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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.
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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.

ازدواج کودکان
تباهکاری قانونی با حمایت شرع

یک  موقت  عقد  مراسم  از  ویدئویی 
دختربچه ی ریزنقش و حدود ۹ تا ۱۱ 
فضای  در  بزرگسال  مرد  یک  با  سال 
و  هولناک  قانون  دیگر،  بار  مجازی، 
بدوی ازدواج و صیغه کودکان در ایران 
را به جامعه یادآوری کرد. این مراسم 

عقد در یکی از شهرستان های استان 
تراژیک  تضاد  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
شادی حاضران، و حتی خود کودک، 
نمایش  به  را  ازدواج وی  پیامدهای  و 

 می کشد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل باج خواهی جمهوری اسالمی از اروپا 
و بی اعتنایی آمریکا

همگرایی برای اهداف بلندمدت 
انقالب  رهبر  خمینی  روح اهلل  منظور  که  نداند  کسی  نمی رود  گمان 
اسالمی در سال ۵۷ از شعار »همه با هم« چیزی جز »همه با من« نبود! 
ولی این حقیقت بعدها که وی از نیروی »همه« استفاده کرد و خود و 

جریان ارتجاعی اش به قدرت رسیدند، بر خیلی ها روشن شد. 
با اینهمه در پس شعار »همه با هم« نیز یک هدف مشترک نهفته بود؛ 

اما هدفی مرحله ای و کوتاه مدت: سقوط نظام حاکم!
با پشت سر گذاشتن این مرحله، از آنجا که »همه« در اهداف خود 
پس از سقوط نظام حاکم، توافق نداشتند، پس بی چون و چرا پراکنده 

می شدند؛ که شدند! 
همزمان، آن جریانی که از همه بیشتر متشکل بود و حمایت توده ای 

داشت، قطعا رشته ی امور و قدرت را به دست می گرفت؛ که گرفت! 
این جریان از آنجا که در پی تحقق یک ایدئولوژی ارتجاعی و واپسمانده 
بود، فقط با سرکوب بی امان می توانست خود را تثبیت و مستحکم کند؛ 
که کرد! پراکندگی نیروهایی که زمانی »همه با هم« و بعد »بر هم« شده 

بودند، این سرکوب را آسان ساخت. 
و  طبقات  جنبش های  پشتوانه ی  خونین  و  سنگین  تجربه ای  امروز 
گروه های مختلف اجتماعی ایران است که نام دموکراسی و حقوق بشر بر 
آنها حک شده. همبستگی فراگیر مخالفان جمهوری اسالمی، از یکسو 
نمی تواند خارج از منافع جریانات مختلف شکل گیرد؛ و از سوی دیگر 
نمی تواند اهداف این جریانات را مسکوت گذاشته و بر سر منافع مشترک 

پس از مرحله ی گذار به یک همگرایی ملی نرسد. 
به  اسالمی  جمهوری  مخالفان  و  معترضان  طیف  دهه،  چهار  از  پس 
اندازه ای گسترده است که به جرأت می توان گفت مدافعان آن هرگز به 
اندازه امروز در یک اقلیت ضعیف قرار نداشته اند. اما در مقابله با جمهوری 
حلقه ی  همان  این،  ندارند!  مشترک  اهداف  و  منافع  »همه«  اسالمی، 
گمشده ی انقالب ۵۷ است که اگر درک می شد شاید، شاید، تاریخ مسیر 
دیگری در پیش می گرفت. اما در حالی که گذشته را نمی توان تغییر داد، 
ولی می توان از آن آموخت و تأکید کرد که نه فقط در  گذار از جمهوری 
اسالمی، بلکه برای پس از آن نیز باید با به رسمیت شناختن اختالفات، 
بر سر اهداف مشترک مانند تحقق دموکراسی و حقوق بشر به توافق 
رسید تا همبستگی به تقابل تبدیل نشود و در یک همگرایی پایدار برای 

بازسازی کشور ادامه یابد. 
اختالف منافع و تفاوت  دیدگاه های سیاسی و اجتماعی چیزی نیست 
که بتوان بر آنها سرپوش نهاد اما دموکراسی این ظرفیت را دارد تا آنها را 
در کانال های متشکل احزاب هدایت کند و از این طریق به توزیع قدرت 
سیاسی بپردازد. وگرنه باز هم آن جریانی که بیشترین تشکل و اقبال 
توده ای را دارد، بیشترین قدرت را به دست خواهد آورد و دلیلی نخواهد 

داشت که آن را با دیگران تقسیم کند! 
برای یک همبستگی ملی و پایدار، در کنار اشتراکات، باید که اختالفات را

   دید و به رسمیت شناخت.

=امانوئل ماکرون در میانجیگری بین جمهوری اسالمی و ایاالت متحده ناکام ماند و وزیر خارجه اش اعالم کرد: تصمیم 
نهایی با ترامپ است! 

می کنیم. دنبال  مستقیم  را  آن  بخواهیم، خودمان  اگر  و  نداریم  دیگران  به  نیازی  توافق  برای  ما  گفت:  =ترامپ 

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 :

حمایت فدراسیون جهانی جودو از سعید مالیی؛
 دروغ درمانی برای فرار از پیامدهای 

»باید ببازی«!
****

واکنش ها به پناهندگی جودوکار تیم ملی؛ سعید مالیی:
 مجبورم کردند ببازم!

****
وزارت خارجه ایتالیا پیگیر شرایط 
غیرعادی »استقالل« و استراماچونی

****
تنیس گراند اسلم آمریکا: 

جاکوویچ حذف شد؛ فدرر، نادال 
در دور چهارم
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اگر » فصل الخطاب « خامنه ای است ، 
ترس والیتمداران از مذاکره با 

آمریکا برای چيست؟!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید ماکرون و ترامپ در نشست »جی۷«؛ بیاریتز؛ ۲۵ اوت ۲۰۱۹



صفحه Page 2 - 2 - شماره ۱۶۹۳ 
جمعه 1۵ تا پنجشنبه ۲1 شهریورماه 139۸خورشیدی

یک  موقت  عقد  مراسم  از  ویدئویی 
دختربچه ی ریزنقش و حدود 9 تا 11 
فضای  در  بزرگسال  مرد  یک  با  سال 
مجازی، بار دیگر، قانون هولناک و بدوی 
ازدواج و صیغه کودکان در ایران را به 
جامعه یادآوری کرد. این مراسم عقد در 
یکی از شهرستان های استان کهگیلویه و 
بویراحمد، تضاد تراژیک شادی حاضران، 
و حتی خود کودک، و پیامدهای ازدواج 
انتقادهای  نمایش  می کشد.  به  را  وی 
گسترده در شبکه های اجتماعی و فشار 
اجرایی،  دستگاه های  بر  افکارعمومی 
باعث شد تا »صیغه محرمیت« باطل 
اعالم  دختر  خانواده  و  داماد  علیه  و 

جرم شود. 
تلویزیون  سنگین  سکوت  میان  در 
حکومتی و مقامات مسئول، یک مقام 
مذهبی شهرستان بهمئی به منتقدان 
کرد.  حمله  رسانه ها  و  ازدواج  این 
این  امام جمعه  افروغی  محمدیوسف 
دختران  امروزی  روابط  به  شهرستان 
خرده  منتقد  رسانه های  و  پسران  و 
گرفت و درعوض، عقد این دختر بچه 
را »نشانه بندی« خوانده که به دالیلی از 
جمله »تلطیف میان قبایل و عشیره« 

صورت گرفته بود.
»فعل حالل« یا سوء استفاده جنسی؟!

بر اساس گزارش های منتشر شده، به 
دلیل روابط نزدیک دو خانواده، »صیغه 
محرمیت« بین کودک و مرد بزرگسال 
جاری شده تا ارتباط احتمالی این دو، 
برای  بستری  و  نباشد  شرع  از  خارج 
انجام »فعل حرام« فراهم نشود! گویی 
با خواندن چند عبارت عربی که »فعل 
حرام« را به »حالل« تبدیل می کند، 
سوء استفاده ی جنسی از کودکان نیز 

منتفی می شود!
موهبت شبکه های  به  که  سال هاست 
اجتماعی و فضای مجازی، ازدواج کودکان 
که کودک آزاری  و سوء استفاده جنسی 
)پدوفیلی( به شمار می رود، چون ازدواج 
دختربچه بهمئی و ازدواج دختربچه 11 
ساله ایالمی با مرد ۵۰ ساله، رسانه ای 
و در نهایت باطل می شوند. اما بسیاری 
از دختربچه ها هم شانس قرار گرفتن 
در تیتر رسانه ها را نداشته اند و قربانی 
خاموش تاثیرات مخرب کودک همسری 
. ند می شو ن  کا د کو ج  ا و د ز ا و 

می گویند   139۶ سال  ارقام  و  آمار 
میلیون  یک  به  نزدیک  ایران  در 
که 3۷هزار  دارد  وجود  کودک همسر 
نفر از آنها زیر 1۵سال و 1۸۰هزار نفر 
زیر 1۸سال هستند؛ به عبارتی ۲۴درصد 

از کل ازدواج ها مربوط به کودکان است. 
با اینکه آمارها دقیق و جامع نیستند 
ولی به اعتبار همین آمارها، رقم قابل 
توجهی از طالق ها در ایران متعلق به 
کودکان است از جمله 1۴هزار کودک 
بیوه زیر 1۸ سال در ایران وجود دارد. 
این ازدواج ها یا صیغه ها اگر به طالق 
ختم نشوند، به ترک تحصیل، خودکشی 

و همچنین جنایت می انجامند. 
مذهبی  و  سنتی  بستر  دلیل  به 
مناطق فقیرنشین و روستایی، فشار بر 
دختربچه ها و دختران نوجوان برای تن 
دادن به ازدواج چنان باالست که آمار 
استان  همین  در  دختران  خودکشی 
کهگیلویه و بویراحمد به مرحله بحرانی 
رسیده و برخی کارشناسان اجتماعی 
به مقامات دولتی در این رابطه هشدار 
داده اند. ازدواج  کودکان و فشار خانواده ها 
برای شوهردادن دختربچه ها، به خاطر 
و  عشیره ای  و  قبیله ای  زندگی  شیوه 
فقر  و  سنتی  و  مذهبی  افکار  تسلط 
به  رو  به شدت  اقتصادی،  و  فرهنگی 
افزایش است. دخترکان ایرانی در مناطق 

به  اندکی  پول  ازای  در  محروم کشور 
عقد ازدواج در می آیند و یا به دلیل فقر 
فرهنگی، در فقدان عدالت اجتماعی و 
قانون های بازدارنده، با صیغه محرمیت 

در رابطه ناامن جنسی قرار می گیرند.
تبدیل  ابزار سوء  به  ازدواج  وقتی 

می شود
ازدواج و تشکیل خانواده، به  ویژه پس 
از انقالب ۵۷، از بستری برای برقراری 
ارتباط عاطفی و انسانی  به ابزار عمدتا 
اقتصادی و حتی جرم زا بدل شده که 
قضیه ی ازدواج به خاطر مهریه یکی از 
آنهاست. تنظیم قوانین کشور برمبنای 
نه تنها  ناهنجاری ها  این  به  نیز  شرع 
و  حقوقی  نظر  از  بلکه  می زند  دامن 
و  اقتصادی  تباهکاری های  از  قانونی 
جنسی پشتیبانی می کند! اینکه مردم 
باید نیازهای جنسی و عاطفی خود را 
صرفا در چارچوب زناشویی تعیین شده 
توسط شرع از جمله »صیغه« برطرف 
کنند، فقط کاله شرعی برای روسپیگری 

و همچنین سوء استفاده ی جنسی از 
کودکان است! 

این فرمول اما از سوی بخش های آگاه 
جامعه غیرقابل پذیرش و تقبیح شده 
است. بر مبنای مطالعات صورت گرفته 
در وزارتخانه ورزش، ۶۲.9درصد از 3هزار 
جمعیت آماری در سال 13۸۷، از ترس 
اجتناب  موقت  ازدواج  از  خود  آبروی 
می کنند و آن را نوعی هنجارشکنی به 
شمار می آورند.صیغه و ازدواج موقت بر 
بسترهای ضعیف فرهنگی رشد یافته 
و در مواجهه با فقر مالی نیز، منجر به 
ازدواج کودکان و گسترش »پدوفیلی« 
می شود. آنگونه که آمار و ارقام نشان 

می دهند ۶1درصد مردان برای نیازهای 
رفع  برای  زنان  ۸1درصد  و  جنسی 
نیازهای عاطفی و اقتصادی تن به صیغه 
می دهند. اما صیغه ی موقت و صیغه ی 
محرمیت برای کودکان، نه به خواست 
والدین  اهداف  به  توجه  با  که  کودک 
انجام می شود. والدین از کودک به عنوان 
ابزارجنسی و اقتصادی و پیونددهنده ی 
می کنند.  سودجویی  خانواده   و  قبیله  
خصوصا اینکه عمده صیغه های محرمیت 
به صورت قانونی ثبت نمی شوند و در 
مرد،  مفقودشدن  یا  بارداری  صورت 
هیچ قانونی از چنین کودکانی حمایت 
نمی کند. قانون »حمایت از خانواده« نیز 
که در سال 13۵3 در دوران شاه فقید، 
ازدواج دختران زیر 1۸ سال و ازدواج 
پسران زیر ۲۰ را ممنوع کرده بود، پس از 
انقالب برچیده شد و قانون برای ازدواج، 
حداقل سن 13 سال برای دختران و 
را  پسران  برای  سال  حداقل سن 1۵ 
تعیین کرد. برمبنای این قانون، حتی با 
اجازه دادگاه، اگر اراده و میل والدین و 
قیم کودک باشد، عقد زیر این سن نیز 

قانونی خواهد بود!
قوانین قرون وسطایی

حاال حتی کمیسیون مجلس شورای 
اسالمی هم الیحه پیشنهادی فراکسیون 
که  را  »کودک همسری«  نام  با  زنان 
سن ازدواج دختران را تا 1۵ سال باال 
می برد، مخالفت کرده و دلیلش را به 
اعالم  خانواده«  »بنیاد  انداختن  خطر 
کرده است. مخالفان الیحه ای که شامل 
فقط حداقل های قوانین حقوق بشری 
در قبال کودکان است، می  گویند سن 
بلوغ در نسل جدید به شدت کاهش 
پیدا کرده و این خطر »به گناه افتادن« 
کودکان را در پی دارد! از قرار معلوم به 
چون  مذهبی  شهرهای  دلیل،  همین 
مشهد و قم آمار باالی ازدواج کودکان و 

صیغه محرمیت را دارند!
چون  حکومتی  دستگاه های  همزمان 
دفتر »بیت رهبری« تبلیغات گسترده ای 
برای ازدواج زیرسن کودکان می کنند. 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی نیز در 

برنامه های تلویزیونی با زوج های نوجوان 
کودکان  ازدواج  تا  می کند  مصاحبه 
به  دادن  پاسخ  برای  امن  »بستری  را 
میل جنسی« و »پاک ماندن« از گناه 
از  دقیق  و  رسمی  آمار  کنند!  معرفی 
دختربچه هایی که به صیغه بزرگساالن 
به گفته  ولی  ندارد  در می آیند وجود 
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسالمی، ۴.۵ تا ۶.۵درصد 
ازدواج ها در سال های اخیر مربوط به 
است.  تا 1۴ساله  کودکان 1۰  ازدواج 
ساالنه بیش از ۴۰هزار ازدواج در این 
سن انجام می شود که بیش از ۵درصد 

ازدواج ها را شامل می شود.
اگر بخواهیم نقشه دالیل ازدواج کودکان 
در ایران را ترسیم کنیم، باید در رأس 
هرم آن، سیاست گذاری حکومت درباره 
فرزندآوری  و  جمعیت  رشد  افزایش 
به  و  کنترل  برای  بی محابا  تالش  و 
افسارکشیدن روابط جنسی در جامعه 
دینی  باورهای  با  جامعه  داد.  قرار  را 
منسوخ شده  سنت های  و  اسالمی  و 
قدرت  تایید  مورد  که  ضدانسانی  و 
تشویق  کودکان  ازدواج  به  هستند، 
نوسازی  و  کودکان  آموزش  می شود! 
با  خانواده ها  و  مدارس  در  فرهنگ 
سوی  از  گسترده   مانع تراشی های 
برای  روبروست.  حکومتی  نهادهای 
پیشبرد این سیاست فرهنگی، نهادهای 
نقش  »آتش به اختیارها«  و  سرکوب 
مهمی بازی می کنند. آنها هستند که 
و  پوشیده  کفن  کودکان  حقوق  علیه 
 ۲۰3۰ سند  علیه  و  رفته  خیابان  به 
سازمان های  می دهند.  شعار  یونسکو 
مردم نهاد و کمپین های حقوق بشری 
نه تنها نمی توانند به راحتی به قشر های 
به  و  کرده  پیدا  آسیب پذیر دسترسی 
بپردازند،  آگاهی رسانی  و  روشنگری 
بلکه همچون کامیل احمدی پژوهشگر 
قرار  پیگرد  مورد  اجتماعی  عرصه ی 

گرفته و زندانی می شوند. 
فعاالن  تالش  عمده  حاضر  حال  در 
صرف  نوجوانان،  و  کودکان  حقوق 
مذاکره و چانه زنی با روحانیان و مراجع  
قم و حوزه علمیه می شود تا شاید از 
احکام قرون وسطایی دست بردارند. به 
همه ی این مشکالت، می بایست هراس 
از استانداردها و قوانین حقوق بشری 
را نیز افزود. علی خامنه ای به عنوان 
رهبر جمهوری اسالمی و دم و دستگاه 
عریض و طویل تحت فرمان وی، از هیچ 
تالشی برای سرکوب رشد آگاهی درباره 
قوانین بشردوستانه و حقوق شهروندی 

در ایران، فروگذار نمی کنند.
آزاده کریمی

زنده  برای  خود  تالش های  به  اروپا 
هسته ای  توافق  یا  برجام  داشتن  نگه 
ادامه می دهد، اگرچه تا کنون موفقیت 
از  آمریکا  نداشته است.  چشمگیری 
سوی دیگر بر فشارهای خود با تصویب 
اگرچه  می افزاید،  جدید  تحریم های 
دونالد ترامپ و دیگر مقامات این کشور 
با  مذاکره  آماده  که  می کنند  تکرار 
جمهوری اسالمی هستند.  جمهوری 
برداشتن  با  دارد  تالش  نیز  اسالمی 
»گام سوم« فشار بر اروپا و کشورهای 

باقیمانده در برجام را افزایش دهد.
»گام سوم«

)۶ سپتامبر ۲۰19(  1۵ شهریور 9۸ 
مفاد  از  یکی دیگر  اسالمی  جمهوری 
برجام را زیر پا گذاشت. حسن روحانی 
»در  گفت  سوم«  »گام  تشریح  در 
و  تحقیق  شاهد  ما  آینده  روزهای 
و  انواع سانتریفوژها  زمینه  در  توسعه 
سانتریفوژهای جدید و هر آنچه برای 
و  بود  خواهیم  داریم  نیاز  غنی سازی 
در این زمینه به فعالیت هایمان سرعت 
عمل خواهیم بخشید.« حسن روحانی 
بار دیگر به اروپا مهلتی ۶۰ روزه برای 
برآورده کردن خواست های جمهوری 
»گام  در  ایران  حکومت  داد.  اسالمی 
را  شده  ذخیره  اورانیو  مقدار  اول« 
غلظت  دوم«  »گام  در  و  داد  افزایش 
غنی سازی را از 3.۶۷ درصد مندرج در 
به ۴.۵ درصد رساند.  توافق هسته ای 
انجام هر دو تخطی جمهوری اسالمی 
از  گذشته  روزهای  در  برجام  مفاد  از 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  سوی 
نهاد وابسته با سازمان ملل متحد که 

مقر آن در وین است، تائید شدند.
در واکنش به این گام جدید جمهوری 
اسالمی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
گفت »ایران باید از هر اقدام عینی که 
می تواند  و  است  تعهداتش  با  مغایر 
تنش ها  کاهش  برای  تالش ها  مانع 
وزارت خارجه  شود، خودداری کند«. 
برای  ایران  رژیم  گام های  نیز  بریتانیا 
گسترش  در  محدودیت هایش  تعلیق 
برنامه هسته ای را »عمیقا نگران کننده« 
خواند. یکی از سخنگویان کمیسیون 
اروپا نیز این تصمیم جمهوری اسالمی 
را »ناسازگار« با برجام خوانده و هشدار 
داد که »چنین اقداماتی می توانند توافق 
هسته ای را در کلیت آن در سایه قرار 

دهند.«
باج برای رفتار عادی

عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت 
وقاحت  با  اسالمی،  جمهوری  خارجه 
تمام از اروپا خواهان پرداخت یک باج 
1۵ میلیارد دالری برای ادامه حضور در 
برجام شد. عباس عراقچی چهارشنبه 
13 شهریور در گفتگو با ایسنا گفت، 
اگر اروپا می خواهد جمهوری اسالمی 
در برجام باقی بماند »باید از ما نفت 
بخرد، پیش خرید کند و یا معادل بهای 
کند.  باز  اعتباری  خط  نفت  فروش 
منوط  برجام  تعهدات  به  ما  بازگشت 
به دریافت 1۵ میلیارد دالر در ۴ ماه 
کاهش  روند  اینصورت  غیر  در  است، 
تعهدات ادامه خواهد یافت«. مورگان 
خارجه  وزارت  سخنگوی  اورتگاس، 

آمریکا به درستی صحبت از باج گیری 
راهزنی  در  ناکامی  از  »پس  می کند: 
دریایی و گروگانگیری کشتی ها مقامات 
ایران رسما به باج خواهی متوسل شده 
و می گویند 1۵ میلیارد بدهید، در غیر 
به پیش  را  برنامه هسته ای  اینصورت 

خواهیم برد.«
فرانسه  خارجه  وزیر  لودریان  ژان  ایو 
اگرچه می گوید اروپا آماده دادن چنین 
باجی به جمهوری اسالمی است، ولی 
موافقت  بدون  که  می افزاید  بالفاصله 

نفت  خرید  معافیت  تمدید  و  آمریکا 
ایران برای برخی از کشورها، این امر 
رئیس  برایان هوک  نیست.  امکانپذیر 
خارجه  وزارت  در  ایران  اقدام  گروه 
آمریکا به صراحت اعالم کرد که نه تنها 
هیچگونه معافیتی از تحریم ها برای هیچ 
کشوری جهت خرید نفت از جمهوری 
اسالمی در دستور کار قرار ندارد، بلکه 
شبکه وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
خارجی اش  شرکای  تمام  با  اسالمی 
فهرست  در  نفت  قاچاق  دلیل  به  نیز 
تحریم های ایاالت متحده قرار گرفته اند.
شبکه »نفت در خدمت تروریسم«

در روزهای گذشته یک شبکه انتقال 

دریایی نفت که از سوی سپاه پاسداران 
به  می شود  هدایت  اسالمی  انقالب 
فهرست تحریم ها افزوده شد. این شبکه 
اطالعاتی  بر  بنا  گذشته،  ماه های  در 
که آمریکا در اختیار دارد، ده میلیون 
به  و  حمل  مخفیانه  را  نفت  بشکه 
شرکت   1۶ نام  است.  رسانده  فروش 
ایرانی، لبنانی، سوری، اماراتی، هندی 
نفر،  و سنگاپوری، 11 نفتکش و 1۰ 
سابق  وزیر  قاسمی  رستم  جمله  از 
نفت، به فهرست تحریم ها افزوده شده 
است. دولت آمریکا همچنین جایزه ای 
کسانی  برای  دالر«  میلیون   1۵ »تا 
این کشور  اختیار  را در  که اطالعاتی 
برای متالشی کردن چرخه مالی سپاه 
پاسداران قرار دهند، تعیین کرده است. 
برایان هوک از این شبکه با نام »نفت در 
خدمت تروریسم« نام برد زیرا حدس 
زده می شود که کل درآمد حاصل از 
صرف  ایران  نفت  غیرقانونی  فروش 
آشوب آفرینی در منطقه و حمایت از 
عراق،  فلسطین،  در  مسلح  گروه های 

یمن و دیگر کشورها می شود.

جایزه 1۵ میلیون دالری وزارت خارجه 
آمریکا در چارچوب برنامه ای با عنوان 
»پاداش برای عدالت« تعیین شده است، 
ولی اولین بار است که چنین پاداشی 
برای دریافت اطالعات نه در رابطه با 
مواد  قاچاق  یا  تروریستی  گروه  یک 
مخدر، بلکه برای نهاد وابسته به یک 
مایک  می شود.  گرفته  نظر  در  دولت 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حساب 
تاکید  مسئله  این  بر  خود  کاربری 
می کند و می نویسد »این نخستین بار 
است که ایاالت متحده چنین اقدامی 
را در مورد نهاد دولتی کشور دیگری به 
دلیل فعالیت های تروریستی اش اعمال 

می کند.«
محلل فرانسوی

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، 
تالش دارد با استفاده از خالء سیاسی 
در اروپا، با میانجیگری بین جمهوری 
نقشی  خود  برای  آمریکا  و  اسالمی 
بین المللی طراحی کند. بریتانیا درگیر 
برکسیت است و دولت بوریس جانسون 
که اکثریت را در مجلس عوام این کشور 
از دست داده، فرصتی و عالقه ای برای 
ایفای نقشی مهم در سطح بین اللملی 
قدمی  چند  در  مرکل  آنگال  ندارد. 
بازنشستگی است و نمی خواهد درگیر 
مسائلی شود که می توانند برای جانشین 
او مشکل ایجاد کنند. ماموریت فدریکا 
موگرینی به عنوان مقام ارشد سیاست 
خارجی و امنیت اتحادیه اروپا نیز تا چند 
هفته دیگر به پایان می رسد. این خالء 
سیاسی و ریاست ادواری گروه موسوم 
به »جی هفت«، فرصت مناسبی برای 
امانوئل ماکرون به وجود آورد که بخواهد 
نقش رهبری سیاست های اتحادیه اروپا 

را در سطح بین المللی به دست گیرد.
امانوئل ماکرون که در دو ماه گذشته 
بارها با حسن روحانی و دونالد ترامپ 
بسیار  برداشتی  است،  کرده  گفتگو 
دو  هر  صحبت های  از  خوش بینانه 
داشت که هیچکدام با واقعیت منطبق 
به  فرانسه  جمهور  رئیس  نیستند. 

بر  مبنی  روحانی  حسن  وعده های 
البته  ترامپ،  دونالد  با  دیدار  آمادگی 
به صورت مشروط، در حاشیه مجمع 
عالی سازمان ملل متحد، بیش از حد 
باور کرده بود، در حالی که واضح است 
که هرگونه تصمیمی در این رابطه را 
تنها علی خامنه ای می تواند اتخاذ کند. 
رئیس جمهور فرانسه اظهارات دونالد 
ترامپ را هم که در حاشیه ی نشست 
تالش های  هفت«  »جی  گروه  اخیر 
او را مثبت خوانده بود، چراخ سبزی 
برای میانجیگری تعبیر کرد.  اما ترامپ 
امانوئل  با  تلفنی  مکالمه  آخرین  در 
ماکرون، مجبور شد واضح تر به همتای 
فرانسوی اش بگوید که آمریکا احتیاجی 
به محلل در رابطه با جمهوری اسالمی 
ندارد و برای نشستن پای میز مذاکره با 
مقامات تهران حاضر به دادن هیچگونه 
امتیازی نیست زیرا جمهوری اسالمی 
در حال حاضر درگیر چنان بحرانی است 
که برای خروج از آن راهی جز تن دادن 

به معامله با آمریکا ندارد.
احمد رأفت

باج خواهی جمهوری اسالمی از اروپا و 
بی اعتنایی آمریکا

ازدواج کودکان
تباهکاری قانونی با حمایت شرع

=امانوئل ماکرون در میانجیگری بین جمهوری اسالمی و ایاالت متحده ناکام ماند و 
وزیر خارجه اش اعالم کرد: تصمیم نهایی با ترامپ است!

=ترامپ گفت: ما برای توافق نیازی به دیگران نداریم و اگر بخواهیم، خودمان آن را 
مستقیم دنبال می کنیم.

=جمهوری اسالمی ماندن در برجام را مشروط به دریافت ۱۵ میلیارد دالر طی ۴ ماه 
کرد و همزمان، ناامید از کمک  اروپا، یک اصل دیگر برجام را  زیر پا گذاشت.
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ارتش اسرائیل با شلیک توپخانه به حمالت حزب  اهلل لبنان پاسخ داد

توقف درگیری های مرزی بین حزب اهلل و اسرائیل؛ 
نتانیاهو: منشاء این اقدامات رژیم ایران است

به  نزدیک  =منابع 
در  مدعی اند  حزب اهلل 
حمالت روز یکشنبه تعدادی 
از نیروهای اسرائیلی کشته 
و زخمی شدند اما اسرائیل 

این ادعا را رد می کند.
تالفی  اقدام  =شمخانی: 
در  لبنان  حزب اهلل  جویانه 
آغاز ایام سوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین، بار دیگر 
شعار  غرورآفرین  طنین 
جهانی  را  من الذله  هیهات 

کرد!
اقدامات  اکثر  =نتانیاهو: 
منشاء  یک  تروریستی 
دارند، از یک مکان حمایت 
منبع  یک  از  می شوند، 
یک  از  می گردند،  تغذیه 
یک  در  می آیند،  مکان 
مکان طرح ریزی می شوند و 

این مکان ایران است.
)دهم  سپتامبر  اول  یکشنبه،  روز 
از  خمپاره  شلیک  از  پس  شهریور(، 
خاک لبنان به سوی اسرائیل توسط 
درگیری  حزب اهلل  شبه نظامیان 

سنگینی در مرز دو کشور آغاز شد.
می نویسند  اسرائیلی  منابع 
درگیری های مرزی حدود سه ساعت 
طول کشید. از یک هفته پیش از آغاز 
این درگیری ها حسن نصراهلل دبیرکل 
اسرائیل  به  که  کرد  تهدید  حزب اهلل 
نظامی-  سازمان  این  می کند.  حمله 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  سیاسی 

ایران حمایت می شود.
حزب اهلل اعالم کرد حمله خمپاره ای 
زرهی  نفربرهای  و  تانک ها  علیه 
دو  شدن  کشته  انتقام  در  اسرائیل 
هوایی  عملیات  در  گروه  این  نیروی 

اخیر اسرائیل در سوریه بوده است.
جمهوری  به  وابسته  رسانه های 
اسالمی و جهاد فلسطین و حوثی ها 

حمله حزب ااهلل را »پیروزی درخشان 
علیه دشمن صهیونیستی« خواندند.

عالی  شورای   دبیر  شمخانی  علی 
در  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
گفت،  درگیری ها  این  به  واکنش 
»اقدام تالفی جویانه حزب اهلل لبنان در 
اباعبداهلل  ایام سوگواری حضرت  آغاز 
غرورآفرین  دیگر طنین  بار  الحسین، 
شعار هیهات  من الذله را جهانی کرد.«

حزب  اهلل اعالم کرده بود قصد جنگ 
با اسرائیل را ندارد اما انتقام دو نیروی 
شدند  کشته  سوریه  در  که  را  خود 
ویدئویی  گذشته  روز  گرفت.  خواهد 
منتشر شد که نشان می دهد  دو سرباز 
اسرائیلی روی برانکارد با هلی کوپتر به 
رسانه های  شدند.  منتقل  بیمارستان 
حامی حزبب اهلل و همینطور رسانه های 
این ویدئو مانور  ایران روی  حکومتی 
ادعا  اسرائیلی  منابع  اما  دادند  زیادی 
و  بوده  ویدئو ساختگی  این  می کنند 
با این هدف تهیه شده که به نیروهای 
انتقام  در  آنها  که  شود  القا  حزب اهلل 
گرفتن موفق بوده اند و به این ترتیب 

از ادامه حمالت خودداری کنند!
اسرائیل«  پیام  »رادیو  نوشته ی  به 
و  بوده  روانی  ترفند  یک  ویدئو  این 
فرستاده  بیمارستان  به  هلی کوپتر 
در  از  بعد  دقایقی  سرباز،  دو  و  شده 
به  و  رفتند  بیرون  بیمارستان  پشتی 
واحد نظامی خود بازگشتند. اسرائیل 

با این ترفند، ظاهراً حزب اهلل را متقاعد 
و  رسیده  خود  هدف  به  که  ساخت 
زخمی  یا  کشته  اسرائیلی  سربازان 
حمالت  می تواند  حاال  و  شده اند 

خمپاره ای را متوقف سازد!
نخست وزیر اسرائیل در واکنش به 
»بزرگترین  تهدیدات حزب اهلل گفت، 
جانب  از  ما  موجودیت  علیه  تهدید 
رژیم ایران است.« او گفت، »امروز اکثر 
اقدامات تروریستی یک منشاء دارند، 
از یک مکان حمایت می شوند، از یک 
مکان  از یک  تغذیه می گردند،  منبع 
طرح ریزی  مکان  یک  در  می آیند، 
است.« ایران  مکان  این  و  می شوند 

آنتونیو  درگیری ها  این  پی  در 
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش 
مرزهای  در  آتش بس  خواستار حفظ 
جنوبی لبنان و تضمین پایبندی کامل 
شد. امنیت  شورای  قطعنامه های  به 

جیسون گرینبالت فرستاده آمریکا 
از تل آویو حمایت  در امور خاورمیانه 
کرده و گفته است، »ایاالت متحده بر 
تأکید  خود  از  دفاع  در  اسرائیل  حق 

می کند.«
محمد عبدالسالم سخنگوی انصاراهلل 
به  حزب اهلل  »واکنش  که  گفت  یمن 
صهیونیستی  رژیم  خصمانه  اقدامات 

اقدامی قهرمانانه است.«
شمار زیادی از کارشناسان معتقدند 
حزب اهلل به نیابت از جمهوری اسالمی 
در  اسرائیل  شده.  درگیری  این  وارد 
پایگاه های  مدام  گذشته  هفته های 
سپاه  به  وابسته  مقّرهای  و  نظامی 
نیروهای  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و  عراق  در  آن  حمایت  تحت  نیابتی 
سوریه را هدف قرار می داد. جمهوری 
اسالمی به خاطر این حمالت از سوی 
منطقه ای  وفاداران  و  داخلی  حامیان 
زیر  همواره  متقابل  اقدام  برای  خود 
فشار قرار می گیرد و بازوهای خود در 
منطقه را برای مقابله به کار می اندازد.

این  تایمز  نیویورک  تحلیل روزنامه 
است که هدف از حمالت اسرائیل به 
مواضع سپاه، حزب اهلل و حشدالشعبی 
نظامی  اقدامات  از  جلوگیری  ضمن 
به  تکراری  پیام  این  رساندن  آنها، 
شبه نظامیان  و  ایران  حکومت  گوش 
است که اسرائیل استقرار موشک  در 

مرزهایش را تحمل نخواهد کرد.
منابع  اخبار  آخرین  اساس  بر 
اسرائیلی می گویند تبادل آتش تمام 
شده اما ارتش این کشور همچنان در 
است. شبکه خبری  آماده باش  حالت 
الحدث نیز اعالم کرده که مسیر مرزی 
اسرائیل  است.  لبنان مسدود شده  با 
نیروهایش  از  تعدادی  شدن  زخمی 
در نتیجه حمالت حزب اهلل را تکذیب 

کرده است.

=وزارت خارجه جمهوری 
اخبار  کرده،  اعالم  اسالمی 
داشتن  نقش  به  مربوط 
هلند  امنیتی  سرویس های 
سایت  در  خرابکاری  در 
بررسی  را  نطنز  هسته ای 

می کند.
=سرویس اطالعاتی هلند 
سیا  و  موساد  مشارکت  با 
آلوده  ماموریت  از  بخشی 
به  را  نطنز  نیروگاه  کردن 
یک مهندس مکانیک ایرانی 

محول کرده بود.
قرار  موقع  هر  =قالیباف: 
باشد  ایران  به  بر ضربه زدن 
اسرائیل  و  آمریکا  با  اروپا 
هماهنگ می شود. حاال هم 
که ماکرون زبان ترامپ شده 

باید نگران آنها بود.

احتمال  بر  مبنی  گزارشی  انتشار 
مشارکت سرویس اطالعاتی هلند در 
به  نطنز  اتمی  تأسیسات  آلوده کردن 
بدافزار استاکس نت با واکنش سخنگوی 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی روبرو 

شده است.
وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس 
خارجه جمهوری اسالمی گفته، »این 
خبر با دقت از سوی وزارت امور خارجه 
و سفارت کشورمان در هلند در دست 
وزارت  مقام  این  دارد«.  قرار  بررسی 
سه شنبه  صبح  داده،  توضیح  خارجه 
غرب  اول  اداره  رئیس  شهریور،   12
با  مالقات  در  خارجه  وزارت  اروپای 
معاون مدیرکل سیاسی وزارت خارجه 
هلند که در سفری از پیش تعیین شده 
در تهران بسر می برد مراتب »نگرانی 
را  اسالمی«  جمهوری  حساسیت  و 
کشور  این  سفیر  و  هلندی  هیأت  با 
هیأت  و  است  کرده  مطرح  تهران  در 
هلندی در پاسخ گفته که موضوع را به 

دولت متبوع خود گزارش خواهد داد.

دوم  هلند،  فولکس کرانت  روزنامه 
منبع  چهار  از  نقل  به  سپتامبر، 
اطالعاتی که نام آنها افشا نشد، نوشت 
 )AIVD( که سرویس اطالعاتی هلند
و  آمریکا  اطالعاتی  سرویس های  به 
اسرائیل در حمله سایبری به تأسیسات 
نظنز با بدافزار استاکس نت کمک کردند.

سال  در  که  استاکس نت  بدافزار 
2010 برای نخستین بار شناسایی شد، 
اسرائیل  و  آمریکا  مشترک  محصول 
برنامه های  به  زدن  ضربه  برای  و  بود 
اتمی جمهوری اسالمی طراحی شده 
رایانه ای  بدافزار سیستم های  این  بود. 

تأسیسات اتمی را آلوده کرد.
مهندس  یک  حمله  این  عوامل  از 
ایرانی دستگاه  های اطالعاتی هلند در 
داخل ایران بود که به درخواست سیا 
و موساد استخدام شده بود. اطالعاتی 
که این فرد به آمریکا داد کمک کرد 
سیستم  های  وارد  استاکس  نت  بدافزار 

نطنز شود.
سیا و موساد در سال 200۴ از هلند 
خواسته بودند برای دسترسی به نطنز 
این شخص که  و  آنها کمک کند  به 
مهندس مکانیک بود در سال 200۷ 
سیستم های  وارد  را  استاکس نت 
دیجیتال نطنز کرد. بنا بر این گزارش 
او برای شرکتی صوری کار می کرد که 

در نطنز پروژه داشت.
این  هدف  گزارش،  این  اساس  بر 
عملیات موسوم به »بازی های المپیک« 
نه تخریب برنامه اتمی ایران بلکه ضربه 

آوردن  دست  به  برای  آن  به  زدن 
تالش های  رسیدن  نتیجه  به  و  زمان 

دیپلماتیک جمهوری اسالمی بود.
این خبر با واکنش برخی مقام های 
جمهوری اسالمی روبرو شده. از جمله 
محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی در 
توییتی هشدار داده »اطالعات جدیدی 
که در مورد نفوذ ویروس استاکس نت 
منتشر شده نشان می دهد هرموقع قرار 
بر ضربه زدن به ایران باشد اروپا با آمریکا 
و اسرائیل هماهنگ می شود. حاال هم 
که ماکرون زبان ترامپ شده باید نگران 

آنها بود. آقای روحانی مراقب باشید.«
به  هلند  مشارکت  شدن  رسانه ای 
که  اروپایی  کشورهای  از  یکی  عنوان 
است  برجام  حفظ  مدافع  همچنان 
اینکه  تأمل  است. ضمن  قابل  بسیار 
پیش از این گفته می شد در آلوده کردن 
استاکس نت  بدافزار  به  نطنز  نیروگاه 
پای یک شرکت فنالندی نیز در میان 
است. عوامل رسانه ای »نظام مقدس« 
عملیاتی  چنین  اجرای  به  معموالً 
پیداست  و  می گویند  »برون سپاری« 
در  خرابکاری  ماموریت  سیا  و  موساد 
»برون سپاری«  هلندی ها  به  را  نطنز 
اکنون در شرایطی که رژیم  کرده اند! 
برای  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران 
به  تحریم ها  زدن  دور  و  برجام  نجات 
ارفاق اروپایی ها محتاج است انتشار این 
گزارش می تواند بار روانی سنگینی در 
پی داشته باشد که به شدت به زیان 

تهران تمام خواهد شد.

۱۲سال پس از حمله با استاکس نت به نیروگاه نظنز؛ 
ماموریت به هلندی ها »برون سپاری« شده بود!

