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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

چرخه ی معیوب و فاسد شبکه 
بهداشت و درمان در ایران

در  تعدادی  پرجمعیت  روستایی  در 
شده اند؛  مبتال  ایدز  به  که  می یابند 
می شود  موجب  وحشت  و  نگرانی 
داشتن  به  مشکوک  که  نفر  صدها 
انجام  برای  هستند   HIV ویروس 
آزمایش اقدام کنند. در فضای وحشت 

ایجاد شده، پرسش هایی  عمومی که 
اهالی  میان  دهان  به  دهان  اساسی 
چیست؟«،  »علت  می شود:  تکرار 
»زنده می مانیم؟« و »کودکان  ما چه 

می شوند؟« و ...

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل جمهوری اسالمی
 جنایتکاران بدون مرز

یک گام ناپایدار به پیش
پس از ده ها گام اجباری به عقب!

سرانجام به دنبال تالش ها و مبارزات زنان و فشارهای »فیفا«، وقتی که 
دیگر جز یا حضور زنان و یا تحریم فدراسیون فوتبال، چاره ای باقی نماند، 
زنان اجازه یافتند روز 18مهر به صورت گزینشی و محدود در جایگاهی 
تماشای مسابقه  به  مؤنث  مأموران  نهی های  و  امر  با  مانند قفس همراه 
تیم های ملی ایران و کامبوج بنشینند. همزمان دولت و هوادارانش از جمله 
انتخابات  برای  تبلیغات  با موج سواری و پهن کردن بستر  اصالح طلبان 
استصوابی اسفند ۹8 تالش کردند این حق بدیهی را که برخورداری از آن 
هنوز نه کامل است و نه پایدار، به حساب خود بنویسند. آنهم در حالی که 
مسئوالن همین دولت اعالم کرده بودند به دلیل احترام به مراجع تقلید، 

دولت این موضوع را پیگیری نمی کند!
نهادهای بین المللی برای اجبار حکومت ها به رعایت قوانین و مقررات 
دهند،  انجام  می توانند  آنچه  و  ندارند  اجرایی  هیچ ضمانت  نهادها  این 
فشار و اقدامات سلبی است: تحریم و محروم کردن! کاری که پیش از این 
فدراسیون جودو به خاطر باخت های اجباری برای روبرو نشدن قهرمانان 
در  زنان  حضور  حق  آیا  ولی  داد.  انجام  اسرائیل  ورزشکاران  با  ایران 
ورزشگاه ها به اندازه ی باخت عمدی و دخالت عقاید سیاسی و ایدئولوژیک 

و تبعیض بین کشورها در ورزش اهمیت ندارد؟!
واقعیت این است که اگر ایستادگی زنان ایران نمی بود، فیفا همچنان 
خود را به خواب می زد و جمهوری اسالمی نیز به دلیل »احترام به مراجع 
تقلید« همچنان حق حضور زنان در ورزشگاه ها را زیر پا می گذاشت. اینکه 
برخی دختران روز جمعه بیرون ورزشگاه به انگلیسی شعار می دادند »فیفا 
بیدار شو!« به این دلیل آشکار است که همین حضور محدود و گزینشی 
زنان در »آزادی« نیز هیچ تضمینی ندارد! بدون ایستادگی، فیفا دوباره به 
خواب خواهد رفت و مسئوالن جمهوری اسالمی باز هم به نظرات مراجع 

تقلید »احترام« خواهند گذاشت!
در این میان، گذشته از بهره برداری های فرصت طلبانه ی جناحین رژیم 
از هر گام کوچکی که بر اثر مقاومت جامعه به دست می آید، نمی توان 
انکار کرد که چهار دهه بمباران تبلیغاتی و سرکوب بی امان، تأثیرات منفی 
بر جامعه  ای گذاشته که آموزش و پرورش در آن به زهرهای سیاسی- 
عقیدتی آغشته است. این تأثیر را در سه نمونه ی بارز در رابطه با حضور 

دیروز زنان در »آزادی« می توان دید:
یکی، واکنش وابستگان استمرارطلبان که تبلیغات و سلفی های خود را 
برای این حضور محدود در »قفس آزادی« به اشتراک گذاشتند. پس از 
شعار کوبنده ی »اصالح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« این حضور برای 

آنها مانند دادن تنفس مصنوعی به یک پیکر در حال احتضار بود! 
دو، زنانی که چه بسا بی خبر از تاریخ و فرهنگ کشور خود، پرچم یک 
فرقه ی مذهبی و تباهکار را بجای پرچم ملی شیروخورشیدنشان به اهتزاز 
در آوردند. حال آنکه بسیاری نیز به نشانه های فقط سه رنگ اکتفا کردند.

سه، مأموران مؤنث که آمده بودند تا علیه حقوق و همجنسان خود، این واقعیت 
تلخ را یادآوری کنند که همه همچنان در جمهوری اسالمی زندگی می کنند 

  و از آزادی خبری نیست!

=جمهوری اسالمی دشمن مشترک مردم ایران، عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه است.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

 را در لندن در ۲۲ سپتامبر ۲01۹ به اطالع می رسانیم.
از همدردی اقوام و دوستان سپاسگزاریم.

 روانش شاد
امير،نادر و نيکو صفاری

درگذشت

= کيهان درگذشت شادروان ژاله صفاری را به همه بازماندگان، 
دوستان و فرزندان آن روانشاد تسلیت می گوید.

با اندوه فراوان درگذشت همسر
 و مادر عزیزمان

ژاله 
صفاری

 جوان معترض عراقی در بغداد؛ اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ نخستین اعتراض بزرگ و خونین در عراق پس از یک سال آرامش نسبی بود 
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در  تعدادی  پرجمعیت  روستایی  در 
شده اند؛  مبتال  ایدز  به  که  می یابند 
نگرانی و وحشت موجب می شود صدها 
ویروس  داشتن  به  مشکوک  که  نفر 
HIV هستند برای انجام آزمایش اقدام 
که  عمومی  وحشت  فضای  در  کنند. 
ایجاد شده، پرسش هایی اساسی دهان 
می شود:  تکرار  اهالی  میان  دهان  به 
»علت چیست؟«، »زنده می مانیم؟« و 

»کودکان  ما چه می شوند؟« و ...

یک اتفاق غیرعادی
حال  در  کشور  هر  در  اگر  اتفاق  این 
توسعه و توسعه یافته ای روی داده بود 
بدون شک نهادی چون وزارت بهداشت 
به عنوان نخستین سازمان مسئول با 
دستوری ویژه از سوی وزیر وارد عمل 
می شد تا با استقرار تیم های پزشکی 
را  شده  ایجاد  بحران  روانپزشکی،  و 
زیر مدیریت خود قرار داده و هدایت 
کند. همچنین واحدهای ویژه ای چون 
پدافند غیرعامل نیز توان و امکانات خود 
را برای یاری رساندن به حل مشکل 
به کار می گرفتند چرا  این روستا  در 
یک  در  ایدز  به  نفر  ده ها  ابتالی  که 
روستای کوچک یک اتفاق عادی نیست 
که بر خالف ادعای سخنگوی دولت، 
علی ربیعی، »در همه جا« روی دهد!  
اما هیچکدام از این اقدامات تدارکاتی 
و مهار انجام در روستای چنارمحمودی 

انجام نشد.
بع  توا ز  ا چنارمحمودی  روستای 
شهرستان لردگان در استان چهارمحال 
با  هفته ی گذشته  دو  در  بختیاری  و 
ابتالی تعداد زیادی از اهالی به ایدز در 
صدر اخبار قرار گرفت؛ خبری عجیب و 

به شدت نگران کننده.
روستاییان معتقدند ابتالی گروهی آنها 
به بیماری ایدز بر اثر تست دیابتی است 
که مسئول بهداری روستا با استفاده از 
سوزنی مشترک از آنها گرفته است. این 
فرضیه به یک باور جدی میان اهالی 
تبدیل شده و بهیار مربوطه نیز توسط 
دادسرای شهرستان لردگان بازداشت 

شده است.
این  کردن  پنهان   با  بهداشت  وزیر 
موضوع از رسانه ها و دیگر سازمان ها و 
نهادهایی که شاید می توانستند کمکی 
به حل بحران کنند، پس از رسانه ای 
شدن موضوع توسط روستاییان، سریع 
انگشت اتهام را به سوی آنها گرفت و 
ویروس  کرد  اعالم  جلو«  به  »فرار  با 
در  تزریقی  معتادان  طریق  از   HIV

روستا و »روابط نامطلوب« اهالی انتقال 
یافته است!

همچنین  و  غیرمسئوالنه  اظهارات 
متناقض وزیر بهداشت و دیگر مقامات 
مسئول و همچنین عدم اقدام مناسب 
اهالی  به  منسجم  خدمات  ارائه  برای 
رویداد  این  چنارمحمودی  روستای 
تلخ را به یک بحران در منطقه لردگان 
تبدیل کرد و حکومت نیز به سرعت 
بطوری  داد  امنیتی  جنبه های  آن  به 
که تعداد زیادی از روستاییان به دلیل 
تجمعات اعتراضی در لردگان بازداشت 

شدند.

جان آدمی، بی ارزش و مفت!
اتفاقی که در روستای چنارمحمودی 
افتاد اما تنها موضوع حاشیه ساز از سوی 
وزارت بهداشت نیست. در این سال ها 
همواره شاهد خبرهای ناگواری بودیم 
که رد پای عملکردهای نامطلوب وزارت 
بهداشت بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

در آن دیده می شود.
از جمله می توان به جان باختن یک 

پسر ۷ ساله و یک جوان ۲۷ ساله پس 
اشاره  از تزریق سرم در شهر زاهدان 
کرد. آنها در هفته دوم مهرماه جاری 
به دلیل سرماخوردگی به یک پزشک 
مراجعه کرده اند که پس از تزریق سرم 
در مطلب پزشک جان خود را از دست 

دادند.
پیامدهایی چون نابینایی و حتا مرگ 
بر اثر استفاده از داروهای بی کیفیت یا 
تاریخ مصرف گذشته، از دست دادن 
رفتن  کما  به  یا  بیهوشی  زیر  جان 
غیرعادی بیماران پس از عمل جراحی 
و همچنین خبرهایی درباره استفاده از 
پروتزهای زیبایی و  ارتوپدی بی کیفیت 
بیماران  برای  جدی  عارضه های  که 
ایجاد می کند، همگی ازجمله وقایعی 
وجود مشکالتی  از  نشان  که  هستند 
جدی در حوزه بهداشت و درمان دارند.

از سوی دیگر نه تنها بیماران از ساز و 
کار شبکه بهداشت و درمان در کشور 
سال های  در  بلکه  هستند  ناراضی 
پزشکان،  از  زیادی  شمار  گذشته 
به  وابسته  مراکز  در  شاغل  پرستاران 
دانشجویان  حتی  و  بهداشت  وزارت 
مسئولیت پذیری  عدم  از  پرستاری 
وزارت بهداشت و بی توجهی مسئوالن 

به مطالبات خود اعتراض داشته اند.
یکی از ضعف های بزرگ وزارت بهداشت 
در ساماندهی خدمات درمانی است و 
اکنون فعالیت هایی زیر عنوان توریسم 
پزشکی نیز حق و حقوق بیماران ایرانی 
را با مشکالتی روبرو کرده است. روزنامه 
جمهوری اسالمی آخر امردادماه سال 
جاری نوشت: »مردم اردبیل با نگرانی 
کامل می گویند با توجه به ارزش پول 
ریال  برابر  در  آذربایجان  کشور  رایج 
که  کشور  آن  اتباع  معموالً  ایران، 
سایر  و  بیمارستان ها  تعیین شده  نرخ 
درمانی  کادر  و  پزشکی  هزینه های 
در  می کنند،  پرداخت  راحتی  به  را 
نسبت  رسیدگی  و  درمانی  اولویت 
در  و  می گیرند  قرار  استان  مردم  به 
نتیجه مردم استان را دچار مشکالت و 
کمبودها می کنند. آنها بخش عمده ای 
از یارانه های دارویی و تجهیزات پزشکی 
و بیمارستانی به  ویژه داروهای سرطانی 
می دهند  اختصاص  به خود  را  کشور 
از کشور خارج می کنند و مردم را  و 
روبرو  درمان  مشکالت  و  کمبود  با 

می کنند.«
روند مشابهی نیز در استان خوزستان 
نسبت به بیمارانی که از کشور عراق 
برای درمان به ایران می آیند گزارش 

شده است. چندی پیش ویدئویی در 
که  شد  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
نشان می داد پرستاری در بیمارستانی 
که  است  بیماری  با  گفتگو  حال  در 
 VIP مجبور است تخت خود در اتاق

را به یک بیمار عراقی بدهد!
نامتعارف  هزینه های  دریافت  موضوع 
درمان تحت عنوان زیرمیزی از سوی 
پزشکان متخصص بویژه جراحان نیز 
از مصائب همیشگی شبکه درمانی در 

ایران بوده است.

فساد و مافیا و ناکارآمدی مدیریتی
در آنسوی ماجرا حوزه دارویی کشور 
اسیر دست مافیاهایی است که شبنم 
نعمت زاده دختر احمدرضا نعمت زاده 
از  یکی  و  روحانی  دولت  سابق  وزیر 
اسالمی طی چهار  مقامات جمهوری 
دارد.  قرار  آن  رأس  در  گذشته،  دهه 
در  او  محاکمه  که  نعمت زاده  شبنم 
حال حاضر در جریان است، چند انبار 
مختلف  داروهای  که  داشته  دارویی 
را پس از واردات با ارز دولتی در آن 

با نرخ آزاد  از مدتی  نگهداری و پس 
وارد بازار می کرده است؛ داروهایی که 
بر اساس گزارش ها، تاریخ مصرف برخی 

از آنها گذشته بود!
جمهوری  مافیای  و  فساد  شبکه ی 
اسالمی در حالی تار خود را بر پیکر 
که  است  تنیده  هم  بهداشت  وزارت 
نیز  مالی  مشکالت  از  وزارتخانه  این 

شکایت دارد.
کارشناسان  از  بسیاری  همه  این  با 
وزارت  اصلی  مشکل  که  معتقدند 
و  کالن  مدیریت  عدم  بهداشت، 
پیشتر  است.  کارآمد  سیاست گذاری 
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و 
گفته  اسالمی  شورای  مجلس  درمان 
بود که تنها ۲0 درصد مشکالت وزارت 
است؛  مالی  منابع  خاطر  به  بهداشت 
۷0 درصد مشکالت این وزارتخانه در 

مدیریت غلط منابع انسانی است.
موسسه  مدیر  عالیی  آرش  دکتر 
و  آموزش  و  سالمت  لمللی  بین ا
کارشناس بین المللی ایدز در گفتگویی 
با کیهان لندن، بدنه نیروی انسانی که 
در نظام سالمت کشور فعال هستند و 
شامل بخش خصوصی و بخش دولتی و 
دانشگاه ها می شوند را »خوب« ارزیابی 
تخت  چند  هر  است  گفته  و  کرده 
بیمارستانی در ایران کم است اما در 
مجموع زیرساخت های شبکه بهداشت 
کشورهای  با  نسبت  ایران  درمان  و 

هم سطح خودش بد نیست.
است  کرده  تأکید  عالیی  آرش  دکتر 
که  اینست  مشکل  »بزرگترین  که 
درمان  و  بهداشت  مدیریتی  سیستم 
با نوسانات بسیار شدیدی روبرو است. 
اگر دقت کنید طی چند ماهی  شما 
که وزیر جدید آمده است همه چیز را 
مانند یک انقالب بهم می ریزد و عوض 
می کند. فرد دیگری هم که می آید باز 
می خواهند همه چیز را از نو بسازند و 

دوباره همه چیز بهم می ریزد.«
است  کرده  تأکید  عالیی  آرش  دکتر 
که »ما در سیستم کالن مدیریتی و 
در سطح باالدستی مدیریت بهداشت 
مشکل داریم ولی بدنه نیروی انسانی 

و زیرساخت ها خوب است.«
شبکه  معیوب  مدیریت  شیوه  این 
در حالی  ایران  در  درمان  و  بهداشت 
که قادر به مدیریت خدمات پزشکی 
سود  به  و  کارآمد  فرایندی  ایجاد  و 
با  نیست،  پزشکی  کادر  و  بیماران 
و عدم چاره جویی  اشتباهات  انباشت 
برای مشکالت ضربه های شدیدی نیز 
درمان  چرخه  مختلف  بخش های  به 
و  داروخانه ها  بیمارستان ها،  جمله  از 

آزمایشگاه ها وارد کرده است.
مناسبات  ایجاد  از  ناتوانی  جمله   از 
درست میان شرکت های بیمه و بخش 
از  بدهی ها  انباشت  باعث  که  درمانی 
سوی شرکت های بیمه نزد داروخانه ها، 
آزمایشگاه ها و بیمارستان ها شده بطوری 
که به تازگی زنگ خطر ورشکستگی 
داروخانه ها و آزمایشگاه های زیادی به 

صدا درآمده است.
مهدی زارعی عضو هیئت مدیره انجمن 
داروسازان ایران و رئیس شورای عالی 
جاری  سال  شهریورماه  داروخانه ها 
اعالم کرد که بدهی سازمان های بیمه 
به داروخانه ها موجب شده بسیاری از 
داروخانه ها در آستانه ورشکستگی قرار 
بهترین حالت  بگیرند. داروخانه ها در 
پس از گذشت ۶ تا 9 ماه از ارائه دارو 
به بیماران تحت پوشش بیمه می توانند 
پول دارو را از شرکت های بیمه دریافت 

کنند.
پیشتر نیز محمد وجگانی رئیس جامعه 
رئیس  و  ایران  آزمایشگاهیان  علمی 
همین  آلرژی  و  ایمونولوژی  انجمن 
مطرح  آزمایشگاه ها  درباره  را  موضوع 
کرده و گفته بود که در یک دهه گذشته 
به  بیمه  شرکت های  پراخت  دیرکرد 
آزمایشگاه ها به مرز بیش از یک سال 
نیز رسیده و بسیاری از آزمایشگاه ها با 
و  شده  روبرو  نقدینگی  شدید  بحران 
در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  مجموع  در 
کشور  بخش های  دیگر  مانند  ایران 
زیر بار سنگین ناتوانی های جمهوری 
اسالمی فلج شده است با این تفاوت که 
در بخش بهداشت و درمان، شهروندان 
و  تندرستی  با  مستقیم  می بایست 
نظام  ناکارآمدی های  بهای  جان خود 

را بپردازند.
روشنک آسترکی

و  د  بغدا گذشته  ساعت   ۴۸ در 
آرام  نسبتا  عراق  جنوب  شهرهای 
مردم  هفته،  یک  ز  ا پس  بودند. 
خشمگین به خانه هایشان بازگشتند، 
این  که  ندارند  بسیاری شک  اگرچه 
آتش زیر خاکستر رفته و به زودی بار 
شعله ور خواهد شد. مشکالتی  دیگر 
که مردم را به خیابان کشانده بودند، 
چه اقتصادی و چه سیاسی، برطرف 
نشده  و تا زمانی که تغییرات بنیادی 
جا  بر  پا  همچنان  نگیرد  صورت 

خواهند ماند.
ابتدا  که  خشمگین  و  ناراضی  مردم 
شده  جمع  بغداد  التحریر  میدان  در 
از  دیگر  بسیاری  در  بعد  و  بودند 
خیابان  به  عراق  جنوب  شهرهای 
اقتصادی  خواست های  ابتدا  آمدند، 
و  فقر  علیه  آنها  کردند.  مطرح  را 
بیکاری، در کشوری که به گفته بانک 
درصدی   ۸ رشد  اقتصادش  جهانی 
بشکه  میلیون   ۵ روزانه  و  داشته 
نفت صادر می کند، قدم به میدان و 
درصد   1۴ حدود  گذاشتند.  خیابان 
کشور  این  میلیونی   ۴0 جمعیت  از 
روز  در  دو دالر  از  کمتر  درآمدی  با 
زندگی می کنند. از هر ۶ عراقی یک 
نفر از امنیت غذایی برخوردار نیست 
یا به عبارت دیگر در فقر مطلق زندگی 
جوانان  از  درصد   ۴0 و  می برد  بسر 
جویای کار هستند. در کنار این آمار 
و ارقام، باید توجه داشت که بر اساس 
بین المللی«  »شفافیت  سازمان  آمار 
کشورهای  فاسد ترین  از  یکی  عراق 

جهان است.
»ایران برو، ایران برو!«

فروش  ز  ا که  پولی  عمده  بخش 
بابد  روز  در  نفت  بشکه  میلیون   ۵
از  سر  شود،  وارد  دولت  خزانه  به 
رهبران  و  احزاب  بانکی  حساب های 
سیاسی در می آورد. احزاب و رهبرانی 
که مشروعیت خود را بیش از آنکه از 
صندوق رای به دست آورده باشند، از 
جمهوری اسالمی گرفته اند. بر اساس 
»دمکراسی  سیاسی  زبان  در  آنچه 
عراق  در  می شود،  خوانده  توافقی« 
در  است،  شیعیان  با  دولت  ریاست 
به  باید  مجلس  ریاست  که  حالی 
واگذار  سنت  اهل  از  سیاستمداری 
شود، و یک ُکرد نیز در مقام ریاست 
جمهوری قرار گیرد. به این ترتیب قوه 
اجرایی در اختیار رهبران شیعی است 
که بسیاری از آنها، به گفته خودشان، 
نگاه شان به تهران است و از جمهوری 

اسالمی دستور می گیرند.
وابستگی اکثریت احزاب  و دولتمردان 
شیعی، کمی کمتر و کمی بیشتر، به 
جمهوری اسالمی است که به تظاهرات 
هفته گذشته رنگ و بویی سیاسی داد. 
معترضین عراقی به درستی تهران را 
بومی مسئول  از سیاستمداران  بیش 
وضعیت کنونی در کشورشان می بینند 
و شعار »ایران برو، ایران برو« که در 
کاظمین،  کربال،  بغداد،  خیابان های 
ها  خیابان  در  بصره  و  نجف  ناصریه، 
طنین انداخت، حکایت از همین امر 
دارد. البته این شعار در روزهای بعد، 
زمانی که مردم معترض مورد حمله 
شبه نظامیان حشدالشعبی قرار گرفتند 
که توسط سپاه قدس وابسته به سپاه 
وجود  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  و  آمده 
تسلیحاتی می شوند،  و  مالی  حمایت 

رسا و رساتر شد.
سرکوبگران بدون مرز

شبکه های  از  یکی  در  که  عرفان، 
تلویزیونی مستقل بغداد کار می کند 
مستعار  نام  با  دلیل  همین  به  و 
می کند،  صحبت  لندن  کیهان  با 
بغداد  و  بصره  در  »مردم  می گوید 
کردند  شناسایی  را  تک تیراندازانی 
که پاسپورت ایرانی در جیب داشتند 
و به سوی آنها تیراندازی می کردند. 
جمهوری اسالمی که تا چندی پیش 
سرکوب  برای  خود  بومی   عناصر  از 
استفاده می کرد، در روزهای گذشته 
عراق  راهی  را  ویژه اش  نیروهای 
حشدالشعبی  کارآیی  به  چون  کرد، 

شک  مردمی  تظاهرات  با  مقابله  در 
ادامه  در  روزنامه نگار  این  داشت«. 
در  ایران  نظامیان  »حضور  می افزاید 
آنها  مستقیم  شرکت  و  عراق  خاک 
در سرکوب معترضین، نه تنها بطور 
جدی استقالل کشور ما را زیر سوال 
جنگ  یک  آتش  می تواند  بلکه  برده 

داخلی را شعله ور کند.«
در  که  است  آنچه  به  عرفان  اشاره 
داخلی  جنگ  آغاز  از  قبل  سوریه 
سوریه  مردم  که  زمانی  افتاد.  اتفاق 
در تظاهراتی مسالمت آمیز با خواست 
آمدند،  خیابان  به  اصالحی  تغییرات 
وابسته  قدس  نیروی  ویژه  یگان های 
به سپاه پاسداران بودند که از باالی 
به روی معترضین  بام ها آتش  پشت 
از  گروه هایی  که  اقدامی  گشودند. 
از  ساخت  وادار  را  سوری  نظامیان 
اولین گروه های  و  بریده  نظام حاکم 
مقاومت مسلحانه علیه رژیم بشار اسد 
را سازماندهی کنند. عرفان می گوید: 
نیروهای  در  ایران   حکومت  »نفوذ 
به  عراق  ارتش  در  حتا  و  امنیتی 
در  افسران  از  بسیاری  که  حدیست 
و  هستند  آنها  با  نظامی  مقابله  فکر 
خواست  و  دستور  به  نیستند  حاضر 
تهران به روی مردم کشور خودشان 
تیراندازی کنند. به همین خاطر نیز 
واقعی  فرمانده  که  سلیمانی  قاسم 
نظامی در عراق است، آدم های مورد 
اطمینان خود را به بغداد و شهرهای 
معترضین  با  بله  مقا برای  جنوبی 

فرستاده است.«
اعتراف تهران، تکذیب بغداد

که  شده  علنی  چنان  حضور  این 
مشترک  عملیات  ستاد  سخنگوی 
نیروهای مسلح عراق ناچار به تکذیب 
الخفاجی  تحسین  ژندال  شد.  آن 
می گویند  »اینکه  گفت:  سخنانی  در 
عراق  وارد  ایران  نظامی  نیروهای 
شده اند، صحت ندارد و این نیروهای 
کنار  در  که  هستند  حشدالشعبی 
حضور  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای 
فرماندهان  اینکه  از  گذشته  دارند«. 
حشدالشعبی بارها و بارها به وابستگی 
جمهوری  و  قدس  نیروی  به  خود 

اسالمی اعتراف کرده اند، ولی داستان 
ناجا  ویژه  یگان   از  نفر   ۷۵00 اعزام 
حسن  سپاهی  سردار  فرماندهی  به 
کرمی، خبری است که رمضان شریف، 
انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
افراد  این  ظاهرا  کرد.  اعالم  اسالمی 
برای حفاظت از جان زائرانی که برای 
مراسم اربعین راهی عراق شده اند به 

این کشور همسایه اعزام گشتند.
شیوه های سرکوب معترضین عراقی، 
ناظرین محلی در شهرهای  به گفته 
بسیاری  شباهت  کشور،  این  جنوبی 
سرکوبگر  نیروهای  عمل  نحوه  به 
بعد   ،۸۸ سال  در  اسالمی  جمهوری 
از انتخابات کذایی، و خیزش مردمی 
دی ماه دو سال پیش در ایران دارد. 
اسالمی  نیروی  جمهوری  گویی 
»سرکو بگران بدون مرز«ی را تشکیل 
به  لزوم  صورت  در  که  است  داده 
از آنها  کشورهایی که علی خامنه ای 
با عنوان »محور مقاومت« نام می برد 
فرستاده شوند تا هرگونه اعتراضی را 
در مناطقی که جمهوری اسالمی آن 

را »عمق استراتژیک« خود می داند، در 
نطفه خفه کنند. آنچه متاسفانه شاهد 
آن نیستیم تشکیل جبهه واحدی از 
مردمان این کشورهاست که که کنار 
مشترکی  دشمن  مقابل  در  یکدیگر 
است،  اسالمی  جمهوری  نامش  که 
امروز  اسالمی  جمهوری  خیزند.  بپا 
فقط مانع مردم ایران برای رسیدن به 
یک نظام سکوالر و دمکراتیک نیست 
بلکه به مشکلی جدی برای مردم دیگر 
کشورهای منطقه مانند عراق و سوریه 
برای زندگی در شرایط عادی و بدون 
بحران های سیاسی و اقتصادی، تبدیل 

شده است.
جمهوری اسالمی حامی کردهای 

سوریه؟
به  ترکیه  ارتش  ورود  میان،  این  در 
منطقه ای  اشغال  برای  سوریه  خاک 
که پس از پاکسازی از گروه تروریستی 
و  کردها  از  اتحادی  توسط  داعش 
فرصت  نیز  می شود  اداره  عرب ها 
دیگری برای جمهوری اسالمی جهت 
تقویت حضور خود در این کشور به 
وجود آورده است. »یگان های مدافع 
کرد  نیروهای  از  عمدتا  که  خلق« 
خروج  از  پس  است،  شده  تشکیل 
نظامیان آمریکایی از این منطقه، به 
سختی خواهد توانست به تنهایی در 
مقابل ارتش ترکیه مقاومت کنند. این 
نظامیان  پیشروی  صورت  در  نیروها 
ترکیه دو راه بیشتر در مقابل ندارند: 
مقاومت حماسی یا تقاضای حمایت از 
دولت مرکزی سوریه و به عبارت دیگر 
پناه بردن به دامان جمهوری اسالمی!

در  کرد  نیروهای  اینکه  به  توجه  با 
سوریه در این سال ها هرگز با دولت 
مرکزی و رژیم بشار اسد وارد مقابله 
نظامی نشده اند و در گذشته »حزب 
کارگران کردستان« ترکیه، که از نظر 
کردهای  به  سازمانی  و  ایدئولوژیک 
است،  روابط  نزدیک  بسیار  سوریه 
اسالمی  جمهوری  با  نزدیکی  بسیار 
نیز  اورمیه  نزدیکی  در  حتا  و  داشته 
دوم  گزینه  است،  داشته  پایگاهی 
محتمل تر به نظر می رسد. در صورت 
حمایت جمهوری اسالمی از کردهای 

روابط  بحرانی شدن  احتمال  سوریه، 
تهران با آنکارا بسیار است. برخی حتا 
ترامپ  دونالد  تصمیم  که  معتقدند 
از  آمریکایی  نظامیان  خروج  برای 
شمال شرقی سوریه به منظور بحرانی 
و  اسالمی  جمهوری  روابط  ساختن 

ترکیه انجام گرفته است.
یش  ما ز ر ن  ا تحلیلگر ز  ا خی  بر
برنامه ریزی نشده نیروی ویژه زمینی 
نزدیکی  اسالمی در  ارتش جمهوری 
مرز ترکیه را، بالفاصله پس از تصمیم 
به  ورود  برای  اردوغان  طیب  رجب 
همین  در  هشداری  سوریه،  خاک 
سرلشکر  می کنند.  رزیابی  ا بطه  را
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
جمهوری اسالمی، هدف این رزمایش 
را که در آن یگان های واکنش سریع 
و یگان های هجومی و هلیکوپترهای 
رند  دا شرکت  نیروز  هوا تهاجمی 
و  عمل  »سرعت  سنجش  خاطر  به 
تحرک و جابجایی یگان های ویژه« 

قلمداد کرد.
احمد رأفت

جمهوری اسالمی
 جنایتکاران بدون مرز

چرخه ی معیوب و فاسد شبکه بهداشت و 
درمان در ایران

=در سوریه نیز سرکوبگران اعزامی از تهران، در آن کشور جنگ داخلی را شعله ور ساختند. 
=جمهوری اسالمی تالش می کند از حمله ترکیه به کردها برای گسترش و تحکیم 

حضور خود در سوریه استفاده کند.
=جمهوری اسالمی دشمن مشترک مردم ایران، عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه است.
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یوسی کوهن رئیس موساد:

 قاسم سلیمانی اشتباهی نکرده که
 ما ترورش کنیم!

=کوهن: سلیمانی می داند
توسط  کردنش  ترور 

اسرائیل امر محال نیست.
پست:  =اورشلیم 
بر  عالوه  کوهن  اقدامات 
ایران دسترسی  مهار رژیم 
را  تسلیحات  به  حماس 
کشورهای  و  کرد  مختل 
را  سنی  عرب  و  آفریقایی 
را  خود  روابط  کرد  متقاعد 
با  اسالمی  جمهوری  بجای 

اسرائیل بهبود بخشند.
در ایران مقام های امنیتی جمهوری 
ترور  طرح  می کنند  ادعا  اسالمی 
قدس،  سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
بازوی خارجی سپاه پاسداران انقالب 
پروژه  که  را  عاشورا  روز  در  اسالمی، 
سرویس های جاسوسی عبری- عربی 
بود خنثی کرده اند اما موساد می گوید 
او اصال در فهرست ترور اسرائیل نیست!

»موساد«  رئیس  کوهین  یوسی 
در  اسرائیل  جاسوسی  سازمان 
عبری  روزنامه  با  مصاحبه ای 
را  آن  متن  از  بخشی  »مشبحاه« که 
آناتولی ترجمه کرده، گفته است که 
ترور  فهرست  در  کنون  تا  سلیمانی 
وی  ترور  اما  نگرفته  قرار  اسرائیل 

امکانپذیر است.
تاکید  اسرائیل  امنیتی  مقام  این 
کرده، سلیمانی هیچ اشتباهی مرتکب 
نشده که ما او را در فهرست ترورها قرار 
دهیم! ولی وی می داند که ترور کردنش 
نیست. محال  امر  اسرائیل  توسط 

کارهای  او همچنین گفته »موساد 
به  ما  و  دارد  نظر  زیر  را  سلیمانی 
مبارزه با آنها می پردازیم و هر کاری 
انجام می دهیم تا از دستیابی ایران به 

سالح اتمی جلوگیری کنیم.«
روزنامه اسرائیلی اورشلیم  پست نیز 
در  مهرماه(  )هفتم  سپتامبر   29 روز 
گزارشی نوشت رئیس ۵۸ ساله موساد 
که یکی از نزدیک ترین متحدان مایک 
در  آمریکاست  خارجه   وزیر  پمپئو 
طول سه سال و نیم ریاست خود بر 
موساد، این نهاد امنیتی را به سازمانی 

کرده  تبدیل  ایران  رژیم  علیه  موثر 
است.

شمار زیادی از تحلیلگران معتقدند 
سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسالمی 
افسران  توسط  آباد«  »تورقوز  از 
خروج  اصلی  عامل  موساد  اطالعاتی 

دونالد ترامپ از برجام بوده است.
بر مهار رژیم  اقدامات کوهن عالوه 
ایران، دسترسی حماس به تسلیحات 
آفریقایی  و کشورهای  کرد  را مختل 
که  ساخت  متقاعد  را  سنی  عرب  و 
روابط خود را بجای جمهوری اسالمی 
ایران، با اسرائیل بهبود بخشند.در این 
دستور  شخصاً  کوهن  آمده  گزارش 
سرقت آرشیو مخفی اتمی جمهوری 
خودش  و  کرد  صادر  را  اسالمی 
مدیریت این عملیات را به عهده داشت.

مورد  در  کامل  اطالعات  گرچه 
محتوای آرشیو اتمی رژیم ایران هنوز 
مشخص نیست اما اطالعات آنها فراتر 
به  »آباده«  اتمی  سایت  افشای  از 
نتانیاهو نخست وزیر  بنیامین  وسیله 

اسرائیل در اوایل ماه سپتامبر است.
کوهن به دوستان نزدیک خود گفته 
تحسین  با  حمله  این  از  پس  پمپئو 
گفت او ]کوهن[ جسارت و شجاعت 
حتی  است.  کرده  تعریف  دوباره  را 
برنامه  به  نسبت  که  آمریکایی هایی 
تسلیحات اتمی ایران تردید دارند نیز 
تحت تاثیر یافته های کوهن نگاه خود 

به ایران را اصالح کرده اند.
افشای  خواستار  موساد  رئیس 
جمهوری  اتمی  آرشیو  اطالعات 
از  شماری  اما  است  ایران  اسالمی 

مقامات امنیتی اسرائیل می گویند این 
اطالعات باید تنها در اختیار پمپئو و 
قرار  آمریکا  اطالعاتی  متحدان  دیگر 
اطالعات  این  می  گوید  کوهن  گیرد. 
می  تواند زمان »فرار اتمی« ایران پس 

از انقضای برجام را مشخص کند.
روی  کوهن  رهبری  با  موساد 
فناوری های تازه سرمایه گذاری کرده 
مخالفت  دلیل  به  حال  این  با  است 
مورد  اسرائیل  وزیر خارجه  نظرات  با 
کوهن  به  نزدیک  منابع  است.  انتقاد 
روابط  ایجاد  در  موساد  می گویند 
با  رسمی  روابط  که  کشورهایی  با 
اسرائیل ندارند نقش مهمی داشته و 
باید به عنوان نماد غرور ملی  کوهن 

شناخته شود.
پست  اورشلیم  گزارش  ادامه ی  در 
با  روابط  مورد  در  کوهن  »نگاه  آمده 
کشورهای سنی مذهب خلیج فارس 
این است که این روابط نباید بر اساس 
اعتماد فردی بلکه بیشتر می بایست بر 
مبنای همپوشانی منافع ملی به ویژه در 
مورد جمهوری اسالمی ایران باشد.«

اعتقاد دارد، عملیات مخفی  کوهن 
تنها  اسالمی  جمهوری  علیه  موساد 
ایران  رژیم  در دستیابی  تاخیر  باعث 
از میان  اتمی می شود و نه  به سالح 
برداشتن آن. او معتقد است در نهایت 
برای توقف شتاب ایران برای رسیدن 
نظامی  نیروی  از  باید  اتمی  بمب  به 
کوهن،  عقیده ی  به  کرد.  استفاده 
مشارکت  زمینه  این  در  باید  آمریکا 
به دست  را  آن  رهبری  و حتی  کند 

بگیرد.

در  عراق  مردم  شورش  گرماگرم  در 
شهرهای مختلف آن کشور علیه نفوذ و 
دخالت جمهوری اسالمی و کشته شدن 
بیش از صد تن از معترضین به دست 
فرماندهی  به  الشعبی  نیروهای حشد 
رهبر  خامنه ای  علی  سلیمانی،  قاسم 
رژیم ایران که به گفته خودش رویای 
اسالمی  فرهنگ  و  حکومت  برپایی 
شیعه در منطقه را در سر می پروراند، 
در پیامی که به مناسبت نا آرامی های 
عراق فرستاده گفته است: میان ایران 
و عراق اتحاد ناگسستنی وجود دارد که 
تن ها، دل ها و جان هایشان به وسیله 
یکدیگر  به  بن علی  به حسین  ایمان 
متصل است اما دشمنان سعی بر تفرقه 

میان ما و آنان را دارند!
را خامنه ای در شرایطی  این سخنان 
به زبان می آورد که گردانندگان رژیم 
از جنبش ناگهانی و به پاخاستن مردم 
به ویژه نسل جوان عراق دچار شوک و 
وحشت شده و طغیان طبقات مختلف 
اروپا  و  آمریکا  سر  زیر  را  کشور  آن 

می دانند.
از جمله شعارهای معترضین که از فقر 
حضور  و  گسترده  فساد  و  بیکاری  و 
دخالت نیروهای وابسته به جمهوری 
اسالمی به ستوه آمده اند »بغداد آزاده 
و  بوده  بیرون«  برو  »ایران  و  است« 
جالب اینجاست که این شعارها بیشتر 
در مناطق شیعه نشین تحت نفوذ رژیم 

ایران شنیده می شود.
بیشتر  می گویند  تظاهرات  شاهدان 
کشته شدگان در مناطق شیعه نشین که 
پایگاه های جمهوری اسالمی است به 
ضرب گلوله از پای درآمده اند در حالی 
که هیچیک از آنها مسلح نیز نبوده اند.

 2 بین  می رود  انتظار  دیگر  سوی  از 
آینده  روزهای  در  نفر  میلیون   ٣ تا 
به مناسبت »اربعین« به عراق بروند. 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 
از زائران خواسته بود سفر خود را در 

خیزش مردم عراق علیه دخالت های جمهوری اسالمی

اغلب معترضان عراقی جوانان شیعه هستند و با نمادهای شیعه مثل پرچم 
»یا حسین« و نمادهایی که تصاویر امام سوم شیعیان روی آن نقش بسته 

در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی می کنند

شرایط کنونی و اوضاع ناامن عراق به 
اما علیرضا رشیدیان  بیاندازند.  تأخیر 
گفته:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
ناآرامی ها بجز چند مورد مشکلی ایجاد 
نکرده و تا روز سیزدهم مهر بیش از 2 
ثبت  عراق  به  سفر  برای  نفر  میلیون 

نام کرده اند.
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدارضا 
رژیم نیز گفته: شمار زائران به نزدیک 

٣ میلیون تن خواهد رسید.
این  در  اسالمی  جمهوری  مقامات 
اربعین  راهپیمایی  که  هستند  تصور 
می تواند نیرویی علیه اعتراضات مردم 

عراق باشد.
به نوشته ایندیپندنت، آگاهان به اوضاع 
داخلی عراق معتقدند دخالت جمهوری 
اسالمی تنها موضوع مورد اعتراض مردم 
عوامل  حتی  بلکه  نیست  کشور  این 
به  تهران هم  به  نزدیک  دولت شیعه 
تالش ایران برای نفوذ در امور داخلی 

عراق معترض اند.
ایرج  هفته  این  عراق  خارجه  وزارت 
مسجدی سفیر جمهوری اسالمی در 

بغداد را احضار کرد و نسبت به اظهارات 
شدت  به  کشور  آن  تلویزیون  در  او 
اعتراض نمود. سفیر جمهوری اسالمی 
به تلویزیون دجله گفته بود که ایران در 
مقابله با حمالت آمریکا به هر نقطه ای از 
جمله خاک عراق به نیروهای آن کشور 

حمله می کند.
در همین حال برخی مسئوالن رژیم 
در  را  عراقی  اعتراض کنندگان  ایران، 
روزهای اخیر مورد انتقاد قرار داده اند. 
آیت اهلل کعبی نماینده مجلس خبرگان 
گفته: دشمنان ایران و عراق با همکاری 
عربستان  و  آمریکا  خبیث،  انگلیس 
سعودی بیش از یک سال است با بهانه 
قرار دادن مشکالت اقتصادی و فساد 
در ادرات دولتی و کمبود خدمات سعی 
دارند سالح مقاومت در عراق را به سود 

آمریکا و آل سعود دگرگون کنند.
نماینده  پیشه  فالحت  حشمت اهلل 
اظهار  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
آنکه  برای  کشور  چند  که  کرده  نظر 
راه پیمایی اربعین را بی اثر کنند این 

تظاهرات را راه انداخته اند!

