
18 صفحه

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
فشار اروپا به دولت بایدن برای خارج کردن سپاه
 پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی!

3 ادامه در صفحه

صدای درد ایران را از گلوی شما می شنوم. 
جنبش مردم ایران، جنبش زندگی است

۴ ادامه در صفحه

پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت ایران: پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت ایران: 

=اگر پیشتر رهبری برای مبارزه مردم  یک ضرورت ذهنی به شمار می رفت اما از دی۹6 که جنبش »گسست« و غلبه 
بر شاخص های انقالب 57 و نظام برآمده از آن سراسری شده، موضوع رهبری و هدایت اعتراضات مردم که خود مسیر 

آن را در شعارهای خویش اعالم کرده اند، ضرورت عینی یافته است.

2 ادامه در صفحه

پول یا عقیده؟!
نتیجه یکیست: خدمتگزاری جنایتکاران!

2 ادامه در صفحه

سایه سنگین جنگ در اوکراین و احیای مذاکرات برجام بر
جنبش اعتراضی در ایران

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

آیا ممکن است کسی تحصیلکرده آنهم در کشورهای آزاد غرب باشد و به خدمت 
رژیم ها و یا ایدئولوژی هایی درآید که ضدآزادی و ضدغربی هستند؟ بله؛ ممکن است!

تیتر    دوتیتر    دو

پیام روشن و حلقه گمشدهرسمقاهلرسمقاهل
 اعتراضات مردم

۷ ادامه در صفحه

دیکتاتورها«  برای  »ماله کشی 
توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل : 

آلنا دوهان 
سرکوب معترضان 

در ایران را ندید!
»دیده بان سازمان ملل« که یک نهاد 
حقوق بشری غیرانتفاعی است گزارش 
می دهد که آلنا دوهان گزارشگر ویژه 
سازمان ملل »در امور تحریم های قهری 
بررسی  برای  اخیراً  که  یکجانبه«  و 
ایران سفر کرده، در  به  آثار تحریم ها 

از  دالر  هزار   2۰۰ مبلغ   2۰2۱ سال 
است. کرده  دریافت  کمونیست  چین 

این نهاد مدعی شد دوهان به خاطر 
اویغور  اقلیت  سرکوب  »الپوشانی« 
را  مبلغ  این  چین  حکومت  توسط 

دریافت کرده است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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خطرات استفاده از 
مکمل های ورزشی

موارد مصرف جلبک ها در 
تغذیه و علوم پزشکی

درخواست 
پناهندگی دو 
عضو تیم ملی 
وزنه برداری 
دختران ایران

 از آلمان
۱۰ ادامه در صفحه

به یارانه چرا محتاج شدیم؟به یارانه چرا محتاج شدیم؟
 عارضه ها و علت ها عارضه ها و علت ها

۱۸ ادامه در صفحه

ریشه در خاک )پایان(
نوشته سرلشگر عبدالحسین مینوسپهر

»همکاری های استراتژیک« اروپا با کشورهای عربی خلیج فارس؛
 اروپایی ها نیازمند نفت و گاز اما نگران

 از جمهوری اسالمی!
۱2 ادامه در صفحه

مصلحت نظام:   عضو مجمع تشخیص 
»جراحی اقتصادی« 
با درد و خونریزی 
همراه است! مردم 

تحمل کنند!

نتایج نهائی 
انتخابات لبنان، 
شکست دیگری 
برای جمهوری 

اسالمی
۱۱ ادامه در صفحه۱6 ادامه در صفحه

مخالفت اردوغان 
با عضویت فنالند 

و سوئد در ناتو
6 ادامه در صفحه

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

مژده به هم میهنانی که خواستار کتابمژده به هم میهنانی که خواستار کتاب  سقوط بهشتسقوط بهشت  بودندبودند
می توانند چاپ دوم این کتاب را ازمی توانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان  کیهان خریداری نمایندخریداری نمایند

نسخه دیجیتال کتاب نیز به زودینسخه دیجیتال کتاب نیز به زودی
 در دسترس خواهد بود در دسترس خواهد بود

سال سی و هشتمـ  شماره 1828 )شمارۀ 362 از دورۀ جدید(  جمعه 3۰ ا ردیبهشت ماه تا 5 خرداد  ماه 14۰1خورشیدی

تشییع پیکر جمشید مختاری از جانباختگان اعتراض جونقان؛ 28 اردیبهشت 14۰1

تظاهرات گروهی از ایرانیان ساکن وین در حمایت از اعتراضات 
اردیبهشت؛ 15 مه 2۰22
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در  اردیبهشت  پانزده  که  تظاهراتی 
در  بختیاری  چهارمحال  و  خوزستان 
اعتراض به سهمیه بندی نان و گرانی 
روزهای  در  و  شد  آغاز  غذایی  مواد 
بسیاری   شهرهای  و  روستاها  به  بعد 
گسترش یافت، نتوانست چنانکه باید و 
شاید توجه رسانه های بین المللی و افکار 
عمومی کشورهای غربی را جلب کند. 
در جهان غرب مشکل است قبل از 
حمایت افکار عمومی و جامعه مدنی و 
اطالع رسانی گسترده رسانه ها، دولت ها 
قدم به میدان در ابراز نگرانی، در ابتدا، و 
حمایت در مرحله بعدی، از حرکت های 
که  بگذارند  کشوری  در  اعتراضی 
منافع شان به نوعی به آن کشور گره 
مانند  کشوری  البته  باشد.  خورده 
امنیت  »سازمان  در  که  تاجیکستان 
هم پیمان  و  دارد  عضویت  جمعی« 
روسیه والدیمیر پوتین است و  بنابراین 
در »جبهه دشمن«  قرار دارد، از این 

قاعده مستثنی است.
نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت های 
در  آمریکا  و  بریتانیا  آلمان،  فرانسه، 
شهر دوشنبه روز پنجشنبه  گذشته  با 
انتشار بیانیه  مشترکی، نگرانی عمیق 
خود را از تنش های داخلی و درگیری 
خودمختار  والیت  در  خشونت آمیز 
کوهستان بدخشان ابراز کردند.  شهر 
روز های  ایالت  در  این  در  خاروغ 
و  معترضان  رویارویی  گذشته صحنه 
نیروهای دولتی بود. درگیری هایی که 
طبق گزارش های رسمی ده کشته و 
ایران  2۷ زخمی برجای گذاشت. در 
از  دوهفته  از  بیش  گذشت  با  ولی 
اعتراض ها در حداقل ۱۵ استان کشور 
زخمی،  ده ها  و  کشته   6 دست کم  و 
آمریکا  وزارت خارجه  تنها سخنگوی 
جمله ای در این رابطه گفته است. ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: »معترضان شجاع در ایران برای 

اخقاق حقوق خود بپا خاسته اند.«
اعتراض نهادهای حقوق بشری 

و سکوت دولت های غربی
این در حالیست که با مرور رسانه های 
دید  می توان  سادگی  به  بین المللی 
والیت  در  درگیری ها  از  خبری  که 
خودمختار کوهستان بدخشان نیست، 
در حالی که رسانه های معتبر غربی، 
همگی  کمتر،  برخی  و  بیشتر  برخی 
به اعتراض ها در ایران اشاره کرده اند. 
این رسانه ها تنها صحبت  از  شماری 
به  اعتراض  و  گرانی  علیه  قیام  از 
وضعیت نابسامان اقتصادی می کنند، 
در حالی که برخی مانند خبرگزاری 
سیاسی  به  هم  »رویترز«  بریتانیایی 
کشیدن  آتش  به  و  اعتراض ها  بودن 
اشاره  نیز  خامنه ای  علی  تصاویر 
می کنند و هم خبر از شعارهایی چون 
»شاه  یا  و  شاد«  روحت  شاه،  »رضا 
ایران، برگرد به ایران« در حمایت از 
شاهزاده رضا پهلوی  می دهدن که در 
بسیاری از شهرها به استناد ویدئوهای 
اجتماعی  شبکه های  در  شده  پخش 

شنیده می شود.
بین المللی  بشری  حقوق  نهادهای 

»عفو  تا  بشر«  حقوق  »دیده بان  از 
بین الملل« نیز در بیانیه هایی سرکوب 
جمهوری  در  اعتراض ها  وحشیانه 
»دیده بان  کردند.  محکوم  را  اسالمی 
صحبت  بیانیه اش  در  بشر«  حقوق 
مرگبار«  های  سالح  از  »استفاده  از 
عفو  می کند.  معترضین  با  مقابله  در 
از  بین المللی  از جامعه  نیز  بین الملل 
بشر«  حقوق  »شورای  اعضای  جمله 
سازمان ملل متحد خواست »مقامات 
فشار  تحت  را  اسالمی  جمهوری 
از  الگوی مکرر استفاده  تا  قرار دهند 
سال ح های مرگبار و همچنین گلوله های 
ساچمه ای در جریان اعتراضات را خاتمه 
دهد.« عفو بین الملل از جامعه جهانی 
»پاسخگوکردن  پی  در  می خواهد 
مقامات ]جمهوری اسالمی[ از طریق 

یک سازوکار ویژه باشد.«
دولت های غربی نمی توانند اعتراض 
خود را به آنچه در تاجیکستان می گذرد 
این  آنچه  مورد  در  را  و سکوت خود 
هستیم  آن  شاهد  ایران  در  روزها 
توجیه کنند. چرا این برخورد دوگانه؟ 
چرا سکوت در مقابل برخورد وحشیانه 
در  معترضین  با  اسالمی  جمهوری 
ایران؟ این پرسش ها را با دو دیپلمات 
اروپا در  ارشد، یکی در دفتر اتحادیه 
بروکسل، و دیگری در وزارت خارجه 
ایتالیا در رم در میان گذاشتیم. قابل 
توجه است که هردو خواسته اند نامی 
از آنها برده نشود تا  مبادا »به مذاکرات 

با ایران لطمه وارد شود.«
اعتراض ها در ایران اولویت 

اروپا نیست
لندن  کیهان  به  ایتالیایی  دیپلمات 
چند  حاضر  حال  در  »ما  می گوید 
اولویت  که  داریم  ایران  با  باز  پرونده 
دیگری  پرونده  هر  گشودن  و  دارند 
می تواند تاثیر منفی بر این دو پرونده 
داشته باشد.« به گفته این دیپلمات 
این  در  ما  »اولویت  ایتالیایی  ارشد 
سال های اخیر احیای توافق هسته ای 
ایران بوده و تا دستیابی به توافق  با 
جدیدی با این کشور هر اقدام سیاسی 
باشد.  آن  گرفتن  نظر  در  با  باید  ما 
فعالیت  ساختن  محدود  برای  تالش 
تنها  اسالمی  جمهوری  اتمی  های 
نیست،  آمریکا  یا  و  اروپا  اولویت 
تا  ئیل  اسرا ز  ا منطقه،  کشورهای 
اتمی  پرونده  نیز  سعودی  پادشاهی 
قرار  دستور  در  را  اسالمی  جمهوری 
عمومی  اظهارات  برخالف  و  داده اند 
برخی از مقامات  آنها از ما می خواهند 
به تالش هایمان برای محدود ساختن 
و موشکی جمهوری  برنامه هسته ای 

اسالمی بدون وقفه ادامه دهیم.«
اولویت دوم دیپلماسی ایتالیا در این 
روزها تالش برای جلوگیری از اجرای 
جاللی  احمدرضا  دکتر  اعدام  حکم 
هر  که  است  سوئدی  ایرانی-  پزشک 
لحظه می تواند به اجرا گذاشته شود. 
این دیپلمات ایتالیایی در این رابطه به 
کیهان لندن می گوید: »دکتر جاللی 
با دانشگاه پیه مونته شرقی در شمال 
ما  و  پژوهشی داشته  ایتالیا همکاری 

به نوعی خود را در قبال سرنوشت او 
مسئول می دانیم. هرگونه اعتراضی در 
رابطه با اعتراض ها در ایران که وزارت 
دنبال  را  آنها  نزدیک  از  ما  خارجه 
می کند، می تواند تالش ها و تماس های 
ما با مقامات تهران را در رابطه با پرونده 

دکتر جاللی بی اثر کند.«
اروپا می گوید نجات جان 

احمدرضا جاللی اولویت دارد
برای دیپلمات اروپایی که از همکاران 
سیاست  ارشد  مقام  بورل  جوزپ 
است  اروپا  اتحادیه  امنیت  و  خارجی 
نیز نجات جان احمدرضا جاللی یکی 
سفر  جریان  »در  است:  اولویت ها  از 
اخیر انریکه مورا ]مذاکره کننده ارشد 
اروپا در مذاکرات وین[ به تهران برای 
گفتگو در مورد از سر گرفتن مذاکرات 
قاطعیت  با  ما  برجام،  احیای  جهت 
احمدرضا  اعدام  حکم  لغو  خواهان 
جاللی شدیم و به مقامات جمهوری 
اسالمی هشدار دادیم که اجرای چنین 
حکم غیرعادالنه ای می تواند تاثیر بسیار 
منفی نه تنها بر مذاکرات برجام بلکه بر 
آینده روابط ایران با کشورهای اروپایی 

داشته باشد.«
برای این همکار جوزپ بورل نیز البته 
نجات توافق نیمه جان هسته ای اولویت 
اصلی است. مذاکرات برای بازگرداندن 
جمهوری اسالمی به وین و دستیابی 
توافقی با آمریکا به ویژه پس از تهاجم 
روسیه به اوکراین از چند منظر حائز 
دیپلمات  این  گفته  به  است.  اهمیت 
حساس  پرونده  یک  »بستن  اروپایی 
شرایط  در  برجام  چون  بین المللی 
با توجه به بحران بزرگتری  کنونی و 
چون حمله نظامی روسیه به اوکراین 
یک ضرورت است.« این دیپلمات در 
ادامه گفتگو با کیهان لندن می افزاید 
»ما تالش داریم با بازگرداندن ایران به 
میز مذاکرات در حالی که روسیه در 
این وضعیت به هیچ وجه موافق ادامه 
این مذاکرات نیست، بین تهران و مسکو 
شکاف بیاندازیم.«  دلیل سومی که این 
اروپا  اتحادیه  سکوت  برای  دیپلمات 
در قبال سرکوب وحشیانه معترضین 
برداشته  »لزوم  می آورد  ایران  در 
ایران  از  اقتصادی  تحریم های  شدن 
و بازگرداندن نفت و گاز این کشور به 
بازاد جهانی انرژی است. اروپا در زمینه 
انرژی، به ویژه گاز، در مضیقه قرار دارد 
و ما باید حداکثر تا پاییز سال جاری 
منابع جانشین برای گاز مورد احتیاج 
کشورهای اروپایی پیدا کنیم و ایران 
ذخایر  باالترین  دارای  روسیه  از  بعد 

گازی در جهان است.«
و  اروپایی  مقامات  با  گفتگوها  اگر 
و  سرکوب  با  رابطه  در  آنها  سکوت 
کشتار معترضین در جمهوری اسالمی 
را کنار هم بگذاریم،  می توان به این 
نتیجه رسید که جنگ در اوکراین و 
انرژی  منابع  یافتن  به  اروپا  احتیاج 
جانشین نفت و گاز روسیه، سایه ای 
در  اعتراضی  بر جنبش  بس سنگین 

ایران انداخته  است.
احمد رأفت

اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱ 
با افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی 

پس از تعطیالت نوروز آغاز شد. 
خیابان های  دیگر  بار  اعتراضات  این 
ایران را صحنه حضور هزاران معترض 
برای  بنیادی  شعارهایی  دادن  سر  و 
کرد.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
همیشه  مانند  نیز  اسالمی  جمهوری 
به سرکوب معترضان اقدام و اینترنت 
را برای جلوگیری از اطالع رسانی درباره 
اعتراضات قطع کرد. تا کنون دست کم 
با  مختلف  شهرهای  در  معترض   ۷
شلیک گلوله از سوی مأموران سرکوب 
از  دقیقی  آمار  هنوز  باخته اند.  جان 
تعداد زخمی ها و بازداشت شدگان این 

اعتراضات در دست نیست.
یک  اعتراضات  اینکه  مهم  نکته 
پیش  اعتراضات  برخالف  اخیر  دهه 
اعتراضات  و  مانند سال ۱3۸۸  آن  از 
و  سایه  زیر   ۱3۷۸ سال  دانشجویی 
نداده  رخ  اصالح طلب  جریان  خط  
است. اعتراضاتی که هرچند خودجوش 
آغاز می شود اما به سرعت حقوق مهم 
سیاسی از جمله خلع قدرت از نظام به 
محور آن تبدیل می شود. اما این چرخه 
اما  دوباره  و حضور  اعتراض، سرکوب 
خشمگین تِر مردم در خیابان دارای چه 
ویژگی هایی است و حلقه های گمشده 

آن کدامند؟
معادله فشار اقتصادی- 

اعتراضات سراسری
از پاییز ۱3۹6 که دی ماه نقطه اوج 
با  سراسری  اعتراض  چند  بود،  آن 
حضور گسترده مردم برگزار شده است. 
اقدامات  اعتراضات،  نخستین  جرقه 
اقتصادی  حوزه  در  اسالمی  جمهوری 
بود که با اجرای ناگهانی و عجوالنه سبب 
کوچک تر شدن سفره مردم و فشار بیشتر 
به دهک های پایین درآمدی شده است. 
نیز گرانی پرشتاب مواد غذایی  اینبار 
پس از تعطیالت نوروز، افزایش قیمت 
دولتی گندم از کیلویی 2۵۰۰ تومان 
به ۱2۰۰۰ تومان، و در نهایت دستور 
دولت سیزدهم برای چند برابر شدن 
قیمت چهار قلم کاالی اساسی روغن، 
مرغ، تخم مرغ و روغن آغازگر اعتراض 
مردم از شهر سوسنگرد و ایذه و سپس 
ایران شد. به ده ها شهر  گسترش آن 

تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی از ابتدای 
 ۴2۰۰ ارز  حذف  بر  دولت،  فعالیت 
تومانی اصرار داشت. دالر ۴2۰۰ تومانی 
یکی از اقدامات عجیب دولت روحانی در 
اقتصاد بود که در بهار ۱3۹۷ در حالی 
که قیمت دالر طی چند روز بیش از 
اقتصادی  تیم  سوی  از  شد،  برابر  دو 
اگرچه  شد.  تصویب  »تدبیروامید« 
توضیح  وقت  مسئوالن  از  هیچیک 
نداده اند که مبنای تعیین رقم ۴2۰۰ 
تومان برای بهای دالر دولتی چه بود اما 
قرار بود با تخصیص دالر با این نرخ به 
واردکنندگان مواد اولیه و مواد خوراکی 
اساسی، از اثر تورمی افزایش قیمت ارز بر 
قیمت کاالهای مصرفی جلوگیری شود. 
ولی بالفاصله در جریان توزیع این ارز 
به »خودی«ها یک شبکه رانت عریض 
و طویل شکل گرفت و بخش زیادی از 
منابع ارزی کشور به جیب آنها رفت. 
این  قطع  برای  رئیسی  دولت  توجیه 
ارز مبارزه با همین فساد است. به بیان 
با حضور  رئیسی  ابراهیم  دولت  دیگر 
افراد نظامی- قضایی- امنیتی گسترده 
در هیئت دولت در حالی که نمی تواند 
با مافیاهای اقتصادی مبارزه کند، ترجیح 
داد با حذف دالر ۴2۰۰تومانی بار آنرا 

مستقیم به مردم تحمیل کند.
این اقدام با موافقت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در عمل و بطور خزنده 
همراه با تناقض گویی هایی برای پنهان 
کردن قضیه به اجرا درآمد. حاال مقامات 
حکومت از اصالح نظام توزیع یارانه ها 
سخن می گویند که به زبان خودشان 
معروف شده.  اقتصادی«  »جراحی  به 
هرچند اصالح نظام یارانه  ضرورت دارد اما 
آنچه دولت رئیسی به آن مشغول است، 
اصالح اصولی علیه »رانت« و »مافیا« و 
به سود کسانی که یارانه حق آنهاست، 
نیست، بلکه تأمین کسری بودجه است!

تومانی  ارز ۴2۰۰  توزیع  در صورت 
قابل  بخش  می بایست  رئیسی  دولت 

توجهی از درآمدهای ارزی را با قیمت 
۴2۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان 
قرار می داد در حالی که حاال آن منابع 
را با قیمت دالر در سامانه نیما که در 
کانال 2۵-26 هزار تومان است محاسبه 
کرده و طبعاً درآمدهای ریالی دولت چند 
برابر شده و بخشی از کسری بودجه به 
این شکل جبران می شود. این روند با 
مردم  به  اقتصادی«  »جراحی  عنوان 

تحمیل شده است.
رخ  امسال  نخست  ماه  دو  در  آنچه 
گرانی هاست.  ماجرای  اول  تازه  داده 
و  دارد  بودجه شدیدی  کسری  دولت 
ناچار خواهد شد دخالت مستقیم در 
بازارها و قیمت گذاری دستوری با ادعای 
دهد.  ادامه  را  قیمت ها«  »آزادسازی 
از سوی دیگر تا وقتی تحریم ها ادامه 
دارد، درآمدهای ارزی ایران ناکافی و در 
ادامه ارزش پول ملی کاهش می یابد. در 
نتیجه ارزش واقعی درآمدهای مردم کم 
شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و 

سفره هایشان کوچکتر می شود.
یکی از نکاتی که در این میان مطرح 
بودجه  کاهش  یا  توقف  عدم  است، 
تبلیغاتی جمهوری  امنیتی-  نهادهای 
اسالمی است. اختصاص بودجه  به این 
نهادها در همان الیحه ای صورت گرفته 
که کوچک شدن سفره مردم نیز تصویب 
شده؛ برای نمونه بودجه نهادهایی مانند 
»ستاد اجرایی فرمان امام« که خود از 
»مؤسسه  و  است  کالن  سرمایه داران 
تنظیم و نشر آثار خمینی« و همچنین 
افزایش های عجیب و تا ۱۰۰ درصدی 
همچنین  دولتی.  دستگاه های  بودجه 
ارقام بودجه مجلس شورای اسالمی و 
زوائد آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم 

پیشنهادی دولت است.
حضور کم رنگ قشرهای متوسط 
اردیبهشت  اعتراضات  در 

عتراضات  ا ویژگی های  ز  ا یکی 
اعتراضات صنفی  با وجود  اردیبهشت 
در  کارگران  و  آموزگاران  سوی  از 
کالنشهرها، عدم حضور طبقه متوسط 
این شهرها در اعتراضات سراسری بود.

در این میان برخی از انقالبیون ۵۷ 
و یا جوانترهای مؤمن به آن انقالب و 
همچنین رسانه های وابسته به جناحین 
را  اخیر  اعتراضات  اسالمی  جمهوری 
با عناوینی چون »شورش گرسنگان« 
معرفی می کنند و سعی دارند اعتراضات 
را تنها در چارچوب »اقتصادی« و نه 
دهند  توضیح  اجتماعی«  »سیاسی- 
اما سویه های سیاسی اعتراضات مردم 
را  اعتراضاتی  آنها  است.  روشن  کامال 

هدفمند  و  هوشمندانه  شعارهای  که 
سیاسی در آنها مطرح است به اعتراضات 
»فقرا«  کاهش داده و با برچسب هایی 
چون »پابرهنگان« از اهمیت سیاسی و 
اجتماعی آن می کاهند. آنها همچنین 
تالش می کنند اعتراضات سراسری را 
طبقاتی کرده و اقشار متوسط را غایبان 
این اعتراضات نشان دهند بدون آنکه به 

چند عامل مهم توجه کنند.
و  منیتی  ا تسلط  ینکه  ا یکی 
پیگرد  و  ابزارهای سرکوب  از  استفاده 
در  ربسته  مدا دوربین های  مانند 
شهرستان هاست.  از  بیش   کالنشهرها 
مختلف  ن های  یگا  ، ینکه ا یگر  د
ر  د کوب  سر می  نتظا ا می-  نظا
 . هستند مستقر  ها  نشهر  کال
همچنین با توجه به آگاهی دستگاه های 
انفجار  و  التهاب  وضعیت  از  امنیتی 
جامعه، چندی پیش از شروع اعتراضات، 
مدنی  فعاالن صنفی،  از  زیادی  شمار 

کالنشهرها  ساکن  روزنامه نگاران  و 
شکل  حتمال  ا که  یی  شهرها و 
می رفت،  آنها  در  اعتراضات  گرفتن 
شده اند.  تهدید  و  بازداشت  و   احضار 
امنیتی  شرایط  در  دیگر،  سوی  از 
روز  ساعات  و  »زمان«  سرکوب،  و 
گسترش  و  شکل گیری  در  نیز 
دارد.  اساسی  نقش  مردمی   تظاهرات 
همچنین روابط فامیلی- طایفه ای در 
شهرهای کوچک یکی از عوامل موثر در 
شکل گیری سریع تظاهرات و نیز مالحظه 
مأموران در سرکوب همسایه و فامیل است.
از  اسالمی  جمهوری  اینکه  ضمن 
برخاستن مردم در کالنشهرها هراس 
جمعیت  که  چرا  رد  دا بیشتری 
و  ریخت  خواهد  خیابان  به  بیشتری 
اگر در شهرهای کوچک مردم معترض 
می توانند پایگاه بسیج و دفتر فرمانداری 
را مورد هجوم قرار دهند، در کالنشهرها 
تهدیدهای جدی برای جمهوری اسالمی 
وجود دارد. به همین دلیل است که در 
اعتراضات آبان ۹۸ که کالنشهرها نیز 
حضور گسترده داشتند شدت سرکوب 
مسلحانه نیز گسترده تر بود؛ حتی در 
در  کشاورزان  اعتراضات سال گذشته 
استان اصفهان نیز به محض حضور مردم 
در کنار کشاورزان، سرکوب مسلحانه 
بدون مماشات در دستور کار قرار گرفت. 
در اعتراضات اخیر اما در شهرهایی چون 
جونقان و فارسان شیوه سرکوب با شهر 
و  بود  متفاوت  گلپایگان  چون  دیگر 
شدت  برای  تصمیم  می رسد  نظر  به 
و گستره ی سرکوب بر اساس شرایط 

شهرها تعریف می شود.
متوسط  طبقه  در  دیگر  سوی  از 
هدف  نقطه  ه  ر ا همو کالنشهرها 
سرمایه گذاری جمهوری اسالمی بوده اند. 
مشاغل و پروژه های پیمانکاری در میان 
اقشار متوسط پخش شده و بخشی از 
یا  تهران  ساکنان کالنشهرهایی چون 
کارمندان و کارگزاران این سازمان ها و 
شرکت های دولتی هستند و یا کار و 
درآمدشان در ارتباط با این سازمان ها 
از طبقه  این بخش  گره خورده است. 
شرایط  در  می دهد  ترجیح  متوسط 
بغرنج اقتصادی که معادالت مالی آنها 
را نیز با مخاطراتی روبرو کرده، بجای 
درگیری های امنیتی- قضایی، برای حفظ 
سرمایه و موقعیت شغلی خود بکوشند. 
حضور گسترده این قشر در اعتراضات 
روابط مستقیم و  به دلیل  نیز   ۱3۸۸
غیرمستقیم آن با بدنه اصالح طلب بود 
و با تحریک این جناح به خیابان آمدند.

همچنین سبد مصرفی خانوارهای قشر 
متوسط و متمول متنوع است و شامل 

و  ورزش  تفریح،  سفر،  چون  مواردی 
در  می شود؛  غیردرسی  آموزش های 
مقابل سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد 
شامل موارد حیاتی و ضرورِی خوراک، 
گرانی  با  پس  است.  درمان  و  مسکن 
اجاره  و خوراک و دارو، فشار بیشتری 
بر خانواده های تنگدست وارد می شود 
و آنها زودتر به نقطه جوش می رسند 
از  می توانند  که  متوسط  قشرهای  تا 

هزینه های فرعی خود کم کنند.
با اینهمه تجربه اعتراضات دی۹6 و 
آبان۹۸ نشان داد که ظرفیت اعتراض 
وجود  درآمدی  اقشار  همه  میان  در 
دارد. همچنین تحریم انتخابات نمایشی 
۱۴۰۰ و رأی سه درصدی اصالح طلبان 
بیانگر  نیز  باطله  آرای  از  پس  حتی 
هم  متوسط  قشرهای  که  است  آن 
فقط منتظر فرصت  اند و دیر یا زود به 

اعتراضات خیابانی خواهند پیوست.

پیام روشن و حلقه گمشده اعتراضات مردم
=اگر پیشتر رهبری برای مبارزه مردم  یک ضرورت ذهنی به شمار می رفت اما از دی۹6 
که جنبش »گسست« و غلبه بر شاخص های انقالب 57 و نظام برآمده از آن سراسری 
شده، موضوع رهبری و هدایت اعتراضات مردم که خود مسیر آن را در شعارهای خویش 

اعالم کرده اند، ضرورت عینی یافته است.

تحصیلکرده  کسی  است  ممکن  آیا 
آنهم در کشورهای آزاد غرب باشد و 
به خدمت رژیم ها و یا ایدئولوژی هایی 
درآید که ضدآزادی و ضدغربی هستند؟ 

بله؛ ممکن است!
نظریه پردازان  و  مقامات  برخی  از 
جمهوری اسالمی و»فیلسوفان« غربی 
مدافع انقالب اسالمی بگیرید  تا امثال 
محمد عطا که دانش و توان فنی خود 
کار  به  فاجعه ای  در  سپتامبر   ۱۱ را 
و  تخریبی  تخیلی  به  نیاز  که  گرفت 

آخرزمانی دارد. 
چرا  که  را  پدیده  این  علل  بررسی 
با  مرفه   خانواده های  از  آنهم  افرادی 
وجود »تحصیل« و »زندگی« در آزادی، 
و  سیاه  و  سرخ  ارتجاعی  تفکرات  به 
ضدآزادی روی می آورند، می بایست به 
روانکاوان و روانشناسان اجتماعی سپرد. 
اما اینکه کسانی فقط به خاطر »پول« 
به خدمت رژیم هایی مانند جمهوری 
اسالمی درآیند، به تأمالت دیگری در 
شناخت انگیزه های آدمی برای کسب 

درآمد نیاز دارد. 

جمهوری  می رسد  نظر  به  بعید 
دهه  چهار  در  که  روندی  با  اسالمی 
گذشته طی کرده، طرفداران عقیدتی 
داشته باشد که حاضر باشند خود را 
مانند قاتالنی به خطر بیندازند که با 
حلقه گل از آنها در تهران استقبال شد 
و پاداش خود را برای کشتن مخالفان 
رژیم با امکانات تجاری و پول گرفتند.

این روزها نیز آنچه »نفوذ« جمهوری 
اسالمی در رسانه های اجتماعی مانند 
توئیتر و اینستاگرام تعبیر می شود، به 
مذهبی-  آنکه  از  بیش  می رسد  نظر 
ایدئولوژیک باشد، مالی- سیاسی است! 
شرکت های  مدیران  که  اندازه  همان 
آی تی در ایران به دلیل حرفه و پول 
آورده اند،  دست  به  که  موقعیتی  و 
متوجه نیستند و یا نمی  خواهند متوجه 
باشند که در خدمت رژیمی جنایتکار 
سرکوب  به  دست شان  و  دارند  قرار 
است،  آلوده  معترض  مردم  خونین 
»اُپراتور«هایی هم که چه بسا مسحور 
اشتغال در غول های آی تی و رسانه های 
و  ایرانی  از  اعم  هستند،  اجتماعی 

مالی  و  عقیدتی  دالیل  به  غیرایرانی، 
به سود نظام های جنایتکار  می توانند 

به کار گرفته شوند. 
ب  حسا ئیتر  تو یت  یر مد قتی  و
که  را  آمریکا  جمهور  رئیس  کاربری 
قدرت  به  دمکراتیک  انتخاباتی  در 
رسیده و می تواند در انتخاباتی دیگر 
حذف  بدهد،  دست  از  را  قدرت  آن 
رهبر  امثال  حساب  های  اما  می کند، 
به  متهم  که  رژیمی  زمامداران  و 
همچنان  است  بشریت  علیه  جنایت 
تبلیغات  به  مختلف  زبان های  به 
مشغولند، از کارمندان این شرکت ها 
و پیمانکاران شان چه انتظاری می توان 
عقیده  یا  پول  خاطر  به  که  داشت 
یا  و  به حذف مطالب  سیاسی دست 
رژیم  مخالفان  کاربری  حساب های 
در  همه  از  بیش  که  کاری  نزنند؟! 
اینستاگرام که در ایران فیلتر نیست 
می رسید  نظر  به  و  می گیرد  صورت 
که  نیز  لندن  کیهان  کاربری  حساب 
همواره صدای حقوق مردم ایران بوده 

یکی از قربانیان آنهاست.

سایه سنگین جنگ در اوکراین و احیای مذاکرات برجام بر
جنبش اعتراضی در ایران

پول یا عقیده؟!
نتیجه یکیست: خدمتگزاری جنایتکاران!

۱۷ ادامه در صفحه
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اعتراضات مردم در خوزستان؛ اردیبهشت 14۰1

واکنش ها به حمایت وزارت خارجه دولت بایدن از اعتراضات مردم ایران: 

»با تٔاخیر اما قابل تقدیر«، »دروغ وگاهی حمایت زیرلبی«
سخنگوی  پرایس  =ند 
وزارت خارجه دولت آمریکا: 
که  است  ایران  مردم  حق 
پاسخگو  را  خود  حکومت 
برای  آنان  از حق  ما  بدانند. 
برپایی تجمعات مسالمت آمیز 
حمایت  بیان  آزادی  حق  و 

می کنیم.
سکی  د ا بر ن  جیسو =
علیه  »اتحاد  سازمان  مدیر 
ایران هسته ای«: »معترضان 
»مرگ  امشب:  ایران  در 
بر  »مرگ  خامنه ای«،  بر 
ما  خارجه  وزارت  رئیسی«. 
امروز: رهبران همچنان درباره 
تالش  و  ایران   با  مذاکرات 
توافق  به  یافتن  برای دست 
به  متقابل  بازگشت  و  اتمی 
گفتگو  برجام  کامل  اجرای 

کردند.«
جدید  موج  آغاز  از  پس  هفته  یک 
به  ایران   در  ضدحکومتی  اعتراضات 
موادغذایی  سرسام آور  افزایش  دنبال 
و گرانی فزاینده کاالهای اساسی یک 
مقام رسمی کاخ سفید به این رویدادها 

واکنش نشان داد.
خارجه  وزارت  پرایس سخنگوی  ند 
دولت جو بایدن دوشنبه ۱6 ماه مه )26 
اردیبهشت( در توییتی نوشت »معترضان 
شجاع در ایران برای دفاع از حق شان 
بپا خاستند. حق مردم ایران است که 
حکومت خود را پاسخگو بدانند. ما از حق 
آنان برای برپایی تجمعات مسالمت آمیز 
و حق آزادی بیان در فضای مجازی و 
غیرمجازی بدون ترس از خشونت و اقدام 

تالفی جویانه، حمایت می کنیم.«

واکنش های  با  پرایس  ند  توییت 
جمله  از  است.  شده  روبرو  مختلفی 
جیسون برادسکی مدیر سازمان »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« )UANI( اشاره 
کرد »معترضان در ایران امشب: »مرگ 
بر خامنه ای«، »مرگ بر رئیسی«. وزارت 
خارجه ما امروز: رهبران همچنین درباره 
مذاکرات با ایران  و تالش برای دست 
یافتن به توافق اتمی و بازگشت متقابل 

به اجرای کامل برجام گفتگو کردند.«
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران 
»این  می نویسد  توییتی  در  )نوفدی( 
بیانیه با تٔاخیر است اما با وجود این قابل 
تقدیر است.« نوفدی خطاب به آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا تٔاکید کرده 
»اکنون وقت عمل است… می بایست 
به مذاکرات وین پایان دهید و با مردم 

ایران اعالم همبستگی کنید.«
چینی -  پژوهشگر  وانگ  ژیائو  دکتر 
آمریکایی که سه سال و نیم در ایران 
گروگان  به  اسالمی  جمهوری  توسط 
نوشت  توییتی  در  بود  شده  گرفته 
»وزارت خارجه با تٔاخیر به اعتراضات 
مداوم در ایران واکنش نشان داد… اما 
گفتن اینکه تیم بایدن از حقوق ایرانیان 

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

@KayhanLife

@kayhanlife

@KayhanLife

https://kayhanlife.com/
newsletters-subscription

@KayhanLondon

@kayhanlondon

@kayhanlondon

https://t.me/kayhan_london

کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

مسئول  سوالنا  =خاویر 
خارجی  سیاست  پیشین 
اتحادیه اروپا و کارل بیلدت 
نخست وزیر پیشین سوئد در 
مقاله ای در »واشنگتن پست« 
با  را در ضدیت  که گویا آن 
تنظیم  ترامپ  دولت  دوران 
بایدن  دولت  به  کرده اند، 
معامله  می دهند،  هشدار 
نکردن با جمهوری اسالمی، 
ترامپ  دونالد  اراده  پیروزی 

و شکست دموکرات هاست!
=نویسندگان این مقاله که 
بازیگران کنونی سیاست  از 
غرب نیستند، معلوم نیست 
با چه انگیزه ای فکر کرده اند 
درباره ضرورت  باید  اکنون 
توافق اتمی با رژیمی بنویسند 
خیابان های  در  مردم  که 
آن  که  فریاد می زنند  ایران 
را نمی خواهند، به این نکته 
که  نمی کنند  اشاره  مهم 
بخش عمده برنامه های اتمی 
سپاه  را  اسالمی  جمهوری 
به  می برد.  پیش  پاسداران 
اعتراف مقامات رژیم محسن 
سالح  برای  ده  فخری زا
هسته ای سیستم ایجاد کرد!

توافق  احیای  =موافقان 
اسالمی  جمهوری  با  اتمی 
از  که پس  نادیده می گیرند 
برجام در سال 2۰15 میلیاردها 
دالر پول های آزادشده ایران 
بهبود  صرف  اینکه  بجای 
وضعیت زندگی مردم شود به 
جیب همین سپاه پاسداران 
»سپاه  و  اسالمی  انقالب 
تا  شد  سرازیر  قدس«اش 
شبه نظامیان منطقه را پروار 
کنند و با گسترش تروریسم 
و تهدید امنیت در خاورمیانه 
بازی  کارت  به عنوان  آن  از 
بازی  غرب  با  معامالت  در 
نشان  توصیه ها  این  کنند. 
می دهد که بازی با این کارت 
اسالمی  جمهوری  سود  به 

جواب می دهد!
جمهوری  با  اتمی  معامله  حامیان 
اسالمی به ویژه اروپایی ها برای ترغیب 
آمریکا به »احیای برجام« بر دولت جو 
بایدن جهت خارج کردن سپاه پاسداران 
از فهرست تروریستی  انقالب اسالمی 

فشار می آورند.
اروپایی هایی که پس از حمله روسیه 
به اوکراین با بحران کمبود نفت و گاز 
روبرو شدند بیش از هر زمان دیگری 
چشم  به توافق با جمهوری اسالمی  و 
لغو تحریم های نفتی ایران دوخته اند و  
باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست 
سازمان های تروریستی را مانع »احیای 
در  می کنند  ادعا  و  می دانند  برجام« 
یک  بروز  احتمال  توافق  عدم  صورت 
درگیری در منطقه اجتناب ناپذیر است. 
این همان سیاست دوگانه  ی کاذب و 
تصنعی »یا معامله یا جنگ« است که 
پیش  را  آن  سال ها  غربی  کشورهای 
می برند و بر همین اساس نیز اعتراضات و 
ایستادگی مردم ایران در برابر جمهوری 

اسالمی را نادیده می گیرند.
خاویر سوالنا مسئول پیشین سیاست 
بیلدت  کارل  و  اروپا  اتحادیه  خارجی 
نخست وزیر پیشین سوئد در مقاله ای 
در  اردیبهشت(   2۷( مه  ماه   ۱۷ که 
به  شد   منتشر  پست«  »واشنگتن 
که  می کنند  توصیه  غربی  مقامات 
توجه حداکثری به جنگ اوکراین نباید 

فشار اروپا به 
دولت جو بایدن 

برای خارج کردن 
سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 

از فهرست 
سازمان های 
تروریستی!

رزمایش نیروهای امنیتی سپاه و بسیج برای سرکوب اعتراضات

منجر به غفلت آنان  از ضرورت توافق 
با جمهوری اسالمی برای احیای برجام 

شود.
برای  نویسندگان  مقاله  این  در 
جنگ  یک  وقوع  از  بایدن  ترساندن 
می نویسند اگر ما نتوانیم توافق اتمی 
2۰۱۵ را دوباره احیا کنیم، در مسیر 
یک درگیری جدید با تهران قرار خواهیم 

گرفت.
آنها که جزو معماران دوگانه کاذب »یا 
معامله یا جنگ« هستند ادعا می کنند 
که معامله نکردن با جمهوری اسالمی، 
پیروزی اراده دونالد ترامپ و شکست 
دموکرات ها است و می گویند هرگونه 
هزینه سیاسی که کاخ سفید و حزب 
دموکرات ممکن است به خاطر حذف 
سپاه پاسداران از فهرست سازمان های 
تروریستی و توافق با جمهوری اسالمی 
از  کمتر  مراتب  به  شوند،  متحمل 
جمهوری  با  توافق  عدم  پیامدهای 

اسالمی است.
در این مقاله آمده است در حالی که 
جنگ اوکراین در قلب اروپا بیداد می 
کند، ما نباید نقطه اشتعال دیگری که 
می تواند بحران امنیتی برای غرب باشد 
را فراموش کنیم: ایران و برنامه اتمی در 

حال گسترش آن.
تا وقتی  بیلدت می گویند  و  سوالنا 
خود  مسیر  به  را  اتمی  توافق  نتوانیم 
بازگردانیم، به سمت درگیری جدیدی 

با تهران در حال پیشروی هستیم.
نویسندگان تٔاکید کرده اند رغبت ]در 
جمهوری اسالمی[ برای توافق در حال 
ابراهیم رئیسی  کاهش است، چرا که 
رئیس دولت جمهوری اسالمی با وجود 
برابر  از دو  ایاالت متحده،  تحریم های 
کار  روی  زمان  از  نفت  فروش  شدن 

آمدنش به خود می بالد.
آنها که گویا مطلب خود را در ضدیت 
با دوران دولت ترامپ تنظیم کرده اند ادعا 
می کنند »قرار دادن سپاه در فهرست 
سازمان های تروریستی یک اقدام تا حد 
ارتباط کمی  که  است  نمادین  زیادی 
با مناقشه بر سر برنامه هسته ای دارد 
یا اساساً هیچ ارتباطی ندارد. دیوانگی 
خواهد بود که واشنگتن و تهران اجازه 
داخلی  ایدئولوژیک  مواضع  که  دهند 
این توافق اتمی را خراب کند، توافقی 
که توانست با وجود شرایط سنگین در 
مقابل آن، از دوران ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ جان سالم به در ببرد.«
نویسندگان مقاله »واشنگتن پست« 
غرب  کنونی  سیاست  بازیگران  از  که 
نیستند و معلوم نیست با چه انگیزه ای 
درباره  باید  اکنون  کرده اندکه  فکر 
ضرورت توافق اتمی با رژیمی بنویسند 
فریاد  ایران  خیابان های  در  مردم  که 
می زنند که آن را نمی خواهند، به این 
نکته مهم اشاره نکرده اند بخش عمده 
را  اسالمی  اتمی جمهوری  برنامه های 
سپاه پاسداران پیش می برد. به اعتراف 
مقامات رژیم محسن فخری زاده برای 

سالح هسته ای سیستم ایجاد کرد!
سوالنا و بیلدت در ادامه می نویسند 
»گیج کننده است که بایدن پس از شتاب 
برای بازگشت به توافق هسته ای و وعده 
اینکه آمریکا به توافق بازخواهد گشت، 
روند دیپلماتیکی را که متحدان ایاالت 
متحده قویاً از آن حمایت می کنند، ُکند 
پیش می برد… االن بحث اصلی این است 
که بایدن در حال »بازی محتاطانه« در 
مورد ایران پیش از انتخابات میاندوره ای 
آینده است. اما صادقانه بگوییم، رئیس  
جمهوری که تحت نظارت او تالش ها 
ایران  هسته ای  تالش های  مهار  برای 
آسیب پذیرتر  بسیار  نرسد،  نتیجه  به 
آستانه  در  دموکرات ها  و  بود  خواهد 
انتخابات 2۰2۴  متحمل ضربه بسیار 
دردسر  از  فرار  خواهند شد.  بزرگتری 
مخالفت های داخلی نباید عامل حرکت 
باشد.« خارجی  درگیری  سوی  به 

نویسندگان برای خالی نبودن عریضه 
در مورد جمهوری اسالمی نیز نوشته اند: 
»ناسازگاری تهران نیز یک مشکل مداوم 

است. اگرچه رئیسی به افزایش صادرات 
ایران همچنان  اما مردم  نفت می بالد، 
اقتصادی فزاینده هستند.  تحت فشار 
موضع منطقه ای جمهوری اسالمی نیز 
همچنان به تضعیف منافع امنیتی غرب 
ادامه می دهد. با این حال، با ایرانی که 
هسته ای  توافق  محدودیت های  تابع 
مشکالت  این  همه  مدیریت  نیست، 

دشوارتر می شود.«
سوالنا و بیلدت در ادامه مثال می زنند 
که »غرب با عقد موافقت نامه های کنترل 
شوروی،  جماهیر  اتحاد  با  تسلیحات 
سیاست های آن را تأیید نکرد و به دنبال 
عادی سازی روابط نبود. ما این کار را 
انجام دادیم زیرا به نفع امنیت ملی ما 
بود. در مورد ایران هم همینطور است.»

آنان تأکید کردند »بایدن باید بطور 
جدی هزینه های انفعال خود در برابر 
ایران را در نظر بگیرد و راهی به جلو 
است  ممکن  اینصورت  غیر  در  بیابد 
بگیریم که  قرار  در کشمکش دیگری 

هیچکس آن را نمی خواهد.«
توصیه های این مقاله در حالیست که 
شماری از مقامات اروپا از جمله جوزپ 
خارجی  سیاست  فعلی  مسئول  بورل 
اتحادیه اروپا به جمهوری اسالمی توصیه 
می کنند برای دستیابی به توافق اتمی 
فعاًل دنبال خارج شدن سپاه از فهرست 
سازمان های تروریستی نباشد و شمار 
دیگری از آنها بایدن را ترغیب می کنند 

تا سپاه را از فهرست سیاه خارج کند!

از جایت بلند شو و توافقنامه را 
امضاء کن!