طرح: روزنامه فولکس کرانت هلند، تاسیسات اتمی نطنز

اسالمی  =جمهوری 
آمریکایی  اندیشکده 
دمکراسی ها«  از  »دفاع 
»نهادی  عنوان  به  را 
مبنای  بر  تروریستی« 
الیحه ای که در سال ۱۳۹۶ 
شورای  مجلس  تصویب  به 
در  است،  رسیده  اسالمی 
خود  تحریم های  فهرست 

قرار داده است!
=بسیاری از پژوهشگران 
و نهادهای سیاسی و مدنی 
آمریکا این اقدام جمهوری 
اسالمی را محکوم و با »بنیاد 
دفاع از دمکراسی ها« ابراز 

همبستگی کرده اند.
وزارت  =سخنگوی 
واکنش  در  آمریکا  خارجه 
جمهوری  اقدام  این  به 
حکومت  گفت  اسالمی 
به  مسئول  را  ایران 
جان  انداختن  خطر 
می داند. خود  شهروندان 

احمد رأفت - پنجشنبه، ۷ شهریور 
برابر با 29 اوت 2019، عباس موسوی 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی اعالم کرد  اندیشکده آمریکایی 
به  را  دموکراسی ها«  از  دفاع  »بنیاد 
تروریسم  تشویق  و  »طراحی  اتهام 
دولت  خصمانه  اعمال  و  اقتصادی 
تحریم  ایران«  مردم  علیه  آمریکا 

کرده است.
این تصمیم با اتکا به »قانون مقابله با 
نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه 
و تروریستی آمریکا در منطقه« که در 
سال 1۳9۶ به تصویب مجلس شورای 
است.  شده  اتخاذ  رسیده،  اسالمی 
عباس موسوی می گوید وزارت خارجه 
وابسته  افراد  نام   آینده  روزهای  در 
قرار  برای  را  آمریکایی  نهاد  این  به 
گرفتن در فهرست افراد تحریم شده 
در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد داد. 
وزارت  سخنگوی  گفته  به  افراد  این 

واکنش »بنیاد دفاع از دمکراسی ها« به قرار 
گرفتن در فهرست تحریم های جمهوری اسالمی

خارجه نخواهند توانست ویزای سفر 
به ایران را دریافت کنند و اموال آنها 
در حوزه حاکمیت جمهوری اسالمی 
بانکی شان  حساب های  توقیف،  ایران 
ارائه خدمات مالی به آنان  مسدود و 
بخش  این  البته  شد.  خواهد  ممنوع 
آخر تنها می تواند شامل پژوهشگرانی 
که  باشد  اندیشکده  این  ایرانی تبار 
ایران  در  اموالی  دارای  است  ممکن 
دموکراسی ها«  از  دفاع  باشند.»بنیاد 
و  مستقل  تی  تحقیقا د  نها یک 
این  پژوهشی  حوزه  است.  غیرحزبی 
اندیشکده  سیاست خارجی و دفاعی 
اسالمی   بر جمهوری  است که عالوه 
روسیه،  چون  دیگر  کشور  چند  بر 
متمرکز  ترکیه  و  شمالی  کره  چین، 
ایرانی تبار  پژوهشگر  چندین  است. 
دارند.  اندیشکده همکاری  این  با  نیز 
مارک  با  پژوهشی  نهاد  این  ریاست 

دوبوویتس است.
در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
از  دفاع  »بنیاد  تحریم  به  واکنش 
دمکراسی ها« گفت که »ایاالت متحده 
تهدیدهای رژیم را جدی می گیرد« و 
افزود که دولت آمریکا حکومت ایران 
جان  انداختن  خطر  »به  مورد  در  را 

یا  مستقیم  بطور  آمریکا  شهروندان 
غیرمستقیم مسئول می داند.«

یکی از پژوهشگران ارشد »بنیاد دفاع 
از دمکراسی ها« که در رابطه با ایران 
فعال است و کتابی در رابطه با برنامه 
هسته ای جمهوری اسالمی را نیز در 
اتولنگی  امانوئله  دارد،  خود  کارنامه 

ایتالیایی است. 
اتولنگی در گفتگویی تلفنی با کیهان 
لندن می گوید »این تصمیم مسخره 
جمهوری اسالمی ماهیت واقعی نظام 
تمامیت خواه و فاشیستی ای که چهار 
دهه بر ایران حکومت می کند را برمال 
می سازد. اگر آنها با این تصمیم فکر 
می کنند می توانند صدای کسانی را که 
تنها کارشان پژوهش و دامن زدن به 
بحث در مورد سیاست ها و رفتار این 
کشور است، ساکت سازند، سخت در 
اشتباهند«.این پژوهشگر ایتالیایی در 
بر  که  رژیمی  »برای  می افزاید  ادامه 
این  پذیرفتن  می کند  حکومت  ایران 
ما  به  بیان  آزادی  غرب  در  که  اصل 
و هر فرد و نهاد دیگر اجازه می دهد 
آزادانه تحلیل ها و نظرات خود را بیان 
کند، بسیار دشوار است، به ویژه اگر 
فعالیت های  از  پرده  پژوهش ها  این 

مخرب جمهوری اسالمی  بردارند«.
ده ها  از  اینکه  دلیل  اتولنگی  امانوئله 
فعال  واشنگتن  در  که  اندیشکده ای 
دفاع  »بنیاد  نام  به  قرعه  هستند، 
است  آمده  در  دمکراسی ها«  ز  ا
می گوید: »فعالیت ما نیز چون دیگر 
تولید  آمریکا  پایتخت  اندیشکده های 
فکر است؛ افکار و پژوهش هایی که در 
برخی موارد مورد استقبال و استفاده 
دولت ها و یا قانونگذاران آمریکایی و 
دیگر کشورها قرار می گیرند. احتماال 
موفقیت ما در چند سال گذشته در 
تولید افکار و پژوهش هایی در رابطه 
با ایران که دولت ها آنها را مبدأ تعیین 
سیاست های خود کرده اند، دلیل خشم 
اتخاذ  و  اسالمی  جمهوری  رهبران 
همزمان  و  مسخره  تصمیم  چنین 

نگران کننده  ای است.«
در  اندیشکده  این  ارشد  پژوهشگر 
ادامه گفتگو با کیهان لندن می گوید 
»ما در گذشته نیز از سوی جمهوری 
این  ما  بودیم.  شده  تهدید  اسالمی 
از  زیرا  را جدی می گیریم،  تهدیدها 
از  بسیاری  در  کنون  تا  که  رژیمی 
کشورها دست به اقدامات تروریستی 
مخالفانش  بردن  بین  از  برای  زده، 

آدمکش به خارج اعزام می کند، علیه 
قتل  فتوای  مترجمان  و  نویسندگان 
را  صادر می کند، شهروندان خارجی 
انتظار  می توان  گروگان می گیرد،  به 
وجود  این  با  داشت،  را  اقدامی  هر 
نکردیم  فکر  لحظه های  یک  حتا 
را در  پژوهشی  خود  فعالیت های  که 
رابطه با ایران و عملکرد های جمهوری 

اسالمی کاهش دهیم.«
دیگر  همبستگی  از  اتولنگی  امانوئله 
اندیشکده ها و پژوهشگران آمریکایی با 
»بنیاد دفاع از دمکراسی ها« می گوید: 
جمهوری  اقدام  این  به  »واکنش 
اسالمی در محافل پژوهشی و سیاسی 
از  شماری  بود.  بالفاصله  آمریکایی 
که  اندیشکده ها،  دیگر  پژوهشگران 
ایران  با  رابطه  در  آنها  از  بسیاری 
نظرات متفاوتی با ما دارند، در بیانیه ای 
انزجار خود را از این اقدام اعالم کردند. 
قانونگذاران هر دو  و  محافل سیاسی 
حزب حاضر در کنگره آمریکا نیز این 
واکنش هایی  کردند.  محکوم  را  اقدام 
اندیشه و روحیه  پویایی  از  نشان  که 
دارد.  جامعه  بر  غالب  دمکراتیک 
تهدید  نیست  حاضر  که  جامعه ای 
نظر و  ابراز  به دلیل  تنها  را  ارعاب  و 

تحلیل بپذیرد.«

مارک دوبوویتسامانوئله اتولنگی
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دولت  سخنگوی  =ربیعی 
ایران: حتی  جمهوری اسالمی 
هم  پیشرفته  کشورهای  در 
مهیبی  و  متعدد  انفجارهای 

داشته ایم.
=»یک جریان خبری درصدد 
القای این بود که قادر هستند 
و  جاسوسی  ما  موسسات  در 
خرابکاری کنند که هیچکدام 
بر آن صحه  ما  کارشناسان  از 

نمی گذارند«.
=سخنگوی کمیسیون امنیت 
اسالمی:  شورای  مجلس  ملی 
کنایه ها و اظهار نظرهای ترامپ 
موشکی  فعالیت های  درباره 
ایران برای ملت و دانشمندان 

ما پشیزی ارزش ندارد.
عباد(  به  )مشهور  ربیعی  علی 
اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
انفجار در سایت سکوی پرتاب ماهواره 
آن  در  »ناهید«   پرتاب  اخیراً  که  را 
شکست خورد تایید کرد و علت آن را 

»خطای فنی« اعالم کرد.
 11 دوشنبه  یرنا،  ا خبرگزاری 
شهریور، به نقل از ربیعی نوشت انفجار 
به  ماهواره ای  هنوز  و  بوده  سکو  در 
سکو منتقل نشده بود. به گفته ی وی، 
انفجار  در محل تست روی داده و نه 
هنگام عملیات پرتاب.وی با بیان اینکه 
در میادین تست مانند میادین سمنان 
معموالً این آزمایش ها صورت می گیرد، 
گفت: »در دنیا حوادثی شبیه به این 
زیاد رخ می دهد. حتی در کشورهای 
پیشرفته هم انفجارهای متعدد و مهیبی 
داشته ایم. خوشبختانه در این اتفاق از 
کسی  و  نداشتیم  مشکلی  جانی  نظر 

کشته نشده است.«
علت  ینکه  ا بر  تاکید  با  ربیعی 
شد  مدعی  بوده  فنی  خطای  انفجار 
»کارشناسان در این موضوع اتفاق نظر 
دارند و خود آن هم کامال مشخص است 

که چگونه رخ داده است.«
او همچنین عنوان کرد، »یک جریان 
خبری در صدد القای این بود که قادر 
جاسوسی  ما  مؤسسات  در  هستند 

از  هیچکدام  که  کنند  خرابکاری  و 
کارشناسان ما بر آن صحه نمی گذارند 
برای  استفاده  نظر می رسد سوء  به  و 

قدرت نمایی است.«
ربیعی با اشاره به عکسی که دونالد 
سکوی  از  خود  توییتر  در  ترامپ 
موشک در سایت سمنان بعد از انفجار 
منتشر کرده بود، گفت: »ما نمی دانیم 
عکس  آمریکا  جمهور  رئیس  چطور 
عکس  و  می زند  توییت  و  می گذارد 
ماهواره منتشر می کند و با ذوق زدگی 
با موضوع برخورد می کند؛ اینهم قابل 
فهم نیست شاید از بی سوژگی درباره 
ایران است که مطرح می کند. این امر 
کاماًل مشخص و معلوم است که بر اثر 
چه رخ داده و خوشبختانه دانش ما در 
این زمینه هر روز به روز رو به توسعه 

و گسترش است.«
سخنگوی  حسینی  نقوی  حسین 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه نمی شود آمریکا ما را 
به لحاظ موشکی تحریم کند و تحت فشار 
قرار دهد و آنگاه از طرف دیگر به ما کنایه 
بزند در عرصه موشکی ضعیف هستیم، 
درباره  ترامپ  نظرهای  »اظهار  گفت: 
ملت  برای  ایران  موشکی  فعالیت های 
و دانشمندان ما پشیزی ارزش ندارد.«

NPR، چهارشنبه  آمریکایی  رادیو 
۲۸ اوت )ششم شهریور(، خبر از یک 
انفجار در پایگاه پرتاب موشک در یکی 
از سایت های موشکی ایران داد و یک 
روز بعد خبرگزاری رویترز به نقل از یک 
مقام ایرانی و افراد مطلع در دولت آمریکا 
انفجار در یک سکوی پرتاب  از وقوع 
موشک ماهواره بر در ایران خبر دادند.

دونالد  شهریور(،  )نهم  اوت   31
در  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ 
انتشار  با  دوپهلو  و  کنایه آمیز  توییتی 
تصویری  دقیق تر از انفجار سایت پرتاب 
موشک سمنان نوشت، »ایاالت متحده 
فاجعه باری که طی  آمریکا در حادثه 
آماده سازی های نهایی در سکوی پرتاب 
موشک ماهواره بر سفیر در جایگاه یک 
در سمنان رخ داد نقشی نداشته است!«

ایران بهترین  او اضافه کرد: »برای 
آرزوها را دارم و امیدوارم در مشخص 
کردن اینکه در جایگاه یک چه اتفاقی 

افتاده موفق باشند.«

انفجار در سکوی پرتاب ماهواره »ناهید« تایید شد؛ 
سخنگوی دولت: خطای فنی بود!

به شدت  ترامپ ظاهرا  توییت  این 
و  ایران گران آمده  بر مقام های رژیم 
به  نسبت  زیادی  عصبی  واکنش های 
آن نشان داده اند. از سوی دیگر برخی 
ادعا کردند تصویری که ترامپ منتشر 
کرده طبقه بندی اطالعاتی داشته است.

ترامپ چند ساعت پس از این توییت، 
در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از 
انتشار عکس دفاع و مجدداً تاکید کرد 
که ایاالت متحده هیچ ارتباطی با این 
ماجرا ندارد و »ما یک عکس داشتیم. 
چنین  حق  که  کردم  منتشر  را  آن 
کاری را داشتم. ایرانی ها قصد پرتاب 
موشک بزرگی را داشتند اما ماجرا به  
خوبی پیش نرفت. تقصیر ما نیست!«

پاتریک ادینگتون تحلیلگر پیشین 
تصاویر ماهواره ای در سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( گفته بود، تصویری 
که توسط ترامپ توییت شده بود ظاهراً 
یک تصویر طبقه بندی شده است که 
ایاالت  جاسوسی  ماهواره  یک  توسط 

متحده آمریکا گرفته شده است.
پژوهشگر  اکنون  که   ادینگتون 
موسسه کاتو است، اضافه کرد، »وقتی 
شخص رئیس جمهور به راحتی یک 
مجموعه  از  شده  طبقه بندی  تصویر 
پیشرفته ترین قابلیت های هوایی ما را 
توییت می کند بدون شک این موضوع 

خوشایند دشمنان ماست.«
داشتن  اجازه  به  حال  این  با  وی 
رئیس جمهور برای استفاده از هر سند 
طبقه بندی شده ایاالت متحده اعتراف 
می کند با اینهمه معتقد است که توئیتر 
روش مشروع و مقبولی برای انجام این 
کار نیست.یک مقام وزارت دفاع آمریکا 
نیز به شبکه تلویزیونی CNBC گفت 
که ظاهرا این یک عکس فوری از تصویر 
ماهواره ای است که در جلسه سرویس 
اطالعاتی در روز جمعه نشان داده شده 
بود. پنتاگون در این زمینه هنوز اظهار 
نظری نکرده است.از دی ماه سال 139۷ 
تا کنون برای سومین بار است که پرتاب 
با  ایران  رژیم  ماهواره بر  موشک های 
محمدجواد  می شود.  روبرو  شکست 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی از 
جمله کسانی است که خرابکاری آمریکا 
در پروژه های فضایی و موشکی ایران را 

محتمل دانسته است.

تصاویر ماهواره ای از برخاستن دود پیش از پرتاب ماهواره از »پایگاه فضایی خمینی«

اینترنت در ایران نظامی می شود؟!
نیروهای  کل  ستاد  =رئیس 
و  به شناخت  توجه  با  مسلح: 
مطالعه ای که داریم، قطعاً توان 
تکمیل  و  ملی  اینترنت  ایجاد 
شبکه ملی اطالعات را در کشور 
داریم. هفتاد درصد پهنای باند 
و  اختیار خارجی  هاست  در  ما 
خودمان در را باز کرده ایم تا آنها 
بیایند و افکار عمومی و جوانان 

را مدیریت کنند!

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعالم 
شبکه  آماده اند  مسلح  نیروهای  کرده 
اینترنت کشور را به دست بگیرند! به 
نظر می رسد پیشنهاد دخالت نیروهای 
از  ناشی  ارتباطات  حوزه  در  مسلح 
اسالمی  جمهوری  مقامات  نگرانی 
مراکز  به  سایبری  حمالت  به  نسبت 
حکومتی و تاسیسات اتمی و موشکی 

و همچنین امنیتی است.
باقری رئیس ستاد  سرلشکر محمد 
 13 چهارشنبه  مسلح  نیروهای  کل 
شهریورماه در جلسه پرسش و پاسخ 
»شهید  مقدماتی  رزم  آموزشگاه  در 
مدرس« نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و در پاسخ به پرسشی 
پیرامون امکان ورود نیروهای مسلح به 
موضوع زیرساخت های شبکه ای گفته 
مسئولیت  مسلح  »نیروهای  است: 
مستقیمی در این حوزه ندارند، اما با 
توجه به شناخت و مطالعه ای که داریم، 
قطعاً توان ایجاد اینترنت ملی و تکمیل 
شبکه ملی اطالعات را در کشور داریم. 
هفتاد درصد پهنای باند ما در اختیار 
باز  را  در  خودمان  و  خارجی  هاست 
کرده ایم تا آنها بیایند و افکار عمومی 

و جوانان را مدیریت کنند.«
سرلشکر باقری در حالی برای دخالت 
اینترنتی  شبکه  گرفتن  دست  در  و 
اعالم  مسلح  نیروهای  توسط  کشور 
آذری  محمدجواد  که  کرده  آمادگی 
جهرمی وزیر ارتباطات یک روز پیشتر 
فراخوانده  اسالمی  شورای  مجلس  به 
شده بود تا از جمله درباره اینترنت و 
پرسش  به  فیلترشکن ها  بستن  عدم 

نمایندگان پاسخ دهد.
شورای  مجلس  در  جهرمی  آذری 
برخی  نشدن  اجرا  درباره  اسالمی 
مصوبات مربوط به وزارت ارتباطات از 
جمله احراز هویت افراد، مدیریت نشدن 
پاسخگوی  VPNها  و  فیلترشکن ها 
ارتباطات  وزیر  بود.حضور  نمایندگان 
با  اسالمی  شورای  مجلس  صحن  در 
این  او در  نیز روبرو شد؛  حاشیه هایی 
وزارت  »چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
را نمی بندد؟«  ارتباطات فیلترشکن ها 
گفته است: »یک، بر اساس قانون این کار 
وظیفه ما نیست. ارائه کنندگان خدمات 
این کار هستند.  به  دسترسی موظف 
فرض کنید صبح فردا فیلترشکن ها از 
که  اتفاقاتی  به  دسترس خارج شوند. 
رخ می دهد فکر کرده اید؟« وی افزود: 
»با این حجم از محدود بودن عمومی 
نمی تواند  دانشگاه  استاد  دسترسی ها، 
پژوهش های  و  مقاالت  سایت  وارد 

مورد نظرش شود، تاجران که تحریم 
هستند نمی توانند وارد شبکه های بانکی 
شوند و توسعه دهنده های نرم افزار به 
مشکل برمی خورند. مگر می شود بدون 
ساماندهی رفت و با همه ابزارها مقابله 

کرد؟«
خود  سخنان  ادامه  در  جهرمی 
دسترسی  که  گفته ایم  »بارها  گفت: 
مختلف  اقشار  برای  باید  عمومی 
فیلترشکن  شود.  طبقه بندی  جامعه 
به راحتی در کشور فروخته می شود و 
هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد. 
معلوم است چه کسی پشت این کار 
قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن 
مسئله  این  به  »وقتی  و  می کند؟« 
من  به  برخی ها  می کنم،  اعتراض 
می گویند ما قانونی نداریم که فروش 
فیلترشکن جرم است. این یک تجارت 
چندصد میلیاردی در این حوزه است.«

جهرمی افزوده بود: »در حال حاضر 
فیلترشکن به راحتی فروخته می شود 
و  نمی شود  تجارت  این  با  برخوردی 
کسی  چه  است  معلوم  هم  پشتش 
مافیا  این  پشت  نمی شود  مگر  است. 
را درآورد؟ می گویند قانون نداریم که 
فیلترشکن فروشی جرم است. ما شاهد 
تجارت چندصد میلیاردی در این حوزه 

هستیم.«
سیمای  و  صدا  اینکه  توجه  قابل 
سخنان  پخش  از  اسالمی  جمهوری 
او  و  کرد  خودداری  جهرمی  آذری 
پست  یک  در  بعد  ساعت  چند  نیز 
حاال  »گفتم  که  نوشت  اینستاگرامی 
که صدا و سیما صحبت های مجلس را 
به هر دلیلی پخش نکرد، صحبت هایم 
را برایتان بگذارم. آقای پژمان فر چند 
این  یکیش  که  بودند  پرسیده  سوال 
بود: »چرا فیلترشکن ها رو نمی بندید؟« 
اینکه  از  جدا  من،  پاسخ  از  هم  این 
اصال فیلترینگ مطابق قانون در حوزه 
وظایف من کال نیست و مسئول قانونی 
که  شد  فرصت  ولی  نیستم،  من  آن 
همه  نظراتم درباره  غلط بودن این نوع 

فیلترینگ را بگویم.«
تا   ۵۰ ماهانه  گردش  است  گفتنی 
۷۵ میلیاردی فیلترشکن ها خبری بود 
زیادی  صدای  و  سر  پیش  مدتی  که 
انداخت.  راه  به  مجازی  فضای  در 
آذری  سخنان  چند  هر  همه  این  با 
جهرمی این ذهنیت را ایجاد می کند 
از فیلترینگ  از دولت  که نهادی غیر 
که  اینجاست  جالب  اما  می برد  بهره 

عمدی  افتادن  کار  از  =با 
نفتکش  بی  یا د ر سیستم 
احتمال  این  دریا«  »آدریان 
که برای دور زدن تحریم های 
به  محموله  تخلیه  و  آمریکا 
سمت بندر طرطوس یا بانیاس 
سوریه حرکت کند وجود دارد.
ر  و مشا ن  شعبا بثینه  =
گرچه  اسد:  بشار  سیاسی 
سوریه تالش می کند نیازهای 
کند  تامین  را  نفت  به  ملتش 
مقصد  سوری،  مسئوالن  ولی 

این نفتکش را نمی دانند.

اطالعات ارسالی از وبسایت »مارین 
نفتکش  می دهد  نشان  ترافیک« 
)گریس1  دریا«  »آدریان  ایرانی 
حوالی  مدیترانه  در شرق  که  سابق( 
است  سرگردان  لبنان  و  سوریه 
از  را  خود  موقعیت یاب  سیستم 

سیستم موقعیت یاب نفتکش »آدریان دریا« 
خاموش شده

 11( سپتامبر  دوم  دوشنبه شب 
شهریور(، از کار انداخته است.

زیاد  احتمال  به  که  اقدام  این 
رژیم  سوی  از  حکومتی  دستور  یک 
و  شناورها  دیگر  برای  است،  ایران 
کشتی هایی که از اطراف آدریان دریا 
خطرناک  فوق العاده  می کنند  عبور 
این  در  کشتیرانی  امنیت  و  است 
چنانکه  می کند.  تهدید  را  ناحیه 
شرکت  به  متعلق  سانچی  نفتکش 
اسالمی  جمهوری  نفتکش  ملی 
همین  به  جمله  از  چین  دریای  در 
همین  از  شد.  روبرو  فاجعه   با  دلیل 
رو مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی 
جمهوری  متوجه  مستقیم  بطور 

اسالمی خواهد شد.
با  نوشته  »الحدث«  خبری  پایگاه 
از کار افتادن عمدی سیستم ردیابی 
نفتکش آدریان دریا این احتمال که 
آمریکا  تحریم های  زدن  دور  برای 
بندر  سمت  به  محموله  تخلیه  و 
حرکت  سوریه  بانیاس  یا  طرطوس 
کند وجود دارد. برخی گزارش ها نیز 

در  نفتکش  این  محموله  حاکیست 
شده اند  تخلیه  کوچکتر  نفتکش های 
تایید نشده  یا  این خبر هنوز رد  اما 

است.
میلیون   ۲٫۱ کشتی  این  محموله 
تقریبی  ارزش  به  خام  نفت  بشکه 
همچنین  است.  دالر  میلیون   13۰
از  نقل  به  آمریکا  قضایی  دستگاه 
مدعی  متحده  ایاالت  امنیتی  منابع 
شده حدود یک میلیون دالر پول نقد 

در این نفتکش حمل می شود.
مقامات جبل الطارق و انگلیس پس 
اعالم  نفتکش،  این  توقیف  رفع  از 
داده   تضمین  تهران  که  بودند  کرده 
سوریه  سمت  به  کشتی  این  است 

حرکت نخواهد کرد.
مشاور  شعبان  بثینه  این  از  پیش 
جمهوری  رئیس  اسد  بشار  سیاسی 
ایرانی  نفتکش  مقصد  درباره  سوریه 
تالش  سوریه  اگرچه  بود،  گفته 
را  نفت  به  ملتش  نیازهای  می کند 
سوری،  مسئوالن  ولی  کند  تامین 

مقصد این نفتکش را نمی دانند.

                                                                                             تصویر آرشیوی

نهاد تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ 
مصادیق  تعیین  »کارگروه  ایران،  در 
محتوای مجرمانه« است که متشکل از 
دوازده عضو از قوای سه گانه است که 
شش نفر آنها از اعضای کابینه هستند.

 13 چهارشنبه  روز  همچنین 
سخنان  با  همزمان  و  شهریورماه 
سرلشکر محمد باقری درباره آمادگی 
نیروهای مسلح برای در دست گرفتن 
آذری جهرمی  اینترنت کشور،  شبکه 
از تهیه الیحه ای در دولت برای حفظ 
حقوق افراد و حریم خصوصی در فضای 
مجازی خبر داد و گفت »باید برخی 
و حقوق  پیشین حذف شود  مقررات 
افراد نیاز به چارچوب های قانونی دارد 

که کشور ما فاقد آن است.«
اظهارات  بتوان  شاید  که  حالی  در 
سرلشکر محمد باقری را بی ارتباط با 
سخنان آذری جهرمی و مخالفت های 
از  اما  با فیلترینگ دانست  او  ظاهری 
مقامات  که  مدت هاست  دیگر  سوی 
حمالت  به  نسبت  اسالمی  جمهوری 
سایبری به تأسیسات استراتژیک خود 
از جمله تأسیسات نفت و گاز، هسته ای 

و نظامی نگران هستند.
ایاالت  جاری  سال  خردادماه  اواخر 
متحده خبری درباره حمالت سایبری 
جمهوری  تسلیحاتی  سیستم های  به 
کار  از  و  موشکی  بخش  در  اسالمی 

افتادن آنها منتشر کرد.
وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
ارتباطات نیز در توئیتی این حمله را 
تأیید کرد و مدعی شد که جمهوری 
تروریسم  با  »مدت هاست  اسالمی 
سایبری مثل استاکس نت« روبروست.

پی  در  حاال  اسالمی  جمهوری 
و  آمریکا  با  مذاکره  برابر  در  مقاومت 
اصرار بر ادامه فعالیت های موشکی و 
ادعای گام به گام خروج از تعهداتش 
در برجام، بیش از پیش نگران حمالت 

سایبری شده است.
با این همه رئیس ستاد کل نیروهای 
اعالم  در  خود  توضیحات  در  مسلح 
آمادگی برای به دست گرفتن اینترنت 
ایران گفته بود که »خودمان در را باز 
کرده ایم تا آنها بیایند و افکار عمومی و 
جوانان را مدیریت کنند.« این جمله 
نشان می دهد یکی دیگر از هراس های 
مقامات جمهوری اسالمی گسترش موج 
نارضایتی علیه حکومت و فراگیر شدن 
ساختار  تغییر  و  »براندازی«  خواست 
است. کشور  بر  حاکم  نظام  بنیادین 

=معاون رییس قوه قضاییه: 
 ۳۰ حدود   ۹۷ و   ۹۶ سال  در 
میلیارد دالر برای کنترل بازار 
ارز کشور هزینه شده، چقدر 
به دست مصرف کننده رسیده 

است؟
معاون  قچی  عرا =احمد 
پیشین ارزی بانک مرکزی: در 
سال ۹۶ علی شمخانی و حسن 
روحانی دستور دخالت در بازار 

ارز را دادند!
جمهوری  قضائیه  قوه  سخنگوی 
گفته  کم سابقه  در سخنانی  اسالمی، 
آنهایی که بازار ارز را بهم می ریختند 
فعالیت  مرکزی  بانک  نظر  زیر 

می کردند.
غالمحسین محسنی اژه ای خواسته 
دستگاه های اجرایی کار خود را به نحو 
احسن انجام دهند تا اصال ضرورتی پیدا 
نکند که قوه قضاییه »ورود« پیدا کند

محسنی اژه ای: برهم زنندگان بازار ارز زیر نظر بانک 
مرکزی فعالیت می کردند

 1۲ سه شنبه  اژه ای،  محسنی 
شهریور، در مراسم معارفه رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی به جنگ 
اقتصادی اشاره کرد و گفت، »در سال 
9۶ و 9۷ حدود 3۰ میلیارد دالر برای 
کنترل بازار ارز کشور هزینه شده که 
بوده   9۶ سال  برای  آن  میلیارد   1۸
است، اما از این مبلغ چقدر برای کار 
مردم گره گشا بوده و چقدر به دست 

مصرف کننده رسیده است؟«
قضاییه قصد  تاکید کرد، »قوه  وی 
ندارد با بگیر و ببند تاثیر منفی ایجاد 
کند، تا جایی که دستگاه های اجرایی 
انجام  احسن  نحو  به  را  وظایفشان 
دهند، از اینکه در آخرین مرحله وارد 

شویم استقبال می کنیم.«
داد،  ادامه  قضائیه  قوه  اول  معاون 
به  ارزی[  ]بحران  شرایط  این  »در 
انتظامی  نیروی  امنیتی،  دستگاه های 
و قوه قضاییه متوسل شدند که بیایید 
و جلوگیری کنید که وضعیت بازار در 
زمینه مسئله ارز بسیار ملتهب است.«

انتظامی  ادامه کفت: »نیروی  او در 

با کمبود نیرویی که دارد تعداد قابل 
خودش  آگاهی  نیروهای  از  توجهی 
را به صورت آشکار اختصاص به این 
تا  کردند  تالش  شبانه روز  و  داد  کار 
شناسایی  را  ارز  بازار  برهم زنندگان 
کنند و در نهایت به این رسیدیم که 
زیر نظر بانک مرکزی دارند این کار را 

می کنند.«
بانک  پیشین  رئیس  سیف  ولی اهلل 
مرکزی از متهمان اصلی اخالل ارزی 

است که از مقام خود برکنار شد.
معاون  عراقچی  احمد  امرداد،   ۲۷
از  و  مرکزی  بانک  ارزی  پیشین 
متهمان اصلی اخالل در بازار ارز که 
با قید وثیقه آزاد است در مصاحبه با 
خبرگزاری فارس افشا کرد که در سال 
روحانی  حسن  و  شمخانی  علی   9۶
دادند. را  ارز  بازار  در  دخالت  دستور 

متهمان  از  آقاخان  ساالر 
که  ارزی  پرونده  معروف  و  مطرح 
پرونده  همراه  به  کیفرخواست اش 
عراقچی و سیف به دادگاه رفته، فراری 

است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

معاصر  هنر  بنیاد   - ُکرنِول  تیم 
فضای  دریک  لندن  در  پاراسول 
نمایشگاهی معتبر، پانزدهمین سالروز 

تأسیس خود را جشن می گیرد.
و  نشان ها  معموال  که  جایی  در 
برچسب های ملی در آن نادیده گرفته 
می شود، مؤسس و مدیر این بنیاد، زیبا 
اردالن، با به نمایش در آوردن آثاری 
از 9 هنرمند ایرانی تبار مقیم داخل یا 
خارج از ایران، بازگشتی به ریشه های 
خود داشته است. فقط انتظار نداشته 
باشید این هنر در اینجا خیلی »ایرانی« 

به نظر برسد.
زیبا اردالن به کیهان الیف می گوید: 
به  نمایشگاه  این  من  که  »هنگامی 
برگزار  را  تویی«  خود  »درخشش  نام 
را  آن  نام  حتی  نمی خواستم  کردم، 
ایرانی  هنرمندان  از  ]نمایشگاهی[ 
بنامم. می خواستم این روند را مردم به 
صورت یک تجربه احساس کنند و به 
آنها اجازه دهم که خودشان »فکر کنند 
که این آثار متعلق به هنرمندان ایرانی 

است.«
اردالن  شعر را به عنوان »رشته ای 
می بیند که هنر ایرانی را با مردم ایران 
پیوند می زند« او توضیح می دهد: » ما 

از روز اول  شعر داریم.«
او سپس شعری از عباس کیارستمی، 
می خواند:  فقید،  فیلمساز  و  عکاس 
شعر  ندارم،  چیزی  جیبم  در  »وقتی 
ندارم،  چیزی  یخچال  در  وقتی  دارم. 
شعر دارم. وقتی در قلبم چیزی نیست، 

هیچ چیزی ندارم.«
لندن:  در  ایرانی   9 »نمایشگاه 
گالری  در  تویی«  خود  درخشش 
شمال لندن، پارسونال، تا ۸ سپتامبر 
امسال برپا خواهد بود و در سوی دیگر 
و به صورت مجزا همین مجموعه در 
دوساالنه هنر ونیز تا 2۴ نوامبر حضور 

خواهد داشت.
بخشی،  دو  نمایشگاه  این  از  هدف 
حیاتی  »اهمیت  کردن  برجسته 
گفتگوی آزاد به منظور گسترش تفاهم 

بیشتر بین همه ملت ها« است.
بسیاری ازاین  آثار اشاره های ظریف 
و دقیقی به فرهنگ ایران دارند. باالتنه 
پیکر زنی که از تنه درخت با هنرمندی 
کوشنا نوابی درست شده با گلیم ایرانی 
پوشانده شده و جایی که محل قلب 
است بصورت حفره ای باقی مانده است.

اثری از حسین واالمنش از استرالیا 
طرحی در مورد مسجد جامع اصفهان 
الگوهای  با  که  است  )مسجد جمعه( 
بردن  کار  به  )و  معماری  جدید 
طبیعی  بطور  که  نیلوفری  برگ های 
در شهر آدالید یافت می شود و شبیه 
است(  اصفهان  بنای مسجد  آجرهای 

بازسازی شده است.
ساکن  هنرمند  طباطبایی  هادی 
»فضاهای  اثری  در  سانفرانسیسکو 
اثری  می دهد؛  نشان  را  انتقالی« 
فوق العاده که ابتدا برای دانشگاه کارنگی 
ملون در پنسیلوانیا ساخته شده. اثر او 
چینشی از شش قطعه قاب فلزی است 
که این درها به صورت عمودی در یک 
آنها  از  یک  هر  گرفته  اند.  قرار  ردیف 
۸00 رشته تار دارد که به پایین کشیده 
و باعث ایجاد یک هاله نازک می شود 
که از جلو دیده می شود. وقتی بیننده 
از کنار آن عبور می کند، طول موجی 
از رنگ های خاکستری  تولید می شود 
که از تیره به روشن تغییر می کنند و 
دوباره به آغاز بازمی گردد. این کار اثری 

لندن؛ ۹ هنرمند ایرانی در نمایشگاه بنیاد هنر 
معاصر پاراسول

قوی و متفکرانه است.
هنرمندانی  برخالف  طباطبایی 
اسباب بازی های  که  کونز  جف  مانند 
توسط  را  جالدار  فلزی  پیکر  غول 
ده  ها دستیار و کارگاه تولید می کنند، 
خودش رشته ها را بافته که در کل 11 
از یک سال  و بیش  کیلومتر هستند 
این  رساندن  پایان  به  برای  را  زمان 
قطعه اختصاص داده  است. او پیش از 
بازگشت به دانشگاه برای تحصیل در 
هنر نقاشی پنج سال به عنوان مهندس 
مکانیک کار می کرد. برای او، هر کار 

هنری یک تجربه یادگیری است.
می تواند  چگونه  آن،  شعر  یا  ایران، 
کار و هنر کسی را که این کشور را از 
او  کند؟  معرفی  کرده ،  ترک  نوجوانی 
در پاسخ می گوید: »من ایرانی هستم. 
1۳ سال آنجا زندگی کرده ام. جنبه ها و 
وجوهی از فرهنگ وجود دارند که برای 
من بسیار عزیزند: من کنار آنها و با آنها 

زندگی می کنم.«
او یادآوری می کند که »مثال حفظ 
انجام  باید  بود که همه   شعر چیزی 
می دادند.« در حالی که او تنها یک بار 
پس از ترک کشور در سال 19۷۷ به 
ایران بازگشته، همسرش ایرانی است، 
می کنند  فارسی صحبت  بچه هایشان 
و تجربه مهاجرت به عنوان بخشی از 

هستی اوست.
با  پارسول  »نمایشگاه  افزاید:  می  او 
دیده ام  که  ایرانی  نمایشگاه های  سایر 
اینجا  در  آنچه  است.  متفاوت  بسیار 
که  است  این  بود  برجسته  من  برای 
نمی توانید هویت هیچ یک از هنرمندان 
نوعی  این یک  بگویید.  اثر  از خود  را 

سرزندگی و طراوت است.«
 ۷0 دهه  اوایل  از  واالمنش  حسین 
میالدی در استرالیا زندگی کرده. آثار 
گردآوری شده او برای آمیختن میراث 
که   استرالیا  کشور  از  آثاری  با  ایرانی 

مدت ها آنجا زیسته قابل  توجه است.
از  نیلوفری  گنبد  دراثر  واالمنش 
زادگاهش  شهر  آبی  نیلوفر  گل های 
استفاده کرده تا طرح هایی را که یادآور 
طاق های آجری مسجد اصفهان است 

زنده کند.
او توضیح می دهد چگونه بعد از اینکه 
از ایران بازدید داشت در خودش یک 
بینش و نگاهی با لنز استرالیایی یافت 
که با آن لنز در این فرهنگ سیر می کند.

او می گوید »در یک سالن ویژه که 
شامل پنج طاق متفاوت بود به سقف 
نگاه کردم، گویی به هنر بومی استرالیا 
نگاه می کردم و از این همه شباهت از نظر 
الگوسازی و تشخیص خطوط و سادگی 
سازه در کلیت خودش غافلگیر شدم.«

تصمیم  خانه  به  بازگشت  از  بعد  او 
گرفت که از برگ های نیلوفر آبی که 
و  خوک  گوشت  پختن  برای  معموالً 
سایر غذاها در آشپزی چینی استفاده 
می شود استفاده و با سایه های مختلف 

آنها بازی کند.
واالمنش که اکنون ۷0 ساله است در 
سال 19۷۳ به عنوان یک دانشجو وارد 
استرالیا شد و به یاد دارد که در آن کشور 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  پیشرفته 

با  او  آثار  از  یکی   201۳ سال  در 
یک  عنوان  به   تعلق«  و  »اشتیاق  نام 
اثر برجسته در بررسی 200 سال اثر 
هنری استرالیا انتخاب شد و در آکادمی 

سلطنتی هنر لندن قرار گرفت.
او این اثر را در سال 199۷ ساخته. 
که  قشقایی  فرش  یک  اثر  این  در 

شهرنوش پارسی پور

ادامه در صفحه ۱7

هنرمند بیست سال بر آن زندگی کرده 
و کودکش روی آن بزرگ شده، در یک 
محل طبیعی و زیبا در استرالیا روی 
زمین پهن می شود. واالمنش آتشی در 
مرکز آن می افروزد و بعدها این فرش 
پهن  زمین،  روی  در  گالری،  کف  در 
با مخمل  آن  و قسمت سوخته  شده 
سیاه رنگ پر می شود تا هیبت یک چاه 
را به خود بگیرد و عکسی از فرش در 
حال سوختن به دیوار باالی آن آویخته 
در  بار  نخستین  سازه  این  می شود. 
یک گالری در شهر آدالید به نمایش 

گذاشته شد.
واالمنش چندین بار به ایران بازگشته 
و با هنرمندان و دانشجویان هنر گفتگو 
که  است  باور  این  بر  او  است.  کرده  
برای  فرهنگ  ها  بین  گفتگو  »شروع 
یک  ماست«.  جدایی  از  جلوگیری 
کاتالوگ جدید از آثار او در حال حاضر 

به فارسی ترجمه شده  است.
او احساس می کند که هنرمندان در 
نمایشگاه لندن »هنر خود را به خاطر 
آنچه هستند انجام می دهند«، »بجای 
که  باشند  پناهندگی ای  قربانی  اینکه 
کشورشان  به  بازگشت  به  آنها  مانع 
شده«. آنهایی هم که در ایران زندگی 
و کار می کنند، »کامال پیشرو هستند، 
از  است  ممکن  آنها  ادراکی  هسته 
هر جایی باشد. البته آنها طعم تنش 
و  فکر  در  را  ایران  ویژه  به  خاورمیانه 

کارهایشان دارند.«
یک هنرمند دیگر، مرتضی احمدوند 
که در ایران ساکن است دو اثر در این 
دارد؛ »پرواز« )200۸( یک  نمایشگاه 
اثر قابل  توجه و زنده است که شامل 9 
تصویر از یک پرنده به  دام  افتاده در یک 
قفس مربع است و بال هایش را بطور 
فزاینده  ای ناامیدانه و بی رمق برای پرواز 
به بیرون تکان می دهد و سایه ای شبح وار 
می گذارد.  جای  بر  انتزاعی  بازتابی  و 
این قطعه در مجموعه  از  یک نسخه 
دارد. قرار  پاریس  در  پمپیدو  مرکز 

عمل  به  اثر  این  می گوید  احمدوند 
می پردازد:  پرواز  معنای  یعنی  پرواز 
دوران  از  من  دوستان  »پرندگان 

کودکی هستند.«
او اضافه می کند که این اثر »رابطه 
خوبی با کار شاعر ایرانی قرن بیستم  

فروغ فرخزاد « دارد.
»گهواره  نمایشگاه  در  او  اثر  دومین 
ادیان« یک گهواره بزرگ نیوتنی با سه 
توپ بزرگ آویزان و  در نوسان است 
نیوتن  گهواره  تئوری  مفهومی  )بطور 
نیروی  و  انرژی  بقای  بر »اصل  را که 
حرکتی« استوار است دنبال می کند( و 
سه گوی معلق نیز نمادی از سه دین 
آنها  اسالم اند.  و  یهودیت  مسیحیت، 
یکدیگر  به  که  شدند  طراحی  طوری 
برخورد کنند و صداهای بسیار زیادی 
در برخورد با یکدیگر ایجاد کنند. در 
نمایشگاه واحد پاراسول این سازه در 
بی حرکت  و  دیوار ساکت  جلوی یک 

قرار گرفته است.
در  پاراسول  واحد  معاصر  بنیاد هنر 
خود  »درخشش  نمایشگاه  در  لندن 
میزبان  سپتامبر  هشت  تا  تویی« 
نازگل  احمدوند،  ایرانی،  هنرمند  نه 
سهند  هدایت،  غزاله  انصاری نیا، 
حسامیان، کوشا نوابی، نوید نور، سام 
حسین  و  طباطبایی  هادی  سمیعی، 

واالمنش است.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

=من دومین زنی بودم که در 
ایران رمان نوشتم، اما امروز ما 
حدود 400 زن داستان نویس 
آنها هم  از  برخی  که  داریم 

خیلی خوب می نویسند.
نویسنده ساز  =اسطوره 
است. برای اینکه نویسندگی 
نید  ا می تو تا  ید  ز مو بیا

اسطوره ها را بخوانید.
مهاجران  جدید  =نسل 
حرف  بد  را  فارسی  ایرانی 
می زنند و مسائل ایران را هم 

دنبال نمی کنند.
=کتاب »زنان بدون مردان« 
تا به حال به 20 زبان ترجمه 
بیش  دانمارک  در  اما  شده، 
از همه جا مورد استقبال قرار 

گرفته است.
جواد طالعی - شهرنوش پارسی پور  
نویسنده سرشناس ایرانی مقیم ایاالت 
تور  یک  چارچوب  در  آمریکا،  متحده 
اروپایی شامگاه جمعه ۳0 اوت میهمان 
ایرانیان شهر کلن آلمان بود و روز بعد 
حضور  فرانکفورت  ایرانیان  جمع  در 
یافت. در نشست چند ساعته کلن که 
با همکاری نشر باران در سوئد، انجمن 
پناهندگان ایرانی کلن و بخش فارسی 
رادیو آلمان )دویچه وله( برگزار شد، از 
تازه ترین رمان نویسنده با عنوان »کمی 

بهار« رونمایی شد.
کشاورز  ناهید  ابتدا  برنامه،  این  در 
نویسنده و روزنامه نگار ایرانی از سوی 
حضور  از  کلن  پناهندگان  انجمن 
شهرنوش پارسی پور سپاسگزاری و او را 
به حدود ۵0 تنی که در سالن حضور 
داشتند معرفی کرد. سپس پارسی پور 
به مدت حدود پانزده دقیقه فرازهایی از 
رمان تازه خود را که از سوی نشر باران در 
سوئد منتشر شده برای حاضران خواند.

برنامه های تور اروپایی این نویسنده 
همزمان با انتشار یکی از رمان های وی 

شهرنوش پارسی پور در کلن: 

رمان غربی در هزار و یک شب ریشه دارد

ناگفته هایی از زندگی مرضیه بانوی آواز ایران

مشهورترین  از  =مرضیه 
است  ایران  زن  خوانندگان 
که صدایش همچنان در نزد 
زنده و محبوب  ایران  مردم 

است.
مختلف  ی  هه  ها د و  =ا
ایران  فراز و فرود موسیقی 
بر  زنان  حضور  به خصوص 
اجرای موسیقی  صحنه های 
ز  ا آنان  حذف  سپس  و 
صحنه را شاهد بود. او جزو 
خوانندگان زن ایرانی است 
ایران  در  انقالب  از  پس  که 
ماندند و از این رو تا ۱5 سال 
امکان اجرای هر کنسرت و 

آوازخوانی را نداشت.
ن  ا عنو به  ضیه  مر =
زن  نندگان  خوا ز  ا یکی 

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

ویدئو

ز  ا پس  نگیز،  ا تحسین بر
خروج اش از ایران به فعالیت 
خود در دنیای موسیقی ادامه 

داد.
هنرمندان  ز  ا =مرضیه 
که  است  ایران  در  محبوب 
و پیوستن  از مهاجرت  پس 
خلق  مجاهدین  سازمان  به 
ا یران، پرسش های بسیاری 
ایجاد  مخاطبانش  ذهن  در 
کرد. برخی از این پرسش ها 
قرار است در کتابی از زندگی 

مرضیه منتشر شوند.
 - اشتیاق  علی  کریمی،  آزاده 
خوانندگان  مشهورترین  از  مرضیه 
در  است که صدایش همچنان  ایران 

نزد مردم ایران زنده و محبوب است.
فرود  و  فراز  مختلف  دهه  های  او 

موسیقی ایران به خصوص حضور زنان 
بر صحنه های اجرای موسیقی و سپس 
او  بود.  از صحنه را شاهد  آنان  حذف 
که  است  ایرانی  زن  خوانندگان  جزو 
پس از انقالب در ایران ماندند و از این 
رو تا 1۵ سال امکان اجرای هر کنسرت 
و آوازخوانی را نداشت.مرضیه به عنوان 
یکی از خوانندگان زن تحسین برانگیز، 
فعالیت  به  ایران  از  خروج اش  از  پس 

خود در دنیای موسیقی ادامه داد.
در  محبوب  هنرمندان  از  مرضیه 
و  مهاجرت  از  پس  که  است  ایران 
مجاهدین  »سازمان  به  پیوستنش 
خلق ایران«، پرسش های بسیاری در 
ذهن مخاطبانش ایجاد کرد. برخی از 
این پرسش ها قرار است در کتابی از 
زندگی مرضیه منتشر شوند. به بهانه 
گردآوری این کتاب با جانان خرم نوه 
اندکی  تا  کردیم  گفتگو  مرضیه  بانو 
هنرمند  این  زندگی  ناگفته های  از 

ماندگار بیان شود.

به زبان دانمارکی در یازده شهر اروپایی 
از جمله کلن و فرانکفورت برگزار شده 
است. به گفته پارسی پور، برخی آثار او 
تا کنون به بیش از بیست زبان ترجمه 
بیشترین  با  دانمارک  در  اما  شده اند، 

استقبال روبرو شده است.
کتاب،  از  فرازی  خواندن  از  پس 
فارسی  بخش  رئیس  برزگر  جمشید 
به  قبال  که  وله(  )دویچه  آلمان  رادیو 
از  بسیاری  با  بی بی سی  عنوان همکار 
هنرمندان و روشنفکران ایرانی مصاحبه 
کرده است، در حضور جمع با پارسی پور 
به گفتگو نشست. او ابتدا درباره رمان 
تازه پارسی پور توضیح داد که داستان 
از دوران کشف حجاب در  این کتاب 
می شود  آغاز  خورشیدی  سال 1۳1۴ 
و تا انقالب بهمن 1۳۵۷ تداوم می یابد. 
در نتیجه از آن می توان به عنوان یک 
رویدادهایی  که  برد  نام  تاریخی  رمان 
نظیر اشغال ایران به وسیله متفقین و 
را در کنار دغدغه های  تبعید رضاشاه 

خود نویسنده در بر می گیرد.
افزود:  پور  پارسی  به  خطاب  برزگر 
یک  سرنوشت  شما  رمان  »تازه ترین 
در  می کند.  حکایت  را  بزرگ  خانواده 
این رمان چند شخصیت شناخته شده  
نورالدین  و  طبری  احسان  جمله  از 
کیانوری به نام حضور دارند، اما سایر 

شخصیت ها را تغییر نام داده اید.«
پارسی پور در توضیح این نکته گفت: 
از شخصیت های کتاب  بسیاری  »من 
خودم  آشنایان  و  دوستان  میان  از  را 
برگزیده ام، اما برای آنکه مشکلی پیش 
نیاید اسامی دیگری روی آنها گذاشته ام.«

جمشید برزگر گفت که رمان »کمی 
تا  و شخصیت ها  فضا  لحاظ  به  بهار« 
حدودی رمان دیگر پارسی پور، »سگ 
می کند.  تداعی  را  بلند«  زمستان  و 
چنین  »من  داد:  پاسخ  پارسی پور 
شباهتی نمی بینم، اما اگر شما چنین 

می بینید، نگاه شما درست است«.
که  کرد  توصیه  حاضران  به  برزگر 
اگر کتاب »خاطرات زندان« شهرنوش 
پارسی پور را تا کنون نخوانده اند حتما 
بخوانند، زیرا این کتاب آنها را با آنچه 
در ایران گذشته به خوبی آشنا می کند. 
او بار دیگر به این نکته اشاره کرد که 
»شخصیت ها به نظر من در دو رمان اول 
و آخر خانم پارسی پور تکرار می شوند«.

وی سپس به پارسی پور گفت: »شما 
در طول زندگی تان شخصیت معترضی 
ایران  در  آثارتان هم  انتشار  و  بوده اید 
رمان های  در  است.  نبوده  بی دردسر 
و  جامعه  شرایط  به  شما  هم  جدید 

مسائل اجتماعی توجه دارید.

کوشنا نوابی، 20۱7
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روس ها دوان دوان می آیند: بعد از کاسپین، نوبت 
واگذاری پایگاه در خلیج فارس!

