب چربی ها می گردند و با 
دفع چربی ها از دستگاه گوارش، سایر 
مواد محلول در چربی مانند ویتامین 
D و امالح دیگر مثل کلسیم از بدن 
دفع می شوند. از این دسته دارویی به 
 )Laxative Drugs ( داروهای  مسهل

اشاره می کنیم که عبارتند از:
)Mineral Oils) ،  (Castor Oil) 
،  (Bisacodyl) ، (Lactulose) ،  
(Psyllium) ، (Sorbitol)

اثر  طریق   از  داروها  از  برخی    -۲
مخاطی   سلولهای   روی   بر  مستقیم  
روده  و یا آنزیم  موجود در دستگاه ، بر 
روی  جذب  مواد مغذی  اثر می گذارند.

متوترکسات  داروهای 
در  تجویزی   )Methotrexate(
پسوریازیس  لوسمی،لنفوسارکوم، 
)شدید،  روماتوئید  آرتریت  )شدید(، 
سین  کلشی  داروی  و  مقاوم( 
)Colchicine( تجویزی جهت درمان 
نقرس و آرتریت و آنتی بیوتیک های 
و   )Neomycin(نئومایسین
کانامایسین )Kanamycin( تجویزی 
نیز  و  پوستی   عفونت های   برای  
روده   باکتریهای   بردن   بین   از  برای  
جراحی  ،  برای   روده   کردن   آماده   و 
باعث  تخریب  مخاط  دستگاه  گوارش   
موثر  آنزیم های   فعالیت   در  اختالل  
وکاهش   چربی ها  جذب  و  هضم  در 
هضم  و جذب  چربی ها و سوء جذب  

مانند  چربی  در  محلول   ویتامین های  
ویتامین دی و امالح دیگر مثل کلسیم 

می شوند.
3- داروهایی که باعث مهار ترشح اسید 

معده یا کاهش اسید معده می شوند.
مری   ـ  معده   ریفالکس   درمان   برای  
و  معده  سوزش  ازوفاژیت ،  شدید، 
درمان  کوتاه  مدت  زخم فعال  اثنی عشر 
موجب  می توانند  می شوند،  استفاده  
که  کلسیم  گردند.  استخوان  پوکی 
مهمترین جز موثر بر سالمت استخوان 
برای جذب در دستگاه گوارش  است 
داروهای   دارد.  نیاز  اسیدی  به محیط 
مهار کننده  اسید معده با مکانسیم ها  ی 
مختلف مانند خنثی کردن  اسید معده 
یا کاهش تولید آن، باعث قلیایی شدن 
محیط دستگاه  گوارش و   کاهش  جذب  
کلسیم  می شوند. این داروها عبارتند از:
)Aluminium hydroxide( 
،)Magnesium hydroxide( ،  
)Ranitidine(،  )Cimetidine(، 
)Famotidine(،) Nizatidine( ، 

)Omeprazole( ، )Rabeprazole( ، 
)Pantoprazole(

تراکم  باعث کاهش  داروهایی که   -۴
استخوان و افزایش از دست دهی کلسیم 
متابولیسم  اختالل در  و  استخوانها  از 
این  می شوند.از  بدن  در   D ویتامین 
کورتیکواستروئیدها  به  دارویی  دسته 
)کورتون ها  ( اشاره می کنیم. این داروها 
روماتیسمی،  بیماری ها  ی  درمان  در 
آدیسون  بیماری  مختلف،  آلرژی ها  ی 
آسم ،  کلیوی(،  فوق  غدد  )کم کاری 
بیماری انسدادی مزمن ریه )برونشیت ، 
بیماری ها  ی  اعضا ،  پیوند  آمفیزم(، 
به  وارده  صدمات  مختلف ،  پوستی 
التهابی  بیماری ها  ی  نخاعی ،  طناب 

روده استفاده می شوند که عبارتند از:
) prednisolone(،  
)methylprednisolone 
(،  )Methylprednisolone 
Acetate(،  )hydrocortisone(، 
)Betamethasone(، 
)Dexamethasone(،  
)Beclometasone(، 
)Fludrocortisone(،  
)Fluticasone(

که  داروهایی   -۵
عملکرد  در  اختالل  با 

جذب  و  هضم  در  دخیل  آنزیم ها  ی 
و  دی  ویتامین  جذب  مانع  چربی ها   
کلسیم و ایجاد پوکی استخوان می شوند.

این داروها عموما جهت مقاصد کاهش 
وزن به کار می روند. یکی از این داروها 
 )Orlistat( )داروی  اورلیستات  )ونوستات
است که در روده  با آنزیم  لیپاز روده ای 
که مسئول هضم و جذب چربی ها  ست 
باند می شود و مانع  از عمل  این آنزیم  
و  هضم   نتیجه   در  می گردد.  روده   در 
جذب  ویتامین های   و  چربها  جذب  
ویتامین D و  محلول  در چربی مثل 
امالح مانند کلسیم   کاهش می یابد.

افزایش  طریق  از  که  داروهایی   -6

دفع کلسیم از بدن باعث ایجاد پوکی 
دسته  می گردند.داروهای  استخوان 
دیورتیکها )نه همه آنها( مانند فوروزماید 
)Furosemide( این داروها از بازجذب 
کلیوی کلسیم جلوگیری کرده و باعث 
دفع بیشتر کلسیم از بدن می شوند و بدن 
با مکانیسم ها  ی هوشمند جهت کنترل 
سطح کلسیم خون جهت انجام اعمال 
حیاتی بدن مبادرت به جذب کلسیم از 
استخوانها می کند و ساختار استخوان 
می گردد. مستحکم  غیر  و  ضعیف 

دستگاه  در  داروها  از  تعدادی   -۷
گوارش با کلسیم کمپلکسهای نامحلول 
و غیرقابل جذب تشکیل می دهند که 
مانع از جذب کلسیم می شوند که از این 
موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– برخی از آنتی بیوتیک ها   :
 Ciprofloxacin(، )Doxycycline(،(
 )Tetracycline(، )Erythromycin(،

))Gemifloxacin(،)Ofloxacin
– داروهای کمپلکس دهنده که برای 
و  سرب  جیوه،  با  مسمومیت  درمان 
آرسنیک و سایر مقاصد درمانی مثل 
آرتریت روماتوئید مانند داروی دی پنی  

سیالمین

7 واقعیت تسلی بخش در مورد بیماری سرطان داروهای مضر برای استخوان ها
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مردان  شاخص

نه در رفتن حرکت بود
نه درماندن سکونی.

شاخه ها را از ریشه جدایی نبود
و باد سخن چین

با برگ ها رازی چنان نگفت
که بشاید.

دوشیزه عشق من
مادری بیگانه

است
و ستاره پر شتاب

در گذرگاهی مایوس
بر مداری جاودانه می گردد.

در یک مرکز خرید یا پیاده روی با 
کودک خود خستگی می تواند ظاهر 
شود. بعضی اوقات خستگی ناشی از 
استرس و عدم ورزش است و بعضی 
غذایی ضعیف  رژیم  دلیل  به  اوقات 
خستگی  احساس  کار  محیط  در  و 
می کنیم. اما در هر کجا که هستید 
راهی   ، انجام دهید  که  کاری  و هر 
برای تقویت انرژی بدون نوشیدن 10 
فنجان قهوه یا 10 ساعت خواب نیز 

وجود دارد.
در این مطلب این ترفندهای تقویت 
کننده انرژی را برای کمک به شما در 
مبارزه با خستگی و شارژ مجدد باتری 

های خود قرار داده ایم.
 20 دقیقه چرت زدن : 

محققان بر این باورند که 20 دقیقه 
که  است  زدن  چرت  مناسب  زمان 
شدن  بیدار  از  بعد  شود  می  باعث 
داشته  انرژی  و  هوشیاری  احساس 
باشید. در حالی که خواب عمیق تر و 
طوالنی تر در شب باعث ترمیم کامل 
بدن و ذهن شما می شود ، یک چرت 
زدن 20 دقیقه ای در طول روز انرژی 
بیشتری برای ادامه کار به شما می 

دهد.
چند نکته در مورد چگونگی چرت زدن:

بدون  و  تاریک  و  خنک  مکانی  در 
حواس پرتی چرت بزنید.

از ماسک  نور  از  برای خالص شدن 
خواب استفاده کنید.

ناهار چرت  از  بعد  یا 2 ساعت  یک 
بزنید.

درست بنشینید :
مطالعات نشان داده است که نشستن 
در حالت قائم به ما کمک می کند تا 
با افزایش سطح اکسیژن در خون مان 
با خستگی مبارزه کنیم . آزمایشات 
دیگر نشان داده است که افرادی که 
مستقیم نشسته اند ، در مقایسه با 
افرادی که در حالت خمیده نشسته 
اند ، روحیه بهتری دارند و احساسات 
منفی کمتری را تجربه می کنند. شما 
همچنین می توانید مقداری کشش 
سبک را در میز کار خود انجام دهید 
انرژی  و  یابد  بهبود  تا گردش خون 

بیشتری کسب کنید.
 حسابی بخندید :

خنده مزایای سالمتی زیادی دارد و 
ایجاد انرژی بیشتر و هوشیاری یکی از 
آنهاست. وقتی می خندیم ، در هوای 
غنی از اکسیژن نفس می کشیم که 
تحریک  را  ما  های  ماهیچه  و  قلب 
می کند و سطح اندورفین ها را در 
خون ما افزایش می دهد. در نتیجه 
واقعی  انرژی  افزایش  باعث  خنده   ،
ما می شود. بنابراین ، دفعه دیگر که 
احساس می کنید کم انرژی هستید و 
نمی توانید با کارهای روزمره را ادامه 
دهید ،چیز خنده دار تماشا کنید یا 

چیزی خنده دار بخوانید.
چوب دارچین را بو کنید :

عطر دارچین تأثیر شگفت انگیز در 
مغز انسان دارد. فعالیت مغز را تقویت 
می کند ، و با از دست دادن حافظه 

تست خونی آلزایمر
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشینگتون 

در سنت لوئیس، میزوری مدعی هستند که پیشرفت 
شگرفی در زمینه ایجاد یک تست خونی برای تشخیص آلزایمر 

داشته اند. به گفته این محققان این تست خونی می تواند تا 20 سال 
قبل از شروع عالئم آلزایمر می تواند به تشخیص آلزایمر منجر شود.

آن ها امیدوارند که این تست در آینده بتواند به سرعت بخشیدن به غربالگری 
آلزایمر برای شرکت کنندگان کارآزمایی های بالینی کمک کند و به یافتن راهی 

برای درمان آلزایمر شتاب بخشد.Randal Bateman  استاد نورولوژی دانشگاه 
واشنگتون و مولف ارشد این مطالعه گفته است:” در حال حاضر ما افراد را از طریق 
اسکن های مغزی که زمان بر و گران است،برای کارآزمایی های بالینی غربالگری 
با یک تست  توانست  ما خواهیم  اما  برد.  زمان می  افراد سالها  نام  ثبت  و  میکنیم 
خونی، به طور بالقوه هزاران نفر را در یک ماه غربالگری کنیم.این مطالعه در ژورنال 
Neurologica  منتشر شده است.Randal Bateman  استاد نورولوژی دانشگاه 
واشنگتون و مولف ارشد این مطالعه گفته است:” در حال حاضر ما افراد را از طریق 
اسکن های مغزی که زمان بر و گران است،برای کارآزمایی های بالینی غربالگری 
میکنیم و ثبت نام افراد سالها زمان می برد. اما ما خواهیم توانست با یک تست 
خونی، به طور بالقوه هزاران نفر را در یک ماه غربالگری کنیم. این مطالعه 

در ژورنال Neurologica  منتشر شده است. این تست خونی میزان 
بتاآمیلوئید را اندازه گیری میکند. بتاآمیلوئید پروتئینی است که 

در مغز بیماران آلزایمری یافت می شود. در حال حاضر 
  PET scan این تست تشخیص آلزایمر به وسیله

که آزمایشی گران قیمت است، انجام
 می شود.

و تنش عصبی مبارزه می کند ، همین 
امر باعث می شود سریع تر فکر کنیم. 
شما  توانند  می  که  عطرهایی  سایر 
اساسی  روغنهای  کنند  هوشیارتر  را 
لیمو و پرتقال است، اما مراقب باشید: 
باعث  توانند  می  اساسی  روغنهای 
تحریک و واکنشهای آلرژیک شوند و 

باید با احتیاط  مصرف شوند.
بگذار آفتاب به داخل بتابد:

تاریک  های  مکان  در  وقتی  اغلب 
هستیم دچار خستکی و سرگیجه می 
شویم. تاریکی بدن ما را به سمت تولید 
سروتونین کمتری سوق می دهد ، یک 
که  است  مهم  عصبی  دهنده  انتقال 
باعث می شود احساس خواب آلودگی 
اجازه  و  بزنید  کنار  را  ها  پرده  کنیم. 
در  یا   ، شود  وارد  آفتاب  کمی  دهید 
فضای بیرون پیاده روی کنید. در هوای 
تازه تنفس کنید ، از پرتوهای خورشید 
لذت ببرید، احتماالً احساس شادابی و 

انرژی بیشتری خواهید داشت.
 DIY زای   انرژی  نوشیدنی   یک 

مصرف کنید:
 DIY های  العمل  از دستور  بسیاری 
طبیعی برای نوشیدنی های انرژی زا 
وجود دارد که می توانید در اینترنت 
آنها  ترین  از ساده  یکی  و  کنید  پیدا 
فقط شامل 4 ماده است: لیمو ، زنجبیل 

، عسل و آب . 
1 قاشق غذاخوری زنجبیل ، 1 قاشق 
قاشق   1 و   ، لیمو  آب  غذاخوری 

غذاخوری عسل مخلوط کنید.
1 لیوان آب اضافه کنید و به آرامی هم بزنید.

اگر می خواهید نوشیدنی شما واقعا سرد 
اضافه کنید. به آن  باشد مقداری یخ 

... یا فقط یک لیوان آب :
به گفته پزشکان ، کمبود آب بدن یکی 
است.  خستگی  دالیل  ترین  اصلی  از 
سردرد  شامل  آبی  کم  دیگر  عالئم 
است.  خلقی  نوسانات  و  سرگیجه   ،
مایعات  کافی  مقدار  به  ما  از  بسیاری 
روزانه مصرف نمی کنیم و اغلب فقط 
وقتی احساس تشنگی می کنیم یک 
لیوان آب می نوشیم. بنابراین ، دفعه 
و  آلودگی  خواب  احساس  که  بعد 
آب  لیوان  یک   ، کنید  می  سرگیجه 

بنوشید و ببینید چه اتفاقی می افتد.

آواز 
بخوانید:

آواز درست مثل ورزش یا 
پیاده روی ، مغز شما را از خواب بیدار می 
کند و جریان خون را افزایش می دهد. 
احساس  شود  می  باعث  خواندن  آواز 
باشید.  داشته  بیشتری  نشیب  و  فراز 
عالوه بر این، آواز خواندن ضد افسردگی 
طبیعی خوبی است و می تواند ذهن 
شما را از مشکالت روزمره خارج کند.
 ماساژ پا استرس را دور می کند :

استرس یکی از دالیلی است که ما تا 
پایان روز احساس خستگی می کنیم. 
یک ماساژ پا برطرف کننده استرس می 
تواند باعث شگفتی در بدن خسته شما 
شود. پاهای ما حاوی بیش از 7000 
 ، ، 19 عضله مختلف  انتهای عصبی 

107 رباط و 26 استخوان است و فشار 
مناسب اعمال شده در نواحی خاص 
پای ما می تواند باعث کاهش درد ، 
استرس و خستگی شود.ماساژهای پا 
معموالً شامل مالش تنها و مالیم است 
و فشار دادن نقاط فشار برای چند ثانیه 

با شست یا انگشتان دست شما. 
مقداری بادام بخورید:

بادام انتخاب مناسبی برای یک میان 
بادام  است.  روز  میان  پرانرژی  وعده 
حاوی ریبوفالوین و ال کارنیتین است 
، عناصری که به افزایش فعالیت مغز 
مرتبط هستند. آنها همچنین سرشار از 
منیزیم ، منگنز ، مس و سایر ویتامین ها 
و مواد معدنی هستند که سالمت کلی 
بدن را بهبود می بخشند و با کاهش 
حافظه می جنگند.این ترفندهای تقویت 
کننده انرژی که درباره آنها گفتیم ، خود 
را در بسیاری از افراد کامالً مؤثر نشان 
داده اند. با این حال ، اگر چندین روز 
پیاپی احساس خستگی کردید و به نظر 
نمی رسد چیزی به شما کمک کند ، 
بهتر است برای مالقات با پزشک خود 
وقت بگذارید تا یک بیماری زمینه ای که 
باعث خستگی می شود را حذف کنید.

هژیر داریوش  
)۱۳۱۷- ۱۳۷۴(

فیلم  ساز  و  کارگردان  داریوش  هژیر 
ایرانی است  از نخستین کارگردانان 
در  و  شد  زاده  انزلی  بندر  در  که 
مقدس«  »گود  درگذشت.  پاریس 
نخستین فیلم او در 1۳41 گزارشی 
سپس  زورخانه ها.  از  بود  فرهنگی 
در 1۳42 »جلد مار« را با بازیگری 
جمشید مشایخی و فخری خوروش 
خانم  همخوابه  داستان  پایه  بر 
ساخت. الرنس  دی.اچ.  اثر  چاترلی 

افتاد مشکلها«  او »ولی  فیلم سوم   
فرهنگی  ناهماهنگی   1۳44 در 
و  ریشخند  به  را  جوانان  زندگی 
آن  از 1۳4۳  شوخی می گرفت.پس 
انتقادی  که  را ساخت  »چهره 7۵« 
فرنگی  فرهنگ  رخنه  از  بود  تلخ 
داریوش   1۳۵1 روستاها.در  به 
بازیگری  با  را  »بی تا«  بلند  فیلم 
ساخت. ضیائیان  سنا  و  گوگوش 

هژیر دبیرکل جشنواره جهانی فیلم 
عامل  دبیر  همچنین  او  بود.  تهران 
و  کودکان  بین المللی  جشنواره 
یونسکو  سمینار  مسئول  نوجوانان، 
آسیا،  مستند  فیلمسازی  زمینه  در 

دبیرکل نخستین جشنواره فیلم های 
نخستین  دبیرکل  آسیا،  جوانان 
آسیا؛  جوانان  فیلم های  جشنواره 
جشنواره های  داوران  هیئت  عضو 
بین المللی تائورمینا )قاهره(، کودکان 
و نوجوانان تهران و جشنواره جهانی 
فیلم تهران بود داریوش در مدرسه 
اوایل  )در  سینما  و  تلویزیون  عالی 
تدریس  کارگردانی   )1۳۵0 دهه 
می کرد و در سال 1۳۵۸ به فرانسه 
مهاجرت کرد و در سال های آغازین 
عهده  به  را  تولوز  دانشگاه  مدیریت 

داشت. احمد شاملو

اینکه  دلیل 
بعضی ها هر چه 
چاق  ولی  می خورند 

نمی شوند چیست؟
اینکه تغذیه  با وجود  افراد  از  بعصی 
مناسبی ندارند و زیاد غذا می خورند، 
اصال وزن اضافه نمی کنند و الغر می 

مانند دلیل چیست؟
شاید برای افرادی که فقط با خوردن 
یک تکه کیک دچار اضافه وزن می 
شوند، این واقعیت اصال جالب نباشد 
توانند  می  که  هستند  افرادی  که 
از چاق شدن، هر چه  نگرانی  بدون 
می خواهند بخورند واقعا چرا برخی 
افراد هر چی می خورن چاق نمیشن 

و دچار اضافه وزن نمیشن؟ 
مطالعات نشان داده است علت الغری 

هایشان  ژن  در  برخی  زیاد  خیلی 
از  بسیاری  که  طوری  دارد،  وجود 
افراد می توانند بدون اراده قوی الغر 
رهبری  به  دانشمندان  بمانند.  باقی 
از  مجموعه ای  کمبریج،  دانشگاه 
ژن ها را شناسایی کرده اند که ممکن 
است متابولیسم فرد را تسریع کرده 
یا به آن ها کمک کند که به سرعت 

چربی را بسوزانند.
این ژن ها در بیش از 1600 نفر افراد 
از جمله  یافت شدند،  اما سالم  الغر 
مردان  و  هشت  حدود  سایز  با  زنان 
با دور کمر ۸۸٫ در حدود دو سوم از 
این افراد، معتقد هستند که این ژن 
ها، آن ها را کم تر به غذا عالقه مند 
می کنند.با این حال، نتایج همچنین 
تایید می کنند که چه تعداد اندکی 

از افراد الغر، مظنون هستند.
افراد  مطالعه،  گروه  از  درصد  در 40 
دوست  را  غذا  که  کردند  اعالم  الغر 
خواهند  می  که  چیزی  هر  و  دارند 
را می خورند. محققان اکنون بر این 
ژن های خاص  افراد،  این  که  باورند 
خود را دارند و در حال برنامه ریزی 
یک مطالعه جداگانه هستند تا ببینند 

افتد  می  ها  آن  بدن  در  اتفاقی  چه 
وقتی که پرخوری می کنند.

ساخت  به  منجر  می تواند  این 
این  اثرات  که  شود  جدید  داروهای 
برای  و  کنند  می  تقلید  را  ها  ژن 
که شانس کمتری  افرادی  به  کمک 
در کاهش وزن دارند، به کار می رود.

نویسنده  فاروقی،  ساداف  پروفسور 
ارشد این مطالعه از موسسه دانشگاه 
که  دریافتیم  ما  گفت:”  کمبریج، 
به  ای  عالقه  که  هستند  افرادی 
در  است  ممکن  که  ندارند،  خوردن 

ژن آن ها باشد.
آن  که  گفتند  ما  به  دیگر  افراد  اما 
ها واقعا غذا را دوست دارند و خیلی 
نمی  اضافه  وزن  اما  خورند  می  غذا 
کنند.این اثبات می کند گروه هایی 
می  واقعا  که  دارند  وجود  مردمی  از 
توانند آنچه را که می خواهند بخورند 

و الغر بمانند.
نشان  بار  اولین  برای  تحقیقات  این 
سالم  و  الغر  افراد  این  که  می دهد 

عموما الغر هستند زیرا بار پایینی از 
ژن ها دارند که احتمال اضافه وزن را 
باال می برد نه به این دلیل که از نظر 

اخالقی برتر هستند.
مطالعه  ترین  بزرگ  برای  محققان 
افراد  الغر،  افراد  های  ژن  مورد  در 
که  کردند  استخدام  را  بریتانیایی 
اختالالت  فاقد  و  سالم  اما  الغر 

به  باید  افراد  بودند.این  ای  تغذیه 
بنابراین  باشند،  الغر  طبیعی  طور 
در  بار  سه  از  بیش  که  کسی  هر 
هفته ورزش می کرد، منتفی بود. 
در  اغلب  که  کنندگان  شرکت 
تمام  نیز  بودند  سالگی   40 سنین 

عمر خود را الغرند.
دانشمندان نمونه های بزاق را برای 
در1٫622داوطلب  های  ژن  توالی 
الغر تفسیر کردند، سپس آن ها را 
نظر  از  فرد که  از 10000  بیش  با 
نفر   2،000 تقریبا  و  متوسط  وزن 
مقایسه  بودند،  چاق  شدت  به  که 

کردند.
جدید  ژنتیکی  ناحیه  چهار  ها  آن 
تایید  و  یافتند  را  با الغری  مرتبط 
هم  دیگر  منطقه  دو  که  کردند 
یافت  اکنون در کشورهای آسیایی 
می شوند.این مطالعه که در ژورنال 
نتیجه  است،  شده  منتشر  ژنتیک 
از  درصد   1۸ که  کند  می  گیری 
الغری در دی ان ای ما نوشته شده 

است.
با  افراد  چرا  که  دهد  می  توضیح 
الغر  طبیعی  طور  به  که  والد  دو 
هستند ممکن است همان نوع بدن 
تایید  باشند.نویسندگان  داشته  را 
چاق  افراد  ای  ان  دی  که  کردند 
ژنتیکی  اطالعاتی  پایگاه  الغراز  و 
بریتانیا براساس ژن های خود مهم 

است.
امتیازها  این  که  دریافتند  ها  آن 
فرد  بدن  اندازه  درستی  به  عموما 
پروفسور  کنند.  می  بینی  پیش  را 
در  تغذیه  استاد  ساندرز”،  “تام 
این یک  لندن گفت:”  کالج کینگ 
مطالعه مهم و خوب است که تایید 
به  اغلب  شدید  چاقی  که  می کند 
به  و  تعیین می شود  ژنتیکی  طور 
می  نشان  ای  کننده  متقاعد  طور 
الغر  بسیار  که  هایی  آن  که  دهد 
هستند از لحاظ ژنتیکی با جمعیت 

عمومی تفاوت دارند.
با این حال، اغلب چاقی در زندگی 
با  و  شود  می  ایجاد  بزرگساالن 
محیطی که در آن زندگی می کنیم 
، سبک زندگی و غذاهایی که می 

خوریم بستگی دارد.

چرا بعضی از افراد چاق نمی شوند؟  10 ترفند برای رفع خستگی
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ساله   33 نادال  تنیس باز  رافائل 
این  دوره  چهار  برنده  و  اسپانیایى 
رقابت ها روز چهارشنبه با پیروزی ٧ 
بر ۶ و ۶ بر ۴ بر دانیل اون  تنیس باز 
انگلیسى به دور سوم این تورنمنت در 

تورنتو راه یافت.
با گوئیدو  نادال در سومین مسابقه 
روبرو  آرژانتین  اهل  پال  تنیس باز 
خواهد شد. پال با غلبه بر رادو آلبوت 
از مالدیو با حساب ۶ بر 3، ۲ بر ۶ و 

٧ بر ۶ به این مرحله راه یافته است.
اتریشى،  تیم  تنیس باز  دومینیک 
را  کانادایى  شاپولووا  تنیس باز  دنیس 
۶ بر ۴، 3 بر ۶ و ۶ بر 3 شکست داد. 
تیم در دور بعد به مصاف مارین چلیچ 
 تنیس باز اهل کرواسى مى رود. چلیچ 
در دور دوم جان میلمن  تنیس باز اهل 

استرالیا را مغلوب کرده بود.
با  دیدار  در  آلیاسیم  آگور  فلیکس 
پیشین  چهارم  نفر  رایونیچ  میلوس 
جهان در ست اول ۶ بر 3 برد. در ست 
دوم رایونیچ با وجود آنکه ۶ بر 3 جلو 
بود به دلیل ناراحتى کمر از ادامه بازی 
مرحله  وارد  آلیاسیم  و  خواست  عذر 

بعدی شد.
هربرت هورکاز  تنیس باز اهل لهستان 
۶ بر ۴، 3 بر ۶ و ۶ بر 3 بر استفانو 
سیتسیپاس  تنیس باز ۲٠ ساله یونانى 

که آینده درخشانى برای او پیش بینى 
مى شود فائق آمد.