پتریس  دی  دنیل  این  از  پیش 
مقاله ای  در  سیاست خارجی  تحلیلگر 
با عنوان »یک تصمیم اساسی در مورد 
در   که  است«  بایدن  دست  در  ایران 
»واشنگتن اگزمینر« منتشر شده عنوان 
کرده بود »از اوایل ماه مارس، مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و آمریکا مانند ماهی 
بیرون افتاده از آب، در حال جان کندن 
کنون  تا  زمان  آن  از  گفت  او  است«. 
هیچ مذاکره ای در وین صورت نگرفته 
است. مقامات ایاالت متحده و ایران دو 
ماه گذشته را صرف ارسال پیام هایی از 
طریق رسانه ها به یکدیگر کرده اند و این 
پیام ها را می توان اینطور خالصه کرد: »از 
جایت بلند شو و توافقنامه را امضاء کن!«
پتریس در ادامه نوشت: کدام یک از 
این دو گزینه برای منافع امنیت ملی 
ایاالت متحده بهتر است: گزینه نخست، 
»نگه داشتن سپاه در فهرست تروریستی 
و خطر از قطع شدن روند مذاکرات، که 
منجر به پیشروی بدون محدودیت برنامه 
دوم،  گزینه  یا  می شود«،  ایران  اتمی 
»حذف سپاه از لیست تروریستی )اما 
نگه داشتن آن در لیست مشابه وزارت 
خزانه داری موسوم به SDGT( و مقابله 
با پیامدهای سیاسی آن در کنگره، در 
ازای بازگرداندن محدودیت ها و آژانس 

به برنامه های ایران؟«
به  داخلی  فشارهای  به  اشاره  با  او 
احتمالی  کردن  خارج  برای  بایدن 
سپاه پاسداران از فهرست سازمان های 
این  بایدن  می کند  توصیه  تروریستی 
اطمینان می دهد  و  انجام دهد  را  کار 
»تحمل چند هفته درگیری سیاسی در 
خانه ]داخل آمریکا[ ارزش جلوگیری از 
یک درگیری دیگر در خاورمیانه را دارد.«

با  اتمی  توافق  احیای  موافقان 
جمهوری اسالمی نادیده می گیرند که 
پس از برجام در سال 2۰۱۵ میلیاردها 
دالر پول های آزادشده ایران بجای اینکه 
صرف بهبود وضعیت زندگی مردم شود 
به جیب همین سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و »سپاه قدس«اش سرازیر شد 
تا شبه نظامیان منطقه را پروار کنند و با 
گسترش تروریسم و تهدید امنیت در 
خاورمیانه از آن به عنوان کارت بازی 
این  کنند.  بازی  غرب  با  معامالت  در 
توصیه ها نشان می دهد که بازی با این 
کارت به سود جمهوری اسالمی جواب 

می دهد!

حمایت می کند، فقط یک دروغ است. 
تیم بایدن برای حمایت از خواسته های 
مردم ایران هیچ کاری جز گاهی حمایت 
زیرلبی انجام نداده. در عوض آنها تمام 
تالش خود را به کار می گیرند تا با رژیم 

به توافق رسیده و با آن کار کنند.«
اندیشکده  مدیر  ساتلوف  روبرت 
را  پرایس  ند  واکنش  نیز  واشنگتن 
کرد  امیدواری  ابراز  و  خواند  »مهم« 
آغازی برای یک واکنش همه جانبه از 
که  بطوری  باشد  آمریکا  دولت  سوی 
دسترسی  برای  ایران  مردم  از  بتواند 
ساتلوف  کند.  پشتیبانی  اینترنت  به 
و  بایدن  که  است  خواسته  همچنین 
شجاع  معترضان  از  شخصاً  بلینکن 
هستند  آزادی  خواستار  که  ایران  در 

حمایت کنند.
ساعاتی پیش از آنکه وزارت خارجه 
ایران  در  مردم  اعتراضات  به  آمریکا 
رویترز  نشان دهد خبرگزاری  واکنش 
گزارش داد مردم ایران که در اعتراض به 
گرانی به خیابان ها آمده و علیه جمهوری 
تصاویر  و  می دهند  سر  شعار  اسالمی 
خواهان  می زنند،  آتش  را  خامنه ای 

بازگشت رضا پهلوی به ایران هستند.

اسرائیل  ارشد  =مقامات 
اعالم کردند این رزمایش تا 
دو هفته دیگر )2۹ مه 2۰22( 
آن  محور  و  می شود  برگزار 
به  احتمالی  حمله  آموزش 
داخل  هسته ای  تٔاسیسات 

ایران است.
 2۸( مه  ماه   ۱۸ اسرائیلی  منابع 
نیروی  دادند  گزارش  اردیبهشت( 
هوایی ارتش آمریکا در رزمایش بزرگ 
ارتش اسرائیل که شبیه سازی حمله به 
تٔاسیسات اتمی جمهوری اسالمی است 

شرکت خواهد کرد.
کردند  اعالم  اسرائیل  ارشد  مقامات 
که این رزمایش تا دو هفته دیگر )2۹ 
مه 2۰22( برگزار می شود و محور آن 
تٔاسیسات  به  احتمالی  حمله  آموزش 

هسته ای داخل ایران است.
می نویسد  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
ارتش اسرائیل عمدتاً در زمان جنگ بر 
اساس لیستی از اهداف از پیش تعیین 
شده که اطالعات نظامی شناسایی کرده، 
تا  پرتاب موشک گرفته  از سایت های 
پایگاه های فرماندهی و همچنین خود 
ارتش  می کند.  عمل  دشمن  رهبران 
معتقد است استفاده از چنین فهرستی به 
کاهش تلفات غیرنظامیان کمک می کند، 
زیرا می تواند با دقت بیشتری به نظامیان 

و دارایی های دشمن ضربه بزند.
پایگاه خبری »آکسیوس« گزارش داد 
این اولین بار در پنج سال گذشته است 
که ارتش اسرائیل در چنین رزمایشی 
شرکت می کند. با این حال بررسی ها 

اسرائیل با مشارکت آمریکا رزمایش شبیه سازی حمله 
به تٔاسیسات اتمی جمهوری اسالمی برگزار می کند

یک جنگنده »اف 16« در رزمایش »ارابه های آتش« اسرائیل
نشان می دهد پیش از این نیز نیروی 
مستقل  بطور  اسرائیل  ارتش  هوایی 
خود  شرکای  سایر  با  همکاری  در  یا 
رزمایش های مشابهی در سال های اخیر 

برگزار کرده است.
مقامات اسرائیلی در یک نشست خبری 
به خبرنگاران گفته اند که هدف این است 
که یک گزینه نظامی معتبر علیه برنامه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
دست باشد. این رزمایش بخش نهایی 
مانوری است با عنوان »ارابه های آتش« 
که برنامه آن شبیه سازی درگیری های 

منطقه ای گسترده است.
به گفته مقامات اسرائیل، انتظار می رود 
ده ها جنگنده نیروی هوایی این کشور 
در این رزمایش شرکت کنند و صدها 
مایل از اسرائیل به سمت غرب بر فراز 
دریای مدیترانه پرواز نمایند، به  گونه ای 
که شبیه سازی مسیر پرواز به ایران باشد.

شبکه »۱3 اسرائیل« گزارش داد که 
انتظار می رود هواپیماهای سوخت رسان 
نیروی هوایی آمریکا در این بخش از 
رزمایش شرکت کنند. مقامات اسرائیلی 
تایید کردند که آمریکا در این رزمایش 
مشارکت خواهد داشت، اما جزئیاتی از 

این موضوع ارائه نکردند.
پنتاگون به درخواست آکسیوس برای 
اظهار نظر درباره این خبر پاسخی نداد.

ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعالم کرد، 
سنتکام  فرمانده  کوریال  مایکل  ژنرال 
روز سه شنبه ۱۷ ماه مه برای مشاهده 
بخش هایی از رزمایش گسترده تر نظامی 

اسرائیل وارد این کشور شد.
برگزار  شرایطی  در  رزمایش  این 
می شود که مذاکرات اتمی در وین از دو 
ماه پیش متوقف شده و معلوم نیست 
سرنوشت برجام که گفته می شود احیای 

آن بسیار بعید است به کجا برسد.
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پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت ایران: 
صدای درد ایران را از گلوی شما می شنوم. 

جنبش مردم ایران، جنبش زندگی است

هم میهنان عزیزم،
شما  گلوی  از  را  ایران  درد  صدای 
می شنوم و این روزها بیش از همیشه 
می بینم که شمال و جنوب و شرق و 
غرب این سرزمین، در تشخیص درد 

و راه درمان آن بهم نزدیکتر شده اند.
ایران، جنبش زندگی  جنبش مردم 

است و همه عاشقان ایران دریافته اند 
که فقر و محرومیت از زندگی با هیچ 

توجیهی در شأن میهن مان نیست.
هرچه بیداد، ستم و ظلم این حکومت 
بیشتر شده، صدای مردم بهم شبیه تر و 

اتحادشان عمیق تر شده است.
و  از همه هم میهنانم در داخل  من 

خارج کشور می خواهم که به این پیام 
اتحاد پدیدآمده بیندیشند. اگر همه به 
ایران و عظمت و کرامت مردمش فکر 
کنیم، این بن بست گشوده خواهد شد.
به امید آزادی ایران و پیروزی نور بر تاریکی

فرح پهلوی
2۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۹ مه 2۰22

ر  د نی  سلطا مید  ا =
اندیمشک، پیش علی غالبی 
دزفول، حمید  در  حاجیوند 
قاسمپور در فارسان، سعادت 
و  هفشجان  در  هادی پور 
بابا حیدر  در  بهروز اسالمی 
که  هستند  جانباختگانی 
هویت آنها اعالم شده است.

می  سال ا ی  ر جمهو =
و  پلید  سیاست  تداوم  در 
زدن  با  خود  دروغگویی 
و  »اغتشاشگر«  برچسب 
»ویرانی طلب« بر شهروندان 
آنها  دارند  تالش  معترض 
به  زیان و خسارت  را عامل 
و  داده  نشان  اماکن عمومی 
را  کشته شدگان  عوض،  در 
»شهروندانی  و  »بسیجی« 
که به دست معترضان کشته 

شدند« نشان دهد.
اردیبهشت  سراسری  اعتراضات 
شهرهای  به  روز   ۱۰ از  پس   ۱۴۰۱
بیشتری کشیده است. سرکوب گسترده 
امنیتی-  نهادهای  از سوی  معترضان 
امنیتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  نظامی 
جمهوری اسالمی برای مدیریت افکار 
عمومی علیه این اعتراضات تالش های 
را  فریبکارانه ای  و  زشت  و  همه جانبه  

پیش می برند.
اردیبهشت  سراسری  اعتراضات 
استان  در  اردیبهشت  نیمه  از   ۱۴۰۱
و  استان ها  دیگر  به  و  آغاز  خوزستان 
بیش از ۴۰ شهر گسترش یافته است. 
 2۵ یکشنبه  شامگاه  اعتراضات  در 
اردیبهشت مردم در شهرهای نهاوند در 
استان همدان و کازرون در استان  فارس 
نیز به اعتراضات سراسری که  پیوستند.
در  یکشنبه  شامگاه  عتراضات  ا
دیگر  روزهای  از  گسترده تر  شهرکرد 
مردم  که  حالی  در  کرد.  پیدا  ادامه 
شعارهایی چون »رضاشاه روحت شاد« 
و »مرگ بر خامنه ای« سر داده بودند، 
نیروهای ضدشورش به سوی معترضان 
با گلوله و گاز اشک آور شلیک می کردند. 
اینترنت شهرکرد با اختالل زیادی روبرو 
بود اما گزارش ها از اصابت گلوله به چند 

شهروند خبر می دهند.
تعداد دقیق جانباختگان اعتراضات 
روزهای گذشته، به دلیل قطع اینترنت 
عدم  برای  خانوارها  شدید  تهدید  و 
مشخص  دقیق  هنوز  اطالع رسانی، 
نیست اما تا کنون هویت پنج شهروند 
با شلیک مستقیم گلوله از سوی  که 
جمهوری  انتظامی  امنیتی-  مأموران 
اسالمی جان باخته اند منتشر شده است.

ندیمشک،  ا ر  د نی  سلطا مید  ا
پیش علی غالبی حاجیوند در دزفول، 
سعادت  فارسان،  در  قاسمپور  حمید 
هادی پور در هفشجان و بهروز اسالمی 
در بابا حیدر جانباختگانی هستند که 

هویت آنها اعالم شده است.
آماری  نیز  مجروح شدگان  از شمار 
در دست نیست اما ویدئوها و تصاویر 
منتشر شده نشان می دهد که مأموران 
با شلیک مستقیم به معترضان تالش 
پراکنده کردن  و  اعتراضات  توقف  در 
اطالع  گزارش ها  برخی  دارند.  مردم 
در  که  نوجوانانی  حتی  که  می دهند 
نیز  دارند  حضور  اعتراضات  محل 

سرکوب و بازداشت شده اند.
همچنین جمهوری اسالمی در تداوم 
سیاست پلید و دروغگویی خود با زدن 
برچسب »اغتشاشگر« و »ویرانی طلب« 
بر شهروندان معترض تالش دارند آنها را 
عامل زیان و خسارت به اماکن عمومی 
نشان داده و در عوض، کشته شدگان را 
»بسیجی« و »شهروندانی که به دست 

معترضان کشته شدند« نشان دهد.
شامگاه  که  کوتاهی  ویدئوی  در 
برخی  در  اردیبهشت   2۵ یکشنبه 
جمله  ز  ا حکومتی،  وبسایت های 
به  وابسته  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
صداوسیمای حکومت منتشر شد، پدر 
سعادت هادی پور با چشمانی اشکبار و 
منقطع می گوید خانواده اش  جمالتی 
این  در  است.  داشته  بسیجی  سابقه 
نیز  هادی پور  سعادت  عموی  ویدئو 
اعتراضات  در  برادرزاده اش  می گوید 
تیر  خانه  مسیر  در  و  نداشته  شرکت 

خورده است.
سازماندهی پروژه »بسیجی سازی« 
جمهوری اسالمی از معترضانی که به 
دست نیروهای حکومتی کشته شده اند 
به حدی نخ نما شده که ساعاتی پیش از 
پخش سخنان اعضای خانواده سعادت 
نماینده  راستینه  احمد  هادی پور، 
در  اعتراضات  مجلس  در  شهرکرد 
هفشجان را به »جریان نفاق و فتنه انگیز 
و ضدانقالب« نسبت داد و مدعی شد 
سعادت هادی پور »بسیجی« بوده است. 
مقامات و دستگاه تبلیغاتی حکومت به 
این واقعیت توجه ندارد که بسیجی ها 
بیکاری  دلیل  به  آنها  بیشتر  که  نیز 
روی  سرکوب  نهاد  این  به  ناچاری  و 
آورده اند، مجبورند بار سنگین گرانی ها 
تظاهرات  در  بسا  چه  و  تحمل  را  

اعتراضی نیز شرکت کنند!
خانواده ها  بسیاری  دیگر  سوی  از 
گرفته اند.  پیش  در  دادخواهی  روند 
اردیبهشت ویدئویی  روز یکشنبه 2۵ 
شد  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
که در آن مادر امراهلل تقوی در حال 
گریه کردن دیده می شود. به گفته او 
نیروهای امنیتی ناگهان به خانه آنها در 
شهر سوق کهگیلویه و بویراحمد یورش 
برده و پس از اهانت به او و دخترش، 
شکل  به  را  عنایت  نام  به  پسرش 
وحشیانه ای کتک زده و با خود برده اند.

بستگان  از  یکی  رابطه،  همین  در 
 26 دوشنبه  روز  نیز  تقوی  خانواده 
وبسایت  با  گفتگو  در  اردیبهشت 
چند  است  کرده  اعالم  »امتداد« 
مامور که لباس نیروی انتظامی به تن 
داشته اند، حوالی ساعت ۹ روز یکشنبه، 
با پوتین وارد خانه خانواده تقوی شده اند 
و وقتی عنایت تقوی از آنها درخواست 
مجوز کرده است، او را با باتوم و ضربات 
مشت و لگد کتک زده و با خود برده اند.
مأموران همچنین اقدام به بازداشت 
بودند  کرده   عنایت  برادر  تقوی  علی 
که به دلیل مقاومت او در مقابل زدن 
دستبند، اقدام به ضرب و جرح او نیز 
کرده و با کوبیدن وی به نرده های کولر 
دست  شدن  شکسته  موجب  گازی، 
و چهار دنده، همچنین پارگی ریه او 
شده، سپس او را کشان کشان به سمت 

ماشین شان برده اند.
گسترده  بازداشت  و  هراس افکنی 
مردم از دیگر اقدامات جمهوری اسالمی 
مردمی  سراسری  اعتراضات  برابر  در 
است. وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
با انتشار اطالعیه ای از بازداشت 6 تن با 
عنوان »عناصر مرتبط با ضد انقالب« در 
یاسوج خبر داد. در این اطالعیه آمده 
است که این افراد از شرکت کنندگان 

در تجمع معلمان این شهر بوده اند.
وزارت اطالعات بدون ذکر جزییات 
دربارره این افراد مدعی شد که: »این 
افراد با هدایت گروهک مستقر در خارج 
مطالبات  از  استفاده  سوء  با  کشور  از 
و  ناآرامی  آشوب،  زمینه  معلمان، 
ناامنی را در تجمعات این گروه فراهم 

کرده بودند.«
انتظامی  فرمانده  عبدیان  بهزاد 
پردیس نیز از بازداشت یک شهروند به 
دلیل آنچه »ارسال فراخوان و ترغیب 
افراد به ایجاد اغتشاش« خوانده است 
خبر داد. بر اساس ادعای مطرح شده از 
سوی فرمانده انتظامی پردیس »وی به 
دنبال تأمین منافع مالی از سرویس های 
فضای  در  گسترده  صورت  به  بیگانه 
مجازی فعالیت کرده و در کانال ها و 
به  ترغیب  را  افراد  مختلف  گروه های 

شرکت در تجمع می کرد.«
تالش جمهوری اسالمی برای پایان 
جوانب  سراسری  اعتراضات  به  دادن 

بر  می گیرد.  بر  در  نیز  را  دیگری 
به دست  که  محرمانه ای  اساس سند 
کیهان لندن رسیده است، محمدعلی 
نصیری سازمان حراست وزارت جهاد 
کشاورزی جمهوری اسالمی در نامه ای 
این  مختلف  بخش های  مدیران  به 
وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه آن 
دستور داده تمامی مکاتبات اداری در 
رابطه با قیمت ها از جمله »قیمت های 
پیشنهادی تأثیرگذار بر تنظیم بازار« 
در دسته »کامال محرمانه« قرار بگیرند.
درباره  گزارش هایی  دیگر  سوی  از 
و  به رسانه ها  اطالعات  وزارت  دستور 
برای سانسور  داخل کشور  مطبوعات 
از  استفاده  عدم  و  اعتراضات  اخبار 
عبارت »گرانی« نیز منتشر شده است. 
جمهوری  اطالعات  وزارت  همچنین 
مدیران  با  جلسه ای  در  اسالمی 
مطبوعات از آنها خواسته که خبرها و 
گزارش هایی با موضوع »تخریب اموال 
نفوذ  و  اغتشاشگران  توسط  عمومی 
عوامل خارجی« تنظیم و منتشر کنند!
اینهمه در حالیست که این اعتراضات 
با واکنش برخی رسانه های بین المللی 
شده  روبرو  کشورها  دیگر  مقامات  و 
است. ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
توییتری،  پیامی  در  آمریکا،  خارجه 
حمایت دولت این کشور از »تجمع های 
مسالمت آمیز« و »آزادی بیان« مردم 
ایران را اعالم کرد و »معترضان ایرانی« 

را مردمانی »شجاع« خواند.
خارجه  مور  ا وزارت  سخنگوی 
ایاالت متحده با بیان اینکه »معترضان 
شجاع ایرانی برای دفاع از حقوق خود 
مردم  که  کرده  تاکید  برخاسته اند«، 
را  دولت  که  دارند  را  حق  این  ایران 

پاسخگو کنند.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۵ 
گزارشی  در  اردیبهشت(   2۵( مه  ماه 
با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد 
ایران  در  اساسی  کاالهای  و  خوراکی 
گرانی  به  اعتراض  در  مردم  نوشت 
علیه جمهوری  و  آمدند  خیابان ها  به 
خواستار  و  دادند  سر  شعار  اسالمی 
آزادی سیاسی، سقوط رهبران نظام و 

پایان حکومت شدند.
رویترز می نویسد بر اساس ویدئوهای 
اجتماعی  شبکه های  در  شده  منتشر 
معترضان تصاویر علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی را آتش زده و خواهان 
بازگشت رضا پهلوی فرزند شاه هستند.

 2۵ نیز  ایران  بشر  حقوق  سازمان 
بیانیه ای  صدور  با   ۱۴۰۱ اردیبهشت 
ضمن محکوم کردن سرکوب معترضان 
خواست  جهانی  جامعه  از  ایران،  در 
جنایت علیه مردم معترض را به شدت 
مقام های  بر  فشار  با  و  کند  محکوم 
بیشتر  از سرکوب  اسالمی،  جمهوری 

شهروندان جلوگیری کند.
در این بیانیه همچنین از شبکه های 
توییتر  و  اینستاگرام  مانند  اجتماعی 
اعمال  »بجای  که  شده  خواسته 
عکس ها  ی  محتوا بر  محدودیت 
از  شهروندخبرنگاران  ویدئوهای  و 
را  اطالع رسانی  امکان  اعتراضات، 

تسهیل کنند.«
سازمان  مدیر  امیری مقدم  محمود 
حقوق بشر ایران در اینباره گفته که 
آن  عامل  که  حکومت  به  »اعتراض 
جمهوری  مقام های  بی کفایتی  نیز 
قانونی  و  مسلم  حق  است،  اسالمی 
تمام شهروندان است. آمران و عامالن 
سرکوب ها باید این واقعیت را در نظر 
جرم  جنایت ها  این گونه  که  بگیرند 
بین المللی است و آن ها دیر یا زود باید 
اعمال مجرمانه خود علیه  پاسخگوی 

مردم معترض باشند.«

اعتراضات سراسری مردم »برای ایران«؛ 
سرکوب مسلحانه و تالش به »بسیجی سازی« از 

جانباختگان توسط جمهوری اسالمی

در  پهلوی  رضا  =رویترز: 
حساب  در  ویدئویی  پیامی 
توییتر،  در  خود  کاربری 
نیان  یرا ا اتحاد  خواستار 
و  شده  آزاد«  ایران  »برای 
با خانواده های کشته شدگان 
در اعتراضات ابراز همدردی 

کرده است.
جمهوری  =زمامداران 
ر  تکرا ز  ا یران  ا اسالمی 
 2۰1۹ نوامبر  اعتراضات 
خونین ترین  که  )آبان۹8( 
ر  د نی  با خیا ت  ا هر تظا
اسالمی  تاریخچه جمهوری 
است به شدت هراس دارند.

و  شاهدان  گفته  =به 
ی  شبکه ها ی  ش ها ر ا گز
ن  ضا معتر  ، عی جتما ا
خواسته های خود را از حقوق 
و  داده  گسترش  معیشتی 
سیاسی  آزادی  خواستار 
به  دن  دا یان  پا بیشتر، 
جمهوری اسالمی و سرنگونی 
رضا  بازگشت  و  رهبرانش 

پهلوی هستند.
خبرگزاری رویترز در دومین گزارش 
خود در طول چهار روز درباره اعتراضات 
ایران دوباره نوشته است که معترضان 
را  خامنه ای  علی  و  آخوندها  تصاویر 
سوزانده و خواهان بازگشت رضا پهلوی 

هستند.
رویترز که روز یکشنبه ۱۵ ماه مه در 
گزارشی به اعتراضات مردم ایران علیه 
گرانی و شعارهای ضد حکومتی آنها در 
ایران پرداخته بود، امروز ۱۹ ماه مه در 
گزارش دیگری به اعتراضات اردیبهشت 
پرداخته است. رویترز نوشته، بر اساس 
منتشر  اجتماعی  رسانه های  در  آنچه 
روز  ایران  امنیتی  نیروهای  شده، 
پنجشنبه برای متفرق کردن معترضان 
گلوله   استان،  چندین  در  ضددولتی 
و گاز اشک آور به سوی مردم شلیک 
کردند. اعتراضات علیه گرانی سرسام آور 
مواد غذایی همچنان گسترش می یابد.
از  پس  گذشته  هفته  ایران  مردم 
باعث  که  غذایی  یارانه های  کاهش 
برای  درصد   3۰۰ تا  قیمت ها  شد 
آرد  مانند  اساسی  کاالهای  برخی 
افزایش یابد، در خیابان ها به اعتراض 
پرداختند. اعتراضات به سرعت رنگ و 
بوی سیاسی گرفت و جمعیت خواستار 
پایان دادن به نظام جمهوری اسالمی 
شدند. این اعتراضات یادآور ناآرامی های 

رویترز:

 درگیری نیروهای امنیتی با معترضان؛ مردم سرنگونی 
جمهوری اسالمی و بازگشت رضا پهلوی را می خواهند

تظاهرات ضدحکومتی در ایران؛ اردیبهشت 14۰1
نوامبر 2۰۱۹ است که به دلیل افزایش 

قیمت بنزین شکل گرفت.
رویترز در ادامه می نویسد، تصاویر و 
گزارش های منتشرشده در رسانه های 
اجتماعی خبر از کشته شدن دست کم 
شش نفر و زخمی شدن ده ها نفر در 
روزهای گذشته می دهند. هیچ اظهار 
نظر رسمی از سوی نهادهای مسئول 

درباره کشته شدگان وجود ندارد.
تصاویر  مه  ماه   ۱۸ پنجشنبه  روز 
درگیری های  اجتماعی،  شبکه های 
از جمله  مختلف  در شهرهای  شدید 
نشان  را  ایران  مرکز  در  فارسان 
می دهند؛ جایی که پلیس ضدشورش 
تیراندازی  تظاهرکنندگان  سمت  به 
نیز  هفشجان  و  شهرکرد  در  کرد. 
نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن 
ضربات  و  اشک آور  گاز  از  معترضان 
باتوم استفاده کردند. در یک ویدئو از 
دزفول تظاهرکنندگان شعار می دهند: 
هم  با  همه  ما  نترسید،  »نترسید، 

هستیم«.

هراس از  تکرار اعتراضاتی مشابه 
آبان ۹۸

آمده است  رویترز  ادامه گزارش  در 
وقوع   به  گذشته  هفته  دولت  که 
آنها  اما  نمود  اذغان  اعتراضات  این 
کرد.  توصیف  کوچک  تجمعاتی  را 
رسانه های دولتی در ایران هفته گذشته 
از دستگیری »ده ها تن از آشوبگران و 

اغتشاشگران« خبر دادند.
زمامداران جمهوری اسالمی ایران از 
تکرار اعتراضات نوامبر 2۰۱۹ )آبان۹۸( 
که خونین ترین تظاهرات خیابانی در 
به  است  اسالمی  جمهوری  تاریخچه 
شدت هراس دارند. اگرچه مقامات نظام 
آمار سازمان عفو بین الملل که هویت 
بیش از 3۰۰ تن از جانباختگان را احراز 
کرده و همچنین گزارش رویترز را که بر 
اساس اطالعاتی از درون حکومت شمار 

کشته شدگان را  ۱۵۰۰ تن اعالم کرد، 
رد کرده اند.

گزارش های  و  شاهدان  گفته  به 
ن  معترضا عی،  جتما ا ی  شبکه ها
خواسته های خود را از حقوق معیشتی 
گسترش داده و خواستار آزادی سیاسی 
بیشتر، پایان دادن به جمهوری اسالمی 

و سرنگونی رهبرانش هستند.
اجتماعی  شبکه های  ویدئوهای 
معترضانی را نشان می دهند که تصاویر 
آخوندها از جمله علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی را سوزانده و شعار 
می دهند »حکومت آخوندی نمیخوایم 
خواستار  آنان  همزمان  نمیخوایم«. 
فقید  شاه  پسر  پهلوی  رضا  بازگشت 

هستند.
در  ویدئویی  پیامی  در  پهلوی  رضا 
حساب کاربری خود در توییتر، خواستار 
اتحاد ایرانیان »برای ایران آزاد« شده 
در  کشته شدگان  خانواده های  با  و 

اعتراضات ابراز همدردی کرده است.
اجتماعی  کاربران شبکه های  برخی 
در داخل ایران خبر داده اند که خدمات 
اینترنتی از هفته گذشته مختل شده 
سوی  از  آشکار  تالش  یک  این  و 
از  جلوگیری  برای  مسئول  مقامات 
جهت  اجتماعی  رسانه های  کاربرد 
همچنین  و  تجمعات  سازماندهی 
انتشار ویدئوهای اعتراض تلقی می شود. 
مدعی  اما  اسالمی  جمهوری  مقامات 
شده اند که هیچ اختاللی در دسترسی 

به اینترنت ایجاد نشده است.
رویترز در پایان دومین گزارش خود 
درباره اعتراضات ایران توضیح می دهد، 
بر اساس آمارهای رسمی، تقریبا نیمی 
از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر خط 
فقر زندگی می کنند. همراه با افزایش 
شدید  کاهش  فزاینده،  بیکاری  تورم، 
ارزش پول ملی و فساد مزمن دولتی، 
فلج  باعث  متحده  ایاالت  تحریم های 
شدن بیشتر اقتصاد ایران  شده است.
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لغو بزرگداشت بهرام بیضایی در تهران
 به دلیل نداشتن سالن!

بزرگداشت  =مراسم 
نویسنده،  بیضایی  بهرام 
پژوهشگر  و  کارگردان 
ایاالت  ساکن  سرشناس 
تهران  در  آمریکا  متحده 
به دلیل در اختیار نداشتن 
بر  شد.  لغو  برگزاری  سالن 
شده  اعالم  برنامه  اساس 
قرار بود محمود دولت آبادی، 
و  امجد  نجم، حمید  سهیال 
پانته آ بهرام در این مراسم 

سخنرانی کنند.
بیضایی  =بزرگداشت 
 3۰ جمعه  روز  بود  قرار 
اردیبهشت ماه توسط انجمن 
نمایش نامه نویسان  صنفی 
سالن  در  تئاتر  مترجمان  و 
»استاد جوانمرد« برپا شود 
فقدان  آنچه  دلیل  به  ولی 
»آتش شناسی«  از  مجوز 
عنوان شد، ظاهرا این سالن 

پلمپ است.
صنفِی  =انجمن 
و  نمایشنامه نویسان 
درباره  ایران  مترجمان 
برنامه  و  سمینار  دو  لغو 
بیضایی   بهرام  نکوداشت 
که  نوشت  اطالعیه ای  در 
»متأسفانه  مراسم  این 
بنا  لحظات،  آخرین  در 
سرپرست  صالحدیِد  بر 
خانه ی هنرمنداِن ایران لغو 

گردید.«
بیضایی  بهرام  بزرگداشت  مراسم 
روز  بود  قرار  کارگردان سرشناس که 
جمعه 3۰ اردیبهشت ماه برگزار شود، 

به دلیل نبود سالن برگزاری لغو شد!
بیضایی  م  بهرا بزرگداشت  برنامه 
پژوهشگر  و  کارگردان  نویسنده، 
سرشناس ساکن ایاالت متحده آمریکا 
در تهران به دلیل در اختیار نداشتن 
سالن برگزاری لغو شد. بر اساس برنامه 
اعالم شده قرار بود محمود دولت آبادی، 
سهیال نجم، حمید امجد و پانته آ بهرام 

در این مراسم سخنرانی کنند.
بزرگداشت بیضایی قرار بود روز جمعه 
3۰ اردیبهشت ماه توسط انجمن صنفی 
تئاتر  مترجمان  و  نمایش نامه نویسان 
برپا شود  در سالن »استاد جوانمرد« 
از  مجوز  فقدان  آنچه  دلیل  به  ولی 
»آتش شناسی« عنوان شده، ظاهرا این 

سالن پلمپ است.
و  نمایشنامه نویسان  صنفِی  انجمن 
مترجمان ایران درباره لغو دو سمینار 
در  بیضایی  بهرام  نکوداشت  برنامه  و 

مراسم  این  که  نوشت  اطالعیه ای 
بر  بنا  لحظات،  آخرین  در  »متأسفانه 
صالحدیِد سرپرست خانه ی هنرمنداِن 

ایران لغو گردید.«
ایمنی  تأییدیه  نداشتن  انجمن  این 
تماشاخانه »استاد جوانمرد«، آلودگی 
عنوان  به  را  اخیر  تعطیالِت  و  هوا 
دالیل برگزار نشدن این برنامه ی سه 
روزه اعالم داشته و برای جامعه هنری 
و مردم ایران، آرزوی »آرامش و صلح« 

کرده است.
تالش انجمن صنفی نمایشنامه نویسان 
این  برپایی  برای  تئاتر  مترجمان  و 
ایران  هنرمندان  خانه  در  نکوداشت 
اساس  بر  بوده، چرا که  بی نتیجه  نیز 
این مرکز فرهنگی و هنری،  بیانیه ی 
طی  بدون  دیرهنگام،  سالن  تقاضای 
بین  قرارداد  و  معمول  روال  شدن 

طرفین، بوده است.
آمده  ایران  بیانیه خانه هنرمندان  در 
است: »آماده نبودن شرایط الزم برای 
برگزاری یک رویداد سه روزه و نبود 
دیر  اقدام  دلیل  به  هماهنگی  فرصت 
هنگام برگزارکنندگان، به رغم تمایل 
این  برگزاری  امکان  هنرمندان  خانه 

برنامه در این تاریخ وجود نداشت.«
است،  مدعی  ایران  هنرمندان  خانه 
نه  خا نصراف  »ا چون  ره هایی  گزا
از میزبانی« و »در آخرین  هنرمندان 
سرپرست  صالحدید  بر  بنا  لحظات 
خانه هنرمندان« که در اطالعیه انجمن 
نمایشنامه نویسان ذکر شده، از اساس 

صحت ندارد.
انجمن  طعنه آمیز  بیانیه ی  از  آنچه 
لغو  ید،  بر می آ ن  مه  نویسا یشنا نما
حاصل  تهران  در  بیضایی  بزرگداشت 
مانع تراشی های  و  ندازی ها  سنگ ا
مسئوالن امر از جمله حمید نوربخش 

سرپرست خانه هنرمندان بوده است.
از سوی دیگر، سالن »استاد جوانمرد« 
که در ساختمان جدید خانه تئاتر قرار 
فعالیت اش  از  سال   ۴ از  بیش  دارد، 
آن  در  نیز  تئاتر  چندین  و  می گذرد 

اجرا شده است.

از سریال »تهران« تا آلبوم »زن«؛
 لیراز چرخی، هنرمند ایرانی- اسرائیلی آلبوم 

»زن« را به لندن می آورد
=لیراز عالوه بر بازیگری 
اسرائیل  تئاتر  و  سینما  در 
فیلم های  در  همچنین 
سینمایی  و  تلویزیونی 
نیز  آمریکایی  و  فرانسوی 
در  است.  داشته  حضور 
فصل اول سریال تلویزیونی 
»تهران« نیز ما شاهد ایفای 
یک  عنوان  به  وی  نقش 
»یائیل  نام  به  موساد  مقام 
برای  که  هستیم  کادوش« 
انجام یک عملیات به تهران 

سفر می کند.
 2۰18 سال  در  =لیراز 
خود  موسیقی  آلبوم  اولین 
به  که  »ناز«  عنوان  با  را 
کرده،  اجرا  فارسی  زبان 
پس  وی  کرد.  بازار  روانه 
تصمیم  »ناز«  موفقیت   از 
گرفت در همکاری با برخی 
داخل  در  که  هنرمندانی 
به  البته  و  هستند،  ایران 
نام  آنها  امنیت  خاطر حفظ 
داشته  نگاه  محفوظ  آنان 
را  »زن«  آلبوم  است،  شده 
با ترانه های جدیدی منتشر 

سازد.
در  چرخی  لیراز  رأفت-  احمد 
 ۱۹۷۸ مه  ماه   3۱ ایرانی  خانواده ای 
در شهر رامال در اسرائیل متولد شده 
نداشت  بیشتر  سال  پنج  لیراز  است. 
 ۱۱ و  کرد  آغاز  را  خوانندگی  که 
ساله بود که برای اولین بار به عنوان 
هنرپیشه قدم بر صحنه تئاتر گذاشت. 
و  سینما  در  بازیگری  بر  عالوه  لیراز 
فیلم های  اسرائیل همچنین در  تئاتر 
و  فرانسوی  سینمایی  و  تلویزیونی 

آمریکایی نیز حضور داشته است.
آلبوم  اولین   2۰۱۸ سال  در  لیراز 
که  »ناز«  عنوان  با  را  موسیقی خود 
روانه  کرده،  اجرا  فارسی  زبان  به 
موفقیت   از  پس  وی  کرد.  بازار 
همکاری  در  گرفت  تصمیم  »ناز« 
داخل  در  که  هنرمندانی  برخی  با 
ایران هستند، و البته به خاطر حفظ 
نگاه  محفوظ  آنان  نام  آنها  امنیت 
با  را  آلبوم »زن«  است،  داشته شده 
در  سازد.  منتشر  جدیدی  ترانه های 
فصل اول سریال تلویزیونی »تهران« 
نیز ما شاهد ایفای نقش وی هستیم 
به  موساد  مقامات  از  یکی  عنوان  به 
که  هستیم  کادوش«  »یائیل  نام 
انجام یک عملیات عازم تهران  برای 
آلبوم  معرفی  برای  لیراز  می شود. 
در  مه  ماه   ۱۹ پنجشنبه  روز  »زن« 
برگزار  کنسرتی  لندن  پاالس  کینگز 

خواهد کرد.
به  لیراز  سفر  ار  قبل  لندن  کیهان 
لندن گفتگویی با او انجام داده است. 
لیراز در اشاره به همکاری با هنرمندان 
می گوید:  کشور  داخل  در  ایرانی 
تبدیل  واقعیت  به  که  بود  »رویائی 
بالفاصله  »ناز«  من  اول  آلبوم  شد. 
پس از رونمایی در اسرائیل، به صورت 
زیرزمینی در ایران نیز منتشر و پخش 
آهنگسازان،  برخی  آن  از  پس  شد. 
ایرانی  خوانندگان  و  ترانه سرایان 
داخل، چه زن و چه مرد، با من تماس 
گرفتند و برخی از آنها در ادامه این 
کارهای  در  همکاری  برای  تماس ها 
البته  کردند.  آمادگی  اعالم  بعدی 
برخی  و  شدند  پشیمان  بعد  برخی 
حتی پس از فرستادن کارهایشان از 
نکنم  استفاده  آنها  از  خواستند  من 
چون احتماال می ترسیدند و یا تهدید 
شده بودند.« لیراز در ادامه می افزاید 
»آنچه از این همکاری آموختم این بود 
که برخالف تصور بسیاری، اسرائیلی ها 
و ایرانی ها شباهت بسیاری به یکدیگر 
و  یرادران  با  همکاری  واقعا  دارند. 
تجربه ای  من  برای  ایرانی ام  خواهران 

بسیار بسیار آموزنده و موفق بود.«
رشد  خانواده ای  در  اگرچه  لیراز 

فارسی  به  مادر  و  پدر  که  کرده 
به  او  فارسی  ولی  می کنند،  صحبت 
می شود،  خالصه  ساده  جمله  چند 
با وجود این توانسته با مهارت ده ها 
ترانه را به فارسی اجرا کند. لیراز به 
کیهان لندن می گوید »مشخص است 
که خواندن به عبری برای من بسیار 
آسان تر است، ولی من احتیاج داشتم 
نظر  از  بخوانم.  مادری ام  زبانی  به 
روحی این ضرورت را حس می کردم، 
کمک  من  به  که  بودم  معتقد  زیرا 
خواهد کرد تا خودم را بهتر بشناسم. 
ایرانی و اسرائیلی بودن ساده نیست 
مادر  و  پدر  که  زبانی  به  خواندن  و 
هنوز به آن تکلم می کنند به من این 
فرصت را داد تا دو سرنخ زندگی ام را 
به یکدیگر گره بزنم و باالخره بفهمم 
می گوید  ادامه  در  او  کیست.«  لیراز 
»من روی لهجه زیاد کار نکردم چون 
خواننده  یک  را  خودم  نمی خواستم 
 - ایرانی  من  بزنم،  جا  فارسی زبان 
اسرائیلی هستم و مشخص است که 
فارسی  به  البته خواندن  دارم.  لهجه 
صحبت  از  آسان تر  خیلی  خیلی 

کردن به این زبان است.«
به  که  ایرانی هائی  از  بسیاری 
وجود  با  کردند،  مهاجرت  اسرائیل 
گذشت سال ها آداب و رسوم خود را 
حفظ کرده اند. قدم گذاشتن به خانه 
بسیاری از ایرانی ها در اسرائیل مانند 
سفر از کشوری به کشور دیگر است. 
درون  و  است  اسرائیل  خانه  بیرون 
می دهد.  ایران  بوی  چیز  همه  خانه 
لیراز در تائید این واقعیت به کیهان 
مادرم  و  پدر  »خانه  می گوید  لندن 
بین  فاصله  است.  همینطور  دقیقا 
بیرون و داخل خانه بسیار است. مرا 
کردند  تربیت  نوعی  به  خانه  این  در 
باشم.  ایرانی  خوب  دختر  یک  که 
اسرائیل  در  که  کسی  برای  البته 
و  بیرونی  تفاوت  این  آمده  دنیا  به 
اندرونی کمی آزاردهنده و همزیستی 
نظر  در  باید  ولی  نیست،  ساده ای 
توانست  نخواهید  هرگز  که  داشت 

جدا  او  جسم  از  را  ایرانی  یک  روح 
چندین  اگرچه  مادرم  و  پدر  کنید. 
اسرائیل  به  انقالب  از  قبل  سال 
باقی  ایرانی  ولی  کردند  مهاجرت 
و  کنند  می  زندگی  ایرانی  ماندند، 

فارسی حرف می زنند.«
لیراز با موسیقی پاپ ایرانی به ویژه 
انقالب  از  قبل  سال های  موسیقی 
»گوگوش   می گوید  و  دارد  آشنایی 
را  او  است.  من  محبوب  خواننده 
به  مجبور  هنری اش  زندگی  اوج  در 
سکوت کردند، ولی پس از 2۱ سال 
و  شد  خارج  ایران  از  وقتی   سکوت 
صحنه  باز  کرد،  مهاجرت  آمریکا  به 
آن  روی  قدرت  با  و  گرفت  پس  را 
نماد  گوگوش  است.  مانده  امروز  تا 
که  زنان  آن  نماد  است.  زن  آزادی 
در ایران نمی توانند آواز بخوانند، ولی 
آخرم  آلبوم  مانده اند.  باقی  هنرمند 
است.  زنان  این  ستایش  در  دقیقا 
انقالب  ایران خود یک  در  بودن  زن 

است.«
فصل  در  حضور  به  ادامه  در  لیراز 
اول سریال تلویزیونی »تهران« اشاره 
»فرصتی  عنوان  به  آن  از  و  می کند 
یاد  هیجان انگیز«  و  نشدنی  فراموش 
می کند که »اجازه داد با هنرپیشگان 
شود.«  اشنا  ایرانی  مرد  و  زن 
»هنرمندانی که با شهامت پذیرفتند 
در یک سریال اسرائیلی شرکت کنند. 
تصمیمی که راه را به روی بازگشت 

آنها به ایران بست.«
ایرانی-  مشهور  خواننده  تنها  لیراز 
ریتا  خواهرزاده  او  نیست.  اسرائیلی 
محبوب ترین  از  یکی  جهان افروز، 
همین  که  است  اسرائیل  خوانندگان 
جشن  روز  در  پیش  هفته  چند 
روشن  برای  اسرائیل  استقالل 
مراسم  این  شمع   ۱2 از  یکی  کردن 
انتخاب شده بود. لیراز می گوید »ریتا 
قوی ترین خواننده اسرائیل است و این 
را چون خاله ام است نمی گویم. همه 
او را به عنوان شماره یک موسیقی در 

اسرائیل قبول دارند.«

برخی آگاهان می گویند، بیانیه ی صادر 
شده توسط انجمن نمایشنامه نویسان 
بر  گذاشتن   سرپوش   برای  تالشی 
بدون  فعالیت  دور زدن چندین ساله 
با  که  بوده  »آتش  شناسی«  از  مجوز 
واسطه گری ها توانسته  بودند، مجوزها 

را نادیده بگیرند.
آلودگی  به  اشاره ی  اما  از سوی دیگر 
انجمن  توسط  اخیر  تعطیالت  و  هوا 
آغاز  با  همزمان  نمایشنامه نویسان، 
نظام  و  نی ها  گرا علیه  اعتراضات 
است.  معنادار  اسالمی،  جمهوری 
استان   ۱۱ دست کم  استانداری های 
آنچه  دلیل  به  تهران  استان  از جمله 
موج گسترده ی گرد و غبارها خواندند، 
بطور  را  دانشگاه ها  و  ادارات  مدارس، 
سراسری تعطیل کردند. این تعطیلی 
با شاخص آلودگی »قرمز« در پایتخت 
سابقه ی  با  پیشتر  که  بود  حالی  در 
بروز وضعیت فوق  بحران »بنفش « نیز 
استانداری تهران با تعطیلی ها موافقت 

کرده بود.
شهرهای  در  اعتراضات  افزایش  با 
اعتصابات گسترده اصناف،  مختلف و 
حکومت تالش می کند تا هرگونه تجمع 
مراسم  از جنس  ویژه  به  را  مراسم  و 
بزرگداشت بیضایی را محدود و یا لغو 
کند تا فرصتی به اعتراضات احتمالی 

داده نشود.
مه نویس،  یشنا نما یی  بیضا م  ا بهر
ادیب  و  پژوهشگر  سینما،  کارگردان 
ایرانی، در حالی  که شهریورماه امسال 
ایران  ترک  سال  سیزدهمین   وارد 
می شود ولی تالش برای کمرنگ کردن 
فرهنگ دوستان  دلبستگی  و  نقش 
وظایف  از  یکی  او ظاهرا همچنان  به 

دستگاه های »فرهنگی« نظام است.