تاریخی  =فرصت های 
و  نمی گیرند  شکل  همیشه 
دریغ است که فرصتی مانند 
فروپاشی یک امپراتوری در 
همسایگی ایران فراهم شود 
و حاکمیت ایران بجای بهره 
دست  به  مجال  از  گرفتن 
به  مافات،  جبران  و  آمده 
دلیل ضعف و مصلحت طلبی، 
امتیاز های  و  بنشیند  عقب 
بیشتری را به رقیب شمالی 

واگذار کند!
آینده  هفته  چند  =طی 
از  تعدادی  است   قرار 
روسیه  نظا می  شناور های 
ایران  دریایی  واحد های  با 
هند  اقیانوس  آب های  در 
یک  به  هرمز  تنگه  نزدیک 
مبادرت  مشترک  رزمایش 
کنند و چند روز بعد شماری 
نیروی دریایی  از واحد های 
ارائه  بهانه ی  به  روسیه 
خدمات فنی و همکاری های 
و  بوشهر  بندر  در  آموزشی 

بندر چابهار مستقر شوند!
رضا تقی زاده - افزایش تنش میان 
ایران و آمریکا در آب های خلیج فارس 
فرصتی نو برای گسترش همکاری های 
با  تهران  حکومت  نظامی  سیاسی– 
مسکو فراهم ساخته است؛ تحولی که 
حساب شده ی  های  گام  در  می تواند 
ماندگار  به  کرملین  رهبران  بعدِی 
شدن حضور واحد های نیروی دریایی 
روسیه در سواحل جنوبی ایران و بر 
ساله  چهارصد  راهبردی  طرح  آمدن 

تزارها منجر شود.
سال  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
فزاینده  فشار های  مقابل  در  گذشته 
اقدامی   و طی  نشستند  روسیه عقب 
ساله  سی  مخالفت  جنجال برانگیز 
منابع کف  و  آب ها  کنونی  تقسیم  با 
مازندران(  )خزر،  کاسپین  دریای 
داخلی  تقسیمات  میراث  که  را 
سابق  شوروی  اتحاد  جمهوری های 
در زمان زمامداری نیکیتا خروشچف 
سند  امضای  با  و  داده  پایان  است 
»نظام حقوقی تازه خزر« طی اجالس 
مسلم  از حقوق  قزاقستان،  در  اکتائو 
ایران در آب های شمال و منابع کالن 

زیر آب های خزر به آسانی گذشتند.
عالوه بر بار تاریخی واگذاری بخشی 
امنیتی  زیان های  ملی،  حدود  از 
از  اسالمی  جمهوری  عقب نشینی 
با  کاسپین،  دریاچه  در  ایران  حقوق 
نظر  مورد  به شیوه  آن  تقسیم  قبول 
مالکیت  بجای  همسایه،  کشور  چهار 
مشاع )دست کم در میانه دریا(، کمتر 

از زیان های اقتصادی آن نیست.
قدرت  دو  از  یکی  عنوان  به  ایران 
بزرگترین  این  حوزه ی  بزرگ 
)مانند  جنوب  در  جهان  دریاچه ی 
باید  و  روسیه در شمال( می توانست 
بر  خود  مشروع  حقوق  استیفای  بر 
اساس اصل »انصاف و عدالت«، اصرار 
می داشت و در اداره و حفاظت و بهره 
از منابع آن سهم و نقشی و  برداری 
به  خود  جایگاه  با  متناسب  و  قابل 

دست می آورد.
تاریخی همیشه شکل  نفرصت های 
فرصتی  که  است  دریغ  و  نمی گیرند 
امپراتوری  یک  فروپاشی  مانند 
و  شود  فراهم  ایران  همسایگی  در 
حاکمیت ایران بجای بهره گرفتن از 
مجال به دست آمده و جبران مافات، 
به دلیل ضعف و مصلحت طلبی، عقب 
به  را  بیشتری  امتیاز های  و  بنشیند 

رقیب شمالی واگذار کند!
عقب نشینی بعد از ۲۵ سال تعلل

حاکمان جمهوری اسالمی تا کنون 
را در  ارزشی  بدون  و  دالیل بی شمار 
کنوانسیون  بر  نهادن  گردن  توجیه 
تحمیلی خزر و عبور از حقوق منصفانه 
ایران در حدود آب ها و منابع کف دریا 
این  به  پاسخ  از  ولی  کرده اند  ارائه 
پرسش ساده طفره می روند که »چه 
به وضعیت ۲۵ سال  نسبت  تغییری 
گذشته در رابطه با دریاچه کاسپین و 
حقوق ایران اخیرا روی داده که دولت 
تازه  کنوانسیون  قبول  به  را  روحانی 

وادار ساخته است؟!«

محمدمهدی  رابطه،  این  در 
آخوندزاده  مشاور وقت رییس جمهور 
اسالمی در امور دریای خزر و معاون 
حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
اردیبهشت  جمهوری اسالمی در 1۶ 
سال 139۲  تاکید کرد که سهم ایران 
در دریای خزر اگر بیش از فدراسیون 

روسیه نباشد، کمتر نیست!
دولت روحانی مکلف است در پاسخ 
آیا  رابطه  این  بگوید که در  تاریخ  به 
گفته ی مهدی آخوندزاده دروغ است 
و  روحانی  حسن  امروز  گفته های  یا 

محمدجواد ظریف؟!
گفتگو  آن سال طی  در  آخوندزاده 
با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دولتی 
ایرنا در پاسخ به سوالی درباره اجالس 
پنج کشور ساحلی دریای خزر درباره 
دریا  این  حقوقی  کنوانسیون  تدوین 
و   19۲1 »قراردادهای   : کرد  تاکید 
جماهیر  اتحاد  و  ایران  بین   19۴۰
شوروی سابق همچنان از اعتبار خود 
تا زمانی که درباره  و  برخوردار است 
ارجاع  نکنیم،  توافق  قرارداد جدیدی 
به همان دو قرارداد قبلی خواهد بود.«

حسن روحانی و محمدجواد ظریف 
کنوانسیون  قبول  به  دادن  تن  با  که 
از قرارداد های   تازه به آسانی  حقوقی 
باید  گذشته اند   19۴۰ و   19۲1
قبال  در  که  بدهند  روشن  توضیح 
این عقب نشینی چه چیزی به دست 
آورده اند که پیش از قبول کنوانسیون 

تازه، ایران از آن بهره مند نبود؟!
مصاحبه  همان  طی  آخوندزاده 
و  ایران  بین  »هیچگاه  می گوید: 
شوروی سابق تعیین حدود و مرز در 
مرزهای  نگرفت.  صورت  خزر  دریای 
مشخص  شوروی  و  ایران  زمینی 
روح  و  به مالحظات  توجه  با  اما  بود 
که   19۴۰ و   19۲1 قراردادهای 
دریای خزر را دریای ایران و شوروی 
در  بخواهد  که  اتفاقی  هر  می خواند، 
حوزه این دریا رخ دهد، تلقی ما این 
است که تهران و مسکو به عنوان دو 
طرف این قراردادها باید از یک نسبت 

سهم برابر برخوردار باشند.«
قبول  از  پس  و  بعد،  سال  هفت 
لوای  زیر  روسیه  تحمیلی  طرح 
»نظام حقوقی تازه خزر«، بدون بروز 
کمترین تغییر در مواضع چهار کشور 
دیگر همسایه که به دفعات از سوی 
شده  خوانده  »غیرقانونی«  تهران 
قرارداد های  اسالمی  جمهوری  بود، 
19۲1 و 19۴۰ را که می توانست پایه 
استدالل برای استیفای حقوق عادالنه 
حقوقی  نظام  با  گیرد،  قرار  ایران 
عمال  را  روسیه  و  کرده  مبادله  تازه  
انحصاری در حوزه دریاچه  به قدرت 
در  را  ایران  و  نموده  تبدیل  کاسپین 
باریکه ای که عمق آب آن در دو نقطه 
صفر  آستارا  و  حسینقلی  خاکی  مرز 

است، محصور ساخته است.
گشودن پای روس ها به آب های 

جنوب
داخلی  جنگ  از  بخشی  جریان  در 
سوریه در محور حلب، میان مخالفان 
اسد و نیرو های اعزامی  ایران و روسیه 
کشور،  آن  دولتی  نیروهای  کنار  در 
روسیه به بهانه کوتاه کردن راه بمباران 
فروند   1۰ از  بیش  اسد،  مخالفان 
سوخو  سنگین  بمب افکن  هواپیمای 
شکاری  پایگاه  در  را  بک فایر  و   3۴
همدان مستقر و عملیات هوایی از این 
کرد. آغاز  سوریه  مقصد  به  را  پایگاه 

و  گزارش ها  انتشار  از  بعد  تنها 
رسانه های  در  متعدد  عکس های 
جمهوری  مجازی،  فضای  و  خارجی 

اسالمی  جمهوری  مسکو؛  در  ظریف  محمدجواد  و  الوروف  سرگئی 
پس از بخشیدن سهم ایران در دریاچه کاسپین، روسیه را به آب های 
خلیج فارس دعوت می کند؛ ۲ سپتامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

مساحت  =۲۰درصد 
شهرها فرسوده و حاشیه ای 
که ۳۰درصد جمعیت  است 
کشور را در خود جای داده 

است.
گذشته  سال های  =در 
به  روستاییان  از  بسیاری 
مجبور  خشکسالی  دلیل 
شدند به مهاجرت اجباری به 
شهرها تن دهند و به دلیل 
شهرهای  حاشیه  ی  در  فقر 

بزرگ ساکن شوند.
معتقد  فضلی  =رحمانی 
در  زندگی  وضعیت  است 
از  بهتر  شهرها  حاشیه 
برای  باید  و  روستاهاست 
دنبال  به  »حاشیه نشینی« 

نام دیگری بود!
حدود  وجود  از  مجلس  نماینده  یک 
در  حاشیه ای  بافت  هکتار  ۵۵هزار 
اطراف شهرها و  ۷۲هزار هکتار بافت 
فرسوده خبر داده که به  سکونتگاه های 
شده  تبدیل  نابسامان  و  غیررسمی 
است. این مناطق ۲۰درصد مساحت 
شهرهای ایران را تشکیل می دهد و در 
مجموع 19میلیون نفر در آن زندگی 

می کنند.
وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  البته 
غالب  چون  که  است  معتقد  کشور 
این  به  روستاها  از  حاشیه نشینان 
را  آنها  نمی توان  آمده اند پس  مناطق 
حاشیه نشین خواند چون در مجموع 
در  زندگی  شرایط  از  بهتری  شرایط 
باید سنجید که  دارند! حال  روستاها 
اوضاع این روستانشینان که می بایست 

مشغول  دامپروری  و  کشاورزی  به 
بوده که حاشیه نشینی  می بودند، چه 
اسالمی  وزیر کشور جمهوری  را  آنها 

»شرایط بهتر« توصیف می کند!
ن  کمیسیو عضو  ر  نپو کیا مجید 
سالمی  ا ی  ا شور مجلس  ن  ا عمر
۵۵هزار  حدود  »چیزی  است:  گفته 
عبارتی  به  یا  و  حاشیه نشینی  هکتار 
نابسامان  و  غیررسمی  سکونتگاه های 
داریم که حدود 11میلیون نفر در آنها 
است  حالی  در  این  می کنند.  زندگی 
که بافت های فرسود ما ۷۲هزار هکتار 
است که در آن ۸میلیون نفر سکونت 
بافت های  مساحت  مجموع  دارند. 
هم  روی  ما  حاشیه نشین  و  فرسوده 
1۲۷هزار هکتار می شود که 19میلیون 
که  می کنند  زندگی  آن  در  جمعیت 
را  ما  شهرهای  مساحت  ۲۰درصد 

تشکیل می دهد.«
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
»امروز  است:  افزوده  اسالمی  شورای 
3۰درصد جمعیت کشور در ۲۰درصد 
به  می کنند  زندگی  شهری  مساحت 
همین خاطر باید تالش کنیم بافت های 
فرسوده نوسازی شوند. همچنین برای 
به  معروف  غیررسمی  سکونت های 
و  خدمات  سطح  باید  حاشیه نشین 
امکانات زیربنایی را ارتقاء دهیم و به 

استاندارد برسانیم.«
به گفته ی مجید کیانپور، این مناطق 
توسعه ای  و  زیربنایی  خدمات  فاقد 
معبرهای شهری،  آسفالت،  و  هستند 
آب و برق و خدمات زیربنایی و روبنایی 
مانند خانه ها و درمانگاه های بهداشت، 
خدمات ورزشی و گردشی و غیره در 
از  بسیاری  ندارد.  وجود  بافت ها  این 
کمبود  دلیل  به  مناطق  این  مدارس 
فضای آموزشی مجبور هستند در دو 
و یا حتی سه شیفت دانش آموز داشته 

باشند و در هر کالس ۵۰ دانش آموز 
تحصیل  غیراستاندارد  در یک کالس 

می کنند.
و  گذشته  ماه های  در  است  گفتنی 
برابری  سه  دو  افزایش  به  توجه  با 
بزرگ  شهرهای  در  خانه  اجاره بهای 
بسیاری از قشرهای ضعیف و آسیب پذیر 
ساکن در این شهرها نیز به حاشیه رانده 

شده اند.
محله های  به  افراد  این  شدن  رانده 
این  جمعیت  بر  حالی  در  حاشیه ای 
مناطق افزوده است که محله های این 
اولیه  امکانات  فاقد  همچنان  مناطق 
سابقه  وجود  با  نیز  دولت  و  هستند 
چندساله ی حاشیه نشینی برای بهبود 
امکانات  ایجاد  و  زیرساختی  وضعیت 
انجام  اقدامی  حاشیه نشینان  برای 

نداده است.
از  بسیاری  گذشته  سال های  طی 
استان های  در  ویژه  به  روستاییان 
سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان 
به  دلیل خشکسالی مجبور شدند  به 
مهاجرت اجباری به شهرها تن دهند 
و به دلیل فقر در حاشیه  ی شهرهای 

بزرگ ساکن شوند.
امکانات  هرگونه  ایجاد  دیگر  از سوی 
و بهبود وضعیت زیرساخت ها در این 
مناطق نیازمند منابع مالی است که با 
توجه به وضعیت کسری بودجه شدید 
دولت به نظر می رسد حاشیه نشینان از 
جمله نخستین قربانیان نبود پول در 

دست دولت هستند.
آبفا  شرکت  مدیرعامل  نمونه  برای 
گفته   139۸ شهریور   13 کردستان 
تأسیسات  تکمیل  برای  تنها  است 
نقاط  در  نیاز  مورد  فاضالب  و  آب 
 3۰۰ استان  این  حاشیه شهرهای 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

۱۲۷هزار هکتار منطقه حاشیه نشین در شهرها؛ وزیر کشور:

 این افراد از روستا آمده و وضعیت شان بهتر شده!

روسیه  هوایی  نیروی  اسالمی حضور 
و عملیات از درون خاک ایران را مورد 
واگذاری  منکر  ولی  داد  قرار  تائید 
پایگاه هوایی به روس ها شد. عملیات 
هوایی از درون خاک و با استفاده از 
سال  از  روس ها  توسط  ایران  آسمان 

۲۰1۴ تا کنون ادامه یافته است.
خاک  از  استفاده  امکان  واگذاری 
حالی  در  روسیه  به  ایران  آسمان  و 
قانون  مطابق  که  می گیرد  صورت 
اساسی رژیم جمهوری اسالمی )اصل 
1۴۶ ( »استقرار هرگونه پایگاه نظامی 
عنوان  به  هرچند  کشور  در  خارجی 
ممنوع  باشد  صلح آمیز  استفاده  های 

است «.
کنونی  حاکمان  وجود  این  با 
از  استفاده  با سوء  اسالمی  جمهوری 
روح بند سوم اصل 1۷۶ قانون اساسی 
امکانات   از  »بهره  گیری   که  خود 
مقابله   برای  کشور  معنوی   و  مادی  
را  خارجی«  و  داخلی   تهدیدهای   با 
ملی  امنیت  عالی  شورای  عهده  به 
این  واگذاری  به  تصمیم  گذاشته، 
امکانات و خدمات به روسیه گرفتند! 
تصمیم  از  فراتر  بسیار  اقدامی   یعنی 
رژیم مادورو در ونزوئال برای پذیرایی 
موقت از دو فروند بمب افکن سنگین 
روسی در خاک خود  بعد از جدی تر 
ناراضیان  سوی  از  تهدید ها  شدن 
رسیدن  قدرت  به  بخت  و  داخلی 
دولتی به ریاست گوایدو در کاراکاس!

پایگاه  در  حضور  از  بعد  روس ها 
تالش  ادامه ی  در  و  همدان  هوایی 
حکومت ایران برای از میان برداشتن 
قبح قانونی واگذاری پایگاه های نظامی 
بندر  در  روسیه،  به  دائمی   و  موقت 
بوشهر و بندر چابهار، که حکومت ایران 
امتیاز تجهیز و بهره برداری از آن را به 
هند سپرده نیز مستقر شده تا مانند 
تاثیرگذار  بازیگری  به  حوزه مدیترانه 
»آب های  و  آسیا  غرب  منطقه  در 
شوند. تبدیل  فارس  خلیج  گرم« 

در گام نخست اجرای این طرح قرار 
نظامی  شناور های  از  تعدادی  است 
ایران  دریایی  واحد های  با  روسیه 
به  نزدیک  هند  اقیانوس  آب های  در 
تنگه هرمز به یک رزمایش مشترک 
مبادرت کنند و در گام بعد تعدادی 
روسیه  دریایی  نیروی  واحد های  از 
و  فنی  خدمات  ارائه  بهانه ی  به 
همکاری های آموزشی در بندر بوشهر 

و بندر چابهار مستقر شوند.
روز  طرح  این  اجرای  با  رابطه  در 
حسین  امرداد  چهارده  دوشنبه 
دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی، 
هفته  که   اسالمی  جمهوری  ارتش 
از  بود  کرده  سفر  روسیه  به  پیش 
انعقاد یک قرارداد نظامی »محرمانه« 
با مسکو خبر داد و گفت: »بند هایی از 
این توافقنامه طبقه  بندی شده است« 
اما »برای نخستین بار است که چنین 
توافقی بین دو کشور صورت می گیرد«.

طی همان روز سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه که همراه با محمدجواد 
خبری  کنفرانس  یک  در  ظریف 
مشترک با وی حضور داشت، بدون ارائه 
توضیحات بیشتر اعالم کرد: »تهران از 
پیشنهاد مسکو برای تأمین امنیت در 
است«! کرده  استقبال  فارس  خلیج 

منظور وزیر خارجه روسیه از »تامین 
امنیت خلیج فارس« مشارکت نیروی 
گشت زنی های  در  کشور  آن  دریایی 
ملی  آب های  در  استقرار  و  دریایی 
پایگاه  گرفتن  اختیار  در  است:  ایران 
دریایی در دو بندر ایرانی تحت هر نام 

دیگری!

=کالنتری حسن روحانی 
محیط  زیستی ترین  را 

رئیس جمهور خوانده.
=او می گوید امیدوار است 
زندانیان  پرونده  قاضی  تا 
براساس  را  زیستی   محیط  

واقعیات قضاوت کند.
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
بازداشت  درباره  زیست  محیط 
زیست  محیط   فعال   ۸ غیرقانونی 
که از یک سال و نیم پیش تا کنون 
دستگاه  »وقتی  می گوید  دارد  ادامه 
که  کرده  اعالم  ما  به  رسما  قضایی 
حق ورود به این مسئله را نداریم چه 
کاری از دست من برمی آید؟« رئیس 
را  منتقدانش  زیست  سازمان محیط  
اگر  که  گفته  و  دانسته  »توده ای « 
را  اسم شان  بیاورند،  در  »پرروبازی « 

لو می دهد!
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
 11 دوشنبه  روز  زیست  محیط 
وبسایت  با  گفتگویی  در  شهریور 
خبرآنالین درباره بازداشت غیرقانونی 
۸ فعال محیط زیست که از یک سال و 
نیم پیش تا کنون ادامه دارد می گوید 
»رئیس قوه ]قضاییه[ اعالم کرده که 
قاضی در این رابطه تصمیم می گیرد، 
واقعیت ها  مبنای  بر  قاضی  امیدوارم 

تصمیم بگیرد.«
اطالعات  »وزیر  کرد:  اضافه  وی 
افراد  این  اعالم کرده است که  رسما 
وارد هیچ جرمی نشده اند اما دستگاه 

افراد  این  می گوید  موازی  اطالعاتی 
مجرم هستند. من موظفم نظر وزارت 
اطالعات را اعالم کنم، چون در قانون 
جاسوس  که  شده  تعریف  اساسی 
کسی است که وزارت اطالعات او را به 

عنوان مجرم شناسایی کند.«
که  این باره  در  همچنین  کالنتری 
چقدر  تا  زیست  محیط   امنیتی شدن 
می گوید:  می شود،  عقبگرد  باعث 
چارچوب  در  چقدر  دارد  »بستگی 
قانون عمل کنیم، چقدر تهمت بزنیم، 
زیست  محیط  واقعی  دوستدار  چقدر 

باشیم، چقدر کاسب هستیم و…«
همزمان با افزایش انتقادها به عملکرد 
عیسی کالنتری و اعتراض گروهی از 
روزنامه نگاران حوزه محیط  زیست به 
کالنتری  مربوطه،  سازمان  از  دولت 
منتقدانش  خود،  گفتگوی  این  در 
است:  گفته  و  خوانده  »توده ای«  را 
محیط   افراطی های  این  اینکه  »حاال 

دارند  ریشه  توده ای ها  در  که  زیستی 
این  که  می کنند  درست  طومارنامه 
رئیس  جمهور محیط  زیستی نیست، 
درست نیست. من با رییس  جمهورهای 
زیادی کار کردم، هیچکدام به اندازه این 
رئیس جمهور محیط  زیستی نبودند!«

وی با بیان اینکه توده ای بودن منتقدان 
شده،  تایید  اطالعات  وزارت  توسط 
نیست،  من  حرف  »این  است:  گفته 
این موضوع را وزارت اطالعات رسما به 
ما اعالم کرده است. من اسم نمی آورم 
اما اگر »پرروبازی« دربیاورند اسمشان 
نادرست  نباید  می کنم.  اعالم  هم  را 
قضاوت کنیم، رئیس  جمهور هنگامی 
که کاندید ریاست جمهوری شد قول 
داد که دریاچه ارومیه را احیا می کند، 
من این حرف ها را باور نکردم اما االن 
می بینیم این اتفاق در حال وقوع است. 
من وارد اتفاقات دیگر نمی شوم چون به 

نفع کشور نیست!«

عیسی کالنتری می گوید منتقدانش اگر 
»پرروبازی « در بیاورند، آنها را لو می دهد!

عیسی کالنتری
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=سه ماه پس از تصویب 
و  فرزندان  اگر  قانون  این 
ایران  به  مقامات  همسران 
بازنگردند، آن مسئول باید 

از سمت خود استعفا دهد.
با  گذشته  روزهای  =در 
عماد  مهاجرت  خبر  انتشار 
خاتمی فرزند محمد خاتمی 
پیشین  جمهور  رئیس 
موضوع  دوباره  سوئد،  به 
لوکس  زندگی  و  مهاجرت 
نظام در  فرزندان مسئوالن 
کشورهای اروپایی و کانادا، 
مورد  آمریکا  و  استرالیا 

توجه قرار گرفت.
می پرسند  =برخی 
شرایط  در  که  مسئوالنی 
شعار  تحریم  سخت 
برای  »اتحاد«  و  »وحدت« 
عبور از بحران سر می دهند 
به  را  خود  فرزندان  چرا 
کشورهای دیگر فرستاده اند 
از  دور  و  راحت  خیال  با  تا 
امروز  فشارهای  و  بحران ها 
پدرانشان مسبب  ایران که 

آن هستند، زندگی کنند؟!
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
کرده  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
الزام  دوفوریتی  طرح  که  است 
اعضای خانواده های مدیران  بازگشت 
به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  و 
ارائه  پارلمان  هیئت رئیسه  به  کشور 

شده است.
سخنگوی  حسینی  نقوی   حسین 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
روز  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
 1۳9۸ شهریورماه   1۴ پنجشنبه 
نفر  این چهل  از  »پیش  است:  گفته 
فوریتی  دو  طرح  این  نمایندگان  از 
صورت  به  اکنون  اما  کردند  امضا  را 
روزانه بسیاری از همکاران به سیستم 
مراجعه و موافقت خود را با آن اعالم 
آن  امضا های  تعداد  بر  لذا  می کنند 

افزوده شده است.«
آمده  طرح  این  واحده  ماده  در 
خانواده  یک  درجه  اعضای  که  است 
سیاسی  جمله  از  کشور  مسئوالن 
فرزندان  و  همسر  از  اعم  حرفه ای  و 
باید به داخل کشور برگردند در غیر 
اینصورت سه ماه پس از تصویب این 
قانون اگر این اتفاق نیفتاد آن مسئول 

باید از سمت خود استعفا بدهد.
واحده  ماده  تبصره  در  همچنین 
دولتی  ماموران  آمده،  نیز  طرح  این 
تحصیلی  بورسیه  که  دانشجویانی  و 
که  اساتیدی  و  هستند  علوم  وزارت 
قانون  این  از  دارند  مطالعاتی  فرصت 

مستثنا می شوند.
نماینده  حسینی  نقوی   حسین 
اسالمی  شورای  مجلس  در  ورامین 
از  امرداد   2۷ یکشنبه  نخستین بار 
اعضای  بازگرداندن  طرح  پیگیری 
توسط  کشور  به  مسئوالن  خانواده 
ملی  امنیت  کمیسیون  و  نمایندگان 

مجلس خبر داده بود.
 12 در  و  پیشتر  حسینی  نقوی 
با  مصاحبه  در  جاری  سال  امرداد 
نفوذ  موضوع  به  »رسالت«  روزنامه 
اشاره  نظام  بدنه  در  دوتابعیتی ها 
کرده و گفته بود: »خانواده و فرزندان 
کشور  از  خارج  دوتابعیتی ها  اغلب 
جهت  همین  به  می کنند  زندگی 
راحتی  به  بیاید  پیش  مشکلی  تا 
ترک  را  ایران  می توانند  سریع  و 
نداده که  توضیح  نماینده  این  کنند! 
منظورش از »مشکل« چیست و مگر 
بیاید  پیش  است  قرار  مسئله ای  چه 
که احتمال دارد این افراد دوتابعیتی 

نظام، ایران را ترک کنند!«
عنوان  به  حسینی  نقوی  اکنون 
حالی  در  طرح  این  پیگیر  نماینده 
هیئت  به  طرح  این  تقدیم  از  خبر 
در  آن  گرفتن  قرار  و  رئیسه مجلس 
داده  علنی  صحن  در  بررسی  نوبت 
انتشار  با  گذشته  روزهای  در  که 
فرزند  خاتمی  عماد  مهاجرت  خبر 
رئیس  خاتمی  محمد  حجت االسالم 
دوباره  سوئد،  به  پیشین  جمهور 
لوکس  زندگی  و  مهاجرت  موضوع 

آیا آقازاده های خارج نشین به ایران
 بازگردانده می شوند؟

)الکچری( فرزندان مسئوالن نظام در 
کشورهای اروپایی و کانادا، استرالیا و 

آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
مجلس  نمایندگان  از  دیگر  برخی 
نقوی  مانند  که  اسالمی  شورای 
هستند  موافق  طرح  این  با  حسینی 
خانواده  اعضای  زندگی  معتقدند 
امکان  غربی  کشورهای  در  مسئوالن 
سوء استفاده و کسب اطالعات از آنها 
افزایش  را  خارجی  دولت های  توسط 

می دهد.
فراکسیون  عضو  پاپی زاده  عباس 
در  اسالمی  شورای  مجلس  والیی 
این باره به خبرگزاری مهر گفته است 
که »مسئوالن باید شرایط فعلی کشور 
را درک کنند و دلیلی ندارد که وقتی 
ما با کشوری رابطه دیپلماتیک نداریم، 
کشورها  آن  در  مسئوالن  خانواده 

زندگی یا تحصیل کنند.«
داده  نشان  »تجربه  که  افزوده  او 
است کشورهایی که با ایران خصومت 
دارند، از کوچکترین روابط فرزندان و 
در  کشورمان  مسئوالن  خانواده های 
از آن  از کشور کسب اطالع و  خارج 
نظام جمهوری  منافع  علیه  اطالعات 

اسالمی استفاده می کنند.«
شدن  دوتابعیتی  موضوع  همچنین 
در  که  مسئوالن  فرزندان  از  برخی 
دریافت  دائم  اقامت  کشورها  دیگر 
است  مواردی  دیگر  از  نیز  می کنند 
از  نمایندگان  حمایت  موجب  که 
می گویند  آنها  است.  شده  طرح  این 
نمی شود یک نفر همزمان منافع دو 
کشور و دو دولت را حفظ کند. عباس 
است:  گفته  این باره  در  پاپی زاده 
»معموالً کسانی که به دنبال دریافت 
هستند،  شهروندی  حق  و  تابعیت 
جزء تعهداتشان است که در راستای 
بر  و  کنند  فعالیت  کشور  آن  منافع 
دنبال  به  که  کسی  مثل  اساس  این 
باید  آمریکاست،  از  تابعیت  دریافت 
این کشور را در نظر بگیرد و  منافع 
ملزم است که در جهت تأمین منافع 

آمریکا حرکت کند.«
بسیاری از مردم نیز نسبت به اقامت 
و زندگی فرزندان مسئوالن در دیگر 
برخی  هستند.  معترض  کشورها 
با  اسالمی  جمهوری  اگر  معتقدند 
نگاهی غرب ستیزانه سال هاست مردم 
ایران را در معرض تحریم و بحران قرار 
فرزندان  نظام  مقامات  داده پس چرا 
خود را برای داشتن زندگی و امکانات 

بهتر رهسپار این کشورها می کنند؟!
برخی دیگر نیز می پرسند در حالی 
موجب  نظام  مقامات  عملکرد  که 
وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی 
مقامات  و  است  ایران  در  کنونی 
سخت  شرایط  در  اسالمی  جمهوری 
»اتحاد«  و  »وحدت«  شعار  تحریم 
برای عبور از بحران سر می دهند چرا 
کشورهای  به  را  خود  فرزندان  آنها 
دیگر فرستاده اند تا با خیال راحت و 
دور از بحران ها و فشارهای موجود، که 
پدرانشان مسبب آن هستند، در آنجا 

زندگی کنند؟!
مسئوالنی  تعداد  آنکه  توجه  قابل 
دیگر  کشورهای  به  آنها  فرزندان  که 
افزایش  روز  هر  کرده اند  مهاجرت 
می یابد و خانواده بسیاری از مسئوالن 
ایران  از  خارج  ساکن  دائم  بطور 

شده اند.
طناز فریدون دختر حسن روحانی، 
مریم و علی فریدون فرزندان حسین 
حسن  برادرزاده های  و  فریدون 
دختر  عادل  حداد  آزاده  روحانی، 
غالمعلی حداد عادل، عیسی هاشمی 
ابتکار، لیال و نرگس و  پسر معصومه 
عارفه  خاتمی،  محمد  فرزندان  عماد 

تاجزاده،  مصطفی  دختر  تاجزاده 
فرزندان  نوبخت  نیلوفر  و  احسان 
محمد  برادرزاده های  و  نوبخت  علی 
باقر نوبخت، فاطمه اردشیر الریجانی 
دختر علی الریجانی، علی الهام، پسر 
دختر  طاهری  نعیما  الهام،  غالمعلی 
نعیمه اشراقی و نوه روح اهلل خمینی، 
یاسر نبوی پسر بهزاد نبوی، مرتضی 
عبدالواحد  فرزند  الری  موسوی 
فرزندان  جمله  از  الری  موسوی 
مسئوالن نظام هستند که در آمریکا 

و اروپا زندگی می کنند.
که  مسئوالنی  فرزندان  تعداد  البته 
به  می کنند  زندگی  کشور  از  خارج 
کمیسیون  می رسد.  نفر  چندهزار 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
پیشتر اعالم کرده بود که بیش از ۴ 
هزار نفر از فرزندان مسئوالن در خارج 

از کشور بسر می برند.
از  بسیاری  که  حالیست  در  این 
پیشتر  آنها  خانواده های  و  مسئوالن 
یا  داشته  اقامت  کشورها  دیگر  در 
دیگر  ویزای  یا  و  اقامت  هم اکنون 
ایران  در  فعال  ولی  دارند  را  کشورها 
می توان  جمله  از  می کنند  زندگی 
به مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی 
رفسنجانی، خانواده بیژن نامدار زنگنه، 
خانواده  ظریف،  محمدجواد  خانواده 

محمدباقر قالیباف اشاره کرد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد 
اعضای  بازگشت  الزام  طرح  اگر 
مسئوالن  و  مدیران  خانواده های 
جمهوری اسالمی به کشور تصویب و 
اجرایی شود بیش از نیمی از مسئوالن 
کشوری و لشکری یا باید فرزندان و 
همسران خود را به کشور بازگردانند 
یا اینکه با استعفای بیش از هزار مقام 

و مدیر روبرو خواهیم بود!

شعار مضحِک »رونق تولید«: تورم تولیدکنندگان دوباره افزایش یافت
زدهم  دوا دولت  =در 
بر  مبنی  شعارهای مختلفی 
کار  و  کسب   فضای  بهبود 
روی  پیِش   موانع  رفع  و 
تولیدکنندگان مطرح شد اما 
قانون  اجرا حتی  مرحله  در 
بهبود فضای کسب  و کار نیز 

اجرا نشد.
قیمت  شاخص  =تغییرات 
در  کشور  کل  تولیدکننده 
فصل بهار ۱۳۹٨ و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل به ۶۹.۵ 

درصد رسیده است.
نرخ تورم تولیدکنندگان در سالی که 
قرار بود در آن تولید رونق گیرد با حدود 
۷0 درصد افزایش روبرو شده است. بر 
اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار 
بهار  فصل  در  تولیدکننده  تورم  ایران 
سال  زمستان  فصل  به  نسبت  امسال 
گذشته بیش از سه درصد افزایش یافته 
است.مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خود نرخ تورم تولیدکننده را اعالم کرده 
است که بر اساس این گزارش تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
در فصل بهار 1۳9۸ و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل به ۶9.۵ درصد رسید 
که در مقایسه با همین اطالع در در 
فصل زمستان 1۳9۷، ۳.2 واحد درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران تغییرات 
میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده 
بهار  فصل  به  منتهی  فصل  چهار  در 

1۳9۸ به ۵۸.۶ درصد رسید که نسبت 
قبل 11.1  فصل  در  اطالع  همین  به 

واحد درصد افزایش نشان می   دهد.
همچنین  ایران  آمار  مرکز  گزارش 
فصلی  تورم  کمترین  می دهد  نشان 
به ترتیب مربوط به بخش برق )۴.2- 
درصد(، بخش خدمات )۵.9 درصد( و 
بخش صنعت )1۳.۷ درصد( می باشد. 
بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط 
به بخش کشاورزی )۳۵.۵ درصد( است.

از  از سوی دیگر این گزارش حاکی 
دریافتی  قیمت  میانگین  که  آنست 
تولید  ازای  به  تولیدکنندگان  توسط 
کشور،  داخل  در  و خدماتشان  کاالها 
به فصل  نسبت  بهار 1۳9۸  در فصل 
بهار 1۳9۷، ۶9.۵ درصد افزایش دارد. 
نرخ  کمترین  تولیدی  بخش  های  در 
مربوط به بخش برق )1۷.۳- درصد( و 
بیش ترین نرخ مربوط به یخش صنعت 

)۸۸.۷ درصد( بوده است.
مطرح  حالی  در  تأسف بار  آمار  این 
شده که دولت حسن روحانی شعارهای 

»سایپا« و »ایران خودرو« اموال خود را حراج کردند؛ سرنوشت 
نامعلوم واگذاری سهام دولتی دو کارخانه اتومبیل سازی

=شورای نگهبان چند روز 
پس از آنکه رضا رحمانی خبر 
واگذاری سهام دولتی این دو 
اعالم  بورس  در  را  کارخانه 
مجلس  به  نامه ای  در  کرد، 
اقدام  این  اسالمی  شورای 
را مغایر با قانون اعالم کرد.
=»ایران خودرو« 2۶ فقره 
مغازه های  جمله  از  دارایی 
آپارتمان،  خانه،  تجاری، 
حداقل  به  سوله  و  زمین 
قیمت ۱2۱ میلیارد تومان را 

حراج کرده است.
اتومبیل سازی  =شرکت 
جاری  هفته  نیز  »سایپا« 
مزایده بیش از ۱200 میلیارد 
تومان از اموال خود را اعالم 

کرد.
در شرایطی که از چند هفته پیش 
از  خبر  روحانی  دولت  صنعت  وزیر 
کارخانه  دو  دولتی  سهام  واگذاری 
بزرگ اتومبیل سازی »سایپا« و »ایران 
خودرو« داده بود اما شورای نگهبان با 
آن مخالفت کرده و کارشناسان نیز این 
اقدام را موجب افزایش بحران قیمت ها 

در بازار اتومبیل ارزیابی می کنند.
پس از آنکه مدت هاست دو کارخانه 
اتومبیل سازی بزرگ »سایپا« و »ایران 
بسر  اقتصادی  بحران  در  خودرو« 
می برند و زیان منفی این کارخانه ها به 
افزایش پیدا کرده،  شکل چشمگیری 
اعالم  تیرماه 1۳9۸  اول  صنعت  وزیر 
کرد که هر دو شرکت را مصممانه به 

بخش خصوصی واگذار می کند.
و  معدن  وزیر صنعت،  رحمانی  رضا 
تجارت گفته بود که »واگذاری این دو 
خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، 
با واگذاری اموال غیردولتی و شرکت های 
است.« شده  آغاز  آنها  وابسته ی 

دو  این  سهام  واگذاری  نیز  پیشتر 
»طرح  در  اتومبیل سازی  شرکت 
ساماندهی صنعت خودرو« که خردادماه 
امسال از سوی دولت به مجلس شورای 
بود. شده  مطرح  شد  ارائه  اسالمی 

با این وجود شورای نگهبان چند روز 
پس از آنکه رضا رحمانی خبر واگذاری 
سهام دولتی این دو کارخانه را در بورس 
اعالم کرد، در نامه ای به مجلس شورای 
اسالمی نوشت »ماده 2 طرح مجلس 
سهام  درصد  واگذاری 100  بر  مبنی 
با   ۴۴ اصل  صدر  مشمول  بنگاه های 

بند »ج« سیاست های کلی اصل ۴۴ و 
در نتیجه بند یک از اصل 110 مغایر 

است.«
در ماده 2 این طرح که برای تأیید به 
شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: 
از  »دولت موظف است طی سه سال 
اجرای  با  قانون  این  االجرا شدن  الزم 
 ۴۴ اصل  کلی  های  سیاست  صحیح 
قانون اساسی و قانون اجرای سیاست 
و  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی  های 
های  سیاست  و  آن  بعدی  اصالحات 
کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، 
زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را 
به نحوی فراهم نماید که تصدی گری 
صرفاً  دولت  و  یافته  خاتمه  دولت 
و  سیاست گذاری  و  نظارتی  اقدامات 

تنظیم گری را انجام دهد.«
اکنون در حالی همچنان طرحی که 
داد  خبر  آن  اجرای  از  رحمانی  رضا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  میان  در 
شورای نگهبان در رفت و آمد است که 
کارشناسان نیز معتقدند این اقدام به 
بهبود شرایط کارخانه  ها کمک نمی کند 
و حتی می تواند موجب تشدید بحران 

قیمت در بازار اتومبیل شود.
خودرو  »بخش  مدیر  بیگی  میالد 
معتقد  امیرکبیر«  دانشگاه  اندیشکده 
دو  این  دولتی  سهام  واگذاری  است 
شرکت اتومبیل سازی نه به قصد کمک 
به وضعیت آنها بلکه برای جبران کسری 
بودجه دولت صورت گرفته است: »در 
جلسه سران سه قوه دولت برای تامین 
کسری بودجه خود این مسئله را مطرح 
آنجا مصوب ]تصویب[ شد  کرد و در 
که به اندازه 10 هزار میلیارد تومان از 
اموال دولتی برای جبران کسری بودجه 
واگذار شود و بعد از آن گفته شد دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار 

تامین  برای  اصلی  نیت  اما  می کنیم 
کسری بودجه بود و سایر اولویت های 
توسعه  کشور در ذیل آن قرار می  گیرد.«

کارخانه  دو  اما  ماجرا  سوی  آن  در 
اتومبیل سازی بزرگ »سایپا« و »ایران 
خودرو« در چنان بحرانی گیر کرده اند 
فرمولی  چه  با  نیست  مشخص  که 
و  زیان دهی  باتالق  از  را  آنها  می توان 
بدهی خارج کرد. از سوی دیگر چند 
به  بزرگ  کارخانه  دو  این  ارشد  مدیر 
و  بازداشت  مالی  و  اداری  فساد  دلیل 
پرونده ای قطور برای این دو کارخانه در 

قوه قضاییه باز شده است.
کارخانه  دو  حال  همین  در 
اتومبیل سازی بزرگ »سایپا« و »ایران 
بودجه  کسری  جبران  برای  خودرو« 
اقدام به حراج اموال خود کرده اند. در 
فروش  از  خودرو«  »ایران  که  لیستی 
کرده، 2۶  منتشر  مازاد« خود  »اموال 
فقره دارایی از جمله مغازه های تجاری، 
خانه، آپارتمان، زمین و سوله به حداقل 
قیمت 121 میلیارد تومان برای خرید 

متقاضیان عنوان شده است.
شرکت اتومبیل سازی سایپا نیز هفته 
میلیارد  از 1200  بیش  مزایده  جاری 
تومان از اموال خود را اعالم کرد. بر این 
اساس، این کارخانه اتومبیل سازی پنج 
ملک خود شامل سه  ملک در تهران، 
زمین ایزدشهر و ملک قائم شهر )شاهی( 
 119۷ پایه  قیمت  با  مجموع  در  را 
میلیارد تومان برای واگذاری به مزایده 

گذاشته است.
فوالدکار  شرکت  سهام  درصد    ۶0
سیستم اسفراین به قیمت پایه بیش از 
۳۴٫2 میلیارد تومان و صد درصد سهام 
شرکت خدماتی  مسافرتی هوایی ایران 
به قیمت پایه 1۴٫9 میلیارد تومان نیز از 

سوی »سایپا« به فروش خواهد رسید.

زیادی در رابطه با حمایت از تولید و 
ایجاد رونق اقتصادی داده بود و از سوی 
دیگر رهبر جمهوری اسالمی نیز چند 
سالی است شعارهای سال  را در حوزه 
از  حمایت  و  رونق  افزایش  و  اقتصاد 

تولید اعالم می کند!
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون 
مجلس  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه 
شورای اسالمی نیز درباره وضعیت بد 
بخش تولید و ناتوانی دولت در کمک 
به تولیدکنندگان به خبرگزاری تسنیم 
گفته است: »با وجود تمام الزامات مبنی 
صنعتی  توسعه  استراتژی  اجرای  بر 
کشور هنوز خبری از این استراتژی در 
کشور نیست. این نکته را می توان یکی 
در  دولت  عملنکردهای  مهمترین  از 

دولت دوازدهم به شمار آورد.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
افزوده است که »نبود استراتژی صنعتی 
سرمایه گذاری  جذب  تا  شده  عاملی 
صنعت  بخش  در  خارجی  و  داخلی 
ما  شود.  همراه  مشکالتی  با  همواره 

نداریم. وزارت  اولویت بندی در صنایع 
صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی 
کند اما نمی دانیم کدام موضوع را به این 
مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه 

صنعتی کشور نمی کند.«
دولت  است که »در  افزوده  فوالدگر 
بر  مبنی  مختلفی  شعارهای  دوازدهم 
بهبود فضای کسب  و کار و رفع موانع 
پیِش روی تولیدکنندگان مطرح شد اما 
در مرحله اجرا حتی قانون بهبود فضای 
به صورت  دولت  در  نیز  کار  و  کسب  
موضوع  این  اگر  نشد.  اجرا  کامل 
می گرفت  قرار  دولت  کار  دستور  در 
به طور حتم می توانست با اولویت بندی 
پیِش روی  مسائل  از  بسیاری  صنایع 

تولیدکنندگان را حل کند.«
دولت حسن  تنها  نه  که  افزود  باید 
روحانی که همه دولت های جمهوری 
اسالمی طی چهار دهه گذشته هیچ 
استراتژی مؤثر و کارآمدی برای ایجاد 
رونق اقتصادی و مهار تورم نداشته اند و 
اگر هم در دولتی اقتصاد و شاخص های 
رکود یا تورم وضعیت بهتری داشته به 
دلیل فروش بیشتر نفت و توزیع درآمد 
نفتی در بخش های مختلف بوده و نه 
اینکه بخش های تولید و صنعت بهبود 

پیدا کنند.
زیرساخت های  دیگر  سوی  از 
اقتصادی که پیش از انقالب ایجاد شده 
بود نیز طی سال های گذشته نابود شده 
است و یا با بذل و بخشش دارایی ها و 
ثروت ملی از جمله کارخانه های بزرگ 
صنعتی و تولیدی میان »خودی«ها و 
اقتصادی  »ژن  خوب«ها شاهرگ های 

کشور بی جان شدند.
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فواید چای 
برای سالمتی قلب

برخی محققان عقیده دارند مصرف دمنوش های 
گیاهی مفید تر از چای می باشد اما عده دیگر پژوهشگران با 

آزمایش های انجام داده بر این باورند که مصرف چای باعث کاهش 
بیماری های ناشی از اختالالت قلبی می شود.محققان بیمارستان جان 

هاپکینز می گویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای سبز یا سیاه می 
نوشند، قلب سالمی دارند.

پژوهشگران دریافتند افرادی که یک فنجان در روز چای می نوشند 3۵ درصد در 
معرض خطر کمتری برای داشتن حمله قلبی یا سایر حوادث عمده قلبی و عروقی 
قرار دارند. عالوه بر این، در چای خورها احتمال بسیار کمی برای تشکیل کلسیم در 
عروق کرونری قلب وجود دارد. رسوبات کلسیم با مشکالت جدی نظیر بیماری های قلبی 
عروقی و سکته مغزی مرتبط است.به گفته محققان، این نتایج از مشاهدات به دست آمده 
است و هنوز نمی توان این یافته ها را به علت خوردن چای و یا سبک زندگی سالم این 

افراد دانست. این یافته تنها مؤید یک رابطه است نه وجود علت و معلول.
طی این پژوهش، شش هزار مرد از سال ۲۰۰۰ به طور داوطلبانه از نظر وجود رابطه 
بین چای و حمله قلبی، سکته مغزی و درد سینه مورد بررسی قرار گرفتند که در 
ابتدای این پژوهش همگی آنها فاقد هرگونه بیماری قلبی و عروقی بودند.نتایج این 

پژوهش 11 ساله نشان می داد نوشیدن یک فنجان در روز از چای با کاهش 
خطر یک سومی بیماری های قلبی در این افراد مربوط بود. محققان 

می گویند هنوز مشخص نیست که نوشیدن بیش از سه فنجان 
در روز ممکن است، نتایج بهتری به دنبال داشته باشد.

