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=نیروی جایگزین رژیم کنونی از درون جنبش های صنفی و سیاسی و کارزارهای دادخواهی در حال شکل گرفتن است.

۲ ادامه در صفحه

فعالیتعادیرسانهایدرشرایطغیرعادی!

بیش از یکماه از آغاز دور تازه قطع سریالی  
برق در ایران می گذرد و مقامات حکومتی 
همچنان دلیل روشن و قانع کننده ای برای 
و مداوم در  بطور مرتب  آنهم  این کمبود 

مقیاس کشوری نمی دهند.
قطع مکرر برق و گاهی سه بار در روز به 
اختالل  ایجاد  مدت دو سه ساعت سبب 
با قطع  در روند زندگی مردم شده است. 
مختل  خانه  در  چیز  همه  تقریبا  برق 
و  اینترنت  قطع  و  خاموشی  از  می شود: 
از کار افتادن آسانسورها تا افت فشار یا 
قطع آب آپارتمان ها، خاموش شدن وسایل 

خنک کننده و هر آنچه با برق کار می کند!
ابعاد کالن قطع برق

اما قطع برق ابعاد مهم اجتماعی و اقتصادی  
کالن نیز دارد؛ روند کار در بیمارستان ها و 
کلینیک های پزشکی با مشکالت خطرناک 
بخش های  در  ویژه  به  که  می شود  روبرو 

جراحی، آی سی یو و سی سی یو جان بیماران 
بیماران  همچنین  می اندازد.  خطر  به  را 
کرونایی که چه در خانه و چه در بیمارستان 
از دستگاه اکسیژن ساز استفاده می کنند با 
کاهش سطح اکسیژن خون با عارضه کما و 

خطر مرگ روبرو می شوند.
چرخه تولید و صنعت نیز با قطع برق متوقف 
می شود. جدا از اینکه حجم تولید کاهش 
می یابد و مواد اولیه در بسیاری از صنایع 
تولیدی مانند صنایع مواد غذایی، دارویی و 
شیمیایی با قطع برق و خوابیدن خط تولید، 
از بین می رود. یکی از مهمترین عوارض قطع 
برق اما کاهش درآمد کارگران در بسیاری از 
کارخانه  ها است. به گزارش منابع کارگری، 
با  معادل  را  کارگران  حقوق  کارفرمایان 
ساعات قطع برق کسر می کنند و اگر قطع 
برق از ظهر به بعد اتفاق بیافتد کارگران را 
به خانه و مرخصی اجباری و بدون حقوق 

می فرستند!  ....

 جمعه  ۲1 تا ۲۷ خرداد ماه 14۰۰خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

1۸ ادامه در صفحه

ارتباطقطعبرقباغنیسازیاورانیومدرایران
وتأمینبرقدرلبنان!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

آیا در مناسبات سیاسی و اجتماعی غیرعادی می توان رسانه و روزنامه نگاری عادی 
داشت؟ به این معنی که همانگونه تحلیل و اطالع رسانی کرد که رسانه ها در جوامع 
عادی انجام می دهند؟ اگر چنین باشد پس فرق وضعیت عادی آنها و اوضاع غیرعادی 

ما ایرانیان در داخل و خارج چیست؟....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

شاهزاده رضا پهلوی:
 ساسان نیک نفس 
جان خود را برای 

رهایی ایران و جوانان 
دلیرمان از بند 
ضحاک زمان داد

حساب  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
باختن  جان   درباره  خود  توئیتری 
سیاسی  فعال  نیک نفس  ساسان 
بزرگ«  »تهران  زندان  در  محبوس 
نوشت که ساسان نیک نفس جان خود 
را برای رهایی ایران و جوانان دلیرمان 
از بند ضحاک زمان داد. در پی تأیید 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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حساب سرمایه
 در ایران 

منفی 5.1 میلیارد دالر؛
 وعده های دروغ 

اقتصادی نامزدهای 
جمهوری اسالمی 
برای کسب رأی!

نتایج نظرسنجی 
از   ٪۷5 »گمان«:  انتخاباتی 
پاسخ دهندگان رأی نمی دهند؛ 

شاهزاده 
رضا پهلوی 

محبوب ترین چهره
 سیاسی میان ایرانیان

1۶ ادامه در صفحه

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا )۲(

11 ادامه در صفحه

کارزار »دادخواهی« ایرانیان مقیم کانادا با 
نصب دو بیلبورد در خیابان »یانگ« تورنتو

1۲ ادامه در صفحه

سقوطبهشتسقوطبهشت
کیهانمنتشرکرد:کیهانمنتشرکرد:

۶ ادامه در صفحه

7 ادامه در صفحه
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هیچوقتلپتاپراروی
پایخودنگذارید

باورهایاشتباهدرباره
سفیدشدنمو

رسمی جان  باختن ساسان نیک نفس 
فعال سیاسی مبتال به بیماری اعصاب 
و روان، دیابت و صرع در زندان »تهران 
بزرگ«، شاهزاده رضا پهلوی در حساب 
»سوگوار  که  نوشت  خود  توئیتری 
و  نام  ولی  هستیم  نیک نفس  ساسان 

یادش باید الهام بخش ما ...

پرویز کاردان
 »خانه  به دوش«
 دور از وطن 

درگذشت
فعاًل خبری از لغو تحریم ها نیست؛

 مجتبی ذوالنوری: مذاکرات در مدل 
فعلی »محقق« نخواهد شد

15 ادامه در صفحه

تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه 
جام  والیبال  رقابت های  در  ژوئن   ۹
ملت ها در ایتالیا، تیم ملی آمریکا از 
در  را  دنیا  والیبال  تیم های  بهترین 

ورزشگاه شهر رمینی با نتیجه ۲5 بر 
1۹، ۲5 بر ۲3 و ۲5 بر ۲3 در سه 

ست مغلوب کرد.
1۰ ادامه در صفحه

ایراندرراهپیماننوین
نه به جمهوری اسالمی، آری به همبستگی ملی

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
روسیهبهجمهوریاسالمیسیستم

ماهوارهایباقابلیتنظامیتحویلمیدهد
3 ادامه در صفحه

»یگانحافظصلحسازمانمللمتحد«درایران؟!
تمرینبرایسرکوباعتراضات؟!

۴ ادامه در صفحه

واشنگتن پست:واشنگتن پست:

5 ادامه در صفحه

مسابقات والیبال
 جام ملت ها ایتالیا؛ 

تیم ملی ایران 
تیم آمریکا را نیز 

شکست داد

مقاصدمقاصدشومشومووتنشآفرینتنشآفرین
رژیمایراندرمنطقهرژیمایراندرمنطقه
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مقامات  که  حالیست  در  اینهمه 
و  مشخص  علت  اسالمی  جمهوری 
شفافی برای قطع برق عنوان نمی کنند. 
سلسله اقدامات جمهوری اسالمی مانند 
اجازه استخراج رمزارز توسط کشورهای 
خارجی از جمله چین، هلند و ترکیه از 
جمله دالیل افزایش مصرف برق است؛ 
اما افزایش مصرف برق با کمبود برق 
قابل توجهی که از یکماه پیش با قطع 
سریالی برق در استان های مختلف به 

وجود آمده متفاوت به نظر می رسد.
پنهانکاری در علت قطع برق

بحران کمبود برق آنقدر سنگین است 
که حتا احتمال قطع برق همزمان با 
مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
وجود داشت بطوری که مصطفی رجبی 
مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور 
عملیاتی  اکیپ های  همه  آمادگی  از 
این صنعت برای تأمین برق در سراسر 
کشور در زمان دومین مناظره انتخابات 

ریاست جمهوری خبر داد!
بحران کمبود برق و علل آن زمانی 
بیشتر پرسش  برانگیز شد که مدیرعامل 
تا  که  کرد  اعالم  خرداد  اوایل  توانیر 
یکماه آینده شرایط بحرانی برق ادامه 
خواهد داشت و تالش می شود تا اواخر 
خرداد بحران برق پایان یابد. اما چندی 
بعد محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت 
برق استان اصفهان 1۹ خرداد 1۴۰۰ از 
افزایش روند قطع برق از اواخر خرداد 

خبر داد!
در شرایطی که سانسور و ممیزی در 
ارائه گزارش در حوزه های مختلف در 
جمهوری اسالمی توسعه یافته و به یک 
روش بدیهی تبدیل شده است، درباره 
مقامات  سوی  از  نیز  برق  قطع  علت 
جمهوری اسالمی پنهانکاری می شود.

همانطور که اشاره شد و پیشتر نیز 
آن  به  لندن  کیهان  گزارش های  در 
پرداختیم، مصرف سنگین برق در مزارع 
رمزارز یکی از دالیل قطع برق سراسری 
است. ارزانی و یارانه ای بودن بهای برق 
استخراج کنندگان  بهشت  ایران،  در 
رمزارز است. پیرو تأکید علی خامنه ای 
فرش  بلندترین  شرق«،  به  »نگاه  بر 
خلق  جمهوری  حضور  برای  قرمز 
بر  است.  شده  پهن  ایران  در  چین 
هزاران  مختلف  گزارش های  اساس 
دستگاه ماینر رمزارز در مزارع مربوط 
مختلف  استان های  در  چینی ها  به 
مزارع  همچنین  و  سمنان  جمله   از 
استخراج تحت نظر شرکت های هلندی 
و دیگر کشورها در ایران فعال هستند.

از سوی  نیز  رمزارز  مزارع  از  برخی 
و  دولت  جمله  از  حکومتی  نهادهای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف 
باال بردن ذخایر رمزارز برای پولشویی و 
دور زدن تحریم ها با استفاده از مبادالت 

رمزارزی فعال هستند.
با اینهمه اگرچه میزان مصرف برق 
این ماینرها بسیار باالست اما نمی  تواند 

و  مداوم  خاموشی  سبب  تنهایی  به 
سراسری برق در شهرهای کشور باشد.

نگاه جامع به وضعیت تولید برق در 
نیروگاه های  که  می دهد  نشان  ایران 
برق آبی، حرارتی، تجدیدپذیر، هسته ای 
که هر کدام سهمی متفاوت در تولید 
برق دارند. در برنامه ششم توسعه وزارت 
مگاوات  نیرو مکلف شد سالی 5هزار 
آمارها حاکی  اما  کند  مدار  وارد  برق 
از کاهش تولید برق در نیروگاه هاست. 
یکی از دالیلی که برای کاهش تولید 
برق مطرح شده اینست که کمبود آب 
پشت سدها، تولید برق در نیروگاه های 
بطوری  کرده  روبرو  مشکل  با  را  آبی 
حقابه  گرفته  تصمیم  حتا  دولت  که 
کشاورزان را در برخی مناطق قطع کند.

ی  ه ها گا و نیر یگر  د ی  سو ز  ا
دلیل عدم  به  برق هم  تولید  گازسوز 
کم بازده  و  فرسوده  سرمایه گذاری 
صادرات  برابری  دو  افزایش  شده اند. 
گاز در هشت سال دولت »تدبیروامید« 
نیز مزید بر علت شده تا تولید برق در 
نیروگاه های موجود با مشکل روبرو شود.

سندیکای  رئیس  نایب  باقری  پیام 
وضعیت  درباره  ایران  برق  صنعت 
که  گفته  ز  سو ز گا ی  ه ها گا و نیر
»خاموشی های زمستان ناشی از کمبود 
ظرفیت نیروگاهی نبوده بلکه در عدم 
تامین خوراکی بوده که باید در اختیار 
نیروگاه قرار می گرفته اما نگرفته است. 
زمستان اصال پیک مصرف ما نیست. 
گاز به عنوان خوراک اصلی نیروگاه های 
ما در اختیار نیروگاه قرار نمی گرفت، 
با  نمی توانستند  نیروگاه ها  بنابراین 

ظرفیت کامل، برق تولید کنند.«
ولی اگر چنین است پس چرا صادرات 
که  شرایطی  در  عراق،  به  برق  و  گاز 
اف ای تی اف  سیاه  فهرست  در  کشور 
قرار دارد و درگاه های بانک ملی مسدود 
است و سرنوشت پول مربوطه نامعلوم 
این  به  انرژی  و مبهم است،  صادرات 

کشور قطع نشد؟!
تأمین برق دیگران با خاموشی 

برای مردم
تأمین  ایران  می دهد  نشان  آمارها 
و  است  عراق  برق  درصد   ۴۰ کننده 
بلوکه شدن  حتا در شرایط تحریم و 
منابع مالی ایران در بانک های این کشور 
همچنان صادرات برق و گاز به عراق در 
جریان است. برخی مقامات جمهوری 
اسالمی در پی بلوکه شدن منابع مالی 
ایران در عراق و عدم قبول این کشور 
حتا برای معامله پایاپای و تهاتر، تهدید 
را  به عراق  انرژی  کردند که صادرات 
متوقف می کنند. این در حالیست که 
ماجد مهدی حنتوش وزیر نیروی عراق 
اردیبهشت 1۴۰۰ بر توافق دو کشور و 
تداوم صادرات انرژی از ایران به عراق 

تأکید کرد.
مقاصد  از  یکی  سوریه  همچنین 
خروجی برق ایران است. کیوان کاشفی 
سوریه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اردیبهشت امسال اعالم کرد که تأمین 

میان  توافقات  جمله  از  سوریه  برق 
جمهوری اسالمی و این کشور است.

گرفته  صورت  حالی  در  توافق  این 
که مقامات نظام، رفاه و آرامش مردم 
و بخش های مختلف صنعت، تولید و 
برق  قطع  با  را  کشاورزی  و  خدمات 
با بحران روبرو کرده  و همچنین آب 
و از مردم می خواهند مصرف خود را 

کاهش دهند!
نیست!  سوریه  و  عراق  فقط  تازه 
برق  تأمین  از  نشان  گزارش ها  برخی 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  لبنان 
دارد. پیشتر ترکیه از جمله کشورهای 
نیمه  بود.  لبنان  به  برق  صادرکننده 
اردیبهشت ماه گذشته چند روز پیش 
از شروع دور تازه قطع برق در ایران، 
اعالم  ترکیه  »کارپاورشیپ«  شرکت 
کرد به دلیل بدهی سنگین لبنان به 
این شرکت، صادرات برق به لبنان را 

پایان می دهد.
کمبود  که  حالی  در  بعد  روز  چند 
می شد  خبرساز  کشور  در  برق  تولید 
قرارداد  امضای  از  داخلی  رسانه های 
شرکت  یک  به  ایران  برق  فروش 
خصوصی ترکیه، به میزان ساالنه یک و 
نیم میلیارد کیلووات ساعت خبر دادند.

که  شد  منتشر  حالی  در  خبر  این 
دهه  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
هشتاد به دنبال تأمین بخشی از برق 
لبنان به شکل ترانزیت بودند. بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده سه سناریو 
برای ترانزیت برق به لبنان مطرح بود 
که یکی از آنها انتقال برق وارداتی ایران 
از گرجستان، ارمنستان و تاجیکستان 
و ترانزیت آن از طریق عراق و سوریه 

به لبنان بود.
سوریه یکی از کشورهای مورد مذاکره 
برای انتقال برق از ایران به لبنان بود اما 
همان زمان اعالم شد که سوریه شرط 
انتقال برق از طریق کشورش به لبنان 
را برداشت نیمی از برق صادراتی برای 

تامین نیاز خود عنوان کرده است!
مجید نامجو وزیر وقت نیرو سناریوی 
به  ترکیه  از  برق  انتقال  یعنی  سوم 
سوریه را محتمل دانسته بود. اکنون با 
توجه به اینکه ترکیه ۴۰ درصد از برق 
این کشور صادر  به  را  لبنان  مصرفی 
توافق  و  مذاکرات  همزمان  و  می کرد 
ایران برای صادرات برق به ترکیه انجام 
شد، احتمال تأمین بخشی از برق مورد 
اسالمی  جمهوری  توسط  لبنان  نیاز 

افزایش یافته است.
این احتمال زمانی قوت پیدا می کند 
و  لبنان  در  بنزین  کمبود  پی  در  که 
تشکیل صف های طوالنی مردم در پمپ 
بنزین ها، سید حسن نصراهلل از پیشنهاد 
بنزین  تأمین  برای  جمهوری اسالمی 
او در سخنانی گفت:  لبنان خبر داد. 
سوخت  ارسال  برای  ایران  »پیشنهاد 
لبنان همچنان  پایه پول  بر  لبنان  به 
پابرجاست. اگر ببینیم برای حل بحران 
سوخت راه حلی ندارید، نمی توانیم این 
به  کنیم،  تحمل  را  ذلت  صحنه های 

ایران می رویم و ...

کنفرانس »نه به جمهوری اسالمی، 
حضور  با  ملی«  همبستگی  به  آری 
شاهزاده رضا پهلوی و شماری از فعاالن 
طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی 
روز جمعه ۲1 خرداد 1۴۰۰ برابر با 11 

ژوئن ۲۰۲1 برگزار شد.
در کنفرانس چه گذشت  

جمهوری  به  »نه  آنالین  کنفرانس 
ملّی«  همبستگی  به  آری  اسالمی، 
فعاالن  از  شماری  با حضور  حالی  در 
سیاسی و مدنی مدافع دموکراسی در 
طیف های مختلف داخل و خارج کشور 
برگزار شد که جمهوری اسالمی سخت 
در حال یکدست کردن خود و همزمان 
نگران عدم همراهی مردم در رأی گیری 
ریاست  سیزدهمین  برای  خرداد   ۲۸

دولت است.
در بخش نخست این کنفرانس فاطمه 
فعال  دو  منصوری  نرگس  و  سپهری 
از  و  ایران  داخل  از  مدنی  و  سیاسی 
امضاکنندگان و حامیان »بیانیه 1۴ نفر« 
و پدرام و آریا دو تن از جوانان داخل 
شریعتمداری،  با حسن  همراه  کشور 
فواد  بهمنی،  ناهید  شامبیاتی،  کریم 
پاشایی، مسیح علینژاد، شاهین نجفی، 
شهرخانی،  مهران  نقره کار،  مسعود 
امیرحسین اعتمادی، اسماعیل نوری عال 
ایراد  پهلوی سخنانی  رضا  شاهزاده  و 
کردند. رودی بختیار گرداننده این پنل 
بود و نازنین انصاری بخش پرسش و 

پاسخ را اداره کرد.
کنفرانس با پیام ویدئویی و سخنان 
مادر  رمضانی  محبوبه  تکاندهنده ی 
»آبان  جانباختگان  از  قلی پور  پژمان 
از دادخواهان آغاز  به نمایندگی   »۹۸
شد. وی با اشاره به جنایات جمهوری 
اسالمی در چهار دهه گذشته خواهان 
تحریم  و  مردم  همبستگی  و  اتحاد 
حالی  در  مادر  این  شد.  »انتخابات« 
که بر مزار پسر برومندش نشسته بود 
دیگری  مادر  نمی خواهم  »من  گفت: 
قاب عکس بچه اش را به دست بگیرد و 
در بیمارستان شاهد قلب سوراخ شده ی 
او باشد. سهم پسر من پنج گلوله بود!« 
محمد  پیام  همچنین  پنل  این  در 
نوریزاد با صدای همسرش فاطمه ملکی 
پخش شد. نوریزاد به شهروندان هشدار 
داد که در صورت شرکت در انتخابات 
جمهوری اسالمی رأی خود را در خون 

مردم می زنند.
سخنران  نخستین  سپهری  فاطمه 
کنفرانس در سخنانی کوتاه با ابراز نگرانی 
شدید درباره سالمت و امنیت زندانیان 
سیاسی اعالم کرد که از سال ۶۰ دست 
از این رژیم شسته و تا زنده است علیه 
خواست  مردم  از  وی  بود.  خواهد  آن 
»بیایید دست به دست هم بدهیم تا پس 
از جمهوری اسالمی بتوان نفس کشید!« 
وی همچنین از همه دنیا یاری خواست 
و بار دیگر اعالم کرد »هر کسی که از 
جمهوری اسالمی به خارج کشور می آید 

نماینده مردم ایران نیست.«
سیاسی  فعال  منصوری  نرگس 
جمهوری  مخالفان  از  نیز  مدنی  و 
اسالمی خواست دست از گروه بازی و 
دیکتاتوربازی بردارند و حول مطالبات 
متحد  ایران  مردم  دموکراسی خواهانه 
بر همگرایی ملی  تأکید  با  شوند. وی 
نیستند  همدیگر  دشمن  مردم  گفت 
بلکه دشمن مشترک همه آنها جمهوری 
باید  دلیل  همین  به  و  است  اسالمی 
جنبش ها و کارزارهای مختلف را فارغ 
از منافع فردی و گروهی تقویت کرد 
چرا که آلترناتیو در نهایت از درون این 

جنبش ها تشکیل می شود.
پدرام و آریا دو مبارز میدانی از داخل 
ایران نیز در این کنفرانس سخنانی در 

ارتباط با وضعیت موجود ایراد کردند.
پدرام گفت از وقتی به دنیا آمده کشور 
قرار  تکراری  بحران های  در  همیشه 
داشته. ولی چرا مبارزات علیه این شرایط 
به نتیجه نرسیده؟ وی یکی از مهم ترین 
دالیل این مشکل را نبود همبستگی 
در اپوزیسیون خارج کشور و گسست 
رابطه بین داخل و خارج دانست. وی 
منافع گروهی و فردی را یکی از موانع 
همبستگی دانست که دودش به چشم 
مردم رفته. پدرام بر داشتن نقشه راه 
تأکید کرد و گفت که می بایست برای 
گذار نرم و خشونت پرهیز و بدون ایجاد 

هزینه اضافه برای مردم داخل کشور راه 
و نقشه داشت. وی با رد هرگونه خشونت 
و مبارزه مسلحانه گفت که این کار فقط 
به رژیم کمک می کند در حالی که ما 
به جوانان و مبارزان نیاز داریم و نباید 
امنیت و زندگی آنها را با خطر روبرو 
کنیم. به همین دلیل نقشه راه باید با 
موقعیت داخل کشور همخوانی داشته 
یکپارچگی  بر  همچنین  پدرام  باشد. 
کشور تأکید کرد و گفت این خط قرمز 

مردم ایران است.
آریا از فضای حاکم بر مردم ایران گفت 
که چگونه از کل حکومت و اصولگرا و 
اصالح طلبان ناامید شده اند و با فاصله 
گرفتن از بهانه ی »من سیاسی نیستم« 
خواهان عبور از این شرایط هستند. وی 
رسیدن جامعه به لزوم اتحاد در برابر 
ریزش  و همچنین  اسالمی  جمهوری 
نیروهای انتظامی را که می خواهند به 
مردم بپیوندند و نیز همبستگی و اتحاد 
را بستر مناسبی  اپوزیسیون  نیروهای 
برای تغییر دانست و افزود می بایست 
این مجموعه را به اعتراضات و اعتصابات 

همگانی پیوند زد.
حسن شریعتمداری دبیرکل »شورای 
مدیریت گذار« در سخنانی گفت »مردم 
ایران تصمیم گرفتند که به جهان بگویند 
شهروندانی خودایستا و سرفرازیم و نه 
امتی مستضعف و گوش به فرمان رهبری 
قاتل و نظامی ناکارآمد و فاسد؛ و این 
تصمیم هموطنان ما را وارد مرحله ای 
جّدی کرده است.« شریعتمداری با اشاره 
به حضور نمایندگان طیف های مختلف 
در کنفرانس »نه به جمهوری اسالمی« 
آن را نمونه ای کوچک از تنوع در جامعه 

ایران خواند.
کریم شامبیاتی از انجمن »اتحاد برای 
آغازی نو« با اشاره به انزوای جمهوری 
اسالمی به عنوان یک حکومت خودکامه 
گفت »وحشت از مردم بر ارکان نظام 
فزونی یافته و رهایی از فساد و تباهی 
مردم  عمومی  مطالبه  گسیخته  لجام 
است.« او افزود امروز حاکمان در ایران 
می دانند که »در محاصره آگاهی مردم« 
نسبت به »ماهیت ضدایرانی« خود قرار 
گرفته اند. وی در ادامه سخنانش خواستار 

تحریم »انتخابات« شد.
و  ر  مه نگا نا ز و ر د  ا علینژ مسیح 
برگزاری  از  هدف  زنان  حقوق  مدافع 
یر  تصو به  ا  ر نسی  ا کنفر چنین 
مخالفان  ملّی  »همبستگی  کشیدن 
دموکراسی خواه« دانست و گفت مردم 
اعتراضات سراسری در  با  ایران  داخل 

مخالفت  »آبان ۹۸«  و  »دی ماه ۹۶« 
خود را با جمهوری اسالمی به نمایش 
گذاشتند و »حاال ما باید صف طوالنی 
مخالفان جمهوری اسالمی را در خارج 

کشور به نمایش بگذاریم.«
این روزنامه نگار و فعال سیاسی با الهام 
از »تظاهرات صلح« و همچنین تجربیات 
مطرح  پیشنهاد  دو  دیگر  کشورهای 
کرد: 1( برگزاری تظاهرات اعتراضی در 
یک روز مشترک تحت عنوان »نه به 
جمهوری اسالمی« در تمام کشورهایی 
که ایرانیان حضور دارند و ۲( تشکیل 
یک »پارلمان ملّی« با هدف براندازی 
متشکل از نمایندگان گروه ها و اقشار 

مختلف مردم.
مسعود نقره کار سخنگوی »جمعیت 
سوسیال دموکراسی برای ایران« موضوع 
»انتخابات« در ایران را توهین حکومت 
اسالمی به شعور و کرامت انسانی دانست 
قصد شرکت  که  آنهایی  به  و خطاب 
قاتالن  »به  گفت  دارند  رأی گیری  در 
فرزندان این مملکت و ویرانگران آن رای 

ندهید!« او »رٔای ندادن« را ُکنشی در 
مسیر شکل گیری جنبش آزادیخواهی 

دانست.
اسماعیل نوری عال سخنگوی »حزب 
به  اشاره  با  ایرانیان«  سکوالردموکرات 
ملت  »اکثریت  که  مهم  موضوع  این 
توهم اصالح پذیری حاکمیت  از  ایران 
این  به  آنها  افزود که  آمده اند«  بیرون 
رژیم نه گفته اند. او با ابراز خوشحالی از 
اینکه طیف های مختلف در این کنفرانس 
به همبستگی« گرد  زیر پرچم »آری 
هم آمده اند ابراز امیدواری کرد تعهداتی 
که شرکت کنندگان در این کنفرانس 
فضای  در  می دهند  مردم  به  مجازی 

حقیقی عملی شده و پایدار بماند.
پان  »حزب  از  شهرخانی  مهران 
ایرانیست« به این نکته اشاره کرد که 
حول  همبستگی  که  است  این  مهم 
را  »ایران«  وی  باشد.  موضوعی  چه 
کشور  کلیت  که  دانست  اصلی  محور 
از خطوط  یکی  او  می گیرد.  بر  در  را 
قرمز همبستگی ملی را تمامیت ارضی 
و یکپارچگی ایران با همه تنوع و تکثر 

موجود دانست.
شاهین نجفی هنرمند و آوازخوان با 
بیان اینکه »من سیاستمدار نیستم و 
خودم را در عرصه هنر تعریف می کنم 
و از همین طریق نیز ارتزاق می کنم« 
امر  یک  را  سیاست  »اما  کرد  تٔاکید 
همگانی می دانم.« نجفی اظهاراتش را 
و شفافیت«،  بخش »حقیقت  در سه 
و  »آزادی  و  پرسشگری«  و  »اندیشه 
کنش« دسته بندی کرد و گفت وقتی 
از آزادی و شفافیت حرف می زنیم به 
معنی ضدیت با هر شکل از پنهانکاری 
است و دقیقاً هر سه بخش در تضاد با 
جمهوری اسالمی است. او بر لزوم »فاش 
شدن روابط سیاسی«، »شفافیت مالی 
پیشینه  »کشف  اقتصادی«،  روابط  و 
اشخاص« تأکید کرد و مقابله و ضدیت 
با »پنهانکاری، توطئه و دروغ« را ضروری 

دانست.
امیرحسین اعتمادی از »فرشگرد« با 
تأکید بر کنار گذاشتن اختالفات جزئی 
که  است  مشترکات  اساس  بر  گفت 
می توان برای رهایی مردم و پابرجایی 
کشور تالش کرد. وی به عنصر امید و 
آینده اشاره کرد و گفت که می بایست 
ایرانی که پس  داد  اطمینان  به مردم 
داشت  خواهند  اسالمی  جمهوری  از 
با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ما 
که  آباد  و  آزاد  داشت  خواهیم  ایرانی 
حقوق انسانی هیچکس در آن به خاطر 

گذاشته  پا  زیر  مختلف  تبعیض های 
نخواهد شد.

کومله  »حزب  از  بهمنی  ناهید   
در  مشارکت  عدم  ایران«  کردستان 
اراده  تقویت  برای  عاملی  را  انتخابات 
جمعی و همبستگی ملّی و توفق روحی 
در فضای خفقان استبدادی در میان 
مردم دانست و گفت تحریم این نمایِش 
به ظاهر دموکراتیک در »ریزش درونی 
رژیم مؤثر خواهد بود.« وی با ستایش 
اط همبستگی مردم شریف ایران و عزم و 
اراده ی آنها در »نه به جمهوری اسالمی« 
گفت که انتخابات در این رژیم چیزی 
برای »رأی ِکشی«  ابزاری  استفاده  جز 
به جهانیان نشان بدهد که  تا  نیست 
هنوز با وجود اینهمه فشار بر مردم باز 
هم »مقبولیت« دارد. او همچنین تآکید 
اینکه  نه  ایرانی  شهروند  هر  که  کرد 
فقط در »رأی ِکشی« شرکت نکند بلکه 
می بایست بر خانه و همسایه و همکار و 

دیگر شهروندان نیز تأثیر بگذارد.

ایران در راه پیمان نوین
نه به جمهوری اسالمی، آری به همبستگی ملی

کارزارهای  و  و سیاسی  از درون جنبش های صنفی  کنونی  رژیم  =نیروی جایگزین 
دادخواهی در حال شکل گرفتن است.

از صفحه 1

آیا در مناسبات سیاسی و اجتماعی 
غیرعادی می توان رسانه و روزنامه نگاری 
عادی داشت؟ به این معنی که همانگونه 
تحلیل و اطالع رسانی کرد که رسانه ها 
در جوامع عادی انجام می دهند؟ اگر 
چنین باشد پس فرق وضعیت عادی 
ایرانیان در  آنها و اوضاع غیرعادی ما 

داخل و خارج چیست؟! 
از سوی دیگر، به چه دلیل مطبوعات 
ایران در سال های 5۶ و 57 نه تنها قابل 
دفاع نیستند بلکه سبب شرمساری اند؟! 
آنها چه باید می کردند تا بعدها به عنوان 
روزنامه حرفه ای و صدای روشنگر جامعه 
روسپید باشند؟ گذشته از اینکه برای 
روشنگری، خود می بایست روشن بود، اما 
شاید بزرگترین خطای آنها را می بایست 

در سیاست زدگی و عوام گرایی دید. 
فضای  البته  و  مشکالت  اما  امروز 
به  جمله  از  خارج  و  داخل  در  رسانه 
دلیل امکانات تکنولوژیک و شبکه های 
اجتماعی از نوع دیگریست. در داخل 
و  سانسور  که  است  سال  سالیان 
بر  امنیتی  نظارت  و  خودسانسوری 
رسانه ها و رانت خبری و وابستگی های 
آلوده به فساد گروه های مافیایی رژیم 

شرایط پیچیده ای را به وجود آورده.

موسوم  رسانه های  برخی  خارج  در 
باندبازی  و فساد  به فارسی زبان دچار 
گاهی  که  دیگرند  نوعی  از  رسانه ای 
موسم  در  ویژه  به  را  آنها  برنامه های 
رأی گیری به عکس برگردان رسانه های 

جمهوری اسالمی تبدیل می کند. 
از  پیش  چندی  تا  که  فضا  این  اما 
»عادی«  رسانه ها  این  خود  سوی 
به  با  می شد،  قلمداد  »بدیهی«  و 
هفتاد  دهه ی  نسل های  آمدن  میدان 
داخل  در  چه  خورشیدی  هشتاد  و 
روبرو  مقاومت  با  خارج  در  چه  و 
و  متفرعن  نگاه  جوانان  این  می شود. 
را  رسانه ها  این  یکسویه ی  و  متکبر 
بار حرف های  تحمل نمی کنند و زیر 
که  »کارشناسان«شان  و  خبرنگاران 
زمانی یک تنه جوالن می دادند نمی روند 
بلکه از آنها پاسخ می خواهند! نسل های 
تازه نمی پذیرند که برخی از اینان  در 
خارج کشور نیز بطور پیدا و پنهان در 
روابط عمومی شنیع برای رژیم ارتجاعی 
ایران مشغول باشند آنهم بدون آنکه 
آنها  زندگی  و سبک  و شمایل  شکل 
با چارچوب هایی که حکومت مذهبی 
کرده  تحمیل  جامعه  بر  مرتجع  و 

کوچکترین همخوانی داشته باشد.

از  بررسی ها  بر اساس  این میان،  در 
جمله نظرسنجی اخیر اندیشکده ققنوس، 
رأی گیری 1۴۰۰  به  مربوط  خبرهای 
شبکه های  از  عمدتا  مخاطبان  توسط 
از  بخشی  می شود.  دریافت  اجتماعی 
این پدیده به جذابیت و سادگی حضور 
اجتماعی  شبکه های  به  دسترسی  و 
بر می گردد اما بخشی از آن حتما به 
عملکرد این رسانه ها مربوط است که 
نتوانسته اند بین خود به عنوان منابعی  
که رسالت حرفه ای آنها بازتاب رویدادها 
و تمایالت و وضعیت واقعی جامعه است 
و  گردانندگان  برخی  سیاسی  تفکر  با 
کارمندانشان که پیدا و پنهان در دفاع 
از جمهوری اسالمی آن را عادی قلمداد 
آحاد  بکشند.  مرز  و  خط  می کنند، 
جامعه  اما در همه جا همواره به دنبال 
این هستند که صدای خود را به گوش 
این صدا  اگر  دیگران برسانند به ویژه 
همیشه سرکوب شده باشد. دلیل اوج 
شبکه های اجتماعی و افول رسانه های 
سنتی و »پرمخاطب« در همین نکته 
که  خارج  و  داخل  رسانه های  است. 
را  ایرانیان  و  ایران  غیرعادی  شرایط 
شبکه های  در  می دهند،  جلوه  عادی 
اجتماعی نیز با مقاومت روبرو می شوند!

ارتباط قطع برق با غنی سازی اورانیوم در ایران
و تأمین برق در لبنان!

فعالیت عادی رسانه ای در شرایط غیرعادی!

17 ادامه در صفحه 17 ادامه در صفحه
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واشنگتن پست:
روسیه به جمهوری اسالمی سیستم

  ماهواره ای با قابلیت نظامی تحویل می دهد

از  حاکیست  =گزارش ها 
سال ۲۰18 فرماندهان سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
بارها برای توافق بر سر این 
ماهواره که گفته می شود برای 
به  است  غیرنظامی  مصارف 
روسیه سفر کردند و به تازگی 
تعدادی کارشناس روس برای 
ماهواره  اپراتورهای  آموزش 
که در یک مرکز نزدیک شهر 
کرج مستقر هستند به ایران 

سفر کرده اند.
ایران  به  ماهواره  =»این 
فرصت می دهد با کیفیت باال 
و بسیار مناسب برای اهداف 
نظامی جاسوسی کند و دائم 
اطالعات دست اول و به روز 
در اختیار داشته باشد و حتا 
ممکن است اطالعات آن را 
در اختیار شبه نظامیان قرار 

دهد.«
=جفری لوئیس کارشناس 
مرکز تحقیقات منع گسترش 
جیمز  « تمی  ا ت  تسلیحا
از  که  اطالعاتی  مارتین«: 
طریق این ماهواره روسی به 
دست نیروهای نظامی ایران 
می رسد ارزشمند است و به 
آنها فرصت می دهد خودشان 
چنین  به  دستیابی  مسیر 
توانایی را سریع تر طی کنند.

روزنامه »واشنگتن پست« 11 ژوئن )۲1 
خرداد( به نقل از مقامات فعلی و پیشین 
آمریکا گزارش داد روسیه در حال آماده  
کردن تحویل یک ماهواره پیشرفته به 

ایران است.
 »Kanopus-V« روسی  ماهواره  این 
به  مجهز  که  دارد  نام  )کانوپوس5( 
ضبط  و  مشاهده  قابلیت  با  دوربینی 
احتمال  و  است  باال  وضوح  با  تصاویر 
دارد در ماه های آینده در مدار قرار گیرد.

تصویر ماهواره ای بر فراز خلیج فارس
جمهوری  به  پیشرفته  ماهواره  این 
نظامی  اهداف  ردیابی  قابلیت  اسالمی 
در سراسر خاورمیانه و حتا فراتر از آنها 
جاسوسی  توانایی  سبب  و  می دهد  را 

جمهوری اسالمی خواهد شد.
یند  می گو یی  یکا مر آ ت  ما مقا
بر  دائم  نظارت  امکان  »کانوپوس5« 
امکانات مختلف از پاالیشگاه های نفت 
خلیج فارس و پایگاه های نظامی اسرائیل 
تا پادگان های عراق را فراهم می کند.

ادعا می شود ماهواره »کانوپوس5« برای 
بازار  به  و  طراحی  غیرنظامی  مصارف 
عرضه شده اما از سال  ۲۰1۸ مقامات 
برای  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
توافق بر سر تحویل این ماهواره بارها به 

روسیه سفر کردند.
گزارش ها حاکیست که به تازگی در بهار 
روسی  کارشناسان  از  تعدادی  امسال، 
برای آموزش اپراتورهای ماهواره که در 

یک مرکز تازه ساخته شده در نزدیکی 
شهر کرج مستقر هستند به ایران سفر 

کرده اند.
اطالعات  پست«  »واشنگتن  روزنامه 
مقام  سه  از  را  ماهواره  این  به  مربوط 
ناشناس شامل یک مقام کنونی، یک مقام 
پیشین و یک مقام ارشد دولت آمریکا 
در امور خاورمیانه دریافت کرده است.

دیدار  از  پیش  روز  چند  گزارش  این 
رؤسای  پوتین  والدیمیر  و  بایدن  جو 
در حاشیه  روسیه  و  آمریکا  جمهوری 
نشست »گروه هفت« در ژنو و همزمان 

با مذاکرات وین منتشر می شود.
در صورت توافق نهایی جمهوری اسالمی 
و روسیه بر سر تحویل این ماهواره حوزه 
فضایی/ نظامی ایران بطور چشمگیری 
تقویت خواهد شد و در عمل جمهوری 
اسالمی یک ماهواره شناسایی در مدار 

زمین خواهد داشت.
این ماهواره توان و قابلیت سخت افزاری 
روسیه را نشان می دهد و دارای دوربینی 
با وضوح 1.۲ است که بر اساس گزارش 
برای  پست«  »واشنگتن  روزنامه 
ظرفیت های ماهواره ای فعلی ایران یک 

پیشرفت محسوب می شود.
ارائه دهندگان تصاویر ماهواره ای تجاری 
اسالمی  جمهوری  گر  ا می گویند 
بهره برداری از این ماهواره روسی را آغاز 
کند قادر خواهد بود »ماهواره جدید« را 
هر زمان که بخواهد برای جاسوسی نیز 
در مکان های مورد نظر خود به کار بگیرد.

با  آشنا  نه ای  خاورمیا مقام  یک 
سیستم های سخت افزاری ماهواره گفت 
»این ماهواره به ایران فرصت می دهد با 
کیفیت باال و بسیار مناسب برای اهداف 
نظامی جاسوسی کند و دائم اطالعات 
داشته  اختیار  در  به روز  و  اول  دست 
داد  هشدار  هچنین  مقام  این  باشد.« 
این احتمال وجود دارد که ایران بتواند 
تصاویر و اطالعات ماهواره ای را در اختیار 
گروه های شبه نظامی قرار دهد که بطور 
مداوم محل استقرار نیروهای آمریکایی 

در منطقه را هدف قرار می دهند.
کریستوفر فورد مقام ارشد منع گسترش 
دولت  خارجه  وزارت  اتمی  تسلیحات 
نوع  این  »داشتن  می گوید  ترامپ 
اطالعات ماهواره ای در شرایط اضطراری 
ممکن است امکانات فنی و عملیاتی را 
که قبالً ایرانی ها نداشتند فراهم کند.«

کارشناسان دیگری می گویند رژیم ایران 
پیش از اینها هم تصاویر ماهواره ای با 
تجاری  شرکت های  از  را  باال  کیفیت 
داده ها  این  اگرچه  می کرد  خریداری 
چندانی  نظامی  کاربرد  نمی توانست 

داشته باشد.
جفری لوئیس کارشناس مرکز تحقیقات 
منع گسترش تسلیحات اتمی »جیمز 
مطالعات  نستیتوی  ا در  مارتین« 
بین المللی میدلبوری کالیفرنیا می گوید 
ماهواره  این  طریق  از  که  »اطالعاتی 
روسی به دست نیروهای نظامی ایران 
می رسد ارزشمند است و آنها زمان کافی 
خواهند داشت تا پس از مجهز شدن 
مسیر  خودشان  روسی،  تکنولوژی  به 
دستیابی به چنین توانایی را سریع تر 
طی کنند و این اتفاق دیر یا زود اتفاق 

می افتاد.«
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هشدار  منابع  =برخی 
ایران  رژیم  که  داده اند 
احتماالً به دنبال ارسال انواع 
موشک به آمریکای التین و 

بغل گوش آمریکاست.
جو  دمکرات  =دولت 
بایدن نیز با همان تهدیدها 
و مشکالت دولت های قبلی 
جمهوری  سوی  از  آمریکا 
اسالمی روبروست و نمی تواند 
در برابر آنها به بهانه توافق 
اتمی و »دیپلماسی« سکوت 
کند و واکنشی نشان ندهد.

به  مطلع  د  فر و  د =
»پولیتیکو« گفته اند ونزوئال 
تالش می کند تا از این وضعیت 
به عنوان اهرم فشار جهت لغو 
دونالد  دوران  تحریم های 
ترامپ علیه کاراکاس استفاده 
آمریکایی  واسطه های  کند. 
به  ونزوئال  مقامات  با  مرتبط 
داده اند،  هشدار  کاراکاس 
در  ایران  حضور کشتی های 
اتفاقا  کشور  این  آب های 
تحریم های  کاهش  احتمال 
آمریکا علیه ونزوئال را تضعیف 

خواهد کرد.
پهلو گرفتن  مورد  در  بایدن  دولت 
دو ناو ایران در بنادر ونزوئال و کوبا به 
دولت های این کشورها هشدار داده و از 
آنها خواسته است که به این کشتی ها 

پولیتیکو: هشدار دولت جو بایدن به ونزوئال و کوبا در مورد پهلو 
گرفتن ناوهای ایران در بنادر آنها

»ناوبندر مکران« متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی که گفته 
می شود حامل قایق های تندرو موشک انداز و انواع اژدر و موشک به ونزوئالست

اجازه ورود به آب های سرزمینی خود 
را ندهند.به نظر می رسد این کشتی ها 
»حامل سالح برای انتقال به کاراکاس 
قول  این  از  پیش  آمریکا  و  هستند« 
را  مناسب«  »اقدامات  که  بود  داده 
برای جلوگیری از آنچه »تهدید« برای 
می رود  شمار  به  آمریکاست  شرکای 

انجام دهد.
»پولیتیکو«  به  آگاه  منبع  سه 
صورت  به  بایدن  دولت  می گویند 
عمومی و خصوصی به کوبا و ونزوئال 
کشتی ها  این  گرفتن  پهلو  مورد  در 

هشدار داده است.
محموله ی  نیست  مشخص  هنوز 
این کشتی ها دقیقاً چه نوع تسلیحاتی 
ماهواره ای در  برخی تصاویر  اما  است 
هفته های اخیر منتشر شده که نشان 
می دهد روی عرشه یکی از این شناورها 
با نام »مکران« چند قایق تندرو قرار 
دارد که نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از آنها استفاده می کند.

بر   13۹۹ سال  مهرماه  اواخر  در 
اساس قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
ملل  سازمان  تسلیحاتی  تحریم های 
یان  پا به  اسالمی  جمهوری  علیه 
غربی  طرفین  که   هرچند  رسید 
اعالم کردند با وجود به پایان رسیدن 
زمان این تحریم ها همچنان به ایران 
تسلیحات  فروش  و  خرید  جازه  ا
همان  روحانی  حسن  داد.  نخواهند 
با پایان یافتن  زمان اعالم کرده بود 
کس  هر  از  می توانیم  تحریم ها  این 
هر  به  و  بخریم  اسلحه  می خواهیم 

کس می خواهیم اسلحه بفروشیم.
به  یی  مریکا آ رشد  ا م  مقا یک 
»پولیتیکو« می گوید: »تحویل چنین 
اقدامی  ایران  سوی  از  سالح هایی 
تحریک آمیز است و به عنوان تهدیدی 
غربی  نیمکره  در  ما  شرکای  برای 
قلمداد می شود… ما این حق را برای 
خود محفوظ می دانیم که با هماهنگی 
برای  را  الزم  اقدامات  خود  شرکای 

تحویل  یا  نقل  و  حمل  از  جلوگیری 
چنین سالح هایی انجام دهیم.«

دو مقام دفاعی و یک مقام کنگره 
نیز خبر دادند که کاخ سفید از طریق 
و  کاراکاس  به  دیپلماتیک  کانال های 
ندهند  اجازه  تا  می آورد  فشار  هاوانا 
کشتی های ایران در آن کشورها پهلو 
بگیرند. این مقام کنگره گفت، مقامات 
بایدن برای پیشگیری از تحویل سالح 
به ونزوئال توسط ایران در حال تماس با 

سایر دولت های منطقه هستند.
دو فرد مطلع دیگر به »پولیتیکو« 
گفته اند ونزوئال تالش می کند تا از این 
وضعیت به عنوان اهرم فشار جهت لغو 
تحریم های دوران دونالد ترامپ علیه 

کاراکاس استفاده کند.
با  مرتبط  آمریکایی  واسطه های 
هشدار  کاراکاس  به  ونزوئال  مقامات 
در  ایران  کشتی های  حضور  داده اند، 
احتمال  اتفاقا  کشور  این  آب های 
کاهش تحریم های آمریکا علیه ونزوئال 
را تضعیف خواهد کرد.برخی منابع نیز 
هشدار داده اند که رژیم ایران احتماالً به 
دنبال ارسال انواع موشک به آمریکای 

التین و بغل گوش آمریکاست.
دونالد  دولت  نماینده  آبرامز  الیوت 
ترامپ در امور ایران و ونزوئال، در این 
زمینه گفته بود: »ارسال موشک های 
دوربرد ایران به ونزوئال از نظر آمریکا 
تحمل  را  آن  نه  نیست؛  قبول  قابل 
را  کار  این  اجازه  نه  و  می کنیم 
جو  دمکرات  دولت  حاال  می دهیم.« 
بایدن نیز با همان تهدیدها و مشکالت 
روبروست و نمی تواند در برابر آنها به 
بهانه توافق اتمی و »دیپلماسی« سکوت 

کند و واکنشی نشان ندهد.

