
تلویزیون دولتی عربستان، روز شنبه با تایید خبر قتل 
جمال خاُش��قجی ادعا کرد که وی بر اثر درگیری در 
داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است! سعودی ها 
ضمن پذیرش قتل این روزنامه نگار توسط عوامل خودشان، توضیح 
داده اند که ما درحال گفتگو با خاش��قجی برای بازگشت به عربستان 

بودیم که گفتگو به مرگ او منجر شد!
در اینجا چند احتمال مطرح می شود که به بررسی آن ها می پردازیم.

  
احتمال اول درباره نحوه گفتگو اس��ت. اینکه چه جور گفتگویی بوده 
که منجر به مرگ خاش��قجی ش��ده جای تامل دارد. شاید حرف های 
خیلی ترسناکی زده اند که روح از کالبد خاشقجی جدا کرده است! ولی 
شایع ترین نوع از گفت وگو که می تواند جان یک انسان را بگیرد )ایضًا 
خطرناک ترین نوع گفت وگو( گفت وگوی عش��قی است! مخصوصًا 
وقتی که عاش��ق از معشوق جواب رد بش��نود و از غصه دق کند! پس 
خیلی احتمال دارد که ولیعهد س��عودی با خاش��قجی در کنسولگری 
عربستان تماس گرفته و گفته باشد: »تو مرد خیلی خوبی هستی ولی 
ما به درد هم نمی خوریم! لطفا عربستان را فراموش کن و دیگر به من 
زنگ نزن. آن نامه های عاش��قانه که در واشنگتن پست می نوشتی را 
هم دیگر برای من نفرست وگرنه به جرم مزاحمت می دهمت دست 
پلیس!« همینجا بوده که خاش��قچی بر اثر ش��دت غم و اندوه، ضمن 
کشیدن آهی از تِه جگر، جان به جان آفرین تسلیم کرده و مرگ و فنا 

را به ماندن در این داِر بی وفایی ترجیح داده است!
آنچه عرض ش��د تصور ذهنی ما از مرگ یک انسان بر اثر گفتگو بود. 
صد البته ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد ولی ما هر چه کردیم 
تنها تعبیری که توانستیم از بیانیه س��عودی ها درباره فوت خاشقجی 

بکنیم همین بود و جور دیگری به عقلمان نرسید!
  

احتمال بعدی درباره گفتگویی که به مرگ منجر شده، درباره شخصی 
است که با خاش��قجی گفتگو کرده. اینطوری که سعودی ها گفته اند، 
اینطور به نظر می رس��د که این روزنامه نگار داش��ته با یک دس��تگاه 
اّره برقی گفتگو می کرده که در پایان بحث به این روز افتاده است! آخر 
و عاقبت گفتگو با اّره برقی همین است. اّره برقی ها معمواًل موجودات 
عصبی و زبان نفهمی هس��تند که تا بخواهی دو کلمه حرف حساب با 
آن ها بزنی حرفت را قطع می کنند! اصاًل بحث کردن با اّره برقی ها از 
ابتدا غلط بوده و این اشتباهی اس��ت که خود خاشقجی مرتکب شده 
و مسئولیتش هم با خودش اس��ت. از قدیم گفته اند با ُدِم شیر و ُدکمه 
اّره برقی بازی نکن بچه! خربزه و چیزهای اضافی دیگر هم نخور وگرنه 
پای لرزش می نشینی و ممکن است یک روز در یک مکان دیپلماتیک 
تکه تکه شوی! یا به تعبیر بهتر با پای خودت وارد کنسولگری شوی و 

توی کیسه زباله خارج شوی!
  

در همین راس��تا مقامات عربستان س��عودی، که مراتب تاسف و تاثر 
خودشان را از این حادثه اعالم کرده بودند، به منظور برخورد با عوامل 

این جنایت دس��ت به کار ش��ده و اّره برقی مذکور را از مقام خود عزل 
کردند تا به زودی به سزای اعمالش برس��د. منابع خبری گفته اند که 
به احتمال فراوان این اّره برقی به عنوان مجازات به جنگل های افریقا 

تبعید می شود!
  