سرینا ویلیامز برنده ۲3 گراند اسلم 
ویمبلدون  اسلم  گراند  دوم  نفر  و 
روز  سالگى،   3۸ آستانه  در  امسال 
بر  و ۶  بر 3  تورنتو ۶  در  چهارشنبه 
3 الیس مرتنز بلژیکى را حذف کرد. 
سرینا در سومین بازی خود با  اکاترینا 
الکساندروا  تنیس باز اهل روسیه دیدار 
بار  سه  کنون  تا  سرینا  کرد.  خواهد 

قهرمان این تورنمنت شده است.
نوامى اوزاکا  تنیس باز ۲٠ ساله ژاپنى 
در  نیویورک  اسلم  گراند  قهرمان  و 

حالى به دور سوم این بازی ها رسید 
که ناجا ناماریا حریف او بعد از باخت ۶ 
بر ۲ در ست اول به مسابقه ادامه نداد.

اهل  پلیسکوا  تنیس باز  کارولینا 
جمهوری چک هم  ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ 
الیسون ریسکه  تنیس باز آمریکایى را 
شکست داد. او در سومین بازی خود 
با آنت کونتاویتا به زمین خواهد رفت.

سیمونا هالپ  تنیس باز ۲۸ ساله اهل 
امسال  اسلم  گراند  قهرمان  رومانى 
برادی  تنیس باز  جنیفر   ، ویمبلدون 
آمریکایى را ۴ بر ۶، ٧ بر ۵ و ٧ بر ۶ 

مغلوب نمود.

صعود نادال و سرینا ویلیامز به سومین دور مسابقات 
راجرز کاپ

دادستان جمهورى اسالمى:

لزومى به حضور خانم ها در ورزشگاه ها نیست؛ 
فیفا دنبال گسترش فساد است!

رهبر  خامنه ای  على  اینکه  احتمال 
منتظری  االسالم  حجت  و  رژیم 
تا  اسالمى  جمهوری  کل  دادستان 
کنون دست یا پایشان به توپ خورده 
باشد یا حتى بدانند امتیازات رشته های 
محاسبه  چگونه  ورزشى  مختلف 
حدس  مى توان  کلى  بطور  مى شود، 
زد اطالعات ورزشى آنها در حد صفر 
آنان روز چهارشنبه  اما هر دو  است، 
کردند. فضل  اظهار  ورزش  درباره 

قهرمانان  با  دیدار  در  خامنه ای 
رقابت های  مدال  دارندگان  و  ورزشى 
علمى گفت: من همیشه معتقد بوده ام 
است  بهتر  ایران  ورزشى  تیم های 
سرمربى ایرانى داشته باشند و اینکه 
تیم والیبال جوانان با استفاده سرمربى 
وطنى در جهان اول شده بسیار مهم 

است!
در این مراسم بهروز عطایى سرمربى 
امیرحسین  و  جوانان  والیبال  تیم 
اسفندیاری کاپیتان تیم صحبت کردند.

خود  سخنان  ادامه  در  خامنه ای 
افزود: با همه تالش که بعد از انقالب 
مورد  در  اخیر  سال   ۲٠ در  ویژه  به 
کارهای علمى و فن آوری انجام شده 
هنوز عقب ماندگى زیادی داریم. او به 
دانشجویان و فارغ التحصیالن رتبه اول 
اسالمى  و  انقالبى  تفکر  کرد:  توصیه 
این  از  آن  بدون  چون  باشید  داشته 
دستاوردها، پیشرفتى نصیب مملکت 

نخواهد شد.
از  که  حاضران  از  نفر  چند  به  وی 
مشکالت و موانع موجود گله کردند، 
گفت: از مشکالت ناامید نشوید چون 

ناامیدی سّم است!
اسحاق  همچنین  چهارشنبه  روز 
رئیس  روحانى  معاون  جهانگیری 
تالش  از  خبر  اسالمى  جمهوری 
دولت برای تهیه ساز و کارهای الزم 
و  نظرات  تأمین  و  ایران  فوتبال  در 
خواسته های فدراسیون جهانى فوتبال 
که خطر  کرد  امیدواری  اظهار  و  داد 
ورود  اجازه  با  ایران  فوتبال  تعلیق 

بانوان به ورزشگاه ها رفع شود.
جهانگیری  حرف های  که  حالى  در 
برای  دولت  کوشش  از  نشان  ظاهرا 

فیفا: نوشتن شعار روى پیراهن تماشاچیان مسابقات 
فوتبال در سراسر جهان به طرفدارى از حضور زنان 

ایران در استادیوم ها، آزاد است

در مسابقات جام جهانى فوتبال زنان 
در ماه ژوئیه گذشته درفرانسه هنگام 
نیوزیلند در شهر  و  کانادا  میان  بازی 
گرونوبل چند تماشاچى روی پیراهن 
ورود  ممنوعیت  بودند:  نوشته  خود 
بانوان به ورزشگاه ها لغو شود. این افراد 
استادیوم  در  حاضر  ماموران  توسط 

اخراج شدند.
حاال فدراسیون جهانى فوتبال اعالم 
کرده که آنچه در استادیوم گرونوبل رخ 
داد، اشتباه بود چون  شعاری که روی 
بود،  بسته  نقش  تماشاچیان  پیراهن 
ایران  اجازه ورود دختران در  تقاضای 
مسابقه  تماشای  برای  ورزشگاه ها  به 
فوتبال بود که شعاری است اجتماعى 

نه سیاسى.
اظهار  ضمن  فیفا   دلیل  همین  به 
تاسف از این رفتار نادرست ماموران با 
چند تماشاچى اعالم کرده : هیچ کس 
حق ندارد مانع ورود تماشاچیانى که 
از  طرفداری  شعار  آنها  پیراهن  روی 
حضور بانوان در ورزشگاه های ایران به 

چشم مى خورد، شود.
که  اینفانتینو  جیانى  همکاران 
حمایت  پرچمدار  روزها  این  خود 
به  رفتن  برای  ایرانى  خانم های  از 
فوتبال  مسابقات  تماشای  ورزشگاه ها 
دیگر  امیدواریم  اند؛  گفته  هستند، 
چنین اتفاقى در هیچ نقطه دنیا هنگام 

مسابقات فوتبال رخ ندهد.
این  رابطه  این  فیفا در  تأکید دیگر 
است که هیچ مسئول یا ماموری در هیچ 
ورزشگاهى در هیچ کجای جهان حق 
ندارد از تماشاگرانى که چنین شعاری 
روی پیراهن آنها نوشته شده بخواهند 
پیراهن خود را از تن بیرون بیاورد.به 
فیفا، حکومت  اندرکاران  دست  گفته 
بانوان  از ورود  ایران چهل سال است 
است. کرده  جلوگیری  ورزشگاه ها  به 

ایران،  روسای فدراسیون فوتبال در 
از جمله على کفاشیان، مهدی تاج و 
همینطور مدیران وزارت ورزش همگى 
معتقدند که تجربه نشان داده حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها، درست برعکس 

ایران  از محرومیت فوتبال  جلوگیری 
جمهوری  دادستان  همزمان  دارد، 
اسالمى انگار نه انگار که فوتبال ایران 
هر  و  گرفته  قرار  تعلیق  پرتگاه  لب 
دّره ی  قعر  به  آن  سقوط  بیم  لحظه 
محرومیت مى رود، گفت: لزومى برای 

حضور زنان در ورزشگاه ها نمى بینم!
محمدجعفر  ایسنا،  گزارش  به 
منتظری افزود: فیفا چه کار به رفتن 
تماشای  برای  استادیوم ها  به  خانم ها 
فوتبال دارد؟! وی اضافه کرد: در بین 
هزاران تماشاچى  که به ورزشگاه برای 
حتما  مگر  مى روند  فوتبال  تماشای 
باید عده ای زن هم باشند!؟ نمى دانم 
به  هم  زن ها  حتما  داده اند  گیر  چرا 
ورزشگاه های ایران راه پیدا کنند. البته 
برای  دلشان  که  نیست  این  دلیلش 
این  آن  دلیل  البد  سوخته.  ما  زنان 
است که زنان کشور از فیوضات عالیه 
تماشای فوتبال محروم نباشند. این در 
حالیست که رفتن زنان به ورزشگاه و 
از انقالب  تماشای مسابقات چه قبل 
یک  عادی  در همه کشورهای  و چه 
موضوع معمولى و پیش پا افتاده است 
و هیچ دولت عاقل و باشعوری وقت و 
هزینه ی خود را صرف ممنوعیت علیه 

این حضور نمى کند!
نگیرید!  را ساده  این  ادامه داد:  وی 
و  ورزش  در  فساد  رواج  آنها  قصد 
است  گفتنى  ماست!  اسالمى  جامعه 

شیخ حسن انصاریان روى منبر: 

نوازندگان و رقصنده ها، قلب امام زمان را در محل 
نزول مالئکه به درد آوردند!

در حالى که مردم کربال و حاضران 
آغاز  مراسم  از  شهر  آن  ورزشگاه  در 
مسابقات فوتبال ملت های غرب آسیا 
و اجرای برنامه موسیقى، رقص و آواز 
بسیار لذت بردند، شیخ حسن انصاریان 
از روضه خوان های معروف و نزدیک به 
على خامنه ای روز جمعه گفت: هرگز 
در  ورزشگاهى  در  نمى شود  باورمان 
کربال که محل نزول مالئکه و قدمگاه 
اولیا و انبیاء است، زنان رقاصه و نوازنده 
که یادآور یزیدیان و بنى امیه هستند، 

قلب امام زمان را به درد آوردند!
برنامه  این  برگزارکننده  افزود:  او 
ابا  مظلوم،  و  غریب  ارباب  از  باید 
عبداهلل حسین و قمر بنى هاشم فرزند 
و  کنند  عذرخواهى  امیرالمومنین 

موجبات شادی آنها را فراهم سازند.
پیش از این نیز نوری المالکى نخست 

حزب  دبیرکل  و  عراق  اسبق  وزیر 
خواستار  کشور  آن  اسالمى  الوعده 
مجازات مسئوالن وزارت ورزش عراق 
و برگزارکنندگان این مراسم شده بود!

در برنامه افتتاحیه رقابت های فوتبال 
غرب آسیا، خانم های خواننده عراقى و 
نوازندگان آن کشور برنامه های جالب 
اجرا  سنتى  موسیقى  و  آواز  و  رقص 
کردند که با استقبال شدید تماشاچیان 
روبرو شد. آنها در گفتگو با خبرنگاران 
اینگونه  کردند  امیدواری  اظهار 
برنامه های شادی آفرین از این پس باز 
در مراسم مشابه در کربال اجرا گردد.

فدراسیون  وبسایت  حال  همین  در 
درج  ضمن  »فیفا«  فوتبال  جهانى 
مسابقات  این  بازی های  گزارش 
ورزش  وزیر  ریاض،  احمد  نوشت: 
شرکت  تیم های  از  عراق  جوانان  و 

باعث  گویند  مى  که  آنهایى  ادعای 
چشم چرانى و رفتار ناشایست مردها 
مى شود، موجب نظم و ترتیب بیشتر و 
بهتر در گفتار و رفتار مودبانه تر آقایان 

مى دانند.
روز دوشنبه این هفته لعیا جنیدی 
رئیس  روحانى  حسن  حقوقى  معاون 
قانونى  هیچ  گفت:  اسالمى  جمهوری 
مسابقات  به  بانوان  ورود  منع  برای 
هرگونه  و  ندارد  وجود  آقایان  فوتبال 
جلوگیری از حضور آنان به استادیوم ها 

غیرقانونى خواهد بود.
جیانى اینفانتینو اخیرا گفت: بانوان 
عالقمند به تماشای رقابت های فوتبال، 
نه تنها مسابقات خارجى بلکه بازی های 
لیگ برتر کشور خود را هم باید بتوانند 

در استادیوم تماشا کنند.
رئیس  فتاحى  شنبه  سه  روز  اما 
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال 
ایران گفت: مطمئن باشید هیچ الزامى 
بازی های لیگ  بانوان در  برای حضور 

برتر نداریم.

جهانى  فدراسیون  اساسنامه  در  که 
فوتبال تأکید شده تبعیض جنسیتى 
شامل تعلیق فوتبال یک کشور و حتى 

اخراج آن از فیفا خواهد شد.

بعد  اینکه  از  دیدارها  این  در  کننده 
برگزاری  ممنوعیت  سال  سى  از 
ناامنى  دلیل  به  بین المللى  بازی های 
عراق به این کشور آمده اند تشکر کرد 
و گفت: امیدوارم اجازه انجام مسابقه 
در ورزشگاه های شهرهای دیگرعراق از 
جمله استادیوم بغداد نیز از سوی فیفا 

صادر شود.
اولین  در  عراق  تورنمنت،  این  در 
مسابقه خود، با گلى که حسین على در 
نیمه دوم وارد دروازه لبنان کرد پیروز 
شد. تیم های عربستان سعودی، اردن ، 
کویت و بحرین نیز در استادیوم فرانکو 
حریری در اربیل مرکز کردستان عراق 

به مصاف یکدیگر رفتند.
در  اوت   1۴ روز  نهایى  مسابقه 
برگزار  کربال  بین المللى  استادیوم 

خواهد شد.

٣۱ اوت آخرین 
هشدار فیفا به ایران 
به گفته رئیس کمیته استیناف صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال ایران 
فوتبال  جهانى  فدراسیون  التیماتوم 
روز 31  اسالمى  به جمهوری  »فیفا« 
به  دیگر  ماه  یک  از  کمتر  یعنى  اوت 
پایان مى رسد و اگر تا آن زمان تکلیف 
برای  استادیوم ها  در  خانم ها  حضور 
تماشای مسابقات روشن نشود، تحریم 

فوتبال ایران عملى خواهد شد.
پیشین  بازیکن  مصطفوی  داریوش 
تیم ملى و رئیس اسبق فدراسیون روز 
شنبه گفت: دولت در این قضیه اختیاری 
ندارد و ممکن است من زنده نباشم اما 
فوتبال  تماشای  برای  بانوان  به زودی 
یافت. خواهند  حضور  ورزشگاه ها  در 

مناظره  برنامه  در  که  مصطفوی 
تلویزیون صحبت مى کرد، یادآور شد: 
گفته  ورزش  وزیر  فر  سلطانى  اینکه 
زنان به زودی برای تماشای مرحله اول 

بازی های تیم ملى برای مسابقات جام 
جهانى ۲٠۲۲ وارد استادیوم خواهند 
شد، درست نیست. هشدار فیفا خیلى 
جدی تأکید کرده که بانوان در ایران باید 
بتوانند بازی های لیگ باشگاهى را هم 
در ورزشگاه ها ببینند.جیانى اینفانتینو 
امیدوار بود سال گذشته بعد از گفتگو 
با حسن روحانى طبق قولى که رئیس 
جمهوری اسالمى به او داده بود، شاهد 
فوتبال  تماشای  برای  خانم ها  ورود 
نشد. چنین  اما  باشد.  استادیوم ها  به 

رئیس فیفا سرانجام صبرش از ادامه 

در ورزشگاه آزادی؛ بازی ایران و اسپانیا

مخالفت صاحب اختیاران رژیم با اجازه 
تماشای رقابت های فوتبال به خانم ها 
در ورزشگاه به سر آمد و روز 1۸ ژوئیه 
در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران 
نوشت از اینکه به خانم ها برای تماشای 
فوتبال  تیم های  بین  دوستانه  دیدار 
ایران و سوریه اجازه داده نشد بسیار 
متاسفم و بدتر آنکه از قرار معلوم پلیس 
ده تن از زنانى را که سعى داشتند وارد 
ورزشگاه شوند را بازداشت کرده است و 
متاسفانه آنچه در آن روز رخ داد، دقیقا 
به  ایران  خالف قول رئیس جمهوری 

من در  روز 1۸ مارس گذشته بود.
که  صورتى  در  گفت:  اخیرا  وی 
حکومت جمهوری اسالمى ایران بیش 
از این در گشودن درب استادیوم های 
فوتبال به روی خانم ها تعلل کند، به 
احتمال زیاد فوتبال ایران متاسفانه از 
حضور در بازی های جهانى، المپیک و 

منطقه ای محروم خواهد شد.
اینفانتینو در جریان مسابقات فوتبال 
زنان جهان در پاریس از مسئوالن رژیم 
مورد  در  خواست  اسالمى  جمهوری 
مسابقات  تماشای  برای  بانوان  حضور 
فوتبال در استادیوم ها تا پانزدهم ژوئیه 
امسال قدم های مثبت بردارند تا بانوان 
تیم  بازی های  هنگام  بتوانند  ایرانى 
ملى ایران در مسابقات مقدماتى جام 
جهانى ۲٠۲۲ به محل انجام رقابت ها 
راه یابند.حاال مقامات جمهوری اسالمى 
مى خواهند با محدودیت و بطور گزینشى 
بخشى کوچک از ورزشگاه  آزادی را به 
حضور زنان اختصاص دهند. در حالى 
که چه پیش از انقالب در ایران و چه در 
همه جهان، زنان مانند هر شهروند عادی 
میتوانند بلیت تهیه کنند و هر مسابقه ای 
کنند! تماشا  دارند،  دوست  که  را 
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موزه  انتقال  جریان  =در 
کاالی  قلم   ۱۸ سوارکاری 
نفیس ناپدید شد که برخی، 
شاهنشاهی،  زین  جمله  از 
پیگیری  مسئوالن کشف  با 
یا ۴ قلم  شده ولی هنوز ۳ 

پیدا نشده است!
مسئول  نیست  =مشخص 
یا  کسی  چه  نتقال  ا این 
کسانی بودند و اقالم چطور 

سرقت شده اند.
از  ارزش  با  و  نفیس  اقالم  برخی 
جمله زین شاهنشاهی طی جابجایی 
قصر  موزه  از  سوارکاری  عتیقه جات 
فیروزه به موزه المپیک ناپدید شده اند.

ناپدید شدن برخی اقالم تاریخی سوارکاری در موزه !

گزارش ها حاکیست با پیگیری های 
کمیته ملی المپیک برخی وسایل پیدا 
شدند اما هنوز از برخی اقالم خبری 

نیست.
 1۶ چهارشنبه  ایسنا،  خبرگزاری 
از  پس  نوشت،  گزارشی  در  امرداد، 
و  المپیک  ورزش،  موزه ی  افتتاح 
ملی  کمیته  مجموعه  در  پارالمپیک 
اشیاء  تمامی  که  شد  مقرر  المپیک  
و عتیقه جات و افتخارات ورزش ایران 
به این موزه انتقال یابد. بر این اساس 
و در طی انتقال عتیقه جات سوارکاری 
قلم  قصرفیروزه حدود 1۸  موزه ی  از 
ناپدید  روز  چند  طی  نفیس  جنس 
شده است! از جمله اقالم ناپدید شده 
شاهنشاهی  اسب  زین  به  می توان 
اشاره کرد که البته بعدا این زین پیدا 

شد.
روزی  چند  اقالم  این  انتقال  برای 
و  فیلمبرداری  برای  گروهی  قبل 
قصر  موزه ی  به  اقالم  کردن  لیست 
فیروزه رفتند و از عتیقه جات فیلم و 
انتقال  از  بعد  اما  عکسبرداری کردند 
این اقالم به موزه جدید معلوم شد که 
شمار عتیقه جات انتقال یافته کمتر از 

زمان فیلمبرداری بوده است.
خبرنگار  پیگیری های  اساس  بر 
ایسنا، بعضی از این 1۸ اقالم ناپدید 
شده تا کنون پیدا شده اند، ولی هنوز 
تحویل  نفیس  جنس  قلم   ۴ یا   ۳
پارالمپیک  و  المپیک  موزه ی ورزش، 
نشده و معلوم نیست به چه سرنوشتی 
چه  دست  در  اکنون  و  شده  دچار 

کسی است؟!

ضرب و جرح و سرقت از یک گردشگر آلمانی توسط ۷ نفر!
به  آلمانی  جوان  =این 
تصاویری  انتشار  با  تازگی 
از قبل و بعد از این حادثه، 
نوشته که ایران را ترک کرده 

است!
می  ا گر ینستا ا پست  =
فیلبپ یش از دو هزار کامنت 
از کاربران ایرانی داشته که 
از او پوزش خواسته و نسبت 
تأسف  اظهار  اتفاق  این  به 
برخی  همچنین  کرده اند. 
کاربران نوشته اند که تا پایان 
حاضرند  وی  بهبودی   روند 
محلی در اختیارش بگذارند 

و از او مراقبت کنند. 
آلمانی  گردشگر  یک  از  تصاویری 
اجتماعی  شبکه های  در  ایران  در 
حاکی  که  شده  منتشر  فارسی زبان 
است.  وی  شدید  جرح  و  ضرب  از 
دوچرخه سوار  این  نوشتند  رسانه ها 
در نزدیکی تنکابن توسط ۷ نفر مورد 
ضرب و جرح و در نهایت سرقت قرار 

گرفته است!
از  تصاویری  که  است  روزی  چند 
یک گردشگر آلمانی در فضای مجازی 
فارسی زبان منتشر شده که حاکی از 

ضرب و جرح شدید وی است.
فلیپ  که  آلمانی  گردشگر  این 
مارک گراف نام دارد، پس از شکست 
بیماری سرطان، با دوچرخه  به نقاط 
مختلف جهان از جمله به ایران سفر 

کرده است.
 2 چهارشنبه  دوچرخه سوار  این 
امرداد ساعت حدود 21 شب در شهر 
نشتارود و در نزدیکی تنکابن توسط ۷ 
مهاجم مورد ضرب و جرح قرار گرفت 
و وسایل او به سرقت رفت. وی که به 
شدت از ناحیه صورت آسیب دیده و 
دچار شکستگی فک و دندان شده بود 
به بیمارستان »شهید رجایی« تنکابن 
منتقل و سپس به تهران انتقال داده 

می شود.
را  متهم   ۷ این  تنکابن  فرمانداری 
بازداشت کرده و اموال مسروقه را به 

فیلپ پس داده  است.
با  تازگی  به  مارک گراف  فیلیپ 
انتشار تصاویری از قبل و بعد از این 
حادثه، نوشته که ایران را ترک کرده 

فیلیپ،  اینستاگرامی  پست  است! 
کاربران  از  کامنت  هزار  دو  از  بیش 
ایرانی داشته که از او پوزش خواسته 
تأسف  اظهار  اتفاق  این  به  نسبت  و 
کاربران  برخی  همچنین  کرده اند. 
بهبودی   روند  پایان  تا  که  نوشته اند 
اختیارش  در  را  محلی  حاضرند  وی 
کنند. مراقبت  او  از  و  بگذارند 

این گردشگر در پست اینستاگرامش 
همدردی  ابراز  او  با  که  کسانی  از 
است  نوشته  و  کرده  تشکر  کرده اند، 
ایران  سفر  از  خوبش  خاطره  که 
نخواهد  قرار  حادثه  این  تحت تاثیر 
برای  داده  خبر  همچنین  او  گرفت. 
بهبودی فک شکسته اش به زمان نیاز 
دارد و پس از بهبودی دوباره سفرش 

به دور جهان را آغاز خواهد کرد.

فاجعه در بیدک؛ به دختران ۱۵ 
ساله انگ ترشیدگی می زنند!

نزدیکی  در  بیدک  روستای  در 
در  روستا  دختران  بعضی  بجنورد 
سنین پایین باردار می شوند. آنها را در 
۸ یا 9 سالگی شوهر می دهند و غالبا 
یا سه سال بچه دار و قبل  از دو  بعد 
از سی سالگی مادربزرگ می شوند و 
سال  سه  دو  آنها  از  بعضی  متاسفانه 
بعد دچار افسردگی شدید شده و در 

بیمارستان بستری می شوند.
اینها اظهارات یکی از کارکنان مرکز 
شمالی  خراسان  در  بیدک  بهداشت 
اینجا  در  زن ها  می گوید:  او  است. 
نمی دانند ازدواج و بارداری در سنین 

خیلی پایین چه عواقبی دارد.
در  ایران  از  بخش  این  در  دخترها 
سنین 9 تا 12 سال عقد می شوند و 
در 12سالگی به خانه شوهر می روند و 
غم انگیز این است اگر دختری تا 1۵ 
خوانده  ترشیده  نکند  ازدواج  سالگی 
عنوان  به  می تواند  فقط  و  می شود 
همسر دوم با مرد زن داری یا مردانی 
معموال  و  کرده  فوت  همسرشان  که 
حدود ۵0 سال سن دارند ازدواج کند.

با  که  روستاست  دختر  تنها  مریم 
حمایت پدرش بر خالف سایر دخترها 
به  و  نکرده  ازدواج  در دوران کودکی 
است.  رفته  مدرسه  و  درس  دنبال 
از  اینجا  در  دخترها  می گوید،  او 
خانه  به  زود  خیلی  می خواهند  خدا 
خواستگار  داشتن  چون  بروند  شوهر 
و ازدواج در 9 سالگی در این منطقه 
دلیل لیاقت و با عرضه بودن دختر به 
حساب می آید! اما مریم به این شایعات 
و به قول خودش قید و بندهای قرون 
پایان  از  بعد  و  نداده  بها  وسطایی 
دانشگاه  به  دبیرستان  و  دبستان 
است. گرفته  هم  لیسانس  و  رفته 

و  می کند  کار  حاضر  حال  در  او 
تصمیم به ادامه تحصیل تا درجه فوق 

نان  جوا از  زیاد  =عده 
افغانستانی زمانی که از پیدا 
می گردند  ناامید  کار  کردن 
کشور  از  فرار  در  را  چاره 
جستجو نموده به امید یافتن 
زندگی بهتر دل به دریا زده 
خطر  و  خوف  پر  راه های 
قاچاقی کشورهای اروپایی را 
در پیش گرفته اند؛ عده ای به 
کارهای شاقه روی آورده اند 
و عده ای نیز معتاد شده اند.

