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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
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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.

تازیانه های جور نظام بر ُگرده ی 
کارگران

روز  هر  ایران  در  معیشتی  وضعیت 
بحرانی تر از ماه پیش می شود و همزمان 
با بحران رکود تورمی، پرداخت حقوق 
بازنشستگان  و  کارمندان  کارگران، 
روبرو می شود. خالی شدن  با مشکل 

سفره ها و ایجاد مشکالتی چون ناتوانی 
در پرداخت هزینه های درمان و تحصیل 
به گسترش  توسط  خانواده  فرزندان 

اعتراضات صنفی می انجامد.

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

طرف اصلی رهبران جهان، مردم ایرانندچند گام مانده تا سحر؟!
مباحث عمومی هفتاد و چهارمین مجمع سازمان ملل متحد که از 1۷ تا 3۰ 
سپتامبر در نیویورک برگزار می شود از روز ۲۴ سپتامبر آغاز خواهد شد. 
در دوران جمهوری اسالمی، این مجمع همواره برای ایران و ایرانیان محل 

جنجال و حواشی بوده است. 
بجای  را  او  ایران است که خمینی  رژیم  مقام  اولین  محمدعلی رجایی 
بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسالمی، در مهر 13۵۹ برای شرکت در 
جلسه شورای امنیت به نیویورک فرستاد. هفت سال بعد، در سال 13۶۶ 
سیدعلی خامنه ای به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل حضور یافت. یک سال بعد قطعنامه ی ۵۹8 آتش بس جنگ ایران و  
عراق صادر  شد و در خرداد ۶8 خمینی درگذشت و رفسنجانی همزمان با 
بر کشیدن خامنه ای به مقام »رهبر موقت«، رئیس قوه مجریه می شود اما در 
طول هشت سال ریاستش در هیچکدام از جلسات مجمع عمومی سازمان 
ملل شرکت نکرد. پس از او، خاتمی دو بار در سازمان ملل سخنرانی کرد که 
در اولی )13۷۷( ایده ی گفتگوی تمدن ها را که نخستین بار پیش از انقالب با 
پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی مطرح شده بود، عنوان کرد و با اینکه سازمان 
ملل پذیرفت سال ۲۰۰1 را با این عنوان نامگذاری کند اما تروریست هایی 
که برج های دوقلوی نیویورک را منفجر کرده و وابستگان آنها در جمهوری 
اسالمی پناه گرفتند، جایی برای این ادعای حکومت ایران باقی نگذاشت 
به ویژه آنکه مقامات حکومت با مردم خود ایران نیز جز با زبان سرکوب 

وحشیانه سخن نگفته و نمی گویند!
احمدی نژاد اما هر سال یعنی هشت بار به  نیویورک رفت و با سخنان و 
رفتارش در نیویورک سبب خنده و مزاح افکار عمومی جهان و رسانه ها شد. 
حاال روحانی که اولین بار در شهریور ۹۲ در این مجمع  حضور یافت، قرار 

است برای ششمین بار به نیویورک برود. 
بطور کلی سخنرانی های این مجمع حرف های  تشریفاتی و توصیه هایی 
ملل  سازمان  خود  نمی کنند.  عمل  آنها  به  گویندگانش  معموال  که  است 
مجمع منافع متضاد و متناقض نه تنها دولت ها بلکه حکومت های موجود با 
مردمان خودشان است و سال هاست اعتبارش را از دست داده. از همین رو، 
دیدارهای »تصادفی« و حواشی این مجمع مهمتر از آنچه است که رسانه ها 
به نمایش می گذارند. از پنهان شدن خاتمی برای اینکه در کنار بیل  کلینتون 
در عکس دیده  نشود و »هاله نور« احمدی نژاد هنگام سخنرانی گرفته تا هر 
بار امکان دیدار »تصادفی« روحانی با اوباما و ترامپ! اینهمه اما فقط خوراک 
برنامه ریزی شده ای«  »تصادف های  چنین  به  دل  که  افرادیست  و  ابلهان 
خوش کرده اند و یا برای پر کردن برنامه های رسانه هایی که خبرنگارانش 
Iran را با Iraq عوضی می گیرند و کشورهای آسیایی و آفریقایی برایشان 

عمدتا سرزمین های ماجراجویی و گردشگری به شمار می روند!
حسن روحانی و دیدار »تصادفی« یا غیرتصادفی در نیویورک که سهل 
است، حتی اگر دونالد ترامپ یا هر مقام دیگری مانند والدیمیر پوتین و شی 
جینپینگ راهی تهران و »بیت رهبری« هم بشود، مشکل ایران و منطقه و 
جهان با جمهوری اسالمی حل نخواهد شد! این نظام نه بخشی از راه حل یا 
یکی از طرفین حالل مشکالت، بلکه خوِد مشکل است و این مشکل فقط به 
دست مردم ایران حل خواهد شد. ماکرون و جانسون و مرکل و ترامپ و پوتین

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید  و شی  جینپینگ مجبورند دیر یا زود با این مردم طرف شوند.

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 :

صعود تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک 
۲۰۲۰ با کمک نیجریه

****
تنیس گراند اسلم آمریکا:

نوزدهمین قهرمانی نادال در یک گراند اسلم
 آندرسکو با شکست سرینا قهرمان شد؛ 

نادال در فینال
****

سخنگوی دولت:
 در بازی های ملی و مسابقات لیگ 

دختران خانم ها حضور خواهند داشت!
****

دیدار ترامپ و اینفانتینو در کاخ سفید
در صفحه 1۰
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»ِملک مرغوب« و »مشتری گروگان« چين؛ 

 ایران در کاِم خرس و اژدها!
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روز  هر  ایران  در  معیشتی  وضعیت 
بحرانی تر از ماه پیش می شود و همزمان 
با بحران رکود تورمی، پرداخت حقوق 
بازنشستگان  و  کارمندان  کارگران، 
با مشکل روبرو می شود. خالی شدن 
سفره ها و ایجاد مشکالتی چون ناتوانی 
در پرداخت هزینه های درمان و تحصیل 
به گسترش  فرزندان توسط  خانواده 

اعتراضات صنفی می انجامد.
و  عجیب  اقدامات  میان  این  در 
ایجاد  مانند  دولت  ویران کننده ی 
خصوصی سازی  اسم  به  رانتی  کانال 
مزیدی بر علت تشدید فشارهای مالی 
کارمندی  و  کارگری  خانواده های  به 

شده است.
اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
و  رنگ  با  را  مردم  صنفی  اعتراضات 
بوی امنیتی درآمیخته و با پرونده سازی 
برای فعاالن صنفی، احکامی سنگین 
و تنبیهی برای آنها صادر کرده و جّو 
ایجاد شده علیه نظام را تشدید می کند 
و بر جمعیت »مخالفان نظام« می افزاید!

زندان  سال   14 کیفرِی  حکم  صدور 
در دادگاه های جمهوری اسالمی شاید 
و  غیرعمد  قتل  چون  اتهامی  یادآور 
این  اما  باشد  مخدر  مواد  قاچاق  یا 
حکمی است که علیه اسماعیل بخشی 
کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر 
کارگری  اعتراضات  دلیل  به  هفت تپه 
صادر  کارخانه  این  در  گذشته  سال 

شده است.
در روزهای گذشته نه تنها اسماعیل 
تعزیری  حبس  سال   14 به  بخشی 
محکوم شد بلکه شش متهم دیگر این 
پرونده نیز از سوی شعبه 2۸ دادگاه 
زندان  سنگین  احکام  تهران  انقالب 

دریافت کردند.
سپیده قلیان فعال مدنی، امیرحسین 
»گام«،  نشریه  سردبیر  فرد  محمدی 
عسل محمدی، امیر امیرقلی و ساناز 
تحریریه  هیئت  اعضای  از  الهیاری 
نشریه »گام« هر یک به 1۸ سال حبس 

تعزیری محکوم شده اند.
محمد خنیفر از دیگر کارگران نیشکر 
هفت تپه نیز بر اساس رأی دادگاه به 
محکوم  تعزیری  حبس  سال  شش  

شده است.
تا 7   5 تنها  قانون  اساس  بر  هرچند 
سال از احکام سنگین صادر شده اجرا 
می شود اما باز هم چرخش قلم  قاضی 
به صدور چنین حکمی برای یک کارگر 

یا روزنامه نگار قابل تأمل است.
امنیت  علیه  »اقدام  چون  اتهام هایی 
ملی« و یا »اقدام علیه نظام جمهوری 
اسالمی« با اینکه در سال های گذشته 

به برچسب هایی نخ نما در دادگاه های 
چسباندن  اما  شده،  تبدیل  انقالب 
روزنامه نگار  و  آموزگار  کارگر،  به  آن 
انقالب  را  انقالبش  که  نظامی  برای 
پابرهنگان و انقالبیونش را زحمتکشان 
ننگ  بسی  جای  می دانست،  جامعه 

دارد!

و  میهن  به  رو  هفت تپه،  کارگران 
پشت به دشمن هستند 

مجتمع  کارگر  صدها   1397 آبان ماه 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس 
از مدت ها اعتراض به روندی که پس 
از به اصطالح خصوصی سازی در این 
مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی انجام 
شنیده  برای  شدند  ناچار  بود،  شده 
مسئوالن  توسط  صدایشان  شدن 

اعتصاب کنند.
این  در  اعتصاب  روز  چند  از  پس 
همیشه  مانند  مسئوالن  کارخانه، 
آنها  خالی  سفره های  و  کارگران  به 
موضوع  همین  و  ماندند  بی تفاوت 

سبب کشیده شدن اعتراضات به مقابل 
فرمانداری شهر شوش شد.

به  هفته  دو  حدود  کارگران  اعتراض 
آنها  مدت  این  در  و  انجامید  طول 
و  تجمع  خانواده هایشان  همراه  به 
راهپیمایی کرده و خواستار رسیدگی 
مسئوالن به تخلفات اقتصادی و مالی 
مدیرعامالن کارخانه و پرداخت حقوق 

و دستمزدشان شدند.
در این اعتراضات که شعارهایی چون 
به دشمن« سر  میهن، پشت  به  »رو 
گرسنگی  به  تنها  کارگران  شد،  داده 
و  کرده  اشاره  خود  مالی  بحران  و 
مطالبات صنفی داشتند. این اعتراضات 
با بازداشت بیش از 40 کارگر معترض 
و چند فعال مدنی و روزنامه نگار حاضر 
در اعتراضات، توسط مأموران امنیتی و 
یگان ویژه سرکوب شد چرا که به نظر 
می رسد مقامات جمهوری اسالمی خود 
را »دشمن« در شعار کارگران ارزیابی 
کرده و بعدا هم چنین پرونده عریض 
و طویلی برای کارگران هفت تپه دست 

و پا کردند!
البته این تنها اقدام تأسف بار روزهای 
اخیر نیست. بیش از 40 کارگر صنایع 
سال  که  نیز  خوزستان  فوالد  ملی 
گذشته و همزمان با کارگران نیشکر 
اهواز  شهر  در  را  اعتراضاتی  هفت تپه 
بودند  شده  بازداشت  و  کرده  برگزار 

هفته گذشته احضار شدند.
در احضاریه های جداگانه به آنها اعالم 
صادره  حکم  دریافت  برای  بود  شده 
آنها  کنند.  مراجعه  انقالب  دادگاه  به 
پس از مراجعه به دادگاه با بی اطالعی 
روبرو  رأی  صدور  از  شعبه  مسئوالن 

شدند!
پرونده  متهمان  دادگاه  حکم  صدور 
اعتراضات هفت تپه و بازی با کارگران 
صنایع ملی فوالد خوزستان در حالی 
صورت گرفت که در هر دو کارخانه طی 
هفته های گذشته اعتراضات صنفی به 
عدم پرداخت حقوق و دستمزد صورت 

گرفته بود.

پشت پرده علیه کارگران، در ظاهر 
همراه کارگران!

سیدابراهیم  ریاست  به  قضاییه  قوه 
رئیسی در ماه های گذشته روند تندی 
را در برخورد با فعاالن سیاسی، مدنی 
صدور  و  گرفته  پیش  در  صنفی  و 
از  فعاالن  این  برای  سنگین  احکام 
در  این  است؛  روند  همین  تبعات 
حالیست که همزمان تالش می شود با 
برجسته کردن برخوردهای قوه قضاییه 
رسانه های  در  اقتصادی  مفسدان  با 

و  امنیتی  شدید  فشارهای  داخلی، 
صنفی  سیاسی،  فعاالن  علیه  قضایی 
و مدنی نادیده گرفته شده و کم رنگ 

شود.
و  قضاییه  قوه  که  حالیست  در  این 
همین  بر  بی نظیر  وقاحتی  با  دولت 
متهمان  علیه  حبس  طوالنی  احکام 
پرونده های کارگری که حاصل سرکوب 
خودشان  سیاست های  همچنین  و 
است،  فضایی برای موج سواری یافته اند 
کارگران  همراه  و  دلسوز  را  خود  تا 

نشان دهند!
رأی صادر شده برای اسماعیل بخشی 
در  مدنی  و  سیاسی  فعاالن  دیگر  و 
حالی از سوی قضات زیر نظر ابراهیم 
قضاییه  قوه  رئیس  عنوان  به  رئیسی 
صادر شده که یک روز پس از صدور 
آرای ناعادالنه و خصمانه علیه متهمان 
پرونده هفت تپه، وی »دستور ویژه«ای 
صادر کرد تا در این پرونده تجدید نظر 
او  شود!  انجام  منصفانه  رسیدگی  و 
همچنین پس از نمایش احضار گروهی 

کارگران صنایع ملی فوالد اهواز دستور 
صدور حکم منع و بسته شدن پرونده 

آنها را صادر نمود!
دولت هم که مأموران وزارت اطالعاتش 
برای  کرده اند،  بازداشت  را  کارگران 
اینکه از قوه قضاییه عقب نماند، گوی 
فریب و حقه بازی را از رئیسی ربوده و 
وزیر کار روحانی از دستورات رئیسی 
سپاسگزاری کرده و گفته آماده است تا 
کمیته ای برای حل مشکالت کارگران 

تشکیل دهد!

چهل سال فریب و حرف مفت!
یادآوری شعارهای توخالی از آغاز نظام 
و  سخت  روزگار  اسالمی،  جمهوری 
نفسگیری را که این حکومت بر مردم 
ایران از جمله کارگران تحمیل کرده، 

گویاتر می کند.
گسترش عدالت و آزادی های اجتماعی 
یکی از شعارهای حکومت به اصطالح 
»مستضعفان« بود. روح اهلل خمینی آبان 
57 و در کسوت رهبر مردم انقالبی در 
نوفل لوشاتو گفته بود: »اولین چیزی 
که برای انسان هست آزادی بیان است! 
بود که »حکومت  » وی مدعی شده 
اسالمی بر حقوق بشر و مالحظه  آن 
تمام  به   دموکراسی  و  آزادی  و  است 

معنا در حکومت اسالمی است!« 
سال   40 وجود  با  وعده ها  این  تکرار 
تجربه ی بی لیاقتی و ناتوانی که در برابر 
چشم همه قرار دارد، پایان نمی پذیرد! 
مقامات جمهوری اسالمی که فقط با 
می روند،  کنار  قدرت  میدان  از  مرگ 
همان دار و دسته ی چهل سال پیش 
و  پوچ  وعده های  همان  و  هستند 
حرف های مفت را تکرار می کنند. در 
این مدت آنها که همراه نظام شده اند، 
بدون  که  آنها  و  می برند  سود  آن  از 
هرگونه سودی پای صندوق های رأی 
می روند به ادامه چرخه ی فالکت خود 

و کشورشان کمک می کنند.
در  عدالت  نمایش  و  بیداد  اینهمه 
در سال  روحانی  که حسن  حالیست 
1392 در رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری گفته بود: »عدالت یعنی هر 
چیزی سر جای خودش باشد. یعنی به 
کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به 
حقشان برسند وهرکسی بتواند انتقاد و 
حرف خود را بزند که چنین جامعه ای، 

جامعه علوی خواهد بود.«
روحانی نه تنها گفته بود »حماسه برای 
آن است که از فقر، گرانی و بیکاری 
»مسئله  بود  گفته  بلکه  کنیم«  عبور 
آزادی بیان و نقد دولت نیز بسیار مهم 
آزادی  بدون  زیرا هیچ کشوری  است 

نمی تواند به توسعه دست یابد!«
این سخنان پوچ و توخالی که همراه 
هنگام  در  ویژه  به  شدید  سرکوب  با 
نزدیکی به دوران انتخابات مرتب تکرار 
می شوند، کسب و کار همه جناح های 
بادآورده ی  بر سفره ی  که  است  نظام 
انقالب به تناول سیری ناپذیر مشغول 

هستند. 
با اینهمه نقش جامعه در تحمل این 
غارت و خرابی و سرکوب را نمی تواند 
از  اعتراضات اجتماعی  نادیده گرفت. 
به  سوی اصناف و گروه های پراکنده 
پشتیبانی یکدیگر و جامعه نیاز دارند. 
شکاف های عمیقی که بر پیکر فرسوده 
افتاده  اسالمی  جمهوری  فاسد  و 
نیازمند موج یکپارچه ی مردم است تا 
سرنوشت خود را به دست خویش رقم 
بزنند. ایران بدون همبستگی فراگیر و 
اتحاد عمِل مردمانش قادر به عبور از 
سّد جمهوری اسالمی به سوی آینده 

نیست.
روشنک آسترکی

پس  جوان  دختر  یاری  خدا سحر 
»مطهری«  دادسرای  به  مراجعه  از 
با   تهران،  »شریعتی«  خیابان  در 
بنزین خود را به آتش می کشد. این 
دختر که به دلیل رنگ تیم محبوب 
آبی  دختر  به  )تاج(  استقالل  خود 
روز  بعد،  هفته  یک  شده،  معروف 
عذاب  تحمل  از  پس  شهریورماه   1۸
سوختگی 90درصدی، در بیمارستان 

سوانح جان می سپارد. 
سحر اسفندماه 97 با تغییر چهره به 
عنوان یک مرد، قصد ورود به ورزشگاه 
آزادی )آریامهر( تهران برای تماشای 
که  داشته  را  العین  و  استقالل  بازی 
توسط مأموران ورزشگاه دستگیر و با 
وجود آماده بودن وثیقه 500 میلیون 
داشته  نگه  بازداشتگاه  در  تومانی، 
در  شهریورماه   11 روز  وی  می شود. 
ماه  از حکم شش  به دادسرا  مراجعه 
به  ورود  برای  به جرم »تالش  زندان 
از  پس  و  می شود  مطلع  ورزشگاه« 
خروج، در مقابل ساختمان دادسرا با 
بنزین خود را به آتش می کشد. پس 
نوشتند  رسانه ها  سحر  خودسوزی  از 
که وی به اختالل دوقطبی مبتالست 
و پس از درگیری با مأموران انتظامی 
نظر  از  و  شده  بازداشت  ورزشگاه، 
فشار  تحت  به شدت  روانی  و  روحی 

قرار گرفته است.
آبی«  »دختر  مرگ  و  خودسوزی 
تمام نمای40سال زن ستیزی  آیینه ی  
و دشمنی حکومت با زنان را در برابر 
افکار عمومی ایران و جهان قرار داد. 
خشم  و  اندوه  انسانی،  فاجعه  این 
برانگیخت و  را  انسان های بی شماری 
چهره ها و سازمان های مختلف جهانی 
سرکوبگر  سیستم  از  نتقاد  ا به  را 
قبال  در  ویژه  به  اسالمی  جمهوری 

زنان واداشت. 
ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ها از 
سال 13۶0 در قانونی نانوشته ممنوع 
اعالم شد و در نتیجه  زنان عالقمند 
عالقه ی  این  از  مجبورند  فوتبال  به 
خود صرف نظر کنند و یا با ترفندهای 
مختلف به ورزشگاه  راه پیدا کنند از 

جمله با ظاهر مردانه! 
در طول این سال ها، حافظه تاریخ پر از 
از تصویر دختران و زنانی است که صرفا 
مسابقه  یک  تماشای  خواست  برای 
محکوم  زندان  به  و  بازداشت  فوتبال 
شده اند. آمار دقیقی از تعداد این زنان 
وجود ندارد. با اینکه تبعیض علیه زنان 
فوتبال،  قوانین فدراسیون جهانی  در 
مجازات تعلیق و اخراج را در پی خواهد 
اولتیماتوم  پایان  با وجود  داشت ولی 

این  ایران،  فوتبال  به فدراسیون  فیفا 
صورت  اقدامی  هنوز  بین المللی  نهاد 
نداده و پس از مرگ سحر قرار است 
گروهی را برای بررسی به ایران بفرستد. 
از  جوان  سحر  مرگ  و  خودسوزی 
چند زاویه قابل بررسی و تأمل است: 
متوسط،  طبقه  زنان  محدودیت های 
خیزش زنان برای کسب حقوق مدنی و 
اجتماعی شان خارج از دل مشغولی های 
طبقه ی برگزیده یا نخبگان، و برخورد 
»متهمان«  با  کشور  قضایی  سیستم 
با دختری که  مورد خاص  این  در  و 
خانواده اش گفته اند به اختالل دوقطبی 

مبتال بوده است.

از  پس  نسل های  محدودیت های 
انقالب

مربوط  فرد  یک  به  خودسوزی سحر 
خودسوزی  بلکه  نمی شود  محدود  و 
و مرگ یک قشر وسیع نادیده گرفته 
دلیل  به  سکوت شان،  که  است  شده 
معنا  رضایت   به  وحشیانه،   سرکوب 

می شود. برخورداری از امکانات ابتدایی 
زیست برای زنان طبقه متوسط جامعه، 
و  اقتصادی  متعدد  بحران های  در 
اجتماعی، پاداشی قلمداد می شود که 
خانواده و جامعه در اختیارشان نهاده 

و باید سپاسگزارش باشند!
در حالی  که پدرساالری در طبقه فقیر 
جامعه سایه ی سنگین و سیاه خود را 
همچنان حفظ کرده ، دختران طبقه 
تا روزنه های  متوسط تالش می کنند 
پیشرفت و تغییر را در این بستر بیابند 
یا  و  آبی«  »دختران  کنند.  رشد  و 
»دختران آزادی« و همچنین »دختران 
خانواده های  در  اگر  حتی  انقالب« 
جامعه  در  باشند،  کرده  رشد  روشن 
با سد پدرساالری مذهبی و به شدت 
به  برسد  چه  می شوند.  روبرو  سنتی 
آنچه  بر اساس  این »دختر آبی« که 
محدوده ی  در  شده،  نقل  پدرش  از 
چنین  ببالد.  نتوانسته  بسته  افکار 
و  مذهبی  خانواد ه های  در  دخترانی 
می کنند  تحصیل  پرجمعیت  معموال 
و با دریافت دانش و آگاهی، به دلیل 
تضاد خواسته ها و نگاهشان با خانواده 
و قوانین و احکام تحمیلی در جامعه، 
به اشکال مختلف دست به شورش و 
عصیان می زنند. حکومت نیز مطالبات 
را  جامعه  بالنده ی  و  وسیع  قشر  این 
غیرضروری و لوکس تعریف می کند و 
تحقق آن را یا با اهداف خود در تضاد 
و تناقض تعریف می کند و یا در گرو 
حل مشکالت اقتصادی می داند. حسن 
روحانی در یکی از سخنرانی های اخیر 
خود حتی مطالبات گروه های مختلف 
استصوابی  انتخابات  به  را  اجتماعی 
و  »زنان  گفته  و  زده  گره  غیرآزاد  و 
می کنند  احساس   اگر  ما  کارگران 
بعضی از حقوق آنها مراعات نمی شود، 

راه اصلی انتخابات است!«
این شکاف عمیق فکری و مطالباتی 
افکار  با  سحر  دختراِن  نسل  میان 
مردساالر جمهوری اسالمی و مراجع 
مذهبی قرون وسطایی، آنها را به تقالی 
پاک کردن صورت مسئله وا می دارد. 
چنانکه دستگاه های امنیتی حتی اجازه 
برگزاری مراسم خاکسپاری و شرکت 
را  وی  با  وداع  مراسم  سحر  خانواده 
نمی دهند و در ابالغیه ای به رسانه ها 
را درز  این موضوع  تا  اعالم می کنند 
بگیرند. گفتگوهای اجباری پدر سحر 
جمهوری  صداوسیمای  با  خدایاری 
پاک  دستان  بر  تأکیدش  و  اسالمی 
را فقط می توان یک  سیستم قضایی 
طنز تلخ نامید. زنان و دختران برای 
نظام اسالمی همواره هزینه بر هستند؛ 

از  بلکه پس  زمان حیات  در  تنها  نه 
»شرف«  سیستم،  این  در  نیز!  مرگ 
»ناموس«  و  »غیرت«  و  »آبرو«  و 
نظام جمهوری اسالمی در گرو تداوم 
محدودیت هرچه بیشتر زنان جامعه 
در  سنگین تر  هرچه  سرکوب  است: 

هراس از »بی  آبرویی«!
در این نظام، مشکالت زنان، محجبه و 
غیرمحجبه هم نمی شناسد چنانکه در 
حکومت خرافه ها، حتی زنان چادری 
هم از ورود به اماکن مذهبی به دلیل 
»نجاست« دوران پریود منع می شوند!

خیزش مداوم زنان
شرع و قانون، دو سر االکنگ سرکوب 
بر  که  قوانینی  هستند.  ایران  زنان 
شده اند،  تنظیم  شرع  احکام  اساس 
متحجری  آموزه های  چماق  همگی 
هستند که یکی پس از دیگری بر سر 
زنان فرود می آیند. با اینهمه زنان ایران 
سرکوب های  نماندند.  ساکت  هرگز 
سیستماتیک همواره با اعتراض زنان 

برای حقوق برابر با مردان روبرو بوده. 
در سال های اخیر، مبارزه علیه حجاب 
اجباری و ورود به ورزشگاه ها به نقطه ی 
عطف مطالبات زنان تبدیل شده است.

انقالب«، »دختران  »دختران خیابان 
و  سفید«  »چهارشنبه های  آزادی«، 
کمپین های  و  اسلحه ما«  »دوربین ما، 
دیگر اجتماعی زنان جامعه، راه خود 
از میان سنگسار تحقیر، توهین و  را 
متلک گویی حتی از سوی برخی فعاالن 
سکوهای  به  و  کرده  باز  زنان  حقوق 
خیابان انقالب و روسری های برافراشته 
و سکوهای ورزشگاه ها رسیده است. 

برای  آغازیست  حکومت  زن هراسی 
برای  التماس  نه  و  بزرگ  تغییرات 
یک  ساختار  در  کوچک  اصالحات 

نظام واپسگرا.
این را زنان عادی جامعه نشان داده اند 
که برای کسب حقوق مدنی و اجتماعی  
خود خارج از چارچوب دل مشغولی های 
طبقه ی برگزیده یا نخبگان، دست به 
هنگامه ی  این  در  می زنند.  فعالیت 
ایران  واقعی  صدای  که  حاال  تغییر، 
به گوش جهان  ایرانی  از گلوی زنان 
کجاست؟  مردان  جایگاه  می رسد، 
ایستاده اند؟  بزنگاه  این  مردان کجای 
کنار یک حکومت ضدزن یا همراه زنان 

مدافع آزادی و حقوق برابر؟ 
»دختر  آبی«  سوختن  شمع  اگرچه 
می کند  تهدید  فراموشی  خطر  را 
دست  و  و  مذبوحانه  تالش های  ولی 
نشان  امنیتی  دستگاه های  زدن  پا 
برافروخته  برای  جامعه  که  می دهد 
 نگه  داشتن شمع سحر به ابزاری بیش 
از ابراز اندوه و همدردی نیاز دارد. آیا 
زمان آن نرسیده که مردان نیز که به 
عنوان نیمه ی دیگر جامعه تحت فشار 
دارند،  قرار  اسالمی  نظام  سرکوب  و 
با زنان، و دفاع  گام در راه همگرایی 
از حقوق مادران و خواهران و دختران 

خود، بگذارند؟!

با  برخورد سیستم قضایی کشور 
»متهمان«

در این میان، برخورد حکومت و بخشی 
به  مبتال  بیماران  با  ایران  جامعه  از 
مشکالت روحی و روانی، غیرانسانی و 
به شدت بدوی است. در این فرهنِگ 
پرورش یافته در نظام حاکم، ابتال به 
بیماری  نه  روان  و  روح  بیماری های 
و  توهین  و  تحقیر  برای  دلیلی  بلکه 
سرکوب به شمار می رود. پس از انتشار 
خبر ابتالی سحر به اختالل دوقطبی، 
به  ویژه پس از درگذشت او، نظام و 
رسانه های زیردستش با سوء استفاده 

بیماری های  از  مردم  اندک  دانش  از 
روان، و زمینه ی  بدوی افکار عمومی 
ایران در قبال این بیماران، خودسوزی 
و مرگ سحر را ناشی از بیماری وی 

قلمداد کرده اند! 
حال آنکه سیستم قضایی کشور باید 
علم  در  که  حالی  در  باشد،  پاسخگو 
حقوق برای بیماران مباحث جداگانه ای 
در نظر گرفته شده، مأموران و مقاماتش 
رفتاری  چه  دوقطبی  بیمار  یک  با 
داشته اند که او را به سوی خودسوزی 
بیداد  دستگاه  است؟!  داده  سوق 
بیماری  روی  که  اسالمی  جمهوری 
اطالع  با  می کند، چطور  تبلیغ  سحر 
ابزار سرکوب خود را  از این بیماری، 
علیه وی نیز به کار گرفته است؟! در 
هر کشور عادی، می توان این دستگاه 
و مقامات و مأمورانش را به پای میز 
محاکمه کشاند. اما ایران و دخترانش 
هنوز باید در انتظار آن روز رنج ها را 

تحمل کنند. روزی که در راه است...
آزاده کریمی

تازیانه های جور نظام بر ُگرده ی کارگرانچند گام مانده تا سحر؟!
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تاریخ تصاویری که نتانیاهو رسانه  ای کرد مربوط به ماه های ژوئن و ژوئیه ۲0۱۹ است

انتشار گزارش فعالیت  های مخفیانه اتمی جمهوری اسالمی؛ رضا تقی     زاده:

 ترامپ در مسیر عبور از رژیم پیش می رود

جمهوری  =نتانیاهو: 
تاسیسات  از  اسالمی 
»آباده« برای توسعه سالح 
می  کرده  استفاده  اتمی 
تاسیسات  آنکه  از  بعد  اما 
تخریب  را  آنجا  رفته  لو 

کرده  اند.
در  جدید  =اطالعات 
مخفی  فعالیت  های  مورد 
در  اسالمی  اتمی جمهوری 
تاسیسات آباده درست در 
حکام  شورای  نشست  روز 
آژانس در وین منتشر شد.

=رضا تقی    زاده به کیهان 
ترازو  کفه  می  گوید،  لندن 
نتانیاهو  و  ترامپ  به سمت 
به  زمان  و  است  سنگین  تر 
جمهوری  و  ماکرون  ضرر 

اسالمی پیش می  رود.
دوشنبه  اسرائیل،  وزیر  نخست 
یک  در  شهریور(،   1۸( سپتامبر  نهم 
ابعاد  بار  این  مطبوعاتی  کنفرانس 
رژیم  اتمی  فعالیت    های  از  تازه ای 
ایران در بیابان   های منطقه »آباده« در 

استان فارس را افشا کرد.
جمهوری  گفت،  نتانیاهو  بنیامین 
فعالیت  های  محل  این  در  اسالمی 
از  که  داشته  غیرقانونی  و  مخفیانه 
آن برای توسعه سالح اتمی استفاده 
می    شده اما بعد از آنکه تاسیسات لو 

رفته آنجا را تخریب کرده  اند.
او تاکید کرده اطالعات در مورد این 
سایت اتمی در میان اسنادی است که 
موساد در یک عملیات سّری از مرکز 
جنوب  در  شورآباد  در  محرمانه  ای 

تهران خارج کرد.
در  ایران  رژیم  نتانیاهو،  گفته  به 
این تأسیسات فعالیت       های خطرناکی 
سالح  به  دستیابی  پی  در  و  داشته 

اتمی بوده است.
ایران  رژیم  رهبران  به  خطاب  او 
چکار  شما  می   داند  »اسرائیل  گفت، 

و  کجا  می داند  اسرائیل  می کنید، 
می کنید،  چکار  دارید  زمانی  درچه 
می    کنیم  برمال  را  شما  دروغ های  ما 
و به شما اجازه تولید سالح اتمی را 

نخواهیم داد.«
از  پایان  در  اسرائیل  وزیر  نخست 
بیدار  خواست  بین   المللی  جامعه 
حداکثری  فشار  کمپین  به  و  شوند 
پرزیدنت ترامپ بپیوندند. وی هشدار 
داد، حکومت ایران دست به کارهای 
خطرناکی می زند و »فشار، فشار، فشار 
تنها راهی است که می   تواند رژیم را 

متوقف کند.«
ساعاتی پیش از برگزاری کنفرانس 
راکت  تعدادی  نتانیاهو،  مطبوعاتی 
اسرائیل  خاک  به  غزه  از  خمپاره  و 

شلیک شد.
شب  یکشنبه  رویترز،  خبرگزاری 
به  شهریورماه(   1۷( سپتامبر  هشتم 
نقل از دو دیپلمات نوشت که بازرسان 
نمونه  برداری  در  اتمی  انرژی  آژانس 
جنوب  در  تورفوزآباد  انبار  خاک  از 
مدعی  اسالمی  جمهوری  که  تهران 
بود قالیشویی است آثار اورانیوم پیدا 

کرده اند.
مقام  های  که  حالیست  در  این 
جمهوری اسالمی و رسانه  های داخلی 
فروتا  سفر  می  کنند  وانمود  ایران 
انرژی  بین المللی  آژانس  سرپرست 
عادیست.  موضوعی  تهران  به  اتمی 
او در گزارش مکتوب خود به شورای 
حکام آژانس تاکید کرده ایران باید به 
درباره  آژانس  پرسش های  به  سرعت 

فعالیت هایش پاسخ بدهد.
مورد  در  جدید  اطالعات  نتانیاهو 
جمهوری  اتمی  مخفی  فعالیت  های 
فروتا  کرنل  سفر  از  پس  را  اسالمی 
انرژی  بین المللی  آژانس  سرپرست 
اتمی و جانشین موقت یوکیا آمانو به 
روزی  در  کرد، درست  منتشر  تهران 
وین  در  آژانس  حکام  شورای  که 
سفر  از  پیش  دادند.  جلسه  تشکیل 
گزارش  رویترز  نیز  تهران  به  فروتا 
مواد  آثار  شناسایی  مورد  در  آژانس 
رادیو اکتیو با غلظت کم در تورقوزآباد 
مورد  بالفاصله  که  کرد  رسانه  ای  را 
جان  جمله  از  آمریکا  مقامات  توجه 

بولتون قرار گرفت.
به  دقیق  بطور  هنوز  نتانیاهو 
جزییات فعالیت  هایی که در تاسیسات 
نکرده  اشاره  گرفته  صورت  »آباده« 
اورانیوم  آثار  وجود  تایید  اما  است 
رسانه  ای  آن  پی  در  و  تورقوزآباد  در 
»آباده«  مخفی  تاسیسات  شدن 
می  تواند  فروتا  سفر  با  همزمان 
باشد. تهران  به  جدی  پیامی  حاوی 
رژیم  از  عبور  مسیر  در  ترامپ 

ایران پیش می رود
و  اهداف  نقش  تقی  زاده  رضا  دکتر 

انگیزه  های سیاسی در انتشار همزمان 
به  و  می  کند  تایید  را  گزارش  ها  این 
لندن می  گوید، در عین حال  کیهان 
که باید منتظر گزارش رسمی دبیرکل 
مورد  در  اتمی  انرژی  آژانس  موقت 
فعالیت  های اتمی ایران بود باید در نظر 
این  طرف  های  از  هرکدام  که  گرفت 
ماجرا به دنبال منافع خودشان هستند.

تحلیلگر سیاسی »در  این  به گفته 
نگران  ترامپ  دونالد  فعلی  شرایط 
ریاست  انتخابات  در  خود  پیروزی 
به  نتانیاهو  آمریکاست،  جمهوری 
اسرائیل  انتخابات  در  پیروزی  دنبال 
قرار  انتقالی  شرایط  در  اروپا  است، 
گرفته و ماکرون می خواهد در غیاب 
مرکل و جانسون نخست وزیر بریتانیا 
اجرای  و  انتقالی  دوران  درگیر  که 
برکسیت است رهبر بالمنازع اتحادیه 
نقش  که  شرایطی  در  و  باشد  اروپا 
را  اروپایی  بزرگ  کشورهای  رهبری 
کردن  فراهم  دنبال  به  داده اند  او  به 
شرایطی برای پیروزی مجدد خود در 
درواقع  و  است  فرانسه  آتی  انتخابات 
همه در پی منافع خودشان از جمله 
منافع شخصی هستند که امسال همه 
با یکدیگر همزمان شده ضمن اینکه 
است  مطرح  نیز  خامنه  ای  جانشینی 
انتخابات مجلس شورای  و همچنین 
اسالمی در اسفندماه 139۸ که همه 
و  را سخت  تحوالت  پیش    بینی  اینها 

پیچیده   می  کند.«
اما کفه ترازو به کدام سو سنگینی 
سیاست  هایی  سوی  به  کرد؟  خواهد 
که آمریکا در پیش گرفته و نتانیاهو 
از آن حمایت می  کند یا به طرف آنچه 
امانوئل ماکرون با حفظ برجام و زیر 
در  اسالمی«  جمهوری  »مهار  عنوان 
معتقد  تقی زاده  دکتر  است؟  آن  پی 
است برای ترامپ »مهار رژیم ایران« 
اکنون  و  ندارد  موضوعیت  دیگر 
رهبران جمهوری اسالمی می  دانند او 
در مسیر عبور از رژیم پیش می رود. 
سمت  به  ترازو  کفه  می گوید،  وی 
و  است  سنگین  تر  نتانیاهو  و  ترامپ 
جمهوری  و  ماکرون  ضرر  به  زمان 

اسالمی پیش می  رود.
این  به  پاسخ  در  تقی زاده  رضا 
پرسش که آیا این احتمال وجود دارد 
که برخالف آنچه ماکرون رویاپردازی 
»دو  می  گوید:  بماند،  ناکام  می  کند، 
رئیس جمهور سابق فرانسه ساراکوزی 
دو  هر  پیشین  انتخابات  در  اوالند  و 
شکست خوردند و بار دوم به ریاست 
جمهوری نرسیدند، این احتمال هست 
که شاید ماکرون می  خواهد تاریخ در 
مورد او تکرار نشود، اما مشهور است 
که فرانسوی  ها خوش استقبال  اند و بد 
بدرقه! و حاال ماکرون می  خواهد این 

چرخه را بشکند.«

بر اساس تصاویر ارسالی شرکت ماکسار این نفتکش روز جمعه در فاصله حدود 
چهار کیلومتری بندر طرطوس سوریه متوقف شد

سوریه  به  نفت  =انتقال 
اروپاست  تحریم  های  نقض 
اما دولت های این قاره رغبت 
کافی برای مقابله با آن ندارند 
را  مقابله  ابزار  و  امکان  یا  و 
ندارند و یا پای منافع و موانع 

دیگری در میان است.
کرده  ادعا  =بعیدی  نژاد 
شرکت  یک  به  محموله 
شده  فروخته  خصوصی 

است!
به  گزارشی  =انگلیس 
داده  ارائه  ملل  سازمان 
ارسال  و  تهیه  شامل  که 
سوی  از  اسلحه  غیرقانونی 
شورشیان  برای  ایران  رژیم 
پشتیبانی  یمن،  در  حوثی 
از تروریست  های حزب  اهلل و 
تالش    های رژیم برای ربودن 
کشتی  های تجاری در خلیج 

فارس می    شود.

دریا«  »آدریان  نفتکش  وضعیت 
نامشخص است و همچنان سیستم  های 
الکترونیک آن خاموش است و دست کم 
برای عموم اطالعات دقیق موقعیت آن 

در دسترس نیست.
بر اساس تصاویر ارسالی شرکت ماکسار 
این نفتکش روز جمعه در فاصله حدود 
چهار کیلومتری بندر طرطوس سوریه 

متوقف شد
مقصد این نفتکش نامشخص است و در 
 For« وبسایت »مارین ترافیک« عبارت
Order« )برای سفارش( ثبت شده است.

آخرین نقطه  ای که این نفتکش ردیابی 
آب  های  حوالی  داشت  توقف  که  شد 
سرزمینی سوریه بود که محموله ۲٫۱ 
میلیون بشکه  ای نفت خام آن توسط 
یک یا دو نفتکش کوچکتر مربوط به 
بندر  در  و  تخلیه  اسالمی  جمهوری 
طرطوس تحویل رژیم بشار اسد یا شاید 

روسیه شد.
وزارت خزانه  داری آمریکا این نفتکش و 
کاپیتان آن را به اتهام همکاری با سپاه 
مشارکت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
فهرست  در  تروریسم  مالی  تامین  در 
تحریم  های خود قرار داده است. مشخص 
نیست اکنون که محموله آن تخلیه شده 
سرنوشت آنها چه خواهد شد. وزیر دفاع 
آمریکا پیشتر گفته بود این کشور فعاًل 
قصدی برای توقیف این نفتکش ندارد 
اما مشخص نیست در روزها و هفته  های 
آینده این تصمیم تغییر خواهد کرد یا نه.

در  امرداد  بریتانیا، 2۴  خارجه  وزارت 
بیانیه ای تاکید کرده بود ایران باید به 
تضمین هایی که برای آزادی »آدریان 
دریا« داده عمل کند. جمهوری اسالمی 

به دولت جبل الطارق تضمین  داده بود 
»گریس1« بعد از تغییر نام راهی سوریه 
نخواهد شد اما برخالف آن عمل کرد. 
مقامات جمهوری اسالمی در آغاز نیز 
ارتباط این نفتکش با رژیم ایران را رد 

می کردند.
در واکنش به تخلیه محموله نفتکش 
»آدریان دریا« در بندر طرطوس جان 
بولتون که هنوز در سمت مشاور امنیت 
 1۶ می کرد،  فعالیت  سفید  کاخ  ملی 
نفتکش  از  عکسی  انتشار  با  شهریور، 
نوشت »کسانی که  توییتی  در  ایرانی 
دریا  آدریان  ایرانی  نفتکش  می   گفتند 
به سوریه نرفته است، دروغگو هستند. 
تهران معتقد است که تامین مالی رژیم 
قاتل اسد،  بسیار مهم تر از تامین مالی 

مردم خودش است.«
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده 
بود، ما می توانیم مذاکره کنیم اما تا زمانی 
که ایران دست از دروغ برنداشته و جلوی 
گسترش تروریسم را نگیرد، تحریم ها را 
لغو نخواهیم کرد. »آدریان دریا« یک 
مورد خاص است اما گزارش  ها حاکیست 
نفت  تامین  به  اقدام  ایران  رژیم  بارها 
برای سوریه کرده و هیچ واکنشی هم 
از سوی کشورهای دیگر در پی نداشته 
رفتن  با  نیست  نیز مشخص  اکنون  و 
بولتون اوضاع چقدر و به کدام سمت 
تغییر خواهد کرد. آیا دست جمهوری 
زدن  دور  و  پنهانکاری  برای  اسالمی 
تحریم    های نفتی بازتر خواهد شد یا نه؟!