یعنی  ارحلو«  ایران  شعاری که عراقی ها در تظاهرات حمل می کردند: »کالب 
»سگ های ایرانی گم شوید«

=کمیساریای حقوق بشر 
عراق گزارش داده تا شامگاه 
)۱۲ مهرماه(  اکتبر  جمعه ۴ 
 ۶0 به  کشته شدگان  شمار 
 ۱۶00 از  بیش  و  رسیده  نفر 

نفر زخمی شده اند.
شریعتمداری:  =حسین 
سفارت  حضور  به  چرا 
آمریکا در بغداد یعنی همان 
جاسوسخانه و کانون توطئه 
عراق  مظلوم  ملت  علیه 

خاتمه نمی دهید؟!
کعبی  عباس  =آیت اهلل 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
خبرگان: اغتشاشگران عراق 
و  آمریکا  اردوگاه های  در 
سعودی آموزش دیده بودند.
می داند  ایران  =رژیم 
است  آشفته  عراق  اوضاع 
برای  ناامنی ها  گسترش  و 
جدی  تهدید  شهروندان 
است اما به هر قیمتی شده 
به کربال  را  می خواهد مردم 
و نجف بکشاند تا هم امکان 
داشته  بیشتر  مداخالت 
اربعین  مراسم  هم  و  باشد 

کساد نباشد.
به  وابسته  =کیهان 
تسخیر  رهبری«:  »بیت  
جاسوسخانه آمریکا و حذف 
این کانون توطئه برای ما در 
اسالمی دستاوردهای  ایران 
چرا  است.  داشته  فراوانی 
عراق  انقالبی  جوانان  باید 
میهن مقدس خود را از این 

دستاوردمحروم کنند!
 اعتراضات در عراق به فساد حکومتی، 
فقر و بیکاری و قطع آب و برق برای 

پنجمین روز متوالی ادامه پیدا کرد.
شبه نظامیان  حاکیست  گزارش ها 
مورد حمایت جمهوری اسالمی به ویژه 

نیروهای حشدالشعبی در خیابان مردم 
را سرکوب می کنند. آنها نقاب بر چهره 
را هدف  مردم  کور  زوایای  از  و  دارند 
قرار می   دهند.کمیساریای حقوق بشر 
عراق گزارش داده تا، شامگاه جمعه ۴ 
اکتبر )12 مهرماه(، شمار کشته شدگان 
به ۶0 نفر رسیده و بیش از 1۶00 نفر 
دولت  علیه  شده اند.معترضان  زخمی 
عراق و مقام های سیاسی که رژیم ایران 
از آنها حمایت می کند شعار می دهند. 
بخشی از شعارها نیز مستقیم خطاب 
پاسداران  سپاه  و  ایران  زمامداران  به 

انقالب اسالمی است.
محمد امامی کاشانی در خطبه  های 
نماز جمعه تهران، 12 مهرماه، با اشاره 
به تظاهرات عراق گفت، »اینکه دشمن 
ایجاد  و  شده  عراق  و  اربعین  متوجه 
این است که  برای  مزاحمت می کند، 
میلیون ها  که  است  سنگین  برایشان 
نفر در کربال حضور پیدا کنند. دشمن 
بلند  حسین  امام  پرچم  نمی خواهد 
مبارزه  پرچم  حسینی،  پرچم  شود. 
با ظلم است. امیدوارم مردم مسلمان 
امام حسین  به حرم  از گذشته  بیش 
اربعین  راهپیمایی  در  و  ببرند  پناه 

شرکت کنند.«
او همچنین مدعی شد دشمنان در 
به راه افتادن اعتراضات نقش داشتند 
و تمام تالش شان این است که »برای 

اربعین حسین مزاحمت ایجاد کنند«.
تک تیراندازان  است  گفته  ارتش 
افسر  از جمله دو  نفر  ناشناس، چهار 

پلیس را در بغداد کشته اند!
شریعتمداری  حسین  میان  این  در 
مدیرمسئول کیهان تهران، روز شنبه، 
در سرمقاله این روزنامه با عنوان »چرا 
درِ این جاسوسخانه را نمی بندید؟!« از 
»مردم انقالبی عراق« خواسته سفارت 

آمریکا در بغداد را اشغال کنند!
موسسه  در  فقیه  ولی  نماینده 
است  ممکن  »مگر  می نویسد:  کیهان 
مردم مسلمان و غیور عراق از جوانان 
حشدالشعبی که در مقابل داعشی های 
آنان  ناموس  و  مال  و  از جان  وحشی 
دفاع کرده اند، ناخرسند باشند و با آنها 
دشمنی بورزند. شواهد تاریخی نشان 
در  آمریکا  سفارتخانه های  که  داده اند 
کشورهای  در  حتی  کشورها،  همه 
دوست و هم پیمان آمریکا نیز، کانون 

توطئه هستند.«
از  »باید  آمده،  مقاله  این  ادامه  در 
در  که  عراق  انقالبی  و  مؤمن  جوانان 
و  خودگذشتگی  از  با  اخیر  سال های 
ایثار ده ها حماسه بزرگ و مثال زدنی 
حضور  به  چرا  پرسید؛  آفریده اند 
یعنی همان  بغداد  در  آمریکا  سفارت 
جاسوسخانه و کانون توطئه علیه ملت 
مظلوم عراق خاتمه نمی دهید؟! تسخیر 
جاسوسخانه آمریکا و حذف این کانون 
اسالمی  ایران  در  ما  برای  توطئه 
دستاوردهای فراوانی داشته است. چرا 
باید جوانان انقالبی عراق میهن مقدس 

خود را از این دستاوردمحروم کنند!«

دخالت حشد الشعبی در سرکوب اعتراضات عراق؛ 

حسین شریعتمداری خواستار تسخیر سفارت 
آمریکا در بغداد شد!

تحریم نفتکش های شرکت چینی »کاسکو« به 
اتهام نقض تحریم های ایران

 50 کاسکو  =شرکت 
حدود  و  دارد  سوپرتانکر 
تانکرهای  از  سوم  یک 
سیستم های  آن  به  متعلق 
AIS خود را خاموش کرده و 
با نادیده گرفتن تحریم های 
گاز  و  نفت  ایران  از  آمریکا 

مایع )LNG( وارد کردند.
شماری  آمریکا  خرانه داری  وزارت 
شرکت  به  متعلق  نفتکش های  از 
اتهام  به  را   )Cosco( کاسکو  چینی 
فهرست  در  ایران  تحریم های  نقض 
داد.خبرگزاری  قرار  خود  تحریم های 
رویترز، 9 اکتبر )1۷ مهرماه(، نوشت 
این نفتکش ها رادارها و موقعیت یاب 
الکترونیک خود را خاموش کرده اند تا 

مسیر حرکت شان مشخص نشود.
داده اند  احتمال  اطالعاتی  منابع 
نقل  و  حمل   برای  نفتکش ها  این  از 
استفاده  ایران  خام  نفت  غیرقانونی 
شده است. خاموش کردن سیستم های 
که  است  شیوه هایی  از  موقعیت یاب 
برای  آن  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
حمل و نقل نفتکش ها استفاده می کند. 
شرکت کاسکو با ایران  همکاری می کند.

پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا 
چهارشنبه سوم مهرماه پنج فرد و شش 
نهاد چینی را به دلیل نقض تحریم های 
آمریکا علیه رژیم ایران تحریم کرد که 
از جمله آنها، دو شرکت زیرمجموعه 
کشتیرانی کاسکو بودند.آمریکا از اواخر 
سپتامبر این شرکت چینی را به اتهام 
واردات نفت خام از ایران تحریم کرد 
و صادرکنندگان همکاری خود با این 
شرکت  این  کردند.  قطع  را  شرکت 
گاز  نفت،  حمل  برای  سوپرتانکر   ۵0
دارد. نفتی  دیگر  فرآورده های  و  مایع 

چین  دالیان  بندر  شرکت  این  مقر 
است و گزارش شده حدود یک سوم 
از تانکرهای متعلق به آن سیستم های 

AIS خود را خاموش کرده و با نادیده 
گرفتن تحریم های آمریکا از ایران نفت 

و گاز مایع )LNG( وارد کردند.

یوسی کوهن

ادامه در صفحه ۱۷
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ین  خر آ س  سا ا بر  =
کشته ها  تعداد  گزارش ها 
 ۱۰۶ به  عراق  اعتراضات  در 
به  مجروحان  تعداد  و  تن 
۶هزار تن رسیده است. منابع 
غیررسمی اما می گویند آمار 

تلفات بیش از اینهاست.
ن  کیها ش  ر ا گز =به 
از سپاهی ها  لندن، شماری 
به  فاطمیون  نیروهای  و 
نیروهای  تقویت  منظور 
حشدالشعبی و عصائب اهل 
الحق در سرکوب اعتراضات 
عراق در بین زائران اربعین 

وارد خاک عراق شده اند.
ی  ر جمهو ت  ما مقا =
اسالمی و رسانه های داخلی 
اسرائیل،  می گویند  ایران 
سفارتخانه های  و  عربستان 
آمریکا  و  انگلیس  و  هلند 
ن  د فتا ا ه  ا ر به  مل  ا عو
اعتراضات در عراق هستند.

=فالح فیاض رییس حشد 
الشعبی: می دانیم چه کسانی 
در پس خرابکاری و تظاهرات 

قرار دارند.
بر خالف ادعاهای رسانه های داخلی 
حکومتی  فساد  علیه  تظاهرات  ایران 
عراق  در شهرهای مختلف  بیکاری  و 
همچنان ادامه پیدا کرده و در بعضی 
از شهرها از جمله بغداد و ناصریه عماًل 

به جنگ خیابانی تبدیل شده است.
نیروهای حشدالشعبی وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، محور سرکوب 
اعتراضات هستند و بر اساس گزارش 
شاهدان عینی عالوه بر شلیک مستقیم 
از  معترضان،  سمت  به  تک تیراندازها 
خمپاره و آرپی جی نیز استفاده می کنند! 
است! تانک  و  ضدنفربر  که  سالحی 

شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی 
و پزشکی نوشت که ارتش عراق روز 
دوشنبه »استفاده بیش از حد از زور« 
شهرک  در  معترضین  با  درگیری  در 
صدر عراق را که عمدتا شیعه هستند 
تایید کرده است. در درگیری های شب 
گذشته در شهرک صدر دست کم 1۵ 
در  صدر  شهرک  شده اند.  کشته  نفر 

شبه نظامیان  است.  واقع  بغداد  شرق 
مورد حمایت رژیم ایران چندین راکت 
و خمپاره به سمت این منطقه مسکونی 

پرتاب کردند.
روزهای  لندن،  کیهان  گزارش  به 
مهرماه،   1۴ و   13 یکشنبه  و  شنبه 
شماری از فرماندهان و اعضای نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به همراه گروهی از نیروهای فاطمیون 
نیروهای  تقویت  منظور  به  )افغان ها( 
حشدالشعبی و عصائب اهل الحق در 
سرکوب اعتراضات عراق در بین زائران 
اربعین از طریق مرز شلمچه و چذابه 
از  تعدادی  شدند.  عراق  خاک  وارد 
نیروهای اعزامی به عراق عضو »سپاه 
محمد رسول اهلل تهران بزرگ« هستند.

تعداد  گزارش ها  آخرین  اساس  بر 
کشته ها در اعتراضات عراق به 1۰۶ تن 
و تعداد مجروحان به ۶هزار تن رسیده 
می گویند  اما  غیررسمی  منابع  است. 

آمار تلفات بیش از اینهاست.
فالح فیاض رییس حشد الشعبی و 
مشاور امنیت ملی عراق در یک نشست 
خبری با تأکید بر اینکه »می دانیم چه 
کسانی در پس خرابکاری و تظاهرات 
قرار دارند« ادعا کرد، »طرح براندازی 
او  خورد.«  شکست  عراق[  ]در  نظام 
توانستند  ما  »دشمنان  کرده  تهدید 
باعث قربانی شدن شماری از افراد شوند 
و این امر دردناک است اما دو برابر به 

آن پاسخ خواهیم داد.«
اسالمی  جمهوری  منابع  برخی 
می گویند سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روسیه دوشنبه وارد بغداد شده است.  
پیش از این نیز شبکه العالم از دیدار 
با  عراق  رئیس جمهوری  صالح  برهم 

ورود عوامل سپاه به خاک عراق برای »تقویت حشدالشعبی«؛
 سرکوب اعتراضات با آرپی جی و خمپاره!

ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد خبر داد.

فرماندهی عملیات مشترک در عراق 
اعالم کرد که عبدالمهدی دستور خروج 
یگان های نظامی از شهرک صدر را صادر 
و یگان های پلیس کشور را جایگزین آن 
کرد. در بیانیه این فرماندهی آمده است: 
اقدامات  فوری  تحقیقاتی  »تیم های 
خود را برای رسیدگی به حوادث اخیر 
همچنین  بیانیه  این  کرده اند.«  آغاز 
تا  خواست  امنیتی  نیروهای  همه  از 
از  حفاظت  ویژه  درگیری  قواعد  به 
تظاهرکنندگان و مبارزه با شورش بطور 

کامل پایبند باشند.
در  عراق  حکومت  در  دستگی  دو 
است.  آشکار  اعتراضات  با  مواجهه 
آنهاست  پشت  تهران  که  گروهی 
و  آمریکا  عوامل  را  اعتراضات  عامل 
عربستان می دانند و در سرکوب مردم 
مشارکت دارند و گروهی دیگر خواستار 
هستند. اعتراض ها  صدای  شنیدن 

ن  و معا ی  ر سیا هلل  حبیب ا
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
برقراری  آماده  مسلح  نیروهای  گفته 
امنیت در تمام مرزهای ایران برای تردد 
زائران هستند. مشکل  بدون  و  آسان 

و  سیاسی  مقام های  از  گروهی 
»فتنه  می گویند  ایران  در  نظامی 
راه  به  عربستان«  و  اسرائیل  را  عراق 
نقل  به  نیز  تهران  کیهان  انداخته اند. 
نوشته  خارجی  کارشناس  تعدادی  از 
است که فتنه عراق از سفارتخانه های 
آمریکا، انگلیس و هلند آب می خورد! 
مقامات و رسانه های جمهوری اسالمی 
نمی خواهند شعار مردم عراق را بشنوند 
که رو به آنها شعار می دهند: برو گمشو!

یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ هدف حمله 
موشکی قرار گرفت

=یک نفتکش ایرانی متعلق به 
شرکت ملی نفتکش در ۶۰ مایلی 
جده در دریای سرخ هدف دو 

موشک قرار گرفت.
آسیب  نفتکش  =پرسنل 
ندیدند اما دو مخزن آن منفجر 

شده و نفت به دریا می  ریزد.
=مدیرعامل شرکت نفتکش: ما 
وضعیت اضطراری را اعالم کردیم 
اما هیچ طرفی، هیچ گونه کمکی 
به نفتکش حادثه دیده ایرانی 
است نکرده  سرخ  دریای  در 

یک نفتکش ایرانی، جمعه صبح 1۸ 
دریای سرخ  در  اکتبر(،    11( مهرماه 
هدف دو موشک قرار گرفت و دو مخزن 

آن منفجر شد.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ملی نفتکش ایران گزارش داد که نفتکش 
»SABITY« متعلق به شرکت ملی 
نفتکش در دو انفجار جداگانه احتماالً بر 
اثر اصابت موشک در ۶۰ مایلی بندر جده 
عربستان سعودی دچار انفجار در بخش 

بدنه شده است.
و  ساعت ۰۵:۰۰  موشک ها  از  یکی 
دیگری ۰۵:۲۰ به بدنه نفتکش اصابت 
به  آن  در  موجود  نفت  و  است  کرده 

آب های دریای سرخ می ریزد.
»خوشبختانه  آمده  گزارش  این  در 
همه کارکنان کشتی در وضعیت سالم 
و ایمن بوده و کشتی نیز در حال حاضر 
تنها  و  دارد  قرار  ثباتی  با  وضعیت  در 
اندکی آسیب دیده است  بدنه کشتی 
کنترل  صدد  در  کشتی  کارکنان  که 

آن هستند.«سرهنگ پیت پاگانو یکی 
نیروی  پنجم  ناوگان  سخنگوهای  از 
دریایی آمریکا به آسوشیتدپرس گفته از 
گزارش های مربوط به این جریان مطلع 
هستند اما از اظهار نظر بیشتر خودداری 

کرده است.
این حمله می تواند به تنش میان رژیم 
زند.  دامن  آمریکا  و  عربستان  با  ایران 
نفتکش های  علیه  خرابکارانه  عملیات 
و کشتی های تجاری را سپاه پاسداران 
با  ماه 9۸  اردیبهشت  اسالمی  انقالب 
حمله به چهار نفتکش حوالی بند الفجیره 
جمهوری  مقامات  کرد.  آغاز  امارات 
نفت  اگر  کردند  تهدید  بارها  اسالمی 
ایران صادر نشود یعنی نفت منطقه هم 

صادر نمی شود.
به گزارش کیهان لندن هیچ اطالعاتی 
 »SABITY« مربوط به نفتکش با نام
کشتی ها  ردیابی  و  رصد  وبسایت  در 
»مارین ترافیک« وجود ندارد.تا ساعت 
1۰:3۰ صبح جمعه به وقت تهران در 
ایرانی  نفتکش  یک  بندر جده  حوالی 
به نام »سینوپا« )SINOPA( در حال 
حرکت است که اطالعات مربوط به آن 

از دسترس خارج شده است.
نصراهلل سردشتی  تکمیلی  خبر  در 
شبکه  به  نفتکش  شرکت  مدیرعامل 
را  اضطراری  وضعیت  »ما  گفته  العالم 
اعالم کردیم اما هیچ طرفی، هیچ گونه 
کمکی به نفتکش حادثه دیده ایرانی در 
دریای سرخ نکرده است.« وی توضیح داد 
که نشت نفت متوقف شده اما نفتکش 
ایرانی هنوز مسیر خود را از سرنگرفته 
است و به محض آغاز سفر، مسیر خود 
تغییر  سرخ  دریای  از  خروج  برای  را 
می دهد.ساعاتی پس از اعالم این اخبار 
کرد  اعالم  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 
اصابت  در خصوص  منتشر شده  خبر 
نفتکش  به  عربستان  از خاک  موشک 
ایرانی که به نقل از شرکت ملی نفتکش 
می شود! تکذیب  است  شده  منتشر 

خارجه جمهوری  وزارت  سخنگوی 
ماه  چند  در  کرد  اعالم  نیز  اسالمی 
دیگر  تخریبی  اقدامات  برخی  گذشته 
ایران در دریای  نیز علیه نفتکش  های 
سرخ صورت پذیرفته که بررسی  ها در 
خصوص عوامل دخیل در این اقدامات 

در حال انجام است.

بغداد؛ ۵ اکتبر ۲۰۱۹

افزایش خشونت کالمی در مجلس شورای اسالمی
بخشی  پیشه:  =فالحت 
ادبیات کنونی  تند شدن  از 
فضای  تحمیل  ز  ا ناشی 
به  مجلس  بیرون  انتخاباتی 
یعنی  است  داخلی  فضای 
سیاسی  نات  جریا برخی 
ایجاد  هدفشان  که  هستند 
چنین فضای تبلیغاتی است.

این  اسالمی  مجلس شورای  صحن 
میان  درگیری  افزایش  شاهد  روزها 
آنها  لحن  شدن  تندتر  و  نمایندگان 
دولت  به  خود  انتقادی  سخنان  در 
نمایندگان  کالم  شدن  خشن   است. 
آنقدر محسوس است که یک نماینده 
مجلس شورای اسالمی نسبت به آن 
هشدار داده است.حشمت اهلل فالحت 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  پیشه 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
اسالمی در یادداشتی که در وبسایت 
این  درباره  شده  منتشر  خبرآنالین 
از  »بخشی  است:  نوشته  موضوع 
هجمه هایی که صورت می گیرد ناشی 
مجلس  نمایندگان  خود  عملکرد  از 
هم  با  راحت تر  می توانند  آنها  است. 
صحبت کنند همانطور که در دو سال 
و  افتاد  اتفاق  این  اول مجلس  نیم  و 
نمایندگان به خوبی با یکدیگر صحبت 

کردند. «
گفته  پیشه  فالحت  حشمت اهلل 
تند  از  بخشی  »متأسفانه  که  است 
شدن ادبیات کنونی ناشی از تحمیل 
به  مجلس  بیرون  انتخاباتی  فضای 
برخی  یعنی  است  داخلی  فضای 
جریانات سیاسی هستند که هدفشان 
ایجاد چنین فضای تبلیغاتی است تا 
حداقل  یا  مجلس  امروز  کرسی های 
بخشی از آن را به نفع خود بسوزانند 
از  را  ادبیات  این  منظور  همین  به  و 
بیرون تزریق می کنند. در همین راستا 

برخی افراد که از این ادبیات تند در 
مجلس استفاده می کنند رفتارشان به 
گونه ای است که گویا دقایقی پیش، 
آمده اند  انتخاباتی  میتینگ  یک  از 
مجلس  وارد  را  نظرات  همان  بعد  و 

می کنند.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
باید  »ما  است:  افزوده  همچنین 
بپذیریم این مجلس هفت الی هشت 
ماه دیگر بیشتر وقت ندارد و در این 
مدت باید نمایندگان مراقبت کنند که 
آسیبی به این مجلس وارد نکنند که 

البته این آسیب دارد وارد می شود.«
در حالی  پیشه  حشمت اهلل فالحت 
اشاره  نمایندگان  کالمی  خشونت  به 
کرده که یک روز پیش از انتشار این 
نماینده  زرآبادی  حمیده  یادداشت، 
تند  سخنانی  در  قزوین  اصالح طلب 
خطاب به محمدجواد آذری جهرمی 
دغدغه ی  که  گفت  ارتباطات  وزیر 
چاه های  بلکه  نیست  شما حق الناس 
است  دیجیتالی جدیدی  و  اقتصادی 
بر  را  خود  مهره های  می خواهید  که 

سر آنها قرار دهید.
میان  نطق  در  که  زرآبادی  حمید 
به  انتقاد  در  می گفت  سخن  دستور 

او  وعده  و  جهرمی  آذری  عملکرد 
بدون  اینترنت  کردن  فراهم  برای 
که  گفت  رسانه  اصحاب  برای  فیلتر 
فریاد عدالت خواهی تان گوش فلک را 
پر کرده، چرا این امکان را به صورت 
شفاف و بدون پیش شرط برای همه 
و  نکرده  فراهم  مطبوعات  اهالی 

نمی کنید.
او آذری جهرمی را به داشتن افرادی 
گماشته در فضای مجازی متهم کرد و 
گفت: »با بیان اینکه چرا باید به محض 
انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با 
نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری 
گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با 

توهین و تهمت و افترا خفه کنند.«
دیگری  بخش  در  زرآبادی  حمید 
آذری  اشتغال  به  خود  سخنان  از 
جهرمی در وزارت اطالعات در دولت 
احمدی نژاد اشاره کرد و گفت که »با 
وزارت  جذب  تحصیلی  مدرک  کدام 
اطالعات شدید؟« و افزود: »از انتصابات 
فامیلی و گروهی خود در شرکت های 
توضیح  زیرمجموعه تان  دولتی 
انتقادی  و  تند  لحن  از  بدهید.«جدا 
حمیده زرآبادی فعال اصالح طلب به

نقش برجسته شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار؛
 گفتگو با هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات(

)لیبرال  ایران  مشروطه  حزب 
دمکرات( در نشست ساالنه خود که 
در لندن برگزار شد، بر لزوم همسویی 

نیروهای سیاسی تاکید کرد.
کشور  ارضی  تمامیت  به  اعتقاد 
خورشید  و  شیر  رنگ  سه  پرچم  و 
حزب  که  هستند  اصولی  جمله  از 
دمکرات(  )لیبرال  ایران  مشروطه 
همکاری  و  همسویی  هرگونه  برای 
با دیگر تشکل های سیاسی به عنوان 

پیش شرط مطرح می سازد.
دبیرکل این حزب معتقد است که 
یکی از وظایف اصلی نیروهای خارج 
مبارزان  صدای  رساندن  کشور،  از 

داخل کشور به جهانیان است.
حزب  این  امسال  کنفرانس  عنوان 
ما  که  چیزیست  آن  تمام  »ایران 

داریم« بود.
همزمان با نشست اعالم موجودیت 
لندن،  در  گذار«  مدیریت  »شورای 
کنفرانس  میزبان  بریتانیا  پایتخت 
)لیبرال  ایران  ساالنه حزب مشروطه 
دو  هر  حزب  این  بود.  دمکرات( 

فاصله  در  و  خود  کنگره  یکبار  سال 
از  یکی  در  نشستی  نیز  کنگره  دو 
برگزار  آمریکا  یا  اروپا  شهرهای 
از  کنفرانس ها  این  در  می کند. 
نمایندگان  و  سیاسی  شخصیت های 
دعوت  سخنرانی  برای  احزاب  دیگر 
امسال  نشست  در  آید.  می  عمل  به 

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

بحث های مختلفی دامن زد.
در رابطه با این کنفرانس و مباحث 
مربوطه، احمد رأفت با هایده توکلی 
دبیرکل حزب مشروطه ایران )لیبرال 
لندن  کیهان  دفتر  در  دمکرات( 

گفتگویی انجام داده است.

ویدئو

ثبت فرشگرد یک سال پس از اعالم موجودیت به 
عنوان بنیاد عام المنفعه

فرشگرد در شهریور 139۷ توسط ۴۰ 
اعالم  از کشور  ایرانی در خارج  جوان 
موجودیت کرد و به عنوان شبکه  ای با 
ساز و کار سیاسی و برای هموار کردن 
مسیر براندازی نظام جمهوری اسالمی 
یک  شبکه،  این  شد.اعضای  معرفی 
سال پس از اعالم موجودیت فرشگرد 
آن را به عنوان بنیادی عام المنفعه در 

واشنگتن ثبت کردند.
فرشگرد در شهریور 139۷ توسط ۴۰ 
اعالم  از کشور  ایرانی در خارج  جوان 
موجودیت کرد و به عنوان شبکه  ای با 
ساز و کار سیاسی و برای هموار کردن 
مسیر براندازی نظام جمهوری اسالمی 
یک  شبکه،  این  شد.اعضای  معرفی 
سال پس از اعالم موجودیت فرشگرد 
آن را به عنوان بنیادی عام المنفعه در 

واشنگتن ثبت کردند.
لندن  کیهان  از  آسترکی  روشنک 
اعضای  از  یکی  ملی  سعادت  علی  با 

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
فرشگرد درباره ثبت این بنیاد گفتگو 

کرده است.

ویدئو

ادامه در صفحه 7
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

م  »دا سینمایی  =فیلم 
قضیه  ه  ر با ر د  » ئی مر نا
احمد  سرلشکر  جاسوسی 
مقربی برای اتحاد شوروی و 
دستگیری وی که به سفارش 
کشور  ضدجاسوسی  اداره 
پیش از انقالب ساخته شد، 
در اختیار کیهان لندن قرار 
بار  نخستین  برای  و  گرفته 

پخش می شود.
=از امیر عزتی که این فیلم 
را برای پخش به کیهان لندن 
این  از  فرستاده است پیش 
در سال ۱۳۹۴ یک پژوهش 
فریبرز  درباره  سینمایی 
فیلم  این  سازنده ی  صالح 
وی  درگذشت   مناسبت  به 
آن  در  که  بود  منتشر شده 
از این فیلم به عنوان »حلقه 
مفقوده« نام برده شده بود. 
کیهان  در  نیز  پژوهش  آن 

لندن در دسترس است.
با  نامرئی«  »دام  =فیلم 
شاه  از  نقل  به  جمله  این 
اگر  می گیرد:  پایان  فقید 
خیانت  خانواده ام  و  من  به 
ولی  بخشید،  خواهم  شود 
اگر به مملکت خیانت شود، 

بخششی در کار نیست.
امیر عزتی - بعد از انتشار مطلب  
سینمای  الگوپرداز   اولین  »مرگ   
حلقه ی  و  صالح  فریبرز  اسالمی، 
توجه  ایران«  سینمای  تاریخ  مفقوده 
بسیاری به فیلم »دام نامرئی« از فریبرز 
صالح  جلب شد. این فیلم به سفارش 
اندکی  کشور  ضدجاسوسی  سازمان 
بود. شده  تهیه   ۵۷ انقالب  از  پیش 

نکته مهم در زمان انتشار  پژوهش 
من درباره »اولین الگوپرداز سینمای 
این  نبودن  دسترس  در  اسالمی«، 
را  امری  بود که پذیرش چنین  فیلم 
این  از  برای بسیاری دشوار می نمود. 
به  و  دور  راه  از  بسیار  تالش  با  رو 
لطف دوستان عزیزم در ایران، موفق 
یافته و در  را  فیلم  از  شدم نسخه ای 
در  دهم.البته  قرار  همگان  اختیار 
سال های گذشته خاطرات رئیس اداره 
ضدجاسوسی را یافتم و با دو نفر دیگر 

اختصاصی کیهان لندن؛

 پیدا شدن فیلم سینمایی »دام نامرئی«؛ حلقه ی 
مفقوده  سینمای ایران قبل و بعد ازانقالب؛

 فیلمی به سفارش سازمان ضدجاسوسی کشور

از عوامل جلو و پشت دوربین این فیلم 
بیشتری  اطالعات  اما  کردم.  گفتگو 
پرونده  این  بنابراین  نشد،  دستگیرم 
تا یافتن اطالعات دست اول بیشتر و 

تک نگاری روی فیلم مفتوح است.
اولین الگوپرداِز سینمای   ِ مرگ 
حلقۀ  و  صالح  فریبرز  اسالمی 

مفقودۀ تاریخ سینمای ایران
نسخه ای که اینک از طریق کیهان 
لندن در دسترس شما قرار می گیرد، 
چیزی  متاسفانه  است.  دقیقه   1۸۷
از  فیلم  ابتدای  از  دقیقه  یک  حدود 
باقالی  یا  لبو  صحنه ی  که  رفته  بین 

و  در خیابان  کارمند ساواک  خوردن 
آمد  و  رفت  به  او  توجه  شدن  جلب 
مکرر اتومبیلی با شماره سیاسی است.

درباره قضیه ی جاسوسی  فیلم  این 
سرلشکر احمد مقربی برای روس ها و 
ادامه در صفحه ۱7اتحاد شوروی است. در آذر ماه 1٣۵۶ 

مطبوعات و رسانه های رسمی  و غیر 
رسمی  ایران از کشف شبکه جاسوسی 
روس ها در ایران و دستگیری سرلشکر 
سرلشکر  دادند.  خبر  مقربی  احمد 
مقربی به هنگام دستگیری معاون اداره 
پنجم ستاد ارتش بود و در حالی به 
این سمت حساس رسیده بود که پس 
از انحالل حزب توده در سال 1٣٣٣ 
اتهام وابستگی به  مدت هفت ماه به 
این حزب در بازداشت به سر برده و به 
دلیل فقدان شواهد کافی تبرئه شده 
بزرگ ترین  مقربی  دستگیری  بود. 
در  ایران  تاریخ  جاسوسی  ماجرای 

جمله  این  با  است.فیلم  بیستم  قرن 
می گیرد:  پایان  فقید  شاه  از  نقل  به 
شود  خیانت  خانواده ام  و  من  به  اگر 
مملکت  به  اگر  ولی  بخشید،  خواهم 
خیانت شود، بخششی در کار نیست.

آمدم فرو شکسته، از غبار ِ راه
آمدم فرو خمیده، مثل ِ یک گیاه

آمدم گسسته
خسته

تلخ
تا که از ُزالل ِآبها ترا صدا کنم.
در صدای من ستاره ها شناورند

پیرهن دریدگان باغ
تا ترا دوباره بشنوند

غمگنانه، پشت ِاین درند.
از کجاِی خاطرات من گذشته ای؟

ای که آرزوی آبی ِ مرا به سینه داشتی!
با کدام نام؟

آن پیام عاشقانه را برای ما نوشته ای
ای که در جهان ِ واژگان ِ شاعرانه، عطر توست.

از تو با تبسم ِ ترانه ی برنج
از تو با تولد ِ تمام بوته های چای

از تو با طنین ِ نازنین ِ عشق های تازه گفته ام.
چشم های تو کجاست؟

تا که شادی ِ شکوفه های سیب را نصیب ِ ما کند.
راستی کدام دل؟

شعر ِ آخر ِ ترا میان سطرهای خود نوشته است.
سرنوشِت تو

سرگذشت ِ نسل ِ آتش است
آتشی که تا »ستاره«های »سرخ«، شعله می کشید.

شعله ای که همنشین ِ آه ُو آینه ست.
آه… ای خمیده، روی خاطرات ِ خاک

بعد ازین من ُو چکامه های چاک چاک.
دست بر سپیده می کشم

)رضا مقصدی( چکامه ی چاک چاک

تا که از سپیدی ِ صمیمی ِ صدای تو گذر کنم.
تکیه بر ستاره می زنم

تا سروده های روشن ِ ترا، شبانه بشنوم
باید از کدام غم شنید؟

داستانسرای مرگ
از تو زیر ِ گوش ِ آن پری ِ قصه ها، »زری« چه گفته بود؟

نازنین ببین!
با گلی به سینه، روبروی آرزویِ  آبیِ  تو ایستاده ام

آمدم ترا، نه در درون ِخاک
در میان ِ نسل ِ فصل ِ تازه جستجو کنم.

ای که در ترانه ی تبار ِ من شکفته ای!
کاش در شبی، ترا دوباره، بو کنم.

۱۳۸۲

شاهرودی  منیر  فقید  هنرمند  آثار 
بنیاد  در  است  قرار  فرمانفرماییان 
هنری شارجه امارات متحده عربی در 
ماه اکتبر سال جاری به نمایش عموم 
گذاشته شود.منیر هنرمند کاریزماتیک 
و مو نقره ای که آثار آینه کاری بسیار 
باستانی  هنرهای  تأثیر  تحت  زیبایی 
ایران خلق کرده است، در ماه آوریل 

گذشته در سن 9۷ سالگی درگذشت.
منیر برای نخستین بار در سال 201۵ 
نقد و بررسی آثارش را در موزه گوگنهایم 
)Guggenheim( برگزار کرد. ارزیابی 
هنرهای  موزه  توسط  شارجه  هنری 
بنیاد  و   )IMMA( ایرلند  مدرن 
هنری شارجه ترتیب داده شده است.

عنوان  با  که  نمایشگاه  این  در 
می شود،  برگزار  طلوع«  »غروب٬ 
بیش از ۷0 اثر هنری را که شامل ۶ 
دهه فعالیت هنرمندان در زمینه های 
سوزنکاری  جواهرات،  مجسمه سازی، 
و هنر اختالط رنگ ها گردآوری و به 

نمایش خواهند گذاشت.
که  است  معتقد  هنری  بنیاد  این 
محصور کردن تاریخ در غرب و شرق 
دهنده ی  انعکاس  طلوع«  »غروب، 
جریان زندگی است که بین دو فرهنگ 
توضیح  بنیاد  این  است.  شده  زیسته 
زندگی  اولیه  سالهای  که  می دهد 
مونیر در نیویورک که مصادف بود با 
فعالیت وی در زمینه طراحی گرافیکی 
به  منجر  تجربی،  مدرن  آبسترکت  و 
تحقیقات بسیار سخت و ژرف و دقیق 
عامیانه  هنر  و  سنتی  استادکاری  در 
مناطق  در  فولکولر(  و  پسند  )مردم 

بیشتر دورافتاده ایران شد.
این بنیاد همچنین افزوده است که 
آوانگارد  اصول  در  که  حالی  در  منیر 
غربی ثابت قدم ماند، توانست در تصوف 
ایرانی کاوش کند و همزمان دورنمای 
سیاسی-اجتماعی  اسالمی را همچون 
هندسه ای که در میراث معماری سنتی 
است  تشخیص  قابل  راحتی  به  ایران 

بیرون کشیده و به نمایش بگذارد.
منیر در سال  192٣ میالدی )1٣02 
خورشیدی( در شمال غربی ایران و در 
شهر قزوین به دنیا آمد، مادر او از یک 

افتتاح نخستین 
نمایشگاه 
آثار منیر 

فرمانفرماییان 
پس از درگذشت

خانواده برجسته و از عشایر آناتولی بود 
و پدرش کسی بود که نخستین مدرسه 
دخترانه قزوین را پیش از انتخابش به 
عنوان نماینده مجلس، تأسیس کرده بود.

رشته  در  فارغ التحصیلی  از  پس 
در  تهران،  دانشگاه  در  زیبا  هنرهای 
سال 19۴۴ با کشتی به هند سفر کرد 
از آنجا سوار بر یک کشتی جنگی  و 
مهاجرت  لس آنجلس  به  آمریکایی 
کرد؛ از آنجا به نیویورک جایی که وی 
مدرسه  در  را  )تصویری(  نمایشی  مد 
در  رفت.  فراگرفت،  پارسنز  طراحی 
با هنرمندانی  توانست  این دوره منیر 
جکسون  و  کونینگ  دو  ویلم  چون 
پالک مالقات کند.در سال 19۵0 منیر 
منوچهر  ایرانی اش،  همکارهنرمند  با 
یکتایی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 
دختری به نام نیما بود. آنها در سال 
منیر  و  یکدیگر جدا شدند  از   19۵٣
بطور پاره وقت در دپارتمان تبلیغات 
  )Banwit Teller( تلر  بان ویت 
مشغول به کار شد و در آنجا توانست 
با اندی وارهول همکاری کند. این دو، 
رابطه دوستانه خود را تا دهه ها ادامه 
دیسکو  توپی  چراغ های  منیر  دادند. 
در  و  کرد  آینه کاری  را  وارهول  اندی 
نتیجه این همکاری یکی از تابلوهای 
سیلک اسکرین مجموعه مریلین مونرو 
را از وارهول هدیه گرفت.در سال 19۵۷ 
منیر با یک حقوقدان و سرمایه گذار به 
نام ابوالبشر فرمانفرماییان ازدواج کرد 
و دومین  بازگشتند  ایران  به  با هم  و 

دخترش زهرا در تهران متولد شد.
در  سال  بیست  از  بیش  زوج  این 
ویالیشان در تهران زندگی کردند اما 
 19۷9 سال  اسالمی  انقالب  وقوع  با 
مجبور  خورشیدی(  میالدی)1٣۵۷ 
شدند هر آنچه در ایران داشتند را رها 
کرده و به آمریکا بازگشته و در شهر 

نیویورک ساکن شوند.
هنرمند  استال  فرانک  عقیده  به 
آبستراکت آمریکایی زندگی در تهران 
از  پس  نیویورک  به  او  مهاجرت  و 
که  ساخت  هنرمندی  او  از  انقالب، 
امروز ما می شناسیم.در این مدت منیر 
توانایی آن را یافت تا خودش را پیدا 

کند و راهی را بیابد که روی فرهنگ 
سرزمینی که از آن آمده کار کند. عشق 
منیر به آثار آینه  کاری نشأت گرفته از 
مالقاتی است که وی در اوایل 19۷0 
با هنرمند آمریکایی رابرت موریس در 

مسجد شاهچراغ شیراز داشت.
فضای داخلی مسجد توسط قطعات 
شیشه ای حکاکی شده، پوشیده شده 
و چون الماس می درخشند و می توان 
انعکاس صدها نمازگزار را در آنها دید. 
منیر آرزو داشت که می توانست تکه ای 
از روی دیوار بکند  اثر شیشه ای را  از 
به  خود  خلوت  تفکر  لحظات  برای  و 
خانه ببرد. در نتیجه او تصمیم گرفت 
که خودش نمونه این اثر هنری را خلق 
کند و توانست سبک خودش از هنر 
آینه کاری را خلق کند. آثار آینه کاری 
منیر و مجسمه های افراشته  ی وی بر 
اساس هندسه و طراحی دقیقی است 

که خودش خلق کرده است.
پس از چند دهه زندگی در نیویورک، 
که  حالی  در  و  سال 200۴  در  منیر 
همسرش را از دست داده بود به ایران 
بازگشت و توانست با برخی از استادانش 
که در ساختن آثار آینه کاری ها به  او 
مجددی  دیدار  بودند  کرده  کمک 
به  او  درباره  مستندی  باشد.  داشته 
فرزند  کیارستمی،  بهمن  کارگردانی 
تهیه کنندگی  و  کیارستمی،  عباس 
لیال  مدیریت  با  ایرانی  شرکت  یک 
فخر در لندن تهیه شد.در سال 201۷ 
او در بازگشایی موزه منیر که در باغ 
تهران  نگارستان  تاریخی  موزه های 
برگزار شد و  شامل بیش از ۵0 اثر از 
مجموعه شخصی وی بود شرکت کرد.

منیر فرمانفرماییان اگرچه از توجهاتی 
می شد  او  به  اخیر  سال های  در  که 
در  سال 201۵  در  اما  بود  خوشحال 
مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفت که 
خودش را به عنوان کسی که سنین نود 
را می گذراند آنقدر خوب می شناسد که 
حاضر  حال  در  لذتش  باالترین  بداند 
و  تهران  در  خانه اش  در  ماندن  تنها 

نقاشی کردن است.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

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

]به خاطره ی عزیزان از دست رفته ام: زری و هادی غبرایی[

سرلشکر احمد مقربی

ویدئو

منیر شاهرودی فرمانفرماییان

را  مراسمی  لندن،  در  توس   بنیاد 
برای بزرگداشت یک هنرمند معاصر، 
زریاب،  و  جاللوند،  سرکوب  سیمین 
هنرمندی که در قرن هشتم میالدی 
موسیقی اسپانیا را سر و سامان داد 

برگزار می کند.
بغداد،  متولد  ایرانی  کرد  زریاب، 
آفریقا  شمال  راهی  هشتم  قرن  در 
در  و  شد  اسپانیا  جنوب  سپس  و 
اکادمی موسیقی  زمان  ال اندلس آن 

تاسیس کرد.
از  یکی  جاللوند  زرکوب  سیمین 
سینمای  دوبلورهای  سرشناس ترین 
انقالب  از  قبل  سا ل های  در  ایران 
فیلم های  از  بسیاری  در  که  است 
بازیگران  بجای  خارجی   و  ایرانی 
ایران و جهان صحبت کرده  مشهور 

است.
در   2019 اکتبر   1٣ یکشنبه 
برای  مراسمی  لندن  لوگان هال 
و  زریاب  هنرمند،  دو  بزرگداشت 
بنیاد  همت  به  زرکوب،  سیمین 
زریاب  شد.  خواهد  برگزار  توس 
ستاره شناس و موسیقیدانی است که 
در قرن هشتم میالدی به ال آندلس، 

بزرگداشت زریاب، پدر ایرانی موسیقی فالمنکوی 
اسپانیا

زمان  آن  در  مستقر  عربی  حکومت 
کرد  مهاجرت  اسپانیا،  جنوب  در 
موسیقی  آکادمی  اولین  آنجا  در  و 
سیمین  کرد.  پایه گذاری  را  فالمنکو 
سرشناس ترین  از  یکی  هم  زرکوب 
قبل  سال های  در  سینما  دوبلورهای 
 1٣۶2 سال  در  که  است  انقالب  از 

مجبور به ترک کشور شد.

که  فرهنگی  نهادی  توس،  بنیاد 
توسط جمیل خرازی بنیان گذاشته 
برنامه ای  در  این بار  و  است  شده 
موسیقی شرق  از  تلفیقی  که  هنری 
این  از  است  رقص  و  شعر  غرب،  و 
دو هنرمند یادی خواهد کرد. احمد 
گفتگویی  خرازی  جمیل  با  رأفت 

انجام داده است.

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

ویدئو
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=سازمان فضایی ایران در 
نامه ای به اوسا گفته ماموریت 
هر سه سازمان فضایی ایران 
تحریم  آمریکا  توسط  که 
شده اند، پوشش و پشتیبانی 
صلح آمیز و غیرنظامی از این 

امکانات است.
می  سال ا ی  ر جمهو =
می گوید استفاده از فناوری 
از  پیشگیری  فضایی جهت 
زلزله،  مانند  طبیعی  بالیای 
و خشکسالی حیاتی  سیل، 
این  در  که  حالی  در  است 
زمینه تا کنون هیچ بازدهی 

نداشته است.
جمهوری  فضایی  سازمان 
»اوسا«  به  نامه ای  در  ایران  اسالمی 
ماورای  فضای  دفتر   )UN-OOSA(
جّو سازمان ملل نسبت به تحریم های 
آمریکا علیه سه مرکز فضایی جمهوری 

اسالمی اعتراض کرد.
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
 ،)OFAC( آمریکا  خزانه داری  وزارت 
شهریور(،   1۲( سپتامبر  سوم 
فضایی  سازمان  هوافضا،  پژوهشگاه 
به  را  ایران  فضایی  تحقیقات  مرکز  و 
اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقالب 
گسترش  و  موشک پرانی  و  اسالمی 

سالح های کشتار جمعی تحریم کرد.
به  اسالمی  جمهوری  نامه  در 
هر  مسئولیت  و  ماموریت  آمده  اوسا 
پوشش  تحریم،  مورد  سازمان  سه 
آمیز  صلح  استفاده  از  پشتیبانی  و 
است  جّو  ماوراء  فضای  از  غیرنظامی 
و صرفاً بر روی فعالیت های صلح آمیز 

فضای ماوراء جّو تمرکز داشته اند.
اسالمی  جمهوری  فضایی  سازمان 
از آندسته از  ایران  در این نامه گفته 
کشورهایی است که در بستر بالیای 
طبیعی مانند زلزله، سیل، و خشکسالی 
قرار دارد و استفاده از فناوری فضایی 
جهت پیشگیری از این بالیا و کاهش 

اثرات آن، حیاتی است.
به  اشاره  با  نامه  این  در  همچنین 
برخی ویژگی های اقلیمی و سرزمینی 
ایران از جمله قرار داشتن بخش هایی 
سیل  خطر  در  مسکونی  مناطق  از 

نامه اعتراضی جمهوری اسالمی به دفتر فضای 
ماورای جّو سازمان ملل در مورد تحریم ها

پرتاب  اهمیت  و  ضرورت  بر  غیره،  و 
ماهواره ها به فضا از سوی ایران تاکید 

شده است.
زیرمجموعه  ایران  فضایی  سازمان 
مرکز  و  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
تحقیقات فضایی وابسته به آن است. 
وزارت  وابسته  نیز  هوافضا  پژوهشگاه 

علوم و تحقیقات است.
بودجه ای که دولت در سال 9۸ برای 
پژوهشگاه فضایی ایران در نظر گرفت 
تومان  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد   1۲۵
است. بودجه سازمان فضایی ایران نیز 
1۸ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان است 
تومان  میلیون  و 9۵۵  میلیارد  و ۲1 
نیز بودجه عمرانی آن برای سال 9۸ 
چند  در  اخیر  سال های  در  است.  
مقطع بودجه های فضایی ایران کاهش 
پیدا کرده و بودجه بسیاری از پروژه ها 
کم شده یا بطور کل قطع شده است. 
به عنوان مثال بخشی  از فناوری های 
یا  تولید  ایران  داخل  در  ماهواره ای 
مرکز   139۶ سال  اما  می شد  مونتاژ 
پژوهش های مجلس در گزارشی رسمی 
ماهواره خارجی  اعالم کرد که خرید 
است. گرفته  قرار  دولت  اولویت  در 

به  وابسته  هوافضا  صنایع  سازمان 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
نیروی  و  اسالمی   جمهوری  مسلح 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
اسالمی دو نهاد نظامی هستند که تا 
با مراکز فضایی  حدودی فعالیت شان 
غیرنظامی جمهوری اسالمی مشترک 
است و در ایران قدرت در حوزه فضایی 

در اختیار آنهاست. حتی ماهواره های 
نظر  زیر  باید  غیرنظامی هم  و  علمی 

نهادهای نظامی پرتاب شود.
 13 ایران،  فضایی  سازمان  رئیس 
مهرماه، خبر داد تا سه ماه آینده سه 
ماهواره »پارس 1«، »ظفر« و »ناهید 
1« برای پرتاب در مدار زمین تحویل 

پرتابگر می شود.
در دو سال گذشته دست کم سه بار 
پرتاب  برای  اسالمی  تالش جمهوری 
ماهواره به فضا با شکست روبرو شده 
اقدامات  که  حاکیست  گزارش ها  و 
آمریکا  دستکاری های  و  سایبری 
پروژه های  شکست  اصلی  عوامل  از 
است.کارشناسان  ایران  رژیم  فضایی 
معتقدند ایران به اسم پرتاب ماهواره 
موشک های بالستیک را تست می کند.