در  کفش هایی که  ابراهیمی-  باقر 
جستجوی پیدا کردن کار پاره شده اند، 
و  دولتی  ادارات  در  که  رزومه هایی 
پس  یکی  و  گردیده  انبار  خصوصی 
زباله دانی  به  از دیگری توسط خدمه 
از  بسیاری  در  شده اند؛  انداخته 
ادارات دولتی می توان رد پای جوانان 

دانش آموخته را یافت که ده ها بار در 
آن مسیر رفت و آمد نموده اند بدون 
اینکه نتیجه از آن گرفته باشند. این 
افغانستانی  جوان  هزاران  نوشت  سر 
و دشواری های  با مشکالت  که  است 
تا  گردیده اند  فارغ  دانشگاه ها  از  زیاد 

آینده بهتری را برای خود رقم بزنند.
در حالی که ساالنه بیش از پنج هزار 
دانشگاه های  از  افغانستانی  جوان 
فارغ  کشور  این  خصوصی  و  دولتی 
می گردند و تعداد دیگری نیز از پس از 
سپری نمودن تحصیالتشان در دیگر 
می گردند،  باز  افغانستان  به  کشورها 
به  آلوده  کار  بازارهای  در  رقابت  اما 
نیست،  ساده ای  کار  افغانستان  فساد 
آنان باید برای یافتن شغل در ادارات 
دولتی یا خصوصی این کشور از هفت 

خوان رستم بگذرند.
جوانان  از  یکی  صادقی  علیرضا 
قبل  سال  دو  که  است  افغانستانی 
علوم  رشته  در  را  خود  لیسانس 
کامپیوتر از یک دانشگاه خصوصی در 
بیکار است.  تا کنون  اما  کابل گرفته 
بار  این مدت چندین  او می گوید در 

دانش آموختگان بیکار افغانستانی 
از روزگارشان می نالند

برای پیدا کردن کار در ادارات دولتی 
و خصوصی تالش نموده ولی تا کنون 
موفق نشده: »دو سال است که بیکار 
سایت های  در  مدت  این  در  هستم؛ 
و  کاری  رزومه  گشتم،  وزارتخانه 
مدارک خود را فرستادم ولی نتواستم 

وارد کار شوم.«
به گفته او تنها کسانی می توانند در 
کار  مشغول  افغانستان  دولتی  ادارت 
گردند که در آنجا آشنا داشته باشند یا 
هم در بدل پول گزاف بست های دولتی 
هیچکدام  وی  که  کنند  خریداری  را 
را ندارد نه پول برای خریداری بست، 
نه هم دوست و آشنا که دست وی را 
گرفته به کار مشغول سازد. به باور او 

اعالن  به  ادارات  از سوی  که  وظایفی 
به  زدن  خاک  جز  شود  می  گذاشته 
زیرا  نیست  دیگری  چیز  مردم  چشم 
قبل از اعالن، بست ها به فروش می رسد 
یا هم توسط کسانی که آشنا دارند افراد 

مورد نظر استخدام می گردند.
این جوان افغانستانی ادامه می دهد: 
ساینس  کامپیوتر  از  اینکه  با  »من 
تخصص  مطابق  چون  شدم  فارغ 
مجبور شدم  نتوانستم  پیدا  کار  خود 
خیاطی،  مثل  ها  بخش  دیگر  در 
کارهای  حتی  و  خوراکی فروشی 
دوستانم  از  بدهم.  انجام  روزمزدی 
فارغ  دانشگاه  از  یکجا  من  همراه  که 
شده بودند یک اش خیاط است و یکی 
بخش  در  رشته  خالف  هم  دیگرش 

مهندسی کار می کند.«
بیکاری  معضل  علیرضا،  باور  به 
دیگر  بر  عالوه  افغانستان  در  جوانان 
جنگ  ادامه  روی  حتی  بخش ها 
سایه  نیز  کشور  این  در  ناامنی  و 
بعد  جوانان  از  بعضی  است؛  انداخته 
کهنه  و  دانشگاه ها  از  شدن  فارغ  از 
جستجوی  در  کفش  چندین  کردن 

برای  گردیده اند  مجبور  باالخره  کار 
چرخ  چرخاندن  و  پول  کردن  پیدا 
روزگارشان به گروه های تروریستی و 
مخالفان مسلح دولت بپیوندند که این 
کار سبب تقویت گروه های تروریستی 

در افغانستان گردیده است.
مرضیه حیدری دیگر دانش آموخته 
جوان افغانستانی نیز سر نوشت مشابه 
با علیرضا دارد، او چهار سال قبل از 
رشته شرعیات دانشگاه کابل مدرک 
اما  آورده  دست  به  را  خود  لیسانس 
در این چهار سال نتوانسته کار پیدا 
ناامنی،  نیز در کنار جنگ و  او  کند، 
فساد گسترده اداری در این کشور را 
از عوامل بیکاری جوانان عنوان نموده 

استخدام ها  که  زمانی  تا  می گوید 
از  وضعیت  باشد  روابط  اساس  بر 
از  بهتر نخواهد شد. در بسیاری  این 
ادارات دولتی و حتی خصوصی بجای 
تحصیل و تخصص افراد روابط و پول 

حرف اول را می زند.
ادارات  از  به گفته مرضیه، بسیاری 
دولتی تجربه کاری را در استخدام و 
جذب کارمند معیار قرار می دهد که 
این موضوع نیز دست دانش آموختگان 
را از پشت بسته است. جوانانی که از 
دانشگاه ها فارغ می گردند فاقد تجربه 
ادرات  در  دلیل  همین  به  کاری اند 
پیش  سال  »چهار  نمی شوند:  جذب 
شده  فارغ  دانشگاه  از  من  که  وقتی 
کاری  رزومه  و  سوانح  کارت  بودم 
خود را در هر اداره که بردم متاسفانه 
از  خواستند،  کاری  تجربه  همه شان 
طرف دیگر فساد اداری و واسطه هم 

خیلی نقش دارد.«
به باور این بانوی افغانستانی بیکاری 
جوانان معضالت بزرگ اجتماعی دیگر 
از  بسیاری  و  آورده  وجود  به  نیز  را 
جوانان به دلیل نبود شغل در کشور 

از کالسکه های قدیمی موزه قصر فیروزه در شرق تهران که به موزه المپیک منتقل شد

لیسانس و دکترا دارد. مریم می گوید، 
دو خواهرم در سنین 12 و 1۶ سالگی 
پنجم  کالس  من  کردند.  ازدواج 
دبستان بودم که خواهرم ازدواج کرد و 
یادم هست در یک روز سه خواستگار 
با هم برای پیشنهاد به من و خواهرانم 

به منزل ما آمدند.
ملیحه یغمایی مدیرکل امور زنان و 
خانواده استانداری خراسان شمالی به 
آفتاب نیوز گفته است: در این استان 
را  دختر  بخواهند  که  نیست  اینطور 
و  رسم  یک  این  متاسفانه  بفروشند. 
است  از کشور  نقطه  این  در  فرهنگ 
بطوری که وقتی ما یکی از خانم های 
ازدواج های  بررسی  برای  را  همکار 
راهنمایی  و  گفتگو  و  زودهنگام 
فرستادیم،  منطقه  این  به  خانواده ها 
در روزهای اول حتی او را به مدرسه 
راه ندادند ولی با پشتیبانی ما و اداره 
رفته  رفته  استان  پرورش  و  آموزش 
خانواده های  با  جلساتی  شده  موفق 
روستا برپا کرده و مضرات ازدواج در 
سنین خردسالی را به آنها تفهیم کند.

او یادآور شد، ضمنا از آنجا که برخی 
مالی  مشکالت  دلیل  به  خانواده ها 
شوهر  کودکی  در  را  خود  دختران 
اگر  که  شده  تهیه  طرحی  می دهند، 
کند،  ازدواج  سالگی   1۸ در  دختری 
کمیته امداد یا سازمان دیگری تهیه 

جهیزیه او را تقبل نمایند.
کالس  یک  در  داد،  ادامه  یغمایی 
بیدک  دبیرستان  اول  سال  نفره   ۴2
در سال گذشته تنها 12 دختر ازدواج 
نکرده بودند اما امسال این رقم به 2۶ 
نفر رسید. البته در این نوع مسائل در 
این بخش از ایران نمی شود سریع و 
قاطع عمل کرد اما پارسال ۷0 درصد 
و  کردند  ترک  را  مدرسه  دختران 

امسال ۵0 درصد.

تشکیل  و  کنند  ازدواج  نمی توانند 
خانواده دهند، همچنین افزایش چند 
درصدی طالق طی سال های اخیر هم 
برخاسته از باال رفتن نرخ بیکاری است 
که مردم حتی توان تامین هزینه های 
از  برخی  و  ندارند  را  زندگی  اولیه 
دلیل  همین  به  مشترک  زندگی های 
از هم پاشیده است.عده زیاد از جوانان 
کردن  پیدا  از  که  زمانی  افغانستانی 
فرار  در  را  چاره  می گردند  ناامید  کار 
از کشور جستجو نموده به امید یافتن 
راه های  زده  دریا  به  دل  بهتر  زندگی 
کشورهای  قاچاقی  خطر  و  خوف  پر 
اروپایی را در پیش گرفته اند که از این 
میان عده شان قبل از رسیدن به سر 
زمین رویاهای خویش طعمه حیوانات 
درنده یا ماهیان دریا گردیده و شمار 
دیگر نیز که با دشواری های زیاد خود 
رسانده اند  اروپایی  کشورهای  به  را 
دوباره به افغانستان رد مرز گردیده یا 
هم در حالت بی سر نوشتی بسر می برند.

او نیز عنوان می کند که تعدادی از 
که  افغانستانی  دانش آموخته  جوانان 
مناسب  شغل  کردن  پیدا  به  موفق 
مطابق با تخصص خود نگردیده اند به 
عده ای  آورده اند،  روی  شاقه  کارهای 
شده اند:  آلوده  مخدر  مواد  به  هم 
»خیلی از پسران جوان که از دانشگاه 
فارغ شدند کارهای ساختمانی و بنایی 
می کنند، دختران هم به کارهایی مثل 
خیاطی مشغول شدند؛ آنها همین در 
شمارند.  می  غنمیت  هم  را  کم  آمد 
مواد  به  بیکاری  بخاطر  هم  بعضی ها 

مخدر آغشته شده اند.«
وحدت  حکومت  کار  آغاز  از  پس 
ملی در افغانستان نرخ بیکاری در این 
اساس  بر  است.  یافته  افزایش  کشور 
آمار که سال گذشته از سوی اتحادیه 
حدود  گردید،  منتشر  کارگران  ملی 
چهل درصد از واجدین شرایط کار در 
این کشور شغل ندارند، اما وزارت کار 
و امور اجتماعی افغانستان این آمار را 

کمتر ارائه می کند.
و  گزارشگر  ابراهیمی  *باقر 

روزنامه نگار از کابل

علیرضا صادقی هنگام گفتگو مرضیه حیدری هنگام گفتگو
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» ادامه دارد«           

ارتکابِی  ترورهای  همه ی  =میان 
قتل  تبهکار،  فرقه ی  فرنگی کاران 
فجیع فریدون فرخزاد، بیش از هر 
ایرانیان  بیان  آزادی  سالخی  چیز 
دگراندیش بود. فریدون، وزن حضور 
سنگین و مؤثری داشت. زبان تند و 
تیز و بیان بی ترس او در نقد اسالم 
سیاسی، نه نشانه ی عداوت او با ایمان 
دیگران بلکه انکار باورهای پوسیده ی 
صدها ساله ی جامعه ی موعودباور و 

شیعه گرای ایران بود.

سال،  هر  امرداد  نیمه   - مصدقی  یوسف 
یادآور ترور وحشیانه ی فریدون فرخزاد به دست 
دژخیماِن فرنگی کارِ)1( سپاه اسالم است. صاحب 
این صفحه کلید، یک بار، در جستاری مفصل به 
زندگی و کارنامه ی این هنرمند توانا پرداخته و 
در حد توان خود کوشیده تا روایتی منصفانه از 
شخصیت او و ارزیابی آثارش، به قالب کلمات در 
آَوَرد. اگر خواننده ی این سطور عالقه به آشنایی 
بیشتر با شخصیت و کار فریدون فرخزاد داشته 
باشد، خواندِن آن مقاله که در کیهان لندن منتشر 

شد، بی فایده نخواهد بود.
غرض از جستار حاضر اما تکرار، توضیح و بسط 
بخشی از آن مقاله است که به یادآورِی همدستی 
چپگرایان ملحد و شیعیان پاکیزه در ترور شخصیت 
و سپس حذف فیزیکی فریدون فرخزاد، می پردازد.
الف( ارتجاع سرخ و ترور شخصیت فریدون 

فرخزاد
فریدون بنا به گفته ی خودش)۲(، در ایام جوانی 
و پیش از سفرش به آلمان برای تحصیل، تمایالت 
چپگرایانه داشت. حضور در آلمان شرقی و درک 
اختناق هولناک و خشِن کمونیسِم حاکم بر اقماِر 
اروپایِی اتحاد شوروی، ِمهر چپگرایی را از دل او 
برد. هر چند او بسیاری از ایام تحصیل در آلمان 
را به مطالعه درباره ی مارکسیسم گذراند و حتی 
تز دکترای نیمه تمامش را هم »مارکس، انگلس، 
لنین، رزا لوکزامبورگ و معضل لهستان«، عنوان 
نهاد، اما از همان ایام منتقد سرسخت استبدادهای 

کمونیستی بود.
فریدون با چنین پشتوانه ای به ایران برگشت و 
در محافل مختلِف به اصطالح روشنفکری آن زمان، 
بسیاری از مدعیان عرصه ی چپگرایی را سنگ روی 
یخ کرد. به همین دلیل، چپگرایان دنباله رو، بی سواد 
و جاهل وطنی که جز ادعا و لفاظی، هیچ دانشی 
نداشتند،  مارکسیسم  مقدماتی  اصول  در  حتی 
کینه ی او را حتی پیش از شهرت یافتنش، به دل 

گرفته بودند.
پس از آغاز فعالیت فریدون فرخزاد در عرصه ی 
هنر و سرگرمی، همزمان با اوج گیری شهرت و 
محبوبیت او، بخش بزرگی از به اصطالح روشنفکران 
دانش  و  پاکیزگی  خوش سخنی،  که   – چپگرا 
فریدون چون خاری در چشمشان فرو می رفت- در 
هماهنگی با دستگاه تبلیغاتی زیرزمینی و محفلی 
حزب توده و در همراهی با دیگر گروه های چپگرا، 
پست ترین و پلیدترین شایعات را علیه او به راه 
انداختند. از دید این جماعِت »َخلقی«، روشنفکری 
و مبارزه با امپریالیسم، ارتباط مستقیم با چرک 
بودن، بددهنی، کافه نشینی، منفی بافی و زن ستیزی 
داشت. فریدون فرخزاد اما، نقطه ی مقابل چنین 
خصوصیاتی بود بنابراین بایستی هدف توهین و 
لجن پراکنی این جماعت چپول قرار می گرفت. فاز 
اول ترور شخصیت فریدون فرخزاد، اینگونه شکل 
گرفت اما به همینجا ختم نشد. در طول سال های 
متمادی، ترور شخصیت فریدون فرخزاد بارها و 
بارها از سوی چپگرایان کینه توز، تکرار شد و اثرات 
این لجن پراکنی ها، تا سال ها پس از قتل دهشتناک 

او هم ادامه داشت.
باید اضافه کرد که فریدون پس از انقالب هواخواه 
پادشاهی مشروطه شده بود و برای رسیدن به 
چنین حکومتی مبارزه می کرد. او که بنا به َمِنش 
آزاده اش هیچگاه از ابراز عقیده نمی ترسید، همواره 
به صراحت، در هر مناسبت یا کنسرتی که حضور 
داشت، نگاه سیاسی اش را بیان می کرد. او در این 
دوران- که سیاهکاری و جنایات خمینی دامن 
جریانات چپ را هم گرفته بود- بدون تعارف به 
نقد همه ی گروه هایی که در فاجعه ی انقالب ۵۷ 
جریانات  جمله  از  و  می پرداخت  داشتند  نقش 
چپگرا را به واسطه ی نقش مخربشان در روی کار 
آمدن خمینی، رسوا می کرد. چپگرایان ورشکسته 
و وامانده ی داخل و خارج از ایران هم در مقابل، 
همچون ایام پیش از انقالب، از هیچ رذالتی برای 
تخریب و ترور شخصیت فریدون فرخزاد کوتاهی 

نمی کردند.
بدون شک یکی از مهمترین دالیل تنهایی و به 
محاق رفتن فریدون در سال های آخر زندگی اش، 

دروغ  سراسر  و  مستمر  تبلیغات  افتادن  مؤثر 
گروه های چپگرا علیه او بود.

ب( ارتجاع سیاه و حذف فیزیکی فریدون 
فرخزاد

پیش از انقالب نکبت بار بهمن ۵۷، نفرت اصحاب 
ارتجاع سیاه از فریدون فرخزاد، محدود به نقش 
اجتماعی او به عنوان یک شومن و مروج »گناه 
کبیره ی موسیقی« بود. از نگاه بیمار این جماعت، 
و  جوانان«  بین  َفساد  »ترویج  در  فرخزاد  نقش 
عاملیت او »در گسترش لهو و لعب« میاِن »نسوان 
و دختراِن« جامعه ی مسلمان و مردساالر ایران، 
بخشودنی نبود . پس از انقالب کذایی اما ماجرای 

تقابل فریدون با اسالمیون، ابعاد دیگری یافت.
سال  در  ایران  از  خروج  از  پس  فریدون 
13۶1 خورشیدی، به مبارزی سیاسی و منتقد 
جزم اندیشی دینی تبدیل شد. او در تمام کنسرت ها 
و برنامه های رادیویی و تلویزیونی اش در این دوره، 
و  مثال زدنی خمینی  با صراحتی  و  بی مالحظه 
اوباش اطرافش را هدف می گرفت و به این بهانه 
سراغ خرافات شیعه گری نیز می رفت و با زبانی تند 
و تیز از خجالت این باورهای پوسیده در می آمد. 
مشهورترین نمونه های بجا مانده از چهره ی جدید 
فریدون را می شود یکی در کنسرت  کنزینگتون 
در بهمن سال 13۶1  و دیگری، کنسرت مشهور 
برگزارشده در رویال آلبرت هال لندن در نوروز 
13۶۶ دید. فرخزاد به خصوص در این دومی به 
عنوان مجری برنامه، با زبانی طنزآمیز و گزنده، 
به بهانه ی هجو توضیح المسائل خمینی به نقد 
مبانی پوچ و پلشت باورهای فرقه ی تبهکار حاکم 
بر ایران پرداخت. هنوز که هنوز است، بیش از 
سی سال پس از این کنسرت، حرف های فریدون 
همچنان گیرا و شنیدنی است و باعث سوزش اعضا 
و جوارح رهبران سابق و الحق مسلمین جهان و 

دلبستگان شان می شود.
طی دوران جنگ ایران و عراق، فریدون چند 
بار تحت پوشش سازمان های بین المللی و حقوق 
بشری به اردوگاه های اسرای ایرانی در عراق رفت 
و تالش کرد تعدادی از کودک-  سربازان ایرانی را 
که به اسارت در آمده بودند آزاد کند یا برایشان از 
دولت های اروپایی پناهندگی بگیرد. این کودکان، 
که به واسطه ی تبلیغات حکومتی مغزشویی شده 
و برای نوشیدن شربت شهادت به جبهه فرستاده 
اردوگاه  در  بودند، در شرایطی وحشتناک  شده 
اسرا زندگی می کردند. به بعضی از آنها بارها تجاوز 
شده بود و سالمت  جسمی و روحی شان در وضع 
فاجعه باری قرار داشت. پخش تصاویر این حسین 
»فهمیده«های زیر تانک نرفته، رسوایی بزرگی 
برای دست اندرکاران »دفاع مقدس« بود و باعث 
شد که پرونده ی فریدون نزد »سربازان گمنام امام 
زمان« سنگین تر شود و این شیعیان پاکیزه کاردها 
و قمه هایشان را برای ریختن خون این مرتد دشمِن 

اهلل، تیز کنند.
فرنگی کاران  ارتکابِی  ترورهای  همه ی  میان 
فرقه ی تبهکار، قتل فجیع فریدون فرخزاد، بیش 
از هر چیز سالخی آزادی بیان ایرانیان دگراندیش 
بود. فریدون، وزن حضور سنگین و مؤثری داشت. 
زبان تند و تیز و بیان بی ترس او در نقد اسالم 
سیاسی، نه نشانه ی عداوت او با ایمان دیگران بلکه 
انکار باورهای پوسیده ی صدها ساله ی جامعه ی 
موعودباور و شیعه گرای ایران بود. سخنش گیرایی 
داشت و به فکر مخاطب تلنگر می زد. همچون 
معدود طنازان روشن بین تاریخ ایران، نقد فریدون 
نسبت به شریعت، هم گزنده بود و هم باورپذیر. 
بنابراین مؤمنان راستین مکتب تشیع و رهروان 
واقعی دین حنیف اسالم برای مقابله و برخورد با 
او از تنها حربه ی موجود در چنته ی مسلمانی بهره 

گرفتند: آدمکشی مقدس.
قتل فریدون فرخزاد نمونه ای بارز از تروریسم 

مذهبی است که ریشه در صدر اسالم دارد. اگر به 
متون اصیل تاریخ اسالم درباره ی وقایع سال های 
مدینه  به  مکه  از  اسالم  پیامبر  هجرت  نخست 
مراجعه کنید، به مواردی بر می خورید که از فرط 
تشابه، با قتل های ارتکابی فرنگی کاران جمهوری 
جمهوری  ترور  دستگاه  نمی زنند.  مو  اسالمی، 
اسالمی، با تکه تکه کردن فریدون پیامی روشن 
به همه ی دگراندیشان و دگرباشان مبارز خارج از 
کشور فرستاد تا همگی بدانند که در قاموس اسالم 
سیاسِی زمان ما، اِعمال خشونت بر مخالفان را حّد 
و مرزی نیست و درباره ی دگراندیشان، در بر همان 
پاشنه ای می چرخد که در صدر اسالم می چرخید.

اصطالح »َسریّه« که داللت بر فرستادن مسلمین 
برای غارت یا ترور مخالفین پیغمبر اسالم دارد، 
به َکّرات در مورد قتل مخالفین و دگراندیشان 
مخالف محمد بن عبداهلل، در تواریخ صدر اسالم 
آمده است. فرستادن آدمکش به خانه ی مخالفین 
و جلب اعتماد آنها و سپس خنجر از پشت زدن 
و سالخی مخالف بینوا، روشی جاری در سیره ی 

پیامبر اسالم بود)3(.
بر مبنای همین سنت اسالمی بود که فرنگی کاران 
فرقه ی تبهکار، به میهمانی به منزل محقر فریدون 
سفره  نان  از  و  نشستند  او  سفره ی  سِر  رفتند، 
خوردند. سپس میزبان خود را کاردآجین و تکه تکه 
کردند، شنیع ترین توهین ها را بر جنازه اش روا 
داشتند، ساعت مچی اش را به غنیمت برداشتند 

و در نهایت امنیت از آلمان به ایران بازگشتند.
تکمله

هرچند اوباش و ُعّمال ارتجاع سرخ و سیاه در 
اتحاد با یکدیگر به ترور شخصیت و قتل فجیع 
فریدون فرخزاد دست زدند، اما این جماعت در نیل 
به مقصود اصلی خود از این جنایت، هیچ توفیقی 
نیافتند. غرض آنان از این سیاهکاری، فراموشِی 
اندیشه، بی اثر کردِن گفتار و هنر و در یک کالم 

خاموشِی همیشگِی فریدون فرخزاد بود.
اگر چه سال های نخسِت پس از قتل فریدون، 
و  میراث  درباره ی  عامدانه  سکوتی  با  کمابیش 
کارنامه ی هنری او گذشت و بیشینه ی به  اصطالح 
و خارج  اصحاب رسانه در داخل  و  روشنفکران 
ایران، عافیت طلبانه یا رذیالنه درباره ی او سکوت 
پیشه کردند و ترجیح دادند که غبار نسیان بر 
تصویر فریدون فرخزاد در خاطره ی جمعی مردم 
اما زمان داوری دیگری درباره ی  ایران بنشیند، 

فریدون داشت.
یک دهه پس از قتل فرخزاد، با انتشار و پخش 
دوباره ی آثار فریدون در رسانه های مختلف، بخشی 
از نسل جوان ایران که در اثر گذر زمان، آموزش، 
جزم اندیشی  منجالب  از  رهایی  و  فکری  رشد 
)چه اسالمی و چه چپگرا(، توان درک فریدون و 
کارهایش را پیدا کرده بود، به ترویج آثار او پرداخت. 
سال به سال بیشتر از او یاد شد و آثاری مکتوب 
و مصور درباره اش نوشته و ساخته شد. چنین بود 
که گذر زمان و داوری ناشی از آن، توطئه ی سکوت 

درباره ی او را شکست.
فریدون فرخزاد، انسانی جلوتر از زمانه ی خود 
بود. انسان یگانه ای بود که با زمانه ای که در آن 
به دنیا آمده بود و مردمی که میان آنها بالیده 
بود، همخوانی نداشت و به این سبب، در دوران 
حیاتش نه تنها فهمیده نشد، بلکه آماج حسادت ها، 
تهمت ها و قربانی کژفهمی هایی شد که از سوی 
تقریبا همه ی نیروهای فعال در عرصه ی سیاست 

و فرهنگ ایران، به سوی او روانه می شدند.
اکنون پس از گذشت بیش از ربع قرن از مرگ او، 
می توان به قاطعیت حکم کرد که فریدون فرخزاد 
نه تنها فراموش نشده بلکه روز به روز بر ارج و قرب 
خاطره اش افزوده شده است. شمایل او در خاطر ما 
در اوجی همیشگی  با آن لبخند جاودانه و چشمان 
مهربان ایستاده است، باال بلندتر از هر بلند باالیی.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در 
ایران )۱۳۱(

قوام السلطنه  که  زمانی  در  ایران، 
عرصۀ  شد،  سیدضیاءالدین  جانشین 
نهان  و  آشکار  پیکار  و  شدید  رقابت 