به  بیضایی  که  سال ها  این  طول  در 
دانشگاه  در  استاد  و  پژوهشگر  عنوان 
فعالیت  به  مشغول  آمریکا  استنفورد 
است، یادبود و بزرگداشت وی عمدتا با 
برنامه های نمایش و نقد آثار در مراکز 
فرهنگی صورت گرفته است. در موارد 
معدودی نیز چون هجدهمین جشن 
ناصر  بزرگداشت  و  تئاتر  منتقدان 
پخش شده  او  تصویری  پیام  تقوایی، 
است. در آخرین مورد نیز دی ماه سال 
کارگردانان  کانون  به  نامه ای  در   ۹۸
کرد  تجربه، درخواست  و  هنر  سینما 
تا به دلیل همزمانی زادروز او با چهلم 
جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 
۹۸، هیچ مراسمی برای بزرگداشت او 

برگزار نشود.
جشن  به  واکنش  در  تهران  کیهان 
سالگرد تولد بیضایی در خانه هنرمندان 
»کارگردان  را  بیضایی   ،۹۸ سال  در 
فراری از وطن« خوانده بود که »اینک از 
طریق افراد معلوم الحالی همچون عباس 
میالنی و موسسه صهیونیستی هوور در 

آمریکا مشغول کار است«.

»نمایشگاه  ششمین  جهانی  تور 
کتاب تهران، بدون سانسور« که 2۱ 
و 22 اردیبهشت در لندن برگزار شد، 

همچنان به سفر خود ادامه می دهد.
بدون  تهران،  کتاب  »نمایشگاه 
سال  در  بار  اولین  برای  سانسور« 
نوگام«  »نشر  پیشنهاد  به   2۰۱6
با نمایشگاه کتاب در نهران  همزمان 

برگزار شد.
و  ایرانی  انتشارات  از  بسیاری 
از کشورهای مختلف  فارسی زبان که 
آثار  نمایشگاه حضور دارند و  این  در 
و  شاعران  نویسندگاه،  سانسور  بدون 
پژوهشگران ایرانی را عرضه می کنند.

بدون  تهران،  کتاب  »نمایشگاه 
برای  است  فرصتی  سانسور« 
نویسندگان و ناشران تا با کتاب دوستان 
و مخاطبان خود تماس برقرار کنند.

شهر  ایرانی«  مطالعات  »کتابخانه 
لندن در روزهای ۱۱ و ۱2 اردیبهشت 
کتاب  »نمایشگاه  ششمین  میزبان 
این  بود.  سانسور«  بدون  تهران، 
سال  در  بار  اولین  برای  نمایشگاه 

»نشر  دعوت  و  لندن  در   2۰۱6
سال  آن  از  و  شد  برگزار  نوگام« 
مختلف  کشورهای  در  ساله  همه 
نویسندگان  و  ناشران  شرکت  با 
می شود. برگزار  فارسی زبان  و  ایرانی 

حمید  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
فروغ«  »نشر  بنیانگذار  مهدی زاده 
نمایشگاه  این  از  گزارشی  کلن،  در 

این  اول  روز  در  است.  کرده  تهیه 
)نویسنده  کسمائی  سرور  نمایشگاه 
رمان »گورستان شیشه ای«( و مهدی 
دیرگذر«(  »زمان  )نویسنده  یحیوی 
حضور  در  را  خود  کتاب های  نیز 
بازدیدکنندگان معرفی کردند. در این 
گزارش بخش هایی از صحبت های این 

دو نویسنده نیز آورده شده است.

ششمین »نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور«

ویدئو
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=دبیرکل ناتو تٔاکید کرده 
»ترکیه یک متحد ارزشمند 
نی  نگرا هرگونه  و  بوده 
امنیتی آن باید رفع شود«.

=ترکیه با عضویت سوئد 
و فنالند در ناتو مخالف است 
کشور  دو  خارجه  وزرای  و 
بروند  آنکارا  به  می خواهند 

تا در اینباره مذاکره کنند.
سوئد و فنالند کشورهایی که نگران  
اقدام نظامی روسیه اند به دنبال پیوستن 
به ناتو هستند و مقامات آمریکا، انگلیس 
آنها  درخواست  از  غربی  کشورهای  و 
با  ترکیه  دولت  اما  کرده اند  استقبال 
پیوستن این دو کشور اسکاندیناوی به 
ناتو که از نظر شاخص های اقتصادی و 
اجتماعی در سال های گذشته همواره 
قرار  نخستین  کشورهای  رده ی  در 

داشته اند، مخالفت می کند.
هاویستو  پکا  و  لینده  آنا  است  قرار 
وزرای خارجه سوئد و فنالند در روزهای 
آینده به آنکارا سفر و با مقامات ترکیه 
در مورد پیوستن این دو کشور به ناتو 
مذاکره کنند اما رجب  طیب اردوغان 
ما  تا  می آیند  »اگر  داده  پیام  آنها  به 
را  بی خود خودشان  کنند،  متقاعد  را 

خسته نکنند!«
»آناتولی«،  خبرگزاری  گزارش  به 
اردوغان در نشست مطبوعاتی مشترک 
جمهور  رئیس  تبون  عبدالمجید  با 
الجزایر در ارتباط با درخواست فنالند 
و سوئد برای عضویت در سازمان ناتو 
گفت: »کشورهایی که در حال حاضر 
علیه ترکیه تحریم وضع می کنند، به 
عضویت شان در ناتو که یک سازمان 

امنیتی است، رضایت نمی دهیم.«
و  سوئد  با  ترکیه  اصلی  اختالف 
فنالند حمایت  این کشورها از فعاالن 
اردوغان  دولت  مخالف  ُکرد  سیاسی 
گروه های  رهبران  از  شماری  است. 
مخالف دولت ترکیه در سوئد و فنالند 
اقامت دارند و مرکز تشکیالت آنها در 
گاهی  و  است  استکهلم  یا  هلسینکی 
کشور  دو  پارلمان  به  سخنرانی  برای 

دعوت می شوند.
اردوغان می گوید »هر دو کشور علیه 
گروه های تروریستی موضع روشن اتخاذ 
نکرده اند. هرچند که در برخی اظهارات 

با این گروه ها اعالم مخالفت کرده اند، اما 
برخی تروریست هایی را که باید تحویل 
بگویند  که  هرچند  ندادند.  می دادند، 
تحویل خواهند داد اما ما به این موضوع 
باور داریم که یک مسلمان دو بار از یک 

ناحیه گزیده نمی شود!«
کید  تٔا ترکیه  جمهوری  ئیس  ر
گروه های  پرورش  مرکز  کرده »سوئد 
تروریستی است. تروریست ها را برای 
سخنرانی به پارلمان دعوت می کنند. 
حتی حامیان تروریست ها در پارلمان 
است  قرار  دارند.  حضور  کشور  این 
هیئت های فنالند و سوئد روز دوشنبه 
به ترکیه سفر کنند. اگر می آیند تا ما 
را  بی خود خودشان  کنند،  متقاعد  را 

خسته نکنند.«
ترکیه یکی از قدرتمندترین ارتش های 
اصلی ترین  و  دارد  اختیار  در  را  ناتو 
ینس  آسیاست.  غرب  در  ناتو  عضو 
موافق  که  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ 
است  ناتو  به  فنالند  و  پیوستن سوئد 
با درک موقعیت ویژه ترکیه در پیمان 
کردن  راضی  برای  شمالی  آتالنتیک 
اردوغان دست به کار شده است. او در 
توئیتی از تماس تلفنی خود با مولود 
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر 
داده و بر لزوم رفع نگرانی های امنیتی 

ترکیه تاکید کرده است.
دبیرکل ناتو تٔاکید کرده »ترکیه یک 
متحد ارزشمند بوده و هرگونه نگرانی 

امنیتی آن باید رفع شود.«
آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 
پس از نشست غیررسمی وزرای خارجه 
کشورهای عضو ناتو در برلین در جمع 
خبرنگاران گفته بود »در مورد عضویت 
اختالف  هنوز  ناتو  در  و سوئد  فنالند 
نظرها بین ترکیه، فنالند و سوئد ادامه 

دارد ]اما[ من مطمئن هستم که در 
مورد عضویت دو کشور به جمع بندی 

خواهیم رسید.«
این  در  ترکیه  می رسد  نظر  به 
مقطع خواستار امتیازاتی از غربی ها و 
همچنین سوئد و فنالند است. در همین 
می گوید  اغلو  چاووش  مولود  ارتباط 
فنالند و سوئد باید به حمایت خود از 
گروه های تروریستی پایان دهند و باید 
وجود  خاص«  امنیتی  »ضمانت های 
داشته باشد و این نه تنها در مورد این 
متحدان  دیگر  برای  بلکه  کشور،  دو 
نیز صادق است. او تٔاکید کرده »آنها 
باید حمایت از گروه های تروریستی را 
بطور کامل پایان دهند. محدودیت های 
صنایع دفاعی یا ممنوعیت مجوزهای 
ترکیه  مانند  متحدی  برای  صادراتی 

قطعا باید برطرف شود.«
دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده 
داد  هشدار  ملل  سازمان  در  روسیه 
»عضویت فنالند و سوئد در ناتو و حضور 
کشور  دو  این  در  ائتالف  این  نظامی 
سبب می شود که قلمرو سوئد و فنالند 
به هدف احتمالی ارتش روسیه تبدیل 
شود.« والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه می گوید که پیوستن فنالند به 
ناتو اشتباه است و واکنش مسکو را در 

پی خواهد داشت.
فنالند  و  روسیه  جمهوری  رؤسای 
کردند.  گفتگو  تلفنی  گذشته  هفته 
را یک  ناتو  به  پیوستن فنالند  مسکو 
و  می داند  خود  برای  امنیتی  تهدید 
آن  به  »متقارن«  پاسخ  داده  هشدار 
خواهد داد. پوتین در این تماس گفته 
از آنجا که هیچ تهدیدی علیه امنیت 
سیاست  ترک  ندارد،  وجود  فنالند 
بی طرفی نظامی اشتباه است و سبب 
خدشه دار شدن روابط دو کشور خواهد 
حالیست  در  پوتین  ادعای  این  شد. 
شبه جزیره   2۰۱۴ مارس  در  وی  که 
خاک  به  را  اوکراین  شرق  در  کریمه 
روسیه ضمیمه کرد و هشت سال بعد 
با حمله نظامی  در 2۴ فوریه 2۰22 
که  کرده  آغاز  را  جنگی  اوکراین  به 

همچنان ادامه دارد.
از  یکی  رویدادها  این  با  همزمان 
تاریخ  در  نظامی  مانورهای  بزرگترین 
عنوان  با  بالتیک  کشورهای  در  ناتو 
 ۱۰ شرکت  با  »خارپشت«  رزمایش 
کشور از جمله فنالند و سوئد در حال 

انجام است. 

مخالفت اردوغان با عضویت فنالند و سوئد در ناتو؛
 وزیر خارجه ترکیه می گوید »ضمانت های امنیتی خاص« می خواهیم!

=عالوه بر ساخت پهپاد، 
آموزش اپراتورها و آموزش 
نگهداری  و  تعمیر  یگان 
پهپادهای ابابیل با نیروهای 
نقالب  ا ن  را پاسدا ه  سپا

اسالمی است.
=خبرگزاری ایرنا گزارش 
 »2 »ابابیل پهپادهای  داد 
روی  از  برخاستن  قابلیت 
دارند  نیز  را  تندرو  قایق 
قایق های  ز  ا تعدادی  و 
سپاه  دریایی  نیروی  تندرو 
پهپادها  این  با  پاسداران 

مجهز شده اند.
خبرگزاری های داخلی ایران گزارش 
نیروهای  کل  رئیس  حضور  با  دادند 
مسلح جمهوری اسالمی یک »کارخانه 
تولید پهپاد تمام ایرانی« در تاجیکستان 
افتتاح شده است.در این کارخانه قرار 
شود  ساخته   »2 »ابابیل  پهپاد  است 
که شماری از یگان های سپاه پاسداران 
عملیات  برای  آن  از  اسالمی  انقالب 
شناسایی و عملیات انتحاری استفاده 
می کنند.علی باقری در مراسم افتتاحیه 

ساخت  کارخانه  افتتاح 
»پهپادهای انتحاری« سپاه 
پاسداران در تاجیکستان؛ 

محمد باقری:
 در جایگاهی 
هستیم که 
سالح صادر 

می کنیم!
این کارخانه که در شهر دوشنبه برگزار 
شد در ادعایی عجیب گفت، »امروز در 
جایگاهی هستیم که می توانیم عالوه 
به کشور های  نیاز های داخلی  رفع  بر 
افزایش  هم پیمان و دوست در جهت 
امنیت و صلح پایدار، تجهیزات نظامی 

صادر کنیم!«
شاهد  آینده  در  »انشاهلل  افزود،  او 
تمام  در  بیشتر  همکاری های  افزایش 
و  ایران  بین  نظامی  دفاعی  سطوح 

تاجیکستان خواهیم بود.«
آموزش  پهپاد،  ساخت  بر  عالوه 
و  تعمیر  یگان  آموزش  و  اپراتورها 
نگهداری پهپادهای ابابیل با نیروهای 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
بر اساس گزارش ایرنا، پهپاد »ابابیل 
 2۰۰ ساعته   ۵/۱ پرواز  توان  با   »2
سرعت  و  دارد  عملیاتی  بُرد  کیلومتر 
آن به 22۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. 
از  برخاستن  قابلیت  پهپادها  نوع  این 
روی قایق تندرو را نیز دارد و تعدادی 
از قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه 
پاسداران با این پهپادها مجهز شده اند.

که   است  آمده  گزارش  این  در 
پهپادهای »ابابیل2« ابتدا با مٔاموریت 
مراقبت و شناسایی تولید شده بود اما 
بعدها مٔاموریت انتحاری نیز برای آنها 

این  قالب  تعریف شد و هم اکنون در 
مسلح  نیروهای  اختیار  در  ماموریت 

جمهوری اسالمی قرار دارد.
خبرگزاری تسنیم همچنین گزارش 
سپهبد  با  سفر  این  در  باقری  داده 
سیمومین یتیم اف رئیس کمیته امنیتی 
درباره  تاجیکستان  جمهوری  دولتی 
همکاری های دوجانبه امنیتی و مرزبانی 
که  حالیست  در  این  کردند.  گفتگو 
ایران و تاجیکستان هیچ مرز مشترکی 

با هم ندارند!
یکی از محورهای مذاکرات محمد 
باقری و شیرعلی میرزا همکاری های 
در  تروریسم  با  مبارزه  برای  دوجانبه 
منطقه آسیای مرکزی و همکاری های 

منطقه ای در مورد افغانستان است.
گروه مدیران منع گسترش تسلیحات 
اتمی کشورهای عضو »گروه هفت« نهم 
بیانیه ای  اردیبهشت( در  ماه مه )۱۹ 
مشترک با ابراز نگرانی از فعالیت های 
بی ثبات کننده رژیم ایران در خاورمیانه 
»انتقال  دادند  هشدار  آن  اطراف  و 
موشک و فناوری موشکی، پهپادها و 
تسلیحات متعارف به بازیگران دولتی 
و غیردولتی و گسترش تسلیحاتی برای 
منطقه بی ثبات کننده است و تنش ها را 

تشدید می کند.«

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در کنار شیرعلی 
میرزا وزیر دفاع تاجیکستان

ن  یسا گ نو بال و ین  =ا
ژنرال های روس را به »حماقت 
جنایتکارانه« و درس نگرفتن 
متهم  گذشته  اشتباهات  از 
می کنند. حماقتی که بسیاری 
خشمگین  روسیه  در  را 
ناموفق  می کند. در عملیات 
مه 2۰22   پنجشنبه 12  روز 
نیروهای روسیه تالش کردند 
که  پل های شناوری  از روی 
بر رودخانه در نزدیکی شهر 
بیلوهوریوکا در شرق اوکراین 
ساخته بودند، عبور کنند. اما با 
حمله اوکراینی ها ناکام ماندند.

قدیمی  نظامیان  =این 
را  خود  نظرات  که  روسیه 
»یوتیوب«  و  »تلگرام«  در 
مخالف  می کنند،  منتشر 
جنگ علیه اوکراین نیستند 
و حتی اوکراینی ها را تحقیر 
کرده و آنها را نازی می نامند 
آنها  که  اینجاست  نکته  اما 
به  خود،  شدید  انتقادات  با 
گونه ای متناقض، تا حدی در 
همان اردوگاه مخالفان شان، 
یعنی منتقدان روسی پوتین 
جنگ  پایان  خواهان  که 

هستند، قرار می گیرند!
وبالگ نویسان نظامی روسیه جنگ در 
اوکراین را شکست خورده می خوانند و 
از ژنرال های روس به عنوان  ژنرال های 

جنایتکار نام می برند.
پس از غرق شدن رزمناو »مسکو« در 
ماه آوریل، عملیات نظامی در نزدیکی 
بیلوهوریوکا در شرق اوکراین بزرگترین 
شکست در جنگ برای روسیه بود. یک 
عملیات فاجعه بار دیگر که منجر به کشته 
اکنون  شد.  روس  سرباز  صدها  شدن 
بالگرهای  توسط  اوکراین  در  جنگ 
نظامی نویس با نفوذ روسیه با میلیون ها 

مخاطب پوشش داده می شود.
ین وبالگ نویسان ژنرال های روس را به 
»حماقت جنایتکارانه« و درس نگرفتن 
می کنند.  متهم  گذشته  اشتباهات  از 
روسیه  در  را  بسیاری  که  حماقتی 
خشمگین می کند. در عملیات ناموفق 
روز پنجشنبه ۱2 مه 2۰22  نیروهای 
پل های  روی  از  کردند  تالش  روسیه 
شناوری که بر رودخانه در نزدیکی شهر 
ساخته  اوکراین  در شرق  بیلوهوریوکا 

بودند، عبور کنند.
ارتش اوکراین این عملیات را پیش بینی 
کرده بود و درست زمانی که انتقال آغاز 
نتیجه ی  کرد.  حمله  روس ها  به  شد 
حمالت اوکراینی ها به نیروهای روسیه 
در این عملیات، به استثنای غرق شدن 
آوریل،  ماه  میانه  در  »مسکو«  رزمناو 
کنون  تا  که   است  شکستی  بدترین 

وبالگ نویسان نظامی روسیه: جنگ ناکام 
ژنرال های جنایتکار روس در اوکراین 

روسیه در این جنگ به آن دچار شده 
از  بیش  تهاجم،  این  نتیجه  در  است. 
۵۰۰ سرباز روس کشته یا زخمی  شدند 
و بیش از ۸۰ نفربر نظامی و همچنین 

پل های شناور روسیه منهدم شدند.
پیروزی  یک  این  اوکراین،  برای 
منطقه  سر  بر  نبرد  در  خوشایند  
دونباس است و همچنین یک پیروزی 
تبلیغاتی بزرگ زیرا عملیات نیروهای 
روس به گونه ای شگفت انگیز ضعیف و 

غیرحرفه ای به نظر می رسد.
روسیه  ارتش  فرماندهان  چگونه 
می توانند به یک یا دو گردان جنگی، 
مقادیر  و  نفر  با حدود ۸۰۰  کدام  هر 
زیادی تجهیزات ارزشمند، اجازه دهند 
در گذرگاه یک رودخانه آنهم در دیدرس 
توپخانه اوکراینی جمع شده و بخواهند 
کنند؟!  عبور  آن  از  شناور  پل های  با 
چگونه ژنرال های روس می توانند از نظر 

تاکتیکی تا این حد ساده لوح باشند؟
فقط  که  نیست   پرسشی  ین  ا
غرب  اطالعاتی  سرویس های  توسط 
از  برخی  بلکه پرسش  مطرح می شود 
مسائل  وبالگ نویسان  تأثیرگذارترین 

نظامی روسیه نیز هست.
قدیمی  سربازان  از  تعدادی  آنها 
روس هستند که هر روز در شبکه های 
پیام رسان مانن »تلگرام« و »یوتیوب« 
درباره جنگ اظهار نظر می کنند. برخی 
از آنها صدها هزار مخاطب دارند. برخی 
از  بیش  پودولجاکا  یوری  مانند  دیگر 
او  نفر  دنبال کننده دارند.  دو میلیون 
در ویدئویی که منتشر کرده می گوید: 
»من مدت زیادیست که سکوت کرده ام 
اما این فاجعه سکوت مرا شکست. کل 
یک گردان و شاید حتی دو گردان به 
دلیل حماقت محض از بین رفتند. کلمه 

»حماقت« را تکرار می کنم.«
وبالگ نویس  یک  تاتارسکی  والدن 
و  ناراحت  اندازه  همین  به  دیگر، 
»نابغه  نام  باید  »ما  است:  خشمگین 
نظامی« را  که گردان ها را به این رودخانه 
آورد و می خواست آنها را با پل های شناور 
عبور دهد بدانیم. او باید در برابر همه 

پاسخگوی این فاجعه باشد.«
وی می افزاید: »حمله در دونباس در 
حال کاهش است و این فقط به دلیل 

بیش از 5۰۰ سرباز روس روز پنجشنبه 12 ماه مه در اینجا کشته یا زخمی شدند. کسانی 
که تالش می کردند از رودخانه سیورسکی دونتس  از روی پل های شناور عبور کنند

هواپیماهای  کمبود  و  شناخت  عدم 
بدون سرنشین نیست. این به ژنرال های 

بی خرد ما بستگی دارد.«
و  پودولجاکا  که  کرد  یادآوری  باید 
علیه  روسیه  مخالف جنگ  تاتارسکی 
آنها  برعکس،  بلکه  نیستند؛  اوکراین 
اغلب با نفرت از اوکراینی ها یاد می کنند 
و از کلمه تحقیرآمیز »خوخولنی« و یا 

»اوکراینی- نازی « استفاده می کنند.
این افراد با نفوذ البته که می خواهند 
روسیه در این جنگ پیروز شود. اما به 
شیوه جنگ، به بی کفایتی فرماندهان 
ارشد و همچنین به وزارت دفاع  مسکو 
حمله می کنند. آنها شکایت دارند که 
ارتش روسیه از اشتباهاتی که در آغاز 
جنگ مرتکب شد، در همان زمان که برای 
تصرف کی یف تالش می کرد و مجبور شد 
با عقب نشینی تحقیرآمیز و خونین به 
آن پایان دهد، چیزی یاد نگرفته است.
نکته اما اینجاست که آنها با انتقادات 
شدید خود، به گونه ای متناقض، تا حدی 
یعنی  اردوگاه مخالفان شان،  در همان 
منتقدان روسی پوتین که خواهان پایان 
جنگ هستند، قرار می گیرند- البته بطور 
موقت و تا جایی که شکست های پی در 
پی نیروهای روسیه را زیر حمالت خود 
این  می گیرند. گفتنی است که حتی 
تئوری،  در  حداقل  نیز،  جنگ افروزان 
سانسور  سختگیرانه  قوانین  مشمول 
می توانند  از جمله  و  می شوند  روسیه 
به  ارتش«  کردن  »بی اعتبار  اتهام  به 

حبس های طوالنی محکوم شوند.
در عمل اما یوری پودولجاکا  گزارش های 
رسمی  جنگی روزانه کرملین  و پوتین 
به ریشخند می گیرد.  را  اطرافیانش  و 
وی می نویسد: »می گویند »همه چیز 
طبق  چیز  همه  می رود،  پیش  خوب 
پرسش وی  اما  پیش می رود«.  برنامه 
این است که چه کسی مقصر و مسئول 
سرنوشت تلخ  دو گردان کامل جنگی 
به  مرا  »شاید  می افزاید:  او  است؟!« 
نمی توانم  دیگر  اما  بیاندازند.  زندان 
نشود،  انجام  کاری  اگر  کنم.  سکوت 
صدها نفر دیگر نیز همینگونه بیهوده 
داد.« خواهند  دست  از  را  خود  جان 
*منبع: وبسایت »خبرهای روز« سوئد

*ترجمه و تنظیم: فرامرز نوروزی

رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه

مبارزه با گرانی

©کیهان لندن/ کارتون های احمد بارکی زاده
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مقامات جمهوری اسالمی در آخرین 
روز دادگاه حمید نوری، دادیار زندان 
گوهردشت در تابستان خونین 6۷ و 
دستیار ابراهیم رئیسی )قاضی مرگ( 
اعالم کردند که حکم  آن دوران،  در 
اعدام احمدرضا جاللی پزشک ایرانی- 
سوئدی را آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ به 

اجرا خواهند گذاشت.
سخنگوی  خطیب زاده  سعید  البته 
 26 دوشنبه  روز  خارجه  وزارت 
در  قضائیه  قوه  که  گفت  اردیبهشت 
حال بررسی تعویق اجرای این حکم 

است.
احمدرضا جاللی که در سال ۱3۹۵ 
در جریان سفری به دعوت دانشگاه های 
تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود، 
بازداشت  سوئد  به  بازگشت  از  قبل 
جاللی  احمدرضا  زندان  در  شد. 
روانی  و  جسمی  شکنجه های  از  بعد 
مجبور شد در مقابل دوربین به آنچه 
نشده  مرتکب  هرگز  که  کند  اعتراف 
تهران  انقالب  دادگاه   ۱۵ شعبه  بود. 
صلواتی،  ابوالقاسم  قاضی  ریاست  به 

تجمع در لندن برای نجات جان احمدرضا جاللی

ویدئو

بر پایه همین اعترافات اجباری او را 
به اتهام »همکاری با دولت متخاصم« 
و »جاسوسی برای اسرائیل« به اعدام 
محکوم کرد. حکمی که چند ماه بعد 

به تائید دیوان عالی کشور نیز رسید.
دیگر  و  سوئد  در  روزها  این  در 
کشورهای اروپایی تجمعاتی با خواست 

آزادی فوری احمدرضا جاللی برگزار 
که  تجمعی  از  رأفت  احمد  می شود. 
در لندن در مقابل سفارت جمهوری 
اسالمی برگزار شد، گزارشی در گفتگو 
با رها بحرینی پژوهشگر سازمان »عفو 
این  برگزارکننده  که  بین الملل« 

اعتراض بود، تهیه کرده است.

سراسری  اعتراضات  با  همزمان 
اردیبهشت ماه در ایران گروهی از ایرانیان 
در وین پایتخت اتریش برای حمایت 
آمدند. گرد  معترض  مردم  حقوق  از 

 2۰22 مه  ماه   ۱۵ یکشنبه  روز 
در  مردمی  اعتراضات  با  همزمان 

طنین صدای اعتراضات سراسری مردم ایران در اتریش

ویدئو

همچنین  و  ایران  مختلف  شهرهای 
اعتراضات  این  وحشیانه  سرکوب 
از  جمعی  اسالمی،  جمهوری  توسط 
ایرانیان در کنار ساختمان اپرای وین 
جمع شدند تا بازتاب صدای اعتراض 
مردم ایران رو به جهان باشند. ایرانیانی 

که در این گردهمایی اعتراضی حضور 
جمهوری  جنایات  درباره  داشتند، 
مردم  وحشیانه  سرکوب  و  اسالمی 
معترض در ایران آگاهی رسانی کردند.
فرید خلیفی در وین از این تظاهرات 

گزارشی تهیه کرده است.

=وزارت اطالعات مدعی 
دنبال  به  نفر  دو  این  شد 
 ، » ب شو آ هی  ند ما ز سا «
و   » عی جتما ا بی نظمی  «
ایران«  در  »بی ثبات سازی 

بوده اند.
صداوسیما  گزارش  =در 
تصاویر دیدار این دو شهروند 
فرانسه با فعاالن کارگری از 
جمله رضا شهابی و همچنین 
فعاالن معلم از جمله رسول 
به  لطفی  اسکندر  و  بداقی 

نمایش درآمده است.
=همزمان موج نارضایتی 
شدت  به  ایران  جامعه  در 
یافته  گسترش  و  افزایش 
از  جدیدی  دور  مردم  و 
اعتراضات سراسری را از نیمه 
شهر  ده ها  در  اردیبهشت 
ایران آغاز کرده اند. در چنین 
شرایطی پیوستن اعتراضات 
صنفی با اعتراضات سراسری 
مردم، تهدیدی جدی علیه 
شمار  به  اسالمی  جمهوری 

می رود.
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
از  گذشته  شامگاه  که  مستندی  در 
صداوسیمای جمهوری اسالمی پخش 
و  آموزشی  »اتحادیه  عضو  دو  شد، 
پیش  هفته  که  را  فرانسه«  تحصیلی 
به  متهم  شدند،  بازداشت  ایران  در 
ارتباط  مدعی  و  کرده  »جاسوسی« 
برخی فعاالن صنفی با این افراد شده 

است.
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت گزارشی 
از وزارت اطالعات پخش کرد که در آن 
دو تبعه فرانسوی بازداشت شده متهم به 
»جاسوسی« و »ارتباط گیری« شماری از 
فعاالن صنفی شده اند. شماری از فعاالن 
صنفی که تصاویر آنها در این مستند 
به نمایش درآمده در روزهای گذشته 

بازداشت شدند.
دو تبعه فرانسه که در روزهای گذشته 
در ایران به زندان افتاده اند، سسیل کوهلر 
و همسرش ژاک پاری هستند که در 
»جاسوس  امنیتی  نهادهای  گزارش 
فرانسوی« معرفی شده و حتی صفحه 
نمایش  نیز  آنها  پاسپورت  مشخصات 

داده شده است.

پروژه جدید جمهوری 
اسالمی علیه فعاالن 

صنفی:

اقدامات 
ضدامنیتی و 
ارتباط با دو 
»جاسوس« 

فرانسوی!
در سناریوی جدید نهادهای امنیتی 
اتباع خارجی  علیه  اسالمی  جمهوری 
بازداشت شده و فعاالن صنفی، مالقات 
دو شهروند فرانسه با فعاالن کارگری از 
جمله رضا شهابی و همچنین فعاالن 
معلم از جمله رسول بداقی و اسکندر 

لطفی به نمایش درآمده است.
در این گزارش ویدئویی تصویری نیز از 
آنیشا اسداللهی مترجم به نمایش درآمده 
همسرش  همراه  به  گذشته  هفته  که 
کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون 

نویسندگان ایران بازداشت شد.
اطالعات  وزارت  گذشته  هفته 
دو  بازداشت  از  اسالمی  جمهوری 
ایجاد  برای  تالش  اتهام  به  »اروپایی« 
جامعه«  »بی ثبات سازی  و  »آشوب« 
خبر داد. یک روز بعد دولت فرانسه اعالم 
کرد که بازداشت شدگان تبعه این کشور 

هستند و خواستار فوری آنها شد.
این زوج فرانسوی هشتم اردیبهشت ماه 
و  شده  ایران  وارد  استانبول  طریق  از 
هنگام بازگشت به فرانسه از مسیر پرواز 
»امام  فرودگاه  در  استانبول  تهران- 

خمینی« بازداشت شدند.
اتحادیه  دبیرکل  الالند  کریستوف 
هفته  فرانسه،  تحصیلی  و  آموزشی 
گذشته گفته بود که این دو نفر یک 
همسرش  و  اتحادیه  این  زن  کارمند 
هستند و »برای تعطیالت« به ایران رفته 
بودند و قرار بود اوایل هفته جاری به 
فرانسه بازگردند. او همچنین تأکید کرده 
است که این کارمند زن برای کار در 
زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود.  

سپاه  به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری 
پاسداران انقالب اسالمی روز چهارشنبه 
وزارت  از  نقل  به  اردیبهشت   2۱
به  نفر  دو  این  شد  مدعی  اطالعات 
دنبال »سازماندهی آشوب«، »بی نظمی 
اجتماعی« و »بی ثبات سازی در ایران« 

بوده اند.
در گزارش ویدئوی وزارت اطالعات که 
شامگاه گذشته پخش شده، بخش هایی 
از گفتگوهای صوتی سسیل کوهلر و 
آنها  ادعا شده که  همسرش منتشر و 
در سخنان خود بر عباراتی چون »بسته 

انقالبی« و »جنگ« تأکید کرده اند.
ایرانیان  یا  خارجی  اتباع  بازداشت 
دوتابعیتی یکی از راهکارهای فشار بر 
سوی  از  باج خواهی  و  کشورها  دیگر 
جمهوری اسالمی است که در سال های 
تبدیل  رایج حکومت  روند  به  گذشته 
شده و در برخی موارد پاسخ مساعد نیز 

به جمهوری اسالمی داده است!
آنسوی گزارش ویدئویی منتشر شده 
از  حکایت  اطالعات،  وزارت  سوی  از 

برشی از گزارش وزارت اطالعات؛ سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری 
اتباع فرانسوی متهم به »جاسوسی«

سناریوسازی برای فعاالن صنفی در ایران 
دارد که می تواند به صدور احکام سنگین 

زندان برای این افراد منتهی شود.
شمار زیادی از فعاالن صنفی آموزگار 
بازداشت  و کارگر در روزهای گذشته 
ابراهیمی،  بداقی، جعفر  شدند. رسول 
اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن 
عمرانی از جمله فعاالن صنفی آموزگاران 

بازداشت شده هستند.
کیوان  و  مترجم  اسداللهی  آنیشا 
نون  کا عضو  و  نویسنده  مهتدی 
 ۱۹ دوشنبه  روز  ایران  نویسندگان 
روز  و سه  بازداشت شدند  اردیبهشت 
اردیبهشت  پنجشنبه 22  روز  در  بعد 
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

بازداشت شد.
ریحانه انصاری نژاد یکی دیگر از فعاالن 
کارگری در تهران است که طی روزهای 
گذشته بازداشت شده است. به گزارش 
فعاالن کارگری، ریحانه انصاری نژاد فعال 
بند 2۰۹  انفرادی  سلول  در  کارگری 
وزارت اطالعات محبوس و از دسترسی 

به وکیل محروم شده است.
همچنین سعید مدنی جامعه شناس 
و پژوهشگر اجتماعی نیز روز گذشته 
به اتهام آنچه »ارتباط مشکوک خارجی 
شده  عنوان  ضدامنیتی«  اقدامات  و 

بازداشت شده است.
بازداشت فعاالن صنفی و مدنی در 
جمهوری  جدید  سناریوی  با  ارتباط 
آن  در  که  می گیرد  صورت  اسالمی 
اتهامات »جاسوسی« و عناوینی چون 
»بی نظمی  آشوب«،  »سازماندهی 
مطرح  انقالبی«  »بسته  و  اجتماعی« 
پروژه ای مشابه  به  می شود و می تواند 
»انقالب مخملی« در پرونده این افراد 

جلوه داده شود.
فعاالن صنفی بازداشت شده از جمله 
و  کارگری  اصناف  در  اثرگذار  افراد 
آموزگاران هستند. با توجه به اعتراضات 
گسترده صنفی آموزگاران و کارگری 
از جمله اعتصاب کارگران و رانندگان 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 
به نظر می رسد جمهوری اسالمی به 
دنبال در زندان نگهداشتن افراد اثرگذار 
در فعالیت های سندیکایی است. به ویژه 
آنکه موج نارضایتی در جامعه ایران به 
شدت افزایش و گسترش یافته و مردم 
دور جدیدی از اعتراضات سراسری را از 
نیمه اردیبهشت در ده ها شهر ایران آغاز 
پیوستن  در چنین شرایطی  کرده اند. 
اعتراضات صنفی با اعتراضات سراسری 
مردم، تهدیدی جدی علیه جمهوری 

اسالمی به شمار می رود.

زمان  سا =»دیده بان 
دوهان  آلنا  می گوید  ملل« 
سازمان  ویژه  گزارشگر 
تحریم های  امور  »در  ملل 
و یکجانبه« در سال  قهری 
به خاطر »الپوشانی«   2۰21
ر  یغو و ا قلیت  ا ب  کو سر
مبلغ  چین  حکومت  توسط 
آن  دولت  دالر  هزار   2۰۰

کشور دریافت کرده است.
=هیلل نویر مدیر اجرایی 
ملل«:  سازمان  »دیده بان 
نماینده  »یک  افزود:  نویر 
حقوق بشر سازمان ملل که 
پول  چین  متجاوز  رژیم  از 
این  مثل  می کند،  دریافت 
است که اداره پلیس شیکاگو 
از آلکاپون ]گانگستر معروف 
دریافت  کمک  آمریکایی[ 

کند«.
زمان  سا =»دیده بان 
ملل« در بیانیه ای اعالم کرد 
آلنا دوهان چشم خود را بر 
سرکوب وحشیانه اعتراضات 
در ایران توسط رژیم بست و 
در عوض، تحریم های اعمال 
متحده  ایاالت  توسط  شده 
غربی  کشورهای  دیگر  و 
ایران  بد  شرایط  مقصر  را 

قلمداد کرد.
یک  که  ملل«  سازمان  »دیده بان 
است  غیرانتفاعی  بشری  حقوق  نهاد 
دوهان  لنا  آ که  می دهد  گزارش 
گزارشگر ویژه سازمان ملل »در امور 
تحریم های قهری و یکجانبه« که اخیراً 
ایران  به  تحریم ها  آثار  بررسی  برای 
سفر کرده، در سال 2۰2۱ مبلغ 2۰۰ 
هزار دالر از چین کمونیست دریافت 

کرده است.
این نهاد مدعی شد دوهان به خاطر 
اویغور  اقلیت  سرکوب  »الپوشانی« 
را  مبلغ  این  چین  حکومت  توسط 

دریافت کرده است.
هیلل نویر مدیر اجرایی »دیده بان 
سازمان ملل« می گوید پس از تصمیم 
اتحادیه  متحده،  ایاالت  سال گذشته 
اعالم  برای  کانادا  و  بریتانیا  اروپا، 
و  آزار  دلیل  به  چین  علیه  تحریم ها 
اذیت اویغورها آشکار است که دولت 
چین حاضر است مبالغ بی سابقه ای را 
آلنا  بر گزارش های  تأثیرگذاری  برای 

دوهان بپردازد.
»رژیم های  گفت  همچنین  نویر 
در  دوهان  هند  می خوا تور  دیکتا
ملل  سازمان  به  خود  گزارش های 
را  دیکتاتورها  پوچ  و  دروغ  روایت 
مشروعیت ببخشد و چنین القاء کند 
که تحریم ها علیه رژیم های خودکامه 

نقض حقوق بشر است.«
نویر افزود: »یک نماینده حقوق بشر 
سازمان ملل که از رژیم متجاوز چین 
این است  پول دریافت می کند، مثل 

»ماله کشی برای دیکتاتورها« توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ : 
آلنا دوهان سرکوب معترضان در ایران را ندید!

آلکاپون  از  شیکاگو  پلیس  اداره  که 
کمک  آمریکایی[  معروف  ]گانگستر 

دریافت کند.«
در  بین الملل  حقوق  استاد  دوهان 
از  او  است.  بالروس  دولتی  دانشگاه 
حقوق  شورای  سوی  از   2۰2۰ سال 
بشر سازمان ملل به عنوان »گزارشگر 
ویژه در امور تحریم های یکجانبه« که 
یک مسئولیت مستقل است منصوب 
شد و نظرات و گزارش های او موضع 

رسمی سازمان ملل نیست.
آلنا دوهان در سفری ۱۱ روزه به 
اقدامات  منفی  تأثیر  مورد  در  ایران 
که  د  دا گزارشی  نبه  یکجا قهری 
جمهوری  مقامات  خاطر  رضایت 
درخواست   اما  کرد  جلب  را  اسالمی 
فعاالن حقوق بشر ایران برای مالقات 
با مخالفان حکومت را رد نمود. وی در 
گزارش پایانی خود، چشم بر سرکوب 
توسط  ایران  در  اعتراضات  وحشیانه 
تحریم های  عوض،  در  و  بسته  رژیم 
و  متحده  ایاالت  توسط  شده  اعمال 
دیگر کشورهای غربی را مقصر شرایط 

بد ایران قلمداد کرد.
بیانیه »دیده بان سازمان ملل«  در 
دبیرکل  آنتونیو گوترش  از  »ما  آمده 
کمیسر  باشله  میشل  ملل،  سازمان 
توماس  لیندا  و  ملل  سازمان  عالی 
در  متحده  ایاالت  سفیر  گرینفیلد 
اطمینان  تا  می خواهیم  ملل  سازمان 
پاسخگوی  دوهان  که  کنند  پیدا 

مسئولیت اش خواهد بود.«
در بخشی از این گزارش آمده آلنا 
ایران، سوریه،  برای رژیم های  دوهان 
البی  زیمبابوه  روسیه،  کوبا،  ونزوئال، 

کرده است.
دوهان در نخستین گزارش خود به 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل بجای آنکه در گزارش خود اعالم 
ایران،  رژیم های  مقامات  فساد  کند 
اصلی  عامل  کوبا  و  ونزوئال  سوریه، 
مشکالت در این کشورهاست ادعا کرد 
این بحران ها ناشی از تحریم های غرب 

علیه این رژیم هاست.
سفر  یک  و  ا  2۰2۱ فوریه  در 

سفر آلنا دوهان به ایران
رژیم  و  داشت  ونزوئال  به  تبلیغاتی 
ایاالت  تحریم های  قربانی  را  مادورو 
متحده نشان داد. مادورو سپس در 
مجمع  در  خود  سخنرانی  آخرین 
مواضع  به  ملل  زمان  سا عمومی 
اکتبر  در  او  کرد.  استناد  دوهان 
مورد  در  ا  ر ر  کا همین   2۰2۱

تکرار کرد. زیمبابوه 
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی هم به گزارش 
آخرین  که  بالروس  شهروند  این 
می شود  نامیده  روپا  ا دیکتاتوری 
گزارش  در  می گوید  و  کرده  استناد 
آلنا دوهان آمده »تحریم ها علیه اقالم 
بانک های  نام  درج  صادراتی،  عمده 
افراد در  ایرانی به همراه شرکت ها و 
که  آنانی  شامل  تحریم ها،  فهرست 
در تولید دارو و غذا هستند، موجب 
افزایش  دولت،  درآمدهای  کاهش 
افراد  برای  ناکافی  تورم و فقر، منابع 
آسیب پذیر  گروه های  و  کم  درآمد 
از  مانع  همچنین  تحریم ها  شده اند. 
الزم  منابع  به  ایران  دولت  دستیابی 
پروژه های  نگهداری  و  توسعه  برای 
زیرساختی نظیر مدرسه، بیمارستان، 
مسکن، پاالیشگاه، جاده، هواپیمایی و 
محیط  توسعه ای،  پروژه ای  همچنین 
و  شده  فرهنگی  و  علمی  زیستی، 
تأثیرات مخربی بر کل جمعیت ایران 

بر جای گذاشته اند.«
همزمان  که  ایران  به  دوهان  سفر 
با اعتراضات سراسری اردیبهشت بود 
رضا  شاهزاده  سوی  از  انتقادهایی  با 
پهلوی و شیرین عبادی دارنده جایزه 
صلح نوبل و همچنین چند نهاد حقوق 

بشری قرار گرفت.
او در حالی برای بزک کردن چهره 
تقصیر  انداختن  و  اسالمی  جمهوری 
به  اقتصادی  فالکت  و  نابسامانی ها 
یران  ا به  غرب  تحریم های  گردن 
جمهوری  سال هاست  که  کرد  سفر 
گزارشگران  درخواست های  اسالمی 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه 
حقوق بشر را برای انجام سفر به ایران 

رد می کند.



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1828 
جمعه 3۰  ا ردیبهشت ماه تا ۵  خردادماه ۱۴۰۱خورشیدی

داشتن زندگی طوالنی 
با کنترل عادت های ناسالم

اگر فکر می کنید سالمت و وزن خود را از طریق رژیم 
غذایی، حفظ خواهید کرد، باید بگوییم که در اشتباه هستید. 

در هر دوره زمانی ورزش برای تحریک بافت های فیزیکی و هورمونی 
الزم است. ورزش برای ساخت عضله و استخوان، سوزاندن چربی، خواب 

آرام، حفظ جوانی و افزایش سطح انرژی بی نهایت مهم است. فهرست تاثیرات 
مثبت ورزش بر بدن تمام نشدنی است. مهم تر از ورزش انجام صحیح تمرینات 

است که شامل شدت و مدت زمان این تمرینات است. اگر بتوانید روزی 2۰ تا 
3۰ دقیقه ورزش کنید، قطعا نیازی نیست تا با سالمتی خود خداحافظی کنید.

غذا خوردن در زمان نامناسب از شب، شدت سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد و 
همین منجر به افزایش ترشح هورمن های استرس زا قبل از خواب می شود. این رفتار 
اشتباه باعث می شود تا فرایندهای گوارشی طبیعی بدن در زمان استراحت اعضای مورد 
نیاز، فعال شوند. اگر شما دیروقت غذا می خورید، باید بدانید بهترین راه را در جهت 
مختل کردن فرایند طبیعی هورمون ها و اعضای بدن خود در پیش گرفته اید.یکی از 
اشتباه ترین روش تغذیه توجه نکردن به میزان کالری باالی نوشیدنی های سرشار 
از قند است. بله، کسانی که آب میوه جامبو می نوشند، باید بدانند درست است 
که این آب میوه ها طبیعی هستند ولی سرشار از قند نیز هستند. همچنین 

با  هر شب  را  تکیال  و  مارتینی  مثل  بی ضرر  کوکتل های  که  کسانی 
آب میوه های طعم دار می خورند، باید توجه کنند که به سمت اضافه 

وزن می دوند.این نوشیدنی ها را با گزینه های سالم مانند چای 
سبز، پودرهای ویتامینه پرتقال یا آب معدنی گازدار 

عوض کنید. این تعویض سوخت و ساز 
بدن را افزایش می دهد.

زنان  شاخص

قلبم شکست و قلم نیز، زین بیش تاب ندارم
رغبت به دیدن دنیا، خرد و خراب ندارم

هر لحظه منقلبان را، گریان درود فرستم
هر چند خاطره ای خوش، از انقالب ندارم

رفتند جمله عزیزان، تا بیکرانی  غربت
من بوی گل ز که جویم؟ در کف گالب ندارم

در روزگار مالمت، از بس عذاب کشیدم
دیگر به روز قیامت، بیم از عذاب ندارم

بر خلق سوخته سامان، رودی ز دیده گشودم
جز این چه چاره توانم، یک قطره آب ندارم
با گوش بسته شنیدم، بانگ سقوط ستم را

با چشم خسته ازین پس، سر در کتاب ندارم
گویند پیر و نحیفی، زین بیشتر چه خروشی؟

گویم کزین دل بی پیر، بهتر جواب ندارم...

در حال حاضر عالقه ای به خوردن شان 
که  هستند  غذاهایی  همان  ندارند، 
نمی خوردند.  هرگز  کودکی  دوران  در 
همچنین مشخص شد دانشجویانی که 
غذاهای غیرمحبوب شان را در قالب یک 
منوی جداگانه می خوردند، در مقایسه 
با کسانی که چنین منویی نداشتند، در 
حال حاضر عالقه بیشتری به خوردن 
همان غذاها دارند. پس دلسرد نشوید. 
یک نفس عمیق بکشید و ادامه دهید.