وزیر  بلینکن  =آنتونی 
خارجه آمریکا: هنوز مشخص 
نیست که آیا ایران تمایل و 
انجام  برای  را  الزم  آمادگی 

آنچه الزم است دارد یا نه!
= گروسی مدیرکل آژانس 
بین الملی انرژی اتمی: ایران 
اطالعات  خصوص  در  هنوز 
اتمی در  ذرات موجود مواد 
سه سایت تهران و اصفهان، 
این  با  را  الزم  همکاری های 

آژانس انجام نمی دهد!
آژانس  نیست  =معلوم 
و  اتمی  انرژی  بین المللی 
و طرفین  آن  شورای حکام 
وزیر  همچنین  و  مذاکره 
که  متحده  ایاالت  خارجه 
می بایست مانع دست یافتن 
به  ایران  اسالمگرای  رژیم 
بشوند،  تمی  ا تسلیحات 
خطاب به چه کسانی درباره 
فعالیت های  و  برجام  نقض 
اسالمی  هسته ای جمهوری 

مرتب هشدار می دهند!
ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 
ز  هنو یکا  مر آ « ید  می گو متحده 
از سر  ایران آمادگی  آیا  نمی داند که 
گرفتن توافق اتمی را دارد یا همچنان 
می خواهد به نقض برجام ادامه دهد.«

دوشنبه  بلینکن  رویترز  گزارش  به 
17 خرداد در نشست اعضای کمیته 
امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا 
ششم  دور  یافتن  پایان  به  اشاره  با 
دور  آستانه  در  و  وین  در  مذاکرات 
نیست  مشخص  »هنوز  گفت  هفتم 
الزم  آمادگی  و  تمایل  ایران  آیا  که 
را برای انجام آنچه الزم است دارد یا 
نه. در عین حال برنامه های اتمی آنها 
نقض  اگر  و  می رود  پیش  همینطور 
برجام همچنان ادامه پیدا کند زمان 
رسیدن آنها به نقطه گریز برای ساخت 

سالح اتمی کمتر می شود.«
او همچنین گفت که در حال حاضر 
این فاصله به کمتر از چند ماه رسیده 
و در صورت تداوم شرایط فعلی ممکن 

است به چند هفته کاهش یابد.

هشدار آنتونی بلینکن و رافائل گروسی از کم شدن فاصله جمهوری 
اسالمی با سالح اتمی! هشدار آنها خطاب به کیست؟!

بلینکن افزود: »ما با وجود زمانی کمی 
که ایران برای دست یافتن به سالح 
اتمی دارد، هنوز حتا به مرحله اجرای 

متقابل تعهدات هم نرسیده ایم.«
همزمان با این اظهارات وزیر خارجه 
ایاالت متحده، رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
ملل  سازمان  حکام  شورای  نشست 
شد  برگزار  دوشنبه  روز  که  متحد 
الزم  همکاری های  از  ایران  که  گفت 
از  به شدت  و وی  خودداری می کند 
نگران  اسالمی  جمهوری  پنهانکاری 

است.
گروسی برای چندمین بار تٔاکید کرد 
اطالعات  خصوص  در  هنوز  »ایران 
ذرات موجود مواد اتمی در سه سایت 
تهران و اصفهان، همکاری های الزم را 

با این آژانس انجام نمی دهد.«
گروسی همچنین تٔاکید کرد وضعیتی 
بسیار  دارد  قرار  آن  در  ایران  که 
»جدی« است و سطحی که اورانیوم 
را غنی می کند سطحی است که برای 
اگر  و  دارد  کاربرد  اتمی  تولید سالح 
تکلیف مذاکرات اتمی در وین مشخص 
نشود بازرسی هایی که بطور موقت در 
مورد آن با ایران توافق و تمدید شده 
»به شکل فزاینده  دشوار« خواهد شد.

در  گروسی  اظهارات  به  واکنش  در 
غریب آبادی  کاظم  حکام،  شورای 
ر  د می  سال ا ی  ر جمهو ه  یند نما
در  مستقر  بین المللی  سازمان های 
وین گزارش آژانس و و آنچه را رئیس 
و  خواند  غیرمعتبر  گفت  نهاد  این 
مدعی شد این اظهارات بر پایه »منابع 
»تمامی  و  شده  بیان  اتکا«  غیرقابل 
پیشرفت های  و  ایران  همکاری  ابعاد 

حاصله را منعکس نمی کند«.
وی با فرافکنی همچنین گفت: »آژانس 
سیاسی  کار  دستور  هرگونه  از  باید 
فاصله بگیرد و موضعی شفاف در برابر 
صهیونیستی  رژیم  هسته ای  تهدید 
اسرائیل و غیرقابل پذیرش بودن بیرون 
ماندن این رژیم از معاهده عدم اشاعه و 
مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی 
فعالیت ها و تأسیسات هسته ای خود 

تحت پادمان آژانس، اتخاذ نماید.«
طرفین  سخنان  در  توجه  قابل  نکته 
مذاکرات و مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی این است که همگی پس از 
ادعاهای حسن روحانی مطرح می شوند 
»مسائل  بود  گفته  تازگی  به  که 
است!« شده  حل  آمریکا  با  اصلی 

همین  در  تهران  کیهان  روزنامه 
ارتباط می نویسد اقدامات هشت ساله 
دولت چیزی جز افزایش تحریم ها و 
پی  در  آژانس  طلبکاری  و  گستاخی 

نداشته است.
انریکه مورا رئیس هیئت اتحادیه اروپا 
نیز ادعا کرده بود دور بعدی مذاکرات 
مذاکرات  از  دور  آخرین  قطعاً  اتمی 

خواهد بود.
از  شماری  و  یکسو  از  اروپایی ها 
از  آمریکا  خارجه  وزارت  مقامات 
بلینکن  معاون  شرمن  وندی  جمله 
از سوی دیگر تالش زیادی کردند تا 
ریاست  انتخابات  از سیزدهمین  قبل 
ایران مذاکرات  جمهوری اسالمی در 
وین به نتیجه برسد اما تا کنون موفق 
بر  همچنان  غربی ها  تٔاکید  نشده اند. 
مسائلی مانند لزوم توقف حمایت های 
ه های  گرو ز  ا سالمی  ا جمهوری 
و  موشک پرانی  توقف  و  تروریستی 

که  است  بشر  حقوق  نقض  توقف 
همه این موارد مانع رسیدن به توافق 
فراموش  نباید  این  وجود  با  می شود. 
دروغگو و  اساساً  ایران  کرد که رژیم 
توافقی  اگر  و  است  اعتماد  غیرقابل 
دست  به  موارد  این  سر  بر  حتا  هم 
بیاید، فقط برای خریدن فرصت است 
و بی تردید به آن پایبند نخواهد بود 
یافتن  دست  برای  را  خود  تالش  و 
داد  خواهد  ادامه  هسته ای  سالح  به 
چنانکه پس از برجام نیز نه تنها دست 
تغییر  و  برنداشت  خود  تهدیدات  از 
رفتار نداد بلکه باز هم با پنهانکاری به 
فعالیت های اتمی ادامه داد. به همین 
دلیل نیز با آژانس بین المللی اتمی در 
پاسخ گفتن به پرسش های آن درباره 

موارد مشکوک همکاری نمی کند.
آژانس  نیست  معلوم  میان  این  در 
بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام 
آن و طرفین مذاکره و همچنین وزیر 
می بایست  که  متحده  ایاالت  خارجه 
اسالمگرای  رژیم  یافتن  دست  مانع 
ایران به تسلیحات اتمی بشوند، خطاب 
برجام  نقض  درباره  کسانی  چه  به 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  و 
این  می دهند!  هشدار  مرتب  اسالمی 
آمریکا و اروپا هستند که برای دومین 
بار با صدور قطعنامه در شورای حکام 
لفت  مخا اسالمی  جمهوری  علیه 
تهدیدها  بر  یکسو  از  آنها  کرده اند! 
ایران  رژیم  می دانند  و  هستند  آگاه 
به چه سمتی حرکت می کند و مرتب 
درباره آن معلوم نیست به کی هشدار 
می دهند اما از سوی دیگر می گویند 
صدور چنین قطعنامه ای می تواند به 
مذاکرات  و  بیانجامد  تنش ها  تشدید 
خطر  به  را  برجام  احیای  برای  وین 

بیاندازد!
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ارتباط واکسیناسیون 
عمومی با رأی گیری؛

 وزیر کشور هم 
به میدان آمد: با 

تأیید 
»کووایران-برکت«
 ۲۰خرداد به بعد 
واکسیناسیون 
شروع می شود!

=کل موجودی واکسن های 
خارجی کرونا در ایران فقط 
۷1۲ هزار و 5۳۹ دوز است که 
کفاف ۳56 هزار و ۲6۹ نفر را 
می دهد. این دومین  بار است 
که واکسیناسیون کرونا که از 
۲6 بهمن ماه 1۳۹۹ شروع شد، 
می شود  مواحه  شکست  با 
واکسیناسیون  زمان بندی  و 
شغلی  ردیف های  اساس  بر 
روبرو  اختالل  با  نیز  و سنی 

شده است.
تزریق  از  =منابع رسمی 
تنها »1۳دوز« واکسن کرونا 
استان هرمزگان  در سراسر 
در یک روز خبر می دهند! این 
به  استان در آستانه ی ورود 
موج پنجم است. رئیس مرکز 
ویروس شناسی  تحقیقات 
دلیل  »بهشتی«  دانشگاه 
را  واکسن  ذخیره  اتمام 
»بدقولی های« چین و روسیه 

خوانده است.
مه  نا بر نیز  پیشتر  =
واکسیناسیون کادر درمان تا 
پایان اسفندماه 1۳۹۹ به اجرا 
در نیامد و به تعویق افتاد. حاال 
هم واکسیناسیون حدود 1۲ 
میلیون نفر شهروندان باالی 
6۰ سال با کمبود مواجه است 
واکسیناسیون  کلی  بطور  و 
افراد 6۰ سال به باال که باید تا 
امردادماه تمام می شد، متوقف 

شده است.
موجودی  اکنون  که  حالی   در 
واکسن های کرونا کفاف 35۶ هزار نفر را 
می دهد، وزیر کشور که تا حاال از »میدان 
مقابله با کرونا« غایب بود، ظاهر شده و 

می گوید اگر ۲۰ خردادماه گزارش نهایی 
شود،  اعالم  برکت«  »کووایران-  تأیید 
»حتما روزهای بعد از آن« واکسیناسیون 
رحمانی  حرف  این  می شود!  شروع 
اجرای  برای  را  حکومت  هدف  فضلی 
واکسیناسیون درارتباط با رأی گیری ۲۸ 
خردادماه بیش از پیش تقویت می کند.

الری  سادات  سیما  میان،  این  در 
سخنگوی وزارت بهداشت از انتشار انواع 
هندی و آفریقایی کرونا در شهرهای قرمز 
و احتمال »تکرار تجربه  روزهای سخت 
گذشته« هشدار داده و آمارهای رسمی 
نیز حاکی از دو برابر شدن مبتالیان و 
حاد شدن کمبود واکسن  در کشور است.

کمبود موجودی واکسن باعث شده 
در استان هرمزگان با بیشترین شهرهای 
قرمز و پُرخطر، آمار واکسیناسیون روزانه 
به فقط »13 دوز« در روز کاهش پیدا 
کند. پیشتر نیز واکسیناسیون در استان 
فارس متوقف شده بود و برخی مراکز 
پایان  نیز  پایتخت  در  واکسیناسیون 
ذخیره خود را اعالم و واکسیناسیون را 

متوقف کردند.
دانشگاه  رئیس  ابول نژادیان  فرهاد 
علوم پزشکی »اهواز« نیز درباره کمبود 
موجودی واکسن  در استان خوزستان 
خردادماه  اواسط  بود  مقرر  که  گفته 
محموله واکسن وارد کشور شود که هنوز 
وارد نشده است. در حال حاضر تنها 1۰۰ 
هزار دوز واکسن اسپوتنیک از روسیه 

برای تزریق دوز دوم وارد شده است.
در حال حاضر حدود یکهزار و 1۰۰ 
بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
خوزستان بستری هستند. بطور متوسط 
نیز روزانه 1۰۰ بیمار جدید مثبت قطعی 

در بیمارستان ها بستری می شوند.
طبق اعالم امروز وزارت بهداشت، ۸ 
هزار و ۸۴۸ بیمار جدید شناسایی شده، 
حال آنکه این آمار دیروز حدود نصف 
امروز یعنی ۴ هزار و ۹۰7 نفر بود. این 
نشان می دهد که شمار مبتالیان در فقط 
۲۴ ساعت، جهش دو برابری داشته است.

بیمار   17۹ نیز  مدت  این  ظرف 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و 
شمار مجموع جانباختگان این بیماری 

به ۸1 هزار و 3۶۲ نفر رسید.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت تا کنون 
چهار میلیون و ۲5۲ هزار و 77۸ نفر دوز 
اول واکسن کرونا و ۶۸۲ هزار و ۴۸3 نفر 
نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن تزریق شده در کشور به ۴ میلیون 

و ۹35 هزار و ۲۶1 دوز رسیده است.
بر این مبنا، کل موجودی واکسن های 
خارجی کرونا در ایران فقط 71۲ هزار 
و 53۹ دوز است که کفاف 35۶ هزار و 
۲۶۹ نفر را می دهد. این دومین  بار است 
که واکسیناسیون کرونا که از ۲۶ بهمن ماه 
مواجه  شکست  با  شد  شروع   13۹۹
می شود و زمان بندی واکسیناسیون بر 
اساس ردیف های شغلی و سنی در ایران 
است.پیشتر  روبرو شده  اختالل  با  نیز 
نیز برنامه واکسیناسیون کادر درمان تا 
پایان اسفندماه 13۹۹ به اجرا در نیامد به 
تعویق افتاد. حاال نیز واکسیناسیون حدود 
1۲ میلیون نفر شهروندان باالی ۶۰ سال 
با کمبود موجودی مواجه است و بطور 
کلی واکسیناسیون افراد ۶۰ سال به باال 
که باید تا امردادماه تمام می شد، متوقف 
شده است.در این بین، کیانوش جهانپور 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش 
به کمبود موجودی واکسن های کرونا 
تامین  نشدن  گفته است: »در صورت 
واکسن وارداتی در روزهای آینده، تزریق 
داخلی  واکسن های  برخی  با  دوم  دوز 

مشکلی ندارد.«
نوع  تغییر  اثرگذاری  توصیف  در  او 
واکسن های کرونا گفته است: »مثل این 
می ماند که استامینوفن کدئین را از یک 

برند دیگر بخورید!«
سازمان  سخنگوی  نظر  اظهار  این 
مینو  اخیر  مشابه سخنان  دارو  و  غذا 
آزمایش های  مرحله  ناظر  عضو  محرز 
برکت«  »کووایران-  واکسن  انسانی 

است که گفته: »افرادی که در مرحله 
اول دریافت واکسن کرونا با واکسن های 
خارجی واکسینه شدند می توانند برای 
تزریق دوز دوم از واکسن ایرانی برکت 

استفاده کنند.«
محرز همچنین مدعی شد خودش 
واکسن »برکت« را دریافت کرده. جالب 
و محرز  اکنون جهانپور  که  اینجاست 
که بر سر عدم کارکرد »اسپوتنیک 5« 
اختالف داشتند و جهانپور به نوعی محرز 
را متهم به فقدان اطالعات کافی کرده 
بود، بر سر واکسن »کووایران- برکت« 

اشتراک نظر دارند.
جهانپور فناوری »کووایران- برکت« 
را با »سینوفارم« و »سینوواک« چین 
و  خواند  »یکسان«  هند،  »بهارات«  و 
گفت که »می توان برای دوز دوم از آنها 
استفاده کرد. ولی برای باقی واکسن ها 
)اسپوتنیک روسی، آسترازنکا و…( باید 

مطالعه بیشتر انجام شود.«
همزمان با تشدید نگرانی ها از اثرات 
تغییر  و  خارجی  واکسن های  کمبود 
واکسن دوز اول و دوم، علیرضا رئیسی 
با کرونا گفت:  مقابله  سخنگوی ستاد 
»ظرف این هفته از واکسن تولید داخل 
حدود یک میلیون دوز به دست ما خواهد 
رسید و بعد از آنهم واکسیناسیون شروع 

خواهد شد.«
علیرضا رئیسی از در اختیار گرفتن 
»حداقل 3 تا 5 میلیون« تا تیرماه و »1۰ 
میلیون« تا امردادماه خبر داد و نتیجه 

گرفت »بنابراین جای نگرانی نیست!«
حاال عبدالرضا رحمانی  فضلی وزیر 
واکسن  تبلیغات  میدان  به  هم  کشور 
جلسه  حاشیه  در  و  آمده  انتخابات  و 
کرونا  با  مقابله  ستاد  عملیاتی  قرارگاه 
تا ۲1  است ۲۰  اعالم کرده که »قرار 
خردادماه گزارش نهایی وزارت بهداشت 
درباره تأییدیه واکسن کووایران- برکت 
اعالم شود و اگر گزارش نهایی تأیید کند، 
حتما از روزهای بعد از آن واکسیناسیون 

به صورت عمومی شروع می شود!«
از سوی دیگر، معاون وزیر بهداشت 
»توقف روند واکسیناسیون« را تکذیب 
کرد و گفت: »روند واکسیناسیون متوقف 
رسیدن  از  یافتن  اطمینان  تا  و  نشده 
محموله های بعدی ]بطور[ فعال همین 
واکسینه  را  خطر  در  سنی  گروه های 

خواهیم کرد.«
با این حال واکسیناسیون گروه  سنی 
وزارت  خود  و  شده  متوقف  سال   ۶5
بهداشت می گوید تصمیم گرفته بجای 
جدید،  گروه های سنی  واکسیناسیون 
واکسیناسیون باالی 7۰ سال را تکمیل 
دیگر  گرو ه های  واکسیناسیون  و  کند 
سنی به بعد از واردات واکسن های جدید 

موکول شد!
رئیس  ناجی  علیرضا  بین،  این  در 
مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
»بهشتی« به روزنامه »ایران« وابسته به 
دولت درباره دلیل کمبود واکسن های 
وارداتی اعالم کرد: »متاسفانه به خاطر 
بدقولی هایی که شرکت های تولیدکننده 
کرده اند،  روسیه  و  مثل چین  واکسن 
دسترسی به واکسن برای ما بسیار بسیار 

سخت شده است.«
او اضافه کرد: »اگر مثال کسی در دوز 
اول واکسن سینوفارم تزریق کرده باشد 
اگر مجبور شویم می تواند واکسن های 
داخلی مثل واکسن برکت را تزریق کنند«.

)عباد(  ربیعی  علی  دیگر،  سوی  از 
سخنگوی دولت هم امروز به رسانه ها 
گفته که »قرار بود محموله 3 میلیون دوز 
واکسن وارد شود که با تأخیر مواجه شد.«

به گفته ی او، »برای اینکه دوز دومی ها 
دچار مشکل نشوند تصمیم گرفتیم بجای 
آغاز واکسیناسیون گروه سنی جدید دوز 

دومی ها را تکمیل کنیم.«
سخنگوی دولت می گوید: »دو واکسن 
به  ورود  آستانه  در  برکت  و  پاستور 
برنامه  یکباره  و  نظام سالمت هستند 
واکسیناسیون ما را با پَرش اساسی مواجه 

خواهد کرد«!

ین  مهم تر ز  ا =
کاله آبی های  مسئولیت های 
بر  نظارت  ملل،  سازمان 
ترک  به  کمک  آتش بس، 
به  تعرض  عدم  و  مخاصمه 
نیروهای  جداسازی  مرزها، 
نظامی و استقرار در مناطق 
حائل و حفاظت از اردوگاه های 
شهروندان  و  پناهندگان 
یگان  اما  است  غیرنظامی 
کاله آبی های ارتش جمهوری 
اسالمی با نام »سازمان ملل« 
اعتراضات  سرکوب  برای 

مردم تمرین می کند!
= آیا سازمان ملل به این 
رزمایش و وظایفی که جهت 
»یگان  برای  مردم  سرکوب 
صلح« جمهوری اسالمی در 
نظر گرفته شده و با آرم و پرچم 

»یگان حافظ 
صلح سازمان 

ملل متحد« در 
ایران؟!

 تمرین برای 
سرکوب 

اعتراضات؟!
می شود،  اجرا  ملل  سازمان 
هیچ واکنشی نشان می دهد؟

نیروهای  جهانی  »روز  مناسبت  به 
حافظ صلح در جهان«، ۲۹ مه )هشتم 
از  »کاله آبی«  نیروهای  خرداد(، 
زیرمجموعه لشکر ۲3 متحرک هجومی 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

رزمایش برگزار کردند.
در تصاویری که خبرگزاری ایسنا از 
رزمایش »کاله  آبی ها« و با عنوان »یگان 
حافظ صلح سازمان ملل متحد در ایران« 
منتشر کرد دیده می شود که یکی از 
اعتراضات  سرکوب  آنها  تمرین های 
دیگر  مشابه  رزمایشی  است!  خیابانی 
امنیتی  گردان های  که  رزمایش هایی 
برای  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در  مردم  خیابانی  اعتراضات  سرکوب 

ایران برگزار می کنند.
مٔاموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان 
با  امنیت«  ملل متحد »حفظ صلح و 
استفاده از روش های مسالمت آمیز برای 

پایان دادن به درگیری  میان دو کشور 
در حال نزاع یا گروه های مسلح داخل 
کشورهایی است که دولت ضعیف دارند 
و کشور در جنگ داخلی بسر می برد و 

نه سرکوب اعتراضات مردم!
از مهم ترین مسئولیت کاله آبی های 
آتش بس،  بر  نظارت  ملل  سازمان 
کمک به ترک مخاصمه و عدم تعرض 
به مرزها، جداسازی نیروهای نظامی و 
استقرار در مناطق حائل و حفاظت از 
شهروندان  و  پناهندگان  اردوگاه های 

غیرنظامی است.
این در حالیست که این یگان »حافظ 
صلح« به پیشنهاد ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی و با دستور علی 
خامنه ای در سال 137۲ تأسیس شد و از 
طریق وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
گزارش تٔاسیس این یگان به سازمان ملل 
ارسال شد که با ثبت آن در سازمان ملل 

رسمیت یافت.
در اواخر اسفند سال 13۹۹ یعنی دو 
سال بعد از اعتراضات خونین آبان 13۹۸ 

گرافیک از کیهان لندن

کمیسیون  =سخنگوی 
ی  ا ر شو مجلس  یی  قضا
این  دید  از  گفته  اسالمی 
حسن  تخلف  ن  کمیسیو

روحانی »محرز« است. 
شکایت  ین  ا =محور 
ن  ما ز سا  »۲ ۰ ۳ ۰ سند  «
اصولگرایان  که  است  ملل 
را  آن  افراطی  مذهبیون  و 
»نفوذ«  برای  »توطئه« ای 
این  حامیان  اما  می دانند 
از  استفاده  را  آن  برنامه 
برای  بین المللی  تجربه های 
توسعه و مدرن کردن آموزش 
کشور می دانند. چیزی که در 
امکان  اسالمی  جمهوری 

ندارد!
نمایندگان مجلس با 1۸۲ رای موافق 
حسن روحانی را ناقض اصل 77 و 1۲5 
است  قرار  و  دانستند  اساسی  قانون 
پرونده تخلفات رئیس دولت یازدهم و 
دوازدهم خارج از نوبت به قوه قضاییه 

ارسال شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
 1۸ سه شنبه  امروز  علنی  نشست  در 
خردادماه با ارسال گزارش کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس در خصوص 
موارد اعالمی نقض اصول 77 و 1۲5 
قانون اساسی در موضوع سند ۲۰3۰ به 
قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲3۴ 
موافق،  با 1۸۲ رأی  آیین نامه داخلی 
13 رأی مخالف و 1۲ رأی ممتنع از 
مجموع ۲3۹ نماینده حاضر در جلسه 

موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی 
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
شورای اسالمی در اینباره گفته است: 
»بنا به درخواست 3۸ نفر از نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
اعمال ماده ۲3۴ قانون آئین نامه داخلی 
با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
»نقض اصول 77 و 1۲5 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران توسط جناب 
آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
دولت های یازدهم و دوازدهم«، موضوع 
بهمن ماه سال گذشته  در جلسه ۲۸ 
کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور 
معاون  و  درخواست کنندگان  نماینده 
معاون  و  جمهور  رئیس  مجلس  امور 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 

مورد بررسی قرار گرفت.«

مجلس  در  صومعه سرا  نماینده 
یازدهم افزوده است: »مطابق اصل 77 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
قراردادها  مقاوله نامه ها،  »عهدنامه ها، 
به  باید  بین المللی  موافقتنامه های  و 
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.« 
و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
نامه ها،  مقاوله  عهدنامه ها،  »امضای 
موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران 
امضای  همچنین  و  دولت ها  سایر  با 
اتحادیه های  به  مربوط  پیمان های 
مجلس  تصویب  از  پس  بین المللی 
یا  جمهور  رئیس  با  اسالمی  شورای 
نماینده قانونی اوست.« با وجود احکام 
دولت  الذکر  فوق  اصول  در  مذکور 
یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور 
در اصول 77 و 1۲5 قانون اساسی و 
نامه  آیین  قانون   173 تا   1۶۹ مواد 
داخلی مجلس شورای اسالمی و بدون 
اینکه سند ۲۰3۰ را جهت بررسی و 
تصمیم گیری به مجلس شورای اسالمی 
ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده 
است و تعهداتی را در جوامع بین المللی 
ایران کرده  متوجه جمهوری اسالمی 

است.«
و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
حقوقی مجلس شورای اسالمی مدعی 
شده که پس از تذکر و مخالفت علی 
خامنه ای با این سند، ظاهراً در هیئت 
اجرای  لغو  بر  مبنی  مصوبه ای  دولت 
با  و  است  شده  تصویب   ۲۰3۰ سند 
 13۴ اصل  اساس  بر  اینکه  به  توجه 
قانون اساسی »ریاست هیئت وزیران 
با رئیس جمهور است که بر کار وزیران 
نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به 
هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران 
و هیأت دولت می پردازد و با همکاری 
را  دولت  و خط مشی  برنامه  وزیران، 

در  می کند،  اجرا  را  قوانین  و  تعیین 
در  تداخل  یا  و  نظر  اختالف  موارد 
وظایف قانونی دستگاه های دولتی در 
صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون 
وزیران  هیئت  تصمیم  باشد،  نداشته 
اتخاذ  جمهور  رئیس  پیشنهاد  به  که 
می شود الزم االجراست. رئیس جمهور 
در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت 

وزیران است.«
این  بیان  با  دلخوش  کاظم  سید 
که  کرده  نتیجه گیری  توضیحات 
»نقض اصول 77 و 1۲5 قانون اساسی 
شخص  متوجه  اسالمی  جمهوری 
حسن روحانی رئیس جمهور دولت های 

یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
گفته از دید کمیسیون قضایی مجلس 

تخلف حسن روحانی »محرز« است.
رئیسه  هیئت  عضو  نیکزاد  علی 
مجلس شورای اسالمی نیز اعالم کرده 
که »پرونده تخلف رئیس جمهور برای 
رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه 

ارجاع می شود«
پاییز  از  که   ۲۰3۰ آموزشی  سند 
سال 13۹5 بحث برانگیز شده، بخشی 
برای  متحد  ملل  سازمان  برنامه  از 
»توسعه پایدار« در کشورهای عضو تا 
سال ۲۰3۰ است. دولت برای اجرای 
هدف های آموزشی این برنامه جهانی، 
سندی را تدوین کرد که محل اختالف 
شد و اساسا به دستور خامنه ای اجرای 

آن متوقف ماند.
افراطی  مذهبیون  و  اصولگرایان 
این سند را »توطئه« ای برای »نفوذ« 
می دانند اما حامیان این برنامه آن را 
استفاده از تجربه های بین المللی برای 
آموزش کشور  توسعه و مدرن کردن 
جمهوری  در  که  چیزی  می دانند. 

اسالمی امکان ندارد!

 ارجاع خارج از نوبت پرونده شکایت نمایندگان
 مجلس شورای اسالمی از حسن روحانی به قوه قضاییه

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
دفتر  وبسایت  با  مصاحبه  در  اسالمی 
علی خامنه ای از مشارکت نیروی زمینی 

ارتش در سرکوب ها خبر داد.
نزاجا  فرمانده  حیدری  کیومرث 
گفت یکی از مأموریت های استنتاجی 
به  مربوط  زمینی  نیروی  افتخارآمیز 
ناآرامی های دی ماه ۹7 بود. او تٔاکید کرد 
»ما توانستیم در برقراری امنیت در داخل 
شهرهایی که دچار ناآرامی شده بودند، 
تأثیر بسزایی داشته باشیم و گزارش آن 
به استحضار رهبر انقالب هم رسید که 

اوامر ویژه ای در این باره صادر کردند.«
محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین 
مجلس شورای اسالمی در یک مصاحبه 
گفته بود »اگر مردم بیشتری به اعتراضات 
آبان ۹۸ می پیوستند جمع کردن آن 
می شد!« انقالب  و  نبود  ممکن  اصاًل 

در آذر 13۹۸ تقریباً یک ماه پس از 
سرکوب اعتراضات، منابع آگاه در ستاد 
نیروی زمینی ارتش )مستقر در پادگان 
شدن  بحرانی  با  دادند  اطالع  لویزان( 
از روز ۲5  اوضاع در سنندج و شیراز 
آبان شماری از پرسنل نیروی زمینی 
ارتش تحت عنوان »همکاری و تقویت 
نظم میدان« برای مقابله با اعتراضات 
سپاه  و  انتظامی  نیروی  به  کمک  و 
پاسداران اعزام شدند.حاال »یگان صلح« 
»کاله آبی«های  از  شده  شبیه سازی 
با  اسالمی  در جمهوری  ملل  سازمان 
رزمایش تمرین می کند که چگونه مردم 
را در اعتراضاتشان برای کسب حقوق 

خود سرکوب و قلع و قمع کند!
آیا سازمان ملل به این رزمایش و وظایفی 
برای »یگان  که جهت سرکوب مردم 
صلح« جمهوری اسالمی در نظر گرفته 
شده و با آرم و پرچم سازمان ملل اجرا 
می شود، هیچ واکنشی نشان می دهد؟

در حالی  که سالمندان در معرض خطر ابتال به کرونا واکسن دریافت نکرده اند، 
وزارت بهداشت برای برگزاری مناظره ها دست کم ۳ هزار کارمند صداوسیما را با 

6 هزار دوز واکسن تأمین کرده

رزمایش کاله آبی های ارتش جمهوری اسالمی
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پرویز کاردان 
»خانه  به 

دوش« دور 
از وطن 
درگذشت

بازیگر  کاردان  =پرویز 
و  سینما  کارگردان  و 
امروز چهارشنبه  تلویزیون 
سن  در   14۰۰ خردادماه   ۲1
ایست  اثر  بر  سالگی   84
در  بیمارستانی  در  قلبی 
شهر لس آنجلس درگذشت.
سال  متولد  =کاردان 
بود  شیراز  شهر  در   1۳16
هنرهای  دانشکده ی  از  و 
کارگردانی  و  دراماتیک 
انگلستان  از  تلویزیون 
او  شد.  فارغ التحصیل 
فعالیت هنری اش را در سال 
1۳۳8 در ۲۲ سالگی با بازی 
تلویزیونی  نمایش های  در 
عنوان  به  و  کرد  شروع 
در  بازیگر  و  کارگردان 
مشهور  بسیار  سریال های 

حضور یافت.
اتومبیل  درباره  =کاردان 
»یاقوت«  نام  به  مشهورش 
در سریال »خانه به دوش« 
بود:  گفته  برقی«  »مراد  یا 
پایان  از  بعد  را  »یاقوت 
سریال به پارکی در جنوب 
کردم  هدیه  تهران  شهر 

در  عموم  تماشای  برای  که 
بعد  اما  شود  گذاشته  آنجا 
چه  نشد  معلوم  انقالب  از 
آمد.  یاقوت  سر  به  بالیی 
مثل  دیگر  گروه  البته چند 
رستوران آب انبار در تهران 
کپی یاقوت را ساخته بودند 
اصل  کپی،  هیچ  البته  که 

نمی شود!«
کارگردان  و  بازیگر  کاردان  پرویز 
سینما و تلویزیون در سن ۸۴ سالگی 
بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در 

لس آنجلس درگذشت.
کارگردان  و  بازیگر  کاردان  پرویز 
سینما و تلویزیون امروز چهارشنبه ۲1 
خردادماه 1۴۰۰ در سن ۸۴ سالگی بر 
اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهر 
لس آنجلس درگذشت. کاردان سه روز 
پیش دچار حمله قلبی و به بیمارستان 
منتقل شده بود.این هنرمند پیشکسوت 
چندی پیش نیز بر اثر زمین خوردن 

دچار ناراحتی جسمی شده بود.
کاربران فضای مجازی و هنرمندان و 
چهره های شناخته شده هنر و سینما 
از درگذشت این هنرمند ابراز تأسف و 

تأثر کرده اند.
شهر  در   131۶ سال  متولد  کاردان 
هنرهای  دانشکده ی  از  و  بود  شیراز 
از  تلویزیون  کارگردانی  و  دراماتیک 
انگلستان فارغ التحصیل شد. او فعالیت 
 ۲۲ در   133۸ سال  در  را  هنری اش 
سالگی با بازی در نمایش های تلویزیونی 
و  کارگردان  عنوان  به  و  کرد  شروع 
مشهور  بسیار  سریال های  در  بازیگر 

حضور یافت.
کارگردانی و بازی در سریال هایی چون 

رحموک نصرتی از بازماندگان موسیقی
 زنان بلوچ درگذشت

=رحموک نصرتی هنرمند 
بومی  پیشکسوت موسیقی 
استان  خوانندگان  از  و 
بلوچستان  و  سیستان 
خرداد   16 یکشنبه  روز 
اثر  بر  سالگی   ۹۰ در   14۰۰
تخصص  درگذشت.  کهولت 
الالیی ها  خواندن  او  اصلی 
یا  »زهیروک خوانی«  و 

»آوازهای عاشقانه« بود.
=رحموک نصرتی از جمله 
و  شعر  که  بود  هنرمندانی 
آوازها، تصنیف ها و آیین های 
ویژه  و مختص زنان در استان 
از  بلوچستان  و  سیستان  
جمله الالیی های این خطه را 
در سینه نگه داشت و حفظ 
مجموعه ای  او  آثار  کرد. 
و  سوگ  آیین های  از 
الالیی های تاریخی سیستان  
و بلوچستان را در بر می گیرد 
که روایت  سرنوشت و تاریخ 

بخشی از خاک ایران است.
خوانندگان  از  نصرتی  رحموک 
استان سیستان و بلوچستان و از نسل 
جنوب  نواحی  موسیقی  میراث بانان 

ایران در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
رحموک نصرتی هنرمند پیشکسوت 
و  کشور  جنوبی  نواحی  موسیقی 
و  سیستان  استان  خوانندگان  از 
خرداد   1۶ یکشنبه  روز  بلوچستان 
کهولت  اثر  بر  سالگی  در ۹۰   1۴۰۰
خواندن  او  اصلی  تخصص  درگذشت. 
یا  »زهیروک خوانی«  و  الالیی ها 
»آوازهای عاشقانه« درباره غم و هجران 

بود.
رحموک نصرتی دوم اردیبهشت سال 
شهرستان  اهل  او  شد.  متولد   131۰
استان  خوانندگان  از  یکی  و  فنوج 
سیستان و بلوچستان  و از میراثداران 

موسیقی نواحی جنوب کشور بود.
است  ایرانی  زنان  جمله  از  نصرتی 
که به نقش و اثرگذاری آنها در حفظ 
موسیقی بومی ایران در کتاب »نقش 
زنان در موسیقی مناطق ایران« نوشته 

هوشنگ جاوید اشاره شده است.
رحموک نصرتی از جمله هنرمندانی 
و  تصنیف ها  آوازها،  و  شعر  که  بود 
در  زنان  مختص  و  ویژه   آیین های 
استان سیستان  و بلوچستان از جمله 
الالیی های این خطه را در سینه نگه 
داشت و حفظ کرد. آثار او مجموعه ای 
از آیین های سوگ و الالیی های تاریخی 
سیستان  و بلوچستان را در بر می گیرد 
که روایت  سرنوشت و تاریخ بخشی از 

خاک ایران است.
موسیقی سنتی بلوچستان یادگاری 
از دوره های مختلف فرهنگ و تمدن 
در  بلوچ  موسیقی  است،  ایرانزمین 

زندگی آنها در مراسم غم و شادی  و 
آنان  اسطوره های  و  افسانه ها  روایت 
در  موسیقی  است.  آمیخته   هم  در 
دارد  گوناگون  آیین های  بلوچستان 
و با فرم ها و گونه های مختلفی انجام 

می شود.
اَمبا  )مرثیه(،  موتْک  )الالیی(،  لیلو 
)آواز  نازیْنک  دریانوردان(،  )آوازهای 
خوانی  غزل  شادی(،  مراسم  در  زنان 
و  ُگواتی  ذکرهای  صاحبان،  دراویش 
مالد )پیِر پََتّر()مراسم موسیقی درمانی(، 
َسْوت )ترانه های شاد مراسم عروسی(، 
خوانی(،  )مولودی  تاکی  شپ  لیکو، 
زهیروک )دلتنگی های عاشقانه غم و 
حماسی  )روایت های  ِشئر  و  هجران( 
مذهبی، تاریخی و عاشقانه( مجموعه ای 

از انواع آیین های موسیقی بلوچ است.
رحموک نصرتی در سال 13۸۴ در 
اقوام  زنان  موسیقی  جشنواره  دومین 
ایران با عصمت هودیانی روی صحنه 
رفت و هنر خود را به نمایش گذاشت.

مدرک  همچنین  نصرتی  رحموک 
اعضای  از  و  داشت  درجه یک هنری 

مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

پرویز کاردان با »یاقوت« اش در سریال »خانه به دوش« یا »مراد برقی«؛ هنگام 
نمایش این سریال از تلویزیون خیابان های شهرها خالی می شد

دوش«  به  »خانه  استوار«،  »سرکار 
)در نقش مرادبرقی( و فیلم سینمایی 
»مرادبرقی و هفت دخترون« بر اساس 
سریال »خانه به دوش« در سال 1353 

از جمله آثار معروف او بود.
سریال  درباره  پیشتر  کاردان  پرویز 
»خانه به دوش« گفته بود که هنگام 
ملی  تلویزیون  از  سریال  این  پخش 
از جمعیت  ایران، خیابان های شهرها 
خالی می شدند. یکی از شخصیت های 
که  بازیگر  یک  نه  این سریال،  جالب 
اتومبیل مراد برقی با نام »یاقوت« بود. 
بود  قدیمی  بنز  اتومبیل که یک  این 
شکل  تغییر  کاردان  پرویز  طراحی  با 

داده بود.
کاردان درباره این اتومبیل گفته بود: 
»یاقوت را بعد از پایان سریال به پارکی 
در جنوب شهر تهران هدیه کردم که 
آنجا گذاشته  تماشای عموم در  برای 
شود اما بعد از انقالب معلوم نشد چه 
بالیی به سر یاقوت آمد. البته چند گروه 
دیگر مثل رستوران آب انبار در تهران 
کپی یاقوت را ساخته بودند که البته 

هیچ کپی، اصل نمی شود!«
ز  ا یکی  کاردان  پرویز  بی تردید 
بازیگران  و  کارگردانان  مشهورترین 
سینما و تلویزیون ایران است. پس از 
انقالب اسالمی فعالیت های هنری وی 
نیز مانند صدها هنرمند دیگر متوقف 
شد.  ایران  ترک  به  مجبور  او  و  شد 
کاردان پس از مهاجرت در لس آنجلس 
به فعالیت های خود در عرصه بازیگری 

و اجراهای تلویزیونی ادامه داد.
پیش چهارشنبه 1۲  هفته  یک  تا  او 
خردادماه ویژه برنامه خود را با عنوان 
تحلیل  به  و  می کرد  اجرا  »نگاه« 
مسائل سیاسی و اجتماعی روز ایران 

می پرداخت.

اصغر فرهادی با »قهرمان« در جشنواره سینمایی کن ۲۰۲1
فیلمسازان  =درخشش 
در   1۹61 سال  از  ایرانی 

فستیوال کن
در میان فیلم های انتخاب شده برای 
نمایش در هفتاد و چهارمین جشنواره 
سینمایی کن فرانسه یک فیلم ایرانی با 
عنوان »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
چشم  به  نیز  سرشناس  کارگردان 

می خورد.
این اثر تازه فرهادی برای اولین بار در 
بخش رقابتی فستیوال کن ۲۰۲1 روی 
پرده خواهد رفت. قرار است »قهرمان« 
در سینماهای  پایان جشنواره  از  بعد 

فرانسه نیز اکران شود.
فرهادی  اصغر  اثر سینمایی  آخرین 
برای کسب جایزه با آثاری از کارگردانان 
مشهوری چون فرانسوا اوزون سینماگر 
معروف فرانسوی، نانی مورتی کارگردان 
ایتالیایی، ژولیا دوکورنو فیلمساز به نام 
اهل فرانسه، وِس اندرسون کارگردان، 
تهیه کننده  و  فیلمنامه نویس  بازیگر، 
تنگاتنگی  رقابت  احتماال  آمریکایی، 
خواهد داشت.»قهرمان« نهمین فیلم 
امیر  که  است  فرهادی  اصغر  بلند 
جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر 
سارینا  و  گودرزی  احسان  عرفانی، 

فرهادی در آن ایفای نقش می کنند.
اصغر فرهادی در جشنواره کن سال 
جایزه  »فروشنده«  فیلم  برای   ۲۰1۶

بهترین فیلمنامه را دریافت نمود.
کسب  به  موفق  سال ها  این  در  او 
معتبر  بین المللی  جایزه  چندین 
است. در سال ۲۰13  دیگر هم شده 
فیلم  برترین  اسکار  جایزه  فرهادی 
غیرانگلیسی زبان را از آن خود کرد و 
بهترین  اسکار  کسب  نامزد  همزمان 
از  نادر  »جدایی  فیلم  برای  فیلمنامه 
سیمین« شد.وی در همان سال جایزه 
بهترین فیلم  گلدن گلوب را به خاطر 
کارگردانی و نویسندگی فیلم »جدایی 
نادر از سیمین« به خود اختصاص داد.

در  برلین  جشنواره  طالیی  خرس 
سال ۲۰11 از دیگر دستاوردهای این 

کارگردان ایرانی است.اصغر فرهادی در 
سال ۲۰13 با فیلم »گذشته« به زبان 
فرانسوی اولین حضور خود را در بخش 
اصلی فستیوال کن با بازیگری برنیس 
بژو تجربه کرد که جایزه بهترین بازیگر 

زن را از آن خود نمود.
سال  در  کن  سینمایی  جشنواره 
گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا 
لغو شد. اما امسال برنامه کاملی برای 
این  برگزاری هفتاد و چهارمین دوره 

مراسم در نظر گرفته شده است.
ایران  سینمای  که  است  گفتنی 
کبیر«  »کورش  فیلم  با  بار  نخستین 
بخش  در  فرزانه  مصطفی  ساخته 
سال  کن  جشنواره  کوتاه  فیلم های 

1۹۶1 حضور یافت.
در سال 1۹۶۴ فیلم »طلوع فجر« از 
احمد فاروقی قاجار در بخش فیلم های 
کوتاه به نمایش در آمد و جایزه شورای 
عالی تکنیک را کسب نمود. در همین 
بلند  فیلم  اولین  قوزی«  »شب  سال 
ایرانی از کارهای فرخ غفاری در بخش 

هفته منتقدان به روی اکران رفت.
مهرجویی  داریوش   1۹71 سال  در 
او را خالق شخصیت های ماندگار  که 
سینمای ایران می دانند، با فیلم »گاو« 
انتظامی،  عزت اهلل  چون  بازیگرانی  با 
و  مشایخی  جمشید  نصیریان،  علی 
پرویز فنی زاده در جشنواره کن شرکت 
نیز   1۹7۲ سال  در  مهرجویی  نمود. 

فستیوال  این  در  »پستچی«  فیلم  با 
حضور یافت.

فرشید  ساخته  خاکستری«  »شهر 
»شازده   ،1۹73 سال  در  مثقالی 
و  آرا  فرمان  بهمن  اثر  احتجاب« 
نورالدین  ساخته  »تداعی«  انیمیشن 
زرین کلک در سال 1۹75 و »سایه های 
بلند باد« از بهمن فرمان آرا در سال 
1۹7۹ آثاری بودند که پیش از وقوع 
ایران در فستیوال  انقالب اسالمی در 

کن به نمایش گذاشته شدند.
برجسته  کارگردانان  و  فیلمسازان 
به  موفق  کن  جشنواره  در  که  ایرانی 
کسب جایزه شده اند، عبارتند از: عباس 
کیارستمی برای فیلم »زندگی و دیگر 
هیچ«  که دو جایزه معتبر »روسلینی« 
و بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را در 
در  را  طالیی«  »نخل  و   1۹۹۲ سال 
سال 1۹۹7 برای »طعم گیالس« از آن 
خود نمود. او بارها در هیئت های داوری 
مختلف فستیوال کن نیز حضور داشت.

