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1۵و1۶ صفحات

اعتراضات خونین مردم خوزستان خوزستان  استان  مختلف  شهرهای 
بیش از یک هفته است شاهد تظاهرات 
و اعتراضات مردمی علیه ناکارآمدی ها 
و سوء مدیریت جمهوری اسالمی اند. 
پنجشنبه  شامگاه  از  اعتراضات  این 
مردم  تظاهرات  با   1۴۰۰ تیرماه   2۴
در شهرستان حمیدیه آغاز و پس از 
استان  در حدود 2۰  شهر  روز  چند 
در  مردم  همچنین  یافت.  گسترش 
و  چهارمحال  اصفهان،  استان  پنج 
از  البرز  و  بوشهر  لرستان،  بختیاری، 
کردند.  حمایت  خوزستان  معترضان 
گذشته  سال های  اعتراضات  مانند 
آبان  و   ۹۶ دی  اعتراضات  جمله  از 
ویژه  یگان  و  امنیتی  نیروهای   ۹۸
حکومتی به شکل مسلحانه و به شدت 
مسالمت آمیز  اعتراضات  خشونت آمیز 
تا  کردند.  سرکوب  را  بی دفاع  مردم 
دست  کم  اعتراضات  شب  هشتمین 
باختند  جان  اعتراضات  در  نفر   ۹
آمار  اما  شدند.  مجروح  تن  ده ها  و 
و  مجروحان  از کشته شدگان،  دقیقی 

بازداشت شدگان در دست نیست.
استان خوزستان از دیروز تا امروز 

استان  پنجمین  خوزستان  استان 
منابع  بیشترین  با  ایران،  پرجمعیت 
بیکاری 33 درصد  با نرخ  اما  طبیعی 
میانگین  و  سال   2۴ تا   1۵ جمعیت 
نرخ بیکاری دست کم 2۵ درصد است.

جدا از قرار داشتن منابع اصلی نفت 
و گاز کشور در استان خوزستان، جلگه 
خوزستان با 1۷ رودخانه  پرآب ترین 
بود  ایران  از حاصلخیزترین مناطق  و 
بطوری که کشاورزی این استان یکی از 
تکیه گاه های غذایی و کشاورزی کشور 

به شمار می رفت.
در دوران پادشاهی پهلوی این استان 
در صدر برنامه های توسعه ای حکومت 

قرار داشت و سرمایه گذاری های بزرگ، 
و  رفاهی  امکانات  و  عمرانی،  توسعه 
تفریحی این استان می رفت تا آن را به 
یکی از پیشروترین مناطق خاورمیانه 
تبدیل کند. مجتمع کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه که مدت هاست توسط 
 ، رفته  فرو  ُکما  به  اسالمی  جمهوری 
یکی از دروازه های ایران برای پیوستن 

به اقتصاد جهانی بود. 
 ۵۰ دهه  سال های  آخرین  در 
خورشیدی خوزستان در رتبه سومین 
پس  ایران  استان های  سرانه  درآمد 
آذربایجان شرقی  و  مرکزی  استان  از 
انقالب  از  پیش  یکسال  داشت.  قرار 
زیرساختی  سرمایه گذاری  میزان   ۵۷
در خوزستان بعد از استان مرکزی در 
رتبه دوم قرار داشت. اینهمه سبب شده 
بود خوزستان به یکی از مقاصد اصلی 
مهاجرت برای ساکنان دیگر استان های 

کشور تبدیل شود. 
با پایان جنگی که از سوی صدام و 
خمینی به کشور تحمیل شد، طرح هایی 
وقوع  دلیل  به  پهلوی  دوران  از  که 
مانند  بود  مانده  نیمه کاره  انقالب۵۷ 
توسعه سیستم فاضالب استان تا امروز 
نیز  نیمه کاره مانده است! زیرساخت های 
اقتصاد  و  رفته  نابودی  به  رو  استان 
کشاورزی  بر اساس سیاست های آبی 
شده  روبرو  بزرگ  بحرانی  با  نادرست 
بطوری که در یک نمونه طی یک دهه 
کارون  رودخانه  آب  شوری  گذشته 
دلیل ساخت سد گتوند روی کوه  به 
را  نخل  درخت  میلیون  یک  نمک، 
در  خوزستان  استان  است.  خشکانده 
درآمد  کننده  تأمین  بیشترین  حالی 
کشور از نفت و پرکردن خزانه جمهوری 
اسالمی است که امروز مردم آن حتا از 
دسترسی به آب آشامیدنی و کشاورزی 

محروم هستند. 

پل  عنوان  به  »رسانه«  زمانی  اگر 
ارتباطی به مطبوعات محدود می شد، 
اکنون سال هاست مرزهایی را پشت سر 
بودند.  تصورناپذیر  زمانی  که  گذاشته 
این تحوالت از جمله در تدقیق مفهوم 

»دفاع از مردم« تأثیر گذاشته است. 
که  است  داده  نشان  جوامع  تاریخ 
»مردم« با هر فرهنگ و تاریخی و از 
باشند ممکن است  هر سرزمینی که 
مرتکب  مرگبار  و  فاحش  اشتباهاتی 
خودشان  علیه  آن  نتایج  که  شوند 
جمله  از  اروپاییان  را  این  عمل  کند! 
در نیمه ی قرن بیستم میالدی زمانی 
تجربه کردند که به نازیسم و فاشیسم 
هورا  آنها  برای  و  داده  مثبت  پاسخ 
سرکوب  با  را  تاوانش  بعد  کشیدند! 
کشته  میلیون ها  و  خودشان  خونین 
در جنگی ویرانگر دادند و پیامدهایی 
عظیم که همچنان بر دوش نسل هایی 
سنگینی می کند که اصال در آن دوران 

نبودند!
 ۵۷ انقالب  در  نیز  ایران  مردم 
بر  خمینی«  »روح اهلل  ترجیح  با 
»محمدرضاشاه پهلوی« که نتیجه اش 
و  »مشروطه«  بر  »مشروعه«  ترجیح 
استقرار نظام والیت فقیهی جمهوری 
اسالمی بجای نظامی بود که آنها را به 
شده  رهنمون  روشن  آینده ای  سوی 
و  خود  علیه  تاریخی  اشتباهی  بود، 

حقوق و منافع شان مرتکب شدند. 
سخن  زمانی  شاید  میان،  این  در 

پذیرفته  عام  بطور  »مردم«  از  گفتن 
همان  »مردم«  این  اگر  ویژه  به  بود 
اگر  »اکثریت«  این  باشد!  »اکثریت« 
خود  منافع  و  حقوق  بر خالف  راهی 
هم در پیش بگیرد، نمی توان آن را در 
همان زمان بر سر عقل آورد. گذشته 
از عوامل مؤثر دیگر، جمهوری اسالمی 
نه تنها با چنین مردمی با »انقالب« به 
قدرت رسید بلکه با همین نوع مردم از 
نسل هایی دیگر اما اینبار با »اصالحات« 

توانست دوام بیاورد!
اکنون مدت هاست که فضای انحصاری 
هم »انقالب« و هم »اصالحات« از نوع 
از  شده.  شکسته  اسالمی  جمهوری 
یکسو مردم به حقوق خود آگاه شده اند 
رسانه  به  خودشان  دیگر  سوی  از  و 
تبدیل شده و جریان های اصلی را نیز 
مجبور می کنند که آنها را ببینند. بدا 
به حال کسانی که در برابر این آگاهی 
و حقوق مردم می ایستند. بله، حقوق 
توده  مانند  »مردم«  فقط  نه  و  مردم! 
نشئگی  در  می توانند  که  بی شکلی 
بردارند  گام  علیه حقوق خود  انقالب 
پا  زیر  چرخه ی  اصالح  فریب  در  و 
گذاشتن حقوق خود را تداوم بخشند. 
اگر مطبوعات سال ۵۷ نه از »مردم« 
بلکه از »حقوق مردم« دفاع می کردند 
می توانستند بعدها سربلند باشند که 
برنداشته اند!  گامی  حقوق  این  علیه 
امروز نیز مسئله بر سر »حقوق مردم« 

و دفاع از آن است.

رسانه و دفاع از 
حقوق مردم

تیتر  یکتیتر  یکرسمقاهلرسمقاهل

2 ادامه در صفحه
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از صفحه 1
اعتراض برای مایه ی حیات

تا  که  خوزستان  استان  اعتراضات 
لحظه تنظیم این گزارش جریان دارد در 
هفته گذشته به 2۰ شهر اصلی استان 
 1۰ مردم  همچنین  یافت.  گسترش 
شهر در پنج استان دیگر به معترضان 
پیوسته اند. ده ها هزار نفر برای حقوق 
اسالمی  جمهوری  علیه  خود  اولیه ی 
شعار داده، از انقالب ۵۷ ابراز پشیمانی 
کرده و از رضاشاه پهلوی که »بنیانگذار 
ابراز  می رود  شمار  به  نوین«  ایران 

شرمندگی می کنند. 
در  خوزستان  مردم  شعارهای  از 
به  می توان  جمله  از  اخیر  تظاهرات 
معنای  به  النصر«  حتی  ثورۀ  »ثورۀ 
»انقالب انقالب تا پیروزی«، »ما اشتباه 
بر  انقالب کردیم«، »مرگ  کردیم که 
ایران برگرد به  خامنه ای« و »ای  شاه 
ایران« اشاره کرد که نشان از خواسته ی 
اصلی معترضان یعنی »نه به جمهوری 
این  دارد.  آن  سرنگونی  و  اسالمی« 
که  ایران  استان های  دیگر  در  شعارها 
خوزستان  مردم  از  حمایت  به  مردم 

پیوسته اند نیز تکرار شده است. 
با وجود اعتراضات گسترده در روزهای 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  پیاپی 
نخست این اعتراضات را نادیده گرفتند 
و بعد به همراه البیگران و هوادارانشان 
تالش  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
کردند اعتراضات مردمی در خوزستان 
را به تجزیه طلبان، سازمان مجاهدین 
خلق، و شبکه های مسلح دوره دیده در 
اسرائیل مرتبط کنند. این در حالیست 
که گزارش ها، تصاویر و ویدئوها گویای 
این حقیقت غیرقابل انکارند که مردم 
خیابان  به  خالی  دست  با  خوزستان 
اولیه ی خود  آمده و حقوق طبیعی و 
را می خواهند: آب! و البته طبیعی است 
که علیه مسبب بی آبی یعنی جمهوری 

اسالمی نیز اعتراض کنند. 
برخالف تبلیغات حکومتی و عوامل 
آنها در شبکه های اجتماعی و رسانه های 
خارج کشور، اعتراضات مردم خوزستان 
به معنی واقعی مردمی و بسی فراتر از 
طایفه و قوم و زبان و این یا آن طبقه 
و قشر اجتماعی است! به همین دلیل 
از  نشانه ای  حکومتی  مقامات  وقتی 
مردم  شعارهای  در  »تجزیه طلبی« 
این  کردند  تالش  نیافتند،  خوزستان 
اعتراضات را عاملی برای سوء استفاده 
معرفی  »بیگانگان«  و  »ضدانقالب« 
و  دولت  رئیس  روحانی  کنند. حسن 
علی شمخانی که خودش از عرب زبانان 
خوزستان و دبیر شورای عالی امنیت 
جداگانه  در سخنانی  است  نظام  ملی 
به این اعتراضات واکنش نشان دادند. 
از  آماری  حکومت  که  شرایطی  در 
شمخانی  نداده  ارائه  بازداشت شدگان 
»عمل  که  بازداشت شدگانی  گفته 
مجرمانه انجام نداده اند« آزاد می شوند. 
از  تلویحی  بطور  نیز  روحانی  حسن 
مردم خواسته اعتراض خیابانی نکنند تا 
»مورد سوء استفاده دشمن« قرار نگیرد. 
وی گفته مردم بطور »قانونی« پیگیر 

خواست خود باشند.  
ویدئوهای  که  حالیست  در  این 
منتشرشده مردم دست خالی را نشان 
را  آنان  امنیتی  نیروهای  می دهند که 

هدف گلوله قرار داده اند. 
فرافکنی های  وجود  با  میان  این  در 
مقامات مسئول حمایت های گسترده ای 
و  گرفته  صورت  اعتراضات  این  از 
ایرانیان از هم میهنان خود در خوزستان 
پشتیبانی کرده اند از جمله سندیکاهای 
کارگری، بازنشستگان، آموزگاران، کانون 
نویسندگان ایران، اهالی سینما و تئاتر و 
هزاران فعال سیاسی و مدنی به صورت 
گروهی و فردی به دفاع از حقوق مردم 
خوزستان پرداخته اند. همچنین سازمان 
عفو بین الملل در گزارشی مشروح  که 
یکم امرداد منتشر شده به این اعتراضات 
پرداخته و به جمهوری اسالمی هشدار 
مردم  و کشتن  از سرکوب  است  داده 

معترض خودداری کند. 
اگر  است که حتا  آن  بیانگر  اینهمه 
استفاده  سوء  قصد  نیز  تجزیه طلبان 
این  درون  به  راهی  باشند،  داشته 
اینکه  مگر  نمی کنند  پیدا  همبستگی 
توسط خود جمهوری اسالمی در میان 

مردم به تفرقه بپردازند!
محیطی که زیست طبیعی آن 

تخریب شده!
یکی از دالیل مهم و اصلی اعتراضات 
اخیر در خوزستان تخریب محیط زیست 
نابودی منابع آب در این  و در نتیجه 
منطقه است. چهار دهه اجرای پروژه های 
پولساز و مخرب با تأیید علی خامنه ای و 
اجرای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

خوزستان؛ قلب همیشه تپنده ی ایران
=نخست جنگ تحمیلی صدام و خمینی و سپس سدسازی های بی رویه و تجاوز به طبیعت خوزستان بزرگترین کوچ 
اجباری تاریخ را با آوارگی هزاران آبادی نشین و نابودی گیاهان و حیات وحش رقم زدند. مردم خوزستان به این شرایط 

اعتراض می کنند و خواهان حقوق حیاتی خود هستند.

خشکسالی فاجعه بار منجر شده است. 
آب،  انتقال  طرح های  سدسازی ها، 
برداشت های بی رویه از منابع آب و در 
یک کالم تجاوز به طبیعت خوزستان 
با  را  تاریخ  اجباری  کوچ  بزرگترین 
نابودی  و  آبادی نشین  هزاران  آوارگی 
 گیاهان و حیات وحش را رقم زده اند.

جلگه ی خوزستان که با رودهای پر آب 
روزگاری مهد کشاورزی و باروری ایران 
بود، به اسم توسعه  و با سوء مدیریت  
و فقدان مطالعات زیست محیطی، به 
عرصه ی زد و بندهای پولساز نهادهای 
نفت  که  بطوری  شده  تبدیل  حاکم 
به  خوزستان  از  آب  و  شد  استخراج 
و  پول  و  دیگر هدایت شد  مسیرهای 
ثروت به شکم سیری ناپذیر خانواده های 

مافیایی قدرت ریخته شد.
در حالی که آب داخل مخازن حداقل 
11 سد و تونل آبی به روی رودخانه ها، 
بسته  تاالب های خوزستان  و  دشت ها 
این  رودهای  سرشاخه های  و  است 
استان برای تأمین آب صنایعی که زیر 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نگین 
و  می رود  مرکزی  فالت  به  دارند  قرار 
حتا حقابه برای آب آشامیدنی نیز به 
مردم این منطقه داده نمی شود، مردم از 
اندیمشک تا هندیجان، از هویزه تا ایذه 
در صف  آب فروشی می ایستند و هزاران 
روستا با تانکرهای آب آبرسانی می شوند.

فعاالن محیط  زیست و حامیان طبیعت 
سد  ساختن  ابتدای  از  استان  این  در 
انسانی  زنجیره های  تشکیل  با  کرخه 
محل  رودخانه های  سرشاخه های  در 
زندگی خود خواستار قانونمداری مبتنی 
بر کارشناسی در حوزه آب شدند ولی 
این خواست مدنی از یکسو با دستگیری 
فعاالن محیط  زیست همراه شد و از سوی 
دیگر با اتهاماتی نظیر »تجزیه طلبی« 

کنند.  ساکت  را  آنها  کردند  سعی 
این فعاالن می گویند مقامات مسئول 
هیچ توجهی به شرایط اجرای طرح های 
غیراصولی ندارند و در حالی که شهر و 
بی آبی  مشکل  با  در خوزستان  روستا 
برای ظاهرا  را  آنها آب  روبرو هستند، 
دیگر  مناطق  به  کشاورزی  و  صنایع 

هدایت می کنند!
اما  اعتراضات  و  انتقادات  این  پاسخ 
که  است  آب  موضوع  کردن  امنیتی 
با  زیست  محیط  فعاالن  را  هزینه اش 
می پردازند.  خود  جان  حتا  و  زندان 
همچنین این نگاه امنیتی هرگونه امکان 
وضعیت  درباره  کارشناسی  و  تحقیق 
منطقه و بررسی پروژه های حکومتی را 

مسدود می کند.
مقامات محلی و سراسری نیز پاسخگو 
نهایتا وعده   اعتراض،  با هر  و  نیستند 
تأمین بودجه ی الزم  آینده و  به سال 
می دهند. حمیدرضا جانباز مدیرعامل 
آبفای کشور )آب و فاضالب( در جریان 
اعتراضات اخیر خوزستان گفته مشکل 
خوزستان طی 1۰  روستاهای  بی آبی 
بودجه  تومان  میلیارد  با ۴۵۰  و  سال 

رفع می شود!
این مقام ارشد حوزه آب در ارائه آمارها 
هم متوسل به دروغ شده و گفته که 
تنش آبی ۷۰2 روستا امسال به ۵31 
روستا کاهش یافته؛ در این میان، قاسم 

سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان از 
او هم فراتر رفته و گفته آب آشامیدنی 
همین  پایان  تا  استان  روستای   ۷۰2

امسال تامین می شود!
کارشناسان محیط  زیست اما می گویند 
بی آبی در خوزستان گسترش یافته و 
سال  در  که  آب  بی  روستاهای  شمار 
۸3، 11۰ روستا بوده االن به 2۰ شهر و 
۷3۰ روستا افزایش پیدا کرده. بر اساس 
گزارش  خبرنگاران داخلی آب آشامیدنی 
یکهزار روستای این استان با تانکر تأمین 

می شود.
وضعیت زیرساخت ها در این استان به 
شکلی است که وقتی هم باران می آید، 
را طوری  حیات  مایه ی  این  نمی توان 
ذخیره کرد که برای جبران خشکسالی 
بهار ۹۸  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
پس از بارندگی های شدید و باز کردن 
دریچه ی سدها، سیل آمد خانه و زندگی 

و کشاورزی و دام های مردم را بُرد!
پروژه های تخریبی

از  با اجرای طرح هایی که هیچکس 
مختصات آنها خبر ندارد و مردم فقط 
تخریبی  پیامدهای  متحمل  مجبورند 
آنها شوند، و همچنین با آتش سوزی های 
عمدی و آالینده های نفتی و پساب های 
خوزستان  سرسبز  جلگه ی  صنعتی  
به کویری بدل شده پر از ریزگردهای 
را  مهاجر  پرندگان  که  بیماری زا 
فراری داده و ماهی ها و گاومیش های 
می فرستد. مرگ  کام  به  را  منطقه 

ریزگردها به عنوان یکی از مشکالت 
نوظهور در این منطقه حاصل خشک 
سدهای  از  ناشی  و  تاالب ها  شدن 
بی رویه ای هستند که مبادالت طبیعی 
کرده اند.  اختالل  دچار  را  هوا  و  آب 
است  دهه  یک  به  نزدیک  خوزستان 

که با معضل ریزگردها مواجه است و 
طرح های ناکارآمد و مقطعی مانند ایجاد 
کمربند سبز، نهال کاری و مالچ پاشی نیز 

مشکالت تازه به وجود آورده اند. 
یکی  آبی  حوضه های  که  حالی  در 
به  ریزگردها  با  مقابله  کانون های  از 
و  پرآب ترین  اما کارون  شمار می روند 
طوالنی ترین رودخانه ایران با خشکی 
نرم می کند و رودهای  دست و پنجه 
دیگر منطقه نیز شرایط بهتری ندارند.  
عناصر  از  یکی  که  هورالعظیم  تاالب 
طبیعی تنظیم اقلیمی در این منطقه بود 
نیز از تخریب های سازمانیافته در امان 
نمانده و وزارت نیرو بطور رسمی آن را 
خشکانده است. حتا این تاالب حیاتی 
را پس از سیل دو سال پیش که حجم 
عظیمی رسوبات در ورودی آن تلنبار شد 
الیروبی نکردند. فعاالن محیط  زیست 
را  هولناکی  وضعیت  چنین  مسئول 
وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان محیط  
زیست می دانند که احداث سد کرخه 
آنهاست!  مشترک  محصوالت  از   یکی 
بر  عالوه  محیط  زیست  کارشناسان 
ترکیه،  متعدد  سدسازی های  ایران، 
منطقه  رودخانه های  بر  عراق  سوریه، 
از جمله دجله و فرات را نیز از عوامل 
اصلی خشک شدن تاالب هور می دانند. 
محمد درویش کارشناس محیط  زیست 
نفت  استخراج  به خاطر  است،  معتقد 

ساختن  با  و  گرفته اند  را  هور  جان 
هاشمی  اکبر  دولت  در  کرخه  سد 
نفتی  میادین  تاسیس  و  رفسنجانی 
کرده اند. را خشک  آن  تاالب،  این   در 

از حدود ۴۰۰هزار هکتار تاالب هور، فقط 
12۵هزار هکتار زیر نظر سازمان محیط  
زیست است و باقی به پنج حوضچه  برای 
اجرای عملیات اکتشاف نفت بدل شده ! 
عالوه بر پیامدهای بی آبی و خشکسالی 
برای ساکنان این منطقه، فعاالن بومی 
محیط  زیست بارها هشدار داده اند که با 
خشک کردن تاالب در فصل تابستان که 
زمان زاد و ولد گونه های مختلف حیات 
وحش است، یک نسل کشی وسیع به 
هورالعظیم  اینکه  ویژه  به  می افتد  راه 
زیستگاه گونه های نایابی است که فقط 

در این منطقه وجود دارند. 
هور که زمانی به عنوان بهشت پرندگان 
خاورمیانه شناخته می شد، سال هاست 
که داغ شده و بی آب است و اقامتگاه 
خوبی برای پرندگان مهاجر نیز نیست. 
قابل توجه اینکه این وضعیت نه تنها 
اقلیمی  نابودی  خطر  با  را  خوزستان 
روبرو کرده بلکه این استان را به کانون 
بحران زیست محیطی برای دیگر مناطق 
نیز تبدیل کرده چنانکه ریزگردها در 
تاالب های خشک شده و سدهای الیروبی 
نشده و رودهایی که موجی برای خیزش 
ندارند جا خوش کرده اند تا با هر توفان 
به پرواز درآیند و هر آنچه از آب و هوا 
استان های  و  منطقه  تمامی  در  مانده 

دیگر آلوده کنند.
همبستگی انکارناپذیر در 

اعتراضات خوزستان
مسالمت آمیز  اعتراضات  حکومت 
مردم خوزستان را علیه چنین وضعیتی 
آن  با  موازی  و  کشانده  خشونت  به 

رسانه ها و مقامات، معترضان را عوامل 
و  گروه ها  به  وابسته  تروریست های  و 
دولت های خارجی معرفی می کنند تا 
سرکوب مردمی که زیست طبیعی شان 

تخریب شده توجیه شود.
مشارکت  با  داخلی  خبرگزاری های 
سیاست های  با  همسو  صادراتی ها 
و  »االحوازیه«  گروه  کردند  ادعا  نظام 
تجزیه طلبان در حال برنامه ریزی برای 
به آشوب کشیدن خوزستان هستند. 
دادستان خوزستان به معترضان هشدار 
جدا  ضدانقالب  از  را  خود  »صف  داد 
کنند« و مقامات ارشد نیروی انتظامی از 
مردم خواستند راه شان را از »معاندین« و 
»خرابکارها« جدا سازند. آنها معترضان را 
»عوامل مزدور بیگانه، منافقین کوردل و 

شرور« خواندند.
محمد کعب عمیر نماینده خوزستان 
در مجلس شورای اسالمی حتا مدعی 
مسئله  انحراف  قصد  »ضدانقالب  شد 

آب خوزستان را دارد!«
نماینده  حیدری  محسن  آیت اهلل 
خوزستان در مجلس خبرگان ادعا کرد 
»کشورهایی مانند انگلستان، عربستان 
وآمریکا، حرکت های مجازی و شبکه های 
ضدایرانی مردم را تحریک می کنند که 
هزاران  شود!«  ایجاد  هیاهو  و  ناامنی 
کیلومتر دورتر در آمریکا الهه هیکس 
که از سوی رسانه های فارسی زبان خارج 

کشور به عنوان فعال حقوق بشر معرفی 
»مسلح  معترضان  شده  مدعی  شده، 
مجاهدین اند  سازمان  عضو  و  هستند 
و  دیده اند  آموزش  اسرائیل  توسط  و 

پشتیبانی می شوند!«
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
خوزستان  مردم  گفت،  نیز  بین الملل 
گروهک های  و  اجانب  تمساح  »اشک 
تروریستی را به خوبی درک می کنند.« 
نیز  حکومت  درون  از  اما  اینهمه  با 
صداهایی در انتقاد به کشتار مردم به 
گوش رسیده است. محمود احمدی نژاد 
دوران  در  معترضان  و  منتقدان  که 
دهم  و  نهم  دولت های  بر  ریاست اش 
سرکوب شده و خودش نیز با »خس 
و خاشاک« نامیدن آنها سرکوب  آنان 
بود حاال در یک ویدئو  تٔایید کرده  را 
افشا کرد که »یک باند امنیتی فاسد« 
سرکوب  را  مسالمت آمیز  اعتراضات 
می کند و ابتدا با درست کردن درگیری 
و آتش زدن و تیراندازی اعتراضات را به 
خشونت می کشاند و بعد به همین بهانه 
خواسته های بحق مردم را منتسب به 

ضدانقالب و بیگانه می کند.
شورای  رئیس  نایب  امینی  ابراهیم 
گفت  نیز  ن  ا تهر شهر  سالمی  ا
»برخوردهای امنیتی و انتظامی با مردمی 
که تنها سالح شان شعار و مشت های گره 
کرده است، خالف قانون اساسی و اخالق 

اسالمی است.«
و  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
مانند  نیز  حکومتی  خبرگزاری های 
همیشه اعتراضات را به »منافقین« و 
هیچ  و  داده  نسبت  »تجزیه طلب ها« 
شعار  مردم  که  ندادند  این  از  خبری 
اصل  بر  بر خامنه ای«، »مرگ  »مرگ 
والیت فقیه« و »نه غزه نه لبنان، جانم 

فدای ایران« سر دادند و همچنان به یاد 
»رضاشاه« و »پهلوی ها« هستند.

شعارهای مردم در مقابل پروژه  
امنیتی سرکوبگران

ایران جریان هایی  در داخل و خارج 
همچنان تالش می کنند تا این اعتراضات 
خوزستان«  »عرب های  به  محدود  را 
کنند. اما پروژه حکومت برای چسباندن 
سوء  و  قومی  مسائل  به  تظاهرات 
نسبت  جامعه  حساسیت  از  استفاده 
مردم  آنکه  از  پس  »تجزیه طلبی«  به 
دادند  سر  یکپارچه  و  ملّی  شعارهای 
مختلف  شهرهای  در  خورد.  شکست 
»از  دادند  شعار  مردم  ایذه  جمله  از 
خوزستان تا تهران، جانم فدای ایران« 
و »بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد!« این 
همان همبستگی مردم است که حکومت 
نمی خواهد. شعارهای ملی و  همبستگی 
از سوی مردم چنان بود که حتا در برخی 

رسانه های وابسته نیز بازتاب یافت.
اعتراضات  تشدید  با  میان،  این  در 
علی  نظر  زیر  نهادهای  خوزستان  در 
خامنه ای مانند سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ارتش و »ستاد اجرایی فرمان 
دیگر  از  مستضعفان«  »بنیاد  و  امام« 
استان های کشور مامور ارسال مخازن و 
تانکرهای آب برای شهرها و روستاهای 

این استان شده اند!

»لشکر تانکرها«: کوه موش زایید!
در  اهواز  نماینده  یوسفی  مجتبی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
بیش از ۷۰۰ روستا در خوزستان آب 
ندارد اعتراف کرد »پروژه های انتقال آب 

خوزستان محرمانه است.«
یک هفته پس از آغاز اعتراضات، ارسال 
پرهیاهوی آب با تانکرهای ارتش و سپاه 
پاسداران به روستاهای خوزستان آنهم 
به  بیشتر  به اسم »طرح ضربتی« که 
یک شوخی ابلهانه شبیه است آغاز شد. 
شد  تانکرها«  »لشکر  از  صحبت  حتا 
و نمایش های به شدت سخیفی مثل 
»آیین افتتاح آبرسانی قرارگاه کربالی 
سپاه« نیز به اجرا درآمد. اما کوه موش 
 3۰ فقط  اول  مرحله  در  سپاه  زایید! 
تانکر )حدود ۵۰۰هزار لیتر آب( به چند 
روستا فرستاد. تانکرها آنقدر کم بود که 
»ستاد اجرایی فرمان امام« 1۰۰ تانکر 
دیگر کرایه کرد! خبرگزاری »مهر« به 
نقل از اهالی چند روستای خوزستان 
که  هستند  کم  آنقدر  تانکرها  نوشت 
در بعضی روستاها بر سر آب اشامیدنی 
زد و خورد شده. سپاه پاسداران حتا از 
تانکرهای استان های همجوار هم کمک 
گرفت: ایالم و لرستان روی هم 1۵ تانکر 
آب به خوزستان فرستادند! وزارت دفاع 
نیز 1۰ تانکر به خوزستان اعزام کرد. 
قرارگاه  فرمانده  که  آماری  اساس  بر 
ارائه  ارتش در جنوب غرب  منطقه ای 
داد نیز ۸ تانکر به چند روستا اعزام شد. 
طبق گفته استاندار خوزستان آبرستانی 
در خوزستان با ۶۹ تانکر انجام می شود! 
و این نمایش اسفبار از سوی حکومتی 
که تمامی منابع کشور را در انحصار خود 
دارد،  برای مقابله با بحران خشکسالی و 
بی آبی در استانی انجام می شود که قلب 

تپنده ی ایران به شمار می رود!
تدبیر  که  است  روشن  حال  هر  به 
مضحک نظام و آب بازی با تانکر برای 
مشکل  است.  بی اثر  اعتراضات  مهار 
از دریافت چند  فراتر  خوزستان بسی 

موعظه فرمانده سپاه خوزستان تانکر آب است! 
برای بزرگان طوایف

به  نسبت  اساسا  اسالمی  جمهوری 
استان های مرزی از جمله خوزستان نگاه 
امنیتی دارد. نظام در این استان تالش 
می کند سران عشایر منطقه را در مشت 
خود نگهدارد و آنها را در ازای امتیازاتی 
وادار به »بیعت« با نظام کند.در چنین 
وضعیتی حسن شاهوارپور فرمانده سپاه 
خوزستان در جمع بزرگان طوایف ایذه 
حاضر شد و گفت »همه اقوام از جمله 
نظام  پای  آخر  تا  اول  از  بختیاری ها 
خواهند ایستاد و ما با زور خود این نظام 
را نگه داشتیم!« او همچنین ادعا کرد 
»دشمنان بر طبل اغتشاش می کوبند 
بحق  مطالبه  و  دارند خواسته  قصد  و 
مردم خوزستان را به سمت اهداف خود 
منحرف کنند.«فرمانده سپاه خوزستان 
روز 3۰ تیرماه در کشاکش اعتراضات 
شبانه ی مردم، بزرگان طوایف و عشایر 
را به بهانه تبریک »عید قربان« جمع 
کرد و به آنها گفت »همه ما از همین 
نظام هستیم و نباید اجازه دهیم نظام 
ما آسیب ببیند.« او در تشریح وضعیت 
اضطراری خوزستان گفت »همه ما از 
خانواده نظام هستیم و در هر خانواده ای 
هم ممکن است اختالف نظر و کاستی 
وجود داشته باشد اما نباید اجازه دهیم 
اختالفات  این  از  و دشمنان  بیگانگان 

درونی سوء استفاده نمایند.«
جمهوری اسالمی در طول هشت شب 
تظاهرات مسالمت آمیز مردم خوزستان )تا 
زمان تنظیم این گزارش( در حالی آنها را به 
خاطر آب و حقوق اولیه  به گلوله بسته که 
یکی از ارکان  بنیادین ایدئولوژی مذهبی 
عاشورایی«  »باورهای  نظام  فرقه ای  و 
با  جنگ  سال  هشت  طول  در  است. 
جغرافیای  »خوزستان«  استان  عراق، 
»مقدس« همین طرز تفکر بود که قرار 
بود انتهایش با پیروزی به کربال و »قدس« 
برسد! جنگ برای انبوه جوانان و نوجوانانی 
که با تبلیغات مذهبی به عنوان گوشت 
دم توپ روی میدان های مین فرستاده 
می شدند، در یک چیز خالصه می شد: 
آنهایی هم  تشنه لب«!  »عشق حسین 
که این میدان های مرگبار را فرماندهی 
لقب  حسین«  »سرداران  کردند  می  
می گرفتند. حاال مردم معترض خوزستان 
اینبار نه در جنگ با دشمن خارجی و برای 
حفظ خاک میهن بلکه در سرکوب برای 
اعتراض به بی آبی و شرایط ضدانسانی 
آنهم  می غلتند  خود  در خون  زندگی 
در حالی که در اوج تابستان، در نیمه ی 
امرداد 1۴۰۰، »محّرم« آغاز می شود تا 
»عاشورای حسینی« ده روز بعد در 2۸ 

امرداد فرا برسد!
کریمی،  آزاده  آسترکی،  روشنک 

حامد محمدی
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بنی گانتز:
هیچ تهدیدی 

علیه شهروندان  
اسرائیل را 

تحمل نخواهیم 
کرد

اسرائیل  دفاع  =وزیر 
هفته  « نس  ا کنفر ر  د
به  ما  »پیام  گفت  سایبری« 
است-  واضح  دشمنان مان 
چه موشک باشد چه حمله 
تهدیدی  هیچ  سایبری- 
علیه شهروندان اسرائیل را 

تحمل نخواهیم کرد.«
قدرت  یک  =»اسرائیل 
و  است  جهانی  سایبری 
خوب  را  این  ما  دشمنان 

می دانند.«
روز سه شنبه 2۰  تل آویو  دانشگاه  در 
»هفته  کنفرانس  تیرماه(   2۹( ژوئیه 
سایبری« با شرکت شماری از مقامات 
امنیتی و نظامی اسرائیل و پژوهشگران 
سایبری  امنیت  حوزه  کارشناسان  و 
برگزار شد.بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل 
در این کنفرانس گفت »پیام ما واضح 
صفحه  چه  باشد  موشک  چه  است- 
شهروندان  علیه  تهدیدی  هر  کلید- 
کرد.  نخواهیم  تحمل  را  اسرائیلی 
اسرائیل یک قدرت سایبری جهانی است 
و دشمنان ما این را خوب می دانند.«

این مقام اسرائیلی در بخشی از سخنرانی 
خود با اشاره به شلیک موشک از لبنان به 
سمت اسرائیل گفت »دولت اسرائیل به 
لبنانی با ثبات و اقتصادی پویا عالقمند 
بدتر  لبنان  در  اوضاع  متأسفانه  است. 
می شود و حزب اهلل و سایر تروریست ها 
می کنند.« اقدام  لبنان  مردم  علیه 

او افزود، »اسرائیل به صورت شبانه روزی 
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سخنگوی  پرایس  =ند 
وزارت خارجه آمریکا دوباره 
ایاالت  تمایل  داده  هشدار 
به  و  مذاکره  برای  متحده 
اتمی  توافق  رسیدن  نتیجه 

همیشگی نخواهد بود.
سخنگوی  ربیعی  =علی 
اسالمی:  جمهوری  دولت 
عالی  شورای   در  کمیته ای 
اولیه«  »تفاهم  ملی،  امنیت 
مربوط  برجام  احیای  برای 
ه  عمد قسمت  فع  ر « به 
تحریم ها« را رد کرد و گفت 
سازگار  مجلس  قانون  »با 

نیست!«
به  نی  حا و ر حسن  =
عنوان رئیس دولت یازدهم 
دولت  در  که  دوازدهم  و 
اول برجام را به دست آورد 
از  را  آن  دوم  دولت  در  و 
برابر  در  حاال  داد،  دست 
اراده ای که دولت آینده را به 
ریاست سیدابراهیم رئیسی 
به  مجبور  کرده،  جاسازی 
این  و  شده  عقب نشینی 
وضعیت را با عبارت »فرصت 
دولت دوازدهم را از دستش 

گرفتند« بیان کرده است.
مذاکرات اتمی در وین نه تنها به تعویق 

پیام روشن وزارت خارجه 
آمریکا به تهران:

فرصت 
برای معامله 
»همیشگی« 

نیست!
افتاده بلکه از قرار معلوم به بن بستی 
کردن  پنهان  قابل  دیگر  که  رسیده 
نیست و طرفین در مورد آن به صراحت 

صحبت می کنند.
در  دولت«  »انتقال  شد  ادعا  اگرچه 
تعویق  این  دلیل  اسالمی  جمهوری 
صحبت های  و  مواضع  از  اما  است 
تهران  مقامات  و  غربی  دیپلمات های 
هنوز  معامله  شرایط  که  است  روشن 
فراهم نشده و معلوم نیست این شرایط 
یا  کند  تغییر  برجام  احیای  برای 
شرایط اوضاع بطور کلی تغییر کند اما 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوباره 
هشدار داده تمایل ایاالت متحده برای 
مذاکره و به نتیجه رسیدن توافق اتمی 

همیشگی نخواهد بود.
که 1۹  خبری  نشست  در  پرایس  ند 
ژوئیه )2۸ تیرماه( برگزار شد درباره ی 
گزارش روزنامه »وال استریت ژورنال« 
بررسی  برای  آمریکا  بر تصمیم  مبنی 
تحریم  های سخت تر بر فروش نفت ایران 
به چین در صورت شکست مذاکرات 
و  تحریم ها  از  صحبت  »وقتی  گفت 
که  بگویم  باید  می شود  آن  اجرای 
کلیه تحریم های آمریکا همچنان باقی 
خواهند ماند، مگر اینکه از طریق یک 
روند دیپلماتیک لغو شوند. بطور قطع 
کشانده  وین  به  را  ما  موضوع  همین 

است.«
)عباد(  ربیعی  علی  حال  همین  در 
اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
تیرماه مدعی  روز سه شنبه 2۹  ایران 
شورای   در  کمیته ای  که  است  شده 
را  اولیه«  »تفاهم  ملی،  امنیت  عالی 
که در جریان مذاکرات احیای برجام 

در وین به دست آمده بود و مربوط به 
»رفع قسمت عمده تحریم ها« بود، رد 

کرده است!
به گفته ربیعی این کمیته »مسئولیت 
قانون  با  شده  تفاهم  متن  تطبیق 
مجلس شورای اسالمی مصوب در آذر 
تفاهم  و  داشت  عهده  بر  را   »13۹۹
صورت گرفته در وین را »ناسازگار« با 
مصوبه مجلس تشخیص داد و بر همین 
اساس با نظر نهایی »نهادهای عالی« 
ادامه مذاکرات »به بعد از انتقال کامل 
دولت موکول شد.« وی همچنین گفت 
که »بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به 
همه خواسته های مطروحه« در قانون 

مجلس تاکید شده است.
اروپایی  طرفین  نیز  این  از  پیش 
مذاکرات اعالم کرده بودند »اختالفات 
هنوز  برجام  احیای  مسیر  در  مهم 
تی  تصمیما  ً ا ر فو ید  با و  قیست  با
شجاعانه اتخاذ شود زیرا برای طرفین 
اما حسن  است.«  نمانده  باقی  زمانی 
مدعی  در سخنانی  یکسو  از  روحانی 
به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته 
شدن تحریم ها می شدو از سوی دیگر 
واقعیت را که بر خالف ادعاهای وی 
بود نمی توانست نادیده بگیرد. روحانی 
اواخر خرداد در نشست هیات دولت 
گفت »در موضوع تحریم هم در نقطه 
یک  نمی دانم  من  هستند.  آن  پایان 
او  است؟!«  شده  کند  چطور  کلمه 
اواسط تیرماه )کمتر از یک ماه بعد( 
آماده  کار  است،  آماده  »سفره  گفت 
شده است. فرصت دولت دوازدهم را 
دولت  امیدواریم  گرفتند.  دستش  از 
تمام  را  کار  این  ند  بتوا سیزدهم 

دادند  هشدار  =ناظران 
تفاهمنامه  تمدید  از  تهران 
بازرسی از سایت ها که تاریخ 
منقضی شده خودداری  آن 

می کند.
ی  ر جمهو ت  ما مقا =
وقتی  تا  می گویند  اسالمی 
مذاکرات برای احیای برجام 
تمام نشده به بازرسان آژانس 
اجازه دسترسی به سایت ها 
گروسی  و  نمی شود  داده 
ضعیت  و ین  ا « ید  می گو
ایجاد  ما  برای  را  نامطلوبی 

کرده است.«
خی  بر ن  ما همز =
شورای  مجلس  نمایندگان 
اگر  تهدید کرده اند  اسالمی 
به زودی توافق در وین صورت 
مجلس  مصوبه  طبق  نگیرد 
اسالمی اسناد و مدارک ضبط 
شده از فعالیت های اتمی در 
چهار ماه گذشته از بین برده 

خواهد شد.

هشدار رافائل گروسی؛ دسترسی بازرسان آژانس به 
سایت های اتمی در ایران محدود شده!

رافائل گروسی و عباس عراقچی در ماه های اخیر چندبار در وین دیدار و گفتگو کردند اما نتیجه دیدارهای آنها 
موکول به نتیجه توافق  برجام شد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و  اتمی  مذاکرات  در  وقفه  می گوید 
جمهوری  سوی  از  محدودیت هایی 
اسالمی ایران برای دسترسی بازرسان 
وضعیت  در  را  آژانس  سایت ها  به 
»نامطلوب« قرار داده است.به گزارش 
بلومبرگ ناظران هشدار داده اند که تهران 
از تمدید تفاهمنامه بازرسی از سایت ها 
منقضی شده خودداری  آن  تاریخ  که 
می کند.رافائل گروسی 1۹ ژوئیه 2۰21 
)2۸ تیرماه( در همین ارتباط گفت »ما 
هنوز پرسش هایی در مورد فعالیت های 
اتمی ایران داریم که باید شفاف سازی 
شود و اکنون باید منتظر باشیم و با تیم 
جدید از ایران مذاکرات را از آغاز کنیم.«

فعالیت های  از  بین المللی  نگرانی های 
مشکوک اتمی جمهوری اسالمی پس 
از آغاز تولید »اورانیوم فلزی« و افزایش 
سطح غنی سازی به ۶۰ درصد افزایش 
بازرسان  محدودیت   اکنون  و  یافت 
بین المللی برای نظارت بر عملکرد رژیم 
ایران در سایت های اتمی این نگرانی ها 

را تشدید کرده است.
می گویند  اسالمی  جمهوری  مقامات 
برجام  احیای  برای  مذاکرات  وقتی  تا 
اجازه  آژانس  بازرسان  به  نشده  تمام 
نمی شود. داده  سایت ها  به  دسترسی 

آماده پاسخ به هرگونه تجاوز است و 
نقض حاکمیت خود را در زمان و مکان 
مناسب پاسخ می دهد… در سال های 
عناصر  توسط  سایبری  حمالت  اخیر 
متخاصم، از جمله ایران و شرکت های 
که  گرفت  رژیم شدت  آن  به  وابسته 
زیرساخت های  به  دستیابی  هدفشان 
اسرائیل و ضربه زدن به سیستم های 
است  واضح  پیام  است…  اطالعاتی 
چه موشک باشد چه صفحه کلید به 

آن پاسخ می دهیم.«
»جنگ  از  بخشی  سایبری  حمالت 
سایه« میان اسرائیل و رژیم ایران است 
به واسطه تکنولوژی های  اسرائیل  که 

برتر دست باال را در آن دارد.
دو هفته پیش حمالت سایبری با منشاء 
در  الکترونیک  سیستم های  نامعلوم 
وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی 
و راه آهن ایران را مختل کرد. در واکنش 
به این حمله خبرگزاری »مهر« وابسته 
به سازمان تبلیغات اسالمی در گزارشی 
سایر  و  ارتباطات  وزارت  از  انتقاد  با 
دستگاه های مسئول نوشت »ضعف و 
ناکارآمدی ساختارهای امنیت سایبری 
این  در  فرماندهی  مرکز  یک  نبود  و 
عرصه سبب شده تا هر بار شاهد وقوع 
رخدادهایی باشیم که مسئوالن خود 
را پاسخگوی ضرر و زیان ناشی از آن 
شرکت  ماجرا  این  از  نمی دانند.«پس 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  فیسبوک 
مانع حمله سایبری گروهی از هکرهای 
ایرانی شده که نظامیان آمریکا را هدف 
گرفته بودند. این حمله به  ویژه کارکنان 
نظامی در بخش های هوافضا و دفاعی 

آمریکا را هدف قرار داده بود.

