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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

لزوم همدلی شهروندان در برابر 
تفرقه های نظام

دریافت  حقوق  ماه ها  باشی،  »کارگر 
نکرده  باشی و زیر فشار تأمین هزینه های 
ضروری زندگی چون خوراک و درمان 
کمرت خم شده باشد، کارخانه ای که 
تولیدش  چرخیدن خط  برای  سال ها 
زحمت کشیده ای به دست فردی که 
وصل  »باال«  به  و  دارد  »رانت«  چون 

است رو به نابودی قرار گرفته باشد و تو 
نظاره گر ویرانه هایی باشی که هیوالی 
خصوصی سازی در کارخانه ای که روزی 
کار و تالش و تولید در آن موج می زد 
بجای می گذارد؛ اما نه، نمی توانی طاقت 
بیاوری، همراه همکارانت با تن و جانی 

خسته، از حق قانونی ...

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل
جمهوری اسالمی به دنبال تحمیل 

جنگ برای بقای نظام

جمهوری اسالمی
زشت ترین سرزمین عجایب

نباید حقوقدان بود تا دانست ممنوعیت های ریز و درشت، نه تنها هر 
عمل و حق پیش پا افتاده را به »جرم« تبدیل می کند بلکه هر آنچه را نیز 
که در علم حقوق به عنوان سه نوع جرم »خالف« و »جنحه« و »جنایت« 
ماهیت  از  اسالمی گذشته  طبقه بندی شده، گسترش می دهد. جمهوری 
واپسمانده، متکبر، سرکوبگر و انحصارطلب خود، یک نظام »جرم آفرین« 

و »جرم زا« نیز هست! 
حِق پوشش را در نظر بگیریم! این حق در جمهوری اسالمی نه تنها در 
مورد زنان به شدت محدود شده بلکه مردان نیز آنگونه که در جوامع باز 
رایج است، آزاد نیستند هر آنچه می خواهند بپوشند. اما زیر پا گذاشتن این 
حق در مورد زنان به یک تبعیض قانونی تبدیل شده. به این ترتیب آنچه تا 
پیش از انقالب اسالمی یک حق بدیهی به شمار می رفت، به جرم تبدیل 
شد! این روزها قوه قضاییه در ایران علیه زنان »بی حجاب« و »بدحجاب« 
و زنانی که برای پوشش اختیاری، روشنگری می کنند، حکم زندان  طوالنی 

صادر می کند!
این نوع »جرم آفرینی« از ممنوعیت های تحمیلی و حکومتی ناشی می شود. 
نوع دیگر جرایم، آنهایی هستند که از بین رفته بودند اما با شرایطی که رژیم 
کنونی به وجود آورده، درست مانند بیماری های که ریشه کن شده بودند، 
دوباره بستر رشد یافته  اند؛ مثال »زورگیری«! این جرِم حاصل عدم امنیت 
اجتماعی است. ظهور دوباره ی »زورگیری« یک رجعت دردناک از جمله به 
دوران قاجار است که هنوز از پلیس و نیروی انتظامی مدرن و کالنتری و 
دادگستری خبری نبود و دزدهای سر گردنه راه بر مردم می بستند تا آنها 
را »لخت« کنند! در سرزمین زشت جمهوری اسالمی، »زورگیری« نیز مانند 
»سالک« و »کچلی« و دیگر بیماری های ریشه کن شده، دوباره برگشت به 

ویژه آنکه این جرم متکی بر سیستمی است که خود »زورگیری« می کند!
بخشی دیگر از جرم ها در این سرزمین زشِت عجایب، جرایم »نوظهور« 
اقتصادی  شرایط  زاییده ی  و  نداشتند  وجود  قبال  که  جرایمی  هستند. 
از  یکی  هستند.  فرهنگی  مناسبات  با  ترکیب  در  موجود  اجتماعی  و 
عجیب ترین جرایم نوظهور، کالهبرداری از طریق مهریه است! از قرار معلوم 
این کالهبرداری به اندازه ای رواج یافت که تمهیداتی برای جلوگیری از آن 
اندیشیده شد. وگرنه چه کسی فکر می کرد که زنی بخواهد با مهریه های 
کالن، کالهبرداری کند؟! یعنی ازدواج که می بایست اوج رسمی یک رابطه ی 
عاطفی باشد، به ابزار کالهبرداری برخی زنان برای به دست آوردن مهریه از 

برخی مردان نگون بخت تبدیل شد!
جرم نوظهور دیگری که به تازگی سر و صدا کرده، فروش صندلی های 
دانشگاه است! در همه جای جهان افراد عالقمند در هر سن و سالی می توانند 
طبق شرایطی در کالس های دانشگاه ها، نه به عنوان دانشجوی دارای حقوق 
و وظیفه، بلکه به عنوان شنونده از دانش استادان و امکانات دانشگاه ها 
بهره مند شوند! اما اینکه صندلی دانشگاه را به دانشجویان تقلبی بفروشند، 
فقط در سرزمین زشت جمهوری اسالمی امکان دارد. سرزمینی با بستری

   مجرم خیز که همه چیز در آن زمینه ی »جرم« شدن دارد!

حکومت ایران اگر می خواهد جنگ راه بیندازد باید بداند که اگر خودش هنوز همان 
حکومت دوران جنگ ایران و عراق است، اما مردم دیگر آن مردم نیستند!

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

هراس از تماشاگران ِدربی؛ تهدید 
تماشاگران زن به بازداشت و محدودیت 

بلیت فروشی برای مردان!
****

سرانجام فدراسیون جودو ایران به دلیل 
تبعیض و گرایش سیاسی تعلیق شد

**** 
سخنگوی دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه ها:

 چشم خود را نمی توانیم بر واقعیات ببندیم
****

اتمام حجت فیفا با ایران: 
زنان باید از این ماه به استادیوم ها راه 

در صفحه 10داده شوند!
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دندان پوسیده را باید کشید:

 »فروپاشی کنترل شده« فیلم 
هالیوودی نیست!
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دریافت  حقوق  ماه ها  باشی،  »کارگر 
نکرده  باشی و زیر فشار تأمین هزینه های 
ضروری زندگی چون خوراک و درمان 
کمرت خم شده باشد، کارخانه ای که 
تولیدش  برای چرخیدن خط  سال ها 
زحمت کشیده ای به دست فردی که 
وصل  »باال«  به  و  دارد  »رانت«  چون 
است رو به نابودی قرار گرفته باشد و تو 
نظاره گر ویرانه هایی باشی که هیوالی 
که  کارخانه ای  در  خصوصی سازی 
روزی کار و تالش و تولید در آن موج 
می زد بجای می گذارد؛ اما نه، نمی توانی 
طاقت بیاوری، همراه همکارانت با تن 
و جانی خسته، از حق قانونی اعتراض 
صنفی استفاده می کنی تا دادرسی به 
اما  تو و کارخانه  برسد؛ در مقابل  داد 
حکومتی که قرار بود حامی کارگران و 
زحمتکشان باشد با باتوم و ناسزا و گاز 
اشک آور، اعتراض ات را در هم می شکند 
و با دستبند و در قامت یک »مجرم« 
راهی زندان ات می کند. خانواده ات در 
راهروهای دادسراها ویالن شده و بجای 
ناِن نداشته خوِن جگر می خورند و تو به 
انتظار حکم حبس و شالق می نشینی 
تا »سابقه دار« شدن را هم به فهرست 
دردها و رنج هایی که نظام حاکم بر تو و 

همکارانت تحمیل کرده، اضافه کنی!«
بلکه صحنه ی  نیست  داستان  اینهمه 
جمهوری  که  است  دردناکی  تراژدی 
اسالمی دو بار طی دو سال اخیر درباره 
هپکو  ماشین سازی  کارخانه  کارگران 

اراک اجرا کرده است.
شهریورماه 139۶ بود که کارگران دو 
کارخانه هپکو و آذرآب اراک در اعتراض 
واگذارِی  و  حقوق  پرداخت  عدم  به 
رانتی کارخانه ها به اسم خصوصی سازی 
شورش  ضد  پلیس  کردند.  اعتراض 
کارگران بی دفاع  را مورد حمله و ضرب 
کرد.  بازداشت شان  و  داد  قرار  و جرح 
پیش از آن در بهمن سال 9۵ کارگران 
هپکو برای حقوق معوقه و در اعتراض 
به خصوصی سازی کارخانه شان، دست 

به اعتراض زده بودند.
ز  ا هیچکدام  به  و  گذشت  زمان 
نشد.  اعتنایی  کارگران  خواست های 
جان  کارگراِن   139۸ شهریورماه  در 
از  اطالع  از  رسیده هپکو پس  لب  به 
قصد مالک کارخانه برای تبدیل محل 
دوباره  تفریحی  مجموعه  به  آنها  کار 
اعتراض کردند و باز هم نیروهای یگان 
ویژه به آنها حمله ور شده و حدود 3۰ 
کارگر بازداشت و 1۵ کارگر چنان کتک 

خوردند که راهی بیمارستان شدند.

و  اعتراض  کارگراِن متحد، هم در 
هم در دادسرا 

کارگرانی که اعتراضات صنفی هپکو را 
رقم زده اند نه تنها به اعتصاب خود در 
کارخانه ادامه می دهند بلکه دست به 
دست هم داده تا سند و فیش حقوقی 
برای آزادی همکاران در بندشان آماده 

و آنها را از حبس رها کنند.
طی روزهای گذشته ۲1 کارگر هپکو 
با تالش همکارانشان آزاد شده اند اما به 
نظر می رسد اتهامات ساختگی هشت 
نفر از آنها سنگین است و هنوز مقامات 
قضایی تکلیف آنان را روشن نکرده اند؛ 
هرچند کارگرانی هم که با سپردن سند 
و فیش حقوقی و کفالت از زندان بیرون 
آمده اند، »آزاد« نیستند و پرونده ی آنها 
در دادگستری اراک در انتظار برگزاری 
جلسه دادگاه و صدور حکم قاضی است.

حاال مشخص نیست فریاد دادخواهی 
کارگران از جور مفسدانی که قوه قضاییه 
داعیه مبارزه با آنها را دارد، قرار است 
چند سال حبس و چند ضربه شالق 
برای زحمتکشان معترض به بار بیارود؛ 

و اصال چرا؟!
کارگران  به  تنها  پر غصه  قصه ی  این 
اسماعیل  آنسو  در  ندارد.  تعلق  هپکو 
کشت  مجتمع  کارگر  چند  و  بخشی 
فعال  و  تپه  هفت  نیشکر  صنعت  و 
پرونده ای  در  روزنامه نگار  و  کارگری 
کارگران  اعتراضات  پرونده  به  معروف 
نیشکر هفت تپه به زندان های طوالنی 

محکوم شده اند.
فوالد  ملی  کارگر صنایع  از ۴۰  بیش 
خوزستان زیر شدیدترین جّو امنیتی به 
صورت گروهی احضار شده اند و سایه ی 
سیاه وزارت اطالعات بر سرشان سنگینی 
می کند تا مبادا در این روزهای بی نانی و 
بیکاری بخواهند اعتراضی را شکل دهند.

کارگران شرکت آذرآب، که آنهم حکایتی 
چون هپکو و هفت تپه و فوالد خوزستان 
دارد، به حمایت از هم صنفی های خود و 
در اعتراض به ضرب و جرح و بازداشت 
کارگران در مقابل کارخانه هپکو تجمع 
کردند اما نیروهای امنیتی به سرعت 
وارد عمل شده و تک تک آنها را احضار 

و مورد تهدید و فشار قرار داده اند.
با اینهمه، همانطور که در بیانیه »اتحادیه 
اعتراض  در  که  ایران«  کارگران  آزاد 
صادر  کارگران  گسترده  سرکوب  به 

شده، آمده است، جمهوری اسالمی با 
سیاست های ناکارآمد اقتصادی و بریدن 
نان کارگران از یکسو و سرکوب گسترده 
و به زندان انداختن آنها از سوی دیگر، 
راهی پیش روی کارگران و دیگر اصناف 
نگذاشته است مگر آنکه اعتراضات خود 

را گسترده تر و فراگیرتر ادامه دهند!
بر  بی لیاقتی مسئوالن  تیز  خنجر 

گلوی کارگران 

کارگران در شرکت های مختلف دولتی، 
خصوصی و خصولتی نه تنها این روزها 
عقب افتاده،  مزایای  و  حقوق  ماه ها  با 
اخراج و فشارهای شدید امنیتی برای 
روبرو  تجمع  و  اعتصاب  از  جلوگیری 
مسئول  و  مقام  عده ای  بلکه  هستند 
ناالیق و بی کفایت در مجلس شورای 
هم  دست  به  دست  دولت  و  اسالمی 
داده اند تا در سناریویی پلید، نان اندک 

کارگران را نیز آجر کنند.
سال هاست که حداقل دستمزد کارگران 
از سوی شورایی متشکل از نمایندگان 
تعیین  دولت  و  کارفرمایان  کارگران، 
سال  هر  پایان  در  شورا  این  می شود. 
با  متناسب  که  را  مبلغی  خورشیدی، 
هزینه ی کارگران باشد، محاسبه کرده 
و به عنوان حداقل دستمزد تصویب و 
ابالغ می کند. تمامی کارفرمایان موظف 
هستند که برای استخدام هر نیروی کار 
حداقل این رقم را به کارگر پرداخت کنند.

با  کارفرمایان  از  بسیاری  آنکه  از  جدا 
افراد  با  قرارداد  امضای  از  خودداری 
حداقل  پرداخت  از  کار،  به  نیازمند 

دستمزد شانه خالی می کنند، اکنون سه 
سال است که میزان حداقل دستمزد، 
حتی برای آندسته از کارگران که آن را 
دریافت می کنند نیز پاسخگوی هزینه ی 

اولیه ی زندگی نیست.
از ابتدای سال 1397 که نوسان شدید 
ارزی در ایران رخ داد و پیرو آن قیمت 
کاالها و خدمات با افزایش زیادی روبرو 
شد، فعاالن کارگری هر ماه با محاسبه 
گوشزد  دولت  به  معیشت  هزینه ی 
کردند که میزان حداقل دستمزد باید 

افزایش یابد.
مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال 
دو  از  کمتر  رقمی  حالی  در   139۸
میلیون تومان است که هزینه ی اولیه ی 
یک خانواده چهار نفره چیزی حدود ۸ 

میلیون تومان در ماه است!
اکنون با وجود اختالف ۶ میلیون تومانی 
زندگی،  جاری  هزینه های  و  درآمد 
طرحی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
تعیین  در  تغییراتی  ایجاد  دنبال  به 
برخی  است.  دستمزد  حداقل  میزان 
نمایندگان مجلس در اظهاراتی عجیب 
مدعی شده اند که تعیین میزان حداقل 
اشتغالزایی  راه  بر سر  مانعی  دستمزد 
است! حاال نمایندگان حامی دولت به 

دنبال ارائه ی طرحی هستند که میزان 
حداقل دستمزد را شناور کرده و کارگران 
را بر اساس سن و محل سکونت و کار 
دستمزدی طبقه بندی می کند! این اقدام 
می تواند بسیاری از کارگران را از دریافت 
حداقل دستمزد کنونی نیز محروم کند!
چاره ای جز اتحاد و یکپارچگی نیست

گویا این سرنوشت تلخ کارگران ایران 
است که طی چهار دهه اخیر نه تنها آب 
خوش از گلویشان پایین نرفته بلکه در 
کنار همه ی نیازهای طاقت فرسای مالی، 
فشارهای  شدیدترین  باید  روزها  این 

امنیتی و قضایی را نیز تحمل کنند.
بیهوده نیست که مجموعه ی این شرایط 
به  بزرگ  کارخانه های  از  بسیاری  در 
کارگران  میان  در  همدلی  و  اتحاد 
انجامیده است. آنها دریافته اند که تنها 
با همبستگی و یکپارچگی می توانند در 
مقامات  فشارهای  و  زورگویی ها  برابر 
بایستند.  اسالمی  جمهوری  ناالیق 
اگرچه حکومت تالش می کند با گسیل 
نیروهای انتظامی به سرکوب کارگران 
بپردازد  آنها  میان  در  تفرقه  ایجاد  و 
این  آن  ضعف  نقطه ی  بزرگترین  اما 
است که همین نیروهای انتظامی نیز 
جزو قشرهای آسیب پذیر و تحت فشار 
جامعه هستند. افراد یگان ویژه و نیروی 
را علیه  باتوم  بدانند که  باید  انتظامی 
نیروهای مولد کشور و در نتیجه علیه 

خودشان باال می برند! 
نیروی  و  پلیس  لباس  شهروندانی که 
انتظامی  به تن دارند باید بدانند وقتی به 
ضرب و جرح کارگر و کشاورز و کارمند و 
بیکار و بازنشسته و مالباخته و آموزگار و 
زنان می پردازند، فقط به سود یک نظام 
امنیت و  سرکوبگر عمل می کنند که 
رفاه و آینده ی خود نیروهای انتظامی 

هم برایش هیچ اهمیتی ندارد.
این روزها جمهوری اسالمی در چنان 
وضعیت شکننده و دشواری قرار گرفته 
که دست به هر اقدامی می زند تا بیش 
از این مشروعیت خود را از دست ندهد؛ 
غافل از آنکه هر ترفند تبلیغاتی و هر 
اقدام سرکوبگرانه بیشتر آن را در برابر 
جامعه قرار می دهد. جامعه ای که دریافته 
است ایران برای داشتن امنیت و آزادی و 
رفاه، نیازمند تغییرات ساختاری در نظام 
سیاسی و اقتصادی کشور و پشت سر 

گذاشتن جمهوری اسالمی است.
روشنک آسترکی

حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات 
نفتی پادشاهی سعودی، فصل جدیدی 
رهبران  آشوبگرانه  سیاست های  در  را 
جمهوری اسالمی گشود. در این ساعات 
کارشناسان آمریکایی، فرانسوی و گروه 
سرگرم  متحد  ملل  سازمان  اعزامی 
بررسی هستند تا با اطمینان مبدأ این 
جاناتان  کنند.  شناسایی  را  حمالت 
هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، 
پنتاگون، می گوید »اطمینان داریم که 
کارشناسان خواهند توانست دقیقا منشأ 
این حمالت را مشخص کرده و به زودی 
اعالم کنند«. ژان  ایو لودریان وزیر خارجه 
فرانسه اگرچه نامی از ایران نمی برد ولی 
می گوید »قبول مسئولیت این حمله از 
سوی حوثی ها قابل باور نیست«. برای 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که به 
اسالمی  کرده »جمهوری  سفر  ریاض 
در این اقدام دست داشته است«. وزیر 
خارجه آمریکا حمله به تأسیسات نفتی 
جنگ«  »اعالن  را  سعودی  پادشاهی 

خوانده است.

پایاِن »استراتژی صبر« تا 2۰2۰
حرکت  مبدأ  با  رابطه  در  گمانه زنی 
پهپادها و موشکی که به سمت تأسیسات 
نفتی پادشاهی سعودی پرتاب شده اند 
همچنان ادامه دارد. برای شبکه خبری 
سی بی اس حمله به پادشاهی سعودی 
از پایگاه هوایی اهواز صورت گرفته و 
از فراز کویت عبور کرده است. برخی 
منابع دیگر مبدأ حرکت را جزیره فارسی 
اعالم  خارک  جزیره  غربی  جنوب  در 
کرده اند. یک منبع امنیتی اروپایی به 
کیهان لندن می گوید »روز دوشنبه، ۴۸ 
ساعت پس از حمله به تأسیسات نفتی 
پادشاهی سعودی، سه هواپیمای نظامی 
در جزیره فارسی به زمین نشستند و 
افراد و تجهیزات تخلیه کردند.« پاسخ 
حمله  این  که  پرسش  این  به  نهایی 
موشکی و پهپادی از کجا صورت گرفته 
است، با پایان کار کارشناسانی که به 
پادشاهی سعودی سفر کرده اند، در چند 
روز آینده مشخص خواهد شد، ولی چه 
کسانی دستور این حمله را صادر کرده اند 
و چه کسانی از این اقدام سود خواهند 

برد، از هم اکنون مشخص است.
جمهوری اسالمی تا چند هفته پیش، و 
پس از خروج آمریکا از برجام، »استراتژی 
صبر« را انتخاب کرده بود. انتظار تا نوامبر 
سال ۲۰۲۰ و انتخابات جدید ریاست 
جمهوری در آمریکا و آرزوی شکست 
این  انتخابات.  این  در  ترامپ  دونالد 
استراتژی برای ادامه احتیاج به دو عامل 
داشت: حمایت اقتصادی اروپا و چین و 
کاهش محبوبیت دونالد ترامپ. دومی بر 
پایه آخرین نظرسنجی ها دور از واقعیت 
است. اروپا و چین هم در عمل نشان 
دادند که نه می خواهند و نه می توانند 
قبال جمهوری  در  آمریکا  تحریم های 
اسالمی را نادیده بگیرند. اظهارات رئیس 
جمهور فرانسه هم که مبنی بر اینکه 
عملی شدن پیشنهاد وام 1۵ میلیارد 
بستگی  اسالمی  جمهوری  به  دالری 
آرزوهای  دارد،  سفید  کاخ  توافق  به 
کرد. آب  بر  نقش  را  ایران  زمامداران 

نقش روسیه
به این ترتیب جمهوری اسالمی مجبور 
به تغییر استراتژی شد. استراتژی جدید 
که از حمایت روسیه نیز برخوردار است، 
بر افزایش مدیریت شده ی تنش با آمریکا 
و متحدین اش در اروپا و منطقه استوار 
به  اسالمی  جمهوری  تصمیم  است. 

عقب نشینی گام به گام از تعهدات اش در 
برجام بخشی از همین استراتژی جدید 
است. هدف گرفتن نفتکش ها در آب های 
خلیج فارس و تنگه هرمز، بمب گذاری 
الفجیره  سواحل  در  کشتی  چند  در 
در امارات متحده عربی، یا به گروگان 
اجاره  در  که  نفتکش سوئدی  گرفتن 
فارس،  خلیج  آب های  در  بود  بریتانیا 
با هدف تنش آفرینی مدیریت  همگی 
شده است. حمله ی اخیر به تأسیسات 
گام  نیز  سعودی  پادشاهی  نفتی 
دیگریست که با موافقت علی خامنه ای 
صورت گرفته است. گامی که راه را بر 
هرگونه مذاکره ای در شرایط کنونی بین 
می بندد. آمریکا  و  اسالمی  جمهوری 

و  سعودی  نفتی  تأسیسات  به  حمله 
انتقال و صدور  مختل کردن سیستم 
را در  بهای بشکه نفت  نفت، بالفاصه 
بازارهای جهانی افزایش داد. این افزایش 
به  که  اسالمی  برای جمهوری  قیمت 
قانونی  به صدور  قادر  تحریم ها  خاطر 
اقتصادی  نظر  از  نیست،  خود  نفت 

و  روسیه  برای  ولی  ندارد  منفعتی 
دیگر صادرکنندگان نفت می تواند در 
به  حمله  باشد.  سودآور  کوتاه مدت 
تاسیاست نفتی سعودی منفعت دیگری 
هم برای روسیه دارد، آنهم قلمداد کردن 
عدم کارآیی سیستم پدافند چند میلیارد 
دالری  آمریکاست که پادشاهی سعودی 
خریداری کرده، به ویژه در زمانی که 
گفتگوهایی بین مسکو و ریاض برای 

به  روسی  نظامی  تجهیزات  فروش 
عربستان در جریان است.

ناکارآیی پدافند آمریکا
چرا سیستم پدافند هوایی چند میلیارد 
دالری پادشاهی سعودی نتوانست در 
حمله موشک و پهپادهایی که حتا یک 
میلیون دالر هم خرج آنها نشده است 
را ردیابی و خنثی کند، پرسشی است 
کارشناسان  و  رسانه ها  روزها  این  که 
است.  کرده  مشغول  نیز  را  آمریکایی 
رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در عراق، 
در  و سوریه  لبنان  کویت،  افغانستان، 
پاسخ به این پرسش در گفتگو با یک 
شبکه رادیویی می گوید: »برای من هم 
این مسئله عجیب است و می پرسم ما در 
بحرین پایگاه نظامی گسترده ای داریم، 
ما در بحرین پایگاه دریایی  و فرماندهی 
خلیج  در  ما  ناوهای  داریم،  منطقه ای 
فارس دائما در حرکت هستند، اگر این 
پهپادها و موشک ها از خلیج فارس عبور 
کردند چگونه نیروهای ما نتوانستند آنها 
را رصد کنند؟! یافتن دالیل این ناکارآیی 
از نظر امنیتی و فنی، و حتا سیاسی، 

بسیار مهم و حیاتی است.«
جرمی بینی کارشناس نظامی و سردبیر 
دفنس«،  »جینز  خاورمیانه  بخش 
یکی از مهم ترین نشریات کارشناسی 
نظامی، می گوید »پادشاهی سعودی ۶ 
گردان ویژه پدافند ضدموشکی پاتریوت 
ساخت آمریکا دارد که پنج گردان آن 
به سمت استان های شرقی یعنی یمن 
و تنها یکی به سوی ایران تنظیم شده 
است.« یکی از این گردان ها، به گفته این 
کارشناس نظامی، »دقیقا برای حفاظت 
تأسیسات نفتی در منطقه بقیق مستقر 
بود و طوری تنظیم شده بود که باید 
هر شیئی پرنده ای را که از سمت شمال 
می آمد رصد کند«. از صحبت های این 
کارشناسان می توان این نتیجه را گرفت 
که یا این سیستم پدافند موشکی دارای 
اشکاالت جدی است و یا اینکه حرکت 
موشک و پهپادها به سمت تأسیسات 
نفتی در بقیق به دالیلی »نادیده« گرفته 

شده است.
جنگ یا دیپلماسی؟

 ،۲۰19 سپتامبر   ۲۰ جمعه،  صبح 
در  نظامی  اقدام  گزینه های  پنتاگون 
نفتی  تأسیسات  به  به حمالت  پاسخ 
پادشاهی سعودی را در اختیار دونالد 
ترامپ قرار داد. به نظر نمی رسد که در 
این مقطع بطور کلی گزینه نظامی در 
دستور کار کاخ سفید باشد و فعال تالش 
دونالد ترامپ استفاده از حربه تحریم 
و دیپلماسی است. وگرنه بجای مایک 
پمپئو که وزیر خارجه است، وزیر دفاع 
فرستاده  پادشاهی سعودی  به  آمریکا 
می شد. اعالم تحریم های جدید، ایجاد 
انزوای  تشدید  برای  سیاسی  ائتالف 
مجمع  جریان  در  اسالمی  جمهوری 
عمومی سازمان ملل متحد که در جریان 
است، و گسترش ائتالف نظامی در خلیج 
فارس، که در روزهای گذشته پادشاهی 
سعودی و امارات متحده عربی هم به 
کنونی  سیاست  ارکان  پیوستند،  آن 
آمریکا در رابطه با جمهوری اسالمی را 

تشکیل می دهد.
زمامداران جمهوری اسالمی برای حفظ 
نظام حاضرند از هر حربه ای، حتا یک 
جنگی  کنند.  استفاده  محدود  جنگ 
که هزینه ها و تاوان پیامدهای آن را نه 
سران رژیم که در جای امن نشسته اند 
در  عمدتا  که  آنان  خانواده های  یا  و 

کشورهای  غربی از جمله آمریکا زندگی 
می کنند بلکه شهروندان عادی ایران باید 
بپردازند. جمهوری اسالمی در این خیال 
خام است که مانند جنگ هشت ساله با 
عراق، مردم از نظام در مقابل حمله ای 
از خارج حمایت خواهند کرد. حال آنکه 
اگر با ماجراجویی ها و آتش افروزی های 
هم  جنگی  ایران  در  حکومت  سران 
درگیرد، این جنگ، مقابله ی کشور یا 
کشورهای دیگر  با ایران نیست، بلکه 
حکومتی  ماجراجویی های  به  پاسخی 
است که سال هاست با مردم ایران نیز 
دالیل  از  یکی  اتفاقا  است.  جنگ  در 
اسالمی،  جمهوری  تنش آفرینی های 
شرایط بحرانی جامعه و نارضایتی های 
عمومی و گسترش اعتراضات اجتماعی 
است. از همین رو بر مردم ایران و به 
ویژه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری 
اسالمی و مدافع دمکراسی است که به 
را  پیام  این  اسالمی  جمهوری  سران 
برسانند که اگر قصد دارند جنگی راه 
بیندازند، روی حمایت مردم حساب نکنند! 
احمد رأفت

جمهوری اسالمی به دنبال تحمیل جنگ 
برای بقای نظام

لزوم همدلی شهروندان در برابر 
تفرقه های نظام

=حکومت ایران اگر می خواهد جنگ راه بیندازد باید بداند که اگر خودش هنوز همان 
حکومت دوران جنگ ایران و عراق است، اما مردم دیگر آن مردم نیستند!
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بازاریابی تسلیحاتی پوتین با استناد به آیات قرآن 
در آنکارا و سکوت در برابر حمالت اسرائیل علیه 

مواضع سپاه در سوریه و عراق!
=حسن روحانی از سکوت 
مقابل  در  بین  الملل  جامعه 
خاک  به  اسرائیل  حمالت 
سوریه و عراق انتقاد کرد اما 
پاسخی از پوتین و اردوغان 

نشنید.
سخنرانی  در  =پوتین 
خود با استناد به آیات قرآن 
برای  خواست  سعودی  ها  از 
دفاع از خاندان و کشور خود 
نظامی  تسهیالت  روسیه  از 

بخرند!
»کریدور  اردوغان   =
صلح« در شرق فرات تاسیس 
خواهد شد که منطقه  ای امن 
پناهجویان  اسکان  برای 

سوری خواهد بود.
پنجمین دور از سلسله نشست  های 
جمهوری  و  ترکیه  روسیه،  سه جانبه 
اسالمی ایران در مورد وضعیت سوریه، 
دوشنبه 2۵ شهریور، در آنکارا برگزار شد.

محور این دور از مذاکرات بحث بر سر 
درگیری  ها در منطقه ادلب، تنش دولت 
ترکیه با کردها در نوار مرزی سوریه و 

وضعیت پناهندگان سوری بود.
در حاشیه این نشست روحانی با پوتین 
و اردوغان به صورت دو جانبه بر سر 
مسائلی غیر از سوریه نیز گفتگو داشت.

حسن روحانی در دیدار با والدیمیر 
از  اسالمی  جمهوری  گفت،  پوتین 
همکاری با روسیه در بخش اقتصادی، 
سیاسی و هسته  ای و دفاعی استقبال 
می کند. وی برای چندمین بار به عالقه 
ایران برای توسعه همکاری اقتصادی با 

سازمان شانگهای اشاره کرد.
به  متعهد  روسیه  گفت  نیز  پوتین 
حوزه های  در  ایران  با  همکاری  ادامه 
به  دفاعی، نظامی و هسته ای است و 
دو  اقتصادی  همکاری  های  از  بخشی 

کشور اشاره کرد.
بخشی  در  روسیه  جمهوری  رئیس 

از سخنان در این دیدار برای چندمین 
ملی«  »ارز  از  استفاده  لزوم  به  بار 
کرد،  ادعا  و  کرد  اشاره  معامالت  در 
سیستم  اتصال  برای  الزم  زمینه های 
پیام رسان های  به  کشور  دو  بانکی 
اختصاصی در مراحل نهایی است.پوتین 
همچنین بر لزوم حفظ برجام تاکید کرد 
و گفت جایگزینی برای آن وجود ندارد و 
مسکو در این زمینه تالش خواهد کرد.

به  اسالمی  جمهوری  مقام  های 
»برقراری ارتباط بانکی بدون سوئیفت« 
میان ایران و روسیه امیدوارند. در همین 
کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  ارتباط 
ادعا  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
سیستم  این  از  استفاده  »امکان  کرد، 
بین کشور های  تجاری  مبادالت  برای 
عضو اتحادیه اوراسیا می تواند به توسعه 
بین کشور های عضو  تجاری  مبادالت 

اتحادیه کمک شایانی کند.«
جریان سخنرانی  در  روحانی  حسن 
به  مشترک  نشست  در  خود  طوالنی 
افزایش حمالت اسرائیل به سوریه نیز 
به  تجاوزات  »این  گفت  و  کرد  اشاره 

عراق و لبنان هم کشیده شده است!«
حمالت  »این  کرد،  تاکید  روحانی 
خصمانه  اقدامات  بارز  مصداق 
و  است  غیرقانونی  و  تحریک آمیز 
ایجاد تنش و درگیری  باعث  می تواند 
]اما[  شود…  منطقه  در  گسترده 
در  بین المللی  سازمان های  متأسفانه 
مناسبی  واکنش  تجاوزات  این  قبال 
حالیست  در  این  نمی دهند.«  نشان 
که اتفاقاً کسانی که می بایست نسبت 
به این حمالت واکنش نشان دهند به 
ظاهر دوستان نزدیک رژیم ایران هستند 
یعنی روسیه و عراق! اما مقامات مسکو 
حمالت  به  نسبت  عمل  در  بغداد  و 
اسرائیل علیه مواضع و مراکز وابسته به 
سپاه قدس و گروه  های شبه نظامی مورد 
حمایت جمهوری اسالمی سکوت کرده 
و بی اعتنا مانده اند و روحانی نیز اشاره  ای 
به این سکوت نکرد و به مالمت اسرائیل 
پرداخت.در این میان والدیمیر پوتین از 
نشست مطبوعاتی مشترک با رؤسای 
جمهور دو کشور مسلمان نشین بهره برد 
و با استناد به آیات قرآن بساط بازاریابی 
برای فروش تسلیحات نظامی خود پهن 
کرد و به عربستان نیز پیشنهاد کمک داد!

او گفت، »از آنجا که در ترکیه کشوری 
با اکثریت مسلمان حضور دارم نمی  توانم 
به آیه  ای از قرآن کریم اشاره نکنم که 
در آن گفته شده، رحمت خداوند را به 
یاد بیاورید، شما زمانی دشمن یکدیگر 
بودید. خداوند قلوب شما را سازش داد 

و شما را برادر یکدیگر کرد!«
او با بیان اینکه »فکر می  کنم با توجه 
به این آیه باید اقدام کرد«، افزود: »در 
با  با کمک گفته شده که شما  رابطه 

رحمت برادر شدید، تاکید شده است که 
آنچه در بین انسان  ها تفرقه می   اندازد و 
منجر به مناقشه می    شود باید در درجه 
دوم اهمیت قرار گیرد؛ منظورم نزدیکی 

معنوی بین انسان  هاست.«
با عربستان  افزود: »در رابطه  پوتین 
بر  قرآن  در  که  گفت  باید  سعودی 
غیر  به  خشونت  بودن  قبول  غیرقابل 
از دفاع از خاندان تاکید شده است، از 
آنجا که عربستان می       خوا  هد از خاندان و 
کشور خود دفاع کند ما آماده  ایم به این 
کشور کمک الزم را ارائه دهیم کافی 
است که رهبران سیاسی عربستان هم 

تصمیمی عاقالنه بگیرند.«
ادامه  در  روسیه  جمهوری  رئیس 
اقدام  ایرانی  ها  که  »همانطور  گفت، 
روسیه اس-۳00 خریدند  از  و  کردند 
تریوموف  یا  اس-۴00  هم  اردوغان  و 
]یعنی  آنها  که  چرا  کرد  خریداری 
از  مطمئن  روسی[  پدافند  سیستم 

عربستان دفاع خواهند کرد.«
پوتین  اظهارات  این  به  واکنش  در 
خطاب به عربستان، حسن روحانی و 
محمدجواد ظریف شروع به خنده  های 

عجیب و عصبی کردند.
 TRT به گزارش پایگاه خبری شبکه
رپیس جمهور ترکیه نیز در سخنرانی 
خود تاکید کرد، تا زمانی که سازمان  های 
خود  موجودیت  به  ُکرد  تروریستی 
در سوریه ادامه دهند، نه سوریه و نه 

منطقه به آرامش نخواهند رسید.
تشکیل  اجازه  کرد  تاکید  اردوغان 
کریدور ترور در طول مرز ما با سوریه 
را نخواهیم داد و اعالم کرد »کریدور 
صلح« در شرق فرات تاسیس خواهد 
اسکان  برای  امن  منطقه  ای  که  شد 
»ترکیه  گفت،  او  است.  پناهجویان 
آماده پذیرفتن هر نوع مسئولیتی در 
تا  می  خواهیم  و  هست  خصوص  این 
هم با ایران، هم با روسیه و هم جامعه 
داوطلبانه  بازگشت  برای  بین   الملل 

پناهجویان سوری تالش کنیم.«
از دو هفته پیش از آغاز نشست آنکارا، 
ارتش و ترکیه ماموریت مشترک خود 
سوریه  شرق  شمال  سوریه،  مرز  در 
)شرق فرات( را آغاز کردند که محور 
آن تأمین امنیت با گشت   های هوایی 
داد  گزارش  آناتولی  است.  زمینی  و 
پنجمین پرواز مرکز عملیات مشترک 
امن  ایجاد منطقه  برای  آمریکا  ترکیه 
در شمال شرق سوریه انجام شده است.

که  کرد  فراموش  نباید  گفت،  او 
اظهارات پمپئو به نوعی فرافکنی برای 
انحراف افکار عمومی سعودی  ها است 
دفاعی  و  نظامی  سیستم  های  زیرا 
آمریکایی که به قیمت   های بسیار گزاف 
به عربستان فروخته شده نتوانسته   اند 

پهپادهای یمنی را ساقط کنند.

بار  حوثی  =پهپادهای 
دیگر تاسیسات نفتی آرامکو 
عربستان را هدف قرار دادند.
مدعی  ترامپ  =دونالد 
کار  روی  او  وقتی  از  است 
به  نسبت  ایران  رژیم  آمده 
شده  ضعیف تر  بسیار  قبل 
و تغییر کرده اما این ادعای 
رئیس جمهوری آمریکا همه 

حقیقت نیست.
سپاه  =یاغی  گری  های 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
آن  به  وابسته  شبه نظامیان 
در نقاطی کاهش پیدا کرده 
قرار  اسرائیل  آتش  زیر  که 
دارند. اما مناطقی مثل یمن 
است  دورتر  اسرائیل  از  که 
همچنان یک جبهه   فعال به 

شمار می رود.
انبوهی  وجود  =با 
بر  که  گزارش هایی  از 
حمایت  های تسلیحاتی رژیم 
ایران بر حوثی  ها ُمهر تأیید 
می زنند اما جامعه بین  الملل 
از اقدام جدی سر باز می  زند.

تا مماشات 
داخلی و 

خارجی هست 
»جمهوری 

اسالمی« در 
ایران تغییری 

نخواهد کرد
نوامبر ۲0۱۸ )آذر ۹۷(، در جریان »نمایش بقایای تسلیحات ارسالی ایران 
برای حوثی  ها« که در واشنگتن برگزار شد برایان هوک مسئول امور ایران 

وزرات خارجه آمریکا گفت با تحریم نفتی ایران اجازه نمی دهیم شبکه ای از 
شبه نظامیان شیعه از شام تا شبه جزیره عربستان تشکیل شود

عربستان  کشور  وزارت   سخنگوی 
شرکت  نفتی  تأسیسات  اعالم  کرد 
هجره  و  بقیق  منطقه  دو  در  آرامکو 
 2۳ (  1۴ شنبه  د،  مدا با خریص 
ناشناس  پهپادهای  توسط   شهریور(، 
هدف قرار گرفت. العربیه گزارش داد 
که آتش سوزی در این تأسیسات مهار 

شده است.
عملیات  رشته  ادامه  حمالت  این 
ایذایی حوثی  های یمن علیه عربستان 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  است. 
حامی اصلی حوثی  ها در تأمین مالی 
و تسلیحات نظامی این گروه افراطی 

است.
و  »ابهاء«  فرودگاه  اخیر  ماه  های  در 
بارها  آرامکو  نفت  شرکت  تاسیسات 
توسط حوثی  ها مورد حمله قرار گرفت.

22 امرداد 9۸، علی خامنه  ای در دیدار 
با گروهی از سران حوثی    ها در تهران 
و  عربستان  برابر  در  خواست  آنها  از 

امارات بایستند.
جنبش  سخنگوی  عبدالسالم  حمد   
»ادامه  را  خامنه ای  نیز  انصاراهلل 
والیت  و  اسالم  پیامبر  خط  دهنده 
امیرالمؤمنین« دانست. چهار روز بعد 
نفتی  تاسیسات  به  حوثی  نیروهای 

عربستان حمله کردند.
کمتر از یک هفته پس از دیدار هیأت 
حوثی   با خامنه  ای آنها در تهران حتا 

صاحب سفارتخانه شده و سفیر تعیین 
حوثی  ها  سفیر  شهریور  دهم  کردند. 
تقدیم محمدجواد  را  استوارنامه خود 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
کرد و حکومت ایران اولین میزبانی شد 
که خاک ایران را در اختیار یک گروه 
تروریستی قرار داد تا در آن سفارتخانه 

و سفیر مستقر کند!
متعدد  موارد  در  امارات  و  عربستان 
نظامی  حمایت  های  مدارک  و  اسناد 
سازمان  به  را  حوثی  ها  از  ایران  رژیم 
بقایای  شامل  که  داده اند  ارائه  ملل 
موشک  ها و راکت  هایی است که عمدتاً 
تکنولوژی و قطعات اصلی آن متعلق به 
صنایع موشکی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی است. 
تا کنون چندین گزارش توسط دولت 
از  بین  المللی  نهادهای  به  عربستان 
جمله شورای امنیت سازمان ملل در 
مورد نقش ایران در حمایت و تقویت 
حوثی  ها و ارسال سالح  های پیشرفته 
به این گروه تروریستی ارائه شده است. 
مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ 
اسالمی  کردند جمهوری  تاکید  بارها 
اختیار  در  را  بالستیک  موشک  های 

حوثی  ها قرار می  دهد.
از سال 1۳9۴ تا کنون نیروی دریایی 
صورت  به  فرانسه  و  استرالیا  آمریکا، 
ایران  که  را  محموله  هایی  جداگانه 

که  حالی  در  =پمپئو: 
به  تظاهر  ظریف  و  روحانی 
تهران  می کنند،  دیپلماسی 
پشت نزدیک به ۱00 حمله به 
عربستان سعودی قرار دارد.

=سناتور لیندزی گراهام 
کنگره  ارشد  اعضای  از 
واکنش  در  نیز  آمریکا 
خواستار  حمالت  این  به 
گزینه ی  گرفتن  نظر  در 
خطرناک و ویرانگر حمله به 

پاالیشگاه های ایران شد.
وزارت  =سخنگوی 
خارجه: اینگونه اظهار نظرها 
شبیه  بیشتر  اقدامات  و 
سازمان های  برنامه ریزی 
مخفی و اطالعاتی به منظور 
اقداماتی  برای  زمینه سازی 

در آینده است.
از  البخیتی  =محمد 
سیاسی  دفتر  اعضای 
ریاض  به  انشاء اهلل  انصاراهلل: 

خواهیم رسید!

