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اعتراض هنرمندان آمریکایی به نفرت پراکنی
 و انتشار اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی

جمعی از شخصیت های مطرح و مشهور در آمریکا، به نفرت پراکنی و انتشار سوء 
اطالعات در فیس بوک و اینستاگرام اعتراض کردند.

لئوناردو دی کاپریو، ساشا بارون کوهن، جنیفر لورنس، کتی پری، کیم کارداشیان 
و... ازجمله این افراد هستند.

این جمع اعالم کرده اند که حساب های شخصی خود در شبکه های اجتماعی را 
در اعتراض به آزادی پلتفورم ها در انتشار پست ها و مطالب نفرت آلود و اطالعات غلط 

به مدت یک روز معلق می کنند.
کیم کارداشــیان، بازیگر و چهره مشــهور تلویزیونی در آمریکا نیز با پیوستن 
به این موج، نوشته است:»خیلی خوشحالم که از طریق اینستاگرام و فیس بوک با 
شــما ارتباط برقرار می کنم اما نمی توانم دست روی دست بگذارم و در برابر نفرت، 
پروپاگاندا و اطالعات گمراه کننده ای که این پلتفرم ها اجازه انتشار آنها را می دهند، 

ساکت بنشینم.
این درحالی است که کارداشــیان بنابر آنچه از رسانه های آمریکایی نقل شده 
اســت، به ازای هر پُســت تبلیغاتی در صفحه اینســتاگرام خود چیــزی در حدود 

یک میلیون دالر دریافت می کند!
متهم به قتل ندا آقاسلطان

 با کتاب ضداخالقی به ایران بازگشت!
برخی منابع خبری از انتشار گسترده یک کتاب ضداخالقی در ایران خبر دادند! 
این کتاب البته به صورت غیرقانونی و در ســایه غفلت مسئوالن نظارت بر نشر 

کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است.
نکته قابل تأمل این است که این کتاب،توسط »الف ، ح« ناشر سابق کتاب های 
پائولوکوئیلو )از مروجان عرفان دروغین و استعماری( ترجمه شده است. این مترجم 
همچنین از متهمان به قتل ندا آقاسلطان است که در ویدئوی منتشر شده از لحظه 
قتل این زن در جریان اغتشاشات سال 88 در صحنه قتل حضور دارد و بالفاصله پس 

از این اتفاق، از کشور فرار کرد! 
گویا شــبکه ناتوی فرهنگی که پیش از این در بســتر قانون و از طریق انتشار 
کتاب های مروج اندیشــه های سکوالریســتی و غربی و عرفان های دروغین فعالیت 
می کرد، با انتشــار این کتاب، از این پس در بــازار قاچاق و کتاب های ضداخالقی و 

مروج فساد اعالم حضور کرده است!
هزینه نجومی سازمان سینمایی
 برای تجلیل از افراد مشکل دار!

منابع خبری از هزینه سنگین برگزاری مراسمی موسوم به جشن 120 سالگی 
سینما خبر دادند! جشنی که بسیاری از بزرگان سینمای ایران در آن غائب بودند و 

برخی از افراد مشکل دار و بی نام و نشان تجلیل شدند!
گفته می شــود که در این دورهمی، 500میلیون تومان هزینه شده است. این 
هزینه درحالی اتفاق افتاده اســت که اکثریت اهالی ســینمای کشور، این روزها با 
مشکالت اقتصادی و معیشتی زیادی مواجه هستند و به خاطر شیوع ویروس کرونا، 
بسیاری از سینماگران در بیکاری به سر می برند! حال جای سؤال است که سازمان 
سینمایی چرا چنین هزینه ای برای چنین جشنی کرده درحالی که برخی از افرادی 
که در آن تجلیل شدند جایگاه چندان مهمی در سینمای کشورمان ندارند و برخی 

نیز در این مراسم همصدا با دشمنان، علیه کشورمان صحبت کردند.
متأسفانه مسئوالن سازمان ســینمایی هنوز هم به خاطر این مراسم پرهزینه 
که موجب رنجش خیلی از سنیماگران هم شده، عذرخواهی نکرده و توضیحی هم 

نداده اند!