قدرتهای خارجی بود.
در  سیاسی  تحوالت  انگلیس  دولت 
سقوط  می  نگریست.  خشم  با  را  ایران 
از مدفون  کابینۀ سیدضیاءالدین، پس 
ضربۀ  دومین   1919 قرارداد  شدن 
انگلیس  سیاست  بر  که  بود  سنگینی 
در  انگلستان  می آمد.  وارد  ایران  در 
پایان جنگ اول جهانی قدرت بی رقیب 
به شمار  منطقه  در  خارجی  یکه تاز  و 
می آمد و با فروپاشی امپراتوری تزاری 
عثمانی  و  آلمان  و شکست  روسیه  در 
میدان  کاشغر  تا  حلب  از  جنگ،  در 
که  به قسمی  بود  کرزن  لرد  بالمنازع 
می پنداشت کمترین مانعی در برابر او 
برای چنگ انداختن بر سراسر منطقه، 

ازجمله ایران، وجود ندارد.
این خواب خوش به  حقیقت نپیوست. 
برعکس، ناکامی در مورد قراردادی که 
و  داشت،  امید  آن  اجرای  و  به تصویب 
سیدضیاءالدین  کابینۀ  سقوط  سپس 
که  انگلیسی  ضد  شدید  احساسات  و 
متعاقب این دو رویداد بر ایران حاکم 
در  را  بریتانیا  مانوور  میدان  بود،  شده 

ایران به شدت محدود می ساخت.
چنین  به  نسبت  بدبینانه  نگاه  در 
اوضاع، وزیر مختار انگلستان در ایران 
بود.  شریک  خارجه  امور  وزیر  با  نیز 
گزارشی  در  را  خود  بدبینی  »نورمن« 
چنین  جدید  کابینۀ  ترکیب  به  راجع 
وزیر  لسلطنه  »عمیدا کرد:  منعکس 
عدلیه روابط بسیار دوستانه با ما دارد. 
بقیه وزرا عوامفریبند. تنها فرد درستکار 
است.   مالیه  وزیر  مصدق السلطنه  آنها 
بیرون  سیدضیاء  که  دزدهایی  تمام 

بازگشته اند«. انداخت 
برخالف  شوروی  روسیه  دیگرسو،  از 
به زودی  انگلیسی  سیاستگران  انتظار 
جای خود را در ایران باز کرد. این بار، 
همسایۀ  از  دیگری  چهرۀ  با  ایرانیان 
روسیه  به جای  بودند.  روبرو  شمالی 
تزاری، که مانند انگلستان قدرتی زورگو 
و تسلط طلب شناخته می شد، ایرانیان 
خود را با حکومتی عدالتخواه و بی طمع 
روبرو می یافتند. حکومتی که با انقالب 
مردمی روی کار آمده بود و بر روابط 
با  تزاری  رژیم  غیرعادالنۀ  و  نامردمی 

همسایگان قلم بطالن می کشید. 
جامعۀ نوخاستۀ روشنفکری در ایران، 
تحت تأثیر این رویداد، نسبت به روسیۀ 
جدید و رژیم سوسیالیستی آن گرایش 
نقالبی  ا تمایالت  و  د  می دا به خرج 
چپگرا،  مطبوعات  می کرد.  ترویج  را 
فرخی  به مدیریت  »طوفان«  ازجمله 
اسکندری  عباس  سردبیری  و  یزدی 
میرزاده  مدیریت  به   بیستم«  »قرن  و 
تند  اشعار  و  مقاالت  انتشار  با  عشقی، 
بودند  حرکتی  چنین  پیشگام  انقالبی 
وی  دولت  و  قوام السلطنه  به  طبعاً  و 
عسل  ماه  نتیجه،  در  که  می تاختند 
و  نکرد  دوامی  نیز  مطبوعات  و  دولت 

توقیف و سانسور از نو برقرار شد.
ملی  شورای  مجلس  مذاکرات  در 
مطبوعات  از  دولت،  برنامۀ  پیرامون 
محمد  و سید  رفت  به میان  نیز سخن 
که  دیگری  »موضوع  گفت:  تدین 
به نظر بنده خیلی اهمیت دارد و بلکه 
در درجۀ اول از اهمیت است، موضوع 
عالی  مقام  مطبوعات  است.  مطبوعات 
و ارجمندی را در مملکت دارند. منافع 
آن  فوق  ملت،  هر  مطبوعات  فواید  و 
یک  طی  در  می تواند  انسان  که  است 
قانون اساسی  ادا کند.  عبارت مختصر 
طبق  بر  و  شده  معتقد  را  مطبوعات 
شده  نوشته  مطبوعاتی  قانون  یک  آن 
یک  مطبوعات  قانون  این  ولی  است 
و آن عبارت  دارد  چیز دیگر هم الزم 
هیأت  تشکیل  و  مطبوعات  محکمه  از 
نبودن محکمۀ  به واسطۀ  منصفه است. 
که  منصفه  هیأت  نبودن  و  مطبوعات 
قانون اساسی حضور آنها را در محکمه 
آن  از  مطبوعات  است  کرده  معنی 
کرده اند.  تنزل  خودشان  عالی  مقام 
تأثیرات شدید در روح  باید  مطبوعات 
یک ملت و مملکت داشته باشند ولی 
از  که  محکمه  یک  نبودن  به واسطۀ 
کند  مرج مطبوعات جلوگیری  و  هرج 
که  آثاری  متأسفانه  نماید  رسیدگی  و 
بر مطبوعات مترتّب است از بین رفته 
و بنده چون فوق العاده عالقه مند هستم 
که مطبوعات ایران دارای مقام عالی و 

ارجمند باشد و این که هر مطلبی در 
اهمیت  دارای  مطبوعات درج می شود 
باشد،  داشته  مخصوصی  اثر  و  بوده 
اهمیت  دولت  هیأت  رم  دا استدعا 
قانون مطبوعات را در نظر گرفته و آن 
خودشان  پروگرام  اولیه  مواد  جزء  را 

قرار دهند«.
انقالب روسیه و تشکیل جمهوری های 
همچنین  شوراها،  کشور  در  مستقل 
سودای طغیان علیه حکومت مرکزی و 
تأسیس جمهوری های مشابه را در دماغ 
متنفذین  و  نظامی  فرماندهان  برخی 
تقویت  ایران  شمال  ایاالت  در  محلی 
در  کلنل محمدتقی خان  قیام  که  کرد 

خراسان و جنبش امیر مؤید سوادکوهی 
در  ساعدالدوله  طغیان  و  مازندران  در 
عملیات  ادامۀ  و  الهیجان  و  تنکابن 
کوچک خان  میرزا  به زعامت  جنگلی ها 

از آن جمله بود.
با  نه  مسلحا برخورد  و  قوا  م  عزا ا
به  عموماً  رهبرانش  که  پدیده  این 
شهرت  وطن پرستی  و  آزادیخواهی 
دولت  مشکالت  از  دیگر  یکی  داشتند 
که  آن  سوای  مشکل،  این  دفع  بود. 
را  سیاسی  حیثیت  از  گذاشتن  مایه 
ایجاب می کرد مستلزم آراستن سپاه و 
لشکرکشی نیز بود در حالی که چه از 
لحاظ بودجه و چه از حیث تجهیزات و 
تسلیحات، دولت در مضیقه قرار داشت.

و  یران  ا مطلوب  نه چندان  بط  روا
این  به  امیدی  ایام،  این  در  انگلستان 
که دولت ایران برای تأمین هزینه های 
انگلستان، به هر  جاری از کمک مالی 
عنوان، برخوردار شود باقی نمی گذاشت. 
هی  ا ر گرفت  تصمیم  لسلطنه  م ا ا قو
زمان  در  وثوق الدوله  برادرش  که  را 
ریاست وزرایی خود مسدود ساخته بود 
بازگشایی کند و به آمریکا روی آورد.

آمریکا، قدرت خود را در جنگ جهانی 
به اثبات رسانده و در عرصۀ بین المللی 
از دیپلمات ها و  فعال شده بود. برخی 
سیاستمداران ایرانی عقیده داشتند که 
از این فرصت باید برای نزدیک شدن به 
آمریکا و جلب حمایت مادی و سیاسی 
آن کشور استفاده کرد اما وثوق الدوله 
به حفظ روابط ایران و انگلیس پایبند 
باز  انگلیسی ها  می دانست  چون  و  بود 
شدن پای آمریکا را به ایران برنخواهند 
نمی داد.  به چنین سیاستی  تن  تافت، 
داشت  قرار  شرایطی  در  قوام السلطنه، 
بطه  ا ر بسط  درش  برا برخالف  که 
رنجیدن  به قیمت  ولو   ، را آمریکا  با 
انگلستان و تیره تر شدن فضای روابط 
دو کشور، چاره مشکالت مالی و اداری 

ایران می دانست.
بر اساس این سیاست، دولت آمریکا 
پیام هایی از جانب دولت ایران دریافت 
مایل  ایران  که  این  از  حاکی  داشت 
آمریکایی  کارشناسان  کمک  از  است 
و  ایرانی  بانک  یک  تأسیس  به منظور 
نیز اصالح امور مالی و اداری برخوردار 
و  امتیاز سرمایه گذاری  متقابال  و  شود 
معادن  و  نفت  زمینۀ  در  بهره برداری 
را  مواصالت  و  مخابرات  و  راه آهن  و 
کند.  اعطا  آمریکایی  کمپانی های  به 
معین الوزاره )حسین عالء( سفیر ایران 
مستشار  با  مذاکره  ضمن  اسپانیا  در 
سفارت آمریکا در مادرید، به وی گفت 
به مبلغ  وامی  است  حاضر  آمریکا  آیا 
عواید  و  بدهد  ایران  به  دالر  ۵میلیون 
حاصله از نفت جنوب را به عنوان وثیقه 

بپذیرد؟
هنگامی که این خبر به گوش اولیای 
دولت انگلستان رسید، از طریق سفیر 
مختارشان  وزیر  و  واشنگتن  در  خود 
بریتیش  که  کردند  اعالم  تهران  در 
درآمدهای  نمی دهد  اجازه  پترولیوم 
نفتی ایران وثیقۀ هر نوع وامی به این 

کشور قرار گیرد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱2 (

تأمالت بهنگام؛ فریدون فرخزاد قربانی مشترک دو ارتجاع

فریدون فرخزاد ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ )۷ اوت سال ۱۹۹2( در محل سکونت اش در شهر بُن بر اثر 
ضربات چاقو به قتل رسید

سید محمد تدین بیرجندی

۱. اصطالح »فرنگی کار« به آدمکشان و قاتلین دوره  
دیده ی نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی اطالق 
می شد که وظیفه ی سازمانی شان طراحی، برنامه ریزی 
و اجرای ترور مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از 
کشور بود. از شروع دهه ی ۶۰ تا میانه ی دهه ی ۷۰ 
خورشیدی، فرنگی کاران تعداد زیادی قتل در خارج 
از ایران )بیشتر در ترکیه و اروپای غربی( مرتکب 
شدند که از جمله ی مشهورترین آنها می توان به ترور 

تیمسار اویسی، عبدالرحمان قاسملو، شاپور بختیار، 
فریدون فرخزاد، ماجرای میکونوس و… اشاره کرد.
2.بخشی از سخنان فریدون فرخزاد در کنسرت 
 Kensington Town( هال  تاو ن   کنزینگتون 

Hall( لندن، بهمن ۱۳۶۱.
نمونه، به شرح ماجرای قتل َکعب بن  برای   .۳
اشرف در دو منبع بسیار معتبر تاریخ اسالم مراجعه 
کنید: کتاب »طبقات« نوشته ی محمد بن سعد کاتب 

دامغانی،  واقدی، ترجمه ی دکتر محمود مهدوی 
جلد دوم: غزوه ها و سریّه های پیامبر)ص(؛ بیماری، 
رحلت،خاکسپاری رسول خدا)ص( و…، انتشارات 

فرهنگ اندیشه ۱۳۷۴، صص: 2۸-۳2
تاریخ طبری یا »تاریخ الّرسل و الملوک« تألیف 
محمد بن جریر طبری، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، 
انتشارات اساطیر، چاپ سوم ۱۳۶۳، جلد سوم، 

صص ۱۰۰۳-۱۰۰۷.
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1ـ از آثار خواندنی علیمحمد 
افغانی

2ـ شاعری برجسته، معاصر و 
نام آور از کشور ما

آنطرف  از  ـ  سالخورده  3ـ 
پایه  ـ  است  پارچه  نوعی 

و اساس
4ـ پراکنده ـ از وسایل خانه

شهرهای  از  ـ  طریق  ـ   ۵
و  گروه  ـ  کرمان  استان 

رسته
6ـ  از هنرپیشگان برجسته و 

قدیمی تآتر ایران

و  مشهور  ای  خواننده  ـ   7
فقید از کشور ما

8 ـ پشیمان شدن از گناه ـ 
مادر به عربی

9ـ پهلوان ـ او هم حرفه ای 
دارد ـ عددی است

10ـ مصون ـ خوراکی است 
سنتی

11ـ بیرون شدهـ  از شهرهای 
معروف و صنعتی اروپا

نخست وزیران  از  1ـ 
پیشین ایران

2ـ ابزار ـ سرپرستان
کار  دفتر  ـ  موازی  3ـ 
ضمیری  ـ  پزشک 

است
4ـ راه بی پایان ـ منتفع  

۵ ـ بیانیه
از  ـ  است  علمی  ـ   6

ستارگان
ت  نجا خا ر کا ز ا ـ   7
اروپا  اتومبیل سازی 

ـ مدخل ـ بهشت
8 ـ تکرار یک حرف ـ 

جنون
آن  اول  به  حرفی  9ـ 
جهات  از  بیفزایید 
ـ  ست  ا صلی  ا
سرمایۀ  از  قسمتی 
مرضی  ـ  شرکت 

است
برگ  مضر  مادۀ  10ـ 

توتون ـ اجداد
ی  ر ا فز جنگ ا 1ـ  1
و  غوغا  ـ  مخّرب 

شلوغی

مشهور،  خوانندگان  از  1ـ 
برجسته و فقید ایران ـ 

حرف تعجب
2ـ نرمـ  سرمایۀ جاودانیـ  

راه کوتاه
3ـ زاده ـ مکنت و ثروت ـ 
از سدهای بزرگ جهان
4ـ همنشینیـ  شنیده شده

تاریخی  شهرهای  از  ـ   ۵
ـ  کوچک  تیر  ـ  سوریه 

مخترع تلفن
ران  نامه نگا روز ز  ا ـ   6
معاصر  فقید  و  برجسته 
ایران  شاهان  از  ـ  ایران 

قبل از یورش تازیان
از خوراک های سنتی  7 ـ 

ـ لرزش 
ـ  مردار  ـ  جانشین  ـ   8

خوراکی سنتی
ـ  حرف  یک  ر  تکرا 9ـ 

میوه ای است ـ ستاره
10ـ نوعی قالبـ  از اعضای 

داخلی بدن انسانـ  گلی 
است

ـ  تیرگی  ـ  زشت  11ـ 
پوشاکی است

و  نوپرداز   از شعرای  12ـ 
ایران  معاصر  صاحب نام 

ـ گلی است
13ـ تمرین ـ تشکیالت

14ـ ادویه ای استـ  عددی 
از  ـ  حبوبات  از  ـ  است 

وسایل بّنایی
وارد  ـ  سبزیجات  از  1۵ـ 
شده به میزبان ـ شهری 

در ایران

1ـ از هنرپیشگان مشهور و فقید تآتر 
ایران

2ـ آخرین پادشاه خاندان زندیهـ  ورقه
3ـ حرف خطاب ـ عمران ـ غالف

از  ـ  است  خوراکی  ـ  بازرس  4ـ 
دبیرستان های قدیمی تهران

ـ  ایرانی  اقوام  از  ـ  اقدام کننده  ـ   ۵
پوشش

6ـ  خاموشی و آرامشـ   زبان باستانی 
ایران ـ از مبهمات

7 ـ موی گردن حیوانات ـ نوشیدنی 
ـ اداری

8ـ  جنس مذکرـ  رد و بدل کردن پول 
زیر میزی ـ قصیر 

9ـ اسرار ـ زبانی است ـ رایحه
10ـ رطوبتـ  اقامتـ  تردید و دو دلی

نوعی  ـ  آموختنی ها  از  ـ  روزها  11ـ 
رستوران

سبزیجات  از  ـ  عفونی  زخم  12ـ 
خوردنی 

13ـ قسم ـ آگهی ـ آشکار
و  افق  ـ  ـ مساوی  است  14ـ مرضی 

ساحل 
1۵ـ از یکه بزن های معروف هالیوود

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

كلینت ایستوود

خط، نقطه و حرف مفت!
چگونه تلگراف اختراع شد

ساموئل مورس هیچ ربطی به دنیای 
نقاش  یک  او  نداشت.  دانش  و  علم 
آمریکایی بود که در یک سفر دریایی 
به طور اتفاقی با جریان الکتریسیته آشنا 
شد و در مدت زمان کمی عاشق آن شد. 
همان موقع به فکر مخابره اطالعات به 
دور  فاصله های  به  الکتریسیته  وسیله 
برگشت.  سفر  از  مورس  وقتی  افتاد. 
یک مشت سیم و فلز از توی ساعت 
به  کرد  شروع  و  برداشت  دیواری اش 
تلگراف.  دستگاه  یک  بندی  هم  سر 
مورس روی سه پایه نقاشی اش یک قاب 
گذاشت که به آن یک پاندول آویزان بود 
و به ته آن پاندول هم یک قلم چسبانده 
شده بود. تا وقتی که الکتریسیته توی 
سیم  پیچ قاب بود، قلم به آن جذب 
صاف  خط  یک  کاغذ  روی  و  می شد 
کشیده می شد. بعد از آن، مورس یک 
الفبا با خط و نقطه اختراع کرد که از 
آن به بعد تمام تلگراف ها با این الفبا رد 

و بدل می شد.
البته کنگره آمریکا همان اول حاضر 
نشد از این اختراع پشتیبانی کند و به 
خاطر همین مورس به اروپا سفر کرد 
که آن هم فایده ای نداشت، اما باعث شد 
که مورس روی سیستم های مخابراتی 
دیگر مطالعات کرده و بتواند با انجام 
تغییراتی، سیستم تلگرافی اش را تهیه 
کند. ۵ سال بعد، آمریکا باالخره قبول 
کرد که 30 هزار دالر برای ساختن یک 
خط تلگراف 60 کیلومتری از بالتیمور 
تا واشنگتن بدهد. اولین تلگراف تاریخ 
هم در همین خط مخابره شد. بیست 
مورس  میالدی   1844 مه  چهارم  و 
مضمون  این  به  کرد  ارسال  تلگرافی 
همان  واقع  در  خدا«  تواناست  »چه 

»اهلل اکبر«.
از آن به بعد تلگراف به عنوان یک 
وسیله ارتباطی مهم خیلی سریع رشد 
کرد. قیمت آن که در ابتدا خیلی گران 
بود، به سرعت ارزان شد و دیگر همه 
یاد گرفته بودند از آن استفاده کنند. 
اصاًل  موقع  آن  روزنامه های  از  خیلی 

بدون تلگراف نمی توانستند کار کنند.

سال 1929 میالدی رکورد فرستادن 
تلگراف را با ارسال 200 میلیون تلگراف 
از ۵0  اما در کمتر  در سال شکست. 
سال با رشد باور نکردنی سیستم های 
مخابراتی دیگر، عمر تلگراف تمام شد. 
مدیران اجرایی جایزه پولیتزر تا 199۵ 
هر سال برای اطالع رسانی به برنده ها از 
تلگراف استفاده می کردند ولی امروزه 
و  میل  ـ  ای  تلفن، فکس،  از:  همگی 

تلکس استفاده می کنند.
اصطالح  که  بدانید  است  جالب 
»حرف مفت« که در فرهنگ عامه رواج 
آمده  تلگراف  ماجرای  از همین  دارد، 
است. آن اوایل ناصرالدین شاه دستور 
داده بود تلگراف مجانی باشد تا مردم 
به استفاده از آن تشویق شوند. مردم 
می گفتند:  مجانی  تلگراف  همین  به 

»حرف مفت«.
کوتاه ترین پیام تلگرافی تاریخ بین 
اسکار وایلد و ناشرش درباره استقبال 
مردم از کتاب جدیدش رد و بدل شده؛ 
وایلد از پاریس به ناشرش در انگلیس 
پیام تلگرافی فرستاد: »؟« و او جواب 

داد »!«.
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سال 1264 قمری، نخستین برنامۀ 
به  زدن  واکسن  برای  ایران  دولت 
فرمان امیرکبیر آغاز شد. در آن برنامه، 
کودکان و نوجوانانی ایرانی را آبله کوبی 
آغاز  از  پس  روز  چند  اما  می کردند. 
که  دادند  امیرکبیر خبر  به  آبله کوبی 
نمی خواهند  ناآگاهی  روی  از  مردم 
واکسن بزنند. به ویژه که چند تن از 
فالگیرها و دعانویس ها در شهر شایع 
کرده بودند که واکسن زدن باعث راه 

یافتن جن به خون انسان می شود.
هنگامی که خبر رسید پنج نفر به 
علت ابتال به بیماری آبله جان باخته اند، 
امیر بی درنگ فرمان داد هر کسی که 
حاضر نشود آبله بکوبد باید پنج تومان 
به صندوق دولت جریمه بپردازد. او تصور 
می کرد که با این فرمان همه مردم آبله 
می کوبند. اما نفوذ سخن دعانویس ها و 
نادانی مردم بیش از آن بود که فرمان امیر 
را بپذیرند. شماری که پول کافی داشتند، 
پنج تومان را پرداختند و از آبله کوبی 
هنگام  دیگر  شماری  زدند.  باز  سر 
انبارها پنهان  مراجعه مأموران در آب 
می رفتند. بیرون  شهر  از  یا  می شدند 

روز بیست و هشتم ماه ربیع االول به 
امیر اطالع دادند که در همۀ شهر تهران 
و روستاهای پیرامون آن فقط  صد و 
سی نفر آبله کوبیده اند. در همان روز، 
بیماری  از  را که فرزندش  پاره دوزی 
آبله مرده بود، به نزد او آوردند. امیر به 
آنگاه گفت:  جسد کودک نگریست و 
ما که برای نجات بچه هایتان آبله کوب 
فرستادیم. پیرمرد با اندوه فراوان گفت: 
حضرت امیر، به من گفته بودند که اگر 
بچه را آبله بکوبیم جن زده می شود. امیر 
فریاد کشید: وای از جهل و نادانی، حال، 
از دست  را  فرزندت  اینکه  از  گذشته 
جریمه  هم  تومان  پنج  باید  داده ای 
باور  گفت:  التماس  با  پیرمرد  بدهی. 
کنید که هیچ ندارم. امیرکبیر دست در 
جیب خود کرد و پنج تومان به او داد 
و سپس گفت: حکم بر نمی گردد، این 
پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز.

آوردند  را  بقالی  دیگر،  دقیقه  چند 
که فرزند او نیز از آبله مرده بود. این 

روزی كه امیركبیر به شدت گریست

بار امیرکبیر دیگر نتوانست تحمل کند. 
روی صندلی نشست و با حالی زار شروع 
به گریستن کرد. در آن هنگام میرزا 
زمانی  کمتر  در  او  شد.  وارد  آقاخان 
دیده  گریستن  حال  در  را  امیرکبیر 
امیر  مالزمان  و  پرسید  را  علت  بود. 
گفتند که دو کودک شیرخوار پاره دوز 
و بقالی از بیماری آبله مرده اند. میرزا 
من  عجب،  گفت:  شگفتی  با  آقاخان 
احمدخان،  میرزا  که  می کردم  تصور 
پسر امیر، مرده است که او این چنین  
امیر  به  سپس،  می گرید.  های های 
نزدیک شد و گفت: گریستن، آن هم 
شیرخوار  بچۀ  دو  برای  گونه،  این  به 
بقال و چقال در شأن شما نیست. امیر 
سر بر داشت و با خشم به او نگریست، 
آنچنان که میرزا آقاخان از ترس بر خود 
لرزید. امیر اشک هایش را پاک کرد و 
ما  که  زمانی  تا  باش.  خاموش  گفت: 
سرپرستی این ملت را بر عهده داریم، 
میرزا  هستیم.  ما  مرگشان  مسؤول 
آقاخان آهسته گفت: ولی اینان خود 

در اثر جهل آبله نکوبیده اند.
امیر با صدای رسا گفت: و مسؤول 
جهلشان نیز ما هستیم. اگر ما در هر 
روستا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم 
دعانویس ها  کنیم،  ایجاد  کتابخانه  و 
تمام  می کنند.  جمع  را  بساطشان 
و  هستند  من  حقیقی  اوالد  ایرانی ها 
من از این می گریم که چرا این مردم 
باید این قدر جاهل باشند که در اثر 

نکوبیدن آبله بمیرند. 