وزیر خارجه ایاالت متحده به حمله 
موشکی حوثی  های یمن به تاسیسات 
شرکت نفت آرامکو عربستان واکنش 
نشان داد و حمایت جمهوری اسالمی 

از شبه نظامیان حوثی را محکوم کرد.
آرامکو  شرکت  نفتی  تأسیسات 
خریص  هجره  و  بقیق  منطقه  دو  در 
بامداد، شنبه 1۴ )2۳ شهریور(، توسط  

پهپادهای ناشناس هدف قرار گرفت
در  شهریور،   2۳ پمپئو،  مایک 
توییتی نوشت، »در حالی که روحانی 
و ظریف تظاهر به دیپلماسی می کنند، 
تهران پشت نزدیک به 100 حمله به 
وجود  با  دارد.  قرار  سعودی  عربستان 
همه درخواست ها برای کاهش تنش، 
ایران حاال یک حمله بی سابقه را علیه 
عرضه ی انرژی جهان انجام داده است. 
هیچ نشانه ای وجود ندارد که حمالت از 

سوی یمن باشد.«

وزیر خارجه آمریکا از همه کشورها 
خواسته علنی و صریح حمالت رژیم 
ایران را محکوم کنند و گفته »ایاالت 
متحده برای تضمین اینکه عرضه کافی 
جمهوری  و  یابد  ادامه  انرژی  بازار  در 
تهاجمی  اقدامات  بابت  ایران  اسالمی 
پاسخگو شود، با شرکا و متحدان  خود 

همکاری خواهد کرد.«
پمپئو پیش از این در یک کنفرانس 
ایران  حکومت  بود  گفته  مطبوعاتی 
عامل بی  ثباتی در کل منطقه است و 
تروریست  ها  و  نیابتی  شبه نظامیان  از 
حمایت می  کند  و فروشنده سالح به 
گراهام  است.لیندزی  یمن  حوثی  های 
در  نیز  آمریکا  ارشد کنگره  اعضای  از 
در  خواستار  حمالت  این  به  واکنش 
نظر گرفتن گزینه ی خطرناک و ویرانگر 

»حمله به پاالیشگاه های ایران« شد.
این سناتور جمهوریخواه در یک رشته 
توییت حمایت رژیم ایران از شورشیان 
حوثی در حمله به پاالیشگاه های نفت 
دیگر  نمونه ی  را  سعودی  عربستان 
جمهوری  که  دانسته  ویرانی  هایی 
اسالمی به بار می آورد. وی نوشته است 
که »رژیم ایران عالقه ای به صلح ندارد. 
آنها در پی دستیابی به سالح های اتمی 
زمان  اکنون  منطقه ای اند.  سلطه ی  و 
آن است که ایاالت متحده حمله ای به 
میز  روی  را  ایران  نفت  پاالیشگاه های 
بگذارد در صورتی که آنها به تحریکات 
خود ادامه دهند یا غنی سازی اورانیوم 
را افزایش دهند. ایران سوء رفتارهایش 
اینکه  مگر  کرد  نخواهد  متوقف  را 
عواقب آن واقعی تر بشود؛ مانند حمله 
رژیم  پشت  که  پاالیشگاه های شان  به 
وزارت  شکست.«سخنگوی  خواهد  را 
خارجه جمهوری اسالمی، یکشنبه 2۴ 
گراهام  و  پمپئو  اظهارات  به  شهریور، 
است،  گفته  و  داده  نشان  واکنش 
نظرهای  اظهار  و  اتهام زنی ها  »چنین 
کور و بی حاصل در چارچوب دیپلماتیک 
غیرقابل درک و بی معنی است. در روابط 
بین  المللی حتی خصومت  ورزی  هم دارای 
باورپذیری و چارچوب های  از  حداقلی 
این  آمریکا  مقامات  که  است  منطقی 
درنوردیده اند.« نیز  را  حداقلی  اصول 

ایرنا، سیدعباس موسوی  به گزارش 

نظرها  اظهار  »اینگونه  کرد،  عنوان 
برنامه ریزی  شبیه  بیشتر  اقدامات  و 
برای  اطالعاتی  و  مخفی  سازمان های 
منظور  به  کشوری  وجهه  تخریب 
آینده  در  اقداماتی  برای  زمینه سازی 
نام  به  سیاستی  آمریکایی  ها  است. 
»فشار حداکثری« در پیش گرفتند که 
ظاهرا به دلیل ناکامی  ها به سمت دروغ 

حداکثری گرایش پیدا کرده است.«
خارجه  وزارت  سخنگوی  اینکه 
صحبت   های  در  اسالمی  جمهوری 
خود اشاره کرده که  »این اظهار نظرها 
برنامه ریزی  شبیه  بیشتر  اقدامات  و 
به  اطالعاتی  و  مخفی  سازمان های 
در  اقداماتی  برای  زمینه سازی  منظور 
آینده است« نشان می  دهد رژیم ایران 
پیش  بینی کرده که احتماالً دیر یا زود 
حمایت از حوثی  ها به دردسری بزرگ 
به  حوثی  ها  شد.حمله  خواهد  تبدیل 
عربستان طبق معمول با حمایت جناح 
حزب  اللهی  ها و والیتمداران قرار گرفته 
است. روزنامه کیهان تهران تیتر بزرگ 
و عکس صفحه اول خود را به این اقدام 
اختصاص داده و در گزارشی این حمله 
خوانده  دیگر«  صادق  وعده  »یک  را 
از محمد  نقل  به  تهران  است. کیهان 
البخیتی یکی از اعضای دفتر سیاسی 
است  نوشته  یمن  انصاراهلل  جنبش 

»انشاء اهلل به ریاض خواهیم رسید.«
محمدبن سلمان ولیعهد سعودی بعد 
پاالیشگاه  های  به  حوثی  ها  حمالت  از 
عربستان با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو 
کرده است که جزییات آن منتشر نشده. 
درباره  می  گویند  عربی  رسانه  های  اما 
عربستان  ثبات  و  امنیت  از  حمایت 
گفتگو شده و ترامپ گفته این حمالت 

بر اقتصاد جهان تاثیر منفی دارد.
با  نزدیکی  روابط  عربستان  گرچه 
آمریکا و روسیه دارد و در کشورهای 
مختلف اروپایی نیز سرمایه  گذاری  های 
اسرائیل  اندازه  به  نه  اما  کرده  کالنی 
گروه  های  با  مقابله  در  دفاعی  قدرت 
و  دارد  اسالمی  جمهوری  نیابتی 
توانسته  دیپلماتیک  طریق  از  نه 
نظام  روی  بین  المللی  فشارهای 
از  مانع  که  کند  زیاد  آنقدر  را  ایران 
شود. حوثی  ها  برای  تسلیحات  ارسال 

عربستان و تأسیسات نفتی اش زیر حمالت حوثی  ها؛ 
عضو ارشد انصاراهلل: انشاء اهلل به ریاض خواهیم رسید!

نشست سه جانبه پووتین، اردوغان و روحانی در آنکارا؛ ۱۶ سپتامبر ۲0۱۹

ارسال  حوثی  ها  برای  دریا  طریق  از 
گزارش  و  و ضبط  می  کند، شناسایی 
اینهاست  از  فراتر  اما  کرده اند. مسئله 
و نهادهای امنیتی گزارش  هایی منتشر 
کرده اند که نشان می  دهد رژیم ایران 
از طریق کشورهای آفریقایی از جمله 
برای  سالح  ارسال  به  اقدام  سومالی 

انصاراهلل می   کند.
طریق  از  ایران  می دهد  نشان  شواهد 
به  کشور  این  خاک  و  عمان  دریای 
حوثی های یمن سالح ارسال می کند. 
رسیدن  از  پس  تسلیحات  و  مهمات 
به مرز عمان و یمن توسط نیروهای 
القاعده به غرب یمن که محل استقرار 

انصاراهلل است منتقل می   شود.
از  که  شده  سبب  آمریکا  تحریم  های 
یکسو تأمین مالی تروریسم برای رژیم 
ایران دشوار شود و از سوی دیگر مسیر 
مسدود  پول  جابجایی  شبکه    های  و 
شوند که می  تواند دلیلی برای کاهش 
یاغی گری  های رژیم ایران در سوریه و 

عراق باشد.
 اما اگر میدان فعالیت سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و شبه نظامیان وابسته 
به رژیم ایران در سوریه و عراق کم شده 
دلیل اصلی آن حمالت سنگین هوایی 
اسرائیل علیه پایگاه  ها و انبار مهمات 
این نیروهاست. رژیم ایران همزمان از 
شبه نظامیان در سوریه و عراق و یمن 
حمایت کرده و می کند اما اکنون فقط 
جبهه یمن است که با قدرت به عملیات 

ایذایی ادامه می  دهد.
قرمز  در جغرافیای  یمن  آنجا که  از   
پس  نیست  اسرائیل  علیه  تهدیدات 
این کشور نیازی به اقدام نظامی علیه 
حوثی  ها یا گروه  های وابسته به ایران 
در  رو  همین  از  و  نمی بیند  یمن  در 
حال حاضر فعال  ترین جبهه در »محور 

مقاومت« است.
دونالد ترامپ در صحبت  های خود طی 
ایران  کرده  ادعا  بارها  اخیر  ماه  های 
نسبت به قبل بسیار ضعیف تر شده و 
تغییر کرده است. ترامپ حتی معتقد 
او  آمدن  کار  روی  از  بعد  ایران  است 
تغییر کرده و این مسئله را بارها تکرار 

کرده است. 
ادامه در صفحه ۱۷
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تظاهرات کارگران و مبارزات دیگر 
قشرهای جامعه باید در خدمت هدف 
است  نظام  این  از  گذار  که  نهایی 
مدیریت  راستا  این  در  و  گیرند  قرار 
حرکت های مدنی یک مسئله کلیدی 

است.
اگر اپوزیسیون بتواند زمینه همکاری 
را به وجود آورد، مردم هم باید از این 
تلفیق  از  زیرا  کنند  پشتیبانی  تالش 
نیروهای  همگرایی  و  مدنی  مبارزات 
سیاسی است که یک آلترناتیو شکل 

می گیرد.
مردم ایران و جامعه جهانی خواهان 
جنگ نیستند، این نظام است که برای 
بقای خود می خواهد جنگ را تحمیل 
روشنی  به  باید  ایران  مردم  کند. 
نظام  جنگ طلبی  از  که  دهند  نشان 
نمی تواند  رژیم  و  نمی کنند  حمایت 
مردم  حمایت  روی  آشوب آفرینی  در 

حساب کند.
شاهزاده رضا پهلوی که برای چند 
مالقات سفری به لندن داشته است، 
در گفتگویی با احمد رأفت به بررسی 
می گوید  و  می پردازد  جنگ  احتمال 

مردم نباید از آشوب آفرینی های نظام 
موضع  می بایست  و  کنند  حمایت 
تا  کنند  اتخاذ  آن  قبال  در  روشنی 
که  بدانند  اسالمی  جمهوری  رهبران 
روی  احتمالی  جنگ  در  نمی توانند 

حمایت مردم ایران حساب باز کنند.
در این گفتگو شاهزاده رضا پهلوی 

گفتگوی اختصاصی کیهان لندن؛

 شاهزاده رضا پهلوی: این نظام برای بقای خودش 
حاضر به تحمیل جنگ به مردم است!

مدنی  حرکت های  از  حمایت  ضمن 
خشونت پرهیز،  مبارزه  به  دعوت  و 
نیروهای سیاسی در داخل  همگرایی 
تشکیل  برای  را  کشور  از  خارج  و 
آلترناتیوی جهت جایگزینی این نظام و 
جلوگیری از هرج و مرج در دوران گذار 

بسیار مهم ارزیابی می کند.

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

تالش برای پاکشویی دستان خونین نظام اسالمی

آزاده کریمی، علی اشتیاق - ترور 
سال  سپتامبر  هفدهم  در  میکونوس 
199۲ حدود ساعت 11 شب توسط 
جمهوری  اطالعات  وزارت  مأموران 
اسالمی به وقوع پیوست که حاضران 
در این رستوران را به رگبار مسلسل 

بستند. 
پس از گذشت بیست  و  اندی سال 
در  کتابی  تروریستی،  حمله  این  از 

قهوه خانه«  »نقاشی  عنوان  با  این باره 
برای اولین بار در داخل ایران منتشر 
زندگی کاظم  وقایع  این کتاب  شده. 
دارابی عضو وزارت اطالعات و امنیت 
جمهوری اسالمی و از محکومان ترور 

میکونوس را محور قرار داده است.
بازماندگان  از  دستمالچی  پرویز  با 
این ترور مخوف و محقق و پژوهشگر 
ساکن برلین که مقاالت و کتاب های 

میکونوس  ترور  درباره  متعددی 
نوشته، به گفتگو پرداختیم. 

ابعاد  به  نسبت  دستمالچی  پرویز   
»نقاشی  نگارشی  و  »پژوهشی« 
قهوه خانه« و همچنین صداقت کتاب 
می شود،  ادعا  که  اثری  عنوان  به 
پژوهشی و بر مبنای مستندات است، 
قابل  و  جدی  ایرادات  و  انتقادات 

استناد دارد.

گفتگو با امیرحسین اعتمادی و محسن سازگارا؛ 

آیا دونالد ترامپ با حسن روحانی مالقات 
خواهد کرد؟

مشاور  بولتون  جان  برکناری  آیا 
با  ارتباط  امنیت ملی کاخ سفید، در 
احتمال دیدار دونالد ترامپ با حسن 
عالی  مجمع  حاشیه  در  روحانی 
دوم  نیمه  در  متحد  ملل  سازمان 

سپتامبر در نیویورک است؟
آیا گمانه زنی های رسانه های آمریکا 
و اسرائیل در رابطه با کاهش فشارهای 
اسالمی،  جمهوری  بر  حداکثری 
برداشته شدن برخی تحریم ها و امکان 
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با حسن 

روحانی واقعیت دارد؟
جمهوری  مستقیم  مذاکره  آغاز  آیا 
اسالمی با آمریکا می تواند به گشایش 
کند،  ایران کمک  در  سیاسی  فضای 
سرکوب  تشدید   باعث  برعکس،  یا 
کارگری  و  مدنی  و  سیاسی  فعاالن 

خواهد شد؟
برکناری جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید، اگرچه نامنتظره نبود، 
با  رابطه  در  بسیاری  به شایعات  ولی 
دالیل این تصمیم دونالد ترامپ دامن 
جان  که  معتقدند  برخی  است.  زده 
بولتون مانعی بر تالش های کاخ سفید 

برای عادی شدن رولط با روسیه بود. 
با  بولتون  جان  مخالفت  دیگر  برخی 
مذاکرات آمریکا با طالبان را دلیل این 
تصمیم مستأجر کاخ سفید می دانند. 
اعتقاد  که  کسانی  نیستند  کم  البته 
بولتون،  جان  برکناری  دلیل  دارند 
دونالد  دیدار  با  او  مخالفت سرسخت 

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

ویدئو

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

بدون هیچگونه پیش شرطی،  ترامپ، 
با حسن روحانی بوده است.

تحلیلگر،  یک  نظر  رأفت  احمد 
محسن سازگارا، و یک فعال سیاسی، 
شبکه ی  عضو  اعتمادی،  امیرحسین 
جویا  زمینه  همین  در  را  فرشگرد، 

شده است.

ویدئو ویدئو

گفتگو با منشه امیر؛ دو انتخابات زودرس در اسرائیل 
به فاصله ی شش ماه

در آستانه ی انتخابات 1۷ سپتامبر در 
اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در بازگشت 
از سفری به مسکو و دیدار با والدیمیر 
پوتین، خبر از گسترش همکاری های 

امنیتی- نظامی بین دو کشور داد.
در انتخابات پیش رو هیچکدام از دو 
راستگرای  اسرائیل، حزب  برتر  حزب 
»آبی-  میانه رو  ائتالف  و  »لیکود« 
بازنشسته  ژنرال  رهبری  به  سفید«، 
بنی گانتز، نخواهند توانست ۶1 کرسی 
و  آورند  دست  به  را  اسرائیل  مجلس 
برای تشکیل دولت مجبور به ائتالف با 

احزاب کوچکتر خواهند شد.
وعده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو مبنی 
بر الحاق بخشی از کرانه باختری رود 
اردن به خاک اسرائیل، البته در صورت 
پیروزی در انتخابات، انتقادهای بسیاری 
در داخل اسرائیل، در کشورهای غربی 

و در جهان عرب برانگیخته است.
از  عبور  برای  اسرائیل  شهروندان 
بحران سیاسی و تشکیل دولتی پایدار، 
برای دومین بار در ۶ ماه در انتخاباتی 
زودرس به پای صندوق رای خواهند 
رفت. بر مبنای نظرسنجی ها، هیچکدام 
راستگرای  حزب  برتر،  حزب  دو  از 
»آبی-  میانه رو  ائتالف  و  »لیکود« 
اکثریت  توانست  نخواهند  سفید«، 

»کنست« یا پارلمان این کشور را که 
1۲۰ نماینده در آن خواهند نشست، 
دولت  تشکیل  برای  و  کنند  کسب 
کوچکتر  احزاب  با  ائتالاف  به  مجبور 
خواهند بود. در هفته های قبل از این 
به  خود  حمالت  اسرائیل  انتخابات، 
پایگاه های تحت نظر و حمایت نیروهای 
قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را به خاک عراق نیز توسعه داد. 
بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات، 
با  و  داشت  مسکو  به  هم  سفری 

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

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
از  بخشی  الحاق  وعده  کرد.  مالقات 
کرانه  فلسطینی نشین  سزمین های 
باختری رود اردن به خاک اسرائیل نیز 
یکی دیگر از وعده های انتخاباتی رهبر 

حزب »لیکود« است.
انتخابات  با  رابطه  در  رأفت  احمد 
آن  حواشی  و  اسرائیل  در  زودهنگام 
سابقه  با  روزنامه نگار  امیر  منشه  با 
)بیت المقدس(  اورشلیم  در  ایرانی تبار 

گفتگویی انجام داده است.

ویدئو

=رهبر جمهوری اسالمی 
بالتکلیف و دوپهلو از یکسو 
می گوید »در هیچ سطحی با 
آمریکا مذاکره نخواهیم کرد 
چندجانبه«  نه  دوجانبه  نه 
می  داند  سّم  را  مذاکره  و 
برای  دیگر  سوی  از  ولی 
می  گذارد:  شرط  مذاکره 
برجام و  به  بازگشت  و  توبه 

برداشتن تحریم ها!
=اصالح طلبان با نشخوار 
سخنان خامنه ای می  گویند 
نبستیم.  را  مذاکره  باب 
سبز  چراغ  با  دولت  و  آنها 
با  مذاکره  برای  خامنه ای 
ترامپ به »دست و پا زدن« 

نیز افتاده اند.
رهبر جمهوری اسالمی، سه شنبه ۲۶ 
مذاکره  دوپهلو  سخنانی  در  شهریور  ، 
اما در عین حال  با آمریکا را رد کرد 
عقب  نشینی  برای  هم  را  روزنه هایی 

احتمالی باز گذاشت.
علی خامنه ای گفت، »مسئوالن کشور 
خارجه  امور  وزیر  و  رئیس جمهور  از 
و دیگران، یکصدا اعالم کردند که در 
هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهیم 
کرد نه مذاکره دوجانبه نه چندجانبه!«

او با بیان اینکه طرح موضوع مذاکره 
با جمهوری اسالمی یک ترفند است 
گاهی  »]آمریکایی ها[  کرد،  عنوان 
پیش شرط،  بدون  مذاکره  می گویند 
گاهی نیز می گویند مذاکره با 1۲شرط. 
سیاست  از  ناشی  یا  این گونه سخنان 
برای  ترفندی  یا  و  است  آنها  آشفته 
البته  مقابل.  طرف  کردن  سردرگم 
جمهوری اسالمی سردرگم نمی شود، 
چرا که راه ما روشن است و می دانیم 

چه می کنیم.«
خامنه ای  سخنان  از  بخش  این 
دلواپسان  و  حزب اللهی  ها  خوراک 
شده  آمریکا  با  مذاکره  مخالفان  و 
رسانه هایی  و  والیتمدار  مقامات  و 
تهران  کیهان  و  فارس  تسنیم،  مثل 
اما  کرده اند.  برجسته  را  آن  جوان  و 
خامنه ای »بال دیگر نظام« یعنی جناح 
درواقع  و  اصالح طلبان  اصطالح  به 
دولتی ها را هم بی نصیب نگذاشت و به 
اندازه ای که بتوان دوقطبی »مذاکره- 
نیروی محرکه  عنوان  به  را  مقاومت« 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
داغ نگه داشت به هر دو جناح حکومت 

خوراک جویده رساند.
علی خامنه ای اگرچه ادعا کرده که 
نخواهد  مذاکره  سطحی«  هیچ  »در 
شد ولی این را هم گفت که »چنانچه 
آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه 
را  آن  به معاهده هسته ای که  و  کرد 
آنوقت  بازگشت،  است،  کرده  نقض 

مواضع دوپهلو خامنه  ای درباره مذاکره با آمریکا، 
»خوراک جویده« برای هر دو جناح حکومت

در جمع کشورهای عضو معاهده که 
می کنند،  صحبت  ایران  با  و  شرکت 
اما  کند،  شرکت  می تواند  هم  آمریکا 
در  مذاکره ای  هیچ  اینصورت  غیر  در 
هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری 
نخواهد  اتفاق  آمریکایی ها  و  اسالمی 

افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.«
اینکه  برای  ادامه  در  خامنه ای 
مذاکره  احتمالی  عواقب  مسئولیت 
نکردن را از سر خود باز کند این را هم 
افزود که »بنده سال ها رئیس جمهور 
بودم، اهل گفتگو هستیم. اما نشست 
و  است  چیز  یک  کردن  برخاست  و 
کارهای کشور را به نشست و برخاست 

موکول کردن چیز دیگری است.«
این اظهارات دوپهلو خامنه ای بازتابی 
از سیاست دوگانه ی او در مورد »مذاکره 
کردن/ نکردن« است که در برجام هم 
طبل  بر  که  همزمان  وی  شد.  تکرار 
می کوبید  آمریکا  برابر  در  »مقاومت« 
نیویورک  و  ژنو  و  وین  تا  مسقط  از 
تیم های مختلف از طرف دولت )تیم 
ظریف و عراقچی( و همچنین »وزارت 
خارجه موازی« )تیم علی اکبر والیتی( 
و  پیدا  نشست  و  محفل  چندین  در 
با  معامله  و  چانه زنی  حال  در  پنهان 

آمریکایی ها بودند.
خامنه ای  حرف های  از  بخش  آن 
با  نکردن  »مذاکره  به  مربوط  که 
روزنامه های  اول  تیتر  آمریکا«ست، 
نظر  اظهار  اصلی  محور  و  والیی 
و  ارشد  مقام های  و  کارشناسان 
اصلی  جریان  به  نزدیک  نمایندگان 
وی  سخنان  دیگر  بخش  شد.  قدرت 
که مربوط به »مذاکره کردن به شرط 
برجام«  به  آمریکا  بازگشت  و  توبه 
است، خوراک روزنامه ها و تحلیلگران 

اصالح طلب و دولتی هاست!
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس 
فعالین  از  و  اسالمی  شورای  مجلس 
سرمقاله  در  اصالح طلب  سیاسی 
»باب  عنوان  با  ملی«  روزنامه »آرمان 
مذاکرات را نبستیم« با تکرار جمالت 
در  اما   …« می نویسد:  خامنه ای 

مذاکره ای  اینکه گفته می شود  ضمن 
صورت نمی گیرد شرطی هم گذاشته 
شده یعنی ایران باب مذاکره را نبسته 
اگر  کرده  اعالم  ضمنی  نوعی  به  و 
آمریکایی ها تعهداتشان در قالب برجام 
را بپذیرند، می توانند به میز مذاکرات 

برگردند.«
قنبری این شرط را »منطقی« خوانده 
بغل  زیر  هندوانه  معروف  قول  به  و 
سایه ی  در  بلکه  تا  گذاشته  خامنه ای 
تعریف و تمجیدهایش بتواند محتوای 
در  وی  کند.  بیان  را  نظرش  مورد 
نهایت گفته »چنانچه آمریکایی ها قصد 
مذاکره دارند باید حسن نیت خود را 
اثبات کنند، تحریم ها را بردارند و در 
چارچوب برجام عمل کنند و ایران هم 
به شکل منطقی قبول دارد که مذاکره 
مناقشات  حل  روش  یک  به عنوان  را 

بین المللی مورد استفاده دهد.«
روزنامه دولتی »ایران« هم در سرمقاله 
خود با عنوان »مذاکره مظلوم!« تمام 
خوردن  شکست  در  کوزه ها  و  کاسه 
مذاکرات را بر سر دونالد ترامپ شکسته 
و آمریکایی ها را مقصر اصلی به بن بست 
نهایت  در  و  دانسته  مذاکره  رسیدن 
روی این جمله خامنه ای تاکید کرده 
که »ما اهل مراوده و گفتگو و نشست 
و برخاست هستیم… چنانچه آمریکا 
حرف خود را پس گرفت و توبه کرد 
و به معاهده هسته ای که آن را نقض 
کرده است، بازگشت، آنوقت در جمع 
کشورهای عضو معاهده که شرکت و 
ایران صحبت می کنند، آمریکا هم  با 

می تواند شرکت کند.«
 ۲۷ چهارشنبه  روز  روحانی  حسن 
در  را  حرف ها  همین  عین  شهریور 

جلسه ی هیئت دولت تکرار کرد!
در این میان، خامنه ای مجبور است 
از یکسو برای حفظ حیثیت و اعتبار 
خود مطلقاً مذاکره را رد کند و از سوی 
»نرمش  برای  را هم  روزنه هایی  دیگر 
قهرمانانه« احتمالی در مواقع ضروری 

باز بگذارد. 

خامنه  ای در کنار رؤسای قوای سه گانه در مراسم عزاداری

ادامه در صفحه ۱۷
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

شعری به رنِگ آتش.
شعری به رنِگ عشق.

شعری به رنِگ »دختر آبی«.
در زخِم شعله باِر دلم جاری ست.

با عاشقان بگویید:
این آسماِن غمزده ی تاریک

امشب چرا؟ چگونه؟
از خنده ی سپیِد »سحر«

 خالی ست.

)رضا مقصدی(  واهیک پیرحمزه ای، از تئاترهای پرویز خطیبی و »دختر آبی«
نصرت اهلل وحدت در لس آنجلس تا فیلمسازی در  هالیوود

=در دورانی که معروف ترین 
ساکن  نی  یرا ا ن  بازیگرا
طریق  از  تنها  لس آنجلس 
نقش های منفی و تروریستی 
به  هالیوود راه پیدا می کردند، 
واهیک با فیلم کمدی »عموی 
مـن رافـائـل« در کنار جمعی 
و  هنرپیشه های حرفه ای  از 
شناخته شده ی آمریكایی به 
عنوان ستاره اصلی این فیلم 

ظاهر شد.
فیروزه خطیبی - واهیک پیرحمزه ای 
فیلمساز، نویسنده، کارگردان، تهیه کننده 
و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون ساکن 
لس آنجلس یکی از چهره های سرشناس 
و محبوب جامعه هنری ایرانی این شهر 
دو دهه گذشته  از  بیش  در  است که 
ده ها نمایش موفق را به دو زبان فارسی 
این  و  برده  صحنه  روی  به  ارمنی  و 
روزها هم در حال تهیه و تدارک مراسم 
گشایش چهارمین فیلم سینمایی خود 
درام   کمدی-  یک  ای«،   »تن  نام  به 
هالیوودی با موضوع مشکالت یک دختر 
نوجوان ارمنی– آمریکایی در سینماهای 
روز 19  که  آمریکاست  پلکس  مولتی 
سپتامبر در سینمای معتبر »آمریکانا« 

در شهر گلندل افتتاح خواهد شد.
بر  عالوه  واهیک  فیلم  این  در 
فیلمنامه نویسی و کارگردانی، نقش پدر 

دختر را بازی می کند.
این در سال 201۳  از  واهیک پیش 
و  تهیه کننده  نویسنده،  عنوان  به  نیز 
بازیگر، اولین بازیگر ایرانی نقش اول یک 
فیلم  هالیوودی بوده است.  در دورانی 
ساکن  ایرانی  بازیگران  معروفترین  که 
لس آنجلس تنها از طریق نقش های منفی 
و تروریستی به  هالیوود راه پیدا می کردند، 
مـن  »عموی  کمدی  فیلم  با  واهیک 
رافـائـل« در کنار جمعی از هنرپیشه های 
حرفه ای و شناخته شده ی آمریکایی به 
عنوان ستاره اصلی این فیلم ظاهر شد.

فیلم سینمایی »عموی من رافائل« 
مولتی  سالن های  در  زمان  آن  در  که 
آمریکا  معتبر  )چندسینمایی(  پلکس 
اکران شد ساخته  با موفقیت  کانادا  و 
مارک فوسکو است که سال ها به عنوان 
دستیار با کارگردان سرشناس آمریکایی، 
استیون اسپیلبرگ همکاری داشت. این 
فیلم برای نخستین بار جنبه های تازه 
و  ایرانی  مهاجران  زندگی  از  مثبتی  و 
ارمنی تبار را در رابطه با سینمای هالیوود 

به نمایش می گذارد.
که ساخته  رافائل«  »عمو  شخصیت 
پیرحمزه ای  واهیک  ذهن   پرداخته  و 
از چند سال  بعد  بازی خود اوست،  با 
موفقیت و محبوبیت بر صحنه تئاتر های 
ارمنی زبان در شهر گلندل، راه خود را 
به سینمای هالیوود باز کرد. عمو رافائل  
پیرمرد هفتاد ساله مهاجری است که 
ارمنی  ایرانی–  ارزش های  اتفاقی  بطور 
شرکت  با  و  می برد  به هالیوود  را  خود 
در یک »رئالیتی شو« می کوشد جلوی 
خانواده  یک  پاشیدن  هم  از  و  طالق 
آمریکایی را بگیرد.واهیک پیرحمزه ای که  
در نوجوانی به دنبال »رویای آمریکایی« 
خود ایران را به قصد  هالیوود ترک کرد، از 
کودکی به نقاشی، تئاتر و سینما عالقمند 
وسترن های  تماشای  طریق  از  و  بود 
قدیمی با شرکت  گلن فورد و هنری فوندا 
با سینمای هالیوود آشنا شد. وسترن هایی 
ایستوود  کلینت  حضور  با  بعدها  که 
گرفت. خود  به  مدرن تری  جنبه  های 

نورمن  فیلم های کـمدی  به  واهیک 
ویزدم و جری لوئیس هم به همان اندازه 
عالقمند بود که به فیلم های طنز سیاه 
وودی آلن. او بعدها تحت تاثیر بازی های 
عالقه اش،  مورد  بازیگران  درامـاتـیک 
علیه  »کرامر  فیلم  در  داستین هافمن 
»بعد  فـیلم  در  پاچینو  آل  و  کرامر« 
نمایشنامه  دو  در  نحس«،  ظهر  از 
دبیرستانی بازیگری را تجربه کرد: »من 
با بازیگری در این نقش های درام، جدی 
بودن در کار را یاد گرفتم. شاید همین 
موضوع باعث شده که امروز بتوانم نوعی 
توازن بین بخش های هنری و تجاری 

کارم به وجود بیاورم.«
با پایان تحصیال ت متوسطه در تهران، 

به  که  متوجه شد  زود  واهیک خیلی 
عنوان عضو یک اقلیت مذهبی شانس 
زیادی برای موفقیت در سینمای ایران 
بعد از انقال ب ندارد. اما او نمی خواست 
آرزوی  به  رسیدن  بجای  زندگیش 
شغل  در  فیلمسازی،  و  بازیگری 
قنادی  مغازه  در  شیرینی  فروشندگی 
کوچک پدرش در محله نارمک تهران 
هر  به  که  بود  مصمم  و  خالصه شود 
طریق  از مملکت خارج شده  و خودش 

را به آمریکا و  هالیوود برساند.
فرار از مرزهای  کوهستانی شمال غربی 
ایران، دشواری های زندگی و سرگردانی 
در  انتظار  دوران  هم  بعد  و  ترکیه  در 
کمپ های پناهندگی آلمان تنها بخشی 
از مهاجرت دشوار واهیک پیرحمزه ای  را 
رقم می زند تا باالخره توانست خودش را 
به لس آنجلس برساند و در مدت کوتاهی 
از طریق آشنایی با اندی خواننده معروف 
ایرانی خیلی زود به کار بازیگری در تئاتر 
مشغول شود: »بیست و یک سالم بود 
نمایش های  از  یکی  اول  نقش  در  که 
کارگردان   و  نویسنده  خطیبی  پرویز 
پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران به نام 
»نان و عشق و گرین کارت« در نقش 
یک سرهنگ بازنشسته ایرانی مهاجر که 
در به در دنبال راهی برای گرفتن گرین 
کارت است بازی کردم. زنده یاد خطیبی 
استعدادهای مرا تشخیص داد و خیلی 
. بعد ها در چند نمایش  تشویقم کرد 
مارمولک«،  از جمله »حاجی  او  دیگر 
ایران  »عروسی  و  ایران«   بریم  »بزن 
خانم«- نمایشی که  تاریخ 100 ساله 
سرنوشت ایران را  با تم طنز سیاسی– 
موزیکال بازگو می کرد و سر و صدای 
بود- هم نقش های  پا کرده  به  زیادی 
اصلی و کلیدی بر عهده ام گذاشته شد  
و همین مسئله به من اعتماد به نفس 

زیادی داد.«
نصرت اهلل   ،199۳ سال  تابستان  در 
به  نمایشی  اجرای  برای  که   وحدت 
به  دعوت  واهیک  از  بود  آمده  آمریکا 
نمایش کمدی  در  او  و  کرد  همکاری 
در  اجرا   ۳0 در  سردرگم«  »کالف 
لس آنجلس و شهرهای مختلف آمریکا 
با این هنرمند دوست داشتنی به روی 
صحنه رفت: »بازی در نمایش »کالف 
بازیگر قدیمی   این  سردرگم« در کنار 
تئاتر و سینمای ایران به من تجربه های 
زیادی آموخت و کمک کرد تا هرچه 

بیشتر استعدادهایم را به کار بگیرم.«
چندی بعد واهیک عالوه بر شرکت 
در یکی از نمایشنامه های زویا زاکاریان 
به کارگردانی رضا ژیان توانست با این 
از  بعد  و  شود  هم بازی  فقید  بازیگر 
و  »مرادبرقی  نمایش  در  نقشی  ایفای 
جعبه جادو« ساخته پرویز کاردان، در 
بازسازی تازه ای از نمایش »شهر قصه« 
بیژن مفید در لس آنجلس با کارگردانی 
»خر«  نقش  در  استادمحمد  محمود 
با طرح  بعدها  او  آمد.  به روی صحنه 
تازه ای به نام »المونی« برای تلویزیون و 
صحنه به  همکاری با مسعود اسداللهی 
نویسنده و کارگردان قدیمی  و داریوش 
ایران نژاد بازیگر برجسته  تئاتر پرداخت 
به  ایران«  ملکه  »استر  نمایش  در  و 
نقش  در  بروخیم  شهرام  کارگردانی 
جدی »هامان« ایفای نقش کرد.واهیک 
پس از نوشتن، کارگردانی، تهیه و اجرای 
نخستین کار تئاتری مستقل خود به 
همسر  شرکت  با  آسمانی«  »آبی  نام 
شیدا  و  آوانسیان  آناهید  بازیگرش، 
پگاهی رقصنده ساکن لس آنجلس،  به 
کار نوشتن نمایشنامه های کمدی برای 
پنج  و  پرداخت  گلندل  ارامنه  جامعه 
نمایشنامه از جمله سری نمایشنامه های 

»عمو رافائل«، او را به عنوان یک هنرمند 
مبتکر و پر طرفدار در جامعه چندزبانی 

ارامنه به معروفیت رساند.
نوشتن  در  مشارکت  ضمن  واهیک 
سریال پر تماشاگر تلویزیونی »مهاجران« 
در یکی از نقش های اصلی این سریال 
در شبکه تلویزیونی »یو اس آرمینیا« 
که میلیون ها تماشاگر از اعضای جوامع 
مختلف ارامنه از تماشاگران آن هستند 
بازی چشمگیری ارائه داد و توانست در 
»کمدی  سالیانه  جایزه  پیاپی  دوسال 

ارامنه« را به دست آورد.
در کنار موفقیت های تئاتری، واهیک 
با پایه گذاری یک شرکت تولید فیلم و 
آگهی های تبلیغاتی در لس آنجلس، فیلم 
سینمایی »جینی و جینو« را ساخت و 
سپس دست به تهیه و تولید و بازی در 
بیش از 100 اپیزود از محبوب ترین و 
کمدی  سریال های  تماشاگرترین  پر 
لس آنجلس  فارسی زبان  تلویزیون های 
از جمله »کافه نیکا«، »ریچموند کامدی 
کالب« و »یک میهمان و دو میزبان« 
با شرکت شهرام شب پره زد. چندی 
بعد هم  به ساختن موزیک ویدیوهای 
برای  »راهی«  چون  تازه  و  ابتکاری 
داریوش، »لحظه ها« برای معین و »بلوار 
میرداماد« برای شهرزاد سپانلو پرداخت.

این  چشمگیر  اعتبار  و  شهرت  با 
ویدئوها، گوگوش، محبوب ترین خواننده 
تاریخ موسیقی پاپ ایران  که پس از 
اسالمی،  ایران  در  سکوت  سال   20
یکبار دیگر فعالیت های خود را درکانادا 
و آمریکا از سر گرفته بود، برای ضبط 
از  و   آمد  لس آنجلس  به  آلبوم هایش 
طریق دست اندرکاران تهیه آلبوم تازه 
خود– »آخرین خبر«– با واهیک آشنا 
شد و به او فرصتی داد تا نام او در کنار 
و  بگیرد  قرار  »گوگوش«  پرطنین  نام 
ویدئوهای دو ترانه »با هم« و »دلکوک« 

را  کارگردانی کند.
واهیک می گوید: »من به شدت تحت 
گرفتم.  قرار  گوگوش  تاثیرشخصیت 
درآن زمان احساس می کردم از طریق 
شعر »با هم« می توانم آن احساس واقعی 
گوگوش  که همیشه با مردم و در کنار 
آنها بوده است را به نمایش بگذارم. ترانه 
»دلکوک« هم از طریق سفری تصویری، 
ماهر  آگاه،  گوگوشی  امروز،  گوگوش 
و تجربه اندوخته را به ما نشان می داد 
یک  که  گوگوش  خانم  البته  خب  و 
هنرمند به مفهوم واقعی کلمه حرفه ای 
است هم از این فکر استقبال کرد و این 
فرصت به من داده شد.«با موفقیت این 
دو ویدئو، گوگوش یک بار دیگر برای 
تهیه ویدئوهای آلبوم »اعجاز«  از واهیک 
که به تازگی کار ساختن  فیلم »عمو 
رافائل« را به پایان رسانده بود دعوت به 
همکاری می کند. واهیک می گوید: »در 
آن روزها با وجود همه مسئولیت هایی 
تازه  فیلم  اکران  برنامه ریزی  برای  که 
خودم داشتم، از فرصت همکاری دوباره 
چون  حرفه ای  و  کم نظیر  هنرمند  با 
گوگوش به شدت استقبال کردم. یکی 
است که در  این  افتخارات من هم  از 
ویدیوی »اعجاز«، مهارت های کم نظیر 
بازیگری گوگوش یک بار دیگر به شکل 

تازه ای به نمایش گذاشته شده است.«
مهاجرت  از  سال  از 2۶  بیش  امروز 
واهیک پیرحمزه ای به آمریکا می گذرد و 
او در حالی که آماده تهیه مقدمات اکران 
فیلم  هالیوودی خود »تن ای« و شاهد به 
حقیقت پیوستن رویای آمریکایی خود 
است می گوید: »بله؛ حقیقت دارد. اتفاق 
می افتد. گوگوش،  هالیوود، کار با دستیار 
استیون اسپیلبرگ، عمو رافائل، سینمای 
بزرگ آمریکانا، من و فیلم تازه ام »تن ای««!

کیوریتور  =خواجوی، یک 
مستقل مقیم نیویورک است 
،با  گذشته  سال  ده  در  که 
شخصی،  سرمایه  و  همت 
آثار  نمایش  و  به جمع آوری 
ایرانی، هم  هنرمندان جوان 
از  خارج  هم  و  ایران  مقیم 
به خصوص هنرمندان  ایران، 
زن، تحت عنوان »پروژه های 
رویا خواجوی« مشغول است.
ر  د یمی  کر م  ا شهر =
مبهم  خاطرات  جستجوی 
گذشته اش با استفاده از هنر 

معاصر است.
آثارش  در  معدندار  =سارا 
گفتگو  برای  راهی  دنبال  به 
و  شرق  فرهنگ  دو  بین 
بین  شناوری  است.  غرب 
و  مادری  رویا های سرزمین 
واقعیت زندگی معاصر غربی 
از دیدگاهی شخصی، دغدغه 

آثار اوست.

مینا جهانشاهی - گالری اِلگا ویِمر 
در نیویورک، از روز 11 تا 2۴ سپتامبر 
2019 میزبان  دو هنرمند ایرانی، سارا 
دو  کریمی است.  شهرام  و  معدندار 
هنرمند مهاجر از دو نسل متفاوت که 
بهم  را  آنها  مادری،  سرزمین  موضوع 

مرتبط کرده است.

این نمایشگاه به همت رویا خواجوی 
یک  خواجوی،  است.  گرفته  شکل 
نیویورک  مقیم  مستقل  کیوریتور 
است که در ده سال گذشته ،با همت 
و  جمع آوری  به  شخصی،  سرمایه  و 
ایرانی،  جوان  هنرمندان  آثار  نمایش 
ایران،  از  و هم خارج  ایران  مقیم  هم 
به خصوص هنرمندان زن، تحت عنوان 
مشغول  خواجوی«  رویا  »پروژه های 
است. خواجوی با برگزاری نمایشگاه و 
شرکت در »آرت فِر«های بین المللی نه 
تنها به معرفی هنرمندان ایرانی و فروش 
آثار آنها می پردازد، بلکه از این طریق، 
بین جامعه هنری  فرهنگی  گفتگوی 
غرب و شرق را فراهم می کند.  از سال 
200۸، او در بخش هنرهای خاورمیانه، 

رویاهای صورتی در سرزمینی بی نام
جهانی  موزه های  و  مجموعه ها  در 
عنوان  به  گوگنهایم،  موزه  جمله،  از 
همکاری  کیوریتور  و  راهنما  مشاور، 
کرده است و در حال حاضر، ریاست 
)غیرانتفاعی(  سود  بدون  هنر  کمیته 
نیویورک را بر عهده دارد. در سال های 
نقش  رویا خواجوی،  پروژه های  اخیر، 
مهمی  در معرفی فرهنگ و هنر معاصر 
ایرانی در خارج از ایران، به خصوص در 

نیویورک و لندن داشته است.
از جمله فعالیت های اخیر و چشمگیر 
بین المللی  نمایشگاه   در  شرکت  او، 
از  آثارویژه ای  نمایش  و  لندن  عکس 
زنان عکاس ایرانی بود که با استقبال 
و موفقیت همراه بود. »آرت فِر« عکس 
مه  ماه  در  سامرست،  خانه  در  لندن 
2019 برگزار شد و غرفه رویا خواجوی 
تنها شرکت کننده ایرانی این نمایشگاه 

بود.
سرزمینی  در  صورتی  »رویاهای 
خواجوی  رویا  پروژه  تازه ترین  بی نام« 

است.
درباره  پرسشی  جواب  در  خواجوی 
کریمی   آثار  نمایش  انتخاب  دلیل 
نمایشگاه،  یک  در  هم  با  معدندار  و 
می گوید: »آثار این دو هنرمند درباره 
و مسئله هویت  مهاجرت  و  جابجایی 
ایرانی است که در حال  یک هنرمند 
فکر کردن به سرزمین اش است. هر یک 
از این هنرمندان به روش خودش تحت 

تاثیر تاریخ و خاک ایران است. «
شیرازی  هنرمند  کریمی   شهرام 
مهاجر است که بعد از سال ها زندگی 
در آلمان و آمریکا به ایران بازگشت و 

سال گذشته، نمایشگاهی در »گالری 
در  او  کرد.  برگزار  تهران  اعتماد« 
جستجوی خاطرات مبهم گذشته اش 
با استفاده از هنر معاصر است. کریمی 
معتقد است که این، خاطرات و گذشته 

هستند که حال ما را می سازند.
شخصی  مرورخاطرات  به  کریمی  
شیراز،  اش،  مادری  درسرزمین  خود 
با  زنان  از  می پردازد.تصاویری 
و  گلدار، حیوانات  و  رنگی  لباس های 
روی  فارسی  شعرهای  از  نوشته هایی 
از  ادعا  بی  و  ساده  روشی  به  بوم،  
استفاده  اوست.  آثار  بارز  مشخصات 
کودکانه،  سادگی  زنده،  رنگ های  از 
روستایی وشاعرانه در آثار او، یاد آور 

آثار شاگال است.

از  گرفته  الهام  کریمی   نقاشی های 
مینیاتور و شعر ایرانی هستند. جستجو 
برای پیدا کردن تعادل بین هویت ایرانی 
با زبان بصری غربی در قالب اثر هنری، 
کریمی   کارهای  در  که  است  تالشی 
نمایشگاه،  این  در  او  آثار  است.  واضح 
همچنین،  و  بوم  روی  نقاشی  شامل 
کارهایی با ترکیب پخش ویدئو بر روی 

نقاشی هستند.
ایرانی  جوان  هنرمند  معدندار  سارا 
سال  هشت  که  است  لوییزیانا  مقیم 
به  تحصیل  ادامه  برای  ایران  از  پیش 

امریکا مهاجرت کرد.
از  ترکیبی  حاضر،  نمایشگاه  در  او 
را  خود  جدید  نقاشی های  و  چیدمان 
در  معدندار  است.  گذاشته  نمایش  به 
با تکنیک  سری جدید کارهای خود، 
عنوان  با  را  مجموعه ای  مواد،  ترکیب 
»یک سرزمین بی نام« نمایش می دهد. 
بدون  می کند  تصور  را  سرزمینی  او 
اسم، بدون مرز و بدون پرچم. سرزمین 
رویایی معدندار، در قالب بدن زن شکل 
می گیرد و بدن او تبدیل به سرزمین اش 

می شود.
معدندار در آثارش به دنبال راهی برای 
و غرب  بین دو فرهنگ شرق  گفتگو 
است. شناوری بین رویا های سرزمین 
مادری و واقعیت زندگی معاصر غربی از 
دیدگاهی شخصی، دغدغه آثار اوست. او 
درخلق این آثاراز تکنیک های مختلف، 
از جمله اکریلیک روی بوم، کالژ پارچه 
و دوخت، نورو ویدئو استفاده کرده است. 
آثار او درحالیکه زنانه و ساده هستند با 
قدرت و اعتماد به نفس، پیام خود را به 

بیننده انتقال می دهند.
در نمایشگاه »رویاهای صورتی در یک 
سرزمین بی نام«، شهرام کریمی  و سارا 
معدندار ایده های خود را با استفاده از 
زبان نقاشی، ویدئو و چیدمان به اجرا 
آثار  در آورده اند و هر دو هنرمند، در 
خود به مسئله هویت، ملیت و جنسیت 

می پردازند.
ابراز  برای  تالش  اخیر  سال های  در 
با توجه  هویت در کشورهای میزبان، 
به شرایط کنونی نابسامان ایران دغدغه 
جمله  از  مهاجر  هنرمندان  بیشتر 
است.  معدندار  سارا  و  کریمی  شهرام 
این نمایشگاه، نمونه موفقی از معرفی 
معیارهای  با  ایرانی  هویت  و  فرهنگ 

معاصر هنر غربی است.