اخیراً محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات جمهوری اسالمی در مراسم 
کرده  ادعا  فضا  جهانی  هفته  آغاز 
فضانورد ایرانی به فضا می فرستیم البته 
و  پروژه های هوایی  از  بسیاری  نگفته 
به  فضا  مورد  در  نظام  رویابافی های 
به کمبود  ویژه در دولت احمدی نژاد 
بودجه خورد و جز ضرر چیزی برای 

مردم نداشت.
در  اسالمی  جمهوری  ادعاهای  این 
حالیست که وقوع زلزله و خشکسالی و 
سیل در گوشه و کنار کشور خرابی های 
تا  و  آورده  به وجود  گاه جبران ناپذیر 
نه تنها  آنها  از  هیچکدام  هرگز  کنون 
پیش بینی نشده بلکه با پیامدهای آنها 

نیز مقابله نشده است!

پایگاه فضایی »خمینی« پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ امرداد ۱۳۹۶

»دروغ درمانی« دولتی ها زیر فشار تحریم ها؛ چرا 
عالئم حیاتی اقتصاد ایران از دسترس خارج شده؟!

=حسن روحانی و اسحاق 
جهانگیری در دو سخنرانی 
جداگانه مدعی شدند اوضاع 

اقتصادی رو به بهبود است.
=علی فرحبخش کارشناس 
اقتصاد  می گوید  اقتصادی 
همچون  ایران  بحران زده 
سی سی یو  اتاق  در  بیماری 
قرار دارد و عالئم حیاتی آن 
معالج  پزشکان  اختیار  در 
قرار نمی گیرد و هیچ کس به 
درستی نمی داند که آیا بیمار 
در دقایق آینده فوت خواهد 
کرد یا از این بیماری مهلک 

جان سالم به در خواهد برد!
ی  خص ها شا و  ر  ما =آ
اقتصادی آشکار می کند که 
دولتمردان جمهوری اسالمی 
دروغ  مردم  به  آشکارا 

می گویند.
اسالمی  جمهوری  رئیس  ایران  در 
شاخص های  مدعی اند  او  معاون  و 
فشارهای  و  یافته  بهبود  اقتصادی 
آمریکا برای به زانو در آوردن نظام راه 
به جایی نبرده است اما واقعیت جامعه 

برخالف این ادعاهاست.
حسن روحانی، سه شنبه 1۶ مهرماه، 
در دیدار با وزیر اطالعات، معاونین و 
مدیران ارشد این وزارتخانه به خروج 
آمریکا از برجام و اعتراضات دی ماه 9۶ 
اشاره کرد و گفت، »دشمنان پذیرفته اند 
که استراتژی فشار حداکثری شکست 
خورده و این رویکرد را باید در مقابل 

ملت ایران کنار بگذارد.«
او تاکید کرد، »علی رغم سختی ها و 
دشمنی های بی سابقه علیه ملت ایران، 
مهم  شاخص های  اخیر  ماه های  طی 
وزارت  نقش  و  یافته  بهبود  اقتصادی 
اطالعات در این زمینه برجسته بوده 
است.«روحانی با تاکید به نقش وزارت 
فضای  در  امنیت  ایجاد  در  اطالعات 
کسب و کار و سرمایه گذاری در »مقطع 
خطیر جنگ اقتصادی و تحریم ها« نیز 
نگرانی  اشاره کرد و گفت: »بحمداهلل 
مهمی در حوزه های سیاسی و امنیتی 

در کشور نداریم.«
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 

»روز  مراسم  در  نیز  روحانی  حسن 
جهانی استاندارد« مدعی شد با وجود 
اقتصادی  شرایط  آمریکا  تحریم های 
کشور به سمت بهبودی حرکت می کند. 
شاخص های  هم  جهانگیری  گفته  به 
بهبودی  نوید  کشور  اقتصادی  کالن 
می دهد و هم گزارش های دریافتی از 
بنگاه های اقتصادی بیانگر این است که 
وضعیت اقتصاد کشور به سمت بهتر 
اقتصاد  آیا  است.اما  حرکت  در  شدن 
ایران در واقعیت آنطور که روحانی و 
جهانگیری ادعا می کنند رو به بهبود 
است؟ پاسخ منفی است. اتفاق ویژه ای 
که اکنون در ایران در حال وقوع است 
داشتن  نگه  محرمانه   و  پنهانکاری 
آمار و ارقام اقتصادی است.دکتر علی 
 1۶ اقتصادی،  کارشناسان  فرحبخش 
مهرماه، در مقاله ای با عنوان »توقیف 
وضعیت  اقتصاد«  »روزنامه  در  آمار« 
اقتصادی ایران را بحرانی می خواند و با 
تشبیه آن به یک بیمار بدحالی که در 
شرایط ویژه به اتاق سی سی یو منتقل 
شده تشبیه می کند که هر لحظه باید 
امکان دسترسی کامل به عالئم حیاتی 
او میسر باشد تا پزشک قادر باشد با 
کمترین تاخیر ممکن دستورات الزم را 
صادر کند اما این امکان فراهم نیست!

متاسفانه هر  ادامه می نویسد،  در  او 
زمان که اقتصاد ایران در شرایط بحرانی 
دستور  کشور  مقامات  می گیرد،  قرار 
عدم انتشار آمار را صادر می کنند و آن 
را از معرض دید فعاالن و تحلیلگران 
همچون  می کنند.  پنهان  اقتصادی 

اعتراض کارگران کارخانه آذرآب اراک به ماه ها عدم دریافت حقوق،۱۶ مهر

=مردم به شبکه بهداشت 
حمله  لردگان  فرمانداری  و 

کردند.
=نیروهای امنیتی به سمت 
اشک آور  ز  گا معترضان 
نفر  و چند  کرده اند  شلیک 

مجروح شده اند.
و  چهارمحال  =استاندار 
بختیاری: متاسفانه یک خرده 
دل  در  پیچیده ای  جریان 
دنبال  به  مردمی  اعتراضات 
از  یکی  و  بوده  اهداف خود 
یک  فرزند  دستگیرشدگان 

ضد انقالب سرشناس است.
شهرستان لردگان از صبح روز شنبه 
و  اعتراضات  شاهد   139۸ مهر   13
درگیری مردم با مأموران انتظامی و 
فرمانداری  به  مردم  حمله  همچنین 

است.
در پی ابتالی تعداد زیادی از اهالی 
و  ایدز  به  محمودی  چنار  روستای 
از  دولتی  مقامات  که  شرایطی  در 
آنها  و  نکردند  حمایتی  روستاییان 
روز  دانستند،  اتفاق  این  مقصر  را 
اعتراضات  نیز  شنبه 13 مهر 139۸ 
رخ  لردگان  شهرستان  در  شدیدی 

داده است.
صورت  به  ابتدا  در  اعتراض  این 
اعتراض مردم شکل گرفت  و  تجمع 
به خشونت کشیده شد و  اما کم کم 
و  مردم  میان  درگیری  به  نهایت  در 

نیروی انتظامی کشیده شد.
منتشر  گزارش های  اساس  بر 
این  بهداشت  شبکه  مردم  شده 
و  کشیدند  آتش  به  را  شهرستان 
حمله  شهرستان  این  فرمانداری  به 
از  ویدئوهایی  همچنین  کردند. 
حمله معترضان به دفتر امام جمعه 
لردگان و به آتش کشیده شدن این 

دفتر منتشر شده است.

نیروهای  می افزاید  گزارش ها 
گاز  معترضان  سمت  به  امنیتی 
نفر  و چند  کرده اند  اشک آور شلیک 

مجروح شده اند.
در  اعتراضات  گسترش  از  پس 
بهداشت  وزیر  نمکی  سعید  لردگان 
و درمان و آموزش پزشکی بار دیگر 
آلوده  سرنگ  که  است  کرده  تأکید 
روستای  در  بیماری  شیوع  عامل 

چنارمحمودی نیست.
وزیر  ایرنا،  خبرگزاری  گزارش  به  
بهداشت با بیان اینکه از بیش از ۴۰ 
آلودگی  از  گزارش هایی  پیش  روز 
روستای  در  اچ آی وی  ویروس  با 
کرده اند،  دریافت  چنارمحمودی 
گفته است »مردم از راه هایی به این 

گناه  هیچ  که  شده اند  آلوده  ویروس 
کرده  تأکید  و  ندارند«  تقصیری  و 
به  مبتالیان  درمان  »هزینه های  که 

ویروس HIV کامال رایگان است.«
نمکی  سعید  که  حالیست  در  این 
نخستین  در  و  پیش  روز  چند 
روزهای شکل گیری اعتراضات مردم 
و  تزریقی«  »معتادان  اظهاراتی  در 
این  نامطلوب« در  روابط  با  »افرادی 
ویروس  این  انتقال  عامل  را  روستا 
خوانده بود. این سخنان سعید نمکی 

بر خشم روستاییان افزوده بود.
وزیر بهداشت افزوده بود که مواردی 
از ابتال به ویروس اچ آی وی در یکی از 
پیشتر  لردگان  روستا های شهرستان 
شئونات  حفظ  »جهت  اما  شناسایی 

ادامه اعتراضات در لردگان؛ استاندار چهارمحال و بختیاری: 
ضدانقالب  یک  فرزند  دستگیرشدگان  از  یکی 

سرشناس است!

بیماری که در اتاق سی سی یو قرار دارد 
و عالئم حیاتی وی در اختیار پزشکان 
معالج و همراهان بیمار قرار نمی گیرد 
که  نمی داند  درستی  به  هیچکس  و 
آیا بیمار در دقایق آینده فوت خواهد 
کرد یا موفق شده است از این بیماری 

مهلک جان سالم به در ببرد.
بر اساس این مقاله از آبان سال 9۷ 
اطالعات در مورد شاخص قیمت ها از 
سوی بانک مرکزی پشت پرده مانده 
است. رشد کل اقتصاد ایرن از بهار سال 
اجزای  یا  و  نشده  اعالم  کنون  تا   9۸
داخلی همچون  ناخالص  تولید  اصلی 
مصرف خصوصی یا سرمایه گذاری در 

این دوره نامشخص است.
نوشته  انتها  در  فرحبخش  علی 
وضعیت اقتصادی ایران مثل راننده ای 
است که چون قادر نیست دالیل جوش 
آوردن ماشین را بیابد یا آن را برطرف 
کند، کاًل سیم سنسور حرارت آب را 
قطع می کند تا به این ترتیب خود را 
از پاسخگویی به مسافران دور نگه دارد.

روزنامه اقتصادی »جهان صنعت« نیز 
در گزارشی می نویسد از شاخص های 
ششم  برنامه  در  شده  تعبیه  مهم 
هزار  چهار  ساالنه  ساخت  توسعه، 
مگابایت نیروگاه جدید برقی است، این 
در حالیست که آمارهای ارائه شده از 
سوی وزیر نیرو نشان می دهد در طول 
و  هزار  سه  از  بیشتر  اخیر،  سال  سه 
ساخته  جدید  نیروگاه  مگابایت   ۲۰۰

نشده است.
جامعه  نشست  در  سه شنبه  روز 
شد  عنوان  ایران  مشاور  مهندسان 
و  فنی  پتانسیل صادرات خدمات  که 
مهندسی ایران تا 3۰ میلیارد دالر است 
اما میزان صادرات اکنون یک میلیارد 

دالر است.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
 ۴۰ تقویت  از  مهر،   1۰ مرکزی، 
به  نسبت  ملی  پول  ارزش  درصدی 
مردمی  اما  داد  خبر  پیش  سال  یک 
آمار  مرکز  گزارش های  اساس  بر  که 
خوراک  در  درصد  باالی ۵۵  تورم  با 
نرم  پنجه  و  دست  آشامیدنی ها  و 
باور  را  ریال  ارزش  تقویت  می کنند 
بُن اشتاین،  فِن  کرد.داگمار  نخواهند 
و  بازرگانی  اتاق  1۶ مهر، در نشست 
 ۵۰ کاهش  از  آلمان  و  ایران  صنایع 
درصدی حجم مبادالت دو کشور خبر 
کاالهای  صادرات  ارزش  است.  داده 
از  بیش  اروپایی  کشورهای  به  ایران 
9۰ درصد و ارزش واردات ایران از این 
کاهش  درصد   ۵۰ از  بیش  کشورها، 
مبادالت  مجموع  همچنین  یافته. 
میان ایران و اروپا از 1۰ میلیارد یورو 
در شش ماه نخست سال گذشته به 
دو میلیارد یورو در شش ماه نخست 

سال جاری کاهش یافته است.
بر اساس گزارش های منابع داخلی، 
 ۲۰19 سال  نخست  ماه  هشت  طی 
درصد   ۴3 ترکیه  به  ایران  صادرات 
درحالیست  این  است.  یافته  کاهش 
که در حال حاضر فروش نفت ایران به 
صورت رسمی به زحمت به 1۵۰ هزار 
گزارش ها  می رسد.این  روز  در  بشکه 
ایران  اقتصاد  واقعیت های  همه  هرگز 
را نشان نمی دهد اما به قول معروف، 
نشان  که  است  خروار  نمونه  مشت 
بحران  الپوشانی  برای  دولت  می دهد 
عظیم اقتصادی که در آن قرار گرفته 
آورده  »دروغ درمانی«  و  لفاظی  به  رو 
حیاتی  عالئم  سنسورهای  »سیم  و 
اقتصاد را کشیده است« تا کسی، حتی 
می توانند  که  پزشکانی  و  متخصصان 
بیمار را معالجه کنند نیز از حال بیمار 

با خبر نباشند.

محرمانه  کامال  نحو  به  منطقه  مردم 
پیگیری شده بود.«

کمیسیون  رئیس  همچنین 
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
اسالمی ظهر روز شنبه و پس از آغاز 
درگیری در لردگان، از اعزام هیئتی 
چنار  روستای  به  کمیسیون  این  از 
برای  لردگان  شهرستان  محمودی 
از  تعدادی  ابتالی  ادعای  بررسی 

روستاییان به ویروس ایدز خبر داد.
کل  رئیس  بهرامی  احمدرضا 
و  چهارمحال  استان  دادگستری 
ایجاد  با  رابطه  در  نیز  بختیاری 
درگیری میان مردم و نیروی انتظامی 
گفته است که: »امروز جلسه شورای 
تأمین استان چهارمحال و بختیاری 

در رابطه با این موضوع برگزار خواهد 
شد و آخرین اقدامات در این جلسه 

ارزیابی خواهد شد.«
بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
گفته  مردم  اعتراضات  درباره  نیز 
جریان  خرده  یک  »متاسفانه  که 
اعتراضات مردمی  پیچیده ای در دل 
به دنبال اهداف خود بوده و یکی از 
دستگیرشدگان فرزند یک ضدانقالب 

سرشناس است.«
در طی روزهای گذشته خبر مبنی 
اهالی  از  زیادی  تعداد  ابتالی  بر 
استان  در  چنارمحمودی  روستای 
توابع  از  و  بختیاری  و  چهارمحال 
شبکه های  در  لردگان  شهرستان 
روستاییان  شد.  منتشر  اجتماعی 
این  بهداری  مسئول  که  می گویند 
سرنگ های  از  استفاده  با  روستا 
از  دیابت  تست  گرفتن  هنگام  آلوده 
ویروس  انتقال  موجب  روستاییان 
حتی  و  ده ها  به   )HIV( اچ ای وی 
صدها نفر از ساکنان روستا شده است.

مقامات دولتی ادعای روستاییان را 
رد می کنند اما قوه قضاییه با گشودن 
بازداشت  را  بهیار  این  پرونده ای 
به  مسئوالن  بی توجهی  است.  کرده 
شوک  و  هراس  در  که  روستاییانی 
گذشته  روزهای  از  می برند  بسر 
فضای لردگان را متشنج کرده است.

رضا  شاهزاده  زمینه،  همین  در 
که  است  نوشته  توییتی  در  پهلوی 
مشکل اهالی روستای چنارمحمودی 
فقط مشکل آنها نیست و همبستگی 
است.  کرده  توصیه  مخاطبان  به  را 
که  نکنیم  »تصور  است:  نوشته  وی 
محمودی  چنار  مردم  رنج  و  درد 
است  خودشان  مشکل  لردگان،  و 
و  بی کفایتی  ندارد.  ما  به  ربطی  و 
همه  گریبان  رژیم،  این  ناکارآمدی 
خواهد  دیگری  از  بعد  یکی  را  ما 
کنید  اینکه سکوت  جای  به  گرفت. 
در  امروز  همین  شود،  نوبت تان  تا 

کنار لردگان بایستید.«

کانال تلگرامی دولت بهار نوشته است تصویری از داخل فرمانداری لردگان پس از آتش زدن توسط معترضان
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جدید  ارشد  =مقام 
در  خارجی  سیاست 
اروپا ضمن تمجید  اتحادیه 
از آن  از جمهوری اسالمی، 
در  ثبات  عامل  عنوان  به 

سوریه نام برد.
شناختن  رسمیت  =به 
فلسطین به عنوان کشوری 
مستقل در کنار اسرائیل از 
بورل  جوزپ  اولویت های 

است.
معتقد  بورل  =جوزپ 
سیاستی  باید  اروپا  است 
داشته  آمریکا  از  مستقل 

باشد.
اروپا  اتحادیه  =در 
سال هاست که تمام مقامات 
گروه های  اکثریت  رای  با 
می شوند  انتخاب  پارلمانی 
برای  نانوشته ای  قاعده  و 
تقسیم مناصب این اتحادیه 
و  پارلمانی  گروه های  بین 
۲۸ کشور عضو وجود دارد 
راستگرا  احزاب  شامل  که 

نمی شود.
مقام  بورل  جوزپ   – رأفت  احمد 
امنیت  و  خارجی  سیاست  ارشد 
این  نوامبر  اول  از  شد.  اروپا  اتحادیه 
حال  در  که  اسپانیایی  سیاستمدار 
کشورش  موقت  خارجه  وزیر  حاضر 
موگرینی  فدریکا  جانشین  است، 
اکتبر،   ۸ سه شنبه،  روز  شد.  خواهد 

پس از نشستی با کمیسیون خارچی 
اروپا که سه ساعت به طول  پارلمان 
انجامید، این انتخاب با تائید اکثریت 
نمایندگان رسمیت یافت. جورپ بورل 
۷2 ساله، تا کنون در چندین کابینه 
اسپانیا حضور داشته و از سال 200۴ 
تا 200۷ میالدی ریاست پارلمان اروپا 

را نیز عهده دار بوده است.
در  پیش  سال   ۷2 بورل  جوزپ 
روستایی در ایالت کاتالونیا، در نزدیکی 
مرز فرانسه، متولد شد. پدرش نانوا بود 
و او در دوران دبیرستان با االغ نان را 
به دست روستاییان می رساند. جوزپ 
با  متوسطه  تحصیالت  از  پس  بورل 
بورس تحصیلی به دانشگاه راه یافت و 
در رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه 
جوزپ  شد.  فارغ التحصیل  مادرید 
با بورس دیگری راهی دانشگاه  بورل 
استانفورد در آمریکا شد و اولین فوق 
دریافت  را  مدیریت  در  لیسانس اش 
کرد. در دانشگاه پاریس فوق لیسانس 
دیگری در زمینه اقتصاد انرژی گرفت. 
جوزپ بورل دارای دکترای اقتصاد از 

آنکه بجای فدریکا موگرینی آمده است، جمهوری 
اسالمی را عامل ثبات در سوریه می داند!

دانشگاه کمپولتنسه مادرید است.
سیاستمداری با سابقه

کارنامه مشاغل سیاسی مقام ارشد 
نیز  اروپا  امنیت  و  خارجی  سیاست 
بسیار درخشان است. او در ۴0 سال 
گذشته توانست به عنوان وزیر محیط 
زیست و وزیر خارجه در چندین دولت 
حضور داشته باشد. مدتی نیز در مقام 
کارگری  سوسیالیست  حزب  رهبری 
PSOE اسپانیا بود و هنوز هم یکی 
از رهبران این حزب به حساب می آید. 
جوزپ بورل در حال حاضر مسئولیت 
وزارت خارجه را در دولت موقت این 
بورل  جوزپ  است.  عهده دار  کشور 
چند دوره نیز در پارلمان اروپا حضور 
داشته و چهار سال ریاست این نهاد را 

بر عهده داشت.
جانشین  عنوان  به  بورل  جوزپ 
تمام  رای  با  موگرینی  فدریکا 
گروه های پارلمانی به استثنای ائتالف 
فرانسوی  و  ایتالیایی  راستگرایان 
اروپا  اتحادیه  در  البته  شد.  برگزیده 
رای  با  مقامات  تمام  که  سال هاست 
انتخاب  پارلمانی  گروه های  اکثریت 
برای  نانوشته ای  قاعده  و  می شوند 
بین  اتحادیه  این  مناصب  تقسیم 
گروه های پارلمانی و 2۸ کشور عضو 
وجود دارد. البته احزاب راستگرا چون 
»اتحادیه  و  فرانسه  ملی«  «جبهه 
مستثنا  قاعده  این  از  ایتالیا،  شمال« 
هستند و هیچکدام از این مناصب به 

آنها تعلق نمی گیرد.
مماشات با جمهوری اسالمی

ظرفیت  است  معتقد  بورل  جوزپ 
جهانی  صحنه  در  حضور  برای  اروپا 
امروز شاهد  ما  است که  آن  از  بیش 
هستیم. او از جمله بر این نظر است 

با  همکاری  گسترش  اروپا ضمن  که 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  در  آمریکا 
در  را  مستقلی  سیاست  باید  )ناتو(، 
جهان در پیش گیرد و از سیاست های 
نظر،  اختالف  صورت  در  واشنگتن، 
که  مواردی  از  یکی  نکند.  پیروی 
آمریکا  سیاست های  با  نباید  اروپا 
همراهی داشته باشد، به گفته جوزپ 
است.  ایران  اسالمی  جمهوری  بورل، 
جمله  از  موگرینی  فدریکا  جانشین 
شدن  اجرایی  روند  تسریع  خواهان 
است.  اینستکس  یا  مالی  کار  و  ساز 
»اشتباه  را  برجام  از  آمریکا  او خروج 
گران  اروپا  برای  می تواند  که  بزرگی 
است  معتقد  و  دانسته  شود«  تمام 
در  تواند  »می  اسالمی  که جمهوری 
مقابل تحریم های اقتصادی آمریکا در 
صورتی که دونالد ترامپ در انتخابات 
به  انتخاب نشود،  سال 2020 دوباره 

خوبی مقاومت کند«.
با  همزمان   ،2019 فوریه  ماه  در 
جمهوری  تاسیس  سالگرد  ۴0امین 
یکسری  در  بورل  جوزپ  اسالمی، 

توئیت از جمهوری اسالمی تمجید و 
تعریف کرد و از جمله حضور آن در 
برای  ثبات« خواند.  را »عامل  سوریه 
جوزپ بورل »جمهوری اسالمی یک 
نمی توان  که  است  منطقه ای  قدرت 
تامین  »برای  باید  و  گرفت«  نادیده 
کرد.  همکاری  آن  با  اروپا«  امنیت 
در همین رابطه مقام جدید سیاست 
خارجی و امنیت اروپا تهدید به نابودی 
جمهوری  مقامات  سوی  از  اسرائیل 
اسالمی را »داستانی قدیمی« ارزیابی 
می کند و گام هایی را که تا کنون این 
تعهدات  گذاشتن  پا  زیر  برای  کشور 
»نه  است   برداشته  خود  برجامی 
که  بطوری  می داند  مهم«  چندان 
در  با حضور  را »مغایر  آنها  نمی توان 

این معاهده« خواند!
اولویت های جوزپ بورل

رسما  که  زمانی  از  بورل  جوزپ 
سیاست  ارشد  مقام  احراز  کاندیدای 
است،  شده  اروپا  امنیت  و  خارجی 
نیست.  رسانه ها  با  گفتگو  به  حاضر 
وزیر خارجه کنونی اسپانیا که بسیار 
رک حرف می زند، احتماال نمی خواهد 
با انتقاد از آمریکا و اسرائیل و حمایت 
برای  را  خود  راه  اسالمی  جمهور  از 
سیاست  سکان  گرفتن  دست  به 
اروپا دشوار سازد. وی حتی  خارجی 
به  رسما  آنکه  از  پس  سه شنبه،  روز 
موگرینی  فدریکا  جانشین  عنوان 
به دست آورد،  را  اروپا  پارلمان  تائید 
نامی  خود  لویت های  او  به  اشاره  در 
جوزپ  نبرد.  اسالمی  جمهوری  از 
سفر  اولین  گفت  چهارشنبه  بورل 
زیرا  بود  خواهد  بالکان  منطقه  به  او 
گشودن درهای اتحادیه اروپا به روی 
آلبانی،  صربستان، کوزوو، مونته نگرو، 

بوسنی و مقدونیه باید در دستور کار 
اتحادیه اروپا قرار گیرد.

جوزپ بورل از روسیه نیز به عنوان 
اروپا  اتحادیه  برای  جدی  تهدیدی 
تحریم هایی که پس  و گفت  برد  نام 
اتحادیه  تصویب  به  کریمه  اشغال  از 
برداشته  نباید  تنها  نه  رسیدند  اروپا 
در  و  بمانند  باقی  باید  بلکه  شوند 
صورت لزوم تقویت هم بشوند. او در 
سخنان اخیرش از دیگر اولویت ها به 
تسلیحات  فروش  بر  بیشتر  کنترل 
کرد.  اشاره  غیراروپایی  کشورهای  به 
جوزپ  منظور  که  معتقدند  بسیاری 
بورل از کنترل بیشتر، کاهش فروش 
تسلیحات به پادشاهی سعودی است 
مهم ترین خریدار  در حال حاضر  که 
است.  اروپا  ساخت  جنگ افزارهای 
بر  شک  بدون  بورل  جوزپ  انتخاب 
روابط اروپا با اسرائیل نیز تاثیر خواهد 
اسپانیا  کنونی  خارجه  وزیر  گذاشت. 
شدن  شناخته  رسمیت  به  خواهان 
مستقل  کشوری  عنوان  به  فلسطین 

در کنار اسرائیل است.

آیا استندآپ کمدی در جمهوری اسالمی
 پا خواهد گرفت؟

ایران  در  که  =کسانی 
استندآپ  عنوان  تحت 
کمدی برنامه اجرا می کنند 
اطالعات  وزرات  دلقک های 

و بیت و سپاه هستند.
ایران  در  =هیچکس 
بال  فراغ  با  نمی تواند 
را  خود  روزانه ی  مشاهدات 
بیان  حکومتی  فیلتر  بدون 

کند.
انتقادی  نگرش  =بدون 
شکل  کمدی  استندآپ 

نمی گیرد.
و  سیاسی  =پاکیزگی 
ایدئولوژیک قاتل استندآپ 

کمدی است.
به  با  هم  نبوی  =ابراهیم 
حاشیه رفتن اصالح طلبی به 

حاشیه رفت و محو شد.
=کار برای البی جمهوری 
مازیار  شوخی های  اسالمی 
محدوده ی  به  را  جبرانی 
در  ادرار  و  مدفوع  تعابیر 
زبان فارسی محدود ساخته 

است.
به  »بیت«  =دلقک های 
آندسته از خصوصیات مردم 
نیست  »آقا«  نظر  مورد  که 

»گیر« می دهند.
مجید محمدی - حدود بیست سال 
و  عزیزکردگان  از  نفر  ده ها  که  است 
خاصان درگاه رهبر جمهوری اسالمی 
یا  تریاک کشی  حلقه های  اعضای  و 
که  نظامی  و  امنیتی  مقامات  سونای 

کنار  در  محافل شان  در  را  مقامات 
خندانند  می  حباب دار  آب  یا  منقل 
مدیری(  مهران  آنها،  )مشهورترین 
تالش کرده اند با کمک مدیران رادیو 
و تلویزیون دولتی به استندآپ کمدین 
تبدیل شوند اما چنین اتفاقی نیفتاده 
»نظام«  دلقک های  افتاد.  نخواهد  و 
هرگونه نمایش خود را که در مراسم 
دولتی  تلویزیون  و  رادیو  و  دولتی 
عرضه می شود استندآپ می نامند. اما 
چارچوب  در  هرگز  کمدی  استندآپ 
جمهوری اسالمی اتفاق نخواهد افتاد 
وجود  کشور  در  آن  ظرفیت  چون 

ندارد. چرا؟
عالوه  بر روحانیون و سپاه که آماده ی 
توهین شنیدن اند تا آن را بهانه کرده 
گروه  هر  کنند،  حذف  را  گروهی  و 
اقوام و  از اصناف و  اجتماعی دیگری 
مذاهب و… نیز ممکن است هر بیانی 

را توهین به خود تلقی کنند
چهار ویژگی

ویژگی  چهار  کمدی  استندآپ 
و  اقتدارگرا  نظام های  در  که  دارد 
را  آن  گرفتن  شکل   تمامیت خواه 

ناممکن می کند:
1.بداهه گویی که معموال مشاهدات 
روزمره را انتقال می دهد. سخن گفتن 
روابط  مثل  ملموس  موضوعات  از 
انسانی و تغذیه و ورزش و سرگرمی  
است.  عادی  عمومی  از دستمایه های 
استندآپ کمدین تجربیات، انتظارات 
و مفروضات مردم عادی را به چالش 
می کشد. هیچکس در ایران نمی تواند 
روزانه ی  مشاهدات  آسوده  خیال  با 
خود را بدون فیلتر  حکومتی بیان کند 
چون جایی از آن با منافع و باورهای 
پیدا  برخورد  سپاهیان  و  روحانیون 
می کند. اگر کسی چنین کند به تیر 

غیب گرفتار می اید.
2. بیان خویشتن که تا حد اعتراف 
کمدین  استندآپ  می رود.  پیش  هم 

سخن  شخصی اش  چالش های  از 
بسته  جامعه ی  در  که  می گوید 
بیان  در  وی  هنر  است.  غیرممکن 
اجتماعی  وضعیت  بیان  و  خویشتنن 
و سیاسی جامعه از نگاه شخصی خود 
است. بدون نگرش انتقادی استندآپ 
کمدی شکل نمی گیرد. صرف تعریف 
در  نیست.  کمدی  استندآپ  لطیفه 
استندآپ کمدی حرکات بدن، سخن 
کردن  درگیر  و  تماشاگران  با  گفتن 
تابوها جای  به دیوار زدن  نیز  و  آنها، 
دارد. استندآپ کمدین در لحظاتی به 
بازیگر تئاتر خیابانی نیز تبدیل می شود 
و »خود« مردم را به خودشان نشان 
می دهد. نگرش انتقادی در نظام بسته 
و تمامیت خواه ممکن نمی شود مگر با 
هزینه ی زیاد و مثل شهابی که عمرش 

چند دقیقه است.
از  روز  مسائل  به  پرداختن   .۳
زاویه های متفاوت با روایت های رسمی؛ 
دفتر  روایت  تنها  اسالمی  جمهوری 
رهبری را روایت حق و بقیه را باطل 
می داند؛ وقتی تریبون های رسمی نظام 
آیت اهلل  وجود  در  »خدا  می گویند 
خامنه ای تجلی کرده است« آیا جایی 

برای زاویه های متفاوت می ماند؟!
به  توهین  که  مطالبی  بیان   .۴
شود.  تلقی  است  ممکن  گروه  یک 
روحانیون و سپاهیان در ایران آماده ی 
توهین شنیدن اند تا آن را بهانه کرده 
و گروهی را حذف کنند )دقیقا مثل 
این  اگر  حتی  غربی(.  برفی های  دانه 
باشد  ممکن  سیاسی  پاکیزگی  نوع 
)که تنها با چماق و زندان و شکنجه 
سرپا می ماند( در نهایت قاتل استندآپ 
کمدی است. عالوه  بر اینها هر گروه 
اقوام و  از اصناف و  اجتماعی دیگری 
مذاهب و… نیز ممکن است هر بیانی 

را توهین به خود تلقی کنند.
مدام  جامعه ی  در  ویژگی  چهار  هر 

تحت نظر با رسانه های دولتی که همه 
چیز بارها چک و سانسور می شود امکان 
تحقق ندارند. جامعه ای که فرهنگ آن 
مطابق با شرایط روز از طریق آموزش 
و پرورش بطور سیستماتیک نه تنها 
بازسازی نمی شود بلکه برعکس؛ بطور 
ویروس های  انواع  با  سیستماتیک 

فکری آلوده می شود.

وفاداری ضد کمدی است
عنوان  تحت  ایران  در  که  کسانی 
مجامع  در  کمدی  استندآپ 
رسمی برنامه اجرا می کنند دلقک های 
وزرات اطالعات و بیت و سپاه هستند. 
در  ایران  در  دولتی  تلویزیون  و  رادیو 
اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  کنترل 
و سپاهی است که از مجرای حسین 
مسئولیت  رهبری  بیت  در  محمدی 
می گیرند یا استخدام می شوند. اصوال 
نمی تواند  مردم  توجه  مورد  چهره ی 
دوام  جمهوری  تبلیغاتی  نظام  در 
بیاورد. فرد مستقل و حرفه ای اصوال 
وارد این دستگاه نمی شود و اگر اتفاقا 
چنین شود دوام نمی آورد و اگر مدتی 
ستد  و  داد  از  ناشی  بیاورد  دوام  هم 
باالتر  مقامات  با  سیاسی  و  اقتصادی 
گمانی  و  ظن  کمترین  اگر   است. 
در  حتی  برود  وی  وفاداری  عدم  به 
برنامه های ورزشی )مثل فردوسی پور( 
چگونه  می شود.  حذف  بیت  اصرار  با 
رژیمی   به  فردی می تواند صد درصد 
با  بعد  و  باشد  وفادار  خواه  تمامیت 
داشته  طنز  برنامه ی  انتقادی  نگرش 
باشد؟ وقتی مفسران ورزشی سرهنگ 
نیروی انتظامی هستند چگونه می توان 
انتظار داشت که برنامه ی کمدی را به 
افراد خوش ذوق و مستقل و حرفه ای 
بیت  دلقک های  بسپارند؟  مبتکر  و 
متوجه هستند که باید به آن دسته از 
خصوصیات مردم که مورد نظر »آقا« 

نیست »گیر« بدهند.

سطح آزادی بیان
کمدین ها  که  کلیدی  موضوع  دو 
دین  می پردازند  بدان  آزاد  دنیای  در 
کمدین  یک  وقتی  است.  سیاست  و 
نتواند به این موضوعات بپردازند مثل 
دلقک های نظام به مسخره کردن مردم 
روی می آورد که مردم را به تدریج از 
آنها بیزار می کند. استندآپ کمدین با 
همه چیز و همه کس شوخی می کند 
از جمله رهبران سیاسی و دینی و به 

ویژه با این دو گروه!
باب  در  افراد  اگر  که  رژیمی   در 
میزان مظلومیت امامان شیعه نظری 
بدهند یا پیش آنها از وضعیت موجود 
شکایت برند توهین حساب می شود 
چگونه امکان بیان آزادانه ی باورها و 
دارد؟  آنها وجود  با  یا شوخی  عقاید 
افراد  خویشتن  بیان  از  نمونه  دو  به 

نگاه کنید:
دو  زندان،  سال  به 10  به  دوم  نفر 
سال محرومیت از فعالیت در رسانه ها 
ممنوعیت  دو سال  مجازی،  فضای  و 
خروج از کشور و جزای نقدی محکوم 
شد و سرنوشت نفر اول چندان روشن 
مستحق  نوشته  دو  این  اگر  نیست. 
زندان و محرومیت از شغل باشند دیگر 
چگونه می توان نظری در این حوزه ها 

داد آنهم با طنز و فکاهه؟
آزادی  نقض  از  دیگر  موردی  در 
بیان شهروندان ایرانی، 1۷ جوان در 
و  می پردازند  تفریح  به  دریاچه  یک 
اجباری  تحقیرآمیز  حجاب  دختران 
آن  و حکومت  می دارند  بر  سر  از  را 
شالق  ضربه   ۷۴ به  را  جوان  هفده 
را  آنها  از  تن  دو  و  نقدی  جزای  و 
فساد  مرکز  آوردن  فراهم  اتهام  به 
شدن  سوار  برای  )قایقی  فحشا  و 
زندان  سال  سه  به  دریاچه(  یک  در 
محکوم می کند. در چنین جامعه ای 

طنز و شوخی منتفی است.

موانع در خارج کشور
انتظار می رفت کمدین های ایرانی در 
خارج از کشور از آزادی های این جوامع 
بهره گرفته و در کار خود موفق باشند 
و کار خویش را در جوامع ایرانیان )با 
میلیون ها تن عضو( نهادینه سازند اما 

این فرصت به دو گونه از دست رفت:
1( با تبدیل برنامه ی اصالح طلبی به 
مضمون اصلی محتوای لطیفه ها )مثال 
ابراهیم نبوی( و 2( استخدام  در کار 
در  جبرانی  ماز  مثل  افرادی  شدن 
البی جمهوری اسالمی. کار برای البی 
جمهوری اسالمی )نایاک( شوخی های 
جبرانی را به محدوده ی تعابیر مدفوع 
و ادرار در زبان فارسی محدود ساخت 
ایران  در حالی که جامعه و سیاست 
دست  به  کافی  دستاویزهای  روزانه 
نبوی هم  ابراهیم  کمدین ها می دهد. 
با معضالت سیاسی  با وجود آشنایی 
و مذهبی جامعه ی ایران با به حاشیه 
و  رفت  حاشیه  به  اصالح طلبی  رفتن 
و  طلبی  اصالح  جریان  دو  شد.  محو 
هم  به  تدریج  به  دارند  )که  البیگری 
در  طنز  جدی  سموم  از  می رسند( 

خارج کشور بوده اند.

 آرایش حکومت دینی
بشر،  حقوق  مثل  کمدی  استندآپ 
جمهوریت،  پارلمان،  دمکراسی، 
تفکیک  و  انتخابات  نماینده،  رسانه، 
شریعت  و  روحانیت  حاکمیت  با  قوا 
همخوانی ندارد و استفاده از این تعابیر 
در حکومت دینی خود به شدت کمیک 
نهادها در  و  تعابیر  این  است. همه ی 
و  دمکراتیک  و  سکوالر  ایران  یک 
در  اصلی  مانع  هستند.  ممکن  آزاد 
شریعت  و  دینی  حکومت  راه،  این 
حکومت  است.  شیعه  روحانیت  و 
امروزین  و  زیبا  عناوین  با  را  دینی 
نمی توان آرایش کرد و به مردمی  که 
مفاهیم آشنا هستند فروخت. این  با 

امیر حسین اسماعیلی )توئیت( صبا کمالی )اینستاگرام(:

جوزپ بورل در مقر اتحادیه اروپا؛ بروکسل؛ 7 اکتبرجوزپ بورل و فدریکا موگرینی

اثر  بر  باالخره 
ایستادگی  و  تالش 
و  زنان  اصرار  و 
فیفا،  فشارهای 
ورزش دوست  زنان 
توانستند روز جمعه 
در   ۹۸ مهر   ۱۸
صدهزار  ورزشگاه 
تماشای  به  نفری 
تیم های  مسابقه 
ایران  فوتبال  ملی 
بنشینند؛  کامبوج  و 
اما در جایگاهیی که 
چون قفس برای آنها 
شده  گرفته  نظر  در 

بود و بطور محدود.

جایگاهی در قفس برای زنان
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خواص عناب
میوه عناب که با نام خرمای قرمز یا 

خرمای چینی نیز شناخته می شود؛ بومی آسیای 
جنوبی است اما در سراسر جهان استفاده از آن رواج یافته 

است. این میوه های کوچک و قرمز حاوی هسته درختی که از 
آن حاصل می شوند هستند. هنگامی که این میوه می رسد قرمز تیره 

یا بنفش شده و ممکن است کمی چروکیده به نظر برسد.
عناب به دلیل طعم شیرین و بافت جویدنی که دارد، اغلب به جای آب نبات 

و در تهیه دسر در مناطقی از آسیا که معموالً درخت این میوه در آنجا رشد می 
کند استفاده می شود. این میوه گاها به صورت خشک شده مورد استفاده قرار 
می گیرد. در طب جایگزین و سنتی نیز از آن برای بهبود خواب و کاهش اضطراب 

استفاده می شود.
میوه عناب کم کالری است اما سرشار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی می باشد. 

یک وعده 3 اونسی )1۰۰ گرم( از عناب خام حاوی ارزش غذایی زیر است:
=کالری: ۷9 =پروتئین: 1 گرم=چربی: ۰ گرم=کربوهیدرات: ۲۰ گرم

=فیبر: 1۰ گرم=ویتامین C: حدود ۷۷٪ از نیاز روزانه بدن=پتاسیم: ٪۵ 
از نیاز روزانه بدن

عناب به دلیل داشتن فیبر زیاد و کالری کم یک میان وعده عالی و سالم 
است. این میوه حاوی مقدار کمی از چندین ویتامین و ماده معدنی 

نیز می باشد. اما سرشار از ویتامین C است. این ویتامین 
یک ویتامین مهم با خاصیت آنتی اکسیدانی و تقویت 

کننده سیستم ایمنی بدن محسوب
 می شود.

زنان  شاخص

بگذشت مرا، ای دل! با بی خبری عمری
با بی خبری از خود، کردم سپری عمری

چون شعله سرانجامم، خاموشی و سردی شد
هر چند ز من سر زد، دیوانه گری عمری

نرگس نشدم، دردا! تا تاج زرم باشد
چون الله نصیبم شد، خونین جگری عمری

دل همچو پرستویی، هردم به دیاری شد
آخر چه شدش حاصل، زین دربدری عمری؟
دلدار چه کس بودم، یا دل به چه کس دادم

از شور چه کس کردم، شوریده سری عمری؟
تا روی نکو دیدم، آرام ز کف دادم

سرمایه رنجم شد، صاحب نظری عمری
پیوند تن و دل را، پیوسته جدا دیدم

دل با دگران هر دم، تن با دگری عمری

می دانید  آیا 
می توانند  ناخن هایتان 
شما  کلی  سالمت  از  سرنخ هایی 
سرخی  سفیدی،  دهند؟  نشان  را 
کمرنگ یا موج دار بودن و برآمدگی 
داشتن می توانند نشانه ای از بیماری 
باشند. مشکالت کبدی، ریوی و قلبی 
یابند.  نمود  ناخن ها  در  می توانند 
ناخن هایتان  اینکه  فهمیدن  برای 
به  می کنند  آشکار  را  رازهایی  چه 

خواندن این مقاله ادامه دهید!
ناخن های کمرنگ

پریده  رنگ  و  کمرنگ  ناخن های 
بیماری  یک  نشانه ی  است  ممکن 

جدی باشند. مانند:
 ، قلب  احتقانی  نارسای   ، آنمی 

مشکالت کبدی ، سوءتغذیه. 
ناخن های سفید

سفید  تماماً  تقریباً  ناخن ها  اگر 
تیره تر  ناخن ها  حاشیه ی  و  هستند 
از  نشانه ای  را  آن  می توان  است، 
هپاتیت  مانند  کبدی  مشکالت 
شما  باال  تصویر  در  گرفت.  درنظر 
انگشتان  که  مشاهده کنید  می توانید 
نیز زرد شده اند که یک نشانه ی دیگر 

از مشکالت کبدی است.
ناخن های زرد

یکی از معمول ترین علل ایجاد زردی 
بدتر  با  است.  قارچی  عفونت  ناخن، 
بستر  است  ممکن  عفونت  شدن 
شود  تورفته تر  و  شده  جمع  ناخن 
شوند.  متالشی  و  ضخیم  ناخن ها  و 
ناخن ها  زردی  نادری،  موارد  در 
وضعیت های  نشانه ی  می تواند 
شدید  بیماری  مانند  جدی تری 
تیروئیدی، مشکالت ریوی، دیابت یا 

پسوریازیس )سوریازیس( باشد.
ناخن های کبود )آبی(

وجود رنگ مایل به آبی در ناخن ها 
می توانند به این معنی باشد که بدن 
نمی کند.  دریافت  کافی  اکسیژن 

شوند.  بررسی  وقت  اسرع  در 
توسط  اوقات  گاهی  خطوط  این 
)مالنوم  می شوند  ایجاد  مالنوم 
پوست  سرطان  نوع  خطرناک ترین 

است(.
ناخن های جویده شده

است  ممکن  ناخن ها  جویدن 
مشکلی بیش از یک عادت قدیمی 
اتفاق  این  اوقات  گاهی  اما  نباشد، 
که  است  مداوم  اضطراب  نشانه ی 
ناخن  جویدن  شود.  درمان  باید 
وسواس-اجباری  اختالالت  با 
که  درصورتی  دارد.  ارتباط  نیز 
نمی توانید این عادت خود را ترک 
پزشک  یک  با  است  بهتر  کنید، 

مشورت کنید.
رنگ ناخن

پازل  یک  از  بخشی  فقط  ناخن ها 
هستند

همراه  ناخن  تغییرات  اگرچه 
می دهد،  رخ  شرایط  از  بسیاری 
اولین  به ندرت  تغییرات  این  اما 

بسیاری  همچنین  هستند.  عالمت 
بی ضرر  ناخن  ناهنجاری های  از 
همه ی  که  معنی  این  به  هستند. 
دارند،  ناخن های سفید  که  افرادی 
که  درصورتی  ندارند.  هپاتیت 
درمورد ظاهر ناخن های خود نگران 
یک  یا  خود  پزشک  به  هستید، 

متخصص پوست مراجعه کنید.

