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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

مبارزه با فساد اقتصادی یا پاسداری 
از یک نظام فسادخیز و فسادپرور؟!

و  بازداشت  خبر  گذشته  روزهای  در 
فساد  به  متهمان  برای  حکم  صدور 
اقتصادی یکی از برجسته ترین خبرهای 

کشور بوده است.
هر چند در سال های گذشته اختالس 
کارمندان  و  مدیران  مالی  تخلفات  و 
فساد  اما  می شد  برجسته  پایین  رده 

اقتصادی سران نظام و مدیران و مقامات 
رده  باال همچنان پنهان می ماند و تنها 
خاوری  محمود  مانند  نمونه هایی  در 
و  ایران  ملی  بانک  سابق  مدیرعامل 
سابق  شهردار  کرباسچی  غالمحسین 
تهران رشته کار از دست نظام در  رفت!

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل
منافع ایران در »دریاچه خزر« 

فدای »نگاه به شرق«
چه 1۴ چه 1۴میلیون:
دیگه تمومه ماجرا!

یکی از مفاسد نظام عقیدتی- امنیتی جمهوری اسالمی که آسیب های 
عمیق بر جامعه ی ایران وارد آورده، پراکندن بذر دروغ و ریا و در نتیجه 

بی اعتمادی فراگیر در جامعه  است. 
بی اعتمادی اما همواره منفی نیست چرا که همزمان با تقویت حس 
احتیاط و کنترل، گاهی نیز می تواند به عنوان ابزاری جهت شفافیت و 

صراحت در بیان اهداف و خواست های جاری عمل کند.
وقتی 1۴ تن از فعاالن مدنی و سیاسی ایران روز ۲1 خرداد در نامه ای 
خواستار »استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی« و »تغییر 
قانون اساسی« شدند، عنصر بی اعتمادی در مخاطبان چنان وارد عمل 
از  نامه را وادار به شفافیت و صراحت کرد. پس  شد که نویسندگان 
شعارهای روشن و قاطعی چون »پشت به دشمن، رو به میهن«، »دشمن 
اصولگرا،  »اصالح طلب  و  آمریکاست«  میگن  بیخود  همینجاست،  ما 
دیگه تمومه ماجرا«، خواست مبهم استعفای خامنه ای و تغییر قانون 

اساسی گمراه کننده به نظر می رسید!
به همین دلیل آنها یک هفته بعد در یک نامه تکمیلی اعالم کردند که 
»با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن« مخالفند و 
معقتدند »هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد« 
و به دنبال »گذار کامل و مسالمت آمیز از این رژیم ایران ویران کن« و 
»حکومتی دموکراتیک و سکوالر« و پایبندی به اعالمیه جهانی حقوق 
بشر و »تدوین و تبیین مدرن ترین قانون اساسی عصر حاضر« هستند. 
پس از این بود که ده ها و صدها تن دیگر از داخل و خارج به حمایت از 

»بیانیه تکمیلی« پرداختند.
بی اعتمادی اما همچنان برجاست چرا که جامعه از یکسو پس از بارها 
گزیده شدن از مارهای خوش خط و خال نظام، از ریسمان سیاه و سفید 
نیز می ترسد و از سوی دیگر با  توجه به خالی شدن چنته ی نظام از 
حتی اپوزیسیون های بدلی، مخاطبان نگرانند که مبادا همه اینها در کنار 
طرح »همه پرسی« حسن روحانی، با وعده های فریبنده، قصد کشاندن 
را  اسفند۹8  استصوابی  انتخابات  صندوق های  پای  به  رأی دهندگان 

دارند. 
این نگرانی البته بجاست اما در شرایط اضمحالل رژیم، نباید مانع 
بهره برداری از ظرفیت های درون جامعه شود. از همین رو می بایست 
اعتماد و احتیاط را با هم آمیخت و همزمان از همه ی جریانات، خواستار 
شفافیت و صراحت شد. ترفندهای یک نظام در شرایط فروپاشی همان 
نیست که در دوران ثبات به کار می برد! در ثبات ممکن است رادیکال ترین 
زمانی که  اما  بدلی سر دهد،  اپوزیسیون های  از دهان  نیز  را  شعارها 
جامعه در آستانه ی تغییرات رادیکال و »تمام شدن ماجرا« قرار دارد،

  قطعا به آن دامن نمی زند!

=جمهوری اسالمی با امضای »کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر« بخشی از سهم کشور در منابع این بزرگترین دریاچه 
جهان را به همسایگان شمالی  بخشید.

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 :

سرمربی تیم ملی والیبال پس از حذف ایران: 
تیم ما فرم خوب لیگ ملت ها را ندارد

****
نادال و آندرسکو قهرمانان راجرز کاپ ۲۰1۹

****
استراماچونی تهدید به استعفا کرد؛ »فشار 
از باال« برای عدم استفاده از مربیان خارجی!

****
زمان رسمی شروع لیگ برتر مشخص شد

****
استعفای ناگهانی مدیرعامل پرسپولیس 

در آستانه شروع رقابت های لیگ!
در صفحه 1۰

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

برنامه  و راهکارهای منسجم برای اضمحالل جمهوری اسالمی؛ 

دونالد ترامپ:
 در صفحه18 کار دست کاردان است!
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و  بازداشت  خبر  گذشته  روزهای  در 
فساد  به  متهمان  برای  حکم  صدور 
اقتصادی یکی از برجسته ترین خبرهای 

کشور بوده است.
هر چند در سال های گذشته اختالس 
کارمندان  و  مدیران  مالی  تخلفات  و 
فساد  اما  می شد  برجسته  پایین  رده 
و  مدیران  و  نظام  سران  اقتصادی 
مقامات رده  باال همچنان پنهان می ماند 
محمود  مانند  نمونه هایی  در  تنها  و 
خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران 
و غالمحسین کرباسچی شهردار سابق 
تهران رشته کار از دست نظام در  رفت!

دادگاه  به  و  بازداشت   اما  روزها  این 
گسترده تری  دامنه  مقامات  کشیدن 
پیدا  خبر  روز  یک  که  بطوری  یافته 
شدن دستگاه کارتخوان و دالر و طال 
در دفتر یک وزیر رسانه ای می شود و 
روز بعد برادر رئیس جمهور به اتهام 
دادگاه  به  اداری  و  اقتصادی  فساد 
داماد  دیگر  روزی  و  می شود  کشیده 
به  کشاورزی  جهاد  مدیران  و  وزیر 
راهی  و  حبس و شالق محکوم شده 

زندان می شوند.
دامنه ی فساد اقتصادی از سر تا پای 
دیگر  که  است  گسترده  چنان  نظام 
و  دالالن  از  نامی  روزها  این  کمتر 
فعاالن اقتصادی که با رانت و رابطه به 
اقتصادی حکومتی  مافیای  از  بخشی 
وصل بودند و در دادگاه های جمهوری 
اسالمی قربانی سران گروه های مافیایی 
نظام می شدند، به میان آورده می شود.
گنداب فساد از هر اداره و سازمانی 

جاریست
رضوی  هادی  گذشته  روزهای  در 
از  و  روحانی  دولت  کار  وزیر  داماد 
به  »شهرزاد«  سریال  سرمایه گذاران 
دلیل اختالس ۷ میلیارد تومانی از بانک 
سرمایه به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه 
شالق و محرومیت از خدمات دولتی 

محکوم و روانه زندان شد.
چند روز بعد میعاد صالحی مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری تنها چند 
ساعت پس از آنکه در توئیترش نوشت 
صندوق  میلیاردی  پرونده های  درباره 
با  بازنشستگی افشاگری خواهد کرد، 
دستور مستقیم حسن روحانی از کار 

برکنار شد.
برای  پیش  چندی  صالحی  میعاد 
شفاف  سازی در نظام درآمدی مدیران 
مزایای  و  حقوق  از  فهرستی  دولتی 
دریافتی مدیران و اعضای هیئت مدیره 
صندوق بازنشستگی منتشر کرده بود 

آنها  شد  مشخص  آن  اساس  بر  که 
چون  اصالح طلبانی  میان شان  در  که 
موسوی  میرحسین  اقتصادی  مشاور 
روحانی  حامی  مجلس  نمایندگان  و 
مدیران  جمله  از  می خورد  چشم  به 

نجومی بگیر هستند.
مربوط  خبرهای  مهمترین  از  یکی 
مقامات  میان  در  اقتصادی  فساد  به 
نظام اما خبر استعفای میرعلی اشرف 
عبداهلل پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی سازی است که ساعاتی بعد 

خبر بازداشت وی نیز منتشر شد.
مدت ها بود نمایندگان مجلس شورای 
پیرامون  مقامات  برخی  و  اسالمی 
فساد گسترده و آشکار میرعلی اشرف 
سازمان  در  حسینی  پوری  عبداهلل 
و  می دادند  هشدار  خصوصی سازی 
ممنوع الخروجی  و  برکناری  خواستار 
وی بودند. آنها بارها در نامه هایی این 
پاسخ  اما  کردند  مطرح  را  موضوعات 

دولت همواره »سکوت« بود!
همچنین در هفته جاری وحید رشیدی 
شهردار خرم آباد به دلیل فساد اقتصادی 

بازداشت شد و رئیس  کل دادگستری 
گرفتن  قرار  تعقیب  تحت  از  لرستان 
1۴ مدیر متخلف دیگر در شهرداری ها 
و شوراهای شهر لرستان و افراد مرتبط 

با آنها خبر داد.
همزمان برای متهمان پرونده معروف 
به »گوشت برزیلی« نیز احکام زندان 
و شالق صادر شده؛ متهمانی که در 
قاچاقچیان  و  دالالن  نه  آنها  میان 
بلکه مدیر توسعه بازرگانی و جانشین 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
تهران، کارمند حراست و بازرس اداره 
کشاورزی  جهاد  سازمان  بازار  تنظیم 
جهاد  سازمان  کارمند  تهران،  استان 
کشاورزی و مدیرعامل تعاونی مصرف 

بنیاد مستضعفان دیده می شوند.
نظام فسادپرور و فسادخیز

در این میان با توجه به افزایش خبرها 
فساد  پرونده های  درباره  گزارش ها  و 
اقتصادی مدیران و مقامات جمهوری 
اسالمی و علنی برگزار شدن دادگاه ها، 
این پرسش مطرح است که علت بروز 
در  آنها  افشای  و  فساد  از  حجم  این 

شرایط کنونی چیست؟
واقعیت اینست که در نظام جمهوری 
یا یک جریان  نه یک بخش  اسالمی 
حکومتی دچار فساد است بلکه کلیت 
مزمن  و  سیستماتیک  فساد  به  نظام 
مبتالست. فسادی که بر یک بستر چهل 
می شود. بازتولید  مستمر  بطور  ساله 

حتی  که  است  شرایطی  چنین  در 
آن ُرکن از حکومت که می بایست به 
میان  از  را  فساد  و  پرداخته  پاالیش 
بردارد نیز خود به شدت درگیر فساد 
از  یکی  به  قضاییه  قوه  خود  و  است 

النه های فساد اقتصادی و اداری تبدیل 
شده بطوری که گذشته از فساد حقوقی 
و رشوه و زد و بندهایی که در رابطه 
وجود  همواره  مختلف  پرونده های  با 
داشته، این روزها گزارش های رسمی 
و غیررسمی از فساد گسترده ی صادق 

آملی الریجانی مطرح می شود. 
در یک نمونه، خبرها حاکی از آنست 
که آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس 
زمین خواری  در  قضاییه  قوه  پیشین 
منطقه کالک لواسان نقش داشته و با 
همدستی حجت االسالم علی اکبر ناطق 
نوری رئیس دفتر پیشین خامنه ای و 
از فعاالن اصالح طلب یک میلیون متر 
مربع زمین کشاورزی این منطقه در 
کنار سد لتیان را در روندی غیرقانونی، 
برای ساخت ویال تغییر کاربری داده  و 

پول هنگفتی به جیب زده اند.
بر  الریجانی  آملی  آیت اهلل  امپراتوری 
قوه قضاییه آنقدر مسلط بوده که حاال 
با رفتن او از قوه قضاییه برخی از این 
فشارها نیز سخن می گویند. اما دقیقا به 
دلیل فساد سیستماتیک در جمهوری 

اسالمی است که صادق آملی الریجانی 
پیش  سال ها  از  می شود  گفته  که 
پرونده های زمین خواری او و برادرانش 
رصد می شده، پس از آنکه به دستور 
به  را  خود  جای  خامنه ای  سیدعلی 
سیدابراهیم رئیسی داد، نه تنها مجازات 
و خانه نشین نشد بلکه به ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و 
عضویت او در شورای نگهبان و خبرگان 

رهبری نیز محفوظ ماند.
هدف اصلی چیست؟

ابراهیم رئیسی از چند سال پیش فساد 
اقتصادی را به عنوان پاشنه آشیل نظام 
درک و این موضوع را از زمان انتخابات 
ریاست جمهوری سال 9۶ که به عنوان 
نامزد ریاست جمهوری با حسن روحانی 

به رقابت پرداخت، مطرح کرده بود.

جدا از سابقه ی ابراهیم رئیسی و ابهاماتی 
که درباره فعالیت های اقتصادی خود 
وی در مقام تولیت آستان قدس رضوی 
وجود دارد، او پس از شکست در برابر 
این   ،9۶ انتخابات  در  روحانی  حسن 
روزها در حالی که بر مقامی مهمتر از 
ریاست جمهوری تکیه زده،  َعلَم مبارزه 
با فساد را در قوه قضاییه برافراشته تا 
نقش »ابراهیم بت شکن« را بازی کند!

اما حجم و گستردگی فساد اقتصادی 
است  به حدی  اسالمی  در جمهوری 
شده  مجبور  قضاییه  قوه  رئیس  که 
رسیدگی  برای  قضایی  مجتمع  یک 
به جرائم اقتصادی و با هدف »اتخاذ 
سیاست کیفری متناسب و برخوردار از 
سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی 
به جرائم اقتصادی« با همکاری وزارت 
و  سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعات، 

نیروی انتظامی راه اندازی کند.
با اینهمه به نظر نمی رسد هیچ اراده ای 
فراگیر  فساد  این  بپذیرد  آنکه  بدون 
ریشه در ساختار نظام دارد، بتواند آن 
را از میان بردارد یا حتی کاهش دهد. 
با  رئیسی  سیدابراهیم  میان  این  در 
حوزه  در  که  ببندهایی  و  بگیر  همه 
فساد اقتصادی به راه انداخته است، اما 
گویا باوری عقیدتی- تخیلی نسبت به 
ماهیت جمهوری اسالمی دارد. او اخیرا 
در سفری به استان کردستان مدعی 
شده که »هاضمه انقالب اسالمی مطلقا 
همچنین  وی  نمی پذیرد!«  را  فساد 
افزوده است: »صالح و ضدفساد بودن 
در ذات انقالب اسالمی است و ما در 
و  اداری  اقتصادی،  نظام  کجای  هر 
فرهنگی و سیاسی کشور اجازه وجود 

فساد نمی دهیم.« 
خود  علمداری  با  همزمان  ادعا  این 
رئیسی در مبارزه با فساد کامال تناقض 
دارد: پس اینهمه فساد که رئیس قوه 
آن حتی یک  با  مبارزه  برای  قضاییه 
تشکیل  جداگانه  قضایی«  »مجتمع 
داده با کدام »هاضمه انقالب اسالمی« 

بلعیده شده؟!
بر اساس این شواهد است که می توان 
رئیسی  سیدابراهیم  کرد،  پیش بینی 
ممکن است بگیر و ببند همراه با احکام 
اما  سنگین و حتی اعدام راه بیندازد 
نخواهد  نظام  از  فساد  حذف  به  قادر 
شد. خود وی در حالی که ادعا می کند 
فرا  اقتصادی  مفسدان  عمر  »پایان 
رسیده است« بالفاصله معترف می شود 
از  که »فلسفه دستگاه قضا پاسداری 
انقالب است«! شعار و علمداری مبارزه 
با فساد نیز از سوی دستگاهی که خود 
به فساد قانونی و غیرقانونی آلوده است، 
و  انقالب  از یک  پاسداری  هدفی جز 
نمی  تواند  و فسادپرور  نظام فسادخیز 

داشته باشد. 
روشنک آسترکی

دریای   حقوقی  رژیم  »کنوانسیون  به 
مازندران  دریای  یا  و  کاسپین  خزر«، 
قزاقستان  در  اوت ۲۰1۸  ماه  در  که 
توسط دولت جمهوری اسالمی و چهار 
به  دریاچه  این  دیگر حاشیه ی  کشور 
امضا رسید، می توان از چندین منظر 
نگاه کرد. نگاه ها از زوایای مشترک به 
است  قرار  که  جدید  کنوانسیون  این 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی 

در  بگیرد،  قرار  نهایی  تصویب  برای 
یک مسئله مشترک هستند: واگذاری 
بخشی از آنچه بر پایه معاهده های قبلی 
)لغو مضامین مربوطه در عهدنامه های 
اتحاد  از سوی  ترکمانچای  و  گلستان 
 19۲1 قراردادهای  طبق  و  شوروی 
میالدی و 1319 خورشیدی( به ایران 
تعلق داشته به دیگر کشورهای ساحلی 
قزاقستان،  آذربایجان،  )جمهوری های 
روسیه و ترکمنستان( در جهت منافع 

ایران نیست.
ین  ا مورد  در  حقوقی  بحث های 
کنوانسیون مدت هاست آغاز شده  و در 
صورت تصویب نهایی آن از سوی مجلس 
شورای اسالمی نیز ادامه خواهد یافت. 
حتا کارشناسان بین المللی در رابطه با 
بحث های حقوقی این دریاچه اختالف 
مثال  عنوان  به  دارند.  نظرهای جدی 
مشخص نیست چرا در این کنوانسیون 
مشخص نشده است که خزر دریا و یا 
دریاچه است؛ یا اینکه چرا تصمیم گیری 
در مورد برخی از مفاد مهم این رژیم 
حقوقی جدید به آینده واگذار شده است. 
موارد مهمی چون چگونگی مالکیت و 
استفاده از منابع این دریاچه از نفت و 
گاز تا صید آبزیان نیز مشخص نیست. 
تنها یک چیز در این کنوانسیون جدید 
به روشنی و قاطعیت معین شده: هیچ 
کشوری غیر از پنج کشوری که به این 
دریاچه مشرف هستند، اجازه حضور در 

کاسپین را نخواهند داشت.
در واقع نیز همین خواست مهم ترین 
هدف روسیه از انعقاد کنوانسیون جدید 
است، به ویژه از زمانی که در اواخر دهه 
9۰ میالدی، سه کشور امضاکننده این 
کنوانسیون )جمهوری های آذربایجان، 
ترکمنستان و قزاقستان( خواهان پیوستن 
به پیمان آتالنتیک یا ناتو به عنوان عضو 
وابسته بوه اند. امری که به شدت روسیه 
بود.  را نگران ساخته  والدیمیر پوتین 
به  کاسپین  عمال  کنوانسیون  این  با 
تبدیل  روسیه  نظامی  خلوت  حیات 
آذربایجان،  خواهد شد. جمهوری های 
ترکمنستان و قزاقستان اصوال نیروی 
دریایی ندارند که در خزر مستقر کنند.

کاسپین، حیات خلوت روسیه
کشتی   ۷ تنها  حاضر  حال  در  ایران 
فقط  که  دارد  دریاچه  این  در  گشتی 
و  غیرمجاز  ماهیگیری  با  مقابله  برای 
جلوگیری از قاچاق مورد استفاده قرار 
پایگاه  یک  همچنین  ایران  می گیرند. 
دریایی در آب های خزار دارد که کل 
نظامیان مستقر در آن از انگشتان دو 
دست تجاوز نمی کنند. تنها روسیه است 
که قابلیت حضور نظامی گسترده در خزر 
را دارد. جمهوری اسالمی نیز تا کنون 
هیچ لزومی برای تقویت نظامی خود در 
این دریاچه ندیده است. حتا تصور نه 
یک درگیری نظامی بلکه یک رویارویی 

کوچک احتمالی بین جمهوری اسالمی 
و روسیه با توجه به روابط کنونی بین 

دو کشور غیرممکن است.
جمهوری اسالمی، روسیه را نه تنها یک 
حامی سیاسی در سطح بین المللی، بلکه 
تنها شریک نظامی خود می داند. البته 
جمهوری اسالمی شاید به دنبال شریک 
نظامی دیگری باشد، ولی حتا چین هم 
حاضر نیست وارد چنین بازی  ناپایدار 

که  مدت هاست  بشود.  خطرناکی  و 
همکاری  روسیه  و  اسالمی  جمهوری 
نظامی دارند و شواهد نشان می دهند 
که این همکاری در حال توسعه است. 
فرمانده  خانزادی  حسین  اخیر  سفر 
به  اسالمی  جمهوری  دریایی  نیروی 
مسکو و امضای یک قرارداد نظامی با 
وزارت دفاع این کشور به نمایندگی از 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، و نه 
تنها نیروی دریایی، قدمی دیگر در این 
جهت است. مضاف بر اینکه به گفته این 
فرمانده نیروی دریایی، بخش های زیادی 
از این قرارداد طبقه بندی شده هستند 

و نمی توان در مورد آنها صحبت کرد.
نظامی  متحد  اسالمی  جمهوری 

روسیه
خود  جاری  قوانین  مبنای  بر  البته 
جمهوری اسالمی، نه تنها کنوانسیون 

قرارداد  هر  بلکه  خزر،  دریای  حقوقی 
زمانی  خارجی  کشور  یک  با  نظامی 
اعتبار پیدا خواهد کرد که در مجلس 
برسد.  تصویب  به  اسالمی  شورای 
رژیم حقوقی  برای »کنوانسیون  البته 
نمایندگان  چهارپنجم  خزر«  دریای 
بگذارند،  آن  پای  را  امضای خود  باید 
در حالی که برای اجرایی شدن توافق 
ولی  است.  کافی  اکثریت  رای  نظامی 
این  از  بخش هایی  که  نیست  بعید 
توافق نظامی از قبل هم اجرایی شده 
باشند، چنانکه پایگاه شاهرخی یا نوژه 
تصمیم مجلس شورای  بدون  همدان 
اسالمی برای مدتی در اختیار روس ها 
اساسی  قانون  اصل 1۴۶  گرفت.  قرار 
جمهوری اسالمی با صراحت واگذاری 
خارجی  کشور  یک  به  نظامی  پایگاه 
حتا در زمان صلح را نیز منع می کند.

آنچه حتا می تواند بیش از این معاهده 
نظامی اهمیت داشته باشد، فراهم کردن 
شرایط حضور روسیه در آب های گرم 
خلیج فارس است. از زمان پتر کبیر، 
روسیه آرزوی دستیابی به آب های گرم 

را در سر می پروراند. امپراتور روسیه که 
نتوانسته بود این آرزو را عملی سازد در 
نامه ای خطاب با جانشینان اش نوشته 
گرم  های  آب  به  »دسترسی  که  بود 
ایران« را در سرلوحه تالش های خود 
سقوط  روسیه  امپراتوری  دهند.  قرار 
کرد و این آرزو عملی نشد. اتحاد شوروی 
برآمده از انقالب اکتبر نیز سقوط کرد و 
این آرزو باز هم عملی نشد! حاال بیش 
از یک قرن بعد از پایان تزاریسم و سه 
دهه پس از فروپاشی شوروی، به دعوت 
جمهوری اسالمی، ناوگان دریایی روسیه 
در ماه های آینده موقتا برای انجام یک 
رزمایش نظامی مشترک، و شاید هم 
در قدم های بعدی برای حضوری دائمی  
پایش به »آب های گرم ایران« در جنوب 

کشور باز خواهد شد.
خامنه ای در جستجوی حمایت روسیه

سیاست »نگاه به شرق« علی خامنه ای 
اگرچه مخالفانی در درون نظام نیز دارد 
با  ولی  می شود،  هم  علنی  گاهی  که 
موفقیت پیش می رود و تا کنون مانعی 
جدی در مقابل خود نیافته است. دو 
دولت قبلی، دولت های محمد خاتمی 
و محمود احمدی نژاد، توانسته بودند با 
استفاده از ترفند هایی شانه از زیر امضای 
»کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر« 
خالی کنند. کاری که حسن روحانی 
نتوانست یا نخواست انجام دهد. البته 
امضای برجام در سال ۲۰1۵ میالدی 
هم  اگر  روحانی  حسن  برای  را  کار 
دشوارتر  کند،  مقاومت  می خواست 
دوران  در  اسالمی  جمهوری  ساخت. 
مذاکرات و پس از آن به حمایت روسیه 
احتیاج داشت و هنوز هم محتاج آن 
است. والدیمیر پوتین، که مانند حسن 
روحانی برآمده از نهاد های امنیتی است، 
از این فرصت استفاده، یا بهتر بگوییم 
سوء  استفاده، کرد تا جمهوری اسالمی 
را در منگنه قرار دهد و رویای پتر بزرگ 

را متحقق سازد.
یکی از دالیل مهم »نگاه به شرق« علی 
خامنه ای کامال ایدئولوژیک و ناشی از 
آمریکا  ویژه  به  و  غرب  با  او  دشمنی 
است. ولی دلیل دیگر آن، و اینجا برخی 

دیگر از سران جمهوری اسالمی نیز با 
او هم نظر هستند، احتیاج به حمایت 
است.  بحرانی  مقطع  این  در  روسیه 
نارضایتی رو به افزایش داخل کشور به 
دالیل سیاسی و اقتصادی، و فشارهای 
خارجی و تحریم های کمرشکن آمریکا، 
زنگ خطر را برای نظام به صدا درآورده 
است. علی خامنه ای تصور و امید دارد 
که در صورت حادتر شدن بحران، به 
ویژه خیزش های جدید مردمی، خواهد 
توانست همچون بشار اسد روی حمایت 
روسیه، به ویژه پشتیبانی های امنیتی و 
به شرق«  نظامی، حساب کند. »نگاه 
علی خامنه ای تالشی برای جلوگیری از 
ریزش نظام و یا حداقل طوالنی کردن 
عمر جمهوری اسالمی برای چند صباح 
است و در این راه نه تنها حاضر به حراج 
خزر، بلکه تبدیل ایران به مستعمره ی 
روسیه است. روسیه ای است که با اشغال 
شبه جزیره کریمه نشان داد آمادگی به 
چالش کشیدن جامعه جهانی را با هدف 
بازسازی اقتدار از دست رفته ی خود دارد.
احمد رأفت

مبارزه با فساد اقتصادی یا پاسداری از یک منافع ایران در »دریاچه خزر« فدای »نگاه به شرق«
نظام فسادخیز و فسادپرور؟! =جمهوری اسالمی با امضای »کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر« بخشی از سهم 

کشور در منابع این بزرگترین دریاچه جهان را به همسایگان شمالی  بخشید.
=نظام جمهوری اسالمی درهای ایران را تا آب های گرم خلیج فارس به روی روسیه 

گشود تا  بلکه چند صباحی بیشتر بماند.
=آیا مجلس شورای اسالمی ننگ تصویب »کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر« را 
که حسن روحانی در اوت 2۰۱۸ با تأیید علی خامنه ای و »شورای عالی امنیت ملی« 

امضایش کرد، خواهد پذیرفت؟
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برایان هوک: آمریکا می داند مردم ایران چه می گویند
وزارت  می گوید  =هوک 
کنگره  و  دولت  خارجه، 
آمریکا آنچه را دنبال می کنند 
که مردم ایران می خواهند و 
ما آنها را تشویق می کنیم که 

نظراتشان را بیان کنند.
تحریم های  که  =اکنون 
آمریکا پس از ۹ ماه تغییری 
اسالمی  جمهوری  رفتار  در 
پیش  از  بیش  نکرده،  ایجاد 
در  را  خود  آمریکا  رهبران 
قرار  مردم  مطالبات  مدار 

داده اند.
=وفاداران سابق نظام که 
اصالحات  دلبسته  همچنان 
احتمالی رژیم هستند نیز به 

آخر خط رسیده اند.
- ابوالفضل قدیانی مشاور 
در  موسوی  میرحسین 
روحانی  حسن  به  نامه ای 
از  نظام«  »تغییر  خواستار 
راه »رفراندوم« و جایگزینی 
دمکراتیک  »جمهوری  یک 

سکوالر« شده است.
ن  ا ز ر ست و سیا =
داشته  توجه  می بایست 
باشند که اگر به مطالبات مردم 
تجلیل  از  شعارهایشان  که 
»اصالح طلب  تا  پهلوی ها 
اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
را در بر می گیرد، بی توجهی 
را  ایران  کنند،  لجبازی  یا  و 
نیز  اجتماعی  انشقاق  دچار 
همان  این  و  کرد  خواهند 
هدفی است که سردمداران 
و  اسالمی  جمهوری  نظام 
گور  از  مشروعه خواهان 

برآمده دنبال می کنند.
ایران  جوان  =جامعه ی 
ظرفیت های کم نظیری برای 
بازسازی  و  خاستن  برپا 
نه  آنکه  شرط  به  دارد  خود 
تنها سّد این نظام از سر راه 
جامعه  بلکه  شود  برداشته 
بتواند با درایت و در فرصت و 
آرامش برای ساختار سیاسی 
و  تأمین و تضمین حقوق  و 
تصمیم  خود  ملی  حاکمیت 
این  مسئولیت  بار  و  بگیرد 
بر  تکیه  با  نیز  را  تصمیم 
و  آزاد  رسانه های  و  احزاب 

مستقل بپذیرد.
وزارت  امرداد،   22 سه شنبه،  صبح 
برایان  سوی  از  پیامی  آمریکا  خارجه 
هوک مسئول اتاق ایران وزارت خارجه 
ایران  مردم  به  خطاب  متحده  ایاالت 
منتشر کرد.هوک در این پیام می گوید، 
چه  ایران  مردم  که  می دانیم  »ما 
می گویند و آن را با آنچه رژیم می گوید 
نتیجه  این  به  ما  و  مقایسه می کنیم، 
رسیده ایم که رژیم ایران مرتباً نظرات 
مردم را به گونه دیگری جلوه می دهد. 
دهه هاست که می شنویم رژیم همیشه 
می گوید مرگ بر آمریکا، اما ما می دانیم 
که مردم ایران اینطور فکر نمی کنند و 
آنها مردم ایران را به شکل دیگری به 

دنیا معرفی می کنند.«
او در ادامه گفت، »پس وقتی ما این 
می گویند:  که  می بینیم  را  هشتگ ها 
سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، 
و اینکه ما این زندگی را انتخاب نکردیم، 
این چیزی است که وزیر خارجه آن را 
دنبال می کند، من دنبال می کنم، در 
می کنند،  دنبال  را  اینها  دولت  تمام 
دنبال  را  آن  کنگره  اعضای  می دانم 
می کنند و ما آنها را تشویق می کنیم که 

نظراتشان را بیان کنند.«
خامنه ای،   علی  تحریم  از  پس 
واشنگتن در اجرای سیاست »حمایت 
از صداهای ایرانی« گام های جدی تری 
برداشت که تحریم محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی و تغییر 
آئین نامه تحریم  فلزات و قرار دادن آن 
ذیل تحریم های حقوق بشری بخشی 
خارجه  وزیر  پمپئو  است.مایک  آن  از 
آمریکا، ژوییه 201۸ )تیرماه 9۷(، در 
کتابخانه رونالد ریگان در کالیفرنیا در 

جمع ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی 
گفته بود »مالیان مثل خدایان زندگی 
ایران  از تالش مردم  می کنند« و »ما 
خود  سرنوشت  تعیین  و  آزادی  برای 

حمایت می کنیم.«
با آغاز تحریم های جمهوری اسالمی، 
سخنرانی ها  در  بارها  آمریکا  رهبران 
تاکید کردند  و موضع گیری های خود 
هدف آنها از تحریم، »تغییر رفتار رژیم« 
است و »نه تغییر رژیم«. کاخ سفید به 
همین منظور 12 مورد را برای مذاکره با 
ایران اعالم و تاکید کرد برای رسیدن به 
آنها آماده مذاکره است. اغلب زمامداران 
رژیم این ادعای آمریکا را باور نکردند 
دولت  که  هستند  و  بوده  معتقد  و  
ترامپ در پی سرنگونی نظام است اما 
و  از جمله دولت  از حاکمیت  بخشی 
اصالح طلبان روزنه های مذاکره با آمریکا 

را باز می دیدند.
جمهوری  مخالفان  آنچه  مقابل،  در 
اسالمی و ایرانیان مدافع دمکراسی از 
دولت آمریکا انتظار داشتند نشان دادن 
حمایت علنی از اعتراضات و مطالبات 
مردم است. آنها بر این باورند که تحریم  
با هدف تغییر رفتار رژیم انتظاری تقریباً 
غیرممکن است. یکی از آنها شاهزاده 
رضا پهلوی است که بارها تاکید کرده 
»این رژیم نماینده مردم ایران نیست و 
هیچ امیدی برای تغییر رفتار یا اصالح 
آن وجود ندارد.« پیشنهاد او به اروپا و 
آمریکا همواره »حمایت از خیزش مردم 
ایران برای گرفتن قدرت از رژیم« بوده 
است.اکنون که تحریم های آمریکا پس 
جمهوری  رفتار  در  تغییری  ماه   9 از 
پیش  از  بیش  نکرده،  ایجاد  اسالمی 
رهبران آمریکا خود را در مدار مطالبات 
مردم قرار داده اند. باید اشاره کرد اگرچه 
از تیرماه 1۳9۷ اعتراضات و اعتصابات 
در  اکنون  اما  کرد  فروکش  سراسری 
هفته های اخیر در داخل و خارج ایران 
مدنی  حرکت های  با  سیاسی  فعاالن 
گام هایی برداشته اند که می تواند جامعه 
جهانی را بیش از پیش در حمایت از 

صدای مردم ترغیب کند.
نامه 1۴ فعال مدنی- سیاسی داخل 
کشور برای استعفای علی خامنه ای و 
تغییر قانون اساسی و »نه به جمهوری 
آنها  از  که  موج حمایتی  و  اسالمی«، 
تجمع  سازماندهی  و  افتاد  راه  به 
»شورای  دفتر  مقابل  در  اعتراضی 
بخشی  )نایاک(  آمریکا«  ایرانیان  ملی 
دیگر  سوی  حرکت هاست.از  این  از 
حتی وفاداران سابق نظام که همچنان 
دلبسته اصالحات احتمالی رژیم بودند 

نیز به آخر خط رسیده اند.
حامیان  از  نفر   ۸۷00 از  بیش 
میرحسین موسوی در نامه ای به حسن 
رهبران  حصر  رفع  خواستار  روحانی 
از  »جنبش سبز« شده اند. در بخشی 
این نامه تاکید شده حوادث سال ۸۸ 
انقالب و جمهوری  بر  ستمی بود که 
اسالمی وارد شد. اما پس از انتشار این 
نامه ابوالفضل قدیانی مشاور میرحسین 
موسوی در نامه ای جداگانه خطاب به 
حسن روحانی ضمن تاکید بر رفع حصر 

نوشت، »بر همگان از جمله نویسندگان 
حسن  که  است  روشن  نامه  محترم 
ندارد  رفع حصر  در  اختیاری  روحانی 
کما اینکه در بسیاری از موارد دیگر هم 
شجاعت  چون  است  مسلوب االختیار 
ایستادگی در مقابل مستبد امروز ایران 
اجرای  برای  نیست  حاضر  و  ندارد  را 
کند…  خطر  سوزنی  سر  وظایفش 
مردم خود می دانند که شکستن حصر 
رهبران جنبش سبز یک مانع دارد و 
آن علی خامنه ای است که با لجاجت و 
کینه توزی و انتقامجویی اجازه رفع حصر 
را نمی دهد.«او در ادامه گفته، »همین 
ایران  امروز  مستبد  خودپرستی های 
اسفبار  به وضعیت  را  است که کشور 
را دچار  ایران  اکثریت ملت  و  رسانده 
زمانی  تا  است.  استیصال کرده  و  فقر 
که آقای خامنه ای بر مسند حکمرانی 
تکیه زده و بر حکومت نامشروع خود 
اصرار می ورزد ملت ایران روی آرامش 
و سعادت را نخواهد دید. او باید دست 
تا راه  بردارد و برود  ایران  از سر ملت 
برای رفراندوم تغییر نظام فراهم گردد و 
نظام جمهوری اسالمی جای خود را به 
نظام جمهوری دمکراتیک سکوالر بدهد 
تا مردم بتوانند به دست خود سرنوشت 

خود را تعیین کنند.«
نامه ی قدیانی از یکسو نشان می دهد 
انشقاق در جریان اصالح طلب که باراک 
غلط  محاسبات  با  کری  جان  و  اوباما 
برای تغییر رفتار نظام روی آنها حساب 
ویژه بازکرده بودند تا چه اندازه عمیق 
می کند  آشکار  دیگر  سوی  از  و  شده 
میرحسین  اطرافیان  از  شماری  حتی 
موسوی نیز به نقطه ای رسیدند که راه 
رهایی را در تغییر رژیم و تبدیل به یک 

نظام سکوالردموکرات می دانند.
داشت  توجه  باید  حال  عین  در  اما 
 9۶ دی ماه  از  نیز  ایران  جامعه ی  که 
که  گرفته  پیش  در  را  دیگری  مسیر 
جمهوری  نظام  از  گذشته  از  بیش 
آن  درون  در  که  افرادی  و  اسالمی 
پرورش یافته اند، فاصله می گیرد و اگر 
مردم  این  مطالبات  به  سیاست ورزان 
پهلوی ها  تجلیل  از  شعارهایشان  که 
تمومه  اصولگرا، دیگه  تا »اصالح طلب 
ماجرا« را در بر می گیرد، بی توجهی و 
یا لجبازی کنند، ایران را دچار انشقاق 
اجتماعی نیز خواهند کرد و این همان 
نظام  سردمداران  که  است  هدفی 
مشروعه خواهان  و  اسالمی  جمهوری 
از گور برآمده دنبال می کنند: جمهوری 
اسالمی سرنوشت محتوم ایران است و 
کشور بدون این نظام دچار خطرات و 
تهدیدات می شود! حال آنکه جامعه ی 
کم نظیری  ظرفیت های  ایران  جوان 
برای برپا خاستن و بازسازی خود دارد 
به شرط آنکه نه تنها سّد این نظام از 
سر راه برداشته شود بلکه جامعه بتواند 
برای  آرامش  و  و در فرصت  درایت  با 
تضمین  و  تأمین  و  سیاسی  ساختار 
ملی خود تصمیم  و حاکمیت  حقوق 
را  این تصمیم  بار مسئولیت  و  بگیرد 
نیز با تکیه بر احزاب و رسانه های آزاد 

و مستقل بپذیرد.

ایران  رژیم  از  =انگلیس 
محموله  که  گرفت  تضمین 
این کشتی تحویل طرف های 
اروپا  اتحادیه  تحریم  مورد 

نخواهد شد.
جمهوری  خارجه  =وزیر 
اسالمی گفته آمریکا تالش 
برای  قضایی  نظام  از  کرد 
سوء  ما  اموال  به  دستبرد 
استفاده کند اما موفق نشد.

منابع خبری بین المللی گزارش دادند 
دولت جبل الطارق، پنجشنبه 1۵ اوت 
)2۴ امرداد(، نفتکش ایرانی »گریس1« 

را رفع توقیف کرد.
این نفتکش حامل 2.1 میلیون بشکه 
نفت ایران بود که با نقض تحریم های 
اروپا به سوریه منتقل می شد اما پنج 
دریایی  تفنگداران  توسط  پیش  هفته 
انگلیس در آب های جبل الطارق توقیف 
شد با این حال رژیم ایران ادعا  کرد که 

مقصد نفتکش سوریه نبوده است.
اسکای نیوز به نقل از یک مقام ارشد 
به  توجه  با  است  نوشته  جبل الطارق 
بررسی های انجام شده، برای ادامه توقیف 
نفتکش هیچ دلیل منطقی وجود نداشت.

محلی  دولت  رئیس  پیکاردو  فابیان 
جبل الطارق تصمیم گرفت توقیف این 
کشتی را لغو کند ولی وزارت دادگستری 
آمریکا درخواست کرده که یک دادرسی 
حقوقی جدید برای در اختیار گرفتن این 
کشتی آغاز شود.ساعاتی پیش از انتشار 
رای دادگاه جبل الطارق اعالم شد وزارت 

جبل الطارق نفتکش ایرانی »گریس۱« را آزاد کرد

نفتکش ایرانی »گریس ۱«

دادگستری آمریکا خواستار در اختیار 
گرفتن این نفتکش شده بود.محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
پیش  در  »آمریکا  نوشت،  توییتی  در 
بردن اهداف خود در تروریسم اقتصادی 
علیه ایران از جمله محروم کردن بیماران 
شکست  خاص  داروهای  از  سرطانی 
خورده است. آمریکا سعی در سوء استفاده 
از سیستم قانونی برای سرقت امالک ما 
در آب های آزاد داشت. این تالش برای 
راهزنی دریایی، نشانه ای از بی اعتنایی 

ترامپ به قانون است.«
پیش از رفع توقیف این نفتکش، حمید 
بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی در 
نفتکش  توقیف  »رفع  نوشت،  توییتی 
حامل نفت ایران پس از مسیر طوالنی 
است،  کرده  طی  که  فنی  و  حقوقی 

منوط به اعالم تصمیم نهایی مقامات 
جبل الطارق در دادگاه و تأیید آن توسط 
امروز تشکیل  باید  دادگاهی است که 
شود. به محض اطالع موثق از تصمیم 

نهایی، مراتب به اطالع می رسد.«
تضمین  ایران  رژیم  از  انگلیس  دولت 
کشتی  این  محموله  که  است  گرفته 
تحویل طرف های مورد تحریم اتحادیه 
اروپا یا سوریه نخواهد شد. وزارت خارجه 
این کشور در بیانیه ای اعالم کرده بریتانیا 
به هیچ کشوری اجازه نمی دهد قوانین 
را  علیه سوریه  اروپا  اتحادیه  تحریمی 
نقض کند. جبل الطارق از سال 1۷1۳ 
تحت مالکیت بریتانیا قرار گرفته است.

خبرگزاری هند نیز اعالم کرد که تمامی 
2۴ خدمه هندی نفتکش »گریس1« 

آزاد شده اند.

جان بولتون

مصباحی  =غالمرضا 
به  ایران  پیوستن  مقدم: 
 FAFT کارگروه اقدام مالی
آمریکا  تحریم های  لغو  به 

موکول شده.
وزارت  =سخنگوی 
مقامات  آمریکا:  خارجه 
ایران می دانند با چه کسی 

باید تماس بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده جان 
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که 
آنست  پی  در  کرده  سفر  لندن  به 
دولت انگلیس را ترغیب کند مواضع 
و  ایران  رژیم  علیه  سختگیرانه تری 

شرکت هواوی چین اتخاذ کند.
طی  کرده  اعالم  انگلیس  دولت 
اروپا خارج  اتحادیه  از  هفته های آتی 
با  حاکیست  پیش بینی ها  و  می شود 
روی کار آمدن بوریس جانسون لندن 
متحده  ایاالت  به  فزاینده ای  بطور 

نزدیک  می شود.
انگلیس با پیوستن به ائتالف دریایی 
و  آمریکا  رهبری  به  فارس  خلیج 
همچنین اتخاذ مواضع سختگیرانه تر 
در  ویژه  به  اسالمی  جمهوری  علیه 
تا  نفتکش ها  تبادل  نپذیرفتن  مورد 
و  فرانسه  سیاست های  از  حدودی 
آلمان در قبال ایران فاصله گرفته اما 
قابل پیش بینی است که در روزهای 

مسائل  برخی  در  اروپا  اتحادیه  آتی 
پراهمیت به ویژه در بخش اقتصادی 

فشار بر تهران را بیشتر کند.
اعضای  از  غالمرضا مصباحی مقدم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته 
پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی 
آمریکا  تحریم های  لغو  به   FAFT
حالیست  در  این  است.  شده  موکول 
که اروپا پیگیر تصویب لوایح CFT و 
پالرمو توسط جمهوری اسالمی است. 
از سوی دیگر کمتر از یک ماه به پایان 
مهلت جمهوری اسالمی به اروپا برای 
آغاز به کار کانال مالی اینستکس باقی 
فرصت  در  که  است  بعید  ولی  مانده 
آغاز  به  تصمیم  اروپا  مانده  باقی 

معامالت نفتی  با ایران داشته باشد.
از سوی دیگر امانوئل ماکرون رئیس 
راه هایی  پی  در  فرانسه  جمهوری 
و  تهران  میان  تنش ها  کاهش  برای 
طرح  جمله  از  وی  است.  واشنگتن 
آمریکا  از سوی  تحریم ها  فریز شدن 
اسالمی  جمهوری  اتمی  تحرکات  و 
شدید  مخالفت  با  که  کرد  مطرح  را 
وزارت  اما  اکنون  شد.  روبرو  آمریکا 
اعالم  نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه 
کرده در شرایط فعلی در پی مذاکره با 

آمریکا نیست.
رژیم ایران تهدید کرده اگر اروپا به 
وعده های برجامی و پسابرجامی خود 
عمل نکند گام سوم برای افزایش غلظت 
برخواهد داشت. را  اورانیوم  و ذخیره 

جمهوری  اقدامات  این  مقابل  در 

خارجه  وزارت  سخنگوی  اسالمی، 
ایاالت متحده گفته بود، اگر مقامات 
یک  مانند  می خواهند  ایران  رژیم 
می دانند  کنند،  رفتار  عادی  کشور 
چگونه باید با پرزیدنت ترامپ تماس 
بگیرند و »او منتظر تماس آنهاست.«

در  پنجشنبه،  اورتگاس،  مورگان 
پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا درباره 
تماس احتمالی ایران با آمریکا گفت، 
که  باشیم  گفته  نمی کنم  فکر  »من 
باید با شخص خاصی در رژیم  حتماً 
آیت اهلل  از  ما  صحبت کنیم. خواسته 
و  روحانی  ]حسن[  از  و  ]خامنه ای[ 
کشورشان این است که با دقت زیاد 
درباره اینکه چگونه منطقه را به رعب 
و وحشت می اندازند فکر کنند و توقف 

اینگونه اعمال را در نظر بگیرند.«

جان بولتون از انگلیس می خواهد مواضع 
سختگیرانه تر علیه جمهوری اسالمی اتخاذ کند

سومین  برای  =اسراییل 
نیروهای  پایگاه های  به  بار 
وابسته به جمهوری اسالمی 

در عراق حمله کرد.
دوشنبه شب مقّر تسلیحاتی مشترک 
سپاه قدس و حشدالشعبی حومه بغداد 
در منطقه الدوره هدف حمالت هوایی 

جنگنده های اسرائیل قرار گرفت.
اسرائیل  دادند  احتمال  منابع  برخی 
 F-35 در این جمالت از جنگنده های
استفاده کرده و منابعی هم می گویند از 
بمباران توسط بدون سرنشین صورت 
گرفته است. تعداد کشته یا زخمی ها 

در این حمله مشخص نیست.