این پژوهش طی نشست ساالنه انجمن قلب 
آمریکا مطرح شد.

زنان  شاخص

به حرفم گوش کن یا رب ، به دردم گوش کن یا رب
اگر بیهوده می گویم مرا خاموش کن یا رب

بگو یارب چه بد گفتم چه بد کردم
که نزدت خویشتن را دیو و بد کردم

به جز عشقی که دردش را به من دادی
به من یا رب چه بخشیدی که رد کردم

فقط در عاشقی یا رب مدد گفتم
شدم عاشق تمنای مدد کردم

شب مستی اگر یک توبه بشکستم
سحر تکرار توبه صد به صد کردم
به سیالبم کشاندی زیر و بم دیدم

تحمل در عذاب جزر و مد کردم
برایم آتش دوزخ فرستادی

برایت ناله ها را در سبد کردم

سیگار الکترونیکی 
با  که  است  ای  وسیله 
سیگارهای  به  اعتیاد  کاهش  هدف 
معرفی  جهانی  بازارهای  به  معمولی 
شد. اما علیرغم همه تبلیغاتی که روی 
این محصول شده است؛ دود متساعد 
شده از این وسیله برای بدن مضر بوده 
و می تواند به ریه ها آسیب برساند. 
مطالعه جدیدی نشان داد افرادی که 
از سیگارهای الکترونیکی استفاده می 
کنند نسبت به افراد معمولی ۷1 درصد 
بیشتر به سکته مغزی مبتال می شوند.

 American Lung پزشکان 
این  مورد  در   Association
که  معتقدند  و  داده  هشدار  ابزار 
به  ابتال  خطر  تواند  می  آن  دود 

دهد. افزایش  را  ریه  سرطان 
عوارض  علمی  مطالعات  از  بسیاری 
سیگار  مصرف  از  ناشی  جانبی 
در  اند.  کرده  اثبات  را  الکترونیکی 
گزارش های منتشر شده در این زمینه 
آمده است که سیگارهای الکترونیکی 
می توانند خطر ابتال به بیماری های 
تنفسی را تا حد زیادی افزایش دهند 
کمک  ریه  سرطان  ایجاد  به  حتی  و 
کنند. همچنین تحقیقاتی وجود دارد 
که نشان می دهد این ابزار می تواند 
به سالمت قلب و عروق آسیب برساند، 
فشار خون را افزایش دهد و بر روی 

عملکرد مغز تأثیر بگذارد.
سیگار الکترونیکی چیست؟

بازدم  و  استنشاق  به   Vaping
بخاری که توسط سیگار الکترونیکی 
یا بخارساز تولید می شود؛ گفته می 
دستگاه  بخار،  این  ایجاد  برای  شود. 
مایعی که حاوی مواد شیمیایی زیادی 

است را گرم و تبخیر می کند.
سرطان  انجمن  گزارش  طبق 
الکترونیکی  سیگار  بخار  آمریکا، 
زا  سرطان  شیمیایی  مواد  حاوی 
در  مواد  این  مقدار  اگرچه  است. 

عالئمی شبیه به بیماری انسداد مزمن 
ریوی )COPD( مانند خس خس ، 
سرفه و تنگی نفس ایجاد می کند.

 ۲۰1۷ سال  در  که  مطالعه  یک 
سیگار  مصرف  عوارض  مورد  در 
الکترونیکی انجام شد نشان داد که 
برخی از سیگارهای الکترونیکی طعم 
دار حاوی ماده شیمیایی به نام دی 
استتیل هستند. پزشکان انجمن ریه 
استتیل  دی  که  گویند  می  آمریکا 
هنگام استنشاق، باعث برونشیولیت 
ابلیتران )ریه ذرت بو داده( می شود.

از  در یک مطالعه مشخص شد که 
۵1 طعم مختلف سیگار الکترونیکی 
موجود در بازار، 39 طعم حاوی این 
ماده هستند. در بعضی موارد ، میزان 
دی استتیل موجود در مایع سیگار 
الکترونیکی بسیار باالتر از حد مجاز 
جراحان  انجمن  هشدار  بود.طبق 
عمومی آمریکا، تبخیر ماده اثر منفی 
زیادی بر روی بدن دارد. طعم دهنده 
هایی مانند دی استتیل در بسیاری 
الکترونیکی  های  سیگار  مایعات  از 
وجود داشته و می توانند خطر ابتال 
به ریه ذرت بو داده را افزایش دهند. 
تنفس دود این دستگاه نیز می تواند 
خطر استنشاق مواد شیمیایی آسیب 

زننده به ریه را افزایش دهد.
توانند  می  الکترونیکی  سیگارهای 
تغییرات ژنتیکی مرتبط با سرطان را 

در بدن ایجاد کنند
سیگارهای  مصرف  مضرات  از  یکی 
الکترونیکی این است که با استفاده 
مواد  معرض  در  ها  ریه  ابزار  این  از 

شیمیایی سرطان زا قرار می گیرند.
طبق تحقیقات منتشر شده در سال 
۲۰19، سیگارهای الکترونیکی حاوی 
مواد شیمیایی هستند که می توانند 
باعث سرطان شوند. مایعات موجود 
از  ترکیبی  این سیگارها معموالً  در 
گلیسیرین، طعم  گلیکول،  پروپیلن 
دهنده ها و نیکوتین است. بسیاری از 
تجزیه و تحلیل شیمیایی انجام شده 
روی این مایعات نشان می دهند که 
که  هستند  سمی  مواد  حاوی  آنها 
سرطان زا می باشند. بسیاری از این 
موارد در دود سیگار نیز وجود دارند.

مقدار  اگرچه  که  معتقدند  محققان 
این مواد سرطان زا در بخارات سیگار 
سیگار  دود  از  کمتر  الکترونیکی 
معمولی است، با این وجود با مصرف 
افزایش  سرطان  به  ابتال  خطر  آنها 
نتیجه  تحقیق  این  کند.  می  پیدا 
باعث  مایع  این  تبخیر  که  گرفت 
مرتبط  و  مهم  ژنهای  دیدن  آسیب 
با سرطان می شود. حتی استنشاق 
نیز  سیگارها  این  دوم  دست  دود 
باال می  را  به سرطان  ابتال  احتمال 
برد.همچنین مطالعات نشان داده اند 
که سیگارهای الکترونیکی می توانند 
آنزیم های سرطان زا را تقویت کرده 
و تعداد رادیکال های آزاد را در بدن 
افزایش دهند. این ویژگی می تواند 
مصرف  بدن  روی  بر  مخربی  تأثیر 

کنندگان جوان داشته باشد.

به  نسبت  الکترونیکی  سیگارهای 
است. کمتر  معمولی  سیگار  دود 

مایع موجود در این سیگار حاوی مواد 
فرمالدئید،  مانند  ای  کننده  تحریک 
حالل ها و سایر مواد شیمیایی بالقوه 
مضر است که بر روی ریه ها تأثیر می 
گذارد. Vaping این مواد شیمیایی را 
وارد ریه ها می کند و می تواند باعث 
التهاب شود. البته این نکته را نیز در نظر 
داشته باشید که اکثر دانشمندان قبول 
دارند که برای شناختن همه مضرات 
است. زود  خیلی  هنوز  دستگاه  این 
مضرات استفاده از سیگار الکترونیکی

به  تا  مقطعی  مطالعه  بزرگترین  در 
امروز که به بررسی ارتباط بین مصرف 
مغزی  سکته  و  الکترونیکی  سیگار 
پرداخته است محققان دریافتند که در 
مقایسه با افراد غیرسیگاری، افرادی که 
از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند 

دارای شرایط زیر هستند:
۷1 درصد بیشتر به سکته مغزی مبتال 

می شوند.

۵9 درصد بیشتر با خطر ابتال به حمله 
قلبی یا آنژین مواجه اند.

۴۰ درصد بیشتر به بیماری های قلبی 
مبتال می شوند.

آزمایش  این  انجام  برای  محققان 
سیگار  از  مرتباً  که  را  نفر   ۶۶،۷9۵
کردند؛  می  استفاده  الکترونیکی 
مورد بررسی قرار دادند. گروه کنترل 
3۴3۸۵۶ نفر بود. این گروه هرگز از 
سیگار الکترونیکی استفاده نکرده بودند.
این ابزار می تواند سالمت ریه را به 

خطر بیاندازد
حاوی  دار  طعم  الکترونیکی  سیگار 
مواد شیمیایی است که می تواند باعث 
ایجاد التهاب در مجاری تنفسی شود. 
بخار متساعد شده از سیگار الکترونیکی 
می تواند یک بیماری ریوی به نام “ریه 

ذرت بو داده” ایجاد کند.
مزمن  بیماری  نوعی  بیماری  این 
ریوی است که به عنوان برونشیولیت 
ابلیتران )BO( نیز شناخته می شود. 
این بیماری باعث ایجاد زخم در کیسه 
های ریز موجود در ریه ها می شود. 
ریه ذرت بو داده باعث ضخیم شدن 
و باریک شدن مجاری تنفسی شده و 

پریناز ایزدیار
)۱۳۶۴ - بابل(

پریناز ایزدیار بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون اهل ایران است. او بعد از 
بازی در سریال زمانه ساخته حسن 
کار  اولین  رسید.  شهرت  به  فتحی 
بازیگری وی در فیلم یک مرد، یک 

شهر است.
ایزدیار در سال 139۴ برای بازی در 
فیلم ابد و یک روز موفق به دریافت 
بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ 
چهارمین  و  سی  از  زن  اول  نقش 
شد.وی  فجر  فیلم  جشنواره  دوره 
گرافیک  لیسانس  تحصیالت  دارای 
می باشد. در سال 13۸۵ برای بازی 
در فیلم سینمایی یک مرد، یک شهر 
تست بازیگری داد و قبول شد. وی 
در  »ماه  تله فیلم  در  نقش  ایفای  با 
سایه« )13۸۸( به کارگردانی سعید 
ابراهیمی فر، قدم به عرصه تلویزیون 
فیلمهای  تله  در  گذاشت.ایزدیار 
زیادی بازی کرده و با کارگردان هایی 
همچون فرزاد مؤتمن، مسعود آب پرور 
و علیرضا امینی همکاری داشته است. 
پنج کیلومتر تا بهشت، اولین سریال 
او بود که در ماه رمضان پخش شد. 

زیادی  موفقیت  سریال  این  در  وی 
کسب کرد. او همراه با کامران تفتی 
و فرزاد حسنی در نمایشنامه خوانی 
سفر به نهایت دور به نویسندگی و 
اکبری  میرعلی  محمد  کارگردانی 
که  محک  مؤسسه  به  کمک  برای 
است  سرطانی  کودکان  مخصوص 
برنامه ای اجرا کردند. آنها تمام پول 
بدست آمده را به آن مؤسسه واگذار 
کردند.وی در شانزدهمین فستیوال  
بین المللی داکا عنوان بهترین بازیگر 
نقش اول زن را برای فیلم »تابستان 

داغ« کسب کرد.

آیا میتوان در دوران بارداری، صدف 
صدف  آیا  کرد؟  مصرف  خوراکی 
خطراتی  جنین،  برای  خوراکی 
خوراکی  صدف  کند؟  می  ایجاد 
مواد  از  غنی  و  خوشمزه  اویستر، 
عاشق  شما  اگر  هستند.  مغذی 
اشتیاق  این  باشید،  اویستر  خوردن 
می  بیشتر  بارداری  دوران  در  شما 
شود یا حداقل نمی خواهید مصرف 
آن را در طول نه ماه بارداری کنار 
سایر  و  ها  صدف  آیا  اما  بگذارید. 
بارداری  دوران  در  دریایی  غذاهای 

امن است یا خطر آلودگی دارد؟ 
آیا مصرف صدف خوراکی اویستر در 
دوران بارداری خطری در پی دارد؟

شما تنها در صورتی می توانید صدف 
خوراکی مصرف کنید که کامال تازه 
و مغز پخت باشد. صدف، عمدتا به 
شکل خام عرضه می شود، که می 
تواند برای زن باردار خطرناک باشد.  
بنابراین، شما باید از طبخ کامل این 

صدف ها، اطمینان حاصل کنید.

صدف  مصرف  جانبی  اثرات 
خوراکی خام:

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
غذاهای  مصرف   )FDA( آمریکا 
بارداری  دوران  در  را  خام  دریایی 
که،  چرا  است،  کرده  اعالم  ممنوع 
محصوالت گوشتی خام به احتمال 
مضری  های  باکتری  حاوی  زیاد، 

هستند.
با مصرف صدف های خام یا نپخته 
چون  هایی  باکتری  حاوی  که  ای 
گوارش  دستگاه  هستند  لیستریا 
می  بیمار  و  شود  می  آلوده  شما 

شوید.
ضعیف  ایمنی  سیستم  به  توجه  با 
باردار  مادر  بارداری،  دوران  در  فرد 
ممکن است به بیماری های غذایی 
احتماال  مهم،  این  که  شود  مبتال 
زادی،  مرده  جنین،  سقط  باعث 
می  نوزاد  مرگ  یا  زودرس  زایمان 

شود.
شما می توانید از صرف صدف های 
فواید  از  و  ببرید  لذت  پخت  مغز 
این  با  شوید،  مند  بهره  آن  بسیار 
خام  های  صدف  خوردن  از  حال، 

اجتناب کنید.
چه  از  خوراکی  های  صدف 
دوران  در  تواند  می  طریقی 

بارداری سودمند باشند؟
مواد  از  غنی  غذاهای  جزء  صدف، 
به  که  هنگامی  و  است  مغذی 
مواد  تواند  می  شود  پخته  درستی 
مغذی روزانه مورد نیاز بدن را تامین 
مواد مغذی موجود در صدف  کند. 

ها شامل موارد زیر است:
بدن  های  بافت  رشد  به  پروتئین: 
همچنین  و  کند  می  کمک  جنین 
بافت  از  محافظت  در  مهمی  نقش 
می  ایفا  باردار  مادر  رحم  و  پستان 

کند.
این   :۳ امگا  چرب  اسیدهای 
کودک،  مغزی  تکامل  برای  ماده، 

حیاتی است. امگا 3 خطر ابتال به پره 
اکالمپسی و زایمان زودرس را کاهش 
می دهد و منجر به بهبود وزن هنگام 

تولد نوزادان می شود.
غدد  سیستم  ید:  و  روی  سلنیوم، 
و  تقویت می کند  را  بدن  ریز  درون 
باعث رشد و تکامل جنین می شود. 
ها  مغذی  ریز  این  از  اندکی  مقادیر 

برای بدن مورد نیاز هستند.
آهن: حجم خون شما را افزایش می 

دهد و مانع کم خونی می شود.
سدیم و پتاسیم: این دو، الکترولیت 
های ضروری مورد نیاز برای عملکرد 
کلی بدن و حفظ حجم خون و آب 

بدن را تامین می کنند.
ویتامینD : همراه با کلسیم، موجب 
البته،  شود.  می  ها  استخوان  تقویت 
ویتامین D اغلب توسط خود بدن و 
می  ساخته  خورشید  نور  واسطه  به 
مازاد  غذایی  منبع  هیچ  به  و  شود 

دیگری نیاز ندارد.
های  صدف  در  موجود  مغذی  مواد 

نیز  غذایی  منابع  سایر  در  خوراکی 
موجودند. در صورتی که مواد مغذی 
خود  روزانه  نیاز  مورد  شده  توصیه 
می  دریافت  غذایی  منابع  سایر  از  را 
به مصرف صدف های  کنید، مجبور 
مزایای  سبب  به  صرفا  خوراکی- 
سالمتی آن- نیستید. با این حال، اگر 
شما عالقه وافری به صرف این صدف 
مصرف  احتیاط،  رعایت  با  دارید،  ها 

کنید.

از  پیش  الزم  احتیاطی  اقدامات 
مصرف صدف خوراکی چیست؟

پیش از خوردن صدف های خوراکی 
اویستر، موارد زیر را در نظر بگیرید:

تهیه  را  ها  صدف  این  بسته  انواع 
کنید، چرا که تازه هستند و بوی آب 

شور را می دهند.
از  پس  بالفاصله  را  ها  صدف  این 
خرید، مصرف کنید، و در یخچال نگه 

داری نکنید.
تمیز  را  ها  صدف  خارجی  پوشش 
کنید، تا باکتری ها و آلودگی هایش 
از بین بروند. اویسترها به طور معمول 
با  همراه  و  نخورده  دست  صورت  به 

هایشان  پوسته 
پخته می شوند.

را سرخ  ها  خواهید صدف  می  اگر 
با  را  ها  آن  توانید  می  ابتدا  کنید، 
تا  بجوشانید،  سبزیجاتی  افزودن 
بوی بدشان برطرف شود و همچنین 

گوشت داخلی شان کامال بپزد.
بپزید.  کامل  طور  به  را  ها  صدف 
صدف های نیمه پخته ممکن است، 
خود  در  هایی  انگل  و  ها  باکتری 
داشته باشند. با توجه به بیانات مرکز 
های  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل 
 FDAو  )CDC( متحده  ایاالت 
دار  صدف  های  حلزون  باید  شما   ،
اویستر  خوراکی  های  صدف  )که 
دمای  تا  را  هاست(  آن  شامل  نیز 

1۴۵درجه فارنهایت بپزید تا باکتری 
ها و انگلهای مضرشان از بین بروند.

این صدف ها را گه گاه و به صورت 
که،  چرا  کنید،  مصرف  محدود 
باعث  ها  آن  حد  از  بیش  خوردن 
بدن  های  الکترولیت  میزان  افزایش 
)که ممکن است باعث بی آبی بدن 
)که  بدن  در  جیوه  انباشت  و  شود( 
هر  در  شما  شود.  می  است(  سمی 
هفته مجاز به مصرف ۸ تا 1۲ اونس 
حاوی  حلزونی  های  صدف  و  ماهی 

کمترین میزان جیوه هستید.
اویستر، در صورتی که به طور کامل 
مصرف  در  اعتدال  حد  و  شود  طبخ 
آن رعایت شود، غذای سالمی است. 
شده  طبخ  تازه  دریایی  غذاهای  از 
استفاده کنید تا از بروز هر گونه خطر 
از  کنید.  اجتناب  باکتریایی  آلودگی 
و  شده  کنسرو  های  صدف  مصرف 
بخارپز بپرهیزید، چرا که ممکن است 
صورتی  در  باشند.  خطرناک  برایتان 
این صدف  که ترجیح می دهید که 
از  دهید،  سفارش  رستوران  از  را 
شان،  دریایی  غذاهای  مناسب  طبخ 

اطمینان حاصل کنید.

لیال کسری

سیگار الکترونیکی  و ارتباط آن  با انواع بیماری ها  مصرف صدف خوراکی اویستر در دوران بارداری 
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مردان  شاخص

در نهفت پرده شب
دختر خورشید

نرم می بافد
دامن رقاصه صبح طالیی را ...

وز نهانگاه سیاه خویش
می سراید مرغ مرگ اندیش:

-»چهره پرداز سحر مرده ست !
چشمه خورشید افسرده ست!«

می دواند در رگ شب
خون سرد این فریب شوم.

وز نهفت پرده شب،
دختر خورشید

همچنان آهسته می بافد
دامن رقاصه صبح طالیی را ...

پاها  آیا گرفتگی عضالت و درد در 
تجربه کرده  را  هنگام خواب شبانه 
اید؟ این گرفتگی های شبانه عضالت 
اندازه ای دردناک هستند که  پا به 
بیدار  خواب  از  را  شما  توانند  می 
رخ  زمانی  معمول  طور  به  و  کنند 
در  چندانی  فعالیت  که  دهند  می 
طول روز نداشته اید. گرفتگی شبانه 
عضالت پا بیشتر در عضالت ساق پا 
رخ می دهند، اما می توانند در ناحیه 

پنجه پا و ران ها نیز شکل بگیرند.
چند  معمول  طور  به  عضالنی  درد 
ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد. 
گرفتگی  و  درد شدید  که  هنگامی 
در  پا  عضالت  شود،  می  برطرف 
بعد  روز  کل  حتی  یا  شب  ادامه 
گرفتگی  مانند.  می  باقی  دردناک 
رخ  زنان  و  مردان  برای  پا  عضالت 
 50 باالی  افراد  در  اما  دهند،  می 

سال شایع تر است.
از  متفاوت  پا  عضالت  گرفتگی 

سندرم پای بی قرار

و  شب  هنگام  پا  عضالت  گرفتگی 
سندرم پای بی قرار به طور معمول 
طی خواب رخ می دهند و این تنها 
تشابه آنها محسوب می شود. ویژگی 
های دیگر این دو متفاوت هستند و 
در ادامه به برخی از آنها اشاره می 

کنیم:
سندرم پای بی قرار بیشتر یک حس 
درد یا احساسی خزنده در پاها است.

شکل  موجب  قرار  بی  پای  سندرم 
گیری درد یا گرفتگی نمی شود که 
آنها  شاهد  پا  عضالت  گرفتگی  در 

هستیم.
تسکین سندرم  به  پا  دادن  حرکت 
پای بی قرار کمک می کند، اما در 
گرفتگی عضالت پا این گونه نیست 
و شما باید به جای حرکت در پای 

خود کشش ایجاد کنید.
هنگامی که سندرم پای بی قرار را 
که  احساس  این  کنید  می  تجربه 
حرکت  را  خود  پاهای  دارید  قصد 
دهید در شما ایجاد می شود، اما آن 
چه در گرفتگی عضالت پا تجربه می 
کنید پرهیز از انجام هر گونه حرکتی 

است.

عوارض افزایش 
کلسترول خوب بر سالمت قلب

بر اساس مطالعات جدید ، افزایش کلسترول خوب باعث 
حفظ سالمتی قلب نمی شود.افزایش کلسترول خوب از طریق 

جلوگیری از فعالیت پروتئین کلیدی و موثر در سوخت و ساز آن، 
فرد را در برابر بیماری های قلبی و سکته مغزی حفظ نمی کند.به گفته 

کارشناسان دو نوع کلسترول در خون وجود دارد که به کلسترول خوب و بد 
شناخته شده اند. کاهش کلسترول بد در پیشگیری از خطر ابتال به بیماری های 

قلبی و سکته مغزی موثر است اما نقش کلسترول خوب در بروز بیماری های قلبی 
پروتئین CETP می تواند موجب  فعالیت  است.متوقف کردن  کمتر شناخته شده  
افزایش سطح کلسترول خوب شود و بنابراین، روشی حائز اهمیت در پیشگیری و درمان 
بیماری های قلبی عروقی به حساب می آمده است.هر چند در این بررسی محققان دانشگاه 
آکسفورد و دانشگاه پکینگ چین با بررسی روی 150 هزار فرد بزرگسال چینی در مدت 
10 سال مشاهده کردند: بیش از 5000 نفر از آنان دچار بیماری قلبی عروقی و 19 
هزار نفر دچار سکته مغزی شده اند.به گفته محققان، متغیرهای ژنتیکی CETP سطح 
کلسترول خوب را افزایش می دهد، اما میزان کلسترول بد را کاهش نداده و در نتیجه 
خطر بیماری های قلبی – عروقی از قبیل بیماری قلبی و سکته مغزی را کاهش 
نمی دهد. همچنین تاثیری در گرفتگی عروق و بیماری های دیگری از قبیل 

دیابت و بیماری های کلیوی ندارد.محققان اظهار داشتند: بررسی انجام شده 
به مشخص شدن نقش انواع مختلف کلسترول کمک کرد و نشان داد 

افزایش سطح کلسترول خوب از طریق متوقف کردن فعالیت 
پروتئین CETP بدون کاهش سطح کلسترول بد 

در کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی نقش ندارد.

خطرآفرین  عوامل  و  دالیل 
گرفتگی عضالت پا در شب

پا  آن چه که علت گرفتگی عضالت 
است، همچنان به طور دقیق مشخص 
و  احتمالی  دالیل  اما  است،  نشده 
که  دارند  وجود  خطرآفرینی  عوامل 
را  پا  عضالت  گرفتگی  توانند  می 
تحریک کنند که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
نشستن بیش از اندازه و طوالنی مدت

نشستن در وضعیت نادرست
اعمال فشار بیش از اندازه بر عضالت 

پا
کردن  کار  یا  مدت  طوالنی  ایستادن 

روی کف های بتنی
گرفتگی عضالت پا گاهی اوقات می 
تواند در نتیجه برخی شرایط پزشکی 

از جمله موارد زیر شکل بگیرد:
کم آبی بدن

بیماری پارکینسون
اعتیاد به الکل

بارداری

اختالالت ساختاری )به عنوان مثال، 
مانند کف پای صاف(

اختالالت عصبی عضالنی
عنوان  )به  ریز  درون  غدد  اختالالت 

مثال، مانند بیماری دیابت(
استفاده از ادرارآورها، استاتین ها، بتا 

آگونیست ها
گرفتگی  از  پیشگیری  و  درمان 

عضالت پا
به  پا  عضالت  گرفتگی  درمان  روش 
دلیل آن بستگی دارد. به عنوان مثال، 
بدن  آبی  گرفتگی کم  این  دلیل  اگر 
در  بیشتری  مایعات  باید  شما  باشد، 
طول روز بنوشید. ار جمله دیگر روش 
گرفتگی  از  پیشگیری  و  درمان  های 
عضالت پا می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
از  پیش  بخش  آرامش  و  گرم  حمام 
در  سفتی  کاهش  و  رفتن  خواب  به 

عضالت
قرار دادن یک پتوی برقی یا هوله گرم 

روی محل گرفتگی عضالت
و  راحت  هایی  کفش  پوشیدن 
ارگونومیک و دوری جستن از کفش 

های پاشنه بلند

انجام حرکات 
از  پیش  کششی 

خواب
منظور  به  آبی  های  ورزش  انجام 

ساخت عضالت پا
طب سوزنی را امتحان کنید زیرا به رفع 
سفتی در عضالت پا کمک می کند

مصرف شاه بلوط هندی زیرا به بهبود 
گردش خون در بدن و پاها کمک می 

کند
از  کافی  منیزیم  و  پتاسیم  دریافت 
مواد  این  کمبود  زیرا  غذایی  رژیم 
معدنی می تواند به گرفتگی عضالت 

پا منجر شود
هنگام وقوع گرفتگی پا چه کاری 

انجام دهیم؟
در  پا  عضله  گرفتگی  که  هنگامی 

نیمه شب را تجربه می کنید، تقریبا 
احساس فلج شدن به شما دست می 
دهد. بر همین اساس است که آگاهی 
از چگونگی رسیدگی به این وضعیت 
و کسب آرامش و کاهش درد پس از 
آن اهمیت دارد. شما می توانید نکات 

زیر را مد نظر قرار دهید:
زرد  خردل  غذاخوری  قاشق  یک 
بخورید زیرا به تسکین درد و ناراحتی 

کمک می کند.
از بستر خواب بلند شده و برای مدتی 
راه بروید. پاهای خود را تکان دهید تا 

گردش خون در آنها افزایش یابد.
روی زمین نشسته و پاها را روبروی 
ناحیه مچ  از  را  آنها  خود دراز کنید. 
خم کرده و انگشتان را به سمت زانو 
نشانه بروید، پاهای خود را بکشید تا 

کشش خوبی در آنها ایجاد شد.
را  گرفتگی  دچار  عضالت  آرامی  به 
ای  دایره  حرکات  از  و  دهید  ماساژ 

برای این کار استفاده کنید.
ملحفه ها و پتوهایی که استفاده می 
کنید باید به اندازه کافی راحت باشند 
تا هنگام خواب در عضالت پا انقباض 

ایجاد نکنند.

نوید محمدزاده  
)۱۳۶۵ -ایالم(

نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر 
سی  در  محمدزاده  است.نوید  ایرانی 
و دومین دوره جشنواره فیلم فجر با 
کسب آرای داوران به عنوان بهترین 
کسب  برای  مرد  اول  نقش  بازیگر 
علت  به  اما  شد.  انتخاب  سیمرغ 
فشار گروه هایی خارج از سینما فیلم 
مسابقه  بخش  از  نیستم«  »عصبانی 
اهدا  عطاران  رضا  به  جایزه  و  خارج 
شد. نوید در برنامه اینترنتی ۳5 اعالم 
کرد که این اتفاق تلخ ترین اتفاق در 
بوده است.محمدزاده  هنریش  زندگی 
یک  و  »ابد  فیلم  در  بازی  برای 
جشنواره  چهارمین  و  سی  در  روز« 
دریافت سیمرغ  به  موفق  فجر  فیلم 
مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین 
مرد و در شانزدهمین جشن دنیای 
تصویر نیز موفق به دریافت تندیس 
مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  زرین 
فیلم  بازی در  برای  مرد گردید. وی 
مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  »ناهید« 
جشنواره بین المللی براتیسالوا 2015 
را دریافت کرده است. همچنین در سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ 

مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین 
مرد را برای فیلم »بدون تاریخ بدون 
امضاء« از آن خود نمود. با احتساب 
سیمرغ فیلم عصبانی نیستم، وی یکی 
سینمای  بازیگران  پرافتخارترین  از 

ایران محسوب می شود.
فیلم  در  بازی  برای  محمدزاده  نوید 
»بدون تاریخ بدون امضاء« موفق به 
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد بخش 
در  شد.وی  ونیز  جشنواره  افق های 
بیست و یکمین جشن سینمای ایران 
برنده تندیس بهترین بازیگر اول نقش 
شد. »سرخ پوست«  فیلم  برای  مرد  هوشنگ ابتهاج

خواص  سیر 
ضد  و  دارویی 
میکروبی دارد و به عنوان 
شود،  می  شناخته  دارویی  گیاه  یک 
روند  باعث می شود که  مصرف سیر 
درمان بیماری هایی از قبیل دیابت و 

عفونت های قارچی تسریع شود.
هرچند همه سیر را به عنوان چاشنی 
می شناسند، اما سیر یک گیاه دارویی 
است که البته در برخی موارد عوارض و 

خطراتی نیز دارد.
سیر  فواید  و  خواص  درباره  زمانیکه 
صحبت می کنیم، باید بوی کمی که 
این گیاه دارویی ایجاد می کند را هم 
در نظر بگیریم، هرچند که این بو برای 
تنها  نه  دارویی  گیاه  این  دوستداران 
ممکن  حتی  بلکه  نبوده،  آزاردهنده 

است، دوست داشتنی هم باشد.
و  پیشگیری  برای  دارویی  گیاه  این 
ها  بیماری  از  مختلفی  انواع  درمان 
استفاده میگردد. دانه تازه سیر و یا قرص 
سیر به عنوان دارو مصرف میگردد. سیر 
برای درمان بیماری های مختلف مربوط 
به قلب و خون استفاده می گردد، این 
باال،  خون  فشار  شامل  ها  بیماری 
کلسترول خون باال، بیماری قلبی کرونر، 
حمله قلبی و سخت شدن شریان ها 
)تصلب شریان( استفاده می شود.بعضی 
از افراد از سیر برای پیشگیری از سرطان 
کولون، سرطان معده، سرطان سینه، 
سرطان پروستات و سرطان ریه استفاده 
می نمایند. همچنین از سیر برای درمان 
سرطان پروستات و مثانه نیز استفاده 
می گردد. همچنین از سیر برای درمان 
ورم  دیابت،  شده،  بزرگ  پروستات 
)تب  آلرژیک  رینیت  آرتروز،  مفاصل، 
خون  فشار  مسافران،  اسهال  یونجه(، 
سرماخوردگی،  بارداری،  اواخر  در  باال 
های  عفونت  درمان  و  پیشگیری 
باکتریایی و قارچی استفاده می شود.

از  استفاده  شامل  سیر  مصارف  سایر 
سردرد،  سرفه،  تب،  درمان  برای  آن 

نقرس،  سینوسی،  احتقان  درد،  شکم 
روماتیسم، هموروئید، آسم، برونشیت، 
تنگی نفس، فشار خون پایین، قند خون 
پایین، قند خون باال و جای گزیدگی مار 
استفاده می شود. همچنین از سیر برای 
با استرس و خستگی و حفظ  مبارزه 

سالمت کبد نیز استفاده می گردد.
بعضی از افراد از روغن بدست آمده از 
سیر برای درمان عفونت های قارچی، 
زگیل ها و میخچه استفاده می نمایند. 
هرچند تحقیقات علمی نشان می دهد 
که سیر می تواند قادر به درمان عفونت 
ورزشکاران  پای  قبیل  از  قارچی  های 
برروی  سیر  روغن  کارایی  اما  باشد، 

زگیل ها و میخچه ثابت نشده است.
خواص و فواید درمانی ثابت شده سیر

باورهای  بررسی  به  قبل،  بخش  در 
مختلف راجع به سیر پرداختیم در ادامه 
به بررسی بیماری هایی که تأثیر سیر 
در آنها ثابت شده و بیماری هایی که 
ثابت شده سیر در آنها تأثیری ندارد می 
پردازیم.بیماری هایی که سیر عموماً در 

آنها مؤثر است:
=فشار خون باال : بعضی تحقیقات 
تواند  می  سیر  که  دهند  می  نشان 
میزان فشار خون را بین 7 تا 8 درصد 

کاهش دهد.
=تصلب شریان : بنظر می رسد که 
به کاهش تصلب شریان ها می  سیر 

تواند کمک نماید.
=سرطان ها : خوردن سیر می تواند 
فوایدی در رابطه با کاهش خطر ابتال 
به سرطان کولون، راست روده و معده 
داشته باشد. با اینحال بنظر نمی رسد 
که مکمل های سیر دار و قرص های 
سیر همچین اثری داشته باشند. برای 
این منظور مصرف هفتگی ۳.5 تا 29 

گرم در هفته توصیه می شود.
=گزش کنه : مصرف باالی سیر بنظر 
می رسد که گزش کنه را کاهش می دهد.

= عفونت قارچی : ژل های تهیه 
شده از سیر می توانند به بهبود عفونت 

های قارچی کمک نمایند.
بیماری هایی که سیر عموما در آنها بی 

تاثیر است:
=دیابت : بنظر نمی رسد که مصرف 
سیر تاثیری در درمان عالئم قند خون 

باال داشته باشد.
در  هرچند   : =درمان هیلوباکتر 
نتایج آزمایشگاهی مصرف سیر باعث 
کاهش این باکتری شده بود، ولی در 

عمل چنین چیزی مشاهده نشد.
=کلسترول باال : تحقیقات زیادی 
در رابطه با تاثیر سیر بر چربی خون، 
گلیسیرید  تری  و  خون  کلسترول 
انجام شده است، با این حال نتایج در 

این مورد مختلف است.
سیر  مصرف   : سینه  =سرطان 
بنظر نمی رسد خطر سرطان سینه را 

کاهش دهد.
رسد  نمی  بنظر   : ریه  =سرطان 
که سیر تاثیری برروی سرطان سینه 

داشته باشد.
عوارض جانبی مصرف سیر

مصرف سیر خوراکی برای عموم مردم 
مطمئن و ایمن می باشد. سیر می 
احساس  دهان،  بد  بوی  باعث  تواند 
سوزش در دهان و یا معده، سوزش 
معده، بادشکم، تهوع و استفراغ، بوی 

عوارض  این  شود.  اسهال  و  بدن  بد 
خام  سیر  مصرف  در  عموما  جانبی 
بیشتر می باشد. همچنین سیر می 
افزایش  نیز  را  خونریزی  تواند خطر 
های  واکنش  سایر  و  آسم  دهد. 
آلرژیکی نیز در افرادیکه سیر مصرف 

می کنند ممکن می باشد.
استفاده  برروی پوست  زمانیکه سیر 
می گردد، عموما می تواند خطرناک 
آسیب  باعث  تواند  می  سیر  باشد. 
دیدن پوست به شکل سوختگی شود.

در  زمانیکه  باردرای  در  مصرف سیر 
مقادیر درست مصرف شود، عموما بی 
خطر می باشد. سیر عموما زمانیکه در 
مقادیر درمانی مصرف می شود، در 

دوران بارداری پر خطر می باشد.
تداخالت دارویی در مصرف سیر

ایزونیازید،  داروی  با  سیر  مصرف 
داروهای درمان اچ ای وی / ایدز و داروی 
ساکوییناویر  ممنوع می باشد. سیر 
می تواند تداخلی معمولی با داروهای 
پیشگیری از بارداری، سیکلوسپورین، 
تغییر می  توسط کبد  داروهایی که 
ضد  و  پالکت  ضد  داروهای  یابند، 
انعقاد خون و وارفارین داشته باشد.

فواید و خطرات مصرف سیردرد شبانه عضالت پا ؛ دالیل، پیشگیری و درمان
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 ۱٥ كوكوى  =اشك هاى 
ساله تماشاچیان را به گریه 

انداخت.
ساله   33 تنیس باز  نادال  رافائل 
اسپانیایى برنده 1۸ گراند اسلم و نفر 
جهان  مردان  کنونى  رده بندی  دوم 
روز یکشنبه به آسانى ۶ بر 3، ۶ بر ۴ 
و ۶ بر ۲ چانگ هیون تنیس باز کره 
جنوبى را شکست داد و به دور چهارم 

گراند اسلم آمریکا راه یافت.
چلیچ  مارتین  با  بعد  دور  در  او 
تنیس باز صرب و برنده این گراند اسلم 
رافا  مى  شود.  روبرو   ۲٠1۴ سال  در 
سال قبل در مرحله نیمه نهایى این 
تورنمنت مقابل خوان مارتین دل پوترو 
تنیس باز آرژانتینى به دلیل ناراحتى 
نداد. ادامه  بازی  به   از ست دوم  زانو 

ایسنر  جان  سوم  دور  در  چلیچ 
بر   3  ،۵ بر   ٧ را  آمریکایى  تنیس باز 
۶ ، ٧ بر ۶ و ۶ بر ۴ مغلوب کرده بود.

روز یکشنبه نیک کریوس تنیس باز 
به  معروف  جنجالى  اما  چیره دست 
بر  تنیس« در دور سوم ٧  بد  »پسر 
۶، ٧ بر ۶ و ۶ بر 3 به آندره البروف 

تنیس باز روس باخت.
او در این دیدار طبق روال همیشگى 
با خط نگهدار و سرداور مسابقه به جّر 
توهین  آنان  به  و  پرداخت  بحث  و 
تنیس بازان  انجمن  مسئوالن  و  کرد 
حرفه ای را فاسد خواند. گفته  مى  شود 
به احتمال زیاد بعد از پایان مسابقات 
تنبیه  نحوه  درباره  انجمن  مدیران 
تنیس باز استرالیایى تصمیم خواهند 

گرفت.
ساله   ۲۲ تنیس باز  ِزِورِو  الکساندر 
آلمانى که در دو  بازی قبلى خود پس 
از مبارزه ای طوالنى در ۵ ست برنده 
شده بود، در سومین مسابقه با الجاز 
بدنه تنیس باز اهل اسلوانى ۶ بر ٧، ٧ 
بر ۶، ۶ بر 3 و ٧ بر ۶ پیروز شد و به 
دور چهارم رسید. حریف بعدی ِزِورِو 
، دیه گو شوارتزمن تنیس باز آرژانتینى 

است.
سابقه  با  تنیس باز  مونفیس  گیل 
فرانسوی هم با غلبه بر دنیس شاپووالو 
تنیس باز کانادایى ٧ بر ۵، 3 بر ۶ ، ٧ 
بر ۶ و ۶ بر ۴ وارد دوره چهارم شد. 
وی در چهارمین  بازی به دیدار پابلو 

آندوجار خواهد رفت.
مدودو  دانیل  حال  همین  در 
فیلیسیانو  با شکست  تنیس باز روس 
لوپز تنیس باز اسپانیایى با حساب   ٧ 
بر ۶، ۴ بر ۶، ٧ بر ۶ و ۶ بر ۴ راهى 
دور چهارم شد. این دیدار بسیار مهیج 

دقیقه   19 و  ساعت  سه  تماشایى  و 
طول کشید.

نواک جاکوویچ تنیس باز 3۲ ساله و 
نفر اول رده بندی تنیس مردان جهان 
حالى  در  یکشنبه  روز  صربستان  از 
که ۶ بر ۴ و ٧ بر ۵  دو ست اول و 
گیم اول و دوم ست سوم را به استن 
واورینکا تنیس باز 3۴ ساله سوئیسى 
باخته بود، به دلیل درد شانه چپ از 
جاکوویچ  خواست.  عذر  بازی  ادامه  
ویمبلدون  اسلم  گراند  امسال  برنده 
شده بود. واورینکا برنده 3 گراند اسلم، 
مسابقه بعدی خود را با دانیل مدودو 

برگزار  مى  کند.
اسلم  گراند  در  تماشایى ترین بازی 
امسال نیویورک تا اینجا دیدار میان 
ساله   ۲٠ تنیس باز  اوزاکا  نائومى   
 1۵ تنیس باز  گاف  کوکو  و  ژاپنى 
بود.  یکشنبه  روز  در  آمریکایى  ساله 
کوکو در  بازی های گراند اسلم امسال 
ویمبلدون تا دور چهارم باال رفته بود.  
بازی جذاب، اخالق و رفتار دلنشین و 
اشک ریختن طوالنى او بعد از باخت 
۶ بر 3 و ۶ بر صفر به نائومى   اوزاکا، 
حاضران در استادیوم »آرتور اش« را 
به شدت دچار احساسات کرد. اوزاکا 
از  اشک  کوکو  تاثیر  تحت  که  نیز 
چشمانش سرازیر بود ، رقیب نوجوان 
بغل  در  بزرگتر  مانند خواهر  را  خود 

نگه داشته و دلداری  مى  داد.
اوزاکا که به عنوان برنده  بازی برای 
مصاحبه با خبرنگاران باید مدتى در 
در  نیز  را  کوکو  باقى  مى  ماند،  زمین 
زمین نگه داشت و از وی خواست در 
را  نظراتش  و  کند  شرکت  مصاحبه 
بگوید. رفتار صمیمانه اوزاکا با حریف 
نوجوانش، حاضران در استادیوم را به 
مدام  و  احساسات کرده  شدت دچار 
تنیس باز  جوان ترین  دو  این  برای 

تورنمنت کف  مى  زدند.
اوزاکا خطاب به پدر و مادر کوکو که 
در جایگاه مخصوص بستگان  بازیکنان 
فرزند  یک  شما  گفت:  بودند  نشسته 
متین، مهربان، خوش قلب، خوش فکر 
ورزش  جهان  به  دوست داشتنى  و 

تحویل داده اید.
نائومى اوزاکا و کوکو گاف که انگیزه 
هر دو آنها برای ورود به دنیای تنیس، 
خاطر  به  بوده اند،  ویلیامز  خواهران 
و  احساس  پر  صحنه  چنین  خلق 
دلچسب و »ورزشکارانه «ای در پایان 
پیام هایى  ونوس  و  سرینا  از  مسابقه 
محبت  و  عشق  اظهار  از  سرشار 

دریافت کردند.
تنیس باز  فدرر  راجر  یکشنبه  روز 
سوئیسى برنده ۲٠ گراند اسلم که به 
زودی 3۸ ساله  مى  شود ۶ بر ۲، ۶ بر 
۲ و ۶ بر صفر کافین تنیس باز بلژیکى 
و نفر 1۵ تنیس مردان جهان را حذف 
کرد و به دور چهارم این رقابت ها قدم 

گذاشت.
سرینا ویلیامز تنیس باز 3۸ ساله و 
برنده ۲3 گراند اسلم نیز روز یکشنبه 
۶ بر 3 و ۶ بر ۴ از مارتیچ تنیس باز ۲۲ 

ساله اهل کرواسى برد.
ونگ تنیس باز چینى ، اشلى بارتى 
تنیس باز استرالیایى را ۶ بر ۲ و ۶ بر 
تنیس باز  داد. جوانا کونتا  ۴ شکست 
انگلیسى ۶ بر ٧، ۶ بر 3 و ٧ بر ۵ بر 
پلیسکوا تنیس باز اهل جمهوری چک 

فائق آمد.
رده بندی  اول  نفر  اوزاکا  نائومى   
در  دوشنبه  روز  جهان  زنان  تنیس 
بنچیچ  به  اش«  »آرتور  استادیوم 
تنیس باز ۲۲ ساله سوئیسى ٧ بر ۵ و 
۶ بر ۴ باخت. بنچیچ در  بازی بعدی 
به دیدار دونا وکیچ تنیس باز ۲3 ساله 

اهل کرواسى  مى  رود.

تنیس گراند اسلم آمریکا: 

جاكوویچ حذف شد؛ فدرر، نادال در دور چهارم

نائومی و كوكو

واكنش ها
 به پناهندگی

 جودوكار 
تیم ملی؛

 سعید مالیی:

 مجبورم
 كردند
 ببازم!

=فدراسیون جهانی جودو 
می خواهد سعید مالیی را به 
عنوان عضو تیم پناهندگان، 
به المپیك ۲0۲0 توكیو اعزام 

كند.
= او اكنون در آلمان پناهنده 
فدراسیون  رییس  و  شده 
تایید  را  آن  جودو  جهانی 

كرده است.
زارعیان سرمربی  =مجید 
تیم ملی جودوى ایران، فشار 
سعید  ندادن  مسابقه  براى 
مالیی با ورزشکار اسرائیلی 

را تکذیب كرده.
=اغلب مردم تصمیم مالیی 
او  از  و  خوانده  درست  را 

حمایت كرده اند.
روز جمعه هشتم شهریور، شماری از 
رسانه های ژاپنى نوشتند سعید مالیى 

سعید مالیی بهترین جودوكار تاریخ ایران است

حمایت فدراسیون جهانی جودو از سعید مالیی؛

 دروغ درمانی براى فرار از پیامدهاى »باید ببازى«!