نشان دهنده ی  می تواند  موضوع  این 
باشد.  آمفیزم  مانند  ریوی  مشکالت 
برخی مشکالت قلبی نیز می توانند با 
کبودی ناخن ها ارتباط داشته باشند.

ناخن های موج دار
و  موج  ناخن  سطح  که  درصورتی 
می تواند  داشته باشد،  فرورفتگی 
یا  پسوریازیس  اولیه ی  نشانه ی 
رنگ  تغییر  باشد.  التهابی  آرتریت 
پوست  است؛  متداولی  اتفاق  ناخن 
به  مایل  قهوه ای  می تواند  ناخن  زیر 

قرمز به نظر برسد.
ناخن های شکسته یا ترک خورده

که  شکننده  و  خشک  ناخن های 
ترک  یا  می شکنند  معمول  به طور 
تیروئیدی  بیماری  با  می خورند 
ترک  یا  شکستگی  دارند.  ارتباط 
خوردگی همراه با رنگ زرد، معموالً 

به علت بیماری قارچی رخ می دهد.
چین ناخن بادکرده )متورم(

ناخن  اطراف  پوست  که  صورتی  در 
به  برسد،  به نظر  کرده  پف  و  سرخ 

این  است.  ناخن  چین  التهاب  معنی 
اتفاق ممکن است درنتیجه ی بیماری 
بافت  از  دیگری  اختالالت  یا  لوپوس 
همچنین  شده باشد.  ایجاد  همبند 
ایجاد  باعث  می تواند  نیز  عفونت 

سرخی و التهاب چین ناخن شود.
خطوط تیره در زیر ناخن

باید  ناخن  زیر  در  تیره  خطوط 

عصمت صوفیه
)سنندج(

عصمت )عاصمه( صوفیه  در استان 
کردستان شهر سنندج به دنیا آمد 
در  تهران  دانشگاه  در  بزرگ شد.  و 
رسانی  اطالع  و  انفورماتیک  رشته 
در  را  تحصیالتش  کرد.  تحصیل 
دانشگاه یوتا در  آمریکا ادامه داد و 
نروژ مهاجرت کرد و در  به  سپس  
آنجا ادامه تحصیل داد  و ساکن آن 
کشور شد.عصمت صوفیه، نویسنده 
نروژ  در  منتقدان  تحسین  مورد 
است.او همچنین پژوهشگر، مترجم، 
سخنران و ناشر و فعال در زمینه های 

ادبی، اجتماعی و فرهنگی است. 
های  پژوهش  و  ها  مقاله  ها،  کتاب 
انگلیسی،  فارسی،  های  زبان  به  او 
در  و  شده  نوشته  کردی  و  نروژی 
نشریات و سایت های مختلف منتشر 

شده است.
جایزه  او  طوفان”  “در چشم  کتاب 
  )Ordknapp( ادبی”اوردکناپن”  
نروژ را ازآن خود کرده است.  این 
جایزه ادبی به بهترین ترجمه ها و 
مترجمان تعلق می گیرد. همچنین 
گره  “آسمان  فارسی  ترجمه 

لنگه  یک  “فرشتگان  و  نمی خورد” 
پا” از دیگر کتاب های اوست.

ناشر  اولین  صوفیه  عصمت  اما  و 
است.  کشور  خارج  در  ایرانی  زن 
نشر  عصمت   ،۲۰1۷ نوامبر  ماه 
فمینیستی “موج سوم” را با کسب 
مجوز رسمی از دولت نروژ راه اندازی 
این  توسط  کتابی که  اولین  و  کرد 
یک  “فرشتگان  شد  منتشر  نشر 

لنگه پا” از خود اوست.
عصمت همچنین فعال حقوق زنان 
کالج  یونیورسیتی  اسلو  در  و  است 

سیمین بهبهانیتدریس می کند.

اگر به تازگی مصرف کالری  بیشتری 
را  ورزش کردن  یا  کرده اید  آغاز  را 
متوقف کرده اید، نباید از افزایش وزن 
خود شوکه شوید. اما اگر وزن شما 
بدون دلیل واضحی افزایش می یابد، 
سبک   به  دقیق تری  نگاه  نیازاست 
داشته باشید،  خود  عادات  و  زندگی 
دالیل  می تواند  وزن  افزایش  چراکه 

تعجب آوری داشته باشد.
کمبودخواب تغییرات سطح هورمون 
دیروقت  تا  که  زمانی  بدن،  در 
حس  افزایش  باعث  می مانید  بیدار 
گرسنگی می شود، هم چنین احتمال 
در  پرکالری  موادغذایی  مصرف 
افرادی که خواب  ناکافی دارند، باالتر 

است.
یا  فشارروحی  افزایش  با  استرس 
فعال  بقا  حفظ  غریزه ی  جسمی، 
می شود و پاسخ بدن به این شرایط، 
است؛  کورتیزول  هورمون  ترشح 
افزایش اشتها و  این هورمون سبب 
مصرف غذاهای پرکالری می شود که 

زمینه ی مناسبی برای افزایش وزن 
را فراهم می کند.

داروهای ضدافسردگی یکی از اثرات 
وزن  افزایش  داروها،  این  جانبی 
است. درصورتی که این داروها وزن 
افزایش  چشمگیری  به طور  را  شما 
تغییر  برای  خود  پزشک  با  داده اند، 
اما  کنید،  مشورت  دارویی  برنامه ی 
بدون  داروهارا  این  استفاده ی  هرگز 
که  چرا  نکنید،  قطع  پزشک  اطالع 
تنهایی می تواند عامل  به  افسردگی 

تغییر وزن شما نیز باشد.
ضدالتهاب  داروهای  استروئیدها 
پردنیسون  مانند  استروئیدی 
داروهای  عنوان  به   ،)prednisone(
افزایش دهنده ی وزن شناخته شده اند. 
افزایش  و  بدن  مایعات  نگهداری 
می باشند.  آن  اصلی  دالیل  اشتها 
در چربی  تغییراتی  نیز  افراد  برخی 
نواحی گردن، پشت یا صورت خود 
حس  داروها  این  مصرف  زمان  در 
یک  بیش از  درصورتی که  می کنند. 
مصرف  استروئیدی  داروهای  هفته 
کرده اید، بدون اطالع پزشک مصرف 
که  چرا  نکنید  متوقف  را  آن ها 

می تواند به مشکالتی جدی بیانجامد.
داروها  از  دیگر  تعدادی  داروها  سایر 
اند؛  مرتبط   وزن  افزایش  با  نیز 
که  آنتی سایکوتیک  داروهای  مانند 
بیماری  یا  اسکیزوفرنی  درمان  برای 
داروهای  می شوند،  استفاده  دوقطبی 
باال  فشارخون  صرع،  میگرن،  درمان 

و دیابت.
عمومی،  عقیده ی  برخالف  هم چنین 
از  پیش گیری  داروهای  از  استفاد 
بارداری به افزایش وزن طوالنی مدت 
مصرف  با  زنان  برخی  نمی انجامد. 
و  استروژن  ترکیبی  قرص های 
پروژستون ممکن است با افزایش وزن 

موقت مواجه شوند.
کاهش  درصورت  تیروئید  کم کاری 
سطح  تیروئید،  غده ی  فعالیت 
هورمون های تیروئیدی در بدن کاهش 
یافته و منجر به حس خستگی، سرما 
و افزایش وزن می شود؛ چرا که بدون 
سرعت  کافی،  تیروئیدی  هورمون 
می یابد.  کاهش  دربدن  متابولیسم 

توقف  موجب  بیماری  این  درمان 
افزایش وزن می شود.

یائسگی  زمان  در  زنان  یائسگی 
اندکی افزایش وزن پیدا می کنند، اما 
احتماال  دوره  این  هورمونی  تغییرات 
تنها دلیل این افزایش نمی باشند بلکه 
سبک زندگی نادرست مهم ترین عامل 
درحالت  هرچند  است  وزن  افزایش 
را  متابولیسم  پیر شدن سرعت  کلی 

کاهش می دهد.
بارزترین  از  یکی  کوشینگ  سندروم 
وزن  افزایش  بیماری،  این  نشانه های 
بیمار  بدن  شرایط،  این  در  است. 
ترشح  معرض  در  ناگهانی  به طور 
کورتیزول  هورمون  اندازه ی  بیش از 
قرار می گیرد که موجب افزایش وزن 

و سایر مشکالت است.
خطر ابتال به این بیماری در اشخاصی 
که داروهای استروئیدی را برای درمان 
آسم، آرتروز یا لوپوس مصرف می کند 
و همچنین اشخاصی که غده ی آدرنال 
آن ها بیش از حد هورمون کورتیزول 
تولید می کند وجود دارد. این بیماری 
درناحیه ی  چربی  تجمع  موجب 

صورت، گردن و کمر می شود.

تخمدان  سندروم 
 )PCOS( پلی کیستیک 

یکی از شایع ترین مشکالتی است که 
در زنان، پیش از سن یائسگی، وجود 
دارد. این بیماری با رشد کیست های 
همراه  تخمدان  سطح  در  کوچک 
عدم تعادل  ایجاد  باعث  و  است 
هورمونی در بدن می شود که نتایجی 
مانند به  هم خوردن سیکل قاعدگی، 
را  آکنه  ایجاد  و  موها  بی رویه  رشد 

درپی دارد.
زنان مبتال به این بیماری به مقاومت 
می تواند  که  دچارند  نیز  انسولینی 
باعث  تجمع چربی درناحیه ی شکم و 

ابتال به بیماری های قلبی شود.
ترک سیگار کنارگذاشتن سیگار یکی 

برای  که  اقداماتی است  مهم ترین  از 
داد.  انجام  می توان  سالمتی  حفظ 
اندکی  با  است  ممکن  فرد  ابتدا،  در 
پس  اما  شود  مواجه  وزن  افزایش 
حس  تدریجی  کاهش  با  مدتی،  از 
اولیه  وزن  به  بازگشتن  گرسنگی، 

آسان تر خواهد شد.
افزایش  با  دلیل  به هر  که  درصورتی 
را  زیر  نکات  شده اید،  مواجه  وزن 

درنظر داشته باشید:
مصرف هیچ دارویی را بدون مشورت 
هم چنین  نکنید،  قطع  پزشک  با 
پزشک خودرا از همه ی داروهایی که 

مصرف می کنید مطلع سازید.
که  اشخاصی  با  را  خود  وضعیت 
داروهایی مشابه شما مصرف می کنند، 

مقایسه نکنید.
را  وزن خود  افزایش  دلیل  تشخیص 
ممکن  دهید؛  قرار  پزشک  برعهده ی 
است تنها دلیل آن عدم تحرک شما 

باشد.
به یاد داشته باشید افزایش وزن شما 
در  آب  تجمع  علت  به  است  ممکن 
بدن باشد که در این صورت موقتی 

است.

Ziziphus zizyphus
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مردان  شاخص

سیمرغ قله های کبودم که آفتاب
هر بامداد، بوسه نشاند به بال من

سر پیش من به خاک نهد کوهسار پیر
وز آسمان فرو نیاید خیال من

چون چتربال ها بگشایم فراز کوه
گویی درختی از دل سنگ آورم برون

در سینه پرنده رنگین کوهسار
منقار تیز خویش فرو کنم به خون

در آسمان پاک، نبیند کسی مرا
جز ریزتر ز خال سپید ستاره ای

آن گونه می پرم که به چشم ستاره ها
گویی ز کوه می گسلد سنگپاره ای

مغرورتر ز فله در ابر خفته ام
از پشت من نمی گذرد سیل بادها

می توانند  می خوریم  که  غذاهایی 
سالم  تغذیه  یک  از  بیشتر  نقشی 
غذاهای  باشند.  داشته  بدن  روی 
توانایی  که  دارند  وجود  خاصی 
حالت  بهبود  و  انرژی  افزایش 
غذاها  از  برخی  اما  دارند.  را  روحی 
می توانند مواد شیمیایی در مغز را 
دچار اختالل کرده و باعث خستگی 
و افسردگی شوند. یک فرمول بسیار 
که  غذاهایی  از  اجتناب  برای  ساده 
باعث افسردگی می شوند وجود دارد 
به  را  آرامش  تواند احساس  که می 

شما باز گرداند.
اجتناب  برای  اقدام  مهمترین 
افسردگی  باعث  که  غذاهایی  از 
ها  نشانه  که  است  این  می شوند 
افسردگی را بدانید و فرا بگیرید که 
غذایی  مواد  روی  برچسب  چگونه 
در  دانشتان  افزایش  با  بخوانید.  را 
افسردگی  باعث  که  غذاهایی  مورد 
می شوند می توانید بر روی تأثیرات 
غذایی بر خلق و خوی تأثیر گذاشته 
و  بدن  از  بیشتر  که  باشید  قادر  و 

ذهنتان مراقبت کنید.
با  شده  تولید  غذایی  مواد 

استفاده زیاد از آفت کش ها
آفت  از  استفاده  با  که  غذایی  مواد 
کنند  می  رشد  سنگین  های  کش 
می توانند به افسردگی منجر شوند. 
ها  کش  آفت  با  که  غذاهایی  اکثر 
در  توانید  می  را  کنند  می  رشد 
فروشگاه  سبزیجات  و  میوه  بخش 
مواد  بیابید.  غذایی  مواد  های 
این  از  بیشتری  جذب  زیر  غذایی 

آفت کش ها دارند:
کرفس ، هلو ، توت فرنگی ، سیب ، 
زغال اخته ، فلفل دلمه ای ، اسفناج 
، گیالس ، کلم ، سیب زمینی ، انگور.

استفاده  غذاها  این  از  زیاد  اگر 
را  خریدتان  کنید  سعی  می کنید 
مطمئن  که  دهید  انجام  جایی  از 
هستید محصوالتشان ارگانیک است.

که  غذایی  مواد  با  قند خون  سطح 
در  کند.  می  تغییر  خوریم،  می 
حالی که غذاهای شیرین می توانند 
انرژی  تری  کوتاه  زمان  مدت  در 
اما اگر  بیاورند،  ارمغان  زیادی را به 
ادامه دهید،  این غذا ها  به خوردن 

شکر قهوه ای و 
شکر سفید

شکر یک ماده طبیعی است که هزاران سال بخشی از 
رژیم غذایی بشر محسوب می شود. در حالی که انواع مختلفی 

از این ماده در بازار وجود دارد اما شکر قهوه ای و شکر سفید از 
محبوب ترین انواع شکر موجود در جهان هستند. با توجه به اینکه هر دو 

از یک ماده مشابه یعنی نیشکر یا چغندر قند تهیه می شوند؛ کاماًل مشابه 
هستند. در حقیقت شکر قهوه ای بیشتر ترکیبی از شکر سفید و مالس است 

که نوعی شربت مشتق شده از شکر می باشد. مالس مسئول ایجاد رنگ تیره در 
شکر قهوه ای است و ارزش غذایی آن را کمی افزایش می دهد.قابل توجه ترین 
تفاوت غذایی بین این دو ماده این است که شکر قهوه ای کمی کلسیم، آهن و پتاسیم 
بیشتری دارد. اما به گفته محققان مقدار این مواد معدنی در شکر قهوه ای ناچیز است. 

بنابراین منبع خوبی برای تامین این ویتامین ها یا مواد معدنی نیست.
شکر قهوه ای حاوی کالری کمتری نسبت به شکر سفید است. اما تفاوت آنها در 
میزان کالری بسیار کم است. یک قاشق چای خوری )۴ گرم( شکر قهوه ای 1۵ 
کالری را تأمین می کند. در حالی که همان مقدار شکر سفید 1۶٫۳ کالری 
دارد. شکر سفید و قهوه ای را می توان به روش های مختلفی در پخت و 

پز استفاده کرد. فقط یادتان باشد که اگر به جای شکر سفید در دستور 
پخت های مختلف از شکر قهوه ای استفاده کنید؛ رنگ، عطر، طعم یا 

بافت محصول نهایی تغییر می کند.مالس موجود در شکر قهوه 
ای رطوبت را در خود حفظ می کند. بنابراین استفاده 

پخته  کاالی  می شود  باعث  آشپزی  در  آن  از 
شده نرم و در عین حال متراکم تر

 شود.

سطح قند خون کاهش پیدا می کند، 
خستگی بیشتر می شود و احساسات 

بد در شما بیشتر بروز پیدا می کند.
در  حدی  از  بیش  قند  که  هنگامی 
کردن  پاک  برای  دارد،  وجود  خون 
بدن  انرژی،  سطح  کاهش  و  گلوکز 
می  آزاد  را  انسولین  زیادی  میزان 
از حد  بیش  انسولین  طرفی  از  کند. 
با اختالالت خواب، سرگیجه، طغیان 
افسردگی  دیگر  عالئم  از  بسیاری  و 

مرتبط است.
غذاهای بدون چربی حاوی سدیم

ممکن  چرب  بدون  غذاهای  خوردن 
باشد.  خوب  وزن  کاهش  برای  است 
اما برای این که این غذاها مزه خوبی 
پیدا کنند، اکثرا سدیم زیادی به آن 
ها زده می شود. مصرف بیش از حد 
مورد  الکترولیت  از  یکی  که  سدیم 
اصلی  های  ارگان  عملکرد  برای  نیاز 
بدن است، منجر به حفظ مایعات در 
اندام ها می شود. در حالی که مصرف 
برای حفظ سالمتی  سدیم  متناسب 

ای  تغذیه  اختالالت  از  جلوگیری  و 
مصرف  اما  است،  ضروری  عصبی  و 
موجب  می تواند  آن  حد  از  بیش 
افسردگی شود یا به افسردگی مرتبط 
پاسخ  از  ناشی  مزمن  بیماری های  با 
خستگی  و  ایمنی  سیستم  شدید 
که  این  ضمن  کند.  کمک  عمومی 
حد  در  چرب  کم  غذاهای  خوردن 

بهتر  متعادل 
است قطع مصرف 

آنها است.
نوشیدنی های الکلی

الکل یک عامل افسردگی در سیستم 
می  که  باشد  می  مرکزی  عصبی 
ابتال  معرض  در  را  سالم  افراد  تواند 
به افسردگی بالینی قرار دهد. مصرف 
الکل یک مشکل دو جانبه است. زیرا 
مصرف آن موجب افسردگی شده و از 
از  رهایی  برای  افراد  از  برخی  طرفی 
افسردگی به آن پناه می برند. به این 
ترتیب بدن در یک سیکل چرخشی 
کالدول  کالج  متخصصان  افتد.  می 
معتقدند که این سیکل به معنی نیاز 
اثرات  تامین  برای  بیشتر  مصرف  به 

ضد افسردگی می باشد.

رژیم های غذایی حاوی گلوتن
می تواند  افسردگی  موارد،  بعضی  در 
به دلیل حساسیت گلوتن یا بیماری 
سلیاک باشد. حساسیت به گلوتن و 
گوارشی  اختالالت  سلیاک،  بیماری 
خلق  روی  بر  که  است  ای  پیچیده 
این  در  گذارد.  می  تاثیر  خوی  و 
بیماری بدن محصوالت حاوی گلوتن 
می  خارجی  باکتری  یک  شبیه  را 
برای  را  اش  ایمنی  سیستم  و  بیند 
به  بازگشت  منظور  به  آن  با  مبارزه 
قرار  حمله  حالت  در  قبل  حالت 
که  افرادی  از  بسیاری  دهد.  می 
حساسیت به گلوتن یا ناراحتی های 
از  نوعی  به  دارند،  گوارش  دستگاه 
روانی  سالمت  به  مربوط  مشکالت 
مرکز  متخصصان  دارند.  برخور  نیز 
 National Digestive Diseases
 Information Clearinghouse
حساسیت  اگر  که  کند  می  توصیه 
آزمایش  مورد  در  دارید  گلوتن  به 
مشورت  خود  پزشک  با  افسردگی 
کنید. حذف مواد غذایی حاوی گلوتن 
تحت نظر متخصص تغذیه، موثرترین 

راه برای درمان این اختالل است.

سیروس آتابای  
)۱۳۰۸- ۱۳۷۴(

ایرانی-آلمانی  آتابای شاعر  سیروس 
پزشک  آتابای،  هادی  پدرش  بود. 
به  ملقب  پهلوی  فاطمه  مادرش  و 
بزرگترین  پهلوی،  همدم السلطنه 
فرزند رضاشاه بود. در سال 19۳۷ م 
بهمراه برادرش امیررضا آتابای برای 
تحصیل روانه برلین شد. اما با شروع 
شد  آن  بر  قرار  دوم  جهانی  جنگ 
به  تحصیل  ادامه  برای  برادر  دو  که 
سوئیس فرستاده شوند؛ اما به گفته 
آتابای از آنجا که سرپرست آن ها در 
سیروس  کرد،  قصور  امر  این  انجام 
نوجوان در آلمان ماندگار شد. پس از 
پایان جنگ به ایران بازگشت. اولین 
 19۵0 سال  به  آتابای  سروده های 
زوریخ  چاپ  »کردار«  روزنامه  در 
نویسنده  و  رایشنر شاعر  که ماکس 
دبیری  سوئیسی  آلمانی زبان  نامدار 
داشت،  عهده  بر  را  آن  ادبی  صفحه 
منتشر شدند.در سال 19۵2 به قصد 
ادبیات  و  زبان  رشته  در  تحصیل 
آلمانی در دانشگاه مونیخ ثبت نام کرد؛ 
به ندرت  دوستانش  شهادت  به  ولی 
در کالس های درس شرکت می کرد 

او  شخصی  مطالعات  داشت  باور  و 
از  سیروس  پربارترند.  بسیار  برایش 
همان زمان چنان شیفته و مجذوب 
شعر و شاعری و مستحیل در جهان 
واژه ها بود که هیچ یک از دوستانش 
جامه ای جز ردای شاعری را برازنده 
شاعران  میان  نمی یافتند.از  او  تن 
کلمنس  به  آلمانی  نویسندگان  و 
برنتانو، ادوارد موریکه، گوتفرید بن و 
برتولت برشت ارادتی خاص داشت و 
با اریش فرید شاعر اتریشی و الیاس 
بلغاری تبار  نویسنده  و  شاعر  کانتی 

دوستی نزدیک داشت.  نادر نادرپور

رشته ورزشی 
واقع  در  بدنسازی 
به عضله سازی از طریق 
برداری و تغذیه گفته می شود.  وزنه 
بدن سازی اغلب نوعی سبک زندگی 
به  نیاز  که  این  بر  عالوه  زیرا  است. 
تغذیه  نیازمند  دارد  ورزشی  تمرینات 
ترتیب  این  به  باشد.  می  نیز  مناسب 
برای به حداکثر رساندن تاثیر فعالیت 
هایی که در باشگاه انجام می دهید، باید 
روی رژیم غذایی خود نیز تمرکز کنید. 

مبانی بدنسازی
است  ورزشی  رشته  یک  بدنسازی 
و  برداری  وزنه  به  شبیه  بسیار  که 
که  تفاوت  این  با  است  پاورلیفتینگ 
ورزشکاران این رشته به جای افزایش 
قدرت جسمی بر روی بهبود ظاهر بدن 

و عضالت آن تمرکز می کنند. بدین 
ترتیب بدنسازان آرزو دارند یک جسم 

متعادل، الغر و عضالنی داشته باشند.
برای انجام این کار بسیاری از بدنسازان 
ورزش  شدت  به  زمانی  دوره  یک  در 
غذایی  مواد  از  زیادی  حجم  و  کردن 
در  کنند.  می  استفاده  را  پروتئینی 
عوض در دوره بعدی اصطالحا بدن را 
خشک کرده و چربی ها را می سوزانند.

که  سازی  حجیم  مرحله  طی  در 
می تواند ماه ها تا سال ها طول بکشد؛ 
بدنسازان با هدف ساخت عضله بیشتر، 
رژیم غذایی پر از کالری و پر از پروتئین 

را در کنار وزنه زدن رعایت می کنند.
از  نیز به معنی  مرحله خشک کردن 
ساختن  نمایان  و  چربی  دادن  دست 
عضالت بدن است. این مرحله از طریق 
تغییر در رژیم غذایی و برنامه ورزشی 
 2۶ تا   12 زمانی  دوره  یک  طی  در 

هفته ای انجام می شود.
از  الگوی غذایی سالم،  از یک  پیروی 
مواد  از  پر  غذایی  مواد  مصرف  جمله 
مغذی و حاوی همه گروه های غذایی 
بیماری های  به  ابتال  تواند خطر  می 
مزمن را به میزان قابل توجهی کاهش 

دهد.
کالری مورد نیاز و مواد مغذی

حجم  افزایش  بدنسازها  اکثر  هدف 
و  سازی  حجیم  مرحله  در  عضالت 
بدن در مرحله خشک  کاهش چربی 
کردن است. از این رو در مرحله حجیم 
سازی نسبت به مرحله خشک کردن 

کالری بیشتری مصرف می کنند.
به چه مقدار کالری نیاز دارید؟

ساده ترین راه برای تعیین این که به 
چه میزان کالری نیاز دارید این است که 
حداقل سه بار در هفته وزن خود را ثبت 
کنید و آنچه را که می خورید با استفاده 
از یک برنامه ردیابی کالری ضبط کنید.

اگر وزن شما یکسان مانده باشد، باید 
کالری که روزانه مصرف می کنید ثابت 
نگه دارید. به عبارت دیگر اگر قصد از 
ندارید  را  وزن  افزایش  یا  دادن  دست 
و می خواهید وزنتان ثابت بماند باید 
وزنی که در این سه نوبت ثبت می کنید 

یکسان باشد.
در طی مرحله حجیم سازی توصیه می 

شود میزان کالری خود را 1۵٪ افزایش 
که  کالری  اگر  مثال  عنوان  به  دهید. 
ورزن شما را ثابت نگه می دارد ۳000 
سازی  حجیم  مرحله  در  باید  است 

۳۴۵0 کالری در روز میل کنید.
در هنگام انتقال از مرحله حجیم سازی 
کالری  باید  کردن  خشک  مرحله  به 
دریافتی خود را 1۵٪ کاهش دهید. این 
به این معنی است که به جای ۳۴۵0 
کالری در روز باید 2۵۵0 کالری مصرف 

کنید.
با افزایش وزن در فاز حجیم سازی یا 
کاهش وزن در مرحله خشک کردن، 
باید کالری دریافتی خود را حداقل به 
صورت ماهانه بررسی کنید تا وزنتان کم 
و زیاد نشود. با افزایش وزن در مرحله 
افزایش  را  کالری خود  حجیم سازی، 
برای  وزن  کاهش  مرحله  در  و  دهید 
ادامه پیشرفت، کالری خود را کاهش 

دهید.
در طی هر مرحله توصیه می شود بیش 
از 0٫۵ تا 1 کیلو گرم کاهش یا افزایش 
وزن نداشته باشید. این کار تضمین می 
کند که شما در مرحله خشک کردن 
بدن عضله زیادی از دست نمی دهید 

و یا در طی فاز حجیم سازی چربی 
بدنتان بیشتر از حد معمول نمی شود.

نسبت مصرف درشت مغذی ها
نیاز  مورد  کالری  تعداد  که  هنگامی 
خود را تعیین کردید می توانید نسبت 
ریز مغذی هایی که باید مصرف کنید 
را نیز تعیین کنید. در واقع این نسبت 
نشان دهنده میزان مصرف پروتئین، 

کربوهیدرات و چربی است.
بر خالف تفاوتی که در میزان کالری 
بدنسازی  دریافتی در هر دو مرحله 
که  مغذی  مواد  نسبت  دارد،  وجود 
بدنتان در این مراحل نیاز دارد تغییر 
نمی کند. پروتئین و کربوهیدرات ها 
حاوی چهار کالری در هر گرم هستند 
و چربی حاوی نه کالری در هر گرم 

می باشد.
در  ها  نسبت مصرف درشت مغذی 
برنامه غذایی مخصوص بدنسازها به 

شرح زیر است:
۳0 الی ۳۵ درصد از کالری دریافتی 

روزانه باید از پروتئین تشکیل شود.
۵۵ الی ۶0 درصد از کالری دریافتی 
روزانه باید از کربوهیدرات تشکیل شود.

1۵ الی 20 درصد از کالری دریافتی 
روزانه باید از چربی تشکیل شود.

مواد غذایی که باید بخورید و موادی 
که باید از مصرف آنها اجتناب کنید

غذایی  رژیم  کردن،  ورزش  مانند 
بدنسازی  از رشته  نیز بخش مهمی 
در  مناسب  غذاهای  خوردن  است. 
مقادیر مناسب، مواد مغذی مورد نیاز 
برای ریکاوری بدن پس از تمرینات، 
رشد بیشتر عضالت و قوی تر شدن 
ماهیچه ها را فراهم می کند. برعکس 
یا مصرف  نامناسب  غذاهای  مصرف 
کم غذا باعث می شود توده عضالنی 

بدنتان به شدت کم شود.
مخصوص  غذایی  برنامه  در  بنابراین 
بدنسازها باید برخی از مواد غذایی را 
مصرف و برخی دیگر را محدود کنید.

نیازی نیست که در دو مرحله ذکر 
غذایی  رژیم  نوع  دو  باال  در  شده 
متفاوت داشته باشید. تنها کافی است 
را در حد کافی  که مواد غذایی زیر 

مصرف کنید:
استیک  ماهی:  و  مرغ  گوشت، 
گوشت ، سینه مرغ گریل شده، ماهی 

قزل آال، تیالپیا و کاد کبابی.
لبنیات: ماست، شیر، پنیر کم چرب.

پاپ  نان، جو دوسر، کینوا،   : غالت 
کورن، برنج.

میوه ها : پرتقال، سیب، موز، انگور 
، گالبی ، هلو ، هندوانه ، انواع توت .

سیب   : ای  نشاسته  سبزیجات 
زمینی ، ذرت ، نخود سبز ، لوبیا سبز.

بروکلی،  کلم   : سبزیجات  سایر 
کدو  خیار،  فرنگی،  گوجه  اسفناج، 

سبز، مارچوبه، فلفل، قارچ.
تخمه  گردو،  بادام،   : آجیل  و  دانه 

آفتابگردان، تخم چیا، تخم کتان.
لوبیا و حبوبات : نخود ، عدس ، لوبیا 

قرمز ، لوبیای سیاه ، لوبیا پینتو .
روغن ها : روغن زیتون ، روغن بذر 

کتان ، روغن آووکادو.

Wikipedia

Pexels Pexels

Pexels

برنامه غذایی مخصوص بدنسازها غذاهایی که موجب افسردگی می شوند 
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بازی سخت  =کوالکوویچ: 
و پرهیجانی برای هر دو تیم 
بود. ما تمرکز خود را از دست 

ندادیم.
بعد  ما  تیم  =عبادی پور: 
بازگشتی  سوم  ست  ز  ا

حیرت انگیز داشت.
 19 جمعه  ایران،  والیبال  ملی  تیم 
مهرماه، در هشتمین مسابقه خود در 
جام  جهانی ۲۰19 توانست با ترکیبی 
آرژانتین،  تیم  باتجربه ها  و  جوانان  از 
دو  بر  سه  را  خود  سرسخت  حریف 

شکست بدهد.
مسابقه  این  برای  کوالکوویچ  ایگور 
غفور،  امیر  معروف،  سعید  ترکیب  از 
امیرحسین اسفندیار، میالد عبادی پور، 
و  مجرد  علی اصغر  غالمی،  مسعود 

محمدرضا حضرت پور استفاده کرد.
تیم ایران پیش از مسابقه با آرژانتین 
مقابل تیم های روسیه، مصر، برزیل و 
آمریکا شکست خورده بود و تیم های 
کانادا، استرالیا و تونس را هم شکست 
به  جدول  در  صعود  برای  و  بود  داده 
امتیاز این مسابقه فوق العاده نیاز داشت.

دو ست اول مسابقه بازی پایاپای بود 
اما ست سوم اختالف امتیازها زیاد شد. 
سوم  ست  در  داور  که  قرمزی  کارت 
برای  را  کار  داد  معروف  کاپیتان  به 
تیم ایران سخت کرد. در مجموع تیم 
ایران روی سرویس ها درخشان بودند و 
آرژانتینی ها نیز پس از آنکه ست چهارم 
را واگذار کردند از نظر روحی تحلیل 

رفتند.
کوالکوویچ بعد از پایان بازی گفت: 
هر  برای  پرهیجانی  و  سخت  »بازی 
دو تیم بود. ما تمرکز خود را از دست 

ندادیم. بعد از ست سوم سرویس های 
خوبی زدیم. دریافت ما در این مسابقه 
بسیار مهم بود. پاسور آنها دقیق و سریع 
توپ را به دریافت کننده ها می رساند، 
اما سرویس های ما تعیین کننده بود و 

توانستیم بازی را کنترل کنیم.«
ملی  تیم  کاپیتان  معروف  سعید 
»این  کرد:  عنوان  نیز  ایران  والیبال 
طرف  دو  هر  برای  خوب  مبارزه  یک 
بود. آنها دفاع خیلی خوبی داشتند و 
ما می دانستیم بازی مقابل آنها سخت 
ست های  توانستیم  ما  بود.  خواهد 
چهارم و پنجم را با سرویس های خود 

کنترل کنیم.«
بازگشت حیرت انگیز

میالد عبادی پور که روز خوبی را در 
خبرنگاران  به  داشت  آرژانتین  مقابل 
بود.  دشوار  بازی  یک  این   « گفت: 
کردند.  بازی  شگفت انگیز  واقعاً  آنها 
خوشحالم که ما توانستیم پیروز شویم. 

آرژانتین یکی از بهترین تیم های جهان 
است. این بازی برای ما مهم بود و به این 
پیروزی نیاز داشتیم. تیم ما بعد از ست 
داشت.« حیرت انگیز  بازگشتی  سوم 

مارسلو مندز سرمربی تیم ملی والیبال 
اظهار  مسابقه  این  پایان  در  آرژانتین 
داشت: »مسابقه سختی بود. ست های 
برگزار  باالیی  تا چهارم در سطح  اول 
ایران در ست پنجم در حمله و  شد. 
سرویس فوق العاده بود و این موضوع 
کلید پیروزی آنها بود. پاسورهای هر دو 

تیم هم خوب بازی کردند.«
همچنین مارتین راموس کاپیتان تیم 
ملی والیبال آرژانتین نیز گفت: »بازی 
خوب و سطح باالیی برای هر دو تیم 
بود. ایران در حمله عالی بود و به همین 

دلیل توانست به پیروزی برسد.«
بعدی  بازی  در  ایران  والیبال  تیم 
خود، یکشنبه ۲1 مهر 9۸، به مصاف 
تیم ژاپن، میزبان این مسابقات، می رود.

در  آرژانتین  مقابل  در  ایران  والیبال  تیم  پیروزی 
رقابتی نفسگیر

ست نخست )۲۵ – ۲۷( به سود ایران شد اما دو ست دوم و سوم )۲۵ – ۲۳(
 و )۲۵ – ۱۹( را آرژانتینی ها بردند و ست های چهارم و پنجم )۱۷ – ۲۵(

 و )۱0 – ۱۵( به سود ایران خاتمه پیدا کرد

زنان برندگان نبردی طوالنی با مالیان متحجر برای 
حضور در ورزشگاه ها؛

 اختصاص ۴000 صندلی تا کنون به دختران

که  یی  بلیت ها کلیه  =
خانم ها  ۱۶00جایگاه  برای 
نفری  ورزشگاه صدهزار  در 
بازی  تماشای  برای  تهران 
ایران و کامبوج در نظر گرفته 
شده بود، پنجشنبه شب این 

هفته فروش رفت.
برای  دیگر  جایگاه  دو  جمعه  صبح 
دختران در نظر گرفته شد و دقایقی 
بعد تعداد خریداران بلیت به  ۴۰۰۰ 

نفر رسید.
قبال اعالم شده بود فروش بلیت های 
چارچوب  در  کامبوج  و  ایران  بازی 
رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
می  شروع  ماه  این  هفدهم  از  قطر 
از ساعت 1۰  اما فروش بلیت ها  شود 
پنجشنبه شب این هفته آغاز گردید. 
بانوان به رنگ  بلیت های ویژه جایگاه 
بنفش بود.٧۵۰ بلیت جایگاه A6  به 
قیمت ۲۰ هزار تومان پنجشنبه شب 

در عرض چند دقیقه به فروش رسید.
  A٧ جایگاه  بلیت های  آن  از  پس 
هم به سرعت فروخته شد. سپس دو 
جایگاه دیگر به بخش های مخصوص 
قرار  شد.  اضافه  ورزشگاه  در  دختران 
در  نیز  استادیوم  جنوبی  بخش  شده 

اختیار زنان قرار داده شود.
چهار  این  آنالین  خبر  گزارش  به 
و  مجزا  ورودی  مسیر  دارای  جایگاه 
امکانات مناسب برای حضور زنان است.

از  بعد  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
به  خودسوزی سحر خدایاری مشهور 
دختر آبی به مقامات جمهوری اسالمی 
در مورد پایان دادن به ممنوعیت حضور 
خیلی  ایران  ورزشگاه های  در  زنان 

جدی اخطار داد و از آنها خواست در 
استادیوم ها را به روی زنان برای دیدن 

کلیه مسابقات فوتبال باز بگذارند.
مسابقه  بودن  کم  اهمیت  دلیل  به 
ایران و کامبوج، شمار خریداران بلیت 
برای تماشای این بازی تا کنون بسیار 

کم بوده است.
احقاق  پیشگامان  از  سحر خدایاری 
تماشای  برای  ایرانی  دختران  حقوق 
مسابقات فوتبال در استادیوم ها، جان 
خود را بر سر این کار گذاشت. او که 
لباس پسرانه  پوشیدن  با  ماه ها پیش 
وارد ورزشگاه صدهزار نفره شده بود، 
زیر  و  شد  بازداشت  ماموران  توسط 
فشارهای روحی و روانی ناشی از این 
را  خود  تهران  دادسرای  مقابل  ماجرا 
آتش زد.به دنبال این حادثه دردناک، 
فیفا تا روز پنجشنبه هجدهم مهرماه 
راه  بین  تا  به رژیم تهران فرصت داد 
دادن دختران به ورزشگاه و محرومیت 

مسابقه والیبال ایران و قطر؛ تهران ۱۴ سپتامبر ۲0۱۹

سرمربی تیم جودو ایران: 

به ایران باز نمی گردم؛ سوء استفاده 
تسویه  در  ملی  ورزشکاران  از 

حساب های سیاسی
و  حریف  به  باخت  =برای 
ورزشکار  با  نشدن  روبرو 
اسرائیلی دستور از باال می آید.

که  ایران  جودو  ملی  تیم  سرمربی 
در آلمان بسر  می برد،  می گوید: اگر به 
ایران برگردم محاکمه، زندان و شاید 

خیلی بدتر از آن در انتظارم باشد.
سعید  مانند  نیز  منصوری  محمد 
دارنده  و  ایران  جودو  قهرمان  مالیی 
رقابت های  مدال طالی جهان که در 
برای  کردند  مجبورش  ژاپن  جهانی 
روبرو نشدن با رقیب اسرائیلی به جودو 
کار اهل قزاقستان ببازد، در گفتگو با 
رادیو دویچه وله گفته است: تا المپیک 
۲۰۲۰ ژاپن رسما با فدراسیون جودو 
ایران قرارداد دارد اما قصد بازگشت به 

ایران را ندارد.
شکست های  درباره  منصوری 
تحمیلی به اعضای تیم ملی جودو در 
مسابقات بین المللی نیز گفته این روزها 
رده های  سوی  از  نانوشته ای  قانون 
باالی حکومت بر اعضای تیم های ملی 
آن  اجرای  عدم  که  تحمیل  می شود 

عواقب وخیمی برای آنها دارد.
تیم های  جوان  ورزشکاران  واقع  در 
سیاست های  قربانی  روزها  این  ملی 
مشکل  و  ناسالم  می شوند  و  عجیب 
است  این  مربی  عنوان  به  من  امثال 
که در شرایط کنونی کشور جوان ها با 
اطالع از اینگونه فشارها انگیزه ای برای 
تمرین و رسیدن به سطح قهرمانی در 

خود نمی بینند.
از  جودو  جهانی  فدراسیون  حمایت 
سعید مالیی؛ دروغ  درمانی برای فرار از 

پیامدهای »باید ببازی«!
منصوری ادامه داده: مدتی قبل، شش 
ماه به عنوان سرمربی تیم جودو لبنان 
ایران  به  وقتی  و  بودم  کشور  آن  در 
تحت  و  کردند  احضار  مرا   ، بازگشتم 
بازجویی قرار دادند و دستور دادند با 

فدراسیون جودو همکاری کنم.
نکته مهمی  که منصوری به آن اشاره 
کرده این است که فدراسیون جهانی 
جودو از سال ۲۰۰۴ تا چند ماه پیش 
مسابقه های  در  از حضور  را  ایران  که 

و  ترفندها  از  کرد  محروم  بین المللی 
ایران  جودو  مسئوالن  خالفکاری های 
تیم  همراهان  و  می دانست  بود  آگاه 
در  دارند  دستور  باال  از  ایران  جودو 
صورتی که جودو کار ایرانی با پیروزی 
رقیب  با  شود  مجبور  خود  حریف  بر 
اهل اسرائیل به میدان برود او را وادار 
کنند تن به شکست دهد تا با ورزشکار 
میان  این  در  و  نشود  روبرو  اسرائیلی 
غیر  حیله گری های  این  با  کسی  اگر 
کند،  مخالفت  ورزشی  غیر  و  اخالقی 
برچسب  و  قرار  می گیرد  مورد غضب 
مخالفت با حکومت به او زده  می شود 
و آنها به من و سعید مالیی از زمانی که 
در خارج زندگی  می کنیم نسبت های 

دروغ داده و تهمت های ناروا زده اند.
منصوری تأکید کرده: حداقل انتظار 
ورزشکاران با استعداد و نخبه ایران این 
است که وقتی در اوج آمادگی هستند 
مسابقات  در  که  نشود  گفته  آنها  به 
به  باید  منطقه ای  و  جهانی  المپیک، 
یک رقیب ضعیف ببازید تا با ورزشکار 
اسرائیلی روبرو نشوید! چون در شرایط 
کنونی هیچ ورزشکاری در هیچ رشته ای 
به آینده خود اطمینان ندارد و نگران 
خود  رشته  در  هم  اگر  که  است  این 
موفق باشد و به اوج برسد، سرنوشت 
او در مسابقات بین المللی در وضعیت 
کنونی ایران ناروشن خواهد بود زیرا از 
ورزشکاران ملّی برای تسویه حساب های 
استفاده  می شود. سوء  سیاسی 

فوتبال ایران یکی را انتخاب کند.
معصومه ابتکار معاون حسن روحانی 
در امور زنان و معروف به خواهر مری  
در  آمریکا  سفارت  اشغال  جریان  در 
تهران گفته: بانوان در ایران مطالبات 
متفاوتی دارند که حضور در ورزشگاه ها 
در  کرده:  اضافه  او  آنهاست.  از  یکی 
جامعه ای همدل ، تالش خودشان و 
مسئولین همدل در کنار هم پاسخگوی 
این مطالبات خواهد بود. البته منظور 
معصومه ابتکار از مسئوالن خودش است.