بخاطر یک مشت دالر

»توی دنیا 2 دسته آدم وجود داره: 
اونایی که زمین رو می کنن و اونایی که 
اسلحه پر دستشونه«. شاید اگر هنری 
با  بودند  یا جیمز کابرن حاضر  فوندا 
قیمت کمتری در فیلم »به خاطر یک 
لئونه گارگردان  مشت دالر« سرجیو 
از  یکی  سینما  کنند،  بازی  ایتالیایی 
می داد؛  دست  از  را  اسطوره هایش 
بود  تنهایی  قهرمان  ایستوود  کلینت 
حرف  زیاد  وین  جان  خالف  بر  که 
بود  و حاضر  نمی ریخت  مزه  نمی زد، 
از پشت سر هم به دشمنانش شلیک 
با  خونسرد  و  سنگدلی  ژست  کند. 
سیگار  ته  و  چشم  گوشه  چین های 
گوشه  این  از  همیشه  که  خاموشی 
یک  می رفت،  گوشه  آن  به  دهان 
به  را  وسترن  قهرمان  از  جدید  نوع 
سینماروها معرفی کرد؛ قهرمان ژنده 
و خاک و خلی که با یک جایزه بگیر 

همدست می شود. 
فیلم های  از  بعد  ایستوود  کلینت 
)کارگردان  لئونه  سرجیو  گانه  سه 
ایتالیایی االصل( از همان سال 1967 
باقی  اسطوره  یک  عنوان  به  رسماً 

آن  و  کرد  مبارزه  هم  باز  و  ماند 
داشت  پرشکوهی  بازگشت های  قدر 
اسکار  مراسم  در  بیتی  وارن  که 
داد.  نشان  او  به  را  حسادتش  رسماً 
مدیسن  »پل های   ،» بخشوده نا «
و  دالری«  میلیون  »عزیز  کانتی«، 
چندین فیلم درخشان دیگر، سال ها 
جان وین،  بازی های  قهرمان  از  بعد 
وارن  و  شین  مارتین  کلیف،  لی وان 
بیتی روی پرده آمده بودند و کلینت 
وسترن  تنهای  کابوی  ـ  ایستوود 
اسپاگتی با کت و شلوار اتو کشیده، به 
هالیوود نشان داد که حتی یک پیرمرد 

هم می تواند هنوز سوپر استار باشد.
 در جایی از فیلم »خوب، بد، زشت« 
لی وان کلیف که در نقش آدمی زشت 
مراسم  و شاهد  بازی می کرد  پلید  و 
نقش  در  )که  واالک  ایالی  اعدام 
آدم بد بازی می کرد( است می گوید: 
»حتی این جنایتکارها هم یک فرشته 
محافظ دارند، یک فرشته مو حنایی«. 
و کلینت ایستوود که امروزه حدود 80 
سال دارد، فرشته مو حنایی سینمای 

وسترن بود.

ساموئل مورس
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عجیب ترین مهمانان!!
۱ـ مرغ کنتاکی

به هنگام مراجعت رؤسای کشورها، اول تمام 
هواپیما  در  بایستی  کشور  رئیس  همراهان 
بنشینند، بعد، آخر از همه، رئیس کشوری که 
مهمان است پس از خداحافظی از اعلیحضرت 
اعلیحضرت،  وارد هواپیما می شود. روزی که 
در  را  سومالی  جمهور  رئیس   »زیادباره« 
فرودگاه مهرآباد بدرقه می کردند و هواپیمای 
رئیس جمهوری آمادۀ پرواز بود، هرچه منتظر 
سومالی،  جمهور  رئیس  همراهان  از  ماندیم، 
گفتم  سررشته داری  آقای  به  نشد.  خبری 
ببینید چه خبر است. اعلیحضرت و مهمانشان 
همینطور ایستاده اند برای اینکه همراهان رئیس 
جمهور بروند توی هواپیما، کجا هستند اینها؟ 
اصال پیدایشان نیست! گفتند که همه رفته اند 
»سر پل تجریش« و االن به سوی فرودگاه در 
حرکت اند. ما تعجب کردیم که اینها سر پل 
رئیس  و  اعلیحضرت  می کنند.  چه  تجریش 
سلطنتی  آشیانۀ  مقابل  در  سومالی  جمهور 
ایستاده بودند که همراهان خیلی با عجله و 
ناراحت و عرق ریزان از اتومبیل  ها پیاده شدند 

و به طرف هواپیما دویدند.
حاال چرا سر پل تجریش رفته بودند؟ دیدیم 
هرکدام از این آقایان با یک سطل پالستیکی 
از آقای  قرمزرنگ به طرف هواپیما می دوند. 
سررشته داری  پرسیدم این سطل ها چه بود؟ 
گفت: این ها  رفته بودند »سر پل تجریش« 
مرغ سرخ شدۀ کنتاکی بخرند و سطل ها را از 
مرغ کنتاکی پر کرده بودند تا با خودشان به 

سومالی ببرند!

2ـ قند پارسی در چین!
= از مهمان های متعددی که در آستانۀ 
جالبترین  آمدند،  ایران  به   57 انقالب 

خاطره ای که دارید، چیست؟
محمود  آقای  چین  در  موقع  آن  در  ـ 
اسفندیاری سفیر بودند و قبل از او، آقای عباس 
آرام بودند. آقای »هواکوافونگ«، رئیس جمهور 
چین وقتی به ایران آمدند که درست ماه محرم 
بود و دیگر نمی شد مسافرتشان را بهم زد چون 
از کشور دیگری به ایران می آمدند. چند روزی 
قبل از عاشورا بود. با آقای امیررستم بختیار 
رفتیم  به مسجد ارک، روبروی کاخ گلستان 
استدعا  بود،  جمهور  رئیس  اقامت  محل  که 
کردیم که صدای اذان را فقط برای دو شب 
از بلندگو پخش نکنند که البته قبول کردند. 
رئیس  همراه  که  مترجمینی  بفرمایید  باور 
جمهور چین بودند، فارسی را آنقدر فصیح و 

عالی و بی لهجه صحبت می کردند که خیال 
می کردیم به اصطالح، در قلب تهران یا شیراز  
بزرگ شده اند! در میان آنهمه سفرها، من اولین 
باری بود که دیدم مترجمین اینقدر خوب و زیبا 
و فصیح به فارسی صحبت می کنند، فرقی که 

با ما داشتند فقط چشم های بادامی آنها بود!
رئیس جمهور آلمان به چین رفته بود. رئیس 
تشریفات او آقای Scholler  که خیلی با من 
دوست بود و در آلمان خیلی با هم صمیمی 
تو  اصالن،  گفت:  کرد  تلفن  من  به  بودیم، 
به خاطر  ایران هستم  می دانی که من عاشق 
اینکه من 5 سال از عمرم را در ایران گذراندم 
و بهترین دورۀ زندگی من بوده. رئیس جمهور 
دارد به چین می رود، می توانی ترتیبی بدهی 
که شل دیداری هم از ایران بکند؟ بخصوص 
به  دیگر  اعلیحضرت  که  جریانات  آن  از  بعد 
آلمان نرفتند و هیچکس هم دیگر از آلمان به 
ایران نیامد... گفتم: بله، ولی ما از هیچ جا خبر 
نداریم که ایشان عالقه داشته باشند. گفت: نه، 
من می خواهم از تو بپرسم اگر تو عالقه داری، 

با همدیگر ترتیب این دیدار را بدهیم.
گفتم می دانی چکار کنیم؟ من به شاه می 
شل،  آقای  آلمان،  جمهور  رئیس  که  گویم 
از  دیداری   چین،  راه  در  هستند  عالقمند 
اعلیحضرت بکنند و تو هم بگو که اعلیحضرت 
مایل هستند که شما وقتی از چین برمی گردید 
به ایران بروید. هر دو طرف البته قبول خواهند 

کرد و چون هر دو طرف قبول کنند این کار 
عملی خواهد شد. به همین صورت هم عمل 
شد. باالخره ما دو نفر باعث شدیم که رئیس 
جمهور آلمان به ایران آمدند و پذیرایی بسیار 
عالی هم از ایشان شد. مرد فوق العاده سمپاتیک 
آلمان  جمهور  رئیس  آقای  بود.  زنده دلی  و 
و  شدند  پیاده  هواپیما  از  وقتی  خانم شان  با 
اعلیحضرت و علیاحضرت هم برای استقبال از 
آنها تا پای هواپیما رفته بودند، من هم آنجا 
در جلو صف مستقبلین ایستاده بودم. رئیس 
جمهور آلمان با نخست وزیر، رئیس مجلس و 
بعد با وزیر دربار دست داد، ولی وقتی به من 
رسید با تعجب و خوشحالی گفت: اعلیحضرت، 
شما چرا دوست خوب ما را از آلمان احضار 
گفتند:  و  خندیدند  هم  اعلیحضرت  کردید؟ 

ایشان اینجا هم دوست شما هستند.
سالی  این  در  است!  تعجب  جای  حقیقتاً 
که تقریباً همه جا صحبت از این بود که در 
ایران وضع متشنج است، باوجود این، به اندازۀ 
سال 1963 که قبال عرض کردم، پشت سر 

همدیگر، شخصیت های مملکت های دیگر به 
ایران می آمدند.

»صدام حسین« در تهران
در آغاز دوران نخست وزیری آقای جمشید 
کار  آموزگار، روزی در دفترم )همجوار دفتر 
بزرگی  دسته دار  صندلی  دیدم  اعلیحضرت( 

قرار داده اند. علت را جویا شدم چون صندلی 
فرم خاصی داشت و هم سنگین و بدقواره بود. 
از یکی از کارمندان پرسیدم این صندلی چرا 
اینجاست؟ گفت امروز صبح این صندلی را از 
سفارت عراق به اینجا آورده اند. زیرا صدام حسین 
ناراحتی کمردرد دارد و باید هنگام شرفیابی 
روی این صندلی بنشیند. قبل از آمدن صدام 
فرمودند:  رساندم،  به عرض  را  مطلب  حسین 
بگذارند. اینجا  بیاورند  ندارد،  اشکالی  هیچ 

اعلیحضرت قرار  را مقابل صندلی  صندلی 
اما وقتی صدام حسین وارد دفتر شاه  دادند 
به نشستن کردند،  تعارف  اعلیحضرت  شد و 
به خاطر احترامی که صدام حسین برای شاه 
قائل بود، روی صندلی خودش ننشست بلکه 
کنار اعلیحضرت روی صندلی دیگری نشست.

= نحوۀ برخورد صدام حسین با شاه 
چگونه بود؟

ـ همانطور که عرض کردم، نسبت به شاه 
حالت تواضع و احترام فراوان داشت. پس از 

یک ساعت مذاکره، اعلیحضرت و صدام برای 
صرف ناهار، پیاده در باغ نیاوران به راه افتادند. 
صدام همیشه سعی می کرد که شانه به شانۀ 
شاه حرکت نکند و نیم قدمی خودش را عقب تر 
نگه می داشت که اعلیحضرت دست روی شانۀ 
صدام می گذاشت و او را به جلو می آورد اما 
فایده ای نمی کرد و صدام  روی احترام به شاه، 

مرتب  خودش را عقب می کشید. ناهار خیلی 
ایراد نشد،  دوستانه ای صرف شد. نطقی هم 
ولی صدام از سفرش به ایران فوق العاده اظهار 
رضایت می کرد و گفت: خوشحالم زمانی به 
سیاه  ابرهای  که  آمده ام  اعلیحضرت  دیدار 
کدورت از آسمان عراق و ایران پاک شده و ما 
در محیطی پر از صلح و صمیمیت می توانیم 

دربارۀ کشورمان گفتگو کنیم.
به  الزم  شد  عراق  از  صحبت  که  حاال  
شروع  کجا  از  ناراحتی ها  این  که  است  ذکر 
شد. هنگامی که در سفارت واشنگتن بودم، 
مقامات  به  فرمودند   من  به  اعلیحضرت 
در  را  نیروهای مان  ما  اگر  بگویید  آمریکایی 
مرز عراق مستقر کرده ایم قصد جنگ و تجاوز 
نداریم اما با بودن مرد خائنی چون تیمور بختیار 
در خاک عراق، ما باید مراقب وضع خودمان از 

هرجهت باشیم.
تیمور بختیار به اتفاق شخصی به نام شاپور 
هویدا  برای  را  تالش  مجله  بعداً  )که  زندنیا 
منتشر می کرد( از سویس به فرانسه و از فرانسه 

به لبنان رفت و صحبت از حمل اسلحه شد 
تا شاید بعداً از آن در ایران استفاه شود، بعداً 
به عراق رفت. ایران روابط سیاسی با لبنان را 
قطع کرد. دادگاه عالی دادرسی ارتش نیروهای 
مسلح شاهنشاهی تیمور بختیار را به اتهاماتی، 
غیاباً محکوم به اعدام نمود. بختیار که رهبری 
گروه مخالفین شاه را بر عهده گرفته بود در 
مرداد 13۴9 هنگامی که برای شکار به مرز 
ایران و عراق رفته بود توسط عوامل نفوذی 

دولت ایران کشته شد.
به تدریج، تحریکات عراق علیه ایران شروع 
شد. تعدادی از ایرانیان مقیم عراق را اخراج 
مرز  طریق  از  نفر  6هزار  از  بیش  و  کردند 
 ۴ و  سفیر  ایران  آمدند.  ایران  به  خسروی 
دیپلمات عراقی را از ایران اخراج کرد. رادیو 
بغداد اعالم کرد که دولت عراق تصمیم دولت 
ایران را در مورد لغو قرارداد 1316 راجع به 

شط العرب به رسمیت نمی شناسد.

= این قرارداد، شامل چه موضوعاتی بود؟
ایران  به  انگلیسی ها  با فشار  قرارداد  این  ـ 
و  عراق  نفتی  منابع  بر  تا  بود  شده  تحمیل 
منطقه، تسلط بیشتری داشته باشند. بر اساس 
آن قرارداد، حقوق حقۀ ایران بر »اروندرود« از 
میان رفت و تمام مالکیت »اروندرود« به عراق 
واگذار گردید. در فروردین ماه 13۴۸ به توصیه و 
رهبری شاهنشاه، دولت ایران اعالم کرد که این 
قرارداد ظالمانه را باطل می داند. ژنرال اسراوی 
ایران  به  عراق(  جمهور  رئیس  سابق  )معاون 
پناهنده شد. وزیر خارجۀ ایران گفت قرارداد 
نیست،  ایران  قبول  مورد   1316 استعماری 
شط العرب آبراه بین المللی بین دو کشور است 
و نمی تواند فقط مال یک کشور باشد؛ ضمناً 
وزیر خارجه اعالم کرد که کشتی »ابن سینا« 
با پرچم ایران در سراسر »اروندرود« به حرکت 
درآمده و بدون توجه به قرارداد تحمیلی 1316 
با برافراشتن پرچم ایران به عبور ادامه داده است.

در تاریخ اسفند 1353 )1975( در الجزایر 
بین ایران و صدام حسین توافقنامه ای به امضا 
رسید که پیروزی بسیار بزرگی برای ایران بود.

=آخرین مهمان خارجی کی بود؟
ـ آخرین مهمان، رئیس جمهور چین بود. 
موقع آمدن رئیس جمهور چین ناآرامی های 
تهران شروع شده بود و در روزنامه اطالعات و 
کیهان مرتب از مطبوعات خارج از کشور نقل 
از تظاهرات و خود  می کردند و گزارشاتی را 
خمینی که چه کسانی دنبال او راه افتاده اند و... 
منتشر می کردند. به آقای فرهاد مسعودی تلفن 

کردم که این دو روز را یک کمی کوتاه بیایید 
روزنامه هایتان  در  مورد  این  در  گزارشاتی  و 
چاپ نکنید. او قول داد. رئیس جمهور چین 
که وارد تهران شد، به میدان شهیاد رفتیم و در 
آنجا آقای شهرستانی نطقی کردند و خوش آمد 
گفتند و کلید شهر را به ایشان داد و بعد وارد 
بود  غروب  دیگر  رسیدیم  وقتی  شهر شدیم. 
روزنامه  بود.  درآمده  هم  اطالعات  روزنامۀ  و 
را برداشتم دیدم در یک چهارم صفحۀ اول، 

عکس خمینی چاپ شده!
تلفن کردم به فرهاد مسعودی، گفتم: فرهاد 
جان، من از شما خواهش کرده بودم... گفت 
معذرت می خواهم، این اداره دیگر در اختیار 

من نیست.
در اینجا اضافه کنم: این ضیافت و دیدار که 
در حقیقت آخرین دیدار رسمی رئیس جمهور 
یک کشور خارجی از ایران بود در یک جّوی 
برگذار شد که دیگر آن روحیۀ مهمانداری در 
نهایت  اعلیحضرت  اینکه  نبود، گو  آن حاکم 

احترام را به ایشان گذاشتند.

خاطرات دکتر امیراصالن افشار کتابی است 
در 720صفحه که در نخستین روزهای سال 
در  فرهنگ«  »نشر  سوی  از  شمسی،  جدید 
کانادا به بازار عرضه شده است.کتاب حاصل 
گفتگوی طوالنی )۱۸0ساعت( علی میرفطروس 
نویسنده و پژوهشگر ورزیده و پرکار است با 
آخرین رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی در 
آخرین سال های سلطنت محمدرضاشاه پهلوی.
دکتر افشار، دیپلمات باسابقه که در دوران 
دارای  خود،  دیپلماتیک  و  سیاسی  زندگی 
پست های مهم و حساس از آن جمله سفارت 
ایران در آمریکا و آلمان و اتریش، رابط سفارت 
ملی  به هنگام  الهه  دادگاه  با  هلند  در  ایران 
شدن صنعت نفت، رئیس شورای حّکام سازمان 
از  است  بوده  وین  اتمی در  انرژی  بین المللی 
تشریفات  رئیس   ۱357 سال  تا   ۱355 سال 
دربار شاهنشاهی و از نزدیکترین محارم شاه 

ایران بود.
تا  که  است  کسانی  معدود  از  همچنین  او 
در  محمدرضاشاه  زندگی  روزهای  واپسین 
مالزمت وی به سر می برد و کمتر کسی چون او 
می تواند اوضاع دربار و وقایع منجر به رفتن شاه 
و آمدن خمینی را برای ضبط در تاریخ بازگو کند.
علی میرفطروس در مقدمۀ کتاب می نویسد:
وقتی دکتر محمدحسین موسوی )سناتور 

تا  کرد  پیشنهاد  آذربایجان(  مردم  انتخابی 
در تدوین و تنظیم خاطرات دکتر امیر اصالن 
استقبال  پیشنهاد  این  از  کنم،  اقدام  افشار 
کردم. خدمات فرهنگی دکتر امیراصالن افشار 
در شناساندن تاریخ و فرهنگ ایران در خارج 
از کشور )و ازجمله چاپ شاهنامۀ طهماسبی و 
برگذاری کنگرۀ ایرانشناسان در آلمان( مورد 
این شخصیت  به  مرا  عالقۀ   که  بود  دیگری 

سیاسیـ  فرهنگی بیشتر ساخت.
مورد دیگری که این استقبال را دو چندان 
اهمیت  و  سیاسی  شخصیت  سالمت  کرد، 
تاریخی خاطرات دکتر افشار بود که در آستانۀ 
انقالب 57 و ظهور آیت اهلل خمینی، از نزدیک، 
شاهد گفتگوها، مذاکرات و تحوالتی بود که 
سرانجام، باعث خروج محمدرضاشاه از ایران 
)2۶ دی ماه ۱357( و سپس، موجب بازگشت 

آیت اهلل خمینی گردید )۱2 بهمن ۱357(.
از این گذشته، انتشار خاطرات مجعولی از 
دکتر امیراصالن افشار در ایران به نام »سروها 
در باد« و در نتیجه ضرورت انتشار یک روایت 
دست اول و دقیق از خاطرات وی، دلیل دیگری 

برای تدوین و انتشار کتاب حاضر بوده است.
به عنوان آخرین  افشار ـ  امیراصالن  دکتر 
ـ  شاهنشاهی  دربار  تشریفات  کل  رئیس 
معدود  از  ایران،  از  شاه  خروج  به هنگام 

افرادی بود که با محمدرضاشاه همراه شد و با 
وفاداری های صمیمانه، تا آخرین لحظات زندگی 

شاه، همدم و همراه و همراز وی بوده است.
دورۀ  یک  شامل  ـ  افشار  دکتر  خاطرات 
44سالهـ  از ظهور فاشیسم هیتلری در آلمان 
این  ایران است.  تا ظهور آیت اهلل خمینی در 
خاطرات، گنجینه ای است از یادهای سیاسی، 
اجتماعی و تاریخی؛ اما شاید مهمترین بخش 
چگونگی  یا  چرائی   به  مربوط  خاطرات،  این 
در  ایران  از  پهلوی  محمدرضاشاه  خروج 
آستانۀ انقالب اسالمی باشد که دکتر افشار از 
آن به عنوان »دام یا فریب بزرگ« یاد می کند. 
از  اول  دست  روایتی  به عنوان  ـ  بخش  این 
تازگی   افشار  به  خاطرات دکتر  ـ  انقالب 57 
سخن، ارزش سیاسی و اهمّیت تاریخی خاصی 
می دهد که اگر با اسناد و مدارک دیگر همراه 
شود، روایت های رایج دربارۀ علل خروج شاه 
از ایران و عوامل انقالب اسالمی را مورد تردید 

یا تأّمل جدی قرار خواهد داد.
گفتگوها،  این  سراسر  در  افشار  دکتر 
اعتدال، انصاف و مدارا را دربارۀ شخصیت های 
مورد بحث، رعایت کرده است. تنها در دو جا 
کالم دکتر افشار به تندی و تلخی و سرزنش 
می گراید: یکی دربارۀ اسداهلل علم و دیگری 

دربارۀ ساواک و سپهبد نعمت اهلل نصیری.

ادامه دارد

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو با علی میرفطروس: )2(

آخرین دیدارهای محمدرضاشاه 
با میهمانان خارجی در تهران

صدام حسین گفت: خوشحالم زمانی به ایران آمده ام 
که ابرهای سیاه کدورت از آسمان عراق و ایران پاک 
شده است و ما  در محیطی پر از صلح و صمیمیت 

می توانیم دربارۀ کشورمان گفتگوکنیم

محمدرضا شاه پهلوی و جمشید آموزگار در جلسه اوپک تیمور بختیار
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انداخته شد.
و  از هدف مشروع  وقتی کنشگران 
برنامه ی سیاسی مبتنی بر حقوق انسانی 
تهی شدند اهداف خیالی ساختند مثل 
اروپا  به  عالم  فقرای  همه ی  مهاجرت 
مذهبی  فعالیت  آزادی  یا  آمریکا  و 
خامنه ای )جذب و تربیت تروریست( و 
نزدیکانش در همه ی کشورهای غربی 
عالم  از  فسیلی  یا حذف سوخت های 
امکان. نمونه های زشت این کنشگرایی 
تهدید مدونا به بمب گذاری کاخ سفید 
بعد از انتخاب ترامپ، عکس انداختن 
با سر از پیکر جداشده ی ترامپ، دفاع 
قصابان  از  ویو  برنامه ی  زنان چپگرای 
ترامپ  هنگامی که  ایران  در  اسالمگرا 
را عقب مانده ی ذهنی خواندند، حمله  
دانشجویان چپ  توسط  به سخنرانان 
و جنگ طلب  امریکا،  دانشگاه های  در 
کردن  ساقط  از  پس  ترامپ  خواندن 
اسالمی  رژیم  توسط  آمریکایی  پهپاد 
از کنشگرایی  این حد  ایران است.  در 
دیگر نه فعالیتی عادی بلکه اقداماتی 
است  مشخص  البته  مشمئزکننده اند. 
و هم  افراد هم می توانند کنشگرا  که 
حرفه ای باشند اگر این دو حیطه را از 
هم تفکیک کنند و جامعه هم فروش 
نشود.  پذیرا  را  دیگری  جای  به  یکی 
امروز هر خواننده ای که آلبومش فروش 
نمی رود یا کارگردانی که فیلم هایش را 
نمی بینند به کنشگر سیاسی و اجتماعی 

تبدیل می شود.
هویت به جای فردیت

جریان چپ پس از شکست جنبش ها 
و دولت های سوسیالیستی و کمونیستی 
برای  رفاه  حداقل  آوردن  فراهم  در 
شهروندان خود در کنار درست کردن 
تمامیت خواهی  و  اقتدارگرایی  جهنم 
متوجه شد که هویت طبقاتی )بورژوا، 
ندارد  زیادی  خریدار  دیگر  پرولتاریا( 
را  دیگر  هویت  سه  علت  همین  به  و 
حاشیه  به  و  افراد  میان  افتراق  برای 
فکری  هویت  و  انسانی  فردیت  بردن 
نژادی،  هویت های  ساخت:  رنگ  پر 
جنسی و جنسیتی. حتی هویت مذهبی 
)مسلمان( به هویت نژادی ارتقا یافت تا 
حدی که مخالف اسالم، »نژادپرست« 
نامیده می شود! به تمام تحقیقات جدید 
مقاالت  و  اجتماعی،  و  انسانی  علوم 
رسانه ها و مجالت و فیلم ها و سریال های 
تلویزیونی و گزارش های رسانه ای نگاه 
کنید. محور مباحث و موضوعات نژاد، 
جنسیت و جنس است گویی در عالم 
چیز دیگری غیر از این امور وجود ندارد 
و همه ی عالم را با این هویت ها می توان 
هویت گرایی،  داد.  توضیح  و  فهمید 
تمدن غربی را هدف قرار داده است و 
از هویت های برساخته می خواهد بجای 
هضم و جذب در تمدن غربی  درونی 
ارزش های  به  آن  ارزش های  کردن 

قبیله ای خود محکم بچسبد.
بجای  افرد  که  کرده اند  کاری 
دستاوردهای شخصی و حرفه ای خود 
زاده  آنها  با  که  اموری  این  با  فقط  را 
می شوند )رنگ پوست، آلت تناسلی و 
هویت جنسیتی که آن را هم مادرزادی 
می دانند( معرفی می کنند گویی اینها 
این  دستاورد.  نوعی  با  است  مساوی 
دستاوردهایی  به  غیراکتسابی  عوامل 
قدرت  و  ثروت  و  منزلت  ارتقای  برای 
نیز تبدیل شده اند. این عوامل نه تنها 
و  تنبیه  به عامل  بلکه  پاداش  بهانه ی 
حذف تبدیل شده اند. به عنوان نمونه 
)مدعی  مردان  به شرکت  گروهی  اگر 
بانوان  ورزش  در  تراهمجنسگرای( 
معترض باشند فورا با تمرکز بر هویت 

چهار بیماری واگیر و مهلک که جوامع غربی را فرا 
گرفته است

=حقوق بی قید و شرط بشر 
اصوال در ادبیات چپ حذف 

شده است. 
نخبگان سیاسی  و  =چپ 
عاشق  چنان  فرهنگی  و 
شده اند  تنوع  شیفته ی  و 
و  عدالت  فراموشی  با  که 
ی  ا بر ی  ر ال یسته سا شا
مهاجرت و دانشگاه و محیط 
کار سهمیه تعیین می کنند. 
قربانی سازی  به  اتکا  =با 
که  است  قربانی نمایی  و 
حذف  تاریخی  حافظه های 
انجام  زبانی  تصفیه های  و 

می شود. 
شده«  مهندسی  =»تنوع 
امتیازات  و  دولت  با دخالت 
یا »شریعت  به مذهب  ویژه 
و  است  تبدیل شده  غربی« 
مخالفان این مذهب برچسب 
نژادپرست دریافت می کنند. 
 » سی سیا گی  کیز پا «=
توجیه  برای  است  عنوانی 
و  واقعیات  راندن  به حاشیه 