رهبر معظم انقالب: از اول انقالب تا امروز دشمنی صهیونیست ها 
و آمریکایی ها با انقالب و جمهوری اســالمی کم نشده است و 
این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئوالن کمرنگ شود.

هدیه به خوانندگان
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ای مصطفی شمایل
بر هم زنیــد یاران این بــزم بی صفا را

مجلس صفــا ندارد بی یــار مجلس آرا
بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی

بی الله شــور نبــود مرغان خوشــنوا را
بی نغمه دف و چنگ مطرب برقص ناید

وجد ســماع باید کز ســر بــرد هوا را
جام مدام گلگون خواهد حریف موزون

بی می مــدان تو میمون جام جهان نما را
بی سرو قد دلجوی هرگز مجو لب جوی

بی سبزه خطش نیســت آب روان گوارا
بی چیــن طره یــار تا تارکــم ز یک تار

بی مــوی او بموئــی هرگز مخــر ختارا
بی جامی و مدامــی هرگز نپخته خامی

تا کــی به تلخ کامی ســر می بری نگارا
از دولت ســکندر بگــذر، برو طلب کن

با پای همــت خضر سرچشــمه بقا را
بر دوســت تکیه باید بر خویشتن نشاید

موسی صفت بیفکن از دست خود عصا را
ای هدهــد صباگوی طــاووس کبریا را

بازآ که کــرده تاریک زاغ و زغن فضا را
ای مصطفی شمائل وی مرتضی فضائل

وی احسن الدالیل یاســین و طا و ها را
ای کعبــه حقیقت وی قبلــه طریقت

رکــن یمان ایمــان عین الصفــا صفا را
ای رحمــت الهی دریــاب »مفتقر« را

شــاها به یک نگاهی بنــواز این گدا را
کمپانی »مفتقر«

در دست باد 
تنهاتریــن غریــب کجایــی ظهور کن

ای بهتریــن حبیــب کجایی ظهور کن
قتلــگاه حوالــی  دوبــاره  بیــا   آقــا 

پیچیده بوی ســیب کجایی ظهور کن
 بر ســینه حســین نشســته هنوز هم

این شــمر نانجیب کجایــی ظهور کن
 داری شــبیه فاطمه هــا  گریه می کنی

بــر گونه تریــب... کجایــی ظهور کن
 بر روی دســت باد سوار است روی نی

زلفی که شد خضیب کجایی ظهور کن
 بــا جامه هــای پــاره به بــازار می رود

این عتــرت غریب کجایــی ظهور کن
 این خاک، کربالست و هر روز جاری است

ایــن قّصه عجیب کجایــی ظهور کن...
وحید محمدی

 مثنوي هاي رندانه
دلم شــد چراغاني چشــم توهال روز و شــب فاني چشم تو
ز روز ازل بانــي چشــم تــوبنــا را بر اصل خمــاري نهاد
شــب شــعر عرفاني چشم توپر از مثنوي هاي رندانه اســت
منم ســالک فاني چشــم توتویي قطــب روحاني جان من
در آفــاق بارانــي چشــم تودلم نیمه شــب ها قدم مي زند
اشــارات پنهانــي چشــم توشــفا مي دهد آشــکارا به دل
دریــادالن راه  توشــه  توهــال  چشــم  طوفاني  مفاهیــم 
کرامــات نورانــي چشــم تومرا جــذب آییــن آیینه کرد
بــه آیــات قرآني چشــم تواز ایــن پس مرید نــگاه توام

سیدحسن حسیني
ساحل چشم من

ساحل چشم من از شوق به دریا زده است
چشم بسته به سرش، موج تماشا زده است

جمعه را ســرمه کشیدیم، مگر برگردی
با همان ســیصد و فرسنگ نفر برگردی 

زندگی نیست، ممات است تو را کم دارد
دیدنــت ارزش آواره شــدن هــم دارد

از دل تنگ من، آیــا خبری هم داری؟
آشنا، پشت سرت مختصری هم داری؟ 

منتی بر ســر ما هم بگذاری، بد نیست
آه، کم چشم به راهم بگذاری، بد نیست

نکنــد منتظــر مــردن مایــی، آقــا؟
منتظرهــات بمیرنــد، میایــی آقــا؟

به نظر می رسد این فاصله ها کم شدنی ست
غیرممکن تر از این خواسته ها هم شدنی ست

دارد از جــاده صدای جرســی می آید
مژده   ای دل که مســیحا نفسی می آید

منجی ما به خداوند قســم آمدنی ست
یوسف گم شده،   ای اهل حرم! آمدنی ست
صابر خراسانی

