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درست است که انسان، به تعریف و تعبیر و تفسیر خود و  
جوامع خویش به دلیل برخورداری از امتیاز اندیشه و زبان و 
خرد می پردازد، اما انسان و جوامع نیز جزئی از طبیعت هستند 
و با وجود تأثیرات ناشی از باخردی و بی خردی، هیچکس را 
تأثیرگذاری عوامل  این حقیقت که هرپدیده ای به دلیل  از 
مختلف بر یکدیگر، زمان خود را دارد، گریزی نیست! حقیقتی 
که هامنطور که انسان را پدید آورد، ممکن است روزی با 

دست به دست دادن عوامل مختلف،  آن را ناپدید نیز کند! 
اینهمه اما تأمالتی ناشی از اندیشه و زبان و خرد است و به 

دور از زندگی و مشکالت روزانه .
جامعه ایران ۴۳ است با یک بیامری فرساینده و مرگبار، یک 
نکبت ویرانگر روبروست. هر اندازه هم کسانی پیش از وقوع 
این فاجعه و نیز پس از آن درباره رضورت نجات کشور گفته 
باشند، اما، تا زمانی که تأثیرگذاری متقابل مجموعه ای از علل 

بر هم تکمیل نشده باشد، زمانش منی رسد.
پس از همه فراز و نشیب هایی که جامعه را با انحطاط و 
اضمحالل همه جانبه روبرو کرده، نشانه های فرارسیدن زمان 
تغییر بیش از پیش آشکار می شود. طبیعی است با تجارب 
تلخی که از رس گذرانده شده، نگرانی خردمندانه نیز داشت. 
یک دلیل مهم این است که جمهوری اسالمی فقط از بنیه ی 
مملکت سوء استفاده کرده و کنده و برده و تخریب کرده، 
بدون آنکه چیزی جایگزین کرده باشد. با اینکه سخنان ۱۳ 
خرداد شاهزاده رضا پهلوی به دلیل همخوانی با »روح زمان« 
بازتاب گسرتده داشته اما تا زمانی که رژیم اسالمی حتا در 
ضعیف ترین وضعیت خود همچنان وجود دارد، متام تالش ها را 
می بایست بر اتحاد برای ایران و رسیدن به زماِن  تغییر تاریخی 

جهت نجات کشور متمرکز کرد. 
اگر اصل بر »اختیار« و »انتخاب« و دمکراسی و حقوق 
برش است،  نگرانی های بحق را می بایست بررسی و در قانون 
اساسی آینده مهار کرد از جمله با اصل خلع قدرت زمامداران  
ناالیق و مستبد که توماس هابس چهارصد سال پیش در کتاب 
معروف »لویاتان« مطرح کرد و به همین دلیل نیز از انگلیس 
گریخت و پس از آن جان الک آن را در »دو مقاله درباره 
دولت« به »حق مقاومت مردم« در برابر چنان حاکامنی ارتقاء 
داد. »خلع قدرت حاکامن ناالیق« توسط منایندگان منتخب 
مردم و در پیوند با آن، »حق مقاومت مردم« می بایست در 
قانون اساسی نظام آینده، اعم از جمهوری و پادشاهی، تضمین 
شود. این یک دستاورد حقوقی ست که هم سقوط ویرانگر ۵۷ 
و هم تجربه مرگبار جمهوری اسالمی رضورت آن را اثبات کرده 
است. اما اکنون: اتحاد امروز ما، ضامن آزادی فردای ماست! 

پس دلرسد نکنید و دلرسد نشوید!
 *از سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

از  یکی  و  سیاسی  زندانی  فرکوش  موسی نژاد  علی  پیام  *از    
دمکراسی خواه  مخالفان  به  خطاب   ۴۰۱ بیانیه  امضاکنندگان 

جمهوری اسالمی؛ خرداد ۱۴۰۱

اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست!
پس دلرسد نکنید و دلرسد نشوید!

سرمقالهسرمقاله
تاروپود جمهوری اسالمی در هراس فروپاشی

=افرادی از بدنه نظام 
پی  در  راستی  به  که 
»زدودن  و  »عدالت« 
فساد« از ساختار اجرایی 
به  و  هستند  کشور 
می کنند  فکر  »ایران« 
نیز کم کم درمی یابند در 
چارچوب این نظام امکان 
اصالحی  و  بهبود  هیچ 
نیست و باید برای ایران، 
در کنار مردم ایستاد و با 
را  اسالمی  هم جمهوری 

به تاریخ سپرد. 
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زیر  به  را  نفر  میلیون ها  ایران  گرانی کاالها و خدمات در 
خط فقر رانده و سفره های خانوارهای زیادی را خالی کرده 
است. گسرتش نارضایتی های عموم مردم از رشایط اقتصادی 
است.  اسالمی  متزلزل جمهوری  کشور یک سوی وضعیت 
و  جناح ها  میان  عمیق  شکاف  و  اختالفات  دیگرش،  سوی 
جریانات درون حکومت است. اقدامات و اظهارات مقامات 
کنونی و پیشین جمهوری اسالمی که از رس هراس نسبت به 
رسنوشت خود و نظام شان رسچشمه می گیرد، بیش از پیش 

بی کفایتی ها و تباهی  حکومت را به منایش می گذارد.
 گرانی و تورم این روزها به بزرگرتین دغدغه روزمره مردم 
ایران تبدیل شده است؛ قیمت کاالهای پرمرصف غذایی در 
صدر افزایش قیمت ها قرار دارد و حکومتی که چهار دهه 
پیش با به اصطالح دفاع از »مستضعفان« خود را نخست با 
فریب و سپس با رسکوب بر کشور تحمیل کرد، سال هاست 
که جمعیت کشور را بطور میلیونی زیر خط فقر می راند. 
سفره های مردم کوچک شده و بسیاری از خانوارها به معنای 

واقعی کلمه چیزی برای خوردن ندارند!
گرسنگی و نبود امنیت غذایی یکی از مهمرتین محرک های 
رسکوبگرترین  مقابل  در  حتی  مردمی،  گسرتده  اعرتاضات 
آن  با  نیز  اسالمی  جمهوری  که  رشایطی  حکومت هاست؛ 
نیز  به سوی معرتضان  روبروست و شلیک مستقیم گلوله 

منی تواند مردم را خانه نشین کند.
خانه از پای بست ویران است

جمهوری اسالمی که در دولت های گذشته به برکت ارزهای 
حاصل از خام فروشی نفت و با پولپاشی و تنفس  مصنوعی  
دست کم بخشی از قرش متوسط و متمول را تطمیع می کرد 
ته  به  کفگیرش  چنان  حاال  می داشت،  نگه  خود  همراه  و 
دیگ خورده که منی تواند سفره ی پروژه ها و قراردادها در 
وزارتخانه های مختلف را برای بخشی از مبلّغان و دلبستگان 

خود پهن نگه دارد!
بدون شک تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف 
به »قاضی مرگ« از ابتدا در قد و قواره رویارویی با مشکالت 
وعده های  نبود.  هستند  ساختاری  که  کشور  اقتصادی 
انتخاباتی وی اما این فرصت را به دیگر »خودی«ها داده که 

حاال او و دولت  اش را به باد انتقاد بگیرند.
ناتوانی دولت سیزدهم در مهار گرانی ها و وضعیت فجیع 
معیشت حتی باعث اعرتاض منایندگان همسو با دولت شده 
و به آن به دلیل »نبود راهربد اقتصادی«، »ارائه گزارش های 
نادرست«، »ناتوانی در مدیریت رفع تحریم ها« انتقاد می کنند.

اجرای برنامه ساماندهی توزیع یارانه از سوی دولت در سال 
جدید، نیروی محرک مضاعفی بر دیگر دالیل اقتصادی شد تا 
قیمت کاالها به ویژه مواد خوراکی به رسعت افزایش پیدا 
یادداشت  و مصاحبه   از  پر  کند؛ و حاال رسانه های داخلی 
جناح های  از  تحلیلگرانی  و  پیشین  دولت های  مسئوالن 
مخالف دولت است که از شکست و نادرست بودن »جراحی 

اقتصادی« می گویند!
اما همه این افراد نیز راهکاری ندارند که با ایدئولوژی و 
نگاه جمهوری اسالمی همخوانی داشته باشد و به همین 
دلیل در مسیر یکطرفه انتقاد علیه دولت رقیب می تازند! 
این رویکرد بار دیگر نشان می دهد که هر »خودِی« دیگری 
هم بجای  رئیسی سکاندار دولت سیزدهم می شد، همین 

آش  و همین کاسه می بود!
میدانداری اصالح طلبان و اصولگرایان برای »ته مانده سفره 

انقالب«
»حفظ نظام« و »رقابت برای بهره برداری بیشرت از ته مانده  
سفره انقالب«  دو انگیزه جدیست تا چند صد نفری که در 
کشتی سوراخ نظام نشسته اند همچنان برای نجات دست و 
پا بزنند. یکی از راهکارهای آنان قربانی کردن وزیر کار بود. 
حجت هللا عبدامللکی انقالبی متوهمی بود که ۱۰ ماه پیش از 

مجلس شورای اسالمی رأی اعتامد گرفت. 
از جمله توهامت وی ساخنت »المبورگینی ایرانی« در سطح 
تغییر  و همچنین  نفره جوان  پنج  تیم  یک  توسط  جهانی 
کاربری زمین های کشاورزی و طبیعی به ساخت و سازهای 

شهری بود!
تعدادی از منایندگان مجلس شورای اسالمی از چند هفته 
عبدامللکی  استیضاح  برای  امضا  جمع آوری  حال  در  پیش 
احتامل  از  غیررسمی  خربهای  گذشته  هفته  در  بودند؛ 
برکناری او با گسرتش اعرتاضات بازنشستگان به عدم افزایش 
حقوق منترش شد تا اینکه خود وی با انتشار متنی در توئیرت 

استعفا داد.
جانشین عبدامللکی در وزارت کار، محمد هادی زاهدی وفا، 
ناکارآمدتر از وزیر پیشین است اما یک ویژگی مهم دارد: از 
دار و دسته محمد مخرب دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی 

است و هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز با او همسوست!
نه تنها در جایگزین کردن وزیری که مانند دیگر مقامات 
و  مخرب  قدرت طلبی  معادالت  بود،  ناتوان  و  ناکارآمد 
جناحی از اصولگرایان نقش داشته بلکه اظهارات »برادران 

اصالح طلب« نیز قابل تأمل است.



در ایران و مخالفت ها با نظام حاکم را نادیده می گرفت، تا 
حدی در این سیاست بازنگری کرده و در هفته های گذشته 
حامیت خود را حداقل در حد حرف اعالم کرده است. این 
خود گامی مثبت در مقایسه با سکوت یکسال گذشته است. 
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۲۶ خرداد در دیدار 
با منایندگان رسانه ها گفت »ما توسل به خشونت در ایران 
علیه اعرتاض های مساملت آمیز را محکوم می کنیم.« وی در 
به  حکومت  پاسخگویی  خواستار  ایران  »مردم  افزود  ادامه 

خواست های برحق خود هستند.«
این بازنگری در سیاست های غرب در قبال جمهوری اسالمی 
دیده  کشورها  این  رسانه های  در  عریان تری  صورت  به 
در  گزارش هایی  امروز  طوالنی  سکوتی  از  پس  که  می شود 
رابطه با اعرتاضات و اعتصاب ها در ایران و رسکوب وحشیانه 
نظام منترش می سازند. عمده رسانه های غربی تا کنون تنها 
جناح های موسوم به اصالح طلب را به عنوان تنها »اپوزیسیون« 
فعال در جمهوری اسالمی معرفی می کردند. اگر هم خربی 
از اعتصاب ها و اعرتاض ها منترش می شد، تنها به جنبه های 
اقتصادی می پرداخت و خربی از شعارهایی نبود که از دی ۹۶ 
تا امروز علیه جمهوری اسالمی و رهرب آن و حتی در مخالفت 

با انقالب ۵۷ در خیابان ها فریاد زده می شود.
تابوهایی که شکسته شدند

خربگزاری ها،  شده.  شکسته  اخیر  ماه های  در  تابوها  این 
روزنامه ها و تلویزیون های غربی در گزارش های خود نه تنها 
بر  »مرگ  و  خامنه ای«  بر  »مرگ  فریادهای  طنني  به  اشاره 
جمهوری اسالمی« در خیابان های ایران می کنند، بلکه اخیرا 
به نقشی که شاهزاده رضا پهلوی می تواند در این مبارزات 
داشته باشد نیز اشاره می شود. این تغییر رفتار در رسانه ها و در 
دستگاه دیپلامسی غربی بدون شک نشان در ضعف نظامی 
دارد که هر روز بیش از روز گذشته از سوی مردم ایران به 
چالش کشیده می شود. مردمی که این نظام را دیگر قادر به 
تأمین حتی ساده ترین خواست های خود منی بینند و به درستی 
به این نتیجه رسیده اند که تنها با گذر از این نظام می توان گام 
در راه دشوار بازسازی ایران برداشت. پیام مردم ایران اگرچه 
دیر، رسانجام به گوش کشورهای غربی رسیده است. اما این 
کشورها تا زمانی که تغییر را به روشنی در افق نبینند و بدیل 
قابل قبولی برای جانشینی جمهوری اسالمی به آنها ارائه داده 
نشود، بعید به نظر می رسد که گام های قاطع تر و بلندتری در 

پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی ایران بردارند. 
احمد رأفت

 در هفته های اخیر بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکا 
و  داده اند  افزایش  را  اسالمی  جمهوری  به  خود  انتقادهای 
نگرانی آنها تنها محدود به توقف مذاکرات برای »احیای برجام« 
نیست. اگرچه هنوز رسام دولت های اروپایی و آمریکا حارض 
نیستند مرگ توافق هسته ای را بپذیرند و  امید کمرنگی به از 
رس گرفنت این مذاکرات دارند، ولی به خوبی می دانند که امکان 
دمیدن روح تازه  به این توافق بسیار اندک است زیرا جمهوری 
اسالمی نشان داده است که قصد ندارد فعالیت هسته ای خود 
را پایان دهد و هدف آن  دست یافنت به سالح امتی است. 
بسیاری در اتاق های فکر جمهوری اسالمی داشنت یک مبب 
امتی را تضمینی برای عدم تالش کشورهای خارجی جهت تغییر 
نظام می دانند و معتقدند باید راهی را رفت که در این سال ها 
کره شاملی رفته است. با اینهمه در همین اتاق های فکر نیز 
به خوبی واقف اند که نظام کمونیستی اتحاد جامهیر شوروی 
با وجود داشنت صدها کالهک هسته ای دوام نیاورد و نارضایی 

داخلی نقطه پایان بر آن امپراتوری گذاشت.
نارضائی گسرتده تهدید جدی علیه بقای جمهوری اسالمی

در ایران نارضائی داخلی و اعرتاض ها گسرتش قابل توجهی 
گرفنت رسکوب  شاهد شدت  ما  راستا  همین  در  و  یافته اند 
هرگونه جنبش اعرتاضی هستیم، زیرا نظام امروز برای حفظ 
موجودیت خود باید در دو جبهه داخلی و خارجی مبارزه کند. 
همین گسرتش و رشد کّمی و کیفی اعرتاضات و اعتصاب ها 
در داخل کشور، دولت ها و قدرت های خارجی را وادار ساخته 
است اگرچه هنوز نشانی از تغییر نظام در کشور منی بینند و 
این امکان را حتی تا چندی پیش منظور منی کردند، اما امروز به 

عنوان یک احتامل واقعی در نظر بگیرند.
برپایه اطالعاتی که کیهان لندن توانسته است به دست آورد، 
دو کشور ایتالیا و آملان که در اتحادیه اروپا دارای گسرتده ترین 
روابط اقتصای با جمهوری اسالمی هستند،  بررسی سناریوهای 
مختلف برای نظام جانشین در ایران را در دستور کار خود 
قرار داده اند. بر اساس داده هایی که دستگاه دیپلامسی آملان 
در اختیار دارد و سپردن این داده ها به هوش مصنوعی به 
این نتیجه رسیده اند که نظام کنونی حداکرث تا پایان پاییز سال 
میالدی ۲۰۲۳ خواهد توانست بر رس کار مباند و پس از آن دچار 
بحران های سنگینی خواهد شد که پایانش را رقم خواهد زد.

ایتالیا پایان  محاسبات و پیش بینی های دستگاه های امنیتی 
برای  جدال  و  خامنه ای  علی  مرگ  به  را  اسالمی  جمهوری 
بر مبنای اطالعاتی که سازمان  او گره زده است.  جانشینی 
امنیت ایتالیا توانسته جمع آوری کند مرگ علی خامنه ای در 
کشوری که درگیر بحران های اجتامعی و اقتصادی گسرتده 
است می تواند فضای مناسبی را برای گذر از این نظام رقم 
ایتالیا چون آملان که رشکای اقتصادی اصلی جمهوری  بزند. 
آمادگی  بدون  منی توانند  هستند،  اروپا  اتحادیه  در  اسالمی 
قبلی و بررسی احتامالت مختلف برای نظامی که پس از گذر 
از جمهوری اسالمی در ایران روی کار خواهد آمد، موقعیت 

اقتصادی خود را حفظ کنند.
تغییر خجالتی دولت جو بایدن

اجتامعی  کنون حرکت های  تا  که  نیز  آمریکا  کنونی  دولت 
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گسرتش اعرتاضات مردم ایران سیاست های غرب را 
تغییر می دهد

دو  شهری  شقاقی  وحید  و  عبدی  عباس               
اصالح طلب نظام پس از استعفای عبدامللکی نه تنها او را 
دارای توهامت »خطرناک« معرفی کرده و گفتند  برنامه 
و راهکاری برای اداره وزارتخانه نداشت بلکه وی را علت 
اعرتاضات بازنشستگان قلمداد کردند! این در حالیست که 
بازنشستگان از سال دوم دولت مورد حامیت اصالح طلبان، 
دولت تدبیروامیِد حسن روحانی، همواره دست به اعرتاض 

زده اند!
جواد  صمت،  وزیر  امین  فاطمی  رضا  دیگر،  سوی  از 
وزیر  خاندوزی  احسان  و  کشاورزی  وزیر  ساداتی نژاد 
در  که  هستند  رئیسی  کابینه  دیگر  وزیر  سه  اقتصادی 
اسالمی  جمهوری  تا  دارند  قرار  حذف  و  استیضاح  تیررس 
آن  در  دلسوزانی  هنوز  که  کند  ثابت  خود  خیال  به 
دارند! را  مردم  معیشت  و  اقتصاد  دغدغه ی  که  هستند 

باور کنید: دیگه متومه ماجرا!
همه اینها در حالی اتفاق می افتد که یکسال از سیزدهمین 
دوگانه ی  که  منایشی  می  گذرد؛   ۱۴۰۰ منایشی  انتخابات 
دروغین »بد و بدتر« و جّوسازی های تبلیغاتی در آن کارساز 

نشد و تحریم آن وآرای باطله پیروز شدند!
اندی  و  چهل  اقتصادی  بحران های  شدن  رسریز  همزمان 
سال گذشته و ارصار جمهوری اسالمی بر منزوی نگه داشنت 
کشور، خیلی زود موج تازه ای از اعرتاضات اصناف مختلف 
با  اعرتاضات رسارسی  در  مردم  و شعارهای  داد  را گسرتش 
شفافیت بیشرتی نشان داد که هم مشکل را می شناسند و 
هم راه حل را می دانند. بیهوده نیست که هم آوایی عمومی 
»چه  شاد«،  روحت  »رضاشاه  چون  شعارهایی  با  مردم 
اشتباهی کردیم که انقالب کردیم« و » فتنه ۵۷ باعث فقر 
ملت« اقلیت طرفدار جمهوری اسالمی را عصبی و هراسان 

کرده است.
این هراس در واکنش به پیام سیزدهم خرداد شاهزاده رضا 

پهلوی از سوی جمهوری اسالمی نیز کامال منایان است. 
تعمیق  و  تشدید  فروپاشی،  هراس  پیامدهای  از  یکی 
شکاف ها نه تنها در درونی ترین الیه های نظام بلکه در میان 
هواداران و دلبستگان و تبلیغاتچی هایش اعم از اصالح طلب 
و اصولگرا و غیره است. بازداشت تعدادی از جوانان اصولگرا 
اطالعات  سازمان  توسط  قلهکی  علی  جمله  از  انقالبی  و 
سپاه )ساس( را در هفته ای که گذشت می توان در همین 

چارچوب ارزیابی کرد.
علی قلهکی و دیگر بازداشت شدگان در این پرونده از دو 
به  وابسته  افراد  علنی  انتقاد  مورد  توئیرت  در  پیش  هفته 
سازمان اطالعات سپاه )ساس( از جمله حسین قاسمی قرار 
گرفته بودند و حاال به اتهام  »تشویش اذهان عمومی«  و 
انداخنت  »انتشار اسناد طبقه بندی شده« با هدف اختالف 

میان مسئوالن نظام بازداشت شده اند.
در این میان اما هرچند زدوبندهای درون حکومت برای 
مانده ممکن  باقی  انقالب  ته سفره  آنچه  از  بهره برداری 
تطمیع  نظام  از  دفاع  و  ماله کشی  در  را  برخی  است 
از  می دانند  نظام  فرسوده ی  کشتی  رسنشینان  اما  کند 
سامل  جان  مردم،  اعرتاض  و  ملی  آگاهی  بلند  امواج  خیز 
و  اصولگرا  جریانات  از  هیچیک  و  برد  نخواهند  در  به 
از  کنند.  حفظ  را  نظام  توانست  نخواهند  اصالح طلب 
پی  در  راستی  به  که  نظام  بدنه  از  افرادی  رو  همین 
کشور  اجرایی  ساختار  از  فساد«  »زدودن  و  »عدالت« 
نیز کم کم درمی یابند  هستند و به »ایران« فکر می کنند 
اصالحی  و  بهبود  هیچ  امکان  نظام  این  چارچوب  در 
نیست و باید برای ایران، در کنار مردم ایستاد و با هم 

جمهوری اسالمی را به تاریخ سپرد.
روشنک آسرتکی

=بر پایه اطالعات کیهان لندن، ایتالیا و آملان که در 
اتحادیه اروپا دارای گسرتده ترین روابط اقتصای با جمهوری 
اسالمی هستند،  بررسی سناریوهای مختلف برای نظام 
جانشین در ایران را در دستور کار خود قرار داده اند.
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اعرتاضات ضدحکومتی مردم در آبادان

==آیا در تئوری و پراتیک فعلی خود تجربه های گذشته 
را مد نظر قرار داده اید؟ و آیا گامن ندارید که در تحلیل های 
پیش از سال ۵۷ خود- گیرم با حسن نیت- اما دچار اشتباه 
نقش  هر صورت  به  مذهبی  فاشیسم  تولد  در  و  بوده اید 
داشته اید؟ و روشن کنید تحلیل های امروز شام چه تفاوتی 

با آن روزگار دارد؟
==آیا در مبارزه با حکومت محمدرضا شاه پهلوی، دارای 
برای  اجتامعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  برنامه های 
چنین  دارای  هم اکنون  آیا  و  بوده اید؟  جایگزین  حکومت 

برنامه ای با رسفصل ها و جزئیات مشخص هستید؟
کنونی  فالکتبار  اوضاع  مقایسه  که  منی کنید  فکر  ==آیا 
از سال ۵۷ وطن حق یک یک آحاد میهن  با رشایط پیش 
و پشیامنی از آن حرکت کور و شوم موجد رسدادن شعار 

»رضاشاه روحت شاد« شده است؟
==آیا فکر منی کنید در یک هامهنگی و با پذیرفنت دیدگاه 
مبارزان و زندانیان سیاسی داخل ایران و قائل شدن نقش 
هامهنگ کننده و سخنگو برای شاهزاده رضا پهلوی می توانید 
گامی  مهم و اساسی در راه وحدت ملی و سقوط رژیم سفاک 

آخوندی بردارید؟

صادق هاتفی – نخست اینکه خوشحال شدم که ۶ سازمان و 
تشکل سیاسی رسانجام بیانیه مشرتکی انتشار داده اند. مشتاق 
و امیدوار به استقبال آن رفتم اما پس از خواندن این بیانیه ۶۶ 
سطری اشتیاق اولیه از میان رفت و پرسش هایی برایم ایجاد 
شد که امیدوارم این دوستان در برخوردی باز و دمکراتیک به 

آن پاسخ گویند.
۱- آیا پس از آوار اینهمه بال و مصیبت توانسته ایم بیاموزیم 
که در مسائل و راه های پیش رو چه چیز مهم و دارای اولویت 
نخست، چه چیز مهم اما فعال فاقد اولویت و چه چیز نه مهم 

و نه دارای اولویت است؟
از  تحلیل مشخص  دارای  را  آری است و خود  اگر جواب 
اوضاع مشخص می دانید، آیا اولویت مبارزه شام با شاهزاده 
رضا پهلوی است  و یا با جمهوری اسالمی؟ و آیا فکر منی کنید 
که وقتی در بیانیه ۶۶ سطری شام ۴۳ سطر آن یعنی حدود 
۷۳ درصد حجم بیانیه علیه شاهزاده رضا پهلوی است اولویت 
مبارزه با حکومت مالیان را مسئله ثانوی قرار داده اید و به 

عبارت دیگر مبارزه را به بیراهه کشانده اید؟
۲- آیا فکر منی کنید که عبارت »رهربتراشی« در رشایط فعلی 
یکی از تبلیغات اتاق فکر رژیم است و محتوای بیانیه شام 
متاسفانه و در کامل حیرت هامهنگی کاملی دارد با بیانات 

علی خامنه ای علیه حکومت پهلوی؟
زندانیان  و  مبارزان  علیه  و  در ضدیت  بیانیه شام  آیا   -۳
سیاسی داخل که در صف اول مبارزه علیه حکومت انسان ستیز 

اسالمی ایستاده اند نیست؟ و شام در برابر آنان که شاهزاده 
خود  سخنگوی  و  هامهنگ کننده  عنوان  به  را  پهلوی  رضا 

برگزیده اند نایستاده اید؟
۴- آیا در تئوری و پراتیک فعلی خود تجربه های گذشته را 
مد نظر قرار داده اید؟ و آیا گامن ندارید که در تحلیل های 
پیش از سال ۵۷ خود- گیرم با حسن نیت- اما دچار اشتباه 
نقش  صورت  هر  به  مذهبی  فاشیسم  تولد  در  و  بوده اید 
داشته اید؟ و روشن کنید تحلیل های امروز شام چه تفاوتی با 

آن روزگار دارد؟
۵- آیا در مبارزه با حکومت محمدرضا شاه پهلوی، دارای 
برای  اجتامعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  برنامه های 
چنین  دارای  هم اکنون  آیا  و  بوده اید؟  جایگزین  حکومت 

برنامه ای با رسفصل ها و جزئیات مشخص هستید؟
انقالبیون مسلامن به رهربی روح هللا  با  آیا هامهنگی   -۶
خمینی برای براندازی شاه که به فاجعه ای ملی و دردناک 
تبدیل شد هنوز مورد تأیید شامست؟ اگر هست اعالم کنید؛ 

و اگر نیست انتقاد.
۷- آیا اعدام های فراقانونی سال ۵۷ به دستور خمینی و از 
میان بردن چهره های نخبه فرهنگی، فنی، سیاسی و نظامی  

وطن مان را هیچگاه محکوم کرده اید؟ یا خواهید کرد؟
۸- آیا هیچ به خود انتقاد کرده اید که چرا از نخست وزیری 
زنده یاد شاپور بختیار که می توانست راه را برای یک حکومت 
ملی و دمکراتیک هموار کند حامیت نکردید و شعار »بختیار 

نوکر بی اختیار« از انبان های شام بیرون آمد؟
۹- آیا تاریخ به شام ثابت نکرده است که زنده یاد محمدرضا 
شاه با وجود همه اتهاماتی که به او وارد می کنید٬ یا وارد 
است، مردی میهن دوست بود که با متام توان از منافع ملی 
ایران در برابر بیگانگان دفاع می کرد و هم به وسیله آنان و 
»رهرب تراشیدن« از خمینی و خام کردن ما و شام و همه از 

صحنه حذف شد؟
کنونی  فالکتبار  اوضاع  مقایسه  که  فکر منی کنید  آیا   -۱۰
با رشایط پیش از سال ۵۷ وطن حق یک یک آحاد میهن و 
شعار  رسدادن  موجد  شوم  و  کور  حرکت  آن  از  پشیامنی 

»رضاشاه روحت شاد« شده است؟
شود  طرح  می تواند  که  هست  بسیاری  پرسش های   -۱۱
اما اینک مهم ترین پرسش را با شام مطرح می کنم: آیا فکر 
منی کنید در یک هامهنگی و با پذیرفنت دیدگاه مبارزان و 
نقش هامهنگ  قائل شدن  و  ایران  داخل  زندانیان سیاسی 
کننده و سخنگو برای شاهزاده رضا پهلوی می توانید گامی  مهم 
و اساسی در راه وحدت ملی و سقوط رژیم سفاک آخوندی 

بردارید؟
♦← انتشار مطالب دریافتی در »دیدگاه« و »تریبون آزاد« 

به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

چند پرسش از 
صادرکنندگان بیانیه ۶ 

سازمان و تشکل سیاسی 
با عنوان »رهربتراشی، 
راه رهایی مردم از 

رّش جمهوری اسالمی 
نیست«

بیانیه گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی در 
پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی:

 اتحاد امروز ما ضامن 
آزادی فردای ماست

خردادماه   ۱۳ خربی  کنفرانس  در  شام  اخیر  ==سخرنانی 
۱۴۰۱ بسیار هوشمندانه از وضعیت کنونی و مثل همیشه 

صادقانه و امیدبخش بود.
یک  عنوان  به  شام  شخص  از  را  خودمان  حامیت  ==ما 
میهن پرست و مشعل دار راه آزادی که محبوب و تأثیرگذار 
و قابل احرتام است و رهنمودهای تان مسیر پیروزی ملت 
ایران را روشنایی می بخشد و راه را هموارتر می سازد اعالم 

می کنیم.

به نام ایران
جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی،

در این ۴۳ سال مبارزه در برابر اشغالگران ایران، سخنان و 
عملکردتان همواره دلسوزانه، پدرانه، آگاهانه و صادقانه در 
راستای آزادی و نجات میهن و ملت عزیز ایران بوده است.

به  ویژه سخرنانی اخیر شام در کنفرانس خربی ۱۳ خردادماه 
۱۴۰۱ بسیار هوشمندانه از وضعیت کنونی و مثل همیشه 

صادقانه و امیدبخش بود.
ما حامیت خودمان را از شخص شام به عنوان یک میهن پرست 
و مشعل دار راه آزادی که محبوب و تأثیرگذار و قابل احرتام 
است و رهنمودهای تان مسیر پیروزی ملت ایران را روشنایی 

می بخشد و راه را هموارتر می سازد اعالم می کنیم.

اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست.

پاینده ایران
امضاکنندگان:

منوچهر بختیاری
حمید رضایی

عبدالرسول مرتضوی
امیر شبگرد

علی رحیمی
اکرب رضایی کوشا

فرشاد احمدی
وحید کریمی

رضا بهروزی
بابک آمره

کاوه هخامنش
رسول عزتی

فرهاد احمدیان مظفری
علی خردگرا
ایرج واعظ

سمیه شاددل
مژگان آریایی

آریا پورسام



پیامی از زندان: آقای رضا پهلوی دغدغه همه شام را دارد؛ 
آزادی و پیروزی ایرانیان در گرو اتحاد و همدلی است!

شام  همیشگی  صمیمیت  و  صداقت  پیام  این  ==»در 
با قاطعیت و صالبت همراه گردید و جایگاه جنابعالی را 
به عنوان پیشاهنگ خیزش همگانی ملت ایران در مقابل 
استبداد و ستم حاکامن جمهوری اسالمی تثبیت کرد. تحلیل 
شام از رشایط کنونی کشور واقع بینانه و رهنمودهایتان بر 

فعاالن داخل و خارج از کشور رهگشاست.«
به  ایران  ملت  راستی  به  که  بی شائبه ای  ==»اعتامد 
جنابعالی ابراز می دارد و نیز محبوبیتی که شام به خصوص 
در چهار دهه گذشته به واسطه خیراندیشی، مهرورزی و 
خشونت پرهیزی و رعایت جانب ادب و انصاف بدان دست 

یافته اید شام را در جایگاه ویژه ای نشانده است.«

جمعی از زندانیان و فعاالن سیاسی داخل ایران در بیانیه ای 
با عنوان »بیانیه ۴۰۱« حامیت خود را از سیاست و تحلیل و 
راهگشایی شاهزاده رضا پهلوی »به عنوان هامهنگ کننده، 

رهنام و سخنگوی جنبش« اعالم کردند.
این بیانیه که همچنان امضای آن از سوی زندانیان سیاسی 
درون ایران در حال انجام است، تا کنون توسط ۲۹ زندانی و 

فعال سیاسی تأیید شده است.
بیانیه سخنان شاهزاده رضا پهلوی در  این  امضاکنندگان 
و  دانسته  امیدبخش  را   ۱۴۰۱ خرداد   ۱۳ خربی  کنفرانس 
اعالم کرده اند »تحلیل شام از رشایط کنونی کشور واقع بینانه 
کشور  از  خارج  و  داخل  فعاالن  بر  رهنمودهایتان  و 

رهگشاست.«
آنها با تأکید بر اینکه »نبود ساز و کار تصمیم گیری برای 
با  را  مبارزات  فراخوان ها،  و  اعرتاضات  هامهنگ سازی 
چالش مواجه ساخته است« نوشته اند که »حامیت خود را 
و سخنگوی  عنوان هامهنگ کننده، رهنام  به  از جنابعالی 
به خصوص  و  هم میهنان  از  و  می داریم  اعالم  جنبش 
جریان های سیاسی انتظار داریم در اجامعی گسرتده با اعالم 
پشتیبانی و حامیت از نقش هدایت گرانه شام زمینه ایجاد 
اتحادی فراگیر را فراهم آورند، چرا که اتحاد امروز ما ضامن 

آزادی فردای ماست.«
منت کامل نامه زندانیان و فعاالن سیاسی در ایران به رشح 

زیر است:
شاهزاده رضا پهلوی،

و  مرست بخش  بسیار  ماه  خرداد   ۱۳ در  جنابعالی  پیام 
امیدآفرین بود.