سانسور درونی شده. 
ن  تمد د  بنیا شش  =
 ، یت د فر یعنی  بی  غر
عقل محوری و افسانه زدایی، 
ق  حقو  ، ی ر ال یسته سا شا
همه ی  ی  ا بر ی  و مسا
و  بیان  آزادی  شهروندان، 
مذهب و حفظ میراث تاریخی 
این چهار  معرض هجوم  در 

بیماری است.
مجید محمدی - صفحات روزنامه ها 
و وبسایت ها به هر زبانی را که می خواهید 
ورق بزنید یا باال و پایین کنید. اینها روز 
به روز بهم شبیه تر می شوند؛ مرز میان 
رسانه های زرد )مبتنی بر شایعه و حدس 
و گمان و سلبریتی محوری( و غیر زرد، 
نشریات روابط عمومی ها و روزنامه های 
و رسانه  های  دولتی  تبلیغات  مستقل، 
ایدئولوژیک  بولتن  های  و  اطالع رسان، 
برداشته شده است.   و غیرایدئولوژیک 
که  واحد  الگوی  یک  از  رسانه ها  اکثر 
هیچ شباهتی به اطالع رسانی حرفه ای 

و متوازن ندارد تبعیت می کنند.
و  درآمد  کسب  دیگر  الگو  این 
خواننده ی بیشتر به هر طریق ممکن 
نیست و اگر بود مشکلی نداشت چون 
می داد.  پاسخ  را  مختلف  سلیقه های 
الگوی واحد ضدیت با مظاهر مدرنیسم 
است.  قانونگرایی  و  عقالنیت  یعنی 
همه ی اینها در چهار بیماری شایع برای 
براندازی مدرنیسم با یکدیگر اشتراک 
دارند. این چهار بیماری در واقع چهار 
بیماری فرهنگ و هنر و ادبیات و آموزش 
جاری در زمانه ی ماست که امروز مثل 
بیماری واگیردار همه جا را گرفته است. 
این بیماری هاست که تمدن درخشان 
غربی را رو به انحطاط خواهد برد. این 
بیماری ها از هر جهت گریبان ملل تحت 
ناقض حقق  حکومت های دیکتاتوری، 

بشر و اسالمگرا را نیز گرفته است.
کنشگرایی برای فروش همه چیز

اولین بیماری خلط میان کنشگرایی 
و کار حرفه ای هنری و روزنامه نگاری و 
آموزش و پیشه های دیگر در حوزه ی 
فرهنگ و هنر و فن آوری و دانش است. 
کنشگرایی به یک ُمد تبدیل شده است 
در عین آنکه به فروش تجاری کمک 
و  شهرت  کنشگران  برای  و  می کند 
منزلت هم می آورد. اکثر این کنشگران 
باور  کنش  این  مبنای  به  نه  روز  مد 
دارند و نه زندگی خود آنها با چارچوب 
کنش ادعا شده همخوانی دارد. کمتر 
سلبریتی ای وجود دارد که فعال محیط 
زیست یا طرفدار مهاجران غیرقانونی یا 
فعال دفاع از حقوق حیوانات نباشد. تا 
زمانی که این کنشگرایی مبتنی بود بر 
دغدغه های عام بشری مثل مبارزه با فقر 
)اما نه از جیب دیگران یا دولت( یا مقابله 
تمامیت خواه  و  اقتدارگرا  رژیم های  با 
متوجه به مضرات این خلط نبودیم اما 
وقتی کنشگرایی به مبارزه با دمکراسی و 
آزادی بیان و دفاع از رژیم های اسالمگرا 
و دیکتاتوری در تقابل با رقیب سیاسی 
زباله  به سطل  تبدیل شد کنشگرایی 

نژادی برخی از ورزشکاران به نژادپرستی 
به  دیگر  گروهی  اگر  می شوند.  متهم 
برساختن ۷2 جنسیت اعتراض کنند 
متهم  کوئیر  جامعه ی  با  دشمنی  به 
می شوند. اگر گروهی به شایسته ساالری 
در نظام مهاجرت معتقد باشند حتما به 

نژادپرستی متهم می شوند.
بی اهمیت شدن »واقعیت، همه ی 

واقعیت، و فقط واقعیت«
و  هنرمندان  و  روزنامه نگاران 
با  ترامپ که  بر  با تمرکز  دانشگاهیان 
به  خود  همه  می کند  بازی  واقعیات 
تبدیل  بزرگ  و  کوچک  ترامپ های 
شده اند. بسیاری از آنها قبل از ترامپ 
هم ترامپ های کوچک و بزرگی بودند. 
آنها همه ی بازی های خود با واقعیات را 
فراموش می کنند. همه ی واقعیاتی را که 
امروز آنها در دولت ترامپ می بینند در 
هشت سال اوباما هم وجود داشت )مثل 
مردن مهاجران در مسیر مهاجرت( اما 
ندیدند. نادیده گرفتن واقعیات به بخشی 
از زندگی روزمره تبدیل  جدایی ناپذیر 
فساد  گرفتن  نادیده  مثل  است:  شده 
چپ  توسط  فلسطینی ها  جنایات  و 
ارسال  گرفتن  نادیده  اسالمگرایان،  و 
عنوان  به  مادر  و  پدر  بدون  کودکان 
مهاجر به ایاالت متحده )برای بهره گیری 
سیاسی از این موضوع با ادعای جدایی 
پدر و مادر از کودکان در مرز(،  و نادیده 
گرفتن عدم نژادپرستی جامعه ی آمریکا 
و تالش برای ساختن آن با داستان های 
دستپخت رسانه ها مثل حمله به بازیگر 
آفریقایی تبار )جاسی اسمولت( یا حمله ی 
دانش آموزان دبیرستانی طرفدار ترامپ به 
یک بومی آمریکایی. ترامپ محصول این 

شرایط است و نه عامل آن!
 political سیاسی«  »پاکیزگی 
برای  است  عنوانی   correctness
و  واقعیات  راندن  حاشیه  به  توجیه 
وزن  کسی  اگر  شده.  درونی  سانسور 
به  است  اندازه گیری  قابل  که  را  شما 
شما متذکر شود یا به آمار میزان جرائم 
در میان یک بخش از جامعه اشاره کند 
یا از دستورات ضدانسانی شریعت سخن 
بگوید از محدوده ی »پاکیزگی سیاسی« 

عبور کرده است.
مهندسی اجتماعی با توجیه تنوع

مذهب یا شریعت »تنوع مهندسی 
امتیازات  و  دولت  دخالت  با  شده« 
میان  و شایع در  بیماری چهارم  ویژه 
دانشگاهیان و هنرمندان و روزنامه نگاران 
و سیاستمداران است. آنها می خواهند 
دولت با قدرتی که دارد سفره ی تنوع 
کند.  ترسیم  برایشان  را  جمعیتی 
بر اساس  گرین کارت قرعه کشی شده 
سهمیه ی ملیتی از دل این مهندسی 
جمعیتی بیرون آمد. در یک نظام آزاد 
ندارد  حق  دولتی  هیچ  دمکراتیک  و 
برای افزایش تنوع اجتماعی با جمعیت 
بازی  به قدرت دولتی  اتکا  با  کشورها 
کند. چپ و نخبگان سیاسی و فرهنگی 
چنان عاشق و شیفته ی تنوع شده اند که 
برای مهاجرت و دانشگاه و محیط کار نیز 
سهمیه تعیین می کنند، در دانشگاه ها که 
علم باید معیار پذیرش باشد سهمیه  ی 
نژادی می دهند، در محیط های کاری 
که شایستگی باید حاکم باشد با توجیه 
تنوع نژادی و جنسی و جنسیتی نیرو 
تزریق می کنند و حتی با سیاست های 
حذف  پی  در  ارعاب  و  پرونده سازی 
قشرهایی از جامعه )مثل اروپایی تباران 
مرد( از مشاغل دارای اعتبار و منزلت 
و ثروت با اتهامات و عناوین تهی مثل 

»مردانگی مسموم« هستند.

وقتی رسانه فقط به کسب و کار سیاسی یا اقتصادی تبدیل می شود، 
جایی برای آگاهی و روشنگری باقی نمی ماند

=»در نیویورک به من گفته 
هفته  دو  طی  من  که  شد 
تحریم خواهم شد مگر اینکه 
آن کار ]دیدار در کاخ سفید[ 

را انجام دهم.«
بزرگ  شرکت های  =»اگر 
اروپایی، شرکت های روسی و 
دیگر کشورها تصمیم بگیرند 
با ایران کار کنند مگر آمریکا 
می تواند زورگویی کند و آنها 
را تحریم کند؟ اروپایی ها چرا 

این را نمی بینند!«
دنبال  به  که  =»افرادی 
دیپلماسی  فاتحه  خواندن 
صبر  خیلی  باید  هستند 

کنند.«
رهبری  مقام  =»اینکه 
در  می دهند  اجازه  من  به 
جلساتی که در محضر ایشان 
هستیم، نظر خودم را بگویم 
نقاط درخشان  مهمترین  از 

رهبری ایشان است!«
تأیید  ظریف  =سخنان 
می کنند که آمریکا به دنبال 
و  مسئول  فرد  با  مذاکرات 
مختار در جمهوری اسالمی  
بی اختیاری  نه وزیر  و  است 
که حتی برای پاسخ به دعوت 
و مالقات نیز باید از رهبرش 
اجازه بگیرد. درواقع آمریکا 
بلکه  مذاکره کننده  وزیر  نه 
تحریم  را  هیچکاره  وزیر 
اسالمی  جمهوری  تا  کرده 
مذاکره  به  عالقه ای  اگر 
اختیار  که  را  فردی  دارد، 
برای  رد  دا تصمیم گیری 

مذاکره بفرستد!
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
قرار  از  پس  خبری  کنفرانس  اولین 
گرفتن در فهرست تحریم های آمریکا 
در حالی که به شدت عصبی بود به 
نظام  منافع  و  خود  عملکرد  از  دفاع 
پرداخت و علیه »زورگویی« آمریکا و 
عمل نکردن اروپایی ها به تعهداتشان 
موضع گرفت و به مخالفانش نیز نیش 

و کنایه زد.
تسلط آمریکا بر عملیات روانی

با  امرداد،   1۴ دوشنبه  روز  نشست 
عباد(  )برادر  ربیعی  علی  سخنرانی 
در  وی  شد.  آغاز  دولت  سخنگوی 
جمهوری  که  شرایطی  به  مقدمه 
اسالمی در آن قرار گرفته اشاره کرد 
کاخ  اینگونه  دوره ای  »هیچ  گفت:  و 
سفید علیه ایران بسیج نشده بود. در 
مانند  جمهوری  رئیس  دوره ای  هیچ 
ترامپ بر قدرتمندرین کشور به لحاظ 
اقتصادی و سیاسی سر کار نیامده بود. 
قدرت های  امروز  مثل  دوره ای  هیچ 
روانی  عملیات  بر  خارجی  متخاصم 

مسلط نشده بود.«
همه  »امروز  کرد  تاکید  ربیعی 
تالش های  به  ایران  موجودیت 
رسانه ها  است،  معطوف  ما  رسانه ای 
اگر مرزی  خط مقدم کشور هستند. 
از ما فرو بریزد از میان قلم های ما فرو 

خواهد ریخت.«
یک  »ظریف  گفت،  همچنین  او 
برابر  در  نگذاریم  است،  رسانه 
خارجی،  خصومت ورز  پارازیت های 

صدای ایران شنیده نشود.«
سخنرانی و پرسش و پاسخ با ظریف 
از این مقدمه آغاز شد. یادآوری  بعد 
می شود که پیش از این اعالم شده بود 
که ظریف قرار است در روز دوشنبه 
درباره جزییات دعوت کاخ سفید از او 

صحبت کرده و آن را رسانه ای کند.
که  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
مغلطه و دروغ برای او رفتاری کامال 
عادی است، آمریکا را برای چندمین 
بار متهم به »تروریسم اقتصادی« کرد 
عادی  مردم  تحریم ها  با  آنها  و گفت 
کرد  ادعا  وی  داده اند.  قرار  هدف  را 
می کند  اعالم  رسما  آمریکا  »دولت 
اگر مردم ایران می خواهند نان بخورند 
بدهید.«  تغییر  را  سیاست تان  باید 
بر  اوباما مرتب  از همان زمان  آمریکا 

محمدجواد ظریف پس از تحریم:

 اینکه مقام رهبری اجازه می دهند نظرات خودم را 
بگویم مهمترین نقاط درخشان ایشان است!

»تغییر رفتار رژیم« تأکید کرده است 
و به ویژه در دولت ترامپ همواره بین 
مردم و حکومت ایران مرزبندی شده 
انگلیس  پای  ادامه  در  ظریف  است. 
را نیز به میان کشید و در بخشی از 
اظهاراتش تاکید کرد انگلیس شریک 
تروریسم اقتصادی آمریکاست و تهدید 

کرد این کار تبعات و عواقبی دارد.
دعوت به کاخ سفید و تحریم

خارجه  وزیر  از  پرسش ها  از  یکی 
رد  سناتور  دعوت  اسالمی  جمهوری 
پال از او برای دیدار با ترامپ بود که 
او ابتدا به دلیل سکوتش در این مورد 
معموالً  »…من  گفت،  و  کرد  اشاره 
دیدار  کسی  چه  با  که  نکردم  اعالم 
ایجاد  آنها  برای  مشکلی  تا  می کنم 
نشود، ما منعی نداریم. اگر خودشان 
خواستند اعالم می کنند. من به عنوان 
نمی شود  باید مذاکره کنم،  دیپلمات 
یک  بشود  و  بزنند  حرف  آنها  که 
سم  دیپلماسی  برای  این  مصاحبه. 
محتوای  که  نیست  هم  قرار  است. 
شود.  مطرح  رسانه  در  همه  مذاکره 
اینگونه دیگر کسی مذاکره نمی کند. 
ما دیپلماسی رسمی و رسانه ای را با 
هم قاطی نمی کنیم. اما در سفر من 
در نیویورک به من گفته شد که من 
طی دو هفته تحریم خواهم شد مگر 
اینکه آن کار )دیدار در کاخ سفید( را 

انجام دهم!«
که  می کنند  تأیید  سخنان  این 
فرد  با  مذاکرات  دنبال  به  آمریکا 
مسئول و مختار در جمهوری اسالمی  
است و نه وزیر بی اختیاری که حتی 
نیز  مالقات  و  دعوت  به  پاسخ  برای 
درواقع  بگیرد.  اجازه  رهبرش  از  باید 
آمریکا نه وزیر مذاکره کننده بلکه وزیر 
هیچکاره را تحریم کرده تا جمهوری 
اسالمی اگر عالقه ای به مذاکره دارد، 
فردی را که اختیار تصمیم گیری دارد 

برای مذاکره بفرستد!
این  در  خود  سخنان  در  ظریف 
نشست که یادآور نطق های پرطمطراق 
بود  احمدی نژاد  محمود  توخالی  اما 
بارها علیه سیاست های آمریکا موضع 
گرفت اما هر بار مسئولیت را متوجه 

اروپایی ها دانست!
ذهن آشفته ظریف

رئیس بی اختیار دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی از یکسو تایید کرد 
برای  را  پال  رد  سناتور  دعوت  که 
از  ولی  نپذیرفته  ترامپ  با  مذاکره 
سوی دیگر در چند جمله بعد گفت 
»اگر آمریکا به دیپلماسی عالقمند بود 
کمی  و  نمی کرد«  رد  را  مذاکره  میز 
اقتصادی  تروریسم  »ما  افزود،  بعد 
که  کسانی  با  و  نمی کنیم  قبول  را 
وارد  هستند  اقتصادی  تروریست 

مذاکره نمی شویم!«
یکی از مهمترین بخش های صحبت  
ظریف در مورد عدم پایبندی اتحادیه 
اروپا به تعهدات برجامی و تعهداتشان 
اتمی  توافق  از  آمریکا  خروج  از  پس 
است. ظریف بر روی دو مسئله اصرار 
داشت؛ یکی ثابت کردن حقانیت خود 
دیگری  و  اتمی  مذاکرات  در  نظام  و 
و  دارد  تسلط  نظام  اینکه  به  اصرار 
توپ در زمین آمریکایی هاست و آنها 
و  رسیده اند  بن بست  به  که  هستند 
درمانده اند! اما وقتی شروع به انتقاد از 
اروپایی ها کرد هرچه را که رشته بود 

خودش پنبه کرد.
البته  و  پریشان  سخنانی  در  وی 
برجام  در  »اروپایی ها  گفت:  تکراری 
تعهداتی دارند… عادی سازی روابط 

ایران و شرکت های اروپایی بخشی از 
تعهدات برجامی است… این تعهدات 
است  برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد 
برجام  از  آمریکا  به خروج  علم  چون 
ادعا  نمی توانند  اروپایی ها  داشتند. 
تحریم ها  آثار  نمی دانستند  که  کنند 
چیست و این تعهدات را دادند« و…

ادعا  »اروپایی ها  گفت،  ادامه  در  او 
شرکت های  آمریکا  که  می کنند 
تحریم ها  در  را  غیردولتی  و  دولتی 
تفکیک نمی کند و این قانون شکنی 
آمریکا را نشان می دهد و جای تبریک 
دوستی  چنین  که  اروپایی  به  دارد 
مثل  بزرگ  شرکت های  اگر  دارند. 
و  ساینوپک   ،CNPC انی،  شل، 
کشورها  دیگر  و  روسی  شرکت های 
تصمیم بگیرند با ایران کار کنند مگر 
آنها  و  آمریکا می تواند زورگویی کند 
جهان  اقتصاد  مگر  کند؟  تحریم  را 
آنقدر  اروپا  اتحادیه  آیا  است؟  چقدر 
توان ندارد که مقابل آمریکا بایستد؟ 
اگر  که  شوند  متوجه  باید  اروپایی ها 
شرکت های آمریکایی می خواهند کار 
کنند مشکلی ندارند. قرارداد بوئینگ 
نسبت به ایرباس خیلی راحت تر بود. 

اروپایی ها چرا این را نمی بینند.«
او همچنین گفت، »…دولتی که نه 
نه  بین المللی،  تعد  نه  تعهد خودش، 
تعهد شورای امنیت را اجرا کرده، دیگر 
از شورای امنیت که بیرون نرفته، البته 
تعجب نمی کنم چون آمریکا از همه 
از  است  رفته، ممکن  بیرون  تعهدات 
شورای امنیت هم بیرون برود، انشااهلل 
این  رود  بیرون  هم  زمین  ضفحه  از 
میز  که  بوده  آمریکا…آمریکا  دولت 
مذاکره را ترک کرده است. درباره چه 
هیچ  ما  می کند؟  صحبت  مذاکره ای 
نکرده ایم.  ترک  را  مذاکره  میز  وقت 
میز  سر  که  می گوییم  هم  شفاف 

مذاکره هستیم.«
فاتحه  دنبال  که  افرادی 
دیپلماسی هستند باید صبر کنند!

اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزیر 
ایرنا، خبرگزاری  در پاسخ به پرسش 
بر  مبنی  اسالمی،  جمهوری  رسمی 
پایان  معنی  به  وی  تحریم  آیا  اینکه 
مذاکره است، تاکید کرد: »به نظر من 
پایان  هیچگاه  دیپلماسی  و  مذاکره 
کاری  برنامه  در  مذاکره  نمی پذیرد. 
خواهد  و  داشته  وجود  همواره  من 
هم  جنگ  شرایط  در  حتی  داشت. 
افرادی  داشت.  خواهد  وجود  مذاکره 
که به دنبال خواندن فاتحه دیپلماسی 
چه  کنند.  صبر  خیلی  باید  هستند 
آمریکا  و همراهانش در  بولتون  جان 
و چه دوستانی در داخل که به دنبال 
برای  هستند،  مذاکره  مرگ  و  نفی 
خواندن فاتحه دیپلماسی خیلی باید 

صبر کنند.«
با آمریکا مذاکره شده

در دقایق پایانی این نشست، ظریف 
در پاسخ به این پرسش که آیا اعتقاد 
با  مذاکره  حاضر  حال  در  که  دارد 
ملی کشور  منافع  راستای  در  آمریکا 
نیست، گفت: »من نظرم را در مورد 
مذاکره با آمریکا عرض کرده ام. اینطور 
انجام  آمریکا مذاکره  با  ما  نیست که 
و  شده  انجام  مذاکره  بلکه  نداده ایم، 
از آن به دست آمده است.  نتیجه ای 
مقام معظم رهبری هم فرمودند این 
یک آزمایش برای آمریکا خواهد بود 
و اگر آنها در این آزمایش موفق عمل 
کنند، این توافق می تواند زمینه برای 

مذاکره در حوزه های دیگر باشد.«

ظریف با همراهی محافظان و همکارانش در وزارت خارجه به سالن 
کنفرانس وارد می شود
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=ظریف خطاب به آمریکا: 
تامین  را  مردم  غذای  اگر 
کنیم فردا به ما ایراد خواهید 
گرفت که چرا اینگونه غذای 

مردم را تامین کردید!
=روحانی: تحریم ها ظالمانه 
است هیچ چیز را برای مردم 
حتی  و  نکرده اند  استثنا 
در  که  کسانی  و  کودکان 
بستری هستند  بیمارستان 

را شامل می شود!
=محسن جلواتی قائم مقام 
مدیرعامل سازمان دیده بان 
شفافیت می گوید در سازمان 
دالر  میلیون ها  دارو  و  غذا 
ارز دولتی گرفته اند اما دارو 

وارد نکردند!
اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزیر 
همایش  در  امرداد،   1۶ چهارشنبه 
اسالمی«  بشر  »حقوق  بزرگداشت 
ادعای  دیگر  بار  انسانی«  »کرامت  و 
از  غذایی  مواد  و  دارو  تحریم  دروغ 

سوی آمریکا را مطرح کرده است.
»روی  گفته،  ظریف  محمدجواد 
می خواهند  و  می آورند  فشار  ایران 
فروش نفت را صفر کنند. امروز اعالم 
خود  مردم  غذای  ما  که  می کنیم 
فردا  شما  و  کرد  خواهیم  تامین  را 
چرا  که  گرفت  خواهید  ایراد  ما  به 
اینگونه غذای مردم را تامین کردید 
مشکل  که  می گویم  همینجا  اما 
نمی دهیم  اجازه  ما  شماست.  از 

مردم مان بی غذا و بی دارو باشند!«
حسن روحانی نیز در جمع وزرا و 
»در  کرد:  ادعا  دولت  هیأت  اعضای 
هستیم.  ظالمانه  تحریم های  شرایط 
مخصوصا از اردیبهشت سال قبل که 
تحریم  این  هستند.  فشار  در  مردم 
همان  بگوییم،  دقیق  اگر  را  اسمش 
تروریسم اقتصادی است که هیچ چیز 
را برای مردم استثنا نکرده اند و حتی 
کودکان و کسانی که در بیمارستان 
بستری هستند را شامل می شود. این 
ما  و  است  بشریت  علیه  جنایت  کار 
که  کنیم  ایستادگی  و  مقاومت  باید 
ایستادگی  و  مقاومت  هم  امروز  تا 

کرده ایم!«
در  اسالمی  شیوه های جمهوری  از 
احساسات  تحریک  تحریم  شرایط 
و  دارو  تحریم  ادعای  با  عمومی 
بارها  آمریکا  که  حالی  در  غذاست 
پزشکی  خدمات  دارو،  کرده  اعالم 
فهرست  در  غذا  و  انساندوستانه  و 
مقامات  برخی  نیست.  تحریم ها 

تکرار سناریوهای نخ نما؛ ظریف و روحانی ادعا 
می کنند غذا و دارو تحریم است!

و  دارو  کمبود  دالیل  نیز  نظام 
در  را  کشور  خوراکی  نیازمندی های 
بعالوه  می بینند.  داخلی  مافیاهای 
اینکه در شرایط کنونی بخش عمده 
اسالمی  جمهوری  نفتی  قراردادهای 
به صورت تهاتر و »نفت در برابر غذا و 
دارو« یا »بنزین در برابر کاال« است!

تکراری  ادعاهای  از  پیش  روز  یک 
سازمان  مسئوالن  توسط  ظریف، 
دیده بان شفافیت اسناد و مدارکی در 
غذا  و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  حوزه 
از  که  علنی شد  بهداشت  وزارت  در 
غذا  و  دارو  مافیای  گسترده  زنجیره 

درون سیستم پرده برداشت.
مقام  قائم  جلواتی  محسن 
مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده بان 
خبری اش  نشست  در  شفافیت 
در  تخلفات  زمینه ساز  مهم ترین 
دانست  تی تک  سامانه  را  دارو  حوزه 
در  تیرماه   ۲3 جلسه  »در  افزود:  و 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
وزیر بهداشت اعالم کرد، رئیس بانک 
دارو  و  غذا  سازمان  گفته  مرکزی 
اما  گرفته،  ارز  یورو  میلیون   1۷۰
پیرصالحی رئیس وقت سازمان غذا و 
دارو اعالم کرد که ما فقط 1۰ میلیون 
بروز  علت  که  کرده ایم  دریافت  یورو 
در  اطالعات  دستکاری  اتفاق  این 
که  کسی  به  و  است  تی تک  سامانه 
طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص 
پیدا کند یا دارو هایی که واردات آنها 
ممنوع است در این سامانه ثبت شده 

و ارز دریافت می کنند.«
دولتی  روزنامه  سه شنبه  روز 
»قاچاق  عنوان  با  گزارشی  در  ایران 
معکوس دارو« نوشت قاچاق دارو از 
سوی گردشگران سالمت که با تهیه 
به  اقدام  قالبی  بیمه  دفترچه های 
قاچاق می کنند عامل اصلی کمبودها 

در بازار دارویی است.
وزیر  نمکی  سعید  تیرماه،   ۲۵

نفتکش انگلیسی توسط یک ناو در خلیج فارس اسکورت می شود

بهداشت افشا کرد برخی سودجویان 
»استنت  یورو  میلیون  دو  رفته اند 
کابل  بجایش  اما  کنند،  وارد  قلب« 
برق آورده اند و در لحظه هم طوری 
ما  تا  که  کردند  هماهنگ  را  کارها 

مطلع می شویم از مرز رفته اند!
سخنگوی   جهانپور    ،139۷ مهر   ۲
با  گفتگو  در  دارو  و  غذا  سازمان 
می گوید،  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
»مشکلی از نظر کمبود دارو نداریم و 
فعالیت  گذشته  همچون  داروخانه ها 

می کنند«.
جمهوری  مقامات  میان  این  در 
دارو  تحریم  روی  دروغ  به  اسالمی 
آخرین  می کنند.  تبلیغ  غذا  و 
سال  آبان  تبلیغات  این  مرحله 
سعید  توصیه های  با  که  بود   139۷
وزارت  پیشین  عضو  حجاریان 
حکومتی  سلبریتی های  اطالعات 
و  دروغ  موج  تا  شدند  خط  به 
تبلیغات درباره تحریم دارو را به راه 
مردم  عموم  که  آنجا  از  اما  اندازند 
شده اند،  آشنا  نظام  تبهکاری های  با 
و  ماند  ناکام  حجاریان  فراخوان 
با  حکومتی  سلبریتی های  بسیاری  

این فریبکاری همراهی نکردند.
و  دارو  تحریم  دروغ  ادعای  تکرار 
حسن  توسط  آمریکا  سوی  از  غذا 
روحانی و وزیرش از یکسو بیانگر این 
است که این مقامات گمان می کنند 
و  دارند  اعتماد  و  باور  آنها  به  مردم 
که  می دهد  نشان  دیگر  سوی  از 
گزارش های  حتی  کشور  زمامداران 
نیز  را  رسانه های خودشان  و  داخلی 
اسالمی  جمهوری  نمی کنند!  دنبال 
در شرایطی بسر می برد که مقاماتش 
بگویند  هم  راست  حرف  اگر  حتی 
به  برسد  چه  نمی کند  باور  کسی 
که  مسائلی  درباره  همچنان  اینکه 
آنها سر و کار روزانه دارند،  با  مردم 

دروغ ببافند.