به تماشای طلوع تو
به تماشــای طلوع تو جهان چشم به راه

به امید قدمت کون و مکان چشم به راه
در شبستان شهود  اشک فشان دوخته اند

همه شب تا به سحر خلوتیان چشم به راه
جواد محدثی

تو ناگاهان می آیی مثل این ناگاه بی فرصت
بــه پایت ریختم اندوه یک دریا زاللی را

بلور  اشــک ها در کاســه مــاه هاللی را
چمن آیینه بندان می شود صبحی که بازآیی

بهارا ! فرش راهت می کنم گل های قالی را
نگاهت شمع آجین می کند جان غزاالن را

غمت عین القضاتی می کند عقل غزالی را
چه جامی می دهی تنهایی ما را جالل الدین!

بخوان و جلوه ای بخشای این روح جاللی را
شهید یوسفستان توام زلفی پریشان کن

بخشکان با گل لبخندهایت خشکسالی را
سحر از یاس شد لبریز دل های جنوبی مان

نسیم نرگســت پر کرد ایوان شمالی را
افق هایی که خونرنگ اند، عصر جمعة مایند

تماشا می کنم با یاد تو هر قاب خالی را
کدامین شانه را سر می گذارم وقت جان دادن

کدام آیینه پایانی ست این آشفته حالی را
تو ناگاهان می آیی مثل این ناگاه بی فرصت

پذیرا باش از این دلتنگ، شعری ارتجالی را
علیرضا قزوه

یوسفگمشده،ایاهلحرم!آمدنیست

در نشست مجمع جهانی بیداری اسالمی

والیتی: امارات و بحرین
هزینه اقدام خفت بارشان را پرداخت می كنند

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی گفت: 
برخی دولت های وابسته حاشیه خلیج  فارس به امید 
حمایت پوشــالی آمریکا از آنان تبدیل به عروسک 
خیمه شب بازی آمریکا و اسرائیل شده اند و امید پوچ 
بر هیچ بسته و خانه ای بر روی آب بنا کرده اند. و آنها 

هزینه این اقدام خفت بار را پرداخت می کنند.
 علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی 
در سیزدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری 
اسالمی گفت: فلسطین، قبله اول مسلمین طی هفتاد سال 
اخیر و کلیدی ترین و محوری ترین مسئله جهان اسالم است.

وی در این نشســت مجازی و غیرحضوری که دیروز 
چهارشنبه 26 شهریور با حضور جمعی از مسئولین، علماء، 
اندیشمندان، اســاتید دانشگاه و فرهیختگان جهان اسالم 
برگزار شــد با  اشاره به اینکه دشمنان مقاومت اسالمی در 
ســطح منطقه و بین الملل طی دهه های اخیر سناریوهای 
مختلفی در جهت حفظ منافع اســتکباری و اســتثماری 
خویــش طراحی و اجرا نموده اند افزود: پیاده ســازی طرح 
خاورمیانه بزرگ، حمله مستقیم به عراق و افغانستان، جنگ 
و جنایت علیه لبنان و غزه بی دفاع، انحراف جریان بیداری 
اســالمی، تشکیل، راه اندازی و تجهیز گروه های تکفیری و 
کشــتار صدها هزار انسان بی گناه در سطح منطقه توسط 
قاتالن نیابتی،  ترور ناجوانمردانه فرمانده شجاع و دالور جبهه 
مقاومت حاج قاســم سلیمانی و غیره بخشی از راهبردها و 
طرح های خباثت آمیز نظام سلطه در سطح منطقه غرب آسیا 

برای مقابله با ارزش ها و آرمان های اسالم ناب بوده است.
فلسطین کلیدی ترین و محوری ترین 