انتقال نفت به سوریه نقض تحریم  های 
اروپاست اما دولت های این قاره رغبت 
کافی برای مقابله با آن ندارند و یا  امکان 
یا پای منافع و  ابزار آن را ندارند و  و 
موانع دیگری در میان است. با این حال 
داد  گزارش  نیوز  فاکس  شهریور،   19
که حمید بعیدی  نژاد سفیر جمهوری 
خارجه  وزارت  به  لندن  در  اسالمی 

انگلیس احضار شده است.
 گزارش بریتانیا به سازمان ملل

دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس دلیل 
احضار بعیدی  نژاد را »عدم پایبندی ایران 
به تعهدات خود درباره نفتکش آدریان 
»ایران  که  گفته  و  کرده  اعالم  دریا« 
اسد  رژیم جنایتکار  به  نفت  با فروش 

هنجارهای بین المللی را نقض کرده و 
به همین دلیل بریتانیا این مسئله را در 
سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.«

این  انگلیس  خارجه  وزیر  گفته  طبق 
گزارش شامل »تهیه و ارسال غیرقانونی 
اسلحه برای شورشیان حوثی در یمن، 
حزب  اهلل  تروریست    های  از  پشتیبانی 
ربودن  برای  ایران  رژیم  تالش    های  و 
کشتی  های تجاری در خلیج فارس نیز 

می    شود.«
ادعا کرده محموله به یک  بعیدی  نژاد 
است!  فروخته شده  شرکت خصوصی 
این مسئله احتمال دخالت روس  ها در 
خرید محموله نفتی را تقویت می  کند. 
این بندر برای ۴9 سال در اختیار روس  ها 
قرار گرفته که از آن در حوزه نظامی و 

انرژی بهره    برداری می  شود.
باید یادآور شد مالکیت نفتکش »آدریان 
و تحت  به روسیه است  دریا« متعلق 
اجاره رژیم ایران )احتماالً سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی( قرار دارد.
و  بعیدی  نژاد  بین  آنچه  از  جزییاتی 
مسئوالن وزارت خارجه بریتانیا گذشت 
منتشر نشده است. این سکوت می  تواند 
قصد  طرفین  که  باشد  آن  نشانه  ی 
کشاندن جدال   خود به رسانه  ها را ندارند. 
بریتانیا در مواضع خود جانب احتیاط را 
رعایت می  کند چون نفتکش »استینا 
پاسداران  ایمپرو« هنوز گروگان سپاه 
انقالب اسالمی است و در بندرعباس 
وضعیت آن نامشخص است. اما جمهوری 
اسالمی به مرحله  ای رسیده که به قول 
امنیتی  های نظام برایش »مّفری نیست« 
و  »چیزی برای از دست دادن نمانده«.

شماری از کارشناسان معتقدند تخلیه 
نفت »آدریان دریا« در بندر طرطوس 
آمریکا  و  بوده  روسیه  حمایت  تحت 
به  که  شرایطی  در  نخواستند  اروپا  و 
دچار  مسکو  با  روابط  در  کافی  اندازه 
بیافزایند.  آن  بر شدت  هستند  تنش 
برخی آن را یک موفقیت بزرگ برای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می  دانند 
سیاستمداران  و  سرداران  می    گویند  و 
جمهوری اسالمی با این اقدام پیروزی 
خود را نشان دادند و به ریش آمریکا و 

اروپا خندیدند.

رّد پای روس  ها در تخلیه محموله نفتکش »آدریان 
دریا« در سوریه

به  نیازی  دیگر  =ترامپ: 
مسائل  در  ما  نبود؛  بولتون 
شدید  اختالفات  مختلف 

داشتیم.
جان  خروج  =پمپئو: 
تاثیری در  از دولت  بولتون 
ادامه کارزار فشار حداکثری 

علیه رژیم ایران ندارد.
=ربیعی سخنگوی دولت 
روحانی: با اخراج بزرگترین 
تروریسم  و  جنگ  حامی 
با  سفید  کاخ  اقتصادی، 
درک  برای  کمتری  مانع 
مواجه  ایران  واقعیت های 

خواهد بود!
=آشنا مشاور روحانی: ما 
ایاالت  رفتار  مدیریت  توان 
به  نسبت  آمریکا  متحده 
حاشیه   به  داریم،  را  ایران 
رفتن و سپس حذف بولتون 
بلکه  نیست  حادثه  یک 
شکست  از  قاطع  نشانه ای 
حداکثری  فشار  راهبرد 

جان بولتون از کابینه آمریکا کنار گذاشته شد؛ جمهوری اسالمی 
امیدوار به مذاکره با واشنگتن

جان بولتون در کاخ سفید، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹

آمریکا در مواجهه با مقاومت 
سازنده حداکثری جمهوری  
است! ایران  اسالمی 

آمریکا،  جمهوری  رئیس 
 19( سپتامبر  دهم  سه شنبه شب 
خواستار  که  کرد  اعالم  شهریور(، 
امنیت  مشاور  بولتون  جان  استعفای 

ملی کاخ سفید شده است.
نوشت،  توییتی  در  ترامپ  دونالد 
»دیشب به جان بولتون گفتم خدمات 

ما  نیاز  مورد  دیگر  سفید  کاخ  در  او 
از  بسیاری  با  شدت  به  من  نیست، 
پیشنهادات او مخالف بودم، همانطور 
مخالف  او  با  کابینه  در  دیگران  که 
که  بده  استعفا  خواستم  او  از  بودند، 
امروز صبح به دست من رسید. از او 
بابت خدماتش تشکر می کنم و هفته 
آینده مشاور امنیت ملی جدید معرفی 

خواهد شد.«
استعفای  خبر  توییتی  در  بولتون 
شب  که  گفت  و  کرد  تایید  را  خود 

ترامپ  به  را  خود  استعفای  گذشته 
درباره  فردا  گفت  او  و  دادم  اطالع 
جیدلی  می زنیم.هوگان  حرف  آن 
خبرنگاران  به  سفید  کاخ  سخنگوی 
گفته چارلی کوپرمن موقتاً سرپرست 

شورای امنیت ملی آمریکاست.
شماری تحلیلگران می گویند ترامپ 
اختالفات  اخیر  ماه  های  در  بولتون  و 
امنیتی  مهم  مسائل  سر  بر  زیادی 
گروه  با  مذاکره  جمله  از  داشتند 
یک  در  این  از  پیش  ترامپ  طالبان. 
را  طالبان  با  مذاکرات  فوری  تصمیم 
لغو کرد و گفت از نظر او این مذاکرات 

»ُمرده« است.
ایران  کنار رفتن بولتون برای رژیم 
اما  می رسد  نظر  به  خبر خوشایندی 
کنار  با  می  گویند  آمریکایی  مقامات 
برای  آمریکا  سیاست  های  او  رفتن 
ادامه فشار حداکثری علیه جمهوری 

اسالمی هیچ تغییری نخواهد کرد.
استیون  آمریکا،  صدای  گزارش  به 
وزرای  پمپئو  مایک  و  منوچین 
در  که  آمریکا  خارجه  و  خزانه داری 
یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ 

سفید حاضر بودند عنوان کردند، 
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هفت  تیرکش  =مداح 
قاسم  خامنه  ای  حضور  در 
سلیمانی را »سرداِر حسین« 
رجز  اسرائیل  علیه  و  نامید 

خواند.
نقل  به  تهران  =کیهان 
»امام  نصراهلل،  حسن  از 
خامنه ای« را »حسین زمان« 
از  نقل  به  اطالعات  و  نامید 
نصراهلل او را »فرزند حسین « 

معرفی کرد!
حضور  در  اینکه   =
سپاه  سرداران  و  خامنه  ای 
رسمی  مراسم  یک  در 
چنین بی  پروا علیه اسرائیل 
می  تواند  شده  رجزخوانی 
از آثار ناشی از ضعف سپاه 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
در  آن  منطقه  ای  وابستگان 

برابر حمالت اسرائیل باشد.

»شام  محرم  عزاداری  مراسم  در 
غریبان« که، سه  شنبه شب 19 شهریور 
بیت  »حسینیه  در  سپتامبر(،  )دهم 
رهبر  حضور  در  شد  برگزار  رهبری« 
موجودیت  علیه  اسالمی  جمهوری 

اسرائیل مداحی کردند.
سلیمانی  قاسم  که  مراسم  این  در 
سالمی  حسین  قدس،  سپاه  فرمانده 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
فرمانده  حاجی  زاده  امیرعلی  اسالمی، 
نیروی هوافضا سپاه پاسداران، ابراهیم 
رئیسی رئیس قوه قضاییه، مقتدی صدر 
ار رهبران شیعیان عراق، سیدمحمود 
غالمحسین  اطالعات،  وزیر  علوی 
محسنی اژه  ای سخنگوی قوه قضائیه، 
غالمحسین حداد عادل و جمع دیگری از 
مقامات عالی نظامی و سیاسی برگزار شد، 
محمود کریمی از مداحان والیی برای 
نابودی اسرائیل به دست قاسم سلیمانی 
زدند! سینه  حاضران  و  کرد  مداحی 

کریمی  محمود  مراسم  این  مداح 
 1392 سال  دی  ماه  در  هفت  تیرکش 
وسط یکی از اتوبان  های شرق تهران در 
یک درگیری برای مردم اسلحه  کشید. 
دیشب ترجیع    بند مداحی وی در »بیت 

رهبری« این بود:
بال جبرئیل را فرش محّرم می  کند، 

دست سردارِ حسین
کم  جهان  این  از  را  اسرائیل  شّر 

می  کند، دست سردارِ حسین!
در لحظه ی این ترجیع بند دوربین  های 
مستقر در حسینیه روی قاسم سلیمانی 
که پیراهن سیاه پوشیده و سینه می     زند 
زوم می شد. در این مداحی، خامنه ای 
»حسین زمان« و یا »فرزند حسین« 
است و حاج قاسم هم »سردارِ حسین«!

منطقه  ای  دشمنان  علیه  مداحی 
جمهوری اسالمی از جمله اسرائیل و 
عربستان چند سال است رونق گرفته 
و ترکیبی از حماسه  سرایی های  توخالی 
و درواقع رجزخوانی   است که هر سال  

تکرار می شود.
این مداحی های سیاسی که با تشویق 
حضور  و  منطقه  ای  ماجراجویی های 
نظامی نیروهای جمهوری اسالمی در 
است،  همراه  کشورها  دیگر  و  سوریه 
مخاطب  حکومت  وفاداران  بین  در 
که  سالیست  چند  اکنون  کرده.  پیدا 
و  مداحان  »محّرم«  ایام  در  ویژه  به 
نوحه سرایان شرایط نظام در منطقه و 
عرصه بین  المللی را با موقعیت حسین و 
یارانش در کربال قیاس می  کنند و با اینکه 
می دانند این دو وضعیت هیچ شباهتی 
به هم ندارند ولی از نظر احساساتی و 
تحمیق مخاطبان، یک فضای عاشورایی 
می    سازند که در آن خامنه  ای در جایگاه 
»حسین زمان« قرار می  گیرد و رهبران 
دولت  هایی که رقیب یا علیه جمهوری 
اسالمی هستند به »شمر« و »یزید« 

تبدیل می  شوند!
اینکه در حضور خامنه  ای و سرداران 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
یک مراسم رسمی چنین روشن علیه 
از  می  تواند  شده  رجزخوانی  اسرائیل 
آثار ناشی از  ضعف سپاه پاسداران و 
وابستگان منطقه  ای آن در برابر حمالت 
اسرائیل باشد که به تازگی جغرافیای 
بمباران  به  و  رفته  فراتر  از سوریه  آن 
مواضع سپاه پاسداران و حشدالشعبی 
در عراق رسیده است. جمهوری اسالمی 
اما با وجود شاخ و شانه  کشی  های مداوم 
نتوانسته در میدان عمل پاسخ مناسبی 
به این حمالت مرگبار و نابودکننده نشان 
بدهد. البته این نوع مداحی  ها که اکنون 
فقط  رسیده  هم  خامنه  ای  »بیت«  به 
موقت  و  احساساتی  مرهمی  می  تواند 
بر زخم  هایی باشد که پیکر فرسوده ی 
و  سرداران  و  نظام  آبروی  و  حیثیت 
اُمرای زیاده  گو و الف زن سپاه پاسداران 

مداحی علیه موجودیت اسرائیل در حضور علی 
خامنه  ای؛ »سرداِر حسین« مامور کم کردن شّر 

اسرائیل از جهان!

و ارتش جمهوری اسالمی را فرا گرفته 
است. آنها ۴۰ سال است مدام اسرائیل 
را تهدید به نابودی می  کنند اما نیروهای 
خود را در حمالت اسرائیل به مواضع شان 
در سوریه و عراق از دست می دهند و 

کاری در مقابله نمی توانند بکنند.
چهارشنبه  روز  میان،  این  در 
روزنامه  های چاپ ایران از جمله کیهان 
تهران و اطالعات پس از دو روز تعطیلی 
به مناسبت »تاسوعا و عاشورا« در صفحه 
اول خود سخنرانی حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب  اهلل لبنان را منتشر کردند که در 
آن از رهبر جمهوری اسالمی حمایت 
به  تهران  چاپ  کیهان  است.  کرده 
نقل از نصراهلل تیتر زد »امام خامنه ای، 
تنهایش  لحظه ای  است  زمان  حسین 
از  نقل  به  هم  اطالعات  نمی گذاریم!« 
نصراهلل نوشت: »هرگز فرزند حسین ، امام 
خامنه ای را تنها نمی گذاریم!« یک منبع 
و یک منبر با دو روایت متفاوت: در یکی 
خامنه  ای »فرزند حسین« و در دیگری 

»حسین زمان« جا زده شده است.
با  خود  سرمقاله  در  تهران  کیهان 
عنوان »برگی از رمزهای عاشورا« با اشاره 
به اینکه واقعه کربال ماجرای »بصیرت« 
است به زدن گوشه و کنایه به جریان های 
 …« نوشت:  و  پرداخت  نظام  داخلی 
وقتی یک طرف جبهه خاندان پیامبر 
و طرف دیگر جبهه خاندان ابوسفیان 
باشد، شناخت حق از باطل کار بسیار 
آسانی است… بسیار بعید است کسی 
در کربال به دلیل ضعف تشخیص در 
جبهه یزید قرار گرفته باشد… در کربال 
خط و ربط ها معلوم بود آنکس که اندک 
یا زیادی پول گرفته بود تا به جنگ با 
امام حسین علیه السالم بیاید، می  دانست 
برای چه به او این پول داده شده است اما 
دل کندن از آن و از دنیایی که یزیدیان 
وعده می دادند و ظاهرا دنیایی آرام تر از 

دنیای امام حسین بود، سخت بود.«
تمام هدف مقاله   کیهان تهران این است 
که بقبوالند، استقامت و ماندن پشت »امام 
حسین« بصیرت دینی خاص می  خواهد!

گسترش 
فعالیت    های 
ضدامنیتی 

سپاه 
پاسداران در 
شهرک    های 

سازمانی
 ارتش

=در گزارش روزنامه »جوان« 
آمده است که هدف از این دیدار 
زمینه های  بررسی  و  گفتگو 
ی  ا بر ک  مشتر ی  ر همکا
»فرهنگ  و  بسیج  گسترش 
ی  ک ها شهر ر  د  » بسیجی

سازمانی ارتش بوده است!
سپاه،  به  نزدیک  »جوان«  روزنامه 
که  داد  گزارش  شهریور،   1۵ جمعه 
حجت االسالم فتحی رئیس  عقیدتی 
سیاسی ستاد فرماندهی نیروی زمینی 

ارتش با سردار محمد یزدی فرمانده 
»سپاه محمد رسول   اهلل تهران بزرگ« 

دیدار کرده است.
در این گزارش آمده »طرفین وجود 
خشنودی  باعث  را  ارتباطاتی  چنین 
معظم  فرماندهی  و  اسالمی  امت 
بر گسترش چنین  قوا دانسته و  کل 

جلساتی تاکید کردند.«
هدف از این دیدار گفتگو و بررسی 
برای  مشترک  همکاری  زمینه های 
گسترش بسیج و »فرهنگ بسیجی« در 
شهرک های سازمانی ارتش بوده است.

اولین    بار تیرماه سال 139۷ بود که 

استقرار پایگاه های مقاومت بسیج در 
شد.  رسانه    ای  ارتشیان  شهرک های 
پروژه    ای که در راستای طرح امنیتی- 
از  بخشی  و  است  مصباح  حفاظتی 
ارتشی     ها  خانواده   رصد  آن  هدف 
دایره  در  آنان  حفظ  برای  تالش  و 

وفاداران نظام است.
فرمانده  آزاد  حسین  دریادار 
بود،  گفته  ارتش  بسیج  پایگاه      های 
در  پایگاه   ها  این  راه  اندازی  از  هدف 
شناسایی  ارتشی    نشین  شهرک   های 

تحرکات ضدفرهنگی دشمن است.
2۷ دی  ماه 139۷، گردهمایی امرای 

علی خامنه  ای در کنار مقتدی صدر و قاسم سلیمانی در حسینیه 
»خمینی« در مجموعه »مطهری« )بیت علی خامنه  ای(؛ ۱۹ شهریور ۹۸

»رسوایی تورقوزآباد« فریاد »چوپان دروغگو« نبود! 
مماشات اروپایی     ها با جمهوری اسالمی تا کجا ادامه 

خواهد داشت؟

نخست  =افشاگری 
بود  درست  اسرائیل  وزیر 
می  شد  ادعا  که  انباری  و 
قالیشویی و محل نگهداری 
ضایعات بوده آلوده به مواد 

رادیو اکتیو است.
=یک دیپلمات  به رویترز 
غلظت  درجه  است  گفته 
انبار  در  که  اورانیومی 
شده،  کشف  تورقوزآباد 
حدی  در  و  است  پایین 
نیست که قابل استفاده در 

تولید بمب اتمی باشد.
=پمپئو: اگر ما در برجام 
رسیدن  یعنی  می ماندیم، 
خامنه ای  برای  اتم  بمب  به 

تضمین می  شد.
تصور  از  دور  =چندان 
حتی  اروپایی    ها  که  نیست 
گزارش  انتشار  از  پس 
اتمی  انرژی  آژانس  رسمی 
در  خود  فعلی  مواضع  نیز 
را  اتمی  توافق  از  حمایت 
از  دست  و  ندهند  تغییر 
ندارند.  بر  رژیم  با  مماشات 
اما بی تردید دست اسرائیل 
پشتیبانی  جلب  برای 
آمریکا  همچنین  و  جهانی 
علیه  فشار  ادامه ی  برای 
بازتر  اسالمی  جمهوری 

خواهد شد.
شب  یکشنبه  رویترز،  خبرگزاری   
به  شهریورماه(   1۷( سپتامبر  هشتم 
نقل از دو دیپلمات نوشت که بازرسان 
نمونه  برداری  در  اتمی  انرژی  آژانس 
جنوب  در  تورفوزآباد  انبار  خاک  از 
مدعی  اسالمی  جمهوری  که  تهران 

بود قالیشویی است آثار اورانیوم پیدا 
کرده اند.

اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
این  شناسایی  از  پس   )IAEA(
درباره  خواسته  ایران  رژیم  از  ذرات 
آنها توضیح دهد اما تهران توضیحی 
نداده و سبب تنش    بیشتر با واشنگتن 
یک  رویترز،   گزارش  به  است.  شده 
گفته  خبرگزاری   این  به  دیپلمات  
اورانیومی که  است که درجه غلظت 
در محل مورد نظر کشف شده، پایین 
بوده و مقداریست که قابل استفاده در 

تولید بمب اتمی نبوده است.
این اعالم همزمان با سفر کرنل فروتا 
انرژی  بین المللی  آژانس  سرپرست 
اتمی و جانشین موقت یوکیا آمانو به 

تهران صورت گرفته است.
فروتا در نشست مطبوعاتی با علی 
انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر 
اتمی جمهوری اسالمی گفت که ایران 
باید »به موقع و کامل« با بازرسان این 

سازمان همکاری کند.
شدن  رسانه  ای  از  پیش  هفته  یک 
انبار  در  رادیواکتیو  مواد  آثار  وجود 
تورقوزآباد از مقامات جمهوری اسالمی 
توضیح خواسته شد اما آنها پاسخی به 
فروتا  سفر  احتماالً  و  نداده اند  آژانس 
به تهران در همین ارتباط بوده است. 
حاال ویدئوی سخنان عباس عراقچی 
با حضور خندان محمدجواد ظریف در 
به دست  اجتماعی دست  شبکه های 
با خنده  آن  در  عراقچی  می شود که 
و تمسخر ادعای نتانیاهو را رد کرده 
و می گوید که نخست وزیر اسرائیل را 

»سر کار گذاشته اند«!
ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
توییتی  در  شنبه  عصر  سفید  کاخ 
آژانس  جدید  گزارش  در  که  نوشت 
بین المللی انرژی اتمی وجود مواد یا 
تایید شده  پنهانی  اتمی  فعالیت های 
غریب  کاظم  بعد  روز  یک  اما  است. 
آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی در سازمان    انرژی بین  المللی 

در وین دوباره آن را رد کرد.
در همین رابطه، وزیر خارجه آمریکا 
در مصاحبه با شبکه ABC گفته است 
آنچه در تمام مدت پیش بینی کردیم 
این بود که اگر ما در برجام می ماندیم، 
مسیری بود که رسیدن به یک بمب 
می  شد  تضمین  خامنه ای  برای  اتم 
اتمی خارج  از توافق  به همین دلیل 
تبدیل  ایران  اقتصاد  اکنون  و  شدیم، 
در  پمپئو  شده.مایک  فاجعه  یک  به 
بینی  پیش  که  گفت  دیگری  بخش 
شده اقتصاد جمهوری اسالمی 1۰ یا 
12 درصد دیگر افت کند. وی تاکید 
کرد این موضوع مهم است چراکه آنها 
را از ظرفیت ساختن تسلیحات اتمی 

و موشک محروم می کند.
پمپئو در یک مصاحبه دیگر با شبکه 
فاکس نیوز با اشاره به کاهش تعهدات 
آغاز  به  برجام  در  اسالمی  جمهوری 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  از  استفاده 
برای افزایش غنی سازی اورانیوم اشاره 
کرد و آن را نقض توافق اتمی دانست 
پرزیدنت  که  همانطور  کرد  تاکید  و 
ترامپ بطور مشخص گفت رژیم ایران 
نخواهد  دست  اتمی  سالح  به  هرگز 
یافت و آمریکا هر کاری که الزم باشد 

در این رابطه انجام خواهد داد.
جمهوری  که  حالیست  در  اینهمه 
اسالمی پس از ادعای بنیامین نتانیاهو 
که  دروغی  هر  »تورقوزآباد«  درباره 
همه  به  تا  کرد  هم  سر  می  توانست 
بباوراند که آنچه نخست وزیر اسرائیل 

۱۶ فروردین ۱۳۹۸ شش ماه پس از آنکه نتانیاهو در سازمان ملل بر اساس گزارش موساد اعالم کرد که در 
تورقوزآباد فعالیت  های اتمی مخفی صورت گرفته بازرسان آژانس برای بررسی به این محل رفتند و از خاک 

آن نمونه برداری کردند

مدعی شده یک انبار قالیشویی است! 
آنجا  که  شد  ادعا  سخنانی  در  حتی 

محل نگهداری ضایعات است!
آژانس  حکام  شورای  نشست 
آغاز  زودی  به  وین  در  بین  المللی 
اصلی  ترین  از  یکی  و  شد  خواهد 
مواد  شناسایی  مورد  در  آن  مسائل 
و  تورقوزآباد  انبار  در  رادیواکتیو 
کاهش تعهدات برجامی رژیم خواهد 
بلندپایه حکومت  مقام های  فعاًل  بود. 
نظر  اظهار  به  نسبت  داده اند  ترجیح 
آژانس  گزارش  درباره  دیپلمات  ها 
نشده  منتشر  رسمی  بطور  هنوز  که 
سکوت کنند.هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان، از همه طرف   ها خواسته تا مانع 
افزایش تنش در مسئله اتمی با ایران 
جلوگیری  برای  کرده  تاکید  و  شوند 
از وقوع یک درگیری نظامی برخورد 
مدیریت شده همه کشورهای مربوطه 
رئیس  ماکرون  امانوئل  ضروریست. 
انعطاف  از  که  نیز  فرانسه  جمهوری 
ایران  رژیم  مورد  در  ترامپ  دونالد 
نفع  به  تالش  از  دست  شده  ناامید 
برنداشته  ایران و منافع فرانسه  رژیم 
و حاال کانال جدیدی برای مذاکره با 
روس    ها باز کرده و با والدیمیر پوتین 
تلفنی  برجام  حفظ  لزوم  مورد  در 

گفتگو کرده است.
خبر تایید آثار اورانیوم در تورقوزآباد 
شبکه  های  در  را  زیادی  واکنش  های 
اجتماعی به دنبال داشت که سه بحث 
اصلی در آنها مطرح می شود. آلودگی 
رادیواکتیو  به مواد  تورقوزآباد  منطقه 
و تهدید سالمت ساکنان و زمین  های 
رسوایی  منطقه؛  آب  و  کشاورزی 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی؛ 
غریب  و  عجیب  موضع  گیری  های 
فارسی زبان  به  موسوم  رسانه های 
و  فارسی  بی  بی  سی  شبکه  ویژه  به 
سخنرانی  از  بعد  آن  کارشناسان 
نتانیاهو که همگی ادعاهای عراقچی 

و ظریف را تایید کرده اند!
اروپایی  دولت  های  که  احتمال  این 
کشف  که  تاریخی  از  زودتر  خیلی 
تورقوزآباد  انبار  در  رادیواکتیو  آثار 
توسط رویترز رسانه  ای شد از نتیجه ی 
مطلع  آژانس  بازرسان  نمونه  برداری 
بودند نه تنها منتفی نیست بلکه به نظر 
می رسد آنها بر همین اساس مرتب به 
داده اند! هشدار  اسالمی  جمهوری 

با اینهمه چندان دور از تصور نیست 
انتشار  از  پس  حتی  اروپایی    ها  که 
اتمی  انرژی  آژانس  رسمی  گزارش 
از  فعلی خود در حمایت  مواضع  نیز 
توافق اتمی را تغییر ندهند و دست از 
مماشات با رژیم بر ندارند. اما بی تردید 
پشتیبانی  برای جلب  اسرائیل  دست 
برای  آمریکا  همچنین  و  جهانی 
ادامه ی فشار علیه جمهوری اسالمی 

بازتر خواهد شد.
رسوایی تورقوزآباد در حالی پیش از 
انتشار رسمی گزارش آژانس رسانه  ای 
شده که دو روز پیش از آن جمهوری 
نفتکش  منکر  اصال  که  اسالمی 
با  شد  مجبور  بعد  و  بود  »گریس1« 
پرچم خود نام آن را به »آدریان دریا« 
اینکه  بر  کماکان  ولی  بدهد  تغییر 
پافشاری  نیست،  سوریه  مقصدش 
می کرد، معلوم شد ۲٫۱ میلیون بشکه     
نفت خام را در بندر طرطوس تخلیه 
کرده است! با اینکه این اقدام زیر پا 
گذاشتن تحریم های اروپا  علیه سوریه 
از  واکنشی  هیچ  کنون  تا  اما  است، 
سوی اتحادیه اروپا در این زمینه دیده 

نشده است.

ارتش جمهوری اسالمی با هدف مقابله 
طریق  از  نظام  تغییر  و  براندازی  با 
این  در  شد.  برگزار  مجازی  فضای 
فرمانده  موسوی  عبدالرحیم  همایش 
تغییر  دنبال  به  دشمن  گفت،  ارتش 
مجازی،  فضای  عرصه  در  است  نظام 
در  مهران    ها  و  خرمشهر ها  سومارها، 
محاصره   اند و حتی بیم سقوط می   رود!

جانشین  دادرس  محمدحسین 
بود،  گفته  نیز  ارتش  کل  فرمانده 
دشمن می    خواهد نظام را تغییر دهد، 
پاسداری از انقالب در فضای مجازی، 

امری حیاتی و مهم است.

دیدار حجه   االسالم فتحی رئیس عقیدتی سیاسی ستاد نزاجا و و سرهنگ فرخ جانشین او با فرمانده سپاه 
»محمد رسول اهلل« تهران
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
ادامه در صفحه ۱7

در  اولین بار  فیلم  =این 
جشنواره فیلم ونیز به نمایش 
بهترین  به عنوان  و  آمد  در 
بخش  در  روپایی  ا فیلم 
مؤلفین« شناخته  »روزهای 

شد.
=سودابه مرتضایی همچنین 
جایزه ده هزار یورویی هارست 
را به عنوان بهترین فیلمساز 
زن در جشنواره فیلم ونیز به 

دست آورد.
دیگری  جوایز  =»جوی« 
لندن،  جشنواره های  از  نیز 
شیکاگو و مراکش کسب کرده 

است.
ساخته  »جوی«  سینمایی  فیلم   
سودابه مرتضایی فیلمساز ۵1 ساله ی 
کشور  نماینده  عنوان  به  ایرانی تبار 
اتریش در اسکار معرفی شد. منتقدان 
در  فیلم  این  موفقیت  شانس  اتریش 

اسکار را زیاد می دانند.
ساخته  »جوی«  سینمایی  فیلم 
ساله   ۵1 فیلمساز  مرتضایی  سودابه 
ایرانی تبار به عنوان نماینده این کشور 
غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  بخش  در 
زبان برای جایزه ی اسکار انتخاب شد. 
گذشته  روز  جلسه  در  تصمیم  این 
)انجمن   FAMA داوران  هیئت 

»جوی« اثر یک فیلمساز ایرانی تبار نماینده اتریش 
در اسکار شد

صنعت فیلم و موسیقی( کشور اتریش 
گرفته شد. قرار است نامزدهای اسکار 
در 13 ژانویه 2020 معرفی شوند. نود 
و دومین مراسم جوایز اسکار نهم فوریه 
2020 در هالیوود برگزار خواهد شد.

سودابه مرتضایی متولد کشور آلمان 
است. وی از سن 12 سالگی در وین 
اثر  دومین  »جوی«  می کند.  زندگی 
بررسی  به  فیلمساز  این  سینمایی 
نیجریه  جنسی  کارگران  وضعیت 
سیستم  یک  و  می پردازد  وین  در 
می کشد.  تصویر  به  را  استثمارگرانه 
پناهجوی  یک  درباره  فیلم  داستان 
نیجریایی به نام جوی است که مجبور 

به تن فروشی می شود.
جشنواره  در  اولین بار  فیلم  این 

به  و  آمد  در  نمایش  به  ونیز  فیلم 
عنوان بهترین فیلم اروپایی در بخش 
شد.  شناخته  مؤلفین«  »روزهای 
این بخش با هدف حمایت تبلیغاتی 
با  اروپا  سینماهای  در  گسترده 
گرفته  شکل  اروپا  اتحادیه  بودجه ی 

است.
جایزه  همچنین  مرتضایی  سودابه 
10هزار یورویی »هارست« را به عنوان 
بهترین فیلمساز زن  در جشنواره فیلم 

ونیز به دست آورد.
بزرگ  جوایز  آن  از  پس  »جوی« 
لندن،  جشنواره های  از  نیز  دیگری 
برلین، شیکاگو و مراکش کسب کرد.

منتقدان اتریش شانس موفقیت این 
فیلم در اسکار را زیاد می دانند.

کار شورای شعر وزارت ارشاد اسالمی به سانسور
موالنا کشید؛ مشکل واژه های »قمارباز« و »روسپی«!

درباره  حسینی:   =هادی 
همین شعر استدالل ما این 
معنوی  ماهیت شعر  بود که 
است اما گفتند یک کلمه باید 
هم  و حرفشان  حذف شود 
این بود که ما که نمی توانیم 
بدهیم  تغییر  را  موالنا  شعر 
اگر شعر دیگری بود می شد 
گفت همین یک کلمه حذف 
شود اما درباره این شعر، این 
یک سطر باید حذف شود تا 

مجوز بگیرد!
چاوشی  می شود  =گفته 
قصد دارد عنوان »بی نام« را 

جایگزین »قمارباز« کند.
موسیقی  آلبوم  آخرین  تهیه کننده 
شورای  می گوید  چاوشی  محسن 
شعر وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی 
دستور به تغییر عنوان آلبوم »قمارباز« 
و سانسور یکی از اشعار موالنا داده اند. 
با  شورا  این  مشکل  می رسد  نظر  به 
بیت به کار رفته در این آلبوم و واژه ی 
»روسپی« است. سعید بیابانکی عضو 
وزارت  موسیقی  دفتر  شعر  شورای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به 
این خبر، چاوشی را متهم به خودنمایی 
کرده است!هادی حسینی تهیه کننده 
آخرین آلبوم محسن چاوشی با عنوان 
اعالم کرد که شورای شعر  »قمار باز« 

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
سانسور  و  نظارت  وظیفه  که  اسالمی 
ترانه های آلبوم های موسیقی و صدور 
مجوز را دارد، از اسم این آلبوم و یکی 
صدور  و  گرفته  ایراد  موالنا  اشعار  از 
مجوز برای این آلبوم را منوط به اعمال 
این  است.به گفته  تغییرات کرده  این 
تهیه کننده، شورای شعر وزارت ارشاد 
اسالمی خواستار تغییر عنوان این آلبوم 
و حذف بیت »تو به مرگ و زندگانی 
هله تا جز او ندانی/ نه چو روسپی که 
اشعار  از  یه بار دیگر«  او  هرشب کشد 

موالنا در این آلبوم شده است.
آنگونه که هادی حسینی شرح داده، 
دفتر  شعر  مشکل   می رسد  نظر  به 
موسیقی ارشاد اسالمی با واژه »روسپی« 
است. وی در این باره گفته است: »مثال 
درباره همین شعر استدالل ما این بود 
که ماهیت شعر معنوی است اما گفتند 
یک کلمه باید حذف شود و حرفشان 
هم این بود که ما که نمی توانیم شعر 
موالنا را تغییر بدهیم اگر شعر دیگری 
کلمه  یک  همین  گفت  می شد  بود 
حذف شود اما درباره این شعر، این یک 

سطر باید حذف شود تا مجوز بگیرد.«
این تهیه کننده موسیقی گفته است، 
»بیتی هم که محل ایراد شده یکی از 
بیت های اصلی شعر است که اگر حذف 
شود کل شعر باید حذف شود و آلبوم 
دست  از  را  خودش  ماهیت  کل  در 

خواهد داد.«
سعید بیابانکی یکی از ۷ عضو شورای 

و  فرهنگ  وزارت  دفتر موسیقی  شعر 
ارشاد اسالمی که به این ترانه رأی منفی 
داده، در پاسخ به انتقاد از سانسور این 
اثر، اصرار بر وجود این بیت را »شوآف و 
بازی رسانه ای« از سوی چاوشی خوانده 
است.بیابانکی در توئیتی که خیلی زود 
از صفحه اش پاک کرد، نوشت: »از کل 
غزل های موالنا صاف رفته ای سراغ یک 
بیت و جنجال راه انداخته ای که ارشاد 
به من مجوز نمی دهد. قدیم ها نام این 

کار بازارگرمی بود و امروز شوآف!«
هادی حسینی از نحوه تصمیم گیری 
وزارت ارشاد اسالمی در ارزیابی اشعار 
انتقاد کرده و گفته بود که این شورا »به 
ماهیت شعر کاری ندارد و تنها به برخی 

از واژه ها حساس است.«
گفته می شود چاوشی قصد دارد عنوان 
کند. »قمارباز«  جایگزین  را  »بی نام« 

=کامران، شخصیت محوری 
و  روح  و  در جسم  داستان، 
که  موجودیست  خود  روان 
از  نویسنده  گفت  می توان 
پُرسا  و  جویا  نگاهی  طریق 
بر یکایک هم نسالن خود او 
در  فاروقی  است.  آفریده  را 
بر کتاب  مقدمه کوتاهی که 
نوشته، درباره کامران و سه 
می گوید:  وی  دیگر  دوست 
»آنها را اینجا و آنجا دیده ایم 
می شناسیم.  خوبی  به  و 
بیگانه هایی هستند خویشاوند 
و خویشاوندانی بیگانه. سالیان 
زندگی  کنارشان  در  سال 
برخی  نیز  گاهی  و  کرده ایم 
از آنها را در کمال ناباوری در 

آینه دیده ایم«.

و  »انقالب  رمان   - طالعی  جواد 
کیک توت فرنگی« اثر جمشید فاروقی 
نویسنده و روزنامه نگار ساکن آلمان و 
رئیس پیشین بخش فارسی رادیو آلمان 
)دویچه وله( اوایل سال جاری میالدی 
انتشارات فروغ در کلن روانه  از سوی 
بازار شد. این رمان نوعی اتوبیوگرافی 
است که نه از زبان اول شخص که از 

زبان سوم شخص نقل می شود.
انقالب و کیک توت فرنگی

جمشید فاروقی
۳45 صفحه

کتابفروشی و انتشاراتی فروغ )کلن(
چاپ نخست، بهار ۲۰۱۹، آلمان

جمشید فاروقی در سال های نخست 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
که  بود  چپگرا  سیاسی  نویسنده  یک 
و  تئوریک  متون  نوشتن  به  بیشتر 
سال های  در  اما  می پرداخت،  تحلیلی 
اخیر، ابتدا با انتشار رمان کم حجم »ویوا، 
ازدواج کاغذی« و اکنون با انتشار رمان 
»انقالب و کیک توت فرنگی« می رود تا 
جایگاه خود را در عرصه ادبیات داستانی 

خارج از کشور تثبیت کند.
این  مرکزی  شخصیت  کامران، 
از  پس  که  تنها  است  مردی  رمان، 
جدایی از همسر و فرزندانش به دوران 
سایه ی  اکنون  و  رسیده  بازنشستگی 
تنهایی ناخواسته را بر سر خود سنگین 
دخترش  با  تنها  حاال  که  او  می بیند. 
هنگام  را  زندگی  شور  و  دارد  ارتباط 
با  کودکانه  و  عاطفی  ستدی  و  داد 

اتوبیوگرافی گروهی نسل تباه شده در یک انقالب ناکام
می کند،  بازسازی  خود  شیرین  نوه 
پیشتر، نوع دیگری از تنهایی را تجربه 
او را  کرده بود، تنهایی ای که نه تنها 
آزار نمی داده، بلکه به غنای روحی او 
کمک می کرده است. اگر تنهایی دوران 
بازنشستگی، بنا به سرشت اش تحمیلی 
است به او، اما تنهایی فیلسوف منشانه 
دوران جوانی و میانسالی را به اختیار 

برگزیده بوده است.
را  نسلی  رمان  این  در  کامران، 
نمایندگی می کند که در دوران جوانی با 
سودای بهتر کردن جهان، آنچه را برای 
لذت بردن از زندگی فردی الزم بوده به 
فراموشی مطلق سپرده اند. نسلی که در 
ایران، به امید شرایطی بهتر، زیر پای 
حکومتی سکوالر و آینده نگر را خالی 
و  متعصب  مذهبی،  حکومتی  تا  کرد 
گذشته گرا بر شانه هایش سوار شود و 
آن را یا به خاک و خون بکشد و یا مثل 
کامران و دوستان معدود او، مجبور به 
ریشه  برای  تا  کند  از کشورشان  فرار 
دواندن در سنگالخ تبعید و مهاجرت 
تمام عمر بجنگند و سرانجام نیز، در 
خواب و بیداری این ریشه را که امکان 
را  غربت  در  شدن  پهناور  و  عمیق 
نداشته است، آه کشان به دوش بکشند.

دوران  در  او،  همنسالن  و  کامران 
و  نوشتن  عاشق  هم  بازنشستگی 
روز  سیاسی  بحث های  و  خواندن 
هستند، اما در دوران جوانی این عشق 
چنان به گرایش های ایدئولوژیک آلوده 
بوده که آنها را از همه لذت های طبیعی 
زندگی، از جمله کامجویی های زمینی 
باز داشته بود. مرتضی یک نمونه روشن 
است: او، مدت ها عاشق دختری بوده و 
وقت بسیاری را هم با او سپری کرده، 
اما چنان محجوب و خجالتی بوده که 
راز عشق  از  پرده  نکرده  هرگز جرات 
به  سرانجام  تا  بردار  دلدار  نزد  خود 
زندان افتاد و شانس وصل یار را برای 

همیشه از دست داد.
فرنگی«  توت  کیک  و  »انقالب 
با آغاز  پازلی است که هر خواننده ای 
آنجا  اینجا و  خواندنش حس می کند 
به یکی از قطعه های این پازل بزرگ 
از  ترتیب،  این  به  است.  شده  تبدیل 
اثرگذار می توان  این رمان خواندنی و 
به عنوان یک اتوبیوگرافی گروهی هم 

نام برد.
ای  صفحه   3۴۵ رمان  در  فاروقی، 
خود، که 3۴ فصل مستقل و در عین 
حال پیوسته را در بر می گیرد، آیینه ای 
بزرگ در برابر نسل خود گرفته است تا 
خود را تمام قد در آن ببیند و بار دیگر 

از خود بپرسد با زندگی خود چه کرده 
است؟ آیا به عنوان نسلی، که بسیاری 
در  را  خود  تلخ  سرنوشت  مسئولیت 
چهار دهه پس از یک انقالب نسنجیده 
به گردن او می اندازند، خودآزارانی بوده  
است که از درد و رنج لذت می برده و 
می خواسته همگان را مثل خود کند؟ 
یا انسان هایی بوده اند که همه چیز را 
در کتاب ها جستجو می کرده و در برج 
عاج تنهایی خود، از جمعی که به آن 
تعلق داشته به شدت فاصله گرفته بود؟

کامران، شخصیت محوری داستان، در 
جسم و روح و روان خود موجودیست 
طریق  از  نویسنده  گفت  می توان  که 
نگاهی جویا و پُرسا بر یکایک هم نسالن 
در  فاروقی  است.  آفریده  را  او  خود 
نوشته،  کتاب  بر  که  کوتاهی  مقدمه 
درباره کامران و سه دوست دیگر وی 
می گوید: »آنها را اینجا و آنجا دیده ایم 
بیگانه هایی  می شناسیم.  خوبی  به  و 
خویشاوندانی  و  خویشاوند  هستند 
بیگانه. سالیان سال در کنارشان زندگی 
کرده ایم و گاهی نیز برخی از آنها را در 

کمال ناباوری در آینه دیده ایم«.
مهم ترین همدم خیالی کامران در 
کسی  او،  تنهایی  و  تردید  لحظه های 
قهرمان  نیست جز »گریگور سامسا« 
داستان معروف »مسخ« کافکا که یک 
روز صبح وقتی از خواب بیدار شد خود 
را در هیئت حشره ای بزرگ یافت. حاال 
این موجود مسخ شده در پشت پرده 
خانه کامران که می تواند خانه هر یک 
سالخوردگی  دوران  ماندگان  تنها  از 
باشد، خزیده تا گهگاهی سرکی بکشد، 
و  رفتار  و  کردار  به  پرمعنایی  نگاه 
ذهنیت کامران بیاندازد، یا چیزی در 
گوش او نجوا کند که کسی نمی شنود 

و او را باز تنها بگذارد.

سودابهمرتضاییفیلمساز۵۱سالهایرانیتبار

فیلم  تنها  نیم«  و  شش  »متری 
ایرانی که در این جشنواره در بخش  
»افق ها« حضور داشت با دست خالی 
بازگشت. تهران  به  موفقیت  بدون  و 

»روزهای  در  فراهانی  گلشیفته 
»نغمه های  تونسی  فیلم  با  مؤلفین« 
نظر  توانست  و  داشت  عربی« حضور 
موافق رسانه های ایتالیا را جلب کند.

در بخش »سینمای کالسیک« نسخه 
از  است«  سیاه  »خانه  شده ی  ترمیم 
فروغ فرخزاد و »تپه های مارلیک« از 

ابراهیم گلستان نمایش داده شدند.
هفتاد و ششمین جشنواره سینمایی 
رسید.  پایان  به  شیرها  غّرش  با  ونیز 
شیر طالیی بهترین فیلم به »جوکر« 
رومان  گرفت.  تعلق  آمریکایی 
می کنم«،  متهم  »من  با  پوالنسکی 
فیلم  با  سوئدی  آندرسون  روی 
ایتالیایی  فیلم  و  »پایان ناپذیری« 
»مفیا دیگر مانند گذشته نیست« نیز 

شیر نقره ای را به دست آوردند.
بهترین  عنوان  به  آسکاریده  آریان 
بازیگر زن برای بازی در فیلم »گلوریا 
موندی« و لوکا مارتینلی ایتالیایی به 
در  مرد  نقش آفرین  بهترین  عنوان 
فیلم »مارتین ادن« به عنوان بهترین 

غّرش شیرها در هفتاد و ششمین جشنواره 
سینمایی ونیز

هنرپیشگان »کاپ ولپی« را دریافت 
شناخته  کارگردان  فان،  یون  کردند. 
انیمیشن  برای  نیز  هنک کنگی  شده 
صاحب  هاو«  کی  تای  یون  »جی 
جایزه  شد.  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
به  کارگردان  یک  اول  فیلم  بهترین 
گرفت.  تعلق  سودان  از  ابوعال  مجد 
نیز  بوزید  نوری  تونسی  سینماگر 
اسیر  دختران  با  رابطه  در  فیلمی  با 
را  بشر  حقوق  جایزه  توانست  داعش 

از آن خود سازد.

هفتاد و ششمین جشنواره سینمایی 
ونیز با دو شیر طالیی از پدرو آلمودوار 
جولی  و  اسپانیا،  نوین  سینمای  پدر 
که  بریتانیایی  مشهور  بازیگر  آندروز 
پاپینز«  »مری  چون  فیلم هایی  با 
شهرت  به  لبخندها«  و  »اشک ها  و 
به خاطر یک عمر در  جهانی رسید، 

خدمت سینما تقدیر به عمل آورد.
۷۶امین  از  گزارشی  رأفت  احمد 
کرده  تهیه  ونیز  سینمایی  جشنواره 

است.