واهیک و نصرت اهلل وحدت)عکس گروهی واهیک و وحدت(

رویا خواجوی شهرام کریمی سارا معدندار
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= چند روز پیش از حمله 
به بقیق، شهر نفتی سعودی، 
عراق  داخل  از  اطالعاتی 
سه  که  بود  آن  از  حاکی 
مسلح  شبه نظامی  سازمان 
عراقی در حال آماده سازی 
علیه  عملیات  انجام  برای 
داخل  در  آمریکایی  اهداف 

خاک عراق هستند.
=حاال با حمالت موشکی 
نیست  الزم  دیگر  اخیر 
کشورهای  و  کشید  زحمت 
حقیقت  این  به  را  منطقه 
بطور  یران  ا حکومت  که 
حمالت  پشت  در  مستقیم 
نفتی  ت  سیسا تا علیه 
قانع  دارد  قرار  سعودی 
اینکه سعودی  از  کرد. قبل 
سوی  به  را  اتهام  انگشت 
بگیرد،  نشانه  ایران  رژیم 
و  نظامی  مراکز  از  بسیاری 
بر  جهان  معتبر  رسانه های 
اساس اطالعات منابع خود، 
عامل  را  اسالمی  جمهوری 
اصلی این حمالت دانستند.
ن  د ا د ر  ا قر ف  هد  =
در  بقیق،  نفتی  تاسیسات 
است.  شده  تنظیم  تهران 
واقع  در  آرامکو  به  حمله 
است  جنگی  برای  تالش 
که تهران به دنبال شعله ور 

کردن آتش آن است.
عبدالرحمن الراشد )شرق االوسط(  
مبنی  سخنی  گذشته  دهه  دو  در 
حال  در  ایران  رِژیم  اینکه  بر 
سلطه  هدف  با  پروژه ای  تدارک 
حاکمیت   تهدید  و  منطقه  تمام  بر 
ظهور  اینکه  تا  نبود،  آن  کشورهای 
حقیقت  این  مکرر  بحران های 
کرد. برمال  را  اغراق آمیز  ظاهراً 

انقالب  از  پس  سال ها  از  ماجرا 
رژیم  شد؛  آغاز  ایران  در  خمینی 
تهران طی چهار دهه با بهره  بردن از 
بحران های منطقه ای، همه امکانات و 
اموال مردم ایران  را در راه ساختن 
یک امپراتوری از شبه نظامیان به کار 
شبه نظامیان  اقسام  و  انواع  و  گرفت 
به  مختلف  مناطق  در  را  مسلح 
تا  کرد  بنا  ایران  مردم  هزینه ی 
جایی که اکنون حجم  شبه نظامیان 
وابسته به تهران در منطقه و جهان 

بزرگترین است.
مسلح  سازمان های  ایران   رژیم 
عراق،  در  بسیاری  آموزش دیده ی 
افغانستان  و   یمن  لبنان،  سوریه، 
گروه ها  این  همه  کرد؛  تأسیس 
پاسداران  سپاه  فرماندهی  تحت 
کنترل  از  خارج  و  اسالمی  انقالب 

دولت هایشان فعالیت می کنند.
بقیق،  به  حمله  از  پیش  روز  چند 
از  اطالعاتی  سعودی،  نفتی  شهر 
داخل عراق حاکی از آن بود که سه 
سازمان شبه نظامی مسلح عراقی در 
حال آماده سازی برای انجام عملیات 
علیه اهداف آمریکایی در داخل خاک 

عراق هستند.
به  وابسته  شبه نظامیان  تحرکات 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

بعد از حمله به آرامکو در بقیق چه خواهد شد؟

به  حمله  که  را  روایت  این  عراق 
سعودی  پادشاهی  نفتی  تاسیسات 
ایران  خود  یا  عراق  خاک  داخل  از 
تایید  قویا  است  گرفته  صورت 
هیچ  امروز  عراق  دولت  می کند. 
برای کنترل شبه نظامیان در  قدرتی 
سرزمین خود ندارد. این شبه نظامیان 
در ظاهر نیروی عراقی اند و هزینه ی 
نظامی و تجهیزاتی خود را از دولت 
از  را  دستورشان  اما  می گیرند  بغداد 
تهران  رژیم  به  وابسته  قدس  سپاه 

می گیرند.
سوریه  لبنان،  در  سناریو  همین 
مرکزی  دولت   که  جایی  یمن،  و 
ناموفق  و  خورده  شکست  یا  ضعیف 
شبه نظامیان  و  می شود  تکرار  است، 
حاکمیت  تصمیمات  کشورها  این 
تهران در  رژیم  نفع  به  را  کشورشان 

کنترل دارند.
نفتی  تاسیسات  به  گسترده  حمله 
آرامکو نه تنها سعودی را هدف قرار 
داد  بلکه انرژی کل منطقه و جهان 
حمله  این  است.  گرفته  هدف  را 
حامل پیام مهمی از سوی تهران به 
کل کشورهای منطقه و جهان است 
جهان  و  منطقه  تسلیم  آن  مفاد  که 
رژیم  تروریستی  تهدیدهای  برابر  در 
از  جدید  مرحله ای  قبول  و  ایران 
سلطه تمام عیار تهران بر کل منطقه 

است.
مطرح  که  پرسشی  میان  این  در 
می شود این است که چه کسی باید 
ما  آیا  میان سرزنش شود؟   این  در 
کنیم  سرزنش  را  خودمان  باید  اول 
مقابله  برای  عملکردمان  در  چرا  که 
سالیان  طی  ایران  رژیم  با  مستقیم 
یا  نداشتیم؟  موفقی  برنامه  گذشته 
اینکه باید واشنگتن و سایر کشورها 
را که دارای منافع عمده ای در منطقه 

ما هستند مقصر بدانیم؟
تا   ۸۰ دهه  از  ایران  پروژه  فهم 
این  با  نبود!  دشوار  ما  برای  کنون 
عربی  کشورهای  طرح های  حال 
خرابکاری  برابر  در  فارس  خلیج 
کردن  مهار  همواره   ایران  حکومت 
بود و بر اساس یک استراتژی دفاعی 
بود.  شده  پایه ریزی  تهران  قبال  در 
در برخورد با جمهوری اسالمی ایران 
برخی قطب نما را گم کرده  و آنچه در 
حال اتفاق افتادن است را هنوز درک 
را  تئوری هایی  آنها درواقع  نکرده اند. 
باور دارند که هیچ ارتباطی با واقعیتی 

که با آن روبرو هستیم، ندارند.
امروز داستان واضح تر و مشخص تر 
شده  تکمیل  قضیه  تصویر  و  شده 
است. رژیم ایران واقعا مدیریت صنعا، 
دست  در  را  بیروت  و  دمشق  بغداد، 
کشورهای  بر  تسلط  برای  و  دارد 
اطراف  مناطق  سایر  و  فارس  خلیج 
گزینه های  می کند.  تالش  آن 
است  اندک  نیز  تهران  با  مقابله 
وارد  مستقیم  بطور  ایران  رژیم  زیرا 
او  مزدوران  بلکه  نمی شود  درگیری 
ماموریت ها را انجام می دهند و تهران 
و  کرده  صادر  دروغین  انکارنامه های 
تروریستی  عملیات های  مسئولیت 
می گیرند.  عهده  به  وابستگانش  را 
یمن،  حوثی های  چون  مزدورانی 
یا حزب اهلل  الحق عراق  اهل  عصایب 

لبنان.
حاال  اخیر  موشکی  حمالت  با  اما 
و  کشید  زحمت  نیست  الزم  دیگر 
این حقیقت  به  کشورهای منطقه را 
مستقیم  بطور  ایران  حکومت  که 
تاسیسات  علیه  حمالت  پشت  در 

کرد.  قانع  دارد  قرار  سعودی  نفتی 
اتهام  انگشت  سعودی  اینکه  از  قبل 
بگیرد،  نشانه  ایران  به سوی رژیم  را 
بسیاری از مراکز نظامی و رسانه های 
معتبر جهان بر اساس اطالعات منابع 
عامل  را  اسالمی  جمهوری  خود، 
هدف  دانستند.  حمالت  این  اصلی 
در  بقیق،  نفتی  تاسیسات  دادن  قرار 
به  حمله  است.  شده  تنظیم  تهران 
جنگی  برای  تالش  واقع  در  آرامکو 
شعله ور  دنبال  به  تهران  که  است 

کردن آتش آن است.
آیا حمله ی موشکی حکومت ایران 
واکنش  آرامکو  نفتی  تاسیسات  به 
آمریکا  فشارهای  برابر  در  رژیم  این 
به  تهران  شدن  خفه  نتیجه ی  یا 
وسیله ی تحریم های واشنگتن است؟

نتیجه  حمالت   شود  گفته  اینکه 
محاصره اقتصادی ایران است صحیح 
نیست چرا که موضوع بر عکس این 
موضوع است و یکی از دالیل خروج 
برنامه  یا   »JCPOA« از  آمریکا 
اصرار  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع 
و  توسعه طلبی  برای  ایران  حکومت 
و  منطقه  امور کشورهای  در  دخالت 
تهدید ثبات و استقرار کشورها بوده 

است.
اسالمی  جمهوری  رژیم  پروژه 
هژمونی منطقه ای و تهدید کشورهای 
شبه نظامیان  تاسیس  ادامه  و  خلیج 
داخل  در  آنها  تجهیز  و  مسلح 
کشورها با هدف تمّرد و شورش علیه 

دولت های مرکزی این کشورهاست.
دولت  علیه  یمن  در  حوثی ها 
کودتای  با  و  کرده   شورش  مرکزی 
کردند.  اشغال  را  صنعا  شبه نظامی 
آنها با اندیشه ی واپسگرای خود یمن 

را به قهقرا و تباهی کشاندند.
در لبنان حزب اهلل لبنان نهاد دولت 
را از بین برد. در لبنان اکنون دولت 

قدرت تصمیم گیری ندارد.
کار  در  حق  اهل  عصائب  عراق  در 

دولت کارشکنی می کند.
شبه نظامی  شاخه های  این  همه 
تهران  نفع  به  را  مرکزی  دولت های 
این  تاسیس  می کنند.  تضعیف 
در  متمرد  و  شورشی  شبه نظامیان 
از  پیش  سال ها  یمن  و  لبنان  عراق، 
جدید  تحریم های  و  هسته ای  توافق 

آمریکا انجام گرفت.
رژیم  اینکه،  کالم  لُب  و  خالصه 
ایران رژیمی »شرور«، »ددمنش« و 
منطقه  در  توسعه طلبانه  پروژه ای  با 
فکر  در  اسالمی  جمهوری  است. 
با  فرقی  هیچ  عملکرد  و  اندیشه  و 
تشکیالت  دیگر  یا  القاعده  یا  داعش 
گرایش های  دارای  ترورریستی 
جمهوری  فرق  تنها  ندارد.   اسالمی 
اسالمی با داعش یا القاعده این است 
که یکی از امکانات حکومتی و دولتی 
است.  بهره مند  ایران  چون  کشوری 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم  خطر 
کمتر از داعش یا القاعده نیست بلکه 
خطر  است.  خطرناک تر  مراتب  به 
را  جهان  و  منطقه  همه  ایران  رژیم 

تهدید می کند.
همه  رژیم  نوع  این  با  مقابله  برای 
بسیج  باید  جهانی  جامعه  و  منطقه 
به  اسالمی  جمهوری  وگرنه  شود؛ 
و  توسعه طلبی  قانون شکنی،  تمرد، 
منطقه  در  بی ثباتی  به  زدن  دامن 

ادامه خواهد داد.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده:عبدالرحمن الراشد
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در دو منطقه بقیق و هجره خریص بامداد، شنبه ۱۴ )۲۳ شهریور(، توسط  
پهپادهای ناشناس هدف قرار گرفت

رژیم ایران اعالن جنگ کرد! بعدش چه؟!
را  نقش  این  کسی  =چه 
موقعیت  چه  از  یا  کرد  ایفا 
آغاز شد،  جغرافیایی حمله 
خیلی مهم نیست؛ مهم این 
کشورهای  همه  که  است 
جهان حتی آنهایی که با ایران 
مناسبات خوبی دارند انگشت 
به  تمام  قاطعیت  با  را  اتهام 
سوی تهران نشان گرفته اند!

ین  ا معتقدند  =برخی 
را  مذاکره  زمینه های  حمله 
طرفدارش  اصالح طلبان  که 
هستند از بین برد پس احتماال 
و  اصولگرا  جریان  سوی  از 
انجام شده!  هدف  همین  با 
بازی  معتقدند  دیگر  برخی 
از  اصولگرا  و  اصالح طلب 
درون خود رژیم برای مشغول 
کردن جوانان و فریب غربی ها 
ساخته و پرداخته شده و هر 
دو جناح در حفظ نظام منافع 

مشترک دارند.
اخیر  =ریاض در سال های 
و  سیاسی  دستاوردهای 
اقتصادی زیادی داشته و اصال 
نمی خواهد به ماجراجویی های 
رژیم تهران که هیچ چیزی 
ندارد،  دادن  از دست  برای 
اسرائیل  اما  شود.  کشیده 
وابسته  شبه نظامیان  مرتب 
عراق  در  ایران  به حکومت 
و سوریه و لبنان را می کوبد 
جرأت  حاال  تا  تهران  و 
است.  نداشته  پاسخگویی 
حاال احتماال ضربات اسرائیل 
اگر  و  گرفت  خواهد  شدت 
ایران به اسرائیل پاسخ دهد 
یا میزان غنی سازی اورانیوم 
را به حدی افزایش دهد که 
در  را  اروپا  و  آمریکا  موضع 
دیگر  کند  متحد  برابر خود 
ریاض الزم نمی بیند به تهران 

پاسخی دهد.
ندیم قطیش )شرق االوسط( دیگر 
مهم نیست که هویت متجاوز را برای 
به  فنی حمله  دقیق جزئیات  بررسی 
از  بخشی  آرامکو که  نفتی  تأسیسات 
تولید نفت سعودی را مختل کرد، بدانیم.

چه کسی این نقش را ایفا کرد یا از 
چه موقعیت جغرافیایی حمله آغاز شد، 
خیلی مهم نیست؛ مهم این است که 
همه کشورهای جهان حتی آنهایی که 
با ایران مناسبات خوبی دارند انگشت 
اتهام را با قاطعیت تمام به سوی تهران 

نشان گرفته اند!
که  لحظه ای  در  تهران  چرا  اما 
رسانه های بین المللی از احتمال مالقات 
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا سخن می گفتند 
باید این حمله را انجام داده باشد و چرا 
پس از پایان تور طاقت فرسای اروپایی- 
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  آسیایی 
خارجه جمهوری اسالمی که جهت شرح 
مظلومیت رژیم ایران و نقش  آن در ثبات 
منطقه به بیش از 1۲ کشور اروپایی و 
آسیایی سفر کرد، این حمله رخ می دهد؟!

پاسخ های ناظران سیاسی که اوضاع 
ایران را دنبال می کنند به این پرسش 
کارشناسان  برخی  است.  متفاوت 
وجود  با  اسالمی  جمهوری  می گویند 
فرستادن سیگنال های دیپلماسی اما در 
داخل در یک تناقض فاحش بسر می برد 
و چه بسا این حمله نتیجه تضادهای 
درونی رژیم باشد و با هدف از بین بردن 
تهران  میان  دیپلماتیک  ابزار گشایش 
و واشنگتن صورت گرفته است. پیشتر 
روحانی در یک نشست خبری گفته بود 
حاضر است با هر کسی بنشیند اگر آن 
نشست یا مالقات باعث گشایش شود و 
منافع ایران را تضمین کند. محمدجواد 
ظریف نیز اظهاراتی مشابه روحانی داشت 
رسانه های  گسترده  هجوم  از  پس  اما 
افراطیون در جمهوری اسالمی و اتهام 
خیانت به محمدجواد ظریف و دیوانگی 
به حسن روحانی و همچنین موضعگیری 
خامنه ای در برابر تمایل به مذاکره، هر دو 
حرف هایشان را پس گرفته  و اعالم کردند 

حاضر نیستند با آمریکا گفتگو کنند!
همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا برای دیدار با روحانی در حاشیه 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
متحد که با پیشنهاد فرانسه مطرح شده 
بود، ابراز تمایل کرده بود و حتی برای 
میلیارد  اعتباری 1۵  یک خط  تامین 
دالری اروپاییان به ایران نیز که معادل 
یک سال فروش نفت به اروپا )روزانه ۷۰۰ 
هزار بشکه( با قیمت ۵۸ دالر برای هر 
بشکه است، تقریبا چراغ سبز نشان داد؛ 
اما تمام این زمینه ها با حمله   ی آرامکو که 
انگشت اتهام به سوی جمهوری اسالمی 

گرفته شده، از بین رفت.
برکناری جان  این در حالیست که 
نیز  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون 
را  روحانی  و  ترامپ  دیدار  فرصت های 
زیاد کرده بود. اما روز گذشته هر دو کشور 
پس از حمله ایران به آرامکو مرثیه ی 
مرگ رویای این دیدار را خواندند. رئیس 
لحن  حمله،  از  پس  آمریکا  جمهوری 
خود را تغییر داد و با صراحت اعالم کرد، 
خبرهای منتشره درباره تمایل او برای 
دیدار بدون قید و شرط  با حسن روحانی 
سراسر دروغ است. اگرچه او و وزیر امور 
خارجه اش مایک پمپئو چنین اظهاراتی را 
کرده بودند. پس از مواضع جدید ترامپ، 
اسالمی  خارجه جمهوری  امور  وزارت 
نیز هرگونه دیدار احتمالی میان رؤسای 
جمهور آمریکا و ایران را منتفی دانست.

برخی کارشناسان معتقدند، جریانی 
را  آرامکو  قرار دادن  که تصمیم هدف 
گرفت درواقع موفق شد که شرایط  و 
زمینه مذاکره میان تهران و واشنگتن را 
از بین ببرد.برخی  دیگر اما  این تفسیر را 
رد می کنند و می گویند تناقضات داخلی 
یا بحث اصالح طلب و اصولگرا مقوله ای 
است که از داخل خود رژیم ساخته و 
پرداخته شده است. بازی و ایفای نقش  
میان اصولگرا و اصالح طلبان در شرایط 
مختلف، سیاستی است که از سوی کلّیت 
رژیم برای تدام آن صورت گرفته؛ این 
بازی از دهه 19۸۰ توسط رژیم ایران 
تدارک دیده شد تا هم نیروی جوانان 
این  به  را  داخل  در  تغییرات  خواهان 
جریان مشغول کنند و هم اروپایی ها را 
برای چند دهه بازی دهند. رژیم ایران در 
همه دولت هایش چه اصالح طلب و چه 
اصولگرا  ثابت کرد که هیچ تغییری در 
سیاست خارجی آن، اعم از پشتیبانی و 
تقویت تروریسم و دشمنی با عربستان 
سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس، 
به دلیل ماهیت و محاسبات ژئوپلیتیک 

رژیم، هیچ تغییری رخ نداده است.
معتقدند  هم  کارشناسان  از  برخی  
به  به  اسالمی  جمهوری  حمله ی  که 
از محاسبات  تاسیسات نفتی سعودی 
دشمنی رژیم با غرب جداست. حکومت 
را یک  ایران کشور عربستان سعودی 
بالقوه  و یک دشمن  منطقه ای  قدرت 
و یک رقیب ایدئولوژیک و مانع اصلی 
نفوذ خود در منطقه می داند. به ویژه 
را خلع سالح  ایران  این کشور،  اینکه 
نفت  اینکه   محض  به  و  کرده  نفتی 
ایران تحریم شد سعودی ها خالء آن را 
پر کردند. عربستان سعودی همچنین 
ایران  اسالمی  رژیم  موثر  دینی  رقیب 
در جهان اسالم به شمار می رود. ایران 
پس از امضای توافق هسته ای رفتارش 
در منطقه گستاخانه تر شد. تهران فکر 
کرد حاال که مشکل با اوباما و غرب حل 
شده پس دستش برای اشغال کل منطقه 
باز شده است؛ اما محاسبات این رژیم 
گستاخ و توسعه طلب غلط از آب درآمد.

برخی تحلیلگران نیز می گویند هیچ 
مذاکره ای میان آمریکا و ایران رخ نخواهد 
داد و از ابتدا چنین مالقاتی در محاسبات 
حکومت ایران نبوده است. هدف ایران از 
تشدید بحران در منطقه فشار آوردن 
بر واشنگتن برای عقب نشینی در برابر 

تحریم ها است.
ایران می داند که عربستان سعودی 
پاسخ حمله اش را نخواهد داد؛ ریاض در 
سال های اخیر از نظر موقعیت سیاسی و 

ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان درباره حمله به آرامکو 
توضیح می دهد؛ ریاض ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹

اقتصادی دستاوردهای زیادی داشته و 
اصال نمی خواهد به ماجراجویی های رژیم 
تهران که هیچ چیزی برای از دست دادن 
ندارد، کشیده شود. بنابراین خویشتنداری 
نشان داده و تا کنون واکنشی که باب مراد 

تهران باشد از خود نشان نداده است.
برخالف عربستان سعودی اما اسرائیل 
مرتب به مواضع شبه نظامیان وابسته به 
حکومت ایران در عراق و سوریه و لبنان 
حمله کرده و تلفات سنگینی نیز به آنها 
تا  وارد کرده است بطوری که  تهران 
حاال  جرأت پاسخگویی به آنها را نداشته 
است. حاال احتماال ضربات اسرائیل شدت 
ایران به  خواهد گرفت و اگر حکومت 
اسرائیل پاسخ دهد یا میزان غنی سازی 
که  دهد  افزایش  به حدی  را  اورانیوم 
برابر خود  را در  اروپا  و  آمریکا  مواضع 
متحد کند، دیگر ریاض الزم نمی بیند 
به تهران پاسخی بدهد. تهران به اندازه 
کافی درگیر مشکالت داخلی ناشی از 

تحریم های سخت آمریکا هست.
به هر حال، هدف قرار دادن تاسیسات 
نفتی سعودی یکی از اقدامات ماجراجویانه 
رژیم ایران است. باید اعتراف کنیم که 
رژیم تهران اگر در همه زمینه ها شکست 
خورده و ناموفق بوده اما در ماجراجویی 
از  ماجراجویی هایی  دارد!  را  اول  مقام 
قبیل جنگ ۸ ساله باعراق، برنامه اتمی 
پر هزینه و بی ثمر، جنگ سوریه، جنگ 
یمن و حمایت از گروه های تروریستی 
مردم  را  ماجراها  این  همه  هزینه  که 
رژیم  می کنند.  و  کرده  پرداخت  ایران 
ایران استراتژی خود را بر این اساس بنا 
نهاده که درگیری را خودش آغاز می کند 
اما شبه نظامیان وابسته  اش را وارد میدان 
جنگ می کند! هم در سوریه و لبنان و هم 

در یمن اینگونه عمل کرده است.
انکار  توانایی  تا زمانی که  این رژیم 
خود  خرابکارانه ی  اقدامات  مسئولیت 
ادامه خواهد  روند  این  باشد  داشته  را 
یافت. البته االن دیگر با حمله ی اخیر 
به عربستان، دست رژِیم ایران برای همه 

دنیا باز شده است.
بنابراین روش درگیری با رژیم تهران 
باید به کلی تغییر کرده و مستقیم با 
رژیم ایران درگیر شد. تکیه بر تحریم های 
اقتصادی یا تکیه بر سیاست های واشنگتن 
به تنهایی کافی نیست بلکه ابتکار عمل 
علیه ایران باید منطقه ای باشد. درست 
است که آمریکا از احتمال حمله نظامی 
اظهارات  که  کسانی  اما  گفته  سخن 
ایرانی ها و آمریکایی ها را دنبال کرده اند 
می دانند که ممکن است درگیری میان 
دو کشور اتفاق نیفتد و اگر این کار را 
انجام دهند در حد مانور و عرض اندام 
نظامی خواهد بود ولی این کارها رژیم 
متوقف  خرابکارانه  فعالیت  از  را  ایران 
منطقه  کشورهای  کرد.همه  نخواهد 
باید علیه دشمن مشترک خود یعنی 
کنند؛  اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری 
منافع مشترک کشورهای اروپا، آمریکا و 
آسیا ایجاب می کند که در برابر تروریسم 
خمینیسم در منطقه بایستند. تنها با 
تشکیل یک اتحاد قوی نظامی منطقه ای 
می توان جلوی رژیم تروریستی ایران را 
و مماشات  آمریکا  اخاذی  به  و  گرفت 

اروپائیان پایان داد.
کشورهای منطقه باید تمام قدرت خود 
را برای مقابله با رژیم ایران به کار گیرند؛ 
از قدرت اقتصادی و رسانه ای تا نظامی. 
آرامش  استقرار  و  ثبات  اصلی  دشمن 
در منطقه رژیم کنونی ایران است. اگر 
اجتناب  بهانه ی  به  منطقه  کشورهای 
از پیامدهای درگیری، از مقابله با این 
رژیم خودداری کنند، تهران رویکردهای 
تخریبی و سیاست توسعه طلبی خود را 
ادامه داده و آشوب و جنگ و ناامنی را 
نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در تمام 

جهان گسترش خواهد داد.
*منبع: شرق االوسط

نویسنده: ندیم قطیش
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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معاون  مندلکر  =سیگال 
در  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
تحریم های  تروریسم:  امور 
اعمال  جدیت  با  را  ایران 
بودجه ای  تا  کرد  خواهیم 
صرف  ایران  رژیم  که  را 
ظلم  و  جهانی  تروریسم 
علیه مردم خود که سال های 
طوالنی قربانیان اصلی رژیم 

هستند قطع کنیم.
=استیون منوچین: بانک 
مرکزی آخرین منبع تامین 
مالی رژیم ایران است و دیگر 
بودجه ای برای خرج در ترور 

ندارد.
=کمتر از یک ساعت پس 
تحریم های  رسمی  اعالم  از 
جدید، روسیه این تحریم ها 
را غیرقانونی دانست و اعالم 
کرد همکاری با بخش بانکی 
تحریم ها  وجود  با  را  ایران 

ادامه خواهد داد.
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
وزارت خارجه آمریکا )OFAC(، جمعه 
20 سپتامبر )29 شهریور(، تحریم های 
گزارش  داد.به  افزایش  را  ایران  بانکی 
وبسایت وزارت خزانه  داری آمریکا این 
تحریم ها شامل »بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی«، »صندوق توسعه ملی ایران« 
و »شرکت اعتماد تجارت پارس« است.

بانک  آمده  وزارتخانه  این  بیانیه  در 
سپاه  به  دالر  میلیاردها  ایران  مرکزی 
انقالب اسالمی، سپاه قدس  پاسداران 
و گروه تروریستی حزب  اهلل تحویل داده 
است.صندوق توسعه ملی ایران نهادی 
است ثروتمند که رئیس جمهور، وزرای 
نفت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از 
این  هستند.  آن  امنای  هیات  اعضای 
صندوق منابع ارزی و بودجه خارجی 
تامین  را  دفاع  وزارت  قدس،  سپاه 
می  کند. شرکت »اعتماد تجارت پارس« 
که در ایران )تهران خیابان سهروردی( 
مخفیانه  صورت  به  است  مستقر 
خریدهای  برای  مالی  انتقال  و  نقل 
پاسداران  سپاه  و  دفاع  وزارت  نظامی 
انقالب اسالمی را انجام می  داده است.

ایاالت  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
متحده تاکید شده »حمله ایران علیه 
عربستان سعودی قابل قبول نیست و 
اقدام خزانه  داری علیه یک ساز و کار 
از  که  است  ایران  رژیم  بودجه  مهم 
طریق آن منابع مالی برای پشتیبانی از 
شبکه تروریستی خود از جمله نیروی 
قدس، حزب اهلل و سایر شبه نظامیانی را 

تامین می  کند.«
فشار  کارزار  کرده  اعالم  آمریکا 
حداکثری علیه رژیم سرکوبگر ایران تا 
وقتی به برنامه  های انقالبی خود ادامه 
داشت.  خواهد  ادامه  همچنان  دهد 
مرکزی  بانک  شده  تاکید  همچنین 

تحریم صندوق توسعه مّلی و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی صدای روس  ها را درآورد!

ایران و صندوق توسعه ملی که ظاهراً 
مسئولیت تامین رفاه مردم ایران را به 
ایران  فاسد  رژیم  توسط  دارند  عهده 
که  ایران  ارزی  ذخایر  جابجایی  برای 
صرف شبه نظامیان تروریست می  شوند 
استفاده می شوند.سیگال مندلکر معاون 
وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم 
و اطالعات مالی گفته »توجه دولت  ها را 
به این جلب می  کنیم که ادامه همکاری 
با نهادهای تحریم شده سبب به خطر 
کشورشان  مالی  سیستم های  افتادن 
خواهد شد. او تاکید کرده تحریم های 
ایران را با جدیت اعمال خواهیم کرد 
صرف  ایران  رژیم  که  را  بودجه ای  تا 
تروریسم جهانی و ظلم علیه مردم خود 
اصلی  قربانیان  طوالنی  سال های  که 

رژیم هستند قطع کنیم.«
در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا 
میان  ارتباط  از  بیشتری  جزئیات  به 
نهادهای تحریم شده و روابط مالی آنها 

اشاره شده است.
اموال و  اقدام کلیه  این  در نتیجه ی 
منافع مربوط به دارایی های این نهادها 
تحت  یا  بوده  متحده  ایاالت  در  که 
مالکیت یا کنترل اتباع ایاالت متحده 
 OFAC به  و  باید مسدود شده  است 
مقررات  کلی  بطور  شود.  گزارش 
توسط  معامالت  کلیه  انجام   OFAC
اتباع ایاالت متحده یا در داخل )یا به 
که  متحده  ایاالت  از(  ترانزیت  صورت 
شامل هرگونه اموال یا منافع دارایی های 
تحریم شده  اشخاص  یا  مسدود شده 

باشد را منع می کند.
پیش از انتشار بیانیه وزارت خزانه داری 
آمریکا دونالد ترامپ در جریان دیدارش 
با اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا 
به خبرنگاران گفت که ایاالت متحده 
مرکزی  بانک  علیه  را  تحریم هایی 
جمهوری اسالمی ایران اعمال می کند 
و این باالترین حد از تحریم هاست که تا 
کنون علیه یک کشور اعمال شده است.

خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
پرزیدنت  کنار  در  که  نیز  آمریکا 
»تحریم های  کرد،  تاکید  بود  ترامپ 
راستای کمپین فشار  ایران در  جدید 
حداکثری، صندوق  ثروت ملی آنها را 
برای  بودجه ای  دیگر  می گیرد.  هدف 

خرج در ترور ندارند.« او همچنین گفت 
بانک مرکزی آخرین منبع تامین مالی 

رژیم ایران است.
اعالم  از  پس  ساعت  یک  از  کمتر 
رسمی تحریم های جدید، روسیه این 
تحریم ها را غیرقانونی دانست و اعالم 
کرد همکاری با بخش بانکی ایران را 
با وجود تحریم ها ادامه خواهد داد. این 
برای اولین بار است که روس  ها چنین 
سریع نسبت به تحریم های آمریکا علیه 
یکی از نهادهای مالی جمهوری اسالمی 

واکنش نشان داده اند!
حالی  در  ملی  توسعه  صندوق 
تحریم شده که بهمن سال 9۷ مرکز 
کرده  پیش بینی  مجلس  پژوهش های 
بود به دلیل کاهش فروش نفت ناشی 
از  برداشت ها  افزایش  و  تحریم ها  از 
برای  جمله  از  ملی،  توسعه  صندوق 
مصارف نظامی، در سال 9۸ هیچ پولی 

وارد این صندوق نخواهد شد.
نوامبر  از  آمریکا  تحریم های  آغاز  با 
201۸، دولت جمهوری اسالمی و دیگر 
روبرو  بودجه  با کمبود  نظام  نهادهای 
در  دست  خامنه ای  اجازه  با  و  شدند 

صندوق توسعه ملی نیز کردند.
آخرین بار با دستور رهبر جمهوری 
این  از  دالر  میلیون   ۳00 اسالمی 
راه آهن  پروژه  ادامه  برای  صندوق 
چابهار- زاهدان برداشته شد که قرارگاه 
سازندگی سپاه از سال 1۳92 مجری 
آن است. پیش از آنهم دستور برداشت 
بودجه  تامین  برای  صندوق  این  از 
نظامی، بودجه صداوسیمای جمهوری 
اسالمی، مقابله با ریزگردها و سیل و 

پروژه های کشاورزی صادر شده بود.
صندوق  از  برداشت  اجازه  صدور 
در  که  حالیست  در  ملی  توسعه 
اساسنامه آن قید شده که این صندوق 
»با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی 
از فروش نفت  و گاز و میعانات گازی و 
فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، 
مولد و سرمایه های زاینده اقتصـادی و 
نیز حفـظ سهم نسل های آینده از منابع 
نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل 
می شود«.تخمین زده می شود در حال 
حاضر حدود 1۸ میلیارد دالر در این 

صندوق موجود باشد.

»آخرین نبرد« وزیر نفت! »راه  های زیاد« زنگنه برای فروش 
نفت و »دکترای« ظریف برای دور زدن تحریم ها چه شد؟!

جمهوری  نفت  =وزیر 
شرایط  می گوید  اسالمی 
برابر  ده ها  کشور  فعلی 
جنگ  شرایط  از  سخت تر 

است.
=»در حال حاضر دغدغه 
این است که نفت را چگونه 
فروش  درصورت  بفروشیم، 
دریافت  چگونه  را  آن  پول 
دریافت  صورت  در  و  کنیم 
راهی  چه  از  و  چگونه  پول 
را  کشور  نیاز  مورد  موارد 

تهیه کنیم«.
و  سی  شهریور،   2۸ پنجشنبه  روز 
یکمین گردهمایی »فرماندهان جنگ 
جهاد« با حضور مسئوالن و فرماندهان 
دوره جنگ ایران و عراق در ساختمان 

وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
یکی از سخنرانان مراسم بیژن نامدار 
زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی بود 
نظر  از  امروز  که  »شرایطی  گفت  که 
اقتصادی بر کشور حاکم است از زمان 
جنگ هم سخت تر است. آنموقع نفت 
می فروختیم پول به بانک ها می رفت و 
کاال های خود را خریداری می کردیم و 
اقتصاد کشور می چرخید و مشکل فقط 
بمباران ها بود، اما اکنون همه تالش ها 
این است که ما نفت نفروشیم. مبادالت 
بانکی هم انجام نشود و کاالیی هم به 
برابر  ده ها  شرایط  بنابراین  ندهند  ما 

سخت تر از شرایط جنگ است.«
او »در حال حاضر دغدغه  به گفته 
این است که نفت را چگونه بفروشیم، 
چگونه  را  آن  پول  فروش  صورت  در 
دریافت کنیم و در صورت دریافت پول 
چگونه و از چه راهی موارد مورد نیاز 

کشور را تهیه کنیم.«
وزیر نفت با بیان اینکه ۶۷ سال دارد 
سال  و  سن  در  کسی  »برای  گفت، 
برای  فرصت ها  آخرین  این  شاید  من 
را  این جنگ  اسم  و من  باشد  جنگ 
»آخرین نبرد« برای خودم گذاشته ام 
و می خواهم در این آخرین نبرد برای 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن از همه 
توانم استفاده کنم!«او اواسط خردادماه 
نیز در یک مصاحبه گفته بود، ایاالت 
متحده »آمریکا در اعمال تحریم های 
هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است.«

محور کارزار فشار حداکثری آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی رساندن فروش 
اکنون  و  است  »صفر«  به  ایران  نفت 
آغاز  از  حدود 10ماه  گذشت  از  پس 
تحریم ها فروش نفت ایران به کمتر از 
1۵0 هزار بشکه در روز رسیده و منابع 
مطلع نفتی می گویند در برخی روزها 
این رقم به حدود 100 هزار بشکه نیز 

کاهش پیدا می کند.
اصلی ترین  گزارش ها،  اساس  بر 

چین  کشورهای  ایران  نفت  مشتری 
و روسیه و ترکیه هستند. با این حال 
جمهوری اسالمی با روش های مختلف 
زدن  دور  برای  »ارزان فروشی«  حتی 
تحریم  ها تالش  می کند. بخشی از نفت 
هم که میزان دقیق آن مشخص نیست 
اما مشکالت  بازار سیاه می شود  روانه 
حتی  و  اینهاست  از  بیش  بسی 
فروش  مقدار  همین  پول  بازگرداندن 

هم تقریباً غیرممکن است.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
مرکزی مدعی است ایران و روسیه دالر 
و سوئیفت را دور می زنند. او همچنین 
گفته بخش قابل توجهی از مبادالت با 
روسیه و ترکیه و عراق از طریق پول 
را  نظام  کارگزاران  آنچه  است.  ملی 
آوردن«  »تاب   میزان  می کند  نگران 
جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی است. 
دو ماه پیش از این اسحاق جهانگیری 
معاون روحانی در یک سخنرانی تاکید 
در  را  جامعه  تاب آوری  »باید  کرد 

بخش های مختلف باال ببریم.«
برای  که   9۷ تیرماه  اوایل  زنگنه 
به  اوپک  رسمی  نشست  در  شرکت 
وین رفته بود در مصاحبه با تلویزیون 
زیادی  »راه های  کرد  ادعا  بلومبرگ 
او  داریم.«  تحریم ها  زدن  دور  برای 
 9۸ تیرماه  در  بعد  سال  یک  درست 
و  تحریم  ها  زدن  دور  »برای  گفت 
می کوشیم«  شبانه روز  نفت  صادرات 
و در نهایت اعتراف کرد که دور زدن 
تحریم های آمریکا به این آسانی نیست 
زیرا »ایاالت متحده در تحریم هوشمند 

به بلوغ شیطانی رسیده است!«
محمدجواد ظریف نیز در اردیبهشت 
بود،  گفته  رویترز  با  گفتگو  در   9۸
زدن  دور  برای  راهکار هایی  »همواره 
تحریم ها وجود دارد، ما در این زمینه 

دکترا داریم!«

بیژن زنگنه؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

معمولی  کیف  یک  =قیمت 
هزار   ۱۰۰ گذشته  سال  مدرسه 
قیمت  امسال  که  بود  تومان 
تومان  هزار   ۳۰۰ به  کیف  همان 

رسیده است.
نوشت افزار:  فروشنده  =یک 
قیمت این لوازم نسبت به سال 
افزایش  برابر  نیم  و  دو  گذشته 
تا  شده  باعث  همین  و  داشته 
پارسال  به  نسبت  مردم  خرید 

نصف شود.
آنقدر  نوشت افزار  =خرید 
و دشوار  برای خانواده ها سخت 
بخش  دو  به  افزار  این  که  است 
خودکار  مداد،  مانند  اجباری 
غیراجباری  و  مشق  دفتر  و 
و  غلط گیر  برچسب،  مانند 
است! شده  تقسیم   هنر  وسایل 

افزایش قیمت 
نوشت افزار، 

فشاری مضاعف 
بر دوش 

خانوارهای ایران

از نشست های هیات امنای صندوق ذخیره عرضی با حضور حسن روحانی

کارگری  فعال  =یک 
این  واگذاری  همدان:  در 
شرکت ها به چه شکل بوده 
از واگذاری شرایط  که قبل 
از  بعد  و  داشتند  بهتری 
واگذاری حتی مدیران عامل 
یک بار هم در این شرکت ها 

حاضر نشدند.
نوش«  =کارخانه »خوش 
نام  با  انقالب  از  پیش 
»کوکاکوال« فعالیت می کرد 
حوزه  به  انقالب  از  پس  اما 
قم  الزهرا«  »جامعه  علمیه 
واگذار شد و فقط نام اش با 
همراه  »نوش«  و  »خوش« 
آن  مشکالت  وگرنه  است 

یکی و دو تا نیست!
واگذاری واحدهای تولید و صنعتی 
به اسم خصوصی سازی همچنان ادامه 
دارد و اکنون یک فعال کارگری نسبت 
به واگذاری دو شرکت »خوش نوش« 

و »کیوان« هشدار داده است.
کانون  رئیس  محسنی  محمدرضا 
استان همدان  هماهنگی شورای کار 
از قوه قضاییه خواسته است تا درباره 
و  دو شرکت »خوش نوش«  واگذاری 

»کیوان« تحقیق کند.
محمدرضا محسنی می گوید تعدادی 
از کارگران دو شرکت »خوش نوش« و 
اخراج  کار،  سابقه  وجود  با  »کیوان« 
کارگری  به  نمونه  برای  او  شده اند. 
و  کار  سابقه  ماه   10 و  سال   29 با 
پرداخت بیمه اشاره می کند که تنها 
2 ماه تا بازنشستگی وی باقی مانده 

بود اما اخراج شد.
این  می گوید  کارگری  فعال  این 
خصوصی  سازی  روند  در  شرکت  دو 
واگذار شده اند اما شرایط آنها بدتر از 
پیش شده: »متاسفانه در هیئت های 
رسیدگی کار در استان از طرف روابط 
نگرفته  صورت  خاصی  رسیدگی  کار 
است و موردی که در این حوزه اتفاق 

ادامه ی نابودی کارخانجات به اسم واگذاری و 
خصوصی سازی؛ ابهام در واگذاری شرکت های 

»خوش نوش« و »کیوان« همدان

اعتراضات کارگران کارخانه کیوان به اخراج همکارانشان و بی توجهی به تولید، 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال تحصیلی تازه در ایران در حالی 
بهای  هم  امسال  که  می شود  آغاز 
در  و  بوده  روبرو  افزایش  با  نوشت افزار 
بحران مالی که گریبان اکثر خانوارهای 
هزینه  پرداخت  گرفته،  را  ایران 
برای  مضاعف  مشکلی  به  نوشت افزار 
آنها تبدیل شده است.بر اساس آمارهای 
رو  ارائه شده در سال تحصیلی پیش 
1۴ میلیون دانش آموز امسال در ایران 
این  که  پرداخت  خواهند  تحصیل  به 
روزها مشغول تهیه نوشت افزار هستند.

گزارش های مربوط به قیمت نوشت افزار 
نشان می دهد که تورم ۴0 درصدی بر 
قیمت این کاالها هم مؤثر بوده و اکثر 
نوشت افزارها با افزایش دو برابری قیمت 

نسبت به سال گذشته روبرو شده اند.
خرید نوشت افزار آنقدر برای خانواده ها 
سخت و دشوار است که این افزار به دو 
و  خودکار  مداد،  مانند  اجباری  بخش 
دفتر مشق و غیراجباری مانند برچسب، 
غلط گیر و وسایل هنر تقسیم  شده است!

هزینه  درباره  ایسنا  خبرگزاری 
نوشت افزار، گزارشی میدانی از نمایشگاه 
لوازم التحریر در کردستان تهیه کرده که 
بر اساس آن یکی از والدین گفته است 
که »بیش از 2۵0 هزار تومان برای مانتو، 
تعدادی دفتر، مداد، مداد تراش، پاکن و 

خودکار هزینه کرده است.«
برخی  خرید  برای  دیگری  فرد 
فرزندش  تنها  برای  نوشت افزار  اقالم 

۵00 هزار تومان هزینه کرده و گفته 
و  نوشت افزار  برای  هزینه  مقدار  این 
و  نیازها  تمام  نتواسته  مدرسه  وسایل 
خواسته های فرزندش را پوشش دهد.

گزارشی  در  نیز  »همدلی«  روزنامه 
قیمت  برابری  دو  از  بیش  افزایش  به 
نوشت افزار اشاره کرده و از قول یکی از 
والدین نوشته که »قیمت کیف مدرسه 
سال گذشته 100 هزار تومان بود که 
امسال قیمت همان کیف به ۳00 هزار 
گزارش  ادامه  است.«در  رسیده  تومان 
روزنامه »همدلی« آمده است »برخی 
از والدین با این دغدغه برای خرید به 
فروشگاه های شهر آمده اند که به گفته 
هزار  از سه  معمولی  دفتر  قیمت  آنها 
تومان سال گذشته به 12 هزار تومان 
رسیده و نرخ مداد در برخی از برندها از 
بسته ای ۷0 هزار تومان سال گذشته به 

2۳0 هزار تومان رسیده است.«
روزنامه »همدلی« تأکید کرده که در 
این اوضاع ظاهرا توان خرید بسیاری از 
مردم اجازه خرید نوشت افزار را به آنها 
نمی دهد و گویی بازار در دستان قشر 
مرفه است و اگر خریدی هم انجام شود 

بیشتر توسط همین قشر است.
یکی از فروشنده های نوشت افزار نیز به 
این روزنامه گفته است: »قیمت این لوازم 
نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر 
رشد کرده و همین باعث شده تا خرید 
شود.« نصف  پارسال  به  نسبت  مردم 

می افتد برمی گردد به شرکت هایی که 
شرکت  جمله  از  که  شده اند  واگذار 
نفر   ۷00 با  خوش نوش  و  کیوان 
کارگری که داشتند که قرار بوده این 
شرکت ها در بخش خصوصی با شرایط 
بهتری کار کنند و سوددهی بیشتری 
مشخص  علت  که  باشند  داشته 

نیست.«
قضاییه  قوه  از  محسنی  محدرضا 
خواسته تا بررسی کند که »واگذاری 
که  بوده  شکل  چه  به  شرکت ها  این 
قبل واگذاری شرایط بهتری داشتند 
و بعد از واگذاری حتی مدیران عامل 
حاضر  شرکت ها  این  در  بارهم  یک 

نشدند.«
از  فعال کارگری پس  این  به گفته 
درصد   ۸0 شرکت  دو  این  واگذاری 
کاهش اشتغال در این شرکت ها ایجاد 
شده و درواقع تعداد زیادی از نیروهای 
در  این  شدند.  اخراج  آنها  در  شاغل 
حالیست که با سپردن اسناد شرکت 
نزد بانک ها وام هایی برای رونق بخشی 
به کارخانه ها پرداخت شده که ظاهرا 
مدیران این دو شرکت مبالغ دریافتی 

را به شرکت تزریق نکردند.
رئیس کانون هماهنگی شورای کار 
استان همدان همچنین افزوده است 
حق  متاسفانه  »کیوان«  شرکت  که 
آنها کسر  از حقوق  را  کارگران  بیمه 
تأمین اجتماعی  اما به سازمان  کرده 

بیمه  روند  این  که  نکرده  پرداخت 
روبرو  مشکل  با  را  کارگران  درمانی 

کرده است.
»کیوان«  کارخانه  است  گفتنی 
همدان یکی از کارخانه های هولدینگ 
داروگر است. در سال ۸۸ این کارخانه 
بخش  به  کارگر   ۳00 حدود  با 
خصوصی واگذار شد و از آن زمان تا 
بازاریابی  عدم  و  مدیریت  کنون سوء 
مناسب تعداد کارگران را به کمتر از 

۷0 نفر رسانده است.
شرکت »خوش نوش« همدان نیز با 
۴۴ سال سابقه تولید، از سال 1۳۵۴ 
نام  »کوکاکوال«  انقالب  از  بعد  تا 
داشت و حاال فقط نامش در جمهوری 
اسالمی با »خوش« و »نوش« همراه 
دو  و  یکی  آن  وگرنه مشکالت  است 
از  پس  کوکاکوال  کارخانه  نیست.  تا 
انقالب به حوزه علمیه »جامعه الزهرا« 
قم واگذار شد و با نام »پارسی کوال« 
در  و  می کرد  فعالیت  »الوندنوش«  و 
هدف  با  ظاهرا  که  بود   1۳90 سال 
به  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  اجرای 

بخش خصوصی واگذار شد.
این کارخانه که پیشتر  ۷00 کارگر 
بخش  به  واگذاری  هنگام  داشت، 
خصوصی بیش از ۴00 نیروی دائمی 
اخراج  مرحله  چند  با  حاال  و  داشت 
واحد  این  شاغالن  تعداد  کارگران 

تولیدی زیر 100 نفر رسیده است!
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افزایش 
کلسترول زنان پس از یائسگی

استرالیا  ملی  دانشگاه  جدید  تحقیقات  براساس 
گذاشته اند  سر  پشت  را  یائسگی  که  زنانی   ،)ANU(

الزم است سطح کلسترول خود را تحت نظر داشته باشند.در 
یک مطالعه که برروی بیش از 1۰۰۰۰۰ زن انجام گرفت، محققان 

به  نسبت  باالتری  کلسترول  میزان  یائسگی  از  پس  زنان  که  دریافتند 
زنان پیش از یائسگی دارند.  Ananthan Ambikairajah، دکتر و محقق 

دانشگاه ملی استرالیا بیان می کند که بطور متوسط در زنان بعد از یائسگی میزان 
لیپوپروتئین های با چگالی کم )LDL( در سطح باالتری قرار دارد. LDL به حمل 

مولکول های چربی در بدن کمک می کند و اغلب باعث ایجاد “کلسترول بد” می شود. 
ما متوجه شدیم که در زنان پس از یائسگی در مقایسه با زنان قبل از یائسگی میزان 
کلسترول باالتری وجود دارد. این میزان از کلسترول موجود در خون می تواند زنان 
را در معرض بیماری های قلبی عروقی بویژه بیماری های قلبی و سکته ی قلبی قرار 
دهد.آزمایش LDL و رابطه با پزشک عمومی برای زنان پس از یائسگی که عوامل 
خطر معمول مانند چاقی و فعالیت جسمانی کم را دارند، می تواند مفید باشد. 
 Ambikairajah بیان می کند که تحقیقات بیشتری الزم است تا متوجه شویم چرا 
میزان LDL در افراد بعد از یائسگی افزایش می یابد. LDL به عنوان کلسترول 

بد تلقی می شود، در حالیکه HDL یا لیپوپروتئین  با چگالی باال، کلسترول 
خوبی محسوب می شود. اما برای عملکرد بدن ما به هر دو شکل از 

آن ها نیاز داریم.خصوصیات LDL با توجه به عوامل خطر در زنان 
متفاوت است. اگر خطری برای چاقی یا سایر مشکالت 

عروق کرونر ندارید ، آستانه LDL شما ممکن 
است باالتر از فردی که چاق است 

، باشد. 