دوازدهم  دولت  نمی کند  فرق  کند. 
یا سیزدهم این را به نتیجه برساند!«

از این سخنان می توان چنین برداشت 
کرد که حسن روحانی به عنوان رئیس 
دولت یازدهم و دوازدهم که در دولت 
اول برجام را به دست آورد و در دولت 
دوم آن را از دست داد، حاال در برابر 
اراده ای که دولت آینده را به ریاست 
کرده،  جاسازی  رئیسی  سیدابراهیم 
این  و  شده  عقب نشینی  به  مجبور 
دولت  »فرصت  عبارت  با  را  وضعیت 
بیان  گرفتند«  از دستش  را  دوازدهم 

کرده است.
گفتنی است که روحانی آذر 13۹۹ ادعا 
کرده بود »دولت اجازه نخواهد داد پایان 
اما چه  بیاندازند«  تحریم را به تأخیر 
کسی بجز علی خامنه ای می توانست 
»پایان تحریم را به تأخیر« بیندازد و 
بعد هم فرصت را از دولتی که مشتاق 
برداشته شدن تحریم هاست بگیرد؟! به 
گفته ی مقامات مسئول و خود دولتی ها 
»تصمیمات کالن نظام« از جمله در 
مورد مذاکره و توافق اتمی و هر توافق 

دیگری فقط با علی خامنه ای است.
از سوی دیگر، آنچه غربی ها در مذاکرات 
از جمهوری اسالمی می خواهند »توقف 
ساخت موشک ها و پایان دادن به تٔامین 
مالی و نظامی شبه نظامیان و گروه های 
می گوید  خامنه ای  اما  است.  نیابتی« 
ناموسی«  »مسائل  را  آنها  زیرا  »نه« 
خود و انقالب اسالمی و رژیمی می داند 
که سی سال است رهبر بالمنازع آن 
است! در عین حال او نیز مجبور شد 
در  بدهد.  تن  قهرمانانه«  »نرمش  به 
همین ارتباط، مجتبی ذوالنوری عضو 
کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای 
اسالمی که در اردیبهشت سال 13۹۷ 
برجام و پرچم آمریکا را در صحن علنی 
بود  کشیده  آتش  به  اسالمی  مجلس 
رئیسی  ابراهیم  دولت  می گوید  حاال 
برجام را رها نمی کند! بر اساس سوابق 
جمهوری اسالمی همواره این احتمال 
وجود دارد که دولت سیزدهم و رهبرش 
هم »جام زهر« بنوشند و هم »نرمش 
قهرمانانه« ای بسیار منعطف تر از برجام 
در برابر خواسته های غرب انجام دهدند. 
اما نظام با شرایطی که جامعه در هر 
کجا  تا  است  انفجار  آماده ی  لحظه 

می تواند عقب نشینی کند؟

گروسی در اینباره گفت »این وضعیت 
ایجاد  ما  برای  را  ناخوشایندی  نسبتاً 
کرده است، چون این اطمینان بخشی، 
ماهیتی غیررسمی دارد و ما صحت آن 
نداریم.«  نیز  اما چاره ای  نمی دانیم،  را 
وی اضافه کرد که بازرسان همچنان در 
داخل ایران حضور دارند، اما بازدیدهای 
آنها محدود به سایت های اتمی اعالم 
شده است.وی همچنین افزود: »ما چند 
نامه رد و بدل کرده ایم، اما تفاهم واقعی 
تلویحی  بطور  گروسی  ندارد.«  وجود 
اشاره کرده که با آمدن ابراهیم رئیسی 
به عنوان رئیس دولت وضعیت مذاکرات 
دشوارتر خواهد شد.جمهوری اسالمی 
ایران تا کنون درباره منشأ ذرات اورانیوم 
در سایت های اعالم نشده مخفی پاسخ 
مناسب نداده است آنهم در حالی که 
محمدجواد ظریف و عباس عراقچی به 
عنوان »دیپلمات های ارشد« در موضوع 
مذاکرات اتمی وجود آثار اورانیوم در این 

سایت ها را انکار می کردند.
مجلس  نمایندگان  برخی  همزمان 
شورای اسالمی تهدید کرده اند اگر به 
زودی توافق در وین صورت نگیرد طبق 
مصوبه مجلس اسالمی اسناد و مدارک 
ضبط شده از فعالیت های اتمی در چهار 

ماه گذشته از بین برده خواهد شد.

هشدار کابل به خامنه ای: افغانستان هرگز اجازه نمی دهد 
تجربه سوریه، یمن، عراق و لبنان در این کشور تکرار شود!

افغانستان  =»شیعیان 
هوشیارتر از آنند که گرفتار 
شیطنت های  و  تزویر  دام 

جمهوری اسالمی شوند.«
چاپ یک گزارش در صفحه اول روزنامه 
خامنه ای  علی  که  اسالمی  جمهوری 
دوشنبه  روز  است  آن  امتیاز  صاحب 
2۸ تیر با عنوان »برای مقابله با گروه 
تروریستی طالبان، »حشد الشیعی« در 
افغانستان بپا خاست« واکنش های تند 
مسئوالن کابل و اعتراض مردم آن کشور 

را به دنبال داشته است.
بعد ازدرج این گزارش، کاربران افغان در 
شبکه های اجتماعی با انتقاد از اظهارات 
با  فقیه  والیت  رژیم  مداخله جویانه 
_شیطنت_نکن  #همسایه  هشتگ  
خرابکارانه ی  سیاست های  از  نقد  به 

جمهوری اسالمی پرداختند.
شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس 
جمهوری افغانستان در صفحه رسمی 

توئیتر خود نوشته: شیطنت ممنوع!
او اضافه کرده: جمهوری اسالمی از یک 
طرف از طالبان قباحت زدایی می کند و 
از سوی دیگر به دنبال راه انداختن فتنه 
است. اما افغانستان هرگز اجازه نخواهد 
داد تجربه سوریه، یمن، عراق و لبنان در 
این کشور تکرار شود و توطئه رژیم ایران 

ناکام خواهد ماند.
محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت 
در  افغانستان هم  اطالعات  و  فرهنگ 
واکنش به این گزارش گفته است: دولت 

جمهوری اسالمی با این نوع توطئه و 
شایعه سازی سعی دارد ابعاد جنگ را 
گسترده تر و پیچیده تر کند. ضمن آنکه 
تحریک کردن و تهدیدهای امنیتی علیه 
مردم افغانستان آتشی بر می افروزد که 
خواهد  هم  را  ایران  رژیم  خود  دامن 
و  مزدور  گروهک های  چنین  گرفت. 
بین  در  جایی  بیگانگان  دست  ابزار 
مردم ما ندارند.در همین حال عبدالعلی 
محمدی مشاور پیشین رئیس جمهوری 
افغانستان نیز در صفحه فیس بوک خود 
نوشته: روزنامه جمهوری اسالمی که به 
حلقه های خاص حکومتی رژیم والیت 
فقیه وابسته است، خبری کامال دروغ را 

با تیتر بزرگ اعالم نموده است.
وی یادآور شده که شیعیان افغانستان 
هشیارتر از آنند که گرفتار دام تزویر و 
شیطنت های رژیم ایران شوند. یادم است 
که حکومت جمهوری اسالمی به خاطر 
کشته شدن افرادش در کنسولگری آن 
کشور در مزار شریف به دست طالبان 

سه روز عزای عمومی اعالم کرده بود و 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در 
آن سه روز به طالب شیعه افغانی نوار 

درسی نمی داد!
روزنامه های  اخیرا  که  داده  ادامه  او 
ایران سعی می  در  اسالمی  جمهوری 
کنند از طالبان تعریف و تمجید کنند. 
حدود سه هفته قبل هم روزنامه کیهان 
تهران نزدیک به علی خامنه ای نوشت 
که »طالبان بدون خشونت و کشتار در 
افغانستان پیشروی کرده و مثل داعش 
خون بی گناهان را نریخته است!« این 
اظهار نظر دروغ و خبیثانه، واکنش تند 

مقامات این کشور را به همراه داشت.
جمهوری  رئیس  مشاور  مرتضوی 
افغانستان نیز اخیرا در واکنش به چاپ 
مطلب دیگری در کیهان خامنه ای که 
نوشته بود: »آمریکا زیر پای کابل را خالی 
کرده و ۸۵ درصد افغانستان در اختیار 
طالبان است«، گفت: کیهان جمهوری 
اسالمی بلندگوی تروریست ها شده است.

گفت:  پیش  روز  دو  خامنه ای  علی 
عراق  لیبی،  لبنان،  در  که  گروه هایی 
می کنند،  مبارزه  آمریکا  با  سوریه  و 
دست آموز، تحت کنترل و در خدمت ما 
نیستند. آنها عناصر مقاومت، معتقد به 

اسالم و مستقل اند.
جمهوری  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  اما 
مقاومت  گروه های  بود:  گفته  اسالمی 
میوه های قدرت نرم رژیم والیت فقیه اند 
که در یمن، لبنان، سوریه و عراق حضور 

دارند.
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سازمان حقوق بشر ایران: 
افزایش اعدام  ها در ایران پس از برگزاری سیزدهمین 

»انتخابات« ریاست  جمهوری اسالمی
 11۷ کل  مجموع  =از 
در  گرفته  صورت  اعدام  
میالدی  سال  نخست  نیمه 
جاری، تنها ۲8 اعدام توسط 
و  ایران  داخل  رسانه های 
اعالم شده  منابع رسمی  یا 
مخفیانه  به صورت  بقیه  و 

صورت گرفته است.
با  نیان  زندا م  عدا =ا
»مواد  به  مربوط  اتهامات 
سال  با  مقایسه  در  مخدر« 
نفر   4۰ به  نفر   ۷ از   ،۲۰۲۰
افزایش  که  یافته  افزایش 
شش برابری را نشان می دهد.
ن  ما ز سا « هش  و پژ =
حقوق بشر ایران« حاکیست، 
اجرای حکم اعدام از ۹ روز 
پیش از برگزاری »انتخابات« 
در یک برنامه ریزی سیاسی 
کامال متوقف شده و دو روز 
پس از این انتخابات نمایشی 
شده  گرفته  سر  از  دوباره 

است.
از  ایران«  بشر  حقوق  »سازمان 
افزایش آمار اعدام ها پس از سیزدهمین 
»انتخابات« ریاست  جمهوری اسالمی 
در ایران خبر داد و اعالم کرد که در 
طول تنها یکماه 3۸ نفر اعدام شده اند. 
حکومت ۹ روز قبل از برگزاری انتخابات 
نمایشی اجرای حکم اعدام را متوقف 
آن،  از  پس  روز  دو  دوباره  ولی  کرده 

اعدام ها را از سر گرفته است.
امروز  ایران«  بشر  »حقوق  سازمان 
پنجشنبه 31 تیر ماه 1۴۰۰ در گزارش 
شش ماهه نخست سال میالدی 2۰21 
اعدام اعالم کرد: دست کم 11۷ نفر در 
زندان های مختلف ایران اعدام شده اند.

در این گزارش همچنین به افزایش 

آمار اعدام ها پس از برگزاری »انتخابات 
ریاست جمهوری« خرداد ماه امسال نیز 
اشاره شده که »به  صورت فزاینده ای 

افزایش یافت«.
ایران فقط در  این اساس، رژیم  بر 
طول یکماه یعنی از 2۸ خرداد تا 2۸ 
تیرماه امسال )1۸ ژوئن تا 1۸ ژوئیه 
اعدام  را  نفر   3۸ دست کم   ،)2۰21

کرده است.
پژوهش »سازمان حقوق بشر ایران« 
حاکیست، اجرای حکم اعدام از ۹ روز 
پیش از برگزاری »انتخابات« در یک 
برنامه ریزی سیاسی کامال متوقف شده 
نمایشی  انتخابات  این  روز پس  دو  و 

دوباره از سر گرفته شده است.
سازمان حقوق بشر ایران 11۷ اعدام 
در   2۰21 سال  نخست  نیمه  در  را 
زندان های مختلف ایران ثبت و تایید 
کرده است که از این میان ۶ نفر زن و 
111 نفر مرد بوده اند. در مدت مشابه 
سال گذشته، 123 اعدام به ثبت رسیده 
است.از مجموع کل 11۷ اعدام  صورت 
گرفته در نیمه نخست سال میالدی 
جاری، تنها 2۸ اعدام توسط رسانه های 
اعالم  رسمی  منابع  یا  و  ایران  داخل 
شده و بقیه به صورت مخفیانه صورت 

گرفته است.
ماه  شش  شدگان  اعدام  میان  در 

نخست سال 2۰21، تعداد ۶3 اعدام 
با اتهام »قتل عمد«، ۴۰ مورد »جرائم 
مربوط به موادمخدر«، ۶ مورد با اتهام 
اتهام  با  مورد   ۸ و  عنف«  به  »تجاوز 
 ۸ شدند.  آویخته  دار  به  »محاربه« 
اعدام  »محاربه«  اتهام  با  که  زندانی 
در  و سیاسی  امنیتی  اتهامات  شدند، 

پرونده های خود داشتند.
در مقایسه با سال 2۰2۰ که ۷ نفر با 
اتهامات مربوط به »مواد مخدر« اعدام 
اعدام  میالدی  در سال جاری  شدند، 
زندانیان با این اتهام با ۴۰ اعدام حدودا 

شش برابر شده است.
 2۰21 سال  نخست  ماه  شش  در 
اعدام شهروندان بلوچ نیز شدت گرفت 
و دست کم 3۰ زندانی بلوچ با اتهاماتی 
همچون »مواد مخدر«، »محاربه« و »قتل 
عمد« در زندان های ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده 
است که گزارش های اعدامی را که در 
باشند،  نشده  اعالم  مطبوعات رسمی 
تنها در صورتی جزو آمار ثبت می کند 
از طریق دو  بتواند بطور مستقل،  که 
یکدیگر،  با  غیرمرتبط  و  معتبر  منبع 
همین  به  کند.  تٔایید  را  آنها  صحت 
می تواند  اعدام ها  واقعی  تعداد  دلیل، 
این سازمان  توسط  اعالم شده  آمار  از 

بیشتر باشد.

=من خود یونیفورم نظامی 
پوشیده ام و به عنوان خلبان 
آماده  جنگنده،  جت های 
دفاع از خاک  ایران در مقابل 
دشمن متجاوز بوده ام. اکنون 
وظیفه ملی و انسانی شما به 
ایران، دفاع  عنوان سربازان 
و محافظت از مردم تان است. 
شما حق ندارید به روی مردم 
و جوانانی که با دستان خالی 
به خیابان  بدون خشونت  و 

آمده اند، تیراندازی کنید.
و  ین  گتر ر بز =
ما،  اسلحه  ی  قدرتمندترین 
است  بی شمارمان  جمعیت 
ما.  اتحاد  و  همبستگی  و 
حکومتی  هیچ  که  بدانید 
یارای مقابله با اراده یک ملت 

متحد را ندارد.
هم میهنانم،

ر  یتکا جنا رهبر  منه ای  خا علی 
جمهوری اسالمی بار دیگر برای حفظ 
داده مردم  تبهکار خود، دستور  رژیم 
مردمی  پاسخ  او  بکشند.  را  معترض 
را که با دستان خالی برای آب و نان 
گلوله  با  آمده اند،  خیابان  به  آزادی  و 
مستقیم  مسئول  خامنه ای  می دهد. 
خون  های به ناحق ریخته ی خوزستان 
است. حساب او و شریکان جرم اش را 

در هر سطحی که باشند به دادگاه های 
صالح خواهیم سپرد.

در اینجا اما خطابم به بدنه ی نیروهای 
نظامی و انتظامی رسمی کشور است:

من خود یونیفورم نظامی پوشیده ام 
و به عنوان خلبان جت های جنگنده، 
مقابل  در  ایران  خاک   از  دفاع  آماده 
وظیفه  اکنون  بوده ام.  متجاوز  دشمن 
ملی و انسانی شما به عنوان سربازان 
مردم تان  از  محافظت  و  دفاع  ایران، 
به روی مردم  ندارید  است. شما حق 
و جوانانی که با دستان خالی و بدون 
خشونت به خیابان آمده اند، تیراندازی 
هم میهن  از  موظفید  اما  شما  کنید. 
بی گناه و تشنه لب خود در مقابل رژیم 
مزدوران  و  و جیره خواران  ضدمیهنی 
که  بدانید  کنید.  دفاع  سرکوبگرش 
باعزت،  زندگی  و  ملت  با  همبستگی 
بسیار ایمن تر از بردگی و بندگی برای 

جانیان است.
من به سهم خود در فردای رهایی 
ایران، مدافع کسانی خواهم بود که در 
به جمهوری اسالمی  چنین روزهایی 

پشت کردند و به ایران روی آوردند.
و سخنی کوتاه با هم میهنان در ایران 

و سراسر جهان:
دالورانه  مردم خوزستان  که  اینک 
بپا خاسته اند، تک تک ما وظیفه داریم 
که تنهاشان نگذاریم. ما در این مبارزه 
همچنان به اصل مهم و کلیدی دوری 
و  بزرگترین  پایبندیم.  خشونت  از 
جمعیت  ما،  اسلحه  ی  قدرتمندترین 
بی شمارمان است و همبستگی و اتحاد 
ما. بدانید که هیچ حکومتی یارای مقابله 

با اراده یک ملت متحد را ندارد.
پاینده ایران
رضا پهلوی

2۸ تیر 1۴۰۰

شاهزاده رضا پهلوی به نظامیان و هم میهنان: 
وظیفه ملی و انسانی شما دفاع و محافظت از 

مردم تان است! متحد باشیم!

ن  گا یسند نو ن  نو =کا
و  اعتراض ها  ایران سرکوب 
اعتصاب های مردم را محکوم 
منشور  اساس  بر  و  می کند 
از حق آزادی همگان  خود، 
استثنا،  و  حصر  هیچ  بی 
برای بیان مطالباتشان دفاع 
می کند و از همه ی اهل قلم، 
مستقل،  ن  را مه نگا نا ز رو
مردم  و  اجتماعی  فعاالن 
به  می خواهد  آزادی خواه 
سانسور تن ندهند و بیانگر 
رنج های مردم و خواسته های 

برحق آنها باشند .
بر  فرو بست  چشم  می توان  چگونه 
فجایعی که هر لحظه در گوشه و کنار 
کشور رخ می دهد؟ چندین هفته است 
که هزاران کارگر زحمتکش صنعت نفت، 
نیشکر هفت تپه و … در اعتصاب به سر 
می برند و هیچ کس پاسخ گوی مطالبات 

برحق آنها نیست.
چندین روز است که مردم خوزستان، 
که از بی آبی جان به لب شان رسیده، 
زندگی  نیاز  تأمین ضروری ترین  برای 
روی  خیابانی  تظاهرات  به  آب،  خود، 
گاز  و  گلوله  آب،  جای  به  و  آورده اند 
اشک آور می گیرند. ماه هاست مردمی 
که سایه ی شوم بیماری و مرگ ناشی 
باالی سر خود  را  کرونا  همه گیری  از 
واکسن  دریافت  انتظار  در  می بینند، 
هستند و این روزها صف های طوالنی 
را برای دریافت چیزی که ماه ها پیش 
باید دریافت می کردند، تاب می آورند. 
سال هاست که گروه بی شماری از مردم 
هر روز که از خواب برمی خیزند می بینند 
بر اثر رشد سرسام آور قیمت ها فقیرتر از 
دیروز شده اند و مجبورند گوشت، مرغ ، 
میوه و لبنیات را به تدریج از سفره های 

خود حذف کنند.
با این همه، همین مردم اگر رغبت 

بیانیه  کانون نویسندگان ایران درباره  اعتراضات 
خوزستان؛ »اعتراض مردم به زندگی مصیبت بار«

رسمی  رسانه های  به  نگاهی  و  کنند 
نه  که  دید  خواهند  بیندازند  کشور 
فریادهای  و  نابسامانی ها  این  از  تنها 
اعتراض شان در آنها نشانی نیست، بلکه 
“در  گویی  که  می شود  وانمود  چنین 
شهر خبری نیست” و همه چیز آرام 
است! الزم به گفتن نیست که بخشی 
همین  از  خود  که  روزنامه نگارانی  از 
مردمند و شریک رنج های مردم، شاید 
به میل خود بر این همه نابسامانی چشم 
فرو نبسته باشند. آنها مجریان سیاست 
»سانسور«اَند؛ سیاستی که سال هاست 
راه تنفس فرهنگ، دانش، اقتصاد، محیط 
زیست و در یک کالم راه تنفس زندگی 
متمدنانه را بسته است؛ سیاستی که با 
سرپوش گذاشتن بر زشتی و پلیدی، و 
انکار فساد و رانت خواری، و در سایه ی 
رشد  مجال  آنها  به  مطلق،  استبداد 
سرطانی می دهد؛ سیاستی که واقعیت 
را سانسور می کند، با این گمان باطل که 
حقیقت هرگز از پرده برون نخواهد افتاد.

واکنش های صریح و گسترده ی مردم 
در سال های اخیر نشان می دهد که این 
مردم  است.  افتاده  کار  از  »سیاست« 
و  خشکسالی  که  می دانند  خوزستان 
بی آبی امروز منطقه شان، منطقه ای که 
در سالیانی نه چندان دور بخش عمده ای 
از محصوالت کشاورزی کشور را تولید 
سیاست های  پیامد  می کرد،  تأمین  و 
غارتگرانه و مردم ستیزانه ای است که در 
سه چهار دهه ی گذشته به اجرا در  آمده 
است. مردمی که در بخشی از سال به 
علت پدیده ی ریزگردها از هوای سالم 
محرومند، مردمی که گاهی در گرمای 
که  مردمی  ندارند،  برق  درجه  پنجاه 
دام های شان  و  کشتزارها  نخلستان ها، 
رو به نابودی است، مردمی که اکنون 
ندارند،  دسترسی  آشامیدنی  آب  به 
حق دارند به خیابان بیایند و اعتراض 
کنند . این مردم از تشکل ها، حزب ها و 
رسانه ی مستقل برای بیان خواسته های 
خود یکسر محرومند. این مردم، خود 
هیچ  کس حق  و  خویش اَند  رسانه ی 

ندارد پاسخ آنها را با گلوله و گاز اشک 
آور بدهد، یا برای سهولت سرکوب آنان، 
اعتراض های بر حق و مسالمت آمیزشان 
را »بازی کردن در زمین دشمن« بنامد.

این وضعیت درباره ی کارگران معترض 
صنعت نفت نیز صادق است . آنها قربانیان 
سیاست ظالمانه ای هستند که با جعل 
بر  افزون  پیمانی،  قراردادهای  کردن 
آن که امنیت شغلی شان را به کلی از 
میان برده، بخشی از مزدشان را نیز به 
جیب پیمانکاران دزد و عزیزکرده های 
حکومتی سرازیر می کند که هیچ نقشی 
در کار و تولید ندارند. کارگران به حق 
خواستار حذف پیمانکاران و قراردادهای 
را  خود  درستی،  به  آنها  پیمانی اَند. 
کارگران صنعت نفت می دانند و خواستار 
مزد برابر با سایر کارکنان این صنعت اند.

برخورداری از تشکل مستقل و حق 
بین  المللی  میثاق های  برابر  اعتصاب، 
آنهاست.  همه ی  مشترک  خواست 
سیاست سرکوب، و سانسور صدای آنها 
و توسل به سیاست تفرقه افکنی میان 
کارگران و تراشیدن نماینده های جعلی 
برای آنها با هدف به شکست کشاندن 
مبارزاتشان، راه به جایی نخواهد برد. باید 
به خواست برحق این کارگران و کارگران 
نیشکر هفت تپه که با مبارزات پیگیر خود 
دست یک باند رانت خوار را از این صنعت 
کوتاه کردند و سایر کارگران، معلمان، 

پرستاران و … گردن نهاده شود.
سرکوب  ایران  نویسندگان  کانون 
اعتراض ها و اعتصاب های مردم را محکوم 
می کند و بر اساس منشور خود، از حق 
آزادی همگان بی هیچ حصر و استثنا، 
برای بیان مطالباتشان دفاع می کند و از 
همه ی اهل قلم، روزنامه نگاران مستقل، 
آزادی خواه  مردم  و  اجتماعی  فعاالن 
می خواهد به سانسور تن ندهند و بیانگر 
برحق  خواسته های  و  مردم  رنج های 

آنها باشند .

کانون نویسندگان ایران
3۰ تیر 1۴۰۰

=حسن روحانی می کند 
تا  نبود  مجلس  قانون  »اگر 
قبل عید ]قربان[ تحریم ها را 
برداشته بودیم!« اما سیدنظام 
هیئت  سخنگوی  موسوی 
رئیسه مجلس شورایاسالمی 
گفته  روحانی  ادعای  رد  با 
»اگر قانون مجلس نبود تیم 
چانه  به  قادر  مذاکره کننده 

زدن نبود!«
=اشاره روحانی و موسوی 
عنوان  با  است  قانونی  به 
برای  اقدام راهبردی  »طرح 
درواقع  که  تحریم ها«  لغو 
محور آن باجگیری از غرب 
با افزایش تهدیدات اتمی از 
غنی  سطح  رساندن  جمله 

سازی به ۶۰ درصد است.
=محمدجواد ظریف اخیرا 
ادعا  به مجلس  در گزارشی 
در  کننده  مذاکره  تیم  کرد 
وین تا مرحله  توافق بر سر 
»لغو تمام تحریم ها« و »لغو 
و  رهبر«  دفتر  علیه  تحریم 
به  سپاه  شناسایی  »ابطال 
تروریستی  سازمان  عنوان 
و  فته  ر پیش   » جی ر خا
روحانی نیز به همین گزارش 

استناد می کند.
ی  خبر ه  یگا پا  =
ر  د ما  ا  » ر نیتو لما ا «
را  ظریف  گزارش  مقاله ای 
کرده  توصیف  »اغراق آمیز« 
مسائل  بعضی  می نویسد  و 
تروریستی  لغو  مثل  آن  در 
بودن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به غلط عنوان شده 
این عنوان  لغو  تازه  و  است 
هم تأثیری در تحریم ها علیه 
و  ندارد  حکومتی  نهاد  این 
هیچ شرکت و بانک خارجی 
نمی خواهد با سپاه پاسداران 

معامله کند.

اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسالمی در مورد دالیل اصلی
 بن بست مذاکرات وین: 

موانع داخلی یا خارجی یا هر دو؟!

روزهای  واپسین  در  روحانی  حسن 
ریاست جمهوری روز پنجشنبه 31 تیر 
بار دیگر تکرار کرد »اگر قانون مجلس 
را  تحریم ها  ]قربان[  قبل عید  تا  نبود 

برداشته بودیم!«
اقدام  »طرح  همان  روحانی  منظور 
راهبردی برای لغو تحریم ها« است که 
شورای  مجلس  در   13۹۹ آذرماه  در 
اسالمی تصویب شد و طی آن دولت 
موظف شده در ازای ادامه تحریم های 
افزایش سطح  بر  بانکی عالوه  نفتی و 
ذخایر  افزایش  و  اورانیوم  غنی سازی 
اورانیوم غنی شده سانتریفیوژهای جدید 
نصب کند و در نهایت سطح غنی سازی 
در ایران به ۶۰ درصد رسید و پس از آن 
جمهوری اسالمی تولید »اورانیوم فلزی« 
را آغاز کرد. پس از آن بود که کشورهای 
غربی رسماً اعالم کردند »ایران هیچگونه 
نیاز غیرنظامی معتبری برای تحقیق و 
ندارد  فلزی  اورانیوم  مورد  در  پژوهش 
که گامی کلیدی برای تولید یک سالح 

اتمی است.«
حسن روحانی اواسط تیرماه نیز در 
»سفره  بود  گفته  تحریم ها  رفع  مورد 
آماده است، کار آماده شده است ]اما[ 
دستش  از  را  دوازدهم  دولت  فرصت 
گرفتند. امیدواریم دولت سیزدهم بتواند 
این کار را تمام کند. فرق نمی کند دولت 
نتیجه  به  را  این  یا سیزدهم  دوازدهم 

برساند.«
ادعای  منبع  دوازدهم  دولت  رئیس 
خود مبنی بر برداشته شدن تحریم ها 
به  اخیر محمدجواد ظریف  را گزارش 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است.

اما سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی با رد این 
ادعای روحانی تٔاکید کرده است اصال 

»اگر قانون مجلس نبود تیم مذاکره کننده 
این  درواقع  نبود!«  زدن  چانه  به  قادر 
نماینده والیتمدار می گوید اگر مجلس 
]از  اتمی  تهدیدات  افزایش  اسالمی 
جمله رساندن غنی سازی اورانیوم به ۶۰ 
درصد[ را تصویب نمی کرد و جمهوری 
نمی توانست  تهدیدات  این  با  اسالمی 
به  حاضر  غربی ها  کند،  باجگیری 
مذاکره کننده  هیات  و  نبودند  مذاکره 
شت. ندا نی  نه ز چا ی  برا چیزی 

دولت  »متاسفانه  افزود:  موسوی 
نتوانست از این امتیاز درست استفاده 
کند« و نتیجه مذاکرات طوری بود که نه 
تنها »گشایش اقتصادی ایجاد نمی کرد« 
بلکه »ارزش توافق را از نفت در برابر غذا 

هم پایین تر می آورد.«
قلمداد  اینطور  اسالمی  جمهوری 
در  ایران  اینکه  دلیل  به  که  می کند 
»دوره انتقال قدرت« از دولت روحانی 
به دولت رئیسی بسر می برد، مذاکرات را 
به حالت تعلیق درآورده اما کامال روشن 
است که اختالفات با طرفین غربی بر سر 
مسائل مهم از جمله تهدیدات موشکی 
نظامی  و  خرابکارانه   سیاست های  و 

جمهوری اسالمی در منطقه است.
)عباد(  ربیعی  علی  میان،  این  در 
اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
شورای   در  »کمیته ای«  گفت  اخیراً 
عالی امنیت ملی، »تفاهم اولیه« برای 
احیای برجام مربوط به »رفع قسمت 
گفت  و  کرد  رد  را  تحریم ها«  عمده 
»با قانون مجلس سازگار نیست!« اما 
سخنگوی شورای  عالی امنیت ملی با 
رد حرف های ربیعی گفته است که به 
خاطر »مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی 
و بعضا طرف های اروپایی« توافق انجام 

1۷ ادامه در صفحهنشده است.
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اعتراضات مردم برای آب و زمین 
سلبریتی ها به اصغر فرهادی: تبریک! 

ده ها مستندساز: سرکوب معترضان خوزستان را محکوم می کنیم
بحران  که  حالی  =در 
محرومیت  و  بی آبی  جدی 
مردم  گسترده ی  اعتراض 
استان خوزستان را به دنبال 
از  شماری  بجز  اما  داشته 
شناخته شده،  چهره های 
حکومتی  سلبریتی های 
را  اعتراضات  همچنان 
برابر  در  و  گرفته اند  نادیده 

آن سکوت کرده اند.
در  سلبریتی ها  =این 
اجتماعی   شبکه های 
تبریک  مشغول  خود 
فرهادی  اصغر  به  گفتن 
ویژه  جایزه  برنده  فیلمساز 
فستیوال  داوران  هیئت 
این  و  هستند  کن  فیلم 
آنها  برای  »افتخارآفرینی« 
چنان است که گویا فرصت 
اعتراضات  به  پرداختن 
را  خوزستان  شهروندان 
تشنگی  و  بی آبی  دلیل  به 

ندارند.
که  نیز  فرهادی  =اصغر 
در  اعتراضات  جریان  در 
فستیوال کن حضور داشت، 
مورد  در  نظری  اظهار  هیچ 
سرکوب  و  اعتراضات  این 
یگان  نیروهای  با  مردم 
ویژه توسط حکومت نکرده 
جایزه  دریافت  از  پس  و 
دریافت  از  تصویری  تنها 
جایزه اش را در اینستاگرام 

خود منتشر کرده است.
هنوز بسیاری از سلبریتی های حکومتی 
در حالی مشغول تبریک گفتن به اصغر 
بحران  برابر  در  که  هستند  فرهادی 
بی آبی و ُکشتار مردم خوزستان توسط 
مأموران امنیتی سکوت اختیار کرده اند. 
در این بین، ده ها کارگردان مستندساز 
همبستگی  ابراز  خوزستان  مردم  با 

کرده اند.
و  بی آبی  جدی  بحران  که  حالی  در 
محرومیت از امکانات اولیه زندگی به 
اعتراضات گسترده ی مردم در استان 
خوزستان منجر شده اما بجز شماری از 
چهره های شناخته شده، سلبریتی های 
معمول  طبق  را  اعتراضات  حکومتی 
نادیده گرفته اند و در برابر آن سکوت 

کرده اند.
شبکه های  در  البته  سلبریتی ها  این 
به  گفتن  تبریک  مشغول  اجتماعی  
جایزه  برنده  فیلمساز  فرهادی  اصغر 
ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم کن 
2۰2۰ هستند که با یکسال تأخیر به 
دلیل کرونا به تازگی در فرانسه برگزار 
آنها  برای  »افتخارآفرینی«  این  شد. 
چنان است که گویا فرصت پرداختن 
به اعتراضات شهروندان خوزستان را به 

دلیل بی آبی و تشنگی ندارند.
در این بین، اصغر فرهادی نیز که در 
جریان اعتراضات اخیر در فستیوال کن 
در  نظری  اظهار  هیچ  داشت،  حضور 
اعتراضات و سرکوب مردم  این  مورد 
با نیروهای یگان ویژه توسط حکومت 
نکرد و پس از دریافت جایزه نیز تنها 
در  را  جایزه اش  دریافت  از  تصویری 

اینستاگرام خود منتشر کرده است.
او که پیشتر در نشست فیلم »قهرمان« 
نیست  آدمی  که  بود  کرده  تأکید 
دیگر  بار  کند،  صادر  »بیانیه «  که 
موج  با  اجتماعی  شبکه های  در 
شده  روبرو  انتقادها  از  گسترده ای 
است. منتقدانش می گویند، او فرصت 
به  ایران  مردم  مشکالت  بیان  بزرگ 
از  یکی  در  را  خوزستان  مردم  ویژه 
بزرگترین فستیوال های فیلم دنیا که 
متوجه  آن  سمت  به  دوربین ها  همه 
است سوزانده در حالی  که از این فرصت 
در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
۴ سال پیش، برای نشان دادن انگشت 
بنفش خود که به حسن روحانی رأی 

داد به نفع حکومت سوء  استفاده کرد!
نیز  سلبریتی ها  دیگر  میان،  این  در 
ابراز  و  احترام  ادای  همچنان مشغول 
کسب  و  فرهادی  وجود  از  افتخار 
مردمان  کشتن  و  هستند  جایزه  این 
خوزستان را مانند کشتارهای پیشین 
آبان ماه ۹۸ در شهرهای  از جمله در 

مختلف کشور نادیده گرفتند.
نیز  خوزستان  موضوع  به  که  آنانی 
بی آبی  مسئله  به  تنها  پرداختند، 
و  مردم  اعتراضات  و  می کنند  اشاره 
و  معترض   3 دست کم  کشته شدن 
گلوله باران کردن مردم را به روی خود 

نمی آورند.
دست کم پنج روز است که اعتراضات 
مردم خوزستان در شهرهای مختلف 
پاسداران  سپاه  حمله  و  یورش  با 
و  امنیتی  نیروهای  و  اسالمی  انقالب 
شده  مواجه  رژیم  لباس شخصی های 
است. این نیروها عمدتا به قلب و سر 
معترضان شلیک می کنند و گزارش های 
میدانی حاکیست با قطع عمدی برق در 
مناطق مختلف شهرها و ایجاد تاریکی، 

مردم را به رگبار می بندند.
تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان 
تا  ولی  نشده  منتشر  اعتراضات  این 
کنون کشته شدن سه نفر در طول سه 
شب نخست اعتراضات به نام های قاسم 
خضیری ناصری، مصطفی نعیماوی و 
منتشر  و  تأیید  اهواز  در  مزرعه  علی 

شده است.
شبکه های  بررسی  دیگر،  سوی  از 
می دهد  نشان  سلبریتی ها  اجتماعی 
بازیگر سینما در حساب  حامد بهداد 
اشاره  موضوع  این  به  اینستاگرامش 
این سوء  اگر   « است:  نوشته  و  کرده 
مدیریت نبود، طبعاً خوزستانی در طلب 
آب و حیات معترض نمی شد. راستی 

خانه موسیقی: 
ایران تشنه و خسته از ظلم و بی عدالتی بیش از 

هر چیزی نیاز به اتحاد دارد
ایران  موسیقی  =خانه 
ضمن  بیانیه ای  انتشار  با 
خوزستان  مردم  از  حمایت 
اخیر،  اعتراض های  در 
با  خشونت آمیز  برخورد 
و  کرد  محکوم  را  معترضان 
نوشت: »پاسخ مطالبات بحق 
این  مظلوم  و  شریف  مردم 
اقناعی  عمل  و  اقدام  خطه 
است و قطعا هرگونه برخورد 
مطالبات  با  خشونت آمیز 
قانونی و بحق مردم محکوم 

است.«
موسیقی  صنفی  =خانه 
که  خود  بیانیه ی  در  ایران 
31تیرماه  پنجشنبه  امروز 
نوشت:  شد،  منتشر 
ایران  تن  پاره  »خوزستان 
است و ایراِن تشنه و خسته 
از ظلم و بی عدالتی در جهان 
امروز بیش از هر چیزی نیاز 
به اتحاد و همدلی دارد.« در 
این بیانیه ضمن بیان اینکه 
این  مستحق  خوزستان 
وضعیت نیست، تأکید شده 
به  موسیقی  »خانه  است: 
نمایندگی از سوی این صنف 
کنار  در  همیشه  همچون 
ایستاده  ایران  بزرگ  مردم 
بحرانی  وضعیت  این  در  و 
خونگرم  مردم  کنار  در  نیز 
و بزرگوار خوزستان خواهد 

ایستاد.«
ضمن  بیانیه ای  در  موسیقی  خانه 
برخورد  خوزستان،  مردم  از  حمایت 
محکوم  را  معترضان  با  خشونت آمیز 
کرد و نوشت: ایران تشنه و خسته از 
ظلم و بی عدالتی بیش از هر چیزی نیاز 

به اتحاد دارد.
خانه موسیقی ایران با انتشار بیانیه ای 
خوزستان  مردم  از  حمایت  ضمن 
برخورد  اخیر،  اعتراض های  در 

محکوم  را  معترضان  با  خشونت آمیز 
بحق  مطالبات  »پاسخ  نوشت:  و  کرد 
مردم شریف و مظلوم این خطه اقدام 
هرگونه  قطعا  و  است  اقناعی  عمل  و 
برخورد خشونت آمیز با مطالبات قانونی 

و بحق مردم محکوم است.«
خانه صنفی موسیقی ایران در بیانیه ی 
31تیرماه  پنجشنبه  امروز  که  خود 
منتشر شد، نوشت: »خوزستان پاره تن 
ایران است و ایراِن تشنه و خسته از ظلم 
و بی عدالتی در جهان امروز بیش از هر 
چیزی نیاز به اتحاد و همدلی دارد.«

اینکه  بیان  ضمن  بیانیه  این  در 
خوزستان مستحق این وضعیت نیست، 
به  است: »خانه موسیقی  تأکید شده 
نمایندگی از سوی این صنف همچون 
ایران  بزرگ  مردم  کنار  در  همیشه 
بحرانی  وضعیت  این  در  و  ایستاده 
بزرگوار  و  خونگرم  مردم  کنار  در  نیز 

خوزستان خواهد ایستاد.«
اعتراضات مردم خوزستان که اکنون 
در استان های دیگر نیز گسترش یافته، 
با خشونت و سرکوب معترضان از سوی 
حکومت روبرو شده و چندین شهروند 
شمار  و  مجروح  نفر  ده ها  و  کشته 

نامشخصی دستگیر شده اند.
که  اعتراضات  این  وسیع  سرکوب 
شدید  سانسور  دلیل  به  آن  دامنه 
رسانه ها و قطع اینترنت در خوزستان، 
اعتراض  است،  نامعلوم  همچنان 
اصناف مختلف هنری اعم سینمایی، 
نویسندگان و اهالی موسیقی را در پی 

داشته است.
متن کامل بیانیه خانه موسیقی ایران 

به شرح زیر است:
»چو ایران نباشد تن من مباد

و  است  ایران  تن  پاره ی  خوزستان 
ایران تشنه و خسته از ظلم و بی عدالتی 
در جهان امروز بیش از هر چیزی نیاز 

به اتحاد و همدلی دارد.
خوزستاِن تشنه که نفت و گازش را 
زمین  ایران  پهنه ی  در  سخاوتمندانه 
خرج کرده است مستحق این وضعیت 

نیست.
شریف  مردم  بحق  مطالبات  پاسخ 
عمل  و  اقدام  خطه  این  مظلوم  و 
برخورد  هرگونه  قطعا  و  است  اقناعی 
خشونت آمیز با مطالبات قانونی و بحق 
به  موسیقی  است.خانه  محکوم  مردم 
نمایندگی از سوی این صنف همچون 
ایران  بزرگ  مردم  کنار  در  همیشه 
بحرانی  وضعیت  این  در  و  ایستاده 
بزرگوار  و  خونگرم  مردم  کنار  در  نیز 

خوزستان خواهد ایستاد.
همان مردمانی که در این چهل سال 
و  سختی ها  مقابل  در  همه  از  بیش 
تالطم های جنگ و بی آبی و خشکسالی 
به  جانش  که  اینک  و  است  ایستاده 
کمک  و  تدبیر  نیازمند  رسیده  لب 
مسئوالن و همه ی ما هموطنان است.

کمکی نه از روی استیصال و صدقه 
به  پاسخ بحق  و  از روی وظیفه  بلکه 
بر  استانی که حق بیشمار  هموطنان 

گردن این ملت دارد.«

دیوارنویسی در ایران: آب یک شعار سیاسی است

چرا یکی از مسئولین پاسخ درستی به 
این وضعیت نمی دهد؟حال که مردم 
خوزستان از کم آبی به ستوه آمده اند 
خویش  حق  بدیهی ترین  خواهان  و 
به بدترین نحو  شده اند، بجای پاسخ، 

بد رفتاری می بینند.«
ممنوع الکار  خواننده  یراحی  مهدی 
با زنجیره ی  نیز  اهل اهواز که پیشتر 
انسانی مردم خوزستان در کنار کارون 
همراهی کرده بود، نوشت: »با اعمال و 
اجرای سیاست های غلط، اقوام نجیب 
این سرزمین را به جان هم نیندازید.«

الناز شاکردوست، رضا کیانیان، محسن 
انتشار  با  نیز  حجار  میترا  و  چاوشی 
نوشتن  با  خوزستان  از  تصاویری 
جمالتی به کمبود آب در این استان 

اشاره کرده اند.
مستند  کارگردان   13۴ بین،  این  در 
با صدور بیانیه ای در حمایت از مردم 
را  آنان  سرکوب  خوزستان،  معترض 

توسط حکومت محکوم کردند.
آمده  مستندسازان  این  بیانیه ی  در 
است: »دوباره بر سر آب، آتش به پا شد. 
این قصه ی تلخناک پرآب ترین استان 
ایران است که کارون، مارون کرخه، و 
اروندش گواهند که پیوسته از چشمان 
مردمان خونابه روان است. و اینبار در 
و  می روید  مرگ  همواره  هورالعظیم 
صدای دادخواهان در مرداب خاموش 

می گردد.«
این مستندسازان همچنین نوشته اند: 
»ما کارگردانان سینمای مستند بر پایه 
سنت کاری مان همیشه بازتاب دهنده 
و  بوده ایم  مردمانمان  خواست  و  رنج 
امروز نیز در کنار خوزستان می مانیم و 
سرکوب مردمی که زندگی را جستجو 
می کنند تا آب به آبادی برسد به شدت 

محکوم می کنیم.« 

عباس معروفی در 
ادامه ی بیماری 
سرطان تحت 
عمل جراحی 

تومور مغزی قرار 
می گیرد

=عباس معروفی نویسنده، 
شاعر و ناشر در تبعید عصر 
دیروز چهارشنبه 3۰ تیرماه 
14۰۰ در حساب اینستاگرام 
خود اعالم کرد که بار دیگر 
اینبار  و  جراحی  عمل  برای 
در  مغزی  تومور  دلیل  به 
برلین  شاریته  بیمارستان 

بستری شده است.
خبر  این  انتشار  پی  =در 
نویسنده،  این  سوی  از 
کاربران شبکه های اجتماعی 
و  سالمت  آرزوی  او  برای 
بهبودی کردند و بخش های 
این  آثار  از  محبوب شان 

نویسنده را بازنشر کردند. 
عباس معروفی نویسنده، شاعر و ناشر 
متاستاز  از  اینستاگرام  در  تبعید  در 
بیماری سرطان و جراحی تومور مغزی 
خود خبر داده است. وی در بیمارستان 
قرار  جراحی  مورد  برلین  شاریته 

می گیرد.
عباس معروفی نویسنده، شاعر و ناشر 

چهارشنبه 3۰  دیروز  عصر  تبعید  در 
اینستاگرام  حساب  در   1۴۰۰ تیرماه 
خود اعالم کرد که بار دیگر برای تحت 
اینبار  و  می گیرد  قرار  جراحی  عمل 
بیمارستان  در  مغزی  تومور  دلیل  به 

شاریته برلین بستری شده است.
سالم  و  »اگر خوب شدم  نوشت:  او 
را  غمباد  این  داستان  آمدم  بیرون 
می نویسم )…( می نویسم که نسل های 
بعد بدانند چرا ما به این روز افتادیم. 
اما اگر نیامدم دخترانم نوشته های مرا 

منتشر خواهند کرد.«
در پی انتشار این خبر از سوی این 
نویسنده، کاربران شبکه های اجتماعی 
برای او آرزوی سالمت و بهبودی کرده  
این  آثار  از  محبوب شان  بخش های  و 

نویسنده را بازنشر کرده اند.
این نویسنده ساکن آلمان شهریورماه 
غدد  سرطان  به  ابتالیش  از  پارسال 
لنفاوی خبر داده بود که پس از چندین 
عمل جراحی و پرتودرمانی بهبود پیدا 

کرد.
نوشته  اینستاگرامش  در  معروفی 
شریته  بیمارستان  دیگر  »بار  است: 
برلین، و من که سرطانم متاستاز داد 
و دچار تومور مغزی شدم. فردا مغزم را 

جراحی می کنند تا این موجود پلشت 
را از سرم بیرون بیندازند.«

رمان های  پرفروش ترین  نویسنده ی 
جمله  از  ایران  در  فارسی  زبان 
بلوا«  »سال  و  مردگان«  »سمفونی 
نوشت: »اگر خوب شدم و سالم بیرون 
آمدم داستان این غمباد را می نویسم 
که چه جوری در گلوگاهم رشد کرد، 
فک و زبان و دندانم را خورد و بعد به 
مغزم فرو رفت. می نویسم که نسل های 
بعد بدانند چرا ما به این روز افتادیم. 
اما اگر نیامدم دخترانم نوشته های مرا 

منتشر خواهند کرد.«
درباره  یادداشتی  در  پیشتر  معرفی 
بود:  نوشته  سرطان  به  ابتالیش 
غصه  گفت:  من  به  دانشور  »سیمین 
یعنی سرطان! غصه نخوری یک وقت، 

معروفی! و من غصه خوردم.«
عباس معروفی یکی از صدها نویسنده 
و روزنامه نگاران تبعیدی ایران است که 
به دلیل جمهوری اسالمی مجبور به 
ترک کشور خود شده اند. وی در پی 
که  »گردون«  معروف  مجله  توقیف 
در  داشت،  عهده  بر  را  آن  سردبیری 
ترک  به  ناگزیر   )13۷۵( سال 1۹۹۶ 
وطن شد. وی در طول سال ها فعالیت  
در خارج از ایران، کتاب های متعددی 
را به نگارش در آورده و همچنین آثار 
نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوع در 
ایران را در نشر »گردون« در آلمان به 

چاپ رسانده است.
»سمفونی  جمله  از  وی  رمان های 
در  همواره  بلوا«  »سال  و  مردگان« 
رمان های  پرفروش ترین  فهرست 
کشور  داخل  کتابفروشی های  فارسی  
قرار دارند و از آنها بسیار استقبال شده 
است. برخی از رمان های وی از جمله 
و  بلوا«  »سال  مردگان«،  »سمفونی 
آلمانی  به  »فریدون سه پسر داشت« 

نیز ترجمه شده اند.