تعدادی دختران ایرانی قبال مسابقه 
بین تیم پرسپولیس و باشگاه کاشیمای 
و  ایران  ملی  تیم  بازی های  و  ژاپن 
بولیوی را در استادیوم صد هزار نفری 
تماشا کرده بودند. اما بعد از فشارهای 
سحر  خودسوزی  و  فیفا  فزاینده 
در  بانوان  نشستن  با  ناچار  خدایاری 
استادیوم برای تماشای مسابقه تیم های 

ایران و کامبوج موافقت کردند.د

اسفندیار  امیرحسین   =
ملی  تیم  کننده  دریافت 
 ۱۷ کسب  با  ایران  والیبال 
امتیاز توانست امتیازآورترین 

بازیکن این مسابقه باشد.
پنجشنبه  ایران،  والیبال  ملی  تیم 
مسابقه  هفتمین  در  مهرماه،   1۸
خود در جام جهانی ۲۰19 تیم تونس 
قعرنشین رقابت  را سه بر صفر شکست 

داد.
نتیجه  با  پیاپی  ست  سه  در  ایران 
 –  ۲۲( و   )۲۵ –  1٧(  ،)۲6 –  ۲۴(

۲۵( تونس را شکست داد
مسابقه  این  برای  کوالکوویچ  ایگور 
پوریا  کریمی،  جواد  ترکیب  از 
میالد  اسفندیار،  امیرحسین  یلی، 
علی اصغر  غالمی،  مسعود  عبادی پور، 
مجرد و محمدرضا حضرت پور استفاده 

کرد.
تونس  برابر  شرایطی  در  ایران  تیم 
قبلی  مسابقه  در  که  بود  گرفته  قرار 

مقابل  ایران  والیبال  تیم  پیروزی 
تونس قعرنشین

=در حالی  که شایعه شده 
که ۴ هزار بلیت به زنان برای 
آزادی  استادیوم  در  حضور 
فرمانده  ولی  شده  فروخته 
یگان های ویژه  ناجا می گوید: 
تا کنون نزدیک به »۳ هزار 
عالقمند  زنان  توسط  بلیت 
خریداری شده  فوتبال«  به 

است.
نیروی  ویژه های  یگان   فرمانده 
انتظامی به کار گرفتن ۲ هزار مأمور 
آزادی  پلیس زن در ورزشگاه  نیروی 
را  کامبوج  و  ایران  تیم  دو  بازی  در 
مأموران  این  که  گفته  و  کرده  رد 
که  بود  خواهند  نفر   1۵۰ حدود 
برای »کنترل«، »بازرسی« و »تأمین 

امنیت« گماشته می شوند.
رئیس  رحیمی  حسین  سردار 
به  مهرماه  یکشنبه 1۴  تهران  پلیس 
ایران  بازی  بود که در  رسانه ها گفته 
در  زن  پلیس  نیروهای  از  کامبوج  و 
ورزشگاه استفاده خواهد شد و دلیل 

فضای امنیتی »آزادی« برای تماشاچیان زن با گماشتن ۱۵0 زن 
مأمور یگان ویژه!

آن را »کنترل امنیتی و تامین امنیت 
بود.همزمان  ورزشگاه«دانسته  در 
شایعاتی درباره استقرار ۲ هزار نیروی 
پلیس زن در روز این بازی در ورزشگاه 
منتشر شد  مجازی  فضای  در  آزادی 
مهرماه سردار  دوشنبه 1۵  امروز  که 
ویژه   یگان های  فرمانده  حسن کرمی 

ناجا آن را تکذیب کرده است.
در  زن  پلیس  مأموران  کرمی 

گروهان  »یک  را  آزادی  ورزشگاه 
حدود 1۵۰ نفر از مأموران زن یگان 
ویژه« خوانده که به منظور »کنترل«،  
»بازرسی« و »ایجاد نظم و امنیت در 
آزادی  ورزشگاه  در  بانوان«  قسمت 

حضور فعال خواهند داشت.
ورزشگاه  به  زنان  ورود  ممنوعیت 
قربانی گرفت؛ مرگ »دختر آبی« به 

خاطر یک حق بدیهی!

 ۴ که  شده  شایعه  که  حالی   در 
در  حضور  برای  زنان  به  بلیت  هزار 
ولی  شده  فروخته  آزادی  استادیوم 
به  نزدیک  کنون  تا  می گوید:  کرمی 
زنان عالقمند  توسط  بلیت  هزار   3«
است. شده  خریداری  فوتبال«  به 

سردار کرمی اضافه کرد که محدوده 
مشخصی که مجهز به امکانات است 
پیش بینی  فوتبال دوست  زنان  برای 

شده است.
ایران و  فوتبال  ملی  تیم های  دیدار 
کامبوج در مقدماتی جام جهانی قرار 
است 1۸ مهر از ساعت 1٧ در ورزشگاه 
برگزار  تهران  آزادی  صدهزارنفری 
در  زنان  حداقلی  حضور  مجوز  شود. 
ورزشگاه آزادی تهران که به ۴ جایگاه 
محدود می شود، در پی، خودسوزی و 
به  معروف  خدایاری  سحر  درگذشت 
»دختر آبی« و با فشارهای فدراسیون 

جهانی فوتبال صادر شده است.
از ورزشگاه   زنان  این حال، سهم  با 
تا  صرفا  حضورشان  و  اندک  آزادی 
بین المللی  مسابقات  در  بعدی  اطالع  

خواهد بود.

سه بر یک از آمریکا شکست خورده 
بود. دفاع روی تیر بازیکنان فوق العاده 

بود و 1۵ امتیاز برای ایران به همراه 
داشت در مجموع تیم تونس ضعیف تر 

از آن بود که در مقابل ایران ایستادگی 
کند.

امیرحسین  مسابقه  این  پایان  در 
ملی  تیم  کننده  دریافت  اسفندیار 
امتیاز   1٧ توانست  ایران  والیبال 
عنوان  و  کند  کسب  ایران  برای 
به  را  میدان  بازیکن  امتیازآورترین 
پوریا  او  از  اختصاص دهد. پس  خود 

یلی موفق به کسب 1۵ امتیاز شد.
تیم ملی والیبال ایران فردا )جمعه( 
مصاف  به  مسابقه خود  در هشتمین 

آرژانتین می رود.
شکست تیم ایران مقابل آمریکا در 
بازی دیروز برای بازیکنان و کادر فنی 
سخت بود. سعید معروف کاپیتان تیم 
بعد از مسابقه گفته بود »امروز روز ما 
نبود وآمریکا یکی از بهترین تیم های 
جهان است. ما تیم جوانی داریم و از 

حاال باید به بازی بعدی فکر کنیم.«
جان اسپروا سرمربی تیم ملی والیبال 
آمریکا در پایان مسابقه با ایران گفته 
بود بازیکنان ایران یک سبک منحصر 
به فرد، سریع و زیبا در والیبال دارند.
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=آیت اهلل دژکام »درگیری 
و تصمیم گیری ها« در مورد 
روز کوروش را فراتر از سطح 
استان فارس دانست و گفت 
باید »این رویکرد هم در یک 

سطح ملی ارائه می شد.«
بیان  با  دژکام  =آیت اهلل 
آبان  هفت  »مسئله  اینکه 
مسئله  یک  عنوان  به  گاه 
را درگیر کرده«،  ما  امنیتی 
حالی  در  »این  است:  گفته 
است که این موضوع ریشه 
فرهنگی دارد و باید با راهکار 
راهکار  دنبال  به  فرهنگی 

برای آن باشیم.«
مجلس  نماینده  پارسایی  بهرام 
شورای اسالمی در توئیتی از برگزاری 
هفته  در  کوروش  بزرگداشت  مراسم 
اول آبان ماه در شیراز خبر داد. آیت اهلل 
روز  برگزاری  درباره  یزدی  مصباح 
گفته،  شیراز  امام جمعه  به  کوروش 
نشود«  سیاسی  جریان سازی  »اگر 
مسئله  نظام  مخالف  »جریان های  و 
ایجاد نکنند، اصل این حرف را همه 
می پذیرند  دینی  علوم  دانشمندان 
مدل  یک  عنوان  به  را  این  بنابراین 

عرضه کردیم.«
»روز  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
فتح  سالروز  آبان ماه  هفتم  کوروش« 
بابِل توسط کورورش بزرگ شاهنشاه 
هخامنشی، با تدابیر امنیتی و مخالفت 
به  ولی  روبروست  حکومتی  مقامات 
واسطه استقبال مردم برای برپایی این 
»امنیتی«  به یک معضل  بزرگداشت 

نیز تبدیل شده است.
در آستانه فرا رسیدن این روز، بهرام 
مجلس  در  شیراز  نماینده  پارسایی 
شورای اسالمی امروز جمعه 19 مهرماه 
در توئیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت 
خبر  آبان ماه  اول  هفته  در  کوروش 
موافقت  با  وی  گفته  به  که  داد 
گرفت. خواهد  صورت  کشور  وزارت 

پارسایی در توئیت خود نوشته: »با 
بیش از دو سال ممارست و پیگیری، 
برگزاری  برای  وزارت کشور  سرانجام 
هفته  در  کوروش  بزرگداشت  مراسم 
تمدن  هفته ای  یک  برنامه  آبان  اول 

برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش با موافقت 
تلویحی مصباح یزدی و وزارت کشور؟!

ایران را تهیه کرد.«
و  ممارست  2سال  از  بیش  با 
پیگیری، سرانجام وزارت کشور برای 
برگزاری مراسم بزرگداشت #کوروش 
در هفته اول آبان برنامه یک هفته ای 
تمدن ایران را تهیه کرد. خوشبختانه 
بر  تاکید  با  شیراز  عالم  جمعه  امام 
بزرگداشت  فرهنگی  و  تاریخی  ریشه 
کوروش، ما را به برگزاری شایسته این 

مناسبت، امیدوارتر ساخته.
موافقت  ابراز  به  پارسایی  اشاره 
مهرماه   1۷ چهارشنبه  روز  تلویحی 
ولی  نماینده  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل 
جمعه  امام  و  فارس  استان  در  فقیه 
است  کوروش  روز  برگزاری  با  شیراز 
مجموعه های  »اگر  است:  گفته  که 
فرهنگی درون استان فارس با نظارت 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 
این  ما  کنند،  اقدام  بخواهند  مسیر 
مسئله را نه به شکل مسئله امنیتی 
بلکه به عنوان یک نقطه قوت فرهنگی 
بجای  و  کرد  خواهیم  فارس حل  در 
به یک  تعارض تبدیل شود  به  اینکه 

همراهی و همفکری بیانجامد.«
آیت اهلل دژکام با بیان اینکه »مسئله 
عنوان یک مسئله  به  گاه  آبان  هفت 
گفته:  کرده«،  درگیر  را  ما  امنیتی 
این موضوع  »این در حالی است که 
راهکار  با  باید  و  دارد  فرهنگی  ریشه 
آن  برای  راهکار  دنبال  به  فرهنگی 

باشیم.«
الهی  ادیان  همه  اینکه  بیان  با  وی 
در طول تاریخ نور بودند، اظهار داشت:  
»بنابراین گذشته تاریخی ما پیش از 
اسالم نورانی است. البته پس از آمدن 

بازگشت  برای  مجالی  دیگر  اسالم، 
کمال  اسالم  به  نسبت  که  دین هایی 
نایافته هستند نیست؛ گرچه نورانیت 
بنابراین در عرض دین اسالم،  دارند. 
مطرح  نمی توانند  دیگر  دین های 
باشند اما در گذشته تاریخی نباید به 

آنها بی احترامی کنیم.«
شرح  شیراز  جمعه  امام  که  آنگونه 
داده، در این رابطه با آیت اهلل مصباح 
یزدی و معاون اجتماعی وزیر کشور 
دیدار داشته است که طی آن، مصباح 

یزدی »این مسئله را پسندید!«
اظهار  یزدی  مصباح  وی،  گفته  به 
داشته که »اگر جریان سازی سیاسی 
نظام  مخالف  »جریان های  و  نشود« 
مسئله ایجاد نکنند، اصل این حرف را 
همه دانشمندان علوم دینی می پذیرند 
مدل  یک  عنوان  به  را  این  بنابراین 

عرضه کردیم.«
و  »درگیری  دژکام  آیت اهلل 
تصمیم گیری ها« در مورد روز کوروش 
را فراتر از سطح استان فارس دانست 
و گفت باید  »این رویکرد هم در یک 

سطح ملی ارائه می شد.«
محمدرضا نقدی رئیس سابق بسیج 
پاسداران  سپاه  هماهنگی  معاون  و 
سال  آذرماه   10 اسالمی  انقالب 
گذشته گفته بود: »کوروش جایگاهی 
نداشته و عددی نبوده بلکه شاهی بوده 
داشت.  خوبی  رابطه  یهودی ها  با  که 
ساخته  یهودی ها  با  که  بوده  شاهی 
پس ما هم باید با آنها بسازیم؟!« وی 
ایران  »ملت  که  بود  گفته  همچنین 
2۵00 ساله نیست بلکه ۷ تا 10 هزار 

سال تاریخ دارد!«

دختر نازنین زاغری پس از سه  سال گروگان بودن در 
ایران به انگلیس بازگشت

=نازنین زاغری چندی پیش 
به  تلویحی  بطور  نامه ای  در 
صدور مجوز خروج دخترش 
از ایران اشاره کرده بود: »در 
آینده ای نزدیک، آنان که مرا 
به دور از فرزندم نگه داشته اند 
می نشینند و نظاره می کنند 
از سه  بیش  از  پس  دخترم 
برای  نزد پدرش  نیم  و  سال 
رفتن به مدرسه به انگلستان 
بازگردد، سفری که برای هر 
دوی ما پر از اضطراب و دلهره 

خواهد بود.«
همسر  رتکلیف  =ریچارد 
نازنین زاغری ابراز امیدواری 
کرده است که پیوستن گابریال 
به او، راه بازگشت همسرش را 

به خانه باز کند.
دختر  رتکلیف  زاغری-  گابریال 
از  پس  زاغری  نازنین  پنج ساله ی 
ممنوعیت  سال  سه  از  بیش  گذشت 
خروج از ایران و گروگان گرفته شدن 
توسط جمهوری اسالمی، سرانجام به 
بازگشت. گفته  نزد پدرش  و  انگلیس 
اجازه  زاغری حتی  نازنین  به  می شود 
دیدار و خداحافظی با دخترش هم داده 

نشده است!
پنج  دختر  رتکلیف  زاغری-  گابریال 
ساله ی نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی 
ایرانی- بریتانیایی پس از گذشت بیش 
ایران  از  از سه سال ممنوعیت خروج 
سرانجام به انگلیس و نزد پدرش بازگشت.

اتهام »جاسوسی«  به  زاغری  نازنین 
جمهوری  امنیتی  مأموران  توسط 
»امام خمینی«  فرودگاه  در  اسالمی 

هنگام خروج از کشور بازداشت و زندانی 
شد و پیرو آن خروج گابریال نیز از کشور 
ممنوع شد. در طول این مدت گابریال 

نزد مادربزرگش زندگی می کرد.
گابریال در طول بازداشت مادرش از 
آوریل سال 201۶ فقط یکبار در هفته 
اجازه مالقات با مجوز مقامات را داشته 
است.ریچارد رتکلیف پدر گابریال گفته 
به  دیروز  شامگاه  اواخر  او  که  است 
انگلیس بازگشته و کمی نامطمئن در 
دیدار با کسانی است که فقط با تماس 
تلفنی آنها را به یاد می آورد. برخی منابع 
زاغری  نازنین  می گویند  غیررسمی 
مجوز دیدار و خداحافظی با فرزند پنج 
ساله اش را از سوی مقامات حکومتی 

کسب نکرده است.
رتکلیف درباره وضعیت کنونی گابریال 
گفته که اکنون او در آرامش در کنار 
من خوابیده و من فقط دارم تماشایش 
برای  را  خداحافظی  این  می کنم.وی 
دشوار  خانواده اش  اعضای  و  نازنین 
کرده  امیدواری  ابراز  و  کرده  توصیف 
است که پیوستن گابریال به پدرش، راه 

بازگشت نازنین به خانه را باز کند.
 10 چهارشنبه  روز  زاغری  نازنین 
مهرماه با انتشار نامه ای از زندان اوین با 
اشاره تلویحی به آزادی فرزندش در قبال 
آزادی نگار قدسی کنی از عوامل دور زدن 
تحریم های جمهوری اسالمی نوشت که 
»در آینده ای نزدیک، آنان که مرا به دور 
و  نگه داشته اند می نشینند  فرزندم  از 
نظاره می کنند دخترم پس از بیش از 
سه سال و نیم نزد پدرش برای رفتن 
به مدرسه به انگلستان بازگردد؛ سفری 
که برای هر دوی ما پر از اضطراب و 
دلهره خواهد بود.«زاغری در این نامه از 
نگار قدسی کنی یاد کرده و نوشته است: 
»هفته گذشته مادری از زندان آزاد شد، 

می  ما ا سید س  و و کا =
به  پیش  سال  دو  بهمن ماه 
سلول  در  مشکوکی  طرز 
جان  اوین  زندان  در  خود 
باخت. مقامات قضایی با تایید 
نمایندگان مجلس ادعا کردند 
فعال محیط  زیست  این  که 
دست به خودکشی زده است.
=مریم ممبینی دو سال پیش 
هنگام خروج با فرزندانش از 
ایران متوجه ممنوع الخروجی 

خود شد.
=مریم ممبینی که حاال بطور 
قانونی از کشور خارج شده و به 
کانادا رفته است، بنا بر دستور 
قضایی صادره از جانب امین 
دادسرای  ناصری سرپرست 
شده  ممنوع الخروج  امنیت 
بود و با صدور دستور بعدی 

این ممنوعیت ادامه یافت.

همسر کاووس 
سیدامامی از 

ایران خارج شد

کاووس  همسر  ممبینی  مریم 
سیدامامی فعال محیط  زیست که در 
سپرد،  جان  مشکوکی  طرز  به  زندان 
از ایران خارج شد و به نزد فرزندانش 
در کانادا رفت. رامین سیدامامی فرزند 
ممبینی با انتشار تصویری از مادرش 
روز  از ۵۸2  پس  سرانجام  که  نوشت 
هستند. هم  کنار  در  خانواده  این 

کاووس  همسر  ممبینی  مریم 
سیدامامی فعال محیط  زیست که در 
زندان اوین به طرز مشکوکی جان خود 
را از دست داد، سرانجام پس از نزدیک 
ایران  از  ممنوعیت خروج  دو سال  به 
خارج شد و به کشور کانادا رفت.کینگ 
رام پسر سیدامامی با انتشار تصویری با 
مادر و برادرش در صفحه اینستاگرامش 
این  روز   ۵۸2 از  پس  که  نوشت 
شده اند. جمع  هم  کنار  در  خانواده 

مریم ممبینی حدود دو سال پیش 
ایران  از  پسرش  دو  با  خروج  هنگام 
»امام  فرودگاه  مأموران  ممانعت  با 
ممنوعیت  متوجه  و  روبرو  خمینی« 
خروج اش از ایران شد. با اینکه ممبینی 
که  زیست  محیط  فعاالن  پرونده  در 
جریان  به  پیش  سال  دو  ماه  بهمن 
افتاد، جزو متهمان به شمار نمی رفت 
ولی به دالیل نامعلومی با خروج وی از 
کشور مخالفت می شد.مریم ممبینی 
بنا بر دستور قضایی صادره از جانب 
دادسرای  سرپرست  ناصری  امین 
با  بود که  امنیت ممنوع الخروج شده 
ممنوعیت  این  بعدی  دستور  صدور 

محو پیروزی ایران بر کامبوج در سایه حضور زنان 
در استادیوم

تمامی  به  نتینو:  ینفا =ا
که  ایران  زنان  و  دختران 
خود  حقوق  برای  شجاعانه 
ایستادگی کردند ادای احترام 

می کنم.
=زنان شیک پوش و سلمانی 
رفته با روسری های لغزیده بر 

گردن.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم 
کامبوج در بازی مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر ضمن آنکه به نوعی اهمیت 
دارد اما از هر جهت در سایه پیروزی 
زنان و حضور آنها در استادیوم صدهزار 
نفری به دنبال سال ها تالش و مبارزه 
کامال محو شده بود. به ویژه آنکه این 
بازی به دلیل ضعف تیم کامبوج فاقد 
جذابیت و شور و هیجان یک فوتبال 

دیدنی بود.
در هفته سوم مسابقه های مقدماتی 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر، تیم 
ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب این 
قابل  نسبتا  شمار  که  حالی  در  هفته 
توجهی از خانم ها در ورزشگاه صدهزار 
نفری حضور داشتند، 1۴ بر صفر تیم 

ملی کامبوج را شکست داد.
این گونه نتایج در فوتبال آسیا که در 
این ورزش ضعیف تر از قاره های دیگر 
است کم سابقه نیست. تیم ملی ایران در 
سال های 2002 و 199۸، 19 بر صفر 
و 1۷ بر صفر گوام و مالدیو را شکست 
و  تبریز  با گوام در  بازی  اما  بود.  داده 
مسابقه مقابل مالدیو در سوریه برگزار 
مالدیو  برابر  ایران  برگشت  دیدار  شد. 
نیز در سال 199۸، 9 بر صفر به سود 
ایران پایان یافت.در مسابقات باشگاهی 
میان باشگاه های ایران و دیگر کشورها 
نتایجی از این دست سابقه دارد. تیم 
استقالل )تاج( در سال 1٣۸9، 1٣ بر 
صفر بر تیم ذرت کاران دشت مغان در 
جام حذفی باشگاه ها به پیروزی رسید.

در سال 1٣99 نیز تیم پاس در جام 
برندگان آسیا 10 بر یک السیب عمان 
را مغلوب کرد و تیم پرسپولیس هم در 
دیدار با تیم پنجاب پاکستان در جام 
برندگان آسیا 9 بر صفر برنده شد. ۷ گل 
بازی را فرشاد پیوس وارد دروازه  این 
حریف کرد.پر گل ترین مسابقه ای که در 
لیگ فوتبال ایران ثبت شده مربوط به 
بازی پرسپولیس با تیم شاهین بوشهر 
است که نتیجه آن 10 بر یک به نفع 

پرسپولیس بود.
گل های اول تا چهاردهم دیدار ایران و 
کامبوج را به ترتیب؛ 1- احمد نوراللهی 
کنعانی  آزمون ٣- حسین  سردار   -2
سردار   -۵ طارمی  مهدی   -۴ زادگان 
آزمون ۶- کریم انصاری فرد ۷- سردار 
آزمون ۸- کریم انصاری فرد 9 مهدی 
 11 فرد  انصاری  کریم   -10 طارمی 
محمدی  مهرداد   -12 محبی  محمد 
دروازه  وارد  فرد  انصاری  کریم   -1٣

کامبوج کردند.
فدراسیون  رئیس  اینفانتینو  جیانی 
جهانی فوتبال )فیفا( در پایان این دیدار 
با انتشار بیانیه ای از اینکه تعداد بیشتری 
از خانم ها برای تماشای یک مسابقه در 
ورزشگاه صدهزار نفری حضور داشته اند 
اظهار شعف و خشنودی کرده و گفته 
بانوی  هزار  از سال ها چند  بعد  است: 
ایرانی اجازه حضور در استادیوم را برای 
تماشای یک مسابقه فوتبال به دست 
آورده اند. این اتفاق قدمی است مثبت 
و رو به جلو که فیفا و زنان و دختران 
آن  منتظر  مشتاقانه  مدت ها  ایرانی 
بوده اند. تاریخ نشان داده که پیشرفت 
این  و  دهد  رخ می  مرحله  به  مرحله 
تازه آغاز یک تحول و دگرگونی است 
و اکنون دیگر هیچ مانع و دلیلی برای 

بازگشت وجود ندارد.
از  تشکر  ضمن  فیفا  رئیس 
فدراسیون  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
فوتبال ایران و تمامی کسانی که برای 
کرده اند،  تالش  دلپذیر  دستاورد  این 
نزدیک  همکاری  به  فیفا  شد:  یادآور 
برای حصول  افراد و سازمان ها  این  با 
اطمینان از پیشرفت کار ادامه خواهد 
داد تا همه دوستداران فوتبال فارغ از 

جنسیت از این ورزش لذت ببرند.
در ادامه بیانیه آمده است : اکنون الزم 
می دانم به تمام دختران و زنان ایران 
که شجاعانه برای حقوق خود ایستادند، 

ادای احترام کنم.
اینفانتینو در پایان اضافه کرده برای 
بازی  در  که  فیفا  نمایندگان  با  دیدار 
حضور  ورزشگاه  در  کامبوج  ایران– 
از  تا  داشته اند دقیقه شماری می کنم 
آنها خبرهای جالب و دست اولی بشنوم.

تلویزیون های  از  بسیاری  نمایندگان 
پر بیننده دنیا روز پنجشنبه با دختران 
تماشاچی در استادیوم صدهزار نفری 
گفتگو کردند. چند تن از بانوان حاضر 
از  پس  اینکه  از  گفتند:  استادیوم  در 
تماشای  برای  مبارزه  و  تالش  سال ها 
مسابقات فوتبال به حق خود رسیده ایم، 
بسیار خوشحالیم. برخی نیز در پاسخ 
از  بیش  را  فوتبال  آیا  که  سوال  این 
گفتند:  دارید؟  دوست  ورزش ها  سایر 
اتفاقا ورزش فوتبال را دوست نداریم اما 

برای نشان دادن اتحاد میان بانوان برای 
سال ها  این  در  حقوقشان  به  رسیدن 
پا به پای همجنسان فوتبال دوستمان 
از  دیگر  عده ای  کرده ایم.پاسخ  مبارزه 
آراسته  با موهای  دختران شیک پوش 
گردن  بر  روسری  و  صورت  آرایش  و 
لغزیده به خبرنگار شبکه سی ان ان این 
بود که حضور تعداد زیادی از ما امروز در 
اینجا خوشحالی اصلی ماست. مسابقه و 
دارد. قرار  بعدی  درجه  در  آن  نتیجه 

علی ربیعی )عباد( سخنگوی دولت 
چیز  همه  اینکه  است:  گفته  روحانی 
به خوبی و خوشی در ورزشگاه پیش 
رفته و اتفاقی نیز نیفتاده باعث می شود 
تا دست مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال برای پیگیری آمدن خانم ها به 
ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات لیگ 

برتر باز باشد.
معصومه ابتکار معاون حسن روحانی 
در امور زنان نیز گفته است: امروز یکی 
از بهترین ایام زندگی من است چون 
دولت پا به پای خانم ها برای رسیدن به 
حق خود و نشستن به روی سکوهای 
کرده  تالش  سال ها  این  در  استادیوم 
این  از  پیش  که  است  است.گفتنی 
مسئوالن دولت روحانی می گفتند که 
تقلید  مراجع  احترام  رعایت  دلیل  به 
موضوع حضور زنان در ورزشگاه توسط 

دولت دنبال نشده است!
مردم ایران و رسانه ها روز پنجشنبه، 
1۸ مهرماه 9۸، بیشتر از حضور بانوان 
در استادیوم صدهزار نفری حرف می 

زدند تا مسابقه و نتیجه ی آن.
از  پیش  تا  که  می شود  یادآوری 
انقالب ۵۷ حضور زنان ایران در همه 
در  جمله  از  اجتماعی  عرصه های 
یک  مسابقات  تماشای  و  ورزشگاه ها 
حق و موضوعی چنان بدیهی بود که 
اصال کسی به آن نمی پرداخت و خالف 
آن را تصور نمی کرد! جمهوری اسالمی 
اما این حق بدیهی را مانند بسیاری از 
حقوق دیگر، از جمله پوشش اختیاری، 
سلب کرده و منابع مالی کشور را برای 
زیر پا گذاشتن این حقوق هدر می دهد 
بطوری که بخش مهمی از انرژی زنان و 
جامعه صرف تالش و مبارزه برای کسب 

دوباره ی این حقوق می شود.

زنان در کنار مردان در استادیوم امجدیه قبل از انقالب

زندانی  به  محکومیت اش  که  مادری 
بودن من گره خورده بود.«

وی نوشت که وی را »در ازای مبلغ 
هنگفت« و »مطالبات سیاسی« از جمله 
»در قبال مذاکره« به حراج گذاشته اند.

نامه خود  زاغری همچنین در  نازنین 
نوشته است: »امید من به کشورم برای 
رخت  قلبم  از  که  سال هاست  رهایی 
بربسته است. کشور من سنگ مادران 
سوری و یمنی و فلسطینی را به سینه 
می زند اما بر غم دوری مادری از فرزندش 
در خاک سرزمین خود چشم می پوشد 
و زجرش را با نظاره کردن رفتن کودک 
می کند.« صدچندان  ساله اش   ۵

زدن  دور  اتهام  به  قدسی کنی 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
اسالمی و تهیه تجهیزات ممنوعه برای 
این کشور در استرالیا بازداشت و سپس 
به آمریکا منتقل شد. این شهروند ایرانی 
که از سوی دادگاه فدرال ایالت مینه سوتا 
به تحمل 2۷ ماه زندان محکوم شده 
دوره  با  برابر  او  برای  صادره  حکم  و 
بازداشت وی به شمار می آمد، چندی 
شد. بازگردانده  ایران  به  و  آزاد  پیش 

تمدید شد.
پیام  درفشان وکیل خانواده سیدامامی 
گفته است: »بر اساس طرح و پیگیری 
دادستانی  مرکزی  بخش  در  مسئله 
تهران و دادسرای انتظامی قضات و پیرو 
مسئولین  بین  گرفته  انجام  مذاکرات 
دادسرای انتظامی قضات و سرپرست 
دادسرای اوین به عنوان مقام قضایی 
ممنوع الخروجی  دستور  صادرکننده 
و نهاد امنیتی مسئول پرونده، دستور 
رفع ممنوع الخروجی موکل صادر شد.«

به گفته این وکیل دادگستری، مریم 
ممبینی به صورت قانونی و با دریافت 

گذرنامه اش از ایران خارج شده است.
راستا  این  »در  می گوید:  درفشان 
موکل با اخذ گذرنامه به صورت قانونی 
و بدون ایجاد هرگونه مشکل و مانع 
خود  فرزندان  نزد  و  خارج  کشور  از 
به کانادا رفته است که بنا بر تصمیم 
خودشان بعد از خروج از کشور، مسئله 
به من اعالم شد و اکنون بنا بر اهمیت 
عمومی،  افکار  به  احترام  و  مسئله 

کلیت سیر امر منعکس می شود.«
کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و 
فعال محیط  زیست در سال 1٣9۶ به 
و  بازداشت  دیگر  فعال  هشت  همراه 
در  در سلول خود  به طرز مشکوکی 
زندان اوین جان خود را از دست داد. 
با تایید نمایندگان  مقامات قضایی و 
دارند  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
که این فعال محیط زیست دست به 

خودکشی زده است.
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۴۰(

حادثۀ دیگری که در همین ایام رخ 
داد و شگفتی آفرید تعقیب و تعزیر 
عزیز کاشی و امیرزاده خانم به اتهام 
»فحشا« و رابطه با دو عضو سفارت 

انگلیس ـ اسمارت و بریجمن ـ بود.
واقعه  شرح  در  مستوفی  عبداهلل 
خانم های  از  زن  دو  »این  می نویسد 
که  بودند  شهر  نی   عیا ا رۀ  دوکا
خوش آوازی و مجلس آرایی آنها بیشتر 
جوانهای  توجه  دیگر،  جنبه های  از 
این  می کرد.  جلب  را  شهر  پولدار 
خانمها، بخصوص عزیز کاشی، دارای 
خانه و زندگی بودند که می توانستند 
پذیرایی  از همه کس در خانۀ خود 
کنند و اجماال دو نفر هنرپیشه بودند 
و معروفیت آنها بیشتر از این راه بود.

سفارت انگلیس دو نفر عضو قدیمی 
زرنگ زیرک داشت که از مدتی پیش 
در ایران بوده و سوراخ و سنبۀ هر کار 
را بلد شده و در حقیقت تمام کارهای 
آنها  به دست  و  مشورت  به  سفارت 
می گذشت. این دو، یکی اسمارت و 
دیگری هاوارد بودند. در این اواخر، این 
دو،  نفر ثالثی هم پیدا کرده بودند و آن 
بریجمن بود... این آقایان برای ایفای 
با  ناگزیر  وظایف سیاستمداری خود 
تمام طبقات برجستۀ تهران سر و کار 
داشته و رفت و آمد می کردند... برای 
انگلیس،  سفارت  سیاستمداران  این 
اعیانی  دوکارۀ  خانمهای  این  دیدن 
تهران چیز کم قدری نبوده، هم تفریح 
داشته و هم ممکن بوده است که از 
آنها برای مقاصد سیاسی خود، مانند 
جاسوسی و خبرکشی و از این قماش 
آید.  به عمل  هم  استفاده هایی  کارها 
در هرحال شبی اسمارت و بریجمن 
امیرزاده  که  کاشی  عزیز  خانۀ  به 
خانم هم آنجا بوده است، رفته بودند. 
همین که وارد خانه می شوند آژان ها 
دور خانه را احاطه کرده به خانه ورود 

می کنند و هویت مهمانها را تشخیص، 
به  را  و صورت مجلس کرده، خانمها 

نظمیه )شهربانی( می برند.
این  اوت 1300(   1۸( صبح  فردا 
کرد.  صدا  تهران  در  رعد  مثل  خبر 
البته یافت شدن دو نفر فرنگی، ولو 
خارج مذهب در خانۀ زن های اینکاره 
چیز مهمی نبود زیرا این قبیل زنها، 
و  هستند  بین المللی  دنیا،  کّل  در 
مسلمانی  و  فرنگی  و  ایرانی  تعصب 
و مسیحی چندان در این سر و صدا 
مقام  تناسب  عدم  نداشت.  مداخله 
اجتماعی اسمارت و بریجمن با خانۀ 
عزیز کاشی هم طرف توجه نبود زیرا 
چنان که گفتم، هم عزیز کاشی و هم 
رفیقه اش امیرزاده خانم، از خانمهای 
اعیانی شهر بودند که اشخاص متعّین 
هم از دیدار و حتی رفتن به خانۀ آنها 
مضایقه نداشتند. پس این سر و صدا 
و تعجب از چه راه بود؟... سر و صدا و 
تعجب مردم، بیشتر برای تهّور پلیس 
در اقدام به این عمل بود، و حقاً آن 
نظامی  حکومت  دستور  برطبق  را 
سپه  سردار  دستور  طبق  بنابراین  و 
از فاش  می دانستند ولی اهل اطالع 
در  آن  انداختن  و  خبر  این  کردن 
دهن ها بیشتر تعجب کرده می گفتند 
این واقعه بدون گرفتن نتیجۀ عملی 
ختم نخواهد شد چنان که روز بعد که 
این نتیجۀ عملی ظاهر، و حکم شرعی 

از طرف حاج آقاجمال اصفهانی راجع 
به حّدزدن این دو زن صادر شده و این 
حکم شرعی در میدان توپخانه )میدان 
سپه( جلو نظمیه، و در حضور هزارها 
تماشاچی به اجرا رسید، تعجب از حّد 
که  می کردند  فکر  حقاً  زیرا  گذشت 
چگونه است که انگلیسها به این توهین 
تن درمی دهند و با توصیه و سفارش 

خود از آن جلوگیری نمی کنند.
عجیب  کار  این  که  آنها  به  من 
سردار  با  هاوارد  نتیجۀ همدستی  را 
اسمارت  َکلَک  کندن  به جهت  سپه، 
ظاهر  می دهم.  حق  می کنند،  تصور 
باشد زیرا  باید  قضیه همین طور هم 
اطالع یافتن مأمورین نظمیه از وجود 
و  این شب،  در  بریجمن  و  اسمارت 

در این ساعت در خانۀ عزیز کاشی، 
این  خود  که  هاوارد  طرف  از  ظاهراً 
تمارض کرده و  انداخته و بعداً  پا را 
حاضر نشده، نمی تواند صورت بگیرد... 
ولی آنها که به اهمیت دادن انگلیس 
به مأمورین خود در سایر ممالک، و 

بخصوص در مشرق زمین واقفند و از 
درجۀ رفاقت و مالحظه کاری اعضای 
در  بخصوص  آنها،  سفارتخانه های 
مواردی که پای شرافت آنها در میان 
باشد اطالع دارند، می دانند که ممکن 
سفارتخانه  اعضای  از  یکی  نیست 
زشتی  پاپوش  چنین  دیگری  برای 
باد  بر  را  او  اداری رفیق  که حیثیت 
می دهد و باعث َوهن  سفارتخانۀ دولت 

او می شود، بدوزد.
اشخاصی  افکار  زادۀ  بیانات  این 
شهامت های  می خواهند  که  است 
سردار سپه را، ولو عوامانه و سربازی 
تفسیرهای  این  با  باشد،  هم  لری  و 
نچسب انکار کنند ولی در واقع این 
کار یکی از شاهکارهای رّکی و راستی 
عوامانۀ این روزهای این مرد عجیب 
بوده است که برای پیشرفت مقاصد 
آیندۀ خود، باوجود سر و کار داشتن 
با سفارت انگلیس، خویش را به لُری 
این  سربازی  شهامت  کمال  با  زده 
بی مالحظگی را نسبت به سفارت، و 
این عمل بی رحمانه را نسبت به این 

دو زن مجری داشته است.
از  اما خبر شدن مأمورین نظمیه 
معین  ساعت  در  نفر  دو  این  وجود 
مشکلی  کار  کاشی  عزیز  خانۀ  در 
آمد  و  رفت  مسلماً  زیرا  است  نبوده 
به  منحصر  خانه  این  به  آقایان  این 
این یک مجلس نبوده و کراراً به این 

محفل انس می رفته اند. وجود آژان هم 
در اطراف این قبیل خانه ها، ولو برای 
تَلَکه و دریافت انعام از خوشگذران های 
شدن  خبردار  و  طبیعی  امری  شهر 
به وسیلۀ  مراوده  این  از  سپه  سردار 
خواندن گزارشهای نظمیه چیز بسیار 

ساده ای است.
تصمیم  این  اخذ  در  کار  مشکلی 
سردار  که  است  عمل  از  جلوگیری 
سپه دارای این قوت نفس بوده و امر 
داده است که مراقب آمد و رفت خانه 
باشند و همین که این دو نفر وارد خانه 
می شوند ورود کرده بعد از تشخیص 
جلب  را  صاحبخانه  مهمانها،  هویت 
نمایند و بعد هم که به مقصود خود 
نائل شده است در بزرگ کردن قضیه، 
ثانیاً  انتشار در شهر، و  اوال به وسیلۀ 
تحریک تقاضای مردم در مجازات این 
دو زن، و ثالثاً باوجود عدلیه، در صدور 
حکم حاجی آقا جمال در حدزدن به 
را  نیامده و حکم شرعی  آنها، کوتاه 
را  انگلیس  سفارت  و  رسانده  به اجرا 
که  است  کرده  گرفتار  بن بستی  در 
راهی بجز صرف نظر کردن از خدمت 
از مأمورین ورزیدۀ خود  نفر  این دو 
از چند  بعد  که  باشد چنان  نداشته 
از  دو  هر  بریجمن،  و  اسمارت  روز، 

ایران رفتند...
این  در  سپه  سردار  هرحال،  در 
انگلیس  به سفارت  نسبت  که  اقدام 
این دو  به  نزاکت، و نسبت  برخالف 
زن جائرانه و نسبت به عدلیه متجاوزانه 
بود، در نزد تودۀ مردم خیلی وجاهت 
نه  کار،  این  در  همه  کرده  تحصیل 
این  دربارۀ  شرعی  حّد  اجرای  برای 
دو زن بی کس و کار بی مدافع، بلکه 
سفارت  ذی شوکتی  شکستن  برای 
انگلیس، که سال گذشته کمی قبل 
در  را  خود  اعالنات  روزها،  این  از 
می کرد،  موسوم  به فرمان  روزنامه ها 

شالق  می دیدند.  تحسین  به نظر 
خوردن این دو زن در نظر آنها به منزلۀ 
شالق خوردن اسمارت و بریجمن، و 
معنی عمل این بود که اگر اسمارت و 
بریجمن به موجب قوانین بین المللی 
مصونیت نداشتند، برای حفظ انتظام، 
آنها را هم تنبیه کرده و از مجازات 

دادن متجاوز کوتاه نمی آمده است.
از این که دولت  البته عامۀ مردم 
کرده  پیدا  قدرت  به قدری  آنها 
هم  را  انگلیس  سفارت  که  است 
و  بالیده  خود  بر  می کند  لولئین  به 
که  عمل،  این  ولی  بودند  خوشوقت 
در  ناگزیر سفارتخانه  های سایر دول 
کشورهای  به  خود  ماهیانۀ  گزارش 
خویش نوشته و در همۀ عالم منتشر 
انظار  ایران را در  شد، دولت و ملت 
عالمیان برخالف واقع، دولتی بی رحم 
کم تمدن  و  باریک بین  و  متعصب  و 
به  عمل  این  زیرا  می کرد  معرفی 
حجاز  امیر  ابن سعود  دولت  کارهای 
بیشتر از دولت ایران شباهت داشت و 
به همین جهت، مردمان وزین و فکور، 
این طرز عمل را، که بخصوص نسبت 
می شد  تلقی  تجاوزکارانه  عدلیه  به 
این ها،  از  بعد  شاید  و  نپسندیدند 
اعلیحضرت رضاشاه پهلوی هم در این 
رفتار رضاخان سردار سپه، به نظر رضا 
ندیده و آن را خرده کاری بیهوده ای 

دانسته باشد«.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳2۱ (

میدان توپخانه در دوره قاجار

کشور  یک  مردم  =اگر 
داوری  قوه  و  قضاوت  به 
اعتماد  حکمران و دولتش 
به  حاضر  باشند،  داشته 
پذیرش هزینه های مادی و 
معنوی یک جنگ هستند 
و خواهند پذیرفت که جان 
چنین  در  را  خود  مال  و 
به  پرمخاطره ای،  وضعیت 

دست زمامداران بسپرند.
زمان  در  دولت ها  =همه 
جنگ، همواره بخش مهمی 
را  خود  منابع  و  توان  از 
صرف اقناع و توجیه افکار 
عمومی کشور خود می کنند 
اکثریت  رهگذر،  این  از  تا 
سیاست های  با  را  جامعه 

حکومت همراه کنند.
ع  قو و ت  ر صو ر  د =
ت  ال یا ا ن  میا جنگ 
ی  ر جمهو و  ه  متحد
نسخه های  آیا  اسالمی، 
استراتژی های  به روز شده 
که  نبردی  در  کالسیک، 
باورمندان  آن  سوی  یک 
و   » یی ا گر د عو مو « به 
ر  ا قر  » ت طلبی د شها «
دارند، کارآمد خواهند بود؟

مه  ا د ا ر  د  - قی مصد سف  یو
ت  مال تأ « ( پیشین  ر  جستا و  د
متفکران  و  جنگ«  »هنر  بهنگام؛ 
کسب  راه:  بهترین  جنگ اندیش؛ 
»تأمالت  و  جنگ!«  بدون  پیروزی 
تفاوتی  بی هدف،  جنگ  بهنگام؛ 
به  حاضر  مطلب  ندارد«،  جنون  با 
از  اجتناب  که  می پردازد  شرایطی 
رویارویی  و  نباشد  ممکن  جنگ 
نظامی، رخدادی نزدیک تلقی شود.

تعیین کننده  سیاسی،  اهداف 
نوع جنگ است

 Carl ( کالوزویتس  فون  کارل 
استراتژیست   )von Clausewitz
 Sun ( سون تزو  همچون  آلمانی، 
Tzu( جنگ اندیش چینی، باور دارد 
از درگیر شدن در جنگ،  پیش  که 
بایستی به درستی طبیعت جنگ را 
بشناسیم. کالوزویتس هوشمندانه و 
جنگ  که  می کند  اشاره  طعنه آمیز، 
و  دارد  آفتاب پرست  چون  طبیعتی 
وابسته به تغییر شرایط و احوال، رنگ 
عوض می کند )به بیان دیگر، جنگ 

طبیعتی ثابت ندارد(.
در عین حال، او با جدیتی هولناک، 
جنگ را محصوِل تثلیثی تناقض آمیز 
)paradoxical trinity( یا نتیجه 
 wondrous( سه گانگِی اعجاب آوری
trinity( می داند که ُمرّکب است از:

1. نیروی کور طبیعت یعنی خشونت 
 ،)primordial violence( ازلی 
.)enmity( و عداوت )hatred(نفرت

۲. بازِی بخت، شانس و احتماالت یا 
 free to(فعالیِت پَرسه زن و ولگردانه
]جهان[.  خالق  روح  جان/   )roam

.)creative soul/spirit(
3. عقل که بر اساس آن جنگ به 

تابع و ابزار سیاست تبدیل می شود.
میان این سه عامل، نخستین آنها 
دومی  مردم،  نقش آفرینی  جایگاه 
جوالنگاه نیروی نظامی و فرمانده آن 
و سومی حوزه بازیگری دولت است 
)کتاب اول، بخش اول، شماره ۲۸(. 
نیرو  سه  این  کالوزویتس،  دید  از 
و عقالنیت  یعنی خشونت، خالقیت 
)یا به بیان دیگر: مردم، ارتش و دولت( 
طبیعت هر جنگی را تعیین می کنند.