جعفر پناهی با اثر زیبای »بادکنک 
جوایز  برنده   1۹۹5 سال  در  سفید« 
»دوربین طالیی«، »بهترین فیلم بخش 
»فدراسیون  و  کارگردان«  روز  پانزده 
او  شد.  سینما«  بین المللی  منتقدین 
سال  در  سرخ«  »طالی  فیلم  برای 
۲۰۰3 موفق به دریافت جایزه هیئت 
گشت.  نیز  نگاه  نوعی  بخش  داوران 
با  توانست   ۲۰1۸ سال  در  پناهی 

نمایش »سه ُرخ« در بخش اصلی کن 
جایزه بهترین فیلنمامه این جشنواره 
را به صورت مشترک با فیلم »الزاروی 
کارگردان  و  نویسنده  اثر  خوشحال« 

اَلیس رورواچر را نیز دریافت کند.
سمیرا مخملباف با فیلم »تخته سیاه« 
جایزه هیئت داوران را در سال ۲۰۰۰ 
با حضور در  او همچنین  کسب کرد. 
مسابقه جشنواره ۲۰۰3 و نمایش »پنج 
عصر«  جوایز هیئت داوران و »کلیسای 

جهانی« را نیز به کارنامه خود افزود.
بهمن قبادی در سال ۲۰۰۰ جوایز 
بین المللی  منتقدین  »فدراسیون 
تجربه«  و  هنر  »سینمای  و  سینما« 
را  برای »زمانی برای مستی اسب ها« 
جایزه  او  همچنین  کرد.  آن خود  از 
مشترک  بطور  را  طالیی«  »دوربین 
با حسن یکتاپناه برای فیلم »جمعه«  

دریافت نمود.
»سفر  فیلم  با  مخملباف  محسن 
این  در   ۲۰۰1 سال  در  قندهار« 
جایزه  برنده  و  یافت  جشنواره حضور 
رضا  گشت.  جهانی«  »کلیسای 
نور  بلند »زیر  فیلم  با  نیز  میرکریمی 
ماه« جایزه بهترین فیلم بخش هفته 

منتقدین را گرفت.
 ۲۰۰۲ سال  در  که  قبادی  بهمن 
داوری بخش دوربین طالیی را نیز به 
عهده داشت با نمایش اثر خود به نام 
جایزه  مادری ام«  سرزمین  »آوازهای 

فرانسوا شوالیه را کسب کرد.
با فیلم »خواب  امیریوسفی  محسن 
تلخ« در بخش پانزده روز کارگردان ها 
حضور یافت و تقدیرنامه هیات داوری 
دوربین طالیی و جایزه »نگاه جوان« را 

دریافت کرد.
ثالث  شهید  سهراب  بیضایی،  بهرام 
و خسرو سینایی از دیگر فیلمسازانی 
هستند که آثار آنها در جشنواره  کن به 

نمایش در آمده است.
تا  ششم  از  کن   ۲۰۲1 فستیوال 
هفدهم ماه ژوئیه با فیلم هایی از سراسر 
جهان با حضور اسپایک لی کارگردان  
آمریکایی به عنوان رئیس هیات داوران 

بخش رقابتی برگزار خواهد گردید.

رحموک نصرتی از زنان میراثدار موسیقی جنوب ایران بود
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سیستم  ر  د ن  نا ز « =
مدیریتی در اقلیت هستند و 
رأی آنها به اندازه همان اقلیت 
مدیران  که  همانطور  است! 
زن می گویند »من فقط یک 
رای دارم« و دور میز ده مدیر 
مرد نشسته  اند. در عین حال 
هیچکس بررسی نمی کند این 
خانم که امروز حکم مدیریتی 
تا چه مدت در آن  می گیرد 
است. ممکن  منصوب  حکم 
است یک ماه بعد تعداد این 

مدیران کاهش پیدا کند.«
دانشگاهی  عرصه  =»در 
صد  ر د  6 ۰ ز  ا بیشتر 
فارغ التحصیالن زن هستند 
اما میزان استخدام های رسمی 
و دولتی زنان نسبت به مردان 

بسیار پایین است.«
»برای   - رمضان زاده  فیروزه 
بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان، 
وزارت زنان را تشکیل می دهم  دولت 
برای بهره گیری از توان زنان فرهیخته 
جامعه برنامه ریزی کرده  دولت  دولتی 
خواهد بود که میان زنان و مردان در 
موقعیت کاری و شغلی تبعیضی قائل 
نخواهد شد  کاری خواهم کرد در سراسر 
خیابان ها امنیت واقعی مستقر شود و 
دختران ما در خیابان ها احساس امنیت 
کنند و نمی گذارم ماموری بی نام و نشان 

از کسی سوال کند.«
هشت سال از این وعده های انتخاباتی 
جریان  در  روحانی  حسن  می گذرد. 
وعده های   ۹۶ و   ۹۲ سال  انتخابات 
زیادی نیز به زنان و دختران داد. حاال در 
حالی که زمان کمی تا پایان عمر دولت 
دوازدهم، دومین دولت وی، باقی مانده، 
کیهان لندن برای بررسی این وعده ها از 
مخاطبان وی می خواهد تا به این پرسش  
پاسخ دهند که آیا وضعیت زنان در دوران 
ریاست حسن روحانی بر دو دولت بهتر 
شده و آیا دولت روحانی به وعده هایش در 
حوزه زنان عمل کرده است؟ وعده هایی 
مانند اصالح قوانین مدنی و جزایی به 
نفع زنان، کاهش فشار گشت های ارشاد 
اسالمی، امکان حضور زنان در ورزشگاه ها، 
اماکن عمومی،  زنان در  امنیت  تامین 
پایان دادن به تبعیض های جنسیتی و 
زنان  وزارتخانه  تشکیل  ناامنی شغلی، 
و تامین بیمه زنان سرپرست خانوار به 

کجا رسید؟
به  عمل  برای  نیز  روحانی  دولت 
وعده هایش هشت سال فرصت داشت؛ 
وعده هایی که اجرای آنها فقط تأمین 
حقوق اولیه زنان است و تغییر مهمی 
در شرایط کلی زیست نابرابر زنان ایجاد 
نمی کرد، اما به فرض می توانست بخشی 

از مشکالت زنان را حل کند.
زنان  حقوق  فعال  مظفریان   رایحه 
و  »زن  کمپین  مؤسس  و  کودکان  و 
وعده های  تحقق  مورد  در  زورخانه« 
انتخاباتی حسن روحانی در حوزه ورزش 
زنان به کیهان لندن می گوید: »طبق 

زنان در »زورخانه«ی جمهوری اسالمی؛ وعده  های 
انتخاباتی هشت سال پیش که درباره زنان نیز اجرا نشد

در  که  زنانی  تعداد  ورزش  وزیر  گفته 
وزارت ورزش و اداراتش سمت مدیریتی 
دارند حدود 1۴۰ نفر هستند، اما از این 
تعداد زنان مدیر چند نفر می توانند در 
سیستم نظام ورزشی نقش تعیین کننده 
داشته باشند؟ به جرأت می توانم بگویم 
دلیل  این  به  نمی افتد،  اتفاق  این  که 
که آنها در سیستم مدیریتی در اقلیت 
هستند و رأی آنها به اندازه همان اقلیت 
است! همانطور که مدیران زن می گویند 
میز  دور  و  دارم«  رای  فقط یک  »من 
ده مدیر مرد نشسته  اند. در عین حال 
هیچکس بررسی نمی کند این خانم که 
امروز حکم مدیریتی می گیرد تا چه مدت 
در آن حکم منصوب است. ممکن است 
یک ماه بعد تعداد این مدیران کاهش 
پیدا کند؛ از طرفی اسم این زنان مدیر را 
در فضای مجازی و روزنامه ها و سطوح 
دیگر نمی شنویم. تنها مدیر زنی که نام 
وی خیلی شنیده شد معاونت توسعه 
ورزش بانوان است که اظهار نظرهایش 
در مورد ورزش زورخانه  ای، ژیمناستیک 
و شنا مطرح شد ولی زنان دیگر هم در 
حوزه مدیریت ورزش حضور دارند اما چرا 

آنقدر کمرنگ هستند؟!«
باستانی کار  ورزشکار  این  گفته  به 
ورزش  حیطه  در  زنان  تهران،  ساکن 
ساکت نمی نشینند، دوست دارند ورزش 
را به عنوان حرفه ادامه دهند »ولی دو 
ورزشکار  زنان  وقتی  داریم؛  تناقض  تا 
با  رویارویی  نظیر  مشکالتی  علت  به 
کشورهایی که ممنوعیت مسابقه با آنها 
وجود دارد و آنها دوست ندارند این روند 
را ادامه دهند و زیر بار این قانون بروند 
یا مجبور به داشتن پوشش مشخصی 
هستند، ترجیح می دهند بروند زیر پرچم 
کشور دیگری ورزش کنند. اینجا وزارت 
ورزش اطالعیه هایی صادر می کند که 
این انتخاب خودش بوده و حتا آن فرد 
را منفور جلوه می دهند با وجود اینکه 
آن شخص پیش از مهاجرت بارها و بارها 

تمجید می شد!«
رایحه مظفریان ادامه می دهد: »از سوی 
دیگر هنگامی که زنان به موفقیت های 
حتا  می کنند  پیدا  دست  ورزشی 
ورزش هایی که مورد پسند وزارت ورزش 
نیست مثل وزنه برداری، این موفقیت ها به 
پای وزارت ورزش نوشته می شود! ولی آیا 
این زنان به اندازه مردها از شرایط مساوی 
بهره  موفقیت ها  این  به  رسیدن  برای 
می برند؟ به همان اندازه به آنها امکانات 
داده شده یا با تالش و هزینه خودشان 
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کیهانمنتشرکرد:کیهانمنتشرکرد:

اسالمی  =رژیم جمهوری 
به مرحله جدیدی وارد شده 
است مرحله که می توان آن 
را پایان حضور اصالح طلبان 
از  آنها  همیشگی  حذف  و 
صحنه سیاسی و جلوگیری 
از ایفای هرگونه نقش موثر 
نهادهای  در  نها  آ برای 
تصمیم گیری دولت به شمار 
. رژیم اسالمی و بدنه  آورد 
را  خود  اکنون  آن  سخت 
و  مرحله  این  از  گذار  برای 
ورود به مرحله جدیدی که 
در آن تصمیم  گیری  با انتخاب  
یک  ژ لو ئو ید ا  - سی سیا
یکسان باشد، آماده می کند.
=جامعه ایران اکنون بین 
رنگ  یک  با  حاکم  اقلیت 
یت  کثر ا و  یک  ژ لو ئو ید ا
مخالف با گرایش های مختلف 
تقسیم شده است. احزاب و 
اکثریت  این  به  چهره هایی 
پیوسته اند که از نظر تاریخی 
و اجتماعی زمانی بخشی از 
جریان محافظه کار بودند. این 
اقشار که در 4۰ سال گذشته 
از این رژیم حمایت می کردند 
حاکم  قدرت  توسط  اکنون 
برای تسهیل روند حاکمیت 
خواستار  که  خود  جدید 
نهادهای دولت  کنترل همه 
ین  چکتر کو ن  و بد ست  ا

تردید حذف شده است.
=اولین واکنش مردم ایران 
و  حاکم  نهاد  مجازات  برای 
مسلط بر  این کشور، تحریم 
گسترده انتخابات به منظور 
سلب مشروعیت مردمی از 
حاکمانش  که  است  رژیمی 
می خواهند با آن برای خود 
کسب  انقالبی  مشروعیت 
جمهوری  مقامات  کنند. 
مردم  واکنش  از  اسالمی 
آگاه هستند به همین دلیل 
برخی از آنها از انتخابات که 
مشروعیت  برای  فرایندی 
عیت  و مشر م  عد با 
سیاسی  نظام  »جمهوریت« 
تنها   ، د می شو ب  محسو
برای  مشارکت  عنوان  به 
»بیعت« با نظام یاد کرده اند.
االوسط(-  )شرق  فحص  مصطفی 
واکنش قشر سیاسی جمهوری اسالمی 
در ایران به ویژه در میان محافظه کاران، 
با  محافل  این  همسویی  دشواری 
تصمیمات گرفته شده از سوی شورای 
نگهبان برای مهندسی انتخابات ریاست 
جمهوری اسالمی1۴۰۰ را نشان داد. 
را در  این تصمیمات شکاف جدیدی 
ایجاد  ایدئولوژیک  افراطی  گروه  یک 
کرد که برای دهه ها از نوعی هماهنگی 
و  رژیم  مخالفان  برابر  در  استراتژیک 
خودی های منتقد که به اصالح طلبان 
و اعتدال گرایان موسوم اند برخوردار بود.

این تصمیمات زمینه را برای بستن 
صفحه ای از تاریخ چند سال درگیری 
سیاسی میان اردوگاه های اصالح طلبان 
و محافظه کاران فراهم کرد. اختالفاتی 
که طی چند دهه باعث ایجاد شکافی 
»دولت«  حاکمیت  سر  بر  عمودی 
یا  »انقالب« بین بخش های مختلف 
از  ایران  رژیم  بود.   شده  حکومت 
تاسیس در سطح تصمیم گیری  بدو  
کسانی  میان  داخلی  تنش  یک  از 
»جمهوری-  متناقض  حاکمیت  که 
آنهایی که  با  را می خواهند  اسالمی« 
نظام اسالمی مطلق را خواهانند، رنج 
می برد. این اختالف خودی ها تا کنون 
شد  منجر  متعددی  شکاف های  به 
در  نیز  دیگری  شکاف  های  مسلما  و 
در حال  محافظه کار  بخش های  میان 

شکل گیری است.
از  پیش  حتا  انتخابات  اولیه  صحنه 
اعالم نتایج آن عمال تصویری از پایان 
مرحله »دولت« و پایان دوگانه سازی با 
اصالح طلبی و اصالح طلبان را که برخی 
رهبران آنها یا در زندان یا در حصر و 

سکوت بسر می برند،  به تصویر می کشد.
مرحله  به  اسالمی  جمهوری  رژیم 
که  مرحله  است  شده  وارد  جدیدی 
می توان آن را پایان حضور اصالح طلبان 
و حذف همیشگی آنها از صحنه سیاسی 
و جلوگیری از ایفای هرگونه نقش موثر 
تصمیم گیری  نهادهای  در  آنها  برای 
اسالمی  رژیم   . آورد  شمار  به  دولت 
و بدنه سخت آن اکنون خود را برای 
به مرحله  این مرحله و ورود  از  گذار 
با  تصمیم  گیری   آن  در  که  جدیدی 
ایدئولوژیک یکسان  انتخاب  سیاسی- 

باشد، آماده می کند.
نمایندگان نهاد حکمرانی که قبل از 
تصدی مقام اجرایی، روند تصفیه داخلی 
حداقل  آنچه  اغلب  و  داده  انجام  را 
»جریانات«  یا  »جناح ها«  ظاهر  در  
یا همان  رژیم  از خود  برآمده  داخلی 
خودی ها می توان نامید را از بین بردند 
با  منسجم  نهادی  به  را  حاکمیت  تا 
رهبری  دولت،  که  واحد  چشم اندازی 
والیت فقیه و مفهوم انقالب را با هم 

ادغام کند.
ایران  در  رهبری(  )بیت  نهاد حاکم 
اکنون در مرحله ای استثنایی و حساس، 
جمهوری  ریاست  استثنایی  انتخابات 
و  خامنه ای  می کند.  اجرا  را  اسالمی 
مجموعه ی قدرت اصلی نظام تصمیم 
محکم تر،  را  خود  اردوگاه  تا  گرفته 
سفت تر و سخت تر کند. شرایط بغرنج 
داخلی و خارجی ایران باعث شده نهاد 
خامنه ای شرایط خود را برای مرحله 
جدید از طریق بازسازی نهادهای قدرت 
رژیم  تا  کند  تحمیل  ایران  مردم  بر 
دشواری  اندازه  به  بتواند  فقیه  والیت 
رویارویی  قدرت  آینده،  چالش های 
برای  حاکم  نهادهای  باشد.  داشته 
اولین مرحله شکل گیری  به  بازگشت 
برداشتند  گام  اسالمی  رژیم  بنیادی 
تا به تکرار تجربه دو دهه گذشته که 
حاکمیت نظام را در میان دو جریان 
تقسیم  کرده بود، پایان بدهند و  در 
مراودات با داخل و خارج با دیدگاهی 

واحد عمل کنند.
تحت  حاکم   نهاد های  بدون شک 
آینده  گزینه های  خامنه ای  کنترل 
رای دهندگان را ترسیم کرده و شکاف را 
از وضعیت عمودی قبلی به مرحله افقی 
منتقل کرده اند. جامعه ایران اکنون بین 
اقلیت حاکم با یک رنگ ایدئولوژیک و 
اکثریت مخالف با گرایش های مختلف 
تقسیم شده است. احزاب و چهره هایی 
از نظر  پیوسته اند که  اکثریت  این  به 
از  بخشی  زمانی  اجتماعی  و  تاریخی 
اقشار  این  بودند.  محافظه کار  جریان 
رژیم  این  از  در ۴۰ سال گذشته  که 
حمایت می کردند اکنون توسط قدرت 
حاکمیت  روند  تسهیل  برای  حاکم 
جدید خود که خواستار کنترل همه 
نهادهای دولت است بدون کوچکترین 

تردید حذف شده است.
تصمیمات مهندسی انتخابات ریاست 
جمهوری اسالمی و ترسیم نقشه  راه 
توسط  آینده  برای حاکمیت سیاسی 
نهادهای تحت کنترل خامنه ای بدون 
شک به افزایش درصد بسیار باالیی از 
بنابراین  شد.  خواهد  منجر  مخالفان 
اولین واکنش مردم ایران برای مجازات 
کشور،  این  بر   مسلط  و  حاکم  نهاد 
منظور  به  انتخابات  گسترده  تحریم 
رژیمی  از  مردمی  مشروعیت  سلب 
است که حاکمانش می خواهند با آن 
کسب  انقالبی  مشروعیت  خود  برای 
از  اسالمی  جمهوری  مقامات  کنند. 
به همین  آگاه هستند  واکنش مردم 
که  انتخابات  از  آنها  از  برخی  دلیل 
عدم  با  مشروعیت  برای  فرایندی 
مشروعیت »جمهوریت« نظام سیاسی 
عنوان  به  تنها  می شود،  محسوب 
یاد  نظام  با  »بیعت«  برای  مشارکت 

کرده اند.
رهبر  خامنه ای  علی  دیگر  سوی  از 
نظام اسالمی بر لزوم مشارکت گسترده 
تأکید کرده و گفته است که رای دادن 
با برگه سفید به هر دلیلی که باشد، در 
صورتی که منجر به تضعیف جمهوری 

اسالمی در ایران شود، حرام است!
مواضع رهبر رژیم ایران درباره تحریم 
انتخابات باعث اعتراض در حوزه علمیه 
قم نیز شده است. این نهاد دینی هم 
حاکمیت  رادیکال  سیاست های  با 
مخالفت کرده است. مخالفتی که نه 
تنها شکاف عمیق جامعه را عمیق تر 
نهادهای  درون  به  حتا  بلکه  کرده 
مذهبی نیز کشیده شده است. رژیم 
دینی  موسسه  در  اختالف  از  اکنون 
خود  مذهبی  مشروعیت  زمانی  که 
می برد.  رنج  نیز  می گرفت  آن  از  را 
آیت اهلل محمود امجد یکی از روحانیون 
در  علمیه  حوزه  استاد  و  پرنفوذ 
جمهوری  دینی  مقامات  به  نامه ای 
اسالمی در پاسخ به فتوای خامنه ای 
در مورد حرام بودن تحریم انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی، خطاب به 
خامنه ای گفت: »شما با چماق و زور 
و تزویر همه بندگان خدا را عبد خود 
کرده اید و این جمهوری را به کلی از 
معنا تهی کرده اید و راه نفس کشیدن 
جاهالن  و  بسته اید  آزاده ای  هر  بر 
بی حیا را بر جان و مال و آبروی مردم 
کنج  به  را  دانایان  و  کرده اید  مسلط 
یا  مرعوب  را  علماء  و  رانده اید  عزلت 
زرخرید کرده  اید و در حالی که پیش 
کلی  و  جزیی  همه  همگان،  چشم 
امور- از خرید یک واکسن تا انتخاب 
حصر  تا  و  سوال  و  استیضاح  و  وزیر 
ید  در  جملگی  مظلومین-  حبس  و 
اختیار شماست، باز جلوی دوربین ها 
بازی می کنید که  را  نقش بی گناهی 
کناری نشسته و به جبران ظلمی تذکر 
عاقالن  بر  می کنید  گمان  می دهد؟! 
چهره  تطهیر  جز  که  است  پوشیده 
آن  سخن  اینهمه  از  غرض  خودتان، 
بود که زمینه را برای مسدود کردن 
همین فضای مجازی هم فراهم کنید 
تا مبادا آگاهی مردم، مانعی ولو اندک 
جانشین  و  شما  رأی  استبداد  برای 
مردم  می کنید  گمان  باشد؟!  شما 
نمی فهمند و نیات شما و بازیگری های 

شما امری پوشیده و پنهان است؟!«
انسداد  ویژگی های  ترتیب،  این  به 
کامل افق سیاسی، پایان دادن به نقش 
موسسات و نهادهای قانون اساسی و 
به  ایران،  مردم  توده  میان  در  تنش 
که  شده  تبدیل  اساسی  موضوعات 
زمینه را برای یک جنبش و رویارویی 
و درگیری آشکار در تمام سطوح جامعه 
ایران فراهم می کند. تنشی که می رود 
بحران های  ظهور  به  را  خود  جای  تا 
عمیق تری بدهد که هر لحظه می تواند 
و  اقتصادی  فروپاشی  شاخص های  به 

مالی جمهوری اسالمی فوران کند.
اوضاع کنونی ایران نشان می دهد که 
این کشور در آستانه یک انفجار بزرگ 
اجتماعی است که در نتیجه ۴۲ سال 
و  غلط  و  ناکارآمد  و  مدیریت ضعیف 
توزیع ناعادالنه و غیرمنصفانه  ثروت 
و عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی 
ناچار  به  و سیاسی به وجود آمده و  
به ناآرامی و اعتراضات گسترده منجر 
خواهد شد. اعتراضاتی که زمینه ایجاد 
فراهم  جامعه  در  را  جدید  تعادلی 
آورده و مردم ایران را  از همزیستی با 
انحصارطلبی حاکمیت مستبد مذهبی 
منع کرده و به مسیری دیگر رهنمون 

خواهد شد.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

رژیم ایران و یکسره کردن تکلیف با خودش و مردم

©کیهان لندن

به این موفقیت ها رسیده اند؟«
به گفته ریحانه مظفریان  اوایل فعالیت 
به  کرد  تالش  روحانی  یازدهم،  دولت 
ما  زن های  »ببینید  کند  اعالم  جهان 
هیچ کم و کسری ندارند« و درواقع از 
ورزش به عنوان نمایشی جهت نشان 
دادن حضور و آزادی زن ها در بخش های 
مختلف اجتماعی استفاده کرد و روی آن 
مانور داد از جمله زمانی که کیمیا علیزاده 
مدال المپیک گرفت یا تیم فوتسال مدال 
گرفته بود. ولی ناگهان ورق برگشت و با 
مهاجرت بسیاری از همین زنان ورزشکار 
شوک عجیبی به وزارت ورزش وارد شد.

م. ی. یکی از فعاالن زن ساکن ایران 
نیز به این بحث می پیوندد و می گوید: 
»زنان  نیمه بی صدا و خاموش جامعه اند 
که نیمی از کل جمعیت ایران بحران زده 
سال هاست  آنها  می دهند.  تشکیل  را 
نادیده گرفته می شوند؛ از همان روزهای 
نخست انقالب اسالمی پس از لغو قانون 
حمایت خانواده، کرامت زنان به بهانه 
حجاب اجباری با سرکوب شدید نیروهای 
پا گذاشته شد؛ پاکسازی  مذهبی زیر 
آغاز  آموزشی  و  دولتی  ادارات  از  آنها 
شد؛ روحانی حدود 1۲ میلیون رای از 
زنان گرفت ولی پس از مواضع متناقض 
به لیست بلند حقوق تحقق نیافته زنان 
به  آزادانه  ورود  و  زنان  وزارت  از حق 
و  تا حق طالق  ورزشی  استادیوم های 
حضانت و خروج از کشور پاسخگو نشد.«

حقوق  زمینه  »در  می دهد:  ادامه  او 
زنان چه در حوزه قانونی و چه در حوزه 
آسیب های اجتماعی، دولت روحانی هیچ 
اقدام مثبتی به نفع زنان انجام نداده؛ نه 
برابری جنسیتی در  اقدامی در جهت 
سهم  افزایش  نه  و  استخدامی  آزمون 
است  بهتر  شده.  انجام  زنان  اشتغال 
بگوییم شرایط ما زنان هیچ فرقی نکرده . 
گشت ارشاد اسالمی هم برچیده نشد؛ 
ورود زنان به استادیوم ها هم آزاد نشد. از 
سوی دیگر در طول این دو دوره شمار 
احضار و بازجویی فعاالن مدنی و حقوق 
زنان کم نبوده است.« به گفته م. ی. در 
از ۶۰ درصد  بیشتر  دانشگاهی  عرصه 
میزان  اما  زن هستند  فارغ التحصیالن 
استخدام های رسمی و دولتی زنان نسبت 
به مردان بسیار پایین است؛ موضوع خروج 
زنان از کشور بدون اجازه همسر هنوز 
حل نشده؛ البته در این میان بسیاری 
از این تبعیض ها نانوشته و برگرفته از 
سیاست های کلی حکومت و تاکیدات 
مستقیم رهبر جمهوری اسالمی است که 
زنان را به شهروند درجه دو تبدیل کرده 
آواز خواندن  برای  نداشتن  اجازه  مثل 
در محافل عمومی و پوشش اختیاری.

اضافه  زنان  حقوق  کنشگر  این 
می کند: »دولت روحانی وعده کرده بود 
قوانین  در  موجود  متعدد  کاستی های 
بالتکلیفی  مثل  زنان  کیفری  و  مدنی 
منع  الیحه  مانند  لوایحی  تصویب  در 
خشونت علیه زنان و الیحه فرزندهمسری 
و یا شکاف های جنسیتی در واگذاری 
نابرابری  یا  مدیریتی  عالی  پست های 
حقوق زنان در محیط کار را سر و سامان 
دهد؛  مسائلی که سال هاست زنان ایران 

با آنها دست به گریبانند.«
و  تبعیض   که  حالیست  در  اینهمه 
جنسیت گرایی رسمی و قانونی علیه زنان 
جزو اصول نظام جمهوری اسالمی است 
و به طور حقوقی و سیستماتیک اجرا 
می شود. اگرچه قانون اساسی جمهوری 
اسالمی در اصل ۲1 به رعایت »حقوق 
با گذشت بیش  اما  اشاره کرده  زنان« 
از چهار دهه، زنان همچنان با مسائلی 
نظیر نداشتن حق طالق و قیمومیت 
فرزندان به نفع شوهر و ولی، تبعیض 
نداشتن حق  در مجازات های کیفری، 
مسافرت بدون اجازه شوهر یا ولی، مزد 
نابرابر در مقابل کار و تخصص یکسان 

دست و پنجه نرم می کنند.
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نیک نفس  =ساسان 
سیاسی  فعال   1۰ از  یکی 
که  بود  پادشاهی خواه 
به  پارسال  امردادماه 
و  شعارنویسی  جرم 
در  اسکناس نویسی 
شهرهای مشهد، قم، اهواز، 
شهرهای  برخی  و  تهران 
در  و  شده  دستگیر  شمالی 
زندان  سال   1۰۰ به  مجموع 

محکوم شدند.
وکیل  شریف زاده  =علی 
ساسان نیک نفس که اکنون 
بر  را  او  خانواده ی  وکالت 
عهده دارد، امروز چهارشنبه 
از  توئیتر  در  خردادماه   1۹
اتهام  با  پرونده ای  تشکیل 
دادسرای  در  عمد«  »قتل 
او  داد.  خبر  تهران  جنایی 
پرونده  این  در  که  نوشت 
مباشرین،  قضایی  »تعقیب 
شرکا، معاونین و مسببین« 
مورد تقاضا قرار گرفته است.
دیروز  شریف زاده  =علی 
به همراه پدر و مادر ساسان 
بیمارستان  به  نیک نفس 
»فیروز آبادی« مراجعه کرده 
و با دستور دادستان شهر ری 
متوفی  ترخیص  »تشریفات 
قانونی  پزشکی  به  اعزام  و 
شکافی.  کالبد  بر  مبنی 
و  نمونه برادری  سم شناسی، 

شاهزاده رضا پهلوی: 

ساسان 
نیک نفس 

جان خود را 
برای رهایی 

ایران و جوانان 
دلیرمان از بند 
ضحاک زمان 

داد
تعیین علت تامه مرگ انجام 

شد.«
حساب  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
باختن  جان   درباره  خود  توئیتری 
سیاسی  فعال  نیک نفس  ساسان 
بزرگ«  »تهران  زندان  در  محبوس 
نوشت که ساسان نیک نفس جان خود 
را برای رهایی ایران و جوانان دلیرمان 

از بند ضحاک زمان داد.
باختن  جان   رسمی  تأیید  پی  در 
ساسان نیک نفس فعال سیاسی مبتال 
به بیماری اعصاب و روان، دیابت و صرع 
در زندان »تهران بزرگ«، شاهزاده رضا 
پهلوی در حساب توئیتری خود نوشت 
که »سوگوار ساسان نیک نفس هستیم 
ولی نام و یادش باید الهام بخش ما در 
راه و هدفی باشد که او جانش را برایش 
داد«.شاهزاده پهلوی نوشت که ساسان 
نیک نفس جانش را برای »رهایی ایران 
و جوانان دلیرمان از بند ضحاک زمان« 

داد.
 1۰ از  یکی  نیک نفس  ساسان 
که  بود  پادشاهی خواه  سیاسی  فعال 
امردادماه پارسال به جرم شعارنویسی 
و اسکناس نویسی در شهرهای مشهد، 
شهرهای  برخی  و  تهران  اهواز،  قم، 
شمالی دستگیر شده و در مجموع به 

1۰۰ سال زندان محکوم شدند.
نیک نفس به اتهام »اجتماع و تبانی 
علیه  »تبلیغ  کشور«،  امنیت  علیه 
نظام«، »توهین به رهبری« و »توهین 
به روح اهلل خمینی« به 5 سال زندان 
محکوم شده بود. خانواده و وکیل مدافع 
دلیل  به  بارها  سیاسی  زندانی  این 
بیماری  اعصاب و روان، دیابت و صرع 
درخواست کرده بودند تا جزو زندانیانی 

قرار بگیرد که با پابند دوران محکومیت 
خود را بیرون از زندان می گذرانند ولی 

با این درخواست موافقت نشد.
این فعال سیاسی دربند حتا با وجود 
داشتن بیماری های متعدد همزمان با 
شیوع ویروس کرونا جزو افراد مشمول 
و  نگرفت  قرار  نیز  کرونایی  مرخصی 
تالش خانواده در این مسیر نیز ناموفق 

ماند.
سابق  هم بندان  از  یکی  که  آنگونه 
اتاق  یک  در  نیک نفس  ساسان 
ساسان  کرده،  روایت  کالب هاوس 
دریافت  برای  ماه  شش  نیک نفس 
گواهی عدم تحمل کیفر تالش می کرد 
و بارها به پزشکی قانونی اعزام شد ولی 
دادیار با این امر موافقت نکرد. اما به 
لحاظ قانونی باید این گواهی به او داده 

می شد.
او اضافه کرد: »ساسان اصال نباید پنج 
سال حبس می گرفت هر کسی ساسان 
را می دید متوجه می شد که او جایش 

زندان نیست و اشتباهی آوردنش.«
به گفته ی این منبع آگاه، »ساسان 
زندان  قرنطینه  بند  در  نیک نفس 
بسر می برده و به دوستانش می گوید 
خوابش  نیست،  خوب  حالش  که 
 5/۴ ساعت  حدود  است.  نمی برده 
 5 حدود  ساعت  و  می خوابند  صبح 
یک صدای خرخرماندنی از حنجره و 
بینی اش می آید که دوستانش بیدارش 
می کنند و تکانش می دهند تا جا به جا 
شود و راحت بخوابد. دوباره می خوابد 
دوباره  صبح  دقیقه   7:1۰ ساعت  تا 
صدای خیلی بلندتر از او می آید، یک 
صدای غیرمعمولی. تکانش می دهند و 
برنمی گردد و یکی از دوستانش سرش 
و  بینی  که  می بیند  و  برمی گرداند  را 

17 ادامه در صفحه

دهانش پُر از خون است و وقتی دوباره 
خون  دهانش  از  می دهند،  تکانش 

بیرون می پاشد.«
او اضافه کرد: »با برانکارد به بهداری 
یک  فقط  و  نبوده  دکتر  می برندش، 
آمپول  پرستار  است.  بوده  پرستار 
را  قندش  می کند،  معاینه  و  می زند 
اندازه می گیرد. چون مشکل دیابت و 
کبد داشت. دکتر می رسد و معاینه اش 
می کند و یکی، دو آمپول به سرم اش 
ُخرُخر  صدای  یوهو  و  می کند  تزریق 
این  می گوید  دکتر  می شود.  قطع 
نفس اش قطع شد، بزنید روی قلبش 
و  ثانیه نفس اش می رود  و حدود ۴۰ 
دوباره برمی گردد و از بینی و دهانش 
زنگ  اینکه  تا  می پاشد  بیرون  خون 
می زنند به آمبوالنس و می فرستن اش 
بهداری مرکز. آنجا تقریبا بعد از چند 
نبوده  هشیار  می شود،  خوب  ساعت 
نداشته.  خرخر  صدای  و  خونریزی  و 
حدود ساعت 5/11 به هوش می آید، 
و  می خندد  حتا  و  می کند  صحبت 
شد.  خوب  حالش  که  می کنند  فکر 
می گویند حالش خوب شد تا ساعت 
بند  به  کنیم  کامل  چگاپ  که   5-۴
و  می گذرد  ساعت  می گردانند.  برش 
افسر  می کنند،  پیگیری  دوستانش 
نگهبان می گوید که حالش خیلی بد 
شده و اعزام به بیمارستان شده است. 
فوت  زندان  بهداری  در  اینکه ساسان 
کسی  دیگر  بیمارستان  یا  می کند 
داریم  اطالع  ما  نمی داند.  چیز  هیچ 
که مادرش حتا دیروز عصر هم خبر 

نداشت.«
ساسان  وکیل  شریف زاده  علی 
نیک نفس که اکنون وکالت خانواده ی 
او را بر عهده دارد، امروز چهارشنبه 1۹ 
خردادماه در توئیتر از تشکیل پرونده ای 
دادسرای  در  عمد«  »قتل  اتهام  با 
جنایی تهران خبر داد. او نوشت که در 
این پرونده »تعقیب قضایی مباشرین، 
شرکا، معاونین و مسببین« مرگ این 
فعال سیاسی مورد تقاضا قرار گرفته 

است.
دادگستری  وکیل  شریف زاده  علی 
دادسرای  به  مراجعه  در  امروز  صبح 
این  سرپرست  شهریاری  با  جنایی 
همین  در  وی  داشت.  دیدار  دادسرا 
ارتباط گفته است »پرونده به شعبه اول 
ارجاع و بازپرس محترم جناب دشتبان 
سریعا به زندان مراجعه کردند تا تمامی 
دوربین های  خصوص  به  حادثه  ابعاد 
و  بررسی  و…  بهداری  پرونده  زندان، 

ضبط شود«.
علی شریف زاده دیروز به همراه پدر 
و مادر ساسان نیک نفس به بیمارستان 
»فیروز آبادی« مراجعه کرده و با دستور 
دادستان شهر ری »تشریفات ترخیص 
متوفی و اعزام به پزشکی قانونی مبنی بر 
کالبد شکافی. سم شناسی، نمونه برادری 
و تعیین علت تامه مرگ انجام شد.«

تأیید جان باختن ساسان نیک نفس زندانی 
سیاسی پس از دو روز پنهانکاری؛ تشدید 
نگرانی ها از کشتار دگراندیشان در زندان ها

به  آگاه  منبع  =یک 
ساسان  خانواده  وضعیت 
لندن  کیهان  به  نیک نفس 
ساسان  پیکر  که  گفت 
سیاسی  فعال  نیک نفس 
جانباخته در زندان »تهران 
بزرگ« صبح امروز پنجشنبه 
۲۰ خردادماه 14۰۰ در قطعه 
آرامستان   4۳ ردیف   ۳۲8
خاک  به  زهرا«  »بهشت  

سپرده شده است.
منبع  این  که  =آنگونه 
گفته  لندن  کیهان  به  آگاه 
است: ساسان نیک نفس ۳6 
فرزند  تنها  و  داشته  سال 
نیک نفس  خانواده  پسر 
بوده. او دارای دو فرزند بود 
خروج  قصد  که  هنگامی  و 
از مرز را داشت، دستگیر و 

زندانی شد. 
ساسان نیک نفس فعال سیاسی 3۶ 
»تهران  زندان  در  جانباخته  ساله ی 
بزرگ« امروز پنجشنبه ۲۰ خردادماه 
آرامستان   ۴3 ردیف   3۲۸ قطعه  در 
شد.  سپرده  خاک  به  زهرا«  »بهشت  
در  عمد«  »قتل  پرونده ای  او  خانواده 
دادسرای جنایی برای پیگیری کشته 

شدن وی در زندان تشکیل داده اند.
خانواده  وضعیت  به  آگاه  منبع  یک 
لندن  کیهان  به  نیک نفس  ساسان 
گفت که پیکر ساسان نیک نفس فعال 
»تهران  زندان  در  جانباخته  سیاسی 
 ۲۰ پنجشنبه  امروز  صبح  بزرگ« 
خردادماه 1۴۰۰ در قطعه 3۲۸ ردیف 
۴3 آرامستان »بهشت زهرا« به خاک 

پیکر ساسان 
نیک نفس 

زندانی 
پادشاهی خواه 

در »بهشت  
زهرا« به خاک 

سپرده شد
سپرده شده است.

ویدئویی در شبکه های اجتماعی نیز 
به تازگی از مراسم خاکسپاری او منتشر 
شده و به گفته ی این منبع آگاه، تعداد 
اندک  بسیار  مراسم  این  در  حاضران 
بود.آنگونه که این منبع آگاه به کیهان 
لندن گفته است: ساسان نیک نفس 3۶ 
سال داشته و تنها فرزند پسر خانواده 
نیک نفس بوده است. او دارای دو فرزند 
بود و هنگامی که قصد خروج از مرز را 

داشت، دستگیر و زندانی شد.
شریف زاده  علی  دیروز  همچنین 
حساب  در  نیک نفس  ساسان  وکیل 
توئیتری خود از تشکیل پرونده شکایت 
قضایی در دادسرای جنایی توسط پدر 
و مادر ساسان نیک نفس تحت عنوان 

»قتل عمد« خبر داد.
به گفته ی شریف زاده، در این پرونده 
شرکا،  مباشرین،  قضایی  »تعقیب 
معاونین و مسببین« مرگ این فعال 

سیاسی مورد تقاضا قرار گرفته است.
ساسان  خانواده  وکیل  که  آنگونه 

دادستان  دستور  با  گفته،  نیک نفس 
خردادماه   1۸ سه شنبه  روز  شهرری 
»تشریفات ترخیص متوفی و اعزام به 
پزشکی قانونی مبنی بر کالبد شکافی. 
سم شناسی، نمونه برادری و تعیین علت 

تامه مرگ انجام شد.«
با  آیا  نیست که  این حال روشن  با 
این سرعت کالبدشکافی پیکر او برای 
تشخیص علت مرگ بر اساس شکایت 
خانواده این دگراندیش پادشاهی خواه 
انجام شده باشد یا نه چرا که صورت 
عدم انجام کالبدشکافی، تشکیل پرونده 
»قتل عمد« و بررسی علت اصلی جان 
هنگام  در  سیاسی  فعال  این  باختن 
با  زندان،  در  محکومیت اش  گذراندن 

تردیدهای جدی روبروست.
باختن  جان   رسمی  تأیید  پی  در 
ساسان نیک نفس فعال سیاسی مبتال 
به بیماری اعصاب و روان، دیابت و صرع 
در زندان »تهران بزرگ«، شاهزاده رضا 
پهلوی در حساب توئیتری خود نوشت 
که »سوگوار ساسان نیک نفس هستیم 

ساسان نیک نفس در آرامستان
»بهشت زهرا« به خاک سپرده شد

ما  الهام بخش  باید  یادش  و  نام  ولی 
در راه و هدفی باشد که او جانش را 
برایش داد«.ساسان نیک نفس یکی از 
1۰ فعال سیاسی پادشاهی خواه بود که 
امردادماه پارسال به جرم شعارنویسی 
و اسکناس نویسی در شهرهای مشهد، 
شهرهای  برخی  و  تهران  اهواز،  قم، 
شمالی دستگیر شده و در مجموع به 

1۰۰ سال زندان محکوم شدند.
نیک نفس به اتهام »اجتماع و تبانی 
علیه  »تبلیغ  کشور«،  امنیت  علیه 
نظام«، »توهین به رهبری« و »توهین 
به روح اهلل خمینی« به 5 سال زندان 
محکوم شده بود. خانواده و وکیل مدافع 
دلیل  به  بارها  سیاسی  زندانی  این 
بیماری  اعصاب و روان، دیابت و صرع 
درخواست کرده بودند تا جزو زندانیانی 
قرار بگیرد که با پابند دوران محکومیت 
خود را بیرون از زندان می گذرانند ولی 

با این درخواست موافقت نشد.
این فعال سیاسی دربند حتا با وجود 
داشتن بیماری های متعدد همزمان با 
شیوع ویروس کرونا جزو افراد مشمول 
و  نگرفت  قرار  نیز  کرونایی  مرخصی 
نیز  مسیر  این  در  وی  خانواده  تالش 
ناموفق ماند.آنگونه که یکی از هم بندان 
اتاق  در یک  نیک نفس  سابق ساسان 
ساسان  کرده،  روایت  هاوس  کالب  
دریافت  برای  ماه  شش  نیک نفس 
گواهی عدم تحمل کیفر تالش می کرد 
و بارها به پزشکی قانونی اعزام شد ولی 
دادیار با این امر موافقت نکرد در حالی 
که به لحاظ قانونی باید این گواهی به 

او داده می شد.
این هم بند سابق ساسان نیک نفس 
پنج  نباید  اصال  »ساسان  کرد:  اضافه 
سال حبس می گرفت؛ هر کسی ساسان 
را می دید متوجه می شد که او جایش 

زندان نیست و اشتباهی آوردنش.«

زندان های  کل  =اداره 
انتشار  با  تهران  استان 
اطالعیه ای ضمن بر شمردن 
زندانی،  این  بیماری های 

مرگ وی را تأیید کرد.
با  نیست  معلوم   =
اداره  که  وخیمی  توصیفات 
وضعیت  از  زندان ها  کل 
روحی و جسمی این زندانی 
می دهد،  دست  به  سیاسی 
اتهامات واهی  با  را  چرا وی 
»تبلیغ«  و  »توهین«  مانند 

در زندان نگه داشتند!
=آنگونه که از این اطالعیه  
برمی آید، ساسان نیک نفس 
در  خردادماه   15 شنبه 
»فیروزآبادی«  بیمارستان 
در  است  باخته  جان  تهران 
علی  گفته ی  به  که  حالی  
مدافع  وکیل  شریف زاده 
اطالع رسانی  هیچگونه  وی، 
از وضعیت سالمت موکل او 
نشده و پیگیری ها بی پاسخ 

بوده است.
شبکه های  =کاربران 
فارسی زبان  اجتماعی 
فارسی  توئیتر  جمله  از 
هشتگ  از  استفاده  با 
به  نیک نفس«  »ساسان 
متعدد  پرونده های  یادآوری 
محبوس  زندانیان  مرگ 
پرداخته اند  نظام  زندان  در 
بهشتی،  ستار  جمله  از 
کاووس  محجوبی،  بهنام 
راجی،  محمد  سیدامامی، 
طالب  شیرمحمدعلی،  علی 
بساطی، وحید صیادی نصیر، 
سینا قنبری، وحید حیدری، 
افشین  زمانی،  شاهرخ 
اصانلو، منصور رادپور و ده ها 

تن دیگر.
انزجار  ابراز  با  =کاربران 
وضعیت  این  از  نگرانی  و 
افکار  دادن  توجه  خواستار 
عمومی به این خطرات بجای 
و  دروغین  اخبار  پوشش 
نمایشی  انتخابات  مناظرات 
توسط  اسالمی  جمهوری 

رسانه ها شده اند.
تهران  استان  زندان های  کل  اداره 
ساسان  باختن  جان  اطالعیه ای  در 
»مبتال  سیاسی  زندانی  نیک نفس 
اعصاب  بیماری  و  صرع  دیابت،  به 
که  کرده  اعالم  و  تأیید  را  روان«  و 
نیک نفس به علت گرفتن »چند عدد 
باخته است!  از زندانیان جان  قرص« 
می آید  بر  اطالعیه  این  از  که  آنگونه 
ساسان نیک نفس دو روز پیش جان 
ولی  داده  از دست  زندان  در  را  خود 

خانواده ی او را بی خبر گذاشته اند.
بر  مبنی  اخباری  انتشار  پی  در 
احتمال کشته شدن ساسان نیک نفس 
زندان  در  محبوس  سیاسی  زندانی 
»تهران بزرگ« که گفته می شود مبتال 
و  اعصاب  بیماری  و  صرع  دیابت ،  به 
روان بوده، اداره کل زندان های استان 
بی خبری  ساعت   ۴۸ از  پس  تهران 
انتشار  با  او،  وکیل مدافع   و  خانواده  
در  را  وی  باختن  جان  اطالعیه ای 

زندان تأیید کرد.
که  اطالعیه ی  این  از  که  آنگونه 
برمی آید،  نامفهوم تنظیم شده  کامال 
ساسان نیک نفس شنبه 15 خردادماه 
تهران  »فیروزآبادی«  بیمارستان  در 
به  که  درحالی   است  باخته  جان 
گفته ی علی شریف زاده وکیل مدافع 
وی هیچگونه اطالع رسانی از وضعیت 
پیگیری ها  و  نشده  او  موکل  سالمت 

بی پاسخ بوده است.
تهران  زندان های  اداره  پنهانکاری 
زندانی  این  شدن  کشته  درباره 
بود  گونه ای  به  زندان  در  سیاسی 
وکیل  و  خانواده  بی خبری  در  که 
یک  در  دیروز  که  آنگونه  مدافع اش، 
گروه اطالع رسانی از وضعیت ساسان 

نیک نفس در کالب هاوس عنوان شد، 
بزرگ«  »تهران  زندان  بلندگوهای  از 
مرگ او را اعالم کردند. زندانیان قصد 

دارند برایش مراسم بگیرند.
مدنی  فعال  نیک نفس  ساسان 
و  مشروطه خواه  سیاسی  زندانی  و 
»اجتماع  اتهام  به  پادشاهی  طرفدار 
و تبانی علیه امنیت کشور«، »تبلیغ 
و  رهبری«  به  »توهین  نظام«،  علیه 
 5 به  خمینی«  روح اهلل  به  »توهین 

سال زندان محکوم شده بود.
آمده  زندان ها  اداره  اطالعیه  در 
 15 شنبه  روز  نیک نفس  ساسان  که 
صبح  دقیقه   7:۴۰ ساعت  خردادماه 
خونی  ترشحات  خروج  علت  »به 
 ۲ واحد  بهداری  به  بینی  و  دهان  از 
به  وقت  پزشک  تشخیص  و  اعزام 
در  هوشیاری  سطح  کاهش  علت 
ساعت ۰۸:۰۰ به بهداری مرکز اعزام 
توسط  درمانی  اقدامات  و  می گردد 
پزشک متخصص طب اورژانس انجام 

می گیرد«.
در این اطالعیه ادعا شده که خدمات 
در  نیک نفس  ساسان  به  درمانی 
بهداری داده شده و حال او بهبود پیدا 
کرده و توانسته »آب و دو قاشق غذا« 
معالج  پزشک  به  سپس  ولی  بخورد 
خود گفته که »از احدی زندانیان چند 
و  نموده  و مصرف  گرفته  قرص  عدد 
نرمال  وی  شرایط  مصرف  از  سپس 
نبوده است که نامبرده مجدداً تشنج 
کرده و بنا به تشخیص پزشک سریعا 
در ساعت 17:۲۰ به صورت اورژانسی 
منتقل  فیروزآبادی  بیمارستان  به 
در  زندانی  این  نهایت  در  و  می شود 

بیمارستان فوت می شود.«
تهران  استان  زندان های  کل  اداره 
نیک نفس  ساسان  که  شده  مدعی 
تکمیل  فرآیند  در  و  ورود  بدو  »در 
اعالم  شخصیت«  پرسشنامه های 
به  اقدام  نوبت  یک  »سابقه  داشته 
قرص  مصرف  طریق  از  خودکشی 

داشته است.«
همچنین  زندان ها  کل  اداره 
مدعیست این زندانی سیاسی »روزانه 
داروهای مراقبت تحت نظری از سوی 
بهداری زندان دریافت و انسولین قلمی 
که توسط خانواده تهیه می گردید در 
داخل اندرزگاه تزریق می کرده« و در 
طول مدت زمان حبس »35 مرتبه« 
توسط پزشکان متخصص »اعصاب و 
روان، دندانپزشکی، متخصص داخلی، 
پزشک  و  روانشناس  روانپزشک، 
عمومی« معاینه شده و »چهار نوبت 
به  زندان  ناظر  دادیار  هماهنگی  با 
مراکز درمانی و آزمایشگاهی خارج از 

ندامتگاه اعزام شده بود.«
زندان های  کل  اداره  اطالعیه ی 
استان تهران به گونه ای تنظیم شده 
از  شفاف  و  دقیق  اطالعات  فاقد  که 
وضعیت سالمت ساسان نیک نفس و 
نحوه درمان پزشکان زندان، همچنین 
رسیدگی در بیمارستان »فیروزآبادی« 
و زمان دقیق مرگ این زندانی است. 
در عین حال معلوم نیست با توصیفات 
از  زندان ها  کل  اداره  که  وخیمی 
وضعیت روحی و جسمی این زندانی 
وی  چرا  می دهد،  دست  به  سیاسی 
را با اتهامات واهی مانند »توهین« و 

»تبلیغ« در زندان نگه داشتند!
در  سیاسی  فعال  رونقی  حسین 
به  اشاره  با  خود  توئیتری  حساب 
نیک نفس  خودکشی   سابقه ی  ادعای 
توسط اداره زندان ها نوشت: »خحالت 
و  گل  دسته  جوان های  بکشید، 
خاطر  به  را  مردم  عزیز  جان های 
اظهار نظر مخالف با حکومت و عقیده 
متفاوت زندانی می کنید و می کشید، 
می کنید،  فرافکنی  پاسخگویی  بجای 
چرا اصال باید ساسان زندان می بود؟«



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷81 
جمعه ۲1 تا ۲7 خردادماه1۴۰۰خورشیدی

استفاده از 
کلم و ترکیبات آن برای ترمیم 

پوست آسیب دیده
محققان از کرم بروکلی و گیاهان هم خانواده آن برای 

ترمیم پوست آسیب دیده استفاده کردند.
 محققان با مشاهده نحوه ترمیم پوست دریافتند ترکیبات موجود 

در کلم بروکلی یا بروکسل می تواند کمک کند تا عمل خود ترمیمی 
پوست با سرعت بیشتری انجام گیرد.