حمله هوایی اسرائیل به مقّر تسلیحاتی 
حشدالشعبی و سپاه پاسداران حوالی بغداد

پیش از این دو پایگاه دیگر حشدالشعبی 
و سپاه در عراق هدف حمالت اسرائیل 

قرار گرفت.
مردم  پی  در  پی  مهیب  آنفجارهای 
بغداد  خیابان های  به  را  زده  وحشت 
کشاند. دود غلیظ ناشی از این انفجارها 

از کیلومترها دورتر دیده می شد.
گزارش ها حاکیست در این پایگاه عده ای 
ایران  از مستشاران جمهوری اسالمی 
مستقر بودند. اسرائیل معموالَ در مورد 
حمالت هوایی و موشکی به مقرهای 
عراق  و  سوریه  در  حزب اهلل  یا  سپاه 
سکوت می کند که این مسئله در مورد 

حمالت عراق نیز تکرار شد.
کردند  اعالم  غیررسمی  منابع  برخی 
همزمان با این حمالت تعدادی راکت به 

منطقه سبز بغداد حوالی سفارت آمریکا 
نداشته  تلفاتی در پی  اما  پرتاب شده 
به  است.در دو حمله گذشته اسرائیل 
پایگاه های حشدالشعبی و سپاه در عراق 
کشته  هم  ایرانی  نیروهای  از  تعدادی 
مورد  در  اسالمی  اما جمهوری  شدند 
تلفات سکوت کرد. با این حال دو سه 
روز بعد اجساد تعدادی از آنها به ایران 
بازگردانده شد. ابوالفضل سرابیان یکی از 

آن کشته شدگان بود.
دولت عراق تا کنون به هیچیک از این 
این  و  نداده  نشان  واکنشی  حمالت 
سکوت برای رژیم ایران نگرانی بزرگی 
است چرا که بیانگر این است که دولت 
بغداد از این حمالت به مواضع سپاه و 
متحدانش در سکوت حمایت کرده است.
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مجلس  یزدی:  =محمد 
پسماندهای  کرده  تصویب 
در  می تواند  اتمی  سوخت 
بنده  اما  شود،  دفن  کشور 
مورد  این  که  کردم  اعالم 
قانون  خالف  شرع،  خالف 
و  است  مصلحت  خالف  و 
سایرین نیز این را پذیرفتند.
سوء  صالحی:  =علی اکبر 
تفاهم شده، برداشت آیت اهلل 
هیچ  و  بوده  اشتباه  یزدی 
کشور  نمی تواند  کشوری 
دفن  به  »وادار«  را  دیگر 

پسماندهای خود کند.
=روس ها حاضر به پذیرش 
زباله هایی بیشتر از آنچه در 
گذشته متعهد بودند نیستند 
باید  اتمی  انرژی  سازمان  و 
زباله های تأسیساتی را که نه 
تنها هیچ سود و آینده ای در 
ایران ندارد بلکه برای مردم 
خطرناک  زیست  محیط  و 
دفن  در خاک کشور  است، 

کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری 
محمد  شیخ  آنچه  می گوید  اسالمی 
یزدی از اعضای شورای نگهبان در مورد 
داخل  در  هسته ای  پسماندهای  دفن 
ایران مطرح کرده »سوء تفاهم« است.

۲۴ تیرماه سال 9۸، مجلس شورای 
رأی   ۴ موافق،  رأی   13۸ با  اسالمی 
مخالف و ۵ رأی ممتنع الیحه الحاق 
به  اسالمی  ایران  جمهوری  دولت 
»کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت 
سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت 
صریح،  عبارت  به  یا  پرتوزا«  پسماند 
را  رادیواکتیو،  مواد  و  اتمی  زباله های 

تصویب کرد.
1۸ امرداد، محمد یزدی در دیدار 
اسالمی  جمهوری  دادستان های  با 
نگهبان  شورای  فقهای  مسئولیت  به 
شرع«  »خالف  موارد  بررسی  برای 
طرحی  »اخیراً  گفت،  و  کرد  اشاره 
مورد تصویب مجلس قرار گرفت که 
این  شد؛  آورده  نگهبان  شورای  به 
طرح عبارت است از آنکه دولت های 
استکباری بتوانند پسماندهای انرژی 
کنند؛  دفن  کشور  در  را  خود  اتمی 
استکبار همیشه این پسماندها را در 
کشورهای عقب مانده دفن می کند و 
نوع  این  اشعه های  همه می  دانیم که 
پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد 

داشت.«
او توضیح داد، »مجلس تصویب کرده 
پسماندهای سوخت اتمی می تواند در 
کشور دفن شود، اما بنده اعالم کردم 
که این مورد خالف شرع، خالف قانون 
و خالف مصلحت است و سایرین نیز 

این را پذیرفتند.«
محمد یزدی هشدار داد، »مسئوالن 
باشند  داشته  نظر  در  باید  ما  اجرایی 
فکر  اتاق  در  استکباری  که طرح های 
دشمن تجزیه و تحلیل می شود و آن را 
در قالب طرح های خوب و بشردوستانه 
به ما ارائه می  کنند، بنابراین همواره باید 
نسبت به پشت پرده های کمیسیون ها 
و کنوانسیون  هایی که به ما پیشنهاد 

همکاری می دهند، مراقب باشیم.«
از  واکنش شماری  با  اظهارات  این 
مقام های جمهوری اسالمی روبرو شد از 
جمله صالحی که، سه شنبه ۲۲ امرداد، 
در سخنانی گفت برای آیت اهلل یزدی 
»سوء تفاهم« ایجاد شده و »برداشت 
اشتباه« رخ داده است. صالحی گفت، 
این کنوانسیون  طبق مواد 11 و 1۲ 
هیچ کشوری نمی تواند کشور دیگر را 
»وادار« به دفن پسماندهای خود کند.

»امیدواریم  کرد،  توصیه  صالحی 
عنایت  هم  نگهبان  شورای  اعضای 
داشته باشند چرا که مردم در چنین 
مواردی نگران می شوند. در حالی که 
چطور ممکن است ما چنین الیحه ای 
دولت های  به  و  بدهیم  مجلس  به 
استکباری اجازه دهیم سوخت مصرفی 
حتماًَ  و  کنند  دفن  ایران  در  را  خود 

اینطور نیست.«
اساس  بر  و  کنوانسیون  این  طبق 
قبرستان  باید  ایران  مجلس،  مصوبه 
هسته  ای  پسماند  دفن  برای  مناسبی 
را  الزم  استانداردهای  و  باشد  داشته 

مدیریت  کنوانسیون  در  کند.  رعایت 
اتمی  زباله های  یا  هسته ای  پسماند 
حامل مواد رادیواکتیو توصیه می شود 
که یک سازمان بازرسی کننده و ناظر 
بُعد  از  و  باشد  داشته  وجود  مستمر 
است  الزم  نیز  منطقه ای  تاثیرات 
کشورهای مجاور مطلع شده و به مردم 

نیز اطالع رسانی شود.
پسماندهای نیروگاه بوشهر تا کنون 
زباله های  می شود.  منتقل  روسیه  به 
گذشته  سال های  طی  ایران  اتمی 
ابهام  می شد.  دفن  انارک  منطقه  در 
کنوانسیون  تصویب  که  اینجاست 
جدید چه تغییری در این روال ایجاد 

خواهد کرد؟
عدم رعایت محرمانه بودن

گزارشی  در  تهران،  کیهان  روزنامه 
به این تصویب این کنوانسیون واکنش 
نشان داده و ضمن اشاره به خطرات 
دفن زباله های آلوده به مواد رادیواکتیو 
رعایت  عدم  به  اتمی  ضایعات  و 
این  در  اسناد هسته ای  »محرمانگی« 

کنوانسیون انتقاد کرده است.
عضو  حت پیشه  فال هلل  حشمت ا
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی نیز به اظهارات یزدی واکنش 
اجرای  »روند  می گوید،  و  داده  نشان 
الحاق دولت به کنوانسیون مدیریت و 
ایمنی پسماندهای هسته ای، صیانتی 
است و اینگونه نخواهد بود که تصویب 
پسماندهای  پذیرش  مثابه  به  آن 

هسته ای کشورهای دیگر باشد.«
البته او این را هم گفته »اگر تردیدی 
اینکه ممکن است به سبب  بر  مبنی 
تصویب کنوانسیون یادشده کشورهای 
سوء  آن  از  هسته ای  باشگاه  عضو 
استفاده کنند، می توان با لحاظ کردن 
رفع  روند  آن  تصویب  در  شرط  حق 

ابهامات را تسهیل کرد.«
زباله های اتمی و نگهداری مواد آلوده 
بسیار جدی  رادیواکتیو یک خطر  به 
و  است  زیست  محیط  و  انسان  برای 
این هزینه بسیار سنگین جبران ناپذیری 
است که جمهوری اسالمی روی دست 
نیست  مشخص  است.  گذاشته  مردم 
که  شرایطی  در  فناوری  این  آینده 
گره  آن  به  نظام  کالن  سیاست های 
خورده چه خواهد شد. آنهم در حالی 
مانند  جهان  پیشرفته  کشورهای  که 
یک  را  اتمی خود  نیروگاه های  آلمان 
به یک از دور خارج می کنند و با وجود 
اینکه شرایط اقلیمی کشورهایی مانند 
ایران را ندارند، برای تولید سوخت و 
انرژی ، از پدیده های تجدیدپذیر مانند 

خورشید و باد استفاده می کنند.
دست  روی  که  یی  له ها با ز

جمهوری اسالمی مانده
جمهوری اسالمی و روسیه قرارداد 
تامین سوخت و بازگرداندن زباله اتمی 
نیروگاه بوشهر را در اسفند سال 13۸3 
امضا کردند. بر اساس توافق اتمی، ایران 
مجاز بود تا 3۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۴٫۵ 
درصدی تولید و ذخیره کند.  اکنون 
که ایران تولید اورانیوم و آب سنگین 
را افزایش داده، به نظر می رسد روس ها 
حاضر به پذیرش پسماندهایی بیشتر از 
آنچه در گذشته متعهد بودند نیستند و 
احتماال صالحی به همین دلیل تاکید 
کشور  نمی تواند  کشوری  هیچ  کرده 
به پذیرش پسماندهای  وادار  را  دیگر 

کشوری دیگر کند.
آمریکا  اردیبهشت 139۸،  روز 1۴ 
برخی معافیت های اتمی ایران را لغو 
کرد و عماًل خرید اورانیوم و آب سنگین 
و  عمان  توسط  اسالمی  جمهوری  از 

روسیه ممنوع شد!

میوه های گندیده ی برنامه ی هسته ای روی دست نظام مانده: 

دفن زباله  های اتمی در کشور

در این میان حشمت اهلل فالحت پیشه 
نماینده مجلس شورای اسالمی نیز به 
خبرآنالین گفته این کنوانسیون هیچ 
بندی مبنی بر التزام سیاسی دولت ها 
ندارد و برای کاهش ریسک نگهداری 
از پسماندهای هسته ای در کشور امری 
ضروری است. این حرف نشان می دهد 
ایران ناچار شده زباله  های اتمی را در 

داخل کشور دفن کند.
و  صالحی  یا  شرایطی  چنین  در 
محمد  که  می گویند  درست  دیگران 
برداشت  و سوء  بدفهمی  یزدی دچار 
دیگری«  »کشور  نیست  قرار  و  شده 
زباله های اتمی خود را در ایران دفن 
برای  است  سناریویی  این  یا  و  کند 
بازی با افکار عمومی که مثل همیشه 
باید اصل مشکل یعنی ماندن زباله های 
حاشیه  به  را  نظام  دست  روی  اتمی 
را  دروغ  ادعای  یک  بتوانند  تا  ببرد 
جایگزین آن کنند که گویی موضوع 
بر سر »دفن زباله های اتمی کشورهای 
خارجی در ایران است«! به این ترتیب 
آیت اهلل محمد یزدی از سوی شورای 
نگهبان آنچه را که وجود خارجی ندارد، 
یعنی دفن زباله های کشورهای خارجی 
و خالف  را »خالف شرعی  ایران،  در 
قانون« اعالم می کند، اما در حقیقت 
سازمان انرژی اتمی به اسم الحاق به 
»کنوانسیون مشترک مدیریت و امنیت 
پسماندهای هسته ای« راه را برای دفن 
زباله های اتمی تأسیساتی که نه تنها 
ندارد  ایران  در  آینده ای  و  سود  هیچ 
محیط  و  مردم  برای  شدت  به  بلکه 
زیست خطرناک است، در خاک کشور 

باز می کند.

سایت مرکزی مدیریت پسماند های هسته ای فروردین ۱۳۹۸ در انارک 
نایین افتتاح شد، این انبار با ۸4 سلول در عمق ۵ متری زمین قرار دارد

خیالپردازی های سیدابراهیم رئیسی: هاضمه انقالب 
اسالمی مطلقا فساد را نمی پذیرد!

=رئیس قوه قضاییه: برخورد 
با فساد مقطعی نخواهد بود 
بلکه بسان موجی فساد را با 
خود خواهد برد و ادامه دار و 

مستمر خواهد بود.
= ابراهیم رئیسی در نهایت 
»فلسفه  که  کرده  اعتراف 
از  پاسداری  قضا  دستگاه 
انقالب است« و به این ترتیب 
»اجرای  انتظار  کسی  اگر 
قضاییه ای  قوه  از  عدالت« 
»فلسفه «اش  که  دارد  را 
با  انقالب  یک  از  پاسداری 
و  فساد  در  غرقه  ساختار 
است،  و سرکوب  خرابکاری 

قطعا انتظار بیجایی است!
رئیس قوه قضاییه گفته است پایان 
عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است 
و برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود 
بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد 
برد.سیدابراهیم رئیسی که در سومین 
سفر استانی به عنوان رئیس قوه قضاییه 
به کردستان رفته است در دیدار با علما 
و روحانیون این استان تالش کرده عزم 
قوه قضاییه برای مبارزه با فساد را جدی 

نشان دهد.
رئیسی گفته است »نظام ما مبتنی 
جهاد،  نماز،  اساسی،  اصل  چهار  بر 
زکات و امر به معروف و نهی از منکر 
است و منتها در این جامعه فساد قابل  
قبول نیست و هاضمه این نظام فساد 
نمی پذیرد!«رئیس قوه قضاییه که گویی 
انقالب  عمر  از  دهه  چهار  ندارد  خبر 
انقالب  تأکید کرده: »هاضمه  گذشته 
و  نمی پذیرد  را  فساد  مطلقا  اسالمی 
جایی  هیچ  در  فساد  نمی دهد  اجازه 
النه کند چرا که بنای نظام مبتنی بر 

نپذیرفتن فساد است!«
»هاضمه  تعریف  در  رئیسی  ابراهیم 
ضدفساد  و  »صالح  که  گفته  نظام« 
انقالب اسالمی است و  بودن در ذات 
ما در هر کجای نظام اقتصادی، اداری 
و فرهنگی و سیاسی کشور اجازه وجود 

فساد نمی دهیم.«
است:  کرده  تأکید  دیگر  بار  رئیسی 
فرا  اقتصادی  مفسدان  عمر  »پایان 
واسطه  به  فقط  این  و  است  رسیده 
بلکه  صحبت کردن من طلبه نیست 

ذات نظام فساد را قبول نخواهد کرد.«
در  رئیسی  این سخنان سیدابراهیم 

حالیست که خود وی در چرخه ی فساد 
و زد و بند گروه های مافیایی و »بیت 
رهبری« به ریاست قوه قضاییه رسیده 
است. وی در نهایت اعتراف کرده که 
»فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقالب 
است« و به این ترتیب اگر کسی انتظار 
»اجرای عدالت« از قوه قضاییه ای را دارد 
که »فلسفه «اش پاسداری از یک انقالب 
با ساختار غرقه در فساد و خرابکاری و 
سرکوب است، قطعا انتظار بیجایی است!

تأکید  همچنین  قضاییه  قوه  رئیس 
کرده است که »برخورد با فساد مقطعی 
نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد را 
با خود خواهد برد و ادامه دار و مستمر 

خواهد بود.«
رئیس دستگاه قضا البته درباره اقتصاد 
هم سخن گفته و ادامه داده است که 
»تمام تالش ما کمک به معیشت مردم 
معیشت  به  ضربه زدن  از  جلوگیری  و 
مردم است و شان دولت اسالمی نظارت 

بر بازار است.«
ابراهیم رئیسی همچنین در سخنرانی 
موضوع  به  دوباره  نیز  مردم  جمع  در 
مبارزه با فساد اشاره کرده و گفته است: 
»مفسدان و افرادی که می خواهند در 
جامعه فساد را رواج دهند، بدانند که 
پایان عمر آنها فرا رسیده است و به آنها 
اجازه هیچگونه اقدامی داده نخواهد شد. 
نخواهند  نظام  این  به  دلسوزان  امروز 
گذاشت که چنین چیزی اتفاق بیافتد.«

زیست  محیط  حفظ  به  اشاره  با  او 
و آلودگی فضا و آب و خاک و هوا و 
فضا نیز گفته است: »این حقوق مربوط 
عنوان  هیچ  به  و  بوده  ملت  عموم  به 
تعدی به آنها از ناحیه هیچکس جایز 
نیست و بر اساس قانون اساسی توسعه 
حفاظت  اساس  بر  باید  نیز  اقتصادی 
شود.«رئیس  انجام  زیست  محیط  از 
قوه قضاییه بدون اشاره به اینکه چند 

انرژی  سازمان  =رئیس 
ن  عنوا به  ن:  یرا ا تمی  ا
مسئوالن  دستورات  مجری 
تمام  می کنم  خاطرنشان 
امکانات ممکن را در اختیار 
داریم تا دستورات انجام شود.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
امرداد،   ۲۲ سه شنبه  اتمی،  انرژی 
خبر داد موجودی اورانیوم غنی شده 
حدود  به  درصد   ۴.۵ غنای  با  ایران 

3۷۰ کیلوگرم رسیده است.
تولید  میزان  باره  در  همچنین  او 
مهم  مسئله  گفت  نیز  سنگین  آب 
این است که دیگر تعهدی به حفظ 

سطح 13۰ تُن نداریم.
سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
نیز  اسالمی  جمهوری  اتمی  انرژی 
وضعیت  آخرین  به  سخنانی  در 
نیروگاه های اتمی ایران اعم از فردو، 
اشاره  اراک، نطنز، اصفهان و بوشهر 
طرف  اراده ای  »هر  گفت،  و  کرد 
مسئوالن در صنعت هسته ای متصور 
فوریت  به  را  آن  می توانیم  باشند 

کامال محقق کنیم.«
»گام  جزئیات  با  رابطه  در  وی 
واکنش  اسالمی در  سوم« جمهوری 
اجرای  عدم  و  آمریکا  تحریم های  به 
این  »در  گفت،  اروپایی  ها  وعده های 
و  نیستم  گیر  تصمیم  بنده  رابطه 
هیات  توسط  سیاست ها  و  گام ها 
گرفته  تصمیم  برجام  بر  نظارت 

ذخیره اورانیوم 4.۵ درصدی به ۳۷۰ کیلوگرم رسید؛ علی اکبر صالحی: 
من مجری دستوراتم و سیاست ها با نظر رهبری اتخاذ می شود

اخذ  رهبری  نظر  با  و  می شود 
می شود. از این رو بنده در شرایط و 
جایگاهی نیستم درباره جزئیات این 
گام صحبت کنم اما به عنوان مجری 
خاطرنشان  مسئوالن  دستورات 
در  را  ممکن  امکانات  تمام  می کنم 
اختیار داریم تا دستورات انجام شود 
ما صادر  برای  تا کنون دستوری  اما 
مسئوالن  تصمیمی  هر  است.  نشده 
آمادگی  سازمان  کنند  اتخاذ  نظام 
اجرای آن را دارد اما نمی توانم وارد 
سوم  گام  جزئیات  درباره  گمانه زنی 

شوم.«
جمهوری  همکاری  به  صالحی 
در  روسیه  و  چین  اروپا،  با  اسالمی 
طراحی رآکتور اراک و فاز دو و سه 
گفت:  و  کرد  اشاره  بوشهر  نیروگاه 

رابطه  در  بلند  قدم های  »برخی 
شده  برداشته  اراک  ]راکتور[  با 
جزئیاتش  اعالم  ضرورت  البته  که 
مرحله  به  که  بگویم  باید  اما  نیست 
بازطراحی  راکتور  تجهیزات  ساخت 
مرحله  از  ما  یعنی  رسیده ایم  شده 
وارد  و  کرده ایم  عبور  طراحی ها 
خوبی  به  کار  و  شدیم  بعد  مرحله 

پیش می رود.«
را  اروپایی ها  اسالمی  جمهوری 
تهدید کرده اگر فروش نفت ایران از 
طریق  از  تجارت  و  نشود  گرفته  سر 
نشود  آغاز  اینستکس  مالی  کانال 
ذخیره سازی و غنی سازی اورانیوم را 
به صورت گام به گام افزایش خواهد 
داد و حتی شماری از مقام های نظام 
خارج   NPT از  ایران  کردند  تهدید 

فعال محیط زیست بیش از یک سال 
و نیم است با اتهاماتی مبهم در زندان 
»هیچ  که  است  افزوده  می برند،  بسر 
فعالیتی در جامعه نباید به قیمت به 
مخاطره انداختن محیط زیست باشد و 
همه مسئوالن و دستگاه قضا نیز در این 
رابطه مسئولیت دارد و باید یکپاچه در 

مورد آن همت کنند.«
ابراهیم رئیسی همچنین به موضوع 
»مقابله  گفته:  و  کرده  اشاره  کولبران 
با قاچاق کاال و ارز نیز به منزله مقابله 
با کولبری نیست بلکه رویارویی با نوع 
قاچاق سازمانیافته کاال و ارز بوده و در 
از طرفی نیز کولبری باید با برنامه های 

مختلفی سازماندهی شود!«
رئیسی در دیدار با مردم سنندج هم 
اشاره  اقتصادی  موضوعات  به  دوباره 
این  در  »خداوند  که  گفته  و  کرده 
سرزمین ذخایر بسیاری از جمله معادن، 
اقلیم و نیروی انسانی کارآمد و متراکم 
اعطا کرده و در این منطقه باید اقتصاد 
را به نحوی فعال کنیم که نه تنها شاهد 
زمینه  بلکه  نباشیم  جوانان  بیکاری 
اشتغال برای نیروهای دیگر مناطق را 

نیز ایجاد کنیم!«
و  برنامه ریزی  اینکه  وجود  با 
و  اقتصاد  حوزه  در  سیاست گذاری 
اجرای طرح های اقتصادی و همچنین 
قضاییه  قوه  وظایف  از  زیست  محیط 
نیست و ربطی به سیدابراهیم رئیسی 
این  همه  به  اشاره  با  وی  ولی  ندارد 
»می توان  که  است  گفته  عرصه ها 
چرخ های اقتصادی این منطقه را فعال 
کرد و ارزش افزوده تولیدات را در آن 
در  آن  کارآفرینان  از  و  کنیم  ایجاد 
عرصه های حقوقی و تسهیالتی حمایت 
بیشتری به عمل آوریم.« با اینهمه ادعا 
ولی وی وعده داده که  »کولبری« به 
عنوان یک شغل سازماندهی می شود!

خواهد شد.
برداشت  قابل  صالحی  اظهارات  از 
است به پیامدهای مسیری که رژیم 
در حال طی کردن آن است آگاهی 
دارد و به همین دلیل تالش می کند 
بار مسئولیت را از دوش بردارد و خود 
را »مأمور و معذور« قلمداد کند! وی 
و  تصمیمات  مجری  کرده  تاکید 

دستورات رهبری نظام است.
می کنند حکومت  تالش  اروپایی ها 
ایران را از کاهش تعهداتش به برجام 
تنها  نه  عمل  در  اما  کنند  منصرف 
نتوانستند امتیاز ویژه ای برای تهران 
فراهم کنند بلکه خودشان نیز بیش 
اتمی  برنامه های  به  نسبت  پیش  از 
نگران  اسالمی  جمهوری  موشکی  و 

می شوند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در  تاریخ  می کنم  =»فکر 
این نسل و همه ما را  مورد 
در این دوره سخت و تاریک 
تاریخ استرالیا داوری خواهد 

کرد.« 
پناهنده  و  نویسنده  بوچانی  بهروز 
کرد ایرانی که از سال 201۳ توسط 
استرالیا در جزیره مانوس بسر می برد، 
جز  »رفیقی  کتاب  نگارش  برای 
کوهستان ندارم: نوشته هایی از زندان 
خود،  خاطرات  اساس  بر  مانوس« 
زندگینامه نویسی  ملی  جایزه  برنده 

استرالیا شده است.
پناهنده  و  نویسنده  بوچانی  بهروز 
است  سال  پنج  از  بیش  ایرانی  کرد 
که در اردوگاه پناهجویان استرالیا در 
برای  مانوس بسر می برد. وی  جزیره 
نگارش کتاب »رفیقی جز کوهستان 
اردوگاه  از  نوشته هایی  ندارم« 
در  مرور  به  که  مانوس  پناهجویان 
موبایلش می نوشته، برنده جایزه ملی 

زندگینامه نویسی استرالیا شده است.
کتابخانه مرکزی ایالت نیوساوت ولز 
در بیانیه روز دوشنبه خود اعالم کرد 
که بوچانی با این جایزه، مبلغ 1۷ هزار 

دالر را نیز دریافت خواهد کرد.
این  از  پیش  ایرانی  نویسنده  این 
جوایز ویکتوریای استرالیا برای ادبیات 
جایزه  و  غیرداستانی،  و  داستانی 
صنعت کتاب استرالیا را هم به دست 

آورده است.

بهروز بوچانی نویسنده ایرانی برنده جایزه 
بیوگرافی استرالیا شد

بوچانی در کتاب خود، مجموعه ای 
از  از فرار  از وقایع زندگی اش را پس 
ایران در پی آزار و شکنجه، ورود به 
و  قایق  با  اندونزی  طریق  از  استرالیا 
زندانی شدن توسط دولت استرالیا در 
به  تکان دهنده  با جزئیاتی  را  مانوس 
نگارش در آورده است. او دو بار با قایق 
اندونزی به استرالیا  از  سعی کرد که 
غرق  قایق  تالش،  اولین  در  برسد. 
شد و بوچانی توسط صیادان اندونزی 

نجات یافت.
در ژوئیه سال 201۳ ، قایق او که 
حامل ۷۵ پناهجوی دیگر بود، توسط 
نیروی دریایی استرالیا ردیابی شد و او به 
بازداشتگاه جزیره مانوس انتقال یافت.

پاپوآ  به  متعلق  منطقه ای  مانوس 

=»باز هم به گوش می رسد 
جاعالن دست بردار نیستند 
با  فضای  این  در  مطالبی  و 
ذیل  دروغ پردازی،  قابلیت 
نام من می نویسند و منتشر 
می کنند. بار دیگر و مکرر از 
پلیس فتا می خواهم جاعالن 
دروغ پرداز را شناسایی کند 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  و 

بدهد.«
اطالعاتی  نویسنده  =این 
درباره محتوای مطالب جعل 
شده نداده ولی این مطالب را 

»مزخرفات« نامیده.
محمود دولت آبادی به دلیل انتشار 
مطالب جعلی به نقل از وی در فضای 
برده  شکایت  فتا  پلیس  به  مجازی 
است. وی در گفتگویی با رادیو فرانسه 
پلیس  ادعای  طبق  که  کرده  اعالم 
فتا بخشی از این جعل ها در خارج از 

کشور صورت می گیرد.
نویسنده  آبادی  دولت  محمود 
شناخته شده ایرانی روز 1۸ امردادماه 
فتا  پلیس  از  یادداشتی  در  امسال 
را  دروغ پردازی  »جاعالن  تا  خواست 
که »ذیل نام« وی در فضای مجازی 
می نویسند را شناسایی و مورد پیگرد 

قانونی قرار دهد.

محمود دولت آبادی درباره شکایت اخیرش به پلیس فتا:

 بخشی از جعل  ها توسط »افرادی خاص« در خارج 
صورت می گیرد!
وی در یادداشت خود نوشته است: 
من  رسمی  وکیل  این که  رغم  »به 
شکایت  اکوانیان  جمال  دکتر  آقای 
صریح مرا به پلیس فتا ارائه داده است 
سایت-  هیچ  شخصاً  اینکه  به  ناظر 
و  ندارم  مجازی  فضای  در  صفحه ای 
هیچگونه فعالیتی در این فضا ندارم، 
جاعالن  می رسد  گوش  به  هم  باز 
دست بردار نیستند و مطالبی در این 
فضای با قابلیت دروغ پردازی، ذیل نام 
من می نویسند و منتشر می کنند. بار 
دیگر و مکرر از پلیس فتا می خواهم 
جاعالن دروغ پرداز را شناسایی کند و 

مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.«
این نویسنده سرشناس ایران که آثار 
وی به زبان های دیگر نیز ترجمه شده 
است، به رادیو فرانسه گفته که پلیس 
نقل قول های  انتشار  منبع  گفته  فتا 
است.  کشور«  خارج  »از  جاعالنه 
دولت آبادی انتشار چنین مضامینی را 
در ادامه جعل کتاب »کلنل« از زبان 
آلمانی به فارسی دانسته که »عده ای 

به عمد این کار را کردند.«
در  »کلنل«  کتاب  جعلی  نسخه 
انتشار  مجوز  اصلی  نسخه  که  حالی  
نیافته است، در بازار کتاب ایران بدون 

رضایت نویسنده منتشر شده است.
به  فتا  پلیس  که  گفته  دولت آبادی 
وی اعالم کرده که بخش هایی از این 
جعل ها که داخلی بوده، قابل پیگیری 
از  خارجی  منابع  پیگیری  ولی  است 

به   201۳ سال  از  که  است  گینه نو 
عنوان محلی برای اقامت پناهجویانی 
استرالیا  به  را  خود  دارند  سعی  که 
این  است.  یافته  اختصاص  برسانند، 
با  مغایریت  دلیل  به  استرالیا  اقدام 
حقوق پناهندگان و مهاجران بازداشت 

شده، محکوم شده است.
این  شخصاً  نتوانسته  که  بوچانی 
جایزه را دریافت کند، از طریق برنامه 
از  مانوس  از جزیره  تلفنی  پیام رسان 
برگزارکنندگان و حامیان خود تشکر 

کرده است.
در  تاریخ  می کنم  »فکر  گفته:  وی 
این  در  را  ما  همه  و  نسل  این  مورد 
استرالیا  تاریخ  تاریک  و  سخت  دوره 

داوری خواهد کرد.«

حاکیست  =گمانه زنی ها 
که قطع همکاری یک برنامه 
تلویزیونی به دلیل همکاری 
بهروز  با  حسینی  شهاب 
وثوقی بازیگر سرشناس قبل 
از انقالب بوده است. شهاب 
حسینی چندسالی است که 
مهاجرت  آمریکا  کشور  به 
کرده و با پروژه های داخلی 
در ایران همکاری ندارد. وی 
را  خود  فیلمسازی  شرکت 
کرده  راه اندازی  آمریکا  در 

است.
دادستان  گذشته  =سال 
کل کشور و روزنامه کیهان 
بازگشت  به  نسبت  تهران 
به  ایران  به  وثوقی  بهروز 
نشان  منفی  واکنش  شدت 

دادند.
می گویند  داخلی  خبری  منابع 
شهاب حسینی بازیگر سینما احتماال 
به دلیل همکاری اش با بهروز وثوقی 
از  انقالب،  از  قبل  سرشناس  بازیگر 
یک مجموعه تلویزیونی کنار گذاشته 
چندی  حسینی  شهاب  است.  شده 
زندگی  آمریکا  کشور  در  که  است 
فیلمسازی  شرکت  یک  و  می کند 

راه اندازی کرده.
می گویند  داخلی  خبری  منابع 
که  »شکرستان«  انیمیشن  مجموعه 
پس از درگذشت مرتضی احمدی با 
صدای شهاب حسینی روایت می شد، 
قطع  بازیگر  این  با  را  همکاری خود 
راوی  عنوان  به  همت  اصغر  و  کرده 
مجموعه  این  تابستانی  سری  با 

همکاری کرده است.
قطع  که  حاکیست  گمانه زنی ها 
به  تلویزیونی  برنامه  این  همکاری 
با  حسینی  شهاب  همکاری  دلیل 
انقالب  از  قبل  بازیگر  وثوقی  بهروز 
مدتی  حسینی  شهاب  است.  بوده 
آمریکا مهاجرت  به کشور  هست که 
در  داخلی  پروژه های  با  و  کرده 
حتی  وی  ندارد.  همکاری  ایران 
شرکت فیلمسازی خود را در آمریکا 

راه اندازی کرده است.

ممنوعیت کاری شهاب حسینی به دلیل همکاری 
با بهروز وثوقی؟!

لعبت واال، یکی از »سه تفنگدار«
 شعر زنانه معاصر

و  ترانه سرا  شاعر،  واال،  لعبت 
و  پرکار  زنان  از  یکی  روزنامه نگار 
معاصر  ادبیات  سرشناس  صاحب قلم 

ایران است.
لعبت واال، سیمین بهبهانی و فروغ 
زنانه  شعر  تفنگدار«  »سه  را  فرخزاد 

معاصر ایران خوانده اند.
برای  انقالب ۵۷  از  واال پس  لعبت 
رفت  استرالیا  به  ابتدا  تحصیل  ادامه 
و سپس به لندن آمد و مدتی نیز با 

کیهان لندن همکاری داشت.
در   1۳09 سال  در  واال  لعبت 
قدم  قاجاری  خانواده ای  در  تهران 
جهان  به  ورودش  گذاشت.  دنیا  به 
دبیرستان  آغاز  دوران  در  را  شعر 
کرد. چند سال بعد همراه با سیمین 
اجتماعی  علوم  دانشکده  وارد  بهبانی 
دانشگاه تهران شد و هر دو از اولین 
این  روزنامه نگاری  رشته  دانشجویان 
مصطفی  توسط  که  بودند  دانشکده 
مصباح زاده، بنیانگذار مؤسسه کیهان 
واال  لعبت  بود.  شده  پایه گذاری 
در  را  روزنامه نگاری اش  فعالیت های 
برادرش  توسط  که  مصور«  »تهران 

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

ویدئو

عبداهلل واال اداره می شد آغاز کرد. او 
فرخزاد  فروغ  و  بهبهانی  سیمین  با 
با  به ستیز  بودند، که  زنی  سه شاعر 
حاکم  مردساالری  و  وقت  سنت های 
بر ادبیان و جامعه پرداختند. لعب واال 
مدتی  بود،  هم  قابلی  ترانه سرای  که 
و هنر، سرپرستی  وزارت فرهنگ  در 
برنامه های  تنظیم  و  تهیه  شورای 

تلویزیون  رادیو و  ایرانی در  موسیقی 
را بر عهده داشت.

لعبت واال که تا کنون از وی چهار 
مجموعه شعر و یک رمان منتشر شده 
پیامد  از هشت سال پیش در  است، 
یک سکته مغزی هیچ فعالیتی ندارد 
ولی خانه اش در لندن هنوز به روی 

دوستان و دوستدارانش باز است.

با  »شکرستان«  تابستانی  سری 
و  شد  پخش  همت  اصغر  صدای 
بعد از صدای جاودانه استاد مرتضی 
احمدی و سیزده قسمتی که شهاب 
اصغر  حاال  می کرد،  روایت  حسینی 
»شکرستان«  راوی  سومین  همت 

است.
اعالم  پیشتر  که  درحالیست  این 
با  انیمیشن  سریال  این  بود  شده 
تا 10۴  صداپیشگی شهاب حسینی 

قسمت قرارداد دارد.
تهیه کننده  لیوانی  محمدرحیم 
بود سری جدید  گفته  »شکرستان« 
همت  اصغر  صدای  با  انیمیشن  این 
روی آنتن رفته و شهاب حسینی به 
دلیل فعالیت هایش در آمریکا از این 

مجموعه جدا شده است.
بهروز وثوقی و شهاب حسینی یک 
در  مشترک  بطور  سینمایی  کارگاه 
برگزار  کانتی  اورنج  در  گذشته  ماه 
هم  سینمایی  فیلم  شش  و  کردند 
آنها  درآمد.  نمایش  به  آنها  بازی  با 
پس  مخاطبان  پرسش  به  همچنین 
پاسخ  فیلم ها  نمایش  و  کارگاه  از 

دادند.
که  کشور  در  وثوقی  بهروز  حضور 
صدور  بر  مبنی  خبرهایی  سال ها 
ایران  به  وی  بازگشت  برای  مجوز 
منتشر  بازیگری اش  گرفتن  سر  از  و 

مخالفت های  با  همواره  می شد، 
اسالمی  جمهوری  انصار  و  اعوان 
روبرو می شد. خردادماه سال گذشته 
خواستار  سینماگران  از  گروهی 
بازگشت بهروز وثوقی به ایران شدند 
کل  دادستان  شدید  واکنش  با  که 
کشور و روزنامه کیهان تهران مواجه 
که  گفت  منتظری  محمدجعفر  شد. 
از پشت پرده کمپین هنرمندان برای 
فراگیر  که »فسادش  آقایی  بازگشت 

شده بود« اطالع داریم!
او گفته بود: »نمی توان ارزش هایی 
که به قیمت خون 200 هزار شهید 
و ۵۶0 هزار جانباز و آزاده به دست 
آمده را نادیده گرفت، این افراد باید 
مقاطع  از  برخی  در  اگر  که  بدانند 
مسئوالن سکوت اختیار کرده اند و به 
حاشیه ها نمی پردازند، مردم هیچگاه 
خون  گذاشتن  پا  زیر  اجازه  آنها  به 

شهیدان را نمی دهند.«
گفته می شود شهاب حسینی قصد 
تولید برنامه آکادمی »شگفت انگیزان« 
را با رامبد جوان داشته ولی به دلیل 
شرکت های  درآمدسازی  ممنوعیت 
ارزش  شیوه های  از  همراه  اپراتور 
درآمدهای  شدید  کاهش  و  افزوده 
شرکت توسکا و تلویزیون، به یکباره 
از  جدیدی  خبر  و  ماند  نیمه کاره 

پروسه تولیدش اعالم نشده است.

بهروز بوچانی

تاتر و  بازیگر قدیمی  علی نصیریان 
سینمای ایران می گوید: از اینکه پس 
از چهل سال، داریوش مهرجویی از او 
جدیدش  فیلم  در  نقش  ایفای  برای 

دعوت کرده بسیار خوشحال است.
می کنم  فکر  کرده:  اضافه  او 
از  مهرجویی  تازه  فیلم  »المینور«، 
سال  چهل  باشد.  او  کارهای  بهترین 
هایی  فیلم  در  هنرمند  دو  این  پیش 
ساخته های  بهترین  از  روزها  آن  که 
ارزش  با  تولیدات  از  و  مهرجویی 
سینمای ایران بود درخشیدند. این آثار 
که در جشنواره های مختلف سینمایی 
رفتند  پرده  روی  خارج  و  داخل  در 
هالو،  آقای  پستچی،  گاو،  از:  عبارتند 

دایره مینا، مدرسه ای که می رفتم.
محصول  ششمین  »المینور« 
سینمایی مشترک ساخته و پرداخته 

این دو هنرمند خواهد بود.
درمیشیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
دستیار  »سنتوری«   فیلم  در  که 

نصیریان پس از ۴۰ سال در فیلم دیگری از مهرجویی

فیلم  این  تهیه کننده  بود،  مهرجویی 
ششمین  و  بیست  »المینور«  است. 

فیلم بلند مهرجویی است.
مدیریت  که  بدخشانی  بهرام 
دارد،  عهده  به  را  اثر  این  فیلمبردای 

با  دیگر  فیلم  دو  در  این  از  پیش 
فیلمنامه  است.  کرده  کار  مهرجویی 
و  فر  محمدی  وحیده  را  »المینور« 

داریوش مهرجویی نوشته اند.

علی نصیریان داریوش مهرجویی

عهده آنها خارج است.
نویسنده »کلنل« گفته، فکر می کنم 
»افرادی  توسط  مطالب  این  بیشتر 

خاص از خارج« نوشته می شود.
انتشار  انگیزه  »کلیدر«  نویسنده 
را  مجازی  فضای  در  مطالبی  چنین 
»تخریب« دانسته و گفته است: »من 
در فضای حقیقی طی این ۸0 سال به 
انحای مختلف آزرده شدم و سعی شد 
که تخریب شوم و حاال از طریق فضای 
مجازی دارند این کار را می کنند. مهم 

هم نیست.«
درباره  اطالعاتی  نویسنده  این 
محتوای مطالب جعل شده نداده ولی 

آن را »مزخرفات« نامیده.
مجازی  فضای  در  که  است  گفتنی 
چه داخل و چه خارج، مطالب بسیاری 
اعم از شعر و نثر و جمالت قصار به 
حتی  که  سرشناس  چهره های  نام 
ممکن است در قید حیات هم نباشند 
و یا در قرن های گذشته زندگی کرده 
باشند به فراوانی منتشر می شود و تا 
کنون راهکاری برای جلوگیری از نشر 
چنین مطالب جعلی به نام چهره های 
شناخته شده جدید و قدیم در هیچ 
زندگان  البته  نشده.  ارائه  کشوری 
ولی  دارند  حقوقی  پیگیری  امکان 
مجازی،  فضای  عظیم  گستردگی  با 
و  روشنگری  و  جعل  و  دروغ  یافتن 
اطالع رسانی درباره آنها بسیار مشکل 

است.
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ادامه در صفحه ۱۷

=احمد سالک: آمریکا در 
برابر اقتدار جمهوری اسالمی 
به زانو درآمده و به التماس 

افتاده!
ر  پورمختا =محمدعلی 
می گوید در حال برنامه ریزی 
برای انزوای آمریکا هستیم!