کالوزویتس همچنین به این موضوع 
مهم اشاره می کند که پیش از شروع 
جنگ، باید درک درستی از خواسته ها 
و اهداف  سیاسی که برای نیل به آنها 
ابزاِر جنگ را انتخاب می کنیم، داشته 
آیا  که  بسنجیم  باید  بعالوه،  باشیم. 
منابع و امکانات کافی برای درگیری در 
جنگی که ما را به آن اهداف می رساند، 

داریم یا نه؟
هر  هدِف  اساس  بر  کالوزویتس 
جنگ، جنگ های سراسر تاریخ را به 

دو نوع تقسیم می کند:

1. جنگی که برای براندازی حکومت 
یا جنگ  می شود  آغاز  یک دشمن 

.)unlimited war( نامحدود
تصرفات  برای  تنها  که  جنگی   .۲
محدود در مرزهای قلمرو دشمن در 
می گیرد تا او را وادار به دادن امتیاز 
کند. چنین جنگی را می توان جنگ 
نامید   )limited war ( محدود 
در  بار،  نخستین  تقسیم بندی،  )این 
یادداشتی جداگانه از کالوزویتس آمده 
است. این یادداشت، پس از مرگ او، 
در ابتدای کتاب »در باب جنگ« )در 
  )Notice ترجمه انگلیسی زیر عنوان
یادداشت، 10  این  تاریخ  آورده شد. 

ژوئیه 1۸۲۷ میالدی است(.
در چند دهه اخیر، دو جنگ ایاالت 
صدام  رژیم  علیه  آمریکا  متحده 
حسین در عراق، مصداق بارز این دو 
خلیج  اول  جنگ  بودند.  جنگ  نوع 
فارس که برای پایان دادن به اشغال 
کویت صورت گرفت، شکلی از جنگ 
مرز  در  تصرفاتی  با  که  بود  محدود 
عراق و کویت و نابودی بخش بزرگی 
از ارتش عراق پایان یافت. دولت بوِش 
پدر در آن دوران، با اینکه می توانست 
به سادگی حکومت صدام را براندازد، 
به جهت اینکه چنین قصد و هدفی 
بسنده  محدود  جنگی  به  نداشت، 
عراق  علیه  آمریکا  دوم  جنگ  کرد. 
اما از نوع نامحدود بود و با براندازی 
و نابودی کامل رژیم حاکم بر عراق 

به پایان رسید.

اهمیت توجیه اخالقی جنگ
در  را  اساسی  عامل  پنج  سون تزو 
می داند.  دخیل  جنگی  هر  نتیجه 
نخستین عامل، قانون اخالق یا دائو 
جّوی  شرایط  از  اطالع  دوم،  است. 
شناخت  سوم،  است.  جنگی  منطقه 
چهارم،  است.  نبرد  میدان  و  زمین 
شخصیت فرمانده و پنجمین عامل، 

نظم و انضباط لشکر است.
مراد از قانون اخالق یا دائو، اخالق به 
معنی عامیانه یعنی تمیز میان خوب 
با  و بد نیست. این قانون، همچنین 
احکام و مقوالت مندرج در رساالت 
فلسفی- اخالقی چون »دائو دجینگ« 
یا »سنجش خرد عملی« کاری ندارد. 
در  اخالق  قانون  از  سون تزو  منظور 
هماهنگی  جنگ،  شروع  وضعیت 
نفوذ  است.  مردم  و  حکومت  میان 
سیاستمداران  و  زمامداران  اخالقی 
عامل  مهمترین  شهروندان،  میان 
در  دخالت  یا  درگیری  شروع  برای 
یک جنگ است. اگر مردم یک کشور 
و  داوری حکمران  قوه  و  قضاوت  به 
باشند، حاضر  اعتماد داشته  دولتش 
به پذیرش هزینه های مادی و معنوی 
یک جنگ هستند و خواهند پذیرفت 
چنین  در  را  خود  مال  و  جان  که 
دست  به  پرمخاطره ای،  وضعیت 
سون تزو،  دید  از  بسپرند.  زمامداران 
در زمان جنگ، هماهنگی میان مردم 
که  باشد  چنان  باید  رهبرانشان،  و 
شهروندان و رعایا بدون هیچ هراسی، 
در زندگی و مرگ از حاکمان پیروی 

کنند.
در  دولت ها  بنگریم،  نیک  چون 
مهمی  بخش  همواره  جنگ،  زمان 
اقناع  را صرف  منابع خود  و  توان  از 
خود  کشور  عمومی  افکار  توجیه  و 
اکثریت  رهگذر،  این  از  تا  می کنند 
حکومت  سیاست های  با  را  جامعه 
باطِل  و  حق  از  فارغ  کنند.  همراه 
و حال،  اعمال حکومت های گذشته 
تا  سوم  رایش  فاشیست  حکومت  از 
تبهکاران جمهوری اسالمی، از کابینه 
جنگ  زمان  در  چرچیل  وینستون 
بوِش  جورج  دولت  تا  دوم  جهانی 
پسر پس از حمالت یازدهم سپتامبر 
از  پیش  همگی  میالدی،   ۲001
اخالقی  توجیه  به  جنگ،  به  ورود 
تصمیمات شان- حداقل برای بخشی از 
افکار عمومی جامعه شان- دست زدند.

جنگ: هنر یا دانش؟
از دید جنگ اندیشانی چون سون تزو 
و کالوزویتس، جنگ هم دانش است و 
هم هنر. باید توجه داشت که واژه هنر 
در زبان فارسی، همچون معادل های 
معنایی   ،  ars و   artem آن  التین 
 )Fine Arts( فراتر از هنرهای زیبا
دارند. هنر از این چشم انداز، با آنچه 
مهارت، فّن و صنعت خوانده می شوند، 

هنری،  چنین  طبعا  است.  نزدیک تر 
نتایجی قابل مشاهده و ملموس دارد.

»دانش  می نویسد:  کالوزویتس 
جنگ بسیار ساده است اما در عین 
)کتاب  نیست«  آسان  خیلی  حال، 
»این   )۴۴ شماره  دوم،  بخش  دوم، 
دانش باید به هنر تبدیل شود« )همان، 
شماره ۴۶( دانش از منظر اندیشمندی 
چون کالوزویتس، »ِصرِف دانستن« 
است و نه به کاری برخاستن )همچون 
دانش ریاضیات یا علم نجوم(. اما هنر، 
مفهومی است که موضوع آن با »انجام 
عمل« پیوند دارد ) کتاب دوم، بخش 

سوم، شماره 1(.
وقتی جنگی رخ می دهد، میدان نبرد 
همواره زیر سایه عواملی دانش گریز 
قرار می گیرد زیرا در جنگ، همیشه 
عناصر و عواملی دخالت دارند که به 
هیچ  روی قابل اندازه گیری و محاسبه 
علمی نیستند )»تثلیث متناقض« را 
بیاورید(. مسائلی مثل بخت،  یاد  به 
احتماالت، اراده، شجاعت و جانبازی 
را نمی توان با معیارهای آزمایشگاهی 
سنجید و بر آن مبنا، تحلیلی دقیق 
از دخالت آنها در نتیجه یک جنگ 

ارائه کرد.
عناصر  و  عوامل  حال،  عین  در 
قابل محاسبه هم در میدان نبرد کم 
نیستند. حساب و کتاب شمار نیروهای 
مورد نیاز در هر نبرد، میزان خوراک 
و تجهیزات مورد نیاز در هر وضعیت 
جنگی و نسبت آنها با نیروهای دخیل 
در آن، شناخت گستره جغرافیایی و 
نظامی،  واحدهای  تحرکات  هندسه 
و  نظامی  عملیات  هر  مادی  هزینه 
میزان فشاری که بر اقتصاد و بودجه 
همگی  می کند،  وارد  کشور  یک 
هستند  دانش جنگ  از  شاخه هایی 
که نقشی حیاتی در عملیات نظامی 
می یابیم:  در  که  اینجاست  دارند. 
هنر جنگ به واسطه حضور عوامل 
در  پیش بینی ناپذیر  و  ناسنجیدنی 
آن، پدیده ای به غایت پیچیده است 
هر چند که دانِش آن بر اصولی ساده 

استوار است.

تکمله
تا   ، صفحه کلید ین  ا حب  صا
پیوسته،  ر  جستا سه  در   ، ینجا ا
را  »جنگ«  پدیده  از  خودش  فهم 
چون  نوابغی  آثار  به  اشاره  مدد  به 
سون تزو و کالوزویتس، به خواننده 
پرسش  نمایاند.  مقاالت  این  بردبار 
در  است:  باقی  همچنان  اما  اصلی 
ایاالت  میان  جنگ  وقوع  صورت 
آیا  اسالمی،  جمهوری  و  متحده 
نسخه های به روز شده استراتژی های 
کالسیک، در نبردی که یک سوی 
و  »موعودگرایی«  به  باورمندان  آن 
»شهادت طلبی« قرار دارند، کارآمد 

خواهند بود؟
غیب  از  شاهد  پیش،  روز  چند 
رسید و مصاحبه ای از قاسم سلیمانی 
)فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه 
درباره  اسالمی(  انقالب  پاسداران 
جنگ اسرائیل و حزب اهلل لبنان در 
تابستان سال ۲00۶ میالدی، توسط 
دفتر نشر آثار علی خامنه ای، منتشر 
بینش  چکیده  مصاحبه،  این  شد. 
پیِش  جنِگ  درباره  یان  شیعه گرا
ممکن،  شکل  واضح ترین  به  را،  رو 
پرداختن  می کند.  عرضه  بیننده  به 
با  آن  تطبیق  و  مصاحبه  این  به 
راهبردهایی که در سه مقاله اخیر به 
آنها اشاره شد، در حوصله جستاری 

دیگر است. تا چه پیش آید.

تأمالت بهنگام؛ جنگ، ترکیِب خشونت، خالقیت 
و عقالنیت است

جنگ جنگ تا پیروزی! شعار 
همیشگی جمهوری اسالمی

» ادامه دارد«           

سفارت بریتانیا در تهران
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1ـ از فالسفۀ بزرگ انگلیس 
در قرن گذشته

2ـ جمال
3ـ عصاره ـ رطوبت ـ صحرا

4ـ خانۀ خدا ـ شیطان
5 ـ شبی طوالنی ـ به گردن 

چهارپا می بندند
6 ـ قدرت ـ ناشنوا

۷ ـ مادر به عربی ـ کشوری 
کوچک در اروپا

8 ـ ِحَرف ـ بررسی
و سامان بخشی  بهسازی  9ـ 

ـ پرنده

10ـ عزاـ  عنوانی تشریفاتیـ  
اغلب حیوانات دارند 

شهری  ـ  بردن  ارث  11ـ 
تاریخی در عراق

1ـ کشوری است
نخست وزیران  از  2ـ 

پیشین ایران 
ـ  صله  فا حرف  3ـ 
ـ  ه  ما الت  حا ز  ا
رودخانه ای در روسیه

پایتخت  ـ  طریق  4ـ 
کشوری است

5ـ  از شهرهای تاریخی 
اروپا ـ ضمیری است 

ـ برهان
6 ـ بخشی از کشور ما

۷ـ  از وسایل موسیقیـ  
کشوری است

8ـ  ستیزه و زد و خورد 
ـ بدون

9ـ بایگانی ـ بشر
ز  ا ـ  لکیت  ما 10ـ 

خشکبار
11ـ قسمتی از صورت 
ـ آب جاری ـ چپاول

1ـ از پیشگامان هنر نوین 
تآتر در کشور ما

2ـ گلی است ـ از حرفه ها 
ـ جستجو

3ـ کفشـ  از ادوات استفهام 
ـ آماس

ـ  یران  ا در  شهری  4ـ 
غزلسرایان  و  شعرا  از 
معاصر  فقید  و  معروف 

ایران
5 ـ دشوار ـ مرضی است 
خطرناکـ  از کشیدنی ها 

ـ چهارپایی است 
ن  گا نند ا خو ز  ا ـ   6
فقید  و  فراموش ناشدنی 

ایران
از  ـ  ورقه  ـ  رزق  ـ   ۷

شهرهای ساحلی ایران
و  لت  کسا م  هنگا ـ   8
ـ  می کشید  خستگی 
ـ  دارد  حرفه ای  هم  او 

دستاورد و نتیجه

»نه«  ـ  ترس  ـ  فنا  9ـ 
به عربی 

10ـ منظرهـ  باالپوشی است 
ـ تکبر و خودپرستی

11ـ از شعرا و ترانه سرایان 
صاحب نام و فقید ایران

ـ  اتومبیل  لوازم  از  12ـ 
اشاره به نزدیکـ  آشوب 

و بلوا
و  متفکر  نویسنده،  13ـ 
برجستۀ  هنری  منتقد 

معاصر ایران
14ـ از حرفه هاـ  از خطوط 

ارتباطی ـ مرضی است
15ـ قدیمیـ  از نوشیدنی ها 

ـ عبث

1ـ سیاستمدار معروف دوران قاجار و 
صدراعظم پیشین ایران

بارز و مشهود ـ  2ـ حرف همراهی ـ 
سبقت و پیشی گرفتن

3ـ واسطه گری ـ سرکردگان و امرا
4ـ از شهرهای ایرانـ  وسطـ  دریاچه ای 

در روسیه
ـ  دارد  او هم حرفه ای  ـ  تابناک  ـ   5

»یقۀ« به هم ریخته
6 ـ از آهنگسازان مشهور و برجستۀ 

فقید ایران
۷ ـ رودخانه ای در اروپا ـ در خدمت 
از  ـ  پارچه  نوعی  ـ  است  ارباب 

شهرهای تاریخی آسیای میانه
8 ـ متذکر ـ بلندی ـ غیرمترقبه

آنطرف  از  ـ  موسیقی  وسایل  از  9ـ 
معنای مثل و مانند می دهد ـ خانۀ 

چهارپایان
10ـ خوبی و خیر ـ آمدن ـ نژادها

11ـ تشابه ـ خالی
انصاف  روی  از  ـ  ِمی  ـ  دلی  دو  12ـ 

و عدالت
13ـ بیهوده ـ شّر و زشتی ـ آرمیدن

حرفه ای  هم  او  ـ  روشنی بخش  14ـ 
دارد ـ مانع 

15ـ رقم ـ از رودخانه های آسیا ـ به 
ِگرد ماه است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

تیک تاک، تیک تاک، 
ساعت اختراع شد!

جلفا و آغاز سال نو میالدی

ما  اگر  تمام،  قرن  چند  و  چندین 
و  وقت  درباره  چیزی  می خواستیم 
و  آفتابی  ساعت  از  بدانیم  زمان  گذر 
ساعت آبی استفاده می کردیم ـ گرچه 
ساعتهای  نبود.  دقیق  هیچکدامشان 
مکانیکی که در آنها چرخ و دنده هایی 
به کار رفته بود که با یک وزنه آویخته به 
چرخش در می آمد، در قرن چهاردهم 
به  پا  ایتالیایی  برجهای  در  میالدی 
قابلیت  ولی  گذاشتند،  وجود  عرصه 
وقت نگهداری آن ساعتها خیلی کمتر 
از ظاهر آنها مردم را جذب می کرد. از 
آن زمان تا قرن هفدهم مجموعه ای از 
نوابغ زمان، مثل گالیله و پاسکال درباره 
ساعتهای بهتر و دقیقتر  مقدار زیادی 
هیچکدام  اما  کردند،  نظریه پردازی 

نتوانستند چیزی بسازند. 
میالدی،   1656 سال  در  اینکه  تا 
یستین  کر ی  هلند س  ه شنا ر ستا
را  پاندولی  ساعت  اولین  هویگنس 
ساخت و با این کار نحوۀ زمان سنجی 
عت  سا دقت  ساخت. متحول  ا  ر
آورد  بوجود  را  امکان  این  هویگنس 

که دانشمندان از آن برای آزمایشهای 
و  بازکردن  برای  مغازه داران  فیزیک، 
معین،  اوقات  سر  مغازه هاشان  بستن 
و کارگران برای مزد گرفتن بر حسب 
تعداد ساعاتی که کار می کنند، استفاده 
کنند. نظم و انضباط زمانی وارد زندگی 
شناسی  وقت  و  شد،  هم  خصوصی 
سال  شد.در  فضیلت  یک  به  تبدیل 
نام  به  انگلیسی  یک  میالدی   1۷61
جان هریسون ساعتی را تکمیل کرد که 
در دریا هم کار می کرد و به این ترتیب 
دانستن وقت صحیح در وسط دریاها و 

اقیانوسها امکان پذیر شد.
ناخدایان  پیشرفت،  این  نتیجه  در 
صحیح  وقت  دانستن  با  می توانستند 
عرض  و  طول  چه  در  کنند  معلوم 
موقعیت  و  دارند  قرار  جغرافیایی 
کنند.  تعیین  نقشه  روی  را  خودشان 
و چنین شد که بشر باالخره توانست 
از  کند.استفاده  اختراع  را  ساعت 
جهانی  جنگ  در  مچی  ساعت های 
ژنرال های  معموالً  و  متداول شد  اول 

عالیرتبه مجهز به ساعت مچی بودند.

پیامبران  از  مسیح  عیسی  حضرت 
اولوالعزم است که والدتش به اذن خدا 
مادرش حضرت  داد.  رخ  پدر  بدون  و 
مریم دختر عمران از بانوان فرزانه و از 
شخصیت های برجستۀ بنی اسرائیل بود.

زایمان  درد  را  مریم  وقتی حضرت 
گرفت، تنها و غمگین کنار تنه درخت 
خرمای خشکیده ای رفت که ناگهان از 
رسید:  گوش  به  صدا  این  خدا  جانب 
قسمت  در  خداوند  مباش،  »غمگین 
را  گوارایی  آب  تو چشمه  پای  پایین 
جاری ساخته است و نظر به باالی سرت 
بینداز بنگر که چگونه ساقۀ خشکیده 
به درخت نخل باروری تبدیل شده که 
میوه ها، شاخه هایش را زینت بخشیده اند.

تازه  رطب  تا  بده  تکانی  را  درخت 
برای تو فرو ریزد و از این غذای لذیذ و 
نیروبخش بخور و از آن آب گوارا بنوش 
و چشمت را به این نوزاد روشن بدار و 
هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره 
بگو من برای خداوند رحمان روزه سکوت 
نذر کرده ام، بنابراین امروز با هیچ انسانی 
سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد خود 
از خود دفاع خواهد کرد.«  به این ترتیب 
عیسی مسیح به قدرت الهی از مادری 
پاک و نمونه دیده به جهان گشود و 
تولد آن حضرت یکی از بزرگترین اعیاد 

مسیحیان شد.
نزدیک شدن به تولد عیسی مسیح و 
آغاز سال نو میالدی بهانۀ خوبی برای 
معرفی جلفا و کلیسای وانک اصفهان 

است.
هر سال  ژانویه  اول  روز  در  معموال 
آیین مذهبی »باداراک« تنها در کلیسای 
وانک برگذار می شود.  بعد از پایان آیین، 
حاضرین در کلیسا آیین تبریک به خلیفه 
اسقف پیشوای مذهبی ارامنه را برگذار 

می کنند.
تاریخي  آثار  مشهورترین  از  یکي 
جلفای اصفهان، کلیساي وانک است. 
به  ارس  جلفاي  از  ارامنه  مهاجرت 
و 1605  سال هاي 1604  به  اصفهان 
میالدي زیر نظر مستقیم شاه عباس 
انجام گرفت و جلفاي نو در کناره جنوبي 
زاینده رود در سال 1606 میالدي بنیان 

گذاشته شد.
جلفاي  در  استقرار  از  پس  ارامنه 
تأسیسات  ساختن  صدد  در  اصفهان 
اجتماعي و بناهاي مذهبي برآمدند و 

نخست  به ساختن کلیساي وانک نظیر 
کلیسایي که در جلفاي قدیم کنار رود 
ارس با همان نام »سورپ آمناپرگیچ« 
داشت،  وجود  همگان(  )نجات دهنده 

همت  گماشتند.
مهاجران ارمني ابتدا بناها و مؤسسات 
اجتماعي و علمي و همچنین نمازخانه 
کلیساي وانک را بطور موقت بنا نهادند.

در  آنان  سکونت  از  پس  سال   50
جلفاي اصفهان یعني به سال 1655 به 
سعي و اهتمام »داوید وارتاپت« پیشواي 
روحاني ارامنه جلفا در محل نمازخانه 
موقت وانک معبد مجلل و باشکوه کنوني 
را بنا کردند. ساخت بنای فعلي کلیساي 

وانک 9 سال بطول انجامید.
این  معماري  و  ساختماني  مصالح 
کلیسا با کلیساهاي سنگي ارمنستان 
اختالف دارد بطوریکه بناي آن با استفاده 
از مصالح ساختماني محلي یعني خشت 
خام ساخته شده و دیوارهاي خارجي 
آن با آجر پخته پوشیده شده است و 
جاي جاي آن با کاشي هاي منقش به 
است.  شده  تزیین  بالدار  فرشته هاي 
از دیوار کلیسا  پایین قسمت هایي  در 
رنگ  نقاشي هاي  با  باشکوهي  به شیوۀ 
دیواري  تزئینات  و  گچکاري  روغن،  و 

منقوش است.
گنبد کلیسا دایره وار و مانند گنبدهاي 
مساجد اصفهان است. نماي بیروني آن 
از آجر پخته است و نماي داخلي گنبد 
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به رنگ الجوردي و با تصاویر مذهبي و 
تزئینات گلبوته و طالکاري آذین شده 
به  پنجره   8 گنبد  دور  تا  دور  است. 
چشم مي خورد که بین آنها تصاویري 
میوه  خوردن  حوا،  و  آدم  آفرینش  از 
ممنوعه، هبوط، مرگ  هابیل و... دیده 

مي شود. 
در محل سرود خوانان کلیسا جاي 4 
تصویر همراه با گلبوته هایي در اطراف 
آن به چشم مي خورد که در آنها شکنجه 
گریگور منور و مقدسان دیده مي شود. 
به  مربوط  سرودخوانان  محل  تصاویر 
اتاقک  در  از  که  است  مسیح  حضرت 
اشیاء ویژه، با تصویري از بشارت دادن 
فرشته به حضرت مریم شروع مي شود. 
کلیسا را دور مي زند و با تصویر رحلت 

حضرت مریم پایان مي پذیرد.
تصاویر میاني شامل میالد حضرت 
به  پادشاه  سه  سجده  مسیح،  عیسي 
حضرت عیسي، تعمید حضرت عیسي، 
ابلیس،  توسط  مسیح  آزمون حضرت 
منور شدن حضرت عیسي،  شستشوي 
حضرت  شام  آخرین  حواّریون،  پاي 
مسیح،  حضرت  دستگیري  عیسي، 
دفن  و  شدن  مصلوب  زدن،  تازیانه 
حضرت عیسي و قیام و معراج حضرت 

عیسي است. 
بر دیوار شمالي داخل کلیسا، تصاویر 
رستاخیز نقاشي شده و باالي آن بهشت 
که در آنجا رستگاران وارد مي شوند و در 

قسمت پایین، دوزخ مهیب که آتش زبانه 
اژدهاي چند سر و دیوهاي  مي کشد، 
گناهکاران  باال  از  فرشتگان  کرده،  رم 
نقاشي   ... و  مي اندازند  در  به حفره  را 

شده است.
بر سر در قیام معبد که در سمت غربي 
آن واقع است کتیبه اي به خط ارمني 
نقش بسته است، به این مضمون »معبد 
کلیساي وانک به سال 1655 میالدي 
در عهد سلطنت شاه عباس دوم و در 
زمان جاثلیق پیلیپوس به سعي و اهتمام 
خلیفه داوید پیشواي مذهبي جلفا و به 
کمک و استعانت مردم جلفا شروع و به 
سال 1664 میالدي به اتمام رسید. هر 
آنچه دعا و عبادت در این معبد برگذار 
مي شود ثوابش برگذشتگان و بازماندگان 

آنها نصیب باد.« 
طرح تصاویر معبد از کتاب مقدس 
گرفته شده  الهام  و جدید  قدیم  عهد 
و  نقاشي  تزئینات،  هزینه  تمام  است. 
تذهیب کلیسا را شخصي به نام خواجه 
»آودیک استپانوسیان« تقبل و تأمین 
کرده است.  نقاشان این تصاویر همگي 
نزد  در  که  بوده اند  ارمني  استادان 

هنرمندان اروپایي تلمذ کرده اند. 
در زیر محراب نمازخانه و صور معبد، 
مدفن دو تن از رهبانان ارمني قرار دارد؛ 
نخست مدفن خلیفه »خاچاطور گیسار 
تفرسي« مؤسس چاپخانه کلیساي وانک 
و ناشر نخستین کتاب چاپي در ایران به 
نام زبور داوود در سال 1638 و دیگری 
متعلق به خلیفه »داوید« بنیانگذار بناي 

جدید نمازخانه باشکوه کلیساي وانک. 
در محوطه کلیساي وانک عالوه بر 
معبد و محراب، مؤسسات و ساختمانهاي 
عبارتند  که  دارد  وجود  نیز  دیگري 
و  بزرگ  کتابخانه  چاپخانه،  موزه،  از 
غیره.   و  خلیفه گري  بزرگ  ساختمان 
ساختمان دو طبقه موزه کلیساي وانک 
داراي دو تاالر نمایش و چندین ویترین 
ثابت و سیار است و از جمله آثار بسیار 
نفیس موزه مجموعه نسخه هاي خطي 
کتاب  جلد  حدود ۷10  که  است  آن 
حدود 200  مي شود.  شامل  را  خطي 
جلد از این آثار تورات، انجیل مقدس و 
کتب مذهبي است که از این مجموعه با 
ارزش تنها شمار معدودي از آنها در دو 

غرفه به نمایش گذاشته شده اند. 
لیال میرشیری
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رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی 
در سالهای پایانی سلطنت پهلوی، در 
گفت و گو با علی میرفطروس، به خاطر 
می آورد که محمدرضا شاه، در واپسین 
روزهای حیات گفته بود: »از این که 
شده  سرنوشتی  چنین  دچار  ایران 
زحمات  تمام  هستم.  ناراحت  خیلی 
پدرم و من و ملت ایران طی ۵7 سال 
برباد رفت. ایران دچار وحشت بزرگ 
خواهد شد واین رشته سر دراز دارد. 
چه  که  فهمید  خواهند  بعداً  مردم 
خیلی  وقت  آن  ولی  آمده  برسرشان 
دیر است...« اعلیحضرت این جمالت 
را می گفتند و دو روز بعد درگذشتند.

علل و عوامل انقالب
=با آن پیشرفت های اجتماعی 
شاه  خود  حال  هر  به  صنعتی،  و 
نسبت به انقالب ۱357 چه نظری 
داشت؟ و علل و عوامل انقالب را 

در چه می دانست؟
-  اعلیحضرت می گفتند از روزی 
را  نفت  قرارداد  ایتالیا  با  ایران  که 
 7۵% آن،  براساس  که  کرد  امضاء 
سود نصیب ایران و %۲۵ سهم ایتالیا 
اول  بستند،  من  قتل  به  کمر  شد، 
هواپیمای »گاتیه ای« )رئیس شرکت 
را  او  و  کردند  ساقط  را  ایتالیا(  نفت 
کشتند و بعد به سوءقصدهای متعدد 
علیه جان من پرداختند... نارضائی ها 
وکینۀ کمپانی های نفتی علیه من، بعد 
از کوشش های من در افزایش قیمت 
نفت و تأکید من بر حاکمیت کامل 
ایران بر صنایع نفتی در سال 1979 و 
همچنین هدایت »اوپک« بیشتر شد. 
پیروزمندانه  صلح  و  الجزایر  قرارداد 
اعراب  با  بیشتر  نزدیکی  و  عراق  با 
دولت ها  بعضی  خوشایند  روسیه،  و 
نبود. به همین جهت، با توجه به نفوذ 
کمپانی های نفتی در رسانه های غربی، 

کارزار تبلیغاتی و رسانه ای علیه من به 
طور ناجوانمردانه ای افزایش یافت که 
در رأس آنها، »بی بی سی« بود. همان 
با پدرم کردند و دیدیم  کاری را که 
که درست در سال 1979 به حیات 

سیاسی من پایان دادند!
از دالیل عمده، شاید  =یکی 
تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی 
حالیکه  در  بود،  شاه  دست  در 
گسترش  و  رشد  به  توجه  با 
ایران، الزم  مناسبات طبقاتی در 
بیشتری  مشارکت  مردم  که  بود 
سیاسی  تصمیم گیری های  در 

می داشتند.
و  درست  کاماًل  شما  فرمایش   -
هم  اعلیحضرت  اتفاقاً  است.  منطقی 
به این نتیجه رسیده بودند که باید با 
ایجاد »فضای باز سیاسی«، به تدریج 
مردم را در امور سیاسی و اجتماعی 
بعداً  و  شهبانو  خود  داد.  مشارکت 
آقایان نهاوندی و دیگران بررسی های 
ما  نکنیم که  فراوان کردند. فراموش 
پارلمانی  سالم  سنت  یک  ایران  در 
برای  نداشتیم،  پایدار  دموکراتیک 
اینکه اساساً جامعۀ ایران، یک جامعۀ 
فئودالی و عشیره نشین بود و هرایل 
را  خود  حکومتی  قلمرو  قبیله ای  و 
خودش  »ساز  اصطالح  به  و  داشت 
را می زد!« حتی در دموکراتیک ترین 
دوره های تاریخ معاصر ایران، می بینیم 
که هم قوام السلطنه، هم دکتر محمد 
تعطیل  با  امینی  دکتر  هم  و  صادق 
اختیارات  گرفتن  و  مجلس  کردن 
خواستند  وقانون گذاری،  فوق العاده 

حکومت کنند!
قدرت سیاسی  تمرکز  علت  دربارۀ 
در دست اعلیحضرت، من می خواهم 
به یک نکتۀ مهم تری اشاره بکنم. ما 
همواره فراموش می کنیم که در کجا 
زندگی می کردیم. ما، در ایران زندگی 

می کردیم نه در سوئیس و فرانسه و 
آلمان. در ایرانی که دور و اطرافش را 
کشورهائی مانند افغانستان و پاکستان 
و ترکیه و شیخ نشین های عربی احاطه 
کرده بودند و هیچ سنت دموکراتیکی 
از  نداشت،  آنها وجود  از  در هیچیک 
یک  عنوان  به   – ایران  گذشته،  این 
کشور بسیار مهم نفتی و استراتژیک 
در منطقه – همیشه طعمۀ کشورهائی 
مانند روسیۀ کمونیستی و انگلستان بود. 
شما نگاه کنید که از آغاز سلطنت محمد 
رضاشاه، چند بار به او سوءقصد شده؟ 
چندبار مناطقی از ایران اشغال شده؟

درگذشت و تشییع جنازۀ شاه
به  اعلیحضرت  خاکسپاری  مراسم 
همت انورسادات، بسیار باشکوه برگذار 
ابراز  »برای  کرد:  اعالم  سادات  شد. 
حق شناسی از شاه، ما با او، با همان 
وداع  پادشاهی  احترامات  و  افتخار 
یاری های  هرگز  مصر،  کرد.  خواهیم 
با   1973 جنگ  هنگام  به  را  ایران 
اسرائیل فراموش نخواهد کرد« مراسم 
صمیمانۀ  همکاری  با  خاکسپاری 
رئیس تشریفات مصر، آقای »تیمور« 

برگذار شد.
تابوت اعلیحضرت با پرچم ملی ایران 
پوشیده شده بود و بر روی یک عرادۀ 
توپ قرار گرفته بود که دوازده اسب 

آن را می کشیدند.
با  افسر  سه  تابوت،  پیشاپیش 
بالشکی  یک  هر  نظامی،  لباس های 
در دست داشت که به هر یک، مدالی 
نصب شده بود. شاه فقید، در دوران 
زندگی  و سلطنتش، باالترین مدال ها 
مهم  نشان های  همۀ  و  درجات  و 

کشورهای دنیا را دریافت کرده بود.
از  فقط  مراسم  در  =ولی چرا 

سه مدال استفاده شده بود؟
- اول می خواستند همۀ آن مدال ها 
و نشان ها بر روی بالشک قرار گیرد و 
پیشاپیش کاروان و همراه تابوت حرکت 
به شدت مخالفت  اما من  داده شود. 
کردم چون به اندازۀ الزم، افسر ایرانی 
نبود، و از این گذشته، چگونه می شد 
را  کشورهایی  نشان های  و  مدال ها 
نمایش داد و به آن ها »افتخار« کرد 
با  شرم آوری  رفتار  آنان  از  برخی  که 
شاه فقید کرده بودند؟ اردشیر زاهدی 
هم با نظر من موافق بود. باالخره نظر 
ما پذیرفته شد. از سه نشان، دو نشان 
ایرانی بود. نشان درجۀ یک ذوالفقار، 
نشان  ودیگری،  بود  ارتش  نشان  که 

سلطنتی کشور. سومی مال کشور مصر 
بود که انتخابی کاماًل بجا و آگاهانه بود 

برای احترام به دوستی کشور مصر.
به دنبال تابوت، تقریباً همه اعضای 
خاندان سلطنتی و همچنین انورسادات 
و همسرش )جهان سادات( درخلوص و 
صمیمت تابوت اعلیحضرت را تشییع 
مردم  از  تن  هزار  و صدها  می کردند 
مصر نیز کاروان سوگواران را همراهی 
می کردند.پیکر اعلیحضرت در مسجد 
امانت گذاشته  به  »الرفاعی«  باشکوه 
شد تا مانند پیکر رضاشاه در آتیه به 

ایران منتقل گردد.

ُخر و پُف های نخست وزیر 
سابق انگلیس!

من  عقیدۀ  به  که  هست  مطلبی 
نشان دهندۀ  و  باشد  جالب  می تواند 
 300 که  است  انگلیسی ها  سیاست 
دنیا  بر  و  چاپیده اند  را  دنیا  سال 
حکومت کرده اند. آقای »ادوارد هیث« 
نخست وزیر سابق انگلیس، یک هفته 
پس از فوت اعلیحضرت به مصر آمده 
بیاید  که  بود  کرده  تلفن  بعد  بود. 
بگوید.  تسلیت  و  علیاحضرت  حضور 
علیاحضرت به من فرمودند که ادوارد 
هیث می آید. گفتم: من بروم به هتل 
هیلتون و ایشان را بیاورم؟ این موقعیت 
خوبی است چون بین هتل هیلتون تا 
اینجا اقاًل نیم ساعت راه است، و من 
می توانم در اتوموبیل سئواالتی بکنم 

که شاید به دردمان بخورد.
علیاحضرت گفتند: فکر بسیار خوبی 
من  بکنید.  را  کا  این  حتماً  و  است 
هم به هتل هیلتون رفتم و خودم را 
معرفی کردم. در اتوموبیل، ادوارد هیث 
تدفین  مراسم  خب!  کردند:  سئوال 
چطور انجام شد؟ گفتم: خیلی خوب! 
همه چیز خیلی خوب برگذار شد و 
سادات  آقای  محبت های  مدیون  ما 
و  گرم  خیلی  هیث  آقای  هستیم... 
مملکت مان  سیاستمداران  از  خوب 
احوالپرسی کردند و مخصوصاً پرسید 
کجاست؟  اشرف  حضرت  واال  که 
گفتم اینجا هستند و بر می گردند. با 
آمد،  پیش  که  مختلفی  صحبت های 
وقتی  دیگر  که  شدم  متوجه  کم کم 
تا من سئواالتم  برای من نمی گذارد 
را از او بکنم. همه اش داشت سئواالت 
با  ارتباطی  که  می کرد  حاشیه ای 

سیاست یا آتیۀ ایران نداشت.
شما  هیث!  آقای  گفتم:  یکمرتبه 
نظرتان راجع به آیندۀ ایران و حکومت 

خمینی چیست؟ و آیا راهی را در نظر 
دارید؟... نگاهی به من کرد و سرش 
اتوموبیل،  صندلی  روی  داد  تکیه  را 
چشمانش را بست و یواش یواش شروع 
خوابش  یعنی  کردن.  ُخرُخر  به  کرد 
برد! و این ُخرُخر کردن ها تا رسیدن 
نشان می داد  و  داشت!  ادامه  کاخ  به 
وقتی  بگوید.  چیزی  نمی خواهد  که 
به کاخ رسیدیم، آقای »ادوار هیث« 
موقع  رفت،  علیاحضرت  حضور  به 
برگشتن، علیاحضرت به من گفتند که 
مشایعت اش می کنید؟ عرض کردم: نه! 

من نمی روم، خودش بر گردد!

=پس از فوت اعلیحضرت، شما 
و دوستان در مصر، روزها را چگونه 

سپری می کردید؟
- در مصر، من در هتل شرایتون 
اصطالح  به  روزها  و  داشتم  منزل 
هم  علیاحضرت  که  سرکار  می رفتم 
با  کارها  همۀ  به  و  داشتند  تشریف 
می کردند.  رسیدگی  حوصله  و  دقت 
آقای آتابای هم به هتل می آمدند و با 
هم صحبت می کردیم... در هر حال، 
اینجوری می گذراندیم. یک  را  روزها 
ثالثه«  »اهرام  دیدن  به  باالخره  روز 
رفتم. خیلی جالب بود. آنجا صحرای 
چیز  هیچ  و  شن  با  است  رنگی  زرد 
دیگری نیست به غیر از رودخانۀ نیل 
پرسیدم.  راهنما  از  وتعدادی درخت. 
از  را  عظیم  و  بزرگ  سنگ های  این 
و  اصاًل کوه  اینجا که  آورده اند؟  کجا 
سنگی وجود ندارد؟! راهنما گفت: تمام 
این سنگ ها را چند هزار سال پیش از 
کوه های اسوان، 1000 کیلومتر دورتر 
به  نیل  رودخانۀ  ازطریق  و  اینجا  از 

اینجا آورده اند...
مصر،  مردم  با  گفتگوهایم  در 
شدم.  آگاه  آنان  نارضایی های  از 
شایعاتی دربارۀ انورسادات و خانوادۀ 
یاد  به  مرا  که  بود  زبان ها  سر  بر  او 
می انداخت،  انقالب  آستانۀ  در  ایران 
لذا، روزی خدمت علیاحضرت رفتم 
استدعا می کنم  علیاحضرت!  وگفتم: 
همیشه  برای  کنید.  ِول  را  مصر  که 
اینجا نمانید. عالوه بر این، دیگر در 
اینجا شایع است  قصر نمایند. چون 
شما  اختیار  در  قصر  سادات،  که 
گذشته. بهتر است که در اینجا یا یک 
آپارتمان بخرید یا این کشور را ترک 
بفرمایید... که علیاحضرت این کشور 
را ترک کردند و به مراکش و بعد به 
در  شاهزاده)رضا(  ولی  آمریکارفتند 

مراکش ماندند.

و سوگند  شاه  درگذشت 
شاهزاده رضا پهلوی

=گویا شاه در آخرین روزهای 
زندگی، سه نفر را به عنوان مشاور 
شاه جوان )رضا پهلوی( تعیین کرده 
بودند که عبارت بودند از شما، دکتر 
آقای  امورخارجه(،  )برای  افشار 
داخلی  )امور  معینیان  نصرت اهلل 
عظیمی  ارتشبد  آقای  کشور(، 
)برای امور نظامی و ارتش(. پس از 

درگذشت شاه چه گذشت؟
- بله! همۀ تلگرافات و دوسیه های 
این جریانات را بنده اینجا حاضرم دارم. 

بعد، علیاحضرت هم در آنجا جلساتی 
تشکیل دادند، آقای شفا هم آمدند،آقای 
آتابای  کامبیز  آقای  من،  و  معینیان 
که  می کردیم  برنامه ریزی  شاهزاده  و 
چکار باید بکنیم؟ و دفتر شاهزاده را به 
چه صورت درست کنیم؟ آقای معینیان 
مورد خیلی زحمت کشیدند  این  در 
و حقیقتاً یک دفتر حقیقی به وجود 
آوردند تا نامه ها و تلگراف ها وتلفن ها 
بی جواب نماند، همۀ این ها را درست 
کردیم. تلگراف های انگلیسی را هم من 
و آقای کامبیز آتابای تنظیم می کردیم.
نشانۀ دیگری از ادبار زمانه!

در مراکش خیلی کوتاه نزد شاهزاده 
رضا پهلوی بودم و می رفتم و می آمدم، 
چون گرفتار بودم. ایشان هم فعالیت  
هم  بار  یک  داشتند،  را  خودشان 
موقعی بود که ایشان قرار مذاکره ای 
داشتند  سعودی  عربستان  پادشاه  با 
و قرار بود که به آن کشور مسافرت 
کنند، تلفن کردند که شما هم بیایید. 
علیاحضرت هم تلفن کردند که ولیعهد 
می خواهند آنجا بروند و خوب است که 
شما هم با ایشان بروید... چون وظیفۀ 
خودم می دانستم، با توجه به وصیت 
و  داشتم  تب  اینکه  با  اعلیحضرت، 
مریض بودم به رباط رفتم و از رباط هم 
با ایشان به اتفاق آقای معینیان و آقای 
احمد اویسی و دکتر مهدی وکیل به 
عربستان سعودی رفتیم. وقتی به جده 
رسیدیم از تشریفات عربستان سعودی 
آمدند و ما را به کاخ کوچکی بردند. این 
سفر، در ماه رمضان و درست در وسط 
تابستان خیلی گرم بود. در ماه رمضان 
تقریباً تمام مستخدمین می خوابیدند 
و پرده ها را می کشیدند و در اطاق ما 
میوه  و بطری آب گذاشته بودند، ناهار 
هم نبود. شاید فکر می کردند ما هم 
روزه باشیم! البته شب، موقع افطار، میز 

بزرگ می چیدند. ولی گرما زیاد بود، 
غروب که می شد توی باغ راه می رفتیم، 
آجرهای باغ چنان داغ بودند که مثل 
اینکه از زیر آجرها آتش بیرون می آمد.