عباس معروفی نویسنده 
پرفروش ترین و شناخته شده ترین 

کتابهای منتشر شده در ایران
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مقامات  و  مطلع  =منابع 
ژورنال«  استریت  »وال  به 
گفته اند آمریکا در نظر دارد 
تحریم های سخت تری علیه 
چین  به  ایران  نفت  فروش 
جمهوری  یا  تا  کند  اعمال 
برای  شود  مجبور  اسالمی 
توافق اتمی تصمیم بگیرد و 
یا هزینه شکست مذاکراتی را 
که در حال حاضر معلق شده 

برای رژیم ایران باال ببرد.
نوشته  ایرنا  =خبرگزاری 
تا چند روز آینده بارگیری و 
صادرات نفت ایران از پایانه 
دریای  آب های  در  جاسک 
در  تا  می شود  آغاز  عمان 
»شرایط غیرمتعارف« مانند 
آنچه در جنگ تحمیلی علیه 
ایران رخ داد، صادرات نفت 
روبرو  جدی  مشکالت  با  را 

نشود!
اسفند  روحانی  =حسن 
سخنرانی  یک  در   13۹۹
له  لو خط  ث  ا حد ا گفت 
»گوره- جاسک« یک پروژه 
اگر  که  است  استراتژیک 
روز  در  هرمز  تنگه  روزی 
مبادا به هر دلیلی بسته شد 

صادرات نفت متوقف نشود.
با  نمی رسد  نظر  =به 
و  داخلی  شرایط  به  توجه 
ی  یتی ها ضا ر نا ش  گستر
اسالمی  جمهوری  عمومی، 
فرصتی برای چنین تغییرات 
یک  تژ ا ستر ا ختی  سا یر ز

داشته باشد.
روزنامه »وال استریت ژورنال« دوشنبه 
1۹ ژوئیه )2۸ تیرماه( گزارش داد آمریکا 
در حال بررسی تحریم های شدیدتر علیه 
رژیم ایران در بخش فروش نفت به چین 
مذاکرات  در صورت شکست  تا  است 
وین به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری 

اسالمی استفاده شود.
هرچند با قدرت گرفتن جو بایدن در 
کاخ سفید آمریکا وی همراه با شرکای 
در  برجام  احیای  برای  خود  اروپایی 
می کند  تالش  تحریم ها  کاهش  ازای 
افراد  و  به گفته مقامات آمریکایی  اما 
ناظر بر این قضیه، آمریکا در نظر دارد 
تحریم های سخت تری علیه فروش نفت 
توسط جمهوری اسالمی به چین اعمال 
کند تا زمامداران ایران مجبور شوند برای 
توافق اتمی تصمیم بگیرند و همچنین 
هزینه شکست مذاکراتی را که در حال 
حاضر معلق شده برای جمهوری اسالمی 

باال ببرد.
آمریکا در دوران دونالد ترامپ با »کارزار 
سختی  تحریم های  حداکثری«  فشار 

»تحریم های احتمالی جدید نفتی« در صورت شکست مذاکرات وین؛
 آیا جمهوری اسالمی به »شرایط نامتعارف«

 نزدیک شده!؟

و  بیمه  و  بانک  نفت،  بخش  علیه  را 
صنایع سنگین جمهوری اسالمی اعمال 
اساس  بر  بایدن  جو  آمدن  با  اما  کرد 
گزارش های رسمی و غیررسمی اندکی 
بر صادرات نفتی ایران و میعانات از طریق 
امارات، عراق،  کشورهایی مثل عمان، 
مالزی به چین و همچنین مستقیم به 
ونزوئال و سوریه برای جمهوری اسالمی 
افزوده شد و حتا صحبت از این بود که 
صادرات نفت ایران از 2۰۰ تا 3۰۰ هزار 
بشکه در روز به باالی ۵۰۰ هزار بشکه 
رسیده است. حتا برخی آمارها حاکیست 
در بعضی روزها فروش نفت ایران به یک 

و نیم میلیون بشکه در روز نیز رسید.
اکنون واشنگتن تهدید کرده در صورت 
جدیدی  گام های  مذاکرات  شکست 
برخواهد داشت. این تصمیمات احتماالً 
می تواند شامل توقیف نفتکش هایی باشد 
که در آب های آزاد به ونزوئال و سوریه 

نفت منتقل می کنند.
در  ایران  رژیم  می دهد  نشان  شواهد 
دور زدن تحریم ها به صورت فزاینده ای 
و  »رمزارزها«  از  و  شده   حرفه ای 
یا  »تهاتر«  و  چمدانی«  »پول های 
مبادله کاال برای دور زدن تحریم های 
محموله های  می کند.  استفاده  بانکی 
نفتی با کشتی های موسوم به »شبح« با 
سینگال های خاموش به مقصد منتقل 
می شوند. کشتی هایی که ردیابی آنها با 
توجه به خاموش بودن موقعیت یاب آنها 

کار آسانی نیست.
بایدن و  نیز معلوم نیست دولت  حاال 
برای  تصمیمی  چه  آمریکا  متحدان 
اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران دارند اما 
چندی پیش از اعالم قصد آمریکا برای 
تحریم های جدید، رسانه های حکومتی 
ایران نوشتند »تا چند روز آینده بارگیری 
و صادرات نفت ایران از پایانه جاسک در 
آب های دریای عمان آغاز می شود که 
می تواند با توجه به نزدیکی این پایانه به 
مبادی مصرف، قدرت چانه زنی ایران در 

بازارهای جهانی را افزایش دهد.«
در گزارش خبرگزاری ایرنا آمده »ایران 
تا پیش از این تمام پایانه های نفتی خود 
)خارک، عسلویه و الوان( را در خلیج 
فارس احداث کرده بود و این موضوع 

= »رضاشاه روحت شاد«، 
»از خوزستان تا تهران جانم 
با  »بختیاری  ایران«،  فدای 
عرب، اتحاد اتحاد«، »ارتشی 
حمایت«،  حمایت  غیرت  با 
یم«،  شرمنده ا »رضاشاه 
می  سال ا ی  ر جمهو «
و  نمی خوایم«  نمی خوایم 
»مرگ بر خامنه ای« از جمله 
شعارهای معترضان در شهر 

ایذه است.
بگر  کو سر ی  ها و =نیر
تا  ویژه  یگان  و  امنیتی 
خیابان ها  در  از شب  پاسی 
حال  در  ایذه  کوچه های  و 
به  مستقیم  ی  ز ا ند ا تیر
آنها  بازداشت  و  معترضان 

بودند.
در ششمین شب از اعتراضات سراسری 
شهرستان  در  مردم  خوزستان،  مردم 
ایذه نیز به اعتراضات پیوستند. اینترنت 
تلفن همراه در کل شهر اهواز در شامگاه 
دوشنبه 2۹ تیر 1۴۰۰ قطع شده و در 
دیگر نقاط استان نیز خطوط اینترنت با 
اختالل روبروست. با اینهمه ویدئوهای 
و  ایذه  مردم  تظاهرات  از  متعددی 
همچنین اعتراضات موضعی مردم در 
شهرهای دیگر از جمله تهران و کرج در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

در ششمین روز اعتراضات مردمی در 
استان خوزستان مردم شهرستان ایذه 

به خیابان آمدند. این تجمع که تا نیمه 
شب سه شنبه 2۹ تیرماه ادامه یافته با 
مبنی  تجمع کنندگان  مهم  شعارهای 
اسالمی  با جمهوری  آنها  مخالفت  بر 
و سرکوب از سوی نیروهای امنیتی و 

یگان ویژه همراه بوده است.
»رضاشاه روحت شاد«، »از خوزستان 
تا تهران جانم فدای ایران«، »بختیاری 
با  »ارتشی  اتحاد«،  اتحاد  عرب،  با 
»رضاشاه  حمایت«،  حمایت  غیرت 
اسالمی  »جمهوری  شرمنده ایم«، 
بر  »مرگ  و  نمیخوایم«  نمیخوایم 
خامنه ای« از جمله شعارهای معترضان 

در شهر ایذه بوده است.
می دهد  نشان  ویدئوها  همچنین 
نیروهای سرکوبگر امنیتی و یگان ویژه 
تا پاسی از شب در خیابان ها و کوچه های 
به  مستقیم  تیراندازی  حال  در  ایذه 
هستند. آنها  بازداشت  و  معترضان 

استان  شهرهای  دیگر  در  اعتراضات 
ماهشهر،  اهواز،  جمله  از  خوزستان 
شادگان، سوسنگرد، حمیدیه نیز مانند 

شهرهای دیگر ادامه دارد.
 2۹ دوشنبه  شامگاه  در  همچنین 
ن  ستا شهر م  د مر  1 ۴ ۰ ۰ تیر 
مردمی  اعتراضات  به  نیز  دارخوین 
. ستند پیو ن  ستا ز خو ن  ستا ا

بر اساس گزارش شهروندان خوزستانی 
و  اهواز  شهرهای  در  موبایل  اینترنت 
شادگان قطع شده و در دیگر شهرهای 
با  اینترنت  خوزستان  استان  دیگر 

اختالل شدید روبروست.
مردم  نیز  تهران  در شهر  امروز صبح 
در ایستگاه مترو »صادقیه« )آریاشهر( 
شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »مرگ 

دادند. سر  اسالمی«  جمهوری  بر 
ویدئوی دیگری در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده که توضیح می دهد در ایستگاه 
مترو کرج است و مردم شعار می دهند 
»سپاهی حیا کن، ممکلتو رها کن!«

شب گذشته مردم خرم آباد در استان 
لرستان نیز در همبستگی با اعتراضات 
آنها  به  خوزستان  استان  در  مردم 
پیوستند و مسیر ورودی شهر را با آتش 
زدن الستیک اتومبیل مسدود کردند.

مردم در خوزستان از روز پنجشنبه 2۴ 
تیر 1۴۰۰ علیه سیاست های جمهوری 
اسالمی در حوزه آب که سبب خشکی 
رودخانه ها و تاالب های استان شده و 
کشاورزی و دامداری مردم را با تهدید 
مردم  دسترسی  و  کرده  روبرو  جدی 
به آب کافی و سالم را دشوار ساخته، 
گسترده  تجمعات  برگزاری  به  دست 
در شهرهای مختلف این استان زده اند.

خود  در ششمین شب  تجمعات  این 
 1۴ در   1۴۰۰ تیر   2۹ سه شنبه  در 
شهرستان و بخش ادامه یافته است. در 
همه شهرها تظاهرات مردم با سرکوب 
مأموران امنیتی و یگان ویژه روبرو شده 
است و آنها تالش می کنند با شلیک گاز  
اشک آور و تیراندازی های هوایی و کور 
فضای رعب و وحشت به وجود آورده و 

به »شکار« معترضان بپردازند.
تا کنون دو معترض با شلیک مأموران 
خبرهایی  و  شدند  کشته  حکومتی 
چهار  مجموعا  شدن  کشته  درباره 
تعداد  از  است.  شده  منتشر  معترض 
این  بازداشت شدگان  و  مجروحان 
نشده  منتشر  آماری  هنوز  تجمعات 

است.

پایانه نفتی »خارک«

مردم ایذه در همبستگی با تظاهرات خوزستان:
 رضاشاه روحت شاد! از خوزستان تا تهران جانم 

فدای ایران! بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد!

می توانست در شرایط غیرمتعارف مانند 
آنچه در جنگ تحمیلی علیه ایران رخ 
داد، صادرات نفت را با مشکالت جدی 
روبرو کند.«منظور از »شرایط نامتعارف« 
هدف قرار گرفتن سکوها و پایانه های 
انتقال نفت ایران در جنگ هشت ساله ی 
ایران و عراق است. در طول جنگ ایران و 
عراق نیروی هوایی ارتش صدام حسین 
بیش از 2۰۰ بار به این پایانه حمله کرد 
کند.  مختل  را  ایران  نفت  صادرات  تا 
اکنون با بحرانی شدن وضعیت منطقه، 
جمهوری اسالمی بر اساس تجربه های 
گذشته بیش از هر زمان دیگر الزم دیده 
جایگزینی برای پایانه خارک پیدا کند 
که در خلیج فارس محصور نباشد تا در 
موقع لزوم نفتکش ها بدون عبور از تنگه 

هرمز نفت را بارگیری کنند.
یک  در  اسفند 13۹۹  روحانی  حسن 
سخنرانی گفت احداث خط لوله »گوره- 
جاسک« یک پروژه استراتژیک است که 
اگر روزی تنگه هرمز در روز مبادا به هر 
دلیلی بسته شد صادرات نفت متوقف 
نشود. با اینهمه با توجه به ناکارآمدی های 
رژیم در مورد زیرساخت های کشور به 
نظر نمی رسد با توجه به شرایط داخلی 
عمومی،  نارضایتی های  گسترش  و 
جمهوری اسالمی فرصتی برای چنین 
تغییرات زیرساختی استراتژیک داشته 
باشد به ویژه آنکه تمام هّم و غم خود 
اهداف  گذشته صرف  سال های  در  را 
نظامی و تقویت شبه نظامیان و گروه های 
نیابتی و همچنین تبلیغات ایدئولوژیک و 

فرقه ای در منطقه کرده است.

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
اندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زاده

 به زودى در کیهان لندن به زودى در کیهان لندن  ::
 چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب چاپ دوم و نسخه دیجیتال کتاب

=رهبر جمهوری اسالمی 
»ایام  مناسبت  به  پیامی  در 
آمریکا  گفته »طبیعتاً  حج« 
و همراهانش در برابر عنوان 
مقاومت دچار حساسیت اند 
با جبهه   انواع دشمنی  به  و 
کمر  می  سال ا مت  و مقا

بسته اند.«
تی  تبلیغا ش  تال « =
منتسب  برای  آمریکاییان 
در  مقاومت  عناصر  کردن 
به  لبنان  و  سوریه  و  عراق 
و  فهم  عدم  از  ناشی  ایران 
درک درست آمریکایی ها از 

مّلت های این منطقه است.«
دفاع  وزیر  حاتمی  =امیر 
اسفند  اسالمی  جمهوری 
13۹۹ در یک سخنرانی عنوان 
کرد »گروه های مقاومت میوه 
قدرت نرم جمهوری اسالمی 

ادعای علی خامنه ای درباره 
»میوه های قدرت« نظام:

 منتسب دانستن 
»عناصر مقاومت« 

به جمهوری 
اسالمی

 تبلیغات 
آمریکایی ها

است!
یمن،  در  که  هستند  ایران 
عراق، سوریه و لبنان حضور 

دارند.«
غضنفرآبادی  =موسی 
تهران  انقالب  دادگاه  رئیس 
گفته   13۹۷ اسفند  در  نیز 
یاری  را  انقالب  ما  »اگر  بود 
نکنیم، حشدالشعبی عراقی، 
زینبیون  افغانی،  فاطمیون 
پاکستانی و حوثی های یمنی 
خواهند آمد و انقالب را یاری 

خواهند کرد!«
رهبر جمهوری اسالمی در پیامی خطاب 
»ایام  به مناسبت  جهان  مسلمانان  به 
حج« مقاومت در برابر آمریکا را از جمله 
»پیام های متعالی« دانست و گفت »سر 
برافراشتن عناصر مقاومت در فلسطین، 
یمن و عراق از واقعیت های امیدآفرین 

منطقه است.«
علی خامنه ای در این پیام که دوشنبه 
2۸ تیرماه منتشر شد گفته »طبیعتاً 

مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی ژانویه ۲۰۲۰

عنوان  برابر  در  همراهانش  و  آمریکا 
مقاومت دچار حساسیت اند و به انواع 
دشمنی با جبهه  مقاومت اسالمی کمر 
از دولت های  بسته اند. همراهی برخی 
منطقه با آنان نیز واقعیت تلخی در جهت 

تداوم آن شرارت  ها است.«
او با اشاره به اینکه »امسال حج نیست 
اما دفع و طرد شیاطین همه جا ممکن 
است« افزود: تالش تبلیغاتی آمریکاییان 
برای منتسب کردن عناصر مقاومت در 
عراق و سوریه و لبنان به ایران ناشی از 
عدم فهم و درک درست آمریکایی ها از 

ملّت های این منطقه است.
خامنه ای در مورد افغانستان نیز گفت 
آمریکا در افغانستان تحقیر شد و پس 
از آن ورود پُر سر و صدا در بیست سال 
از به کار بردن سالح و  پیش، و پس 
برابر مردم بی دفاع و  بمب و آتش در 
غیرنظامی، خود را در باتالق حس کرد 
و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون 
بََرد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب 
ابزارهای اطالعاتی و سالح های جنگ 
نرم آمریکا در کشورش باشد و هشیارانه 

در برابر آن بِایستد.«

علی خامنه ای در حالی به دروغ مدعی 
یا  منطقه  در  مقاومت«  »عناصر  شده 
همان گروه های فرقه ای و شبه نظامی 
به  منتسب  رژیم  به  وابسته  و  نیابتی 
که خودش  نیست  اسالمی  جمهوری 
در مهرماه سال 13۹۸ گفته بود حضور 
در منطقه »واجب ترین واجبات کشور 

است!«
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
نیز در اسفند 13۹۹ در یک سخنرانی 
میوه  مقاومت  »گروه های  کرد  عنوان 
ایران  اسالمی  جمهوری  نرم  قدرت 
هستند که در یمن، عراق، سوریه و لبنان 
حضور دارند و طعم این میوه را رژیم 
صهیونیستی به خوبی چشیده است!« 
او حتا تهدید کرد »اگر غلط اضافی از 
اجرا  رهبری  فرمان  بزند  سر  اسرائیل 

خواهد شد.«
از سوی دیگر در عراق رهبران گروه های 
می کنند  اعتراف  آشکار  شبه نظامی 
گوش به فرمان علی خامنه ای هستند و 
در تهران از همین حرف ها بهره برداری 
سیاسی و تبلیغاتی نیز می شود. چنانکه 
پیشین  فرمانده  رحیم صفوی  یحیی 
نفود  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
جمهوری اسالمی را وضعیتی منحصر 
به فرد برای »انقالب اسالمی« می داند 
که در مقایسه با سایر انقالب های جهان  

بی همتاست.
سیاست  در  فقط  نیابتی  گروه های 
منطقه ای برای جمهوری اسالمی کاربرد 
ستون های  از  یکی  آنها  بلکه  ندارند 
سرکوب اعتراضات مردم در داخل ایران 
و شهروندان سایر کشورهای منطقه نیز 

هستند.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقالب 
تهران نیز در اسفند 13۹۷ گفته بود »اگر 
ما انقالب را یاری نکنیم، حشدالشعبی 
زینبیون  افغانی،  فاطمیون  عراقی، 
پاکستانی و حوثی های یمنی خواهند 

آمد و انقالب را یاری خواهند کرد!«
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سخنگوی  پرایس  =ند 
وزارت خارجه آمریکا: از حق 
تجمع مسالمت آمیز ایرانیان 

حمایت می کنیم.
نمایندگان  از  =شماری 
محکوم  با  آمریکا  کنگره 
مردم  کشتار  کردن 
مردم  گفته اند  خوزستان 
یک  علیه  ایران  آزادیخواه 
و  فاسد  و  مستبد  حکومت 

پلید بپا خاستند.
=الهه هیکس که از سوی 
به  فارسی زبان  رسانه های 
پژوهشگر  و  فعال  عنوان 
حقوق بشر معرفی شده ادعا 
»تعداد  خوزستان  در  کرده 
عضو  مسلح  افراد  زیادی 
هستند  مجاهدین  سازمان 
آموزش  اسرائیل  در  که 
دیدند و حمایت می شوند.« 
این ادعاها با واکنش های تند 
کاربران ایرانی در شبکه های 

اجتماعی روبرو شده است.
فعال  رونقی  =حسین 
به  واکنش  در  سیاسی 
می نویسد  هیکس  اظهارات 
فراتر  »چیزی  حرف ها  این 
یا  شّر  عادی سازی  از 
مشارکت  و  پروپاگانداست 
مردم  کشتار  در  مستقیم 
خیابان های  در  معترضان 

خوزستان و ایران است.«
=با وجود این گزارش  های 
تحریف کننده  و  غیرواقعی 
خارجی  رسانه های  در 
تظاهرات  شب  هفت  در 
خوزستان  در  مسالمت آمیز 
شهروندان ساکن این استان 
استان های  همچنین  و 
دیگر اتحاد ملی خود را در 
داده اند  نشان  خیابان  کف 
می رسد  نظر  به  عجیب  و 
و  »خبرنگاران«  این  که 
اینهمه  از  »روزنامه نگاران« 
منتشر  ویدئوهای  و  خبر 
و  می مانند  »بی خبر«  شده 
»تحلیل«های  و  گزارش ها 
واقعیات  اساس  بر  را  خود 
خودساخته تنظیم می کنند!

خونین  تظاهرات  شب  هفتمین  در 
استان خوزستان که  ضدحکومتی در 
در اعتراض به بی آبی آغاز شد  سرانجام 
افکار  فشار  با  آمریکا  خارجه  وزارت 
عمومی مجبور شد به این رویدادهای 
مهم واکنش نشان دهد اما دولت های 
این  تنظیم  زمان  تا  اروپایی همچنان 

گزارش در سکوت بسر می برند!
وزارت خارجه  پرایس سخنگوی  ند 
آمریکا چهارشنبه شب 21 ژوئیه )3۰ 
تحوالت  آمریکا  کرد  اعالم  تیرماه( 
جاری در خوزستان را رصد و از حق 
تجمعات  برگزاری  در  ایران  مردم 
حمایت  بیان  آزادی  و  مسالمت آمیز 

می کند.
خبری  نشست  یک  در  پرایس 
جریان  در  واشنگتن  اینکه  بیان  با 
گزارش ها در مورد تیراندازی نیروهای 
دارد،  قرار  نیز  معترضان  به  انتظامی 
برای  ایران  از حقوق مردم  گفت: »ما 
خواسته  بیان  و  مسالمت آمیز  تجمع 
خود، مانند هر مردم دیگری، حمایت 

می کنیم.«
مردمان  مانند  »ایرانیان،  افزود  وی 
دیگر باید بتوانند بدون ترس و وحشت 
خودسرانه  بازداشت  یا  سرکوب  از 
حق  این  از  امنیتی  نیروهای  توسط 

خود استفاده کنند.«
آمریکا  کنگره  نماینده  تنی  کلودیا 
در حمایت از خیزش مردم خوزستان 
در توییتی نوشت »من حمالت رژیم 
ایران به تظاهرات مسالمت آمیز مردم 
در ایران را به شدت محکوم می کنم. 
ملت ایران نیز مانند مردم کوبا خواهان 
آزادی و حقوق اولیه خود هستند. رژیم 
مالیان در تهران نمایانگر تاریخ، پویایی 

واکنش شماری از مقامات آمریکایی به سرکوب اعتراضات خوزستان؛ 
همسویی رسانه ای صادراتی ها با جمهوری اسالمی

یا آینده مردم بزرگ ایران نیست.«
نیکول مالیاتوکیس عضو دیگر مجلس 
نمایندگان آمریکا در توییتی می نویسد: 
و  متجاوز  رژیم  علیه  ایران  »ملت 
ستمگر بپا خاستند. این تنها نمونه ای 
از سرکوبگری های حکومت های مستبد 
در  که  هستیم  خوشبخت  ما  است. 
آمریکا زندگی می کنیم و بایستی حامی 
تالش  ایرانی ها برای آزادی و مقابله با 
رژیم پلید جمهوری اسالمی باشیم.«

جمهوریخواه  نماینده  هرل  ایوت 
کنگره نیز با اشاره به توییت سازمان 
ایرانیان آمریکایی برای آزادی و سناتور 
ایران  »مردم  نوشت:  روبیو  مارکو 
سال هاست که از حاکمان بی رحم رنج 
می برند اما حکومتی که به شدیدترین 
ستم  شهروندانش  به  ممکن  شکل 
ابشد.  داشته  دوام  نمی تواند  می کند 

آزادی پیروز خواهد شد.«
سناتور مارک روبیو پیش از این گفته 
بود مردم ایران خواهان رهایی از چنگ 
مقامات  اولین  از  او  اسالمی اند.  رژیم 
آمریکایی بود که از اعتراضات خوزستان 
حمایت کرد. دو هفته قبل از آغاز این 
اعتراضات سناتور روبیو و شاهزاده رضا 
پهلوی در واشنگتن دیدار کرده بودند. 
شاهزاده پهلوی چهارشنبه در توییتی 
خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری 
رییس جمهور  »آقای  نوشت  آمریکا 
جسارت  با  قبل  شما 3۵سال  بایدن، 
و شجاعت خواهان همبستگی آمریکا 
با مردم آفریقای جنوبی شدید. امروز 

مردم ایران نیازمند و سزاوار همان نوع 
همبستگی اند. آنها برای آزادی مبارزه 
می کنند و رژیم پاسخ شان را با گلوله 
می دهد. پشتیبانی شما از مبارزه ملت 

ایران یک ضرورت اخالقی است.«
روزنامه  خبرنگار  فصیحی  فرناز 
»نیویورک تایمز« که بارها گزارش هایی 
جمهوری  سیاست های  با  همسو 
بین المللی  رسانه های  در  اسالمی 
اصرار  جمله  از  است  کرده  منتشر 
سپاه  موشک های  اصابت  اینکه  بر 
پاسداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
اوکراینی و کشته شدن 1۷۶ سرنشین 
بوده  انسانی  خطای  و  غیرعمدی  آن 
حاال نیز در گزارشی با »قومی« کردن و 
»تجزیه طلبانه« نامیدن اعتراضات بحق 
مردم نوشته »خوزستان خانه قوم عرب 
است که بطور تاریخی با تبعیض مواجه 
بوده اند و یک جنبش تجزیه طلبانه ی 
شدید هم صورت گرفته است. اما به هر 
حال معترضان اصرار دارند که رنجشان 

ربطی به تجزیه طلبی آنها ندارد.«
با وجود این نوع گزارش نویسی های 
غیرواقعی و تحریف کننده در رسانه های 
تظاهرات  شب  هفت  در  خارجی 
مسالمت آمیز در خوزستان شهروندان 
همچنین  و  استان  این  ساکن 
را  خود  ملی  اتحاد  دیگر  استان های 
در کف خیابان نشان داده اند و عجیب 
به نظر می رسد که این »خبرنگاران« 
و  خبر  اینهمه  از  »روزنامه نگاران«  و 
»بی خبر«  شده  منتشر  ویدئوهای 

در تظاهرات خوزستان مردم علیه علی خامنه ای و نظام شعار 
دادند و در چند شهر شعار »رضاشاه، روحت شاد« و »ای شاه 

ایران برگرد به ایران« سر دادند

می مانند و گزارش ها و »تحلیل«های 
خود را بر اساس واقعیات خودساخته 

تنظیم می کنند!
رسانه های  ازسوی  که  هیکس  الهه 
فارسی زبان به عنوان فعال و پژوهشگر 
حقوق بشر معرفی شده حتا از اینهم 
در  است  کرده  ادعا  و  رفته  فراتر 
مسلح  افراد  زیادی  »تعداد  خوزستان 
که  هستند  مجاهدین  سازمان  عضو 
و حمایت  دیدند  آموزش  اسرائیل  در 
و  امنیتی  ادعای  این  می شوند!« 
اجتماعی  شبکه های  در  سرکوبگرانه 
در  ایرانی  کاربران  تند  واکنش های  با 

داخل وخارج کشور روبرو شده است.
صفحه  در  که  است  توجه  قابل 
می شود  دیده  هیکس  الهه  توییتری 
فرناز  از  را  زیادی  مطالب  وی  که 
فصیحی ریتوییت کرده است! حسین 
به  واکنش  در  سیاسی  فعال  رونقی 
اظهارات هیکس می نویسد این حرف ها 
یا  شّر  عادی سازی  از  فراتر  »چیزی 
پروپاگانداست و مشارکت مستقیم در 
کشتار مردم معترضان در خیابان های 

خوزستان و ایران است.«
از سوی دیگر، فرید مدرسی خبرنگار 
احمدنیا  علی  و  اصالح طلب  امنیتی 
مدیر چند کانال تلگرامی نیز در »کالب 
»اعتراضات  کردند  عنوان  هاووس« 
خوزستان، صدای تجزیه طلبی است.« 
را  الزم  بهانه  و  بستر  عناوینی  چنین 
به جمهوری اسالمی می دهد تا مردم 
شدت  به  همیشه  مانند  را  معترض 

سرکوب کند.
در این میان، خبرگزاری »سی ان  ان« 
نیز با اینکه در گزارش خود اشاره کرده 
که مردم علیه خامنه ای شعار داده و 
در شهر ایذه نیز شعار »رضاشاه، روحت 
هم  گزارش  این  اما  دادند  سر  شاد« 
طوری تنظیم شده که پیوند اعتراضات 
با »تبعیض حکومت علیه قوم عرب« 
برجسته  شود و هیچ اشاره ای به این 
نشده است که در استان خوزستان نیز 
مانند بسیاری از استان های دیگر ایران 
شهروندان از اقوام و تبارهای مختلف 
در  و  می کنند  زندگی  هم  کنار  در 
اعتراضات ضدحکومتی این روزها نیز با 
شعارهای شاخص از جمله »بختیاری 
با عرب، اتحاد اتحاد!« و »از خوزستان 
تا تهران، جانم فدای ایران« همبستگی 

خود را با صدای بلند ابراز کرده اند.

کاخ سفید: انتقال 
سالح از ایران برای 
حزب اهلل تهدیدی 
بسیار جدی برای 
لبنان و تمامیت 

ارضی آن کشور و 
امنیت ملی و سیاست 

خارجی آمریکاست
آنکه  با  پمپئو:  =مایک 
خاورمیانه  در  اسرائیل 
دمکراتیک  و  مهم  شریک 
از  بخشی  اما  آمریکاست 
ضدیهود  دمکرات  حزب 

هستند.
به دنبال پرتاب چند موشک از سوی 
روز  در  اسرائیل  خاک  به  حزب اهلل 
سه شنبه 21 ژوئیه که واکنش آن کشور 
به این حمله و کشته شدن پنج تن از 
به  را  فقیه  والیت  رژیم  شبه نظامیان 
دنبال داشت، روز چهارشنبه 21 ژوئیه 
دولت آمریکا وجود سالح های ساخت 
ایران را تهدیدی علیه تمامیت ارضی 
و  ملی  امنیت  حال  عین  در  و  لبنان 
سیاست خارجی ایاالت متحده دانست.

کاخ سفید روز چهارشنبه 22 ژوئیه 
در بیانیه ای رسمی در رابطه با حمایت 
حزب اهلل  از  اسالمی  جمهوری  رژیم 
روزافزون  انتقال  کرد  اعالم  لبنان، 
رژیم  سوی  از  پیشرفته  سالح های 
ایران به حزب اهلل حاکمیت کشور لبنان 
و  سیاسی  بی ثباتی  به  و  تضعیف  را 

اقتصادی در منطقه دامن می زند.
انتقال  که  کرده  تأکید  سفید  کاخ 
اسلحه توسط رژیم جمهوری اسالمی 

مایک پمپئو وزیر خارجه 
پیشین ایاالت متحده آمریکا

لبنان  حزب اهلل  شبه نظامی  گروه  به 
و  امنیت  علیه  خارق العاده  تهدیدی 
است.روز  واشنگتن  خارجی  سیاست 
سه شنبه بعد از حمله موشکی از جنوب 
لبنان به خاک اسرائیل، آویو کوخاوی 
اسرائیل  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس 
هرگونه  به  آویو  تل  که  کرد  تأکید 
تهدیدی از خاک لبنان پاسخ خواهد داد.

ارتش  سخنگوی  آدرعی  اویخای 
اسرائیل هم یادآور شد: لبنان در حال 
فروپاشی است و حزب اهلل نقش اصلی 
اما به هر  ایجاد این وضع دارد.  را در 
حال ما اجازه نمی دهیم از داخل خاک 
شمالی  شهرهای  به  موشک  لبنان 
اسرائیل شلیک شود و به شدت به آن 

واکنش نشان خواهیم داد.
هم  اسرائیل  دفاع  وزیر  گانتز  بنی 
گفت: اجازه نمیدهیم بحران اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی لبنان به یک تهدید 

امنیتی علیه اسرائیل تبدیل شود.
وزیر  پمپئو  مایک  حال  همین  در 
خارجه پیشین آمریکا دولت جو بایدن 
را متهم کرده که برای تبدیل حکومت 
ایران به »شریک اصلی« ایاالت متحده 

در خاورمیانه برنامه ریزی می کند.
کار  این  که  داده  هشدار  پمپئو 
برای متحدان منطقه ای آمریکا مانند 
بسیار  سعودی  عربستان  و  اسرائیل 

خطرناک است.
او افزود: در حالی که همه فهمیده اند 
اسرائیل در خاورمیانه یک شریک مهم 
و دمکراتیک برای آمریکاست، بخشی از 

حزب دمکرات کامال ضدیهود هستند.
منظور پمپئو کسانی مانند ایلهان عمر 
و الکساندر اوکاسیو- کورتز نمایندگان 
برنی  و سناتور  حزب دمکرات کنگره 
سندرر نامزد دمکرات انتخابات ریاست 
جمهوری در سال های 2۰1۶ و 2۰2۰ 

است.
قرار است نفتالی بنت دیداری با جو 
بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده 
اما  باشد.  داشته  ژوئیه  ماه  اواخر  در 
کاخ سفید هنوز زمان این مالقات را  
مشخص نکرده است.به گزارش وبسایت 
وزیر  نخست  »اکسیوس«  خبری 
اسرائیل در نظر دارد پیش از دیدارش 
با بایدن، سیاست کشورش را در قبال 
جمهوری اسالمی ایران بازنگری نماید.

بنت که رژیم والیت فقیه را حامی 
دخالت  و  فتنه گری  لبنان،  حزب اهلل 
در امور آن کشور می داند، قصد دارد 
با تجدید نظر در سیاست خارجی به 
ویژه با تمرکز بر پرونده ایران، سیاست 
اسرائیل در برابر جمهوری اسالمی را 
در مسیری تازه دنبال کند.وی چندی 
پیش نخستین جلسه بازبینی سیاست 
تل آویو در قبال برجام را با حضور یائیر 
وزیر  گانتز  بنی  و  خارجه  وزیر  الپید 
دفاع و همچنین رؤسای سازمان های 
اطالعاتی و امنیتی اسرائیل برگزار کرد.

مقام  چند  گفته  به  دیگر،  سوی  از 
اسرائیلی که نامشان فاش نشده، بنت 
عقیده دارد با توجه به روی کار آمدن 
دولت جدید در آن کشور، وجود یک 
دولت دمکرات در واشنگتن و همچنین 
ایران،  رژیم  هسته ای  برنامه  تداوم 

سیاست اسرائیل باید »به روز« شود.
نفتالی بنت در نظر دارد بازبینی این 
سیاست تا پیش از مالقاتش با بایدن 
به نتیجه برسد و این دیدار را با اعالم 

مواضع جدید انجام دهد.

تحلیلگر  روبین  =مایکل 
مسائل خاورمیانه در مقاله ای 
دور  مگس  مثل  می نویسد 
شماری  سال  هر  شیرینی 
دو  ارشد  سیاستمداران  از 
تعدادی  و  آمریکا  حزب 
ایاالت  سابق  مقامات  از 
متحده در کنفرانس سازمان 
صحبت  خلق  مجاهدین 
آنها  که  را  متنی  و  کنند 
برایشان نوشته اند روخوانی 

می کنند.
که  مقاماتی  =»برای 
یا  بازنشسته  اغلب شان 
شرایط  در  ازکارافتاده اند 
کرونا سخنرانی سه یا چهار 
آنالین  طریق  از  دقیقه ای 
نیست.  بدی  کاسبی  و  کار 
پنج  دستمزدهای  دریافت 
پر  معامله ی  رقمی  شش 

سودی است.«
=»مردم ایران از سازمان 
دارند...  نفرت  مجاهدین 
برای شهروندان عادی ایران 
جنگ  حالت،  بهترین  در 
سازمان  و  ایران  رژیم  بین 
مجاهدین خلق شبیه جنگ 
بین القاعده و داعش است.«

]مریم  آنها  =»احتماالُ 
مانند  رجوی[  مسعود  و 
بسیاری از رهبران گروه های 
تخیلی  دنیای  در  فرقه  ای، 
شاید  یا  می کنند،  زندگی 
و  موقعیت  معتقدند 
ایستادن  از  که  مشروعیتی 
ارشد  مقامات  کنار  در 
می آید  دست  به  ]خارجی[ 

ارزش بریز و بپاش را دارد.«
پیشین  مقامات  از  شماری  حضور 
آمریکایی در گردهمایی ساالنه سازمان 
آزاد  »ایران  عنوان  با  خلق  مجاهدین 
2۰21« با انتقادهای زیادی همراه شده 
است. مایک پمپئو وزیر خارجه دولت 
سیاستمدارانی  از  یکی  ترامپ  دونالد 
این نشست  نخست  روز  در  است که 

آنالین سخنرانی کرد.
تحلیلگر  و  پژوهشگر  روبین  مایکل 
مسائل خاورمیانه در مؤسسه »آمریکن 
ژوئیه  مقاله ای که 1۵  در  اینترپرایز« 
اگزمینر«  »واشنگتن  در  تیرماه(   2۴(
مقامات  حضور  مورد  در  شد  منتشر 
ارشد آمریکایی در نشست مجاهدین 
مگس ها  پرواز  »مثل  است:  نوشته 
شماری  سال  هر  شیرینی،  دور  به 
حزب  دو  هر  از  ارشد  سیاستمداران 
سابق  مقامات  از  تعدادی  و  آمریکا 
تا  آلبانی می روند  به فرانسه و  آمریکا 
در کنفرانس سازمان مجاهدین خلق 

صحبت کنند.«
در  سخنرانی  می کند  تٔاکید  روبین 
عسل  ماه  یک  مجاهدین  نشست  
که  مقاماتی  برای  و  است  پردرآمد 
اغلب شان بازنشسته یا از کار افتاده اند 
در شرایط کرونا سخنرانی سه یا چهار 
دقیقه ای از طریق آنالین کار و کاسبی 
بدی نیست و دریافت دستمزدهای پنج 

شش رقمی معامله ی پرسودی است.
افرادی  حضور  به  اشاره  با  نویسنده 
مثل رودی جولیانی، جو لیبرمن و جان 
بولتون و اخیراً مایک پمپئو وزیر خارجه 
سازمان  نشست  در  آمریکا  پیشین 
مجاهدین می نویسد درواقع »اجالسی 
مجاهدین  سازمان  نیست.  کار  در 
خلق یک گروه اسالمی مارکسیستی 

مخالفت  در  در دهه 1۹۶۰  که  است 
ادعای  امروز  و  شد  تٔاسیس  شاه  با 
نهایت  در  اما  دارد  دموکراسی خواهی 
فرقه ای است که مسعود و مریم رجوی 
آن را با مشت آهنین اداره می کنند.«

روبین در این مقاله ادعاهای سازمان 
حامیان  اینکه  مورد  در  مجاهدین 
سؤال  زیر  را  دارد  ایران  در  زیادی 
ایرانی ها همانقدر که  برده و می گوید 
از رژیم مالها نفرت دارند از تروریسم 
دارند  نفرت  هم  مجاهدین  سازمان 
مردم  اندازه حکومت  به  نیز  آنها  زیرا 
بی گناه را کشته اند… مردم به خاطر 
حمایت مجاهدین از صدام در جریان 
جنگ هشت ساله ایران و عراق نفرت 
ایران  برای شهروندان عادی  دارند… 
در بهترین حالت، جنگ بین رژیم ایران 
و سازمان مجاهدین خلق شبیه جنگ 

بین القاعده و داعش است.«
مایک روبین در ادامه می نویسد »من 
با شماری از شخصیت ها ومقاماتی که 
کردند  شرکت  مجاهدین  نشست  در 
صحبت کردم. رویکردشان شک برانگیز 
رژیم  اگر  آنها می گفت  از  یکی  است. 
خودشان  ایران  مردم  کند،  سقوط 
مسائل را رتق و فتق می کنند، آنوقت 
چه کسی اهمیت می دهد که ما چقدر 
نشست  در  شرکت  برای  دستمزد 

گرفتیم؟!«
رجوی  ها  »قطعاً  می پرسد  روبین 
پول  چقدر  هر سخنران  که  می دانند 
گرفته است، بنابراین یک مسئله وجود 
دارد: چرا آنقدر اصرار دارند که چنین 
دستمزدهای سنگینی پرداخت کنند 
و چه سودی برایشان دارد؟« و پاسخ 
می دهد: »احتماال آنها ]مریم و مسعود 
رهبران  از  بسیاری  مانند  رجوی[ 
تخیلی  دنیای  در  فرقه ای  گروه های 
معتقدند  شاید  یا  می کنند،  زندگی 
موقعیت و مشروعیتی که از ایستادن 
به  ]خارجی[  ارشد  مقامات  کنار  در 
را  بپاش  و  بریز  ارزش  می آید  دست 
دارد… فاجعه این است که حمایت از 
گروهی که ایرانیان از آن متنفرند به 
نفع رژیم تمام می شود و رژیم روی آن 
مانور می دهد آنها را به عنوان مخالف 

معرفی می کند.«
حضور  روبین  مقاله  این  ادامه  در 
مقامات ارشد آمریکا در نشست سازمان 
مقامات  »فسادسنج  را  مجاهدین 
واشنگتن« دانسته و می نویسد ایرانی ها 
دیگر این رژیم را نمی خواهند اما برای 
رسیدن به آزادی، متحد می خواهند نه 
دخالت مستقیم قدرت های خارجی… 
همراهی با مخالفان آزادی و دموکراسی 
دالری،  چهل هزار  چک  یک  ازای  در 
فرهنگی  جنبه های  بدترین  نماد 

واشنگتن است.«
یک  در  »شرکت  می گوید  روبین 
روخوانی  و  شرایط  این  با  کنفرانس 
خلق  مجاهدین  سازمان  که  متنی  از 
نوشته و نام یک سیاستمدار آمریکایی 
باالی آن درج شده نشان از حرص و 
آن  معناست که  این  به  و  دارد  طمع 
سیاستمدار حاضر است اصول آزادی را 

به همین سادگی بفروشد.«
جولیانی  رودی  پایان  در  نویسنده 
شهردار سابق نیویورک و وکیل پیشین 
دونالد ترامپ را نماد آن سیاستمدارانی 
پیش  خیلی  فسادسنج ها  که  دانسته 
داده اند.  هشدار  موردشان  در  این  از 
امروز شهردار سابق  او می گوید: »اگر 
نیویورک به چهره ای مضحک تبدیل 
شده باید شخصیت واقعی او از اولین 
دفعاتی که در نشست مجاهدین خلق 
شرکت کرد حدس زده می شد… افراد 
به همین  باید  ]آمریکا[  دو حزب  هر 
روش، شرکت در گردهمایی های آینده 
مجاهدین خلق را مانند یک فسادسنج 
بدانند و هیچ جمهوریخواه و دمکراتی 

نباید حضور در آن را بپذیرد.«

اگزمینر: 
حضور در گردهمایی سازمان مجاهدین

 فسادسنج مقامات واشنگتن است

مریم رجوی در نشست ساالنه سازمان مجاهدین



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷8۷ 
جمعه 1 تا ۷ مرداد  ماه1۴۰۰خورشیدی

راز دندان های سفید 
و زیبای برخی خانم ها

و  سفید  فوق العاده  دندان های  خانم ها  از  برخی 
زیبایی دارند ؛ درست است که بخش مهمی از این زیبایی 

و سالمت دندان های آنها جنس محکم دندان هایشان است ولی 
هیچ دندان محکمی بدون مراقبت و نظافت صحیح نمی تواند زیاد دوام 

بیاورد. خانم هایی که دندان های سفید و زیبایی دارند همیشه دندان های 
خود را دورانی مسواک می زنند این کار مانع آسیب لثه و مینای دندان آنها 

می شود.همیشه از مسواک با برس نرم استفاده می کنند :موهای سخت می توانند 
به لثه و مینای دندان آسیب بزنند. با آرام مسواک زدن با یک برس پالستیکی 

نرم، می توانید از شر باکتری ها خالص شوید و الیه طبیعی دندانها را حفظ کنید. 
کشیدن نخ دندان به کاهش باکتری موجود در میان دندان ها و لثه ها کمک می 
کند. این کار زمانی که روزانه نخ دندان بزنید بهتر عمل می کند.آب بطور شگفتی در 
سالمت دندان موثر است و به جلوگیری از خشکی دهان کمک کند. دهان خشک 
منجر به رشد باکتری ها و قارچ ها می شود در نتیجه باعث پوسیدگی دندان و تنفس 
بد بو می شود. نوشیدن ۷ - ۸ لیوان آب روزانه کمک می کند از بوی بد دهان 

جلوگیری کنید. سفید کننده های طبیعی دندان را صحیح استفاده می کنند:
1-شستن دندان ها با لیمو ترش 2- خاک رس و لیموترش را به جای 

سفید کننده های شیمایی استفاده می کنند 3-شستشوی دندان با 
خاک رس ۴- دهانشویه نعناع استفاده می کنند  ۵- جوش 

شیرین همیشه کنار باکس مسواک شان هست۶- 
خوردنی های مفید برای دندان می خورند ۷- از 

نوارهای سفید کننده با تجویز پزشک 
استفاده می کنند

زنان  شاخص

من به رغم دل بی مهر تو دلدار گرفتم
گشتم و گشتم و بهتر ز تو را یار گرفتم

خنده یی کردم و دل بُردم و با لطف ِ نگاهی
تا بمیری ز حسد وعده ی دیدار گرفتم

دامن از دست من، ای یار! کشیدی، چه توانم؟
گله یی نیست اگر دامن اغیار گرفتم

بعد ازین ساخته ام با، نی و چنگ و می و ساقی
بی تو من دامن ِ  این چار با ناچار گرفتم

لیک باور مکن ای دوست! که این راست نگفتم
انتقام از دل سنگ تو، به گفتار گرفتم ...