مسئله جهان اسالم 
دبیــرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی با تأکید بر 
اینکه فلســطین، قبله اول مسلمین طی هفتاد سال اخیر 
کلیدی ترین و محوری ترین مسئله جهان اسالم است افزود: 
تالش های دشمنان در طی هفتاد سال اخیر در جهت حذف 
تدریجی فلسطین از نقشه منطقه و جعل رژیم  اشغالگر قدس 
به جای آن بوده اســت و اســتکبار با توطئه ها و طرح های 
گوناگون همواره تالش دارد که این مســئله اساســی را از 

اولویت اول جهان اسالم خارج سازد.
والیتی نیم قرن مقاومت و 50 سال سازش نابرابر را حامل 
ایجاد دو گفتمان سازش و مقاومت در منطقه دانست و تصریح 

کرد: پس از شکست اعراب در جنگ شش روزه از اسرائیل غاصب، 
ده ها مذاکره و نشست سازش بین اعراب و رژیم صهیونیستی با 
بازیگردانی ایاالت متحده روی داده است، و در طول همه مذاکرات 
نه تنها دستاوردی برای مردم مظلوم فلسطین نداشته بلکه نتیجه 
عکس داشــته و موجب زیاده خواهی، ادامه شهرک سازی، اخذ 
امتیازات بیشتر و نهایتاً گسترش دامنه زیاده خواهی های خود 

از فلسطین به تمامی کشورهای عربی است.
گفتمان مقاومت 

و سیر اعجاز گونه انتفاضه سنگ تا موشک 
وی با تشــریح پیامدهای گفتمان مقاومت در ســطح 
منطقه افزود: مجاهدت و مقاومت شجاعانه مردم فلسطین، 
به طور خاص و برجسته اثرات این گفتمان در قضیه فلسطین 
و ســیر اعجازگونه انتفاضه سنگ تا موشک را پدید آورده 
و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در جنگ های نابرابر 
8 روزه، 51، 22 و دو روزه مقاومت غزه از بین برده اســت 
امــا صهیونیزم بین الملل به دنبال حذف کامل فلســطین 
از جهان اســالم اســت. طرح معامله قرن شوم ترین نقشه 
دشمنان اسالم به عنوان مکمل گام های سازش، نقاب نفاق 
را از چهره اســتکباری سازشگران و سازش طلبان کنار زده 

و ماهیت اســتعمارگری نوین آنان را برای مردم منطقه و 
جهان آشکار ساخته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نخبگان 
و اندیشــمندان، شــرایط بسیار شــکننده و متزلزل رژیم 
صهیونیستی و هم پیمان او آمریکای جنایتکار، عدم تحقق 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا، اســتمرار 
جریان مقاومت و جسارت برگرفته از اعتماد بنفس و خود 
باوری بیش از پیش جوانان فلسطینی در مقابله با  اشغالگری، 
انزوای منطقه ای رژیم صهیونیستی، تغییر معادله قدرت به 
نفع فلســطینی ها را از جمله دیگر آثار و پیامدهای جریان 

مقاومت دانست.
نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل 

برای نابودی فلسطین و تسلط بر کشورهای عربی 
والیتی افزود: عالوه  بر این ســرپوش گذاردن به چهره 
 تروریســتی نظام استکباری آمریکا، اسرائیل و ایادی آنان، 
مهاجرت معکوس از ســرزمین  های  اشغالی، محدود کردن 
حوزه نفوذ و قدرت محور مقاومت همگی محور غربی، عربی، 
عبری را بر آن داشته تا برای برون رفت از چالش های داخلی 
و بین المللی و جلوگیری از پیامدهای رویکرد مقاومت خود 

طرحی جدید با بازیگری هم پیمانان وابسته و نیابتی خود در 
منطقه به اجرا درآورند. عادی سازی روابط برخی کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی، نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل 
برای نابودی مسئله فلسطین و تسلط بر ثروت و منابع حیاتی 

کشورهای عربی در این راستا قابل ارزیابی است.
با تأکید بر اینکه این طرح شوم پیش زمینه اجرای کامل 
طرح معامله قرن و نمایشی تبلیغاتی است تصریح کرد: برخی 
دول وابسته حاشیه خلیج  فارس به جای تکیه به وعده های 
الهی، وحدت کلمه، اراده های مردمی و ظرفیت های بی بدیل 
جهان اسالم امید پوچ بر هیچ بسته اند و خانه ای بر روی آب 
بنا کرده انــد، به گونه ای که هم هزینه و هم پیامدهای این 
سازش و عادی سازی خفت بار را باید از سرمایه  های ملی و 