=حسین سالمی: ارتش های 
منطق  با  منطقه  اسالمی 
را  نظام ها  اسالمی  انقالب 
از  برخی  و  می کنند  حفظ 

نظام ها را فرو می پاشانند.
جمهوری  دفاع  =وزیر 
اسالمی با وزرای دفاع چند 
تماس  منطقه  عربی  کشور 
به  نسبت  و  گرفته  تلفنی 
تشکیل هرگونه ائتالف نظامی 
در خلیج فارس هشدار داده.
ی  یبر سا ت  حمال =
اسالمی  جمهوری  عوامل 
و  اداری  زیرساخت های  به 
نهادهای حکومتی بحرین از 

چند روز قبل آغاز شده.
کیست  حا ش ها  ر ا گز =
به اختالل  اقدام  ایران  رژیم 
مخابراتی  سیستم های  در 
را  آنها  تا  می کند  کشتی ها 
ایران  آب های سرزمینی  به 

منحرف کرده و توقیف کند.
مقام های جمهوری اسالمی پیش بینی 
تشکیل  به  موفق  آمریکا  می کردند 
ائتالف دریایی در خلیج فارس نشود، 
اما آغاز ماموریت این ائتالف با واکنش  
شماری از آنان مواجه شده و فرمانده 
حتی  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
است. کرده  تهدید  را  اسرائیل  دوباره 

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
اسالمی می گوید، »ائتالفی از شیاطین 
بزرگ  و  کوچک  قالب های  در  عالم 
بهم پیوسته اند و ما را تحت حداکثر 
فشارهای سیاسی، اقتصادی، عملیات 
حصر  فرهنگی،  تهاجمات  روانی، 
امنیتی و  اقتصادی و حتی فشارهای 
تهدید و ارعاب نظامی قرار می دهند.«

 1۷ پنجشنبه  روز  سالمی،  حسین 
اینکه  به  اشاره  با  امرداد، در سخنانی 
خورشید دشمن رو به غروب است و 
از  دشمن رو به زوال است گفته »ما 
طرفی شاهد افول این تمدن ویرانگر در 
مغرب عالم هستیم و در نقطه مقابل 
ترنم خورشید  و  درخشش  شاهد  آن 
نقطه مرکزی سپهر  بر  پرفروغ اسالم 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

عالم هستیم.«
کانون  در  »ما  گفت،  همچنین  او 
امروز  اما  داشتیم  قرار  جهانی  جنگ 
آنها متفرق شدند و جبهه وسیع شده 
از  پس  یکی  اسالمی  سرزمین های  و 
شده  خارج  دشمن  تسلط  از  دیگری 
فرو  آنها  سیاسی  خیمه  عمودهای  و 
پاشیده و ارتش های بسیاری با منطق 

واکنش تهدیدآمیز مقام های رژیم ایران به ائتالف دریایی خلیج فارس؛

 تهدید اسرائیل توسط فرمانده سپاه پاسداران

حجت االسالم 
محمد خاتمی 
در سخنانی 

عجیب، 
»براندازان« را 

متهم به خیانت 
کرد!

اصل  یک  آزادی  =»امروز 
پذیرفته شده است و کم کم 
در کنار آزادی، عدالت نیز که 
بوده،  بشر  همیشه  مطلوب 
جای خود را باز کرده است!«

- خاتمی در جمع خبرنگار 
گفته، در شگفتم که چرا از 
سرمایه  که  مردم  بیداری 
بی نظیر ملی بر پایه ثبات و 
نظام  اصل  حفظ  و  مقاومت 

است، بهره گیری نمی شود؟!
که  شگفتم  در  =»من 
اصالح طلبانی  و  دولت  چرا 
یافته اند  راه  مجلس  به  که 
اقدام  و چرا  نمی زنند  فریاد 
نمی کنند؟! چرا اخطار قانون 

اساسی داده نمی شود؟!«
خبرنگار  جزینی  =مهسا 
داشتم  انتظار  اصالح طلب: 
که حداقل به برخي اشتباهات 
اعتراف  اصالح طلبي  جریان 
کند و بعد از انتظاراتش حرف 

بزند.

محمد خاتمی رییس دولت موسوم 
امرداد   1۵ سه شنبه  اصالحات،  به 
و  خبرنگاران  از  تعدادی  با  دیدار  در 
روزنامه نگاران حامی خود، در سخنانی 
عجیب، از یکسو براندازان را متهم به 
»خیانت« کرد و از سوی دیگر دولت 
و اصالح طلبان مجلس را که با »تََکرار« 

محمد خاتمی »عید فطر« سال ۱۳۸۵

باد  به  خودش رای جمع کرده بودند 
انتقاد گرفت!

گفت،  سخنانش  ابتدای  در  خاتمی 
»امروز آزادی یک اصل پذیرفته شده 
است و کم کم در کنار آزادی، عدالت 
نیز که مطلوب همیشه بشر بوده، جای 
خود را باز کرده است. در چنین فضای 
اطالعات  آزاد  انتقال  یافته ای،  تحول 
که از حقوق مسلم و اصلی جوامع و 
افراد شناخته شده است، اهمیت بسیار 
دارد و جایگاه واسطه این انتقال، یعنی 

رسانه یا مدیا نیز مسلم است.«
به  اشاره  با  ادامه  در  خاتمی 
رسانه ای  روانی  جنگ  »امروز  اینکه 
سهمگینی که مکمل جنگ سیاسی و 
اقتصادی و خدای ناکرده نظامی است 

علیه ایران درگرفته« تاکید کرد، »این 
در خور توجه و باعث عبرت است که 
هر دو جریان بیرونی و درونی، جریان 
اصالح طلبی را هدف اصلی خود قرار 
اصالح  براندازان،  که  چرا  است!  داده 
می دانند  خود  خیانت  مانع  را  طلبی 
و دیگران نیز اصالح طلبی را نه رقیب 
شریف که موی دماغ خود به حساب 
مردم اند  میان  این  در  و  می آورند 
و  می پردازند  را  هزینه  بیشترین  که 

کمترین بهره مندی را دارند!«
رئیس دولت اصالحات در ادامه گفت: 
»ملت ما در عین صلح طلبی در برابر 
تجاوز و توهین یکصدا و یکدل است 
و در شگفتم که چرا به این بیداری و 
هوشیاری ارج نهاده نمی شود و چرا از 

شکل  آنها  مقابل  در  اسالمی  انقالب 
گرفته است؛ بنابراین زوال دشمن آرزو 

نیست و واقعیت است.«
سالمی ادعا کرده ارتش های اسالمی 
را  نظام ها  و  می آفرینند  »پیروزی 
را  نظام ها  از  برخی  و  می کنند  حفظ 
فرو می پاشانند و قدرت های ثروتمند 
نابود می کنند در صورتی که خود  را 
و  لبنان  در  و  هستند  فقیر  ظاهر  به 

فلسطین شاهد این موضوع هستیم.«
»دشمن  گفت،  همچنین  وی 
نمی تواند بر ایران تمرکز کند زیرا ایران 
به مفهوم جنگ جغرافیایی وسیع است 
از جنگ و آتش و  و همه جا فورانی 

خطر در مقابل دشمن است.«
سخنرانی طوالنی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در این خالصه 
آمریکایی ها  »مطمئنیم   که  می شود 
  عالقه ای به جنگ با ایران ندارند چرا 
صهیونیستی  رژیم  جدید   که  جنگ 
عیار  قرار  تمام  تهدید  معرض  در  را 
کرده  ادعا  همچنین  وی  می دهد .« 
قدرت ایران »پشم و ُکرک عربستان و 

امارات« را ریخته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن 
روحانی نیز با بیان اینکه احدی حق 
ندارد  را  کشورمان  مرزهای  به  تجاوز 
گفته »اگر قدرت بزرگی مانند آمریکا 
بخواهد به مرزهای ما نزدیک شود با 
مسلح  نیروهای  قاطع  عکس العمل 

کشور مواجه خواهد شد.«
جمهوری  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر 
اسالمی با وزرای خارجه کویت، عمان و 
قطر تلفنی صحبت کرده و گفته ائتالف 
امنیت  تأمین  بهانه  به  آمریکا  نظامی 
موجب  اما  شده  تشکیل  کشتیرانی 
افزایش بیشتر ناامنی در منطقه خواهد 
شد. او تلویحاً خواسته این کشورها با 

ائتالف همکاری نکنند.
افزایش تنش در روابط تهران و منامه

روابط  در  تنش  دیگر  سوی  از 
جمهوری اسالمی ایران و بحرین باال 

گرفته. منامه در روزهای آتی میزبان 
دریانوردی  امنیت  موضوع  با  نشستی 
است که آمریکا برگزارکننده اصلی آن 
است و جمهوری اسالمی مدعی است 

این اقدام ضد ایران است.
وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس 
خارجه، پنجشنبه، برگزاری این نشست 
و  خواند  تحریک آمیز  و  مشکوک  را 
خواست  آن  کردن  محکوم  ضمن 
اقدامات  و  »تحرکات  بحرین  مقامات 

نابخردانه« خود را متوقف کنند.
منامه ضمن متهم کردن رژیم ایران 
به کارشکنی در برابر تالش های مربوط 
آزادی  و  ثبات  و  امنیت  تقویت  به 
دریانوردی، اعالم کرده این نشست با 
از طریق  امنیت و صلح  تأمین  هدف 
با  مشترک  همکاری  و  جمعی  اقدام 

متحدان و شرکای بین المللی است.
آمریکایی  روزنامه  به  مطلع  منابع 
وال استریت ژورنال گفته اند هکرهای 
ایرانی اخیراً به زیرساخت های حساس 
نفوذ  بحرین  دولتی  سیستم های  و 
کرده اند. نهادهای امنیتی بحرین نسبت 
سوی  از  سایبری  حمالت  افزایش  به 
ایران هشدار داده اند. این حمالت شامل 
سیستم های  آژانس امنیت ملی بحرین، 
وزارت کشور و اداره آب و برق و معاون 
است. شده  بحرین  نخست وزیر  اول 

نقل  و  حمل  وزارت  دریانوری  اداره 
بیانیه ای،  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
ایجاد  به  اقدام  ایران  که  داده  هشدار 
 GPS اختالل در سیستم مخابراتی و
جمهوری  عوامل  می کند.  کشتی ها 
به  را  ملوانان  اسالمی تالش می کنند 
اشتباه وارد حریم دریایی ایران کرده و 

سپس کشتی را توقیف کنند.
از  متحده  ایاالت  دریانوردی  اداره 
که  است  تجاری خواسته  کشتی های 
مسیر حرکت خود را به اطالع ناوگان 
پنجم ایاالت متحده یا بریتانیا برسانند 
و »اتفاق  های مشکوک« را به این نهاد 

اطالع دهند.

ظریف در کنار سیدابراهیم رئیسی در همایش بزرگداشت »حقوق بشر 
اسالمی« و »کرامت انسانی«

این سرمایه بی نظیر ملی که پایه ثبات و 
مقاومت و پیشرفت کشور و حفظ اصل 
نظام است، بهره گیری نمی شود؟ چرا 
فضا برای همه جریان ها باز نمی شود و 
چرا زمینه وحدت ملی اعم از نیروهای 
منتقد و غیرمنتقد فراهم نمی آید، بلکه 
فشارها بر جریان ها زیادتر می شود! اگر 
ببینیم از سوی برخی مقام های مسئول 
اصاًل  نیز دیگران گفته می شود که  و 
اتهام  به  متهم  که  ایران کسی  در  ما 
سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه ای باشد، 
نداریم و همه چیز را تحت عنوان اتهام 
و جرم امنیتی و نظایر آن به حساب 
می آورند، یعنی اصاًل صورت مسئله را 
پاک می کنند.« این سخنان تبلیغاتی 
هشت  در  که  حالیست  در  خاتمی 

سیاست  درهای  نیز  وی  دولت  سال 
انکار  و  تحریف  و  دروغ  پاشنه ی  بر 

می چرخید!
اساسی  قانون  اخطار  چرا 

نمی دهند؟
حرف های  پایانی  بخش  در  خاتمی 
در  »من  کرد،  عنوان  خود  عجیب 
شگفتم که چرا دولتی که برای استیفای 
حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی 
که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی 
آن را دارد- دست کم اصالح طلبانی که 
به مجلس راه یافته اند- چرا اینها فریاد 
نمی زنند و چرا اقدام نمی کنند؟! چرا 
نمی شود؟  داده  اساسی  قانون  اخطار 
چرا اقدام های قانونی که از اختیارات 
قانونگذاران است، استفاده نمی شود؟ به 

نظرم دولت و مجلس محترم همانگونه 
اقدام های خوبی  که در مورد کارها و 
که کرده اند و متاسفانه کمتر به مردم 
گزارش شده، در خور تقدیرند، نسبت 
به کم کاری ها، خلف وعده ها و کاستی ها 
نیز باید به مردم گزارش دهند و مردم 
حق بازخواست دارند !« این سخنان نیز 
در شرایطی گفته می شود که مجلس 
ششم که »اصالح طلب ترین« مجلس در 
زمان دولت خود خاتمی بود، هیچکاره 
خود  مانند  همه  نیز  زمان  آن  و  بود 
خاتمی گوش به فرمان »رهبر« بودند.

در  خاتمی  که  حالیست  در  اینهمه 
علیه  دائم  خود  اخیر  سخنرانی های 
که  می کند  موضع گیری  براندازان 
بی تردید حکایت از ترس و نگرانی او و 
همفکرانش از قدرت گرفتن این جریان 
در جامعه دارد. او شنبه 1۵ تیرماه نیز 
در دیدار با اعضای »انجمن مهندسان« 
»ذهنیت  گرفتن  قّوت  به  نسبت 
براندازی« و موفقیت براندازان هشدار 

داده بود.
مواضع اخیر خاتمی نیز با واکنش های 
مختلفی روبرو شده است. مهسا جزینی 
از  سال ها  که  اصالح طلب  خبرنگار 
طرفداران پر و پا قرص خاتمی بود در 
واکنش به سخنرانی او در نشست 1۵ 
امرداد، رشته توییتی انتقادی به عملکرد 
گفته  به  که  او  است.  نوشته  خاتمی 
مراسم  این  در  شرکت  برای  خودش 
از اصفهان به تهران رفته بود می گوید، 
»امروز فکر کردم خاتمی را بسپارم به 
همان صندوقچه نوستالژی دوم خرداد 
مرد  خوش  خاطره  برایم  حداقل  تا 
خندانی با عبای شکالتی باقی بماند.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  میلیون   7 =هزینه های 
معیشت  تومانی  هزار   ۵۰۰
خانوارها در تیرماه نسبت به 
سبد معاش ۳ میلیون و 7۵۹ 
هزار تومانِی اسفندماه، از دو 

برابر هم بیشتر شده است.
کارگران  توفیقی:  =فرامرز 
د  ستمز د قل  ا حد بجز 
دریافتی، به مبلغ ۳ میلیون 
در  اضافه  توماِن  هزار  و ۱۰۰ 
هر ماه نیازمندند تا از سقوط 
معیشت خود جلوگیری کنند.
آموزگاران  =بازنشستگان، 
بخش های  کارمندان  اکثر  و 
دولتی و حتی خصوصی نیز 
 ۳ از  کمتر  درآمدی  میزان 

میلیون تومان دارند. 
هزینه سبد معیشت در ایران دوباره 
با افزایش روبرو شده و به رقمی بیش 
است.  رسیده  تومان  میلیون   ۷.۵ از 
این در حالیست که حقوق کارگران، 
در  کارمندان  بیشتر  و  بازنشستگان 

ایران حدود یک سوم این مبلغ است!
نسبت  تیرماه  در  خانوار  هزینه های 
به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵9 هزار 
تومانِی اسفندماه، از دو برابر هم بیشتر 
می دهد  نشان  آمار  این  است.  شده 
تنها  ایرانی  خانوارهای  زندگی  هزینه 
در خردادماه امسال بیش از ۶22 هزار 

تومان افزایش یافته است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
درباره افزایش هزینه سبد معیشت طی 
ایلنا  خبرگزاری  به  گذشته  ماه های 
خانوار  معیشت  سبد  که  است  گفته 
انتهای  تا  گذشته  سال  اسفندماه  از 
فروردین ماه یعنی زمانی حدود دو ماه، 
۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و 
به بیش از ۵ میلیون و 90۷ هزار تومان 

رسیده است.
اما این روند افزایش در ماه های بعد از 
فروردین هم ادامه داشته و سبد معاش 
خانوار برای اردیبهشت ماه به ۶ میلیون 
برای  و  تومان   21۵ و  هزار   ۴۸2 و 
خردادماه به ۶ میلیون و 90۸ هزار و 

هزینه سبد معیشت در ایران از 7.۵ میلیون 
تومان عبور کرد

۷۳۷ تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی افزوده است که در ماه 
پایانی بهار 9۸، کارگران اگر بخواهند 
اسفند  اندازه  به  را  قدرت خرید خود 
 ۶۸ و  میلیون   ۳ به  کنند  حفظ   9۷
نیاز دارند و  اضافه  تومان هزینه  هزار 
با استناد به این اعداد، درصد جهش 
قیمتی سبد خانوار در خرداد،  ۸۳.۷۸ 
شده  تعیین  سبد  به  نسبت  درصد 

انتهای سال 1۳9۷ است.
فرامرز توفیقی بر این اساس به لزوم 
افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران 
اشاره کرده و گفته است: »کارگران بجز 
به مبلغ ۳  حداقل دستمزد دریافتی، 
میلیون و 100 هزار توماِن اضافه در هر 
ماه نیازمندند تا از سقوط معیشت خود 
جلوگیری کنند. حال سوال اینجاست 
به هیچ وجه  اضافه که  این مبلغ  که 
مبلغ کمی هم نیست چگونه و از چه 

راهی باید تأمین شود؟!«
عالی  کانون  کمیته دستمزد  رئیس 
شوراهای اسالمی کار ایران همچنین 
به »درصد جهش قیمتی سبد خانوار« 
معاش  سبد  فاصله  که  کرده  اشاره 
تیرماه و سبد معاش محاسبه شده در 
انتهای سال قبل است؛ درصد جهش 
قیمتی سبد، 100.۳۴ درصد است؛ در 
واقع سبد معاش در تیرماه با احتساب 
مسیری که در طول این چند ماه طی 
از  بیش  اسفند 9۷،  به  نسبت  کرده، 
100 درصد تورم قیمتی را تجربه کرده 

است.
در واقع هزینه های ۷ میلیون و ۵00 
هزار تومانی معیشت خانوارها در تیرماه 
نسبت به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵9 
هزار تومانِی اسفندماه، از دو برابر هم 
بیشتر شده است. فقط در ماه خرداد 

هزار   ۶22 خانوار  زندگِی  هزینه های 
تومان زیاد شده است.

فرامرز توفیقی تأکید کرده است که 
برای ترمیم دستمزد، فردا دیر است؛ 

همین امروز باید اقدام کرد.
موضوع ترمیم دستمزد سال گذشته 
و پس از جهش قیمت ارز و تورم ناشی 
سوی  از   9۷ فروردین ماه  در  آن  از 
فعاالن کارگری مطرح شده بود. فعاالن 
کارگری تأکید داشتند که با توجه به 
کاهش قدرت خرید کارگران، دولت و 
کارفرمایان باید با افزایش میزان حداقل 

دستمزد موافقت کنند.
با این وجود دولت حتی از برگزاری 
جلسات شورای عالی کار نیز سر باز زد 
و با معطل گذاشتن نمایندگان کارگری 
با درخواست  بار مواجهه  از زیر  ماه ها 

کارگران شانه خالی کرد.
در  سال  هر  روال  بر  و  نهایت  در 
اسفندماه 9۷ میزان حداقل دستمزد 
کارگران با محاسبه مزایای شغلی کمی 
بیش از 2 میلیون تومان محاسبه شد؛ 
از  سوم  یک  حتی  اکنون  که  رقمی 
هزینه های آنها را نیز پوشش نمی دهد!

و  درآمد  میان  اختالف  این  اما 
هزینه تنها به کارگران مربوط نیست؛ 
اکثر  و  آموزگاران  بازنشستگان، 
حتی  و  دولتی  بخش های  کارمندان 
خصوصی نیز میزان درآمدی کمتر از 

۳ میلیون تومان دارند.
بازنشستگان و آموزگاران و کارگران 
ماه های  در  که  هستند  قشری  سه 
به  اعتراض  در  بارها  و  بارها  گذشته 
خود  معیشتی  و  درآمدی  وضعیت 
تا  اما  برگزار کردند  اعتصاب  تجمع و 
کنون دولت نسبت به همه خواسته های 

آنها بی تفاوت بوده است!

در  پیشتر  رضوی  =هادی 
در  اقتصادی  فساد  پرونده 
سال   ۲۰ به  سرمایه  بانک 
و  شالق  ضربه   7۴ زندان، 
محرومیت از خدمات دولتی 

محکوم شده بود.
ز  ا ی  ضو ر ی  د ها =
ل  یا سر ن  ا ر ا یه گذ ما سر
محمد  داماد  و  »شهرزاد« 
کنونی  وزیر  شریعتمداری 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
۱۰7 میلیارد تومان پول را به 
اسم وام از بانک سرمایه به 
جیب زده و بازنگردانده است.