شدند  متوجه   DNA روی  بر  تحقیقاتی  طی  منچستر  دانشگاه  دانشمندان 
بخشی از آن وظیفه فرایند تقسیم سلولی و بهبود زخم ها را بر عهده دارد. از 
طرفی ترکیباتی مانند سولفورافان در کلم بروکلی باعث فعال تر شدن و افزایش 

سرعت این فرآیند خواهد شد.
یکی از دانشمندان این مطالعه می گوید: در بعضی موارد ترمیم پوست به طور موثر 
اما در تحقیقات مشخص شده مکانیزم درون زایی طی فرایند  انجام نمی گیرد. 
های مربوط به خود بدن و تقسیم سلول ها انجام می گیرد. ما هم اکنون به دنبال 
مطالعه بیشتر برای دریافت اطالعات در مورد روند کار در مکانیسم های مشابه 

سایر اندام ها هستیم.
در این تحقیق عالوه بر آسیب پذیری های پوست، داخلی ترین الیه پوست 
یعنی کراتینوسیت های پایه نیز بررسی شدند. به عنوان مثال سرطان 

پوست حاصل تقسیم بیش از حد سلولی در الیه های پایه است. اما 
فعال شدن این مکانیزم برای الیه های نزدیک به سطح پوست 

باعث خنثی شدن سرطان خواهد شد. این تحقیق در 
در  سلولی  تقسیم  بهبود  به  می تواند  نهایت 

اندامها با مکانیسم درونی 
بیانجامد.

زنانشاخص

اگر هنوز مرا عشق و آرزوست، تویي
وگر هنوز به سر شور جستجوست، تویي
همه شکایت دشمن به پیش دوست برند

شکایت تو به کس چون برم، که دوست تویي
ز کارگاه خیالم هزار نقش گذشت

یک از هزار به چشمم اگر نکوست، تویي
میان جمع، مرا یک دل است و صد معشوق
ولي به خلوتم، آن کس که پیش روست تویي
دگر مپرس کسي را که دوست دارم کیست؟
تویي، تویي به خدا، این چه پرس و جوست؟ تویي

به باغ خاطره، گلهاي یاد پژمردند
گلي که جاودانه پر از رنگ و بوست، تویي

خموش! قصۀ سنگ و سبو مگو لعبت!
به جمع بي خبران آنکه یاوه گوست، تویي

زیادی  قند  حاوی  نوشابه ها  نوشابه: 
هستند، یک قوطی ۸ اونسی کوکاکوال 
نوشیدنی  یک  و  قند  گرم  حاوی ۲۹ 

متوسط ۴۴ گرم قند دارد.
بلغور جو دوسر: بلغور جو دوسر یک 
غذای سالم ایده آل است ، اما بسته های 
آماده آن معموالً حاوی 15 گرم شکر در 

هر وعده هستند.
غالت صبحانه: تقریباً تمام غالت سطح 
قند را باال می برند.هر فنجان سبوس 
کشمش حاوی 1۸ گرم قند است )که 
حدود ۹ گرم آن از کشمش ناشی می 
شود( به این معنی که می توانید در طی 
یک ساعت بیدار شدن به راحتی مقدار 

زیادی قند مصرف کنید.
سس ساالد: ساده ترین راه برای مضر 
شدن محتوای ساالد طعم دار کردن 
آن با سس های شیرین است. دو قاشق 
غذاخوری آب میوه های شیرین و میوه ای 
می تواند 5 تا 7 گرم قند را به ساالد 
بیفزاید. برای جلوگیری از شیرین شدن 
زیاد آن از سرکه خانگی استفاده کنید 

و به جای آن مقداری میوه تازه بریزید.
به  میوه خشک  میوه خشک شده: 
همان اندازه که سالم به نظر می رسد می 
تواند به سرعت باعث افزایش قند شود. 
بیشتر میوه های خشک قند را به عنوان 
دومین ماده تشکیل دهنده خود دارند و 
اگر به دنبال میوه های خشک بدون قند 
باشید، امنیت چندانی ندارید، زیرا فرایند 
خشک کردن قندهای میوه را در هر تکه 
متمرکز می کند، به این معنی که نصف 
فنجان سیب خشک می تواند به اندازه 
دو تا سه سیب تازه قند داشته باشد.

ساالد آماده کلم : ساالد کلم سالم به 
نظر سالم می رسد اما یک وعده استاندارد 
آن می تواند حداقل 15 گرم قند داشته 
باشد و معموالً به دلیل چاشنی شیرین 
است که کلم در آن خیس می شود. 
درست کردن آن به شما این امکان را 
می دهد محتوای قند را کنترل کنید.

مضرات  پذیرفتن  و  آگاهی   : چای 
نوشیدن آب میوه و نوشابه راحت اما 
به یاد داشتن اینکه چای شیرین می         
تواند به همان اندازه آسیب رسان باشد 
دشوار است به همین دلیل بهتر است 
که خودتان چای دم کرده و به جای 

اینکه  تصور  شاید 
قند مصرفی روزانه چقدر 
برای بدن مضر است سخت باشد، اما 
تحقیقات نشان می دهد که قند یکی 
از مضرترین موادیست که می توانید 
مصرف کنید. این ممکن است منجر 
به انواع عالئم منفی از جمله دیابت نوع 
۲، سرطان، پوسیدگی دندانها، پوکی 
استخوان ها، ضعف عمومی و ... شود. 
بنابراین کاهش مصرف یکی از بهترین 
کارهایی است که می توانید برای بهبود 
سالمت در طوالنی مدت انجام دهید. 
سس کباب: در حالی که این چاشنی 
طعم خوبی را به گوشت می دهد اما 
سرشار از قند است که احتماالً شما را 
متعجب خواهد کرد. فقط یک قاشق 

غذاخوری از این چاشنی حاوی حداقل 
۶ گرم قند و یک ظرف آن معادل ۲۰ 

گرم یا بیشتر است.
به  ماست  اگرچه  ماست طعم دار: 
می  معرفی  سالم  غذای  یک  عنوان 
شود ،اما می تواند به اندازه یک قندان 
شیرینی حاوی شکر باشد زیرامعموال 
شرکت ها برای طعم دار کردن آنها و 
جبران عطر و طعم از دست رفته در 
انواع کم چرب از قند بیشتر استفاده 
می کنند ، بسیاری از ماست ها حاوی 

1۹ تا 33 گرم قند هستند.
فرآوری  محصوالت  پاستا:  سس 
شده گوجه فرنگی حاوی قند دارد اما 
تعدادی از افراد سس اسپاگتی را به 
عنوان یک ماده شیرین تصور می کنند 
، در حالی که مقداری از این شکر به 
طور طبیعی از گوجه فرنگی حاصل و 
به عنوان ماده نگهدارنده و طعم دهنده 
به آن افزوده می شود. نصف فنجان 
سس می تواند حاوی 1۲ گرم قند 
یا بیشتر باشد و هنگامی که آن را با 
یک ماکارونی نشاسته ای ترکیب کنید 
به سرعت به قندهای ساده تجزیه و 

آسیب آن، چندین برابر می شود.

الی کوهانیم
 )1۹۷۲-تهران(

الی کوهانیم ) الهام کوهانیم(، خبرنگار 
و سیاست مدار آمریکایی است. او در 
دولت دونالد ترامپ به عنوان نماینده 
ویژه برای تحت نظر قرار دادن و مبارزه 
با یهودستیزی در وزارت امور خارجه 
آمریکا مشغول به خدمت بود.قبل از 
امور خارجه  وزارت  به کار در  شروع 
آمریکا او در شبکه خبر یهودی و در 
نیویورک مشغول  در  یشیوا  دانشگاه 
مدرک  دارای  کوهانیم  بود.  کار  به 
کارشناسی در رشته علوم سیاسی از 
کالج بارنارد در دانشگاه کلمبیا است. او 
دارای تحصیالت ارشد در زمینه امور 
بین الملل در دانشگاه عبری اورشلیم 
در اسرائیل است. وی در یک خانواده 
یهودی در تهران به دنیا آمد که در 
زمان انقالب اسالمی از ایران مهاجرت 
کرده و به ایاالت متحده پناهنده شدند.

کوهانیم از منتقدان سرسخت دولت 
آنرا  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
یک دولت یهودستیز افراطی می نامد. 
او همچنین معترض به حمایت ایران 
معتقد  که  است  یمن  حوثی های  از 
است حقوق یهودیان و بهاییان را نقض 

می کنند. او همچنین منتقد حزب اهلل 
لبنان و فعالیتهای ایران در آمریکای 
جنوبی است. در زمان فراگیر شدن 
بیماری کروناویروس ۲۰1۹ کوهانیم 
از دولتهای ایران، ترکیه و تشکیالت 
خودگردان فلسطین به خاطر تئوری 
در  یهودیان  داشتن  دست  توطئه 
پخش شدن این بیماری انتقاد کرد 
و آن را تهمت خون جدید دانست. 
کوهانیم یکی از افرادی بود که توسط 
دولت دونالد ترامپ به عنوان نماینده 
در 75 امین سالگرد آزادسازی کمپ 

لعبت واالآشویتز در لهستان شرکت داشت.

Pexels

ارتباط مشخصی بین موهای سفید 
و استرس وجود دارد. طبق تصورات 
رایج ممکن است سفیدی یک شبه 
اتفاق نیفتد، اما توضیح علمی وجود 
بنیادی  استرس سلول های  که  دارد 
از  را  مو  رنگدانه های  کننده  تولید 
بین می برد به این دلیل که آنها رنگ 

آمیزی پیاز مو را متوقف می کنند.
علت سفید شدن مو چیست؟

متخصصان در این زمینه بیان می کنند 
و  محیطی  عوامل  ژنتیکی،  استعداد 
افزایش سن می تواند باعث سفیدی 
میلیون ها  انسان  بدن  شود.  موها 
فولیکول مو دارد که روی پوست قرار 
گرفته و مو و رنگ ایجاد می کند که 
با گذشت زمان، این فولیکول های مو 
که  را  رنگ  تولید  توانایی  می توانند 
منجر به سفید شدن مو می شود را از 

دست بدهند.
استرس سفیدی مو

اتفاق هنگامی می افتد که بدن  این 
می کند  متوقف  را  مالنین  تولید 
همچنین، با افزایش سن، سلول های 
پراکسید  کمی  مو  پیاز  در  موجود 
جانبی  )محصول  ترشح  هیدروژن 
متابولیکی( می کند، به طور معمول 
آنزیمی به نام کاتاالز وجود دارد که 
اکسیژن  و  آب  در  آن  تجزیه  باعث 
سطح  سن،  افزایش  با  اما  می شود 
کاتاالز کاهش و این اجازه می دهد تا 
هیدروژن پراکسید در پیاز مو ایجاد 
یا  مالنوسیت  سلول های  به  و  شود 
مو  رنگدانه  تولید کننده  سلول های 
آسیب می رساند و آنها را از بین می برد.

بدن هر فردی تا زمانی خاص مالنین 
مشخصی  زمان  پس  می کند  تولید 
برای سفیدی مو وجود ندارد و ممکن 
است فردی در ۲5 سالگی موهایش به 
دلیل تولید نشدن مالنین سفید شود 
و برعکس فرد دیگری در 5۰ سالگی 
همچنان موهای سیاهی داشته باشد. 
مالنوسیت ها هر 1۰ سال، 1۰ - ۲۰ 
درصد از ظرفیت تولید رنگ خود را 

از دست می دهند.
مو یک شبه سفید می شود؟

سندرم ماری آنتوانت یا سفید شدن 
ناگهانی مو پاسخ این سوال را شفاف تر 
خواهد داد. سندرم ماری آنتوانت نوعی 
سندرم نادر و خاص است که موهای 
فرد مبتال به دلیل اضطراب و فشار 
روانی شدید یک دفعه سفید می شود.
موها  باعث سفیدی  استرس  آیا 

می شود؟
یکی از این عوامل بیرونی سفیدی مو، 
استرس است و مطالعات نشان می دهد 
احتمال از بین رفتن رنگدانه های مو 
هنگام استرس افراد وجود دارد. عالوه 
بر این، استرس می تواند شرایطی به 
نام تلوژن ایجاد کند که باعث ریزش 
مو حدود سه برابر سریعتر از حالت 
طبیعی می شود. با قرار گرفتن افراد 
در سنین میانسالی، موهایی که مجدد 
می رویند ممکن است به جای رنگی، 

سفید باشند.
با  بدن  در  تیو  کسیدا ا استرس 

برخی افراد موهای 
میزان  و  سالم تر  سفید 

سستی آن کمتر است پس این باور 
تا حدودی درست است. ممکن است 
انعکاس نور، موی سفید را پرپشت تر 

و تار آن را قطورتر نشان دهد.
موهای سفید در واقع خاکستری اند؟

جالب است بدانید موی انسان بدون 
است  زردرنگ  مالنین  و  کراتین 
اما با توجه به جنس مو این زردی 
می تواند روشن تر شود و به سفیدی 
گرایش پیدا کند پس موهای سفید 
موی  ترکیب  و  نیستند  خاکستری 
در  را  توهم  این  سفید  کنار  سیاه 

بینایی ایجاد می کند.
مصرف دخانیات مو را سفید می کند؟

سفید شدن مو ژنتیکی و ارثی است. 
تحقیقات نشان داده است که مصرف 
دخانیات می تواند باعث پیری زودرس 
و سفید شدن پیش از موعد موها شود 
پس این باور تا حدودی درست است.
رنگ  نمی توان  را  موهای سفید 

کرد؟
این باور غلط است و به جز رنگ های 
برخی  با  را  موها  شیمیایی می توان 
گیاهان دارویی و حنا نیز رنگ کرد.

موهای سفید می توانند دوباره به 
رنگ قبل بازگردند؟

موی سفید در حالت طبیعی به رنگ 
قبل از خود باز نمی گردد و نمی توان 
موی سفید را بدون مصرف دارو، یک 
رژیم غذایی خاص یا رنگ کردن مو 
به رنگ قبل خود بازگرداند پس این 

باور غلط است.
آفتاب موها را سفید می کند؟

نداده  نشان  تحقیقی  هیچ  تاکنون 
اشعه فرابنفش می تواند باعث پیری 
اما  شود  سفید  موهای  بروز  و  مو 
آفتاب می تواند باعث روشن شدن مو 
و تغییر رنگ قهوه ای روشن یا سرخ 

شدن مو شود.

ارتباط دارد. استرس  سفید شدن مو 
اکسیداتیو باعث عدم تعادل بدن هنگام 
سلول ها  به  آزاد  رادیکال های  آسیب 
می شود وقتی آنتی اکسیدان کافی برای 
خنثی سازی اثرات مخرب رادیکال های 
آزاد وجود نداشته باشد، می تواند منجر 
و  لک  مانند  بیماری هایی  و  پیری  به 

پیسی شود.
به جای استرس، می توانید روی عوامل 
دیگری که باعث سفیدی مو می شوند 
از  مغذی  مواد  کمبود  کنید.  تمرکز 
جمله ویتامین ب1۲، فوالت، مس، آهن 
و کلسیم و همچنین استعمال دخانیات 
از علل سفیدی مو بشمار می روند زیرا 
این امر به استرس اکسیداتیو و رژیم 

غذایی غنی از قند می افزاید.
ژنی به نام IRF۴ )عامل تنظیم کننده 
اینترفرون ۴( کشف شده است که باعث 
سفیدی مو می شود اما ژن IRF۴ حدود 
3۰ درصد از موهای سفید را تشکیل 
جمله  از  محیطی  عوامل  و  می دهد 
می دهند. تشکیل  را  مابقی  استرس 

ارتباط عفونت یا استرس با سفیدی مو
بین ژن های پاسخ دهنده ایمنی بدن و 
آنهایی که رنگ پوست و مو را تنظیم 
می کنند ارتباط وجود دارد و این بدان 
معناست که عفونت شدید می تواند روند 

سفیدی مو را تسریع کند.
با کندن موی سفید، موهای دیگر 

سفید می شود؟
عامل  مرور  به  مالنین  تولید  کمبود 
است  سفید  موهای  تدریجی  رویش 
و کندن یک موی سفید باعث سفید 
این  پس  نمی شود  موها  بقیه  شدن 
یک باور نادرست و از نظر علمی ثابت 

نشده است.
رشد موهای سفید بیشتر است؟

بررسی ها نشان داده سرعت رشد موها 
در  مو  رشد  فازهای  و  ندارد  تفاوتی 
است  یکسان  رنگی  و  سفید  موهای 
ثابت  اما تحقیقاتی صورت گرفته که 
سفید  موهای  رشد  سرعت  می کند، 

بیش از موهای رنگی است.
رنگی  موهای  از  سفید  موهای 

ضخیم تر هستند؟
از نظر علمی ثابت نشده که با سفید 
شدن مو قطر آن بیشتر می شود اما در 
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خوردنیهاییکهبیشازتصورشماشکردارندباورهایاشتباهدربارهسفیدشدنمو
لیمو  آب  از  مضر  کننده ها  شیرین 

استفاده کنید.
کچاپ: افراد معموال برای طعم کردن 
سیب زمینی سرخ شده ،ساندویچ ها 
و... از سس کچاپ استفاده می کنند 
اما الزم است بدانید این سس حاوی 
مقداری قند است و استفاده مکرر از 

آن به سالمتی آسیب می رساند.
اسموتی: اصطالح اسموتی می تواند 
به مخلوط هر چیزی از گندم گرفته 
تا ماست یخ زده اشاره داشته باشد، 
بنابراین اظهار در مورد محتوای قند 
آن تقریباً غیر ممکن است پس برای 
جلوگیری از باال رفتن قند از نوشیدن 

آن خود داری کنید.
نان: تعجب آور نیست که نان سفید 
پر از شکر است، اما مقدار موجود در 
بیشتر نان های “سالم” ممکن است 
شما را متحیر کند. بسیاری از نان های 
گندمی فقط رنگ آن کارامل قهوه ای 
هستند و تنها یک نان ساندویچ می 

تواند 3 تا 5 گرم قند داشته باشد.
حبوبات کنسرو شده: اکثر غذاهای 
کنسروی برای سالمتی مضرهستند اما 
لوبیای پخته به ویژه به دلیل داشتن 
قند مشهور است که می تواند در هر 

کنسرو 3۰ گرم باشد.
بلغور  مافین  کلوچه های میوه ای: 
نام آن  جو دوسر و سیب بر خالف 
ماده غذایی سالمی نیست. در دهه 
های گذشته اندازه بسیاری از کلوچه 
ها بزرگ تر شده و محتوای شکر آنها 

تا حدی افزایش یافته است.
سوپ کنسرو شده: سوپ کنسرو 
شده سرشار از سدیم و حاوی مقدار 
زیادی قند است مانند نمک، شکر به 
عنوان ماده نگهدارنده برای ماندگاری 
سوپ عمل می کند و یک قوطی آن 
اغلب حاوی 15 گرم قند یا بیشتر است.

آب میوه طبیعی: اکثر افراد می دانند 
که بهتر است از نوشیدن شربت ذرت با 
فروکتوز باال خودداری کنند ، اما حتی 
قندهای طبیعی می توانند اثرات منفی 
بر بدن بگذارند. خوردن یک تکه میوه 
تازه فیبر بدن را تأمین می کند، اما 
نوشیدن آب میوه فقط باعث افزایش 

قند می شود.
کمپوت: میوه به طور طبیعی شیرین 
است و بیشتر آب میوه ها و کمپوت 
ها پر از قند هستند که به عنوان مواد 
نگهدارنده عمل می کنند. یک فنجان 
میوه کنسرو شده حاوی 3۰ گرم قند 

یا بیشتر است.
کره بادام زمینی: ساندویچ های کره 
بادام زمینی یکی از مواد غذایی مورد 
استفاده کودکان است، اما بسیاری از 
کره ها حاوی بیش از 3 گرم قند در 
هر وعده هستند و برای جلوگیری از 
هرگونه مواد افزودنی بهتر است نوع 

طبیعی آن را خریداری کنید.
نظر  به  زمینی:  سیب  چیپس 
نمی رسد خوراکی های نمکی حاوی 
چیپس  بسته  یک  اما  باشند،  شکر 
سیب زمینی می تواند حدود 3 تا 5 

درصد قند داشته باشد. 
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مردانشاخص

یله / بر نازکای چمن / رها شده باشی
پا در خنکای شوخ چشمه ئی،

و زنجره / زنجیره بلورین صدایش را ببافد.
در تجّرد شب / واپسین وحشت جانت

ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد،
غم سنگینت

تلخی ساقه علفی که به دندان می فشری.
هم چون حبابی ناپایدار

تصویر کامل گنبد آسمان باشی 
و روئینه / به جادوئی که اسفندیار.

مسیر سوزان شهابی / خّط رحیل به چشمت زند،
و در ایمن تر کنج گمانت

به خیال سست یکی تلنگر
آبگینه عمرت / خاموشی / درهم شکند.

ماکان دل رحیم
)1۹6۹- تهران(

البی گر  و  حقوقدان  دل رحیم  ماکان 
ریاست  که  است  ایرانی آمریکایی 
بخش ضد تراست وزارت دادگستری و 
دستیاری دادستان کل ایاالت متحده 
آمریکا را برعهده دارد. او پیشتر سمت 
معاونت مشاور حقوقی رئیس جمهوری 
را در کاخ سفید برعهده داشت. ماکان 
یهودی  خانواده  یک  در  دل رحیم 
خانواده  شد.  متولد  ایران  تهران،  در 
بود  ساله  او 1۰  که  وقتی  دل رحیم 
از ایران فرار کرده و به دلیل یهودی 
بودن پناهندگی مذهبی گرفتند.پدر او 
در آمریکا پمپ بنزین داشت و او اصول 

اولیه کسب و کار را در آنجا آموخت.
را  لیسانس  دوره  دل رحیم  ماکان 
دانشگاه  در  زیست شناسی  رشته  در 
گذراند.  آنجلس  لس  در  کالیفرنیا 
از  را  خود  ارشد  کارشناسی  مدرک 
بالتیمور  در  هاپکینز  جانز  دانشگاه 
را  خود  دی  جی  و  گرفت  مریلند 
جرج  دانشگاه  حقوق  دانشکده  از 
واشینگتن در شهر واشینگتن دی.سی 
از سال 1۹۹۸  او  دریافت کرده است. 
میالدی به مدت 5 سال از مشاوران 

حقوقی کمیته قضایی سنای آمریکا 
سمت  به  سال  دو  از  پس  که  بود 
کارکنان  مسئول  و  مشاوران  رئیس 
حقوقی کمیته ارتقا پیدا کرد. کار او 
رایزنی برای تأیید صالحیت مقام های 
قضایی جمهوری خواه در کنگره آمریکا 
بوده است.در دور اول ریاست جمهوری 
جرج بوش به سال ۲۰۰3 میالدی، به 
عضویت کمیسیون اصالح اداره )آنتی 
کمپانی ها  انحصار  با  مبارزه  تراست( 
در وزارت دادگستری )بخش مربوط 
به »ضد انحصار«( منصوب شد و سه 

سال در این پست خدمت کرد.
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احمد شاملو

مسیریابی 
کوسه ها در اقیانوس 

دانشمندان در مطالعات اخیر خود متوجه شدند 
میدان مغناطیسی زمین نقش نوع GPS را برای پیمایش در 

مسیر های طوالنی برای کوسه ها ایفا می کند. کوسه ها از این میدان 
مغناطیسی برای پیدا کردن مسیر در اقیانوس های جهان استفاده می 

کنند. رایان کلر متخصص مطالعات دریایی و نویسنده این تحقیق، می گوید: 
این مطالعه کمک می کند تا چگونگی مسیریابی کوسه ها در عبور از دریاها و 

یا مواردی مانند تغذیه، تولید مثل و زایمان مشخص شود. کلر اضافه کرد: اکنون 
ما در مورد پاسخ دادن کوسه ها به میدان های مغناطیسی اطالع داریم. اما تاکنون 
نمیدانستیم آنها از وجود میدان های مغناطیسی باخبر بوده و از آن به عنوان مسیریاب 
در ناوبری استفاده می کنند. این سوال که کوسه ها چگونه مسیر خود را در مهاجرت ها 
پیدا می کنند، سال ها مورد توجه محققان بوده است. کوسه ها سفرهای خود را در 
اقیانوس های آزاد انجام می دهند. در جایی که در طول مسیر هیچ ویژگی فیزیکی ای 
وجود ندارد تا به عنوان نشانه از آن استفاده کنند. محققان در دانشگاه ایالتی فلوریدا 
در مطالعه ای تصمیم گرفتند از کوسه های کالهک دار استفاده کنند. کوسه های 
کالهک دار در سواحل آمریکا زندگی می کنند و هر ساله نیز به همان مکان قبلی 
خود باز می گردند. در این تحقیق از ۲۰ کوسه کالهک دار استفاده شد. آن ها 

در معرض شرایط مغناطیسی مصنوعی و مکان های شبیه سازی شده 
به فاصله صدها کیلومتر دورتر از مکانی در فلوریدا مورد آزمایش 

قرار گرفتند. محققان دریافتند کوسه ها شروع به شنا کردن 
به سمت شمال کردند، زمانی که میدان مغناطیسی 

باعث شد آنها فکر کنند در جنوب مکانی 
زمانی که لپ تاپ را هستند که باید باشند.

روی پایتان قرار می دهید 
چه اتفاقی می افتد؟

امروزه لپ تاپ یکی از رایج ترین ابزارهای 
بهره وری است که قابل حمل، راحت و 
درای قدرت می باشد. عالوه بر این به 
طور بی سیم به اینترنت وصل می شود. 
بسیاری از لپ تاپ ها از بلوتوث استفاده 
می کنند. اما با وجود تمام این قابلیت ها، 
پا قرار بگیرد مگر  نباید روی  لپ تاپ 
اینکه بخواهید خود را در معرض امواج 
قرار   )EMF( الکترومغناطیسی مضر 

دهید.
 EMF ،لپ تاپ در بسیاری از فرکانس ها
پراکنده می کند، این EMF ها می توانند 
برای سالمت بدن بسیار مضر باشند. اگر 

عادت به گذاشتن لپ تاپ بر روی پای 
خود دارید، باید بدانید که اندام های حیاتی 
مقدار زیادی از تابش الکترومغناطیسی را 

از لپ تاپ دریافت می کنند.
به چه دالیلی نباید لپ تاپ را روی پا و 

نزدیک خود قرار دهید:
آسیب  شما  جنسی  اندام های  به   .1

می رساند:
لپ تاپ می تواند کامال بی ضرر به نظر 
برسد، اما سیگنال های اینترنتی بی سیم 
)ماکروویو( را دریافت می کند. نزدیکی 
می تواند  فرد  تناسلی  سیستم  به  آن 
خطراتی را بر روی تعداد اسپرم یک 
کاربر مرد و تولید تخمک یک کاربر 

زن ایجاد کند.
محققان در آرژانتین دریافته اند که قرار 
دادن یک لپ تاپ روی پاها و نزدیک 
بیضه ها، به DNA سلول های اسپرم 
آسیب می زند. عالوه بر این، مطالعه ای 
روی  بر  آمریکایی  انجمن  توسط  که 
داروهای تولید مثل انجام شد، نشان داد 
که نگه داشتن لپ تاپ روی پا می تواند 

روی باروری نیز تاثیر بگذارد.
از  خاصی  انواع  به  منجر  ۲.می تواند 

سرطان ها شود:

در معرض گرما شود.
این وضعیت که به آن سندروم تست 
این  به  متناسب  می شود،  گفته  نیز 
فرد  زانو  روی  تاپ  لپ  چقدر  که 
داغ می شود،  و چقدر  قرار می گیرد 
این  که  حالی  در  می یابد.  گسترش 
است  بی ضرر  کلی  طور  به  سندرم 
و خود به خود رفع می شود، اما در 
صورت قرار گرفتن طوالنی مدت در 
معرض آن، می تواند باعث تغییر رنگ 

دائمی پوست شود.
۷. می تواند به DNA آسیب برساند:

چیزی  سلول  یک  ژنوم  به  آسیب 
است که باعث بیشتر انواع سرطان ها 
می شود. از آنجا که تشعشعات لپ تاپ 
سرطان زا است، بررسی اینکه آیا این 
تابش بر DNA تاثیر می گذارد یا نه، 
اهمیت دارد.مطالعات نشان می دهند 
که EMF ها، واقعا می توانند به هسته 
سلول نفوذ کرده و با DNA تداخل 
داشته باشند. به محض ورود، آن ها 
می توانند انواع اکسیژن واکنش پذیر 
اما  تولید کنند که لزوما بد نیست، 
وقتی اکسیژن واکنش پذیر، بیش از 
اندازه تولید شود، می تواند به غشای 
سلول آسیب برساند و مکانیسم های 
ضد اکسیداتیو در بدن را مختل کند. 
این کار امکان نفوذ به هسته را فراهم 
رشته های  موثر  طور  به  و  می آورد 
DNA را می شکند، به همین دلیل 

برخی از سرطان ها آغاز می شوند.
با توجه به اینکه DNA دارای ویژگی 
های رسانش الکتریکی است، واکنش 
 EMFs و DNA پذیری بیشتر بین
وجود دارد، بنابراین کاهش قرار گرفتن 

در معرض آن، حیاتی است.
است  کننده  قانع  کامال  دالیل  این 
که لپ تاپ را روی پا قرار ندهید، به 
خصوص زمانی که به وای فای متصل 
هستید. سعی کنید آن را روی میز 
قرار داده و فاصله ایمن بین خود و 
دستگاه را تا حد ممکن حفظ کنید. از 
یک محافظ و سپر استفاده کنید.سپر 
یک وسیله مناسب برای جلوگیری از 
تابش اشعه لپ تاپ است که به شما 
اجازه می دهد از لپ تاپ تان به راحتی 
استفاده کنید، میزان اشعه را کاهش 
دهید و گرمایی که تولید می کند را 

به حداقل برسانید.
چگونه اثرات جانبی اشعه لپ تاپ را 

کاهش دهید:
بهترین کار انجام اقدامات احتیاطی به 
هنگام استفاده از لپ تاپ است. چند 
نکته وجود دارد که باید آن را در ذهن 

داشته باشید:
کاهش  در  عامل  مهم ترین  فاصله، 

اثرات گرما و فرکانس RF است.
در صورت امکان از یک صفحه کلید 
و یک ماوس جانبی استفاده کنید، 
تا مجبور نباشید که دستان خود را 

مستقیما روی لپ تاپ قرار دهید.
به  دستیابی  برای  شبکه  کابل  از 

اینترنت استفاده کنید.
استفاده  فای  وای  از  که  زمانی 

نمی کنید، آن را خاموش کنید.

محققان سوئیسی، دریافته اند که یک 
لپ تاپ داغ می تواند منجر به آسیب 
پوست پا شود. حتی ممکن است منجر 
به سرطان پوست نیز شود، زیرا التهاب 
طوالنی مدت پوست می تواند به طور 
بالقوه احتمال ابتال به سرطان پوست را 
افزایش دهد، که نسبت به شکل متداول 

سرطان پوست، تهاجمی تر است.
افراد لپ تاپ را نزدیک به  از آنجا که 
قرار می دهند،  اندام های جنسی خود 
و  بیضه  موجب سرطان  است  ممکن 

تخمدان نیز شود.
۳. باعث کمردرد و گردن درد می شود:

مطالعه اخیر نشان داد که خم کردن 
بدن به سمت لپ تاپی که روی پا قرار 
داده شده است، می تواند باعث کمر درد 
و گردن درد شود. لپ تاپ را روی یک 
میز مناسب قرار دهید. هنگام استفاده از 
لپ تاپ یا مانیتور روی میز، از یک میز 
با پایه های مناسب و بلند استفاده کنید 
زیرا برای وضعیت بدن شما بهتر است.

4. باعث مشکالت خواب می شود:

حال  در  که  زمان هایی  است  ممکن 
استراحت و تایپ کردن در رختخواب 
هستید، لپ تاپ را روی پا قرار دهید. 
به چشم  وقتی  مانیتور  مصنوعی  نور 
می خورد از ترشح »مالتونین«جلوگیری 
می کند، بنابراین اگر بی خواب هستید، 
شاید زمان آن رسیده که لپ تاپ را با 

کتاب عوض کنید.
5.می تواند منجر به مشکالت بارداری شود:

استفاده از لپ تاپ بطور مداوم می تواند بر 
باروری و توانایی زنان بر تولید مثل تاثیر 
بگذارد، زیرا می تواند تخمک گذاری را 
به تاخیر انداخته و بارداری را با مشکل 
روبرو کند.اما اگر باردار شدید و همچنان 
به استفاده از لپ تاپ روی پا یا شکم 
الکترومغناطیسی  تابش  دهید،  ادامه 
در  سالمتی  مشکالت  باعث  می تواند 
جنین شود، ممکن است نوزاد با عالئم 
مشکالت مادرزادی و رشدی متولد شود.

6. می تواند پوست را بسوزاند:
یک گزارش پزشکی نشان داده است که 
قرار دادن وسایلی مثل لپ تاپ در کنار 
پوست برای مدت زمان طوالنی، می تواند 
منجر به آسیب غیر معمول پوست و یا 
خارش ناشی از قرار گرفتن طوالنی مدت 

ستون مهره ها به صورت صاف درست 
نشده است ، بنابراین تمام افراد باید 
گودی کمر داشته باشند. اصوالً ستون 
فقرات انسان به شکل S انگلیسی است. 
در زمان جنینی قوس ستون مهره های 
ما به صورت C انگلیسی است. هنگامی 
به  را  خود  گردن  کودکی  در  ما  که 
عامیانه  اصطالح  به  و  می بریم  عقب 
گردن می گیریم ، قوس گردن تشکیل 
می شود. که باید گودی آن به عقب 
باشد تا سر ما به طور تراز بایستد و ما 
بتوانیم جلوی خود را ببینیم. هنگامی 
که انسان نشستن را آغاز می کند قرص 
دورسال تشکیل می شود که برعکس 
قوس گردن است یعنی گودی آن به 
طرف جلو است. بعد از مدتی کودک 
شروع به ایستادن و راه رفتن می کند 
ناحیه کمری  قوس  ترتیب  این  به   ،
تشکیل می شود که گودی آن به طرف 
عقب است . به طور کلی قوس هایی که 
گودی آنها به طرف عقب است مانند 
قوس های  در  را  گردن  و  کمر  قوس 
عالمت  با  را  آن  و  می نامند  لوردوز 
منها ) - ( نشان می دهند و قوس هایی 
به طرف جلو هستند  که گودی آن 
قوس های کایفوز نامیده می شود و آن 
را با عالئم عالمت مثبت ) + ( نشان 
می دهند. در حالت طبیعی قوس گردن 
حدود 3۰ درجه و قوس کمر ۴5 است. 
در واقع گودی قوس دور سال به طرف 
جلو است که ارگان های مهمی مانند 

قلب و ریه را در خود جای دهد.
ساختار قوس کمر

باید توجه داشت که قوس های ستون 
مهره ها که گفته شد به طور متوسط 
در حالت ایستاده است. این قوس ها 
در شرایط مختلف بدنی متفاوت است. 
داده  نشان  بیومکانیکی  مطالعات  در 
شده است که به وجود آمدن قوس های 
ستون مهره ها باعث می شوند که ستون 
مهره ها فشارهای بیشتری را تحمل 
ستون  که  مواقعی  به  نسبت  کنند 

مهره ها مستقیم و بدون قوس باشد. 
قوس ستون مهره ها می توانند تحت 
مسائل   ، ضربه  ها   ، بیماری ها  تاثیر 
یا کم  زیاد  بد  عادت های  یا  ژنتیکی 
قوس های  زیاد شدن  و  کم  و  شوند 
خوردن  هم  به  باعث  مهره  ستون 

سالمت ستون مهره ها می شود.
خط جاذبه یا محور عمود بدن

حالت  در  که  فردی  در  جاذبه  خط 
مستقیم ایستاده است از پشت گوش 
شروع می شود و به جلو مهره دوم لگن 
ختم می شود و نسبت به مفصل ران 
نسبت  و  می گیرد  قرار  آن  پشت  در 
به مفصل زانو و مچ پا کمی در جلو 
دیگر  عبارت  به  می گیرد.  قرار  آن 
و  ساکروم  مهره  جلو  در  جاذبه  خط 
در پشت مفصل ران و در جلو مفصل 
پنج  می شود.این  دیده  پا  مچ  و  زانو 
نوع ایستادن غلط به تدریج در طول 
فقرات  ستون  ناپایداری  باعث  زمان 
و  عضالت  از  تعدادی  شدن  کوتاه   ،
ضعیف شدن دیگر عضالت می شوند.

مثاًل کسی که گودی کمر زیاد دارد 

ما  بدن  داشتن 
خاص  وضعیت  یک  در 

هستند در سطح نیمه خودآگاه کار 
می کنند یعنی بدون اینکه فکر کنیم 
بدن ما را در حال خاصی نگه می دارند. 
کسانی که بد می نشینند و عضالت 
شلی دارند یا کسانی که هنگام خواب بر 
روی شکم می خوابند مغز این ها عادت 
می کند که به طور ناخودآگاه ستون 

مهره ها را در حالت بدی نگه دارد.
5- حوالی دوران بلوغ

رشد بچه ها در این دوران زیاد می شود 
و معموالً هنگامی که بچه ها به جلو خم 
 شوند و هنگام بازی یا درس  خواندن 
حالت قوز ناحیه پشتی می شوند و همین 
قوز باعث افزایش قوس کمر می شود.

چگونه می فهمید که قوس های ستون 
مهره های شما درست است ؟

یا  دوربین  با  که  بخواهید  فردی  از 
باالتر  موبایل که در حدود یک متر 
از زمین در سطح لگن شما قرار دارد 
یک عکس سراسری از شما بگیرد. به 
طوری که سر و پاهای شما دیده شود 
حال یک خط از تروکانترو یک خط 
از مالئول خارجی وصل کنید . اول 
محل تروکانتر و قوزک خارجی را در 
بدن خود لمس کنید تا بتوانید آنرا در 

عکس پیدا کنید.
الف : تروکانتر بزرگ: دست خود را بر 
روی قسمت خارجی لگن خود قرار 
دهید ، یک برجستگی استخوانی را 
بزرگ  تروکانتر  می کنید  لمس  که 

نامیده می شود.
: مالئول خارجی : یک استخوان  ب 
برجسته در قسمت خارجی مچ پای خود 
را لمس می کنید.در فرد طبیعی خطی 
که از تروکانتربزرگ می کشید درست از 
جلوی قوزک خارجی پا می گذرد. ولی 
اگر شما دچار گودی کمر باشید خطی 
از تروکانتر می کشید چند سانتی متر 
در جلوی قوزک پای شما قرار می گیرد.

باعث کش آمدن و کوتاه شدن عضالت 
اکستانسور کمر و فشار آمدن بیشتر به 
عضالت  پشت کمر و ضعف عضالت 
افزایش  باعث  همین  می شود.  شکم 
فشار به دیسک بین مهره ای و فاست ها 

یا مفاصل ستون مهره ها می شود.
گفته  افرادی  در  اصطالح گودی کمر 
می شود که اگر از وسط لگن آنها خطی 
چندین  کنیم  وصل  زمین  به  عمود 
سانتیمتر در جلو قوزک پا به زمین وارد 
می شود ، در واقع لگن این گونه افراد به 
جلو رانده شده است. بنابراین برای این 
که شخص بتواند مستقیم بایستد مجبور 
است باال تنه خود را به عقب خم کند.

موارد  شامل  کمر  گودی  اختصاصات 
زیر است : 

1- لگن به طرف جلو رانده شده است.
۲- لگن به طرف عقب چرخیده است.

3- مفصل ران و مفاصل زانو کامالً کشیده 
هیپراکستانسیون  اصطالحاً  و  هستند 

نامیده می شود.
۴- فرد قوز دورسال دارد.

5- سر بیمار به جلو خم شده است.
۶- در محل اتصال ناحیه دورسال به 

المبار فرد احساس درد می کند. 
7- باالتنه بیمار به عقب خم شده است.