2. به او اجازه دهید قبل از صرف 
غذا زنگ تفریح داشته باشد

وقفه  یک  ایجاد  برای  برنامه ریزی 
کمک  غذا  صرف  از  قبل  کوتاه مدت 
و  بیشتر  غذای  بچه ها  که  می کند 
سالم تری بخورند. محققان دریافتند که 
داشتن زنگ تفریح قبل از ناهار باعث 
می شود که بچه ها به میزان ۵۴٪ میوه و 
سبزیجات بیشتری بخورند. داشتن زنگ 
تفریح  بعد از ناهار باعث می شود بچه ها 
از خوردن غذاهای سالم طفره بروند تا 
سریع تر به بازی شان برسند. پس اجازه 

دهید قبل از ناهار مشغول باشند تا با 
اشتهای کامل سر میز حاضر شوند.

پیکاسو  مثل  را  غذا  بشقاب   .3
طراحی کنید

پوره سیب زمینی، سیب زمینی سرخ 
با  غذاهایی  همگی  ماکارونی  و  کرده 
رنگ مایل به بژ هستند. اما تحقیقات 
جدید نشان می دهد که کودکان بطور 
طبیعی به رنگ های روشن تمایل دارند. 
غذاهای رنگ روشن به والدین کمک 
می کند که بچه های بدغذا را به خوردن 
محققان  مطالعه  کنند.  تشویق  آنها 
نشان داده است که داشتن هفت مورد 
برای  متفاوت  رنگ  شش  با  مختلف 

بچه ها جذاب است.
4. برایش داستانسرایی نکنید

گفتن این حرف که خوردن هویج شما 
را باهوش تر می کند، ممکن است عده ای 
از بچه ها را به خوردن هویج وادارد، اما 
ممکن است در خیلی ها نتیجه عکس 
مطالعه  یک  یافته های  باشد.  داشته 
جدید نشان داده است که ذکر خواص 
یک ماده غذایی به کودک می تواند اثر 
معکوس داشته باشد. محققان دریافتند 
وقتی برای بچه های۴ تا 6 ساله داستانی 

غالبا  خردساالن 
والدین  غذاخوردن  برای 
امر  این  و  می دهند  »آزار«  را  خود 
تبدیل به یک معضل برای خانواده ها 
شده. روش های مختلفی برای تشویق 
خردساالن به تغذیه سالم وجود دارد و 
متخصصین تغذیه راهکارهای جالبی 

در این زمینه ارائه داده اند.
نبردی وجود دارد که تقریبا در تمام 
یک  است:  جریان  در  آشپزخانه ها 
سمت این نبرد، پدر و مادر هستند 
و در سوی دیگر بچه ای بدغذا قرار 
دارد. وادار کردن کودکان به خوردن 
نگرانی  یک  از  فراتر  سالم  غذاهای 
بهداشتی نیست که می تواند والدین 
کودک را خسته و فرسوده کند. سعی 

کنید بدون جنگ و دعوا کودک را به 
خوردن غذاهای سالم تشویق کنید. 
شده  ارائه  روش   ۸ مطلب،  این  در 
که می توانید از آنها برای بهبود رژیم 

غذایی کودک استفاده کنید.
1. غذاهایی را که دوست ندارد، در 

فهرست غذا بگذارید
اگر در آغاز موفق نشدید، دوباره و 
دوباره سعی کنید. مثال می توانید از 
کلم بروکلی، نخود فرنگی و ساندویچ 
استفاده کنید. یافته های یک مطالعه 
جدید نشان می دهد در صورتی که 
کودک را در دوران بچگی در معرض 
به  دهید،  قرار  تکراری  غذای  یک 
احتمال زیاد کودک آن را در سال های 
آتی بیشتر دوست خواهد داشت، حتی 
اگر آن غذا از غذاهای مورد عالقه اش 
از  مطالعه  این  در  محققان  نباشد. 
خواستند  شرکت  کننده  دانشجویان 
که درباره غذاهای دوران کودکی شان 
بگویند و اینکه چقدر از خوردن شان 

لذت می بردند.
همچنین از آنها خواستند که نظر 
فعلی شان را درباره آن غذاها بیان کنند. 
آنها دریافتند غذاهایی که دانشجویان 

طلیعه کامران
)13۰۹-13۹5(

نوازنده سنتور، نقاش  طلیعه کامران 
لقب  او  به  بود.  ایران  اهل  شاعر  و 
ایران«  قدیم  سنتورنوازی  »مادر 
از  و  می نواخت  ویلن  او  پدر  داده اند. 
اسماعیل زاده  حسین خان  شاگردان 
بود و مادرش نیز، با موسیقی و نقاشی 
آشنا بود. در کودکی، حبیب سماعی 
کامران  طلیعه  پدر  دوستان  از  که 
به  را  او  نوازی  سنتور  آموزش  بود، 
عهده گرفت. طلیعه کامران، فراگیری 
ضربی های قدیمی و تجربه همنوازی 
آموخت.  تهرانی  حسین  نزد  را 
حسین تهرانی او را به روح اهلل خالقی 
معرفی نمود و پس از آن، بخشی از 
ملی  موسیقی  انجمن  کنسرت های 
کامران  طلیعه  سنتور  همنوازی  به 
اختصاص  تهرانی  حسین  تمبک  و 
به  سفری  در  خالقی  روح اهلل  یافت. 
روسیه، بخشی از اجرای ضبط شده 
عنوان  به  را  همایون  دستگاه  در  او 
نمونه هنر بانوان موسیقی دان ایران، به 
آن کشور عرضه نمود. در اواخر دهه 
۱32۰ طلیعه کامران با توصیه روح اهلل 
خالقی، به آموختن نت موسیقی نزد 

وی و پس از آن نزد ابوالحسن صبا 
نیز  نقاشی  در  همچنین  پرداخت.او 
فعالیت نمود و از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران لیسانس نقاشی 
گرفت.وی نخستین نمایشگاه انفرادی 
دانشگاه  در  سال ۱3۴۷  در  را  خود 
تهران برگزار نمود. وی ۱۱ نمایشگاه 
انفرادی برگزار کرد و در ۴2 نمایشگاه 
ایران  از  خارج  و  ایران  در  گروهی 
شرکت نمود.طلیعه کامران در زمینه 
شعر نیز به فعالیت پرداخت. بخش از 
اشعار او در کتابی با عنوان بی نهایت، 

سیمین بهبهانینهایت در سال ۱3۸3 منتشر شد.

جلبک ها سرشار از ویتامین ها، مواد 
معدنی و دیگر مواد مغذی هستند و 
بسیار  بین المللی  آشپزی  در  امروزه 
استفاده می شوند. در سایر کشورها از 
این جلبک ها غذاهای متنوعی تهیه 
می شود چون علم امروز به تاثیر آنها 

روی سالمتی پی برده است.
ژاپنی ها از جلبک سوپ میزو تهیه 
صورت  به  نیز  چینی ها  و  می کنند 
فراوان از این جلبک ها در تهیه غذا 
استفاده می کنند. تهیه ساالد از این 
و   K ویتامین  ید،  منبع  جلبک ها 
منیزیم در اختیار مصرف کننده قرار 
می دهد. استفاده از جلبک ها در تهیه 
نان نیز روشی برای کاهش وزن است. 
فواید  خصوص  در  بیشتر  ادامه  در 
صحبت  غذایی  مواد  این  خواص  و 
می کنیم تا تشویقی برای رواج مصرف 

آنها شود.
بسیاری از افراد مجبورند به خاطر 
شرایط بدنی مصرف نمک را کاهش 
دهند. جلبک ها یک جایگزین مناسب 
برای نمک محسوب می شوند. اگر به 
بجای  دارید  دسترسی  تازه  جلبک 
نمک از آن  استفاده کنید چون میزان 
سدیم آنها در مقایسه با سدیم نمک 

3٫۵ به ۴۰ درصد است.
جلبک ها جزو مواد غذایی فوق العاده 
دریایی  سبزی  عنوان  به  و  هستند 
این  ند.  گرفته ا شهرت  معجزه گر 
غذایی  ارزش  رنگارنگ  سبزی های 
کالری  عین حال  در  و  دارند  باالیی 
می کنند.  بدن  وارد  اندکی  بسیار 
جلبک ها سرشار از مواد معدنی، فیبرها 

و همچنین پروتئین هستند.
دانشگاه  در  که  پژوهشی  نتایج 
شده  انجام  انگلستان  شفیلد هاالم 
جلبک  نان  که  می دهد  نشان  است 
حاوی فیبر زیاد بوده و بیش از نان های 
معمولی باعث سیری می شود. در این 
بررسی مردان دچار اضافه وزن برای 
تخم  با  جلبک  نان  صبحانه  وعده 
محققان  کردند.  مصرف  آب پز  مرغ 
مشاهده کردند این افراد در مقایسه 
با  را  آب پز  مرغ  تخم  که  افرادی  با 
نان معمولی مصرف کردند در طول 
روز کمتر گرسنه شدند و ناهار و شام 
کمتری مصرف کردند. عالوه بر این 
از ید موجود در جلبک ها برای تهیه 
کرم هایی استفاده می شود که نرمی و 
افزایش  را  پوست  ارتجاعی  خاصیت 
داده و برای کاهش سلولیت ها مناسب 
تحریک  باعث  کرم ها  این  هستند. 
جریان خون در رگ ها و لنف ها شده 
و به دفع چربی های سطحی پوست 
کمک می کنند. استفاده از جلبک ها 
در کنار عصاره روغنی تاثیر زیادی در 

برطرف کردن سلولیت ها دارد.
فوق  غذایی  مواد  جزو  جلبک ها 
سبزی  عنوان  به  و  هستند  العاده 
گرفته اند.  شهرت  معجزه گر  دریایی 
این سبزی های رنگارنگ ارزش غذایی 
کالری  عین حال  در  و  دارند  باالیی 
می کنند.  بدن  وارد  اندکی  بسیار 
جلبک ها سرشار از مواد معدنی، فیبرها 

خواص  کاراگینان 
مرطوب کنندگی دارند. 

این جلبک ها باعث رطوبت بخشی و 
پوستی می شوند.  احیای سلول های 
دادن  قرار  و  جلبک  خمیر  تهیه 
که  می شود  باعث  پوست  روی  آن 
طریق  از  شده  تلنبار  آلودگی های 

تعریق از روی پوست زدوده شود.
عالوه بر این جلبک ها باعث سفت تر 
شدن پوست می شوند. استفاده از این 
جلبک ها به صورت موضعی همچنین 
همان  یا  سلولیت ها  کاهش  باعث 
می توانید  می شوند.  پرتقالی  پوست 
چند برگ جلبک واکامه پیدا کرده و با 
آن ماسک درست کنید. این کار باعث 
لطافت، تقویت و نرم کنندگی پوست 

می شود. جلبک واکامه را بکوبید تا 
پودر شود. ۱ قاشق غذاخوری از این 
پودر را با یک تا دو قاشق چایخوری 
را  خمیر  این  کنید.  مخلوط  عسل 
روی صورت و در صورت نیاز گردن 
بگذارید و بگذارید 2۰ دقیقه بماند. 
سپس پوست را با آب فراوان بشورید. 
برای رسیدن به نتیجه بهتر می توانید 
این کار را دو بار در هفته انجام دهید. 
البته در داروخانه ها ماسک های جلبک 

آماده به فروش می رسد.
اگر در جایی زندگی می کنید که 
حتماً  می فروشند  خوراکی  جلبک 
با آن غذا درست  و  خریداری کرده 
در  جستجویی  است  کافی  کنید. 
اینترنت کنید تا طرز تهیه انواع غذا 
با جلبک را بیاموزید. سوپ یا سوشی 
خوبی  طعم  جلبک  با  شده  تهیه 
دارند و بسیار مفیدند. همچنین بهتر 
است بدانید مکمل های جلبک ها نیز 
می رسند.  فروش  به  داروخانه ها  در 
می توانید از این مکمل ها نیز استفاده 
قبل  می کنیم  توصیه  البته  کنید. 
از مصرف هر نوع مکملی با پزشک 

مشورت کنید.

و همچنین پروتئین هستند. بی دلیل 
جلبک ها  مکمل  امروزه  که  نیست 
سرتاسر  در  و  تهیه  گسترده  بطور 
بدون  البته  می شود.  مصرف  جهان 
غذا  در  تازه  جلبک  از  استفاده  شک 

ارزشمندتر است.
متخصصان از جلبک ها در تهیه مواد 
درواقع  کرده اند.  استفاده  ضدسرطان 
که  است  داده  نشان  پژوهش ها  نتایج 
جلبک های گوناگون قدرت پیشگیری 
در  پستان  تومورهای  رشد  از  کننده 
حیوانات آزمایشگاهی دارد. محققان در 
آزمایشگاه مشاهده کرده اند که جلبک ها 
سلول های  برخی  نابودی  در  حتی 
سرطانی نیز موثر بوده اند. بنابراین نیاز 
به بررسی های تکمیلی جهت استفاده 
از جلبک ها برای مقابله با سرطان بیش 

از پیش احساس می شود.
افرادی که کلسترول باال دارند معموالً 
در مصرف لبنیات دچار مشکل هستند. 
به عقیده محققان فرانسوی جلبک ها 
می توانند یک جایگزین مناسب برای 

محصوالت لبنی محسوب شوند چون 
حاوی میزان قابل توجهی کلسیم هستند 
و بدون تحمیل چربی و کالری اضافه 
میزان این ماده معدنی را تامین می کنند.

محققان در بررسی های آزمایشگاهی 
خود متوجه شده اند که عصاره جلبک ها 
فعالیت آنتی اکسیدان قوی دارد. البته 
خاصیت آنتی اکسیدانی آنها بر اساس 
میزان قرار گرفتن  در معرض نور خورشید 
و عمقی که رشد می کنند متفاوت است.  
ترکیبات  حاوی  جلبک ها  کلی  بطور 
قبیل  از  مختلفی  اکسیدانی  آنتی 
زئاکسانتین(،  و  )لوتئین  کاراتنوئیدها 
اسیدهای  )کاتچین(،  فالوونوئیدها 
ویتامین ها  برخی   و  )تانین(  فنولیک 
E هستند. و   C ویتامین  ویژه  به   و 
مشاهده  آزمایشگاه  در  محققان 
کرده اند که جلبک ها حتی در نابودی 
موثر  نیز  سرطانی  سلول های  برخی 
بررسی های  به  نیاز  بنابراین  بوده اند. 
جلبک ها  از  استفاده  جهت  تکمیلی 
پیش  از  بیش  با سرطان  مقابله  برای 

احساس می شود
نتایج یک بررسی ژاپنی نشان می دهد 
جلبک هایی مانند آگارآگار، آلژینات و 

نکاتی در مورد تشویق خردساالن  به تغذیه سالمموارد مصرف جلبک ها در تغذیه و علوم پزشکی
و  می گویید  هویج  خواص  درباره 
آن را با یک پیام بهداشتی به پایان 
می رسانید، کودک رغبتی به خوردن 
آن پیدا نمی کند. گوش بچه ها نسبت 
به این حرف »که این غذا برایت مفید 
است« حساس است. بنابراین، توصیه 
می شود از داستانسرایی درباره خواص 

مواد غذایی خودداری کنید.
5. بگذارید خودش غذا را بکشد

دادن  اجازه  محققان،  گفته  به 
را  غذای شان  اینکه  برای  بچه ها  به 
تشویق  را  آنها  بکشند،  خودشان 
خواهد کرد که بیشتر غذا بخورند. با 
توجه به مطالعه چاپ شده در مجله 
انجمن تغذیه و رژیم غذایی، کودکانی 
که بشقاب غذای شان همیشه توسط 
نمی توانند  می شود،  آماده  والدین 
گرسنگی  عالئم  شناخت  قابلیت 
از  دهند.  توسعه  خود  بدن  در  را 
می کنند  توصیه  محققان  رو،  این 
را  غذای شان  دهید  اجازه  بچه ها  به 
شده  اگر  حتی  و  بکشند  خودشان 

کمی  کثیف کاری کنند.
6. بگذارید خودش تصمیم بگیرید 

کی دست از غذا خوردن بکشد
تحقیقات جدید نشان می دهد که 
کردن  تمام  به  بچه ها  کردن  وادار 
عکس  نتیجه  همیشه  غذای شان 
می دهد. یافته های آنها نشان می دهد 
مادرانی که بچه های 3 تا 6 ساله شان را 
برای اتمام غذا تحت فشار می گذارند، 
مقاومت  کودک  که  می شوند  باعث 
برابر خوردن غذا نشان  بیشتری در 
حد  از  بیش  اصرار  همچنین  دهد. 
به غذا خوردن وقتی که بچه گرسنه 
نیست، باعث می شود که حس درونی 
کودک نسبت به سیری و گرسنگی 
تغییر پیدا کند. پس به بچه ها اجازه 
غذا  از  شدند  سیر  هروقت  دهید 
خوردن دست بکشند، حتی اگر فکر 

می کنید هنوز سیر نشده اند.
پز  و  باشید و پخت  7. خونسرد 

کنید
ایالتی  دانشگاه  محققان  مطالعه 
پنسیلوانیا نشان داده است کودکانی 
برای  بیشتری  وقت  مادران شان  که 
پخت و پز در خانه می گذارند، تمایل 
سالم  غذاهای  خوردن  به  بیشتری 
مانند کلم بروکلی دارند و این گزینه ها 
مانند  پرکالری  خوراکی های  به  را 
شیرینی جات ترجیح می دهند. مطالعه 
دیگری نشان داده است وقتی کودک 
در تهیه غذا مشارکت می کند، تمایل 
بیشتری به خوردن آن پیدا می کند.

استفاده  تک نفره  ظروف  از   .8
کنید

استفاده از ظروف تک نفره برای سرو 
دسر و میان وعده ها کمک می کند که 
کودک پرخوری نکند. مطالعه اخیر 
محققان  نشان می دهد که سرو غذا 
که  می شود  باعث  بزرگ  ظروف  در 
کودکان پیش دبستانی ۵2٪ بیشتر از 
حد نیازشان غذا بخورند، صرف  نظر از 
اینکه چه وزنی دارند و شاخص توده 

بدنی شان چقدر است.
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مردان  شاخص

چون سبوی تشنه ...
از تهی سرشار،

جویبار لحظه ها جاریست.
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر 

آب بیند سنگ،
دوستان و دشمنان را می شناسم من.

زندگی را دوست می دارم؛
مرگ را دشمن.

وای، اما – با که باید گفت این؟ – من دوستی 
دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن.
جویبار لحظه ها جاری.

روح اهلل خالقی
)1285-1344(

روح اهلل خالقی موسیقی دان، آهنگساز،
نوازنده ویولن و آموزگار موسیقی اهل 
ایران بود. خالقی از شاگردان علینقی 
وزیری بود و در دورانی که توجه به 
یافته  کاهش  ایران  سنتی  موسیقی 
بود، با آثار و فعالیت های خود در حفظ 
و احیای جایگاه این موسیقی نقش 
قابل توجهی ایفا کرد. در کودکی و 
تحت تأثیر پدر و مادرش که هر دو 
نوازندگی می دانستند با موسیقی آشنا 
شد. پدرش با اینکه به موسیقی عالقه 
داشت اما با انتخاب این هنر به عنوان 
یک حرفه برای پسرش مخالف بود. 
با این حال، گرایش روح اهلل خالقی به 
موسیقی باعث شد تا در نوجوانی با 
دیدن آگهی برپایی مدرسه موسیقی 
وزیری، در آنجا نام نویسی و تحصیل 
 ۱۹ از  وی  کند.  آغاز  را  موسیقی 
سالگی در مدرسه موسیقی مشغول 
به تدریس شد و همزمان تحصیالت 
خود را در دارالفنون و پس از آن در 
دانشسرای عالی تا مدرک کارشناسی 
در رشته فلسفه و ادبیات فارسی ادامه 
در  مهم  کتاب  چندین  داد.خالقی 

زمینه موسیقی ایرانی و غربی نوشت. 
سرگذشت موسیقی ایران در سه جلد 
»نخستین  به عنواِن  را  وی  نام  که 
ایران«  شهری  موسیقی  تاریخ نگارِ 
مطرح کرد و نظری به موسیقی درباره 
مبانی موسیقی کالسیک و موسیقی 
آثار  مهم ترین  از  جلد،  دو  در  ایرانی 
خالقی  می آیند.از  به شمار  او  چاپی 
ملی  موسیقی  »بنیانگذارِ  به عنواِن 
ارکسترال« نام برده می شود؛ به همین 
دلیل او را از نخستین »آهنگ سازان 
حرفه اِی کامل در ایران« دانسته اند که 

در این سبک به شهرت رسید. 

 
O پشه ها به گروه خونی

مثبت،الکل و عرق بدن عالقه دارند!
تا به حال به این نکته توجه کرده اید که به نظر می رسد

 پشه ها به صورت دیوانه واری از برخی افراد تغذیه می کنند 
درحالی که از کنار دیگران با بی اعتنایی می گذرند؟ به گفته ی جوزف 

م.کانلون، مشاور فنی انجمن کنترل پشه های امریکا، این تنها تصور شما 
نیست. ’شکی در این نیست که برخی افراد به خاطر مواد شیمیایی که از 

پوست آنها و از فلورای پوستی خاص آنها ترشح می شود مورد توجه بسیار پشه ها 
قرار می گیرند.چنان چه نیش حشرات اعصاب تان را به هم ریخته است، شاید بخواهید 

این تابستان تمرینات تان را در فضای بسته انجام دهید. اسید الکتیک، نتیجه جانبی 
فعالیت های شدید فیزیکی که از طریق عرق دفع می شود، به گفته ی کانلون، ’فی الواقع 
یک جاذب‘ برای پشه ها است. چنان چه زیاد عرق می کنید، دمای باالی بدن تان نیز 
ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد. همان طور که شما یک طعم بستنی را 
بیش تر از باقی طعم ها دوست دارید، پشه ها نیز به اصطالح ترجیحات تغذیه ای دارند، 
و یکی از آنها آن چیزی است که در رگ های تان جاری است. مطالعه ای در مجله ی 
حشره شناسی پزشکی نشان می دهد که این شیاطین تشنه به خون، وابستگی 
مضاعفی به آدم های با گروه خونی O دارند. مصرف مشروبات الکلی عالوه بر این 
که به سالمت عمومی بدن تان لطمه می زند به نیش بیش تر حشرات نیز منجر 

می شود. تحقیقی در نشریه ی Plos در غرب افریقا بر روی مردانی که 
مشروبات الکلی می نوشیدند صورت گرفت نشان داد که ’مصرف آب 

جو به شدت میزان جذابیت داوطلبانه برای پشه ها را باال می برد. 
در آزمایش کوچکی که در ژاپن انجام شد پشه ها به 

سمت آدم هایی کشیده می شدند که الکل 
مکمل مصرف کرده بودند.  گر  ا

مراقب  می کنید  مصرف 
از  بیش  و  نکنید  زیاده روی  باشید 
حد مجاز و تعیین شده برای بدن تان 
برای  می تواند  چون  نکنید  استفاده 
مشکل آفرین  و  خطرساز  کبدتان 
مکمل ها  این  محتوای  ببینیم  باشد. 
چه موادی هستند و نحوه تاثیرگذاری 
آن ها بر عضالت به چه صورت است.

به  ورزشکاران  در  تغذیه   نیازهای 
نرژی،  ا به  نیاز  فزایش  ا استثنای 
ویتامین های گروه  B، برخی امالح و 
پروتئین و مشابه با افراد غیرورزشکار 

است.
پروتئین  ترکیبات، درصد  بر  عالوه 
موجود در یک فرآورده نیز از اهمیت 

مکمل های  است.  برخوردار  زیادی 
پروتئینی با درصد کمتر از ۵۰ درصد 
را می توان برای اغلب ورزشکاران و در 
شرایطی که تامین نیاز به پروتئین در 
آنان با اختالل مواجه است، به کار برد.
اما محصوالت با درصد پروتئین بیش 
از ۵۰ درصد تنها در دوره خاصی از 
تمرینات رشته ورزشی پرورش اندام و 
در برخی افراد محدود قابل توصیه اند. 
توجه داشته باشید که افزایش درصد 
پروتئین و پروتئین دریافتی به معنای 
افزایش فشار کاری بافت های حساس 
نظیر کبد و کلیه است و می تواند به 
بروز برخی عوارض در فرد بیانجامد.

 مکمل های آمینواسیدی
پروتئینی،  مکمل های  بر  عالوه 
گروه دیگری از مکمل ها تحت عنوان 
مکمل های آمینواسیدی در بازار عرضه 
می شوند. این گروه مکمل ها تنها در 
شرایط خاص و با اثبات نیاز ورزشکار 
به مصرف آنها می بایست مصرف شوند. 
به عنوان مثال برای تسریع بازتوانی 
یمنی  ا سیستم  عملکرد  بهبود  و 
می رسد  نظر  به  خاص،  ورزشکاران 

سفیده تخم مرغ، انواع گوشت ها و 
لبنیات( تامین شود.

مکمل های پروتئینی، آری یا نه؟
مکمل های پروتئینی از رایج ترین 
فرآورده ها در بین مکمل های ورزشی 
انواع  در  فرآورده ها  این  هستند. 
شکالت،  مصرف،  آماده  پودرهای 
نوشیدنی ها، قرص ها و یا کپسول ها 
به  متفاوت  ترکیبات  و  فرمول  با 
به  توجه  با  می شوند.  عرضه  بازار 
نحوه  و  پروتئین ها  مختلف  انواع 
فرآورده ها  این  تنوع  آنها،  فرآیند 
بسیار چشمگیر و قابل توجه است، 
موارد  برخی  در  که  گونه ای  به 
و  پزشکی  علوم  متخصصین  حتی 
طب ورزشی را نیز با مشکل روبرو 

می کنند.
بر اساس بررسی در ایران، حدود 
سابقه  ورزشکاران  کل  چهارم  یک 
دارند  پروتئینی  مکمل های  مصرف 
که اگر مکمل آمینواسیدها و برخی 
اضافه  آن  به  نیز  را  ازت  ترکیبات 
کنیم، این تعداد تا بیش از نیمی از 

ورزشکاران افزایش خواهد یافت.
عمومی  و  قبال  ا این  وجود  با 
مصرف مقادیر قابل توجه مکمل های 
پروتئینی در سطح کشور و جهان، 
هنوز در مورد ضرورت و اثرات مصرف 
این مکمل ها در بین متخصصین و 
وجود  کامل  نظر  اتفاق  محققین 

ندارد.
لعات  مطا برخی  که  حالی  در 
مکمل ها  این  مصرف  تاثیر  گواه 
افزایش  عضالنی،  توده  افزایش  بر 
بازتوانی، کاهش شاخص های مربوط 
مرحله  در  عضالنی  آسیب های  به 
پس از ورزش و حتی افزایش توان 
ورزشی در ورزشکاران است، برخی 
دیگر از مطالعات هنوز به اثربخشی 
این مکمل ها به دیده تردید می نگرند 
از  توجهی  قابل  تاثیر  آنها  نتایج  و 
مصرف این مکمل ها گزارش نکرده 

است.

جمع بندی
ر  د تئین  و پر به  ز  نیا گرچه  ا
ورزشکاران بیش از افراد غیرورزشکار 
است، اما این افزایش نیاز به معنی 
نیاز به مصرف مکمل های پروتئینی 
مکمل  یک  مصرف  برای  نیست. 
یک  مشورت  با  نخست  پروتئینی 
نیاز خود  تغذیه ورزشی،  متخصص 
مکمل ها  گروه  این  مصرف  به  را 

ارزیابی کنید.
در صورتی که نیاز به مصرف این 
مکمل ها داشتید، نوع و ترکیب آن 
را نیز با دقت انتخاب کرده و از انواع 
مکمل های مجاز استفاده کنید. در 
بدن  مکمل ها،  این  مصرف  هنگام 
و  سوخت  یا  متابولیسم  برای  شما 
بسیار  مقدار  به  نیاز  پروتئین،  ساز 
نکنید  فراموش  دارد.   آب  بیشتر 
مصرف بی رویه مکمل های پروتئینی 
ناگوار  عوارض  برخی  با  می تواند 

همراه باشد.

مصرف مکمل گلوتامین اثربخش باشد.
مصرف  که  داشت  توجه  باید  اما 
مکمل ها  ین  ا غیرالزم  و  بی رویه 
که  است  همراه  عوارض  برخی  با 
خوردن  بهم  احتمال  آنها  مهم ترین 
آمینواسیدهای  کل  میزان  در  تعادل 
موجود در بدن و گردش خون است. 
الزم به ذکر است در چنین شرایطی 
مناسب  نسبت  تنظیم  به  قادر  بدن 
ساخت  و  سنتز  برای  آمینواسیدها 

پروتئین ها در بدن نخواهد بود.
از آنجا که تهیه این مکمل ها با صرف 
هزینه زیاد همراه است، قبل از انتخاب 
یا تهیه این فرآورده ها، لزوم استفاده 
از این مکمل ها را در بدن خود مورد 
بررسی قرار داده و برای این کار باید با 
یک متخصص تغذیه ورزشی و یا طب 
مهم ترین  از  کنید.  مشورت  ورزشی 
عوارضی که با مصرف غیراصولی این 
کند،  بروز  است  ممکن  فرآورده ها 
برخی عالئم گوارشی، افزایش فشار بر 
کلیه ها و کبد و افزایش دفع ادراری 

مایعات بدن است.

ورزشکاران  در  پروتئین  نیاز 
قدرتی

در ورزشکاران قدرتی نیاز به پروتئین 
بیش از مقادیر توصیه شده برای افراد 
پروتئین  افزایش  این  است.  عادی 
آمینواسیدهای  تامین  برای  دریافتی 
مورد نیاز برای رشد عضالنی ضروری 
است. این افزایش نیاز به ویژه در آغاز 
تمرینات ورزشی قدرتی که باالترین 
سرعت رشد عضالنی را ایجاد می کنند، 

قابل توجه و با اهمیت است.
بر این اساس در این گروه ورزشکاران 
گرم   ۷ /۱ تا   2 /۱ روزانه  دریافت 
پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 

توصیه می شود.
دریافت  ن  میزا بر  عالوه  لبته  ا
در  باید  نیز  را  آن  کیفیت  پروتئین، 
کیفیت  با  پروتئین های  داشت.  نظر 
دارای آمینواسیدهای ضروری بیشتری 
می شود  توصیه  ین  برا بنا هستند، 
پروتئین  میزان  ز  ا نیمی   قل  حدا
نه  روزا غذایی  برنامه  در  مصرفی 
ورزشکاران از انواع با کیفیت )پروتئین 

است  مشکالتی  از  شکم  بزرگی 
آن  دچار  مردم  بیشتر  امروزه  که 
آن  به  موارد  از  و در خیلی  هستند 
عامل  همین  و  نمی دهند  اهمیتی 
باعث بروز مشکالت زیادی می شود 
وجود  به  را  مختلفی  بیماری های  و 

می آورد.
شکم شما به این ۹ دلیل هر روز 

بزرگتر از دیروز می شود:
 مدام استرس دارید؟

کورتیُزل  هورمون  سطح  محققان 
که به هورمون استرس مشهور است 
با  می گویند  و  می دانند  مقصر  را 
بیشتر شدن فشارهای روانی شما و 
ضعف تان برای مواجهه با آنها، این 
هورمون در خون تان بیشتر می شود 
و نظم توزیع چربی در بدن تان بهم 
می خورد. در چنین شرایطی سوخت 
و  می شود  مشکل  دچار  بدن  وساز 
دست به دست دادن همه این عوامل، 
باعث می شود دور کمر لباس های تان 
هر روز برای شما تنگ تر شود. پس نه 
تنها به خاطر کوچک شدن شکم تان، 
و  بهتر  زندگی  داشتن  برای  بلکه 
طوالنی تر اعصاب تان را کنترل کنید و 
اگر از عهده این کار دشوار برنمی آیید، 

از یک روانشناس کمک بگیرید.
زیادی کم چرب غذا می خورید؟

حتما شما هم شنیده اید که مصرف 
بیش از اندازه غذاهای چرب، یکی از 
ویژه چاقی شکمی   به  دالیل چاقی 
است اما احتماال نشنیده اید که بیش 
از اندازه چربی نخوردن هم می تواند 
به چاق شدن شکم شما منجر شود. 
محققان می گویند کسانی که بیش 
تاکید  چربی  نخوردن  بر  اندازه  از 
می کنند، صاحب شکم هایی چاق و 
مصرف  آنها  نظر  از  می شوند.  نازیبا 
سالمت  برای  هم  مفید  چربی های 
افراد  زیبایی  برای  هم  و  است  الزم 
تناسب  می خواهند  که  کسانی  و 
در  باید  کنند  حفظ  را  اندام شان 
رژیم شان چربی های غیراشباع مثل 
دانه های  زیتون،  روغن  آووکادو، 

روغنی، مغزها و... را جا دهند.
کم می خوابید؟

را  کردن خود  و خسته  کم خوابی 
اشتباه  سحرخیزی  و  بودن  فعال  با 
نگیرید. محققان می گویند آدم هایی 
به  نمی خوابند  کافی  اندازه  به  که 
به ویژه  احتمال زیاد دچار چاقی و 
یافته های  شکمی  می شوند.  چاقی 
آنها حاکی از این است که در بدن 
کافی  اندازه  به  شب ها  که  افرادی 
نمی خوابند، سطح هورمون استرس 
یعنی کورتیزل باالتر است. باال بودن 
می شود  باعث  هورمون  این  میزان 
بیشتری  میل  شکر  مصرف  به  فرد 
و  ریزه خواری  سراغ  و  باشد  داشته 
برود.  هم  بیشتر  کالری های  گرفتن 
پنج  از  کمتر  می گویند  محققان 
را  شکم  شب،  در  خوابیدن  ساعت 
تا  هفت  بین  اگر  اما  می کند  بزرگ 
۹ ساعت در شبانه روز بخوابید میزان 
تعادل  به  بدن تان  در  هورمون  این 

را تنظیم کند.
افسرده اید؟

شده اید  شکم گنده  بی دلیل  اگر 
گفته  نکات  کردن  رعایت  حتی  و 
باز  شما  مشکل  از  گره ای  هم  شده 
نکرده، بهتر است مشکل تان را بجای 
روانپزشک  یک  با  گوارش  متخصص 
در میان بگذارید. محققان می گویند 
به  و  ببرید  بسر  پیری  دوره  در  اگر 
افسردگی دچار شوید، صاحب شکمی 
 بزرگ هم می شوید. بررسی های آنها 
گنده  شکم  احتمال  می دهد  نشان 
شدن در یک دوره زمانی پنج ساله، در 
مسن هایی که عالئم افسردگی نشان 
می دهند بیشتر است. همانطور که در 
مورد بی خوابی گفتیم در این مورد هم 

پای هورمون کورتیزل در میان است. 
کنترل نشدن سطح این هورمون که 
و  شکم  دور  چربی های  رفتنش  باال 
کمر را انباشته می کند، باعث می شود 
فرد بدون چاق شدن شکم گنده شود.

میانسال شده اید؟
به  شدن  پیرتر  متخصصان  نظر  از 
به  شکمی   چاقی  زنان  برای  ویژه 
همراه می آورد. گرچه باالتر رفتن سن 
BMI هم می انجامد  باالتر رفتن  به 
تنها میزان  نه  اما محققان می گویند 
هم  آنها  توزیع  شیوه  بلکه  چربی ها 
در سنین باالتر با زمان جوانی تفاوت 
خواهد داشت. مرگ زودرس به دلیل 
نگرانی هایی  از  یکی  قلبی،  مشکالت 
آدم های  با  همیشه  باید  که  است 

شکم گنده همراه باشد.
دریافتند  دانشگاه هاروارد  محققان 
مردانی که دچار چربی شکم هستند، 
پوکی  به  بتال  ا معرض  در  بیشتر 
که  حالی  در  دارند.  قرار  استخوان 
زنان  در  معمول  بطور  بیماری  این 
پژوهشگران  می شود،  دیده  سالمند 
ادعا می کنند مردان شکم گنده هم از 

مبتالیان اصلی آن هستند.

می رسد و تناسب اندام حفظ می شود. 
کم پروتئین می خورید؟

مصرف به اندازه پروتئین، بدنی زیبا 
می کند  هدیه  شما  به  را  عضالنی  و 
پروتئین  بدن  نیاز  از  کمتر  وقتی  اما 
می خورید، به احتمال بیشتری اشتهای 
به  پروتئین  می کنید.  پیدا  کاذب 
را  اشتهای تان  می کند  کمک  شما 
کنترل کنید و به وضعیت هورمون ها 

سروسامان دهید. 
سودا می خورید؟

نوشیدنی  گازدار  آب  یا  سودا  شاید 
شکر  که  آنجا  از  و  باشد  پرطرفداری 
ندارد، خیلی ها را به این خیال بیندازد 
که مصرفش مثل نوشابه پرضرر نیست 
اما محققان می گویند نوشیدن مایعات 
گازدار نه تنها به دندان های شما آسیب 
می زند بلکه شکمی  بزرگ به شما هدیه 

می کند. 
دیر غذا می خورید؟

از  بسیاری  می خوابید،  که  وقتی 
تعلیق  حالت  به  بدن تان  فعالیت های 

آن  از  یکی  غذا  هضم  که  درمی آید 
دارید  عادت  شما  اگر  فعالیت هاست. 
شام تان را تنها یکی، دو ساعت قبل 
از خواب میل کنید، احتماال از چاقی 
شکمی  هم رنج می برید چراکه هم به 
غذای تان  نشدن  هضم  درست  خاطر 
به  هم  و  شده اید  شکم گنده  و  چاق 
و  خواب  زمان  بودن  نزدیک  خاطر 
خوراک تان به هم به مشکالت مربوط 
به معده دچار شده اید و به همین دلیل 
ظاهر شکم تان برجسته به نظر می رسد.

فیبر نمی خورید
مصرف به اندازه فیبر می تواند سالمت 
این  از  و  تضمین  را  گوارش  دستگاه 
کند.  کوچک  هم  را  شکم تان  طریق 
هر  که  کسانی  معتقدند  پژوهشگران 
روز ۱۰ گرم فیبر می خورند )معادل دو 
سیب کوچک، یک فنجان نخود سبز 
و نصف فنجان لوبیا چیتی( چربی های 
کمتر  بدن شان ۷/3 درصد  احشایی 
شده و صاحب شکمی  تخت می شوند. 
از  بسیاری  ندارد  گفتن  به  نیازی 
سبزی های برگ سبز مثل کاهو سرشار 
از فیبر هستند و مصرف هر روزه آنها 
می تواند فعالیت دستگاه گوارش شما 

خطرات استفاده از مکمل های ورزشیبیمار ی های مرتبط با بزرگی  شکم
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پایان  در  جمالی  =یکتا 
به  یونان  جهانی  مسابقات 
آلمان  از  و  بازنگشت  ایران 

تقاضای پناهندگی کرد.
عضو  جهانفکریان  پریسا  مهاجرت 
ایران  دختران  وزنه برداری  ملی  تیم 
به آلمان و تقاضای پناهندگی از آن 
جمالی  یکتا  بازگشت  عدم  و  کشور 
وزنه برداری  ملی  تیم  ساله   ۱۷ عضو 
مدال  کسب  از  پس  ایران  دختران 
نقره در رقابت های وزنه برداری جوانان 
در  آلمان  به  سفر  و  یونان  در  جهان 
هفته گذشته و درخواست پناهندگی 
از آن کشور، نشان از این دارد که پناه 
بردن اعضای تیم های ملی رشته های 
اوایل  از  که  ایران  ورزشی  مختلف 
حکومت اسالمی آغاز شده، همچنان 

و با شدت بیشتر ادامه دارد.
در حال حاضر بسیاری از دختران و 
پسران عضو تیم های مختلف ورزشی 
دوران  کردن  سپری  از  پس  کشور 
جدید  تابعیت  و  اقامت  برای  انتظار 
اروپا  آمریکا،  ملی  تیم های  در  خود، 
و حتی آسیا عنوان قهرمانی و مدال 

کسب می کنند.
یکتا جمالی یک روز پس از آنکه در 
وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری 
جوانان سال 2۰22 جهان در یونان در 
حرکت یکضرب مدال نقره به گردن 
آویخت، اردوی تیم ایران را ترک کرد 
و چند روز بعد خبر رسید که از یونان 
کشور  آن  از  و  کرده  سفر  آلمان  به 

تقاضای پناهندگی نموده است.
پیشین  عضو  شهنوازی  امیرمحمد 
قهرمان  و  ایران  پارالیفیتنگ  تیم 
»ایران  شبکه  با  مصاحبه  در  آسیا 

اینترنشنال« گفت که او یکتا جمالی 
را در روزهای اخیر از یونان به آلمان 

همراهی کرده است.
پناهندگی یکتا به آلمان در شرایطی 
اتفاق افتاد که زهرا پورامین سرپرست 
وزنه برداری  فدراسیون  رئیس  نایب 
جمهوری  رسانه های  به  ایران  بانوان 
چه  »نمی دانم  بود:  گفته  اسالمی 
اتفاقی افتاده است! رئیس فدراسیون 
در یونان است تا سعی کند یکتا را به 

ایران بازگرداند!«
با انتشار خبر پناهندگی یکتا جمالی 
به آلمان، پریسا جهانفکریان عضو تیم 
دارنده  و  ایران  دختران  وزنه برداری 
سهمیه المپیک توکیو هم خبر داد به 

آلمان مهاجرت کرده است.
مدال آور  نخستین  که  جمالی  یکتا 
وزنه برداری  ورزش  تاریخ  در  جهانی 
بانوان ایران است، در 26 آذر ۱3۸3 

در سده لنجاِن اصفهان به دنیا آمد.
او در سن ۱6 سالگی در رقابت های 
قهرمانی های 2۰2۱ جوانان جهان در 
تاشکند، ازبکستان حضور یافت و در 
حرکت یک ضرب وزن ۹2 کیلوگرم، 
و  کیلوگرم   ۱۱6 ضرب  دو  حرکت 
مجموع 2۰۸ کیلوگرم بر جایگاه سوم 

ایستاد و 3 مدال برنز کسب کرد.
نخستین  برنز  مدال  سه  این 
وزنه بردار  زنان  افتخارآمیز  نشان های 
بین المللی،  رقابت های  در  ایران 
قهرمانی های  آسیا،  قهرمانی های 
سنی  رده های  در  المپیک  و  جهان 

مختلف بودند.
قهرمانی  مسابقات  در  جمالی  یکتا 
 ۸۱ وزن  در  جهان  نوجوانان   2۰2۱
کیلوگرم بر سکوی دوم ایستاد و مدال 

نقره را به گردن آویخت.