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

ویدئو

این ترانه ویدئو برای انتشار در اختیار 
پوران  است.  گرفته  قرار  لندن  کیهان 

»شب های تهران« با صدای پوران وفادار

از  پس  »فیروزه«  هنری  نام  با  وفادار 
شصت سال سکوت خود را شکست و در 

گفتگویی با کیهان لندن درباره زندگی 
گفت. سخن  خود  هنری  فعالیت  و 

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

ویدئو

محسن چاوشی
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ادامه در صفحه۱7

اختر قاسمی - روز جمعه گذشته 
)۶ سپتامبر برابر با 1۵ شهریور 139۸( 
)عضو  مولر  میشاییل  برلین  شهردار 
حزب سوسیال دمکرات آلمان( میزبان 
پیروز حناچی شهردار تهران از اعضای 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سابق 
تحریم های  تحت  هم اکنون  که  بود 

آمریکا قرار دارد.
این دیدار در محل  شهرداری مرکزی 
شهرداری  پذیرایی  شد.  انجام  برلین 
از سوی  اعتراض  با  حناچی  از  برلین 
ایرانی  از اپوزیسیون  گروه ها و افرادی 
و همچنین رسانه های آلمان روبرو شد 
که هنوز پس از چند روز همچنان ادامه 
دارد. دامنه ی این اعتراض به آمریکا و 
یهود  و  نژادپرستی  با  مقابله  مرکز 

ستیزی نیز رسید.
شهردار تهران که از جناح اصالح طلب 
جمهوری اسالمی است پیش از سفر 
به  وین  شهردار  دعوت  به  برلین  به 
اتحاد  کنفرانس  در  و  رفت  اتریش 
شهرداری های جهان )یونیدو( شرکت 
کرد. وی چندی پیش در راهپیمایی 
روز »قدس« در تهران به عنوان شهردار 
تهران در صف اول تجمع یهودستیزانه 
به  بر می داشت.  و ضداسرائیلی  قدم 
همین دلیل هنگام سفر وی به برلین، 
جمهوری  مخالف  ایرانیان  از  گروهی 
اسالمی به همراه جمعی از دانشجویان 
و  ضدفاشیسم  آلمانی  گروه های  و 
مقابل  در  برلین  در  ضدیهودستیزی 
شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند 
که خبر آن در برخی روزنامه های آلمان 
بازتاب یافت. دکتر کاظم موسوی عضو 
فعالین  از  و  ایران«  سبزهای  »حزب 
برلین  شهردار  وقتی   اپوزیسیون 
محل دیدار را ترک می کرد در مقابل 
ساختمان شهرداری او را با صدای بلند 
خطاب قرار داد و گفت: »شرم بر شما 
قای مولر! شما امروز با یک تروریست 
و یک یهودستیز مالقات داشتید! این 
ایران دست  مردم  قتل  در  یهودستیز 
نیستید!  دارد! شما دیگر شهردار من 
را  رژیمی  نماینده  که  شما  بر  شرم 
مالقات کردید که هولوکاست را نفی 

می کند…شرم بر شما…«

انتقادات به شهردار برلین پس از دیدار با حناچی 
همچنان ادامه دارد

از  را متوقف کنید«  وبسایت »بمب 
جمله منابعی بود که  در بخش آلمانی 
خود با انتشار اطالعیه معترضان و فیلم 
به  کرد.  آنان حمایت  از  آنها  اعتراض 
این  آلمان  اشپیگل  تاگس  نوشته ی 
ویدئو تا به زمان انتشار گزارش مربوطه 
بیش از ۵۰ هزار بار کلیک خورده بود.

در  نیز  پست  اورشلیم   وبسایت 
این باره گزارش داد و به نقل از اولریکه 
بکر سخنگوی گروه  »بمب را متوقف 
»سیاست  نوشت:  برلین  در  کنید« 
گذشت  از  پس  ایران  رژیم  با  گفتگو 
شکست  وضوح  به  سال   3۰ از  بیش 
خورده است. وضعیت حقوق بشر در 
ایران در سال های اخیر رو به وخامت 
گذاشته. سپاه پاسداران و حزب اهلل به 
رهبری رژیم ایران، اسرائیل را تهدید 
ایران همچون  و همسایگان  می کنند 
سوریه، عراق و یمن را بی ثبات و نابود 
می کنند. زمان آن فرا رسیده است که 
یک گزینه دمکراتیک جایگزین شود. 
اینجا شروع کند و  از  برلین می تواند 
نیروهای  با  شهر  این  که  دهد  نشان 
به دنبال  ایرانی  لیبرال  و  دموکراتیک 

تبادل نظر است.«
دیگری  گزارش  در  اشپیگل  تاگس 
معروف  اخام  کوپر  ابراهام  ازاعتراض 
آمریکایی و از مدیران مرکز »سیمون 
در   که  متحده  ایاالت  در  ویزنتال« 

مقابله با راسیسم و یهودستیزی فعالیت 
می کند نوشت که شهردار برلین بجای 
اینکه با ایرانیان اپوزیسیون گفتگو کند 
و نشان بدهد که در مقابل یهودستیزی 
قرار دارد با این کار از رژیم ضدیهودی 

جمهوری اسالمی حمایت کرد.
برلین  به  حناچی  سفر  دالیل 
برلین  شهردار  با  مالقاتش  و 
برای  برلین  شهرداری  همکاری های 
سازماندهی وضعیت زباله ها و ترافیک 
است.  شده  عنوان  دوچرخه سواری  و 
که  است  چگونه  معتقدند  معترضین 
دمکراتیک  کالنشهر  یک  شهردار 
مهماندار  برلین  چون  مدرن  و 
شهرداریست که نیمی از جامعه یعنی 
زنان را از حق دوچرخه سواری و حقوق 
اولیه خود محروم کرده است؟! آنها این 
آلمان  دوگانگی  و  مماشات  سیاست 
که بین حقوق بشر در جامعه آلمان و 
ایران  فرق می گذارد مورد پرسش قرار 

می دهند.
از دکتر کاظم موسوی درباره اعتراض 
وی پرسیدم که پیش از این دیدار آیا 
بطور رسمی  به شهردار برلین اعتراض 
کرده یا نه. وی پاسخ داد: »آقای مولر 
از طریق اکانت فیسبوک اش در جریان 
جانب  از  گرفت.  قرار  ها  افشاگری 

تعدادی از ایرانیان و از سوی من به

میشاییل مولر و پیروز حناچی

»موج سوم« مهاجرت شامل مسئوالن و مدیران فاسد: 
حکومت نمی  تواند »منفذ های فراری ساز« را 

شناسایی کند!
روزنامه  =مدیرمسئول 
نویسندگان  ز  ا »جوان« 
نظامی-  محافل  به  نزدیک 
امنیتی در مقاله  ای بر ناتوانی 
»فرار  با  مقابله  در  نظام 
مفسدان« به خارج از کشور 

تأکید کرده.
نوشته  گنجی  =عبداهلل 
افکار  سوی  از  »حکومت 
عمومی به دلیل بی   عرضگی 
برای پیشگیری از فرار این ها 
به شدت زیر سؤال است و ظن 
همدستی و زمینه سازی فرار 
در بخش هایی از حاکمیت به 

باور مردم تبدیل شده«.
کرده  اعتراف  =او صریحاً 
»حکومت نه می تواند ضعف 
خود را در کنترل آنها بازگو 
کند و نه می تواند منفذ های 
فراری  ساز را شناسایی و علنًا 

برخورد کند«.
»جوان«  =مدیرمسئول 
این  که  نمی دهد  توضیح 
»فاسدان« همگی در دامان 
و  اسالمی  جمهوری  نظام 
گروه های  با  بند  و  زد  در 
چنین  به  حاکم  مافیایی 
و  دزدی  از  رفیعی  درجه ی 

فساد رسیده اند!
در  کشتی  وقتی  که  است  معروف 
حال غرق شدن است، موش ها زودتر 
از همه فرار می کنند؛ حاال حکایت اش 
را می توان در سرمقاله روزنامه »جوان« 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  نزدیک 
اسالمی خواند که با عنوان »موج سوم 
منتشر  شهریور  روز 1۵  زین کرده ها« 

شده است.
این  مدیرمسئول  گنجی  عبداهلل 
روزنامه به »موج سوم« مهاجرت   ها از 
ایران به خارج از کشور اشاره کرده و 
گفته مفسدینی هستند که عموماً در 
نمی  تواند  نیز  حکومت  و  فرارند  حال 
جلوی آن را بگیرد و با آنها برخورد کند!

به باور او موج فرارها شامل کسانی 
دارند.  قرار  تعقیب  تحت  که  است 
جماعتی که به گفته او نه وابسته به 
معاند«  گروه های  و  »طاغوت  نظام 
هستند و نه اصالح طلبانی که از نظام 
دینی عبور کرده اند بلکه کسانی هستند 
که فسادشان سرنوشت، هویت و آینده 

آنان را رقم زده است.
»پلشتی های  می  نویسد،  گنجی 
اقتصادی آنان، هراس از عقوبت و اعدام 
و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان 
نمایان می کند و رهایی از وضع موجود 
را در جالی وطن جست وجو می کنند 
مخفیانه ای  زندگی  نیز  غرب  در  و 
دارند. حکومت از سوی افکار عمومی 
به دلیل بی عرضگی برای پیشگیری از 
فرار این ها به شدت زیر سؤال است و 
فرار در  ظن همدستی و زمینه سازی 
مردم  باور  به  از حاکمیت  بخش هایی 

تبدیل شده است.«
او در ادامه نوشته »حکومت نه می تواند 
ضعف خود را در کنترل آنها بازگو کند 
فراری ساز  منفذ های  می تواند  نه  و 
کند.« برخورد  علناً  و  شناسایی  را 

ن  ا جو مه  نا ز و ر مسئول  مدیر 
توصیه کرده »هم افزایی« قوه قضائیه 
و  امنیتی  انتظامی-  سیستم های  و 
پدیده  این  با  مواجهه  برای  اطالعاتی 
به  زیرا  است،  ضروری  و  مهم  بسیار 
به  دفعه  یک  حاکمیت  وی،  گفته ی 
خاطر این جماعت به فساد متهم و یک 
دفعه دیگر به زد و بند برای فرار فاسدان 

متهم می شود!
در پایان این مقاله آمده، امید است 
حاکمیت برای پدیده »فرار مفسدان« 
چاره ای محکم و قابل قبول بیندیشد و 
هموارکنندگان راه فرار را در دادگاه های 
علنی به مردم معرفی کند. مدیرمسئول 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  »جوان« 
که  نمی دهد  توضیح  اسالمی  انقالب 
این »فاسدان« همگی در دامان نظام 
با  بند  و  زد  در  و  اسالمی  جمهوری 
چنین  به  حاکم  مافیایی  گروه های 
فساد  و  دزدی  از  رفیعی  درجه ی 

رسیده اند!
یا  اقتصادی،  مفسدان  همه  تقریباً 
مدیران بلندپایه ارشد نظام و معاونان 
آنها هستند و یا فرزندان و خویشاوند 
درجه یک و دو آنها. درواقع آنچه عبداهلل 
گنجی به عنوان یک نویسنده نزدیک به 
محافل نظامی- امنیتی دست روی آن 
به  فرار مسئوالن نظام است!  گذاشته 
همین دلیل نیز تاکید کرده حکومت 
را  فراری ساز«  »منفذ های  نمی  تواند 

شناسایی کند!
شرایط رژیم ایران بحرانی است و از 
مواضع و اظهار نظرهای خود مسئوالن 
مشخص است که همگی به شدت نگران 
اعتراضات مردمی هستند و از قرار معلوم 
با  »مبارزه  در  را  قضائیه  قوه  اقدامات 
فساد« در همین رابطه ارزیابی می کنند.

کم نیست خبرها و گزارش  هایی که 
جمهوری  کارگزاران  از  زیادی  شمار 
اسالمی و یا خانواده  های آنها در ماه  های 
خارج  به  را  خود  سرمایه     های  اخیر 
در  از  یکی  کردند.  منتقل  کشور  از 
دسترس     ترین نقاط نیز ترکیه است. در 
آنها  فرزندان  میان مسئوالنی که  این 
خارج از کشور اقامت دارند »منفذهای 
در  خروج  برای  بیشتری  فراری ساز« 

مواقع اضطراری دارند.
از این روست که در داخل حاکمیت 
عده  ای که شمار آنها کم نیست تالش 
که  را  آنهایی  خروج  جلوی  می  کنند 

خیال فرار دارند بگیرند. 
روز 1۴ شهریور، سخنگوی کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
الزام  دوفوریتی  طرح  که  کرد  اعالم 
بازگشت اعضای خانواده های مدیران و 
مسئوالن جمهوری اسالمی به کشور به 

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

ایران را ترک کنند!«
طناز فریدون دختر حسن روحانی، 
مریم و علی فریدون فرزندان حسین 
فریدون و برادرزاده های حسن روحانی، 
غالمعلی  دختر  عادل  حداد  آزاده 
پسر  هاشمی  عیسی  عادل،  حداد 
عماد  و  نرگس  لیال،  ابتکار،  معصومه 
فرزندان محمد خاتمی، عارفه تاجزاده 
و  احسان  تاجزاده،  مصطفی  دختر 
نیلوفر نوبخت فرزندان علی نوبخت و 
برادرزاده های محمدباقر نوبخت، فاطمه 
اردشیر الریجانی دختر علی الریجانی، 
نعیما  الهام،  غالمعلی  پسر  الهام  علی 
نوه  و  اشراقی  نعیمه  دختر  طاهری 
داماد  و  فرزند  دو  خمینی،  روح  اهلل 
بیژن زنگنه وزیر نفت، یاسر نبوی پسر 
الری  موسوی  مرتضی  نبوی،  بهزاد 
فرزند عبدالواحد موسوی الری، شش 
فرزند شهردار قم، مریم دختر حسین 
فریدون برادر و مشاور حسن روحانی، 
مهدی ظریف پسر محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی، سجاد 
پسر غالمعلی خوشرو سفیر جمهوری 
اسالمی در سازمان ملل متحد شماری 
از فرزندان مسئوالن نظام هستند که در 

آمریکا و اروپا زندگی می کنند.
تخمین زده می  شود حدود چهارهزار 
ایران  از  خارج  خوب«  »ژن  و  آقازاده 

فرودگاه »خمینی« تهران

=روزنامه اعتماد: با توجه 
ن  یرا ا د  قتصا ا ینکه  ا به 
واردات محور  اقتصاد  یک 
عنوان  به  ارز  نرخ  است، 
اساسی  و  مهم  متغیر  یک 
شناخته  کشور  اقتصاد  در 
روی  رز  ا متغیر  و  شده 
 ، ن گا ف کنند مصر ر  فتا ر
 ، ن گا کنند لید تو
بازار های  و  صادرکنندگان 

مختلف تأثیر دارد.
قیمت  رشد  دلیل  =به 
ارز در بهار امسال، شاخص 
بر  وارداتی  کاالهای  قیمت 
این  در  آمریکا  دالر  اساس 
بوده  ۲۵درصد  باالی  فصل 

است.
مرکز آمار ایران گزارشی از نرخ تورم 
کاالهای وارداتی را در بهار 9۸ اعالم 
کرده است که نشان از افزایش 1۸3 
درصدی قیمت کاالی وارداتی نسبت 

مدت مشابه در سال 139۷ دارد.
قیمت  شاخص  میانگین  تغییرات 
داده های  بر  مبتنی  وارداتی  کاالهای 
ریالی در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار 139۸ برابر با 1۴9.۷درصد بوده 
که در مقایسه با تورم ساالنه زمستان 
درصد  واحد   3۸ از  بیش   139۷

افزایش داشته است.
تورم  نرخ  گزارش  این  اساس  بر 
داده  های  بر  مبتنی  وارداتی  کاالهای 
ریالی در بهار 139۸ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 1۸3درصد است؛ این 
نرخ در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه 
)مقطع یک سال نسبت به سال پیش( 

است.
مرکز آمار ایران تورم ساالنه کاالهای 
بر  که  کرده  محاسبه  نیز  را  وارداتی 
اساس آن نرخ تورم کاالهای وارداتی 

چهار  در  ریالی  داده  های  بر  مبتنی 
با  برابر  امسال  بهار  به  منتهی  فصل 
1۴9.۷درصد بود که در مقایسه با تورم 
ساالنه  زمستان سال گذشته 3۸.2۵ 
است. داشته  افزایش  درصد  واحد 

آمده  ایران  آمار  مرکز  گزارش  در 
به  مربوط  نرخ  بیشترین  که  است 
اپتیک،  و دستگاه های  گروه »وسایل 
است  و…«  سینماتوگرافی  عکاسی، 
که ۴۴.2درصد رشد ثبت کرده است.

همچنین کمترین نرخ تورم ساالنه 
گروه  به  مربوط  ریالی  بخش  در 
یا  حیوانی  روغن های  و  »چربی ها 
و  بوده  ۶.1درصد  که  است  نباتی« 
بخش  در  فصلی  تورم  نرخ  کمترین 
ریالی مربوط به گروه »حیوانات زنده 
و محصوالت حیوانی« بوده است که 
ثبت  کاهش  درصد  دهم  یک  منفی 

کرده است.
محاسبه نرخ تورم کاالهای وارداتی 
روندی  همچنان  نیز  دالر  اساس  بر 
نشان  امسال  بهار  در  را  افزایشی 
افزایش  دلیل  به  که  بطوری  می دهد 
شاخص  امسال،  بهار  در  ارز  قیمت 
قیمت کاالهای وارداتی بر اساس دالر 
آمریکا در این فصل باالی 2۵ درصد 

بوده است.

از سوی دیگر تورم کاالهای وارداتی 
در بهار امسال نسبت به زمستان سال 
صورت  به  1۰.۵درصد  نیز  گذشته 

دالری افزایش داشته است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره 
از سوی مرکز  ارائه شده  آمارهای  به 
توجه  با  که  است  نوشته  ایران  آمار 
اقتصاد  یک  ایران  اقتصاد  اینکه  به 
اقتصاد،  این  در  و  است  واردات محور 
واردات هر کاالیی نسبت به تولید آن 
نرخ  نتیجه  در  دارد،  اقتصادی  صرفه 
ارز به عنوان یک متغیر مهم و اساسی 
می شود.  شناخته  کشور  اقتصاد  در 
متغیر ارز روی رفتار مصرف کنندگان، 
و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان، 
بازار های مختلف تاثیر دارد. در نتیجه 
هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر 
پایین دست  گروه های  نگرانی  شود، 

جامعه هم بیشتر می شود.
کاالهای  قیمت  شدید  افزایش 
نرخ  که  داد  رخ  آن  از  پس  وارداتی 
دالر در بازارهای ایران از حدود ۴ هزار 
به حدود 1۴  پاییز 139۶  در  تومان 
هزار تومان و در مقاطعی باالتر از آن 
در سال 139۷ رسید و به دنبال آن، 
از افزایش شدید قیمت  موج دیگری 

کاالها وارد بازار ایران شد.

تورم ۱۵۰ درصدی کاالهای وارداتی؛ نگرانی 
بیشتر برای طبقات فرودست

فرارهایی  از  عمده  ای  بخش  هستند. 
که عبداهلل گنجی مدیرمسئول روزنامه 
شامل  کرده،  اشاره  آن  به  »جوان« 
ترس  عالئم  از  که  است  ریزش  هایی 
که  است  مدیرانی  و  نظام  کارگزاران 
به صورت شبکه    ای به مراکز قدرت و 
ثروت وصل  اند و اکنون اوضاع را برای 
ادامه ی فعالیت بحرانی می     بینند و به 
همین دلیل بساط خود را جمع کرده 
و با هرآنچه دستشان می    رسد پا به فرار 
می    گذارند. آنها گمان می  کند اگر زیر 
راه  نمانند  رژیم  لرزان  آوار سقف  های 
نجات دارند. در این میان، مسئله فقط 
محدود به مسئوالن و مفسدان اقتصادی 
ناقضان  و  جنایتکاران  بلکه  نیست 
حقوق بشر هم در صورت رشد جنبش 
اجتماعی، حاشیه امن نخواهند داشت.

مسئوالن و مدیرانی که اخیراً از 
ایران فرار کرده اند

مریدی  بهزاد   139۷ -زمستان 
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تهران و یکی از دوتابعیتی ها از 

ایران گریخت و به کانادا رفت.
-اول مهرماه 139۷ یکی از مسئوالن 
پخش  و  پاالیش  شرکت  دوتابعیتی 
فروش  نفتی که مسئول  فرآورده    های 
فرآورده    های نفتی به کشتی    ها در منطقه 
بوشهر )بانکرینگ( بود پس از اختالس 
چند ده میلیارد تومانی به گرجستان 

فرار کرد.
دادستان   ،139۷ مهرماه  -هفتم 
زاهدی   فر  فرهاد  که  داد  خبر  تهران 
متهم پرونده ی موسسه »سکه ثامن« 
یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی 
از کشور فرار کرده است. این متهم چند 
روز پیش از آن همسرش را از کشور 

خارج کرده بود.
اتهامات  به  رسیدگی  جریان  -در 
باقری درمنی معروف به »سلطان قیر« 
همدستان  از  نفر  پنج  شد  مشخص 
فراری هستند. مشخصات متهمان  او 
فراری افشا نشد اما به گفته مقام   های 
قضایی، ۴ کارشناس رسمی دادگستری، 
کارمند  و 2  اسناد رسمی  2 سردفتر 

بانک ملی با او همدست بوده   اند.
ر  جبا  ،1 39 ۶ ن  با آ هشتم  -
آموزش  کمیسیون  عضو  کوچکی نژاد 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
خبر داد که متهم ۵۰۰ میلیارد تومانی 
پرونده »صندوق ذخیره فرهنگیان« از 
کشور گریخت. بیش از 2۰ نفر در این 

ارتباط دستگیر شدند.
سخنگوی   ،139۶ دی ماه  -اول 
کرد  اعالم  مجلس  انرژی  کمیسیون 
یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات 
وزارت نفت متهم به 1۰۰ میلیارد تومان 
از  از احضار  اختالس سه ساعت پس 
ایران گریخت. این فرد بیش از 3۰ سال 

کارمند وزارت نفت بود.
پیشکسوتان  از  جزایری  -شهرام 
دزدی و اختالس اواسط سال 9۷ در 
مرز ایران و ترکیه در حالی که در یک 
کامیون پنهان شده بود و قصد خروج 

از کشور داشت دستگیر شد.
نیز محسنی   اژه ای  -چهارم شهریور 
وزیر  راست  دست  ر«  »م.  کرد  اعالم 
صنعت، معدن و تجارت در حالی که قصد 
خروج از کشور را داشت بازداشت شد.

فارس  خبرگزاری   9۷ امرداد   1۶-
از دستگیری استاندار کرمان به همراه 
چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی 

از کشور خبر داد.
اینها فقط بخشی از فهرست فرارهای 
موفق و ناموفق است که رسانه     ای شده 
و یا خبر آن به بیرون درز کرده وگرنه 
احتمال اینکه شمار فراری    ها از جمله 
وابستگان نزدیک نظام بسیار بیش از 

اینها ست اصاًل دور از ذهن نیست.
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برکناری  از  پس  =ترامپ 
درباره  جمله  از  بولتون 
موافقت با پرداخت اعتبار ۱۵ 
به جمهوری  دالری  میلیارد 
از  زیادی  شمار  اسالمی 
مقامات نظام را امیدوار کرده 
واشنگتن  و  تهران  بین  که 
مذاکره صورت خواهد گرفت.
=ترامپ برای چندمین بار 
تغییر  دنبال  به  کرده  تکرار 
رژیم ایران نیست اما اینبار 
جدی  تر از همیشه دست بر 
خطرات غنی  سازی اورانیوم 
جمهوری  پنها نکاری   های  و 

اسالمی گذاشته.
گفته  پمپئو  =مایک 
ترامپ آماده مذاکره با ایران 
اما  است  شرط  پیش  بدون 
تاکید کرده که کارزار فشار 
حداکثری تشدید خواهد شد.
=سناتور دموکرات کریس 
اینکه  از  نوشته  مورفی 
ترامپ تصمیم دارد به ایران 
برای بازگشت به توافقی که 
خودش پاره کرده، ۱۵ میلیارد 
دالر بدهد »سردرد« گرفته!
به  نزدیک  جریان  =آیا 
ابراهیم  و  خامنه  ای  مجتبی 
رهبری  سودای  که  رئیسی 
اجازه خواهند  در سر دارند 
داد روحانی و تیم او در برجام 
که یک بار طعم شکست را به 
جمهوری اسالمی چشاندند 
با  مذاکره  شانس  دیگر  بار 

آمریکا را داشته باشند؟!
با کنار گذاشتن جان بولتون از سمت 
مشاور امنیتی کاخ سفید توسط رئیس 
جمهوری آمریکا، بحث احتمال مذاکره 
میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
از  شماری  ویژه  به  و  شده  جدی  تر 
مقامات دولتی در ایران گمان می  کنند 
روزنه  های تازه  ای برای نشستن پای میز 

مذاکره با ایاالت متحده باز شده است.
چهارشنبه  آمریکا،  رئیس جمهوری 
یک  در  شهریور(،   20( سپتامبر   11
سفید  کاخ  در  مطبوعاتی  مصاحبه 
با  مذاکره  برای  خود  ضمنی  موافقت 
چندمین  برای  را  اسالمی  جمهوری 
بار اعالم کرد و با تمجید از مردم ایران 
گفت این »رژیم ایران« است که باید 

درباره توافق تصمیم بگیرد.
احتمال مذاکره دونالد ترامپ و حسن 
روحانی در جریان نشست آتی مجمع 
از  یکی  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
موضوعات این مصاحبه مطبوعاتی بود.

رژیم  تغییر  دنبال  به  »ما  تکراِر 
نیستیم«

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ترامپ 
اینکه آیا کاهش تحریم ها را برای تحقق 
چنین دیداری در نظر خواهد گرفت یا 
نه گفت: »ببینیم چه پیش خواهد آمد. 
خواهیم دید چه می شود. به نظرم ایران، 
و همینطور کره شمالی، هر دو کشور، 
ظرفیت  ایران  دارند.  باالیی  ظرفیت  
خیلی باالیی دارد. آنها مردمی فوق  العاده 
هستند. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. 
کنیم.  توافق  بتوانیم  که  امیدواریم  ما 
اما اگر نتوانیم توافق کنیم هم اشکالی 
ندارد. فکر می کنم که آنها بایستی توافق 
کنند.«به گزارش صدای آمریکا وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا می   خواهد با 
طرف ایرانی دیدار کند گفت که این را 

باید از طرف ایرانی بپرسید.
از  متفاوت  کشوری  »ایران  افزود:  او 
آنچه قبال در دو سال و نیم پیش بود 
پول  آنها  پیش  نیم  و  سال  دو  است. 
زیادی از پرزیدنت اوباما گرفتند. 1۵0 
میلیارد دالر که 1.۸ میلیارد دالر آن 
پول نقد بود. اما ایران نسبت به دو سال 
و نیم پیش و زمانی که من روی کار 

آمدم کشور بسیار متفاوتی است.«
نرسد  چه  برسند  توافق  به  چه 

عالیست!
ترامپ در ادامه گفت: »من معتقدم 
آنها می خواهند به توافق برسند و اگر 
اینطور باشد، بسیار عالی؛ اگر هم اینطور 
نباشد باز هم عالیست. اما آنها مشکالت 
اقتصادی بی شماری دارند و تحریم ها 

عاقبت تن دادن جمهوری اسالمی به ۱۲شرط آمریکا 
چیست؟ »تغییر رفتار« یا »تغییر رژیم«؟!

هم سخت تر و سخت تر می شوند.«
حرف    های  تمام  وجود  با  ترامپ 
امیدوارکننده  ای که خطاب به رهبران 
یک  است،  زده  اسالمی  جمهوری 
جدی  آدرس  واقع  در  و  »هشدار« 
هم داده و آن فعالیت  های اتمی رژیم 
ایران است که اکنون ابعاد پنهانکاری 
است.  شده  افشا  نیز  آن  گسترده ی   
ترامپ در همین ارتباط می  گوید »ما 
اتمی  ایران سالح  بگذاریم  نمی توانیم 
داشته باشد و آنها هرگز سالح هسته ای 
نخواهند داشت. اگر به فکر غنی  سازی 
کنند؛  فراموشش  است  بهتر  هستند، 
خیلی  خیلی  غنی سازی  که  چرا 

خطرناک است.«
ساعاتی پس از این اظهارات گزارش 
شد که حسن روحانی و امانوئل ماکرون 
رؤسای جمهوری اسالمی ایران و فرانسه 
تلفنی گفتگو کردند و روحانی به ماکرون 
گفته از دیدگاه ایران »مذاکره با آمریکا 
در شرایط تحریم معنا و مفهومی ندارد.«

بعضی  سپتامبر،   12 پنجشنبه 
که  دادند  خبر  آمریکایی  رسانه  های 
ترامپ با پیشنهاد فرانسه برای پرداخت 
دالری  میلیارد   1۵ اعتباری  خط 
همان  است.  کرده  موافقت  ایران  به 
را  آن  اجرای  فرانسه  که  پیشنهادی 
منوط به تصویب دو کنوانسیون پالرمو 
و CFT و پیوستن ایران به گروه اقدام 
مالی FATF و همچنین کنار گذاشتن 
یاغیگری  های  و  موشکی  تهدیدات 
در  پیشنهاد  بود.این  کرده  منطقه   ای 
هفت«  »گروه  اخیر  نشست  جریان 
در فرانسه مطرح شده بود که ترامپ 
و جمهوری  نداد  نشان  آن  به  رغبتی 
مالقات  چشم انتظار  که  هم  اسالمی 
ظریف و ترامپ بود تا شاید کانالی برای 
مذاکره باز شود ناامید شد و برای حفظ 
حیثیت خود ادعا کرد تنها در شرایطی 
مذاکره می  کند که هیچ پیش شرطی 

نباشد و تحریم  ها کامالً برداشته شود.
کاخ  سخنگوی  اورتگاس  مورگان 
بود:  گفته  روز چهارم سپتامبر  سفید 
باج خواهی  به  رسماً  ایران  »مقامات 
 1۵ شده اند؛  متوسل  اتمی  اخاذی  و 
میلیارد دالر تحویل ما دهید وگرنه ما 
برنامه اتمی را پیش می  بریم! این الگوی 

صفات و خصوصیات شان است.«
حاال پیشنهاد دادن یک خط اعتباری 
1۵ میلیارد دالری به رژیم ایران دوباره 
مطرح شده و چون این بار کاخ سفید 
این  به  نسبت  را  تند گذشته  واکنش 
پیشنهاد که ماکرون مبتکر آنست تکرار 
نکرده، جمهوری اسالمی و حامیان آن 
امیدوار شده اند که شاید گشایشی  را 
سناتور  ارتباط  همین  شود.در  حاصل 
توییتی  در  مورفی  کریس  دموکرات 
ایران  به  دارد  تصمیم  »ترامپ  نوشت 
برای بازگشت به توافقی که خودش آن 
را پاره کرده 1۵ میلیارد دالر بدهد.« او 
در ادامه نوشته »مگر ترامپ نمی  گفت 
دارم سردرد  بوده؟  توافق  بدترین  این 

می  گیرم.«
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
روز سه شنبه 10 سپتامبر گفته بود، 
رژیم ایران با امتناع از همکاری کامل با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می   کوشد 
جهان را فریب دهد. وی تاکید کرد که 
جمهوری  علیه  حداکثری  فشارهای 

اسالمی تشدید خواهد شد.
در عین حال آندسته از تحلیلگران و 
سیاستمدارانی که در داخل ایران منتظر 
گوشه چشمی از ترامپ هستند کارزار 
تازه  ای در رسانه  ها به راه انداخته اند تا در 
آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل شاید شرایط برای مالقات 
روحانی و ترامپ فراهم شود.بسیاری از 

آنها خوش بین هستند با رفتن بولتون، 
آینده روابط جمهوری اسالمی و آمریکا 
بهبود یابد اما حتی برخی تحلیلگران 
نزدیک به دولت روحانی نیز با احتیاط 
در مورد آن صحبت می    کنند.امیرعلی 
آمریکا،  مسائل  کارشناس  ابوالفتح 
پنجشنبه، در مقاله  ای در روزنامه دولتی 
»ایران« نوشته، ممکن است رفتن بولتون 
از کاخ سفید برای بعضی خوشایند باشد 
ترامپ  دولت  رویکرد  که  زمانی  تا  اما 
تغییر  عملی  شکل  به  ایران  برابر  در 
نکند، جابجایی   ها در کاخ سفید حتی 
در سطح مشاور امنیت ملی نمی تواند 
گره کور در رابط دو کشور را بگشاید.

دولت ترامپ نیز پرداخت اعتبار 1۵ 
»اخاذی«  را  رژیم  به  دالری  میلیارد 
این  بر  فرض  اگر  اکنون  می  دانست. 
باشد که واشنگتن مواضع خود را تغییر 
داده، چند پرسش مطرح می  شود. رژیم 
ایران قرار است در ازای این 1۵ میلیارد 
دالر خط اعتباری که به شدت به آن 
نیاز دارد چه »امتیازی« بدهد؟! و یا به 
کدام تعهد پایبند بماند؟! آیا حاضر به 
پذیرفتن شروطی که اروپا و آمریکا مقرر 
کرده بودند شده است؟ آیا علی خامنه  ای 
حاضر به مذاکره بر سر توقف فعالیت های 
موشکی و همچنین توقف حمایت از 
است؟! شده  منطقه  در  شبه نظامیان 

اروپایی   ها  شروط  از  یکی  همچنین 
برای کمک به جمهوری اسالمی توقف 
تهدیدات علیه موجودیت اسرائیل بوده 
است. آیا تغییری در مواضع رژیم ایران 

صورت گرفته؟!
دستگاه  درون  اما  اساسی  مسئله 
کدام  است:  اسالمی  جمهوری  قدرت 
باند رژیم در شرایطی که نبردی سخت 
بر سر کرسی  های قدرت در داخل ایران 
جریان دارد پای میز مذاکره احتمالی 
جریان  آیا  نشست؟!  خواهد  آمریکا  با 
نزدیک به مجتبی خامنه  ای و ابراهیم 
رئیسی که سودای رهبری در سر دارند 
اجازه خواهند داد حسن روحانی و تیم 
او در برجام که یک بار طعم شکست را 
به جمهوری اسالمی چشاندند، بار دیگر 
شانس مذاکره با آمریکا داشته باشند؟ 
مهم تر  از همه: علی خامنه  ای که مطلقاً 
مذاکره با آمریکا به ویژه دولت ترامپ را 
ممنوع کرده در کجای این معادالت قرار 
دارد؟!آنسوتر معادالت آمریکا و همچنین 
کشورهای منطقه و دولت اسرائیل قرار 
دارد. اولین نکته  ای که بنیامین نتانیاهو 
امنیتی  و  اطالعاتی  سازمان  های  و 
گذاشته اند،  دست  آن  بر  اسرائیل 
دومین  است.  رژیم  اتمی  فعالیت  های 
نکته ای که نهادهای اطالعاتی آمریکا 
با ذره  بین آن را رصد می  کنند مربوط 
به شبکه    های مالی گسترده  ای است که 
آن  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
طریق برای فعالیت  های تروریستی خود 
پول جابجا می  کند. در این رابطه، وزارت 
خزانه  داری آمریکا تحریم  ها را سخت  تر 
از  بیش  پول  ها  این  منشاء  تا  می  کند 

پیش کور شود.
گرچه همه اینها شاید در نهایت اهرم 
فشار برای تسلیم و نشاندن رژیم ایران 
پای میز مذاکره باشد اما در نهایت اگر 
واشنگتن بر سر شروط 12 گانه خود 
و  بدهد،  رفتار«  »تغییر  رژیم  و  بماند 
به فرض، مذاکرات علنی هم باشد، باز 
کار برای رژیم بسیار سخت خواهد شد. 
چون تغییر رفتار جمهوری اسالمی بر 
اساس شروط آمریکا، اگر ایاالت متحده 
با  تفاوتی  کند،  اصرار  آنها  اجرای  بر 

»تغییر رژیم« ندارد.
کافیست این 12 مورد را مرور کرد. 
اگر جمهوری اسالمی تن به اجرای اینها 

بدهد از نظام چه خواهد ماند؟!

یک استراتژی و دو تاکتیک: قلعه و فضای باز، 
شیطان سازی، و اقرار دشمن

آشپزخانه ی  در  =محتوا 
و  پخته  شیعه  روحانیت 
چپ های  رستوران  در  بعد 
عرضه  اروپایی  و  آمریکایی 
می شود و بوق های حکومتی 
آن را به عنوان اقرار دشمن 

عرضه می کنند.
کیهان  برای  =افرادی 
اما  می کنند  کار  تهران 
مطالب خود را در شبکه های 
می کنند  منتشر  اجتماعی 
از  تهران  چاپ  کیهان  و 
شبکه های اجتماعی و به نام 
از  مدام  سابق  اصالح طلب 

آنها نقل قول می کند.
تبلیغاتی  =دستگاه 
اسالمگرایان شیعه دارای دو 
پیام های  است:  پیام  دسته 
خشنودسازی  برای  اصلی 
پیام های  و  قلعه نشینان 
برای  اقناعی  و  نمایشی 
خوش نشینان داخلی و افکار 

عمومی  جهانی.
اسالمی  جمهوری  =البی 
فقط از حقوق بشر ظریف و 
خامنه ای و رئیسی و اعضای 
نه  و  می کند  دفاع  بسیج 

قربانیان آنها.
امروز  وضعیت   - محمدی  مجید 
دقیقا  ایران  در  شیعه  اسالمگرایان 
همانند یک لشکر در حال محاصره و 
پناه گرفته در یک قلعه است که دارد 
همه ی تالش هایش را به کار می گیرد 
کند.  حفظ  را  پیرامونش  باروی  تا 
قلعه  این  درون  قلعه ای  در  خامنه ای 
نیروی  یک  توسط  و  می کند  زندگی 
1۵۵00 نفری )سپاه ولی امر( حفاظت 
سپاه  قلعه،  امنیت  حافظان  می شود. 
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج و نظام 
عقیدتی قلعه روحانیت شیعه هستند 
تنگ  محاصره  حلقه ی  اینکه  برای  و 
نشود مدام از قلعه بیرون رفته و افراد 
مخالف قلعه نشینان را سرکوب و موعظه 
می کنند و باز می گردند. ساکنان قلعه که 
ِعده و ُعده دارند و منابع توده های بیرون 
به سوی  مدام  تاراج می کنند  را  قلعه 
محاصره کنندگان شلیک کرده و از آنها 
قربانی می گیرند یا آنها را به زندان قلعه 
می فرستند یا ایده های آنها را مسخره 
نیروهای  دوره  به  دوره  اما  می کنند 
تازه ای به محاصره کنندگان می پیوندند.

از آنجا که در جنگ میان قلعه نشینان 
خوش نشینان  و  شیعه(  )اسالمگرایان 
)مردم عادی( اطالعات و سرگرمی  نقش 
کلیدی بازی می کند افراد درون قلعه 
استراتژی و تاکتیک هایی را برای پیروزی 
تبلیغاتی )جنگ نرم( به کار می گرفته اند. 
و  استراتژی  یک  به  نوشته  این  در 
می کنم. اشاره  آنها  رایج  تاکتیک  دو 

استراتژی قلعه و فضای باز
دستگاه تبلیغاتی اسالمگرایان شیعه 
پیام های  است:  پیام  دسته  دو  دارای 
ساختن  و خشنود  بسیج  برای  اصلی 
و  نمایشی  پیام های  و  قلعه نشینان 
و  داخلی  خوش نشینان  برای  اقناعی 
مثال  عنوان  به  افکار عمومی  جهانی. 
قلعه نشینان  این است که  پیام اصلی 
و  ثروت  منابع  همه ی  واقعی  صاحب 
)چون  هستند  دنیا  منزلت  و  قدرت 
که  است  زمان  امام  نایب  آنها  رهبر 
مالک دنیا و صاحب امر دنیاست( و باید 
به هر روشی دنیا را فتح کنند. اما این 
پیام گسترش طلبانه و تمامیت خواهانه 
که توسط چهره های اصلی و قدرتمند 
خامنه ای  )علی  می شود  عرضه  نظام 
انتصابی  نهادهای  عضو  روحانیون  و 
موجب  دنیا  در  سپاه(  فرماندهان  و 
که  اینجاست  می شود.  آنها  انزوای 
مشاوران  هیئت  و  محمدجواد ظریف 
حکاک،  کریمی   جبرانی،  )ماز  نایاک 
رضا اصالن، فریده فرهی، خوان کول، 
کارکنان  از  خیلی  و  صدری  احمد  و 
آن( در خارج کشور، و اصالح طلبان در 
داخل همین پیام را در قالب »حقوق 
و  پرستش  و  عبادت  در  مسلمانان 
مذهب«  آزادی  و  غرب  به  مهاجرت 
می کنند.  عرضه  رحمانی«  »اسالم  یا 
البته بوق های مستقر در خارج گهگاه 
بشر  ادعا می کنند که طرفدار حقوق 
هستند اما فقط از حقوق بشر ظریف و 

خامنه ای و رئیسی و اعضای بسیج دفاع 
می کنند و نه قربانیان آنها.

بسته به شرایط و موقعیت و مخاطب 
جایگزین  هم  با  پیام  دسته  دو  این 
می شوند اما سازمان و منابعی که در 
است  پیام  دسته  دو  این  سر  پشت 
یکی است. یکی از کارهای ماله کشان 
خارجی این است که پیام های اصلی را 
که بعضا توسط مخالفان نظام ترجمه و 
منتشر می شوند تعبیر و تفسیر کنند 
به این معنا که این پیام برای مخاطب 
است  مذهبی  یا  سیاسی،  یا  داخلی، 
»بد  یا  نیست«  این  »منظورشان  یا 
ترجمه شده است« )نژادپرستی وارونه 
و نسبیت فرهنگی در خدمت توجیه 
آنهاست(. گری سیک )مسئول پروژه ی 
و  کلمبیا(  دانشگاه  در   2000 گالف 
همکاران وی در این ماله کشی استادند 

چون چند دهه تجربه دارند.
است.  غرب  با  رابطه ی  دیگر  مثال 
و  خودی ها  برای  شده  صادر  پیام 
در  تیرخالص زن ها  و  اقتداکنندگان 
داخل این است که غربیان همه وحشی 
و فاسد و خبیث هستند )عین سخنان 
کیهان  مثل  روزنامه هایی  و  خامنه ای 
ظریف  زبان  از  پیام  این  اما  تهران( 
شنیده  است  خامنه ای  کارگزار  که 
در  نظام  تبلیغاتی  بوق های  نمی شود. 
خارج این پیام را به زبان چپ ها ترجمه 
می کنند: غرب استعماری، نژادپرست 
دیگر  غربی  تمدن  و  سلطه جوست  و 

فرهنگ ها و ملل را له کرده و می کند.
اول  دسته ی  پیام  دسته  دو  این  از 
و  قلعه  در  شده  محاصره  افراد  برای 
مزدوران آنها در منطقه و دسته ی دوم 
برای کسانی است که از قلعه و فضای 
دارند.  فاصله  فرسنگ ها  آن  بیرون 
کامال  نمی توانند  شیعه  اسالمگرایان 
قلعه  درهای  یا  بیایند  بیرون  قلعه  از 
را بگشایند چون درون قلعه است که 
می توانند ذهن شویی کنند، پیوندهای 
میان خود را تحکیم و منابع را با هم 
به  قلعه  در  شدن  باز  کنند.  تقسیم 

معنای پایان اسالمگرایی است.
همه ی سرکوب های اجتماعی )مثل 
خالکوبی  و  سگ  داشتن  ممنوعیت 
ویژه  به  الکلی(  مشروبات  نوشیدن  و 
مانتوی  )ممنوعیت  زنان  سرکوب 
برای  طوالنی  زندان های  تا  دکمه دار 
مخالفان حجاب( برای تحمیل سبک 
زندگی قلعه نشینان بر افرادی است که 
منابع شان تاراج می شود با این عنوان که 
اخالق و دین آنها دارد حفظ می شود.