با  شام  همیشگی  صمیمیت  و  صداقت  پیام  این  در 
را  جنابعالی  جایگاه  و  گردید  همراه  صالبت  و  قاطعیت 
به عنوان پیشاهنگ خیزش همگانی ملت ایران در مقابل 

استبداد و ستم حاکامن جمهوری اسالمی تثبیت کرد.

بیانیه ۴۰۱؛حامیت زندانیان و فعالین سیاسی 

داخل ایران از شاهزاده رضا پهلوی:

 تحلیل شام 
واقع بینانه و 

رهنمودهایتان 
راهگشاست
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ویدئو
و  واقع بینانه  کشور  کنونی  رشایط  از  شام  تحلیل 
رهنمودهایتان بر فعاالن داخل و خارج از کشور رهگشاست.
شیطنت آمیز  پرسش  به  شام  که  طنزآمیزی  پاسخ 
جمهوری  جایگزین  نظام  توامنندی  مورد  در  استمرارطلبان 
اسالمی می دهید جالب و روشنگر است؛ آنجا که می گویید 
پنج  و  هشتاد  با  ایران  بزرگ  کشور  که  می شود  تصور  آیا 
و  اول  شغل  که  کسانی  برای  جایگزینی  جمعیت  میلیون 

آخرشان روضه خوانیست ندارند؟!؟ حتام دارند…
کار  و  ساز  نبود  کردید،  اشاره  درستی  به  که  هامنطور 
اعرتاضات و فراخوان ها،  برای هامهنگ سازی  تصمیم گیری 

مبارزات را با چالش مواجه ساخته است.
که  ارشد  یک هامهنگ کننده  وجود  رو، رضورت  این  از 
به  نهایت  در  و  بگذارد  شور  به  را  کار  و  ساز  این  بتواند 

تصمیامت پراکنده انسجام بخشد انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، اعتامد بی شائبه ای که به راستی ملت ایران 
به جنابعالی ابراز می دارد و نیز محبوبیتی که شام به خصوص 
در چهار دهه گذشته به واسطه خیراندیشی، مهرورزی و 
خشونت پرهیزی و رعایت جانب ادب و انصاف بدان دست 

یافته اید شام را در جایگاه ویژه ای نشانده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، حامیت خود را از جنابعالی 
به عنوان هامهنگ کننده، رهنام و سخنگوی جنبش اعالم 
می داریم و از هم میهنان و به خصوص جریان های سیاسی 
انتظار داریم در اجامعی گسرتده با اعالم پشتیبانی و حامیت 

از نقش هدایت گرانه شام زمینه ایجاد اتحادی فراگیر را فراهم 
اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست. آورند، چرا که 

۲۰ خرداد ۱۴۰۱
رونوشت:

ملت رشیف ایران
شاهزاده رضاپهلوی

فعالین و جریان های سیاسی درون و برون مرز
اسامی امضاکنندگان بیانیه تا زمان انتشار:

علی موسی نژاد فرکوش
رسول ابوترابی گودرزی

فریبا اسدی
رضا صلواتی

حجت رافعی
حامد وظیفه

گابریل وظیفه
فاطمه سپهری

محمدحسین سپهری
مرتضی قاسمی
برزان محمدی

عبدالرسول مرتضوی
مهدی مسکین نواز

مسعود وظیفه
وحید رسخ گل

سامان رضایی
زهرا زارع رساجی
مصطفی خرسوی

مهدی مشهدی
رضا رها

سینا بهشتی
سهراب حسن خانی

علی اصغر حسنی راد
میثم غالمی

حسین قشقایی
میالد ارسنجانی

شهاب سلطانیان
محمد ترکامنی
سجاد بخشعلی

علی موسی نژاد فرکوش 
زندانی سیاسی و از 
امضاکنندگان بیانیه 
4۰1 در پیامی که از 
زندان »رجایی شهر« 
کرج فرستاده و در 

اختیار کیهان لندن قرار 
گرفته، از »صدای پای 
مردم« و ضرورت اتحاد 
و همبستگی و همدلی 
برای رسیدن به پیروزی 

ویدئوو آزادی می گوید.



شاهزاده رضا پهلوی:

 با حامیت از اعرتاضات 
بازنشستگان کشتی 

توفان زده
 ایران را به ساحل امن 
توسعه و آزادی برسانیم
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==»در گفتگوهایم با متخصصان و کارشناسان، همواره 
مساله  این  رسیع  حل  برای  عملی  راه حل های  تدوین  بر 
در فردای جمهوری اسالمی تاکید داشته ام و باور دارم که 
موضوع با مدیریت کارآمد و علمی، و دگرگونی اساسی در 

ساختار سیاسی و اقتصادی کشور قابل حل است.«
بر  مسئول  حکومتی  ایران  در  که  کنونی  رشایط  ==در 
رس کار نیست از هم میهنان می خواهم که به حامیت از 
اعرتاضات بازنشستگان بپردازند چرا که تنها با اتحاد است 

که خواهیم توانست کشتی توفان زده ایران را به ساحل امن 
توسعه و آزادی برسانیم.

شاهزاده رضا پهلوی همزمان با اعرتاضات گسرتده بازنشستگان 
در  شهرهای مختلف ایران که روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ نیز 
ادامه یافت، در پیامی بر این نکته تأکید کرد که تأمین زندگی 
بازنشستگان و مستمری بگیران که »سال های طوالنی برای رشد 
و توسعه کشور کشیده اند« »وظیفه هر حکومت مسئولی 

است.«

شاهزاده رضا پهلوی که سخنان وی در کنفرانس ۱۳ خرداد به 
شدت مورد استقبال قرشهای مختلف مردم در ایران قرار گرفت 
در این پیام افزود که مشکل تأمین اجتامعی بازنشستگان و 
مسائل دیگر »با مدیریت کارآمد و علمی و دگرگونی اساسی در 

ساختار سیاسی و اقتصادی کشور قابل حل است.«
منت کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی به این رشح است:

ورشکستگی  من،  دغدغه های  از  یکی  سال ها  این  در 
رژیم  دزدی  و  بی کفایتی  اثر  بر  بازنشستگی  صندوق های 

جمهوری اسالمی بوده است.
در گفتگوهایم با متخصصان و کارشناسان، همواره بر تدوین 
راه حل های عملی برای حل رسیع این مساله در فردای جمهوری 
اسالمی تاکید داشته ام و باور دارم که موضوع با مدیریت کارآمد 
و علمی، و دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی 

کشور قابل حل است.
حامیت از بازنشستگان و مستمری بگیران که سالهای طوالنی 
برای رشد و توسعه کشور کوشیده اند و وفا کردن به قول های 

داده شده، وظیفه هر حکومت مسئولی است.
در رشایط کنونی که در ایران حکومتی مسئول بر رس کار 
نیست از هم میهنان می خواهم که به حامیت از اعرتاضات 
بازنشستگان بپردازند چرا که تنها با اتحاد است که خواهیم 
توانست کشتی توفان زده ایران را به ساحل امن توسعه و آزادی 

برسانیم.
پاینده ایران
رضا پهلوی

عرب  نیوز: 

وحشت علی خامنه ای 
از تبدیل اعرتاضات مردم 
به یک قیام ضد رژیم با 

حامیت رضا پهلوی
»مطالعات  بني امللىل  مؤسسه  مدیر  الُسلَمی  ==محمد 
اعرتاضات  اشرتاک  نقطه  اصلی ترین  است،  معتقد  ايران« 
در جریان »بهار عربی« با اعرتاضات کنونی در ایران این 
است که مردم به نقطه ای رسیده اند که می دانند هر »تغییر 
»تغییر  آنهم  و  دارد  اجتناب ناپذیر  حل  راه  یک  واقعی« 

رژیم« است.
لفظی  حمالت  به  اشاره  با  مقاله  این  در  ==الُسلَمی 
به پهلوی ها می نویسد: »رژیم  مقامات جمهوری اسالمی 
رسکوبگر  و  غرب  دست نشانده  را  پهلوی  حکومت  ایران 
تبلیغات  این حرف ها ۴۳ سال است که محور  می داند و 
رژیم ایران علیه شاه بود اما اکنون رشایط در ایران به جایی 
رسیده که مطمئناً از زمان شاه بسیار بدتر است و همین 

مسئله باعث شده رژیم در رشایطی وخیم قرار گیرد«.
==»مردم ایران وضعیت امروزشان را با قبل از انقالب مقایسه 
می کنند و عده ای مشتاق بازگشت به دوران شاه هستند.«

==حاکامن ایران از این بیم دارند که مقایسه ی وضعیت 
فعلی با دوران پیش از انقالب و خواست دامئی مردم برای 
تغییر رژیم که توسط رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران 
حامیت می شود و در تبعید جنبش اعرتاضی فزاینده  ی مردم 
را رهربی می کند و همزمان غرب را به پشتیبانی از مردم 

ایران فرا می خواند جرقه  انقالبی جدید باشد.«

اعرتاضات  ادامه  به  اشاره  با  نیوز«  »عرب  خربی  پایگاه 
رهرب  خامنه ای  علی  برای  وضعیت  ایران  در  ضدحکومتی 
جمهوری اسالمی را »نگران کننده« توصیف کرده و نوشته 
است آنچه در حال وقوع است بطور عجیبی شبیه تحوالت 
قبل از انقالب ۱۹۷۹ در ایران است با این تفاوت که مردم 
وضعیت امروزشان را با دوران پیش از انقالب ۵۷ مقایسه 
می کنند و بسیاری از آنان مشتاق بازگشت به دوران شاه 

هستند.
در این مقاله که ۱۳ ژوئن )۲۳ خرداد( منترش شد آمده، 
ایران هامن مسیر خیزش های مردمی  تظاهرات کنونی در 
آنها قیام های یک  تاریخی را دنبال می کند که جدیدترین 
دهه پیش خاورمیانه موسوم به »بهار عربی« بود که چند 

رژیم در کشورهای عرب را رسنگون کرد.
محمد الُسلَمی مدیر مؤسسه بین امللىل »مطالعات ایران« 
در عربستان سعودی می نویسد، اصلی ترین نقطه اشرتاک  
اعرتاضات کنونی در  با  اعرتاضات در جریان «بهار عربی« 
ایران این است که مردم به نقطه ای رسیده اند که می دانند 
هر »تغییر واقعی« یک راه حل اجتناب ناپذیر دارد و آنهم 

»تغییر رژیم« است.
در این مقاله آمده، مردم ایران متام بحران هایی را که 
کشورشان با آن روبروست از چشم مالیان ظامل می بینند 
که در سال ۱۹۷۹ قدرت را به دست گرفتند و با فساد و 
سوء مدیریت به دنبال منافع خودشان بودند و به منافع 
نگرانی های  دیدگاه  این  زدند.  ایران رضبات جدی  مردم 
تشدید  پیش  از  بیش  را  رژیم  آینده ی  از  خامنه ای  علی 

می کند.
ایران نه تنها به خاطر تحریم های اقتصادی آمریکا، بلکه 
به دلیل پیامدهای همه گیری ویروس کرونا و تجاوز روسیه 
به اوکراین، با بحران های مختلف اقتصادی دست به گریبان 
است. وخیم تر شدن اوضاع در ایران حکومت را بر آن داشت 
ریاست  و  اسالمی  انتخاباِت مجلس شورای  مهندسی  با  تا 
جمهوری اسالمی، افراطیون مذهبی و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان اصلی ترین اهرم های نظام ، قدرت را بیشرت 

در انحصار خود بگیرند.
با وجود متام تالش هایی که برای تقویت رژیم حاکم در 
ایران صورت گرفته اما در نهایت تصمیامت علی خامنه ای 
بحران ها را تشدید کرد و اندک مرشوعیتی را هم که برای 
نظام باقی مانده بود بر باد داد. او اکنون با یک تهدید واقعی 
از سوی معرتضان مواجه است. جنبش اعرتاضی مردم بطور 
فزاینده رو به گسرتش است و تداوم اعرتاضات برنامه های 

خامنه ای را بهم ریخته است.
دنبال  به  اسالمی  اینکه »رهرب جمهوری  بیان  با  الُسلَمی 
جلوگیری از تشدید اعرتاضات و جلوگیری از تبدیل آن به 
یک قیام گسرتده برای رسنگونی نظام است« به سخنان اخیر 
مشکالت  که  می کند  اشاره  خمینی  روح هللا  ساملرگ  در  او 
و بحران ها را به گردن توطئه های غرب انداخت و گفت، 
فعالیت های  و  روانی  کار  با  بتوانند  امیدوارند  »دشمنان 
و  نظام  مقابل  در  را  مردم  مزدورپروری  و  پول  و  اینرتنتی 

جمهوری اسالمی قرار دهند.«
علی خامنه ای همچنین گفت، »ایرانیان خائنی هستند که 
به آمریکا مشورت می دهند برای مقابله با نظام روی ملّت 
ایران حساب کنید.« او همچنین نسبت به بازگشت سلطنت 

به ایران هشدار داد.
محمد الُسلَمی معتقد است این سخرنانی خامنه ای دو پیام 
عمده داشت: پیام اول  تهدید ضمنی علیه مردم ایران به 
خاطر تداوم اعرتاضات بود. او مردمی را که در تظاهرات 
رشکت کردند »خائن« توصیف کرد بدون اینکه هیچ توجهی 
به عمق درد و رنج مردم ایران داشته باشد و دالیل اعرتاضات 

آنها و آمدنشان به خیابان را درک کند.
از سوی دیگر، اظهارات خامنه ای با آنچه در سال ۲۰۱۱ 
خطاب با  توهم »بیداری اسالمی« به مردم خاورمیانه گفت 
در تضاد است. آن زمان او در یک سخرنانی به زبان عربی از 
مردم منطقه )احتامالً با معاف کردن سوری ها( خواست تا 
علیه رهربان و دولت های خود دست به قیام بزنند. واکنش 
خامنه ای به اعرتاضات مردم در ایران نشان از مواضع دوگانه 

او نسبت به رویدادها دارد.



به اعتقاد نویسنده، پیام دوم خامنه ای، در مورد پیامدهای 
وخیم تغییر رژیم و هشدار نسبت به »بازگشت سلطنت« 
مواضع  که  زد  را  حرف ها  این  رشایطی  در  خامنه ای  بود. 
کشورهای غربی، به ویژه آمریکا در قبال اعرتاضات در ایران 
در حال تغییر است و گاهی رسکوب معرتضان توسط رژیم 
را محکوم می کنند و در مواردی با خواست های حقوقی آنان 
اعالم همبستگی کرده اند. با این حال، اتهامات اخیر خامنه ای 
به غرب و متهم کردن آن به توطئه برای رسنگونی نظام، 
حاکی از نگرانی فزاینده او از نارضایتی مردمی و ترس به 

خاطر از دست دادن کنرتل اوضاع در کشور است.
مقامات  لفظی  حمالت  به  اشاره  با  ادامه  در  الُسلَمی 
ایران  »رژیم  می نویسد:  پهلوی ها  علیه  اسالمی  جمهوری 
حکومت پهلوی را دست نشانده غرب و رسکوبگر می داند 
اقتصادی در آن دوران بحرانی بود.  و مدعیست وضعیت 
اینها محور تبلیغات رژیم ایران در ۴۳ سال علیه شاه بود 
زمان  از  مطمئناً  که  رسیده  جایی  به  ایران  در  رشایط  اما 
شاه بسیار بدتر است و همین مسئله باعث شده رژیم در 

رشایطی وخیم قرار گیرد.«
در بخش دیگری از این مقاله تحلیلی آمده »مردم ایران 
وضعیت امروزشان را با قبل از انقالب مقایسه می کنند و 

عده ای مشتاق بازگشت به دوران شاه هستند. حاکامن ایران 
از این بیم دارند که مقایسه ی وضعیت فعلی با دوران پیش 
از انقالب و خواست دامئی مردم برای تغییر رژیم که توسط 
رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران حامیت می شود و در 
تبعید جنبش اعرتاضی فزاینده  ی مردم را رهربی می کند و 
ایران فرا می خواند  از مردم  همزمان غرب را به پشتیبانی 
جرقه  انقالبی جدید باشد. با توجه به توقف مذاکرات وین 
و ناکامی رژیم ایران در ارائه راهکارهای مناسب و عملی 
برای خروج از بحران های مزمن کشور بعید است مردم ایران 
به تهدیدات علی خامنه ای توجه کنند و این یعنی بدترین 

هراس خامنه ای احتامل دارد در عمل تحقق یابد!«
فعالیت های  و  الُسلَمی  محمد  نظرات  که  است  گفتنی 
از جمله  ایران« در مقاطع مختلف  »اندیشکده مطالعات 
و  رسانه ها  استناد  مورد  آمریکا  سیاست های  با  ارتباط  در 
آنها  درباره  و  گرفته  قرار  اسالمی  جمهوری  خربگزاری های 

گزارش داده اند.
و  ایران  در  ضدحکومتی  اعرتاضات  ادامه  میان،  این  در 
شعارها در حامیت از پهلوی ها که با وجود رسکوب گسرتده 
بازتاب گسرتده ای در  تازگی  به  از رس گرفته شده،  بار  هر 
رویرتز  این  از  پیش  است.  داشته  بین املللی  رسانه های 
را  تصاویر خامنه ای  ایران  در  گزارشی نوشت معرتضان  در 
سوزانده و خواهان بازگشت رضا پهلوی هستند و نیوزویک 
و  منی خواهند  را  آخوندی  رژیم  ایران  مردم  داد  گزارش 

خواهان بازگشت پادشاهی هستند. 

==جدا از افزایش نرخ ارز و رسیدن دالر به ۳۳ هزار تومان، 
تغییر اساسی مالیات هم تأثیر منفی خود را بر فعالیت های 
به  »رو  کارها  و  کسب   اوضاع  و  گذاشته  کسبه  اقتصادی 

وخامت« گزارش می شود.
==درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال جاری نسبت به 
درآمدهای مالیاتی سال گذشته که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان 

بود، ۶۱ درصد افزایش داشته است.
==اعتصاب و اعرتاضات بازاریان در روزهای گذشته سبب 
وعده هایی  ارائه  برای  راهکاری  دنبال  به  دولت  تا  شده 
به بازاریان و پایان اعتصاب ها باشد. این در حالیست که 
چهارمین ماه سال فرا می رسد و مشخص نیست که وعده 
تخفیف مالیاتی با مصوبه احتاملی مجلس شورای اسالمی 

نیز اصال قابل اجرا باشد!
اعتصاب و اعرتاض بازاریان در ایران پس از چند روز همچنان 
ادامه دارد. صبح امروز نیز صاحبان کسب و کار در بازار در 
شهرهای ایالم و فسا دست به اعتصاب زدند. افزایش مالیات 
بخش خصوصی مهمرتین علت اعرتاض بازاریان در روزهای 

گذشته بوده است.
بازاریان در دو شهر ایالم و فسا صبح امروز چهارشنبه ۲۵ 
خرداد ۱۴۰۱ اعتصاب و تجمع کردند. در روزهای گذشته 
و  میناب  کازرون،  آباد،  نجف  تهران،  در شهرهای  بازاریان 

اراک نیز اعتصاب کرده و مغازه های خود را بستند.
اعرتاضات بازاریان در ایران از روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ با 
اعتصاب کسبه خیابان های امین حضور و »جمهوری« تهران 
آغاز شد. یک روز بعد بازاریان در خیابان الله زار تهران و 
در  بازاریان  اعتصاب  کردند.  اعتصاب  اراک  شهر  همچنین 
استان  در  آباد  نجف  و  فارس  استان  در  کازرون  شهرهای 

اصفهان و میناب در استان هرمزگان نیز شکل گرفت.
بازاریان روز چهارشنبه ۲۵ خرداد در مقابل  ایالم  در شهر 
برگزار  اعرتاضی  تجمع  ایالم  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره 
کردند و با شعار »وزیر بی لیاقت استعفا استعفا« خواستار 

استعفای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شدند.
مهمرتین علت اعتصاب بازاریان »افزایش چند برابری مالیات 
بخش خصوصی« است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و رکود 
تورمِی ناشی از آن که سبب کاهش فروش و درآمد بازاریان 
است. اعتصاب  برای  بازاریان  دالیل  دیگر  از  نیز  می شود 
اقتصاد  وزارت  پیشنهادهای  از  یکی  مالیاتی  جدید  طرح 
دولت رئیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش چاپ 
پول بی پشتوانه است. قرار است در  صورت تصویب، مقدار 
شامل  تومان  میلیارد   ۵ باالی  حساب های  گردش  تفاوت 
مالیات شود. این در حالیست که گردش حساب کاسبان به 
با  دلیل حجم مبادالت بانکی باالست اما سود خالص آنها 
توجه به رکود و قدرت خرید پایین مردم، بسیار ناچیز است.
به بیان دیگر در صورت اجرای این طرح مغازه داران ناچار 
سنگین  مالیاتی  بانکی  حساب  گردش  مبنای  بر  می شوند 
پرداخت کنند در حالی که درآمد آنها در مقابل رقم گردش 
حساب، بسیار ناچیز است و در بسیاری از ماه ها زیان نیز 

ادامه اعتصاب 

بازاریان؛ وزیر اقتصاد 

با »وعده رس خرمن« 

به میدان آمد!
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می دهند!
جدا از افزایش نرخ ارز و رسیدن دالر به ۳۳ هزار تومان، 
تغییر اساسی مالیات هم تأثیر منفی خود را بر فعالیت های 
به  »رو  کسب وکارها  اوضاع  و  گذاشته  کسبه  اقتصادی 

وخامت« گزارش می شود.
نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال جاری 
می شود  گفته  دارد؛  مالیات  توجه  قابل   رشد  از  حکایت 
درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال حدود ۵۳۲ هزار میلیارد 
تومان است، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه 
سال جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی سال گذشته که ۳۲۹ 

هزار میلیارد تومان بود، ۶۱ درصد افزایش داشته است.
کرسی  تأمین  برای  مالیات ها  افزایش  معتقدند  بازاریان 
بودجه است. دولت برای جربان کرسی بودجه بایستی بجای 
افزایش مالیات ها به کاهش هزینه های خود و کم کردن از 
بودجه نیروهای رسکوبگر اقدام کند. اما نه تنها بودجه این 

نیروها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف امروز هم ادامه دارد؛ 

افزایش قیمت ارز و طال همچنان می تازد
اتاق  رئیس  فراهانی  نوده  قاسم  که  حالیست  در  اینهمه 
اصناف امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱  اعالم کرده که با 
پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از 
تراکنش های دستگاه کارتخوان واحد های صنفی به مجلس 

ارائه شود.
احسان  با  صنفی  فعاالن  فراهانی  نوده  قاسم  گفته  به 
خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نشستی داشته و در 
مشکل  که  داده اند  توضیح  اصناف  منایندگان  نشست  این 
از تراکنش های دستگاه های کارتخوان در  آنها اخذ مالیات 

واحد های صنفی است.
نوده  قاسم  به  این جلسه  در  اصناف  اتاق  رئیس  گفته  به 
منزل  فردی  است  »ممکن  که  شده  داده  توضیح  فراهانی 
حساب  در  را  آن  مبلغ  و  باشد  فروخته  را  خود  مسکونی 
مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، 
واریز کند یا در داد و ستد های بین همکاران خود مبالغی را 
رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش ها را افزایش 

می دهد.«
در ادامه این نشست وزیر اقتصاد گفته که »بر اساس قانون 
بودجه ۱۴۰۰، منی توانیم مالیات تراکنش ها را تخفیف دهیم، 
مگر اینکه مجلس مصوب کند« و قرار شده که »نامه ای در 
این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در 
دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه های کارتخوان 

اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.«
بازاریان در روزهای  به نظر می رسد اعتصاب و اعرتاضات 
ارائه  برای  به دنبال راهکاری  تا دولت  گذشته سبب شده 
در  این  باشد.  اعتصاب ها  پایان  و  بازاریان  به  وعده هایی 
حالیست که چهارمین ماه سال فرا می رسد و مشخص نیست 
که وعده تخفیف مالیاتی با مصوبه احتاملی مجلس شورای 

اسالمی نیز اصال قابل اجرا باشد!

اعرتاضات مردم در خوزستان؛ اردیبهشت ۱۴۰۱
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==»زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »معلم به پا خیز برای رفع 
تبعیض« و »حسین حسین شعارتون دروغ و دزدی کارتون« 
از جمله شعارهای آموزگاران معرتض در تجمعات امروز بود.
و  مریوان  اصفهان،  تهران،  جمله  از  شهرها  برخی  ==در 
تجمع  در محل  با صف آرایی  امنیتی  نیروی های  کامیاران 

آموزگاران تالش داشتند از تجمع آنها جلوگیری کنند.
==بر اساس گزارش های تأیید شده از سوی شورای هامهنگی 
امروز  و  دیروز  طی  ایران،  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 
بیش از ۳۰ آموزگار در شهرهای مختلف بازداشت شدند.

وجود  با  و  ایران  مختلف  شهرهای  در  آموزگاران 
و  قضایی  نهادهای  تهدیدهای  و  امنیتی  سنگین  جّو 
اعرتاضی  رسارسی  تجمع  و  آمدند  خیابان  به  اطالعاتی، 
کردند. برگزار  بودند  کرده   اعالم  قبال  که  را  خود 

هزاران آموزگار امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با فراخوانی 
از سوی شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
با تجمع مقابل ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف 

تجمع اعرتاضی برگزار کردند.
این اعرتاضات در حالی برگزار شده که دست کم ۲۰ آموزگار 
از ماه گذشته بازداشت شده و زندانی هستند. نیروهای امنیتی 
و قضایی نیز فعاالن صنفی در شهرهای مختلف را زیر فشار 

قرار داده بودند تا تجمع رسارسی امروز را لغو کنند.
»زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »معلم به پا خیز برای رفع 
تبعیض« و »حسین حسین شعارتون دروغ و دزدی کارتون« 

از جمله شعارهای آموزگاران معرتض در تجمعات امروز بود.
و  دستگیری  با  که  می گویند  آموزگاران  صنفی  فعاالن 
پرونده سازی و پاپوش دوزی، فشار برای اعرتاف گیری اجباری، 

نتوانستند در مقابل مبارزات معلامن مانع ایجاد کنند.
رشت،  زنجان،  شهرکرد،  سنندج،  همدان،  بیجار،  شهرهای 
ساری، بندرعباس، کاشمر، مریوان، خرم آباد، بوکان، سقز، کرج، 
اندیمشک از جمله شهرهایی بودند که آموزگاران توانستند 

تجمعات اعرتاضی را برگزار کنند.
در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان، مریوان و کامیاران 
نیروی های امنیتی با صف آرایی در محل تجمع آموزگاران تالش 

داشتند از تجمع آنها جلوگیری کنند.
شورای هامهنگی تشکل های صنفی معلامن ایران گزارش 
سپاه،  اطالعات  و  اطالعات  »وزارت  گذشته  روز  که  داده 
رساسیمه و دست پاچه، تعدادی از فعاالن صنفی معلامن را 
در شهرهای مختلف بازداشت منودند تا به زعم خود مانع 
شکل گیری تجمع شوند. غافل از این که این گونه رفتارها نه 
تنها به جنبش پویای معلامن آسیب نخواهد زد و هیچ خللی بر 
اراده ی آهنین معلامن در راه رسیدن به خواسته هایشان ایجاد 
نخواهد کرد؛ بلکه اراده ی معلامن را راسخ و مطمنئ می مناید. 

مثلث دولت، مجلس و نیروهای امنیتی، این بار نیز، دست  در 
دست هم، برای پایامل منودن حقوق معلامن و دانش آموزان، 
با قدرت متام، گام برداشتند تا ثابت کنند، برای فرهنگ، علم، 

دانش و عدالت، ذره ای ارزش قائل نیستند.«
از گیالن گزارش شده که عزیز قاسم زاده، معلم و سخنگوی 
کانون صنفی فرهنگیان گیالن، پیش از رشوع تجمع اعرتاضی 

امروز معلامن در رشت بازداشت شده است.
گزارش ها از تهران نیز خربها از بازداشت شامری از آموزگاران 
و انتقال آنها به بازداشتگاه خیابان وزرا حکایت دارد. در شهر 
اصفهان نیز تجمع آموزگاران همزمان با سفر ابراهیم رئیسی 
رئیس دولت سیزدهم به این شهر بود و فعاالن صنفی در 
اصفهان گزارش دادند که »از محل ساختامن استانداری اصفهان 
تا آخر خیابان باغ گلدسته مأموران انتظامی و سپاهی اجازه 
تجمع بیش ار دو نفر را منی دادند و در گروه های سه چهار 

نفری به افرادی که صد تجمع داشتند حمله ور می شدند.«
از  معلامن  که  گفته اند  همچنین  اصفهان  صنفی  فعاالن 
دروازه دولت تا اطراف اداره کل آموزش و پرورش در نزدیکی 
ساختامن استانداری، به صورت پراکنده ایستاده بودند و برای 
دقایقی توانستند در بلوار هشت بهشت اصفهان تجمع برگزار 

کنند.
در  دقیقا  که  داده اند  خرب  نیز  رشت  شهر  فعاالن صنفی 
به  حکومتی  مأموران  تجمع  شکل گیری  دقایق  نخستین 
معرتضان حمله کردند و دو آموزگار را بازداشت کردند اما 
به دلیل ازدحام جمعیت موفق نشدند در جمعیت مبانند. 
آموزگاران از مسیر آموزش و پروش این شهرستان به سمت 
میدان پل عراق راهپیامیی کردند و در نهایت »مأموران برای 
فحاشی  و  تهدید  اشک آور،  گاز  به  جمعیت  کردن  متفرق 

متوسل شدند«.
بر اساس گزارش های تأیید شده از سوی شورای هامهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طی دیروز و امروز بیش از 

۳۰ آموزگار در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
و  سعیدی  جواد  قاسم زاده،  عزیز  صدیقی پور،  محمود 
انوش عادی در استان گیالن؛ خالد عبدالهی، محمد فتاحی، 
احمدی،  کیوان  قادری،  احمد  مرزی،  عزیز  عبدی،  سلیامن 
حسین محمدی، لقامن اله مرادی، خالد شیخی، انور فرج زاده، 
صالح الدین حسینی، قادر یرثبی، مرضیه طالیی، زاهد مرادی، 
آمانج امینی، ئاوات رضوی و اسامعیل ریحانی در شهرهای 
سقز و زیویه؛ ستار زارعی، مجتبی ابحی و روح هللا قدیمی در 
شهر خمینی شهر؛ تحسین مصطفی، سیوان سلیامنی و آرام 
قادری در شهر مریوان؛ هیوا قریشی، کاوه محمدزاده، امیدشاه 
محمدی، عثامن رضایی و پرویز احسنی در شهر دیواندره؛ و 
صالح حاجی میرزایی در شهر سنندج از جمله افراد بازداشت 

شده هستند.

فشارهای امنیتی- 

قضایی کارساز نشد؛ 

آموزگاران در ده ها شهر 

خواسته های حقوقی 

خود را فریاد زدند

جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی، آموزگارانی 
که اردیبهشت ماه امسال بازداشت شدند،  روز سه شنبه ۲۴ 
خرداد نیز از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۰ اوین و سلول های انفرادی 

منتقل شدند.
شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران همچنین 
در پایان تجمعات رسارسی امروز آموزگاران قطعنامه ای منترش 

کرد که منت کامل آن به رشح زیر است:
به  نام خداوند جان و خرد

همکاران فرهیخته، مردم آگاه ایران، اولیای محرتم دانش آموزان!
کمرت از یک سال پیش، وعده هایی پر رنگ و لعاب، از زبان 

رییس جمهور محرتم از تلویزیون پخش شد:
_ معیشت مردم به مذاکرات هسته ای گره نخواهد خورد.