زنان  شاخص

ای مرد یار بوده ام و یاورت شدم
شیرین نگار بوده و شیرین ترت شدم

بی من نبود اوج فلک سینه سای تو
پرواز پیش گیر که بال و پرت شدم

یک عمر همسر تو شدم ، لیک در مجاز
اینکه حقیقت است اگر همسرت شدم

هم دوش نیز هستم و هم گام و هم طریق
تنها گمان مدار که هم بسترت شدم
بی من ترا قسم به خدا ، زندگی نبود

جان عزیز بودم و در پیکرت شدم
یک دست بوده ای تو و یک دست بی صداست

دست دگر به پیکر نام آوردت شدم
دیگر تو در مبارزه بی یار نیستی

یار ظریف و یاور سیمین برت شدم

 3 امگا  چربی های 
برای سالمت و تندرستی 
تحقیقات  اما  هستند.  ضروری  ما 
افراد،  از  بسیاری  داده  نشان  اخیر 
آن  کمبود  دچار  خانم ها  مخصوصاً 
هستند و همین باعث می شود برخی 
بدخوابی  مانند  عالئم تحریک کننده 
و خشکی پوست در آن ها بروز کند، 
عالوه بر این خطر ابتال به بیماری های 
قلبی نیز در این افراد افزایش می یابد. 
اما نگران نباشید. در بسیاری از موارد، 
این کمبود را می توان با تغییراتی ساده 
در رژیم غذایی و سبک زندگی از بین 
برد. در ادامه نشانه هایی را می آوریم که 
در صورت مشاهده آن ها متوجه کمبود 

امگا 3 در خود می شویم:

احساس  مرتب   : شدید  خستگی 
دالیل  می تواند  داشتن  خستگی 
بسیاری داشته باشد. اما شکی نیست 
که کمبود امگا 3 یکی از این عوامل 
دانشکده  تحقیقات  اساس  بر  است. 
از  یکی  خستگی  مریلند،  پزشکی 
امگا  اساسی  کمبود  شایع  نشانه های 

3 است.
احتمال ابتال به بیماری های التهابی

آرتریت روماتوئید از جمله بیماری های 
اسیدهای  با کمبود  التهابی است که 
چرب امگا 3 عالئم آن وخیم تر می شود. 
التهاب  و  مفاصل  صبحگاهی  سفتی 
عالئم  جمله  از  درد  با  همراه  آن ها 
بیماران است که با مصرف اسیدهای 
چرب ضروری به طور موثری کاهش 
بیماری های  به  مبتالیان  می یابد. 
التهابی هر روز باید به رژیم غذایی شان 
طریق  از  را   3 امگا  چرب  اسیدهای 

منابع طبیعی اضافه کنند.
رازهای  از  یکی   : پوست  خشکی 
هیدراته،  و  سالم  پوستی  داشتن 
چربی های امگا 3 هستند که به صورت 
طبیعی در ساختار دیواره سلول ها پیدا 
می شود؛ در نتیجه یکی از معمول ترین 

شب ها. چون خوردن امگا 3 نزدیک 
به ساعت خواب می تواند شما را بیدار 

نگه دارد.
زیادی  مقدار  اگر   : تمرکز  ضعف 
امگا  مکمل  یا  نخورید  چرب  ماهی 
3 دریافت نکنید، احتمال اینکه دچار 
ضعف در تمرکز بشوید باال می رود. 
بسیاری از افراد بعد از اینکه از میزان 
دریافت روزانه امگا 3 خود مطمئن 
می شوند، پیشرفت قابل توجهی در 

سطح تمرکز خود تجربه می کنند.
ناتوانی در یادگیری : محققان پی 
برده اند افزایش مصرف ماهی می تواند 
کاهش نرخ افسردگی را در پی داشته 
مصرف  که  کشورهایی  در  باشد. 
اسیدهای چرب امگا 3 آن ها پایین 
است نرخ افسردگی 6۰ درصد بیشتر 
از کشورهایی است که مصرف امگا 3 

باالتری دارند. 
برده اند  پی  محققان   : افسردگی 
افزایش مصرف ماهی می تواند کاهش 
نرخ افسردگی را در پی داشته باشد. 
در کشورهایی که مصرف اسیدهای 
است  پایین  آن ها   3 امگا  چرب 
از  بیشتر  درصد   6۰ افسردگی  نرخ 
امگا  مصرف  که  است  کشورهایی 
3 باالتری دارند. امگا 3 از ترکیبات 
اصلی هورمون سروتونین است که در 

بهبود روحیه نقش دارد.
که  تحقیقاتی  از  بسیاری   : آرتروز 
و  آرتروز  میان  ارتباط  نشان دهنده 
بر  هستند   3 امگا  چرب  اسیدهای 
آرتروز  روی  اسیدها  این  تاثیرات 
بر  تصور  شده اند.  متمرکز  مفاصل 
 3 امگا  چرب  اسیدهای  است  این 
می توانند به کاهش التهاب در بدن 

کمک کنند.  
در  آن  نتایج  که  مطالعه ای   : اگزما 
ژورنال درماتولوژی انگلستان منتشر 
شد نشان می دهد مصرف مکمل های 
می تواند   DHA چرب  اسیدهای 
عوارض اگزما را تا ۲3 درصد کاهش 
دهد. اگزما بر اثر واکنش های آلرژیک 
و التهاب ایجادمی شود و نقش امگا 
3 در کاهش التهاب و درنتیجه بهبود 
عوارض این بیماری اثبات شده است.

امگا 3 در  اسیدهای چرب   : چاقی 
موجود  بدن  سلول های  از  بسیاری 
زنده که سوخت و ساز فعالی دارند 
یافت می شوند. به نظرمی رسد این 
در  ساز  و  سوخت  چرب  اسیدهای 
می بخشند  سرعت  را  سلول ها  این 
و کمبود آن ها به کاهش سوخت و 
ساز که از عوامل افزایش وزن است 

منجرمی شود.
بیماری های قلبی : مطالعه دانشکده 
سالمت عمومی دانشگاه هاروارد که 
در ژورنال PLOS منتشر شد نشان 
ناشی  می دهد ۴۰ درصد مرگ های 
بودن  باال  با  قلبی  بیماری های  از 
کلسترول LDL ارتباط دارد. افزون 
اسیدهای چرب  بودن میزان  باال  بر 
اسیدهای  بودن  پایین  و  ترانس 
غیراشباع، کمبود امگا 3 نیز از عوامل 

کاهش طول عمر به شمار می آید.

اسیدهای چرب  کمبود  بالینی  عالئم 
است.  پوست  شدن  خشک  ضروری 
باشد،  بیشتر   3 امگا  کمبود  هرچه 
خواهد  شدیدتر  نیز  پوست  خشکی 
بود. امگا 3 همچنین به پوست کمک 
می کند مواد مغذی سالم را جذب کند 
و مواد اضافی که مضر هستند را خارج 
کند، در نتیجه پوستی با ظاهری سالم 

و درخشان خواهید داشت.
زایمان زودرس : گرچه علل افزایش 
دقیقاً  هنوز  زودرس  زایمان  میزان 
سن  مانند  عواملی  اما  نیست  معلوم 
و  استرس،  دخانیات،  مصرف  مادر، 
رابطه  این  در   3 امگا  پایین  سطوح 
در  چربی ها  نوع  این  هستند.  مطرح 
رشد حقیقی جنین در دوران بارداری 
صحیح  عملکرد  به  منجر  و  مفیدند 

سلول می شوند.
در  که  امگا 3  همان   : موی بی جان 
سلول های پوستتان پیدا می شود، در 
فولیکول های مو نیز وجود دارد. وجود 
تبدیل  را  آن  مو  فولیکول  در  امگا 3 

برای  مهمی  بسیار  مغذی  ماده  به 
درخشندگی مو کرده است. چربی های 
امگا 3 مو را تغذیه می کنند، ضخامت 
همچنین  و  می کنند  حمایت  را  مو 
کاهش  را  سر  کف  پوست  التهاب 
می دهند )التهاب پوست کِف سر باعث 

ریزش مو می شود(.
ناخن های   : شکننده  ناخن های 
شکننده  و  شده  پوسته  پوسته  نرم، 
همگی نشانه های خارجی هستند که 
می گویند چیزی در بدنتان درست کار 
نمی کند. این مشکل می تواند کمبود 
تحقیقات  از  بسیاری  باشد.   3 امگا 
در  موجود   3 امگا  که  داده اند  نشان 
منابع حیوانی مانند روغن ماهی بسیار 
بدن  جذب  گیاهی  منابع  از  ساده تر 
می شوند. بنابراین وارد کردن ماهی های 
چرب به برنامه غذایی می تواند یکی از 

بهترین راهکارها باشد.
دانشگاه  در  تحقیق  یک   : بی خوابی 
آکسفورد نشان داد، افرادی که سطح 
باالی امگا 3 دارند خواب باکیفیت تری 
من  حال  این  با  می کنند.  تجربه  را 
همیشه به افراد توصیه می کنم، مکمل 
امگا 3 خود را صبح ها استفاده کنند نه 

ریتا جهان فروز
)۱۹۶۲ - تهران(

ریتا  هنری  نام  با  جهان فروز  ریتا 
خواننده و هنرپیشه اسرائیلی متولد 
ایران است.ریتا در سال 19۷۰ بهمراه 
خانواده اش به اسرائیل مهاجرت کرد. 
والدین او یهودی ایرانی هستند.وی را 
با نام ریتا کلینستاین نیز می شناسند، 
از   ۲۰۰۷ سپتامبر   3 از  اگرچه 
شده است. جدا  کلینستاین  رمی 

ریتا دختر عموی حنا جهان فروز دیگر 
خواننده ایرانی-اسرائیلی است.و خاله 
لیراز چرخی است.وی با آهنگ »آواز 
خواندن در خیابان« در مسابقه آواز 
یوروویژن 199۰ نماینده اسرائیل بود. 
او در ای مسابقه جایگاه هجدهم گرفت.

یتا از کودکی مجذوب صدای هایده 
نیز  خوانندگی اش  دوران  در  و  شد 
بارها ترانه های هایده را به زبان پارسی 

در کنسرت هایش خواند.
برای   ۲۰1۲ سال  سال  در  ریتا 
هایش،  فعالیت  در  بار  نخستین 
عنوان  با  پارسی  زبان  به  آلبوم  یک 
»شادی های من« اجرا کرد که همه 
ترانه های  بازخوانی  آن  ترانه های 
 19۵۰ دهه های  از  ایرانی  عاشقانه 
از رسانه های  بود. بسیاری  تا 19۷۰ 

جهانی به انتشار این آلبوم از سوی 
خواننده ای که اکنون شهروند اسرائیل 
است واکنش نشان دادند. ریتا به گفته 
چهره  که  است  تالش  در  خودش 
ایران را به دنیا و به  واقعی فرهنگ 
ویژه مردم اسرائیل نشان دهد. او در 
برنامه هایی که برای ایجاد صلح مؤثر 
بوده فعالیت زیادی داشته است مانند 
کنسرتی در مارس ۲۰13 در سازمان 
این کنسرت شعر »بنی  او در  ملل. 
آدم« از سعدی را برای مردم خواند و 
ترانه ها را به سه زبان انگلیسی، عبری 

سیمین بهبهانیو پارسی اجرا کرد.

قرار گرفتن در معرض استرس به طور 
مکرر می تواند سالمت جسم و روان ما 
را تحت تأثیر قرار دهد، اما تأثیر آن بر 
روی مغز چگونه خواهد بود؟ یکی از 
مطالعات دانشکده  پزشکی هاروارد به 

این سؤال پاسخ می دهد.
استرس، به خصوص اگر به طور مداوم 
در معرض آن باشیم، عوارض مهمی 
بر روی جسم و روان ما دارد. استرس 
فرد را حساس و خسته می کند و بر 
روی توانایی تمرکز نیز تأثیر می گذارد. 
الگوی  با  می تواند  مزمن  استرس 
خواب، اشتها و میل جنسی تداخل 
بیماری ها  از  انواعی  نیز  و  داشته، 
بیماری ها  این  بخشد.  تشدید  را 
و  قلبی  بیماری های  دیابت،  شامل 
مشکالت دستگاه گوارش باشد. یکی 
 Medical News از مطالعاتی که
Today در اوایل سال آن را پوشش 
از  داد، نشان داد که سطحی جزئی 
بیماری های  پریشانی می تواند خطر 

مزمن را افزایش دهد.
عملکرد  روی  بر  اثری  چه  استرس 
دارد؟  شناختی  اصطالحات  و  مغز 
محققان داشنکده ی پزشکی هاروارد 
در بوستون پاسخ این سوال را یافته 
 Neurology ژورنال  در  را  آن  و 

منتشر کردند.
روی  بر  استرس  هورمون  اثر 

حافظه
دسته ای  مطالعات  این  در  محققان 
از افراد با میانگین سنی ۴9 سال و 
را  زوال عقل  از  نشانه ای  بدون هیچ 
مورد بررسی قرار دادند. محققان ابتدا 
از هر یک از این افراد خواستند تا به 
دهند  پاسخ  روانشناسی  تست  یک 
را  فرد  هر  تفکر  توانایی  و  حافظه  و 
هدف  برای  سپس  نمودند.  بررسی 
مطالعات، این توانایی ها را پس از یک 

دوره  ۸ ساله دوباره اندازه گرفتند.
عالوه بر این، در ابتدای مطالعات از 
مطالعات  در  کنندگان  شرکت  همه  
تیم  شد.  تهیه  خونی  نمونه های 
تحقیق این نمونه های خونی را صبح 
پس از یک صبحانه مناسب به منظور 

دقت بیشتر نتایج تهیه کردند.
محققان به طور ویژه سطح کورتیزول 
خون، هورمونی که عمدتاً در واکنش 

به استرس آزاد می شود، اندازه گرفتند. 
سطح  اندازه  گیری  از  پس  محققان 
افراد را بر اساس نتایج به  کورتیزول، 
سه گروه با کورتیزول باال، متوسط و 
پایین تقسیم کردند که گروه متوسط 
مطابق با سطح نرمال کورتیزول، 1۰.۸ 
تا 1۵.۸ میکروگرم در دسی لیتر، بودند.

محققان دریافتند که افراد دارای سطح 
ضعیف تری  حافظه ی  باال  کورتیزول 
در مقایسه با افراد دارای سطح نرمال 
کورتیزول دارند. حتی قبل از مشخص 
حافظه،  دادن  دست  از  عالئم  شدن 
وجود  افراد  این  حافظه ی  در  اختالل 

داشت.
این نتایج حتی پس از اینکه محققان 
برای تعدیل عوامل اصالح کننده مرتبط 
مثل سن، جنس، عادت مصرف سیگار 
و شاخص حجم بدن قدم برداشتند، نیز 

باقی ماند.
Justin B.Echouffu- دکتر 

پزشکی  دانشکده ی  از   Tcheugui
مقاله  نویسندگان  از  یکی  و  هاروارد 

عملکردهای  می کند:کورتیزول  اشاره 
می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  مختلفی 
به  نسبت  کامل  شناخت  بنابراین 
چگونگی تأثیر سطح باالی هورمون بر 

روی مغز حائز اهمیت می باشد.
کاهش  برای  راهی  یافتن  اهمیِت 

استرس
۲۰1۸ شرکت کننده در این مطالعه با 

اسکن MRI برای 
مغزشان  حجم  تعیین 

موتفق بودند. با این عمل به محققان 
باالی  سطح  اینکه  ثبت  اجازه ی 
کورتیزول منجر به کاهش حجم کلی 

مغزمی شود، داده شد.
باال  کورتیزول  سطح  دارای  افراد  در 
حجم کلی مغز ۸۸.۵% از کل جمجمه 
و در افراد دارای سطح کورتیزول منظم 
این عدد ۸۸.۷% بود.  از طرفی در افراد 
هیچ  پایین  کورتیزول  سطح  دارای 
ارتباطی بین این سطح پایین . حافظه 

یا حجم مغز مشاهده نشد.
دکتر Echouffo-Tcheugui بیان 
و  حافظه  کاهش  ما  دارد:تحقیقات 
انقباض مغز در افراد میانسال قبل از 

شروع عالئم نشان داد. بنابراین یافتن 
راهی برای کاهش استرس مثل خواب 
مناسب،  ورزش  به  مشغول  کافی، 
استفاده از تکنیک های آرامش بخش 
روزانه یا آگاهی از سطح کورتیزول با 
لزوم  در صورت  و  پزشک  به  مراجعه 
کاهش دهنده ی  داروهای  از  استفاده 
نظر  به  ضروری  کورتیزول،  سطح 

می رسد.
وی اضافه می کند:اهمیت آن خطاب به 
پزشکان در مواجهه با افرادی که دارای 
سطح باالی کورتیزول هستند، توصیه 

می شود.
می کنند  اقرار  محققان  وجود  این  با 
که مطالعات آن ها محدودیت هایی نیز 
داشت. برای مثال آن ها فقط یک بار 
سطح کورتیزول خون شرکت کنندگان 
را اندازه گرفتند که ممکن است میزان 
باال بودن کورتیزول به معنی باال بودن 

دائمی آن نبوده است.
که  کردند  اشاره  آن ها  این،  بر  عالوه 
مطالعات  در  شرکت کنندگان  اغلب 
است  ممکن  که  بوده  اروپایی  نژاد  از 
بر  استرس  اثرات  درستی  به  یافته ها 

روی سایر جوامع را نشان ندهد.
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فایده های روغن ماهی برای بدن تأثیراسترس بر روی مغز !!
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مردان  شاخص

نهاده کشور دل باز رو به ویرانی
که دیده مملکتی را بدین پریشانی

دال مکن گله از کس که خوار و زار شود
هر آن که  شد چو تو سرگشته در هوسرانی

ز تار زلف سیاه تو روز مشتاقان
بود سیاه تر از روزگار ایرانی

به پاس هستی ایرانیان برآور سر
ز خاک نیستی ، ای اردشیر ساسانی

ببین به کشور ایران و حال تیره او
که پست و خوار و زبون باد جهل و نادانی

بهار بنده حق باش و پادشاهی کن
که بندگان حقیقت کنند سلطانی

با برخی روش های ساده می توانید 
با عوارض ناشی از سردی هوا مقابله 
کنید، انواع بیماری های تنفسی مانند 
اختالالت  آنفلوآنزا،  و  سرماخوردگی 
روحی مانند افسردگی و استرس در 
این فصل از سال پدید می آیند. اضافه 
وزن و چاقی نیز جزو آسیبهای رایج 

فصل سرما به شمار می روند.
اولین  احتماال  هوا،  و  آب  تغییر  با 
می رسد،  شما  ذهن  به  که  چیزی 
وجود احتمال بیمار شدن است. بنا به 
اعالم یک موسسه آماری، حدود 20 
درصد از آمریکایی ها هر ساله مبتال 
به آنفلوآنزا می شوند.زدن واکسن ها ی 
از  گیری  پیش  در  می تواند  مربوطه 
ابتال به بسیاری از این بیماری ها بسیار 

موثر باشد.
نسبت به میکروب ها حساس باشید. 
این به این معناست که شما باید مدام 
دست های خود را بشویید تا دستانتان 

همیشه تمیز باشند.
چند راهکار ساده

استفاده  از خودکار خودتان  همیشه 
کنید، تلفن همراه خود را به کسی 
قرض ندهید یا از کسی قرض نگیرید، 
یا اسپری ضد میکروب  همیشه ژل 
پس  تا  باشید  داشته  خود  کیف  در 
گوناگون،  محیط های  با  تماس  از 
دست های خود را با آن ضد عفونی 
به  باید  که  ای  نکته  کنید.مهم ترین 
است  این  باشید  داشته  توجه  آن 
که هنگام شستن دست های خود با 
صابون، دست خود را زیر شیر آب کف 
مالی نکنید.بلکه ابتدا خوب دستهای 
خود را با صابون به هم بمالید سپس 
آبکشی کنید. در غیر این صورت، تاثیر 
صابون در نابودی میکروب ها و جرم ها 

کاهش می یابد.
آب بنوشید

باعث  کافی  میزان  به  آب  دریافت 
کاهش تاثیر میکروب ها و ویروس ها، 
پس از قرار گرفتن شما در معرض آنها 
می شود.به گفته یکی از متخصصان، 
از  یکی  افراد  بینی  در  موجود  خلط 
عوامل اصلی مبارزه با میکروب ها در 
کم  شما  بدن  آب  است.وقتی  بدن 
می شود، این خلط نیز خشک شده و 

خاصیت خود را از دست می دهد.
گرم بمانید

زمانی  مخصوصا  باشد،  سردتان  اگر 
که از سرما می لرزید، قدرت سیستم 
با  مبارزه  برای  شما  بدن  ایمنی 
میکروب ها کاهش می یابد، زیرا همه 
توانایی خود را معطوف به باال بردن 
درجه حرارت بدن شما کرده است.

را  ماندن  گرم  اهمیت  مسئله  این 
و  سر  سرما،  در  می کند.  چندان  دو 
بدن  قسمت های  سایر  از  قبل  پاها 
دچار سرما می شوند، به همین دلیل 
این  در  کاله  و  دستکش  از  استفاده 

فصل عاقالنه به نظر می رسد.
آرامش داشته باشید

آرامش،  حفظ  گاه  که  است  درست 
خاص،  مناسبت های  در  خصوصا 
ضروری  کار  این  اما  است  سخت 

چگونه ۸ برابر 
بیشتر از حالت معمول وزن کم کنیم؟

افراد در این مطالعه بدون این که از آن ها خواسته شود 
تا سبک زندگی خود را تغییر دهند، وزن شان کاهش یافته بود. 

تکنیک تصویرسازی ذهنی، به افزایش انگیزه آن ها کمک می کند. دکتر 
لیندا سولبریگ محقق ارشد این بررسی پایه های اساسی تکنیک تصویرسازی 

ذهنی را توضیح می دهد:برای نشان داده این که چقدر تصویرسازی با حواس 
فیزیکی ما مرتبط است، ما این تکنیک را با یک لیمو آغاز کردیم. از آن ها خواستیم 

تا خیال کنند آن را می بینند، لمس می کنند، آبش را می گیرند، آب آن را می نوشند 
اما ناگهان آب لیمو به چشمان آن ها ریخته می شود. از این جهت می توانیم آن ها را 
تشویق کنیم تا اهداف خود را به طور کامل تخیل کنند و آن ها را در آغوش بگیرند. این 
مطالعه شامل 1۴1 شرکت کننده بود که به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه از تکنیک 
مصاحبه ی انگیزشی استفاده شد و در گروه دیگر از تکنیک تصویرسازی عملکردی استفاده 
شده بود.سولبریگ توضیح می دهد:اغلب افراد با این نکته موافق هستند که برای کاهش 
وزن باید کمتر بخوریم و بیشتر ورزش کنیم، اما در بسیاری از موارد، افراد به اندازه ی 
کافی برای انجام آن ها انگیزه ندارند-هر چند که کامال با آن موافق باشند. بنابراین 
تکنیک تصویرسازی ذهنی به آن ها کمک می کند تا تغییرات را ببینند و احساس 
کنند، و بفهمند که حتی با وجود چالش ها، چگونه می توان به آن اهداف دست 

یافت.پس از ۶ ماه، نتایج نشان داد که گروهی که در آن ها از تکنیک 
تصویرسازی ذهنی استفاده شده بود، حدود 9 پوند و گروه دیگر 1.۵ 

پوند وزن شان کاهش یافته بود.وقتی این گروه سال بعد نیز 
مورد بررسی قرار گرفتند، 1۳ پوند وزن شان کاهش 

یافته بود که در گروه دیگر تنها حدود 
1.۵ پوند بود.

است.تحقیقات نشان می دهند افرادی 
و  یوگا  مانند  ذهنی  ورزش های  که 
هورمون  می دهند،  انجام  مدیتیشن 
ترشح  کمتر  بدنشان  در  استرس 

می شود.
تاثیر سرما برخلق و خوی شما

احساس خمودگی و ناراحتی به دلیل 
فقط  تاریکی  ساعات  شدن  طوالنی 
مربوط به ابعاد روانی نمی شود.ساعات 
طوالنی تاریکی و ساعات کوتاه روشنایی 
باعث کاهش تولید سروتونین در مغز، 
نوعی ماده شیمیایی که وجود آن نشاط 
و کاهش اشتها را در پی دارد، می شود.

با این حس مبارزه کنید
 ۳ امگا  پیچیده،  کربوهیدارت های 
کنید.سروتونین  مصرف  شکالت  و 
به  را  بدن  نشاط  که  است  ای  ماده 
با  و  می دهد  افزایش  طبیعی  شکل 
کاهش نور روز، میزان آن نیز کاهش 
می یابد.کربوهیدرات مغز را به ساخت 
سروتونین تشویق می کند، اما تحقیقات 
نشان می دهند که کربوهیدرات ها بدون 

پروتئین این کار را بهتر انجام می دهند 
)ما معموال به شما توصیه می کنیم که 
کربوهیدرات را با پروتئین مصرف کنید 

تا سطح انرژی خود را باال نگه دارید
کمی  نور اضافه کنید

افزایش  با  را  افسردگی  انواع  از  برخی 
در  کرد.  درمان  می توان  نور  دریافت 
واقع نور درمانی تاثیرات مثبت خود را 
از هفته اول نشان می دهد در حالی که 
مصرف داروی ضد افسردگی، تاثیر خود 

را پس از دو هفته نشان می دهد.
یک لیست از چیزهایی که شما را 

خوشحال می کند تهیه کنید
با تهیه یک لیست از چیزهایی که شما 
را واقع خوشحال می کنند، با استرس 
و ناراحتی مبارزه کنید.گاه ممکن است 
یک روز خوب آفتابی شما را خوشحال 
و  طوالنی  مسافرت  یک  گاه  و  کند 
مجلل. نوشتن افکار مثبت بر روی کاغذ 
می تواند در بهبود حال شما بسیار موثر 
باشد.با اینکار، نه تنها به ذهنتان فرصت 
استراحت و فاصله گرفتن از نگرانی ها 
افکار  بلکه  را می دهید،  افکار منفی  و 
مثبتی نیز در خود شکل می دهید.این 
کار را مدام تمرین کنید و پس از مدتی 

ذهن شما یاد 
می گیرد چگونه بر 

نکات مثبت تمرکز کند.
ورزش کنید

اندورفین  ترشح  قلب،  افزایش ضربان 
نوعی  اندورفین  می دهد.  افزایش  را 
و  سالمتی  حس  که  است  هورمون 
شادی شما را افزایش می دهد.همچنین 
هورمون های استرس، مانند کورتیزول 

را کاهش می دهد.
تاثیر سرما: میزان انرژی شما

به  فقط  سرما  در  خستگی  احساس 
نمی شود.  مربوط  شناسی  روان  بعد 
تفاوت در میزان نور در فصول مختلف، 
تاثیراتی زیادی بر بدن افراد می گذارد. 
معموال افراد در اول روز انرژی بیشتری 
دارند.به همین دلیل بهتر است کارهای 

مهم و کارهایی که احتیاج به تمرکز 
بیشتری دارند را در این ساعات انجام 
دهند و در ساعات بعد از ظهر، ورزش 
کنند تا سطح انرژی خود را باال نگه 

دارند.
کوتاه  اگر  حتی  کنید،  پیاده روی 

باشد
پیدا  افزایش  شما  قلب  ضربان  وقتی 
افزایش  نیز  فشار خون شما  می کند، 
پیدا می کند و تاثیر این امر مانند تزریق 
آدرنالین به خون است.بهترین کار این 
است که به شکل منظم ورزش کنید. 
تحقیقات در این زمینه نشان می دهند 
افرادی که هفته ای ۳ روز، روزی 20 
دقیقه نوعی ورزش سبک )مانند پیاده 
شان  خستگی  می دهند،  انجام  روی( 
تا ۶۵ درصد کاهش می یابد.همچنین 
افرادی که نوعی  ثابت شده است که 
ایروبیک،  مانند  سبک،  نیمه  ورزش 
انجام می دهند، کمتر احساس خستگی 
می خوابند. راحت تر  شب ها  و  کرده 

که  است  این  امر  این  دالیل  از  یکی 
ورزش هورمون های استرس را کاهش 
ورزشکار  افراد  نتیجه  در  می دهد، 

آرامش بیشتری دارند.

شاهکار بینش پژوه  
)۱3۵۱ -تهران(

شاهکار بینش پژوه ترانه سرا، خواننده 
و آهنگ ساز سبک پاپ ایرانی است.

شاهکار دارای فوق لیسانس جغرافیای 
اقتصادی و دکترای شهرسازی گرایش 
مدتی  و  است  شهری  برنامه ریزی 
می کرد.  تدریس  تهران  دانشگاه  در 
شاهکار در سال 1۳90 در ایران ممنوع 
از کار شد و کتاب هایش جمع آوری 
از تدریس در رشته  او  گردید. حتی 
شد.  ممنوع التدریس  نیز  شهرسازی 
ایران  اطراف  کشورهای  به  شاهکار 
ارکستر  کارهای  اولین  و  کرد  سفر 

سمفونیک خود را ضبط و اجرا کرد.
همکاری  راه،  این  در  قدمش  اولین 
بود  ارمنستان  فیالرمونی  ارکستر  با 
ساخته  اثر  چند  تصویری  ضبط  و 
خودش، چیزی که پیش از این در این 
ابعاد در موسیقی ایرانی خارج از کشور 
به این شکل متداوم سابقه نداشت و 
هنوز هم ندارد. اما در کنسرتش در 
لس آنجلس که به رهبری راس رایت، 
شنبه اول خرداد 1۳9۵ برگزار شد، 
شاهکار کارهای ساخته خودش را با 
ارکستر سمفونیک لس آنجلس اجرا 

از جلوه های این کنسرت چند  کرد. 
کار دوصدایی با آندره آ بوچلی خواننده 

نابینا و بی همتای اپرای ایتالیا بود.
و  موسیقی  زمینه  در  وی  آثار  از   
آلبومهای  به  می توان  خوانندگی 
بانوی  دیگر،  ادبیاتی  اسکناس، 
کرد.  اشاره  بخواب  کنارم  شرقی، 
رپ  سبک  در  وی  اسکناس  آلبوم 
در  که  آلبوم  بود.این  موفقی  آلبوم 
سال 1۳۸۳ منتشر شد اولین آلبوم 
بوده است،  ایران  رپ دارای مجوز در 
موضوع عمده آلبوم اسکناس انتقاد از 

فاصله طبقاتی با مضمون طنز است..
ملک الشعرای بهار

برای به دست 
موثرترین  آوردن 
نتایج و کارآمدی، ترفند 
در  است،  هوشمند  ای  گزینه  ورزش 
ساخت  به  بحث  که  هنگامی  نتیجه 
ماهیچه ها می رسد مهم است که نکات 
کلیدی را در مورد آنچه انجام میدهید 
زمانی  چه   ، را  کاری  چه  بدانید،  را 
باید انجام دهید.عالوه بر کاهش وزن، 
اصلی  از دالیل  یکی  ماهیچه  ساخت 
پیوستن افراد به باشگاه است، هر چه 
باشد، داشتن ماهیچه های لخم نه تنها 
خوب به نظر می رسد، هم چنین برای 
سالمت کلی شما مهم است، با افزایش 
توده عضالنی احساس بهبود وضعیت 
استخوان  مفاصل،  از  حفاظت  بدنی، 
تر،  قوی  های  تاندون  تر،  قوی  های 

متابولیسم بهتر، توانایی بهتر ورزشی و 
تعادل را تجربه خواهید کرد. 

۱. غذا خوردن ناکافی: تمام آن زمان 
در سالن ورزش بودید که به وزن خود 
تکانی بدهید ،ممکن است برای هیچ 
باشد اگر به اندازه کافی کالری مصرف 
نکنید، به این دلیل است که بدون وجود 
یک  خودتان  برای  شما  کالری،  مازاد 
سازه ماهیچه ای ایجاد می کنید،مهم 
که  باشید  داشته  خاطر  به  که  است 
کالری الزم است تا سوخت ورزش شما 
را تامین کند و به ماهیچه های شما 
برای ترمیم و رشد کمک کند، شمارش 
میزان کالری بسیار متفاوت از یک علم 
کامل است ، اما برای رسیدن به یک 
بدن ماهیچه ای و خوش فرم باید وزن 
خود را ۶.۵ تا 7.۵ کیلوگرم بیشتر کنید. 
2. مصرف ناکافی پروتئین: پروتئین 
برای بسیاری از عملکردها در بدن مهم 
است، همچنین در فرآیند تولید ماهیچه 
شناخته شده به عنوان »سنتز پروتئین 
ماهیچه ای« مهم است، هدف از ورزش 
با  ماهیچه  های  رشته  شما شکستن 
پارگی های میکروسکوپی است و زمانی 
که ترمیم می شوند، آن ها بزرگ تر 

خواهند شد و در طول زمان، این توده 
عضالنی را افزایش می دهد،

3. آشامیدن ناکافی آب: بدن شما از 
دو سوم آب تشکیل شده است، از این 
مقدار، دو سوم آن آب در ماهیچه شما 
یافت می شود،سلول های ماهیچه ای 
از پروتئین و آب تشکیل شده اند و اگر 
بخواهید عضالت خود را بیشتر کنید، 

باید جذب آب خود را افزایش دهید.
4. ورزش کردن بیش از حد: این کار، 
ساخت بافت ماهیچه را کاهش می دهد 
و بعد آن را ترمیم می کند، ممکن است 
منطقی به نظر برسد که هر چه بیشتر 
بیشتری  های  ماهیچه  کنید،  تمرین 

ایجاد خواهید شد،
۵. خواب ناکافی: بعد از تغذیه، خواب 
چیزی است که بدن شما را به ترمیم و 
بازیابی تشویق می کند، اگر شما خود را 
از خواب محروم می کنید، روند رشد و 
ترمیم را مختل خواهید کرد، محرومیت 
از خواب می تواند هورمون های استرس 
شما را باال ببرد و چربی بدن را ساده تر 

کند ، سطح انرژی شما را پایین بکشد 
و به بر ورزش شما تاثیر منفی بگذارد. 

کربوهیدرات:  ناکافی  نخوردن   .۶
کم  رژیم  در  است  ممکن  شما 
کناری  کتو  یا  پالو  مثل  کربوهیدرات 
خوب عمل کنید، اما این رژیم غذایی 
برای همه مناسب نیست، اگر سخت 
تمرین می کنید، به انرژی نیاز خواهید 
داشت و بدن شما می تواند به شکل 
گلوکز از کربو هیدرات ها استفاده کند،

این کربوهیدرات ها به هل دادن شما در 
سالن ورزش کمک خواهند کرد تا وزنه 

های بیشتری را باال ببرید. 
7. بلند نکردن وزنه به اندازه کافی:

اگر تمرینات شما به اندازه کافی چالش 
برانگیز نیست. باید شدت آن را افزایش 
یک  انجام  حال  در  شما  اگر  دهید، 
 20+ توانید  می  که  هستید  تمرینی 
بار آن را دوباره تکرار کنید. وزنه آن به 
اندازه کافی سنگین نیست، یک وزنه را 
انتخاب کنید که برایتان چالش برانگیز 
است و شما می توانید با حفظ شکل 

خوب این کار را انجام دهید . 
از  برداری بسیار سنگین:  ۸. وزنه 
طرف دیگر. اگر شما وزنه ای را بلند می 

کنید که تنها می توانید ۴-۵ بار آن را 
اجرا کنید. ممکن است برایتان خیلی 
محدوده  آن  در  شما  باشد،  سنگین 
اما  داشت.  خواهید  قدرتی  تمرین 
برای داشتن ماهیچه ای بهتر. خوب 
است که حداقل کارتان را انجام دهید.
وزنه:  سریع  خیلی  بردن  باال   .۹
کنید  می  بلند  را  وزنه  که  سرعتی 
مهم است زیرا ماهیچه های شما به 
دارند  نیاز  بودن  کشش  تحت  زمان 
فیبرهای  که  است  جایی  این  چون 
و ساختمان  کامل  مقاومت  ماهیچه 
ماهیچه ای را دریافت می کنند. به 
عنوان مثال. در صورتی که یک سری 
از تکرارها را در طی چند ثانیه انجام 
دهید. ماهیچه های شما زمان الزم را 
تحت تنش قرار نخواهند گرفت، برای 
رسیدن به رشد ماهیچه. وزنه زدنتان 

باید تا چند ثانیه طول بکشد. 
شکلی  به  وزنه  بردن  باال   .۱0
اینجا شما  در  نامناسب:  ضعیف و 
می توانید مطمئن شوید که از یک 
وزنه چالش برانگیز استفاده می کنید، 
کارتان  انجام  فرم  باید  اما همچنین 
هم درست باشد، اگر بتوانید وزنه را 
کنترل کنید. ورزشی را به جز عضله 
اگر  داد،  خواهید  انجام  نظر  مورد 
وزنه خیلی سنگین است و فرم شما 
نامناسب است. باید مفاصل و تاندون 
های شما را بیشتر از ماهیچه هایتان 
درگیر کنید و این می تواند منجر به 

آسیب شود. 
۱۱. استفاده نکردن از اتصال مغز 
است  ممکن  این  ای:  ماهیچه   -
عجیب به نظر برسد. اما مهم است که 
ماهیچه ها را ورزش دهید. برای مثال 
. اگر شما یک تمرین دو سر بازو انجام 
می دهید. می خواهید بر روی دو سر 
بازو و فشار حداکثر ماهیچه ای تمرکز 
کرلینگ  انجام  حال  در  کنید،اگر 
هستید و فقط از طریق حرکت این کار 
را می کنید، شما » پس بدانید که به 
طور کامل درگیر کرلینگ نیستید، بر 
روی ماهیچه های خود تمرکز کنید. 
آگاهانه کار کنید و بر آن ها فشار وارد 
شوند.  تر  قوی  و  تر  بزرگ  تا  کنید 
ایجاد  اندازه کافی کشش  به   .۱2
نمی کنید: اگر ورزش خود را بدون 
بخش  کنید.  تمام  یا  شروع  کشش 
مهمی از ساختمان ماهیچه را از دست 
می دهید، کشش در انتهای ورزش نه 
تنها روند بهبودی را انجم می دهد، 
بلکه به آماده سازی بدن برای ورزش 

بعدی کمک می کند،
مغذی  مواد  روز  هر  شما   .۱3
کافی دریافت نمی کنید: شما به 
میوه و سبزیجات مناسب نیاز دارید، 
همچنین می توانید یک مکمل مولتی 
اضافه  رژیم غذایی خود  به  ویتامین 
شبه  یک  عضالنی  ساختمان  کنید، 
تمرینات  به  نیاز  و  افتد.  نمی  اتفاق 
سخت و پی در پی دارد . امیدواریم 
که با اجتناب از تمرینات ذکر شده، 
هر چه سریع تر فرم دلخواه عضالنی 

خود را به دست آورید .
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فدراسیون جودو  =تعلیق 
وقوع  به  حالی  در  ایران 
پیوسته که وضعیت کشتی 
فدراسیون  و  نامعلوم  ایران 
پایان  با  نیز  فوتبال  جهانی 
فدراسیون  به  اولتیماتوم 
لغو  برای  یران  ا فوتبال 
زنان  ورود  ممانعت ها جهت 
هیچ  هنوز  ورزشگاه ها  به 

تصمیمی نگرفته است.
=فدراسیون جهانی جودو، 
رفتارهای مسئوالن جمهوری 
کامل  تضاد  در  را  اسالمی 
که  دانسته  نامه ای  مفاد  با 
با   ۲0۱۹ مه   ۸ تاریخ  به 
مربوطه   مسئوالن  امضای 
به فدراسیون جهانی جودو 

ارسال شد.
در حالی  که فدراسیون جهانی فوتبال 
ورود  از  جلوگیری  قبال  در  همچنان 
به ورزشگاه ها مماشات می کند،  زنان 
فدراسیون جهانی جودو »جودو ایران« 
را تعلیق کرد. این تعلیق به دلیل باخت 
عمدی، تبعیض، گرایش سیاسی و زیر 
پا گذاشتن اساسنامه بین المللی ورزش 
ورزشی  مقامات  زیرا  داده  رخ  جودو 
بارها  اسالمی  جمهوری  سیاسی  و 
جودوکاران ایرانی را مجبور به باخت 
عمدی کرده اند تا در مقابل جودوکاران 

تیم اسرائیل قرار  نگیرند.
با   )IJF( جودو  جهانی  فدراسیون 
رسمی  وبسایت  در  بیانیه ای  انتشار 
خود از تعلیق فدراسیون جودو ایران 
از حضور در کلیه رقابت های بین المللی 
خبر داد. این فدراسیون در بیانیه خود 
اعالم کرده است که بعد از اتفاقاتی که 
قهرمانی جهان ۲۰19  رقابت های  در 

توکیو رخ داد که طی آن سعید مالیی 
از طرف مقامات حکومت ایران مجبور 
به کناره گیری از رقابت خود شد، این 
فدراسیون اقدام به تعلیق جودو ایران 
از حضور در کلیه رقابت های بین المللی 

کرده است.
 )IJF( جودو  جهانی  فدراسیون 
مالیی  سعید  اجباری  باخت  از  پس 
ایران  ملی  تیم  سابق  جودوکار 
اکانت  نام  او،  از  حمایت  اعالم  ضمن 
رسمی اش در توییتر را پس از پناهنده 
شدن وی به کشور آلمان به هشتگ 

»ISupportMollae#« تغییر داد.
فدراسیون  رئیس   ویزر  ماریوس 
جهانی جودو گفته بود این فدراسیون 
یک جلسه فوق العاده برگزار می کند تا 
این ماجرا  را که سعید مالیی و خانواده 
او برای رویارو نشدن با حریف اسراییلی 
زیر فشار سیاسی بوده اند یا نه، بررسی 
جودو  جهانی  فدراسیون  رئیس  کند. 
اعالم کرده بود یک روند قانونی را علیه 

فدراسیون جودو ایران آغاز می کند.
گفته می شود فدراسیون جودو ایران، 
فرصت ۲1 روزه برای شکایت از تعلیق 

خود به دادگاه داوری ورزش دارد.
رفتارهای  جودو،  جهانی  فدراسیون 

در  را  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
تضاد کامل با مفاد نامه ای دانسته که 
فدراسیون  به   ۲۰19 مه   ۸ تاریخ  به 
امضای  که  شد  ارسال  جودو  جهانی 
رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
میراسماعیلی  آرش  و  ایران  المپیک 
رییس فدراسیون جودو ایران در پای 

آن قرار داشت.
در  ایران  جودو  فدراسیون  تعلیق 
وضعیت  که  پیوسته  وقوع  به  حالی 
ورزش کشتی ایران نامعلوم و سرنوشت 
دلیل  به  نیز  رشته  این  فدراسیون 
در هوا  پا  باخت عمدی کشتی گیران 
جهانی  فدراسیون  همچنین  و  است 
فوتبال، فیفا، حتی با پایان اولتیماتوم 
لغو  برای  ایران  فوتبال  فدراسیون  به 
ممانعت ها برای ورود زنان به ورزشگاه، 
دست از مماشات با فدراسیون فوتبال 
حتی  فیفا  است.  نداشته  بر  ایران 
دلخراش  مرگ  و  خودسوزی  از  پس 
فوتبال  تیم  هوادار  خدایاری  سحر 
استقالل )تاج( و تشکیل کمپین های 
گسترده علیه جلوگیری از ورود زنان 
تصمیم گیری  روند  هم  ورزشگاه ها  به 
را  ایران  فوتبال  فدراسیون  بر  فشار  و 

تسریع نکرده است.