معنوی کشورهایشان پرداخت نمایند.
اتکا به ظرفیت های بی نظیر جهان اسالم
 تنها راه عالج و تحقق آرمان فلسطین

دبیــرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی در بخش 
دیگری از ســخنان خود ظرفیت هــای بی نظیر مادی و 
معنوی جهان اســالم، اتکاء به وعده ها و امدادهای الهی 
و تکیه بر آیه شریفه »نصر من اهلل و فتح قریب«، اتحاد، 
انسجام و مقاومت امت اسالمی در مقابل زیاده خواهی و 
طرح های خباثت بار دشــمنان و فریب خوردگان، سست 
شدن هرچه بیشتر روند سازش و تقویت عزم و اراده روز 
افزون جریان مقاومت را تنهــا راه عالج و تحقق آرمان 

فلسطین اعالم کرد.
وی در پایان با  اشــاره به شرایط حساس و توطئه های 
آشکار و پنهان دشمنان همچون هتک حرمت و اهانت به 
ســاحت کبریایی رسول خاتم پیامبر رحمت)ص( بر نقش 
بی بدیل و تأثیرگذار نخبگان و اندیشمندان در هدایت و تنویر 
افکار عمومی جوامع اسالمی و بشری تأکید کرد و خواستار 
موضع گیری صریح و قاطعانه اندیشــمندان جهان اسالم و 
آزادی خواهان نسبت به روشنگری و بصیرت بخشی از زوایای 
پنهان و نیات واقعی طرح شوم آمریکایی- اسرائیلی معامله 
قرن و عادی ســازی روابط برخی دول عربی با قاتالن خود 
و ملت مظلوم فلســطین که نمونه آن را در جنایت صبرا و 
شتیال شاهد بودیم و امروز سالروز آن است، حمایت از حرکت 
جبهه مقاومت و جریان مقابله و مبارزه با اســتعمارگران را 

خواستار شد.

در گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 
پایگاه چهارم هوانیروز رزمایش شــجاعت  خلبانان 
و نبوغ را به نمایش گذاشــتند و قدرت آتش و دقت 

تاکتیک هایشان را به رخ جهانیان کشیدند. 
در این تمرین که عصر روز سه شنبه برگزار شد؛ موشک 
هوشــمند ضد زره برد بلند شــفق، آتش توپ های نقطه زن 
20 میلــی متری کبرا و هجم ســنگین آتش انواع راکت ها؛ 
به نمایش درآمد که نشــان از عزم جــزم خلبانان هوانیروز 
ارتش جمهوری اســالمی برای دفاعی همه جانبه و قدرتمند 

در مقابل تهدیدهای دشمن داشت.
امیرســرتیپ دوم ستاد خلبان ســید قاسم خاموشی با 
اشاره به حضور هوانیروز ارتش، در تمامی صحنه های جهاد و 

مقاومت اظهار داشت: هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در دوران دفاع مقدس حضوری همه جانبه داشــته و پس از 
آن دوران نیز، در میادین مختلف جهادی و حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی در کنار مردم حاضر بوده و نقش پررنگی داشته 

است. 
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در رابطه با اقدامات 
روزهای آتی این پایگاه خاطرنشــان کرد: در روزهای آینده، 
شاهد رزمایش گردان های ترابری سنگین هوایی و رونمایی 

از دستاوردهای جدید این پایگاه خواهیم بود. 
پایگاه چهارم هوانیروز ارتش یکی از بزرگترین پایگاه های 
هوانیروز منطقه غرب آسیا و از مراکز نمونه جهاد صنعتی در 

اتقای توان عملیاتی بالگردی کشور است. 