... تا ُرخت شمع فروزنده ی بزم دگران شد
من چو تاریکی شب گوشه ی دیوار گرفتم

گله کردی که چرا یار تو یار دگران شد
دیدی، ای دوست، به یاری ز تو اقرار گرفتم؟

این غدد اشکی جاری می شوند مایعات 
می شوند.  آبکی تر  و  شورتر  )اشک( 
اختالف غلظت نمک بین این اشک ها 
پلک  تورم  باعث  اطراف  بافت های  و 

خواهد شد.
3- مشکالت تیروئید :در بیشتر مواقع 
پف چشم چیز مهمی نیست اما می 
تواند عارضه جانبی یک مشکل سالمتی 
باشد. مبتالیان به برخی از انواع پرکاری 
تیروئید، چربی دور چشم ضخیمی دارند 
است.  آنان شده  پف چشم  باعث  که 
پلک های پف کرده همچنین در لوپوس، 
درماتومیوزیت و سایر بیماری های بافت 

همبند دیده می شود.
که  می  هنگا  : کیپ  بینی   -4
طبیعی  طور  به  دارید  سرماخوردگی 
چشم هایتان پف کرده به نظر می رسد 
زیرا حفره هایی که مایعات را از صورت 
شما تخلیه می کنند با احتقان سینوس ها 
به  بنابراین چشم ها  مسدود می شوند 
حالت پف دار به نظر می رسند. احتقان 
مزمن سینوس کمی پیچیده تر است و 

برای درمان آن بهتر است به متخصص 
گوش، حلق وبینی مراجعه کنید.

5- تحرک ناکافی :تحرک کم باعث 
می شود احتباس مایعات داشته باشید 
خصوصا اگر بیمار یا آسیب دیده باشید 
و مجبور باشید مرتبا دراز بکشید؛ در این 
شرایط مایعات در صورت شما تجمع 
خواهند یافت. در این حالت بهتر است 
تا حد ممکن بر روی کمر بخوابید تا 

مایعات تخلیه شوند. 
۶- ورم ملتحمه : ورم ملتحمه که به 
می شود،  گفته  نیز  آن چشم صورتی 
عفونتی است که در فصل سرماخوردگی 
و آنفوالنزا شایع است و اغلب توسط 
ویروس، باکتری، مواد حساسیت زا یا 
مواد تحریک کننده دیگر ایجاد می شود.

در  که  است  عفونتی  مژه:  گل   -۷
فولیکول مژه یا غدد اشک ایجاد می 
شود و به صورت برجستگی های لطیف 
و قرمزی در لبه پلک های شما ظاهر 

خواهد شد.
این  پلکی:  غده  مزمن  التهب   -8
مشکل که شبیه گل مژه است، یک 
برجستگی کوچک و بی ضرری است که 
روی پلک های شما ظاهر می شود و عامل 

هیچ  چشم  پف 
ندارد  زیبا  ظاهری  گاه 
دیر  تا  شب  که  زمانی  به خصوص 
تا  پف  این  و  مانده اید  بیدار  وقت 
این  اگرچه  ماندگاری دارد.  بعد  روز 
اما خبر  است  دهنده  آزار  قطعا  امر 
خوب این جاست که کمی تورم در 
اطراف چشم نگرانی نخواهد داشت. 
متخصصین پوست اظهار می دارند که 
پف چشم بسیار شایع است و گاهی 
اوقات چشمی پف کرده فقط مربوط 
اساس  بر  می شود.  شما  آناتومی  به 
گفته متخصصین پوست، فرم ساختار 
استخوانی صورت از جمله ناحیه ای 
که کره چشم را نگه می دارد،  تعیین 
می کند که بافت داخل آن از سطح 

صورت چگونه باشد.
برای  که  می دهند  توضیح  پزشکان 
کره  چربی،  از  الیه ای  افراد  بیشتر 
چشم شان را می پوشاند که با گذشت 
زیرا  می شود  بیشتر چسبیده  زمان 
عضله ای که آن را به جمجمه متصل 
می کند، با افزایش سن شل خواهد 
شد. درنهایت آن الیه چربی، معروف 

به پف، برجسته تر می شود.
این تغییرات طبیعی از جایی نشات 
اگر چشمان شما پف  اما  نگرفته اند 
بیشتری نسبت به گذشته کرده باشد 
ممکن است مقصر این امر چیز دیگری 
باشد که در این مطلب به معرفی آن ها  

خواهیم پرداخت.
علل و دالیل مختلف پف چشم

1- آلرژی فصلی : پف چشم یکی از 
عالئم رایج آلرژی های فصلی است. 
یا  یونجه  به دلیل تب  این می تواند 
شیمیایی  مواد  غذاها،  به  واکنش 
باشد.  کننده  تحریک  مواد  سایر  یا 
هنگامی که آلرژی دارید بدن با ترشح 

هیستامین آماده به حمله می شود.
۲- گریه : پف چشم در نتیجه غدد 
که  هنگامی  می باشد.  اشکی چشم 

نوا ابراهیمی
نوا ابراهیمی در سال 1۹۷۸ )13۵۷( 
در  او  است.  شده  متولد  تهران  در 
دانشگاه  در  و  شده  بزرگ  آلمان 
کلن روزنامه نگاری و اقتصاد عمومی 
خوانده است. ابراهیمی با »فایننشال 
تایمز آلمان« و نشریه »کلنر اشتات 
سال  از  و  داشته  همکاری  ریویو« 
2۰12 به همراه خانواده اش در شهر 

گراتس اتریش زندگی می کند.
خاطر  به  سال 2۰1۷  در  ابراهیمی 
اولین رمانش »1۶ واژه« برنده جایزه 
کتاب اتریش و جایزه »ستاره صبح« 
شد.  او در سال 2۰2۰ دومین رمانش 
»بهشت همسایه من« را منتشر کرد.

جایزه  برنده   2۰21 ژوئن  در  وی 
معتبر ادبیات آلمانی باخمن با ارزش 
2۵ هزار یورو در اتریش شد. هیأت 
ژوری گفت، او با رمانش نشان داد که 
ادبیات چه فضای آزادی را می تواند 
به نمایش گذارد. این رمان داستان 
رقصنده همجنس گراست. یک  فرار 

باخمن،  ادبی  جایزه  ژوری  هیأت 
رمان »پسرعمو« را هیجان انگیزترین 
خوانده است.  معاصر  ادبیات  صدای 
است:  آمده  ژوری  هیأت  رأی  در 

»متن سخت و پیچیده »پسرعمو« 
رقصنده  یک  فرار  داستان  درباره 
اصلی  پرسش   یک  به  همجنس گرا 
اینکه  می پردازد،  حاضر  دوران 
چقدر نمایش الزم است تا یک پیام 
دریافت شود.« جایزه باخمن که در 
اهدا  اتریش  در  کالگن فورت  شهر 
می شود، پاسداشت نام »اینگه بورگ 
باخمن« نویسنده اتریشی است. 1۴ 
برای  رقابت  و مرد در  نویسنده زن 
دریافت این جایزه در سال 2۰21 با 
هم رقابت کردند که هفت نفر آنان 

سیمین بهبهانیآلمانی بودند.
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افراد به صورت ارثی دارای  از  برخی 
لپ های پر هستند که باعث می شود 
صورت، گرد و کودکانه به نظر برسد 
و با ورزش و کاهش وزن نمی توانند 
آنها را کوچک کنند. با عمل جراحی 
پیچکتومی می توان چربی باکال را از 
میان برداشت و با کوچک کردن لپ 

صورت را الغر و باریک کرد.
چربی باکال بین عضله ماستر و گونه 
چربی  بودن  بزرگ  است،  شده  واقع 
می شود،  باعث  هیپرتروفی  یا  باکال 
پایینی صورت پر و  گونه ها و بخش 

ورم کرده به نظر برسد.
طریقه انجام عمل بیچکتومی

الیه های  باکال،  چربی  عمل  این  در 
چربی که باعث افزایش حجم گونه ها 
می شود ، برداشته می شود. در این عمل 
پزشک ابتدا ناحیه مورد نظر را بی حس 
و با ایجاد برش هایی در دهان با دستگاه 
مخصوصی چربی های موجود را تا حد 

نیاز تخلیه می کند.
برش در داخل دهان از باالی دومین 
ایجاد می شود،  باالیی  آسیاب  دندان 
عضله  وسط  برش  با  جراح  سپس 
شیپوری، گونه ها را از بیرون فشار داده 
و چربی باکال را به جلو رانده و آن ها را 
از این برش ها خارج می کنند. سپس 
چربی های اضافی را با یک انبر جراحی 

برداشته و برش ها را بخیه می زنند.
برای انجام این عمل از یک آرامبخش 
سبک، بی حسی موضعی همراه با آرام 
با  همراه  موضعی  بی حسی  بخش، 
آرامبخش خوراکی یا آرامبخش داخل 

وریدی )IV( استفاده می شود.
اما  دارند  متناسبی  وزن  که  افرادی 
دارای لپ های بزرگ و صورت بیش از 
حد گرد و چاق هستند، مناسب عمل 

بیچکتومی هستند.
افرادی که خاصیت الستیکی پوستشان 
شّر  از  رهایی  دنبال  به  و  است  زیاد 
چربی های آزاردهنده در بخش پایینی 
بهترین  نیز  هستند،  خود  گونه های 

کاندیدا برای این روش هستند.
بیمارانی که توده چربی آن ها به سمت 
خارج و پایین در خارج از گوشه لب 
را  عمل  این  باید   ، باشد  زده  بیرون 

انجام دهند.
که  است  کسانی  مناسب  عمل  این 
حجم چربی موجود در صورتشان بیش 
از اندازه استانداردهای زیبایی است و 
زاویه گونه و فک این افراد با چربی پر 
شده است و استخوان گونه یا فک آن ها 

دیده نمی شود.
این عمل مناسب کسانی است که وزن 
آن ها ثابت است و هیچ گونه مریضی 
خاصی ندارند و از هیچ گونه دخانیاتی 
چون سیگار و قلیان استفاده نمی کنند.

کسانی  چه  برای  بیچکتومی  عمل 
مناسب نیست؟

که  افرادی  و  چاق  اندام  دارای  افراد 
خوب  پوستشان  االستیکی  خاصیت 

نیست ، مناسب این عمل نیستند.
افرادی مناسب  برای  این عمل فقط 
است که صورت چاق و گردی دارند و 
به افرادی که دارای صورت الغر هستند 

در روزهای اول )3 
تا۴ روز( بیماران باید از 

غذاهای نرم استفاده کنند و بعد از هر 
بار غذا خوردن دهان خود را باسرم 

مخصوص بشویند.
در صورت داشتن درد با تجویز پزشک 
می توانید از قرص های مسکن و ضد 

درد استفاده کنید.
در صورت رعایت نکات مراقبتی پس 
از گذشت یک الی دو هفته جای بخیه 
کامال خوب می شود، اما چنانچه اگر 
محل بخیه دچار عفونت و خونریزی و 

درد بود، اصال نگران نباشید.
از کشیدن هر نوع دخانیات تا دو هفته 

بعد از عمل خودداری نمایید.
محل زخم و بخیه را با دست و زبان 

لمس نکنید و از ایجاد هر گونه فشاری 
بر روی موضع عمل شده خودداری 

کنید.
نتایج برداشتن چربی باکال

صورت،  تورم  دلیل  به  عمل  از  بعد 
نتیجه آن خیلی زود مشخص نخواهد 
بود اما کم کم نتیجه عمل مشخص 
می شود و باید حداقل 1۴ الی 21 روز 

صبر کنید تا به نتیجه برسید.
اگر سبک زندگی سالمی را در پیش 
بگیرید و از نوسانات وزنی جلوگیری 
کنید، بعد از این عمل چربی های حذف 
شده، دوباره بازنخواهند گشت. تقریبا 
می توان گفت این جراحی یک جراحی 

دایمی است و بازگشت ندارد.
عوارض عمل بیچکتومی

و  نباشد  خوب  شما  عمل  گر  ا
را  عمل  از  بعد  و  قبل  مراقبت های 
برخی  است  ممکن  نکنید  رعایت 
عوارض ناخوشایند را در پیش داشته 

باشد:
نامتقارن  درد،  خونریزی،  عفونت، 
بودن گونه ها، افتادگی گونه ها، آسیب 
به ماهیچه های موجود در  رسیدن 

صورت.

توصیه نمی شود.
افرادی که قصد دارند وزن خود را کم 
کنند، بهتر است انجام این عمل را به 
زیرا  از کاهش وزن موکول کنید  بعد 
رژیم های غذایی و تمرین های ورزشی در 
کاهش چربی های گونه شما تأثیر دارند.
عمل بیچکتومی چقدر طول می کشد؟

صورت  به  بیچکتومی  جراحی  عمل 
سرپایی انجام می شود و حدود 3۰ الی 

۴۵ دقیقه زمان می برد.
بیشتر بیمارانی که عمل برداشتن چربی 
باکال را انجام می دهند، دو تا سه روز بعد 
بهبود می یابند و می توانند به فعالیت های 
روزانه خود بازمی گردند اما در صورت 
کلی طول دوره بهبودی این جراحی به 

نوع عمل جراحی بستگی دارد.
مراقبت های قبل از عمل برداشتن 

چربی بوکال
و  خوب  پزشک  یک  عمل  از  قبل 
خوبی  به  بتواند  که  بیابید  متخصص 
و بدون ایجاد هر آسیبی به بافت های 
عصبی یا عضالنی موجود در صورت بافت 

چربی گونه را به خوبی و به صورت برابر 
در هر دو طرف صورت بردارد.

از عمل یک جلسه مشاوره الزم  قبل 
به  توجه  با  پزشک  آن  در  که  است 
آزمایش ها و عکس های گرفته شده از 
با مشورت شخص نحوه عمل  صورت 
و مقدار چربی جهت برداشت مشخص 

می کند.
۴۸ ساعت قبل از عمل داروی حساسیت 

زایی نخورید.
تا حد امکان 12 ساعت پیش از عمل از 

خوردن آب و غذا خودداری کنید.
تا ۴۸ ساعت پیش از عمل از کشیدن هر 

نوع دخانیات خودداری کنید.
قبل از عمل از خوردن هر نوع داروی 

رقیق کننده خون خودداری نمایید.
مراقبت های بعد از عمل بیچکتومی

بعد از عمل، صورت کمی متورم می شود، 
شما باید پس از عمل سر خود را باال 
شده  عمل  ناحیه  تورم  تا  دارید  نگه 

کاهش یابد.
برای  جذب  قابل  بخیه های  از  اغلب 
بستن برش های عمل جراحی، استفاده 
می شود، بنابراین پس از عمل نیازی به 

کشیدن بخیه ها نیست.
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علل پف چشم در کودکان و بزرگساالنهمه چیز در مورد جراحی پیچکتومی و شرایط آن
است. شده  مسدود  چربی  غدد  آن 

این   : چشم  حدقه  سلولیت   -۹
التهاب که از سینوس ها پخش می شود 
و  می افتد  اتفاق  کودکان  در  بیشتر 
باعث قرمزی و تورم دردناک پلک و 

پوست اطراف چشم خواهد شد.
-1۰ تروما : هنگامی که ترومای کند 
باعث  شود  وارد  چشم  بر  )بالنت( 
می شود تا چشم فشرده شده و خون 
در زیر ناحیه آسیب دیده تجمع یابد. 
این مشکل اغلب باعث تورم و تغییر 

رنگ خواهد شد.
11- بیماری گریوز : بیماری گریوز که 
به عنوان تیروئید چشمی نیز شناخته 
می شود ، یک بیماری خود ایمنی است 
که باعث التهاب چشم می شود. این 
مشکل اغلب مربوط به تیروئید است.

1۲- سرطان چشم: سرطان چشم به 
ندرت باعث تورم در چشم یا اطراف 
آن می شود اما با این حال، یک عالمت 
یا  محسوب می شود. سرطان چشم 
لنفوم چشم با تاری دید یا از دست 
دادن بینایی همراه است و همچنین 
ممکن است لکه ها یا شاخک هایی را 
شاهد باشید که به آرامی در میدان 

دید شما حرکت می کنند.
 دلیل پف چشم

دالیل متداول پف چشم که ممکن 
است در نظر نگرفته باشید عبارتند از:

افزایش  مرکزی:  حرارت  سیستم 
گرمایش مرکزی محیط در زمستان 
حساسیت  و  شدن  خشک  باعث 
چشم بیش از حد معمول می شود زیرا 
کمبود آب غشای محیطی در چشم 
باعث ضخیم شدن و التهاب بیشتر 

چشم خواهد شد.
شبانه  بد  خواب  خواب:  کمبود 
می تواند منجر به پف چشم شود زیرا 
بدن مایعات و سموم را طی شب به 
طور موثر پاک نکرده است. چنان چه 
استرس داشته باشید نیز این اتفاق 
بدتر می شود که باعث تغییر در تعادل 
نمک بدن شده که در پی آن چشم 
آب را احتباس کرده و متورم می شود.

سندروم  قاعدگی:  مراحل چرخه 
پیش از قاعدگی نیز می تواند مقصر 
این امر باشد. در این دوران همان طور 
که باقی اعضای بدن در چرخه ماهانه 
نفخ می کنند، چشم شما می تواند آب 
را نیز احتباس کند و تورم ناشی از 
عادت ماهیانه معموال پس از چند روز 

برطرف می شود.
ناپرهیزی در رژیم غذایی : چشم ها 
در برابر بسیاری از تغییرات کوچک 
در رژیم غذایی آسیب پذیر هستند 
غذاهای  که  افرادی  مثال  عنوان  به 
نمکی زیادی می خورند ممکن است 
آب را در ناحیه چشم خود احتباس 
کنند و این امر باعث ایجاد پف چشم 
موادغذایی  چاشنی ها،  در  می شود. 
بسته  بندی شده، غذاهای منجمد یا 
دارد  وجود  پنهانی  نمک  کنسروی 
)سدیم اغلب به عنوان ماده نگهدارنده 
اضافه می شود( بنابراین اعتدال را در 

مصرف نمک رعایت کنید.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷8۷
 جمعه 23 تا پنجشنبه 2۹ ژوئیه 2۰21

مردان  شاخص

شب
سراسر

زنجیر زنجره بود
تا سحر

سحرگه به ناگاه با قشعریره ی درد
در لطمه ی جان ما

جنگل از خواب واگشود
مژگان حیران برگ اش را

پلک آشفته ی مرگ اش را
ونعره ی ازگل اره ی زنجیری
سرخ بر سبزی ی نگران دره

فرو ریخت
تا به کسالت زرد تابستان پناه آریم

دل شکسته  به ترک کوه گفتیم

جواد مجابی
جواد مجابی )متولد 22 مهر 131۸ 
نویسنده،  شاعر،  قزوین(  شهر  در 
تجسمی،  هنرهای  و  ادبی  منتقد 
نقاش،طنزپرداز و روزنامه نگار ایرانی 
چاپ  به  متعددی  آثار  او  از  است. 
مدت  برای  همچنین  رسیده است. 
کوتاهی سردبیر مجلّه دنیای سخن 
بود. وی شاعر، نقاش، محقق ادبی-

و  طنزپرداز  روزنامه نگار،  هنری، 
تا به حال  او  از  داستان نویس است. 
پرطرفدار  و  تأثیرگذار  کتاب  ده ها 
شده است  منتشر  داستان  زمینه  در 
و عموماً کتاب های او با اقبال خوبی 
علی الخصوص  خوانندگان،  از سمت 
خوانندگان حرفه ای، مواجه می شود. 
مجابی بارها از سوی مجامع اروپایی 
درباره  سخنرانی  برای  آمریکایی  و 
هنر و ادبیات ایران دعوت شده است 
و یکی از نمایندگان شاخص ادبیات 

معاصر ایران محسوب می شود.
و  حقوق  لیسانس  چهل  دهه  اوایل 
تهران  دانشگاه  از  را  اقتصاد  دکتری 
بعد  و  دادگستری  گرفت.کارمند 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  کارشناس 
روزنامه نگاری  هم زمان  بود.  هنر  و 

سال های  بین  فاصله  در  را  حرفه ای 
اطالعات  روزنامه  در   13۵۸-13۴۷
با عنوان دبیر فرهنگی روزنامه ادامه 
از  ایران  ادبی  مجالت  با  بعدها  داد. 
خوشه،  نو،  جهان  فردوسی،  جمله 
آدینه و دنیای سخن همکاری داشت 
اخیر  مجله  نیز سردبیری  مدتی  که 
ماجرای  در  وی  داشت.  عهده  به  را 
اتوبوس ارمنستان در سال 13۷۵ و در 
جریان قتل های زنجیره ای در لیست 
چهره های فرهنگی اعزامی بود که قرار 
بود در اتوبوس توسط دولت جمهوری 

اسالمی به قتل برسند.
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احمد شاملو

خطرات جدی نوشیدنی های 
انرژی زا برای سالمت بدن

عوارض  انسان  سالمت  برای  انرژی زا  نوشیدنی های 
مخربی دارند اما بسیاری از افراد از آن عوارض آگاه نیستند. 

مانند  گوناگونی  مواد  حاوی  پرطرفدار  متاسفانه  نوشابه های  این 
کربوهیدرات ها )قندها(، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد محرکی مانند 

کافئین، تورین و گلوکورونوالکتون هستند که این برای مصرف کنندگان 
عادی بشدت خطرناک است. مواد تشکیل دهنده رایج در نوشیدنی های انرژی زا:

کافئین سیستم عصبی مرکزی را تحریک می کند و عاملی برای افزایش فشار 
خون و تپش قلب است و کم آبی را در بدن فرد به وجود می آورد.

تورین که یک نوع آمینو اسید است که توسط بدن تولید می شود و باعث انقباض 
ماهیچه های قلب می گردد.

گوارانا که از یک گیاه در آمریکای جنوبی گرفته می شود، خواص آن شبیه به کافئین است.
محتوای باالی شکر عاملی برای افزایش انرژی کاذب، چاقی، فشار خون و دیابت 

نوع 2 است.
جین سینگ یک گیاه دارویی است که سطح انرژی را افزایش می دهد و دارای 
خواص ضد خستگی است اما مصرف باالی آن ، عاملی برای اسهال و سر 

درد می باشد.
ویتامین ب کمپلکس فواید زیادی دارد اما مصرف باالی آن می تواند 

عاملی برای اوردوز نیاسین باشد.
شیرین کننده های مصنوعی قند باالیی دارند و اعتیاد 

مشکالتی  باعث  و  می کنند  ایجاد  افراد  در  را 
خون  فشار  و  دیابت   ، چاقی  مثل 

می گردند.
ورزش تنیس روی 
میز یا همان پینگ پنگ 
جزء ورزش هایی است که فواید زیادی 
برای بدن دارد. تنیس روی میز می تواند 
به تناسب اندام و سالمت بدن شما کمک 
بسیار زیادی کند. همچنین یک بازی 
رقابتی و هیجانی محسوب می شود که 
در آن باید ذهنتان را نیز به کار بگیرید 
داشته  بازی  در طول  باالیی  تمرکز  و 
باشید. در این مطلب با  فواید پینگ 
پنگ یا تنیس روی میز آشنا خواهید شد.

1. بهبود وضعیت ذهنی : فکر کردن 
راجع به چرخش، جابه جایی و سرعت 
توپ در پینگ پنگ نیاز به مهارت بسیار 
باالیی دارد که همه این موارد ذهن شما 
را به کار می گیرد و باعث می شود که با 

تمرین بتوانید یک پازل ذهنی در ذهن 
خود ایجاد کنید.

۲. بهبود واکنش های ذهنی و بدنی: 
همانطور که گفتیم این ورزش باعث 
می شود که شما واکنش های سریع تری 
را  فرصت  این  شما  به  باشید.  داشته 
می دهد که بتوانید در موارد مختلف 
زندگی هم واکنش های دقیق و سریعی 
از خودتان نشان دهید زیرا در طول بازی 
مجبور هستید با حرکت کوتاه توپ، 
ضربات دقیق را به آن اعمال کنید و 
همین باعث بهبود وضعیت ماهیچه ها 

برای ایجاد واکنش مناسب می شود.
3. بهبود ارتباط بین دست و چشم: 
ارتباط بین دست و چشم و تمرکز بعد 
از بازی پینگ پنگ افزایش پیدا می کند 
و در نتیجه ذهن شما نیز سیگنال هایی 
را از طریق چشم به دست وارد کرده و 
همین باعث می شود که چشم و دست 
در مدت زمان بسیار کوتاه با یکدیگر 

هماهنگ شوند.
4. بهبود وضعیت مفاصل: اکثر افراد 
با هر گروه سنی می توانند این بازی را 
سنی  محدودیت  هیچ  و  دهند  انجام 
ندارد. این بازی باعث انعطاف پذیری 

همین باعث می شود که به اندازه کافی 
تمرکز را در طول بازی تمرین کنید که 
این تمرکز به طور همیشگی در ذهن 

شما ایجاد خواهد شد.
1۲. ایجاد هماهنگی و همکاری بین 
دو نفر: بازی تنیس روی میز یک بازی 
دونفره است که هر دو فرد باید روابط 
هماهنگی را با یکدیگر ایجاد کنند. در 
نتیجه یاد می گیرند چگونه در طول 
بازی با یکدیگر همکاری و هماهنگی 

داشته باشند.
13. افزایش آرامش: زمانی که شما 
وارد  توپ  به  نرمی  بسیار  ضربات 
ذهنیتان  آرامش  قطعاً  می کنید، 
افزایش پیدا می کند. بازی تنیس یک 
بازی نسبتا آرام است و همین افزایش 
ایجاد  برای  عاملی  تعادل  و  تمرکز 

آرامش در شما خواهد بود.
14. آموزش چگونگی برد و باخت: 
بازی تنیس روی میز به شما آموزش 
می دهد که برد و باخت را یاد بگیرید. 
در نتیجه می توانید در طول زندگی 

هم از برد و باخت نترسید.
15. تمرین آنالیز و تجزیه و تحلیل، 
پنگ  پینگ  استراتژی:  و ساخت 
باعث می شود که بتوانید قدرت آنالیز 
و تجزیه تحلیل را در خودتان افزایش 
یاد  را  استراتژی  ایجاد  هنر  دهید، 
بگیرید و حرکات فرد مقابل را ببینید 
و برای آن در کوتاه ترین زمان ممکن 
برنامه بریزید. در نتیجه قدرت تجزیه و 
تحلیل شما در همه جنبه های زندگی 

افزایش پیدا خواهد کرد.
عوارض بازی تنیس روی میز

در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و 
.. ممکن است حین انجام این ورزش به 
عوارضی که در ادامه عنوان شده است 

دچار شوید.
1. احتمال جوش زدن: علت آن هم 
این است هنگامی که چیزی را برای 
می گیرید،  دست  در  مدت  طوالنی 
احتمال این که روی دستتان جوش 
بزنید، زیاد است که این اتفاق به دلیل 
در دست نگه داشتن دسته تنیس در 

طوالنی مدت است. 
۲. پیچ خوردگی: در ورزش تنیس 
به دلیل حرکات سریع ممکن است 
گاهی  ببیند.  آسیب  شما  مفاصل 
اوقات حرکات بسیار سریع باعث پیچ 

خوردگی در ناحیه مچ می شود.
از  یکی  تاندون ها:  کشیدگی   .3
آسیب هایی که ممکن است در این 
افتد،  اتفاق  ورزشکاران  برای  ورزش 
کشیدگی و پارگی تاندون های دست، 

مچ و شانه است. 
بافت های  پارگی  و  4. کشیدگی 
مشکالت  از  دیگر  یکی  عضالنی: 
متداولی که ممکن است در این ورزش 
برای شما پیش آید، کشیدگی و پارگی 
بیشتر  که  است  عضالنی  بافت های 
اوقات به دلیل گرم کردن ناکافی است.

به  تنیس بازان:  آرنج  بیماری   .5
التهاب نواحی استخوانی آرنج ، عضالت 
، تاندون ها و اپی کوندیل آرنج ، بیماری 

آرنج تنیس بازان می گویند .

مفاصل می شود و مفاصل دست، پا و 
قسمت مرکزی بدن را به شدت تقویت 

می کند.
بزرگترین  از  5. کالری سوزی: یکی 
فواید بازی پینگ پنگ، این است که 
از طریق آن می توانید کالری زیادی را 
بسوزانید؛ البته به شرطی که آن را به 

طور منظم و حرفه ای انجام دهید. 
۶. بهبود روابط اجتماعی: از آنجایی 
که این بازی انفرادی نیست، در نتیجه 
شما مجبور هستید برای انجام آن با 
یک فرد دیگر هم همراه باشید و همین 
نا خودآگاه  باعث می شود که به طور 
روابط اجتماعی بهتری هم پیدا کنید 
و یک رابطه سالم اجتماعی را همراه با 

ورزش تجربه کنید.
۷. تقویت ذهن: همانطور که گفتیم 
دنبال  به  باید  پنگ  پینگ  بازی  در 
عکس العمل سریع، دقیق و هماهنگ 
باشید. همین باعث می شود که ذهن 
شما در همه مسائل بهتر عمل کند زیرا 
در طول این بازی به اندازه کافی تمرین 

کرده و تقویت شده است.
8. جلوگیری از جنون و افسردگی: 
بازی تنیس روی میز یکی از بهترین 
یا  جنون  به  مبتال  افراد  برای  بازی ها 
افسردگی است و حتی از آن پیشگیری 
را  مغز  از  خاصی  نواحی  زیرا  می کند 
فعال می کند که باعث ایجاد آگاهی و 

هوشیاری در طول بازی می شود.
۹. تحریک قسمت های مختلف مغز: 
بازی تنیس روی میز به طور مداوم لوب 
پیشانی مغز را برای انجام برنامه ریزی های 
استراتژیک فعال می کند و افراد مدام به 
دنبال این هستند که به پرتاب توپ به 

سمت حریف پاسخ دهند.
آنجا که  از  1۰. افزایش تعادل بدن: 
شما در طول بازی مدام مجبور هستید 
جهت خود را تغییر دهید، به همین 
دلیل بعد از مدتی می توانید به نقطه 
دفعه های  نتیجه  در  برسید.  تعادل 
را  خود  بدنی  تعادل  راحت تر  بعدی 
پیدا می کنید و همین باعث می شود 
که به یک تعادل کلی در بدن برسید.

11. افزایش تمرکز در طول بازی: باید 
مدام حواس تان را جمع کنید که توپ 
پینگ پنگ از تیررس شما خارج نشود. 

این روزها کم تر می توان در معرض 
قرار گرفت. پس  تمیز  و  تازه  هوای 
این موضوع به این معناست که باید 
بیش از همیشه مراقب ریه ها باشیم 
و به عالئم بدن خود توجه کنیم زیرا 
ممکن است بعضی از عالیم به راحتی 
چیزهایی را در مورد بدنمان بگویند 
که با کمک آن ها بتوان از مشکالت 
مطلب  این  در  کرد.  جلوگیری  بعد 
نشان  که  می شوید  آشنا  عالئمی  با 
دهنده وجود مشکالت در ریه است 
و نشان می دهد که باید در هوای تمیز 

قرار بگیرید.

نشانه های مشکل ریه ها
1. کمر درد و شانه درد

اگرچه این عالئم کمیاب هستند اما 
درد کمر، شانه و قفسه سینه نشان 
و  است  ریه  سرطان  شروع  دهنده 
اگر در مراحل اولیه شناسایی شود، 
درمان  قابل  قوی  احتمال خیلی  به 
درد  این  که  زمانی  اما  بود  خواهد 
زیادی  زمان  مدت  و  شود  قوی تر 
نسبت به کمر درد معمولی به طول 
بیانجامد، حتماً باید پزشک مراجعه 

کرد.
۲. سرفه

سرفه نشان دهنده یک سرماخوردگی 
عالمت  اوقات  گاهی  اما  است  رایج 
بیماری های مزمن است. پس بسیار 
از  را  متفاوت  سرفه های  است  مهم 
یکدیگر شناسایی کنید. سرفه های 
نشان  می توانند  حاد  نیمه  و  حاد 
دهنده سرطان ریه باشند؛ مخصوصاً 
زمانی که با عالئم دیگری مثل سرفه 

خونی همراه شوند.
3. تنگی نفس

تنگی نفس از رایج ترین وضعیت های 
مربوط به ریه و قلب را نشان می دهد، 
تنگی  برای  آلرژی.  و  آسم  مثل 
نفس های شدید بسیار مهم است که 
محیط اطراف خود را تغییر دهید و 
یا حتی شهر محل سکونت خود را نیز 
عوض کنید. اگر تنگی نفس را زیادی 
احساس کردید، حتماً باید به پزشک 

مراجعه کنید.
4. زردی پوست و چشم یا همان 

یرقان
این عالمت به راحتی می تواند نشان 
و  باشد  کبدی  مشکالت  دهنده 
ریه  اثر سرطان  بر  نیز  اوقات  گاهی 
ایجاد می شود. یرقان وضعیتی است 
باعث زردی پوست خواهد شد.  که 
همچنین ممکن است روی قسمت 
سفید چشم اثرگذار هم باشد و آن 
را به رنگ زرد رنگ پریده یا بیماری 
حاد تبدیل کند که در چنین حالتی 

زرد تیره تری را شاهد خواهید بود.
5. کمبود انرژی

همه انسان ها در طول زندگی اوقات 
کاماًل  که  می شوند  خسته  زیادی 
طبیعی است. به هم ریختگی خواب 
یا استرس نیز می تواند عاملی برای 
این خستگی  اگر  اما  باشد  خستگی 
غیر  و  می افتد  اتفاق  زیاد  بسیار 

سموم و مواد زائد 
و  نشوند  پاکسازی  بدن 

پاها متورم شوند.
1۰. سردردهای صبحگاهی

سردردهای صبحگاهی نیز می تواند 
از نشانه های یک مشکل ریوی باشد. 
در صورت مشکل ریوی هنگام خواب 
فرد تنفس عمیقی ندارد و این امر 
در  کربن  دی اکسید  تجمع  سبب 
بدن می شود. تجمع دی اکسید کربن 
سبب گشاد شدن رگ های خونی در 

مغز و منجر به سردرد می شود.
قفسه  سوزاننده  و  تیز  درد   .11

سینه
تیز  دردی  سبب  ریه  مشکالت 
به  سینه  قفسه  در  ننده  سوزا یا 

هنگام سرفه یا نفس کشیدن عمیق 
می شود. این درد گاهی در قسمت 
میانی بدن تا پشت کمر شما احساس 

می شود.
1۲. تب

ایجاد مشکل در ریه و عفونت آن تب 
بدن  معمولی  دمای  می کند.  ایجاد 

)3۷ درجه سانتی گراد( است.
13. آبریزش بینی

وجود  نشانه های  ز  ا دیگر  یکی 
نند  ما عالئمی  یوی  ر مشکالت 
آبریزش بینی و سایر عالئم آنفلوانزا 

نظیر عطسه است.
14. کبود شدن رنگ پوست یا لب

یکی دیگر از نشانه های وجود مشکل 
در ریه، کبود شدن رنگ پوست یا 
اکسیژن است.  به دلیل کمبود  لب 
سبب  است  ممکن  ریه  مشکالت 
متمایل شدن رنگ لب یا ناخن های 

شما به رنگ آبی شود.
15. کاهش اشتها

باعث  ریه ها  عملکرد  در  اختالل 
بی اشتهایی می شود. اگر بی اشتهایی 
همراه با عالئم باال باشد، ممکن است 

به علت مشکالت ریوی باشد.

معمولی است، همچنین سرفه هایتان 
قطع نمی شود و کمبود اشتها دارید، 
تری  جدی  وضعیت  یک  به  احتماالً 

دچار شده اید.
۶. مشکالت خواب

در  مشکل  وجود  نشانه های  از  یکی 
ریه مشکالت خواب است. افرادی که 
به مشکل ریه دچار هستند به دلیل 
رفتن  خواب  به  در  تنفسی  مشکالت 
مشکل دارند. دراز کشیدن روی تخت 
کار  سخت تر  موجب  می تواند  خواب 
کردن ریه ها در آنها شده و خوابیدن 
راحت تر  آنها  برای  یک صندلی  روی 
است. این افراد ممکن است طی شب 
اختالل  آنها  در خواب  و  کنند  سرفه 
روی  منفی  اثر  بی خوابی  ایجاد شود. 
سالمت جسمانی و روانی انسان دارد.

۷. افزایش مخاط
سرفه با تولید مخاط یا خلط ارتباط 
دارد. مخاط از گیر افتادن میکروب ها، 
گرد و غبار، گرده و باکتری ها در ریه ها 
اگر  مخاط  تولید  می کند.  جلوگیری 

بیماری های  یا  سرماخوردگی  دچار 
شایع نشده باشید، نشانه خوبی نیست. 
تغییر در رنگ مخاط مثال تغییر رنگ 
مخاط از حالت شفاف به زرد یا سبز 
یا وجود خون در آن نشانه ای از وجود 

مشکل در ریه ها است.
8. خس خس مداوم

هوایی سبب  مسیرهای  باریک شدن 
می شود هوا با سرعت الزم جریان پیدا 
سینه  خس  خس  دچار  فرد  و  نکند 
هنگام تنفس شود.صدای خس خس 
مداوم نشان دهنده ابتال به مشکالت 

ریه است.
۹. تورم در قسمت پایین بدن

تورم، درد و حساسیت در پاها می تواند 
ریه ها  در  مشکل  وجود  نشان دهنده 
نادرست  عملکرد  صورت  در  است. 
ریه ها سیستم گردش خون، اکسیژن 
مورد نیاز خود برای حفظ سالمت و 
به گردش درآوردن مایعات در سراسر 
بدن را به طور کامل دریافت نمی کند 
شکل گیری  و  مایع  تجمع  موجب  و 
تورم در پاها می شود. عملکرد ضعیف 
ریه ها سبب می شود قلب نتواند خون 
مورد نیاز کبد و کلیه ها را پمپاژ کند و 

فواید و عوارض ورزش تنیس روی میز عالیم و نشانه های ریه ناسالم
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=خالد پیرزاده در سخنانی 
تکان دهنده و هولناک تأکید 
در  بار  دو  که خودش  کرده 
به  تهدید  بازجویی  دوران 
تجاوز شده است! همسرش 
را  خردسالش  دختر  حتا  و 
او  کردند!  تجاوز  به  تهدید 
دختر  به  »حتا  می گوید: 
و  نکردند  رحم  من  کوچک 
تجاوز  او  به  کردند  تهدید 

می کنند!«
=»دو بار طناب دار گردنم 
وحشت  حکم  نداختند.  ا
بازجویی های  در  اعدام! 
اول چون ورزشکار  روزهای 
بودم، بدن قوی و روی فرم و 
1۲۷ کیلو وزن داشتم و دور 
بازوی من 53 سانتیمتر بود. 
از حرصی که داشتند  اینها 
به من رحم نکردند و مرا تا 
حد مرگ شکنجه می کردند. 
می گذاشتند  مرا  دست های 
اتاق بازجویی  الی در فلزی 
و در را بهم می کوبیدند! در 
از  نفر  دو  بازجویی  دوران 
زانوی من شدند؛  بغل سوار 
زانوم  بود.  خالی  زانوم  زیر 
شکست و از جایش در آمد!«
زندانی  این  گفته  به   =
فریدون  حسین  سیاسی، 
به  که  روحانی  برادر حسن 
جرم فساد اقتصادی مدتی در 
زندان بود بهترین زندگی را 
در زندان داشت. محمدعلی 
نجفی شهردار سابق تهران 
نیز که به جرم قتل شش سال 
و نیم حکم زندان داشته، دو 
بار به مرخصی طوالنی رفت 
او  به  زندانیان  که  بطوری 
»زندانی توریست« می گفتند.
وکیل  شریف زاده  =علی 
خالد پیرزاده: »خالد پیرزاده 
تیرماه   ۲3 صبح   ۶ ساعت 
بدون اطالع قبلی از قرنطینه 
زندان تهران بزرگ به مکان 
نامعلومی منتقل شده است. 
موکلم،  بیماری  به  توجه  با 
مسئولیت سالمتی ایشان با 

سازمان زندان ها می باشد.«
پیرزاده  روشنک آسترکی - خالد 
روز  مشروطه خواه  فعال  و  ورزشکار 
چهارشنبه 23 تیرماه از قرنطینه زندان 
تهران بزرگ به مکانی نامعلوم منتقل 
شد. او از روز 2۴ خردادماه 1۴۰۰ به 
مرخصی درمانی فرستاده شد تا پس از 
آن بطور مشروط آزادشود. اما با تغییر 
نظر دادگاه ضمن نیمه تمام ماندن روند 
به  1۶تیرماه  روز  شد  مجبور  درمان 
زندان بزرگ تهران )فشافویه( بازگردد.

خالد پیرزاده وزرشکار و فعال مدنی 
مشروطه خواه از جمله زندانیان سیاسی 
است که فشار زیادی را در سال های 
آسیب های  و  کرده  تحمل  زندان 
فعال  این  است.  دیده  جدی جسمی 
 ۹۸ خردادماه  پنجم  مشروطه خواه 
شکل  به  امنیتی  نیروهای  توسط 
وحشیانه و با ضرب و جرح بازداشت 
از  پس  منتقل شد.  اوین  زندان  به  و 
شعبه  در  بهمن ماه ۹۸  در  ماه  هفت 
»اجتماع  اتهام  به  انقالب  دادگاه   2۸
و تبانی« به ۵ سال حبس و به اتهام 
»توهین به رهبری« به 2 سال حبس 
و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری 
محکوم شد. این حکم در خردادماه ۹۹ 
نظر  تجدید  دادگاه  شعبه 3۶  توسط 

استان تهران تأیید شد.
زندان  در  امرداد ۹۹  اول  تا  پیرزاده 
اوین محبوس بود و در این تاریخ به 
زندان تهران بزرگ )فشافویه( منتقل 
در  شدید  جسمی  شکنجه های  شد. 
این  به  آسیب هایی  بازجویی  دوران 
ورزشکار وارد کرد که سبب شکستگی 
کامل زانو، دو مهره کمر و آسیب دیدگی 
پنج مهره دیگر کمر و بیماری قلبی 

وی شده است. خالد پیرزاده در امرداد 
انتقال به زندان  از  ۹۹ چند روز پس 
فشافویه برای درمان زانو تحت عمل 
جراحی قرار گرفت اما ادامه درمان او 

با جلسات فیزیوتراپی نیمه تمام ماند.
سال  دو  از  بیش  که  پیرزاده  خالد 
ممنوع  از مالقات و مرخصی بود از دهم 
خرداد 1۴۰۰ اعتصاب غذا کرد و دو 
هفته بعد و چند روز پیش از برگزاری 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
جمهوری اسالمی به مرخصی درمانی 
که پس از آن بطور مشروط آزاد شود 
فرستاده شد و در نتیجه به اعتصاب 

غذای خود پایان داد.
که  یادداشتی  در  پیرزاده  خالد 
خود  غذای  اعتصاب  آغاز  با  همزمان 
منتشر کرد نوشته بود »تا کنون 2۵ 
ماه است که در شرایط بد جسمی و 
بدون  هستم،  زندان  در  روانی  روحی 
هم اکنون  اما  مرخصی.  و  مالقات 
مبتال شده  کرونا  بیماری  به  همسرم 
و اصال شرایط مناسبی ندارد عالوه بر 
اینکه خودش پرستاری ندارد که از او 
مراقبت کند دختر خردسالم هم باید به 
اجبار از مادرش دور بماند که شاید از 
ابتال به کرونا مصون بماند. رنج و دوری 
از دست دادن  اکنون  و  از یکسو  پدر 
بر دردهای دختر  مادری  مهر  آغوش 
با  براستی  است.  شده  اضافه  کوچکم 

این درد چه باید کرد.«
در  و  پیشتر  یکبار  ورزشکار  این 
اسفندماه ۹۹ نیز با دوختن لب هایش 
در زندان اعتصاب غذا کرده بود اما در 
تاریخ 1۸ اسفندماه ۹۹ پس از امضای 
برگه های مربوط به درخواست آزادی 
و  زندان  مسئوالن  توسط  مشروط 
رسیدگی  درباره  زندان  مقامات  وعده 
به خواسته هایش به اعتصاب خود پایان 
مسئوالن  بی توجهی  پی  در  اما  داد. 
بار  او  درخواست،  بررسی  برای  زندان 
اعتصاب   ۹۹ اسفندماه   23 از  دیگر 
غذا کرد ولی بار دیگر با قول و وعده ی 
مأموران قضایی و امنیتی پرونده درباره 
موافقت با درخواست مرخصی  در تاریخ 
1۰ فروردین به اعتصاب غذا پایان داد.

به  هرچند  سیاسی  زندانی  این 
به  می بایست  که  درمانی  مرخصی 
آزادی مشروط وی بیانجامد فرستاده 
شد اما پس از گذشت چند روز فشار 
و  وی  به  امنیتی  و  قضایی  مقامات 
وثیقه گذارانش آغاز شد تا او را دوباره 

به زندان بازگردانند.
تیرماه   1۶ حالی  در  پیرزاده  خالد 
مجبور شد خودش را به زندان فشافویه 
علی  بعد  روز  ده  که  کند  معرفی 
شریف زاده وکیل خالد پیرزاده با انتشار 
توئیتی اعالم کرد »خالد پیرزاده ساعت 
۶ صبح 23 تیرماه بدون اطالع قبلی از 
قرنطینه زندان تهران بزرگ به مکان 
با توجه  نامعلومی منتقل شده است. 
به بیماری موکلم، مسئولیت سالمتی 

ایشان با سازمان زندان ها می باشد.«
به  بازگشت  از  پیش  پیرزاده  خالد 
زندان در گفتگو با کیهان لندن توضیح 
داد با وجود اینکه به او وعده داده بودند 
آزادی  به  منتهی  او  درمانی  مرخصی 
مشروط خواهد شد اما با گذشت 2۰ 
روز از مرخصی دادگاه اعالم کرد او باید 
به زندان بازگردد و 1۰ روز نیز غیبت 
با مجازات شالق برای او محاسبه شده 
است. همچنین دو کفیل خالد پیرزاده 
وثیقه  او  مرخصی  به  اعزام  برای  که 
گذاشته بودند به شدت از سوی نهادهای 

قضایی زیر فشار قرار گرفتند تا خالد 
پیرزاده مجبور شود به زندان بازگردد.