علت گودی کمر چیست ؟
1- بیش فعالی یا کوتاه شدن عضالت 
همسترینگ که در پشت ران قرار دارد

 این عضالت باعث می شود که لگن به 
طرف جلو رانده شود ، علت کوتاه بودن 
عضالت همسترینگ یا بیش فعالی آن ها 
معموالً ضعیف بودن عضالت باسن و 

عدم ورزش می باشد.
 ۲- شل شدن لیگامان های که مهره ها 

را به هم نگه می دارد
 متاسفانه درمانی برای شلی لیگامان ها 
وجود ندارد ولی برای جبرانش می توان 

عضالت را با فیزیوتراپی تقویت کرد.
3- قوز ناحیه دور سال یا پشتی

وقتی که شما دچار قوز در ناحیه پشتی 
یا دور سال هستید برای اینکه بتوانید 
صاف بایستید، لگن شما به طرف جلو 
حرکت می کند و همین باعث افزایش 

گودی کمر می شود.
۴- عادت بد

می دانیم که عضالتی که مسئول نگه 

هیچوقتلپتاپرارویپایخودنگذاریدگودیکمرچیست؟
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صعود  چهاردهمین  =این 
»رافا« به مرحله نیمه نهایی 

روالن گاروس است.
جاکوویچ  نواک  و  نادال  رافائل 
پیروزی  با  ژوئن   1۰ پنجشنبه  روز 
گراند  مسابقات  در  خود  حریفان  بر 
اسلم روالن گاروس پاریس به مرحله 

نیمه نهایی این رقابت ها راه یافتند.
رافا که اهل مایورکای اسپانیا است 
و به سلطان زمین خاکی شهرت دارد، 
تا کنون سیزده بار جام قهرمانی این 

بازی ها را باالی سر برده است.
او روز چهارشنبه ۹ ژوئن توانست ۶ 
بر 3، ۶ بر ۴، ۶ بر ۴ و ۶ بر صفر دیه گو 
شوارتزمن تنیس باز اهل آرژانتین را در 
دیداری تماشایی که دو ساعت و چهل 
»فیلیپ  استادیوم  در  دقیقه  پنج  و 
شاتریه« طول کشید، شکست دهد و 
برای بار چهاردهم به مرحله نیمه نهایی 

روالن گاروس راه یابد.
جالب  رکورد  یک  کنون  تا  نادال 
در رقابت های روالن گاروس به ثبت 
از  پیروزی   1۰5 توانسته  و  رسانده 
1۰7 دیدار در مسابقه های اوپن آزاد 
فرانسه را با شکست حریفان پشت سر 

بگذارد.
جاکوویچ  نواک  دیگر  سوی  از 
اول  نفر  و  صربستان  اهل  تنیس باز 
ماتئو  جهان  مردان  تنیس  رده بندی 
بر   ۶ را  ایتالیایی  تنیس باز  بریتینی 
پشت  بر 5  و 7  بر 7  بر ۲، ۶   ۶ ،3
بار  یازدهمین  برای  و  گذاشت  سر 
اوپن  بازی های  نیمه نهایی  مرحله  به 
این  با  جاکوویچ  یافت.  راه  فرانسه 
پیروزی به چهلمین بازی نیمه نهایی 

در یک گراند اسلم رسید.
یازدهم  جمعه  روز  می رود  انتظار 
که  تعدادی  به  نادال  ژوئن طرفداران 
اجازه نشستن روی سکوهای استادیوم 
ورزشگاه  در  جا  یافتن  برای  دارند  را 
و تشویق قهرمان محبوب خود تالش 

کنند.

هشتمین  و  پنجاه  دیدار  این 
الکالسیکو میان این دو ستاره تنیس 
هفت  و  پنجاه  دو  آن  است.  جهان 
مرتبه در این سال ها با هم نبردهای 

هیجان انگیز داشته اند.
هم  گذشته  سال  تنیس باز  دو  این 
مسابقه فینال روالن گاروس را برگزار 
اسپانیایی  خاک  سلطان  و  کردند 
رقیب صربستانی خود را در سه ست 

متوالی شکست داد.
پیش  هفته  دو  نواک  و   »رافا« 
هزار  تورنمنت  فینال  مرحله  در  نیز 
امتیازی رم ایتالیا، برگزارکننده بازی 
نبرد  یک  در  نادال  که  بودند  نهایی 

هیجان انگیز برنده شد.
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  امسال 
دو  هر  در  گاروس  روالن  بازی های 
تنیس باز  دو  بانوان  و  مردان  بخش 
راه  نیمه نهایی  مرحله  به  یونان  اهل 
قسمت  در  ساکاری  ماریا  یافته اند: 
زنان و استفانو سیتسیپاس در بخش 

مردان.
استفانو سیتسیپاس توانست در سه 
ست با نتیجه ۶ بر 3، 7 بر ۶ و ۶ بر 
5 از سد دانیل مدودوف تنیس باز ۲5 

ساله روسی بگذرد.

ماریا ساکاری نیز ایگا اشویانتک از 
لهستان مدافع عنوان قهرمانی را ۶ بر 

۴ و ۶ بر ۴ شکست داد.
و  چک  تنیس باز  کریچیکوا  باربارا 
کوکو  زنان  تنیس  رده بندی   33 نفر 
آمریکایی  ساله   17 تنیس باز  گاف 
از سد  بر 3  بر ۶ و ۶  نتیجه 7  با  را 
بار  اولین  برای  نیز  او  و  برداشت  راه 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات روالن 

گاروس رسید.
نیمه نهایی  دیدار  در  ساکاری  ماریا 
با تالشی خستگی ناپذیر در مبارزه ای 
تماشایی که سه ساعت طول کشید با 
نتیجه 7 بر 5، ۴ بر ۶ و ۹ بر 7 مغلوب 

باربارا کریچیکوا شد.
باربارا کریچیکوا روز شنبه 1۲ ژوئن 
آناستازیا  دیدار  به  نهایی  مسابقه  در 
روسیه  اهل  تنیس باز  پاولیوچنکووا 
در  هفته  این  پنجشنبه  که  می رود 
از  زیدانسک  تامارا  نیمه نهایی  بازی 
اسلوانی را 7 بر 5 و ۶ بر 3 شکست 

داد.
روز جمعه 11 ژوئن الکساندر ِزِورو 
تنیس باز آلمانی و استفانو سیتسیپاس 
و پس از آن نواک جاکوویچ و رافائل 

نادال مبارزه خواهند داشت.

نادال و جاکوویچ در مرحله نیمه نهایی تنیس 
گراند اسلم پاریس

مسابقات والیبال جام ملت ها ایتالیا؛ 
تیم ملی ایران تیم آمریکا را نیز شکست داد

تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه 
جام  والیبال  رقابت های  در  ژوئن   ۹
آمریکا  ملی  تیم  ایتالیا،  در  ملت ها 
از بهترین تیم های والیبال دنیا را در 
ورزشگاه شهر رمینی با نتیجه ۲5 بر 
1۹، ۲5 بر ۲3 و ۲5 بر ۲3 در سه ست 

مغلوب کرد.
آن  سرمربی  که  ایران  والیبال  تیم 
در  است،  روسیه  اهل  الکنو  والدیمیر 
مسابقات  این  در  گذشته  بازی  هفت 
پنج  و  روسیه  و  ژاپن  برابر  باخت  دو 
برد متوالی مقابل هلند، کانادا، ایتالیا، 

بلغارستان و آمریکا داشته است.
از صحنه های جذاب این مسابقه که 
در ست سوم روی داد، هنگامی بود که 
تالش میثم صالحی و میالد عبادی پور 
برای بازگرداندن توپ به زمین حریف و 
به دنبال آن دفاع جانانه محمد موسوی 
و آبشار زیبای صابر کاظمی باعث شد 

ایران به امتیاز ۹ برسد.
رقابت ها  این  در  ایران  بعدی  دیدار 
در مقابل تیم والیبال صربستان خواهد 
بود که امروز پنجشنبه 1۰ ژوئن برگزار 
می شود.مربی تیم صربستان اسلو بودان 
کواچ از سرشناس ترین و با تجربه ترین 

مربیان این رشته است.
ملی  تیم  هم  هفته  این  جمعه  روز 

ایران به مصاف تیم ملی والیبال آلمان 
با مربیگری آندرآ جیانی خواهد رفت.

تا  آمریکا  و  ایران  والیبال  تیم های 
کنون 1۸ بار در میدان های جهانی با 
یکدیگر روبرو شده بودند که ایران پنج 
بار و آمریکا 13 بار به پیروزی رسید. 
تیم والیبال ایران آخرین بار آمریکا را در 
سال ۲۰17 سه بر دو مغلوب کرده بود.

تیم  برای  چهارشنبه  روز  دیدار  در 
کاظمی،  صابر  معروف،  سعید  ایران 
مسعود غالمی، محمد موسوی، میثم 
آرمان  و  پور  عبادی  میالد  صالحی، 

صالحی بازی کردند.
تیم آمریکا بهترین بازی خود را در 
ست سوم به نمایش گذاشت و شانه 
به شانه از ایران امتیاز گرفت و بازی تا 
امتیاز ۲3 بر ۲3 مساوی پیش می رفت 
اما دفاع جالب موسوی امتیاز ایران را 
به ۲۴ رساند و سرویس بدون بازگشت 
صابر کاظمی هم نتیجه را ۲5 بر ۲3 
برای ایران ثبت کرد و مسابقه سه بر 

صفر برای ایران به پایان رسید.
والیبال  ملی  تیم  که  است  گفتنی 
طالی  مدال  بار  سه  کنون  تا  آمریکا 
قهرمانی  مدال طالی  یکبار  المپیک، 
جهان، ۲ مدال طال لیگ جهانی و ۹ 
مدال قهرمانی آمریکای شمالی را از آن 

خود کرده است.
در این رقابت هیجان انگیز ملی پوشان 
ایران در سرویس، حمله و دفاع بر تیم 

آمریکا برتری داشتند.
در  که  جالب  رویدادهای  از  یکی 
جریان دیدارهای بین المللی تیم ملی 
افتاده  اتفاق  کنون  تا  ایران  والیبال 
مربوط به زمانی است که تیم والیبال 
المپیک  انتخابی  مسابقات  در  ایران 
تیم  دادن  شکست  با  توانست  توکیو 
چین، سهمیه حضور در این المپیک 
را به دست آورد.در این دیدار بازیکنان 
بازماندگان  با  همدردی  برای  ایران 
مسافران کشته شده حادثه هواپیمای 
مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین 
تهران  آسمان  فراز  بر  که  اینترنشنال 
سپاه  موشک های  اصابت  مورد 
پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت و 
سقوط کرد و 17۶ سرنشین آن کشته 

شدند، مچ بند سیاه به دست کردند.
در سال  والیبال  بدانید  است  جالب 
مورگان  جی  ویلیام  توسط   1۸۹5
 Y.M.C.A کالج  بدنی  تربیت  مدیر 
در  و  شد  ابداع  آمریکا  ماساچوست 
ورزش  استاد   ،1۲۹۹ سال  اواخر 
میرمهدی ورزنده این رشته ورزشی را 

به ایران آورد.

صالحی امیری: 

کاروان ورزشی ایران آماده حضور در بازی های المپیک ژاپن است
=»بعضی از اعضای کاروان 
در خارج  برخی  و  ایران  در 

سرگرم تمرین هستند.«
یع  صنا ه  یشگا نما « =
دستی، نمایش فیلم و اجرای 
موسیقی در توکیو خواهیم 

داشت.«
ایران  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
روز دوشنبه 17 خردادماه گفت: برای 
بازی های  ایران در  حضور »با عزت« 
باشد  الزم  کاری  هر  ژاپن  المپیک 

می کنیم!
صالحی امیری افزود: در حال حاضر 
تمامی اعضای تیم های ملی که برای 
انتخاب  توکیو  المپیک  در  شرکت 
شده اند، در اردوهای داخل و یا خارج 

از کشور در آمادگی بسر می برند.
از  بخشی  حل  برای  گفت:  او 
ورزشکاران  روانی  و  روحی  معضالت 
است،  مالی  مسائل  به  مربوط  که 
اقداماتی انجام شده و جدا از ده نفر 
بازیکنان  کلیه  هستند،  بورسیه  که 
اعزامی به ژاپن حقوق ماهیانه دریافت 
ما هر روز دغدغه  کرده اند و خالصه 

ورزشکاران را داریم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در 
مورد تغییر دولت جمهوری اسالمی و 
موضع پاداش های مدال آوران توضیح 
داد: حضور کسانی که سال ها زحمت 
قهرمانی  ورزش  توسعه  در  و  کشیده 
تالش داشته اند در رقابت های المپیک 
نگاه  در  دولت  تغییر  و  دارد  ضرورت 
نخواهد  تاثیری  ملی  منافع  به  ملی 

داشت.
با  آیا  که  پرسش  این  جواب  در  او 
تغییر دولت، تضمینی برای پرداخت 
پاداش به قهرمانان هست نیز یادآور 
شد: این وظیفه سازمان های مسئول 
از قبیل وزارت ورزش است و آنچه به 
عنوان پاداش مطرح است از تعهدات 
ملی  کمیته  البته  بود.  خواهد  دولت 
عمل  خود  وظایف  به  هم  المپیک 

هم  امروز  تا  و  کرد  خواهد  و  کرده 
پنجاه درصد از بودجه فدراسیون های 
ورزشی قسمتی از نیازها برای شرکت 

در المپیک را تأمین نموده است.
اضافه  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
جمله  از  گسترده ای  برنامه های  کرد: 
ارکستر  بردن  همراه  و  فیلم  نمایش 
موسیقی در سفر به ژاپن داریم. اما به 
خاطر شیوع کرونا اجرای برنامه هایی 
که در جریان مسابقات تدارک دیده 

بودیم تا حدی محدود شده است.
این  در  داد:  ادامه  امیری  صالحی 
ایران  در  ژاپن  سفیر  با  اخیرا  زمینه 
تا  که  نتیجه ای  و  داشتیم  جلساتی 
امروز حاصل شده این است که فعال 
برپایی نمایشگاه »ایران زیبا«، نمایش 
صنایع  نمایشگاه  و  زیرنویس  با  فیلم 

دستی قطعی خواهد بود.
سرپرست  معاون  دیگر  سوی  از 
گفت:  دوشنبه  روز  اعزامی  کاروان 
انجام  المپیک تغییراتی  این دوره  در 
اضافه  ماده  و 33  رشته  پنج  و  شده 
شمار  از  تن   1۴۸ مثال  است.  شده 
ریو  المپیک  به  نسبت  ورزشکاران 
کمتر شده اما به شمار ورزشکاران زن 

افزوده شده است.

پیمان فخری اضافه کرد: ۶1 سهمیه 
کسب شده که ۸ سهمیه آن به زنان 
اختصاص دارد و 35 مرحله اردو برای 
است.  شده  برگزار  اعزامی  تیم های 
انفرادی  جوازهای  شامل  سهمیه ها 
ورزشکاران و سهمیه تیم های ورزشی 

است.
ملی  تیم های  تیمی  ورزش های  در 
به  موفق  ایران  بسکتبال  و  والیبال 
صعود به رقابت های المپیک شده و هر 
کدام 1۲ سهمیه را تصاحب کرده اند.

کشتی آزاد ایران در همه شش وزن 
است.  شده  سهمیه  کسب  به  موفق 
کشتی فرنگی کشور نیز تا کنون در 
المپیک  در  حضور  جواز  وزن  پنج 
توکیو را به دست آورده و هنوز شانس 

دریافت ششمین سهمیه را نیز دارد.
سهمیه  شش  تیراندازی  رشته  در 
رستمیان،  هانیه  صادقیان،   آرمینا  به 
نجمه خدمتی، فاطمه کرم زاده، جواد 
فروغی و مهیار صداقت داده شده است.

در رشته کاراته چهار سهمیه ایران را 
سارا بهمنیار، حمیده عباسعلی، بهمن 
ذبیح اهلل  یا  گنج زاده  سجاد  عسکری، 

پورشیب دارا دریافت کرده اند.
در شمشیربازی چهار سهمیه و در 

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم 
بحرین در یک دیدار سرنوشت ساز

=این نهمین بار بود که تیم 
بحرین  تیم  مقابل  در  ایران 
پیروز شد. اولین پیروزی تیم 

ایران در خاک بحرین بود.
مقدماتی  رقابت های  چارچوب  در 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  جهانی  جام 
در   1۴۰۰ خرداد   17 دوشنبه شب 
رقابتی حساس با سه گل تیم بحرین 

را شکست داد.
 ۶۲ و   5۴ دقایق  در  آزمون  سردار 
دو گل به ثمر رساند و مهدی طارمی 
ایران را وارد  در دقیقه ۸۰ گل سوم 

دروازه بحرین کرد.
بیرانوند،  علیرضا  مسابقه  این  در 
حاج صفی،  احسان  محرمی،  صادق 
شجاع خلیل زاده، میالد محمدی )۴۶ 
طارمی،  مهدی  قدوس(،  سامان   –
وحید امیری )۶۸ – سعید عزت اللهی(، 
 ۸3( کنعانی زادگان  محمدحسین 
احمد  پورعلی گنجی(،  مرتضی   –
نوراللهی، علی قلی زاده )۸3 – مهدی 
قایدی( و سردار آزمون )73- مهدی 
ترابی( برای تیم ایران به میدان رفتند.

برای تیم بحرین سیدمحمد جعفر، 
سیدرضا عیسی )۸۰ – احمد موسی(، 

حمد  نبیل،  احمد  الحیام،  ولید 
الشیخ  جاسم  حرم،  علی  شمسان، 
عبدالوهاب  سعید(،  سید   –  ۶۹(
المالود )۶۲ – کمیل االسود(، مهدی 
حمیدان، محمد مرهون )۶۲ – علی 
 –  ۶۹( الرمیحی  محمد  و  مدن( 
اسماعیل عبدالطیف( به میدان آمدند.

این نهمین بار بود که تیم ایران در 
اولین  شد.  پیروز  بحرین  تیم  مقابل 
بحرین  خاک  در  ایران  تیم  پیروزی 
با هدایت  این تیم ملی  از  بود. پیش 
میروسالو بالژوویچ، برانکو ایوانکوویچ، 
کارلوس  قطبی،  افشین  دایی،  علی 
بار  ویلموتس شش  مارک  و  کیروش 
تیم  این  مصاف  به  بحرین  خانه  در 
رفته بود که در هیچکدام از دیدارها 
نتوانسته بود به برتری برسد. حاال تیم 
دراگان  هدایت  با  را  این طلسم  ملی 
از  پس  ایران  شکست.تیم  اسکوچیچ 
بازی   ۶ از  امتیاز  با 1۲  پیروزی  این 
بعد از عراق با 1۴ امتیاز در رده دوم 

جدول قرار گرفته است.
پیروز  دیدار  این  در  ایران  تیم  اگر 
دور  به  صعود  شانس  تقریباً  نمی شد 
از  را  جهانی  جام  رقابت های  بعدی 

دست می داد.

رافائل نادال؛ ۹ ژوئن ۲۰۲1

تیم ملی فوتبال ایران در حالی با نتیجه سه بر صفر بحرین را شکست 
داد که در بازی قبل از آن تیم هنگ کنگ را با سه گل شکست داده بود

تکواندو دو سهمیه به آرمین هادی پور 
و میر هاشم حسینی داده شده است. 
شه بخش  دانیال  و  موسوی  شاهین 
هم دارنده دو سهمیه در رشته بوکس 

هستند.
احسان  میدانی  و  دو  رشته  در 
المپیک  نقره  مدال  برنده  حدادی 
دیسک  پرتاب  ماده  در  لندن   ۲۰1۲
و حسن تفتیان در ماده دو 1۰۰ متر 
در رقابت های المپیک توکیو به میدان 

خواهند رفت.
در قایقرانی علی آقامیرزایی در ماده 
کایاک و در ماده روئینگ نازنین مالیی 
یا بهمن نصیری در این رقابت ها پارو 
قهرمان  عالمیان  زد.نیما  خواهند 
تنیس روی میز ایران در حال حاضر 
تک سهمیه این رشته برای حضور در 

المپیک را کسب کرده است.
دوچرخه  رشته های  ورزشکاران 
با  نیز  کمان  با  تیراندازی  و  سواری 
رقابت  ژاپن  المپیک  در  سهمیه  یک 
است  یادآوری  به  نمود.الزم  خواهند 
که در زمان باقی مانده تا آغاز المپیک 
برای   سهمیه  کسب  فرصت  هنوز 
کشتی  در  ویژه  به  ایران  ورزشکاران 

فرنگی وجود دارد.
اعزامی  کاروان  سرپرست  معاون 
کمیته  اعالمیه  طبق  افزوده:  ایران 
درصد   ۸۰ المپیک  بین المللی 
ورزشکاران واکسن کرونا زده اند و در 
طول مسابقات همه شرکت کنندگان 
می  قرنطینه  ورزشکاران  دهکده  در 

شوند.
وجود  با  ژاپن  المپیک  بازی های 
و  دولت  رقیب  حزب  مخالفت های 
بسیاری از مردم آن کشور در فاصله 
در   ۲۰۲1 اوت   ۸ تا  ژوئیه  ماه   ۲3
برگزار  کشور  آن  پایتخت  توکیو 

می شود.
این بازی ها تماشاگر خارجی نخواهد 
هدف  با  نمی تواند  کسی  و  داشت 
از  رقابت ها  برگزاری  در محل  حضور 
سفر  توکیو  به  دنیا  دیگر  کشورهای 

کند.
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حقوق هایی 
که پرداخت 
نمی شود! 

سه کارگر در 
کرمانشاه اقدام 
به خودسوزی 

کردند
یک  در  کارگر  سه  =این 
شرکت پیمانکاری کار می کنند 
راه و  پروژه های سازمان  که 
استان کرمانشاه  شهرسازی 
را انجام می دهد. کارگران با 
حضور در مقابل سازمان راه و 
شهرسازی قصد داشتند تن 
رنجور خود را به آتش بکشند.
و  مسکن  اداره  =مدیرکل 
استان کرمانشاه  شهرسازی 
اما ادعا کرده است که با حضور 
نیروهای آتش نشانی، اورژانس 
و پلیس و صحبت با آنان این 
هرگونه  وقوع  بدون  ماجرا 

اتفاقی ختم شد.
به  خودکشی  به  =اقدام 
دلیل فقر از جمله پدیده های 
دردناکی است که در سال های 
گذشته در ایران افزایش یافته 

است.
سه کارگر پیمانکاری طرف قرارداد با 
سازمان راه و شهرسازی استان کرمانشاه 
به  اقدام  دلیل عدم دریافت حقوق  به 

خودسوزی کردند.
روز  که  دادند  خبر  کارگری  منابع 
دوشنبه 17 خردادماه 1۴۰۰  سه کارگر 
در اعتراض به »عدم پرداخت حقوق« 
برای به آتش کشیدن خود اقدام کردند.

شرکت  یک  در  کارگر  سه  این 
پیمانکاری کار می کنند که پروژه های 
سازمان راه و شهرسازی استان کرمانشاه 
را انجام می دهد. کارگران با حضور در 
قصد  شهرسازی  و  راه  سازمان  مقابل 
داشتند تن رنجور خود را به آتش بکشند.

به گزارش منابع کارگری از وضعیت 
کنونی این سه کارگر اطالعی در دست 
اداره  مدیرکل  شریفی  نیست.مسعود 
مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه اما 
درباره این حادثه تلخ ادعا کرده است: 
توسط  آنها  حقوق  که  کارگران  »این 

شرکت تعاونی پرداخت نشده است در 
و  مسکن  دو  شماره  ساختمان  محل 
شهرسازی قصد خودسوزی داشتند که 
با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس 
و پلیس و صحبت با آنان این ماجرا بدون 

وقوع هرگونه اتفاقی ختم شد.«
برخی منابع کارگری می گویند این 
سه کارگر ماه ها حقوق از شرکت پیمانکار 

سازمان راه و شهرسازی طلبکارند.
آزادی  نیز  گذشته  سال  خردادماه 
میان کوهی از مجروحان جنگ ایران و 
عراق در مقابل ساختمان »بنیاد شهید« 
و  کرد  خودسوزی  به  اقدام  کرمانشاه 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  ساعاتی 
درگذشت.آزادی میان کوهی دارای همسر 
و سه فرزند بود و گفته می شود مبلغ 
وام مورد درخواست او »هشت میلیون 
نشده  موافقت  آن  با  که  بود  تومان« 
بود.اقدام به خودکشی به دلیل فقر از 
جمله پدیده های دردناکی است که در 
سال های گذشته در ایران افزایش یافته 
است. یکسال پیش در ۲۲ خرداد سال 
۹۹ عمران روشنی مقدم کارگر وزارت 
نفت به دلیل چند ماه طلب حقوق و 
فشار ناشی از فقر، خود را در تأسیسات 
نفتی میدان یادآوران در هویزه حلق آویز 

کرد و جان باخت.
رضا آل کثیر کارگر اخراج شده بخش 
گلخانه مجتمع کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه نیز ۲3 آذر 13۹۹ خود را به دار 
آویخت و در بیمارستان جان باخت. او 
سرپرست سه خواهر و یک برادر معلول 
خود بود و به تازگی نامزد کرده بود اما 
اخراج او از محل کار به دلیل رکود، سبب 

مشکل و بحران مالی برای او شده بود.
و  کشت  مجتمع  کارگران  از  یکی 
صنعت نیشکر هفت تپه به کانال خبری 
امتداد گفته بود: »»این کارگر طی یک 
ماه گذشته در شرکت مشغول به کار بود 
که با تصمیم یکباره مسئولین کارخانه از 
کار اخراج و فرد دیگری جایگزین او شد. 
رفت و آمد و مراجعات مکرر آل کثیر و 
ارائه نامه از سازمان بهزیستی به آمیلی، 

قرار »مجرمیت« 
علی اصغر 
عنابستانی،

نماینده سیلی زن، 
صادر شد

فشار  می رسد  نظر  =به 
در  ویژه  به  عمومی  افکار 
سبب  اجتماعی  شبکه های 
شکایت پلیس از این نماینده 
پرونده  تشکیل  و  متخلف 

قضایی برای او شده است.
اصغر  علی  مقابل  در   =
کرده  اعالم  هم  عنابستانی 
و  سرباز  آن  از  نیز  او  که 
افسر شکایت کرده  و »برای 
سرباز به اتهام توهین و برای 
و  توهین  بهانه  به  افسر هم 
مجرمیت  قرار  فیلمبرداری 

صادر شده است.«
اعالم  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس 
کرده که در سه مورد برای علی اصغر 
شورای  مجلس  نماینده  عنابستانی 
اسالمی که به گوش یک سرباز پلیس 
راهور سیلی زده بود قرار مجرمیت صادر 
شده است. عنابستانی در واکنش به این 

خبر گفته »من هم شکایت کردم«!
اتومبیل حامل علی اصغر عنابستانی 
شورای  مجلس  در  سبزوار  نماینده 
اسالمی بیش از چهار ماه پیش و در اوایل 
بهمن ماه 13۹۹ با ارتکاب تخلف در حال 
عبور از مسیر ویژه اتوبوس و تاکسی، 

به دلیل نداشتن برگ تردد از سوی عابد 
اکبری سرباز پلیس راهور متوقف شد.

در شرایطی که این سرباز خواستار 
بازگشت اتومبیل »دنا پالس« به مسیر 
اتومبیل،  بود، سرنشین  اصلی خیابان 
علی اصغر عنابستانی، با قلدری به سرباز 
پلیس گفته بود »من نماینده مجلس 
با سرباز به  هستم« و ضمن درگیری 

صورت او سیلی زد.
در  حاضران  سوی  از  درگیری  این 
و  شده  فیلمبرداری  موبایل  با  صحنه 
شد  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
که با واکنش شدید کاربران شبکه های 

اجتماعی روبرو گشت.
علی اصغر عنابستانی پس از این ماجرا 
در ابتدا موضوع سیلی زدن و توهین به 
سرباز پلیس راهور را تکذیب کرد و پس 
از انتشار ویدئوهای مداربسته چهارراه، او 
باز با ضد و نقیض گویی به توجیه تخلف 

و خشونت خود پرداخت.
از  پس  روز  چند  گذشته  بهمن ماه 
این حادثه هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی وعده داد که با نماینده خاطی 
اما در عمل هیچ  برخورد خواهد شد 
اقدامی صورت نگرفت و حتت کمیته 
نظارت بر رفتار نمایندگان از عنابستانی 
دفاع و سرباز راهور را مقصر معرفی کرد.

در نهایت به نظر می رسد فشار افکار 
عمومی و مردم در شبکه های اجتماعی 

حساب سرمایه در ایران منفی 5.1 میلیارد دالر؛ 
وعده هایدروغ اقتصادی نامزدهای جمهوری اسالمی 

برای کسب رأی!

=بخشی از خروج سرمایه 
توسط مردم عادی و با تالش 
برای حفظ ارزش دارایی ها به 
دلیل سقوط پیاپی ارزش ریال 
صورت می گیرد اما بیشترین 
سط  تو یه  ما سر ج  و خر
وابسته  اقتصادی  مافیاهای 
می شود. انجام  حکومت  به 
تجار  که  شرایطی  =در 
شدت  به  خصوصی  بخش 
زیر فشار بحران اقتصادی و 
تحریم قرار دارند، مافیاهای 
صادراتی وابسته به جریان ها 
متی  حکو ی  ها د نها و 
را  صادرات  از  حاصل  ارز 
نمی گردانند. باز  کشور  به 
نامزدهای  از  =هیچکدام 
که  خرداد   ۲8 رأی گیری 
مسئول  مقامات  از  همگی 
موجود  وضع  مسببان  و 
از  نمی کنند  اعالم  هستند، 
وعده های  انجام  منابع  کجا 
دروغ خود را تأمین خواهند 
منابعی  چنین  اگر  و  کرد! 
در دسترس است، چرا آنها 
دولت  رئیس  حتما  باید 
ز  ا تا  شوند  رکاتچی  تدا
کنند؟! استفاده  منابع  این 

نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات 
حالی  در  اسالمی  جمهوری  ریاست 
از  اقتصادی  حوزه  در  وعده هایی 
جمله افزایش اشتغال، ساخت مسکن 
ارزان و افزایش تولید مطرح کرده اند 
که هیچ منابع و بستری برای عملی 
کردن آنها وجود ندارد و از دروغ بودن 
آنها  نرسیدن  انجام  به  و  این وعده ها 

پیشاپیش مشخص است.
مرکزی،  بانک  آمارهای  اساس  بر 
در ۹ ماه نخست سال 13۹۹ خالص 
حساب سرمایه به منفی 5.1 میلیارد 

دالر رسیده است.
سرمایه«  حساب  »خالص  شاخص 
است.  از کشور  بیانگر خروج سرمایه 
حجم خروج سرمایه از ایران در سه سال 
گذشته و در دوره ای که همتی رئیس 
کل بانک مرکز به منفی ۲3 میلیارد 
است. رسیده  دالر  میلیون   57۶ و 

اشتغال،  افزایش  که  شرایطی  در 
رشد  و  اقتصادی  گشایش 
افزایش  نیازمند  اقتصادی  مثبت 
جمهوری  اما  است  سرمایه گذاری 
اسالمی به دلیل تنش زایی بین المللی 
سرمایه گذاری  ریسک  بردن  باال  و 
جذب  در  نتوانسته  کشور،  در 
عمل  موفق  خارجی  سرمایه گذاری 
کند. در مقابل با تشدید رکود تورمی 
خروج  روند  ریال،  ارزش  کاهش  و 
کرده  پیدا  سرعت  کشور  از  سرمایه 
و همانطور که آمارهای بانک مرکزی 
حساب  »خالص  شاخص  داده  نشان 

سرمایه« منفی شده است.
کشور  از  سرمایه  خروج  از  بخشی 
برای  تالش  با  و  عادی  مردم  توسط 
حفظ ارزش دارایی ها به دلیل سقوط 
می گیرد.  صورت  ریال  ارزش  پیاپی 
چون  کشورهایی  در  منابع  این  اکثر 
گرجستان، ترکیه و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به صورت سپرده ارزی در 
بانک ها یا خرید امالک حفظ می شود. 
ارزی  منابع  از  دیگری  عمده  بخش 
خارج شده از کشور توسط مافیاهای 

انجام  حکومت  به  وابسته  اقتصادی 
می شود که آمار دقیق و شفافی از آنها 

ارائه نمی شود.
در شرایطی که تجار بخش خصوصی 
به شدت زیر فشار بحران اقتصادی و 
تحریم قرار دارند، مافیاهای صادراتی 
نهادهای  و  جریان ها  به  وابسته 
را  صادرات  از  حاصل  ارز  حکومتی 
دیگر  در  و  نمی گردانند  باز  به کشور 
اقتصادی  بنیه  تقویت  برای  کشورها 
برنامه های  و  اهداف  پیشبرد  یا  خود 

حکومت سرمایه گذاری می کنند.
در این میان هفت نامزد سیزدهمین 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
و  بی اساس  وعده  های  نیز  اسالمی 
دروغ در حوزه اقتصاد مطرح کرده اند. 
آنها  وعده های  اساسی ترین  جمله  از 
تورم«، »افزایش  بر »کاهش  متمرکز 
ارزان«،  مسکن  »ساخت  اشتغال«، 
ارز  نرخ  »کاهش  و  تولید«  »افزایش 
و افزایش قدرت ریال« است. نامزدها 
اما نه برنامه ای برای باال بردن حجم 
رشد  کردن  مثبت  و  سرمایه گذاری 
نه  و  داده اند  ارائه  کشور  اقتصادی 
مشخص کرده اند که منابع مورد نیاز 
دروغ  وعده های  کردن  عملی  برای 

خود را از کجا تأمین خواهند کرد!
زنگنه  محسن  رابطه  همین  در 
با  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اشاره به وجود رشد اقتصادی منفی و 
تورم باالی 5۰ درصد در کشور گفته 
گونه  هر  شرایطی  چنین  »در  است 
دولت  بر  را  هزینه هایی  که  طرحی 
تحمیل کند، قطعا قابل اجرا نخواهد 
بود، مگر اینکه منابع جدیدی برای آن 

دیده شود.«
»وضعیت  زنگنه  محسن  گفته  به 
بودجه و هزینه کشور هیچ امکانی را 
برای به وجود آوردن یک هزینه جدید 
ندارد و همین اآلن هم بودجه 1۴۰۰ با 
کسری تراز ۴5۰ هزار میلیارد تومانی 
مواجه است که بخشی از این کسری 
و  سهام  اوراق،  فروش  با  است  قرار 

دارایی های دولت تأمین شود.«
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
که  افزوده  اسالمی  شورای  مجلس 
»باید دقت داشت که با توجه به سوابق 
افراد، به وعده هایی که می دهند عمل 
است  ممکن  خیر.  یا  کرد  خواهند 
کاندیدایی وعده مالی ندهد، اما بگوید 
برای کاهش نقدینگی و افزایش ارزش 
پول ملی برنامه دارد. در اینجا مردم 
باید به سوابق نامزدها توجه کنند چرا 
که بسیاری از این افرادی که چنین 
ادعاهایی می کنند، خودشان به نوعی 

در ایجاد وضعیت موجود دخیل اند.«
انتخاباتی  وعده های  به  نگاهی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
نشان می دهد اکثر این وعده ها عملی 
نخواهند شد. از جمله محسن رضایی 
روز جمعه هفتم خردادماه در صفحه 
اینستاگرام خود خطاب به مردم ایران  
نوشت: »با رأی قاطع شما و تشکیل 
مبلغ  به  یارانه  تحول،  و  اقدام   دولت 
ماهانه  تومان  هزار  پنجاه  و  چهارصد 
برای هر فرد، به چهل میلیون ایرانی 
واریز  دارند-  کمتری  درآمد  -که 

خواهیم  کرد.«
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
یازدهم  مجلس  در  مشهد  نماینده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  و 
شده:  مدعی  توئیتر  در  نیز   1۴۰۰
»وقتی رئیس جمهور شدم، با اولویت 
رفاه  صندوق  فوری  تشکیل  دستور 
 1۴۰۰ اسفند  از  قبل  تا  را  جوانان 
صادر خواهم کرد. هر زوج جوان  5۰۰ 
میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و 

دریافت  صندوق  این  از  خود  مسکن 
خواهند کرد.«

آشکارا  سخنانی  در  همچنین  او 
بازار  مشکل  که  شده  مدعی  دروغ 

سرمایه »سه روزه قابل حل است!«
مرکز  رئیس  زاکانی  علیرضا 
دیگر  و  یازدهم  مجلس  پژوهش های 
نامزد انتخابات نیز در گفتگویی اظهار 
داشته »گذشت زمانی که کروبی وعده 
5۰ هزار تومانی بدهد و چند میلیون 
در  اظهارات  این  ولی  بیاورد!«  رأی 
حالیست که خود این نامزد در همین 
ته  و  سر  بی  صحبت های  در  گفتگو 
رئیس جمهور شوم،  »اگر  مدعی شد: 
آمریکایی ها التماس می کنند و مجبور 
می شوند که تمام تحریم ها را بردارند!«

سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، 
مهر  محسن  و  همتی  عبدالناصر 
علیزاده نیز از قافله وعده های عجیب 
عقب  آشکار  دروغ های  و  غریب  و 

نمانده اند.
در  که  ادعایی  در  جلیلی  سعید 
رسانه ها بازتاب گسترده یافت نسبت 
و  کرد  انتقاد  توییتر  بودن  فیلتر  به 
توجیه  توییتر  »فیلترینگ  گفت: 

ندارد!«
ادعای ایجاد یک میلیون شغل هم 
قوه  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سوی  از 
نامزد  و  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
است.  شده  مطرح   1۴۰۰ رأی گیری 
کردن  تک رقمی  رئیسی  سیدابراهیم 
تورم را امکانپذیر دانسته و مدعی شده 
که »7۰ درصد ظرفیت های اقتصادی 
شدن  فعال  با  است.  غیرفعال  کشور 
یک  سالی  می توانیم  ظرفیت ها  این 

میلیون شغل ایجاد کنیم!«
عبدالناصر همتی نیز با خوش خیالی 
ادعا کرده که تنها برای ۴ سال رئیس 
تشکیل  قصد  و  بود  خواهد  جمهور 

دولت دوم خود را ندارد!
ریاست  سال  سه  اینکه  با  همتی 
بانک مرکزی را به عهده داشته و یکی 
کاهش  ارز،  نرخ  افزایش  از مسئوالن 
بورس  بازار  در  بحران  و  ریال  ارزش 
به شمار می رود مدعیست که »بانی 

وضع موجود نیست«!
محسن مهرعلیزاده نیز در اظهاراتی 
مجازی  فضای  کابران  سوی  از  که 
که  گفته  شده  ارزیابی  »غیرواقعی« 
که  تابلوهایی  همین  در  دولت  »اگر 
در شهر هست، قیمت کاالها را اعالم 
بکند جرأت افزایش قیمت از بین می 
رود؛ البته تعدد دستگاه های ناظر هم 
در  همچنین  او  است.«  مشکل ساز 
مدعی  اقتصاد  رادیو  دوم  گام  برنامه 
طرح های  طالیی  امضاهای  که  شد 
صنعتی را الکترونیکی می کند و سه 
را  فعلی  سال دوندگی سرمایه گزاران 

به سه ماه تبدیل خواهد کرد.
اینها نمونه ای از وعده های رنگارنگ 
انتخابات ریاست  نامزد  و دروغ هفت 
اقتصاد  حوزه  در  اسالمی  جمهوری 
است. هفت نامزدی که از گذشته تا 
کنون مقامات و مسئولیت های کلیدی 
در  و  داشته  اسالمی  جمهوری  در 
جایگاه های پیشین نه تنها نتوانسته اند 
وضعیت کشور را بهبود ببخشند بلکه 
خود از مسببان این وضعیت هستند. 
عالوه بر این، دروغ های انتخاباتی آنها 
را از این نکته نیز می توان دریافت که 
هیچکدام اعالم نمی کنند از کجا منابع 
تأمین  را  دروغ خود  وعده های  انجام 
خواهند کرد! و اگر چنین منابعی در 
حتما  باید  آنها  چرا  است،  دسترس 
از  تا  شوند  تدارکاتچی  دولت  رئیس 

این منابع استفاده کنند؟!

سبب شکایت پلیس از این نماینده متخلف 
و تشکیل پرونده قضایی برای او شد.

اکنون سردار حسین رحیمی رئیس 
پلیس تهران بزرگ درباره آخرین روند 
نماینده  درگیری  پرونده  به  رسیدگی 
مجلس شورای اسالمی با سرباز راهور 
این  برای  گفته است: »قرار مجرمیت 
عنابستانی  آقای  شده.  صادر  نماینده 
طبق کیفرخواست در سه مورد مجرم 
شناخته شده و ما نیز از مسیر قانون به 

جد موضوع را دنبال می کنیم.«
سردار حسین رحیمی تأکید کرده 
که »وظیفه ما دفاع و صیانت از مأموران 
است، چندی  زحمتکش مان  و  خدوم 
پیش نیز یکی از مأموران پلیس راهور به 
خاطر تذکر به تعدادی از اوباش مبنی بر 
عدم تردد با موتورسیکلت در تونل، مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت که متهمان را 
در مدت ۴۸ ساعت شناسایی و بازداشت 
کردیم در صورتی که از آنها هیچ سرنخی 

وجود نداشت.«
افزوده  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس 
است: »این رفتارها و برخوردها، صحیح 
نیست، چه می خواهد برخورد و رفتار از 
طرف یک نماینده یا یک شهروند عادی 
صورت گیرد، باید حرمت فردی را که 
در ساعت های طوالنی، در سرما، گرما، 
هوای آلوده و شرایط کرونایی به مردم 

خدمت می کند، نگه داریم.«
در مقابل علی اصغر عنابستانی هم 
اعالم کرده که »حدود 5 ماه است برای 
ماجرای سیلی زدن به سرباز راهور به 
انتظامی  نیروی  حرمت  حفظ  دلیل 

سکوت کرده ام.«
نماینده سبزوار با بیان اینکه ادعای 
سیلی خوردن سرباز راهور دروغ بود، 
گفته که »از آن افسر راهور هم شکایت 
کردیم. برای سرباز و افسر راهور قرار 
مجرمیت صادر شد و نیروی انتظامی 
هم از من بابت ۸ عنوان شکایت کرد 
که برای همان عنوان اتهامی هل دادن 
قرار جلب به دادرسی صادر شده است.«

قائم مقام شرکت نیز راه به جایی نبرده و 
اخراج او مسجل شد. او بارها عنوان کرده 
بود که سه خواهر و یک برادر معلول 
داشته و نان آور خانواده است. این مسائل 
راه به جایی نبرد و در نهایت امروز صبح 
با خبر مرگ او مواجه شدیم.«همزمان 
یک آموزگار نهضت سوادآموزی در استان 
رسمی  استخدام  آزمون  در  که  فارس 
آموزش پرورش رد شده بود، امردادماه 
با خوردن سم خودکشی کرد  پارسال 
آموزگاران  قبولی  عدم  باخت.  جان  و 
آزمون،  این  در  سوادآموزی  نهضت 
امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته و 
آنها را با مشکالت مالی روبرو می کند.

یک ماه پیشتر و در آبان 13۹۹ نیز 
یک داور فوتبال به دلیل فقر خودکشی 
عابدی  اسماعیل  باخت.  جان  و  کرد 
ساکن استان چهارمحال و بختیاری که 
سرپرست خواهر و برادرانش بود، خود را 
به دار آویخت. یکی از آشنایان او درباره 
علت خودکشی این داور فوتبال گفته 
بود: »چندین ماه بود که فدراسیون به 
او داوری نمی داد. کار و درآمد مشخصی 
هم نداشت. گویا مطالبات قدیمی اش را 

هم پرداخت نکرده بودند.«
ابراهیمی مهر ۲۲ دی 13۹۹  بهرام 
کارگر شهرداری شهرستان مرودشت که 
چند ماه حقوق طلبکار بود، به دلیل فقر و 
ناتوانی در تأمین هزینه زندگی خودکشی 
کرد و جان باخت.بهرام ابراهیمی مهر در 
شهرداری،  موتوری  تأسیسات  بخش 
و مقابل دوربین های مداربسته خود را 
حلق آویز کرد. او در یادداشتی که برای 
موضوع  این  به  نوشت،  همکاران خود 
اشاره کرده بود که بارها به دلیل اعتراض 
نسبت به عقب افتادن حقوق، از طرف 
مسئوالن شهرداری مرودشت تهدید به 
اخراج شده است.همچنین طی یکسال 
و نیم گذشته که با شیوع کرونا، تدریس 
مدارس به صورت آنالین شد، چند کودک 
و نوجوان به دلیل عدم توان مالی خانواده  
برای خرید تبلت یا تلفن هوشمند و عقب 
افتادن از درس اقدام به خودکشی کردند.



=آقا، راست است که شما 
انگلیسی هستید؟

ـ بله، این طور می گویند!
و  بود  دستم  در  قلمی  و  کاغذ 
داشتم به  خیال خود جواب مفصلی 
دستم  روی  دست  که  می نوشتم  را 
کن  صبر  که:  آن  به معنای  گذاشت 

و ننویس.
»کتاب ـ روزنامه« را دکتر الهی با 
به دنبال  و  می کند  آغاز  کلمات  این 
آن تصویری را که از سید ضیاءالدین، 
طی سالها در ذهنش نقش بسته است 

ارائه می دهد:
»تا پیش از این که به دیدنش بروم و 
پرسشم را بی مقدمه طرح کنم،  فکر 
می کردم با یک آدم دوپهلوی محتاِط 

میانه رو طرف هستم.
مهمتر از همه، دربارۀ او تصور خوبی 
خوش بینی  با  نمی توانستم  نداشتم. 
در  عطف  نقطۀ  یک  که  آدمی  با 
تاریخ معاصر ماست روبرو شوم. زیرا 
کسانی که تاریخ معاصر را نوشته اند، 
کوشیده اند که این نقطۀ عطف را مثل 
کابینه ای که او تشکیل داد، »سیاه« 
معرفی کنند. توی راه، وقتی داشتیم 
به سوی خانۀ او می رفتیم، به علی رهبر 
عکاس تهران مصور که همراهمان بود 
سفارش کردم و گفتم »آقای رهبر! 
و  زیرک  بسیار  آدم  با  باش  مواظب 
حسابگری روبرو هستیم. سعی کن تا 
می توانی از فرصت های مناسب برای 
استفاده  مناسب  عکس های  گرفتن 
کنی. او آدمی نیست که صاف و ساده 
بنشیند و به سؤاالت من جواب بدهد 
و تو بتوانی عکس های صاف و ساده 
بگیری.« زنم هم با من همعقیده بود، 
منتها از من محتاط تر و زیرکانه تر فکر 
می کرد. می گفت باید کاری کرد که او 

عصبانی نشود«.
بزرگ  بسیار  اتاق  توی  حاال  و 
چوبی  راحتی های  که  او  پذیرایی 
زینت  را  آن  دهاتی واری  بدساخت 
می داد و بخاری کوچکی که تناسبی با 
بزرگی اتاق نداشت و با شعلۀ ناچیزی 

می سوخت، نشسته بودیم...
بزرگترین  روزنامه نویس  برای یک 
موفقیت است که یک سوژۀ خاموش 
را به حرف بیاورد. آن هم سوژه ای مثل 
سید ضیاءالدین. وادارش کند آنقدر 
حرف بزند و بکشد و بکشد تا رشتۀ 

سخن به نگفتنی ها برسد.
پیش از او، من با دو تن از همسن و 
سالهایش حرف زده بودم. با آدم های 
ترسو و محتاِط جا سنگین و سخن 
به مثقال خرج کن... اما ناگهان دیدم 
که این مدیر »رعد« شب سوم حوت 
1۲۹۹ هنوز روزنامه نویس است و پر 
شّر و جّر. دوست دارد که او را »سید« 
خطاب کنند. بهتر می داند که »دین« 
دنبال اسمش را هم بردارند. به این 
بیشتر  را  »سیدضیاء«  اسم  جهت 

دوست دارد...
تا آنجا که به خاطر دارم سید ضیاء 
معرفی  معنی  به تمام  انگلوفیل  یک 
را  او  که  کسانی  همۀ  و  است  شده 
می شناسند، معتقدند که او از عوامل 
و ایادی دولت فخیمۀ انگلستان است. 
این اعتقاد بر روی قضاوت و تفکر دو تا 
سه نسل معاصر سایه انداخته است...«

با چنین سابقۀ ذهنی، روزنامه نگار 
کم  سؤال  که  ندارد  انتظار  جوان 
با  »سید«  را  او  گستاخانۀ  بیش  و 

خوشرویی پاسخ دهد:
»دیدار از سید ضیاءالدین طباطبائی 
و  ناطق  تاریخ  یک  از  است  دیداری 
یک انسان زندۀ بیدار. باید قضاوت های 
پیشین را دور ریخت. باید دربارۀ این 
آدم آنچنان که هست قضاوت کرد. در 
این قضاوت نه باید تحت تأثیر کلمات 
شیرین و عبارات زیبا و لفظ گرم و 
تعارفات حساب شده اش قرار گرفت و نه  
باید به گفته هایی که مخالفینش دربارۀ 
او انتشار داده اند دل بست و اعتنا کرد. 
قضاوت دربارۀ او باید با توجه به عقل 
سلیم و بی طرفی کامل صورت گیرد.