شیطان سازی
زمینه  این  در  اسالمگرایی  و  چپ 
استاد هستند. آنها هر که را که انتقادی 
مطرح  رفتارهایشان  و  دیدگاه ها  از 
»نفوذی«،  امپریالیسم«،  »عامل  کند 
»سلطنت طلب«، »منافق« و »فتنه گر« 
و  آن(  پیرامون  و  قلعه  داخل  )در 
یا  ترامپ«  »طرفدار  »جنگ طلب«، 
»طرفدار تحریم دارو و غذا« )در مناطق 
بی خبر از قلعه و فضای باز بیرون آن( 
می نامند. به چند مصاحبه ی کارکنان 
شورای  اعضای  مصاحبه های  یا  نایاک 
مذهبی  اصالح طلبان  یا  آن  مشورتی 
و »چپ های سر موضع« با رسانه های 
فارسی زبان مستقر در خارج )بی بی سی، 
رادیو فردا، یورونیوز و رادیو زمانه( نگاه کنید. 
برچسب ها همان ها هستند که یاد شد.

اقرار دشمن
رسانه های آمریکا که عمدتا در اختیار 
گزارش  ده ها  روزانه  است  چپگرایان 
با همکاری  نفع جمهوری اسالمی  به 
رژیم تهیه و منتشر می کنند تا نفرت 
عمیق خود را از کشورشان نشان دهند 
زمینه  این  در  آنها  میان  )مسابقه ای 

تبلیغاتی  بوق های  است(.  جریان  در 
گزارش های  این  اسالمی  جمهوری 
هم پیمانان چپ خود را به عنوان اقرار 
دشمن منتشر می کنند. روزی نیست 
که روزنامه ی کیهان تهران و جوان و 
چند  تسنیم  و  فارس  خبرگزاری های 
خارجی،  روابط  شورای  از  گزارش 
نیویورک تایمز یا واشنگتن پست را که 
گویی در آشپزخانه ی علمای شیعه در 
قم یا پادگان های سپاه پاسداران انقالب 
اما  نکنند  منتشر  شده  تهیه  اسالمی 
»ببینند  که  می گویند  مقدمه  و  تیتر 
بوق های استعماری چگونگی قدرت ما 
را به رسمیت شناخته اند«. »بوق های 
استعماری« همان رسانه هایی هستند 
که از دستاوردهای تمدن غربی در چهار 
قرن اخیر خجلت زده و شرمگین هستند.

نمونه ی درخشان اخیر مقاله ای است 
که یکی از اعضای نایاک برای نشنال 
محرم(  ماه  آستانه ی  )در  اینترست 
را  دنیا  ایرانیان  اینکه  باب  در  نوشت؛ 
از دریچه ی حسین و یزید می بینند، 
در  و  است  یزید  آنها  برای  ترامپ 
برابر وی مقاومت می کنند. جمهوری 
به  گذشته  سال  چهل  در  اسالمی 
و  غرب  در  رسانه ها  آزادی  از  خوبی 
استفاده  چپ ها  بالهت  و  حماقت 
کرده تا ایده های خامنه ای و خمینی 
نوشته ی  با  و  انگلیسی  زبان  به  را 
ظریف  محمدجواد  استخدام شدگان 
منتشر سازد و بعد در بوق های داخلی 
اعالم کند که ببینید دشمنان ما هم 
به سخنان خامنه ای اقرار دارند: »آقای 
ایرانیان پرچمدار حسین اند و  ترامپ! 
تو را یزید زمان می دانند« )تیتر اصلی 
کیهان چاپ تهران 9 شهریور 139۸(. 
نشنال  برای  مقاله  این  نویسنده ی 
نایاک است  اینترست عسل راد عضو 
که کیهان وابسته به »بیت رهبری« و 
بقیه ی بوق های حکومتی )مثل الف و 
تابناک( اسم وی را در گزارش مطلب 
را  نمی آورند در حالی که کل مطلب 
که  است  جالب  بسیار  دادند.  پوشش 
مطلب در آشپزخانه ی روحانیت شیعه 
پخته می شود و بعد در رستوران چپ ها 
عرضه می شود و بوق ها آن را به عنوان 
اقرار دشمن عرضه می کنند. نایاک غیر 
از عرضه ی ادبیات عاشورایی بسیجیان 
آمریکایی  سیاست گذاران  به  همواره 
توصیه می کند که به ایران زیاد فشار 
نیاورید چون با فشار، »تندرو«ها قدرت 
»میانه رو«ها  امروز  گویی  می گیرند 
و  گسترش طلبی  و  تروریسم  مشغول 
سرکوب دائمی  حقوق ایرانیان هستند 
)نگاه کنید به نوشته ی دیگر عسل راد 

در نشنال اینترست در همین مورد(.
بر  مبتنی  مواد  از  دیگری  بخش 
تاکتیک »اقرار دشمن«، انتشار مطالب 
چاپ  کیهان  برای  که  است  کسانی 
خود  مطالب  اما  می کنند  کار  تهران 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  را 
»بیت  به  وابسته  کیهان  و  می کنند 
رهبری« از شبکه های اجتماعی و به 
داریوش  )مثل  سابق  اصالح طلب  نام 
مخالفان  علیه  مطالبش  که  سجادی 
کیهان  در  مدام  اسالمی  جمهوری 
خامنه ای منتشر می شود( از آنها نقل 
بوق های  وسیله  بدین  می کند.  قول 
که  می کنند  تظاهر  نظام  تبلیغاتی 
حتی اصالح طلبان )که از نظر کیهان 
مواضع  همان  هستند(  دشمن  تهران 
خامنه ای را دارند! آنا ناوارو همین نقش 
جمهوریخواهی  قالب  در  را  سجادی 
در  آورده  پناه  دمکرات ها  به  که 
بازی می کند.  آمریکا  رسانه ای  فضای 
تاکتیک های رسانه های چپ آمریکایی 

شبیه کیهان تهران است.

است:  پیام  دسته  دو  دارای  شیعه  اسالمگرایان  تبلیغاتی  دستگاه 
پیام های اصلی برای بسیج و خشنود ساختن قلعه نشینان و پیام های 

نمایشی و اقناعی برای خوش نشینان داخلی و افکار عمومی  جهانی

رسانه  هایی که به مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسالمی امیدوارند 
اینکه دونالد ترامپ احتمال کاهش تحریم ایران برای مالقات با روحانی 

را رد نکرده و گفته »ببینیم چه اتفاقی می  افتد« را برجسته کرده  اند
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فواید گوجه 
فرنگی در زیبایی

گوجه فرنگی از خانواده ی Solanaceae بوده و 
میوه خوشمزه ای است که منبع غنی از مواد مغذی از 

جمله مواد معدنی، ویتامین ها، فالونوئیدها و آنتی اکسیدان ها 
می باشد. گوجه فرنگی فواید سالمتی متعددی دارد و به ویژه به دلیل 

داشتن خاصیت افزایش دهنگی زیبایی شناخته می شود.در این بخش به 
۶ فایده زیبایی اصلی گوجه فرنگی می پردازیم:۱. درمان آکنه : آکنه یکی 

از مشکالت اساسی و بسیار مداوم و سرسخت پوست است. منشا دقیق آکنه 
مشخص نیست، اما به طور کلی باور بر این است که آکنه ناشی از گرفتگی منافذ 
پوست توسط آلوده کننده ها، چربی و چرک می باشد.۲. تنظیم ترشح اضافی چربی 
: گوجه فرنگی ترشح بیش از حد چربی از منافذ پوست را تنظیم می کند، از این رو 
برای افراد دارای پوست چرب مفید است.۳. الیه برداری پوست : همه می دانند که 
گوجه فرنگی خاصیت طبیعی پوسته پوسته کنندگی دارد و به همین دلیل به حذف 
سلول های پوستی خشک و مرده کمک می کند.4. پیشگیری از سفید شدن مو : 
سفید شدن زودرس مو، به خصوص بین جوانان، نگرانی بزرگی است. با خوردن 
منظم گوجه فرنگی ویا مالیدن آن به پوست سر می توان جلوگیری کرد.۵. ضد 
پیری : اگر می خواهید از پیری زودرس جلوگیری کنید، باید گوجه فرنگی 

قرار دهید.۶. درمان آفتاب سوختگی  را در رژیم غذایی روزانه خود 
مانند  آنتی اکسیدان هایی  وجود  دلیل  به  فرنگی  گوجه   : پوست 

 UV از پوست در برابر اشعه خطرناک C لیکوپن و ویتامین
محافظت می کند. این آنتی اکسیدان ها رادیکال های 

آزاد را از بین می برند و از آسیب سلول های 
پوستی جلوگیری می کنند.

زنان  شاخص

فردا اگر ز راه نمی آمد
من تا ابد کنار تو میماندم

من تا ابد ترانه عشقم را
در آفتاب عشق تو میخواندم 
در پشت شیشه های اتاق تو

آن شب نگاه سرد سیاهی داشت ...
... بردم ز یاد انُده فردا را

گفتم سفر فسانه ی تلخی بود
ناگه بروی زندگیم گسترد
آن لحظه طالیی عطر آلود

آن شب من از لبان تو نوشیدم
آوازهای شاد طبیعت را

آنشب به کام عشق من افشاندی
ز آن بوسه قطره ابدیت را

پیش  مرغ  شستن 
از پختن غذا، باعث پخش 
به دست های شما و سینک  باکتری 
ابتال  احتمال  و  می شود  ظرفشویی 
افزایش  را  غذایی  مسمومیت های  به 

می دهد.
غذا،  پختن  از  پیش  مرغ  »شستن 
دست های  به  باکتری  پخش  باعث 
و  می شود  ظرفشویی  سینک  و  شما 
احتمال ابتال به مسمومیت های غذایی 

را افزایش می دهد.«
از  پس  کارشناسان،  سخنان  این ها 
دانشگاه  در  گرفته  انجام  مطالعات 
دپارتمان  و  شمالی  کارولینای 
 )USDA( متحد  ایاالت  کشاورزی 

بود.

تحقیقات،  این  به  توجه  با 
مرغ  شستن  معتقدند  پژوهشگران 
و  بیماری  ریسک  واقع  در  خام، 
افزایش  را  غذایی   آلودگی های 

می دهد.
سایر باکتری ها ممکن از با شست و شو 
این  ولی  شوند،  جدا  مرغ  سطح  از 

لزوماً نشانه خوبی نیست!
مقادیر  حاوی  همواره  خام  مرغ 
این  است.  کمپیلوباکتر  از  زیادی 
نژاد از باکتری، موجب اسهال، تب و 
همچنین  می شود.  عضالت  گرفتگی 
دارای  مرغ  و  گوشت  است  ممکن 
سایر  و  کلستریدیوم  سالمونال، 

باکتری ها باشند.
هنگامی که مرغ را می شویید، آبی که 
به اطراف و دست های شما می پاشد، 
در  آب  این  شدن  جاری  حتی  و 
را  بیماری  و  آلودگی  خطر  سینک، 

افزایش می دهد.
مرکز  در  شده  منتشر  آمار  طبق 
بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل 
نفر  نفر 1  از هر ۶  )CDC(، ساالنه 
غذا،  نامناسب  آماده سازی  به خاطر 

بیمار می شود.

برای  را   USDA توصیه های 
دنبال  مرغ  درست  آماده سازی 

می کند.
بین  از  برای  است  معتقد  پاتریک 
را  آن  باید  مرغ،  باکتری های  بردن 
در دمای درست، یعنی 1۶۵ درجه 

فارنهایت طبخ کرد.
 ،»Ask Karen« تیم  گفته   به 
برای گرم کردن داخل مرغ تا دمای 
مناسب، پختن، سرخ کردن و کباب 
کردن آن از موثرترین روش ها است.

کاهش آلودگی های آشپزخانه
از  استفاده   ،USDA گفته ی  به 
دماسنج تنها راه اطمینان از رسیدن 
دمای  به  مرغ  داخلی  الیه های 
و  پاتریک  است.  باکتری ها  تخریب 

فرارو نیز با این نظریه موافقند.
از  یا  و  آنالین  می توان  را  دماسنج 
تهیه  آشپزخانه  ظروف  مغازه های 

کرد.
به سایر راه های پیشنهادی پاتریک 
جهت کاهش آلودگی  و جلوگیری از 

بیماری توجه کنید:
مانند  مواد  از  هریک  بریدن  برای 
از  مرغ،  و  گوشت  سبزیجات، 
کنید.  استفاده  متفاوت  تخته های 
مخصوص  تخته های  از  می توانید 
رنگی و کد دار برای این کار استفاده 

کنید.
حتی اگر دستکش در دست دارید، 
پس از هر بار تماس با گوشت یا مرغ 

دست های خود را بشویید.
اندازه  را  مرغ  و  گوشت  دمای 
شوید  مطمئن  تا  کنید  گیری 
داخل آن به دمای دلخواه رسیده 

است.
گوشت و مرغ را در پایین ترین طبقه 
تا از چکیدن  فریزر نگهداری کنید 
غذایی  مواد  سایر  روی  آن ها  آب 

جلوگیری کنید.
مدت  به  را  غذا  می خواهید  اگر 
دارید)مانند  نگه   بیرون  طوالنی 
جای  در  را  خنک  غذاهای  بوفه(، 
جای  در  را  گرم  غذاهای  و  خنک 

گرم نگهداری کنید.

آیا محلول های ضدباکتری کارساز 
هستند؟

سرعت  به  می تواند  آب  پاشیدن 
باکتری هارا در آشپزخانه شما پخش 
مانند  ضدباکتری  مواد  آیا  ولی  کند، 
می توانند  سفید  سرکه  و  لیمو  آب 

مفید واقع شوند؟
به گفته  کارشناسان، مهم نیست که 
با آب، صابون و یا ماده ی ضدباکتری 
کار می کنید؛ تمامی این عوامل خطر 

بیماری را افزایش می دهند.
پختن  از  قبل  است  معتقد  پاتریک 
غذا، هر روشی که شامل شستن مرغ 

می شود را نباید به کار برد.
دلیل  همین  به  می گوید  پاتریک 
است که هرگز مرغ هارا نمی شوید. او 
از بسته بندی به  مرغ ها را مستقیماً 
و  منتقل می کند  قابله  یا  تابه  ماهی  
از دستکش مخصوص  کار  این  برای 
سپس  می کند.  استفاده  آشپزی 

شیرین نشاط
)۱۳۳۶ - قزوین(

و  عکاس  هنرمند  نشاط،  شیرین 
فیلمساز ایرانی معاصر است. 

شیرین نشاط در قزوین در خانواده 
ای تحصیل کرده و تا حدی مذهبی 
از  او دکتر نشاط  به دنیا آمد. پدر 
می باشد.  شهر  نام  صاحب  مردان 
تحصیل  ادامه  برای   13۵3 سال 
دانشگاه  در  و  رفت  آمریکا  به 
تحصیل  به  برکلی  کالیفرنیای 
هنر پرداخت. او در طول دهه ۸۰ 
میالدی مدیر شرکت نمایشگاه هنر 
این  در  بود.  نیویورک  معماری  و 
نمایشگاه هایی  برگزاری  با  او  دوره 
مانند Werchitecture، عکس های 
در  آسیب دیده  ساختمان های 
جنسیت  نقش  تحلیل  به  سارایوو 
برعکس(  )و  فضاها  تعیین  در 
پرداخت،  فیزیکی  فضای  معناهای 
او  فیلم های  همه  به  که  موضوعی 

راه یافت.
از  بومی  ریشه  دارای  نشاط  آثار 
و  است  ایران  جامعه  و  زندگی 
به ویژه آثار فراوانی پیرامون زندگی و 
موقعیت زنان ایرانی خلق کرده است.

او در آثار خود از نقوش زنانه که زنان 
ایرانی با آن ها تأثرات روحی شان را 
به صورت شعر بر کف دست و پای 
خود نقش می کنند استفاده می کند.

شیرین نشاط به خصوص در آلمان 
چهره شناخته شده ای است.

از پرستو فروهر، دومین   وی، پس 
زن ایرانی است که آثارش توانسته به 
موزه هنرهای معاصر برلین راه یابد. 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
سرشناس ترین نقاشان و هنرمندان 
اروپا و آمریکا هنوز در این کار موفق 

فروغ فرخزادنشده اند.

هماتوئیدروزیس  یا  هماتیدروزیس 
نوعی   )Hematohidrosis(
نادری  بسیار  بالینی  وضعیت 
بدون  فرد  آن،  در  که  است 
خاصی  بریدگی  یا  جراحت  اینکه 

داشته باشد، خون عرق می کند.
بیماری  این  که  می رسد  نظر  به 
دارد. تاریخ  طول  به  قدمتی 

به  می توان  آن  معروف  موارد  از 
قبل  که  کرد  اشاره  مسیح  عیسی 
خون  شدن  کشیده  صلیب  به  از 
عرق می کرده است و یا سربازی که 
داوینچی  لئوناردو  معروف  هنرمند 
که  کرده است  ترسیم  طوری  را  او 
روی  خونین  عرق  می آید  نظر  به 

صورتش وجود داشته است.
هماتوئیدروزیس  یا  هماتیدروزیس 
نوعی   )Hematohidrosis(
نادری است  بالینی بسیار  وضعیت 
که در آن، فرد بدون اینکه جراحت 
داشته باشد،  خاصی  بریدگی  یا 
شود)به  ترشح  خون  پوستش  از 

اصطالح خون عرق کند(.
تعداد  تنها  بیستم  قرن  در 
بالینی  موارد  از  انگشت شماری 
تایید  هماتیدروزیس  عنوان  به 

شده اند.

نشانه ها
دارند،  هماتیدروزیس  که  افرادی 
در عرق آن ها خون دیده  می شود. 
صورت  اطراف  نواحی  در  معموال 
است  ممکن  ولی  می شود،  دیده 
مشاهده  نیز  بدن  دیگر  نقاط  در 
معده.  یا  دهان  بینی،  مثل  شود؛ 
خونی  مناطق  پوست  است  ممکن 

موقتا ورم کند.
این  به  نیز  کردن  گریه  خون 
هموالکریا  که  است  مربوط  مورد 
)Hemolacria( نامیده می شود. 
اتوریای  نیز  گوش  از  خونریزی 
 )Blood Otorrhea( خونی 

می شود. نامیده 
به  است  ممکن  هماتیدروزیس 
عرق  یا  خونی  عرق  خون،  صورت 
تظاهر  خون  کوچک  قطره های  با 
رنگ های  با  عرق ریزی  کند. 

سبز  آبی،  زرد،  نظیر  متفاوت، 
از  متفاوتی  نوع  نشانه  سیاه،  یا 
کروموهیدروزیس  نام  به  بیماری 

)Chromohidrosis( می باشد.
صورت  به  معموال  خون ریزی 
اغلب  و  متوقف می شود  خودبه خود 
اینکه  مگر  نمی شوند  تلقی  جدی 
می تواند  که  کند  دهیدراته  را  شما 

باشد. ناراحت کننده  برای فرد 

اتفاقی می افتد؟ چه 
این  اصلی  علت  هنوز  پزشکان 
نمی دانند،  درستی  به  را  وضعیت 
بیماری  که  دلیل  این  به  بیشتر 
آن ها گمان  اغلب  است.  نادر  بسیار 
از  بخشی  می تواند  که  می کنند 
بدن  گریز”  و  “ستیز  واکنش های 

باشد.
عروق کوچک خونی در پوست دچار 
آن ها  درون  خون  می شوند.  پارگی 
ممکن است به درون غدد عرق راه 
حفره هایی  درون  خون  این  یا  یابد 

مو  ریشه  ساختمان  از  غیرعادی 
تجمع یابد. این عوامل ممکن است 
باعث  و  شده  خون  تجمع  موجب 
یا  مو  فولیکول های  در  آن ها  نشت 

سطح پوشت شود.

چه کسانی مبتال می شوند؟
نشانه ای  می تواند  هماتیدروزیس 
باشد  بیماری ها  سایر  وجود  از 
اختالالت  و  باال  خون  فشار  مثل 
خون ریزی. هچنین ممکن است در 
زنانی که در دوره قاعدگی خود به 

سر می برند نیز رخ بدهد.
اوقات  برخی  می رسد  نظر  به 
ترس  یا  استرس  نتیج  می تواند 
مرگ،  با  روبه رو شدن  مانند  شدید 
ظاهر  نیز  شدید  آزار  یا  شکنجه 
شود. احتماال به نوعی با مثل خون 
نیز  زیاد  کار  نتیجه  در  کردن  عرق 

باشد. مرتبط 

تشخیص
مورد  در  شما  از  معموال  پزشک 
اینکه  بپرسد،  خون ریزی هایتان 
کی  یا  و  می کشند  طول  مدت  چه 

در  می دهند.  رخ 
عمومی  وضعیت  مورد 

سالمتتان نیز پرسش خواهند کرد، 
تاریخچه  و  دیگر  مشکالت  مثل 
خانواده.  نزدیک  افراد  سالمت 
شما  زندگی  وضعیت  است  ممکن 

را نیز پرس وجو کنند.
عاملی  چه  بفهمند  اینکه  برای 
می شود،  هماتیدروزیس  موجب 
یافتن  برای  است  ممکن 
آزمایش های  به  نگاهی  سرنخ 
نیز  شما  خونی  و  تصویربرداری 
پیشنهاد  شما  به  احتماال  بیندازند. 
انجام  را  آزمایش هایی  تا  می کنند 
کلیه  و  کبد  وضعیت  تا  دهید 
است  ممکن  کنند.  بررسی  را  شما 

هم  اولتراسوند  یا  و   CT آزمایش 
خونریزی  کجا  از  اینکه  به  بسته 

می کنید، برای بررسی الزم باشد.
با  دیگری  پزکان  است  ممکن 
سایر  یا  پوست  خون،  تخصص 
شما  درمانی  روند  در  زمینه ها 

شوند. دخیل 

درمان
گمان  یا  شود  متوجه  پزشکی  اگر 
موجب  زمینه ای  عامل  که  برد 
می شود،  هماتیدروزیس  ایجاد 
سعی خواهند کرد آن را رفع کنند 
هماتیدروزیس  دوباره  بروز  از  تا 
موارد  است  ممکن  جلوگیری شود. 

زیر به شما تجویز شود:

برای   C ویتامین  یا  بتابالکرها 
کاهش فشار خون

و  ضدافسردگی  داروهای 
که  درمان هایی  و  ضداضطراب 
استرس های  زمانی  دوره های  از 

بکاهد. شما  احساسی 
انعقاد  به  کمک  برای  داروهایی 

خون و جلوگیری از خونریزی

مسمومیت غذایی به سبب شستن مرغ قبل 
ازطبخ غذا

هماتیدروزیس یا عرق خونی چیست؟
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مردان  شاخص

ای مرغ های طوفان ! پروازتان بلند
ارامش گلوله ی سربی را درخون خویشتن

این گونه عاشقانه پذیرفتند
این گونه مهربان

زان سوی خواب مرداب آوازتان بلند
می خواهم از نسیم بپرسم

بی جزر و مد قلب شما
آه، دریا چگونه می تپد امروز ؟

ای مرغ های طوفان ! پروازتان بلند
دیدارتان ترنم بودن

بدرودتان شکوه سرودن
تاریختان بلند و سرافراز

آن سان که گشت نام سر دار
زان یار باستانی همرازتان بلند

یکی  کوباالمین  یا   B12 ویتامین 
از  از ترکیبات کلیدی برای بسیاری 

واکنش های متابولیک مغزی است.
باعث  ضروری  ویتامین  این  کمبود 
بیماری های  داروهای  به  مقاومت 

روانی می شود.
بلوک های  از  یکی   B12 ویتامین 
ساختاری اصلی برای مغز است، شواهد 
می گوید که کمبود ویتامین B12 در 
ضدافسردگی،  داروهای  به  مقاومت 
استرس، اختالل پانیک و … اثر دارد. 
زمانی  تا  درمان  برای  الزم  داروهای 
که این بلوک ساختاری در اختیارشان 
نباشد، قادر نخواهند بود که عملکرد 
انتقال  زیرا  بخشند؛  بهبود  را  مغز 
دهنده های عصبی همچون سروتونین 
یا بخش حفاظتی سلول های مغزی 

)میلین( ساخته نخواهند شد.
که  می فهمند  محققان  هنگام  چه 
عدم  باعث   B12 ویتامین  کمبود 
می شود؟  درمان   به  پاسخگویی 
سطح  استاندارد  خونی  تست های 
اما  می دهند،  نشان  را  خونی   B12
B12 سطح سرم یا پالسما نمی توانند 
مقدار این ویتامین را در داخل سلول 
مشخص کنند. هدایت B12 متحرک 
و  آزمایشگاهی  سطح  اساس  بر  که 
می شود،  بررسی  بیمار  تاریخچه ی 
احساس اطمینان بیشتری در مورد 
سطح B12 حتی با وجود کمبود این 

ویتامین ایجاد می کند.
مقدار   CBC استفاده  با  ابتدا  در 
گلبول قرمز و حجم گویچه های اصلی 
را شمارش می کنیم که مقدار میانگین 
را گزارش دهیم.  تعداد گلبول قرمز 
باعث کاهش   B12 کمبود ویتامین
می شود.  قرمز  گلبول  تولید  توان 
سرعت  با  قرمز  گلبول  که  هنگامی 
گلبول های  می شود،  تولید  کمتری 
قرمز پیر سرگردان و بزرگ می شوند 
و باعث بوجود آمدن شرایطی به نام 
می شود)تعداد  ماکروسیتیک  آنمی 
بزرگ  اندازه شان  و  کم  قرمز  گلبول 
می شود.( اگر تست خونی این عالئم را 
نشان دهد، مشخص می شود که بیمار 
است.اگرچه  مواجه   B12 کمبود  با 
آهن  مقدار  بایستی  مورد  این  برای 
بررسی شود. کمبود آهن باعث کاهش 
سایز گلبول قرمز می شود. پس بیماری 
کمبود  هم  و  آهن  کمبود  هم  که 
نیز مبتال به آنمی است  B12 دارد 
ولی آنمی از نوع ماکروسایتیک نیست.

آزمایش دوم اغلب برای تائید میزان 
هموسیستئین خونی انجام می شود. 
این متابولیت عنصر اصلی در چرخه ی 
و  افزایش  باعث  که  است  متیونین 
می شود.  میزان B12 خونی  جبران 
در واقع سطح هموسیستئین بایستی 
در حدود ۷.0 باشد که بتواند کمبود 
اسید فولیک غیر وابسته به ویتامین 
آزمایش  این  کند.  جبران  را   B12
هموسیستئین  سطع  تعیین  برای 
اختصاصی   تست  ولی  است  مفید 

غذای خوشمزه ای 
که کلسترول را کاهش می دهد

خوردن جو ومحصوالت آن سطح دو نوع کلسترول
 HDL لیپوپروتئین با چگالی کم( و غیر( LDL بد” به نام“ 

)لیپوپروتئین با چگالی باال( را کاهش می دهد. جو حاوی β-گلوکان 
است، که وظیفه کاهش کلسترول “بد” را برعهده دارد. β-گلوکان یک فیبر 

محلول است که به نفع فلور روده است و ضمن کاهش باکتری های بد مانند 
Enterobacteriaceae ، باکتری های خوبی مانند الکتوباسیل را افزایش می دهد.

کلسترول غیر HDL شامل آن دسته از لیپوپروتئین ها است که به ایجاد بیماری های 
قلبی عروقی کمک می کند. بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات مختلف تأیید می کند 
که جو می تواند این دو نوع کلسترول “بد” را حداقل هفت درصد کاهش دهد. دکتر 
Vladimir Vuksan بیان می کند:جو تأثیر کمی در میزان کل کلسترول بد در افراد 
پرخطر داشته باشد، اما در افراد بدون کلسترول باال می تواند مفید باشد.در یک مطالعه ی 
دیگر که شرکت کنندگان از ماکارونی های غنی شده با 3 گرم جو حاوی بتاگلوکان مصرف 
کرده بودند در این افراد میزان باکتری های خوب و مفید افزایش یافته و میزان کلسترول 
LDL کاهش یافته بود. آنها هر روز به مدت دو ماه 100 گرم ماکارونی که از 2۵ 
درصد آرد جو و ۷۵ درصد آرد گندم دوروم تشکیل شده بود، مصرف می کردند. 
افراد غذا را به خوبی تحمل می کردند و عالئمی از درد شکم و نفخ وجود 

نداشت.علیرغم این واقعیت که بتا گلوکان جو از جو دوسر بیشتر است و 
فواید بسیاری برای سالمتی نیز دارد، اما به اندازه برخی غذاهای سالم 

دیگر محبوب نیست. جو حاوی کالری کمتری ، پروتئین و 
فیبر باالتر از جو دوسر است که از عوامل مهم برای 

افرادی است که از نظر رژیم غذایی یا وزن 
مشکل دارند.

نیست که بتوان نحوه ی کار چرخه ی 
از  بسیاری  فهمید.  را  متیالسیون 
اسید  که  می دهند  ترجیح  محققان 
متیل مالونیک )MMA( را در تست 
هموسیستئین استفاده کنند، اما این 

ماده بیومارکر اختصاصی نیست.
برای  که  است  مهم  بسیار  عالوه  به 
از  خوبی  تاریخچه ی  خون  عملکرد 
خطرات کمبود ویتامین B12 داشته 
باشیم. سن بیمار بایستی مورد توجه 
که  معده  پارشیال  سلول های  باشد، 
که  پروتئین شکمی   ( داخلی  فاکتور 
باعث جذب ویتامین B12 می شود.( 
افزایش سن کاربردش  با  می باشد که 
کمتر می شود. افراد با زمینه ی بیماری 
خودایمنی ممکن است نسبت به فاکتور 
داخلی مقاومت ایجاد شود و برداشت 
B12 کاهش یابد. افراد گیاه خوار بیشتر 
از سایرین در معرض کاهش ویتامین 

B12 قرار می گیرند.

لحاظ  از  را  خود  بیمار  عالوه،  به 
کاهش  باعث  که  داروهایی  مصرف 
چون  داروهایی  کنید.  بررسی   B12
بلوک  گلوکوفاژ،  دیابت های  ضد 
 ،prilosec کننده ی اسیدی همچون
تتراسایکلین،  همچون  بیوتیکی  آنتی 
داروهای ضدصرع و والپروئیک اسید و 

داروهای دیگری که مصرف می شوند.
 B12 اگر که بیمارتان کمبود ویتامین
کردن  نرمال  قدم  اولین  باشد،  داشته 
سطح ویتامین فرد است. با تقویت رژم 
غذایی یا دریافت مکمل های ویتامینی 
اما  برآیید.  جبران  صدد  در  می توانید 
از آن جایی که فواید ویتامین B12 بر 
سیستم عصبی حائز اهمیت است.، اما 
اغلب تزریق ویتامین B12 برای سه ماه 
یا استفاده به فرم زیرزبانی، باعث بهبود 

شرایط مغز می شود.
بسیار مهم است که اشاره کنیم ویتامین 
B12 به ۴ صورت وجود دارد که هر 

کدام ویژگی های خاص خود را دارند:
متیل  کوباالمین،  هیدروکسی 
 ، کوباالمین  آدنوزیل   ، کوباالمین 

سیانو کوباالمین
در ابتدا B12 تزریقی از 2۵میلی گرم 

ط  مخلو
 10cc در   B12

مساوی  اختالط  و 
متیل  و  کوباالمین  هیدروکسی 
این  از  بعد  می شود.  تهیه  کوباالمین، 
تزریق، 0.۵cc از B12 سه بار در هفته 
به مدت 3 الی ۴ ماه مصرف شود. سپس 
بار دیگر CBC و هموسیستئین مورد 

آزمایش قرار می گیرند.
اگر مصرف دارو یا بیماری خودایمنی 
چنانچه  شود،  کمبود  این  بروز  باعث 
فرآورده های زیرزبانی اثرگذار نبود،بیمار 
کند.  تزریق   B12 مرتبا  بایستی 
بسیاری از بیماران با آموز های الزم قادر 
خواهند بود این مقدار را تقسیم کرده 
و خودشان استفاده نمایند. زمانی که 
پارامترهای خونی تنظیم می شوند، فرد 

می تواند مقدار مصرف را به یکبار در 
هفته تا دو بار در ماه کاهش دهد.

 B12 شدید  کمبود  با  افراد  چنانچه 
مواجه باشد و به تزریقش حساسیت 
در  را  بیمار  که  از  بهتر  باشد،  داشته 
رابطه با کمبود این ماده در بدن و اثرات 
مخربی که این کمبود بر مغز و بدن 

می گذارد، آگاه کنیم.
انجام  که  آزمایشگاهی  تحقیقان  در 
تزریق  از  پس  افراد  از  بسیاری  دادم، 
برای  بنابراین  می شوند،  ناآرام   B12
افراد  است  بهتر  وضعیت  این  کاهش 
صبح هنگام این تزریق را انجام دهند. 
بررسی رفتار بیمار حین تزریق بسیار 
و  ایجاد  باعث  فرایند  این  است.  مهم 
تشدید فرآیندهای متیالسیون می شود 
و پس از آن بی خوابی، بیش فعالی و 

پرخونی ممکن است مشاهده شود.
بسیاری از آزمایشگاه ها بجای واکنش 
کلی متیالسیون از روش های مشخصی 
سطح  که  زمانی  می کنند.  استفاده 
بیماران  شد،  نرمال  خونی   B12
احساس بهبود پیدا می کنند. بیمارانی 
بوده اند که پس از چند روز تزریق این 

عالئم در بدنشان بهبود پیدا کرد.

بهمن جاللی  
)۱323- ۱388(

بهمن جاللی عکاس سرشناس ایرانی 
بود. او یکی از عکاسان مطرح ایران 
تازه  نسل  در  مؤثری  نقش  که  بود 
عکاسان ایرانی داشت. جاللی سال ها 
تدریس  عکاسی  دانشکده های  در 
عکاسان  از  زیادی  تعداد  و  می کرد 
جوان از شاگردان او بوده اند.آثار او در 
بیش از ۵0 نمایشگاه عکس در ایران و 
چند کشور اروپایی به نمایش گذاشته 
از   2009 سال  در  شده است.جاللی 
سوی بنیاد نیدرزاکسن برنده جایزه 
»سپکتروم« شد. قرار بود این جایزه 
ژانویه  در  یورو  هزار   1۵ مبلغ  به 
2011 با برپایی یک نمایشگاه و چاپ 
اشپرنگل  موزه  در  آثارش  از  کتابی 
آلمان به او اهدا شود. او مدتی برای 
آموزش عکاسی به انگلستان رفت و 
در استودیوی جان ویکرز آغاز به کار 
استودیوی  با  جاللی  همکاری  کرد. 
جان ویکرز به عضویت او در انجمن 
منجر  انگلستان  عکاسان  سلطنتی 
چند   13۵۷ انقالب  از  پیش  شد. 
نخستین  که  کرد  برگزار  نمایشگاه 
نمایشگاه انفرادی او در سال 13۵0 

برپا  در سال 13۵۶  آن  مهم ترین  و 
اسد  ورود  با  و  سال 13۵۵  در  شد. 
به  سرشناس  ایرانشناس  بهروزان 
ایران بازگشت و در پروژه ای با او به 
حاصل  او سپس  پرداخت.  همکاری 
آفریقا  قاره  کشور  هفت  از  عکاسی 
را در مجموعه ای زیر عنوان »کتاب 
هنر آفریقای سیاه« به چاپ رساند.

جاللی در جریان وقایع انقالب 13۵۷ 
و نیز جنگ هشت ساله ایران و عراق 
به عکاسی پرداخت، که این دو دوره، 
از مهم ترین فعالیت های هنری جاللی 

به شمار می روند.
شفیعی کدکنی

بسیار  انسان 
در  است.  سریع 
یوسین   ،2009 سال 
ساعت،  بر  مایل   23 سرعت  با  بولت 
مسیر  دوی استقامت را طی کرد. در 
سال 201۴، دنیس لیمتو دارنده  رکورد 
سرعت 12.۸  با  ماراتن،  دوی  جهانی 
مایل بر ساعت، مسیر 2۶.2 مایلی را 
کشف  دنبال  به  کرد.دانشمندان  طی 
چگونگی تکامل انسان برای انجام هر 
دانش،  این  هستند.  موارد  این  دوی 
ممکن ها را تعریف کرده و به افراد برای 

باال بردن سرعت کمک خواهد کرد.
انواع فیبرهای عضالنی

کند  و  سریع  عضالنی  فیبر  نوع  دو 
وجود دارد و هر فرد مخلوطی از این 
سریع  فیبرهای  دارد.  را  فیبر  نوع  دو 

کوتاه مدت  و  قوی  انقباض های  برای 
مناسب هستند، سریع منقبض شده 
و سریع هم خسته می شوند. فیبرهای 
دارند  بیش تری  میتوکندری  کند 
در  انرژی  تولیدکننده ی  )اندامک های 
سلول(، بنابراین دیرتر خسته می شوند 
طوالنی مدت  فعالیت های  برای  و 

مناسب ترند.
همان طور که شاید حدس زده باشید، 
دوندگان دوی سرعت فیبرهای سریع 
دوی  دوندگان  مقابل،  در  و  بیش تر، 
بیش تری  کند  فیبرهای  استقامت 
نسبت  این  از  بخشی  گرچه  دارند. 
ژنتیکی است، اما برخی از شواهد نشان 
داده است که با تمرین کردن می توان 
نسبت این فیبرها را تغییر داد. برای 
مثال، دویدن با گام های آهسته درصد 
فیبرهای کند فرد را افزایش خواهد داد.
دوندگان  در  سرعت  فاکتورهای 

دوی سرعت
زمان  یا  و  متوالی  گام های  بین  زمان 
برگرداندن آن  از زمین و  پا  برداشتن 
پس  است.  یکسان  افراد  همه ی  در 
دوندگان چگونه سرعت خود را افزایش 
می دهند؟ این افراد در هر گام به میزان 

بیشتری خود را به جلو می رانند. افراد 
سریع با نیروی بیش تری نسبت به وزن 

خود به زمین ضربه می زنند.
دوندگان برتر با هر قدم گویی سوراخی 
آن ها  می گذراند.  جای  به  زمین  در 
نیروی اضافی را با باال بردن بیشتر زانو 
فاصله ی  چه  هر  زیرا  می کنند،  ایجاد 
زانو از زمین بیش تر باشد، پا تا هنگام 
رسیدن به زمین سرعت بیش تری هم 
می گیرد و در نتیجه، نیروی وارد شده 

هم بیش تر خواهد بود.
برای این که بتوانید با حداکثر سرعت 
بدوید باید به دو نکته توجه کنید: اول 
این که سعی کنید با سرعت بیش تری 
پا را به زمین فرود بیاورید. وقتی که 
پای جلو فرود آمد، زانوی پای عقبی 
باید در کنار پای جلویی باشد، در غیر 
این صورت، پا با نیروی کم تری فرود 
این که تالش کنید  خواهد آمد. دوم 
نگه  را سفت  بدن تان  پا،  فرود  هنگام 
هرگز  سرعت  دوی  دوندگان  دارید. 
اجازه نمی دهند که چیزی متزلزل شود. 

آن ها هرگز قوزک پا و زانوی شان را کج 
نمی کنند و حتی سرشان را هم جابه جا 
نمی کنند؛ بنابراین، هیچ نیرویی را برای 

گام بعدی از دست نمی دهند.
دوندگان  در  سرعت  فاکتورهای 

دوی استقامت
طوالنی مدت،  و  سریع  دویدن  کلید 
تأمین انرژی است. اگر سریع تر از زمان 
تأمین انرژی توسط بدن تان بدوید، در 
زمان کوتاهی مجبور به کاهش سرعت 
خود خواهید شد. این یک بازی کاماًل 
سریع تر  که  هرچقدر  است!  اقتصادی 
و در عین حال، با صرف انرژی کم تر 
بدوید، نتیجه ی نهایی بهتر خواهد بود.

دو راه برای بهبود تأمین انرژی و سرعت 
مطلوب به صورت هم زمان، وجود دارد؛ 
یا باید انرژی بیش تری تولید شود، یا 
تولید  بسوزانید.  کم تری  انرژی  شما 
انرژی بیش تر به معنای افزایش کمیتی 
بیشترین  است؛   VO2max نام  به 
میزان اکسیژنی که می بلعید و در حین 
ورزش به انرژی تبدیل می کنید. داشتن 
VO2max تا حدی وابسته به ژنتیک 
است، اما می توان با تمرین، به خصوص 
در دوندگان تازه کار، آن را افزایش داد. 

کردن،  گرم  از  بعد  آن  ارتقای  برای 
به مدت دو تا پنج دقیقه با سرعت 
و سپس برای دو تا سه دقیقه برای 
بازتوانی، به صورت آهسته بدوید. این 
کار را پنج مرتبه قبل از سرد کردن 
منظور سوزاندن  کنید.به  تکرار  بدن 
انرژی کم تر باید کارایی را بهبود داده و 
یا اقتصادی بدوید! روش تحقق چنین 
اهدافی، به میزان کم تری نسبت به 
روش های افزایش VO2max قابل 
فرمول بندی هستند. اما به عقیده ی 
پیتر ویاند، یکی از فیزیولوژیست های 
دانشگاه دانشگاه متودیست جنوبی در 
تگزاس، بهترین روش برای انجام این 
کار قبل از یک مسابقه ی بزرگ، تمرین 
دویدن مسافت کم با سرعت زیاد است.

الکس  دیدگاه  از  وجود،  این  با 
مقاله ی  نویسنده ی  هاچینسون، 
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بیشتر  که  است  این  روش  بهترین 
مواد  دریافت  بهینه سازی  بدوید! 
مغذی، استراتژی مسابقه و حتی شاید 
نایکی  جدید  سحرآمیز  کفش های 
نیز  داده می شود(  توضیح  ادامه  )در 
می تواند به بهترین شدن، کمک کند.

تکامل برای دویدن
بر طبق نظریه ای که دنیس برامبل 
و دنیل لیبرمن با انتشار در مجله ی 
ساختند،  مشهور  را  آن   Nature
انسان زاده شده است تا بدود! دسته ای 
از سازگاری ها در انسان وجود دارد که 
هیچ ربطی به راه رفتن ندارند، بلکه 
آمده  وجود  به  دویدن  جهت  صرفاً 
که  می کند  بیان  نظریه  این  است. 
انسان های اولیه باعث تکامل چنین 
سازگاری های در طی نسل ها شده اند؛ 
آن ها عادت داشتند بزهای کوهی را تا 
زمانی که خود از خستگی و گرما تلف 
شوند، تعقیب نمایند! برنده شدن در 
این مسابقه ی تعقیب و گریز به معنای 

خوردن شامی مفصل بود!
بر  ما عالوه  سیستم خنک سازی: 
نداشتن پَر، غدد عرق بیش تری نسبت 
به بسیاری از حیوانات داریم. بنابراین، 
به  مجبور  بدن  کردن  خنک  برای 

توقف و نفس نفس زدن نیستیم.
داشتن  قوی:  سرینی  عضالت 
از  یکی  بزرگ  سرینی  عضله ی 
مشخصه های بارز انسان است. ما در 
هنگام راه رفتن وابستگی بسیار کمی 
به این عضله داریم، ولی عملکرد آن 
برای حفظ پایداری در هنگام دویدن 

ضروری است.
ما  پاهای  ارتجاعی:  تاندون های 
تاندون های درازی مانند تاندون آشیل 
به  و  کرده  فنر عمل  مانند  که  دارد 
تولید انرژی و کاهش مصرف آن در 
هنگام دویدن کمک می کند. به نظر 
امتیاز  تاندون ها  این  که  نمی رسد 
خاصی را در زمان راه رفتن عادی در 
اختیار ما قرار دهند؛ مدرک دیگری 
که نشان می دهد بدن ما برای دویدن 

ساخته شده است!

ویتامین B12  و عملکرد آن بر داروهای 
روانپزشکی 

حقایقی درباره  سرعت انسان

Pexels
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ساله   33 تنیس باز  نادال  رافائل 
پیروزی  با  شب  یکشنبه  اسپانیایى 
ساله   23 تنیس باز  ِمدوِِدو  دانیل  بر 
روس در مسابقات گراند اسلم آمریکا 
برای نوزدهمین بار جام قهرمانى یک 
گراند اسلم را باالی سر برد.دیدار نادال 
و ِمدوِِدو یکى از جالب ترین مسابقات 
بود.  اسلم  گراند  این  تاریخ  در  فینال 
نتیجه این رقابت نزدیک ٧ بر ۵، ۶ بر 3، 
۵ بر ٧، ۴ بر ۶ و ۶ بر ۴ به سود رافا بود.

نادال پیش از این 3 بار نفر اول این 
تورنمنت شده بود. او که استاد  بازی 
روی زمین خاکى است، تا کنون 12 
گاروس  روالن  اسلم  گراند  برنده  بار 
هیجان  پر  دیدار  است.  بوده  فرانسه 
پنجاه  و  ساعت  چهار  ِمدوِِدو  و  نادال 
دقیقه طول کشید.»رافا« با کسب مقام 
قهرمانى گراند اسلم امسال آمریکا برای 
رسیدن به رکورد راجر فدرر، تنها به 
گراند  در بازی های  دیگر  پیروزی  یک 
مسابقه  پایان  در  او  دارد.  نیاز  اسلم 
گفت: امشب یکى از پر احساس ترین 
شب های دوران تنیس من است.ِمدوِِدو 
در خاتمه این نبرد طوالنى گفت: به 

رافا برای رسیدن به نوزدهمین عنوان 
اول یک گراند اسلم تبریک مى گویم.