=رئیس فدراسیون جهانی 
روند  یك  می گوید  جودو 
فدراسیون  علیه  را  قانونی 
اسالمی  جمهورى  جودوى 

آغاز می كند.
ر  د ى  میر ا لحی  صا =
سخنانی عجیب مدعی شد 
و  وعده   دلیل  به  مالیی  كه 
فضاى التهاب آورى كه رئیس 
به  فدراسیون جهانی جودو 
مسابقات  در  آورده  وجود 

جهانی نتیجه نگرفته است!
 )IJF( جودو  جهانى  فدراسیون 
از سعید مالیى جودوکار  در حمایت 
اکانت  نام  ایران  ملى  تیم  سابق 
هشتگ  به  را  توییتر  در  رسمى اش 

»ISupportMollae#« تغییر داد.
فدراسیون  رئیس   ویزر  ماریوس 
جهانى جودو گفته این فدراسیون یک 
جلسه فوق العاده برگزار مى کند تا این 
ماجرا  را که سعید مالیى و خانواده او 
برای رویارونشدن با حریف اسراییلى 
زیر فشار سیاسى بوده اند یا نه، بررسى 

کند.
را  قانونى  روند  یک  کرده  تهدید  او 
جمهوری  جودودی  فدراسیون  علیه 

اسالمى ایران آغاز مى کند.
اسالمى  جمهوری  سیمای  و  صدا 
مالیى  سعید  کرد  اعالم  دروغ  به 
خودش از مسابقه با ورزشکار اسرائیلى 
خودداری کرده و به او لقب »پوریای 

ولى« داده است!
جهانى  فدراسیون  همزمان  ولى 
گزارشى  بى سابقه  اقدامى  در  جودو 
به  اسالمى  جمهوری  فشارهای  از 
نشدن  روبرو  برای  ایرانى  ورزشکاران 
باخت های  و  اسرائیلى  حریفان  با 
منتشر  منظور  این  به  مشکوک 

کرده است.
سعید مالیى که سه بار ناچار شد به 
دستور مقام های جمهوری اسالمى از 
رویارویى با رقیب اسرائیلى خودداری 
در  جهانى  مسابقات  پایان  در  کند 
خودداری  ایران  به  بازگشت  از  ژاپن 
کرد و به کشور آلمان رفت و تقاضای 

پناهندگى داد.
مى خواهد  جودو  جهانى  فدراسیون 
تیم  عضو  عنوان  به  را  مالیى  سعید 
پناهندگان، به المپیک ۲٠۲٠ توکیو 
اعزام کند. شمار زیادی از ورزشکاران 
ایرانى در سال های اخیر مانند مالیى 
به  ببازی!«  »باید  تکراری  ماجرای  از 

شدت ضربه خورده اند.
ورزشی  مسئوالن  فرافکنی 

جمهورى اسالمی
رویدادها،  این  به  واکنش  در 
ملى  کمیته  رئیس  صالحى امیری 
رئیس  اسالمى،  جمهوری  المپیک 
به  متهم  را  جودو  جهانى  فدراسیون 
عجیب  سخنانى  در  و  کرد  دخالت 
مدعى شد که او در سناریوی از پیش 
برنامه ریزی شده در حاشیه مسابقات 
و  دلهره آور  شرایط  ژاپن  جهانى 

مالیى  سعید  برای  را  استرسى  پر 
ملى پوش ایران به تصویر کشیده و به 
وی القا کرده که در صورت بازگشت 

به وطن، با مشکل روبرو خواهد شد!
صالحى امیری در نامه ای خطاب به 
بین المللى  باخ رئیس کمیته  توماس 
با قول  نوشته ماریوس ویزر  المپیک 
حمایت از مالیى برای پیوستن به تیم 
ترغیب  در  سعى   ،IOC پناهندگان 
ورزشکار به درخواست پناهندگى در 
آلمان نموده و شکى نیست که مالیى 
در  التهاب آور  فضای  همین  دلیل  به 

قهرمان ایرانى جودوی جهان در آلمان 
تقاضای پناهندگى داده است.

فدراسیون  رئیس  ویزر  ماریوس 
خبر  این  تأیید  ضمن  جودو  جهانى 
فدراسیون  این  از  مالیى  که  گفت 

درخواست کمک کرده است.
رقابت های  نیمه نهایى  در  مالیى 
توکیو در حالى که  در  جهانى جودو 
بخت اول دریافت مدال طال در وزن 
به  شد  مجبور  اجبار  به  بود  خود 
با حریف  فینال  در  تا  ببازد  حریفش 

اسرائیلى روبرو نشود.
ورزشکار  موکى  ساگى  نهایت  در 
بلژیکى  حریف  شکست  با  اسرائیلى 
خود یعنى همان کسى که مالیى از 
او شکست خورده بود، مدال طال را به 
دست آورد. این نخستین بار در تاریخ 
است که اسرائیل در مسابقات جهانى 
جودو به قهرمانى مى رسد.سعید مالیى 
مقابل  کرده اند  مجبورش  مى گوید 
حتى  و  نکند  بازی  اسراییل  نماینده 
است. بوده  فشار  تحت  خانواده اش 

مى خواهد  جودو  جهانى  فدراسیون 

وزارت خارجه ایتالیا پیگیر شرایط غیرعادى »استقالل« و 
استراماچونی

=در حالی كه استراماچونی و 
دستیاران او با تعطیلی موقت 
فرودگاه  به  لیگ،  بازى هاى 
شدند  متوجه  اما  رفتند 
وزیراى آنها تمدید نشده و 
ولی  ممنوع الخروج هستند 
استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
تکذیب  بار  چندمین  براى 
كرده كه این مربی ایتالیایی 
فرودگاه  به  همراهانش  و 

رفته اند!
وضعیت  مورد  در  =فتحی 
یران  ا در  ماچونی  استرا
می گوید او با »سیستم كشور« 
هنوز »آپدیت« نشده است!
می گوید  =استراماچونی 
باشگاه  با  و  مرخصی داشته 
ر  د كه  ه  د كر هنگ  هما
تعطیالت به ایتالیا یك »سفر 
كوتاه« داشته باشد اما مدیران 
باشگاه می گویند او درخواست 
. ست ا ه  د ا ند خصی  مر

بعد از تعطیلى موقت لیگ برتر فوتبال 
ایران به مدت دو هفته و آغاز اردوی 
عصر  استراماچونى،  آندره آ  ملّى  تیم 
سه شنبه ۲9 اوت )هفتم شهریور(، به 
خود  دستیار  لتو  سباستین  همراه 
اما  داشت  را  ایتالیا  به  بازگشت  قصد 

نتوانستند از کشور خارج شوند.این خبر 
ابتدا به صورت شایعه در فضای مجازی 
مطرح شد اما چند رسانه ایتالیایى آن 
را تایید کرده اند و در رسانه های داخلى 
است.خانواده  کرده  پیدا  بازتاب  نیز 
ایتالیا  به  قبل  مدتى  از  استراماچونى 
بازگشته بودند و او نیز قصد بازگشت 
به دلیل  اما در فرودگاه تهران  داشت 
منقضى شدن ویزای توریستى اش مانع 

از خروج وی شدند.
اما مسئله اینجاست که استراماچونى 
نداده  خبر  )تاج(  استقالل  مدیران  به 
ایران را ترک کند.  بود که مى خواهد 
او به هیچ عنوان از شرایط خود و تیم 
و مدیریت راضى نیست و حتى پیش 
از آغاز رقابت های لیگ مطرح شد که 
مى خواهد قید فعالیت در ایران را بزند و 

مسابقات جهانى نتیجه نگرفته است!
»مطلع  شده  مدعى  همچنین  او 
واطمینان  پیغام  به مالیى  که  باشید 
متوجه شخص  تهدیدی  هیچ  داده ام 
و  نیست  و  نبوده  خانواده اش  و  وی 
یک  همچون  که  مى نمایم  ضمانت 
مورد  باز  آغوشى  با  ایران  در  قهرمان 

استقبال قرار خواهد گرفت!«
که  کرده  فراموش  امیری  صالحى 
صداوسیمای جمهوری اسالمى بعد از 
باخت اجباری مالیى برای روبرو نشدن 

با حریف اسرائیلى، به همین دلیل به 
او لقب »پوریای ولى« داد! مالیى در 
مصاحبه با رسانه ها از جمله تلویزیون 
»ایران اینترنشنال« گفته بود داورزنى 
او  با  امیری  صالحى  و  ورزش  وزیر 

تماس گرفتند و از خواسته اند ببازد.
اسالمى  ورزش جمهوری  مسئوالن 
از جمله صالحى امیری به فدراسیون 
جهانى جودو قول داده بودند اعضای 
در  تبعیض  بدون  ایران  ملى  تیم 
خواهند  شرکت  بین المللى  مسابقات 

کرد اما به قول خود پایبند نماندند.

تیم  عضو  عنوان  به  را  جودوکار  این 
پناهندگان، به المپیک ۲٠۲٠ توکیو 

بفرستد.
و  سیاسى  دخالت های  اکنون 
انقالب  پاسداران  سپاه  فشارهای 
و  المپیک  مدال  شانس  اسالمى 
و  از کشور  را  ایران  بهترین جودوکار 

مردم گرفت.
با  توافقنامه  در   9۸ اردیبهشت 
امضای  که  جودو  جهانى  فدراسیون 
رئیس فدراسیون   میراسماعیلى  آرش 
ملى  رئیس کمیته   صالحى امیری  و 
کرده  قبول  است  آن  پای  المپیک 
بودند جودوکاران ایرانى بدون تبعیض 

با همه حریفان مبارزه کنند.
ملى  تیم  سرمربى  زارعیان  مجید 
مسابقه  برای  فشار  ایران،  جودوی 
ورزشکار  با  مالیى  سعید  ندادن 

اسرائیلى را تکذیب کرده است.
بازتاب  ورزشکار  این  پناهندگى 
داشت  عمومى  افکار  در  گسترده ای 
نظرات  اجتماعى  شبکه های  در  و 
مختلفى در مورد آن بیان شده است.

به کشورش بازگردد. این مسائل سبب 
شد که شایعات بار دیگر قّوت بگیرند و 
حاال اعالم شده که او قصد ترک ایران 

را داشته است.
در واکنش به این موضوع خلیلزاده 
استقالل  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس 
این  مدیرعامل  فتحى  که  کرد  تایید 
دارد  اختالف  تیم  سرمربى  با  باشگاه 
به  اصاًل  استراماچونى  شد  مدعى  اما 
فرودگاه نرفته است! امیرحسین فتحى 
مدیرعامل استقالل نیز مدعى شد که 
استراماچونى اصاًل به فرودگاه نرفته و 
بیانیه ای  در  جداگانه  نیز  باشگاه  این 
به  استراماچونى  رفتن  خبر  رسمى 
فرودگاه و همچنین درخواست این مربى 
ایتالیایى برای مرخصى را تکذیب کرد!

آندره آ استراماچونی سرمربی ۴۳ ساله ایتالیایی وضعیت خوبی در 
ایران ندارد

مالیی می گوید مسئوالن جودو مجبورش كردند براى رویارو نشدن 
با حریف اسرائیلی در مسابقه نیمه نهایی ببازد

                                                                               از اسد بیناخواهی
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در  پهلوی  رضا  =شاهزاده 
توئیتری خود سحر  حساب 
را »دختر عزیزم« خطاب کرد 
عمر  نوشت: »سحر جان!  و 
پایان  به  رو  وطن  غاصبان 
کنار  تا در  بمان  زنده  است. 
هم آزادی میهن مان را جشن 
زنده  و  بکش  نفس  بگیریم. 

بمان!«
ی  مصطفو ش  یو ر ا د =
این  به  قدیمی  فوتبالیست 
داده  نشان  واکنش  موضوع 
و گفته که حاضر است بجای 
این دختر جوان به زندان برود.

منابع خبری داخلی می گویند سحر 
دختری که روز دوشنبه 11 شهریورماه 
به  دست  تهران  دادسرای  مقابل  در 
خودسوزی زده بود، از »دختران آزادی« 
و خواستار لغو ممنوعیت حضور زنان در 
در  گذشته  سال  وی  ورزشگاه هاست. 
جریان بازی استقالل و العین دستگیر و 
گفته می شود به جرم تالش برای ورود 
به استادیوم به شش ماه زندان محکوم 

شده است.
منابع خبری داخلی می گویند دختر 
جوانی که روز دوشنبه 11 شهریورماه 
بنزین روبروی دادسرای  از  استفاده  با 
زده  خودسوزی  به  دست  تهران 
از  یکی  و  آزادی«  »دختران  از  بود، 
زنان  حضور  ممنوعیت  رفع  خواستار 
در ورزشگاه هاست. این دختر 29 ساله 
ساکن قم، اسفندماه سال گذشته برای 
تماشای بازی تیم محبوبش استقالل 
)تاج( و العین به ورزشگاه آزادی می رود 
ولی توسط مأموران شناسایی و دستگیر 
دادگستری  آگاه  مقام  می شود.یک 
تهران پیشتر، اتهامات سحر را »پوشش 
عفت  کردن  »جریحه دار  نامناسب«، 
عمومی« و »توهین به مأمورین« اعالم 

کرده بود.
فوتبال  تیم  طرفدار  این  خواهر 
رکنا  وبسایت  به  )تاج(  استقالل 
گفته است که او به بیماری دوقطبی 
و  قرچک  زندان  شرایط  و  مبتالست 
رفتار  و  زندان  در  ناسزاها  و  توهین 
مأموران و نیروهای انتظامی و آگاهی از 
اینکه با حکم شش ماه زندان روبروست، 
باعث شده تا دست به خودسوزی بزند.

آنگونه که رئیس بیمارستان سوانح و 
سوختگی مطهری تهران گزارش کرده، 

پس از خودسوزِی سحر! دختر »آزادی« )آریامهر( و طرفدار »استقالل« 
)تاج( به جرم تالش برای ورود به ورزشگاه به زندان محکوم شده بود!

سوختگی  درصد   90 دلیل  به  سحر 
درجه سه در بیمارستان بستری شده 
و با کمک دستگاه تنفس می کند و در 

مراقبت های ویژه تحت درمان است.
رئیس این بیمارستان گفته، مجاز به 
ارائه اطالعات از سایر جزئیات پرونده 

پزشکی این دختر جوان نیست.
دختر  این  خودسوزی  خبر  انتشار 
29 ساله بازتاب گسترده ای در فضای 

مجازی پیدا کرده و کاربران ورزشی و 
غیرورزشی نسبت به آن واکنش نشان 
داده اند. کاربران با استفاده از هشتگ های 
#زنان_ورزشگاه  #خودسوزی،#سحر، 
از عملکرد دستگاه  قضایی، قانونگذاران، 
همچنین  و  فوتبال  فدراسیون 
کرده اند. انتقاد  »استقالل«  باشگاه 

خودسوزی این دختر، موضوع تحریم 
مردان  سوی  از  ورزشی  استادیوم های 
را پیش کشیده که به عنوان حرکتی 

ممنوعیت  قبال  در  مدنی  و  اعتراضی 
پیشنهاد   ورزشگاه ها  به  زنان  ورود 
می شود. در همین رابطه، برخی کاربران 
شخصیت  به  را  »سحر«  توئیتر  زن 
ژاندارک تشبیه کرده و نوشته اند که دیگر 
ممنوعیت  ماجرای  در  مردان  سکوت 
نیست. جایز  ورزشگاه  به  زنان  ورود 

حساب  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
توئیتری خود خطاب به سحر نوشت: 

»برای دختر عزیزم سحر که آرزویش 
اما  بود؛  فوتبال  استادیوم  در  حضور 
با  حاال  و  شد  دادگاهی  و  بازداشت 
سوختگی شدید روی تخت بیمارستان 
است: سحر جان! عمر غاصبان وطن رو 
به پایان است. زنده بمان تا در کنار هم 
آزادی میهن مان را جشن بگیریم. نفس 

بکش و زنده بمان!«
رضا پهلوی در این توئیت از هشتگ 
#دیگر_بس_است و #ایران_را_پس_

=دو سال پیش اخباری مبنی 
هاللی،  رضا  دستگیری  بر 
روح اهلل بهمنی و محمدحسین 
حدادیان از مداحان مشهور 
چون  دالیلی  به  حکومتی 
ارتباط نامشروع و جاسوسی 
منتشر و از سوی سخنگوی 

وقت قوه  قضاییه تایید شد.
=یک مدرس حوزه علمیه 
تبلیغات اسالمی  از سازمان 
به عنوان مسئول نظارت بر 
هیات ها و تریبون های مذهبی 
خواسته بود تا بر همه هیات ها 

و حسینیه ها نظارت کند.
رئیس سازمان بسیج مداحان می گوید: 
تخریب  برای  مداحانی  اسرائیل  »در 
عده ای  که  می شوند  تربیت  عاشورا 
دستگیر  کشور  در  روزها  این  آنها  از 
شده اند.« پیشتر محسن غرویان مدرس 
حوزه علمیه نسبت به تبعات سیاسی 
مداحی  تریبون های  کردن  جناحی  و 
هشدار داد و گفته بود، مداحان و خطبا 

وارد مباحث سیاسی و جناحی نشوند.
یوسف ارجونی رئیس سازمان بسیج 
شهریورماه   ۸ جمعه  شامگاه  مداحان 
کرمان  مداحان  ساالنه  گردهمایی  در 
مداحان  از  گروهی  دستگیری  از 
مذهبی خبر داده و آنها را تربیت شده 
»اسرائیل« دانسته که هدف »تخریب 
مداحان  تعداد  دارند.وی  را  عاشورا« 
آمار  ولی  نکرد  اعالم  را  دستگیرشده 
رسمی مداحان کشور را »1۵0 هزار« 
نفر اعالم کرد که  »آمارهای غیررسمی 
دو برابر این مقدار را تخمین  می زنند!«

یوسف ارجونی گفته است: »فشارهای 
و  محرم  علیه  سوء  تبلیغات  و  روانی 
عاشورا هر چه که به ماه عزا نزدیکتر 

می شویم بیشتر می شود.«

رئیس سازمان بسیج مداحان:
تعدادی مداح تربیت شده اسرائیلی

 بازداشت شدند

به  مداحان  بسیج  سازمان  رئیس 
اظهارات علی خامنه ای در سال 9۷ در 
دیدار با مداحان اشاره کرده که گفته 
بود »مواظب تفرقه های دشمن باشیم و 
حرف تفرقه انگیز در مراسم و عزاداری ها 

نزنیم.«
»هیات های  گفته،  بسیج  مقام  این 
مذهبی و بچه های انقالبی باید در کنار 

یکدیگر قرار بگیرند.«
اقتصادی  و  اخالقی  فساد  اخبار 
سال های  وابسته  و  حکومتی  مداحان 
اخیر بطور گسترده در فضای مجازی 
صوتی  فایل های  می شود.  منتشر 
منتشر شده از روضه خوان ها و مداحان 
برخوردار از مواهب نزدیکی به »بیت« 
زننده ترین  و  زشت ترین  از  حاکی 
سخنان در قالب روایات وقایع ماه محرم 

است که شیعیان به آن معتقدند.
در  تلویزیونی  برنامه   یک  در  حتی 
قدمی  احمد  جاری،  سال  خردادماه 
مداح بطور آشکار نسبت به »عایشه« 
و  فحاشی  مسلمانان  پیامبر  همسر 
از  نهایت  در  که  کرد  رکیک گویی 

درخواست غرامت ۵۰۰ میلیون
دالری دختر سیامک پورزند از 

جمهوری اسالمی

وکیل  هریسچی  =علی 
بازداشت  پورزند:  خانواده 
حکم  و  سیامک  شکنجه  و 
فشار  زندان،  مدت  طوالنی 
زیادی را به او متحمل کرده 
که منجر به مرگ وی شده 

است.
این  در  پوززند:  =بنفشه 
دادنامه بحث اصاًل در مورد 
بلکه  نیست  پول  ]دریافت[ 
دادم  انجام  را  کار  این  من 
تا رژیم جمهوری اسالمی را 
نسبت به رفتاری که با من و 
بسیاری از ما کرده به چالش 

بکشم.
الیف(  )کیهان  فیلیپس  ناتاشا 
روزنامه نگار  پورزند  سیامک  دختر 
اردیبهشت  که،  ایرانی  پیشکسوت 
1۳90، پس از سال ها زندان و فشار 
روانی دیده از جهان فرو بست در یک 
دادگاه آمریکایی از جمهوری اسالمی 
و مقامات ارشد حکومت ایران شکایت 

کرده است.
در  شاکی  عنوان  به  پورزند  بنفشه 
ادعانامه ای که به دادگاهی در آمریکا 
ارائه داده برای جبران خسارت به دلیل 
آسیب های  و  جبران ناپذیر  صدمات 
غیرقانونی  رفتارهای  اثر  در  شدید 
و  گروگانگیری  شکنجه،  تروریستی، 
قتل غیرقانونی پدرش، تقاضای ۵00 

میلیون دالر غرامت کرده است.
که  ادعانامه  این  از  نسخه ای  طبق 
گرفته،  قرار  الیف  کیهان  اختیار  در 
 2۸ چهارشنبه  ادعانامه،  ثبت  تاریخ 
اوت )ششم شهریور( و محل ثبت آن 

دادگاه ناحیه کلمبیا در آمریکاست.
در این ادعانامه از جمهوری اسالمی 
محمدجواد  خامنه ای،  علی  ایران، 
ظریف وزیر خارجه و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی شکایت شده است.
و  فیلم  منتقد  پورزند  سیامک 
سال های  در  که  ایرانی  روزنامه نگار 
ایاالت  انقالب ۵۷ مدتی در  از  پیش 
متحده کار و زندگی می کرد به عنوان 
فعالیت  کیهان  روزنامه  با  خبرنگار  
پورزند  سیامک  داشت.  همکاری 
منتقدان جمهوری  از  انقالب  از  پس 
که  مقاالتی  خاطر  به  و  بود  اسالمی 
می نوشت چهار بار دستگیر و در سال 
2001 به جرم »تبلیغ علیه جمهوری 
یک  برای  »جاسوسی  و  اسالمی« 
زندان  سال   11 به  خارجی«  کشور 
دادگاه،  اسناد  مطابق  شد.  محکوم 
پورزند در زمان چهارمین دستگیری 
به عنوان مدیر مرکز فرهنگی هنری 

تهران مشغول به کار بود.
در دادخواست پورزند آمده است که 
سیامک پورزند در سال 200۴ دچار 
حمله قلبی شد و دو سال بعد توسط 
مقامات دولتی از زندان بیرون برده و 
در بازداشت خانگی قرار گرفت. وی در 
سال 2011 با پریدن از بالکن آپارتمان 

خود در تهران خودکشی شد.
در  ایرانی  وکیل  هریسچی  علی 
مریلند که وکالت بنفشه پورزند را به 
عهده دارد  به کیهان الیف می گوید: 
»بازداشت و شکنجه سیامک و حکم 
طوالنی مدت زندان، فشار زیادی را به 
او متحمل کرده بطوری که منجر به 

مرگ وی شده است.«

»ما  می گوید،  همچنین  وکیل  این 
واقعا  وی  که  را  ایران  دولت  ادعای 

خودکشی کرده باشد نمی پذیریم.«
مصاحبه  یک  در  پورزند  بنفشه 
جداگانه به کیهان الیف گفته »پدرش 
نداشته  اجازه  بوده  حبس  در  وقتی 
از  و  کند  دفاع  خود  از  کامل  بطور 

داشتن وکیل محروم بوده است.«
دادخواست  این  »در  می گوید،  او 
بلکه  نیست  پول  سر  بر  اصاًل  بحث 
من این کار را انجام می دهم تا رژیم 
جمهوری اسالمی را نسبت به رفتاری 
به  کرده  ما  از  بسیاری  و  من  با  که 
چالش بکشم؛ رژیم شانس زندگی شاد 
و آرام را از من و بسیاری از ایرانیان در 
سرزمین مادری ما گرفته است؛ حقی 

که از خیلی ها سلب شده.«
یک  یک  را  پدرش  پورزند  بنفشه 
مشروطه خواه مدافع پادشاهی معرفی 
کرده که اگرچه ایراداتی در حکومت 
شاه می دید اما معتقد بود شاه فقید 
کشور  اوضاع  بهبود  برای  صادقانه 

تالش می کرده.
به  متحده  ایاالت  حقوقی  نظام 
می دهد  اجازه  تروریسم  قربانیان 
روند  یک  در  را  تروریست  رژیم های 
قضایی پاسخگو کنند و علیه آنهایی 
تروریست  متحده  ایاالت  توسط  که 
شناخته می شوند  طرح دعوی کرده و 

غرامت درخواست کنند.
این  گفته  پورزند  خانواده  وکیل 
زیرا  است  نوع خود  در  پرونده  اولین 
ایران تمرکز دارد  فعاالن داخل  روی 
و به این دلیل مطرح شده که موضوع 
مطرح  را  ایران  در  ایرانیان  شکنجه 
آینده  در  آن  تکرار  از  شاید  تا  کند 

جلوگیری کند.
امیدوار  می گوید  هریسچی  علی 
موفق  شکایت  این  اول  مرحله  است 
در  بتواند  بعدی  مرحله  در  تا  باشد 
روی  پورزند  آقای  مرگ  تاثیر  مورد 

دخترش پرونده را پیگیری کند.
دادگاه هایی  در  غرامت  دریافت 
مطرح  آنها  در  بین الملی  دعاوی  که 
برای  و  است  سختی  کار  می شود 
اوباما  باراک  مشکل،  این  با  مقابله 
رئیس جمهور پیشین آمریکا، صندوق 
حمایت از قربانیان تروریسم در ایاالت 
قربانیان  تا  کرد  تأسیس  را  متحده 
کنند.  دریافت  خسارت  بتوانند  ترور 
موجودی این صندوق عمدتاً از محل 
تسویه حساب با بانک هایی که به دلیل 
متخلف  غیرقانونی  فعالیت های  انجام 
و  می شود  تأمین  می روند،  شمار  به 
از 1٫1 میلیارد دالر در  ساالنه بیش 
اختیار دارد که به صورت سهمیه به 
با  که  می یابد  اختصاص  پرونده هایی 
موفقیت پیگیری شده اند. در مورد این 
پرونده نیز پیش بینی می شود که بین 
یک سال تا 1۸ ماه زمان الزم است تا 

به نتیجه برسد.
این  او  که  می گوید  پورزند  بنفشه 
انجام  پدرش  خاطر  به  را  شکایت 
می دهد: »او برای من یک نماد از ایران 
عمیق ترین  در  است.  قهرمان  یک  و 
او  می کنم  فکر  پدرم  به  که  لحظاتی 
را به معنی واقعی کلمه خوب می یابم. 
ضعف هایی  ما  همه  مثل  هم  او  بله، 
داشته ولی در لحظه زندگی می کرد.«

*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن 
به زبان انگلیسی(

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

بنفشه پورزند و پدرش سیامک پورزند

میگیریم استفاده کرده است. 
باشگاه »استقالل«، تیم ملی فوتبال 
این  درباره  فوتبال  فدراسیون  و 
اختیار  سکوت  کنون  تا  خودسوزی 
کرده اند.فدراسیون فوتبال که به تازگی 
مجوز ورود زنان به بازی های بین المللی 
فوتبال و فقط در استادیوم آزادی تهران 
فدراسیون  فشارهای  کرده،  صادر  را 
جهانی فوتبال را با تردستی دور می زند 
و به نظر نمی رسد که وعده هایش درباره 
از  نیز  حضور زنان در ورزشگاه آزادی 

گروهی محدود و گزینشی فراتر برود.
مصطفوی  داریوش  میان،  این  در 
فوتبالیست قدیمی کشور به این فاجعه 
واکنش نشان داده و گفته که حاضر است 
بجای این دختر جوان به زندان برود.

این فوتبالیست پیشکسوت گفت که 
وزیر  یا  فوتبال  فدراسیون  رئیس  اگر 
دختر  این  دادگاه  در  می بود،  ورزش 
وی  بگیرد.  رضایت  تا  می شد  حاضر 
گفته: »کار مشکلی هم نیست. وقتی 
با قاضی پرونده صحبت کنیم و به او 
بگوییم فوتبال چه ویژگی هایی دارد و 
شرایط جامعه به چه صورت است، او 
متقاعد می شود. هواداری فوتبال یا هر 
ورزشی یک عشق پاک است، نه عشق 
کثیف. من اگر جای رئیس فدراسیون 
به  و  شرکت  دادگاه  جلسه  در  بودم، 
را  این دختر  التماس می کردم  قاضی 
ملی  کمیته  شعار  نیندازد.  زندان  به 
المپیک آزادی انسان هاست. اینفانتینو 
 AFC در فیفا و دوستان شان و مقامات
افتاده، چه  اتفاقی  بفهمند چنین  اگر 
با  می کنند؟  ما  جامعه  درباره  فکری 
می کنند؟  برخوردی  چه  فدراسیون 
من حاضرم بجای این دختر به زندان 
بروم تا او و امثال او چنین شرایطی را 
تجربه نکنند و وجهه کشورمان در انظار 

عمومی دنیا آسیب نبیند.«
اتفاق  »این  است:  گفته  مصطفوی 
برای کشور ما که اسالمی است و چند 
هزار سال فرهنگ و تمدن دارد، بسیار 
بد است که دختری را برای رفتن به 
یک مسابقه بازداشت می کنند و بدتر 
افرادی  می دهند.  حبس  حکم  آن  از 
باید  هستند،  مسئول  کشور  در  که 
جامعه شناس و روانشناس هم باشند. 
االن روح و جسم این دختر صدمه دیده 
و در صورتی که به زندان برود، احیای 
روحی او دیگر با یک تیم فوتبال و دیدن 
یک بازی میسر نمی شود. واقعاً نمی دانم 
آینده او چه خواهد شد اما می دانم که 

از همه چیز متنفر می شود.«

دختر طرفدار تیم استقالل )تاج( که اسفندماه ۹۷ به دلیل حضور در 
ورزشگاه آزادی بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد

سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار 
شد. برخی وبسایت های خبری وی را 
نزدیک به محمود احمدی نژاد دانستند.

بر  مبنی  اخباری  پیش  سال  دو 
دستگیری رضا هاللی، روح اهلل بهمنی 
مداحان  از  حدادیان  محمدحسین  و 
مشهور حکومتی به دالیلی چون ارتباط 
نامشروع و جاسوسی منتشر و از سوی 

سخنگوی وقت قوه قضاییه تایید شد.
به نظر می رسد در راستای پاکسازی 
و  اخالقی  و  اقتصادی  گسترده  فساد 
وابستگی جناحی مداحان اهل »بیت«، 
اعالم  مداحان  بسیج  سازمان  راهکار 
وابستگی آنان به کشورهای »متخاصم« 
نظام است. ادعایی که کاربران فضای 

مجازی، آن را به سخره گرفتند.
یاشار سلطانی روزنامه نگار دیروز در 
حساب توئیتری خود خواستار تعیین 
تکلیف پرونده فساد اقتصادی تعدادی از 
مداحان حکومتی شد. وی نوشت: »بهتر 
است آقای رئیسی قبل از آغاز محرم، 
تکلیف مداحان رانتخوار و رابطه برخی 
از آنها با میرکاظمی )رعیت( و هدایتی 

را مشخص کند. حماسه حسینی، علیه 
ظلم و فساد بود، نباید به کاسبان محرم 

اجازه سوء استفاده را داد.«
مدرس  غرویان  محسن  تازگی  به 
حوزه علمیه نسبت به تبعات سیاسی 
مداحی  تریبون های  کردن  جناحی  و 
هشدار داد و گفته بود، »مردم در دهه 
اول محرم و ایام عزاداری یک آمادگی 
و  معنوی  مسائل  برای  روحی  باالی 
این  نباید  مداحان  و  دارند  اخالقی 
فرصت را از دست بدهند و مسئله را 
این  کنند.  مخلوط  سیاسی  مسائل  با 
ظرفیت روحی بهترین فرصت است که 
اخالقیات و مسائل معنوی را در جامعه 
تزریق و برای مردم تبیین کنند و از این 

طریق تاثیرگذاری داشته باشند.«
برخی  نفرین  و  فحاشی  درباره  وی 
از مداحان در مراسم محرم گفته بود: 
کردن  سیاسی  از  مداحان  »برخی 
درباره  اهانت  با  رفته  فراتر  تریبون 
مخالفان سیاسی خود سخن می گویند. 
یک  مداحان  از  برخی  متاسفانه 
حرف هایی را می زنند که دوست ندارم 
تکرار کنم. حتی یکی از مداحان گفته 
بود که ائمه و امام حسین خودشان هم 
فحش داده اند. این حرف ها یعنی چه؟! 
امام  و  ائمه  با شأن  این حرف ها اصال 
حسین سازگاری ندارد. متاسفانه بعضا 
این حرف ها را می زنند در حالی که هیچ 

پایه و اساسی ندارد. «
اسالمی  تبلیغات  سازمان  از  غرویان 
به عنوان مسئول نظارت بر هیات ها و 
تریبون های مذهبی خواسته بود تا بر 
همه هیات ها و حسینیه ها نظارت کند.

یک سال پیش نیز ویدئویی در صفحه 
حاج محمود ارضی مداح »بیت« منتشر 
شد که حسن روحانی را تهدید به مرگ 
کرد! مداح حاضر در مراسم با اشاره به نوع 
مرگ علی اکبر هاشمی  رفسنجانی گفته 
بود: »اون یارو آخرش در استخر ُمرد، 
این یارو هم آخرش در استخر می میرد.«
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران 
)۱۳۵(

مشارکت کمپانی نفت جنوب را در 
اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران، 
نه افکار عمومی برمی تابید و نه دولت 

جدید روسیه.
دولت شوروی که به موجب قرارداد 
قلم  تزاری  دولت  امتیازات  بر   19۲1
داشت  تصمیم  و  بود  کشیده  بطالن 
بر اساس مرامنامۀ خود، با کشورهای 
روابط  ـ  ایران  ازجمله  ـ  همسایه 
عادالنه برقرار کند به استناد امتیازنامه 
با  ایران  دولت  قرارداد  »خوشتاریا«، 
کمپانی استاندارد اویل را مغایر چنین 
روابطی می دانست و از ابتدا نسبت بدان 
 B.P معترض بود. وقتی بحث مشارکت
مخالفت  بر  آمد  به میان  استاندارد  با 
خود افزود. از طرفی، افکار عمومی در 
ایران نیز هر اندازه از قرارداد ایران با 
بود  استقبال کرده  آمریکایی  کمپانی 
این  انگلیسی در  با مشارکت کمپانی 
قرارداد مخالفت نشان داد. بدین ترتیب، 
امید قوام السلطنه به تقویت بنیۀ مالی و 
اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایۀ 
آمریکایی و وام دولت آمریکا که پشتوانۀ 
اصالحات مورد نظر وی بود، رفته رفته 

مبدل به یأس می شد.
و  گرفتن  قدرت  این،  بر  عالوه 
و  ُخلق  با  سپه  سردار  افزون طلبی 
سازگار  قوام السلطنه  تکّبرآمیز  خوی 
در  داشت  انتظار  قوام السلطنه  نبود. 
کابینۀ وی روابط آمر و مأمور و رئیس 
که  آن  حال  باشد،  برقرار  مرئوسی  و 
و  قوا  فرمانده  به عنوان  سپه  سردار 
مسبب اصلی کودتا کوس لمن الملکی 
می زد و فطرتاً نیز اهل کرنش و تواضع 
نبود. در بیانیه ای که به مناسبت یکمین 
سال کودتا، و در واقع به این بهانه، با 
امضای وزیر جنگ انتشار یافت، ازجمله 

آمده است:
»... در بعضی از جراید مرکزی پس 
کودتا  مدت  از  که  تمام  سال  یک  از 
گذشته، تازه دیده می شود که مسبب 
حقیقی کودتا را موضوع مباحث خود 
قرار داده و در اطراف آن قلمفرسایی 

می کنند.
من اگر می دانستم که جرائد مذکوره 
افکار  پیشوای  و  جمعیت  عقاید  قائد 
امت شناخته می شوند و از روی برهان 
فلسفه  در  وارد  می خواهند  منطق  و 
ظهور کودتا شوند فوق العاده مشعوف 
به معرض  را  سبب  اصل  که  می شدم 
افکار عمومی گذارده و حقایق را بی پرده 
آشکارا سازم اما چون از ارتباط مدلول 
بعضی از جرائد با افکار ملی و عمومی 
مردد هستم و به عالوه به طور قطع و 
مهم  موضوع  این  که  می بینم  وضوح 
و  مزبور  جرائد  ارباب  استفاده  وسیلۀ 
آنها  شخصی  حمالت  و  اغراض  بروز 
شده  سایره  ایادی  باطنی  تحریک  و 
است، این است که بدواً از استفهام و 
ذکر این سؤال ناچارم: آیا با حضور من، 
مسبب حقیقی کودتا را جستجو کردن 

مضحک نیست؟؟؟
اگرچه من به صفای نیت و خلوص 
عقیده و احساسات ایران پرستی خود 
بی  و وجدان  بصیر  داده خدای  تکیه 
آالیش را سرلوحۀ رفتار و عقاید خویش 
گوش  و  بینا  هر چشم  و  داده ام  قرار 
قضاوت دعوت  به محکمه  را  شنوائی 
اوراقی  منتشرات  به اضافه،  و  می کنم 
را که مرتبط به هر مسلک و جمعیتی 
مطرود و نمایندۀ احساس ساختگی )نه 
فکر( یک فرد واحد شناخته می شوند 
تشخیص  اهمیت   از  در درجۀ صدم 
خواهم داد، معهذا صاحبان همین اوراق 
هم خوب است به جنبۀ فکری خود، اگر 
متکی به یک معلوماتی است، مراجعه 

کرده عمداً اشتباه نکنند.
موضوع مهم کودتا در دسترس اقدام 
هرکسی نبوده اشخاصی می توانستند 
مبادرت به این اقدام نمایند که ظلم 
خارجی و بی لیاقتی زمامداران داخلی 
را از روی قلب و عقیده تشخیص داده 

باشند.
کسانی مسبب این اقدام می توانستند 
را در جزو  بشوند که تمام عمر خود 
اغراض  کرده  صرف  قشون  و  صف 
هر  از  را  خارجی  مستشاران  حقیقی 
طبقه و صنفی بودند در خرابی بنیان 
این مملکت عمال استنباط کرده باشند.

مقام  در  می توانستند  اشخاصی 
اجرای این مقصود برآیند که مدت العمر 
در کوه و بیابان ها جان خود را در راه 
و  گرفته  دست  کف  بر  مملکت  این 
زمامداران  که  باشند  داده  تشخیص 
ناالیق پست فطرت تمام آن فداکاری ها 
زحمات  تمام  و  شمرده  هیچ  به  را 
صاحب منصبان و افراد قشونی را فدای 

صد دینار منفعت خود نموده اند.

آری، هرکس نمی توانست پردۀ این 
دست های  دریده  را  شئامت کاری ها 
مملکت  این  گریبان  از  را  خارجی 
بیچاره قطع و به خودسری و بی لیاقتی 
و منفعت طلبی مزدوران داخلی خاتمه 

دهد.
گردش  اثر  از  که  نبود  فکری  این 
گرم  اطاقهای  و  گلستان  و  باغ  در 
یارای  را  کسی  باشد.  شده  انشاد 
و  بدبختی  که  بود  عمل زا  و  اقدام 
قشون  زحمتکش  نفرات  بیچارگی 
دیده  عبرت  به طور  چشم  جلو  در  را 
تعیشات  با  را  بیچارگی ها  آن  تمام  و 
الابالیانه و هیوالهای عجیب و غریب 
کرده  موازنه  تهران  کرسی نشینان 
باشد. بی جهت اشتباه مکنید و از راه 
غلط مسبب کودتا را تجسس منمائید. 
با کمال افتخار و شرف به شما می گویم 
با  و  منم  کودتا  حقیقی  مسبب  که 
است  راهی  این  معنی،  تمام  رعایت 

خود  اقدامات  از  و  پیموده ام  من  که 
علی الظاهر  اگر  نیستم.  پشیمان  ابداً 
یکی دو نفر را دیدید که چند صباحی 
راهی  سطحاً  و  کردند  اندام  عرض 
پیمودند نه این بود که اعماق قلب آنها 
در نظر من مخفی و مستور باشد. همه 
بودم.  کرده  استنباط  و  می دانستم  را 
فقط احتیاجات موقع، مرا ملزم می کرد 
که موقتاً دست خود را بر سینۀ آنها 
آشنا نسازم تا زمانی که ایران را آئینۀ 
فداکاری های خود قرار داده و نامحرمان 
را از محفل انس خارج سازم، چنان که 

دیدید و شنیدید!...«
ملک  الشعرای بهار در »تاریخ مختصر 
می نویسد:  ایران«  سیاسی  احزاب 
ادارۀ  که  یافت  توفیق  سپه  »سردار 
صبر  با  و  تدابیر  به  را  ژاندارمری 
بی نظیری که داشت به قزاقخانه ملحق 
سازد... قوام السلطنه مایل به محو ادارۀ 
ژاندارم نبود و در یک سال و چیزی 
کمتر که با وزیر جنگ در سال 1300 
کار می کرد متصل مشغول کشمکش 
و زد و خورد بود ولی بدبختانه وقایع 
خراسان و واقعۀ الهوتی )در تبریز( و 
سستی احمدشاه که باطناً قزاق ها را بر 
ژاندارم ها رجحان نهاده و بیشتر دوست 
می داشت، کار رئیس دولت را سست 
می کرد. خاصه که باز احمدشاه به خیال 
خوش گذرانی و رفتن به فرنگ افتاده 
بود و می خواست سردار سپه را رو بخود 
کند زیرا دولت و مجلس و مردم با رفتن 

او موافق نبودند.
بنابراین مقدمات، بین سردار سپه و 
قوام السلطنه شکرابی پیدا شد. بدگویی 
عمارت  در  نخست وزیر  از  مذّمت  و 
و  بدگویان  آغاز گردید.  وزارت جنگ 
جاسوسان نیز در میان افتادند و آب را 

گل آلودتر کردند.
در همین اوقات سردار سپه موفق 
ایراد  و  بیانیه ها  نشر  به وسیلۀ  شد 
منحل  را  ژاندارمری  ادارۀ  نطق ها 
به  را  ژاندارم  صاحب منصبان  و  کند 
متحدالشکل شدن قشون و پوشیدن 
لباس واحد و اختالط ژاندارم با قزاق 
و برداشته شدن این هر دو اسم وادار 
سازد. این کار در زمستان سال 1300 
شمسی قبل از مسافرت احمدشاه )بار 

دوم( به فرنگستان عملی گردید.
بعد از این عمل، شاه و ولیعهد را نیز 
متحدالشکل  لباس  پوشیدن  به  وادار 
نظام که خود اختراع کرده بود نمود و 
آن هر دو برادر با شوق مفرطی به این 
لباس که عبارت از نیم تنه و چکمه و 
کاله پوستی لبه دار بود ملبس شدند و 
برای اولین بار بنای کارشکنی را برضد 
نخست وزیر گذاشت و بین سردار سپه 

و قوام السلطنه بهم خورد...«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱۶ (

احمد شاه قاجار )نشسته( و 
ولیعهدش محمد حسن میرزا در 

لباس نظامی

= به دلیل سیاست مزورانه 
در  چین  چراغ خاموش  و 
خاطره ی  فقدان  و  ایران 
از  نامطبوِع تاریخی  جمعی 
اذهان  در  زرد  اژدهای  این 
ایرانیان، حساسیت نسبت 
در  چین  مخرب  حضور  به 
اقتصاد و سیاست ایرانزمین، 
چندانکه باید و شاید وجود 
اما،  واقع  عالم  در  ندارد. 
میدان های  از  یکی  ایران 
اقتصادی  عظیم  نبرد  مهِم 
میان چین و ایاالت متحده 

آمریکاست.
روزهای  ین  ا =برنامه 
ایران،  بر  حاکم  تباهکاران 
چپاولگران  از  یاری خواهی 
خارجی برای کمک به بقای 
جمهوری اسالمی و سرکوب 
طیف متنوع ناراضیان جامعه 
شوربختانه،  است.  ایران 
متوسط،  طبقه  بخش دالل 
شریک فرقه تباهکار در این 

اتحاد شوم است.
یوسف مصدقی- دوشنبه گذشته، 
مصادف با دوم سپتامبر ۲019 میالدی، 
محمدجواد ظریف در ادامه ی دست و 
پا زدن های به اصطالح دیپلماتیک اش، 
در مسکو، همراه با وزیر خارجه روسیه 
کرد.  شرکت  خبری  کنفرانسی  در 
پرسش های  از  یکی  به  پاسخ  در  او 
طرح شده در مورد سیاست خارجی 
حقیرانه  تنها  نه  اسالمی،  جمهوری 
مجیز دولت های چین و روسیه را گفت 
بلکه این دو دولت غارتگر را »شرکای 
جمهوری  سخت  روزهای  نزدیک 
اسالمی« خواند و »حساب « این دو 
باقی دولت های  از  را  دولت چپاولگر 
دانست.  جدا  برجام،  امضاکننده ی 
هرچند روشن است که از این اظهارات 
امتیازات  واگذاری  و  باج دهی  بوی 
بیشتر به چین و روسیه می آید اما بد 
نیست که به تصویر بزرگتری که این 
باج دهی ها در زمینه آن اتفاق می افتند 

نیز توجه کنیم.
مدت هاست  اسالمی  جمهوری 
نقش پیاده نظام روسیه و چین را در 
عرصه های مختلف نبرد این دو کشور 
با ایاالت متحده بازی کرده و از این 
رهگذر، هزینه های جبران ناپذیری به 
منافع ملی ایران وارد کرده و می کند. 
جمهوری  باج دهی  رابطه  درباره 
اسالمی با حکومت فدراسیون روسیه، 
در ایام اخیر و به  بهانه های مختلف- از 
جمله در ماجرای سهم ایران از دریاچه 
کاسپین- مقاالت و گفتارهای بسیاری 
منتشر  فارسی زبان  رسانه های  در 
شده  اند. در مقابل اما، به دلیل سیاست 
مزورانه و چراغ خاموش چین در ایران 
نامطبوِع  جمعی  خاطره ی  فقدان  و 
تاریخی از این اژدهای زرد در اذهان 
ایرانیان، حساسیت نسبت به حضور 
سیاست  و  اقتصاد  در  چین  مخرب 
ایرانزمین، چندانکه باید و شاید وجود 
ندارد. در عالم واقع اما، ایران یکی از 
میدان های مهِم نبرد عظیم اقتصادی 
میان چین و ایاالت متحده آمریکاست.