اروپا  نوبندگانی:  =جمالی 
و آمریکا تقسیم کار کردند 
برای  اروپا  پیشنهادات  و 
زمان خریدن جهت افزایش 
فشار علیه جمهوری اسالمی 

ایران است.
نمایندگان  از  کاشانی  سالک  احمد 
می گوید  اسالمی  شورای  مجلس 
جمهوری  اقتدار  برابر  در  آمریکا 
به  و  درآمده  زانو  به  ایران  اسالمی 
از  اینها  همه  و  است  افتاده  التماس 
ایران  آثار مقاومت جمهوری اسالمی 
است. این نماینده تهدید کرده قربانی 
جنگ آمریکا  با ایران، اسرائیل است 
مقاومت  جنگ،  صورت  در  که  چرا 
اسرائیل  محو  برای  را  خود  عملیات 

انجام خواهد داد!
رئیس  پورمختار  محمدعلی 
از  تحریم ها  با  مقابله  فراکسیون 
ادعاهای سالک فراتر رفته و ادعا کرده، 
و  کوتاه مدت  برنامه ریزی های  »طی 
آمریکا   انزوای  جهت  در  بلندمدت 
اجماع  دنبال  به  و  می کنیم  تالش 
جهانی بر علیه آمریکا هستیم«. این 
کردن  منزوی  برای  نگفته  نماینده 
اسالمی  جمهوری  جهان،  در  آمریکا 
چه امکاناتی در دست دارد و با کدام 

کشورها ائتالف خواهد کرد!
کشورهای  گرچه  دیگر  سوی  از 
پایبندی  ادامه  به  همچنان  اروپایی 
بر برجام تاکید می کنند اما در عمل 
تقریباً هیچ امکانی برای رژیم ایران که 
باشد  نجات بخش  بحرانی  شرایط  در 
فراهم نکرده اند. شاخص ترین آنها عدم 
راه اندازی کانال مالی اینستکس است 
تالش  اسالمی  جمهوری  چه  هر  که 
تبادالت  امکان  طریق  آن  از  تا  کرد 
تجاری حتی تهاتری و مبادله ی نفت 
در برابر کاال، فراهم شود نتیجه نداشت.

اخیراً از سوی امانوئل ماکرون رئیس 
جمهوری فرانسه طرح »فریز در برابر 
آمریکایی ها  که  شد  مطرح  فریز« 
از  نظر می رسد  به  اکنون  نپذیرفتند. 
طریق فرانسه مطرح شده که در ازای 
رژیم  توجه،  قابل  وام  یک  پرداخت 
خود  موشکی  فعالیت های  در  ایران 

۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه؛ آیا »اقتدار 
نظام« آمریکا را به التماس انداخته؟!

تجدید نظر کند!
محمدجواد جمالی نوبندگانی نایب 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، 
خبرگزاری  به  امرداد،   ۲۲ سه شنبه 
آمریکا   و  اروپا  گفته  ملت«  »خانه 
تقسیم کار کردند و پیشنهادات اروپا 
برای زمان خریدن جهت افزایش فشار 
علیه ایران است.او تاکید کرده، »تنها 
اقدام مثبت از نظر جمهوری اسالمی 
بازگشایی مراودات بانکی با اروپایی ها 

است نه چیز دیگر.«
عراق  »روش  گفته  همچنین  وی 
پذیریم  نمی  نفت  برای خرید  را هم 
در  دارو  و  غذا  آن،  پول  بجای  که 
حتما  باید  بلکه  بگذارند  اختیارمان 
مراودات بانکی فعال شود تا پول نفت 

به داخل کشور بازگردد.«
بتوانیم  که  »زمانی  کرده،  تاکید  او 
نیازی  دیگر  بفروشیم  را  خود  نفت 
صرفا  لذا  نداریم  هم  وام  دریافت  به 
کافی است اروپایی ها به تعهدات خود 
که  کاری  تقسیم  در  اما  کنند  عمل 
به  فقط  داده اند  صورت  آمریکایی ها 
دنبال خرید زمان به نفع آمریکا برای 
اسالمی  جمهوری  به  فشار  افزایش 

هستند.«
می گوید  نوبندگانی  جمالی  آنچه 
دو  ادعاهای  مقابل  نقطه  درست 
نماینده دیگر مجلس شورای اسالمی 
و  بُلوف  با  می کنند  تالش  که  است 
دروغ پردازی، موقعیت متزلزل نظام را 

الپوشانی کنند.
با  اروپا  اصلی  قدرت  سه  هرچند 
ایران  رژیم  علیه  آمریکا  سیاست های 
توانست  آمریکا  اما  نبوده اند  همسو 
ابزار مختلف آنچه را می خواهد به  با 
اساس  بر  بقبوالند.  اروپایی  رهبران 
به  آلمان  صادرات  گزارش ها  آخرین 

ایران در شش ماه نخست سال ۲۰19 
در پی تحریم های آمریکا علیه تهران، 
آمار  کرد.دفتر  پیدا  کاهش  نصف  به 
فدرال آلمان نشان می دهد که فروش 
به ایران از ژانویه تا ژوییه سال میالدی 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته و به 
میلیون   ۷۵۸.۸( یورو  میلیون   ۶۷۸
ایران  از  واردات  است.  رسیده  دالر( 
نیز ۴3 درصد کاهش پیدا کرده و به 
حدود 11۰ میلیون یورو رسیده است.

انجمن بازرگانی BGA در واکنش 
که  حقیقت  »این  گفته  آمار  این  به 
تجارت میان ایران و آلمان افول کرده 
نیست.  تعجب آور  متاسفانه  است، 
فراسرزمینی  ماهیت  به  انجمن  این 
که  کرد  اشاره  آمریکا  تحریم های 
برای  را  غیرآمریکایی  شرکت های 

تجارت با ایران مجازات می کند.«
نتیجه فشارهای آمریکا بر جمهوری 
اسالمی اقتصاد ایران را به گردابی از 
بحران تبدیل کرده است. حشمت اهلل 
امنیت  کمیسیون  عضو  فالحت پیشه 
ملی مجلس شورای اسالمی می  گوید 
موافقتنامه های  دالر  میلیارد   ۷۰
تجاری بعد از برجام عمدتا بین ایران 
شد  بسته  اروپا  اتحادیه  کشورهای  و 
که اکثراً بعد از خروج ترامپ سرنوشت 

نامعلومی پیدا کردند.
حدود  به  ایران  نفت  فروش  اکنون 
و  رسیده  روز  در  بشکه  هزار   1۰۰
بودجه  کسری  با  سال 9۸  در  دولت 
1۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شده 
نظام  قوا،  سران  تصمیم  براساس  و 
مجبور به فروش اموال و امالک دولتی 
از  استفاده  به  مجبور  دولت  و  کرده 
حساب صندوق ذخیره ارزی و چاپ 

و فروش اوراق مالی شده است.

راهپیمایی حامیان حکومت علیه آمریکا در ۱۳ آبان و نمایش 
موشک  های مقوایی

فرار متهم ردیف اول پرونده اخالل ارزی در بانک مرکزی؛  
او نه ممنوع المعامله بوده و نه ممنوع الخروج!

سال  آقاخان  =ساالر 
پلیس  سط  تو شته  گذ
آگاهی دستگیر می شود اما 
بازپرس وقتی می بیند بانک 
اقتصادی  معاونت  و  مرکزی 
را  آقاخان  اطالعات،  وزارت 
می گویند  و  می کنند  تأیید 
آنها  با هماهنگی  اقداماتش 

بوده، او را آزاد می کند.
= به این ترتیب، هم ولی اهلل 
مرکزی  بانک  رئیس  سیف 
اقتصادی  معاونت  هم  و 
وزارت اطالعات و همچنین 
برای  که  قضائیه  قوه  خود 
متهم ردیف اول یک پرونده 
ممنوعیت  مالی، حکم  مهم 
خروج و معامله صادر نکرده، 
که  آقاخان  ساالر  فرار  در 
گفته می شود پس از فروش 
قانونی  صورت  به  اموالش 
نقش  خارج شده،  از کشور 

دارند!
فرزند  آقاخان  =ساالر 
فیروز، متولد ۱۳۷۰ و مجرد 
است. اطالعات زیادی درباره 
گذشته وی و فعالیت هایش 
حتی  و  نیست  دست  در 
در  وی  از  تصویر مشخصی 

اینترنت وجود ندارد.
در  آقاخان  ساالر  =نام 
به  دادگاه  جلسه  نخستین 
که  حاضر  متهمان  عنوان 
قرار  قاضی«  »میز  برابر  در 
گرفتند آمده اما حاال معلوم 
آن  در  اصال  او  که  می شود 

جلسه حضور نداشته است!
روزهای  در  که  خبری  اساس  بر 
ایران  داخلی  رسانه های  در  گذشته 
منتشر شده است ساالر آقاخان متهم 
در  ارزی  فساد  پرونده  اول  ردیف 
بانک مرکزی از ایران فرار کرده است. 
کافی  فرصت  او  می افزایند  گزارش ها 
و  داشته  را  دارایی هایش  فروش  برای 

ممنوع الخروج هم نشده بود!
این خبر یک هفته پس از برگزاری 
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده 
منتشر  مرکزی  بانک  در  ارزی  اخالل 
شده است. بر اساس گزارش های منتشر 
اول  ردیف  متهم  آقاخان  ساالر  شده، 

پرونده ای که نام احمد عراقچی معاون 
ارزی سابق بانک مرکزی نیز در آن به 
چشم می خورد، از ایران گریخته است.

از  تن   9 محاکمه  جلسه  نخستین 
شامل  ارزی  اخالل  پرونده  متهمان 
و  مرکزی، صرافان  بانک  ارزی  معاون 
دالالن مرتبط با این بانک، یکشنبه هفته 
گذشته 13 امرداد در شعبه دوم دادگاه 

ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
قوه  به  وابسته  میزان  خبرگزاری 
نوشت:  دادگاه  این  درباره  قضائیه 
آقاخان،  ساالر  پرونده  این  »متهمان 
سیداحمد عراقچی، سیدرسول سجاد، 
کالکی،  خدایی  میثم  معافی،  احسان 
میالد  حیدری،  فرشاد  آروند،  علی 
گودرزی و منصور دانش پور هستند که 
به همراه وکالی خود مقابل میز قاضی 
زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان 

و بابایی قرار گرفتند.«
صداوسیمای  و  میزان  خبرگزاری 
گزارش هایی  در  اسالمی  جمهوری 
جداگانه گفته بودند که ساالر آقاخان 
متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه 
حضور داشته، اما خبر های تازه حاکی 
از کشور  پیش  او مدتی  آنست که  از 

فرار کرده!
محمد مهاجری، فعال رسانه ای مدعی 
شد که ساالر آقاخان و سه همدست وی 
هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج 

از کشور هستند!
مفقوده  »حلقه  نوشت:  مهاجری 
اول  ردیف  متهم  پرونده،  این  بزرگ 
آن )ساالر آقاخان( است که در اسفند 
وثیقه  قرار  با  سپس  و  بازداشت   9۶
مرداد9۷  در  مجددا  او  می شود.  آزاد 
بازداشت و بعد از چندماه آزاد می گردد 
و هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج 

از کشور است!«
او ادامه داد: »شنیده شده او در مدتی 
که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود 
را فروخته و بعد از آزاد شدن از زندان 
بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جالی 

وطن کرده است.«
این بدان معناست که ساالر آقاخان 
نه تنها ممنوع الخروج نشده بود بلکه از 
سوی قوه قضاییه به دلیل این پرونده، 

ممنوع المعامله نیز نشده است!
گفت:  همچنین  روزنامه نگار  این 
»جالب تر اینکه سه همدست وی که 
قول  به  یا  فروش  به  اقدام  بازار،  در 
دادگاه، قاچاق دالر می کرده اند متواری 
این  به  از کشورند!  در خارج  و ظاهرا 
دارد،  1۰متهم  که  پرونده ای  ترتیب 
که  همدستش  و 3  اول  ردیف  متهم 
طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاق اند 

در دادگاه حضور ندارند.«
که  است  نوشته  نیز  فرارو  وبسایت 
از  مهاجری  منظور  زیاد  احتمال  به 
همدستان ساالر آقاخان، میالد گودرزی، 

منصور دانش پور و علی آروند است.
مهاجری همچنین معتقد است که 
این پرونده شائبه های سیاسی دارد و از 
قوه قضائیه خواسته در بررسی آن عجله 

صورت نگیرد.
ساالر  فرار  خبر  آنکه  از  پس  حاال 
منتشر شده،  است  روز  آقاخانی چند 
تازه صبح امروز، سه شنبه ۲۲ امرداد، 
قوه  اسماعیلی سخنگوی  غالمحسین 
قضاییه خبر عدم حضور ساالر آقاخان 

در دادگاه را تأیید کرد!
است  گفته  اسماعیلی  غالمحسین 
ساالر آقاخان به دادگاه احضار شد اما 
نیامد! حال آنکه در گزارش خبرگزای 
جزو  متهم  این  نام  قضائیه  قوه  خود 
کسانی آمده بود که »همراه وکالی خود 

مقابل میز قاضی« قرار گرفتند!
اسماعیلی توضیح داده است: »فرایند 
رسیدگی به این پرونده ساالر آقاخان 
در حال انجام است. متهم برای جلسه 
اما  شده  احضار  دادگاه  به  رسیدگی 

=احمد خاتمی: آنهایی که 
آرزوی براندازی نظام را دارند 

این آرزو را به گور می برند.
=احمد علم الهدی: دشمن 
را  ما  وجود  اصل  می خواهد 

براندازی کند!
االن وقت  =مهدی طائب: 
بار  ما  چون  نیست  مذاکره 
را  زمان  امام  آمادگی ظهور 

برداشته ایم!
نماز  خطبه های  در  خاتمی  احمد 
»عید قربان« شهر قم گفته از نخستین 
رئیس  جمهور آمریکا کارتر تا آخرین آن 
ترامپ آرزوی براندازی نظام اسالمی را 
داشتند ولی برخی از آنها ُمردند ولی این 
آرزو را به گور بردند و همه آنها خواهند 

ُمرد و این آرزو را به گور می برند!
علم الهدی امام جمعه مشهد نیز به 
وضعیت نظام و تحریم ها اشاره کرد و 
گفت، دشمن تصور کرده که با تحریم 
ما را به زانو در می آورد و تمام توجه اش 
کارافتاده  از  و  آسیب پذیر  قشر  دو  به 
است. احمد علم الهدی هشدار داده »اگر 
این دو قشر مستاصل شوند دشمن به 
نتیجه رسیده است و این تمام انگیزه 
دشمن در تهاجم اقتصادی و تحریم ها 

است.«
دنبال  به  که  آنهایی  به  اشاره  با  او 
کرد،  عنوان  آمریکا هستند  با  مذاکره 
»این بینش که مشکل هجمه دشمن 

را از ناحیه خود دشمن حل کنیم فکر 
غلطی است و تجربه و عقل این را ثابت 
و  است  دشمن  دشمن،  است؛  کرده 
احساس کند مقابل توطئه او مستاصل 
هستید فشار و هجمه را بیشتر می کند؛ 
دشمنی دشمن به خاطر وسایل دفاعی 
اینگونه  مسائل  و  هسته ای  فناوری  و 
نیست و دشمنی دشمن به خاطر اصل 
وجود ما و در بستر انقالب ماست و بنا 

دارد ما را براندازی کند.«
کابوس براندازی بر ارکان نظام سایه 
و  نظامی  مقام های  تمام  و   افکنده 
سیاسی در رده های مختلف و آنهایی 
را که از سفره انقالب سهمی دارند به 
شدت نگران کرده است.داود گرشاسبی 

معاون استاندار آذربایجان شرقی در یک 
»فرصتی  داده  هشدار  اداری  نشست 
یکدیگر  کردن  متهم  و  خطا  برای 
فرصتی  مترصد  دشمن  امروز  نداریم، 
ایران  اسالمی  انقالب  براندازی  برای 
است.« پیش از او نیز جانشین فرمانده 
با  دشمن  بود،  گفته  انتظامی  نیروی 
هدف براندازی فشارها را 1۰ برابر کرده. 
رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش 
تالش ها  به  نسبت  این  از  پیش  نیز 
بود. داده  هشدار  رژیم«  »تغییر  برای 

این  بر  را  فرض  که  گروهی  البته 
نظام  پشت  مردم  که  گذاشته اند 
به  راه  براندازی  معتقدند  ایستاده اند، 
یک  نظام  این  و  برد  نخواهد  جایی 

خطبه های ضدبراندازی امامان جمعه در »عید قربان«: 

دشمنان آرزو و بنا دارند ما را براندازی کنند!

حضور پیدا نکرده است. وثیقه الزم از 
ایشان اخذ شده است، درباره اینکه االن 
کجاست فقط اطالع داریم روز دادگاه 
که احضار شده بود نیامده است. هم از 
طریق قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم 
که در ادامه جلسات دادگاه حضور پیدا 
کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم 

قانونی می گیرد.«
ساالر آقاخان فرزند فیروز یک جوان 
۲۸ ساله ی متولد 13۷۰ و مجرد است. 
شغل او کارگزاری و خرید و فروش اعالم 
گذشته  درباره  زیادی  اطالعات  شده. 
ساالر آقاخان و فعالیت هایش در دست 
نیست و حتی تصویر مشخصی از وی 
اساس  بر  اما  ندارد  اینترنت وجود  در 
در  گذشته  هفته  که  کیفرخواستی 
دادگاه قرائت شد، او فاقد سابقه کیفری 

بوده است.
توسط  گذشته  سال  آقاخان  ساالر 
دستگیر  و  شناسایی  آگاهی  پلیس 
اساس  بر  دستگیری،  از  بعد  می شود. 
آنچه پیشتر معاون اول قوه قضائیه گفته، 
مرکزی  بانک  می بیند  وقتی  بازپرس 
اطالعات،  وزارت  اقتصادی  معاونت  و 
تأیید می کنند و می گویند  آقاخان را 
که اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او 

را آزاد می کند.
همین  از  آقاخان  ساالر  احتماالً 
فرصت پیش آمده استفاده کرده و پس 
از فروش اموالش به صورت قانونی از 
کشور خارج شده است. به این ترتیب، 
هم ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی و 
هم معاونت اقتصادی وزارت اطالعات و 
همچنین خود قوه قضائیه که برای متهم 
ردیف اول یک پرونده مهم مالی، حکم 
ممنوعیت خروج و معامله صادر نکرده، 

در فرار او نقش دارند!
آقاخان  برای  که  کیفرخواستی  در 
قرائت شده، اتهام او مشارکت در اخالل 
در نظام ارزی و پولی کشور از طریق 
شبکه ای  صورت  به  ارز  عمده  قاچاق 
به میزان  و سازمانیافته در حد کالن 
1۵9 میلیون و ۸۰۰ هزار دالر و ۲۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت 
رشوه به میزان 11۸ هزار دالر به متهم 
به  نیز پرداخت رشوه  میثم خدایی و 
متهم سیدرسول سجاد مدیر بین الملل 
معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید 
یک دستگاه رنو به قیمت 3۰ میلیون 
تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ 
3۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر 
هوایی به کیش و اقامت در هتل برای 

نامبرده و اعضای خانواده است.
دادستان در نخستین جلسه دادگاه 
رسیدگی به این پرونده با اشاره به دوران 
تالطم ارزی گفت: »بانک مرکزی طی 
از  بیش  انتخاب  ضمن  عجیب  اقدام 
1۰ صرافی روزانه میلیون ها دالر را در 
اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه ای 
از دالربازی شکل گرفت و صرافی های 
منتخب که قرار بود دالر های دریافتی 
بازار به مصرف  از بانک مرکزی را در 
برسانند در قبال درصدی سود در اختیار 

اشخاصی قرار دادند.«
که  مرکزی  »بانک  بود:  افزوده  او 
توان مدیریت این شبکه خودساخته را 
نداشت در صدد برآمد به شیوه ای دیگر 
مشکل را درمان کند معاون وقت بانک 
مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار 
فردایی ارز اقدام می کند و این در حالی 
بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ 
نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش 
ارز دولتی از طریق متهم اصلی ساالر 

آقاخان مبادرت می کند.«
به گزارش وبسایت فرارو، ایرادی که 
منتقدان می گویند وارد نیست چرا که 
از گذشته بسیاری از تصمیمات بانک 
مرکزی بدون مجوز شورای پول و اعتبار 

صورت می گیرد.

پدیده ی آسمانی و الهی است و تا ظهور 
»امام زمان« خواهد ماند!

یکی از آنها که اینطور فکر می کند 
ابوترابی  محمدحسن  حجت االسالم 
از  و  تهران  موقت  جمعه  امام  فرد 
بنیانگذاران »هلدینگ آزادگان« است. 
تخیلی  غیرعلمی-  خطبه های  در  او 
خود می گوید، توقیف کشتی انگلیسی 
ابراهیم  راه  »همان  فارس  خلیج  در 
خلیل اهلل است که آتش را به گلستان 
و دسیسه ها را به راهبرد عزت تبدیل 
کرده و می کند!« وی مقاومت در برابر 
آمریکا را »الهام گرفته از مدرسه ابراهیم 
خلیل اهلل« می داند. مهدی طائب رییس 
شورای مرکزی قرارگاه امنیتی عّمار نیز 
در سخنانی گفته »االن وقت مذاکره 
ظهور  آمادگی  بار  ما  چون  نیست 
برداشته ایم!«سیدابراهیم  را  زمان  امام 
رئیسی رئیس دستگاه قضایی جمهوری 
اسالمی نیز برای اینکه از دیگران و به 
ویژه پدرزنش، علم الهدی، عقب نماند 
اعالم کرده که پناه  بردن  به »اهل بیت« 

راه  مقابله  با  تحریم هاست!
هر چه فشارهای داخلی و بین المللی 
علیه نظام بیشتر می شود، پارامترهای 
کالم  در  آخراالزمانی  و  سوررئالیستی 
زمامداران بیشتر ظهور می کند. شماری 
از تحلیلگران معتقدند مسئوالن چون 
راه و چاره زمینی، یعنی علمی و عملی، 
و  اقتصادی  مشکالت  انبوه  حل  برای 
اجتماعی ندارند، پس به آسمان و افسانه 
و داستان های  تخیلی متوسل می شوند!

مسئوالن ارشد نظام در صفوف اول نماز »عید قربان« تهران که در 
مصالی عباس آباد تهران برگزار شد. اراضی این محل پس از انقالب 

توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد
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آلمان  اعظم  =صدر 
ائتالف  تشکیل  می گوید 
خلیج  در  اروپا  دریایی 
به  هلسینکی  در  فارس 

بحث گذاشته می شود.
جنوبی  کره  =ناوشکن 
بندر  از  نیرو   ۳۲۰ حدود  با 
آب های  سمت  به  بوسان 

خاورمیانه حرکت کرده.
»فراکسیون  =رئیس 
اولین  مجلس:  والیی« 
قربانی هرگونه اقدام نظامی 

در منطقه، اسرائیل است.
=فرمانده نداجا: دشمنان 
انگلستان،  آمریکا،  منطقه، 
ایادی  و  رژیم صهیونیستی 
»جبهه   بدانند  باید  آنها 
دریایی«  اسالمی  مقاومت 
و  شکل گیری  حال  در 

انسجام است.
جمهوری  شیوه ی  =این 
اسالمی بوده که در برابر هر 
بدون  جهانی  جامعه  کنش 
آنکه ابتکاری از خود داشته 
اسالمی«  »بدل  یک  باشد، 
می زند؛ از »اقتصاد اسالمی« 
اسالمی«  مالی  »اوراق  و 
اسالمی«  بشر  »حقوق  و 
مقاومت  »جبهه  تا  گرفته 

اسالمی دریایی«!
آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 
مشترک  ناوگان  تشکیل  می گوید 
ماموریت  انجام  برای  اروپایی  دریایی 
در  دیگر  بار  احتماالً  هرمز  تنگه  در 
نشست های غیررسمی وزیران خارجه 
به  فنالند  در  اروپا  دفاع کشورهای  و 
همزمان  شد.  خواهد  گذاشته  بحث 
اسالمی  جمهوری  نظامی  مقام  یک 
مقاومت  »جبهه  تشکیل  از  ایران  در 

اسالمی دریایی« خبر داد!
چهارشنبه  نیوز،  یورو  گزارش  به 
یک  در  مرکل  آنگال  امرداد،   2۳
نظرم  به  گفت،  خبری  کنفرانس 
اروپایی  دریایی  نیروی  اعزام  مسئله 
چراکه  شد  خواهد  مطرح  دیگر  بار 
و  نشده  صحبتی  هنوز  آن  درباره 
فنالند  جمهوری  رئیس  احتماالً 
هماهنگی هایی را در این مورد انجام 

خواهد داد.
)اواسط  ژوئیه  ماه  ابتدای  از  فنالند 
تیر(، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را 
بر عهده دارد و وزرای خارجه و دفاع 
کشورهای اتحادیه اروپا اواخر ماه اوت 
در هلسینکی دیدار و گفتگو خواهند 

کرد.
گزارش ها حاکیست  کره جنوبی نیز 

فرمانده نیرویی دریایی ارتش مدعی تشکیل »جبهه 
مقاومت اسالمی دریایی« برای مقابله با آمریکا شد

اعزام  به خاورمیانه  نظامی  یک واحد 
کرده که قرار است در خلیج عدن و 
حوالی آب های سومالی مستقر شود. 
این  هدف  شده  عنوان  حال  این  با 
ناوچه مبارزه با دزدان دریایی، مبارزه 
با تروریسم و تامین امنیت کشتی های 
در  است  ممکن  و  است  تجاری 
داشته  ماموریت  نیز  هرمز  تنگه 
ناوشکن  می شود  پیش بینی  باشد. 
 »ROKS Kang Gam Chan«
حرکت  بوسان  بندر  از  اوت   1۳ که 

کرده حامل حدود ۳20 نیرو باشد.
بریتانیا، اسرائیل، استرالیا، عربستان 
برای  از دیگر کشورهایی هستند که 
مشارکت در ائتالف دریایی به رهبری 

آمریکا اعالم همکاری کرده اند.
اوت،   12 فورسز،  خبری  پایگاه 
گزارش داده بود ناوچه بریتانیایی »اچ 
ام اس کنت« برای پیوستن به ائتالف 
تحت رهبری آمریکا که برای حفاظت 
تنگه  و  خلیج فارس  در  نفتکش ها  از 
اعزام  منطقه  به  شده  تشکیل  هرمز 
جایگزین  کنت  ناوچه  شد.  خواهد 

ناوشکن دانکن خواهد شد.
طرح  از  حالی  در  آلمان  صدراعظم 
مجدد تشکیل ائتالف دریایی اروپایی 
در خلیج فارس صحبت کرده است که 
او، هایکو ماس وزیر خارجه  از  پیش 
ائتالف  به  برلین  بود که  آلمان گفته 
متحده  ایاالت  رهبری  تحت  دریایی 
جدید  سخنان  با  پیوست.  نخواهد 
به نظر می رسد که  آلمان  صدراعظم 
پیوستن  در  است  ممکن  کشور  این 
نظر کند  ائتالف تجدید  این  به  خود 
بر  آن  در  بارز  نه چندان  نقشی  یا  و 

عهده بگیرد.
مانند  قدرت هایی  آیا  اینکه  ولی 
در  بریتانیا  مثل  نیز  فرانسه  و  آلمان 
آمریکا  رهبری  به  دریایی  ائتالف 
به صورت مستقل  یا  مشارکت کنند 
نیرو به خلیج فارس اعزام کنند بخشی 
از قضیه است. مسئله مهمتر این است 
ناپایدار  وضعیت  از  نیز  اروپایی ها  که 
امنیت در خلیج فارس و دریای عمان 
به شدت نگران اند و در برابر آن ساکت 

و بی عمل نخواهند ماند.

در مقابل، رژیم ایران به کشورهایی 
نظامی  ائتالف  با  مشارکت  قصد  که 
داده  هشدار  دارند  را  فارس  خلیج 
است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
والیی«  نمایندگان  »فراکسیون 
قربانی  اولین  کرده  تهدید  مجلس 
منطقه،  در  نظامی  اقدام  هرگونه 

اسرائیل است!
ملت«  »خانه  خبرگزاری  به  او 
مرز  تا  ایران  »امنیت  می گوید، 
در  خورده،  گره  صهیونیستی  رژیم 
تمایل  هم  اسرائیل  فعلی،  شرایط 
شدن  ساقط  پاسخ  آمریکا  نداشت 
برای  وی  بدهد.«  ایران  به  را  پهپاد 
احتمالی  اقدامات  بزرگ نمایی  اثبات 
کرده  تأیید  حتی  اسالمی  جمهوری 
است که »از مهمترین مخالفان ایجاد 
جنگ در منطقه، اسرائیل، نظامیان و 
مجلس آمریکا است« و افزوده »تنها 
جان بولتون به دنبال ایجاد ناامنی در 

منطقه است.«
تشکیل »جبهه مقاومت اسالمی 

دریایی«
این شیوه ی جمهوری اسالمی بوده 
جامعه  کنش  هر  برابر  در  که  است 
خود  از  ابتکاری  آنکه  بدون  جهانی 
اسالمی«  »بدل  یک  باشد،  داشته 
و  اسالمی«  »اقتصاد  از  می زند؛ 
»اوراق مالی اسالمی« و »حقوق بشر 
مقاومت  »جبهه  تا  گرفته  اسالمی« 
رابطه  همین  در  دریایی«!  اسالمی 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
»دوران  می گوید،  اسالمی  جمهوری 
خلیج  در  ریاکارانه  نمایش  و  جوالن 
باید  دشمنان  و  یافته  پایان  فارس 
ترک  را  منطقه  این  سریع تر  چه  هر 

کنند.«
»دشمنان  کرده،  تهدید  خانزادی 
رژیم  انگلستان،  آمریکا،  منطقه، 
صهیونیستی و ایادی آنها باید بدانند 
جبهه  مقاومت اسالمی دریایی در حال 
شکل گیری و انسجام است و  دوران 
به تاراج بردن سرمایه های منطقه به 
پایان رسیده لذا تاراج گران باید هر چه 
سریع تر از منطقه خارج شوند در غیر 
این صورت خروج خفت باری را تجربه 

خواهند کرد.«
ارتش  نیروی دریایی  البته فرمانده 
نگفت این »جبهه اسالمی« در دریا 
قرار است تحت ائتالف کدام کشورها 
تشکیل  نظامی  امکانات  کدام  با  و 

شود!
پیش از او علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
خواندن  غیرقانونی  با  نیز  اسالمی 
حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار 
آب های  به  اسرائیل  ورود  که  داد 
منطقه ممکن است باعث ایجاد جنگ 
که  است  روشن  شود.   درگیری  و 
از راهبردهای  انتحاری یکی  عملیات 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی است.
ائتالفی  نیروهای  حاضر،  حال  در 
خارجی در خلیج فارس حضور دارند 
تا از حرکت آزاد کشتیرانی و امنیت 
بنابراین  کنند.  محافظت  نفتکش ها 
بر  مبنی  اسالمی  جمهوری  ادعای 
جبهه  یک  تشکیل  دنبال  به  اینکه 
به  است  حضور  این  علیه  مقاومت 
به  برای  ایران  زمامداران  عزم  معنای 
در  کشتیرانی  امنیت  انداختن  خطر 
در  این  است.  کشور  جنوبی  آب های 
همواره  ایران  مقامات  که  حالیست 
ائتالف  تشکیل  که  بوده اند  مدعی 
شکست  فارس  خلیج  در  دریایی 
که  است  این  پرسش  است!  خورده 
نیازی  ادعا واقعیت دارد چه  این  اگر 
اسالمی  مقاومت  »جبهه  تشکیل  به 

دریایی« است؟!

حضور روحانیون در رزمایش »والیت ۹7«

اعتراف دالل ایرانی به سرقت فناوری از آمریکا و 
انتقال به ایران

ر  نگا متهم  ین  ا م  =نا
قدس کنی است که اتهامات 

خود را پذیرفته است.
که  است  داللی  همان  =او 
با  تبادلش  پیشنهاد  ظریف 
نازنین زاغری را مطرح کرد.

جمعه  آمریکا،  دادگستری  وزارت 
نهم اوت )1۸ امرداد(، نگار قدس کنی 
زن ۴0 ساله  ایرانی را به جرم صادرات 
غیرقانونی کاال به ایران مجرم شناخته 

شد.
اتهام او سرقت فناوری از شرکت های 
ایران  به  انتقال  و  آمریکا  در  مستقر 
تحریم های  آشکار  نقض  که  است 
بین المللی علیه  آمریکا و تحریم های 
جمهوری اسالمی به شمار می رود. او 

این اتهامات را در دادگاه پذیرفت.
مقام های دادستانی فدرال می گویند 
او اقدام به تاسیس یک شرکت  صوری 
در مالزی و انتقال غیرقانونی فناوری 
ایاالت  در  مستقر  شرکت های  از 

مینه سوتا و ماساچوست کرده است.
از طرف  قدس کنی در سال 201۵ 
تعقیب  تحت  مینه سوتا  دادستانی 
قرار گرفت و دو سال بعد در استرالیا 
بازداشت شد اما ماه گذشته به آمریکا 

تحت  سال  201۵  از  شد.او  مسترد 
 201۷ سال  در  و  بود  آمریکا  پیگرد 
آمریکا  به  و  دستگیر  استرالیا  در 
مسترد شد. قدس کنی صاحب شرکت 
فن آوری »موج خاور« در تهران بود. 
وی با کمک علیرضا جاللی و تعدادی 
دیگر شرکت ارتباطات راه دور »موج 
سبز« را در مالزی تشکیل داد و از این 
ایران  به  را  طریق کاالهای آمریکایی 

می فرستادند.

از  بخشی  عنوان  به   قدس کنی 
خود  غلط  به  خود،  فعالیت  نقشه ی 
به  سبز«  »موج  شرکت  کارمند  را 
شرکت های آمریکایی معرفی می کرد 
تا بتواند فناوری صادرات کنترل شده 

را از آمریکا به دست آورد.
برای به دست آوردن این محصوالت 
و  نهایی  مقصد  دیگران  و  قدس کنی 
فناوری  این  نهایی  مصرف کنندگان 

صادراتی را مخفی می کردند.

محمدجواد ظریف چهارم اردیبهشت ۹۸ پیشنهاد کرده بود که نازنین 
زاغری با نگار قدس کنی که در آن زمان در استرالیا زندانی بود 

مبادله شود

=سیدمهدی صدرالساداتی 
مدرسی  محمدرضا  داماد 
نگهبان اسناد  عضو شورای 
اقتصادی  مفاسد  از  تازه ای 
منتشر  را  خانواده شمخانی 
کرده که در آنها پای امالک 
در  میلیاردی  زمین های  و 

میان است.
=منابع نزدیک به شمخانی 
ادعا می کنند خبرسازی های 
مغرضانه و هدفمند علیه او 
و خانواده اش ناشی از برخی 

اغراض سیاسی است!
=صدرالساداتی می گوید با 
اینکه توسط داماد شمخانی 
تهدید شده اما دست از این 

افشاگری بر نمی دارد.
طلبه ای  صدرالساداتی  سیدمهدی 
است ساکن قم که در ماه های گذشته 
به  »عدالتخواه«  جوانان  از  گروهی  با 
و  مدیران  اقتصادی  مفاسد  افشای 
و  اسالمی  جمهوری  ارشد  مقامات 
تازگی  به  او  آنها می پردازد.  اطرافیان 
ملی  امنیت  عالی  شورای   دبیر  یقه 
را  او  اطرافیان  و  اسالمی  جمهوری 

گرفته است.
محمدرضا  داماد  که  صدرالساداتی 
است  نگهبان  شورای  عضو  مدرسی 
اخیراً در اینستاگرام خود با طرح این 
می شوید؟«  سیر  »کی  که  پرسش 
علی  دارایی های  و  امالک  از  اسنادی 
امنیت  شورای  عالی  دبیر  شمخانی 
همسر  طباطبایی  آذرمیدخت  ملی، 
شمخانی و دختر و داماد او را منتشر 

کرده است.
بر اساس آنچه در این اسناد آمده و 
چند عکس و ویدئو پیوست آنهاست، 
برج سازی می کنند  خانواده شمخانی 
و چندین ملک میلیاردی با متراژهای 
باال در خیابان وزرا )خالد اسالمبولی( 
مناطق  و  )پاسداران(  سلطنت آباد  و 

دیگر دارند.
و  شمخانی  دختر  می گوید  او 
خودرو«  »ایران  نمایندگی  همسرش 
زمین خریده اند  متر  هزار  با شش  را 
و  ساخت  مشغول  نیز  لواسان  در  و 
ساز هستند. برج خانوادگی در خیابان 
فرشته در ملکی 2۶00 متری به نام 
این خانواده  و  است  همسر شمخانی 
امالکی نیز در اهواز و دزفول و شمال 

دارند.
امام  »مگر  پرسیده  شمخانی  از  او 
درست  زائد  منزل  یک  اگر  نگفت 
کردید مردم به شما اشکال می گیرند؟ 
چرا کسی اشکال نمی گیرد؟ چرا همه 
به خطر  ملی  امنیت  کردند؟  سکوت 

شما  دست  را  ملی  امنیت  می افتد؟ 
دادیم که زود به خطر نیافتد!«

زیادی  بازتاب  افشاگری ها  این 
اما  داشت  اجتماعی  شبکه های  در 
رسانه های رسمی در مورد آن سکوت 

کرده اند.
اخیر  ماه های  در  صدرالساداتی 
سازمانیافته  مفاسد  مورد  چندین 
»باستی  ویالیی  شهرک  جمله  از 
صندوق  پرونده های  و  لواسان«  هیلز 
بازنشستگی یا شهرک کالک را افشا 
کرد. در برخی از این پرونده ها رّد پای 
اکبر طبری معاون اجرایی رییس سابق 
قوه قضائیه که اخیراً بازداشت شد به 
صدرالساداتی  آنچه  می خورد.  چشم 
رسانه ها  توسط  اغلب  می کند  افشا 
و  می شود  پیگری  قضایی  مراجع  و 
ارتباط  به  مربوط  می تواند  احتماالً 
حالیست  در  این  باشد.  او  خانوادگی 
یک  اگر  می دهد  نشان  تجربه  که 
خبرنگار یا فعال رسانه اقدام به افشای 
ارشد  مقام های  مفاسد  و  چپاول ها 
نظام کند بجای آنکه ادعاها پیگیری 
خواست  و  باز  مورد  متهمین  و  شود 
می شود  گرفتار  افشاگر  بگیرند،  قرار 
روزنامه نگار  سلطانی  یاشار  چنانکه 
و  نجومی  خواران  افشای  از  پس 
نجومی بگیرها بازداشت شد. اما ظاهرا 
حاشیه ی  در  کنون  تا  صدرالساداتی 

امن حرکت کرده است.
سیاسی،  مشکوک  جریانات 

اغراض هدفدار!
سه شنبه شب 22 امرداد، رسانه های 
منبع  یک  از  نقل  به  داخلی  رسمی 
شدند  مدعی  شمخانی  به  نزدیک 
»جریانات سیاسی مشکوک به دنبال 
کشور  عالی  مقامات  شخصیت  ترور 

هستند.«
است،  آمده  خبر  این  در 
هدفمند  و  مغرضانه  »خبرسازی های 
که طی ماه های گذشته علیه دریابان 

شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، 
ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که 
در صورت لزوم سرشاخه های داخلی و 
اطالع  به  و  معرفی شده  آن  خارجی 

رسانه ها خواهد رسید.«
و  ساز  به  اشاره  با  مطلع  منبع  این 
خصوص  در  موجود  قانونی  کارهای 
رصد و رسیدگی به اموال و دارایی های 
خانواده  و  کشور  مسئول  مقامات 
و  منقول  اموال  »کلیه  گفت،  آنها 
جمهوری  ارشد  مسئولین  غیرمنقول 
اسالمی و میزان و منشاء آن به صورت 
در  قانونی  نهادهای  سوی  از  مستمر 
معرض ارزیابی بوده و فضاسازی های 
غیرمستند و بی اساس در این خصوص 
ترور  رویکرد  با  و  جهت دار  کاماًل 
دنبال  عالی کشور  مقامات  شخصیت 

می شود.«
به  مربوط  اسناد  اما  متن  این  در 
امالک و دارایی ها و ساخت و سازهای 
او رد و تکذیب  شمخانی و اطرافیان 

نشده است.
تهدید صدرالساداتی

چهارشنبه  امروز،  صدرالساداتی 
نام  با  اینستاگرامش  در  امرداد،   2۳
متن  که  خبرگزاری هایی  از  بردن 
منتشر  را  شمخانی  به  نزدیک  منبع 
بشناسید  »خوب  می نویسد:  کرده اند 
را  خبر  اصل  چگونه  را  خبرگزاری ها 
که با سند و مدرک و پروانه شهرداری 
هم  اشاره  ای  هیچکدام  کردم،  مطرح 
نکرده اند و یک منبع آگاه که معلوم 
تیتر  را  هست  کسی  چه  نیست 
نکته  است…  ایران  اینجا  می کنند! 
دوم: من نه باند مخوف دارم نه محافظ 
طلبه  یک  هستم،  خارج نشین  نه 
هستم در قم، آدرس و کار و زندگی 
بعضی  مثل  بنده  می دانید.  را  من 
انگلیس  دائم  اینها  خانواده  اعضای 
نیستم و نمی روم. دیروز دامادشان مرا 
تهدید کرده که میایم قم حسابت را 

اتهامات اقتصادی علیه علی شمخانی و خانواده ؛ منبع 
نزدیک به این مقام امنیتی: »ترور شخصیتی« است!

می رسم، نه از تهدید این آقا می ترسم 
و نه از برچسب جاسوس و انحرافی و 
از زندان و کتک… بجای )منبع  نه 
آگاه( و برچسب زدن و استفاده ابزاری 
از خبرگزاری ها ، بیایید پاسخ بدهید 
است؟  دروغ  کدامش  اسناد  این  که 
پیش  سال  بیست  رفتن  طفره  مدل 

گذشت.«
داماد شمخانی حسن میرمحمدعلی 
حکم  با  اردیبهشت  اوایل  که  است 
قضایی ظاهرا فقط بخشی از ویالی او 
در لواسانات تخریب شد. در رسانه ها 
پای نوه سه ساله شمخانی هم به میان 
از  بخشی  گویا  که  چرا  کشیده شده 

تخلفات زیر نام او انجام شده است!
آبروی  هستید،  اسالم  سردار 

شما آبروی نظام است!
مخاطبان  با  ارزشی  کانال  چندین 
نسبتاً پرشمار نیز به این افشاگری ها 
واکنش نشان داده اند از جمله کانال 
تلگرامی »قدس« که نوشت، »سخن 
که  است  این  شمخانی  آقای  با  ما 
شمخانی  آقای  فقط  جنابعالی 
دبیر  هستید،  اسالم  سردار  نیستید. 
و  هستید  ملی  امنیت  شورای  عالی 
انقالب  معظم  رهبری  اعتماد  مورد 
خواه  اسالمی.  جمهوری  ریاست  و 
ناخواه آبروی شما آبروی نظام است. 
پس دفاع از خود و پاسخ به شایعات 
بلکه  نیست  شما  شخصی  حق  تنها 
هست.  هم  ما  ملی  و  انقالبی  حق 
می گویند  دروغ  شایعه پراکن ها  اگر 

اگر  و  کنید  تکذیب  رسا  صدای  با 
عزت  و  اقتدار  با  می گویند  راست 

کناره گیری کنید.«
به  صدرالساداتی  معلوم،  قرار  از 
توانسته  خانوادگی  روابط  پشتوانه ی 
اخیر  ماه های  طی  مختلف  موارد  در 
حکومتی،  درون  بندهای  و  زد  از 
مدارک  و  اسناد  مفاسد  و  چپاول ها 
کند.  افشا  و  آورد  دست  به  محکم 
وی چند مرتبه نیز در اینستاگرامش 
اعالم کرده با وجود تهدیدها و فشارها 
این  با  داد.  خواهد  ادامه  را  راه  این 
یا دقیق تر جریانی که وی  او و  حال 
بر آن تکیه دارد، دست روی یکی از 
بانفوذترین مهره های نظام گذاشته اند 
که طی سال های اخیر عالوه بر اینکه 
در  است  علی خامنه ای  اعتماد  مورد 
در  ویژه  به  نظام  کالن  تصمیمات 
حوزه های امنیتی اثرگذار بوده است. 
اقتصادی  فعالیت های  کردن  علنی 
رتبه ی  عالی  مقام  یک  دارایی های  و 
تصاویر  همراه  به  او  خانواده  و  نظام 
اینکه  افشای  و  مستندات  و  امالک 
به  نیاز  کرده اند،  نیز  تهدید  آنان 
پشتوانه ای در داخل نظام دارد که از 
دسترس مردم عادی خارج است. چه 
شمخانی  یقه ی  گرفتن  برای  کسانی 
چراغ سبز نشان داده اند؟! این موضوع 
مهمی است که باید منتظر ماند و دید 
که  حکومت  درون  نزاع  این  عاقبت 
روز به روز گسترده تر می شود به کجا 

می  رسد.