درخواست پناهندگی دو عضو تیم ملی 
وزنه برداری دختران ایران از آلمان

انتقادات به دیدار 
تدارکاتی تیم های 

فوتبال ایران و کانادا؛ 
حامد اسماعیلیون:
 این دیدار 
دوستانه 
توهین به 

قربانیان »پرواز 
752« است

و  د و تر ستین  جا  =
نخست وزیر کانادا می گوید، 
برای  ایران  تیم   از  دعوت 
ونکوور  در  دوستانه  بازی 
کسانی  و  نبود  خوبی  ایده 
که آن را برنامه ریزی کرده اند 

باید توضیح بدهند.
ن  عیلیو سما ا مد  حا =
سخنگوی انجمن خانواده های 
 »752 ز  »پروا نیان  قربا
می نویسد  یادداشتی  در 
تاثیر  تحت  دخترم،  »ریرا 
به  کانادا  زنان  فوتبال  تیم 
باشگاه جوانان ریچموندهیل 
در  هفته  هر  و  بود  پیوسته 
دفاع چپ این باشگاه، بازی 
اینها،  همه ی  اما  می کرد... 
مربوط به پیش از روزیست 
پریسا  مادرش،  و  ریرا  که 
نیروهای  توسط  همسرم، 
نقالب  ا ن  را پاسدا ه  سپا

اسالمی کشته شوند«.
=»در ایران، فوتبال بسیار 
و  سیاسی  ذاتًا  و  محبوب 
تحت کنترل سپاه است و به 
نظر می رسد که اعضای سپاه 
به  ایران  تیم  برای همراهی 

کانادا اعزام شوند«.
=» دعوت کانادا از تیم ملی 
است.  تکان دهنده  ایران، 
بازی های  اهمیت  هیچکس 
دوستانه و حق ورزشکاران 
حریفان  با  تمرین  برای 
مختلف را انکار نمی کند. اما 
این توهین به کسانیست که 
عزیزان خود را در سرنگونی 
هواپیمای پی اس 752 توسط 
سپاه از دست دادند و هنوز 
پرونده آن علیه سپاه گشوده 

است«.
ن  عیلیو سما ا مد  حا =
به  می نویسد:  توییتی  در 
ر  هشدا ترودو  جاستین 
را  سپاه  فرماندهان  دادیم 
به بهانه همراهی با تیم ملی 

فوتبال به کانادا راه ندهید.
برای  که  کانادا  فوتبال  ملّی  تیم 
اولین بار به جام جهانی فوتبال صعود 
کرده از تیم ملّی ایران برای برگزاری 
ونکوور  در شهر  تدارکاتی  دیدار  یک 

دعوت کرده است.
حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون 
ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال 
 FIFA Days »برای  می گوید، 
شرایط خوبی خواهیم داشت، همراه 
ابتدا  دوستانه.  بازی  سه  تا  دو  با 
قطر  به  سپس  و  می رویم  کانادا  به 
کانادا  در  بازی  برای  می کنیم.  سفر 

استادیوم هم قطعی شده است.«
اما دعوت کانادا از تیم ملّی فوتبال 
روبرو  مختلفی  واکنش های  با  ایران 
ترودو  جاستین  جمله  از  است  شده 
نخست وزیر کانادا که می گوید، دعوت 
از تیم  ایران برای بازی دوستانه فوتبال 
ونکوور »ایده خوبی نبود.« او با اشتباه 
کانادا«  فوتبال  انتخاب   « خواندن 
کنندگان  برگزار  که  است  معتقد 
تصمیم  این  بابت  باید  مسابقه  این 
توضیح بدهند. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، جاستین ترودو اظهار 
داشت: »این انتخاب تیم فوتبال کانادا 

نبود  فکر خیلی خوبی  نظرم  به  بود. 
که تیم فوتبال ایران به کانادا دعوت 
شود. اما کسانی که آن را برنامه ریزی 

کرده اند باید توضیح بدهند«.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن 
با  قربانیان »پرواز ۷۵2« که  خانواده 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
شد،  سرنگون  تهران  فراز  بر  اسالمی 
میل«  اند  »گلوبال  که  یادداشتی  در 
منتشر  اردیبهشت(   2۷( مه  ماه   ۱۷
کرد می نویسد »وقتی تیم ملی فوتبال 
مردان کانادا برای اولین بار بعد از 3۰ 
من  یافت،  راه  جهانی  جام  به  سال 
نقطه  این  که  بودم  افرادی  جمله  از 
حال  این  با  گرفتند.  را جشن  عطف 
باید بگویم وقتی برنامه های آینده تیم 
کانادا را دیدم انگار شادمانی من تمام 
شد. چرا که دیدم تیم ایران برای یک 
قرار  کانادا،  دعوت  به  دوستانه  بازی 
مسابقه  ونکوور  در  ژوئن  پنجم  است 
محکم  سیلی  مثل  دعوت  این  دهد. 
در  که  کسانیست  همه  صورت  به 
ژانویه 2۰2۰ در سرنگونی هواپیمای 

اوکراینی، زندگی شان ویران شد.«
اسماعیلیون در ادامه می نویسد »من 
در  کانادا  فوتبال  که  بفهمم  می توانم 
را  فوتبال  محبوبیت  تا  است  تالش 
طرفدار  افراد  بیشتر  که  کشوری  در 
بطور  دهد.  افزایش  هستند،  هاکی 
این  در  کانادا  بانوان  ملی  تیم  ویژه، 
مسیر موفقیت زیادی داشته و جوانان 
ریرا  است.  کرده  جذب  را  زیادی 
تاثیر تیم فوتبال زنان  دخترم، تحت 
کانادا به باشگاه جوانان ریچموندهیل 
پیوسته بود و هر هفته در دفاع چپ 
این باشگاه، بازی می کرد. اما همه ی 
از روزی است  به پیش  اینها، مربوط 
همسرم،  پریسا  مادرش،  و  ریرا  که 
پاسداران  سپاه  نیروهای  توسط 
انقالب اسالمی، یکی از بی رحم ترین و 
نابودگرترین سازمان های نظامی دنیا 
اوکراینی  هواپیمای  مسافران  به  که 
شوند.  کشته  کردند  مستقیم  شلیک 
نفر  دو  این  بجز  آن  در  که  حادثه ای 
۱۷۴ قربانی دیگر که اغلب کانادایی 

نیز بودند کشته شدند.«
»در  آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
ذاتاً  و  محبوب  بسیار  فوتبال  ایران، 
با  ایرانی ها  از  بسیاری  است.  سیاسی 
بین المللی  لیگ های  فراوان  وسواس 
پوستر  و  دنبال می کنند  را  داخلی  و 
فوتبالیست های معروف مانند رونالدو 
بسیاری  اتاق  دیوار  بر  اغلب  مسی  و 
اما  می شود  دیده  ایرانی  جوانان  از 
ایران،  فعالیت ها در  از  مانند بسیاری 
فوتبال در آنجا نیز تحت کنترل سپاه 
می رسد  نظر  به  و  است  پاسداران 
اعضای آن برای همراهی تیم ایران به 

کانادا اعزام شوند.«
نوشت  ادامه  در  اسماعیلیون  حامد 

»با نفوذ سپاه پاسداران در فدراسیون 
فوتبال، برخالف استقالل ظاهری که 
اما  دارد،  دولت  از  فوتبال  فدراسیون 
از  بسیاری  است.  سپاه  تابع  درواقع 
باشگاه ها و تیم های ورزشی در ایران 
توسط افراد مرتبط با سپاه پاسداران 
و  در گذشته  مشارکت  از طریق  چه 
می شوند.  اداره  حاضر،  درحال  چه 
تیم های  و  باشگاه ها  این  بنابراین، 
دیگری  ابزارهای  به  تبدیل  ورزشی، 
اعمال  جهت  ایران  حکومت  برای 
اجتماعی  و  سیاسی  بی عدالتی های 

شده اند.«
 ۹ دختر  و  همسر  که  اسماعیلیون 
از  پرواز۷۵2  فاجعه  در  را  خود  ساله 
ایران،  »در  است  افزوده  داده،  دست 
باشگاه ها و تماشای  به  از رفتن  زنان 
مسابقات فوتبال منع می شوند و اگر 
باید  بکنند،  ورود  برای  تالشی  هم 
خوش شانس باشند که دستگیر نشوند 
و اگر نشوند، با اسپری فلفل و خشونت 
رسانه های  می شود.  استقبال  آنها  از 
ورزشی  رویدادهای  ایران،  در  دولتی 
اقدامات  این  تا  می کنند  سانسور  را 
رسانه های  در  جنجالی  و  خشونت بار 

خارجی دیده نشوند.«
»سانسور«  به  اشاره  با  اسماعیلیون 
رویدادهای ورزشی از سوی رسانه های 
ورزش  پخش  از  خودداری  و  دولتی 
است  »بدیهی  کرده  تاکید  زنان، 
صداوسیمای  در  بانوان  ورزش  که 
جایگاهی  هیچ  اسالمی  جمهوری 
ندارد. ورزش منحصر به مردان است 
و در خدمت دستگاه سیاسی ایران که 
با سپاه پاسداران ارتباط محکمی دارد. 
کانادا  دعوت  اینها،  همه  به  توجه  با 
است.  تکان دهنده  ایران،  ملی  تیم  از 
بازی های دوستانه  اهمیت  هیچکس، 
با  تمرین  برای  ورزشکاران  حق  و 
حریفان مختلف را انکار نمی کند. اما 
این توهین به کسانی است که عزیزان 
پی اس  هواپیما  سرنگونی  در  را  خود 
و  دادند  دست  از  سپاه  توسط   ۷۵2
هنوز پرونده آن علیه سپاه پاسداران 
همچنین  دعوت  این  است.  گشوده 
کانادایی ها  همه  امنیت  به  توهین 
پرواز  قربانیان  خانواده های  ازجمله 
نیروهای  توسط  سال ها  که  است 
و  آزار  مورد  ایران  اطالعات  و  امنیت 

اذیت قرار گرفتند.«
قربانیان  خانواده  انجمن  سخنگوی 
»پرواز ۷۵2« در پایان این یادداشت 
می نویسد »32 تیم ملی در جام جهانی 
2۰22 قطر حضور دارند. اگر بخواهند 
دارند،  نگه  دور  ورزش  از  را  سیاست 
بسیاری حریفان دیگر هم هستند که 
کانادا می تواند از آنها دعوت کند و اگر 
ادعاهایش  اندازه  به  کانادا،  ما،  کشور 
درباره عدالت و بازخواست کشورها در 
مورد جنایت علیه کانادایی ها، پایبند 

علیرضا فغانی از داوران اصلی رقابت های
 جام جهانی قطر

مسابقات  داور  خانم  =سه 
قضاوت  را   2۰22 فوتبال 

می کنند.
روز  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
منتخب  داور   ۱۰۵ نام  از  پنجشنبه 
جهانی  جام  رقابت های  قضاوت  برای 
2۰22 قطر رونمایی کرد که در میان 
آنها نام علیرضا فغانی و شش داور زن 

جلب توجه می کند.
از میان شش داور خانم برگزیده شده 
سه نفِر آنها از جمله استفانی فراپار که 
جام  مسابقات  در  بار  نخستین  برای 
جهانی حضور خواهد داشت به عنوان 
داورِ وسط قضاوت دیدارها را بر عهده 

خواهند داشت.
فرانسوی،  داور  بانوی  از  جدا 
و  رواندا  کشور  از  موکانسانگا  سالیما 
یوشیمی یاماشیتا از ژاپن دو داور دیگر 
میانه  در  قضاوت  برای  برگزیده  خانم 

میدان خواهند بود.
نوزا بک برزیلی، کارین دیاز مدینا از 
مکزیک و کاترین نیسبیت آمریکایی 
است  قرار  که  هستند  دیگر  داور  سه 
به همراه 66 کمک داور دیگر در امر 
قضاوت دیدارهای جام جهانی 2۰22 

قطر داوران وسط را همراهی کنند.
پیرلوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران 
فیفا پس از معرفی اسامی داوران برگزیده 
گفت: »بسیار خوشحالیم که توانستیم 
بار در تاریخ مسابقات  برای نخستین 
خانم  داوران  از  فوتبال،  جهانی  جام 
کنیم.« دعوت  دیدارها  قضاوت  برای 
وی افزود: » این تصمیم حاصل یک 
از  که  بوده  بلندمدت  و  طوالنی  روند 
چندین سال پیش با اعزام داوران زن به 
رقابت های بین المللی در سطح نوجوانان، 
بود.« آغاز شده  بزرگساالن  و  جوانان 

از سخنان  دیگری  در بخش  کولینا 
خود گفت: »به وضوح تأکید داریم که 
کیفیت برای ما مهم است نه جنسیت. 
امیدوارم در آینده انتخاب داوران خانم  
برتر دیدارهای زنان برای مسابقات مهم 
مردان امری عادی تلقی شود و دیگر 

هیجان انگیز به نظر نیاید.«
رئیس کمیته داوران فیفا اضافه کرد 
برای  شده  انتخاب  داوران  همه  که 
قضاوت در محله نهایی مسابقات جام 
جهانی قطر، ابتدای تابستان پیش رو در 
آسونسیون،  در  آموزشی  سمینارهایی 

مادرید و دوحه شرکت خواهند کرد.
بر اساس فهرست اعالم شده از سوی 
بین المللی  داور  فغانی  علیرضا  فیفا، 
ایرانی نیز یکی از 36 داور وسِط مسابقات 
بود. خواهد  قطر   2۰22 جهانی  جام 
فغانی که از ایران مهاجرت کرده و در 
کشور استرالیا اقامت دارد در مسابقات 
جام جهانی 2۰۱۸ نیز حضور داشت و 
اصلی  بخت های  از  آن دوره حتی  در 
قضاوت در فینال مسابقات نیز شناخته 

می شد.
فروردین  اول  که  فغانی  علیرضا 

۱3۵۷ در کاشمر به دنیا آمده از  سال 
بین المللی  داوران  لیست  وارد   2۰۰۸
شده است. علیرضا فغانی در خانواده ای 
پدر  و  بزرگ شده  ورزشی  و  فوتبالی 
او محمد فغانی نیز داور فوتبال بوده 

است.
تیم  در  بازیکن  عنوان  به  فغانی  
بانک ملی حضور داشته  و  نوجوانان 
شهاب  تیم های  در  حضور  سابقه 
دارد.  را  زمینی  نیروی  و  اتکا  خودرو، 
او همچنین در لیگ دسته دوم فوتبال 
نهایت  در  اما  است.  زده  توپ  ایران 
داوری در فوتبال را به حضور در فوتبال 

به  عنوان بازیکن ترجیح داد.
از برخی داوری های مهم او می توان 
به دیدارِ رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
2۰۱۴، دیدار فینال جام ملت های آسیا 
باشگاه های  جام  فینال  دیدار   ،2۰۱۵
فوتبال  فینال  دیدار   ،2۰۱۵ جهان 
المپیک 2۰۱6 ریو و دیدار نیمه  نهایی 
جام کنفدراسیون ها 2۰۱۷ اشاره کرد.

سابقه  نیز  ایران  در  فغانی  علیرضا 
داوری در فینال جام حذفی و شهرآورد 

تهران را دارد.

کند.  متوقف  را  بازی  این  باید  باشد، 
دعوت از فدراسیون ملی فوتبال ایران، 
اعضای  که  کسانی  از  بسیاری  برای 
خانواده شان را توسط سپاه پاسداران 
از  داده اند،  دست  از  اسالمی  انقالب 
جمله همه ما قربانیان پرواز اوکراینی، 
رنج آور است. تیم فوتبال کانادا و دولت 
از  جلوگیری  برای  راهی  باید  فدرال 
این بازی پیدا کنند. زمان آن رسیده 
تا به کانادایی هایی که از طرف دولت 
توجه  بهتر  هستند،  آزار  مورد  ایران 

شود. زمان عدالت فرا رسیده است.«
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن 
 ۷۵2 پرواز  جانباختگان  خانواده های 
پیش از این نیز گفته بود در صورت 
صدور ویزا برای فرماندهان سپاه »به 
بهانه همراهی« با تیم فوتبال در بازی 
خانواده های  کانادا،  تیم  با  دوستانه 
تجمع  ونکوور  شهر  در  جانباختگان 
وی  می کنند.  برگزار  اعتراضی 
همچنین در توئیتی نوشته است: »به 
دادیم  هشدار  ترودو  جاستین  دولت 
فرماندهان سپاه را به بهانه همراهی با 
تیم ملی به کانادا راه ندهید. به جانیانی 
که با اسپری فلفل دختران را از ورزش 
او  ندهید.«  روادید  می کنند،  محروم 
افزوده »ما با عکس قربانیان جمهوری 
اسالمی در ونکوور حاضر خواهیم شد.«
تیم ملی فوتبال ایران پس از صعود 
به رقابت های جهانی 2۰22 قطر، خود 
را برای شرکت در این بازی ها آماده 
دوستانه  مسابقه  است  قرار  می کند. 
روز  شده،  برنامه ریزی  کانادا  در  که 
یکشنبه ۵ ژوئن برابر با ۱۵ خردادماه 

در شهر ونکوور برگزار گردد.

تصویر سمت چپ: صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی فوتبال قطر 2۰22 و تصویر سمت 
راست: مراسم یادبود قربانیان سرنگونی پرواز 752

برخی بازماندگان قربانیان و تحلیلگران معتقدند از »پرواز 752« 
به عنوان »سپرانسانی« استفاده شده و این فاجعه یک »جنایت 

جنگی« به شمار می رود

یکتا جمالی پریسا جهانفکریان

علیرضا فغانی 
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تیراندازی مرگبار در اداره اموال و امالک »بنیاد مستضعفان«  ایالم؛

 جدال بین پاسداران بر سر غنیمت؟!
»پرسنل  =تیراندازی 
»بنیاد  امالک  اداره  سابق« 
استان  شعبه  مستضعفان« 
این  به سمت کارکنان  ایالم 
و  کشته  چهار  تا  سه  اداره 
هفت مجروج برجای گذاشت.

به  اقدام  ضارب  =فرد 
»گروگانگیری« پرسنل کرد 
و در نهایت پس از شلیک به 

آنها خود را کشت.
مه  نا ز و ر ر  نگا خبر =
است  نوشته  »همشهری« 
»نارنجک«  با  ضارب  فرد 

خودکشی کرده است.
مستضعفان«  =»بنیاد 
خامنه ای  علی  نظر  زیر  که 
فعالیت می کند یک ماه پس از 
وقوع انقالب 1357 به فرمان 
بنیانگذار  خمینی  روح اهلل 
ی  برا اسالمی  جمهوری 
گردآوری اموال و دارایی های 

مصادره شده تٔاسیس شد.
»بنیاد  اخراجی  پرسنل  از  یکی 
مستضعفان« در استان ایالم با تیراندازی 
به سمت کارکنان این اداره سه نفر را 
کشت و پنج نفر را زخمی کرد و بعد 

دست به خودکشی زد.
داد  گزارش  تسنیم  خبرگزاری 
اردیبهشت   2۸ چهارشنبه  صبح  که 
»یکی از  نیروهای سابق«  اداره اموال و 
امالک بنیاد مستضعفان  ایالم اقدام به 
با  اداره کرد و  »گروگانگیری« در این 
»تیراندازی« به سمت کارکنان  سه نفر را 
کشت و خودش نیز دست به خودکشی 
ویژه  نیروهای  گروگانگیری  آغاز  زد.با 
پاسداران  ویژه  )نیروی  »نوپو«  پلیس 

والیت( در محل حاضر شدند اما فرد 
گروگانگیر با اسلحه  سه نفر را کشت و 
پنج نفر را هم زخمی کرد و در نهایت 

خودش را کشت.
نیروی  فرمانده  القاصی مهر  دالور 
فرد  که  گفت  ایالم  استان  انتظامی 

گروگانگیر کارمند اخراجی بوده است.
در  را  واکنش هایی  حادثه  این 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. یکی 
از کاربران توییتر نوشته »گروگانگیری« 
ارتباطی به مردم نداشت و درگیری میان 
پرسنل بنیان مستضعفان بر سر تقسیم 
غنیمت بود و 2۵ اردیبهشت )سه روز 
قبل از این حادثه( نخستین مرحله از 
حراج سازمان اموال تملیکی با فروش 
بیش از ۱۱ میلیارد تومان به پایان رسید.
انگیزه فرد ضارب و اینکه  در مورد 
اسلحه و نارنجک را از کجا تهیه کرده 

اطالعاتی منتشر نشده است.
خبرنگار روزنامه »همشهری« چاپ 
تهران در توییتی نوشته »گروگانگیر« 
به  اقدام  دستی  نارنجک  با  محل  در 
خودکشی کرده است. او می گوید در 
این حادثه ۴ نفر کشته و ۷ نفر زخمی 

شدند.
»بنیاد مستضعفان« یک ماه پس از 
روح اهلل  فرمان  به  انقالب ۱3۵۷  وقوع 

خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی برای 
مصادره  دارایی های  و  اموال  گردآوری 

شده تٔاسیس شد.
»بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی« 
رهبر  خامنه ای  علی  نظر  زیر  اکنون 
جمهوری اسالمی فعالیت می کند و پس 
ایران، دومین مؤسسه  از شرکت نفت 
محسوب  کشور  در  بزرگ  اقتصادی 
می شود. این بنیاد مالکیت ۱۸۹ شرکت 
و مؤسسه بزرگ اقتصادی از جمله بانک 
سینا، بنیاد علوی )پهلوی(، بیمه سینا و 

شرکت نفت بهران را در اختیار دارد.
رئیس فعلی »بنیاد مستضعفان« پرویز 
فتاح از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است. فتاح از ۱3۸۸ تا 
۱3۹۴ به عنوان مدیرعامل بنیاد تعاون 
از  و  می کرد  فعالیت  پاسداران  سپاه 
»کمیته  ریاست  نیز  تا ۱3۹۸   ۱3۹۴

امداد خمینی« را بر عهده داشت.
اغلب اعضای هیات امناء و مدیران 
»بنیاد مستضعفان« پاسدار و عضو سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هستند بنابراین 
صرفاً  آن  شعب  از  یکی  در  درگیری 
عادی  شهروندان  توسط  گروگانگیری 
نیست به ویژه  آنکه آنطور که منتشر 
اسلحه  بر  فرد گروگانگیر عالوه  شده، 

به نارنجک هم دسترسی داشته است!

مرگ دومین توله یوز آسیایی و احتمال مرگ 
آخرین یوز کوچولویی که تنها مانده!

معاون  کبری  ا =حسن 
محیط   ظت  حفا ن  ما ز سا
زیست از مرگ دومین توله 
آسیایی  سه قلوهای  از  یوز 
خبر داد که در مرکز تکثیر 
یوز آسیایی در سمنان به دنیا 

آمده  بودند.
=به گفته ی او، صبح دیروز 
توله  تیمارگر  دامپزشک 
در  تغییر  »متوجه  یوزها 
می شود  آنها«  دفع  عادت 
دامپزشک  معاینه  مورد  که 
متخصص داخلی دام کوچک 
دامپزشکی  دانشکده  ز  ا
با  و  می گیرد  قرار  سمنان 
تصمیم دامپزشک و نظارت 
دامپزشکی به تهران منتقل 

می شوند.
سه  تولد  خبر  از  هفته  دو  از  کمتر 
از  یکی  مرگ  و  »ایران«  یوز  قلوهای 
آنها، دومین توله یوز هم جان خود را از 
دست داد. یوز کوچولوی باقیمانده نیز 
بیمار است و برای نگهداری از سمنان 

به تهران انتقال داده شده است.
حسن اکبری معاون سازمان حفاظت 
محیط  زیست از تلف شدن دومین توله 
یوز از سه قلوهای آسیایی خبر داد که 
در مرکز تکثیر یوز آسیایی در سمنان 

به دنیا آمده  بودند.
به گفته ی او، صبح دیروز دامپزشک 
تیمارگر توله یوزها »متوجه تغییر در 
مورد  که  می شود  آنها«  دفع  عادت 
معاینه دامپزشک متخصص داخلی دام 
کوچک از دانشکده دامپزشکی سمنان 

دامپزشک  تصمیم  با  و  می گیرد  قرار 
و نظارت دامپزشکی به تهران منتقل 
می شوند.به گفته این مسئول، توله یوز 
تلف  تهران  به  انتقال  »مسیر  در  دوم 
شد« و سومین توله نیز در بیمارستان 
تخصصی دامپزشکی تحت نظارت های 

ویژه قرار دارد.
اتفاق گفته  این  وی درباره جزئیات 
دست  در  یوز  توله  دومین  مرگ  که 
بررسی است و علت دقیق آن پس از 

کالبدشکافی اعالم خواهد شد.
با  که  »ایران«  آسیایی  یوزپلنگ 
باروری اش امیدهای زیادی را در مردم 
و دوستداران حیات  وحش جهت تکثیر 
این گونه ی جانوری کمیاب ایجاد کرده 
بود، ۱۱ اردیبهشت در مرکز تکثیر یوز 
آسیایی سه توله به دنیا آورد که اکنون 

فقط یک توله از آنها باقی  مانده است.
سه فرزند این یوزپلنگ ماده با عمل 
سزارین صحرایی به دنیا آمده بودند و 
در ابتدا جنسیت آنها ماده اعالم شده 
اما بعد مشخص شد که هر سه  بود، 

نر هستند.
و  »ایران«  یوزهای  توله  اولین 
»فیروز« در ۱۴ اردیبهشت پس از سه 
روز به دنیا آمدن ُمرد و سازمان محیط 
زیست اعالم کرد که این توله از زمان 
تولد ضعیف بود و در چهار روز افزایش 
وزن نداشت و بعد از کالبدشکافی علت 
مرگ وی را ناهنجاری مادرزادی ریه 
اعالم  ریه  چسبندگی  و  چپ  سمت 

کردند.
معماریان  ایمان  رابطه  همین  در 
نجات  سازمان  دامپزشکی  مشاور 
حیوانات نیز دلیل مرگ توله یوز اول 
گفته  و  دانسته  توله  اشتباه  تغذیه  را 
بود که به علت نداشتن علم کافی در 
شیردهی به توله ها به صورت وارونه، 
شیر وارد ریه های توله یوز شده و تلف 

شده است.
به ۱2  ایرانی  یوزپلنگ  آمار  کاهش 
قالده در سال ۱۴۰۰ در حالی رخ داد که 
شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر 
دهه ۸۰ حدود صد قالده بوده است.

ادعای عجیب سازمان ناکارآمد محیط  زیست جمهوری اسالمی:

 تحریم ها باعث مرگ توله  یوزها شد!
معاون  کبری  ا =حسن 
محیط   ظت  حفا ن  ما ز سا
دو  مرگ  پی  در  زیست، 
یوزپلنگ  توله  سه  از  توله 
به دنیا آمده در سایت تکثیر 
یوزپلنگ پارک ملی توران، 
در مورد وضعیت سومین یوز 
نیز ابراز نگرانی کرده و گفته 
نیز دچار  »توله سوم  است، 
آسیب شده و امیدواریم زنده 

بماند.«
ن  ما ز سا ن  و معا ین  =ا
در  زیست  محیط   ناکارآمد 
را  ادعایی عجیب »تحریم« 
دلیل اصلی این اتفاق دانسته 
است آنهم در حالی که رهبر 
جمهوری اسالمی سال هاست 
و  خودکفایی  شعار  تنها  نه 
»تولید داخلی« در همه چیز 
زمامداران  بلکه  می دهد 
اثری  تحریم ها  مدعی اند 
نداشته و تازه به »خودکفایی« 

کمک هم کرده است! 
یک  بجز  که  حالی   =در 
از  دیگری  تصاویر  ویدئو، 
نگهداری  محل  و  وضعیت 
ولی  نشده،  منتشر  یوزها 
این  می گویند  کارشناسان 
توله ها در یک اتاق ۹ متری 
که پاسگاه محیط بانی بوده، 
نگهداری شده اند و فقط یک 
مالفه برایشان بوده و توله های 
دو روزه که می بایست تحت 
مراقبت های ویژه و تخصصی 
هم  فرش  روی  می بودند 

رفته اند!
محیط  حفاظت  سازمان  معاون 
یوزپلنگ  توله  تنها  می گوید،  زیست 
بازمانده نیز آسیب دیده و در آستانه 
شیر  مصرف  او  است.  شدن«  »تلف 
توله  را علت مرگ دومین  بی کیفیت 
را  اعایی عجیب آن  و در  اعالم کرده 
شیر  واردات  برای  تحریم ها  از  ناشی 
خارجی دانسته است! آنهم در حالی که 

رهبر جمهوری اسالمی سال هاست نه 
تنها شعار خودکفایی و »تولید داخلی« 
در همه چیز می دهد بلکه زمامداران 
مدعی اند تحریم ها اثری نداشته و تازه 
به »خودکفایی« کمک هم کرده است!

حسن اکبری معاون سازمان ناکارآمد 
حفاظت محیط  زیست، در پی مرگ دو 
توله از سه توله یوزپلنگ به دنیا آمده 
در سایت تکثیر یوزپلنگ پارک ملی 
توران، در مورد وضعیت سومین یوز نیز 
ابراز نگرانی کرده و گفته است، »توله 
سوم نیز دچار آسیب شده و امیدواریم 

زنده بماند.«
او با اعتراف به بی لیاقتی و ناکارآمدی 
سازمان تحت مسئولیت اش گفته است: 
»درباره یوزپلنگ دانش و تجربه الزم 
و  نگهداری  فرایند  در  و  نداشتیم  را 
جابجایی توله یوزها خطا شد، بخشی از 
این فرایند با خطای ما همراه بود و آن 
را می پذیریم. ما در این پروسه تجربه 
مرتکب  نیز  دامپزشکان  و  نداشتیم 

خطاهایی شدند.«
نگهدارنده  ما  اضافه کرد که  اکبری 
تخصصی یوز نداشتیم چون پیش بینی 
ماده،  یوزپلنگ  »ایران«،  که  نمی شد 

نیازمند عمل سزارین باشد.
زیست،  محیط   سازمان  اعالم  طبق 
شده  تلف  توله  دومین  کالبدشکافی 
از  لخته ای  یا  توده  و  زیاد  »یبوست 
شیرهای مصرفی در دستگاه گوارش« 
کیفیت  از  حاکی  که  داده  نشان  را 

نامناسب شیر است!
به گفته ی اکبری، شیر باکیفیت برای 
این گونه خاص در ایران وجود نداشته 
استفاده  را  خارجی«  »نمونه  آنان  و 

کرده اند.
زیست،  محیط   سازمان  معاون  این 
اتفاق  این  اصلی  دلیل  را  »تحریم« 
»شیرهای  شده:  مدعی  و  دانسته 
سبب  به  الزم  واکسن های  و  خارجی 
قابل  مستقیم  بطور  ما  کشور  تحریم 
خرید نیستند و باید با واسطه و شرایط 

خاص تامین شوند.«
حسن اکبری همچنین یادآور شد که 
دامپزشکان خارجی  از  زمینه  این  در 
کمک گرفته اند و قرار است به زودی 
و  معاینه  هم  تا  کنند  سفر  ایران  به 
درمان و کارهای درمانی توله یوزها و 
مادرشان توسط آنها انجام شود و هم 
به  جدیدتری  تجارب  ایرانی  پزشکان 

دست آورند.

موضوع  به  اینکه  به  اعتراف  با  او 
حفاظت از گونه یوزپلنگ در زیستگاه 
را  بی تجربگی  کرده اند،  وارد  خسارت 
توله ها  شدن  تلف  دلیل  اصلی ترین 
و  بی لیاقتی  توجیه  در  و  برشمرد 
که  گفت  سازمان  این  ناکارآمدی 
کسب  تجربه  وقتی  است  »بدیهی 
می شود خطاها نیز کمتر می شود. بطور 
مثال وقتی در تامین شیر یوزپلنگ ها، 
نسخه ای تجویز و یک نوع شیر توصیه 
و آن شیر مصرف می شود و بعد اتفاق 
تجربه  یک  این  می دهد،  رخ  تلخی 

محسوب می شود!«
البته با اینکه به ندرت پیش می آید 
در حکومت جمهوری اسالمی، کسی 
بگیرد،  گردن  به  را  خود  اشتباهات 
شاید بتوان این اعتراف به ناکارآمدی را 
پذیرفتنی دانست اما نمی توان از روند 
غیرتخصصی که این پروژه تا امروز طی 

کرده، چشم پوشی کرد.
نجات  ساله  سه   مسیر  به  نگاهی  با 
قاچاقچیان  دست  از  »ایران«  دادن 
زمانی که توله بود تا مراقبت از او برای 
باروری و هزینه و وقتی که صرف به 
خارق العاده  اتفاق  یک  نشستن  ثمر 
دلیلی  دست کم  می رفت  انتظار  شد 
قانع کننده تر از تحریم برای مرگ این 

یوزهای نوزاد عنوان شود.
ثابت  اتفاق  این  می گویند  منتقدان 
در  کارشناسان  هشدارهای  به  کرد 
و  شده  بی توجهی  توله ها  مرگ  مورد 
دست  به  را  کار  بی تجربه،  مسئوالن 
گرفته اند. علیرضا شهرداری کارشناس 
حیات  وحش درباره علت مرگ توله ها 
مرگ  اصلی  دلیل  »مهم ترین  گفت: 
توله ها را پنهانکاری می دانم. این یکی 
مشکلی  اگر  مخرب ترین هاست.  از 
وجود دارد باید از متخصصان بخواهیم 
که بیایند و همراهی کنند. افراد توانمند 
کنار این کار بزرگ نبودند. حضور یک 

نفر برای این کار کافی نبود.«
در حالی  که بجز یک ویدئو، تصاویر 
نگهداری  محل  و  وضعیت  از  دیگری 
کارشناسان  ولی  نشده،  منتشر  یوزها 
 ۹ اتاق  یک  در  توله ها  این  می گویند 
بوده،  محیط بانی  پاسگاه  که  متری 
مالفه  یک  فقط  و  شده اند  نگهداری 
که  روزه  دو  توله های  و  بوده  برایشان 
و  ویژه  مراقبت های  تحت  می بایست 
هم  فرش  روی  می بودند  تخصصی 

رفته اند!

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

محسنی  =غالمحسین 
اژه ای با تقدیر از دولت برای 
»پیشبرد اصالحات اقتصادی« 
تهدید کرد »افرادی که قصد 
برهم زدن آرامش روانی مردم 
با  دارند  را  جامعه  امنیت  و 
برخورد  قانون  مطابق  آنها 

بازدارنده خواهد شد«.
=سخنان عجیب و دروغ 
عقیدتی  سازمان  رئیس 
پشتیبانی  ارتش:  سیاسی 
مردم از نظام خاری در چشم 

دشمنان است!
»بنده  مقدم:  =مصباحی 
اقدام اقتصادی دولت را شبیه 
نظر  در  پزشکی  در  جراحی 
که  بیماری  مانند  می گیرم، 
برای زنده ماندن او راهی غیر 
از جراحی نیست. این جراحی 
خونریزی و درد دارد... مردم 

صبر و تحمل کنند!«
= این سخنان در حالیست 
خارجه  وزارت  که سرانجام 
نشان  واکنش  بایدن  دولت 
داده و با اشاره به »معترضان 
تالش  از  ایران«  در  شجاع 
آوردن  به دست  برای  مردم 
کرده  حمایت  خود  حقوق 

است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی با 
تقدیر از دولت برای »پیشبرد اصالحات 
نفع  »به  برنامه  این  گفته  اقتصادی« 

قضاییه  قوه  و  است  مردم«  معیشت 
تمام قد و همه جانبه در اجرا و پیشبرد 
این طرح به دولت کمک و مساعدت 

خواهد کرد.
 26 اژه ای  محسنی  غالمحسین 
به  اشاره  با  سخنانی  در  اردیبهشت 
کرد  تهدید  ایران  در  اخیر  اعتراضات 
آرامش  زدن  برهم  قصد  که  »افرادی 
دارند  را  جامعه  امنیت  و  مردم  روانی 
بازدارنده  برخورد  قانون  آنها مطابق  با 

خواهد شد.«
وی افزود: »همه دستگاه های نظامی، 
انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه 
پیشبرد  به  کمک  راستای  در  باید 
معیشت  نفع  به  اقتصادی  اصالحات 
مردم، تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا 
آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و 
عملیاتی سازی این طرح، بر هم نخورد.«

مصباحی   غالمرضا  دیگر،  سوی  از 
مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
در  سیاسی  جریان های  تمام  از  نظام 
ایران خواسته از »جراحی اقتصادی« 
دولت حمایت کنند. وی گفت »بنده 
این اقدام را شبیه جراحی در پزشکی 
در نظر می گیرم، مانند بیماری که برای 
جراحی  از  غیر  راهی  او  ماندن  زنده 
درد  و  خونریزی  جراحی  این  نیست. 
صورت  جراحی  این  تا  طبعاً  و  دارد 
بروز  آثاری  بیش  و  کم  می گیرد، 
می کند. مهم این است که مردم صبر 
داشته  اقدام  این  به  نسبت  تحمل  و 
طول  زیاد  که  گذار  دوران  تا  باشند، 
نخواهد کشید، را پشت سر بگذاریم تا 
مزه شیرین ناشی از جراحی را با همه 

موجود احساس کنیم.«
از  ایران  در  اعتراضات  تازه  موج 
تا  و  شده  آغاز  پیش  روز   ۱۰ حدود 

بر جای  نفر کشته  کنون دست کم ۴ 
گذاشته است. شمار زخمی ها و همچنین 

بازداشت شدگان مشخص نیست.
در دور تازه اعتراضات در ایران مردم 
علیه علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و 
نظام جمهوری اسالمی شعار می دهند 
هر  می کنند.  حمایت  پهلوی ها  از  و 
»آخوند  می گویند  آشکار  آنها  چند 
عباس  حال  این  با  بشه«  گم  باید 
محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی با اشاره 
با حمایت از برنامه های اقتصادی دولت 
در سخنانی عجیب با دروغگویی ادعا 
کرد، »پشتیبانی مردم از نظام اسالمی 

خاری در چشم دشمنان است!«
آینده ای  »ترسیم  داد،  هشدار  او 
پیش  افق  به  نسبت  تاریک  و  مبهم 
روی کشور در اذهان عمومی به  عنوان 
یک راهبرد در نقشه های شوم دشمنان 
امروز به  شدت در دستور کار اتاق فکر 
آن  جمله  از  که  گرفته  قرار  دشمن 
می توان به ترویج ناکارآمدی دولتمردان 
کشور  امور  اداره  در  نظام  مسئوالن  و 
اوقات  گاهی  متأسفانه  که  کرد  اشاره 
این هجمه های ناعادالنه از سوی عناصر 
معاند و خودفروخته داخلی نیز مطرح 

می شود.«
سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
ارتش در حالی خواسته »آحاد مردم و 
به ویژه نیرو های مسلح باید هوشمندانه 
و با بصیرت انقالبی به تبیین واقعیت ها 
بپردازند و توطئه دشمنان را نقش بر آب 
کنند« که سرانجام وزارت خارجه دولت 
بایدن واکنش نشان داده و با اشاره به 
از تالش  ایران«  »معترضان شجاع در 
مردم برای به دست آوردن حقوق خود 

حمایت کرده است.

عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام:   
»جراحی 

اقتصادی« با 
درد و خونریزی 

همراه است! 
مردم تحمل 

کنند!

حضور نیروهای امنیتی در مقابل اداره امالک »بنیاد مستضعفان« ایالم
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چگونگی ارتش دولت
 شاهنشاهی ایران 

نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران )نیروی زمینی، 
هوایی، دریایی( در سال ۱3۵۵، دارای ۵۰۰ هزار 

نفر بود.
نیروی زمینی با داشتن یکان های مجهز و پرسنل 
آموزش دیده و مدیران و فرماندهان باتجربه و صدها 
تانک و توپ و موشک با جمع چتربازان هوابرد و 
نیروی  و  قدرت چشمگیر هلیکوپترهای هوانیروز 
ویژه برازندگی خود را به خوبی نمایان کرده بود و 
پاره ای از توان خود را در مشکل ترین میدان رزمی 
در کشور عمانـ  محلی گرمتر از گرمـ  در رزم های 

چریکی عماًل توانایی خود را نشان داده بود.
نیروی دریایی، ساالر خلیج و حافظ سواحل و 
جزایر جنوب ایران ناظر گذر شناوران دریایی در 
دریای عمان بود. توانایی رزمی و مدیریت نیروی 
دریایی در عملیات آموزشی و تمرین های رزمی در 
دید همگان روشن بود و موجب شد که پرچم های 
بیگانه ای که در جزایر خلیج فارس و بنادر ایران 

برافراشته شده بود پایین بیاید.
نیروی هوایی با قدرت رزمی و پشتیبانی که به 
دست آورده بود، توانست توانایی و مدیریت خود را 
در ماوراء مرزهای جغرافیایی کشورمان ـ از قبیل 
عملیات رزمی در کنگو و ویتنامـ  به دنیا نشان دهد.
در آن زمان ارتش ایران کوشش می کرد که از 
یا وسایل و تجهیزات،  نفر رزمنده و  لحاظ تعداد 
توانایی رویارویی با تجاوزات خارجی را داشته باشد.
بزرگترین تهدید شناخته شده ایران، در آن زمان، 
دو کشور همسایۀ ما،  عراق و اتحاد جماهیر شوروی 
و  بود  کرده  درک  را  قدرت  بودند. صدام حسین 
خاموش شد. دیگر همسایگان مرزی ایران دوستی 

و تفاهم را ترجیح می دادند.
***

مسأله سکوت و درگیر نشدن ارتش در مقابله با 
مردم را در ناآرامی منجر به انقالب ۵۷ نباید در رفتار 
و فرماندهی فرمانده و یا سرباز فداکارش کنکاش کرد 
بلکه بایست آن را در روبرویی اسالم با نوگرایی، که در 

بطن جامعه نقش اساسی را دارد، پیدا کرد.
از  الهام  با  ما،  پدران  پیش  سال  چند  و  صد 
انقالب صنعتی اروپا به عصر نوآوری روی آوردند و 
برای محدود کردن قدرت سالطین قاجار و مطلق 
گرایی، انقالب کردند. پس از خونریزی های فراوان 
تأسیس شد  ملی  یا مجلس شورای  عدالت خانه 
و کوشش می کردند که نارسایی های کشور را به 
کمک قانون حل کنند. انتظار داشتند کشورمداران 
فداکاری،  دوستی،  میهن  هوشیاری،  فعالیت،  با 
زندگی سالم و رفاه و امنیت را برایشان ایجاد کنند.
البته گل هایی در این بوستان شکوفا شدند و 
در مسیر ایجاد قدرت ملی و تغییر ساختار جامعه 
که  به سرمایه داری صنعتی  کشاورزی  اقتصاد  از 
از ضروریات توسعه به شمار می رود کوشا بودند 
ولی نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان با تشکیل 
احزاب و دخالت های بی حد و بی پروای متعصبین 
مذهبی غیر مسؤول و در نتیجه با انقالب ۱3۵۷ 

آن را پس زد.
مجلس شورای ملی وظیفۀ ارتش را تعیین کرده 
بود. قانون تشکیل ایاالت و والیات که در 2۷ آذرماه 
۱2۸6 به تصویب مجلس شورای ملی رسید وظیفۀ 
ارتش را تعیین کرده بود. بدین ترتیب که: قشون 
تابع وزارت جنگ، نظمیه، ضبطیه، و قراسوران تابع 
برای  قشون  که  صورتی  به  گردید،  داخله  وزارت 
حفظ و حراست مرزهای کشور بوده و برای حفظ 

امنیت و آرامش در داخل شهرها و داخل دهستان ها 
و در طول راه های کشور به ترتیب ادارات نظمیه و 
ادارات ضبطیه و ادارات قراسوران عهده دار مسؤولیت 

می باشند.
توسط  باید  مملکت  مصوبه،  قانون  بر  برا
ارتش  و  شود  اداره  )سیاستمداران(  کشورمداران 
تا  است  سیاستمداران  دست  در  ابزاری  فقط 
در  که  اصلی  شود.  برده  کار  به  لزوم  موقع  در 
است. قبول  مورد  نظامی  فلسفه های  و  دنیا  تمام 
ژنرال کارل فون کالسویتز، نظریه پرداز نظامی، 
می گوید: »همانا جنگ، ادامۀ سیاست است اما در 

مفهومی دیگر«.
***

کاربرد ارتش و نیروهای مسلح همواره مهمترین 
راهکارهای سیاسی  تعیین کنندگان  برای  مسأله 
در کشور بوده است. در کشور ما، برای رسیدن به 
قدرت ملی، احزاب غیر ملی و متعصبین مذهبی 
و توده  ای های ملی نما پیوسته در جدال بوده اند. 
آنچنان که به نظر می رسد ما با خود، بیگانه تر از 

بیگانگان هستیم.

ما نتوانسته ایم به طور مستقل و پایدار، سیاست 
باشد  را که موجب سرافرازی و شادی ملت  ملی 
بکار بندیم. سرزمین ایران با داشتن بهترین ذخایر 
زیرزمینی و با داشتن بااستعدادترین مغزها، جواهری 
است که هر گوهرشناسی آن را می شناسد. با این حال 
کمتر کشوری را در این کره خاکی پیدا می کنید که 
مانند ایران در طول تاریخ تا این حد دستخوش اوج و 
حضیض زندگی شده باشد و مردمش این همه آسیب 
دیده باشند. علت این را باید در تمامی نهادهای 
جامعه پیدا کرد. باید آن را در روابط اقتصاد، سیاست، 
تجارت و دین پیدا کرد، که در ایران کالف سردرگم 
شده است.بزرگترین و مخرب ترین سالحی که علیه 
برده می شود، مواجهه  به کار  این سرزمین  مردم 
مستقیم بین فرهنگ سنتی اسالمی و نوگرایی در 
ایران است. بدون تردید ارتش ایران هیچگاه دشمن 
جامعه نبوده و نخواهد بود. ارتش فرمانبردار ملت 
است که کلید کاربرد آن به دست سیاستمداران 

کشور سپرده شده است.
دوستان ایران، جواناِن سربلند ایران، ارتش ایران 
با همت، پشتکار، مدیریت و پیگیری و ابتکار رضاشاه 
مدیون  ایرانیان  درستی  به  و  پایه ریزی شد  کبیر 
خدمات گستردۀ آن بزرگمرد تاریخ خود می باشند. 
ارتش ایران در بیست سالۀ آخر پادشاهی محمدرضا 
شاه، قادر بود ماورای مرزهای کشور را بنگرد و با 
اطمینان خاطر از مرزها نگهبانی و پاسداری کند. 
من به داشتن آن ارتش و به عنوان یک سرباز در آن 
ارتش افتخار می کنم. ارتشی که من در آن بزرگ 
شدم، آن نبود که هموطنان ایرانی من به مردم ایران 

تبلیغ می کردند.
شما جوانان که در کشورداری و قانونگذاری سهیم 
هستید و باری از جامعه را به دوش می کشید، بدانید 
و بدون چشم حسادت و خرده نگری آگاه باشید که 
بدون تردید برای یک کشور پیشرفته، ارتشی منظم 
و با انضباط الزم است.ارتش هر قدر که پرخرج باشد، 
بیمۀ حوادث کشور است و وجودش برای کشور الزم. 
ارتش زمانی پسندیده است که احتیاج به استفاده از 
آن پیش نیاید. ارتش باید آنقدر توانا باشد که دشمن 

جرأت دست اندازی به حدود آن را نداشته باشد.
درود به ارتشیان و هم میهنان عزیزم که در رشد 
ارتش ایران سهیم بودند و درود به روان آنان که به 
عشق وطن جان دادند. پاینده باد ایران و برقرار باد 

پرچم ایران.
                                             »پایان«

»همکاری های استراتژیک« اروپا با کشورهای عربی خلیج فارس؛

 اروپایی ها نیازمند نفت و گاز اما نگران از جمهوری اسالمی!
ریشه در خاک )پایان(

نوشته سرلشگر عبدالحسین مینوسپهر
 )آوریل 2۰13-مارس 2۰13-کیهان لندن(

بیانیه ای  در  اروپا  =اتحادیه 
مشترک با شورای همکاری های 
خلیج]فارس از طرح »مشارکت 
کرد. رونمایی  استراتژیک« 

ید  می گو ل  ر بو پ  ز =جو
بین المللی  نظم  که  زمانی  »در 
قابل   چالش های  با  قانون محور 
با جنگ  و  روبرو  ناامن  و  توجه 
تشدید  اوکراین  علیه  روسیه 
شده، اتحادیه اروپا و کشورهای 
همکاری های  از  ]فارس[  خلیج 
خود  راهبردی تر  و  قوی تر 
برد.  خواهند  بیشتری  سود 
یک  تژ ا ستر ا ی  ر همکا ین  ا
ی  مینه ها ز ز  ا بخشی  ر  د
» . بد می یا ش  گستر ی  کلید
سفیر  فونتانا  ماتئو  =آندره 
اتحادیه اروپا در امارات: »برای ما 
مهم ترین مسئله امنیت در خلیج 
فارس است و سنگ بنای اصلی 
برای  اروپا  اتحادیه  استراتژی 
فارس،  خلیج  در  امنیت  بهبود 
احیای برجام با جمهوری اسالمی 
ایران است… برای منطقه بسیار 
مهم است که مطمئن شود ایران 
سالح هسته ای تولید نمی کند«.