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تقریبًا تنها کس��ی بود که روایت 
جعلی عربس��تان از این حادثه را »باورپذیر« توصی��ف کرد. او پس از 
تایید خبر کشته شدن جمال خاشقجی از سوی ریاض گفت به تفسیر 
سعودی ها از این ماجرا )کشته شدن بر اثر درگیری( اعتماد دارد و گمان 

نمی کند رهبران عربستان به او دروغ گفته باشند!
وی همچنین افزود: هر کس��ی نمی تواند به م��ن دروغ بگوید! فقط 
کسانی می توانند به من دروغ بگویند که پول کافی برای قانع کردن 
من داشته باشند! بنابراین سعودی ها دروغ های خودشان را به پیوست 
100 میلیون دالر توسط پمپئو، وزیر خارجه، برای من فرستادند که به 
محض رویت، عمیقاً متوجه شدم روایتشان بسیار بسیار باورپذیر است! 
البته اولش باورم نمی ش��د ولی االن دیگر همه چیز در این دنیا برایم 

باورپذیر شده است!
  

- لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی
- باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا

- تیم کین، سناتور دموکرات آمریکایی
- باب منندز، دیگر سناتور دموکرات آمریکایی

- رند پال، سناتور جمهوری خواه آمریکایی
- مهدی حسن، مجری معروف شبکه تلویزیونی الجزیره

- گزارشگر سازمان ملل
- سازمان عفو بین الملل

- نخست وزیر هلند
- انجمن روزنامه نگاران عرب

- سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه
- رئیس پارلمان اروپا

- سازمان گزارشگران بدون مرز
- آنگال مرکل، صدراعظم آلمان
- انجمن رسانه ای ترک – عرب

...
عناوین فوق به همراه ده ها سازمان و شخصیت دیگر، در لیست کسانی 
قرار می گیرند که قتل خاشقجی را محکوم و بیانیه سعودی ها در این 
باره را غیر قابل قبول توصیف کرده اند. این همه را گفتیم که بگوییم 
در این میان، تشکیالت خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس 
نیز درباره این موضوع اظهارنظر و اعالم کرد عربستان با رهبری ملک 

سلمان و ولیعهد سعودی، کشور عدالت و ارزش ها باقی خواهد ماند!
ما که نیاز به هیچ توضیح، تفس��یر، کنایه، طنز و حرفی نمی بینیم زیرا 
جناب محمود عباس خود به تنهایی بزرگترین طنز خاورمیانه را خلق 

کردند و ما جلوی ایشان لُنگ می اندازیم!
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مذاکره خاشقجی با اّره برقی!

روزنامه دولتي ایران چند روز پیش گزارشي منتشر کرد با عنوان 
»نقش خشکسالي در گراني لبنیات« و به این وسیله افزایش قیمت 
محصوالت لبني را توجیه کرد. اما از آنجایي که بعید مي دانیم این جور بهانه ها مورد 
پذیرش مشتریان لبنیات باشد، در راستاي کمک به دولت محترم، توجیهات دیگري 
را پیشنهاد مي دهیم که در غیاب سخنگوي سابق، فخر توجیه کنندگاِن عالَم، جناب 

آقاي نوبخت )که مقامش مستدام باد( مي تواند براي عزیزان راهگشا باشد. 
اول از همان موضوع خشکسالي شروع مي کنیم؛ خشکسالي باعث افزایش قیمت شیر 
مي شود. به این صورت که وقتي کم آبي شود، تولیدکنندگاِن زحمتکش، آِب کافي 
براي افزودن به شیر در اختیار نخواهند داش��ت، در نتیجه شیِر خالص فراوان و شیِر 
آبکي کمیاب مي شود. همین امر سبب گران شدن شیر و به تبع آن سایر محصوالت 

مي گردد. 
دلیل دیگر گراني لبنیات، افزایش وزش باد و گرد و غب��ار در برخي مناطق به ویژه 
دامنه هاي غربي زاگرس، مناطق جنوبي و جنوب غربي طي روزهاي آتي است. فهم 
این مسئله و ارتباط آن با گراني شیر کمي دشوار و تخصصي است ولي اگر بخواهیم 
اشاره اي کوچک بکنیم باید بگوییم که وقتي باد مي وزد گاوها مجبورند چشمشان 
را تنگ کنند که خاک توي چشمشان نرود و در نتیجه علوفه ها را کمتر مي بینند و 