شمخانی از شهریور ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی دبیر شورای  عالی 
امنیت ملی شد
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تکنیک هایی برای معالجه 
Cavefish دیابت با تحقیقات

محققان اعالم کردند عالیمی مشابه با دیابت نوع ۲ 
می تواند  که  اند  یافته  غارزی  ماهی  یا   Cavefish در   را 

برای درمان این بیماری در آینده رهگشا باشد. این نوع از ماهی ها 
درغارهای تاریک زندگی می کنند و مقادیر زیادی چربی در بدن خود 

با این وجود به نظر نمی رسد هیچ گونه مشکلی در  ذخیره می نمایند 
نیکالس روهنر  این تحقیق دکتر  ارشد  آید.نویسنده ی  بوجود  آنها  سالمت 

از موسسه ی تحقیقات پزشکی Stowersو همکارانش به مطالعه ی گونه ی 
ما  گوید:  می  Astyanax mexicanusپرداختند.او  بنام  ماهی  این  مکزیکی 
دریافتیم که ماهی استواناکس دارای مقادیر بسیار زیادی چربی در بدن خود است، 
این نوع  ماهی به گرسنگی بسیارمقاوم است و دارای عالیمی مشابه با بیماری دیابت 
ماهی همچنان  این  این حال،  است.با  انسان  در  الکلی  غیر  بیماری کبد چرب  و 
او مشاهده نمی شود، بنظر می رسد   سالمت است و هیچ مشکلی در سالمتی 
کشف مکانیسمهای مولکولی و ژنتیکی مسئول این سازگاری می تواند به ما در 

درمان بیماری دیابت و کبد چرب غیرالکلی کمک کند.
محققان در حال بررسی متابولیسم این ماهی برای کشف چگونگی مقاومت 

باالی آن در برابر گرسنگی هستند، این نوع از ماهیها یک بار در سال 
هنگامیکه جریان آب مواد غذایی را در دسترس آنها قرار می دهد، 

غذا می خورند. پس از خوردن غذا چربی موجود در بدن آنها 
بطور چشمگیری افزایش می یابد و برای باقیمانده سال 

انرژی بدن آنها از این چربی تأمین می شود تا 
دوباره به غذا دسترسی یابند و غذا 

بخورند.

زنان  شاخص

باز در چهره خاموش خیال
خنده زد چشم گناه آموزت
باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسه هستی سوزت

باز من ماندم و یک مشت هوس
باز من ماندم و یک مشت امید ...
... رفتی و در دل من ماند به جای

عشقی آلوده به نومیدی و درد
نگهی گمشده در پرده اشک

حسرتی یخ زده در خنده سرد
آه اگر باز بسویم آیی

دیگر از کف ندهم آسانت
ترسم این شعله سوزنده عشق

آخر آتش فکند بر جانت

تالش برای ممنوع 
کردن فحاشی تلف کردن 
وقت است. هر کجا که زبان وجود دارد، 
مردم در حال بد و بیراه گفتن هستند. 

تصور عمومی رایج این است که مردم 
خیلی بیشتر از گذشته در حال فحش 
دادن و بد و بیراه گفتن هستند و این یک 
پدیده متأخر است. ظهور آشکار فحاشی 
و بدزبانی براحتی به دوران ما نسبت 
داده می شود که تحت تاثیر تعامالت و 
شبکه های اجتماعی رو به زوال گذاشته 
است. نگهبانان وحشت زده ی رفتارهای 
مودبانه استدالل می کنند: این بدزبانی ها 
باید متوقف شود! آنها راه متوقف کردن 
فحاشی را تحمیل تحریم، جریمه، اخراج 
یا بدون شام به رختخواب رفتن می دانند. 

از  استفاده  با  اما در عوض، کسانی که 
می کنند،  آرامش  احساس  فحاشی 
بی وقفه به مطالعاتی اشاره دارند که نشان 
می دهد افرادی که بد و بیراه می گویند، 
نه تنها صادق تر، سالم تر و سازش پذیر 
هستند، بلکه بسیار باهوش تر و دارای 
به  نسبت  بیشتری  بسیار  لغات  دایره 

کسانی هستند که فحش نمی دهند! 
خب ممکن است شما بگویید، پس شروع 
کنیم به فحش دادن چون فکر می کنید 
ضریب  می آورد،  پایین  را  خون  فشار 
هوشی شما را افزایش می دهد و شما 
را خوش بیان تر هم می کند، اما این کار 
را نکنید، نه در جامعه و نه در محل کار!

مشکل این است که تالش برای وضع 
قانون در برابر هر نوع رفتار کالمی از 
ابتدا محکوم به شکست است. اگر یک 
گسترش  کافی  اندازه  به  زبانی  پدیده 
پیدا کرده باشد و مورد توجه قرار گرفته 
باشد که افراد لزوم متوقف کردن آن را 
احساس کنند، یعنی به حدی رسیده 
که هرگز از بین نرود. به خصوص اگر 
این پدیده ای کامالً مفید مثل بد و بیراه 

گفتن باشد!
چرا فحش موثر است؟

کاماًل  آنها  فکری  توانایی های  روی 
بی تأثیر است.

یکی از قدیمی ترین مطالعات در این 
مورد، توسط پل بروکا در سال 1۸۶1 
انجام شد که بر روی پرونده بیماری 
مبتال به صرع بود که تقریبا قدرت تکلم 
خود را از دست داده بود. درحالی که او 
می توانست بیشتر آنچه که به او گفته 
میشد را بفهمد. تا وقتی که اوقاتش از 
اینکه نمی توانست ارتباط برقرار کند، 
تلخ  شد و شکایت کرد: به خاطر خدا!

بخشی از پایه و اساس زبان
دیگر  که  کسی  که  واقعیت  این 
نمی تواند اسم سیب یا خانه را ببرد 
ولی می تواند عبارت پیچیده به خاطر 
خدا را بگوید، نشان می دهد که ناسزا 
گفتن در سطحی خودکارتر از تولید 
گفتار روزمره اتفاق می افتد. این اتفاق 
در بخش متفاوتی از مغز رخ می دهد 
جای  براحتی  نمی تواند  بنابراین  و 

خودش را به کلمات مودبانه بدهد.
ناسزا گفتن نقش مهمی در حفظ و 
و سالمت  روان  بهداشت  از  حراست 
با  مستقیمی  ارتباط  زیرا  دارد 
احساسات، حاالت و درونیات ما دارد. 
از این جالبتر، افرادی که به یک زبان 
خارجی به جز زبان مادری خود تسلط 
پیدا می کنند، بعدها در تجربه زندگی از 
کلید واژه هایی کمی تابو شده و معادل 
می کنند. استفاده  مادری شان  زبان 

 این نشان می دهد که ما در جریان 
یادگیری زبان، کلمات ناسزا را زودتر 
و به صورت اکتسابی آموختیم، چرا 
عمیق ترین  به  را  ما  آنها  اساساً  که 
می کنند.  متصل  خود  احساسات 
کودکان اغلب خوشحال می شوند با 
شوک اینکه می توانند به سادگی جمله 
بسازند، با وجود اینکه هیچ تصوری 
ندارند از اینکه کلماتی که می گویند به 
چه معناست و چرا نامناسب است ولی 

این تاثیرات در ذهن ما ماندگار است.
تاریخ زبانشناسی به ما می گوید که 
همیشه چنین بوده است. چیزهایی که 
ما با آنها بد و بیراه می گوییم طی قرنها 
از تابوی مذهبی یا اندام تغییر کرده اند 
و از یک کشور به کشور دیگر متفاوت 
هستند. به زبان هلندی اگر بخواهید به 
کسی توهین کنید، بگویید که به یک 
بیماری هولناک مبتال شود و در زبان 
چینی هم بگویید که خیلی پز می دهد!

هرچقدر که ادب را رعایت کنید، این 
واقعیت کتمان نمی شود که ناسزاگویی 
به اندازه خود زبان قدمت دارد. هر کجا 
داشته  وجود  باستانی  زبان  یک  که 
در  است.  بوده  ناسزاگویی هم  است، 
واقع فحش دادن یکی از اساسی ترین 

کارکردهای زبان است. 
بنابراین هنگامی که پلیس خواست تا 
شما را به خاطر فحش دادن جریمه 
پزشکی  دالیل  به  که  بگویید  کند، 
فحش می دهید و آنها در حال مبارزه 
برای چیزی هستند که هزاران سال 
پیش از بین رفته است. این را هم به 
خاطر داشته باشید که از هیچ یک از 

کلمات چهارحرفی استفاده نکنید!

برخی از دالیلی مبنی بر اینکه فحش 
دادن به درد بخور است، کامال مشهور 
است. استفاده از فحش مثل برجسته 
کردن یک عبارت در یک متن زیر نور 
چشمک زن قرمز است.  آن توجه را به 
خود جلب می کند و نشان می دهد که 
شما نه تنها درمورد چیزی کامالً جدی 
هستید، بلکه از نظر عاطفی نیز برای 

شما مهم است.
می کنید  استفاده  کلماتی  از  وقتی 
صحبت  آنها  با  که  افرادی  برای  که 
باعث  هستند،  غیرمنتظره  می کنید، 
می شود آنها بنشینند و گوش دهند، و 
این اغلب می تواند پیام شما را به طور 
مؤثرتر از آنچه قبالً با کلمات معمولی 
بیان می کردید، به مقصد برساند. تاثیر 
قابل توجه فحش، با این واقعیت تقویت 
فرهنگ های  در  فحش  که  می شود 
مختلف، اغلب از کلمات کوتاهی تشکیل 
شده است )آنها به هیچ وجه بیشتر از 
چهار حرف نیستند(. پس نه فقط از نظر 
محتوا، بلکه از نظر آوایی هم مفهوم مد 

نظر شما را برجسته می کند.
بد و بیراه گفتن همچنین می تواند به 
عنوان یک سوپاپ اطمینان برای شما 
عمل کند و فشارهای روحی و روانی را 
کاهش بدهد. تحقیقات نشان داده است 
که افرادی که تحت فشار درد خفیفی 
قرار دارند، با قرار دادن دست خود در یک 
ظرف آب گرم، قادر به تحمل طوالنی تر 
درد بودند و نتیجه گیری شده که هنگام 
از  بیشتر  تاب،  و  آب  پر  کلمات  بیان 
تحمل  را  درد  خنثی  کلمات  گفتن 
کردند.اینها و بسیاری از مطالعات دیگر 
در مورد ناسزا گفتن، جنبه های مفید 
آن را نشان می دهد. اما فحش دادن در 
سطح کامالً متفاوت نیز جذاب است.

یا  تصادف  از  حاصل  مغزی  آسیب 
یا  عصبی  بیماری های  زخمی شدن، 
سکته مغزی اغلب قدرت ما را در بیان 
کلمات شکیل و مودبانه کاهش می دهند. 
نیازی به گفتن نیست که از دست دادن 
این عملکرد زبانی برای افرادی که آن 
را تجربه می کنند، بسیار ناامید کننده 
حتی  نتوانند  است  ممکن  آنها  است. 
ساده ترین جمالت را بسازند یا کلمات 
بنیادین را بازیابی کنند، اما این مشکل 

مهین کسمایی
)۱۳۱۷ - ۱۳۹۵(

مدیر  و  دوبلور  کسمایی  مهین 
او برادرزاده علی  ایرانی بود.  دوبالژ 
کسمایی )ملقب به پدر دوبله ایران( 

بود. 
دعوت  به   1331 سال  در  وی 
و  شد  دوبله  عرصه  وارد  عمویش 
خونین  بهار  فیلم  با  را  گویندگی 
)عنوان اصلی: پرنس روباهان( آغاز 
گویندگان  جزو  زود  خیلی  و  کرد 

درجه اول شد.
در سالهای اول دبیرستان معلمانش 
در  که  کردند  می  بینی  پیش 
به قدری  زیرا  نویسنده شود،  آینده 
تمام  در  که  بود  عالی  انشاهایش 
می  دست  به  دست  شهر  سطح 
دیگری  چیز  قسمت  ولی  چرخید، 

بودـ
فارغ التحصیل  کسمایی  مهین 
مدرک  با  فارسی  ادبیات  رشته ی 
صحبت  بر  عالوه  و  بود  لیسانس 
نقش  بازیگران  از  بسیاری  به جای 
اول سینمای دنیا، در زمینه مدیریت 

دوبالژ هم فعالیت داشت.
را  نجابت  و  شیرینی  او  صدای 

بخصوص  و  داشت  خود  در  توأمان 
بر روی چهره آدری هپبورن خوش 
می نشست و این صدا در ترکیب با 
آن چهره، یکی از  به یادماندنی ترین 
ایران  دوبله  تاریخ  عطف  نقطه های 
است؛به نحوی که پس از گذر سالها 
صدایش در فیلم بانوی زیبای من در 

اذهان مانده است.
اولی  نقش  بازیگران  گویندگی  وی 
شل،  ماریا  هپبورن،  آدری  مانند 
سوزان  کاپوسین،  مک لین،  شرلی 
پلشت، جنیفر جونز، جین سیبرگ 

فروغ فرخزادو فروزان را بر عهده می گرفت.

از  مراقبت  برای  می دانید  شما 
مسئله  بکنید؟  باید  چه  پوست تان 
به  بلوغ   سن  از  بعد  که  اینجاست 
دلیل تغییرات هورمونی و باال رفتن 
همه  پوست  آسیب پذیری  ریسک 
پوست  از  کردن  مراقبت  باید  افراد 
پاک کردن  به جز  بگیرند.  را جدی 
آرایش یا کرم هایی مثل ضد آفتاب که 
به صورت روزانه برای پوست استفاده 
آلودگی های  کردن  پاک  می کنید 
از روی پوست به خصوص  محیطی 
برای کسانی که در شهرهای شلوغ 
امر  یک  می کنند  زندگی  آلوده  و 
یک  می خواهید  اگر  است.  ضروری 
پوست شفاف، بدون لک و جوش و 
دانه های سر سیاه داشته باشید ما به 
شما می گوییم برای مراقبت از پوست 

چه باید کرد. 
۱-یک پاک کننده مناسب با نوع 

پوست خود تهیه کنید
 اگر در طول روز آرایش دارید وقتی 
کاری  نخستین  می رسید  خانه  به 
از یک  انجام دهید استفاده  باید  که 
مناسب  کننده  پاک  یا  میسالوواتر 
چشم و پوست است. پاک کننده ها 
برخالف شوینده ها نیاز به آب ندارند 
اما بهتر است بعد از پاک کردن آرایش 
با یک شوینده مناسب هم پوست خود 
را بشورید. پاک کننده ها شامل موارد 
واتر، شیر پاک  زیر هستند: میسالو 
روغن  مثل  طبیعی  روغن های  کن، 
نارگیل و … هستند. استفاده از پاک 
کننده به این منظور انجام می شود که 
نمی تواند پوست  تنهایی  به  شوینده 
صورت را از مواد آرایشی و آلودگی ها 
برای  کند.  پاک  کامل  صورت  به 
استفاده از انواع پاک کننده بهتر است 
از پدهای پاک کننده پوست استفاده 
کنید چون پنبه معموال مقدار زیادی 
از ماده پاک کننده را به خود جذب 
می کند و منافذ پوست را هم به خوبی 

پاک نمی کند.
نوع  با  مناسب  شوینده  ۲-یک 

پوست خود تهیه کنید
بعد از استفاده از پاک کننده و پاک 
کردن مواد آرایشی از روی پوست و 
چشم باید از یک شوینده مناسب با 
پوست خود، بسته به این که پوست 
شما چرب، خشک، حساس، مختلط 
کنید.  استفاده  است،  جوش دار  یا 
از  استفاده  گفتیم  که  همان طور 
پاک کننده قبل از شوینده یک امر 
ضروری است چون شوینده به تنهایی 
به صورت  را  آرایشی  مواد  نمی تواند 
کامل از روی پوست شما پاک کند در 
نتیجه مواد آرایشی باقی مانده روی 
پوست به زیر آن نفود کرده و باعث 
ایجاد جوش و باز شدن منافذ پوست 
می شود. شوینده را حتما مناسب با 
از  تا  کنید  انتخاب  خودتان  پوست 
پیشگیری  پوست تان  دیدن  آسیب 

کنید.
۳-استفاده از تونر ضروری است

و  شیمیایی  می توانند  تونرها 
مواد طبیعی  از  یا  باشند  کارخانه ای 

تشکیل شده باشند مثل گالب. بعد از 
استفاده از پاک کننده و شوینده حتما 
باید از یک تونر مناسب با نوع پوست 
خود برای پاک کردن باقی مانده مواد 
آرایشی روی پوست یا حتی اگر آرایش 
نمی کند پاک کردن چربی طبیعی و 
آلودگی های روی پوست استفاده کنید.

بر  عالوه  که  است  محلول  یک  تونر 
آرایشی  مواد  مانده  باقی  کردن  پاک 
اسیدیته  پوست  روی  از  آلودگی ها  و 
پوست را هم تنظیم می کنند، منافذ 
پوست را به تدریج می بندد و پوست 
با  را  تونر  را شفاف و شاداب می کند. 
استفاده از پد کتانی روی پوست صورت 
به شکل دورانی ماساژ دهید. می توانید 
تونر را روی پد بریزید یا روی صورت 
اسپری کنید و بعد با پد پوست صورت 
و  اصل  گالب  به  اگر  دهید.  ماساژ  را 
بدون ناخالصی دسترسی دارید حتما 

به عنوان تونر از آن استفاده کنید.
یا سرم مخصوص  ۴-از کرم شب 

پوست خود استفاده کنید

بعد از استفاده از تونر و قبل از خواب 
مخصوص  کرم  یا  سرم  از  است  بهتر 
توجه  با  کنید.  استفاده  خود  پوست 
به مشکلی که پوست شما دارد مثال 
یا  قهوه ای  لک های  جوش،  آکنه، 
منافذ باز تحت نظر پزشک یا مشاور 
پوست بهتر است از یک کرم یا سرم 
مخصوص پوست خود استفاده کنید. 
تجویز پزشک برای پوست های جوش 
اسید  حاوی  سرم  یک  معموال  دار 
سالیسیتیک است. اگر هم این روتین 
کرم  از  می دهید  انجام  روز  برای  را 

مخصوص روز یا سرم استفاده کنید.
۵-مرطوب کننده را جدی بگیرید

سرم  یا  شب  کرم  از  استفاده  از  بعد 
مخصوص و زمانی که سرم یا کرم به 
طور کامل جذب پوست شد از مرطوب 
به  استفاده کنید. پوست شما  کننده 
رطوبت نیاز دارد تا زنده و شاداب بماند. 
دهیدراته بودن و جلوگیری از خشک 
بازسازی  روند  به  شب  در  آن  شدن 
پوست کمک می کند و در طول روز 
ضد  کرم  و  آرایش  تا  می شود  سبب 
بخوابد.  بهتر روی پوست شما  آفتاب 
اگر هم اهل آرایش نیستید یا قرار است 

در خانه بمانید باز 
هم کرم مرطوب کننده 

را روی پوست پاکیزه بعد از مرحله 
سوم یا بعد از استفاده از کرم روز یا 

سرم استفاده کنید.
۶-کرم دور چشم یک نیاز ضروری 

است
مناسب  چشم  دور  کرم  از  استفاده 
دور  نازک  و  حساس  پوست  نیاز  با 
چشم شما و البته مناسب با سن تان 
یک ضرورت غیر قابل انکار است. اگر 
شما  چشم  دور  پوست  می خواهید 
زودرس  و  عمیق  چروک های  دچار 
نشود حتما در مرحله ششم روتین و 
ترجیحا شب ها قبل از خواب کرم دور 
از کرم  چشم استفاده کنید. استفاده 

دور چشم در روتین مراقبت پوست در 
طول روز و به عنوان کرم زیر آرایش 
هم توصیه می شود. حتی اگر پوست 
دور شما چروک ندارد برای پیشگیری 
از چروک و کشیده شدن پوست دور 
چشم حتما کرم مناسب سن خود را 
استفاده کنید. روش صحیح زدن کرم 

دور چشم هم یک مسئله مهم است.
ضد  روزانه  مراقبت  روتین  ۷-برای 

آفتاب یک وسیله حیاتی است
مهم ترین  جمله  از  ضدآفتاب  کرم 
به  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
از  است.  تابستان  فصل  در  خصوص 
ضدآفتاب  کرم  انتخاب  دیگر  سوی 
پوست  جنس  به  توجه  با  مناسب 
صورت و نیز کرمی که SPF مناسب 
مخرب  اشعه های  از  پیشگیری  برای 
مهم  امری  باشد  داشته  نور خورشید 
روتین  حقیقت  در  است.  اساسی  و 
مراقبت روزانه از پوست صورت بدون 
از ضدآفتاب کامل نمی شود.  استفاده 
ضد آفتاب از چروک، لک های تیره و 
قهوه ای و پیر شدن پوست در اثر تابش 
اشعه ماورا بنفش خورشید پیشگیری 

می کند.

نمی شود جلوی فحش دادن مردم را گرفت! راهنمای مراقبت از پوست در روز و شب
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مردان  شاخص

دیدم صنمی سرو قد و روی چو ماهی
الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

افکند به رخسار چو مه زلف سیاهی
الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

گر گویم سروش، نبود سرو خرامان
این قسم شتابان، چون کبک خرامان

ور گویم گل، پیش تو گل همچو گیاهی
الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی
این نیست مگر آینۀ لطف الهی
الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

صد بار گدائیش به از منصب شاهی
الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

کشور  یک  هوانوردی  صنعت  اگر 
بود، جزو 10 کشور دارای باالترین 
آالینده دی اکسید کربن در جهان 
قرار می گرفت. میزان انتشار گازهای 
کنون 70  تا  از سال 2005  هوایی 
با  و  است  یافته  افزایش  درصد 
افزایش تقاضای پرواز در کشورهای 
ثروتمند و فقیر، پیش بینی می شود 
تا سال 2050 میزان انتشار گازهای 
درصد   700 تا   300 بین  هوایی 

افزایش یابد.
جلوگیری از این آلودگی اولین گام 
سیستم  یک  به  دستیابی  سوی  به 
اما   - است  بین المللی  سفر  پایدار 
چگونه می توان این کار را انجام داد؟ 
اخذ مالیات مکرر برای پرواز به نظر 
به  اما می تواند  بسیار ساده می آید، 
معنای این باشد که ثروتمندانی که 
هستند،  مالیات  پرداخت  به  قادر 
قادر به پرواز با هواپیما خواهند بود 
از  فقیرترین بخش های جامعه  ولی 

سفرهای هوایی محروم می شوند.
معموال  هواپیما  مسافران  بیشتر 
میلیون   1۸ فقط  هستند.  ثروتمند 
نفر از جمعیت جهان تاکنون پرواز 
درصد   3  ، سال  هر  در  و  کرده اند 
این  می کنند.  پرواز  جهان  نخبگان 
 ، نفر  میلیون   230 حدود  یعنی 
اما هواپیماها در سال 2017 چهار 
میلیارد مسافر را به مقصد رسانده اند. 
هر  برای  پرواز  میانگین  بنابراین 
و  رفت  پرواز   ۸ معادل  چیزی  نفر 
ساالنه  هواپیماها  و  بوده  برگشت 

هفت تریلیون مایل پرواز کرده اند.
سهمیه بندی پرواز

برای هر نفر می توان هرساله حداکثر 
این  کرد.  تعیین  را  پرواز  کیلومتر 
پیدا  افزایش  می تواند  سهمیه بندی 
بیشتر  پرواز  از  مسافر  وقتی  کند 
این رقم  اول  اجتناب می کند. سال 
و سپس  بود  خواهد  کیلومتر   500
سال بعد از ان به هزار کیلومتر تغییر 
برابر  دو  سال  هر  و  می کند  پیدا 
طول  سال  هفت  واقع  در  می شود. 
می کشد تا به اندازه کافی برای پرواز 
رفت و برگشت از انگلیس به استرالیا 

جمع شود.
نرخ خرید بلیت برای پرواز برای هر 
مسافتی، بر مبنای تخصیص سهمیه 
از  اما  می شود  تنظیم  اول  سال  در 
بانک  در  شده  ذخیره  کیلومترهای 
کرد.  استفاده  می توان  هم  پرواز 
هرکسی که مسافرت نکند می تواند 
پول  خود  پرواز  کیلومتر  ازای  به 
دریافت کند، اما هر کسی که بیش 
از سهم خود پرواز کند، باید جریمه 
مدتی  برای  را  خود  پرواز  یا  شود 

متوقف کند.
و  باال  سرعت  با  ریلی  خطوط 
پیشرفته همچنین می تواند جایگزین 
افزایش  شود.  کنونی  پروازهای 
به  منجر  می تواند  پروازها  سرعت 
کاهش 90 درصدی گاز دی اکسید 
کربن و میزان آالینده ها شود. سفر 
حاضر  حال  در  خورشیدی  قطار  با 

تشکیل چربی اطراف 
اندام ها بواسطه نشستن زیاد

عالوه بر چربی دور شکم که همیشه آزار دهنده بوده، 
نوع دیگری که از چربی وجود دارد که مانند چربی دور شکم 

قابل مشاهده نیست ولی می تواند به همان اندازه آسیب رسان باشد: 
چربی که دور اندام های داخلی قرار می گیرد. چه چیزی موجب تشکیل 

آن می شود و آیا می توان از این نوع چربی رهایی یافت؟ تحقیقی جدید در 
این زمینه پاسخ هایی برای این سواالت دارد.باید از جایمان بلند شویم و حرکت 

کنیم. یک دلیل این  است که مدت زمان نشستن با میزان ساخت چربی در اطراف 
اندام هایمان رابطه مستقیم دارد. همچنین ما به ورزش نیاز داریم ، زیرا این تحقیق 
نشان می دهد تاثیرات منفی نشستن طوالنی مدت برای افرادی که ورزش نمی کنند 
بیشتر است.شاید فکر کنید که این حرف ها بدیهی است ولی در واقع افراد کمی از 
اهمیت توزیع چربی در بدن و این حقیقت که چربی اطراف اندام های داخلی ، ما را در 
معرض خطر جدی ابتال به بیماری های مزمن قرار می دهد آگاه اند.این تحقیق جدید 
بریتانیا رهبری  Leicester کشور  دانشگاه  دانشیار   Joe Henson توسط دکتر 
نشستن های  که  می دانیم  می گوید:  تحقیق  این  اهمیت  درباره ی  وی  می شد. 
دیابت  مانند  بیماری های مزمن  برای  عاملی  و  ناسالم  طوالنی مدت عملی 

چربی  طوالنی مدت،  نشستن  همانند  است.  قلبی  بیماری های  و   2 نوع 
انباشته شده در اطراف اندام های داخلی نیز می تواند ما را مستعد 

نشان می دهد  این تحقیق  بیماری ها کند.یافته های  این گونه 
متوسط  شدت  با  فیزیکی  فعالیت  دقیقه   150 که 

مضرات  برابر  در  افراد  از  حدودی  تا  می تواند 
نشستن های طوالنی مدت محافظت

 کند.

یک واقعیت در استرالیا است. شرکت 
بایرون بی از پنل های خورشیدی برای 
حرکت قطارها و کشتی ها برای تأمین 
برق باتر ی ها استفاده می کند و سال 
گذشته ۶0 هزار کیلووات بر ساعت به 

شبکه برق وارد کرده است.
و  کربن  کم  قطارهای  با  سفر 
کاهش  باعث  پروازها  سهمیه  بندی 
کوتاه  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
دارند  اما مردم عادت  مدت می شود، 
غالباً  فقط چند ساعت،  در طول  که 
با هزینه نسبتاً کم، به نیمی از جهان 
را سفر کنند. تقاضا از بین نمی رود ، 
بنابراین چه چیزی می تواند جایگزین 
سفر هوایی با میزان کربن باال، شود؟

هواپیماهای برقی
برقی  هواپیمای  طراحی های  بیشتر 
اما  آمده اند،  در  نقشه  صورت  به 
پرواز  آماده  هواپیماهای  از  برخی 
هواپیمای  نخستین  دارند.  وجود  نیز 
تجاری برقی جهان در ماه ژوئن سال 
این  شد.  رونمایی  پاریس  در   2019

نامگذاری شده  آلیس  نام  به  هواپیما 
است و 9 مسافر را باالی ۶50 مایل 
فوت  هزار  در10  کیلومتر(   10۴0(
مایل   27۶ سرعت  با  متر(  هزار   3(
در ساعت )۴۴0 کیلومتر در ساعت( 
با یکبار باتری شارژی حمل می کند. 
پیش بینی می شود که این هواپیما در 
سال 2022 وارد خدمات هوایی شود.

هواپیماهای  فسیلی  سوخت  هزینه 
هر  در  دالر   ۴00 حدود  کوچک 
100 مایل است. پیش بینی می شود 
هزینه های مشابه برای آلیس ۸ دالر 
برای هر 100 مایل باشد و اگر برق از 
انرژی تجدیدپذیر - که احتماالً توسط 
پنل های خورشیدی در فرودگاه ایجاد 
می شود - باشد، تولید کربن می تواند 

به صفر برسد.
کشتی های هوایی بازمی گردند؟

پرواز  آسمان  در  انسانها  که  وقتی  از 
جایگزین  عنوان  به  بالون ها  کردند، 
خوبی برای کاهش تولید کربن ناشی 
از سوخت های فسیلی وجود داشتند. 
ممکن است سانحه هندنبورگ؛ سقوط 
تقریبا  نیوجرسی،  در  هوایی  کشتی 
ماندن  گم نام  باعث  پیش،  قرن  یک 

صنعت  این 
ولی  باشد  شده 

از  کامل  طور  به  هرگز 
بین نرفته است.

جای  به  هوایی  مدرن  بالون های 
انفجار  به  منجر  که  هیدروژن 
پر  هلیوم  گاز  از  شد،  هندنبورگ 
می شوند. هلیوم غلیظ از هوا سبکتر 
کیسه های  در  که  هنگامی  و  است 
هوایی  کشتی  می شود،  تقسیم  گاز 
می تواند در صورت بروز مشکلی باال 
بایستد و پنل های خورشیدی هم به 

جهت یابی آن کمک خواهند کرد.
خطوط ریلی هوایی

یک گزینه دیگر وجود دارد، اما شما 
شاید باور نکنید که ممکن است که 
ریلی  آینده خطوط  ظرف سی سال 

خطوط  شوند.  راه اندازی  هوایی 
در  قوی  استیل  کابل  یک  ریلی 
مدار درست  ۸0 متر باالتر از سطح 
وار  دایره  ریل های  این  است.  زمین 
از  که  می کنند  حرکت  گونه ای  به 
جاذبه  نیروی  و  نشوند  خارج  مدار 
زمین هم آنها را از مدار خارج نکند. 
صحیح  سرعت  با  خطوط  این  اگر 
خواهند  تعادل  در  نیروها  بچرخند، 
می دهد  اجازه  ترتیب  این  به  و  بود 
داشته  چرخش  خود  بی وزنی  در  تا 
به  کابل  بوسیله  سازه ها  این  باشد. 
آسانسور  با  و  می شوند  وصل  زمین 
به  می توانید  دقیقه  یک  از  کمتر 

ورودی آنها برسید.
قطارهای آهنربایی بدون اصطکاک با 
ایجاد دو حلقه باال و پایین می توانند 
باورنکردنی  سرعت  با  را  مسافران 
حمل کنند و در طول ۴5 دقیقه شما 

را به آن سوی جهان برسانند.
نظر  به  واقعی  غیر  گزینه ها  این  اگر 
که  باشید  داشته  یاد  به  می رسد، 
جلوگیری از تغییرات آب و هوایی با 
شرایط کنونی حمل و نقل و استفاده 
از سوخت های فسیلی غیرواقعی است. 

علی کسمایی  
)۱۲۹۴- ۱۳۹۱(

علی کسمایی مدیر دوبالژ، کارگردان، 
ایرانی  روزنامه نگار  و  فیلم نامه نویس 
بود. سال های اولیٔه زندگی و دبستان 
را همراه با خانواده در استان گیالن 
سپس  گذراند.  مازندران  استان  و 
حقوق  رشتٔه  در  و  رفت  تهران  به 
شد.  لیسانسیه  تهران  دانشگاه  از 
نویسنده  عنوان  به   1325 سال  از 
مختلفی  روزنامه های  در  مترجم  و 
سردبیری  و  بوده  کار  مشغول 
مانند  معتبری  روزنامه های 
اطالعات، مهرایران، عالم هنر و … 
را به عهده داشته است. عالوه بر این، 
از دهه 1320 به اخذ پروانٔه وکالت 
پروانٔه  که  یافت  توفیق  دادگستری 
وی اکنون در بخش نمایشگاه اسناد 
مرکز،  دادگستری  وکالی  کانون 
نگهداری می شود. کسمایی از سال 
فیلم نامٔه شرمسار  نوشتن  با   1329
کوشان(  اسماعیل  کارگردانی  )به 
او  شد.  وارد  حرفه ای  سینمای  به 
نویسندگی، در شاخه های  بر  عالوه 
و  کارگردانی  مانند  سینما  دیگر 
داشته است.  فعالیت  نیز  بازیگری 

اما عمدٔه دلیل اشتهار کسمایی، به 
تخصص وی در کار دوبله و مدیریت 
دوبالژ بازمی گردد. او از سال 133۴ 
حرفٔه  به  دوبالژ،  مدیر  عنوان  به 
سال های  و  آورد  روی  گویندگی 
و  دوبله  فن  توسعٔه  به  متمادی 
مستعد  و  جوان  گویندگان  تربیت 
اشتغال داشت. کسمایی بر بسیاری 
ایرانی  سرشناس  دوبلورهای  از 
سبب  به  او  دارد.  استادی  سمت 
پیشینٔه طوالنی، سوابق درخشان و 
تجربیاتی که در این عرصه داشت، 
به عنوان پدر دوبلٔه ایران نامدار شد.

کردن  شنا 
استخر،  در 
بازی  یا  کوهنوردی 
کردن در حیاط خانه دوستمان می 
تواند باعث شود که شما در معرض 
ما  اغلب  و  بگیرید  قرار  حشرات 
خود  زدن،  نیش  هنگام  توانیم  نمی 
حشرات را ببینیم اما بعد از این که 
ناراحتی هایی در  تمام شد  آنها  کار 
قادر  تنها  ایجاد می شود که  پوست 
و  هستیم  اثرات  همین  تشخیص  به 
ما زمانی متوجه نیش می شویم که 
دیگر حشره ای روی پوست بدن ما 

وجود ندارد.تشخیص نیش حشرات
حال باید بفهمیم که چه حشره ای ما 
را نیش زده و برای درمان آن باید چه 

کاری انجام دهیم؟

۱- عنکبوت
نیش این حشره چگونه است؟ بیشتر 
نیش عنکبوت ها خطرناک نیستند و 
بسیار کوچک می باشند و باعث می 
شوند که یک قرمزی کوچک و ورم 
بر روی پوست ما ایجاد شود، اگر چه 
می  خانگی  های  عنکبوت  از  بعضی 
بیشتر  اما  شود  مرگ  باعث  توانند 

عنکبوت ها اینگونه نیستند.
پوست  روی  سوراخ  دو  ایجاد  مثاًل 
بدن ما می تواند نشان از نیش حشره 
اوقات  گاهی  و  باشد  سیاه  عنکبوت 
تواند  می  ای  قهوه  حشره  نیش  نیز 
نوعی کبودی روی پوست را به وجود 

بیاورد.

۲-تشخیص پشه و راه درمان آن:
نیش پشه چگونه به نظر می رسد؟ 
نیش پشه اغلب برای همه آشناست 
پف کرده،  نیش معموالً  این  و جای 
قرمز و خارش زا می باشد و معموالً 
این  زدن  نیش  دقیقه  چند  از  بعد 
آثار  معموالً  و  شود  می  ظاهر  عالئم 

نیش پشه گرد می باشد.
هشدار:اگر دچار سردرد شدید، دمای 

غیر  از عالئم  یا هر کدام  بدن  باالی 
به پزشک  است  بهتر  معمول شدید، 

مراجعه کنید.

۳- تشخیص و درمان نیش کنه :
اغلب نیش حشره کنه را می توان به 
این  خود  زیرا  کرد  شناسایی  راحتی 
و  چسبد  می  شما  پوست  به  حشره 
می تواند تا 10 روز روی پوست تان 
این  نیش  مواقعی  در  اگر  اما  بماند 
قرمز  دایره  یک  صورت  به  حشره 
می  باقی  شما  پوست  روی  کوچک 
ماند که خارش بسیار زیادی دارد اما 
نمی  ایجاد  برای شما  را  هیچ دردی 
این  گرم  آب  با  که  است  بهتر  کند، 

محل را گرم نگه دارید.
هشدار:بعضی از کنه هایی که پاهای 
الیم  بیماری  توانند  می  دارند،  سیاه 
این  از  نشانه  اولین  و  کنند  ایجاد  را 
تا  حشره  این  که  است  این  بیماری 
باقی  شما  پوست  روی  زیادی  مدت 
ماه  یک  به  است  ممکن  و  ماند  می 

سردرد،  تب،  همچنین  و  برسد  نیز 
در  مشکالتی  و  عضالت  گرفتگی 
خواهد  وجود  به  شما  قلب  ضربان 
آمد و اگر هر کدام از نشانه های این 
بیماری را دیدید، بهتر است که سریعاً 

به پزشک مراجعه کنید.

۴- تشخیص و درمان مورچه:
می  نظر  به  چگونه  مورچه  نیش 
نوع  به  معموالً  مورچه  نوع  رسد؟ 
نیش  و  دارد  بستگی  آن  نیش 
مقدار  به  را  قسمت  یک  ها  مورچه 
باعث  و  کند  می  قرمز  کمی  بسیار 
احساس  محل  این  در  که  شود  می 
داغی و سوزش زیادی داشته باشید 
اثرات  بعد  روز  دو  یا  یک  معموال  و 
چرک  به  شما  پوست  روی  از  آن 
این  و  شود  می  تبدیل  سفید  های 
نیش ها خارش دارند و ممکن است 
ایجاد  باعث  و  باشد  دردناک  کمی 

زخم روی پوست شوند.
نیش  محل  که  دیدید  هشدار:اگر 
همچنان  بعد  روز  دو  یکی  تا  زدگی 
در حال بزرگ شدن می باشد، ممکن 
در  ثانویه  عفونت  از  نشانه  که  است 

بدن شما باشد که این عفونت می 
با تنگی نفس، ورم در  تواند همراه 
گلو، سرگیجه و دیگر عالئمی همراه 
باشد که بهتر است آنها را به پزشک 

اطالع دهید.

تشخیص  و  درمان  روش   -5
نیش کک:

نیش کک چگونه به نظر می رسد؟ 
پایین  معموال نیش حشره کک در 
تنه افراد و اطراف پا ها، قوزک پا و 
ساق پا به وجود می آید و نیش آن 
هستند  کوچک  خود  به خودی  ها 
و معموالً  قرمز می کند  را  و محل 
خارش  و  هستند  دردناک  ها  کک 

آنها بسیار شدید است.
تنگی  و  تهوع  حالت  هشدار:اگر 
نفس، التهاب لب ها و صورت، درد 
دارید  چنینی  این  موارد  یا  سینه 
به  تر  هر چه سریع  که  است  بهتر 

پزشک مراجعه کنید.

حشره  تشخیص  روش   -۶
خانگی:

می  رسد؟ شما  نظر می  به  چگونه 
توانید نیش این حشره را به راحتی 
این قسمت  تشخیص دهید که در 
روی  رنگی  قرمز  های  برآمدگی 
این  اثرات  و  دیده می شود  پوست 
حشرات شبیه خطی صاف است و 
و  کند  می  دنبال  را  خاصی  الگوی 
معموال این اتفاق برای پوست های 
باالتنه شما مثل روی گردن، بازو ها 

و شانه ها می افتد.

نیش  تشخیص  و  درمان   -  7
مگس انگبین:

از  بعد  است؟  چگونه  مگس  نیش 
اینکه مگس شما را نیش می زند، 
پوست تان به سرعت ورم می کند 
و سوزش آن به سرعت زیاد خواهد 
شد و کمی بعد از این نیز احساس 
سوزش، درد شدید و خارش بسیار 

شدیدتری را تجربه خواهید کرد.
لب  و  زبان  که  دیدید  هشدار:اگر 
های شما در حال ورم کردن بعد از 
نیش مگس است یا خارش شدیدی 
دارد و عالئمی مثل سرگیجه، بدن 
درد و ... اضافه شد، هرچه سریع تر 

با 115 تماس برقرار کنید.

نیش  درمان  و  تشخیص   -8
زنبور:

نیش زنبور چگونه است؟ عالئم این 
نیش بسیار شبیه نیش مگس است 
این محل ملتهب  به طوری که  اما 
شده و قرمز می شود و احساس درد 
به وجود  و سوزش شدیدی در آن 
می آید و اثر این نیش کمی طوالنی 

روی پوست باقی می ماند.
ورم  سرگیجه،  نفس،  هشدار:تنگی 
صورت و دهان از نشانه های آلرژیک 
شدید است و اگر با هر کدام از این 
چه  هر  باید  شدید،  مواجه  عالئم 

سریع تر با اورژانس تماس بگیرید.

عارف قزوینی

چگونه نیش حشرات را بشناسیم ؟  در آینده چطور سفر می کنیم؟
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ساله   33 نادال  تنیس باز  رافائل 
و  اسلم  گراند   1۸ برنده  و  اسپانیایى 
ساله   19 آندرسکو  تنیس باز  بیانکا 
قهرمانى  جام  هفته  این  کانادا  اهل 
در  را  کاپ  راجز  استادان  رقابت های 
تورنتو باالی سر بردند. این پنجمین 
بود.  تورنمنت  این  در  نادال  قهرمانى 
مدودو  دانیل  نهایى  مرحله  در  نادال 
 تنیس باز اهل روسیه را ۶ بر 3 و ۶ بر 

3 شکست داد.
بین  بازی ها  این  بانوان  فینال 
ویلیامز  سرینا  و  آندرسکو  بیانکا 
برنده  و  آمریکایى   تنیس باز 3٧ ساله 
این  شد.  برگزار  اسلم  گراند   ۲3
یک  تنیس باز  که  بود  بار  نخستین 
تاکنون   19۶9 سال  از  کانادایى 
مى یافت. راه  کاپ  راجرز  فینال  به 

آندرسکو در این مسابقه فرصت کافى 
برای نشان دادن مهارت و توانایى های 
خود را نداشت چون سرینا در حالیکه 
در اولین ست بازی 3 بر یک از بیانکا 
به  کمر  ناراحتى  دلیل  به  بود،  عقب 

بازی ادامه نداد.
سرینا که از این بابت بسیار متاسف و 
ناراحت شده بود ، دقایقى گریه کرد. او 

در بازی نیمه نهایى اوزکا نفر اول تنیس 
کرده بود.  مغلوب  را  جهان  دختران 
خیلى  گفت:  خبرنگاران  به  سرینا 
سعى کردم درد شدید کمرم را ندیده 
بگیرم و به بازی ادامه دهم اما نشد. 
توانستم حرکت کنم. به سختى مى 

او خطاب به رقیب خود که 1۸ سال 
از وی جوانتر بود گفت: بیانکا تو یک 

ورزشکار نمونه هستى.

برای  بازی  این  اتفاقى که در  نظیر 
امسال  مسابقات  در   ، افتاد  سرینا 
روالن گاروس برای آندرسکو رخ داده 
بود. او نیز به دلیل ناراحتى کمر بازی 

را به حریف واگذار کرد.
این دومین عنوان اول یک تورنمنت 
این  از  پیش  او  است.  آندرسکو  برای 
ولز  ایندیانا  تنیس  مسابقات  برنده 

آمریکا شده بود.

نادال و آندرسکو قهرمانان راجرز کاپ ٢۰۱۹

نادال؛ ۱۱ اوت ٢۰۱۹

استراماچونی تهدید به استعفا کرد؛ »فشار از باال« 
برای عدم استفاده از مربیان خارجی!

استقالل  تیم  =سرمربی 
دیپورت  ز  ا بعد  تاج(  (
ز  سا دبی  به  دستیارش 

استعفا را کوک کرده.
ه  د ا ز شا پا ی  مهد =
ل  ستقال ا ت  پیشکسو
تیم  این  شرایط  می گوید 
مثل کره شمالی شده است!