در طول چهار ساعت مبارزه جانانه 
تماشاچى  هزار   2۴ ِمدوِِدو،  و  نادال 
در  اش«  »آرتور  استادیوم  در  حاضر 
تمام طول  بازی از شدت هیجان به پا 
بر مى خاستند و رد و بدل زیبای توپ 
بین دو تنیس باز را تحسین مى کردند.

شماری از مفسرین و تنیس نویسان 
دلیل  به  را  ِمدوِِدو  پیروزی  رسانه ها، 

در یک سال  که   بازی های درخشانى 
اخیر در مسابقات مختلف به نمایش 
اما  مى دانستند  ممکن  بود،  گذاشته 
سرانجام قهرمانى این گراند اسلم نیز 
تنیس،  تفنگدار  سه  اقتدار  حوزه  از 
نرفت.  بیرون  فدرر  و  نادال، جاکوویچ 
باالی سى سال سن  نفر که  این سه 
به  گذشته  اسلم  گراند  در 12  دارند، 
دیگر تنیس بازان فرصت عرض اندام و 

قهرمانى ندادند.

نوزدهمین قهرمانى نادال در یک گراند اسلم

رافائل نادال و دانیل ِمدِوِدو

دیدار ترامپ و اینفانتینو در کاخ سفید؛
 مذاکرات ترامپ و اینفانتینو درباره افزایش دستمزد دختران فوتبالیست

دختران  فوتبال  ملى  تیم  اعضای 
آمریکا قهرمان جهان روز سه شنبه در 
کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کردند. 
در این مراسم جیانى اینفانتینو رئیس 
نیز  »فیفا«  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
حضور داشت.اینفانتینو در سال 2٠1۸ 
رئیس  کوردیرو  کارلوس  همراه  نیز 
ترامپ  با  آمریکا  فوتبال  فدراسیون 
دیدار و درباره جام جهانى 2٠2۶ که 
در سه کشور ایاالت متحده ، کانادا و 
کرده  گفتگو  مى شود  برگزار  مکزیک 
بود. اینفانتینو ماه گذشته هم در باشگاه 
گلف بد مینیستر در نیوجرسى میهمان 
ترامپ بود. آنها درباره برگزاری و مسائل 
صحبت  به   2٠2۶ جهانى  جام  مالى 
نشستند.رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
مهم ترین  جیانى  گفت:  سه شنبه  روز 
مرد فوتبال دنیاست و از اینکه بخش 
عمده رقابت های جام جهانى 2٠2۶ در 
آمریکا بازی مى شود خیلى خوشحالیم. 
وی ادامه داد: امروز من و جیانى بحث 

مفصلى درباره فوتبال بانوان داشتیم.
اینفانتینو هم گفت: حضور در مراسم 
امروز بسیار عالى بود. جام جهانى 2٠2۶ 
در اینجا برگزار خواهد شد که تنها یک 
رویداد بزرگ ورزشى نیست بلکه یک 
نیز هست. اجتماعى  فوق العاده  اتفاق 

او افزود: از جمله بحث های بین ما، 
دختران  دستمزد  افزایش  موضوع 
فوتبالیست بود چراکه زنان فوتبالیست 

صعود تیم ملى بسکتبال ایران به المپیک ۲0۲0 با 
کمک نیجریه

=تیم ملى بسکتبال ایران 
باالتر  گل  تفاضل  لطف  به 
راهى  و  قرار گرفت  از چین 

المپیک شد.
=حامد حدادی: همه چیز 
عالى تمام شد، خدا دوستمان 

داشت!
عین  در  ایران  بسکتبال  ملى  تیم 
از  خود  بازی  آخرین  در  ناباوری 
چین   2٠19 جام جهانى  رقابت های 
به  توکیو(   2٠2٠ المپیک  )انتخابى 
با  و  رفت  فیلیپین  ملى  تیم  مصاف 
پیروزی 9۵ - ٧۵ سهمیه المپیک گرفت.

در حالى که هیچکس امید به انتخاب 
تیم ملى بسکتبال ایران برای حضور در 
یکشنبه  روز  نداشت،  المپیک 2٠2٠ 
یک معجزه به وقوع پیوست و بسکتبال 
المپیک 2٠2٠  در  برای حضور  ایران 

مسافر توکیو خواهد شد.
فیلیپین،  و  ایران  تیم  های  دیدار 
یکشنبه 1٧ شهریور ماه 139۸، برگزار 
شد و باخت تیم چین مقابل نیجریه 
شانس تیم ملى ایران را برای پیروزی 
باال برد و در نهایت به لطف تفاضل گل 

بهتر تیم ایران راهى المپیک شد. نتایج 
کوارترهای این مسابقه برای ایران 3٠ 
بر 2۴، 1۸ بر 1٠،  2٧ بر 1۶ و 2٠ بر 

2۵ بود.
تیم ایران در دور اول این مسابقه ها 
از تیم های پورتوریکو، تونس و اسپانیا 
از  دور  دومین  در  اما  خورد  شکست 
آنگوال و فیلیپین برد و بعد از 12 سال 
به  المپیک  در بازی های  شرکت  برای 

آرزوی خود رسید.
تیم ملى نیجریه هم روز یکشنبه با 

غلبه بر تیم چین در آن کشور مسافر 
المپیک 2٠2٠ شد.

ایران  بسکتبال  حضور  سومین  این 
بود.  خواهد  المپیک  بازی های  در 
تیم ملى بسکتبال ایران در سال های 
19۴۸ و 2٠٠۸ در  بازی های المپیک 
حضور داشت و حاال برای سومین بار  
در  جهان  تیم های  بهترین  جرگه  به 

المپیک توکیو مى پیوندد.
صعود  در  مهمى  نقش  که  نیجریه 

نیز  خود  داشت،  المپیک  به  ایران 
راهى  آفریقا  تیم  بهترین  عنوان  به 
المپیک خواهد شد و چین به عنوان 
میزبان جام  جهانى در کسب سهمیه 
ایران در دو  تیم  ماند.  ناکام  المپیک 
بازی نخست خود در برابر پورتوریکو و 
تونس باخت و تقریباً امیدی به صعود 

آن نبود.
حامد  فیلیپین،  تیم  با  دیدار  در 
حدادی با کسب 19 امتیاز به عنوان 
شد.  معرفى  مسابقه  بهترین  بازیکن 

مرد  بازیکنان  از  کمتر  بسیار  بسیار 
ملى  تیم  اعضای  گیرند.  مى  حقوق 
فوتبال دختران آمریکا قهرمان جهان 
دونالد  با  سفید  کاخ  در  روز سه شنبه 
مراسم  این  در  کردند.  دیدار  ترامپ 
فدراسیون  رئیس  اینفانتینو  جیانى 
جهانى فوتبال »فیفا« نیز حضور داشت.

اینفانتینو در سال 2٠1۸ نیز همراه 
فدراسیون  رئیس  کوردیرو  کارلوس 
فوتبال آمریکا با ترامپ دیدار و درباره 
کشور  سه  در  که  جهانى 2٠2۶  جام 
ایاالت متحده ، کانادا و مکزیک برگزار 
مى شود گفتگو کرده بود. اینفانتینو ماه 
گذشته هم در باشگاه گلف بد مینیستر 
در نیوجرسى میهمان ترامپ بود. آنها 
جام  مالى  مسائل  و  برگزاری  درباره 

جهانى 2٠2۶ به صحبت نشستند.

تنیس گراند اسلم آمریکا؛ آندرسکو با شکست سرینا 
قهرمان شد؛ نادال در فینال

و  د و تر ستین  جا =
به  ا  د نا کا یر  ز نخست و

آندرسکو تبریک گفت.
ساله   19 تنیس باز  آندرسکو  بیانکا 
بر  پیروزی  با  شب  شنبه  کانادایى 
مسابقات  فینال  در  ویلیامز  سرینا 
گراند اسلم آمریکا دنیای تنیس را در 

حیرت فرو برد.
عنوان  دارنده  اول،  ست  در  بیانکا 
 3 بر   ۶ را  اسلم  گراند   23 قهرمانى 
بد  سرینا  ست  این  در  داد.  شکست 
نتوانست  بار  چندین  و  کرد   بازی 
سروهای خود را به درستى در زمین 
از  آنکه  با وجود  و  آورد  فرود  حریف 
سوی حاضران در استادیوم به شدت 

تشویق مى شد، ست اول را باخت.
از   ۵ بر   1 سرینا  دوم  ست  در 
با  اما  بود  عقب  کانادایى  تنیس باز 
تالش زیاد نتیجه  ی بازی را به ۵ بر ۵ 
رساند و امید زیادی در طرفداران خود 
به وجود آورد. اما آندرسکو که به قول 
مفسر تنیس CNN هیچگونه ترس و 
نگرانى از رویارویى با سرینای با تجربه 
و قدرتمند در او دیده نمى شد، ٧ بر 
و  داد  پایان  به سود خود  را  بازی   ۵
نخستین قهرمانى در یک گراند اسلم 

را به نام خود ثبت نمود.
هواداران سرینای 3۸ ساله امیدوار 

بودند او با با غلبه بر رقیب 19 ساله 
مهاجر  خانواده  یک  فرزند  که  خود 
رومانیایى است، عناوین قهرمانى خود 
را در مسابقات گراند اسلم به 2۴ برساند 
اما این اتفاق نیفتاد و در پایان  بازی 
سرینا خطاب به آندرسکو گفت: عالى  
مى کنم. افتخار  تو  به  و  کردی  بازی 

آندرسکو با این پیروزی به جمع 1٠ 
تنیس باز برتر جهان پیوست.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در 
پیام تبریکى برای آندرسکو نوشت: تو 
تاریخ ساز شدی و تمامى مردم کانادا 
به تو افتخار کرده و از اینکه قهرمان 

شدی احساس غرور مى کنند.
گراند  مردان  نهایى  نیمه  در بازی 
یک  در  نادال  رافائل  نیویورک،  اسلم 

محمد  با 1٧،  بهرامى  نیکخواه  صمد 
جمشیدی با 1۶، و بهنام یخچالى با 1۴ 

امتیاز بهترین یاران تیم ایران بودند.
حامد حدادی  بعد از پایان این بازی 
تمام  عالى  خیلى  چیز  »همه  گفت، 
شد. ما در دیدار با پورتوریکو و تونس 
و  مى خواستیم  که  آنطور  نتوانستیم 
شایسته اش بودیم نتیجه بگیریم اما در 
دیدار با اسپانیا به خودمان آمدیم و یک 
بازی خوب و قابل قبول را به نمایش 
گذاشتیم. فکر مى کنم خدا دوست مان 
داشت و یک شانس دیگر برای صعود 
المپیکى شدن  داد.  ما  به  المپیک  به 
اتفاق بسیار بزرگى برای بسکتبال ایران 
بود و ما باید این فرصت را قدر بدانیم.«

مایک رستم  پور ملى پوش بسکتبال 
ایران پس از پیروزی در برابر فیلیپین 
»حس  گفت:  خبری  نشست  در 
کسب  از  دارم.  توصیفى  غیرقابل 
بزرگى  روز  خوشحالم.  بسیار  سهمیه 
برای مردم ایران بود. به یاد دارم 2٠٠۸ 
به دبیرستان مى  رفتم و بازی  های تیم 
ملى بسکتبال ایران را در المپیک پکن 
مى   دیدم. حاال خودم در پکن عضو این 
تیم هستم و در پیروزی کشورم سهم 
شده  تبدیل  واقعیت  به  رویایم  دارم. 
نیز  المپیک  در  مى   کنم  تالش  است. 
حضور داشته باشم و دوباره پیراهن تیم 

ملى را بپوشم.«
فدراسیون  رئیس  طباطبایى  رامین 
سهمیه  »کسب  گفت،  نیز  بسکتبال 
بود  سخت  تیمى  رشته های  برای 
هر  برای  رقابت ها  این  در  حضور  و 
رشته ای افتخار است.« او  تاکید کرد 
»برای نتیجه  گیری در المپیک ما نیاز 
محدودیت  با  چون  داریم  سالن  به 
مواجهیم، یک سالن داریم و چندین 

تیم ملى!«

روز  دیدار  در  آمریکا  رئیس جمهور 
سه شنبه گفت: جیانى مهم ترین مرد 
فوتبال دنیاست و از اینکه بخش عمده 
در   2٠2۶ جهانى  جام  رقابت های 
آمریکا بازی مى شود خیلى خوشحالیم. 
وی ادامه داد: امروز من و جیانى بحث 
بانوان داشتیم. فوتبال  مفصلى درباره 

اینفانتینو هم گفت: حضور در مراسم 
امروز بسیار عالى بود. جام جهانى 2٠2۶ 
در اینجا برگزار خواهد شد که تنها یک 
رویداد بزرگ ورزشى نیست بلکه یک 
نیز هست. اجتماعى  فوق العاده  اتفاق 

او افزود: از جمله بحث های بین ما، 
دختران  دستمزد  افزایش  موضوع 
فوتبالیست بود چراکه زنان فوتبالیست 
مرد  بازیکنان  از  کمتر  بسیار  بسیار 

حقوق مى گیرند.

بره تینى  ماتئو  مقابل  توفانى  نبرد 
کرد.  کوالک  ایتالیایى  تنیس باز 
بره تینى در این  بازی در ست اول دو 
بار تا پیروزی تنها به یک امتیاز نیاز 
داشت اما چنین نشد و »رافا«  بازی را 
برد. نتیجه این رقابت ٧ بر ۶ ، ۶ بر ۴ 

و ۶ بر یک به سود نادال بود.
رقیب  از  سال  ده  ساله،   33 نادال 
»رافا«  است.  مسن تر  خود  ایتالیایى 
پنجمین  کسب  برای  یکشنبه  روز 
با  عنوان قهرمانى گراند اسلم آمریکا 
دانیل مدودو تنیس باز اهل روسیه به 

میدان مى رود.
تنیس باز  دیمتروف  گریگور  مدودو، 
بلغاری را پیش از این دیدار ٧ بر ۶ ، ۶ 

بر ۴ و ۶ بر 3 شکست داده بود.

بیانکا آندرسکو  و سرینا ویلیامز

شادی بازیکنان تیم ملى بسکتبال ایران پس از کسب سهمیه المپیک

سخنگوی دولت:

 در بازی های 
ملى و 

مسابقات 
لیگ دختران 
خانم ها حضور
 خواهند داشت!

=رئیس دفتر روحانى: ورود 
برای  ورزشگاه ها  به  بانوان 
تماشای مسابقات فوتبال در 

حال حاضر صالح نیست!
اسالمى  دولت جمهوری  سخنگوی 
روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با 
داخلى  رسانه های  نمایندگان  حضور 
دولت  گفت:  تهران  در  خارجى  و 
ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور  موافق 
ملى  تیم  مسابقات  تماشای  »برای 
نیز  کار  این  برای  و  است  فوتبال« 
رفاهى  امکانات  و  شده  برنامه ریزی 
بنابراین  به وجود آمده|  ویژه خانم ها 
تماشای  بر  فوتبال دوست عالوه  زنان 
استادیوم،  در  ملى  تیم  بازی های 
مسابقات لیگ فوتبال دختران را هم 

مى توانند در ورزشگاه ها ببینند.
هم  اجرا  اگر  حتا   وعده ها،  این  با 
باز حضور زنان در ورزشگاه ها  بشود، 
چرا  بود!  خواهد  محدود  همچنان 
»تماشای  سر  بر  فقط  صحبت  که 

سحر، دختر آبی

»لیگ  و  فوتبال«  ملى  تیم  مسابقات 
فوتبال دختران« است!

»عباد«  امنیتى  اسم  با  ربیعى  على 
افزود: امیدواریم با فراهم شدن شرایط 
سرویس های  و  معبر  مانند  الزم 
جداگانه برای زنان نگرانى برخى رفع 
شده باشد. او توضیح نداد که چطور 
برای همایش های تبلیغاتى سیاسى و 
مذهبى و انتخاباتى، ورود زنان به همین 
ورزشگاه ها با »معبر و سرویس های« 
ندارد! اشکالى  هیچ  موجود 

به  که  دختری  درباره  ربیعى  على 
دختر آبى معروف شده نیز توضیح داد 
که گزارش درباره خودسوزی این دختر 
تهیه شده که به زودی اعالم خواهد شد.

سخنگوی دولت حسن روحانى درباره 
اخراج جان بولتون از مقام مشاور امنیت 
گفت:  هم  آمریکا  جمهوری  رئیس 
تندرو  سیاستمداران  از  یکى  بولتون 
آمریکایى است که البته به نظر من یک 
مسئله داخلى آمریکاست و ما درباره 
نداریم  نظری  کشور  آن  داخلى  امور 

بولتون در  به دلیل سیاست های  ولى 
قبال ایران به این موضوع مى پردازیم.

او افزود: بولتون یکى از اعضا بسیار با 
نفوذ گروه »ب«  بود. اخراج او اکنون 
است.  شده  گروه  این  تضعیف  باعث 
اما ما هیچ قضاوتى درباره اینکه این 
مسئله چه اندازه در سیاست خارجى 
ایاالت متحده تاثیر مى گذارد نمى کنیم 
ولى بطور طبیعى حذف بولتون دست 
بیشتر  آمریکا  در  را  تصمیم گیران 
ایران  با  رابطه  در  تا  بازمى گذارد 
باشند. داشته  کمتری  سختگیری 

اختالف  تعجب آور  بسیار  موضوع 
نظر سخنگوی دولت و محمود واعظى 
مورد  در  روحانى  حسن  دفتر  رئیس 
ورزشگاه هاست.  در  خانم ها  حضور 
ربیعى  اظهارات  با  همزمان  واعظى 
موافقت  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
و عالقمندی دولت به حضور خانم ها 
به  بانوان  ورود  گفت:  استادیوم ها  در 
مسابقات  تماشای  برای  ورزشگاه ها 

فوتبال در حال حاضر صالح نیست!

به   ۲۲ تاثیرگذاری  و  ریباند   ۷ امتیاز،   ۱۹ کسب  با  حدادی  حامد 
عنوان امتیارآورترین و بهترین بازیکن میدان شناخته شد
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=در کاشان حتی کاروان های 
عروس هم ممنوع شده است.
کاشان  انقالب  =دادستان 
می گوید ۱۰ سال زندان برای 
زنانی در نظر گرفته شده که 
»بی حجابی«  ترویج دهنده 

هستند.
=گشت های ارشاد در ۲۰۰ 
گردشگری  و  تاریخی  بنای 

در کاشان مستقر شده اند!
کاشان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
از صدور حکم قطعی 10 سال زندان 
برای نگار معظم خواننده زن در ابیانه 
خبر داد که به گفته ی وی اکنون در 
قضایی  مقام  این  می برد.  بسر  کانادا 
گفت 10 سال زندان برای کسانی که 
با »بی حجابی خود به ترویج، ترغیب 
دامن  شهروندان  و  بانوان  تشویق  و 

می زنند« پیش بینی شده است.
محمد تکبیرگو دادستان عمومی و 
انقالب کاشان از صدور حکم 10 سال 
زندان برای زن خواننده در ابیانه خبر 
داد و گفت که این خواننده به صورت 
قاچاقی از کشور خارج شده و اکنون 

مقیم کشور کاناداست.
تکبیرگو صدور این حکم قضایی را 
به دلیل »قصد ترویج بی بند و باری در 

کاشان« اعالم کرد.
کاشان  قضایی شهرستان  مقام  این 
زندان«  سال   10« که  داشت  اظهار 
خود  »بی حجابی  با  که  کسانی  برای 
و  بانوان  تشویق  و  ترغیب  ترویج،  به 
شهروندان دامن می زنند« پیش بینی 

شده است.

صدور حکم۱۰ سال زندان برای زن خواننده ابیانه 
ساکن کانادا!

وضعیت  »ارتقای  از  همچنین  وی 
خبر  کاشان  در  عفاف«  و  حجاب 
داده که »دادستانی کاشان«، »نیروی 
انتظامی« و »بسیج« مکلف به »تذکر 
شهر  سطح  در  بی حجابان«  ارشاد  و 

هستند.
کاشان،  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دلیل افزایش بی حجابی در کاشان را 
نتیجه »بی توجهی خانواده ها« و »عدم 

آموزش افراد« خوانده است.
کاشان  قضایی  مقام  این  که  آنگونه 
تاریخی  خانه   200 در  کرده،  اعالم 
استان  این  در  گردشگری  مناطق  و 
و  »پوشش  به  نسبت  گردشگران  به 
پس  می شود.  داده  تذکر  بی حجابی« 
روستای  در  معظم  نگار  آوازخوانی  از 
ابیانه، فقط تورهای گردشگری مجاز به 
ورود به این منطقه ی توریستی هستند 

و مردم عادی اجازه ورود ندارند.
اتومبیل های  توقیف  از  تکبیرگو 
کاروان عروسی در کاشان خبر داد که 
»با شناسایی و ثبت پالک خودرو در 
اسرع زمان ممکن پرونده مربوطه را به 

دادسرا ارسال کرده تا محدودیت هایی 
فیزیکی و سیستمی نظیر ممنوعیت 
نقل و انتقال خودرو و توقیف که حالت 

بازدارندگی دارد، لحاظ شود.«
که  است  خواننده ای  معظم  نگار 
در  آوازخوانی اش  ویدئوی  انتشار 
و  شد  جنجال آفرین  ابیانه  روستای 
بازداشت کرد.  را  انتظامی وی  نیروی 
نگار معظم که ترانه ای از شهره صولتی 
را در روستای ابیانه بازخوانی کرده بود، 
چندی پیش با این خواننده قدیمی در 

کشور ترکیه روی صحنه رفت.
سال  بهمن ماه  از  می شود  گفته 
گذشته تا کنون حدود ۵2 نوازنده زن 
از سوی یک نهاد امنیتی ممنوع الکار 
فعالیت  ممنوعیت  و  احضار  شده اند. 
این نوازندگان و خوانندگان زن، پس 
از تک خوانی نگین پارسا در کنسرت 
تازگی  به  شد.  آغاز  عسکری  حمید 
نیز، صفحه اینستاگرام لیال تهرانچیان 
دادسرای  دستور  به  »ربّنا«  خواننده 
ارشاد مسدود و این خواننده مجبور به 

عذرخواهی شد.

میلیون  یک  با  =کارگران 
دریافتی  تومان  هزار  و ۵۰۰ 
قادر به خرید یا حتی اجاره ی 
بزرگ  شهرهای  در  خانه 

نیستند.
=بر اساس اصل ۳۱ قانون 
مسکن  شتن  ا د سی  سا ا
متناسب با نیاز، حق هر فرد و 
خانواده ایرانی است و دولت 
موظف است با رعایت اولویت 
نیازمندترند  که  آنها  برای 
و  روستانشینان  به خصوص 
این  اجرای  زمینه  کارگران 

اصل را فراهم کند.
مسکن  می گویند  کارگری  فعاالن 
و  است  کارگران  هزینه ی  باالترین 
صرف  کارگران  حقوق  درصد   ۶۵
پورموسی  می شود.رحمت اله  اجاره بها 
فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری 
ایسنا با بیان اینکه ۶۵ درصد از حقوق 
کارگران صرف اجاره بها می شود، گفته 
است که هیچ کارگری بعد از 30 سال 
کار نباید دغدغه اجاره خانه و نداشتن 

مسکن داشته باشد.
این فعال کارگری معتقد است بحث 
خانوارهای  هزینه  سبد  در  مسکن 
کارگری بحث مهمی است و وقتی ۶۵ 
کارگران  دریافتی  و  حقوق  از  درصد 
و  اجاره خانه  صرف  بازنشستگان  و 
برای  چیزی  دیگر  می شود،  مسکن 

معیشت و درمان آنها باقی نمی ماند.
عالی  کانون  عضو  اصالنی  علی 
که  است  گفته  نیز  کار  شوراهای 
مسکن در سبد معیشت کارگران یکی 
به  اقالم  گرانترین  و  پرهزینه ترین  از 

شمار می رود.
کارخانه ها  قباًل  که  است  گفته  او 
سکونت  محل  اساس  بر  بنگاه ها  و 
می کردند  نیرو  جذب  به  اقدام  افراد 
حضور  و  تردد  لحاظ  به  مشکلی  تا 

پس از پرداخت اجاره، چیزی از حقوق کارگران 
باقی نمی ماند!

باشند؛  نداشته  کار  محل  در  به موقع 
حتی برخی شهرک های صنعتی برای 
واحدهای  کارگران  آسانتر  دسترسی 
شرکت  محل  کنار  در  مسکونی 
می ساختند. اکنون اما افزایش هزینه 
تولید موجب شده مدیران کارخانه ها 
نتوانند خدماتی مانند منازل سازمانی 

را برای کارگران خود فراهم کنند.
علی اصالنی با اشاره به طرح هایی که 
گاه از سوی دولتی ها برای سامان دادن 
وضعیت مسکن کارگران مطرح می شود 
گفته است: »تامین مسکن ارزان برای 
کارگران نیازمند یک طرح کارشناسی 
قوی، پخته، مدیریت شده و زیرساختی 
ارزان قیمت  و  کم بهره  وام  که  است 
باشد.« شده  پیش بینی  آن  در  نیز 

معتقدند  کارگری  صنفی  فعاالن 
دولت در طراحی و اجرای پروژه های 
این  و  ندارد  را  الزم  دقت  مسکن 
پروژه ها رضایت خاطر مصرف کنندگان 

را نیز برآورده نمی کند.
گفته  این باره  در  اصالنی  علی 
پول  تومان  میلیارد  »هزاران  است: 
وارد مسکن مهر کردیم ولی امروز با 
خانه هایی مواجه هستیم که افراد به 
دلیل نداشتن امکانات اولیه یا پایین 
بودن کیفیت ساخت  و ساز حاضر به 
زندگی در آنها نیستند. در حال حاضر 
چند پروژه مسکن مهر در استان البرز 
وجود دارد که یکی از آنها متعلق به 
شهر هشتگرد است ولی این پروژه بعد 
آماده  زیرساخت هایش  سال  چند  از 
راه اندازی  حال  در  مترویش  و  شده 
اگر دولت می خواهد قدمی  لذا  است 
انتظار  بردارد  کارگران  مسکن  برای 
می رود قبل از فراخوان مردم، مکانی را 
انتخاب کند که موقعیت و دسترسی و 

امکانات الزم را داشته باشد.«
قابل توجه آنکه بر اساس اصل 31 
قانون اساسی داشتن مسکن متناسب 
ایرانی  نیاز، حق هر فرد و خانواده  با 
با رعایت  است و دولت موظف است 
نیازمندترند  که  آنها  برای  اولویت 

کارگران  و  روستانشینان  به خصوص 
زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بر همین اساس نیز دبیرکل کانون 
کارگران  صنفی  انجمن های  عالی 
افزایش  از  جاری  شهریورماه  نیمه 
خبر  کارگران  معیشت  سبد  هزینه 
حمایت  راهکارهای  پیش بینی  و  داد 
برای  قیمت  ارزان  مسکن  تامین  از 

کارگران را خواستار شد.
عالی  کانون  دبیرکل  ابوی  هادی 
انجمن های صنفی کارگران گفته بود 
که »وعده دادن زمین ارزان و افزایش 
مبلغ حق مسکن کارگشا نیست؛ الزم 
است یک طرح ملی در این خصوص 
تدوین و مالیات از خانه های خالی از 
سکنه دریافت شود. بانک ها هم ملزم 
ارزان  تا تسهیالت  به همکاری شوند 
قیمت و بلندمدت مسکن برای خانه دار 
یابد.« اختصاص  کارگران  شدن 

به گفته این مقام مسئول کارگری، 
امروز کارگران با یک میلیون و ۵00 
هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا 
حتی اجاره ی خانه در شهرهای بزرگ 
برای  الزم  ابزارهای  باید  و  نیستند 

حمایت از کارگران پیش بینی شود.
موضوع  حالی  در  کارگری  فعاالن 
را  بودن  پرهزینه   و  کارگران  مسکن 
برجسته کرده اند که طی سال گذشته 
دست کم  ایران  در  خانه  اجاره بهای 
دو برابر افزایش داشته و در تهران و 
کالنشهرها این افزایش به سه برابر نیز 

رسید.
از  بسیاری  شرایطی  چنین  در 
کارگران  از جمله  فرودست  قشرهای 
که قادر به پرداخت اجاره های جدید 
نیستند، مجبور می شوند به محله های 

حاشیه ای شهرها مهاجرت کنند.
از سوی دیگر به نظر می رسد دولت 
روشنی  و  مشخص  برنامه  هیچ  نیز 
درباره ساماندهی بازار مسکن، چه از 
نظر قیمت اجاره و چه از نظر ایجاد 
شدن  خانه دار  برای  امکانات  و  بستر 

طبقات متوسط و فرودست، ندارد!

حضور  با  بسیج  و  سپاه  انتظامی، 
گسترده در مقابل مردم معترض با آنها 

درگیر شدند.
در این درگیری دست کم 1۸0 نفر 
زخمی و یکی از معترضان به نام صادق 
نادری نیز جان سپرد. مقامات حکومت 
درباره علت جان باختن این فرد نظرات 
خبرگزاری  کردند.  بیان  متناقضی 
قضاییه گزارش  قوه  به  وابسته  میزان 
پرت  دلیل  به  نادری  بود صادق  داده 
شدن از پشت بام جان باخته اما سعید 
منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اصابت 
گلوله ساچمه ای را علت مرگ عنوان 
صادق  خاکسپاری  بود.مراسم  کرده 
حضور  با  و  بلداجی  شهر  در  نادری 

هزاران نفر از مردم انجام شد:
شورای  اعضای  حادثه  این  پی  در 
شهر بلداجی نیز استعفا دادند. برخی 
اجتماعی  شبکه های  در  بومی  افراد 
نیروهای  اعزام  بودند  کرده  عنوان 
درگیر  و  سپاهی  و  بسیج  و  انتظامی 
شدن آنها با مردم معترض به بروز این 
در  موضوع  این  شد؛  منجر  درگیری 
نامه استعفای نمایندگان شورای شهر 
بلداجی نیز تأیید شد. در متن این نامه 
آمده بود آنها »در اعتراض به تصمیم 
غیرمنطقی و بی تدبیری مسئوالن در 
اعزام یگان های ویژه به شهر بلداجی، 
که پیامد آن آشفتگی در شهر بود« از 

۳۰4 ماه زندان و ۲۲۸۰ ضربه شالق برای کشاورزان 
معترض در چهارمحال و بختیاری

نادری  صادق  قاتل   =
در  که  بلداجی  شهروند 
جریان این اعتراضات کشته 
شد تا کنون شناسایی نشده 
دیه  شده  موظف  دولت  و 

مقتول را پرداخت نماید.
=مجروحین این حادثه به 
از  علت ضربات روحی پس 
حادثه، خونمردگی در بیضه، 
شکستن کتف، پا، سر، دندان 
و... مستحق دریافت دیه از 

بیت المال شدند.
 103 نفر از کشاورز استان چهارمحال 
و بختیاری که سه سال پیش در اعتراض 
به انتقال آب زاینده رود به یک کارخانه 
و  درگیر  انتظامی  نیروی  مأموران  با 
شدند. محاکمه  بودند  شده  بازداشت 

این کارگران در سال 9۵  طی یک 
انتظامی،  نیروی  مأموران  با  درگیری 
سپاه پاسداران و بسیج در شهرستان 

بلداجی بازداشت شده بودند.
اتهام این کشاورزان »تمرد در برابر 
آسایش  و  نظم  در  اخالل  و  ماموران 
از  پس  است.  شده  اعالم  عمومی« 
اعالم رأی دادگاه 2۷ نفر از آنها تبرئه 
شالق  و  زندان  به  آنان  از  نفر   ۷۶ و 

محکوم شدند.
هر یک از این ۷۶ کشاورز به دلیل 
»سنگ پرانی« به چهار ماه زندان و 30 

ضربه شالق محکوم شده اند.
درگیری این کارگران با مأموران و 
لباس شخصی ها در 29 تیرماه سال 9۵ 
پس از جلوگیری مردم شهر بلداجی که 
غالباً کشاورز بودند، از اجرای بخشی از 
پروژه تونل کوه سبز و دخالت نیروی 

انتظامی رخ داد.
این پروژه از سال ۸3 آغاز شد اما 
مردم با توجه به خشکسالی های اخیر 
در این استان و مشکالت ایجاد شده 
از  آب  انتقال  به  تاالب چغاخور  برای 
نیروهای  شدند.  معترض  منطقه  این 

مقام خود استعفا دادند.
همچنین کانال تلگرامی »صدای پای 
آب« نیز نوشته است که »مجروحین 
روانی  اختالل  علت  به  حادثه  این 
حادثه،  از  پس  روحی[  ]ضربات 
خونمردگی در بیضه، شکستن کتف، 
دریافت  مستحق  و…  دندان  سر،  پا، 

دیه از بیت المال شدند.«
است  افزوده  تلگرامی  کانال  این 
قاتل صادق نادری که در جریان این 
اعتراضات کشته شد تا کنون شناسایی 
نشده و دولت موظف شده دیه مقتول 

را پرداخت نماید.
و  که خشکسالی  یادآوری می شود 
کم آبی در ایران طی سال های اخیر به 
شدت گسترش یافته و در این میان 
عدم مدیریت صحیح آب، کشاورزان را 
هدف قرار داده و در بسیاری از نقاط 
حال خشک  در  باغ ها  و  مزارع  ایران 
شدن هستند. همین موضوع اعتراضاتی 
را طی سال های گذشته رقم زده است.

که  بلداجی  مردم  درگیری  بجز 
اکنون به صدور حکم زندان و شالق 
علیه آنها منتهی شده است، کشاورزان 
شرق اصفهان نیز از دو سال پیش تا 
کنون چند نوبت اعتراض خود نسبت 
به عدم مدیریت آب و ندادن حق آبه 
و  تظاهرات  قالب  در  را  زمین هایشان 

تجمع نشان داده اند.

نعمت زاده  شبنم  برای   =
بود  شده  صادر  وثیقه  قرار 
موقت  بازداشت  قرار  به  اما 
روانه  وی  و  گردید  تبدیل 

زندان شد.
= امرداد گذشته یک انبار 
تومان  میلیارد  پنج  با  دارو 
دارو که بخشی از آن تاریخ 
البرز  گذشته بود در استان 
کشف شد؛ یک مقام دولتی 
متعلق  انبار  این  بود  گفته 
دولت  سایق  وزیر  دختر  به 

روحانی است.
خبرگزاری میزان به نقل از یک منبع 
نعمت زاده  شبنم  کردند  اعالم  آگاه 
دختر محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق 
دولت روحانی به دلیل فساد اقتصادی 

بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش  خبرگزاری قوه 
اتهاماتی  با  نعمت زاده  شبنم  قضاییه 
از  مال  تحصیل  و  دارو  انحصار  چون 

طریق نامشروع روبرو شده است.
این منبع آگاه به خبرگزاری میزان 
گفته است که برای شبنم نعمت زاده 
قرار وثیقه صادر شده بود اما »این قرار 
به قرار بازداشت موقت تبدیل گردید و 

روانه زندان شد.«
همچنین قاضی مسعودی مقام که 
قاضی دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی و 
مسئول پرونده شبنم نعمت زاده گفته 
پرونده دختر  به  که جلسه رسیدگی 
وزیر سابق روحانی صبح روز دوشنبه 
2۵ شهریور 139۸ برگزار خواهد شد.

مدت ها  از  دارو«  »انحصار  موضوع 
مطرح  نعمت زاده  شبنم  درباره  پیش 
گذشته  سال  امردادماه  است.  بوده 
البرز  انبار دارو در استان  خبر کشف 
مبنی بر اینکه داروهای احتکار شده 
در این انبار پنج میلیارد تومان ارزش 
دارد، توجه بسیاری را به سوی شبنم 
سخنگوی  کرد.  جلب  نعمت زاده 
بود  گفته  تعزیرات حکومتی  سازمان 
این انبار دارو متعلق به یکی از وزرای 

دولت یازدهم است!
را  انبار  این  کشف  موضوع  آنچه 
اعالم  که  بود  این  کرد  توجه  قابل 
شد تعداد زیادی از این داروها تاریخ 
مصرف گذشته و اغلب این داروها جزو 

شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق به اتهام فساد 
اقتصادی بازداشت و روانه زندان شد

داروهای عمومی و مکمل ها بوده است.
دختر  دو  از  یکی  نعمت زاده  شبنم 
پیشین  وزیر  نعمت زاده  محمدرضا 
و  او  است.  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خواهرش زینب، از جمله آقازاده های 
با  که  می شوند  معرفی  رانت خواری 
تکیه بر قدرت سیاسی پدرشان با زد 
و بند پول زیادی را به جیب زده اند. 
کار دولت نخست  به  آغاز  ابتدای  در 
حسن روحانی وبسایت جهان نیوز به 
نقل از محمدرضا نعمت زاده ثروت او 
را 930 میلیارد تومان و درآمد روزانه 
او را 3۶میلیون و چهارصد هزارتومان 

اعالم کرد.
واردکنندگان  از  نعمت زاده  شبنم 
اصلی دارو به کشور است و در حال 
اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  حاضر 
غذایی،  مکمل های  واردکنندگان 
رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران است.

می دهد  نشان  دیگر  گزارش های 
فارمد«  »رسا  شرکت  مدیرعامل  او 
مواد  زمینه  در  که  شرکتی  است؛ 
آشامیدنی،  نباتی،  حیوانی،  غذایی، 
محصوالت وابسته، نباتات و حیوانات 
پالستیک،  شیمیایی،  مواد  زنده، 
دارویی و محصوالت مربوطه فعالیت 
می کند. شرکت »پخش رسا« از دیگر 
شرکت های متعلق به شبنم نعمت زاده 
است که بیش از 3۵0 میلیارد تومان 

بدهی به شبکه دارویی کشور دارد.
شبنم  تخلفات  خبرهای  اما 
به  وی  بدهی های  به  تنها  نعمت زاده 
شبکه دارویی کشور و واردات داروهای 
خالصه  آنها  انبار  و  تاریخ گذشته 
نمی شود. او ویالیی در لواسان ساخته 
قوه  اسفندماه گذشته خبرگزاری  که 

قضاییه خبر داد که با دستور رئیس 
ویال  این  از  بخشی  لواسانات،  قضایی 
تخریب شده است.چند دیوار این ویال 
معاون  چراغی  عزت اهلل  گفته  به  که 
»حدود  لواسان  شهرداری  عمرانی 
هزار و 12 متر« تخلف دارد، در حالی 
از  نعمت زاده  شبنم  که  شد  تخریب 
ورود خبرنگاران به این ویال در زمان 

تخریب جلوگیری کرد.
سلطانی  یاشار  دیگر  سوی  از 
نوشته  خود  توئیتر  در  روزنامه نگار 
است: »شبنم نعمت زاده در سال 9۶ 
از بانک سینا شعبه شرق تهران یک 
میلیارد تومان وام، آنهم با وثیقه چک 

و سفته، دریافت کرده است.«
»این  است:  افزوده  سلطانی  یاشار 
مدیر  مهرابی  اله  خلیل  توسط  وام ها 
بانک سینا  تهران  منطقه شرق  وقت 
و مسعود صحیحی نمینی معاون وقت 
همان منطقه واگذار شده است. تعداد 
این وام ها که به این صورت به شبنم 
سینا  بانک  به  محدود  شده  واگذار 
نیست و در سایر بانک ها نیز وام های 
مشابه با وثیقه چک و سفته به او اعطا 

شده است.«
شبنم  می دهد  نشان  خبرها  این 
نعمت زاده از طریق پدرش محمدرضا 
نعمت زاده که هم رئیس ستاد انتخابات 
انتخاباتی  کارزار  در  روحانی  حسن 
ریاست جمهوری  دوره  یازدهمین 
بود و هم به وزارت صنعت، معدن و 
توانسته  راهی  چه  از  رسید،  تجارت 
ادعا  این  یابد!  رانتی دست  به چنین 
درباره بسیاری دیگر از مقامات نظام و 
فرزندان آنها به اشکال مختلف صادق 

است.

شبنم و زینب نعمت زاده، دختران محمدرضا نعمت زاده
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران 
)۱۳۶(

استعفای دولت به دنبال جلسۀ پر 
تشنج مجلس شورای ملی و برخورد 
با  )مصدق السلطنه(  مالیه  وزیر  تند 
لیدر سوسیالیست ها )سلیمان میرزا( 

صورت گرفت.
مجلس، الیحه بودجه را در دستور 
مذاکرات خود داشت. این الیحه، پس 
از دو ماه بحث و بررسی در کمیسیونی 
با حضور رئیس الوزرا )قوام السلطنه(، 
وزیر  )مصدق السلطنه(،  مالیه  وزیر 
و  پست  وزیر  سپه(،  )سردار  جنگ 
و  رئیس  و  )مشارالسلطنه(  تلگراف 
بودجه  و  مالیه  کمیسیون  اعضای 
تقدیم  مجلس  به  و  تدوین  مجلس 

شده بود.
در مجلس، الیحه با مخالفت وکالی 
سلیمان میرزا  آنها  رأس  در  و  اقلیت 
)سلیمان محسن اسکندری( روبرو شد. 
سلیمان میرزا که مانند چپگرایان آن 
روز ایران تحت تأثیر انقالب روسیه قرار 
داشت گروه سوسیالیست ها را رهبری 
می کرد و در نطق مفصل خود، الیحه 
بودجه را کافی برای اصالح امور مالی 
ندانست. مصدق السلطنه نیز در پاسخ 

او به تفصیل سخن گفت.
اظهارات وزیر مالیه بدین گونه آغاز 
می شد:»بنده اگر بخواهم در این الیحۀ 
خیلی  بودجه  خرج  و  جمع  صورت 
توضیحات بدهم می ترسم امشب هم 
وقت بگذرد و آن شرافتی را که اکثریت 
مجلس می خواهند حاصل کنند دیرتر 
حاصل شود و یک ضرری به دولت 
برسد. واضح است که اقلیت نمی خواهد 
اکثریت یک کار خوبی بکند و هر وقت 
اکثریت یک کار خوبی می کند محسود 

اقلیت واقع می شود.
این اولین دفعه ای است که بعد از 
و خرج  چهارده سال صورت جمع  
مملکتی به مجلس شورای ملی آمده 
اولین دفعه ای است که  این  است و 
می خواهند به آن مخارج گزافی که 
می شده است خاتمه دهند و آنها را در 
تحت یک حدودی اداره کنند.  مراد از 
این صورتی که از عایدات به مجلس 
شورای ملی داده شده بود این بود که 
میزان حقیقی باشد تا مطابق اصل نود 
و ششم قانون اساسی میزان مالیات را 

مجلس شورای ملی تصویب کند.
البته همه می دانند خزانه مملکت 
تهی است. علتش را هرچه می خواهند 
تصور کنند. زمامداران امروزه مسؤول 
یک  اینها  نیستند.  گذشته  کارهای 
صندوق  که  رسیده اند  به کار  روزی 
خزانه را به این حال می بینند. معجزه 
که  بکنند  نمی توانند  هم  سحر  و 
صندوق خالی را فوراً پر از پول کنند. 
در مملکتی که جمع و خرجش تعادل 
نمی کند یا باید از خرجش کم کرد یا 
باید بر عایداتش افزود. راه کم کردن 
خرج امروز برای ما عملی تر بوده و ما 
هم امروزه آن راه را پیش گرفته ایم و 

خرج خودمان را تعیین می کنیم...«
در بخش دیگری از سخنان خود، 
مثل  مسأله  »این  گفت:  مالیه  وزیر 
که  می ماند  صاحبخانه  و  مالک  آن 
بودجه اش درست نباشد و بگوید من 
آدمی هستم مستقل و البته آدم فقیر 
بگوید من مستقل هستم  نمی تواند 
زیرا وقتی احتیاج پیدا کرد، احتیاج 
استقالل او را از بین می برد. به این 
جهت الزم است هرچه زودتر به این 
خرج  از  و  شود  داده  خاتمه  مسائل 
جلوگیری شود. همه می دانید از برای 
شخص بنده این کار خیلی مضر است 
ولی برای مملکت مفید است و چیزی 
را که برای مملکت مفید باشد من بر 
منافع شخصی خود ترجیح می دهم. 
شخص بنده می بایست متجاوز از یک 
میلیون از بودجه وزارت مالیه کم کنم. 
البته با این حال طرفّیت دارد، دشمنی 
دارد، فحش دارد، و باالخره همه چیز 
دارد ولی این مسأله برای مملکت مثل 
آن دوایی می ماند که حکیم برای عالج 

به مریض می دهد...«
مذاکرات چندین جلسه ادامه پیدا 
کرد. سید محمد تدین و سید علیمحمد 
دولت آبادی در مخالفت با الیحه سخن 
گفتند و سردار معظم )عبدالحسین 
ن  کمیسیو مخبر   ) ش تا ر تیمو
کرد. دفاع  الیحه  از  بودجه  و  مالیه 

بار دیگر نوبت به وزیر مالیه رسید 
که در پاسخ مخالفین اظهار داشت: 
»باید بدانید که غرض از مادۀ واحده 
مملکت  خزانۀ  در  پول  سیل  ایجاد 

نبوده است و تغییر شکل و صورت 
فرمودند چرا  این که  اما  بوده است. 
پول در مملکت حاضر نمی شود، بلی، 
اگر دولت حاضر یک دولت بدی بود 
که  بکند  عملیاتی  یک  بود  ممکن 
بزودی پول در مملکت حاضر شود. 
مملکت  مصالح  و  منافع  بود  ممکن 
و ملت را از دست بدهد و در عوض 
تهیۀ پول بکند. حمد خدا را که دولت 
حاضره تاکنون منافع و مصالح مملکت 
را به هیچ وجه از دست نداده و جز 
سعادت و عظمت مملکت منظور و 
آمالی در نظر نداشته... نخواسته است 
شما را بفروشد و پول فراهم کند. ما 
باید به خوبی بدانیم کسانی که به ما 
پول می دهند و با ما مساعدت مادی 
می کنند ما را به ثمن بخس و نازلترین 
قیمت می خرند )گروهی  از نمایندگان: 
صحیح است(، طوق بندگی، رقّیت به 

گردن ما انداخته حیات ما را متزلزل 
می سازند )تصدیق نمایندگان( ولی این 
کابینه با کمال غیرتمندی و شجاعت 
و با نهایت وطن پرستی رفتار کرده و 
آنچه توانسته است برای ازدیاد شرافت 
این مملکت کرده و نخواسته است در 
سر  اجانب  نامشروع  خواهش  مقابل 
تسلیم و فروتنی فرود آورده و طوق 
اسارت را به گردن ملت ایران بیندازد. 
خود را حاضر برای بی پولی می کند 
کرد.  نخواهد  و  نکرده  خیانت  ولی 
شما )خطاب به سلیمان میرزا( با این 
حرفها که می زنید عوام را می توانید 
بفرمایید  دماگوژی  و  کنید  جلب 
ولی خواص مملکت خوب می توانند 
حاضره  کابینۀ  اگر  که  کنند  درک 
می خواست خیانت کند و می خواست 
با خارجه یار و با بیگانه همکار باشد 
و دست تکّدی پیش اجانب دراز کند 
بکند  را  ناگفتنی  کارهای  هزاران  و 
خوب و خوب می توانست تهیۀ پول 
کرده به معلمین و دیگران بدهد. بر 
هیچکس پوشیده نیست که در این 
سنوات اخیر همیشه خارجی و بیگانه 
می کرد  مساعدت  شما  با  که  بوده 
با  و  می فروختند  را  شما  همیشه  و 
حیات و استقالل شما بازی می کردند 
و برای شما پول می گرفتند )صحیح 
بودید  بیگانه  جیره خوار  شما  است( 
و در هر برج  مجبور بودید که دست 
دراز کرده و از آنها با گرانترین قیمت، 
با شرایط سنگین پول استقراض کرده، 
خرج کنید )صحیح است. احسنت( 
این کابینه نخواست شما را بفروشد. 
استقالل  و  شرافت  است  نخواسته 
شما را از میان ببرد. اگر آن معلمین 
شرافت دارند، اگر تو هم شرافت داری 
)با انگشت اشاره به سلیمان میرزا( نباید 

این حرفها را اینجا بزنی.
ـ )با فریاد( چه نامربوط  سلیمان میرزا 
رئیس( )زنگ  شو  خفه  می گوئی؟ 

اداره  را  جلسه  )که  رئیس  نایب 
می کرد(ـ  آقا... آقا...