_ در اقتصاد رشد پنج درصدی خواهیم داشت.
_ ساالنه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی 

ایجاد خواهد شد.
_ نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت

_ فقر مطلق به رسعت ریشه کن خواهد شد.
طولی نکشید که وعده ها فراموش و مشخص شد که سیاست 
»جراحی اقتصادی«، ادامه ی سیاست ِ دولت های پیشین است 
و به جای کاهش شکاف طبقاتی و فقر، سفره ما معلامن و 
که  به گونه ای  گرفته است،  هدف  را  دست مزدبگیران  سایر 
طبقه ی متوسط را با رسعتی وصف ناشدنی، به زیر خط فقر 

کشانده اند.
در چنین رشایطی، کارمند، کارگر، معلم  شاغل و بازنشسته 
توان مقابله با تورم لجام گسیخته را از دست داده و هر روز 
قدرت خریدشان کمرت و بالطبع سفره شان کوچک تر می شود 
و به  ناچار، مطالبات خود را از طریق تجمعات اعرتاضی و با 

فریاد دادخواهی و حق طلبی در کف خیابان طلب می کنند.
جای تاسف است که، کار به دستان، به جای شنیدِن فریاد 
آن ها  با  ورزی متام  خشونت  با  بەستوە آمدە،  مردم  اعرتاِض 
مقابله می کند. گویی هنوز باور منی کنند که مردم، از فقر و 

فرق، به ستوه  آمده اند.
کاهِش  بر  عالوه  پرورش،  و  آموزش  حوزه ی  در 
ناخالص  درآمد  از  پرورش  و  آموزش  سهم  چشمگیر 
و  گذاشته   پا  زیر  را  اساسی  قانون  سی ام  اصل  ملی، 
منوده اند. تضییع  را  دانش آموز  میلیون  سیزده  حقوق 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  تصویب  از  چهارده سال 
می گذرد، همسان سازی حقوق بازنشستگان به انحای مختلف 
اجرا  هیچ گاه  گویی  شاغالن  رتبە بندی  قانون  اجرا منی شود، 
ظلم  این دست،  از  مواردی  و  این موارد  و…  شد  نخواهد 
مضاعف در حِق جامعه ی معلامن کشور است، فرهنگیانی که 
صادقانه، توان خود را با عشق به فرزندان این آب و خاک، 

رصف کرده اند.
مگر معلامن، چیزی فراتر از حق خود و دانش آموزان طلب 

کرده اند؟
از دیگر سو، صدا و سیام، در حرکتی پیش پا افتاده و غیر 
قانونی، با زیر پا گذاشنِت اصول ۳۷ و ۱۰۵ قانون اساسی و 
برای به انحراف کشاندن ذهنیت عموم مردم، در جهت تخریب 
چهره ی معلامن منوده و به ابزاری برای فرار دولت و مجلس، 
از زیر بار مسئولیِت اجرای قانون، دست به سناریوسازِی نخ منا، 

تبدیل شده  است.
مشکالِت             حل  و  پاسخگویی  جای  به   دست اندرکاران، 
گرو  در  را  خود  موجودیت  پرورش،  و  آموزش  به  مبتال 
مسئله  صورت  کردِن  پاک  و  خود ساخته  نابسامانی هایی 
هیچ   بدون  ایران،  معلامن  جنبش  اینکه  از  غافل  می بینند. 
نوع وابستگی داخلی و خارجی، با اصالت و حفظ استقالل، 
مطالبات معلامن و دانش آموزان را پیگیری کرده و خواهد کرد.

فرهنگیان رشیف و ملت گرانقدر!



==اعرتاضات بازنشستگان تأمین اجتامعی در بیش از ۵۰ شهر 
ایران و با شعارهایی که اصل نظام جمهوری اسالمی و انقالب 

۵۷ را هدف قرار داده ادامه دارد.
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتامعی امروز 
چهارشنبه نهمین روز از اعرتاضات رسارسی و پیوسته خود را 
برگزار کردند. استعفای وزیر کار در روز گذشته نیز نتوانسته 
بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد و به نظر می رسد تا آنها به 
خواسته  های حقوقی خود نرسند، اعرتاضات ادامه خواهد داشت.
نیمه  از  اجتامعی در شهرهای مختلف  تامین  بازنشستگان 
خردادماه و در اعرتاض به افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق 
بازنشستگاِن غیرحداقل بگیر از سوی دولت اعرتاضاتی روزانه 
در شهرهای مختلف برگزار می کنند. این اعرتاضات در بیش از 
۵۰ شهر ایران و با شعارهایی که اصل نظام جمهوری اسالمی و 

انقالب ۵۷ را هدف قرار داده ادامه دارد.
 ۲۵ چهارشنبه  روز  اهواز  در  اجتامعی  تأمین  بازنشستگان 
فرمانداری  و  خوزستان  استانداری  مقابل   ۱۴۰۱ خردادماه 
اهواز دست به اعرتاض زدند. »می  جنگیم می میریم حقمون را 
می گیریم« و »گرانی، تورم، بالی جان مردم« از جمله شعارهای 

بازنشستگان در اهواز بوده است.
بازنشستگان در شوشرت نیز تجمع اعرتاضی برگزار کردند و 
شعار دادند: »تا کِی رسافکندگی، یا مرگ یا زندگی«، »دولت 
مردم فریب حق ما رو پس بده«، »دولت بودجه نداره به ما 

فشار میاره«.
در دورود نیز بازنشستگان با شعارهایی چون »شش کالس 
بی سواد، گند زدی به اقتصاد« تجمعات اعرتاضی روزانه خود 

را ادامه دادند.
اجرای کامل طرح همسان سازی حقوق بازنشستگی، اجرای 
بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه های درمانی در دوران 
بازنشستگی از دیگر مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران 

سازمان تأمین اجتامعی است.
»نه  » رضا شاه روحت شاد«،  فقر ملت«،  باعث  »فتنه ۵۷، 
غزه نه لبنان، ستمدیده همینجاست«، »سفارت روسیه النه 
» ملت  نداره«،  زدن  کتک  بیچاره،  »بازنشسته  جاسوسیه«، 
گدایی می کند آقا خدایی می کند«، »ننگ ما ننگ ما وزیر 
الدنگ ما« و »دشمن ما همینجاست دروغ میگن امریکاست« 
از شعارهای دیگریست که طی روزهای گذشته در اعرتاضات 

بازنشستگان رس داده شده است.
اعرتاضات بازنشستگان در حالی امروز در شهرهای مختلف 
ادامه داشته که روز گذشته حجت هللا عبدامللکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتامعی دولت سیزدهم استعفا داد. در روزهای 
گذشته خربهای غیررسمی درباره احتامل برکناری وزیر کار 
مطرح بود و طرح استیضاح او نیز از سوی چند مناینده در 

مجلس شورای اسالمی پیگیری می شد.
یکی از مهمرتین دالیل فشارها بر وزیر کار مستعفی، اعرتاضات 
بازنشستگان عنوان شده اما روشن است که جابجایی وزیر  
به ویژه وقتی  بازنشستگان را حل کند  منی تواند مشکالت 
رسپرست جدید نیز به اندازه دیگر مقامات نظام ناتوان و 

ناکارآمد است!
بجز بازنشستگان سازمان تأمین اجتامعی، بازنشستگان شبکه 
بانکی ایران نیز امروز چهارشنبه در اعرتاض به حقوق ناچیز 
و مشکالت معیشتی در مقابل صندوق بازنشستگی تجمع 
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ادامه اعرتاضات رسارسی بازنشستگان؛ 

استعفای وزیر معرتضان را 
تحت تأثیر قرار نداد!

کردند. زمانی که یکی از مسئوالن صندوق بازنشستگی برای 
گفتگو با معرتضان به مقابل ساختامن آمد، بازنشستگان با شعار 
»بی رشف، بی رشف« مانع از وعده دادن و سخن پراکنی او شدند.

بازنشستگان شبکه بانکی در بیانیه ای خواست های حقوقی 
خود را به رشح زیر مطرح کرده اند:

۱-نظر به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 
حقوق  تطبیق  و  بانکی  شبکه  شاغلین  برای   ۰۱/۱۱/۱۳۹۵
بازنشستگان ۲۶ ماه دیرتر )۰۱/۰۱/۱۳۹۸(، خواهان پرداخت 

مابه التفاوت تطبیق به مدت ۲۶ ماه به بازنشستگان هستیم.
۲-با توجه به افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین بانک ها از 
تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ و انجام هفت ماه دیرتر )۰۱/۰۷/۱۳۹۹( 
برای بازنشستگان، خواهان پرداخت مابه التفاوت ۷ ماه به 

بازنشستگان بانک ها هستیم.
۳-مطالبات ایثارگران، جانبازان و آزادگان طبق قوانین مصوب 

و نص رصیح قانون به بازنشستگان مشمول پرداخت شود.
۴- اجرای قوانین ایثارگری بویژه بند ۲ماده ۶۸ فوق العاده 
ایثارگری و ماده ۴۰ همرتازی حقوق عزیزان جانباز، آزاده و 
شهدا عزیز و رزمندگان ۲۴ ماه حضور در جبهه با شاغلین بانک 

خودشان وپرداخت مطالبات از اول سال هشتاد و هشت.
به  مدیریتی  العاده  فوق  امتیاز  تخصیص  به  ۵-باتوجه 
بازنشستگان با مشاغل تخصصی بازرس و حسابرس، باید به 
کارشناسان نیز که در طبقه مشاغل تخصصی هستند، فوق 

العاده مدیریتی پرداخت گردد.
۶-باتوجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن 
بانکهای دولتی صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران و تبعیت 
این  شاغلین  حقوق  افزایش  و  کار  قانون  از  آن ها  کارکنان 
بانک ها طبق قانون کار، باعث افزایش بیشرت حقوق کارکنان 
بانکهای خصوصی شده نسبت به بانکهای دولتی شده و به تبع 
آن موجب پرداخت کسورات بیشرت به صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها شده است، که صندوق علی رغم دریافت 
کسورات بیشرت با توسل به آئین نامه خود نوشته بازنشستگی 
چهار بانک خصوصی شده باتوافق مدیران عامل این چهار 
رابا  بانک ها  این  بازنشستگان  سال ۱۳۹۸، حقوق  در  بانک 
حقوق شاغلین بانکهای دولتی همسان سازی منوده است، لذا 
درخواست حذف تبرصه یک ماده ۱۱ آئین نامه بازنشستگی 
چهار بانک نیمه دولتی وهمسان سازی حقوق بازنشستگان 
بانکهای نیمه دولتی با شاغلین بانکهای خودرا داریم؛ ضمناً 
وجوداین تبرصه مانع اجرای قوانین بازنشستگی زودتراز موعد 

وغیره طبق قانون کار برای کارکنان این چهاربانک است.
۷-حامیت همه جانبه ازدرخواست به حق شورای هامهنگی 
از  مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۱  شامره ۶۷۱/هب  نامه  طی  بانک ها 
رئیس محرتم سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص 
دولتی  بانکهای  کارکنان  ویژه  العاده  فوق  میزان  افزایش 
از ۳۰ درصدبه ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق 
العاده های مستمر، خواهان تصویب آن برای شاغلین و در 

نهایت تخصیص آن به حقوق بازنشستگان هستیم.
۸-باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ شورای هامهنگی 
کارکنان  العاده خاص  قرار گرفنت فوق  بانک ها در خصوص 
بانک ها در زمره اقالم مشمول کسور بازنشستگی )برای کمک 
درخواست  بانکها(،  بازنشستگان  معیشت  سطح  ارتقای  به 
اجرای این صورتجلسه و تخصیص فوق العاده خاص با انجام 
همسان سازی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به حقوق 

بازنشستگان بانک ها را داریم.
انجام صحیح همسان سازی سال های ۹۸  ۹-با توجه به عدم 
کاربران  همچون  بانک ها  مشاغل  از  بعضی  برای   ۱۳۹۹ و 
آن  ذکر  از  مشاغل  کرثت  بعلت  که  و…  رایانه  حسابگری، 
خودداری و درخواست بازنگری همسان سازی کلیه مشاغل و 

پرداخت مابه التفاوت به بازماندگان همسان سازی را داریم.

          هامنطور که اطالع دارید، اخیراً تعدادی از بهرتین  
و  سند  هیچ گونه  بدون  ناحق،  به  رسزمین  این  معلم های 
رصفاً برای خاموش کردن شعله ی حق طلبی معلامن کشور، 
بازداشت کرده و نزدیک بە دو ماە است که بدون دسرتسی 
به وکیل، به شدیدترین شکل، تحت فشاراند که علیه خود 
دست به اعرتاف بزنند و به این شکل معلامن کشور را، از 

پیگیری مطالبات، دلرسد منایند، غافل از اینکه:
از آن به دیِر مغانم عزیز می دارند

که آتشی که منیرد، همیشه در دِل ماست
جنبش معلامن ایران در طول دو دهه فعالیت، برای اجرای 
عدالت با استفاده از ظرفیت های داخلی و مستقل و تبیین 
اندیشه های علمی، عدالتخواهانه و مطالبه محور توانسته  
عرصه ی  وارد  را  کنشگر  و  دادخواه  معلم  هزاران  است 
کردن  زندانی  با  بی شک  مناید،  حق خواهی  و  مطالبه گری 
تعدادی از کنشگراِن خوش نام، منی توان این حرکت را عقیم 
و ناکارآمد ساخت، بلکه بر عکس، از خاکسرت این فشارها، 
تهدیدها و به حبس کشیدن ها، ققنوس های جوان، تازه نفس 
و با انگیزه، برخواهند خاست و این راه را تا رسمنزل مقصود 

ادامه خواهند داد!
شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن 
ابراز اعرتاض به رویه ی بازداشت ها و اعامل فشار و ارعاب 
بر جامعه ی صنفی و مطالبه گری، از متولیان امر و دست 
از  زندانی،  معلامن  کردن  آزاد  با  که  می خواهد  اندرکاران 

جامعه ی فرهنگیان کشور دلجویی منایند.
بین  و  داخلی  قانونی  و حاکمیت، وظایف  به دولت  ما 
یادآوری  را  داده است_  تعهد  آن ها  به  نسبا  _که  را  املللی 
می کنیم و منتظر اقدامات عملی در جهت برچیده شدن 
سایر  و  صنفی  فعاالن  با  برخورد  در  رسکوب گرانه  تفکر 

معرتضین هستیم.
ما دولت مردان و مجلس نشینان را به عقالنیت، منطق و 
قانون توصیه می کنیم و معتقدیم اگر خالف این رویه عمل 

مناید، به مصداق شعِر سعدی:
یکی بر رِس شاخ، بُن می برید…

عالوه بر سست کردن پایه های حکومت، اعتامد مردم را 
نیز، از دست خواهد داد.

این شورا با تاسی از آرمان ها، تفکرات حق خواهانه و فراگیر 
معلامِن کشور و به پشتوانه ی تشکل های صنفِی مستقل و 
ریشه دار، از متام ظرفیت ها و پتانسیل های اعرتاضی، برای 
اقدام  آموزان،  دانش  و  معلامن  مطالبات  شدن  برآورده 

خواهد کرد.
در پایان اهم خواسته های فرهنگیان کشور را با صدای بلند 

و اعالم می کنیم:
آزادی  و  صنفی  کنشگران  پرونده ی  کردن  مختومه   -۱
اسکندر  عبدی،  اسامعیل  زندانی:  معلامن  زودتر  چه  هر 
حبیبی،  محمد  فالحی،  محمدتقی  بداقی،  رسول  لطفی، 
جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، مژگان 
باقری، هاله صفرزاده، محمدعلی زحمتکش، غالمرضا غالمی 
کندازی، اصغر امیرزادگان، محمد عالیشوندی، حمید عباسی، 
نارص موسوی، ایرج رهنام، عبدالرزاق امیری، مهدی فتحی، 
لعل  بهنام محمدی، جبار دوستی، هاشم خواستارد، جواد 

محمدی، محمدحسین سپهری و…«
۲- اجرای کامل رتبه بندی معلامن، همسان سازی حقوق 

فرهنگیان بازنشسته.
۳- اجرای اصل سی ام قانون اساسی

سازی  کاالیی  از  جلوگیری  و  پولی  آموزش  برچیدن   -۴
آموزش

شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۲۶ خرداد ۱۴۰۱



میرویس
و  سلطان حسین  شاه  از  پس  طغیان،  کالبدشکافی  در 
با چهره دیگری آشنا شد که  باید  مال محمدباقر مجلسی، 
بود:  برافکندن سلطنت صفوی  افغانان و  پایه گذار شورش 
اویس بن شاه علم رئیس طوایف غلچه زایی و  یا  میرویس 

کالنرت قندهار.
غلچه زایی یا غلزایی طایفه بزرگی بود از سّنیان متعصب 
ایالت قندهار منطقه  که در قندهار و هرات می زیستند. 
زورآزمایی سالطین صفوی و سالطین مغول هند بود و بین 
آنها دست به دست می گشت. در دوران سلطنت شاه سلطان 
حسین، افغانستان یکپارچه جزو قلمرو صفویه بود. در سال 
1110 هجری )1698 میالدی( از طرف دربار اصفهان حاکمی 
و  غارتگر  مردی  که  شد  قندهار  مأمور  خان  عبدهللا  به نام 
سفاک بود و رفتار او نارضایی شدیدی در منطقه برانگیخت. 
رسکردگی  به  بلوچ  طوایف  توسط  محلی  شورش  نخستین 
درهم  را  کل  حکمران  سپاه  که  گرفت  صورت  میرسمندر 
او را که فرمانده سپاه بود کشتند. اخبار  شکستند و پرس 
قندهار دربار اصفهان را هراسان کرد و شاه سلطان حسین، 
گرگین خان را به حکمرانی برگزید و شورشیان بلوچ که قادر 

به مقابله با وی نبودند، از در تسلیم و اطاعت درآمدند.
را  او  مورخان  که  بود  گرجی  شاهزادگان  از  خان  گرگین 
فرماندهی شجاع و بی باک اما مدیری بی تدبیر شمرده اند. 
توسل  با  که  آن  از  پس  نومسلامن،  ارمنی نسب  حاکم  این 
به قوه قهریه، آرامش را به منطقه بازگرداند، به نوبۀ خود 
و  شیعه  چون  و  کرد  دراز  مردم  ناموس  و  مال  به  دست 
رنجاند.  را  گروه  دو  هر  نداشت  تفاوتی  نظرش  در  سنی 
اهالی از رفتار او به دربار اصفهان شکایت کردند اما جواب 
مساعدی نشنیدند و گرگین خان که از استحکام موقع خود 
مطمنئ شده بود ناراضیان را مورد آزار و تعقیب قرار داد. 
برخی از رسان آنان را اعدام و برخی دیگر را زندانی کرد. 
میرویس یکی از زندانیان بود. کروسینسکی درباره میرویس 
می نویسد: »میرویس در میان طوایف افغان به غایت معترب 
و معّزز و محرتم بود و افاغنه از وی کامل اطاعت و انقیاد 
داشتند. مردی بود مدبّر و عاقل و کاردان و عاقبت اندیش. با 
هندوستان داد و ستد داشت و برای افزودن بر مال و منال 
ثروتی عظیم  و  به سفرها می رفت و سودها می برد  خود 

بهم رسانیده بود«.
میرویس، مکارانه با گرگین خان کنار آمد اما هر دو نسبت 
به یکدیگر بدگامن بودند. گرگین خان نامه ای محرمانه به 
دربار نوشت و وجود میرویس را در قندهار مایۀ فساد و 
ناامنی قلمداد کرد و خواستار دور کردن وی از منطقه شد. 
را  او  اصفهان  دربار  که  تفهیم کرد  میرویس طوری  به  اما 
برای مشورت در امری مهم خواسته است. میرویس، خواسته 
یا ناخواسته به اصفهان رفت. این سفر گرچه حکم تبعید 
داشت اما تبعیدی زیرک توانست با رفتاری ماهرانه خود را 
در چشم شاه و درباریان عزیز کند، تا جایی که حتی »لئون« 
مجذوب  داشت  دیوان بیگی  منصب  که  خان  گرگین  برادر 
حضور  با  مجلسی،  در  و  شد  او  ظاهرسازی  و  زبان بازی 
جمعی از رجال  و ارکان دولت، گفت برادرم مرد احمقی 
است که دوستی بی ریا و صمیمی را از خود رنجانیده و علیه 

او به شاه و اعتامدالدوله )صدر اعظم( نامه نوشته است.
اعتامدالدوله با گرگین خان میانۀ خوشی نداشت و میرویس 
این را می دانست. از این رو، هنگامی که اعتامدالدوله در 
خلوت عقیدۀ او را در باب اوضاع قندهار و حکمرانی گرگین 
وی  چشم  در  خیره  و  ماند  ساکت  ابتدا  کرد،  سؤال  خان 
نگریست. بدین گونه می خواست بگوید که سخنی در دل 
دارد ولی منی تواند بر زبان بیاورد. اعتامدالدوله ارصار کرد 
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و به وی اطمینان داد هرچه بگوید از بین خودشان خارج 
نخواهد شد. میرویس گفت گرگین شامگاه مست است و 
بامدادان خامر. ِعرض و مال و ناموس مردم قندهار را، از 
شیعه و سنی، ملعبه قرار داده است.آنچه را که در قندهار 
خود  خزانۀ  در  و  می فرستد  گرجستان  به  می کند  غارت 
ذخیره می سازد تا در فرصتی دیگر، مانند گذشته، گرجیان 
را به شورش و طغیان وادارد. ادامه حکمرانی او در قندهار 
جز شور و رّش حاصلی به بار نخواهد آورد. اعتامدالدوله نیز 
اعتقاد باطنی خود را بر میرویس آشکار ساخت و از این که 
شاه سلطان حسین آن مرد کافر و نجس را که سپاهیانش نیز 
مانند خودش با دین بیگانه اند، در منطقه ای چنان حساس 
بر مسلامنان حاکم ساخته است اظهار تعجب و تأسف کرد.

باری، میرویس از این سفر تبعیدگونه نیز سود فراوان برد. 
التفات شاه و اعتامد صدر اعظم و نظر توجه رجال و ارکان 
دولت را نسبت به خود جلب کرد و در هامن حال به سستی 
پایه های حکومت و ضعف دستگاه سلطنت و فساد فراگیر 

در پایتخت صفوی پی برد.
پس از چندی که دیگر سوء ظنی متوجه او نبود اجازه 
گرفت به زیارت خانۀ خدا برود. او می دانست که با حکومتی 
که از مذهب به عنوان حربه سیاسی استفاده می کند با حربه 
مذهب باید مقابله کرد. هدف او از سفر به مکه، تحصیل 

فتوای جهاد و جلب حامیت علامی اهل سنت بود.
و  علام  به  مکه  و  مدینه  »در  می نویسد:  کروسینسکی 
مفتیان آنجا هدایا داده، چنین گفت که ما در انتهای رشقی 
داریم و سنی  به مملکت هندوستان سکنی  ایران، متصل 
ُسنوی پاک اعتقادیم. جمعی کثیر از اقوام و عشایر نیز به 

ما متصلند. مدتی است که شاهان عجم، که از روافض و 
دشمن صحابه اند، بر ما مسلط شده اند و ما رعیت ایشان 
شده ایم. تعدی بی حساب به ما می کنند. جمعی را که گرجی 
گامرده اند.  ما  بر  و  نامیده  پاسدار(   =( محافظ  کافرند  و 
انواع بال و مصائب از آنان بر ما می رسد. امور خالف رشع 
به  و دست  می دارند  روا  جفا  و  و جور  می شوند  مرتکب 
ِعرض و ناموس ما دراز می کنند و رحم و مرّوت بر ما روا 
منی دارند. اوالد ما را به طریق غصب و نهب از ما ربوده 
به گرجستان می فرستند و در آنجا می فروشند و زنان ما را 
روافض )شیعیان( جرباً و قهراً تزویج می کنند. اگر ما عاجزان 
را غیرت دینی دست دهد آیا رشعاً جایز است که شمشیر به 
روی ایشان بکشیم و آنها را هر جا که یافتیم به قتل آوریم؟ یا 
صف بسته با آنان مقابله کنیم و اگر مقابله منائیم آیا اطالق 
لفظ و معنی جهاد بر ما وارد است و آیا مقتول ما در راه 
خدا شهید محسوب است و در این کیفیت هرگاه غلبه از ما 
باشد مال روافض و ِعرض و خون ایشان و اسیر ایشان ـ اگر 
بفروشیمـ  بر ما حالل است؟ و چون مملکت ما به هندستان 
اتصال دارد، اگر ما مملکت خود را به پادشاه هند بدهیم و 
به سّنی سنوی پناه بریم، آیا جایز است؟ و مورد بحث رشعی 
نیستیم؟ فتوای آن را به اقالم حقایق ارتسام، قلمی فرمایند.«

در پاسخ این استفتاء، میرویس از مفتیان مکه و مدینه 
اصفهان  به  نهاده  جیب  در  را  آن  و  گرفت  رشعی  فتوای 

بازگشت و منتظر فرصت نشست.
در اصفهان، میرویس که اینک شأن و منزلتی حاصل کرده 
بود و در امور جاری مملکتی مورد شور قرار می گرفت و 
همه جا از درایت و کفایت او سخن می رفت، تدریجاً خطر 
وقوع حوادث ناگوار را در اثر برخورد گرجیان و مسلامنان 
متعصب منطقه در ذهن شاه و اطرافیان او رسوخ داد و به 
آنها قبوالند که وجود او در قندهار مایه برقراری تفاهم و 

اعتدال و مانع طغیان و انقالب خواهد بود.
و  کرد  صادر  قندهار  به  را  میرویس  اعزام  فرمان  شاه، 
اعتامدالدوله نیز حکمی بر آن افزود که هرگاه مشکلی از 
جانب گرگین برای میرویس پیش آمد او می تواند مستقیامً 

دربار را آگاه و کسب تکلیف کند.
در قندهار، میرویس ضمن آن که خود را مطیع شاه و 
یار و یاور گرگین خان جلوه می داد، در پنهان برای متحد 
ساخنت طوایف افغان تالش کرد و در فرصت مناسب دست 

به نوعی کودتا زد.
درباره اقدام کودتاگرانه میرویس، روایات مختلف است. 
اجامال آن که او به حیله ای، گرگین خان را از قلعه قندهار 
بیرون کشید و در قریه »ده شیخ« به دام انداخت و شبانه او 
و همراهانش را در چادرهایشان به قتل رساند. آنگاه با افراد 
خود که جامۀ سواران گرجی را پوشیده بودند به قندهار 
رفت و بدون برخورد با مقاومتی وارد قلعه شد و محافظان 

قلعه را از دم شمشیر گذراند.
دربار اصفهان ابتدا کوشید از طریق مساملت آمیز  به غائله 
میرویس پایان دهد. اما نخستین فرستادۀ شاه را میرویس 
زندانی کرد و دومی را که حاکم هرات و از دوستان خودش 
به  حسین  سلطان  شاه  به  خطاب  درشت  پاسخی  با  بود 
اصفهان فرستاد. چون از مذاکره کاری پیش نرفت، حکومت 
مرکزی خرسو خان برادرزادۀ گرگین خان را که فرماندهی 
نیز در جنگ  او  و  فتنه کرد  نشاندن  فرو  مأمور  بود  دلیر 

به قتل رسید.
میرویس، بدین سان رس از اطاعت سلطان صفوی برتافت 
و به نام خود سکه زد و هفت سالی را که به پایان عمرش 
به استقالل در قندهار حکومت کرد و در سال  بود  مانده 

1129 هجری )1715 میالدی( درگذشت.
در شامره آینده: محمود افغان

نقاشی از گرگین خان گرجی



سالمت امام خمینی مایه خرسندی است
ایران، سالمت خود را براساس  انقالب  امام خمینی، رهرب 
گزارش پزشکان، کامال بازیافته و تا آخر هفته جاری بیامرستان 

را ترک می کنند.
پزشکان اعالم کرده اند: »حال امام فوق العاده خوب است 
و متام آزمایشات و نوارها حاکی از سالمت کامل امام است«

بازیابی سالمت امام خمینی، برای حزب توده ایران مایه 
نهایت خرسندی است. در این لحظات حساس که وجود امام 
مانند همیشه نقش بسیار مهمی درروند انقالب ایران دارد، رفع 
بیامری ایشان برای توده ها و حزب توده ایران مژده بزرگی است.

ما بار دیگر دوام سالمتی امام خمینی را آرزو می کنیم و 
اطمینان داریم که توده های میلیونی زیر رهربی ایشان تاریشه 
کن کردن دشمن اصلی انقالب ایران، یعنی امپریالیسم امریکا، 

به نربد تاریخ ساز خود ادامه می دهند.
حزب توده ایران در این نربد سرتگ همراه خلق و رهرب انقالب 

می رزمد و خواهد رزمید.  
مردم، شامره 171، سه شنبه 30 بهمن ماه 1358

درود و افتخار بر دانشجویان مسلامن پیرو خط امام 
با  مبارزه  در  امام  ناپذیر  سازش  و  قاطع  موضع  بدنبال 
امپریالیسم جهانخوار و جنایتکار امریکا، استقامت و پایمردی 
دانشجویان مسلامن پیرو خط امام در باقی ماندن گروگانها 
از امپریالیسم غدار  در دستهای محنت کشیده مردمی که 

تازیانه ها خورده اند، سهم اساسی داشته است.
مردم شامره 207، پنج شنبه 21 فروردین ماه 1359 

تسلیت به امام خمینی و همه شیعیان جهان 
باقر  آیت الله سیدمحمد  امام خمینی شهادت  پیام  طبق 
صدر و همشیره ایشان بوسیله رژیم جنایتکار بعثی عراق 

مسلم شده است. 
امام خمینی و همه شیعیان جهان  به  را  این  ضایعه  ما 

صمیامنه تسلیت می گوئیم.
 مردم، شامره 218، چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1359

درمسیر انقالب پا به پای روزنامه »نامه مردم« )6(
)تاریخ نرشدر کیهان لندن:بهمن و اسفند1385 شامره های 1142-1148(

زنده باد خمینی- درود بر خلخالی 
سالمت امام خمینی مایه خرسندی توده ها و مژده بزرگی برای حزب توده ایران است
مردم تهران حامیت خود را از اقدامات قاطعانه حجت االسالم خلخالی اعالم داشتند
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از 26 دیامه 1357، روزی که شاه ایران را ترک گفت و سلطنت از 
ایران رخت بربست، 28 سال گذشته است 

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

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

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

مخالف بودم !!!«
پس  ناچارم واقعیت های آن زمان را لخت و عور، هامن 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 نرشیه »نامه 
مردم« رشوع می کنم )فرقی منی کند از کدام حزب رشوع کنیم، سگ 

زرد برادر شغاله !(.  
مطالعه روزنامه های آن زمان رضوری است و به شام توصیه می کنم 
روزنامه های سه و چهارماهه »بهارآزادی« را تهیه کنید، همه نرشیات 
آن زمان را، کیهان، اطالعات، تهران مصور، امیدایران، آیندگان و و و... تا 
دوباره نگوئید که این »آمریکا و انگلیس بودند که شاه را بردند وگرنه 
این بالرسمان منی آمد« و با این جمله استاندارد ساخت کشور گل و 

بلبل، بار تقصیر را از شانه خود بردارید و بر شانه دیگران بگذارید.
نه! مجال فرار از واقعیت را به شام منی دهم. با هم نگاهی به 
مصالح ساختامنی 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 متلق 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 شام به زندان اوین  و متاشای 

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

مناسبت  به  ایران  توده  مرکزی حزب  کمیته  تربیک  پیام 
سالروز تولد امام خمینی

امام خمینی، رهرب و   العظمی،  الله  حضور حرضت آیت 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

مردم  میلیونها  سپاس  با  را  امام  تولد  سالروز  شادباش 
محروم خود قرین ساخته ایم، مردمی که بحق رهایی خود را 
ازستم امپریالیسم امریکا، و حکومت پهلوی ـ سالله جباران؛ 
خیانتکاران و مزدوران، ناشی از درایت امام و نقش قاطع 

رهربی او می دانند.
قاطعیت و پیگیری امام در مبارزه، تندباد خشم توده ها را 
بر فراز میهن ما به گردش درآورد، گرگ خونخوار از ترس عقب 
نشست و گزمه ها و شحنه های رژیم بیداد او، رمارم گریختند. 
به شادی این رهائی برای امام سالیان دراز حکومت بر قلوب 

محرومان جامعه را آرزو می کنیم.
امام با تکیه بر نیروی الیزال توده ها، طلسم بسته استیالی 
امپریالیسم متجاوز را شکست و ما به شکرانه این نعمت بزرگ، 

برای امام سالیان دراز دیگر عمر پربار آرزومندیم.
اگر پایداری و استقامت امام در برابر خیانتکاران، سازشکاران 
و عنارص مردد، متزلزل، ترسو و دودل نبود، چه بسا که روند 
رهایی در نیمه راه متوقف می ماند. به شکرانه این رویداد 

نیک، آرزوی سالمت کامل امام در دلهایامن شعله می کشد.
آرزومندیم که امام خمینی، رهرب با تدبیر انقالب، سالیان 
دراز مبانند و با رهربی قاطع خود انقالب را، که در این روزها 

در خطر جدی است، به پیش رانند.
کمیته مرکزی حزب توده ایران.