میلیچ  دیپورت  دالیل   =
با حرف های  اما  نشد  اعالم 
مورد  در  خامنه ای  منفی 
خارجی  مربیان  از  استفاده 
همزمان شد. - استراماچونی: 
تا  اینجا  آوردید  مرا  شما 
مرا  یا  شوم  خودتان  شبیه 
آوردید که شبیه ایتالیایی ها 
شوید؟! من نمی خواهم شبیه 
شما شوم. نظم و انضباط را 

رعایت کنید!
آندره آ  و  )تاج(  استقالل  باشگاه 
در  تیم  این  سرمربى  استراماچونى 
آغاز  تا  بیشتر  هفته  دو  که  حالى 
بیشتر  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
روبرو  اختالف  با  نیست  باقى  زمان 
تهدید  ایتالیایى  مربى  این  و  شده اند 

به استعفا کرده است.
در  را  استراماچونى  استعفای  خبر 
اوضاع  مى  رسید  نظر  به  که  حالى 
برای او و بازیکنان استقالل آرام است 

رسانه های ایتالیایى منتشر کرده اند.
موقت  دیپورت  از  بعد  حاشیه ها 
استراماچونى  دستیار  میلیچ  هروویه 
درخواست  به  او  شد.  شروع  دبى  به 
سرمربى استقالل )تاج( برای کمک به 
تیم دعوت شده بود و مسئوالن تیم 
نیز موافقت کرده بودند اما در فرودگاه 
نکرد  پیدا  را  ایران  به  ورود  اجازه 
تا  برود  دبى  به  موقتاً  شد  مجبور  و 
تکلیف او را روشن کنند. بهانه مدیران 
ورود  ویزای  میلیچ  بود  این  استقالل 
نداشت و از چند ارگان حتى وزارت 
خارجه هم کمک خواسته شده اما در 
او  ویزای  بود  تعطیالت  چون  نهایت 

جور نشده است!
دیپورت  از  بعد  استراماچونى  گویا 
شدن میلیچ از مدیر برنامه های خود 
پاستورال خواسته به تهران سفر کند 
روشن  را  تکلیفم  »بیا  گفته  او  به  و 
کن« و حتى در وبسایت توتو مرکاتو 
قرارداد  فسخ  احتمال  شد  اعالم 
استراماچونى بیشتر از ماندنش است. 
با این حال نزدیکان او مى گویند هدف 
اصلى و نهایى آندره آ وارد کردن یک 
شوک جدی نسبت به بى تفاوتى است 
و  مى ماند  استقالل  در  نهایت  در  و 

فقط در پى گرفتن امتیاز است.
سرمربى  احتمالى  استعفای  خبر 

آندره آ استراماچونی در یکی از 
تمرین های تیم استقالل

سرمربی تیم ملی والیبال پس از حذف ایران:

 تیم ما فرم خوب لیگ ملت ها را ندارد
تیم ملى والیبال ایران روز یکشنبه 
در  روسیه  ملى  تیم  به  باخت  از  بعد 
صعود  شانس  سن پترزبورگ  شهر 
از  فعال  را  ژاپن  المپیک  بازی های  به 

دست داد.
گفت:  مسابقه  پایان  در  کوالکوویچ 
در  بودم  گفته  بازی  شروع  از  پیش 
حال حاضر تیم ایران فرم خوب دیگر 
تیم های لیگ ملت ها را ندارد. دلیل آن 
نیز مصدومیت و بیماری برخى از یاران 
تیم است. تیم ما از نظر بدنى هم این 
روزها در شرایط خوبى بسر نمى برد.

 3 اگرچه  افزود:  ملى  تیم  سرمربى 
بر صفر به روس ها باختیم اما رقابت 
نزدیکى داشتیم. ست های اول و دوم 
را خوب شروع کردیم ولى در شروع 
ست سوم جالب نبودیم اما به تدریج 

به بازی برگشتیم.
با  روس ها  شد:  یادآور  وی 
سرویس های بدون اشتباه ما را دچار 
مشکل کردند. آنها در لحظات حساس 
مسابقه خوب دفاع کردند و به همین 
ما  بهر حال  افتادند.  ما جلو  از  دلیل 
به تمرین های خود ادامه مى دهیم تا 
در مرحله بعدی انتخاب برای المپیک 
امروز  بازی  باید  بتوانیم صعود کنیم. 
را هم فراموش کنیم و به فکر آینده 

باشیم.
ملى  تیم  سرمربى  ایلنا  گزارش  به 
افزود: تیم روسیه امروز بهتر از ما بازی 
کرد و توانست سهمیه المپیک کسب 
کند. روسیه از گرانترین و موفق ترین 
تیم های والیبال دنیاست. به هر صورت 
ما تالش خود را کردیم اما آنها از ما 

بهتر بودند.
تیم ایران روز شنبه با تیمى که از 
از  بود  تشکیل شده  ذخیره  بازیکنان 
مى توانست  ایران  اگر  برد.  مکزیک 
کشور  این  خاک  در  روسیه  مقابل 

دی مارزیو  جانلوکا  را  )تاج(  استقالل 
صفحه  در  ایتالیایى  مطرح  خبرنگار 
توییترش منتشر کرد و همسر آندره 
در  استوری  با گذاشتن  استراماچونى 
به  نسبت  اینستاگرام خودش  صفحه 
خبر دی مارزیو واکنش نشان داد. وی 
استفعای  خبر  دیگر  یکبار  نوعى  به 
سرمربیگری  از  همسرش  احتمالى 
این  البته  کرد.  منتشر  را  استقالل 
همسر  صفحه  از  زود  خیلى  عکس 

استراماچونى پاک شد.
دیگر  روایتى  ورزشى  خبر  روزنامه 
استراماچونى  است.  کرده  نقل  هم 
مانع  مى خواست  حتى  دوشنبه  روز 
و  استقالل  دوستانه  بازی  برگزاری 
پیکان شود. این اتفاق زمانى افتاد که 
او فهمید بازیکنان تیم قصد دارند با 
بروند.  پیکانشهر  به  شخصى  ماشین 
راوی ماجرا مى گوید استراماچونى به 
قدری شاکى بود که مى گفت: »مگر 
ماشین  است؟  محلى  تیم  استقالل 
بازی  برای  هم  با  تیم  همه  بگیرند 
چیزی  چنین  حال  به  تا  من  بروند. 
ساعت  چند  از  باید  بازیکن  ندیده ام. 
قبل بیاید. من چنین چیزی را فقط 

در ایران دیده ام!«
لحظاتى  در  استراماچونى  نزدیکان 
با  مى خواستند  داشت  گالیه  او  که 
»اینجا  معروف  و  کلیشه ای  جمله 
ایران است« او را آرام کنند، اما پاسخ 
این مربى خیلى جالب بود: »شما مرا 
شوم  خودتان  شبیه  تا  اینجا  آوردید 
ایتالیایى ها  شبیه  که  آوردید  مرا  یا 
شما  شبیه  نمى خواهم  من  شوید؟! 
شوم. نظم و انضباط را رعایت کنید!«

اما شایعات فقط این نیست. برخى 
على  صحبت های  از  بعد  مى گویند 
از  استفاده  لزوم  مورد  در  خامنه ای 
مربى ایرانى در تیم های ورزشى اکنون 
مدیران  به  فشار  دنبال  به  جریاناتى 

زمان رسمی شروع لیگ برتر مشخص شد
=بر اساس اعالم مسئوالن 
فدراسیون فوتبال ۳۱ امرداد 
و اول شهریور رقابت های لیگ 

برتر فوتبال آغاز می شود.
=برخی از باشگاه هایی نیز 
هنوز  ورزشگاه هایشان  که 
مسابقات  برگزاری  آمادگی 
ایمنی  الزامات  و  ندارند  را 
آنها  در  نظر  مورد  امنیتی  و 
نشده  اجرایی  کامل  بطور 
یا  شهر  در  مسابقات شان 
استان بی طرف و بدون حضور 

تماشاگران برگزار می شود!
=آیا مسئوالن می خواهند 
با حذف تماشاگران از برخی 
مسابقات، مشکل حضور زنان 
در ورزشگاه ها را حل کنند؟!

ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  رئیس 
اعالم کرده رقابت های نوزدهمین دوره 
لیگ برتر از روز 31 امرداد 139۸ آغاز 

مى شود.
انضباطى  کمیته  رای  اساس  بر 
مسابقات لیگ هواداران تیم استقالل 
در  حضور  از  لیگ  نخست  هفته  در 
نظر  به  هستند،  محروم  استادیوم 
مى رسد این حکم تنبیهى که مربوط 
به جرایم سال گذشته باشگاه هاست در 
مورد هواداران پرسپولیس نیز اجرا شود

حیدر بهاروند، سه شنبه ۲۲ امرداد، 
برتر  لیگ  شروع  دقیق  زمان  باره  در 
در  که  جلسه ای  آخرین  در  گفت، 
مهدی  با حضور  و  فوتبال  فدراسیون 
کردیم  برگزار  فدراسیون  رئیس  تاج 
وضعیت ورزشگاه های حاضر در لیگ 
گرفت  قرار  نهایى  بررسى  مورد  برتر 
که  شد  این  بر  تصمیم  نهایت  در  و 
نوزدهمین دوره لیگ برتر )جام خلیج 
فارس( فصل 99-9۸ از روز 31 امرداد 
آغاز شود. هفته نخست مسابقات در دو 
روز برگزار مى شود و روز دوم آن نیز 

اول شهریور است.
از  برخى  داده،  توضیح  بهاروند 
ورزشگاه هایشان  که  نیز  باشگاه هایى 
را  مسابقات  برگزاری  آمادگى  هنوز 
امنیتى  و  ایمنى  الزامات  و  ندارند 
مورد نظر در آنها بطور کامل اجرایى 

انتخابى  رقابت های  در  شود،  برنده 
قاره ای شرکت نمى کرد و در مسابقات 
بجای  جوانان  تیم  نیز  آسیا  قهرمانى 

آنان بازی مى کرد.
نتیجه سه ست این مسابقه چنین 
 ،19 ایران   ۲۵ روسیه  اول  ست  بود: 
ست دوم روسیه ۲۵ ایران ۲3 و ست 

سوم روسیه ۲۵ ایران ۲3.
در  مى تواند  صورتى  در  ایران 
کند  شرکت  ژاپن  المپیک  بازی های 
که در مسابقات والیبال آسیا قهرمان 

شود.

مربى  دست کم  تا  هستند  تیم ها 
اضافه  تیم شان  به  دیگری  خارجى 
نکنند و در فرصت مناسب همینها که 

فعال اند نیز به خانه هایشان برگردند.
رهبر جمهوری اسالمى، 1۶ امرداد، 
المپیادهای  مدال آوران  با  دیدار  در 
والیبال  ملى  تیم  اعضای  و  علمى 
جوانان طبق معمول که در همه امور 
گفت،  مى کند  نظر  اظهار  و  دخالت 
سرمربى  با  بزرگ  موفقیت  »کسب 
است  خرسندکننده  بسیار  ایرانى 
که  بوده ام  معتقد  همواره  من  ]اما[ 
شایسته  کشور  ورزشى  مجموعه های 

است، سرمربى ایرانى داشته باشند.«
خامنه ای در گذشته هم نظر منفى 
خود در مورد فعالیت مربیان خارجى 
 1۵ او،  بود.  کرده  اعالم  را  ایران  در 
مهر 139۲، در دیدار با بازیکنان تیم 
ملى والیبال گفته بود: »…اولویت ها 
رشته هایى  به  بیشتر  و  کنید  نگاه  را 
بخصوص  ریشه دارند؛  که  بپردازید 
دارای ظرفیت و استعدادند؛ بخصوص 
از  یکى  دارند…  داخلى  مربى های 
برادران گفتند که از مربى های خارجى 
استفاده شود؛ من مخالفتى ندارم. این 
یک  از  اینکه  از  من  که  نشود  تصور 
به دردبخوری  خوِب  خارجِى  مربى 
که  وقتى  اما  مخالفم؛  شود،  استفاده 
شما از یک مربى داخلى برای فوتبال 
یا  کشتى  یا  والیبال  یا  بسکتبال  یا 
مى کنید،  استفاده  دیگر  ورزش  هر 
احساس  و  مى شوم  خوشحال  من 
خوب  خیلى  این  مى کنم.  سرافرازی 
است که مربى بچه ها و جوان های ما 
یکى از خودمان باشد؛ همینجا تربیت 
باشد.  کرده  پیدا  پرورش  باشد،  شده 
خارجى  مربى های  از  بعضى  البته 
خوبند، بعضى شان خوب نیستند؛ پول 
هم زیاد مى گیرند، توقع هم زیاد دارند، 
گاهى کار هم انجام نمى دهند؛ از این 
قبیل هم هست. بنابراین اگر یکوقتى 
راجع به مربى خارجى صحبت شده، 

حرف من ناظر به این است.«
استقالل مثل کره شمالى شده!

تیم  اسبق  بازیکن  پاشازاده  مهدی 
مى گوید،  )تاج(  استقالل  و  ملى 
شده!  شمالى  کره  مثل  »استقالل 
نشده  دیوانه  استراماچونى  همینکه 
مثل  لوکسى  آدم  آورده،  شانس 
ابزار خودش  باید  قطعاً  استراماچونى 
را در اختیار داشته باشد وگرنه هیچ 

موفقیتى به دست نمى آید.«
به  »آقایان  مربى،  این  گفته  به 
بودند  داده  قول هایى  استراماچونى 
که بسیاری از آنها عملى نشده، به او 
اما  بازیکن مى آوریم  برایت  مى گویند 

نمى آورند.«
آمدن  حاکیست  خبرها  آخرین 
و  شده  منتفى  فعال  ایران  به  میلیچ 
را  خودش  کار  باال  از  فشارها  ظاهرا 

کرده است.

نشده مسابقات شان در شهر یا استان 
تماشاگران  حضور  بدون  و  بى طرف 
نیست  مشخص  مى شود.هنوز  برگزار 
فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  تصمیم 
به  زنان  ورود  برای  اسالمى  جمهوری 
استادیوم ها چه خواهد بود و در حالى 
که خطر محرومیت فوتبال باشگاهى و 
ملى را تهدید مى کند، آیا این تصمیم 
برگزار  تماشاگر  بدون  مسابقات  که 
زیر  از  رفتن  در  برای  تمهیدی  شود، 
است  زن  تماشاگران  تعهد حضور  بار 
و مسئوالن مربوطه تصمیم گرفته اند با 
حذف همه تماشاگران، مشکل حضور 
زنان را حل کنند؟!کارشناسان فوتبال 
معتقدند تاخیر در برگزاری بازی های 
لیگ در هفته های پایانى این رقابت ها 
برگزار  فشرده  مسابقات  همواره  که 

خواهد شد دردسرساز است.

استعفای ناگهانی مدیرعامل پرسپولیس در آستانه 
شروع رقابت های لیگ!

=برخی می گویند رقم باالی 
قراردادها و اختالف نظر عرب 
با هیات مدیره و وزارت ورزش 

باعث استعفای او شده.
باشگاه  مدیران  از  =یکی 
پرسپولیس در گفتگو با ایسنا 
خبر استعفای عرب را تکذیب 

کرد.
برگزاری  مسئوالن  اعالم  طبق 
ایران، رقابت ها  مسابقات لیگ فوتبال 
اما،  شد  خواهد  آغاز  شهریور   31 از 
ایرج  امرداد،   ۲3 شب  چهارشنبه 
پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل  عرب 
در  عرب  استعفای  خبر  داد!  استعفا 
بازتاب  لیگ  رقابت های  آستانه شروع 
گسترده ای در رسانه های ورزشى داشت 
تصمیم  این  برای  دلیل مشخصى  اما 
اعالم نشده است.شماری مى گویند او 
نتوانسته از پس مشکالت مالى برآید 
هیات  اعضای  با  مدعى اند  برخى  و 
مدیره اختالف داشت و گروهى دیگر 
باالدستى ها  و  وزارتخانه  با  مى گویند 
مهر  کرده.خبرگزاری  پیدا  اختالف 
این باره مى نویسد، »گفته مى شود  در 
برای  که  بازیکنان  قراردادهای  برخى 

فصل پیش رو تمدید شده با رقم های 
خارج از عرف بوده که همین امر بار 
باشگاه  دوش  روی  را  سنگینى  مالى 
اینکه پیش خور  گذاشته است. ضمن 
کردن ٧ میلیارد تومان از پول شرکتى 
که قرار است بلیت فروشى باشگاه را 
انجام دهد عمال دست باشگاه را خالى 
صحت  بر  فرض  اگر  است.«  گذاشته 
این ادعا باشد به این معناست که او به 
خاطر ولخرجى از سوی وزارت ورزش 

تحت فشار قرار گرفته است.
صورت  شرایطى  در  عرب  استعفای 
اعضای هیات  از  گرفته که هیچکدام 
حتى  و  نکردند  حمایت  او  از  مدیره 
به نقل از آنها گفته شد که وی برای 
اقتدار  پرسپولیس  باشگاه  مدیریت 
عنوان  به  نتوانسته  و  ندارد  را  الزم 
پای  محکم  و  قاطع  مدیرعامل  یک 
ادامه  در  بایستد.مهر  تصمیماتش 
روز  بود  قرار  که  در حالى  مى نویسد، 
شنبه جشن قهرمانى و مراسم رونمایى 
برگزار  پرسپولیس  باشگاه  پیراهن  از 
شود و مقدمات این مراسم نیز انجام 
شده و قرار بود نشست هماهنگى ساعت 
1۴ روز چهارشنبه در محل برگزاری 
جشن انجام شود، ناگهان این قرار از 
سوی ایرج عرب لغو و تاکید مى شود 

ایرج عرب

است! شده  کنسل  جشن  کل  که 
با این حال خبرگزاری ایسنا مدعى 
شد عرب از مدیرعاملى پرسپولیس کنار 
نرفته اما شمار دیگری از رسانه ها مدعى 
شدند وزیر ورزش با استعفای او موافقت 
کرده است. اکنون هواداران پرسپولیس 
منتظر  و  خود  تیم  وضعیت  نگران 
تصمیم مسعود سلطانى فر وزیر ورزش 
هستند تا ببینند راست و دروغ چیست 
و جانشین عرب کیست! بازیکنان این 
تیم نیز این روزها پشت درهای بسته 
مدیریتى  حواشى  تا  مى کنند  تمرین 
کمتر به فضای پرسپولیس لطمه بزند.
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 روز جمعه 1۶ اوت 2019، برابر با 
2۵ امرداد 1۳9۸، گروهی از ایرانیان 
در  گوناگون  سیاسی  گرایش های  از 
اسالمی  جمهوری  سفارت  نزدیکی 
آمدند  هم  گرد  هلند  الهه  شهر  در 
اسالمی  جمهوری  دیپلماسی  به  و 
رژیم حقوقی دریای خزر/  تعیین  در 

کاسپین اعتراض کردند.
برای  الهه  شهرداری  و  پلیس 
برگزاری تجمع درست روبروی سفارت 
جمهوری اسالمی مجوز صادر نکرد. از 
همین رو تجمع در میدانی به فاصله 
کمتر از 200 متر از ساختمان سفارت 
برگزار شد. در چند سال گذشته، در 
قراردادی نانوشته، شهرداری و پلیس 
الهه مجوزی برای تجمعات اعتراضی 
جمهوری  سفارت  ساختمان  روبروی 
مورد  تنها  نمی کنند؛  صادر  اسالمی 
استثنا تجمعی بود که چند ماه پیش 
در  بین الملل  عفو  سازمان  ابتکار  به 
اعتراض به حکم زندان نسرین ستوده 

برگزار شد.
قرارداد  تجمع،  این  در  معترضان 
را  )خزر(  کاسپین  دریاچه  تقسیم 
و  گلستان  ننگین  قراردادهای  به 
ترکمانچای تشبیه کرده و بیانیه ای را 
به دو زبان فارسی و انگلیسی قرائت 
کردند. متن این بیانیه از این قرار است:

»هم میهنان گرامی،
نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  طول  در 
سرزمین عزیزمان ایران، زنان و مردان 
قهرمان بی شماری با از خودگذشتگی 
دفاع  پرگهر  مرز  این  خاک  و  آب  از 
از  اخیر،  سال  دویست  در  کرده اند. 
زمانی که ایران با روسیه همسایه شد، 
برای  دالوری ها  این  از  بزرگی  بخش 
برابر  در  ایران  ارضی  تمامیت  حفظ 

اعتراض گروهی از ایرانیان علیه »کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر« در الهه

دست اندازی و غارتگری دولت روسیه 
انجام گرفت.

هر چند دولت روسیه با استفاده از 
توانست  ایران  وقت  حاکمان  ضعف 
ما  سرزمین  قلمرو  از  بزرگی  بخش 
را  میانه  آسیای  و  فرارود  و  قفقاز  در 
نه روسیه  اما  از میهن مان جدا کند، 
شوروی  جماهیر  اتحاد  نه  و  تزاری 
هرگز نتوانستند به حق قانونی ایران 
دریای  از  ۵0درصدی  بهره بردای  در 

کاسپین )خزر( دست درازی کنند.
دولت های  هوشیاری  میان،  این  در 
از  آنان  شناخت  و  ایران  پیشین 
سیاست بین الملل و تالش شان برای 
به  نقش  ایرانیان  ملی  منافع  از  دفاع 

سزایی ایفا کرد.
اما متاسفانه از زمان روی کار آمدن 
سکان  ایران،  در  اسالمی  جمهوری 
سیاست خارجی کشورمان در دستان 
قرار  مستبد  و  بی کفایت  رهبرانی 
گرفته که ایران را رسما به مستعمره 

یا کشوری تحت الحمایه روسیه تبدیل 
کرده اند و رویای ۳00ساله ی تزارهای 
روسی را در رسیدن به آب های گرم 

خلیج فارس جامه عمل پوشانیده اند.
اکنون علی خامنه ای، مستبِد فاسد 
و  بی غیرتی  وقاحت،  ایران،  بر  حاکم 
بی شرافتی را به مرحله ای رسانده که 
قصد دارد دریای خزر را به ثمن بخس 
ببخشد تا به خیال خام خود، با جلب 
شوم  بساط  پوتین،  اربابش  حمایت 
رژیم نامشروع خویش را کمی بیشتر 

بر پا نگه دارد.
ما ایرانیان اکنون در اینجا گرد هم 
آمده ایم تا فارغ از باورهای سیاسی مان، 
و  ننگین  معاهده  به  را  اعتراض خود 
خیانت بار خزر نشان دهیم و با صدای 
خامنه ای  علی  به  که  بگوییم  بلند 
ازجمله  دست به سینه اش،  نوکران  و  
اجازه  ظریف  جواد  و  روحانی  حسن 
نمی دهیم تا آب و خاک ایران را خرج 

ادامه رژیم نامشروع شان کنند.«

یک زن ایرانی پناهجو در کانال مانش جان باخت؛ 
ماموران بریتانیایی ده ها نفر را بازداشت کردند

کانال  در  که  ایرانی  =زن 
مانش جان خود را از دست 
داد یک فرد موفق و دارای 

مدرک دکترا بوده است.
می گویند  قانونی  =منابع 
پناهجویان با اسلحه تهدید 
شدند که برای عبور از کانال 
کوچک  قایق های  در  مانش 
که ظرفیت کافی ندارند سوار 

شوند.
=شمار زیادی از پناهجویان 
مسیحی و یا اقلیت های دینی 
دیگر هستند که مطمئن اند 
حمایت  نها  آ ز  ا نیا  بریتا
می کند. آنها برای این سفر 
۱۵ هزار پوند پرداخت کردند.

برای  پناهجویان  از  زیادی  شمار 
به  رسیدن  و  مانش  کانال  از  عبور 
سواحل بریتانیا مجبورند بر قایق هایی 
آنها را  سوار  شوند که ظرفیت حمل 
از  نقل  به  تایمز  پایگاه خبری  ندارد. 
منابع آگاه نوشته  اخیراً یک زن ایرانی 

در این مسیر جان باخته است.
گروه  قربانی  اولین  ایرانی  زن  یک 
از مهاجرانی بوده است  1200 نفری 

که در هفته های گذشته قصد داشتند 
خود را با قایق های کوچک از فرانسه به 
انگلستان برسانند. بسیاری از مسافران 
بودند. پناهجو  ایرانیان  گروه  این  در 

دیگر  نفر   19 همراه  به  زن  این 
بودند  کودک  آنها  از  بسیاری  که 
جمعه  که  شدند  قایقی  بر  سوار 
مقامات  گشت.  توفان  گرفتار  پیش 
فرانسوی و بریتانیایی در پی شناسایی 
ده ها  ساالنه  که  هستند  قاچاقچیانی 
هزار پوند از طریق این قاچاق مرگبار 
درآمد دارند. تایم نوشته این زن ایرانی 
موفق و باهوش که در دریا جان باخت 
مدرک PHD داشت و به دنبال یک 

زندگی آرام بوده است.
جابجایی با قایق از طریق کانال یکی 
از گرانترین روش ها در میان راه های 
انگلستان  به  غیرقانونی  مهاجرت 
است. ایرانی ها و عراقی های زیادی از 
این طریق تالش می کنند خود را به 
در  که  دلیل  این  به  برسانند  بریتانیا 
با دیگر ملیت ها که اقدام به  مقایسه 
مهاجرت می کنند دست به جیب ترند. 
بسیاری از ایرانی ها از طریق هوایی یا 

زمینی خود را به اروپا می رسانند.
قایق های  یا  ماشین  آنها  از  برخی 
خریداری  را  مستحکم  بسیار  بادی 

می کنند تا از کانال عبور کنند.

تبهکاری  باندهای  میان،  این  در 
مسیرهای  انحصار  می کنند  تالش 
مهاجرت غیرقانونی را به دست خود 
زیاد  آن  مالی  سود  که  چرا  بگیرند 
تبهکاران  از  تعدادی  اخیراً  است. 
آلبانی تبارها  توسط  که  انسان  قاچاق 
می شدند  هدایت  عراقی   ُکردهای  و 
شناسایی گشتند. همچنین یک ایرانی 
اتهام تامین قایق برای  در فرانسه به 
عبور کانال در ماه ژوییه به دو سال 
حبس محکوم شد.برخی منابع قانونی 
می گویند شماری از مهاجران به زور 
اسلحه مجبور به عبور از کانال شده اند 
و شکی نیست تبهکاران قاچاق انسان 
در این امور دخالت دارند. با این حال 
بسیاری از آنها که موفق می شوند به 
خاک بریتانیا برسند آموزش دیده اند 
احتمال  و  بگویند  چه  پلیس  به  که 
مسائل  کردن  گم  رد  برای  دارد 

غیرواقعی نیز بیان کنند.
شمار زیادی از پناهجویان مسیحی 
و یا اقلیت های دینی دیگری هستند 
که مطمئن اند بریتانیا از آنها حمایت 
می کند. آنها برای این سفر 1۵ هزار 
می گویند  اما  کرده اند.  پرداخت  پوند 
در  تا  تهدید شدند  و چاقو  اسلحه  با 
زیادی  تعداد  ظرفیت  که  قایق هایی 

سرنشین را ندارند سوار شوند.

هدیه  خوشنواز،  =زهرا 
از  ملکی  لیلی  و  مروستی 
از  و  بازداشت شدگان  جمله 
آزادی  خواهان  کنشگران 
ورود زنان به ورزشگاه تحت 
آزادی«  »دختران  عنوان 
به  ورود  برای  که  هستند 
ورزشگاه ها خود را به صورت 
و  می کردند  گریم  مردان 

تغییر چهره می دادند. 
عکاس  عالیی  =فروغ 
نیز  اقتصاد  دنیای  روزنامه 

بازداشت شده است.
ن  یکا د نز ز  ا یکی  =
به  ن  گا شت شد ا د ز با
است:  گفته  »ایران وایر« 
هر  مشروط  آزادی  »برای 
از آنها قرار وثیقه ۵۰۰  یک 
شده  صادر  تومانی  میلیون 
شنبه  روز  تا  باید  که  است 

تامین شوند.« 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات 
آزادی  خواهان  کنشگر  پنج  اسالمی 

بازداشت و حبس »دختران آزادی« به اتهام »تالش 
برای ورود به ورزشگاه« توسط اطالعات سپاه!

ورود زنان به ورزشگاه ها تحت عنوان 
زن  عکاس  یک  و  آزادی«  »دختران 
را دوشنبه 21 امردادماه هفته جاری 
می شود  گفته  است.  کرده  بازداشت 
اتهام این افراد »تالش برای ورود به 

ورزشگاه« بوده!
بازداشت  از  داخلی  خبری  منابع 
به  زنان  ورود  خواهان  کنشگر  پنج 
روز  زن  عکاس  یک  و  ورزشگاه ها 
دوشنبه 21 امردادماه توسط اطالعات 
خبر  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
داده اند. گفته می شود اتهام این افراد 
»تالش برای ورود به ورزشگاه« بوده 

است.
و  مروستی  هدیه  خوشنواز،  زهرا 
لیلی ملکی از جمله بازداشت شدگان و 
از کنشگران خواهان آزادی ورود زنان 
»دختران  عنوان  تحت  ورزشگاه  به 
آزادی« هستند. آنها از هواداران تیم 
پرسپولیس هستند که برای تماشای 
هربار  خود،  محبوب  تیم  مسابقات 
چهره  تغییر  و  کرده  مردانه  گریم 
عالیی  فروغ  این  بر  عالوه  می دادند. 
نیز  اقتصاد  دنیای  روزنامه  عکاس 

بازداشت شده است.
بازداشت   این  نزدیکان  از  یکی 
است:  گفته  »ایران وایر«  به  شده ها 

یک مرجع تقلید: دوچرخه سواری بانوان مورد رضایت 
امام زمان نیست!

مراجع  از  گرگانی  علوی  آیت اهلل 
دوچرخه سواری  است:  گفته  تقلید 
خانم ها مورد رضایت امام زمان نیست 
را می شنویم  این  و متاسفانه هر روز 
که فالن موضوع را هم اجازه داده اند و 
خوب اگر می خواستیم از اول اینگونه 

باشد که اینهمه شهید نمی دادیم!
این آیت اهلل البته توضیح نداده امام 
سنین  در  هم  آن  کجا  و  کی  زمان 
درباره  غیبت  از  پیش  و  کودکی 
دوچرخه سواری زنان، آنهم در دورانی 
وجود  دوچرخه  نام  به  وسیله ای  که 

نداشته، اظهار نظر کرده است!
این آیت اهلل  آنالین  به گزارش خبر 
سیدعلی  دفتر  به  عده ای  همراه  که 
خامنه ای رفته بود و در آنجا صحبت 
آن  به  که  موضوعی  افزود:  می کرد 
تأکید دارم این است که باید از خون 
شهدا دفاع کرد و با توجه به سختی 
کار و مشکالتی که در ۸ سال دفاع 
و حجاب  باید عفاف  داشتیم  مقدس 

مورد تأکید قرار گیرد!

اواسط امرداد )اوایل اوت( حدود ۵۰ پناهجوی ایرانی و عراقی که با قایق قصد عبور از کانال مانش را 
داشتند در نزدیکی سواحل کنت و ساسکس در جنوب بریتانیا بازداشت شدند

»برای آزادی مشروط هر یک از آنها 
قرار وثیقه ۵00 میلیون تومانی صادر 
شده است که باید تا روز شنبه تامین 

شوند.«
از  بازداشت شدگان  می شود  گفته 
روز دوشنبه در زندان قرچک، زندانی 

هستند.
تاییدنشده  گزارش های  برخی 
»با  افراد  این  بازداشت  که  حاکیست 
شکایت و خواست« مهدی تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال ایران صورت گرفته 
به  ورود  برای  دختران  تالش  از  تا 
ورزشگاه ها در آستانه آغاز رقابت های 

لیگ برتر جلوگیری شود.
صورت  حالی  در  بازداشت ها  این 
رییس  اینفانتینو  جیانی  که  گرفته 
فدراسیون  به  خردادماه   2۸ فیفا 
به  تیرماه نسبت  تا 2۴  ایران  فوتبال 
جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها 
و عواقبت آن هشدار داده بود. با این 
حال مقامات فدراسیون فوتبال پاسخ 
تیم  روشنی درباره سرنوشت شرکت 
فوتبال مردان در بازی های مقدماتی 
جام جهانی 2022 نداده اند. نخستین 
 1۸ روز  مقدماتی  مسابقات  بازی 
کامبوج  تیم  مقابل  در   9۸ مهرماه 

خواهد بود.

افراد  دیگر  حرف های  نیز  وی 
بیکار  دشمن  که  کرد  تکرار  را  نظام 
نمی نشیند بنابراین مسئوالن حکومت 
باید مراقب باشند و به یکدیگر تذکر 
دوباره  سخنانش  پایان  در  او  بدهند. 
دختران  دوچرخه سواری  سراغ  به 
امام  پای  میان کشیدن  به  با  و  رفت 
دوچرخه سواری  بحث  تکرار  و  غایب 

با  مهدی  حضرت  گفت:  خانم ها 
دوچرخه سواری بانوان موافق نیستند 
اما مرتب می شنویم که با اجازه ای که 
برخی مراجع برای بعضی کارها صادر 
می کنند، موضوع ممنوعه دیگر را هم 
اجازه بدهند. اگر می خواستیم اینگونه 
در  نمی دادیم  شهید  همه  این  باشد 

حالی که هدف حفظ اسالم است.

سفر تیم های ورزشی به خارج بدون نمایندگان حراست 
ممنوع شد!

=پناهنده شدن ورزشکاران 
ایران در ٤۰ سال گذشته علت 

اتخاذ این تصمیم است.
به گفته مدیرکل حراست وزارت ورزش 
که در واقع نماینده سازمان های امنیتی 
در این وزارتخانه است، از این پس هیچ 
نماینده  همراهی  بدون  ورزشی  تیم 
شد. نخواهد  خارج  کشور  از  حراست 

از حاال  تأکید کرده،  جعفر سمیعی 
)مأموران  حراست  نمایندگان  بعد  به 
و  تیم ها  سفرهای  کلیه  در  امنیتی( 
اعزامی  هیات  ورزشی عضو  گروه های 
شرکت  جریان  در  و  بود  خواهند 
از  خارج  مسابقات  در  ایران  تیم های 
ورزشکاران  رفتار  و  اعمال  به  کشور 

نظارت خواهند داشت!
در  که  سمیعی  ایرنا،  گزارش  به 
ورزش  کل  مدیران  گردهمایی 
افزود:  می کرد  صحبت  کشور  سراسر 
اساس  بر  ما  سیاست های  مبنای 
مولفه های قانون، شرع و اخالق است 
به  امنیتی  وظایف  دستورالعمل  و 

ایران  مجموعه حراست وزارت ورزش 
در  که  شد  یادآور  است.او  شده  ابالغ 
حوزه حراست پیشگیری اهمیت بسیار 
موقع  به  اطالع رسانی  و  دارد  زیادی 
و  امنیتی  ماموران  اصلی  وظایف  از 

حراست وزارت ورزش است.
سمیعی ادامه داد: با بررسی های انجام 
این  به  با شخص وزیر  شده و گفتگو 
نتیجه رسیدیم که با توجه به مشکالتی 

غالبا  ورزشی  هیات های  سفر  در  که 
که  حراست  نماینده  می دهد،  رخ 
آموزش های الزم را برای جلوگیری از 
اتفاقات احتمالی که ممکن است برای 
هر یک از اعضای تیم پیش بیاید دارد 
قطع  شود.بطور  عمل  وارد  می تواند 
منظور مدیرکل حراست و امنیت وزارت 
شدن  پناهنده  از  جلوگیری  ورزش 
اعزامی به کشورهای  اعضای تیم های 
است. مسابقات  برگزاری  محل 

از آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری 
اسالمی تا کنون در چهل سال گذشته 
کاروان های  سفرهای  از  بسیاری  در 
با وجود  به خارج حتی  ایران  ورزشی 
امنیتی در هیات های  مأموران  حضور 
ایران  اعزامی، برخی اعضای تیم ها به 
بازنگشته و به کشورهای غربی پناهنده 
و  ورزشکاران دختر  از  برخی  شده اند. 
اکنون در تیم های ملی  پناهنده  پسر 
ورزشی کشورهای  رشته های مختلف 
رقابت های  در  و  دارند  حضور  دیگر 
جهانی و دوستانه با ورزشکاران اعزامی 
از ایران صحبت و خوش و بش می کنند.
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» ادامه دارد«           

اوت  ماه  یازدهم  یکشنبه  یوسف مصدقی - 
تلویزیونی  ۲۰19 میالدی، قسمت آخر سریال 
 *)The Loudest Voice( »بلندترین صدا«
اقمار  از   )Showtime( شوتایم  شبکه ی  از 
 )CBS Corporation( سی بی اس کورپوریشن

پخش شد.
زندگی  به  تلویزیونی،  کوتاه  مجموعه ی  این 
 )Roger Ailes( اِیلز  راجر  فعالیت های  و 
 Fox( فاکس  نیوز  اجرایی  مدیر  و  بنیانگذار 
News( میان سال های 199۵ تا ۲۰1۶ میالدی، 
این  داستان  اصلی  ماده ی  و  عنوان  می پردازد. 
 The( »سریال از کتاب »بلندترین صدا در اتاق
Loudest Voice in the Room( نوشته ی 
گابریل شرمن )Gabriel Sherman( گرفته 
شده و البته ماجرای اتهامات و رویدادهای سه 
سال آخر زندگی اِیلز به آن افزوده شده  است. این 
مجموعه ی تلویزیونی، هرچند ساختاری حرفه ای، 
بازیگران توانمند و داستان پردازی گیرایی دارد 
و یکجانبه، تصویری  از حد  اغراقی بیش  با  اما 
بیمارگونه و شرور از این مرد اثرگذار در تاریخ 

رسانه های دیداری آمریکا ارائه می کند.
از   ،۲۰1۷ مه  ماه  در  مرگش  زمان  تا  اِیلز 
در  محافظه کار  جریان  چهره های  مهم ترین 
حزب جمهوریخواه بود که به خاطر شناختش از 
بدنه ی جامعه ی آمریکا و توانایی اش در استفاده 
از رسانه های جمعی، بسیاری از مبانی نظری و 
سیاست گذاری های کالن این حزب در پنج دهه ی 

اخیر را شکل داد و در تبلیغ آنچه »ارزش های 
آمریکایی« )American Values( می دانست، 

کوشید.
او نخست، از انتهای دهه ی ۶۰ تا اواخر دهه ی 
۸۰ میالدی، در بخش تبلیغات کارزارهای حزب 
و  ریگان  نیکسون،  انتخاب  برای  جمهوریخواه، 
متحده،  ایاالت   ریاست جمهوری  به  پدر  بوِش 
دهه ی  آغاز  در  اِیلز  نمود.  ایفا  مؤثری  نقش 
سی ان بی سی  ریاست  مقام  در  میالدی،  نود 
رسانه های  مدیریت  عرصه ی  وارد   )CNBC(
دیداری شد و پس از آن در نیمه ی دوم دهه ی 
9۰ میالدی با بنیانگذاری و اداره ی فاکس  نیوز 
جایگاهی انکارنشدنی در سیاست ایاالت  متحده 
پیدا کرد. شناخت دقیق او از کارگران سفیدپوسِت 
بی صدا و نادیده گرفته شده ی جامعه ی آمریکا- که 
مشاغلشان را در نتیجه ی موج »جهانی  شدن« 
شده  فراگیر  خشمی  دچار  و  داده  دست  از 
بودند- باعث شد که تمرکز رسانه اش را بر جذب 
آنها بگذارد و از این راه فاکس  نیوز را به »صدای 

بی صدایان« آمریکا تبدیل کند.
سال  ابتدای  در  که  مصاحبه ای  در  اِیلز  راجر 
هوور  بنیاد  برای  رابینسون  پیتر  با   ۲۰1۰
این  به  داد،  انجام   )Hoover Institution(
نکته اشاره کرد که طی چند دهه، به واسطه ی 
کار کردن در 3۵ ایالت آمریکا، احتماال بیش از 
باقی اهالی رسانه با مردم آمریکا در ارتباط بوده 
و به همین دلیل شناخت دقیق تری از خواسته ها 

و نگرانی های این مردم داشته است.
شعار او برای مخاطبان محافظه کار فاکس نیوز 
این بود که: »ما گزارش می دهیم، شما تصمیم 
بگیرید«. فارغ از تعارف و مغالطه ای که در این 
شعار نهفته است )محال است که یک گزارش، 
هرقدر که به ظاهر بی طرفانه تهیه شده باشد، 
تصمیم گیری  قوه ی  بر  و  باشد  پیام  از  خالی 
و  سلیقه  که  آنجایی  از  نگذارد!(،  اثر  مخاطب 
تکلیِف  بود،  روشن  اِیلز  راجر  سیاسی  باورهای 

مخاطبانش هم با او روشن بود.
رسانه های  باقی  در  جاری  ریاکاری  برخالف 
جریان اصلی در ایاالت متحده، فاکس نیوِز اِیلز، 
چندچهره و مذبذب نبود و به همین دلیل با بخش 
باالترین  که  آمریکا  جامعه ی  بدنه ی  از  بزرگی 
او   )Honesty( روراستی  را  انسانی  هر  ارزش 
خط  اِیلز،  نظر  از  کرد.  برقرار  ارتباط  می داند، 
قرمز برای مخاطبان وفادار رسانه اش هنوز همان 
 )John Wayne( قاعده هایی بود که جان وین
در وسترن های کالسیک ترویج می کرد: »به زنی 

که دوست دارم، دست درازی نکن. اسبم رو ندزد. 
به روی من اسلحه نکش!« او همواره بر این نکته 
 )simple( تأکید می کرد که: »مردم آمریکا ساده
 )simpleton( هستند اما به هیچ وجه ساده لوح

نیستند«.
یک  مؤمن،  محافظه کار  یک  را  خود  اِیلز 
تمام عیار  مدافع  یک  و  وطن پرست  آمریکایی 

خود  تالش  تمام  و  می دانست  سرمایه داری 
آمریکایی  ارزش های  از  محافظت  مصروف  را 
ترویج  و  نمایندگی  او  که  ارزش هایی  می کرد. 
می کرد، هنوز هم بخش بزرگی از سفیدپوستان 
جنوب و میانه ی غربی ایاالت متحده را هویت 
می بخشد و متحد می سازد. این موضوع به هیچ 
شعارها  شالوده ی  که  نیست  انکار  قابل  روی 
استفاده ی  مورد  کلیدی  کلمات  از  بسیاری  و 
و  انتخاباتی  مبارزات  ایام  در  ترامپ  دونالد 
فعلی  دولت  بر  حاکم  سیاسی  بینش  سپس 
راجر  ذهن  تراوش های  حاصل  ایاالت  متحده، 
اِیلز و دست پروردگانش در فاکس  نیوز هستند.

با مدیریت متفاوت و استراتژی روشنی که راجر 
اِیلز برای شبکه ی زیر نظرش تعیین کرده بود، 
از سال ۲۰۰۲ تا اکنون، برای سال های متمادی، 
خبری  شبکه های  باقی  از  جلوتر  فاکس  نیوز 
بیشترین  و  مخاطب  میزان  باالترین  آمریکا، 
میزان اثرگذاری بر افکار عمومی را به دست آورده 
است. رقابت اصلی در این ماجرا که همواره میان 
سی ان ان )CNN( و فاکس  نیوز بوده و هست، 
فاصله ای  با  سال  هر  میالدی،   ۲۰۰۲ سال  از 
بیشتر از سال قبل به سود فاکس  نیوز خاتمه 

پیدا کرده است.

اما  آمریکا  عمومی  افکار  بر  تأثیرگذاری  این 
در میان چپگرایان ساکن ساحل شرقی آمریکا، 
تکنوکرات ها و نخبگان وابسته به حزب دموکرات و 

بیشینه ی رسانه های جریان اصلی ایاالت متحده، 
نقاط ضعف  تراشید.  ِایلز  برای  زیادی  دشمنان 
شخصی اِیلز، از جمله تمایل او به کنترل همه ی 
اطرافیان و زیردستانش، بعالوه ی سوء استفاده ی 
او از قدرتش برای برقراری روابط جنسی با برخی 
از زنان شاغل در فاکس  نیوز، بهانه ی کافی به 
رقبای سیاسی و دشمنان او داد تا به وقت مقتضی 
زیر پای او را جارو کنند و موجبات سقوط اش 
از بلندای سیاست ایاالت متحده را فراهم آورند.

باقی،  سرای  به  اِیلز  شتافتن  از  پیش  ماه  ده 
چند روز مانده به کنوانسیون حزب جمهوریخواه 
انتخابات  برای  ترامپ  نامزدی  نهایی شدِن  و 
مدیره ی  هیأت   ،۲۰1۶ ریاست جمهوری 
 )News Corporation( نیوزکورپوریشن 
سهامدار اصلی فاکس نیوز، به بهانه ی شکایت 
یکی از مجریان سابق فاکس نیوز و موج اتهامات 
آزارهای جنسی رو به فزونی علیه اِیلز، او را با 
به  مجبور  ناقابل  دالِر  میلیون  چهل  پرداخت 
استعفا از مدیریت فاکس  نیوز کرد. اِیلز بالفاصله 
به تیم انتخاباتی ترامپ پیوست و در مقام مشاور 
رسانه ای، او را برای مناظرات رو در رو با هیالری 
کلینتون، آماده کرد. پیروزی ترامپ در انتخابات 
اصلی  جریان  رسانه های  شدِن  ضایع  و   ۲۰1۶
اخراج  آسیب  و  رنج  انتخابات،  آن  نتیجه ی  در 
محترمانه ی از فاکس نیوز را در خاطر راجر ایلز 
قدری التیام بخشید و ماه های آخر عمر را برایش 

تحمل پذیر کرد.
تلویزیونی  مجموعه ی  ینکه،  ا آخر  سخن 
خصوصیات  بر  تمرکز  با  صدا«  »بلندترین 
نمایش  در  اغراق  و  اِیلز  راجر  نامطبوع  اخالقی 
پارانوئید،  او چهره ای منحرف،  از  آن خصائص، 
نژادپرست، عصبانی و دروغگو عرضه می کند که 
چندان مناسبتی با واقعیت ندارد. بازی خوب و 
اثرگذار راسل کرو )Russell Crowe( در نقش 
اِیلز، باورپذیرِی داستان این مجموعه را افزایش 
داده و زمینه را برای جا انداختِن روایت دشمنان 
رسانه ای- ایدئولوژیِک این چهره ی اثرگذار تاریخ 
رسانه را بیشتر از پیش، فراهم کرده است. به هر 

حال، به قول سعدی بزرگ از زبان »شیطان«:

که ای نیکبخت، این نه شکِل من است
و لیکن، قلم در کِف دشمن است

البته اِیلز نه قدیس بود و نه موجودی معصوم 
و  قدرتمند  انسانی  او  برعکس،  بی دفاع.  و 
از  با دشمنانش  بود که در جنگ  دشمن تراش 
به کار بردن هیچ حربه ای چشم پوشی نمی کرد. 
خوب یا بد، منفور یا محبوب، نقش او بر دیوار 
تاریِخ رسانه و سیاست ورزِی ایاالت  متحده آمریکا، 

نمایان است.