ابزارهای جمهوری  از  =یکی 
اسالمی برای واکنش به فشارهای 
آمد  و  رفت  کردن  غرب مختل 
خارجی  تجاری  کشتی های 
نفتی  تٔاسیسات  به  حمله  و 
است. منطقه  عربی  کشورهای 

- اروپایی ها نگرانند جمهوری 
م  عد ت  ر صو ر  د می  سال ا
تحریم ها  ادامه  و  برجام  احیای 
با  کند.  تشدید  را  تهدیداتش 
اینکه برجام در عمل بی خاصیت 
شده و در بستر احتضار افتاده و 
برای  اروپا شانس کمی  رهبران 
به خاطر  اما  قائل اند  آن  احیای 
سرشاخ  پیامدهای  از  نگرانی 
اسالمی  جمهوری  با  شدن 
و  می گیرند  محتاطانه  مواضع 
می کنند. رفتار  مریز  و  دار  کج 
»روسیه  »شرق«:  =روزنامه 
هم  را  فوالد  بازار  نفت،  از  پس 
از چنگ ایران درآورد. با تهاجم 
آمریکا  اوکراین،  به  روسیه 
علیه  گسترده ای  تحریم های 
این کشور فعال کرد و حاال آنها 
وارد بازار نیمه جان ایران شده اند 
بر  تحریم  که سال هاست فشار 
می کند. « سنگینی  شانه هایش 
دو و ماه نیم پس از حمله روسیه به اوکراین 
)2۴ فوریه 2۰22( در حالی که کشورهای 
نفت  تٔامین   بحران  از  نگرانی  در  اروپایی 
بسر   2۰22 زمستان  برای  ویژه  به  گاز  و 
می برند، اتحادیه اروپا از طرح »همکاری های 
فارس«  خلیج  کشورهای  با  استراتژیک 

رونمایی کرد.
در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا با »شورای 
همکاری های خلیج ]فارس[« )GCC( که 
شد،  منتشر  اردیبهشت(   2۸( مه  ماه   ۱۸
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: »در زمانی که نظم بین المللی 
و  توجه  قابل   چالش های  با  قانون محور 
ناامن روبرو و با جنگ روسیه علیه اوکراین 
تشدید شده، اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج 
]فارس[ از همکاری های قوی تر و راهبردی تر 
خود سود بیشتری خواهند برد. این همکاری 
استراتژیک در بخشی از زمینه های کلیدی 

گسترش می یابد.«
بورل تٔاکید کرد: »ما باید در مورد ثبات 
تهدیدات  و  خاورمیانه  و  فارس  خلیج  در 
در  بیشتری  همکاری  باید  جهانی  امنیتی 
زمینه امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی، 
و  تجارت  دیجیتال،  فناروی های  توسعه 
همچنین  باشیم…  داشته  سرمایه گذاری 
باید ارتباطات بین دانشجویان، پژوهشگران، 
تقویت  را  شهروندان  و  مختلف  حرفه های 

کنیم.«
تقویت  ل  نبا د به  یی  پا و ر ا مات  مقا
نفت  زمینه  ویژه در  به  همکاری های خود 
از  فارس   خلیج  حوزه  کشورهای  با  گاز  و 

جمله ایران هستند اما وضعیت جمهوری 
به سایر دولت های منطقه  اسالمی نسبت 
بسیار متفاوت است. اروپایی ها در شرایطی 
رژیم  با  عادی  اقتصادی  روابط  می توانند 
کنونی ایران داشته باشند که موانع تحریم ها 
برطرف شود که شرط آن »احیای برجام« 
روبروست.  کلیدی  مشکالت  با  اما  است 
مم ترین مانع اما خود جمهوری اسالمی است 
معاهدات  رعایت  و  قبول  با  که می بایست 
بین المللی مانند قوانین FATA مربوط به 
شفافیت امور مالی و بانکی و منع پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم امکانات روابط عادی 
اقتصادی با کشورهای دیگر را فراهم آورد 

که تا کنون چنین نشده است.
»سنگ   یا  کج  خشت  برجام«  »احیای 

بنای« استراتژی اتحادیه اروپا در منطقه؟!
آندره ماتئو فونتانا سفیر اتحادیه اروپا در 
امارات در مصاحبه با »نشنال نیوز« می گوید 
»طرح استراتژیک همکاری با خلیج ]فارس[ 
اهمیت محوری در روابط میان اتحادیه اروپا 
و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
]فارس[ دارد و بلندمدت و مانند یک نقشه  

راه است.«
فونتانا توضیح داد این سند اولین راهبرد 
و  اروپا  اتحادیه  میان  خود  نوع  در  جامع 
شورای همکاری خلیج فارس است و طبق 
آن، اتحادیه اروپا حضور دیپلماتیک خود را 
در منطقه افزایش خواهد داد. این افزایش 
حضور ابتدا در سال 2۰22 در قطر اتفاق 
خواهد افتاد و بعد از آن به امارات، عربستان 

سعودی و کویت گسترش خواهد یافت.
این دیپلمات تٔاکید کرد »ما اکنون بعد 
اعضای شورای  میان  از حل شدن شکاف 
همکاری آماده ایم تا این سند را اجرا کنیم. 
باعث  متمادی  سال های  برای  شکاف  این 
ایجاد موانعی در مسیر روابط ما با شورای 

همکاری شده بود.«
با  فونتانا  ماتئو  آندره  از مصاحبه  بخشی 
»نشنال نیوز« در مورد نقش ثبات و امنیت 
در خلیج فارس برای تقویت همکاری های 
چندجانبه است. حمالت ایذایی و تحرکات 
خرابکارانه علیه کشتی های باری و نفتکش ها 
در دریای عمان و خلیج فارس و حمالت 
و  نفتی  تٔاسیسات  به  پهپادی  و  موشکی 
بندری کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط 
جمهوری اسالمی یا گروه های نیابتی وابسته 
به رژیم ایران در منطقه از تهدیدات اصلی 

برای توسعه همکاری های اقتصادی است.
تهدیدات  افزایش  با  پیش  سال  دو  از 
کشورهای  از  شماری  اسالمی  جمهوری 
مشارکت  و  فرانسه  رهبری  از  اروپایی 
کشورهای عربی منطقه، یک ائتالف امنیتی 
برای حفاظت از کشتیرانی آزاد و ایمن در 
خلیج فارس و آب های منطقه تشکیل دادند.

فونتانا می گوید »برای ما مهم ترین مسئله 
امنیت در خلیج فارس است و سنگ بنای 
بهبود  برای  اروپا  اتحادیه  استراتژی  اصلی 
با  برجام  احیای  فارس،  خلیج  در  امنیت 
جمهوری اسالمی ایران است… برای منطقه 
بسیار مهم است که مطمئن شود ایران سالح 

هسته ای تولید نمی کند.«
هماهنگ  »اروپا  کرده  ادعا  همچنین  او 
کننده مذاکرات در وین است و اکنون توافق 
روی میز است و مذاکرات به نتیجه رسیده 
اما ایران و آمریکا هنوز جزئیات را بررسی 

می کنند.«
هرچند مخالفان برجام می گویند هرگونه 
کردن  سرازیر  اسالمی  جمهوری  با  توافق 
میلیاردها دالر پول به جیب آیت اهلل هاست 
و رژیم ایران آن را صرف تقویت شبه نظامیان 
و تروریسم و توسعه موشک های بالستیک 
می کند اما رهبران اروپا اعتقاد دارند تنها 
اسالمی  اتمی جمهوری  مهار  برای  گزینه 
اروپا  رهبران  برای  است!  آن  با  »معامله« 
توافق با جمهوری اسالمی آنقدر اهمیت دارد 

دیدار جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاهزاده فیصل بن فرحان 
وزیر خارجه عربستان سعودی

ارتش ایران و نقش آن در جریان انقالب  

و  از دو دیدگاه متفاوت، بسیار گفته  انقالب اسالمی،  و نقش آن در جریان  ارتش  درباره 
نوشته اند. باید حرفهای هر دو طرف را شنید و عاری از حّب و بغض قضاوت کرد. در این میان 
گفته ها و نوشته های نظامیانی که با نگاه حرفه ای و منطقی به قضیه می نگرند، داوری منصفانه را 
آسانتر می سازد.آنچه زیر عنوان »ریشه در خاک« می خوانید نوشته ای است از سرلشکر خلبان 
عبدالحسین مینوسپهر متولد سال 1311 که در سال 132۹ به نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی 

ایران پیوست و بعد از انقالب بازنشسته شد و در آمریکا اقامت گزید.
این نوشته را به نقل از فصلنامه »توشه« چاپ آمریکا، در چند شماره خواهید خواند.

که حتا در برابر سرکوب اعتراضات کنونی 
در ایران که تا کنون چند کشته داده است، 

تا این لحظه سکوت کرده اند.
بورل  جوزپ  این  از  پیش  هفته  یک 
اروپا در  اتحادیه  مسئول سیاست خارجی 
مورد ضرورت معامله با جمهوری اسالمی 
»ما  گفت  تایمز«  »فایننشال  روزنامه  به 
منتفع  بسیار  توافق  این  از  هم  اروپایی ها 
خواهیم شد… اکنون برای ما خیلی قابل 
]انرژی[  تامین کننده  یک  که  است  توجه 

دیگر هم داشته باشیم.«
ابزارهای  از  یکی  که  حالیست  در  این 
جمهوری اسالمی برای واکنش به فشارهای 
غرب مختل کردن رفت و آمد کشتی های 
تجاری خارجی و حمله به تٔاسیسات نفتی 

کشورهای عربی در منطقه است.
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تهدید  بارها  اسالمی  جمهوری  مقامات  و 
کرده اند در صورتی که نتوانند نفت صادر 
کنند یا زیر فشار قرار بگیرند »تنگه هرمز 
را می بندند« و اجازه نخواهند داد دیگران 

هم نفت صادر کنند.
در  اسالمی  جمهوری  نگرانند  اروپایی ها 
صورت عدم احیای برجام و ادامه تحریم ها 
تهدیداتش را تشدید کند. با اینکه برجام در 
عمل بی خاصیت شده و در بستر احتضار 
برای  کمی  شانس  اروپا  رهبران  و  افتاده 
از  نگرانی  خاطر  به  اما  قائل اند  آن  احیای 
پیامدهای سرشاخ شدن با جمهوری اسالمی 
مواضع محتاطانه می گیرند و کج دار و مریز 

رفتار می کنند.
روس ها از موانع اصلی »احیای برجام«

با اینهمه راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای 
از طریق شرکای عرب خود  انرژی  تٔامین 
عمده  علت  دو  می تواند  فارس  خلیج  در 

داشته باشد:
۱( برآورد رهبران اروپا از طوالنی  شدن 
به  روسیه  با  بین المللی  کشمکش های 
تٔامین کنندگان  اصلی ترین  از  یکی  عنوان 

نفت و گاز اروپا
با  معامله  از  ناامیدکننده  چشم انداز   )2
جمهوری اسالمی آنهم در حالی که روسیه 
اکنون به یکی از موانع جّدی برای »احیای 
برجام« تبدیل شده چرا که به زیان منافع 

روسیه در شرایط فعلی است.
رسانه های  که  است  شرایطی  چنین  در 
داخلی ایران می نویسند روسیه بعد از نفت، 
نان جمهوری اسالمی را در بازار فوالد هم 

آجر کرد.
گزارش  اردیبهشت  روزنامه »شرق« 2۹ 
داد »روسیه پس از نفت، بازار فوالد را هم 
از چنگ ایران درآورد. با تهاجم روسیه به 
اوکراین، آمریکا تحریم های گسترده ای علیه 
این کشور فعال کرد و حاال آنها وارد بازار 
نیمه جان ایران شده اند که سال هاست فشار 

تحریم بر شانه هایش سنگینی می کند. «
 رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد، به »شرق« می گوید 
که روسیه تخفیف های ۱۵ تا 2۰ درصدی 
برای فوالد خود در نظر گرفته و با توجه به 
وضع عوارض سنگین صادرات فوالد ایران، 
قیمت فوالد صادراتی این کشور نسبت به 
به همین دلیل  و  است  شده  ارزان تر  ایران 
چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که 
اینبار  بودند،  ایران  فوالد  بزرگ  مشتریان 
فوالد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش 
اتفاق  این  با  تأکید می کند که  او  داده اند. 
به  ایران  میلیارد دالری  ارزی شش  درآمد 

خطر افتاده است.
همچنان  اروپایی  مقامات  میان،  این  در 
ترجیح می دهند عامل عدم احیای برجام و 
شکست توافق اتمی کسی غیر از خودشان 
باش. چنانکه بورل نیز پیش از این اعالم کرد 
مذاکرات اتمی به خاطر »عوامل خارجی« 

متوقف شده است.
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ترانه سرایان  و  شعرا  از  ۱ـ 
معروف و معاصر ایران

مشهور،  خوانندگان  از  2ـ 
برجسته و فقید اپرای ایران
بهم  ـ  پروا  بی  و  شجاع  3ـ 

خوردگی
۴ـ او ـ از بازیهای ورق

۵ ـ نوآوری
6ـ  نادانـ  نصیحتـ  عددی 

است
۷ ـ از فلزات ـ تپه کوتاه

ـ  ایران  از رودخانه های  ـ   ۸
رنجور و نحیف

ـ  حشرات  از  ـ  جواهر  ـ   ۹
مصیبت

ـ  انگور  فراورده های  از  ۱۰ـ 
پیدا نشدنی

معروف  نویسندگان  از  ۱۱ـ 
ادبیات  بنیانگذار  و  روس 

رئالیستی سوسیالیستی

۱ـ از فیلمسازان وکارگردانان 
برجسته و معروف ایران

یک  تکرار  ـ  سوی  آن  2ـ 
از  یکی  اهل  ـ  حرف 

استانهای ایران
ـ  ببوس  مرا  خوانندۀ  3ـ 

ارتباط
ـ  ضمایر  از  ـ  لحظه  ۴ـ 

نیستیـ  پیامبر
۵ـ  فطری و جبلّیـ  هدایت

6ـ  از خشکبارـ  از بیماریهای 
خطرناک

معروف  خوانندگان  از  ـ   ۷
کشوری  ـ  ایران  فقید  و 
»بام  به  مشهور  کوچک 

دنیا« ـ کرانه ها
۸ ـ ماهر ـ رده ـ قسمتی 

از پلو
۹ـ مار بی سر ـ اثر گرانقدر 

فردوسی ـ جای اصل
۱۰ـ آزمایشگاه ـ غنی

۱۱ـ قوه ای است ـ از زبانها 

ـ خداوند
۱2ـ حرف تعجبـ  از وسایل 

موسیقیـ  صفحات
۱3ـ حرفه ـ زخم عفونی ـ 

از شهرهای ایران
»ای  سرود  خواننده  ۱۴ـ 

ایران« ـ رایحه
۱۵ سازندۀ آهنگ مرا ببوس 

ـ از سبزیجات

۱ـ سازنده آهنگ »ای ایران«ـ  اندوه
2ـ خوشحال ـ ترعه ـ لمس

3ـ مقام و منزلت ـ فریاد و آواز بلند 
ـ کشوری است

۴ـ ناطق ـ دورویی ـ از حرکات آب
۵ ـ رنگی است ـ روستا ـ سلطان ـ 

اسلوب و شیوه
6 ـ وسط ـ پشت نیست ـ مبهوت 

ـ  دریغ
۷ ـ دوستی ـ خداوند ـ قاره ای است

ـ روش  ـ جوان  به فرد  ـ منحصر   ۸
و طریق

۹ـ باور کردن ـ حرفه ای است ـ بهره
رهبر  و  اسالم  پیامبر  داماد  ۱۰ـ 
راه  ـ  است  درختی  ـ  شیعیان 

بی پایان ـ جنس مذکر
۱۱ـ حرف فاصله ـ متصل و متکی 

ـ جاهد
ـ  بیهوده  ـ  نیکویی  و  احسان  ۱2ـ 

قدیمی
واحد  ـ  ادب  اهل  ـ  مصونیت  ۱3ـ 

اندازه گیری سطح
۱۴ ـ سه چهارم کره زمین ـ سرایندۀ 

شعر مرا ببوس
۱۵ ـ سرایندۀ شعر »ای ایران« ـ زن 

و شوهر

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

از شهرهای کوچک  ۱ـ 
کنار دریای مازندران

ـ  وجود  و  زندگی  2ـ 
مسیحی

داخلی  اعضای  از  3ـ 
بدن انسانـ  از بالیای 

اجتماعیـ  صریح
۴ـ از شهرهای آمریکا ـ 

کوهی در ایران
۵ ـ رازها ـ خالی

و  رذالت  ـ  مدخل  ـ   6
دنائت

۷ـ  از شهرهای کشور ما 
ـ از وسایل بنائی

۸ـ  نوعی پارچهـ  بیابانی 
ـ ضمیری است

ـ  نخبه  و  برجسته  ـ   ۹
دارد  حرفه ای  هم  او 

ارجمند
۱۰ـ هالک کردن

۱۱ـ از پیامبران ـ رنگی 
است

سوگ یا عزا، از جمله پدیده هایی 
است که در زندگی همۀ انسان ها روی 
سیاه  روزهای  اصطالح،  به  می دهند. 
بشر،  می سازند.  را  زندگی  تاریک  و 
موجودیت خویش، همیشه  در طول 
از  یا شیئی  فرد  یا آن  این  به سوگ 
دست رفته نشسته و در آینده نیز از 
آن گریزی ندارد. با این همه، آرزوی 
که  است  آن  سطور  این  نویسندۀ 
خوانندگان، این پدیدۀ ناگوار را هرچه 

کمتر تجربه کنند.
در یک تعریف فشرده، سوگ عبارت 
است از احساسات ذهنی ناشی از مرگ 
از دست دادن چیزهای  یا  و  عزیزان 
گرانقدر. این تعریف، بر مبنای درکی 
کرده  ارائه  فروید  زیگموند  که  است 
واکنش  سوگ،  وی،  نظر  به  است. 
فرد نسبت به فقدان شخصی عزیز و 
یا چیزی است که به لحاظ اهمیت، 
جای شخص را گرفته و حتی باالتر از 
آن قرار دارد. مانند میهن، آزادی و یا 

هر چیز پر بهای دیگر.
خصوصیات اصلی سوگ، سوگواری 
غمگینی  از:  عبارتند  سوگداری  و 
دردناک و عمیق؛ قطع عالقه نسبت به 
دنیای خارج و رخدادهای آن؛ کاهش 
توانایی دوست داشتن و عشق ورزیدن 
و سرانجام متوقف کردن فعالیت های 
واکنشی  باید  را  سوگ  اما،  روزانه. 
و  الگو  که  هرچند  دانست.  طبیعی 
نظم طبیعی زندگی را به هم می ریزد 
با  پدید می آورد.  فلج روحی  نوعی  و 
این همه، نباید آن را بیماری به حساب 
آورد و از همین رو هم نیازمند اقدامات 
روندی  سوگواری،  نیست.  درمانی 
است که به مرور زمان و خود به خود 
فروکش می کند. در این مسیر، اصوالً 
به حال خود  را  باید شخص سوگوار 
با کار پیوسته و تدریجی  تا  گذاشت 
در ضمیر و روان خویش، کم کم از آن 
مرحلۀ درد و غم بیرون آید. بنابراین، 
تیمار بیش از اندازۀ فرد سوگوار و یا 
وی،  روزانۀ  زندگی  در  زیاد  مداخلۀ 

می تواند حتی زیان آور باشد.
افراد سوگوار به سبب روبرو شدن 
با تجربه ای دردناک و حزن آور، غالباً 
افسرده به نظر می آیند. اما، باید میان 
افسردگی  و  از سوگ  ناشی  گرفتگی 
گاهی،  که  هرچند  شد.  قایل  تفاوت 

لحظه های  نخستین  در   ، نسان ها ا
مواجهه با سوگ، به ورطۀ افسردگی 
موارد  در  کلی،  طور  به  می غلتند. 
سوگ، این دنیا است که برای شخص 
می گردد؛  بی ارزش  و  تهی  سوگوار 
شخص،  افسردگی،  در  که  حالی  در 
در  می شمارد.  بی مقدار  را  خویشتن 
و  احترام  کاهش  نوعی  افسردگی ها، 
بها دادن به نفس پیش می آید، حال 
فرد  نیست.  چنین  سوگ  در  آنکه 
سوگوار، خویشتن را پست و بی ارزش 

نمی شمارد.
و اما واکنش انسان ها در برابر سوگ 
تفاوت  این  است.  متفاوت  ماتم،  و 
می شود.  ناشی  متعددی  عوامل  از 
شخصیتی،  ویژگی های  اینکه،  کما 
خصوصیات فرهنگی و قومی، شرایط و 
نوع تربیت خانوادگی و باالخره سطح 
و جایگاه اجتماعی بر چگونگی واکنش 
گوناگونی  تأثیرهای  ر  سوگوا فرد 

دربارۀ سوگ و سوگواری

در  و  فرهنگ ها  برخی  در  می نهند. 
بعضی ساختارهای شخصیتی، واکنش 
فرد سوگوار به صورت  های های گریه، 
چنگ کشیدن به گیسوان، خراشیدن 
صورت، ضعف و غش کردن و نظایر 
مواردی  در  اما  می کند.  بروز  آن 
دیگر، واکنش به شکل فشردن لب ها، 
کنترل  و  نه  آگاها ری  خویشتن دا
عواطف ظاهر می گردد. به عالوه، در 
هر حوزۀ فرهنگی ـ اجتماعی معین 
نامأنوس  رفتارهای  است  ممکن  هم 
پدیدار  حاکم  هنجارهای  خالف  و 
چگونگی  با  بیشتر  لبته  ا که  شود 
قابل  افراد  روانی  ـ  عاطفی  ساختار 
عبور  کلی،  طور  به  است.  توضیح 
سوگواری از مرزهای تناسب و تعادل 
کوشید  بایستی  است.  زیان بخش 
وارد  ضربۀ  با  متناسب  وزنی  آن  به 
هر  برای  کار،  این  اما  داد.  شده 
نمی شود. میسر  اندازه  یک  به  کسی 

فقط قطب نما، کاغذ، ابریشم، باروت، 
بستنی، اسکناس و روزنامه نیست که از 
چین آمده، صنعت چاپ هم یک صنعت 
کامالً چینی است. یوهانس گوتنبرگ  
متولد ماینز - آلمان هم که اولین کتاب 
را در سال ۱۴۵2 میالدی در اروپا چاپ 
یک  از  را  چاپش  دستگاه  طرح  کرد، 
بازرگان چینی خریده بود اما کاری که 
گوتنبرگ کرد، این بود که ایده استفاده 
وسیع از این دستگاه را داد. گوتنبرگ 
البته خودش نتوانست ایده اش را عملی 
کند و در نهایت ورشکستگی و افالس 
انجیل  چاپ  با  او  که  کاری  اما  مرد، 
توانست  زود  خیلی  بود،  کرده  شروع 
با  زندگی بشر را کاماًل دگرگون کند. 
رواج صنعت چاپ، نسخه نویسی کتاب 
کاماًل منسوخ و دسترسی به کتاب آزاد 
و آسان شد. همین باعث شد که علم 
دیگر در خدمت کلیسا نباشد و به میان 
توده ها راه پیدا کند. دانش، فلسفه، کتاب 

تاریخچه صنعت چاپ
چاپ اولین کتاب توسط 
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دکتر ابراهیم محجوبی

اشکال ویژه
سوگ  عام  جنبه های  به  اینجا  تا 
مواردی  اما،  پرداختیم.  سوگواری  و 
پیش می آید که سوگ، اشکال ویژه ای 
هم،  رو  همین  از  می گیرد.  خود  به 
آن  برای  گوناگونی  دسته بندی های 
وجود دارد. یکی از این اشکال ویژه، 
»سوگ انتظار« است. این، مربوط به 
عزیزانشان  یا  عزیز  که  است  کسانی 
مدت درازی غیبت داشته اند و خبری 
از آنها به بازماندگان نمی رسد. مانند 
یا کسانی که  و  اسیران جنگی  مورد 
این  ولی  باشند  مرده  می رود  تصور 
امر قطعیت ندارد. این نوع سوگواری، 
یا  و  گمشدگان  بازگشت  با  معموالً 
آنان،  زندگی  یا  مرگ  شدن  قطعی 
پایان می یابد. فرم ویژۀ دیگر، »سوگ با 
تأخیر یا مهار شده« است. در این گونه 
موارد، فرد سوگوار، در مراحل آغازین 
تظاهرات  هیچگونه  عزیزان،  فقدان 
سوگواری نشان نمی دهد. زیرا، هنوز 
در حالتی شبیه شوک روانی و یا بهت 
و سرانجام،  به سر می برد.  ناباوری  و 
نوعی سوگ هم وجود دارد که حالت 
بیمارگونه به خود می گیرد. مهم ترین 
که  است  این  از  عبارت  آن  مشخصۀ 
شخص، مدتی طوالنی، یعنی شش ماه 
یا بیشتر، همچنان حاضر به پذیرفتن 
فقدان عزیز خود نیست؛ همیشه آن 
این خاطر هم،  به  و  انکار می کند  را 
همواره از فرد از دست رفته، در زمان 

حال سخن می گوید.
را  عزیزی  که  سوگوار  فرد  مثاًل، 
داده،  دست  از  رانندگی  سانحۀ  در 
برادرم   ...« بگوید  دائم  است  ممکن 
چیزهایی  و  است...«  سرعت  عاشق 

از این قبیل. 
و یا ممکن است در خانه، همه جا 
به صورتی مبالغه آمیز، عکس های فرد 
از دست رفته را به در و دیوار بیاویزد 
و عماًل »زیارتگاهی« بسازد و هر روز 
با مناسک و مراسم خاصی با او سخن 
بگوید. این گونه سوگواران، گاهی حتی 
سر مزار عزیزان خود نیز نمی روند و یا 
در تهیۀ سنگ قبر و کارهای مشابه، 

اهمال و تعلل می ورزند.
این نوع پریشانی، در برخی موارد، 

تمام عمر دوام می یابد.

و کتابت که همگی اموری قدسی بودند، 
حاال دیگر در دسترس قرار گرفتند. با 
تولید انبوه کتاب، الزم بود صحافی هم 
اولین  و  شده  خارج  دستی  حالت  از 
ماشین ها برای صحافی ها ساخته شوند. 
زیبایی شناسی بشر که تا قبل از آن فقط 
با سلیقه نقاشان و مجسمه سازان معدود 
حروف  طراحی  در  می گرفت،  شکل 
چاپی به معرض داوری عموم گذاشته 
شد. روزنامه ها و نشریات ادواری شکل 
گرفتند و کتاب ها توانستند تاریخ ساز 
شوند و حتی جنگ راه بیندازند؛ عده ای 
دیدرو  »دایره المعارف«  که  معتقدند 
شود،  فرانسه  انقالب  باعث  توانست 
راه اندازی  در  دریایی«  قدرت  »تاریخ 
جنگ جهانی اول مؤثر بود، همچنین 
کتاب »نبرد من« هیتلر در جنگ جهانی 
دوم و »کلبه عمو تام« هریت بیچر استو 
در جنگ داخلی آمریکا. حاال دیگر بشر 

مدرن شده بود. 
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نشان  را   ۱3۵۷ دیماه   26 تقویم 
می داد، سوزوسرمائی بود و همه مست 

بودند، همه !
زن و مرد، دانشجوو کارمند دولت، 
تاریک فکر وشبه روشنفکر ـ مذهبی 

و المذهبی.
همه ودکای اسالمی را سرکشیده 
بودند، ودکای ارزان قیمتی که آنروزها 
درهردکه ای بدست می آمد، دختران و 
زنان مینی پوش بدوبدو، چارقد بسر توی 
صف میتینگ مالها جاباز می کردند، 
توده ای ها به مسجد می رفتند و نماز 
می خواندند، جبهه ای ها تسبیح بدست 
گرفته بودند، سوسیالیست هایواشکی 
عکس خلیل ملکی را ازطاقچه اطاق 
می کردند.  قایم  خانه  صندوقچه  در 
بیست وسی  نماینده مجلس شورای 
ساواک  بر  غربال  از  که  سنا  و  ملی 
صندلی های مجلس وسنا خزیده بودند، 
چون عروسک های کوکی پشت تریبون 
مجلس وسنا ازظلم وستم شاهی داد 

سخن سرمی دادند.
ن  ا تهر ر ا د شهر  » نی ستا شهر «
ازمقامش استعفا داد و حاضرنشد بیش 
ازاین ظلم وستم شاهی را تحمل کند.
روزنامه نگاران،  دولت،  کارمندان 
اعتصاب  تمرین  وتلویزیون  رادیو 
می کردند،  اقشار و طبقات مرفه وغرق 
در نازونعمت بجای دفاع از حکومتی 
او  مدیون  را  خود  ومقام  ثروت  که 
و  بودند  فروداده  بودند، حب سکوت 
ازوقوع حادثه همگی  قبل  ماه  ۵ و6 
به  ازدیگری  یکی پس  استثنا،  بدون 
نیس و لندن فرار کردند و درویالهای 
نشسته  درانتظار  خود  وپرشکوه  زیبا 
بودند تا پس ازکودتای» ارتش غیور« 

بازگردند و دوباره آقائی کنند.
یکی  با  نظامیان جوان  و  همافران 
دو ستاره فسقل برپاگون،از دانشکده 

افسری راهی حوزه علمیه قم شدند
بوی خون وکفن، بوی تزویر و تقیه، 
بوی نعلین و تسبیح درهوای تهران، 

اصفهان و شیراز و.....  پخش بود.
بهاردرپاسخ  خیابان  فروش  میوه 
بانوی سربرهنه ای که از گرانی  میوه 
گله می کرد، گفت: »صبرکنید خانم، 
میشه،  ارزان  آمد همه چیز  که  امام 
کمی صبرداشته باشید« وبعد پرسید:
و  خواهروبرادر  القاب  ــ  خانم   «
روز  هنوزمد  خانم  حاج  و  آقا  حاج 
نبود! ـ داستان  ترور امام را درپاریس 

شنیده اید ؟
نه، راستی؟

بله، ساواک، سرهنگی رابه دهکده 
»فیل شاتو« ] نوفل لوشاتو![ فرستاده 
سرهنگ  کند،  ترور  را  امام  تا  بود 
درجمع مشتاقان چهارزانو جلوی امام 
می گفت،  سخن  امام  و  بود  نشسته 
هفت  مناسبی  فرصت  در  سرهنگ 
را  امام  تا  کشید  بیرون  را  تیرش 
تا  هفت  ناگهان  کند،  بهشت  روانه 
و  مات  شدند،  ظاهر  جلویش  امام 
مبهوت، هاج وواج نمی دانست کدامیک 

را هدف گلوله قرار دهد! «
رفیقم)؟(، توده ای، بساز و بفروش و 
حمال جهل و نادانی، انتظار »گاندی 

ایران« را ازپاریس می کشید!.
قدرت  برکرسی  که  گاندی«   «
نشست و خوش رقصی های » پدرکیا 
« تعطیل شد، سه سالی را درزندان 

»گاندی« آب خنک نوشید!
درچنین فضائی، شاپور بختیار تک 
وتنها از اختناق سیاهی که درراه بود 
به مردم هوشیار می داد و مرا به یاد 
گاری کوپر در فیلم »۵ دقیقه به ۱2« 

می انداخت!

همه مست بودند، همه!
نفتگر و خدمتکار وآموزگار و باربر 
خیل»سیاوش  و  دانشجو  و  ومعلم 

کسرائی« ها! 
 « برشاه«،  »مرگ  فریاد  همه  و 
سردادند  اختیار«.  بی  نوکر  بختیار 
ر  ا ه خو جیر و  ک  سفا « یم  ژ ر و
زنجیری  »سگ  شاه  و  امپریالیسم« 
امپریالیسم آمریکا« را در زباله دانی 

تاریخ انداختند. 
«  دکه  بهارآزادی  در»  وقتی  بعد 
هرچهارراهی  سر  مترقی«   « احزاب 
و  ملی  و  راستی  و  چپی  بازشد، 
مائوئیست  و  سوسیالیست  غیرملی، 
و  وفدائی  مجاهد  تروتسکیست،  و 
باال  را  آستین ها  باهم  همه  توده ای، 
زدند تا در زیر پرچم سبز امام و اسالم 
عزیز، ایرانی نو برپا کنند، ارتشا و فساد 
را ازجامعه و دستگاه های اداری ریشه 
کن کنند، شهرنو ها و حلبی آبادها را 
باخاک یکسان کنند وآزادی قلم و بیان 

را به جامعه بازگردانند. 
حزب  دکه  دکه ها،  این  از  یکی 
توده و»رفیق کیا«  بود که پس از2۷ 
خودرا  »سوپرمارکت«  تبعید  سال 
راه انداخت. حزب طراز نوین، مجهز 

ضد  داروی  و  مارکسیست  سالح  به 
اقشار  محرومترین  مدافع  سرمایه، 
سرسبد  گل  کوتاه:  جامعه.  وطبقات 

احزاب مترقی ایران!
ی  د ا ز آ خت  ر د قتی   و و 
درکنار  کرد،  شکوفه  در»بهارآزادی« 
صدها نشریه روزانه و هفتگی و ماهانه، 
»نامه مردم« هم پس ازسالها تبعید 

دوباره درتهران  منتشرشد. 
* * *

از 26 دیماه ۱3۵۷، روزی که شاه 
ایران را ترک گفت و سلطنت از ایران 
رخت بربست، 2۸ سال گذشته است 

چرا چنین شد ؟  
ده  سا پرسش  ین  ا به  سخ  پا
نشریات  بار  یک  است  کافی  است. 
شعرا،  دیوان  سیاسی،  سازمان های 
مقاالت نویسندگان و روزنامه نگاران آن 
زمان را مرورکنید، کافی است به 2۸ 
سال پیش برگردید و گفته ها، بحث ها، 
دادوجدل ها، راه پیمائی های خودتان را 
به یاد بیاورید تا قبول کنید که همه، 
منجمله خود شخص شما، مست بودید 
و ودکای اسالمی را سرکشیده بودید. 
ما ملتی هستیم فراموشکار. مسأله 
است  این  مسأله  نیست،  این  فقط 
خطاهای  به  اعتراف  از  ناتوان  ما  که 
آوردن  برزبان  شهامت  هستیم.  خود 

اشبتاهات خودرا نداریم.
شاید هم این بالی خانمانسوز ریشه 
در مذهب شیعه ما دارد، تقیه، دروغ 
مصلحت آمیز تا درهرشرایطی گلیم 

خود را از آب بکشیم. 
 در این تراژدی که گریبان همه را 
گرفت، همه مقصر بودند، همه آنهائی 
بازرگان  مرز  از  برون  و  دردرون  که 
زندگی می کنند. می دانم االن خواهید 
گفت: »همه مقصر بودند بجز من ! نه. 

من ازروز اول مخالف بودم !!!«
پس  ناچارم واقعیت های آن زمان 
و  بود  که  همانگونه  عور؛  و  لخت  را 
بلند  افتاد زیرگوشتان باصدای  اتفاق 
تکرارکنم، تا شاید نقش خود را درآن 

روزها بیاد بیاورید.
ازحزب توده و نشریه »نامه مردم« 
نمی کند  فرقی  ( می کنم  شروع 
ازکدام حزب شروع کنیم، سگ زرد 

برادرشغاله !(  

ن  ما نز آ ی  مه ها نا ز و ر لعه  مطا
توصیه  شما  به  و  است  ضروری 
می کنم روزنامه های سه و چهارماهه 
همه  کنید،  تهیه  را  »بهارآزادی« 
نشریات آن زمان را، کیهان، اطالعات، 
وو  آیندگان  امیدایران،  تهران مصور، 
و تا دوباره نگوئید که این »آمریکا و 
انگلیس بودند که شاه را بردند وگرنه 
این بالسرمان نمی آمد« و با این جمله 
وبلبل،  کشورگل  ساخت  استاندارد 
بارتقصیر را از شانه خود بردارید و بر 

شانه دیگران بگذارید.
به  را  واقعیت  از  فرار  مجال  نه، 
شما نمی دهم. ابتدا برایتان شعری از 
شادروان سیاوش کسرائی می خوانم، 
بعد با هم نگاهی به مصالح ساختمانی 
آن روز حزب برای باالبردن دیوارخانه  
»ایران«  نوپای  خانه  دموکراسی،  
را  حزب  مواضع  سپس  می اندازیم؛ 
اسالمی،  جمهوری  و  امام  درباره 
و  قاسملو  و  بختیار  سیاسی،  رقبای 
نیروهای ملی، ساواک، آمریکا، کرنش 
وخضوع و تملق و اسالم گرائی رفقای 
مارکسیست را برایتان قرائت می کنم، 
ادبیات و »طنز« توده ای را دوباره به 
یادتان می آورم و در پایان ناخواسته 
همراه شما به زندان اوین  و تماشای 

تیرباران »رفقا« می رویم.

افتخار  پر  حزب  این  و  شما  این 
توده ایران !

شاعر  کسرائی،  سیاوش  شادروان 
درآذرماه  دوآتشه  کمونیست  و  خلق 
چنین  »انقالب«  به  ماه  دو   ،۱3۵۷

سرود:

قصیده دراز راه رنج تا رستاخیر
ازخانه بیرون زدم/ تنها/ که درخود 

جمعیت  نکه  چنا  / گنجیدم نمی 
 / نه  درشهر/  خیابان  و/  درخیابان 

دلکاسه، حوصله دریا نداشت 
که  اژدهائی/  شاید  بودم/  جانوری 
شهیاد«  بلعیدن»  درکار   / دهانم 
نوازش  را  بود و/ دمم/ » پل چوبی« 
ازواقعیت  افسانه  میکرد/ های های/ 

جان می گرفت
برراهی  شهر/  هرگوشه  از  هرگام/ 
تازه  فرشی  پاها،  می دوید/  واحد 

می بافت: / قالی تاریخ 
درکردار/  کالی  نوزبانی/  و  نوپائی 
ورزش سبک برآمدن/ باهم آمدن/ اما 
در مجموع/ سماع جادوئی اتحاد/ مزارع 
مشتهای  باغنچه  آدمی/  سیاهپوش 
سفید و/ سرود سرخ / شهادت برپرچم 
و / کینه/ درشعر می گردید/ پیری در 
پیاده رو می گریست و / آینده/ دست 
در دست پدر/ یا برسینه مادر/ همراه 

می آمد
و/  بود  وآرزو  وقایع  دفتر  دیوارها/ 

آتشنامه های خلق
شدن  صف  که  می رفتیم  بصف 
را/ بسالیان/ تو به ما آموخته بودی:/ 
تیرباران  درصف  دمان  هرسپیده 
شدگان / به نیم شبان درصف زندانیان/ 
مالقات  طویل  درصف  نیمروز  به 
کنندگان/ بشامگاهان درصف خوابار/ 

و هرگاه و بیگاه درصف نفت/ و اینک 
صف درصف / برابرتو بودیم ای مردمی 

شکن!
توده تیره ای بودیم/ خال کبود غم/ 
برگونه شهر/ و در برابر دشمن سربی/ 
کوره ای گداخته ازخشم/ نه تبری برای 
برای  کفایت  به  گرمائی  اما   / کشتن 

ذوب کردن

گرچه بسوگی عظیم / برخاسته بودیم 

/ ولی حضور همگان/ شادی آورده بود/ 
شورآورده بود/ درکربالی حاضر/ حسین 
می خواست  حماسه  که  مرثیه  نه   /
به کربالی تو آمدم / حسین ! / نه 
تو  با  اندک/  امتی  که  گذرگاه  بدان 
آمدم  باتو  شدند/  ماندگار  و/  ماندند 
بدان مهلکه/ که معبر ملتی است/ و نه 
بدین تو/ که به آئین تو/ از سر صداقت 

/ بشهادت
باتو آمدم / تا عاشورا را باعشاربرم/ 
بعشرات برم/ تا این گلگونه را / درشت 
کنم/ درشت ترکنم/ و شنلی از خون 

برآرم / شایسته اندام مردم 
نفتگرم/   / ! بنگرحسین  من  در 
خدمتکارم/ آموزگارم/ طواف و باربرم/ 
قلمزن واندیشه گرم/ نهال نازک اندوه 
ازریشه سهمگین  / درخت خون/  نه 

حسرت.

درپیگیری رد خون، حسین ! / به 
تا شبنم  به بسیاران/  کسان رسیدم/ 
سرخ تو نیز/ برمن نشست و شگفتم/ 
واینک / راهی دراز بایدمان رفتن/ نه 
بکوفه  ازمدینه  ونه   / میدان  به  ازپل 
از  رستاخیر/  تا  ازرنج  راهی   / وکربال 

ستمشاهی تا برداری.
بازآمدم/  بخانه  و/خلقی  رفتم  تنها 
الغرخویش/  درغلف  که  گندمی/ 

خرمنی باخویش آورد. 

باب اول: حزب توده و نیروهای 
خارج از خط، خط امام!  

دیشب  امام  پیروخط  دانشجویان 
فاش  بسیارمهمی  سند  انتشار  طی 

ساختند:
مریکا  آ ی  برا ی  غه ا مرا مقدم 

جاسوسی می کرد. 
مردم شماره 112، شنبه 18 آذر ماه 
1358

ضد  توطئه  با  نزیه  حسن  ارتباط 
انقالبی اخیردرتبریز

مقدم مراغه ای جاسوس آمریکا که  
زیر پرچم » آزادی « پنهان شده بود!

سرکوب ضد انقالب درتبریز پیروزی 
بزرگ انقالب است 

مسلمان  خلق  جمهوری  حزب 
درکدام جبهه قراردارد؟

آیات عظام خواستار انحالل حزب 
جمهوری خلق مسلمان شدند

 مردم، شماره 113،
 دوشنبه 1۹ آذر ماه 1358

تاکید  برای  تبریز  شهر  ر  ا ز با
برخواست انحالل حزب خلق مسلمان، 

دو روز تعطیل است 
با  ایران  حزب  آشکار  همکاری  با 
حزب جمهوری خلق مسلمان در وقایع 
تبریز موقع آن رسیده است که بدین 
سئوال نیز پاسخ داده شود که: حزب 

ایران درکدام جبهه قرار دارد؟
افکار  مروج  و  مبلغ  ایران  حزب 

شاپور بختیار     
تفرقه  آمریکا  با  درمبارزه  هرکه 
بیفکند، جاسوس آمریکاست / سخنان 

حجت االسالم موسوی خوئینی 
مردم شماره 118، 
یکشنبه 25 آذر ماه 1358

چرا جاسوس آمریکا معاون نخست 
وزیرشد؟

خانه  درجاسوس  اسنادی  کشف 
مسلمان  »دانشجویان  توسط  آمریکا 
پیرو خط امام« فاش ساخت و اثبات کرد 
که عباس امیرانتظام جاسوس آمریکا 
امیرانتظام  آقای  این  ولی  است  بوده 
یک »منبع« گمنام برای »سیا« نبوده، 
داشته،  دولت  در  منیعی  مقام  بلکه 
نیز سخنگوی  و  وزیر  نخست  معاون 
سفیر  وسپس  انقالب  موقت  دولت 
ایران درکشورهای اشکاندیناوی بوده..
 مردم شماره 123، شنبه 1 دی ماه 
1358

نظامی که امیرانتظام ازآن دفاع 
می کند.

عباس امیرانتظام، سخنگو و معاون 
عنوان  به  اکنون  هم  موقت؛  دولت 
ایران دربند است،  انقالب  به  خیانت 
انتظام که درخدمت سازمان جهنمی 
»سیا« قرارداشت، تنها این وظیفه را به 
عهده نداشت که اخبار و اطالعات را در 
اختیارجاسوس خانه آمریکا بگذارد. او 
وظیفه مهمتری را هم برعهده داشت، 
را  نظامی  می کوشیدآن  نیرو  باتمام 
آریامهری  فروریخته  نظام  جانشین 
آمریکا  امپریالیسم  منافع  که  کند، 
آنکه  بی  ما  کند.  تامین  ایران  در  را 
از  برخی  باشیم،  کرده  اظهارنظری 
از  نمونه  به عنوان  را  انتظام  نظریات 
سخنان او که در مصاحبه های رسمی 
به عنوان سخنگوی دولت موقت بیان 
تا  کرده ایم.....  استخراج  است  کرده 
انتظام  که  دریابد  آسانی  به  خواننده 

ازکدام مواضع دفاع می کرد
امیرانتظام درمقام سخنگوی دولت 

موقت گفت 
۱( ۹۰۰ عضو سفارت آمریکا و چهل 
که  هستند  ایران  در  نظامی  مشاور 

ماخودمان خواستیم که بمانند
2( ما امیدواریم که درآینده نزدیک 
دولت  و  برود  بین  از  سوءتفاهم  ها 
آمریکا هم سفیرش را انتخاب ومعرفی 

کند
3( امیدواریم آنچه را فعال بر روابط 
بین  از  تاثیرگذارده،  آمریکا  و  ایران 
برود و روابط دوکشور به حال عادی 

بازگردد.
۴( تاوقتی دستگاه اطالعاتی ما بکار 
نیفتد، نمی توانیم عکس العمل فوری 

درقبال وقایع نشان بدهیم 
۵( متاسفانه اکثر روسای شرکتها از 
ایران فرارکرده اند و دولت برای آنکه 
بتواند کارها مجددا به راه بیفتد، خواسته 
است ک این افراد به کشور برگردند.
حزب  درمورد  گذشته  قوانین   )6
توده ایران، تاوقتی لغو نشده؛ به قوت 

خود باقی است. 
مردم، شماره 124،  یکشنبه 
2 دی ماه 1358

درمسیر انقالب پا به پای روزنامه 
»نامه مردم« )1(

تاریخ نشردر کیهان لندن:بهمن و 
اسفند1385 شماره های 1142-1148

شاه رفت!  
امام آمد...

از 26 دیماه 1357، روزی که شاه ایران را ترک 
گفت و سلطنت از ایران رخت بربست، 28 سال 

گذشته است 
چرا چنین شد ؟  

پاسخ به این پرسش ساده است. کافی است یک 
شعرا،  دیوان  سازمان های سیاسی،  نشریات  بار 
را  نویسندگان و روزنامه نگاران آن زمان  مقاالت 
مرورکنید، کافی است به 28 سال پیش برگردید 
و گفته ها، بحث ها، داد و جدل ها، راهپیمائی های 
تا قبول کنید که همه،  بیاورید  به یاد  را  خودتان 
منجمله خود شخص شما، مست بودید و ودکای 

اسالمی را سرکشیده بودید. 
این  فقط  مسأله  فراموشکار.  هستیم  ملتی  ما 
اعتراف  از  ناتوان  ما  این است که  نیست، مسأله 
به خطاهای خود هستیم. شهامت برزبان آوردن 

اشبتاهات خود را نداریم.