جوابش را که داد، خاموش نشست. 
را  سکوت  سرانجام  من  که  آن قدر 
چشم های  با  که  او  به  و  شکستم 
شیطان و زیرک و لبخند معنی دارش 

به من نگاه می کرد، گفتم:
طرفدار  شما  چرا  =چرا؟ 

انگلیس ها هستید؟
مثل این بود که می خواست از یک 
یک  به  شبیه  چیزی  تلخ،  حقیقت 
»اعتراف« سخن بگوید. اصرار نداشت 
که آب پاکی به سر ریزد یا آنچه را که 
من بی پروا، شاید بی پرواتر از هر آدم 
تکذیب  بودم،  پرسیده  او  از  دیگری 
کند. معلوم بود که در ترازوی ذهنش 
کلمات را سبک سنگین می کند. شاید 
می کوشید احساسات تندش را تعدیل 
کند و بعد، حرفش را بزند. به دیوار 

سفید روبرویش خیره شد و گفت:
تاریخ  است.  ترس  به دلیل  این  ـ 
سیصدسالۀ اخیر نشان داده و ثابت 
کرده که انسان در دوستی با انگلستان 

ضرر می کند... اما دشمنی با انگلستان 
از  و  می شود.  آدمی  محو  موجب 
آنجایی که بشر اسیر تجربیات خویش 
است و با توجه به مشکالتی که در 
سر راه مملکت من قرار داشته است، 
من به عنوان یک آدم عاقل در تمام 
دوستی  این  ضرر  زندگی ام،  مدت 
محو  نشده ام  اما حاضر  را کشیده ام 
می آید؟  عجیب  به نظرتان  شوم. 
منتظر نبودید  من این طور صریح و 
پوست کنده با شما دربارۀ روابط خودم 

با سیاست انگلستان صحبت کنم؟
خصوصی  روابط  این  =ولی 
شماست. دربارۀ کس یا کسانی که 
مسؤولیت یک دولت را به عهده 

می گیرند چه می گویید؟
دشوارتر  مسأله  مورد  این  در  ـ 
می شود زیرا دوستی انگلستان با یک 
آدم، تنها به آن آدم ممکن است ضرر 
بزند اما دشمنی دولت انگلستان با یک 
دولت، به فنا و نابودی آن دولت منجر 
خواهد شد. خودتان به همین حوادث 
سال های اخیر فکر کنید. ببینید دروغ 

می گویم یا نه؟
=منظورتان کدام سالهاست 

و چه کسانی؟
لبخندی زد؛ لبخندهای سید بیشتر 
از هزار کلمه معنی دارد. من لبخند 

سیاسی را روی لب های او یافتم...«
در برابر سؤالی دیگر، اما »سید« آرام 
نمی ماند. مثل »رعد« می خروشد و 

فریاد می زند. دکتر الهی می نویسد:
»در تمام این مدت فقط یک بار او 
را عصبانی دیدم و واقعاً عصبانی شد. 
اعتراف می کنم که اسباب عصبانیتش 
نادرست  قضاوت  این  باز  بودم.  من 
او  قبلی بود که اسباب تکدر خاطر 
گردید. پرسیدم: آقا، شما فراماسونید؟

حالتی  شد.  سرخ  صورتش  رنگ 
شبیه بغض پیدا کرد. در چشم هایش 
برق خشم عجیبی درخشیدن گرفت. 
شاید یک لحظه چهل و دو سال به 
انقالبی  همان جوان  برگشت،  عقب 

تند بی پروا شد و فریاد زد:
ـ من ننگ دارم که فراماسون باشم. 
یعنی  خیانت،  یعنی  فراماسونری 
تسلیم  را  خود  یعنی  وطن فروشی، 
در  امروز  ما  مملکت  کردن.  اجانب 
در  اجنبی  دیگر  که  است  شرایطی 
است  شایعه  این  ندارد.  دست  آن 
اداره  را  کارها  همۀ  فراماسون ها  که 
سر  بر  را  شایعه  این  آنها  می کنند. 
قدرت  بقایای  تا  می اندازند  زبان ها 
پوسیده و ازبین رفتۀ  خود را نگاه دارند. 
نبوده ام.  فراماسون  هیچگاه  من 
هیچگاه به حلقۀ ننگین فراماسون ها 
قدم نگذاشته ام. فراماسونری یک مرام 

پوسیده و کهنه شده است...«
»دنباله دارد«
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که  نی  کسا ی  ا بر =
فرد جاسوس  ارتباط دهنده 
با کشورهای خارجی باشند 
 4 درجه  حبس  مجازات 
ده  تا  پنج  از  بیش  )حبس 
شده  گرفته  نظر  در  سال( 

است.
ینکه  ا تشخیص  « =
برایش  که  خارجی  کشور 
جاسوسی می شود یا خیر بر 
عضویت  با  کمیته ای  عهده 
نمایندگان سازمان اطالعات 
اطالعات  سازمان  سپاه، 
ناجا و وزارت اطالعات و به 
اطالعات  نماینده  ریاست 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد 

است.«
فیلمبرداری  =هرگونه 
صحنه  از  تصویربرداری  یا 
جرائم منجر به سلب حیات، 
موجب  جرائم  یا  ابد  حبس 
مجازات قطع عضو یا سوانح 
یا  فوت  به  منجر  حوادث  و 
اقدامات  یا  بدنی  صدمات 
محسوب  جرم  تروریستی 

می شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی کلیات طرحی را تصویب 
کرده که بر اساس آن مجازات متهمان 
همکاری کننده با اقدامات »کشورهای 
ملی  منافع  و  امنیت  علیه  متخاصم« 

»اعدام« خواهد بود.
عضو  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
جزییات  است  گفته  اسالمی  شورای 
این طرح در نشستی با حضور مسئوالنی 
اطالعات،  خارجه،  امور  وزارت  از 
مرکز  کارشناسان  و  پاسداران  سپاه 
و  بررسی  مورد  مجلس  پژوهش های 
گفتگو قرار گرفته و سپس کلیات آن 

تصویب شده است.
این طرح با عنوان »تشدید مجازات 
همکاری با کشورهای متخاصم« طی 
روزهای گذشته در کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شورای اسالمی مورد 

بررسی قرار گرفته بود.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
هفته پیش گفته بود که »بررسی طرح 
کنندگان  همکاری  مجازات  تشدید 
علیه  متخاصم  کشورهای  اقدامات  با 

امنیت و منافع ملی در دستورکار اعضای 
کمیسیون قضایی قرار دارد.«

که  افرادی  طرح  این  اساس  بر 
ایران  در  متخاصم«  برای »کشورهای 
»مفسد  حکم  با  می کنند  جاسوسی 
روبرو  »اعدام«  مجازات  و  فی االرض« 

می شوند.
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره این 
طرح گفته که »تشخیص اینکه کشور 
خارجی که برایش جاسوسی می شود 
با عضویت  یا خیر بر عهده کمیته ای 
سپاه،  اطالعات  سازمان  نمایندگان 
سازمان اطالعات ناجا و وزارت اطالعات 
و به ریاست نماینده اطالعات ستاد کل 

نیروهای مسلح است.«
به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی بر 
اساس طرح مجلس شورای اسالمی برای 
کسانی که ارتباط دهنده فرد جاسوس 
مجازات  باشند  خارجی  کشورهای  با 
پنج  از  بیش  )حبس  درجه ۴  حبس 
تا ده سال( در نظر گرفته شده و نقض 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم 

جرم محسوب می شود.
که  افرادی  همچنین  طرح  این  در 
توسط  تحریم شدگان  فهرست  در 
«کشورهای متخاصم از جمله آمریکا« 
قرار بگیرند، ایثارگر محسوب می شوند و 
از حقوق و امتیازهای مربوط به ایثارگران 

برخوردار می شوند.
متن طرح تشدید مجازات همکاری 
کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم 
علیه امنیت و منافع ملی به شرح زیر 

است:
ماده )1(از تاریخ تصویب این قانون، 
جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم 
آمریکا  متحده  ایاالت  دولت  جمله  از 
ملی،  منافع  یا  کشور  امنیت  برخالف 
و  شده  محسوب  االرض  فی  افساد 
مشمول مجازات مندرج در ماده )۲۸۶( 
قانون مجازات اسالمی ]افساد فی االرض[ 

است.
و  سازمان ها  با  همکاری  تبصره: 

نهادهای پوششی وابسته به دستگاه های 
از  آمریکا  متحده  ایاالت  اطالعاتی 
مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب 
معاون  از  متشکل  کمیته ای  می شود. 
وزیر اطالعات، معاون سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، معاون 
اسالمی  جمهوری  ارتش  اطالعات 
ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی 
اطالعات  مسئول  ریاست  به  مجلس 
ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و 
نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و 
اعالم می کند. مصوبات این کمیته که با 
امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
دستگاه های  کلیه  در  می گردد  ابالغ 
و محاکم قضایی الزم االجرا  اطالعاتی 
است و مبنای صدور حکم دادگاه ها در 

این زمینه قرار می گیرد. 
ماده )۲(هرکس بدون آنکه جاسوسی 
به  و  را شناسایی  افرادی  یا  کند، فرد 
منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، 
معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش 
دخیل  مزبور،  جرم  ارتکاب  برای  آنها 
چهار  درجه  تعزیری  حبس  به  باشد 

محکوم می شود.
دولتی  مامورین  )3(چنانچه  ماده 
که مسئول امور حفاظتی و اطالعاتی 
آنها  به  و  می باشند  شده  طبقه بندی 
اثر  در  است  شده  داده  الزم  آموزش 
بی مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی 
تخلیه اطالعاتی شوند و جرم موضوع 
ماده )1( واقع شود به حبس درجه چهار 

محکوم می شوند.
ماده )۴(نقض مصوبات شورای عالی 
معظم  مقام  تایید  به  که  ملی  امنیت 
ذیل  که  دستوراتی  و  رسیده  رهبری 
مصوبات توسط ایشان ذکر شده است 
جرم محسوب شده و مرتکب به یکی 
از مجازات های حبس یا محرومیت از 
یا شش  پنج  درجه  اجتماعی  حقوق 

محکوم می شود.
ماده )5(کلیه اشخاص ایرانی که رسماً 
ویژه  به  متخاصم  دولت های  توسط 

آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند 
مشمول »قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران« و اصالحات بعدی آن قرار 

می  گیرند.
تبصره 1- در صورتی که افراد تحریم 
قضایی،  تعقیب  تحت  مذکور،  شده 
امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر 
دولت های متخاصم قرار گرفته باشند از 
حداکثر سقف حمایت های مطرح در 
قانون فوق الذکر بهره مند شده و اقدامات 
قضایی و حقوقی الزم در حمایت از آنها 

انجام می شود.
تبصره ۲- احراز مصادیق مشموالن 
این قانون بر اساس آیین نامه ای است 
بنیاد  از  که توسط کمیته ای متشکل 
شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی 
نیروهای مسلح و وزارت  از ستاد کل 
اطالعات، ظرف سه ماه از تصویب این 

قانون تهیه می شود.
ماده )۶(هر یک از نهادها یا اشخاص 
حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر 
در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر 
اشخاص  علیه  متخاصم  دولت های 
از  یکی  مشمول  کنند  اجرا  را  ایرانی 
 )1۹( ماده  چهار  درجه  مجازات های 
اسالمی  مجازات  قانون   )۲۰( ماده  و 

خواهند بود.
یا  فیلمبرداری  )7(هرگونه  ماده 
تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به 
سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب 
مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی 
و  یا سوانح  و  تمامیت جسمانی  علیه 
حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی 
موارد  در  جز  تروریستی،  اقدامات  یا 
مقرر قانونی از جمله ماده 131 قانون 
آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و 
مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه 
پنج محکوم می  شود. همچنین انتشار یا 
بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق 
الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و 
یا به صورت قانونی توسط دوربین های 
مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به 
صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول 
مجازات مذکور خواهد بود. در صورت 
ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه -

های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر 
مجازات مذکور محکوم می شود.

تبصره- انتشار فیلم یا تصاویر موضوع 
این ماده که به هر نحو خواه به صورت 
باشد در  تهیه شده  یا غیرمجاز  مجاز 
صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار 
یا حفظ نظم  و  شدن وجدان جمعی 
به  یابد،  ضرورت  جامعه،  عمومی 
درخواست دادستان کل کشور و موافقت 

رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.

تصویب طرح جدید مجلس شورای اسالمی در کمیسیون قضایی و حقوقی: 
متهمان همکاری با »کشورهای متخاصم« اعدام می شوند

سید ضیاءالدین طباطبایی

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا 

مرد دوم کودتامرد دوم کودتا ) )۲۲((

ز  ا شماری  نواده  =خا
 »۷5۲ »پرواز  جانباختگان 
نصب  از  هدف  می گویند 
از  »دادخواهی  بیلبورد  این 
جمهوری اسالمی«، »تحریم 
»حمایت  و  خامنه ای«  علی 

از زندانیان سیاسی« است.
بیلبوردها  این  =نصب 
قانونی  محدودیت های  با 
اینکه  جمله  از  بود  روبرو 
شرکت های نصاب استفاده از 
بعضی عبارات از جمله »رژیم 
را  رای«  بی  »رای  و  ایران« 

نمی پذیرفتند.
گروهی از فعاالن سیاسی و حقوق بشر 
در کانادا کارزاری جهت فشار به دولت 
این کشور برای قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 

تروریستی کانادا به راه انداختند.

یکی از اقدامات این گروه از مخالفان 
جمهوری اسالمی نصب دو بیلبورد در شهر 
تورنتو است. در این بیلبوردها تصاویری 
اعتراضات  جوانان  از  بختیاری  پویا  از 
سراسری »آبان۹۸« به یاد جانباختگان 
و  مقدم  راستین  همچنین  و  آبان 
شکیبا فقاهتی دو تن از جانباختگان 
اینترنشنال«  »اوکراین  هواپیمای 
نفر  همراه 17۴  به  که  می شود  دیده 
سپاه  توسط  موشک   شلیک  با  دیگر 
پاسداران انقالب اسالمی سرنگون شد.

مرکز حقوق بشر »مهر« که در نصب 
از مردم  دارد  بیلبوردها مشارکت  این 
خواسته تا برای ادامه این کارزار با ارسال 
نامه به دولت و پارلمان کانادا بخواهند 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در 
لیست سازمان های تروریستی این کشور 

قرار دهند.
جانباختگان  از  شماری  خانواده 
»پرواز 75۲« می گویند هدف از نصب 
جمهوری  از  »دادخواهی  بیلبورد  این 
و  خامنه ای«  علی  »تحریم  اسالمی«، 

»حمایت از زندانیان سیاسی« است.
علی اشتری تحلیلگر و فعال سیاسی 
توضیح  یادداشت  دو  در  کانادا  ساکن 
داده است که نصب این بیلبوردها در 
کانادا با چه محدودیت هایی روبرو بوده 
از جمله اینکه شرکت های نصب کننده 
بیلبورد بعضی کلمات و پیام ها از جمله 
ایران«،  »رژیم  عبارت  بردن  کار  به 
»کشتن« و »نه به جمهوری اسالمی« 
یا تصویر تعظیم جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا در مقابل محمدجواد ظریف 
را نپذیرفتند. او همچنین درباره اینکه 
چرا باید این اقدام از طریق یک سازمان 
حقوق بشری انجام می گرفت توضیح 
داده است. علی اشتری نوشته است: »با 
اینکه تمام خواسته های این شرکت را 
پذیرفتیم آنها به خاطر حساسیت های 
ما  با  کار  به  نشدند  حاضر  پیش آمده 
ادامه بدهند. در این لحظه ما از ادامه 
پروژه ناامید شده بودیم و حتا به این 
فکر می کردیم که پول های جمع آوری 
شده را پس بدهیم. گزینه دیگری که 

به آن فکر می کردیم اجاره کامیون هایی 
بود که می توانستیم روی آنها با دست 
باز پیام های مورد نظر خود را منتشر 
کنیم ولی  در ادامه متوجه شدیم که 
و  هستند  گران  بسیار  کامیون ها  این 
برای فقط یک روز می بایست کل پول 
می کردیم.  هزینه  را  شده  جمع آوری 
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بر 
روی بیلبورد ها پیامی را منتشر کنیم که 
مطابق ضوابط شرکت های نصاب باشد 
و در عین حال به خاطر اینکه پیام خود 
را سانسور نکرده باشیم بر روی بیلبورد 
آن  در  و  بدهیم  وبسایتی  به  لینکی  
وبسایت حرف خود را بطور کامل بزنیم. 
به همین منظور دامنه را ثبت کردیم و 
با یک شرکت نصاب دیگر وارد مذاکره 
شدیم. این شرکت با پیام ما موافقت 
روی  بر  که  وبسایتی  گفت  ولی   کرد 
بیلبورد می رود باید متعلق به یک نهاد 
حقوق بشری ثبت شده و دارای کارنامه 
باشد. ما نیز مرکز مهر را که از معدود 
بود که درباره  نهاد های حقوق بشری 
کشته شده های آبان دروغ پراکنی نکرده 

بود معرفی  کردیم.«
به   ۲۰1۸ سال  در  کانادا  پارلمان 
پاسداران  سپاه  کل  بودن  تروریستی 
انقالب اسالمی رأی داد اما دولت این 
کشور از شناسایی این نهاد به عنوان یک 
می کند  خودداری  تروریستی  سازمان 
هرچند »سپاه قدس« شاخه برون مرزی 
سپاه پاسداران در فهرست سازمان  های 

تروریستی کانادا قرار دارد.
کانادا  مقیم  ایرانی  سیاسی  فعاالن 
عوامل  پاتوق  کشور  این  معتقدند 
به  سرسپردگان  و  اسالمی  جمهوری 
آنها مماشات دولت  است.  ایران  رژیم 
جاستین ترودو را یکی از موانع فشار به 

جمهوری اسالمی می دانند.

کارزار 
»دادخواهی« 
ایرانیان مقیم 
کانادا با نصب 
دو بیلبورد در 

خیابان »یانگ« 
بیلبورد دادخواهی که گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تورنتو

خیابان پر رفت و آمد »یانگ« نصب کردند
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1 ـ از هنرپیشگان قدیمی و 
بلندپایه تأتر ایران

۲ ـ طریق ـ از چارپایان ـ 
سرور

3 ـ طرف راست ـ زمام و 
افسار

۴ ـ قریه ـ با شما در یک 
مدرسه بوده است

5 ـ از وسایل ارتباطات 
جمعی ـ از وسایل نجاری
۶ ـ تکرار یک حرف ـ کچل 

ـ محرمانه
7 ـ داستان ـ زهر

۸ ـ دودلی ـ »جهاد« به هم 
ریختهـ  جزیره ای متعلق 

به ایران
۹ ـ پژوهش و بازرسی ـ 

کوهی در ایران
1۰ ـ عبادت ـ خالص
11 ـ ثبت نام ـ زشت

1 ـ از سالطین ایران
ـ  شیطان  ـ  تکخال  ـ   ۲

سرگردان در بدر
3 ـ شکرگزار ـ از خشکبار ـ 

جهتی است
نورانی ـ  پیامبران ـ  از  ۴ ـ 

قسمتی از اندام
5 ـ اهل ادب و هنر ـ غیر 

مترقبه
حرف  ـ  عربی  به  نه  ـ   ۶
همراهی ـ رسول و قاصد

7ـ  بخشی از کشور ماـ  کفر 
ـ کوشش

ـ  است  کوهی  سلسله  ـ   ۸
طلب  ـ  است  پرنده ای 

گواهی کردن
از  ـ  منظره  ـ  ملح  ـ   ۹

شهرهای 
مرزی ایران

پژوهشگر،  ادیب،  ـ   1۰
زبانشناس و شاعر بلندپایه 
دانشگاه  فقید  استاد  و 

تهران
11ـ  پایتخت کشوری است 

ـ خدمتکار ـ اختصار
1۲ ـ لحظه و نفس ـ روا و 

نافذ ـ عار
13 ـ از ییالقات دامنۀ البرز 
ـ نخبه و پیشگامـ  ورزشی 

است
1۴ـ  کشوری استـ  متداول

15ـ  تکرار یک حرفـ  وسط 
ـ از ادویه ها ـ عذر

و  برجسته  مورخ  و  ادیب  پژوهشگر،  ـ   1
معاصر ایران

۲ ـ حرفه ای است ـ رنگی است
3ـ  ناشنواییـ  از شهرهای ایرانـ  عددی است

۴ ـ شهری در کشورما ـ درنگ ـ گیاهی 
است با مصارف پزشکی

5 ـ از پیمودنی ها ـ شبه جزیره ای در اروپا 
ـ شهری قدیمی در ایران

۶ ـ آهنگ و یا آواز با وزن مرتب ـ فوری ـ 
از ییالقات دامنۀ البرز

7 ـ روزها ـ قلیل ـ جوی خون
۸ ـ رواندازی است ـ حشره ای موذی ـ از 

شهرهای مرزی ایران
۹ـ  میوه ای استـ  از امراضـ  اثری خواندنی 

از ژان ژاک روسو
1۰ـ  کشوری کوچک در کرانۀ مدیترانهـ  از 
خوانندگان خوش صدا و فراموش ناشدنی 

فقید ایران
11 ـ واحد اندازه گیری طول ـ قسمتی از 

شبانه روزـ  برتری دهنده
1۲ـ  از شعرا و غزلسرایان صاحب نام معاصر 

ایران ـ از سبزیجات
13 ـ از شهرهای ایران ـ خداوند ـ رگ ـ حرف تعجب

1۴ ـ اثری زیبا از بزرگ علوی
15 ـ حرفی به اول آن بیفزایید از اعضای 
داخلی بدن انسان استـ  لحظهـ  شهرها 

ـ از میوه ها

عمودی:

افقی:

حلجدولشمارهقبلحلجدولشمارهقبل

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

و  نیست  پیا ـ   1
ف  و معر ز  هنگسا آ
از  او  اصل  که  فرانسوی 

لهستان بود
۲ ـ نانی است ـ مؤثر

3 ـ بنده و چاکر ـ راه 
و روش

۴ ـ منع کردن ـ کم 
کردن

5 ـ تکرار یک حرف 
ی  ر کشو یتخت  پا ـ 

افریقایی
۶ ـ حرکات بدنی ـ از 

اعضای تنفسی

ـ  عربی  به  مادر  ـ   7
همشکلی و همجنسی

از  یکی  عنوان  ـ   ۸
پادشاهان آل زیار ـ گل

ادیب،  مترجم،  ـ   ۹
و  نمایه  گرا پژوهشگر 

فقید معاصر ایران
1۰ ـ عدل و انصاف ـ 
از سیارات دور خورشید
11ـ  حالوتـ  سخت

آملیاارهارتخلبان
خلبان های  از  یکی  ارهارت  آملیا 
بسیار مشهوری است که در دهه 1۹۲۰ 
پروازهای  در  را  زیادی  رکوردهای 
جا  به  خودش  از  غریب  و  عجیب 
گذاشت.  آملیا در سال 1۹37 تصمیم 
گرفت به همراه خلبان فرد نونان، دور 
رکورد  و  کند  طی  هواپیما  با  را  دنیا 
سفر  کند.  ثبت  نامش  به  را  تازه ای 
به ۴۶ هزار کیلومتری مسیر  ارهارت 
که  بود  رسیده  شده اش  بینی  پیش 
ناگهان شرایط جوی در جنوب اقیانوس 

آرام دگرگون شد.
حال  در  هواپیما  از طرفی سوخت 
تمام شدن بود و ارهارت نمی توانست 
جزیره سر راهش را که قرار بود برای 
برود پیدا کند.  آنجا  به  سوخت گیری 
ارتباط ارهارت با برج مراقبت همچنان 
قطع و وصل می شد تا اینکه در دوم 
جوالی، این ارتباط کامال قطع شد و 

ارهارت و نانون ناپدید شدند.
ناپدید  از  بعد  که  جست وجویی 
گرفت  صورت  خلبان  دو  این  شدن 
جست وجوها  گسترده ترین  از  یکی 
می رود.  به شمار  هوانوردی  تاریخ  در 

کیلومتری  هزار  دو  و  صد  چهار  تا 
قرار  جست وجو  مورد  آرام  اقیانوس 
سرنخی  کوچکترین  حتی  اما  گرفت 
نشد.  پیدا  ارهارت  هواپیمای  از  هم 
این  در  که  نظریه هایی  منطقی ترین 
مورد وجود دارد این است که سوخت 
هواپیما  و  رسیده  پایان  به  هواپیما 
فرو  اقیانوس  قعر  در  و  کرده  سقوط 

افسانه گمشدگان ابدی)۲(

رفته است.
است  این  فرضیه ها  از  دیگر  یکی 
افتاده ای  دور  جزیره  در  ارهارت  که 
سقوط کرده و هر دو خلبان مرده اند. 
هرچند سال ها از ناپدید شدن ارهارت 
و  او  که  می شود  گفته  اما  می گذرد 
تحت  جزیره های  از  یکی  در  نانون 
همانجا  و  کرده   سقوط  ژاپن  کنترل 
حال  این  با  شده اند.  اعدام  و  زندانی 
هیچ وقت هیچ نشانه ای از آنها به دست 

نیامده است.

مولررئیسگشتاپو
و  گشتاپو  رئیس  مولر،  هاینریش 
یکی از افسران نازی جنایتکار در زمان 
جنگ جهانی دوم بود. پرونده ناپدید 

پرونده های  از  یکی  تنها  نه  او  شدن 
به شمار  بسیار مهم در سازمان سیا 
می رود بلکه جست وجوهای بین المللی 
فراوانی بعد از ناپدید شدن او صورت 
گرفت که البته همگی آنها با شکست 

مواجه شد.
آخرین باری که مولر دیده شد اول 
دقیقا  یعنی  بود،  می سال 1۹۴5  ماه 

یک روز پس از خودکشی هیتلر. مدتی 
بائور  هانس  او،  شدن  ناپدید  از  بعد 
خلبان مخصوص هیتلر گفت: »آخرین 
جمله ای را که از دهان مولر شنیدم این 
بود که من با روش روس ها به خوبی 
به  ندارم  آشنایی دارم و اصال دوست 
این  شوم.  زندانی  و  اسیر  آنها  دست 
آخرین جمله ای بود که از مولر شنیده 

شد و از آن روز به بعد دیگر اثری از او 
دیده نشد و هیچ وقت مشخص نشد که 

چه اتفاقی برای او افتاده است.
 

کراترقاضیمشهور
جوزف فورس کراتر دردهه 1۹۲۰ 
به عنوان یکی از قضات مشهور آمریکا 
در نیویورک شناخته می شد. کراتر در 

ششم آگوست سال 1۹3۰ ناپدید شد. 
درباره پرونده او جزئیات بسیار مشکوک 
و اسرارآمیزی وجود دارد. گفته می شود 
این قاضی به طور پنهانی با زنی به نام 
سالی لوریتز ارتباط داشت که البته او 
کراتر  شدن  ناپدید  از  بعد  مدتی  هم 

غیبش زد.
کراتر  قاضی  شدن  ناپدید  از  بعد 
او  یافتن  برای  گسترده ای  تحقیقات 
آغاز شد. نیروهای پلیس ها برای یافتن 
سرنخی از کراتر وسایل شخصی او را 
بازرسی کردند و در نهایت شگفتی به 
این نتیجه رسیدند که صندوق امانات 
شخصی او هم گم شده. حتی چندین 
خارج  او  بانکی  حساب  از  دالر  هزار 

شده بود.

با این کشفیات، پلیس به این نتیجه 
ناپدید  رسید که خود کراتر مقدمات 
شدنش را فراهم کرده؛ اما هیچ سند 
و مدرکی برای اثبات این نظریه وجود 
نداشت؛ به خاطر همین، ناپدید شدن 
قاضی کراتر هم یکی از اسرارآمیزترین 
ناپدید شدن های تاریخ به شمار می رود.

هوفا؛رابطمافیا
با وجود سال ها جست وجو، پرونده 
جیمی هوفا هم یکی از اسرار آمیز ترین 
می رود.  به شمار  ناپدید شدن  موارد 
هوفا سال ها رئیس سندیکای کارگری 
طرفی  از  و  بود  بین المللی  برادری 
مافیایی  سران  با  هم  پنهانی  روابط 
با  داشت. سی ام جوالی 1۹75 هوفا 
در  مافیایی اش  رابط های  از  نفر  دو 
رستورانی در میشیگان جلسه داشت 
برسد  قرار  به محل  اینکه  از  اما قبل 

ناپدید شد. 
دادوستدهای  از  همه  که  آنجا  از 
تجاری هوفا خبر داشتند و از طرفی 
مافیایی  افراد  با  او  که  می دانستند 
ارتباط دارد، احتمال دادند که شاید 
اما یک سوال  باشد.  قتل رسیده  به 
داشت؛  وجود  بین  این  در  بزرگ 
آمده  او  جسد  سر  بالیی  چه  اینکه 
غریب  و  عجیب  شایعه های  است؟! 
مردم  بین  او  ازمرگ  بعد  زیادی 
افراد  بعضی ها می گفتند که  پیچید، 
مافیا بعد از کشتن هوفا جسد او را 
در دیوارهای بتونی استادیوم فوتبال 

گذاشته اند. نیویورک 

او  که  بودند  مدعی  هم  بعضی ها 
زیر استخری در میشیگان دفن شده.  
در  هوفا  مرگ  خبر  پلیس  اینکه  با 
سال 1۹۸۲ را تایید کرد اما پرونده 
یافتن جسد او همچنان باز مانده و 
از آن زمان تا به امروز هیچ اثری از 
هوفا چه زنده و چه مرده به دست 

است.   نیامده 

داستان های زیادی درباره ناپدید شدن افراد مختلف از گوشه و کنار جهان شنیده می شود؛ آدم هایی که طی یک حادثه ناپدید شده اند و دیگر نشانی 
از آنها به دست نیامده است. با اینکه خیلی ها احتمال می دهند آنها مرده باشند اما نکته عجیب این است که حتی جسد تعدادی از آنها هم بعد از ماجرای 
مرموز ناپدیدشدنشان کشف نشده تا نیروهای پلیس بتوانند با اعالم مرگ آنها، پرونده شان را مختومه اعالم کنند. شاید به همین خاطر است که هنوز هم 

بعد از گذشت سال ها پرونده ناپدید شدن این انسان های بد شانس به عنوان یکی از اسرار آمیز ترین معماهای تاریخ شناخته می شوند.

آملیا ارهارت

جوزف فورس کراتر جیمی هوفاهاینریش مولر
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تشکری  نامه  بعد،  روز  وقت  اول 
هوائی  نیروی  فرمانده  امضای  به 
برای فرمانده نیروی دریائی فرستاده 
آن  پرسنل  سریع  واکنش  از  شد، 
سانحه دیده  مهندس  نجات  در  نیرو 
به  نیز  نامه  رونوشت  و  شد  قدردانی 
ستاد بزرگ فرستاده شد و خود من 
شفیق  شهریار  به  جداگانه  نامه  نیز 
فرستادم و متذکر شدم نیروی هوائی 
پایگاه هائی در کرانه خلیج  آینده  در 
همکاری  این  داشت.  خواهد  فارس 
راهگشای  می تواند  دریائی  نیروی 

همکاری های آینده باشد.
دوم  نیمه  هفته های  در  روزی 
گفت  کرد،  تلفن  من  به  اسفندماه 
می خواهم خدمتی بکنم، آیا حاضری 
شریک شوی؟ گفتم، صد در صد. گفت، 
مدتهاست متوجه شده ام پرسنلی که 
رسیدن  داریم  متروکه  جزایر  در  ما 
نوروز را نمی توانند تشخیص بدهند، 
من و زنم تصمیم گرفته ایم ایام عید 
را به دیدار آنها برویم. آیا ممکن است 
هواپیما در اختیار من گذارده شود تا 
از تهران مقداری میوه و شیرینی برای 
آنها بخریم و آن را به بندرعباس حمل 
کنیم؟ گفتم، چه تاریخی می خواهی؟ 
گفت، هفته آخر اسفند، چون مسیر 
طول  قدری  اینجا  در  پول  گرفتن 
می کشد. گفتم، یک شرط دارد. گفت، 
پول  گرفتن  دنبال  گفتم،  چیست؟ 
نباش، بسته بندی و توزیع با تو، خرید 
و ارسال آن به بندرعباس با من، دیگر 
در این باره فکر نکن، ساعت ده روز 
بیست و ششم اسفند یک هواپیمای 
13۰ـ ث در بندرعباس خواهد نشست 
و بارهای تو را خواهد آورد؛ و خواهش 
کردم دیگر راجع به آن موضوع نگرانی 
به خودت راه نده. بالفاصله به مرکز 
خرید نیروی هوائی در آمریکا دستور 
به  شکالت  و  میوه  مقداری  دادم 
ظرفیت یک Pallet کوچک خریداری 
بیست  تاریخ  در  که  هواپیمائی  با  و 
تهران می نشیند  اسفند در  و چهارم 
فرمانده  به  شود.  فرستاده  تهران  به 
سی  دادم  دستور  نیرو  ستاد  قرارگاه 
کیلو شیرینی خشک، مقداری جعبه 
و وسایل بسته بندی کادوئی خریداری 
نماید و در تاریخ بیست و ششم اسفند 
با هواپیمائی که به بندرعباس می رود 
به بندرعباس حمل گردد. ستوان یاری 
دریافت  مسؤول  که  کردم  معرفی  را 
بار از هواپیمای بوئینگی که از آمریکا 
شده  خریداری  وسایل  باشد،  می آید 
آمریکا  از  رسیده  وسایل  و  تهران  از 
بارگیری  ث  13۰ـ  هواپیمای  در  را 
شهریار  واالگهر  به  را  نتیجه  و  کند 
چه  در  هواپیما  دهد  گزارش  شفیق 
ساعتی خواهد نشست. آن روز شفیق 
روز  کند.  صحبت  من  با  نتوانست 
به من  نیمه شب  بعد ساعت دوازده 
موقعی  بد  می دانم  گفت:  کرد  تلفن 
و همسرم  ولی خواستم خودم  است 
ساعت  این  در  و  کنیم  تشکر  تو  از 
که مشغول بسته بندی هستیم تو را 
بنمائیم.  خودمان  خوشحالی  شریک 
بعد شنیدم در ایام عید با همسرش 
به تمام جزایر رفته، عید را به سربازان 
تبریک گفته و بسته های شیرینی و 
میوه را به آنها تحویل داده است. آن 
قدر این عمل او مرا تحت تأثیر قرار 
داد که آن را برای دوستانم شرح دادم.

شهریار شفیق در جریان انقالب با 
یک قایق کوچک خاک ایران را ترک 
گفت و به سمت ساحل جنوبی خلیج 
فارس رفت. مقاماتی که مشغول کشت 
و کشتار افراد دلیر کشور بودند از نیروی 
تیراندازی قایق را  با  هوائی خواستند 
مجبور نمایند به ایران مراجعت نماید 
و اگر قبول نکرد قایق را منهدم کنند.

نیروی  فرمانده  موقع  آن  در  من 
هوائی بودم، به پایگاه بندرعباس دستور 
داده شد در مورد برگرداندن قایق که 
نمایند،  اقدام  است  ایران  آب های  در 
خلبانان با دستوری که گرفتند پی به 
نحوه عمل بردند و دست خالی مراجعت 
کردند. برای آنها مسلم بود که قایق پس 
از بیست دقیقه از آب های ایران خارج 
آب های  در  بود  زمانی  مدت  و  شده 
بین المللی بوده است. بی مناسبت نیست 
رویدادی را که سالها پیش از انقالب در 
خلیج فارس اتفاق افتاد در این قسمت 

از یادداشت هایم عنوان کنم.
در زمان فرماندهی روانشاد ارتشبد 
)دریابد( رسائی فرمانده نیروی دریائی، 
سازمانی که مسؤول فرستادن آذوقه و 
آب به پرسنلی که در جزایر متروکه 
فراموشی  علت  به  یا  بودند  نگهبان 
یا دلیل دیگر برای آنها آذوقه و آب 
انگلیسی  کشتی  یک  نشد،  فرستاده 
چراغ های  بازدید  مسؤول  ظاهراً  که 

دریائی بوده در جزیره فارسی متوجه 
می شود که برای سربازان آنها آب و 
آذوقه فرستاده نشده، به آنها غذا و آب 
می دهد و جریان را به سفارت گزارش 
می کند. سفارت یا یکی از ادارات ستاد 
را به شاهنشاه گزارش  بزرگ مراتب 
این  به  می دهد. در جریان رسیدگی 
موضوع تعدادی افسران قدیمی درجه 
تعدادی  به  و  شدند  بازنشسته  باال 
آموزشی  دوره های  که  افسران جوان 
را در خارج از کشور طی نموده بودند 
درجات موقت داده شد و در مشاغلی 
شده  بازنشسته  مربوطه  افسران  که 

بودند به کار گمارده شدند.

جنگ ایران و عراق
ناآگاهی  اثر  در  گرفته،  در  جنگی 
نمی دهد  اجازه  که  رئیس جمهور 
طرح هائی که ثمره چندین ساله تجربه 
و تحقیق بوده و برای دفاع کشور تهیه 
شده، به مورد اجرا گذارده شود کشور 
را  ایران  ارتش  پیشدستی  با  عراق، 
غافلگیر و پایگاه های نیروی هوائی را 
بمباران می کند. نیروی هوائی ایران با 
واکنشی سریع به فاصله دو ساعت به 
سمت هدف های تعیین شده در داخل 
کدام  درآمد.  پرواز  به  عراق،  خاک 
نیروی هوائی در دنیا می تواند مدعی 
شود که قادر است چنین واکنش سریع 
نشان دهد؟ نوشتن این مطلب ساده 
آن  دست اندرکار  که  آنان  ولی  است 
نیستند باید بدانند فقط با نگهداشتن 
رکورد  چنین  می توان  ساعت  عقربه 
شگفت انگیزی را به جا گذارد. فرمانده 
بگیرد،  تصمیم  باید  هوائی  نیروی 
فالن طرح اجرا شود، حالت جنگی به 
یگان های نیروی هوائی ابالغ می شود، 
فرمانده پایگاه به رئیس عملیات دستور 
اجرای طرح را می دهد، رئیس عملیات 
پایگاه مراتب را به گردان های پروازی 
و نگهداری ابالغ می کند، فرماندهان 
را  پروازها  ترکیب  پروازی  گردان 
تعیین و با یکدیگر هماهنگ می نمایند، 
خلبانان را انتخاب می نمایند، طرح را 
برای خلبانان بازگو می کنند، فرمانده 

گردان نگهداری باید مهمات را از انبار 
خارج کرده به خط پرواز بیاورد، پرسنل 
مهمات البالی یکدیگر پنج نوع مهمات 

را روی هواپیماها سوار کنند.
این تالش فردی نیست، این سیستم 
آنقدر سریع عمل می شود.  است که 
رئیس عملیات پایگاه وقت ندارد نامه 
نگهداری  گردان  برای  شوم  فدایت 
دستور  دریافت  مجرد  به  بنویسد. 
به  مستقیم  تلفن  با  طرح،  اجرای 
فرمانده گردان نگهداری ابالغ می کند، 
این تعداد هواپیما، کد فالن... فرمانده 
گردان روی میز خود و زیر شیشه روی 
آنقدر  یعنی  فالن  کد  می خواند  میز 
سوخت، این ترکیب مهمات و در این 
آماده  پرواز  برای  هواپیما  باید  مدت 
باشد. او نیز به همین ترتیب مراتب 
را به قسمت سوخت گیری و مهمات 
ابالغ می کند. فرمانده گردان نگهداری 
با آماده شدن هواپیماها به فرماندهان 
گردان پرواز شماره هواپیماها را اطالع 
می دهد، خلبانان با در دست داشتن 
شماره هواپیمای خود به سمت خط 
پرواز و با اتومبیل های مخصوص برده 
می شوند. بازدید و روشن کردن هواپیما 
بودن  حاضر  خلبانان  می شود،  انجام 
خود را به وسیله رادیو به فرمانده دسته 
پروازی یا لیدر خود اطالع می دهند 
از ردیف  لیدر دسته  اینکه  از  و پس 
هواپیماها خارج و به سمت باند می رود 
به دنبال او به حرکت در می آید و دسته 
شده  تعیین  هدف  به سمت  پروازی 
پرواز می کنند. حال چطور این کارها 
با این سرعت انجام می شود و چطور 
در تمرینات سعی شده است زمان از 
دست نرود و هر روز بهتر شود؟ مطالبی 

است که در یک کتاب باید نوشت.
با  هوائی  نیروی  این  و  ارتش  این 
مسیر  رفت،  جنگ  به  خالی  دست 
جنگ را عوض کرد، دشمن را از خاک 
ایران بیرون راند، صد خلبان را از زندان 
بیرون کشیدند و به جنگ فرستادند. 
جرم آنها این بود که در رژیم گذشته 
می کردند.  خدمت  خود  میهن  برای 
پایان  به  کشته  دادن  با  را  جنگ 

قدردانی  آنان  کار  از  رساندند، کسی 
را خواستند  آنها  عذر  بعد هم  نکرد، 
و در گوشه و کنار دنیا برای پر کردن 
شکم خود و زن و بچه به هر کاری غیر 

از تخصص خود مشغول شدند.
مطالبی که در این بررسی نوشته 
خلبانان  با  مصاحبه  مبنای  بر  شده 
شرکت کننده در جنگ، کتاب تاریخ 
به  نیروی هوائی که در سال 13۸3 
غالمرضا  نام  به  نویسنده ای  وسیله 
حاج بابائی منتشر شده و کتاب ها و 
اروپا  در  که  متعددی  هوائی  مجالت 
باالخره  و  گردید  منتشر  آمریکا  و 
آگاهی های خودم تهیه شده. مطالب 
خیلی مفصل تر است و این خالصه ای 
از آن حماسه می باشد. امید است این 
خالصه پاسخ به هم میهنانی باشد که 
اظهارنظر می کنند ارتش در مقابله با 
انقالب ضعف نشان داد. چنین نبود، 
و  کوچه  مردم  با  مقابله  برای  ارتش 
بازار تربیت نشده بود. مأموریت ارتش 
حفظ مرز و بوم کشور و جلوگیری از 
تعیین  کشور  خاک  به  بیگانه  تجاوز 
داد که  نشان  این جنگ  و  بود  شده 
باقیمانده ارتشی که بیش از ۹۰ درصد 
فرماندهان آن یا به جوخه اعدام سپرده 
شدند و یا از کشور مهاجرت کردند و 
را  ایران  دنیا  کشورهای  کلیه  اینکه 
در تحریم اقتصادی قرار داده بودند، 
دلیرانه جنگید و ارتش صدام را از خاک 
میهن بیرون راند. سپاس به سربازانی 
را  جنگ  این  در  شرکت  افتخار  که 
داشتند و درود به روان پاک آن دسته 
که در راه دفاع از میهن شهید شدند.