*عنوان این مجموعه را همچنین می توان 
به  عقیده(«،  فکر،  )نظر،  »رساترین صدا  به 

فارسی ترجمه کرد.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در 
ایران )۱۳2(

مالی  مشکالت  چارۀ  قوام السلطنه، 
مملکت را در جلب سرمایه های خارجی 
تشخیص داد و برای نخستین بار در تاریخ 

سیاسی ایران به آمریکا روی آورد.
که  )عالء(  عالئی  خان  حسین  میرزا 
به عنوان وزیر مختار ایران در ایاالت متحد 
آمریکا برگزیده شده بود، با کمک مورگان 
»استاندارد  آمریکایی  کمپانی  شوستر، 
اویل« را به سرمایه گذاری در نفت شمال 
ایران ترغیب کرد. شوستر، که در اوایل 
مشروطیت برای سامان بخشیدن به امور 
مالی ایران استخدام شده بود و چند سالی 
به عنوان خزانه دار کل و با اختیارات تام در 
ایران به سر می برد، این زمان مجدداً در 
چهارچوب برنامۀ دولت مبنی بر استفاده 
به خدمت دولت  از مستشاران خارجی 

ایران درآمده بود.
گذراندن قانون استخدام کارشناس از 
خارج، در حد خود، کار آسانی نبود. در 
مجلس شورای ملی، که پس از تعطیل 
همین  در  سرانجام  طوالنی  تعلیق  و 
دولت گشایش یافته بود، الیحه دولت با 
مخالفت سنت گرایان مذهبی روبرو شد. 
از آن جمله شیخ االسالم، نمایندۀ اصفهان 
گفت »در تمام کله ها فرو برده بودند که 
ایرانی وحشی وسایرین متمدن هستند. 
هستند.  عالم  سایرین  و  جاهل  ایرانی 
ایرانی غیر امین و سایرین امین هستند. 
این حرفها را می زدند و شاید بسیاری از 
خیال صحت  هم  منورالفکر  ایرانی های 
خارجی  مستشاران  آقایان،  می کردند. 
یعنی مالک الرقابانی مطلق، یعنی فعاالن 
مایشاء، یعنی دست های خارجی، یعنی 
آشوب طلبان برضد مملکت، باالخره یعنی 
کنده  را  ما  استقالل  ریشۀ  که  کسانی 
َدم آب می دهند و اسم ما را از صفحۀ 
روزگار برمی اندازند. امروز روح ایرانّیت از 
جلب مستشاران خارجی بیزار است. باید 
هم بیزار باشد. ایرانی مسلمان است. در 
زمان خالفت عمربن خطاب رضی اهلل عنه، 
ابوموسی اشعری والی مصر بود. یک نفر 
نصرانی را در مالیه استخدام نمود. خبر 
نوشت:  خلیفه  عاقبت  خلیفه.  به  رسید 
از  دست  ابوموسی،  ای  النصرانی.  مات 
در  نصرانی  نمی گذارم  من  بردار،  جانم 
مالیه مسلمین مستخدم باشد. فرض کن 
امشب نصرانی مرد. فردا چه خواهی کرد؟ 

آن کار را امروز بکن!«
مختار  وزیر  که  بود  فضایی  چنان  در 
ایران در آمریکا به نمایندگی دولت متبوع 
خود قرارداد واگذاری امتیاز استخراج نفت 
اویل«  »استاندارد  کمپانی  به  را  شمال 
امضا کرد و همزمان، موافقت دولت آمریکا 
را برای اعطای وامی به مبلغ یک میلیون 

دالر به دست آورد.
امتیازنامه نفت شمال روز بیستم آبان 
13۰۰ تقدیم مجلس شورای ملی شد. 

متن الیحه چنین بود:
1ـ مجلس شورای ملی ایران واگذاری 
حق استخراج نفت ایاالت مفصله االسامی 
استاندارد  کمپانی  به  را  ایران  شمال 
نقاط  می نماید.  تصویب  آمریکایی  اویل 
مزبور شامل ایاالت آذربایجان، استرآباد، 

مازندران، خراسان و گیالن خواهد بود.
۲ـ مدت امتیاز پنجاه سال خواهد بود.

3ـ حقوق دولت ایران زائد بر صدی ده 
از کلیه نفت و مواد نفتی مستخرجه از 
چاه ها، قبل از آن که هرگونه خرجی به 

او تعلق بگیرد خواهد بود.
4ـ شرایط دیگر امتیاز ازقبیل تسعیر 
سهم دولت و پرداخت آن و طرز نظارت 
شرایط  و  کمپانی  عواید  در  دولت 
شرایط  وسایر  امتیاز  این  ابطال کنندۀ 
دیگر را دولت پس از مذاکره تهیه و برای 
تقدیم  ملی  شورای  مجلس  به  تصویب 

خواهد نمود.
۵ ـ کمپانی مزبور حق نخواهد داشت 
این امتیاز را به دولت یا شرکت خارجی 
این  از  تخلف  درصورت  و  نماید  واگذار 

ماده، امتیاز مزبور ملغی خواهد بود.
بهار در »تاریخ مختصر  ملک الشعرای 

احزاب ایران« می نویسد:
»دولت قوام در مجلس چهارم نقش های 
جمله  آن  از  که  می کند  بازی  بزرگی 
به  ایران  شمال  نفت  امتیاز  واگذاری 
کمپانی استندارد اویل آمریکایی است که 
یکی از شاهکارهای بزرگ دولت به شمار 
می رفت و ممکن بود باب سعادت به روی 
ایران باز شود، و شکی نبود که این عمل 
در دل دو همسایه تأثیر خوشی نخواهد 
بخشید. هرچند در ازاء آن، معاهدۀ روس 
و ایران )قرارداد 19۲1( را هم از مجلس 
و  مراسالت  از  لیکن  بود  گذرانده  ملی 

)روس ها(  شمالی ها  حضرات  اعتراضات 
و  می گردید  آشکار  آنها  رضایت  عدم 
این  از  باطناً  نیز  )انگلیسی ها(  جنوبیان 

عمل خوششان نیامد...
عمل  این  که  بگوییم  باید  به اختصار 
هرچند از پیش نرفت و با دسایس بزرگ 
حماقت  بلکه  خوردن،  فریب  و  اجانب 
برخی  خیانت  و  کشور  رجال  از  بعضی 
دچار شد، اما فهمانید که ایرانی دریافته 
به  را  خود  گلیم  و  ُجل  باید  که  است 
توسط سرمایۀ دولت آمریکای شمالی از 
آب بیرون کشد و مصلحت خود را در آن 
دیده است که با همدستی دولت اتازونی 
خود را از گرداب فقر که پیاپی او را در 

آن ُهل می دهند نجات دهد.
بین  که  شدیدی  رقابت  حس  شاید 
دول ذی نفع همه وقت موجود است در 
این وهله باعث بر آن شد که نگذاشتند 
ما )یعنی جمعیت اصالح طلبان و مرحوم 
نخستین  سال  قوام السلطنه(  و  مدرس 

مجلس چهارم را به پایان رسانیم...
امتیاز مزبور بعد از صحبت های مختصر، 
با توافق کامل مجلس به تصویب رسید 
را  انفجارش  آواز  و  ترکید  بمب  مثل  و 
دنیای آن روز شنید و مخالفت از طرف 

دو همسایه بفور شروع گردید. 
روز ۲3 ربیع االول 134۰ قمری برابر 
دو  خورشیدی  )آذر( 13۰۰  قوس  دوم 
از  اعتراض آمیز که یکی  یادداشت  فقره 
آنها تقریباً لحن اولتیماتوم را نیز داشت 
از طرف سفارت دولت شوروی به وزارت 
خارجه ایران فرستاده شد که اولی راجع 
به واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی 
استاندارد اویل آمریکایی و مفادش به قرار 

ذیل بوده است:
»به موجب فصل سیزدهم معاهده اخیر 
فوریه 19۲1  مورخ ۲1  روسیه  و  ایران 
دولت ایران نباید امتیازات شمال را که 
ایران واگذار  به  دولت جمهوری روسیه 
می کند به دیگری بدهد و چون امتیاز 
ادوار  کابینه های  از  یکی  را  نفت شمال 
فترت به خوشتاریا که تبعۀ گرجستان 
است، طبق ورقه ای که صورت امتیازنامه 
نفت  معادن  بنابراین  است  داده  داشته، 
شمال ایران چنانچه خود ملت و دولت 
خاک  زیر  باید  ننمایند  استخراج  ایران 

بماند«.
یادداشت دوم راجع به تسریع تصویب 
معاهدۀ  در  ایران  ملی  شورای  مجلس 

دولتین ایران و شوروی بوده است.
امتیازی  گفته شود چنین  است  الزم 
)امتیاز خوشتاریا( از نخستین روز تحصیل 
بدون رسمیت بود و صورت قانونی نداشت 
در  فترت  ادوار  کابینه های  از  یکی  زیرا 
نتیجه فشار و تهدید و انواع نامالیمات و 
ناچاری، با اطالع به این که امتیاز بدون 
برخالف  ملی  شورای  مجلس  تصویب 
اصل ۲4 قانون اساسی است و از درجه 
خوشتاریا  به  اجباراً  است  ساقط  اعتبار 

واگذار نمود.
پس از آن، کابینه های بعد عدم اعتبار 
آن مراسله و امتیاز را به سفارت روس و 
سفارتخانه های مقیم تهران اعالم نمودند. 
حتی یک بار دیگر که همان کابینه روی 
کار آمد خوشتاریای مزبور هرچه تقاضای 
تجدید امتیازنامۀ لغو شده را نمود کابینۀ 
مزبور حاضر نشد و الغای آن را رسماً به 
خود  به  و  تزاری  روسیه  دولت  سفارت 

خوشتاریا اطالع داد.
خوشتاریا پس از آن که کامال از طرف 
دولت ایران مأیوس شد به اروپا سفر کرد و 
ابتدا با یک کمپانی هلندی داخل مذاکرۀ 
فروش این امتیازنامه شد. کمپانی مزبور 
به وزیر خارجه ایران مراجعه کرد، وزیر 
امور خارجه ایران نیز عدم اعتبار امتیار 
مزبور را به کمپانی هلندی اعالم نموده 
بی مصرف  امتیازنامه  این  از خرید  را  او 

منصرف کرد...«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱۳ (

تأمالت بهنگام؛ در باب آن »رساترین صدا« در رسانه های آمریکا:

 ما گزارش می دهیم، شما تصمیم بگیرید!

راجر ایلز

حسین عالء

ویدئو
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1ـ کشوری است 
2ـ نخست وزیر

3ـ تنهاـ  از رودخانه های ایران 
ـ نوعی منزل مسکونی

4ـ حشره ای است ـ هرزه و 
سهل انگار

5 ـ وی ـ درنگ ـ گلی است
دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   ۶

مقدس ـ دارایی
7 ـ جهان ـ نظاره
8 ـ حیوانی است

معروف  نویسندگان  از  9ـ 
انگلیس در قرن گذشته

10ـ از وسایل دوخت و دوز 
ـ ویزا

11ـ گلی است ـ رأس

معروف  فالسفۀ  از  1ـ 
قرن  در  نگلیس  ا

گذشته 
2ـ خالق اثر بینوایان

یخی  ر تا شهری  3ـ 
تهران  نزدیکی  در 
ست  ا خدمتی  ـ 

مقدس
4ـ ناخوشیـ  آتشفشانی 

خاموش در اروپا
5 ـ مددکار ـ آخر 

معروف  دریادار  ـ   ۶
انگلیس در جنگ با 
خزنده ای  ـ  ناپلئون 

است
7 ـ از ضمایر ـ پایتخت 
از  ـ  است  کشوری 

فلزات
8ـ  اضافیـ  از شهرهای 

ایران
معنی  آنطرف  ز  ا 9ـ 
جذاب می دهد ـ نه 
آب  جلو  ـ  به عربی 

می بندند
10ـ سرکرده ـ با وقار 

11ـ خوار و بار و توشه 
ـ زاپاس

و  نخست وزیران  از  1ـ  
معروف  سیاستمردان 
و  قاجار  دوران  اواخر 

دوران پهلوی
2ـ خزنده ای است ـ نوعی 

خاک ـ نوار پارچه ای 
از  ـ  مبهوت  و  کدر  3ـ 
شهری  ـ  ت  ا هر ا جو
تاریخی در آسیای میانه

4ـ پایتخت کشوری است 
ـ  است  سرپوشی  ـ 

روشنایی
5 ـ برادر ناصرالدین شاه

برای  خنک  منطقۀ  ـ   ۶
فرار از گرما ـ واحد پول 
و  النه  ـ  است  کشوری 

کاشانه
7ـ  ورقهـ  واحد اندازه گیری 

سطح ـ بیهوده
و  فترین  معرو ز  ا ـ   8
خوانندگان  قدیمی ترین 
یونانی با شهرتی جهانی 

ـ ضمیری است
ن  با ز ـ  درگذشت  9ـ 

موسیقیـ  جدید 
م  نا ـ  زحمتکش  10ـ 

پیشین زیمباوه
ـ  حرف  یک  تکرار  11ـ 
نژادی  ـ  تعجب  حرف 

است ـ خردمندی
و  ادیب  پژوهشگر،  12ـ 
صاحب نام  یرانشناس  ا
فقید  استاد  و  ما  کشور 

دانشگاه تهران
13ـ از حبوبات ـ نامناسب

14ـ قصه ـ دشمنی کردن 
ـ راه بی پایان

15ـ بانکی استـ  جانداری 
است ـ بدی ـ از بالیای 

طبیعی

پژوهشگر  و  تحلیلگر  نویسنده،  1ـ 
فرهیختۀ معاصر ایران

2ـ دوست آدم ـ بی نظیر ـ گلی است 
3ـ می زدهـ  خاندانـ  بافتـ  ورم عفونی

4ـ اغلب حیوانات دارندـ  بلندـ  ساکنان 
قدیمی یک منطقه

دورۀ  دانشمند  سیاستمردان  از  ـ   5
قاجار و صدر اعظم پیشین ایران

۶ ـ آن سوی ـ تکرار یک حرف
7 ـ اندازه ـ آرامیدن

8 ـ از شهرهای تاریخی آسیای میانه 
ـ باهوش ـ آماس ـ بزرگی و شرف

از  بخشی  ـ  چایخوری  وسایل  از  9ـ 
اوستا

پنبه  ـ  معاش  تأمین  ـ  شگرد  10ـ 
پاک نکرده

11ـ سرازیر نیست ـ کمربند
12ـ احداث مجاری آب یا برقـ  ضعیف 

13ـ آشپزی ـ روزها ـ نقص
ـ  ایران  شهرهای  از  ـ  رطوبت  14ـ 

پرنده ای است
15ـ از صیفی جات ـ ورزشی است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نبض سینما  که  روزگاری  آن  گذشت 
به  اگر گذرتان  امروز  در الله زار می تپید. 
این خیابان قدیمی بیفتد، در میان انبوهی 
لوستر  و  کابل  و  سیم  که  مغازه هایی  از 
شده ای  تعطیل  سینماهای  می فروشند، 
فیلمی  آنها  در  که مدت هاست  می بینید 
معدود سالن های  نمی آید.  در  نمایش  به 
یک  به  یک  هم  الله زار  فعال  همچنان 
سینما  هم  آخرینش  می شوند.  تعطیل 
رودکی بود که اخیراً تعطیل شد و در حال 
حاضر تعداد سینماهای فعال الله زار تنها 

2 سینما است.
با تعطیل شدن سینما رودکی )متروپل 
خیابان  فعال  سینما های  تعداد  سابق( 
که  خیابانی  رسید؛  سالن   2 به  الله زار 
مردم  تفریحی  محل  مهم ترین  روزگاری 
بورس  که  سال هاست  حاال  و  بود  تهران 
لوستر و لوازم برقی است. با شنیدن خبر 
الله زار،  سینماهای  از  کدام  هر  تعطیلی 
خیلی از کسانی که باالی 40 سال سن 
حس  این  می شوند.  اندوهگین  دارند، 
نوستالژیک، در این سال ها بارها و بارها با 
انتشار خبر بسته شدن سینماهای الله زار 
به  قدیمی  منتقد  یک  است.  شده  تکرار 
تازگی نوشته بود که دلش نمی خواهد دیگر 

از الله زار رد شود و چشمش به سینماهای 
شدن  ویران  در  بیفتد.  آن  شده  تعطیل 
بافت  تغییر  چیز  هر  از  بیش  مکان،  این 
جغرافیایی شهر تهران نقش داشته است. 
سینماهای الله زار سال ها بود که جز باری 
برای گفتن نداشتند.  نوستالژیک، حرفی 
تنها سینمایی که در همه این سال ها، به 
یمن عالقه و عشق صاحبش زنده و پابرجا 
نهایت  در  آن هم  که  بود  کریستال  بود، 

روزگار سپری شده الله زار

تعطیل شد.
ر  د که  مدت هاست  ری  ا د سینما
الله زار فاقد توجیه اقتصادی است. اینکه 
نامطلوبی  وضع  سالن ها  صندلی های 
داشتند و کیفیت صدا و تصویر به شدت 
زیر استاندارد بود، دلیل بی رونقی الله زار 

نبود. مجهزترین سالن سینما هم در میان 
لوستر، نمی توانست  انبوه سیم و کابل و 

مخاطبی را جلب کند.
الله زار به تدریج و در طول سالیان، از 
یک مرکز تفریحی به مرکز تجاری تبدیل 
ترافیک  که  هم   50 دهه  همان  از  شد. 
تهران شدت گرفت و رفت و آمد به آن 
تماشاگران  ریزش  شد،  سخت  خیابان 
شد. شروع  هم  ر  ا الله ز سینماهای 

یک اختراع شیطانی!

دنیا  در  آهن  خط  رسمی  افتتاح 
همراه  بی نظیر  مسابقه ای  برگذاری  با 
شد. در این مسابقه قرار بود مخترعین 
لوکوموتیو، لوکوموتیوهای خود را یکی 
پس از دیگری وارد ریل کنند؛ با پذیرفتن 
اینکه فقط لوکوموتیوهایی حق شرکت 
دارند که بیش از ۶ تن وزن نداشته باشند 
و در عین حال بتوانند 20 تن بار را با 
حداقل سرعت 1۶ کیلومتر در ساعت 
تاریخی  مسابقه  این  در  کنند.  حمل 
4 لوکوموتیو شرکت کردند که از این 
بین دو تای آنها حق شرکت در مسابقه 
هم  سوم  لوکوموتیو  و  نکردند  پیدا  را 
حرکت نکرده، لوله هایش از هم در رفت 
و فقط لوکوموتیو آقای استیفنس بود 
که توانست با 4 هزار و 320 کیلو وزن 
با سرعت 2۶ کیلومتر در ساعت حرکت 
کند. اختراع این معدنکار انگلیسی در آن 
زمان لقب »موشک« گرفت؛ گرچه مردم 
آن زمان که کال در عالم خوشی بودند و 
زیاد با اختراعات عجیب و غریب میانه ای 
اختراع  یک  را  لوکوموتیو  نداشتند، 
تأثیر  آنها تحت  شیطانی می دانستند. 
سیاستمداران فیلسوف مآب می گفتند 
صدای عبور لوکوموتیو محصول مزارع 
مرغ ها  می شود  باعث  می کند،  کم  را 
تخم نگذارند و زنان حامله سقط جنین 
کنند! ولی به هر حال خبر این اختراع 
خیلی سریع در سراسر جهان پیچید و 
سایر کشورها نظیر بلژیک، آلمان، اسپانیا 
و فرانسه شبکه راه آهن را وارد زندگی 

خود کردند.
سراسر  در  راه آهن  شبکه  گسترش 

دنیا همزمان شده بود با سلسله قاجار 
در  شاه  ناصرالدین  پادشاهی  دوران  و 
ایران. وی 3 بار امتیاز احداث خط آهن 
را دست به دست کرد؛ اولین بار امتیاز 
احداث خط آهن در ایران به انگلیسی ها 
و سپس به روسیه واگذار شد اما چون 
ناصرالدین شاه دید این دو کشور قلدر از 
شمال و جنوب، کشور را قیچی خواهند 
کرد، تصمیم گرفت امتیاز هر دو را لغو 
کند و امتیاز را به دولت آلمان که در آن 
زمان توسط بیسمارک رهبری می شد، 
واگذار کند. ولی به عللی این امتیاز هم به 
مرحله عمل نرسید تا اینکه مسیو بواتال، 
امتیاز احداث ساختمان خط آهن را در 
زمان رضا شاه گرفت و بعد همان امتیاز 
را به یک شرکت بلژیکی فروخت و این 
شرکت با سرمایه 2 میلیون فرانک دست 
به کار ساخت راه آهن شد. بعداً رضا 
شاه قانون انحصار قند و شکر و چای را 
از تصویب مجلس گذراند که به موجب 
این قانون مقرر شد به ازای هر سه کیلو 
قند و شکر که به ایران وارد می شد، 2 
ریال و از هر سه کیلو چای ۶ ریال جهت 
هزینه ساختمان راه آهن دریافت شود. 
بعد از این قانون و تالش هایی که صورت 
گرفت، در تاریخ 9 خرداد 1317 راه آهن 
سراسری ایران از شمال تا جنوب احداث 
شد.اولین مسیر راه آهن سراسری ایران 
با یک هزار و 394 کیلومتر طول و یک 
 90 در  عرض  میلی متر   435 و  هزار 
ایستگاه دایر شد. مهم ترین پل خط آهن 
ایران، پل ورسک است که از شاهکارهای 
صنعت پل سازی دنیا به حساب می آید.
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واقع  در  الله زار،  سینماهای  مشکل 
مشکل بسیاری از سینماهای پایتخت است. 
اساس  بر  و  پیش  سال ها  که  سالن هایی 
مقتضیات زمان خودشان ساخته شده اند. 
سینماهای  جمهوری،  خیابان  در  مثاًل 
زیادی وجود دارد که گرچه وضعیت شان 

به اندازه الله زار اسفناک نیست، ولی نسبت 
به دو، سه دهه گذشته، به شدت با ریزش 
تماشاگر مواجه بوده اند. به این دلیل ساده 
که دیگر کسی برای فیلم دیدن، به این 
طرح  محدوده  در  واقع  و  شلوغ  خیابان 
ترافیک نمی رود و اگر اجازه تغییر کاربری 
به صاحبان سینما داده شود، این سالن ها 
تجاری  پاساژهای  به  تبدیل  زود  خیلی 

می شوند.

تعداد سالن های سینمای فعال تهران، 
نسبت به جمعیتی که در آن زندگی می کند 
و گستردگی جغرافیایی این کالنشهر، از 
فاصله  فرسنگ ها  مطلوب،  استانداردهای 
دارد. منتها همین سالن های محدود هم 
اغلبشان در نقاطی مناسب واقع شده اند. در 
واقع شاهد تجمع تعداد زیادی از سالن ها 
در نقاط مرکزی شهر هستیم با باالترین 
حجم شلوغی و ترافیک. و از سوی دیگر در 
بسیاری از نقاط شهر تعداد سالن ها  اندکند. 
اصالً در برخی از مناطق، سینمایی به چشم 

نمی خورد.
در سال های اخیر شاهد کوشش هایی 
بوده ایم؛  سینما  سالن های  ساخت  برای 
سالن هایی مجهز و استاندارد که هر کدام 
واقع  مناسب  نقاط جغرافیایی  در  آنها  از 
شده اند و االن جزء سالن های پر مخاطب 
تهران هستند و در عوض می توان از سالن ها 
با  که  کرد  یاد  فرهنگی  مجموعه های  و 
وجود هزینه های فراوان صورت گرفته، به 
دلیل واقع شدن در یک بافت جغرافیایی 
نامناسب، به هیچ توفیقی دست نیافته اند. 
می شود به یکی از سالن های مجهز و خوب 
از  برخی  در  اشاره کرد که سال گذشته 
روزها تنها میزبان حدود 20 تماشاگر بود 

و در کنارش می توان به سینماهایی اشاره 
کرد که هر صاحب فیلمی آرزو دارد فیلمش 
در آن اکران شود. خبر بسته شدن یکی از 
آخرین سالن های الله زار را کنار استقبال 
آزادی که  بازگشایی سینما  از  فوق العاده 
بگذاریم، خیلی از چیزها مشخص می شود.

سینماهای الله زار و سینما آزادی یک 
حس  ایجاد  آن  و  دارند  مشترک  صفت 
نوستالژی در میان دوستداران سینماست.

روزی روزگاری پایتخت سینما
الله زار روزگاری پایتخت سینما بود. در ادبیات سینمایی ما و در نوشته های 
منتقدان و سینماگران هیچ مکانی به اندازه الله زار مورد توجه قرار نگرفته است. 
الله زار خاطره نسلی است كه با سینما بزرگ شد و به قولی سینما را با سین 
بزرگ نوشت و پاس داشت؛ نوعی عشق بی واسطه و خالصانه به آن نور جادویی 
كه با انعکاس بر پرده نقره ای، جهانی شگفت می آفرید. به همین دلیل است كه 
تقریباً در هر نوشته نوستالژیکی درباره سینما، پای الله زار و سینماهایش هم 
وسط می آید. شاید چیزی كه باعث شده تا سینماهای الله زار به عنوان مهم ترین 
نشانه عالیق نوستالژیک عده ای همچنان حضور سنگینی داشته باشد، شرایط 

امروز این سینماهاست.
پایتخت سینما در دهه های 3۰ و 4۰ حاال خیابانی است كه به قولی بهتر است 

كابل زار نامیده شود تا الله زار!

خیابان الله زار تهران روزگاری مركز هنری ایران بود.وجود دهها تئاتر و سینما و استودیو در این خیابان، این مکان را به محل رفت و آمد هنرمندان، خوانندگان و 
نوازندگان تبدیل كرده بود. سال های طوالنی الله زار كه یکی از شیک ترین خیابان های تهران بود میعادگاه جوانان و زنان و مردان شیک پوش و عالقمندان هنر بود. از 
زمان روی كار آمدن جمهوری اسالمی با بی اعتنائی مالیان حاكم سینماها از رونق افتاد و تئاتر ها یک به یک تعطیل شد. امروزه الله زار به مركز خرید و فروش لوازم 

الکتریکی و سایر اجناس تبدیل شده است.
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کم شدن شرفیابی ها
ناآرامی های تهران بودیم، دیدم  در جریان 
تعداد افرادی که به تشریفات تلفن می کنند و 
تقاضای شرفیابی می کنند روز به روز کم می شود. 
قبال سر و دست می شکستند ولی... اعلیحضرت 
یک روز خودشان هم متوجه شدند و لیست 
شرفیابی روز را که نگاه کردند، آخرین نفر را 
که به حضور پذیرفتند، بعد پرسیدند، دیگر کی 
هست؟ گفتم، دیگر کسی نیست. فرمودند پس 
من چه کار کنم؟ در نهایت تأثر از دوستانم )مانند 
سیروس فرمانفرمائیان، علی اصغر امیرانی مدیر 
مجلۀ خواندنی ها، عبداهلل انتظام، مشیرفاطمی 
و دیگران( خواستم که به وسیلۀ من تقاضای 
شرفیابی کنند تا روحیۀ اعلیحضرت تقویت شود.
=خوب! در این شرفیابی ها چه مسائلی 

مطرح می شد؟
ـ از گفتگوها، خبر دقیقی ندارم، ولی من از 
این دوستان خواهش کرده بودم که از گذشته 
صحبت نکنند، بلکه چاره و راه حلی برای رفع 

بحران ارائه دهند!
و  کرد  معرفی  را  کابینه اش  ازهاری  آقای 
تغییراتی  در  اعلیحضرت می خواستند  رفت. 
دربار بدهند و هویدا هم که وزیر دربار بود دیگر 
خانه نشین شده بود. اردشیر زاهدی مرا به عنوان 
وزیر دربار پیشنهاد کرد. اعلیحضرت گفته بودند: 
نه! من می خواهم امیراصالن در سمت خود باقی 
بماند چون با او بیشتر می خواهم کار کنم. من 
مایلم که یک نفر شخص مسن تر و موسفید وزیر 

دربار بشود که البته آقای اردالن شد.
اعلیحضرت  اینکه:  دیگر  اتفاق  دو  اما 
شدیدی  فوق العاده  تب  و  سرماخوردگی 
گرفتند و خوابیدند و حالشان خوب نبود. اردشیر 
زاهدی هم از آمریکا به تهران آمده بود و با هم 
حضور اعلیحضرت شرفیاب شدیم و احوالپرسی 
کردیم. صبح زود بود، اعلیحضرت خیلی ناراحت 
بود. سالم مبعث بود، خیلی اصرار داشتند که 
بروند. دکتر ایادی آنجا بود و گفت: قربان! با تب 
39درجه شما نمی توانید بروید. گفتند: امروز اگر 
من نروم، اثر بدی در مردم خواهد داشت که 
بی اعتنایی به مذهب شده.  اعلیحضرت در آن 
روز، خیلی مستأصل و پریشان بودند. هم مریض 
بودند و نمی توانستند بروند و هم فکر می کردند 
که مردم چی فکر می کنند که شاه بی احترامی 
را  اعلیحضرت  باالخره  به عید مذهبی کرده. 
راضی کردیم که نروند. بعد اعالم کردیم که 
اعلیحضرت مریض هستند و نمی توانند در سالم 

مبعث شرکت کنند، که مراسم به هم خورد.
که  خواستند  اعلیحضرت  شد،  که  عاشورا 
مثل هرسال به مسجد سپهساالر بروند. گفتم: 
قربان االن دیگر موقع آن نیست و شهر شلوغ 
است. دیگر امنیتی نیست. گفتند: نخیر، من 
حتماً بایستی بروم. آنقدر اصرار کردند که من 
رفتم مسجد را دیدم و با متولی صحبت کردم. 
با اتومبیل تشریفات از کوچۀ باریک کنار مسجد 
که می رفتیم یکمرتبه دیدم جوان ها ریختند 
روی اتومبیل و به شیشۀ اتومبیل  می کوبیدند 
و فریاد می زدند: »آی ساواکی! آی ساواکی!« 
برای اینکه توی اتومبیل نگاه کردند دیدند یک 
تلفن هست. باالخره راننده، ما را به یک نحوی 
به در مسجد رساند. حاال مشکل اینجا بود که 
هیچ آخوندی حاضر نمی شد بیاید روضه بخواند. 
هیچکس! حاال من چه جوابی می توانستم به 
شاه بدهم. درصورتی که آمدن به مسجد بی 
آخوند هم معنی نداشت. با امیر رستم بختیار 
و دیگر دوستان و آشنایان به این فکر افتادیم 

که چکار کنیم؟

=حتی آقای فلسفی واعظ هم حاضر 
نشدند که بیایند؟

هم  او  شدم.  متوسل  فرود  آقای  به  من  ـ 
متوسل شد به آقای فلسفی. آقای فلسفی در آن 
موقع خیلی آمادگی داشتند که تحت شرایطی 

حمایتی از شاه بکنند.
در هرحال، با کمک فلسفی، آخوندی پیدا شد 
که بیاید روضه ای بخواند و ما که با اعلیحضرت 
ما  فقط  نبود.  مسجد  در  هیچکس  رفتیم، 
درباری ها و افراد گارد بودیم، اعلیحضرت هم 
روی یک صندلی نشستند و روضه ای خوانده 

شد و بعد به کاخ برگشتیم.
قای  آ  : می دهد مه  ا د ا ر  فشا ا دکتر 
»متروخین«)Mitrokhine(  سال های سال، 
بیش از ۲0 سال رئیس کل آرشیو »ک . ژ. ب« 
شوروی بود. او در کتابی که انتشار داده، نوشته 
می کردم  فکر  که  را  اسنادی  تمام  من  است: 
می تواند بعدها برای دنیا مفید باشند، جمع آوری 
و فتوکپی می کردم و در منزل، زیر پارکت کف 
اطاق، مخفی می کردم تا اینکه جریان به اوایل 
که  کردم  فکر  رسید.  گورباچف  آقای  دوران 
االن بهترین موقعی است که از شوروی خارج 
شوم. روزی مانند یک دهاتی، لباس مندرسی 
پوشیدم و با یک چمدان شکسته که با طناب 
بسته بودم، از سرحد روسیه و لیتوانی گذشتم. 
وقتی وارد گمرک شدم فکر کردند که شاید 
کارگری هستم که می خواهم بروم در آنجا کار 
کنم و کسی مرا نشناخت. وقتی چمدان را باز 
کردند چند تا پیراهن کثیف و دو تا شلوار و 
مقداری سوسیس و پنیر و نان خشک دیدند. 
به این ترتیب من وارد لیتوانی شدم. در آنجا 
این  و  رفتم  آمریکا  کنسولگری  به  یکراست 

مدارک را به آنها دادم. البته این جریان متعلق 
به زمانی است که روابط با اروپای غربی کمی 
بهتر شده بود. وقتی به کنسولگری آمریکا رفتم، 
مأمور آمریکایی اسناد و مدارک را از من گرفت 
و مدتی نگاه کرد و گفت: »این مطالبی که شما 
دارید بسیار جالب و قابل مطالعه هستند ولی 
ما موقعی می توانیم از اینها استفاده کنیم که 
حقیقت داشته باشد. در این مورد باید مطالعاتی 
بشود. حاال که شما چند روزی اینجا هستید، 
دوباره به ما مراجعه کنید تا وقت بیشتری داشته 

باشیم و با هم صحبت بکنیم«.
من اوراق ومدارک را گرفتم و به خود گفتم: 
اینجا فایده ندارد و یکراست رفتم به کنسولگری 
انگلیس. در آنجا برخی از اسناد ومدارک را ارائه 
دادم. خانمی بود که خیلی خوب روسی صحبت 
می کرد و وقتی سه چهار تا از این مدارک را 
نگاه کرد، گفت: »لطفاً شما اینجا بنشینید و 
چای انگلیسی بخورید تا من کمی اینها را نگاه 
کنم. وقتی آنها را نگاه کرد گفت: اینها خیلی 
قابل توجه اند و اطالعاتی هستند که من فکر 
می کنم کمتر از آن آگاه باشیم. اگر اطمینان 

دارید، اینها را یکی دو روز پیش من بگذارید و 
بعداً مراجعه کنید...« این نشان دهندۀ این است 
که آمریکایی ها چه جور به این کارها برخورد 

می کنند وانگلیسی ها چه جور.
خانم  این  کردم،  مراجعه  که  بعد  روز  سه 
دو نفر را به من معرفی کردند. در عرض این 
سه روز، این خانم اقدام کرده بود و دو نفر از 
سازمان »اینتلیجنت سرویس« آمده بودند آنجا 
تا با من مذاکره کنند. خیلی سریع مذاکرات مان 
را انجام دادیم و متوجه شدند که تمام مدارک 
صحیح هستند و مرا با خودشان به انگلستان 
بردند. در انگلستان بار دیگر تمام این اسناد را 
بازرسی کردند و اجازه دادند که این ها چاپ 
و منتشر بشوند که من آنها را چاپ و منتشر 
کردم. بعدها، بتدریج، حدود 1۵ تا ۲0 کیلو 
اسناد به وسیلۀ دوستانم به انگلستان آوردم که 
مدارک تکمیل بشوند. کتاب آقای »متروخین« 
تمام  است. شامل  قابل مطالعه  خیلی خیلی 
این  دنیا.  سراسر  در  » ک.ژ.ب«  فعالیت های 
نام با  که  است  صفحه   1000 حدود  کتاب 
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 منتشر شده و من وقتی این کتاب را نگاه 
کردم، متوجه شدم که حدود 30 صفحه فقط 
راجع به ایران است. آقای متروخین دربارۀ ایران 
جمله،  از  نوشته  توجهی  قابل  بسیار  مطالب 
دربارۀ کشف شبکۀ سرلشکر مّقربی ... گفتم 
که خیلی ها از سازمان امنیت ناراضی بودند و 
البته ما هم ناراضی بودیم، ولی در یک مورد 
خیلی  را  وظیفه اش  امنیت  سازمان  که  مهم 
»ک.ژ.ب«  همین  مورد  در  داد،  انجام  خوب 
ایران  در  می نویسد:  متروخین  آقای  بود. 
تعدادی از مأمورین و جاسوسان ما را شناسایی 

کردند که یکی از آنها سرلشگر مقربی بود که 
دستگیرش کردند. دو نفر دیگر بودند که به 
خارج فرار کردند و در واقع فراری شان دادند 
که یکی از آنها، از دوستان آقای هویدا بود که 
متروخین از سرنوشت او پس از فراری دادن 
از ایران، اظهار بی اطالعی می کند. با شناسائی 
جاسوسان شوروی در ایران و استقرار هرچه 
بیشتر سیستم های امنیتی در مرزی های ایران 
– شوروی توسط آمریکایی ها، یک روز آقای 
»آندره پف«، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر 
شوروی، در جلسه ای گفت: »من شخصاً دربارۀ 
ناراحت  خیلی  کشورمان  جنوبی  سرحدات 
را  کارش  ایران  امنیت  سازمان  چون  هستم. 
بسیار عالی انجام داده و مأمورین ما را شناسایی 
کرده، ما بایستی شیوۀ فعالیت های مان را در 
ایران متوقف کنیم، تنها کاری که باید انجام 
بدهیم، بی ثبات کردن شخص شاه است. وقتی 
او بی ثبات شد، امید پیشرفت برای کارهای مان 

بیشتر خواهد بود«.
متروخین می گوید مّقربی از برجسته ترین 
مأموران ما بود. در تمام دستگاه ها، حتی در 
ساواک و دربار شاه هم دوست و نفوذ داشت. 
به این دلیل مقام و پاداش نامبرده مرتب باال 
می رفت. حقوق ماهیانه او از 1۵0 و ۲۵0 روبل 
)روبل معادل ۲ دالر( در سال 197۲ به 330 
روبل در سال 1976 و بعداً به ۵00 روبل رسید. 
ضمناً حقوق ارتشی را هم دریافت می کرد. به 
علت فعالیت های مؤثر برای ک.ژ.ب به دریافت 

نشان مهم Red Banner نائل شد.
مّقربی از طریق دستگاهی که در اختیار او 
گذاشته بودند، هر دو هفته یک بار با اتومبیلی که 
در حوالی منزل او توقف می کرد تماس می گرفت 
و در چند دقیقه گزارش مفصل خودش را روی 
موج مخصوصی می فرستاد که در داخل اتومبیل 
ضبط می شد. ساواک موضوع را با دقت پیگیری 
کرد و از شاه خواستند که مقربی را دستگیر 
کنند. اعلیحضرت فرمودند تا مدرک حسابی در 
دست ندارید کاری انجام ندهید فقط وقتی که 
با دستگاه تماس می گیرد در حین انجام عمل، 
او و سرنشینان ک.ژ.ب را نیز دستگیر کنید. 
بعداً در شهربانی اگر مأموران ک.ژ.ب دیپلمات 
هستند از آنها معذرت خواسته بگوئید اشتباه 
تحویل   1977 سپتامبر  در  مّقربی  کرده ایم. 
دادگاه نظامی شد و در سال 197۸ اعدام شد.

پس از دستگیری مّقربی در سپتامبر 1977 
آنطور که رئیس مأموران سازمان ک.ژ.ب اطالع 
می دهد خالء بزرگی در سازمان به وجود آمد. 
مّقربی بسیار هوشیار، فعال و دانا بود. به منظور 
پر کردن این خالء، سازمان مرکزی در مسکو 
تصمیم گرفت چند کارشناس ک.ژ.ب را )شاید 
تحت عنوان مذاکره دربارۀ روابط بین دو کشور( 
به تهران بفرستد که در پیدا کردن و استخدام 
افراد جدید کوشا باشند. برای این چند نفر، از 
شد.  روادید  تقاضای  مسکو  در  ایران  سفارت 
سفارت از دادن روادید خودداری کرد. سفیر 
شوروی در تهران وینوگرادوف به دیدن هویدا 
رفت و تقاضای کمک کرد. هویدا پاسخ داد من 
با کمال صداقت باید به شما بگویم که اصل 
اینجاست که ساواک مایل نیست  مسئله در 

مأمورین ک.ژ.ب به ایران بیایند.
متروخین به مالقات خروشچف با کندی در 
وین )1961( اشاره می کند که خطاب به کندی 
می گوید: »یک روز ایران مانند یک میوۀ رسیده 

به دامان ما خواهد افتاد!«.
علیا  دربارۀ  متروخین  دیگر  جالب  نکتۀ 
که  می کند  اعتراف  او  است.  شهبانو  حضرت 
قضاوت »ک.ژ.ب« در اینکه »فرح پهلوی دارای 
گرایشات چپ است«، کاماًل اشتباه بود. او یک 
»آوانگارد در هنر جدید بود که توجۀ خاصی به 

امور خیریه و توسعۀ فرهنگی داشت«.
خالصه هدف شان بی ثبات کردن شاه بود 
هر  به  که  بود  نحو  این  به  هم  برنامه شان  و 

وسیله ای که شده نفوذ آمریکا را در ایران کم 
کنند. آقای »آندره پوف« اضافه کرده بود: اما به 
علت رابطۀ »َحَسنه ای« که بین ایران و شوروی 
وجود دارد، بهتر است که این متزلزل کردن 
وضع شاه از طریق آمریکا انجام شود. یعنی ما 
بایستی اقداماتی در آمریکا بکنیم تا با افرادی 
که در آمریکا داریم، آمریکا را آماده کنیم تا از 
شاه اظهار نارضایتی بکند که شاه به این ترتیب 

وضعش متزلزل بشود.
پس معلوم می شود که آقای کارتر خودشان 
هم نمی دانستند که آلت دست یک سازمان 
دیگری در آمریکا هستند ) همانطور که معاون 
ویلی برانت در آلمان، جاسوس شوروی ها بود(. 
بعد اضافه می کند: خود ما هم بعد از این جریان 
مّقربی تصمیم گرفتیم فعالیت هایی بکنیم و 
یکی از آن فعالیت ها این بود که در سال 1340 
روزی که شاه برای افتتاح مجلس شورای ملی 
می رفت، در سر راه شاه، با تأیید خروشچف، یک 
فولکس واگن پر از بمب منفجر کنیم. ولی این 
اتومبیل پر از بمب به علت یک اشتباه تکنیکی 
منفجر نشد. جالب است که قبل از این سوء 

قصد، خروشچف در »وین« پیش بینی کرده 
بود که بزودی در ایران اتفاقاتی روی خواهد 
داد. همۀ این اقدامات به طور مشروح و جامع 

در کتاب »متروخین« چاپ شده است.
علت اینکه روس ها عالقمند بودند که شاه در 
ایران وجود نداشته باشد، این بود که روس ها فکر 
می کردند که اگر شاه برود 40 هزار آمریکایی 
مقیم ایران هم خواهند رفت )این حرفی است 
که خود شاه به من زد(. ارتش، دیگر آن قدرت 
را نخواهد داشت برای اینکه ارتش متکی بر 
شخص شاه بود. با رفتن آمریکایی ها، تأسیسات 
فوق العاده محرمانه و مجهزی که در کنار دریای 
خزر ایجاد شده بود که تا نصف شوروی را هم 
می پایید، اینها هم همه اش از بین خواهد رفت. 
دولت شوروی معتقد بود که اگر جنگی بین 
آمریکا و شوروی دربگیرد، آمریکا از ایران به 

جنوب اتحاد شوروی حمله خواهد کرد.
در مسافرت هایی که خود من با اعلیحضرت 
در داخل ایران داشتم و به آذربایجان رفتیم، در 
آنجا محوطه ای بود که متخصصین انگلیسی و 
آمریکایی کار می کردند. وقتی داخل تأسیسات 
در  که  دیدم  تلویزیونی  پردۀ  یک  شدیم، 
بود که همه چیز در آن دیده  رادار  حقیقت 
می شد و دو سه هواپیما مرتب در حال پرواز 
بودند. اعلیحضرت پرسیدند این هواپیماها چی 
در  هواپیماها  این  که  کردند  فکر  و  هستند؟ 
آسمان آذربایجان پرواز می کنند که بعد توضیح 
داده شد که اینها در آنسوی مرز )شوروی( در 

حال پرواز هستند.