یکی از نمایندگانـ  به وکال توهین 
می کند )زنگ ممتد رئیس(

نایب رئیسـ  آقایان نظم مجلس را 
رعایت کنید )همهمۀ وکال ـ تشنج شدید(

سلیمان میرزا در حالی که از جای 
برخاسته و عازم ترک جلسه بود خطاب 
به مصدق السلطنه فریاد زد »مردکه 

بی شرف...«
دنبال  به  نمایندگان  از  تنی چند 
از  اعتراض  به حالت  میرزا  سلیمان 
این  متعاقب  و  شدند  خارج  جلسه 
الیحۀ  آنکه  بی  تشنج،  پر  جلسۀ 
شود،  گذارده  رأی  به معرض  بودجه 
قوام السلطنه به حضور احمدشاه رفت 

و استعفای دولت را تقدیم کرد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱۷ (

شاهزاده سلیمان میرزا 
)اسکندری(

موجب  صفویه  با  =آنچه 
ماهیت  تحریف  و  تبدیل 
 ، شد ا  ر شو عا ی  ا جر ما
انگاره ی »نطفه ی مقدس« و 
پندار »عصمت« بود که وجه 
را کمرنگ  تاریخی عاشورا 
می کرد و به آن ماجرا بُعدی 
بر  می بخشید.  اسطوره ای 
که  بود  باور  دو  این  اساس 
بن  حسین  خون  شیعیان، 
خون  از  رنگین تر  را  علی 
همه ی  ن  کشتگا همه ی 
نبردها بر سر کسب کرسی 
اسالم،  تاریخ  در  قدرت 

نمایاندند.
اسطوره ی  =ماندگاری 
همین  در  ریشه  عاشورا 
که  دارد  عصمت ساختگی 
رابطه ی این واقعه را با زمان 
آن  و  کرده  قطع  تاریخ  و 
از  سوگناک  نمایشی  به  را 
و  مطلق  حّق  میان  نبرد 
باطل مطلق بدل کرده است. 
دیگری  چیز  اما  واقعیت 
بود. ماجرای عاشورا بخش 
کوچکی از نزاعی خانوادگی 
یک  از  عموزادگانی  میان 
کرسی  سر  بر  بود  قبیله 

خالفت عالَم اسالم.
بن  حسین  =اسطوره ی 
عاشورا،  ماجرای  و  علی 
عقل ستیزی  واسطه ی  به 
تی  ا ذ ی  ر گ محو سو و 
آنکه  از  بیش  دارند،  که 
حماسه  حس  پیشبرنده ی 
ایرانیان  میان  کنشگری  و 
باشند، در طول این قرن های 
عامل  شیعه گری،  به  آلوده 
عقب ماندگی  و  پسرفت 
تنها  بوده اند.  ایران  جامعه 
چاره برای رهایی از چنین 
بازیابی  مخربی،  اسطوره ی 
بستر  در  علی  بن  حسین 
مانند  او  شناختن  و  تاریخ 
همچون  معمولی  انسانی 

باقی نوع بشر است.
ره ی  هزا در  مصدقی-  یوسف 
ماجرای کربال،  اسالم،  تاریخ  نخست 
هجری،  اول  قرن  حوادث  میان  در 
اهمیت چندانی نداشت. این واقعه در 
میان شورش ها و هرج و مرج  سال های 
و  کم رمق ترین  هجری،   ۷3 تا   ۶۰
جمع  و جورترین شورش منتهی به 
شکستی بود که حکومت مرکزی را 
درگیر کرده بود. تا ده قرن پس از آن 
واقعه، توجه به داستان کربال، محدود 
به بخش کوچکی از شیعیان پراکنده 
در قلمرو بزرگ اسالم بود که گاه به گاه 
برای سبک کردن رنج هایشان، به ذکر 

مصیبت می پرداختند.
در ابتدای قرن دهم هجری قمری، با 
ظهور سلسله ی پادشاهی شیعه مذهب 
صفوی در فالت ایران، ورق برگشت 
واقعه ی  اهمیت  بر  روز  به  روز  و 
آن  با  همزمان  آنچه  افزودند.  کربال 
ایام موجب تبدیل و تحریف ماهیت 
ماجرای عاشورا شد، انگاره ی »نطفه ی 
بود  »عصمت«  پندار  و  مقدس« 
کمرنگ  را  عاشورا  تاریخی  وجه  که 
می کرد و به آن ماجرا بُعدی اسطوره ای 
می بخشید. بر اساس این دو باور بود 
علی  بن  حسین  خون  شیعیان،  که 
را رنگین تر از خون همه ی کشتگان 
کرسی  کسب  سر  بر  نبردها  همه ی 

قدرت در تاریخ اسالم، نمایاندند.
قرن هاست که واقعه ی کربال، نه به 
همچون  بلکه  تاریخی  اتفاقی  عنوان 
بهانه ای،  هر  به  اسطوره ای،  روایتی 
به  شیعه جماعت  تکایای  و  منابر  از 
خوانده  ایرانزمین  باشندگان  گوش 
می شود. مقدس انگاشتن ژن حاصل 
علی  و  محمد  دختر  فاطمه  نکاح  از 
پسر ابوطالب و معصومیت حاصل از 
این تقدس، چنان در اذهان شیعیان 
جایگیر شده که این طایفه را یکسره 
به مبتذل ترین باورها و خرافات آلوده 
عاشورا  اسطوره ی  ماندگاری  است. 
ساختگی  عصمت  همین  در  ریشه 

دارد که رابطه ی این واقعه را با زمان 
و تاریخ قطع کرده و آن را به نمایشی 
سوگناک از نبرد میان حّق مطلق و 
باطل مطلق بدل کرده است. واقعیت 
اما چیز دیگری بود. ماجرای عاشورا 
خانوادگی  نزاعی  از  کوچکی  بخش 
میان عموزادگانی از یک قبیله بود بر 

سر کرسی خالفت عالَم اسالم.
از زمان مرگ معاویه خلیفه ی کاردان 
مسلمین در سال ۶۰ هجری قمری تا 
سرکوبی و قتل عبداهلل بن زبیر در زمان 
خالفت عبدالملک بن مروان در سال 
۷3 هجری، قلمرو خالفت اسالم دچار 
بهانه ی  که  شد  فراوانی  شورش های 
به موروثی شدن  اعتراض  آنها  اصلی 
خالفت در خاندان امّیه بود. پیش از 
خالفت یزید بن معاویه، مقام خالفت 
بنا به عرفی پذیرفته شده، حق اصحاب 
طوایف  از  یک  هر  )اعضای  ُقَریشی 
در حجاز(  ُقَریش  قبیله ی  2۵گانه ی 
با  اسالم محسوب می شد که  پیامبر 

بیعت سابقون در  و  اجماع مسلمین 
اسالم، به این مقام برگزیده می شدند. 
معاویه پنجمین خلیفه ای بود که به 
همین روال، حاکم دنیای اسالم شد. 
او اما با نصب فرزندش یزید به مقام 
و  را شکست  این سنت  والیتعهدی، 
از  بزرگی  بخش  ناخرسندی  موجب 
اصحاب کهن سال و اقربای دنده پهن 
و بانفوذ پیغمبر اسالم و اوالد آنها شد.

میان این ناراضیان، حسین بن علی 
بن ابیطالب و عبداهلل بن زبیر بن عوام 
بیش از همه خود را شایسته ی خالفت 
و سابقه ی  نژاد  و  نََسب  می دانستند. 
حسین از عبداهلل واالتر بود اما پسر 
فرسنگ ها  مکر  و  سیاست  در  زبیر 
راه می پیمود. پس  از حسین  جلوتر 
از مرگ معاویه، این هر دو برای فرار 
از بیعت با یزید، از مدینه کوچیدند و 
در مکه مجاور کعبه شدند تا از گزند 

اَُمویان در امان بمانند.
در همین ایام، اهالی عراق به ویژه 
باشندگان دو شهر کوفه و بصره که از 
هواخواهان علی بن ابیطالب و اوالدش 
بودند، برای حسین نامه ها نوشتند و 
ضمن پشتیبانی از ادعای حسین بر 
خالفت، او را به شورش علیه خلیفه 
تحریک  معاویه،  بن  یزید  مسلمین، 
حضور  که  زبیر  بن  عبداهلل  کردند. 
حسین در حجاز را مانعی بزرگ برای 
ادعای خالفت خود می دید، زیر پای 
حسین نشست و او را به دعوت اهل 
عراق دلگرم کرد. حسین بن علی، خام 
دعوت کوفیان و مکر عبداهلل بن زبیر 

شد و پس از فرستادن پسر عمویش 
مسلم بن عقیل به کوفه، خود راه این 
شهر را در پیش گرفت تا شورش علیه 

خلیفه را از آن سامان آغاز کند.
»فتنه«،  از  جلوگیری  برای  یزید 
الیق ترین و بی رحم ترین امیر عراق، 
عبیداهلل بن زیاد را از بصره به حکومت 
کوفه فرستاد. او به سرعت شهر کوفه 
را در اختیار گرفت، مسلم و هواداران 

اصلی حسین را کشت و لشکری را که 
برای جنگ با دیلمیان )ایرانیان آزاده و 
نامسلمان اهل گیالن کنونی( آراسته 
شده بود، به فرماندهی عمر بن سعد 
)فرزند سعد بن ابی وّقاص، فاتح نبرد 
قادسیه( برای سرکوب حسین فرستاد.

روز چهارشنبه دهم ماه محرم سال 
۶1 هجری قمری مصادف با بیست و 
یکم مهر ماه سال ۵9 خورشیدی، در 
دشت کربالء واقع در سرزمین نینوا، 
زد و خوردی مختصر اما خونین، میان 
سپاه خلیفه و قافله ی حسین بن علی 
درگرفت که به قتل حسین و نزدیکان 
او منجر شد. بنا به روایت محمد بن 
تاریخ نگار  مهمترین  طبری،  جریر 
کوچک،  نبرد  این  در  اسالم،  صدر 
همه ی یاران و خویشان مذکر حسین 
بجز یکی از پسرانش علی بن حسین 
)علی اصغر( کشته شدند. بنا به روایت 
غالب از ابومخنف، تعداد آنها هفتاد و 
از  روایت،  همین  بر  بنا  بود.  نفر  دو 

لشکر خلیفه هشتاد و هشت تن هالک 
شدند. ابن اثیر در الکامل فی التاریخ، 
شمار کشتگان لشکر یزید را هشتاد و 

چهار نفر ذکر کرده است.
از آنجا که حسین بر خلیفه ی زمانه 
شوریده بود، بنا به فقه و سنت اسالم، 
دانسته  هدر  خونش  و  حالل  مالش 
قتلش،  از  پس  رو  این  از  بود.  شده 
اموال او و اهل بیتش را غارت کردند. 
بدن او و یارانش را کامال برهنه کرده، 
در  اسبان کوفتند و سپس  پای  زیر 
سباع  طعمه ی  تا  کردند  رها  قتلگاه 
است  روایت  شوند.  درنده(  )جانوران 
که طایفه ای از قبیله ی بنی اسد، سه 
روز پس از عاشورا، باقیمانده ی اجساد 

را در همان محل به خاک سپردند.
بن  عبداهلل  کربال،  واقعه ی  از  پس 
زبیر به همدستی برادرش مصعب و 
یاری مختار ثقفی، بیشتر سرزمین های 
اختیار گرفت و  را در  حجاز و عراق 
ادعای خالفت کرد. اندکی پس از این 
ماجرا، جمعی از شیعیان به سرکردگی 
سلیمان بن ُصَرد به خونخواهی حسین 
برخاستند که توسط عبیداهلل بن زیاد 
قلع و قمع شدند. قدری بعد، مختار 
دعوت  ادعای  با  و  برید  زبیریان  از 
برای خالفت محمد بن َحَنفّیه )پسر 
ابیطالب از کنیزش خوله ی  علی بن 
صاحب  را  عراق  از  بخشی  حنفیه( 
به  قدرتش  تثبیت  برای  مختار  شد. 
همدلی شیعیان نیاز داشت و از این 
رو بسیاری از قاتالن حسین را گرفت 
و به فجیع ترین شکل ممکن کشت. آل 

زبیر اما پس از مدتی به مختار دست 
یافتند و سر از تنش جدا کردند. پس 
از ختم ماجرای مختار، وجه تاریخی 
داستان حسین و قاتالنش به حاشیه 

رفت و رنگ فراموشی گرفت.
قصه ی  قرن،  چند  گذشت  با 
به مدد  بن علی،  »شهادت« حسین 
باورهای  آمیختن  و  شیعی  خرافات 
ایرانی- از جمله عناصری از افسانه ی 

سیاوش- به آنها، تبدیل به اسطوره ای 
اینکه حسین  تاریخ شد.  از  گسسته 
پیامبر  خون  از  بازمانده  نزدیکترین 
اسالم بود که مظلومانه و در نبردی 
نابرابر، کشته شده بود، موجب همدلی 
به ویژه  عرب  غیر  )بردگان  موالی 
ایرانیان( معتقد به پادشاهی نژادگان، 

با داستان او شد.
پندار معصومیت حسین نیز ریشه 
ایرانی دارد که حکومت  باور  در این 
تنها حق نطفه ی پاک پادشاهی است 
)کیان  کیانی  َفّر  زینت  به  خود  که 
با  ایرانیان  است.  بوده  آراسته  ُخّره( 
شیعه گری،  به  باوری  چنین  تزریق 
حسین تاریخی را مبدل به اسطوره ای 

دست نیافتنی کردند.
از خصائص مهم اسطوره  به مفهوم 
با  اسطوره  رابطه ی  فقدان  عام، 
این  از  است.  اندازه گیری  قابل  زمان 
اسطوره ای  هر  نابودی  چشم انداز، 
شدن  زمانمند  با  مستقیم  رابطه ای 

آن اسطوره دارد زیرا که مقید شدن 
قابل  زمان  سنجه ی  به  داستانی  هر 
اندازه گیری، آن را تا حد زیادی قابل 
بررسی و راستی آزمایی می کند. برای 
به سراغ  زمان  با سنجه ی  اگر  مثال 
داستان هایی که اهل منبر از عاشورا 
نقل می کنند برویم، محال است که 
نقالی های جگرسوز  بتوانیم تمام آن 
عصر  تا  صبح  یک  فاصله ی  در  را 
سال  پاییز  اوایل  روزهای  از  روزی 
کردن  باور  بدهیم.  جا  هجری،   ۶1
آنهمه دالوری ها، رجزها، شهامت ها، 
جانبازی ها، خونریزی ها و رنج ها، جز 
با بریدن از عقل و گسستن زنجیر زمان 

به مدد تخیل، ممکن نیست.
اسطوره، بیرون از زمان و تنها با تکرار 
بی حد و مرز خود در اذهان مردم، به 
نمایش  برای  ادامه می دهد.  حیاتش 
آداب  و  مناسک  است که  تکرار  این 
خاص و غیرمعمول اختراع می شوند. 
چون نیک بنگریم، دسته ی زنجیرزنی، 
معرکه ی قمه زنی، حماقت َعلَم کشی، 
بازی تعزیه خوانی، مجلس شبیه خوانی، 
مضحکه ی روضه خوانی و بساط مبتذل 
مداحی، همگی مناسکی غیرعقالنی و 
پرخشونت، مبتنی بر تکرار هستند که 
استمرار اسطوره حسین را در اذهان 

شیعیان تضمین می کنند.
غلبه ی  که  زیانی  و  سود  میزان 
اسطوره ها بر اذهان افراد یک ملت وارد 
می کنند، وابسته به میزان عقالنیتی 
است که در تقابل با این اسطوره ها در 
زندگی روزمره ی فرد فرد باشندگان 
یک سرزمین حضور دارد. هرگاه که 
توازن میان این دو نیرو برقرار باشد، 
حسابگری  کنار  در  اسطوره  قدرت 
پیشبرنده ی  و  فعال کننده  عقالنیت، 
نیروهای مولّد آن جامعه است. اگر این 
توازن حاصل نشود و غلبه با اسطوره 
باشد، سقوط مادی و معنوی آن جامعه 
قطعی است. شوربختانه، جامعه ایران 
از چنین توازنی بی بهره است و کفه ی 
اسطوره باوری بارها سنگین تر از کفه ی 

عقالنیت آن است.
اسطوره ی حسین بن علی و ماجرای 
و  عقل ستیزی  واسطه ی  به  عاشورا، 
بیش  دارند،  که  ذاتی  سوگ محوری 
آنکه پیشبرنده ی حس حماسه و  از 
در  باشند،  ایرانیان  میان  کنشگری 
طول این قرن های آلوده به شیعه گری، 
عامل پسرفت و عقب ماندگی جامعه 
ایران بوده اند. تنها چاره برای رهایی 
بازیابی  مخربی،  اسطوره ی  چنین  از 
و  تاریخ  بستر  در  علی  بن  حسین 
معمولی  انسانی  مانند  او  شناختن 

همچون باقی نوع بشر است.

تأمالت بهنگام؛ در باب » اسطوره« و »تاریخ« در ماجرای عاشورا

تابلوی »عصر عاشورا« از محمود فرشچیان

» ادامه دارد«           

نصب بنر در حمایت از علی خامنه ای روی یک اتومیبیل پژو
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1ـ از حقوقدانان برجسته و 
معروف ایران

2ـ بزرگساالن ـ تفتیش
3 ـ از پوشاک ـ سند اصلی 
تشکیل مؤسسه و شرکت

4ـ توان خواندن و نوشتن ـ 
غروب کردن

عنوانی  ـ  است  مرضی  ـ   5
برای مردان

ـ  گذاشته شده  پایه  ـ   6
تیر و کمان ـ  از  قسمتی 

تاقچه
ـ  است  مرضی  ـ  مدّور  ـ   7

پرنده ای است
8ـ  پا به دنیا گذاشتنـ  کمک

9ـ شهری تاریخی در ایران 
در  ای  رودخانه  ـ  انتها  ـ 

روسیه
10ـ واحدی است آموزشی و 
پرورشی ـ خوراکی است 

11ـ آفریدگار ـ کوشش

1ـ از نویسندگان نامدار 
و پرکار روس و خالق 
»مادر«،  چون  آثاری 

»خرده بورژواها«
ن  ا ر هنگسا آ ز  ا 2ـ 
و  نسه  ا فر برجستۀ 
خالق »عذاب فاوست«

3ـ راه بی پایانـ  پیروی 
کردن ـ وحشی

ـ  ایران  در  شهری  4ـ 
پایتخت کشوری است

5 ـ او هم حرفه ای دارد 
وسایل  از  ـ  مقدس 
و  وحشی  ـ  موسیقی 

سرکش
6 ـ تکرار یک حرف ـ 

عالمت جمع
معشوق  و  عاشق  ـ   7
ی  نه ها فسا ا

مشرق زمین
ـ  پا  از  قسمتی  ـ   8

قسمتی از دست
جنوب  در  استانی  9ـ 

هند ـ روشنایی
10ـ نام ـ معاهده

داخلی  اعضای  از  11ـ 
بدن انسان ـ خلقت

مترجم  و  نویسنده  1ـ 
ایران  فقید  و  معروف  
چون  آثاری  مترجم  و 
 ، » ی غر سا م  چر «
دره«  »زنبق  »هملت«، 

و ده ها اثر دیگر
2ـ ردیف ـ از وسایل نقلیۀ 
و  پایه  ـ  وتو  ـ من  آبی 

اساس
 ، س سیقی شنا مو 3ـ 
نه سرای  وترا آهنگساز 

برجسته و فقید ایران
4ـ خانه ـ محبت ـ مهیا

نزدیک  بستگان  از  ـ   5
ـ  تلف شده  ـ  بیابان  ـ 

برجسته و سرآمد
6 ـ پایتخت کشوری است 
ـ حرف فاصلهـ  خرسـ  

خزنده ای است
ـ  افسانه ای  موجودی  ـ   7
پهلو و کنارـ  مایۀ حیات 

ـ شکاف

8 ـ از شاهان ایران قبل از 
حملۀ اعراب

ـ  بزه  و  کجرفتاری  9ـ 
جزوه  و  کتاب  ته بندی 

ـ بی پدر
10ـ پسوند تشبیهـ  همانند 

آتش ـ واژگونه
ـ  نی  پنها سازش  11ـ 
بهرۀ  ـ  است  میوه ای 

غیرمجاز
12ـ درخشان ـ دخیل

ـ  اندام  از  قسمتی  13ـ 
راه شناس و دیندارـ  مادر 

کورش بزرگ
از  ـ  است  مرضی  14ـ 
ستارگانـ  استقالل هند 
پایمردی های  مدیون 

اوست
15ـ واقعی ـ پروردگار ـ از 

ادویه ها

1ـ از قهرمانان برجستۀ پیشین کشتی 
ایران و جهان

2ـ طرفدار ـ شهری در ایران ـ اجداد
عالمت  ـ  تبهکار  ـ  است  سنگی  3ـ 

جمع ـ تکخال
ـ  خانم ها  برای  عنوانی  ـ  شادی  4ـ 

میوه ای است
5 ـ زندگی ـ حمایت

6 ـ احمق و جاهل ـ مرکز شمیرانات 
ـ عالمت

تحلیلگر  و  روزنامه نگار  نویسنده،  ـ   7
سیاسی معروف ایران

پیروان می دهد  آنطرف معنی  از  ـ   8
ـ اظهار و روشن کردن ـ گلی است

ـ  حرف  یک  تکرار  ـ  ثمر  مثمر  9ـ 
معاضدت

10ـ از نخست وزیران پیشین ایران 
نوعی  ـ  همراهی  حرف  ـ  غنی  11ـ 

نقاشی
12ـ دوزخ ـ از سبزیجات ـ معبر

و  آمریکایی  ارمنی تبار  آهنگساز  13ـ 
خالق اثر زیبای رقص شمشیر

است  خوراکی  ـ  کوچک  مغازۀ  14ـ 
سنتیـ  بازنده نیست

15ـ از ریاضیات ـ اکسیر ـ عشیره

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

میدان مشق تهران سال ۱۸۵۰ میالدی

برادران  به  مربوط  بالن،  اصلی  فکر 
 2 این  است.  فایر  مونتگول  فرانسوی 
برادر سال 1783 میالدی با نایلون و 
کاغذ یک بالن ساختند. اولین مسافران 
بالن هم یک گوسفند، یک خروس و یک 
اردک بودند که تا ارتفاع 500 متر رفتند 
هوا و صحیح و سالم برگشتند پایین.

بود  جذاب  قدر  آن  بالن  با  پرواز 
و  روسیه  در  آن  نمایش  بالفاصله  که 
شد  اجرا  دیگر  کشورهای  و  انگلیس 
رسید،  ایران  به  بالن  وقتی  تا  ولی 
یک قرن طول کشید. اولین بار میرزا 
ملکم خان ناظم الدوله ـ همان کسی 
شعبه  اولین  یا  »فراموشخانه«  که 
انداخت  راه  ایران  در  را  فراماسونری  
ـ یک فرانسوی را برای نمایش پرواز 
بالن به تهران آورد. آن موقع هواپیما 
هم اختراع شده بود اما برای ایرانی ها 
که فقط داستان هوا رفتن کیکاووس 
دیدن  بودند،  شنیده  را  شاهنامه  در 
خاطر  به  بود؛  جالب  فوق العاده  پرواز 
همین، خیلی ها در میدان مشق تهران 
جمع شده بودند. در کتاب تهران قدیم 
برزنتی  چادر  »فرنگی ها  شده:  نوشته 
بسیار بزرگی را سر حفره  ای که قباًل 
دستور حفر آن را داده بودند، با میخ ها 
و طناب های مخصوص به زمین محکم 
افکنده و چون  آتش  کاه ها  کرده، در 

ژول ورن و پیشگویی های اواولین پرواز »بالن« در ایران

به  همیشه  ورن  بریل  گا ژول 
بود  مشکوک  علمی  دستاوردهای 
که  می کرد  مجبورش  ناشرش  ولی 
تمام  را خوب و خوش  داستان هایش 
کند؛ داستانی هایی که پر از تئوری های 
البته  و  پیشرو  اختراعات  و  علمی 
اول  او  بودند.  اسرارآمیز  ماجراهای 
دانشجوی حقوق بود اما بیشتر وقتش را 
داستان می نوشت. اصرار ویکتور هوگو و 
الکساندر دوما و قطع مقرری ماهانه اش 

از طرف پدر، او را به یک داستان نویس 
پدر  را  ژول ورن  کرد.  بدل  حرفه ای 
داستان علمی تخیلی می دانند. اگرچه 
از کل 54 داستانش، فقط 20 کتاب 
ماه،  کره  به  دارد.سفر  تخیلی  علمی 
و  هلی کوپتر  زیردریایی،  ساخت 
پروژکتور، توصیف فناوری هایی شبیه  
تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و بمب 
بیولوژیکی برخی از پیش بینی های این 

نویسنده خالق و متفکر می باشد.

از  یکی  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
سرشناس ترین و شخصیت های تاریخ 
اسالمی  است. علوم دینی و عقلی را زیر 
نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی 
را نزد دایی اش آموخت. تحصیالتش را 
در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به 
عنوان دانشمندی برجسته آوازه یافت.

برای  مغول ها،  حملۀ  دار  و  درگیر 
کسی که دنبال یک جای امن و آرام پر 
از کتاب می گشت تا بنشیند و بنویسد، 
جایی بهتر از قلعه های اسماعیلیان پیدا 

نمی شد.
اوایل، خواجه نصیرالدین آزادانه و با 
احترام در قلعه های اسماعیلیان تردد 

می کرد.
 اما بعد به خاطر ناسازگاری عقایدش 
با اسماعیلیان و اعتراض به ظلم و ستم 
آن ها، حاکم قلعه، خواجه را زندانی کرد. 
خواجه در 26 سالی که در قلعه های 
در  توازی  اصل  می کرد،  زندگی  آنان 
هندسۀ اقلیدسی را اثبات کرد و فلسفۀ 

مشاء را از شبهات بسیار نجات داد. 
خواجه  راجع به این سال ها چنین 
را  آن  مطالب  »بیشتر  است:  نوشته 
که  نوشته ام  سختی  وضع  چنان  در 
سخت تر از آن ممکن نیست و بیشتر 
آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم 
که هر جزئی از آن، ظرفی برای غصه و 

وزیر مغـول ها

عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت 
بزرگی به همراه داشت. زمانی بر من 
نریزد  اشک  چشمانم  از  که  نگذشت 
پیش  زمانی  و  نباشد  پریشان  دلم  و 
و  نگردد  افزون  دردهایم  که  نمی آمد 

غم هایم دو چندان نشود ...«
 باالخره این دوره از زندگی خواجه 
نصیرالدین با فتح قلعه های اسماعیلیان 

توسط هالکوخان مغول تمام شد. 
خاطر  به  که  خواجه  این،  از  بعد 
مغول ها  دستگاه  در  علمی اش  مقام 
با  بود،  کرده  پیدا  ویژه ای  جایگاه 
استفاده از امکاناتی که هالکوخان در 
مراغه  رصدخانۀ  گذاشت،  اختیارش 
از  بعد  و مدت ها  را که در آن دوران 
آن بی نظیر بود، بنا نهاد. در کنار آن، 
کتابخانه و مدرسه ای ساخت که دربارۀ 
کتابخانه اش گفته اند که هزاران کتاب 

داشته است.
در  بسیاری  کتاب های  خواجه 
ریاضیات نوشت و اولین کسی بود که 
مختصات قطبی و کروی را در ریاضیات 

وارد کرد. 
برای  که  سفری  در  نجام  سرا
بود،  رفته  عراق  به  کتاب  جمع آوری 
در کاظمین در تاریخ 4 تیر ماه 653 
شمسی درگذشت و در حرم امام موسی 

کاظم به خاک سپرده شد.

دود در زیر چادر جمع می شود، کم کم 
باال آمده و بزرگ و بزرگ تر گردیده، 
سرپا می شود و آنگاه دهانه اش را به هم 
آورده؛ سبدی به زیرش بسته و یک نفر 
در آن می رود و در یک لحظه طناب های 
آن را بریده، رهایش می کنند و بالن در 
مقابل دیدگان حیرت زده مردم، مسافر 
اما هنوز  به هوا می برد.  برداشته و  را 
چند دقیقه از صعود آن نمی گذرد که 
ترکیده، سرنگون شده و سرنشین آن 
پخش زمین می شود و مردم که آرزوی 
چنین اتفاق و گوشمالی فرنگی ای را 
که می خواسته سر از کار خدا درآورد 
می کرده اند غرق شادی و شعف گردیده! 
این شعر را فی البداهه سروده و دهن به 

دهن می کنند:
فرنگی آمد و بالن هوا رفت

نشست در توش و تا پیش خدا رفت
می خواست سر در كنه از كار سبحون
خدا زد تو سرش افتاد تو میدون«.

که  نشد  باعث  حادثه  این  البته 
ایرانی ها از پرواز با بالن ناامید شوند؛ بعد 
از آن، بالن پروازهای موفقی در تهران 
و  پرواز رسمی  اولین  داشت.  تبریز  و 
موفق را، در تاریخ 31 فروردین 1272 
خورشیدی، شخصی به نام حاج حسین 
تهران  الله زار  باغ  فراز  بر  تهرانی  آقا 

انجام داد.
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آیا می دانید كه ...؟
از  كه  این  تا  كند  زندگی  بدون سر  روز  می تواند ۹  *یک سوسک حمام 

گرسنگی بمیرد.
* كروكودیل نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.

* حلزون می تواند سه سال بخوابد!
* به طور میانگین، مردم از عنکبوت بیشتر می ترسند تا از مرگ.

* اگر جمعیت چین به شکل یک صف از برابر شما راه بروند، این صف به 
خاطر سرعت تولید مثل، هیچ وقت تمام نخواهد شد!

*خطوط هواپیمایی آمریکا با كم كردن فقط یک زیتون از ساالد هر مسافر، 
در سال ۱۹۸7 توانستند 4۰۰۰۰ دالر صرفه جویی كنند.

* مردم آمریکا به طور میانگین روزانه 73۰۰۰ متر مربع پیتزا می خورند!
* چشم های شتر مرغ از مغزش بزرگ تر است.

* بچه ها بدون كشکک زانو متولد می شوند، كشکک ها در 2 سالگی تا ۶ 
سالگی ظاهر می شوند.

* كوبیدن سر به دیوار ۱۵۰ كالری در ساعت مصرف می كند.
* پروانه ها با پاهایشان باد شکم را خالی می كنند.

خواجه نصیر الدین طوسی
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اعلیحضرت  حضور  کسی  وقتی  معموالً 
اینکه  برای  اعلیحضرت هم  شرفیاب می شد، 
میزشان  پشت  هیچوقت  نشود،  بی احترامی 
یستاده  ا ا  ر همه  وهمیشه  نمی نشستند 
می پذیرفتند. ضمناً آن کسی که وارد می شد، 
اجازه نداشت که شروع به صحبت بکند. باید 
منتظر می بود تا اعلیحضرت سئوال کنند. ولی 
ایندفعه که در را باز کردم دیدم که آقای انتظام 
تا چند قدمی اعلیحضرت جلو رفت و با انگشت 
اتهام به طرف شاه گفت: »به خاطرتان باشد، 

شما 3 سال مرا نخواسته اید!«
وقتی آقای انتظام از دفتر اعلیحضرت بیرون 
آمدند، پرسیدم که قبول کردید آقای انتظام؟! 
تقریباً  بود  وقت  آخر  کردم.  بله،قبول  گفت: 
چند دقیقه ای نشست، اعلیحضرت هم تشریف 
می بردند که من هم ایشان را تا دم اتومبیل 
مشایعت کردم. آقای انتظام منتظر مانده بود 
که با هم تا اتومبیل ایشان پیاده برویم. وسط راه 
گفتم: قربان! دیدم که شما اشارۀ تندی کردید. 

اعلیحضرت ناراحت نشدند؟
آقای انتظام گفت: اعلیحضرت گفتند شاید 
اشتباهی شده، ولی من از شما می خواهم که 
این کار را قبول کنید. گفتم: اعلیحضرت! من 
این دستگاه  سنم زیاد است، دیگر نمی توانم 
را اداره کنم. اعلیحضرت گفتند:نه! موقعی که 
در شرکت نفت بودید، شما خیلی خوب این 
اداره کردید، حاال چطور شده که  دستگاه را 

یک مرتبه نمی توانید اداره کنید؟!
اگر  بود:  گفته  اعلیحضرت  به  انتظام  آقای 
عرض  خدمت تان  حکایتی  نیست،  جسارت 
سرداری  ساسانی  پرویز  خسرو  قربان!  بکنم. 
داشت که خیلی شجاع بود و در تمام جنگ ها 
و  شد  مجروح  جنگی  در  بعد  می شد.  پیروز 
را  این، جنگ  با وجود  ولی  دستش شکست 
برد. بعد، مسائلی پیش آمد که دیگر این سردار، 
خانه نشین شد )مقصود خودش بوده(. بعد از 
خسرو  شد،  شروع  دیگری  جنگ  که  مدتی 
سردار  که  وقتی  سردار.  عقب  فرستاد  پرویز 
آمد، گفت: من دیگر نمی توانم جنگ کنم برای 
اینکه از من ساخته نیست. خسرو پرویز گفته 
بود: چطور ساخته نیست؟ یادت می آید که با آن 
دست شکسته ات زدی و جنگ را بردی؟ سردار 
جواب داد: آری! با دست شکسته می شود جنگ 

را بُرد، ولی با قلب شکسته نمی شود.
انتظام گفت: اعلیحضرت خیلی از این حرف 
من ناراحت شد و من هم از گفتۀ خودم پشیمان 

شدم و مسئولیت شرکت نفت را پذیرفتم.
و  نهاوندی  آقای  توصیۀ  به  می کنم  فکر 
دیگران، اعلیحضرت نظرشان انتخاب آقای دکتر 
غالمحسین صدیقی بود. به ایشان تلفن کردم 
که خانم شان پای تلفن بودند و گفتند ایشان 
نیستند. گفتم که من سعادت نداشتم ایشان را 
ببینم، ولی خواهش می کنم به ایشان بقبوالنید 
که مسئولیت نخست وزیری را بپذیرند، چون با 
این کار، آقای دکتر صدیقی خدمت بزرگی به 

ایران خواهند کرد.
=روزی که شما در دربار بودید ایشان 

آمدند شاه را دیدند.
- بله! ولی نشد. دوستان شان در جبهۀ ملی 
قبول  را  نخست وزیری  مسئولیت  اگر  گفتند 
کنید ما شما را از جبهۀ ملی اخراج می کنیم، 

همچنانکه همین عمل را با بختیار کردند.
صدیقی  دکتر  با  شاه  مذاکرات  =از 

بگوئید؟
در  اعلیحضرت  با  آقای صدیقی  - مالقات 
یک فضای بسیار محترمانه و دوستانه صورت 
آشفته  فضای  آن  در  که  همین  می گرفت، 
می کرد  فرار  مسئولیت  زیر  از  هر کسی  )که 
و می خواست به اصطالح »وجیه المله« شود(، 
آقای دکتر صدیقی پس از 20-30 سال نقار، 
آمدند و با اعلیحضرت مالقات کردند، خودش، 
یک پیروزی معنوی بود. او گویا به دوستانش 
در جبهۀ ملی گفته بود: »من وجاهت و اعتبار 
ملی را پس از مرگم نمی خواهم! اعتبار ملی باید 
روزی جائی خرج شود و آن روز، امروز است!«.

که  می خواستند  صدیقی  دکتر  آقای 
از  یکی  در  و  بمانند  ایران  در  اعلیحضرت 
پایگاه های دریائی مجهز جزیرۀ کیش اقامت 
کنند. این امر برای انسجام ارتش، کاماًل الزم 
بود، ولی اعلیحضرت به ایشان فرموده بودند 
که »برای مذاکره و برای مدت کوتاهی باید به 

آمریکا بروند و برمی گردند...«.
تنها  صدیقی  دکتر  مورد،  این  =در 
نبود! دکتر بقائی هم معتقد به ماندن شاه 
در ایران بود که گویا او هم مالقاتی با شاه 

داشته...
با  مذاکره  اعلیحضرت  اما  کامال!  -بله! 
آنها  به  تا  می دانستند  الزم  را  آمریکائی ها 
بفهمانند که دارند با چه آتش خطرناکی بازی 
می کنند! طرح سفر اعلیحضرت به آمریکا حتی 
مورد موافقت کاخ سفید و مقامات وزارت امور 
خارجۀ آمریکا قرار گرفته بود و بنده در تشریفات 

برای این سفر کوتاه، برنامه ریزی می کردم.
نخست وزیریشاپور بختیار

جبهۀ  مخالفت های  به  توجه  =با 
برای  کسی  چه  را  بختیار  دکتر  ملی، 

نخست وزیری معرفی کرده بود؟
- من نمی دانم. بعضی ها می گویند از طریق 
علیاحضرت بوده به علت قوم و خویشی که با 

آقای بختیار از طریق آقای قطبی داشتند. ولی 
آنچه که من می دانم این است که یک روز آقای 

قباد ظفر آمدند به تشریفات...

=آقای قباد ظفر چه کاره بودند؟
ظفر  سردار  فرزند  ظفر  قباد  مهندس   -
بختیاری و از نزدیکان شاه بودند. او همراه با 
رضاشاه  اعلیحضرت  آرامگاه  فروغی  مهندس 
کبیر را مرمت  و بازسازی کردند و از طرف دیگر 
قوم و خویش علیاحضرت ملکه ثریا بودند. ایشان 
آمدند به دربار و گفتند که من نامه ای حضور 
اعلیحضرت نوشته ام که اگر ممکن است آن را 

به حضور اعلیحضرت بدهید. گفتم موضوع نامه 
چیست؟ گفت موضوع آن راجع به آقای بختیار 
است... بختیار از مدتی پیش آماده بود حساب 
خود را از بقیه رهبران جبهۀ ملی جدا کند و 
حاال این فرصت به دست آمده بود و حاضر نبود 
به هیچ ترتیب این فرصت را از دست بدهد. در 
مقابل ناصحان و مصلحت اندیشان، می گفت: 
»هیچکس جز من نمی تواند تخته پاره های این 
مملکت در حال تالشی را به هم متصل کند«. 
گویا قباد ظفر از بختیار پرسیده بود: »شاپور! 
حاضری دولت تشکیل بدهی؟« و بختیار پاسخ 

مثبت داده بود.
 . دم ا د علیحضرت  ا به  ا  ر ظفر  مۀ  نا
اعلیحضرت  برای  را  نامه  معمول  طبق 
پرونده.  در  رید  بگذا گفتند:  و  ندم  خوا
شنبه سوم دی به توصیۀ آقای قباد ظفر، 
اعلیحضرت بختیار را به حضور پذیرفتند و برای 

اولین بار او را دیدند...
=نامۀ آقای ظفر، حاوی چه مطالبی بود؟

موقعیت  این  در  بود:  نوشته  ظفر  آقای   -
نیست  حاضر  هیچکس  تقریباً  که  حساس 
مسئولیتی به عهده بگیرد، من شخصاً خواستم 
که حضور اعلیحضرت شاپور بختیار را پیشنهاد 
کنم و مطمئن هستم که او قبول خواهد کرد و 
امیدوارم که مورد قبول اعلیحضرت هم قرار گیرد.

بعد هم آقای بختیار خیلی با عجله همکارانش 
صبح  عادی،  لباس  با  همه  و  کرد  معرفی  را 
شرفیاب شدند. تمام مدت صحبت از این بود 
که بختیار از فریدون جم )داماد رضا شاه که در 
لندن بودند( خواسته که وارد کابینه اش بشود 

ولی او قبول نکرده بود.
با توجه به روابط نزدیک من با فریدون جم، 

بختیار از من خواهش کرد که وساطت کنم و 
از ارتشبد فریدون جم بخواهم به ایران برگردد 
که همین کار را کردم. به فریدون جم گفتم: 
اگر این مسئولیت  را بپذیری خدمت بزرگی به 
ایران کرده ای و خواهش می کنم که به ایران بیا، 
برای اینکه تنها امید این است که یک آدم قوی 
که با خارجی ها هم ارتباط دارد، زبان می داند و 
دارای همۀ محسنات است، بیاید و این کشتی 
شکسته را به ساحل نجات برساند.فریدون جم 
قبول کرد و از لندن به تهران آمد و من و کامیال 
)خانم جم دختر عموی کامیال است( به فرودگاه 
رفتیم که او را بیاوریم، آقای سررشته داری را 

هم طبق معمول همراه خودمان برده بودیم و 
سرلشکر ناظم هم که با جم خیلی دوست بود، 

او هم به فرودگاه آمده بود.
اعلیحضرت  روز حضور  تیمسار جم همان 
شرفیاب شد و گفته بود: قربان! در این موقع من 
به درد وزارت جنگ نمی خورم. ستاد ارتش مهم 
است. اعلیحضرت فرمودند: رئیس ستاد ارتش 
تعیین شده... جم گفت: اعلیحضرت! پس چرا 
اعلیحضرت گفتند: من  مرا احضار فرمودید؟ 
شما را احضار نکردم، بختیار شما را خواسته. 
جم گفت: پس اجازه بدهید به لندن برگردم... 
تیمسار جم خداحافظی کرد و وقتی از اطاق 
اعلیحضرت بیرون آمد، چشمانش پر از اشک 
بود و به من گفت »اصالن! کار تمام است، با 
این وضع، فایده ای ندارد...« ناهار به منزل ما 

آمد و روز بعد به لندن برگشت.
انسان فوق العاده ای بود.