 در این تراژدی که گریبان همه را گرفت، همه 
مقصر بودند، همه آنهائی که در درون و برون از 
مرز بازرگان زندگی می کنند. می دانم االن خواهید 
گفت: »همه مقصر بودند بجز من ! نه. من از روز اول 

مخالف بودم !!!«
پس  ناچارم واقعیت های آن زمان را لخت و عور، 
همان گونه که بود و اتفاق افتاد زیرگوشتان با صدای 
بلند تکرار کنم، تا شاید نقش خود را در آن روزها 
به یاد بیاورید.از حزب توده و نشریه »نامه مردم« 
شروع می کنم )فرقی نمی کند از کدام حزب شروع 

کنیم، سگ زرد برادر شغاله !(.  
مطالعه روزنامه های آن زمان ضروری است و به 
شما توصیه می کنم روزنامه های سه و چهارماهه 
»بهارآزادی« را تهیه کنید، همه نشریات آن زمان 
امیدایران،  مصور،  تهران  اطالعات،  کیهان،  را، 
آیندگان و و و... تا دوباره نگوئید که این »آمریکا و 

انگلیس بودند که شاه را بردند وگرنه این بالسرمان 
نمی آمد« و با این جمله استاندارد ساخت کشور گل 
و بلبل، بار تقصیر را از شانه خود بردارید و بر شانه 

دیگران بگذارید.
نمی دهم.  به شما  را  واقعیت  از  فرار  مجال  نه! 
با هم نگاهی به مصالح ساختمانی آن روز حزب 
برای باالبردن دیوار خانه  دموکراسی،  خانه نوپای 
»ایران« می اندازیم؛ سپس مواضع حزب را درباره 
امام و جمهوری اسالمی، رقبای سیاسی، بختیار و 
قاسملو و نیروهای ملی، ساواک، آمریکا، کرنش و 
خضوع و تملق و اسالم گرائی رفقای مارکسیست 
را برایتان قرائت می کنم، ادبیات و »طنز« توده ای 
را دوباره به یادتان می آورم و در پایان ناخواسته 
تیرباران  تماشای  اوین  و  زندان  به  شما  همراه 

»رفقا« می رویم.
این شما و این حزب پر افتخار توده ایران!

ایرج هاشمی زاده

ادامه دارد

گفتند که حرف تو حساب است            افسوس که ضد انقالب است!                هادی خرسندی
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نظر  به  شمخانی  =علی 
جریانی  برخالف  می رسد 
قدرتمند در سپاه پاسداران 
را  نظام  و  خود  منافع  که 
وضعیت  همین  ادامه  در 
تداوم دوراِن احتضاِر برجام 
می بینند گفته است: آمریکا 
اراده کند آماده ایم و توافق 

در دسترس است!
توقف  از  پس  ماه  =دو 
وین  در  اتمی  مذاکرات 
نماینده  اولیانوف  میخائیل 
روسیه در مذاکرات وین که 
مرتب درباره دست یافتن به 
توافق اتمی بشارت می داد، 
نوشته  توییتی  در  حاال 
مختلف،  شرایط  »در  است 
می توانست  احتماالً  روسیه 
برای  را  خدمات خوب خود 
نهایی کردن توافق برجام در 
اختیار دو طرف قرار دهد. اما 

االن نه.«
روس ها  عمل  =در 
خامنه ای و فرماندهان سپاه 
آشکارا  که  را  پاسدارانش 
روسوفیل هستند و ابایی از 
تبلیغ »نگاه به شرق« خود 

ندارند، نقره داغ کردند.
یوسف  =آیت اهلل 
جمعه  امام  طباطبایی نژاد 
دیگر  مانند  که  اصفهان 
نعمت  در  رژیم  مقامات 
به  واکنش  در  می برد،  بسر 
مردم  اعتراضات  و  گرانی ها 
گفته »ماکارونی گرانی شده؟ 
آدم چیز دیگری می خورد... 
اگر سر و صدا کنید، آبروی 

کشور را برده اید!«
= رسول سنایی راد معاون 
پاسداران:  سپاه  سیاسی 
آمریکا به دنبال آشوب سازی 
در  شورش  انداختن  راه  و 

ایران است.
اسالمی  جمهوری  نظام  حامیان 
بعد  که  را  کسی  »دهان  می گفتند 
از  حرف  سلیمانی  قاسم  شهادت  از 
مذاکره با آمریکا بزند ُخرد می کنیم« 
انقالبی« و مقامات  اما »دیپلمات های 
جمهوری اسالمی برای »احیای برجام« 
و لغو تحریم ها به دست و پای آمریکا 

افتاده اند.
محمد مرندی پسر پزشک مخصوص 
علی خامنه ای و مشاور تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی در مصاحبه با روزنامه 
»جمهوری  می گوید  »ایران«  دولتی 
اسالمی قبول کرد واشنگتن در مورد 
تصمیم دولت های بعدی تضمین ندهد، 
اما آمریکا حتا ارائه تضمین فقط برای 

دوره  بایدن را هم نپذیرفته است.«
حاال علی شمخانی دبیر »شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی« نیز گفته 
»مذاکرات وین به مرحله ای رسیده که 
گره  آن تنها با پایبندی طرف خاطی 
ایران  اصولی  و  راهکارهای منطقی  به 

باز می شود.«
او گفته »آمریکا با بدعهدی و اروپا با 
بی عملی، فرصت بهره مندی از حسن نیت 
اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. 
ما  دارند،  بازگشت  برای  اراده ای  اگر 

آماده ایم و توافق در دسترس است.«
اما به نظر می رسد مسئله این است 
که دولت جو بایدن دیگر اشتیاق چندانی 
نشان  اسالمی  با جمهوری  معامله  به 
معتقدند  تحلیلگران  برخی  نمی دهد. 
برداشتن موانع »احیای برجام« آنقدر 
سخت است که در عمل دستیابی به 

توافق غیرممکن شده است.

قرار  به  مربوط  اختالفات  از  بخشی 
داشتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
لغو  برای  بایدن  دولت  که  آمریکاست 
آن با مخالفت های شدید دوحزبی در 
آن  بر  عالوه  روبروست.  آمریکا  داخل 
امتیاز  هرگونه  دادن  برای  واشنگتن 
فشار  با  اسالمی  به جمهوری  ارفاق  و 
شرکای منطقه ای آمریکا به ویژه اسرائیل 

مواجه است.
مدام  اسالمی  جمهوری  مقامات 
رسیدن  بن  بست  به  مقصر  را  اسرائیل 
مذاکرات اتمی و مسبب سختگیری های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
معرفی  رژیم  هسته ای  برنامه های 
وابسته  »جوان«  روزنامه  می کنند. 
 ۴۰ بازداشت  حتا  پاسداران  سپاه  به 
سیاست  معاون  مورا  انریکه  دقیقه ای 
همکارش  دو  و  اروپا  اتحادیه  خارجی 
در فرودگاه فرانکفورت آلمان در مسیر 
بازگشت از تهران را مربوط به موساد 
دانسته و ادعا می کند انریکه مورا »تخلیه 

اطالعاتی« شده است.
در این میان، روسیه که مقامات تهران 
آن را شریک راهبردی خود می دانستند 
»احیای  موانع  جدی ترین  از  یکی  به 
برجام« تبدیل شده است. لغو احتمالی 
یعنی  اسالمی  جمهوری  تحریم های 
سرازیر شدن نفت ایران به بازار جهانی 
که به ضرر منافع کالن روسیه در برابر 

اروپایی هاست.
دو ماه پس از توقف مذاکرات اتمی در 
وین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه 
در مذاکرات وین که مرتب درباره دست 
می داد،  بشارت  اتمی  توافق  به  یافتن 
حاال در توییتی نوشته است »در شرایط 
می توانست  احتماالً  روسیه  مختلف، 
خدمات خوب خود را برای نهایی کردن 
قرار  اختیار دو طرف  در  برجام  توافق 

دهد. اما االن نه.«
اولیانوف در حالی اعالم کرده روسیه 
نمی تواند کمکی برای نهایی شدن توافق 
اتمی کند که اواسط اسفند ۱۴۰۰ ادعا 
می کرد »ظرف 2۴ تا ۴۸ ساعت دیگر 
توافق اتمی با جمهوری اسالمی اعالم 

می شود!«
اوکراین  علیه  روسیه  نظامی  حمله 
در تاریخ 2۴ فوریه 2۰22 و جنگی که 
همچنان ادامه دارد با تحریم های شدید 
غرب علیه مسکو همراه شد. نه فقط 
مقامات جمهوری اسالمی ادعا می کردند 
بر  تٔاثیری  اوکراین  به  روسیه  حمله 
مذاکرات اتمی ندارد حتا مقامات ارشد 
ادعایی  چنین  هم  کمونیست  چین 
می کردند. به نظر می رسد این ادعاها بر 
اساس خیالبافی های پوتین بود که گمان 
می کرد سر و ته حمله نظامی به اوکراین 
را چند روزه هم می آورد! اما مقاومت 
دولت و مردم و ارتش اوکراین، روسیه 
را در سیاست های خود زمینگیر و آن را 

با تحریم ها و انزجار جهانی روبرو کرد.
نیز  جنگ  اول  روزهای  همان  در 
روس ها جمهوری اسالمی را بازی داده 
و با کارت برجام از آمریکا باج خواهی 
خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی  کردند. 
روسیه خطاب به آمریکا اعالم کرد »ما به 
تضمین نیاز داریم که این تحریم ها روابط 
اقتصادی و سرمایه گذاری که در برجام 

تعیین شده را تحت تاثیر قرار ندهد.«
در عمل روس ها خامنه ای و فرماندهان 
سپاه پاسدارانش را که آشکارا روسوفیل 
هستند و ابایی از تبلیغ »نگاه به شرق« 
خود ندارند، نقره داغ کردند. در همین 
ارتباط حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس 
پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی گفت »احیای برجام به 

جنگ اوکراین فروخته شد.«
زمانی که  روحانی  دولت حسن  در 
عراقچی  عباس  و  ظریف  محمدجواد 
مذاکرات اتمی را پیش می بردند، سپاه 
پاسداران بارها دست به اقداماتی مانند 
تست موشک های دوربُرد زد تا به روند 
مذاکرات آسیب وارد آورد اما انتقادها 
با  از سوی »دیپلماسی« علیه »دولت 
تفنگ« و »میدان« بی تاثیر بود. سپاه 

همین رویه را در دولت ابراهیم رئیسی 
»قاضی مرگ« هم که فکر می کرد دست 
باال را در مذاکرات دارد، ادامه داد با این 
انقالبی« وابسته به  تفاوت که »دولت 
خود سپاه است و وزرا و استاندارانش 
بطور گسترده از پاسداران هستند ولی 
انتقادی از اقدامات تهدیدکننده  دیگر 
شنیده نمی شود. درواقع در داخل سپاه 
جریانی  نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران 
قدرتمند منافع خود و نظام را در ادامه 
احتضاِر  دوراِن  تداوم  وضعیت  همین 

برجام می بینند.
در این میان، مردم ایران در تنگنای 
نابودکننده ای گرفتار شده اند که نتیجه ی 
سیاست های داخلی و خارجی حکومت 
است. از همین رو با شدیدترین شدن 
از  تازه ای  موج  اقتصادی  فشارهای 
اعتراضات ضدحکومتی در ایران به راه 

افتاده است.
امام  طباطبایی نژاد  یوسف  آیت اهلل 
جمعه اصفهان که مانند دیگر مقامات 
رژیم در نعمت بسر می برد، در واکنش 
گفته  مردم  اعتراضات  و  گرانی ها  به 
»ماکارونی گرانی شده؟ آدم چیز دیگری 
می خورد… اگر سر و صدا کنید، آبروی 

کشور را برده اید!«
سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی 
 2۴ که  مقاله ای  در  پاسداران  سپاه 
اردیبهشت در روزنامه »جوان« منتشر 
آمریکایی  »مقامات  می نویسد  شد 
آینده  بودن  نامعلوم  طبل  بر  مرتب 
برجام کوبیدند تا موج هراس از آینده را 
در پیوند برجام با اقتصاد، تشدید کنند 
و آن را برای یک آبشار سیاسی به نفع 

آشوب افکنی و شورش، پاس دهند.«
او گرانی ها و افزایش قیمت کاالهای 
از  اخیر،  هفته های  در  را  اساسی 
یکسو شدت و درد »اصالح و جراحی 
اقتصادی« دولت سیزدهم خوانده اما 
ادعا کرده که سیاست  از سوی دیگر 
آشوب افکنی  آمریکا،  منطقه ای  کالن 
گروه های  طریق  از  بی ثبات سازی  و 
معاند و برانداز است و با استفاده از ابزار 
رسانه ای و تبلیغی برای مأیوس سازی 
جامعه ایران از آینده و التهاب افکنی و 
تحریک افکار عمومی در پی سازماندهی 
شورش و خشن سازی شورش ها برای 

تشدید خرابکاری است!
هیچکدام از مقامات جمهوری اسالمی 
این صورت چرا  توضیح نمی دهند در 
حکومت و دولت اقداماتی را در تأمین 
نیازمندی های مردم انجام نمی دهد تا 
»براندازان«  و  »معاندان«  و  »آمریکا« 

نتوانند از این وضعیت استفاده کنند!

علی شمخانی: 
آمریکا اراده 
کند آماده 
توافقیم! 

هشدار معاون سیاسی 
سپاه پاسداران: آمریکا 
به دنبال »آشوب سازی« 

در ایران است!

پرستویی  =پرویز 
امروز  »مارمولک«  بازیگر 
سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 
صفحه  در  نامه ای  انتشار  با 
خطاب  اینستاگرام اش 
رهبر  خامنه ای  علی  به 
جمهوری اسالمی ملتمسانه، 
نقش یک  در  احساساتی  با 
کرد  تقاضا  او  از  قهرمان 
با خون  را  »حکم رفاه ملت 
بنده امضاء کنید!« پرستویی 
»سلبریتی «های  جزو  که 
در  و  اسالمی  جمهوری 
بین  که  کسانیست  حلقه 
معروف  »هنربند«  به  مردم 
نبوده  متوجه  گویا  شده اند، 
درواقع  التماس  این  که 
تأیید خونخوار بودن نظام و 

رهبرش است!
=به نظر می رسد پرستویی 
را  دوربین  پشت  بازیگری 
خوب  وگرنه  نیست  بلد 
امضاهای  این  که  می داند 
وضعیت  که  است  خامنه ای 
کشور  سیاسی  و  اقتصادی 
را به بحرانی ترین وضع و به 
مرحله نابودی رسانده است.

با  خیابان ها  در  مردم  که  حالی   در 
اعتراض و اعتصاب خواهان پایان نظام 
مذهبی و سرکوبگر و خونریز جمهوری 
اسالمی و فقر و فالکت ناشی از فساد 
رژیم  مزمن  ناکارآمدی  و  ناتوانی  و 
نامه ای  در  پرستویی  پرویز  هستند، 
نوشتخ، حکم  خامنه ای  به  ملتمسانه 

رفاه مردم را با خون او امضاء کند!
امروز سه شنبه 2۷  پرویز پرستویی 
در  نامه ای  انتشار  با  اردیبهشت ماه 
صفحه اینستاگرام اش خطاب به علی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
ملتمسانه، با احساساتی در نقش یک 
رفاه  »حکم  کرد  تقاضا  او  از  قهرمان 
کنید!«  امضاء  بنده  خون  با  را  ملت 
»سلبریتی «های  جزو  که  پرستویی 
حلقه  در  و  اسالمی  جمهوری 
کسانیست که بین مردم به »هنربند« 
معروف شده اند، گویا متوجه نبوده که 
خونخوار  تأیید  درواقع  التماس  این 

بودن نظام و رهبرش است!
جریان  در  پیش  چندی  پرستویی 

تأیید خونخوار 
بودن خامنه ای! 

پرستویی بازیگر 
»مارمولک« به رهبر 

جمهوری اسالمی:
 حکم رفاه ملت 
را با خون بنده 

امضا کنید!
پاسخ  آمریکا،  متحده  ایاالت  به  سفر 
»ایجاد  کمپین  اعضای  و  منتقدانش 
با  ارتباطاتش  مورد  در  شرمساری« 
برابر  قاسم سلیمانی و سکوت اش در 
ُکشتار آبان ماه ۹۸ را با حمله فیزیکی 
داد و در نهایت مجبور به ترک فوری 
خاک آمریکا شد. گروهی از نمایندگان 
کنگره آمریکا از دولت و وزارت خارجه 
جریان  که  خواستند  متحده  ایاالت 
ویزا دادن به این سلبریتی جمهوری 
با  صمیمانه ای  روابط  که  را  اسالمی 
کسی داشته که آمریکا وی را به عنوان 
کشته  آمریکاییان  قاتل  و  تروریست 

است، پیگیری کند.
پرونده  که  پرستویی  پرویز  اکنون 
ورودش به ایاالت متحده و نحوه اخذ 
ویزای این کشور با وجود ارتباط با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی که در لیست 
تروریستی آمریکا قرار دارد در دست 
خامنه ای  به  نامه  در  است،  بررسی 
همزمان با اعتراضات و اعتصابات مردم 
در استان های مختلف با التماس نوشته 
است: »روا نیست معلم بجای بودن در 
شعار  نداری  از  خیابان ها  در  مدرسه 
من رفاه ندارم بدهد. روا نیست مردم 
از نداری و تنگدستی در خیابان ها گاز 
پول  مردم  گلوله.  و  بخورد  اشک آور 
ندارند. توان خرید مرغ و ماکارونی و 
روغن ندارند. سفره هایشان خالی است. 
هستند.  بچه هایشان  و  زن  شرمنده 
نه  است  خانواده  کنار  در  مردم  جای 

زندان آنهم به خاطر نبود معاش.«
فرصت  از  نامه  این  در  پرستویی 
با  ارتباط اش  رد  در  و  کرده  استفاده 
سپاه پاسداران مدعی شده که »بنده به 
هیچ ارگانی وصل نیستم. نه دولتی ام. 
نه سپاهی. ولی با افتخار یک ایرانی ام. 
هنرمندم. یک آزاداندیشم. رسالت ۵۵ 
سال فعالیت ام در عالم هنرخدمت به 

مردم بوده و هست و خواهد بود!«
قدس  نیروی  به  نزدیک  بازیگر  این 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و 
نظام  رهبر  به  نامه اش  ابتدای  در 
رخ  وقایع  با شرح  اسالمی،  جمهوری 
داده در آمریکا، معترضانش را عده ای 
توصیف  جیره خوار«  »شلوارک پوش 
کرده و به سام رجبی جودوکار تبعیدی 
بازیگر  این  توسط  که در لس آنجلس 
مورد حمله قرار گرفت، لقب »قهرمان 

پوشالی دوپینگی آواره« می دهد.
کارنامه  که  حالی   در  پرستویی 
اسالمی  رژیم خونریز  با  همکاری اش 
به  نیست،  کتمان  قابل  ایران  در 
خامنه ای نوشته، به هیچ ارگانی وصل 

و  هنرمند  فردی  را  خود  و  نیست 
آزاداندیش می داند! حال آنکه همین 
در  خامنه ای  به  التماس آمیزش  نامه 
شرایطی که مردم از این رژیم منزجر 
تعلق  بیانگر  هستند،  خشمگین   و 

خاطر وی به »رهبر فرزانه« است!
بازیگر »مارمولک« همچنین با لحنی 
فداکارانه نوشته حاضر است در میدان 
به دار آویخته شود ولی مردم آبرودار 
ایران زمین رفاه داشته باشند!  معلوم 
نیست در تمام این سال هایی که آبرو 
و اعتبار مردم در خود ایران و جهان 
شده،  برده  اسالمی  جمهوری  توسط 
با  بلکه  کرد  تنها سکوت  نه  وی  چرا 
امثال قاسم سلیمانی معروف به »سردار 
برخاست  و  نشست  کودک ُکش« 

داشت!
خامنه ای  به  نامه اش  در  پرستویی 
حکم  تا  می کند  خواهش  و  التماس 
بعید  که  کند  امضاء  را  مردم  »رفاه« 
در  معترضان  مواضع  که  نداند  است 
از  متفاوت  کامال  ایران  خیابان های 
جمهوری  نظام  اصل  آنان  و  اوست 
اسالمی و رهبر منفورش را نمی خواهند. 
تیره روزی  و  فالکت  فقر،  که  نظامی 

تمام ناشدنی به همراه داشته است.
بازیگری  پرستویی  می رسد  نظر  به 
پشت دوربین را بلد نیست وگرنه خوب 
خامنه ای  امضاهای  این  که  می داند 
است که وضعیت اقتصادی و سیاسی 
به  و  وضع  بحرانی ترین  به  را  کشور 
نکته  است.  رسانده  نابودی  مرحله 
که  آنجاست  نامه  این  در  توجه  قابل 
پرستویی بازیگر »مارمولک« ناخواسته 
خونخوار بودن خامنه ای را تأیید کرده 
ابتدایی  حقوق  به  رسیدن  برای  که 
معیشتی چون خریدن ماکارونی، برنج 
یا دیگر اقالم خوراکی، باید خون ریخته 
پیشنهاد  را  خود  خون  وی  و  شود 
نیست،  روشن  اینکه  ضمن  می کند! 
است  »هنربندان«  که جزو  پرستویی 
به چه واسطه ای خود را نماینده  مردم 
با  به گفتگو  آنان  از جانب  تا  می داند 
شرایط  مسئول  و  مسبب  خامنه ای 

کنونی بنشیند و با وی معامله کند!
پرستویی بازیگر »مارمولک« که در 
طول سال های گذشته فعالیت بسیاری 
در فضای مجازی خصوصا اینستاگرام 
و  حقوق  و  حق  از  یکبار  و  داشته 
کشتار مردم توسط رژیم نگفته، حاال 
و  مردمی  چهره ای  می کند  تالش 
باز هم  اما  ارائه دهد  از خود  دلسوز  
نه در حمایت از اعتراضات مردم علیه 
جمهوری اسالمی بلکه دست به عبای 
در  او  است!  شده  فقیه  مطلقه  ولی 
حالی از حضورش در مناطق محروم 
معیشتی  کمک های  ارسال  و  کشور 
با  دارد  و سعی  می کند  منتشر  فیلم 
مدافع  را  خود  مردم،  فالکت  نمایش 
حقوق آنان نشان دهد که همزمان در 
فیلم ساختن جمهوری اسالمی نقش 

فعال داشته و جایزه هم می گیرد!
برخی منابع می گویند، فعالیت او در 
عرصه »کمک به مردم« نیز زیر نظر 
انجام  انقالب اسالمی  پاسداران  سپاه 
مناطق  به  کمک ها  این  و  می شود 
محروم در راستای نفوذ در بافت های 
تنش  پُر  و  فقیر  بسیار  و  بحران خیز 
حجاریان  سعید  اینکه  است.  جامعه 
اسالمی  جمهوری  نظریه پردازان  از 
اعالم کرده بود حرف خود را از دهان 
سلبریتی ها بزنیم، معروف شده است. 
که  است  این  در  نظام  مشکل  منتها 
رژیم  خود  مانند  نیز  سلبریتی هایش 

بی اعتبار هستند.
از  غالبا  پرستویی  میان،  این  در 
می داند  که  می گذارد  مایه  مردمی 
است  آن  از  بیش  نداری شان  و  فقر 
داشته  را  عملکردش  نقد  دغدغه  که 
باشند. او هرگز از اعتراضات آبان ۹۸ 
از  پُستی منتشر نکرد و در هیچیک 
برای  که  جوانانی  با  مردم  اعتراضات 
خود  مسلّم  حقوق  آوردن  دست  به 
بسر  زندان  در  یا  و  شدند  کشته  یا 

می برند، همراه نشد.

علی خامنه ای، پرویز پرستویی

امنیت  علیه  =»اقدام 
نظام«،  علیه  »تبلیغ  ملی«، 
»توهین به مقدسات و ائمه 
حضرت  بیت،  اهل  اطهار، 
»توهین  زینب«،  و  سکینه 
به  توهین  و  بنیانگذار  به 
و  اکاذیب  »نشر  و  رهبری« 
عمومی«  اذهان  تشویش 
روئین تن  حسین  اتهامات 

است.
حسین روئین تن روزنامه نگار و فعال 
صدور  با  دشتستان  ساکن  سیاسی 
حکم دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال 
تومان  میلیون   ۱۵ پرداخت  و  زندان 

جزای نقدی محکوم شد.
حسین رویین تن پیشتر در دادگاه به  
به 2۰ سال حبس تعزیری و پرداخت 
جزای نقدی محکوم شده بود و با صدور 
حکم دادگاه تجدید نظر در نهایت به 
۱۰ سال زندان و پرداخت ۱۵ میلیون 
تومان جزای نقدی محکوم شده است.

»ایجاد  دلیل  به  روزنامه نگار  این 
کمپین در فضای مجازی« و »دعوت 
به تجمع غیرقانونی« بازداشت و سال 
علیه  »اقدام  اتهام  پنج  به  گذشته 
علیه  »تبلیغ  کشور«،  ملی  امنیت 
ائمه  و  مقدسات  به  »توهین  نظام«، 
و  سکینه  حضرت  بیت،  اهل  اطهار، 
زینب«، »توهین به بنیانگذار و توهین 
به رهبری« و »نشر اکاذیب و تشویش 

اذهان عمومی« محاکمه شد.
هرانا حسین  خبرگزاری  گزارش  به 
روئین تن به اتهام »تبلیغ علیه نظام« 
به یک سال حبس، به اتهام »توهین 
بیت،  اهل  اطهار،  ائمه  و  به مقدسات 
سال  به ۵  زینب«  و  حضرت سکینه 
حبس، به اتهام »توهین به بنیانگذار و 
توهین به رهبری« به 2 سال حبس 
و بابت اتهام »نشر اکاذیب و تشویش 
و  حبس  سال   2 به  عمومی«  اذهان 
جزای  تومان  میلیون   ۱۵ پرداخت 

نقدی محکوم شده است.
او همچنین از اتهام »اقدام علیه امنیت 
در  آن  بابت  پیشتر  که  کشور«  ملی 
دادگاه بدوی به تحمل ۱۰ سال حبس 
است. شده  تبرئه  بود،  شده  محکوم 

خبرگزاری هرانا افزوده که با اعمال 
اسالمی،  مجازات  قانون   ۱3۴ ماده 
مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای 

او قابل اجرا خواهد بود.
حسین روئین تن در تاریخ 2۵ مهر 
اطالعات  اداره  مأموران  توسط   ۹6
دشتستان بازداشت شد. وی در تاریخ 
2۵ آبان ۹6 با قرار وثیقه 2۰۰ میلیون 
پایان  تا  و  موقت  صورت  به  تومانی 

مراحل دادرسی آزاد شد.
است  متولد ۱3۴2  روزنامه نگار  این 
علت  به  بار  چند  نیز  این  از  پیش  و 
فعالیت های رسانه ای و مدنی بازداشت 

و محکوم شده بود.

حکم دادگاه تجدید نظر 
علیه حسین روئین تن: 

1۰ سال زندان 
و پرداخت 15 
میلیون تومان 

جزای نقدی
حسین روئین تن
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فقیه  والیت  =حکومت 
را  ایرانیان  بودن  دوتابعیتی 
و  شناسد  نمی  رسمیت  به 
و  غربی  دولت های  گفته  به 
از  بشری  حقوق  نهادهای 
دستگیری و »گروگانگیری«  
عنوان  به  تابعیتی  دو  افراد 
اخاذی  جهت  فشار  ابزار 
خود  مقاصد  بردن  پیش  و 
با  رابطه  در  چانه زنی  مانند 
مسائل  دیگر  و  تحریم ها 
سیاسی استفاده می کند. با 
توجه به این مسائل است که 
مخالف  ایرانیان  از  بسیاری 
رژیم ایران می گویند افرادی 
مانند نازنین زاغری و دیگر 
می دانند  که  دوتابعیتی ها 
سوء  و  دستگیری  احتمال 
استفاده از آنها وجود دارند، 
می کنند  ایران سفر  به  چرا 
مردم  مالی  منابع  اینطور  تا 
جمهوری  جیب  به  ایران 
و  شود  سرازیر  اسالمی 
حقوق آنها مورد معامله قرار 

بگیرد؟!     
نازنین زاغری روز جمعه ۱3 مه در 
دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر 
بریتانیا به او گفت: »سخنان اشتباه شما 
در سال 2۰۱۷ تاثیر مخربی بر زندگی 
من و خانواده ام داشته و به خاطر این 
اظهارات چهار سال و نیم در بدترین 

شرایط در زندان اوین بسر بردم.«
بوریس جانسون در سال 2۰۱۷ که 
وزیر خارجه بریتانیا بود، درباره نازنین 
زاغری در اشتباهی فاحش گفت: این 
زندانی سیاسی به مردم ایران آموزش 

خبرنگاری می داده است.
اگرچه نخست وزیر بریتانیا بعدا بابت 
اما  کرد،  عذرخواهی  بزرگ  گاف  این 
رژیم جمهوری  و  بود  شده  دیر  دیگر 
اسالمی مدعی شد که حتی نخست وزیر 

بریتانیا هم به جاسوس بودن این زندانی 
دوتابعیتی اعتراف کرده است.

به  بسته  وا »تامسون«  موسسه 
خبرگزاری رویترز که محل کار نازنین 
بوریس  گفته های  البته  بود،  زاغری 
جانسون را تکذیب کرد. اما دیگر کار از 
کار گذشته بود و رژیم ایران اشتباه وزیر 
خارجه را پیراهن عثمان کرد و زندگی 
نازنین  برای  آزاردهنده ای  و  غم انگیز 

زاغری و خانواده اش به وجود آورد.
در پایان این مالقات ریچارد رتکلیف 
همسر نازنین به خبرنگاران گفت: بوریس 
خاطر  به  هنگام خداحافظی  جانسون 
مشکالتی که برای نازنین به وجود آورده 

بود، صراحتا از وی عذرخواهی نکرد.
نازنین زاغری رتکلیف در سال 2۰۱6 
هنگامی که دختر خود را برای دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگش به ایران برده 
بود، در فرودگاه تهران دستگیر و به اتهام 
توطئه برای سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی به پنج سال زندان محکوم شد.

او چهار سال در زندان اوین سختی 
کشید و آخرین سال حبس خود را که 
رژیم جمهوری اسالمی سرگرم چانه زدن 
پول  برای دریافت  بوریس جانسون  با 
تانک های چیفتن که به دلیل شورش 
۱3۵۷ به جمهوری اسالمی تحویل داده 
نشده بود، در خانه پدر و مادرش گذراند.

با  رژیم والیت فقیه در این سال ها 
وجود آنکه ادعا می کرد زندانی شدن 
نازنین ارتباطی به دریافت پول تانک های 
ترک  از  بعد  نازنین  اما  ندارد،  چیفتن 
ایران همواره گفته است در دورانی که 
در حبس بوده، مسئوالن زندان دائم به 
او و وکیل اش می گفتند ساعاتی پس از 
دریافت طلب جمهوری اسالمی از دولت 

لندن تو را آزاد خواهیم کرد.
او  در حکم  نظر  تجدید  درخواست 
در زمستان ۱۴۰۰ رد شد که به آغاز 
اعتصاب غذای همسرش در انگلستان 
انجامید. لندن برای آزادی نازنین زاغری 
و انوشه آشوری دیگر زندانی دوتابعیتی 
این  پوند بدهی قدیمی  ۴۰۰ میلیون 
کشور به تهران را از طریق یک کشور 

ثالث پرداخت کرد.
جمهوری اسالمی در ماه آوریل سال 

گذشته نازنین را محاکمه کرد و به اتهام 
شرکت در تظاهرات سال 2۰۰۹ مقابل 
سفارت ایران در لندن به یک سال زندان 

دیگر محکوم نمود.
رتکلیف  ریچارد  که  است  گفتنی 
درخواست  طومار  گابریال،  دخترش  و 
آزادی نازنین را با بیش از 3 میلیون و 
6۰۰ هزار امضا به دفتر بوریس جانسون 

تحویل دادند.
به حکم  اعتراض  در  نازنین  همسر 
برای  بریتانیا  دولت  کوتاهی  و  دادگاه 
بار  چندمین  برای  همسرش  آزادی 
دست به اعتصاب غذا و تحصن در مقابل 
ساختمان سفارت ایران زد. اما به دلیل 
قولی که به نازنین داده بود و به خاطر 
به  روز  از 2۱  پس  گابریال  دخترشان 

اعتصاب غذای خود پایان داد.
زندانی  چندین  حاضر  حال  در 
هستند  محبوس  ایران  در  دوتابعیتی 
نمازی،  سیامک  نمازی،  باقر  جمله  از 
عماد شرقی که هر سه تابعیت ایرانی- 
آمریکایی دارند. مهران رئوف تبعه ایران 
و بریتانیا، فریبا عادلخواه شهروند ایرانی- 
و  ایران  تبعه  تقوی  ناهید  فرانسوی، 
آلمان، مسعود مصاحب  و کامران قادری 
احمدرضا  اتریشی،  ایرانی-  شهروندان 
جاللی با تابعیت ایرانی- سوئدی و مراد 
ایرانی-  تابعیتی  طاهباز شهروند چند 

بریتانیایی و آمریکایی.
حکومت والیت فقیه دوتابعیتی بودن 
ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و به 
گفته دولت های غربی و نهادهای حقوق 
بشری از دستگیری و »گروگانگیری«  
فشار  ابزار  عنوان  به  تابعیتی  دو  افراد 
جهت اخاذی و پیش بردن مقاصد خود 
مانند چانه زنی در رابطه با تحریم ها و 
دیگر مسائل سیاسی استفاده می کند. 
با توجه به این مسائل است که بسیاری 
از ایرانیان مخالف رژیم ایران می گویند 
دیگر  و  زاغری  نازنین  مانند  افرادی 
احتمال  می دانند  که  دوتابعیتی ها 
دستگیری و سوء استفاده از آنها وجود 
تا  می کنند  سفر  ایران  به  چرا  دارند، 
اینطور منابع مالی مردم ایران به جیب 
جمهوری اسالمی سرازیر شود و حقوق 

آنها مورد معامله قرار بگیرد؟!

گله و انتقاد نازنین 
زاغری از بوریس 

جانسون:
به خاطر اشتباه 

شما چهار 
سال و نیم در 

زندان جمهوری 
اسالمی بودم!

نازنین زاغری و همرسش و دخرتشان؛ لندن؛ ۱۳ مه ۲۰۲۲

معاون  صفری  =مهدی 
دیپلماسی اقتصادی وزارت 
اسالمی  جمهوری  خارجه 
می گوید با کوبا بر سر تهاتر 
»نفت در برابر غالت« توافق 

شده است.
در  نفت  =صادرات 
برای  غالت  واردات  ازای 
موضوع  اسالمی  جمهوری 
از   پیش  نیست.  جدیدی 
توافق اتمی در دولت باراک 
اوباما، وقتی یکسال از روی 
کار آمدن دولت اول حسن 
با  می گذشت،  روحانی 
سنگین  تحریم های  اجرای 
ایران  اقتصادی در  وضعیت 
و  شد  وخیم  شدت  به 
مجبور  اسالمی  جمهوری 
بدهد  نفت  روسیه  به  شد 
همین  کند.  وارد  غالت  و 
وضعیت وخیم نیز یک سال 
قهرمانانه«  »نرمش  به  بعد 
به  اتمی« موسوم  و »توافق 

»برجام« انجامید.
اساس  بر  =حکومت 
ماه ها  از  خود  سیاست های 
کمبود  پیش بینی  قبل 
کرده  را  اساسی  کاالهای 
و  مقامات  برخی  بود. 
در  اقتصادی  تحلیلگران 
مواد  قیمت  افزایش  مورد 
خوراکی و وقوع اعتراضات 
هشدار  دولت  به  اجتماعی 
داده بودند اما دولت ابراهیم 
مرگ«  »قاضی  رئیسی 
درآمد  کمبود  جبران  برای 
دولت راهی جز حذف »ارز 
ترجیحی« و »اصالح توزیع 
با  منتها  نداشت.  یارانه ها« 
مثال  واقعیت  تغییر عناوین 
اقتصادی«  »جراحی  گفتن 
»اصالح  و  »گرانی«  بجای 
توزیع یارانه« بجای »حذف 
کردن  پاک  به  یارانه« 
می پردازند.  مسئله  صورت 
افزایش  و  گرانی  آنکه  حال 
و  قیمت ها  لگام گسیخته 
نیست  چیزی  یارانه  حذف 

که بتوان آن را از مردمی که 
بطور روزانه با آنها سر و کار 

دارند پنهان کرد!
دیپلماسی  معاون  صفری  مهدی 
جمهوری  خارجه  وزارت  اقتصادی 
تهاتر  بر سر  با کوبا  اسالمی می گوید 
»نفت در برابر غالت« توافق شده است.
این توافق دو روز پس از آن علنی شد 
که ریکاردو کابریساس معاون نخست 
جمهور  رئیس  ویژه  فرستاده  و  وزیر 
کوبا در تهران با حسین امیرعبداللهیان 
دیدار  اسالمی  وزیر خارجه جمهوری 
»همکاری های  مورد  در  طرفین  و 
راهبردی« میان تهران و هاوانا توافق 

کردند.
صادرات نفت در ازای واردات غالت 
برای جمهوری اسالمی موضوع جدیدی 
نیست. پیش از  توافق اتمی در دولت 
روی  از  یکسال  وقتی  اوباما،  باراک 
روحانی  حسن  اول  دولت  آمدن  کار 
می گذشت، با اجرای تحریم های سنگین 
به شدت  ایران  در  اقتصادی  وضعیت 
وخیم شد و جمهوری اسالمی مجبور 
شد به روسیه نفت بدهد و غالت وارد 
کند. همین وضعیت وخیم نیز یک سال 
»توافق  و  قهرمانانه«  »نرمش  به  بعد 

اتمی« موسوم به »برجام« انجامید.
رئیس سازمان  نوبخت  محمدباقر 
برنامه و بودجه جمهوری اسالمی در 
شهریور ۱3۹۹  روحانی  دولت حسن 
وضعیت  به  نبود  برجام  »اگر  گفت 
این  می رسیدیم.«  غذا  برابر  در  نفت 
»در  داد  هشدار  دولت  پیشین  مقام 
تحریم های جدید حتا اجازه فروش نفت 
برای تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر 
نبود« اما اواسط سال ۱3۹6 حتا پس 
چنین  نیز  برجام  آمدن  دست  به  از 
جمهوری  بین  دیگر  بار  قراردادی 

اسالمی و روسیه امضاء شد.

واقعیت این است که »برجام« اگرچه 
جمهوری  جیب  به  هنگفتی  مبالغ 
حل  به  کمکی  اما  ریخت  اسالمی 
در  نکرد.  ایران  اقتصادی  بحران های 
حالی که مخالفان پیوستن جمهوری 
اسالمی به FATF هشدار می دادند در 
 CFT صورت تصویب کنوانسیون های
تحریم ها  زدن  دور  راه های  پالرمو  و 
بسته می شود و قصد آمریکا این است 
که ایران را شبیه عراق در دوران صدام 
حسین به وضعیت »نفت در برابر غذا« 
برساند، اما هم آنزمان و هم اکنون که 
جمهوری اسالمی همچنان FAFT  را 
نپذیرفته و در فهرست سیاه آن قرار 
دارد برای دولت هایش راهی نمانده جز 
نظیر دوران صدام  برنامه هایی  اجرای 
غذا!  برابر  در  نفت  مبادله  و  حسین 
جمهوری اسالمی فقط با معامالتی از 
این دست می تواند بخشی از کمبودها 
در تٔامین مواد غذایی و کاالهای اساسی 

را جبران کند.
دو سال پیش ژاپنی ها نیز به مقامات 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد نفت 

در برابر غالت را داده بودند!
رضا مبصری عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران گفته بود جمهوری 
اسالمی برای آنکه پس از جنگ روسیه 
و اوکراین با مشکل تامین غالت مواجه 
را  خود  وارداتی  مبادی  باید  نشود، 

متنوع کند.
حکومت بر اساس سیاست های خود 
از ماه ها قبل پیش بینی کمبود کاالهای 
اساسی را کرده بود. برخی مقامات و 
تحلیلگران اقتصادی در مورد افزایش 
قیمت مواد خوراکی و وقوع اعتراضات 
اجتماعی به دولت هشدار داده بودند 
اما دولت ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« 
برای جبران کمبود درآمد دولت راهی 
و »اصالح  ترجیحی«  »ارز  جز حذف 
توزیع یارانه ها« نداشت. منتها با تغییر 
واقعیت مثال گفتن »جراحی  عناوین 
و »اصالح  بجای »گرانی«  اقتصادی« 
توزیع یارانه« بجای »حذف یارانه« به 
پاک کردن صورت مسئله می پردازند. 
حال آنکه گرانی و افزایش لگام گسیخته 
قیمت ها و حذف یارانه چیزی نیست که 
بتوان آن را از مردمی که بطور روزانه با 

آنها سر و کار دارند پنهان کرد!
جز  معنایی  اقتصادی«   »جراحی 
کاالهای  کمبود  و  سرسام آور  گرانی 
اساسی ندارد و حذف یارانه های بخشی 
از مردم و افزودن بر آن نیز برای درصد 
کمتری از جمعیت، نمی تواند این گرانی 
را جبران کند. اما در عوض، جیب دولت 

را پر می کند.
اقتصاد  استاد  یوسفی  محمدرضا 
»شوک  می گوید  »مفید«  دانشگاه 
قیمتی از مسیر های مختلف بر زندگی 
اقتصادی، اجتماعی و حتا سیاسی مردم 
اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی 
نشان داده شده است که افزایش نرخ 
ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد 
واسطه ای  کاال های  و  نهاده ها  قیمت 
وابستگی  ضریب  به  توجه  با  و  شده 
تولید به واردات، از این مسیر قیمت 
اقتصاد  کلیدی  بخش  دو  محصوالت 
افزایش  صنعت  و  کشاورزی  یعنی 

خواهد یافت.«
این اقتصاددان هشدار داده »افزایش 
نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی« 
و  قیمت هاست  افزایش  پیامدهای  از 
باشد که  این  مردم  تلقی عموم  »اگر 
و  بودجه  کسری  کاهش  برای  دولت 
ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان 
را با تالطمی جدید مواجه کرده است؛ 
شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته 
ضربه  بیشتر  عمومی  اعتماد  و  شده 

خواهد دید.«

توافق »دولت انقالبی« جمهوری اسالمی با کوبا: 
نفت در برابر غالت!

نشست هیات اقتصادی کوبا با حسین امیرعبداللهیان در تهران

رهبری  به  =ائتالف 
پارلمان  در  »حزب اهلل« 
جدید لبنان اکثریت نخواهد 
این  کرسی های  داشت. 
ائتالف بر مبنای نتایج نهائی 
انتخابات 25 اردیبهشت از 

71 به 62 کاهش یافته اند.
آزاد«  میهنی  =»جنبش 
به رهبری میشل عون رئیس 
 2۰ با  که  کنونی  جمهور 
کرسی باالترین حضور را در 
پارلمان قبلی داشت، مجبور 
شد این جایگاه را به »قوات 
که  جعجع  سمیر  لبنانی« 
رهبری مخالفان «حزب اهلل« 

را دارد واگذار کند.
در  دیگری  =شکست 
انتظار  در   2۰22 اکتبر 
است.  اسالمی  جمهوری 
ریاست  انتخابات  در 
زیاد  احتمال  به  جمهوری 
مانند  آینده  جمهور  رئیس 
»دوستان«  از  عون  میشل 
جمهوری اسالمی و متحدین 

»حزب اهلل« نخواهد بود.
=آینده پارلمان در دست 
خواهد  مستقل  نمایندگان 
برخالف  توانستند  که  بود 
تمام پیش بینی ها 12 کرسی 
را در مجلس به دست آورند. 
بدون مشارکت آنها هیچکدام 
پارلمان  در  جناح  دو  از 

داشت. نخواهند  اکثریت 
احمد رأفت – نتایج  نهائی انتخابات 
پارلمانی در لبنان اعالم شد. »حزب اهلل« 
شبه نظامی  گروه  این  متحد  احزاب  و 
ساخته و پرداخته جمهوری اسالمی، در 
پارلمان آینده اکثریت نخواهند داشت. 
کرسی های »حزب اهلل« و متحدینش از 
۷۱ به 62 کاهش یافته است. »جنبش 
میهنی آزاد« برهبری میشل عون، رئیس 
جمهور، کنونی که با 2۰ کرسی باالترین 
حضور را در پارلمان قبلی داشت، مجبور 
لبنانی«  »قوات  به  را  جایگاه  این  شد 

سمیر جعجع واگزار کند.
برخی از شخصیت های مهم مسیحی 
حزب اهلل  حمایت  تحت  دروزی  و 
در  را  خود  کرسی های  نتوانستند 
پارلمان حفظ کنند، که مهم ترین آنها 
ایلی فرزلی معاون کنونی مجلس و از 
شخصیت های شناخته شده مسیحیان 
ارتدوکس است. فیصل کرامی شخصیت 

با نفوذ سنی که از حمایت »حزب اهلل« 
برخوردار بود نیز نتوانست به پارلمان 
آینده راه پیدا کند. جبران باسل نفر دوم 
»جنبش میهنی آزاد« و داماد میشل 

عون هم پشت درهای پارلمان ماند.
قرار گرفتن »حزب اهلل« و متحدینش 
شکست  آینده  مجلس  در  اقلیت  در 
اسالمی  جمهوری  برای  است  بزرگی 
که به احتمال بسیار زیاد در انتخابات 
ریاست جمهوری که در ماه اکتبر آینده 
توانست  نخواهد  شد،  خواهد  برگزار 
بعبدا  کاخ  به  را  دیگری  »دوست« 
)مقّر ریاست جمهوری لبنان( بفرستد. 
جانشین  که  رسد  می  نظر  به  بعید 
میشل عون در کاخ بعبدا یک مسیحی 
»دوست« جمهوری اسالمی باشد. به 
احتمال بسیار رئیس جمهور آینده از 
میان مسیحیانی انتخاب خواهد شد که 
در جبهه مخالف »حزب اهلل« قرار دارند. 
ریاست  نهاد  و  دولت  دادن  دست  از 
جمهوری اولین گام برای کاهش نفوذ 

نتایج نهائی 
انتخابات 

لبنان، شکست 
دیگری برای 

جمهوری 
اسالمی

سمیر جعجع

جمهوری اسالمی در لبنان است.
پارلمان آینده لبنان ولی کار دشواری 
در پیش دارد. آنچه روند تشکیل دولت 
و اکثریت پارلمانی را در هاله ابهام قرار 
داده، نقش ۱2 نماینده  مستقل است که 

به پارلمان راه یافته اند.
در نظرسنجی های قبل از برگزاری 
یا  از راه یافتن پنج  انتخابات صحبت 
بسیاری  بود.  مستقل  نماینده  شش 
از این ۱2 نفری که در پارلمان آینده 
این  در  بود،  خواهند  کرسی  صاحب 
سال ها سیستم حزبی لبنان را در کلیت 
مسئول وضعیت کنونی دانسته و با شعار 
»کلّن یعنی کلّن« یا »همه یعنی همه« 
مردم را دعوت به تظاهرات می کردند و 
در هفته های گذشته نیز آنها را تشوق 
آنها  رای  بدون  کردند.  دادن  رای  به 
هیچکدام از دو گروه در مجلس آینده 
از حداقل 6۵ رای برای تشکیل دولت 

برخوردار نخواهند بود.
سنجش  برای  گام  اولین  اکنون 

عملکرد این نمایندگان مستقل، انتخاب 
رئیس مجلس است که باید طبق توافق 
از طیف شیعه باشد. از سال ۱۹۹2 نبیه 
سرسپردگان  از  و  »امل«  رهبر  بری 
جمهوری اسالمی این سمت را اشغال 
کرده است. باید دید آیا این نمایندگان 
مخالف  سنی های  کنار  در  مستقل 
»حزب اهلل« و مسیحیان »قوات لبنانی« 
)نیروهای لبنانی( قرار خواهند گرفت 
و از انتخاب مجدد نبیه بری جلوگیری 
تشکیل  جریان  در  آیآ  کرد؟  خواهند 
سبد  در  را  خود  آرای  آینده   دولت 
مسیحی،  متحدین  و  لبنانی«  »قوات 
خواهند  دروزی اش  و  شیعی  سنی، 
ریخت تا پس از سال های سال سرانجام 
دولتی بدون حضور »حزب اهلل« شکل 

گیرد؟
اگر نمایندگان مستقل سیاستی فرا 
جدید  پارلمان  کنند،  اتخاذ  جناحی 
لبنان به سرنوشت مشابه مجلس عراق 
گذشته  سال  اکتبر  انتخابات  از  پس 
میالدی دچار خواهد شد. در پارلمان 
حمایت  تحت  نیروهای  نیز  بغداد 
جمهوری اسالمی اکثریت را از دست 
دادند، ولی توانستند سیستم سیاسی 
و پارلمانی این کشور را فلج کنند و 
اجازه ندهند که مجلس رئیس جمهور 
جدید و پس از آن دولتی بدون حضور 
اسالمی  جمهوری  دست نشاندگان 
تشکیل دهد. اینهمه در حالیست که 
بسیاری از تحلیلگران لبنانی و عراقی 
معتقدند برای ثبات در کشورهایشان 
می بایست تغییر اصلی در ایران صورت 
بگیرد وگرنه تا جمهوری اسالمی در 
این کشور بر سر کار است، هیچکدام 
از این کشورها ثبات و آرامش نخواهند 

یافت.
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=کیریاکوس میتسوتاکیس
نخست وزیر یونان در توئیتر 
ونجلیس  درگذشت  از  خود 
این  مشهور  موسیقیدان 
کشور خبر داد که بر اثر ابتال 

به کرونا بوده است.
اودیسئاس  =انگلوس 
به  مشهور  پاپاتاناسیو 
آهنگساز  ونجلیس 
سبک  نوازنده ی  و 
نیو  امبینت،  الکترونیک، 
پاپ  و  َجز  پراگرسیو،  اِیج، 
راک بود. او بیشتر به دلیل 
فیلم  موسیقی  آهنگسازی 
شناخته  آتش«  »ارابه های 
جایزه  برنده  که  می شود 
از  شد،   1۹81 سال  اسکار 
دیگر کارهای برجسته ی او 
فیلم های  موسیقی  ساخت 
فتح   :14۹2« رانر«،  »بلید 
کریستف  درباره  بهشت« 
کلمب و کشف قاره آمریکا 

و »اسکندر« است.
ویژگی های  =درباره 
شخصیتی او گفته شده که 
برای ساخت آثارش از کاوش 
معماری  و  طبیعت  فضا،  در 
آینده نگر بهره می برده است.