اینهمه در حالیست که سه هفته زمان 
اندکی برای پیشبرد مراحل درمان این 
زندانی سیاسی بوده و اکنون در صورتی 
به زندان بازگشته و باید مجازات شالق 
از  پیش  که خودش  شود  متحمل  را 
بازگشت به زندان معتقد بود »مرخصی 
درمانِی منجر به آزادِی« او فقط یک 

اقدام تبلیغاتی بوده است.
که  داده  توضیح  لندن  کیهان  به  او 
»در بحبوحه انتخابات به من گفتند برو 
دنبال زندگی ات« و »حتا پیش از آزادی 
مأموران سازمان اطالعات سپاه آمدند 
گفتند  کردند  صحبت  من  با  زندان 
نباید بعد از آزادی صحبت کنی؛ من 
هم به آنها گفتم من یک کنشگر مدنی 
نقدی  اگر  می کنم؛  و صحبت  هستم 
بیان  دارم مطرح می کنم. مگر آزادی 
نداریم؟ آنها گفتند که »آزادی پس از 
بیان هم داریم« و من به مأموران گفتم 
باشه، من می روم بیرون و ثابت می شود 

که »آزادی پس از بیان« هم نداریم!«
بازگشت  از  پیش  پیرزاده  خالد 
پرونده سازی  از  همچنین  زندان  به 
جدید علیه خودش خبر داد و نسبت 
او  کرد.  نگرانی  ابراز  موضوع  این  به 
گفت اتهاماتی چون »تشویش اذهان 
عمومی«، »تبلیغ علیه نظام« و »توهین 

به امام راحل« به او زده اند.
این فعال مشروطه خواه که به همکاری 
با شبکه »فرشگرد« و شعارنویسی نیز 
متهم شده، تأکید کرده است اقداماتی 
که او انجام داده همگی به عنوان یک 
قوانین  چهارچوب  در  و  مدنی  کنش 
حقوق بشری قابل ارزیابی بوده و کاری 
»مجرم«  بخواهد  آن  بابت  که  نکرده 

شناخته شود.
با  گفتگو  ادامه ی  در  ورزشکار  این 
از  تکان دهنده ای  روایت  لندن  کیهان 
در  و روحی که  شکنجه های جسمی 
زندان دیده بیان کرد: »دو بار طناب دار 
گردنم انداختند. حکم وحشت اعدام! 
چون  اول  روزهای  بازجویی های  در 
ورزشکار بودم، بدن قوی و روی فرم و 
12۷ کیلو وزن داشتم و دور بازوی من 
۵3 سانتیمتر بود. اینها از حرصی که 
داشتند به من رحم نکردند و مرا تا حد 
دست های  می کردند.  شکنجه  مرگ 
اتاق  فلزی  در  الی  می گذاشتند  مرا 
بازجویی و در را بهم می کوبیدند! در 
سوار  بغل  از  نفر  دو  بازجویی  دوران 
زانوی من شدند؛ زیر زانوم خالی بود. 
آمد!  در  جایش  از  و  شکست  زانوم 
رباط صلیبی و ای سی ای و پی سی ال 
پایم پاره شد و اینقدر وضعیت حادی 
آرمان  بیمارستان  در  که  آمد  پیش 
االن  قرار گرفتم.  تحت عمل جراحی 
اما  از عمل جراحی ام گذشته  یکسال 
هنوز خوب نشده ام و هنوز که هنوزه 

مجبورم با عصا راه بروم.«
همچنین  مشروطه خواه  فعال  این 
 ۹ بازجویی ها  طول  »در  داد  توضیح 
 3 دیسک  دید؛  آسیب  کمرم  مهره 
بین دو کتف  مهره  و ۴  مهره گردن 
بیرون زده و 2 مهره دنبالچه شکسته 
جراحی  عمل  به  نیازمند  که  است 
فوریست. نخاع من به دلیل شکستگی 
و  دیده  آسیب  کمرم  مهره های 
نیازمند تزریق نخاعی دارو هستم. آیا 
انسانیست که با این وضعیت اسفناک 
جسمی و روحی و روانی خودم را به 

زندان معرفی کنم؟!  

اختصاصی؛ ناگفته های خالد پیرزاده ورزشکار زندانی 
مشروطه خواه از شکنجه های هولناک: 

دو بار مرا تهدید به تجاوز کردند!

چرا لباس کاروان ایران برای حضور در المپیک 
توکیو کنار گذاشته شد؟

آنچه  می رسد  نظر  به   =
لباس رسمی  تا  موجب شد 
کاروان ایران، در انتها مورد 
پذیرش نظاِم والیت فقیه قرار 
نگیرد، تنها دو علت داشت 
که در لباس زناٍن این کاروان 
رنگ  یکی  است.  نهفته 
نهاد  )نماد  لباس  فیروزه ای 
دیگری  و  ایرانی(  پادشاهی 
شال زنان با سه رنِگ پرچم 

ایران، بدون عالئم اسالمی.
رسمی  لباس  از  زمانی -  کوروش 
المپیک  بازی های  در  ایران  کاروان 
»خمینی«  بین المللی  فرودگاه  در 
کاروان  بدرقه  مراسم  شد.  رونمایی 
در  توکیو  المپیک  به  ایران  اعزامی 
شد  برگزار  فرودگاه  ویژه ی  جایگاه 
قالب  در  ایران  ورزشکار  تعداد 2۸  و 
که  شدند  توکیو  عازم  نخست  گروه 
لباس  با  ورزشکاران  مراسم،  این  در 
حضور  ایران  ملی  کاروان  رسمی 
داشتند که به  نوعی با هدف رونمایی 
از لباس رسمی کاروان برای حضور در 
برای  شد.  انجام  المپیک  رقابت های 
و  مردان کت و شلوار سرمه ای رنگ 
برای زنان مانتویی فیروزه ای به همراه 
شالی با سه رنگ سبز و سفید و قرمز 
و شلوار سفید در نظر گرفته شده بود.

دبیرکل  اما  مراسم  پایان  از  پس 
مصاحبه ای  در  المپیک  ملی  کمیته 
اعالم کرد که در پی انتقادها به لباس 
این  ایران،  کاروان  برای  انتخاب شده 
پوشش  با  ورزشکاران  و  لباس حذف 
المپیک  افتتاحیه  مراسم  در  ورزشی 
به  اشاره ی وی  شرکت خواهند کرد. 
خبرسازی امنیتی بود که بالفاصله پس 
از رونمایی لباس، از سوی رسانه های 
افتاد.  جریان  به  حکومتی  جیره خوار 
مضمون این اخبار به شکلی طراحی 
شده بود که اینگونه القا می کرد: پس 
اعزامی  ورزشکاران  بدرقه  مراسم  از 
ایران به المپیک توکیو و رونمایی از 
تصاویر  انتشار  کاروان،  رسمی  لباس 
لباس ها در فضای مجازی، بالفاصله با 
حجم بی سابقه ای از انتقادات در بین 
روبرو  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
شده و مقامات به این نتیجه رسیده اند 
که این طراحی مورد پسند و انتخاب 
جامعه  ایرانی نیست؛ بنابراین تصمیم 
به کنار گذاشتن لباس کاروان گرفتند. 
این در حالیست که در طول بیش از 
جمهوری  رژیم  حکومت  دهه  چهار 
و در هیچ  ایران هیچگاه  در  اسالمی 
مردم  اراده ی  و  خواست  زمینه ای 
و  ملی  گوناگون  مسائل  درباره ی 
هیچ  از  حاکمیت  برای  بین المللی 
برخوردار  جایگاهی  و  ارزش  میزان 

نبوده است!
 اما چرا لباس کاروان ایران برای حضور 
در المپیک توکیو کنار گذاشته شد؟

موجب شد  آنچه  می رسد  نظر  به   
تا لباس رسمی کاروان ایران، در انتها 
قرار  والیت فقیه  نظاِم  پذیرش  مورد 
در  که  داشت  علت  دو  تنها  نگیرد، 

لباس زناٍن این کاروان نهفته است.
)نماد  لباس  فیروزه ای  رنگ  یک:   

نهاد پادشاهی ایرانی(
پرچم  رنِگ  سه  با  زنان  شال  دو: 

ایران، بدون عالئم اسالمی
نهاد  )نماد  فیروزه ای  رنگ 

پادشاهی ایرانی(
 فیروزه یکی از کهن ترین کانی های 
شناخته شده در ایران به شمار می رود 

خالد پیرزاده ورزشکاری که بجای شرکت در مسابقات و ایستادن بر 
سکوهای قهرمانی، در زندان شکنجه و جسم و جانش مورد ضرب و جرح 

قرار می گیرد
ایرانی، همواره گوهری  و در فرهنگ 
است.  بوده  ارزشمند  و  مقدس 
یافته های باستانی مربوط به هزاره های 
پیش از میالد ازجمله مهره های فیروزه 
در گورهای شهر سوخته و وجود این 
سنگ بر ظروف باستانی کشف شده 
در جیرفت، ارتباط فیروزه با باورها و 
اعتقادات پیشینیان ایرانیان را نمایان 
از اسالم در  می کند. در دوران پیش 
فیروزه  کاربرد  و  نشانه ها  نیز  ایران 
سلطنت،  تاج  ساخت  و  تزئین  در 
زیورآالت،  ُمهرها،  سلطنتی،  ظروف 
به  و غیره  آیینی  اشیاء  جنگ افزارها، 
فراوانی دیده می شود. ارزش مادی و 
زیبایی سنگ فیروزه به  عنوان گوهر 
عنصری  به  عنوان  گرانبها،  سنگی  و 
توجه  مورد  همواره  ملی،  و  تزئینی 
پادشاهان و هنرمندان گذشته تا  حال 

بوده است.
شوربختانه کاربرد های نشانه شناسی 
گذشته،  چون  فیروزه ای  رنگ 
آگاهانه  به  صورت  ایرانیان  نزد 
برای  نمی گیرد؛  قرار  مورداستفاده 
مثال به  گونه ای نیست که رنگ سیاه 
شادی  برای  سفید  رنگ  یا  عزا  برای 
حالیست  در  این  شود.  داده  نسبت 
که باید به این نکته توجه داشت که 
به  گونه ای  پنهان  نشانه های  گاهی 
ناآشکار مورد اشاره قرار گرفته است 
تأثیرگذارتری  نقش  درنتیجه  که 
نسبت به نشانه های آشکار دارند. در 
معانی  کارشناسان  تحلیل ها  برخی 
متفاوتی را به رنگ فیروزه ای و کاربرد 
داده اند. در  نسبت  باستانی  این رنگ 
حوزه  معنایی، مفاهیمی چون قدرت، 
آرامش، معنویات و احساسات لطیف 
هیچ  که  جایی  تا  می کند  تداعی  را 
از  فیروزه ای  رنگ  به  منفی  ویژگی 
جمله در روانشناسی داده نشده است.

 ویژگی های تاریخی  بودن این رنگ 
و  ایران گرایی  کهن گرایی،  جمله  از 
سنت مداری، به همراه لطافت زنانه،  از 
سوی کارشناسان، برای رنگ فیروزه ای 
رنگ  است.  گرفته  قرار  تأیید  مورد 
فیروزه ای درواقع شبکه ای از مفاهیم 
بسیار  فرهنگی،  لحاظ  به  که  است 
رنگی  می کند.  عمل  مؤثر  و  نمادین 
که نشان از قدرت، ُسنت و قدمت در 
تاریخ ایران دارد و به گواه کارشناسان، 
بوده  نیز  تأثیرگذار  و  نشاط  آور  رنگی 
است. رنگی که در بناها و ادبیات، ابزار 
بیان استعاره است و می تواند در میان 

آب و آسمان پیوند برقرار کند.
ایران گرایی،  ویژگی های  مجموع   
کهن گرایی، سنت مداری و لطافت زنانه  
و… که برای رنگ فیروزه ای معرفی 
شد، همگی عناصری هستند که سبب 
انتخاب این رنگ برای نماد قدرت و 
پادشاهی  سامانه ی  یا  نهاد  تجلِی 
دالیل،  همین  البته  و  است  ایرانی 
سبب مخالفت رژیم برای استفاده از 
این رنگ در مراسم بین المللی المپیک 
بود. هرچند که حکومت دیر  متوجه  
این گاِف بزرگ شد، اما در هر  صورت 
از نمایش نماد ایران گرایی و پادشاهی 
ایرانی در عرصه ی بین الملل جلوگیری 

به عمل آورد.
پرچم  رنگ  سه  با  زنان  شاِل 

ایران بدون عالئم اسالمی
شال  موضوع  به  اینکه  از  قبل   
شناخت  تا  است  الزم  بپردازم،  زنان 
درباره ی  کوتاه  هرچند  مطالعه ای  و 
پرچم جمهوری اسالمی داشته باشی. 
جمهوری  »پرچم  از  بردن  نام  دلیل 
این  ایران«  »پرچم  بجای  اسالمی« 
است که هر یک از ویژگی های پرچِم 

ارزش هایی  از  یکی  نشانگر  کنونی، 
بر  مبتنی  اسالمی،  انقالب  که  است 
آنها به پیروزی رسیده  است و در عمل 
هیچ نشانه ای از نماد ها و شناسه های 
بودن  ملی  نشان دهنده ی  که  ایرانی 
این پرچم باشد را در خود جای نداده 

و یک پرچم کامال ایدئولوژیک است.
جمهوری  پرچم  اصلی  طراح   
»حمید  نام  به  شخصی  اسالمی، 
یک  همراهی  با  که  است  ندیمی« 
بر  کار  نفره،  نوزده  مشورتی  شورای 
رساند.  پایان  به  را  پروژه  این  روی 
تیرماه   1۵ تاریخ  در  انقالب  شورای 
13۵۹ با ابالغ ویژگی های کلی پرچم 
و  هندسی  مشخصات  که  کرد  اعالم 
استانداردهای  رعایت  با  پرچم  فنی 
ابالغی مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
نخستین  شود.  تعیین  ایران  صنعتی 
استاندارد پرچم در 13۵۹ تدوین شد 
که دو بار در سال های 13۸3 و 13۹۵ 
بازنگری شده که درنهایت ویژگی های 
زیر  مشخصات  با  پرچم  این  فعلی 

تعیین شده است:
– رنگ پرچم به ترتیِب عمودی، از 
سه رنگ مساوی سبز، سفید و سرخ 

تشکیل شده  است.
جمهوری  مخصوص  عالمت   –
اسالمی ایران، به رنگ سرخ در وسط 

پرچم قرار دارد.
حاشیه  در  اکبر«  »اهلّل  عبارت   –
پرچم به نشانه 22 بهمن )روز بیست 
هجری  سال  یازدهم  ماه  از  دوم  و 
خورشیدی( یازده بار به  صورت نوار در 
مرز رنگ سبز با سفید و یازده بار به 
 صورت نوار در مرز رنگ سرخ با سفید 
بّنایی  خّط  به  و  بار(   22 )درمجموع 
بر  اکبر  اهلّل  شعار  که  خطی  )همان 
باالی مناره های مساجد با آن نوشته 

می شود( تکرار شده است.
– البالی حروف اهلل اکبرهای فوقانی، 
به رنگ سبز و اهلل اکبرهای تحتانی، به 

رنگ سرخ، پوشش داده شده است.
– نشان اهلل سرخ رنگ که در مرکز 
درج شده،  اسالمی  جمهوری  پرچم 
ترکیبی از عبارت »ال اله اال اهلل« است.

با توجه به توضیح مشخصات پرچم 
جمهوری اسالمی، واضح است که تنها 
شناسه و البته کهن ترین نمادی که بر 
روی این پرچم به چشم می خورد، سه 
در  است.  قرمز  و  سفید  و  سبز  رنگ 
ایران، بدون  حقیقت سه رنگ پرچم 
استفاده از عالئم و نماد های جمهوری 
اسالمی که در طراحی شال زنان برای 
عامل  رفته،  کار  به  المپیک  کاروان 
لباس  این  گذاشتن  کنار  برای  دوم 
در نمایشی بین المللی بود زیرا اگر به 
المپیک 2۰2۰  شاِل زنان در کاروان 
خواهیم  بیندازیم  نگاهی   )2۰21(
یافت که طراحی شال هرگز بر مبنای 
پرچم  و  اسالمی  نمادهای  و  شناسه 
برعکس،  بلکه  نشده  طراحی  رژیم 
ایرانی  و  ملی  نمادی  گویای  کاماًل 
است که این موضوع، خط قرمز نظام 
والیت فقیه در جمهوری اسالمی طی 
چهل و دو سال گذشته تلقی می شود.

 هرچند که این طراحی، با گذر از 
شش خوان توانست خود را به پشت 
درهای فرودگاه بین المللِی »خمینی« 
برساند، اما در خوان هفتم گرفتار شد 
تالش،  لحظات، حاصل  آخرین  در  و 
این  میهن دوستی طراح  و  هنرمندی 
لباس به هدر رفت. از این رو جا دارد 
از طراح این لباس به دلیل پرداختن 
با  ایرانی  اصیل  نمادهای  و  عالئم  به 
بر کشور  امنیتی حاکم  وجود فضای 
1۷ ادامه در صفحهدر طراحی این اثر زیبا قدردانی شود.
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سناتور مارک روبیو: 
مردم ایران خواهان رهایی از چنگ رژیم اسالمی اند
 نایاک: تیراندازی »هوایی« به معترضان خوزستان »تصادفی« کشته داد!

داد  گزارش  =رویترز 
تظاهرکنندگان در خوزستان 
شعار »رضا شاه، روحت شاد«، 
»مرگ بر خامنه ای« و »مرگ 
سر  اسالمی«  جمهوری  بر 

دادند.
جمهوریخواه  =سناتور 
وحشیانه  استفاده  روبیو 
کردن  متفرق  برای  زور  از 
معترضین صلح طلب توسط 
رژیم را محکوم کرد و گفت 
با  مذاکره  بجای  آمریکا 
از  باید  شیطانی  رژیم  این 

معترضین حمایت کند.
= شورای ایرانیان آمریکا 
است  معروف  که  )نایاک( 
البیگران  و  مبّلغان  پاتوق 
است  اسالمی  جمهوری 
»در  نوشت  توییتی  در 
جوان…  یک  خوزستان 
تصادفی در تیراندازی هوایی 
کشته شد.« اعتراض کاربران 
اجتماعی  شبکه های  در 
این  گردانندگان  شد  باعث 
»شورا« وادار شود »سرکوب 

معترضان« را محکوم کند.
»فایننشال  =روزنامه 
مورد  در  عمدتاً  که  تایمز« 
مسائل ایران بازتاب دهنده 
محمدجواد  تیم  مشی  خط 
ظریف و البیگران جمهوری 
نوشت  است  اسالمی 
مختلف  شهرهای  در  مردم 
ضد  »شعارهای  خوزستان 
خشم  و  دادند«  سر  رژیم 
خیانت  احساس  ناشی  آنها 
که  است  انقالبی  سوی  از 
در سال 135۷ بنیانگذار آن 
به  مجانی  برق  و  آب  وعده 

فقرا می داد!
چهارشنبه  »رویترز«  خبرگزاری 
گزارشی  در  تیرماه(   3۰( ژوئیه   21
ضدحکومتی  تظاهرات  گسترش  به 
در خوزستان پرداخته و می نویسد در 
به  اعتراضات  متوالی  شب  ششمین 
خشونت کشیده شد و مردم شعارهایی 
رژیم  ارشد  مقامات  و  حکومت  علیه 

ایران سر دادند.
در این گزارش آمده نیروهای امنیتی 
برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور 
استفاده کردند و خبرگزاری فارس نیز 
گزارش داد »آشوبگران« یک پلیس را 

به ضرب گلوله کشتند و یک نفر دیگر 
را در بندر ماهشهر در استان خوزستان 

زخمی کردند.
شهر  از  ویدئویی  می نویسد،  رویترز 
ایذه نشان می دهد که تظاهرکنندگان 
سر  شاد«  روحت  شاه،  »رضا  شعار 
داده اند که اشاره به پادشاه سرسلسله 
پهلوی است که با انقالب اسالمی در 

سال 1۹۷۹ سقوط کرد.
مردم  مترو  ایستگاه  در  تهران  در 
شعار »مرگ بر خامنه ای« و »مرگ بر 

جمهوری اسالمی« سر دادند.
بطور  نمی تواند  کرده  اشاره  رویترز 
مستقل ویدئوهای منتشرشده را تأیید 

کند.
تیر  سه شنبه شب 2۹  اعتراضات  در 
دو جوان به ضرب گلوله کشته شدند. 
اسالمی  جمهوری  رسمی  مقامات 
مردم  به  مسلح  مخالفان  می گویند 
شلیک کردند، اما فعاالن در شبکه های 
توسط  آنها  که  می گویند  اجتماعی 

نیروهای امنیتی کشته شدند.
که  عرب  »اقلیت  می نویسد  رویترز 
اکثر آنها در استان نفتخیز خوزستان 
که  سال هاست  می کنند  زندگی 
می گویند با تبعیض روبرو هستند. یک 
زن معترض عرب در یک ویدئو خطاب 
به نیروهای امنیتی فریاد می زند »آقا! 
آقا! تظاهرات مسالمت آمیز است. چرا 
خاک  و  آب  ما  می کنید؟  تیراندازی 

نمی دهیم.«
با  ایران  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
بدترین خشکسالی در ۵۰ سال گذشته 
خانواده ها،  به  آب  بحران  و  روبروست 
کشاورزی و دامداری آسیب زده و منجر 
است. شده  برق  قطع  و  خاموشی  به 

نقش  به  اشاره  بدون  رویترز 
جنگ طلبانه  و  بدخیم  سیاست های 
و  مدیریت  سوء  و  اسالمی  جمهوری 
مزمن  ناکارآمدی  و  حکومتی  فساد 
ساختار سیاسی و مقامات مسئول، به 
شیوع کرونا و تحریم های آمریکا اشاره 
کرده و آنها را از عوامل بحران اقتصادی 

در ایران عنوان کرده است.
مقامات کشورهای غربی تا این لحظه 
در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم 
این  با  کرده اند.  خوزستان سکوت  در 
حال سناتور جمهوریخواه مارکو روبیو 
در توییتی به زبان فارسی و انگلیسی 
اعتراضات  سرکوب  به  واکنش  در 
از  وحشیانه  استفاده  خوزستان،  در 
را  معترضان  کردن  متفرق  برای  زور 
ایران  »ملت  نوشت  و  کرد  محکوم 
خواهان رهایی از رژیم حاکم در تهران 
هستند… آمریکا بجای مذاکره با این 
رژیم شیطانی باید از معترضان حمایت 
کند.« سناتور روبیو ده روز پیش از این 
پهلوی  رضا  شاهزاده  با  واشنگتن  در 

دیدار داشت.
 »2۴ »فرانس  شبکه  میان،  این  در 
رویدادهای  پیوسته  گزارش هایی  در 
در  است.  کرده  دنبال  را  خوزستان 
یکی از این گزارش ها با اشاره به آغاز 
اعتراضات از 1۶ ژوئیه آمده است، مردم 
در اعتراض به کمبود آب برای مصرف 
کشاورزی  برای  آب  کمبود  و  روزانه 
زدند.  اعتراض  به  دست  دامداری  و 
این شبکه گزارش داده معترضان که 
ایران  عرب زبان های  آنها  از  بسیاری 
رژیم  سرنگونی  خواستار  هستند 
شده اند. پلیس برای سرکوب معترضان 
جنگی  مهمات  و  اشک آور  گاز  از 

استفاده کرده و تعدادی کشته شدند.
»راشا تودی« عربی با اشاره به کشته 
ماموران  از  تعدادی  شدن  زخمی  و 
حکومتی گزارش داد دولت کمیته ای 
وزارتخانه های  معاونان  از  متشکل  را 

بررسی  برای  موضوع  این  با  مرتبط 
وضعیت خوزستان به مناطق پر تنش 
اعزام کرده و بودجه ای برای حل بحران 
اختصاص یافته است. در این گزارش 
به قطع اینترنت در خوزستان نیز اشاره 

شده است.
شبکه »خبر ترکیه« و رادیو تلویزیون 
دولتی ترکیه )TRT( گزارش دادند در 
ششمین شب اعتراضات به کمبود آب 
در خوزستان مردم علیه »خامنه ای« 
سرنگونی  خواستار  و  دادند  شعار 
این  در  شدند.  اسالمی  جمهوری 
تا  درگیری ها  در  شده  تٔاکید  گزارش 
کنون سه معترض و دو پلیس کشته 
شدند. روزنامه »جمهوریت« ترکیه نیز 
شعارهای ضدحکومتی مردم در مترو 

تهران را بازتاب داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی 
خوزستان  در  اعتراضات  می نویسد 
در حالی صورت می گیرد که ایران با 
موج سنگین کرونا دست و پنجه نرم 
نفت  صنایع  کارگر  هزاران  و  می کند 
برای دستمزد و بهبود وضعیت زندگی 

دست به اعتصاب زده اند.
از سوی دیگر، شورای ایرانیان آمریکا 
پاتوق  می گویند  مردم  که  )نایاک( 
مبلّغان و البیگران جمهوری اسالمی 
است در توییتی نوشت »در خوزستان 
تیراندازی  در  تصادفی  جوان…  یک 
بودن  »تصادفی«  هوایی کشته شد.« 
که  است  عبارتی  معترضان  کشتن 
بخش انگلیسی »دویچه وله« آلمان نیز 

به کار برده است.
شبکه های  در  کاربران  اعتراض 
شد  باعث  نایاک  به  اجتماعی 
»سرکوب  شوند  وادار  گردانندگانش 
این  در  کنند.  محکوم  را  معترضان« 
توییت تٔاکید شده »مقامات حکومت 
مردم  به  آزادانه  تظاهرات  اجازه  باید 
مسالمت آمیز  شکلی  به  تا  بدهند 
از  ترس  بدون  را  خود  اعتراض 
ابراز  خشونت  یا  مجازات،  بازداشت، 

کنند #خوزستان_تشنه_است.«
روزنامه »فایننشال تایمز« که عمدتاً 
در مورد مسائل ایران بازتاب دهنده خط 
مشی تیم محمدجواد ظریف و البیگران 
جمهوری اسالمی است در گزارشی در 
مورد وقایع خوزستان می نویسد در یک 
هفته گذشته مردم در شهرهای مختلف 
این استان »شعارهای ضد رژیم سر دادند 
به آب  بیشتر  زیرا خواستار دسترسی 
آشامیدنی و آب مناسب برای زمین های 
هستند.« دام هایشان  و  کشاورزی 

»نجمه  نام  به  گزارش  نویسنده 
بزرگمهر« که بارها در حمایت از لزوم 
توافق اتمی با رژیم ایران مطلب نوشته 
در این مطلب عنوان کرده خشم مردم 
زیرساخت های  و  خدمات  از  ناشی 
از  خیانت  احساس  درواقع  و  ضعیف 
سوی انقالبی است که در سال 13۵۷ 
بنیانگذار آن وعده آب و برق مجانی به 
فقرا می داد! در این گزارش نیز بدون 
فساد  و  مدیریت  سوء  تٔاثیر  به  اشاره 
حکومتی و خرج سرمایه های ملی برای 
تروریسم  مالی  تٔامین  و  شبه نظامیان 
از سوی آیت اهلل ها، تحریم های آمریکا 
عامل تشدید بحران اقتصادی و فشار 
در  آنهم  است.  شده  عنوان  مردم  به 
خود  در  اقتصادی  فعاالن  که  حالی 
که  گزارش هایی  و  گفتگوها  در  ایران 
منتشر می شود  داخلی  رسانه های  در 
نه تنها فساد و ناکارآمدی ساختاری را 
عامل اصلی بحران اقتصادی می دانند 
شدن  برداشته  اینکه  از  حتا  بلکه 
تحریم ها دوباره چرخه ی فساد و تورم 
و نابسامانی  اقتصادی را بیش از پیش 

فعال کند، ابراز نگرانی می کنند!

ی  ر ا گز خبر =
از  نقل  به  آسوشیتدپرس 
سوریه  رژیم  نظامی  منابع 
هفت  دست کم  داد  گزارش 
موشک توسط جنگنده های 
اسرائیل به حلب پرتاب شد.
به  لبنان  از  موشک  =دو 
اسرائیل شلیک شد  شمال 
درآمدن  صدا  به  باعث  که 
مناطق  در  خطر  آژیرهای 
اما  شد  کشور  آن  مرزی 

تلفاتی در پی نداشت.
بایدن  جو  =همزمان 
با  آمریکا  رئیس جمهوری 
تمدید »وضعیت اضطراری« 
نامه ای  در  لبنان  قبال  در 
انتقال  ادامه  کنگره  به 
ایران  رژیم  تسلیحات 
تهدیدی  را  حزب اهلل  به 
فوق العاده برای امنیت مّلی 

آمریکا دانست.

پنج کشته در حمله هوایی اسرائیل به تٔاسیسات وابسته
 به »سپاه قدس« در سوریه

ژوئیه  اسرائیل سه شنبه 2۰  ارتش 
منطقه  در  اهدافی  تیرماه(   2۹ (
شمال  در  واقع  حلب  در  »الصفیره« 

غربی خاک سوریه را هدف قرار داد.
»سانا«  سوریه  دولتی  خبرگزاری 
ادعا کرده حمالت هوایی به حلب را 
اما منابع  رهگیری و دفع کرده است 
حمالت  این  در  می گویند  مستقل 
شماری از نیروهای شبه نظامی وابسته 
به رژیم ایران کشته و یک انبار مهمات 
و چند تٔاسیسات نظامی منهدم شدند.

وابسته  المیادین  تلویزیونی  کانال 
به حزب اهلل لبنان اعالم کرد که هدف 
اسرائیل در این حمله یک کارخانه و 
مرکز تحقیقاتی در حومه شهر بوده است.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحت 
پوشش »مرکز تحقیقاتی« در سوریه 
اما  می پردازد  نظامی  فعالیت های  به 
در چند سال اخیر تعداد زیادی از این 

مراکز هدف قرار گرفتند.
نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گزارش  سوریه  رژیم  نظامی  منابع  از 
توسط  موشک  هفت  دست کم  داد 
جنگنده های اسرائیل به حلب پرتاب 

شده است.

دریادار وادیم کولیت از افسران ارشد 
ارتش روسیه که در سوریه حضور دارد 
جنگنده  هواپیمای  چهار  که  گفت 
حلب  تٔاسیسات  به  اسرائیلی   1۶-F

حمله کردند.
دیده بان حقوق بشر سوریه، مستقر 
در انگلیس گزارش داد پنج شبه نظامی 
موشکی  حمالت  در  ایران  به  وابسته 
اسرائیل به مواضع آنها در حلب کشته 

شدند.
راکتی  گسترده  حمالت  از  پس 
اسرائیل  به  اسالمی  جهاد  و  حماس 
مدت کوتاهی پس از توافق آتش بس 
بین طرفین اوضاع نسبتاً آرام بود اما 
تحرکات و خرابکاری های شبه نظامیان 
وابسته به جمهوری اسالمی از جمله 
و  اسرائیل  به  لبنان  از  راکت پرانی 
که  آتش زا  بالن های  ارسال  همچنین 
به مزرعه و کشت و کار مردم اسرائیل 
شدید  واکنش های  با  می زند  آسیب 
در  ماه گذشته  روبرو شد.  این کشور 
یکی از اقدامات تالفی جویانه اسرائیل 
رژیم  به  وابسته  نیروی   11 دست کم 

ایران کشته شدند.
تعداد  همواره  اسالمی  جمهوری 

سفر پوتین به تهران؛ 13۹4

به حمالت  =روسیه حتا 
ی  ه ها و گر به  ئیل  ا سر ا
شبه نظامی جمهوری اسالمی 
در استان الذقیه که منطقه 
نفوذ مسکو به شمار می رود 
نیز چراغ سبز نشان داده و 
بدون تردید رویکرد روس ها 
و سکوت آنها در قبال حمالت 
اسرائیل نوعی تقابل با نفوذ 
در  ایران  اسالمی  حکومت 

سوریه تلقی می شود.
شامگاه پنجشنبه بیست و سوم ژوئیه 
هواپیماهای بمب افکن اسرائیل مواضع 
و  لبنان  شبه نظامیان حزب اهلل  جدید 
دیگر شبه نظامیان وابسته به جمهوری 
را  سوریه  حمص  استان  در  اسالمی 

بمباران کردند.
بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  به 
سوریه شامگاه چهارشنبه نیز بمباران 
توسط  ن  یرا ا رژیم  میان  شبه نظا
جنگنده های اسرائیل در سوریه تلفات 

سنگینی به دنبال داشت.
در این حمالت به پایگاه های اطراف 
فرودگاه نظامی الضبعه و القصر در حومه 
غربی و شرقی حمص، محل استقرار 
اسالمی  جمهوری  رژیم  شبه نظامیان 
خسارات زیادی وارد شد و شماری از 

شبه سربازان ساکن آن کشته شدند.
مه  ا د ا شنبه شب  ر چها م  هجو
یورش هایی بود که در شش ماه گذشته 
بطور مداوم مواضع شبه نظامیان وابسته 
به رژیم والیت فقیه را در سوریه هدف 

قرار داده بود.
گفتنی است که حمالت جنگنده های 
فعالیت  و  استقرار  محل  به  اسرائیل 
و  ایران  رژیم  به  وابسته  شبه نظامیان 
انبار مهمات و سالح های آنها در سوریه 
که طی ماه های گذشته ادامه داشته، 
واکنش مسکو را به همراه نداشته است.

بنا به اظهار منابع سوری، از شروع 
از چهارده  بیش  اسرائیل  سال جاری 

بار پایگاه های شبه نظامیان وابسته به 
قرار  را هدف  رژیم جمهوری اسالمی 

داده است.
پرتاب  با  حمله ها  این  از  بعضی 
موشک و برخی نیز با بمباران هوایی 
انجام گرفته که ده ها کشته و مجروح 

برجای گذاشته است.
این منابع افزوده اند که امسال چهل 
و یک هدف از جمله مراکز فرماندهی، 
مراکز  و  مهمات  و  اسلحه  انبارهای 
آموزشی به وسیله اسرائیل منهدم شده 
که اغلب با سکوت و بی اعتنایی روسیه 

همراه بوده است.
جنگنده های  گذشته،  دوشنبه  روز 
مواضع  بار  پنج  قل  حدا ئیل  اسرا
شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری 
شمال  در  حلب  استان  در  اسالمی 

سوریه را به شدت بمباران نمودند.
گفته  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
نفر  گذشته 1۰۴  ماه  در شش  است: 
کشته شده اند و هفت پایگاه نظامی و 
مرکز آموزشی در اطراف دمشق و سه 
پایگاه و مرکز نظامی در قنیطره، دو هدف 
نظامی در حماه و حمالت مشابهی در 
دیرالزور، الذقیه، حمص، حلب و السویداء 
بشر  حقوق  است.دیده بان  داده  روی 
سوریه در این رابطه با اطمینان از نشان 
دادن چراغ سبز از سوی حکومت روسیه 

به اسرائیل سخن گفته است.
به  اسرائیل  به حمالت  روسیه حتا 
گروه های شبه نظامی جمهوری اسالمی 
در استان الذقیه که منطقه نفوذ مسکو 
به شمار می رود نیز چراغ سبز نشان 
داده و بدون تردید رویکرد روس ها و 
سکوت آنها در قبال حمالت اسرائیل 
اسالمی  نفوذ حکومت  با  تقابل  نوعی 

ایران در سوریه تلقی می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش 
پیش  سال  که  کرده  اعالم  اسرائیل 
مورد  را  سوریه  در  پایگاه   ۵۰ نیز 
هدف قرار داده و هرگز اجازه نخواهد 
جمهوری اسالمی در نزدیکی مرزهایش 
پایگاه های نظامی ایجاد کند و گروه های 

شبه نظامی را استقرار دهد.

ادامه حمالت اسرائیل به مواضع 
جدید شبه نظامیان جمهوری اسالمی 

در سوریه با چراغ سبز مسکو

تلفات خود در سوریه را پنهان می کند 
اما یکی دو هفته پس از چنین حمالتی 
جنازه  تشییع  خبر  شهرها  بعضی  در 
»مدافع  به  موسوم  نیروهای  از  یکی 
تیرماه  می شود.  1۹  رسانه ای  حرم« 
مراسم تدفین رضا صفدری عضو سپاه 
قدس که در سوریه کشته شد در شهر 

میانه برگزار شد.
روز سه شنبه دو موشک از لبنان به 
شمال اسرائیل شلیک شد که باعث به 
صدا درآمدن آژیرهای خطر در مناطق 
مرزی آن کشور شد اما تلفاتی در پی 
با  که  گفت  اسرائیل  ارتش  نداشت. 
شلیک گلوله های تانک به سمت دّره 
»وادی حامول« که موشک ها از آنجا 
پاسخ  این حمالت  به  پرتاب شده اند، 

داده است.
به گزارش وبسایت »کاخ سفید« جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تمدید 
لبنان  قبال  در  اضطراری«  »وضعیت 
به  ایران  رژیم  تسلیحات  انتقال  ادامه 
برای  فوق العاده  تهدیدی  را  حزب اهلل 
از عوامل اصلی  و  آمریکا  ملّی  امنیت 
تمدید وضعیت اضطراری لبنان دانست 
که به بی ثباتی در منطقه دامن می زند. 

طی درگیری های خوزستان در شش روز گزارش شد بین شش تا هشت نفر 
کشته شده اند

=»لبنان مانند هر کشوری 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
در امور آن دخالت کرده، در 

آستانه ی فروپاشی است.«
جنگنده های  حمله  =در 
پنج  حلب،  به  اسرائیل 
شبه نظامی جمهوری اسالمی 

کشته شدند.
در حمله جنگنده های نیروی هوایی 
آوریل   2۰ شنبه  سه  روز  اسرائیل 
رژیم  نیروهای  نظامی  پایگاه های  به 
السفیر  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
در جنوب شرق حلب در سوریه، پنج 

شبه نظامی ایرانی کشته شدند.
نیز روز  دیده بان حقوق بشر سوریه 
اسرائیل  حمله  در  داد  خبر  سه شنبه 
سپاه  مهمات  و  اسلحه  زاغه های  به 
چند  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
شبه نظامی جان خود را از دست داده اند.

آخرین حمله هوایی اسرائیل به پایگاه 
نیروهای جمهوری اسالمی در سوریه 
روز هفدهم ژوئن رخ داد که طی آن 
هواپیماهای آن کشور مواضعی را در 
قنیطره از مراکز شبه نظامیان حزب اهلل 

لبنان مورد حمله قرار دادند.
روز سه شنبه نفتالی بنت نخست وزیر 
اسرائیل گفت: لبنان مانند هر کشوری 
که رژیم جمهوری اسالمی در امور آن 
فروپاشی  آستانه ی  در  کرده  دخالت 
است و درواقع مردم این کشور گروگان 
رهبر  نصراهلل  و حسن  خامنه ای  علی 

حزب اهلل لبنان شده اند.
نفتالی بنت که بعد از شلیک چند 
به سوی  لبنان  خاک  داخل  از  راکت 
اسرائیل با خبرنگاران صحبت می کرد، 
تأکید نمود که پاسخ این حمله حتما 

دردناک خواهد بود.
سوی  به  که  راکت هایی  از  یکی 
اسرائیل پرتاب شد به وسیله سیستم  
رهگیری  آهنین«  »گنبد  پدافند 
ناحیه  در  دیگری  و  شد  منهدم  و 
غیرمسکونی افتاد و دقایقی پس از آن، 
توپخانه ارتش اسرائیل مناطقی را در 

جنوب لبنان بمباران کرد.
نخست وزیر اسرائیل که هنگام دیدار 
از منطقه »گالیل« در »جلیله« در یک 
کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت: 
أوضاع هر کشوری که رژیم جمهوری 
اسالمی در آن حضور یافته بهم ریخته 

و فاصله چندانی تا فروپاشی ندارد.
وی یادآور شد: بعید به نظر می رسد 
این حمله بدون موافقت حزب اهلل لبنان 
که در جنوب لبنان نفوذ دارد، صورت 

گرفته باشد.
و  قاطعانه  گفت:  خبرنگاران  به  وی 
به  بخواهد  کس  هر  می گویم  روشن 
ما ضربه بزند، واکنش ما به آن ویران 

کننده خواهد بود.

نخست وزیر اسرائیل:
 مردم لبنان گروگان 
علی خامنه ای و حسن 

نصراهلل شده اند

1۷ ادامه در صفحه



انتخاب خود سید برای من معمایی 
است. چرا او...؟ چرا بعد از این همه 
سیاستمدار  همه  این  باتجربه،  آدم 

کارکشته، او؟ از او می پرسم:
برای  را  شما  چه کسی  =آقا 
ریاست وزرایی و رهبری سیاسی 

کودتا انتخاب کرد؟
جواب  قدرت  با  و  معطلی  بدون 

می دهد:
ـ خودم.

سکوت  و  ناباورانه  بهت  چون  و 
معنی دار مرا می بیند، اضافه می کند:

انتخاب  را  آقا... خودم، خودم  بله 
کردم.

= چطور شد این کار را کردید؟
سید یکی از جالب ترین حرف های 
زندگی اش را می زند، شاید عجیب ترین 

آن ها را .
مقام  تمام  ماه  هشت  من  آقا،  ـ 
اخالص  طبق  توی  را  وزرا  ریاست 
آن  و  این  خانه  دِر  بودم،  گذاشته 
می کردم  تقاضا  التماس  با  می بردم. 
سر  آخر  نمی کردند.  و  کنند  قبول 
وزرا  ریاست  »مگر  گفتم:  خودم  به 
حرام  تو  به  که  است  گوشت خوک 
جانت«.  نوش  بخور.  خودت  باشد؟ 
تفصیل قضیه از این قرار است. من 
قانع و مؤمن شده بودم که باید روش 

حکومت در ایران عوض بشود.
را درست  ما  تزاری  سقوط دولت 
بود.  برده  انگلیس ها  دهان  توی 
در  داشتند  میل  بیشتر  انگلیس ها 
ایران یک حکومت مقتدر اما مطیع 
سر کار بیاید. هدف من اقتدار بود و 
جز  چاره ای  همه  این  با  نه.  اطاعت 
این که با انگلیس ها کنار بیاییم، نبود.

= چرا؟
در  انگلیس ها  که  این  برای  ـ 
خانه های رجال قاجاریه مأمور مراقبت 
شبانه روزی داشتند. از حمام صبح آقا 
و موعد معذوریت خانم باخبر بودند. 
این  دنبال  به  من  شرایط  این  در 
افتادم که ایران از این نکبت »کسب 
تکلیف« نجات پیدا کند و حداقل به 
برسد. یک رئیس  ارزش »مشورت« 
نظامی  قدرت  که یک  قوی  الوزرای 
داشت، می توانست تا حدودی آقایان 
را سر جای شان بنشاند. من در این 
مدت به تمام رجالی که می شناختم 
بی پرده،  و  پرده  در  کردم.  مراجعه 
مطرح  را  مرکزی  قدرت  موضوع 
مسخره  یا  ترسیدند  یا  همه  کردم. 
تمام  کردند.  پنهان  رو  یا  کردند 
دوله ها و سلطنه ها را امتحان کردم. 
می کردند.  فرار  همه  نمی برم،  اسم 
رسم این ها همین بود که از حقیقت 
خودشان  همه  این ها  کنند.  فرار 
داشتند.  دوست  ایران  از  بیش تر  را 
منشی  برای  پرده  پشت  در  اگر 
سفارت انگلیس خرگوش شکار شده 
می فرستادند، در ظاهر به انگلیس ها 
فحش می دادند که وجیه المله باشند. 
وقتی  هدایت  مخبرالسلطنه  حاج 
پیشنهاد مرا شنید، گفت: »آقا سید! 
ما مقبره خانوادگی داریم. من میل 
ندارم نعشم به دست اجامر و اوباش 
ُمثله شود«. حتی گردن کلفت ترین و 
کله شق ترین آن ها مرحوم محمد ولی 
خان خلعتبری سپهساالر تنکابنی که 
سینه  به  صدارت  سنگ  هم  خیلی 
کنده  پوست  و  صاف  وقتی  می زد، 
سیاست  یک  ما  »سیاست  گفتم: 
در  و  اغتشاش  و  بی نظمی  با  مقابله 
عین حال تثبیت حکومت مرکزی و 
کار کردن عاقالنه با انگلیس هاست«. 
با  انگلیس ها  است  قرار  »اگر  گفت: 
چه  من  خود  باشند،  طرف  کسی 
عیبی دارم که تو سید چلقوز را وسیله 

کرده اند؟«
= شما مثل این که تقاضا کرده 

بودید وزیر داخله باشید؟
مرد  سپهساالر  ولی   . تقریباً ـ 
خودش  می کرد  فکر  نبود.  سیاسی 
آورد  تفنگچی  همانطور که دویست 
تهران، می تواند هندوستان را هم فتح 
کند. خدا رحمتش کند! خدا رحمتش 
کند! با جرأت ترین مرد سیاسی ایران 
روی  را  چکمه  فشار  وقتی  که  بود 
ناهار  یک  کرد،  احساس  حلقومش 

ولیمه داد و یک گلوله خرج خودش 
کرد که از سپهساالری نیافتد.

قضاوت های سید همیشه عجیب 
است و ساده. تصویر یکی از دو فاتح 
تهران را در روز بعد از فرار محمدعلی 
شاه، شنیده یا خوانده بودم. سید ادامه 

می دهد:
رشتی  سپهدار  وقتی  آقا!  بله  ـ 
هم قبول نکرد که کابینه ای تشکیل 
بدهد و من فقط به عنوان یک مغز 
متفکر در آن جا داشته باشم، یکهو گر 
گرفتم و خودم خود را به ریاست وزرا 
منصوب کردم. دیدم که رجال ایران 

از صدر تا ذیل، همه از مردی، سبیل 
و کالهش را دارند و اگر از زیر میز، 
دستی به آن ها بزنی، خواجه های اخته 
شده ای هستند که گفتم در جمع این 
خواجه ها، یک مرد الزم است. سّید! 

راه بیافت!
= پس آن حکایت منسوب به 
رضاشاه را در مورد دست زیر میز 

بردن از شما گرفته اند؟
رضاشاه  مرحوم  آقا.  نمی دانم  ـ 
خیلی به بنده مدیون بودند. این هم 

روی سایر دیون.
بعد غش غش می خندد و می گوید:

هم  مرحوم  آن  ورثه  بین  در  ـ 
رجولیت  اسباب  که  هست  دختری 
را از هر جهت فراهم دارد. دوره آخر 

الزمان است.
و باز می خندد و می گوید:

ـ هفته بعد درمانگاه محمد جعفر 
قاجار را در سعادت آباد که سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی ساخته 
اشرف  واالحضرت  حضور  در  است، 

افتتاح می کنیم. تشریف بیاورید.
با ِمن ِمن مردد من ادامه می دهد:

و  هستید  من  مهمان  شما  ـ 
کار  تشریفات  به  تشریف.  صاحب 
چای  معمول  طبق  باشید.  نداشته 
و  خوش  ایشان  با  و  می دهیم  نعنا 

بش می کنیم.