در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست  
جمهوری ۲01۶ ایاالت متحده، دونالد 
ترامپ، بیش از همه کاندیداهای دیگر، 
بر سوء استفاده دولت چین از تجارت 
آزاد با آمریکا تأکید می کرد و حتی 
بارها رابطه تجاری چین و آمریکا را 
همچون تجاوز)rape( طرف چینی به 
اقتصاد آمریکا توصیف می کرد. یکی از 
مهم ترین وعده های انتخاباتی ترامپ، 
و  روزه  هر  تجاوز  این  از  جلوگیری 
متوازن کردِن تراز تجاری با چین بود. 
از همین رو، پس از پیروزی ترامپ در 
انتخابات، تیم اقتصادی کابینه او به 
بازبینِی رابطه تجاری ایاالت متحده با 
چین پرداخت. آثار این بازبینی، طی 
عرصه  در  وضوح  به  اخیر،  ماه  چند 
خودنمایی  جهانی  تجارت  و  اقتصاد 
کرده و همزمان رشد اقتصادی چین 
را به پایین ترین میزان طی سه دهه 

اخیر رسانده است.
ریشه اصلی نزاع فعلی میان چین و 

ایاالت متحده، به رویگردانِی سکانداران 
سیاست آمریکا از حمایت از فرآیند 
 )Globalization( جهانی سازی 
موجب  که  فرآیند  این  می گردد.  باز 
آسیب به صنایع بومی و طبقه کارگر 
آمریکای شمالی شده، ناخرسندی و 
به هرچه  را نسبت  این طبقه  خشم 
برانگیخته.  است،  »خارجی«  که 
حمایتگرایانه  اقتصادی  سیاست های 
این  تقویت  به  هم  ترامپ  دولت 

احساس کمک شایانی کرده است.

یع  صنا ز  ا یت  حما ست  سیا
که   )Protectionism ( داخلی 
شده،  ترجمه  هم  حمایت گرایی  به 
اقتصادی است  تدابیر  از  مجموعه ای 
آثار سوِء  با  مقابله  برای  که دولت ها 
جهانی شدِن اقتصاد در پیش می گیرند 
تا از این رهگذر از اقتصاد ملی حفاظت 

کنند. بر اساس این سیاست، دولت ها، 
از طریق گذراندن مقررات گمرکی و 
 countervailing( مالیاتِی جبرانی
duties(، واردات کاالهایی که تولید 
تا  می کنند  محدود  را  دارند  داخلی 
از آسیب های جدی به صنایع بومی 

جلوگیری کنند.
در مقابل این رهیافِت حمایت گرانه، 
بعضی از کشورهای صادرکننده کاال، 
سیاسِت  از  استفاده  با  دغلکارانه، 
بین الملل  تجارت  در  قیمت  تبعیِض 
خود  صادراتی  کاالهای  فروختِن  و 
داخلی  قیمت  از  ارزان تر  قیمتی  به 
به جنگ تجاری   )dumping( آنها 
می روند.  حمایت گرا  دولت های  با 
کاال  صادرکننده  بزرِگ  دولت های 
همچنین با پایین نگه داشتِن مصنوعِی 
 Currency( خود  ملِی  پول  نرِخ 
Manipulation(، صادرات به دیگر 
به کشور  واردات  و  ارزان  را  کشورها 
کشور  می کنند.  گران  را  خودشان 
در  کاال  صادرکننده  مهم ترین  چین 
دنیاست که با در پیش گرفتِن چنین 
سیاست هایی، تراز تجاری اش با همه 
کشورهای دنیا را به شکل چشمگیری 

مثبت نگه داشته است.
سیاست های حمایت گرانه در حوزه 
اقتصاد، هرچند می توانند برای مدت 
روابط  کردِن  متوازن  برای  کوتاهی 
آمریکا  و  چین  دولت  دو  تجاری 
به  درازمدت  در  ولی  شوند  استفاده 
اقتصاد هر دو کشور صدمه خواهد زد. 
موجب  طرف  یک  از  حمایت گرایی 
باال رفتن قیمت کاالها در بزرگترین 
بازار دنیا- یعنی ایاالت متحده- شده 
و از طرف دیگر سرعت رشد اقتصادی 
چین و میزاِن تولیِد شغل در این کشور 

را کاهش داده است.
تجاری  جنگ  آنچه  نهایت،  در 

اقتصاِد  این دو  )trade war( میان 
برتر دنیا خوانده می شود، اثری مخرب 
خواهد  جهانی  اقتصاد  کل  رشد  بر 
خاطر  به  حاضر،  حال  در  گذاشت. 
جنگ تجاری میان دولت های ایاالت 
از رکود در  متحده و چین، عالئمی 
تولید و تجارت جهانی دیده می شود 
بحرانی  به  مرور  به  نیست  بعید  که 
فراگیر در اقتصاد جهان تبدیل شود.

گسترش  یطی،  ا شر چنین  در 
روزافزون نفوذ چین در اقتصاد ایران، 
را  فرصتی  چینی  دولتمردان  برای 
برای جبران بخشی از خسارت جنگ 
با آمریکا، فراهم کرده است.  تجاری 
این، وضعیت تخاصم میان  بر  عالوه 
ایاالت  دولت  و  اسالمی  جمهوری 
متحده، به دولت چین این امکان را 
می دهد تا به نفع خود از منابع ایران 
در جنگ تجاری با آمریکا بهره ببرد. 

اقتصاد ایران اما به واسطه ی تکیه  بر 
هیچ  دالل محوری،  و  معدن فروشی 
امکانی برای استفاده از تقابل تجاری 

آمریکا و چین ندارد.
سال ها پیش، دکتر حسین عظیمی  
در  ایران،  در  اقتصاد  استاد  آرانی، 
در  توسعه نیافتگی  »مدارهای  کتاب 
و  حد  از  بیش  رشِد  ایران«،  اقتصاد 
خارج از قاعده ی بخِش »خدمات« را 
یکی از بزرگترین خطراتی عنوان کرد 
می کند.  تهدید  را  کشور  اقتصاد  که 
منظور این اقتصادداِن درگذشته این 
خود  دولت،  که  کشوری  در  که  بود 
از  بیشتر  و  کارفرماست  بزرگترین 
به  وابسته  آن  درآمد  درصد  هشتاد 
فروش نفت است، خدماِت مستقل از 
بودجه نفتی دولت در بخش خصوصی 

اصوال معنایی ندارد.
مشاغل  بیشتِر  ایران،  اقتصاد  در 
از  انواعی  واقع  در  خصوصی،  بخش 
از  که  هستند  داللی  و  واسطه گری 
سوی  از  و  تورم  موجب  طرف  یک 
دیگر باعث ایجاد یک َسبک زندگی 
برای  مصرف گرایی  با  توأم  و  فاسد 
است.  شده  ایران  مردم  از  طبقه ای 
در  همواره  ناُمولّد  گروهِ  این  توقعات 
تضاد با برآورده شدن نیازهای اولیه و 
اساسی طبقه فرودست جامعه است. 
برای  متوسط،  به اصطالح  طبقه  این 
غیرضروری  نیازهای  کردِن  برآورده 
خود، همواره برای دسترسی به پوِل 
ارزان به دولت فشار می آورد و از این 
طریق، بخش مهمی از منابع عمومی 
را که باید به نیازهای اساسی طبقات 
مال  کند،  پیدا  اختصاص  فرودست 

ِخود می کند.
از یکسو  این دالل های خرده پا که 
همواره از پرداخت مالیات می گریزند 
و از سوی دیگر با واسطه گری بی مورد 

موجب افزایش قیمت کاال و خدمات 
به  توجه  با  مجموع  در  می شوند، 
جمعیِت رو به فزونی شان، بیشترین 
سهم را از منابع دولتی می گیرند. این 
جماعت همچنین بزرگترین دشمنان 
مهمترین  و  ملی  صنایع  تولیدات 
و  واردات کاالهای مصرفی  مدافعین 

بنجل چینی هستند.
طی دو دهه اخیر، تراز تجاری ایران 
نامتوازن و به شدت  و چین همواره 
این  بوده است.  نفع طرِف چینی  به 
که  می شود  ترسناک  وقتی  موضوع 
توجه داشته باشیم بیشترین صادرات 
و  فرآورده ها  و  نفت  چین،  به  ایران 
طی  است.  نفت  از  حاصل  مشتقات 
به  چینی،  سوداگران  سال ها،  این 
برکِت دولتمردان فاسد فرقه تباهکار، 
فاجعه بار جمهوری  سیاست  خارجی 
اسالمی، ناتوانی های ناشی از تحریم ها 
طبقه  آز  و  مهمتر حرص  همه  از  و 
جامعه  دالل مآب  و  قالبی  متوسط 
ایران، نهایت سوء استفاده را از شرایط 
کرده اند و سودی شگفت آور از اقتصاد 
انرژی  برده اند.  ایران  بیمار  و  رانتی 
ارزاِن یارانه ای در ایران و بازار بسته 
این کشور، بخت بزرگی  و پرمصرف 
برای سوداگران تباهکار چینی فراهم 
آورده تا از امکانات بادآورده ناشی از 
بی تدبیری و خیانت اصحاب جمهوری 
اسالمی، به نفع حکومت چین و در 
متحده،  ایاالت  فشارهای  با  تقابل 

استفاده کنند.
منابِع  کیسه  از  و  معدن فروشی 
تجدیدناپذیر خوردن، سیاستی است 
اشکال  به  اخیر  دهه  چهار  در  که 
مختلف در اقتصاد ایران دنبال شده 
است. عامل این سیاست، جدا از فساد 
حاکم بر دستگاه های اجرایی و نظارتی، 
به اصطالح  طبقه  بی جای  انتظارات 
َسبک  هزینه  که  است  متوسطی 
منابع  به  را  خودش  منحط  زندگی 
محدود اقتصاد ایران تحمیل می کند 
و برای به دست آوردن پوِل ارزان و 
مصرف بیشتر، منابع کشور و زندگی 

فرودستاِن بی صدا را از بین می برد.
تباهکاران  روزهای  این  برنامه 
ز  ا یاری خواهی  یران،  ا بر  حاکم 
به  کمک  برای  خارجی  چپاولگران 
سرکوب  و  اسالمی  جمهوری  بقای 
ایران  جامعه  ناراضیان  متنوع  طیف 
است. شوربختانه، بخش دالل طبقه 
متوسط، شریک فرقه تباهکار در این 
اتحاد شوم است. جمهوری اسالمی، 
ورشکسته ای  فاسد  سهامِی  شرکِت 
کامل  زوال  به  رو  گاه  هر  که  است 
آلوده  و  دالل  متوسِط  طبقه  رفته، 
با  همراهی  در  خرده سهامدارش، 
چپاولگران چینی و روس، آن را برای 

مدتی از مهلکه نجات داده است.
در سوی دیگر این ماجرا، فرودستان 
و نابرخورداران جامعه ایران قرار دارند. 
الیه های متنوِع این بخش از جامعه، 
برخالف تبلیغاِت حکومتی، هیچ نفعی 
در ادامه جمهوری اسالمی ندارند زیرا 
بیش از باقی طبقات اجتماع، قربانی 
دالالن  و  خارجی  چپاولگران  روابط 
فاسد داخلی هستند. این گروه بزرِگ 
و  ماهر  کارگر  از  که  نابرخوردار- 
غیرماهر تا دستفروش و کشاورز- را 
شامل می شود، با ادامه اوضاع فعلی، به 
زودی به لشکری از گرسنگان آماده ی 
طغیان بدل خواهند شد. میزاِن طغیاِن 
محتوم این گرسنگان، طی چند ماه 
آینده مشخص خواهد شد و جمهوری 
تمام  خطر  بزرگترین  با  را  اسالمی 

دوران حیاتش روبرو خواهد کرد.

تأمالت بهنگام؛ باج دهی و دالل پروری دو راهبرد جمهوری اسالمی 
برای بقاء

شی جین پینگ و دونالد ترامپ؛ اوزاکا؛ ژاپن 2۹ ژوئن 2۰۱۹

» ادامه دارد«           

وانگ یی وزیر خارجه چین و محمدجواد ظریف؛ پکن 2۶ اوت 2۰۱۹
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معروف  غزلسرایان  از  1ـ 
معاصر و فقید ایران 

2ـ از هنرپیشگان برجسته و 
فقید انگلیس

3ـ شهری در ایرانـ  پرهیزگار
4ـ ضمیری استـ  صدا و نوا 

ـ عالمت جمع
5ـ  از وسایل نظافتـ  حالوت

۶ ـ ملیح ـ قرضه
7 ـ مکان ـ شهر موسیقی ـ 

مرام و کیش
8 ـ هم برازیدن است و هم 
خویشاوندیـ  اشاره به دور

9ـ از قربانیان معروف انقالب 
کبیر فرانسه

10ـ جواب مثبت ـ کشوری 
است

11ـ حرفه ای است هنری ـ 
کاخی معروف در اروپا

1ـ جامعه شناسی
درخشان  رۀ  ستا 2ـ 
آسمان شعر عرفانی 
از شهرهای  ـ  ایران 

کویری ایران
و  حرفه  ـ  عقاید  3ـ 
شگرد ـ نژادی است

پیامبری  ـ  گیتی  4ـ   
است 

هنرپیشگان  ز  ا ـ   5
فقید  و  ف  و معر

سینمای ایران
مفعول  عالمت  ـ   ۶
و  رسم  ـ  بیواسطه 

روش ـ تازه
7ـ  سلسله کوهی است 
ـ رودخانه ای در اروپا 
ـ آتشفشانی خاموش

رنگی  آن  از  باالتر  ـ   8
و  طریق  ـ  نیست 

قاعده
ـ  است  ستاره ای  9ـ 

فوری
در  زیبا  بندری  10ـ 
کنار مدیترانهـ  موی 

گردن حیوانات 
ـ  تزئینی  ر  نوا 11ـ 

نامه نگاری 

1ـ پیشگام صنعت بانکداری 
نوین در ایران

2ـ صورتـ  از بنادر ایرانـ  
تازه به دنیا آمده

3ـ مادۀ مخّدر و خطرناک 
ـ ستیزهـ  جانداری است 

ـ او
و  روزنامه نگاران  از  4ـ 
نویسندگان قدیمی ایران

5ـ  محکم و سختـ  حکم 
دادگاهـ  معرفت و اتیکت

»نه«  ـ  است  مرضی  ـ   ۶
به عربی ـ شراب

7 ـ واحد ـ از عناصر اربعه 
معروف  ثروتمندان  از  ـ 

جهان در قرن گذشته
8 ـ برگه ـ نور ـ جنگ

9ـ از رشته های آموزشیـ  
لنگ ـ شگرد

ـ  است  یی  صحرا 10ـ 
تکرار یک حرف ـ واحد 

اندازه گیری زمان

ن  یرا ز نخست و ز  ا 11ـ 
پیشین ایران

12ـ روشندلـ  تنی نیست 
ـ مادر به عربی

13ـ میوه ای استـ  خسران 
ـ جدید 

14ـ میانه روی و عدالت ـ 
کوشش ـ داور

15ـ طرف راست ـ بحری 
با  ـ  فارسی  شعر  در 

محبت

صاحب نام  و  بزرگ  موسیقیدان  1ـ 
ایتالیایی در قرن گذشته

2ـ از تنیس بازان مشهور و قدیمی جهان 
از حس شنوایی ـ ولی ـ محرومان 

3ـ تنها و منحصر به فرد ـ از هنرهای 
ظریفۀ ملی 

4ـ ادوات ـ صحیه ـ واحد اندازه گیری 
وزن 

5ـ  واژگون کردن ناگهانی حکومتـ  عذر
۶ ـ گشایش ـ راه تمام نشده ـ دارندۀ 

بزرگترین مقام در نیروی دریایی
7ـ  فهمیده و با اطالعـ  واژۀ عامیانه که 
معنای مطلع و ماهر می دهدـ  خیال 

و تصور بیهوده
8 ـ دلواپس ـ از شهرهای ایران ـ تپه

9ـ از کشیدنی ها ـ از هوا کردنی ها ـ 
ضروری

10ـ ضیافت ـ بهبودی 
شعر  شاهکار  ـ  دودکش  لولۀ  11ـ 

حماسی ایران
12ـ هنگام شادی می کشندـ  قطعی و 

به اثبات رسیده ـ چشم
13ـ طمعـ  داراییـ  از امراضـ  دوستی 
14ـ ابدی ـ شهری قدیمی در اسپانیا 

با دانشگاهی معروف
از  ـ  پرستیدنی ها  از  ـ  گذشته  15ـ 

عوارض پوستی ـ اهل ایمان

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

ملکه الیزابت دوم در آغوش پدرش

باشد؛ همان طور  او ملکه  نبود  قرار 
که 5 بار قبل از این که انگلستان به 
جای شاه، ملکه به خودش دیده بود، 
قرار نبود این طور باشد. »سرنوشت«، 
و  داخلی«  »اختالفات  »پسرنزایی«، 
»کلیسا« از جمله مواردی بودند که در 
انگلستان  بود  باعث شده  تاریخ  طول 
به جای پادشاه ملکه داشته باشد. اما 
آوریل 192۶  متولد 21  دوم  الیزابت 
میالدی را »عشق« ملکه کرد؛ عشق 
عمو »ادوارد«ش به یک زن آمریکایی 
و  ازدواج کرده  بار  آن 2  از  پیش  که 
انگلستان حق  بود. شاه  طالق گرفته 
نداشت با چنین کسی ازدواج کند؛ یا 
»سلطنت« یا »استعفا«؛ و عمو ادوارد 
این طوری شد  انتخاب کرد.  را  دومی 
که سلطنت به بابای الیزابت و بعد از 
خود  به  نداشت  ذکور  اوالد  آن چون 

الیزابت رسید.
اآلن  چارلز  پرنس  او  وارث  و  پسر 
کیهان  نشر  است)زمان  ساله   ۶0
اما   )  2008 سال  در   1232 شماره 
ملکه همچنان قبراق و سرحال است. 
آخرین بار بازویش زخمی برداشته بود 
و  نیست  خاصی  چیز  شد  معلوم  که 
را  می خواسته سگ هایش  که  موقعی 
موقع دعوا از هم سوا کند، این طوری 

شده. او عاشق سگ ها و اسب هاست.

ای وای وطن وای !ملکه الیزابت دوم

با معاهدات گلستان و ترکمنچای، 
را  ایران  شمالی  بخش های  روسیه 
تصرف کرد و بعد از آن، ضعف دولت 
مرکزی باعث شد که روس ها در دربار 
ایران نفوذ بیشتری پیدا کنند. آنها قصد 
داشتند بر هرات هم تسلط پیدا کنند 
و انگلیسی ها از این وضع بسیار نگران 
بودند، چرا که هرات دروازه هندوستان 
»امپراتوری«  برای  هم  هند  و  بود 
اهمیتی غیر قابل چشم پوشی داشت؛ 
پس برای حفظ حریم امنیتی خود به 
از  افغانستان  و  هرات  جداسازی  فکر 
ایران افتادند. در زمان سلطنت محمد 
شاه، انگلیس تصمیم گرفت نقشه خود 
را عملی کند. او امیر هرات را تشویق 
می کرد تا برای تثبیت حاکمیت خود 
ایران  مرکزی  دولت  فرمان  اجرای  از 
خودداری کند. در نتیجه محمد شاه 
برای خواباندن شورش به هرات لشکر 
کشید و آن را محاصره کرد. انگلیس 
ایران  اما مانع تصرف هرات به دست 
شد و اعالم کرد که در صورت پایان 
نیافتن محاصره ـ که تا آن موقع 10 
ماه طول کشیده بود ـ وارد جنگ با 
ایران می شود. روابط سیاسی 2 کشور 
قطع شد و نیروهای انگلیس با تصرف 
جزیره خارک، شاه را مجبور کردند که 
دست از محاصره بردارد. چند سال بعد، 

دخالت های  خاطر  به  شاه  ناصرالدین 
و  هرات  امور  در  انگلیس  مخفیانه 
ترکمن ها  تعرض  و  شورش  احتمال 
هرات  به  دوباره  شرقی،  مرزهای  به 
رسماً  انگلیسی ها  کرد.  کشی  لشکر 
ایران وارد جنگ شدند و  با نیروهای 
و  خرمشهر  بوشهر،  خارک،  جزیره 
اهواز را تصرف کردند. سلطان مسقط 
هم فرصت را مناسب دید و به قصد 
تصرف بندرعباس به ایران حمله کرد. 
ناصرالدین شاه در آن شرایط نامساعد 
و خطرناک چاره ای ندید جز آنکه به 
فرانسه  و  روسیه  دولت های  توصیه 
عمل کند و به نیروهای خود دستور 
عقب نشینی بدهد و درخواست صلح 
مذاکره  میز  به  هرات  سرنوشت  کند. 
کشیده شد. در مذاکرات صلح پاریس، 
به  را  چیز  همه  ایران  اعزامی  هیأت 
نمایندگان ملکه ویکتوریا باخت؛ عهد 
نامه صلح پاریس با میانجیگری دولت 
فرانسه به امضا رسید. انگلیس متعهد 
شد قوای خود را هرچه زودتر از خاک 
ایران خارج کند و از آن به بعد هیچ 
گونه  ادعایی نسبت به حاکمیت هرات 
و سایر نقاط افغانستان نداشته باشد و 
در امور داخلی آن منطقه هم دخالت 
نکند. این تنها جنگ مستقیم ایران با 

انگلیس بود.

فوری  و  آنی  سریع،  مرگ  به  »تو 
ن  جا پرنس   » می شوی! محکوم 
و  می گفت  را  جمله  این  انگلیسی 
سمت  به  سنگین  تبر  یک  با  جالد 
محکوم به اعدام می آمد و گردن او را 

قطع می کرد ...
کمیته  تا  کشید  طول  مدت ها 
قرن  در  فرانسه  سلطنتی  پزشکی 
که  برسد  نتیجه  ین  ا به  هجدهم 
شمشیر  یا  تبر  با  زدن  گردن  روش 
فوری  و  سریع  آنی،  هم  قدرها  آن 
کلی  محکوم  است  ممکن  و  نیست 
زجر بکشد تا جان بدهد؛ برای همین 
و  مشفقانه تر  روش  یک  دنبال  به 
راحت تر رفتند تا آن بینوای محکوم 
به اعدام، درد کمتری متحمل شود. 
در  گیوتین،  دکتر  دلیل  همین  به 
با  میالدی،   1792 سال  آوریل   25
الهام از یک وسیله قدیمی، یک ابزار 
گردن زنی ابداع کرد  که به سرعت 
و با فشار یک تیغه سنگین وتیز سر 
سال  چند  می کرد.  جدا  بدن  از  را 
ابداع  فرانسه،  انقالب  آغاز  با  و  بعد 
دکتر گیوتین عماًل نمادی از انقالب 
یا حداقل یک دوره از آن شد که به 
نام »دوره ترور« معروف است. سال 
1793 میالدی، سال انتقام انقالبیون 
که  را  کسی  هر  که  بود  خشمگینی 

»گیوتین« وسیله اعدام 
مهربانانه!

به  می کرد،  مخالفت   آنان  با  ذره ای 
تیغ  به  آزادی«  علیه  »جنایت  جرم 
لوئی  سه گوش گیوتین می سپردند. 
شانزدهم، ماری آنتوانت و حدود 15 
هزار نفر دیگر در دوره ترور زیر تیغ 
گیوتین«  »خادم  یا  روبسپیر  رفتند. 
برای  مدام  کوبنده خود  نطق های  با 
گیوتین قربانی می گرفت و اعدام برای 
ویژه  سرگرمی  یک  به  تبدیل  مردم 
بود. جمعیت زیادی در میدان  شده 
کنکورد فعلی جمع می شدند و با قطع 
می کشیدند.  هورا  قربانی  سر  شدن 
جایگاه های  و  اعدامی  افراد  فهرست 
می شد  فروش  و  خرید  میدان،  ویژه 
پایین  و  باال  مدام  گیوتین  تیغه  و 
مدتی  از  بعد  که  قدر  آن  می رفت؛ 
»تهوع  نام  به  حالتی  گرفتار  پاریس 
گیوتین« شد. روبسپیر و دکتر ژوزف 
گیوتین مخترع گیوتین! خود محکوم 
بعدها  شدند.  سپرده  گیوتین  به  و 
با گیوتین را  حکومت فرانسه، اعدام 

غیرقانونی اعالم کرد.
همچنان  دیگر  کشورهای  در  اما 
قرن  اواسط  تا  مهربانانه  اعدام  روش 
بیستم ادامه داشت. این هیوال آن قدر 
در دوره ترور قربانی گرفته است که 
فرانسه  انقالب  نماد  عنوان  به  اکنون 

شناخته شده است.
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یک  که  را  آینده اش  شوهر  ملکه، 
فامیل های  از  و  دریایی  نیروی  افسر 
دورشان بود در جوانی دید و پسندید. 
نوشت و  نامه  افسر  برای آن  واقع  در 
افسر  آن  و  آمده  او خوشش  از  گفت 
و  پذیرفت  بود،  فیلیپ  پرنس  که 
میالدی   1947 نوامبر  در  عروسی 
سرگرفت. مهم ترین غصه ملکه، ازدواج 
و طالق های بچه هایش است. او 3 پسر 
پرنسس  وقتی  تا  دارد.  دختر  یک  و 
دایانا زنده بود، محبوبیت ملکه بسته 
به اینکه چه رفتاری با عروسش بکند، 
باال و پایین می شد؛ چون مردم از دایانا 
خوششان می آمد و وقتی در تصادف 
کشته شد، میزان محبوبیت ملکه مثل 
شاخص بورس با سر به زمین خورد. 
میالدی(   2002( بعد  سال  چند  اما 
متعاقب  و  ساله   101 مادر  او  وقتی 
از  را   مارگرت  پرنسس  آن خواهرش 
دست داد و برای اولین بار جلوی مردم 
گریست، اوضاع بهتر شد. ملکه عاشق 
فیلم های کمدی، موزیکال و فیلم های 
»جیمزباند« است. نمونه ای از کلمات 
قصار ملکه؛ »کاپیتان! فکر می کنم آنها 
در حقیقت آمده اند مرا ببینند«؛ خطاب 
به فرمانده محافظانش که دقیقاً جلوی 
و  می کرد  حرکت  او  کالسکه  پنجره 

جلوی دید مردم را گرفته بود!

ناصرالدین شاه
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=در همین زمان کنفرانس »گوادولوپ« 
تشکیل شد، شاه و خود شما در ایران این 
خبرها را حتماً تعقیب می کردید بخصوص 
که شاه نسبت به اخباری که از »بی بی سی« 
و سایر رسانه ها پخش می شد خیلی حساس 
بود. از نظر شاه، نقش خارجی ها در تغییر 
رژیم و ایجاد چیزی به نام »انقالب اسالمی« 

چقدر مؤثر بوده؟
گوادولوپ  کنفرانس  به طوریکه می دانید  ـ 
در ژانویه 1979 با شرکت رؤسای کشورهای 
آمریکا،  انگلیس، فرانسه و آلمان برگذار شد 
کنند.  بررسی  و  بحث  ایران  اوضاع  دربارۀ  تا 
به شرایط  توجه  با  آقای کارتر  در گوادولوپ 
افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان 
برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با 
حکومتی به رهبری خمینی گردید به طوری که 
به قول ژیسکار دستن )رئیس جمهور فرانسه( 
»باعث تعجب و حیرت همگان گردید«. »مایک 
ایوانز« خبرنگار آمریکائی در گزارش خود از 
گوادولوپ ماجرای این کنفرانس و موضع گیری 

کارتر را تشریح کرده است.
کارتر از قدرت گیری نظامی و اقتصادی ایران 
می ترسید، در حالی که باید پرسید: قوی شدن 
شاه، برای آمریکا چه ضرری داشت؟ این سؤال 
را باید از آقای کارتر در یک دادگاه کرد و پرسید 
آقای کارتر، بفرمایید که ایران چه ضرری برای 
شما داشت به غیر از اینکه در مدت کوتاه چهار 
سالی که در آمریکا بودم ۸ میلیارد دالر فقط 
بیش  اینکه  بجز  خریدیم؟  اسلحه  آمریکا  از 
از 1۲0 خلبان فانتوم داشتیم در آمریکا که 
تعلیم می دیدند؟ بجز اینکه 40 هزار آمریکایی 
در ایران زندگی می کردند؟ بجز اینکه آمریکا 
تمام تأسیسات ضد شوروی را در شمال ایران 

احداث کرده بود؟
به هر حال آقای کارتر به گوادولوپ رفت و 
این صحبت ها را کرد و بقیه را هم دعوت کرد 
و در این بین، فقط آقای هلموت اشمیت بود 
که گفته بود باید در مورد ایران بیشتر مطالعه 
کرد، ایران کشوری است که با همه ما روابط 

اقتصادی و سیاسی خوبی دارد.
آقای »کاالهان« )نخست وزیر انگلستان( هم 
با آقای کارتر موافق بود که رژیم ایران باید از 
بین برود. ژیسکار دستن هم با وجود تردیدها 
و تعجب های اولیه، شروع کرد به هم آوازی با 
اینها به علت کینه ای که نسبت به ایران پیدا 
کرده بود – مالحظه بفرمایید که چقدر یک 
کینۀ خصوصی ممکن است به ضرر یک مملکت 

تمام بشود.

=چرا »کینۀ خصوصی«؟
ـ برای اینکه آقای ژیسکار دستن به دعوت 
نامزد  بود،  آمده  ایران  به  که  وقتی  رسمی 
بودند.  آورده  خودشان  با  هم  را  دخترشان 
تشریفات  رئیس  یا 1973(  )در سال 197۲ 
آن موقع هرمز قریب بود. آقای ژیسکاردستن 
خواسته بودند که بر سر میز شام رسمی، نامزد 
دخترشان هم بنشیند. شاه از این موضوع خبر 
نداشت ولی تشریفات گفته بود که این درست 
نیست، برای اینکه این یک شام رسمی است 
و شخصی که رسمی نیست نمی تواند سرمیز 
شام رسمی بنشیند. بنابراین، نامزد دختر آقای 
ژیسکار دستن را در ضیافت رسمی شام، راه 
آقای ژیسکاردستن  به دل  این کینه  ندادند. 
از خروج  بعد  نداد که شاه  اجازه  ماند. حتی 
از ایران به فرانسه بیاید. البته بعد در کتابش 
نوشت که از این تصمیم خیلی پشیمان هستم.

ما که در تهران بودیم ببینیم که گوادولوپ 
چه تصمیمی می گیرد ولی از قرائن و اطالعاتی 
که  می دانستیم  می رسید،  ما  گوش  به  که 
خواهد  شاه  رفتن  به  تصمیم  هم  گوادولوپ 

گرفت.
مأمور  را  رام   هوشنگ  آقای  اعلیحضرت 
کردند که مرتب موضوع گوادولوپ را از رادیو 
– تلویزیون های مختلف جمع آوری کند و هر 
روز آن ها را گزارش دهد. هوشنگ رام هم با 
من خیلی دوست بود و خیلی هم دقیق. او 
بود که می گفت این ها تصمیم شان را گرفته اند 
البته نمی گویند که شاه باید برود ولی می گویند 

»گاندی دوم« باید به ایران برگردد.
می خواست  دلشان  که  آنجوری  باالخره 

عمل کردند.
 من چقدر خوشحال شدم وقتی که آقای 
ریگان در مناظرۀ انتخاباتی به آقای کارتر گفت: 
شما بزرگترین اشتباهتان برداشتن شاه ایران 
بود. بزرگترین دوست مملکت ما را شما از بین 
بردید. بزرگترین کشوری که می توانست از هر 
جهت حافظ منافع ما باشد، شما آن را دشمن 
ما کردید. کاری کردید که ۵۲ نفر آمریکایی 

را به گروگان گرفتند.

ناگهانی  سفر  و  »بی بی سی«  =بیداد 
ملکۀ انگلیس!

است  مهم  بسیار  که  دیگری  موضوع  ـ 
از  قبل  نیم  و  ماه  دو  تقریباً  که  است  این 
خروج اعلیحضرت از ایران، سفیر انگلیس در 
تشریفات نزد من آمد و گفت که علیاحضرت 
بیایند. ایران  به  می خواهند  انگلستان  ملکۀ 

می دانید که ملکۀ انگلیس، بیخودی جایی 
مقررات  مطابق  انگلیس  ملکۀ  اوالً  نمی رود. 
خودشان، در سال بیشتر از یک یا دو دعوت 

رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. دوم، 
ملکۀ انگلیس هم هر جا که می رود تمام مدت 
با اجازۀ دولت است. برای تفریح اگر بخواهد 
به جایی برود می تواند، ولی سفر رسمی به یک 
کشور همیشه باید با اجازۀ دولت باشد. حال 

چطور دولت انگلیس این اجازه را داده بود؟

انگلیس  ملکه  از  اعلیحضرت  =مگر 
دعوت رسمی کرده بودند؟

دولت  گذشته،  این  از  هیچوجه!  به  نه!  ـ 
انگلیس مگر وضع ایران را نمی دید؟ خودشان 
که انگشت شان در کار بود و با رادیو » بی بی سی« 

مملکت را به هم می زدند و به قول اعلیحضرت: 
این  در  چطور  می کند«  بیداد  »بی بی سی 
موقعیت حساس ملکۀ انگلیس حاضر می شود 
کشتی  با  آنهم  بکند  مسافرت  ایران  به  که 
پیاده  بندر عباس  در  و  بیاید  به خلیج فارس 
اعلیحضرت  اطالع  به  مورد  این  البته  بشود. 
به  هم  سفری  انگلیس  ملکۀ  که  رسید  هم 
ایران می کنند. من هم به قائم مقام تشریفات، 
آقای هدایت ذوالفقاری )که دوستی مهربان 
و بسیار در کار خود جدی و فعال بود( گفتم 
که شما به بندرعباس بروید و در آنجا برنامۀ 
البته چون  را هماهنگ کنید.  انگلیس  ملکۀ 
به  خواب  و  استراحت  برای  بودند  کشتی  با 
که  روز  در  ولی  می رفتند  خودشان  کشتی 
می آمدند به بندرعباس،  می بایستی ناهار یا 

شام و ضیافتی باشد.
 ایشان به بندرعباس رفتند و ترتیب برنامۀ 
ملکۀ انگلیس را به نحو احسن در کلوپ نیروی 
مجهزی  و  خوب  کلوپ  بسیار  )که  دریایی 
بود( دادند. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ 
قطعی ورود ایشان را ما اعالم می کنیم. ولی 
بعداً روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد 
نشد.  انگلیس  ملکۀ  سفر  از  صحبتی  اصاًل 
را  تهران  ژانویه   16 روز  هم  اعلیحضرت 
دوم  روز  در  رفتند.  اسوان  به  و  کردند  ترک 
اقامت مان در اسوان، سفیر انگلستان بوسیلۀ 
یک پیک، نامه ای برای اعلیحضرت فرستاد که 
اعلیحضرت به من دادند و گفتند بخوانید. نامه 
را که باز کردم دیدم نامه ای است به خط خود 
بود: نوشته  اعلیحضرت  به  انگلیس که  ملکۀ 

»اعلیحضرت... فیلیپ شوهرم و من بی اندازه 
خوشحال بودیم از اینکه بتوانیم به کشور شما 

بیاییم و شما را از نزدیک ببینیم ولی متأسفانه 
پیش آمدهایی شد که نتوانستیم این مسافرت 
آینده...«   در  که  امیدواریم  و  کنیم  عملی  را 

امضاء : الیزابت
این در همان موقعی بود که اعلیحضرت به 
من گفتند: »سفیر انگلیس را بخواهید و به او 
بگویید که یک کاری بکنید چون »بی بی سی« 
بهم  را  مملکت  تمام  و  می کند  بیداد  دارد 
سفر  این  با  ظاهراً  انگلیس  ملکۀ  می زند«. 
بگوید  می خواست  آن  لغو  سپس  و  ناگهانی 
نقشی  و  بی خبریم  اغتشاشات  این  از  ما  که: 

در آن نداریم!!

سپهبد »بدره ای«، فرماندۀ گارد شاهنشاهی 
از طریق من به اعلیحضرت پیغام داد که: ارتش 
امکانات فنی الزم برای پارازیت فرستادن و قطع 
برنامه های »بی بی سی« را دارد و خواست که 
چنین کند، اما اعلیحضرت گفتند: »به بدره ای 

بگوئید که این کار در شأن ما نیست!«.
من سفیر انگلیس را به تشریفات خواستم 
و توضیحاتی به او دادم. جواب داد: »شما بهتر 
می دانید که »بی بی سی« یک دستگاه مستقل 
است و دولت به هیچ وجه دخالتی در آن ندارد، 
با وجود این، مراتب را به لندن خواهم گفت 
دروغ  سفیر،  می آورم...«  جواب  شما  برای  و 
می گفت زیرا بودجۀ »بی بی سی« از طرف دولت 

انگلیس تأمین می شود!
پنج شش روز بعد، سفیر انگلیس به تشریفات 
آمد و گفت: تمام این مطالب را به لندن گفتم 
ولی همانطور که قباًل هم گفتم »بی بی سی« 
دستگاه مستقلی است و نمونه اش هم این است 
که سه چهار شب پیش در تلویزیون لندن نشان 
دادند که چهار نفر از تروریست های ایرلندی با 
نقاب های سیاه بر چهره، پشت میزی نشسته 
بودند و مصاحبۀ مطبوعاتی می کردند. در این 
ایرلندی  تروریست های  مطبوعاتی  مصاحبۀ 
آماده  همه  می بینید  اینجا  که  را  ما  گفتند: 
هستیم حتی جان خودمان را فدا کنیم ولی 
نمی توانیم زورگویی انگلستان را قبول کنیم 
مبارزه  ترتیب  به همین  داریم،  تا جان  ما  و 

می کنیم و ...
بعد سفیر انگلیس اضافه کرد: ببینید آقای 
افشار!  وقتی که در خود انگلستان، ایرلندی ها 
می آیند و اینجور به انگلستان اهانت می کنند و 
مطالبی می گویند که برخورندۀ ملت انگلستان 

است و دولت نمی تواند از این موضوع جلوگیری 
بی بی سی  به  می توانیم  ما  جوری  چه  بکند، 
ایران سکوت  اوضاع  دربارۀ  دستور دهیم که 

کند؟!
گفتم: آقای سفیر! االن تقریباً ۲0 سال است 
که این سازمان آزادیبخش ایرلندی ها مشغول 
که  شده  چطور  است،  تروریستی  کارهای 
یکمرتبه در این چهار پنج روزی که قرار بوده 
شما جوابی برای من بیاورید، ترتیب مصاحبۀ 
سال   ۲0 شما  شد؟!  داده  آنها  با  مطبوعاتی 
سکوت کردید و حاال مصاحبۀ مطبوعاتی اینها 
را برای ما مثال می آورید!؟ خب، مطمئناً این 

را کسی باور نمی کند! ولی ما باور می کنیم که 
این مصاحبه ساختگی و نمایشی است. فقط 
ایرادی که شاه گرفته  به  اینکه  برای  و فقط 

جواب بدهید...
پس از شرح این مالقات، اعلیحضرت گفتند: 
بهتر از این جوابی نمی شد به اینها داد. اینها اینطور 
هستند! اینها با پدر من هم همین کار را کردند!

مالقات دکتر غالمحسین صدیقی
تقریباً تا روز آخر، من برنامه های اعلیحضرت 
را پر می کردم. در این میانه، البته مشیر فاطمی 
هم آمدند و همه شان سعی می کردند بگویند 
ما  بگویید  می آید  بر  دست مان  از  کاری  هر 
انجام می دهیم. اعلیحضرت دیگر مثل اینکه 
نمی خواستند این چیزها را بشنوند، گوشی را 
برداشتند، آقای سررشته داری هم توی اتاق من 
بود، اعلیحضرت به من فرمودند: چیه؟ دوباره 

راه افتادند توی خیابان؟
در  و  شما  از  طرفداری  به  عده ای  گفتم 
مخالفت با مخالفین شما به راه افتاده اند و عدۀ 
قابل توجهی هم هستند. پرسیدند کی گفته 
این کار را بکنند؟ گفتم: قربان، مردم خودشان 
جمع شده اند. گفتند: برای چی این کارها را 

می کنید؟ بگویید برگردند بروند.
من دیگر متأسفانه از جا در رفتم، یکدفعه 
با کمی عصبانیت و شاید کمی بی ادبی گفتم: 
اعلیحضرت، آخر شما نمی دانید که در شهر 
از هیچ جا  ندارید!  چه خبر است! شما خبر 
که  مردمی  این  بفرمایید  اجازه  ندارید!  خبر 
را  خودشان  بیایند  اقال  می خواهند  را  شما 

نشان بدهند...
که  بعد  و  نگفتند  هیچی  اعلیحضرت   

که  شنیدم  بگذارند،  را  گوشی  می خواستند 
گفتند: من نمی دانم از دست تو چکار بکنم؟!

اصاًل هیچ مایل نبودند تظاهراتی برای خود 
ایشان انجام بگیرد. بعد افرادی را که می توانستم 
پیشنهاد  همه  اعلیحضرت،  حضور  بیاورم 
می کردند. از روزنامه نویس گرفته تا آقایانی که 
آشنا و دوست داشتند که یک خدمتی انجام 
بدهند. تا روز آخر هم این موضوع به همین 

ترتیب ادامه داشت.
شب ها برق قطع می شد و کار کردن مشکل 
می شد. من دیگر شب ها اصاًل خواب نداشتم 
بخاطر این که تا ساعت 7 شب کار می کردم، 
خسته و ُمرده بر می گشتم و نصف شب ها هم 

تلفن می شد.

=چرا نصف شب ها؟
تلفن  آمریکا  از  که  آنهایی  اینکه  برای  ـ 
می کردند تفاوت ساعت را نمی دانستند. از همه 
جا تمام روزنامه های اروپا و آمریکا می خواستند 
با شاه مصاحبه کنند و شاه هیچکدام را قبول 
نمی کرد. یادم می آید که وقتی برق کاخ هم 
قطع شد، اعلیحضرت به نزدیک پنجره رفتند و 
فهمیدند که هیچ جا برق نیست، پرسید:  موتور 

برق خصوصی کاخ چرا کار نمی کند؟!
روز به روز می دیدیم که وضع به نحوی شده 
که دیگر نمی تواند به حالت اولیه برگردد. در این 
موقع آقای هوشنگ انصاری هم از ایران رفتند 

و جانشین ایشان آقای عبداهلل انتظام شدند.

=آقای هوشنگ انصاری برای مأموریت 
رفتند؟

ـ خیر! ایشان رئیس شرکت نفت بودند و 
برای دادن گزارشات، هر هفته، یک بار حضور 
اعلیحضرت می آمدند. یک روز در اتاق انتظار 
که بودند حالشان بد شد و »ناراحتی قلبی« پیدا 
کردند و آقای »حساسی« پیشخدمت آمد و به 
من گفت: آقای انصاری حالشان خوب نیست! 
به اعلیحضرت عرض کردم، فرمودند: بگویید 

بروند خودشان را معالجه کنند.
هفتۀ بعد هم آقای انصاری نیامدند. هفتۀ 
معالج  پزشک  یوسف پور،  دکتر  آقای  سوم، 
ایشان، تلفن کردند که آقای افشار، می خواهم 
انصاری  هوشنگ  آقای  که  بگویم  شما  به 
حالشان هیچ خوب نیست، ولی اصرار دارند 
که شرفیاب بشوند، اگر بیایند، من نمی توانم 
مسؤولیتی قبول بکنم! من هم به اعلیحضرت 
گفتم، فرمودند: نه!نه! خودش را معالجه بکند و 
بگویید نجم آبادی به جای او بیاید. در تشریفات 
شایع بود که آقای انصاری »تمارض« کرده اند! 
بعد هم نفهمیدیم که آقای هوشنگ انصاری به 
چه نحوی به خارج از کشور رفتند. به روایتی 
منز لشان را فروختند و ... قباًل آقای انصاری به 
جنوب رفته بودند که اعتصابات کارگران نفت 
را ساکت بکنند، از جنوب که برگشته بودند، 
در روز چهارم آبان که اعلیحضرت از جلوی 
بودم،  همراه  هم  من  و  می شدند  رد  ایشان 
پرسیدند:  و  ایستادند  او  جلوی  اعلیحضرت 
چطور بود اعتصاب؟ گفت: اعتصاب تمام شد 
قربان! اعلیحضرت پرسیدند: یعنی همه رفتند 
سِر کار؟ آقای انصاری گفت: بله، همه رفتند 
سِر کار ... ولی در حقیقت، سِر کار نرفته بودند.

اردشیر زاهدی در خاطرات خود می گوید 
در سال های بحرانی ۵6 و ۵7 من سفیر ایران 
در آمریکا بودم و دائم یک پایم در تهران بود، 
یک پایم در واشنگتن. کسی که عقیده داشتم 
بیاید به وزارت دربار، عبداهلل انتظام بود. با او 
صحبت کردم، گفت نمی توانم این کار را قبول 
است  این طور  پایم  است،  قلبم خراب  کنم. 
بیاید حضور  باالخره قرار گذاشتیم  و فالن.  
اعلیحضرت. به اعلیحضرت عرض کردم به او 
محبت کنید، دل شکسته است. با خودش هم 
به توافق رسیدیم که از گذشته حرفی به میان 
نیاورد ولی در بین مذاکرات نتوانست طاقت 
بیاورد. با صدای مخصوصی که داشت بنا کرد 
به انتقاد و گله گذاری. من به او چشم دوختم  و 
گفتم: عبداهلل! آن وقت بر خودش مسلط شد و 
دیگر چیزی نگفت. اعلیحضرت آن روز انتظام را 

تا سرسرای کاخ سعدآباد بدرقه کرد و...
در  را  انتظام  مذاکرات  داستان  اینک، 
دیدار بعدی با شاه، از زبان امیراصالن  افشار 

می شنویم.
این بار ، شاه ریاست شرکت ملی نفت ایران 

را به انتظام پیشنهاد کرد و او نیز پذیرفت.
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی در گفتگو 

با علی میرفطروس می گوید:
عبداهلل  آقای  که  بودند  مایل  اعلیحضرت 
انتظام رئیس شرکت نفت بشوند. من به آقای 
انتظام عرض کردم، گفتند: بگویید من پیر و 
خسته ام، نمی توانم. دو سه بار از ایشان تقاضا 
کردم و گفتم در این موقعیت خطیر واقعاً باید 
هر کسی سعی بکند که کار مثبتی انجام بدهد. 
اعلیحضرت خیلی خیلی خوشحال خواهند شد 
اگر این کار را قبول کنید. باالخره راضی شدند 

که حضور اعلیحضرت بیایند.
به آجودان روز گفته بودم که اعالم ورود را 
من خودم انجام خواهم داد. بعد اعالم کردم: 
آقای  که  موقعی  و  کردم  باز  را  در  انتظام!... 
انتظام وارد دفتر اعلیحضرت شدند، من خیلی 
آهسته در را بستم و می خواستم عکس العمل 

ایشان را ببینم.