سرانجام فدراسیون جودو ایران به دلیل تبعیض و 
گرایش سیاسی تعلیق شد

هراس از تماشاگران ِدربی؛ تهدید تماشاگران زن به 
بازداشت و محدودیت بلیت فروشی برای مردان!

=سردار رحیمی تماشاگران 
خرید  به  ملزم  نیز  را  مرد 
اینترنتی بلیت کرده و تاکید 
عنوان  هیچ  »به  که  نموده 
آزادی  ورزشگاه  ورودی  در 

بلیت فروشی نخواهد شد.«
=رئیس پلیس تهران با اشاره 
بلیت ها  اینترنتی  فروش  به 
دختران  و  زنان  که  گفته 
بازی  محل  در  تجمع  اجازه 
در استادیوم آزادی را ندارند.
=بلیت فروشی بازی استقالل 
)تاج( و پرسپولیس تهران به 
صورت  الکترونیک  صورت 
می گیرد و فقط تماشاگرانی 
که بلیت اینترنتی خریداری 
کردند اجازه ورود به ورزشگاه 

آزادی را دارند.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس 
تهران درباره حضور زنان در ورزشگاه 
آزادی برای تماشای بازی فوتبال دربی 
پایتخت گفت: »هیچ زن و دختری حق 
حضور در استادیوم آزادی برای تماشای 
بازی دربی پایتخت را ندارد و در صورت 

مشاهده آنها بازداشت خواهند شد!«
خدایاری  سحر  مرگ  و  خودسوزی 
استقالل  تیم  آبی که هوادار  یا دختر 
ورود  از  حتی  را  حکومت  بود،  )تاج( 
آزادانه ی مردان به ورزشگاه »آزادی« به 
هراس انداخته تا حدی که فقط کسانی 
اجازه ی ورود به ورزشگاه را دارند که به 
صورت اینترنتی و در اختیار قرار دادن 
مشخصات شخصی خود اقدام به خرید 

بلیت کرده اند!
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس 
شهریورماه   ۲۶ سه شنبه  امروز  تهران 
و  زن  هیچ  که  کرد  اعالم  رسانه ها  به 
دختری حق حضور در استادیوم آزادی 
پایتخت  دربی  بازی  تماشای  برای  را 

ندارد!
سردار رحیمی همچنین تماشاگران 
زن فوتبال را تهدید کرده که در صورت 
بازداشت  آزادی  ورزشگاه  در  مشاهده 

خواهند شد.
رحیمی گفته که در بازی دربی هیچ 
امکاناتی برای ورود زنان »پیش بینی« 
نشده و »لذا هیچ  خانمی به ورزشگاه 

مراجعه نکند.«
به  ملزم  نیز  را  مرد  تماشاگران  او 
خریداری اینترنتی بلیت و تاکید کرده 
که »به هیچ عنوان در ورودی ورزشگاه 

آزادی بلیت فروشی نخواهد شد.«
امنیتی  و  گسترده  محدودیت  این 
پی  در  آزادی  ورزشگاه  فضای  کردن 
علیه  اعتراضی  کمپین های  تشکیل 
به ورزشگا ه ها  زنان  از ورود  جلوگیری 
و اعتراض به دیکتاتوری موجود، پس 
و مرگ سحر خدایاری  از خودسوزی 
هوادار تیم استقالل )تاج( تشدید شده 
طرفداران  و  فوتبال   دوستداران  است. 
قصد  پرسپولیس  و  استقالل  تیم های 
تیم،  دو  روی  پیش   بازی  در  تا  دارند 
اعتراض خود را به روشنی و شفافیت 
بیان کنند.این در حالیست که رئیس 
پلیس تهران با اشاره به فروش اینترنتی 
بلیت ها تأکید کرده که زنان و دختران 
اجازه تجمع در محل بازی در استادیوم 

آزادی را ندارند.
و  )تاج(  استقالل  بازی  بلیت فروشی 
پرسپولیس تهران به صورت الکترونیک 
صورت می گیرد و بنا به گفته ی رحیمی 
رئیس پلیس تهران فقط تماشاگرانی که 
بلیت اینترنتی خریداری کردند اجازه 

ورود به ورزشگاه آزادی را دارند.
مجموعه  مدیر  سیف  قدرت اهلل 
ورزشی آزادی )آریامهر( در یک برنامه 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  رادیویی 
وجود  نگرانی  دربی  برگزاری  برای  آیا 
دارد، گفت: »از قبل هم اعالم کردیم 
که تماشاگرانی که عالقمند هستند و 
به ورزشگاه می آیند بدون بلیت مراجعه 
نکنند. دیشب تصمیمی که در جلسه ای 
انجام شد،  بازی  برگزاری  از  که پیش 
تصمیم گرفته شد که از ورود افرادی 
که بلیت نداشتند ممانعت شود و حدود 
3-۴ هزار نفر موفق نشدند به ورزشگاه 
بیایند و با اسکوربوردی که در بیرون 
ورزشگاه وجود داشت مسابقه را دیدند. 
بدون  عزیزان  که  می کنم  خواهش 
بلیت به ورزشگاه نیایند تا شرمنده آنها 

نشویم.«

تیم های استقالل )تاج( و پرسپولیس 
نوزدهمین  چهارم  هفته  چارچوب  در 
دربی 9۰  برتر،  لیگ  رقابت های  دوره 
پایتخت را برگزار می کنند. این بازی 
 31 یکشنبه  دقیقه   1۸:۴۵ ساعت 
شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد 
شد و با مخالفت باشگاه استقالل )تاج( با 

تقسیم ظرفیت 9۰ به 1۰ هواداران این 
تیم، هواداران دو تیم به صورت ۵۰-۵۰ 
برابر، صندلی های ورزشگاه  با شمار  و 
داشت. خواهند  اختیار  در  را  آزادی 

بلیت فروشی  وبسایت  است  گفتنی 
برای ِدربی تا پایان تنظیم این گزارش 
است. خارج  دسترس  از  همچنان 

به  زن  تماشاگران  ورود  موضوع 
رویکردهای  با  همچنان  ورزشگاه ها 
است.  مواجه  مسئوالن  متناقض 
دولت  و  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
در  فقط  را  ورزشگاه ها  به  زنان  ورود 

اتمام حجت فیفا با ایران: 

زنان باید از این ماه به استادیوم ها راه داده شوند!

=وزیر ورزش: امیدوارم در 
مسابقات  خانم ها  کار  آغاز 
کم  و  کنند  تماشا  را  ملی 
گسترش  را  عرصه  این  کم 

 می دهیم!
سردار رحیمی  رئیس پلیس تهران دو 
روز پیش از زنان خواست برای خرید 
بلیت و تماشای مسابقه فوتبال دربی 
و  )تاج(  استقالل  تیم های  بین  تهران 
پرسپولیس به ورزشگاه صدهزار نفری 
نروند چون به داخل استادیوم راه داده 

نمی شوند.
اینفانتینو  جیانی  پنجشنبه  روز  اما 
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اعالم 
برای  زنان  حضور  از  جلوگیری  کرد: 
تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ که روز دهم اکتبر بین تیم های 
ایران و کامبوج در تهران برگزار  می شود 

قابل قبول نخواهد بود.
بار با مسئوالن  او گفت: اخیرا چند 
فدراسیون فوتبال ایران در تماس بوده 
و هیئتی از سوی فیفا نیز هم اکنون 
در تهران بسر  می برد. وی افزود: موضع 
ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  مورد  در  ما 
برای تماشای مسابقات فوتبال در ایران 

کامال روشن و قاطع است.
ایران  در  اعزا می  فیفا  حضور هیئت 
سحر  مرگ  و  خودسوزی  ماجرای  با 
خدایاری معروف به دختر آبی که به 

خاطر رفتن به داخل استادیوم با لباس 
پسرانه دستگیر و محکوم به زندان شده 

بود همزمان شده است.
اعزام  دلیل  گفته اند:  فیفا  مسئوالن 
نمایندگان این سازمان به تهران حادثه 
خودکشی سحر نیست بلکه قرار است 
این هیئت مصرأ از مسئوالن جمهوری 
اسال می  بخواهد زنان نیز مانند مردان، 
ایران و کامبوج و دیگر  مسابقه میان 

بازی ها را در استادیوم تماشا کنند.
اینفانتینو تأکید کرده: حضور دختران 
تماشای  برای  ایران  استادیوم های  در 
باید  زودتر  هرچه  فوتبال  مسابقات 
رسما اعالم شود. در بیانیه رئیس فیفا 
خطاب به مسئوالن فوتبال جمهوری 
ما  می دانیم  شده:  تأکید  اسال می  
ورزشگاه ها  نمودن  مهیا  سرگرم  شما 
مسائل  بخصوص  مختلف  جهات  از 
اما  هستید  زنان  برای حضور  امنیتی 
محل مسابقه ایران و کامبوج حتما باید 
تا روز برگزاری این بازی برای پذیرفتن 
بیانیه  این  در  باشد.  شده  آماده  زنان 
اضافه شده: هیچ قانون و مقرراتی برای 
جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها 

در ایران وجود ندارد.
اما آخوندها  می گویند جایگاه نشستن 
چون  باشد  جدا  مردان  از  باید  زنان 
عبارات  و  کلمات  آقایان  است  ممکن 
در  آنهم  بیاورند!  زبان  به  بی ادبانه ای 
حالی که همیشه حضور زنان و دختران 
و کودکان در یک جمع، فضا را تلطیف 

مجاز  محدود  بطور  و  ملی  بازی های 
عضو  سیاوشی  طیبه  کرده اند.  اعالم 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
کرد  اعالم  توئیتی  در  امروز  اسالمی 
ایران و کامبوج 1۲۰۰  بازی  که برای 
صندلی برای زنان در نظر گرفته شده 
اختیار  در  بلیت فروشی  به صورت  که 

آنان قرار خواهد گرفت.
فراکسیون مجلس  توئیت عضو  این 
ذوق زدگی  با  که  اسالمی  شورای 
را  زنان  به  صندلی   1۲۰۰ اختصاص 
به  ورود  ممنوعیت  تابوی  »شکستن 
مورد  شدت  به  کرده،  توصیف  زنان« 
انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت 
که خواسته های زنان و احقاق حقوق 
را چنین کوچک  ساخته  آنان  بدیهی 
و به عنوان یک دستاورد بزرگ قالب 

می کنند!

سخنگوی دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه ها:

 چشم خود را نمی توانیم بر واقعیات ببندیم

=روز جمعه هشتم شهریور، 
ژاپنی  از رسانه های  شماری 
نوشتند سعید مالیی قهرمان 
ایرانی جودوی جهان در آلمان 
تقاضای پناهندگی داده است.
رئیس  ویزر  =ماریوس 
جودو  جهانی  فدراسیون 
گفت  خبر  این  تأیید  ضمن 
این فدراسیون  از  که مالیی 
درخواست کمک کرده است.

اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
روز دوشنبه در مورد آخرین تصمیمات 
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  برای 
گفت: به عقیده ما تحوالت جمعیتی، 
به  نسبت  زنان  نیازهای  و  خواست ها 
گذشته عوض شده و ما نمی توانیم با 
پاسخ  نیازها  این  به  سیاست گذاری ها 
سیاست گذاری های  اگر  و  ندهیم 
اصالحی انجام نشود، قطعا ناگواری هایی 

به وجود خواهد آمد.
»عباد«  امنیتی  نام  با  ربیعی  علی 
ورزش  وزیر  فر  سلطانی  آقای  افزود: 
هم در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج 
در ورزشگاه حاضر خواهد بود. او گفت: 
برای حضور بانوان در استادیوم بلیت 
فروخته می شود و من و وزیر ورزش بر 
اینگونه امور نظارت خواهیم داشت و از 
ورزشگاه و مسیر مسابقه بازدید می کنیم!

ربیعی ادامه داد: دلیل کم بودن تعداد 
بین  والیبال  اخیر  مسابقه  در  خانم ها 
آنها  استقبال  عدم  سریالنکا،  و  ایران 
از این بازی بوده است. من خودم این 
در  افزود:  کردم.او  پیگیری  را  موضوع 
شرایط کنونی نمی توانیم چشممان را 
بر واقعیت ها ببندیم و اینکه این و آن را 

محکوم کنیم فایده ای ندارد.
درباره  روحانی  دولت  سخنگوی 
خودسوزی سحر خدایاری که به دختر 
آبی معروف شده نیز گفت: حادثه ای که 
رخ داد تلخ و درس آموز بود. اما فضای 
موضوع  این  تحلیل های  و  رسانه ای 
مسئله  بود.  معترضانه  زیادی  مقدار 
دخترمان سحر ابعاد مختلفی را  پیش 
روی ما قرار داد. این حادثه در حوزه 
مرتبط با روانشناسی، جامعه شناسی و 
جرم شناسی تحوالت نسل ماست و ما 
نادیده  را  اینگونه رویدادها  نمی توانیم 
بگیریم و اینکه چه چیزی اتفاق افتاده 
که چنین حادثه تلخ وغیرقابل قبولی 

رخ می دهد مهم است.
ربیعی )عباد( تأکید کرد: ما در دولت 
برخی  تا  می کنیم  بررسی  را  موضوع 
ما  شود.  اصالح  سیاست گذاری ها  از 
واقعیات  بر  را  خود  چشم  نمی توانیم 
محکوم  را  آن  و  این  اینکه  و  ببندیم 
نگاه  باید  ما  دارد؟  فایده  چه  کنیم 
این  به  جامعه شناسانه  و  همه جانبه 
این  بروز  از  تا  باشیم  داشته  موضوع 

حوادث جلوگیری شود.

که  را  مردانی  از  بخش  آن  و  کرده 
ممکن است مرتکب خشونت کالمی و 
یا فیزیکی شوند به مالحظه وا می دارد. 
بیهوده نیست که می گویند: اینجا زن و 
بچه نشسته، مراقب حرف زدنتان باشید!

یادآوری می شود که پس از فاجعه ی 
خودسوزی دختر آبی در روز دوشنبه 
اخیر  روزهای  در   ،9۸ شهریور   11
فیفا به شدت از سوی فعاالن سیاسی 
و ورزشی ایرانی و غیرایرانی متهم به 
کم کاری و ناتوانی برای تحت فشار قرار 
از  جلوگیری  با  رابطه  در  ایران  دادن 

حضور زنان در ورزشگاه ها شده است.
فر  مسعود سلطانی  در همین حال 
وزیر ورزش کابینه حسن روحانی نیز 
روز پنجشنبه از رؤسای فدراسیون های 
ممکن  که  آنجا  تا  خواست  ورزشی 
است از سفر به خارج خودداری کنند 
چون حتی در طول جنگ هشت ساله 
با عراق هم هیچگاه شرایط اقتصادی 
کشور و مشکل صادرات نفت و انتقال 
پول به داخل کشور تا این حد دچار 

مشکل و محدودیت نبوده است.
فدراسیونی  رئیس  هیچ  گفته:  وی 
حق ندارد بدون اجازه من به سفر برود. 
او در مورد رفتن خانم ها به ورزشگاه ها 
تمام  زیرساخت های  شده:  یادآور  هم 
آماده  بانوان  ورود  برای  استادیوم ها 
است و امیدواریم در آغاز کار بتوانند 
مسابقات ملی را تماشا کنند و کم کم 

این عرصه را گسترش دهیم!

مسابقه تیم های ملی والیبال ایران و قطر؛ تهران ۱۴ سپتامبر ۲0۱۹

هیچیک از خبرگزاری  های رسمی جمهوری اسالمی تصویر بازیکنان تیم 
استقالل با تی شرت سیاه در حمایت از »دختر آبی« را منتشر نکردند
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تعلل »فیفا« باعث مرگ دختر آبی شد؟
فدراسیون بین المللى فوتبال »فیفا« 
متهم شده است که براى جلوگیرى از 
مرگ سحر خدایارى معروف به دختر 
آبى که با لباس پسرانه سعى در ورود به 
ورزشگاه صدهزار نفرى داشت، آنطور 

که باید واکنش نشان نداده است.
داشت  سال   29 که  سحر 
از  و  کامپیوتر  رشته  فارغ التحصیل 
)تاج(  استقالل  فوتبال  تیم  هواداران 
بود. او سعى کرده بود با لباس پسرانه 
براى تماشاى بازى تیم مورد عالقه اش 
پلیس  توسط  اما  شود  ورزشگاه  وارد 

بازداشت و به زندان منتقل شد.
او اطالع داده شد  به  دو هفته قبل 
که به دلیل نداشتن حجاب و توهین 
به ماموران به ۶ ماه زندان محکوم شده 
بودن  مرخصى  در  دلیل  به  اما  است. 
قاضى دادگاه محاکمه سحر به تعویق 

افتاد.
روى  دادگاه  ساختمان  خارج  در  او 
کبریت  آن  به  و  ریخت  بنزین  خود 
دلیل  به  سحر  پیش  دوشنبه  کشید. 
شدت سوختگى در بیمارستان چشم 

از جهان فرو بست.
با مرگ سحر که در سراسر دنیا این 
روزها از او با نام دختر آبى یاد مى کنند 
و بسیارى از تیم ها پیش از آغاز بازى 
به احترام او که با همه وجود به فوتبال 
سکوت  دقیقه  یک  مى ورزید،  عشق 

کردند.
مریم شجاعى خواهر مسعود شجاعى 
فوتبالیست برجسته و کاپیتان تیم ملى 
فوتبال ایران در جام جهانى روسیه به 
نشریه Sunday Times گفته است: 
تبعیض  با  مخالفت  موضوع  فیفا  اگر 
شعارهاى  از  که  بشر  حقوق  و  نژادى 
این سازمان است، جدى تر مى گرفت 
پیش از این حادثه و به موقع وارد عمل 
مى شد این اتفاق نمى افتاد. چون امکان 
جلوگیرى از این رخداد بسیار غم انگیز 

وجود داشت.
مسابقات  در  که  شجاعى  خانم 
به  خارجى  تیم هاى  مقابل  ایران  تیم 
جلوگیرى از ورود خانم ها به ورزشگاه 
مى  اعتراض  مسابقه  تماشاى  براى 
تا  گذشته  مارس  ماه  از  گفت:  کرده، 
کنون ٨ نامه در مورد لزوم دخالت و 
ورود فیفا به این مسئله نوشته است و 
زمانى که سحر خدایارى بازداشت شد 
از فیفا خواست براى حضور بانوان در 

ورزشگاه ها وارد عمل شود.
او در تابستان عریضه اى با 200هزار 
امضا در محل سازمان فدراسیون جهانى 
فوتبال در زوریخ تحویل مسئوالن این 
و  واکنش  هیچگونه  ولى  داد  سازمان 
اقدام چشمگیرى از سوى مقامات فیفا 

در این زمینه صورت نگرفت.
به  فیفا  مقام  یک  حال  همین  در 
Sunday Times گفت: مدیران فیفا 
سعى داشته اند مسئوالن فوتبال ایران 
و بطور کلى دولت جمهورى اسالمى 
را وادار به صدور اجازه حضور زنان در 
ورزشگاه ها براى تماشاى مسابقه کنند. 
نمایندگان فیفا نیز قرار است این هفته 
مسئوالن  با  این باره  در  گفتگو  براى 

حکومت ایران به تهران بروند.
مسعود شجاعى فوتبالیست معروف 
بازى  خارجى  تیم هاى  در  سال ها  که 

به  خطاب  مریم،  برادر  و  مى کرد 
۴00هزار دنبال کنندگان اینستاگرامش 
آورده که خودسوزى دخترى که سعى 
داشته با تغییر ظاهر خود براى تماشاى 
یک مسابقه فوتبال وارد استادیوم شود، 
است  تفکرى  طرز  پیامد  و  واکنش 
فاسد و تهوع آور و غیرقابل درک براى 

نسل هاى آینده.
رسانه هاى داخل و خارج ایران با چاپ 
اخبار و مقاالت تند خواستار آزاد شدن 

حضور زنان در ورزشگاه ها شده اند.
اعضاى تیم فوتبال استقالل )تاج( نیز 
که سحر از هواداران آن بود این هفته 
پیش از آغاز تمرین یک دقیقه سکوت 
کردند. باشگاه استقالل هم در توئیتى 
شده  منتشر  انگلیسى  زبان  به  که 
نوشته: سحر عزیز ما با سوزاندن خود به 
سراى باقى شتافت. او براى حضور در 
استادیوم و حمایت از تیم استقالل که 
حامى آن بود با وجود مسائل سیاسى 
و ممنوعیت ورود دختران به ورزشگاه 
به ۶ماه زندان محکوم شد اما ما ترسوها 

در پشتیبانى از او کوتاهى کردیم.
این  به  نیز  فوتبال  دنیاى  واکنش 
البته  نبود.  چشمگیر  چندان  حادثه 
گرى  و  نفوذ  با  چهره هاى  از  شمارى 
لنکر کاپیتان پیشین تیم ملى فوتبال 
کنونى  سرشناس  مفسر  و  انگلیس 
مشهور  زنان  از  تن  چند  و  بى بى سى 
فوتبالیست در توئیت خود با دوستداران 
نشانه هاى  اما  کردند.  همدردى  سحر 
چندانى از سوى جامعه جهانى فوتبال 
در بازخواست از مسئوالن ورزش ایران 
در مورد این کوتاهى دیده نشده است.

شدت  به  ایران  در  افراطى  مالهاى 
مخالف نشستن خانم ها در ورزشگاه ها 
براى تماشاى مسابقات هستند. فوتبال 
در ایران ورزش بسیار محبوبى است. 
در سال هاى پیش از انقالب اسالمى در 
ایران فوتبالیست هاى معروف قهرمانان 
از سال  قبل  به شمار مى آمدند.  ملى 
ورزشگاه ها  در  آزادانه  زنان   19٧9
رقابت هاى ورزشى را تماشا مى کردند 
بدون آنکه مجبور به پوشاندن موهاى 

خود با روسرى باشند.
آیت اهلل  آمدن  کار  روى  از  بعد  ولى 
خمینى جامعه ایران زنانه- مردانه شد 
و آخوندهاى افراطى به شدت با حضور 

خانم ها در ورزشگاه ها مخالف بودند و 
در  حاضر  مردان  بین  مى کردند  ادعا 
و  زشت  عبارات  و  کلمات  ورزشگاه 
رفتار ناخوشایند دیده مى شود و برخى 
از مالیان هم مى گفتند صالح نیست 
به مردانى  چشم خانم هاى تماشاچى 
که با شلوار کوتاه در زمین این طرف و 

آن طرف مى دوند، بیفتد.
و  روزنامه نگار  اسفندیارى  گلناز 
تایمز  ساندى  به  فردا  رادیو  تحلیلگر 
گفته، این روزها فشار فزاینده اى بر فیفا 
براى نشان دادن واکنشى مقتدرانه بر 
رژیم ایران وارد مى شود. تحریم فوتبال 
ایران مى تواند آشفتگى در این کشور به 

وجود آورد.
رئیس  روحانى  میان حسن  این  در 
جمهورى و محمدجواد آذرى جهرمى 
وزیر ارتباطات موافق ورود خانم ها به 
جهرمى  آذرى  هستند.  ورزشگاه ها 
بسیار  اتفاق  خدایارى  مرگ  گفته، 

تلخى بود.
مازیار بهارى روزنامه نگار دیگر ایرانى 
مى داند  اسالمى  جمهورى  گفته:  هم 
اگر زنان را به ورزشگاه ها راه ندهد از 
سوى فدراسیون هاى جهانى از شرکت 
محروم  بین المللى  رقابت هاى  در 

خواهند شد.
است:  گفته  تایمز  ساندى  به  فیفا 
مسابقات  شده  داده  اجازه  خانم ها  به 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر را در 
ماه اکتبر در استادیوم صدهزار نفرى 
تماشا کنند و اولین دیدار از این سرى 
و  ایران  بین  اکتبر  دهم  روز  رقابت ها 

کامبوج برگزار خواهد شد.
اکنون سوال این است که آیا آخوندها 
اجازه تماشاى این مسابقه ها را به زنان 
به دلیل فضایى که بعد از خودسوزى 
ایران  در  آبى،  دختر  خدایارى،  سحر 

حاکم شده داده اند؟
فیفا به این توضیح بسنده کرده که ما 
خطاب به حکومت جمهورى اسالمى 
تکرار مى کنیم که آزادى و امنیت هر 
پایان  براى  مبارزه  درگیر  که  خانمى 
در  بانوان  حضور  ممنوعیت  به  دادن 
ورزشگاه هاى ایران است، براى ما بسیار 

مهم است.
*منبع: تایمز

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

=این پسربچه پس از تماس 
به  متصل  داربست  های  با 
گیت  های بلیت فروشی جان 
شرایطی  در  آنهم  باخت 
و  استادیوم  مسئوالن  که 
پس  فدراسیون  مسئوالن 
ادعا  هنگفت  هزینه  های  از 
کرده اند شرایط برای برگزاری 

مسابقات آماده است.
از  پیش  شهریور،   2۵ دوشنبه  روز 
آغاز مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس 
و نفت آبادان در استادیوم آزادى یک 
پسر هشت ساله هنگام عبور از گیت 

جان باختن یک 
پسربچه حین 
عبور از گیت 
الکترونیک 

استادیوم آزادی

و  شد  برق گرفتگى  دچار  الکترونیک 
جان باخت.رئیس اورژانس تهران دکتر 
پیمان صابریان به ایسنا با تایید این خبر 
تکنیسین هاى  حضور  وجود  با  گفت 
در  درمانى  اقدامات  انجام  و  اورژانس 
از  را  خود  جان  پسربچه  این  محل، 
عماد  کودک  این  مى دهد.نام  دست 
صفى یارى بود و گفته مى  شود فرزند 
است.این  استادیوم  کارمندان  از  یکى 
پسربچه پس از تماس با داربست  هاى 
متصل به گیت  هاى بلیت فروشى جان 
باخت آنهم در شرایطى که مسئوالن 

استادیوم و مسئوالن فدراسیون پس از 
هزینه  هاى هنگفت ادعا کرده اند شرایط 
است.  آماده  مسابقات  برگزارى  براى 
اتفاقاً بیشتر از یک ماه لیگ با تأخیر 
الکترونیک شدن  پروژه  تا  برگزار شد 

سیستم فروش بلیت اجرا شود!
با شروع رقابت  هاى فوتبال لیگ برتر 
مشخص شد گیت  ها مشکل دارند و از 
کار افتاده  اند. دوم شهریور، تماشاگران 
پارس  و  پرسپولیس  تیم هاى  دیدار 
جنوبى، بدون توجه به گیت هاى نصب 

شده، وارد ورزشگاه شدند.

هیچیک از مقامات فدراسیون فوتبال در این مورد واکنش نشان نداده اند

حمایت از »دختر آبی« در استادیوم  ها؛ از گیالن و 
خوزستان تا فرانسه، آلمان، نروژ و ایتالیا

سحر  یاد  به  =داماشی  ها 
آبی  دختر  خواندند:  سرود 
ایران، شده اسم تو جاویدان، 
از  فوتبال،  سکوی  خالیه 

زن   های پاک ایران.
پیش  تاج  تیم  =بازیکنان 
نفت  با  مسابقه  شروع  از 
مسجد سلیمان لباس   سیاه 
پوشیدند و کاپیتان و بعضی 
بازیکنان بازوبند سیاه بستند 
و هواداران به یاد سحر شعار 

دادند.
=بازیکنان تیم فوتبال زنان 
فوتبال  ملی  تیم  رم،  آس 
نروژ، هواداران فوتبال لیون و 
برلینی  ها از حق حضور زنان 
ایران در استادیوم  ها حمایت 

کردند.
فوتبال  تیم  دو  مسابقه  جریان  در 

در  کرمان  مس  و  گیالن  داماش 
لیگ دسته اول فوتبال ایران که، روز 
استادیوم  در  شهریور،   2۴ یکشنبه 
شد  برگزار  رشت  جنگل«  »سردار 
سحر  یاد  به  داماش  تیم  تماشاگران 
و  خواندند  سرود  )#دختر_آبى( 
در  زنان  حضور  از  خود  حمایت 

ورزشگاه  ها را اعالم کردند.
مى  خواندند:  یکصدا  هواداران 
عین  همه مون  بدونند،  عالم  »همه 
نداره،  فرقى  زن  و  مرد  هستیم،  هم 

آبى  دختر  هستیم،  فوتبال  عاشقاى 
خالیه  جاویدان،  تو  اسم  ایران، شده 
پاک  زن   هاى  از  فوتبال،  سکوى 

ایران.«

بازیکنان تیم فوتبال استقالل )تاج( 
تیم  مهمان  شب،  یکشنبه  که،  هم 
بودند  سلیمان  مسجد  نفت  فوتبال 
به یاد سحر خدایارى، دختر آبى، پیش 
از آغاز مسابقه با لباس  هاى سیاه که 
نوشته  آبى«  عبارت »دختر  آن  روى 
صداوسیماى  شدند.  زمین  وارد  بود 
بازیکنان  وقتى  تا  اسالمى  جمهورى 
این لباس را از تن در نیاوردند ارتباط 
با استادیوم را برقرار نکرد. پخش زنده 
بازیکنان  تا  آنتن رفت  تاخیر روى  با 

فدراسیون  فرهنگى  کمیته  رئیس 
فوتبال  مى گوید: براى تماشاى مسابقه 
انتخابى  بازى هاى  از  و کامبوج  ایران 
در  قطر   2022 فوتبال  جهانى  جام 
با  روز 1٨ مهرماه، دو جایگاه هریک 
خانم ها  براى  تماشاگر   ٨00 ظرفیت 
نظر  در  نفره  صدهزار  ورزشگاه  در 

گرفته شده است.
نشریه  به  زمان آبادى  غالمحسین 
حتى  است،  گفته  ورزش  دنیاى 
خدایارى  سحر  خودسوزى  از  پیش 
نام دختر آبى در  با  از مرگ  بعد  که 
جهان شهرت یافته و به دنبال فشار 
تالش  در  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
حضور  و  رفاهى  امکانات  تهیه  براى 
بانوان در ورزشگاه ها بوده ایم و حتى 
اتوبوس  با  اخیرا  را  بانوان  از  عده اى 
تا  بردیم  نفرى  صدهزار  استادیوم  به 
وقتى  و  ببینند  نزدیک  از  را  شرایط 
متوجه شدیم امکانات بهداشتى باید 
بهتر شود، این کار انجام شد و پس از 
حل این مشکل دو سکو براى خانم ها 
در نظر گرفتیم که بیش از 1۶00 نفر 

را در خود جاى  مى دهد.
آمد  و  رفت  مورد  در  زمان آبادى 
خانم ها به استادیوم هم توضیح داده 
که هشت ایستگاه اتوبوس در تهران 
براى  که  مى خواهند  دخترانى  براى 
بیایند  ورزشگاه  به  بازى  تماشاى 
به  عالقمند  زنان  گرفته ایم.  نظر  در 
حضور در استادیوم در کرج و تهران 
اتومبیل  ایستگاه ها  مى روند،  این  به 
خود را پارک  مى کنند و با اتوبوس به 
پارکینگ شماره 2 استادیوم صدهزار 
درهاى  از  سپس  و  نفرى  مى آیند 
استادیوم  وارد  مخصوص  ورودى 
دختران  سکوهاى  در  و   مى شوند 

رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال: ۱۶٠٠ خانم 
 می توانند مسابقه ایران و کامبوج را تماشا کنند

 مى نشینند.
او اضافه کرده: پس از استقرار بانوان 
براى  فرهنگى  برنامه هاى  در جایگاه، 
دادن  تکان  که  خواهد شد  اجرا  آنها 
پرچم و شعارهایى به حمایت از تیم 
همان  درواقع  جمله اند.  آن  از  ایران 
ورزشگاه ها  در  معموال  که  کارهایى 
فتق  و  انجام  مى شود. در ضمن رتق 
امور در بخش خانم ها در استادیوم در 

دست خود آنهاست.
مشکالت  کرده،  تأکید  زمان آبادى 
و درگیرى هایى که گاهى در جایگاه 
معموال  به وجود  مى آید،  تماشاچیان 
مربوط به طرفداران تیم هاى باشگاهى 
است به همین دلیل هنگام مسابقات 
دیده  مسائل  اینگونه  از  ملى  تیم 
براى  مشکلى  بنابراین   . نمى شود 
وجود  ورزشگاه  در  خانم ها  حضور 
هم  بلیت فروشى  آنکه  ضمن  ندارد. 

سحر، دختر آبی

هرکس  مى تواند  و  است  اینترنتى 
بلیت تهیه کند.

وى دامه داده: به گمان ما از بازى 
چندانى  استقبال  کامبوج  و  ایران 
نخواهد شد و فکر  مى کنیم اختصاص 
دو جایگاه ٨00 نفره به دختران براى 

تماشاى این مسابقه کافى باشد.
زودى  به  داریم  سعى  ما  افزود:  او 
را  ملى  تیم  بانوان  هواداران  کانون 
کانون  این  در  کنیم.  راه اندازى  هم 
دختران طرفدار تیم ملى فوتبال ثبت 
نام  مى کنند و با کمک بانک ها، کارت 
هوادارى براى آنان صادر  مى شود و ما 
براى این افراد تسهیالتى قائل خواهیم 
شد. ضمنا همین شرایط را سعى داریم 
عراق  و  ایران  تیم هاى  دیدار  براى 
داریم  خیال  و  بیاوریم  وجود  به  هم 
ترتیبى بدهیم دختران براى آمدن به 
کنند. استفاده  هم  مترو  از  استادیوم 

در فرانسه هواداران تیم فوتبال لیون در حاشیه تمرین این تیم با خود 
پالکاردهایی در حمایت از زنان ایران و »دختر آبی« به ورزشگاه بردند

این لباس را از تن درآوردند.
هواداران تیم فوتبال استقالل )تاج( 
که مهمان این بازى بودند در دقایق 
شعار  سحر  یاد  به  بازى  از  مختلفى 

دادند.
طرفداران تیم فوتبال یونیون برلین 
نیز، 2۳ شهریور، در یک بازى در برابر 
تیم ِورِدربِرمن، به یاد سحر خدایارى 
ورزشگاه  به  ایران  زنان  ورود  حق  از 
با  را  پالکاردى  آنها  کردند.  حمایت 
آن  روى  که  بردند  استادیوم  خود 
نوشته بود: »نه به ممنوعیت جنسیتى 
بودن  استادیوم، هوادار  به  براى ورود 
شاد  روحت  است،  انسانى  حق  یک 

سحر خدایارى«.

حمایت طرفداران تیم فوتبال یونیون برلین از سحر »دختر آبی«، 
همچنین گفته شد هواداران تیم وردربرمن هم پالکاردهایی با همین 

مضامین با خود داشتند

اعضای تیم ملی فوتبال زنان نروژ با در دست گرفتن پوسترهای آبی به یاد سحر خدایاری، دختر آبی،  همبستگی 
خود را با زنان ایرانی اعالم کردند



صفحه Page 12 - ۱2 - شماره ۱۶۹۵ 
جمعه ۲9 شهریورماه تا پنجشنبه ۴ مهرماه 139۸خورشیدی

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران 
)۱۳۷(

قوام السلطنه،  استعفای  پی  در 
در  ملی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جلسۀ خصوصی برای تعیین جانشین 
وی به مشورت پرداختند و مشیرالدوله 
به  مجلس  تمایل  رأی  برگزیدند.  را 
اطالع احمدشاه رسید. احمدشاه که 
شخصاً احترام زیادی برای مشیرالدوله 
قائل بود از تصمیم مجلس استقبال 
کرد اما مشیرالدوله زیر بار نمی رفت. 
مشکالت کشور و موانع رفع مشکالت 
و  وزارت  سابقۀ  که  مردی  نظر  از 
صدارت داشت پوشیده نبود. به قول 
مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات: 
افکار  نامنظم،  ادارات  »کیسه خالی، 
مایشاء«!   فعال  وزیر جنگ  پریشان، 
اصرار  سرانجام  احوال،  این  همۀ  با 
بر امتناع چربید و روز اول بهمن ماه 
1300، فرمان ریاست وزراء به نام میرزا 

دو روز بعد، مشیرالدوله کابینۀ خود حسن خان مشیرالدوله صادر شد.
را به این شرح معرفی کرد:
سردار سپه  وزیر جنگ

حکیم الملک )ابراهیم حکیمی( وزیر 
امور خارجه

مدیرالملک )محمود جم( وزیر مالیه
سردار معظم خراسانی )عبدالحسین 

تیمورتاش( وزیر عدلیه
پیرنیا( وزیر  اعتالءالسلطنه )احمد 

پست و تلگراف
ادیب السلطنه )حسین سمیعی( وزیر 

فوائد عامه
هدایت(  خان  )رضاقلی  نّیرالملک 

وزیر معارف

به  نّیرالملک  و  مدیرالملک  ورود 
کابینۀ جدید، به علت آن که هر دو 
در کابینۀ سیاه )لقبی که به کابینۀ 
سیدضیاءالدین داده شده بود( عضویت 
داشتند، با اعتراض سخنرانان مخالف 
در موقع طرح برنامۀ دولت روبرو شد، 
اما اکثریت مجلس به احترام شخص 
رئیس الوزراء سختگیری به خرج نداد 

و دولت رأی اعتماد گرفت.
و  خزانه  بودن  خالی  از  صرفنظر 
بی نظمی ادارات، در برابر دولت جدید 
ـ و هر دولتی که در آن شرایط روی 
کار می آمد ـ  سه مشکل بزرگ وجود 

داشت.
یکی از این سه مشکل، کنار آمدن با 
مرد مقتدری بود که با کودتای نظامی 
وارد صحنۀ سیاست شده بود و گرچه 
به عنوان وزیر جنگ، یکی از اعضای 
کابینه به شمار می رفت، دایرۀ اقتدارش 

عمال از حد وزارت فراتر می رفت.
با  جهه  ا مو  ، مشکل مین  و د
افکار  که  بود  مذهبی  سنت گرایان 
برابر  در  و  برنمی تافتند  را  جدید 
که  آن  به محض  اصالحی،  اقدامات 
استشمام  آن  از  تجددطلبی  رایحۀ 
می گرفتند.  مخالف  موضع  می شد، 
کسانی از طایفۀ »علما« و متشّرعین 
شورای  مجلس  در  فکر  طرز  این  با 
ملی حضور داشتند و کنار آمدن با 

آنها آسان نبود.
درکابینۀ  برخورد  این  از  نمونه ای 

قوام السلطنه رخ نمود.
برای  داشت  نظر  در  قوام السلطنه 
گروهی  اداری،  تشکیالت  اصالح 
مستشار خارجی استخدام کند و با 
و  روس  استعماری  سابقۀ  به  توجه 
کشورهایی  متوجه  نظرش  انگلیس، 
بی اعتمادی  مورد  یا  منفور  که  بود 

مردم ایران نباشند.
باوجود این رعایت ها، شیخ االسالم 
مجلس شورای  در  اصفهان  نمایندۀ 
فریاد  و  برخاست  مخالفت  به  ملی 
برده  فرو  کلّه ها  تمام  در   ...« برآورد 
سایرین  و  وحشی  ایرانی  که  بودند 
و  جاهل  ایرانی  هستند.  متمدن 
غیر  ایرانی  هستند.  عالِم  سایرین 
این  هستند.  امین  سایرین  و  امین 
بسیاری  شاید  و  می زدند  را  حرفها 
خیال  هم  منّورالفکر  ایرانی های  از 
صحت می کردند. مستشاران خارجی 
یعنی  مطلق،  مالک الرقابانی  یعنی 
دست های  یعنی  مایشاء،  فعاالن 
بر ضد  آشوب طلبان  یعنی  خارجی، 
که  کسانی  یعنی  باالخره  مملکت، 
آب  َدِم  کنده  را  ما  استقالل  ریشۀ 
می دهند و اسم ما را از صفحۀ روزگار 
برمی اندازند. امروز روح ایرانّیت از جلب 
مستخدمین خارجه بیزار است. باید 
هم بیزار باشد. ایرانی مسلمان است. در 
زمان خالفت عمربن خطاب رضی اهلل 

عنه، ابوموسی اشعری والی مصر بود. 
یک نفر نصرانی را در مالیه استخدام 
النصرانی  مات   نوشت:  خلیفه  نمود. 
)مرگ بر مسیحی( ای ابوموسی دست 
از جانم بردار، من نمی گذارم نصرانی 
باشد.  مستخدم  مسلمین  مالیه  در 
فرض کن امشب نصرانی مرد، فردا چه 
خواهی کرد؟ آن کار را امروز بکن... «

شیخ االسالم در این نطق تند و تیز 
تا آنجا پیش رفت که گفت »ما در 
مملکت یک فوج تیم خارجه بدتر از 
خارجه هم داریم که ارامنه هستند«!

نمایندۀ  سخنان  از  قسمت  این 
اصفهان واکنش وکال را برانگیخت و 
سردار معظم در پاسخ اظهار داشت 
ارامنه، اتباع ایران و از حقوق متساوی 
با سایرین برخوردارند و آنچه در اینجا 
محترم  وکالی  عقیدۀ  شد  عنوان 
آنگاه  نیست.  ملی  شورای  مجلس 

فنون  و  علوم  از  بهره گیری  لزوم  به 
جدید برای ترقی مملکت اشاره کرد 
و افزود: »بدی اشخاص وظیفه ناشناس 
نمی تواند یک اصل ثابتی را متزلزل 
حقیقت  این  به  باید  امروز  ما  کند. 
معترف باشیم و این حقیقت را بیشتر 
باید  ایرانی  که  بگوییم  سایرین  از 
زندگانی خودش را با زندگانی سایر 
از  ایرانی  دهد.  تطبیق  دنیا  ممالک 
دنیا  تمام  در  که  اصالحاتی  همان 
و  کرده  استفاده  باید  است  معمول 
بهره مند بشود. ما اگر اعتراف کنیم 
که از نقطه نظر فنی و اداری اطالعات 
ما به درجۀ خارجی ها نرسیده است 
نقصی بر ما وارد نیست زیرا یک وقتی 
هم بوده که اطالعات آنها نسبت به ما 
ناقص بوده است. همان طور که آنها آن 
وقت کسب اطالعات از ما می نمودند 
را  خارجی  مستخدمین  باید  هم  ما 
جلب نماییم منتهی با شرایط معّینه. 
استخدام  ما  که  مستخدمینی  کلیه 
همجوار  غیر  دول  از  باید  می کنیم 
باشند زیرا اگر از دولت غیر همجوار 
فنی  اطالعات  است  ممکن  نباشند 
با نظرات سیاسی مخلوط شود  آنها 
نفوذ  اعمال  وسیلۀ  مستخدمین  و 
سیاسی بشوند و آن مقصودی که ما 

داریم فوت بشود... «
برای  دولت  که  زمانی  دیگر،  بار 
اعزام شصت محصل نظامی به فرانسه 
کرد،  اعتبار  درخواست  مجلس  از 
شیخ االسالم مسأله دیانت و سیاست 
»سیاست  گفت  و  کشید  به میان  را 
سیاست  عین  دیانت  و  دیانت  عین 
است و این عقیده هم با قانون اسالمی 
محاسب  نفر  یک  می شود.  تطبیق 
که هیچ کاری سوای حساب کردن 
ندارد، هر قِسم حسابی را که بیاورند 
چرتکه می اندازد و آن حساب را حل 
می کند. حساب قند بلژیک بیاورند با 
چرتکه حل می کند. حساب قماش 
حل  چرتکه  با  بیاورند  را  منچستر 
هر  باید  ماها  قِسم،  همین  می کند. 
مطلبی که عنوان می شود دین را در 
نظر بگیریم و آن قضیه را در سایۀ 
در  مطلب  این  و  کنیم  حل  دیانت 
همین مجلس شورای ملی هم سابقه 
دارد. در دولت مشروطه، مؤسسه ای 
باالتر از مجلس شورای ملی نیست. 
وقتی می خواستند مجلس را مفتوح 
کنند قرآن را گذارده اند و دو آیه را 
که داللت کرده است بر صحت شورا... 
این سیاستمدار عالیقدر،  بیسمارک 
می گوید ایران اداره نمی شود مگر در 

سایۀ اقتدار مذهبی«!
سومین مشکلی که در برابر دولت 
قرار داشت رویارویی با افکار وارداتی 
از روسیه و تأثیرات انقالب کمونیستی 
در فضای سیاسی و اجتماعی ایران 

بود.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱۸ (

میرزا حسن خان مشیرالدوله

ما  ا معه  جا یت  کثر ا =
گوشش به تبلیغات حکومت 
نیست.  بدهکار  اسالمی 
سحر خدایاری که پیش از 
اعالم خبر درگذشت اش به 
مشهور شده  آبی«  »دختر 
بود، با سرعتی شگفت انگیز 
جدید  شمایلی  به  تبدیل 
مستمر  ستم  با  مبارزه  در 

فرقه ی تبهکار شد.

یوسف مصدقی- ماجرای خودسوزی 
و مرگ دلخراش سحر خدایاری، برگی 
دیگر به دفتر قطور فجایع و جنایات 
چهل ساله ی جمهوری اسالمی افزود 
و دردی به دردهای جانکاه و مزمن 

قربانیان فرقه ی تبهکار اضافه کرد.
چنانکه رسم و روال این سال های 
آلوده به شبکه های اجتماعی بوده و 
هست، به محض انتشار خبر درگذشت 

»دختر آبی«، فضای مجازی پر شد 
لفاظی های  و  آبکی  سوگنامه های  از 
بی مایه درباره ی این ماجرای هولناک. 
مبارزان  نخست،  لحظات  همان  از 
و  کلیک«  و  »الیک  عرصه ی  دالور 
پهلوانان بی بدیل »نبردهای هشتگی«، 
در رقابت برای گرفتِن اشک َمجازی 
و به پا کردن گرد و خاک دیجیتال، 
از هیچ ترفندی فروگذار نکردند. این 
جماعت »هر کی زد و بُرد«، نه تنها 
از پراکندن تصاویر اشتباه، قصه های 
تخیلی و اطالعات ساختگی درباره ی 
»دختر آبی« کم نگذاشتند بلکه کار 
برای جلب  که  رساندند  جایی  به  را 
توجه و کلیک بیشتر، روایات مجعول 
ارتش سایبری فرقه ی تبهکار درباره ی 
»دلنوشته های«  همراه  را  ماجرا  این 
مضحک شان، در فضای مجازی منتشر 
کردند. حالیه اما، تب اولیه ی این فاجعه 
سرد شده و »الیک خورِ« ماجرا پایین 
نیست  تعجب  جای  بنابراین  آمده، 
جستجوی  به  هم  دالروان  این  که 
در  دیگر،  اشک انگیز  قصه ی  یک 
هستند. افق  در  شدن  محو  حال 

برای  اما  سحر  سوختن  ماجرای 
تازه  ایرانی جماعت  جمعی  وجدان 
که  می رسد  نظر  به  و  شده  شروع 
با جریانی در حال تکامل،  در پیوند 
زنجیره ی  از  شد  خواهد  حلقه ای 
اتفاقات منجر به فروپاشی جمهوری 
و  فردی  مبارزات  چند  هر  اسالمی. 
حکومت  علیه  ایرانی  زنان  گروهی 
اسالمی در تمام این چهار دهه جریان 
داشته اما این مبارزات در سی سال 
 )Icon( شمایِل  هیچ  خود،  نخست 
از  فردی  به  منحصر  و  وحدت بخش 
خود بروز نداد. از یک دهه پیش اما این 
مبارزات چهره دار شدند و یکی پس از 
دیگری، شمایل های این نبرد مستمر، 
مقابل دیدگان جهانیان قرار گرفتند.