تفاوت مصدق و قوام
سید  با  لهی  ا دکتر  گفتگوی 
و  دوستی ها  به  می رسد  ضیاءالدین 

دشمنی ها. می نویسد:
م  ا حتر ا همیشه  نفر  چند  به 
می گذارد؛ مستوفی الممالک، موتمن 
الملک، مشیرالدوله، محتشم السلطنه 
و عجیب عاشق عالمه قزوینی است. 
با این که اصاًل به ادبیات کاری ندارد. 
معتقد است که عالمه قزوینی واقعاً 

شایسته کلمه »عالمه« است.
ـ آقا! این مرحوم میرزا محمدخان 
و  استقامت  و  بود  علم  دریای  یک 
پایداری. او در تحقیق و تدقیق مثل 
در  اول  درجه  ژنرال  یک  استقامت 
جبهه جنگ بود. در سالیانی که من 
در اروپا بودم، اتفاق مالقاتش گاه گاه 
دست می داد. وقتی حرف می زد، آدم 
فرق کاله بردارهای دوره پهلوی را در 
مدیحه سرایی و تملق، با یک آدم اهل 

علم می فهمید.
فکر می کنم به ملک الشعرای بهار 
طعنه می زند. موضوع را با او در میان 
می گذارم. برخالف تصور من، متوجه 

می شوم که این طور نیست.
ما در شعر  افصح شعرای  ـ ملک 
است. یا الاقل چون من مرد سیاست 

فکر  گفته  او شعر سیاسی  و  هستم 
می کنم تاریخ ما مانند او را به خود 
ندیده است. قصیده او خطاب به سر 
ادوارد گری یک قطعه جواهر است. 
در شاعری که َملک و قدرت او اگر 
کسی شک کند، استغفراهلل، شک در 

وحدانیت باری تعالی کرده است.
= درباره تّلون سیاسی او چه؟

بزرگ.  شاعری  آقا،  است  شاعر  ـ 
من فقط متأسفم که او اشتباه کرد 
حد  در  خواجه ای  را  قوام السلطنه  و 
از  یکی  ملک  پنداشت.  وثوق الدوله 
ادب  و  سیاست  مردان  معتقدترین 
ایران به حقانیت ایران و تمدن ایران 

بوده است.
= ولی با خود شما گرفت و گیر 

فراوان داشت.
در  من  با  که  آن ها  همه  کاش  ـ 
افتادند، قیمت ملک را داشتند و قوام 

السلطنه نبودند.
با  م  ا قو مثاًل  ق  فر  =
مستوفی الممالک و موتمن الملک 

و مشیرالدوله در چیست؟
ـ فرق او این است که روز کودتا 
دستور  و  بگیرند  را  او  دادم  دستور 
دادم دور منزل آقایان قزاق و پاسبان 

بگذارند که کسی مزاحم شان نشود.
از ترس مردم  = شایع است 

بوده.
برای  من  احترام  ترسی؟  چه  ـ 
لدوله  مشیرا یا  مستوفی   مرحوم 
آن ها  تقوای  به  که  بود  احترامی 
که  را  آدمی  هر  من  می گذاشتم. 
محترم  باشد  باتقوی  و  پاکدامن 
به  خودم.  دشمن  حتی  می شمارم. 
قائلم  بسیار  فرق  که  دلیل  همین 
قوام  مرحوم  و  مصدق  دکتر  میان 
من  شخص  با  اولی  که  السلطنه 
دشمنی شخصی ندارد، ولی تصوری 
در ذهنش است که من همیشه دنبال 
او بوده ام تا اذیتش کنم. در حالی که 
قوام السلطنه با شخص من و به دالیل 
می ورزید.  دشمنی  شخصی  سوابق 
آن  با  که  دارد  تقوایی  دکتر مصدق 
زندگی کرده. من آن نوع تقوا را به 
حال او مفید و به حال ملت ایران مضر 
می دانم. اما هرگز نمی توانم بگویم که 

باید او را از یاد برد.
سید مهدی فرخ سناتور سابق در 
در  لوشانی  پرویز  با  خود  خاطرات 
سپید و سیاه اشاره به چیزی کرده 
را به  است که مرحوم دکتر مصدق 
خشم آورده. نامه ای از سر توضیح به 
مجله نوشته و ما آن را چون یک برگ 

برنده به خیال خود، چاپ زده ایم.
سید که مرشد فرخ و در حقیقت 
پیر اوست، به خاطرات وی می تازد و 

بر این نکته من می افزاید:
ـ اشتباه است آقا، اشتباه تاریخ که 
مشق خط نیست که بشود لیسید و 
مرحوم  با  من  اختالف  کرد.  پاکش 
دکتر مصدق، از طرف ایشان شروع 

شد و آن هم بعد از کودتا.
روز  در  ایشان  اگر  یعنی   =
بود و در فارس  کودتا در تهران 
نبود، مثل مشیرالدوله و موتمن 
نمی کردند؟ گرفتارش  الملک 

ـ من کی چنین چیزی گفتم؟ آن 
سال ها، سال شور و شر و مبارزه بود. 
نگرفتن آن آقایان به دلیل احترامی 
بودم.  قایل  برای شان  من  که  بود 
آن ها  از  پول دارتر  و  پیرتر  وگرنه 
از  پیش  گرفتم.  را  فرمانفرما  یعنی 
به  می کردند  خیال  خیلی ها  کودتا 
هم  فرمانفرما  جناب  ُحرمت  حریم 
نمی شود تجاوز کرد. در شب کودتا، 
ایران وسیله دست کسانی بودکه نه 
را  نه معنی وطن  اراده ای داشتند و 
استثنا  واقعاً  استثناها  می فهمیدند. 
بودند. مشیرالدوله، مستوفی الممالک 
و مؤتمن الملک، خدا رحمت شان کند.
= ولی در شب کودتا شما با 
دسته ای دیگر وارد معرکه شدید.

ـ بله. شب کودتا و روز بعد و روزهای 
بعد، حکایت دیگری بود. اول از همه، 
کودتا محصول یک قسم خوردن پنج 
نفری و قرآن ُمهر کردن بود. ما پنج 
کودتا. بعد  و  کردیم  ُمهر  قرآن  نفر 
»دنباله دارد«
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عضو  عمویی  =ابوالفضل 
مّلی  منیت  ا ن  کمیسیو
اسالمی:  شورای  مجلس 
با  شش دوره مذاکرات وین 
کالن«  »دستورالعمل های 
قطعی  »سیاست  با  منطبق 
انجام  رهبری«  معظم  مقام 
مذاکرات  فعلی  روند  شد... 
هنوز با خواسته های جمهوی 
. د ر ا د صله  فا می  سال ا
»وال استریت  =روزنامه 
ژورنال«: تشدید حمالت به 
طرح  و  آمریکایی  نیروهای 
آدم ربایی در نیویورک »پاسخ 
به  ایران  اسالمی  جمهوری 
بود. بایدن«  جو  دیپلماسی 
ن  کیها « مه  نا ز و ر =
و  اعتدال  »ائتالف  تهران«: 
اینکه  وجود  با  اصالحات« 
بر  عالوه  غربی ها  می دانند 
توان اتمی جمهوری اسالمی 
به دنبال مقابله با موشک  های 
بالستیک و اقدامات ایران در 
منطقه هستند اما مأموریت 
را  دشمنان  پازل  دارند 
می خواهند  و  کنند  تکمیل 
دولت ابراهیم رئیسی را برای 
بازگشت به برجام برگردد و 
FATF تحت فشار قرار دهند.
هد  ا می خو ب  غر  =
با  ا  ر اسالمی  جمهوری 
رژیم  اما  کند  مهار  توافق 
ایران می خواهد با توافق به 
دهد.  ادامه  برنامه های خود 
جمهوری  سریع  بازگشت 
اسالمی به برنامه اتمی و نقض 
بیرون  از  پس  برجام  مفاد 
توافق  این  از  آمریکا  رفتن 
اثبات کرد که با این برجام، 
از سر گرفتن برنامه  هسته ای 
برای جمهوری اسالمی اصال 
مشکل و زمانبر نبوده است!

محمدجواد  معاون  عراقچی  عباس 
جمهوری  از  نمایندگی  به  ظریف 
اسالمی در ادعایی عجیب به غربی ها 
پیام داد ایران در »یک دوره جابجایی« 
به منظور »انتقال دموکراتیک قدرت« 
است! وی گفت که طرفین مذاکرات 
اتمی باید منتظر تشکیل دولت جدید 
در ایران بمانند. این در حالیست که 
پیش از این ایاالت متحده متوقف شدن 
این مذاکرات را اعالم کرده و گفته بود 
معلوم نیست کی دوباره از سر گرفته 
به  عالقمند  آمریکا  زیرا  شد  خواهد 

پیشبرد آن است.
برخی تحلیلگران معتقدند علت توقف 
و به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین برای 
رهبری  که  است  این  برجام  احیای 
جمهوری اسالمی نمی خواسته احیای 
روحانی  حسن  دولت  اسم  به  برجام 
روحانی  ارتباط  تمام شود. در همین 
گفت »فرصت دولت دوازدهم را برای 
به نتیجه رساندن مذاکرات از دستش 
گرفتند!« اگرچه وی توضیح نداد چه 
کسانی این »فرصت« را از دولت وی 
»احیای  که  است  روشن  اما  گرفتند 
که  است  ممکن  زمانی  فقط  برجام« 
از »فقط برجام« باشد و برنامه   فراتر 
منطقه ای  سیاست های  و  موشکی 
رژیم ایران از جمله تشکیل و تقویت 
گروه های  تأمین  و  میان  شبه نظا

تروریستی و فرقه ای را در بر بگیرد.
با اینهمه با توجه به مشکالت بحرانی 
پا  و  آنها دست  در  نظام  عظیمی که 
می زند، بعید به نظر می رسد که علی 
خامنه ای از توافق احتمالی چشم پوشی 
کرده باشد تا »به اسم« دولت روحانی 
دلیلی  هر  به  اینکه  یا  و  نشود  تمام 
رئیسی  سیدابراهیم  تا  بماند  منتظر 
زمام دولت سیزدهم را در دست بگیرد!

همچنین پیشینه ی دروغگویی های 
مزمن محمدجواد ظریف و دیپلمات های 
بیشتر  را  تردیدها  اسالمی  جمهوری 
کرده و  این موضوع را که گویا به ادعای 
خاطر  به  مذاکرات  عراقچی،  عباس 
»انتقال قدرت« به تعلیق درآمده بیشتر 
زیر سؤال می برد! به ویژه آنکه همانگونه 

که اشاره شد، مذاکرات پیش از این ادعا 
متوقف شده بود و جمهوری اسالمی 
فقط برای نگفتن واقعیت و به دنبال 
توجیهی برای این توقف گفتگوها، با 
»انتقال  موضوع  هفته ای  چند  تأخیر 
را  نوع »دمکراتیک«  از  آنهم  قدرت« 

عنوان کرده است!
عمویی  ابوالفضل  دیگر،  سوی  از 
مجلس  ملّی  امنیت  کمیسیون  عضو 
دوره  می گوید شش  اسالمی  شورای 
»دستورالعمل های  با  وین  مذاکرات 
کالن« منطبق با »سیاست قطعی مقام 
معظم رهبری« انجام شد. دیپلمات های 
غربی نیز مدت هاست که به صراحت 
می گویند جمهوری اسالمی است که 
باید تصمیم نهایی را بگیرد و توپ در 
یا  توقف  بنابراین  است.  ایران  زمین 
تعلیق مذاکرات از یکسو نشان می دهد 
طرفین به مرحله تصمیم گیری نهایی 
به  آن  از  طرف  دو  هر  که  رسیده اند 
یاد می کنند  عنوان »مراحل سخت« 
دلیل  به  پیداست  دیگر  سوی  از  و 
اهداف متفاوت و متناقضی که طرفین 
طرفین  می کنند، خواسته های  دنبال 
به  حاضر  که  امتیازاتی  و  یکدیگر  از 
پرداختن آن به طرف مقابل می شوند 

برای »معامله« کافی نبوده است.
مهم  زاویه  این  از  طرفین  اهداف 
غرب  که  است  متناقض  و  متفاوت 
می خواهد با توافق جمهوری اسالمی 
را مهار کند اما رژیم ایران می خواهد با 
توافق به برنامه های خود ادامه دهد و 
برای این منظور هر فریبکاری که بتواند 
انجام می دهد از جمله پیشبرد برنامه 
اتمی در دوران مذاکراتی که به برجام 
در تابستان 2۰1۵ انجامید! همچنین 
به  اسالمی  سریع جمهوری  بازگشت 
برنامه اتمی و نقض مفاد برجام پس از 
بیرون رفتن آمریکا از این توافق اثبات 
گرفتن  از سر  برجام،  این  با  که  کرد 
برنامه  هسته ای برای جمهوری اسالمی 

اصال مشکل و زمانبر نبوده است!
عمویی  ابوالفضل  ارتباط  همین  در 
مجلس  ملّی  امنیت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی می گوید: »روند فعلی 
مذاکرات هنوز با خواسته های جمهوی 
اسالمی فاصله دارد و تا زمانی که تغییر 
صورت  آمریکا  سیاست ها  در  اساسی 
نگیرد تغییری ایجاد نمی شود نمی توان 
زودی  این  به  مذاکرات  داشت  انتظار 
به نتیجه برسد.« این سخنان اعتراف 
جمهوری  متناقض  اهداف  همان  به 
اسالمی با توافقی است که می بایست 

آن را مهار کند!
دیپلماسی  به  ایران  رژیم  پاسخ 

بایدن
در  ژورنال«  »وال استریت  روزنامه 
گزارشی می نویسد تشدید حمالت به 
آدم ربایی  طرح  و  آمریکایی  نیروهای 
در نیویورک »پاسخ جمهوری اسالمی 

ایران به دیپلماسی جو بایدن« بود.
توقف  به  اشاره  با  گزارش  این  در 
یران  ا شده  تٔاکید  وین  مذاکرات 
 ۶۰ به  را  اورانیوم  غنی سازی  سطح 
این  همه  مقابل  در  و  رسانده  درصد 
وزیر  ظریف  محمدجواد  تهدیدات 
خارجه جمهوری اسالمی خواستار لغو 
از  پاسداران  سپاه  خروج  و  تحریم ها 
فهرست سازمان های تروریستی است 
و این دقیقاً تکرار همان الگویی است 
اوباما  باراک  با  مذاکرات  در  ایران  که 
متحده  ایاالت  درواقع  می برد.  پیش 
با حسن نیت امتیاز می دهد، اما رژیم 
ایران خواستار امتیازات بیشتری است؛ 
در ادامه، ایاالت متحده امتیاز دیگری 
بیشتر  ایران  حکومت  ولی  می دهد 
می خواهد و… به همین ترتیب بود که 
جان کری در نهایت به یک توافق اتمی 
ایران رسید  به  با مدت زمان محدود 
که شامل یک مجموعه ی ضعیف برای 
بازرسی از سایت های اتمی مشکوک در 

ایران بود و از برنامه موشک بالستیک 
منطقه ای  قدرت  توسعه ی  و  ایران 
ابراهیم  نیز  اکنون  ماند.  غافل  ایران 
رئیسی هرگونه گفتگو بر سر موضوعات 

غیراتمی را رد کرده است.
ژورنال«  »وال استریت  روزنامه 
بدرفتاری  ابعاد  به  توجه  با  می نویسد 
رژیم ایران جو بایدن دالیل زیادی دارد 
تا از مذاکرات هسته ای فاصله بگیرد و 

فشار تحریم ها را ادامه دهد.
اما واکنش کاخ سفید به بدرفتاری های 
ضدامنیتی و تهدیدات نظامی جمهوری 
اسالمی که به بازوهای نیابتی تهران 
چیست؟  می شود  واگذار  منطقه  در 
سفید  کاخ  سخنگوی  ساکی  جنیفر 
ایران  رژیم  توطئه  کردن  محکوم  با 
برای آدم ربایی و ادامه حمالت راکتی 
در  آمریکا  پایگاه های  به  موشکی  و 
آمریکا  است  گفته  سوریه  و  عراق 
هرگز ایران را بازیگر خوبی در عرصه 
جهانی نمی داند و تالش برای آدم ربایی 
شهروند مقیم آمریکا ]مسیح علینژاد 
و  زنان[  حقوق  فعال  و  روزنامه نگار 
در  ایران  »نگران کننده«  رفتارهای 
منطقه نشان دهنده این واقعیت است 
اما  آمریکا همچنان به مذاکرات اتمی 
با هدف »احیای برجام« و جلوگیری 
از دستیابی تهران به سالح اتمی ادامه 

خواهد داد.
از سوی دیگر ند پرایس سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری 
در مورد مبادله زندانیان تٔاکید کرد این 
جمهوری اسالمی است که مذاکرات 

وین را به بن بست کشانده.
آنطور که می توان دریافت از عوامل 
مذاکرات  رسیدن  بن بست  به  اصلی 
حاضر  ایران  رژیم  که  است  این  وین 
تٔامین  و  موشک ها  سر  بر  گفتگو  به 
که  شبه نظامیان  تسلیحاتی  و  مالی 
آنها را »مسائل ناموسی« خود می داند 
نیست. این وضعیت تا حدودی مشابه 
همان وضعیتی است که پیش از توافق 
آن  بود.  حاکم  سال 2۰1۵  در  اتمی 
زمان بطور هدفمند جزئیات مذاکرات 
کمتر  اوباما  دولت  و  ایران  رژیم  بین 
پشت  تصمیمات  اغلب  و  رسانه ای 
یکی  اما  می شد  گرفته  بسته  درهای 
دو سال بعد از توافق برجام چهره های 
به  نظام  ارشد  مقامات  و  برجسته 
اعتراف کردند که نقش  واقعیت هایی 
اساسی در تصمیم علی خامنه ای برای 
انجام »نرمش قهرمانانه« داشت و آنهم 
احتمال وقوع »جنگ« در صورت عدم 

توافق بود.
روزنامه »کیهان تهران« در تحلیلی 
»ائتالف  می نویسد  ایران  شرایط  از 
اینکه  وجود  با  اصالحات«  و  اعتدال 
می دانند غربی ها عالوه بر توان اتمی 
با  مقابله  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
موشک  های بالستیک و اقدامات ایران 
در منطقه هستند اما مأموریت دارند 
با  و  کنند  تکمیل  را  دشمنان  پازل 
ترویج »دودستگی و حاکمیت دوگانه، 
ناراضی تراشی،  دولت،  ناکارآمدسازی 
تضعیف اقتدار ملی، و تحریف واقعیات« 
را  خود  »ورشکستگی«  انتقام  هم 
بگیرند و هم القاء کنند که جمهوری 
اسالمی نمی خواهد برجام احیا شود. 
آنها می خواهند دولت ابراهیم رئیسی 
را برای بازگشت به برجام و پیوستن 
به FATF )قوانین مالی و پولشویی و 
رصد کردن منابع مالی تروریسم( تحت 

فشار قرار دهند.
که  می شود  یادآوری  میان،  این  در 
جمهوری  نظام  رده های  باالترین  در 
گمان  که  بودند  افرادی  نیز  اسالمی 
از  فشارها  بایدن  آمدن  با  می کردند 
روی رژیم برداشته می شود و بقای نظام 
تضمین خواهد شد. اما روند رویدادها 
نشان داد که دوران خوش اوباما تکرار 

نخواهد شد.

توطئه ی آدم ربایی و تشدید حمالت موشکی پاسخ 
رژیم ایران به دیپلماسی بایدن

سپهساالر تنکابنی

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتامرد دوم کودتا ) )88((

مردان در حد سبیل و کاله

1۷ ادامه در صفحه
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1 ـ شاعر فارسی سرای شبه 
قاره هند

است  حیوانی  ـ  پرچم  ـ   2
ـ جایز

3 ـ از بین رفتنی ـ اضافی
۴ ـ نقاشی

۵ ـ گذشته ـ مصائب ـ وی
۶ ـ کشوری است ـ میوه

۷ ـ از مذاهب
و  ن  یسندگا نو ز  ا ـ   ۸

داستانسرایان 
معروف انگلیس و خالق آثاری 
و  تویست«  »اولیور  چون 

»دیوید کاپرفیلد«
۹ـ  از ادوات استفهامـ  عشیره 

ـ گلی است
1۰ـ  از فالسفه معروف آلمان 

در قرن هیجدهم
11 ـ از اماکن عمومی برای 

صرف غذا

جمهوری  رؤسای  از  ـ   1
پیشین فرانسه

پژوهشگر، موسیقیدان  ـ   2
و آهنگساز بلندپایه فقید 
ایران و مؤسس هنرستان 

ملی موسیقی ـ بدی
ـ  غذا  ـ  است  سنگی  ـ   3

قاره ای است
۴ ـ در دهان است ـ رواج و 

پیشرفتـ  خاندان
۵ـ  جانیـ  مشاورـ  حیوانی 

است
ـ  است  رنگی  ـ  رشد  ـ   ۶

آغاز شده
۷ ـ هم برازیدن است و هم 
خویشیـ  پوشاکی استـ  

زمین بی آب و علف
۸ ـ معروف ـ کشوری است

در  زیبا  منطقه ای  ـ   ۹
مازندرانـ  طبیعت 

یک  تکرار  ـ  خو  و  خلق  و 

حرف
1۰ ـ درآمد ـ مشهور

11 ـ از شیرینی های سنتی 
ـ مسافرخانه

12 ـ گلی است ـ بخشی از 
کشور ما ـ همه ما داریم

13ـ  از صیفی جاتـ  بی نظیر
از کارخانجات معظم  ـ   1۴
ـ   جهان  اتومبیل سازی 
حرفی  ـ  کردن  راضی 
از  بیفزایید  آن  اول  به 

پیامبران است
1۵ ـ پیشوای روحانی یکی 
از مذاهب هندـ  ذکاوتـ  

سرگردان و بی مقصود

1ـ  از نویسندگان صاحب نام و برجستۀ 
معاصر ایران

2 ـ منور ـ دارایی ـ حرف خطاب ـ 
بیابان

3 ـ از نخست وزیران و سیاستمداران 
معروف دوران پهلوی

۴ـ  تواناییـ  تکرار یک حرفـ  درختی 
است با مصارف طبی و بهداشتی ـ 

ضروریات و ابزار
۵ ـ از محله های قدیمی شمال تهران 

ـ وسیله بستن
۶ ـ حرص ـ قسمتی از صورت ـ نمّو 

ـ بهره
۷ ـ گلی است ـ عددی است ـ بذر 

ـ گریبان
۸ ـ خمار شده ـ حرارت ـ از وسایل 

نظافت ـ جدید
۹ـ  حرف نداـ  گلی استـ  نوعی خاک 

ـ عالمت جمع ـ خوراکی است
1۰ ـ به هم رسیدن ـ اجازه ـ شکلی 

است هندسی
11 ـ شماره ـ علمی است

12 ـ از موزه ها ـ هوس
13 ـ پهلوان ـ فاسد ـ غفلت

1۴ـ  دو دلیـ  پروردگارـ  قله ای است
1۵ ـ از آثار خواندنی داستایفسکی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

عالم  نوابغ  از  ـ   1
سینما

2ـ  مقررات الزم االجرا 
ـ اشاره

3 ـ صدا و آوا ـ منزل 
ـ زاده

ـ  چارپایان  از  ـ   ۴
آشیانه

۵ـ  قسمتی از صورت 
ـ هم ترش و هم شیرین 

ـ زینت
ی  ده ها ر و ا فر ـ   ۶
شیریـ  حرفی به اول آن 
بیفزائید معنی »فریب« 

می دهد
۷ ـ واحد اندازه گیری 

سطح ـ اضافی ـ ورقه
ز  ا ـ  خسران  ـ   ۸

خوراکهای سنتی
ـ  سوی  آن  ـ   ۹
ـ  اروپا  در  رودخانه ای 

مار بی سر
1۰ـ  از فلزاتـ  حکیم 
و دانشمند بزرگ ایرانی با 

شهرتی جهانی
نام  ـ  تذکر  ـ   11

تاریخی بخشی از چین

تاریخ  و  کنید  حوصله  روزی  اگر 
سلسله تانگ چین را بخوانید در آن به 
یک شاهزاده ساسانی به نام پیروز بر 
خواهید خورد. پیروز به خواست پدرش 
جلب  برای  ایران،  شاه  سوم  یزدگرد 
کمک نظامی تایزونگ، امپراتور چین از 
دودمان تانگ، از طریق کوه های پامیر 
به چانگ آن پایتخت آن زمان چین 
رفته بود که در آن زمان بزرگ ترین 
شهر جهان به شمار می آمد. چین که 
امپراتوری  با  فرارود  در شمال شرقی 
ایران همسایه بود، همواره با ایرانیان 

مناسبات حسنه داشت.
یزدگرد  پدرش  خواست  به  پیروز 
می  نظا کمک  جلب  برای   ، سوم
تایزونگ امپراتور چین، به چین رفت 
اما تایزونگ پیش از رسیدن پیروز به 
پسرش  و  بود  درگذشته  آن  چانگ 
سومین  و  تازه  امپراتور  گائوزونگ 
تانگ  دودمان  از  کشورچین  رئیس 
احترام  و  داد  درباری  مقام  پیروز  به 
میالدی   ۶۶2 سال  در  و  کرد  بسیار 
به  خود  ژنرال های  از  یکی  با  را  او 
لشکری  با  جیان«  شینگ  »پی  نام 
کامل روانه ایران کرد. پیروز پیشنهاد 
سیستان  تا  لشکر  این  که  بود  کرده 

شاهزاده ساسانی در چین 

دارد،  اطمینان  که  زیرا  باشد  او  با 
ایرانیان پس از شنیدن خبر بازگشت 
تشکیل  مقاومت  دسته های  وی، 
می شتابند.  یاری اش  به  و  می دهند 
باستانی  شهر  تا  تنها  »پی«  ژنرال 
سغدیانا )تاجیک ها( به نام باال سگون 
) امروزه: توک ماک = توقماق واقع در 
قرقیزستان( با پیروز همراه بود و در 
اینجا دست به بهانه آوردن و تعلل زد 
و پیروز پس از نومید شدن از حمایت 
که  ایرانیانی  با  تنها  چینی،  نظامیان 
شمال  منتهی الیه  به  بودند  وی  با 
امروز  که  )سرزمینی  ایران  شرقی 
افغانستان  شمالشرقی  و  تاجیکستان 
را تشکیل می دهد( بازگشته و دست 
با  جنگ  برای  نیرو  جمع آوری  به 
متجاوزان تازی زده بود و مردم هرات 
بر  پیروز،  بازگشت  خبر  شنیدن  با 
و  کرده  شورش  عرب  حکمران  ضد 
ایران  بر  حاکم  اعراب  نگرانی  باعث 

شده بودند. 
مأمور  که  عرب  مسلح  واحد  چند 
جلوگیری از بازگشت پیروز از چین به 
ایران شده بودند در سال ۶۶3 میالدی 
در سر راه خود، شهر بلخ یکی از چهار 
شهر بزرگ خراسان را تصرف کردند. 

در ستونک این شماره، بر بال واژه ها، 
چند دقیقه ای به سرزمین فلسفه سفر 
می کنیم! صحبت از دو مقولۀ بنیادی 
فلسفه یعنی »علت« و »معلول« است.

فلسفۀ  از  که  است  مفهومی  علت، 
مدرسی )اسکوالستیک( آمده و عبارت 
است از سبِب شدن و بودن آنچه که 
به دو دستۀ درونی و  را  هست. علت 
بیرونی تقسیم می کنند. علت درونی، در 
خود پدیده نهفته است و علت بیرونی، 

خارج از آن قرار دارد.
معلول، مفهومی است که حاصل یا 
نتیجه، عمل، رفتار و یا تاثیری را که 
ناشی از یک علت است بیان می کند. 
رابطۀ علت و معلول، رابطه های متواتر 
و زنجیره ای است. یعنی معلول در پی 
علت می آید و یا علت پیش از معلول 
واقع می شود. به قول سهروردی »وجود 
علت  وجود  نه  باشد،  علت  از  معلول 
اّما، در عالم فرض، بسیار  از معلول«. 
علت  بر  را  معلول  که  می افتد  اتفاق 
مقّدم بگیرند. تعجب نکنید، این فقط 
یک فرض است و بس. گاهی در عالم 
شوخی و طنز هم می توان معلول را بر 
علت مقّدم گرفت. می گویید چطور؟ به 
مورد ویژۀ زیر توجه کنید. البته بی آن 
که در اصل اصیل تقدم علت بر معلول 

شک کنید: 
موقعی که در مراسم تشییع جنازه، 
متوّفی  بوت  تا سر  پشت  طبیب، 
را  او  و  می رود  راه  بود،  بیمارش  که 
می کند! همراهی  واپسین  سفر  در 

عّلت و معلول

پیروز تا تخارستان )افغانستان شمال 
شرقی( پیش آمد و بیست سال در آن 
مناطق بود، در همانجا فوت شد و طبق 
وصیتش، جسد او را در کوههای پامیر 
به گونه ای که صورتش به سوی ایران 

باشد دفن کردند. 
پیروز درخواست یک مراسم تشییع 
مرگ،  هنگام  داشت،  را  ساده  خیلی 
دستان  و  بود  وی  سر  باالی  امپراتور 
لرزانش را در دست گرفته بود ، پیروز به 
سوی غرب نگاه کرد و گفت »هر آنچه 
که میتوانستم برای میهنم انجام دادم، 
و از هیچ چیز پشیمان نیستم« سپس 
به سوی شرق نگریست و گفت »من از 
سرزمین چین که وطن جدیدم است به 
خاطر همه چیز ممنونم« سپس نگاهی 
به خانواده و دیگر ایرانیان افکند و گفت  
»تمامی استعداد ها و هنر خود را برای 
که  بگیرید  کار  به  چین  سرزمینتان 
شما دیگر پارسی نیستید، بلکه چینی 
هستید، و به امپراتور خدمت کنید«. 

پیروز از بزرگترین ژنرال های ارتش 
چین بود و در منچوری و کره خدمات 
کرد.  امپراتور چین  به  زیادی  نظامی 
میهنانش  هم  به  نسبت  همیشه  او 

وفا داشت.
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اُرسی

صنعتگران  ز  ا یادگاری  اُرسی، 
قدیم... ارسی، چیدمان چوب و شیشه، 
الهام  و  قدیم  روزگاران  از  یادگاری 
گرفته از طرح های اصیل اسلیمی که 
در ساخت درها و پنجره بناها به کار 
می رفت اکنون دیگر متداول نیست و 
تنها در خانه های برجای مانده از قدیم 

دیده می شود،
 این دست ساخته های اصیل چوبی 
هرچند در حال حاضر به دالیل مختلف 
دیگر ساخته نمی شود اما در سرتاسر 
روستاهای  و  شهرها  در  زمین،  ایران 
از  زیباتر  و  دارد  وجود  هنوز  قدیمی 
شود.  فراموش  یادها  از  که  است  آن 
واژه ارسی در فرهنگ عمید به معنی 
باز  بر روی حیاط  اتاقی است که  در 

می شود. 
معماری  تاریخ  از  بهره گیری  با 
می توان گفت، در قرن هشتم هجری 
عناصر  ازرسم  نی  وا فرا نمونه های 
لوازم  روی  بر  بته  و  گل  هندسی، 
امامزاده ها،  درب  منبر،  مانند  چوبی 
صندوق مزار و رحل قرآن خلق شد. 

این  نیز  هجری  نهم  قرن  اوایل  از 
هنر رونق دیگری یافت و صنعتگران 
ساخت  در  گره چینی  و  مشبک  از 
استفاده  کاخ ها  و  منازل  پنجره های 
به  از دوران صفویه  کردند، همچنین 

بعد هم با تعبیه شیشه های رنگی در 
چوب های مشبک ارسی ها ساخته شد. 
گره چینی  و  ارسی  حاضر  حال  در 
در  است  قدیم  زمان  از  یادگاری  که 
اغلب نقاط کشور مشاهده می شود و 
نمایی منحصر به فرد و متفاوت برای 

خانه های قدیمی ساخته است.
 تقارن کامل در شکل، فرم و رنگ 
که از طرح های اسلیمی نشأت گرفته 
به شکل  تکه های کوچک چوب  با  و 
ستاره های چندپر پیاده شده، ویژگی 
مشترک پنجره های مشبک گره چینی 
در سرتاسر ایران زمین به شمار می آید 
به  الوان  شیشه های  ارسی ها  در  که 
رنگ های زرد، سبز، قرمز و آبی به آن 

اضافه شده است. 
ارسی  ساخت  نیز  ایران  شمال  در 
بوده  مرسوم  نقاط کشور  دیگر  مانند 
است با این تفاوت که به دلیل رطوبت 
یا  آزاد  درخت  از چوب  هوای شمال 
ازدار که مقاوم است و دوام بیشتری 
مقابل  در  ولی  می شد  استفاده  دارد 
مرکزی  و  جنوبی  خشک  مناطق  در 
کشور از چوب چنار برای کار گره چینی 
می رسد  نظر  به  می کردند.  استفاده 
نصب ارسی ها بسته به زمستان نشین 
فرق  اتاق ها  بودن  تابستان نشین  یا  و 

داشته است.

 ابراهیم محجوبی



آخرین بار که مهندس بازرگان در 
آزاد  زندان  از  ایران  پادشاهی  رژیم 
شد چون زمینه را برای فعالیت های 
سیاسی مجدد مساعد دید، با رفقای 
خود در تهران ارتباط برقرار نمود و 
همزمان با تعدادی از مخالفین رژیم 
یزدی،  دکتر  نظیر  کشور  خارج  در 
قطب زاده و بنی صدر که با آنها قباًل 
آشنائی داشت نیز ارتباط برقرار نمود.

بازرگان  با  که  کسانی  از  اگر 
آشنائی داشتند خصوصیات اخالقی و 
استراتژی مبارزه او را سؤال می کردید 
همه بر این عقیده بودند که مهندس 
بازرگان فردی میهن پرست و راستگو، 
افراطی  مذهبی  و  پاک  سرسخت، 
در  او  عملکرد  درباره  گروهی  است. 
کردند  قضاوت  نخست وزیری  دوران 
در  است،  بوده  ضعیف  فردی  او  که 
حالی که بازرگان در مرحله جابجائی 
می توانست  که  را  آنچه  حکومت 
می رسید  نظر  به  بعید  و  داد  انجام 
کاری  روزها  آن  در  بتواند  که کسی 
و  ژاندارمری  پاسگاه های  انجام دهد. 
کالنتری ویران شده، سالح های آنها 
انتظامی  مأمورین  از  رفته،  غارت  به 
خبری نیست، تعداد زیادی گروه های 
هر  مسلح  مذهبی  نوجوانان  و  چپی 
می دادند  انجام  می خواستند  را  چه 
آنها  تا  نداشت  نیروئی وجود  و هیچ 

معتقد  زیادی  عده  کند.  کنترل  را 
از  پس  خمینی  آیت اهلل  اگر  بودند 
از  اعالمیه ای  طی  انقالب  پیروزی 
می خواست  غیرمسؤول  عوامل  همه 
مراکزی  به  را  خود  اسلحه های  فوراً 
دهند  تحویل  می شود  تعیین  که 
اوضاع آن قدر از کنترل خارج نمی شد 
اطالعی  ارتش  از وضع  او چون  ولی 
نداشت به این کار مبادرت نورزید و 
خواست اسلحه در دست مردم باشد.

گروههای  با  بازرگان  عملکرد 
که  فرصت طلبان  و  کرده  تحصیل 
اسلحه در دست نداشتند ضعیف بود. 
اشخاصی نظیر دکتر یزدی، قطب زاده 
این  از  دیگری  تعداد  و  بنی صدر  و 
با  کشور  فروپاشی  از  قبل  که  گروه 
بازرگان تماس داشتند هیچگاه درباره 
مذاکرات خود با رسانه های خارجی و 
مقامات کشورهای خارجی با بازرگان 
مشورت نمی کردند و این روش حتی 
و  رژیم  فروپاشی  از  پس  دوران  در 
داشت.  وجود  نیز  انقالب  پیروزی 
قطب زاده طرز تفکر خاصی را داشت 
بود.  متفاوت  بازرگان  با  کلی  به  که 
و  بود  ماجراجو  و  فردی جاه طلب  او 
از  راه  این  در  را  خود  جان  باالخره 
نیز  یزدی  و  بنی صدر  و  داد  دست 
تعمداً و یا ناآگاهانه اعمالی را مرتکب 
می شدند که در حدود ختیارات آنها 
انقالب  از  قبل  دوران  در  من  نبود. 
هیچیک از این سه نفر را نمی شناختم 
ولی از طریق بولتن های اطالعاتی در 
جریان فعالیت ها و تماس هائی که با 
داشتند  خارجی  کشورهای  مقامات 
انقالب  از  قرار گرفته بودم ولی پس 
از  را  پا  که  می رسید  نظر  به  چنین 
گلیم خود فراتر نهاده اند و دانسته و 
یا ندانسته اعمالی را مرتکب می شدند 

که برخالف مصالح کشور بود.
تهمت  یادداشت ها  این  در  من 
قضاوت  و  نمی زنم  کسی  به  ناروا 
برداشت های شخصی خودم را عنوان 
نمی کنم فقط به ذکر پاره ای از اعمال 
یزدی اکتفا می کنم و قضاوت آن را 

به خوانندگان واگذار می کنم.
در  را   یزدی  چهره  که  بار  اولین 
تلویزیون ایران دیدم  هنگامی بود که 
روان شادان ارتشبد نصیری، سپهبد 

سرلشکر  و  ناجی  سرلشکر  رحیمی، 
خسروداد اسیر نیروهای انقالب شده 
دوربین  جلوی  در  را  آنها  و  بودند 
یزدی  دکتر  بودند.  آورده  تلویزیون 
آنها  با  بی حرمتی  و  خشم  چنان  با 

بینندگان  برای  که  می کرد  صحبت 
می کردند  سؤال  همه  بود.  نفرت آور 
یزدی کیست که با آنها اینطور صحبت 
آمریکائی  شهروند  یزدی  می کند؟ 
است که در آمریکا با حرفه داروسازی 
زندگی می کند، وابسته به دولت ایران 
نبوده و اگر ساواک به فرض اشخاصی 
ایران  در  که  او  می کرده  شکنجه  را 
نبوده چرا آنقدر بغض و نفرت دارد.

شخص  هیچ  متمدن،  گروه  هیچ 
تحصیل کرده، هیچ مذهبی متعصب با 
افرادی که به اعدام محکوم شده اند این 
گونه با خشم و نفرت صحبت نمی کند. 
صحبت های آن روز یزدی در تلویزیون 
یک نوع تبلیغات بر علیه ارتش بود تا 
مردم را هر چه بیشتر به ارتش بدبین 
کند و حتی می گوید اینها فرماندهان 
ارتش بیدادگر شاه بودند که این مظالم 
را به ملت ایران وارد کردند. یزدی پس 
هنوز  آمریکا،  در  اقامت  همه  آن  از 
نیاموخته بود تا اشخاص را به دادگاه 
نبرند و به آنها اجازه ندهند از خود 
دفاع کنند نمی توان آنها را متهم کرد. 
دکتر یزدی چه حق داشت که به خود 
اجازه دهد در پشت میکروفون درباره 
ارتش و ارتشیان تبلیغ نماید. کسی 
از او نپرسید ارتش و جمع افرادی که 
به آن مملکت خدمت می کردند همه 
بد بودند ولی به تو چه کردند، تو با 
کوچ کردن به آمریکا و تغییر ماهیت، 
چطور  حال  نمی شناختی،  را  ایرانی 

کاسه  از آش داغ تر شده ای.
این یک جنگ روانی بر علیه ارتش 
بود. باید آقای دکتر یزدی می دید که 
وقتی پادگان عشرت آباد سقوط کرد 
و آن چپی خود فروخته می خواست 
اسلحه سربازی را که در کله او کرده 
بودند اسلحه ناموس سرباز است، باید 
سرباز  و  بگیرد  کنی  حفاظت  آن  از 
امتناع نمود چطور او را قطعه قطعه 
کردند. دکتر یزدی کجا بود ببیند که 
در لشکر خراسان افسری را با طناب 
بردند و جلوی چشم  باال  از درختی 
او را زنده قطعه قطعه  سربازان بدن 
کردند. مردم ناآگاه بودند، صحبت های 
یزدی ها به دل آنها می نشست و تمام 
جنایاتی را که به ارتشیان می کردند، 

موجه می شمردند.

توجه  بدون  باید  ارتش  مسؤولین 
سازمان های  نادرست  اندرزهای  به 
و  نه ها  زخا سربا درب  تی  اطالعا
بروی مردم می گشودند  را  پادگان ها 
تا آنها به چشم خود ببینند وقتی همه 

مردم به خواب می رفتند چند درصد 
ارتش بیدار بود تا آنها آسوده بخوابند. 
سیاست دولت های خارجی در انقالب 
این بود که ارتش ایران دست نخورده 
در اختیار جمهوری اسالمی قرار نگیرد 
چه آنها تصور می کردند تمام منطقه 

به آتش کشیده می شود.
و  چپی ها  فروخته،  خود  ایرانیان 
برای  باید  آنچه  ناآگاه  مذهبی های 
انهدام ارتش می کردند، کردند و بعد 
هم آن جنگ فرسایشی هشت ساله را 
به ملت ایران تحمیل کردند تا با از بین 
رفتن ارتش، آرامش و صلح در منطقه 
برقرار شود و دیدیم این فرضیه هم 
نادرست بود زیرا امروز به این نتیجه 
رسیدند که اگر آن دگرگونی در ایران 
انجام نگرفته بود منطقه در امن و امان 

باقی می ماند.
افتاد،  انقالبیون  دست  به  تهران 
پلیس  پایگاه های  و  سربازخانه ها 
دیگری  از  پس  یکی  ژاندارمری  و 
در سمت  که  حالی  در  کرد.  سقوط 
دیگر تهران، بختیار نخست وزیر بود، 
بازرگان در سمت دیگر تهران کابینه 
یا  فرماندهان  داد،  تشکیل  را  خود 
همبستگی  اعالم  تلفن  با  عجوالنه 
یا  و  می شدند  اسیر  یا  می کردند 
عملیات  مرکز  در  می کردند.  فرار 
تعدادی  بودم  نشسته  هوائی  نیروی 
تهران  مقیم  فرماندهان  و  افسران  از 
در آنجا بودند. سپهبد ربیعی هم بود، 
همه بهت زده بودند و به اخبار رادیو 
گوش می کردند. خبر آوردند یک نفر 
غیرنظامی تقاضای مالقات با سپهبد 
ربیعی را دارد. دستور داده شد وی را 
به داخل مرکز فرماندهی بیاورند. در 
ربیعی  سپهبد  ورودی  درب  آستانه 
با او سالم و علیک گرمی کرد و به 
وی گفت االن خدمت می رسم، کاله 
خود را به سر گذارد و دستوراتی داد 
که معلوم نبود مخاطب او کیست و 
روانه شد. سرلشکر  آن جوان  همراه 
مینوسپهر که در مرکز فرماندهی بود 
با سپهبد ربیعی رفت تا تنها نباشد. 
بعداً به من گفتند وی در دفتر آیت اهلل 

طالقانی کار می کند.
نمی دانستم چه باید کرد، ما برای 
برای  هر رویدادی طرح داشتیم جز 

بودند،  بالتکلیفی  در  همه  روز.  آن 
باز شد، سپهبد مهدیون  اطاق  درب 
فرمانده پدافند هوائی داخل شد. از من 
خواست به اطاق مجاور برویم با من 
صحبتی دارد. سپهبد مهدیون فرمانده 

دفاع هوائی نیروی هوائی بود. از شش 
روز پیش در سر خدمت حاضر نشده 
بود، خانواده وی نیز اظهار بی اطالعی 
است  ممکن  کردیم  فکر  می نمودند. 
او را ربوده باشند، بنابراین در اولین 
روز غیبت او را به ستاد بزرگ گزارش 

کردیم.
با وارد شدن به اطاق مجاور مهدیون 
در کاغذ از جیب خود درآورده و به 
من داد. معلوم بود از یک کتابچه یک 
ورق کاغذ را کنده اند، آن را به دو نصف 
کرده اند در روی کاغذ اول نوشته بود:

انقالب  شورای  تصویب  به  »بنا 
تیمسار سپهبد مهدیون از تاریخ 23 
بهمن ماه سال 13۵۷ به فرماندهی 

نیروی هوائی منصوب می شود.«
از طرف شورای انقالبـ  دکتر یزدی

سپهبد  خط  به  که  دوم  نامه  در 
ربیعی بود نوشته بود:

 13۵۷ سال  بهمن   23 تاریخ  »از 
سپهبد  تحویل  را  ئی  هوا نیروی 

مهدیون دادم.«
امضاء ـ سپهبد ربیعی

خنده ام گرفت. گفتم مبارک است. 
از تو می خواهم به من  به من گفت 
کمک کنی. گفتم بلد نیستم و عالقه 
هم به خدمت در ارتش ندارم، بهتر 
کنی،  استفاده  دیگری  از کس  است 
من آنچه باید برای مملکت و نیروی 
هوائی انجام دهم کرده ام و امروز هم 
بدهی به مملکت ندارم و به او گفتم 
بهتر است از طریق کنفرانس تلفنی 
فرماندهان پایگاه ها و ایستگاه ها را از 
انتصاب خود آگاه کنی و بعد هم از 
اطاق خارج شدم و به اطاقی که سایر 

افسران بودند رفتم.
سپهبد مهدیون خطاب به افسران 
گفت من از تاریخ امروز به فرماندهی 
نیروی هوائی منصوب شده ام، از همه 
شما می خواهم با من همکاری نمائید 
اگر  و  دهم  انجام  را  خود  وظیفه  تا 
تحویل  را  وی  نکند  همکاری  کسی 
کسی  و  داد  خواهم  انقالب  دادگاه 
صحبت  شدم  متوجه  نداد.  پاسخی 
گفتم  است.  من  به  خطاب  مهدیون 
بگذار مرکب آن فرمان خشک شود 
تا ببینم چه باید کرد. سپهبد مهدیون 

خود  فرماندهی  تلفنی  کنفرانس  با 
هوائی  نیروی  یگان های  کلیه  به  را 
خبر  کوتاهی  فاصله  به  نمود.  اعالم 
از پرسنل در جلوی  آوردند تعدادی 
کرده  اجتماع  فرماندهی  مرکز  درب 

سپهبد  علیه  بر  شعار  دادن  مشغول 
مهدیون هستند.