دکتر امیراصالن افشار، در خاطرات خود 
از چند رویداد مهم که تأثیر زیاد در سرعت 
سلطنت  انتقال  و  انقالب  ماشین  گرفتن 
از شاه به آخوند داشت، سخن می گوید: 
واقعۀ هفدهم شهریور در میدان ژاله تهران 
دولت  در  نظامی  اعالم حکومت  به دنبال 
شریف امامی، حادثۀ سینما رکس آبادان 
از  آموزگار  دکتر جمشید  به استعفای  که 
و  شاه  بیماری  شد،  منجر  نخست وزیری 

اختالف نظر اطرافیان جیمی کارتر دربارۀ 
افشار، کتابی است  ایران. خاطرات دکتر 
در 720 صفحه، شامل یک دورۀ 44ساله از 
ظهور فاشیسم هیتلری در آلمان تا ظهور 
آیت اهلل خمینی در ایران و حاصل مصاحبۀ 
طوالنی علی میرفطروس با آخرین رئیس 
تشریفات دربار شاهنشاهی در سال های 

قبل از انقالب.
دکتر اصالن افشار، دیپلمات باسابقه که 

دیپلماتیک  و  سیاسی  زندگی  دوران  در 
حساس،  و  مهم  مشاغل  دارای  خود، 
هلند  و  آمریکا  در  ایران  ازجمله سفارت 
دیوان  با  ایران  سفارت  رابط  اتریش،  و 
داوری بین المللی الهه در دوران ملی شدن 
صنعت نفت، رئیس شورای حّکام سازمان 
بین المللی انرژی اتمی بوده است، تا آخرین 
روز زندگی محمدرضاشاه در کنار وی بود 
و از این دوران خاطرات به یادماندنی دارد.

ادامه دارد

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو با علی میرفطروس: )۶(

در »گوادولوپ«،  کنفرانس 
سرنوشت، چه گذشت

شاه به کسانی که می خواستند از ایشان طرفداری 
کنند اجازه تظاهرات خیابانی نداد

از راست: جیمز کاالهان، ژیسکار دستن، جیمی کارتر و هلموت اشمیت  در جزایر گوادولوپ
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در  آخوند  یک  نام  وجود  موضوع 
پرونده تخلفات اقتصادی بانک سرمایه 
پیشتر در نوزدهم تیرماه سال جاری و 
در هجدهمین جلسه رسیدگی به این 
دادستان  نماینده  شد.  مطرح  پرونده 
در جلسه دادگاه از نفوذ یک روحانی 
در پرونده فساد بانک سرمایه خبر داد 
شخص  این  علیه  زودی  به  گفت  و 
جرم  اعالم  روحانیت  ویژه  دادگاه  در 

خواهد شد.
نماینده دادستان در جلسه هجدهم 
بانک  تخلفات  پرونده  به  رسیدگی 
گفته  سربسته  صورت  به  سرمایه 
است  شخصی  آخوند  این  که  بود 
بانک  که محمدرضا خانی مدیرعامل 
کرده  معرفی  ناظر  عنوان  به  سرمایه 
سرمایه  بانک  تخلفات  روند  در  بود. 
به این فرد که حاال مشخص شده نام 
او محمدعلی هادی نجف آبادی است 
یکی  و  گرفته  صورت  پرداخت هایی 
دیگر از متهمان نیز گفته بود هادی 
برگزار  نیز  مهمانی هایی  لواسان  در 

می کرده است.
فردی  را  هادی  دادستان  نماینده 
معرفی کرده بود که »خیلی در کشور 
ادعا« دارد: »به این فرد که خیلی در 
کشور ادعا دارند، عرض می کنم که به 
زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او 

اعالم جرم خواهم کرد.«
خبرگزاری تابناک محمدعلی هادی 
نجف آبادی را از خویشاوندان آیت اهلل 
پاریس  منتظری معرفی کرده که در 
ترجمه پیام های خمینی به زبان عربی 
را به عهده داشت. بعد از پیروزی انقالب 
تهران  نماینده  سالگی  در سن ۳0  و 
در مجلس شورای اسالمی شد. او در 
به همراه حسن  فارلین  ماجرای مک 
روحانی مذاکره کننده تیم ایران با تیم 
آمریکا بود و همچنین سفارت جمهوری 
در  را  عربستان  و  امارات  در  اسالمی 

کارنامه خود دارد.

یک آخوند در فهرست متهمان بانک سرمایه؛ رد 
پای نظامیان و امنیتی های بازنشسته در پرونده

ی  د ها علی  محمد =
از خویشاوندان  نجف آبادی 
ز  ا و  ی  منتظر هلل  یت ا آ
همراهان خمینی در پاریس 

بوده است.
=او در ماجرای مک فارلین 
روحانی  حسن  همراه  به 
با  ایران  تیم  کننده  مذاکره 
و همچنین  بود  آمریکا  تیم 
اسالمی  جمهوری  سفارت 
در امارات و عربستان را در 

کارنامه خود دارد.
در  دادستان  =نماینده 
پرونده بانک سرمایه از وجود 
افراد امنیتی و نظامی در این 

پرونده خبر داده است.
به پرونده  ادامه روند رسیدگی  در 
متهمان بانک سرمایه، یک آخوند نیز 
به فهرست متهمان این پرونده افزوده 
این  پرونده  عجیب  اقدامی  در  شد. 
متهم به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع 

شده است.
از  خبرهایی  پیشتر  که  حالی  در 
پرونده  در  آخوند  یک  پای  رد  وجود 
بانک سرمایه منتشر شده بود، اکنون 
جمله  از  او  که  است  شده  مشخص 
پرونده  اما  است  پرونده  این  متهمان 
ارجاع  روحانیت  ویژه  دادگاه  به  وی 

داده شده است!
دگاه  دا قاضی  مقام،  مسعودی 
و  مالی  تخلفات  پرونده  به  رسیدگی 
روز  صبح  سرمایه  بانک  در  اختالس 
سه شنبه 12 شهریورماه 1۳9۸ اعالم 
فهرست  در  که  آخوندی  پرونده  کرد 
به  دارد  قرار  سرمایه  بانک  متهمان 
دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شده 

است.
هادی  محمدعلی  آخوند  این  نام 
هیئت  عضو  که  است  آبادی  نجف 
وجود  با  و  بوده  بانک سرمایه  مدیره 
اما  است  اقتصادی  وی  تخلف  آنکه 
روحانیت  ویژه  دادگاه  به  پرونده اش 

ارجاع داده شده.
قاضی مسعودی مقام توضیح داده 
است که »با توجه به اینکه آقای هادی 
مدرک ارائه کردند که روحانی بوده اند 
روحانیت  گواهی  مراجع  برخی  از  و 
دارند قرار عدم صالحیت به دادگاه ویژه 
روحانیت زده ایم و هنوز جواب آن داده 

نشده است.«
او افزوده است: »اگر برگشت دهند ما 
رسیدگی می کنیم و در غیر اینصورت 
ویژه  دادگاه  در  پرونده  از  بخش  این 
روحانیت با توجه به صالحیت ذاتی ای 

که دارند صورت می گیرد.«

دی  با نجف آ دی  ها محمدعلی 
همچنین عضو هیئت  مؤسس »خیریه 

عترت بوتراب« نیز بوده است.
تخلفات  به  رسیدگی  ه  دگا ا د
در  گرفته  صورت  اختالس های  و 
بانک سرمایه، بزرگترین پرونده فساد 
جمهوری  در  شده  مطرح  اقتصادی 
به  تعدادی  ماه  هر  است.  اسالمی 
می شود.  افزوده  پرونده  این  متهمان 
افراد  از  پرونده  این  متهمان  فهرست 
ریخته گران  برادران  چون  معروفی 
یک  تا  جهانبانی  به  معروف  باندی  و 
آخوند و عمار صالحی  خواهرزاده محمد 
شریعتمداری و فرزند فرمانده پیشین 

ارتش را در بر می گیرد.
قابل توجه اینکه نماینده دادستان 
در جلسه دادگاه که روز گذشته برگزار 
شد از وجود افراد امنیتی و نظامی در 
این پرونده نیز خبر داده و گفته است: 
امنیتی صحبت  افراد  از  »آقای خانی 
می کند که همواره به بانک رفت و آمد 

داشتند.«
است:  افزوده  دادستان  نماینده 
اشخاصی  به  مربوط  اول  »مسئله 
است که آقای خانی از آنها نام بردند 
یعنی افرادی که خود را منتسب به 
نهادهای امنیتی و نظامی می دانند و 
اکثرا هم بازنشسته هستند؛ اشخاصی 
که با تبانی خود را به مدیران بانک 
را  فسادهایی  و  می کردند  نزدیک 
رقم می زدند. اینها افرادی بودند که 
اسلحه ای را روی میز می گذاشتند و 
از آن سوء استفاده می کردند. پرونده 
وضع  این خصوص  در  بانک سرمایه 
اشخاص  این  پرونده  دارد،  نامطلوبی 
و  رد  دا ر  قرا رسیدگی  مسیر  در 
تا  شود  رسیدگی  زودتر  امیدواریم 
تعارف  کسی  با  عدالت  بدانند  مردم 
ندارد. کسی که بخواهد از هر نهاد و 
مسئولی سوء استفاده کند با برخورد 

قاطع عدالت روبرو خواهد شد.«

بازدید محمدعلی هادی نجف آبادی و جمعی از معاونین و مدیران 
ارشد این بانک از شعبه کیش بانک سرمایه - فروردین ۱۳۹5

مونسان  به  =مجلسی ها 
رأی اعتماد داده اند و او که 
خواهرزاده  می شود  گفته 
حسن روحانی است، پالک  
حسن  پدر  برای  ماندگار 
محل  روستای  در  روحانی 
و  می کند  نصب  وی  تولد 
مانند دیگر فک و فامیل و 
روحانی  نزدیک  دوستان 
که در رده های باالی دولت 
حضور دارند، حاال با تبدیل 
عنوان سازمانش، به وزارت 

رسیده است!
=مونسان حتی در اعالم 
محوطه های  و  بناها  تعداد 
ثبت ملی شده ی کشور نیز 

شفاف عمل نکرده است.
وزیر  تازه  مقام  =این 
تپه ی  سه  درباره  شده 
به  مربوط  بکسایه  تاریخی 
از  پس  که  عیالمیان  دوره 
به   5۹۸ قطعنامه  امضای 
طرز غریبی در خاک عراق 
اختیار  قرار گرفت، سکوت 

کرده است.
از  مونسان  امروزعلی اصغر  صبح 
عنوان  به  روحانی  حسن  نزدیکان 
اولین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی 
و گردشگری و محسن حاجی میرزایی 
از  پرورش  و  آموزش  وزیر  عنوان  به 
شورای  مجلس  نمایندگان  سوی 

اسالمی تأیید شدند.
صبح امروز سه شنبه 12 شهریورماه 
حاجی  محسن  و  مونسان  علی اصغر 
میراث  وزارت  تصدی  برای  میرزایی 
فرهنگی و گردشگری و وزارت آموزش 
و پرورش از نمایندگان مجلس شورای 
به  و  گرفتند  اعتماد  رأی  اسالمی 
حسن  کابینه  جدید  وزرای  عنوان 

روحانی گزینش شدند.
اعتماد  رأی  حالی  در  مونسان 
برای تصدی  اسالمی  مجلس شورای 
اولین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی 
که  کرده  کسب  را  گردشگری  و 

کارشناسان میراث فرهنگی و فعاالن 
طول  در  وی  عملکرد  بر  عرصه  این 
فعالیت اش در سمت رئیس  دو سال 
انتقادات  فرهنگی  میراث  سازمان 

بسیار دارند.
سازمان  تبدیل  تصویب  از  پس 
به  وزارتخانه  به  فرهنگی  میراث 
نظارتی  اهرم  باالبردن  آنچه  دلیل 
می شود،  خوانده  مدیریتی  فساد  بر 
سوی  از  سازمان  این  مدیر  مونسان 
به  وزیر  عنوان  به  روحانی  حسن 
مجلس معرفی شد. اما گزینش وی با 

انتقادهایی هم مواجه بوده است.
دو  طول  در  رسانه ها  که  آنگونه 
سال مدیریت مونسان نوشته اند، وی 
حتی از برگزاری یک نشست خبری 
کرده  خودداری  رسانه ها  به  پاسخ  و 
است.  نبوده  عملکردش  پاسخگوی  و 
دقیق  اطالع رسانی  عدم  همچنین 
و  خارجی  گردشگران  آمار  درباره 
شیوه  آمارگیری ها نیز مورد انتقاد واقع 
می شود.مونسان حتی در اعالم تعداد 
شده  ملی  ثبت  محوطه های  و  بناها 
است.  نکرده  عمل  شفاف  نیز  کشور 
عالوه بر این، این مقام تازه به وزارت 
تاریخی  تپه ی  سه  درباره  رسیده، 
بکسایه مربوط به دوره عیالمیان که 
پس از امضای قطعنامه ۵9۸ به طرز 
گرفت،  قرار  عراق  خاک  در  غریبی 

سکوت اختیار کرده است.
این تپه ها در سال 1۳10 به عنوان 
رسیده.  ثبت  به  ایران  ملی  آثار 
بکسایه،  تپه  )ایالم(،  سلیمان تپه 

تپه  سه  ریز(  )چهار  خزیر  سبعات 
باستانی و نخستین آثار ثبت شده در 
به  سال 1۳10  در  که  هستند  ایران 
ثبت ملی رسیدند.از سوی دیگر، برنامه 
بوم گردی  توسعه  شکست خورده ی 
آثار  میراثی  حریم  به  متعدد  ورود  و 
ولی  بوده  انتقاد  مورد  نیز  باستانی 
دولت  مقام  این  سوی  از  همواره 
روحانی با بی اعتنایی مواجه شده است.

بازداشت  به  نسبت  حتی  مونسان 
استان های  در  مدیرانش  گسترده 
قزوین،  تهران،  هرمزگان،  سمنان، 
استفاده  سوء  همچنین  و  گیالن 
سکوت  سازمانی  امکانات  از  آنها 
تعداد  و گزارشی درباره  اختیار کرده 
به  وارده  اتهامات  و  بازداشت شدگان 

آنها نداده است.
با اینهمه، مجلسی ها به مونسان رأی 
اعتماد داده اند و او که گفته می شود 
خواهرزاده حسن روحانی است، پالک  
در  روحانی  حسن  پدر  برای  ماندگار 
روستای محل تولد وی نصب می کند 
و مانند دیگر فک و فامیل و دوستان 
نزدیک روحانی که در رده های باالی 
دولت حضور دارند، حاال با تبدیل عنوان 
است! رسیده  وزارت  به  سازمانش، 

شورای  مجلس  امروز  جلسه  در 
 200 با  میرزایی  حاجی  اسالمی، 
رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۷ رأی 
ممتنع و مونسان با 1۶۳ رأی موافق، 
به  ۸۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع 
و  پررش  و  آموزش  وزرای  عنوان 

میراث فرهنگی تایید شدند.

در جمهوری اسالمی پاچه خواری کارساز است؛ 
مونسان از ریاست به وزارت رسید !

عمدی  افتادن  کار  از  =با 
نفتکش  بی  ردیا سیستم 
احتمال  این  دریا«  »آدریان 
که برای دور زدن تحریم های 
به  تخلیه محموله  و  آمریکا 
سمت بندر طرطوس یا بانیاس 
سوریه حرکت کند وجود دارد.
مشاور  شعبان  =بثینه 
گرچه  اسد:  بشار  سیاسی 
سوریه تالش می کند نیازهای 
ملتش به نفت را تامین کند 
ولی مسئوالن سوری، مقصد 

این نفتکش را نمی دانند.
اطالعات ارسالی از وبسایت »مارین 
ترافیک« نشان می دهد نفتکش ایرانی 
»آدریان دریا« )گریس1 سابق( که در 
شرق مدیترانه حوالی سوریه و لبنان 
موقعیت یاب  سیستم  است  سرگردان 
سپتامبر  دوم  دوشنبه شب  از  را  خود 

سیستم موقعیت یاب نفتکش »آدریان دریا« 
خاموش شده

)11 شهریور(، از کار انداخته است.
یک  زیاد  احتمال  به  که  اقدام  این 
رژیم  سوی  از  حکومتی  دستور 
و  شناورها  دیگر  برای  است،  ایران 
کشتی هایی که از اطراف آدریان دریا 
خطرناک  فوق العاده  می کنند  عبور 
است و امنیت کشتیرانی در این ناحیه 
نفتکش  چنانکه  می کند.  تهدید  را 
سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش 
از  دریای چین  در  اسالمی  جمهوری 
جمله به همین دلیل با فاجعه  روبرو 
هرگونه  مسئولیت  رو  همین  از  شد. 
حادثه احتمالی بطور مستقیم متوجه 

جمهوری اسالمی خواهد شد.
با  نوشته  »الحدث«  خبری  پایگاه 
ردیابی  افتادن عمدی سیستم  کار  از 
که  احتمال  این  دریا  آدریان  نفتکش 
آمریکا  تحریم های  زدن  دور  برای 
بندر  سمت  به  محموله  تخلیه  و 
حرکت  سوریه  بانیاس  یا  طرطوس 
نیز  برخی گزارش ها  دارد.  کند وجود 

در  نفتکش  این  محموله  حاکیست 
نفتکش های کوچکتر تخلیه شده اند اما 
این خبر هنوز رد یا تایید نشده است.

میلیون   2٫1 کشتی  این  محموله 
بشکه نفت خام به ارزش تقریبی 1۳0 
میلیون دالر است. همچنین دستگاه 
قضایی آمریکا به نقل از منابع امنیتی 
ایاالت متحده مدعی شده حدود یک 
میلیون دالر پول نقد در این نفتکش 
جبل الطارق  می شود.مقامات  حمل 
این  توقیف  رفع  از  پس  انگلیس  و 
تهران  بودند که  اعالم کرده  نفتکش، 
تضمین داده  است این کشتی به سمت 

سوریه حرکت نخواهد کرد.
مشاور  شعبان  بثینه  این  از  پیش 
جمهوری  رئیس  اسد  بشار  سیاسی 
ایرانی  نفتکش  مقصد  درباره  سوریه 
گفته بود، اگرچه سوریه تالش می کند 
نیازهای ملتش به نفت را تامین کند 
این  مقصد  سوری،  مسئوالن  ولی 

نفتکش را نمی دانند.

ولین  ا حناچی  =پیروز 
که  است  تهران  شهردار 
وین  در  یونیدو  اجالس  در 
از  وی  کرد.  خواهد  شرکت 
ابتدای حضور در شهرداری 
شهردار  عنوان  به  تهران 
تهران، تا کنون به دو کشور 
کرده  سفر  ترکیه  و  عراق 

است.

بر  مبنی  خبری  انتشار  پی  در 
تهران  شهردار  حناچی  پیروز  سفر 
مرتبط  مقام  یک  برلین،  و  وین  به 
وین،  در  بین المللی  سازمان های  با 
این  کرده  تایید  وین  به  را  وی  سفر 
در حالیست که هنوز خبری مبنی بر 
منتشر  برلین  به  حناچی  سفر  تایید 

نشده است.
در پی انتشار خبری مبنی بر سفر 
پیروز حناچی شهردار تهران به وین 
وبسایت شفاف سازی  در  برلین که  و 
کاظم  گرفته،  قرار  تهران  شهرداری 
غریب آبادی سفیر و نماینده جمهوری 
اسالمی در سازمان های بین المللی در 
وین، اعالم کرد که حناچی با هیات 
عنوان  با  یونیدو  اجالس  در  همراه، 
ارتباط  ایجاد  و  شهرها  برای  »پلی 
فناوری های  طریق  از  شهرها  میان 
نسل جدید« که در مقر سازمان ملل 

شهردار تهران در وین و برلین

در وین برگزار می شود، حاضر خواهد 
شد.

به گفته وی، پیروز حناچی به همراه 
از اعضای  نفر  از یک  هیأتی متشکل 
از  تن  چند  و  تهران  شهر  شورای 
مدیران تخصصی شهرداری، امروز به 

اتریش می رود.
گفته می شود این سفر بنا به دعوت 
صنعتی  توسعه  سازمان  مدیرکل 
وین  شهردار  و  )یونیدو(  متحد  ملل 
صورت گرفته و قرار است وی در این 
اجالس در پنل ها و میزگرد شهرداران 

سخنرانی کند.
تا کنون خبر سفر حناچی به برلین 
اما  تایید نشده است.  آلمان  پایتخت 
گفته می شود پس از اتریش حناچی 
به دعوت شهردار برلین به این شهر 

نیز سفر می کند.
پیروز حناچی اولین شهردار تهران 
وین  در  یونیدو  اجالس  در  که  است 
ابتدای  از  وی  کرد.  خواهد  شرکت 
حضور در شهرداری تهران به عنوان 
کشور  دو  به  تاکنون  تهران،  شهردار 

عراق و ترکیه سفر کرده است.

جواد ظریف و پیروز حناچی شهردار تهران در کنسرت نوروزی ۹۸؛ 
زمانی که سیل بیش از ده استان کشور را فرا گرفته بود

مقامات جمهوری اسالمی در مورد وضعیت نفتکش آدریان سکوت در پیش گرفتند و هیچ توضیحی نمی  دهند

مونسان در مراسم رونمایی از طرح پالک ماندگار خانه پدری حسن روحانی
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=حسن روحانی: مذاکرات با 
اروپایی ها »رو به جلو« است و 
اختالفات  باقیست و هنوز به 
نقطه توافق نهایی نرسیده ایم.
=علی ربیعی: منتظریم وعده  

خرید نفت تحقق یابد.
به  ما  واعظی:  =محمود 
هیچ وجه در مذاکرات بحث 
مربوط  که  آنچه  و  موشکی 
ما  دفاعی  و  نظامی  توان  به 
هست، نه با فرانسه و نه با هیچ 
کشور دیگر نداریم، و مذاکره 

نمی کنیم.
خارجه  وزیر  =لودریان 
در  فرانسه می گوید تصمیم 
مورد فروش نفت ایران منوط 

به نظر دونالد ترامپ است.
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
شهریور،  چهارشنبه 13  روز  اسالمی، 
هیأت  جلسه  در  روضه خوانی  از  پس 
دولت همراه با آه و فغان وزرایش اعالم 
کرد بعید است امروز و فردا در مذاکره 
با اروپا به نتیجه برسیم و »گام سوم« را 

برخواهیم داشت.
روحانی از یکسو مدعی شد مذاکرات 
با طرف های برجام  جمهوری اسالمی 
دیگر  سوی  از  و  است  جلو«  به  »رو 
عنوان کرد اختالفات در مذاکرات با اروپا 
باقیست و هنوز به نقطه توافق نهایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  نرسیده ایم 
برجامی  تعهدات  کاهش  سوم«  »گام 

خود را برخواهد داشت.
روند  گزارش  عنوان  به  او  آنچه 
جز  نبود  چیزی  کرد  بازگو  مذاکرات 
در  نظام  خالی  دست   شدن  آشکارتر 
مذاکره و نتیجه ی »صفر« از چانه زنی ها 

با امانوئل ماکرون.
روحانی اگرچه مدعی شد، »ظاهر این 
گام سوم، خیلی تکان دهنده نیست« اما 
بالفاصله افزود »ولی باطن آن فوق العاده 
گام،  این  من  نظر  به  و  است  مهم 
مهم ترین گامی است که برمی داریم و 
و  بود  خواهد  فوق العاده  بسیار  آثارش 
انشاءاهلل با این گام سوم، سازمان انرژی 
اتمی از این روند سرعت معمولی خارج 
با  یعنی  گیرد  فعالیتش شتاب می  و 
دستوری که امروز یا فردا صادر خواهد 
شد سازمان انرژی اتمی برای رسیدن به 
اهدافش شتاب فوق العاده ای می گیرد.«

»نئوکان های  گفت  همچنین  او 
نژادپرست  رژیم  آمریکا،  درون  تندرو 
ارتجاع  سران  برخی  و  صهیونیستی 
که  هستند  گروهی  سه  منطقه  در 
نمی خواهند بین ایران و آمریکا رابطه ای 
عادالنه، صحیح و درست برقرار باشد« 
رهبر  خامنه  ای  علی  این  نگفت  اما 
جمهوری اسالمی است که بارها تاکید 
دولت  ویژه  به  آمریکا  با  مذاکره  کرده 
ترامپ مطلقاً ممنوع است! و با اینهمه کل 
نظام برای رسیدن به یک روزنه جهت 
می زند. دری  هر  به  آمریکا  با  مذاکره 

خبرنگاران داخلی بعد از پایان جلسه 

اعالم خبر »عدم توافق با اروپایی ها« بعد از 
روضه خوانی در جلسه هیأت دولت

هیأت دولت سراغ علی ربیعی )معروف 
به عباد( سخنگوی دولت رفتند تا در 
سوال  او  از  سوم«  »گام  جزییات  باره 
و  نشد  پاسخ  به  حاضر  وی  اما  کنند 
گفت، اعالم اقدامات گام سوم االن به 

مصلحت نیست.
طرف های  حال  هر  »به  گفت،  وی 
را  آن  فرانسه  فعالً  که  را  اروپایی 
نمایندگی می کند و وزیر اقتصادشان به 
آمریکا رفته که تا روز جمعه توافق شان 
را بگیرد؛ اگر توافق را گرفتند و اعالم 
کردند که ما هم به تعهد خودمان عمل 
که  نداریم  ولی چشم اندازی  می کنیم 

بتوانند تا جمعه این توافق را بگیرند.«
علی ربیعی )عباد( به خبرنگاران گفت 
از طرف اروپایی ها وعده ای برای خرید 
مقرر  همچنین  و  شده  داده  ما  نفت 
شده پولی در اختیار ما قرار می گیرد و 
اروپایی ها رفته اند تا مجوز آن را بگیرند!

حسن  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
هیأت  نشست  پایان  در  نیز  روحانی 
در  وجه  هیچ  »به  کرد،  ادعا  دولت 
مذاکرات با اروپایی ها، آنچه که مربوط 
با  نه  است،  دفاعی  و  نظامی  توان  به 
دیگری  کشور  هیچ  با  نه  و  فرانسه 

مذاکره نمی کنیم.«
اسالمی  جمهوری  می  رسد  نظر  به 
خود  شانس  افزایش  برای  قدم هایی 
در مذاکره با اروپایی ها برداشته است. 
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
توقیف  کشتی  خدمه  هفت  آزادی  از 
شده انگلیسی خبر داد و گفت، »ما با 
خدمه کشتی و ناخدای کشتی مشکلی 
که  است  تخلفی  ما  مشکل  نداریم. 
کشتی انجام داده و کارهایی که نباید 

انجام می دادند را انجام داده است.«
در روزهای گذشته شایعاتی نیز مبنی 
سازمان  مسئوالن  پنهانی  مذاکره  بر 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی با آمریکا 
و تعهد رژیم ایران به عدم غنی سازی 
بهروز  که  شد  منتشر  درصدی   ۲۰
کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی 
آن را رد کرد. خبرهایی نیز شنیده شده 
که جمهوری اسالمی در روزهای اخیر 
اجازه نداده بازرسان آژانس بین المللی 
سایت های  از  تعدادی  از  اتمی  انرژی 
از  هنوز  خبر  این  کنند.  بازدید  اتمی 

سوی آژانس تایید یا رد نشده است.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
درباره مذاکراتی که از دوشنبه با حضور 
شده  آغاز  پاریس  در  عراقچی  عباس 

می گوید، برای نجات برجام هنوز باید 
رژیم  مذاکرات  در  بسیاری  مشکالت 
شود.  حل  اروپایی  کشورهای  و  ایران 
نجات  برای  »تالش ها  کرده،  تاکید  او 
هر  هستند،  هم چنان شکننده  برجام 

چند این گفتگوها ادامه دارند.«
لودریان در مورد جزییات مذاکرات، 
یک روز پیش از این گفته بود، در ازای 
راه اندازی خط اعتباری برای خرید نفت 
ایران، باید ادامه برجام و امنیت خلیج 
امنیت  درباره  مذاکره  آغاز  و  فارس 
درباره  مذاکره  همچنین  و  منطقه 
 ۲۰۲۵ سال  از  بعد  برجام  وضعیت 
تضمینن شود. اما به صراحت نیز گفت 
تمدید  به  منوط  طرح  این  تمام  که 
معافیت خریداران نفت از سوی دونالد 

ترامپ است.
تهران بسته ۱۵ میلیارد دالری را 

رد کرد
محمدجواد  معاون  عراقچی  عباس 
ظریف که در رأس یک هیأت اقتصادی 
به پاریس رفته است روز سه شنبه گفت، 
کامل  اجرای  به  بازگشت  ما  نظر  »از 
میلیارد   1۵ دریافت  به  منوط  برجام 
دالر برای یک دوره چهار ماهه است و 
در غیر اینصورت روند کاهش تعهدات 
ایران ادامه خواهد یافت!« اما همان روز 
خبری  شبکه  پرس تی وی،  سه شنبه 
جمهوری  صداوسیمای  انگلیسی زبان 
اسالمی، در گزارشی بار دیگر اعالم کرد 
تهران پیشنهاد دریافت وام 1۵ میلیارد 
دالری از سوی کشورهای اروپایی برای 
برابر  در  کشور  این  اقتصاد  به  کمک 

تحریم ها را رد کرده است.
گذاشتن  کنار  ازای  در  بسته  این 
موشک پرانی و حمایت از شبه نظامیان 

به رژیم ایران داده می شد.
روز چهارشنبه 1۵۰ نماینده مجلس 
شورای اسالمی در بیانیه ای از مواضع 
با  مذاکره  عدم  برای  روحانی  حسن 

آمریکا قدردانی و حمایت کردند!
کیهان تهران، در سرمقاله چهارشنبه 
بغداد  در  »قاطرسواری  عنوان  با  خود 
مذاکره در پاریس« حامیان مذاکره با 
آمریکا، دولت و دستگاه دیپلماسی را 
مورد انتقاد قرار داده و نوشته »همچنان 
اصرار دارند که آزموده را بیازمایند و البته 
هزینه آن را ملت می دهد. نمی خواهند 
پنبه را از گوششان بیرون کنند که راه 
مشکالت کشور و آبادی ملک و مملکت 

از مسیر مذاکره با دشمن نمی گذرد.«

به  =مهدی صدرالساداتی 
که  بود  کرده  فاش  تازگی 
دبیر شورای  علی شمخانی 
و  ایران  ملی  امنیت  عالی 
میلیارد  هزاران  خانواده اش 
و  کرده  مالی  فساد  تومان 
برج های تجاری-مسکونی با 
قیمت های نجومی ساخته اند.
بسیاری  که  =در شرایطی 
مهدی  می کردند  پیش بینی 
صدرالساداتی بازداشت شده 
است، روابط عمومی دادسرای 
کرد  اعالم  روحانیت  ویژه 
در  قضایی  اقدام  هیچگونه 
انجام  او  بازداشت  خصوص 

نشده است.
در  صدالساداتی  =مهدی 
با  همزمان  و   ۱۳۹۷ آبان 
زمین های  ماجرای  پیگیری 
ده ونک نیز مدعی شده بود 
ناشناس  افراد  حمله  مورد 
برای ربوده شدن قرار گرفته 

بود.
جوانی  آخوند  صدرالساداتی  مهدی 
که از ماه ها پیش در صفحه اینستاگرام 
و کانال تلگرامی اش به انتقاد از فساد 
جمهوری  مقامات  مالی  و  اقتصادی 
برخی  درباره  و  می پرداخت  اسالمی 
روز  بامداد  از  می کرد  افشاگری  افراد 
شده  ناپدید  شهریور   13 چهارشنبه 

است.
خبر ناپدید شدن مهدی صدالساداتی 
را برای نخستین بار دوستانش در توئیتر 
مطرح کردند و گفتند او چند ساعتی 
است ناپدید شده و تلفن همراه اش نیز 

خاموش است.
مهدی  گزارش ها  اساس  بر 
صدرالساداتی به همراه برادرانش روح 
مجلس  عضو  که  صدرالساداتی  اهلل 
صدرالساداتی  رضا  و  است  خبرگان 
و یکی از دوستانشان مجتبی پرگر با 
اتومبیل از قم به سمت فرودگاه مهرآباد 
در حرکت بودند که ناپدید شده اند. اما 
ساعاتی بعد مشخص شد مجتبی پرگر 
به دلیل کاری که برایش پیش آمده از 
اتومبیل پیاده شده و همراه آنها نبوده 

است.
وحید اشتری روزنامه نگار اصولگرا و 
از  تهران  دانشگاه  بسیج  معاون سابق 
نخستین افرادی بود که ماجرای ناپدید 
او  شدن صدرالساداتی را خبری کرد. 
در کانال تلگرامی خود نوشت: »سید 
نیم  و  مهدی  صدرالساداتی ساعت ۲ 
قم  از  شهریور   13 چهارشنبه  بامداد 
خارج شده که از فرودگاه مهرآباد برود 
بندرعباس. تا االن نزدیک ۲۴ ساعت 
است که هم گوشی خودش خاموش 
است و هم افرادی که با وی بوده اند. 

همه نگرانند.
فرودگاه می گوید حتی دیشب بلیط 
نگرفته اند.  گیت  از  هم  را  هواپیما 
اخیرا چندین  بقیه  سید مهدی مثل 
بار تلفنی و پیامکی تهدید شده بود. 
که  اینست  اتفاق  خوشبینانه ترین 
تا  دوستانش  باشد.  شده  بازداشت 
که  بودند  گفته  خانواده شان  به  اآلن 
و  جلسه  در  و  رسیده   بندرعباس  به 
سخنرانی است و امکان تماس ندارد تا 
از نگرانی در بیایند. اآلن چه کار باید 

کرد؟«
روز  صدرالساداتی  روح اهلل  همسر 
وضعیت  پیگیری  برای  پنجشنبه 
پاسخ  با  اما  کرده  اقدام  همسرش 
نیروی  و  خبرگان  دفتر  از  نگرفتن 
پلیس  به  است  مجبور شده  انتظامی 
11۰ اعالم کند همسرش مفقود شده 
خود  توییتر  در  اشتری  وحید  است. 
همسر  گرفتم  تماس  »االن  نوشت: 
روح اهلل صدالساداتی عضو خبرگان به 
شدن  مفقود  تا  کرده  مراجعه  پلیس 
گفته  پلیس  کند.  اعالم  را  شوهرش 
ماجراهای امنیتی به ما ربط ندارد. رفته 
چنین  پیگیری  گفته اند  قم  خبرگان 
نیست.  مربوط  خبرگان  به  مسائلی 
می زنند  زنگ  دارند  خبرگان  جلوی 
11۰ که گم شدن همسرش را ثبت 

کند.«
پیش بینی  بسیاری  که  در شرایطی 
صدرالساداتی  مهدی  می کردند 
عمومی  روابط  است،  شده  بازداشت 

ناپدید شدن افشاگر فساد مالی علی شمخانی؛ 
اختفای خودخواسته، بازداشت یا ربودن؟

کرد  اعالم  روحانیت  ویژه  دادسرای 
خصوص  در  قضایی  اقدام  هیچگونه 
و  دادسرا  ازسوی  بازداشت مشارالهیم 
نگرفته  صورت  روحانیت  ویژه  دادگاه 

است.
اسماعیلی  غالمحسین  همچنین 
سخنگوی قوه قضاییه نیز اعالم کرده 
که: »ماجرای برادران صدرالساداتی به 
زودی مشخص می شود. همانطور که 
بقیه  و  نشده اند  بازداشت  اعالم شده، 

ماجرا به زودی مشخص می شود.«
محمود صادقی نماینده اصالح طلب 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
پس از انتشار اطالعیه دادسرای ویژه 
مراجع  نوشت  توئیتی  در  روحانیت 
و  هستند  پیگیری  حال  در  ذیربط 

برخی نیز تکذیب کردند.
جالب اینکه خبرگزاری تسنیم نزدیک 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز 
در خبری به نقل از »یک منبع آگاه« 

نوشت که ناپدید شدن صدرالساداتی 
منتفی است و او »اختفای اختیاری« 
برادران  ربایش  »احتمال  است:  کرده 
چهارشنبه  روز  از  که  صدرالساداتی 
مفقود شده اند، منتفی بوده و ارزیابی 
نهادهای ذیربط بر اختفای اختیاری و 
اصلی  گزینه  عنوان  به  آنان  هدفمند 

قابل پیگیری تاکید دارد.«
اکنون با گذشت بیش از ۴۸ ساعت 
از ناپدید شدن سه برادر صدرالساداتی 
هنوز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت 
آنها را به عهده نگرفته است. دوستان 
احتمال  اما  صدرالساداتی  مهدی 
ربوده شدن و یا بازداشت او به دلیل 
فساد  درباره  اخیرش  افشاگری های 
اقتصادی علی شمخانی رئیس شورای 

امنیت ملی را مطرح می کنند.
مهدی  شدن  ناپدید  موضوع  آنچه 
روبرو  ابهام  با  را  صدرالساداتی 
اهلل  روح  او  برادر  که  اینست  کرده 
از  اما  شده  ناپدید  نیز  صدرالساداتی 
دست  در  خبری  هم  او  سرنوشت 
متولد  صدرالساداتی  اهلل  روح  نیست. 
13۶۲ و نماینده هرمزگان در مجلس 
عضو  جوان ترین  و  رهبری  خبرگان 

مجلس خبرگان رهبری است.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در 
واکنش به ناپدید شدن یکی از اعضای 
اعالم کرد: »در پی  بیانیه ای  خود در 
شدن  ناپدید  بر  مبنی  اخباری  نشر 
حجت االسالم والمسلمین سید روح اهلل 
صدرالساداتی، نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس خبرگان رهبری، به اطالع 
از  مجلس  این  دبیرخانه  می رساند 

لحظه انتشار این خبر، پیگیر موضوع 
پیگیری  حال  در  همچنان  و  بوده 

می باشد.«
مهدی صدرالساداتی که صفحه ای پر 
از چند  دارد،  اینستاگرام  در  مخاطب 
ماه پیش با استفاده از هشتگ #نه_

انتقاد از مقامات  به_اشرافی_گری به 
و مسئوالنی پرداخت که با استفاده از 
جایگاه خود اموال زیادی کسب کرده 

و زندگی های الکچری دارند.
راه اندازی  با  نیز  پیش  چندی  او 
به  شروع  »مکتوبات«  تلگرامی  کانال 
افشاگری درباره فساد اقتصادی مقامات 

و مسئوالن نظام کرد.
سال  ماه  آبان  صدرالساداتی  مهدی 
9۷ به اتهام »تشویش اذهان عمومی«، 
»اقدام علیه نظام«، »اخالل در نظم« و 
»توهین به مأمور نیروی انتظامی« در 
ماجرای اعتراضات ساکنان زمین های 
ده ونک و اختالف آنها با دانشگاه الزهرا 
بازداشت شده بود. مهدی صدرالساداتی 
در آن زمان موضوع زمین خواری در ده 
ونک را پیگیری د اسناد و اطالعاتی در 
این زمینه را در صفحه اینستاگرامش 

منتشر کرده بود.
هفته های  در  صدرالساداتی  مهدی 
گذشته نیز فاش کرد که علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و 
خانواده اش هزاران میلیارد تومان فساد 
مالی کرده و برج های تجاری-مسکونی 
با قیمت های نجومی ساخته اند و چند 
برکناری  احتمال  از  نیز  پیش  روز 
علی شمخانی به دلیل فساد گسترده 

اقتصادی خبر داد.
این موضوع با واکنش شمخانی مواجه 
شد و یک منبع نزدیک به شمخانی به 
»دستور  که  گفت  ایران  رسانه های 
ترور  مشکوک،  سیاسی  جریانات  کار 
شخصیت مقامات عالی کشور است« 
زودی  به  جریان  این  و سرشاخه های 

معرفی خواهند شد.
نکته قابل توجه اینکه خبرگزاری ها 
و  اصالح طلب  خبری  وبسایت های  و 
شمخانی  از  دفاع  در  همگی  اصولگرا 
تطهیر  برای  خبرهایی  و  برخاستند 
از  شده  منتشر  اسناد  رد  و  شمخانی 
منتشر  صدرالساداتی  مهدی  سوی 

کردند.
صدرالساداتی در روزهای گذشته در 
که  داد  خبر  خود  اینستاگرام  صفحه 
از سوی خانواده شمخانی تهدید شده 
است. او پیش از این نیز گفته بود از 
پیشین  محافظ  ایمانی  عباس  سوی 
رهبر  اولین  خمینی،  روح اهلل  آیت اهلل 
جمهوری اسالمی ایران تهدید به مرگ 

شده بود.
صدالساداتی  مهدی  است  گفتنی 
با پیگیری  در آبان 139۷ و همزمان 
ماجرای زمین های ده ونک نیز مدعی 
شده بود مورد حمله افراد ناشناس برای 
وبسایت  بود.  گرفته  قرار  ربوده شدن 
خبری قم نیوز نیز در گزارشی نوشته 
این  عینی  شاهدان  گفته  »به  بود: 
سمت  به  شخصی  لباس  با  که  افراد 
صدرالساداتی آمدند، قصد داشتند وی 
را با زور در صندوق عقب یک خودرو 
شیشه دودی سوار کنند که با مقاومت 
طلبه عدالتخواه روبرو شدند و سپس 

وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.«

روضه خوانی در جلسه دولت!

جمهور  رئیس  ماکرون  امانوئل 
فرانسه، با استفاده از خالء سیاسی و 
درگیری آلمان و بریتانیا با مشکالت 
داخلی، رهبری مذاکرات با جمهوری 

اسالمی را به عهده گرفته است.
دولت آمریکا تا کنون روی خوشی 
بر  مبنی  فرانسه  پیشنهادهای  به 
کاهش تحریم های نفتی و واریز کردن 
خالی  صندوق  به  یورو  میلیارد   1۵
اینستکس یا ساز و کار مالی اروپایی 
نشان نداده است.حسن روحانی ناامید 
اعالم  اروپایی  کشورهای  اقدامات  از 
جمهوری  شهریور   1۵ از  که  کرد 
تعهدات  از  دیگر  یکی  به  اسالمی 

برجامی خود عمل نخواهد کرد.
نگه  زنده  برای  فرانسه  تالش های 
بی اعتنایی  وجود  با  برجام  داشتن 
این  خارجه  وزیر  دارد.  ادامه  آمریکا 
و  توافق  هرگونه  البته  اروپایی  کشور 
به  دالری  میلیارد   1۵ باج  پرداخت 
جمهوری اسالمی را منوط به موافقت 
است.  کرده  آمریکا  متحده  ایاالت 

مهران براتی: علی خامنه ای در انتظار فرصت 
مناسب برای مذاکره با آمریکا است

کرد  اعالم  پنجشنبه  روحانی  حسن 
گذاشتن  پا  زیر  برای  سوم  گام  که 
یکی دیگر از بندهای برجام روز جمعه 

برداشته خواهد شد.
در  اروپا  رهبری  نقش  فرانسه  چرا 
رابطه با جمهوری اسالمی را به عهده 
فرانسه  میانجیگری  آیا  است؟  گرفته 
امکان موفقیت دارد؟ آیا علی خامنه ای 

تنها  نیز  روحانی  حسن  گفته  به  که 
تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی است، باالخره خواهد پذیرفت 
با نوشیدن جام زهر دیگری چراغ سبز 
روشن  را  آمریکا  با  مستقیم  مذاکره 
کند؟ این پرسش ها را  احمد رأفت با 
مهران براتی تحلیلگر مسائل بین المللی

در برلین درمیان گذاشته است.

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

ویدئو

مهدی صدرالساداتی
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=قاضی دادگاه محمدعلی 
نجفی وقتی او آلت قتاله را در 
دست دارد به شوخی خطاب 
»نُکشی  می گوید:  متهم  به 

مارو!« همه می خندند!
که  نیست  ر  ا ه د =خند
ه  ر با ر د می   نتظا ا ی  و نیر
اداری  عدالت  دیوان  رأی 
مبنی بر صدور گواهینامه ی 
برای  موتورسیکلت  راندن 
یک خانم می گوید این رأی 
دارد«؟!  فردی  »صرفًاجنبه 
خواست  که  زنی  هر  یعنی 
بگیرد  گواهینامه ای  چنین 
باید برود رأی جداگاه بگیرد؟!
که  نیست  مضحک  یا  =و 
محمدجواد ظریف می گوید: 
باعث  ایران  »دیپلماسی 
انزوای سیاسی آمریکا شده 
آمریکا  بعد،  مرحله  در  و 
قتصادی  ا نزوای  ا شاهد 

خواهد بود«؟!
سیاسی  مقامات   - محمدی  مجید 
این  با  که  آنها  و  اسالمی  جمهوری 
به  سخنانی  هستند  دمخور  مقامات 
بیشتر  فکاهی  به  که  می آورند  زبان 
تا اظهار نظر. فکاهه های  شبیه است 
آنها نیز مملو از دیدگاه ها و نگرش هایی 
انسان ها  است که موجب رنج بیشتر 
می شود. در این نوشته نمونه هایی از 
رایج  ایران  در  سکه  مثل  که  را  آنها 
هستند برای آوردن لبخندی تابستانی 
بر لبان شما )در عین عصبانی شدن و 

احتماال ناسزاگویی( ذکر می کنم.
شوخی قاضی با متهم به قتل

در جلسه ی دادگاه رسیدگی به قتل 
میترا استاد هنگامی که متهم )نجفی( 
ارائه  برای  را  )اسلحه(  قتاله  آلت 
قاضی  می گیرد  دست  به  توضیحات 
کشکولی به شوخی خطاب به متهم 
مارو!« همه خندیدند  گفت: »نُکشی 

)بهداشت نیوز 2۶ تیر 1۳9۸(.
با  قاضی  صالحه  دادگاه  کدام  در 
متهم آن در موضوع قتل یک انسان 
چه  شوخی  این  می کند؟  شوخی 
کسانی  چه  می خنداند؟  را  کسانی 

می توانند با قتل شوخی کنند؟
پرونده سازی ملی

نگهبان  شورای  عضو  یزدی  محمد 
رد  داوطلبان  از  یکی  »به  می گوید: 
صالحیت شده گفتم فالن تاریخ کجا 
کرد«  تغییر  رنگش  بالفاصله  بودی؟ 

)تابناک 2۷ تیر 1۳9۸(.
که ۳00  می دهد  نشان  این سخن 
ناظر شورای نگهبان )بسیجیان  هزار 
در  مدام  حقوق بگیر(  افراد  دیگر  و  و 
هستند  افراد  علیه  خبرچینی  حال 
شورای  در  گزارش ها  این  همه ی  و 
نگهبان ثبت می شود تا روزی از آنها 
برای رد صالحیت افراد استفاده شود. 