رزمایش موشک ضدزره برد بلند شفق
در پایگاه چهارم هوانیروز

یک مجله آمریکایی به شرح شکست دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا برای وادار کردن یک دانشمند ایرانی 

به همکاری جاسوسی با واشنگتن پرداخته است.
روزنامــه آمریکایــی »نیویورکر« در گزارشــی مفصل 
به شرح شکســت دســتگاه های اطالعاتی آمریکا در جلب 
همکاری »ســیروس عســگری«، دانشــمند ایرانــی برای 

جاسوسی پرداخته است.
به گزارش فارس، نیویورکر نوشته بهار سال 201۷ یک 
دانشمند ایرانی به نام سیروس عسگری تماسی از کنسولگری 
ایــاالت متحده در دوبی دریافت کرد. دو ســال قبل تر، او و 
همسرش تقاضای دریافت روادید برای سفر به آمریکا جهت 
دیدار با فرزندانشان را کرده بودند. کنسولگری به آنها اطالع 

داد که درخواست آنها باالخره پذیرفته شده است.
با این حال، مســئله عجیب در اینجــا زمانی بود که با 
درخواســت روادید این دو نفر موافقت شده بود: هنوز مدت 
زیادی از صدور فرمــان اجرایی دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا که خواســتار منع ورود ایرانی ها به آمریکا بود - آن 
هم درست با روادیدهای مورد تقاضای عسگری و همسرش-  

نمی گذشت.
برای آقای عسگری که در آن زمان 56 سال سن داشت 
آمریکا کشور دوم بود؛ او در دهه 1۹۹0 از دانشگاه »درکسل« 
در فیالدلفیا فارغ التحصیل شده بود، یکی از دخترانش متولد 
آمریــکا بود و دو فرزند دیگرش بعد از تحصیل در آمریکا در 

همین کشور سکونت داشتند.
سیروس عســگری، در آن زمان استاد دانشگاه صنعتی 
شــریف بود و بابت انجام پروژه های تحقیقاتی اش در زمینه 
متالورژی گاهی به شــهر »کلیولند« در ایالت »اوهایو« سفر 
می کرد. او در اینجا با برخی از دوستانش در دانشگاه »کیس 

وسترن رزرو«، همکاری های نزدیکی داشت.
آقای عســگری و همســرش روز 21 ژوئن 201۷ برای 
دیدار با پسرشــان به نیویورک ســفر کردند؛ اما هنگامی که 
آقای عســگری از هواپیما پیاده شــد دو مقام، به سمت او 
آمدند. آنها اســتاد دانشگاه ایرانی را به داخل اتاقی که چند 

مأمور اف بی آی در آنجا منتظر بودند منتقل کردند.
مأموران اف بی آی به آقای عســگری اطــالع دادند که 
طبق مفاد کیفرخواست ُمهروموم   شده ای که محتوای آن در 
فرودگاه قابل افشا نبود، بازداشت است. آقای عسگری، زبان 
 indictment انگلیســی را روان صحبت می کرد، اما لغت
)کیفرخواست( را نمی دانست زیرا هرگز مشکلی با قانون پیدا 
نکرده بود. او اطمینان داشت که کل ماجرا نوعی سوءتفاهم 

است و به زودی حل خواهد شد.
مأموران اف بی آی بعد از انتقال عســگری به یک هتل، 
کیفرخواســت 12 صفحه ای را تحویل ایشــان دادند: او به 
سرقت اسرار تجاری، تخلف در درخواست روادید و تخلفات 

ادعایی دیگر متهم شده بود.
برای استاد دانشگاه ایرانی، این کیفرخواست شبیه یک 
فیلم جاسوسی بود. اتهامات مطرح شــده علیه او مربوط به 
ســفر چهارماهه ای بودند که او چهارسال قبل تر به دانشگاه 

»کیس وسترن« داشت.
در کیفرخواســت، این سفر بخشــی از طرحی بوده که 
هدف آن سرقت مالکیت معنوی یک شرکت سازنده سوپاپ 
آمریکایی به نفع دولت ایران بود. مأموران اف بی آی به آقای 
عسگری گفتند که چنین تخلفی ممکن است به صدور حکم 

چندین سال حبس برای او منجر شود.
آقای عسگری این اتهامات را رد کرده و آنها را نادرست 
دانست. مسائلی که او در کیس وسترن بر روی آنها کار کرده 
بود، برای دانشــمندان علم متالورژی شناخته  شده بود و به 
ندرت دربردارنده اسرار محرمانه تجاری بود. با این حال، اگر 
قرار بود دولت آمریــکا او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد، 