در مهمانی شام سفیر شوروی
در هر حال روس ها همیشه تظاهر به داشتن 
حالیکه  در  می کردند  ایران  با  خوب  رابطۀ 

اینطور نبود. گزارش »متروخین« رئیس آرشیو 
»ک.ژ.ب« به خوبی نشان می دهد که روس ها 
بودند،  ایران  کردن  بی ثبات  دنبال  به  اساساً 
آنها از حضور مستشاران آمریکایی در ارتش 
ایران و خصوصاً در مرزهای شمالی، هراسان 
بودند. نمونه ای را می گویم که مربوط به دوران 
تشریفات می شود و حوادثی که در روزهای آخر 
حکومت شاه اتفاق می افتد و دو دوزه بازی های 
روس ها را نشان می دهد: در سال 13۵7 یک 
به  می دیدیم،  را  شلوغی ها  تهران  در  که  روز 
اعلیحضرت عرض کردم اعلیحضرت چه فکر 
می فرمایید که اگر ما اقدامی بکنیم تا برژنف 
به دعوت رسمی به ایران بیاید و چنانچه فوری 
عملی نیست، اعلیحضرت خودشان پیشنهاد 
کنند که مسافرتی برای مذاکره به مسکو بکنند. 
اگر این کار انجام شود، در این وضعیت، ما که 
تصور می کنیم این آتش ها از طرف انگلستان و 
»بی بی سی« و ازطرف خود آقای کارتر و سفیر 
آمریکا در ایران است، شاید اینها به این فکر 
بیفتند که ایران دارد در دامن روس ها می افتد 
و تمام منافع شان در معرض خطر است. شاید 

این ها از این کار دست بردارند.
فرمودند: فکر خوبی است. پس بگویید سفیر 

شوروی بیاید مرا ببیند!
من به سفیر شوروی آقای »وینوگرادوف« 
تلفن کردم که روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر به 
حضور اعلیحضرت آمد. مدتی نزد اعلیحضرت 
بود و وقتی از حضور اعلیحضرت مرخص شد و 
بیرون آمد، خوشحال به نظر می رسید. گفتم که 
امیدوارم مذاکرات تان با اعلیحضرت خوب بوده 
باشد... و همینطور که به طرف در می رفتیم، 
سفیر شوروی گفت: بله! حاال من خودم به مسکو 
خواهم رفت. فهمیدم حامل پیام مهمی است که 
به مسکو می رود. خیلی خوشحال شدم. فردای 
آنروز، همین آقای سفیر به من تلفن کرد و 
گفت: می دانم که خیلی کوتاه مدت است ولی 
می خواهم برای فردا شب، شما و خانم تان را 
برای شام به سفارت دعوت کنم. گفتم: فردا 
گرفتارم ولی ممکن است که تا دو سه ساعت 

دیگر به شما اطالع دهم و او موافقت کرد.
گرفتاری خاصی نداشتم و فقط می خواستم 
اعلیحضرت،  رفتم حضور  بعد  بپرسم.  از شاه 
موضوع را عرض کردم. پرسیدند: مهمانی برای 
چیست؟ گفتم: قربان! سفیر شوروی گفت که 
من یک مهمانی خیلی کوچک دارم به افتخار 
سرکار خانم فریدۀ دیبا. اعلیحضرت فرمودند: 
دیبا  فریدۀ  خانم  با  کاری  سفیر شوروی چه 
می دهد؟!  مهمانی  ایشان  افتخار  به  که  دارد 
گفتم: اعلیحضرت، من نمی دانم ولی دیروز که از 
حضورتان مرخص شد، چهرۀ خوشحالی داشت 
و گفت که به مسکو می روم، من فکر می کنم 
که می خواهد به نحوی نزدیکی خودش را به 
دستگاه خاندان پهلوی نشان دهد. ایشان که 
شما یا علیاحضرت را نمی توانست دعوت کند، 
پس بنابراین، دید که نزدیک ترین شخص به 
شما خانم فریدۀ دیبا هستند که او را دعوت 
ایرادی  هیچ  که  فرمودند  اعلیحضرت  کرده. 

نیست، قبول کنید.
به سفیر شوروی تلفن کردم و گفتم: من 
گرفتاری هایم را کم کردم و فردا شب می توانم 
در میهمانی شما شرکت کنم... فردا شب، به 
میهمانی رفتیم که در آنجا، خانم فریدۀ دیبا 
به اتفاق ندیمه شان خانم هاشمی نژاد )همسر 
سپهبد هاشمی نژاد فرمانده گارد(، آقای دکتر 
هوشنگ نهاوندی و بانو، آقای دکتر شجاع الدین 
شفا و آقای سیدحسین نصر، کامیال و من حضور 

داشتیم.
بعد از شام، آقای سفیر از خانم فریدۀ دیبا 
خیلی تشکر کرد که این دعوت را پذیرفته اند 
و نطق کوتاهی کرد که بسیار از اعلیحضرت 
تعریف کرد! چقدر از دوستی با شاه صحبت کرد! 
چقدر وجود شاره را برای منطقۀ خاورمیانه الزم 
دانست! و این ابرهای سیاهی که در آسمان این 
دو کشور وجود داشت همه، حاال برطرف شده 
و ... یعنی از این بهتر ممکن نبود که یک کسی 
از شاه و دوستی و ایران تعریف کند. البته این 

نطق به روسی بود و مترجم ترجمه می کرد.
بعد از آن، بقدری شلوغی ها و ناآرامی ها در 
که  کردیم  فراموش  بکلی  که  زیاد شد  ایران 
بدانیم آیا این آقای سفیر به مسکو رفت یا نه و 
خود اعلیحضرت هم فراموش کردند که بپرسند 
که نتیجه مذاکره با آقای سفیر و مسافرتمان 
به روسیه چطور شد؟ تا اینکه بعد از خروج ما 
از ایران، یک روز در مراکش با اعلیحضرت در 
باغ راه می رفتیم و پرسیدم: اعلیحضرت، راستی 
همان موضوعی که حضورتان عرض کردم آیا 
با سفیر در میان گذاشته بودید؟ فرمودند: بله، 
من اظهار خوشحالی کردم و گفتم اگر برژنف به 
ایران بیایند و یا ما به شوروی برویم خیلی خوب 
خواهد شد و روابط مان بسیار حسنه است و ... 
گفتگوی ما بخوبی انجام گرفت و سفیر شوروی 
گفت که چشم! من به مسکو می روم و برای شما 

جواب می آورم.
اضافه کرد: می دانید کی  اعلیحضرت  بعد، 
وقتی  گفت  قربان!  خیر  گفتم:  آورد؟  جواب 

خمینی به ایران برگشت!
یعنی موقعی که اعلیحضرت در ایران نبودند و به 
قول معروف »نه از تاج نشان بود و نه از تاج نشان«!

می خواهم بگویم روس ها هم می خواستند 
که شاه برود!

خاطرات دکتر امیراصالن افشار کتابی 
نخستین  در  که  72۰صفحه  در  است 
سوی  از  شمسی،  جدید  سال  روزهای 
عرضه  بازار  به  کانادا  در  فرهنگ«  »نشر 

شده است.
نی  ال طو ی  گفتگو صل  حا ب  کتا
)۱8۰ساعت( علی میرفطروس نویسنده و 
پژوهشگر ورزیده و پرکار است با آخرین 
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی در آخرین 

پهلوی. محمدرضاشاه  سال های سلطنت 
در  که  باسابقه  دیپلمات  افشار،  دکتر 
دوران زندگی سیاسی و دیپلماتیک خود، 
دارای پست های مهم و حساس از آن جمله 
سفارت ایران در آمریکا و آلمان و اتریش، 
رابط سفارت ایران در هلند با دادگاه الهه 
رئیس  نفت،  صنعت  شدن  ملی  به هنگام 
انرژی  بین المللی  سازمان  حّکام  شورای 
 ۱355 سال  از  است  بوده  وین  در  اتمی 

دربار  تشریفات  رئیس   ۱357 سال  تا 
شاه  محارم  نزدیکترین  از  و  شاهنشاهی 

ایران بود.
او همچنین از معدود کسانی است که 
تا واپسین روزهای زندگی محمدرضاشاه 
در 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.

ادامه دارد

دکتر امیراصالن افشار
 در گفتگو با علی میرفطروس: )3(

روسها هم می خواستند شاه 
برود وایران را بی ثبات کنند

»آندروپوف« گفته بود بهتر است متزلزل کردن شاه 
از طریق آمریکا انجام شود!

سرلشکر مقربی آندروپوف
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متعدد  بازوهای  و  اسالمی  جمهوری 
ما  امنیت کشور  عراق  در   نظامی اش 
را به خطر انداخته اند. واکنش اسرائیل 
شبه نظامیان  فعالیت های  به  آمریکا  و 
اوامر  از  که  در حشدالشعبی  متشکل 
تبعیت  سلیمانی  قاسم  تصمیمات  و 
حامد  نبود«.  انتظار  از  دور  می کنند 
رشید به برخی از گروه های متشکل در 
حشدالشعبی چون سپاه »بدر«، »عصائب 
اهل حق«، »کتائب حزب اهلل« و یا »قوات 
ترکمن« اشاره می کند که از سال گذشته 
بارها منافع آمریکا و غرب را در خاک 

عراق مورد حمله قرار داده اند.
این خبرنگار عراقی یادآوری می کند 
که »از سپتامبر سال گذشته میالدی این 
نیروها حمالت خود علیه منافع آمریکا را 
با یک حمله خمپاره ای به سفارت این 
کشور در بغداد آغاز کردند. در روزهای 
۷، ۸ و 2۸ سپتامبر سال گذشته سه 
خمپاره در منطقه سبز بغداد به سمت 
سفارت آمریکا شلیک شد. این حمالت 
در ماه های گذشته از سر گرفته شدند. 
در روزهای 1۸ و 19 ژوئن امسال به یک 
حوزه نفتی در نزدیکی بصره حمله کردند 
که مهندسین آمریکایی در آنجا مشغول 
به کار هستند. همزمان با این حمالت 
پایگاه هوایی البلد نیروی هوایی عراق 
نیر مورد حمله خمپاره ای قرار گرفت. در 
این پایگاه نیز تکنیسین های آمریکایی با 

نظامیان عراقی همکاری دارند«.
بازگشت مین های کنار جاده ای

حامد رشید به بازگشت مین های کنار 
جاده ای در مسیرهای تردد وسایل حمل 
و نقل آمریکایی نیز اشاره می کند: »در 
اخیر حداقل در سه مورد  چند هفته 
خودروهای سفارت آمریکا و کارشناسان 
نفتی اروپایی در برخورد با مین های کنار 
جاده ای منفجر شدند«. در سال های بین 
200۳ تا 2009 میالدی مین های کنار 
جاده ای که جمهوری اسالمی در اختیار 
گروه های شبه نظامی عراقی قرار می داد 
جان بیش از ۶00 نظامی آمریکایی را 
گرفت. بازگشت این مین ها به جاده های 
عراق در هفته های گذشته به نگرانی های 
این  چنانکه  و  است  زده  دامن  زیادی 
می کند  یادآوری  عراقی  روزنامه نگار 
»احساس عدم امنیت را در شهروندان 
عراقی تقویت می کند، در حالی که پس 
از کابوس داعش ما احتیاج به آرامش 
عادی  روال  به  بازگشت  برای  نسبی 

زندگی داریم«.
نگران  سخت  نیز  بغداد  دولت 
فعالیت های حشدالشعبی و دخالت های 
قاسم  ویژه  به  و  اسالمی  جمهوری 
عراقی ها  روزمره  زندگی  در  سلیمانی 
به  رابطه  این  در  رشید  حامد  است. 
کیهان لندن می گوید »دستور انحالل 
عبدالمهدی  عادل  که  حشدالشعبی 
برای  دقیقا  کرد  صادر  وزیر(  )نخست 
جلوگیری از قرار گرفتن کشور در بین 
آمریکا  و  اسالمی  جمهوری  آتش  دو 
نمی خواهیم  ما  بود.  متحدین اش  و 
نیابتی  جبهه جنگ  به  کشورمان  که 
جمهوری اسالمی با واشنگتن و تل آویو 
عادل  فرمان  اساس  بر  شود.  تبدیل 
شد،  صادر  ژوئیه  اول  که  المهدی 
شبه نظامیان شیعی این کشور دو راه 
بیشتر ندارند: یا به فعالیت سیاسی روی 
بیاورند، یا به نیروهای ارتش بپیوندند. در 
این فرمان آمده است »تمام گروه های 
مسلح که جزو ارتش نیستند، می توانند 
اما  تبدیل شوند.  به سازمانی سیاسی 
احزاب  به  مربوط  قوانین  به  باید  آنان 
برای  شده  تعیین  مهلت  دهند«.  تن 
تحقق این امر ۳1 ژوئیه بود ولی چنین 
برمی آید که کسی این تصمیم نخست 
وزیر را جدی نگرفته است و دولت نیز 
قادر به خلع سالح نیروهای حشدالشعبی 
که از حمایت مستقیم جمهوری اسالمی 

برخوردار هستند نیست.

عراق، جبهه سوم جنگ اسرائیل 
با جمهوری اسالمی

=حمالت هوایی اسرائیل به 
پایگاه های حشدالشعبی در 
عراق، خبر از گشوده شدن 
با  جنگ  از  جدیدی  جبهه 

جمهوری اسالمی می دهد.
در  عراقی  =یک خبرنگار 
گفتگو با کیهان لندن حمالت 
واکنش  را  اسرائیل  هوایی 
به  به حمالت حشدالشعبی 
دستور قاسم سلیمانی علیه 
منافع آمریکا در خاک عراق 

می داند.
=در حمله هوایی اسرائیل 
در  حشدالشعبی  پایگاه  به 
مرز عراق با سوریه، یکی از 
»قدس«  نیروی  فرماندهان 
پاسداران  سپاه  به  وابسته 
انقالب اسالمی نیز کشته شد.

جبهه  اسرائیل   - رأفت  احمد 
جمهوری  علیه  جنگ  در  جدیدی 
لبنان  از  پس  است.  گشوده  اسالمی 
و سوریه، پای این جنگ به عراق نیز 

کشیده شده است.
روز 12 اوت یکی از انبارهای مهمات 
حشدالشعبی شبه نظامیان عراقی وابسته 
پاسداران  سپاه  »قدس«  نیروهای  به 
در جنوب  الصغر،  در  اسالمی،  انقالب 
بغداد منفجر شد. قبل از آن ، روز 19 
ژوئیه، پایگاه »الشهدا« در حومه آمرلی، 
نزدیک مرز عراق با سوریه، مورد حمله 
قرار گرفته بود. در این حمله ابوالفضل 
نیروهای  فرماندهان  از  یکی  سرابیان، 
نیز  ژوئیه   29 شد.  کشته  نیز  قدس 
که  بغداد،  شمال  در  »اشرف«  پایگاه 
زمانی مهم ترین پایگاه سازمان مجاهدین 
خلق در عراق بود و در حال حاضر با نام 
جدید »ابومنتظر المحمداوی« در اختیار 
حشدالشعبی قرار دارد، بمباران شده بود. 
ابومنتظر المحمداوی یکی از فرماندهان 
سپاه »بدر« بود که در سال های آخر 
حکومت صدام حسین به ایران پناهنده 
شد و در جنگ علیه داعش، در سال 

201۵، در فلوجه کشته شد.
حمالت هوایی اسرائیل در خاک عرق

منابع عراقی و عربی معتقدند هر سه 
حمله هوایی یادشده از سوی اسرائیل 
صورت گرفته است. محمدرضا آل حیدر، 
سخنگوی کمیته امنیت و دفاع پارلمان 
کیهان  با  کوتاهی  گفتگوی  در  عراق، 
لندن، حمله هوایی به این سه پایگاه را 
تائید می کند و ادعای سخنگوی دولت 
انفجار »به دلیل گرما  بر  بغداد مبنی 
بی اساس  پایه  »از  را  بی احتیاطی«  و 
»مشخص  می افزاید  ولی  می خواند« 
نیست این حمالت هوایی از سوی کدام 
کشور انجام گرفته است«. برای الشرق 
االوسط، پرتیراژترین نشریه جهان عرب، 
جنگنده های اف ۳۵ اسرائیلی در هر سه 

مورد وارد عمل شده اند.
مسئولیت  کنون  تا  اسرائیل  گرچه 
اختیار  در  که  پایگاه هایی  به  حمله 
شبه نظامیان  و  اسالمی  جمهوری 
ولی  نپذیرفته،  را  است  حشدالشعبی 
ایال سیسر، استاد دانشگاه در تل آویو این 
حمالت را »همسو با سیاست های اعالم 
شده از سوی دولت بنیامین نتانیاهو« 
می خواند و می افزاید »عراق جبهه جدید 
جنگ نه چندان پنهانی اسرائیل علیه 
ایال سیسر  جمهوری اسالمی است«. 
یادآوری می کند که نخست وزیر اسرائیل 
»بارها در ماه های گذشته اعالم کرده بود 
که مواضع جمهوری اسالمی نه تنها در 
تیررس  در  نیز  عراق  در  بلکه  سوریه 
دارند«. قرار  اسرائیلی  جنگنده های 

حمالت خمپاره ای حشدالشعبی
حامد رشید، روزنامه نگار عراقی ساکن 
بغداد به کیهان لندن می گوید »متاسفانه 

بغداد؛ راهپیمایی »روز قدس« ۱۳۹۸

»یونسکو«در  =زندان 
دزفول–  جاده  فاصل  حد 
بنیاد  یک  ابتدا  در  شوشتر 
نیکوکاری بود که در دوران 
سازمان  همکاری  با  پهلوی 
مبارزه  برای  متحد  ملل 
از  حمایت  و  بی سوادی  با 
درمان و بهداشت کودکان در 
دزفول تأسیس شده بود. در 
جمهوری اسالمی اما به یکی 
زندان های  مخوف ترین  از 

کشور تبدیل شد.
خت   ر د ی  یکسر =
اکالیپتوس در محوطه زندان 
را  بود که زندانیان  یونسکو 
به آنها می بستند و تیرباران 
مجبور  بعدها  اما  می کردند! 
ین  ا ز  ا ی  د ا تعد ند  شد
درختان را قطع کنند چون 
بدن  اعضای  باقی مانده ی 
این  روی  بر  اعدام شدگان 
و  شده  شکافته  درختان 

خونین باقی مانده بود.
»آخوند  زاده-  رمضان  فیروزه 
محکوم  اعدام  به  را  همه  احمدی 
تا  دور  افتاد؛  جمع  در  ولوله ای  کرد؛ 
مسلح  پاسدارهای  را  زندانی ها  دور 
و  اسالم  اساس شریعت  »بر  گرفتند. 
تشخیص  محارب  شما  جعفری  فقه 
خود  کرده  از  چون  و  شده اید  داده 
پشیمان نیستید همه شما طبق رای 
خوزستان  انقالب  دادگاه  دادستان 
از  اعدام  به  تقلید  مراجع  استفتای  و 
طریق تیرباران محکوم شده اید.« اینها 
آوایی  که  بود  دادنامه ای  برگه ی  در 
آن را خواند، حمید بلند شد و فریاد 
زد: »آقای دادستان، کدام عدل؟ کدام 
داد؟ خود من آخرین ماه های حبسی 
را می کشم که خودتان برایم بریدید.« 
یکی از پاسدارها به حمید نزدیک شد 
سر  را  حمید  تفنگ  قنداق  زور  با  و 
جایش نشاند. آوایی گفت:» بله، ولی 
چون در ایام زندان توبه نکردید حکم 
می کنیم.  اجرا  شما  مورد  در  را  خدا 

فرصت توبه داشتید متنبه نشدید.«
و   90 صفحات  از  بخش هایی  اینها 
91 از کتاب »هنوز از اکالیپتوس های 
یونسکو خون می چکد« نوشته عیسی 
و 1۴۴  در سه فصل  که  است  بازیار 
نشر  سوی  از  پیش  چندی  صفحه 
روایتی  شد.  منتشر  لندن  در  مهری 
جمعی  کشتار  فاجعه  درباره  واقعی 
یونسکو  زندان  در  سیاسی  زندانیان 
به   1۳۶۷ تابستان  در  که  دزفول 
دستور شخص آیت اهلل خمینی به قتل 
از  فاجعه ای که شاید کمتر  رسیدند. 
دیگر کشتارهای زندانیان سیاسی در 

گوهردشت،  اوین،  مانند  زندان هایی 
توحید، عادل آباد، وکیل آباد و…  به 

گوش همگان رسیده باشد.
یونسکو  اکالیپتوس های  از  هنوز 

خون می چکد
نویسنده: عیسی بازیار

چاپ اول؛ 1۳9۸، نشر مهری؛ لندن؛ 
خورشیدی؛   1۳9۸ میالدی/   2019

1۴۴ صفحه
فعال  بازیار  عیسی  کتاب،  این  در 
متخصص  و  مین  مصدومین  حقوق 
شرح  مین،  میادین  پاکسازی 
جنایت های صورت گرفته و زندگی و 
سیاسی  زندانیان  خانواده های  روزگار 
این زندان را به شکل داستان روایت 

می کند.
نویسنده ی »هنوز از اکالیپتوس های 
مورد  در  می چکد«  خون  یونسکو 
کیهان  به  رمان  این  نوشتن  علت 
یازده  »حدوداً  می گوید:  لندن 
یکسری  نگهبان  پدرم  بودم،  ساله 
شهید  بنیاد  به  متعلق  ساختمان 

»هنوز از اکالیپتوس های یونسکو 
خون می چکد…«

بود واقع در فاز دو پاداد اهواز؛ پدرم 
می گشت،  بر  خانه  به  شب ها  وقتی 
ساختمان ها  آن  در  او  بجای  من 
از  شب  سه  دو  می دادم؛  نگهبانی 
پدرم  بجای  که   ۶۷ مرداد  شب های 
پشت  که  می دیدم  می رفتم  آنجا  به 
آخرین نقطه مسکونی که مشرف بود 
جای  یک  اهواز  قبرستان  انتهای  به 
خالی بود؛ می دیدم یک  لودر می آید 
یک چاله می کند، پشت سرش فوری 
می آمد  آمبوالنس  و  ماشین  تا  چند 
بعد می دیدم داخل آن چاله را با یک 
را  آن  بعد  و  می کردند  پر  چیزهایی 
می پوشاندند و می رفتند. بعد از چند 
شب که این صحنه ها را می دیدم یک 
پدرم  تعریف کردم؛  پدرم  برای  شب 
نترسی ها!«  اعدامی اند،  اینها  گفت:» 
کرد  کاری  هر  پدرم  روز  آن  از  بعد 
من دیگر بجای او به آن نقطه نرفتم 
در  مسئله  این  می ترسیدم.  چون 
سال  سه  اینکه  تا  ماند  باقی  ذهنم 
ایران«  برای  عدالت  »سازمان  پیش 
مورد  در  کرد  منتشر  مطلب  یک 
اهواز  اعدامی های  گورهای  تخریب 
یک  در  هم  من  شهرداری.  توسط 
نوشتم.  را  خودم  مشاهدات  کامنت، 
باشد.  داشته  اهمیتی  نمی کردم  فکر 

مدیران  از  یکی  صدر  شادی  خانم 
این سازمان همان روز با من تماس 
گرفت و از اهمیت این موضوع به من 
گفت. چند روز با هم کار کردیم و با 
بررسی گوگل مپ متوجه شدیم که 
آن قبرهایی که شهرداری تخریبشان 
کرده قبرهایی نبوده که من از جای 
آنها خبر داشتم. بنابراین این موضوع 
منجر به شناسایی چندین گور جدید 
در   ۶۷ تابستان  اعدام شدگان  از 
اهواز شد و بعد این گزارش از سوی 
»سازمان عدالت برای ایران« در سایر 
مدتی  از  بعد  شد.  منتشر  رسانه ها 
ذهنم  در  رمان  این  نوشتن  جرقه 
زده شد. ابتدا تصمیم داشتم یک کار 
به  توجه  با  اما  انجام دهم  تحقیقی  
اینکه من در بین این خانواده ها بزرگ 
شده و زندگی کرده ام تصمیم گرفتم 
را  اعدام شدگان  خانواده های  زندگی 
به شکل داستانی واقعی روایت کنم.«

به  کتاب،  این  در  بازیار  عیسی 
علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت 

که  است  کرده  اشاره  روحانی  حسن 
قتل عام  و کشتار  در جریان سرکوب 
در  خوزستان  سیاسی   زندانیان 
یونسکو  زندان  رییس   ،۶۷ تابستان 
در  مرگ  هیئت  اعضای  از  و  دزفول 

زندان اهواز بود.
نویسنده ی »هنوز از اکالیپتوس های 
اضافه  می چکد«  خون  یونسکو 
به  ما  جنگ  سال های  »در  می کند: 
عنوان جنگزده از اهواز به اندیمشک 
نقل مکان کردیم، آن زمان، همسایه 
این  مادر  که  بودیم  شاللوند  خانواده 
مادر  دولت«  »دایه  یعنی  خانواده 
حمزه  و مختار شاللوند شخصیت اول 
حمزه  می دهد.  تشکیل  مرا  داستان 
پسر دایه دولت یکی از اعدام شدگان 
در تابستان ۶۷ است، چندین خانواده 
همان  در   ۶0 دهه  شدگان  اعدام  از 
زندگی  بودیم  ساکن  ما  که  خیابانی 
و  بودیم  بچه  تا  چند  ما  می کردند. 
نزدیک  دوست  سعید  زمان  آن  در 
من پسرعموی مختار )شاللوند( بود. 
او و سایر دوستان همان دوره دست 
رمان  این  من  تا  دادند  به دست هم 
برای  من  منابع  از  یکی  بنویسم.  را 
محمدرضا  کتاب،  از  بخشی  نوشتن 
آشوع است که با او که خارج از ایران 

زندگی می کند تماس گرفتم، او تنها 
کسی است که از اعدام های تابستان 

۶۷ در خوزستان جان به در برده.«
به   خود  کتاب  اول  فصل  در  بازیار 
در  دربند  سیاسی  زندانیان  از  یکی 
زندان یونسکو به نام محمدرضا آشوغ 
اجرای  مسیر  در  که  می کند  اشاره 
حکم اعدام موفق به فرار از جوخه های 
از  توانست  »محمدرضا  شد:  مرگ 
پنجره حمام به بیرون بپرد و حمید 
آمده؛  سرش  بر  چه  نمی دانست 
کردند  خط  به  را  همه  بعد  ساعتی 
نیست!  زندانی ها  از  یکی  فهمیدند  و 
و  حاضر  و  به خط  را  بچه ها  همه  تا 
غایب کنند یک ساعت و نیم بود که 

محمدرضا گریخته بود.«
عیسی بازیار به دریافت اطالعات از 
زمان  آن  در  سیاسی  زندانیان  برخی 
پیگیری  برای  مصداقی  ایرج  نظیر 
با  تماس  و  سیاسی  زندانیان  اعدام 
نیز  خوزستان  ساکن  خانواده   چند 
اشاره می کند: »با چند خانواده عرب 

از  یکی  با  همینطور  کردم،  صحبت 
از  خمیسی  شیخ  خانواده  اعضای 
آن  جریان  در  که  مندایی  صابئین 

کشتارها اعدام شد صحبت کردم.«
که  گفت  »می توان  بازیار،  گفته  به 
است،  سعید  رمان،  اول  شخصیت 
پسرعموی مختار، ولی اسم او را تغییر 
دادم، سعید دوست نزدیک شخصیت 
اول داستان است ولی درواقع سعید 
من  است؛  داستان  اول  شخصیت 
دوست  و  کرده ام  زندگی  سعید  با 
برخوردهای  بوده.  من  بچگی  دوران 
دانش آموزان، ناظم، مدیر و معلمان با 
او را به خاطر دارم که به او می گفتند 
»بابای تو ضدانقالبه«! آنقدر او را آزار 
ترک  به  مجبور  نهایت  در  که  دادند 
یک  وقت  هر  حتی   شد.  تحصیل 
شهید وارد محله می شد سعید و دیگر 
بیشتر  را  اعدام شدگان  خانواده های 
مورد آزار و اذیت قرار می دادند و به 

آنها می گفتند: ضدانقالب!«
او ادامه می دهد:» بیشتر بخش های 
کتاب را بر اساس واقعیت نوشته ام و 
برای نوشتن بخش های دیگر از تخیلم 
شخصیت های  بیشتر  گرفته ام،  الهام 
اعدام  از   هستند  واقعی  داستان 
بُردگان گرفته تا  شده ها، جان به در 
خانواده ها و بستگان آنها. البته اسامی  
زندگی  ایران  داخل  در  که  کسانی 
امنیتی  مسائل  خاطر  به  می کنند 
اطالعات  تک تک  شده.  داده  تغییر 
تماس آنها را گرفتم و با آنها صحبت 
کردم از جمله خانواده کسانی که در 
اندیمشک اعدام شدند و گورهایشان 
این  موقعیت  ولی  نیست  مشخص 
گورها می تواند در فاز دو پاداد باشد 
که در کودکی دیدم یا نقطه ای باالتر 
از آن منطقه که از سابق بوده و به آن 

لعنت آباد می گویند.«
وی در ادامه با تاکید بر اینکه محور 
شخصیت»دایه  روی   بر  داستان 
 « می کند:  اضافه  می چرخد  دولت« 
شاللوندهاست  مادر  که  دولت  دایه 
شخصیتی واقعی است که نه تنها در 
روایت من بلکه در زندگی واقعی خود 
را  اعدامی ها  همه  مادر  نقش  همواره 
بازی می کرد، هر کسی اعدام می شد 
می رفت به خانواده اش سر می زد، به 
آنها دلداری می داد و همین نقش را 
او در کتاب تعریف کردم؛ مثال  برای 
بعد  روز  چند  کتاب:   از صفحه 102 
دایه دولت اکرم را هم با خود همراه 
کرد تا به خانواده های دیگر سر بزنند، 
اکرم حتی نمی توانست از جایش بلند 
شود، صدایش گرفته بود از بس جیغ 
کشیده بود، ولی دایه دولت او را همراه 
کرد تا بروند پیش خانواده های سگوند 

و رحیم خانی و آسخ و دیگران..«
علت  مورد  در  بازیار  عیسی  از 
می کنم؛  سوال  کتاب  این  نامگذاری 
می گوید: »یکسری درخت  اکالیپتوس 
که  بود  یونسکو  زندان  محوطه  در 

و  می بستند  آنها  به  را  زندانیان 
مجبور  بعدها  اما  می کردند!  تیرباران 
شدند تعدادی از این درختان را قطع 
بدن  اعضای  باقی مانده ی  کنند چون 
درختان  این  روی  بر  اعدام شدگان 
مانده  باقی  خونین  و  شده  شکافته 

بود.«
زندان »یونسکو«در حد فاصل جاده 
بنیاد  یک  ابتدا  در  شوشتر  دزفول– 
پهلوی  دوران  در  که  بود  نیکوکاری 
برای  با همکاری سازمان ملل متحد 
مبارزه با بی سوادی و حمایت از درمان 
و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس 
شد. در سال های پایانی دوران پهلوی 
پرورش  و  آموزش  اداره   به  این مرکز 
باشگاه  به  سپس  و  واگذار  دزفول 
از  پس  اما  شد.  تبدیل  فرهنگیان 
روایت  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
بردگان  در  به  جان  و  زنده  شاهدان 
زندان های  مخوف ترین  از  یکی  به 
کشور  جنوب  در  اسالمی  جمهوری 

تبدیل شد.

از راست، رضا آوایی در کنار رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی
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شمی  ها محسن  =
شده  مدعی  رفسنجانی 
دوران ٣٨ سال  در  پدرش 
باعث  هیچگاه  مسئولیت 
تعطیلی نشریه و دستگیری 
روزنامه نگاران نشد و عموم 
وی  مورد  در  که  اتهاماتی 
منتشر شده، شایعه و جعلی 

بوده است!
از  پس  میبدی:  =علیرضا 
انقالب مجبور شدم سه و سال 
و نیم مخفیانه زندگی کنیم. 
می کردیم  زیرزمینی  کار 
اما  می کردیم  ضبط  نوار  و 
که  شد  تنگ  چنان  عرصه 
مجبور به ترک کشور شدم.

=»از شروط پسر رفسنجانی 
در قرارداد استات اویل یکی 
صدای  رادیو  تعطیلی  هم 

ایران بود!«
جمهوری  پای  تا  =سر 
است.  ضعف  نقاط  اسالمی 
ی  ا بر تی  قو نقطه  گر  ا
از  جمهوری اسالمی هست 
بیرون است. قدرت هایی که 
ماندن داده اند  توان  آنها  به 
اسالمی  جمهوری  وگرنه 
و  ندارد  ماندن  استطاعت 
َفشل و مصلوب و فلج است. 
چین و روسیه و آلمان و امثال 
باراک اوباما دست جمهوری 
اسالمی را گرفتند تا بماند. 
اگر این نیروها دست از پشت 
بردارند  اسالمی  جمهوری 

قطعاً توان ایستادن ندارد.
و  سیاسی  فعاالن  فیزیکی  حذف 
نخبگان و نویسندگان خارج از کشور با 
هدف خاموش کردن صدای مخالفان 
جمهوری اسالمی پروژه خونین دولت 
اکبر هاشمی رفسنجانی بود که علی 
فالحیان وزیر اطالعات وقت و محمد 
ریشهری حاکم شرع، نیروی محرکه ی 
طراحی و اجرای آن بودند. ترورهای 
و  اعدام  و  ترور  مانند  کشور،  خارج 
سرکوب در داخل، با تایید خمینی و 
پس از مرگ وی، تحت نظر خامنه ای 
جمهوری  نظام  رهبران  عنوان  به 

اسالمی صورت گرفته و می گیرد.
آخرین  بختیار  شاپور  دکتر  قتل 
عبدالرحمن  فقید،  شاه  نخست وزیر 
دمکرات  حزب  دبیرکل  قاسملو 
الهی  ایران، دکتر سیروس  کردستان 
رییس سازمان درفش کاویانی، دکتر 
هیئت  رئیس  برومند  عبدالرحمن 
ایران،  ملی  مقاومت  نهضت  اجرایی 
دکتر کاظم رجوی فعال حقوق بشر، 
فریدون فرخزاد و دیگران تنها بخشی 
از پروژه های خونین جمهوری اسالمی 
در همدستی با دو رهبرش )خمینی 
هاشمی  دولت های  و  خامنه ای(  و 
رفسنجانی صورت می گرفت و دامنه 
آن چنان وسیع  بود که ترور رستوران 
میکونوس و انفجار آمیا )مرکز یهودیان 
جزو  می توان  را  بوئنوس آیرس(  در 
اکبر  گرچه  دانست.  آنها  بارزترین 
منافع  اساس  بر  رفسنجانی  هاشمی 
خود و اطرافیانش در واپسین سال های 
برخی  علیه  انتقادی  مواضع  زندگی 
گرفت  نظام  در  رقیب  سیاست های 
اما نام او و اطرافیانش مانند علی اکبر 
والیتی و سردار احمد وحیدی با نقض 
حقوق بشر و سرکوب و ترور مخالفان 

پیوند خورده است.
مبارزه  بود  معتقد  بختیار  دکتر 
ساختارسازی  با  همراه  باید  سیاسی 
مشی  خط  این  با  باشد.  فرهنگی 
را  »نهضت«  و  ایران«  »قیام  نشریه 
در  رادیو  یک  و  می رساند  چاپ  به 
پاریس  و  بغداد  در  سپس  و  قاهره 
راه اندازی کرد و به حمایت از شاعران، 
روزنامه نگاران، محققین و نویسندگان 
سیاسی  فعاالن  پرداخت.  تبعیدی 
هرکدام  هنرمندان  و  نویسندگان  و 
قابل  در نقش یک رسانه ستون های 
اتکایی برای مبارزات سیاسی، برپایی 
گردهمایی ها و صدای رسا علیه ارتجاع 
بودند و حدف هر کدام از آنها مساوی 

با خاموش کردن یک رسانه بود.
جمهوری  تقویم  در  میان،  این  در 
خبرنگار  روز  امرداد،   1۷ اسالمی، 
نامیده شده است! شماری از مقام های 
این  به  واکنش هایی  نظام  سیاسی 
آنها  از  یکی  دادند.  نشان  مناسبت 

رئیس  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
شورای شهر تهران است که از فرصت 
استفاده کرده و به تمجید از پدرش 
در  که  شد  مدعی  وی  پرداخت. 
پدرش،  مسئولیت  سال   3۸ دوران 
و  نشریه  تعطیلی  باعث  وی هیچگاه 
دستگیری روزنامه نگاران نشد و عموم 
اتهاماتی که در مورد رفسنجانی منتشر 

شده، »شایعه و جعلی« است!
درباره  عجیب  و  دروغ  ادعای  این 
به  نسبت  ایرانی  کمتر  که  کسی 
نقش وی از یکسو درباره رهبر کردن 
به  از سوی دیگر در سر  و  خامنه ای 
بیرونی  و  داخلی  نیست کردن های 
منفی  واکنش های  با  دارد،  تردید 
زیادی به ویژه از سوی نویسندگان و 
روزنامه نگاران روبرو شد. فرج سرکوهی 
در توییتی خطاب به محسن هاشمی 
رفسنجانی نوشت، »پدر شما نیازی به  
شکایت از رسانه ها نداشت. الجوردی 
و فالحیان و امامی و اتاق های شکنجه 
و طناب های دار و کاردهای سالخی را 
ترجیح می داد. چرا می پندارید  همگان 

نادان و فراموشکارند؟«
او از پسر رفسنجانی پرسیده »]آیا[ 
حاضرید در هر رسانه ای که شما بخواهید 
و به شیوه دلخواه شما درباره کارنامه 
کنیم؟« بحث  پدرتان  سرکوبگری 

پیروزی  روزهای  نخستین  از 
و  رسانه ها  کنون  تا  اسالمی  انقالب 
سرکوب  تیغ   زیر  آن  دست اندرکاران 
و حذف فیزیکی قرار دارند. جمله ی 
بنیانگذار  و  رهبر  خمینی،  معروف 
قلم ها  »بشکنید  اسالمی  جمهوری 
آسانی  به  که  نیست  عبارتی  را!« 
فراموش شود. علیرضا میبدی چهره ی 
سرشناس رسانه ای و از پیشکسوتان 
دهه  چهار  ایران  ملی  رادیوتلویزیون 
را  خود  حرفه ای  فعالیت  تبعید  در 
مشخص  مشی  خط  و  چارچوب  در 
است.  داده  ادامه  زیگزاگ  بدون  و 
از  پس  او  کاری  و  شخصی  زندگی 
از  زیادی  مثل شمار  اسالمی  انقالب 
همکارانش تهدید شد چنانکه مجبور 
شد پس از سه سال زندگی مخفیانه 
در ایران، کشورش را ترک کند و در 
تبعید فعالیت رسانه ای خود را با عالقه 

و احساس مسئولیت پیگیری کند.
کیهان لندن پای سخنان و خاطرات 
از  است؛  نشسته  میبدی  علیرضا 
سپس  و  انقالب  کوران  در  فعالیت 
در رادیوتلویزیون های خارج از کشور 
تا امروز که رسانه ها با ظهور اینترنت 
روزنامه نگاری  یافته اند.  دیگری  ابعاد 
در  کلمات  و  هست  نیز  شاعر  که 
پرواز  سبکبال  چنان  سرودهایش 
خواننده  دل  از  گویی  که  می کنند 

سروده شده اند:
خانه ی ما اینجاست:

دّره ای ژرف میان غم و  یاد
دّره ای پیچاپیچ

بین بوشهر و مهاباد و سرخس
یک طرف تشنه و تَف

یک طرف بیشه و الیاف و علف
تنب کوچک بغل خانه ی ماست.

اصفهان از سر این بام تماشا دارد.
از همین پنج دری می بینم

کاروان در گذر است
کبک از باد سبکبال ترست

و به هر ریگستان
باد از خاک عطشناک ترست

سمت باران اما
لحن هر آبادی

از علف سبزترست
خرم آباد همین نزدیکی ست
قافالنکوه از ایوان پیداست

نرمناک است هوای َدِم صبح
آری ای گمشدگان!

نام این دّره ی 
از خاطره، بی خواب

دل است!
در این گفتگو، سخنان این چهره ی 
رسانه ای تبعیدی و  پرتجربه، روایتی 

مستند است بر آنچه اصحاب رسانه و 
فعاالن سیاسی خارج از کشور از جمله 
در دورانی متحمل شدند که هاشمی 
رفسنجانی و  باند وی در ایران زمام 
امور را تمام و کمال در دست داشتند.