تعجب می کنم! نخست وزیر تعیین 
سرلشکر  ارتش،  ستاد  رئیس  شده، 
شده،  مستقر  خود  محل  در  قرنی 
چرا شورای انقالب باید فرمانده نیرو 
یزدی چکاره است؟  انتخاب کند.  را 
هر کس می دانست با فرمانده شدن 
اعتراض  صدای  جا  همه  از  مهدیون 
بلند خواهد شد، به سایر سازمان های 
ارتش چه خواهد گذشت؟ امنیت شهر 
را چه کسی به عهده دارد؟ به سپهبد 
مهدیون گفتم برو برای این جماعت 
صحبت کن. قبول نکرد و جرأت اینکه 
از مرکز فرماندهی بیرون برود نداشت. 
معاون  جانشین  یوسفی  سرلشکر  از 
عملیات خواستم با آنها صحبت کند 
و به آنها تفهیم نماید سپهبد مهدیون 
را شورای انقالب به فرماندهی انتخاب 
همان  به  دارید  اعتراضی  اگر  کرده، 
جا که دستور را داده مراجعه کنید. 
پرسنل برای سرلشکر یوسفی احترام 
خاصی قائل بودند، با حرف او متفرق 
علوی که  به سمت مدرسه  و  شدند 
خمینی  آیت اهلل  موقت  اقامت  محل 
بود روانه شدند و در طول راه به تعداد 

آنها اضافه شد.
به آیت اهلل خمینی خبر دادند که 
به سمت  نظامی  در حدود سه هزار 
محل اقامت ایشان نزدیک می شوند. 
آیت اهلل و سایرین را ترس برداشته بود. 
با سرلشکر قرنی رئیس ستاد منتخب 
صحبت کرد و گفت جریان چیست؟ 
هم  من  گفت  صریح  خیلی  هم  او 
نمی دانم، اگر من رئیس ستاد هستم 
چرا باید دکتر یزدی فرمانده انتخاب 
داد  دستور  خمینی  آیت اهلل  نماید؟ 
هر کاری را باید انجام دهی بکن، من 
دستور می دهم دیگر کسی در کار شما 

دخالت نکند.
سرلشکر قرنی سرتیب صباحت را 
به سراغ من فرستاد. روز بعد به دیدن 
او در ستاد بزرگ رفتم، از من خواست 
فرماندهی نیروی هوائی را قبول کنم. 
گفتم بلد نیستم، اگر بلد بودم پادشاه 
مرا انتخاب کرده بود. دست مرا گرفت 
به کریدوری که بین اطاق او و سالن 
کنفرانس بود برد، خیلی صریح گفت 

عده ای درصدد نابودی ارتش هستند، 
آنها  با  مبارزه  به  تصمیم  من شدیداً 
گرفته ام، هر کس به من کمک نکند 
به کشور خیانت کرده. به او گفتم با 
تشکیل کمیته ها در کلیه پایگاههای 
نظامی نظر شما را تأیید می کنم ولی 
بلد  را  کردن  کار  سیستم  این  من 
در  را  به من گفت کمیته ها  نیستم. 
ظرف یک هفته خواهم بست. گفتم 
خوشبین نباش، من قرار 1۵ روز را با 
تو می گذرم ولی قول بده اگر نتوانستی 
کمیته ها را کنار بگذاری مرا رها کن 
االن  برسم،  خانواده ام  به  بتوانم  که 
نمی دانم کجا هستند، چه می کنند. 
دست خود را جلو آورد با من دست 
داد، صورت مرا بوسید، دیدم اشک در 
چشمان او حلقه زده. در مغزم او را 
پهلوی دکتر یزدی قرار دادم، او برای 
ایران و حفظ ارتش می کوشد آن دگر 
سعی دارد کارهای وی را خنثی کند. 
فرمان مرا همان لحظه امضاء کرد به 
دستم داد و به من گفت من و مهندس 
درخواست  انقالب  رهبر  از  بازرگان 
کردیم تا چهار نفر از امرای ارتش را 
برای همکاری دعوت کنیم: تو، سپهبد 
سپهبد  و  بخشی آذر  سپهبد  حاتم، 
نظر  در  کار  این  برای  نجیمی نائینی 
موافقت  هم  ایشان  و  گرفته شده اند 
کرده اند. سپس از من خواست با هم 

به سراغ بازرگان برویم.
وقتی وارد اطاق بازرگان شدیم از 
صندلی خود بلند شد جلو آمد با من 
روبوسی کرد، مرا به نشستن دعوت 
من  دست  به  را  پاکتی  سپس  کرد 
داد که حکم دیگری بود. بازرگان مرا 
به عنوان مشاور عالی نخست وزیر در 
امور دفاع و امنیت ملی تعیین کرده 
بود، یعنی باید در حقیقت در دو محل 
خدمت کنم. در اطاق خودش به من 
میز  روی  پرونده  سه  و  سی  گفت 
قراردادهای  به  مربوط  گذارده اند،  تو 
نیمه کاره ارتش است، آنها را مطالعه 
کن و راه حلی را که صالح کشور است 

پیشنهاد کن تا من تصویب کنم.
از بازرگان خداحافظی کردم و اجازه 
گرفتم برای رسیدگی به امور نیروی 

هوائی به ستاد نیرو بروم.
فرماندهان  به  که  دستوری  اولین 
مبارزه  برای  مراقبت  دادم  پایگاهها 
نوع  هر  از  جلوگیری  و  خرابکاری  با 
دستور  در همین  و  بود  بی انضباطی 
به آنها گفتم اشخاصی را که سرکشی 
دارند  بی انضباطی  خیال  و  می کنند 

فوراً به ستاد نیرو بفرستد.
بعد تعدادی از درجه داران قدیمی 
کار  من  با  پائین  درجات  در  که  را 
کرده بودند در دفترم خواستم و برای 
آنها صحبت کردم که به عنوان چشم 
نوع  مراقب هر  من در سازمان خود 

خرابکاری باشید.
در پایگاهها و ایستگاه های نیروی 
و  بود  هوائی کمیته ای تشکیل شده 
را  آخر  دستورات  به سر  عمامه  یک 
می داد، حال این دستور از فرمانده نیرو 
یا نخست وزیر بود فرق نمی کرد، او باید 
مسأله را تصویب می کرد. منتظر اقدام 
در  نمی تواند  می دانستم  بودم،  قرنی 

برچیدن کمیته ها موفق باشد.
پایگاه  افسران  از  نفر  چهار  روزی 
ترابری نیروی هوائی تقاضای مالقات 
با مرا کردند، به دفترم آمدند و اظهار 
پایگاه  فرمانده  انتخاب  برای  نمودند 
آمده ایم. گفتم شما چکاره اید؟ فرمانده 
را من انتخاب می کنم نه شما، دست 
از این بچه بازی ها بردارید و فوراً به 

سر کارهای خود برگردید.
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جانبازان آسمان ایران،خاطرات سپهبد آذربرزین: )1۰(

دکتر یزدی در کجای انقالب قرار داشت
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 ۶5۰ 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 13۰8 
شمسی است که در سال 13۲8 وارد دانشکده 
دانشکدۀ  به   13۲۹ 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

دکتر ابراهیم یزدی با ریش کامل اسالمی در دو چهره: با کت و شلوار در کنار رمزی کالرک و با کاپشن چریکی در دادگاه سپهبد رحیمی
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بود اصابت و منجر به مرگ آن ]او[ شد.«
نیز  »ایسنا«  حکومتی  خبرگزاری 
نوشته که »مسببان این حادثه توسط 
نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی و 

برخی دستگیر شدند.«
خبرگزاری »فارس« وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اما پیش از ظهر 
شنبه گزارش داد که هنوز عوامل این قتل 

شناسایی نشده اند.
عبداهلل ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک 
در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه »عدم امنیت خوزستان یعنی نبود 
امنیت در کل کشور« گفته که »امنیت 
خوزستان به دلیل خطاهای انسانی و 
تصمیمات نابجا به مخاطره افتاده است.«

ویدئوهای  که  حالی  در  همچنین 
 2۴ پنجشنبه شب  در  شده  منتشر 

مسیر  مردم  می داد  نشان  تیر 1۴۰۰ 
اهواز ماهشهر را با آتش زدن الستیک 
اتومبیل مسدود کرده اند، فریدون بندری 
سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر آن را 
تکذیب کرده و گفته بود که فقط چند 
نوجوان در مسیر حضور داشتند و »از 
اندکی سپری  دقایق  اقدام  این  شروع 
شده بود که با حضور نیروهای انتظامی 
و آتش نشانی مشکل رفع ]شده[ و اکنون 
مسیر مذکور کامال امن و قابل استفاده 

است.«
همچنین با وجود ده ها ویدئو و عکس 
از تظاهرات مردم خوزستان در دست کم 
ده شهرستان این استان، قاسم سلیمانی 
دشتکی استاندار خوزستان بامداد جمعه 
2۵ تیرماه با تکذیب خبر تظاهرات در 
شهرهای مختلف استان خوزستان گفت 
که »معاون اول رئیس  جمهور قرار است 
هیئتی را به این استان بفرستد« تا بعد 
از بررسی شاید به کشاورزان »خسارت« 

بدهند!
»ما  بود:  افزوده  خوزستان  استاندار 
خواستار پرداخت خسارات بحق ناشی از 
تنش آبی به مردم هستیم و در نشست 
منطقی  صورت  به  هیات  این  با  آتی 
مشکالت را مطرح خواهیم کرد و انتظار 
داریم با یک روند درست این خسارات از 

سوی دولت پرداخت شود.«
با وجود همه تکذیب ها تظاهرات در 
نخستین ساعات  در  استان خوزستان 
غروب شنبه 2۶ تیر 1۴۰۰ ادامه داشته 
یافته است. بر اساس ویدئوهای منتشر 
شده مردم مسیر جاده اهواز سوسنگرد 
زدن  آتش  و  آتش  کردن  روشن  با  را 

الستیک اتومبیل مسدود کردند.
همچنین  عبدالخان  منطقه  مردم 
جاده دو سوی جاده اهواز اندیمشک را 
با آتش زدن الستیک اتومبیل مسدود 
کردند. یکی از شهروندان می گوید: »مردم 

مطالبه آب، زندگی و حقوق دارند.«
امروز شاهزاده رضا پهلوی در توییتر 
با خاک  اینکه »خوزستان  به  اشاره  با 
حاصلخیز و رودهای پرآبش برای هزاران 
سال قلب تپنده تمدن و فرهنگ ایرانی 
بوده« نوشت: »امروز در نتیجه بی کفایتی 
رژیم، خوزستان چون دیگر استان های 

ایران آب ندارد.«
او در ادامه نوشته است: »دست در 
دست هم دوباره خوزستان را خواهیم 
ساخت، همانگونه که همه ایران را دوباره 

خواهیم ساخت.«

پنحمین شِب اعتراضات 
یکپارچه مردمی در استان 

خوزستان همراه با همبستگی 
مردم خرم آباد در لرستان

برخی  اینکه  =برخالف 
مقامات حکومتی ادعا دارند 
تنها شهروندان »عرب«  که 
»عرب زبانان«  و  خوزستان 
تحریک  با  آنهم  استان  این 

اعتراضات خونین مردم خوزستان سومین شب اعتراضات در 
خوزستان؛ شمار کشته شدگان 

به سه نفر رسید

=مصطفی نعیماوی 3۰ ساله 
و از اهالی منطقه عباس آباد 
شهرستان شادگان با شلیک 
مستقیم دو گلوله ی مأمورین 
به قفسه سینه اش کشته شده 

است.
در  که  خضیری  =قاسم 
جریان اعتراضات شب گذشته 
در کوت عبداهلل اهواز به دست 
نیروهای امنیتی مجروح شده 

بود، جان باخت.
= اخبار غیررسمی از کشته 
نام  به  دیگری  جوان  شدن 
گلوله  به ضرب  علی مزرعه 
منطقه  در  امنیتی  نیروهای 
کوی زویه اهواز خبر داده اند.

معترض  شهروند  =یک 
از  ویدئو  گرفتن  با  همزمان 
مسدود کردن جاده اندیمشک 
ن  ضا معتر سط  تو ز  ا هو ا
مطالبه آب،  مردم  می گوید: 

زندگی و حقوق دارند.
=یکی از ویدئوهای منتشر 
از شلیک  نشاندهنده  شده 
مستقیم و از فاصله نزدیک 
مأموران حکومتی به پای یکی 

از معترضان است.
کشته  خبر  انتشار  از  پس  ساعاتی 
شدن مصطفی نعیماوی در شهر شادگان 
خبر  حکومتی،  مأموران  تیراندازی  با 
کشته شدن دو جوان دیگر خوزستانی 

نیز منتشر شد.
مردم در چند شهر استان خوزستان 
در   1۴۰۰ تیر   2۴ پنجشنبه  روز  از 
عدم  و  آب  قطع  بی آبی،  به  اعتراض 
دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی 
سالم، سدسازی های بی رویه و خشکاندن 
رودخانه ها و تاالب ها دست به تظاهرات 

گسترده ای زده اند.
آبادان،  هویزه،  اهواز،  شهرهای 
عبداهلل،  کوت  سوسنگرد،  خرمشهر، 
شادگان و اندیمشک از جمله شهرهایی 
هستند که در آنها شهروندان تظاهرات 

اعتراضی برپا کردند.
فعاالن حقوق بشر بامداد شنبه 2۶ تیر 
1۴۰۰ اعالم کردند مصطفی نعیماوی 
3۰ ساله و از اهالی منطقه عباس آباد 
شهرستان شادگان با شلیک مستقیم 
مأمورین کشته شده است. خبرگزاری 
هرانا گزارش داد که مصطفی نعیماوی 
بر اثر اصابت »دو گلوله به ناحیه سینه« 

کشته شده است.
ساعاتی بعد در شبکه های اجتماعی 
خبر کشته شدن دو جوان معترض دیگر 
به ضرب گلوله مأموران حکومتی منتشر 
دو  مزرعه  علی  و  قاسم خضیری  شد. 
جوان دیگری هستند که گفته می شود 

در تظاهرات خوزستان جان باخته اند.
 صفحه توییتر 1۵۰۰ تصویر به نقل از 
منابع محلی نوشته است: »قاسم خضیری 
که در جریان اعتراضات شب گذشته در 
نیروهای  به دست  اهواز  عبداهلل  کوت 
امنیتی مجروح شده بود، جان باخت.«  

او »تنها 1۷ سال داشته است.«
بر  روزنامه نگاران  برخی  همچنین 
اساس اخبار غیررسمی از کشته شدن 
جوان دیگری با نام علی مزرعه به ضرب 
گلوله نیروهای امنیتی در منطقه کوی 

زویه اهواز خبر داده اند.
د  تعدا هنوز  حکومتی  مقامات 
شهروندان جانباخته، زخمی و بازداشتی 
استان  در  اخیر  روزهای  اعتراضات 
خوزستان را اعالم نکرده اند. در مقابل 
نه تنها به تکذیب خبرها و ویدئوهای 
مربوط به تظاهرات مردمی در خوزستان 
مشعولند بلکه دروغ هم گفته و جان 
باختن شهروندان را به گردن خود مردم 

می اندازند!
امید صبری پور سرپرست فرمانداری 
این  نفر در  شادگان کشته شدن یک 
»افراد  به  را  اما آن  تأیید کرد  را  شهر 

اغتشاشگر« نسبت داد!
این در حالیست که یکی از ویدئوهای 
منتشر شده نشاندهنده شلیک مستقیم و 
از فاصله نزدیک توسط مأموران حکومتی 

به پای یکی از معترضان است.
سرپرست فرمانداری شادگان گفته که 
»در جریان این تجمع، افراد فرصت طلب 
و اغتشاشگر به سمت ماموران نیروهای 
امنیتی و تجمع کنندگان تیراندازی کردند 
که تیر به یک رهگذر که جوانی 3۰ ساله 

»دشمن« و »بیگانه« در این 
اعتراضات حضور دارند، همه 
در  خوزستان  شهروندان 
شهرهای مختلف از هر قوم 
اعتراضات  این  در  تباری  و 
و  آب  زیرا  می کنند  شرکت 
شرایطی که جمهوری اسالمی 
در تخریب منابع این استان 
دیگر  مناطق  همچنین  و 
کشور به وجود آورده ربطی 
به تعلق های اجتماعی مردم 
وضعیت  این  از  همه  ندارد! 
خشمگین و منزجر و خواستار 
تغییرات بنیادین در شرایط 

زندگی خود هستند.

در  اینترنت  سرعت   =
خوزستان  نقاط  بسیاری 
کاهش شدید یافته و از عصر 
ساعات  اوج  که  بامداد  تا 
تظاهرات مردم است اینترنت 
و محله ها  برخی شهرها  در 

قطع می شود.
= نماینده آبادان در مجلس 
داد  به  اسالمی:  شورای 
خوزستان برسید! آه مردم این 
منطقه گیرا است! اگر دست ما 
از کار بیفتد، اگر چشم ما از 
کار بیفتد، باز هم به حیاتمان 
قلب  اما  داد  خواهیم  ادامه 
تپنده کشور خوزستان است.

اعتراضات مردم در استان خوزستان 
دلیل  به  اسالمی  جمهوری  علیه 
و  کارون  آب  حوزه  نادرست  مدیریت 
تحمیل خشکسالی به استانی که یکی 
شمار  به  کشور  مناطق  پرآب ترین  از 
به  اعتراضات  این  دارد.  ادامه  می رفت 
چند شهرستان دیگر از جمله رامهرمز 
گسترش پیدا کرده و در شهر خرم آباد 
مرکز استان لرستان نیز اعتراضاتی در 
حمایت و همبستگی با مردم خوزستان 

شکل گرفته است.
اعتراضات مردم استان خوزستان در 
شامگاه دوشنبه 2۸ تیر 1۴۰۰ و برای 
پنجمین شب پیاپی به شکل گسترده 
ادامه پیدا کرد. مردم در شهرهای مختلف 
استان از جمله اهواز، خرمشهر، حمیدیه، 
هویزه،  سوسنگرد،  رامهرمز،  مالثانی، 
شوش، کرخه و شادگان به خیابان آمدند 

و تظاهرات کردند.
بر اساس ویدئوهای منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی مردم رامهرمز به 
اعتراضات استان خوزستان پیوستند و 
جاده  تیر 1۴۰۰  دوشنبه 2۸  شامگاه 
رامهرمز به سمت اهواز را با آتش زدن 

الستیک اتومبیل مسدود کردند.
شهر سوسنگرد که یکی از مراکز اصلی 
اعتراضات مردم استان خوزستان است، 
شامگاه دوشنبه بار دیگر با سیل خروشان 
جمعیت در خیابان ها روبرو بود. مردم 
شعار می دادند »ثوره، ثوره، حتی النصر« 

یعنی »انقالب، انقالب، تا پیروزی«.
مردم در این شهر با تجمع در مقابل 
ساختمان فرمانداری خواستار استعفای 

فرماندار شدند.
در شهر مالثانی که 3۵ کیلومتری 
رود  امتداد شرق  در  و  اهواز  کالنشهر 
کارون قرار دارد نیز مردم به خیابان آمدند.

 2۸ دوشنبه  شامگاه  در  همچنین 
تیر 1۴۰۰ مردم در محله های مختلف 
شهر اهواز به خیابان آمده و دست به 

تظاهرات زدند.
محله شلنگ آباد اهواز با حضور هزاران 
نفر به یکی از کانون های تظاهرات شب 
گذشته تبدیل شد. مردم با سنگ در 
مقابل حمله مأموران امنیتی و یگان ویژه 

ایستادگی کردند.
درگیری نابرابر سنگ در مقابل شلیک 
تیر نیروی انتظامی در محله کوی علوی 

اهواز نیز وجود داشت.
در  نیز  زنان  که  حالیست  در  این 
حضور  اهواز  گذشته  شب  اعتراضات 

پرشوری داشتند.
همچنین برخالف اینکه برخی مقامات 
حکومتی ادعا دارند که تنها شهروندان 
»عرب زبانان«  و  خوزستان  »عرب« 
تحریک »دشمن«  با  آنهم  استان  این 
حضور  اعتراضات  این  در  »بیگانه«  و 
در  خوزستان  شهروندان  همه  دارند، 
شهرهای مختلف از هر قوم و تباری در 
این اعتراضات شرکت می کنند زیرا آب و 
شرایطی که جمهوری اسالمی در تخریب 
منابع این استان و همچنین مناطق دیگر 

کشور به وجود آورده ربطی به تعلق های 
اجتماعی مردم ندارد! همه از این وضعیت 
خشمگین و منزجر و خواستار تغییرات 
بنیادین در شرایط زندگی خود هستند.

در ویدئوی دیگری که از شهر دزفول 
منتشر شده، حضور بختیاری ها نیز در 

اعتراضات مشخص است.
تا کنون در این اعتراضات دست کم دو 
نفر کشته شده اند و برخی گزارش های 
تأییدنشده نیز شمار قربانیان را چهار نفر 
آماری  عنوان می کند. در همین حال 
بازداشت شدگان  و  مجروح شدگان  از 
احتمالی این اعتراضات در دست نیست.

در  اینترنت  سرعت  دیگر  سوی  از 
بسیاری نقاط خوزستان کاهش شدید 
یافته و از عصر تا بامداد که اوج ساعات 
تظاهرات مردم است اینترنت در برخی 
شهرها و محله ها قطع می شود. با اینهمه 
شبکه های اجتماعی پر از ویدئوهای تازه 

از تظاهرات شبانه ی مردم است.
اعتراضات گسترده در استان خوزستان 
در حالی وارد ششمین روز شده است که 
شب گذشته اعتراضاتی از سوی مردم 
خرم آباد نیز در حمایت از مردم خوزستان 

شکل گرفت.
آبادان  نماینده  محفوظی  مجتبی 
در جلسه  اسالمی  مجلس شورای  در 
علنی روز دوشنبه 2۸ تیرماه گفت که 
خوزستان هر روز شاهد یک بحران است. 
وی افزود: »گاهی گرد و غبار، سیل و 
بی آبی، خشکی تاالب ها و عطش مردم.«

مجتبی محفوظی با انتقاد از انتقال آب 
از سرشاخه های رود کارون گفت که »به 
داد خوزستان برسید! آه مردم این منطقه 
گیرا است! اگر دست ما از کار بیفتد، اگر 
چشم ما از کار بیفتد، باز هم به حیاتمان 
ادامه خواهیم داد اما قلب تپنده کشور 

خوزستان است.«
نمایندگان  به  خطاب  همچنین  او 
افزود »به داد  مجلس شورای اسالمی 
و فریاد مردم خوزستان مظلوم برسید و 
سهم این منطقه را از آنچه تقدیم کرده، 

بدهید.«
با  خوزستان  استان  که  حالی   در 
اعتراضات یکپارچه مردمی همراه شده 
اما ولی اهلل حیاتی معاون امنیتی انتظامی 
»برقراری  مدعی  استانداری خوزستان 

آرامش در سطح استان« شده است.
ولی اهلل حیاتی گفته »در هفته گذشته 
چند اعتراض محدود در مناطقی از استان 
خوزستان به کمبود آب از سوی مردم 
داشتیم که به صورت کامال مسالمت آمیز 
بود و بدون درگیری ماموران انتظامی با 
آنان پایان یافت اما موج سواران معاند نظام 
در تالش هستند که خبرسازی کنند و 
به نوعی آرامش جامعه را بر هم زنند.«

او افزوده که »اکنون آرامش در همه 
شهرهای استان برقرار است و مردم به 
هستند  مشغول  خود  روزمره  زندگی 
رفع  برای  تالش  در  هم  مسئوالن  و 
مشکالت تنش آبی استان هستند در 
حالی که رسانه ها ی معاند و عوامل آنها 
1۵ ادامه در صفحهدر داخل کشور نشسته و اخبار دروغین 

تهیه و در بستر فضای مجازی پخش 
این نکته بسیار حائز  البته  می کنند.« 
اهمیت است که معاون امنیتی انتظامی 
خوزستان اعتراف می کند که تظاهرات 
مردم »مسالمت آمیز« است زیرا مقامات 
همواره می خواهند مسئولیت خشونت و 
کشتار معترضان را به گردن خود مردم 

بیندازند!
از سوی دیگر، امید حاجتی مدیرعامل 
روز  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
دوشنبه 2۸ تیر 1۴۰۰ اعالم کرد که 
به منظور مدیریت خشکسالی و جبران 
کمبود منابع آب استان خوزستان، مبلغ 
دستگاه های  به  تومان  میلیارد   ۵۷۵
اجرایی پرداخت کرد که پنجاه درصد 

اعتبارات مصوبه هیئت وزیران است.
امید حاجتی افزوده که »این مبلغ 

و  اثرات خشکسالی  کاهش  منظور  به 
آبرسانی به عشایر و روستاییان، مقابله 
با تنش آب شرب، کشاورزی و منابع 
طبیعی، الیروبی کانالها از محل بودجه 
جاری  سال  بودجه  قانون   1۴ تبصره 

است.«
حسن روحانی رئیس دولت تدبیروامید 
نیز عصر روز یکشنبه 2۷ تیر 1۴۰۰ به 
بودجه کشور دستور  و  برنامه  سازمان 
داد تا »اعتبار اختصاص یافته به استان 
]خوزستان[ فورا و به صورت 1۰۰ درصد 

مبلغ مصوب، تخصیص داده شود.«
معاون  نوبخت  محمدباقر  همزمان 
روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد که هیئت دولت با اختصاص 
اعتبار هزار و 1۵۰ میلیارد تومانی »برای 
رفع مشکالت خوزستان« موافقت کرده 

است.
اینهمه در حالیست که قضیه  بسیار 
و  »حقابه«  و  آب  »سهم«  از  فراتر 
تقسیم آب رودهای کشور بین شهرها 
و استان های مختلف و اختصاص بودجه 
به این امور است! موضوع بر سر مدیریت 
منابع طبیعی از جمله آب است که با 
نمی توان مشکالت  هرگز  این شیوه ها 
مربوطه را کاهش داد چه برسد به اینکه 
بتوان برای نمونه مشکل آب را حل کرد!

اعتراضات خونین مردم 
خوزستان در ششمین شب؛ 

چند کشته و ده ها زخمی
ساله،   1۷ بهمنی  =هادی 
و  ساله   15 عبدالهی  محمد 
فرشید کاظمی در شهر ایذه 

کشته شدند.
در  الکنان  =محمدعباس 
شهر شوش و محمد کروشات 
در کوی مندلی اهواز از دیگر 
ت  ضا ا عتر ا ن  ختگا نبا جا
استان  در  شب  سه شنبه 

خوزستان بودند.
  =شهروندان از قطع شدن 
اینترنت موبایل و اختالل در 
اینترنت کل استان در ساعات 
تظاهرات که معموال از عصر تا 
آخر شب است خبر می دهند.

اعتراضات مردمی در استان خوزستان 
برای  شامگاه سه شنبه 2۹ تیر 1۴۰۰ 
ششمین شب متوالی در بیش از 13 شهر 
استان ادامه داشت. اعتراضات مردم در 
شهرستان ایذه با خشونت شدید نیروهای 
امنیتی و یگان ویژه همراه بود و بر اساس 
گزارش ها دست کم سه شهروند کشته 
نیز  استان  شهرهای  دیگر  در  شدند. 
اعتراضات شب  دست کم چهار تن در 

گذشته جان باختند.
مردم در استان خوزستان در اعتراض 
به جمهوری اسالمی و مدیریت نادرست 
آب و از بین رفتن زیرساخت ها و نابودی 

کشاورزی و دامپروری و زیست بوم استان 
از روز پنجشنبه 2۴ تیرماه 1۴۰۰ دست 
به تظاهرات زدند. این تظاهرات از شهر 
حمیدیه آغاز و به سرعت در بیش از 13 

شهر ادامه پیدا کرده است.
اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، 
آبادان، خرمشهر، شوش، ایذه، رامهرمز، 
ماهشهر  و  دارخوین  مالثانی،  بهبهان، 
مردم  که  هستند  شهرهایی  جمله  از 

تظاهرات گسترده انجام دادند.
گذشته  شب  ایذه  شهر  در  مردم 
ریختند  خیابان  به  بار  نخستین  برای 
اسالمی  جمهوری  علیه  شعارهایی  و 
شاد«،  روحت  »رضاشاه  دادند.  سر 
فدای  جانم  تهران  تا  خوزستان  »از 
ایران«، »بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد«، 
حمایت«،  حمایت  غیرت  با  »ارتشی 
»جمهوری  شرمنده ایم«،  »رضاشاه 
اسالمی نمیخوایم نمیخوایم« و »مرگ بر 
خامنه ای« از جمله شعارهای معترضان 

در شهر ایذه بوده است.
در اعتراضات شب گذشته دست کم 
سه نفر کشته شدند. نام این افراد هادی 
بهمنی 1۷ ساله، محمد عبدالهی 1۵ 
ساله و فرشید کاظمی عنوان شده است. 
این در حالیست که برخی منابع تعداد 
کشته شدگان اعتراضات شب گذشته ایذه 
را چهار تن عنوان می کنند. همچنین 
برخی از شهروندان معترض زخمی شدند 
اما اطالع دقیقی از تعداد زخمی شدگان و 

بازداشت شدگان در دست نیست.
امنیتی  و  نظامی  مأموران  خشونت 
به  و  بوده  باال  به شدت  ایذه  در شهر 
صدای  سپیده دم  تا  شهروندان  گفته 
شلیک گلوله به گوش می رسیده است. 
ویدئوهایی از شلیک مستقیم مأموران به 
شهروندان و وضعیت آشفته بیمارستان 
نیز  مجروحان  انتقال  جریان  در  ایذه 

منتشر شده است.
محمدعباس الکنان در شهر شوش 
و محمد کروشات در کوی مندلی اهواز 
نیز از دیگر جانباختگان اعتراضات شب 

گذشته در استان خوزستان بودند.
فرماندار شهرستان  بندری  فریدون 
بندر ماهشهر بامداد چهارشنبه 3۰ تیر 
به خبرگزاری ها گفت که دو مأمور ناجا، 
در حال سرکوب اعتراضات که وی از آن 
با عنوان »پاکسازی« نام برده، در شهرک 
»طالقانی« ماهشهر »از باالی پشت بام 

هدف رگبار گلوله قرار گرفتند.«
شهرک  مدنی،  فعاالن  گفته  به 
»طالقانی« در بندر ماهشهر در آبان ۹۸ 
نیز از جمله مکان های اصلی سرکوب 

معترضان بود.
همچنین منابع خبری از کشته شدن 
یک مأمور نیروی انتظامی با نام فامیلی 

»ضرغام پرست« خبر داده اند.
در  ویژه  به  شهروندان  از  بسیاری 
و  خرمشهر  ماهشهر،  اهواز،  شهرهای 
نیروی  افزایش خشونت  از  سوسنگرد 
انتظامی و یگان ویژه و مأموران امنیتی 
مسلح در این شهرها خبر داده و معتقدند 
شمار  تیراندازی ها  صدای  به  توجه  با 
کشته شدگان بیش از آنهایی است که 

احراز هویت شده اند.
بر اساس ویدئویی که از سوی یک 
روزنامه نگار منتشر شده، نیروهای امنیتی 
معترضان  از  یکی  پیکر  لباس شخصی 

جانباخته را می دزدند!
بازداشت  از  همچنین  گزارش ها 
مختلف  شهرهای  در  مردم  گسترده 
دلیل  به  می دهد.  خبر  خوزستان 
بودن  ادامه دار  و  اعتراضات  گستردگی 
آنها هنوز تعداد دقیقی از بازداشت شدگان 

منتشر نشده است.
خبرگزاری »هرانا« از احراز هویت 1۸ 
تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 
خوزستان خبر داده است. بر این اساس ۸ 
تن در اهواز با اسامی علی کعب الحائی، 
محمد صخراوی، باسم حیدری، حسن 
سعیدی، عباس سواری، عامر زهیری، 
حمود چنانی، حمود شموسی، ۵ تن 
با هویت خالد مزرعه، علی  در شوش 
مزرعه،  فیصل  مزرعه،  قاسم  مزرعه، 
عیسی مزرعه و ۵ شهروند در خرمشهر 
به نام های منصور سلیمانی فرزند یابر، 
دارم سلیمانی فرزند حاصود، عبدالرضا 
سلیمانی فرزند یابر، یاراهلل سلیمانی و 
فرزندش علی سلیمانی توسط ماموران 

امنیتی بازداشت شده اند.
قطع اینترنت نیز در استان خوزستان 
قطع شدن  از  و شهروندان  دارد  ادامه 
اینترنت موبایل و اختالل در اینترنت کل 
استان در ساعات تظاهرات که معموال از 
عصر تا آخر شب است خبر می دهند. 
برخی کارشناسان اینترنت نیز گفته اند 
از عصر روز گذشته سرعت و پهنای باند 
دو شبکه اینترنت موبایل »همراه اول« 
و »ایرانسل« در مناطق مختلف استان 
خوزستان در ابتدا مختل و سپس بطور 

کامل قطع شده است.

از راست: علی مزرعه، قاسم خضیری، مصطفی نعیماوی
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از صفحه 15
زیادی  ضدشورش  ادوات  و  نیروها 
به شهرهای محل تجمع منتقل شده 
معترضان  بیشتر  سرکوب  آمادگی  تا 
که  حالیست  در  این  شود.  فراهم 
بهبود  قول  مدام  حکومتی  مقامات 
کردن  باز  و  استان  در  آب  وضعیت 
می دهند.  را  هورالعظیم  روی  آب 
نمایندگان استان خوزستان در مجلس 
درباره  اظهاراتی  هم  اسالمی  شورای 
رسیدگی  لزوم  و  خشونت پرهیزی 
ابراز  خوزستان  استان  مشکالت  به 

داشته اند.
مقامات دولت که قول حل مشکل را 
می دهند و نمایندگان استان خوزستان 
در مجلس شورای اسالمی اما توضیح 
نداده اند اگر مشکالت این استان حل 
شدنی و خواسته های مردم قابل حمایت 
بوده چرا تا کنون اقدامی نکرده و »جان 
شهروندان« را به هزینه ای برای عملی 
شدن خواسته های برحق مردم تبدیل 

کرده اند؟!
هفتمین شب اعتراضات 
خوزستان با بوی باروت و 

خون؛ همبستگی مردم چند 
استان با معترضان خوزستان

استان  از 15 شهر  =بیش 
خوزستان شامگاه چهارشنبه 
صحنه اعتراضات و درگیری 
میان مردم با دست خالی، و 
مأموران حکومتی با اسلحه 

و گاز اشک آور بودند.
 ، ز لبر ا ی  ن ها ستا ا  =
و  ل  محا ر چها  ، ن صفها ا
بوشهر  و  لرستان  بختیاری، 
اعتراضاتی در همبستگی با 
مردم خوزستان انجام دادند.
=نت بالکس با تأیید قطع 
اینترنت موبایل در خوزستان 
ت  ما خد چند  هر شته  نو
ادامه  اینترنت  ثابت  خطوط 
دارد اما تحلیل ها و گزارش 
خاموشی  نشانگر  کاربران 
هدف  با  اینترنت  منطقه ای 
کنترل اعتراضات است. این 
در حالیست که قطع اینترنت 
معنی  به  خود  خودی  به 
و  مردم  اعتراضات  ادامه ی 
حکومت  توسط  سرکوب 

است!
ز  ا شب  هفتمین  گذشته  شامگاه 
بیش  در  خوزستان  مردم  اعتراضات 
داشت.  جریان  استان  شهر   1۵ از 
سرکوب مردم بطور گسترده از سوی 
نیروهای امنیتی و نظامی ادامه یافت 
برای جلوگیری  نیز  اینترنت استان  و 
شد.  قطع  مردمی  اطالع رسانی  از 
مردم در استان های اصفهان، لرستان، 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری و البرز 
از مردم  نیز اعتراضاتی را در حمایت 
هم میهن خود در خوزستان انجام دادند.

خوزستان  استان  در  معترض  مردم 
شامگاه چهارشنبه 3۰ تیر 1۴۰۰ در 
خود  اعتراضات  به  شهر   1۵ از  بیش 
علیه شرایط موجود و جمهوری اسالمی 

ادامه دادند.
تظاهرات مردم خوزستان در اعتراض 
آبی  حوضه های  نادرست  مدیریت  به 
و  متعدد  مشکالت  بروز  سبب  که 
و  زیست  محیط  در  خانمان برانداز 
و  شده  استان  دامداری  و  کشاورزی 
به  مردم  دسترسی  عدم  همچنین 
آب آشامیدنی   آغاز و اکنون پس از 
یک هفته با شعارهای تند علیه علی 
و  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
ابراز پشیمانی از انقالب ۵۷ ادامه دارد.

شادگان،  حمیدیه،  یذه،  ا ز،  هوا ا
سوسنگرد، خرمشهر، آبادان، رامهرمز، 
دارخوین،  ماهشهر،  بهبهان،  دزفول، 
از  شوش  و  مالثانی  مسجدسلیمان، 
خوزستان  استان  شهرهای  جمله 
صحنه  شب  چهارشنبه  که  هستند 

تظاهرات مردم بودند.
به  ایذه شب سه شنبه  در شهر  مردم 
اعتراضات پیوستند و شعارهایی چون 
»رضاشاه روحت شاد«، »از خوزستان 
تا تهران جانم فدای ایران«، »بختیاری 
با  »ارتشی  اتحاد«،  اتحاد  عرب،  با 
»رضاشاه  حمایت«،  حمایت  غیرت 
اسالمی  »جمهوری  شرمنده ایم«، 
بر  »مرگ  و  نمیخوایم«  نمیخوایم 

خامنه ای« سر دادند.
به  ایذه  شهر  در  اعتراضات  سرکوب 
نخست  شب  در  خشونت باری  شکل 

دست کم  مردم  گفته  به  و  شد  انجام 
دو نفر توسط مأموران حکومتی جان 
تعدادی  و  زخمی  نفر  ده ها  باختند. 
این در حالیست که  بازداشت شدند. 
مردم چهارشنبه نیز به خیابان آمده و 

اعتراضات خود را ادامه دادند.
یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراضات 
نشان  ایذه  مردم  شب  چهارشنبه 
می دهد جوانان با پرتاب سنگ تالش 
دارند نیروی های امنیتی و یگان ویژه 
را به عقب برانند در حالی که نیروهای 
حکومتی بطور مستقیم به سوی آنها 

شلیک می کنند.
شهر بختیاری نشین مسجدسلیمان در 
شرق استان خوزستان نیز شب گذشته 
به اعتراضات پیوست و مردم با تجمع 
در خیابان اصلی شهر شعارهایی چون 
نشون  رو  غیرتت  دیگه  بسه  »ایرانی 
بده« و »بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد« 

سر دادند.
ویدئوهای منتشر شده از مسجدسلیمان 
یگان  مأموران  که  می دهد  نشان  نیز 
ویژه در خیابانی شلوغ اقدام به شلیک 

مستقیم به سوی معترضان می کنند.
نیز  خوزستان  استان  شهرهای  دیگر 
که مردم از یک هفته پیش تظاهرات 
اعتراضی خود را آغاز کرده اند همچنان 
صحنه اعتراضات و درگیری میان مردم 
با دست خالی، و مأموران حکومتی با 

اسلحه و گاز اشک آور بوده است.
مردم خوزستان با دست خالی و برای 
خواسته هایی برحق، طبیعی و حیاتی 
خیابان  به  آب  به  دسترسی  مانند 
است  گلوله  آنها  پاسخ  ولی  آمده اند 
نیروهای  سرکوب  مورد  شدت  به  و 
حکومتی قرار می گیرند. هنوز از آمار 
و مجروح شدگان  دقیق کشته شدگان 
در  دقیق  اطالعات  اعتراضات  این 
میدانی  گزارش های  اما  نیست  دست 
نشاندهنده ی شلیک پی  در پی مأموران 
شهرهای  در  معترضان  به  حکومت 

مختلف است.
در یکی از ویدئوهایی که شب گذشته 
از اعتراضات خوزستان منتشر شده یک 
جوان 22 ساله خوزستانی خطاب به 
مأموران حکومت می گوید که حق اش را 
می خواهد. او می گوید: »به خدا بیکارم. 
22 سالمه. تیر نزن! مرد باش! یک کم 

غیرت داشته باش…«
در دیگر استان های ایران نیز حمایت 
آغاز  خوزستان  مردم  اعتراضات  از 
شده است. مردم در استان های البرز، 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان، 
لرستان و بوشهر با شعارهای اعتراضی 
همبستگی خود را با مردم خوزستان 

به نمایش گذاشتند.
استان  یزدانشهر  شهر  در  مردم 
و  آمدند  خیابان  به  نیز  اصفهان 
شعارهایی چون »ای شاه ایران، برگرد 
شاد«،  روحت  »رضاشاه  ایران«،  به 
»می کشم می کشم آنکه برادرم کشت« 
حمایتت  خوزستان  »خوزستان  و 

می کنیم« سر دادند.
سرکوب مردم در یزدانشهر اصفهان 
نیز با خشونت باالیی همراه بود. به دلیل 
قطع اینترنت هنوز آماری از مجروحان، 
بازداشت شدگان  یا  و  کشته شدگان 
در  گذشته  شب  تظاهرات  احتمالی 

یزدانشهر منتشر نشده است.
در شهر کرج استان البرز نیز مردم 
از پنجره های خانه ها فریاد حمایت از 
خوزستان سر دادند. در شهر لردگان در 
استان چهارمحال و بختیاری نیز مردم 
شهر  در  همچنین  کردند.  تظاهرات 
گناوه و بوشهر در استان بوشهر، و ازنا 
و درود و خرم آباد در استان لرستان 
نیز تظاهرات همبستگی با خوزستان از 

شب گذشته آغاز شد.
قطع اینترنت که در سال های گذشته 

اعتراضات خونین مردم خوزستان

ترفند جمهوری اسالمی برای جلوگیری 
از اطالع رسانی درباره اعتراضات بوده به 
شکلی سازماندهی شده در شهرهایی که 
اعتراضات جریان  و  تظاهرات  آنها  در 
دارد در دستور کار حکومت قرار دارد. 
به  اینترنت  قطع  که  حالی  در  آنهم 
خودی خود به معنی ادامه ی اعتراضات 
مردم و سرکوب توسط حکومت است!

اینترنت موبایل در بیشتر شهرهای 
خوزستان و یزدانشهر کامال قطع است 
و اینترنت ای دی اس ال که به وای فای 
با اختالل و سرعت  نیز  مشهور است 
شهروندان  گفته  به  روبروست.  اندک 
در ساعات اوج تظاهرات که از غروب 
تا آخر شب است، اینترنت وای فای نیز 

در بیشتر محله ها قطع است.
محدودیت های  که  بالکس«  »نت  
رصد  جهان  سراسر  در  را  اینترنتی 
می کند چهارشنبه  شب 3۰ تیرماه تداوم 
اختالل قابل توجه اینترنت موبایل در 

استان خوزستان ایران را تأیید کرد.
داده های  بالکس«  »نت   گزارش  به 
شبکه، نشان دهنده اختالل قابل توجه 
اینترنت  سرویس های  در  منطقه ای 
همراه در ایران است که از پنجشنبه 
1۵ ژوئیه در پی تظاهرات گسترده برای 
بی آبی در استان خوزستان شروع شده 
این گزارش  ادامه دارد.در  و همچنان 
تأکید شده که هر چند خدمات خطوط 
ثابت اینترنت ادامه دارد اما تحلیل ها 
خاموشی  نشانگر  کاربران  گزارش  و 
کنترل  هدف  با  اینترنت  منطقه ای 

اعتراضات است.
دادستانی خوزستان نیز روز چهارشنبه 
3۰ تیر 1۴۰۰ با صدور اطالعیه ای مردم 
استان را تهدید و هشدار داده که صف 
خود را از »ضد انقالب« جدا کنند و 
اجازه ندهند که »گروه های وابسته به 
بیگانگان امنیت و آرامش خوزستان را 

به مخاطره اندازند.«
در این اطالعیه تهدیدآمیز اعالم شده 
که حکومت با ایجاد »هرگونه ناامنی 
عمومی  نظم  در  اخالل  و  بی ثباتی  و 
هرچه  »شدت  با  و  مقابله«  قاطعانه 

تمام تر« برخورد می کند.
هرچه  سرکوب  گویای  تهدید  این 
در  خوزستان  استان  در  مردم  بیشتر 
روزهای آینده است. در چنین شرایطی 
نیازمند حمایت های بین المللی  مردم 
مانند  فاجعه ای  دیگر  بار  تا  هستند 
اتفاق  آبان۹۸  در  نفر   1۵۰۰ کشتار 

نیافتد.
بیش از 23 شهر ایران شب گذشته 
صحنه سرکوب وحشیانه مردم توسط 
نیروهای امنیتی، لباس شخصی و یگان 
جمهوری  مقامات  و  بود  شورش  ضد 
اسالمی به کشتار مردم و قطع اینترنت 

کامال بی تفاوت هستند.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی 
جمهوری  قضاییه  قوه  پیشین  رئیس 
اسالمی  جمهور  رئیس  و  اسالمی 
سیزدهم  دولت  برای  شده  گزینش 
همزمان با سرکوب مردم در شهرهای 
در  چهارشنبه،  شامگاه  در  مختلف 
پارولین  پیترو  کاردینال  با  گفتگو 
که  کرده  ادعا  واتیکان  وزیر  نخست 
»راه برقراری صلح و آرامش در جهان 
خود  جای  در  ظالمان  که  است  این 

نشانده شوند«!
هشتمین شب اعتراضات 
خوزستان به ۲5 شهر در 

پنج استان گسترش یافت؛ 
الیگودرز به خون کشیده شد!