ندا آقاسلطان: آن نمای نزدیک 
غرقه به خون

عصر روز سی  خرداد 13۸۸، در اوج 
انتخابات  از  پس  مردمی  اعتراضات 
خیابان های  از  یکی  در  سال،  آن 
محله ی امیرآباد تهران، دختر جوانی 
گلوله ی  هدف  معترضین،  خیل  از 
یکی از نیروهای سرکوبگر قرار گرفت 
این  شاهدان  از  یکی  باخت.  جان  و 
قربانی  زندگی  آخر  لحظات  جنایت، 
تلفن  دوربین  با  را  آقاسلطان(  )ندا 
همراهش ضبط کرد. این فیلم، چند 
فضای  در  ندا،  قتل  از  پس  ساعت 
مجازی منتشر و بالفاصله در تمامی 
بازنشر  بارها  و  بارها  دنیا،  رسانه های 
شد. از آن روز تا امروز، چهره ی غرق 
در خون ندا، برای سال های متمادی 

به یکی از بارزترین نمادهای اعتراض 
علیه جنایات جمهوری اسالمی تبدیل 
شده و به هر مناسبتی، برای یادآوری 
در  تبهکار،  فرقه ی  وحشیگری های 
دارد.  جای  مراسمی  هر  پیشانی 
اعتراضات سال ۸۸ قربانی کم نداشت 
اما شمایل ندا چنان قدرتمند بود که 
با فاصله ای شگفت به تنهایی تبدیل 

به نماد یادآوری آن اعتراضات شد.
از آن ایام تا امروز، نمادهای مخالفت 
با جمهوری اسالمی به مرور و به شکل 
معنی داری زنانه شده اند. ندا به عنوان 
اولین شمایل زنانه ی اعتراض، بیش از 
آنکه کنشگری سازش ناپذیر را تداعی 
کند، قربانی بیگناه و مسالمت جویی 
بود که برای مبارزه ای مدنی، همراه 
باقی معترضین و در تصمیمی جمعی 
به  بنا  حتی  او  بود.  آمده  خیابان  به 
اعتراضات جاری  ناظر  فقط  روایاتی، 

در خیابان بود.
ندا، یکی از هزاران مردم حاضر در 
خیابان های آن روِز تهران بود که به 

دژخیمان  قربانی  اتفاقی،  یا  و  عمد 
از  شد.  اسالمی  حکومت  سرکوبگر 
قصد  و  تصمیم  چشم اندازی،  چنین 
ندا آقاسلطان، در تبدیل او به نمادی 
ماندگار در مخالفت با فرقه ی تبهکار، 
»نمای  اما  نداشت  پررنگ  نقشی 
چهره ی   )Close-up ( نزدیک« 
و  شمایل سازی  ندا،  خون  به  غرقه 
نمادپردازِی یکسره مردانه ی مبارزات 
مردمی در تاریخ ایران را دگرگون کرد.
ویدا موحد: چو قله های مه آلود، 

محو و رؤیایی*
 ،139۶ ماه  دی  ششم  روز  صبح 
اعتراضاتی  به شروع  مانده  روز  چند 
سراسری که جمهوری اسالمی را با 
بحرانی شگرف روبرو کرد، زنی جوان 
در مرکز شهر تهران، از سکوی تابلوی 
تقسیم برق تقاطع خیابان های انقالب 
و وصال باال رفت و از آنجا وارد تاریخ 
شد. او که تا مدت ها پس از آن ماجرا، 
تنها به »دختر خیابان انقالب« مشهور 
حجاب  به  اعتراض  نشانه ی  به  بود، 
برداشت  سرش  از  روسری  اجباری، 
و آن تکه پارچه ی بی قدر را به چوبی 
آویخت و برای دقایقی طوالنی روی 
ازدحام  و  ماند  برق  تقسیم  سکوی 

خیاباِن نکبت زده را آشفت.
تا چند ماه بعد که هویت ویدا موحد 
و »دختر خیابان انقالب« یکی شدند، 
اعتراض  از  رهگذران  که  تصاویری 
آنقدر  بودند،  گرفته  او  آرام  و  مدنی 
فراگیر و تأثیرگذار شده بود که دیگر 
انکار عمل او دردی از تبهکاران حاکم 
دوا نمی کرد. از اعتراض آرام و باابهت 
ویدا موحد، هیچ تصویری در »نمای 
نزدیک« وجود ندارد. همگی فیلم ها و 
تصاویر بجا مانده از ویداِی صبح ششم 
 )Long Shot( »دی 9۶، »نمای دور
از او و نافرمانی مدنی اوست. برعکِس 
ندا،  خون  در  غرق  و  واضح  چهره ی 

چهره ی ویدا در تصاویر بجا مانده از 
اعتراضش، محو و مبهم است اما قامت 
استوار و بیرق خودساخته ی سپیدش، 
این نمای دور را به شمایلی نو برای 
مبارزه علیه حکومت اسالمی بدل کرد.

برخالف ندا، ویدا نه در همراهی با 
یک اعتراض جمعی بلکه با تصمیم به 
انجام کنشی فردی، اثرگذار شد. او با 
قصد و نیتی روشن، مطالبه ای ریشه دار 
عمومی  عرصه ی  به  نو  شکلی  به  را 
آورد و بدون هیاهو، نقش خود را بر 

حافظه ی جمعی ایرانیان نهاد.
سحر خدایاری: آتشی که گرفته 

است در گرفتاران* 
روز یازدهم شهریور 139۸، دختری 
فوتبال،  عاشق  و  ساله  نه  و  بیست 
به  متهم  پایتخت،  آبی پوشان  هوادار 
و  عمومی«  عفت  کردن  »جریحه دار 
به  بنا  انتظامی«،  نیروی  به  »توهین 
روایت غالب، خود را مقابل ساختمان 
دادگاه انقالب تهران آتش زد و یک 
هفته بعد، در روز 1۸ شهریور درگذشت.

بنا به اطالعات نامنضبط و پراکنده ای 
سحر  شده،  منتشر  کنون  تا  که 
خدایاری فرزند یک خانواده ی مذهبی، 
متولد استان چهارمحال و بختیاری و 
ساکن قم بود که در اسفندماه 139۷ 
به جرم تالش برای ورود به ورزشگاه 
با لباس مبدل، چند روز را در بازداشت 
بسر برده بود. هیچکس نمی داند که 
در این »بازداشت موقت«، بر او چه 
گذشت، اما از آنچه در این ایام اخیر 
اتفاق افتاد، روشن می شود که او آتش 
به  بازگشت  به  را  و سوختن  گرفتن 

زندان ترجیح می داده است.
از لحظه ی خودسوزی سحر تصویری 
در دست نیست یا حداقل، تا کنون 
چیزی از آن اتفاق دهشتناک منتشر 
نشده است. اما روشن است که عمق 
فاجعه حتی برای تبهکاران حاکم بر 
ایران به قدری بوده که امکان بی توجهی 
است.  کرده  سلب  آنها  از  را  آن  به 
دستگاه کثیف پروپاگاندای جمهوری 
با  ماجرا،  شروع  همان  از  اسالمی، 
را  تا سحر  ترفندها تالش کرد  انواع 
دختری شکست خورده و روان پریش 
جلوه دهد که در اوج جنون دست به 
خودسوزی زده و خانواده ی مذهبی اش 
است. کرده  سرشکستگی  دچار  را 

اکثریت جامعه اما گوشش به تبلیغات 
حکومت اسالمی بدهکار نیست. سحر 
خبر  اعالم  از  پیش  که  خدایاری 
درگذشت اش به »دختر آبی« مشهور 
شده بود، با سرعتی شگفت انگیز تبدیل 
با ستم  مبارزه  در  به شمایلی جدید 
آنجا  از  شد.  تبهکار  فرقه ی  مستمر 
از چهره ی  او،  از خودسوزی  که پس 
سوخته ی سحر تصویری منتشر نشد، 
تخیل و هنِر سوختگاِن ستِم جمهوری 
کار  به  دنیا  جای  جای  در  اسالمی، 
افتادند تا شمایلی برازنده از سحر بسازند.

مبتذل  فرصت طلبی های  برخی  از 

از  نمادین  تصاویر  آنچه  بگذریم،  که 
سحر را روز به روز قدرتمندتر می کند، 
درک درست جامعه از تصمیم هولناک 
او برای تمام کردِن آزار مستمِر زندگی 
شیعه گری  به  آلوده  خانواده ای  در 
رنِج  به  دادن  پایان  برای  عزم اش  و 
و  زن ستیز  در حکومت  بودن«  »زن 
شادی هراس جمهوری اسالمی است.

تکمله
تبهکار،  فرقه ی  تبلیغاتی  دستگاه 
راهبردی  سحر  و  ویدا  ندا،  درباره ی 
و  شایعه  تردید،  بر  مبتنی  مشترک 
لجن پراکنی پیش گرفته و همچنان 
از تشکیک در  ادامه می دهد.  آن  به 
هویت و حتی موجودیت این سه نفر، 
تا ساختگی و برنامه ریزی شده فرض 
کردن ماجراهای آنها، از انگ زدن و 
برچسب نوکر بیگانه چسباندن به آنها 
تا پراکندن توهم توطئه درباره ی نیت 
دستگاه  زن،  سه  این  داستان  پشت 
اطالعاتی- تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
کردن  بی اعتبار  برای  ترفندی  هر  از 

کرده  استفاده  ایران،  دختر  سه  این 
است. شمایل این سه زن اما فراتر از 
مرز سیاهکاری های تبهکاران اشغالگر 
ایران، حتی فارغ از شخصیت حقیقی 
خود آنها، اوج گرفته و محترم شده اند.

بسیاری  برای  نداند که  کیست که 
مملو  دهه  چهار  این  ایران،  مردم  از 
دلخراش  مرگ های  دهشت  از  بوده 
بدیهی ترین  از  ماندن  بی بهره   رنج  و 
سال،  چهل  این  طی  انسانی.  حقوق 
افکار عمومی بارها، با خودسوزی زنان 
سرکوب شده ی بیزار از زندگی و مردان 
مستأصِل جان به لب رسیده، مواجه شده 
و بسته به عمق و دلخراشِی هر فاجعه، 
یک چندی با عذاب وجدان و خشم 
گذران کرده تا آب ها از آسیاب بیفتد 
و زمان َگرد فراموشی بر فاجعه بنشاند.

بیست و شش سال پیش از سحر 
قضا  از  که  دارابی  هما  خدایاری، 
روانپزشک بود، در اعتراض به حجاب 
اجباری، خودش را در میدان تجریش 
تهران آتش زد و جان سپرد. واکنش 
به  دوران  آن  خوابزده ی  جامعه ی 
»هیچی«  بی،  را دا هما  ماجرای 
زمانه،  اما  حالیه  بود.  خمینی وار 
زمانه ای دیگر شده است. بیش از ربع 
قرن پس از سوختِن هما، خودسوزی 
سحر می تواند از نوع دیگری باشد و 
نمایان تر از باقی سوختگان این ظلم 
ما  جمعِی  وجدان  در  ساله،  چهل 

ایرانیان ماندگار شود.
ویدا  و  ندا  با  سحر  شمایل  تفاوت 
است  نهفته  مهم  نکته ی  این  در 
از  غریزه،  به  بنا  یا  آگاهانه  او،  که 
»نیست شدن« کنشی برای مبارزه ی 
و  لزمانی  آخرا حکومتی  با  نهایی 
در  سحر  شمایل  ساخت.  شهیدپرور 
وجدان جمعی ما مردم در حال تکامل 
است و زاینده ی دیگرانی خواهد شد 
که به زودی خواهند »رسید«.** آنان 
که خواهند رسید، این بار بجای خود، 

آتش بر پیکر تبهکاران خواهند زد.

*هر دو عنوان، عباراتی از دو 
منزوی  حسین  شاهکار  غزل 
است:  چنین  اول  بیت  است. 
که  با خویشتن  داری  چیز  چه 
مه آلود  قله های  چو  دیدارت/ 
محو و رؤیایی است. بیت دوم: 
هرآنچه هست ، بجز ُکند و بند، 
که  آتشی  ز  سوخت /  خواهد 

گرفته است در گرفتاران 
زبان  در  »رسیدن«  **فعل 
»آمدن«  معنای  به  هم  فارسی 
به  هم  و  است  »وارد شدن«  و 
بالغ  و  »کامل  و  »پخته شدن« 
مقصود  می شود.  معنی  شدن« 
نگارنده، همه ی این معانی است. 

تأمالت بهنگام؛ ندا، ویدا، سحر و آن دیگران که خواهند رسید

ویدا موحد، نخستین دختر خیابان انقالب

» ادامه دارد«           

سحر خدایاری »دختر آبی«

هما دارابی اسفندماه ۱۳۷2 در اعتراض به حجاب اجباری در میدان 
تجریش دست به خودسوزی زد
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و  ن  را مه نگا نا روز ز  ا 1ـ 
فقید  و  مبّرز  نویسندگان 

ایران
2ـ از شعرای برجستۀ معاصر 

کشور  ما
شهری  ـ  خطاب  حرف  3ـ 

در ایران
واحد  ـ  است  مرضی  4ـ 
اندازه گیری سطحـ  شهری 
نسبت  جرم  ـ  مرارت  ـ   5

داده شده
۶ـ  شهری در ایرانـ  چاشنی 

ـ قسمتی از اندام

7 ـ شکلی است هندسی ـ 
از دین برگشته ـ حرف ندا

ی  جلگه ا ـ  کیزه  پا ـ   8
حاصلخیز در جنوب تهران

9ـ ترس ـ سرگردان
10ـ تکرار یک حرفـ  قوانین 

چنگیزیـ  »نه« به عربی
ـ  پیکرند  یک  اعضای  11ـ 

صورت

1ـ از انقالبیون معروف 
قرن گذشته

آرزو  ـ  ریاضیات  از  2ـ 
و هدف

ـ  حرف  یک  تکرار  3ـ 
دریاچه ای در ایران

سّنتی  ر  ا بز ا ز  ا 4ـ 
پاسخ  ـ  کشاورزی 
منظومۀ  از  ـ  منفی 

شمسی
ـ  پلکان  و  نردبان  ـ   5

جواب »هوی«
درختی  ـ  گردان  ـ   ۶

استـ  پسوند تشبیه

7 ـ باال و واال ـ بازپس 
دادن

8 ـ پیچیدگی ـ کاشانه
اثاثیه  از  ـ  می دود  9ـ 

خانه و دفتر
10ـ متغیر

اتومبیل های  از  11ـ 
معروف تولید انگلیس.

نامدار  جهانگشایان  از  1ـ 
تاریخ

ـ  عزیز  و  رجمند  ا 2ـ 
پوشاکی استـ  خوراکی 

است
ی  لیست ها تبا فو ز  ا 3ـ 
معروف و قدیمی فرانسه

4ـ حرف خطاب ـ عنوانی 
جانداران  ـ  مردان  برای 

دارند
5 ـ مرضی است ـ اشاره ـ 

سند و قرارداد 
ـ  ست  ا ی  د عد ـ   ۶
ـ  است  سلسله کوهی 

بهشت
و  نامدار  آهنگساز  ـ   7
ایرانی تبار و خالق  فقید 

»سنفونی پرسپولیس«
8ـ  کینه و عنادـ  شادباش 
برای  سنتی  وسیلۀ  ـ 

نواختن
ز  ا ـ  رقص  نوعی  9ـ 

و  ر  نامدا نویسندگان 
فقید معاصر ایران

ـ  حرف  یک  تکرار  10ـ 
گرانمایه ترـ  از سبزیجات

11ـ قاعده و قانونـ  از ابزار 
فنی ـ مرتبه و درجه

12ـ شعلۀ آتشـ  داخل سر 
استـ  از آنطرف پرنده ای 
استـ  اوـ  عالمت جمع

13ـ علمی است ـ اجازه
ـ  ساختمان  نگهبان  14ـ 

تفتیش
ـ  است  نداری  جا 15ـ 
ر  ثا آ ز  ا ـ  هنرها  ز  ا

داستایفسکی

1ـ از مکاتب فلسفی و اجتماعی جهان
2ـ مسلسل و پشت هم ـ سنجش ـ 

چهره
3ـ معدن ـ غالف ـ وسایل

4ـ منظره ـ مغناطیس ـ ُمل 
5 ـ از سلسله های حکومتی در ایران 

ـ نوشیدن
مرضی  ـ  مدیترانه  در  جزیره ای  ـ   ۶

است خطرناک
7 ـ پژوهشگر، ادیب بلندپایۀ ایران و 
استاد فقید دانشگاه تهرانـ  از آنطرف 

کمانگری است افسانه ای
8ـ  دریاچه ای در آسیاـ  عرضـ  قومی 
آسیایی که بخشی از اروپا را به تصرف 

درآورد
9ـ کم بها ـ سرایندۀ »مرا ببوس« 

10ـ شایسته ـ راست ـ پسوند تشبیه 
هم  و  است  نوزاد  پوشش  هم  11ـ 
قسمتی از تفنگـ  پروردگارـ  روادید

آموزش  رشته های  از  ـ  دورویی  12ـ 
عالی ـ تکرار یک حرف 

13ـ او هم حرفه ای دارد ـ مستقیم ـ 
از ابزار بّنایی 

14ـ حرف ندا ـ زبانی است ـ عذر
15ـ عالمت ـ جاسوسۀ معروف جنگ 

اول جهانی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

آخرین 
نجـاشی

كامی كازی چیست؟

این تاکتیک که در واقع به منظور 
فلج کردن نیروی دریایی متفقین، به 
از فرماندهان  وجود آمد، توسط یکی 
نیروی دریایی ژاپن موسوم به آدمیرال 

ادنیشی طراحی شده بود. 
ژاپن  ارتش  فرماندهان  در حقیقت 

به او مأموریت داده بودند که در برابر 
هجوم متفقین به خلیج لیت در آسیای 
جنوب شرقی، ایستادگی کند. این در 
 40 به  نزدیک  تنها  او  که  بود  حالی 
داشت.  اختیار  در  بمب افکن  جنگنده 
بدین ترتیب در جلسه فرماندهان ژاپنی 
پیش از نبرد او رک و پوست کنده برای 
سایر فرماندهان توضیح داد که تنها راه 

مطمئن برای متوقف کردن کشتی های 
متفقین که به تعداد فراوان به حمله 
که 50  است  این  زد،  خواهند  دست 
کیلو گرم مواد منفجره در داخل یک 
هواپیمای جت جنگنده گذاشته شود 
و جنگنده مذکور خود را به بدنه یا اگر 

بتواند به دودکش کشتی بکوبد. آنگاه 
یک نام غیر رسمی برای خلبانانی که 
چنین مأموریتی را انجام دهند، انتخاب 
شد و آن هم کامی کازی بود که در 
مقدس«  »باد  معنای  به  ژاپنی  زبان 
تلقی می شود. در این حمالت هواپیما 
و خلبان آن در راه انجام مأموریت از 

بین می رفتند.

یکی بود یکی نبود. یک تکه چوب بود 
که پیرمرد مهربان قصه می خواست از آن 
عروسک بسازد. عروسکی که اسمش را 

حاال همۀ ما بلدیم: پینوکیو.
لورنزینی  کارلو  مدرسه  ناظم  وقتی 
و  فریاد  و  داد  زور  به  می کرد  سعی 
اطو  موجود  یک  پسرک،  از  نصیحت، 
کشیده و آداب دان بسازد فکرش را هم 
پانزده  این بچۀ کم روی  نمی کرد که 
شانزده ساله، یک روز یکی از شاهکارهای 
داستانی دنیا را خلق کند. البته به ذهن 
خود کارلو هم نمی رسید که داستانی که 
قرار است بنویسد این قدر معروفیت پیدا 
کند. آخر او تا قبل از نوشتن پینوکیو، 
و  می نوشت  اجتماعی  مطالب  بیشتر 
اطالع چندانی از ادبیات کودکان نداشت. 
مدتی روزنامه نگار بود. مدتی هم در یک 
تئاتر کار می کرد. به خاطر عالقۀ زیادی 
اسم مستعار  با  به طبیعت داشت  که 
روستای  در  دره ای  اسم  )که  کلودی 
محل تولدش است( داستان می نوشت. 
و برای همین امروز همه او را به همین 

اسم می شناسند.
جنگ های  بحبوحۀ  در  درست 
استقالل طلبانۀ ایتالیا بود که کلودی  از 
نویسندگی دل برید و داوطلبانه به ارتش 
جدایی طلب  شمالی  )استان  توسکان 
ایتالیا( پیوست. او چه در جنگ و چه 
در داستان نویسی فقط یک هدف داشت: 
از مردم ایتالیا ایتالیایی بسازد! مردمی 
که اعتقاد عمیقی به فرهنگ و سنت 
زود  خیلی  کارلو  باشند.  داشته  خود 
متوجه شد که با راه های معلم مابآنه و 
نصیحت های سختگیرانه یعنی با همان 
سر خودش  مدرسه  توی  که  بالهایی 
آورده بودند به هدفش نمی رسد. پس 
نوشته های  طریق  از  گرفت  تصمیم 
رمزی و به زبان تمثیل با مردم حرف 
بزند. ناگفته نماند که ادبیات کودک آن 
روزها سبک جدیدی به حساب می آمد 
بود.  شده  مد  نویسنده ها  بین  تازه  و 
اکثر شخصیت های داستان های کلودی 
که  بودند  موذی  و  حقه باز  موجودات 
در مقابل شجاعت، صداقت و مهربانی 
قرار می گرفتند. او تالش داشت تا این 

وقتی پینوكیو آدم شد

داستان های  قالب  در  را  کشمکش ها 
پینوکیو  ماجراهای  بنویسد.  کودکانه 
به مدت دو سال به اسم »داستان یک 
به  کودکان  مجلۀ  یک  در  عروسک« 
صورت پاورقی چاپ می شد. آن موقع 
کلودی، داستان را بعد از این که پینوکیو 
به االغ تبدیل و به دریا انداخته شد تمام 
کرد. اما سردبیر مجله با اصرار زیاد از 
کارلو خواست که چند فصل دیگر هم 
به آن اضافه کند تا قصه، بد تمام نشود. 
)ظاهراً سردبیر مجله خیلی به فیلم های 
هندی عالقه داشته!( پس پری مهربان 
وارد بازی شد و با پینوکیو شرط کرد که 
اگر قول بدهد که دیگر دروغ نگوید، او را 

تبدیل به آدم واقعی بکند.
محبوبیت این داستان آن قدر زیاد 
برداشت های  آن  روی  از  که  است 
زیادی شده و هنوز هم که هنوز است 
داستان  ایدۀ  با  مشابهی  داستان های 
قصه هایی  می شود.  نوشته  پینوکیو 
مثل »دماغ دراز دروغگو« مارک تواین. 
چون  بزرگی  فیلمسازی  شرکت های 
والت دیزنی و وارنر برادرز هم نسخه های 
متفاوتی از روی این داستان ساخته اند.

خانوادۀ کلودی بعد از مرگش دست 
ملی  کتابخانۀ  به  را  کارلو  نوشته های 
نوشته ها  اصل  کردند.  اهدا  فلورانس 
که  پینوکیو  شده اند.  حفظ  هم  هنوز 
برای کارلو کلودی خیلی نان نداشت، 
برای بچه محل هایش نه تنها نان بلکه 
او،  از مرگ  بعد  آب هم داشت. چون 
روستای زادگاهش به یکی از مراکز بزرگ 

توریستی ایتالیا تبدیل شد. 

 ، ل و ا یله سیالسی  ها ر  تو ا مپر ا
مشهورترین شخصیت اتیوپی یا همان 
حبشه متولد 23 ژوئیه 1892 میالدی 
انتخاب  به   1935 سال  در  که  است 
مجله تایم، مرد سال شد. او 12 سال 
ولیعهد همه کاره، 2 سال شاه و 44 

سال امپراتور اتیوپی بود. 
سیالسی از سلسله سلیمانی بود که 
فرزند  اول  منیلیک  به  را  خود  نسب 
حضرت سلیمان و ملکه سبا می رساند. 
هایله سیالسی یک لقب است، نه اسم و 
به زبان خودشان یعنی »قدرت تثلیث«.

حکومتش  دوره  در  سیالسی  هایله 
برده داری را لغو کرد و کشورش را به 
سوی مدرنیسم برد. اتیوپی تنها کشور 
ابر  آفریقایی است که مستعمره هیچ 
قدرتی نشده؛ هر چند موسولینی در 
از 7 ماه مقاومت و  سال 193۶ پس 
به لطف سالح های شیمیایی توانست 
اتیوپی را بگیرد، ولی هایله سیالسی 
نگلیسی ها  ا کمک  به  بعد  سال   5
طی  و  برگشت  آدیس آبابا  به  فاتحانه 
این مدت در تمام محافل بین المللی 
خطیب  او  کرد.  شکایت  ایتالیا  علیه 
زبردستی بود و بعضی سخنرانی هایش 
قرن  ندنی ترین های  ما د یا به  ز  ا
جزو  او  می شوند.  محسوب  بیستم 
مؤثر در جنبش عدم  پان آفریکانیسم 
تعهد و بنیانگذار سازمان وحدت آفریقا 
رئیس  و  امروزی(  آفریقای  )اتحادیه 
اولین و پنجمین دوره این سازمان بود.

هایله سیالسی در بیشتر سال های 
حکومت خود در داخل و خارج محبوب 
بود. او از بالغ بر 50 کشور مطرح جهان، 
عالی ترین مدال های افتخار و لیاقت را 
گرفت، اما در دهه 70 میالدی ناگهان 
نفت  آمد؛  اتیوپی  سر  باهم  بال  چند 
گران شد، اقتصاد اتیوپی که به قهوه 
اتکا داشت، از هم پاشید. معروف ترین 
کشور  این  سراغ  بیستم  قرن  قحطی 
آمد و مارکسیسم هم به شدت رشد 
ارتش،   1974 در  که  شد  این  کرد؛ 

ناو یواس اس فرانکلین )سی وی ۱3( در حال سوختن بر اثر حمالت ژاپن
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کودتا یا به روایتی انقالب کمونیستی 
کرد و هایله سیالسی را به عنوان علت 
همه این بالیا عزل کردند. او حدود یک 
سال در کاخش زندانی بود تا اینکه به 
گفته ای به دست شخص دیکتاتور ژنرال 
یعنی »قدرت  ماریام  هایل  منجیتسو 

حضرت مریم« با بالش خفه شد.
هایله سیالسی یک مسیحی بسیار 
معتقد و رهبر کلیسای ارتدکس اتیوپی 
بود و می گویند بیماری استیگماتا در 
کف دستش داشت )استیگماتا یک جور 
بیرون  مرض  است؛  مخصوص  مرض 
زدن خون از مچ های دست و پا، بدون 
هیچ دلیلی(. امروزه بیش از یک میلیون 
نفر پیروان فرقه راستفری در سراسر 
او  از جمله در آمریکای التین  جهان 
را به عنوان تجسم خدا می پرستند و 
معتقدند او همان »مایا« بود که برای 
نزول  سیاهان  ویژه  به  جهان  نجات 
در  سیالسی  هایله  مسلماً  بود.  کرده 
احتمال  این  هیچ وقت  حیاتش  زمان 
نکرد! مصطفی عقاد، کارگردان  را رد 
در  نجاشی  شخصیت  عرب،  مشهور 
از روی  را  فیلم »محمد رسول خدا« 

هایله سیالسی ساخته بود.

 هایله سیالسی اول
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از  خروج  هنگام  به  شاه  =همراهان 
ایران چه کسانی بودند؟

علیاحضرت  هواپیما،  جلوی  ردیف  در  ـ 
پزشک  پیرنیا  لوسیا  دکتر  خانم  شهبانو، 
دوم  قسمت  در  و  بودیم  بنده  و  اعلیحضرت 
سرهنگ  آتابای،  کامبیز  آقایان  هم  هواپیما 
یزدان نویسی، سرهنگ کیومرث جهان بینی 
و امیر پورشجاع و محمود الیاسی بودند، با چند 
درجه دار گارد از جمله آقای علی شهبازی و 
برنامه  آنچنان  آمریکا  به  خدمه. مسئله سفر 
ریزی شده و مسلم بود که حتی آقای علی 
کبیری، آشپز اعلیحضرت که به دیدار فرزندش 

به آمریکا می رفت، با ما همراه شد!
همانطور که عرض کردم، اعلیحضرت معتقد 
بودند که: »سولیوان سوء نیت دارد و گزارش 
درستی از اوضاع ایران به کاخ سفید و مقامات 
نمی دهد.  ارائه  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
بنابراین الزم است که خودم به آمریکا بروم و 
با کارتر و مقامات وزارت امور خارجۀ آمریکا 
مالقات کنم و به آنها بگویم که اقدامات شما 
در بی ثبات کردن ایران نه فقط برای ما بلکه 

برای تمام منطقه فاجعه بار خواهد بود«.
در زمان کندی هم که حکومت اعلیحضرت 
انتقاد شدید دموکرات های آمریکا بود،  مورد 
شاه با سفر به آمریکا و گفتگو با دولتمردان 
را  او  سیاسی  مشاوران  و  کندی  کشور،  آن 
قانع کردند که مسائل ایران، آنچنان که برخی 
رهبران کنفدراسیون  از مخالفان )و خصوصاً 
دانشجویان ایرانی( می گویند، نیست. با چنان 
سابقه ای و با این هدف، سولیوان طی مالقاتی 
با اعلیحضرت، موافقت دولت آمریکا را برای 
کرد:  تاکید  و  کرد  اعالم  اعلیحضرت  سفر 
»هواپیمای اعلیحضرت در فرودگاه »آندروز« 
نزدیک واشنگتن به زمین خواهد نشست و از 
آنجا با هلیکوپتر به منزل دوست نزدیک تان 

»والتر آننبرگ« خواهید رفت...«
با این مقدمات، اعلیحضرت از سفر به آمریکا 
راضی و خوشحال بودند و به من فرمودند: »در 
این صورت، حداکثر ۲ـ  3 ماه در سفر خواهیم 
میزبان های  به  تا  کنید  تهیه  هدایایی  بود، 

خودمان بدهیم«.
که  بودم  هدایا  تهیۀ  و  سفر  تدارک  در 
اعلیحضرت به من فرمودند: »کارتر پیشنهاد 
دو  آمریکا،  راه  سر  در  که  است  بهتر  کرده، 
سه روز هم به اسوان )مصر( برویم و در آنجا 
)رئیس جمهور  فورد  جرالد  و  سادات  انور  با 
دیوید«  قرارداد »کمپ  دربارۀ  آمریکا(  سابق 
مالقات و مذاکره کنیم...« گفتنی است که در 
برقراری صلح بین مصر و اسرائیل، اعلیحضرت 
نقش بسیار مؤثری داشتند و انور سادات در 
مسافرت های غیررسمی و محرمانه به ایران )که 
غالباً من به استقبال شان به فرودگاه می رفتم 
و ایشان در کاخ خصوصی واالحضرت شهناز 
در سعدآباد با اعلیحضرت مالقات می کردند( 
می فرمودند:  سادات  آقای  به  اعلیحضرت 
»مصلحت مصر در این است که با اسرائیل صلح 
کنید، چون بیشتر خطرات و ضررها، متوجه 
شما و ملت مصر است و سایر کشورهای عربی 
فقط رجز می خوانند و دم از جنگ می زنند«... 
انور سادات همیشه از این دوستی و حمایت 
اعلیحضرت نسبت به مردم مصر، ابراز امتنان 
می کردند و می گفتند: »مصر هرگز یاری های 
اعلیحضرت را در جنگ 1973 فراموش نخواهد 
کرد«. به همین جهت اعلیحضرت مسافرت به 
اسوان برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند.

شهبانو  و  اعلیحضرت  مقدمات،  این  با 
فرودگاه  در  و  رفتند  اسوان  به  همراهان  و 
و  سادات  انور  طرف  از  »اسوان«  بین المللی 
همسرش با تشریفات و احترامات بسیار، مورد 
از 3 روز،  استقبال رسمی قرار گرفتند. پس 
اعلیحضرت به من فرمودند: »مذاکرات ما تمام 
شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به 
با سفیر آمریکا در قاهره  سودان بروند، شما 
تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه 
ساعتی ما وارد آمریکا می شویم«. در لحظه، با 
سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان 
و  تماس خواهیم گرفت  واشنگتن  با  گفتند: 
روز بعد، به من تلفن کرد و گفت: »متأسفانه 
مسافرت  حاضر،  حال  در  آمریکایی  مقامات 

اعلیحضرت را به آمریکا صالح نمی دانند«!
قبل از تلفن سفیر آمریکا، باخبر شده بودم 
که آقای اردشیر زاهدی را هم به تهران احضار 
بختیار  آقای  بود که  این هنگامی  و  کرده اند 
نخست وزیر بودند. وقتی خبر احضار زاهدی را 
به اعلیحضرت دادم، فرمودند: »میرفندرسکی، 

باالخره نیش خودش را زد!«
=چرا »نیش«؟ مگر بین آقای زاهدی 

و میرفندرسکی اختالفی بود؟
یک  پرواز  به  می گردد  بر  موضوع  نه!  ـ 
ایران،  خاک  فراز  از  شوروی  نظامی  هواپیمای 
موقعی که اعلیحضرت و آقای زاهدی در سفر 
اعراب  جنگ  بحبوحۀ  در  مسئله  این  بودند. 
با  هواپیما  این  بود.  در سال 197۴  اسرائیل  و 
اجازۀ آقای میرفندرسکی )قائم مقام وزیر امور 
خارجه( از فضای هوایی ایران گذشته بود. آقای 
میرفندرسکی دیپلمات برجسته و سفیر سابق 
ایران در مسکو بودند. بهرحال این موضوع خیلی 
خیلی باعث عصبانیت اعلیحضرت شد به طوری 

که آقای میرفندرسکی کنار گذاشته شد.
بدین ترتیب، با یک فریب بزرگ، اعلیحضرت 

سفر  مانع  بعد،  و  کردند  خارج  ایران  از  را 
اعلیحضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی، 
وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض 
حیرت  و  ناراحتی  با  رساندم،  اعلیحضرت 
فرمودند: »این ها با پدر من هم همین کار را 
کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک 
ایران باشد و این وعده را هم داده بودند. ولی 
انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم  در بمبئی 
حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا، او را به 
جزیرۀ موریس بردند... من اشتباه کردم که به 
این ها اعتماد کردم و به اسوان آمدم!« بعد، به 
اردشیر زاهدی تلفن شد و او خیلی سریع با 
مراکش تماس گرفته بود و پادشاه مراکش، وزیر 
دربار خودش را به اسوان فرستاد و اعلیحضرت 

را دعوت کرد که به مراکش بروند.
در آن شرایط آشفته و عصبی، خودمان را 
در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم 
و واقعاً نمی دانستیم که چه کنیم. هیچیک از 
دولتمردان آمریکا دیگر به تلفن هایم پاسخی 
نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر 
آمادگی  هیچ  و  بودیم  آمده  ایران  از  کوتاه 
نامنتظره  و  ناگهانی  این شرایط  برای تحمل 

را نداشتیم.
اعلیحضرت هم حتی  کردن  طرز صحبت 
عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند.
از  بعد  آمریکا  به  سفر  تدارک  =در 
برنامۀ  دادن  و  شاه  با  سولیوان  مالقات 
حّسی  هیچ  خودتان  آیا  سفر،  دقیق 
این سفر ممکن است سفر  نداشتید که 

آخرتان باشد؟
ـ االن اگر بخواهم کوتاه جواب بدهم، نه! 
اصاًل! من خیال می کردم که ُحکماً و حتماً بر 
می گردیم. می رویم و بر می گردیم. شاید برای 
اینکه من در تمامت روز در تشریفات بودم و 
تظاهرات و شلوغی ها را فقط از طریق رادیو 
به همین  تلویزیون می دیدم و می شنیدم،  ـ 
جهت تصمیم اعلیحضرت برای سفر به آمریکا 
و مذاکره با کارتر را بسیار پسندیدم... من معتقد 
بودم که ریشۀ این تحریکات، از خارج است. 
مسئله  این،  است.  »بی.بی.سی«  مسئله  این 
خارجه  امور  وزارت  در  ایران  دفتر  مسئوالن 
آمریکاست، بنابراین، اعلیحضرت بهتر دیدند که 
خودشان بروند و این قضیه را حل کنند و من 
فکر می کردم که چون حرف های اعلیحضرت 
منطقی است و انقالبی که می خواست توازن 
خاورمیانه را بهم بریزد، با رفتن شاه به آمریکا 
راه حلی پیدا می شود تا نه تنها ما، بلکه حتی 
که  زهرآلودی  آش  این  از  هم  غربی ها  خود 
داشتند می پختند، صرف نظر کنند. اگر من 

حتی یک ثانیه فکر می کردم که می رویم و بر 
نمی گردیم، من اینجوری که خانه و زندگی و 
آثار عتیقه و ملک و امالکم را ول نمی کردم. 
من فقط با یک چمدان بیرون آمدم، فقط با 
یک چمدان. روز 1۴ ژانویه 1979، یعنی دو 
روز قبل از اینکه با اعلیحضرت بیرون بیائیم، 
به زنم گفتم: خانم! من که بر می گردم، شما 
اگر اآلن اسباب و اثاثیه را جمع کنید، من از 
این مستخدمین خجالت می کشم که خواهند 
گفت: »آقا دارد فرار می کند!« من می روم و 

بر می گردم.
ع. میرفطروس: برخورد سفیر فرانسه در 

آن زمان با وقایع ایران چگونه بود؟
رئیس  فرانس«  »رودلف  آقای  افشار:  ا. 

هواپیمائی »ایرفرانس« در تهران با ما و خانوادۀ 
ما خیلی دوست نزدیک بود و مثل سفیر فرانسه 
با ما رفت و آمد داشت. سفیر فرانسه در ایران 
آدم بسیار مهربان و خوبی بود و بیشتر اهل 
بزم و مهمانی بود و اهل تصمیمات محکم و 
دیپلماتیک نبود. به هر حال  آقای »رودلف 
فرانس« یک شب به منزل ما آمد، من بودم 
آقای  )همسر  خانمم  مادر  و  بود  خانمم  و 
ساعد(، دکتر همایون امیراحمدی پسر تیمسار 
امیراحمدی و چند نفر دیگر هم بودند. آقای 
»فرانس« که گویا از مسائل جهانی باخبر بود، 
به من گفت: »آقای افشار! شما چرا نمی روید؟ 
گفتم: تا یکی دو روز دیگر با اعلیحضرت به 
آمریکا می روم. گفت: بسیار خوب! شما که در 
»نیس« )فرانسه( خانه دارید، حداقل خانم و 
بچه ها را بفرستید به »نیس«! گفتم: آخر برای 
چه بروند؟ من دو سه ماه دیگر بر می گردم، 
بمانند و خانه و  اینجا  باید  خانم و بچه هایم 

زندگی مان را نگه دارند!
آقای فرانس گفت: اگر می خواهید خانه را 
نگه دارید، شما این خانه را به طور غیررسمی 
و موقت )سه ماهه( به من اجاره دهید تا به 
عنوان خانۀ یک فرانسوی، خانۀ شما از غارت 
انقالبیون در امان باشد، اگر برگشتید که چه 

بهتر! من از این خانه بیرون می روم.«
من به آقای فرانس گفتم: اآلن مردم برای 
صف  هواپیما،  بلیط  برای  کشور  از  خروج 
کشیده اند. همه در حال فرار هستند... گفت: 
شما به این حرف ها چه کار دارید؟... او حدود 
۲ ساعت ۲/5 ساعت نشست و برای هر کدام 
برای 1۴  کرد  صادر  بلیط  خانواده ام  افراد  از 
ژانویه )یعنی ۲روز قبل از خروج اعلیحضرت و 
من از ایران(. زنم )کامیال( زن عاقلی بود، در 
آن لحظات خیلی تنگ و محدود، نمی دانست 
که چه با خود ببرد. تنها فکر خوبی که کامیال 

کرد این بود که ۲6 جلد آلبوم بزرگ عکس های 
را در چمدان گذاشت و گفت:  ما  خانوادگی 
دچار  و  برنگشتیم  و  ماندیم  غربت  در  »اگر 
بدبختی و مضیقه و تنگدستی شدیم، حداقل 
با نشان دادن این عکس ها، بگوئیم که قباًل ما 

کی بودیم.«
می خواهم بگویم که اگر من نمی خواستم 
خانواده ام برود، برای این بود که مطمئن بودم 
برمی گردیم چون نظر اعلیحضرت این بود که 
پس از ۲ـ3 ماه بر می گردیم... من و اردشیر 
گفتیم:  اعلیحضرت  به  بار  چندین  زاهدی 
اعلیحضرت! بهتر نیست که شما ایران را ترک 
نکنید؟ اعلیحضرت گفتند: »من باید بروم و با 
آمریکائی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت 

در تاریخ هم که شده، آیندگان بدانند که من 
را  مملکت  این  می خواستم  لحظه  آخرین  تا 

نجات دهم.«
روز  چند  کردم:  عرض  قباًل  که  به طوری 
به  من  ایران،  از  اعلیحضرت  عزیمت  از  قبل 
پیامی  که  بودم  کرده  پیشنهاد  اعلیحضرت 
به ملت ایران بفرستند و به کارها و خدمات 

گذشته اشاره کنند.
اعلیحضرت فرمودند: »این گفته ها مربوط به 
کسی است که بخواهد برای همیشه از کشور 
برود و با ملت خود خداحافظی کند، در حالی 
که ما به زودی بر می گردیم. مگر هر بار که برای 
استراحت به خارج می رفتیم، برای ملت پیام 
می فرستادیم؟!«  نکتۀ دیگر اینکه اعلیحضرت 
ـ برخالف سنت معمول سفرهایشـ  تا آخرین 
لحظه از امضای انتقال فرماندهی کل ارتش 
در  فقط  بودند،  کرده  خودداری  قره باغی  به 
فرودگاه بود که به تقاضای مکرر قره باغی، آن 

را امضاء کرده بود!
=ولی چرا اینهمه شتاب در رفتن؟ چرا 
روز ۱۶ ژانویه و نه مثالً در 20 ژانویه؟ هواپیمای 
شاه که در اختیار اعلیحضرت بود، سولیوان 
می گوید که: »هی به ساعتم نگاه می کردم 
کند!« ترک  را  ایران  زودتر  هرچه  شاه  تا 

سخن  اوالً:  است!  خوبی  خیلی  سؤال  ـ 
ثانیاً:  است!  دروغ  و  مهمل  بسیار  سولیوان، 
به علت اعتصابات من هر چه سعی کردم که 
با مصر تماس بگیرم ممکن نشد. ما قرار بود 
اول به اسوان برویم، چون کارتر از اعلیحضرت 
خواهش کرده بود که در سر راه آمریکا، این 
راه  »سر  می کنم  تکرار  مخصوصاً  را  جمله 
به  بیائید  راست  نگفت  اینکه  برای  آمریکا« 
آمریکا، کارتر گفت: در سر راه آمدن به آمریکا، 
یعنی سفر آمریکا هم در برنامه هست، یعنی 
اینکه شما اول بروید اسوان و ببینید مذاکرات 

صلح اعراب و اسرائیل در چه حالی است؟ و در 
آنجا با جرالد فورد )رئیس جمهور آمریکا بعد 
از نیکسون( و آقای سادات مذاکرات مربوط به 
صلح »کمپ دیوید« را دنبال کنید... به طوری 
که عرض کردم این مذاکرات »کمپ دیوید« 
از موقعی به وجود آمد که سادات اسرائیل را 
به رسمیت شناخته بود. در موقعی که من در 
تشریفات بودم، سادات چندین بار به تهران آمد، 
البته نه به صورت دعوت رسمی، بلکه خیلی 
خصوصی و محرمانه که بنده به استقبال ایشان 
می رفتم و یکراست به کاخ واالحضرت شهناز 
ایران  کمک  واقعاً  اگر  می رفتیم.  سعدآباد  در 
نبود با 1 میلیارد و 700 میلیون دالر، کانال 
سوئز اصاًل باز نمی شد، برای اینکه کانال سوئز 
دوباره باز شود، می بایستی کشتی های شکسته 
و بمباران شده را از آنجا بیرون می کشیدند و بعد 
ولیعهد ما )شاهزاده رضا پهلوی( به آنجا رفت و 
در مراسم افتتاح کانال سوئز شرکت کرد. این 
کمک ها و محبت های ایران به مصر بود. آقای 
سادات هم ـ البته ـ خیلی قدرشناس بودند... 
با این سابقه، آقای کارتر از اعلیحضرت خواسته 
بود که به اسوان بروند و مذاکرات بین مصر و 
اآلن که جریان  اما  را دنبال کنند...  اسرائیل 
گذشته و تمام شده، بنده می بینم این فقط 
اینکه  از  یک دام و فریب بزرگ بود. به غیر 
یک کسی را بخواهند بکشند به جائی که بعداً 
در جای دیگر راهش ندهند! این نقشۀ آقای 
کارتر و شرکای او بود که چطور اعلیحضرت 
را از ایران بیرون بکشند و بعد، خمینی را به 

ایران بفرستند. این بهترین راه بود...
=با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، 
شما فکر می کردید که سفر شاه به آمریکا 

باعث آرامش و ثبات داخلی می شد؟
بیشتر منشأ خارجی  ایران،  ـ شلوغی های 
اصاًل خبری  از خمینی در آن زمان،  داشت. 
نبود و حتی در سال 1355 او خواستار بازگشت 
محترمانه به ایران و رفتن بی سر و صدا به قم 
شده بود. از این رو، ما فکر می کردیم که سفر 
اعلیحضرت به آمریکا باعث قانع کردن مقامات 
آمریکائی شود هر چند از مدتی پیش، خصوصاً 
پس از سفر شاه به آمریکا در زمان کارتر و آن 
»افتضاح مهمان نوازانه!« حس می کردیم که 
غربی ها، دیگر اعلیحضرت را نمی خواهند. در 
واقع، استقالل طلبی های اعلیحضرت و غرور و 
بلندپروازی های ملی شان، خوشایند کشورهای 
مأموریت  این رو،  از  نبود!  آمریکا  و  اروپائی 
اعلیحضرت در سفر به آمریکا واقعاً »مأموریت 
برای وطنم« بود، یک مأموریت جنگی که چه 

بسا ممکن بود که موفقیتی در آن نباشد!
ظهر،  از  بعد  چای  موقع  بودم،  شاهد  من 
آقای سادات به اسکندریه رفته بود و از آنجا به 
اسوان آمده بود تا شاه را ببیند، به اعلیحضرت 
گفت: از اینجا نروید. کجا می خواهید بروید؟ 
در همین مصر بمانید. اعلیحضرت قبول نکردند 
و دیگر معلوم شده بود که به مراکش برویم. 
حتی اردشیر زاهدی که هنوز سفیر ایران در 
آمریکا بود ولیعهد را پیش کارتر برده بود و 
کارتر او را پذیرفته بود و اردشیر تصور کرده 
بود که نه، همه چیز مرتب است، بعد با یک 
دنیا امید که حاال ببینیم چه می شود. خمینی 
البته هنوز در پاریس بود، از تهران هم هیچ 
خبری نمی رسید، آقای بختیار هم یک تلفن 

حتی به اعلیحضرت نکرد...
در طول مدتی که اعلیحضرت و علیاحضرت 
با همراهان شان در رباط بودند اتفاق ناراحت 
که  گفت  می شود  فقط  نیفتاد،  کننده ای 
اعلیحضرت کاری نداشتند و می توانستند در 
روز استراحت کنند اما نسبت به اخباری که 
ما  به  تهران  از  مرتب  آمدن خمینی،  از  بعد 
خصوص  به  بودند.  حساس  خیلی  می رسید 
وقتی که اخبار اعدام افسران و امرای ارتش و 
خصوصاً سرلشکر خسروداد را شنیدند، خواب 
نبودند  عصبانی  رویهمرفته  نداشتند.  آرام  و 
ولی به قدری خودخور بودند که سر میز ناهار 
خانم  علیاحضرت،  )اعلیحضرت،  نفری  چهار 
دکتر پیرنیا و بنده( تقریباً صحبت نمی کردند. 
فقط یک دفعه که اعلیحضرت به شوخی به 
علیاحضرت گفتند: خب! اگر حقیقتاً ما نتوانیم 
به ایران برگردیم چه کار خواهیم کرد؟ شما 
که می روید سر کارهای فرهنگی و هنری تان و 
بهر حال شما بیکار نمی مانید. این خانم پیرنیا 
هم که طبیب هستند و خیلی زود یک شغلی 
برای خودشان پیدا می کنند. اصالن چه کار 
شوخی  به  علیاحضرت  نمی دانم...  می کند؟ 
گفتند: برای شما )اعلیحضرت( نمی دانم، اما 
اصالن را می فرستیم به ایتالیا نزد »والن تینو« 
)Valentino( بوتیک مد مردانه کار بکنند! 
اعلیحضرت گفتند: خب من هم بیکار می مانم 
چون چیزی یاد نگرفتم... این، تنها شوخی و 
تفریحی بود که در آن روزها اعلیحضرت کردند.