محمدرضا  از  عکسی  کتاب،  جلد  روی 
شده  چاپ  رضاشاه  پیکره  برابر  در  شاه 
در  شاه  عکس های  آخرین  از  این،  است. 
کاخ سلطنتی است که رئیس کل تشریفات 
می شود. دیده  آن  در  نیز  شاهنشاهی  دربار 

علی میرفطروس از دکتر افشار می پرسد:
اطاق  وسط  در  چرا  مجسمه  =این 

گذاشته شده بود؟
ـ این مجّسمه را یک زن و شوهر مجّسمه ساز 
معروف بلغاری ساخته بودند و چند روز قبل، 
آن را به دربار آورده بودند تا اعلیحضرت بیایند 

و این مجّسمه را بپسندند.
خود مجّسمه سازها هم آن روز آمده بودند 
و حاضر بودند و برنامه این بود که اعلیحضرت 
این مجّسمه را ببیند، چون دیگر وقتی برای 

رد  که  آنجا  از  بود،  نمانده  باقی  اعلیحضرت 
تسلیم  مراسم  از  که  عکاس هایی  می شدیم 
استوارنامۀ سفیر سودان گزارش تهیه می کردند 
سالن،  آن  داخل  آمدند.  اعلیحضرت  دنبال 
اعلیحضرت جلوی این مجسمه ایستادند و آن را 
تماشا کردند و پسندیدند که روزنامه نویس های 
حاضر از این جریان عکس برداشتند. اعلیحضرت 
جلوی مجسمه پدرشان ایستاده بودند و من در 
لحظۀ تماشای مجسمه، در صورت اعلیحضرت 
ناراحتی عمیقی می دیدم. به هر حال، عکس 
چه  مجسمه  آن  شد.  برداشته  اینطوری 
سرنوشتی پیدا کرد و چه شد، خبری ندارم. 

چهرۀ غمگین شاه نشان می داد که ایشان در 
آن شرایط دشوار، با پدرشان درد دل می کنند.

چند روز قبل از عزیمت اعلیحضرت از ایران، 
من پیامی تهیه کرده و به ایشان نشان دادم 
اعلیحضرت  است  بهتر  که  کردم  پیشنهاد  و 
چنین مطالبی را بیان بفرمایند و به کارهای 
فوق العاده ای که در کشور صورت گرفته اشاره 
باشند.  کار  جریان  در  بیشتر  مردم،  تا  کنند 
اعلیحضرت فرمودند: »این گفته ها مربوط به 
کسی است که بخواهد برای همیشه از کشور 
برود و با ملت خود خداحافظی کند در حالی 
که ما به زودی بر می گردیم. مگر هر بار که برای 
استراحت یا مذاکره به خارج می رفتیم برای ملت 

پیام می فرستادیم؟!«
این نکته را هم باید اضافه کنم: چند روز 
»جرج  خارج،  به  اعلیحضرت  سفر  از  قبل 
انگلستان( همراه  )وزیر خارجه سابق  براون« 
»سر داود الیانس« )ایرانی مقیم انگلستان که 
به سلطان نساجی اروپا شهرت دارد« به تهران 
آمده و به دیدار اعلیحضرت رفت. روز بعد به 
من تلفن کرد و گفت قصد دیدار مرا دارد. از 
اعلیحضرت اجازه خواستم، فرمودند بروید ببیند 
چه می گوید. به دیدار او در هتل هیلتون رفتم. 
»جرج براون« گفت: به اعلیحضرت پیشنهاد 
کردم حال که برای مدت دو یا سه ماه به خارج 
از کشور می روید ما و شما که به اصالن افشار 
اعتماد داریم او تنها رابط شما با بختیار باشد 
که دستورات شما را به تهران بیاورد و پاسخ 
الزم را بگیرد. اعلیحضرت نیز این پیشنهاد را 
قبول فرمودند. مالحظه می کنید که در اینجا 
هم وزیر خارجۀ سابق انگلیس می گوید: »حاال 
که اعلیحضرت برای 2ـ  3 ماه به خارج از کشور 

می روند« که منظور همان 2ـ  3 ماه مورد نظر 
اعلیحضرت است.

=آخرین کسانی که قبل از ترک ایران، 
شاه را دیدند، چه کسانی بودند؟

بار شاه  برای آخرین  ـ آخرین کسانی که 
ساعت  که  بود  باهری  آقای  یکی  دیدند،  را 
یازده صبح می خواست شرفیاب شود و پرسید 
اعلیحضرت کی می روند؟ ما به هیچکس نگفته 
بودیم که اعلیحضرت اصاًل خیال ترک ایران را 
دارند. ولی وقتی پرسید، گفتیم اعلیحضرت تا دو 
سه ساعت دیگر خواهند رفت... خیلی ناراحت 
شد ولی به خاطر ندارم که آیا شرفیاب شد یا 
نه. آن روز آقای صانعی آجودان کشیک بودند.

=آقای منوچهر صانعی؟
ـ بله! خیلی به دربار نزدیک بودند و ملکۀ مادر 
برای این مرد خیلی احترام قائل بودند. مرد وارد 
و بافرهنگی بودند، استاد درجۀ یک، پیانیست 
درجۀ یک، موسیقی شناس درجۀ یک. ملکۀ 
مادر خیلی خانم مهربان و ساده ای بودند و از 
منوچهر صانعی دعوت می کردند که برایشان 
صحبت کند. ملکه مادر خیلی منوچهر صانعی 
را دوست داشتند به خاطر اینکه خوش صحبت 
بود، تاریخ می دانست و تمام سلسلۀ قاجار را 
ممتاز  کارشناس  و  متخصص  او  می شناخت. 
هنر بود. پدرش، معمارباشی بود و ساختمان های 
مدرسۀ نظام را تماماً این معمارباشی ساخته بود 
و رضاشاه خیلی به او عقیده داشت. پدر همین 
آقای صانعی در ساختمان کاخ سعدآباد هم 
کمک کرد. صانعی خیلی هم مرد خوش تیپی 
بود. ایشان خانم خیلی برازنده ای داشتند به نام 
فیروزۀ ساالر کالنتری که اهل کرمان بودند و 
فوق العاده باهوش و با استعداد بودند. آنها در 
نیس زندگی می کردند. بعد، یکی از آشنایانش 
به نام قاسم هاشمی از ایران آمد که ارتباطی با 
رژیم جمهوری اسالمی داشت، گفتند که شما 
هیچ مشکلی برای بازگشت به ایران ندارید و 
می توانید به ایران برگردید. آقای صانعی خیلی 
ایران برگردد. خانۀ کوچکی  به  مایل بود که 
در خیابان رضایی شمیران داشت که خیلی 
قدیمی بود با آینه کاری ها و خاتم کاری های 
بسیار زیبا، می خواست این خانه را پس بگیرد. 
باالخره به ایران رفت ،دفعۀ اول خیر، ولی دفعۀ 
دوم که رفت توانست خانه اش را پس بگیرد. 
این بار که رفت با خانمش به تهران رفتند تا 
مبلمان خانه اش را تکمیل کند و خانه را دوباره 
درست کند. آقای صانعی در ضمن، متخصص 
تابلوهای موزه هم بود. دفعۀ سوم که به تهران 
دوستانم  از  یکی  بودم،  اتریش  در  من  رفت، 
از نیس به من تلفن کرد و گفت: برای شما 
خبر خیلی خیلی بدی دارم، آقای صانعی و 
خانم صانعی هر دو را تیرباران کردند! گفتم: 
چطور؟ همچین چیزی ممکن نیست... باالخره 
معلوم شد که هر دو را در ایران کشته اند. ]با 
بغض[ من آنقدر به این دو نفر عالقه داشتم 
شدند! کشته  چگونه  بدانم  نمی خواهم  که 

خالصه در موقع خداحافظی، اعلیحضرت از 
منوچهر صانعی به خاطر زحماتشان خیلی تشکر 
کردند. بعد اعلیحضرت گفتند که دیگر کسی 
نیست؟ گفتم: چرا قربان! از جنوب شهر کسانی 
ببینند. فرمودند،  را  هستند که آمده اند شما 
بیایند. حدود 10 نفری بودند. وارد که شدند 
مثل اینکه وارد خانۀ کعبه شده بودند. زانوزنان 
و  بوسیدند  را  اعلیحضرت  پای  و  جلو  آمدند 
گفتند: اعلیحضرت، ما هیچی نمی خواهیم، ما 
فقط می خواهیم اگر خیال ترک ایران را دارید، 
خیلی  هم  زبانشان  بمانید.  ایران  در  و  نروید 
عامیانه و ساده بود و معلوم بود که این سخنان 
از دلشان بر می خاست. اعلیحضرت هم خیلی 
تحت تاثیر قرار گرفتند و به آقای صانعی گفتند: 
آقای صانعی! این آقایان بعداً با شما باشند هر 

کاری داشتند انجام دهید.
از  این جا اضافه کنم که سه روز قبل  در 
به  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  تاریخ  این 
تشریفات دربار آمدند و از من خواستند که به 
عرض برسانم که اگر اعلیحضرت ایران را ترک 
کنند ما به بختیار رأی نخواهیم داد. به عرس 
رساندم فرمودند: ما فقط برای سه ماه و برای 
مذاکرات سیاسی و معالجه به خارج می رویم و 
مراجعت خواهیم کرد. آقایان سجادی، الموتی 
و سیف اهلل افشار هم که به حضور شاه شرفیاب 

شدند، همین پاسخ را شنیدند.
به هر صورت وقتی اعلیحضرت در پاویون 
را قطع  تلفن  تمام سیم های  بودند  سلطنتی 
کرده بودند و ما نمی توانستیم با مجلس تماس 
از نتیجه رأی اعتماد آگاه شویم.  بگیریم که 
باالخره با وسایلی از طریق گارد سلطنتی ارتباط 
برقرار شد و یک هلیکوپتر به پارکینگ مجلس 
فرستادیم تا نخست وزیر و رئیس مجلس را 
پس از خاتمه رأی اعتماد به پاویون سلطنتی 
بیاورند تا اعلیحضرت بتوانند با آنها خداحافظی 
کنند. بختیار در فرودگاه به داخل هواپیما آمد 
و اعلیحضرت هم به او گفت: شما تمام اختیارات 
را دارید، من ایران را به شما و شما را به خدا 
از  و  بوسید  را  شاه  دست  بختیار  می سپارم. 

هواپیما پائین رفت.
اعلیحضرت در مدتی که هواپیما در داخل 
ایران پرواز می کرد، خلبانی را شخصاً عهده دار 
بودند تا مرز عربستان سعودی که نشانۀ سالمتی 

جسمی و روحی اعلیحضرت بود.

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: )7(

عبداهلل انتظام به شاه گفت:
با دست شکسته می توان 
در جنگ برنده شد،با قلب 

شکسته نمی توان!

محمد رضا شاه در مقابل مجسمه رضا شاه ) امیراصالن افشار در کنار شاه ایستاده است(
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=آمریکا شبکه گسترده  ای 
حزب  اهلل  سپاه،  عوامل  از 
به  اقدام  که  را  حماس  و 
جابجایی میلیون  ها دالر پول 
تروریستی  فعالیت  های  و 
کرده اند در فهرست تحریم  ها 

قرار داد.
=این احتمال که بخشی از 
میان  همکاری  در  اطالعات 
آقازاده  های  و  نفوذی  عوامل 
ن  بستگا و  ج    نشین  ر خا
اسالمی  جمهوری  مقامات 
و  اطالعاتی  به سرویس    های 
امنیتی غربی درز پیدا می  کند 

کم نیست.
اطالعات جمهوری  =وزیر 
اسالمی می  گوید افشای سّر 

برادر خیانت و حرام است!
سه شنبه  آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
دهم سپتامبر )19 شهریور(، شبکه  ای 
انقالب  از دالالن مالی سپاه پاسداران 
اسالمی و سپاه قدس را تحریم کرد که 
شاخه  هایی از آن توسط عوامل حماس 
فعال  ترکیه    و  لبنان  در  حزب  اهلل  و 
مستقیم  رابط  جباریان  بوده اند.ظاهر 
حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از جمله افرادی است که 
توسط آمریکا تحریم شد. جباریان در 
ترکیه مستقر است و در گزارش وزارت 
دفتر  رئیس  وی  که  آمده  خزانه داری 

امور مالی حماس است.
در  »رِدین«  صرافی  مدیران  از  یکی 
ترکیه نیز تحریم شده که گویا نقشی 
به  ایران  از  پول  انتقال  در  اساسی 

حزب  اهلل و حماس داشته است.
شبکه  یک  آمریکا  گذشته  هفته 
گسترده برای دور زدن تحریم های رژیم 
ایران را در فهرست تحریم  ها قرار داد 
که نام شرکت  ها و افراد مرتبط به آن 
از ایران و امارات تا سوریه و لبنان و از 
سنگاپور و هند تا هنگ کنگ فعال بودند.

تحریم  های تازه   آمریکا آشکار می  کند 
نهادهای  کمک  به  سفید  کاخ  که 
اطالعاتی و امنیتی داخلی و با مشارکت 
روی  دست  مختلف   کشورهای 
شبکه  های مالی منطقه  ای و بین  المللی 
سپاه  که  گذاشته  اسالمی  جمهوری 
از  وابسته اش  پاسداران و شبه نظامیان 
طریق آن اقدام به انتقال پول برای تامین 
اهداف تروریستی می  کنند.   شبکه  هایی 
که از طریق آنها پول  های هنگفت جابجا 
مخفی  کانال  های  طریق  از  و  می  شود 
اقدام به تامین هزینه    های مورد نیاز برای 
انقالب  پاسداران  سپاه  خرابکاری  های 
اسالمی می  کنند.در فهرست تحریم  های 
جدید فردی به نام محمدسعید ایزدی 
ثبت شده که گفته می  شود از مقام  های 
لبنان ساکن  در  و  نیروی قدس سپاه 
است.استیون منوچین وزیر خزانه داری 
آمریکا گفت که این تحریم ها شامل 1۵ 
نفر از سران نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، حزب اهلل لبنان، حماس 

و القاعده می شود.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
گروه های  رهبر   12« کرد  اعالم  نیز 
تروریستی« تحریم شدند که چهار عضو 
ارشد حز ب اهلل و حماس و رهبران گروه 

جمهوری اسالمی اتاق به اتاق آلوده به ویروس 
نفوذی  ها و جاسوس    هاست

داعش و القاعده از جمله آنها هستند.
این دو مقام آمریکایی که پس از اعالم 
تحریم  ها در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک شرکت کردند تاکید نمودند 
در  تغییری  بولتون  برکناری جان  که 
رژیم  علیه  حداکثری  فشار  سیاست 

ایران ایجاد نخواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در این 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  نشست 
تاثیر برکناری بولتون بر افزایش احتمال 
دیدار روحانی و ترامپ در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت رئیس جمهور 
آمریکا قبالً به صراحت گفته که آماده 
است بدون هیچ پیش شرطی با حسن 

روحانی دیدار کند.
نهادهای  و  سفید  کاخ  سکوت 
و  مسیر  مورد  در  آمریکا  اطالعاتی 
مالی  شبکه  های  شناسایی  جزییات 
مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ظاهرا حساب شده به نظر می رسد اما 
نباید این احتمال را از نظر دور داشت 
این  به  از اطالعات مربوط  که بخشی 
شبکه  ها از درون خود جمهوری اسالمی 
و توسط عوامل جاسوسی و یا فرماندهان 
و مقامات سپاه پاسداران لو می  رود که 
است. کرده  پیدا  هم  افزایش  اخیراً 

تبهکار  شبکه    های  این  شناسایی 
بین  المللی نیاز به ابزار و اطالعات بسیار 
دقیق دارد و مشارکت وسیع خارجی 
این  در  اطالعات  می  طلبد.  داخلی  و 
آنچه  هر  و  است  محدود  خصوص 
بر  و  گمان  می    شود حدس   رسانه    ای 
اساس شنیده     هاست اما این احتمال که 
از اطالعات در همکاری میان  بخشی 
عوامل نفوذی و آقازاده  های خارج    نشین 
و بستگان مقامات جمهوری اسالمی به 
سرویس    های اطالعاتی و امنیتی غربی 

درز پیدا می    کند کم نیست.
»فرار  مسدودنشدنی  منفذهای 
سازی« مسئوالن و مدیران فاسد

نظام  فاسد  مدیران  از  زیادی  شمار 
گذشته  ماه  های  در  آنها  فرزندان  و 
هر  و  زدند  جیب  به  کالن  پول  های 
آنچه توانستند جارو کردند و پا به فرار 
گذاشتند اما جمهوری اسالمی نتوانسته 

روزنه    های فرار آنها را ببندد.
به  نزدیک  نویسنده  گنجی  عبداهلل 
در  رژیم، 1۵ شهریور  امنیتی  محافل 
نمی  تواند  حکومت  نوشت  مقاله  ای 
منفذ های فراری  ساز مدیران و مسئوالن 
فاسد را شناسایی و کنترل کند. یکی از 
اختالسچی  های دانه درشت محمودرضا 
خاوری مدیرعامل سابق بانک ملّی است 
که به کانادا فرار کرده اما با وجود اینکه 
اقدام  کشور  این  است  محرز  او  جرم 

یکی  خاوری  نمی  کند.  او  استرداد  به 
جمهوری  فاسد  مقامات  و  مدیران  از 
رژیم  آنکه  وجود  با  که  است  اسالمی 
برای بازگرداندن وی از اینترپل کمک 
خواسته همچنان ظاهرا مقیم کاناداست.

اینترپل بهمن سال 91 نام خاوری را 
در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد 
اما مهر سال 139۵ نام او از این فهرست 
حذف شد.  همچنانکه وقتی رضا ضراب 
نیز  ترکیه  ای  ایرانی-  مشهور  تاجر 
حاضر به همکاری با نهادهای قضایی 
و اطالعاتی آمریکا شد، در مجازات او 
که  احتمال  شدند.این  قائل  تخفیف 
فرار  از  بعد  نظام  و سیاسیون  مدیران 
در ازای همکاری با نهادهای اطالعاتی 
شبکه  های  شناسایی  برای  امنیتی 
مالی مرتبط با فعالیت    های تروریستی 
به  حاضر  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
همکاری با نهادهای خاص شوند مردود 
این  برای  آمریکا  آنکه  ویژه  به  نیست 
اطالعات جایزه چند میلیون دالری نیز 

اعالم کرده است!
سیدمحمد صدر هاشمی نژاد صاحب 
بانک پیالتوس در جزیره مالت، سال 
پولشویی  اتهام  به  آمریکا  در   201۸
شد.  بازداشت  تحریم ها  زدن  دور  و 
کرده  فکر  این  به  او  اینکه  احتمال 
باشد که برای نجات خودش بخشی از 
آنچه را که از پشت صحنه پولشویی  ها 
قرار  آمریکایی  ها  اختیار  در  می  داند 
ماه  های  دارد.در  وجود  کامال  دهد 
گذشته همچنین ادعا شد که پرونده 
جاسوسی تعدادی از عوامل نفوذی در 
جمهوری  نظامی  و  سیاسی  نهادهای 
است. بررسی  دست  در  اسالمی 

جمهوری  که  است  این  واقعیت 
اسالمی اتاق به اتاق مبتال به ویروس 
نفوذی  ها، جاسوس    ها و »پرستو«هاست. 
حوزه  به  مربوط  اطالعات  رفتن  لو  از 
فعالیت    های محرمانه  تا  انرژی  و  نفت 
و  زد  و  فسادها  از  موشکی؛  و  اتمی 
بندهای مسئوالن رده باالی حکومتی 
تا اطالعات مربوط به تختخواب و جیب 
اوضاع چنان وخیم است که  مدیران؛ 
محمود علوی وزیر اطالعات جمهوری 
اسالمی 19 شهریور در یک سخنرانی 
گفت »برخی اقدامات به نام افشاگری 
حرام  افشاگری  مگر  می شود؛  انجام 
افشای  فرمودند؛  اکرم  رسول  نیست؟ 
سّر برادر خیانت است! خیال می کنیم 
به اسم آبروریزی و دریدن آبروی این 
و آن کار خوبی کرده ایم، در حالی که 
این موضوع حرام است، این در حالیست 
که حرام خدا با تغییر عنوان تبدیل به 

حالل شده است.«

تالش برای دروغگویی و تحریف درباره »دختر  آبی« 
توسط تریبون های نظام

حتی  مجازی  فضای  =در 
است  مطرح  موضوع  این 
سحر  بازداشت  هنگام  که 
خدایاری پس از شناسایی در 
ورزشگاه آزادی چه وقایعی 
بر او گذشته است که وی پس 
ماه  شش  حکم  شنیدن  از 
زندان، دست به خودسوزی 

زده است.
سحر  مرگ  به  =واکنش 
به  منجر  حتی  یاری  خدا
بازداشت صبا کمالی بازیگر 
اتهام  به  تلویزیون  و  تئاتر 
»توهین به امام حسین« شد!
=پیوند وقیحانه ی موضوع 
مرگ »دختر آبی« با انتخابات 
استصوابی و مهندسی شده  
در  اسالمی  جمهوری  در 
حالی توسط حسن روحانی 
وعده های  که  شده  مطرح 
پوچ وی در کوران انتخابات 
باز  برای  جمهوری  ریاست  
ورزشگاه ها  درهای  کردن 
به روی زنان تا کنون نه تنها 
عملی نشده بلکه قربانی نیز 

گرفته است!

واکنش ها پس از گذشت چند روز از 
خودسوزی و مرگ سحر خدایاری که 
با نام »دختر آبی« شناخته می شود، 
رسانه های  دارد.  ادامه  همچنان 
رسمی حکومت از جمله صداوسیمای 
گل آلود  پی  در  اسالمی  جمهوری 
مصاحبه های  با  و  هستند  آب  کردن 
اجباری با پدر سحر سعی می کنند تا 
خودسوزی وی را به دلیل ابتالی وی 

به بیماری جلوه دهند!
آنگونه که یکی از نزدیکان خانواده 
بود،  گفته  »منوتو«  شبکه  به  سحر 
اطالع  بدون  خدایاری  سحر  پیکر 
خانواده اش به خاک سپرده شده و از 
حضور خانواده و فامیل وی در مراسم 
آمده  عمل  به  جلوگیری  خاکسپاری 

است.
آبی«  »دختر  پدر  مصاحبه ی  در 
و  پوشش  نوع  درباره  وی  رسانه ها  با 
انتقاد  دخترش  از  »قهرمان سازی« 
تندمزاج  دخترش  که  گفته  و  کرده 
می شده  عصبانی  زود  خیلی  و  بوده 

است.
در این گفتگوها، حتی تالش شد تا 
از زبان پدر سحر، موضوع حکم شش 
ماه زندان را که منجر به خودسوزی و 
مرگ وی شده، کتمان کنند و اینگونه 
برایش  حکمی  اصال  که  شود  عنوان 
آبی«  »دختر   پدر  بود!  نشده  صادر 
در برنامه 20:30 که به دروغ پراکنی 
اعترافات  پخش  مختص  برنامه ای  و 
از  جلوگیری  است،  معروف  اجباری 
را  خاکسپاری  مراسم  در  حضورشان 

تکذیب کرده است.
غیرمستند  تصاویری  انتشار  حتی 
رسانه های  توسط  سحر،  چهره  از 
قرار  استفاده  سوء  مورد  حکومتی 
ممنوعیت  با  وی  ارتباط  تا  گرفت 
زیر  اساسا  را  ورزشگاه ها  به  ورود 
توسط  که  اخباری  در  ببرند.  سوال 
منتشر  وابسته  و  داخلی  رسانه های 
»دختر   دستگیری  موضوع  می شود 
به  ورود  برای  دلیل »تالش  به  آبی« 
چنانکه  می شود.  سانسور  ورزشگاه« 
»آگاه«  شاهد  یک  از  نقل  به  تسنیم 
نوشته،  تهران  استان  دادگستری  در 
حالی  »در   9۷ اسفندماه  سحر  که 
است،  داشته  نامناسب  پوشش  که 
درگیر  انتظامی  نیروی  مأمورین  با 
می شود و به آنها توهین می کند که 
از  رابطه  همین  در  الزم  مستندات 
دادسرای  به  و  تهیه  مامورین  ناحیه 

تهران تحویل می شود.«
وی گفته که سحر به اتهام »جریحه دار 
»توهین  و  عمومی«  عفت  کردن 
بود. شده  بازداشت  مأمورین«  به 

همچنین،  تسنیم  گزارش  به 
نیز  قوه قضاییه  مسئوالن  از  تعدادی 
در  ترحیم سحر خدایاری  مراسم  در 
خانواده   از  و  کرده  شرکت  شهرکرد 
غالمحسن  کردند.  »دلجویی«  وی 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در 
تماس تلفنی با  پدر سحر »از مواضع 

هوشمندانه او در گفتگو با رسانه ها که 
مانع از تحقق اهداف بیگانگان و برخی 
است،  شده  داخلی شان  دنباله های 

قدردانی کرد.«
مرگ  به  روحانی  دولت  واکنش 
زنان  ورود  بحث  در  آبی«،  »دختر 
است  بوده  متناقض  ورزشگاه  ها  به 
از  حتی  دولت  سخنگوی  اینکه  با  و 
زنان  ورود  برای  تالش  و  طرح ریزی 
داده  خبر  داخلی  لیگ   بازی های  در 
ولی مشاور حسن  روحانی حضور زنان 
نامناسب  شرایط  با  را  ورزشگاه ها  در 

کنونی، به صالح ندانسته است.
و اما واکنش حسن روحانی به مرگ 
وقیحانه تر  همه  از  جوان  دختر  این 
امید«  و  »تدبیر  دولت  رئیس  بود. 
کارگران  و  زنان  اگر  که  شده  مدعی 
از  این مشکالت فقط  دارند،  مشکلی 
طریق شرکت در »انتخابات مجلس و 

ریاست جمهوری« حل می شود!
مرگ  موضوع  وقیحانه ی  پیوند 
»دختر آبی« با انتخابات استصوابی و 
اسالمی  مهندسی شده  در جمهوری 
مطرح  دولت  رئیس  توسط  حالی  در 
شده که وعده های پوچ وی در کوران 
باز  برای  جمهوری  ریاست   انتخابات 
روی  به  ورزشگاه ها  درهای  کردن 
زنان تا کنون نه تنها عملی نشده بلکه 

قربانی نیز گرفته است!
روحانی  تند  سخنان  عمومی  افکار 
را در ورزشگاه مشهد هنوز به خاطر 
و  موسیقی  آزادی  وعده ی  که  دارد 
ورزشگاه ها را به زنان و جوانان می داد 
به  خود  مقام  در  ماندن  از  پس  ولی 
»احترام« نظر حوزه علمیه قم همه را 

از دستور کار دولت خارج کرد!
فاجعه ی  با  موج سواری  اینک 
طوری  آبی«  »دختر  خودسوزی 
شده که امروز حتی غالمرضا جاللی 
انتشار  با  پدافند غیرعامل هم  رئیس 
خدایاری  سحر  خودسوزی  بیانیه ای 
نوشته:  و  خوانده  تلخی  ماجرای  را 
خدایاری  سحر  خودسوزی  »ماجرای 
ما  همه  برای  آبی  دختر  به  معروف 
موج سواری  همه  از  تلخ تر  بود.  تلخ 
از  ضدانقالب  رسانه ای  شارالتانیسم 
را  خود  که  عزادار  خانواده  یک  داغ 

فدایی والیت می دانند!«
نیز  سلبریتی ها  عملکرد  از  وی 
کرد:  انتقاد  آبی«  »دختر   مرگ  در 
»کم کم و با تکرار این قبیل حوادث، 
احساسی  و  بررسی  بدون  مداخله 
شاخصی  به  بی سواد  سلبریتی های 
ناحق تبدیل شده است که کذب بودن 
این مدل شاخص ها در ماجرای اخیر 

هویدا شد.«
جاللی به رسانه ها توصیه کرده: »در 
دام دوقطبی دروغین رسانه های معاند 
مراقب  همه  از  بیش  و  نشده  اسیر 
یک  دل  بر  امروز  که  باشند  زخمی 

خانواده نشسته است.«
مختلفی  کمپین های  بین،  این  در 
هم برای جلب نظر فدراسیون جهانی 
فوتبال در تحریم فوتبال ایران و آزادی 
ورود زنان به ورزشگاه ها شکل گرفته 
خبرگزاری  به  فیفا  که  آنگونه  است. 
فرانسه اعالم کرده، قرار است گروهی 
بین المللی  نهاد  این  کارشناسان  از 
آماده سازی  بررسی  برای  فوتبال 
استادیوم ها جهت حضور زنان به ایران 

سفر کنند.
و  داخلی  وسیع  واکنش های 
و  فجیع  خودسوزی  به  بین المللی 
ادامه  همچنان  خدایاری  سحر  مرگ 

دارد.
شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا 
جداگانه ای  پیام های  در  نیز  پهلوی 
دختر  مرگ  و  خودسوزی  به  نسبت 
شهبانو  داده اند.  نشان  واکنش  آبی 

سوختن  نماد  را  آبی«  »دختر  مرگ 
ایران  جمعیت  از  نیمی  آرزوهای 
به  برای  است  سال   ۴0« که  دانست 
حقه  حقوق  کمترین  آوردن  دست 
شهامت  با  چه  و  جنگند  می  خود 

ایستاده اند.«
 19 آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
از  توئیتری  پیام  در  شهریورماه 
درگذشت سحر خدایاری ابراز تاسف 
این  بر  دیگری  شاهد  را  آن  و  کرد 
»بزرگترین  که  دانست  حقیقت 
ایران  مردم  خود  رژیم  این  قربانیان 

هستند.«
واکنش به مرگ سحر خدایاری حتی 
منجر به بازداشت صبا کمالی بازیگر 
»توهین  اتهام  به  تلویزیون  و  تئاتر 
امام حسین« شد! صبا کمالی در  به 
امام  به  اینستاگرامش خطاب  صفحه 
سوم شیعیان به وقایع دلخراشی که 
اشاره  می پیوندد  وقوع  به  ایران  در 
کرده و آن را فجایعی بزرگتر از آنچه 
امام رخ  این  برای  1۴00 سال پیش 

داده، دانست.
این بازیگر در متنی خودمانی نوشته 
کنم  آرزو  گرفتم؟  نذری  »غذا  بود: 
می کنی…  شوخی  کنی؟  برآورده 
ببین امام حسین من مثل سابق دیگه 
حوصله این پارتی های شبانه رو ندارم. 
خیلی وقته مشکالت بزرگتر از مراسم 
تو، توی مغزمه… فکر می کنی خودت 
و یارانت شهید شدین، ما فوری آزاده 
و  خداپرستی  و  عدالت  شدیم؟… 
انسانیت بر جهان حاکم شد؟!… تازه 
کلی جوونای از تو و یارانت جوونتر و 
زیباتر و رشیدتر هم دادیم رفت، بازم 
ندارم  فرصت  االنم  نشد.  آباد  جهان 
کنم…  مکالمه  باهات  این  از  بیشتر 
باید برم برای مراسم دختر آبی؛ دختر 
آبی کیه؟ آه… بماند… فقط بدون 
فعال  امام حسین  مظلومتره…  تو  از 
این  میگم  بهت  بعدا  خداحافظ…. 

روزها چه خبره«.
)تاج(،  استقالل  تیم های  بازیکنان 

که سحر طرفدار آن بود، و پرسپولیس 
نیز در تمرین های خود یک دقیقه به 
احترام »دختر آبی« سکوت کردند. اما 
حضور این بازیکنان در تمرین و عدم 
تحریم شرکت در تمرین ها و احتماال 
بسیاری  انتقاد  با  رو،  پیش   مسابقات 
از کاربران فضای مجازی مواجه شده 

است.
صوتی  فایل  که  درحالیست  این 
سحر   دوستان  از  یکی  به  منتسب 
که  شده،  منتشر  مجازی  فضای  در 
و  استقالل  تیم  عاشقانه  او  می گوید 
حتی  و  داشت  دوست  را  بازیکنانش 
یکبار این موضوع مطرح شده بود که 
فرهاد  که  می شود  چه  مردیم  وقتی 

مجیدی سر خاکمان بیاید!
در فضای مجازی حتی این موضوع 
مطرح است که هنگام بازداشت سحر 
خدایاری پس از شناسایی در ورزشگاه 
آزادی چه وقایعی بر او گذشته است 
ماه  شش  حکم  شنیدن  از  پس  که 
زندان، دست به خودسوزی زده است.

نقاشی دیواری در تهران با موضوع اشغال سفارت آمریکا

برای سحر؛ دختری که فقط می خواست به ورزشگاه برود و فوتبال ببیند!
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رئیس  آتابای  =کامبیز 
فوتبال،  فدراسیون  وقت 
سال ۵4 خورشیدی را مبداء 
»خلق ارزش   های جدید« در 
فوتبال می   دانست که محور 
فوتبال  پایدار  توسعه  آن 
ایجاد  و  بازیکن    سازی  و 
سراسر  در  پایه  تیم    های 

کشور بود.
=برگزاری »جام ولیعهد«، 
»جام  و  آبان«  نهم  »جام 
دروازه ی  خاتمی«  ارتشبد 
ورود نوجوانان و جوانان در 
کشور  نزدیک  و  دور  نقاط 
آنان  روی  به  را  فوتبال  به 

گشود.
صدر  حمیدرضا  =دکتر 
در  جامعه شناس  و  مفسر 
روزگاری  »روزی  کتاب 
 : یسد می  نو  » ل تبا فو
یکی  را  فوتبال  »انقالب، 
شاه  رژیم  منفی  مظاهر  از 
زیر  را  آن  و  کرد  قلمداد 
سؤال برد و به تازیانه کشید.
=خامنه    ای دشمن فوتبال 
ز  ا ل  تبا فو ن  چو ست  ا
بستری  امروز  تا  گذشته 
پژواک  که  کرده  فراهم 
توسعه و ترقی و آزادی در 
همان  می  شود،  شنیده  آن 
چیزهایی که با ُخلق و خوی 
و  اسالمی  جمهوری  رهبر 
همفکران او سازگار نیست.
می   کند  روایت  =آتابای 
سبب  که  عواملی  از  یکی 
مسابقات  اهمیت  و  رونق 
مدارس راهنمایی برای مردم 
رسانه   ها  و  خبرنگاران  و 
پهلوی  رضا  حضور  می شد 

در این بازی ها بود.
و   ۴۰ دهه  در  ایران  فوتبال 
دو  سیطره  در  خورشیدی   ۵۰
خوزستان  و  مرکزی  استان  قطبی 
در  باشگاهی  تیم   های  و  بود 
لیگ     ها  اربابان  منطقه  دو  این 
بودند. مختلف  تورنمنت   های  و 

وقت  فدراسیون  سیاست   های  از 
فوتبال ایران توسعه فوتبال در گوشه 
و کنار کشور با تقویت تیم   های پایه 
در رده سنی جوانان و نوجوانان در 
تمام استان   ها بود که از سال 13۵۴ 

رسماً آغاز شد.
کامبیز آتابای رئیس وقت فدراسیون 
فوتبال، سال ۵۴ خورشیدی را مبداء 
»خلق ارزش   های جدید« در فوتبال 
سیاست  این  اساس  بر  می       دانست. 
تالش  فوتبال  فدراسیون  مسئولیت 
برای تبدیِل »پدیده« به »سنت« شد 
که محور آن توسعه پایدار فوتبال و 
بازیکن     سازی و ایجاد تیم    های پایه در 

سراسر کشور بود.
هدف  این  به  رسیدن  برای  اما 
و  مالی  منابع  کردن  فراهم  تنها 
باید  بلکه  نبود  کافی  زیرساخت     ها 
فرهنگ آن نیز در بین مردم حتی در 
نقاط دوردست کشور ترویج می     شد. 
گرچه فوتبال حرفه  ای در ایران نوپا 
محسوب  آسیا  اول  قدرت  و  بود 
کشورهای  با  مقایسه  در  اما  می    شد 
صاحب  نام فوتبال در اروپا و آمریکای 
جبران  برای  بود.  زیاد  فاصله  التین 
از  سیاست گذاری هایی  فاصله  این 

اوایل دهه ۵۰ خورشیدی آغاز شد.
تورنمنت    های  و  جام      ها  پایه    گذاری 
سنی  رده      های  در  داخلی  باشگاهی 
شرایط  کردن  فراهم  و  مختلف 
میزبانی  و  استانی  تیم  های  حضور 
شهرهای مختلف از این مسابقات از 
برگزاری  شد.  فوتبال  توسعه  ارکان 
و  آبان«  نهم  »جام  ولیعهد«،  »جام 
عملی  نتایج  خاتمی«  ارتشبد  »جام 
ورود  دروازه ی  که  بود  سیاست  این 
و  دور  نقاط  در  جوانان  و  نوجوانان 
روی  به  را  فوتبال  به  کشور  نزدیک 
یکسو  از  جام    ها  این  گشود.  آنها 
در  که  می شد  جوانانی  مشوق 
رقابت  به  باشگاهی  تیم     های  قالب 
سوی  از  و  می پرداختند  یکدیگر  با 
دیگر به ارتقاء زیرساخت      ها از جمله 
آکادمی   های  و  استادیوم    ها  تأسیس 

فوتبال سرعت بخشد.
برای  قرن  نیم  از  بعد  اکنون  آنچه 
مانده،  باقی  هنوز  ایران،  فوتبال 

وگرنه  است  دوران  همان  میراث 
اسالمی  انقالب  از  پس  بود  بعید 
۵۷ با روحیات و طرز فکر مسئوالن 
هیچ  اسالمی  جمهوری  رهبران  و 

پیشرفتی در این عرصه می شد.
و  مفسر  صدر  حمیدرضا  دکتر 
»روزی  کتاب  در  جامعه شناس، 
روزگاری فوتبال« می  نویسد: »انقالب 
مظاهر  از  یکی  را  فوتبال  ]اسالمی[ 
منفی رژیم شاه قلمداد کرد و آن را 
زیر سؤال برد و به تازیانه کشید.« او 
روایت می  کند بعد از پیروزی انقالب 

علیه فوتبال »شمشیرها از رو بسته 
متهمین  جایگاه  در  فوتبال  و  شد 

نشست.«
تیم  وقتی   13۵۸ سال  اسفند 
بازیکن   3۰ با  ایران  فوتبال  ملّی 
اردوی  در  پروین  علی  کاپیتانی  به 
در  شرکت  برای  بوشهر  آمادگی 
حتا  می  برد  بسر  آسیایی  مسابقات 
ملّی  تیم  علیه  گسترده  تظاهرات 
و  انقالبی  معترضان  شد!  برگزار 
»اردوی  می  دادند  شعار  حزب اللهی 
ملّت!«  به  است  خیانت  ملّی،  تیم 
بازیکنان تیم ملّی هم بی    سر و صدا 
ساک شان را جمع کردند و به تهران 
بازگشتند. همزمان تبلیغات اسالمی 
بیانیه  ای اعالم کرد »…  بوشهر در 
که  این مخارج  بجای  نبود  بهتر  آیا 
شده  سرگرم کننده  کارهای  صرف 
و  درمانگاه  و  مدرسه  ساخت  صرف 

برق و آب روستایی می  شد…«!
اواسط  در  بعد،  سال  چهل  تقریبا 
اسفندماه سال 139۷ پس از انتقادات 
بازیکنان فوتبال به مقام های سیاسی 
کشور و حمایت آنها از اعتراض مردم 
به گرفتاری   های معیشتی، اسماعیل 
انضباطی  کمیته  رئیس  حسن زاده 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 

حق  »شهرستانی«  بازیکنان  گفت 
نوع  این  ندارند!  را  وزرا  به  اعتراض 
بر  حاکم  نگاه  آن  از  برخاسته  بیان 
مسئوالنی است که جامعه را شهری 
»پایین«،  و  »باال«  شهرستانی،  و 
و  می  بینند  و…  »کهتر«  و  »برتر« 
آنها  مدیریت  از  آنچه  است  محال 
توسعه  در  عدالت  می شود،  حاصل 
باشد! نگاه علی خامنه    ای حتی فراتر 
از این می رود. او به فوتبالیست  های 
»نمک  نشناس«  لقب  مردم  حامی 

داد!

بارها  اسالمی  جمهوری  رهبر 
در  را  فوتبال  به  خود  بی    عالقگی 
او  است.  داده  نشان  سخنرانی  هایش 
در نخستین سخنرانی خود در سال 
139۷ که در مشهد انجام داد گفت: 
»اگر جوانان همان قدر که در فوتبال 
و طرفداری از قرمز و آبی یا بعضی 

باشگاه    های خارجی مثل رئال تعصب 
استفاده  و  داخلی  اقتصاد  به  دارند، 
باشند،  داشته  تعصب  ملی  تولید  از 

اقتصاد کشور اصالح خواهد شد.«
بی    عالقگی  از  فراتر  موضوع  اما 
فوتبال  همچنان  خامنه    ای  است 
در  او  می  بیند.  طاغوت  مظاهر  از  را 
و 1۶  مهر 1392  دو سخنرانی 1۵ 
امرداد 139۸ علیه استفاده از مربیان 
موضع  ایران  فوتبال  در  خارجی 
گرفت و از آن انتقاد کرد. خامنه    ای 
دشمن فوتبال است چون فوتبال از 

گذشته تا امروز بستری فراهم کرده 
که پژواک توسعه و ترقی و آزادی در 
آن شنیده می  شود، همان چیزهایی 
رهبر جمهوری  و خوی  ُخلق  با  که 
اسالمی و همفکران او سازگار نیست.