 ما می خواستیم ملک خالد پادشاه 
را ببینم لذا، به محضر اینکه رسیدیم به 
رئیس تشریفات گفتیم که به ما اطالع 
دهد که کی می توانیم شرفیاب شویم. 
گفتند متأسفانه ایشان به طائف )شهر 
بر  یا پس فردا  ییالقی( رفته اند و فردا 
می گردند و وقتی آمدند به شما اطالع 
می دهیم. 3 روز گذشت اصالً خبری نشد 
و ملک خالد از طائف برنگشت! هر وقت 
هم که تلفن می زدم، می گفتند: نخیر! 
ملک هنوز در طائف هستند... فکر کردم 
چطور دعوت کرده اند و روزش را هم 
تعیین کرده اند ولی ملک، گذاشته رفته؟ 
تا اینکه یک روز در روزنامه خواندم که : 
»اعلیحضرت ملک خالد از طائف مراجعت 
کرده اند«. فوری به تشریفات تلفن کردم 
و پرسیدم: کی می توانیم به حضور ملک 
برسیم؟ گفتند: ملک به محض اینکه 
رسیدند رفتند صحرا برای شکار. گفتم: 
و شکار؟ کی  رمضان  مبارک  ماه  آقا! 
مراجعت می کنند؟ با بی اعتنایی فراوان، 
گفتند: خب، هر وقت ملک اراده بکنند 
بر می گردند... ۵-6 روز در آن هوای گرم 
ماندیم و از هیچ جا هیچ خبری نشد. تا 
اینکه یک روز سر میز شام در حضور آقای 
معینیان و وکیل و اویسی به شاهزاده 
گفتم: اعلیحضرت! دو سال پیش، من با 
پدرتان مسافرتی به مصر کردم. در آنجا 
از طرف همین ملک خالد تلفن شد که 
مراجعت  تهران  به  اعلیحضرت  وقتی 
می کنند، سر راه، در ریاض توقف کنند 
به  را  نهار  افتخار خوردن فقط یک  و 
پادشاه عربستان بدهند! اعلیحضرت فقید 
عالقه ای به این کار نداشتند و می گفتند 
که 3 روز دیگر تولد من است و باید قباًل 
بروم و تازه به عربستان بروم چی بگویم؟ 

گفتم: اعلیحضرت اگر تشریف ببرید، بد 
نیست... شب ساعت ۸ یا 9 شب بود که 
تلفن کردیم که اعلیحضرت فردا برای 
ناهار خواهند آمد.بعد به شاهزاده رضا 
پهلوی گفتم: در آن موقع که به ریاض 
رسیدیم، عالوه بر گارد احترام، از هواپیما 
تا ورودی فرودگاه فرش قرمز انداخته 
بودند، در عرض مدت به این کوتاهی 
از فرودگاه تا کاخ، شهر را با پرچم ایران 
مزین کرده بودند. یعنی شب گفتم ما 
فردا ظهر می آییم. شهر را با پرچم های 
برای ۲  فقط  بودند  زینت کرده  ایران 
ساعت ... ما االن ۵-6 روز اینجا هستیم 
و به ما هیچ اعتنائی نکردند، می خواستم 
حضورتان عرض کنم که این موضوع اگر 
به شما بر نمی خورد، به من بر می خورد 
که یک چنین رفتاری با ما می کنند، من 
با اجازۀ شما فردا مرخص می شوم... صبح 
چمدانم را برداشتم و به نیس برگشتم. 
سفر به عربستان، به قول سعدی: نشانۀ 

دیگری بود از ادبار زمانه!
چندین  خدمات  ترتیب  این  به 
گرفت...  پایان  متأسفانه  من  سالۀ 
می گفت:  همیشه  )کامیال(  همسرم 
پایان  به  روزی  همان  تو  »کاریر 
تمام  اعلیحضرت  کاریر  که  رسید 
شد«. من هرگز شاهنشاه را فراموش 
نمی کنم. هیچوقت محبت های شان و 
خدمت شان را به مملکت از یاد نخواهم 
برد. افسوس که خیلی خیلی مظلوم 
از دنیا رفتند و شاید شکسپیری باید 
پیدا شود تا تراژدی شاه را برای مردم 
بگویم  کلمه  دو  در  فقط  کند.  بازگو 

اعلیحضرت، شمعی بودند که:
»روشنی بخشد به جمعی و خودش 

تنها بسوزد«
روشن  را  کشوری  که  بزرگمردی 
کردند و خودشان در غربت و نگران 
همیشه  برای  شمع،  مانند  ایران، 

خاموش شدند.

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

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

قبل از انقالب.
دکتر اصالن افشار، دیپلمات باسابقه که در 

دوران زندگی سیاسی و دیپلماتیک خود، دارای 
مشاغل مهم و حساس، ازجمله سفارت ایران 
در آمریکا و هلند و اتریش، رابط سفارت ایران 
با دیوان 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.

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

آخرین روزهای زندگی و 
آخرین سخنان محمدرضا 

شاه در بستر بیماری

پایان

سوگند شاهزاده رضا پهلوی محمدرضا شاه پهلوی انور سادات با ادای احترام به شاه، جنازه وی را با تشریفات کامل نظامی و رسمی در مسجد الرفاعی مهم ترین مسجد مصر، دفن کرد.
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عضو  فیلم،  پخش  و  تهیه  شرکت 
رئیس  فرهنگ،  بنیاد  امنای  هیات 
هیات گزینش جشنواره و مدیر کمیته 
برگزاری فستیوال فیلم های کوتاه این 
نهاد فرهنگی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و 
غیرمذهبی در سخنرانی کوتاهی خطاب 
به تماشاگران گفت: »یازده سال پیش 
گروه کوچکی از ما که بنیاد فرهنگ را 
تاریخچه ای  هنوز  کردیم،  پایه گذاری 
نداشتیم که به آن تکیه کنیم. بنابراین 
یک  طریق  از  تا  افتادیم  فکر  به این 
هدف های  و  خودمان  کوتاه،  ویدیوی 
بنیاد را به جامعه معرفی کنیم. همین 
فکر برگزاری مسابقه ای برای گزینش 
بهترین فیلم های کوتاه در باره فرهنگ 
یک  ایجاد  به   تبدیل  کم  کم  ایران 
جشنواره کوچک شد و از همان آغاز کار 
از کیفیت فیلم هایی که برای ما ارسال 
در  امروزه  شدیم.  شگفت زده  می شد 
سراسر جهان بیش از پانصد جشنواره 
فیلم های کوتاه  مشغول به کار هستند 
اما تا کنون حضور جشنواره فیلم های 
کوتاهی با موضوع فرهنگ و هنر ایران 
اینجاست  است. جالب  نداشته  سابقه 
که در سال اول جشنواره فقط ۳۵ فیلم 
برای ما ارسال شد و امسال تعداد 1۶۷ 
فیلم ازگوشه و کنار جهان به دست ما 

رسیده است.«
مارک امین معتقد است که »میل 
و  عقاید  انعکاس  و  بیان  به  شور  و 
احساسات درونی، به رسمیت شناخته 
قرارگرفتن  قدردانی  مورد  و  شدن 
انگیزه ای است که این سینماگران اغلب 
جوان را بر می انگیزد تا فیلم هایشان را 
و جنبه های  بهتر  با کیفیت  هر سال 
هنری باالتری برای این جشنواره ارسال 

کنند و نه به خاطر جوایز نقدی.«
فیلم های کوتاه، سینمای واقعی، 

سینمایی پرمحتوا و ژرف نگر
لوح دومین فیلم منتخب جشنواره 
به  آن  دالری  هزار   ۵ نقدی  جایزه  و 
انیمیشن »ماهی سرخ شده« ساخته 
ایران  لیال خلیل زاده سینماگر ساکن 
اهدا شد. این فیلم که بر اساس داستان 
کوتاه ژاپنی نوشته اوگوما هیدیو ساخته 
شده، با پیام »آزادی به هر قیمت« با 
پایانی مثبت و خوش، ماجرای ماهی 
صید شده و آماده خوردنی است که 
از روی میز غذاخوری فرار می کند و 
با کمک  و  فراوان  و کوشش  با سعی 
موجودات دیگر از جمله جمع مورچه ها، 

خود را دوباره به دریا می رساند.
برنامه  توسط  از  این بخش  جایزه  
سرشناس  آهنگساز  ریچارد هارویتز 
متن   موسیقی  سازنده  و  آمریکایی 
جمله  از  برجسته هالیوود  فیلم های 
برناردو  ساخته  سرپناه«  »آسمان 
اثر  کذایی«  »هریکشنبه  و  برتولوچی 
اولیور استون و  یکی از اعضای هیات 
گزینش جشنواره به الناز میرزاده  دوست 
و نماینده لیال خلیل زاده فیلمساز که به 
دلیل قوانین تازه ویزای آمریکا نتوانست 
در این جمع حضور داشته باشد اهدا 
سوی  از  پیامی   با  میرزاده  الناز  شد. 
فیلمساز به تماشاگران گفت »امشب 
شاهد بودیم که برای هنرها هیچگونه 

حد و مرزی وجود ندارد«.
ریچارد  هارویتز  پیش از اهدای این 
جایزه در سخنانی به چالش هایی که به 
عنوان  یکی از اعضای هیات ژوری برای 
گزینش بهترین ها از میان ده ها فیلم 
اشاره کرد  امسال داشته است  ارزنده 
و به عالقه ای که از دیرباز و از طریق 
همکاری های مستمر با سوسن دیهیم 
ساکن  ایرانی  وکالیست  و  آهنگساز 
ایران  هنر  و  فرهنگ  با  لس آنجلس 

اهدای جوایز یازدهمین »جشنواره فیلم های کوتاه 
بنیاد فرهنگ« در لس آنجلس

موضوع  با  فیلم  =سه 
صلح، آزادی و شرایط وخیم 
اقلیت های مذهبی در ایران 
نقدی  یزه  جا سه  برنده 

جشنواره شدند.
 2۸ شنبه   - خطیبی  فیروزه 
سپتامبر2019، یازدهمین »جشنواره 
فیلم های کوتاه بنیاد فرهنگ« همراه 
با مراسم فرش قرمز و با حضور صدها 
تماشاگر عالقمند و مشتاق، هنرمندان 
و چهره های سرشناس شهر لس آنجلس 
در محل تاالر مدرسه موسیقی »هرب 
برگزار  لس آنجلس  دانشگاه  آلپرت« 
شد و پس از اجرای چند قطعه کمدی 
توسط ملیسا شوشانی کمدین ایرانی- 
نمایش  و  برنامه  مجری  و  آمریکایی 
سال  جایزه  نامزد  و  برگزیده  فیلم   ۶
به  ارسال شده  فیلم  بین 1۶۷  از  که 
جشنواره انتخاب شده بود، فیلم کوتاه 
ضد جنگ »بی سیم« ساخته مشترک  
مجید کالنتر کارگردان ساکن ایران و 
تدوینگر  و  کارگردان  صالحی  سامان 
ساکن لس آنجلس، جایزه اول )10 هزار 

دالری( این جشنواره را دریافت کرد.
»بی سیم« ماجرای یک سرباز ایرانی 
در جریان جنگ ایران و عراق است که 
در سنگری از همرزمانش دورافتاده و 
در شرایطی  پرخطر و وضعیت بی آبی 
می کوشد برای تبادل غذای خود با آب 
آشامیدنی سربازی از لشکر دشمن که 
در شرایطی مشابه قرار دارد با او ارتباط 

برقرار کند.
سامان صالحی یکی از دو کارگردان 
غیاب  در  فیلم  ین  ا ینگر  تدو و 
دلیل  به  که  کالنتر،  مجید  همکارش 
محدودیت های ویزای آمریکا نتوانست 
باشد،  داشته  حضور  مراسم  این  در 
لوح  همراه  به  را  خود  نقدی  جایزه 
نگهبان  نوید  دست  از  جشنواره  ویژه 
سریال های   و  سینمای هالیوود  بازیگر 
که  »هوم لند«  تماشاگر  پر  تلویزیونی 
اخیرا در یکی از نقش های اصلی فیلم 
استودیو  محصوالت  از  »عالء الدین« 
دیسنی هم ایفای نقش کرده دریافت 
کرد. نگهبان که خود کار بازیگری را از 
فیلم های کوتاه آغاز کرده است ضمن 
سپاس از »بنیاد فرهنگ« برای برگزاری 
این جشنواره  منحصر به فرد فیلم های 
کوتاه  ایرانی  و خطاب به سینماگرانی 
که فیلم هایشان را به جشنواره ارسال 
کرده اند گفت: »مهم نیست اگر برنده 
به  حتی  یا  و  نشده اید  اصلی  جایزه 
نامزدی این جوایز نرسیده اید. مهم این 
و  بسازید  فیلم  و  کنید  کار  که  است 
حرف خودتان را بزنید. من به یکایک 
در  آرزوهایتان  به  اینکه  برای  شما 
زمینه فیلمسازی عمل کرده اید تبریک 

می گویم.«
سامان صالحی هم پس از دریافت 
جایزه اول جشنواره خطاب به حاضران 
گفت: »شاید پیام صلحی که در فیلم 
بدون  دنیایی  یعنی  شده،  گنجانده 
از  دور  و  شعار  یک  حد  در  جنگ، 
واقعیت های جهان امروز به نظر بیاید 
اما باید قبول کنیم که تنها راه ]رسیدن 
درک  و  فهمیدن  ما،  برای  صلح[  به 
از  بیشتر همدیگر است. فقط  و  بهتر 
جلودار  می توانیم  که  است  راه  این 

سیاستمداران عاشق جنگ باشیم.«
ره  جشنوا تاریخ  به  نگاهی 

فیلم های کوتاه بنیاد فرهنگ
پیش از نمایش شش فیلم برگزیده 
امین تهیه  نامزد جایزه امسال مارک 
کننده و کارگردان هالیوود، مدیر چند 

داشته است پرداخت. او به تماشاگرانی 
که اغلب آنها را ایرانی- آمریکایی های 
می دادند  تشکیل  سوم  و  دوم  نسل 
گفت: »من از اینکه توانسته ام با این 
باشم  داشته  همکاری  مهم  جشنواره 
بی نهایت خوشحالم چرا که سینمای 
ژرف نگر،  و  پرمحتوا  سینمای  واقعی، 
این  بودیم.  است که شاهدش  همین 
دوران مهم و حساسی نه تنها  در تاریخ 
ایران  بلکه در تاریخ جهان است . برای 
همین هم می خواهم شما را به زمان 
ژاپن دهه ۳0 میالدی ببرم و زمانی که 
اگر مردم آمریکا توجه و عالقه بیشتری 
به فرهنگ ژاپن نشان می دادند، شاید 
امکان اینکه ژاپن را بمباران کند خیلی 

کمتر می شد.«
جایزه سوم ) ۳ هزاردالری( امسال 
این جشنواره به فیلم »فامیل زیادی« 
فیلمساز ساکن  رضایی  مامن  ساخته 
آمریکا با موضوع مهم شرایط  ناهنجار 
ویژه  به  مذهبی  اقلیت های  زندگی 
داستان  شد.  اهدا  ایران  در  بهائیان 
ساله   ۸ دختربچه ای  دیدگاه  از  فیلم 
روایت شده که شاهد مرگ مادربزرگ 
سالخورده اش است. اینکه چگونه پدر 
و مادر او زندگی خود را در ایران تحت 
حکومت اسالم شیعه به خطر می اندازند 
تا  جسد مادربزرگ را طبق خواست او 
و با رعایت آیین و رسوم مذهبی که به 

آن معتقدند به خاک بسپارند.
گردآفرید  توسط  بخش  این  جایزه  
رضایی  مامن  به  پژوهشگر،  و  نقال 
اهدا شد. این فیلمساز پس از دریافت 
از همه کسانی  جایزه سوم فستیوال، 
که در پیشبرد پروژه »فامیل زیادی« 
از او حمایت کردند به ویژه بازیگران 
سرشناسی چون مری آپیک بازیگر و 
تهیه کننده ساکن لس آنجلس و کامبیز 
حسینی کمدین تاک شوهای تلویزیونی 
که نقش های کلیدی فیلم را بر عهده 
داشتند سپاسگزاری کرد و گفت که 
نسخه  بتواند  آینده  در  است  امیدوار 
داستانی و بلندی از این فیلم کوتاه را 

به مرحله عمل برساند.
مری آپیک، بازیگر تئاتر، تلویزیون 
و سینما که هنگام دریافت جایزه به 
آمد  صحنه  روی  بر  فیلمساز  همراه 
گفت که خوشحال است که در چند 
سال گذشته با چندین کارگردان زن 
است:  داشته  همکاری  ایرانی  جوان 
»برای من  پیام و هدف فیلم  بیش 
از هر چیز دیگری اهمیت دارد. وقتی 
یم  برا را  فیلمش  سناریوی  مامن 
فرستاد، متوجه شدم که فیلم درباره 
درباره  ماست.  ایران  امروز  شرایط 
قلیت های  ا برای  که  تبعیض هایی 
مذهبی بخصوص بهایی ها وجود دارد.  
به نظرم موضوع خیلی مهمی بود. برای 
همین هم کوچکی نقش برایم اهمیتی 

نداشت.«
علیرضا اردکانی مدیر اجرایی بنیاد 
فرهنگ درباره برگزاری این جشنواره 
موفق و پرطرفدار می گوید: »ما حقیقتا 
خوشحالیم که جامعه تا این اندازه از 
جوان  سینماگران  این  آثار  نمایش 
ایرانی از سراسر جهان استقبال می کند.  
برگزاری  سال  یازدهمین  این  در  ما 
از  بیش  کوتاه،  فیلم های  جشنواره 
هر زمان دیگری به فیلم هایی که در 
داشته اند  شرکت  امسال   رقابت های 
سال   هر  که  چرا  می کنیم.  افتخار 
فیلم های قویتر و اثرگذارتری دریافت 
می کنیم که به ما نشان می دهد آثار 
این سینماگران جوان و نوپا، از کیفیت 
جهانی  سطح  در  حرفه ای  فیلم های 

برخوردار است.«

=محمدتقی اسماعیلی در 
سال ۱34۱ خورشیدی جذب 
موسسه مطبوعاتی کیهان به 
مدیرین زنده یاد دکتر مصطفی 
مصباح زاده شد و چند سال 
بعد مسئولیت دبیری سرویس 
به  را  کیهان  شهرستان های 
عهده گرفت که با بیش از 20 
عضو بزرگترین بخش تحریریه 
این روزنامه محسوب می شد.
=کتاب درست در دورانی 
منتشر شده که مردم ایران 
حتی برای خرید پیاز مصرفی 
دشواری  با  نیز  خود  روزانه 

روبرو شده اند.
دیگر«  دروغی  »تا  جواد طالعی - 
طنزهای  مجموعه  چهارمین  عنوان 
اجتماعی و سیاسی محمدتقی اسماعیلی 
است که ظرف حدود دو دهه گذشته 
با نام مستعار »میرزا تقی خان« نوشته 
و  نگار  روزنامه  این  از  پیشتر  است. 
طنزنویس پرسابقه ی خانواده ی مطبوعات 
نام های  با  دیگر  مجموعه  سه  ایران 
»آدم های زیادی«، »شما چند می ارزید« 
و »شیرین تر از تلخ« انتشار یافته است.

میرزا  طنزهای  مجموعه  تازه ترین 
تقی خان را هفته نامه شهروند کانادا و 
کتابفروشی و انتشاراتی فروغ در کلن 
بازار کتاب  آلمان بطور مشترک روانه 
و  صد  از  بیش  کتاب،  این  کرده اند. 
را  ایرانی  نویسنده  این  طنز  قطعه  ده 
طنزهای  از  زیادی  تعداد  انضمام  به 
بسیار کوتاهی که خود اسماعیلی نام 
»طنزهای نیم وجبی« را بر آنها نهاده 

است در بر می گیرد.
سابقه  که  اسماعیلی  محمدتقی 
ایران  چاپی  مطبوعات  با  او  همکاری 
اکنون از مرز شصت سال گذشته، دارای 
برای  و  است  صمیمی   و  ساده  زبانی 
از رویدادها و خبرهای  طنزهای خود 
سیاسی و اجتماعی روز گرته بر می دارد 
و خلق و خوی انسان های پیرامون خود 
دلیل،  این  به  می گیرد.  شوخی  به  را 
هرکس طنزهای او را می خواند، ممکن 

است در جاهایی خود را در آنها بیابد.
تا دروغی دیگر

محمدتقی اسماعیلی )میرزا تقی خان(
20۱۹؛ 2۸0 صفحه؛ قطع جیبی

هفته نامه شهروند در کانادا و نشر فروغ 
در کلن

میرزا تقی خان با سابقه طوالنی خود 
در فعالیت های مطبوعاتی، فرهنگی و 
ایرانی ها چندان  اجتماعی می داند که 
وی  نیستند.  خواندن  کتاب  اهل 
شوخی طنزآمیز خود با آنان را از همان 
بر  که  مفیدی  و  مختصر  پیش درآمد 
آغاز می کند: »چه  نوشته  کتاب خود 
کار خوبی کردید که کتاب جدید مرا 
زود خریدید. چشم به هم می گذاشتید 
اینهم مثل آنهای دیگر نایاب و کمبودی 
اضافه  زندگی تان  دیگر  به کمبودهای 
می شد. انصافا با چنین قیمتی چه چیز 
بهتری می توان خرید که تا پایان عمر 
و در غم و شادی وفادارانه در کنار آدم 

بماند؟ جواب بدین دیگه«.
کتاب درست در دورانی منتشر شده 
پیاز  برای خرید  ایران حتی  که مردم 
مصرفی روزانه خود نیز با دشواری روبرو 
شده اند. اسماعیلی در پیش درآمد کتاب 
اضافه می کند: »یکی از اقتصاددان های 
معروف اعتقاد دارد می شود بجای خرید 
سکه و زیر لحاف و متکا قایم کردن آن، 
تعدادی از این کتاب را خرید و خیلی 
علنی نگهداری کرد، کمیاب که شد به 
چندین برابر قیمت فروخت. از پیاز که 

دیگه کمتر نیست«.
وصف کتاب »تا دروغی دیگر« با این 
جمله پایان می یابد که: »المصب چیزی 
از آب در آمده که حتی هدیه مناسبی 
برای جشن تولد و سالگرد ازدواج است. 
دادن  هدیه  درد  به  که  موردی  تنها 
یک  به  است.  ختنه سوران  نمی خورد، 
پسربچه هفت ساله با آن حالش چنین 
هدیه ای بدهی نگاهی به آدم می کند که 

مسلمان نشنود، کافر نبیند«.
»تا دروغی دیگر«؟!

دیگر«  دروغی  »تا  عنوان  چرا  اما  و 
برای این مجموعه برگزیده شده است؟ 
می نویسد:  پاسخ  در  تقی خان  میرزا 
هم  هرچقدر  شیرین  »وعده های 
و  سرگرم  را  عده ای  باشد،  دروغ  که 

»تا دروغی دیگر« و »طنزهای نیم وجبی« 
محمدتقی اسماعیلی

عده ای را خوشحال می کند. به همین 
دلیل امید شنیدن چنین وعده هایی، 
تازه تر  و  شیرین تر  بزرگتر،  هرچه  که 
عادت های  از  است،  دلچسب تر  باشد، 
زندگی مان شده است. از این رو است 
که وقتی سخنرانی یک مقام مهم در 
تلویزیون تمام می شود، بیننده لبخندی 
می زند، دستی برای تلویزیون و آن مقام 
تا  می گوید:  و  می دهد  تکان  محترم 

دروغی دیگر… بای بای«!
ایران  نوظهور در  از پدیده های  یکی 
در  که  هستند  »مالباختگان«  امروز 
آلوده  رباخواری  و  داللی  به  جامعه ی 
معاش  تامین  امید  با  ایران  شده ی 
بانک ها  رقمی   دو  سودهای  طریق  از 
هرچه داشته اند نقد کرده و به بانک های 
گوناگون سپرده اند، اما بانک ها پس از 
مدتی یا اعالم ورشکستگی کرده و یا 
افالس  گرفتار  را  آنها  و  غیب شده اند 
روزی  تقریبا  کرده اند.  تیره روزی  و 
اجتماعی  شبکه های  که  نمی گذرد 
گروهی از این مالباختگان ایرانی را در 
نشان  قضایی  مراجع  یا  بانک ها  برابر 
دسترنج  دریافت  برای  که  ندهند 
بربادرفته خود ناله و فریاد سر می دهند.

از  یکی  در  اسماعیلی  محمدتقی 
»تا  مجموعه  در  کوتاه خود  طنزهای 
طنز  به  را  پدیده  این  دیگر«  دروغی 
وقتی   …« می نویسد:  و  می کشد 
می نشینیم جلوی تلویزیون و همینطور 
از  می آیند  گرامی   مالباختگان  این 
جلوی چشم مان رژه می روند و شعار 
می دهند، می مانیم سفیل و سرگردان 
که خدایا! اینها تا به حال کجا بوده اند و 
از کجای تاریخ پیدایشان شده؟ مربوط 
نیستند،  که  هخامنشیان  دوره  به 
ولی  دوران سلجوقیان هم همینطور، 
می ریزند،  اشک  بعضی شان  چون 
بعید نیست بازماندگان دوره اشکانیان 
مالباختگان  این  از  هرکدام  باشند؟ 
فریب خورده ی یک سازمان، یک بانک 
یا یک شخص هستند. سر هرکدام از 
شیره  بخصوص  سال  یک  در  را  آنها 
ندارند.  یکسانی  وضعیت  و  مالیده اند 
اگر آنها را مثل آموزگاران که پیمانی 
دارند، دائمی دارند، رسمی  و غیررسمی  
و موقت و غیرموقت دارند، گروه بندی 
کنند وبه آنها رتبه و درجه بدهند، نه 
تنها به خود کمک کرده اند که لطفی 
محترم  تماشاچیان  ما  حق  در  هم 
کرده اند. ما هم آدمیم، ما هم بشریم، 
ما هم حق و حقوقی داریم و حق داریم 
و  کاسپین  و  سایپا  مالباختگان  فرق 
فالن بانک را با مالباختگان بیصار بانک 
بدانیم. اگر هم درجه بندی معلمان را 
مناسب نمی دانند، ارتشی ها که هستند. 
به مالباخته ها  ارتشی ها  می شود مثل 
پاگون و درجه و مدال داد. در آنصورت 
مدال های طرف  و  درجه  روی  از  آدم 
می فهمد چند سال است پولش را باال 
و  رفته  کشیده اند، چقدر کاله سرش 
چیزی  خورده اند.  را  پولش  از  چقدر 
است  ثروت  یک  داده  از دست  که  را 
یا پنجاه، شصت میلیون ناقابل بیشتر 
نیست. مالباخته یکی از مظاهر تمدن 
امروز کشور ما است و حیف است این 
طیف از مردم بی سر و سامان باشند و 
در هم بیایند کنار خیابان جیغ و داد 
کنند و غروب به پایگاه های خودشان 
باز گردند. می شود به کسی که مثال 
باخته  را  پولش  از  میلیون  بیست 
میلیون  چهل  گفت،  یک  گروهبان 
گروهبان 2، پنجاه میلیون سرگروهبان 
میلیارد کاله سرش  و کسی که یک 
گذاشته باشند سرلشکر! صدا کردنشان 
راحت تر  دوستان  و  فامیل  توی  هم 
به  بگیری  میهمانی  می خواهی  است. 
بیا،  اصرار می کنی که حتما  دوستت 
هم  آقا  حسن  مالباخته  سرگروهبان 
اسماعیل  مالباخته  سرهنگ  هست. 
آقا هم با خانواده میاد. دور هم می گیم 
می گذرانیم!« خوش  و  می خندیم  و 

شعر و نثر در طنز اسماعیلی
حرفه ای  طنزنویسی  که  اسماعیلی 
آغاز  خورشیدی   1۳۳۷ سال  در  را 
کرده و تا امروز ادامه داده، تنها به نثر 
نمی پردازد، بلکه شعرهای طنز او نیز 
در خور توجه اند. در کتاب »تا دروغی 
دیگر«، پیش از رسیدن به بخش پایانی 
که عنوان »طنزهای نیم وجبی« را دارد، 
به مثنوی موزون و زیبایی با نام »کل 
پیاز« می رسیم که  و  کل کردن سیر 
شعر معروف »سیر یک روز طعنه زد 
را تداعی  اعتصامی  از پروین  پیاز«  به 

می کند. طنز اسماعیلی اما از روزگار ما 
حکایت دارد:

سیر پرسید یک شبی ز پیاز
که تو دیگر چرا گران شده ای؟

نه خجالت سرت می شه، نه حیا!
کم کمک نرخ زعفران شده ای!

نوبری؟ از فرنگ آمده ای؟
در لباسی قشنگ آمده ای؟

خوش پر و پاچه ای و خوشمزه ای؟
ترد و شیرین شبیه خربزه ای؟

در عروسی و شادمانی ها
می ستایند و می خورند تو را؟
همنشین عروس و دامادی؟
می برندت به جشن نوزادی؟
وقت افطار می خورند تو را؟
با دف و تار می خورند تو را؟
زولبیایی و پیچ در پیچی؟

یا چو درماندگانی و هیچی؟
تو نه مصنوعی و نه تحریمی

نه که باب عزا و ترحیمی
شرم کن از خدا بترس پیاز

به تو اصال نبود و نیست نیاز
گفت کل کل نکن برو ای سیر!

سر خود را بذار زمین و بمیر
بی خبر هستی و چه می دانی

قیمت خویش را نمی دانی
مگر از خاک کمتریم آخر

که فروشند همچو نقره و زر
خاک از صادرات تازه ماست

خاک دیروز کشور تو کجاست؟
آب نایاب و خاک هم که گران

من چه جوری بشم آخه ارزان؟
شده زاینده رود و کارون خشک

دشت شد خشک و شد بیابون خشک
شده مردی و مردمی  نایاب

بارالها خودت مرا دریاب!
غیر انسان که مفت و ارزان است

همه اجناس قیمت جان است
شکمت سیر هست و اسمت سیر

بوی گندت عجیب و عالمگیر
با چنین ظاهر و چنین بویی

برو از من دگر بهانه نگیر!
۶0 سال طنز؛ از توفیق تا شهروند

محمد تقی اسماعیلی طنزنویسی را 
در سال 1۳۳۷ خورشیدی با هفته نامه 
توفیق آغاز کرد که یکی از موفق ترین 
نشریات طنز آن دوران ایران بود. چند 
سال بعد، همراه با منوچهر محجوبی،  
لطیفی،  عالمعلی  خرسندی،  هادی 
پورثانی، خسرو  رضائی، محمد  بهمن 
ملک نیا  و  انتظامی   منوچهر  شاهانی، 
آن  طنزنویسان  سرشناس ترین  که 
زمان بودند، در اعتراض به سیاست های 
برادران توفیق این نشریه را ترک کرد. 
هفته نامه  یک  مدتی  برای  گروه  این 
»تهران  مجله  پیوست  عنوان  به  طنز 
منتشر  »کشکیات«  نام  به  مصور« 
درازا  به  خیلی  آن  عمر  که  کرد 
ترک  از  پس  گروه  اعضای  نیانجامید. 
»کاریکاتور«  مجله  به  »کشکیات« 
و  پیوستند  َدَولّو  محسن  مدیریت  به 
سبب موفقیت بزرگ این نشریه شدند.

محمدتقی اسماعیلی در سال 1۳۴1 
مطبوعاتی  موسسه  خورشیدی جذب 
کیهان به مدیرین زنده یاد دکتر مصطفی 
مصباح زاده شد و چند سال بعد مسئولیت 
دبیری سرویس شهرستان های کیهان را 
به عهده گرفت که با بیش از 20 عضو 
بزرگترین بخش تحریریه این روزنامه 
محسوب می شد. اسماعیلی تا آستانه 
روحانیت  به  سیاسی  قدرت  انتقال 
شیعه در سال 1۳۵۷ در همین سمت 
باقی ماند. او همزمان با اداره سرویس 
شهرستان ها یک ستون ثابت طنز هم در 
کیهان داشت که عنوان »یادداشت های 
پشت چراغ قرمز« را برای آن برگزیده 
در  یادداشت ها  این  مجموعه ی  بود. 
که  بود  شده  آماده  چاپ  برای  ایران 
شده  تصحیح  متن  شد  مدعی  ناشر 
است! شده  گم  آن  انتشار  آماده ی  و 
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هر  اردوغان  اعتقاد  =به 
در  کردها  برای  دستاوردی 
ترکیه  همسایه  کشورهای 
بر جنبش  تاثیری مستقیم 
کردهای کشورش که بیش از 
۱5 میلیون تن و به مراتب از 
کردهای عراق و سوریه بیشتر 

هستند، خواهد گذاشت.
یه  ر سو « ی  ها و نیر =
دارند  ادعا  دمکراتیک« 
و  استقالل  آنها  هدف  که 
جدایی نیست بلکه خواهان 
خودمختاری درچارچوب یک 
سوریه ی یکپارچه هستند؛ 
شعاری که بجز در ترکیه و 
کشورهای  تمام   در  ایران 
مورد  منطقه ای  و  اروپایی 
قبول است و گوش شنوایی 

دارد.
تا کنون چندین  =دمشق 
بار به کردهای شمال سوریه 
پیشنهاد مذاکره داده است 
کامل  بطور  اما کردها هنوز 
نشده اند.  مأیوس  آمریکا  از 
حمایت  از  آمریکا  اگر  اما 
احتماال  بکشد  دست  آنها 
مذاکره  وارد  اسد  رژیم  با 
خواهند شد. دمشق حاضر 
اعطای  چارچوب  در  است 
حقوق خودمختاری محلی با 

آنها مذاکره کند.
نظر  مورد  قلمرو  =گرچه 
از  احتمالی  حمله ی  یک 
سوی ترکیه در حال حاضر 
خارج از کنترل دولت سوریه 
نیروهای »سوریه  اما  است، 
دمکراتیک« تا کنون هرگز با 
نیروهای اسد درگیر نشده اند 
و در نهایت به عنوان نیروی 
تلقی  دمشق  برای  دوست 
می شوند چون آنها با مخالفان 
با  و  دارند  اختالف  سوری 
داعش و ترکیه نیز جنگیده اند 
بنابراین به استثنای دوستی 
با آمریکا آنها درواقع دشمنان 
نیروهایی هستند که دمشق 

نیز دشمن آنهاست.

عربی(-  )رویترز  وجدی  لیلیان 
شمال  به  ترکیه  احتمالی  حمله ی 
این  در  نقشه جنگ  بار دیگر  سوریه 
کشور را بازسازی می کند. این حمله 
به  ضربه ای  بگیرد  صورت  چنانچه 
نیرو هایی خواهد زد که در کنار ایاالت 
متحده آمریکا نقش میدانی و اساسی 
در شکست داعش ایفا کردند. داعش، 
چهره مرموزی که پشت نقابی تاریک 
و مبهم عرض اندام کرد و سازمان های 
امنیتی بسیاری از کشورها به نفع خود 
از این تشکیالت وحشی و مخوف بهره 

 گرفتند.
منطقه ای  حامیان  و  سوریه  ارتش 
آن تمام انرژی خود را در جنگ علیه 
نیروهای مترقی از اپوزیسیون سوریه 
گذاشته بودند حتی گاهی به موازات 
مخالفان  مناطق  علیه  داعش  هجوم 
سوری، ارتش اسد نیز به همان مناطق 
حمله می کرد و شهرهای بزرگی چون 
الرقه و حومه آن تا مناطق نزدیک مرز 
تسلیم  درگیری  بدون  اسد  را  عراق 
ایام  آن  در  نیز  ترکیه  کرد.  داعش 
و  نشد  جنگ  وارد  هرگز  داعش  با 
ایران  شبه نظامیان جمهوری اسالمی 
و حزب اهلل لبنان نیز حمالت خود را 
مناطق  و  سوریه  آزاد  ارتش  متوجه 
القصییر و حلب و حما و درعا کردند 
جایی که داعش هیچ حضوری در آن 
مناطق  نداشت و تا توانسنتد مخالفان 
اسد را از نظامی تا غیرنظامی قتل عام 
کردند. تنها کردهای سوریه و ایاالت 
متحده یا ائتالف بین المللی با داعش 
الرقه  دلیل  به همین  و  می جنگیدند 
دست  به  داعش  خالفت  پایتخت 
نیروهای »سوریه دمکراتیک« )قسد( و 
با پشتیبانی هوایی و توپخانه ای آمریکا 
»دولت  فیزیکی  وجود  و  شد  فتح 
خالفت اسالمی« داعش برای همیشه 
در سوریه به دست کردها پایان یافت.

هجوم  سومین  این   ۲۰1۶ سال  از 
ارتش  نیروهای  تمرکز  و  اردوغان 
ترکیه در مناطق شمال سوریه است 
نفوذ  کردن  مهار  برای  عمدتا  که 

بر تحوالت  آنها  تاثیرگذاری  کردها و 
اردوغان  می گیرد.  صورت  سوریه،  در 
از هر دستاوردی که کردها به دست 
این  حاال  است  نگران  می آورند، 
جای  یا  عراق  سوریه،  در  دستاوردها 
اعتقاد  به  ندارد.  فرقی  باشد  دیگری 
کردها  برای  دستاوردی  هر  اردوغان 
در کشورهای همسایه ترکیه تاثیری 
مستقیم بر جنبش کردهای کشورش 
که بیش از 1۵ میلیون تن و به مراتب 
بیشتر  سوریه  و  عراق  کردهای  از 

هستند، خواهد گذاشت.
اردوغان چه می خواهد؟

شمال  در  اصلی  هدف  دو  ترکیه 
شرقی سوریه دارد:

مدافع  »یگان های  کردن  دور  یکی 
خلق کرد«، از نزدیکی مرزهای خود، 
تهدید  یک  را  یگان ها  این  که  چرا 

امنیتی بالقوه می داند.
ایجاد منطقه ای امن در داخل  دوم 
سوریه که قرار است دو میلیون پناهنده 
به  وفادار  سنی  عرب های  از  سوری 
گروه های وابسته به ترکیه را در آنجا 
اسکان دهد. این تعداد افراد سد بزرگی 
بین کردهای ترکیه و سوریه را ایجاد 
خواهند کرد به خصوص که بسیاری از 
این مناطق پیش از جنگ ساکنانش 
عرب بومی بودند که به خاطر جنگ یا 
به ترکیه پناه بردند یا به مناطق دیگر 

سوریه در مرز با اردن فرار کردند.
متحده  ایاالت  آنکارا  میان  این  در 
را برای مشارکت در ایجاد منطقه ای 
»امن« در 3۲ کیلومتری داخل خاک 
سوریه تحت فشار قرار داده اما در عین 
حال آنکارا بارها هشدار داده است که 
سوریه  از  را  خود  پای  واشنگتن  اگر 
بیرون بکشد او به تنهایی می تواند اقدام 
نظامی یکجانبه ای انجام دهد و همه 

اوضاع را باب میل خود مرتب کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
عمیق تر  حمله  یک  از  اخیراً  ترکیه 
و فراتر از منطقه امن در عمق خاک 
سوریه سخن گفته است. او گفته است 
که ترکیه فراتر از »منطقه امن« پیش 
خواهد رفت تا امکان بازگرداندن چند 
میلیون سوری به خاک کشورشان را 

امکانپذیر سازد.
بر  تاثیراتی  چه  ترکیه  حمله 

کردها خواهد گذاشت؟
دموکراتیک«  »سوریه  نیروهای 
)قسد( که کردها آن را رهبری می کنند، 
طی چند سال جنگ داخلی سوریه با 
کمک ائتالف بین المللی ضدتروریسم 
به رهبری آمریکا علیه داعش، نفوذ و 
کنترل خود را در شمال و شرق سوریه 
از  نمونه ای  کردها  دادند.  گسترش 
پیامدهای جنگ سوریه هستند چرا که 
توانستند اعتماد متحدانشان را به دست 
بیاورند و نهادهای حکومتی برای یک 
قلمرو محلی تأسیس کنند. آنها ادعا 
دارند که هدف آنها استقالل و جدایی 
خودمختاری  خواهان  بلکه  نیست 
یکپارچه  سوریه ی  یک  درچارچوب 
هستند؛ شعاری که بجز در ترکیه و 
و  اروپایی  کشورهای  تمام   در  ایران 

گوش  و  است  قبول  مورد  منطقه ای 
شنوایی دارد. ترکیه نیروهای »سوریه 
دمکراتیک« را تروریست و شاخه ای از 
»حزب کمونیست کارگری کردستان« 

ترکیه »پ.ک.ک« تلقی می کند.
گسترده  نظامی  حمله  صورت  در 
یک  در  دوباره  کردها  مناطق  ترکیه، 
جنگ فرسایشی فرو خواهد رفت. به 
همین دلیل یکی از رهبران سیاسی 
کردهای سوریه به خبرگزاری رویترز 
گفت، اگر ترکیه حمله کند ما شاهد 
و  پناهجویان  از  دیگری  بزرگ  موج 
آورارگان سوری و از سر گرفته شدن 

یک جنگ تمام عیار خواهیم بود.
در این میان اتحاد نیروهای سوریه 
آن  جناح  بزرگترین  که  دموکراتیک، 
است،  کرد«  خلق  مدافع  »یگان های 
ضعف و قوت خود را در بقای نیروهای 
شمال  و  شرق  مناطق  در  آمریکایی 
این  نقش  و  می داند  سوریه  شرقی 
آمریکاست  حمایت  وجود  با  نیروها 
هرگونه  بود.  خواهد  رنگ تر  پر  که 
متحده  ایاالت  نیروهای  عقب نشینی 
آمریکا کل منطقه تحت کنترل کردها 
را در معرض حمالت  بیشتر ترکیه قرار 
خواهد داد و با خروج کردها از معادله 
نظامی، احتمال بازگشت مجدد داعش 
یا حمله دولت سوریه با حمایت حکومت 
ایران و دولت روسیه به منطقه و پس  
این مناطق بسیار زیاد است. گرفتن 

به  بار  چندین  کنون  تا  دمشق 
کردهای شمال سوریه پیشنهاد مذاکره 
داده است اما کردها هنوز بطور کامل از 
آمریکا مأیوس نشده اند. اما اگر آمریکا از 
حمایت آنها دست بکشد احتماال با رژیم 
اسد وارد مذاکره خواهند شد. دمشق 
حاضر است در چارچوب اعطای حقوق 
خودمختاری محلی با آنها مذاکره کند. 
البته کردها ترجیح می دهند قضیه ی 
در  بنیادین  تغییر  از طریق یک  آنها 
سوریه یعنی با نظارت دولت های بزرگ 
مثل روسیه یا آمریکا یا سازمان ملل 
آمریکا  اگر  اما  شود  تثبیت  و  قانونی 
دست از آنها بردارد احتماال گزینه ای 
بهتر از مذاکره با اسد نخواهند داشت.
ترکیه تا چه حد می تواند پیش برود؟

که  شرقی  شمال  مرزی  منطقه 
هم اکنون تحت کنترل نیروهای کرد 
سوریه قرار دارد، ۴۸۰ کیلومتر است 
که از رود فرات در غرب تا مرز عراق در 

شرق امتداد دارد.
ارتش  برنامه های  می رسد  نظر  به 
ترکیه در حال حاضر تنها به اطراف نوار 
مرزی بین شهرهای »راس العین« و 
»تل ابیض« که حدود 1۰۰ کیلومتری 
است محدود شده. یک مقام آمریکایی 
روز دوشنبه، ۷ اکتبر، به رویترز گفت، 
نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به 
این دو شهر خارج شده اند و این درواقع 
به معنای چراغ سبز به ترکیه است. 
اگرچه این مناطق اکنون تحت کنترل 
کردهاست، اما از نظر تاریخی در طول 
اخیر  رویدادهای  تا  گذشته  تاریخ 
سوریه، اغلب ساکنان آن عرب بوده اند.

مدیر  هیسارگیکلی  اونلو  اوزگور 

صندوق مارشال آلمان به رویترز گفته 
است: »ساکنان این مناطق اغلب عرب 
گروه های  با  ترکیه  دولت  و  هستند 
روابط  آن  قبایل  بزرگان  و  برجسته 

بسیار خوبی دارد«.
سوریه  نیروهای  گفت:»اگر  او 
دمکراتیک سعی کنند زمین های آنجا 
را تصاحب کنند »خون زیادی« ریخته 

خواهد شد«.
ترکیه دامنه عملیات احتمالی آینده 
را مشخص نکرده و یک مقام ترک به 
رویترز گفته است: »ترکیه مکان، زمان 
و محدوده اجرای عملیات نظامی را به 
دلیل مسائل امنیتی و خطرات غیره 

منتظره اعالم نمی کند«.
ایران  و  روسیه  دولت های  آیا 
استقبال  ترکیه  نظامی  اقدام  از 

می کنند؟
اسالمی  جمهوری  و  روسیه  دولت 
ایران دو قدرت مهم خارجی در سوریه 
ایاالت  و  ترکیه  برخالف  که  هستند 
متحده که از مخالفان سوری حمایت 
کردند، این دو کشور از بشار اسد رئیس 
حمایت  شدت  به  سوریه   جمهوری 
اروپا و کشورهای  و  آمریکا  می کنند. 
منطقه هنوز بر کنار رفتن بشار اسد 
از قدرت اصرار می ورزند اما زمامداران 
ایران و روسیه غیر از اسد کسی را در 

سوریه ندارند.
ترکیه  است که  اعالم کرده  روسیه 
حق دفاع از خود را دارد اما دیمیتری 
پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه 
ارضی سوریه  تمامیت  باید  که  گفت 
نظامی  نیروهای  همه  و  شود  حفظ 
خارجی که حضور غیرقانونی دارند باید 
سوریه را ترک کنند. بنابرین اگر ایاالت 
متحده تمام نیروهای خود را از شمال 
شرقی سوریه خارج کند، دولت دمشق 
با حمایت روسیه و جمهوری اسالمی 
ایران ممکن است دوباره  مناطقی را که 
ترکیه کنترل نکرده است باز پس گیرد.
برابر  در  واکنشی  چه  غربی ها 

طرح هجوم ترکیه گرفته اند؟
متحدان غربی ترکیه در ناتو هیچ نوع 
پشتیبانی آشکاری از ترکیه برای برنامه 
اسکان دو میلیون آواره سوری از خود 
نشان نداده اند.  ترکیه بیش از نیمی 
حاضر  حال  در  را  پناهجویان  این  از 
موقت  بطور  در شمال شرقی سوریه 
اسکان داده و از آنها نگهداری می کند.

نگرانی بزرگ غربی ها این است که 
این هجوم باعث تغییر بافت جمعیتی 
کردها در شمال سوریه شود زیرا ترکیه 
در نظر دارد همه عرب های سنی که 
جمعیت آنها بیش از ۲ میلیون تن است 
را در مناطق شمال سوریه اسکان دهد.