بخندیم یا گریه کنیم: چند فکاهه ی دلخراش یا واقعیت هولناک
آرشیوهای  به  البته  نگهبان  شورای 
گزارش های دیگر دستگاه های امنیتی 

و اطالعاتی نیز دسترسی دارد.
گالیه ی شهردار نجف

استاندار  بندپی  انوشیروان محسنی 
تهران پس از سفر به عراق می گوید: 
شهرداری  از  نجف  استاندار  »گالیه 
تهران این بود که در خصوص نظافت 
شهرهای کربال و نجف در ایام اربعین 
)مهر 1۳  نمی کند«  اثربخش  اقدامی  

مرداد 1۳9۸(.
که  می گوید  فارسی  مثل  یک 
وقتی آب سرباال برود قورباغه ابوعطا 
آنقدر  اسالمی  جمهوری  می خواند. 
در عراق خرج کرده است که شهردار 
هم  را  شهرش  کردن  تمیز  نجف 

وظیفه ی شهرداری تهران می داند.
 صدور قوانین جمهوری اسالمی

کاندیدای  مرتضوی  عبدالحمید 
حقوقدان شورای نگهبان گفت: »باید 
به دنیا و  به سمت صدور قوانین مان 
کشورهای دیگر حرکت کنیم« )ایسنا 

2۵ تیر 1۳9۸(.
اسالمی  جمهوری  قوانین  بارزترین 
سنگسار، قطع دست و پا و انگشتان، 
قطع دست و پا از دو طرف متفاوت 
کردن  پرتاب  نوجوانان،  اعدام  بدن، 
اعدام  بلندی،  از  همجنسگرایان 
به  زدن  شالق  دین،  تغییردهندگان 
خاطر نوشیدن و خوردن، و اعدام به 
دلیل ناسزاگویی است. مقامات تصور 
قوانین  این  تشنه ی  دنیا  می کنند 

»متعالی و انسانی« است.
رأی فردی

به  واکنش  در  انتظامی   نیروی 
اداری  عدالت  دیوان   ۳1 شعبه  رأی 
راندن  گواهینامه ی  صدور  بر  مبنی 
موتورسیکلت برای یک خانم می گوید 
محترم  شاکی  برای  »صرفاً  رأی  این 
قانون   ۶0 ماده  طبق  و  شده  صادر 
به  تسّری  قابل  اداری  عدالت  دیوان 
به  عبارتی دیگر رأی  و  عموم نیست 
)سایت  دارد«  فردی  جنبه  صادره 

پلیس راهور 1۴مرداد 1۳9۸(.
در  تنها  روزگار  عجایب  از  هم  این 
رأی  که  است  اسالمی  جمهوری 
عام،  قضیه ی  یک  درباره  دادگاه 
جنبه ی عمومی ندارد و میلیون ها زن 
باید تک تک به دادگاه مراجعه کنند 
راندن  مجوز  آنها  تک  تک  برای  تا 

موتورسیکلت صادر شود.
چهار  به اندازه  المپیک:  جوایز 

وعده غذا
دبیر اجرایی کمیته ملی پاراالمپیک 
قضاییه  قوه  خبرگزاری  به  ایران 
گفت: »کسی که مدال آور باشد برای 
اگر  حتی  کرد.  خواهیم  هزینه  او 
از نظر کیفی خوب عمل  ورزشکاری 
خواهیم  نظر  در  برایش  پاداش  کند 
میلیون،  پنج  برای مدال طال  گرفت. 
نقره و برنز هم بین دو تا یک میلیون 
و دویست هزار تومان تعیین کرده ایم« 

)1۳ تیر 1۳9۸(.
هزار  دویست  و  میلیون  یک  با 

نقره ی  مدال  که  ورزشکاری  تومان 
پرس  چهار  می تواند  گرفته  المپیک 
جایزه  میزان  این  بخورد.  چلوکباب 
کنید  مقایسه  را  مدال آوران  برای 
برای  تومانی  میلیارد  ده ها  منابع  با 
در  خامنه ای  به  وفادار  روحانیون 
که  رانت هایی  و  ساالنه  بودجه ی 
می شود. مقامات  نصیب  ساله  هر 

اختراع دوباره ی چرخ
سپاه  سالمی فرمانده  حسین 
برای  »تحریم ها  می گوید:  پاسداران 
دستیابی به سالح هسته ای نیست چرا 
که آنان می دانند ما از سالح هسته ای 
آنان  هدف  اما  نمی کنیم،  استفاده 
جلوگیری از پیشرفت دانش می باشد« 

)ایرنا 1۷ تیر 1۳9۸(.
است  کرده  فراموش  سپاه  فرمانده 
حال  در  اسالمی  جمهوری  که 
نیست  علمی   تحقیقاتی  فعالیت 
کشورهای  که  را  آنچه  دارد  بلکه 
دادند  انجام  قبل  سال  هشتاد  غربی 
و  پاکستانی  سازمان های  کمک  با 
می کند. کپی برداری  شمالی  کره 

میزان تحول پذیری نظام
انسانی  منابع  اداره  رئیس  کمالی 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
»الزام به تراشیدن موی سر سربازان از 
سربازی حذف شده است« )فارس 20 
ایران  پایان جنگ  از  تیر 1۳9۸(.بعد 
تالش هایی  دهه  سه  برای  عراق  و 
با  سربازی  خدمت  اصالح  برای 
متنوع  و  مختلف  پیشنهادهای 
این تالش ها  نتیجه ی  صورت گرفت. 
سرباز  میلیون   1.۶ حدود  یکسو  از 
فراری و از سوی دیگر فروش خدمت 
بوده  متمول  خانواده های  به  سربازی 
مشغول  پاسداران  سپاه  البته  است. 
چند  خدمت های  زیرمیزی  فروش 
که  است  کسانی  به  بسیج  در  ماهه 
اقدام  آخرین  دارند.  کمتری  تمول 
نیروهای مسلح برای اصالح در نظام 
موی  چهار  نمره ی  تبدیل  سربازی 
بوده.   10 نمره ی  به  سربازان  سر 
است  نظامی  اصالح پذیری  حد  این 
دارد. جهانی  مدیریت  داعیه ی  که 

حجاب اجباری اختیاری
سلبریتی های  از  چرخنده  الهام 
»امروز  می گوید:  اسالمی  جمهوری 
۷ سال از محجبه شدن من در جوار 
می گذرد  )س(  معصومه  حضرت 
اتفاقی که سبب شد بسیاری از افراد، 
رفتار من را قضاوت کنند… در زمان 
بازی  برای  قرارداد   ۵ شدنم  محجبه 
داشتم که کنسل شدند« )تابناک 21 

تیر 1۳9۸(.
خبر  ایران  شرایط  از  کسی  اگر 
این  که  می کند  تصور  باشد  نداشته 
خانم قبل از محجبه شدن بی حجاب 
با  بعد خودش تصمیم گرفته  بوده و 
و  بسیج  سلبریتی های  شود.  حجاب 
افراد  که  می کنند  فراموش  گاه  سپاه 
محجبه  نمی گیرند  تصمیم  ایران  در 
آنها  به  موضوع  این  نشوند.  یا  شوند 

تحمیل می شود.

این ویژگی در همه کارهای شما   
وارد  هم  آثار  بعضی  در  اما  هست. 
حوزه سورئالیستی می شوید و برخی 

جاها زبانتان شاعرانه می شود.«
»شما  داد:  توضیح  پارسی پور 
زندگی  دیکتاتوری  جامعه  در  وقتی 
جاها  بعضی  است  ممکن  می کنید 
سورئالیستی  زبان  از  شوید  مجبور 
استفاده کنید. من در آمریکا همواره 
زبان رئالیستی داشته ام. اما در رمان 
»عقل آبی« که می خواستم در ایران 
سورئالیستی  زبان  از  کنم،  منتشر 
استفاده کردم«. نویسنده اضافه کرد: 
»در این رمان هیچیک از شخصیت ها 
همه شان  بلکه  نمی نوشند،  شراب 

فقط چای می نوشند.«
آثار  از  بسیاری  در  عرفان  پای  رد 
دارد.  حضور  پارسی پور  شهرنوش 
جمشید برزگر در همین زمینه از او 
پرسید: »شما تصوف را هنوز هم یک 

راه حل می شناسید؟«
با یک توضیح خصوصی  پارسی پور 
به این پرسش پاسخ داد: »مادربزرگ 
با  مقایسه  در  و  بود  درویش  من 
و  بود  آرام  بود.  جالبی  آدم  دیگران 
کتابخانه  می زد.  جالبی  حرف های 
کوچکی داشت و نقاشی هم می کرد. 
»طوبا و معنای شب« درواقع داستان 
آثار  مادر بزرگ من است. در برخی 
تکرار  شخصیت  این  هم  من  دیگر 

می شود«.
گفتگوی  از  بخش  دو  فاصله  در 
جمشید برزگر و شهرنوش پارسی پور، 
مقیم  ایرانی  هنرمند  آبادی  اسکندر 
کلن با همراهی ویولن خود تصنیفی 
اجرا کرد و سپس بخش دوم گفتگو 
ادامه یافت که توضیحات تازه دیگری 
این  فکری  جهان  و  آثار  درباره  را 

نویسنده ایرانی را روشن می کرد.
به  پارسی پور  شهرنوش  پایان  در 

پرسش های حاضران پاسخ داد.
اینکه  به  اشاره  با  حاضران  از  یکی 
داستان های  شخصیت های  عمده 
تشکیل  زنان  را  پارسی پور  متعدد 
او  از  را  این گزینش  می دهند، دلیل 
»هر  داد:  توضیح  پارسی پور  پرسید. 
انسانی خالق است و خالقیت اصوال 
لحاظ  به  آدم خالق  است، چون  زن 
نرم  زن  بدن  است.  ضعیف  جسمی  
در  را  فرزند  بتواند  اینکه  برای  است 

خود نگه دارد«.
از حاضران زن در نشست به  یکی 
گفت:  و  کرد  اعتراض  توضیح  این 
»من با دیدگاه شما درباره ضعف زن 

مشکل دارم«.
از  دیگر  یکی  پرسش  به  پاسخ  در 
حاضران، پارسی پور به این نکته اشاره 
کرد که کتاب »زنان بدون مردان« او 
تا کنون به بیش از 20 زبان ترجمه 
شده اما در دانمارک بیش از همه جا 

مورد استقبال قرار گرفته است.
تا  آیا  که  پرسش  این  برابر  در 
بدون  »زنان  داستان  بر  عالوه  کنون 
فیلم  ساختن  برای  تالشی  مردان«، 
بر پایه داستان های پارسی پور صورت 
»من  گفت:  وی  نه،  یا  است  گرفته 
»شیوا«ی  کتاب  دارم  دوست  خیلی 

من به سریال تبدیل شود«.
»من  گفت:  همچنین  پور  پارسی 
و  هزار  از  غربی  رمان  می کنم  فکر 
فکر  است.  برافراشته  سر  شب  یک 
و  هزار  هم  مارکز  گارسیا  می کنم 
آن  از  متاثر  و  خوانده  را  شب  یک 
دلیل  همین  به  شاید  است.  بوده 
را  او  کارهای  ایرانی ها  که  است 
توصیه می کنم  دارند.  خیلی دوست 
فارسی  زبان  تحوالت  شناخت  برای 
آثار  بعضی  بخوانید.  بیشتر  رمان 
مثال چه  نیستند.  ترجمه  قابل  ادبی 

شهرنوش پارسی پور در کلن: ....                            از صفحه 5
را  حافظ  شعرهای  می تواند  کسی 
به  بارور  و  راز  و  رمز  پر  زبان  آن  با 

آلمانی ترجمه کند؟«
یکی از حاضران از گوته نام برد اما 
پارسی پور گفت: »گوته هم نتوانسته 
است«. وی در ادامه به جوانان ایرانی 
که  کرد  توصیه  کشور  از  خارج  در 
و  نکنند  فراموش  را  فارسی  زبان 
برای حفظ رابطه با زبان مادری خود 

بیشتر کتاب بخوانند.
که  پرسید  دیگری  شرکت کننده 
حد  چه  تا  اسطوره ها  با  آشنایی 
می تواند به رشد استعداد نویسندگی 

عالقمندان کمک کند؟
»دنیای  داد:  پاسخ  پارسی پور 
اسطوره نویسنده ساز است. اسطوره ها 
که  هستند  داستان هایی  نخستین 
از  خیلی  آورده.  وجود  به  انسان 
روانشناسی،  در  امروز  که  مفاهیمی  
جامعه شناسی و ادبیات وجود دارند از 
برخاسته اند. هرچه  همین اسطوره ها 
بیشتر کتاب های اسطوره ای بخوانید 
برای نوشتن تواناتر می شوید. اما شما 
اسطوره ها  از  مستقیم  بطور  نباید 
استفاده کنید، بلکه می توانید از آنها 

برای نوشتن آموزش بگیرید«.
گفت:  دیگرش  رمان  درباره  وی 
»رمان »بر بال باد نشستن« از سال 
1۳۳0 شروع می شود تا انقالب. این 
کتاب از روزشمار تاریخ ایران گرفته 
شده و به این دلیل یک کتاب تاریخی 
تخیلی  آن  شخصیت های  اما  است. 
شخصیت های  این  من  هستند. 
قرار  واقعیت  زمینه  در  را  تخیلی 

داده ام.«
آثار  شرکت کننده ای پرسید: »شما 
چه  تا  را  ایران  تبعیدی  نویسندگان 
پارسی پور  می کنید؟«  دنبال  حد 
پاسخ داد: »من خودم را یک نویسنده 
نویسنده  نه  و  می دانم،  جهان وطن 
تبعیدی. برخی از کتاب هایی که در 
هم  می شوند  نوشته  کشور  از  خارج 
جدیداند و هم بسیار جالب. کارهای 
کشور  از  خارج  در  خوبی  فوق العاده 
ادبیات  می توانند  که  شده  آفریده 

ایران را به جهانیان بشناسانند«.
در پاسخ به این پرسش که »نسل 
شما  آثار  جذب  چقدر  مهاجر  جوان 
»میزان  گفت:  وی  است؟«  شده 
در  آمریکا  به  ایرانیان  مهاجرت 
است.  شده  کمتر  اخیر  سال های 
داشته ام،  برخورد  آنجا که من  تا  اما 
جدید  نسل  مهاجران  از  بسیاری 
فارسی را بد حرف می زنند و مسائل 

ایران را دنبال نمی کنند«.
ادبیات  در  زنان  جایگاه  زمینه  در 
معنای  و  »طوبا  نویسنده  داستانی، 
بودم  زنی  دومین  شب« گفت: »من 
امروز  اما  نوشتم.  رمان  ایران  در  که 
که  داریم  ایران  در  زن   ۴00 حدود 
هم  برخی هاشان  و  می نویسند  رمان 

خیلی خوب کار می کنند«.

یک نویسنده جنجال برانگیز؟
از  یکی  پارسی پور  شهرنوش 
نویسندگان  موفق ترین  و  پرکارترین 
 ۶ تاکنون  او  از  است.  ایرانی  زن 
در  تالیف   ۴ قصه  مجموعه   ۴ رمان، 
ترجمه  هفت  و  مختلف  زمینه های 
با این حال او  روانه بازار شده است. 
دوران سالخوردگی خود را در آمریکا 
در  پارسی پور  می گذراند.  سختی  به 
در  ویدئوئی  انتشار  با   1۳9۷ سال 
شبکه های مجازی از دوستداران آثار 
مالی  کمک  او  به  که  خواست  خود 
کند.  تهیه  آپارتمانی  بتواند  تا  کنند 
برانگیخت،  اقدام جنجال زیادی  این 
معتنابهی  مقدار  که  شد  سبب  اما 

برای او جمع آوری شود.
پیشتر پارسی پور در اقدام جنجالی 
متعه  یا  و غیرمنتظره دیگری صیغه 
را مورد دفاع قرار داده و گفته بود که 
قانون  این  از  اگر مردانی هستند که 
باید  می کنند  استفاده  سوء  اسالم 
بررسی  جداگانه  موضوعی  عنوان  به 
شود. این موضع وی به ویژه زنان و 
و  ایران  در  را  زنان  حقوق  مدافعان 
خارج از کشور علیه نظرات پارسی پور 

برانگیخت.
از  شده  منتشر  رمان های  میان  در 
همه  از  بیش  پارسی پور  شهرنوش 
»طوبا و معنای شب« و »زنان بدون 
شده اند.  او  شهرت  سبب  مردان« 
فیلمساز  و  عکاس  نشاط  شیرین 
با  پیش  سال  چند  ایرانی  هنرمند 
بدون  »زنان  داستان  از  برداشتی 
مردان« فیلمی  به همین نام ساخت 
ششمین  و  شصت  نقره ای  شیر  که 
فستیوال فیلم ونیز را از آن خود کرد.

یکشنبه  روز  استراماچونی  خود  اما 
دهم شهریور، بیانیه باشگاه را تکذیب 
کرده و گفته است که مدیران باشگاه 
ایتالیا  به  او  کوتاه«  »سفر  جریان  در 

بوده اند.
روز دوشنبه، مرکاتوی ایتالیا نوشت: 
»آندره آ استراماچونی سرمربی استقالل 
 ANSA یادداشتی که در اختیار در 
باشگاه  شنبه ی  روز  بیانیه ی  درباره 
که  است  آورده  داده،  قرار  استقالل 
بعد از بازی با فوالد و با در نظر گرفتن 
اینکه وقفه ای در رقابت های باشگاهی 
دستیارم  همراه  به  من  داشت،  وجود 
سباستین لتو به فرودگاه رفتیم تا سفر 
چند روزه ای به ایتالیا داشته باشیم و 
بعد از دو ماه کار فشرده و بی وقفه کمی 
استراحت کنیم. باشگاه می دانست که 
ایتالیا  به  کوتاه  سفر  یک  برای  من 
می روم و کامال آگاه بود و حتی زمینه 
برنامه ریزی  و  فرودگاه  به  ما  انتقال 
سفر را نیز بر عهده داشت. متاسفانه 
به دالیل اجرایی و اداری نتوانستیم از 
کشور خارج شویم و باشگاه استقالل 
اقداماتی  مشکل  این  برای حل  امروز 

انجام داد.«
مدیرعامل  پریشان گویی های 

استقالل
مسئله اما فقط این نیست و فتحی 
در  شب  دوشنبه  باشگاه،  مدیرعامل 
ادعا  دیگر  بار  برتر«  »فوتبال  برنامه 

کرد که استراماچونی اصال به فرودگاه 
نرفته است! او گفت، »متاسفانه فضای 
مجازی، فضای ملتهبی را برای هواداران 
آرامش  که  کسانی  می کند.  ایجاد 
فضای  در  ندارند،  دوست  را  استقالل 
ما  و  می کنند  ایجاد  التهاب  مجازی 
پیگیر این ماجرا هستیم. استراماچونی 
از زندگی در ایران با خانواده اش راضی 
است و فرزندش هم در مدرسه ثبت نام 
کرده است. خانواده او بامداد دوشنبه به 

ایران آمدند.«
در همین مصاحبه مجری از فتحی 
می پرسد علت غیبت سرمربی تیم در 
نشست های خبری چیست و به نظر 
می رسد حال این مربی در ایران خوب 
مربی  »این  می گوید،  فتحی  نیست؛ 
هنوز با سیستم کشور ما آپدیت نشده 
و از شرایط تیم بسیار راضی است اما 
روز به روز و هفته به هفته بهتر می 
فضای  در  هم  شیطنت هایی  شود. 
مجازی انجام می شود که قطعا به آنها 

پاسخ خواهم داد!«
استراماچونی  نشد  معلوم  باالخره 
با  یا  است  راضی  ایران  در  زندگی  از 
چرا  و  نشده  آپدیت  کشور  سیستم 
نشده؟! اصال »سیستم کشور« چگونه 
است که یک سرمربی فوتبال باید با آن 
»آپدیت« بشود؟! البته احتماال منظور 
به   »آپدیت«  از  استقالل  مدیرعامل 
معنی »به روز« می بایست »اداپت« یا 

»اداپته« به معنی تطبیق یافتن باشد!وزارت خارجه ایتالیا ....                                    از صفحه ۱0
دروغگویی  است  حتمی  آنچه  اما 
چون  است!  استقالل  مدیرعامل 
و  استراماچونی  شهروندان  از  شماری 
در  را  او  دستیارانش  حتی  و  دستیار 
فرودگاه دیده اند. همچنین رسانه های 
این  می کنند  تایید  داخلی  رسمی 
برای  ایتالیا  با سفارت  ایتالیایی  مربی 
حل مشکل ممنوع الخروجی اش تماس 

گرفته است.
اکنون خبر می رسد مسئله جدی تر از 
اینهاست و پای وزارت خارجه ایتالیا نیز 

به میان کشیده شده است.
استراماچونی در ماه ژوئن با امضای 
قراردادی دو ساله با قابلیت تمدید برای 
سال سوم هدایت استقالل )تاج( را بر 
عهده گرفت. او به ازای هر فصل دستمزد 
۱٫۶ میلیون یورو از استقالل دریافت 
قراردادش  در  بندی  و  کرد  خواهد 
از  استعفا  صورت  در  که  دارد  وجود 
ایرانی  تیم  این  سرمربیگری   سمت 
بپردازد. غرامت  یورو  میلیون   ۳ باید 

که  می دهد  نشان  شواهد  تمامی 
ایران خوب  استراماچونی در  وضعیت 
اظهار  چیز  همه  از  تقریباً  و  نیست 
مدیریت  اوضاع  می کند.  نارضایتی 
است.  بحرانی  هم  استقالل  باشگاه 
از  تیم  پیشکسوتان  و  هواداران 
هستند  شاکی  فتحی  بی لیاقتی های 
و نمی خواهند او به کارش ادامه دهد 
اما فتحی و عوامل اش با حمایت وزارت 

ورزش از استقالل دست بر می دارند.

»روباه پیر« ابله
اسبق  خارجه ی  وزیر  استراو  جک 
هنگام  به  که  می کند  روایت  بریتانیا 
عده ای  ایران  به  تفریحی  سفر 
لباس شخصی که یکی  از آنها مسلح بود 
اتومبیل حامل او، همسرش و دو نفر از 
دوستانشان را وادار به توقف کردند و 
به  زور خودشان را کنار سرنشینان این 
ماشین جا دادند: »به راننده  گفته شد 
به سمت حاشیه بزرگراه حرکت کند 
و پشت یک وسیله نقلیه سفید بی نام  
تنومند  مرد  چهار  بایستد.  نشان  و  
لباس شخصی از آن پیاده شدند و به 
راننده دستور دادند پایین بیاید. یکی 
از این افراد سوار خودرو شد، دو نفر 
دیگر هم سوار شدند، یکی شان مسلح 
افتادند«  راه  به  باال  سرعت  با  و  بود 

)ایران اینترنشنال 21 تیر 1۳9۸(.
غربی  ابله  سیاستمدار  یک  تنها 
دولت  اسالمگرایان  می داند  که 
می نامند  پیر«  »روباه  را  بریتانیا 
خانواده ی  اعضای  جان  می تواند 
برای  و  انداخته  خطر  به  را  خود 
کند. سفر  ایران  به  تعطیالت 

انزوای اقتصادی امریکا
می گوید:  ظریف  محمدجواد 
انزوای  باعث  ایران  »دیپلماسی 
سیاسی آمریکا شده و در مرحله بعد، 
آمریکا شاهد انزوای اقتصادی خواهد 

بود« )رادیو فردا 20 تیر 1۳9۸(.
خنده های  از  ظریف  محمدجواد 
احمقانه  فکاهی های  به  ابلهانه اش 
نه  متحده  ایاالت  است.  کرده  گذر 
دچار انزوای سیاسی است و نه انزوای 
اول  اقتصاد  که  کشوری  اقتصادی. 
دنیا را دارد از نظر اقتصادی منزوی 
ایاالت  میان  نظر  اختالف  نیست. 
بر سر  اروپایی  متحده و چند کشور 
برخی موضوعات نیز به معنای انزوای 
سیاسی نیست. ظریف آرزوهای خود 
می کند.  بیان  واقعیت  عنوان  به  را 
از  که  آمریکایی  رسانه های  البته 
ترامپ متنفر هستند اینگونه سخنان 
و  کرده  تکرار  وی  قول  از  مدام  را 

خواهند کرد.
برای  قالبی  بورسیه  ای  اصرار 

استخدام در دانشگاه کاشان
بعد از اینکه علی خامنه ای گفت به 
بورسیه های قالبی در دانشگاه ها ظلم 
متوسل  قضایی  به دستگاه  آنها  شده 
در  کامال  هم  دستگاه  این  و  شدند 
طرف آنهاست. یکی از این افردای که 
از وزارت علوم به دیوان عدالت اداری 
استخدام  برای  اصرار  کرده  شکایت 
در رشته و گروهی دارد که دانشگاه 
بر  ندارد.  را  رشته  این  اصال  کاشان 
اساس روالی که روی پرونده بورسیه ها 
طی شده است، فرد در شهر دیگری 
و  نمی کند  قبول  اما  شده،  جایابی 
می گوید حتما من باید جذب دانشگاه 
وی  نفع  به  هم  دیوان  شوم.  کاشان 

رأی داده است.
وثیقه های منصفانه

اسالمی  شورای  مجلس  عضو  دو 
اتومبیل  بازار  در  اخالل  به  متهم 
)گرفتن و فروش شش هزار اتومبیل 
سوی  از  که  طال(  کیلو  صد  چند  و 
دستگاه قضایی بازداشت شده بودند با 
وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند 

)تسنیم ۳ شهریور 1۳9۸(.
حتی این وثیقه هم البته برای آنها 
اگر  اما  می آید.  حساب  به  خرد  پول 
وثیقه ای برای روزنامه نگاران و فعاالن 
تعیین  بازداشت  بجای  بشر  حقوق 
نیست(  زیاد  آن  موارد  )که  می شد 
حتما چندین برابر امکانات آنها بوده 

است.

افزایش  وجود  با  که  اینجاست  جالب 
شیه نشین  حا جمعیت  فزون  ا ز و ر
واقعیت  دارند  تالش  کشور  مسئوالن 
نیز  را  حاشیه نشین  مناطق  درباره 
تغییر دهند. عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور چند روز پیش مدعی شد 
مناطق  در  می شود  گفته  »اینکه  که 
حاشیه نشین 20میلیون جمعیت حضور 
این  دارند اصال درست نیست چراکه 
مناطق  این  به  روستاهایشان  از  افراد 
بنابراین  شده اند  ساکن  آنجا  و  آمده 
از  بهتر  مناطق  این  در  شرایط  قطعا 

روستاها است!«
رحمانی فضلی افزوده است: »حال اگر 
این مناطق حاشیه نشین هستند پس 
قطعا  چراکه  می نامیم  چه  را  روستا 
روستا بدتر از این مناطق بوده چراکه 

۱۲7هزار هکتار منطقه حاشیه نشین ....                  از صفحه ۶
افراد از آنجا کوچ کرده و به این مناطق 
آمده اند. معتقدم نامگذاری مناطق باید 
بر اساس شرایط صورت گیرد!« از قرار 
معلوم وزیر کشور فکر می کند با تغییر 
نام »حاشیه نشینی«، مشکالت آنها نیز 

از میان برداشته می شود!
به راستی که وقتی نگاه یک مسئول 
به یک معضل اقتصادی- اجتماعی که 
اثرات آن گریبان نسل های آینده ایران 
را نیز خواهد گرفت تا این اندازه سطحی 
و دور از واقعیت و فریبکارانه است، نباید 
تعجب کرد که وضعیت حاشیه نشینان 
نیز پا به پای دیگر شهروندان هر روز 
حکومت  اینکه  بدون  شود  بحرانی تر 
اقدامی  بتوانند  ناتوان  دولت  و  ناالیق 
انجام  مشکالت  رفع  و  کاهش  برای 

بدهند.
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کارزار  نتایج  از  =یکی 
آمریکا  حداکثری  فشار 
برچیده شدن همین بساط 
»دوقطبی«  خیمه  شب بازی 
جمهوری اسالمی بود که در 
نمایش  صحنه ی  آن  پیامد 
بهم  مقاومت«  »مذاکره- 

ریخت.
با همه هارت  =رهبر نظام 
و پورت  ها در نهایت مجبور 
را  مذاکره  زهر  جام  است 
»ُکرنش  این بار  و  بنوشد 
اما  این بار  کند.  قهرمانانه« 
مذاکره با آمریکا فقط کسب 
در  و  نیست  پول  و  قدرت 
خامنه ای  جانشین  انتخاب 

موثر خواهد بود.
=ابراهیم رئیسی که به شدت 
مورد اعتماد خامنه ای است 
در قوه قضائیه چنان بال و پر 
گرفته که روی مهره های ریز و 
درشت هر جناحی و جریانی 
مبارزه  اسم  به  بخواهد  که 
می گذارد. دست  فساد  با 
=جریان قدرتمند رئیسی 
می ها  نظا غ  ا سر ن  کنو ا
 ، فته ر نیز  منیتی  ها  ا و 
بانک سرمایه داالن  پرونده 
در  که  است  هزارحفره ای 
انتهای هر کدام از آنها یکی از 
مهره های نظام خزیده  است!

و  رئیسی  =سیدابراهیم 
در  خامنه ای  سیدمجتبی 
مقابل جریان حسن خمینی 
در یک جبهه قرار دارند اما 
این جنگ که به ظاهر میان 
جناحین نظام است، به صورت 
محفلی نیز باال گرفته است.
گزینه ی  اینکه  فرض  =با 
جنگ کنار زده شود و نظام 
به  تلوتلوخوران  همچنان 
حیاتش ادامه دهد، اما جنگ 
با آمریکا در  بر سر مذاکره 
درون خود نظام به آن لطمات 

جدی وارد می کند!
قدرتمند  حلقه ی  =آیا 
 - ئیسی ر هیم  ا بر ا سید
ی  منه ا خا مجتبی  سید
از  می تواند در دو سالی که 
روحانی  جمهوری  ریاست 
باقی مانده هم مانع مذاکره 
با آمریکا شود و هم نظام را 
که سخت محتاج این مذاکره 

است حفظ کند؟!
جمهوری  رهبر  محمدی-  حامد 
آمریکا  با  »مذاکره  می گوید  اسالمی 
فعلی  دولت  با  مذاکره  و  است«  سّم 
علی خامنه ای  آمریکا سّم مضاعف«. 
با  بارها تاکید کرده »هرگونه مذاکره 
آیا  ممنوع است«. ولی  آمریکا مطلقاً 

واقعا چنین است؟!
آمدهای محمدجواد ظریف  و  رفت 
و  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
اروپا  به  او  معاون  عراقچی  عباس 
و  ساعته  چند  تلفنی  گفتگوهای  و 
ادامه دار بین حسن روحانی و امانوئل 
چهره  جدی ترین  اکنون  که  ماکرون 
برای میانجیگری بین تهران واشنگتن 
به شمار می رود، غیرقابل کتمان است. 
اینهمه در حالیست که دولت و دستگاه 
بدون  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
نمی توانند  هرگز  نظام«  »رهبر  اجازه 
خودسرانه تصمیم به مذاکره با فرانسه 

یا آمریکا یا هر کشور دیگری بگیرند.
اما پرسش این است که اگر آنچه علی 
»فصل الخطاب«  می گوید  خامنه ای 
و  حزب اللهی ها  نگرانی  پس  است، 

دلواپسان و باندهای سیاسی نزدیک به 
قدرت در نظام از چه نگران اند؟

برای شکست  نقشه سازش 
مقاومت

رئیس  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
فراکسیون »نمایندگان والیی« مجلس 
شورای اسالمی، سه شنبه ۱۲ شهریور، 
از مواضع حسن روحانی در  انتقاد  با 
مورد طرح مذاکره با آمریکا می گوید، 
غرب گرایان  مقاومت،  »برای شکست 
و  می کشند  مذاکره  نقشه  داخل  از 
گفتمان سازش و مذاکره مجدداً مطرح 
می شود«. رسانه های اصولگرا نیز مدام 
سیاست های  فرانسه  می کنند  تاکید 
عمل  در  و  می کند  اجرا  را  آمریکا 
اروپا با آمریکا از برجام خارج شد اما 
با رندی نمی خواهد هزینه بپردازد. در 
حال حاضر حرف این گروه این است 
که دولت »گام سوم« کاهش تعهدات 
اروپا  با  بعد  بردارد  را محکم  برجامی 
چانه بزند. چنانکه روزنامه کیهان تهران 
به دولت و وزارت خارجه توصیه کرده 
برجامی  سوم  گام  قاطعیت  با  »باید 
که  اظهاراتی  بیان  از  و  کرده  اجرا  را 
می کاهد،  ایران  اولتیماتوم  ضریب  از 

پرهیز کنند.«
در تمام چهل سال گذشته جمهوری 
اسالمی با ایاالت متحده سرشاخ بوده 
و سیاست آمریکاستیزی در هر دوره ای 
تا جایی که به موجودیت نظام لطمه 
وارد نکرده فارغ از اینکه کدام حزب در 
آمریکا قدرت را دست دارد ادامه پیدا 
کرده و آنجا که با مانع روبرو شده و 
بقای رژیم به خطر افتاده، سردمداران 
و  گرفتند  مذاکره  به  تصمیم  نظام 
توافق  یا  مصالحه  یک  به  سرانجام 
رسیدند که هرچند موقت اما در عمل 

بقای رژیم را به دنبال داشت!
سیاست خارجی رژیم ایران در قبال 
دوقطبی  این سال ها  تمام  در  آمریکا 
که  است  بوده  مذاکره«  »مقاومت- 
گرچه چیزی جز بدبختی و بحران عاید 
ملت و مملکت نکرد اما برای عوامل 
نظام در همه ی جناحین و باندها منشاء 
آب و نان و سطح باالیی از ارتزاق و رفاه 
همراه با صدور فرزندان و خانواده های 
بود. کانادا  و  آمریکا  و  اروپا  به  خود 

نیروی  به  کاذب  دوقطبی  این 

محرکه ی سیاست خارجی جمهوری 
تبدیل  سال ها  این  تمام  در  اسالمی 
خامنه  ای  علی  آن  پس  در  و  شده 
ادعاهای  با حّرافی و  دارد که همواره 
مقاومت  و  ایستادگی  ادای  توخالی 
در مقابل آمریکا را در می آورد اما در 
بطور  پنهان  معامالت  تاریکخانه های 
مستقیم و غیرمستقیم درپی روزنه هایی 
است که از طریق آنها اخاذی کند و باج 
بدهد و با همین بده و بستان ها بقای 

نظام را برای مدتی تأمین کند.
این دوقطبی   اوباما  باراک  در دوران 
فضا  آن  در  شد.  تقویت  بسیار 
و  مذاکره  سمبل  ظریف  محمدجواد 
دیپلماسی و بِرند »دولت تدبیر و امید« 
شد که ظاهرا خواهان ارتباط مستمر و 
عالی با تمام دنیاست و قاسم سلیمانی 
هم شد نماد مقاومت و ایستادگی و 
آزادگی و برند اصلی علی خامنه  ای و 

جریان های نزدیک به او.
خروج آمریکا از برجام و تحریم های 
سپاه  قراردادن  جمله  از  بین المللی 
پاسداران انقالب اسالمی و محمدجواد 
ظریف در فهرست تحریم ها نشان داد 
برخالف  او  اطرافیان  و  ترامپ  دونالد 
اوباما و جان کری متوجه اند هرگونه 
مماشات و ارفاق با هر باندی از رژیم 
ایران چیزی جز آب ریختن به آسیاب 
نتایج  از  یکی  نیست.  خامنه ای  علی 
کارزار فشار حداکثری آمریکا برچیده 
خیمه شب بازی  بساط  همین  شدن 
بود  اسالمی  جمهوری  »دوقطبی« 
نمایش  صحنه ی  آن  پیامد  در  که 

»مذاکره- مقاومت« بهم ریخت.
دو  سلیمانی  و  ظریف 

تدارکاتچی شاخص
یکشنبه دهم شهریور، روزنامه دولتی 
محمدجواد  با  مصاحبه ای  »ایران« 
در  ظاهرا  که  کرد  منتشر  ظریف 
فرانسه  از  او  بازگشت  هنگام  هواپیما 
انجام شده است. او درباره مناسباتش 
فرمانده سپاه  قاسم سلیمانی  با حاج 
قدس به صراحت می گوید که »بیش از 
۲۰ سال است که از نزدیک با یکدیگر 
را  هماهنگی  بیشترین  کار می کنیم، 
و  من  داشتم…  سلیمانی  سردار  با 
سردار سلیمانی بعد از آن نیز در دوران 
وزارتم تصمیم گرفتیم که هر زمان که 

داشتیم  تهران حضور  در  هردوی مان 
حتما حداقل هفته ای یک بار یکدیگر را 
مالقات کنیم.« وزیر خارجه جمهوری 
مصاحبه  این  در  همچنین  اسالمی 
چگونگی  مورد  در  نیز  صحبت هایی 
هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و 
در سیاست خارجی  نظامی  نهادهای 
کرده و کامالً واضح آدرس داده »خطوط 
کلی و تصمیمات راهبردی شورای  عالی 
امنیت ملی را که از سوی مقامات عالی 
می کند.« اجرا  می شود  ترسیم  نظام 

یا  این مصاحبه خواسته  در  ظریف 
ناخواسته اعتراف می کند که او و قاسم 
و  »تدارکاتچی«  دیگران  و  سلیمانی 
مجری تصمیماتی هستند که رده های 
درست  یقیناً  و  می گیرند  نظام  عالی 
می گوید چون بجز این ممکن نیست. 
بنابراین باید منشاء تحوالت را در رأس 
نظام جستجو کرد. علی خامنه ای عماًل 
نشان داده در مورد مذاکره با آمریکا »با 
دست پس می زند و با پا پیش می کشد«. 
از یکسو می گوید مذاکره مطلقاً ممنوع 
او،  سبز  چراغ  با  بعد  مدتی  و  است 
ظریف به فرانسه می رود تا مذاکره کند!

مطرح  دوباره  پرسش  این  پس 
می شود که وقتی همه مسائل تحت 
سیطره ی خامنه ای قرار دارد و اوست 
را پیش گرفته  این روش دوگانه  که 

پس والیتمداران از چه نگران اند؟!
و  اصولگرایان  آیا  اول:  فرض 
که  ساده لوح اند  آنقدر  والیتمداران 
گمان می کنند ظریف و روحانی بدون 
اجازه خامنه ای خودسرانه برای مذاکره 
با ترامپ تالش می کنند؟! و یا واقعیت 
را می دانند اما برای بازارگرمی و از روی 
دیپلماسی  و دستگاه  با دولت  رقابت 
دست به انتقاد می زنند و علیه سازش 
دوقطبی  همان  پرچم  زیر  آمریکا  با 
کهنه ی »مقاومت- مذاکره« دست به 

»مخالفت« می زنند؟!
فرض دوم: تجربه ثابت کرده که رهبر 
نظام با همه هارت و پورت  ها در نهایت 
مجبور است جام زهر مذاکره را بنوشد و 
این بار »ُکرنش قهرمانانه« کند. مذاکره 
با آمریکا یعنی حفظ قدرت و کسب 
پول و منابع مالی! چنانکه بعد از برجام 
منتفع  فوق العاده  اصالح  طلبان  نیز 
شدند و پای سفره انقالب سهم چرب 

و نرمی از قدرت بردند. والیتمداران و 
می دانند.  را  واقعیت  این  اصولگرایان 
دولت  عمر  پایان  به  سال  دو  حاال 
حسن روحانی مانده، بنابراین نگران اند 
مذاکره ی تازه ای شکل بگیرد و از آنجا 
که وضعیت نظام بحرانی و وخیم است 
و »ُکرنش قهرمانانه« حتمی است، پس 
حاضر نیستند در بهره برداری از مذاکره 
با آمریکا از اصالح طلبان عقب بمانند 
و یا این بار نیز »دیپلماسی« ]بخوانید 
و  نام دولت روحانی  به  عقب نشینی[ 

محمدجواد ظریف تمام شود.
فقط  دیگر  مسئله  آنکه  ویژه  به 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
جمهوری  ریاست  و  بی خاصیت 
پیروز  احتماال  نیست.  تدارکاتچی 
نیز  سال ۲۰۲۰  در  آمریکا  انتخابات 
ادامه ی شرایط  و  باشد  ترامپ  دونالد 
کنونی برای نظام تا شش سال دیگر 
غیرممکن است. اگر مذاکره  و ُکرنش 
و  اقتصادی  فروپاشی  نگیرد،  صورت 
سیاسی رژیم حتمی است. ضمن اینکه 
رهبر نظام ۸۰ ساله است و در سال های 
پیش رو مرگ او محتمل است. جناحی 
که دولت برخاسته از آن است از نظر 
قانونی و اجرایی برای انتخاب جانشین 
رهبر جمهوری اسالمی دست بازتری 
دارد. از این رو مذاکره با آمریکا این بار در 
چارچوب دوقطبی »مقاومت- مذاکره« 
نمی گنجد و بسی فراتر از آن می رود.

در شرایطی که مشروعیت نظام بین 
آحاد مردم رو به افول است، از یکسو 
سخت محتاج سازش با آمریکاست و 
از سوی دیگر جریانی قدرتمند داخل 
نظام که پشت آنها به گزینه های اصلی 
مجتبی  یعنی  خامنه  ای  جانشینی 
خامنه ای و ابراهیم رئیسی گرم است 
سپاه  اصلی  مهره های  حمایت  و 
پاسداران انقالب اسالمی را نیز دارند 
و به اندازه کافی از زر و زور برخوردارند 
نمی خواهند پرچمدار مذاکره با آمریکا 

اصالح طلبان و باندهای رقیب باشند.
با وجود نارضایت های گسترده، مردم 
در ایران در حال حاضر خاموش اند و 
از اعتصابات و اعتراضات سراسری به 
نظام  برای  تهدید  بزرگترین  عنوان 
خبری نیست. با فرض اینکه گزینه ی 
جنگ کنار زده شود و نظام همچنان 

تلوتلوخوران به حیاتش ادامه دهد، اما 
جنگ بر سر مذاکره با آمریکا در درون 
وارد  لطمات جدی  آن  به  نظام  خود 

می کند.
ابراهیم ریسی و مجتبی خامنه ای در 
مقابل جریان حسن خمینی که بخش 
عمده اصالح طلبان او را شایسته رهبری 
می دانند در یک جبهه قرار دارند اما این 
جدال که جنگ به ظاهر میان جناحین 
نظام است، به صورت محفلی نیز باال 
به  که  رئیسی  ابراهیم  است.  گرفته 
شدت مورد اعتماد علی خامنه ای است 
در قوه قضائیه چنان بال و پر گرفته 
هر  درشت  و  ریز  مهره های  روی  که 
جناحی و جریانی که بخواهد، می تواند 
به اسم مبارزه با فساد دست بگذارد.

دولت  برای  چنان  رئیسی  اقدامات 
روحانی و باندهای اصالح طلبان گران 
تمام شده که روحانی می گوید »فساد 
و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین 
نمی رود و دستگاه قضایی آخرین مرحله 
است!« عده ای می گویند رئیسی مامور 
پاکسازی درون نظام است. البته رئیسی 
است  گفته  و  داده  را  روحانی  پاسخ 
به  متصل  که  کسانی  پرونده  »وقتی 
قدرت و ثروت اند روی میز قاضی می آید 
فریاد ها بلند می شود که این جناحی 
است یا این سیاسی است. به هیچیک 
نخواهیم کرد!« توجه  این سخنان  از 

سیدابراهیم  اقدامات،  این  با  موازی 
مزاحم  شاخه های  چیدن  رئیسی 
اطراف در جبهه خودی ها را نیز آغاز 
طبری  اکبر  بازداشت  است.  کرده 
معاون صادق الریجانی رئیس پیشین 

قوه قضائیه یکی از این اقدامات است.
جریان قدرتمند رئیسی اکنون سراغ 
نیز رفته است.  امنیتی  ها  نظامی ها و 
پرونده بانک سرمایه داالن هزارحفره ای 
است که در انتهای هر کدام از آنها یکی 
از مهره های نظام خزیده اند! به همین 
دلیل بود که روز دوشنبه ۱۱ شهریور 
نماینده دادستانی اعالم کرد: »متأسفانه 
پرونده بانک سرمایه وضعیت مناسبی 
ندارد و شاهد حضور اشخاص امنیتی و 
نظامی که عمدتاً نیز بازنشسته شده اند 
و همچنان نفوذ گسترده در دستگاه ها 

دارند، هستیم.«
او همچنین گفت، »این افراد با تبانی 
در پست های مختلف قرار گرفته و خود 
را منتسب به نهادی امنیتی و نظامی 
معرفی می کردند، در حالی که هیچ 
یک  فقط  و  نداشتند  سازمانی  ابالغ 
تفنگ به کمرشان بسته و آن را روی 

میز قرار می دادند.«
فساد  پرونده  به  رسیدگی  همزمان 
تاجران و میلیاردرهایی به جریان افتاده 
که در نهادهای سرکوبگر رژیم برو و بیا 
داشتند. حسن میرکاظمی معروف به 

»حسن رعیت« یکی از آنهاست.
به همین ترتیب نهادهای امنیتی به 
سراغ مداحانی رفته اند که از یکسو به 
ثروت دسترسی داشته و از سوی دیگر 
با »بیت رهبری« در رفت و آمد بوده اند.

نیز  اما جریان های رقیب  در مقابل 
بیکار ننشسته اند و گفته می شود صادق 
مفاسد  از  ساعته  دو  فیلم  الریجانی 
کالن خانواده علی خامنه ای به »بیت 
رهبری« ارسال کرده است. منابع راوی 
این خبر همانهایی هستند که پیشتر 
از درگیری  میان یزدی و الریجانی و 
بازداشت ها خبر داده بودند که پس از 

مدتی واقعیت یافت و برمال شد.
امروز دیگر نمی توان ادعا کرد قدرت 
تصمیم و اجرا بطور مطلق در اختیار 
در  قدرتمند  جریانی  است.  خامنه  ای 
سال ها  این  در  که  رهبری«  »بیت 
در سایه قرار داشته بیرون آمده و در 
پی کوتاه کردن دست رقباست. اینها 
هستند که بیش از گذشته تصمیمات 

خامنه ای را تحت تاثیر قرار می دهند.
حال مسئله این است که اکنون تا 
ریاست  پایان  به  مانده  باقی  دوسال 
جمهوری روحانی، آیا حلقه ی قدرتمند 
سیدمجتبی  رئیسی-  سیدابراهیم 
خامنه ای می تواند هم مانع مذاکره با 
آمریکا شود و هم نظام را که سخت 

محتاج این مذاکره است حفظ کند؟!

اگر » فصل الخطاب « خامنه ای است ، ترس
 والیتمداران از مذاکره با آمریکا برای چیست؟!
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