تغذیه شان کاهش پیدا مي کند و شیرشان هم کم مي شود!
علت دیگر، افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده در برخي از مناطق به ویژه کرانه هاي 
دریاي خزر و استان هاي شمالي کشور است. مسئله بارندگي آن هم در فصل پاییز، 
با توجه به حساس بودن روح لطیف دام ها در این مناطق، موجب احساساتي شدن 
و گرفتِن دِل گاو و گوسفندها مي شود و متعاقباً تولید شیر از آنها کاهش پیدا مي کند. 
حتي بعضاً مشاهده شده که گاوي آنقدر تحت تاثیر باران قرار گرفته که شیرسازي را 
رها کرده و به سراغ شعر و شاعري رفته است! پس ناراحت نباشید، چون اگر شیر ندارید 

الاقل گاوهاي با ذوق و با سوادي دارید که به جاي شیر شعر تراوش مي کنند!
این بود گزارش ما از وضع هوا و پیش بیني لبنیات. به شما مشتریان عزیز هم پیشنهاد 
مي کنیم که تا اطالع ثانوي ش��یر را با همین قیمت گران خریداري بفرمایید چون 
نقشه ها و مدل هاي هواشناسي چیزي درباره کاهش قیمت یا سر و سامان گرفتن بازار 

در آینده را نشان نمي دهد!

اوضاع در بازار، آب تو شير است!
پيش بيني وضع آب و هوا و لبنيات

ــــــــــــــ ـــــــــــــــ جـّز جيگـرـ 
»منگ هانگ وی« پیداش��د. رییس اینترپل که چن��دی قبل، از 
ساختمان پلیس بین الملل در فرانسه خارج و تا این لحظه مراجعت 
ننموده است، در چین پیدا شد ولی خانواده ای را از نگرانی نرهانید. 
همسر فرد مذکور، گم شدن وی را بی ارتباط با َمنگ بودن او دانست 
و تأکید کرد که اسم شوهرش منگ است و خودش َمنگ نیست! 
این همسر درحالی که به پهنای صورت اشک می ریخت در پاسخ 
به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حاال شوهرت کجاست، گفت: 
منگ، پس از خروج از محل کارش )ساختمان مرکزی اینترپل در 
فرانسه( توس��ط وزارت امنیت چین)!( بازداشت شده و برای پاسخ 
به چند سوال س��اده به س��اختمان این وزارتخانه در چین هدایت 
شده است. خانم هانگ، ش��ایعه »ما رو باش رو دیواِر کی یادگاری 
نوشتیم« را تکذیب کرد و ضمن زدن مشت به سینه  اش، برای پلیس 

بین  الملل آرزوی ِجِز جیگر کرد با این رئیسش!

ــــــــــــ ـــــــــــــ شيشـه رفلکـسـ 
س��خنگوی موافقین CFT در مجلس به انتش��ار لیست اسامی 
مخالفین تصویب CFT واکنش نش��ان داد و گف��ت: حاال مثاًل 
که چی؟ وی که از انتشار این لیس��ت خیلی عصبانی بود در میان 
خبرنگاران اضافه کرد: حاال که آنها رفته  اند و اس��م های خودشان 
را منتش��ر کرده  اند ما هم می رویم. وی در پاس��خ به سواِل »کجا 

می روید؟« با قاطعیت گفت: قربان عمه  مان!
سخنگوی مذکور از هرنوع شفافیت انتقاد کرد و از دولت خواست تا 
الیحه »مبارزه با هرنوع شفافیت، حتی یک  ذره« را به مجلس ارائه 
کند. وی قول شرف داد که درصورت ارائه این الیحه به مجلس، 
خودش دور بیافتد و رأی بقیه نمایندگان لیس��ت را بگیرد، بیاورد، 

بدهد!
درپایان این نشست، حاضرین خواستار دودی شدن همه شیشه  ها 
و عینک ها ش��ده، از قوه قضاییه خواستار راه  اندازی دادسرای ویژه 

برای شیشه  های رفلکس )آیینه  ای( شدند.
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــــ واقعـاً چـرا؟!ـ 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از خبرنگاران پرسید: »چرا پول 
حاصل از گران��ی ارز و نفت به مردم نمی رس��د؟« وی که در جمع 
خبرنگاران از آنها س��وال می کرد، افزود: مگر نه اینکه با باال رفتن 