در همین حال نماینده سازمان ملل 
منطقه  بحران های  و  انسانی  امور  در 
خاورمیانه هشدار داده است که هرگونه 
حمله نظامی از سوی ترکیه به سوریه 
غیرنظامی  هزاران  شدن  آواره  باعث 

دیگر خواهد شد.
اسد  رژیم  بر  تاثیری  چه  حمله 

خواهد گذاشت؟
گرچه قلمرو مورد نظر در حال حاضر 

خارج از کنترل دولت سوریه است، اما 
نیروهای »سوریه دمکراتیک« تا کنون 
هرگز با نیروهای اسد درگیر نشده اند 
نیروی دوست  عنوان  به  نهایت  در  و 
برای دمشق تلقی می شوند چون آنها 
با مخالفان سوری اختالف دارند و با 
داعش و ترکیه نیز جنگیده اند بنابراین 
آنها  آمریکا  با  دوستی  استثنای  به 
درواقع دشمنان نیروهایی هستند که 
دمشق نیز دشمن آنهاست. اما هجوم 
این  به  مناطق  این  کنترل  و  ترکیه 
معنی خواهد بود که نهاد مسلط آینده 
از یک نیروی دوست  این منطقه  در 
برای اسد به نیرویی دشمن و مخالف 
بشار اسد که خواهان سرنگونی اوست 

تبدیل خواهد شد.
نیرویی  را  آنکارا  همواره  دمشق 
و  خصمانه  برنامه هایی  با  اشغالگر 
توسعه طلبانه در شمال سوریه قلمداد 
کرده است. همچنین مقامات سوری 
و  مذاکره  برای  آمادگی خود  از  بارها 

توافق با کردها خبر داده اند.
چه  داعش  برای  ترکیه  حمله 

مفهومی خواهد داشت؟
حمله ترکیه اگر به جنگی فرسایشی 
و  هرج  باعث  شود،  منجر  کردها  با 
و  مناطق خواهد شد  برخی  در  مرج 
و  مناسب  و مرج محیطی  بروز هرج 
فرصتی تازه برای ظهور مجدد داعش 
داعش  گروه  آورد.  خواهد  وجود  به 
کردها را دشمن حقیقی و خطرناک 
خود می داند و آنها کسانی هستند که 
آخرین سنگر داعش را در اوایل سال 
جاری از دست آن به در آوردند و اکنون 
هسته های  تمام  پاکسازی  حال  در 
زیرزمینی این گروه تروریستی هستند.

هزاران تن از اسیران داعش هم اکنون 
در اردوگاه های تحت کنترل نیروهای 
می  نگهداری  دمکراتیک«  »سوریه 
این داعشی ها  با هجوم ترکیه  شوند؛ 
رها خواهند شد چون نیروهای »سوریه 
از  همزمان  نمی توانند  دمکراتیک« 
ترکیه  هجوم  برابر  در  خود  مناطق 
مقاومت کنند و هم اینکه هزاران اسیر 
داعشی در اردوگاه ها را نگهداری کنند. 
نیروهای  خارجه  روابط  آمار  آخرین 
سازمان  به  که  دمکراتیک«  »سوریه 
ملل داده شده نشان می دهد که بیش 
از ۵هزار اسیر داعشی در اردوگاه های 
این نیروها در بازداشت بسر می برند. 
به  مختلف  دولت   ۵۵ از  افراد  این 
داعش پیوسته اند و در صورت حمله 
ترکیه، این افراد دوباره تشکل خود را 
باز خواهند یافت و داعش دوباره عرض 

اندام خواهد کرد.
*****

تحول  نوع  هر  از  اردوغان 
سوریه  در  سکوالردمکراتیک 

می ترسد
کیهان لندن در تکمیل این گزارش 
و  خبرنگار  عکاش  جمعه  با  رویترز، 
که  سوری  کردهای  امور  کارشناس 
هم اکنون در منطقه کردنشین شمال 
را  سئوال  این  دارد  حضور  سوریه 
مطرح کرده که چرا اردوغان با وجود 

مخالفت های اروپا، آمریکا، سازمان ملل 
و کشورهای منطقه باز هم بر هجوم به 

شمال سوریه اصرار می ورزد؟
عکاش در پاسخ می گوید: »اردوغان 
دو هدف عمده را در ماورای این هجوم 
هدف  یک  می کند؛  دنبال  نظامی 
و  سیاسی  اوضاع  به  که  کوتاه مدت 
اقتصادی داخلی ترکیه مربوط می شود 
و  درازمدت  است  برنامه ای  دیگری  و 
استراتژیک علیه مسئله کردها و کل 
از  حاضر  حال  در  اردوغان  سوریه. 
وضعیت بسیار بد در داخل رنج می برد. 
حزب اش  مهم  اعضای  ریزش  با  او 
مواجه است. می دانیم که حزب او در 
انتخابات پارلمانی اخیر در مهمترین 
شهرهای ترکیه مثل استانبول و آنکارا 
شکست خورد. اوضاع اقتصادی  هر روز 
بدتر شده و ارزش لیره پایین آمده و 
به  نسبت  کشور  اقتصادی  تورم  نرخ 
 ۲۰1۸ و   ۲۰1۷ و   ۲۰1۶ سال های 
بسیار افزایش یافته و روابط ترکیه با 
کشورهای منطقه بجز قطر و ایران به 
دلیل ماهیت اسالمگرایی دولت اردوغان 
در سیاست خارجی اش نامناسب شده 
داخلی  وضعیت  مشکالت  این  است. 
درصد  همچنین  کرده.  متزلزل  را  او 
بیکاران باالست چنانکه اعتبار اردوغان 
دلیل  به  نیز  بین المللی  سطح  در 
و  روزنامه نگاران  شدید  سرکوب های 
بستن خیلی از نشریات خدشه دار شده 
است. پس او تالش می کند مشکالت 
داخلی  را به خارج صادر کند و مسئله 
کردها بهترین بهانه ای است که او می 

تواند از آن بهره بگیرد.«
جمعه عکاش در ادامه می افزاید: »اما 
در بُعد درازمدت هدف ترکیه شکست 
دادن طرح صلح سوریه است که طبق 
برنامه سازمان ملل برای تدوین قانون 
انتخابات  برگزاری  و  جدید  اساسی 
آزاد تحت نظارت سازمان ملل پیش 
می رود. در تعریف هویت یک سوریه ی 
جدید با اپوزیسیون معتدل و به دور 
که  ترکیه  به  وابسته  اسالمگرایی  از 
اروپا،  آمریکا،  میزبانی  و  رعایت  با 
روسیه و سازمان ملل در حال شکل 
گرفتن است جایی برای اردوغان باقی 
ایفای  با  نمی ماند. یک سوریه جدید 
نقش پر رنگ کردها در تشکیل ساختار 
سیاسی جدید، اردوغان را نگران کرده. 
این هدف یک راه حل سیاسی برای 
سوریه در چشم انداز است و سازمان 
را  اساسی  قانون  تدوین  کمیته  ملل 
تشکیل داده. وجود سوریه ای سکوالر و 
دمکراتیک و باثبات و دور از اسالمگرایی 
اصال مورد خوشایند ترکیه ی اردوغان و 
حزب توسعه اخوان المسلمین نیست. 
گروه های  حاکمیت  خواهان  ترکیه 
با  کردها  است؛  سوریه  در  اسالمگرا 
دادن  مشارکت  و  دمکراتیک  روش 
عرب های سکوالر بهترین امنیت حتی 
بهتر از دمشق در مناطق خود ایجاد 
کرده اند. آنها از سال ۲۰11 تا کنون 
اداره  احسن  نحو  به  را  خود  مناطق 
می کنند. امنیت در مناطق تحت اداره 
کردها صد درصد است اوضاع معیشتی 
و فعالیت اقتصادی و زندگی مردم در 

آرامش و ثبات نسبی است.«
امور  کارشناس  و  خبرنگار  این 
با  گفتگو  پایان  در  سوریه  کردهای 
کیهان لندن تأکید می کند: »در فردای 
سوریه دمکراتیک که االن مسئله اش 
برای  جایی  گرفته  بین المللی  بعد 
وجود  ترکیه  به  وابسته  اسالمگرایان 
ندارد به همین دلیل اردوغان می خواهد 
را  اوضاع  و  بزند  جلو  شرایط  این  از 
بریزد  بهم  خود  سیاست های  نفع  به 
آنهم به این بهانه که کردهای سوریه 
به »پ.ک.ک« وابسته اند در حالی که 
نیروهای »سوریه دمکراتیک« از کرد 
و همه  آشوری  و  و مسیحی  و عرب 
سوری ها تشکیل شده است. اردوغان از 
تحوالت دمکراتیک در سوریه و عراق 
احزاب  ایران،  رژیم  از  او  دارد.  هراس 
اسالمی مسلح لیبی از اخوان المسلمین 
مصر آشکارا دفاع می کند و در خفا از 
دیگر  تروریستی  گروه های  و  القاعده 
حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. اگر 
ترکیه به مناطق کردها حمله کند با 
مقاومت سخت کردها و عرب های آن 
مناطق مواجه خواهد شد. اردوغان در 
مناطق  این  در  و  نشد  موفق  عفرین 
هم موفق نخواهد شد. وی که سودای 
بازگرداندن امپراتوری عثمانی را در سر 
می پروراند از اخوان المسلمین به عنوان 
رویا  این  تحقق  برای  مناسب  ابزاری 

استفاده می کند.«
*منبع :خبرگزاری رویترز )عربی(

*نویسنده :  لیلیان وجدی
از  گفتگو  و  تنظیم  و  *ترجمه 

کیهان لندن

نگاهی به تحرکات ترکیه در شمال سوریه؛

 اردوغان به دنبال چیست؟
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

به  متعلق  هواپیما  =یک 
ترکیش ایرالین حدود هشت 
فرودگاه  در  است  هفته 
قطعات  معطل  »خمینی« 

موتور مانده است.
هواپیمایی  =شرکت های 
یران  ا اسالمی  جمهوری 
سپاه  با  همکاری  علت  به 
پاسداران انقالب اسالمی در 
به  تسلیحات  و  نیرو  انتقال 
سوریه تحت تحریم هستند.

 11 جمعه  ترکیه،  خبری  منابع 
داده اند  گزارش  مهرماه(،   19( اکتبر 
ایرباس  هواپیمای  فروند  یک 
شرکت  به  متعلق   )200-A330(
به  هفته هاست  ایرالین«  »ترکیش 
فرودگاه  در  ایران  تحریم های  دلیل 

»خمینی« زمینگیر است.
دقایق  پیش،  روز   ۵2 هواپیما  این 
اندکی پس از پرواز از تهران به علت 
نقص فنی در موتور مجبور به بازگشت 
به  تهران  فرودگاه  در  دوباره  و  شد 
زمین نشست و مسافران به ترمینال 

منتقل شدند.
فنی  نقص  یک  دچار  هواپیما  این 
قابل  دنیا  جای  هر  در  که  شده 
علیه  تحریم   دلیل  به  اما  است  حل 
در  که  نقص  این  اسالمی  جمهوری 

تحریم ها علیه جمهوری اسالمی یک فروند ایرباس 
»ترکیش ایرالین« را هفته هاست در تهران زمینگیر کرده

شدن  برطرف  قابل  کوتاهی  مدت 
بود به یک مسئله تبدیل شده است. 
جمهوری  هواپیمایی  شرکت های 
اسالمی ایران به علت همکاری با سپاه 
انتقال  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
تحت  سوریه  به  تسلیحات  و  نیرو 
اگر  اساس  همین  بر  هستند.  تحریم 
هواپیما  قطعات  درصد   10 از  بیش 
تحریم ها  شامل  باشد  آمریکا  ساخت 
فرانسه  ایرباس  هواپیماهای  می شود. 
نیز در ایران شامل همین محدودیت 
می شوند و صادرات قطعات یدکی آن 
به ایران ممنوع است و تنها کاری که 
دهد  انجام  می تواند  ایرالین  ترکیش 

صبر است!

یند  می گو عینی  ن  ا هد شا
تک تیراندازهای حشدالشعبی به سوی 
را  مردم شلیک می کنند و معترضان 
را  مردم  خیابان ها  در  آنها  می کشند. 

کتک می زنند.
تصاویر دلخراش از قتل  عام مردم در 
خیابان ها توسط نیروهای شبه نظامی در 

عراق در توییتر منتشر شده است.
هیئت  عضو  کعبی  عباس  آیت اهلل 
مصاحبه  در  خبرگان  مجلس  رئیسه 
سپاه  به  نزدیک  فارس  خبرگزاری  با 
در  عراق  »اغتشاشگران  کرده  ادعا 
اردوگاه های آمریکا و سعودی آموزش 

دیده بودند.«

دخالت حشد الشعبی در سرکوب....                       از صفحه ۳
او می گوید، »پشت پرده اتاق مکر و 
فریب، یعنی انگلیس خبیث و آمریکا 
است  سال  یک  از  بیش  و سعودی ها 
قالب  در  که  می کنند  طراحی  که 
وجود  بهانه  به  فتنه،  و  اغتشاشات 
مشکالت اقتصادی و فساد در ادارات 
دولتی و کمبود خدمات، سالح مقاومت 
در عراق را به سود آمریکا و آل سعود 
با خوش خیالی  حتی  کنند.  دگرگون 
برای خودشان  جعلی  دولت  یک  هم 

اعالم کرده اند.«
افسران  برخی  می افزاید،  کعبی 
و  آمریکایی  انگلیسی،  سرویس های 
سعودی برای سازماندهی و شبکه سازی 

سال 139۷ اتفاقی مشابه برای یک 
هواپیمای نروژی افتاد و خلبان مجبور 
فرودگاه شیراز  اضطراری در  فرود  به 
شد. این هواپیما نیز با مشکل قطعات 
و تعمیرات روبرو شد و ۷0 روز طول 
کشید تا روند قانونی تامین قطعات آن 
اسفند  چهارم  نهایت  در  و  شود  طی 
این  کرد.مسافران  ترک  را  ایران   9۷
هواپیما با یک هواپیمای دیگر به اسلو 
باید  هواپیما  موتور  چون  بازگشتند 
ایران  تعویض می شد و امکان آن در 

به سادگی فراهم نبود.
زمینگیر شدن هواپیماها به هر دلیلی، 
بین المللی  معتبر  شرکت های  برای 
دارد. پی  در  فراوانی  مالی  زیان 

تعدادی  امسال  =تابستان 
از کارمندان جهاد کشاورزی 
استان تهران به اتهام اخالل 
مایحتاج  توزیع  نظام  در 
عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار 
کیلو گوشت تنظیم بازار در 
بازار آزاد محاکمه و زندانی 

شده اند.
»قرارگاه  تلگرامی  =کانال 
حمید  که  داده  خبر  عمار« 
 ۱۳۹7 سال  در  ورناصری 
میلیارد   ۳۰۰ فقره  سه  طی 
بانک  از  تسهیالت  تومان 
دریافت  پست بانک  دولتی 

کرده است.
از روزهای گذشته موجی از بازداشت 
آغاز شده  وزارت جهاد کشاورزی  در 
مدیرعامل  ورناصری  حمید  است. 
شرکت پشتیبانی امور دام در ابتدای 
هفته جاری به اتهام »اخالل در نظام 
عمومی  مایحتاج  و  کشور  اقتصادی 

مردم« بازداشت شد.
سابق  مدیرعامل  ورناصری  حمید 
جاهد«  دامی  »نهاده های  شرکت 
)موسسه جهاد استقالل وزارت جهاد 
کشاورزی( بود که در دی ماه 139۶ با 
صدور حکمی از سوی محمود حجتی 
به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور 

منصوب شد.
فعالیت  سابقه  سال ها  ورناصری 
و  داشته  دام  واردات  زمینه  در 
واردکنندگان  اتحادیه  ریاست  مدتی 
نهاده های دام و طیور ایران و مدیرکل 
بازار  تنظیم  و  فرآوری  و  دام  تامین 
تامین و  محصوالت دامی و مدیرکل 
و طیور شرکت  دام  نهاده های  توزیع 
پشتیبانی امور دام کشور را به عهده 

داشته است.
با  تسنیم  خبرگزاری  اکنون 
این  ورناصری،  بازداشت  خبر  اعالم 
دستگیری را در ادامه تشکیل پرونده 
جهاد  »کارمندان  از  تعدادی  برای 
کشاورزی تهران« به اتهام »اخالل در 
نظام توزیع مایحتاج عمومی )گوشت 

قرمز(« و محاکمه آنها، دانسته است.
گفتنی است تابستان امسال تعدادی 
استان  کشاورزی  جهاد  کارمندان  از 
تهران به اتهام اخالل در نظام توزیع 
مایحتاج عمومی در توزیع 11۴ هزار 
کیلو گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد 
با  متهمان  شدند.  زندانی  و  محاکمه 
گرفتن مبالغ هنگفتی ارز دولتی باید 

پرونده فساد اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی؛ 
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شد

گوشت مورد مصرف را به کشور وارد 
تا دولت با نرخ دولتی در بازار توزیع 
کند اما نه تنها بخشی اعظم گوشت 
وارداتی را با نرخ آزاد به فروش رساندند 
بلکه بر اساس مستندات دادگاه، این 
افراد طی سفر به جمهوری آذربایجان 
در  سرمایه گذاری هایی  گرجستان  و 

آنجا انجام دادند!
گوشت ها  این  واردات  مجوز  صدور 
و دریافت ارز دولتی، درواقع از سوی 
وزارت  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
حمید  ریاست  به  کشاورزی  جهاد 

ورناصری صادر شده بود.
رئیس  جانشین  خلیلی  حمیدرضا 
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، 
علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره 
بازار سازمان جهاد کشاورزی  تنظیم 
کرمانی  رنجبر  علی  تهران،  استان 
کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازار 
مدیرعامل  عسگری  مرتضی  تهران، 
مستضعفان  بنیاد  مصرف  تعاونی 
مباشر  سعیدی  علی  تهران،  استان 
توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر 
آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم 

بازار، متهمان این پرونده بودند.
پرونده  این  در  دادستان  نماینده 
گفته بود که نماینده دادستان متهمان 
و  سندسازی  و  صوری  حواله های  با 
تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به 
فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و 
در سال 9۷، 11۴ هزار کیلو گوشت 
آزاد  نرخ  به  توزیع  چرخه  از  خارج 
تضییع  موجب  و  رسانده  فروش  به 
بیت المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و 2۴0 

میلیون ریال شدند.
برای  شده  صادر  احکام  اساس  بر 
این پرونده حمیدرضا خلیلی به اتهام 
توزیع  نظام  در  »اخالل  در  مشارکت 
تخصیص  طریق  از  عمومی  مایحتاج 
حواله  با  مقررات  برخالف  سهمیه 
صوری به منظور فروش گوشت با نرخ 
دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در 
بازار آزاد« به 12 سال حبس، جزای 
مالی و ضبط همه اموالی که از طریق 
خالف قانون به دست آمده و تحمل 
و  عمومی  انظار  در  شالق  ضربه   ۵0
عمومی  و  دولتی  خدمات  از  انفصال 

محکوم شد.
علیرضا جهیزی به اتهام »مشارکت 
مایحتاج  توزیع  نظام  در  اخالل  در 
عمومی« به 10 سال حبس و ضبط 
کلیه اموالی که از طریق خالف قانون 
ضربه   ۵0 تحمل  و  آمده  دست  به 
از  انفصال  و  عمومی  انظار  در  شالق 
خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

جهاد  حراست  کارمند  و  مدیران 
گوشت  توزیع  پرونده  در  کشاورزی 
برزیلی به شالق و زندان محکوم شدند

مرتضی عسگری به اتهام »مشارکت 
مایحتاج  توزیع  نظام  در  اخالل  در 
عمومی« به تحمل هفت سال حبس و 
ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف 
 ۵0 تحمل  و  آمده  دست  به  قانون 
ضربه شالق در انظار عمومی و منع از 
اشتغال در شرکت های تعاونی مصرف 
کارکنان ادارات و موسسات دولتی و 
غیر دولتی و توزیع مایحتاج عمومی 

محکوم شد.
»مشارکت  اتهام  به  خلیلی  حسین 
مایحتاج  توزیع  نظام  در  اخالل  در 
عمومی« به تحمل پنج سال حبس و 
ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف 
 ۵0 تحمل  و  آمده  دست  به  قانون 
و منع  انظار عمومی  در  ضربه شالق 
و  تولیدی  شرکت های  در  اشتغال  از 

توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
اتهام  به  نیز  کرمانی  رنجبر  علی 
توزیع  نظام  در  اخالل  در  »معاونت 
مایحتاج عمومی« به تحمل دو سال 
از خدمات دولتی و  انفصال  حبس و 

عمومی محکوم شد.
درباره  خبرهایی  نیز  پیشتر 
جهاد  وزارت  تناقض گویی های 
کشاورزی درباره توزیع یا سیاست های 
عجیب وزارت جهاد کشاورزی درباره 
منتشر  کشور  گوشت  بازار  مدیریت 

شده بود.
اکنون اما به نظر می رسد بازداشت 
از  تازه ای  دور  آغاز  ورناصری  حمید 
بازداشت ها در وزارت جهاد کشاورزی 

است.
گزارش  انصاف نیوز  خبری  وبسایت 
بازداشت  با  همزمان  که  است  داده 
حمید ورناصری، فرزند یکی دیگر از 
مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی 
شرکتی  که  او  نزدیکان  از  یکی  و 

خصوصی دارند نیز بازداشت شدند.
از سوی دیگر سه روز بعد از بازداشت 
»قرارگاه  تلگرامی  کانال  ورناصری 
در  طائب  برادران  به  وابسته  عمار« 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات 
 139۷ سال  در  او  داد  خبر  اسالمی 
تومان  میلیارد   300 فقره  سه  طی 
پست بانک  دولتی  بانک  از  تسهیالت 

دریافت کرده است.
میلیارد  بانک در حالی 300  پست 
این شرکت تسهیالت داده  به  تومان 
که خودش بیش از 11 هزار میلیارد 
انباشه دارد و در فهرست  ریال زیان 

بانک های زیان ده قرار دارد.

وزیر ارتباطات دولِت متبوعش، یکی 
مجلس  در  کالمی  درگیری های  از 
شورای اسالمی که در روزهای گذشته 
میان  لفظی  درگیری  شد،  خبرساز 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
نماینده  پژمانفر  نصراهلل  با  اسالمی 

اصولگرای مجلس بود.
در این درگیری که در جریان بررسی 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی رخ داد 
انتقاد  دولت  از  تند  لحنی  با  پژمانفر 
خواست  او  از  الریجانی  علی  و  کرد 
توهین نکند؛ پژمانفر اما الریجانی را 
دیکتاتور خطاب کرد و در واکنش به 
این عبارت الریجانی گفت که »مدام 
یک  دیکتاتور،  دیکتاتور،  می گویید 
شما  دیکتاتور  گرفته اید.  یاد  چیزی 
هستید که در کشور این بساط را راه 

انداخته اید.«
از  دیگری  بخش  در  الریجانی 
به  خطاب  دقیقه ای  چند  مشاجره 
پژمانفر گفت: »تریبون یک طرفه شما 
هستید. همه تریبون ها دستتان است. 
می گویید  همه  به  خواستید  چه  هر 

کسی هم چیزی به شما نمی گوید که 
این مملکت اینطور شده است.«

درگیری  روز  چند  فاصله  به  اما 
لفظی دیگری در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی رخ داد. این بار مسعود 
نماینده  دو  ادیانی  علی  و  پزشکیان 
با هم درگیر  مجلس شورای اسالمی 

شدند.
در این درگیری نیز مسعود پزشکیان 
از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای 
علی  گفتن  سخن  از  مانع  اسالمی 
جلوی  در  حضور  با  او  و  شد  ادیانی 
جایگاه هیئت رئیسه، با فریادهایی به 
باعث  اعتراض  این  و  شد  معترض  او 
شد محمدعلی وکیلی از جایگاه هیئت 
جلوی  از  را  او  و  بیاید  پایین  رئیسه 

جایگاه هیئت رئیسه دور کند.
همچون  نمایندگانی  میان  این  در 
نعمتی،  بهروز  مازنی،  کوهکن، 
آزادی خواه،  خادمی،  هدایت اهلل 
پورابراهیمی و غیره در میان صندلی 
نمایندگان جمع شدند تا ادیانی را به 

آرامش دعوت کنند.

صندلی افزایش خشونت کالمی ....                               از صفحه ۴ در  ادیانی  اینکه  از  پس 
خود قرار گرفت، کوهکن و وکیلی به 
یکدیگر اعتراض کردند و با فریادهایی 
که  شدند  معترض  هم  به  نسبت 
خالی  را  ادیانی  اطراف  نمایندگان 
کرده و به جدا کردن وکیلی و کوهکن 

پرداختند.
از  پس  نیز  درگیری  این  چند  هر 
چند دقیقه پایان یافت اما درگیری ها 
و پرخاشگری های نمایندگان می تواند 
زمان  به  شدن  نزدیک  دلیل  به 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و باال گرفتن رقابت های آنها با 
یکدیگر برای ماندن بر کرسی پارلمان 

باشد.
انتقادها و  افزایش  با  از سوی دیگر 
به وضعیت  نسبت  مردمی  اعتراضات 
وعده های  نشدن  عملی  و  اقتصادی 
مسئوالن، نمایندگان نیز مورد انتقاد 
به ویژه در  مردم قرار گرفته و مردم 
پاسخگو  را  آنها  انتخابی  حوزه های 
افزایش  با  می رسد  نظر  به  می دانند. 
فشارها، نمایندگان نیز به دنبال مبرا 
کردن خود از هر اشتباهی و انداختن 

تقصیر بر گردن رقبا هستند!

از  فیلم  انتهای  و  ابتدا  عنوان بندی 
این قرار است:

ایران  ملی  تلویزیون  رادیو  سازمان 
تقدیم می کند

دام نامرئی
ضدجاسوسی  سازمان  سفارش  به 

کشور
مدیرتولید و اجراء: پرویز مشعوف

فیلمبردار:علی هجرت
مونتاژ: مقصود قائم

سناریست، تهیه کننده و کارگردان: 
فریبرز صالح

بازیگران:
محمدباقر توکلی )سرلشکر مقربی(

عطاءاهلل کاملی )رئیس کل(
پرویز فیروزکار )رئیس واحد(
مازیار بازیاران )رئیس گروه(

گزارش  )کارمند  عسگری  شهاب 
کننده(

علی ثابت )سرایدار(
تورج ]نصر[ )گماشته(

امیر ]هوشنگ[ قطعه]ای[ )آلبرت(
کنعان کیانی )پیتر(

جالل مقامی )بوریس(
مدیرتهیه: محمدرضا قوامی

گریم: بیژن محتشم
دکور: محمد کرمانی

علیرضا  کارگردان:  و  تهیه  دستیار 
مجلل

دستیار فیلمبردار: شاهرخ پارسیا
والود  میکساژ:  سینکرون،  صدا، 

حسین  قهرمانی،  عباس  آقاجانیان، 
عسگری، حسین حوری

حسن  سعدآبادی،  اکبر  فنی:  گروه 
خانی، داود دلسوز

البراتوار رادیو تلویزیون ملی ایران- 

ناصرالدین شهراد
بازیگران  از  برخی  نام  توضیح: 
نقش های فرعی در عنوان بندی نیامده 
چهره  شناسایی  به  موفق  ولی  است. 
از  عبارتند  که  شدم  آنها  از  نفر  سه 
هوشنگ دیبائیان، محمد برسوزیان و 
پری اقبال پور)در نقش همسر تیمسار 

مقربی(.

بجای اختصاصی کیهان لندن؛ پیدا شدن فیلم ....        از صفحه ۵ نیز  گوینده  چند  بعالوه 
زده اند  حرف  فیلم  شخصیت  های 
ندارند.  حضور  دوربین  مقابل  که 
اسماعیلی  آنها منوچهر  شاخص ترین 
ابوالحسن  توکلی،  محمدباقر  بجای 
امیرهوشنگ  بجای  تهامی نژاد 
قطعه ای و ناصر تهماسب بجای علی 

ثابت هستند. منصور غزنوی، منوچهر 
سیمین  و  زارعی  شکوه  والی زاده، 
نیز  تیمسار(  همسر  )بجای  سرکوب 

روی نقش های فرعی حرف زده اند.
این فیلم کپی رایت ندارد زیرا متعلق 
)قبل  ایران  ملی  تلویزیون  رادیو  به 
اداره  سفارش  به  و  بوده  انقالب(  از 

ضدجاسوسی ساخته شده است.

سرلشکر احمد مقربی در دادگاه و وسایل کشف شده از او

در عراق مستقر شده بودند.
با وجود هشدارهای نه چندان سفت 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخت  و 
به  سفر  مخاطرات  بر  مبنی  اسالمی 
عراق برای زائرانی که قصد شرکت در 
مراسم اربعین را دارند مقام  های ارشد 
نیروی انتظامی اعالم کردند بجز مرز 
خسروی بقیه مرزها برای عبور و مرور 
به خاک عراق آزاد است. رژیم ایران 
و  است  آشفته  عراق  اوضاع  می داند 
شهروندان  برای  ناامنی ها  گسترش 
قیمتی  به هر  اما  است  تهدید جدی 
و  کربال  به  را  مردم  شده می خواهند 
نجف بکشانند تا هم امکان مداخالت 
مراسم  هم  و  باشند  داشته  بیشتری 

اربعین کساد نباشد.

با وجود تحریم  علیه جمهوری اسالمی ایران، هواپیماهای شرکت های 
تُرک از جمله ترکیش ایرالین و اطلس جت و سان اکسپرس دائم به 

ایران پرواز دارند
حمید ورناصری
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یف  ظر د  ا جو محمد =
در  روپایی ها  ا می گوید 
موقعیتی نیستند که بتوانند 

از برجام خارج شوند.
می  حا ن  سا شنا ر کا =
معتقدند  اسالمی  جمهوری 
حتی اگر اروپایی ها از برجام 
خارج شوند و مکانیزم ماشه 
فعال و پرونده اتمی ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل 
این  از  فرستاده  شود وضع 

بدتر نخواهد شد.
ئیس  ر ر  نتصا ا ر  د نا =
سیاسی  علوم  دانشکده 
جنوبی  آالبامای  دانشگاه 
طرح  نهایی  هدف  آمریکا: 
یا  کردن  نابود  ماکرون 
دفاعی  سیستم  تضعیف 
جمهوری  بازدارنده ی  و 

اسالمی ایران است.
دیپلماسی  =در چارچوب 
برای  تسلیم  جز  راهی  اما 
علی خامنه ای نمانده است. 
بسا  چه  که  یارانش  و  او 
این روزها بیش از هر زمان 
لباس  در  را  خود  دیگری 
»حسین زمان« و هفتاد و دو 
تن اش می بینند چشم انتظار 
امدادهای غیبی نشسته اند، 
تخته   به  »دری  منتظرند 
بخورد« و جمهوری اسالمی 
به مصداق »از این ستون به 
آن ستون فرج است«، از این 

مهلکه نیز ِقِسر در برود.
=مسئله دیگر بر سر رفتن 
یا نرفتن جمهوری اسالمی 
نیست بلکه بر سر این است 
که چه از خود باقی خواهد 

گذاشت!
با وجود تهدید اتحادیه اروپا مبنی 
از توافق اتمی در  بر خروج احتمالی 
صورت نقض تعهدات برجامی توسط 
کمالوندی  بهروز  اسالمی،  جمهوری 
اتمی،  انرژی  سازمان  سخنگوی 
کرد  تهدید  مهرماه،   ۱۴ یکشنبه 
ایران در صورت عدم  گام های بعدی 

اقدام طرف های مقابل در راه است.
 ۲۷ گاردین،  انگلیسی  روزنامه 
سپتامبر )پنجم مهرماه(، در گزارشی 
اختصاصی به نقل از منابع آگاه نوشت 
به  خصوصی  پیام  در  اروپا  اتحادیه 
هشدار  اسالمی  جمهوری  مقام های 
دور  به  تهدیدش  ایران  اگر  دادند 
را  هسته ای  توافق  از  بیشتر  شدن 
چهارم  گام  شدن  عملیاتی  قالب  در 
کاهش تعهدات برجامی اجرایی کند، 
این اتحادیه چاره ای جز خروج از این 
توافقنامه در ماه نوامبر )همزمان با گام 
نخواهد  اسالمی(  جمهوری  چهارم 

داشت.
در صورت این اقدام تهران، اتحادیه 
اروپا »مکانیسم ماشه« را فعال می کند. 
بر اساس این مکانیسم در صورت عدم 
پایبندی رژیم ایران به تعهداتش در این 
توافق، پرونده اتمی جمهوری اسالمی 
دوباره به شورای امنیت خواهد رفت و 
کلیه تحریم های پیشین سازمان ملل 
علیه تهران مجددا فعال خواهد شد.

ظریف  محمدجواد  میان،  این  در 
ادعا  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
کرده، اروپایی ها در موقعیتی نیستند 
که بتوانند از برجام خارج شوند و از 
نظر حقوقی حق این کار را ندارند. او 
می گوید، برجام یک توافق بین المللی 
است که در سازمان ملل به تصویب 
و  دارد  و چارچوب مشخصی  رسیده 
آمریکا خالف قوانین بین المللی از آن 
پیش  البته ظریف  است.  خارج شده 
نیز همین  برجام  از  آمریکا  از خروج 

حرف ها را می زد.

بر  همچنان  اسالمی  جمهوری 
پیشبرد سیاست تهدید و اخاذی تکیه 
می کند و در عمل راهی بجز »مقاومت« 
و اقدامات خرابکارنه و ایذایی ندارد. اما 
نیست.  پیچیده  چندان  پاسخ  چرا؟ 
و  کارشناسان  از  شماری  استدالل 
صاحب نظران حامی جمهوری اسالمی 
از  اروپایی ها  اگر  حتی  که  است  این 

برجام خارج و مکانیزم ماشه فعال و 
پرونده اتمی به شورای امنیت سازمان 
باز هم در نهایت  ملل فرستاده  شود 
تحریم های بین المللی علیه جمهوری 
از  وضع  و  می شود  برقرار  اسالمی 
شد. نخواهد  بدتر  هست  که  این 

بی راه  چندان  آنها  نظر  یک  از 
آمریکا  خروج  با  که  چرا  نمی گویند 
یکجانبه  تحریم های  آغاز  و  برجام  از 
آمریکا »کارزار فشار حداکثری« چنان 
شدید از سوی کاخ سفید علیه رژیم 
ایران به اجرا گذاشته شده که اتحادیه 
اروپا، چین و روسیه نیز نتوانستند در 
تنها  کنند.  عمل  آن  از  خارج  عمل 
شانس جمهوری اسالمی معافیت های 
و  نشد  تمدید  دوباره  که  بود  نفتی 
تبادل تجاری تهاتری با اروپا از طریق 
نتوانست  نیز  اینستکس  مالی  کانال 

عملیاتی شود.
اینستکس  ناکامی  دالیل  از  یکی 

مشابه  تقریباً  بود.  آمریکا  فشارهای 
همان فشارهایی که مدیران سوئیفت 
از طرف واشنگتن با آن روبرو شدند. 
اما این همه قضیه نیست. خود اروپا 
اینستکس  شدن  فعال  برای  نیز 
اسالمی  جمهوری  برای  را  شروطی 
پایان  موشک پرانی،  توقف  گذاشت. 
دادن به حمایت مالی و تسلیحاتی از 

دادن  پایان  منطقه،  در  شبه نظامیان 
اسرائیل، تصویب CFT  و  تهدید  به 
پالرمو و کنوانسیون های کارگروه مالی 
FATF که تهران زیر بار هیچکدام از 
آنها  نرفت و اتفاقاً برخالف همه اینها 
زد،  موشکی  آزمایش  به  دست  هم 
ایذایی در منطقه  هم خرابکاری های 
علیه  تهدید  هم  و  داد  گسترش  را 
خاک  و  حزب اهلل  طریق  از  اسرائیل 
این،  بر  افزون  یافت.  افزایش  سوریه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نقض 
تحریم های اروپا علیه رژیم بشار اسد، 
۲.۱ میلیون بشکه نفت را در ماجرای 
»آدریان  به  که  »گریس۱«  نفتکش 
دریا« تغییر نام داد، به سوریه منتقل 

کرد.
فرانسه پادِو آمریکا

جمهوری  مقام های  از  شماری 
اسالمی همچنان در تالش اند تا شاید 
امانوئل  پیشنهادی  طرح  مسیر  از 

ماکرون راهی برای نشستن پای میز 
نادر  اما  شود.  باز  آمریکا  با  مذاکره 
انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی 
در  آمریکا  جنوبی  آالبامای  دانشگاه 
می گوید  مهر  خبرگزاری  با  مصاحبه 
هدف نهایی طرح ماکرون نابود کردن 
یا تضعیف سیستم دفاعی و بازدارنده 

جمهوری اسالمی ایران است.

او تاکید کرده »فرانسه میانجیگری 
همان  اهدافش  و  نیست  بی طرف 
اهداف آمریکا می باشد. اروپا بازیگری 
پادوی  عمل  در  و  نیست  مستقل 

آمریکا در مقابل ایران است.«
دو سناریو ممکن در مورد آینده 

برجام
اکنون دو سناریو پیش روی برجام 
برای  پیامدهایی  کدام  هر  و  است 
جمهوری اسالمی خواهد داشت: اول 
خروج اروپایی ها از برجام که سر و کار 
امنیت  شورای  با  اسالمی  جمهوری 
سازمان ملل خواهد بود و دوم  تسلیم 
شروط  برابر  در  اسالمی  جمهوری 
اروپایی ها و نشستن پای میز مذاکره 

با آمریکا.
راهی  اما  دیپلماسی  چارچوب  در 
جز تسلیم برای علی خامنه ای نمانده 
است. سیاست اما آبستن رویدادهای 
پیش بینی نشده نیز هست. خامنه ای 

و یارانش که چه بسا این روزها بیش 
از هر زمان دیگری خود را در لباس 
»حسین زمان« و هفتاد و دو تن اش 
امدادهای  چشم انتظار  می بینند 
غیبی نشسته اند، منتظرند »دری به 
تخته  بخورد« و جمهوری اسالمی به 
به آن ستون  این ستون  مصداق »از 
فرج است«، از این مهلکه نیز قِِسر در 

برود. اتفاقاً رهبران جمهوری اسالمی با 
تفکر آسمانی و ایدئولوژیک خود روی 
کرده اند. باز  ویژه  حساب  امکان  این 

در  تسلیم خامنه ای  در عین حال، 
برابر آمریکا در واقع پذیرش شروطی 
است که هر کدام از آنها یکی از ارکان 
قدرت  جمهوری اسالمی در منطقه و 
یکی از بازوهای »مقاومت« رژیم ایران 
و  شروط  این  اجرای  می کنند.  قطع 
هرگونه »تغییر رفتار رژیم« بنیادهای 
جمهوری اسالمی را به خطر می اندازند.

مانده  باقی  تهران  پیش روی  آنچه 
»مقاومت« است اما برای سردمداران 
راهبرد  این  که  است  روشن  نظام 
برای ادامه کار کافی نیست و شرایط 

سخت تر از پیش می شود.
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  مهرماه   ۱۴
کناره گیری  از  اسالمی  جمهوری 
چین  نفت  ملی  شرکت  شرکت 
 ۱۱ فاز  توسعه  طرح  از   )CNPC(

میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. 
میلیارد   ۵ حدود  قرارداد  این  ارزش 
دالر بود و به جمهوری اسالمی کمک 
می کرد تا حجم بیشتری گاز تولید و 
خارجه  وزرات  کند. سخنگوی  صادر 
از  به خروج چین  آمریکا در واکنش 
گفت:  ایران  گازی  پروژه   بزرگ ترین 
از ۱۰۰  بیش  و  »این شرکت چینی 
شرکت دیگر تصمیم درستی گرفته اند 
را  ایران  با رژیم  بازرگانی  و معامالت 
ندارد  را  این  ارزش  کرده اند.  متوقف 
با تحریم های  را  دارایی های خود  که 

آمریکا روبرو کنید.«
قیام مردم یا سرزمین سوخته؟!

جنگ  می گوید  خامنه ای  علی 
برای  تهدید  اصلی ترین  نمی شود. 
آغاز  و  گسترده  نارضایتی های  نظام 
چنانکه  است  اعتصابات  و  اعتراضات 
در دی ماه سال ۹۶ و خرداد ۹۷ اتفاق 
زندگی  بر  مالی  منابع  کاهش  افتاد. 
اثر  زحمتکش  طبقات  و  کارگران 
شدید گذاشته و سفره آنها خالیست؛ 
بیشترین نارضایتی ها در این بخش از 
جامعه دیده می شود. به فرض حتی 
اگر مردم بجای حرکت های مدنی مثل 
تظاهرات و اعتصاب، منزوی و خاموش 
پایان  برای  حرکتی  هیچ  و  بمانند 
دادن به این وضعیت نکنند، میلیون ها 
روی  سرخورده  و  گرسنه  شهروند 
سبب  که  ماند  خواهند  نظام  دست 
می شوند تا شکل دیگری از تهدید و 

آشوب بروز کند.
خشونت بار  و  پراکنده  اعتراضات 
که  اجتماعی  مختلف  گروه های 
برای  و  می رسد  پایان  به  صبرشان 
زنده ماندن بر سر منابع طبیعی مثل 
آب و زمین به جان هم می افتند، در 
نهایت به تهدیدی امنیتی علیه خود 
عین حال  در  تبدیل می شوند.  نظام 
کمبود منابع مالی سبب کاهش شدید 
خود  که  می شود  عمومی  خدمات 
را  تهدید  و  اعتراض  از  دیگری  بستر 

می گشاید.
سابقه نشان داده با افزایش فشارهای 
اسالمی  زمامداران جمهوری  داخلی، 
بجای آنکه تصمیمات درست بگیرند و 
بطور عاقالنه رفتار کنند، بیشتر دست 
می زنند.  ماجراجویی  و  خرابکاری  به 
ذات  »ناسازگاری«  و  »ستیزه جویی« 
حکومت های ایدئولوژیک و سازمان های 
جمهوری  که  است  تروریستی 
آنهاست. دو  هر  از  ترکیبی  اسالمی 

و  موشک پرانی ها  شرایط  این  در 
پیدا  ادامه  رژیم  خرابکارانه  اقدامات 
سیاست  که  امید  این  به  می کند 
تهدید و اخاذی به نتیجه برسد. اگر 
اروپا نیز از برجام خارج شود و پرونده 
اتمی حکومت به شورای امنیت برود، 
ماجراجویی های رژیم بی پاسخ نخواهد 
ماند. اگرچه احتمال یک حمله نظامی 
قرار  هدف  اما  نیست  زیاد  تمام عیار 
نظامی  استراتژیک  تاسیسات  دادن 
و  گاز  و  نفت  صنایع  و  نیروگاه ها  و 
پتروشیمی  و… نظیر آنچه در سوریه 

اتفاق افتاد، بعید نخواهد بود.
اقدام  هرگونه  خطیر  مسئولیت 
نظامی در درجه اول با رژیم ایران است 
اما این مردم هستند که می توانند در 
بازی  کننده  تعیین  نقش  میان  این 
نافرمانی های  گسترش  با  و  کنند 
و  تجمعات  و  تظاهرات  مانند  مدنی 
خود  برابر  در  را  حکومت  اعتصابات، 
به عقب نشینی وادار کنند تا شاهد از 
میان رفتن زیرساخت های کشور خود 
بر اثر حمالت احتمالی نظامی نباشند.

در یک حقیقت دیگر کسی تردیدی 
ایران ناسازگار و  ندارد: رژیم اسالمی 
تغییرناپذیر است و سران نظام برای 
ماندن در قدرت دست به هر اقدامی 
می زنند حتا اگر قرار باشد وقت رفتن، 
»زمین سوخته« و »ایراِن ویران« به 
مردم تحویل دهند! مگر آنکه همین 
فاجعه ای  چنین  آنکه  از  پیش  مردم 
مسئله  شوند.  میدان  وارد  دهد  روی 
دیگر بر سر رفتن یا رفتن جمهوری 
اسالمی نیست بلکه بر سر این است 

که چه از خود باقی خواهد گذاشت!

در راهرو محل اقامت روحانی در نیویورک،
 او و جانسون و ماکرون به صورت پیش بینی نشده  با یکدیگر

 دیدار کردند!

کاهش  گفت  سپاه  فرماندهان  با  دیدار  در  مهرماه   10 خامنه ای  علی 
ادامه  جامع  و  دقیق  صورت  به  و  کامل  جدیت  با  هسته ای  تعهدات 
نتیجه خواهد رسید! به  نتیجه مطلوب برسد و قطعًا هم  به  تا  می یابد 

پیامدهای دو سناریو پیش روی برجام؛ 
خیزش مردم یا زمین سوخته!؟

نیروگاه اتمی نطنز
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