شانسی برای پیروزی در دادگاه نداشت.
یکــی از مأموران اف بی آی گفت: مــا در هیچ پرونده ای 
شکست نخورده ایم. آقای عسگری در پاسخ گفت: این اولین 

شکست شما خواهد بود.
مســئله مربوط به پیشــنهاد جاسوســی، طبق روایت 
نیویورکر، مربوط به یک روز آوریل در ســال 201۳ بود که 
او متوجه شــد یک کارت تجاری در بیرون درب آپارتمانش 
افتاده اســت. کارت متعلق به »متیو اولســون«، افسر ویژه 
اف بی آی بود و در پشــت آن از آقای عسگری خواسته شده 

بود با او تماس بگیرد.
آقای عســگری با چند نفر از دوستانش تماس گرفت تا 
نظر آنها را جویا شود، اما خطشان مشغول بود و او از بیم آنکه 
اف بی آی قصد دستگیری او را دارد با اولسون تماس گرفت. 
مأمور اف بی آی پیشنهاد کرد که چند دقیقه بعدتر در کافه ای 

در آن سوی خیابان با عسگری مالقات کند.
اولسون در آنجا به دانشمند ایرانی گفت چنانچه برگه ای 
را که در دستان مرد دیگری در همین کافه است، امضا کند 
5000 دالر دریافت خواهد کرد. عســگری متوجه شــد که 
اولســون برای دستگیر کردن او به آنجا نیامده بلکه هدفش 

این بوده که او را به عنوان مخبر به خدمت بگیرد.
آقای عســگری به مرد دیگری که در کافه بود نگاه کرد 
و گفــت که نه برگه  ای را امضــا خواهد کرد و نه یک پنی از 

اف بی آی پول دریافت خواهد کرد.
نیویورکر نوشــته مرد دیگری کــه در آن کافه برگه به 
دست داشت تیموتی باگز، مأمور ویژه ضد اطالعات اف بی آی 

در دفتر کلیولند بود که متخصص امور ایران بود.
نیویورکر نوشته بسیاری از ایرانی هایی که به آمریکا سفر 
کرده اند یا در این کشور اقامت دارند، تجربیات مشابهی دارند.

باگــز اواخر ســال 2012 از طریق یکــی از مخبرانش 

در دانشــگاه کیس متوجه شــده بود که یک استاد دانشگاه 
صنعتی شریف با روادید توریستی به این دانشگاه آمده و در 

آزمایشگاه آن مشغول تحقیق است.
باگز احتماالً این مســئله را فرصــت دیده و به این فکر 
کرده که یک استاد دانشگاه صنعتی شریف به احتمال زیاد با 
دانشمندانی که بر روی مسائل نظامی یا هسته ای ایران کار 

می کنند آشنا است.
آقای عســگری پیش از این درباره ماجرای این پرونده 
و سفرش در ســال 201۳ به اوهایو، با بیان اینکه برای من 
1۳ مــورد جرم تعریف کرده بودند، گفت: مأموران اف بی آی 
با مسئوالن دانشگاه صحبت کردند و با ایجاد نگرانی در آنها، 

عمــاًلً جلوی ویزای اچ وان من را گرفتند. در حالی که وقتی 
به ایران برگشتم به آن استاد و دوستی که در دانشگاه اوهایو 
بود گفتم که همچنان عالقه مند هستم آن پروژه مشترک را 
در ایران و در دانشــگاه شریف ادامه دهم که گفتند مشکلی 

نیست.
وی دربــاره رفتار مأمــوران اف بی آی اظهار داشــت: 
رفتارشان به گونه ای است که در ظاهر برخورد خشونت آمیز 
نمی بینی، اما باالخره فشــار زیــادی وارد می کنند. رفتار 
سیســتم قضایی آمریکا فشار آوردن بر روی متهم است تا 
او کم بیــاورد و به قول معروف »ببرد«؛ روشــی که واقعاًً 

غیرمنصفانه است.

نیویورکر: دانشمند ایرانی درخواست آمریکا برای جاسوسی را رد کرد