بعد از آمدن خمینی به تهران، دیگر شوخی 
خمینی  رفتن  از  قبل  رفت.  بین  از  خنده  و 
آمدند.  رباط  به  ایرانی  زیادی  تهران، عده  به 
می دانید که در آن موقع مقررات روادید برای 
ایرانی ها نبود و به راحتی می توانستند همه به 
مراکش بیایند. عده زیادی آمده بودند و در هتل 
مأمونیه اقامت کرده بودند. از جمله آقای بیوک 
صابر، آقای آهنچیان و آقای کیکاووسی رئیس 

سازمان امنیت ایران در فرانسه. 

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

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

قبل از انقالب.
دکتر اصالن افشار، دیپلمات باسابقه که 

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

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو با علی میرفطروس: ) ۹ و ۸(

شاه را با یک فریب بزرگ
 از ایران خارج کردند

خمینی در سال ۱3۵۵ خواستار بازگشت 
محترمانه به ایران و رفتن بی سر و صدا به 

قم شده بود

ملکه فرح دیبا، انور سادات )رئیس جمهور مصر(، محمدرضا پهلوی )پادشاه ایران(، تهران، ۱۹7۵

ادامه در صفحه ۱7



صفحه ۱۵ ـ Page 15 ـ شماره ۱۶۹۵
 جمعه 20 تا پنجشنبه 2۶ سپتامبر 2019

اینکه  ضمن  بود.  نخواهد  راحتی  کار 
رژیم ایران برای اخاذی و خفت گیری 
اقداماتی است و چون  نیازمند چنین 
نمی تواند آنها را محکوم کند، و حتی با 
تایید ضمنی،  در باتالقی که خود ساخته 

است بیش از پیش فرو می رود.
سیاستی که تهران در پیش گرفته 
ایجاد اختالل بیشتر در ثبات امنیت و 
اقتصاد خلیج فارس است که تاثیرات 
و  مراکز  ایران  رژیم  دارد.  بین المللی 
شریان های استراتژیک را مختل می کند 
و به تعبیر شماری از تحلیلگران داخلی 
وارد فاز »قصاص راهبری: نفت در برابر 

نفت« شده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که 
برای گفتگو درباره وقایع اخیر به عربستان 
نفتی  تاسیسات  به  حمله  کرده  سفر 
آرامکو را یک »اقدام جنگی« دانست. به 
نظر می رسد با وجود انکارهای رژیم ایران 
مدارک زیادی از دخالت مستقیم آنها 
در این عملیات جمع آوری شده است.

جمهوری  مقامات  حرف  خالصه 
این  مسئولیت  که  است  این  اسالمی 
حمالت را حوثی ها به عهده گرفته اند 
و دشمنان جمهوری اسالمی به دنبال 
موج سازی و جنگ روانی علیه حکومت 
قطعات  نمایش  آنها  هستند.  و  ایران 
از  مانده  برجای  موشک های  الشه  و 
حمالت را »خیمه شب بازی« خوانده اند.

از  ایران  داخل  در  که  حالی  در  اما 
یکسو دخالت در این حمالت تکذیب 
می شود ولی از سوی دیگر با تبلیغات 
فراوان آن را سند قدرت »مقاومت« با 
پرچمداری جمهوری اسالمی می خوانند، 
می شود  شنیده  نیز  خفیفی  صداهای 
که تحلیل واقعی تری از ابعاد ماجرا به 

دست می دهد.
دست آمریکا بازتر است

یوسف موالیی حقوقدان، پنجشنبه، 
2۸ شهریور، در روزنامه »آرمان ملی« 
بتواند  اینکه  برای  نوشته است »ایران 
نفتی  تاسیسات  به  حمله  کند  اثبات 
کشور  این  جانب  از  عربستان  آرامکو 
نبوده، نیاز به ابزار دقیق فنی برای ارائه 
دارد تا رفع سوء تفاهم شود. از آنطرف 
آمریکایی ها در منطقه حضور دارند، رادار 
و دستگاه های ماهواره ای قوی دارند که 

رویدادها را رصد می کنند.«
دست  تحلیلگر  ین  ا گفته  به 
است  بازتر  ابزاری  نظر  از  آمریکایی ها 
می زنند،  که  اتهامی  برای  بتوانند  تا 
»مستندسازی« کنند.او در این یادداشت 
گفته »عربستان به عنوان کشور ذینفع 
می تواند درخواست یک کمیته تحقیق از 
شورای امنیت داشته باشد تا در مورد این 
حمالت تحقیقات انجام دهد. اما ایران 
حتماً با این درخواست مخالفت می کند 
در حالی که شورای امنیت می تواند در 
این مورد تصمیم بگیرد. درخواستی که 
ممکن است چین و روسیه با آن مخالفت 
کنند ولی احتمال دارد بقیه کشورها از 

آن حمایت کنند.«
و  حد  در  گرچه  عربستان  سران 
جسارت  و  توان  اسرائیل  اندازه های 
برای پاسخ نظامی به تهدیدات حکومت 
اما به نظر می رسد در  ایران را ندارند 
دیپلماتیک  تالش  خاص  مورد  این 
با جمع  تا  کرده اند  آغاز  را  جدی تری 
دست  بین المللی  حمایت های  کردن 
اقدام مستقیم  بزنند. هرچند  اقدام  به 
نظامی علیه ایران کمترین احتمال را 
در  سختی  تنبیهات  احتماالً  اما  دارد 
انتظار تهران خواهد بود. به همین منظور 
در ۴۸ ساعت گذشته محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان با رهبران قدرت های 
جهانی از جمله ترامپ و ماکرون و پوتین 

حمله به آرامکو به امید انکار و بلندی دیوار حاشا؟! 
نقش علی خامنه ای چیست؟! روسیه چه می کند؟!

دولت  عربستان  از  =بعد 
امارات نیز به ائتالف دریایی 
خلیج فارس به رهبری آمریکا 

پیوست.
=پوتین از آمادگی روسیه 
تحقیق  در  شرکت  برای 
حمله  باره  در  بین المللی 

آرامکو خبر داد.
تیک  یپلما د ت  ما مقا =
می گویند کارشناسان سازمان 
مورد  در  تحقیق  برای  ملل 
حمالت آرامکو به عربستان 

اعزام شدند.
 CBS خبری  =پایگاه 
آمریکایی  مقامات  نقل  به 
می نویسد حمله به تاسیسات 
آرامکو با تایید رهبر جمهوری 
اسالمی ایران انجام شده ولی 
را  آن  بتوانند  که  به شکلی 

حاشا کنند!
در  کارشناسان  =برخی 
تاسیسات  به  حمله  ایران 
نفتی«  »قصاص  را  آرامکو 
خوانده اند: نفت در برابر نفت!
=یوسف موالیی حقوقدان 
در تهران می گوید ایران برای 
در  اثبات عدم دخالت خود 
نفتی  تاسیسات  به  حمله 
آرامکو باید ابزار دقیق فنی 
داشته باشد؛ این در حالیست 
که آمریکا چنین ابزاری را دارد 
و رویدادها را رصد می کند.

یک هفته پس از حمله موشکی و 
پهپادی به تاسیسات شرکت نفت آرامکو 
در عربستان، امروز اصلی ترین مظنون 
جمهوری  خطرناک،  ماجراجویی  این 

اسالمی ایران است.
مقامات تهران دخالت هرگونه در این 
عملیات خرابکارانه را رد می کنند. از قرار 
معلوم تهران از پیامدهای چنین اقدامات 

ماجراجویانه ای به خوبی آگاه است.
این در حالیست که جمهوری اسالمی 
نیازمند  سخت  تحریم ها  فشار  زیر 
با  تا  اندام است  برای عرض  تحرکاتی 
خارجی  سیاست  بتواند  آن  به  اتکاء 
خود را پیش ببرد. اما در عمل ابزاری 
خرابکاری  از  دسترس تر  در  و  بیشتر 
سر  رفتارهایی  تهران  از  اکنون  ندارد. 
می زند که زمامدارانش قباًل نسبت به 
آن هشدار داده و تهدید کرده بودند، از 
جمله حمله به پاالیشگاه های منطقه و 
ایجاد اختالل در تولید و صادرات نفت 

در بازار انرژی جهان.
حدود دو ماه قبل از این خرابکاری 
چماق  به دستان  از  اهلل کرم  حسین  
سیاسی  تحلیلگر  اکنون  که  حزب اهلل 
جمهوری اسالمی شده در یک برنامه 
چنین  مختصات  حتی  تلویزیونی 
بود.حسن  کرده  تشریح  را  عملیاتی 
روحانی نیز پیش از این تهدید کرده بود 
»اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ نفتی 
از خلیج فارس صادر نخواهد شد« و یا 
»اگر صادرات نفت ما صفر شود آبراه های 

بین المللی امنیت نخواهند داشت.«
سابقه ی بد و رّد پای برجای مانده از 
رژیم ایران در عملیات ایذایی و اقدامات 
شرایط  اخیر،  ماه های  در  خرابکارانه 
تهران چنان سخت کرده که  برای  را 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 

عربستان ۱۸ سپتامبر )۲۷ شهریور( بقایای موشک و پهپادهایی که توسط آنها به تاسیسات آرامکو حمله 
شد به نمایش گذاشت و سرهنگ ترکی  المالکی سخنگوی نیروهای ائتالف عربی گفت بررسی دوربین های 

مدار بسته پاالیشگاه آرامکو تایید کرده پهپادها از شمال وارد محوطه پاالیشگاه شدند

تاریخ  در  بار  =نخستین 
۱4 مه ۲0۱۹ )۲4 اردیبهشت 
۱3۹۸( شبه نظامیان وابسته 
و  عراق  خاک  در  ایران  به 
»قدس«  سپاه  نیروهای 
پاسداران  سپاه  به  وابسته 
انقالب اسالمی اقدام به هدف 
تأسیسات  آن  دادن  قرار 
عربستان  خاک  در  نفتی 
نمودند که از برد موشک های 
بالستیک، کروز و پهپادهای 
انتحاری شبه نظامیان حوثی 

خارج بود.
حمله  با  رابطه  در  =حاال 
موشکی ۲3 شهریور، فاصله 
بقیق با نزدیک ترین نقطه از 
بر  بالغ  مسیری  یمن  خاک 
تقریبا  است،  کیلومتر   ۸00
سه برابر حداکثر برد پهپاد 
 )Qasef 2K( قاصف-۲ِکی 
قرار  اختیار حوثی ها  که در 
بزرگترین  خود  این  دارد.  
دروغ  اثبات  برای  نشانه 
بودن ادعای حوثی ها مبنی 
سوی  از  عملیات  انجام  بر 

آنهاست.
 ۲ 3 شکی  مو حمله  =
شهریور به تأسیسات نفتی 
عربستان نه تنها میلیون ها 
شرکت  برای  ضرر  دالر 
این  نفتی  اقتصاد  و  آرامکو 
کشور به همراه آورده است 
قیمت  افزایش  سبب  بلکه 

نفت نیز خواهد شد.
=استفاده آشکار نیروهای 
نیابتی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از موشک های کروز 
م  نهدا ا جهت  لقدس«  »ا
عربستان  نفتی  تأسیسات 
فصل  گر  ز غا آ ی  د سعو
درگیری های  از  جدیدی 
عربستان  و  ایران  نظامی 

است.
اولیه  ساعات  در   - تقوایی  بابک 

مردم   ،1۳9۸ شهریورماه   2۳ روز 
عربستان  شرق  در  واقع  بقیق  شهر 
توپ های  شلیک  صدای  با  سعودی 
و  انفجار  سپس  و  ضدهوایی 
آتش سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو 
از خواب برخاستند. مردم محلی تصور 
داعش  سوی  از  حمله ای  می کردند 
بعد  دقایقی  اما  است،  گرفته  صورت 
شد  مدعی  یمن  المسیره  تلویزیون 
اقدام  نیروهای شبه نظامی حوثی  که 
تأسیسات  ضد  بر  عملیات  انجام  به 
نفتی شرکت آرامکو در بقیق و هجره 
نموده اند،  عربستان  شرق  در  خریص 
پهپاد  فروند  ده  از  استفاده  با  آنهم 

انتحاری.
ساعاتی پس از حمله، تصاویر الشه 
کرده  سقوط  موشک های  از  یکی 
دفاع  وزارت  توسط  شده  )منتشر 
عربستان سعودی( و  فیلم های تهیه 
شده توسط مردم محلی در کویت که 
در فضای مجازی منتشر گردید نشان 
تأسیسات  به  دیگر حمله  بار  که  داد 

تأسیسات  به  عامل حمله  »القدس«  کروز  موشک 
نفتی آرامکو بزرگترین حمله موشکی به تأسیسات

 نفتی آرامکو در تاریخ عربستان

آرامکو نه با پهپاد انتحاری از یمن بلکه 
با استفاده از گونه ای موشک های کروز 
ساخت  »القدس«  به  موسوم  سومار 
صنایع موشکی »شهید بابایی« ایران 
و از خاک عراق توسط نیروهای نیابتی 
وابسته به سپاه »قدس« صورت گرفته 

است.
جهت  عراق  خاک  از  استفاده 

حمله
نخستین بار در تاریخ 1۴ مه 2019 
)2۴ اردیبهشت 1۳9۸( شبه نظامیان 
و  عراق  خاک  در  ایران  به  وابسته 
به  وابسته  »قدس«  سپاه  نیروهای 
اقدام  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تأسیسات  آن  دادن  قرار  هدف  به 
که  نمودند  عربستان  خاک  در  نفتی 
کروز  بالستیک،  موشک های  برد  از 
نظامیان  شبه  انتحاری  پهپادهای  و 
ساعات  در  متعاقبا  بود.  خارج  حوثی 
اولیه آن روز، چندین موشک کروز از 
خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی 
و تلمبه خانه های شماره ۸ و 9 آرامکو 
واقع در قلب عربستان سعودی شلیک 
گردید که البته آسیب چندانی به آنها 

وارد نکرد.
فرماندهان  و  انصاراهلل  مقامات 
کردند  ادعا  دروغ  به  متعاقبا  حوثی 
پهپادهای  از  استفاده  با  حمله  که 
خاک  محل  از  و  »قاصف«  انتحاری 
یمن صورت گرفته است. اما به راحتی 
با یک محاسبه ساده مشخص گردید 
به   9 و   ۸ شماره  تلمبه خانه های  که 
فاصله  کیلومتر   ۷۵0 و   ۷۸0 ترتیب 
دارند  یمن  نقطه  نزدیک ترین  از 
از  برابر  سه  حدود  است  مسیری  که 
انتحاری  پهپادهای  این  بُرد  حداکثر 

حوثی ها.
از  که  تحقیقاتی  بر  بنا  آن  از  پس 

دفاعی  و  نظامی  متخصصان  سوی 
دفاع  وزارت  درخواست  به  آمریکایی 
گرفت   صورت  سعودی  عربستان 
نه  مشخص شد که حمله مورد نظر 
از محلی در خاک یمن بلکه از سوی 
عراق صورت گرفته است. پیش و پس 
از آن نیز حمالتی غیرموفق با استفاده 
پهپادهای  و  کروز  موشک های  از 
و  شمال  در  اهدافی  ضد  بر  انتحاری 
گرفته  صورت  عربستان  غرب  شمال 
بود و در تمامی آن موارد نیز نیروهای 
حوثی به دروغ مدعی شده بودند که 
از محل  و  آنها  از سوی  این حمالت 

خاک یمن صورت گرفته است.
در  آرامکو  تأسیسات  به  حمله 

بقیق
روز شنبه 2۳ شهریورماه  در صبح 
به  حمله  بزرگترین  سپتامبر(   1۴(
تاریخ  در  عربستان  نفتی  تأسیسات 
حمله ای  گرفت،  صورت  کشور  این 
ضرر  دالر  میلیون ها  تنها  نه  که 
نفتی  اقتصاد  و  آرامکو  شرکت  برای 

بلکه  است  آورده  همراه  به  عربستان 
سبب افزایش قیمت نفت نیز خواهد 
نیروهای  به  وابسته  رسانه های  شد. 
با  المسیره  تلویزیون  ویژه  به  حوثی 
به اعالم خبر حمله  اقدام  خوشحالی 
شبه نظامی  نیروهای  این  پهپادی 
هجره  و  بقیق  نفتی  تأسیسات  به 
خریص در شرق عربستان نمودند. اما 
بالستیک  نه موشک های  در حقیقت 
حوثی ها توانایی آسیب رساندن به این 
تأسیسات را داشته و نه موشک های 
کروز »قدس« و یا پهپادهای انتحاری 
بُرد کافی جهت  آنها  »قاصف-2ِکی« 
رسیدن از خاک یمن به این تأسیسات 

را دارند.
بیش از سه ساعت به طول انجامید 
نفتی  پاالیشگاه  در  آتش سوزی  تا 
ماهواره ای  تصاویر  شد.  مهار  بقیق 
ناسا  ماهواره های  توسط  شده  تهیه 
نشان   )Planet Lab( لب  پالنت  و 
شهریورماه   2۳ صبح  که  می دهد 
از  جلوگیری  جهت  آرامکو  شرکت 
توسط  مشابه  آسیب های  آمدن  وارد 
حمالت موشکی به سایر پاالیشگاه ها 
و تأسیسات نفتی اش اقدام به خاموش 
در  نفت  شیرهای  اضطراری  کردن 
چهار تأسیسات نفتی کرده و متعاقبا 
مشعل های  کردن  روشن  به  اقدام 
نفت  سوزاندن  جهت  اضطراری 
باقیمانده در آنها نموده تا در صورت 
بروز حمالتی مشابه از آتش سوزی و 

گسترش آسیب ها جلوگیری کند.
همچنین ساعاتی پس از این حمله، 
نیروی هوایی عربستان سعودی اقدام 
به پرواز درآوردن یک فروند هواپیمای 
زودهنگام  هشدار  ساآب-2000 
هوابرد از پایگاه شاهزاده سلطان نمود. 
شناسه  کد  با  نظر  مورد  هواپیمای 
گشت  و  پرواز  به  اقدام  »بهار۴۷« 
هوایی برفراز شمال غرب عربستان و 
با فاصله 1۵0 کیلومتری از مرز کویت 
و 200 کیلومتری از مرز عراق نموده 
به  را  مرزی  مناطق  هوایی  حریم  و 
گرفت  نظر  تحت  ساعت  چند  مدت 
تا در صورت به پرواز درآمدن دوباره 
موشک های کروز به سمت عربستان 
و خلبانان  را شناسایی  آنها  سعودی، 
جنگنده های رهگیر اف-1۵ این نیرو 

را مطلع نماید تا آنها را ساقط کنند.
منتشر  فیلم های  صدای  بررسی  با 
در  کویتی  شهروندان  توسط  شده 
که  است  مشخص  واقعه،  روز  صبح 
خاک  محل  از  که  پرنده ای  اجسام 
در  آرامکو  تأسیسات  سمت  به  عراق 
درآمدند  پرواز  به  عربستان  خاک 
موشک  و  بوده  موتور جت  به  مجهز 
اظهارات  اساس  بر  بوده اند.  کروز 
سه  تعداد  کویت،  در  عینی  شاهدان 
الی چهار فروند موشک کروز پس از 
بر  عراق  هوایی  حریم  سوی  از  ورود 
این  غرب  در  دورافتاده  مناطق  فراز 
کشور پرواز کرده و در نهایت به سمت 
استفاده  رفتند.  سعودی  عربستان 
آشکار نیروهای نیابتی سپاه پاسداران 
کروز  موشک های  از  اسالمی  انقالب 
تأسیسات  انهدام  جهت  »القدس« 
نفتی عربستان سعودی آغازگر فصل 
جدیدی از درگیری های نظامی ایران 

و عربستان است.
پرواز  که  یادآوریست  به  الزم 
فراز  از  »القدس«  کروز  موشک های 
این  مقامات  نگرانی  باعث  کویت 
کشور گردیده و متعاقبا صبح روز 2۴ 
شهریور و به دستور پادشاه این کشور، 
آماده باش  در  کویت  مسلح  نیروهای 
کامل قرار گرفتند تا در صورت پرواز 
هرگونه موشک کروز از فراز این کشور 

آنها را ساقط نمایند.

تصویرماهوارهای

تماس گرفته و تالش کرده است موجی 
قدرتمند علیه جمهوری اسالمی ایجاد 
کند.رییس جمهور روسیه در این تماس 
تلفنی ضمن محکوم کردن شدید حمله 
سعودی  اقتصادی  زیرساختارهای  به 
گفته است که این حمله بر کل عرضه ی 

نفت در بازار جهان تاثیر می گذارد.
عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس به خبرگزاری »خانه 
ملت« گفته حمله به آرامکو ارتباطی به 
ایران ندارد و آمریکا به دنبال راه اندازی 

فریب حداکثری علیه ایران است!
پایگاه خبری CBS به نقل از مقامات 
آمریکایی می نویسد حمله به تاسیسات 
آرامکو با تایید رهبر جمهوری اسالمی 
به  آنکه  به شرط  اما  است  بوده  ایران 
شیوه ای باشد که بشود نقش رژیم ایران 

را در آن انکار کرد!
اکنون زمزمه هایی به گوش می رسد 
که آمریکایی  ها پیش از این حمالت از 
وقوع آن خبر داشتند و نقاطی را که 
منشاء عملیات بوده نیز زیر نظر گرفته اند.

در  این میان، پیام بد برای جمهوری 
اسالمی این است که پوتین از آمادگی 
تحقیق  در  شرکت  برای  روسیه 
کارشناسان بین المللی در مورد یافتن 
نباید  است!  داده  خبر  منشاء حمالت 
ماجرا  این  در  روسیه  داشت  انتظار 
منافع کالن خود از مناسباتش با ایران 
و عربستان را فدای نزاع آنها با یکدیگر 
کند؛ کته مهم در اعالم آمادگی روس ها 
رژیم  استفاده ی  از  پس  که  اینجاست 
بشار اسد از سالح شیمیایی، روسیه با 
کمیته هایی که زیر نظر کشورهای غربی 
و حتی سازمان ملل برای تحقیق در مورد 
جنایات اسد تشکیل می  شد همکاری 
زیر  آنها  نمی کرد و حتی گزارش  های 
همکاری  اعالم  حاال  اما  می  بُرد  سوال 
است. کرده  حمله  این  پیگیری  برای 

روسیه همچنین از سوی عربستان 
ماجرای  در  تا  قرار گرفته  فشار  تحت 
مواضع  آرامکو  تاسیسات  به  حمله 
اتخاذ  ایران  حکومت  علیه  جدی 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقدام  کند. 
حتی  که  است  تهدیدآمیز  حدی  به 
مسکو نمی تواند در این معادله خنثی و 
بی طرف بماند و بر همین اساس پوتین 
اعالم کرده که با تیم تحقیق سازمان ملل 

همکاری خواهد کرد.
منابع  از  نقل  به  فرانسوی  منابع 
»کارشناسان  می گویند  دیپلماتیک 
تحقیقات  انجام  برای  ملل  سازمان 
بین المللی در مورد حمالت تروریستی 
خرابکارانه روز شنبه )1۴ سپتامبر( در 
تاسیسات آرامکو در سعودی راهی این 
کشور شده اند«.به گزارش شرق  االوسط، 
منبعی که نخواست نامش فاش شود 
اقدام  بین المللی  گفت »انجام تحقیق 
بسیار خوبی است«. دیپلمات دیگری 
نیز افزوده »کارشناسان سازمان ملل یا 
در راه سعودی هستند و یا اینکه وارد 
خاک سعودی شده اند«.آخرین خبرها 
حاکیست پس از عربستان، دولت امارات 
نیز تصمیم گرفته به ائتالف دریایی خلیج 

فارس به رهبری آمریکا بپیوندد.
اگر جمهوری اسالمی ایران به اتکای 
بلند  دیوار  به  امید  و  »انکار«  و  دروغ 
تأسیسات  علیه  را  حمله  این  حاشا، 
نفتی عربستان سعودی انجام داده باشد، 
همزمان مرتکب دو »خطا« شده است: 
نشانه گرفتِن ثبات بازار انرژی جهان؛ و 
بهم زدن موازنه ی قدرت در منطقه آنهم 
با ابزار نظامی! حال باید منتظر ماند و دید 
نتایج قطعی تحقیقات و پاسخ منطقه ای 
و جهانی به این ماجراجویی خطرناک چه 

خواهد بود.

 LNG نتیجه ی تجزیه و تحلیل محل برخورد موشک ها به مخازن
پاالیشگاه بقیق
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یر  ز و نمکی  سعید  =
بهداشت در صفحه شخصی 
انتشار  از  توئیتر  در  خود 
کنکور  در  فساد  گزارش 
صندلی  فروش  و  پزشکی 
به  که  داده  خبر  دانشگاه 
زودی نهایی و به قوه قضاییه 

ارسال می شود.
=این دختر جوان می گوید 
بی اعتمادی ها  رفع  برای 
صندلی  فروش  موضوع  در 
وی  از  پیش  که  دانشگاه ها 
این  همه  داشته،  وجود  هم 

وقایع پیش آمده است.
=او گفته که می خواستند 
او  از  وی،  اعتبار  دلیل  به 
و  فکری  استفاده های  سوء 
سیاسی بکنند ولی وی قبول 
نکرده و به همین دلیل او را 
معرفی  قضائی  مقامات  به 

کرده اند.
که  قالبی«  =»دانشجوی 
ر  عتبا ا هد  می د ضیح  تو
داخلی و بین المللی داشته، 
همچنین گفته که قصد دارد 

ایران را ترک کند.

دانشجوی  یک  بازداشت  پی  در 
ملی  دانشگاه  دندانپزشکی  »قالبی« 
فساد  از  پرده  بهشتی(  )شهید  ایران 
مالی مراکز علمی و دانشگاهی کشور 
صندلی  فروش  و  »خرید  طریق  از 
دانشگاهی« در عوض مبالغ میلیونی 
ثبت نام  و  کنکور  ساختار  از  خارج 
برداشته شد. این دانشجوی قالبی که 
نیست، می گوید  بازداشت هم  ظاهرا 
بعد از صحبت با »یکی از معتبرترین 
شهید  دانشگاه  افراد  مرجع ترین  و 
این  در  تحصیل  مجوز  بهشتی« 
دانشجوی  و  کرده  را کسب  دانشگاه 

قالبی نیست!
دختر  یک  جنجالی  ماجرای 
دانشجوی  عنوان  به  که  ساله   ۲3
کالس های  در  دندانپزشکی  رشته 
دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده 
دیگر  بار  داشته،  شرکت  ایران  ملی 
سیستم  برای  را  بزرگی  رسوایی 
فاسد دانشگاهی کشور در پی داشت 
»فروش صندلی  از طریق  این بار  که 

دانشگاهی« صورت می گیرد.
داخلی  رسانه های  که  آنگونه 
بدون  جوان  دختر  این  نوشته اند، 
ثبت نام  و  کنکور  در  شرکت 
یک  مدت  به  دانشگاه،  در  رسمی 
در  غیرقانونی  صورت  به  سال 
دندانپزشکی  دانشکده  کالس های 
کالس ها  در  ایران  ملی  دانشگاه 
دانشجویان  دیگر  کنار  و  شرکت 
حتی  وی  است!  می کرده  تحصیل 
و  رتبه دار  دانشجوی  عنوان  به 
فضای  در  دندانپزشکی  رشته   نخبه 
صداوسیمای  حتی  و  مجازی 
سیما(   ۴ )شبکه  اسالمی  جمهوری 
از  یکی  قالب  در  و  شده  معرفی 
کنکور  موسسه  پذیرفته شدگان 
»ونوس« اقدام به مشاوره کنکور و 
برنامه ریزی می کرده است. آموزش 

از  یکی  از  عنوان  جعل  این 
معتبرترین دانشگاه های ایران، واکنش 
را  کاربران فضای مجازی  گسترده ی 
را  مشاوره هایش  که  داشته  پی  در 
بازنشر می کنند و مهارت و اعتماد  به  
تشریح  در  را  این دختر جوان  نفس 
دستاوردها و توانایی هایش در پذیرش 
در کنکور برای ۶۶ هزار دنبال کننده 
در اینستاگرام و تلویزیون با بازیگران 

هالیوود مقایسه می کنند!
ایران  خبری  رسانه های  که  آنگونه 
خود  راز  قالبی  دانشجوی  نوشته اند، 
را با دوستان دانشگاهی اش در میان 
که  می شود  معترف  و  می گذارد 
دانشگاه  در  تحصیل  اجازه  ازای  در 
میلیارد  چندین  بهشتی«  »شهید 
)که  دختر  این  ورود  است!  پرداخته 
با  است(  متمول  خانواده ای  از  گویا 
آموزش  سیستم  به  پول  پرداخت 
دانشگاهی، اعتراض  دانشجویان را در 
باالتر  پی داشته و کار را به مقامات 
دانشگاه کشانده و در نهایت مسئوالن 
دانشگاه »شهید بهشتی« از این دختر 

جنجال دانشجوی »قالبی«؛ رسوایی بزرگ فروش 
صندلی دانشگاه ها یا »پروژه اعتمادسازی«؟!

شکایت می کنند و خبر بازداشت  وی 
منتشر می شود.

می رسید  نظر  به  اینکه  باوجود  اما 
شده،  بازداشت  قالبی  دانشجوی 
نامرسوم  پوشش  با  را  ویدئویی  وی 
شبکه های  در  بازداشت شدگان 
موضوع  و  کرده  منتشر  اجتماعی 
»فروش صندلی دانشگاه ها« را پیش 

کشیده است.
احتمال  که  قالبی  دانشجوی  این 
در  شده  آزاد  وثیقه  قید  با  می رود 
پرداخت  کرده،  منتشر  که  ویدئویی 
را  بهشتی«  »شهید  دانشگاه  به  پول 
در  و می گوید چون  تکذیب می کند 
برابر خواسته های »فکری و سیاسی« 
مقامات  به  کرده،  مقاومت  مسئوالن 

انتظامی معرفی اش کرده اند!
صندلی های  فروش  از  همچنین  او 
به  بهشتی«  »شهید  دانشگاه 
نه  او  مثل  که  داده  خبر  افرادی 
اصال  نه  و  کرده   شرکت  کنکور  در 
بدل  و  رد  فرد  این  کرده اند.  ثبت نام 
سطح  در  میلیاردی  رقم های  شدن 
دانشگاه ها را فاش کرده که به صورت 
غیرقانونی و حتی تحت عنوان انتقالی 
از دانشگاه های خارجی، وارد سیستم 

تحصیل دانشگاهی می شوند.
اعتبار  جعل  به  متهم  که  وی 
پست های  تمام  است،  دانشجویی 
و  کرده  پاک  را  اینستاگرامش  قبلی 
است:  نوشته  خود  جدید  پست  در 
شما  شطرنج  بازی  قربانی  »من 
برای  بازی هایتان  نمی شوم.  تحلیل 
عمومی  افکار  اعتماد  کسب  و  فریب 
فروش صندلی  است. موضوع  سخت 
حضور  از  قبل  غیرقانونی  صورت  به 
بود  بحث  مورد  دانشگاه  در  من 
و  مردم  از  بسیاری  بی اعتمادی  و 
دانشجویان را به دنبال داشت و این 
به  بی اعتمادی ها می بایست  از  حجم 

گونه ای رفع می شدند!«
این دختر جوان همچنین نوشته که 

قصد دارد ایران را ترک کند.
این  اینجاست که  توجه  قابل  نکته 
دلیل  به  است  مدعی  جوان  دختر 
»رزومه و اعتبار علمی باالیی« که از 
عربی  متحده  امارات  و  آلمان  کشور 
داشته، »مجوز تحصیل« در دانشگاه 
صورت  به  را  بهشتی«  »شهید 
»افتخاری«، »بعد از صحبت با یکی 
افراد  مرجع ترین  و  معتبرترین  از 
کرده  کسب  شهید بهشتی«  دانشگاه 
و »تا قبل از دریافت این مجوز هیج 
حضوری در کالس ها« نداشته است!

سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری 
اسالمی نیز در صفحه شخصی خود 
فساد  گزارش  انتشار  از  توئیتر  در 
صندلی  فروش  و  پزشکی  کنکور  در 
دانشگاه خبر داد که به زودی نهایی و 

به قوه قضاییه ارسال می شود.
پس  قبل  ماه  »سه  که  نوشت  وی 
از مقابله با اخاللگران در حوزه دارو« 
با جریان های  فساد  دستور »برخورد 
صندلی   فروش  و  پزشکی  کنکور  در 

دانشگاه« را هم صادر کرده است.
آمدن  دست  به  از  نمکی  سعید 
خبر  رابطه  این  در  مهمی«  »نتایج 
قضاییه  قوه  به  زودی  »به  که  داده 
نوشته  وی  شد.«  خواهد  ارسال 
»عوامل قدرت و فساد در هر سطح 
راه  این  آخر  تا  ما  بدانند  جایگاه  و 

خواهیم رفت!«

با اینهمه مسئوالن دانشگاه »شهید 
بهشتی« زیر بار فساد و فروش صندلی 
به این دانشجو و یا صدور مجوز برای 
ورودش نرفته اند. امیرمحسن ضیایی 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
دریافت  بهشتی«  »شهید  دانشگاه 
شهریه  از این دختر را تکذیب کرده و 
گفته که »در هیچ آزمونی برای وی 

نمره ثبت نشده است.«
ضیایی گفته اگرچه او با »ترفندهای 
ولی  شده  دانشکده  وارد  مختلف« 
آموزشی  رابطه  فقدان  دلیل  »به 
»هیچگونه  نهایت  در  دانشگاه«  با 
و  نمی شد«  صادر  او  برای  مدرکی 
در  آزاد«  مستمع  و  صرف  »حضور 
نخواهد  فرد  برای  »نتیجه ای  کالس 

داشت.«
دانشکده  رئیس  دالوند  محسن 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دندانپزشکی 
قالبی  دانشجوی  بهشتی«  »شهید 
که  است  خوانده  »کالهبردار«ی  را 
ورودی  فضای  از  استفاده  سوء   »با 
دانشکده  وارد  بیماران  مخصوص 
حضور  ضمن  و  شده  دندانپزشکی 
اقدام  آموزشی،  فضا های  برخی  در 
به تبلیغات در فضای مجازی کرده و 
خود را به عنوان دانشجوی نخبه این 

دانشگاه معرفی کرده است.«
در  جوان  دختر  این  حال،  این  با 
رئیس  کرده،  منتشر  که  ویدئویی 
دانشگاه را تهدید کرده که اگر فیلم 
دوربین های مداربسته از ورود وی از 
نکنند،  را منتشر  بیماران  در ورودی 

دست به افشاگری خواهد زد!
آموزشی  ارتباط  هرگونه  درباره  او 
کرد:  اعالم  دانشکده،  با  فرد  این 
در  سابقه  هرگونه  فاقد  »نامبرده 
و  آموزشی  یکپارچه  سامانه های 
بایگانی پرونده های آموزشی دانشگاه 
از  اعم  رابطه ای  هیچگونه  و  است 
دانشکده  با  آن  مشابه  و  آموزشی 

دندانپزشکی ندارد.«
»شهید  دانشگاه  آموزشی  معاون 
در  ایران(  ملی  )دانشگاه  بهشتی« 
در  فساد  موضوع  طرح  به  واکنش 
سیستم آموزشی کشور در شبکه های 
»کاماًل  را  سیستم  این  اجتماعی، 
اساس  بر  و  ساختارمند«  و  نظام مند 
»برگزاری کنکور و دستورالعمل های 
ابالغی وزارت بهداشت« معرفی کرده 

است!
در  صندلی  فروش  همچنین  او 
دانست  کذب«  کلی  »به  را  دانشگاه 
اعالم  پیگرد قضایی«  را »قابل  و آن 

کرد!
»شهید  دانشگاه  ارشد  مقام  این 
دانشگاهی  سیستم  فساد  بهشتی« 
را شایعه ای خواند که از سوی برخی 
استفاده  سوء  با  و  کنکور  موسسات 
که  می گیرد  صورت  داوطلبان  از 
نام  ثبت  نظیر  واهی  وعده های  »با 
ازای  در  پزشکی  علوم  رشته های  در 
به  اقدام  هنگفت،  مبالغ  دریافت 
کالهبرداری و سودجویی می کنند.«

»شهید  دانشگاه  آموزشی  معاون 
این  به  دقیق  رسیدگی  از  بهشتی« 
و  داد  دانشگاه خبر  از سوی  موضوع 
از  عنوان کرد: »با بی مباالتی هریک 
کارکنان دانشکده که منجر به حضور 
غیرقانونی این فرد در فضای آموزشی 
به  الزم  قانونی  برخورد  باشد  شده 

عمل می آید.«

دانشجوی قالبی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی ایران که 
جمهوری اسالمی بر آن نام »شهید بهشتی« گذاشته!

ن  ا گر ر کا ز  ا جمعی  =
ابراز همدردی  برای  آذرآب 
و همراهی با کارگران هپکو 
تجمع  رفته  شرکت  این  به 

کردند.
واگن سازی  =کارگران 
به  اعتراض  در  نیز  پارس 
ضرب و جرح کارگران هپکو 
آنان حدود  از  و در حمایت 
محل  از  ظهر  یک  ساعت 
کارخانه هپکو تا بلوار واگن 

پارس راهپیمایی کردند.
که  آذرآب  کارگران  از  تعدادی 
ابراز  برای  شهریور   ۲۶ سه شنبه  روز 
همبستگی با کارگران هپکو به محل 
توسط  بودند،  رفته  کارخانه  این 
تهدید  و  احضار  قضایی  دستگاه 

شده اند.
جمعی  شهریور   ۲۶ سه شنبه  روز 

کارگران آذرآب از همکارانشان در هپکو حمایت 
کردند و توسط وزارت اطالعات احضار شدند

از  نمایندگی  به  آذرآب  کارگران  از 
همدردی  ابراز  برای  کارگران  دیگر 
این  به  هپکو  کارگران  با  همراهی  و 
شعار  و  بنر  نصب  با  و  رفته  شرکت 
هپکوی  کارگران  با  را  خود  همراهی 

اراک اعالم کردند.
کارگران واگن سازی پارس نیز، روز 
اعتراض  در  شهریور،   ۲۷ چهارشنبه 
به ضرب و شتم کارگران هپکو و در 
حمایت از آنان حدود ساعت یک ظهر 
واگن  بلوار  تا  کارخانه هپکو  از محل 

پارس راهپیمایی کردند.
کارخانه  کارگران  است  گفتنی 
ماشین سازی هپکو اراک که از هفته 
عدم  به  نسبت  را  اعتراضاتی  گذشته 
کردن  ویران  و  خود  حقوق  پرداخت 
آغاز  تازه اش  مالک  توسط  کارخانه 
را  تجمعی  دوشنبه  روز  بودند،  کرده 
در راه آهن اراک و با بستن ریل مسیر 

قطار شمال- جنوب سازمان دادند.
یگان  نیروهای  با حمله  تجمع  این 
کارگران  به  امنیتی  مأموران  و  ویژه 

شد.  کشیده  وحشیانه  خشونت  به 
دست کم 3۰ تن از کارگران دستگیر 

و بیشتر از 1۵ تن مجروح شدند.
از  نفر   ۲1 گذشته  روزهای  در 
کارگران بازداشت شده با قید کفالت 
کارگر   ۸ اما  شده اند  آزاد  سند  و 
اراک  مرکزی  زندان  در  همچنان 

حبس هستند.
به  پنجشنبه  روز  هپکو  کارگران 
هنوز  که  گفته اند  ایلنا  خبرگزاری 
قولی بابت آزادی  ین ۸ کارگر از سوی 
مقامات قضایی داده نشده و مشخص 
بازداشت  باید در  تا چه زمان  نیست 
ابراز  موضوع  این  به  نسبت  و  بمانند 

نگرانی کرده اند.
که  کرده اند  تأکید  هپکو  کارگران 
قانونی ست؛  کارگران  مطالبات  »همه 
وعده هایی  مطالبات،  این  از  برخی 
به  این خود دولت  از  است که پیش 
هم  وزیر  سه  و  داده  هپکو  مجموعه 
پای آن را امضا کرده اند اما هیچکدام 

تا این لحظه برآورده نشده است.«

ر  د ی  ر ال میل سا فا =
یکی  را  اداری  دستگاه های 
اعطای  اصلی  عوامل  ز  ا
از  برخی  به  امتیازات خاص 

کارمندان است.
=برخی افراد در درون همین 
توانسته اند  دولتی  سیستم 
خاص  ریزه خواری های  با 
سهم  را  باالیی  حقوق های 

خود کنند.

است  معتقد  اقتصاددان  یک 
در  خویشاوندی  شبکه های  وجود 
شفاف شدن  مانع  اسالمی  جمهوری 
در  مدیران  دریافتی  حقوق   و  درآمد 
شهرداری ها،  دولتی،  سازمان های 

مجلس و دیگر دستگاه ها است.
اقتصاددان  امام وردی  قدرت اله 
شبکه های  وجود  که  است  معتقد 
خویشاوندی در برخی از دستگاه های 
عمومی یکی از عوامل اصلی مقاومت 
آنها به ایجاد شفافیت است و اگر همه 
نهادهای قانونی و فرادولتی در اجرای 
شفاف سازی حقوق ها همراهی نکنند 
این  در  دولت  طرح  که  است  بعید 

زمینه بتواند موفق باشد.
یکی  را  شفافیت  اقتصاددان  این 
اقتصادی  بنیان های  اصلی ترین  از 
دانسته و گفته است: »یکی از مسائل 
اصلی در پرداخت حقوق با کارمندان 
عدم عدالت در این پرداختی ها است. 
از  یکسری  که  است  این  واقعیت 
افراد در درون همین سیستم دولتی 

شبکه های خویشاوندی در جمهوری اسالمی، مانع 
شفافیت درآمد مدیران!