ونجلیس موسیقیدان مشهور یونانی 
سالگی   ۷۹ در  اسکار  جایزه  برنده  و 
او  درگذشت.  کرونا  عوارض  سبب  به 
عرصه  در  فعالیت  قرن  نیم  طول  در 
موسیقی بیش از ۵۰ آلبوم منتشر کرد.

نخست  میتسوتاکیس  کیریاکوس 
وزیر یونان در توئیتر خود از درگذشت 
ونجلیس موسیقیدان مشهور این کشور 
خبر داد که بر اثر ابتال به کرونا بوده 

است.
انگلوس اودیسئاس پاپاتاناسیو مشهور 
به ونجلیس آهنگساز و نوازنده ی سبک 
الکترونیک، امبینت، نیو اِیج، پراگرسیو، 

ونجلیس موسیقیدان یونانی؛ کاوشگر طبیعت و فضا

َجز و پاپ راک بود. او بیشتر به دلیل 
»ارابه های  فیلم  موسیقی  آهنگسازی 
آتش« شناخته می شود که برنده جایزه 
اسکار سال ۱۹۸۱ شد. از دیگر کارهای 
فیلم های  موسیقی  او  برجسته ی 
و  بهشت«  فتح  رانر«، »۱۴۹2:  »بلید 

»اسکندر« است.
درباره ویژگی های شخصیتی او گفته 
شده که برای ساخت آثارش از کاوش 
آینده نگر،  معماری  طبیعت،  فضا،  در 
دانشجویی-  جنبش  و  جدید  عهد 
الهام  فرانسه   ۱۹6۸ مه  ماه  کارگری 

می گرفت.
نیز  ایران  در  ونجلیس  ساخته های 
نزد مردم شناخته شده و بسیار شنیده  
شده است. در دهه 6۰ و اوایل دهه ۷۰ 
جمهوری  صداوسیمای  خورشیدی، 
اسالمی موسیقی های او را بجا یا بیجا 
برای بسیاری از برنامه ها و تیتراژها مورد 
این رو،  از  سوء استفاده قرار می داد و 
نوای  با  است که حداقل  ایرانی  کمتر 

موسیقی های ونجلیس آشنا نباشد.
ونجلیس که به علت ابتال به کرونا در 
بیمارستانی در فرانسه بستری بود، در 
سال ۱۹۴3 به دنیا آمد و خانواده نام 
او  بر  پاپاتاناسیو«  اودیسه  »اوانجلوس 
گذاشت. او توانست با صداهایی که از 
کوبیدن قابلمه  و تابه  یا میخ ، لیوان  و 
سایر اشیاء به سیم های پیانوی والدینش 
ایجاد می شود، عالقه خود را به موسیقی 

کشف کند.

طرح  را  پرسش ها  این  دولت  البته 
نمی کند و اگر در برابر پرسش قرارشا 
را  ملت«  دو  و  هفتاد  بدهید »جنگ 
عذر می آورد تا نظام ناتوان و ناکارآمد 
خود را توجیه کند.آقایان! اسارت در 
دام یارانه، از نادانی، تبهکاری و ناتوانی 
نظام شماست و رهایی از آن و دیگر 
عوارض موجود جز با درک علل واقعی 
و درمان آنها میسر نیست. چندی از  

این علل را می شمارم:
بحران  یک  در  شما  نظام  یک: 
است.  گرفتار  خارجی  سیاست 
سیاست خارجی یک کشور از مهم ترین 
و  علمی   اقتصادی،  اعتالی  عوامل 
فرهنگی کشور هاست. هر کس که تنها 
دو سال اقتصاد خوانده باشد می فهمد 
در  دینامیک«  نسبی  »مزایای  که 
ثروت آفرینی ملت ها و بخش ها چگونه 

عمل می کند.
و  غنی  کشورهای  بدخواه  شما  نظام 
آزاد است؛  یاران معدود شما اخاللگران 
در  شما  نظام  بین المللی اند.  امنیت 
نان  جیره بندی  فکر  در  که  شرایطی 
گندم  لبنان  برای  است،  خود  مردم 
تأمین  می کند و در شرایطی که صنایع 
کشور بیش از ده هزار مگاوات/ساعت  
خارجه اش  وزیر  دارند،  انرژی  کمبود 
را  نیروگاه  دو  وعده ساخت  لبنان  به 
از  که  حالی  در  شما  نظام  می دهد! 
پرداختن حق عضویت خود در سازمان 
ناتوان است، در نیکاراگوا  ملل متحد 
برای تأمین شبکه سوخت ۴32 میلیون 
دالر و برای ساخت پاالیشگاه 36۰۰ 

میلیون دالری تعهد می کند.
نظام شما خود را با تحریم های جهانی 
به  را  تحریم  و  است  کرده  درگیر 
نادرست علت العلل گرفتاری های خود 
می شمارد. اینروزها توجیه گران عملکرد 
مکال می گویند  و  معمم  از  اعم  نظام 
گرانی ها نتیجه تحریم هاست و تحریم ها 
هم »ظالمانه« است و فراموش می کنند 
که رهبرشان  تحریم ها را نعمت شمرده 
است؛  شده  »نظام«  تقویت  مایه  که 

یا بیانات رئیس جمهور اسبق شان را 
که  قطعنامه های تحریم را در کلماتی 
یا  و  می نامید«  »کاغذپاره  شرم آور 
را  »نابغه«شان  خارجه  وزیر  سخنان 
که می گفت »ما در دور زدن تحریم ها 
که  می کرد  اعتراف  یا  داریمه  دکترا 
»3۵ میلیارد دالر دادیم برای دور زدن 

تحریم ها و االن نمی دانیم کجاست!«
نظام  در چنبره یک  نظام شما  دو: 
پولی و بانکی بیمار، پول ملی را به 
هرزگی کشانده است. شما آمدید که 
»چرخ را از نو اختراع کنید« و به صدای 
هیچ مشفقی هم گوش نسپردید زیرا 
از یکسو از خرافه انباشته اید و از سوی 
دیگر با تجسم عرصه ای که برای غارت 
می دیدید  گشوده  کشور  بانکی  نظام 
پا  از  آنچنان ذوق زده شدید که سر 
نشناختید و به بهانه تأسیس بانکداری 
بانکداری  استوار  معیارهای  اسالمی 
بین المللی را در هم ریختید و  وارد 
کردن  مبتذل  و   فقهی  عقود  کردن 
ترازنامه  »ارزیابی«،  و  »وثیقه«  امر 
بانک ها را به صورت مسموم درآوردید 
که  کردید  مقید  را  مرکزی  بانک  و 
همان ترازنامه های مسموم را پشتوانه 
تولید پول پایه قرار دهد و کار را به 
اینجا کشاندید که حجم نقدینگی در 
طول عمر انقالب ۱6۰۰۰ برابر شد در 
برابر دو برابر شدن تولید ملی؛ و پول 
ملی خاکروبه شد و به تبع آن اکثریت 
مردم به خاک سیاه نشستند و اقلیت 
خودی ها به ثروت های هزارها میلیاردی 
به  قیمتی  هیچ  که  انداختند  چنگ 
ابرویشان خم نمی آورد: می دانید آمارتیا 
انگلیسی  هندی تبار  اقتصاددان  سن 
برای  اقتصاد  نوبل  جایزه  شایسته ی 
کدامین کشف خود  شد؟ او کشف کرد 
که قحطی سال ۱۹۵3 بنگال که بیش 
از سه و نیم میلیون قربانی گرفت در 
شرایطی رخ داد که نه خشکسالی بود 
و نه کمبود مواد خوراکی! ولی قیمت ها 
در سطحی بودند که فقرا قدرت خرید 

نداشتند!
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حلقه گمشده اعتراضات مردم 
جمهوری اسالمی پس از تثبیت نظام 
و پایان جنگ ایران و عراق و سپرده 
شدن رهبری به علی خامنه ای، وضعیت 
ایران  مردم  برای  را  در«  بی  »اتاق 
سازمانیافته  سناریو  یک  در  زد.  رقم 
و  خواست  هر  که  القاء  شد  مردم  به 
حقی را فقط باید در »ساختار نظام« 
بجویند و به چیزی غیر از جمهوری 
سناریو  این  در  نکنند.  فکر  اسالمی 
دولت محمد  تشکیل  با  اصالح طلبان 
خاتمی نقش آفرین اصلی بودند. کاهش 
و  »مطالبه«  به  مسلّم  حقوق  و  حق 
در  را  مردم  حکومت،  به  »التماس« 
مسیر باطل امید به چهره ها و جناحین 
نظام انداخت. ترفند نظام این بود که 
امید عمومی را داخل این اتاق بسوزاند 
و نواقص ساختاری و ضدمردمی خود 
را پشت چهره ها و جناح های حکومت 

پنهان کند.
با این تصویر کاذب که »نظام برآمده 
روی  پیش   انتخاب  تنها  انقالب،  از 
جامعه است« بخشی از مردم به امید 
بهبود نسبی، مشغول بازی فریبکارانه 
»بد و بدتر« شده و نظام هم قدرت را از 
این دست به آن دست می داد. اما برای 

مشکالت به ویژه اقتصادی مردم باید 
پاسخ داشت! همین نادانی و ناتوانی و 
ناکارآمدی حاصل از آن، این آگاهی را 
به وجود آورد که مشکل در جناحین 
و این فرد و آن فرد نیست بلکه نظام 

برآمده از انقالب ۵۷ است. 
آن  شعارهای  و   ۹6 دی   اعتراضات 
این آگاهی را به نمایش گذاشت و به 
نقطه عطف تبدیل شد. جنبشی جدید 
و جوان که از یکسو سخنگویان خود را 
می جوید و می یابد، و از سوی دیگر 
اعتراضات  هدایت  و  رهبری  ضرورت 
را هربار به رخ می کشد. به بیان دیگر، 
اگر پیشتر رهبری برای مبارزه مردم  
یک ضرورت ذهنی به شمار می رفت 
»گسست«  که جنبش  از دی۹6  اما 
و  انقالب ۵۷  بر شاخص های  غلبه  و 
شده،  سراسری  آن  از  برآمده  نظام 
اعتراضات  هدایت  و  رهبری  موضوع 
مردم که خود مسیر آن را در شعارهای 
خویش اعالم کرده اند، ضرورت عینی 

یافته است.
اپوزیسیون  نقش  که  اینجاست  در 
جمهوری اسالمی اهمیت می یابد. این 
آگاهی جدید عمومی برای اینکه بتواند 
به جنبشی پرقدرت تبدیل شود باید 
چارچوب دقیق نظری پیدا کند تا برای 
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این موسیقیدان یونانی ابتدا مجذوب 
آهنگ  آوازهای محلی یونانی و موسیقی 
مسیحی ارتدکس می شود با اینکه آن 
موسیقی  رسمی  آموزش  هیچ  زمان 
نداشت. بعدها گفته بود که اینهمه به 
کرده  کمک  او  خالقیت  حس  حفظ 

است.
راک  گروه های  با  کار  از شروع  پس 
محلی، ونجلیس در سن 2۵ سالگی به 
همراه بسیاری دیگر از هنرمندان یونانی 
حکومت  که   ۱۹6۷ کودتای  وقوع  با 
آورد،  کار  سر  بر  یونان  در  را  نظامی 
زمینه  جذب  آنجا  و  رفت  پاریس  به 
شد.  الکترونیک  سازهای  از  جدیدی 
سازهایی که به او اجازه می داد موسیقی 
را  و شادابی  فرد  به  منحصر  ملودیک 
ایجاد کند که به آوای خاص موسیقی 

او تبدیل شد.
ونجلیس با بیش از ۵۰ سال فعالیت 
از  بیش  توانست  موسیقی  عرصه  در 
۵2 آلبوم منتشر کند و از وی همواره 
آهنگسازان  برترین  از  یکی  عنوان  به 

موسیقی الکترونیک یاد می شود.
عالوه بر ساخت موسیقی »ارابه های 
دیگری  فیلم های  آهنگسازی  آتش«، 
از جمله »گمشده«، »بلید رانر«، »ماه 
که  بهشت«  فتح  »۱۴۹2؛  و  تلخ« 
کشف  و  کلمب  کریستف  زندگی  به 
قاره آمریکا می پردازد، از آثار شناخته 
شده در کارنامه این هنرمند محسوب 

می شود.

اقتصاد  نظام شما کارمایه های  سه: 
را  تولید  و  برد  میان  از  را  ملی 
آمدید  شما  وقتی  کرد.  زمینگیر 
روزی  بود.   جهان  فقرای  از  چین 
آغاز  را  فرهنگی«  »انقالب  شما  که 
میراث شوم  شیائوپینگ  دون  کردید 
مائو– ابداع کننده انقالب فرهنگی- را 
آزاد  اقتصاد  راه  در  گام  و  کرد  دفن 
تولید  کجاست!   امروز  بنگرید  نهاد. 
ملی کره جنوبی 6۰ درصد ایراِن آن 
دوران بود که امروز دست کم پنج برابر 
ایران است؛ تولید ملی ترکیه 6۰ درصد 
ایران بود که امروز دست کم دو برابر 
ایران است. آیا هیچ از خود می پرسید 
بیست  »چشم انداز  اینهمه  با  چرا 
ساله«، »برنامه های توسعه«، »اقتصاد 
مقاومتی« و »سند گام دوم انقالب« 
شما به جیره بندی نان ناگزیر می شوید؟!
 چهار: کافیست به سند بودجه خود 
درصد   6۵ کل،  بودجه  این  بنگرید! 
بر  در  را   ۱۴۰۱ ملی  تولید  میانگین 
می گیرد و راه تنفس بخش غیردولتی 
را گرفته است؛ بیش از 6۰ درصد این 
بودجه کل به »بنگاهداری« زیانده و 
فسادآلوده ی حکومتیان اختصاص دارد 
که به »حیاط خلوت« خودی ها بدل 
شده و از حسابرسی دیوان محاسبات 
معافیت  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
رسمی  دارد؛  کمتر از ۴۰ درصد بودجه 
کل هم به »مدیریت کشور« اختصاص 
دارد که از یکسو تعیین کننده حدود 
سوی  از  و  است  مردم  درآمدهای 
دیگر پرورش دهنده خرافه و خشونت. 
کافیست بودجه دانشگاه مادر کشور را 
با بودجه نهاد های رنگارنگ نوحه خوانی 

و مداحی مقایسه کنید.
برای  این ترتیب مجبورید  به  پنج: 
خود پول چاپ کنید. آیا دلیل اینکه به 
گفته عبدالناصر همتی رئیس پیشین 
بانک مرکزی، »دولت محرومان« ۱۴2 
چاپ  پایه  پول  تومان  میلیارد  هزار 
می کند جز این است که قریب نیمی  از 
بدهی های انباشته خود  را »آب کند« و 
به  بیش از یک چهارم سپرده های مردم 
در نظام بانکی ُمهر »باطل شد« بزند؟

= رضا معینی مسئول دفتر 
سازمان  افغانستان  و  ایران 
گزارشگران بدون مرز: رادیو 
و تلویزیون به اصطالح رسانه 
اجتماعی  شبکه های  ملی ، 
فریب  سایبری،  ارتش  و 
خبردهی را پیش می برند و 
بخشی از فعالین را با فریب 
قرار  تاثیر  تحت  خبرسازی 

می دهند.
جامعه  بین الملل:  =عفو 
را  مقامات  باید  بین المللی 
تا  دهند  قرار  فشار  تحت 
از  استفاده  مکرر  الگوی 
سال ح های مرگبار و همچنین 
در  ساچمه ای  گلوله های 
خاتمه  را  اعتراضات  جریان 

دهند.
اعتراضات  از  هفته  دو  گذشت  با 
عفو  سازمان  ایران،  مردم  سراسری 
بین الملل در پیامی با اشاره به سرکوب 
جمهوری  توسط  معترضان  گسترده 
اسالمی و قطع اینترنت، از جامعه جهانی 
را  خواسته مقامات جمهوری اسالمی 
و  کشتار  از  تا  دهند  قرار  فشار  تحت 
سرکوب مسلحانه مردم دست بردارد.

در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده 
که »این حق انسانی مردم ایران است 
که بتوانند به شکل صلح آمیز و بدون 
مواجه شدن با ارعاب، خشونت و تهدید 
به دستگیری، شکنجه و محاکمه، اقدام 
به سازمان دهی و شرکت در تجمعات 
با  باید  ایران  مقامات  کنند.  اعتراضی 
از  امنیتی  نیروهای  بر  نظارت  اعمال 

تکرار خونریزی جلوگیری کنند.«
که  افزوده  ادامه  در  بیانیه  این 
»دسترسی به اینترنت برای صیانت از 
حقوق بشر، به ویژه در زمان اعتراضات 
ضروری است. مقامات ایران باید الگوی 
قطع اینترنت را که از آن برای ایجاد 
حقوق  نقض  کردن  پنهان  و  خفقان 
بشر، از جمله اعمال غیرقانونی نیروهای 
امنیتی استفاده می کنند، پایان دهند.«

عفو بین الملل تأکید کرده که »جامعه 
شورای  اعضای  جمله  از  بین المللی 
حقوق بشر باید مقامات را تحت فشار 
از  استفاده  مکرر  الگوی  تا  دهند  قرار 
سال ح های مرگبار و همچنین گلوله های 
ساچمه ای در جریان اعتراضات را خاتمه 
دهند و در پی پاسخگو کردن مقامات از 

طریق یک سازوکار ویژه باشند.«
بدون  گزارشگران  سازمان  همچنین 
مرز از احضار و تهدید روزنامه نگاران به 
نهادهای امنیتی »با هدف تهدید و وادار 

عفو بین الملل خواستار پایان کشتار معترضان در ایران شد؛

 گزارشگران بدون مرز از فشار بر روزنامه نگاران در 
جریان اعتراضات خبر داد

کردن آنها به سکوت« خبر داده است.
گزارشگران بدون مرز در یک توئیت 
اعالم کرده »بیش از یک هفته است که 
رژیم جمهوری اسالمی در پیشگیری 
از انتشار خبرهای اعتراضات سراسری 
مردم، اینترنت را در چندین استان قطع 
کرده است. همزمان نهادهای امنیتی 
ده ها روزنامه نگار را با هدف تهدید و به 

سکوت وادار کردن احضار کرد ه اند.«
و  ایران  دفتر  مسئول  معینی  رضا 
بدون  گزارشگران  سازمان  افغانستان 
درباره  فردا«  »رادیو  با  گفتگو  در  مرز 
و  اسالمی  جمهوری  سرکوب های 
تهدید روزنامه نگاران گفته که »همزمان 
از  برخی  در  شبانه  اعتراض های  با 
و  شد  قطع  اینترنت  کشور،  مناطق 
سپس بسیاری از خبرنگاران را چه در 
احضار  تهران  در  چه  و  شهرستان ها 
کردند و حتی تعدادی را مجبور کرده اند 
شبکه های  در  خود  حساب های  که 

اجتماعی را ببندند.«
و  ایران  دفتر  مسئول  گفته  به 
بدون  گزارشگران  سازمان  افغانستان 
چهار  سه  از  امنیتی  »نهادهای  مرز 
برخی  در  اعتراضات،  آغاز  از  قبل  روز 
خبرنگاران  از  بخشی  شهرستان ها، 
و  خط  آنها  برای  و  کردند  احضار  را 
نشان هایی کشیدند که این صحبت را 

نکنید آن صحبت را نکنید.«
جمهوری  در  سرکوب  که  گفته  او 
اسالمی امری عادیست و با هر بحرانی، 
کردن  سرنگون  و  تظاهرات  سیل،  از 
و  اینترنت  قطع  اوکراینی،  هواپیمای 
شبکه های  در  فعالین  احضار  سپس 
تالش  که  خبرنگارانی  و  اجتماعی 
بتوانند  سانسور  وجود  با  می کنند 
اطالع رسانی کنند و خبرها را پوشش 

دهند در دستور کار قرار می گیرد.
هزار  »هزاران  افزوده  معینی  رضا 
تبلیغاتی  دستگاه های  خرج  میلیارد 
این حکومت می شود. رادیو و تلویزیون 
شبکه های  ملی ،  رسانه  اصطالح  به 
فریب  سایبری،  ارتش  و  اجتماعی 
خبردهی را پیش می برند و بخشی از 

فعالین را با فریب خبرسازی تحت تاثیر 
قرار می دهند. همه اینها در مقابل و در 
برابر روایتی است که مردم باید از آنچه 

که در کشور می گذرد داشته باشند.«
اعتراضات سراسری در ایران از نیمه 
سرسام آور  گرانی  پی  در  اردیبهشت 
کاالهای اساسی و مواد خوراکی ضروری 
از شهر سوسنگرد در استان خوزستان 
آغاز و روز بعد شهر ایذه و در ادامه به 
بیش از ۴۰ شهر ایران گسترش یافته 
اعتراضات سراسری  ادامه دارد.د در  و 
اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز مانند اعتراضات 
اسالمی  جمهوری  گذشته،  سال های 
سرکوب گسترده مردم و قطع اینترنت 
در دستور  را  اعتراض  شهرهای محل 

کار قرار داده است.
در بسیاری از شهرها مأموران امنیتی 
و ضد شورش با شلیک گلوله ساچمه ای 
پراکنده  به  اقدام  آور  اشک  گاز  و 
همچنین  کرده اند.  معترضان  کردن 
و  ایذه  جونقان،  چون  شهرهایی  در 
اندیمشک شلیک با اسلحه جنگی به 

معترضان صورت گرفته است.
آمار  اسالمی  جمهوری  چند  هر 
کشته شدگان اعتراضات اخیر را مخفی 
گزارش های  اساس  بر  اما  داشته  نگه 
دست کم  کنون  تا  شهروندخبرنگاران، 

هفت معترض جان باخته اند.
امید سلطانی در اندیمشک، پیش علی 
حمید  دزفول،  در  حاجیوند  غالبی 
قاسمپور در فارسان، سعادت هادی پور 
بابا  در  اسالمی  بهروز  و  هفشجان  در 
حیدر طی هفته نخست اعتراضات جان 

باختند.
طی روز گذشته نیز دو معترض دیگر 
اسالمی  نیروهای جمهوری  شلیک  با 
جان خود را از دست دادند. یک دختر 
۱۷ ساله  در شهرکرد که در اعتراضات 
خیابان اقبال الهوری تیر خورده بود، 
پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. 
پی  در  جونقانی  مختاری  جمشید 
اصابت چهار گلوله شلیک شده از سوی 
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی در 

جونقان کشته شد.

اعتراضات نقشه راه روشن ترسیم کرده 
و با نیروی رهبری، پتانسیل اعتراضی 

مردم را پایدار، مؤثر و کارساز کند.
این در حالیست که به نظر می رسد 
اسیر  همچنان  اپوزیسیون  از  بخشی 
خورشیدی   ۵۰ و   ۴۰ دهه  فضای 
با  نمی تواند   ۵۷ انقالب  همچنین  و 
واقعیت آنچه در بستر اجتماعی ایران 
که  مردمی  خاستگاه  و  دارد  جریان 
جمعیت فعال آن نسل های جوان پس 
از آن انقالب ارتجاعی هستند، ارتباط 

برقرار کند.
بخشی دیگر هم با اصرار بر »اتحاد« 
با انقالبیونی که جمهوری اسالمی آنها 
را از صحنه ی سیاست و قدرت رانده، 
و  مردم  اعتراضاتی  عظیم  ظرفیت 
رهبران جوان میدانی را در بی نیاز بودن 
به انقالبیونی که دوران شان از همه نظر 
بسر آمده، نمی بیند یا نادیده می گیرد. 
با اینهمه نه دی و آبان و نه اردیبهشت،  
علیه  مردم  که  نیست  بار  آخرین 
ایران«  »برای  و  اسالمی  جمهوری 
اپوزیسیون  هم  می ریزند.  خیابان  به 
بپردازد  مؤثر  نقش  ایفای  به  می تواند 
و هم کشورهای غربی سرانجام مجبور 
خواهند شد ببینند  که مردم این نظام 
را نمی خواهند و توافق با آن بی بنیاد 

است.
روشنک آسترکی 
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=دولتی که از حس کردن 
و  می کند  عارضه ها حرکت 
است،  ناتوان  علت یابی  از 
خود  محسوسات  باب  در 
احکامی دارد. یکی از احکام  
با پرداخت  این است که  او 
یارانه  می توان »عدالت را به 
آنکه  حال  چشانید«.  ملت 
امروزه در پایتخت، خط فقر 
میلیون   11 از  خانوار  برای 
است.  رفته  فراتر  تومان 
این یارانه حتی از پر کردن 
شکاف پنج میلیون تومانی  
میان درآمد کارگران شاغل 

و خط فقر  ناتوان است.
همه  به  یارانه  دادن   =
مردم، یا نه دهک از جمعیت 
کشور از یک نگرش جاهالنه 
و  تبهکارانه بر می خیزد که 
تولید ثروت  نظام  از یکسو 
ارزش  توزیع  کار  و  ساز  و 
افزوده را به اختالل کشانیده 
متفرعنانه  از سوی دیگر  و 
ربکم  )انا  که  می کند  حکم 
نعمت  ولی  »من  االعلی( 
شما مردم هستم و شما را با 

صدقه اداره می  کنم!«
دولت  کنونی  مسئله   =
حذف  به  است  شده  دایر 
آنگاه،  تومانی!   42۰۰ ارز 
بود  گفته  که  دولتی  رئیس 
به  را  اقتصاددانان  »من 
از  جمعی  با  می کنم«  صف 
و  می سازد  نشستی  آنان 
چگونگی  نادرست  پرسش 
بدون  ترجیحی  ارز  حذف 
را  عدالت  به  زدن  آسیب 
طرح می کند! وقتی پرسش 
نادرست است پاسخ درستی 
این  در پی نخواهد آورد. و 
بدان می ماند که جسم سالم 
معرض  در  را  برومندی  و 
قرارداده  بیماری ها  انواع 
جایی  تا  باشید  فرسوده  و 
کپسول  به  تنفس  برای  که 
اکسیژن وابسته شده باشد 
می پرسید چگونه  اکنون  و 
از  را  اکسیژن  کپسول  این 
پرسش،  این  کنیم!  جدا  او 
راه  است.  تبهکاری  عین 
درمان  بیمار،   این  درمان 
بیماری های اوست و نه جدا 
کردن کپسول اکسیژن از او!
پرده  دیگر  بار   – منصور  حسن 
و   آمده  پایین  عارضه ها  از  دودی 
علت های بنیادی را از دیده پنهان کرده 
است. مردم سراسیمه، تا نیمه های شب 
جلوی نانوایی صف می کشند و سخن از 
»کوپنی شدن« دوباره کاالهای اساسی 
رئیس  نظام،  رهبر  است.  میان  در 
دولت،  اول  معاون  حکومت،  جمهور 
وزیر جهاد  اقتصاد،  وزیر  وزیر کشور، 
کشاورزی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و وزیر دادگستری نطق می کنند و از 
»چشاندن عدالت به مردم« داد سخن 
»کارشناسان«  می گویند  می دهند. 
»اجماع« دارند بر اینکه اقتصاد کشور 
و  است  نیازمند  »جراحی«  یک  به 
بسته  انجام آن کمر  به  دولت حاذق 
است. در اجرای این »جراحی« ناگزیر،  
قانون »هدفمندی«  نقدی  یارانه های 
احمدی نژاد و یارانه »بنزین« روحانی 
ماهانه ۴۰۰  یارانه  و  می شوند  حذف 
دهک  سه  نفر  هر  برای  تومانی  هزار 
فقیرتر جمعیت کشور و ماهانه 3۰۰ 
میانه  دهک  برای شش  تومانی  هزار 
پرداخت  ماه  دو  مدت  به  جمعیت 
می شود و دهک دهم یارانه نمی گیرد. 

در این دو ماه، »زیرساخت های فنی« 
و  می شود  آماده  )کوپن(  کاالبرگ 
آنگاه، پرداخت یارانه قطع می شود و 
کاالهای اساسی با کوپن توزیع می شود!
وزیر کشور می گوید تنها چهار قلم کاال 
شامل تخم مرغ، مرغ، لبنیات و روغن 
گران می شوند و دیگر کاالها برای گران 
شدن مجوز ندارند! یعنی رابطه ای که 
در جدول »داده ها و ستانده ها« در میان 
همه گروه های کاالها و خدمات اقتصاد 
»دولت  اراده  به  است  موجود  ملی 
حاذق« قطع می شود و باقی کاالها از 
ارزانتر شدن پول ملی تأثیر نمی پذیرند!

مرغ  قیمت  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
را کیلویی 6۴ هزار تومان، شیر خام 
را ۱2٫۷ هزار تومان، شیر پاستوریزه 
را    2٫۵ ماست  تومان،  هزار   ۱۹ را 
6۰-6۸ هزار تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی  
را ۴۰ هزار تومان )یعنی مثقالی ۵۰۰ 
شانه ای ۹6٫۸  را  مرغ  تخم  تومان(، 
هزار تومان، روغن را  کیلویی 6۹٫۸ 
هزار تومان و ماکارونی ۷۰۰ گرمی را 
2۴ هزار تومان اعالم می کند و آنگاه در 
برابر گزارش های میدانی از قیمت های 
بسیار باالتر، استانداران، فرمانداران، و 
بازار را گسیل  مآموران ستاد تنظیم 
می کند برای »نظارت« بر نانوا و عطار 
و بقال و صاحبان دکه ها تا خطاکاران 
را تأدیب و تعزیر کنند. سپس با این 
بلوایی که خود پدید آورده اند به ملت 
پیام می دهند که »دولت انقالبی« دل 

نگران معیشت مردم است!
اینهمه، صورت مسئله و نمایشی است 
که به صحنه آمده و حواس مردم را 
از آنچه در عالم واقع رخ می دهد پرت 
کرده و بسیارانی از تحلیلگران را نیز 
است:  فرستاده  سیاه«  »نخود  دنبال 
جنگ  می گویند  درستی  به  اینان 
و  گندم  صادرات  اوکراین  با  روسیه 
خشکسالی  و  کرده  مختل  را  روغن 
از  بیش  و گرمای  نواحی   برخی  در 
حد هوا )مثال در هند( مقدار برداشت 
گندم را کاهش داده است؛ به درستی  
کاالها  این  قیمت  افزایش  می گویند 
در کشور های همسایه و ارزان ماندن 
آنها در ایران- مانند حامل های انرژی- 
می آورد  فراهم  را  آنها  قاچاق  انگیزه 
از قاچاق همانا  و تنها راه جلوگیری 
هم سطح کردن قیمت های داخلی با 
کشورهای همسایه است؛ به درستی 
است  جهانی  پدیده  تورم  می گویند 
و حتی در آمریکا و اروپا و ژاپن هم 

ولی  است  برانگیخته  نگرانی هایی 
نمی گویند مسئله ایران با هیچ کشور 

دیگری از یک جنس نیست!
همه این سخنان از »توصیف عارضه ها« 
علت ها  تبیین  به  و  نمی روند  فراتر 
نمی رسند و از این رو به عرصه علم 
که  می مانند  بدان  و  ندارند  راهی 
کسی عوارض بیماری همچون تب و 
سرگیجه و دل درد را وصف کرده  و با 
برشمردن آنها خود را پزشک بشناساند.

پدیده )فنومن( و ذات )اسانس(
می شود  حس  واقع  عالم  از  آنچه 
می خیزد  بر  ذات  از  و  است  پدیده 
ولی رابطه پدیده و ذات نه مستقیم 
می بود  چنین  اگر  ساده؛  نه  و  است 
کشف  می بودند.  دانشمند  همگان 
رابطه پدیده با ذات، کار علم است که 
کاریست روشمند، متدرج  و  پیوسته.  
آدمی  قرن ها با دیدن اینکه خورشید 
»از مشرق طلوع و در مغرب غروب 
می کند« باور کرده بود که خورشید به 
دور زمین می چرخد و در این باور خود 
چنان استوار بود که جوردانو  برونو را 
به خاطر باور نکردن آن زنده در آتش 
سوزاند و گالیله سالخورده را واداشت  
از خطای شیطانی خود که زمین را در 
گردش به دور خورشید دانسته بود، 
توبه کرده و تا باقی عمر هر هفته یکبار 
در برابر حضرت جاللت مآب، کاردینال 
بالرمین، زانو زده و هفت »ذکر انابت« 
را با صدای بلند تکرار کند و از پدران 
کلیسا طلب آمرزش نماید. تاریخ علم 

از این نمونه ها انباشته است.
آنچه با یک نگاه دیده می شود  این 
است که بیش از نیمی  از مردم کشور  
دچار فقر غذا، فقر مسکن، فقر بهداشت 
و فقر آموزش و انواع محرومیت های 
دیگرند؛ غالب جوانان کشور بیکارند 
و بیکاری درس خوانده ها سر به پنجاه 
اعتیاد  تن فروشی،  می زند؛   درصد 
یافته  بی سابقه  افزایش  خودکشی  و 
است؛ قیمت های درون کشور نه تنها 
از قیمت های کشور همسایه ترکیه بلکه 
حتی از قیمت های کشور های اروپا و 
فراتر می روند؛ حداقل حقوق  آمریکا 
ماهانه  یک کارگر و کارمند کشور با 
درآمد دو روز یک کارگر ساده اروپایی 
برابری می کند؛ و اینکه درآمد سرانه 
هر ایرانی در ده سال گذشته، یک سوم 
کاهش پیدا کرده است. اینها عوارضی 
هستند  که پشت آنها قوانین استوار 

اقتصاد کالن )ماکرو( عمل می کنند.
عارضه ها  کردن  از حس  که  دولتی 
ناتوان  حرکت می کند و از علت یابی 
خود  محسوسات  باب  در  است، 
این  او  احکام   از  یکی  احکامی دارد. 
می توان  یارانه   پرداخت  با  که  است 

حال  چشانید«.  ملت  به  را  »عدالت 
فقر  خط  پایتخت،  در  امروزه  آنکه 
تومان  میلیون   ۱۱ از  خانوار  برای 
از  حتی  یارانه  این  است.  رفته  فراتر 
پر کردن شکاف پنج میلیون تومانی  
میان درآمد کارگران شاغل و خط فقر  
تورم  که   ببینیم  حال  است.  ناتوان 
اگر در حد کنونی باقی بماند،  خط 
معیشت در پایان سال دست کم به  
۱۷ میلیون تومان می رسد؛ به دیگر 
سخن 6 میلیون تومان دیگر  افزایش 
می یابد. یارانه جدید قرار است پس از 
دو ماه جای خود را به کوپن بسپارد 
یعنی جیره بندی فیزیکی برای کاالهای 
شخصی  اگر  و  شود  برقرار  اساسی 
از  شده  تعیین  جیره  حد  از  بیش 
قیمت  به  باید  کند  طلب  کاالها  آن 
»آزاد« خرید کند. فهم این نکته نیاز 
به تخصص ندارد که در مدت دوماه، 
یارانه دریافتی صرف مصارفی می شود 
حس  آن  به  مبرم  نیاز  خانوار  که 
می کند ولی با توقف این یارانه و دایر 
شدن کوپن، این قدرت خرید ناپدید 
می شود و خانوار مجبور است کوپن را 
تنها صرف جیره تعیین شده کاالهای 
اساسی بکند. نکته دیگر اینکه دولت 
کوپن را برای چند قلم کاالی معین 
صادر می کند ولی افزایش قیمت در 
همه گروه های کاالیی و خدمات بروز 
می کند و مصرف کننده در برابر آنها 
بنابراین،  رها می شود.  بی دفاع  کامال 

اندیشیده اند  دولتیان  که  »تدبیری« 
گرفتار  برای  تله ای  به  می شود  بدل 
کردن  اکثریت نادار جامعه در غرقاب 

فقری هردم عمیق تر شونده.

یارانه چیست؟
در هر جامعه ای درصد اندکی از مردم 
مادرزادی  ناتوانی های  با  که  هستند 
یا سوانح طبیعی و اجتماعی درگیر 
می شوند و نمی توانند یکی از شقوق 
چهارگانه درآمد ملی، یعنی مزد، سود، 
اجاره بها و بهره را از ارزش افزوده تولید 
به دست آورند و جامعه مکلف است 
از دریافت کنندگان درآمدهای نامبرده 
مالیات ستانده و در احترام به کرامت 
انسانی به تیمارداری و تأمین معیشت 
آن گروه بپردازد. بنابراین، یارانه، یک 
مالیات منفی است و بیان تکلیف مدنی 
یک جامعه متمدن است در برابر فرد 
و همه جامعه های  اعضای خود  فرد 
متمدن، با محوریت دولت، نهادهای 
استواری را برای ادای این مسئولیت 
یارانه  که  آورده اند  پدید  شهروندی 
را بدون آنکه شکل موهن »صندوق 
»آقاباالسر  یک  کمک  و  صدقات« 
خیرخواه« به خود بگیرد و به گروه های 

هدف برسانند.
بنابراین دادن یارانه به همه مردم، یا نُه 
دهک از جمعیت کشور از یک نگرش 
جاهالنه و  تبهکارانه بر می خیزد که 
و  ساز  و  ثروت  تولید  نظام  یکسو  از 
کار توزیع ارزش افزوده را به اختالل 
متفرعنانه  دیگر  از سوی  و  کشانیده 
حکم می کند که )انا ربکم االعلی( »من 
ولی نعمت شما مردم هستم و شما را 

با صدقه اداره می  کنم!«
تأسیس  با  یارانه  مقوله  ایران  در 
به  و  است  همزمان  مدرن  دولت 
آغاز   ۱3۱۱ سال  از  جوانه  شکل 
تشکیل  با   ۱3۵3 سال  در  و  شده 
مصرف کننده«  از  حمایت  »صندوق 
از  حمایت  »سازمان  به  آن  تغییر  و 
مصرف کنندگان«  و  تولیدکنندگان 
نهادینه شد. این نظم در سال ۱36۰ 
به   انقالب  اوایل  عوامانه  شعارهای  با 
»قیمت گذاری« های دستوری کاهش 
یافت و به تدریج بدل شد به صندوق 
از هیچ  توزیع خیرات و صدقات که 
و  نمی کرد  پیروی  اقتصادی  منطق 
سقف معینی هم نداشت. آغاز جنگ، 
توزیع کوپنی و یارانه ای را جا انداخت 
و این پدیده پس از پایان جنگ نیز 

یارانه های  با  انگیزه »خودکفایی«  به 
و  بذر  و  وسم  کود  برای  کشاورزی 
شکر و روغن و گندم ادامه پیدا کرد.

 ۸ از  بود  عبارت   ۱۴۰۰ سال  یارانه 
میلیارد دالری که با نرخ ۴2۰۰ تومانی 
داده  اختصاص  اساسی  کاالهای  به 
می شد که »همانگونه که پیش بینی 
شده بود« همه از سوی دولت روحانی 
در نیمه سال هزینه شد و سهمی  برای 

دولت رئیسی وانهاده نشد.
در  بودجه ۱۴۰۱  الیحه   ۱۴ تبصره 
ردیف های ۸ تا ۱۱، این ارقام را برای 
هزینه های حمایتی و یارانه ای دولت 

به دست می دهد:
انرژی:  بخش  در  تولید  از  حمایت 
۵۱3/2۴ میلیارد تومان )2۴ تریلیون 

و ۵۱3 میلیارد تومان(
و در ردیف های ۱2 و ۱3، ارقام مربوط 

به یارانه ها را به دست می دهد:
غیرنقدی:  و  نقدی  یارانه  هدفمندی 
۸۰۰/۴2 میلیارد تومان )۴2 تریلیون 

و ۸۰۰ میلیارد تومان(
اجرای طرح معیشت: ۰۰۰/3۱ میلیارد 

تومان )3۱ تریلیون تومان(
تحت  خانوارها  مطلق  فقر  کاهش 
حمایت »کمیته امداد امام«: 66۰/3۵ 
و 66۰  تریلیون   3۵( تومان  میلیارد 

میلیارد تومان(
هزینه های  کل  جمع  وصف،  این  با 
 ۴۰۷ رقم  به  یارانه ای  و  حمایتی 
تریلیون تومان و رقم یارانه های نقدی 
تومان  تریلیون  به ۱۰۹  غیرنقدی  و 
بالغ می شود.دولتیان از ارقام یارانه های 
پنهان سخن ها گفته اند که در اسناد 
مالی سازمان برنامه و در سند بودجه 
توضیحی برای آنها وجود ندارد و گاه 
از ارقام نجومی  سخن گفته اند که حتی 

نقل آنها خجالت آور است.
سال  بودجه  در  بار  نخستین  برای 
تومان  تریلیون   ۹۰۰ رقم  از   ۱3۹۷
سخن به میان آمد و در تفریغ بودجه 
سال ۱3۹۹ دیوان محاسبات از رقم 
رفت.  سخن  تومان  تریلیون   ۱۴۰۰
یک  چگونه  که  است  پرسش  جای 
نهاد معتبر حسابرسی کشور، »هزینه 
غیرمستقیم«  »یارانه  را  فرصت« 
انرژی  اگر  می گوید  و   می زند  جا 
بازار  در  را  کشور  داخل  مصرفی 
اندازه  این  می فروختیم  بین المللی 
وصول می کردیم پس این »عدم النفع« 
یارانه ای است که پرداخت شده است!

مسئله کنونی دولت دایر شده است به 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی! آنگاه، رئیس 
دولتی که گفته بود »من اقتصاددانان 
را به صف می کنم« با جمعی از آنان 
نادرست  نشستی می سازد و پرسش 
بدون  ترجیحی  ارز  حذف  چگونگی 
آسیب زدن به عدالت را طرح می کند! 
پاسخ  است  نادرست  پرسش  وقتی 
درستی در پی نخواهد آورد. و این بدان 
می ماند که جسم سالم و برومندی را 
در معرض انواع بیماری ها قرارداده و 
فرسوده باشید تا جایی که برای تنفس 
به کپسول اکسیژن وابسته شده باشد 
و اکنون می پرسید چگونه این کپسول 
اکسیژن را از او جدا کنیم! این پرسش، 
این  درمان  راه  است.  تبهکاری  عین 
بیمار،  درمان بیماری های اوست و نه 

جدا کردن کپسول اکسیژن از او!
آیا دولت »جراح« هیچ از خود می پرسد که:

چرا از هر ۱۰۰ نفر مردم ۸۵ تن بدون 
یارانه قادر به گذران معاش نیستند؟! 
چه بر سر ساز و کار توزیع درآمد ملی 

آمده است؟
چرا در ده سال گذشته درآمد سرانه 

مردم 3۵ درصد کاهش یافته است؟
چرا در ۴3 سال بعد از انقالب، حجم 
تولید ملی به قیمت ثابت سال انقالب 
تنها دو برابر شده در حالی که جمعیت 

کشور ۷/2 برابر افزایش یافته است؟
چرا سطح قیمت ها ۴۰۰۰ برابر شده اند؟

چرا ارزش پول ملی در برابر ارزهای 
برابر  چهارهزار  از  بیش  خارجی 

ضعیف تر شده؟
چرا صد ها میلیارد دالر سرمایه از کشور 

فرار می کند؟
را  کشور  انسان ها  توانمندترین  چرا 

ترک می کنند؟

به یارانه چرا محتاج شدیم؟به یارانه چرا محتاج شدیم؟
 عارضه ها و علت ها عارضه ها و علت ها

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
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Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

دادن یارانه به همه مردم، یا ُنه دهک از جمعیت کشور از یک نگرش جاهالنه و  تبهکارانه بر می خیزد

۱۷ ادامه در صفحه

دکرت حسن منصور
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