ایران در  و  جنگ فرسایشی عراق 
کشور  برای  ممکن  شرایط  بدترین 
هنوز  انقالبیون  افتاد.  اتفاق  ایران 
کشتار  و  شاه  ارتش  انهدام  سرگرم 
ارتش  جوان  افسران  و  فرماندهان 
ایران بودند و کشورهای دنیا ایران را 
بودند.  اقتصادی قرار داده  در تحریم 
صدام حسین از فرصت استفاده کرد 
را  خود  نیروهای  خیال  آرامش  با  و 
در پشت مرزهای ایران مستقر نمود 
از ظهر روز ۲۲  بعد  و در ساعت دو 

سپتامبر 1۹۸۰ نیروی هوائی عراق که 
در گذشته حتی یک بار به ده مایلی 
مرز ایران وارد نشده بود به تقلید از 
تاکتیک کشور اسرائیل، به پایگاه های 
نیروی هوائی ایران حمله کرد و تصور 
نمود می تواند با این عمل غافلگیرانه 
نیروی هوائی را خنثی نماید ولی به 
علت ضعف اطالعات، اشتباهات متعدد 
در کاربرد سالح و انتخاب نوع مهمات، 
بود.  جزئی  بسیار  وارده  خسارات 
همزمان با بمباران پایگاه های نیروی 
هوائی ایران، نیروی زمینی عراق از مرز 
مشترک دو کشور عبور نموده شهرهای 
کنار مرز مانند خرمشهر، سوسنگرد و 
مهران، دهلران و قصرشیرین و نفت شاه 
را تصرف نمود و شروع به پیشروی در 

داخل خاک ایران نمود.
یکی از دالیلی که کشور عراق دو 
بعد از ظهر را برای حمله به پایگاه های 
نیروی هوائی ایران انتخاب نمود، عدم 
سریع  عکس العمل  از  آنها  آگاهی 
در  نیرو  آن  توانائی  و  هوائی  نیروی 
نیروی هوائی  بود که  عملیات شبانه 
که  بود  دنیا  کشور  چهارمین  ایران 
عملیات شبانه را انجام می داد. نیروی 
هوائی ایران به فاصله دو ساعت پس 
هواپیماهای  با  عراقی ها  بمباران  از 
F-4 به پایگاه های الرشید در جنوب 

بغداد و شعیبه در داخل خاک عراق 
و نزدیک مرز آن کشور حمله کرد و 
پایگاه  دو  این  به  عمده ای  خسارات 
وارد آورد و در ادامه این عملیات در 
روز بعد یعنی ۲3 سپتامبر 1۴۰ فروند 
از هواپیماهای شکاری بمباران ایران 
به پایگاه های هوائی و مراکز ارتباط و 
رادار نیروی هوائی عراق حمله نمود و 
همزمان در آسمان نیز درگیری هائی 
بین هواپیماهای دفاع هوائی ایران و 
هواپیماهای عراقی به وقوع پیوست و 
تعدادی از هواپیماهای   MIG عراق 

سرنگون شدند.
ایران،  به  عراق  غافلگیرانه  حمله 
ایران،  ارتش  پرسنل  ضعیف  روحیه 
نداشتن فرماندهان عملیاتی و از همه 
مهمتر تحریم اقتصادی ایران که قادر 

نبود قطعات یدکی برای هواپیماهای 
خود به دست آورد، در بین کشورهای 
جهان این توهم را به وجود آورده بود 
که کشور عراق به آسانی می تواند کلیه 
خاک ایران را به تصرف درآورد؛ غافل از 
اینکه ارتش ایران و به خصوص نیروی 
هوائی این کشور که نقش عمده را در 
تغییر مسیر جنگ داشت از امتیازات 
خاصی برخوردار بود که نه تنها کشور 
عراق بلکه بسیاری از کشورهای جهان 

فاقد آن بودند.
اگر امروز اشخاصی پیدا شوند که 
پرسنل  کارآئی  که  باشند  این  منکر 
پروازی نیروی هوائی ایران در دوران 
قبل از انقالب و شروع جنگ ایران و 
عراق در سطح پائین تری از کشورهای 
است  داشته  قرار  جهان  پیشرفته 
در  می باشد.  غیرعادالنه  قضاوتی 
نیروی هوائی ایران، پرسنل پروازی از 
زمان استخدام تا هنگامی که به عنوان 
گردان های  به  عملیاتی  خلبان  یک 
پروازی منتقل می شدند در باالترین 
استاندارد ممکن تحت آموزش رزمی 
قرار می گرفتند. داوطلبان واجد شرایط 
که فارغ التحصیالن دوره کامل متوسط 
بودند، پس از استخدام و طی کالسهای 
کسوت  و  انگلیسی  آموزش  فشرده 
به  خلبانی  دوره  طی  برای  سربازی، 
آمریکا اعزام و در پایگاه های آموزشی 
آموزش  تحت  آمریکا  هوائی  نیروی 
قرار می گرفتند و پس از خاتمه دوره 
آموزش و مراجعت به ایران مستقاًل به 
گردان های پروازی  معرفی و به مدت 
سه تا چهار ماه آموزش های رزمی و 
تاکتیک و نبرد هوائی را زیرنظر معلم 
خلبانان با تجربه نیروی هوائی آموخته 
منتقل   F-5 گردان های  به  سپس  و 
آوردن  دست  به  از  پس  و  می شدند 
گردان های  به  بیشتر،  تجربه پروازی 

F-4 و F-14 منتقل می گردیدند.

خلبانان نیروی هوائی ایران، ماهیانه 
پرواز  ساعت   ۲۰ متوسط  طور  به 
تمرینی انجام می دادند، حال آنکه در 
آمریکا متوسط پرواز خلبانان در ماه 15 
ساعت و در اسرائیل 5 تا 1۰ ساعت 
بر  نیروی هوائی، عالوه  بود. خلبانان 
پرواز با هواپیما، ماهیانه 3 تا ۴ ساعت 
با سیموالتور و زیرنظر خلبانان معلم و 
با تجربه به تمرین های مختلف پروازی 
را انجام می دادند. دستگاه های مزبور 
در  موجود  سیموالتور  جدیدترین  از 

دنیا بود.
ساختمان آن محفظه ای است عیناً 
شبیه کابین هواپیما که در آن کلیه 
سیستم ها و نشان دهنده های مختلف 
را  اعمالی  عیناً  خلبان  و  شده  نصب 
که در هواپیما از لحظه بلند شدن تا 
نشستن انجام می داد در این سیموالتور 
در  که  خلبان  معلم  و  می کرد  عمل 
خارج این محفظه قرار دارد حالت های 
مختلف اضطراری و تاکتیک و درگیری 
وجود  به  خلبان  برای  را  هواپیمائی 
می آورد و اشتباهات عمل خلبان را به 
وسیله رادیو به او گوشزد می کرد و از 
او می خواست تا عمل صحیح را انجام 
نیروی  مختلف  پایگاه های  در  دهد. 
هوائی، حداقل یک سیموالتور وجود 
داشت. در مورد مصرف مهمات تمرین 
نیز خلبانان  هر خلبان  برای  سالیانه 
که  مقداری  برابر  سه  هوائی  نیروی 
می کردند  مصرف  آمریکائی  خلبانان 
بود.  شده  گرفته  نظر  در  مهمات 
کارآئی  آموزشی  برنامه های  چنین 
نظر  از  ایران  هوائی  نیروی  خلبانان 
دانش، کاربرد سالح و انهدام هدف در 
رده باالترین استاندارد موجود در دنیا 
بود که بهترین دلیل آن برتری مطلق 
نیروی هوائی ایران در آسمان در تمام 

طول جنگ ایران و عراق بود.
نیروی هوائی عراق، با مشکل آموزش 
پرسنل پروازی مواجه بود و به همین 
دلیل بهره برداری از هواپیماها بسیار 
کم و نسبت تعداد خلبانان به تعداد 
هواپیماها در مقایسه با سایر کشورها 
و  داشت  قرار  سطح  پائین ترین  در 
به عبارت دیگر عراق نمی توانست از 
هواپیماهای خود حداکثر استفاده را 
بنماید. در دوران جنگ ایران و عراق، 
تعداد زیادی از هواپیماهای عراقی را 
خلبانان مصری و روسی پرواز می دادند. 
در یکی از نبردهای هوائی در آسمان 
تهران هنگامی که هواپیمای هنگ ۲1 
دفاع  هواپیماهای  وسیله  به  عراقی 
خلبان  و  شد  سرنگون  ایران  هوائی 
مصری با استفاده از چتر نجات خود 
را نجات داد اسیر نیروهای ایران شد 
و برابر اعترافاتی که در بازجوئی کرد 
معلوم شد خلبانان بیشتری از نیروی 
هوائی مصر هواپیماهای عراقی را پرواز 

می دادند.

جانبازان آسمان ایران،خاطرات سپهبد آذربرزین: )4(

پاسخ به آنها که می گویند ارتش در مقابله با انقالب ضعف نشان داد
ارتش و نیروی هوایی ایران بود که با دست خالی به مقابل 

عراق رفت و مسیر جنگ را عوض کرد
را  خود  خاطرات  آذربرزین،  شاپور  سپهبد 
از دوران خدمت در نیروی هوایی در کتابی با 
داده  انتشار  ایران«  آسمان  »جانبازان  عنوان 

است.
این کتاب که در 65۰ صفحه در لس آنجلس 
از  دقیق  تصویری  است  منتشر شده  و  چاپ 
چگونگی شکل گرفتن و تحوالت نیروی هوایی 
تا  از جنگ دوم جهانی  بعد  از سالهای  ایران 
در  اسالمی  انقالب  وقوع  و  هفتاد  دهۀ  پایان 

برابر خواننده قرار می دهد.
حسن  سرهنگ  فرزند  آذربرزین،  سپهبد 
همراهان  و  قزاقخانه  افسران  از  آذربرزین 
رضاشاه در کودتای 1۲۹۹ متولد سال 1۳۰8 
شمسی است که در سال 1۳۲8 وارد دانشکده 
دانشکدۀ  به   1۳۲۹ سال  در  و  شد  افسری 

گذراندن  برای  سال  سه  و  پیوست  خلبانی 
گروه  اولین  با  همراه  خلبانی،  آموزش  دورۀ 
رفت.در  آمریکا  به  اعزامی  دانشجویان 
و  جدید  رژیم  استقرار  ماههای  نخستین 
روی کار آمدن دولت بازرگان، زمانی کوتاه به 
نیروی  فرماندهی  او  قرنی،  سپهبد  پیشنهاد 
مقام  همین  در  اما  گرفت  به عهده  را  هوایی 

بود که سر از زندان انقالب در آورد.
بخش آخر کتاب، که چگونگی از هم پاشیدن 
و سرنوشت  انقالب  جریان  در  هوایی  نیروی 
انقالب شرح می دهد،  از  آن را در دوران بعد 
حاوی نکته های با اهمیت و اکثراً ناگفته مانده 
انتشار در  با موافقت نویسنده برای  است که 
به  شماره  چند  طی  و  برگزیده ایم  »کیهان« 

نظرتان می رسد.

ادامه دارد

سپهبد شاپور آذربرزین

جنگنده اف 14 در حال پرواز بر روی خلیج فارس
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معاون  شرمن  =وندی 
به  تجریه  بلینکن:  آنتونی 
من می گوید تا مشخص شدن 
تمامی جزئیات توافق اتمی، 
توافقی  که  گفت  نمی توان 

صورت خواهد گرفت.
=روزنامه »جوان« وابسته 
انقالب  پاسداران  سپاه  به 
»کش  می نویسد  اسالمی 
برای  ظاهراً  مذاکرات  دادن 
آمریکایی ها حائز این مزیت 
است که خواهند فهمید طی 
در  آینده  نیم  و  سال  سه 
روبرو  کسی  چه  با  پاستور 

هستند!«
حالیست  در  ادعا  این   =
که هم مقامات دولت ترامپ 
از جمله  بایدن  و هم دولت 
رابرت مالی از حامیان جدی 
برجام که مناسبات خوبی با 
اسالمی  البیگران جمهوری 
نیز دارد، بارها تأکید کرده  اند 
ایران  در  دولت  رئیس  که 
تصمیمات  و  نیست  کاره ای 
از  و  می گیرد  رژیم  رهبر  را 
اهمیتی  آنها  برای  نظر  این 
در  دولت  ریاست  که  ندارد 
جمهوری اسالمی با کیست!

=مجتبی ذوالنوری رئیس  
کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی: اگر آمریکا 
بدون قید و شرط به برجام 
را  ماشه  مکانیسم  برگردد، 
در  باید  پس  می کند،  فعال 
از  تضمین هایی  زمینه  این 

آمریکا گرفته شود.
قابل  چیز  هیچ  تقریباً  سیاست  در 
پیش بینی نیست به ویژه آنکه اگر یک 
طرف آن جمهوری اسالمی ایران باشد 
مقامات  آنچه  پیداست  شواهد  از  اما 
تحریم های  توقف  مورد  در  تهران  در 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی با کنار 
رفتن دونالد ترامپ و روی کار آمدن 
تا  انتظار داشتند دست کم  بایدن  جو 
کنون نه تنها به جایی نرسیده بلکه به 

بن بست برخورده است.
این در حالیست که حسن روحانی 
3۰ اردیبهشت 1۴۰۰ برخالف سخنانی 
که طرفین دیگر در رسانه های خارج 
ادعا  حتا  می کنند،  مطرح  ایران  از 
کرده بود »توافق اصلی« انجام شده و 
می شود!  برداشته  تحریم ها«  »تمامی 
البته انریکه مورا رئیس هیئت اتحادیه 
نیز  برجام  احیای  حامیان  از  و  اروپا 
بعدی  »دور  بود  گفته  خبرنگاران  به 
مذاکرات وین قطعاً آخرین دور خواهد 
بود« و احتماال روحانی نیز بر اساس 
روزهای  آخرین  در  پیام هایی  چنین 
»خاطره  می خواهد  خود  دوم  دولت 
از سوی  اما  بگذارد!  جای  بر  خوش« 
دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
که مهم ترین طرف این مذاکرات است 
ایران  با  توافق  گفته »حتا در صورت 
پابرجا  تهران  علیه  تحریم  صدها  هم 
می ماند!« و این بدترین خبریست که 
پیش از سیزدهمین انتخابات ریاست 
از  آنهم  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
دمکرات  دولت  خارجه  وزیر  سوی 

فعالً خبری از لغو تحریم ها نیست؛ مجتبی ذوالنوری:
مذاکرات در مدل فعلی »محقق« نخواهد شد

مقامات  گوش  به  می توانست  آمریکا 
رژیم ایران برسد.

پس از آنکه رافائل گروسی مدیرکل 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
نشست شورای حکام گزارش داد که 
آثار  علل  مورد  در  همچنان  تهران 
سایت  سه  در  شده  کشف  اورانیوم 
مخفی پاسخگو نیست و غنی سازی ۶۰ 
درصدی اورانیوم برای سطحی است که 
در ساخت سالح اتمی کاربرد دارد، به 
نظر می رسد وضعیت مذاکرات وین نیز 

تغییر کرده است.
درست همزمان با دور پنجم مذاکرات 
در وین نه تنها اصرار طرفین اروپایی 
تعهدات  به  تهران  بازگشت  برای 
نکرد  اثر  تنش ها  از  کاستن  و  برجام 
به  بسته  وا نیابتی  گروه های  بلکه 
منطقه  در  درگیری ها  »سپاه قدس« 
اسرائیل  که  بردند  پیش  جایی  تا  را 
نزدیک ترین متحد آمریکا در منطقه 
11 روز با بیش از چهار هزار موشک 
جهاد  و  حماس  سوی  از  راکت  و 
را  آنها  تا  شد  جنگ  درگیر  اسالمی 
سر جای خود بنشاند. گروه هایی که 
انسانی  سپر  از  وحشیگری  کمال  در 
برای محافظت خود استفاده کرده و با 
گوشت دم توپ کردن مردم، تسلیحات 
و پایگاه های حمالت خود را در مناطق 
مسکونی و پرجمعیت مستقر می کنند. 
است  کرده  اعالم  اسرائیل  اینهمه  با 
که ده ها تن از فعاالن این گروه های 
تروریستی را در پاسخ به حمالت آنها 

کشته است.
پرایس سخنگوی  ند  از سوی دیگر 
معموال  که  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
می رود،   طفره  صریح  پاسخ های  از 
»عدم  ز  ا د  خردا  1۹ چهارشنبه 
پرسش های  به  یران  ا پاسخگویی 

آژانس« ابراز نگرانی کرد.
هشدار وندی شرمن به تهران

در این میان، اوضاع چنان تغییر کرده 
که حتا وندی شرمن که نقش اساسی 
در امضای توافق اتمی در سال ۲۰15 
تا  داشت و سرسختانه تالش می کرد 
تحریم ها علیه رژیم ایران متوقف شود، 
عاملی  ایران  »انتخابات  داده  هشدار 
پیچیده  را  برجام  مذاکرات  که  است 
مانند  دیپلماتیک  عبارات  می کند.« 
بیانگر  درواقع  »پیچیده«  و  »دشوار« 
مذاکرات  در  بن بست  و  خوردن  گره 

هستند.
مجازی  نشست  در  شرمن  وندی 
که  گفت  آلمان  »مارشال«  مؤسسه 
مذاکرات هسته ای با ایران هفته آینده 
از سر گرفته می شود اما تأکید کرد که 
با تکیه بر تجربه  شخصی »معتقدم تا 
مشخص شدن تمامی جزئیات توافق 
توافقی  که  گفت  نمی توان  اتمی، 
سخنان  این  گرفت!«  خواهد  صورت 
شرمن برای تهران جز هشدار نیست. 
او پیش از این نیز در نشستی در شورای 
آتالنتیک گفته بود تهدیدات موشکی و 
منطقه ای جمهوری اسالمی بخشی از 

مذاکرات است.
آمریکا منتظر نتیجه ی 

رأی گیری در ایران؟!
برخالف گفته های وندی شرمن که 
مذاکرات  آینده  هفته ی  است  گفته 
وین از سر گرفته خواهد شد روزنامه 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  »جوان« 
انقالب اسالمی می نویسد ظاهراً زمان 
به مذاکرات وین  برگشت دیپلمات ها 

هنوز مشخص نیست.

کرسی  نامزد  هفت  از  ایران،  در 
آنها  نفر  پنج  اسالمی،  دولت  ریاست 
که به قدرت اصلی در ایران نزدیک تر 
هستند از مخالفان سرسخت مذاکره با 
آمریکا و برجام  به شمار می روند. روزنامه 
»جوان« نوشته »کش دادن مذاکرات 
ظاهراً برای آمریکایی ها حائز این مزیت 
است که خواهند فهمید طی سه سال و 
نیم آینده در پاستور با چه کسی روبرو 
هستند. آنها ممکن است قصد داشته 
حسب  هم  را  توافق  محتوای  باشند 
است  رئیس  جمهور  اینکه چه کسی 
تغییر دهند، ولی سرعت گرفتن برنامه 
هسته ای ایران طی این مدت، آنها را 

دچار چالش کرده است.«
این ادعا در حالیست که هم مقامات 
دولت ترامپ و هم دولت بایدن از جمله 
رابرت مالی از حامیان جدی برجام که 
مناسبات خوبی با البیگران جمهوری 
اسالمی نیز دارد، بارها تأکید کرده  اند 
که رئیس دولت در ایران کاره ای نیست 
و تصمیمات را رهبر رژیم می گیرد و از 
ندارد که  اهمیتی  آنها  برای  نظر  این 
اسالمی  جمهوری  در  دولت  ریاست 

با کیست!
جلسه عباس عراقچی با 

نمایندگان کمیسیون امنیت ملی
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  در 
شورای اسالمی نشستی با حضور عباس 
عراقچی نماینده جمهوری اسالمی در 
مذاکرات وین برگزار شد. او نیز در این 
روز شنبه  از  است  قرار  نشست گفته 
سر  از  دوباره  مذاکرات  آینده  هفته 

گرفته شود.
در این جلسه عراقچی گزارشی از دور 
پنجم مذاکرات وین به کمیسیون ارائه 
داده و گفته است که قرار است از روز 
شنبه هفته آینده دور ششم مذاکرات 
آغاز شود. او گفته »مذاکرات به نقطه ای 
رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز 

در آن باقی مانده است.«
عراقچی در این نشست توضیح داده 
حقوقی  و  حقیقی  تحریم  »از 15۰۰ 
اتمی و برجامی، 1۰۰۰ تحریم برداشته 
شده و 5۰۰ تحریم کیفی باقی مانده 
است. عالوه بر این، تحریم های اولیه و 

ثانویه نیز باقی خواهد ماند.«
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
حرف های  به  اشاره  با  ملی  امنیت 
باقی   به  توجه  »با  می گوید:  عراقچی 
ماندن این حجم از تحریم ها، وعده های 
رئیس  جمهور مبنی بر اینکه تحریم ها 
شده،  شکسته  آن  دیوار  و  شده  لغو 
فعلی  مدل  در  و  است  نشده  محقق 

مذاکرات محقق نخواهد شد.«
پیش از این ذوالنوری در یک مراسم 
عزاداری گفته بود »اگر آمریکا بدون 
قید و شرط به برجام برگردد، مکانیسم 
ماشه را فعال می کند، پس باید در این 
زمینه تضمین هایی از آمریکا گرفته 
شود.« به این ترتیب به احتمال زیاد 
جمهوری  درخواست های  از  یکی 
که  است  این  غربی ها  از  اسالمی 
نکردن  فعال  مورد  در  آمریکایی ها 

مکانیسم ماشه تضمین بدهند!
آنگونه که به نظر می رسد بعید است 
در ماه های آینده تیم عباس عراقچی 
بتواند در وین دستاورد ویژه ای داشته 
جمهوری  در  دولت  تغییر  با  باشد. 
اسالمی و احتمال روی کار آمدن یکی 
از اصولگرایان روشن است که ترکیب 
تیم مذاکرات در وین تغییر خواهد کرد 
و طرفین دیگر مذاکره این موضوع را 

نادیده نمی گیرند.

ی  ر جمهو شی  پا و =فر
اسالمی نه با هدایت آمریکا 
به  نیاز  نه  و  می شود  انجام 
نظامی آمریکایی ها  مداخله 
ایران  رژیم  سقوط  دارد. 
ایران  مردم  دست  به  تنها 
انتظار  تنها  و  بود  خواهد 
این  متحده  ایاالت  از  آنها 
را  این دیکتاتوری  است که 
و  ندهد  نجات  فروپاشی  از 
نایستد!  آیت اهلل ها  کنار  در 
از  بسیاری  نظر  از  هرچند 
اکنون  بایدن  جو  ایرانی ها 

همین کار را می کند.
تنها  ز  ا یکی  یران  =ا
ست  د نسبتا  ی  ها ر ا ز با
نخورده باقی مانده در جهان 
است ولی با وجود و استمرار 
جمهوری اسالمی به عنوان 
که  رژیم ضدآمریکایی  یک 
شهروندان  گروگانگیری  به 
با  و  زد  می پردا خارجی 
سپاه  مافیای  دخالت  وجود 
پاسداران انقالب اسالمی در 
اقتصاد چنین فرصتی هرگز 

مهیا نخواهد شد.
=چین و روسیه به دنبال 
تقویت جایگاه خود در منطقه 
جمهوری  سقوط  هستند. 
اسالمی تالش این دو کشور 
را برای نفوذ در منطقه دشوار 
متحد  قدرت  بلوک  و  کرده 
واشنگتن را تقویت می کند.

در مقاله ای که از کامران خوانساری نیا 
ملی  »اتحادیه  سیاست گذاری  مدیر 
 )NUFDI( »برای دموکراسی در ایران
و سعید قاسمی نژاد عضو »بنیاد دفاع 
پایگاه  در   )FDD( دموکراسی ها«  از 
تحلیلی »نشنال اینترست« منتشر شده 
پرداخته اند  موضوع  این  به  آنها  است 
که چرا فروپاشی جمهوری اسالمی و 
استقرار یک نظام سکوالر و دموکرات 
در ایران تٔامین کننده امنیت منطقه و 

همسو با منافع واشنگتن است.
در مقدمه این مقاله آمده در وین تیم 
مذاکره کننده آمریکایی با محاسبات 
یک  زدن  رقم  حال  در  خود  اشتباه 
اسالمی  زیرا جمهوری  است  شکست 
برجام خواستار  احیای  ازای  در  ایران 

امتیازات پیاپی از واشنگتن است.
از  کلیاتی  تشریح  در  نویسندگان 
مذاکرات اتمی در وین می نویسند: در 
یک تغییر فاحش نسبت به چند ماه 
تحت  اسالمی  جمهوری  وقتی  پیش 
فشارهای سخت تحریم ها قرار داشت 
بار دیگر در صحنه بین المللی  اکنون 
اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده است. 
دولت بایدن که وعده داده بود سیاست 
بر حقوق بشر  را  خارجی دولت خود 
می خواهد  عمل  در  می کند  متمرکز 
دیکتاتوری های  وحشی ترین  از  یکی 
جهان را از سقوط نجات داده و آن را 

ترمیم کند.
در  ایران  رژیم  عوامل  و  رابطین 
رسانه های خارجی مشغول فریب افکار 
عمومی هستند اما برای عموم ایرانی ها 
اسالمی  جمهوری  نامشروع  رژیم 
محکوم به سقوط است و این فرافکنی ها 

دور از واقعیت به نظر می رسد.
که  یی  نظرسنجی ها ساس  ا بر 
از  درصد   51 شده  انجام  ایران  در 
شرکت کنندگان گفته اند در سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مداوم  اعتراضات  نمی کنند؛  شرکت 
اقشار مختلف جامعه از جمله خانواده 
درستی  نیز  اعتراضات  جانباختگان 
نظرسنجی ها را تٔایید می کند و بیانگر 
این است که بسیاری از ایرانیان منتظر 
خیزش بعدی و آغاز اعتراضات هستند.

در این مقاله همچنین آمده به دور از 
فضای خیالی که در وین یا در توئیتر 
واقعیتی در زیر پوست  انداخته  سایه 
که  است  جریان  در  ایران  سیاست 
ایاالت متحده  راهنمای سیاست  باید 
را  اسالمی  جمهوری  ایرانی ها  باشد: 
رژیم  تغییر  خواهان  و  نمی خواهند 

هستند.
هرچند که تغییر رژیم در ایران ممکن 

است زنگ خطرهایی را در آمریکا به 
صدا در می آورد اما بسیاری از ایرانیان 
اسالمی  جمهوری  فروپاشی  معتقدند 
و  می شود  انجام  آمریکا  هدایت  با  نه 
نه نیاز به مداخله نظامی آمریکایی ها 
دارد. سقوط رژیم ایران تنها به دست 
انتظار  تنها  و  بود  ایران خواهد  مردم 
آنها از ایاالت متحده این است که این 
دیکتاتوری را از فروپاشی نجات ندهد 
و در کنار آیت اهلل ها نایستد! هرچند از 
نظر بسیاری از ایرانی ها جو بایدن اکنون 

همین کار را می کند.
تغییر  آیا  اینکه مشخص شود  برای 
یا  هست  آمریکا  نفع  به  ایران  رژیم 
نه نیاز به پرسیدن نوع تغییر از مردم 

ایران است.
مردم  که  شده  تٔاکید  مقاله  این  در 
ایران برخالف رژیم جمهوری اسالمی 
به آمریکا نه به عنوان »دشمن« بلکه 
به چشم یک متحد نگاه می کنند. بر 
این اساس، همکاری آمریکا به عنوان 
متحده  ایاالت  به  ایران  مردم  متحِد 

امکان مقابله با سه تهدید را می دهد:
در  بسیاری  که  1(موضوع هسته ای 
پی شانه  خالی کردن از بحث در مورد 
آن هستند. حتا در شرایطی که رژیم 
بایدن  با دولت  ایران در حال مذاکره 
بر سر احیای توافق اتمی است، وزیر 
اطالعات جمهوری اسالمی تهدید کرد 
که اگر فشارها زیاد شود تهران تصمیم 
اتمی  می گیرد که دستیابی به سالح 
را پیگیری کند. واقعیت این است که 
تا وقتی این رژیم در ایران در قدرت 
باشد و زیرساخت ها و توان اتمی خود 
را نیز حفظ کند، همواره یک تهدید 
هسته ای برای آمریکا و متحدانش به 
شمار خواهد رفت حال آنکه یک ایران 
آزاد چنین سودای ماجراجویانه ای در 

سر نخواهد داشت.
به  همچنان  اسالمی  ۲(جمهوری 
حامی  حکومت  اصلی ترین  عنوان 
می شود.  در جهان شناخته  تروریسم 
پناه  القاعده  ارشد  رهبران  به  تهران 
می دهد و از گروه های ترورستی حمایت 
برجام  امضای  از  بعد  حتا  می کند. 
ایران  نیز رژیم  در ژوئیه سال ۲۰15 
کمک های مالی به تروریسم را متوقف 
نکرد و گروه های نیابتی مثل حماس و 
حزب اهلل همچنان نیروهای آمریکایی در 
منطقه را هدف قرار می دهند. حکومت 
جمهوری اسالمی قبله ی افراط گرایی 
افراطی  گروه های  پشتیبان  و  شیعه 
اسالمگراست. بنابراین سقوط جمهوری 
تٔامین  اصلی  منبع  عنوان  به  اسالمی 
را  تروریسم ستیزه جویان شیعه  مالی 

تضعیف می کند.
رژیم  تغییر  از  واشنگتن  3(حمایت 
موشک های  توسعه  برنامه  ی  می تواند 
تهدیدات  دهد.  پایان  را  بالستیک 
موشک های قاره پیمای رژیم با توانایی 
می شود  جدی تر  زمانی  باال  تخریب 
سازمان های  اختیار  در  ابزار  این  که 
تروریستی وابسته به جمهوری اسالمی 
در سراسر خاورمیانه و آمریکای التین 
قرار داده شود. در صورتی که این رژیم 
تهدیدات  این  بماند،  باقی  قدرت  در 
همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. مردم 
ایران اکنون می گویند سفره های خالی 
موشک های  نه  دارد  نیاز  غذا  به  آنها 

آماده پرتاب در سیلوها.
نویسندگان این مقاله همچنین تٔاکید 
متوقف  برای  راه  »بهترین  می کنند 
اسالمی  جمهوری  تهدیدات  کردن 
حمایت از مردم ایران برای دستیابی 
دموکرات  و  سکوالر  حکومت  یک  به 

است.«
از  پس  قاسمی نژاد  و  خوانساری نیا 
تشریح خطرات و تهدیدات جمهوری 
اسالمی که در حال اجراست، در ادامه 
این مقاله نتیجه می گیرند: ایران بدون 
جمهوری اسالمی نه تنها موجب کاهش 
سه  بلکه  می شود،  غرب  با  دشمنی 
فرصت اقتصادی و سیاسی قابل توجه 
را نیز برای ایاالت متحده فراهم می کند.

نخست، ایران یکی از تنها بازارهای 
در  مانده  باقی  نخورده  دست  نسبتا 
 ۸5 جمعیت  از  نیمی  است.  جهان 
میلیونی ایران تحصیلکرده و دوستدار 
غرب هستند که در سال های نخست 
خود  علمی  و  اقتصادی  فعالیت های 
قابل  فرصت  نیرو  این  دارند.  قرار 
توجهی برای سرمایه گذاری شرکت های 
آمریکایی به شمار می رود که با وجود و 
استمرار جمهوری اسالمی به عنوان یک 
رژیم ضدآمریکایی که به گروگانگیری 
شهروندان خارجی می پردازد و با وجود 
دخالت مافیای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اقتصاد چنین فرصتی هرگز 

مهیا نخواهد شد.
دوم، ایران آزاد فرصتی برای گسترش 
»پیمان ابراهیم« و توافق های مشابه و 
صلح پایدار در منطقه است. ایران آینده 
منطقه ای  متحدان  با  دشمنی  بدون 
آمریکا به ایاالت متحده اجازه می دهد 
تا در کنار این متحدان قادر به تٔامین 
مشترک  صورت  به  منطقه   امنیت 
باشند. پس از استقرار یک نظام پایدار 
و دمکراتیک در ایران، این کشور نقش 
متحدان  سایر  با  مشارکت  در  مهمی 
داشت.  خواهد  منطقه  در  آمریکایی 
نقشی  ایران  انقالب  از  قبل  چنانکه 
سازنده و دیپلماتیک برای صلح و ثبات 

در سراسر منطقه داشت.
سوم، آرام شدن تنش ها در خاورمیانه 
دوباره  تا  می دهد  امکان  آمریکا  به 
روی  منطقه  در  را  خود  امکانات 
مشکالت امنیتی از جمله حضور چین 
در خاورمیانه متمرکز کند. این منطقه 
نه  است  حیاتی  آمریکا  منافع  برای 
فقط به این دلیل که دروازه بازارهای 
انرژی جهان است بلکه به خاطر اهداف 
چین  کمونیست  حزب  توسعه طلبانه 
جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  و 
روسیه. چین و روسیه به دنبال تقویت 
جایگاه خود در منطقه هستند. سقوط 
جمهوری اسالمی تالش این دو کشور 
را برای نفوذ در منطقه دشوار کرده و 
بلوک قدرت متحد واشنگتن را تقویت 
گازی  ذخایر  دارای  ایران  می کند. 
گسترده و به اندازه کافی به اروپا نزدیک 
است تا گاز به کشورهای اروپایی صادر 
کند. از این نظر ایران رقیبی قابل اتکا 
برای روسیه جهت صادرات گاز به اروپا 
به شمار می رود. اما رفتارهای بی ثبات 
کننده رژیم ایران در منطقه سبب شده 
طبیعی  گاز  بازار  بر  بتواند  روسیه  تا 
در  قوی  اهرم سیاسی  و  مسلط شود 

اختیار مسکو در برابر اروپا قرار دهد.
»نشنال  در  مقاله  این  نویسندگان 
اینترست« در پایان از دولت های غربی 
به ویژه آمریکا خواسته اند ضمن حفظ 
تحریم های جمهوری اسالمی و مقامات 
و  آزاد  اینترنت  کردن  فراهم  با  رژیم 
صندوق های حمایتی از کارگران برای 
اعتصاب از مردم ایران حمایت کنند. 
آنها تٔاکید می کنند »چنین تغییراتی 
پایان  برای  ظرفیت  افزایش  به  منجر 
دادن به یکی از مهمترین تهدیدات علیه 
منافع  و  متحدانش می شود  و  آمریکا 
حیاتی آمریکا را نیز ارتقاء خواهد داد.«

نشنال اینترست: چرا آمریکا باید روی فروپاشی رژیم 
در ایران و خواست مردم این کشور سرمایه گذاری کند؟



صفحه Page 16 - 16 - شماره 1۷81 
جمعه ۲1 تا ۲7 خردادماه1۴۰۰خورشیدی

اعتراض به پخش تصنیف »ایران من« در 
مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین

ریاست دولت جمهوری اسالمی

شاعر،  سوری  =پوریا 
به  روزنامه نگار  و  ترانه سرا 
استفاده تبلیغاتی از تصنیف 
آن  پخش  و  من«  »ایران 
جمهوری  صداوسیمای  از 
اسالمی در جریان نخستین 
انتخابات  نامزدهای  مناظره 
نمایشی ۲8 خرداد اعتراض 

کرد.
= برخی کاربران شبکه های 
اجتماعی به همایون شجریان 
اعتراض کرده اند که چرا در 

اینباره سکوت کرده است.
= این نخستین بار نیست 
که آثار موسیقی هنرمندان از 
سوی صداوسیمای جمهوری 
کشاکش  در  و  اسالمی 
انتخابات نمایشی مورد سوء 
در  می گیرد.  قرار  استفاده 
جریان برگزاری نهمین دوره 
ریاست جمهوری  رأی گیری 
نیز  در سال 1۳88  اسالمی 
تصنیف »ای ایران، ای سرای 
شجریان  محمدرضا  امید« 
موسیقیدان و خواننده فقید از 
صداوسیمای حکومت پخش 
شد ولی محمدرضا شجریان 
در نامه ای به رئیس وقت این 
در  منفور  و  دولتی  سازمان 
میان مردم خواست که آثار 
رژیم  از صداوسیمای  را  وی 

پخش نکنند.
شاعر تصنیف »ایران من« که چهار سال 
پیش با آهنگسازی سهراب پورناظری و 
به  اجرا شد،  همایون شجریان  صدای 
پخش آن در برنامه های مناظره  انتخاباتی 
ایران  از سوی صداوسیمای دولتی در 

اعتراض کرده است.
تصنیف »ایران من« شامگاه شنبه در 
طول برنامه مناظره نامزدهای سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 

از صداوسیمای حکومت پخش شد.
و  ترانه سرا  شاعر،  سوری  پوریا 
روزنامه نگار به استفاده تبلیغاتی از تصنیف 
»ایران من« و پخش آن از صداوسیمای 
جمهوری اسالمی در جریان نخستین 
مناظره نامزدهای رأی گیری ۲۸ خرداد 

اعتراض کرده است.
پوریا سوری شامگاه شنبه 15 خرداد 
پس از پخش مناظره تلویزیونی هفت 
نمایش  در  تایید صالحیت شده  نامزد 
انتخابات، در صفحه توییترش نوشت: 
»به عنوان شاعر این اثر نسبت به پخش 

این قطعه  معترضم.«
به گفته پوریا سوری، پیشتر همایون 
شجریان خواننده و سهراب پورناظری 
با  را  خود  مخالفت  اثر  این  آهنگساز 
جمهوری  صداوسیمای  از  آن  پخش 
بودند  اعالم کرده  به صراحت  اسالمی 
اما این نهاد حکومتی اقدام به پخش آن 
در ویژه برنامه نمایش انتخابات ریاست 

جمهوری اسالمی کرده است.
همانطور که پوریا سوری اشاره کرده، 
همایون شجریان در سال 13۹۶  و هنگام 
رونمایی از آلبوم »ایران من« بطور شفاف 
اعالم کرد که از سوء استفاده سیاسی و 

تبلیغاتی از این قطعه خودداری شود.
طی دو روز گذشته در حالی که کاربران 
واکنش  اجتماعی خواستار  شبکه های 

از سوی همایون شجریان درباره سوء 
استفاده صداوسیما از تصنیف »ایران من« 
و به نفع انتخابات نمایشی رژیم شده اند 
اما او تا زمان تنظیم این گزارش واکنشی 

نشان نداده است.
به  نیز  کاربران  برخی  میان  این  در 
همایون شجریان اعتراض کرده اند که 
چرا در اینباره سکوت کرده است. یکی 
نوشته است: »کاش جناب  از کاربران 
همایون بجای اینکه بگه از قطعه من 
همه  این  و  نکنید  تبلیغاتی  استفاده 
بچینه، یک کلمه مثل  صغری کبری 
از  بگه کال هیچ کدوم  بزرگوارش  پدر 
کارهای منو از صداوسیما پخش نکنید. 
چقدر  دیده شدن  نمی فهمم  من  واقعا 

براش ارزش داره؟«
شماری از کاربران نیز صحبت های قبلی 
همایون شجریان را یادآوری می کنند: 
مراسم  توی  شجریان  » مگه  همایون 
رونمایی آلبومش نگفته بود  صداوسیما 
اجازه  پخش قطعه   ایران من رو نداره!؟ 

االن چرا؟!«
و البته عده ای نیز انتقاد های تندتری 
جمله  از  و  کرده  همایون شجریان  از 
نوشته اند: »پسر کو ندارد نشان از پدر«!

برخی کاربران دیگر هم اقدامات پیشین 
همایون شجریان از جمله حضور او در 
مراسم افتتاح »ایران مال« را یادآوری 

کرده و او را منتقد حکومت نمی دانند.
آهنگسازی  با  من«  »ایران  تصنیف 
سهراب پورناظری، شعر پوریا سوری و 
بار  نخستین  همایون شجریان  صدای 
در کنسرت نمایش »سی« اجرا شد. این 
کنسرت نمایش بر اساس سه داستان از 
داستان های شاهنامه شامل زال و رودابه، 
رستم و اسفندیار و رستم و سهراب، در 
مرداد و شهریور 13۹۶ در کاخ سعدآباد 
تهران اجرا شد. این تصنیف بطور رسمی 
در سال 13۹7 و در آلبومی با همین 
نام منتشر و به بازار عرضه شد و مورد 

استقبال قرار گرفت.
در   13۹۶ سال  در  سوری  پوریا 
شعر  این  سردون  درباره   یادداشتی 
نوشته بود: »سرودن از ایران به  عنوان 
مرزی که به آن عشق می ورزی، امری 
سهل و ممتنع است؛ مانند شعری که 
که هر  نوشته می شود  معشوقی  برای 
کلمه اش اگرچه بر دل جاری است اما تا 
به زبان آید و کلمه شود، جان را می فشرد 

و قلب را به تپش وا می دارد.«
بود که  آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
سرودن  ایده  که  هم  نخستین  »روز 
موفقی چون  هنرمند  توسط  ایران،  از 
سهراب پورناظری به من داده شد، اگرچه 
خوشحال بودم از این همکاری و نوشتنی 
که قرار است صدای همایون ایران و ساز 
سهراِب جان جانش دهد، اما خود را در 
امتحانی سخت یافتم که نمره بیست 
دست نیافتنی اش سرود »ای ایران ای مرز 
پرگهر« بود و دیگر قله هایش سروده های 

ملک الشعرای بهار و بیژن ترقی و…«
آثار  که  نیست  بار  نخستین  این 
موسیقی هنرمندان از سوی صداوسیمای 
کشاکش  در  و  اسالمی  جمهوری 
استفاده  سوء  مورد  نمایشی  انتخابات 
برگزاری  جریان  در  می گیرد.  قرار 
نهمین دوره رأی گیری ریاست جمهوری 
تصنیف  نیز   13۸۸ سال  در  اسالمی 
»ای ایران، ای سرای امید« محمدرضا 
شجریان موسیقیدان و خواننده فقید 
شد  پخش  حکومت  صداوسیمای  از 
ولی محمدرضا شجریان در نامه ای به 
رئیس وقت این سازمان دولتی و منفور 
در میان مردم خواست که آثار وی را از 

صداوسیمای رژیم پخش نکنند.

ز  ا صد  ر د  6 ۹ . ۳ =
ر  د ن  گا کت کنند شر
گفته اند  ایسپا  نظرسنجی 
نخستین مناظره تلویزیونی 
ریاست  انتخابات  نامزدهای 
ا  ر می  سال ا ی  ر جمهو

ندیده اند.
مناظره  برنامه  دو  =در 
که میان هفت نامزد برگزار 
مه  برنا هیچ  نها  آ  ، شده
و  نکردند  ارائه  مشخصی 
و  فساد  دادن  لو  به  تنها 
ناکارآمدی یکدیگر و تکرار 
وعده های کلی و نخ نما شده 

پرداختند.
لو  و  مناظره ها  =این 
دادن ها و ادعاها و وعده های 
نامزدهای نظام مورد تمسخر 
که  گرفته  قرار  هم  مردمی 

آنها را دیده اند.
نتایج آخرین نظرسنجی  بر اساس 
 1۰ هر  از  ایسپا،  توسط  شده  انجام 
نفر افراد باالی 1۸ سال کشور، 3 نفر 
سیزدهمین  نامزدهای  اول  مناظره 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 

را دیده اند.
کز  مر نظرسنجی  ین  خر آ ر  د
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(  
پرسیده شده »روز شنبه اولین مناظره 
بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار 

نامزدهایی که فساد و بی  سوادی و ناکارآمدی خود و یکدیگر را لو 
می دهند؛ ایسپا: ۷۰ درصد مردم مناظره ها را ندیدند!

این مناظره را دیدید؟«  شد. آیا شما 
پاسخ  پاسخگویان  از  درصد   3۰.7
داده اند که مناظره اول را دیده اند و در 
مقابل ۶۹.3 درصد به این پرسش پاسخ 

منفی داده اند.
انتخابات  نظرسنجی  نهمین  ایسپا 
ریاست جمهوری اسالمی در ایران را با 
جامعه آماری افراد باالی 1۸ سال کل 
کشور )شهر و روستا( از طریق مصاحبه 
تلفنی در تاریخ 1۶ و 17 خرداد 1۴۰۰ 

اجرا کرده است.
 17 تا   13۹۹ شهریور  از  ایسپا 
خرداد 1۴۰۰ در مجموع ۹ نظرسنجی 
انتخاباتی با جامعه آماری افراد باالی 
1۸ سال کل کشور اجرا کرده )هشت 
نظرسنجی به شیوه مصاحبه تلفنی با 
اندازه نمونه تقریبی 15۰۰ نفر و یک 
نظرسنجی به شیوه مصاحبه حضوری 

در میادین و معابر با اندازه نمونه 515۰ 
این  نتیجه  اساس آخرین  بر  نفر( که 
نظرسنجی ها، مشارکت شهروندان در 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اولین مناظره  برگزاری  از  بعد   1۴۰۰

3۸ درصد محاسبه شده است.
این نظرسنجی در حالی روز سه شنبه 
1۸ خرداد 1۴۰۰ منتشر شد که عصر 
سه شنبه دومین مناظره انتخاباتی میان 
نامزدهای رأی گیری نیز برگزار شد. در 
دو برنامه مناظره که میان هفت نامزد 
برگزار شده، آنها هیچ برنامه مشخصی 
ارائه نکردند و تنها به لو دادن فساد و 
ناکارآمدی یکدیگر و تکرار وعده های 

کلی و نخ نما شده پرداختند.
هفت  تلویزیونی  مناظره  نخستین 
برگزار  خرداد   15 شنبه  روز  نامزد 
با  بود  قرار  که  مناظره  این  در  شد. 

همایون شجریان در مراسم رونمایی از آلبوم »ایران من«

و  نظرسنجی  این  =در 
مشخص  مربوطه  گزارش 
نشده دقیقا برای چه جایگاه 
و مقامی و با کدام هدف و در 
چه نوع »انتخابات آزاد« و در 
کدام ساختار می شود به افراد 
لیستی رأی داد که در آن نام 
شاهزاده رضا پهلوی به عنوان 
ه ی  چهر ین  س تر شنا سر
و  اسالمی  مخالف جمهوری 
و حقوق  دموکراسی  مدافع 
سیدابراهیم  کنار  در  بشر 
مقامات جمهوری  و  رئیسی 
در  می گیرد!  قرار  اسالمی 
اکثریت  چگونه  حال  عین 
پاسخ دهندگان در رأی گیری 
که سیدابراهیم رئیسی نامزد 
شرکت  است  آن  شاخص 
عنوان  به  وی  اما  نمی کنند 
یکی از چهره های سرکوبگر 
نظام، نفر دوم پس از شاهزاده 
پهلوی به عنوان مخالف نظام و 
چهره محبوب پاسخ دهندگان 

می شود!
=بر اساس یافته های این 
رئیسی  ابراهیم  نظرسنجی، 
جلیلی  سعید   ،٪5۹ حدود 
عبدالناصر همتی ٪۳،   ،٪8
محسن رضایی ۲.5٪ و آقایان 
ده  قاضی زا ده،  مهرعلیزا
هاشمی و زاکانی کمتر از ٪1 
به  را  پاسخ دهندگان  آرای 

خود اختصاص داده  اند.
=حدود ۷1٪ از کسانی که 
رای نمی دهند، »آزاد و موثر 
نبودن انتخابات در جمهوری 
اسالمی« را دلیل رأی ندادن 

ذکر کرده اند.
آنالین  نظرسنجی  تازه ترین  نتایج 
»گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان« 
سیزدهمین  موضوع  با  که  )گمان( 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
ایران انجام شده نشان می دهد حدود 
از پاسخ دهندگان اعالم کرده اند   ٪75

در رأی گیری ۲۸ خرداد 1۴۰۰ شرکت 
نخواهند کرد، حدود 1۸٪ بطور قطعی 
تصمیم  هنوز  و ٪۶  داد  خواهند  رای 

نگرفته اند.
سوی  از  که  توضیحاتی  اساس  بر 
این مؤسسه منتشر شده »نظرسنجی 
خرداد   13 تا   ۶ تاریخ  از  انتخابات« 
1۴۰۰ به مدت یک هفته انجام گرفت. 
این  در  که  است  نوشته  مؤسسه  این 
نظرسنجی بیش از ۸۰ هزار پاسخ دهنده 
شرکت کردند. نمونه نهایی مورد استفاده 
برای تهیه این گزارش، شامل ۶۸.۲71 
نفر ایرانی داخل کشور است. یافته های 
این گزارش، دیدگاه افراد باسواد باالی 
 ۸5٪ با  )برابر  ایران  ساکن  سال   1۹
واجدین شرایط رای دادن در ایران( را 
بازتاب  می دهد و با »سطح اعتبار ٪۹5« 
اعتبار 5٪« قابل تعمیم به  و »فاصله 

جامعه ی هدف است.
ین  ا به  مربوط  توضیحات  در 
با  »نظرسنجی  که  آمده  نظرسنجی 
روش ایجاد زنجیره های متعدد و متنوع 
 multiple chain ( نمونه گیری  
طریق  از   )referral sampling
شبکه های اجتماعی )تلگرام، اینستاگرام، 
واتس آپ و توییتر( صورت گرفت و بیش 
از ۸۰ هزار پاسخ دهنده از داخل و خارج 
کشور در این نظرسنجی شرکت کردند.