ی  ها شهر ر  د م  د مر =
خوزستان  استان  مختلف 
از جمله حمیدیه، ماهشهر، 
ایذه،  اهواز،  سوسنگرد، 

شوش،  دزفول،  رامهرمز، 
شادگان  و  مسجدسلیمان 
ادامه  را  خود  اعتراضات 

دادند.
ر  د ز  ر د لیگو ا شهر  =
ز  ا یکی  لرستان  استان 
خشونت بارترین سرکوب های 
سر  پشت  را  گذشته  هفته 
سه  ست کم  د  . شت ا گذ
جان  الیگودرز  در  شهروند 

باختند.
=مراسم خاکسپاری هادی 
بهمنی که شامگاه سه شنبه 
اعتراضات  در  تیرماه   ۲۹
روز  شد،  کشته  ایذه  شهر 

پنجشنبه برگزار شد.
=نت بالکس نهاد بین المللی 
نظارت بر اینترنت تأیید کرد 
که سرویس اینترنت موبایل 
ایران  مختلف  مناطق  در 

دچار اختالل شده است.
بین الملل  عفو  =سازمان 
اعالم  گزارشی  در  امروز 
تصاویر  اساس  »بر  کرد: 
 ، ه شد منتشر  یی  ئو ید و
نیروهای امنیتی ایران برای 
عمدتًا  اعتراضات  سرکوب 
مسالمت آمیز که در سراسر 
در  واقع  خوزستان  استان 
جنوب کشور برگزار می شود، 
از سالح های گرم و مرگبار، 
و  ی  چمه ا سا ی  تفنگ ها
برای  اشک آور  گاز  شلیک 
معترضان  کردن  متفرق 

استفاده می کنند.«
=شهروندان ایرانی در داخل 
و خارج از کشور در شبکه های 
اجتماعی و با صدور بیانیه و 
همچنین برگزاری تظاهرات 
بتوانند،  که  اقدامی  هر  و 
ه ی  د گستر ی  یت ها حما
مردم  اعتراضات  از  را  خود 
خواست های  و  خوزستان 

برحق آنها اعالم می کنند. 
شامگاه  خوزستان  استان  در  مردم 
هشتمین   1۴۰۰ تیر   31 پنجشنبه 
به  خود  پیاپی  اعتراضات  از  شب 
کردند.  برگزار  را  اسالمی  جمهوری 
مردم در استان های لرستان، اصفهان 
و بوشهر با اعتراضات گسترده  به ابراز 
همبستگی با مردم خوزستان پرداختند. 
در حالی که شب گذشته در 2۵ شهر 
از  یکی  شد  برگزار  اعتراضات  ایران 
جمهوری  سرکوب های  خونین ترین 
اسالمی در شهر الیگودرز استان لرستان 
رخ داد که طی آن دست کم سه شهروند 

کشته شدند.
استان  در  شهروندان  عتراضات  ا
 2۴ پنجشنبه  روز  از  که  خوزستان 
تیرماه 1۴۰۰ در اعتراض به جمهوری 
به ویژه  اسالمی در مدیریت کشور و 
بود،  شده  آغاز  آب  حوزه  ناکارآمدی 
شامگاه پنجشنبه 31 تیر 1۴۰۰ برای 

هشتمین شب پیاپی ادامه یافت.
مردم در شهرهای مختلف خوزستان 
از جمله حمیدیه، ماهشهر، سوسنگرد، 
شوش،  دزفول،  رامهرمز،  ایذه،  اهواز، 
اعتراضات  شادگان  و  مسجدسلیمان 

خود را ادامه دادند.
شهرهای  اکثر  در  موبایل  اینترنت 
اسالمی  جمهوری  توسط  خوزستان 

قطع شده و اینترنت ثابت نیز با هدف 
اختالل  با  ویدئو  ارسال  از  جلوگیری 
با  روبروست.  آپلود  سرعت  کاهش  و 
اینهمه خبرها و ویدئوهای ارسال شده 
می دهد  نشان  خوزستان  استان  از 
سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی، 
به  لباس شخصی و یگان ضد شورش 
داشته  ادامه  گذشته  شب های  شدت 

است.
شهرهای  و  اهواز  مالشیه  منطقه  در 
ماهشهر و ایذه سرکوب خشونت باری از 
سوی نیروهای حکومتی صورت گرفته 
برابر  در  ایستادگی  با  نیز  مردم  ولی 
سرکوب به اعتراضات خود ادامه دادند 

و خیابان ها را ترک نکردند.
در ویدئوهای منتشر شده از ماهشهر 
گلوله  رگبار  و  شلیک  پیاپی  صدای 
دیده  مردمی  و  می رسد  گوش  به 
می شوند که با دست خالی در خیابان ها 
آمار  از  هنوز  کرده اند.  روشن  آتش 
اعتراضات  مجروحان  و  کشته شدگان 
شب گذشته در استان خوزستان آماری 

در دست نیست.
نیز  لرستان  استان  در  الیگودرز  شهر 
سرکوب های  خشونت بارترین  از  یکی 
گذاشت.  سر  پشت  را  گذشته  هفته 
مشخص  شده  منتشر  ویدئوهای  در 
است انبوهی از نیروهای یگان ویژه و 
امنیتی با ادوات نظامی به سرکوب مردم 

مشغول هستند.
منتشر  ویدئوهای  و  خبرها  اساس  بر 
شده دست کم سه جوان در اعتراضات 

شب گذشته الیگودرز جان باخته اند.
اصفهان  استان  در  شاهین شهر  شهر 
تیر 1۴۰۰  نیز شامگاه پنجشنبه 31 
عصر  از  مردم  پیوست.  اعتراضات  به 
پنجشنبه تا پاسی از شب در خیابان 
حضور گسترده داشتند و شعارهایی در 
حمایت از مردم خوزستان و همبستگی 
جمهوری  نظام  علیه  اعتراضات  در 

اسالمی سر دادند.
چند شهر استان بوشهر از جمله گناوه و 
برازجان و بوشهر نیز با حضور گسترده 
با  همبستگی  در  اعتراضاتی  و  مردم 

مردم خوزستان شکل گرفت.
در  لردگان  شهرستان  در  همچنین 
استان چهارمحال و بختیاری نیز مردم 
به حمایت از مردم خوزستان برخاستند.

با ادامه ی اعتراضات در نقاط مختلف 
ایران، نت بالکس نهاد بین المللی نظارت 
بر اینترنت عصر چهارشنبه تأیید کرد 
که سرویس اینترنت موبایل در مناطق 
مختلف ایران دچار اختالل شده است.

در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا در 
گزارشی مدعی شده که با »آبرسانی در 
خوزستان«، »آرامش به مردم بازگشته« 
و »بجز چند تجمع پراکنده محدود در 
ماهشهر و شادگان« پنج شنبه شب در 
»تمام شهرهای خوزستان آرام و بدون 

تنش بود.«
همزمان با سرکوب گسترده مردم در 
بیش از 2۵ شهر ایران، علی شمخانی 
که خود از شهروندان عرب  خوزستان و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام است 
طبیعی  حق  را  »اعتراض  ادعایی  در 

مردم در جمهوری اسالمی« دانست!
علی شمخانی روز پنجشنبه در حساب 
»به  نوشت:  توییتر  در  خود  کاربری 
شد  داده  دستور  امنیتی  نیروهای 
بازداشتی های حوادث اخیر خوزستان 
به  نداشته اند  مجرمانه ای  عمل  که 

سرعت آزاد شوند.«
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم 
با این ادعا که  نیز در سخنانی مبهم 
اعتراض حق مردم است بطور تلویحی 
از  و  نکنند  اعتراض  مردم خواسته  از 
پیگیر مطالبات خود  مسیر »قانونی« 
باشند و اجازه »سوء  استفاده دشمن« 
را ندهند. او همچنین مدعی شده که 

در میانه اعتراضات ممکن است »فرد 
نااهلی« هم به سالح متوسل شود!

جمهوری  در  که  حالیست  در  این 
در  نیز  خیابانی  اعتراضات  اسالمی 
است.  شده  گنجانده  نظام  »قانون« 
این  در  که  »نااهلی«  افراد  همچنین 
اعتراضات دست به سالح شده اند عوامل 
امنینی و یگان ویژه جمهوری اسالمی 
هستند که مردم بی دفاع را که شعار 

می دهند به گلوله می بندند!
هادی  خاکسپاری  مراسم  همزمان 
بهمنی که سه شنبه شب 2۹ تیرماه در 
روز  باخت،  ایذه جان  اعتراضات شهر 
پنجشنبه برگزار شد. گزارش شده که 
او نوجوان کارگر اهل روستای سوسن 
از توابع ایذه بوده و برای کار گچکاری 

به این شهر رفته بود.
اینهمه در حالیست که شهروندان ایرانی 
در داخل و خارج از کشور در شبکه های 
اجتماعی و با صدور بیانیه و همچنین 
که  اقدامی  هر  و  تظاهرات  برگزاری 
خود  گسترده ی  حمایت های  بتوانند، 
و  خوزستان  مردم  اعتراضات  از  را 
خواست های برحق آنها اعالم می کنند.

خشم عمومی مردم نسبت به جمهوری 
گسترده تر  و  بیشتر  روز  هر  اسالمی 
در  ویدئویی  گذشته  روز  می شود. 
شبکه های اجتماعی از دختر جوانی که 
پدرش را بر اثر ابتال به کرونا از دست 
داده منتشر شد که به خشم عمومی 
علیه جمهوری اسالمی اشاره دارد. او 
در این ویدئو تأکید می کند: خشم ما 

از قدرت شما بزرگتر است!
جمعی از سینماگران  و فعاالن مدنی 
مردم  از  حمایت  در  بیانیه ای  در  نیز 
هم میهنان  با  »ما  نوشتند:  خوزستان 
ظلم  از  آمده  جان  به  خوزستانی 
همبسته ایم.  تبعیض  و  خشونت  و 
دزدساالرانی که با غارتگری به محیط 
ایرانیان  فرهنگ  و  منابع  و  زیست 
تاخته اند، شایسته ی مسئولیت نیستند 
نابودی  موجب  این وضعیت،  تدوام  و 

ایران خواهد شد.«
با صدور  نیز  ایران  نویسندگان  کانون 
خوزستان  اعتراضات  درباره  بیانیه ای 
تأکید کرد که »این مردم، خود رسانه ی 
ندارد  حق  کس  هیچ   و  خویش اَند 
پاسخ آن ها را با گلوله و گاز اشک آور 
بدهد، یا برای سهولت سرکوب آنان، 
اعتراض های بر حق و مسالمت آمیزشان 
دشمن«  زمین  در  کردن  »بازی  را 

بنامد.«
خانه تئاتر نیز در بیانیه ای با اشاره به 
توسط  خوزستان  اعتراضات  سرکوب 
حکومت به پشتیبانی از مردم پرداخته 
و نوشته است: »پاسِخ اعتراض مشروع 
هر  که  نیست  سیلی  خوزستانی،  هر 
می شود  خانمان انداز  سیلی  سیلی، 
روزی… سنجاقک ها را نکشید آقایان! 
مرگ، مرگ می آورد…« اهالی تئاتر در 
این بیانیه  که اینستاگرام خود منتشر 
پاره ی  »خوزستان  آورده اند:  کرده اند، 
و  پایمردی  یادآوِر  ماست.  ایراِن  تن 
بَدسِت  ماست.بَدست  دوراِن  غیرِت 
خوِن  با  آمیخته  تشنه،  سرزمیِن  این 

سیاووشاِن ماست…«
عفو  سازمان   2۰21 ژوئیه   23 امروز 
بین الملل نیز در گزارشی همراه با انتشار 
ویدئوهایی از اعتراضات مردم اعالم کرد 
»بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده، 
سرکوب  برای  ایران  امنیتی  نیروهای 
اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز که در 
سراسر استان خوزستان واقع در جنوب 
سالح های  از  می شود،  برگزار  کشور 
گرم و مرگبار، تفنگ های ساچمه ای و 
شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن 

معترضان استفاده می کنند.«
نوشته  همچنین  بین المللی  نهاد  این 
است که »از زمان اعتراضات به علت 
کمبود شدید آب در خوزستان در 1۵ 
ژوئیه، نیروهای امنیتی دست کم هشت 
معترض از جمله یک پسر نوجوان را 
بر  کشته اند.  مختلف  شهر  هفت  در 
اساس اظهارات رسمی، یک پلیس نیز 
در ماهشهر به ضرب گلوله کشته شد. 
تعداد زیادی از مردم از جمله کودکان 
با گلوله های ساچمه ای زخمی شده اند و 
حال شماری از مجروحان در بیمارستان 
بر اثر اصابت گلوله وخیم است.« عفو 
»نیروهای  که  کرده  اعالم  بین الملل 
و  معترض  ده ها  اطالعاتی  و  امنیتی 
کنشگر از جمله بسیاری از شهروندان 
اقلیت عرب اهوازی را در بازداشت های 

گسترده دستگیر کرده اند.«
درباره  توضیح  با  بین المللی  نهاد  این 
ویدئوهایی که منتشر کرده از مقامات 
تا  است  خواسته  اسالمی  جمهوری 
سرکوب مردم و استفاده از سالح های 
مرگبار و همچنین گلوله های ساچمه ای 

را متوقف کند.
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در  ایران  آمار  =مرکز 
گزارش تازه ای از زاد  و ولد، 
ازدواج و طالق اعالم کرد که 
۷هزار و 31۷ دختر بچه 1۰ تا 
14 ساله در پاییز سال 13۹۹ 

در ایران ازدواج کرده اند.
آمار  مرکز  =گزارش 
پارسال،  پاییز  حاکیست، 
از 15  کمتر  پسربچه ی  پنج 
بازه زمانی  این  در  نیز  سال 
شمار  و  کرده اند  ازدواج 
 1۰ از  کمتر  دختران  ازدواج 

سال، صفر بوده است.
پیش  =چندی 
اکبری  محمداسماعیل 
مشاور سابق وزیر بهداشت 
در یک گفتگوی تلویزیونی 
کودکان،  ازدواج  از  انتقاد 
تحت عنوان کودک همسری 

را »مزخرفات« خوانده بود! 
مرکز  منتشر  گزارش  آخرین  طبق 
آمار ایران، بیش از ۷ هزار دختربچه ی 
1۰ تا 1۴ ساله فقط در طول سه ماه 
ازدواج  کرده اند.  ازدواج  پارسال  پاییز 
پنج پسربچه ی کمتر از 1۵ سال نیز در 

این آمار ثبت شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش تازه ای از 
زاد وولد، ازدواج و طالق اعالم کرد که ۷ 
هزار و 31۷ دختر بچه 1۰ تا 1۴ ساله 
ازدواج  ایران  پاییز سال 13۹۹ در  در 
حاکیست،  آمار  مرکز  کرده اند.گزارش 
پاییز پارسال، پنج پسربچه ی کمتر از 
1۵ سال نیز در این بازه زمانی ازدواج 
دختران  ازدواج  شمار  و  کرده اند 
است. بوده  صفر  سال،   1۰ از  کمتر 

در پاییز پارسال همچنین 3۶ هزار 
۹۵2 دختر در سن 1۵ تا 1۹ ساله و 
۵ هزار و 13۹ پسر در سن 1۵ تا 1۹ 

ساله ثبت عقد و ازدواج داشته اند.
این گزارش نشان می دهد در مقطع 
زمانی ذکر شده، تعداد طالق دختران 
سال  زیر 1۵  پسران  و  سال  زیر 1۰ 
»صفر« بوده ولی 1۹2 دختر بچه 1۰ تا 
1۴ ساله در این زمان طالق گرفته اند.

دختران  طالق«   ۵۹۰ و  هزار   3«
1۵ تا 1۹ سال و »1۷۶ طالق« برای 
پسران 1۵ تا 1۹ سال نیز در همین 

بازه زمانی به ثبت رسیده است.

در سایه ی »مزخرفات« دانستن کودک همسری در ایران رخ داد: 

ازدواج ۷ هزار دختر1۰ تا 14 ساله در پاییز ۹۹!

آمارها درحالی خبر از به دنیا آمدن 
3۶۴ نوزاد در پاییز ۹۹ می دهند که 
مادران این نوزادان کمتر از 1۵ سال 
داشته اند. در همین بازه زمانی و یک 
فرزند  صاحب  سال  از 1۵  کمتر  پدر 
و ۸۷۰  است.همچنین 1۶ هزار  شده 
دختر و ۷31 پسر در مقطع سنی »1۵ 
تا 1۹ سال« فقط در پاییز پارسال ثابت 

فرزند شده اند.
این درحالیست که مقایسه آمار فصل 
نشان  آمار  مرکز   ۹۹ تابستان  و  بهار 
دارد. طالق ها  و  ازدواج ها  افزایش  از 

ارائه  گزارش  جدیدترین  با  مطابق 
شده توسط مرکز آمار، مجموعا در ۹ 
ماهه نخست سال ۹۹، تعداد 23 هزار 
و ۷۹۷ ازدواج برای دختران 1۰ تا 1۴ 
سال، یک ازدواج دختربچه کمتر از 1۰ 
سال و 1۴ ازدواج برای پسران کمتر از 

1۵ سال به ثبت رسیده است.
همچنین در همین بازه زمانی ۵22 
تا 1۴ سال  ازدواج دختران 1۰  مورد 

نیز به طالق ختم شده است.
در بازه زمانی ۹ ماهه نخست سال ۹۹ 
نیز، دو تولد برای پدران کمتر از 1۵ 
سال و یکهزار و ۷۴ تولد برای مادران 
است. شده  ثبت  سال   1۵ از  کمتر 

این آمار هولناک از ازدواج کودکان در 
ایران درحالیست که برخالف خواست 
و  فرزند آوری  سیاست  مردم،  عمومی 
ازدواج زیر سن 1۸ سال به دستور علی 
در  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
بین خانواده های فقیر با اهدای جوایز 

چند میلیون تومانی ترویج می شود.
در سایه فقدان قانون مؤثر حمایت از 

آنچه دولت حسن روحانی و افرادی 
مورد  در  وی  امثال  و  ربیعی  مانند 
مذاکرات  رسیدن  بن بست  به  دلیل 
می گویند با آنچه مقامات ارشد نظام 
نزدیک به قدرت اصلی یعنی خامنه ای 
و سپاه پاسدارانش می گویند در اساس 
دارند.  عمده  تفاوت  هم  با  ماهیت  و 
یک طرف وانمود می کند توافق شد و 
تحریم ها شکسته شد و موانع داخلی 
اجازه نهایی شدنش را نداد و طرف دیگر 
می گوید آمریکا و اروپا ُقلدری کردند!

دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس 
سه شنبه  2۰ ژوئیه طی سحنانی در 
مجلس عوام از نقض توافق اتمی توسط 
انتقاد کرد و گفت  جمهوری اسالمی 
»قویاً از ایران می خواهیم تمام اقداماتی 

را که ناقض برجام است متوقف کند و 
به مذاکرات بازگردد.«

که  دولت  سیاست  این  ادامه ی  در 
می خواهد مذاکرات وین را در مرحله 
پایانی و رسیدن به نتایج منجر به رفع 
محمدجواد  کند،   قلمداد  تحریم ها 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
مجلس  به  گزارشی  در  تیرماه   22
مذاکرات  کرد  ادعا  اسالمی  شورای 
تمام  »لغو  سر  بر  توافق  مرحله   تا 
اقتصاد  علیه  موضوعی  تحریم های 
ایران« و »لغو تحریم علیه دفتر رهبر 
جمهوری اسالمی« و »ابطال شناسایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
پیش  خارجی«  تروریستی  سازمان 

رفته است.

اظهارات متناقض مقامات جمهوری  ....          از صفحه 4

چون هیچ رسیدگی در زندان به من 
نمی شود. داروهای تاریخ مصرف گذشته، 
داروهای بی کیفیت و داروهایی که اصاًل 
مشخص نیست چه هستند را به من 
می دهند؛ این داروها را در بسته بندی 
معلوم  اصاًل  و  زندان  می آورند  فله ای 

نیست چه داروهایی هستند!«
خالد پیرزاده در سخنانی تکان دهنده 
و هولناک تأکید کرده که خودش دو بار 
در دوران بازجویی تهدید به تجاوز شده 
است! همسرش و حتا دختر خردسالش 
را تهدید به تجاوز کردند! او می گوید: 
»حتا به دختر کوچک من رحم نکردند 

و تهدید کردند به او تجاوز می کنند!«
او همچنین گفته همه این شکنجه ها 
با هدف گرفتن اعترافاِت اجباری بوده 
است. وی می افزاید »این حکومت عدل 
علی که می گویند اینست؟ کرامت انسانی 
که می گویند اینست؟ آزادی بیانی که 
که  دموکراسی ای  اینست؟  می گویند 
می گویند اینست؟ که این بالها را سر 
من به عنوان فعال مدنی که هیچ جرمی 
انجام نداده بیاورند؟! من هنوز که هنوزه 

کابوس می بینم.«
خالد پیرزاده در این گفتگو که پیش 
از بازگشت به زندان انجام داده تأکید 
برگردم  می خواهم  که  هم  »االن  کرد 
چه  می خواهند  نیست  معلوم  زندان 
می دانم  من  بیاورند.  من  سر  بالیی 
اخالق اینها چطوریست. االن گفته اند 
بگذار بیاوریمش داخل زندان، بعد با او 
تسویه حساب می کنیم! حاال مرا می برند 
انفرادی، مرا مورد شکنجه و ضرب و شتم 
قرار می دهند. من در زندان اوین و بعد از 

عمل جراحی با اینکه روی ویلچر بودم 
مورد ضرب و جرح مأموران قرار گرفتم؛ 
عصا زیر بغلم بود که مورد ضرب و جرح 
قرار گرفتم. در زندان تهران بزرگ هم با 
اینکه یک ماه از عمل جراحی ام گذشته 
بود و هنوز بخیه ها را نکشیده بودند، 
مرا  شاملی  ایرج  اسم  به  نگهبان  یک 
مورد ضرب و جرح قرار داد. او عصا را 
از زیر بغل من بیرون کشید و با همان 
عصا مرا مورد ضرب و جرح قرار داد. به 
من فحاشی ناموسی کرد. به همسرم، 
حتا به مادرم که فوت شده توهین کرد. 
را  فحاشی ها  همین  هم  بازجویی  در 
می کردند. به آنها گفتم به مادرم توهین 
نکنید فوت کرده؛ می گفتند از گور بیرون 
می کشیمش و کفنش را در می آوریم و 

فالن فالنش می  کنیم.«
او یکی دیگر از جنبه های شکنجه در 
زندان را محروم کردن از حق مالقات و 
مرخصی عنوان کرده و گفته است »من 
2۵ ماه بدون مالقات و مرخصی بودم؛ 
کجای قانون نوشته که یک زندانی 2۵ 
ماه از حق مرخصی و حتا مالقات محروم 
باشد؟ اینها همه قانون های نانوشته ای 
است که درباره زندانیان اجرا می شود. 
دستگاه قضایی ما هیچ استقاللی ندارد 
و در عمل نهادهای امنیتی هستند که به 
آنها می گویند چه بنویسید و چه کاری 
انجام دهید. می گویند شکنجه بدهید، و 

مأموران زندان شکنجه می دهند.«
به گفته این زندانی سیاسی، حسین 
به  که  روحانی  حسن  برادر  فریدون 
زندان  در  مدتی  اقتصادی  فساد  جرم 
بود بهترین زندگی را در زندان داشت. 
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که به جرم قتل شش سال و نیم حکم 
زندان داشته، دو بار به مرخصی طوالنی 
رفت بطوری که زندانیان به او »زندانی 

توریست« می گفتند.
با  ادامه ی گفتگو  خالد پیرزاده در  
کیهان لندن افزوده »آقای رئیسی که 
می گوید همیشه در قوه قضاییه حامی 
آمد  یکبار  بوده،  بشر  و حقوق  عدالت 
ببیند در زندان چه بالیی سر من آوردند؟ 
بطوریکه من ورزشکار خودم را خراب 
می کردم؟! کجا بود که ببیند شش نفر 
من ورزشکار را حمام می کردند؟ کجا 
مادر  به  فحاشی  آنهمه  ببیند  که  بود 
درگذشته ی من شد؟ کجا بود که دو بار 
طناب دار انداختند گردن من و مراسم 
اعدام وحشت اجرا کردند؟ دموکراسی 
اسالمی همین است؟ همه حکومتداری 
این نظام با توسل به قوه قهریه است. 
فقط با زور چماق است. مطلقا انتقادپذیر 
نیستند. من یک ورزشکار کشورم هستم؛ 
چرا باید حال و روز من اینطور باشد؟«

خالد پیرزاده یکی از چندین زندانی 
پس  حتا  که  است  ایران  در  سیاسی 
از بازجویی و محاکمه و در حالی که 
»بطور قانونی« فقط باید دوران حبس را 
بگذارنند با آزارها و شکنجه های مختلف 
و  امنیتی  نهادهای  بازجوها،  سوی  از 
قوه قضاییه روبرو هستند. اکنون طبق 
تازه ترین اعالم وکیل اش در 2۵ تیرماه 
هیچ خبری از وضعیت این زندانی در 

دست نیست.
خالد پیرزاده قهرمان و مربی پرورش 
اندام است. وی در مسابقات بدنسازی 
و تناسب اندام سال 2۰1۸ در سنگاپور  
مقام سوم را در »رده سی« به دست آورد.

در  »المانیتور«  خبری  پایگاه  اما 
مقاله ای گزارش ظریف را »اغراق آمیز« 
توصیف کرده و می نویسد بعضی مسائل 
در آن مثل لغو تروریستی بودن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به غلط عنوان 

شده است.
در این مقاله تٔاکید شده قرارگرفتن 
فهرست  در  حکومتی  د  نها یک 
سازمان های تروریستی آمریکا روندی 
دارد که لغو آن به این سادگی نیست و 
حتا حذف این عنوان نیز تٔاثیر زیادی در 
مورد تحریم ها نخواهد داشت و بسیاری 
انقالب  پاسداران  سپاه  تحریم های  از 
اسالمی و نهادهای تابع آن باقی خواهد 
ماند و هیچ شرکت و یا بانک خارجی 
نمی خواهد با هیچ نهاد ایرانی مرتبط 
با سپاه پاسداران تجارت کند حتا اگر 

در لیست تروریستی نباشد!

خامنه ای  مشاور  دهقان  حسین 
زمزمه هایی  که   13۹۹ آبان  اواخر 
سیزدهمین  در  وی  نامزدی  درباره 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به گوش می رسید به آسوشیتدپرس 
گفته بود آمریکا و اسرائیل به دنبال 

دو چیزند: براندازی یا تسلیم نظام! 
او خواسته از این کشورها خواسته 
باد که با »نظام کار کنند« و »به دنبال 

حذف موجودیت آن« نباشند. 
امور  مشاور  و  پاسدار  سردار  این 
دفاعی علی خامنه ای به روشنی نقش 
اخال ل های  در  را  اسالمی  جمهوری 

حمالت  و  موشک پرانی ها  و  منطقه 
نظامی تأیید کرد و گفت اگر آمریکا 
تغییر رویکرد بدهد و ایران و قدرتش 
بشناسند،   رسمیت  به  منطقه  در  را 
د  یجا ا ن  نا آ ی  ا بر مشکلی  هیچ 

نمی شود.
از  بارزی  نشانه های  همه  ینها  ا
علت هایی است که هر کدام می تواند 
بن بست کشانده  به  را  وین  مذاکرات 

باشد! 
پیش از این محمود احمدی بیغش 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
»بطور  بود  گفته  اسالمی  شورای 

کلی مذاکرات به نتیجه نمی رسد… 
مبنای آنها این است که اصاًل جمهوری 
اسالمی وجود نداشته باشد… ما را به 
رسمیت نمی شناسند… رفت و آمد 

دولت ها چیزی را تغییر نمی دهد.«
جو بایدن نیز پیش از آنکه در کاخ 
سفید به قدرت برسد وعده داده بود 
ایران »حقوق  با رژیم  که در مذاکره 
از  کرد.  نخواهد  فراموش  را  بشر« 
جزئیات آنچه پشت درهای بسته در 
وین می گذرد اطالعات دقیق در دست 
نیست اما این احتمال که اوج  گرفتن 
اعتراضات در ایران و سرکوب مردم از 
عوامل تٔاثیرگذار در به بن بست رسیدن 

مذاکرات باشد اصال کم نیست.
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این اولین حمله از جنوب لبنان به 
اسرائیل پس از روی کار آمدن نخست 
وزیر جدید در آن کشور است. قبل از 
این در آخرین روزهای دولت بنیامین 
درگیری های  جریان  در  و  نتانیاهو 
منطقه  این  از  غزه،  در  روزه  دوازده 
پرتاب  اسرائیل  جانب  به  راکت هایی 

شده بود.
بین  خیر  ا ی  کشمکش ها ر  د
فلسطینی ها و اسرائیل تا کنون چند 
جهاد  و  از سوی حماس  راکت  هزار 
اسالمی از نوار غزه به طرف اسرائیل 

پرتاب شده است.

و  لت ها  دخا که  است  گفتنی 
رژیم  تسلیحاتی  و  مالی  حمایت های 
والیت فقیه که از دوران قاسم سلیمانی 
شدت گرفت، مشکالت داخلی بسیاری 
برای کشوری که زمانی بیروت پایتخت 
آن پاریس خاورمیانه نام گرفته بود، به 
وجود آورده شد تا آنجا که آن را به 

مرز فروپاشی رسانده است.
تسلط  از  بعد  نیز  نصراهلل  حسن 
رژیم والیت فقیه بر گروه های چریکی 
و  یمن  سوریه،  لبنان،  در  اسالمی 
عراق، هیچگونه اختیار و استقالل رای 
برای همکاری و کنار آمدن با دولت 

اجازه  ندارد و بدون  لبنان  پارلمان  و 
تهران آب نمی تواند بخورد و به همین 
دلیل در دو سال اخیر هیچگونه قول 
دلیل  به  زمینه ای  هیچ  در  همکاری 
فقیه  والیت  رژیم  غضب  از  نگرانی 
گفته  به  که  مالی  کمک های  قطع  و 
در  دالر  صورت  به  سلیمانی  قاسم 
کیسه از ایران برای آنها برده می شد، 

نتوانسته بدهد.
سعد حریری نیز بعد از ۸ ماه که در 
سمت ریاست دولت نتوانست گروه ها و 
احزاب مختلف وابسته به اینجا و آنجا 
را یک کاسه کند، استعفا داد و در حال 
حاضر اوضاع سیاسی و اقتصادی لبنان 

بسیار شکننده است.

نخست وزیر اسرائیل:  ....                               از صفحه 1۶

حقوق کودکان و نوجوانان در ایران و 
عدم پذیرش طرح نیم بند »منع ازدواج 
توسط  دولت  سال«  زیر 13  کودکان 
بر  هرساله  اسالمی،  شورای  مجلس 
شمار ازدواج زیر سن کودکان در ایران 
فرهنگی  و  اقتصادی  فقر  واسطه  به 
افزوده می شود و حکومت با جلوگیری 
از اجرای قوانین سازمان حقوق بشر و 
سند 2۰3۰ بستر را برای این ازدواج ها 

فراخ  می کند.
چندی پیش محمداسماعیل اکبری 
یک  در  بهداشت  وزیر  سابق  مشاور 
ازدواج  از  انتقاد  تلویزیونی  گفتگوی 
کودکان، تحت عنوان کودک همسری 

را »مزخرفات« خوانده بود.
او گفت: »به محض اینکه آن نشانه ها 
شده  ایشان  شد  پیدا  کودک[  ]در 
“خانم”! اینها همه حرف مفت است. به 
منی که این همه برو بیای علمی در 
دنیا دارم بگویند “کودک همسری” و 
این “مزخرفات”«! در حالی که این فرد 
کودک همسری را »مزخرفات« دانسته 
همین به تازگی در چهارم تیرماه یک 
دختربچه 13 ساله اهل سراوان استان 
زایمان  هنگام  بلوچستان  و  سیستان  
حدیثه  داد.  دست  از  را  خود  جان 
سپاهی در 12 سالگی ازدواج کرده و 

پس از سه ماه باردار شد.
شده،  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
استان سیستان  و بلوچستان در رتبه ی 
قرار  ایران  در  کودک همسری  سوم 
که 3۰درصد  شرایطی  در  آنهم  دارد، 
ازدواج ها به دلیل نداشتن شناسنامه در 

این استان اساسا ثبت نمی شود.

فعال  محمدی  =نرگس 
کیسخروی  آرش  مدنی، 
فعال  و  دادگستری  وکیل 
عظیم زاده  جعفر  سیاسی، 
کارگران،  صنفی  فعال 
صنفی  فعال  بداقی  رسول 
ناظمی  پوران  آموزگاران، 
اهلل  روح  مدنی،  فعال 
و  مدنی  فعال  مردانی 
آرش  و  آموزگاران  صنفی 
صادقی فعال مدنی از جمله 

بازداشت شدگان هستند.
بازداشت شدگان  =این 

ساعاتی بعد آزاد شدند.
تعدادی از فعاالن مدنی و صنفی و 
سیاسی که برای حمایت از اعتراضات 
مردم خوزستان به مقابل وزارت کشور 

بازداشت تعدادی از فعاالن مدنی، صنفی و سیاسی 
در تجمع حمایت از مردم خوزستان

در تهران رفته بودند بازداشت شدند.
و  مدنی  فعاالن  از  تن  از 3۰  بیش 
تیر  از ظهر سه شنبه 2۹  بعد  صنفی 
1۴۰۰ در حمایت از اعتراضات مردم 
وزارت کشور  مقابل  به  در خوزستان 
این  از  تعدادی  بعد  دقایقی  رفتند. 
نزدیک  در  صنفی  و  مدنی  فعاالن 
بازداشت  »فاطمی«  مترو  ایستگاه 

شدند.
شعار  خود  تجمع  در  افراد  این 
حمایتت  خوزستان،  »خوزستان، 
می کنیم« سر داده و خواستار توقف 

کشتار معترضان شدند.
کنون  تا  که  خبرهایی  اساس  بر 
فعال  محمدی  نرگس  شده  منتشر 
وکیل  کیسخروی  آرش  مدنی، 
جعفر  سیاسی،  فعال  و  دادگستری 
کارگران،  صنفی  فعال  عظیم زاده 
رسول بداقی فعال صنفی آموزگاران، 
روح اهلل  مدنی،  فعال  ناظمی  پوران 

مردانی فعال مدنی و صنفی آموزگاران 
از جمله  فعال مدنی  و آرش صادقی 

بازداشت شدگان هستند.
بازداشت این فعاالن صنفی و مدنی 
و سیاسی با ضرب و جرح و خشونت 
مأموران امنیتی همراه بوده است. این 
افراد پس از بازداشت به مکانی نامعلوم 

منتقل شدند.
دقیق  تعداد  از  همچنین 
دست  در  اطالعی  بازداشت شدگان 

نیست.
روز  از  خوزستان  استان  در  مردم 
پنجشنبه 2۴ تیر 1۴۰۰ در اعتراض 
به سیاست های جمهوری اسالمی در 
را در  حوزه آب تجمعات گسترده ای 
که  کرده اند  برگزار  مختلف  شهرهای 
تا کنون سه شنبه 2۹ تیر 1۴۰۰ ادامه 

یافته است.
خبر تکمیلی: همه بازداشت شدگان 

این تجمع ساعاتی بعد آزاد شدند.
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استریت  »وال  =روزنامه 
که  داد  گزارش  ژورنال« 
هدف  با  برای  اروپایی ها 
دستیابی  کردن  طوالنی تر 
بمب  به  اسالمی  جمهوری 
اتمی طرح سه محوری ارائه 
داده اند. طبق این طرح رژیم 
سانتریفیوژهای  باید  ایران 
و  انبار  را  خود  پیشرفته 
مهر و موم کند و زیرساخت 
الکترونیک برای استفاده از 
این سانتریفیوژها را برچیند 
و عالوه بر آن ظرفیت تولید 
سانتریفیوژهای جدید را نیز 

از بین ببرد.
رئیس  آلبرایت  =دیوید 
منیت  ا و  علم  سسه  مو
شنگتن  ا و لمللی  بین ا
می گوید ایران می تواند یک 
ابزار آزمایشی را در عرض ۹ 
ماه به مرحله انفجار برساند 
سالح  یک  یکسال  در  و 

هسته ای اولیه بسازد.
مقامات   13۹۶ =دی ماه 
تمی  ا ی  ژ نر ا ن  ما ز سا
جمهوری اسالمی ادعا کردند 
رآکتور اراک با سیمان پُر و 
قلب رآکتور خارج شد. این 
و  آژانس  بازرسان  را  ادعا 
جان کری نیز تٔایید کردند. 
یکسال بعد علی اکبر صالحی 
افشا کرد که لوله های مشابه 

را با سیمان پُر کردند!
عضو  ذوالنوری  =مجتبی 
مّلی  منیت  ا ن  کمیسیو
مجلس شورای اسالمی همان 
فردیست که در اردیبهشت 
پرچم  و  برجام  سال 13۹۷ 
علنی  صحن  در  را  آمریکا 
آتش  به  اسالمی  مجلس 
کشید ولی اکنون می گوید 
دولت ابراهیم رئیسی برجام 

را رها نمی کند!
مذاکرات  هرچند  حامد محمدی- 
شده  متوقف  فعال  وین  در  برجام 
اروپایی ها  آنچه  به نظر می رسد  اما  
راهکار  عنوان  به  بایدن  دولت جو  و 
اتمی  تهدیدات  کردن  متوقف 
رژیم  دستیابی  و  اسالمی  جمهوری 
ایران به سالح اتمی در نظر گرفته اند 
جریان  در  آنچه  با  چندانی  تفاوت 
توافق  به  منتهی   )۵+1( مذاکرات 

اتمی در ژوئیه سال 2۰1۵ از تهران 
خواسته شد ندارد. آنهم در حالی که 
برجام محدود است و زمان زیادی به 

پایان آن نمانده!
ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه 
گزارش  تیرماه(   2۵( ژوئیه   1۶
طرح  یک  اروپایی  مقام های  داد 
کردن  طوالنی  برای  محوری  سه 
ایران  ایران«  هسته ای  گریز  »زمان 
زمان  که  هدف  این  با  داده اند  ارائه 
دسترسی جمهوری اسالمی به سالح 
دیگر  معنای  شود!  طوالنی تر  اتمی 
یافتن  دست  عمل،  در  سیاست  این 
در  اتمی  بمب  به  اسالمی  جمهوری 

زمانی دیرتر است!
باید  ایران  رژیم  طرح  این  طبق 
را  خود  پیشرفته  سانتریفیوژهای 
انبار و مهر و موم کند و زیرساخت 
این  از  استفاده  برای  الکترونیک 

سانتریفیوژها را برچیند و عالوه بر آن 
ظرفیت تولید سانتریفیوژهای جدید 

را نیز از بین ببرد.
حال  در  می زنند  تخمین  غربی ها 
ایران«  هسته ای  گریز  »زمان  حاضر 
)فاصله برای دستیابی به سالح اتمی(  
به 2 تا 3 ماه رسیده و گمان می کنند 
بیشتر  که  تهران  به  فشارهایی  با 
یادآور اقدامات بی نتیجه پس از توافق 
اتمی در سال 2۰1۵ است می توانند 
از دستیابی رژیم ایران به سالح اتمی 

جلوگیری کنند.
هرچند در این گزارش تٔاکید شده 
کاربرد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

ارتقاء  برای  نیاز  مورد  فناوری های 
و  کرده  پیدا  تبحر  سانتریفیوژها 
چهار  تا  سه  دستگاه ها  این  سرعت 
نسل  سانتریفیوژهای  از  بیشتر  برابر 
پیش است و غرب از این امکان نگران 
است اما بر اساس تجربه راهکاری که 
غرب برای مقابله با این تهدیدات ارائه 
می دهد به احتمال زیاد بی اثرتر از آن 

است که انتظار دارند.
 1۴۰۰ سال  فروردین  اواخر  از 
اورانیوم  تولید  اسالمی  جمهوری 
کرد.  آغاز  را  درصد   ۶۰ غلظت  با 
معتقدند  ناظران  و  کارشناسان 
 ۹۰ غلظت  با  اورانیوم  به  دستیابی 
سالح  ساخت  جهت  که  درصد 
جمهوری  برای  است  نیاز  اتمی 
و  نیست  دشواری  اقدام  اسالمی 
نیز  خودشان  ایران  رژیم  مقامات 
دستیابی  که  می گویند  صراحت  به 

بسیار  درصدی   ۹۰ غنی سازی  به 
راحت است. همزمان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز نسل جدیدی از 
در  را  دوربُرد  بالستیک  موشک های 
دی ماه  که  اعظم«  پیامبر  »رزمایش 

13۹۹ برگزار شد تست کرد.
کارشناسان اتمی هشدار داده اند اگر 
جمهوری اسالمی ایران بخواهد همین 
مقدار اورانیوم با غلظت 2۰درصد را 
تا ۹۰درصد غنی  کند، برای ساخت 
سه سالح هسته ای سوخت کافی در 

اختیار خواهد داشت.
طبق گزارش »وال استریت ژورنال« 
ایران  اینکه  سر  بر  کارشناسان 

کالهک  یک  می تواند  زمانی  چه 
برخی  دارند.  اختالف  بسازد  اتمی 
مقام های غربی معتقدند اگر از خارج 
فعالیت های ایران مختل نشود، رژیم 
می تواند بین دو تا سه سال کالهک 
از  ناظران  برخی  اما  بسازد  هسته ای 
جمله دیوید آلبرایت رئیس موسسه 
واشنگتن،  بین المللی  امنیت  و  علم 
ابزار  یک  می تواند  ایران  معتقدند 
آزمایشی را در عرض ۹ ماه به مرحله 
انفجار برساند و در یکسال یک سالح 
هسته ای اولیه بسازد و در عرض دو 
سال یک کالهک هسته ای را بر یک 

موشک بالستیک سوار کند.
ادعای پر شدن حفره های 

مرکزی رآکتور اراک با سیمان 
کمالوندی  بهروز   13۹۶ دی ماه 
ادعا  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 

تعهدات  اجرای  راستای  در  کرد 
برجام رآکتور اراک با سیمان پُر شد 
و قلب رآکتور خارج شد. در تهران 
سانتریفیوژها  کردند  اعالم  مقامات 
شده  جمع آوری  اراک  و  نطنز  در 
ایران  شده  غنی  اورانیوم  تن   11 و 
شده  منتقل  قزاقستان  و  روسیه  به 

است.
مخالفان برجام در جمهوری اسالمی 
و  انقالبی  جریان  و  دلواپسان  شامل 
در  »بتن ریزی  حکومتی  رسانه های 
را »خیانت« دانستند  اراک«  رآکتور 
و از آن به عنوان »بزرگترین عملیات 

تخریب هسته ای دنیا« نام بردند.

ماله کشی جان کری
خبری  پایگاه  دوران  همان  در 
آمریکا  کنگره  به  وابسته  »هیل« 
»عملیات  پایان  از  خبر  گزارشی  در 
و  داد  اراک«  رآکتور  قلب  خروج 
اجرای  )در  ایران  »پیشرفت  نوشت، 
است  چیزی  آن  از  سریع تر  برجام(، 

که تحلیلگران انتظار داشتند.«
در این گزارش از اقدامات جمهوری 
اسالمی به عنوان »خلع سالح اتمی« 
یاد شده بود. هیل به نقل از مقامات 
دولت اوباما مدعی شد ایران در ازای 
گرفتن امتیازاتی دیگر قادر به تولید 
هسته ای  سالح  مخفیانه  یا  علنی 
نیست! جان کری وزیر خارجه دولت 
غنی سازی  »سطح  گفت،  نیز  اوباما 
مصارف  سطح  به  ایران  در  اورانیوم 
برای  فقط  و  رسیده  غیرنظامی 

تحقیقات مناسب است و بسیار کمتر 
از هر چیزیست که احتماالً به عنوان 
همچنین  شود.«  استفاده  سالح 
اعالم شد بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از نزدیک شاهد اقدامات 
اما  بودند.  ایران  اسالمی  جمهوری 
همه اینها یک دروغ بزرگ بود و روند 
فقط  طول  در  برجام  تعهدات  نقض 
چند ماه پس از خروج آمریکا از این 

توافق نیز آن را به اثبات رساند!
صالحی  علی اکبر   13۹۷ بهمن 
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی پرده از این واقعیت برداشت 
علی  سفارش  به  که  کرد  اعتراف  و 

خامنه ای در مذاکرات ترفند زدند. او 
گفت، »در دوران مذاکرات لوله هایی 
در  استفاده  مورد  لوله های  مشابه 
رآکتور اراک خریده بودیم که طرف 
لوله های  بجای  و  نمی دانست  مقابل 
اصلی که سوخت در آنها قرار می گیرد 
آن  شدند…  سیمان  پُر  لوله ها  آن 
زمان نمی توانستم اعالم کنم و فقط 
این  و  می دانست  ایران  در  نفر  یک 
موضوع را به باالترین مقام ارشد نظام 
گفتیم و کس دیگری این موضوع را 

نمی دانست!«
»یکسری  داد،  توضیح  صالحی 
لوله به قطر دو سه سانت و به طول 
ته  بود که یک سر و  سه چهار متر 
به  را  )لوله ها(  آنها  مشابه  ما  و  دارد 
همان تعداد خریده بودیم، طرف های 
آن  در  گفتند  مذاکرات  در  مقابل 
لوله ها سیمان بریزید. ما گفتیم باشد 
می ریزیم! ولی نگفته بودیم لوله های 
دیگری داریم و ما االن آن لوله ها را 

داریم.«
کمیسیون  عضو  ذوالنوری  مجتبی 
امنیت ملّی مجلس شورای اسالمی، 
همان فردی که در اردیبهشت سال 
در  را  آمریکا  پرچم  و  برجام   13۹۷
صحن علنی مجلس اسالمی به آتش 
کشید اکنون می گوید دولت ابراهیم 
وی  نمی کند!  رها  را  برجام  رئیسی 
می گوید به دنبال »مذاکره خوب« با 
عوامل  از  ذوالنوری  غربی ها هستیم! 
در  که  است  جریانی  همان  اصلی 
دولت حسن روحانی ظاهراً با برجام 
مخالف  آمریکا  با  مذاکره  هرگونه  و 
ترامپ  و  »بایدن  می گفتند  و  بودند 

سر و ته یک کرباسند.«
را  اینها  غربی  کشورهای  اینکه 
نمی آورند  خود  روی  به  و  می دانند 
فقط  شاید  که  موضوعی ست 
بعید  اما  باشند  آگاه  از آن  خودشان 
به نظر می رسد غربی ها بتوانند با ابزار 
دیپلماتیک یا حتا باج  دادن جمهوری 
دست  که  کنند  متقاعد  را  اسالمی 
خود  موشکی  و  اتمی  تهدیدات  از 
نکند.  حمایت  تروریسم  از  و  بردارد 
خامنه ای  علی  قول  به  همگی  اینها 
رهبری  و  انقالب«  ناموسی  »مسائل 
شاید  هستند.  اسالمی  جمهوری 
به  که  وین  در  احتمالی  توافق  یک 
راستی نمی توان گفت چه مختصاتی 
فراتر از برجام کنونی می تواند داشته 
بطور  را  ایران  رژیم  تهدیدات  باشد، 
نشان  تجربه  اما  دهد  کاهش  موقت 
می دهد این حکومت عین مذاکرات و 
ادعاهای منتهی به توافق اتمی 2۰1۵ 
می گذارد  غربی ها  سر  گشادی  کاله  
و  توسعه طلبانه  سیاست های  و 
خرابکارانه را که در سرشت عقیدتی- 
از  خطرناک تر  است  آن  ایدئولوژیک 

قبل پیش خواهد برد.

رژیم ایران رژیم ایران 
آماده یک آماده یک 

کالهبرداری کالهبرداری 
اتمی دیگر اتمی دیگر 
می شود!؟می شود!؟

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی 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

ویدئو
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