میبدی تا یک روز مانده به پیروزی 
انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن 13۵۷ 
در حالی که رادیوتلویزیون در اعتصاب 
با  همکارانش  از  اندکی  جمع  با  بود 
فراوان  تهدیدات  و  مخاطرات  وجود 
حتی تا روزی 13 ساعت برنامه اجرا 
می کردند. او می گوید: »هنوز انقالب 
کافی  حد  به  نیرو  بود؛  نشده  شروع 
ابراهیمی  محمد  که  جایی  تا  نبود 
به  خودم  با  اطالعات  روزنامه  از  را 
رادیوتلویزیون می بردم. آخرین برنامه  
قرار بود با آقای ایرج گرگین و خانم 
مهرانگیز کار و دو سه نفر دیگر اجرا 
شود. تظاهرات وسیع در سطح شهر 
در جریان بود و متاسفانه برنامه اجرا 
نشد. عرصه بر ما تنگ شد و متاسفانه 
مدیران تلویزیون هم قهر کرده بودند. 
بود.  زیاد  انقالبی ها  سوی  از  فشارها 
تیتر درشت اولین شماره نشریه ای که 
اعتصابیون رادیوتلویزیون چاپ کردند 

بیشتر  عرصه  بود!  میبدی«  »نارفیق 
نیز  تهدید خانوادگی  و  تنگ می شد 
زیاد شد و اعضای خانواده دچار ترس 
و وحشت شدند. تا جایی که از دست 
انقالب  شب  تا  یعنی  می آمد  بر  ما 
سعی کردیم برنامه بسازیم. ساعت ۲ 
بعد از ظهر اعالم کردند انقالب پیروز 
شده است! به ناچار راهی باغ یکی از 
زندگی  و  شهریار شدیم  در  دوستان 
گرفتیم  تصمیم  شد.  شروع  پنهانی 
حاال که همه راه ها بر ما بسته  است 

نوار ضبط کنیم.«
تهدید فعاالن رسانه

»دولت  می دهد:  ادامه  میبدی 
انقالبی ۵۰ نفر را از تمام مشاغل عزل 
کرد که یکی هم من بودم. قرار بود 
لیست های متعدد از نام های مختلف 
عزل  که  آنهایی  از  اداری  و  دولتی 
شدند یا قرار بود زندگی آنها مصادره 
شود منتشر شود. البته دولت مهدی 

انتشار بقیه اسامی را  بازرگان جلوی 
اسم  که  افرادی  زندگی  گرفت چون 
و  افتاده  به خطر  بود  لیست  در  آنها 
دچار  حتی  آنها  خانواده های  اعضای 
مشکل می شدند. حتی اسم و آدرس 
بعضی از افراد را روی در و دیوار نوشته 

بودند!
فعالیت  جز  نداشتیم  چاره ای 
نوار  گرفتیم  تصمیم  و  زیرزمینی 
هر  از  ایران  گرنه  و  بدهیم  بیرون 
عماد  با  می شد.  انقالب  مغلوب  نظر 
رام صحبت کردم. مازیار و مرجان و 
معین و دیگران هم همکاری  داشتند. 
نوارها شبانه ضبط می شد. جمعاً هفت 
نوار زیرزمینی منتشر کردیم. یکی از 
ترانه  بود که  نواری  آنها  معروف ترین 
»ایران ایران« مازیار در آن ضبط شده 

بود.
را  »ای شکسته«  ترانه   هم  مرجان 
ماه  آن هفت  به خاطر  اجرا کرد که 
به زندان رفت )ترانه سرای هر دو اثر 
علیرضا میبدی و آهنگساز آن عماد 

رام است(.
زندگی مخفیانه  با  نیم  و  سه سال 
را عوض  دائم جای مان  آوردیم؛  دوام 

می کردیم اما عرصه کاماًل تنگ شد و 
دیگر هیچ نمی شد به زندگی زیرزمینی 
ادامه داد. به ناچار از کشور خارج شدم 

و از طریق ترکیه به فرانسه رفتم.«
از  »جمعی  می افزاید:  میبدی 
دوستان از جمله آقای ُمهری و ایرج 
تشکیالت  قاسمی،  مهدی  پزشکزاد، 
سازماندهی  پاریس  در  را  انتشاراتی 
کرده بودند و کار رسانه ای ما در تبعید 

از سر گرفته شد.«
رادیو  شد،  ترور  بختیار  دکتر 

ایران تعطیل شد
لندن،  کیهان  با  گفتگو  ادامه ی  در 
علیرضا میبدی تعریف می کند: »یکی 
آقای  با تالش  رادیو  فرستنده های  از 
تورج فرازمند مترجم، نویسنده و مفسر 
به راه افتاد. رادیوی دیگری را زنده یاد 
شاپور بختیار به راه انداخت. او که ترور 
شد تشکیالت وا رفت و اغلب پراکنده 
شدند. من به آمریکا آمدم و کارم را 
ادامه دادم. در یک رادیو ۲۴ ساعته که 
سردبیر آن بودم. بعدها NITV اولین 
رسانه ای بود که برنامه  های خودش را 
در سطح ایران منتشر می کرد. اولین 
مردم  و  شد  پخش  برنامه  که  روزی 
داخل دریافت کردند برنامه من بود. 
یادم هست در ایام نوروز سیب سرخ 
روی میز بود. یک هموطن از اصفهان 
زنگ زد و گفت »دارم شما را می بینم«. 
فکر کردم شوخی می کند، گفت »دارم 
می بینم«! سیب را برداشتم و پرسیدم 
»سیب  گفت  می بینی؟  چی  االن 
که  شدیم  متوجه  شماست«.  دست 
ایران پخش می کنند  در  دارند  را  ما 
نهاد  کدام  و  می کرد  پخش  کی  اما 
نمی دانم! هنوز هم معماست چون آن 
زمان پخش برنامه تلویزیونی از آمریکا 
به ایران خیلی هزینه داشت به همین 
رادیویی  برنامه  می خواستیم  خاطر 
پخش کنیم که آقای مهندس میرچی 
به من کمک کردند و یک فرستنده 
رادیویی در نروژ پیدا کردیم که صدای 

آن به ایران می رسید.«
 تعطیلی رادیو صدای ایران

میبدی درباره رادیو ایران می گوید: 
را  ایران«  صدای  »رادیو  »قرارداد 
بستیم ماهانه ۴۰ هزار دالر که برنامه 
ما را از آمریکا به ایران بفرستد. بعدها 
پسر اکبر رفسنجانی رفت و آن قرارداد 
نفتی استات اویل را با نروژی ها بست 
و ۵ میلیون دالر رشوه گرفت و یکی 
از شروط او تعطیلی رادیو صدای ایران 
بود! همکاران زیادی داشتیم که اغلب 
نگهبان،  تورج  بودند:  لس آنجلس  در 
فرهنگ فرهی، بهروز وثوقی، داریوش 
اقبالی و دیگران که حدود ۵۰ همکار 
برنامه های  نروژ جلوی پخش  بودیم. 
رادیو را گرفت و مجموعه تعطیل شد.«
از  امروز  میبدی،  =آقای 
یکسو روی امواج ماهواره ای 
اینترنت  و  هست  پارازیت 
شدید  فیلترینگ  با  هم 
دیگر  سوی  از  و  روبروست 

امکانات و تجهیزات رسانه ها 
نسبت به قبل مدرن تر شده، 
ایران  داخل  در  رسانه ها 
یا  سانسورند  در  یا  عمالً 
حکومتی  جناح های  بازوی 
در  دست هایشان  گاهی  و 
است. شما  فعال  هم  خارج 
خارج  رسانه های  ضعف 
در  را  فارسی زبان  و  کشور 

چه می بینید؟
-مشکل اساسی این است که کسانی 
به رسانه راه پیدا کرده اند که حرفه  آنها 
نبوده، این حرفه الفبا دارد که یا باید 
در مدرسه یادگرفت یا در یک تجربه 
و کار طوالنی؛ ولی االن خط و ربط 
کم دارد. یکی از دشواری ها در حال 
حاضر همین است. آمدن شبکه های 
اجتماعی نیز زبان ما را سست و متزلزل 
کرده. غلط های امالیی و انشایی بسیار 
زیاد شده. روزانه میلیون ها واژه فارسی 
و  می شود  تبادل  مجازی  فضای  در 
یک فرصت تاریخی  است تا این زبان 
جایگاه خود را کسب کند ولی به این 
زبان  تنها  نه  شکل که پیش می رود 
فارسی تقویت نمی شود بلکه تضعیف 
هم می شود و جمهوری اسالمی هم 
که به حد کافی به این زبان صدمه زده 
و شبکه های اجتماعی ضربه مضاعف 
معتقدم  وجود  این  با  می کنند.  وارد 
همه تجربیات گذراست و از این مرحله 
عبور می کنیم و زبان فارسی جایگاه 
خود را در منطقه و آسیای میانه به 
قطب های  ما  امروز  می آورد.  دست 
مختلف  نقاط  در  داریم  ایرانی نشین 
دنیا از استرالیا و ژاپن، تا اروپا و آمریکا 
جا  همه  آرام؛  اقیانوس  کناره های  و 
اسباب  ایرانی نشین  قطب های  این 
گسترس زبان فراسی را فراهم کرده اند.

گرفتن  برای  لس آنجلس  در 
فارسی  زبان  رانندگی،  گواهینامه 
کفایت می کند. تنفسگاه های فرهنگی 
و اقتصادی برای ایران آینده به وجود 
آمده، میلیون ها ایرانی در سراسر دنیا 
که به زبان های متعدد آشنایی دارند 
موفق شده اند در این کشورها جایی 
جزو  و  کنند  پا  و  دست  خود  برای 
ثروت های انسانی آن کشور محسوب 
می شوند. تصور کنید اگر آنها بتوانند 
در آینده خط ارتباطی با ایران برقرار 
خواهیم  مملکتی  چه  صاحب  کنند 

شد! این اتفاق مهمی است.
از  شما  =تحلیل 
در  آینده  رویدادهای 

کوتاه مدت  چیست؟
دشوار  آینده  مورد  در  -پیشگویی 
خانه  به  اسالمی  جمهوری  اما  است 
کردند  سعی  گشت.  نخواهد  باز  اول 
اسالمی  جمهوری  برجام  امضای  با 
را به خانه اول برگردانند. با شکست 
برجام که به نظرم یکی از شکست های 
فجیع جمهوری اسالمی طی ۴۰ سال 
شمار  تنها  نه  چون  است،  گذشته 
اضافه  را  اسالمی  جمهوری  دوستان 
نکرد بلکه همان دوستان سابق را هم از 
دست داد، امروز هیچ کشوری دوست 
نمی شود.  محسوب  ایران  حکومت 
سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها  ثمره 
حاج قاسم سلیمانی و »بیت رهبری« 
در کشورهای عراق و سوریه و لبنان 
سوری ها  خود  رفت؛  باد  بر  که  بود 
هم معتقدند ایرانی ها باعث شدند که 

سوریه به این روز بیفتند.
اپوزیسیون  =وضعیت 
شما  می بینید؟  چطور  را 
این  در  آنها  از  خیلی  با 
کردید  مصاحبه  سال ها 
و  آشنایید  نظراتشان  با 
راهی که در این چهل سال 
بر  دیده اید؛  را  آمده اند 
اسالمی  جمهوری  وضعیت 
آگاهید.  هم  تنگناهاش  و 
رژیم  برای  گریزی  راه  آیا 

می بینید؟
را  سوال  این  پیش  سال  دو  -اگر 
برایش  جوابی  قطعاً  می پرسیدید 
داشتم. ولی دیگر هیچ جوابی ندارم…
دید  از  اگر  =…حتی 
حکومت ایران تحلیل کنید؟

-جمهوری اسالمی خودش به یک 
از  تبدیل شده، پیش  بزرگ  مجهول 
این یک معادله ای بود که چند مجهول 
مجهول  یک  خودش  االن  داشت؛ 
شده، راه گریزی هم ندارد. جمهوری 
دوره  فناست.  به  محکوم  اسالمی 
گذشته  به  شده،  منقضی  اعتبارش 
تعلق دارد. واقعیت این است که خوب 
برای  آمریکایی ها  کنیم  جستجو  که 
ایجاد همگرایی جهانی برای رویارویی 
با جمهوری اسالمی موفق بوده اند. از 

هر طرف ... 

میبدی؛  علیرضا  با  گفتگو 

علیه  سازمانیافته  ترور  آغازگر  رفسنجانی  دولت   
رسانه اصحاب  و  مخالفان 

علیرضا میبدی تحلیلگر سیاسی، شاعر و مجری در تلویزیون پارس

ادامه در صفحه ۱7
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ظمی  کا میر حسن  =
رعیت«  »حسن  به  معروف 
لباس شخصی های  از  یکی 
سال های  طی  حاشیه ساز 

گذشته بوده است.
= گفته می شود او مدیرعامل 
کارخانه دنیای فلز، پارسیان 
فلز البرز، لوح فشرده پارس 
است و ویالیی تحت عنوان 
»بهشت گمشده« در نزدیکی 
برخی  پاتوق  که  دارد  کرج 
چهره های  و  ارشد  مقامات 

مشهور نظام بوده. 

پیش  روز  چند  از  که  حالی  در 
بازداشت  از  غیررسمی  گزارش  های 
حسن میرکاظمی معروف به »حسن 
سخنگوی  می دادند،  خبر  رعیت« 
کرده  تأیید  را  خبر  این  قضاییه  قوه 
از  یکی  میرکاظمی  حسن  است. 
بود  حاشیه سازی  لباس شخصی های 
که اکنون به اتهام فساد مالی بازداشت 

شده است.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه روز سه شنبه 22 امرداد 1۳9۸ 
در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ 
درباره  خبرنگاران  از  یکی  پرسش  به 
بازداشت حسن میرکاظمی گفت: »با 
را  بازداشت  اصل  معذوریت  رعایت 
تایید می کنم و درباره عناوین اتهامی 
به لحاظ اینکه پرونده در مرحله اولیه 
بعدی  رسیدگی های  در  باید  است 

اعالم شود.«

افزوده  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اولیه  مراحل  در  پرونده  »این  است 
در  اتهامی  عناوین  و  است  دادرسی 
خواهد  اعالم  بعدی  رسیدگی های 

شد.«
بازداشت  درباره  خبرها  نخستین 
میرکاظمی یک هفته پیش از اظهارات 
سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که 
از بازداشت وی در ویالی شخصی اش 
ببر را در آن نگهداری  که 1۷ قالده 

می کرد حکایت داشت.
حسن میرکاظمی معروف به »حسن 
لباس شخصی های  از  یکی  رعیت« 
حاشیه ساز در سال های گذشته بوده 
در  او  معروف  تصاویر  از  یکی  است. 
حالیکه تَرک یک موتورسیکلت نشسته 
و دستش روی کلت کمری اش است، 
در اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ 

لباس شخصی معروف سال ۸۸ بازداشت شد

معروف شد.
اما تصاویر حسن میرکاظمی در کنار 
و  خامنه ای  »بیت«  معروف  مداحان 
همچنین بابک زنجانی نشان از روابط 
گسترده و پیچیده وی با ارکان مختلف 
نظام جمهوری اسالمی دارد که او را از 
یک لباس شخصی یا بسیجی معمولی 
اخیر  سال های  در  می کند.  متفاوت 
مدیرعامل  او  که  می شده  گفته  نیز 

کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، 
لوح فشرده پارس است.

هرچند اکنون مقامات رسمی علت 
اما  نکرده اند  مطرح  را  او  بازداشت 
می گویند  غیررسمی  برخی خبرهای 
با پرونده اکبر  ارتباط  بازداشت او در 
یکی  است.  زنجانی  بابک  و  طبری 
منتشر  مدت هاست  که  تصاویری  از 
بابک  کنار  در  را  میرکاظمی  شده 
او  در جت شخصی  ظاهرا  و  زنجانی 

به  توجه  با  اکنون  و  می دهد  نشان 
اینکه رئیس قوه قضائیه مدتی پیش 
دیگر  دستیار  »پرونده  بود  گفته 
بابک زنجانی در قوه  قضاییه در حال 
رسیدگی است« برخی معتقدند حسن 
میرکاظمی همان »دستیار دیگر بابک 

زنجانی« است.
این در حالیست که خبرگزاری ایرنا 
بود،  نوشته  در سال 92 در گزارشی 
در  شیرازی منش[  ]حسین  ش.  »ح. 
]حسن  م.  ح.  اتفاق  به   1۳۸۸ سال 
میرکاظمی[مشهور به رعیت به عنوان 
عضو هیئت مدیره پروژه تجار کیش 
انتخاب شده بودند که بعد از بحران 
وارد  زنجانی  بابک  پروژه  این  مالی 
شد و عالوه بر تملک پروژه کیش، از 
به عنوان دستیاران خود  نفر  این دو 

استفاده کرده است.«
در  که  دیگری  نامه  در  همچنین 
اینترنت پخش شده است میرکاظمی 
در 1۶ دی ماه 1۳۸۷ با بیش از 1۷۵ 
میلیارد تومان بزرگترین بدهکار بانک 
کشاورزی در کل کشور معرفی شده 

بود.
حسن  نام  معتقدند  نیز  برخی 
طبری  اکبر  پرونده  در  میرکاظمی 
البرز  استان  زمینخواری های  پیرو  و 
مطرح شده است. به ویژه آنکه ویالی 
در  میرکاظمی که گفته شده  حسن 
آنجا بازداشت شده معروف به »بهشت 

گمشده« در اطراف کرج قرار دارد.
هفته  روزنامه نگار  سلطانی  یاشار 
گذشته در توئیتی از اقامتگاه او به نام 
»بهشت گمشده« خبر داده و نوشته 
بود که آن ملک »حاصل زمینخواری 
کرج  جاده  در  بیت المال  چپاول  و 
است« که پاتوق برخی مقامات ارشد 

و چهره های مشهور نظام بوده.

کیست  حا ش ها  ر ا گز =
اختالف بر سر مالکیت زمین 
محلی  مسئوالن  و  بوده 
دالیل  درگیری  می گویند 

سیاسی نداشته است.
تن  دو  درگیری  این  =در 
کشته و چند تن زخمی شدند.
استانداری  =مسئوالن 
مازندران اعالم کرده اند یک 
منطقه  به  حقیقت یاب  تیم 

اعزام شده است.
=خبرگزاری فارس نوشته 
یک  توسط  اوباش  و  اراذل 
فرد اجیر شدند و به پادگان 
حمله کردند. تابناک مدعی 
شده، حمله کنندگان از مردم 
با  ارتش  نیروهای  و  بودند 
هماهنگی های قبلی به سمت 
اراضی  صاحب  و  ماموران 
شهرک قصردریا تیراندازی 

کردند!
صبح شنبه 19 امرداد، حدود 10 تا 
به  زنجیر  و  قمه، چاقو  با  1۵ مهاجم 
پادگان »نجات خدمه« نیروی هوایی 
»بیشه کال«  دریاسر  قصر  در  ارتش 
استان  در  محمودآباد  شهرستان 

مازنداران هجوم بردند.
سربازان در حال فنس کشی محدوده 
به  مهاجمان  که  بودند  فرودگاه  باند 
داخل پادگان ریختند و با سربازان و 
درجه داران درگیر شدند و تعدادی از 
پرسنل کادر و سرباز زخمی شدند. در 
ادامه افسران رده باالی پادگان دستور 
تیراندازی صادر کردند و درگیری باال 
و  کشته  چندین  که  بطوری  گرفت 

زخمی برجای گذاشت.
اختالف بر سر مالکیت اراضی پادگان 
بود که یکی از افراد معروف منطقه که 
گفته می شود وابستگی هایی به برخی 
ارگان ها دارد تعدادی را اجیر کرده تا 

فنس کشی را متوقف کنند.
درگیری،  این  از  بعد  ساعاتی 
هجوم  داد  گزارش  فارس  خبرگزاری 
غیرقانونی و خودسرانه عده ای به اراضی 

درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در 
محمودآباد دو کشته و چند مجروح برجا گذاشت

پادگان منجر به درگیری با کارکنان و 
این  فیزیکی  حفاظت  تامین  عوامل 
شده  گزارش  که  شد.آنطور  پادگان 
اراذل و اوباش بعد از درگیری اول به 
دنبال هجوم مجدد به پادگان بودند اما 
این بار قبل از ورود به پادگان با نیروی 
هم  تعدادی  و  شدند  درگیر  انتظامی 
از  از پیش  پادگان  دستگیر شدند.این 
انقالب تاکنون اردوگاه آموزشی تفریحی 
خلبان  افسران  و  بوده  هوایی  نیروی 
تمرین  جمله  از  دریایی  آموزش های 
سقوط در آب و شنا و نجات را در این 
اردوگاه می بینند. طی این سال ها درون 
پادگان به تدریج ویالسازی شده و چون 
محیط نظامی بوده ساحل آن نسبت 
به مناطق مجاور سالم تر مانده و اراضی 

ارزش باالیی پیدا کردند.
هجوم اراذل و اوباش به یک پادگان 

به قصد تصرف اراضی کم سابقه است
با آنچه فارس نوشته  تابناک  روایت 
متفاوت است. پایگاه خبری نزدیک به 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نوشته »به دلیل اجراء 
احکام رای دادگستری نسبت به اجرا 
هوایی  نیروی  قصردریا،  شهرک  حق 
با  و  کرده  ممانعت  حکم  اجرای  از 
هماهنگی های قبلی به سمت ماموران 
قصردریا  شهرک  اراضی  صاحب  و 
تیراندازی کردند که متأسفانه تعدادی 
از کارگران شهرک قصردریا که جهت 
داشتند  حضور  قسمت  آن  در  تماشا 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  ناخواسته 
گرفتند که متاسفانه دو نفر از آنها که 

اهل فریدونکنار بودند، جان سپردند و 
۴ نفر راهی بیمارستان شدند.«تابناک 
تاکید کرده »شنیده ها حاکی از آن است 
این درگیری به دلیل اختالف مردم و 
نیروی هوایی بر سر زمین بوده است.«

تامین  مسئوالن  حادثه  این  از  پس 
استان نیرو در محل مستقر کردند و تیم 
حقیقت یابی نیز به محل اعزام شده است.

امنیتی  سیاسی  معاون  حسن نژاد 
با  گفتگو  در  نیز  مازندران  استاندار 
کرد،  عنوان  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
»تنش در منطقه بیشه کال محمودآباد 
اقدام سیاسی نبود و در پی اجرای حکم 

قضایی اتفاق افتاده بود.«
مشخص  هنوز  درگیری  این  ابعاد 
نیست اما اگر فرض بر صحت ادعاهای 
وبسایت تابناک باشد این پرسش قابل 
مربوطه  نهادهای  چرا  که  است  طرح 
مراجعه  حکم  اجرای  بر  مسئول  و 
نکرده اند و اگر آنها حاضر شدند علت 
دخالت مردم چه بوده و کدام افراد به 
به  با سالح سرد  تحریک چه کسانی 

پادگان هجوم بردند؟
برخی منابع نیز می گویند اختالف بر 
سر حریم ۴0 متری باند پرواز داخل 

پادگان است.
گفتنی است از آنجا که خبرگزاری های 
داخلی ایران به خاطر سانسور و ادیت 
مختلف  نهادهای  فشار  تحت  خبرها 
از  می بایست  معموال  دارند،  قرار 
این  گزارش های  و  متفاوت  متن های 
شات(  )اسکرین  عکس  خبرگزاری ها 

تهیه و آرشیو کرد.

در این درگیری دو تن کشته و چند تن زخمی شدند.

راه بر حکومت ایران بسته شده و به 
بیماری تبدیل شده که دوره احتضار 
را طی می کند. حاال این با ماست که 
تاریخ را دوباره یا سر پا و زنده کنیم 
یا اینکه اجازه بدهیم یک بچه ُمرده 
است  باردار  ما  ایران  بیاید.  دنیا  به 
دنیا  به  ُمرده  نوزادش  بگذاریم  نباید 
»ُرستمینه«  را  مملکت  باید  بیاید؛ 
کنیم، این کار ماست و تصور می کنم 
در مرحله خیلی مهم و حساسی قرار 
داریم. متاسفانه جمهوری اسالمی در 
فعال  خیلی  اپوزیسیون سازی  زمینه 
را  راه گذشته  بعید می دانم  اما  بوده 
این دلیل  به  ادامه دهد. یکی  بتواند 
که منابع خودش را از دست می دهد 
و دیگر اینکه مثاًل در آمریکا که آنها 
میانجیگری  برای  چاالکی  عوامل 
قرار  نظارت  زیر  شدیداً  داشته 
روی  به  سابق  مثل  درها  گرفته اند. 

عوامل جمهوری اسالمی باز نیست.

اپوزیسیون  ارتباط  =آیا 
برای  ایران  داخل  مردم  با 
و  آنها  کنار  در  ایستادن 
معرفی یک جریان آلترناتیو 

کافیست؟
اپوزیسیون  معتقدم  متاسفانه،  -نه 
کم کاری داشته؛ طوالنی شدن دوره 
رسیده  سال  چهل  به  که  تبعید 
خیلی ها را منفعل و خیلی ها را حذف 
مبارزه  کار  در  که  آدم هایی  کرده. 
سرمایه گذاری می کردند، یعنی وقت 
دیده  کمتر  می گذاشتند،  استعداد  و 
جوانی  نسل  آمریکا  در  می شوند. 
و  مستقیم  ارتباط  مانده  باقی  که 

توانسته  ولی  ندارد  ایران  با  چندانی 
جایگاه اقتصادی پیدا کند. کاری که 
فراخوان  دهیم  انجام  می توانیم  ما 
جوانان هایی  و  تکنوکرات ها  جذب 
است که صاحب این جایگاه هستند 
و عالقمندند به میهن خدماتی ارائه 
کارگروه  صورت  به  اینها  اگر  دهند. 
گرد هم بیایند و مسئولیت بپذیرند، 
در  شد.  خواهد  شایانی  کمک های 
تکنوکرات  هزار   ۴00 آمریکا  همین 
با این تعداد منظومه شمسی  داریم. 
درصد   10 کرد!  آباد  می شود  هم  را 
آنها جذب شوند کافیست و می توانند 

کمک کنند.
=اما در داخل هم می بینیم 
با  حاضر  حال  در  مردم  که 
وجود تجمعات و اعتراضات 
بسر  خاموشی  در  پراکنده، 

می برند…
جنبش  یک  ایران  در  ما  -ببینید، 
تصور  و  داریم  سراسری  اعتراضی 
پیدا  حکومتی  شما  دنیا  در  نکنیم 
آن  با  مردم  درصد   9۶ که  کنید 
خاموش  مردم  باشند!  مخالف 
تحرک  این  منتظرند.  نیستند، 
دست  می دانند  آنها  است،  دوجانبه 
دموکراسی ها  در  که  نیروهایی 
زندگی می کنند و دستشان باز است 
شش  بین  است  زیاد  تعدادشان  و 
گرفتاری های  نفرند.  میلیون   10 تا 
چشم  ندارند.  هم  را  داخل  مردم 
مردم به اینهاست تا یک کار جهانی 
با  آن  پایه  بر  مردم  و  دهند  انجام 
گرفته اند  اپوزیسیون  از  که  امیدی 

گفتگو با علیرضا میبدی....                              از صفحه ۱۶

توضیح  دادگاه  در  دادستان  نماینده 
داده بود: »احمد عراقچی معاون ارزی 
صورت  به  آقاخان  با  مرکزی  بانک 
محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار 
غیررسمی ارز همکاری می کنند که این 
اقدامات توسط آقایان میالد گودرزی، 
منصور دانش پور و علی آروند که عوامل 
است.« می شده  دنبال  بودند  آقاخانی 

خواسته  آقاخان  »از  بود:  افزوده  او 
می شود طی یک همکاری محرمانه در 
هر مرحله ۵ میلیون دالر ارز از بانک 
هرکسی  به  و  کند  خریداری  مرکزی 
که صالح می داند بفروشد و در ادامه به 
صورت مخفیانه آقاخانی گفته می شود 
که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت 

1۶ منتقل کند.«
آنطور که دادستان توضیح داده این 
کار باعث اخالل و فساد در بازار ارز شده 
بود چرا که ارز دریافتی از سوی آقاخان 
عوامل  و  »آقاخان  است:  شده  قاچاق 
بازار های  در  را  دالر  قیمت  ابتدا  وی 
بانک  از  سپس  و  تعیین  غیررسمی 
معامالت  انجام  با  و  دریافت  مرکزی 
فردایی این دالر ها را به قاچاقچیان ارز 
می فروخته است و هیچگونه نظارتی از 
طرف بانک مرکزی انجام نشده است 
سوءاستفاده  فرصت  موضوع  این  که 
مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا 
با هر قیمت که دلش می خواهد با بانک 

مرکزی تسویه نماید.«
بر اساس آنچه در کیفرخواست مطرح 
شده است، ساالر آقاخان در شهریورماه 
سال 9۶ )در 2۶ سالگی( یعنی چند 
هفته پس از انتصاب به عنوان معاون 
ارزی بانک مرکزی از سوی میثم خدایی 
است.  شده  معرفی  عراقچی  احمد  به 
میثم خدایی از کارکنان دفتر ریاست 
نهاوندیان  محمد  مشاور  و  جمهوری 
بوده  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
است. خدایی متهم به دریافت رشوه از 

سوی آقاخان است.
عباس  برادرزاده  عراقچی  احمد 
مذاکره  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی 
است.  ایران  هسته ای  ارشد  کننده 
به  متهم  پرونده  این  در  نیز  عراقچی 
»مشارکت در اخالل در نظام ارزی و 
پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به 
صورت شبکه ای و سازمان یافته« است.

در نخستین جلسه دادگاه مشخص 
شد که قرار بوده فعالیت آقاخان تحت 
نظارت وزارت اطالعات باشد. نماینده 
دادستان در این باره توضیح داده است: 
»احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات 
اطالعات  وزارت  طریق  از  آقاخان 
که  حالی  در  است  گرفته  صورت 
حسب استعالمات انجام شده نماینده 
وزارت اطالعات فقط در شش مرحله 
از 2۸ مرحله حضور داشته اند و آقاخان 
جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود 
بازار افشار استفاده  در سبزه میدان و 
آقاخان  با  افراد  این  و  است  می کرده 
می شود  سبب  که  داشته اند  همکاری 
جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی 
اساس  بر  حال  این  شود.«با  برخوردار 
مرکزی  بانک  حراست  کیفرخواست، 
در جریان کل اتفاقات و معامالت قرار 
داشته است. احسان معافی مدیر وقت 
حراست بانک مرکزی از دیگر متهمان 
این پرونده متهم به »معاونت در اخالل 
در نظام ارزی و پولی کشور از طریق 
قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و 

سازمان یافته« است.
شده  مطرح  دادگاه  در  که  آنطور 
درهم  میلیون  بیست  آقاخان  است، 
به عنوان ضمانت دریافت ارز به بانک 
به  که  است، ضمانتی  مرکزی سپرده 
گفته نماینده دادستان »بعد از دو هفته 
سپرده  تضمین های  استرداد  تقاضای 
موضوع  این  که  را می کند  شده خود 
مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت 

فرار متهم ردیف اول پرونده ....                         از صفحه ۶

پای  تا  سر  بیایند.  خیابان ها  به 
جمهوری اسالمی نقاط ضعف است. 
جمهوری  برای  قوتی  نقطه  اگر 
است.  بیرون  از  هست  اسالمی 
ماندن  توان  آنها  به  که  قدرت هایی 
اسالمی  جمهوری  وگرنه  داده اند 
و  َفشل  و  ندارد  ماندن  استطاعت 
مصلوب و فلج است. چین و روسیه 
اوباما دست  باراک  امثال  و  آلمان  و 
تا  گرفتند  را  اسالمی  جمهوری 
بماند. اگر این نیروها دست از پشت 
جمهوری اسالمی بردارند قطعاً توان 
ایستادن ندارد. امروز از سخنان آنها 
و  مستاصل اند  چقدر  که  پیداست 
به جهنم خودشان  هر روز یک گام 

نزدیک تر می شوند.
وسط  این  عادی  مردم  متاسفانه 
این  و  می بینند  و  دیده  صدمه 
برای  ملتی  هر  که  است  هزینه ای 
اگر  می پردازد.  و  پرداخته  رهایی 
کشور  از  خارج  سیاسی  نیروهای 
کردن  )اتحاد  کنند  ائتالف  هم  با 
در  و  بی معناست(،  تاریخ  کار  در 
و  احزاب  یعنی  بایستند،  هم  کنار 
کنند  حفظ  را  خود  هویت  گروه ها 
کنار  مشترک  منافع  خاطر  به  اما 
برداشته  بزرگی  گام  بایستند،  هم 
خواهد شد. چاره ای جز ا ین نیست. 
نظام  شکل  سر  بر  اختالف  نباید 
دموکراسی  مدافع  نیروهای  آینده 
چون  کند  پراکنده  را  بشر  حقوق  و 
باشد.  مردم  رأی  باید  کننده  تعیین 
بماند،  در  پشت  نباید  هیچکس 
این  باید حفظ کرد،  را  حرمت همه 
به نظرم رمز پیروزی است، هرکاری 
آسیاب  به  ریختن  آب  این،  خالف 

دشمن است.

سجاد 20  رسول  به  دستوری  طی  و 
میلیون درهم تضمینی سپرده شده به 
وی مسترد و آقاخان بدون تضمین در 
بانک مرکزی و برخالف مقررات ارز های 
غیر  بازار های  در  و  دریافت  را  دولتی 

مجاز ارز به فروش رسانده است.«
درباره  همچنین  دادستان  نماینده 
اول  مرحله  در  آقاخان  چرا  اینکه 
دستگیری توسط پلیس آگاهی، آزاده 
شده توضیح داده است: »بانک مرکزی 
غیرمجاز  اقدامات  نمودن  پنهان  برای 
خود در تاریخ 2۶.12.9۶ طی نامه ای 
۸ صفحه ای و به امضای فرشاد حیدری 
)متهم  اقدامات وی  اعالم می دارد که 
آقاخان( بر اساس ضوابط قانونی بوده 
که در ادامه مشخص شد این گزارش 
و  قضایی  دستگاه  فریب  جهت  در 
و  است  بوده  واقع  خالف  صورت  به 
تاریخ  در  تا  شد  سبب  گزارش  این 
2۷.12.9۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد 
شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند 
که در ادامه با بررسی این گزارش و طی 
تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد 
عراقچی  احمد  را  مذکور  گزارش  که 
نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی 

آن را تأیید و امضا کرده است.«
در  که  اینجاست  توجه  قابل  نکته 
طول نخستین جلسه دادگاه، نماینده 
یا  بازداشت  وضعیت  درباره  دادستان 
وثیقه ساالر آقاخان نکته ای را مطرح 
نکرده و اگرچه نام  وی در بین متهمان 
ولی حتی  بود  آمده  دادگاه  در  حاضر 
دادگاه  در  اصال  وی  که  نشد  گفته 
گزارش  دیگر  سوی  از  ندارد!  حضور 
و  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه 
در حالی مدعی شده اند ساالر آقاخان در 
دادگاه حضور دارد که در تصاویر منتشر 
شده از دادگاه توسط خبرگزاری میزان 
نیز فقط چهره احمد عراقچی نشان داده 
شده و تصویر واضحی از دیگر متهمان 

پرونده در دست نیست.

حسن میرکاظمی و بابک زنجانی

حسن میرکاظمی در اعتراضات 
پس از انتخابات سال ۸۸
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یران  ا رژیم  =بولتون: 
رفتارش در حمایت گسترده 
را  بین المللی  تروریسم  از 

اصالح نکرده.
=واشنگتن برای سیاست 
و  ف   هد د  خو جی  ر خا
برای  و  دارد  برنامه ریزی 
پیاده کردن آن نیز اراده و 
در  اما  دارد  وجود  ظرفیت 
تهران زمامداران برای مقابله 
و مقاومت دچار آشفتگی و 

سردرگمی هستند.
سقوط  از  بعد  =عراق 
صدام به اصلی ترین پایگاه 
»قدس«  سپاه  مرزی  برون 
تبدیل شد. ولی حاال آتش به 
خرمنی افتاده که جمهوری 
اسالمی سال ها بذر آن را در 

عراق پاشیده بود.
=جمهوری اسالمی زیر بار 
فشار اقتصادی در حال ُخرد 
شدن است در حالی که به 
گفته ترامپ ایاالت متحده 
قوی ترین  حاضر  حال  در 

اقتصاد دنیا را دارد.
ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
در  امرداد(،   ۲۴( اوت   ۱۴ آمریکا، 
بزرگترین  آمریکا  صدای  با  مصاحبه 
آن  با  اکنون  جهان  که  را  تهدیدی 
تسلیحات  »گسترش  روبروست 
اتمی« دانست و تاکید کرد، ما باید 
ایران  و  شمالی  کره  برای  حلی  راه 
دیگر  که  کنیم  کاری  باید  و  بیابیم 
کشورها فکر نکنند که چون این دو 
کشور می توانند به سالح اتمی دست 

یابند، پس آنها هم می توانند.
بولتون در پاسخ به این پرسش که 
برنامه های  همچنان  ایران  رژیم  آیا 
گفت،  می برد،  پیش  را  خود  اتمی 
به  اساسی  تصمیم  هرگز  رژیم  این 
سالح  ساخت  از  کشیدن  دست 
رفتارشان  آنها  است؛  نگرفته  اتمی 
تروریسم  از  گسترده  حمایت  در 

آنها  نکرده اند؛  اصالح  را  بین المللی 
عراق،  خاورمیانه،  در  ماجراجویی  از 

سوریه و یمن دست برنداشته اند.
سپاه  مزاحمت های  به  اشاره  با  او 
برای نفتکش ها می گوید: »در منطقه 
تهدیدی  همچنان  فارس  خلیج 
نه  ما  نیروهای  برای  و  نفت  برای 
اکنون  بلکه  تنها در عراق و سوریه، 
می شوند.  محسوب  افغانستان  در 
این  رفتار  در  باید  بنیادین  تغییری 

رژیم روی دهد.«
بولتون در پاسخ به این پرسش که 
از  خود  خارجی  سیاست  در  آمریکا 
یا  و  امنیتی  اقتصادی،  اهداف  میان 
دنبال می کند،  را  بشردوستانه کدام 
گفت: »تمامی آنها را دنبال می کنیم. 
از  خارج  کشورهای  که  معتقدیم 
نیمکره مان مثل روسیه، چین، ایران 
و جانشینان آن در این نیمکره مثل 
کوبا باید رفتارشان را به شدت تغییر 

دهند.«
در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 

تاکید  نیز  مصاحبه  این  از  بخشی 
چین  کنیم  فراموش  »نباید  کرد، 
بزرگترین خریداران  از  یکی  همواره 
نفت ایران است و هنوز هم به قاچاق 

نفت ایران مشغول است.«
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
نیز اخیرا صحبت هایی در مورد خطر 
امنیت  برای  حزب اهلل  و  ایران  رژیم 

دیدار  از  پس  داشت.  لبنان  ثبات  و 
لبنان  وزیر  نخست  حریری  سعد  با 
پمپئو  کرده،  سفر  واشنگتن  به  که 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در 
از  حمایت  به  »آمریکا  که  گفت 
ادامه  لبنان  معتبر  قانونی  نهادهای 
در  ثبات  مایه  آنها  چون  می دهد؛ 
از  منطقه  این  هستند.  کشور  آن 
سوی جمهوری اسالمی ایران تهدید 
جمهوری  نیابتی  نیروهای  می شود. 
را  لبنان  حزب اهلل،  یعنی  اسالمی، 

تهدید می کند.«
آمریکا  رهبران  اخیر  هفته های  در 
بر ادامه کارزار فشار حداکثری علیه 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کردند. 
انجام  برای  که  است  روشن  کامال 
و  رسانه  سطح  در  حتی  هدف  این 
جزییات مسائلی که مطرح می کنند 
وجود  آنها  بین  هماهنگی هایی  نیز 
دارد، درست برخالف آنچه در ایران 
اسالمی  جمهوری  مقامات  بین  و 

می گذرد.

مسیر  یک  در  آمریکا 
هدف گذاری شده

دولت  تکلیف  متحده  ایاالت  در 
برای  واشنگتن  است.  روشن 
هدف گذاری  خود  خارجی  سیاست 
پیاده  برای  و  دارد  برنامه ریزی  و 
می خواهد  سفید  کاخ  آنچه  کردن 
آمریکا  دارد.  وجود  ظرفیت  و  اراده 

برای پیشبرد سیاست خارجی خود 
وزارت  میان  باالیی  هماهنگی  به 
خارجه، پنتاگون، وزارت خزانه داری 
و وزارت انرژی دست یافته و مکمل 
از  یک  هر  است.   CIA نیز  آن 
جداگانه  صورت  به  نیز  نهادها  این 
توانسته اند از طریق متحدان آمریکا 
بطور  سیاست ها  کردن  پیاده  برای 
مثال  عنوان  به  کنند.  عمل  موفق 
برای تحریم نفت ایران و به »صفر« 
رساندن فروش آن واشنگتن همزمان 

به چند مکمل نیاز داشت.
کنترل  آمریکا  نگرانی  اصلی ترین 
قیمت جهانی نفت بعد از خارج کردن 
نفت ایران از مدار فروش بود. نقشی 
که عربستان با باالترین کیفیت برای 
واشنگتن ایفا کرد، افزایش و کاهش 
به موقع تولید. به بیان دیگر رهبران 
واشنگتن  با  را  خود  ساعت  ریاض 
تنظیم کردند. هند از مشتریان نفت 
نفت  تشنه  آن  بود که صنایع  ایران 
آن  و جایگزین کردن  ایران هستند 

این  با توجه به موقعیت شبه قاره ای 
کشور پروژه ای سخت بود. سفرهای 
و  آمریکا  ارشد  مقام های  پی در پی 
همسویی  سبب  دهلی  با  مذاکرات 
آمریکا  سیاست های  با  هندوستان 
امتیازات  و  شد  تحریم  اجرای  در 
قابل توجهی نیز در زمینه اقتصادی 
اما  روسیه  و  چین  آورد.  دست  به 

تحریم ها  دارند،  متفاوتی  وضعیت 
که  را  ایران  نفت  و  می زنند  دور  را 
فروش آن طبق گزارش ها به حدود 
رسیده  روز  در  بشکه  هزار   ۱۰۰
کاال  و  غذا  آن  قبال  در  و  می گیرند 
این مبادله  از  آنها  تحویل می دهند. 
نفع می برند گرچه همزمان در مورد 
مسائل سیاسی و اقتصادی با آمریکا 

اختالفات جدی دارند.
روسیه  و  این وجود حتی چین  با 
همکاری های  تحریم ها  آغاز  با  نیز 
با ایران را به حداقل  اقتصادی خود 
رساندند تا کمترین آسیب را ببینند. 
این دو کشور در حالی  که زمامداران 
افتادن  راه  به  برای  دستشان  ایران 
جلوی  اینستکس  مالی  کار  و  ساز 
حاضر  حتی  است  دراز  اروپایی ها 
نیستند خدمات پولی و بانکی به آنها 

ارائه دهند.
ویژه  به  بانکی  تحریم های  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  که  منافذی 
اسالمی با کمک شرکت های صوری 

از طریق سیستم های مالی بین المللی 
همکاری  با  می زد  دور  را  تحریم ها 
امارات متحده عربی شناسایی شدند. 
بین  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
همسایگان خود با بیشترین فشارها 
مواجه  امارات  و  عربستان  سوی  از 
با  مقابله  برای  راهی  هیچ  و  است 
آنها ندارد بجز موشک پرانی از طریق 

شبه نظامیان حوثی و خرابکاری های 
خلیج  در  پاسداران  سپاه  دریایی 

فارس و دریای عمان.
جمهوری  خرمن  به  آتش 

اسالمی در عراق
جمهوری  برای  اما  عراق  وضعیت 
عراق  است.  پیچیده  بسیار  اسالمی 
اصلی ترین  به  صدام  سقوط  از  بعد 
»قدس«  سپاه  برون مرزی  پایگاه 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
اسالمی تبدیل شد. اکنون اما آتش 
به خرمنی افتاده که خود جمهوری 
عراق  در  را  آن  بذر  سال ها  اسالمی 
آنجا رسیده که  به  کار  بود.  پاشیده 
روی  به  عراق چشم  ارتش  و  دولت 
حمالت هوایی اسرائیل علیه مواضع 
و  می بندند  حشدالشعبی  و  سپاه 
صدها  از  اسرائیلی  هواپیماهای 
کیلومتر دورتر پرواز می کنند و بیخ 
تسلیحاتی  انبارهای  ایران  گوش 
تلفات  و  می کنند  بمباران  را  آنها 
ایران  رژیم  به  وفاداران  پشت دست 

کامال  عراقی ها  ولی  می گذارند 
تحریم ها  بحث  در  سکوت می کنند. 
نیز دولت عراق بی سر و صدا همسو 

با آمریکا عمل می کند.
هم  جان  به  نظام  کارگزاران 

افتاده اند
ایران  رژیم  اما  اینها  مقابل  در 
از مسیر  روز  به  روز  و  بی دفاع شده 
رفتار عقالنی و عادی دورتر می شود. 
در عین حال هرقدر در دستگاه های 
حکومتی آمریکا برای مهار رژیم ایران 
دست  دارد  وجود  راهکار  و  برنامه 
جمهوری اسالمی برای مقابله با آنها 
ایذایی   تاکتیک های  خالیست. حتی 
ائتالف  وزن  شده.  بی اثر  نیز  سپاه 
ادوات  مدرن ترین  با  که  دریایی 
نظامی در خلیج فارس مستقر شده، 
با اینکه هنوز شمار زیادی از کشورها 
آمریکا  حضور  با  نپیوسته اند،  آن  به 
و انگلستان که صاحب نیرومندترین 
نیروی دریایی جهان هستند، چنان 
مجبور  پاسداران  سپاه  که  باالست 
غالف  را  شکسته اش  شمشیر  شده 

کند.
به  نیز  نظام  کارگزاران  همزمان 
جان هم افتاده اند. هفته ای نیست که 
چند مفسد دانه درشت و هم باندهای 
و  دزدی  و  اختالس  اتهام  به  آنها 
فساد مالی در ایران بازداشت نشوند. 
که  مدیرانی  از  آندسته  همزمان 
کمی عاقل  اند در سکوت و خاموشی 
برخی  همچنین  و  می دهند  استعفا 
از کشور  فرار می گذارند و  به  پا  نیز 

خارج می شوند.
رضایت ترامپ

در چنین شرایطی دونالد ترامپ از 
انسجام تشکیالتی دولت اش در برابر 
اضمحالل و زوال جمهوری اسالمی 
می کند.  رضایت  احساس  ایران  در 
متحده،  ایاالت  جمهوری  رئیس 
نشست  یک  در  شب،  پنجشنبه 
انتخاباتی در شمال شرقی آمریکا در 
ایالت نیوهامپشایر سخنرانی کرد که 
او  بود.  ایران  مورد  آن در  از  بخشی 
گفت: »ما به فاجعه ]توافق هسته ای[ 
ایران خاتمه دادیم. اینکه ما به آنها 
دادیم،  پول  دالر  میلیارد   ۱۵۰
چیست؟ ۱.۸ میلیارد پول نقد. پول 

نقد، پول نقد، پول نقد، پول نقد! ما 
آنها  نیاوردیم.  هیچ چیزی به دست 
چین  کنند.  توافق  می خواهند  هم 
به  بگذارید  و  کند  توافق  می خواهد 
ایران هم می خواهد  که  بگویم  شما 
برای  تحریم ها  چون  کند،  توافق 
مسئله  این  از  و  نیست  خوب  آنها 
کار  ببینیم  باید  نیستند.  خوشحال 
کار دست  ولی  می رود  پیش  چطور 
در  متحده  ایاالت  است.  کاردان 
حال حاضر قوی ترین اقتصاد دنیا را 
دارد… با احترام با آمریکا بهتر از هر 

زمان دیگری رفتار می شود.«
و  وزارتخانه ها  آمریکا  در  هرقدر 
ارکان دولت برای اعمال فشار به رژیم 
ایران منسجم عمل می کنند در ایران 
برای مقابله با این فشارها و خروج از 
بحران، آشفتگی و سردرگمی وجود 
دارد. مهمترین مسئله ی نگران کننده 
اسالمی  جمهوری  زمامداران  برای 
در  مردم  صبر  پایان  آن  حامیان  و 
مقابل این آشفتگی ها و فشارهاست.

پنس، ترامپ، پمپئو و بولتون در کاخ سفید

برنامه  و راهکارهای منسجم برای اضمحالل جمهوری اسالمی؛ 

دونالد ترامپ: کار دست کاردان است!

نتایج دیدار حریری و پمپئو در واشنگتن نمی تواند چندان با ذائقه رژیم ایران و سید حسن نصراهلل سازگار باشدحمالت موشکی حوثی ها به خاک عربستان با پشتیبانی جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد
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