دبیراولـ  نورالدین کیانوری. 16/2/1359
مردم، شامره 228، چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1359

امام خمینی: ... شام موظفید، هم وظیفه رشعی و هم وظیفه 
قانونی دارید که دستگاه رادیو تلویزیون را از گروههائی که 
منحرف هستند و یا ارتباط با رژیم سابق داشتند و در خدمت 
آنها بودند، تصفیه کنید و اشخاصی که فاسد هستند که موجب 
فساد می شوند هم تصفیه کنید.... مهمرت از همه قضیه اخبار 

است که باید کامال دقت  شود که اشخاصی منحرف درآن راه 
نیابند... فیلمهائی که از خارج به ایران می آید، اکرثا استعامری 
است. لذا فیلمهای خارجی استعامری را حذف کنید، مگر صد 
در صد صحیح باشد... بار دیگر تذکر می دهم که آنجا را از 
وابستگان رژیم سابق تصفیه کنید، البته مصاحبه اشکالی ندارد، 
ولو اینکه یک کمونیست بیاید و حرفش را بزند و هامنجا از 
شخص دیگری جواب بگیرد. این مانعی ندارد. از سخنان امام 

درباره رادیوـ  تلویزیون 
مردم، 236، شنبه 27 اردیبهشت ماه 1359

مردم تهران دیروز در راه پیامئی وسیعی حامیت خود را از 
اقدامات قاطعانه حجت االسالم خلخالی اعالم داشتند.

عرص دیروز مردم تهران مبنظور حامیت از اقدامات قاطعانه 
و انقالبی حجت االسالم خلخالی علیه قاچاقچیان مواد مخدر، 
سودگران مرگ و نیستی، راه پیامئی کردند. این راه پیامئی 
تا جلوی النه  از دانشگاه  به دعوت جامعه اصناف تهران 
مسیر  طول  در  تهران  مردم  شد.  برگذار  امریکا  جاسوسی 
اقدامات  از  را  خود  بیدریغ  پالکاردهائی حامیت  حمل  با 
انقالبی حجت االسالم خلخالی اعالم کردند و در شعارهای 
خود، خواهان بسط و گسرتش این قاطعیت انقالبی در متام 
انواع مشکالتی که در مقابل رشد  با  برخورد  عرصه و در 
ایجاد  امپریالیستی و خلقی ما سد  انقالب ضد  و گسرتش 

کرده اند، شدند...
مردم، شامره 247، شنبه10 خرداد ماه 1359

راه  پیروان  امام خمینی و  پیرو  انقالبی  اتحاد مسلامنان 
سوسیالیسم علمی 

رضورت حیاتی و تاریخ و مطمنئ ترین وثیقه برای تامین 
پیروزی قطعی و نهائی انقالب ایران است 

خمینی،  امام  به  را  خرداد   15 قیام  سالگرد  هفدهمین 
رهربانقالب، به مردم ایران و همه نیروهای انقالبی صمیامنه 

تهنیت می گوئیم 

ایرجهاشمیزاده
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

مردم، شامره 251، چهار شنبه 14 خرداد ماه 1359
سینام های ایران در تسخیر فیلم های امپریالیستی 

از 69 فیلمی که در تهران منایش داده می شود، 59 فیلم 
متعلق به کشورهای امپریالیستی است، که از این تعداد، 31 

فیلم امریکائی است.
در مرکز، جنوب، غرب و رشق تهران حتی یک فیلم مرتقی 

هم منایش داده منی شود.
از میان 69 فیلم روی پرده، تنها 6 فیلم آن مرتقی است.

مردم، شامره 253، یکشنبه18 خرداد ماه 1359 

فریاد پر درد امام خمینی 
امام خمینی در گفتار تاریخی خود در برابر خانواده های 
و  قاطعیت  با رصاحت،  بار دیگر  انقالب  شهدا و معلولین 
صمیمیت خاص خود اعالم کرد که دستاورهای انقالب ایران 
را در دوران پس از رسنگونی رژیم شاه کافی منی داند و تا آن 
حد کافی منی داندکه الزم می شامرد، در مقام رهربی انقالب، 
مانند همیشه  امام  کند...  ایران عذرخواهی  برابر مردم  در 
صادقانه سخن می گفت و سخنانش در دل دردمندان انقالب 

ایران می نشست.
 مردم، شامره 271،سه شنبه 10 تیر ماه 1359

توطئه کودتا درهم شکسته شد.
رفیق نورالدین کیانوری در جلسه پرسش و پاسخ درباره 

کودتای نوژه:
...کودتا شکست خورد اما وظیفه ما چیست ؟

بدانیم  و  باشد  باز  برابر  و گوش هایامن هفت  ...چشمها 
فعالین ضد انقالب را در هرگوشه ای تشخیص دهیم و با رسعت 
آنرا منتقل کنیم، اگر منونه هائی پیدا بشود که این منونه ها قابل 
توجه هست، آنرا منتقل بکنیم به مرکز و از این جا ما بتوانیم 
با جمع کردن منونه های مختلف اطالعات مختلف، از جاهای 
مختلف، بتوانیم فعالیت ضد انقالب را خالصه چشم بینائی 
نسبت به آن داشته باشیم و کمک بکنیم از این راه برای مبارزه 
علیه ضد انقالب. این مسئله فوق العاده مهم است و وظیفه 
هر انقالبی در رشایط کنونی است. در هر جائی که هست 

چه در داخل حزب هست، چه جای دیگر.
که  دیگری  نیروهای  حتی  حزب،  هواداران  از  حتی  ما 
هوادار حزب هم نیستند، از ضد امپریالیستها و انقالبی های 
دیگری هم که در جامعه ما هستند، فعالیت می کنند و با 
حزب ما هم روی خوشی ندارند یا انتقاد دارند، ازآنها هم 
خواهش می کنیم که بوسیله سازمانهای خودشان یا بوسیله 
سازمان ما، بوسیله نامه، هر چه که هست، هرگونه پدیده 
فعالی ضد انقالبی را می بینند، این پدیده را حتام مبا اطالع 
بدهند. حتی کافی است مثال، چون یک وقت می بینید یکنفر 
یک اعالمیه گروه نقاب یا گروه آریا، یا گروه بختیار را در 
یک اداره پخش می کند. ممکن است از این آدم ما به یک 
سازمان مهم ضد انقالبی، پی بربیم. این را کوچک نگیریم 
رفقا. هرگونه دمی که از ضد انقالب پیدا می کنید، این دم 
می تواند جنبش را به نتایج مثبت برساند. بایستی چشم و 
گوش انقالب را هر چه که ممکن هست شنواتر کرد، بینا 
متام طیف  در  انقالبی  افراد  یکایک  وظیفه  این  و  کرد  تر 
نیروهای انقالبی ایران هست، نه فقط و ظیفه حزبی افراد 

حزب توده ایران و هواداران آن.
مردم، شامره 280،  شنبه 21 تیر ماه 1359

اخبار مجلس: 
نام  تغییر  باره  در  را  واحده ای  ماده  مجلس  پایان  در 

»مظهرعدل مظفر« به »مظهر عدل علی« تصویب کرد.
 مردم، شامره 293، یکشنبه 5 مرداد 1359

شاه مخلوع مرد              
طبق گزارش خربگزاری ها و نیز دفرت ریاست جمهوری مرص، 

شاه خائن دیروز مرد
محمدرضا، فردی که در طول 37 سال حکومت جابرانه و 
خون آلود خود ده ها هزار نفر از مردم آزادی خواه و حق طلب 
ایران را به خاک و خون کشاند، هزارها نفر از جوانان این کشور 
را زیر شکنجه تکه تکه کرد، ثروت های مردم را غارت کرد و در 
اختیار اربابان امپریالیست خود قرارداد و اقتصاد این کشور 
را به نابودی و فرهنگ آن را به انحطاط کشانید، گروهی را 
به غارت مردم گامشت و 35 میلیون انسان را به ورطه فقر و 

گرسنگی و رنج فرو برد، دیروز رهسپار عدم شد.
محافل مطلع مرصی اعتقاد دارند که شاه مخلوع بدست 

امریکا به قتل رسیده است.
بی شک این توطئه جدید امپریالیست امریکا نیز با آگاهی و 
هشیاری مردم انقالبی ایران عقیم خواهد ماند. هدف مبارزات 
که قطع متام  نه مرگ شاه مخلوع  ما  انقالبی مردم کشور 
وابستگی های سیاسی، اقتصادی، اجتامعی، نظامی و فرهنگی 

کشور ما به امپریالیسم امریکا است.
 مردم،  294، دوشنبه 6 مرداد 1359

رهنمون فردا ها. به حزب  
گل قاصد/ جهان روشنایی را پیام آور/ از افق آمد/ از شقایق 
زار ایثار/ از کوچه های بخون تپیده / از معراج آرزو/ با دستی 
پر رهاورد، / برای دوست / با سینه ای پر از کین/ برای خصم 

با پرچم رسفراز رهایی / ابری باران زا/ در خشکسال آرزوها/ 
لب تشنگان را چشمه / نامردمان را دشنه/ شعر ظفر و شوق 
سفر/ پیامی از رسزمین به زردی نشسته چهره ها/ کالمی از 
امروز هم  پایدار/  با عشق زالل و خشم  عصیان شعله ها/ 
چون دیروز/ ای حزب من! / رهنمون باش! / رهنمون فرداها.

ژاله 
 مردم شامره 155، چهار شنبه 10 بهمن ماه 1358

ای بی خربان، ما را آئینی است !
ای بی خربان ما را آئینی است / آئینی در خدمت انسان و 
بهروزیش / تابناک مانند خورشید، گرما بخش مانند آتش/ با 

استغنا درویشان و ایثارعاشقان/ با شور پیامربان و قهرمانان.
حقیقت را رها از شائبه سالوس می پرستیم/ عدالت را در 
دستهای پینه بسته می پرستیم/ زیبائی را در راستای زندگی 
می پرستیم/عشق را در پیوند جانها می پرستیم / رزم را با دیوان 

آدمیخوار/ وفا را د ررزم دشوار می پرستیم.
همه جانبازان راه حق در نزد ما مقدسند/ و همه یاران 

ستم و دروغ در نزد ما ملعون!
و این ایامن را چشمداشتی نیست/ نه به سکه زر و نه به 
غرفه رضوان/ نه به کرسی ریاست و نه به تاج پیروزی/ و این 
ایامنی است چون بنفشه های محجوب / که بخاطر خرسندی 

خلق / در پای تندیس تکامل نهاده می شود. ا. ط.
مردم شامره 213، پنج شنبه 28 فروردین ماه 1359

پیام به امریکا 
چه می خواهی تو ای دژخیم دوران 

از ایران رسزمین قهر و عصیان؟
ز پشتیبانی ضحاک خونخوار

نداری رشم؟ رشمت باد از این کار
تو خود دانی که این جالد تاریخ 

گسسته حلقه  زنجیر شاهی است 
که با او بسته شد شهنامه  ما.
و نامش مرده درتاریخ ما باد

دگر آن روزگاران برنگردد
که بنشیند کسی بر تخت بیداد

کنون ایران پیروز رسافراز
ز رنج قرن ها آزاد گشته است 

دهان بچه های کوچه حتی
بجای خنده پرفریاد گشته است

که روز انفجار خشم و کین است 
که ایرانی حامسه آفرین است

رشار سینه هاـ  آتشفشانهاست 
نفس ها شعله ور از سوز جان هاست 

که هشیاراست و بیدار است ایران 
و نبض قرن تبدار است ایران.

تجاوزگر بود محکوم تاریخ 
جزایش نفرت است و انتقام است                     

شکستت را چه زود ازیاد بردی
که جاویدان به یاد ویتنام است

شود بی شبهه جنگ افروز مغبون 
مکن بازی دگر باآتش و خون

ژاله )اصفهانی( آذر 1358
مردم شامره 209، یکشنبه 24 فروردین ماه 1359

دنبالهدارد



اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ   ==
برای  مذاکره  قبلی  دوره های  در  آنچه  کرد  اعرتاف  اخیرا 
توافق هسته ای به دست آمده در خطر از دست رفنت است. 
او درباره امکان دستیابی به توافق هسته ای جدید در وین 
مبانیم،  منتظر  بیشرت  چه  »هر  است:  گفته  و  دارد  تردید 
احتامل رسیدن به نتیجه نهایی مذاکرات دشوارتر می  شود«.

مصطفی فحص )رشق االوسط( – واضح است پیش نویس 
قطعنامه  چهارشنبه ۸ ژوئن کشورهای غربی )آمریکا، فرانسه، 
انگلیس و آملان( ارائه شده به شورای حکام آژانس بین املللی 
انرژی امتی  که تهران را به دلیل ادامه نقض مفاد توافق امتی 
و افزایش غنی سازی اورانیوم محکوم می کند، ظاهری فنی 
دارد اما در عین حال این قطعنامه زیربنای سیاسی نیز دارد.

پس از متوقف ماندن مذاکرات هسته ای بیش از دو ماه 
و  فنی  تیم های  ماموریت  پایان  از  پس  بود  قرار  که  پیش 
نهایی کردن مدارک و مفاد توافق قدیمی - جدید به امضای 
توافق منتهی شود، اعامل برخی اصالحات از سوی کشورهای 
غربی در آن باعث برانگیخته شدن خشم رژیم ایران و به 
تعویق افتادن آن شد زیرا تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
منی  توانست بدون اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را از 
را  اقتصادی  یا تحریم های  آمریکا خارج  تروریسم  فهرست 
تهران  به  بردارد،  اسالمی  برون مرزی جمهوری  نهاد  این  از 

بازگردد.
در حالی که تیم های مذاکره کننده هسته ای چند ماه پیش 
از وین به کشورهای  خود بازگشتند، برخی طرفین اروپایی 
به دلیل نگرانی از تأثیرات خارجی مانند جنگ اوکراین و 
روسیه، انتخابات میاندوره ای آمریکا، تأثیر فشارهای ارسائیل 
بر روند مذاکرات و نفوذ منطقه ای رژیم ایران یا نقش سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بر روند مذاکرات و توافق هسته ای، 
فعالیت های دیپلامتیک مخفی و علنی خود با تهران را ادامه 
دادند تا مانع از بین رفنت برخی دستاوردهایی شوند که در 

عرض یک سال مذاکرات با رژیم ایران حاصل شده بود.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا 
توافق  برای  مذاکره  قبلی  دوره های  در  آنچه  کرد  اعرتاف 
هسته ای به دست آمده در خطر از دست رفنت است. او 
وین  در  جدید  هسته ای  توافق  به  دستیابی  امکان  درباره 
مبانیم،  منتظر  بیشرت  چه  »هر  است:  گفته  و  دارد  تردید 
احتامل رسیدن به نتیجه نهایی مذاکرات دشوارتر می  شود«.

واضح است که دشواری از دو طرف ایران و آمریکا است، 
را  مذاکرات  می کنند  سعی  طرف  دو  این  از  یک  هر  زیرا 
مطالبات  بربند.  پیش  دیگری  از  متفاوت  کامالً  در مسیری 
غیرممکن رژیم ایران از یکسو و ناتوانی واشنگنت در تحقق 
خواسته های تهران از سوی دیگر، منجر به کاهش امیدها 

برای احیای توافق هسته ای قدیمی- جدید شده است.
میانجی گری اروپا نتوانست موضوع سپاه پاسداران انقالب 
چنانکه  کند  دور  هسته ای  مذاکرات  دایره  از  را  اسالمی 

نتوانست گفتامن انعطاف پذیری آمریکا را حفظ کند.
آن  پشت  واشنگنت  که  قطعنامه ای  پیش نویس  چه  اگر 
ایستاده است اشاره ای به امکان ارجاع پرونده هسته ای ایران 
به شورای امنیت نکرده حتی اگر تهران درباره فعالیت های 
با  اما  نکند،  بین املللی همکاری  آژانس  با  مخفی هسته ای 
این حال زمان بندی قطعنامه آمریکا و کشورهای غربی نشان 
می دهد که یک اهمیت سیاسی ویژه ای در پشت آن نهفته 
است. واشینگنت تصمیم گرفته تا در فاصله زمانی میان سفر 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه و نتایج 
انتخابات کنگره در اکترب آینده، فشار بیشرتی بر ایران وارد کند.

این  غربی  کشورهای  اظهارات  در  توجه  قابل  نکته 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  فنی  مسائل  که  است 

مشکل توافق هسته ای
 دیگر فقط سیاسی 

نیست!
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است.  شده  زده  پیوند  منطقه  سیاسی  مسائل  با  اسالمی 
هسته ای  فعالیت های  که  کردند  اعالم  آشکارا  غربی ها 
و  است  غیرقانونی  و  خطرناک  فنی  نظر  از  ایران  رژیم 
اورانیوم  غنی سازی  سطح  افزایش  با  می کند  تالش  تهران 
تا بازگشت به  مذاکرات را به کلی با شکست مواجه کند 
گره   این مشکالت،  بر  ناممکن شود.عالوه  توافق هسته ای 

نام  کردن  خارج  عدم  و  اسالمی«  انقالب  پاسداران  »سپاه 
این نهاد از لیست گروه های تروریستی، روند مذاکرات را 
متوقف و امکان رسیدن به توافق را ناممکن کرده است.
برجسته کردن مجدد فعالیت های هسته ای مخفی ایران 
در زمانی که تهران در تالش برای به دست  آوردن امتیازهای 
به بحث های  ایران  وارد کردن مجدد  یعنی  است،  سیاسی 
پر از جزئیات فنی و این هامنچیزیست که واشنگنت را بر 
توافق هسته ای  به  نرسیدن  را مسئول  تهران  تا  داشت  آن 

جدید بداند.

واشنگنت در بیانیه نشست شورای حکام آژانس بین املللی 
انرژی امتی تأکید کرد: »ما به رشیکی با اراده در ایران نیاز 
داریم«. آمریکایی ها بطور مشخص از تهران خواستند تا از 
جامع  برنامه  از  فراتر  تحریم های  لغو  برای  خود  توقعات 
اقدام مشرتک )برجام(، دست بردارد. واشنگنت معتقد است 
توافق هسته ای  به  رسیدن  اصلی  مانع  خواسته ها  این  که 

است«.
بعید به نظر می رسد که آمریکا فرصت های دیپلامتیک با 
یا  توافقی جدید  به  برای دستیابی  ایران  جمهوری اسالمی 
احیای توافق قبلی با  برخی اصالحات را از دست داده باشد، 
ایران حتی  رژیم  رفتار و خواسته های  نظر می رسد  به  اما 
دوستانش در دولت بایدن مثل مالی و برخی اروپایی ها را 
بر آن داشته است تا انعطاف پذیری خود را کنار بگذارند و 
به استفاده از کارت های فشار بیشرت بر تهران روی آورند تا 
تهران خواسته های نامعقول و غیرممکن خود را کنار بگذارد.

دوربین های  کردن  خاموش  با  ایران  مقابل، حکومت  در 
نظارتی آژانس بین املللی انرژی امتی  در تهران و حمله پهپادی 
و  آمریکا  کنسولگری  به  عراق  در  وابسته اش  شبه نظامیان 
از طریق مرزهای آبی  احتامل آغاز برخی حمالت دریایی 
لبنان به ارسائیل، شاخص های تشدید تنش خود را بیش از 

پیش آشکار کند.
*منبع: رشق االوسط

*نویسنده: مصطفى فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

هرنمندان در همه جا برای ایران؛ گردهامیی همبستگی با مردم ایران در لندن

پس از آنکه گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری 
اسالمی در واشنگنت به دعوت آرش سبحانی خواننده 
و آهنگساز گروه »کیوسک« در حامیت از اعرتاضات 
 ۱۵( ژوئن  یکشنبه ۵  روز  ایران  در  ضدحکومتی 
خرداد( مقابل ساختامن سفارت ایران شاهنشاهی 
گرد آمدند، مهران آتش نیز در لندن ایرانیان را با 
با معرتضان دعوت کرد.  موسیقی به همبستگی 
این تجمع روز یکشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ در برابر 
برگزار شد. بریتانیا  در  اسالمی  سفارت جمهوری 

اعالم  تداوم گردهامیی های #برای_ایران و  در 
همبستگی با مردم ایران قرار است روز یکشنبه ۱۹ 
ژوئن ساعت ۳ بعد از ظهر نیز گروه تارانتیست، 
امینی و ادریس فروغی در برابر »فدرال  شادی 
کنند.  اجرا  بیلدینگ«  شهر لس آنجلس موسیقی 
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هفته نامه  به  ارسائیل  وزیر  نخست  بنت  ==نفتالی 
»اکونومیست« گفته ما در »دکرتین اختاپوس« علیه جمهوری 
اسالمی دیگر با شاخک های ]گروه های نیابتی[ رژیم ایران، 
بازی منی کنیم؛ معادله جدیدی تدوین کرده ایم و رس اختاپوس 

را هدف می گیریم.
در  را  مردم  که  تشکیالتی  هامن  اعضای  و  ==فرماندهان 
ایران رسکوب می کند در کشورهای منطقه علیه ارسائیل و 
متحدانش اقدام می کنند. بسیاری از نیروهایی که به اسم 
»مدافعان حرم« در سوریه و کنار حزب الله می جنگند سابقه 

رسکوب اعرتاضات مردم ایران در شهرهای مختلف را دارند.

نفتالی بنت نخست وزیر ارسائیل در مصاحبه با هفته نامه 
»اکونومیست« که چهارشنبه ۱۹ خرداد منترش شد با اشاره به 
»دکرتین اختاپوس« علیه جمهوری اسالمی گفت، »ما دیگر با 
شاخک های ]گروه های نیابتی[ رژیم ایران، بازی منی کنیم؛ معادله 
جدیدی تدوین کرده ایم و رس اختاپوس را هدف می گیریم.«
اکونومیست با اشاره به برخی فعالیت های تخریبی ارسائیل 
در داخل ایران علیه جمهوری اسالمی نوشت که بعضی از 
مقامات امنیتی تل آویو با رویکرد جدید ارسائیل علیه رژیم 
ایران موافق نیستند و معتقدند اقدام مستقیم  بیشرت از آنکه 
ارزش داشته باشد، دردرس دارد اما برخی دیگر می گویند این 
اقدام عالوه بر اینکه جمهوری اسالمی را از دستیابی به مبب 
اتم دور می کند بلکه رشایط پذیرش یک توافق مستحکم را 

فراهم می کند.
بنت می گوید ارسائیل در همه ابعاد به نیروهای جمهوری 
اسالمی رضبه خواهد زد زیرا آنها حق ندارند هزار کیلومرت 
این  برای  ایران کنار مرزهای ارسائیل در سوریه  از  دورتر 
تأکید  کشور تهدید به شامر بروند. نخست وزیر ارسائیل 
را  اسالمی  با جمهوری  نیروهای مرتبط  کرده منی خواهیم 

کنار مرزهای ارسائیل ببینیم.
پذیرفنت مسئولیت حمالت  بدون  این مصاحبه  در  بنت 
ترسو«  »بسیار  اسالمی  جمهوری  مقامات  گفت  اخیر 
هستند و جرأت پاسخ دادن به اقدامات ارسائیل را ندارند.

امنیتی  نظامی-  نیروی  شش  دست کم  ماه  یک  طی 
آنها فقط یک نفر  از بین  جمهوری اسالمی کشته شدند. 
]حسن صیادخدایاری[ ترور اما سایرین بطور مشکوکی از 
بین رفتند! حتا مشخص نیست مرگ آنها »حذف سازمانی« 
روانی  بار  اینهمه  خارجی!  عوامل  توسط  ترور  یا  بود 
فزاینده ای علیه جمهوری اسالمی ایجاد کرده است به ویژه 
آنکه یائیر الپید وزیر خارجه ارسائیل تهدید کرده بود در 
پشت  اسالمی  جمهوری  جنگ افروزی های  ادامه  صورت 
مرزهای ارسائیل جنگ را به داخل مرزهای ایران می رسانیم. 
البته با توجه به اینکه دولت  ارسائیل بارها بر دوستی مردم 
آن کشور و ملت ایران تأکید کرده ، به نظر می رسد منظور 
از این »جنگ« هامنا مقابله با مقامات و عوامل نظامی 
»اورشلیم  باشد.روزنامه  ایران  خاک  در  اسالمی  جمهوری 
منترش شد  )۲۲ خرداد(  ژوئن   ۱۲ که  گزارشی  در  پست« 
عمده  تغییر  یک  را  آن  بنت  نفتالی  مواضع  به  اشاره  با 
مهم خوانده و به این پرسش پاسخ می دهد که تنش های 
جدید میان ارسائیل و رژیم ایران چطور شکل گرفته است.
اسالمی عملیات گسرتده  آمده جمهوری  این گزارش  در 
پهپادی علیه ارسائیل به راه انداخت و از پایگاه های رّسی 
ایران رومنایی کرد. بنی گانتز وزیر  موشکی و پهپادی در 
دفاع ارسائیل سال گذشته بارها در مورد تهدیدات پهپادی 

»دکرتین اختاپوس«، کارزار امنیتی- روانی ارسائیل علیه جمهوری اسالمی

آموزش  نحوه  به  اشاره  با  و  کرد  صحبت  ارسائیل  علیه 
اپراتورهای پهپادهای منطقه توسط رژیم ایران با شناسایی 
چند پایگاه پهپادی که جمهوری اسالمی از طریق آنها علیه 
این تهدیدات  با  تأکید کرد ارسائیل  اقدام می کند  ارسائیل 

مقابله خواهد کرد.
بخشی از اقدامات ارسائیل علیه جمهوری اسالمی حذف 
سپاه  برون مرزی  شناخته شده  قدس«  »سپاه  فرماندهان 
مشهورترین  از  یکی  که  است  اسالمی  انقالب  پاسداران 
آنها رسهنگ پاسدار حسن صیاد خدایاری است. او متهم 
»اورشلیم  بود.  ارسائیل  علیه  توطئه  در  داشنت  دست  به 
هفته،  چند  در  خدایاری  ترور  از  پس  می نویسد  پست« 
شامر دیگری از نیروهای سپاه به شکلی مرموز جان  خود 
را از دست دادند. در تأسیسات پارچین نیز اتفاقاتی افتاد 
که یک کشته و زخمی برجای گذاشت که گفته شد یک 

حمله پهپادی بود.
جمهوری اسالمی به تالفی رضباتی که از ارسائیل دریافت 
می کند، چون قادر به پاسخگویی نیست، به دنبال انتقام از 

شهروندان  ارسائیلی  و یهودی  در ترکیه است.
در این میان، مقامات در ایران صدور قطعنامه در آژانس 
را  اسالمی  جمهوری  اقدامات  علیه  امتی  انرژی  بین املللی 
صدور  از  پیش  کمی  می دانند.  ارسائیل  فشارهای  نتیجه 
مدارک رسقت شده  از  بخشی  بنت  نفتالی  قطعنامه  این 
و  افشا  را  اسالمی  جمهوری  امتی  نظامی  برنامه های  از 
آن  از  پس  که  منترش منود  دراینرتنت  اطالع همگان  برای 
آژانس  دوربین های  از  تعدادی  فعالیت  اسالمی  جمهوری 
در تأسیسات امتی ایران را متوقف کرد.بنت در اوایل ژوئن 
۲۰۲۲ از پیرشفت ارسائیل در استقرار پدافند دفاع لیزری 
نیز خرب داد. همچنین ارسائیل مانور »ارابه های آتش« را 
با همکاری آمریکا برگزار کرد و دو کشور حمله احتاملی 
به تأسیسات امتی جمهوری اسالمی را با شبیه سازی مترین 
کردند و ارسائیل نیروهایی را برای آموزش به قربس فرستاد.
مواضع  به  ارسائیل  جنگنده های  دیگر حمالت  سوی  از 
جمهوری  به  وفادار  نیابتی  گروه های  و  قدس«  »سپاه 
اسالمی در سوریه تشدید شد و در یکی از آخرین عملیات 
سنگینی  خسارات  و  گشت  مبباران  دمشق  فرودگاه  باند 
که جمهوری  در حالیست  این  کرد.  وارد  رژیم سوریه  به 
اسالمی نیز حمالت پهپادی و موشکی علیه مواضع آمریکا 

در منطقه را تشدید کرده است.
متام شش نفری که در یک ماه گذشته از بین نیروهای 
کشته  ایران  خاک  در  اسالمی  جمهوری  نظامی  امنیتی- 

یا  رژیم  پهپادی  و  موشکی  پروژه های  با  نوعی  به  شدند 
فعالیت های برون مرزی »سپاه قدس« ارتباط داشتند. بعید 

نیست تعداد این قبیل مرگ و میرها بیشرت شود.
بر  متکی  بنت  نفتالی  اختاپوس«  »دکرتین  از  بخشی 
در  ایران  رژیم  به  هنگفت  نظامی  بودجه های  تحمیل 
رشایط رقابتی و دفاعی  است که از فرمول »جنگ ستارگان« 
رونالد ریگان برای مقابله با تهدیدات شوروی الگوبرداری 
جمهوری  به  امنیتی  رضبات  با  که  توجیه  این  با  شده. 
اسالمی بار مضاعف به اقتصاد بحران زده جمهوری اسالمی 
وارد شده و نیروهای مسلح مجبور می شوند برای دفاع از 
حیثیت نظام وارد رقابت تسلیحاتی شوند. درواقع بنت با 
آگاهی از افزایش نارضایتی و انزجار مردم  ایران از حکومت 

می خواهد برای جمهوری اسالمی هزینه تراشی کند.
در  را  مردم  که  تشکیالتی  هامن  اعضای  و  فرماندهان 
ایران رسکوب می کند در کشورهای منطقه علیه ارسائیل و 
متحدانش نیز اقدام می کنند. بسیاری از نیروهایی که به اسم 
»مدافعان حرم« در سوریه و کنار حزب الله می جنگند سابقه 
رسکوب اعرتاضات مردم ایران در شهرهای مختلف را دارند.
در همین ارتباط وبسایت »جهان  نیوز« نزدیک به علیرضا 
زاکانی شهردار تهران در مورد »دکرتین اختاپوس« می نویسد 
انگیزه بخش  همواره  اغتشاشات  و  اعرتاضی  »تجمعات 
جدید  ضدامنیتی  اسرتاتژی های  تدوین  در  مؤثر  عامل  و 
درباره ایران بوده است. موضوعی که در ماه های پس از 
منایان  به خوبی   ۹۸ و   ۹۶ سال  اغتشاشات  یا  و   ۸۸ فتنه 
در  گذشته  هفته های  در  پراکنده  اعرتاضات  برخی  شد. 
کشور و همچنین فعال شدن دوباره ضلع عملیات روانی 
ایران، صهیونیست ها  پازل غرب در  کننده  داخلی تکمیل 
را برای تدوین یک برنامه جدید ضدامنیتی امیدوار کرد.«
در تحلیل این وبسایت با خودفریبی و خوش بینی متام 
پیش بینی شده راهربد ارسائیل شکست خواهد خورد زیرا 
ایران  هشت پای  دستان  از  عبور  توان  تنها  نه  »ارسائیل 
]جمهوری اسالمی[ را ندارد بلکه اتفاقاً بخش عمده ای از 
عملیات های داخل خاک ارسائیل را گروه های مقاومت از 
داخل سوریه، عراق، لبنان و… در حال هدایت هستند!« 
غافل از آنکه آن »گروه های مقاومت« که این وبسایت به 
آنها اشاره کرده، مرتب از ارسائیل رضبه می خورند بدون اینکه 
بتوانند پاسخ دهند و در عین حال هنگامی که می بینند خود 
جمهوری اسالمی و »ولی نعمت« آنها از داخل خاک ایران 
منفعل  یا  است،  متوالی  رضبات  دریافت  حال  در  مرتب 

خواهند شد و یا جبهه خود را تغییر خواهند داد.

تجمع اعضای سپاه »محمد رسول الله« در تهران؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
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==کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نشستی غیرعلنی 
آینده  مالی  رابرت  جمله  از  بایدن  جو  دولت  مقامات  با 

مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داد.
==به گزارش پولیتیکو مقامات دولت بایدن به سناتورها 
اطالع دادند که تحریم های موجود علیه ایران حفظ خواهد 

شد.
==دولت بایدن برای ارائه »طرح جایگزین« که بتواند از 
دستیابی جمهوری اسالمی به سالح امتی جلوگیری کند از 
سوی قانونگذاران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات 

زیر فشار قرار گرفته است.
از  پس  سنا  خارجی  روابط  کمیته  رئیس  منندز  ==باب 
برگزاری جلسه توجیهی با انتقاد از دولت بایدن گفته »با 

این همه قصد و نیت، مذاکره ای وجود ندارد«.
==سناتور تد کروز آنچه را در این نشست گذشت، »نگران 
کننده« خواند و تأکید کرد رویکرد دولت بایدن در قبال 

جمهوری اسالمی »فاجعه محض« است.
جلسه  این  از  پس  دموکرات  سناتور  کونز  ==کریس 
گفت»جمهوری اسالمی پیشنهاد منطقی برای بازگشت به 
برجام را نپذیرفت، درخواست های و اقدامات آنها به اطالع 
عموم رسیده که بسیار نگران کننده است. نسبت به مسیر 

آینده خوش بین نیستم«.

که  غیرعلنی  جلسه  یک  در  بایدن  جو  دولت  مقامات 
سناتورها  به  شد  برگزار  خرداد(   ۲۵( ژوئن   ۱۵ چهارشنبه 
به  دستیابی  چشم انداز  اینکه  به  توجه  با  دادند  اطمینان 
دیپلامتیک  مسیر  یک  از  اسالمی  جمهوری  با  امتی  توافق 
علیه  تحریم ها  لزوم  در صورت  آمریکا  کرده،  پیدا  کاهش 

رژیم ایران را تشدید خواهد کرد.
به گزارش »پولیتیکو« این تضمین ها در حالی ارائه شد که 
قانونگذاران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به دولت 

دولت بایدن
 در صورت 

شکست
 مذاکرات 

با جمهوری اسالمی 
تحریم ها را 
تشدید می کند

دستیابی  از  بتواند  که  جایگزین«  »طرح  ارائه  برای  بایدن 
جمهوری اسالمی به سالح امتی جلوگیری کند فشار می آورند.

باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا پس از برگزاری 
اینهمه  »با  گفته  بایدن  از دولت  انتقاد  با  توجیهی  جلسه 
قصد و نیت، مذاکره ای وجود ندارد. پرسش این است که 
آیا ]فقط[ با گفنت اینکه درها برای توافق بالقوه باز است… 
برای دولت ما مطلوب این است که به دنیا بگوید ما تالش 

کردیم، ]اما[ آنها مایل به انجام آن نیستند؟«
تحریم های  گفته اند  سناتورها  به  بایدن  دولت  مقامات 

موجود علیه رژیم ایران حفظ خواهد شد.
باب منندز در پاسخ به این پرسش که »آیا دولت اقدامات 
برنامه  مهار  برای  برنامه ای  عنوان  به  را  بیشرتی  تنبیهی 
هسته ای ایران در نظر می گیرد؟« گفته است که »در جریان 

اقدامات قرار خواهد گرفت.«
در  ایران  امور  مسئول  مالی  رابرت  که  جلسه   این  در 
مقامات  و  سناتورها  داشت  حضور  آمریکا  خارجه  وزارت 
دولت بایدن درباره مجموعه ای از گام های احتاملی بعدی 
در ارتباط با سیاست ایاالت متحده در قبال رژیم ایران، از 
ادامه راه  حل دیپلامتیک گرفته تا اعامل تحریم های جدید و 

همکاری با رشکای منطقه ای بحث کردند.
سعودی  عربستان  به  آینده  ماه  است  قرار  بایدن  جو 
از  وسیعی  مجموعه  ی  مورد  در  تا  کند  سفر  ارسائیل  و 
موضوعات از جمله ایران و قیمت جهانی انرژی گفتگو کند.
مقامات وزارت خارجه آمریکا در مورد نتایج این جلسه 
حارض به اظهار نظر نشدند اما قبالً گفته بودند که از متامی 
اختیارات قانونی الزم برای اعامل تحریم ها علیه فعالیت های 
از  ایران  رژیم  حامیت  جمله  از  غیرهسته ای،  و  هسته ای 

تروریسم و فروش غیرقانونی نفت، برخوردارند.
سناتور کریس مورفی یکی از حامیان اصلی خارج کردن 
سازمان های  فهرست  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

گزینه ی  »آنهایی که فکر می کنند  گفته  آمریکا  تروریستی 
واقعیت های  از  ساده انگارانه  است،  امکان پذیر  نظامی 

موجود بی خربند. دیپلامسی تنها راه قابل دوام است.«
جمهوری  دموکراسی خواه  مخالفان  که  حالیست  در  این 
اسالمی از جمله شاهزاده رضا پهلوی بارها تأکید کرده اند 
که دوگانه سازی کاذِب »یا معامله یا جنگ« نادرست است 
و راه سومی نیز وجود دارد و آن شنیدن صدای اعرتاضات 
مردم ایران و دست برداشنت از حامیت جمهوری اسالمی و 
پشتیبانی از مردم و معرتضان است. از این راه می توان هم 
مسئله برنامه امتی را بطور پایدار و در چارچوب پیامن های 

بین املللی حل کرد و هم از جنگ جلوگیری منود.
سناتور تد کروز آنچه را در این نشست گذشت، »نگران 
قبال  در  بایدن  دولت  رویکرد  کرد  تأکید  و  کننده« خواند 

جمهوری اسالمی یک »فاجعه محض« است.
گفت  جلسه  این  از  پس  دموکرات  سناتور  کونز  کریس 
»جمهوری اسالمی پیشنهاد منطقی برای بازگشت به برجام 
را نپذیرفت، درخواست های و اقدامات آنها به اطالع عموم 
رسیده که بسیار نگران کننده است. نسبت به مسیر آینده 

خوش بین نیستم.«
در  که  است،  گفته  جمهوریخواه  سناتور  روبیو  مارکو 
 ]B صورت شکست مذاکرات، هیچ طرح جایگزینی ]طرح
ارائه  بایدن[ برنامه ای به ما  ]دولت  وجود ندارد…مطمئناً 

نداده است.«
نداشت  عالقه ای  ایران  دولت  کرد،  ترصیح  روبیو  مارکو 

»پیشنهاد بسیار سخاومتندانه« دولت آمریکا را بپذیرد.
صدور قطعنامه در شورای حکام یک هفته پیش از این، 
داده  افزایش  را  اسالمی  جمهوری  بر  بین املللی  فشارهای 
است به ویژه آنکه بر اساس گزارش آژانس بین املللی انرژی 
امتی ایران تنها چند هفته برای دستیابی به اورانیوم مورد نیاز 

برای مبب اتم فاصله دارد.

تجمع بسیجی ها در حامیت از »آتش زدن برجام« بعد از خروج آمریکا از توافق امتی )هشتم ماه مه ۲۰۱۸( در دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ
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و  استعامر  با  مبارزه  ونزوئال  چپگرای  ==رئیس جمهور 
امپریالیسم را هدف مشرتک تهران و کاراکاس عنوان و تاکید 
کرد که »دوران سلطه نظامی آمریکا به پایان رسیده است.«
می گفت:  همیشه  چاوز  »فرمانده  مادورو:  ==نیکالس 
نیکالس، ما باید جلودار باشیم. در خط مقدم! همیشه باید 
انتظار داشته باشیم با سالحشان ما را بکشند. باید در خط 

مقدم باشیم.«
قراردادهای  می کنند  خیال  اسالمی  جمهوری  ==مقامات 
آنها  ماندگاری  برای  راهی  دیگر  کشورهای  با  بلندمدت 

خواهد بود و در این راه از هیچ ایرانفروشی ابایی ندارند!

جامع  همکاری های  سند  ونزوئال  و  اسالمی  جمهوری 
راهربدی ۲۰ ساله در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
نفتی و پرتوشیمی و گردشگری امضا کردند. این سند پس از 
امضای سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین و ۲۰ 

ساله با روسیه امضا شده است.
بین  ساله  راهربدی ۲۰  جامع  سند مشرتک همکاری های 
جمهوری اسالمی و ونزوئال روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ میان 
رؤسای دو دولت اسالمی و چپگرا در کاخ سعدآباد تهران 

امضا شد.
بیستم  جمعه  روز  ونزوئال  رئیس جمهور  مادورو  نیکالس 
خرداد در بدو ورود به تهران اعالم کرده بود که دو کشور 

سند نقشه  راه برای همکاری ۲۰ ساله را امضا می کنند.
امپریالیسم  و  استعامر  با  مبارزه  ونزوئال  رئیس جمهور 
تاکید کرد که  و  کاراکاس عنوان  و  تهران  را هدف مشرتک 

»دوران سلطه نظامی آمریکا به پایان رسیده است«
رئیس جمهور چپگرای ونزوئال همچنین از رابطه برادری 
دولت اش با جمهوری اسالمی سخن گفته و افزوده که پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز بسیاری از مردم در 
مبارزات شان علیه رژیم شاه، از انقالب ها در آمریکای التین 

الهام می گرفتند.
او در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرده که جمهوری 
اسالمی ایران و ونزوئال پیشگامان نظم نوین جهانی در حال 
شکل  حال  در  نوینی  ژئوپولیتیکی  »نظام  هستند:  ظهور 
سلطه  از  یافنت  رهایی  آنهم  نتیجه  است.  جهان  در  گرفنت 
استعامری آمریکا است. نظامی که در مسیر انحطاط قرار 
گرفته و اروپا را هم شامل می شود. می پرسید ایران و ونزوئال 
ما  پاسخ می دهم؛  قرار می گیرند و من  این معادله  کجای 
پیشگامان این عرص نوین هستیم! عرص تجلی انسانیت نوین 
و نیز نظام ژئوپولتیکی نوین در جهان، یا هامن جهان نو. 
جهانی عاری از قدرت های سلطه گر، عاری از استعامرگری، 
عاری از مجازات های سلطه گران جهانی. ما پیشگامان این 
نهضتیم. مثل هر تحولی از این دست. فرمانده چاوز همیشه 
مقدم!  در خط  باشیم.  جلودار  باید  ما  نیکالس،  می گفت: 
همیشه باید انتظار داشته باشیم با سالحشان ما را بکشند. 

باید در خط مقدم باشیم.«

قرارداد ۲۰ ساله بین »پیشگامان عرص نوین«! 
حکومت اسالمی در ایران و حکومت چپگرا در ونزوئال!

تحت  دو  هر  ونزوئال  و  اسالمی  جمهوری  حکومت های 
تحریم های ایاالت متحده قرار دارند و طی دو دهه گذشته 
به ویژه از دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت نهم 

و دهم روابط خود را با یکدیگر گسرتش داده اند.
از  پس  روز شنبه  دولت سیزدهم  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
امضای  سند همکاری ۲۰ ساله گفت: »ونزوئال نشان داد 
که در مقابل امپریالیسم و تحریم ها مقاومت داشته است. 
این چهار دهه فراوان بوده  ایران در  برای ملت  تحریم ها 

است اما ملت ایران تصمیم گرفته است که از این تحریم ها 
به عنوان فرصتی برای خود استفاده کند.«

ابراهیم رئیسی این سند همکاری را دارای ابعاد مختلفی 
صورت  ونزوئال  با  »همکاری هایی  که  افزود  و  کرد  عنوان 
می گیرد که در حوزه انرژی، نیروگاه های حرارتی و صادرات 
خدمات فنی و مهندسی و همچنین همکاری در حوزه های 
دفاعی و حوزه کشاورزی است که همه اینها نشان می دهد 
ظرفیت های بسیاری برای همکاری بین دو کشور وجود دارد.«
اسناد رشکت دولتی پرتولئوس دی ونزوئال )پی دی وی اس ای( 
نشان می دهد که ونزوئال واردات نفت خام سنگین ایران را 
برای تأمین پاالیشگاه های داخلی خود بر اساس یک قرارداد 

تهاتری آغاز کرده است.
ونزوئال بر اساس پیامن های دوستی و همکاری با جمهوری 
اسالمی طی سال های اخیر برای نوسازی پاالیشگاه های خود 
ایران تجهیزات گرفته است. جمهوری اسالمی همچنین  از 
تا کنون چندین نفتکش با بیش از یک و نیم میلیون بشکه 
بنزین و مشتقات نفتی به ونزوئال فرستاده تا کمبود بنزین 

این کشور را جربان کند.
بزرگرتین ذخایر  از  اینهمه در حالیست که ونزوئال یکی 
نفتی جهان را دارد اما کمبود رسمایه گذاری و فساد باعث 

شده است که هم تولید روزانه نفت آن از سه میلیون بشکه 
از  اعظمی  بخش  هم  و  برسد  بشکه  هزار  به حدود ۳۴۰ 

پاالیشگاه هایش کهنه و از رده خارج شوند.
قراردادهای  می کنند  خیال  اسالمی  جمهوری  مقامات 
آنها  ماندگاری  برای  راهی  دیگر  کشورهای  با  بلندمدت 
خواهد بود و در این راه از هیچ ایرانفروشی ابایی ندارند! 
دولت  میان  ساله    ۲۵ قرارداد  منونه ها  مهمرتین  از  یکی 
ساله  قرارداد ۲۰  است.  کمونیست چین  و دولت  روحانی 

با روسیه نیز از همین نوع است و حاال قرارداد ۲۰ ساله با 
ونزوئال بسته شده.

جزییات منترش شده از بخشی از قراردادهای بلندمدت 
با چین و روسیه نشان می دهد مقامات جمهوری اسالمی 
طرف  کشورهای  به  ویژه ای  امتیازهای  قراردادها  این  در 
قرارداد داده و منابع کشور را برای سالیان سال در اختیار 

این کشورها قرار می دهند.
عظیم  میدان  بهره برداری  و  توسعه  قرارداد  منونه  برای 
گازی چالوس میان جمهوری اسالمی و روسیه تحت بخشی 
بر  امضا شده است.  ایران و روسیه«  از »قرارداد ۲۰ ساله 
اساس این قرارداد تقسیم سهام میدان گازی چالوس به این 
ترتیب است که رشکت های گازپروم و ترانس اویل روسیه در 
مجموع ۴۰ درصد، سی. ان .پی .سی و سی .ان.او.او.سی چین 
در مجموع ۲۸ درصد و رشکت اکتشاف و تولید خزر ایران 

)KEPCO( ۲۵ درصد سهم دارند.
ارزش این قرارداد چند تریلیون دالر عنوان شده و در حالی 
روسیه و چین به ترتیب بیشرتین سهم و در انتها ایران از این 
میدان گازی نفع می برد که میدان گازی چالوس در بخش 
ایرانی آب های دریای کاسپین قرار دارد و تحت »حاکمیت 

کامل« ایران است.

وبسایت کیهان لندنوبسایت کیهان لندن
 به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی



گروه ها  و  افراد  آن  طریق  از  که  است  فرآیندی  »البیگری 
منافع خود را به صاحبان مناصب دولتی بیان می کنند تا بر 
تأثیر بگذارند.« برای دستیابی به این  سیاست های عمومی 
یک  عنوان  به  البیگری  مدرن،  دنیای  در  که  است  اهداف 
حرفه و شغل سعی می کند دیدگاه ها و نگرانی هایی را به 
سیاست سازان و تصمیم گیرندگان انتقال داده و در ازای این 
کار دستمزدهایی از سوی آنانی که متقاضی البیگری هستند، 
دریافت منایند. در جوامع آزاد و دمکراتیک، البیگری تحت 
البی  قانون  کانادا   در  مثال  است.  گرفته  قرار  قانون  کنرتل 
فدرال]۱[ البیگری را تعریف و قواعد ناظر بر آنرا تعریف 
کرده است. در ایاالت متحده آمریکا نیز قانون البیگری مصوب 
کنگره نیز تعریفی مشابه ارائه داده است. تحت کنرتل قانون 
قرار دادن البیگری این حقیقت را آشکار می سازد که البیگری 
در ذات خود با روابط بین گروه ها و افراد خصوصی و مقامات 
دولتی همراه است. یعنی افرادی که انتخاب یا مثال به مجلس 
قانونگذاری راه می یابند، در مرکز البیگری قرار دارند. مشکل 
در این است که این روابط ممکن است به رشایطی منجر شود 
که به موجب آن منافع فردی بر خیر عمومی پیشی گیرد. به 
عبارت بهرت، البیگری مورد سوء استفاده کسانی قرار می گیرد 
که از طریق نفوذ فوق العاده بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی، 
می خواهد بهره و منافع فردی کسب مناید. به همین دلیل 
به البیگری حساس بوده و  افکار عمومی نسبت  است که 
اغلب نگرشی بدبینانه نسبت به آن دارد و به همین دلیل، در 
دمکراسی ها البیگری تحت نظارت شدید بوده و فرآیندهای 

خاصی برای شفافیت در آن در نظر گرفته شده است.
البیگری ریشه های دیرین دارد، و اساسا می توان گفت که 
همراه با سیاست پا به عرصه حیات گذاشته است. اما ممکن 
است بتوان ریشه های ظهور رسمی آنرا به قانون اصالحی ماگنا 
کارتا در سال 121۵ جستجو کرد؛ زمانی که فشار سازمانیافته 
گروه های سودبر موجبات اصالحاتی را در انگلستان در زمان 
پادشاه جان باعث شد.]۲[ از قرن 1۶ میالدی البیگری شکل 
سازمانیافته تری به خود گرفت. و این زمانی بود که آن افرادی 
که در سیاست فعال و درگیر بودند، در سالن ها و راهروهای 
مجالس قانونگذاری منتظر می ماندند تا بتوانند حقایق پشت 
پرده سیاست گذاری ها را افشا منایند.  به همین دلیل هم واژه 
با  از کلمه »البی« یعنی راهرو و مکان های منجر  البیگری 
سالن های مالقات و یا مراسم رسچشمه می گیرد.]۳[ اما بطور 
روشن اولین بار در پایان قرن نوزدهم، زمانی که روزنامه نگاران 
و اصالح طلبان سوء استفاده گسرتده و کاربرد فاسد آن را در 
سیاست آمریکا افشا کردند، توجه و نگرانی عمومی گسرتده ای 

را به خود جلب کرد.
برای  تئوری هایی  البیگری  گسرتش  و  توسعه  به  توجه  با 

توضیح منافع و مرضات آن به وجود آمده اند.

را  این حقیقت  دادن البیگری  قرار  قانون  کنرتل  == تحت 
آشکار می سازد که البیگری در ذات خود با روابط بین گروه ها 
و افراد خصوصی و مقامات دولتی همراه است. یعنی افرادی 
که انتخاب یا مثال به مجلس قانونگذاری راه می یابند، در مرکز 
البیگری قرار دارند. مشکل در این است که این روابط ممکن 
است به رشایطی منجر شود که به موجب آن منافع فردی بر 
خیر عمومی پیشی گیرد. به عبارت بهرت، البیگری مورد سوء 
استفاده کسانی قرار می گیرد که از طریق نفوذ فوق العاده بر 
فرآیند تصمیم گیری سیاسی، می خواهد بهره و منافع فردی 
کسب مناید. به همین دلیل است که افکار عمومی نسبت به 
البیگری حساس بوده و اغلب نگرشی بدبینانه نسبت به آن 
دارد و به همین دلیل، در دمکراسی ها البیگری تحت نظارت 
شدید بوده و فرآیندهای خاصی برای شفافیت در آن در نظر 

گرفته شده است.
==صلح و امنیت رضورتا معادل با فقدان جنگ نیست. این 
خطای بزرگ البیگران خارج نشین است که مفهوم صلح را 
به نبود جنگ تقلیل داده و چشم بر عدالت فرو می بندند. 
آنها، دانسته و یا نادانسته، فراموش می کنند که امنیت یعنی 
رها بودن مردم از ترس دستگیری، زندان و شکنجه، یعنی 
رها بودن از فقر و گرسنگی، رها بودن از ناامیدی و ناتوان 
بودن، رها بودن از تخریب محیط زیست. آیا البیگران پاسخی 
حقیقی  معنای  از  غفلت  قبال  در  کارهای خود  چرایی  به 
صلح و امنیت دارند؟ آیا می توان باور داشت که کسانی با 
داشنت باالترین درجات دانشگاهی در علوم سیاسی و روابط 
بین امللل از دانشگاه های آمریکایی و یا اروپایی، نسبت به 
معنای صحیح صلح و امنیت، و وابستگی غیرقابل آن به احرتام 

به حقوق انسان، ناآگاه باشند؟!

محمود مسائلی – پرسش ها: البیگری چیست و چه اهدافی 
را دنبال می کند؟ آیا این اهداف ماهیتی انساندوستانه دارند یا 
اینکه حرفه ای سودآور برای البیگران است؟ رابطه البیگری با 

حقوق و منافع مردم و کشور چگونه تعریف می شود؟
طرح موضوع

در خربهایی که در باره ایران و روابط آن با دنیای خارج 
انتشار می یابند، اغلب موضوع البیگران خارج کشور که زیر 
عناوین فریبنده ای مانند دوستی، دیالوگ، و صلح، سعی در 
دفاع از منافع رژیم اسالمی دارند، به چشم می خورد. همراه با 
آنچه این البیگران انجام می دهند، نقش همراهی کننده پاره ای 
از روزنامه نگاران نیز برای پیشربد منافع رژیم اسالمی مشاهده 
می شود. حکایت هرنمندانی مانند پرویز پرستویی که اخیرا 
برای منایش فیلم »داستان های هزار و یک شب« ساخته حبیب 
احمدزاده و به دعوت یک نهاد آمریکایی به آن کشور رفته بود 
و حواشی همراه با آن، بار دیگر موضوع البیگری را به افکار 

عمومی کشاند. در اخبار البیگری، نام »شورای ملی ایرانیان 
آمریکا«)نایاک( بیشرت از هر سازمان و گروه دیگری به چشم 
می خورد. یک جستجوی ساده در فضای مجازی نشان می دهد 
که این شورا مورد انتقادات زیادی هم از سوی ایرانیان و هم 
بوده  نیز  آمریکایی  سناتورهای  از  پاره ای  شامل  غیرایرانیان 
است. وبسایت رسمی این سازمان در معرفی ارزش های مورد 

نظر خود، چهار مورد را معرفی کرده است:
• »تعامل برای مشارکت قوی جامعه و گفتامن مدنی معنادار
• عهد به پیشربد فراگیری، عدالت و برابری الزم برای اصالح 
عدم تعادل قدرت و اطمینان از حضور ایرانیان آمریکایی در 

متام سطوح زندگی مدنی
و  معنادار  گفتامن  مدنی،  زندگی  پرورش  برای  احرتام   •

همکاری در میان جامعه
• شفافیت به عنوان سنگ بنای اعتامدسازی«

البته این سازمان اینگونه ارزش ها را در جهت بلندتر ساخنت 
صدای جامعه ایرانی- آمریکایی معرفی کرده و تاکید می کند که 
»ایرانیان آمریکایی به  عنوان یکی از تحصیلکرده ترین گروه های 
تکنولوژی،  مختلف-  سطوح  در  متحده،  ایاالت  در  اقلیت 
علمی، دانشگاهی و اقتصادی- به موفقیت دست یافته اند، 
اما مشارکت جامعه ما در زندگی مدنی آمریکا محدود بوده 
است.« البته در تئوری این ماموریت درخشانی است، و به 
نظرم شایسته تقدیر است. اما رویکرد سازمان در مواردی نشان 
می دهد که این ماموریت به اتحاذ مواضعی منجر شده که 
ایران را نشان می دهد.  از جمهوری اسالمی  آنان  جانبداری 
عکس ها و نوشتارهایی که از سوی مدیران این شورا در فضای 
مجازی انتشار یافته به این احساس قوت بیشرتی می دهد. اما 
رصف نظر از همه این موضوعات و حساسیت ها که از سوی 
ایرانیان آزادیخواه نسبت به این سازمان وجود دارد، اهداف 
تعریف شده در ماموریت و بینش آن، چنانکه مسئوالن آن 
مفاهیم  اینگونه  نیست.  انجام می دهند  یا  و  داده  توضیح 
که در چهار مورد باال معرفی شده اند، بی تردید دارای ارزش 
واالیی در نگرش های انساندوستانه در علم سیاست هستند. 
اما مشکل این است که به نظر این نویسنده جنین مفاهیمی  
در سیاست گذاری از معنای حقیقی خود فاصله زیادی گرفته 
و با چهره ای فریبنده به حقوق ذاتی مردم ستمدیده ایران و 

منافع ملی کشور آسیب وارد می سازند.
هدف این نوشتار این است که پاره ای از این مفاهیم را به 
اختصار توضیح داده و قضاوت را در اختیار خوانندگان بگذارد، 
تا روشن شود که آیا به درستی این تشکیالت آنگونه که در 
وبسایت خود توضیح داده است »یک سازمان غیرحزبی و 

غیرانتفاعی است«؟
البیگری و شفافیت

می کند:  تعریف  اینگونه  را  البیگری  کانادایی،  دانشنامه 

البیگری و 

خیانت به

 حقوق مردم و

 منافع ملی
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         اصلی ترین گروه های تئوری های البیگری آنهایی 
هستند که معتقدند البیگری بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند 
سیاست گذاری و رابطه آن با جامعه و خیر عموم است، به 
مدرن  دمکراسی های  از  بخشی  البیگری  امروز  که  گونه ای 
است. هواداران این نظریه معتقدند که رشد و توسعه البیگری 
به دلیل نارسایی هایی است که در سیاست گذاری وجود دارد. 
این نارسایی را جان استوارت میل زیر عنوان استبداد اکرثیت 
توضیح داده بود.]۴[ برای غلبه بر نارسایی های دمکراسی که 
باعث جدایی حکومت از مردم می شود، به بدیلی نیاز است 
یکدیگر  به  را  مردم  و  نظرات حکومت  نقطه  و  مواضع  تا 
نزدیک سازد. هرچند که نهادهای جامعه مدنی در انجام این 
نقش فعال هستند، اما این واقعیت را می بایست خاطر نشان 
ساخت که البیگران نقش موثرتری می توانند در سیاست گذاری 
و تصمیم سازی داشته باشند. بنابراین، فلسفه وجودی البیگری 

در دمکراسی های می تواند در موارد زیر خالصه شود:
• نگرانی ها و انتظارات مردم را به دستگاه حکومت منتقل 
منوده و آن صدا ها و نگرانی ها را رسا می سازند، در عین حال 
برای منایندگان منتخب مردم نیز اطالعات و دانش الزم را در 

منت واقعیت های جامعه فراهم آورند.
گروه های  دموکراسی ها،  در  شفافیت  اهمیت  دلیل  به   •
البیگر می بایستی حتام تحت کنرتل و نظارت قرار گیرند. یعنی 
اینکه آنها باید گزارش های منظم و روشنی به دستگاه نظارت 

کننده خود ارائه منایند.
• دولت را یاری رسانند تا بتواند اعتامد مردم را به دست آورد.
اینکه سیاست گذاری ها بر اساس اطالعات صحیح  • سوم 
اتخاذ شود، و شهروندان نیز اعتقاد پیدا کنند که دولت در 

مسیر درست و در جهت منافع عمومی قرار گرفته است.
از عقالنیت و خرد  • دستگاه حکومت و منافع عمومی 

جمعی یک جامعه بهره گیرد.]۵[
چنین نگرشی نسبت به البیگری بر اساس پیش فرض های تفکر 
فلسفی لیربال بنیاد نهاده شده که تاکید زیادی بر آزادی های 
انفرادی دارد. نظریه پردازان لیربال عموماً برخورداری مردم از 
سیاسی  نظام  پیش رشط های مرشوعیت  را  برابری،  و  آزادی 
می دانند. مهمرتین این نظریه پردازان شامل جان الک و روسو 
همواره تاکید  کرده اند که نظام سیاسی لیربال آن است که در 
آن مرشوعیت حکومت از حاکمیت فرد رسچشمه می گیرد. به 
همین دلیل، منایندگان منتخب مردم بر اساس قرارداد اجتامعی 
می بایستی همه امکانات الزم را برای انجام وظیفه منایندگی 
خود به کار گیرند. بطور طبیعی در یک جامعه آزاد این ساز و 
کارها از طریق رابطه ای که با شهروندان برقرار می شود تعریف 
شده و به اجرا در می آیند. البیگران می توانند این رابطه را به 
شکلی موثر برقرار سازند. هرگاه به این کارکرد جوامع دمکراتیک 
دقت بیشرتی به عمل آید، این واقعیت آشکار می گردد که 
البیگری نه فقط با فضای سیاسی تصمیم گیری، بلکه با حیطه 
اقتصادی نیز پیوندی عمیق برقرار می کند. در این آمیختگی 
گروه های سودبر  فعالیت های  با  البیگری سیاسی  که  است 
اقتصادی و گروه های فشار همراه و هامهنگی می شود. این 
نگرش به البیگری در چارچوب اتحادیه اروپا به بهرتین شکل 

ممکن توضیح داده شده است:
نهادها باید با ابزارهای مناسب به شهروندان و انجمن های 
در همه  را  نظرات خود  تا  بدهند  را  فرصت  این  منایندگی 
زمینه های عملکرد اتحادیه اعالم و آشکارا امکان تبادل نظر 
داشته باشند. عالوه براین، امکان گفتگوی باز، شفاف و منظم با 
نهادهای منایندگی و جامعه مدنی باید وجود داشته باشند.]۶[
پارملان اروپا توضیح می دهد که »نهادهای اتحادیه اروپا با 
طیف وسیعی از گروه ها و سازمان هایی که منافع خاصی را 
منایندگی می کنند و فعالیت های البیگری را انجام می دهند، 
فرآیند  از  رضوری  و  مرشوع  بخشی  این  دارند.  تفاهم 

تصمیم گیری است تا اطمینان حاصل شود که سیاست های 
است.«  مردم  واقعی  نیازهای  کننده  منعکس  اروپا  اتحادیه 
و  مردم  میان  شفاف  و  منسجم  رابطه ای  برقراری  رضورت 
نهادهای تصمیم گیری باید به گونه ای سامان یافته باشد تا 
»همه انواع منایندگان ذینفع بتوانند دانش و تخصص خاصی 
را در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتامعی، زیست محیطی 
و علمی  به مجلس ارائه دهند. آنها می توانند نقشی کلیدی 
نظام  یک  که  باشند  داشته  کرثت گرایانه  و  باز  گفتگوی  در 
دموکراتیک بر آن استوار است.« اما برای جلوگیری از تباهی 
در امر البیگری، پارملان اروپا، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون 
اروپا تعهد خود را به باز بودن و شفاف بودن البیگری نشان 
داده اند. شفافیت به افراد امکان می دهد اطالعات مربوط به 
فعالیت های منایندگی منافع را که در مقابل موسسات اتحادیه 
اروپا انجام می شود و همچنین داده های آماری مربوط به 

همه احزاب ثبت شده را آسانرت به دست آورند.]۷[
تعریف روشن مفاهیم

عمل  راهنامی  عنوان  به  البیگری  دمکراتیک  نظریه  اگر 
گروه های البیگر مانند »شورای ملی ایرانیان آمریکا« در نظر 
گرفته شود، مفاهیم و ارزش هایی که آن شورا فلسفه وجودی 
خود را بر اساس آنها قرار داده است، باید به درستی تعریف 
شوند تا برای افکار عمومی روشن شود که آیا این تشکیالت به 
درستی به آن ارزش ها پایبند است یا نه. برای این منظور، و با 

موضعی بی طرفانه نسبت به فعالیت های »نایاک«، پاره ای از 
مفاهیم و ارزش ها به اختصار توضیح داده می شوند. قضاوت 

در اختیار خوانندگان محرتم و وجدان تاریخ است.
دیپلامسی چیست؟

از آنجا البیگری با دیپلامسی مردمی  بیگانه نیست، مناسب 
است این واژه توضیح داده شود. به زبانی ساده و از نگاه 
به  دیپلامسی  جهان،  در  سیاست  مسلط  و  اصلی  جریان 
معنی هرن و نیز مهارت های الزم برای تنظیم و توسعه روابط 
مساملت آمیز میان دولت هاست. بطور طبیعی البیگرانی که از 
سوی کشوری نزد کشوری دیگر البیگری می کنند، مهارت های 
خود را به کار می گیرند تا مواضع آن دولت ها را به یکدیگر 
نزدیک سازند.]۸[ ولی از نقطه نظر اصول اخالقی این تعریف 
با چالش هایی مواجه است. اولین چالش این است که باید دید 
منظور از دولت چیست و دولت کدام است؟ آیا دولت های 
متامیت خواه که کوچکرتین و ساده ترین پرسش های طبیعی از 
سوی شهروندان خود را بی رحامنه  رسکوب می کنند و منافع 
ملی را رصف مداخالت غیرقابل توجیه و جنگ طلبانه خود 
در دیگر نقاط جهان می منایند، هنوز مشمول تعریف دولت 
برای توضیح دیپلامسی است؟ جان راولز متفکر برجسته لیربال 
معارص جهان در کتاب »قانون مردمان« اینگونه دولت ها را 
قانون شکن )منظور قوانین حقوق بین امللل جاریست( می داند 

که باید برای احرتام به آزادی های اساسی و حقوق برش مردمان 
خود )یعنی تامین خیر عمومی(، تحت فشار قرار گیرند.