 13 نظرسنجی  این  در  همچنین 
درباره  پرسش   ۸ و  اصلی  پرسش 
و جمعیت شناسی  مشخصات عمومی 
سنی،  رده  )جنسیت،  پاسخ دهندگان 

میزان تحصیالت، استان محل سکونت، 
وضعیت  روستایی،  یا  شهری  منطقه 
رفتار  و  خانوار  درآمد  سطح  شغلی، 

انتخاباتی( مطرح شده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود 
75٪ جامعه اعالم کرده اند در انتخابات 
ریاست  جمهوری پیش رو در ۲۸ خرداد 
1۴۰۰ رای نخواهند داد، حدود ٪1۸ 
بطور قطعی رأی خواهند داد و ۶٪ هنوز 
تصمیم قطعی نگرفته اند. همچنین میزان 
تمایل به رأی دادن در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا هم مشابه تمایل به 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 

اسالمی است.
نظرسنجی، حدود  این  نتایج  طبق 
71٪ از کسانی که رای نمی دهند، »آزاد 
جمهوری  در  انتخابات  نبودن  موثر  و 
ذکر  ندادن  رأی  دلیل  را  اسالمی« 
کسانی  همچنین حدود ٪7  کرده اند. 
که رأی نمی دهند، علت عدم مشارکت 
را »رد صالحیت« نامزد مورد نظرشان 
اعالم  هم  حدود ٪۲  کرده اند.  عنوان 
به دلیل »کرونا و خطرات  کرده اند که 
سالمتی حضور در صف رای گیری« در 

انتخابات شرکت نمی کنند.
بر اساس یافته های این نظرسنجی، 
سعید   ،٪5۹ حدود  رئیسی  ابراهیم 
 ،٪3 همتی  عبدالناصر   ،٪۸ جلیلی 
مهرعلیزاده،  و   ٪۲.5 رضایی  محسن 
قاضی زاده هاشمی و زاکانی کمتر از ٪1 
آرای رأی دهندگان را به خود اختصاص 
رأی دهندگان   ٪1۶ حدود  و  داده  

نتایج نظرسنجی انتخاباتی »گمان«:
 ۷5٪ از پاسخ دهندگان رأی نمی دهند؛ شاهزاده رضا پهلوی 

محبوب ترین چهره سیاسی میان ایرانیان

نامزد  اقتصادی برگزار شود دو  محور 
اصالح طلب، عبدالناصر همتی و محسن 
مهرعلیزاده، »برنامه« خود را با حمله 
و اتهام  زدن به پنج نامزد اصولگرا آغاز 
وقت  اصولگرا هم  نامزدهای  و  کردند 
نامزد  دو  به  پاسخگویی  به  را  خود 
اصالح طلب و مدافع دولت و حمالت 

متقابل اختصاص دادند!
هیچیک از هفت تن برنامه اقتصادی 
و حتا تحلیلی روشن از شرایط اقتصادی 
کشور ارائه ندادند. میزان اتهامات و لو 
دادن های هفت نماینده نظام جمهوری 
اسالمی برای تشکیل سیزدهمین دولت 
آنقدر زیاد است که آن بخش از مردم 
که مناظره را دیده اند با طنز و تأسف 

درباره آن اظهار نظر می کنند.
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک 
رئیس  مهرعلیزاده  محسن  و  مرکزی 
دو  که  بدنی  تربیت  سازمان  سابق 
نامزد مورد حمایت جریان اصالح طلب 
ابراهیم  بارها  مناظره  این  در  هستند 
نامزد  و  قضاییه  قوه  رئیس  رئیسی 
اصلی مورد حمایت اصولگرایان و رقیب 
قرار  مورد حمله  را  عبدالناصر همتی 
دادند و ضمن انتقاد و اتهام  زدن به دیگر 
نامزدهای اصولگرا، آنها را »نامزدهای 

پوششی« ابراهیم رئیسی خواندند.
محسن  مناظره  ز  ا بخشی  در 
مهرعلیزاده  خطاب به ابراهیم رئیسی 
تحصیالت حوزوی او را زیر سوال برد 
نظر  از  شما  رئیسی،  »آقای  گفت:  و 
کالس   ۶ فقط  کالسیک  تحصیالت 
سواد دارید. با این سواد نمی شود اقتصاد 

را درست کرد.«

احتمالی هنوز تصمیم نگرفته اند و ٪۹ 
آنها قصد دارند رأی سفید بدهند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی 
آزاد  انتخابات  »یک  در  که  شده  ادعا 
مختلف،  سیاسی  گرایشات  حضور  با 
رضا پهلوی با ۲۹٪، ابراهیم رئیسی با 
15٪، نسرین ستوده با 11.5٪، محمود 
احمدی نژاد با ٪1۰، نرگس محمدی با 
۸٪، محمد نوریزاد و مسیح علینژاد با 
اسماعیل  خاتمی،  محمد  حدود ٪7، 
بخشی و میرحسین موسوی با حدود ٪۴ 
باالترین میزان اقبال عمومی را دارند.« 
در میان افراد نامبرده در پرسش نامه، 
میزان  کمترین  دارای  روحانی  حسن 

اقبال عمومی است.
در این نظرسنجی و گزارش مربوطه 
مشخص نشده دقیقا برای چه جایگاه 
و مقامی و با کدام هدف و در چه نوع 
ساختار  کدام  در  و  آزاد«  »انتخابات 
که  داد  رأی  لیستی  افراد  به  می شود 
به  پهلوی  رضا  شاهزاده  نام  آن  در 
عنوان سرشناس ترین چهره ی مخالف 
جمهوری اسالمی و مدافع دموکراسی 
سیدابراهیم  کنار  در  بشر  حقوق  و 
اسالمی  جمهوری  مقامات  و  رئیسی 
چگونه  حال  عین  در  می گیرد!  قرار 
رأی گیری  در  پاسخ دهندگان  اکثریت 
که سیدابراهیم رئیسی نامزد شاخص 
آن است شرکت نمی کنند اما وی به 
سرکوبگر  چهره های  از  یکی  عنوان 
نظام، نفر دوم پس از شاهزاده پهلوی 
به عنوان مخالف نظام و چهره محبوب 

پاسخ دهندگان می شود!
نظرسنجی  این  از  دیگری  بخش 
جامعه،   ٪31 حدود  که  شده  مدعی 
نظام جمهوری سکوالر و حدود ٪1۶ 
نظام  را  سکوالر  مشروطه  پادشاهی 
مناسب برای ایران دانسته اند. همچنین 
حدود ۲۲٪ جمهوری اسالمی را نظام 
سیاسی مطلوب می دانند. حدود ٪31 
هم اعالم کردند که برای پاسخ به این 
پرسش، دانش و اطالعات کافی ندارند.

نظرسنجی  این  گزارش  پایان  در 
آمده که از میان ایرانیان خارج از کشور 
که در این نظرسنجی شرکت کرده اند 
)بیش از ۶ هزار نفر(، حدود ۴٪ اعالم 
رأی گیری  در  دارند  قصد  که  کرده اند 
۲۸ خرداد شرکت کنند، در حالی که 
در  آنها   ٪5۴ حدود   13۹۶ سال  در 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی رأی 

داده بودند. 

17 ادامه در صفحه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  سیاسی  فعال  توکلی  مجید 
جان  به  واکنش  در  نیز  پژوهشگر 
باختن ساسان نیک نفس در توئیتر به 
وضعیت هولناک زندانیان در زندان های 
جمهوری اسالمی اشاره کرده و نوشته 
با  را  نیک نفس  ساسان  »مرگ  است: 
وضعیت  کنید.  تصور  جزئیاتش  تمام 
زندان ها خیلی بدتر از آنچیزی است که 
توصیف کنیم. وحشتناک و آزاردهنده 
است که باید فرزندان ایران جانشان را 
از دست بدهند تا از همه تبعیض ها، 
آن ها  بر  که  و ظلم هایی  بی عدالتی ها 

رفته است، سخن بگوییم.«
تأیید جان باختن ساسان نیک نفس 
طرح  و  زندان  در  سیاسی  زندانی 
ادعاهایی چون دسترسی او به درمان، 
از  قرص  دریافت  و  خودکشی  سابقه 
امنیت  عدم  دیگر  بار  زندانیان،  دیگر 

جانی زندانیان در زندان های جمهوری 
اسالمی و موضوع سوق دادن آگاهانه ی 
آنها به سوی مرگ توسط دستگاه قوه  
افکار عمومی مطرح  از سوی  قضاییه 
و  انزجار  ابراز  آن  به  نسبت  و  شده 

نگرانی می کنند.
عی  جتما ا ی  شبکه ها ن  ا بر ر کا
با  توئیتر فارسی  از جمله  فارسی زبان 
استفاده از هشتگ »ساسان نیک نفس« 
مرگ  متعدد  پرونده های  یادآوری  به 
نظام  زندان  در  محبوس  زندانیان 
بهشتی،  ستار  جمله  از  پرداخته اند 
سیدامامی،  کاووس  محجوبی،  بهنام 
شیرمحمدعلی،  علی  راجی،  محمد 
نصیر،  صیادی  وحید  بساطی،  طالب 
وحید حیدری، شاهرخ  قنبری،  سینا 
زمانی، افشین اصانلو، منصور رادپور و 

ده ها تن دیگر.

تأیید جان باختن ساسان  ....                           از صفحه ۷

 ، مناظره ین  ا ز  ا پس  تی  عا سا
تحصیلی  مدرک  تسنیم  خبرگزاری 
که  کرد  منتشر  را  رئیسی  ابراهیم 
خصوصی  حقوق  و  فقه  دکترای 
از  دفاع  در  نیز  همتی  دارد!عبدالناصر 
روحانی  حسن  دولت  و  خود  عملکرد 
ونزوئالیی  کشور  »نگذاشتم  گفت: 
شود. االن آمده ام نگذارم اقتصاد کشور، 
نماینده  شود…  شمالی  کره  اقتصاد 
درستی  درک  هم  او  نیستم،  روحانی 
از اقتصاد نداشت. از بانک مرکزی کنار 
گذاشته شدم به خاطر اختالف  نظری 
که با او داشتم اما روحانی از 5 نامزد 
دنیادیده تر،  ریاست جمهوری،  فعلی 

دقیق تر و باهوش تر است.«
عبدالناصر همتی در بخش دیگری از 
مناظره خطاب به محسن رضایی گفت: 
»شما از جمله کسانی هستید که جلوی 
اقتصاد را گرفتید. زانوی خودتان را از 
انتخابات  اگر در  بردارید.  اقتصاد  گردن 
اخاللگر  عنوان  به  را  شما  شوم  پیروز 

اقتصادی معرفی می کنم.«
در مناظره روز شنبه نامزدهای اصولگرا 
نیز ساکت ننشسته و به مقابله به مثل 
اصالح طلبان  حمایت  مورد  نامزد  دو  با 
پرداختند؛ از جمله علیرضا زاکانی مسئول 
پیشین سازمان بسیج دانشجویی و نماینده 
کنونی مجلس شورای اسالمی گفت که 
همتی »نامزد پوششی دولت است و آمده 
است تا ۸ سال ناکارآمدی دولت را پوشش 
دهد«. زاکانی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: »دولت های قبل با پول نفت 
روحانی  دولت  ولی  کردند  اداره  را  خود 

و  روحانی  از طرف  من  مردم.  از جیب 
همتی از مردم معذرت خواهی می کنم.«

محسن رضایی نیز با انتقاد از عملکرد 
اقتصادی عبدالناصر همتی و دولت روحانی، 
صورت  در  گفت  و  کرد  تهدید  را  آنها 
پیروزی در انتخابات، آنها را ممنوع الخروج 
میز محاکمه می کشاند. پای  و  می کند 

محسن رضایی همچنین رئیس سابق 
بانک مرکزی ایران را متهم ساخت که با 
تحریم های ایاالت متحده همراهی کرده 
است و گفت: »متوسط رشد اقتصادی 
در این دولت صفر بوده است… دولت 
روحانی یکی از سیاه ترین دوره های این 
۴۰ سال است. همتی نماینده روحانی 
نبوده.  کاره ای  که  می گوید  اما  است، 

همتی استاد جا خالی دادن است.«
همتی در واکنش به سخنان رضایی 
ابراهیم رئیسی که همچنان  خطاب به 
خواهان  است،  ئیه  قضا قوه  رئیس 
»امان نامه« شد که در صورت تشکیل 
دولت از سوی نامزدهای اصولگرا، با او 

برخورد قضایی نخواهد کرد!
افزایش قیمت دالر و تورم در دولت 
روحانی از جمله مواردی بود که از سوی 
و  تخریب  برای  و  اصولگرا  نامزدهای 
زیر سوال بردن عبدالناصر همتی مورد 
استفاده قرار گرفت؛ موضوعی که همتی 

برای آن پاسخی ندارد.
که  گفت  رئیسی  ابراهیم  جمله  از 
تومان  هزار   3۰ به  را  دالر  »قیمت 
رساندند. االن هم می گویند که اگر ما 
نبودیم، قحطی می شد. مثل دروازه بانی 
که 17 گل خورده و می گوید اگر نبودم 

3۰ گل خورده بودیم.«
و  اصولگرا  نامزد  دیگر  سعید جلیلی 

نامزدهایی که فساد و بی  سوادی و ....                    از صفحه 16

گازوییل  و  بنزین  کشتی  کشتی 
می خریم و از بندر بیروت برای مردم 
سوخت وارد می کنیم و دولت لبنان اگر 
می تواند جلوی تخلیه بنزین و گازوییل 

برای ملت لبنان را بگیرد!«
برق در خدمت غنی سازی 

اورانیوم
موضوع دیگری که درباره علت قطع 
برق مطرح است اما مقامات جمهوری 
اسالمی تا کنون درباره آن توضیحی 
نداده اند، افزایش مصرف برق با افزایش 

حجم غنی سازی است.
نیروگا ه های  در  اورانیوم  غنی سازی 
هسته ای فرسوده با تجهیزات قدیمی 

سبب افزایش مصرف برق می شود.

اکبر  علی  که  بود  گذشته  شهریور 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از 
غنی سازی یکهزار و ۴۴ سانتریفیوژ در 
پاییز  داد.  خبر  فردو  هسته ای  سایت 
گذشته نیز بهروز کمالوندی سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این 
خبر که »اکنون بیش از سه تن اورانیوم 
غنی شده در اختیار داریم« گفته بود 
که این حجم غنی سازی با استفاده از 
تعداد  با  و  اول  نسل  سانتریفیوژهای 
به  پیشرفته  سانتریفیوژهای  از  کمی 
دست آمده است. در روزهای گذشته 
آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل  نیز 
غنی سازی  از  اتمی  انرژی  بین المللی 
۶۰ درصدی در ایران خبر داد. این در 
قدیمی  سانتریفیوژ های  که  حالیست 

و ارتباط قطع برق با ....                                      از صفحه ۲ دارند  باالیی  بسیاری  برق  مصرف 
معنای  به  غنی سازی  حجم  افزایش 

افزایش مصرف برق است.
این در حالیست که هزاران میلیارد دالر 
طی سالیان گذشته در صنعت هسته ای 
ایران از جیب مردم با ادعای تولید برق 
هزینه شده است! اما نه تنها سهم تولید 
برق از نیروگاه های هسته ای فقط یک 
درصد بوده بلکه به گفته معاون سازمان 
به  بوشهر  اتمی  نیروگاه  اتمی  انرژی 
زودی متوقف می شود! محمود جعفری  
ابتدای  اتمی  انرژی  سازمان  معاون 
فروردین امسال از احتمال توقف تولید 
برق نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1۴۰۰ 
ارتباطات  بر  حاکم  »شرایط  دلیل  به 
بین المللی کشور و مشکالت ناشی از 
انتقال ارز و تحریم های بانکی« خبر داد! 

روشنک آسترکی

به  نیک نفس  ساسان  شدن  کشته 
دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی 
در زندان همچنین موجی از اعتراض ها 
قوه   رئیس  رئیسی  ابراهیم  متوجه  را 
چند  کارنامه ی  با  که  کرده  قضاییه 
فعاالن  علیه  جنایت  و  کشتار  دهه  
شعار  با  حاال  دگراندیش  زندانیان  و 
»عدالت پیشگی« کاندیدای سیزدهمین 
انتخابات ریاست  جمهوری اسالمی نیز 

شده است!
به  نسبت  همچنین  کاربران  این 
به  بی توجهی  و  اطالع رسانی  فقدان 
وضعیت زندانیان و اثرات مرگبار آن و 
همچنین فشار شدیدی که خانواده های 
کرده  تأکید  می شوند،  متحمل  آنها 
عمومی  افکار  دادن  توجه  خواستار  و 
اخبار  پوشش  بجای  خطرات  این  به 
دروغین و مناظرات انتخابات نمایشی 
رسانه ها  توسط  اسالمی  جمهوری 

شده اند.

انفجار و 
آتش سوزی 
مهیب در 

کارخانه فوالد 
زرند ایرانیان 

در استان 
کرمان

و  انفجارها  ادامه  در   =
مشکوک  آتش سوزی های 
در ایران نوبت به تٔاسیسات 
زرند  فوالدسازی  کارخانه 
فرماندار  حال  این  با  رسید 
»انفجار«  وقوع  شهر  این 
فقط  گفت  و  کرد  انکار  را 

آتش سوزی بوده است.
= هفت حادثه مشکوک 
 1۰ ز  ا کمتر  طی  به  مشا
مقامات  که  داده  رخ  روز 
یران  ا اسالمی  جمهوری 
آن سکوت  دالیل  مورد  در 
وم  تدا هم  ما  ا می کنند. 
و  آتش سوزی ها  و  انفجارها 
درباره  سکوت  ادامه ی  هم 

علل آنها که مقامات مسئول 
تکذیب  به  توضیح،  بجای 
آنها  نبودن«  »خرابکاری 
می پردازند، به وضعیت بیش 
از پیش ابعاد امنیتی بخشیده 

است.
در  آتش سوزی  و  انفجار  از  پس 
لوله  انفجار  و  تهران  نفت  پاالیشگاه 
»برومی«  پاالیشگاه  تٔاسیسات  نفت 
اهواز، بامداد یکشنبه 1۶ خرداد کارخانه 
فوالد »زرند ایرانیان« نیز دچار انفجار و 

آتش سوزی شدید شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وابسته 
به صداوسیمای جمهوری اسالمی علی 
صادق زاده فرماندار زرند با تاکید بر این 
که آتش سوزی خسارت جانی نداشت 
مدعی شد »سرریز یکباره حجم مواد 

مذاب در کوره بلند فوالدسازی باعث 
و  شده  دود  و  آتش  آمدن  به وجود 
خساراتی به کابل های اطراف محوطه 

کوره وارد شده است.«
هرچند گفته شد آتش سوزی مهار 
گفت  زرند  فرماندار  اما  است  شده 
»برای جلوگیری از حوادث احتمالی« 
در  اورژانس  و  آتش نشانی  گروه های 
محل حادثه حاضر هستند و اطالعات 
دقیق تر در خصوص این حادثه متعاقباً 

اعالم می شود.
از  نقل  به  ایرنا  دولتی  خبرگزاری 
استاندار زرند نوشت »در محل کوره و 
یا قسمت های دیگر این کارخانه انفجار 
رخ نداده است« اما در همین گزارش 
تٔاکید شده این آتش سوزی با صدای 

انفجار مهیبی همراه بوده است.
مدیرعامل  نژاد  سهراب  ماشااهلل 
حادثه  در  گفت  زرند  فوالد  کارخانه 

فوأد پاشایی دبیرکل »حزب مشروطه 
به  اشاره  با  لیبرال دموکرات«  ایران - 
»بیانیه 1۴ نفر« و حمایت های مربوطه، 
آن را یکی از نقاط آغاز حرکتی دانست 
که به »نه به جمهوری اسالمی« رسید و 
به تدریج روشن کرد که در برابر این »نه« 
به چه اهدافی می بایست »آری« گفت. 
وی در تأیید سخنان فاطمه سپهری و 
نرگس منصوری و خانواده های دادخواه از 
داخل ایران بر این وظیفه ی مهم ایرانیان 
خارج کشور که می بایست صدای مردم 
ایران در جامعه جهانی باشند تأکید کرد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنانی با 
تٔاکید بر »کثرت گرایی سیاسی« برگزاری 
نمایندگان  حضور  با  کنفرانس  این 
طیف ها و جریان های مختلف سیاسی 
را تصویری امیدوارکننده و نموداری از 
آینده ایران و »همزیستی سیاسی« در 
کشور خواند. او تٔاکید کرد »بزرگترین 
دشمن نظام های توتالیتر و دیکتاتوری 
نیروی  همبستگی مردم است و هیچ 
خارجی و داخلی نمی تواند از عزم ملّی 
کند.«  جلوگیری  مردم  همبستگی  و 
به خرد  »باید  تٔاکید کرد  پهلوی  رضا 
و عقل و هوش هم میهنان اعتماد کرد 
که تجربیات بسیاری کسب کرده اند و 
اینبار با چشم باز نسبت به آینده تصمیم 

خواهند گرفت.«
در بخش دوم این کنفرانس شماری 
از  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران  از 
رسانه های مختلف به طرح پرسش از 
ویدئوی  پرداختند.  شرکت کنندگان 
کامل این کنفرانس در کانال یوتیوب 

کیهان لندن در دسترس است.
اهمیت این کنفرانس  در 

چیست؟
از هفتم مهرماه 13۹۹ )۲۸ سپتامبر 
سوی  از  نوین«  »پیمان  که   )۲۰۲1
شاهزاده رضا پهلوی مطرح شد بیش 
پیمان  آن  در  می گذرد.  ماه  از هشت 
و  فردی  »حکومت  هرگونه  رد  با  وی 
ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز« 
مانند همیشه بر »خرد جمعی، مشارکت 
عمومی و مسئولیت پذیری شهروندی« 
تأکید کرد. اما اینهمه با وجود جمهوری 
اسالمی چگونه ممکن است مگر اینکه 
گام نخست »نه به جمهوری اسالمی« 
باشد. کارزاری که در آستانه  نوروز 1۴۰۰ 
گسترش  سرعت  به  و  گرفت  شکل 
یافت و فراگیر شد. امروز کمتر کسی 
را  اسالمی«  جمهوری  به  »نه  لوگوی 
که بر در و دیوارهای واقعی شهرها و 
رسانه ها و شبکه های مجازی نقش بسته 

نمی شناسد.
در »پیمان نوین« همچنین اعالم شد 
»تنها آلترناتیو مقبول، حاکمیت مردم 

قانوِن  آن  در  که  نظامی  است!  ایران 
برآمده از رأی آزاد مردم، باالترین مرجع 

حکومت است.«
 اما حاکمیت مردم و رسیدن به رأی 
آزاد آنان چگونه ممکن است تا زمانی 
که همبستگی ملی وعزم همگانی در 

کار نباشد؟
یکبار دیگر در  پهلوی  شاهزاده رضا 
همگرایی  پیشگام  نیز  نوین«  »پیمان 
و همبستگی شده و می گوید: »من به 
همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه 
فارغ از گذشته و گرایش سیاسی شان 
دست یاری دراز می کنم و می خواهم با 
کنار گذاشتن اختالفات و خودبزرگ بینی 
و برتری جویی، روی یک هدف متمرکز 

شوند:  نجات ایران!« 
وی تأکید می کند: »تاریخ و آیندگان، 
در  که  کرد  خواهند  قضاوت  را  شما 
حساس ترین روزهای این خاک پاک، 
از همه مردم  ایستادید؟...  کدام طرف 
و گروه ها و فعالین سیاسی می خواهم 
با تمرکز  دست به دست هم دهیم و 
روی ایران و تا رساندن حق حاکمیت و 
تعیین سرنوشت به صاحبان اصلی آن، 

یعنی مردم، از پا ننشینیم.«
به این ترتیب، وقتی قطعات پراکنده ی 
و  اعتراضات  از  اجتماعی  جنبش های 
تظاهرات صنفی و مدنی تا جنبش های 
مانند دی۹۶ و  به خون کشیده شده 
همچنین  و   ۹۸ آبان  و   ۹7 تابستان 
از  اسالمی  جمهوری  ویرانگر  عملکرد 
جمله در شلیک موشک به پرواز75۲ 
کنار هم چیده می شوند، تصویری شکل 
می گیرد که به شدت سبب نگرانی رژیم 
و همزمان موجب امیدواری و همدلی و 

عزم مردم می شود.
از همین رو، تأکید شرکت کنندگان 
ملی  همبستگی  بر  کنفرانس  این  در 
از  اهداف مشترک  بر سر  و همگرایی 
جمله عبور از نظام جمهوری اسالمی 
برای  پارلمانی  نظام  یک  تدارک  و 
متحد  ایران  در  ملی  تحقق حاکمیت 
مسیری  در  مهم  گام  یک  می توان  را 
دانست که نه از امروز و دیروز بلکه از 
همان زمان استقرار جمهوری اسالمی 
آغاز شده و ادامه دارد. نیروی جایگزین 
از  خارج  نمی تواند  نیز  کنونی  رژیم 
سیاسی  و  صنفی  جنبش های  متن 
و  داخل  در  دادخواهی  کارزارهای  و 
تالش های مدافعان دموکراسی در خارج 
شکل بگیرد. تاریخ ثابت کرده است که 
علیه نظام هایی مانند جمهوری اسالمی 
و به سود آزادی و امنیت و رفاه مردم و 
جوامع گام بر می دارد. ایران دیگر تاب 
تحمل این نظام را ندارد و خود را برای 

آزادی و آبادی آماده می کند.
حامد محمدی، االهه بقراط

ایران در راه پیمان نوین
)ادامه از صفحه ۲(

محوطه  از  فرار  زمان  نفر  یک  انفجار 
دچار جراحت از ناحیه پا شده است.

بعضی منابع نیز می گویند دست کم 
شده  مصدوم  حادثه  این  در  نفر  یک 

است.
زمینی  در  ایرانیان«  زرند  »فوالد 
هفت  در  هکتار   37۶ مساحت  به 
کیلومتری جاده زرند کرمان قرار دارد.

هنوز علت این انفجار و آتش سوزی 
مشخص نیست. هفت حادثه مشکوک 
مشابه طی کمتر از 1۰ روز رخ داده 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات  که 
می کنند.  سکوت  آن  دالیل  مورد  در 
اما هم تداوم انفجارها و آتش سوزی ها 
و هم ادامه ی سکوت درباره علل آنها 
توضیح،  بجای  مسئول  مقامات  که 
آنها  نبودن«  »خرابکاری  تکذیب  به 
می پردازند، به وضعیت بیش از پیش 

ابعاد امنیتی بخشیده است.

آتش سوزی در تٔاسیسات کارخانه فوالد زرند ایرانیان در کرمان

رهبر جمهوری  خامنه ای  علی  نماینده 
اسالمی در شورای عالی امنیت ملی نیز 
گفت: »۸ سال وعده هایی دادند اما دالر 

چند برابر و تحریم ها دو برابر شد.«
این مناظره ها و لو دادن ها و ادعاها و 
وعده های نامزدهای نظام مورد تمسخر 
مردمی هم قرار گرفته که آنها را دیده اند.

انتخابات  نامزدهای  مناظره  دومین 
فرهنگی،  موضوع  با  جمهوری  ریاست 
اجتماعی و اقتصادی برگزار شد. هرچند 
در این مناظره هفت نامزد انتخابات تالش 
کردند صحنه فاجعه بار مناظره نخست را 
به نمایش نگذارند و کمی معقول  عمل 
کنند اما حاشیه های زیادی ایجاد کردند 
و حمله ها و لو دادن ها را ادامه دادند. در 
همین حال نامزدها از یکسو ظاهرا دیگر 
از سوی  و  نداشتند  برای گفتن  حرفی 
دیگر احتماال به آنها هشدار داده شد که 
زیادی تند نروند و از این بیشتر دست 
نکنند!  رو  را  نظام  مقامات  و  خودشان 
برخی  که  شد  سبب  موضوع  همین 
مناظره  اجتماعی   شبکه های  کاربران 

دوم را »بی رمق« ارزیابی کنند.
بود  شده  گفته  هرچند  اینهمه  با 
دوم خبری  مناظره  در  نیست  قرار  که 
اما  باشد،  بداخالقی  و  افترا  و  از تهمت 
اتهام زنی  صحنه  به  هم  دوم  مناظره 
نامزدها به یکدیگر و عدم ارائه برنامه و 

طرح برای دولت شان تبدیل شد.
از  انتقاد  با  دیگر  بار  زاکانی  علیرضا 
عملکرد دولت روحانی و در تالفی اینکه 
همتی در نخستین مناظره او را »نامزد 
پوششی« ابراهیم رئیسی خوانده بود، به 
همتی گفت »نامزد روکشی« دولت است 
و آمده تا عملکرد ناکارآمد دولت روحانی 
را توجیه کند و روی آن سرپوش بگذارد.

ابراهیم رئیسی با اشاره غیرمستقیم به 

مواضعی که عبدالناصر همتی و محسن 
مهرعلیزاده در نخستین مناظره متوجه 
او کردند، مدعی شد برخالف »توهین« 
و »بداخالقی«های انتخاباتی نامزدها، او 
رئیسی همچنین  نکرده.  هیج شکایتی 
پس از سخنان محسن مهرعلیزاده درباره 
رد صالحیت  داوطلبان گفت که »کسی 
در جایگاه کاندید ریاست جمهوری وارد 
می شود، در همین جایگاه ساختارشکنی 
می کند، بیشترین شبهه را در ذهن مردم 
ایجاد می کند، بعد می گوید مردم ببینید 

آزادی نداریم.«
مردم  به  مهرعلیزاده خطاب  محسن 
گفته بود: »اگر رأی شما اثر نداشت چرا 
اینهمه  را  ریاست جمهوری  گزینه های 
محدود کردند، حذف کردند، اگر رای شما 
اثر نداشت چرا مه و خورشید و فلک را 
به کار بستند تا یک نفر خاص را رئیس 
جمهور کنند؟ چرا انتخابات حداقلی را 
دنبال می کنند؟ اینها برای این است که 

باز هم از تصمیم شما نگران هستند.«
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
عبدالناصر همتی، محسن رضایی، سعید 
محسن  رئیسی،  ابراهیم  سید  جلیلی، 
مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی هفت نامزد 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی هستند که قرار است روز جمعه 

۲۸ خرداد برگزار شود.
جریان  دو  فراوان  تالش  وجود  با 
اصالح طلب و اصولگرا، تنور این انتخابات 
مردم  بیشتر  و  است  از همیشه  سردتر 
هیچ انگیزه ای برای شرکت در انتخابات 
ندارند. آنها عمدتا به دلیل عملکردهای 
منفی و ویرانگر نظام که جامعه را به خاک 
تحریم  را  رأی گیری  این  نشانده  سیاه 
کرده اند و با »نه به جمهوری اسالمی« به 
صندوق های رأی آن نیز »نه« می گویند.
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از  ایران  رژیم  =نظامیان 
دانشگاه های  یا  مدارس 
نظامی  کالسیک که درجات 
بر  را  نظامی   رتبه های  و 
اساس خالقیت و شایستگی 
و آموزش های نظامی  کامل 
باشند،  آورده  دست  به 
ند  نشد لتحصیل  غ ا ر فا
بلکه اغلب آنها فرماندهان 
میلیشیایی )شبه نظامیانی( 
رتقاء  ا نحوه  که  هستند 
کسب  و  نظامی   درجه های 
مناصب آنها منوط به سطح 
بودن سیاسی-  رادیکال تر 
بیشتر  چه  هر تی  عقید

آنهاست.
خطرات  آمریکا  =دولت 
و  بالستیک  موشک های 
در  ایران  رژیم  دخالت های 
کشورهای همسایه و منطقه 
در  اما   ، می کند  تأیید  را 
عین حال متقاعد شده که 
پرونده  دو  درباره  مذاکره 
بالستیک«  »موشک های 
با  منطقه ای«  »دخالت  و 
ایران  اسالمی  جمهوری 
از  آسان تر  غیرهسته ای، 
هسته ای  رژیم  با  مذاکره 
نیز  ایران  زمامداران  است. 
بطور  و  فهمیده اند  را  این 
برخورد  آن  با  تاکتیکی 
از  می کنند  تالش  و  کرده 
منطقه ای  بازوهای  طریق 
به  ا  ر نه  میا ر و خا د  خو
درگیری  و  تنش  عرصه ی 

تبدیل کنند.
=سیاست تشدید تنش و 
رژیم  توسط  ستیزه جویی 
ایران و شبه نظامیان وابسته 
آمریکا  تمایل  با  آن،  به 
در  خود  حضور  کاهش  به 
آسانتر   خاورمیانه  منطقه 

اجرا خواهد شد.
محمد الرمیحی )شرق االوسط(- 
تحوالت  دنیا  تمام  که  حالی  در 
اسفبار اخیر در فلسطین و خونریزی 
و ویرانی ناشی از درگیری مسلحانه 
حماس  شبه نظامیان  روزه  یازده 
رژیم  می کرد،  دنبال  را  اسرائیل  با 
نیز طبق معمول  اسالمی  جمهوری 

وارد مرحله درگیری شد.
برای  این درگیری  به  تهران  ورود 
خیلی ها طبیعی بود چرا که رهبران 
صراحت  به  اسالمی  جمهوری 
خواهان نابودی اسرائیل بوده و برای 
تحقق این هدف به یک جناح مسلح 
کمک  غزه   نوار  در  فلسطینی ها  از 
واقعیتی  مالی و تسلیحاتی می کند. 
که چند بار از زبان رهبران جمهوری 
اسالمی و رهبران حماس بطور علنی 
واقعا  آنچه  اما  است.  شده   شنیده 
اظهارات  کرد،  توجه  جلب  اینبار 
»سپاه  فرمانده  قاآنی  اسماعیل 
از  »خیلی  گفت:  که  است  قدس« 
در  اسرائیل  در  زیربنایی  تأسیسات 
بود  دسترس موشک های فلسطینی 
و می توانستند مورد اصابت قرار دهد 
اما این کار را نکردند زیرا زیاد طول 
از  فلسطینی ها  که  کشید  نخواهد 

این تأسیسات استفاده کنند!«
فلسطینی ها  گفت:»  همچنین  او 
باید به فکر اداره کل فلسطین باشند 
و رژیم اسرائیل هم باید به فکر ترک 

این سرزمین باشد«.
زبان  از  نوع   این  از  گفته هایی 
مقامات جمهوری اسالمی ایران زیاد 
اظهارات  اینگونه  از  هدف  اما  است 
توهم  سراسر  و  غریب  و  عجیب 
از  سرابی  با  نزاع  صحنه  کردن  »پر 

فریب و توهم است« تا شاید روحیه 
امیدبخشی برای کسانی باشد که در 
غرق اند.  خود  متوهمانه ی  آرزوهای 
و  حقایق  درک  با  اظهارات  اینگونه 
واقعیت ها در تعارض است و ما را از 
درک واقع بینانه ای که برای فهم هر 
نزاع انسانی ضروریست، دور می کند.

آن  در  که  فکری  مکتب  و  قاآنی 
که  کسانی  همه  و   یافت  پرورش 
امروز تهران را در کنترل دارند، در 
یک »جهل مقدس« که محمدجواد 
به  خود  صوتی  فایل  در  نیز  ظریف 
دولت  می برند.  بسر  کرده  اشاره  آن 
ائتالف نظامیان و برخی  از  متشکل 
مقدس«  »جهل  اصولگرا  روحانیون 

را در ایران ترویج می کنند.
مدارس  از  ایران  رژیم  نظامیان 
کالسیک  نظامی   دانشگاه های  یا 
را  نظامی   رتبه های  و  درجات  که 
شایستگی  و  خالقیت  اساس  بر 
به  کامل  نظامی   آموزش های  و 
فارغ التحصیل  باشند،  آورده  دست 
فرماندهان  آنها  اغلب  بلکه  نشدند 
هستند  )شبه نظامیانی(  میلیشیایی 
و  نظامی   ارتقاء درجه های  نحوه  که 
به سطح  منوط  آنها  مناصب  کسب 
عقیدتی  سیاسی-  بودن  رادیکال تر 

هرچه بیشتر آنهاست.
نظامیان  این  توانایی  در  من  البته 
»توهم   و  واقعیت  میان  درک  برای 
همان  دارم.  شک  نیز  ایدئولوژی« 
برداشت هایی  و  ایدئولوژیک  توهم 
که در تاریخ معاصر منجر به نابودی 
این  است.  شده  نظام ها  از  بسیاری 
ایدئولوژیک  توهم  و  قرائت ها  نوع 
باقی  ما  با  همچنان  ایران  رژیم 
خواهد ماند زیرا تصور اینکه پس از 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تغییر  چیزی  جاری  ماه  در  ایران 
منطقی  نه  و  امیدوارکننده  نه  کند، 

است.
این  اما  »انتخابات«  گفتم 
اصطالح  و  واژه  به  تجاوزی  درواقع 
حقیقت  در  زیرا  است  »انتخابات« 
می افتد   اتفاق  ایران  در  آنچه 

از  ترکیبی  بلکه  نیست  انتخابات 
»انتخاب و انتصاب« است. حکومت 
است که تصمیم می گیرد و در ادامه 
نیز سیاست خود را در داخل و خارج 
تطبیق  و  کرده  پیگیری  ایران  از 
پرسش  این  بنابرین  داد.  خواهد 

سیاست  باالخره  که  می آید  پیش 
به  را  ما  ایران  در  اسالمی  حکومت 

کجا خواهد برد؟
روابط با ایاالت متحده

دولت  که  است  آشکار  همه  بر 
توافق  »ابتدا  دارد  تالش  بایدن  جو 
اولویت  یک  عنوان  به  را  هسته ای« 
پیش ببرد و سپس به مسائل دیگر 
که  همانچیزیست  این  و  بپردازد 

تهران به دنبال آن است.
آمریکا خطرات موشک های  دولت 
ایران  رژیم  دخالت های  و  بالستیک 

را  منطقه  و  همسایه  کشورهای  در 
حال  عین  در  اما   ، می کند  تأیید 
دو  درباره  مذاکره  که  شده  متقاعد 
و  بالستیک«  »موشک های  پرونده 
جمهوری  با  منطقه ای«  »دخالت 
آسان تر  غیرهسته ای،  ایران  اسالمی 

است.  هسته ای  رژیم  با  مذاکره  از 
زمامداران ایران نیز این را فهمیده اند 
برخورد  آن  با  تاکتیکی  بطور  و 
طریق  از  می کنند  تالش  و  کرده 
خاورمیانه  خود  منطقه ای  بازوهای 
درگیری  و  تنش  عرصه ی  به  را 
یکی  غزه  اخیر  کنند. جنگ  تبدیل 
همین  در  ایران  رژیم  تالش های  از 
زمینه بود که از قاعده کلی سیاست 

حکومت تهران مستثنا نیست.

حضور در خاک کشورهای 
همسایه

بیش از دو دهه از تجربه سیاست 
رژیم ایران برای نفوذ در کشورهای 
نیروهای  که  داده  نشان  همسایه 
در  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
سوریه، عراق، لبنان و یمن می توانند 
برای منطقه نگرانی جدی به وجود 
آن  نمی توانند  هرگز  اما  بیاورند 
والیت  نظام  یا  کنترل  را  کشورها 
و  ایدئولوژی  راستای  در  را  فقیه 
کشورها  آن  بر  انقالب  صدور  تز 
نهایی  نتیجه  بلکه  کنند.  تحمیل 
دولت های  تضعیف   دخالت ها،  آن 
نمونه  برای  است.  درون  از  ملی 
بر تمام سرزمین  رژیم سوریه دیگر 
ندارد،  کنترل  یا  تسلط  کشور  این 
حزب اهلل  وجود  دلیل  به  هم  لبنان 
درگیر  موازی  دولت  تشکیل  و 
است،  اقتصادی  ترسناک  فروپاشی 
عمیق  بحرانی  در  نیز  یمن  و  عراق 
همچنان  تهران  اما  رفته اند.  فرو 
شبه نظامیان موجود در این کشورها 
تا  گرفته  حزب اهلل  و  حوثی ها  از  را 
و  حماس  و  عراق  حشد الشعبی 
شبه نظامیان افغان و غیره در سوریه 
با هزینه ملت ایران حمایت مالی و 

تسلیحاتی می کند.
تالش های  تمام  دیگر  طرف  از 
این  داخل  در  اسالمی  جمهوری 
کشورها با شکست فاحش روبرو شده 
است. به عنوان مثال در عراق روحیه 
اکثریت  اسالمگرایی  ملی گرایی ضد 
جمهوری  علیه  کشور  این  مردم 
نیروهای  و  شده  برانگیخته  اسالمی 
عراقی وابسته به تهران جایگاه خود 
را به کلی از دست داده اند تا جایی 
که تهران به فکر جایگزین هایی برای 
برخی از آنها شده است .البته رژیم  
تهران سعی کرده با این دیدگاه که 
ضعیف  ما  همسایه  »کشورهای  اگر 
باشند بهتر از آنست که قوی باشند و 
روزی علیه ما اقدام کنند« نمی تواند 
الگویی  ایجاد  در  خود  توانایی  عدم 
موفق در این کشورها را توجیه کند.

جمهوری اسالمی در عراق، سوریه 
، لبنان و یمن با یک احساس ملی 

روبرو  خود  الگوهای  حضور  مخالف 
کنسولگری های  عراق  در  شده؛ 
احزاب  دفاتر  و  اسالمی  جمهوری 
مردم  توسط  بارها  ایران  به  وابسته 
شیعه نشین  شهرهای  خشمگین 
اغلب  مردم  شد.  کشیده  آتش  به 
الگوی  دیگر  منطقه  کشورهای 
نوع  در  ایران  رژیم  شکست خورده 

اداره کشور را قبول ندارند.
ثبات داخلی

در  اخیرا  آنچه  بررسی  و  تحلیل 
رد صالحیت های  با  رابطه  در  ایران 
ریاست  انتخابات  نامزدهای 
انجام   1۴۰۰ اسالمی  جمهوری 
بخش  نگرانی  نشان دهنده  گرفته، 
ایران  داخلی  نیروهای  از  عمده ای 
است. این نگرانی ها در آینده از این 
مرحله به فاز نارضایتی عمومی  علیه 
شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی تبدیل خواهد شد.
که  اسالمی  حکومت  روش های 
نامزدهای  صالحیت  احراز  برای 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ایران  مردم  می شود،  گرفته  کار  به 
و جهانیان را از نتایج قبلی انتخابات 

فرمایشی آگاه می سازد.
کردن  محدود  و  صالحیت ها  رد 
در  اصلی  قدرت  توسط  افراد  دایره 
باعث  که  است  گونه ای  به  ایران 
خود  مسئوالن  از  برخی  اعتراض 
که  جایی  تا  شد  اسالمی  جمهوری 
گفته  رژیم  پیشین  وزیران  از  یکی 
معنای  اسالمی  جمهوری  که  است 
از دست داده  را  »جمهوریت« خود 
دیگر  فقیه  ولی  یا  »رهبر«  برای  و 
رای مردم مهم نیست. در این دوره 
زده  کنار  رقابت  میدان  از  افرادی 
رژیم  به  بزرگی  خدمات  که  شدند 
همه  در  و  کرده  تهران  اسالمی  
و  داخل  در  آن  سیاسی  نبردهای 

خارج حضور داشتند.
اختالفات داخلی درباره سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در ایران بسیار عمیق تر از دوره های 
پیشین شده و بعید نیست که یکبار 
دیگر شاهد جنبشی اعتراضی مانند 
به  که  باشیم   ۲۰۰۹ سال  ژوئن 
آن  در  معروف شد.  »جنبش سبز« 
زمان محمود احمدی نژاد که مورد 
بود  اسالمی  جمهوری  رهبر  تایید 
برای دومین بار از داخل صندوق ها 
درآمد و اعتراضات گسترده ای علیه 
به  شد،  عنوان  گسترده  تقلب  آنچه 

راه فتاد.
اصالِح اختالل!

حال  در  عوامل  این  به  توجه  با 
می رسد  نظر  به  بعید  بسیار  تغییر، 
بتواند  اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
خطاهای استراتژیک خود را اصالح 
کند. بنابراین رژیم تهران به سیاست 
فروش توهم به بخش های بزرگی از 
خاورمیانه که در چنگ شبه نظامیان 
فرقه  گرا اسیر شده ادامه خواهد داد. 
سیاست تشدید تنش و ستیزه جویی 
شبه نظامیان  و  ایران  رژیم  توسط 
آمریکا  تمایل  با  آن،  به  وابسته 
منطقه  در  خود  حضور  کاهش  به 

خاورمیانه آسانتر  اجرا خواهد شد.
سناریوهایی  چنین  وجود  با 
و  ترمیم  برای  نیز  عربی  کشورهای 
خود  خانه ی  و  خاک  از  محافظت 
نفوذ سپاه   گام برمی دارند. حضور و 
پاسداران انقالب اسالمی در غزه به 
معنای تهدیدی مستقیم برای امنیت 
الگوی  ملی مصر به شمار می رود و 
ائتالف حماس با رژیم ایران می تواند 
از فلسطین به مناطق دیگری تعمیم 
حزب اهلل  الگوی  چنانکه  کند  پیدا 
لبنان به شاخه هایی در عراق و یمن 

گسترش داده شد.
*منبع: روزنامه شرق االوسط

الرمیحی  محمد  دکتر  *نویسنده: 
جامعه شناسی  استاد  و  پژوهشگر 

دانشگاه کویت
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

مقاصدمقاصدشومشومووتنشآفرینتنشآفرین
رژیمایراندرمنطقهرژیمایراندرمنطقه

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیرنظروبامسئولیتدکترناصررحیمی ) استاد دانشگاه (
ترجمهرسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

آتش زدن پرچم جمهوری اسالمی توسط جوانان عراقی

موشک های سپر دفاعی اسرائیل موسوم به »گنبد آهنین« در 
رهگیری و انهدام راکت ها
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