قیمت ارز و نفت، درآمد دولت چند برابر شده، پس کو؟
این نماینده مجل��س همینطور که از خبرنگاران س��واالت خود را 
می پرسید، از خبرنگاران خواس��ت که به سواالت وی پاسخ دهند 
و از شفافیت نترسند. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در ادامه 
به بیان مزایای شفافیت پرداخت و یکی از وظایف ذاتی نمایندگان 
را سوال از خبرنگاران دانس��ته، ابراز امیدواری کرد که در آینده  ای 
نزدیک بتواند از خبرنگاران بیشتری سوال کند و حتی در دوره بعدی 

رأی بیاورد.
گفتنی است درپایان این نشس��ت خبری، هیچ  یک از خبرنگاران 
نتوانست پاسخگوی سواالت این نماینده مجلس باشد، پس آنگاه 

همگی به خانه  های خود رفتند.

از ما گفتن بود

پاسخ به چند سؤال ساده
رسول خادم آنقدر اس��تعفا داد تا باالخره رفت! خادم که چند سال 
مشغول استعفا دادن در فدراسیون کشتی بود در مصاحبه با خبرنگار 
ما اعالم ک��رد: از این پس در خانه ب��ه اس��تعفا دادن ادامه می ده��م و از این طریق 

مسئولیت های خودم را در قبال خانواده کشتی انجام خواهم داد.
این پیشکسوت کشتی و استعفا با تاکید بر عملکرد رو به رشد فدراسیون کشتی در دوره 
مسئولیت خود گفت: در این مدت توانستیم ده ها استعفای دسته جمعی )تیمی( و سه 

چهار استعفای انفرادی به دست بیاوریم و به تاریخ افتخارات کشتی بیفزاییم.
وی با اشاره به دوست قدیمی و استاد خود در رشته استعفا، یعنی محمد بنا، سرمربی 
سابق و اسبق و پسااسبق تیم ملی کشتی فرنگی، اظهار کرد: در این دوره موفق شدیم 
بالغ بر پنج شش بار آقای بنا را به استعفا برس��انیم که در مقایسه با دوره رئیس قبلی 
فدراسیون، یک رکوردشکنی به حس��اب می آید. تعدادی از کشتی گیران نظیر حمید 
سوریان و عبدولي نیز در این دوره موفق به استعفا شدند که به نوبه خود بی سابقه بوده و 

در تاریخ کشتی ماندگار خواهد شد.
الزم به ذکر است پس از استعفای رسول خادم، وزیر ورزش در اقدامی ناجوانمردانه، 
استعفای وی را پذیرفت و به این ترتیب نوار استعفاهای خادم در فدراسیون را پاره کرد.

رئیس سابق فدراس��یون کش��تی، قباًل در بیانیه ای علت کناره گیری خود را افزایش 
قیمت ارز دانسته و نوشته بود: از آنجایی که کشتی گیران ما در تمرینات با دالر کشتی 
می گرفتند، افزایش قیمت دالر باعث شکس��ت های پیاپی در مسابقه با حریف های 
تمرینی شده بود و همین امر بر روی کشتی گیران اثر منفی گذاشت تا جایی که ورزشکار 

ما در میدان مسابقه هر چه زور می زد نمی توانست حریفش را بارانداز کند.
وی یکی دیگر از دالیل شکست ملی پوشان در رقابت های جهانی را درازتر شدن دست 
و پای رقبا در مقایسه با مسابقات قبلی دانست و در بیانیه خود نوشت: حریفان ما هیچگاه 

اینقدر چغر و بد بدن نبودند و این مسئله را گزارشگر تلویزیون هم تایید کرد.

درازتر شدن دست و پای حریفان

سلطان استعفا از فدراسيون کشتی 
خداحافظی کرد

روحاني: در انتخاب وزرا گاهي استخاره هم با ما همراه نبود

منبع: خبرگزاري فارسمحمدعلي رجبي

 ترامپ: روایت سعودی ها از قتل خاشقجی »باورپذیر« است
ولی صفرهای حساب بانکی شان باورپذیر نيست!

عربستان: گفت وگو با خاشقجی به مرگ او منجر شد