کانت در یکی از فکورانه ترین مقاالت خود با عنوان »درباره 
گفتارهای متداول: ممکن است در تئوری درست باشد، اما در 
عمل کاربرد ندارد«]۹[، آموزه اخالقی ارزشمندی برای جهان 
حکومت  البیگران  برای  که  آموزه ای  می آورد،  فراهم  امروز 
کسانی  نوشتار،  این  در  او  باشد.  مفید  می تواند  اسالمی 
تلقی  منافع طبقه خاصی  پیشربد  معنی  به  را  سیاست  که 
می کنند، و از دیپلامسی هم به عنوان هرن پیشربد گفتگو میان 
دولت ها )رصف نظر از اینکه مرشوعیت/ حقانیت دارند یا 
نه( به طریقی موفقیت آمیز می دانند، و خود را صلح طلب 
معرفی می کنند، بی فرهنگ و بی معرفت )و به تعبیر کانت 
و  اخالق  اینان  که  چرا  می کند  خطاب  هرزه اخالق(]۱۰[  
وجدان انسانی را قربانی سیاست، دیپلامسی و موفقیت در آن 
می کنند. این دولت ها و حامیان البیگر آنها، اساسا هیچ درک 
صحیحی از مسئولیت پذیری و بهبود در نظم جهانی ندارند و 
به دلیل ماهیت متامیت خواهی خود هرگز منی توانند آنرا تحمل 
منایند. دولتی که منافع شهروندان خود و منافع ملی را قربانی 
اهداف سلطه گرایانه خارجی ساخته، و در داخل نیز ساده ترین 
حقوق مردمان را نادیده انگارد، بی تردید مرشوعیت/ حقانیت 
خود را از دست می دهد. اینگونه دولت ها منی توانند مشمول 
دیپلامسی برای توسعه روابط مساملت آمیز در جامعه بین املللی 
باشند، و از همین رو مدافعان ریز و درشت و البیگران آنها نیز 
منی توانند درک صحیحی از مفهوم مساملت آمیز بودن روابط 
بین امللل داشته باشند. البته مجال این بحث در اینجا نیست. 
اما نگاهی ساده به حقوق بین امللل معارص شامل حقوق برش 
روابط صلح آمیز،  مفهوم  نوع  هر  می دهد  نشان  بین املللی 
باید رضورتا با احرتام به حقوق ذاتی مردم همراه باشد. این 
پیش فرض را اعالمیه جهانی حقوق برش در بند اول مقدمه 
به روشنی توضیح داده است: »شناسایی حیثیت ذاتی کلیه 
اعضای خانواده برشی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان 
اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان است.« آیا البیگران به 
این حقایق مورد انتظار خانواده برشی وقوف دارند؟ اگر پاسخ 
مثبت است، پس چرا حقوق حق و ذاتی هموطنان ستمدیده 
از مجرای حقیقی آن  را  انگاشته و البیگری  نادیده  را  خود 
منحرف می سازند؟ اگر آگاهی و وقوف ندارند، پس چرا چنین 

مفاهیمی  را به عنوان راهنامی عمل البیگری برگزیده اند؟
صلح و امنیت چیست؟

به زبانی ساده امنیت رضورتا منی تواند با زندگی در رشایط 
صلح )یعنی فقدان جنگ( معادل باشد. بلکه امنیت به معنی 
امنیت انسانی است]۱۱[. هیچ صلحی بدون امنیت انسان 
)یعنی صلحی عادالنه و مطابق با اراده آزاد مردم( منی تواند 
وجدان  با  باید  سیاست،  علم  دانش آموختگان  باشد.  پایدار 
آگاه و مسئولیت پذیری دقت داشته باشند که بدون احرتام به 
حقوق و آزادی های اساسی مردم امنیت هیچ معنی و مفهومی  
را  سیاست  علم  الفبای  که  آنهایی  باشد.  داشته  منی تواند 
خوانده اند به خوبی می دانند که مقدمه منشور ملل متحد )که 
در حکم قانون اساسی جهان است( در ابتدا بر احرتام به حقوق 
برش و آزادی های اساسی تاکید می کند، سپس آنرا بنای نظم 
و امنیت صلح آمیز جهانی معرفی می مناید. یعنی اول حقوق 
انسان، دوم امنیت. بنابراین باید سه پرسش اساسی را در برابر 
آنهایی که شعار صلح جویی و امنیت رس می دهند، قرار داد: 
اول، امنیت برای چه کسی؟ دوم، امنیت از سوی چه تهدیدی؟ 
و سوم، امنیت با چه ابزاری؟ پاسخ خیلی ساده است. سازمان 
ملل متحد دکرتین امنیت انسانی را اینگونه تعریف می کند:
الف: امنیت یعنی تامین حقوق ذاتی و غیرقابل تردید مردم 
انسانی، و رها  از آزادی، کرامت و حرمت  برای برخورداری 

بودن از فقر و نا امیدی

دکرت محمود مسائلی

صفحه19شماره1832
 جمعه 17 تا پنجشنبه ۲3 ژوئن ۲۰۲۲



صفحه20شماره1832
جمعه ۲7 خرداد ماه تا ۲ تیر ماه 14۰1خورشیدی

              ب: همه مردم، به ویژه افراد آسیب پذیر، باید از هر 
نوع ترس آزاد باشند، باید بتوانند از فقر رهایی یابند، و فرصت 
برابر برای استفاده از متام حقوق انسانی و توسعه توانایی های 

خود را داشته باشند.
بنابراین صلح و امنیت رضورتا معادل با فقدان جنگ نیست. 
این خطای بزرگ البیگران خارج نشین است که مفهوم صلح را 
به نبود جنگ تقلیل داده و چشم بر عدالت فرو می بندند. 
آنها، دانسته و یا نادانسته، فراموش می کنند که امنیت یعنی 
رها بودن مردم از ترس دستگیری، زندان و شکنجه، یعنی رها 
بودن از فقر و گرسنگی، رها بودن از ناامیدی و ناتوان بودن، 
رها بودن از تخریب محیط زیست. آیا البیگران پاسخی به 
چرایی کارهای خود در قبال غفلت از معنای حقیقی صلح 
و امنیت دارند؟ آیا می توان باور داشت که کسانی با داشنت 
باالترین درجات دانشگاهی در علوم سیاسی و روابط بین امللل 
از دانشگاه های آمریکایی و یا اروپایی، نسبت به معنای صحیح 
صلح و امنیت، و وابستگی غیرقابل آن به احرتام به حقوق 
انسان، ناآگاه باشند؟! به سختی می توان پاسخ مثبتی به این 
پرسش ها داد. باز هم باید قضاوت را به وجدان تاریخ و آگاهی 

مردم بیدار و هشیار واگذار کرد.
امنیت ملی و بین املللی منی تواند بدون امنیت انسانی معنی 
باشد. حال چگونه است که کسانی زیر عنوان علم  داشته 
سیاست و روابط بین امللل، امنیت انسانی را نادیده انگاشته 
و فقط آنرا در پناه موفقیت در گفتگوهای دیپلامتیک توضیح 
می دهند، و حقوق مردمان مظلوم، ستمدیده و به حاشیه رانده 
شده را نادیده می انگارند؟ آیا اینان دانش خود را در خدمت 

توجیهات غیرانسانی نظام های متامیت خواه قرار منی دهند؟
دیالوگ )هم پرسی( روشنفکرانه چیست؟

بر اساس هامن مفهوم کانتی بی فرهنگ و بی معرفت بودن 
اخالقی، خطاست که دیالوگ را به گفتگوهای دیپلامتیک و یا 
چانه زنی های تجاری و اقتصادی تقلیل داد. همچنین خطاست 
که مشارکت مدنی معنادار و یا عدالت و پرورش و شکوفایی 
انسانی، را به پشت پرده زد و بندهای البیگری کشاند، به ویژه 
وقتی که یک گروه البیگر شفافیت را به عنوان سنگ بنای 

اعتامدسازی معرفی می مناید.
به اصطالح روشنفکر هایی که هم پرسی  و  آکادمسین ها 
را فقط در قالب گفتگوهایی برای پیشربد صلح دوستی به 
معنی نبود جنگ تقلیل داده، و یا پشت درهای بسته و از 
زاویه دید خود آنرا جستجو می کنند، معنای واقعی دیالوگ 
را فدای تامین منافع فردی و گروهی خود می سازند. اینان 
دیالوگ را به گفتگوها یا چانه زنی های تجاری و اقتصادی، و 
بدون شفافیت، تقلیل می دهند. این در حالیست که دیالوگ 
یعنی بودن با دیگران برای درکی عمیق از معنای زندگی؛ 
یعنی با هم بودن برای رهایی بخشیدن آنهایی که از رنج های 
تاریخی در عذاب هستند. دیالوگ یعنی تالش جمعی برای 
خیر عمومی در برابر همه اشکال متامیت خواهی و استبداد. 
دیالوگ یعنی گام نهادن در فرآیندی برای یادگیری متقابل با 
هدف پیشربد منافع جامعه برشی؛ یعنی خود را در دیگران 
یافنت؛ یعنی شکل بخشیدن به یک »ما«ی مسئول در قبال 
آزادیخواهی و حقوق بنیادین انسان ها؛ یعنی دست یافنت و 
کمک به استقرار عدالت اجتامعی؛ یعنی دیالوگ برای احیا 
و پیشربد منافع آنهایی که به فقر کشیده شده اند و عزت 
و کرامت انسانی آنها پایامل شده است… از همه عزیزان 
تقاضا دارم نگاهی به  آثار چارلز تیلور، مارتین بوبر، هربرت 
مید و دیگر متفکران برجسته فلسفه هم پرسی و دیالوگ 

داشته باشند.
آیا دست اندرکاران »شورای ملی ایرانیان آمریکا«، هواداران 
آنها، و سازمان های موازی که در کانادا تشکیل شده اند، و یا 
آنهایی که ممکن است ساده انگارانه از صلح سخن می گویند، 

درک صحیح از مفاهیم مسئولیت، بهبود در رشایط زندگی 
انسانی، رضورت بازتعریف نظم جهانی بر اساس احرتام به 
آیا  دارند؟  دمکراتیک  ارزش های  و  انسان ها  ذاتی  حقوق 
واقعاً معیارها و اهداف دیالوگ سازنده و معطوف به رهایی 
مظلومان و ستمدیدگان حکومت استبدادی دینی را در نظر 
با عدالتجویی و  آنان همراه  آیا صلح مورد نظر  می گیرند؟ 
دفاع از رسکوب شدگان است؟ چه کسی از بهبود روابط میان 
نظام های استبدادی و رسکوبگر با دمکراسی ها سود می برد؟ 

نظام های متامیت خواه و رسکوبگر؟ البیگران آنها؟!
آکادمیک،  عناوین  و  زبانی  بازی های  به  با دقت  باید  ما 
واژه های  و  دیپلامسی،  دیالوگ،  صلح دوست،  روشنفکر، 
منافع  استحکام  به  تا  می شوند  گرفته  کار  به  که  مشابهی 
باشیم.   داشته  کافی  دقت  شوند،  منجر  قدرت ها  روابط  و 
کوتاهی و قصور به لحاظ اخالقی خطا و خیانت به مفهوم 
متعالی انسانیت و حقوق ذاتی انسان هاست. ما باید خود را 
به یک مسئولیت عمیق اخالقی و سیاسی برای دفاع از حقوق 
عموم مردم و ستمدیدگان و افشا ساخنت طرح های فریبکارانه 
ستمگران و البیگران آنان پاسخگو بدانیم. به امید آنروزی که 
البیگران به خود آیند و وجدان خویش را بیش از از این به 
این زندگی کوتاه دنیایی نفروشند. و باز هم به امید روزی که 
آنان به آغوش ملت بازگشته و در نزد مردم ستمدیده رسبلند 

و رسافراز بشوند.
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]۱۰[ هامن منبع باال
]۱۱[ هوشنگ امیر احمدی و  تریتا پارسی به عنوان دو تن 

از افراد معروف این جریان شناخته می شوند.

-سوء تغذیه هم اکنون نیز در بیامرستان ها وجود دارد تا 
حدی که باالی ۳۲ درصد نرخ سوء تغذیه در بیامرستان های 

ایران است.
-شنیده های روزنامه »اعتامد« حاکی از آن است که طی 
عمومی  بودجه  از  غذا  توزیع  و  تامین  آینده،  هفته های 
و دولتی، نه فقط در بیامرستان ها بلکه در باقی مراکز با 
نگهداری  پادگان ها، زندان ها، مراکز  مانند  جمعیت ساکن 
دارای معلولیت،  افراد  و  و کودکان بی رسپرست  ساملندان 
حتی  و  اجتامعی  آسیب دیدگان  بازپروری  اردوگاه های 
با  هم  دانشجویی  خوابگاه های  و  شبانه روزی  مدارس 

مشکالتی مواجه خواهد شد. 
-یک منبع آگاه در وزارت بهداشت به »اعتامد« گفته است 
که اگر تورم همچنان صعودی باشد، از بودجه دانشگاه های 
علوم پزشکی برای تامین نیازهای رفاهی رضوری بیامران، 

تخصیص مناسب درنظر گرفته خواهد شد. 

درپی افزایش شدید قیمت  گوشت، مرغ، برنج و روغن، 
طی  است،  نوشته  شنیده ها  مبنای  بر  »اعتامد«  روزنامه 
عمومی  بودجه  از  غذا  توزیع  و  تامین  آینده،  هفته های 
و دولتی، نه فقط در بیامرستان ها بلکه در باقی مراکز با 
جمعیت ساکن مانند پادگان ها، زندان ها، خانه های ساملندان 
و مراکز نگهداری از معلوالن هم با مشکالتی مواجه خواهند 

شد.
در پی گسرتش اعرتاضات مردم به اوضاع آشفته معیشتی 
در حالی که ناکارآمدی نظام و سیاست های تخریبی تامین 
نیازهای اولیه را هم به شدت دشوار کرده، عوامل دولت با 
ترویج عبارت »جراحی اقتصادی« سعی دارند بی لیاقتی در 
ضعف های مدیریتی  را پشت توجیهاتی چون صبوری برای 

رسیدن به یک آینده درخشان پنهان کنند. 
اکنون این جراحی دارد مردم را به کشنت می دهد و حتی 
سازمان های خدماتی و مراکز درمانی که قاعدتا محلی برای 
تامین و تضمین امنیت و سالمتی شناخته می شوند، نه فقط 
در ارائه خدمات و درمان که در بخش تامین غذای پرسنل و 

بیامران هم به مشکل برخورده اند. 
در رشایط فعلی غم نان و درمان، برای گروه های مختلف  
حتی کارکنان دستگاه های دولتی هم محرومیت به بار آورده 
لگام گسیخته و درآمدهای  تورم  به دلیل  افرادی که  است. 
وعده های  بلکه  ندارند  معاش  تامین  امکان  تنها  نه  ناچیز 
غذایی که به واسطه شغل شان باید از طرف کارفرما فراهم 

شود نیز قطع شده است. 
مشکلی که بر سایر مسائل قبلی انباشته شده و انگیزه 
مهاجرت را به ویژه در میان کادر درمان و پرستاران چند 
در  پرستار  کمبود  مشکل  که  بطوری  است.  کرده  برابر 
از  امکان رسیدگی و مراقبت  تا  بیامرستان ها موجب شده 

بیامران آنگونه که باید، فراهم نباشد. 

»جراحی اقتصادی« منجر 

به مرگ! احتامل حذف 

غذای گرم در بیامرستان ها، 

پادگان ها، زندان ها و 

خانه های ساملندان
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            روزنامه »اعتامد« در گزارشی به این مسئله 
پرداخته و از قول رئیس یک بیامرستان خصوصی در شامل 
مواد  قیمت  گرانی  تاثیر  دلیل  به  که  است  نوشته  تهران 
غذایی بر کیفیت تغذیه بیامرستانی، پیش بینی می شود در 
هفته های پیش رو، تامین غذای گرم و به خصوص غذاهای 
برای  بیامرستان ها،  بیامران بسرتی در  برای  پروتئین  حاوی 
بسیاری از مراکز درمانی دولتی یا خصوصی غیرممکن شود. 
که  بیامرستانی  غذای  تامین  درباره وضعیت  پزشک  این 
خود ریاست اش را به عهده دارد، گفته است که پیامنکار 
ابتدای سال گذشته ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان بابت غذای 
بیامر طلب می کرد اما فروردین امسال، رقم پرداختی به ۸۰۰ 

میلیون تومان رسیده است. 
رئیس  گذشته  جدید  سال  آغاز  از  ماه   ۳ تنها  اینکه  با 
می گوید:  و  داده  خرب  هزینه  مجدد  افزایش  از  بیامرستان 
پیامنکار به من گفته یا ماهانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان بابت غذای بیامر پرداخت کنم یا حجم غذای بیامر؛ 
پروتئین موجود در غذا کم شود. مثال ۶۰ گرم  به خصوص 
یا از  گوشت قرمز در یک وعده خورش، به ۳۰ گرم برسد 
هر وعده جوجه کباب که ۱۲۰ گرم بوده، ۴۰ گرم کم کنیم.«

مرفه  نسبتا  بیامرستان های  جزو  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هستند به سطح خدمات بیامرستان های دیگری که با گوشت 
اشاره  می دادند  غیرایرانی رسویس  برنج  و  وارداتی  یخ زده 
کرده و معتقد است حتی آنها هم دیگر قادر به تامین غذای 
با کیفیت برای بیامر نخواهند بود چون این افزایش قیمت 
مواد غذایی، در بودجه هیچ بیامرستانی لحاظ نشده است. 
پرستاران  از  یکی  رساغ  همچنین  »اعتامد«  روزنامه 
از سال گذشته  رفته که گفته رئیس شان  بیامرستان دولتی 
طبق  و  کرده  قطع  را  پرستاران  جمله  از  کارکنان  غذای 
اعالم کارگزینی بیامرستان، فقط برای آن تعداد از پرستاران 
که شیفت های روزانه ۱۲ساعته داشته باشند، به ازای هر 
شیفت، ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه یک وعده غذا واریز 

می شود. 
این پرستار به قیمت یکی از بی کیفیت ترین اغذیه فروشی ها 
را  کوبیده  کباب  پرس  یک  گذشته  سال  که  می کند  اشاره 
۳۵ هزار تومان می داد و امسال تا ۸۰ هزار تومان افزایش 
با ۱۵ هزار  این رشایط ما  او می گوید: »در  قیمت داشته. 
تومان واریزی بیامرستان، حتی یک وعده نان و ماست هم 
منی توانیم بخریم. حیران مانده ایم که حسابداری بیامرستان 

طبق کدام محاسبه به عدد ۱۵ هزار تومان رسیده؟« 
این پرستار از شاغالن برخی بیامرستان های مناطق محروم 
تنها هزینه  نه  با وجود شیفت های ۱۲ ساعته،  که  شنیده 
به  بلکه  منی کنند  دریافت  هم  را  غذا  وعده  یک  هامن 
بیامران بسرتی در بخش های داخلی بیامرستان هم غذای 

کافی منی رسد. 
به  بهداشت  وزارت  در  آگاه  منبع  یک  رابطه  همین  در 
»اعتامد« گفته است که اگر تورم همچنان صعودی حرکت 
تامین  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بودجه  از  کند، 
بیامران تخصیص مناسب در نظر  نیازهای رفاهی رضوری 

گرفته خواهد شد. 
به  هم  درمان  خصوصی  مراکز  حتی  که  آشفته بازاری 
ارائه  از  می کنند  دریافت  بیامران  از  که  هزینه ای  تناسب 
خدمات مناسب بازمانده اند و برای ادامه فعالیت های شان با 

مشکالت بسیار جدی و عمیق مواجه شده اند. 
علی ساالریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اینکه تامین غذای بیامر، یکی از وظایف عمده 
مدیران  شکایت های  از  »یکی  می گوید:  بیامرستان هاست، 
بیامرستان های خصوصی درباره تعرفه های سال ۱۴۰۱ این 
از  )بخشی  روز  تخت-  تعرفه  بیمه،  عالی  شورای  که  بود 

دو  که طی  در حالی  داده  افزایش  را ۴۰ درصد  هتلینگ( 
ماه اخیر، میزان افزایش قیمت برنج مرغوب ایرانی، بیش 
از ۴۰درصد بوده و گوشت گوسفند هم همین وضعیت را 
داشته در حالی که تامین پروتئین بیامر بسرتی در بیامرستان، 

رضوری است.« 
او با اشاره به هزینه های گزافی که روی دوش مردم افتاده 
اشاره می کند که در گذشته اگر بیامرستان امکان تامین غذای 
مناسب برای بیامر بسرتی نداشت، حداقل مردم در خانه، 
تغذیه مناسب برای بیامر فراهم می کردند ولی امروز مردم 

هم، چنین امکانی ندارند. 
این گزارش در ادامه به گفتگو با مجتبی رضاخواه عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی پرداخته که 
اساسا افزایش هزینه تامین غذای بیامرستان ها و به خصوص، 
بیامرستان های خصوصی را جزو رضوریات در زمان بررسی 
الیحه بودجه ندانسته و می گوید »اینها جزییاتی است که ما 

به آن وارد منی شویم.« 
طی  که  است  آن  از  حاکی  روزنامه  این  شنیده های 
هفته های آینده، تامین و توزیع غذا از بودجه عمومی و 
دولتی، نه فقط در بیامرستان ها، در باقی مراکز با جمعیت 
و  ساملندان  نگهداری  مراکز  زندان ها،  پادگان ها،  ساکن، 
اردوگاه های  معلولیت،  دارای  افراد  و  بی رسپرست  کودکان 
بازپروری آسیب دیدگان اجتامعی و حتی مدارس شبانه روزی 
و خوابگاه های دانشجویی هم با مشکالتی مواجه خواهد 

شد. 
البته که در دهه های گذشته کیفیت بسیار پایین غذای 
سازمان ها و ارگان های باال همیشه سوژه رسانه ها و مردم 
بوده است. هنوز یک ماه نشده که کیفیت بد غذای خوابگاه 
و دانشگاه، ۸۰ دانشجو را به بیامرستان کشاند اما با وضعیت 
اما  نامطلوب  از هامن وعده  دیگر  نظر می رسد  به  فعلی 

شکم سیر کن هم خربی نباشد. 
است  جدی  اندازه ای  تا  بیامرستانی  تغذیه  سوء  بحران 
کشوری  کارگروه  دبیر  نوروزی  عبدالرضا  پیش  چندی  که 
توسعه و تعالی علوم تغذیه به استناد نتایج چند بررسی 
مراقبت های  بخش  در  بسرتی  بیامران  وضعیت  از  جدید 

»بیامران  او،  گفته ی  به  داد.  هشدار  بیامرستان ها  ویژه 
بیامرستان های  در  ویژه  مراقبت  بخش   ۶۰ در  بسرتی 
کشور، کمرت از ۶۲درصد کالری مورد نیاز خود را دریافت 
پروتئین  دریافت  میزان  خصوص  در  وضعیت  می کنند. 
بدتر بوده و بیامران بسرتی، فقط حدود ۵۴درصد پروتئین 
مورد نیاز خود را دریافت می کنند. وضعیت در بخش های 
است؛  بدتر  بسیار  نوزادان،  و  کودکان  ویژه  مراقبت های 
تغذیه ای  ذخیره  هیچ  که  نارس  نوزادان  به  که  بطوری 
انرژی  و  کالری  از  ۴۸درصد  متوسط حدود  بطور  ندارند، 

مورد نیازشان می رسد.«
نوروزی از سوء تغذیه به عنوان مهم ترین مشکل کنونی 
سوء  »شیوع  است:  گفته  و  کرده  یاد  بیامرستان ها  در 
تغذیه در بیامرستان های عمومی کشور حدود ۵/۲۴درصد 
این  می شود.  شامل  را  بیامرستان ها  در  بسرتی  جمعیت 
شیوع سوء تغذیه از نظر ریسک در حد متوسط و باالست 
و اگر بخواهیم ریسک مالیم و خفیف را نیز به آن اضافه 
کنیم، عدد شیوع سوء تغذیه به باالی ۳۲ درصد می رسد. 
البته متوسط شیوعی که در بیامرستان های مرجع کشوری 
بیامرستان هایی  در  است.  ۳۵درصد  حدود  شده،  مشخص 
مانند بیامرستان امام خمینی تهران و بیامرستان های قائم 
و امام رضا در مشهد، شیوع سوءتغذیه متوسط و شدید، 

۳۵درصد است.«
با این حساب ناامنی غذایی را هم باید به لیست معضالتی 
مواجه  آن  با  اقتصادی  سطوح  متامی  در  ایران  مردم  که 
شده اند، اضافه کرد. ناامنی غذایی وقتی اتفاق می افتد که 
افراد در طول ۲۴ ساعت به غذای کافی و با کیفیت دسرتسی 
نداشته باشند و یا اینکه رژیم غذایی شان فاقد مواد مغذی 
و ایمن برای تامین سالمت شان باشد. اتفاقی که سال هاست 
در مدارس رخ داده و شواهد موجود نشان می دهد دولت 
حتی در مورد کارکنان خود نیز از پس انجام این وظیفه و 
مسئولیت بر منی آید اما اعامل زور و فشار بر رس مسائلی 
چون حجاب را به عنوان حکمرانی بی هزینه برای رسپوش 
گذاشنت بر وظایف اصلی  و خدمتگزاری به مردم ترجیح داده 

و می دهد.
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ایران مورد رسکوب  در چند شهر  بازنشستگان  ==هرچند 
نیروهای امنیتی و ضدشورش جمهوری اسالمی قرار گرفتند 
اما کناره گیری عبدامللکی از وزارت کار شاید آخرین ترفند 
نظام برای جلوگیری از گسرتده شدن دامنه این اعرتاضات 
و پیوسنت اقشار دیگر به آن باشد. از سوی دیگر اما برخی 
معتقدند که این استعفا می تواند حاصل تداوم اعرتاضات 
مردم باشد و با گسرتش اعرتاضات و اعتصابات احتامل دارد 

مقامات دیگری نیز از دولت کنار بروند.
==وزیر کار در حالی با انتشار رشته توئیتی از استعفای 
خود خرب داده که پیش از این خربهایی غیررسمی درباره 

برکناری او منترش شده بود.
کار  وزارت  جدید  رسپرست  وفا  زاهدی  هادی  ==محمد 
متولد سال ۱۳۴۲ در تهران ظاهرا کارشناسی ارشد معارف 
و  ارشد  کارشناسی  و  صادق«  »امام  دانشگاه  از  اسالمی 

دکرتای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا دارد!

با  رئیسی  اجتامعی دولت  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  وزیر 
انتشار پستی در توئیرت از وزارت استعفا داد. ساعاتی بعد 
سخنگوی دولت گفت با استعفای او موافقت شده است. 
اسالمی  شورای  مجلس  منایندگان  از  بخشی  که  حالی  در 
طرح استیضاح این وزیر را پیگیری می کردند، طی روزهای 
گذشته خربهایی غیررسمی از برکناری او منترش شد. فعال 
محمدهادی زاهدی وفا معاون هامهنگی و نظارت اقتصادی 
و زیربنایی معاون اول سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی 

مرگ« به عنوان رسپرست وزارت کار منصوب شده است.
حجت الله عبدامللکی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی 
 ۲۴ سه شنبه  بامداد  ساعات  نخستین  در  سیزدهم  دولت 
انتشار رشته توئیتی خرب استعفای خود را  با  خرداد ۱۴۰۱ 
اعالم کرد. او علت استعفای خود را عدم هامهنگی و تالش 

برای »افزایش هامهنگی در دولت« عنوان کرده است.
اختالف  شده  منترش  کنون  تا  که  گزارش هایی  اساس  بر 
حقوق  افزایش  مانند  مسائلی  رس  بر  کابینه  با  عبدامللکی 
سال  در  کارگران  حداقلی  دستمزد  افزایش  و  بازنشستگان 
جاری به احتامل قوی از دالیل استعفای وزیر کار بوده است.

کاهش یکصد هزار تومانی دستمزد کارگران بدون رضایت 
منایندگان کارگری شورای عالی کار با دستور دولت و همچنین 
افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر سازمان 
تامین اجتامعی از جمله انتقاداتی است که این روزها در 

فضاهای مختلف نسبت به عبدامللکی مطرح شده است.
وزیر کار در حالی با انتشار رشته توئیتی از استعفای خود 
خرب داده که پیش از این خربهایی غیررسمی درباره برکناری 
او منترش شده بود. بهزاد مهرکش دستیار رسانه ای او پیشرت 
نوشته  کار  وزیر  برکناری  درباره  گامنه ها  به  واکنش  در 
بود: »مثل همیشه دروغ است؛ قبال با دستبند سبز دروغ 

می گفتند، االن با ریش بلند.«
از  بعد  نیز ساعاتی  بهادری جهرمی سخنگوی دولت  علی 
اعالم استعفای وزیر کار با اعالم اینکه با استعفای عبدامللکی 
موافقت شده گفت که او از این به بعد به عنوان »مشاور 

رئیس جمهور« با دولت همکاری خواهد کرد.
در  رئیسی  ابراهیم  دولت،  سخنگوی  گفته  به  همچنین 
حکمی محمد هادی زاهدی وفا را به عنوان رسپرست وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتامعی معرفی کرده است.
محمد هادی زاهدی وفا متولد سال ۱۳۴۲ در تهران ظاهرا 
کارشناسی ارشد معارف اسالمی از دانشگاه »امام صادق« و 
کارشناسی ارشد و دکرتای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا 

دارد!
اقتصادی  امور  معاونت   ۱۳۸۸ الی   ۱۳۸۴ سال های  در  او 
وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته  و به عنوان 

ترفند حکومت یا حاصل 
اعرتاضات مردم؟ استعفای 

نخستین وزیر کابینه 
سیزدهم؛ رسپرست جدید 

وزارت کار کیست؟

معاون هامهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول 
سیدابراهیم رئیسی فعال بوده است. او نه تنها به محمد 
مخرب دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی نزدیک است بلکه 
محمدباقر  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  تیم  با 

قالیباف نیز همسویی زیادی دارد.
اصغر سلیمی مناینده مجلس شورای اسالمی درباره استعفای 
وزیر کار دولت سیزدهم گفته »با توجه به اینکه وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتامعی سه وزارتخانه ادغامی بود قطعاً وزیر 
این وزارتخانه باید تسلط کاملی روی این سه حوزه داشته 

باشد، اما متاسفانه عبدامللکی این تسلط را نداشت.«
اصغر سلیمی با این ادعا که »مجلس در زمان رای اعتامد این 
موضوع را مطرح کرد و انتقادات زیادی به وی داشت« گفته 
که »با توجه به رشایط به وجود آمده و تصمیامتی که در 
حوزه کارگران، شستا، تأمین اجتامعی و بازنشستگان گرفته 
می شود از پشتوانه یک کار خوب و کارشناسی برخوردار 

نبود و باعث مشکالت بسیاری در کشور شده است.«
»آقای  که  افزوده  اسالمی  شورای  مجلس  مناینده  این 
آمد؛  به صحن مجلس  پاسخگویی  برای  بار  دو  عبدامللکی 
از  زیادی  تعداد  اما  نگرفت  زرد  کارت  که  است  درست 
منایندگان مخالف وی بودند و به او اعرتاض داشتند چرا که 

ناکارآمدی وی محرز بود.«
شورای  مجلس  منایندگان  اگر  نداده  توضیح  سلیمی  اصغر 
اسالمی می دانستند که حجت الله عبدامللکی گزینه مناسبی 
برای وزارت کار نیست، چرا در همراهی با ابراهیم رئیسی، 

به او رأی اعتامد دادند؟!
حجت عبدامللکی از جمله وزرایی بود که اظهارات عجیب 
از  یکی  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  بارها  او  غیرکارشناسی  و 
یک  »با  بود:  اشتغالزایی  درباره  او  حاشیه سازترین سخنان 
میلیون تومان هم می شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود 
گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می توان با 

یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.«
»انقالب  عنوان  تحت  بود  کرده  پیشنهاد  همچنین  وی 
اقتصادی ۱۴۰۰«، تغییر کاربری زمین های کشاورزی از جمله 
برنامه  آزاد شود و در یک  برای ساخت و سازهای شهری 
تلویزیونی هم مدعی شده بود که چند جوان ایرانی موفق 

شده اند یک »المبورگینی ایرانی« تولید کنند!
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
جلسه  از  بعد  و   ۱۴۰۰ آبان  اجتامعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
شورای اشتغال به ریاست رئیسی و مصوبه ایجاد یک میلیون 
و هشتصد هزار شغل در ۱۷ ماه آینده از سمت خود استعفا 
منصوری  عیسی  قول  از  داخلی  برخی خربگزاری های  کرد. 
دلیل استعفای وی را امکان پذیر نبودن تحقق این وعده با 
توجه به ظرفیت های اقتصادی ایران اعالم کردند. رسانه های 
حامی دولت این موضوع را رد کردند اما علت دیگری برای 

استعفای معاون عبدامللکی عنوان نکردند.
حجت عبدامللکی پیش از وزارت نیز اظهارات عجیبی داشت. 
ایرانی  جوان  پنج  که  بود  کرده  ادعا  پارسال  فروردین  او 
ادعا  این  ساخته اند!  جهانی  ابعاد  در  المبورگینی  اتومبیل 
ایرانی« مدت ها دستامیه طنز برای  با عبارت »المبورگینی 

کاربران شبکه های اجتامعی شد.
او همچنین از حامیان زمینخواری و تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی است و در یکی از جنجالی ترین نظرات غیرعلمی 
و ضد محیط زیست در فروردین پارسال گفته بود که به ازای 
هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری 

یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد!
اعرتاضات  گسرتس  از  هراس  می رسد  نظر  به  اینهمه  با 
اصلی  عامل   ۹۸ آبان  ابعاد  در  اعرتاضاتی  و   بازنشستگان 
باشد.  او  استعفای  نهایت  در  و  برکناری  برای  برنامه ریزی 
عبدامللکی از  افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان 
کاهش  همچنین  و  حداقل بگیر  به  نزدیک  و  متوسط بگیر 
یکجانبه ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن کارگران شاغل و 

بازنشسته از سوی دولت، حامیت کرده بود.
اعرتاضات  در  کنون  تا  خرداد  نیمه  از  ایران  بازنشستگان 
دولت  و  کار  وزارت  تنها  نه  ایران  شهر  ده ها  در  رسارسی 
را  انقالب۵۷  و  اسالمی  جمهوری  نظام  کل  بلکه  رئیسی، 
هدف قرار داده اند. »فتنه ۵۷، باعث فقر ملت«، » رضا شاه 
روحت شاد«، »چه اشتباهی کردیم که انقالب کردیم« و »نه 
از جمله شعارهای  ستمدیده همینجاست«  لبنان،  نه  غزه 

بازنشستگان در روزهای گذشته بوده است.
رسکوب  مورد  ایران  شهر  چند  در  بازنشستگان  هرچند 
نیروهای امنیتی و ضدشورش جمهوری اسالمی قرار گرفتند 
اما کناره گیری عبدامللکی از وزارت کار شاید آخرین ترفند 
نظام برای جلوگیری از گسرتده شدن دامنه این اعرتاضات 
و پیوسنت اقشار دیگر به آن باشد. از سوی دیگر اما برخی 
اعرتاضات  تداوم  استعفا می تواند حاصل  این  معتقدند که 
مردم باشد و با گسرتش اعرتاضات و اعتصابات احتامل دارد 

مقامات دیگری نیز از دولت کنار بروند.
حجت الله عبدامللکی متولد سال ۱۳۶۰ در شهر ری و ظاهرا 
عضویت  است.  اصفهان  دانشگاه  از  اقتصاد  دکرتای  دارای 
در هیأت امنای »کمیته امداد امام« با حکم مستقیم علی 
امداد،  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاونت  خامنه ای، 
اندیشه ورز،  هیئت  ریاست  و  اطالع رسانی  شورای  ریاست 
»امام  کمیته  قرض الحسنه  اوراق  انتشار  کارگروه  ریاست 
اجتامعی  بیمه  خمینی«، عضویت هیئت مدیریه صندوق 
روستاییان و عشایر، ریاست گروه مطالعات اسالمی بیمه و 
دبیری شورای اقتصاد سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی 
از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی پیش از وزارت اعالم 

شده است.