کتاب  در  صدر  حمیدرضا  دکتر 
دیگرش با عنوان »پسری رو سکوها« 

بر  اسالمی  انقالب  تاثیر  مورد  در 
فوتبال می نویسد »می  گویند ورزش 
دل  موجب  بوده،  بی  راهگی  عامل 
بی  اساس،  پیروزی  های  به  دادن 
اینهمه  با  بی  اصالت…  بی  پایه، 
فوتبال به زحمت نفس کشید« روی 

زمین  های خاکی…
»کتاب  مقدمه  در  آتابای  کامبیز 
ویژه  )گزارش  ایران«  فوتبال 
 )13۵۴ سال  در  فوتبال  وضعیت 
فوتبال  فدراسیون  »اگر  می   نویسد: 
قهرمانی  مسابقات  کردن  سنت  با 

کار  به  جوان  مسابقات  و  باشگاه   ها 
ما  قوتبال  جامعه  باالی  قشر  دو 
مسابقات  برگزاری  بخشد  استحکام 
بنیادی  کار  یک  می  تواند  نوجوانان 
سازنده  بافت  های  کردن  خلق  برای 
شود.« تلقی  باالتر  قشرهای 

در دهه ۵۰ خورشیدی فوتبال در 
رده سنی بزرگساالن رونق گرفته و 
لیگ و جام    های مختلف آن ساختار 
نوینی پیدا کرده بود. ایران به عنوان 
یکی از قدرت    های آسیا عرض اندام 
پیموده  مسیری  باید  اما  می کرد 
کند  پیدا  ادامه  روند  این  تا  می   شد 
رده   های  بر  تکیه  نیز  آن  راه  تنها  و 
روی  حرفه   ای  سرمایه    گذاری  و  پایه 
بود؛  جوان  نیروهای  و  استعداد 
روندی که با انقالب اسالمی در سال 

۵۷ متوقف ماند.
جام نهم آبان: رده دانش   آموزی

مسابقات »جام نهم آبان« در رده 
سال   1۵ زیر  و  راهنمایی  مدارس 
آذرماه  در  بار  نخستین  برای  و  بود 
سال 13۵۴ برگزار شد. آتابای روایت 
سبب  که  عواملی  از  یکی  می     کند 
مدارس  مسابقات  اهمیت  و  رونق 
خبرنگاران  و  مردم  برای  راهنمایی 
و رسانه   ها می    شد حضور رضا پهلوی 

در این بازی   ها بود که با تیم فوتبال 
شرکت  جام  این  در  خود  مدرسه 
البرز،  مدارس  از  تیم  شش  کرد. 
رازی، اندیشه، خوارزمی، رضا پهلوی 
و ایرانزمین در این مسابقات شرکت 
کردند و  این برای نخستین بار بود 
که وی در یک تورنمنت رسمی بازی 

می   کرد.
»جام نهم آبان« اساس رونق فوتبال 
فوتبال  توسعه  شد.  دانش آموزی 
محمدرضا  برای  آنجا  تا  مدارس 
شاه فقید اهمیت داشت که مسابقه 
به  فرح  شهبانو  همراه  به  را  فینال 
شخصاً  فقید  پادشاه  نشست.  تماشا 
جام و مدال   های اعضای تیم       های اول 

تا سوم مسابقات را اعطا کرد.
و  پهلوی  رضا  جام،  نخستین  در 
نمازی، جعفر  او مهرداد  هم تیم   های 
روزبهان، تورج بختیار، داود علیزاده، 
مسعود معاون، کورش صدر، محمد 
نامدار  ستوده،  محمد  محمدی، 
صالح، نادر معتمدی، علی درگاهی، 
سرداری  فریدون  و  اقدس  افشین 
بر  تیم  هدایت  و  داشتند  شرکت 
مربی  مهاجرانی  عهده ی حشمت    اهلل 

بلندآوازه تیم ملی بود.
استان  فوتبال  هیأت  که  جام  این 
بود  آن  برگزاری  مسئول  تهران 
مسابقات  آغاز  برای  مقدمه   ای 

قهرمانی دانش آموزی کشور شد.
رده  خاتمی:  ارتشبد  جام 

جوانان
ارتشبد  »جام  دوره  نخستین 
برگزار   13۵۴ مهرماه  در  خاتمی« 
شد. در این جام تیم     های برگزیده ی 
کشور  منطقه   1۶ نوجوانان  رده 
شرکت کردند و در مرحله  ی اول به 

صورت دوره  ای برگزار شد.
از  تیم     هایی  تهران،  بر  عالوه 
کرمانشاه، آبادان، تبریز، بندرعباس، 
سمنان،  اصفهان،  شیراز،  مازندران، 
رضائیه،  کرمان،  آباد،  خرم  گیالن، 
این  در  بوشهر  و  مشهد  اهواز، 

مسابقات شرکت کردند.
بین     المللی  ولیعهد«:  »جام 

قهرمانی جوانان
هدف  با   13۵1 سال  از  جام  این 
شد  راه اندازی  جوانان  فوتبال  ارتقاء 
تا خالء ناشی از فقدان یک تورنمنت 
برطرف  این رده  منسجم داخلی در 
شود. ثمره برگزاری این جام معرفی 
روشن،  حسن  چون  ستارگانی 
غیاثی، مسیح   نیا، یزدخواستی، پرویز 
مظلومی، نظری، دانایی، زادمهر و… 

به فوتبال ایران بود.
بازی   ها  این  برگزاری  اول  سال  در 
تیم  بود،  میزبانش  خوزستان  که 
نایب  خوزستان  و  قهرمان  تهران 
قهرمان شد، اما مقام سومی بوشهر، 
می   داد  را  سیاستی  موفقیت  نوید 
فوتبال دوقطبی  بود تمرکز  قرار  که 
تهران- خوزستان را از میان بردارد و 

توسعه ی آن را سراسری کند.
در سال دوم برگزاری این جام، در 
میان شگفتی همگان، تیم     های تهران 
نیروهای  شدند!  حذف  خوزستان  و 
تازه ای  در فوتبال ایران ظهور کردند 
یعنی  میزبان  پای  به  پا  اصفهان  و 
فینال  بازی  در  و  آمد  باال  خراسان 

قهرمان شد.
جام،  این  برگزاری  سوم  سال  در 
و  شدند  قهرمان  خوزستانی   ها 
اما  گرفتند  اصفهانی ها  از  را  جام 
جوانان  دوره  این  شگفتی   سازان 
گمنام لرستان بودند که با انگیزه ی 
با  و  کرده  نهایی صعود  نیمه  تا  باال 
مقام  شرقی  آذربایجان  بر  پیروزی 

سوم را از آن خود کردند.
در سال چهارم این رقابت   ها، تبریز 
و  تهران  و  بود  مسابقات  میزبان 
خوزستان بار دیگر به فینال رسیدند 
به  جام  سال  دو  از  پس  این بار  که 

تهران بازگشت.
و  توسعه  در  موثر  چهره های  از 
انقالب،  از  پیش  ایران  فوتبال  ترقی 
زنده   یاد مانوک خدابخشیان بود که با 
تفسیرهایی که از مسابقات فوتبال به 
دست می داد و برنامه  هایی که روی 
دیده  در  زیادی  سهم  می    برد  آنتن 
رونق  به  و  داشت  استعدادها  شدن 

فوتبال کمک می کرد.
مانوک  درگذشت  با  همزمان  حاال 
لحظه  آخرین  تا  که  خدابخشیان 
جمهوری  نظام  سرسخت  مخالف 
ویدئوهای  ماند،  باقی  اسالمی 
انقالب  از  پیش  به  مربوط  آرشیوی 
از  ورزشی  برنامه  های  اجرای  از  که 
کاربران در  میان  مانده  یادگار  به  او 
شبکه  های اجتماعی دست به دست 

می شود.

 تازیانه  های انقالب اسالمی بر پیکر نحیف فوتبال؛ 

 دشمنی با مظاهر ترقِی عصر پهلوی

در دیدار پایانی چهارمین مسابقات فوتبال جوانان ایران رضا پهلوی 
جام را به عباس موسیوند کاپیتان تیم جوانان تهران می دهد

در دیدار فینال »جام ارتشبد خاتمی« نوجوانان تهران با شکست 
تیم کرمانشاه قهرمان شد

صحنه ای از مسابقات »جام نهم آبان« در دیدار تیم فوتبال مدرسه 
»رضا پهلوی« و ایرانزمین؛ رضا پهلوی در تالش برای عبور از 

مدافع تیم »ایرانزمین« است

افشین اقدس کاپیتان تیم مدرسه »رضا پهلوی« 
جام مسابقات را از پادشاه می گیرد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=از میان حدود ۵.4 میلیون 
اقتصادی  فعالیت  که  زنی 
دارند، تنها حدود ۱.۳ میلیون 
دارند  وقت  تمام  شغل  نفر 
مشاغل  به  زنان  دیگر  و 
پاره وقت یا اشتغال دوره ای و 

فصلی مشغول هستند.
= از ۳۳.۳ میلیون نفر زنان 
در سن کار، ۲۸ میلیون نفر 
غیرفعال  اقتصادی  نظر  از 
آن  چهارم  سه   که  هستند 

زنان خانه دار هستند.
از  گزارشی  تهران  بازرگانی  اتاق 
را در  ایران  زنان در  اشتغال  وضعیت 
کرده  منتشر  اینفوگرافی  یک  قالب 
که نشان می دهد 1۶.1 درصد از زنان 

ایران از نظر اقتصادی فعال هستند.
معاونت  سوی  از  که  گزارش  این 
بازرگانی  اتاق  اقتصادی  بررسی های 
تهران منتشر شده مشخص کرده است 
در  جمعیت  از  درصد   1۶.1 تنها  که 
سّن کار زنان کشور یعنی حدود ۵.۴ 
هستند. اقتصادی  فعال  نفر  میلیون 

اینفوگرافی منتشر شده از سوی اتاق 
اشتغال  وضعیت  بررسی  به  بازرگانی 
پرداخته   139۷ سال  در  ایران  زنان 
سال  در  که  است  کرده  مشخص  و 
در  زنان  از  گذشته حدود ۸۴ درصد 
سّن کار کشور جزو جمعیت غیرفعال 
محسوب می شود که بخش عمده آنها 

را نیز زنان خانه دار تشکیل می دهند.

۸4 درصد از زنان در سّن کار ایران، بیکار یا 
خانه دار هستند

همچنین از میان حدود ۵.۴ میلیون 
زنی که فعالیت اقتصادی دارند، تنها 
حدود 1.3 میلیون نفر شغل تمام وقت 
دارند و دیگر زنان به مشاغل پاره وقت 
مشغول  فصلی  و  دوره ای  اشتغال  یا 

هستند.
جمعیت زنان ایران در سال گذشته 
این  در  که  بوده  نفر  میلیون   ۴0.2
میان 33.3 میلیون نفر را زنان در سّن 
کار را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر 
۶.9 میلیون نفر از زنان کشور، خارج 
از سّن کار و کمتر از 10 سال هستند.

سّن  در  زنان  نفر  میلیون   33.3 از 
کار اما ۵.۴ میلیون نفر را زنان فعال 
اقتصادی تشکیل می دهد و 2۸ میلیون 
نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند 
که سه  چهارم آن زنان خانه دار هستند.

شامل  اقتصادی  غیرفعال  جمعیت 

»پرزیدنت ترامپ گفته که بدون هیچ 
روحانی  با  است  حاضر  پیش شرطی 
دیدار کند؛ اما کارزار فشار حداکثری 
همچنان  داده،  جواب  امروز  تا  که  ما 
ادامه خواهد داشت. خروج جان بولتون 
از دولت نیز تاثیری در ادامه این کارزار 
این  به  پاسخ  در  ندارد.«پمپئو  فشار 
پرسش که قرار بود بولتون هم اینجا 
در  دیگر  که  کردید  تعجب  آیا  باشد، 
دولت نیست، گفت: »هرگز شگفت  زده 
از کاری که  ما درک کاملی  نیستیم. 
رئیس جمهوری انجام می  دهد، داریم. 
ماموریت ما صحبت در این باره نیست و 
درباره مسائل مهم در سیاست خارجی 

آمریکا صحبت می  کنیم.«
همزمان استعفای بولتون با واکنش 
اسالمی  جمهوری  دولتی  مقام های 

جان بولتون از کابینه....                                   از صفحه ۳
مواجه شد از جمله علی ربیعی )عباد( 
سخنگوی دولت که در توییتی نوشت، 
داده  وعده  پیش  ماه  ها  بولتون  »جان 
بود که ایران تا سه ماه دیگر نخواهد 
رفته  او  و  ایستاده ایم  هنوز  ما  بود؛ 
است؛ همانگونه که همه ایران ستیزان، 
یکایک صحنه را ترک کردند. با اخراج 
تروریسم  و  جنگ  حامی  بزرگترین 
با مانع کمتری  اقتصادی، کاخ سفید 
مواجه  ایران  واقعیت های  درک  برای 

خواهد بود.«
حسن  مشاور  آشنا  حسام الدین 
مدیریت  توان  »ما  نیز گفت،  روحانی 
ایاالت متحده آمریکا نسبت به  رفتار 
ایران را داریم، به حاشیه  رفتن و سپس 
حذف بولتون یک حادثه نیست بلکه 
نشانه ای قاطع از شکست راهبرد فشار 

از  که  بکر  اولریکه  خانم  همراه 
کنید«  متوقف  را  بمب   « سخنگویان 
مطبوعاتی  مشترک  بیانیه  یک  است، 

خطاب به آقای مولر منتشر شد.«
کاظم موسوی ادامه داد: »همچنین 
مقیم  یهودی  انجمن های  از  هریک 
آلمان و حتی سفیر آمریکا در این کشور، 
آقای ریچارد گرنل نامه های اعتراضی به 
شهردار برلین فرستادند. ولی همگی با 

بی اعتنایی آقای مولر مواجه شد.«
اینکه  به  پاسخ  در  موسوی  دکتر 
روابط گسترده  و  به سیاست  توجه  با 
آیا  اسالمی  جمهوری  با  آلمان  دولت 
این اعتراضات می تواند در مناسبات دو 
دولت تاثیرگذار باشد، گفت: »وطیفه ما 
رساندن صدای مردم ایران علیه رژیم و 
حامیان آن به گوش مردم آلمان و جهان 
تاثیرگذارتر  اعتراضات  طبیعتا  است. 

انتقادات به شهردار ...                                      از صفحه ۶
خواهد بود اگر ایرانیان مخالف در آلمان 
فعال تر باشند. چون مابا یک سیاست و 
روابط بسیار پیچیده و گسترده آلمان و 
جمهوری اسالمی  در همه زمینه ها روبرو 
هستیم. من اساسا معتقدم که اولین و 
آخرین نقطه امید جمهوری اسالمی در 
اروپا و در برابر آمریکا، حمایت آلمان 
سیاست  علیه  ما  هرقدر  است.  آن  از 
مماشات و البی های مالیان در آلمان 
میزان  همان  به  کنیم  سیاسی  اقدام 
مقطع  این  در  را  اسالمی  جمهوری 
تضعیف می کنیم و این کمک به زنان 
علیه  داخل کشور  در  مبارز  و جوانان 
رژیم خواهد بود. من معتقدم که آلمان 
تا پایان کار این رژیم دست از حمایت 
مالیان نخواهد کشید. ولی دست آخر 
شکست  اسالمی  جمهوری  همراه  به 

خواهد خورد.«

افرادیست که تصمیم به اشتغال ندارند 
و یا از پیدا کردن کار ناامید شده اند.

همچنین 20درصد از زنان غیرفعال 
از نظر غیراقتصادی در حال تحصیل، 
و  کار،  بدون  درآمد  دارای  2درصد 
1درصد نیز بازنشسته هستند.این در 
نشان  گزارش ها  برخی  که  حالیست 
می دهد که زنان و مردان جوان در ایران 
شغل  یافتن  از  شدن  ناامید  دلیل  به 
مناسب تصمیم می گیرند بجای بیکاری، 
کنند. تحصیل  تکمیلی  مقاطع  در 

اقصادی  فعال  زنان  میان  از 
شاغل،  زنان  را  نفر  ۴.3میلیون 
1میلیون نفر را زنان بیکار و 2۶۶هزار 
شاغل  قبال  که  بیکاری  زنان  را  نفر 
اساس  بر  می دهند.  تشکیل  بوده اند، 
این گزارش 1.3میلیون نفر از جمعیت 

زنان کشور شغل تمام وقت دارند.

=بر اساس اطالعات منتشر 
این  گزارش،  این  در  شده 
نوجوانی  پسر  با  دختربچه 
خاطر  به  و  بود  شده  آشنا 
و  »پوشش  و  آشنایی  این 
طرز رفتارش« والدین با وی 

اختالف داشتند.
=در پی بروز این اختالفات 
و تداوم آن، این دختر بامداد 
روز چهارشنبه ۲۰ شهریور 
زیر  به  از ساختمان  را  خود 

پرتاب می کند.
=خانواده دختر ۱۶ ساله در 
تحقیقات پلیس ادعا کردند، 
دوستی  از  پس  دخترمان 
لباس های  جوان  پسر  با 
نامناسب می پوشید و با تمام 
مخالفت هایی که از سوی ما 
ادامه  رفتارهایش  به  او  بود 
می داد. دخترمان تحت تاثیر 

حرف های پسر جوان بود.
1۵ دقیقه بامداد روز چهارشنبه 20 
شهریورماه یک دختر نوجوان در پی 
مشاجره با والدین  خود بر سر نوع پوشش، 
دست به خودکشی زد و از ساختمان 

خودکشی دختر ۱۶ ساله به دلیل اختالف نظر با 
خانواده بر سر نوع پوشش

کرد. پرتاب  زیر  به  را  خود  طبقه   ۴
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت، 
تهران  ساکن  ساله   1۶ دختر  یک 
 20 چهارشنبه  روز  دقایق  اولین  در 
شهریورماه در پی مشاجره با والدین اش 
خود  را از ساختمان ۴طبقه ای در غرب 
تهران به پایین پرتاب کرده و دست به 

خودکشی زده است.
براساس اطالعات منتشر شده در این 
گزارش، این دختربچه با پسر نوجوانی 
به خاطر  و  بوده  و دوست شده  آشنا 
خانواده  رفتارش«  طرز  و  »پوشش 

خواستار قطع ارتباط با پسر می شوند.
تداوم  و  اختالفات  این  بروز  پی  در 
چهارشنبه  روز  بامداد  دختر  این  آن، 
به  ساختمان  از  را  خود  20شهریور 
 1۶ دختر  می کند.خانواده  پرتاب  زیر 
ساله در تحقیقات پلیس ادعا کردند، 
دخترمان پس از دوستی با پسر جوان 
لباس های نامناسب می پوشید و با تمام 
مخالفت هایی که از سوی ما بود او به 
دخترمان  و  می داد  ادامه  رفتارهایش 

تحت تاثیر حرف های پسر جوان بود.
شامگاه  کردند،  اظهار  وی  خانواده 
با  پوشش  سر  بر  که  بود  سه شنبه 
در  اینکه  تا  کردیم  بحث  دخترمان 
نخستین دقایق بامداد صدای عجیبی 
شنیدیم و وقتی به دنبال صدا رفتیم 
از  را  متوجه شدیم دخترمان خودش 

باالی ساختمان به پایین انداخته است.
بنا بر این گزارش، بازپرس ویژه قتل 
در این پرونده دستور داد تا جسد دختر 
نوجوان به پزشکی قانونی منتقل شود و 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
پزشکی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
میزان   139۶ سال  در  کشور  قانونی 
خودکشی نسبت به سال پیش از آن 
افزایش ۵درصدی داشته که منجر به 
و  هزار  و  مرد  هزار   3 از  بیش  مرگ 

سیصد زن شده است.
باالترین آمار خودکشی  در سال های 
به  مربوط  ترتیب  به  ایران  در  اخیر 
خوزستان،  فارس،  تهران،  استان  پنج 
آذربایجان شرقی و کرمانشاه بوده است.

و  اقتصادی  فشارهای  و  مشکالت 
نسل ها  بین  عمیق  شکاف  فرهنگی، 
نداشتن چشم انداز  و  امید  و گسست 
مطالبات  مداوم  سرکوب  همچنین  و 
از  طبیعی  حقوق  و  افتاده  پیش پا 
سوی حکومت و خانواده های سنتی و 
جوان،  نسل های  در  ویژه  به  مذهبی، 
خودکشی در ایران را افزایش داده است.

گفتنی است که دکتر حسین راغفر 
ملی  تیم  دروازه بانان  بهترین  از  یکی 
در تاریخ فوتبال ایران بوده است که با 
تحصیالت دانشگاهی و تخصصی یکی 
از اقتصاددانان صاحب نظر در ایران به 

شمار می رود.

دانشگاه،  بازنشسته  استاد  کامران، 
گاهی  که  دارد  معدودی  دوستان 
با  را  ساعاتی  و  می رود  آنها  سراغ  به 
آنان سپری می کند، اما این نشست و 
برخاست های زودگذر از تنهایی عمیق 
میانه  سال های  در  او  نمی کاهند.  او 
و  افتاده  ناکام  عشقی  دام  به  زندگی 
همین عشق ناکام سبب از هم پاشیدن 
زندگی خانوادگی اش شده است. حاال 
دیگر وقتی در رمان »انقالب و کیک 
توت فرنگی« سالیان دراز زندگی خود 
را از جوانی تا میانسالی و پیری مرور 
فرزند  دو  پیشین،  همسر  با  می کند، 
دختر و پسر و معشوقه ها و دوستان 
دارد  فاصله  فرسنگ ها  جوانی  دوران 
لمس  عمقی  همان  با  را  تنهایی  و 
همسایگان  از  بسیاری  که  می کند 

سالمند آلمانی او لمس می کنند.
سبکی که فاروقی برای نگارش کتاب 
خود برگزیده، با گزینش سرفصل های 
مجزا برای 3۴ فصل کتاب، با تکیه بر 
نثری ساده و روان که حاصل سال های 
اشتغال در حرفه روزنامه نگاری است، 
خواندن کتاب را چنان راحت می کند 
می گیرید،  دست  به  را  آن  وقتی  که 
خواندنش  به  وقفه  بدون  مشتاقید 
لحاظ  به  اگر  حتی  بدهید.  ادامه 
دراماتیک پیچ و خم های هیجان انگیز، 
ماجراهای تو در تو و تخیل به عنوان 

عناصر مهم داستانسرایی در آن کمتر 
حضور داشته باشند. »انقالب و کیک 
و  روایی  داستان  یک  فرنگی«  توت 
مواردی  در  تنها  که  است  رئالیست 
و  جسته  برخوردهای  مثل  معدود 
کامران  با  سامسا«  »گریگور  گریخته 

از تخیل و سورئال چاشنی می گیرد.
دانش آموخته  که  فاروقی  جمشید 
در  است،  فلسفه  و  تاریخ  رشته های 
از  برخی  سراغ  به  کتاب،  جای  جای 
فیلسوفان برجسته جهان نیز می رود 
آنان  متنوع  دیدگاه های  از  گاه  و 
بزرگترین  اما  می کند،  گرته برداری 
هنر او در آن است که در هیچ جایی 
»دانای  جایگاه  بر  خود  آفرینش  از 
نمی دهد  درس  نمی زند،  تکیه  کل« 
و نقش یک روشنفکر مدعی را برای 
و  ساده  او  نمی کند.  بازی  خواننده 
صمیمی می نویسد. شاید یکی از معدود 
نویسندگانی باشد که آموخته است در 
نوشته های خود پیچیدگی های فلسفه 
در  بی گمان  که  کند. هنری  را ساده 
روزنامه نگاری  سال   20 حدود  دامان 
دانش آموختگان  زیرا  است،  آموخته 
فلسفه اغلب چنان می نویسند که میل 

خواندن را در خواننده می ُکشند.
فرنگی« چه  توت  کیک  و  »انقالب 
بسا بحث های تندی را نیز در برخی 
چهره ها و گروه های سیاسی برانگیخته 

باشد که اصرار دارند همچنان بگویند اتوبیوگرافی گروهی ....                                    از صفحه ۵
در کمک به زیر و رو شدن بنیادهای 
شهروندی ایران در چهل سال پیش 
برحق بوده اند و نباید خطاهای ناشی 
آن  کلی نگری  و  ساده پنداری  از 

سال های دور به آنها یادآوری شود.
بازنگری  نوعی  فاروقی،  رمان 
انقالب  یک  روند  در  داستانسرایانه 
واژه  شاید  که  حرکتی  است.  ناکام 
از  مناسب تر  آن  برای  »واژگونی« 

»انقالب« باشد.
یک  مرور  درپایان  کامران،  برای 
شیرین ترین  حاال  ساله،   ۴0 دوران 
تنهایی  در  که  است  هنگامی   لحظه 
»کیک  یک  سالمندی  دوران  عمیق 
توت فرنگی« برای نوه ی شیرین خود 
می پزد. او در این تمثیل بی کالم پیام 
را  واژگونی  این  تلخی های  می دهد: 
تمام چشیدم، شیرینی هایش  به  من 
در قالب این کیک توت فرنگی از آن 
تو. تویی که اگر آن واژگونی بنیادکن 
رخ نداده بود تا مرا به تبعید پرت کند، 
نداشتی.  حضور  جهان  این  در  حاال 
شاید تو این شانس را داشته باشی که 
در فرداهایی نه چندان دور، سرزمین 
را در شمایل یک کشور  پدری خود 

آزاد و مستقل و سکوالر بشناسی.
شعار  رویا  این  برای  نویسنده 
نشان  داستان  در طول  اما  نمی دهد، 
چنین  تشنه  همواره  که  می دهد 

فرداهایی است.

ی  عا د یک  ن  ند ا =خو
لیال  مذهبی درحالی توسط 
گرفت  صورت  تهرانچیان 
پس  زنان  آوازخوانی  که 
اعالم  ممنوع  نقالب  ا ز  ا
از  مواردی حتی  در  و  شده 
مردان  کنار  در  زنان  حضور 
موسیقی  کنسرت های  در 

جلوگیری به عمل می آید.
تا  جاری  ابتدای سال  =از 
کنون بیش از ۵۰ خواننده و 
نوازنده زن ایرانی ممنوع الکار 
و ممنوع التصویر شده اند. اما 
کاری  ممنوعیت   که  آنقدر 
موزیسین های مرد در ایران 
می کند،  پا  به  صدا  و  سر 
توجه  مورد  زنان  ممنوعیت 
مخاطبان  حتی  و  رسانه ها 

قرار نمی گیرد.
صفحه  ارشاد  دادسرای  حکم  با 
اینستاگرام لیال تهرانچیان که تک خوانی 
دعای »ربّنا« توسط وی جنجال برانگیز 
شده بود، مسدود شد. دلیل این اقدام 
فعالیت های  استمرار  از  »جلوگیری 
خواننده  این  و  شده  اعالم  مجرمانه« 
صفحه  این  در  خود  فعالیت  از  جوان 

عذرخواهی کرده است!
خوانندگان  از  یکی  تهرانچیان  لیال 
تک خوانی  که  سنتی  موسیقی  جوان 
دعای »ربّنا« ماه  رمضان با صدای وی 
جنجال برانگیز شده بود، حاال با دستور 
قضایی صفحه اینستاگرامش بسته شد.

اینستاگرام این  آنگونه که در صفحه 
با  صفحه  این  فعالیت  آمده،  خواننده 

به دستور دادسرای ارشاد اسالمی صفحه 
اینستاگرام خواننده زن »ربّنا« مسدود شد

اسالمی  ارشاد  دادسرای  قضایی  حکم 
استمرار  از  »جلوگیری  دلیل  به  و 
فعالیت های مجرمانه« متوقف شده است.

این  پست های  از  دیگر  یکی  در 
صفحه که به نظر می رسد از زبان لیال 
تهرانچیان نوشته شده، از آنچه »انتشار 
صفحه  این  در  نامناسب«  محتوای 
به  عذرخواهی  شده،  عنوان  شخصی 
عمل آمده و وی خود را ملزم به رعایت 
»موازین شرعی و قانونی« دانسته است. 
دلیل  به  خواننده  این  می رسد  نظر  به 
این صفحه  در  آوازخوانی هایش  انتشار 
به  مجبور  و  گرفته  قرار  فشار  تحت 

عذرخواهی شده است.
پست های  تمام  است  گفتنی 
اینستاگرامی لیال تهرانچیان پاک شده 
و فقط دستور بسته شدن و عذرخواهی 
این خواننده باقی مانده است. پیشتر نیز، 
انتشار این دعا با صدای لیال تهرانچیان 
عضو  حق شناس  محمدجواد  توسط 
به  وی  احضار  تهران،  شهر  شورای 

دادسرای ارشاد را به دنبال داشت.
خواندن یک دعای مذهبی در حالی 
توسط لیال تهرانچیان صورت گرفت که 
ممنوع  انقالب  از  پس  زنان  آوازخوانی 
اعالم شده و در مواردی حتی از حضور 
کنسرت های  در  مردان  کنار  در  زنان 
موسیقی جلوگیری به عمل می آید. از 
ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵0 
خواننده و نوازنده زن ایرانی ممنوع الکار 
آنقدر که  اما  و ممنوع التصویر شده اند. 
ممنوعیت  کاری موزیسین های مرد در 
ایران سر و صدا به پا می کند، ممنوعیت 
حتی  و  رسانه ها  توجه  مورد  زنان 
نمی گیرد.محمدجواد  قرار  مخاطبان 
حق شناس عضو شورای شهر تهران به 
دلیل انتشار دعای »ربّنا« با صدای لیال 
تهرانچیان خردادماه امسال به دادسرای 

»شب های  در  وی  شد.  احضار  ارشاد 
تهرانچیان  صدای  با  ربنا  دعای  قدر« 
منتشر  خود  اینستاگرام  صفحه  در  را 
مذهبیون  برخی  حمله  مورد  که  کرد 
تندرو قرار گرفت. اینهمه در حالیست 
که خواندن دعا و اذان و متون مذهبی 
از  پیش  زنان  توسط  خوش  صدای  با 
انقالب حتی مورد تشویق قرار می گرفت 

و با استقبال جامعه روبرو می شد.
ربّنا  آوازی  نسخه ی  مشهورترین 
محمدرضا  و  ذبیحی  سیدجواد  توسط 
اجرای  است.  شده  اجرا  شجریان 
آهنگین این دعا برای نسل های مختلف 
در ایران یادآور ماه رمضان و روزه بوده 
 ۵۷ انقالب  از  پس  انقالبیون  است. 
از  را  آثار سیدجواد ذبیحی  از  بسیاری 
زندانی کردند.  را  بردند و خودش  بین 
ولی پس از آنکه وی از زندان آزاد شد، 
بهانه  به  از خانه اش  را  او  حزب اللهی ها 
اجرای برنامه مذهبی بیرون کشیده و به 
طرز فجیعی به قتل رساندند. محمدرضا 
شجریان نیز به ویژه پس از جنبش ۸۸ 

مورد غضب حکومت قرار گرفته است.

 لیال تهرانچیان

حداکثری آمریکا در مواجهه با مقاومت 
اسالمی  جمهوری   حداکثری  سازنده 
توان  ما  که  نکنید  شک  است.  ایران 
آمریکا  متحده  ایاالت  رفتار  مدیریت 
نسبت به ایران را داریم و هرگز عقب 
نخواهیم نشست. حصر ایران شکسته  
خواهد شد.«خبرگزاری رویترز گزارش 
داد با کنار رفتن بولتون و احتمال نرم  تر 
شدن سیاست  های کاخ سفید در قابل 
یک  از  بیش  آمریکا  نفت  بهای  ایران 

درصد سقوط کرد.
ایران  رژیم  علیه  بولتون  که  آنجا  از 
اکنون کنار  سختگیری نشان می داد، 
رفتن او امیدهایی را در میان مقامات 
تهران  و  زده  دامن  اسالمی  جمهوری 
شانس بیشتری برای مذاکره با رهبران 
دولت  اینهمه  با  می بیند.  واشنگتن 
آمریکا بر ادامه ی فشارهای خود علیه 
است. کرده  تأکید  سالمی  جمهوری 

پیش از مالقات شهرداران برلین و 
انجمن های طرفدار یهودیان و  تهران، 
نیز وبسایت روزنامه معروف »بیلد« نیز 
درباره حناچی گزارش داده و  میشاییل 
مولر شهردار برلین را از پذیرفتن پیروز 
حناچی و محمود فرازنده سفیر جدید 
جمهوری اسالمی در آلمان،  بر حذر 

داشته بودند.
است  این  برانگیز  تامل  ی  نکته 
بسته  درهای  پشت  در  دیدار  این  که 
انجام شد و تا کنون گزارشی حتی در 
خبرگزاری های داخلی ایران نیز درباره 

گفتگوها منتشر نشده است.
گفتنی است که در رابطه با مناسبات 
هشتمین  اروپا،  و  اسالمی  جمهوری 
همایش بانکی و بازرگانی ایران و اروپا 
در روزهای 19 و 20 سپتامبر در هتل 
ماریتیم برلین با حضور سفیر رژیم ایران 
و شماری از بازرگانان و سیاستمداران و 
واسطه های دو کشور  برگزار خواهد شد.
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=ایران و چین قراردادی را 
اساس  بر  که  کرده  اند  امضا 
آن طی 2۵ سال ۴00 میلیارد 
دالر از سوی چین در بخش 
ایران  اقتصادی  کالن  های 

سرمایه گذاری شود.
به  نی  یرا ا منبع  =یک 
میست  نو کو ا م  لیو و پتر
این  اساس  بر  می گوید: 
از  حفاظت  برای  قرارداد 
ایران  در  چینی  پروژه  های 
حفاظتی  نیروی  هزار  پنج 
آن  تعداد  که  آمد  خواهند 
ممکن است بیشتر هم باشد!
=در این قرارداد چینی  ها 
ی  ده  ا لعا فوق  ا زات  متیا ا
بررسی  ها  ما  ا ند  گرفته  ا
نشان می  دهد پس از تشدید 
علیه  آمریکا  تحریم  های 
اجرای  اسالمی،  جمهوری 
در  چین  عظیم  پروژه  های 

ایران عماًل متوقف شده.
=جمهوری اسالمی به چین 
و روسیه باج می  دهد تا در 
شورای امنیت هر تصمیمی 
علیه رژیم ایران را وتو کنند.
=فارین پالیسی می   نویسد 
نیاز  دوست  یک  به  تهران 
دارد، اما پکن احتماال دوست 

خطرناکی است!
تهران  مقام  های  دید  =از 
بر  یکا  مر آ ی  ها ر فشا
جمهوری اسالمی، کشور را 
گروگان«  »مشتری  یک  به 
در دست پکن تبدیل کرده 

است.
کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، ۲۱ 
دانشگاه  رییس  با  دیدار  در  شهریور، 
عالی دفاع چین در پکن گفت، »ظرف 
چند سال گذشته روابط چین و ایران 
به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و 

روز به روز در حال بهبود است.«
دیپلماسی  »ارتقای  که  شد  گفته 
دفاعی« از مهم ترین اهداف سفر باقری 
به چین بوده و تفاهمنامه    هایی نیز در 
این مورد امضا شده است اما جزییات 

آنها مشخص نیست.
عبدالرضا  که  شد  گزارش  همزمان 
به  کشور  وزیر  فضلی  رحمانی 
قرقیزستان سفر کرد و با همتای خود 
به  انتظامی  و  امنیتی  حوزه  های  در 

توافق هایی رسیده اند.

سپس  و  آمریکا  تحریم   های  آغاز  با 
تشدید آنها، معامالت تجاری جمهوری 
اسالمی با اتحادیه اروپا به پایین    ترین 
همکاری  عدم  و  رسید  خود  سطح 
اروپا برای کمک به تهران در دور زدن 
شکاف  های  افزایش  سبب  تحریم  ها 
سیاسی میان طرفین شد. این مسئله 
موجب شد تا سردمداران نظام بار دیگر 

مجبور به پیگیری سیاست ناکام» نگاه 
به شرق« شوند و برای نزدیکی به روسیه 
آسیای  در  آنها  وابستگان  و  چین  و 
بیفتند. تکاپو  به  دور  و شرق  مرکزی 

اواخر ماه اوت ۲۰۱۹ ظریف به پکن 
رفت تا در مورد مفاد جدید قراردادی 
که در سال ۲۰۱۶ میان ایران و چین 
امضا شده بود و تغییرات مهم جدید آن 
که »عمومی نخواهد شد« گفتگو کند. 
در همین رابطه پایگاه خبری پترولیوم 
قرارداد  به  گزارشی  در  اکونومیست 
می    نویسد:  و  می  کند  اشاره  جدید 
گاز  نفت،  صنایع  توسعه  برای  »چین 
و پتروشیمی ایران طی ۲۵ سال ۲۸۰ 
سرمایه گذاری  ایران  در  دالر  میلیارد 
دالر  میلیارد   ۱۲۰ همچنین  می کند. 
دیگر هم برای نوسازی خطوط حمل و 
نقل ایران و زیرساخت  ها و صنایع ایران 

تخصیص داده می  شود.«
جمله  »از  گزارش  این  اساس  بر 
که  است  چین  شرکت    هایی  امتیازات 

طرح  های  رد  یا  انتخاب  حق  اولین 
جدید، یا ناتمام یا متوقف شده توسعه 
میادین نفت و گاز متعلق به آنها خواهد 
بود. این شرکت  ها همچنین حق رّد یا 
در  پتروشیمی  پروژه  های  انجام  قبول 
ایران را خواهند داشت که شامل تامین 
فناوری، سیستم ها و نیروی کار است!«

پترولیوم  به  ایرانی  منبع  یک 

این  »براساس  می گوید:  اکونومیست 
پروژه  های  از  حفاظت  برای  قرارداد 
چینی در ایران ۵ هزار نیروی حفاظتی 
خواهند آمد که تعداد آن ممکن است 

بیشتر هم باشد!«
همچنین  چین  قرارداد  این  طبق 
شامل  نفتی  محصول  هر  می  تواند 
میعانات را تا حداقل تخفیف تضمین 
ماه خریداری  تا شش  شده ۱۲درصد 
کند. در قرارداد جدید آمده چین برای 
پرداخت بدهی خود به ایران تا دو سال 

بازپرداخت دارد.
چین همچنین می  تواند برای پرداخت 
ارزهای  از  یا  و  یوآن  از  یا  بدهی خود 
کشورهای  و  آفریقایی  کشورهای 
اتحاد  فروپاشی  از  بعد  استقالل یافته 

جماهیر شوروی سابق استفاده کند.
با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل 
این ارزهای ضعیف به ارز قوی که ایران 
می  تواند از بانک  های کشورهای دوست 
تخفیف  دیگر  ۱۲درصد  چین  بگیرد 

می  گیرد. بانک  هایی که با ایران همکاری 
و  اتریش  اوبربانک  هندلزبانک،  دارند 
هالک بانک ترکیه )بانک خلق( هستند.

امتیاز دیگر این پروژه  ها برای چین، 
همسویی آن با پروژه »یک جاده- یک 

کمربند« است.
در بخش  های دیگری از این گزارش 
از  چینی  ها  که  دیگری  امتیازات  به 
می  گیرند  قرارداد  این  تحت  ایران 
اشاره شده است.مزیت فوق  العاده ای که 
چینی  ها به دست می  آوردند دستمزد 

پایین کارگران در ایران است!
پیش نویس این قرارداد توسط اسحاق 
به  روحانی  حسن  معاون  جهانگیری 
سپاه  اقتصاد،  وزارت  ارشد  مقامات 
پاسداران انقالب اسالمی و وزارت نفت 

و علی خامنه  ای ارائه شده است.
مسئول  چینی  ها  قرارداد  این  طبق 
برقی کردن خط ریل ۹۰۰ کیلومتری 
تهران به مشهد هستند. در دی  ماه ۹۶، 
جهانگیری گفته بود ۱٫۵ میلیون دالر 
هزینه برقی  کردن خط راه آهن مشهد 
 ۱۳۹۴ سال  از  پروژه  است.  تهران  به 
این  طرح  های  دیگر  از  بود.  شده  آغاز 
قرارداد عظیم ساختن قطار فوق سریع 
اما  است.  اصفهان«  قم-  »تهران- 
بررسی  ها نشان می  دهد بسیاری از این 
طرح  ها متوقف شده که دلیل آن اغلب 
مربوط به خروج آمریکا از برجام و تشدید 
تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی است.

یکی از این طرح  ها که متوقف شده 
ساختن راه آهن برقی تهران به مشهد 

معاون   ،۱۳۹۸ شهریور  سوم  است. 
وزیر راه گفت که این طرح »به دلیل 
نبود ضمانتنامه فاینانسر چینی کامال 
فوق  قطار  پروژه  است.«  شده  متوقف 
نیز  اصفهان«  قم-  »تهران-  سریع 

متوقف شده است.
در بخش دیگری از گزارش پترولیوم 
اکونومیست اشاره شده که در قرارداد 
مربوط  پروژه  از  بخشی  چین  و  ایران 
به توسعه »جاده ابریشم« و همچنین 
به  تبریز  گاز  انتقال  لوله  احداث خط 

نیاز  گاز  انتقال  طرح  در  است.  آنکارا 
قرارداد  در  است.  روسیه  همکاری  به 
تاکید شده حداقل یک شرکت روسی 

می تواند در این پروژه مشارکت کند.
چنین  بار  زیر  ایران  رژیم  چرا  اما 
روسیه  و  است؟! چین  رفته  قراردادی 
در بین پنج کشور عضو دائمی شورای 
امنیت حق وتو دارند و می  توانند به نفع 
تصمیمی  هر  ایران  اسالمی  جمهوری 
علیه نظام اسالمی در ایران را رد کنند. 
نزدیکی های  بر  عالوه  نظر،  همین  از 
که  ایدئولوژیک  و  عقیدتی  سیاسی- 
دشمنی پیدا و پنهان با آمریکا بخشی 
از آن است، باج و امتیاز دادن به روسیه 
و چین زیر عنوان »نگاه به شرق« برای 

تهران جنبه ی حیاتی دارد.
از  نقل  به  اکونومیست  پترولیوم 
دور  »برای  نوشته  ایرانی  منبع  یک 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم  های  زدن 
مذاکره،  برای  آمریکا  تشویق  و 
کشورهای  رای  پنج  از  رای  دو  ایران 

دارد!« را  امنیت  شورای  عضو 
در ادامه این گزارش آمده، »شماری 
شرایط  در  معتقدند  کارشناسان  از 
رای  یک  روی  می تواند  ایران  کنونی 
حساب  نیز  امنیت  شورای  در  فرانسه 
آنها حضور غیرمنتظره  کند. استدالل 
محمدجواد ظریف در حاشیه ی نشست 
گروه هفت در فرانسه بود که به دعوت 

ماکرون صورت گرفت. این قرارداد به 
از  را  نفت  تولید  می  دهد  اجازه  ایران 
و  دهد  افزایش  خود  کلیدی  میادین 
چین هم پذیرفته توسعه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی را سرعت بخشد.«
پس از خروج توتال فرانسه از ایران به 
دلیل تحریم  های آمریکا، سهم شرکت 
این  در   )CNPC( چین  نفت  دولتی 

پروژه تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
اطالعات گمرک چین نشان می  دهد 
بشکه  هزار   ۹۲۵ از  بیش  کشور  این 
نفت خام در ماه ژوئیه وارد کرده که 
۴٫۷درصد افزایش داشته است. منابع 
ایرانی می  گویند میلیون ها بشکه   نفت 

در بنادر چین انبار می شود.
اما آنطور که پیداست دیگر حتی چین 
و روسیه که شرکای راهبردی جمهوری 
در  نیز  می  شوند  محسوب  اسالمی 
مقایسه با گذشته رغبتی به مشارکت   
با رژیم ایران ندارند. این بی میلی عمدتا 
همکاری  های  و  معامالت  کاهش  در 
می  دهد. بروز  را  خود  اقتصادی 

مسائل  تحلیلگر  وطنخواه  آلکس 
سیاسی در پایگاه خبری فارین پالیسی 
می   نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، 
اما پکن احتماال دوست خطرناکی است.

بزرگ  در جنگ  آمده  مقاله  این  در 
ژئوپولیتیک میان آمریکا و چین، پکن 
واشنگتن  برنامه ی  تسلیم  نمی  خواهد 
برای منزوی کردن ایران شود. چینی  ها 
تحریم های  نقض  با  هم  هم اکنون 
آمریکا، از ایران نفت می  خرند و با توجه 
به منابع طبیعی درجه یک، سرمایه ی 
انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا 
دست نخورده ، ایران برای رهبران پکن 
یک »ِملک مرغوب« در غرب آسیاست.

می  کند،  تاکید  همچنین  وطنخواه 
است  ایران  اول  تجاری  شریک  چین 
در  سیاسی  اخراجی  یک  هم  ایران  و 
چین  اگر  که  است  بین  المللی  صحنه 
کند،  برداری  بهره  آن  از  درستی  به 
جمهوری اسالمی می تواند به زیردست 

خوبی برای پکن تبدیل شود.
تاکید می   کند  ادامه  او در  اینهمه  با 
از دید مقام  های تهران، این فشارهای 
یک  به  را  کشور  که  آمریکاست 
پکن  دست  در  گروگان«  »مشتری 
تبدیل کرده است. فروش نفت ارزانتر 
ایران در برابر هرآنچه چینی  ها خواهان 
نگرش  با  ایران هستند،  به  آن  فروش 
راهبردی«  »شراکت  به  ایران  مقامات 

سازگار نیست.
فارین  مقاله  از  دیگری  بخش  در 
ایران  کارت  با  چین  آمده،  پالیسی 
بازی خواهد کرد و تالش می  کند خالء 
تجارت و سرمایه گذاری ایجاد شده در 
ایران را که با خروج شرکت   های غربی به 
وجود آمده پر کرده و ارزش پول خود را 
در تجارت میان دو کشور تقویت کند. 
اما چین به ایران به عنوان نزدیکترین 

کاهش  نمی کند.  نگاه  خود  دوست 
کشور  دو  تجاری  معامالت  چشمگیر 
به حساسیت های  پکن  نشان می دهد 
واشنگتن نسبت به تهران توجه دارد. 
از سوی دیگر چینی  ها همچنان برای 
سازمان  در  تهران  کامل  عضویت 
شانگهای  اقتصادی  همکاری  های 

مانع  تراشی می  کنند.

»ِملک مرغوب« و »مشتری گروگان« چین؛ 

 ایران در کاِم خرس و اژدها!

بعد از خروج توتال از ایران شرکت نفت چین ادعا کرد توسعه فاز 
11 پارس جنوبی را به عهده می  گیرد اما در عمل پروژه متوقف ماند؛ 
قرارگاه خاتم االنبیا وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی مدعی 

شد پروژه را به دست می  گیرد که آنهم به بن بست رسید

پروژه خط آهن برقی تهران- مشهد یک سال است عماًل متوقف شده هیات ایرانی که به چین سفر کرد به اسم هیات
 ستادکل نیروهای مسلح بود اما در عمل فقط سرداران 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودند که 
راهی پکن شدند
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