خاص  ریزه خواری های  با  توانسته اند 
حقوق های باالیی را سهم خود کنند.«

قدراله امام وردی افزوده است: »یکی 
از حوزه هایی که ایجاد شفافیت در آن 
اهمیت اساسی دارد، وضعیت حقوق 
و مزایای پرداختی به کارمندان دولت 
است که البته متأسفانه هنوز برخی از 
بخش های عمومی مانند صداوسیما به 

آن تمکین نکرده اند.«
»فامیل ساالری«  اقتصاددان  این 
از  یکی  را  اداری  دستگاه های  در 
خاص  امتیازات  اعطای  اصلی  عوامل 
کرد  ارزیابی  کارمندان  از  برخی  به 
افرادی  از  فضایی  چنین  در  گفت:  و 
که از شایستگی هایی برخوردار باشند 
برچسب حاشیه ساز می زنند و آنها را 
روندی  چنین  نتیجه  می کنند؛  طرد 
دستگاه های  شدن  تهی  نهایت  در 
بوروکراسی کشور از نیروهای شایسته 

و کارآمد است.«
گفتنی است دولت از مدت ها پیش 
موظف شده تا درباره حقوق کارکنان 
همه  و  کرده  شفاف سازی  مدیران  و 
تا  را موظف کند  نهادها  سازمان ها و 
را  خود  کارکنان  به  پرداختی  حقوق 
در سامانه ای ثبت کنند، با این وجود 
حتی این سامانه نیز با مقاومت دولت 

تا کنون راه اندازی نشده است.
موضوع  که  حالیست  در  این 
در  همچنان  نجومی  حقوق های 
وجود  مختلف  نهادهای  و  سازمان ها 
سندی  یکبار  وقت  چند  هر  و  دارد 
از  یکی  در  نجومی  پرداخت های  از 

سازمان ها افشا می شود.
نیز  جاری  سال  امردادماه  در  حتی 

استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
از تعیین مهلت برای همه دستگاه ها 
اطالعات  ثبت  برای  پایان شهریور  تا 
حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق 

و مزایا خبر داد.
پایان  به  مانده  روز  چند  اکنون 
شهریور همچنان به نظر نمی رسد که 
سازمان های اداری و استخدامی ایران 
از این دستور تبعیت کرده و باالخره 
پس از چهار دهه شفاف سازی درباره 
کارکنان  و  مدیران  درآمد  و  حقوق 
اتفاق بیافتد.هرچند اگر هم روزی این 
دستگاه ها  همه  و  شود  فعال  سامانه 
راضی به وارد کردن اطالعات مربوط 
خود  مدیران  و  کارکنان  حقوق  به 
در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، 
به پرداختی  مدیران  دسترسی عموم 
فقط در صورت صدور مجوز از سوی 
موضوع  این  است.  امکان پذیر  دولت 
را رئیس سازمان اداری و استخدامی 
فقط  سازمان  این  که  افزوده  و  گفته 
نه  و  بود  سامانه  راه اندازی  مسئول 
مکلف به باز کردن دسترسی به این 
اطالعات است و نه مجوز آن را دارد 

که سامانه را برای عموم باز بگذارد.
این در حالیست که بر اساس ماده 
۲9 قانون برنامه ششم توسعه دولت 
مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
پرداخت ها  کلیه  تجمیع  و  مزایا  و 
کلیه  مدیران  و  رؤسا  مقامات،  به 
در  ذکر  مورد  اجرایی  دستگاه های 
قانون شده است که به دنبال آن باید 
امکان دسترسی به اطالعات حقوقی 
نهادهای نظارتی و عموم مردم  برای 

فراهم شود.

تجمع تعدادی از کارگران کارخانه آذرآب در مقابل کارخانه هپکو و حمایت از اعتراضات کارگران این کارخانه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آقای صابر به »کاخ ابیض« آمد و به من 
گفت: آقای آهنچیان خیلی مایل هست 
که اگر اعلیحضرت اجازه بدهند، مطالبی 
برساند. عرض  به  می خواهد  که  است 
=این آقای آهنچیان چه کاره بود؟

بازاریان  از  آهنچیان  آقای جالل  ـ 
معروف بود که روابط نزدیکی با برخی 
از مقامات دولتی داشت و از این طریق، 
و  دولتی  امالک  فروش  و  خرید  با 
غیردولتی، به ثروت زیادی رسیده بود.

جریان را که به اعلیحضرت گفتم، 
دارم؟  چکار  آهنچیان  با  من  گفتند 
گفتم: حاال حتماً نباید اینجا حضورتان 
گردش  که  باغ  توی  بشود،  شرفیاب 
می کنید اجازه بدهید که چند کلمه ای 
اعلیحضرت  بکند.  صحبت  شما  با 
بگویید  آهنچیان  آقای  به  نه!  گفتند: 
حال که او به پاریس رفته و با آقای 
هم  اآلن  خورده،  آبگوشت  خمینی 
برود با خمینی دسر بخورد... من هم 
به آهنچیان گفتم و او گفت: نه اینطور 
نبوده و... گفتم در هر حال اعلیحضرت 

مایل نیستند شما را ببیند.
=آقای آهنچیان چه می خواست به 

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو....                       از صفحه ۱۴
شاه بگوید؟

آهنچیان  آقای  از  من  تفاقاً  ا ـ 
چیست؟  دارید  که  خبری  پرسیدم: 
گفت: می خواهم اعلیحضرت هر اوامری 
دارند به من بفرمایند چون من هر شب 
تلفنی با آقای بختیار صحبت می کنم و 
با بختیار خیلی دوست هستم... گفتم 
اگر می خواهید کاری بکنید، من از شما 
بختیار  شاپور  آقای  به  می کنم  تقاضا 
تعجب  من  که  بگویید  و  کنید  تلفن 
از  اعلیحضرت  که  روزی  از  می کنم 
تهران آمدند و چند روزی است که ما 
در مراکش هستیم، شما یک تلفن به 
اعلیحضرت نکردید.  اقاًل می توانستید 
گزارشی از تهران و کارهایی که کردید 
تا  ولی  بفرستید  اعلیحضرت  برای 
از  اثری  و  نکردید  کاری  هیچ  بحال 
ایشان  فکر می کنم  نیست... من  شما 

می بایستی تلفن می کردند. 
گفت: من همین امشب به بختیار 
تلفن می کنم و این را به او خواهم گفت. 
فردا ظهر، تلفن زنگ زد و آقای شاپور 
بختیار با اعلیحضرت صحبت کردند...
ادامه دارد

=کاربران فضای مجازی این 
آهنگرانی  پگاه  نظر  اظهار 
»قسم  حکایت  مصداق  را 
حضرت عباس و دم خروس« 
که  زمانی  تا  که  می دانند 
هنرمندان مشغول ماله کشی 
هستند، هنرمند اجازه اظهار 
موضوعات  همه  در  نظر 
سیاسی و اجتماعی را دارد 
برای  را  مردم  می تواند  و 
رأی گیری به پای صندوق ها 
اما حاال که صدای  بکشاند. 
انتقاد هنرمندان و بازیگران 
اجتماعی  شبکه های  در 
است،  برخاسته  توئیتر  و 
نظر  اظهار  نباید  هنرمند 
سیاسی کند و اصال هنرمند 

چکاره مردم است؟!
=گفته می شود بازنشر این 
مصاحبه که مربوط به دوسال 
فشار  دلیل  به  است،  پیش 
ممنوع الخروجی  و  قضایی 

این بازیگر بوده است.

انتشار ویدئویی از ابراز مخالفت پگاه 
آهنگرانی از حامیان انتخاباتی حسن 
روحانی با مداخله بازیگران در مسائل 
واکنش های  اجتماعی،  و  سیاسی 
مهناز  چون  کاربرانی  سوی  از  منفی 
افشار را در پی داشته است. افشار در 
توئیتی این ابراز نظر را با صدور حکم 
تازه ممنوع الخروجی آهنگرانی مرتبط 

دانسته است.
از  و  سینما  بازیگر  آهنگرانی  پگاه 
انتخاباتی  تبلیغات  فعاالن عرصه های 
اصالح طلبان در یک مصاحبه تصویری 
با »خبر فوری« از ابراز نظر بازیگران 
اجتماعی  و  سیاسی  وقایع  به  نسبت 
باید  انتقاد کرده و گفته است: »چرا 

راجع به همه چیز نظر بدهیم؟!«
ما  »مگر  است:  گفته  آهنگرانی 
چکاره جامعه ایم؟! مگر ما که هستیم 
و چه برتری ای نسبت به دیگر َمردم 
داریم که همیشه باید راجع به همه  
چیز نظر بدهیم؟!« این در حالیست 
که خود وی بازیگریست که در موسم 
انتخابات استصوابی سیاسی می شود و 
به تبلیغ برای یکی از جناحین نظام 

می پردازد!
می افزاید:  ادامه  در  آهنگرانی 
فضای  که  جایگاهی  این  »بازیگران، 
مجازی بهشان داده را باورشان شده و 
فکر کرده اند، چون چند میلیون فالوئر 

انتقاد پگاه آهنگرانی به فعالیت های سیاسی بازیگران؛
 قسم حضرت عباس یا دم خروس؟!

چیز  همه  به  راجع  دارند  حق  دارند 
حرف بزنند.«

جمهوری  سینمای  بازیگر  این 
»من  است:  گفته  ایران  اسالمی 
بودم،  فعال  خیلی  دوره ای  یک  در 
نمی گویم پشیمانم، اما کم تجربه بودم. 
سال هاست نه در فضای مجازی ام نه 
حرفی  نه  کرده ام  حمایت  کسی  از 
زیرا  نیست  ترس  سر  از  این  زده ام. 
ترسی  سیاسی  چهره های  از  حمایت 
پوئن هایی  بعداً  اتفاقاً  هیچ،  ندارد  که 

هم می توانید بگیرید.«
»این  بازیگر،  این  گفته ی  به 
راه  بازیگران  که  کمپین هایی 
حمایت  چیز  فالن  از  و  می اندازند 
می کنند، مقطعی است، واقعی نیست 
و، چون از دل جامعه درنیامده به یک 

هفته هم نمی رسد!«
گفته  که  مصاحبه  این  انتشار 
می شود متعلق به خردادماه سال 9۷ 
بوده، بازتاب گسترده ای در شبکه های 
انتقادهای  و  داشته  پی  در  اجتماعی 
بسیاری را علیه این بازیگر برانگیخته 
است. برخی از کاربران فضای مجازی 
علت بازنشر این ویدئو توسط وبسایت 
»خبر فوری« را فشار قضایی و اجرایی 
شدن حکم 1۸ ماه حبس تعزیری در 
بازیگر  این  خروج  ممنوعیت  ادامه ی 
حکم  این  آنها  می دانند.  کشور  از 
که  می کنند  تعبیر  »هزینه« ای  را 
آهنگرانی برای ایجاد تغییر در جامعه 

پرداخته است!

دنیا مدنی بازیگر سینما و تلویزیون 
در توئیتی نوشته که حکم حبس پگاه 
آهنگرانی گویا قرار است دو ماه دیگر 

اجرا شود.
شهریورماه  سوم  آهنگرانی  پگاه 
کشور  به  سفر  تدارک  هنگام  امسال 
جشنواره  در  حضور  برای  گرجستان 
خروج  ممنوعیت  از  »باتومی«  فیلم 

خود با خبر شد.
خروج  ممنوعیت  علت  بازیگر  این 
از  بعد  که  دانسته  پرونده ای  را  خود 
حوادث ۸۸ در قوه قضاییه داشته  که 
به موجب آن به 1۸ ماه حبس تعزیری 
محکوم شده. به نظر می رسد با تغییرات 
اخیر در قوه قضاییه اکنون این حکم 
است.  گرفته  قرار  اجرا  مرحله ی  در 
همچنین این اتفاق می تواند به معنای 
قضایی  پرونده های  افتادن  جریان  به 
پس  اصالحات  حامی  سلبریتی های 
از تغییرات اخیر در قوه   قضاییه باشد.

آهنگرانی  منتقدان  حال،  این  با   
بودن  به دوزیستی  را  نظر  اظهار  این 
سلبریتی ها و بازیگران حامی حکومت 
که  حاال  معتقدند  و  می کنند  تعبیر 
علیه  سیاسی  و  اجتماعی  اعتراضات 
کمپین های  از  آنها  گرفته،  باال  نظام 
اگر  سلبریتی ها  فعالیت  و  اعتراضی 
باشد  مردم  مطالبات  با  رابطه  در 
انتقاد کرده و آنها را به سکوت تشویق 

می کنند.
انتقاد پگاه آهنگرانی از کمپین های 
مدنی و اجتماعی همزمان با افزایش 

پگاه آهنگرانی خود بازیگریست که در موسم انتخابات استصوابی سیاسی می شود!

اگر منظور ترامپ از »تغییر«، کاهش 
ایران  حکومت  منطقه  ای  تهدیدات 
باشد، دست کم آمار نشان می دهد که 
فعالیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و شبه نظامیان وابسته به آن در مناطقی 
کاهش یافته که زیر آتش اسرائیل قرار 
گرفته اند. اما اگر منظور ترامپ از تغییر 
رفتار ایران کاهش موشک  پرانی باشد به 
نظر ادعای درستی می  آید اما نه به آن 
بر اساس  بیان می  کند.  او  صورت که 
جمهوری  موشکی  آزمایش  های  آمار 
اسالمی در یک سال اخیر هم کاهش 
بوده است و آن  ناموفق  داشته و هم 
بخش که ناموفق بود حاصل شکست 
پرتاب  ها بوده که رد پای دستکاری ها و 
خرابکاری های از راه دور توسط آمریکا 

به چشم می  خورد.
یک  اسالمی  جمهوری  مقابل  در  اما 
پهپاد آمریکا را سرنگون کرد و دست کم 
علیه شش الی هشت نفتکش و کشتی 
ایذایی  اقدام  فارس  خلیج  در  تجاری 
انجام داد و یا گروگانگیری کرد. حمالت 
پراکنده راکتی از داخل خاک عراق به 
منافع آمریکا نیز همچنان ادامه دارد. 
بود  که  ترفندی  هر  با  دیگر  از سوی 
 2٫1 حامل  دریا«  »آدریان  نفتکش 
ظاهرا،  وجود،  با  نفت  بشکه  میلیون 
سوریه  به  اروپا  و  آمریکا  هشدارهای 

رسید و محموله  اش را تخلیه کرد.
رژیم  رفتار  ترامپ  ادعاهای  برخالف 
بلکه  نکرده  تغییر  اسالمی  جمهوری 
زور و اقدامات سخت سبب محدودتر 
شدن اقدامات رژیم تهران شده است. 
با این دید نه تنها اروپا حتی می    شود 
گفت آمریکا هم بر اساس منافع خود 
با رژیم ایران »الس می    زند« و مماشات 

می  کند وگرنه راه  هایی بسیاری وجود 
تحریم  ها،  اعمال  با  همزمان  تا  دارد 
فشارهای مستقیم به حکومت به ویژه 
و  مردم  منافع  پای  که  حوزه  آن  در 
اقدامات  است  درمیان  بشر  حقوق 
البته  شود.  اجرا  محکم    تری  و  فوری 
نباید همه مشکالت را در سیاست    های 
آمریکا دید بلکه خاموشی مردم ایران 
در این مقطع زمانی اصلی    ترین دلیلی 
همچنان  اسالمی  که جمهوری  است 
در داخل سرکوب می کند و در خارج، 
خود را پیروز مقاومت در برابر آمریکا و 

متحدانش قلمداد می کند.
البته در برخی موارد اگر آمریکا بخواهد 
افزایش  را  رژیم  علیه  خود  فشارهای 
به کار بستن قهر  با  تنها  دهد، شاید 
نظامی ممکن باشد که ایاالت متحده 
از آن اجتناب می کند. برای مثال، اگر 
دریا«  »آدریان  توقیف  روی  آمریکا 
عملی  برای  حتماً  می  کرد  پافشاری 
کردن آن به دخالت قوای نظامی نیاز 

می بود.
حال پرسش این است که آیا آمریکا 
»تغییر  که  نرسیده  باور  این  به  هنوز 
اساساً  یا  نیست  ممکن  رژیم«  رفتار 
سیاست تغییر رژیم خواست آمریکاست 
اما به دالیلی آن را کتمان می  کند؟ از 
سوی دیگر، مسئولیت مردم در قبال 
قرار  آن  در  که  تنگنایی  و  وضعیت 
قضیه  از  مهمی  بخش  نیز  گرفته  اند 
است. این شرایط گرچه ناپایدار است اما 
ادامه ی آن صرفاً به نفع باندهای درون 
رژیم است تا بتوانند بار خود را ببندند. 
شرایطی که هم جمهوری اسالمی، هم 
دولت های خارجی و هم جامعه ی ایران 

در ادامه اش مسئولیت دارند.

تا مماشات داخلی و خارجی ....                            از صفحه ۳
»فروپاشی کنترل شده« یک عملیات 
صفر«  »ساعت  که  نیست  نظامی 
نیاز  یا  و  تعیین شود  آن  برای شروع 
ساز  و  نظامی  یگان های  جابجایی  به 
مانند  نباید  باشد.  داشته  آنها  برگ   و 
نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری 
اسالمی که خود را در نقش قهرمانان 
سریال های آمریکایی می بینند، به آن 
نگاه هالیوودی و »اکشن« داشت. این 
به  که  حوصله  و  صبر  با  است  مدلی 
صورت خفیف نیز در مورد رژیم ایران 

پیاده شده است.
مراکز مختلف دولتی و غیردولتی در 
عملیات  روی  گسترده  مطالعات  دنیا 
سایبری  و مدل های جنگ نامتقارن 
دارند. در تیرماه 1۳9۶ )ژوئن 201۷( 
خبری در مورد پروژه راه اندازی صندوق 
برتر  فن آوری های  در  سرمایه گذاری 
توسط موساد رسانه ای شد که پنتاگون 

یکی از همکاران آن است.
آذری  محمدجواد   9۸ تیرماه  اوایل 
جمهوری  ارتباطات  وزیر  جهرمی 
حمله  یک  از  پس  روز  چند  اسالمی 
به  آمریکا  طرف  از  سنگین  سایبری 
تاسیسات نظامی ایران این عملیات را 
تایید کرد و گفت تا کنون ۳۳ میلیون 
حمله سایبری را خنثی کردیم. خرداد 
تب  که  دوران  همان  در  سال 1۳9۷ 
اعتصابات و اعتراضات سراسری هنوز 
جاللی  غالمرضا  سردار  بود  نخوابیده 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت 
آمریکایی  ها طرح های سایبری جدیدی 
در حوزه برق علیه ما طراحی کرده اند.

جاللی در سخنان خود اشاره کرد که 
پیش از امضای برجام آمریکا با عملیات 
آب،  و  برق  نیروگاه های  سایبری 

جمهوری اسالمی را هدف قرار داده و 
زیرساخت  ها را نشانه رفته است. او تاکید 
این حمالت  با  مقابله  برای  که  کرده 
است. اضطراری  ژنراتورهای  به  نیاز 

جبهه  ی  دو  که  است  این  واقعیت 
جنگ های نامتقارن از بیرون و اعتراضات 
و اعتصابات در داخل، سال هاست که 
علیه جمهوری اسالمی باز شده است. 
آنها در یک جهت  اما سمت و سوی 
نبود! جبهه ی بیرونی به دنبال کشاندن 
رژیم ایران پای میزمذاکره و توافق بود 
ترامپ  دولت  امروز  اما  براندازی!  نه  و 
بیشتر از گذشته به این نتیجه رسیده 
که نتیجه مماشات دولت اوباما و پول  
رژیم  شدن  عادی  برای  کردن  خرج 
خرابکار و ماجراجوی ایران فقط ریختن 

پول به شکم تروریسم بود.
در  ترامپ  دولت  که  مسیری  اگر 
مورد ایران در پیش گرفته ادامه یابد، 
می توان آن را در چارچوب »فروپاشی 
کنترل شده« با استفاده از ظرفیت های 
کرد  ارزیابی  هیبریدی«  »جنگ  های 
جمله  از  آن  شاخص های  تمام  زیرا 
و  اقتصادی  جنگ  و  روانی  جنگ 
سیاسی را در بر می گیرد و می بایست 
با حمایت از صدای مخالفان حکومت 
در داخل و خارج تکمیل شود. تا زمانی 
که این سمت و سو در یک جهت و 
بعید  نشود،  هدایت  موازی  به صورت 
بجز  شود.  واقع  ثمربخش  که  است 
برای  دیگری  اقدام  هر  چارچوب  این 
مقابله با رژیم ایران به احتمال زیاد با 
شکست روبرو خواهد شد و یا احتمال 
وقوع جنگی را افزایش خواهد داد که 
طبق معمول بازندگان آن، مردم ایران 

خواهند بود.

دندان پوسیده را باید کشید: ....                        از صفحه ۱۸

به عبارت دیگر خامنه ای مذاکره را با 
دست پس می زند و با پا پیش می کشد. 
اما مشکل نظام فراتر از مذاکره است؛ 
زمامداران جمهوری اسالمی در تحلیل 
تصمیمات احتمالی و ارزیابی ذهنیت 

ترامپ به بن بست خورده اند.
»ترامپ  می گوید  قنبری  داریوش 
از سیاست خارجی  نادان است و سر 
است.«  تاجر  یک  چون  درنمی آورد، 
از  نوبندگانی  جمالی   محمدجواد  اما 
شورای  مجلس  اصولگرای  نمایندگان 
روزنامه  در  یادداشتی  در  اسالمی 
و  گفتار  »تناقض  کرده  تاکید  اعتماد 
فقدان  از  تنها  نه  ]آمریکایی ها[  عمل 
می دهد  خبر  سفید  کاخ  در  صداقت 
بلکه همزمان می توان آن را به عنوان 
تعبیر  ایران  زمین  در  توپ  انداختن 
کرد.« او معتقد است واشنگتن موضوع 
با جنگ  تا  می کشد  پیش  را  مذاکره 
روانی در جامعه و اقتصاد ایران تالطم 

ایجاد کند.
در ایران اصالح طلبان و دولت هستند 
برای  با چراغ سبز علی خامنه ای  که 
مذاکره با ترامپ به »دست و پا زدن« 
نیز افتاده اند. امیدواری آنها به ویژه بعد 
کاخ  از  بولتون  کنار گذاشتن جان  از 
این  پرچمدار  شد.  دوچندان  سفید 

مشتاقان مذاکره با آمریکا محمدجواد 
ظریف است که همواره تالش می کند 
 »B« بین ترامپ و به قول خودش تیم

خط کشی کند.
حشمت  اهلل  اخیر  ماه  های  در 
آمریکا  با  مذاکره  برای  فالحت  پیشه 
پیشنهاد »ایجاد میز قرمز در قطر یا 
مدعی  حتی  و  کرد  مطرح  را  عراق« 
شد که به مرحله بازگشت از تحریم  ها 

نزدیک شدیم!
»تشکیل  پیشنهاد  حضرتی  الیاس 
مازنی  احمد  و  نفره«   100 البی 
را  پارلمانی«  »دیپلماسی  پیشنهاد 
مطرح کردند.  حتی خود محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
آشکارا و رسمی از »تبادل زندانی  ها« 
موافقت  از  نیز  زمزمه  هایی  و  گفت 
وی به عنوان وزیر خارجه نظام برای 
مذاکرات موشکی به گوش رسید که 
بعداً اعالم شد »تعلیق به محال« بوده 

است!
علی  شخص  گذشته  اینها  همه  از 
خامنه ای روز 2۴ اردیبهشت سال 9۸ 
در جمع کارگزاران نظام بطور ضمنی 
پیشنهاد مذاکره ی غیرمستقیم بر سر 
آب و هوا و محیط زیست را به عنوان 

یک کانال ارتباطی پیشنهاد کرد!

مواضع دوپهلو خامنه  ای ....                               از صفحه ۴

مبارزه  کمپین های  عمومی  اقبال 
ورود  از  حمایت  اجباری،  حجاب  با 
از  حمایت  و  ورزشگاه ها  به  زنان 
بازیگر  این  است.  داده  رخ  کارگران 
حکمت  منیژه  مادرش،  همراه  به 
ثابت  پای  همواره  سینما،  کارگردان 
اصالح طلبان  انتخاباتی  کمپین های 
نظام بوده اند و با انگشت های جوهری 
جلوی دوربین ها حاضر می شدند و در 
گردهمایی های انتخاباتی حنجره خود 

را می دریدند!
آهنگرانی که به ادعای طرفدارانش 
و  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  از 
جسته  دوری  مجازی  فضای  حتی 
برای  پیش  ماه  چند  همین  است، 
وقایع  درباره  مستند  یک  ساختن 
پس از انتخابات سال ۸۸ با عباسعلی 
نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
که  شد  مشخص  و  بود  کرده  دیدار 
وی قرار است این مستند را با سهیل 
تندرو  و  اصولگرا  مستندساز  کریمی 

بسازد!
کدخدایی،  که  اینجاست  جالب 
مثابه  به  نگهبان  شورای  سخنگوی 
یکی از مرتجع ترین نهادهای انتصابی 
بازیگر  این  به  اسالمی،  جمهوری 
انتخابات  فرآیند  بر  که  داد  پیشنهاد 
رو  پیش  اسالمی  شورای  مجلس 
باشد!  داشته  نظارت   9۸ اسفند  در 
را  آن  آهنگرانی  پگاه  که  پیشنهادی 

نپذیرفت.
حاال این تغییر مشهود و تناقض در 

عملکرد و گفتار این بازیگر واکنش های 
گسترده ای در فضای مجازی به همراه 
داشته و کاربران شبکه های اجتماعی 
حسن  تبلیغ  در  آهنگرانی  تصاویر 
ستادهای  همایش  در  را  روحانی 

انتخاباتی وی، بازنشر می کنند!
پگاه  می گویند  وی  حامیان  اما 
بیانیه  امضاکنندگان  جزو  آهنگرانی 
نوشین  از  حمایت  در  هنرمندان 
جعفری عکاس سینما و تئاتر زندانی 
و مستندسازان حامی آزادی ۸ فعال 

محیط زیست دربند نیز بوده است.
به  که  سینما  بازیگر  افشار  مهناز 
دو  توئیتر  در  نظرهایش  اظهار  دلیل 

پرونده قضایی در ایران دارد و اکنون 
اقامت در کشور آلمان را به درگیری 
داده،  ترجیح  نظام  با دستگاه قضایی 
بطور  را  موضوع  این  خود  توئیتر  در 
ممنوع الخروجی  حکم  به  تلویحی 
است.  دانسته  مربوط  آهنگرانی  پگاه 
افشار نوشته: »پگاه آهنگرانی عزیزم، 
امیدوارم  شنیدن.  همه  رو  پیغامت 
هرچه زودتر حکم ممنوع الخروجی ات 

لغو شود!«
سبب  افشار  مهناز  نظر  اظهار  این 
پگاه  مادر  حکمت  منیژه  واکنش 
»خبر  ویدئوی  وی  شد.  آهنگرانی 
فوری« را مربوط به مصاحبه ای در دو 

سال و اندی سال پیش دانست.
منیژه حکمت نوشته است: »مهناز 
ولی  نداشتم،  جواب  قصد  جان 
بدم،  بهت  رو  پیغام  این  گفت  پگاه 
دو  برای  مصاحبه  این  اینکه  اول 
به  نه  پس  است،  پیش  اندی  و  سال 
نه  و  دارد  ربط  من  ممنوع الخروجی 
به خاطر عافیت طلبی است و به غلط 
پگاه  که  نیندازید  جا  را  شائبه  این 
عافیت طلب یا به هر طریقی به دنبال 

رفع ممنوع الخروجی بود.«
اظهار  این  مجازی  فضای  کاربران 
نظر پگاه آهنگرانی را مصداق حکایت 
»قسم حضرت عباس و دم خروس« 
زمانی که هنرمندان  تا  که  می دانند، 
هنرمند  هستند،  ماله کشی  مشغول 
موضوعات  همه  در  نظر  اظهار  اجازه 
و  دارد  را  اجتماعی  و  سیاسی 
به  رأی گیری  برای  را  مردم  می تواند 
که  حاال  اما  بکشاند.  صندوق ها  پای 
صدای انتقاد هنرمندان و بازیگران در 
شبکه های اجتماعی و توئیتر برخاسته 
است، هنرمند نباید اظهار نظر سیاسی 
کند و حتا اصال هنرمند چکاره مردم 

است؟!
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ایران  شد  سبب  =آنچه 
یک  د  ر ا و ن  بستا عر و 
مستقیم  نظامی  درگیری 
نشوند »توازن قوا« و وحشت 
متقابل از پیامدهای نامعلوم 
ویژه  به  که  است  جنگی 
رژیم های موروثی و همچنین 
دیکتاتوری و غیرمردمی را به 

شدت نگران می کند.
رژیم  با  مستقیم  =جنگ 
ایران پرهزینه و خطرناک و 
فاجعه بار است حمله خفیف 
یا حمالت سایبری به مراکز 
حساس نظامی و غیرنظامی 
که  نمی کند  تضمین  نیز 
مرتکب  دوباره  ایران  رژیم 
ماجراجویی  و  خرابکاری 

نشود.
و  ن  ر متقا نا جنگ  =
پوسیده«،  دندان  »کشیدن 
تعیین کننده  مکمل  یک 
اعتراضات  از  دارد: حمایت 

و جنبش های مردمی!

خارجه  وزیر  محمدی-  حامد 
 ۲۸( سپتامبر   ۱۹ پنجشنبه  آمریکا، 
جده  به  سفرش  پایان  در  شهریور(، 
و ابوظبی پیش از ترک امارات گفت 
مدارک و شواهد روشن و کافی وجود 
به  حمله   می دهد  نشان  که  دارد 
پاالیشگاه آرامکو در عربستان از سوی 

ایران انجام شده است.
مایک پمپئو بعد از سفر به جده در 
عربستان در ابوظبی با محمد بن زاید 

آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرد
اینکه  به  تاکید  با  پمپئو  مایک 
»تحریم های بیشتری علیه جمهوری 
گفت،  شد«  خواهد  اعمال  اسالمی 
متحده  ایاالت  و  ترامپ  پرزیدنت 
راه حل  »یک  خواستار  همیشه 

صلح آمیز« بوده اند.
او همچنین گفت، »آنها ]ایرانی ها[ 
پیشتر یک پهپاد آمریکایی را سرنگون 
حمله  بزرگترین  هم  حاال  و  کردند 
انجام  را  ]نفت[  جهان  انرژی  علیه 
داده اند… ولی ما همچنان به دنبال 

تشکیل ائتالف هستیم.«
پمپئو با اشاره به اظهارات تهدیدآمیز 
اخیر محمدجواد ظریف افزود، »حضور 
من در منطقه برای دیپلماسی است. 
یک  به  را[  ما  ]ظریف  که  حالی  در 
جنگ تمام عیار… تهدید می کند… 
تحریم های بیشتری علیه ایران در راه 
است. ما مسیری را مشخص کرده ایم 
رژیم  دسترسی  از  آن  اساس  بر  که 
ایران به منابع و پول الزم برای تامین 
مالی کارزار تروریسم جلوگیری شود.«

به  حمله  این  از  پیش  پمپئو 
تاسیسات نفتی عربستان را »اقدام به 

جنگ« دانسته بود.
وزارت خارجه آمریکا نیز در توئیتی 
جمهوری اسالمی را دولت اول حامی 
گفت  و  دانست  جهان  در  تروریسم 
کارزار فشار حداکثری دولت پرزیدنت 
ایران رفتار  تا زمانی که رژیم  ترامپ 
را دنبال می کند  بی ثبات کننده خود 

ادامه می یابد.
از  بازدید  حاشیه  در  ترامپ  دونالد 
مکزیک  و  آمریکا  میان  مرزی  دیوار 
در پاسخ به پرسشی در مورد واکنش 
احتمالی به فاکس نیوز گفت، »باید 
ببینیم چه می شود. شاید ضربه  هایی 
با  ما  باشیم.  داشته  قدرتمند  بسیار 
از دیگران، قدرتمندترین  فاصله زیاد 
ارتش جهان را در اختیار داریم. زمانی 
شده  تضعیف  ما  آمدم  ابتدا  من  که 
بودیم، اما االن خیلی قدرتمند هستیم. 
موشک های  جدید،  هواپیماهای  ما 
نوع  همه  جدید،  همه چیز  جدید، 
تجهیزاتی داریم. می دانید کلی کشتی 
داریم  زیردریایی جدید.  کلی  جدید، 
کارهایی می کنیم که سال های سال 

بود که نکرده بودیم.«

ترامپ افزود: »وقتی من آمدم خیلی 
که  همانطور  بودیم،  شده  تضعیف 
مهماتمان خراب  اوضاع  گفتم  دیروز 
بود. گفتم که چنین وضعی نباید برای 
هیچ رئیس جمهور دیگری تکرار شود. 
ببینیم چه می شود. اتفاق های زیادی 
می تواند بیافتد. اگر بتوانیم به راه  حلی 
مسالمت آمیز برسیم، خوب است، اما 
نشود.  اینطور  که  هست  هم  ممکن 
ما  اندازه  به  کشوری  هیچ  هرگز  اما 
قدرتمند نبوده است، حتی نزدیک ما 

هم نبوده.«
آنطور که از مواضع مقام های ارشد 
آمریکا پیداست با وجود فشار از سوی 
ترجیح  آنها  تندرو  جمهوری خواهان 
نروند  نظامی  گزینه  سراغ  می  دهند 
علیه  تحریم ها  شدت  عوض  در  و 
جمهوری اسالمی را بیشتر کنند که 
عاقالنه  به نظر می رسد. راضی کردن 
شاهزاده های عربستان و امارات برای 
دشواری  کار  هم  ایران  با  نجنگیدن 

برای پمپئو نبوده است.

نبض بازار تسلیحاتی عربستان 
در دست آمریکا

واردکننده  بزرگترین  عربستان 
است.  جهان  نظامی  تسلیحات 
بیشترین سهم را بازار اسلحه و ادوات 
اما  دارد.  آمریکا  را  نظامی سعودی ها 
این را هم باید دانست که اصلی ترین 
حساس  حوزه  در  آنهم  بازار  عنصر 
است.   »اعتماد«  تسلیحاتی  و  نظامی 
بنابراین برای دیپلمات ها و ژنرال های 
آمریکایی چندان سخت نیست که از 
اعتمادی که سعودی ها به آنها دارند 
جهت  کشور  این  کردن  راضی  برای 

وارد نشدن به یک جنگ بهره ببرند.
نتیجه ی  مقایسه امکانات تسلیحاتی 
تسلیحاتی  امکانات  با  عربستان 
جمهوری اسالمی ایران که چهل سال 
بوده کامال مشخص است  در تحریم 
از  ندارد. شماری  به توضیح  نیازی  و 
تحلیلگران نظامی معتقدند در دنیای 
امروز، نتیجه ی جنگ های مستقیم در 
این موضوع  رقم می خورد.  آسمان ها 
هوایی  نیروی  توان  اهمیت  به  اشاره 
دارد. هر  نظامی کشورها  در ساختار 
آنچه در سبد نیروی هوایی جمهوری 
از  مانده  برجای  هست  اسالمی 
خریدهای نظامی قبل از انقالب ۱۳۵۷ 
است. رژیم ایران دل اش را به توانایی 

موشکی و بالستیک هایی خوش کرده 
که سردارانش ادعا می کنند نقطه  زن 

هستند!
هم  و  ایران  هم  میان،  این  در 
کردن  بسیج  توانایی  عربستان 
را علیه  به خود  وابسته  شبه نظامیان 
ایران  حکومت  دست  دارند.  یکدیگر 
در گشودن جبهه ی جنگ نیابتی در 
خاک عراق و سوریه و تا حدودی چند 
کشور آفریقایی مثل جیبوتی، سومالی 
و سودان باز است. در مقابل، عربستان 

نیز در سوریه و عراق وفادارانی دارد که 
می توانند در صورت لزوم ماموریت هایی 
را که ریاض به آنها می دهد به انجام 
عربستان  نفوذ  اینکه  برسانند. ضمن 
در  و شبه نظامی ها  نظامی ها  بین  در 
پاکستان نیز فوق العاده زیاد است. در 
بین همسایگان ایران، کشور پاکستان 
و  دارد  ایران  با  را  مرز  طوالنی ترین 
همواره  ُسّنی  شبه نظامی  گروه های 
به  اسالمی  جمهوری  برای  تهدیدی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ویژه 
به شمار می روند. گروه هایی که میدان 
رفت و آمد آنها تا شمال در امتداد مرز 
شده  کشیده  هم  افغانستان  و  ایران 

است.
هر دو کشور برتری ها و نقاط ضعفی 
در مقابل یکدیگر دارند. مثاًل جمهوری 
جنگ  سال  هشت  تجربه ی  اسالمی 

کالسیک با عراق را دارد که عربستان 
ندارد! در مقابل، رژیم ایران اندوخته ی 
جنگ  برای  نظامی  توانایی  و  مالی 
طوالنی ندارد در حالی که عربستان 
هم پول کافی و هم تسلیحات نظامی 

مدرن دارد.

بازدارندگی بر اساس توازن قوا
توان  مقایسه ی  درباره  بحث  اساسا 
نظامی ایران و عربستان بیهوده است. 
اختالفات  کنون  تا  انقالب  ابتدای  از 

و  پابرجاست  ریاض  و  تهران  بین 
آنچه  اما  رسیده  بحران  مرز  به  بارها 
سبب شده وارد یک درگیری نظامی 
مستقیم نشوند همانا »توازن قوا« است 
و وحشت متقابل از پیامدهای نامعلوم 
جنگی که به ویژه رژیم های موروثی و 
همچنین دیکتاتوری و غیرمردمی را 

به شدت نگران می کند.
برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
چند  عربستان  با  مستقیم  رویارویی 
سرمنشاء  که  دارد  اساسی  مشکل 
بودجه   عمده  بخش  است.  مالی  آن 
نظامی به کیسه سپاه پاسداران انقالب 
مانده  کم  بهره  ارتش  و  رفته  اسالمی 
جنگ  سال  هشت  که  ارتشی  است. 
با عراق رمق امکانات و تسلیحات آن 
تکنولوژی   تمام  تقریباً  و  کشیده  را 
آن متعلق به نیم قرن پیش است که 

محدود  به صورت  حالت  بهترین  در 
»بهینه سازی« شده  اند.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
شاید تجربه جنگ شهری و نامتقارن 
در  اما  باشد  اندوخته  سوریه  در  را 
با  احتمالی  مستقیم  رویارویی  یک 
هم  که  است  ارتش  این  عربستان، 
پشتوانه قانونی برای وورد به جنگ را 
دارد و هم ظرفیت و امکان رویارویی! 
و  مالی  نظر  از  حاضر  حال  در  اما 

تسلیحاتی چیزی در دست ندارد.
تحریم ها می تواند یک اقدام تنبیهی 
برای رژیم ایران باشد که در بلندمدت 
یک  در  آمریکایی ها  است.  اثرگذار 
با اظهار نظرهای خود  هفته گذشته 
آوردند  پایین  را  احتمالی  تب جنگ 
بررسی  و  تحریم ها  روی  تکیه  با  و 
راهکارهای مسالمت آمیز در مقابله با 
اقدام ماجراجویانه ی رژیم ایران، بنزین 
بر آتش نپاشیده اند؛ اما این توقع را هم 
ایجاد کرده اند که باید به یاغی گری های 
پاسخ  اسالمی  جمهوری  خطرناک 
مناسب داده شود. مقام های جمهوری 
پاسخ  این  که  دارند  انتظار   اسالمی 
یا »حمله  به شکل »حمله محدود« 
حساس  تاسیسات  به  خفیف« 
از  باشد.  ایران  استراتژیک  یا  نظامی 
چند  و  پمپئو  و  ترامپ  صحبت های 
سناتور آمریکایی اینطور قابل برداشت 
است که این اقدام یکی از گزینه ها اما 

با احتمال ضعیف  است.
علیه  بارها  اسرائیل  که  عملیاتی 
مواضع سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و شبه نظامیان مورد حمایت حکومت 
داده،  انجام  عراق  و  سوریه  در  ایران 
بدون یک درگیری مستقیم، کارآمد 
بوده است. حاال نیز در اولین گام پس 
از حمله به تاسیسات آرامکو، نیروی 
هوایی عربستان در عملیاتی مشترک 
با اسرائیل مقّر سپاه قدس و نیروهای 
در  اسالمی  جمهوری  حمایت  مورد 

مرز سوریه  و عراق را بمباران کرد.
که  شرایطی  در  محاسبات  این  با 
تحلیل ها حکایت از عطش جمهوری 
اسالمی برای آغاز یک جنگ و بحران 
نظامی در منطقه به عنوان راهی برای 
بقای خود دارد، نظام بین المللی عالوه 
و  سیاسی  فشارهای  و  تحریم ها  بر 
دیپلماتیک در مسیر منزوی تر کردن 
گزینه های  چه  اسالمی،  جمهوری 
خرابکاری  های  تالفی  برای  دیگری 

رژیم دارد که بتوان آن را در حیطه 
مناسب  پاسخ  و  سخت  اقدامات 

دسته بندی کرد؟!
در  نیست،  دشوار  چندان  پاسخ 
گزینه های  نامتقارن  جنگ  های 
مختلفی وجود دارد؛ حمالت سایبری 
به مراکز حساس نظامی و غیرنظامی 
فقط یکی از آنهاست. اما انجام عملیات 
رژیم  که  نمی کند  تضمین  سایبری 
ایران دوباره مرتکب خرابکاری نشود. 
در  رژیم  که  داده  نشان  سابقه  اتفاقاً 
تالفی چنین اقداماتی، عالوه بر افزایش 
حمالت سایبری خود علیه دشمنانش 
باز هم قوای خود را بر خرابکاری  های 

ماجراجویانه متمرکز می کند.
پس چاره چیست؟ این پاسخ قابل 
بررسی است: رفتن به سمت »کشیدن 
دندان پوسیده« اما نه با اقدام نظامی 
اتفاق  لیبی  و  عراق  در  آنچه  نظیر 
دوره  ای  وارد  را  افغانستان  یا  و  افتاد 
از جنگ  و آشوب و ناامنی کرد بلکه 
»خفیف ترین  از  ترکیبی  مدل  یک 
اقدامات سخت« در حیطه جنگ  های 
هیبریدی )نامتقارن( که اثر آن نه تنها 
تمامیت ارضی ایران را تهدید نمی کند 
بلکه امکان شروع یک جنگ کالسیک 
یا درگیری نظامی را از رژیم ایران که 
تن اش برای چنین بحران خطرناکی 

می خارد، خواهد گرفت.
عملیات  با  همزمان  مدل  این  در 
سایبری هدف گذاری شده علیه مراکز 
واکنش  ابزارهای  حکومتی،  حساس 
مربوطه  رژیم  دسترس  از  متقابل 
خارج می شود. اخالل در سیستم  های 
تجهیزات  کردن  مسدود  الکترونیک، 
شبکه های  در  اخالل  مخابراتی، 
دسترسی  قطع  وایرلس،  و  اینترنت 
و   GPS شبکه  به  مربوطه  رژیم 
از  مشابه  اقدامات  از  بلندی  فهرست 
جمله مواردی است که از مشخصه  های 

اصلی جنگ  های هیبریدی است.
طبیعی است اجرای هر کدام از این 
عملیات همزمان با ضربه به حکومت، 
تأثیراتی نیز بر زندگی روزانه ی مردم 
خواهد داشت؛ به عنوان مثال اخالل 
یا  ایران  بانکی  ارتباطی  شبکه  در 
تولید  نیروگاه  های  فعالیت  در  اخالل 
جامعه  اگر  حال،  هر  به  اما  برق. 
رژیم  شّر  از  می خواهند  جهان  و 
جمهوری اسالمی راحت شوند، بهتر 
مردم  برای  راه  کم هزینه ترین  است 
ایران و منطقه در پیش بگیرند؛ راهی 
که با اجتناب از جنگ، سبب تلفات 
جانی و تخریب بیشتر زیرساخت های 
کشور و همچنین سوء استفاده علیه 

یکپارچگی ایران نشود.
این  همه  که  گفت  باید  اینهمه  با 
گزینه ها تا وقتی هدف نهایی »تغییر 
رژیم« نباشد حتی اگر عملیاتی شود 
احتمال  و  ندارد  دائمی  اثرگذاری 
اینکه جمهوری اسالمی همچنان به 
به  دست  یا  و  داده  ادامه  خرابکاری 
اقدام متقابل بزند را افزایش خواهد داد.

اگر  نامتقارن،  جنگ  این  مکمل 
هدف »کشیدن دندان پوسیده« باشد، 
جنبش های  و  اعتراضات  از  حمایت 
شرایط  این  تحت  است.  مردمی 
می تواند  درون  از  نیرومند  جبهه ای 
علیه رژیم باز شود که عضالت نظام را 
فلج می کند و جبهه نامتقارن بیرونی 
اتاق فکر رژیم را از کار خواهد انداخت. 
فوق العاده  راهبرد  دو  این  همزمانی 
مهم است اما جز با پیوند دادن نیروی 
ممکن  بیرونی  قوای  با  ایران  درونی 
نخواهد شد. این عزمی است دو طرفه 
»فروپاشی  سمت  به  را  جامعه  که 
جایگزینی  و  نظام  شده« ی  کنترل 
برای  موقت  نوپای  رژیم  یک  با  آن 
برداشتن به سوی آینده هدایت  گام 

می کند.
این  راهبرد  دو  همزمانی  خاصیت 
خواهد بود که وقتی نظام در دو جبهه 
قوا  تقسیم  به  مجبور  باشد  درگیر 
خواهد شد و از همین رو نه سرکوب 
خواهد  ممکن  سادگی  به  اعتراضات 
بود و نه مقابله با حمالت هیبریدی 

بیرونی.

دندان پوسیده را باید کشید:

 »فروپاشی کنترل شده« فیلم هالیوودی نیست!

در این جدول بر اساس منطقه  مشخص شده کدام کشور بیشترین بودجه 
را برای واردات تسلیحات نظامی دارد. عربستان با 4.11 میلیارد دالر در 
صدر و هندوستان با 3.3۶ میلیارد دالر دومین کشور بزرگ واردکننده 

تسلیحات نظامی است. هندوستان تا سال 2014 در صدر قرار داشت

ادامه در صفحه 17
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