حجت الله عبدامللکی
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==یائیر الپید وزیر خارجه ارسائیل می گوید 
»ما به نقطه ای رسیدیم که پرونده هسته ای 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  باید  ایران 
باید  تحریم ها  همه  و  شود  داده  ارجاع 
دوباره فعال شوند و گام بعدی در مسیر 
مقابله دیپلامتیک علیه برنامه هسته ای ایران 

این خواهد بود«.
که  خامنه ای  به  نه  نامه ای  در  ==مطهری 
تصمیم گیرنده اصلی است بلکه به رئیسی 
گفته »خروج نام سپاه از فهرست تروريسم 
وقتی  ويل  است  بحقی  خواسته  امريكا 
شايد  و  متقاعد  را  بايدن  صهيونيست ها 
اين  به  تا  نپذيرد  را  مجبور كرده اند كه آن 
وسيله برجام منهدم شود، ارصار بر آن، در 
جهت خواست ارساييل حركت كردن است«.

امتی  انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی  محمد 
از  خرداد   ۲۵ پنجشنبه  اسالمی  جمهوری 
تأسیسات هسته ای نطنز که اخیراً کار نصب 
دو سانرتیفیوژ پیرشفته در آن برای افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم اضافه شده بازدید 

کرد.
این بازدید یک هفته پس از آن صورت گرفت 
که آژانس بین املللی انرژی امتی گزارش داد 
 IR-6 ایران قصد دارد دو سانرتیفیوژ پیرشفته
نطنز  زیرزمینی  غنی سازی  تأسیسات  به  را 
اضافه کند. همزمان هشدارهای داخلی نسبت 
به ادامه جدال با غرب و آژانس ادامه دارد.
تنها  اسالمی  آژانس، جمهوری  گزارش  طبق 
چند هفته برای دستیابی به اورانیوم مورد 

نیاز جهت ساخت سالح امتی فاصله دارد.
آژانس اطالعات داخلی آملان ۱۸ خرداد در 
گزارشی ۳۶۸ صفحه ای اعالم کرد که جمهوری 
اسالمی »بطور قابل توجهی« تالش های خود 
هسته ای  فناوری های  به  دستیابی  برای  را 

غیرقانونی تشدید کرده است.
به  استناد  با  اسالمی  جمهوری  مقامات 
»حرام  بر  مبنی  خامنه ای«  علی  »فتوای 
ادعا  اتم«  از مبب  استفاده  بودن ساخت و 
می کنند فعالیت های امتی حکومت صلح آمیز 
است اما علی مطهری مناینده سابق مجلس 

پیشنهاد »خودی «ها به نظام:

 برای »احیای 
برجام« ماندن 

سپاه پاسداران در 
لیست سازمان های 

تروریستی را 
بپذیرید

شورای اسالمی می گوید »هدف ما از فعالیت 
بود« و فریدون  اتم  هسته ای ساخت مبب 
عباسی دوانی مناینده مجلس شورای اسالمی 
و رئیس پیشین سازمان انرژی امتی پیش از 
این حتی اعالم کرده بود که با وجود فتوای 
تولید،  بودن  »حرام«  مورد  در  خامنه ای 
نگهداری و به کار گرفنت سالح امتی، محسن 
فخریزاده برای آن »سیستم ایجاد کرده بود«.
یک  در  ارسائیل  خارجه  وزیر  الپید  یائیر 
کنفرانس مطبوعاتی گفت، »ما به نقطه ای 
به  باید  ایران  پرونده هسته ای  که  رسیدیم 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود 
و همه تحریم ها باید دوباره فعال شوند و 
گام بعدی در مسیر مقابله دیپلامتیک علیه 

برنامه هسته ای ایران این خواهد بود.«
حکومت  مشاوران  و  مقامات  از  شامری 
بر این باورند بهرتین گزینه برای جمهوری 
اسالمی در مقابل فشارهای غرب »خروج از 
NPT« است اما احتامالً تهران از پیامدهای 
شدید چنین اقدامی اطالع کافی دارد. برخی 
»تهدید  می دهند  هشدار  ایران  در  دیگر 
به خروج از NPT فقط فشار بر جمهوری 

اسالمی را بیشرت می کند.«
یک تحلیلگر سیاسی به ایلنا گفته »اگر قرار 
باشد رویکرد مقابله با آژانس بگیریم، قاعدتاً 
داشت.  خواهد  ادامه  قطعنامه ها  ]صدور[ 
واقعیت این است که وقتی توافق می کنیم 
آژانس پای خود را از روی دم ما بر می دارد؛ 
بنابراین راه اصلی، راه ادامه مذاکرات است.«
به  نیازش  به  توجه  با  او می افزاید »روسیه 
با  که  اختالفی  و  انرژی  حامل های  فروش 
غرب دارد، همراهی خاصی با از رسگیری و 
پیشربد مذاکرات داشته باشد و بعید می دانم 
که روسیه اساساً ما را در موضوع هسته ای 

همراهی کند.«
مذاکرات امتی در رشایطی به بن بست رسیده 
فزاینده  بطور  رژیم  داخلی  بحران های  که 
از  نارضایتی ها  به خاطر  تشدید می شود و 
که  نیست  روزی  تقریباً  زندگی  وضعیت 
تجمع و اعرتاض در گوشه و کنار ایران شکل 
می گفتند  انقالبی«  »دولت  مدعیان  نگیرد. 

در  اما  منی زنیم«  گره  برجام  به  را  »اقتصاد 
یک منونه مقامات کره جنوبی اعالم کردند 
وین  مذاکرات  به  ایران  اموال  »آزادسازی 

بستگی دارد.«
هرچند که تصمیامت کالن نظام از جمله در 
مورد برجام در اختیار علی خامنه ای است اما 
علی مطهری در نامه ای به ابراهیم رئیسی 
نه،  یا  بخواهیم  »چه  گفته  مرگ«  »قاضی 
اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم ها گره 
خورده است.« وی از »قاضی مرگ« خواسته 
»با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری 
نجات دهد.« معلوم نیست علی مطهری چرا 
نامه نوشته که در مورد مسائل  به رئیسی 

امتی و موشکی هیچکاره است!
خواسته  رئیسی  از  مطهری  نامه  این  در 
احساسی  فضای  به  بی اعتنا  و  »شجاعانه 
از  سپاه  خروج  رشط  از  تندرو ها  برخی 

لیست سازمان های تروریستی« چشم پوشی 
شود؛ چرا که به گفته او، در پس مشکالت 
کنونی بر رس احیای برجام »آنکه مظلوم واقع 
شده، ملت ایران است که قربانی شعارهای 
نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده 
بازگشت  به  نسبت  همچنین   او  است.« 
امنیت  به شورای  پرونده جمهوری اسالمی 

هشدار داده است.
از  سپاه  نام  »خروج  کرده  تأکید  مطهری 
بحقی  خواسته  آمریکا  تروریسم  فهرست 
را  بایدن  صهیونیست ها  وقتی  ولی  است 
را  آن  که  کرده اند  مجبور  شاید  و  متقاعد 
نپذیرد تا به این وسیله برجام منهدم شود، 
ارساییل  خواست  جهت  در  آن،  بر  ارصار 

حرکت کردن است.«
پیش از این شامری از مقامات اروپا از جمله 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز به جمهوری اسالمی توصیه کردند 
دنبال  فعالً  امتی  توافق  به  دستیابی  برای 
سازمان های  فهرست  از  سپاه  شدن  خارج 
تروریستی نباشد و آن را به بعد موکول کنند.
که  خامنه ای  به  نه  مطهری  نامه  حاال 
است،  ارتباط  این  در  اصلی  تصمیم گیرنده 
برای  نظام  ترفند  می تواند  رئیسی  به  بلکه 
و  »تصمیم«  این  مسئولیت  که  باشد  این 
نام  حذف  »رشط«  از  عقب نشینی  درواقع 
لیست  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
برداشته  خامنه ای  دوش  از  را  تروریستی 
موارد  در  شود.  منتقل  دولت  رئیس  به  و 
نیز رهرب  بنزین  افزایش قیمت  مانند  دیگر 
کار  به  را  ترفندی  چنین  اسالمی  جمهوری 
برد و آن را به گردن دولت و مجلس شورای 
اجازه ی وی آب  بدون  که  انداخت  اسالمی 

هم منی خورند!

تجمع اعضای سپاه »محمدرسول الله تهران« در حامیت از علی خامنه ای



افزایش  دالبل  مهمرتین  از  یکی  زمین  قیمت  ==افزایش 
قیمت ملک در ایران به شامر می رود که البته مانند بسیاری 
از بخش های دیگر اقتصادی در دست مافیاهای وابسته به 

حکومت است.
که  مستاجرانی  امروز  امالک:  مشاوران  اتحادیه  ==عضو 
برای رهن و اجاره به مشاوران امالک مراجعه می کنند به 
پرداخت  عهده  از  بتوانند  اینکه  برای  می گویند  رصاحت 

اجاره بربیانند سه شغله شده اند.
به   مالکان  از  بسیاری  چون  امالک:  مشاوران  از  ==یکی 
دنبال جواب کردن مستأجران خود هستند، بازار با افزایش 
تقاضا روبرو شده و عرضه کنندگان قیمت ها را به فراخور 

مراجعه و متاس متقاضیان باال می برند.
گفته  به  که  ایران  ساکن  روزنامه نگار  بهرامی  ==فریدون 
همکارانش از سوی صاحبخانه جواب شده بود زیر فشار 
شدید و ناکامی در یافنت خانه ای متناسب با درآمدش، سکته 

کرد و جان باخت. 

گزارش ها نشان می دهد در سه دهه گذشته قیمت زمین در 
تهران بیش از ۱۰۰۰ برابر شده است. افزایش قیمت زمین 
و مصالح ساختامنی، سبب افزایش قیمت مسکن شده و در 

پی آن اجاره بها به صورت تصاعدی مرتب افزایش می یابد.
طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین در تهران ۱۰۲۰ برابر شده، 
در حالی که در همین مدت دالر در بازار آزاد ۱۶۰ برابر و 
سکه نیز ۶۹۰ برابر شده است. برای منونه، در شهر تهران 
طی تابستان ۱۴۰۰ )آخرین آمار رسمی( قیمت هر مرتمربع 
زمین مسکونی به ۴۷ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان رسیده که 
این رقم با احتساب دالر آزاد در هامن مقطع مرتی ۱۸۳۴ 

دالر بوده است.
افزایش قیمت زمین یکی از مهمرتین دالیل افزایش قیمت 
از  البته مانند بسیاری  ایران به شامر می رود که  ملک در 
به  وابسته  مافیاهای  دست  در  اقتصادی  دیگر  بخش های 
حکومت است. روزنامه »جوان« فروردین امسال در گزارشی 
نوشته  ایران  در  ساختامن  و  زمین  مافیاهای  به  اشاره  با 
»مشخص نیست با این حجم از زمین و پهناوری ایران چرا 
حد و حدود شهر ها چنان بند و بست شده است که آنقدر 
قیمت زمین افزایش یافته و همچنین نرخ ساختامن با انواع 

کاربری به شکل خیره کننده ای رشد یافته است.«
در این گزارش آمده که داللی در حوزه زمین و ساختامن 
جامعه  تولید  بخش  از  رسمایه  بزرگ  انحرافات  از  یکی 
است، زیرا با چند داللی در حوزه زمین و ساختامن آنقدر 
صاحب رسمایه عایدی به دست می آورد که هیچگاه رساغ 
دردرس های تولید نخواهد رفت و متأسفانه هنوز در کشور 
مافیای زمین و  که  قرارگاه و مجموعه تشکیل نشده   یک 

ساختامن و دستکاری کنندگان نرخ زمین را متوقف کند.
افزایش قیمت زمین و در پی آن قیمت ملک، نه تنها رکود 
قیمت  بر  آنسو  در  بلکه  داده  افزایش  را  مسکن  بازار  در 
متقاضیان  که  اجاره  بازار  حاال  و  افزوده  نیز  ملک  اجاره  
با  هستند  کارگر  و  کارمند  و  حقوق بگیر  اقشار  بیشرت  آن 

افسارگسیختگی قیمت روبروست.
عبدالله اوتادی عضو اتحادیه مشاوران امالک تهران امروز 
سال  در سه  تنها  که  کرده  اعالم  دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ 
گذشته میزان افزایش اجاره بها به ۳۰۰ درصد رسیده و بخش 
عمده ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی گردد 
و می توان گفت که میزان اجاره بها در چند ماه گذشته به 

طور وحشتناکی افزایش یافته است.
»امروز  که  افزوده  تهران  امالک  مشاوران  اتحادیه  عضو 
مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران امالک مراجعه 
می کنند به رصاحت می گویند برای اینکه بتوانند از عهده 

افزایش ۱۰۰۰ برابری 
قیمت زمین در سه دهه؛ 
رسگردانی و دق مرگ شدن 
مستأجران به خاطر یک 

رسپناه مناسب!

پرداخت اجاره بربیانند سه شغله شده اند و این به معنای 
تشدید فشار بر این قرش است.«

او در ادامه گفته که »بطور مستمر در مشاوران امالک شاهد 
این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین 
این  سوال  اما  می رسانند.  فروش  به  را  خود  دارایی های  و 
است که در این رشایط تورمی مستاجران تا کجا می توانند 
دارایی هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول 
رهن را تامین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید 
و  رهن  هزینه  تامین  برای  آینده  سال های  در  درآمدها  و 
اجاره چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ این در حالی است 
که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره 
کسب درآمد دارند، بیشرت می شود بدون آنکه هیچ فعالیت 

اقتصادی در کشور انجام داده باشند.«
عبدالله اوتادی همچنین از رانده شدن مستأجران تهرانی به 
دیگر شهرهای استان خرب داده و گفته که »در حال حارض 
بیشرتین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسالمشهر 
و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شامل شهر 
است  کرده  پیدا  کاهش  ملموس  و  عینی  به صورت  تهران 
و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.«
قیمت گذاری  از  »همشهری«  روزنامه  حال  همین  در 
بی قاعده مسکن استیجاری خرب داده و نوشته که »بازار به 
سمت تعیین قیمت اجاره بر مبنای سنت قدیمی خود یعنی 
تعیین رهن با معیار یک چهارم تا یک ششم ارزش مسکن و 
سپس تبدیل آن با نرخ ۳۶درصد به اجاره ساالنه سوق پیدا 

کرده است.«
یکی از آگهی دهندگان در گفتگو با »همشهری« دلیل تعیین 
شدن باالی مبلغ رهن و اجاره ملک خود را قیمت گذاری 
بازار عنوان می کند و آن را منصفانه می داند؛ در حالیکه رقم 
پیشنهادی او تقریبا ۷۰درصد باالتر از اجاره سال قبل هامن 
واحد است. برخی از مشاوران امالک نیز از این وضعیت گیج 

شده اند.یکی از مشاوران امالک محدوده میدان سپاه عبارت 
»بازار دیوانه« را برای توصیف وضعیت بازار اجاره به  کار 
می برد و می گوید: قیمت ها با چیزی که مستأجر توان پرداخت 
آن را داشته باشد اصال تناسب ندارد برای همین مستأجرها 
یا سعی می کنند با چانه زنی، قرارداد خود را متدید کنند یا 
در محالت پایین تر و ارزان تر دنبال مورد اجاره می گردند.

یکی دیگر از مشاوران امالک نیز معتقد است: »فریز شدن 
بازار شده  باعث هرج ومرج  اخیر  در ۲ سال  اجاره  قیمت 
کردن  دنبال جواب  به   مالکان  از  بسیاری  که  آنجایی   از  و 
مستأجران خود هستند، بازار با افزایش تقاضا روبرو شده 
متاس  و  مراجعه  فراخور  به  را  قیمت ها  عرضه کنندگان  و 

متقاضیان باال می برند.«
یکی از مشاوران امالک نیز دلیل تورم زیاد بازار اجاره را کوچ 
مستأجران می داند و می گوید: مستأجرانی که ناچار هستند 
به مناطق پایین تر و ارزان تر کوچ کنند، توان مالی باالتری 
نسبت به مستأجران بومی آن محالت دارند و راحت تر با 
قیمت های پیشنهادی مالکان کنار می آیند و همین مسئله 
به رسمی شدن هامن پیشنهادهای قیمتی بی قاعده منجر 

می شود و دومینوی تورمی بازار را شارژ می کند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که در برخی از محالت تهران 
اجاره   بها امسال  نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد 
افزایش یافته. در برخی دیگر از محله   ها افزایش بیش از این 
میزان است. گزارش های میدانی اما متوسط افزایش اجاره 
مسکن در تهران را ۱۰۰ درصد اعالم کرده و این افزایش در 
برخی محله های تهران به ۳۰۰ درصد طی یک سال گذشته 

رسیده است.
دولت معتقد است که برخی مشاوران امالک عامل اصلی 
که  گفته  اوتادی  عبدالله  اما  هستند.  اجاره  بهای  افزایش 
گرانی  عامل  را  امالک  مشاوران  می تواند  زمانی  »دولت 
در بازار مسکن بداند که مشارکتی از مشاوران امالک در 
سیاست گذاری ها ببینیم. دولت می تواند این سیاست در به 
اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره ۵ 
تایید  با امضای  تایید و امضا کنند و  را  مشاوره امالک آن 
مشاوران امالک واحدها قیمت گذاری شوند در این رشایط 
است که مشاوران امالک را می توانند برای افزایش قیمت ها 

مورد بازخواست قراردهند.«
عمق فاجعه و مشکالتی که افزایش اجاره بها برای مستأجران 
ایجاد کرده اما در گزارش ها منی گنجد. زندگی های زیادی به 
دلیل عدم توان خانواده در پرداخت اجاره از هم می پاشد و 
حتی در جستجوی نافرجام برای یافنت رسپناهی متناسب با 
پس انداز و درآمد، برخی جان می بازند. برای منونه آخر هفته 
گذشته فریدون بهرامی روزنامه نگار ساکن ایران که به گفته 
از سوی صاحبخانه جواب شده بود زیر فشار  همکارانش 
شدیدی برای یافنت خانه ای متناسب با درآمدش قرار داشت 

سکته کرد و جان باخت.
اینباره نوشته است: »آقا  فرشاد عباسی عکاس ورزشی در 
منی توانم باور کنم. این همکارم چهارشنبه صحیح و سامل از 
ما خداحافظی می کند و می رود، پنجشنبه سکته می کند. 
زیاد  را  اجاره   که  بود  گذاشته  فشار  در  را  وی  صاحبخانه 
ردیف  پولش  اما  اذیت شد  آخر خیلی  این هفته  می کند. 

نشد. محجوب، اخالق مدار، پدر دو فرزند، آدم حسابی…«
یاسین منکچیان شاعر و روزنامه نگار هم گفته است: »کرایه 
به  اجاره  میلیون  پنج  و  پیش  پول  میلیون   ۸۰ از  خانه اش 
دویست میلیون پیش و ۱۵ میلیون اجاره افزایش یافت. چند 
روز دنبال خانه گشت و گزینه ای متناسب با بودجه اش پیدا 
نکرد. پنجشنبه رفت دنبال خانه، باز چیزی نبود. با غصه 
خوابید و دیگر هرگز بیدار نشد. این رسنوشت یک همکار 

مطبوعاتی بود.«
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==دوره هایی که در »دانشگاه امام صادق« برگزار می شود حتا 
یک شهروند عادی را به یک جاسوس حرفه ای تبدیل می کند. 
بعضی از آنها حتا برای خرابکاری های شبکه ای دوره می بینند.

==تیمی که عهده دار شناسایی این افراد است با دسرتسی 
گرایش های  از  آگاهی  با  به سوابق خانوادگی و همچنین 

فکری و عقدیتی آنها رساغ افراد مستعد می رود.
از  امنیتی نظام خارج  با پروژه های  آنهایی  از  ==بسیاری 
و  ضداطالعات  معاونت  توسط  می کنند  همکاری  ایران 
دانشجویان  بین  از  اطالعات  وزارت  جاسوسی  با  مبارزه 
اعزامی به خارج از ایران به ویژه آنهایی که بورس تحصیلی 

گرفته اند انتخاب می شوند.
==برخی از عوامل جمهوری اسالمی در پوشش خربنگار یا 
محقق و هرنمند و مدل و مانکن به مخالفان رژیم نزدیک 

می شوند.
از کشور  در خارج  نفوذی حکومت  عوامل  از  ==شامری 
فرزندان مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسالمی هستند.

که  اسالمی  جمهوری  عوامل  از  بسیاری  سبزواری-  شهرام 
اطالعات  وزارت  پروژه های  اجرای  مأمور  ایران  از  خارج 

هستند با تطمیع و رشوه جذب سیستم شده اند.
پس  ایران  از  خارج  اطالعات  وزارت  عوامل  از  بعضی 
مأموریت  نوع  اساس  بر  شدند  سیستم  جذب  آنکه  از 
آنها  از  بعضی  اما  می گیرند  قرار  خاص  آموزش های  تحت 
در  و  ساکن اند  کشورها  سایر  در  که  هستند  متخصصانی 
مؤسسات و رشکت های دولتی و خصوصی شاغل اند و وزارت 

اطالعات آنها را شناسایی کرده است.

بسیاری از آنهایی که با پروژه های امنیتی نظام خارج از ایران 
همکاری می کنند توسط معاونت ضداطالعات و مبارزه با 
به  اعزامی  دانشجویان  بین  از  اطالعات  وزارت  جاسوسی 
خارج از ایران به ویژه آنهایی که بورس تحصیلی گرفته اند 

انتخاب می شوند.
این افراد در یک فرآیند امنیتی شناسایی و استعدادسنجی 

می شوند و تحت آموزش قرار می گیرند.

تطمیع دانشجویان خارج از کشور
تیمی که عهده دار شناسایی این افراد است با دسرتسی به 
سوابق خانوادگی و همچنین با آگاهی از گرایش های فکری 
و عقدیتی آنها رساغ افراد مستعد می رود. در بعضی موارد 
نیازهای  و  گاهی مشکالت  و  افراد  زندگی  در  سیاه  نقطه 
مالی یا مسائل خانوادگی زمینه ساز یا اهرم جربی جذب آنها 
اطالعاتی  نفوذی  عوامل  از  به عنرصی  نهایت  در  می شود 

تبدیل می شوند.
آنها که  از کشور به ویژه  این زمینه دانشجویان خارج  در 
به ویژه در سال های  بورسیه تحصیلی دریافت کرده اند و 
نخست تحصیل گرفتار مشکالت مالی هستند بهرتین طعمه 

برای تورهای امنیتی اند.
دانشجویان اعزامی به ویژه بورسیه  ای ها دائم با سفارت های 
در  خود  تحصیل  محل  کشورهایی  در  اسالمی  جمهوری 
برای  مختلفی  پیشنهادهای  با  که  هامنجاست  و  متاس اند 
پیشنهادها  این  نوع  می شوند.  روبرو  خاص  همکاری های 
پوشش  در  اغلب  و  است  متفاوت  همکاری ها  شکل  و 
مؤسسات  با  همکاری  در  تحقیقاتی  و  علمی  پروژه های 

پژوهشی و  پوششی انجام می شود.
دانشجویان یا دانش آموختگان خارج از ایران در صورتی که 
جذب سیستم  امنیتی جمهوری اسالمی شوند آموزش هایی 
ویژه  را در نهادهایی که آنها را جذب کرده اند طی می کنند. 
به عنوان مثال شامری از عوامل جمهوری اسالمی دوره های 

خروجی های »دانشگاه 
امام صادق« بازوهای 
وزارت اطالعات در 

رشکت ها و مؤسسات 
خارجی

شش ماهه تا یک ساله را که زیر نظر »دانشگاه امام صادق« 
برگزار می شود طی کرده اند. بعضی از آنها در روزهایی که 
مراکز آموزشی و دانشگاه ها تعطیل است مثل تعطیالت میان 
ترم به ایران باز می گردند و دوره  را طی می کنند. بعضی از 
آنها مرخصی ترمی گرفته اند و دوره آموزشی بعضی از آنها 
آنالین برگزار می شود. بعضی از جلسات توجیهی افراد نیز 

داخل سفارتخانه  های جمهوری اسالمی برگزار می شود.
»پرستو«های  یا  عوامل  دوره ها  این  طی  با  افراد  این 

برون مرزی وزارت اطالعات می شوند.
دوره هایی که در »دانشگاه امام صادق« برگزار می شود حتا 
یک شهروند عادی را به یک جاسوس حرفه ای تبدیل می کند. 

بعضی از آنها برای خرابکاری های شبکه ای دوره می بینند.

پرستوهای دلفریب
دولتمردان،  به  شدن  نزدیک  آنها  از  بعضی  مأموریت 
سیاستمداران، منایندگان، وکال، کارشناسان و روزنامه نگاران 
خارجی است که تحت پوشش محقق، پژوهشگر، خربنگار 
یا تاجر صورت می گیرد. شامری از مأموران وزارت اطالعات 
که رشیک  دلفریبی هستند  پرستوهای  مرد،  و  زن  از  اعم 

جنسی و احساسی عنارص هدف می شوند.
وزارت  با  همکاری  دانشجویی  دوران  در  آنها  از  بعضی 
اطالعات را آغاز می کنند و بعضی از آنها پس از پایان تحصیل  
و جذب شدن به مؤسسات و رشکت های خاص این همکاری 

را رشوع می کنند.
تیم  عضو  دادخواه  شاهین  افراد  این  مشهورترین  از  یکی 
مذاکرات امتی در دولت محمد خامتی و همکار پیشین بخش 
ضدجاسوسی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی بود. او در 
برنامه »صفحه آخر« در مصاحبه با مهدی فالحتی در صدای 
آمریکا اعرتاف می کند در ۱۹ سالگی جذب وزارت اطالعات 
در کشور ایتالیا شده است. او در دانشگاه محل تحصیل اش 

با ملکه زیبایی ارسائیل آشنا می شود و به واسطه او چند بار 
به ارسائیل سفر می کند.

در  استخدام  شانس  ایران  از  خارج  در  تحصیلکرده  افراد 
مشاغلی را دارند که رس و کارشان با اطالعات حساس است. 
بعضی از آنها استخدام رشکت های فناوری و تکنولوژی های 
اتفاقاً وزارت اطالعات مترکز ویژه ای  برتر و مدرن هستند. 
برای جذب متخصصین آی تی شاغل در رشکت های مخابراتی 
جمله  از  اجتامعی  شبکه های  با  مرتبط  رشکت های  یا  و 

فیسبوک و اینستاگرام و توییرت دارد.
تلفن  اپراتورهای  از جمله  خارجی  در رشکت های  شاغلین 
همراه و اینرتنت همچون »تله کام« یا »ودافون« و سایرین 
دسرتسی قابل توجهی به اطالعات مشرتیان و کاربران خود 
از  رسانه ها  بعضی  اکانت  پرونده مسدود شدن  در  دارند. 
یا حذف  فرشگرد  و  لندن  کیهان  اینستاگرام  جمله صفحه 
فارسی  ایندیپندنت  اینستاگرام  از  مطالب  بعضی  برخی 
می تواند تحت نفوذ این عوامل صورت گرفته باشد. مسئله 
آمریکا  کنگره  در  سطوح  باالترین  در  که  جّدیست  آنقدر 
منایندگی در دو کمیته خارجی و نیروهای مسلح پیگیر این 

قضیه شده اند.
»سه  داد  گزارش  ارتباط  همین  در  بیکن«  »واشنگنت فری 
و  خارجی  روابط  کمیته های  در  جمهوریخواه  قانونگذار 
نیروهای مسلح مجلس منایندگان آمریکا خواستار اطالعاتی 
و  عوامل  نفوذ  با  مقابله  برای  متا  اقدامات رشکت  درباره 

حامیان جمهوری اسالمی ایران در این رشکت شده اند.«
دفرت »حفاظت از قانون اساسی« در ایالت بایرن آملان آوریل 
سال ۲۰۲۱ )اردیبهشت ۱۴۰۰( گزارش داد وزارت اطالعات 
با گروه های  جمهوری اسالمی »در حال تجسس و مقابله 
مخالف در داخل و خارج کشور است« که نشان می دهد 
فعالیت  بر  نظارت  همچنان  اسالمی  جمهوری  رهربی 
در  می کنند  زندگی  کشور  از  خارج  در  که  را  مخالفانش 

اولویت فعالیت های جاسوسی خود دارد.
اخیراً دویچه وله آملان گزارشی از نقش پرس سفیر جمهوری 
اسالمی در بلغارستان در پرونده رشکت »تالس اینرتنشنال« 
عوامل  کردن  پیدا  تحقیقاتی  کار  با  بنابراین  کرد.  منترش 

جمهوری اسالمی غیرممکن نیست.
یا  خربنگار  پوشش  در  اسالمی  جمهوری  عوامل  از  برخی 
محقق و یا هرنمند و مدل و مانکن به مخالفان رژیم نزدیک 
با  و  آنها متفاوت است  مأموریت  می شوند. هرچند شکل 
توجه به اینکه مورد توجه عموم افراد جامعه قرار می گیرند 
هم آسان تر رخنه می کنند و هم برای خراب کردن یا بدنام 

کردن افراد و گروه ها مأموریت می گیرند.

دسرتسی به اطالعات افراد از طریق سیستم های مالی
شامری از عوامل نفوذی حکومت در خارج از کشور فرزندان 
مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسالمی هستند. هرچند 
به نظر می رسد مقامات حکومت نسبت به حضور فرزندان 
اما  ایران حساس هستند  از  و خانواده مسئوالن در خارج 
واقعیت این است که بسیاری از آنها مستقیم و غیرمستقیم 

با سیستم همکاری چندجانبه دارند.
بعضی از عوامل جمهوری اسالمی خارج از ایران، کارمندان 
بانک ها و ادارات مالی هستند و یا ارتباط ویژه ای با آنها 
دارند. دسرتسی به اطالعات افراد اعم از خارجی و ایرانی از 

طریق آنها بسیار آسان است.
اینهمه در حالیست که بسیاری از عوامل جمهوری اسالمی و 
نفوذی ها و پرستوها پس از پایان مأموریت یا حذف فیزیکی 
می شوند و یا بین سیستم های اطالعاتی جمهوری اسالمی 
با سایر دولت ها معامله و مهره سوخته می شوند و عاقبت 

خوبی پیدا منی کنند.

دانشگاه »امام صادق«
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==این الیحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در 
دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسالمی 

ارائه شده بود.
==در الیحه جدید »سایر اشخاصی که به موجب قانون 
مجاز به حمل سالح باشند« هم باید به رشایط جدید قانون 

به کارگیری سالح عمل کنند.
منترش  زیادی  ویدئوهای  و  تصاویر  نیز  این  از  ==پیش 
شده که ثابت می کند در جریان اعرتاضات رسارسی مردم، 
مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معرتضان شلیک 

می کنند. 
گویا  که  رسیده  مرحله ای  به  اکنون  اسالمی  ==جمهوری 
اماکن  و  هفت تیرکشی مأموران و وابستگانش در خیابان 

عمومی را تنها راه برای حفظ »امنیت« می داند!