دولت  کار  وزیر  داماد  رضوی  هادی 
سریال  سرمایه گذاران  از  و  روحانی 
سپری  برای  و  بازداشت  »شهرزاد« 
کردن حکم 20 سال حبس روانه زندان 
شد.هادی رضوی پیشتر در پرونده فساد 
اقتصادی در بانک سرمایه به 20 سال 
محرومیت  و  ضربه شالق  زندان، ۷۴ 
بود. شده  محکوم  دولتی  خدمات  از 

قاضی مسعودی مقام روز سه شنبه 1۵ 
امرداد 1۳9۸ درباره جزئیات دستگیری 
هادی رضوی گفت: »پس از صدور حکم 
اقتصادی  جرایم  دادسرای  به  پرونده 
آقای  جلب  دیروز  صبح  و  شد  ارجاع 
رضوی صادر شد و طبق اطالعات واصله 
دادگستری،  ضابطین  توسط  دیشب 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
حدود ساعت ۸ و نیم یا 9 شب به بعد 

دستگیر و روانه زندان شد.«
هادی رضوی احدی معروف به هادی 
و  اختالس  پرونده  متهمان  از  رضوی 
فساد مالی بانک سرمایه است؛ پرونده ای 
که بیش از ۷0 متهم دارد و تا کنون 
جلسه محاکمه ۳1 متهم این پرونده 
برگزار شده و از بزرگترین پرونده های 
در  دادگاه  به  یافته  راه  مالی  فساد 
می رود. شمار  به  اسالمی  جمهوری 

هادی رضوی از سرمایه گذاران سریال 
»شهرزاد« و داماد محمد شریعتمداری 
وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اسم  به  را  پول  تومان  میلیارد   10۷
و  زده  جیب  به  سرمایه  بانک  از  وام 
دادستان  است.نماینده  بازنگردانده 
در جلسه رسیدگی به اتهامات هادی 
رضوی تهیه کننده سریال »شهرزاد« و 
»شاهگوش« گفته که با پرداخت رشوه 
میلیارد  حدود 10۷  سرمایه  بانک  از 
عیش  و »صرف  کرده  دریافت  تومان 
و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای 

لوکس و ملک کرده است.«
هادی  نام  پرونده،  این  از  پیش 
رضوی به عنوان مدیرعامل یک گروه 
اقتصادی به نام »فاطمی«، تهیه کننده 
شورای  رئیس  و  »شهرزاد«  سریال 
سیاست گذاری و سرمایه گذار جشنواره 
شده  شنیده  حرم«  »مدافعان  فیلم 
بود. او در یک گفتگو خود را دوستدار 
»مدافعان حرم« و »البی سرمایه داری 

شیعه« معرفی کرده بود.
روند  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی 

هادی رضوی بازداشت و روانه زندان شد؛ داماد 
وزیر چند سال در زندان می ماند؟

جلسات دادگاه محاکمه هادی رضوی، 
قیافه حق به جانب او بود. برای نمونه 
او در یکی از جلسات دادگاه گفته بود: 
بگویند  دارند  دوست  خیلی  »ظاهراً 
محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری 
است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. 
من از دادگاه می خواهم فارغ از داماد 

فالنی پرونده من بررسی شود!«
نماینده دادستان در نخستین جلسه 
محاکمه هادی رضوی درباره تخلفات 
وی گفته بود: »یکی از دریافت کنندگان 
تسهیالت از بانک سرمایه آقای سید 
موفق  که  است  رضوی  هادی  محمد 
شده از طریق شرکت های آینده سازان 
و ره پویان کوثر ۶0 و 20 میلیارد تومان 
به نام شرکت های فوق و بدون تودیع 
وثیقه تسهیالت دریافت کند و از طریق 
شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره 
ضمانت نامه 2۷ میلیارد و ۵00 میلیون 
تودیع  و  اعتبارسنجی  بدون  تومان 
خرید  به  اقدام  و  کند  دریافت  وثیقه 
گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام 
بازار  در  سپس  و  کرده  تهران  استان 
به فروش رسانده و بانک مذکور را با 

چالش جدی مواجه کرده است.«
سید  »همچنین  بود:  افزوده  او 
خرید  به  اقدام  رضوی  محمدهادی 
چندین ملک در نقاط مرغوب تهران 
صبا  به  موسوم  ملک  که  است  کرده 
 19 مبلغ  به  اندرزگو  خیابان  در  را 
است  کرده  خریداری  تومان  میلیارد 
اسفندماه سال 9۴ قصد داشته  و در 
تا از طریق گران نمایی به مبلغ 120 
میلیارد تومان بدهی خود را به بانک 
سرمایه تسویه کند. وی 120 میلیارد 
تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از 
طریق گران نمایی ملک مذکور به مبلغ 
12۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ 
میلیارد تومان طلبکار شده و چندین 
چک بابت طلب خود از بانک سرمایه 
دریافت و بابت طلب خود به شهرداری 
ارائه کرده است. ملک اندرزگو حسب 
به  تهران   ۳۶ ناحیه  بازپرس  ارجاع 
مبلغ ۷1 میلیارد تومان ارزیابی شده 
و هیئت کارشناسی سازمان بازرسی و 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک 
را به 2۶ میلیارد و ۳0 میلیارد تومان 

ارزیابی کرده اند.«
نماینده دادستان توضیح داده بود که 
از مجرای  »متهم سید هادی رضوی 
پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه 

 10۷ حدود  در  وثیقه  تودیع  بدون 
تا 9۴  سال 91  در  را  تومان  میلیارد 
عیش  و صرف  خارج  بانکی  شبکه  از 
و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای 
به  متهم  است.  کرده  ملک  و  لوکس 
نظام  در  عمده  اخالل  در  مشارکت 
اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال 
از طریق نامشروع به مبلغ 10۷ میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه 
است همچنین اتهامات انتسابی مبنی 
بر دریافت تسهیالت از بانک مسکن، 
دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه 
دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و 

قابل رسیدگی است.«
اکنون به نظر می رسد عیش و نوش 
داماِد »ژن خوِب« محمد شریعتمداری 
به پایان رسیده و او باید پول هایی که با 
آن خانه و ویال و اتومبیل الکچری خریده 
باشد. زندان  نیز در  فعال  و  پس دهد 

یکی از نکات قابل توجه درباره حکم 
هادی رضوی تعداد سالی است که او 
تنظیم  زمان  تا  بماند.  زندان  در  باید 
این گزارش جزییاتی از حکم 20 سال 
زندان هادی رضوی و یا تصویر حکم 
صادره برای وی منتشر نشده است. اگر 
این 20 سال زندان، جمع زندان های 
باشد، در  اتهام  برای چند  صادر شده 
اساس  بر  رضوی  هادی  صورت  این 
قانون کیفری جمهوری اسالمی ملزم 
به گذراندن  بیشترین زندان صادره در 
هادی  دیگر  سوی  است.از  حکم  یک 
شده  محکوم  نیز  مال  رد  به  رضوی 
است. این بدان معناست که حتی اگر 
هادی رضوی همه مدت حکم صادره را 
در زندان بماند اما تا زمانی که رد مال 
یا بازگرداندن پول هایی که پیشتر به 
جیب زده بود انجام ندهد از زندان آزاد 
موجب شده  موضوع  شد.این  نخواهد 
در روزهای گذشته موضوع بازگرداندن 
سریال  بازیگران  کالن  دستمزدهای 
از  رضوی  هادی  که  »شهرزاد« 

سرمایه گذارانش بود مطرح شود.
رسول کوهپایه زاده حقوقدان درباره 
حکم رد مال هادی رضوی توضیح داده 
و  حبس  ایشان  مجازات  »یک  است: 
مجازات دیگر رد مال است و قطعا این 
رد مال باید در هر شرایطی انجام شود 
حتی اگر 20 سال زندان هم تمام شود، 
رد  تا  نمی شود  آزاد  زندان  از  محکوم 
مال صورت گیرد. وظیفه اجرای احکام 
این است که همینطور که وظیفه دارد 
دنبال  به  باید  کند  زندانی  را  محکوم 
پول ها برود و اموالی که کشف و ضبط 

شده باید بازگردد.«
این حقوقدان افزوده است: »هنرمندان 
یا کسانی که با مجموعه فرهنگی ایشان 
کار کردند می توانند جداگانه دادخواست 
در مرجع ذی  را  الزحمه   مطالبه حق 
صالح بدهند. فرض کنید وامی را گرفته 
یا پولی را به دست آورده است که منشأ 
پول مجرمانه بوده است این پول هر جا 
هزینه شده قابل استرداد است، وجوه 
نامشروع در هر جایی که صرف شده 
قابل استرداد است. اگر مرجع ذی صالح 
مجرمانه  پول  منشأ  بدهد  تشخیص 

است، قطعا قابل استرداد است.«

هادی رضوی

یاست درهای باز چپ که برخی از 
محالت کشورهای غربی را به گتوهای 
اسالمگرایان تبدیل کرده مبتنی است بر 
همین مهندسی جمعیتی که چپ تصور 
می کند با آن دارد پایگاه اجتماعی خود 

را گسترش می دهد.
در چارچوب شریعت، تنوع شریعت 
تا  است  شده  پذیرفته  نیز  اسالمی 
سنگسار  و  حجاب  بدون  تنوع  دیگ 
باقی  بلندگو  از  شده  پخش  اذاِن  و 
نماند. هنگامی که گروهی از شهروندان 
آمریکایی در ایالتی خواستار ممنوعیت 
ایالت می شوند  آن  اجرای شریعت در 
نیروهای چپ و دمکرات برای مخالفت 
با رقبای سیاسی خود به دفاع از شریعت 
می پردازند. آنها سنت دویست ساله ی 
حقوق زنان و آیین دادرسی و استقالل 
قوه ی قضاییه و همه ی روال های عقالنی 
را که در تقابل با شریعت قرار دارند کنار 
می گذارند تا اقلیت مسلمان باورمند به 
شریعت را که ضد غربی، ضد یهودی و 
زن ستیز و دشمن همجنسگرایی است 
بر همین  باشند.  داشته  در کنار خود 
اساس حقوق بی قید و شرط بشر اصوال 
در ادبیات چپ حذف شده است مگر 
در مورد مهاجرانی که آنها می خواهند 
به اروپا و آمریکا وارد شوند تا به جمع 

رأی دهندگان آنها بپیوندند.
از  تنوع سازی  این  است  قرار  آنچه 
پدیده ی  دهد  جلوه  مشروع  را  باال 
لحاظ  بدین  است.  »قربانی سازی« 
همه ی کسانی که در قدرت سیاسی یا 

مدیریت شرکت های اقتصادی نیستند 
قربانی اند حتی سلبریتی هایی که ساالنه 
ده ها میلیون دالر کسب می کنند. این 
نگرش باعث شده است که کمتر فرد یا 
گروهی در جوامع امروز غربی باشد که 
خود را قربانی معرفی نکند. با اتکا به 
همین قربانی سازی و قربانی نمایی است 
و  )چه خوب  تاریخی  حافظه های  که 
چه بد( حذف )مثل حذف مجسمه ها 
زبانی  تصفیه های  و  یادبود(  بناهای  و 

انجام می شود.
چهار بیماری فوق دارند شش بنیاد 
تمدن غربی یعنی فردیت، عقل محوری 
و افسانه زدایی، شایسته ساالری، حقوق 
مساوی برای همه ی شهروندان، آزادی 
بیان و مذهب )از جمله آزادی بی دینی( 
سست  را  تاریخی   میراث  حفظ  و 
می سازند. سوسیالیست ها و اسالمگرایان 
با اتحادی مثال زدنی دارند این سموم را 
گسترش می دهند. بزرگ شدن دولت و 
افزایش مزایای دولتی هویت های نژادی 
و جنسی و جنسیتی و قربانی پنداری 
ناشی از آن بدانجا انجامیده که بسیاری 
از شهروندان تصور می کنند برای آنها 
می ارزد شایسته ساالری و عقل محوری 
و فردیت خویش را قربانی آنها سازند. 
وقتی رنگ پوست و هویت شما بیشتر 
عقیده ی  و  یادگرفته ها  دانسته ها،  از 
متفاوت تان برای شما درآمد و منزلت 
اجتماعی و قدرت می آورد، دیگر تنوع 
عقاید و آزادی بیان و شایستگی حرفه ای 

به چه کاری می آید؟

چهار بیماری واگیر....                                         از صفحه ۱۵

سال  از  حقیقیان  صدر  ناتاشا 
رزومه  مبادله ی  پایگاه  یک   200۴
 )bioswop.net( بایوس ُوپ  نام  با 
راه اندازی کرده است که به افراد اجازه 
می دهد بخش هایی از رزومه هایشان را 
تبادل کنند و در مورد مسائلی مانند 
هویت، نمایندگی و حقیقت و خودشان 

بازنگری و بازاندیشی کنند.
حقیقیان در گفتگو با مجله ی سپایک 
همه  می کنم  »فکر  است،  گفته  آرت 
فرم هایی که بی دلیل جدی و ارزشمند 
وی  نیستند.«  جالب  شده اند،  قلمداد 
برای من جذاب  افزود، »آنچه  سپس 
است اینست که چه چیزی را می توان 
به آنها اضافه کرد یا از آنها گرفت تا 
به حالت تعلیق درآیند و دوباره بتوانند 

قابل بازنگری شوند.«
یکی از بهترین و شناخته شده ترین 
نصب  حقیقیان،  صدر  ناتاشا  کارهای 
 pssst( لئوپارد 2آ۷  صدا روی پست 
که  است  بوده   )+2A۷  Leopard

یک مجسمه از محصوالت یک شرکت 
لگو است و در مقیاس یک تانک رزمی 
کار  این  است.  شده  ساخته  آلمانی 
است  هنرمندی  از  صدا  ضبط  شامل 
که در حال خواندن  گزارشی از آرشیو 
اسناد ارتش آلمان در صادرات نظامی و 

خشونت دولتی است.
حضور  آخرین  در  حقیقیان  صدر 
خود در سال 201۷ در داکیومنتا به 
پیوست.  »هلیت«  دوستاِن  انجمن 
انجمن دوستان »هلیت« قضیه ی قتل 
هلیت یوزگوت، جوان 21 ساله مهاجر 
ترکیه ای را که به دست نئونازی ها در 
پیگیری  رسید،  قتل  به   200۶ سال 

می کند.
حقیقیان چندین نمایشگاه انفرادی 
و  برلین  در  گالری«  »کونیگ  در  نیز 
کرده  برگزار  لندن  در  فلچر  کارول- 

است.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ناتاشا صدر حقیقیان ....                                  از صفحه ۵
اختالف نظر با خامنه ای

در  همچنین  ظریف  محمدجواد 
و  او  میان  اختالف  امکان  به  پاسخ 
مقام  »اینکه  گفت،  نیز  خامنه ای 
می دهند  اجازه  من  به  رهبری 
ایشان  محضر  در  که  جلساتی  در 
بگویم،  را  خودم  نظر  هستیم، 
و سعه صدر  نشاندهنده گوش شنوا 
ایشان و از مهمترین نقاط درخشان 
یک  عنوان  به  است.  ایشان  رهبری 
تا  می دانم  خودم  وظیفه  کارشناس 
نظراتم را خدمت رهبری اعالم کنم. 
دیگری  فرد  هیچ  که  نیست  اینطور 
نکنند.  صحبت  رهبری  جلسات  در 
موضوعات  رهبری،  با  جلسات  در 
بحث می شود و نظرات مختلفی نیز 
رهبری  معظم  مقام  و  طرح می شود 
در نهایت جمع بندی می فرمایند. در 
برخی اوقات نیز نظرات طرح شده با 
نظراتی که ایشان در ابتدا فرموده اند، 

الزاما یکی نیست.«

به  »رهبری  گفت،  همچنین  او 
حتی  می دهند،  گوش  همه  نظرات 
افراد دستور  به  با سعه صدر  رهبری 
خود  نظرات  دارند  اصرار  و  می دهند 
افراد  و  کنند  مطرح  و  بگویند  را 
از  این  نشوند.  خودسانسوری  دچار 

نعمت هایی است که ما داریم!«
در  موجود  اشتباه  تصورات  به  وی 
»حاال  گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه 
و  آب  طرف  آن  از  هم  برخی ها 
داخل  در  ما  دوستان  از  برخی  هم 
می خواهند  و  می زنند  حرف هایی 
تصویرهای غلطی ایجاد کنند، خیلی 
به این حرف ها توجهی نکنید!همیشه 
انقالب  معظم  رهبر  توجهات  از 
هم  را  مورد  آخرین  بودم،  بهره مند 
اما  دیده اید،  گزارش ها  در  اخیراً 
نمی دانم چطور بعضی افراد می توانند 
هم ادعای والیتمداری داشته باشند و 
هم درعین حال به دستگاه دیپلماسی 

توهین کنند.«

محمدجواد ظریف پس از تحریم:...                   از صفحه ۱۵



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 18  صفحه 18

آخرین ویدئوهای خربی در لنز ایران
www.lenziran.com

No.1689 Friday 9 August 2019   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و ششم ـ  شماره 1۶8۹ )شمارۀ ۲۲۳ از دورۀ جدید(
ـ  ۹  اوت  201۹ میالدی جمعه   18 مرداد ماه 13۹8 خورشیدی - ۷  ذی الحجه  1440  قمری 

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

مقام  در  روحانی  =حسن 
ملی  امنیت  شورای  دبیر 
-13۶8( اسالمی  جمهوری 
برای  نی  روحا  ، )138۶
نزدیک به دو دهه دخیل در 
تحرکات  جنایتکارانه ترین 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم 
گسترده ی  نقض  مسئول 
و  ایران  در  بشر  حقوق 
است.  بوده  ایران  از  خارج 
در زمان ریاست روحانی بر 
امنیت  »شورای  نهاد،  این 
ملی جمهوری اسالمی« نهاد 
عالی امنیتی کشور بود که 
دستگاه های  مجموعه ی  بر 
اطالعاتی-امنیتی جمهوری 
»وزارت  جمله  از  اسالمی 
اطالعات« بدنام رژیم نظارت 

داشت.
روحانی  حسن   - پرچی زاده  رضا 
جمهور  رئیس  آنکه  از  پیش 
عمومی  عرصه ی  در  کمتر  بشود 
دلیل  همین  به  بود.  شناخته شده 
رسانه های  ایران،  مردم  عموم  هم 
خارجی و نهادهای بین المللی کمتر 
اطالع  وی  جنایتکارانه ی  سوابق  از 
باب  در  عمومی  ناآگاهی  داشتند. 
سال  در  که  بود  حدی  در  روحانی 
ایران  مردم  از  کثیری  جمع   ۱۳۹۲
که  خوردند  را  »اعتدال«ی  گول 
کسب  برای  رژیم  استمرارطلباِن 
نسبت می دادند؛  به وی  منافع خود 
و از طرف دیگر دولت اوباما به خیال 
»معتدل« بودن وی که البییست های 
رژیم در آمریکا تبلیغ اش می کردند به 
طمع امضای برجام با دولت روحانی 
جواد  دروغگویش  وزیرخارجه ی  و 

ظریف افتاد.
است  این  حقیقت  وجود،  این  با 
که در مقام دبیر شورای امنیت ملی 
 ،)۱۳۸۶-۱۳۶۸( اسالمی  جمهوری 
روحانی برای نزدیک به دو دهه دخیل 
رژیم  تحرکات  جنایتکارانه ترین  در 

نقض  مسئول  و  اسالمی  جمهوری 
گسترده ی حقوق بشر در ایران و خارج 
بوده است. در زمان ریاست  ایران  از 
روحانی بر این نهاد، »شورای امنیت 
عالی  نهاد  اسالمی«  جمهوری  ملی 
بر مجموعه ی  بود که  امنیتی کشور 
اطالعاتی-امنیتی  دستگاه های 
»وزارت  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
اطالعات« بدنام رژیم نظارت داشت.

است  زمانی  با  مطابق  دوران  این 
جمهوری  رژیم  امنیتی  دستگاه  که 
واحدهای  از  متشکل  اسالمی، 
عملیات های  نظامی،  اطالعاتی- 
تروریستی گسترده ای علیه شهروندان 
و  رژیم،  مخالفان  و  منتقدان  ایرانی، 
که  کشورهایی  شهروندان  همچنین 
یا  »دشمن«  یا  مخالف  را  آنها  رژیم 
صورت  می دانست  خود  علیه  تهدید 

داد. قتل های زنجیره ای در ایران، قتل 
اروپا،  در  اسالمی  مخالفان جمهوری 
انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین 
انفجار  بوئنوس آیرس،  اسرائیل در  و 
عربستان،  ظهران  در  ُخبار  برج های 
و سرکوب خیزش دانشجویی تیرماه 
موارد  مهمترین  از  تهران  در   ۱۳۷۸
نقض حقوق بشر توسِط یا با هدایت 

مقاله ی  در  هستند.  روحانی  حسن 
مورد  جزئیات  با  موارد  این  رو  پیش 

بررسی قرار خواهند گرفت.
قتل های زنجیره ای در ایران

کشتار  به  زنجیره ای«  »قتل های 
سیستماتیک برخی از شخصیت های 
اجتماعِی  و  فرهنگی،  سیاسی، 
در  اسالمی  جمهوری  رژیم  منتقد 
بیشینه ی  و  شصت  دهه ی  انتهای 
ایران  در  خورشیدی  هفتاد  دهه ی 
قربانیان  از  بسیاری  می شود.  گفته 
هستند.  ناشناخته  هنوز  قتل ها  این 
قتل ها  این  شناخته شده ی  قربانیان 
نویسندگان،  از  نفر   ۸۰ از  بیش  اما 
کنشگران  شاعران،  مترجمان، 
با  سیاسی و شهروندان عادی اند که 
تصادف  مانند  گوناگونی  روش های 
تیراندازی  چاقو،  ضربات  اتومبیل، 

تزریق  و  مسلحانه  سرقت های  در 
پتاسیم به منظور شبیه سازی حمله 
قلبی به قتل رسیدند. این مجموعه 
روحانیون  از  برخی  فتوای  با  قتل ها 
وزارت  پرسنل  دست  به  و  بلندپایه 
اطالعات رژیم انجام می گرفت. در آن 
زمان وزارت اطالعات زیرمجموعه ی 
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای 

اسالمی به دبیرِی حسن روحانی بود.
قتل مخالفان جمهوری اسالمی 

در اروپا
زنجیره ای  قتل های  با  همزمان 
اطالعات  وزارت  ایران،  داخل  در 
جمهوری اسالمی با همکاری »سپاه 
قدس« که در آن زمان تازه در حال 
شکل گرفتن بود، شمار قابل توجهی 
از مخالفان رژیم جمهوری اسالمی در 
اروپا را ترور کرد. مشهورترین مخالفان 
رژیم که در اروپا به قتل رسیدند این 
قاسملو  عبدالرحمن  بودند:  افراد 
که  کردستان  دموکرات  حزب  رهبر 
در سال ۱۳۶۸ در وین و بر سر میز 
مذاکرات صلح با جمهوری اسالمی به 
بعد جانشین  قتل رسید؛ چند سال 
سال  در  شرفکندی  صادق  وی، 
در  دیگر  نفر  چند  همراه  به   ۱۳۷۱

به  برلین  در  »میکونوس«  رستوران 
رگبار بسته شد؛ عبدالرحمن برومند 
فعال سیاسی و رئیس هیات اجرایی 
نهضت مقاومت ملی ایران که در سال 
۱۳۷۰ در پاریس با ضربات کارد به 
آخرین  بختیار  شاپور  رسید؛  قتل 
مشهورترین  و  شاه  وزیر  نخست 
سال  در  که  رژیم  سیاسی  مخالف 

۱۳۷۰ به همراه منشی اش در پاریس 
فرخزاد  فریدون  و  شد؛  کاردآجین 
جمهوری  رژیم  مخالف  هنرمند 
اسالمی که در سال ۱۳۷۱ در آلمان 
با ضربات کارد به قتل رسید. حسن 
روحانی به عنوان دبیر شورای عالی 
امنیت ملی رژیم جمهوری اسالمی، 

از متهمان اصلی این قتل هاست.
یهودیان  همیاری  مرکز  انفجار 

آرژانتین و اسرائیل )آمیا(
در کنار قتل مخالفان رژیم در خارج 
جمهوری  امنیتی  دستگاه  کشور، 
عملیات های  انجام  به  اسالمی 
که  خارجی  اتباع  علیه  تروریستی 
آنها را دشمن خود می دانست  رژیم 
مهمترین  از  یکی  بود.  مشغول  نیز 
انفجار  موارد،  این  شناخته تریِن  و 
آرژانتین  یهودیان  همیاری  »مرکز 

و اسرائیل« )آمیا( است که در سال 
اتفاق  آیرس  بوئنوس  در   ۱۹۹۴
که  حادثه  این  جریان  در  افتاد. 
مرگبارترین حمله ی تروریستِی تاریِخ 
آرژانتین است، ۸۵ نفر از شهروندان 
را  خود  جان  آرژانتینی  یهودی تبار 
نفر   ۳۰۰ از  بیش  و  دادند  دست  از 
زخمی شدند. مسئولیت این حمله ی 

تروریستی را سازمانی به نام »جهاد 
اسالمی فلسطین« بر عهده گرفت.

مقامات  تحقیقات  وجود،  این  با 
دهه  چندین  طی  آرژانتین  قضایی 
دستگاه  که  کرد  روشن  سرانجام 
اسالمی  جمهوری  رژیم  امنیتی 
نقش  تروریستی  حمله ی  این  در 
بعد  آرژانتین  است.  داشته  مستقیم 
مورد  در  مفصل  تحقیقات  انجام  از 
این  نقشه  که  اعالم کرد  انفجار  این 
بمب گذاری در تهران کشیده شده و 
به دست حزب اهلل لبنان با فرماندهی 
است.  شده   انجام  مغینه  عماد 
یهودی تبار  دادستان  نیسمان  آلبرتو 
بررسی  جریان  در  که  آرژانتینی 
پرونده ی آمیا به قتل رسید، پیش از 
قتل اش در سال ۲۰۱۵ به خبرنگاران 
دست  در  متقنی  مدارک  بود  گفته 

دارد که نشان می دهد حسن روحانی 
در حمله ی تروریستِی بوئنوس آیرس 

دست داشته است.
در  ُخبار  برج های  انفجار 

عربستان
انفجار آپارتمان های محل سکونت 
نیروهای »ائتالف« در برج های خبار 
سعودی  عربستان  ظهران  شهر  در 
یکی دیگر از عملیات های تروریستی 
گسترده ی جمهوری اسالمی بر ضد 
زمان  در  که  است  خارجی  اتباع 
دستگاه  بر  روحانی  حسن  صدارت 
سال  در  شد.  انجام  رژیم  امنیتی 
۱۹۹۶ یک کامیون بمب گذاری شده 
پایگاه  در  خبار  برج های  به  را  خود 
در  که  کوبید،  آمریکایی  نیروهای 
اثر آن ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و 
این  شدند.  زخمی  تن   ۴۰۰ حدود 
نسبت  القاعده  به  انتحاری  حمله ی 
داده شد، اما شواهد بعدی نشان داد 
این حمله در تهران طراحی و توسط 
گروهی به نام »حزب اهلل حجاز« اجرا 

شده.
دانشجویی  خیزش  سرکوب 

تیرماه 13۷8
آخرین مورد علنی نقض گسترده ی 
روحانی  حسن  توسط  بشر  حقوق 
شورای  بر  ریاست اش  دوران  در 
عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی، 
سرکوب خیزش دانشجویی در تیرماه 
روز  چند  از  پس  بود.   ۱۳۷۸ سال 
در  دانشجویان  تظاهرات  و  اعتصاب 
سیاست های  به  اعتراض  در  تهران 
قابل  در  رژیم  سرکوبگرانه ی 
حسن  مطبوعات،  و  آزادی خواهان 
 ۱۳۷۸ تیر   ۲۳ تاریخ  در  روحانی 
دانشجویان  علیه  تندی  سخنرانی 
توسط  آنها  سرکوب  مسیر  که  کرد 
دستگاه امنیتی رژیم را هموار نمود. 
در ین سخنرانی، روحانی دانشجویان 
خواند،  »محارب«  را  معترضان  و 
جمهوری  قضایی  قوانین  تحت  که 
اسالمی حکمش اعدام است. او گفت 
»با عناصر خشونت طلب در این چند 
قاطع  برخورد  اشرار  این  با  و  روز 
درس  دیگران  برای  تا  شد  خواهد 

عبرت باشد.«

به  حمله  در  ادامه  در  روحانی 
سال  تیرماه  در  معترض  دانشجویان 
افراد  این  »بی تردید  افزود:   ۱۳۷۸
دشمن مردم ایران و ارزش های این 
وضع  این  ادامه  هستند.  بوم  و  مرز 
برای نظام ما، کشور ما و ملت ما قابل 
به  بود. دیروز نسبت  نخواهد  تحمل 
شد.  داده  قاطع  دستور  عناصر  این 
صادر  قاطع  دستور  غروب  دیروز 
عناصر  این  حرکت  هرگونه  با  شد 
فرصت طلب، هرکجا که باشد، با شدت 
و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب 
بود  خواهند  شاهد  ما  مردم  شوند. 
نیروی  انتظامی،  نیروی  امروز  از  که 
قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این 
اگر  آشوبگر–  و  فرصت طلب  عناصر 
جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته 

باشند– چه خواهند کرد.«

حسن روحانی و ابتذال مفهوم اعتدال

آمیا/ مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس/ آرژانتین/ 18 ژوییه 1۹۹4حسن روحانی 8 فوریه 201۶ به محمدجواد ظریف برای نقش وی در قرارداد هسته ای نشان لیاقت داد
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