قرار  بررسی  الیحه ای در مجلس شورای اسالمی در دست 
دارد که بر اساس آن اختیارات مأموران نیروی انتظامی برای 
استفاده از سالح گرم در مقابله با معرتضان افزایش یافته و 
مأموران امنیتی معروف به لباس شخصی ها نیز حق استفاده 
از سالح گرم را در تظاهرات و اعرتاضات مردمی پیدا خواهند 

کرد.
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  بیشه رسی  سعادتی  مهدی 
مجلس شورای اسالمی گفته این الیحه  از سوی دولت ارائه 
شده و برای اصالح قانون »به کارگیری سالح توسط مأمورین 
نیرو های مسلح در موارد رضوری«ست و هفته آینده کلیات 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  اسالمی  شورای  مجلس  در  آن 

گرفت.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
در الیحه جدید عبارت مأمورین نیرو های مسلح در عنوان 
و همچنین  کرده  پیدا  تغییر  »مأمورین مسلح«  به  قانون، 
»سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سالح 
به کارگیری سالح  قانون  جدید  به رشایط  باید  هم  باشند« 

عمل کنند.
امنیت ملی  ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره این الیحه 
گفته که »لزوماً یک مامور بخواهد از سالح استفاده کند 
باید از سه مولفه حامیت قانون، حامیت قضایی و حامیت 
سازمان متبوع مطمنئ شود، که باید در قانون این اطمینان 

برای مأمور فراهم شود.«
در این الیحه آمده اگر »افرادی که از سوی مراجع قانونی 
مرتکب  جرمی  شده اند«  مسلح  خود  از  حفاظت  برای 
با قانون مجازات اسالمی مجازات نخواهند  شوند، مطابق 
شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع 
دیه  پرداخت  به  نیازی  شود،  داده  تشخیص  »مرشوع« 

نخواهد بود.
این الیحه عالوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل 
سالح، یعنی نیروهای امنیتی، اطالعاتی و بسیجی هم اجازه 
داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سالح رسد 

یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
حق  به  الیحه  این  بخش های  مهمرتین  از  یکی  همچنین 
راهپیامیی های  در  سالح  از  امنیتی«  »مأموران  استفاده 
مسلحانه  شورش های  و  ناآرامی ها  مسلحانه،  غیرقانونی 

مرتبط است.

الیحه  ای برای قانونی کردن »هفت تیرکشی« و قتل معرتضان توسط مأموران و 
وابستگان نظام به بهانه »امنیت«!

در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه می دهد برای 
فرار،  حال  در  زندانی های  و  بازداشت شدگان  دستگیری 
مثری  آنها  دستگیری  برای  دیگر  »اقدامات  که  صورتی  در 
نداشته«، از سالح استفاده کنند، الیحه اصالحی این قانون، 
برای »شورش های داخل زندان« هم مجوز استفاده از سالح 

را به مأموران می دهد.
برای  سالح،  به کارگیری  قانون  اصالح  پیش نویس  اساس  بر 
و  انتظامی  نظامی،  اماکن  و  تجهیزات  تأسیسات،  حفظ 
امنیتی مانند محل استقرار نیرو های مسلح، محل نگهداری 
سالح و مهامت و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از 

سالح به مأموران داده شده است.
»حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای 
گردهامیی های  و  اجالس ها  از  حفاظت  و  حفاظتی  رده 
اقدامات  با  »مقابله  و  کشور«  امنیت  شورای  مصوب 
تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها 
یا هواپیامربایی یا ساقط کردن هواپیامی در حال پرواز« از 
رشایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را 

پیدا کرده اند.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد 
نظام و امنیت راهپیامیی های مسلحانه و تظاهرات با دستور 
فرمانده عملیات، اجازه بکارگیری سالح را داده اما در الیحه 
اصالحی دولت، این مجوز به »مأموران امنیتی« هم داده 

شده است.
دولت همچنین تصمیم گرفته به گشت دریایی هم اجازه 
دهد تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به 

اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند.
در الیحه ارائه شده از سوی دولت همچنین »برای دستگیری 
یا  زورگیرها  آدم رباها،  گروگانگیرها،  راهزن  ها،  سارقان، 
قدرت منایان با سالح رسد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا 
سالح و مهامت، قاتالن و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب 
یا انفجار کرده اند« به مأموران اجازه استفاده از سالح داده 

شده است.
همچنین اگر این مجرمان »در حال فرار باشند« یا »اقدام به 

مقابله کنند«، مأموران حق به  کارگیری سالح را دارند.
این الیحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در 
دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شده بود. محمد حسینی معاون پارملانی حسن روحانی 
این  برای  دارد  آمادگی  که دولت  بود  گفته  زمستان ۱۴۰۰ 

الیحه تقاضای اولویت کند.
در حالی قرار است در صورت تصویب این الیحه به مأموران 
امنیتی و لباس شخصی نیز اجازه شلیک در اعرتاضات داده 
شود که پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منترش 
رسارسی  اعرتاضات  جریان  در  می کرد  ثابت  که  بود  شده 
به سوی معرتضان  لباس شخصی  و  امنیتی  مأموران  مردم، 

شلیک می کنند.
جدا از قانونی شدن رسکوب مسلحانه معرتضان خیابانی از 
سوی بسیج و امنیتی ها، یکی از ابعاد نگران کننده این الیحه 
نیز اجازه شلیک مأموران زندان به زندانیان در صورت شورش 
حذف  برای  مختلفی  راه های  از  اسالمی  جمهوری  است. 
مخالفان و منتقدان استفاده می کند و اکنون به مرحله ای 
در  وابستگانش  و  مأموران  هفت تیرکشی  گویا  که  رسیده 
»امنیت«  حفظ  برای  راه  تنها  را  عمومی  اماکن  و  خیابان 

می داند!
به  جنایی  مجرمان  و  رشور  زندانیان  حمله  میان،  این  در 
زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از جمله راه های 
فشار به زندانیان سیاسی بود که در مواردی منجر به مرگ 
اعالم  مواردی  در  همچنین  است.  شده  سیاسی  زندانیانی 
خودکشی زندانیانی یا متهامن سیاسی نیز به عنوان راهی 
شده  ارزیابی  زندان  در  منتقدان  و  مخالفان  حذف  برای 
است. اکنون اجازه شلیک به زندانیان نیز دست مأموران را 
برای حذف مخالفان نظام در زندان بیش از پیش باز خواهد 

گذاشت.

تهران؛ رسکوب اعرتاضات مردم در آبان ۹۸
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که  بهشت«  »بانوی  فیلم  با  اسالمی  ==مخالفت جمهوری 
در ارتباط با زندگی »فاطمه« دخرت پیامرب مسلامنان ساخته 
شده، از هامن ابتدا که خرب تهیه این فیلم منترش شد، آغاز 
گشت. علی شمخانی در در دسامرب ۲۰۲۰ فیلم را در راستای 
اهداف سیاست های »محور غربی، عربی، عربی« خواند و آنرا 

با تأسیس داعش مقایسه کرد.
==حمید بعیدی نژاد سفیر سابق جمهوری اسالمی در لندن 
هم در فوریه سال ۲۰۲۱، بیشرت از یک سال پس از ساخته 
شدن فیلم، در توئیتی نوشت »قاطعانه این فیلم را محکوم 

می کنم«! وی این اثر سینامیی را »تفرقه افکنانه« نامید.
==و اما دلیل مخالفت جمهوری اسالمی با پخش فیلم »بانوی 
بهشت« این است که سناریوی فیلم توسط یارس حبیب یک 
شیعه مقلد آیت الله شیرازی نوشته شده و با کمک نهادهای 
وابسته به »بیت« این مرجع تقلید شیعیان ساخته شده است. 
فقیه خمینی  مطلقه  مخالف رسسخت والیت  که  مرجعی 

است.

مسلامنان  تظاهرات  شاهد  گذشته  هفته   – آذرمهر  پتکین 
افراطی ساکن انگلیس در روبروی شعب سینامهای »ساینوورلد 
بهشت«  »بانوی  فیلم  اکران  به  اعرتاض  در   »Cineworld
بودیم. تهدیدهای این تظاهرکنندگان افراطی و عدم حضور 
پلیس انگلیس برای حامیت از کارمندان سینام و متاشاچی های 
فیلم، خیلی زود موجب ترس و وحشت مدیریت  سینام  شد. 
گفت:   )Cineworld( ساینوورلد  سینامیی  سخنگوی رشکت 
»با توجه به اتفاقات اخیر مربوط به منایش بانوی بهشت، ما 
تصمیم گرفتیم اکران های بعدی  این فیلم را در رسارس کشور 
لغو کنیم تا از ایمنی کارکنان و مشرتیان خود اطمینان حاصل 

کنیم.«
بریتانیاست.  افراطی  برای مسلامنان  پیروزی دیگر  این یک 
رسانه ها از این پیامد به عنوان یک شکست دیگر برای آزادی 

و دمکراسی در بریتانیا نام بردند.
دیم سارا خان مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور انسجام 

»اوباش  نوشت:  تلگراف  دیلی  در  مقاله ای  در  اجتامعی، 
مذهبی تهدیدی برای دمکراسی در بریتانیا هستند«.

اما آنچه  در رسانه های انگلستان هنوز متوجه اش نشده اند، 
نقش جمهوری اسالمی در تحریک و سازماندهی این »اوباش 

نقش جمهوری اسالمی در تظاهرات علیه »بانوی بهشت«؛ دلیل مخالفت آن با این 
فیلم چیست؟!

با پخش فیلم است. موضوعی که  مذهبی« برای مخالفت 
مخالفان جمهوری اسالمی در خارج  هم یا متوجه آن نشده اند 

و یا ترجیح  می دهند به آن نپردازند.
در  که  بهشت«  »بانوی  فیلم  با  اسالمی  مخالفت جمهوری 
ارتباط با زندگی »فاطمه« دخرت پیامرب مسلامنان ساخته شده، 
از هامن ابتدا که خرب تهیه این فیلم منترش شد، آغاز گشت. 
علی شمخانی در در دسامرب ۲۰۲۰ فیلم را در راستای اهداف 
با  آنرا  و  خواند  عربی«  عربی،  غربی،  »محور  سیاست های 

تأسیس داعش مقایسه کرد.
 یک ماه بعد از توئیت علی شمخانی، پنج آیت الله حکومتی 
جمهوری اسالمی ساکن انگلستان در یک بیانیه مشرتک به زبان 
انگلیسی اعالم کردند با اینکه ازجزئیات فیلم اطالعی ندارند اما 

آن را محکوم می کنند!
حمید بعیدی نژاد سفیر سابق جمهوری اسالمی در لندن هم 
در فوریه سال ۲۰۲۱، بیشرت از یک سال پس از ساخته شدن 
فیلم، در توئیتی نوشت »قاطعانه این فیلم را محکوم می کنم«! 

وی این اثر سینامیی را »تفرقه افکنانه« نامید.

و اما فیلم »بانوی بهشت« درواقع هامن روایت رسمی  شیعه 
درباره »فاطمه« دخرت پیامرب اسالم است. پس چرا جمهوری 
اسالمی با تهیه و پخش آن مخالفت کرده و با گروه های ُسّنی 
آنهم  فیلم همدست شده  این  به  اعرتاض  در  انگلستان  در 

صحنه ای از فیلم »بانوی بهشت« 

در حالی که پیش از این از ساخنت فیلم درباره خود پیامرب 
مسلامنان استقبال کرده بود!

و اما دلیل مخالفت جمهوری اسالمی با پخش فیلم »بانوی 
بهشت« این است که سناریوی فیلم توسط یارس حبیب یک 
شیعه مقلد آیت الله شیرازی نوشته شده و با کمک نهادهای 
وابسته به »بیت« این مرجع تقلید شیعیان ساخته شده است.

سیدصادق حسینی شیرازی از جمله مراجع تقلید منتقِد نظام 
جمهوری اسالمی ایران و از مخالفان رسسخت نظریه والیت 
مطلقه  فقیه خمینی است. جّد مادری و عموی پدر صادق 
شیرازی، هامن میرزاشیرازی معروف است که فتوای تحریم 
و  او  اسالمی،  جمهوری  زمامداران  اما  کرد،  صادر  را  تنباکو 

پیروانش را »شیعه انگلیسی« می دانند.
ایجاد  شیرازی  پیروان  که  متعددی  تلویزیونی  کانال های 
کرده اند، در بین بینندگان مذهبی، به ویژه در ایران و عراق 
طرفداران زیادی دارد. همین قدرت رسانه ای پیروان آیت الله 
شیرازی از نظر حاکامن جمهوری اسالمی چنان  تهدید جدی 
علیه آنان محسوب می شود که رژیم حارض است با سنی های 
تندرو انگلیس علیه فیلم »بانوی بهشت« همسو و متحد شود 
حتی اگر فیلم هامن  روایت رسمی  شیعه ای داشته باشد که در 

مدارس و رسانه های خود رژیم  تبلیغ می شود.
در چند تا ویدئوی مربوط به تظاهرات علیه این فیلم، شعار 
تندروهای ُسّنی شنیده می شود که فریاد می زنند »شیعیان 
انگلیسی زبان  کانال  وی«  تی  »پرس  این  وجود  با  کافر«! 
این  اینکه  از  ابائی  تنها  نه  اسالمی،  جمهوری  صداوسیام 
تظاهرات را پوشش دهد ندارد بلکه در یکی از ویدئوهای این 
تلویزیون  تصویر رابرت کارتر انگلیسی شیعه شده که نام اش را 
به محمدعلی کارتر تغییر داده و از مهامنان ثابت این کانال و 
حامی  جمهوری اسالمی هست دیده می شود که معرتضین در 
اطراف او شعار علیه شیعیان می دهند و به نظر منی آید که وی 

مشکلی با این شعار داشته باشد!
مخالفت جمهوری اسالمی با فیلم »بانوی بهشت« و همسو 
شدنش با گروه هایی که شیعیان را »کافر« می خوانند بیش از 
هر چیز نشان می دهد که اهداف سیاسی رژیم بر باورهای 
والیت  نظریه  در  که  هامنگونه  دارد.  اولویت  آن  مذهبی 
مطلقه فقیه خمینی نیز حفظ نظام جمهوری اسالمی »اوجب 
اوجبات« است و به چنان امر مقدسی تبدیل شده که برای 

حفظ آن حتی احکام دین را هم می توان  تعطیل کرد.

صفحه27شماره1832
 جمعه 17 تا پنجشنبه ۲3 ژوئن ۲۰۲۲



 ۲۰ جمعه  روز  تهران  پلیس  فرمانده  رحیمی  ==حسین 
اسالمی  با صداوسیامی جمهوری  گفتگو  در  خرداد ۱۴۰۱ 
ادعا کرد که »متام سارقین و مرتبطین آنها« در »کمرت از ۴۸ 
ساعت« شناسایی و بازداشت شده  و اکرث اموال ربوده شده 

از صندوق های امانات نیز کشف و ضبط شده است.
==به دلیل عدم  رعایت ابتدایی ترین اصول امنیتی، سارقان 
از روی در پارکینگ وارد شده و به »بانک بدون نگهبان« 

وارد شدند.

فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات 
مبالغ  سکه،  هزاران  داد.  خرب  دانشگاه  شعبه  ملی  بانک 
هنگفت ارز و اسکناس خارجی از این افراد کشف شده که 

تحویل بانک مرکزی می شود.
یک هفته پس از دزدی بزرگی که در بانک ملی تهران صورت 
گرفت، فرمانده نیروی انتظامی تهران اعالم کرده که سارقان 
بازداشت شده اند. بر اساس آنچه نیروی انتظامی اعالم کرده، 
تیم کامال حرفه ای،  این  این دزدی نشان می دهد  جزییات 
مورد  بانک  داشتند.  حضور   بانک   در  ساعت   ۱۲ از  بیش 
رسقت نه تنها نگهبان نداشته بلکه هشدارهای پلیس درباره 

رعایت نکات ایمنی را نیز نادیده گرفته بود.
ساعات  نخستین  در  پنجشنبه  نیمه شب  بزرگ  این رسقت 
۱۳ خرداد و همزمان با تعطیالت ساملرگ روح الله خمینی 
)۱۴ خرداد( رهرب انقالب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسالمی 
سارقان  افتاد.  اتفاق  در ۱۵ خرداد ۴۲  غائله اش  سالگرد  و 
از نخستین روز تعطیلی استفاده کردند تا کارکنان بانک و 
پلیس دیرتر از رسقت با خرب شوند. آنها با ورود به شعبه 
 ۲۵۰ حدود  به  تهران  دانشگاه  روبروی  ملی  بانک  ممتاز 
 ۱۶۸ محتوای  و  زده  دستربد  شعبه  این  امانات  صندوق 

صندوق را با خود بردند.
حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز جمعه ۲۰ خرداد 
۱۴۰۱ در گفتگو با صداوسیامی جمهوری اسالمی ادعا کرد 
که »متام سارقین و مرتبطین آنها« در »کمرت از ۴۸ ساعت« 
از  شده  ربوده  اموال  اکرث  و  شده   بازداشت  و  شناسایی 

صندوق های امانات نیز کشف و ضبط شده است.
اگرچه این ادعا درباره دستگیری رسیع و سهل سارقان با نوع 
برنامه ریزی و رسقت مرتکبان از محل صندوق امانات بانک 
ملی همخوانی ندارد اما رسدار حسین رحیمی گفته که با 
تشکیل تیم های متعدد فنی در کمرت از ۴۸ ساعت عنارص 
نخست  ساعت   ۲۴ از  و  کردیم  شناسایی  را  رسقت  اصلی 
بازداشت مجرمان و کشف  برای شناسایی،  ما  کار  بعد  به 
اموال آغاز شد. به گفته ی وی مجرمان در تهران و برخی 
شهرستان ها بعضاً با تیراندازی بازداشت شدند و حتی برخی 
از سارقان مجروح شدند، بخشی از سارقان بعد از رسقت به 
خارج از کشور متواری شدند که با اقدام به موقع و رسیع 

ادعای نیروی انتظامی درباره 
بازداشت ۱۳ نفر به اتهام رسقت از 

بانک ملی:

 ۴۸ساعته شناسایی و 
بازداشت کردیم و اموال 

را پس گرفتیم!
اینرتپل درخواست اعالن قرمز برای آنها صادر شده است.

فرمانده پلیس تهران گفته که »سه سارق در  خارج از کشور 
و در ترکیه بازداشت شده و به زودی توسط اینرتپل فراجا به 

کشور منتقل می شوند.«
او همچنین افزوده »این سارقان در رسقت قبلی از بانک  
با موانع سخت مخزن مواجه  تجارت در خیابان فلسطین 
هوابرش،  همچون  تخصص های  و  بودند  ناموفق  و  شده 

کامپیوتر و… داشتند و یک  تیم کامل بودند.«
رسدار حسین رحیمی با بیان اینکه یک  ماه قبل پلیس نکات 
»به  که  گفته  بود،  کرده  گوشزد  بانک  رئیس  به  را  امنیتی 
دلیل عدم  رعایت ابتدایی ترین اصول امنیتی، سارقان از روی 
در پارکینگ وارد شده و داخل بانک رفتند، بانک یک  ماه 
قبل نگهبان داشت اما  این نگهبان ها ترخیص شده بودند و 

مالحظات امنیتی اصالً رعایت نشده بود.«
او همچنین تأکید کرده که هیچکدام از کارکنان بانک در 
این رسقت دخالتی نداشتند و دو  نفر به دلیل سهل انگاری 
پلیس  به  دادن  اطالع  دیر  از جمله  تکالیف  انجام  عدم  و 

بازداشت شدند.
برخی  بود  شده  گفته  غیررسمی  در خربهای  این  از  پیش 
اسناد مهم حکومتی نیز در دزدی از صندوق امانات بانک 
بر  تأکید  با  اما رسدار حسین رحیمی  ملی به رسقت رفته 
اینکه هیچ سند امنیتی از بانک خارج نشده و این مطالب 
باارزش  اموال  کذب است، گفت: در متام صندوق ها فقط 

مردم مانند سکه، طال و جواهرات بود.
ملی  بانک  امانات  صندوق   ۱۶۸ کامل؛  آرامش  در  رسقت 

»انقالب« در تعطیالت »ارتحال و غائله امام« خالی شد!
با تخریب  از طریق در پشتی  بر اساس گزارش ها، سارقان 
و بریدن قفل وارد ساختامن شده و بعد از برش دادن دِر 
گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن به محوطه صندوق 
امانات بانک وارد شده اند. همچنین سارقان با ورود به اتاق 
را  مراقبتی  دوربین های  متام سیستم   مانیتورینگ،  و  رِسور 

مختل و حافظه ی آنها را جمع آوری کرده اند.
بانک  به موبایل رئیس  باید هم  بانک که  سیستم هشدار 
و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رئیس 
بانک  رئیس  موبایل  به  رسقت  این  و  بوده   متصل  بانک 
پیامک شده است! اما از آنجا که این سامانه در گذشته بارها 
به اشتباه هشدار می داده، رئیس بانک به این پیامک اعتنایی 

نکرد و فکر کرد مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.
نکته قابل توجه اینکه با سابقه ی پنهانکاری و دروغگویی 
جمهوری  مقامات  و   نهادها  توخالی  ادعاهای   و  مکرر 
اسالمی، افکار عمومی به این سخنان باور ندارد چراکه در 
تناقض با نوع پیچیده و ماهرانه عملیات سارقان و همچنین 
امنیتی  و  انتظامی  نهادهای  مزمن  ناکارآمدی  و  ناتوانی 

جمهوری اسالمی قرار دارد.

تأکید  ایران  انسانی  ==سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
کرده که مشکالت حوزه داروسازی امکان ادامه تولید را سلب 
و تعطیلی خطوط تولید و کمبود رسارسی بسیاری از اقالم 

دارویی را فراهم کرده است.
==این نامه نشان می دهد مشکالت صنعت دارویی ایران به 
رویکرد دولت و ساختار مدیریتی و سیاست های جمهوری 

اسالمی در حوزه دارو و سالمت مردم باز می گردد. 

به  نامه ای  انسانی طی  داروهای  سندیکای صاحبان صنایع 
ابراهیم رئیسی از احتامل تعطیلی خطوط تولید از تیرماه خرب 

داد.
اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در 
نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی ضمن ترشیح وضعیت بازار 
دارویی کشور، نسبت به تعطیلی خطوط تولید دارو از تیرماه 

سال جاری هشدار دادند.
در این نامه آمده که »در رشایط کنونی بی توجهی به حداقل 
درخواست های این صنعت که از الزامات اولیه تولید می باشد 
همراه با بالتکلیفی در تصمیم گیری رشایط را به گونه ای فراهم 
کرده که امکان تامین و تولید دارو را سخت تر و به مرز بحران 

رسانده است.«
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه نوشته 
که »امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است، تخصیص 
ارز دارو از اواخر بهمن سال ۱۴۰۰ دچار اختالل شده و تأمین 
یک میلیارد دالر در سال جاری به دلیل تغییر قوانین بودجه، 
متعدد  تعهدنامه های  اخذ  بانکی،  سیستم  سختیگری های 
پرداخت مابه التفاوت و… به سختی در حال انجام است.«
در این نامه همچنین »تعطیلی کمیسیون قیمت گذاری دارو 
علیرغم افزایش کم سابقه قیمت نهاده های تولید دارو افزایش 
۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، چند برابری گاز مرصفی، ۳۰ 
درصدی حمل و نقل، افزایش لجام گسیخته هزینه های گمرکی 
نظیر اخذ ارزش افزوده ۹ درصدی بر مواد اولیه دارویی بر 
بر  بازرگانی  تعرفه  و  اخذ سود  بعالوه  نیام  ارز  پایه  اساس 
ماشین آالت خطوط تولید« را نشانه های عدم حامیت دولت 
اعالم شده است.سندیکای صاحبان صنایع  تولیدکنندگان  از 
داروهای انسانی ایران تأکید کرده که این روند بهای متام شده 
داروهای تولیدی را به شدت افزایش داده و بدلیل عدم اصالح 
قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه ای مناسب، امکان ادامه 
تولید را سلب منوده و تعطیلی خطوط تولید و کمبود رسارسی 

بسیاری از اقالم دارویی را فراهم منوده است.
هیئت مدیره  رئیس  و  اعضا  از  نفر   ۹ امضای  به  نامه  این 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران رسیده است.

دکرت محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران و از امضاکنندگان این نامه به 
همشهری گفته که »از بهمن سال گذشته که تخصیص ارز دارو 

هشدار سندیکای صاحبان 
صنایع داروسازی به 

ر ئیس دولت سیزدهم: 
تعطیلی خطوط تولید از 

تیرماه!
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بلومربگ: 
بایدن باید بطور شفاف 
و آشکار به رژیم ایران 

 »B نشان دهد که »طرح
چگونه است

==بلومربگ می نویسد چه مقامات آمریکایی به آن اعرتاف 
بکنند یا نکنند چند هفته دیگر بیشرت تا رسیدن به نقطه ی 
پایان قطعی مذاکرات با جمهوری اسالمی باقی منانده است.
==در این گزارش آمده در حالی که نباید دیپلامسی را رها 
کرد، ایاالت متحده باید از این زمان استفاده کند تا به رژیم 
ایران و حامیانش نشان دهد که »طرح B« یا طرح جایگزین 

چگونه خواهد بود.
با  می گوید  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان  ِجیک 
وجود همه مشکالت همچنان راه دیپلامسی برای معامله 
امتی با جمهوری اسالمی باز است اما اگر مذاکرات شکست 
بخورد گزینه بعد تشدید تحریم های اقتصادی علیه تهران 

خواهد بود.
بلومربگ در همین ارتباط ۱۶ ژوئن )۲۶ خرداد( می نویسد 
مقامات دولت جو بایدن از ماه ها پیش می گفتند در صورت 
توافق امتی زمانی فرا خواهد رسید که برجام  احیای  عدم 
دیگر مزایای گذشته را نخواهد داشت و هزینه های آن از 
امتیازاتش بیشرت خواهد بود. اکنون ممکن است چند هفته 
باشد، چه  باقی مانده  پایان قطعی مذاکرات  این نقطه  تا 

مقامات آمریکایی به آن اعرتاف بکنند یا نکنند.
رها  را  دیپلامسی  نباید  که  حالی  در  آمده  گزارش  این  در 
کرد، ایاالت متحده باید از این زمان استفاده کند تا به رژیم 
ایران و حامیانش نشان دهد که »طرح B« یا طرح جایگزین 

چگونه خواهد بود.
رژیم ایران است که این بحران را برانگیخته و در کار آژانس 
بین املللی انرژی امتی که در حال تحقیق درباره ذرات اورانیوم 
کشف شده در چند سایت اعالم نشده است سنگ اندازی 
می کند. به همین علت هفته گذشته ۳۰ کشور از ۳۵ عضو 
شورای حکام آژانس در قطعنامه ای جمهوری اسالمی را به  
دلیل ناسازگاری و عدم پایبندی  به مفاد برجام محکوم کردند 
و تنها روسیه و چین در مخالفت با این قطعنام رأی دادند.

ایران فعالیت نزدیک به  این قطعنامه، حکومت  به تالفی 
نیمی از دوربین های نظارتی آژانس را غیرفعال کرد. جمهوری 
در  پیرشفته تر  اسالمی در عین حال نصب سانرتیفیوژهای 

نطنز را آغاز کرده است.
ماه  یک  اگر ظرف  می گوید،  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس 
دیگر  بازرسان  نشوند،  فعال  و  وصل  دوباره  دوربین ها 
منی توانند جزئیات کلیدی درباره تولید مواد و تجهیزات امتی 
در ایران را بررسی و وضعیت هنوز غیرخطرناک آن را تأیید 

کنند.
به  مهلک  رضبه  یک  اقدام  »این  می گوید  گروسی  رافائل 
برجام خواهد بود. بدون دانسنت دقیق تعداد سانرتیفیوژها و 
میزان اورانیوم غنی شده ایران، جهان منی تواند اطمینان پیدا 
کند که تهران مخفیانه موادی را برای ساخت سالح ذخیره 
منی کند.« عالوه بر این، عدم همکاری رژیم ایران با آژانس 

ارزش توافق امتی احتاملی را نیز با مشکل روبرو می کند.
بلومربگ همچنین می نویسد، از آنجا که متخصصان جمهوری 
ذخایر  رسیع  نسبتاً  بازسازی  برای  الزم  دانش  به  اسالمی 
اورانیوم دست پیدا کرده اند بسیار مهم تر است که بازرسان 
بتوانند جهان را در مورد هرگونه نشانه ای از تحقیقات جدید 

تسلیحاتی در ایران مطلع کنند.
بلومربگ در ادامه می نویسد دولت بایدن باید ترس از اینکه 
سختگیری بر جمهوری اسالمی  ممکن است مذاکرات امتی 
را مختل کند، کنار بگذارد. مقامات ایاالت متحده پیشنهاد 
اجرای  آماده  مذاکرات  شکست  صورت  در  که  کرده اند 

تحریم های شدیدتر علیه جمهوری اسالمی هستند.
در گزارش بلومربگ تأکید شده دولت بایدن باید با اجرای 
بسیار محکم تحریم های موجود رشوع کند. صادرات نفت 
ایران در سه ماهه نخست امسال ۳۰ درصد افزایش یافت. 
مقامات جمهوری اسالمی ادعا می کنند که از زمان اعامل 
مجدد تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ بیش از هر زمان 
دیگری نفت می فروشند و تقریباً متام آن به چین می رسد. 
دولت بایدن باید محموله های غیرقانونی را ردیابی و منع 
کند و تهدیدات قبلی برای تحریم رشکت های چینی را که به 

تجارت با ایران مشغولند دنبال کند.
در ادامه گزارش بلومربگ آمده در مرحله بعد آمریکا باید 
یک ائتالف منطقه ای برای مقابله با تهدیدات رژیم ایران 
تشکیل دهد. دولت بایدن باید با متحدان عرب و ارسائیلی 
از  و   کند  کار  هوایی  پدافند  در  هامهنگی  جهت  خود 
و  اطالعات  گذاشنت  اختیار  در  از طریق  این رشکای خود 
ایران  با موشک ها و پهپادهای رژیم  فناوری برای مقابله 
می بایست  تنها  نه  متحده  ایاالت  همچنین  کند.  حامیت 
در  امضاکنندگان  سایر  و  ارسائیل  بین  نزدیک تر  همکاری 
به  باید  بلکه  کند  تشویق  را  تسلیحاتی  تحقیقات  زمینه 
با  منطقه  در  خودش  منافع  یا  نیروها  به  حمله  هرگونه 

قدرت متام پاسخ دهد.
بلومربگ می افزاید، در نهایت دولت بایدن باید به تعهدش 
مبنی بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد رژیم ایران به سالح 
امتی دست یابد عمل کند. جو بایدن باید برای رژیم ایران 
برای  تالش  هرگونه  که  کند  روشن  آشکار  و  شفاف  بطور 
بازرسان  اخراج  یا  تسلیحاتی  درجه  تا  اورانیوم  غنی سازی 

آژانس می تواند انگیزه مهمی برای اقدام نظامی باشد.
و  کند  همکاری  ارسائیل  با  نزدیک  از  باید  متحده  ایاالت 
در عین حال به مترین های مشرتک نظامی برای هشدار به 

جمهوری اسالمی ادامه دهد.
بلومربگ در پایان تأکید کرده نشان دادن آمادگی برای دفاع 
از منافع آمریکا در فقدان توافق، احتامال بهرتین راه برای 
این  که  کند  متقاعد  را  ایران  رژیم  تا  است  متحده  ایاالت 

توافق را امضا کند.

جیک سالیوان، آنتونی بلینکن در جلسه ای در کاخ سفید

دچار اختالل شد، ما به صورت مداوم در حال برگزاری جلسه و 
نامه نگاری هستیم اما هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکرده و 

هیچ اقدامی هم نشده است.«
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران با توضیح مشکالت فعاالن صنعت داروسازی نسبت به 
روشکستگی کارخانه ها هشدار داده است: »برای تولید دارو، 
یک نیاز به تامین ارز و یک بهای متام شده وجود دارد که متاثر 
از تورم کشور است. تخصیص ارز از حالت انضباط خارج شده 
و در بحث بهای متام شده هم که تولید وابسته به مواد اولیه، 
تولید، حامل های  نهاده های  بسته بندی،  هزینه های جانبی، 
انرژی و… است، نگاهی به اصالح قیمت دارو نیست. دولت 
همه چیز را افزایش داده اما قیمت دارو به هامن میزان قبل 
جز  نتیجه ای  دارو  قیمت  نشدن  اصالح  است.  مانده  باقی 
ورشکستگی و تعطیلی کارخانه های دارویی ندارد و در نهایت 

به کمبود و فقدان دارو منجر می شود.«
دکرت محمد عبده زاده گفته دولت درباره وضعیت پیش  رو 
مسئول است: »صورت مسئله این رشایط کامال مشخص و 
تصمیم آن با خود دولت است. باید مشخص شود که دولت 
قصد دارد از بیامر حامیت کند یا خیر؟ اگر اصل بر حامیت 
است باید پوشش بیمه ای دارو ۱۰۰ درصد شود و مردم هیچ 
هزینه ای پرداخت نکنند. اما اگر حامیت نیست و سیاست 
حوزه  این  تورم  باید  است،  دارو  قیمت  نگه داشنت  پایین 
صفر شود که عمال امکانپذیر نیست. طبق بودجه ۱۴۰۱ و 
دستورالعمل هایی که در حال اجرا شدن همه چیز تغییر کرده و 
بر اساس ارز نیامیی انجام می شود، به همین دلیل باید قیمت 
دارو به مانند دیگر صنایع متناسب با نرخ تورم افزایش اصالح 

شود و همزمان پوشش بیمه ای بیامران افزایش پیدا کند.«
هشدار سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در حالی 
مطرح شده که پیش از این گزارش هایی درباره مشکالت مردم 
برای تهیه دارو به ویژه برای بیامری های خاص منترش شده 
بیامری های  برخی  بیامران  سوی  از  زیادی  تجمعات  است. 
خاص و خانواده هایشان در مقابل وزارت بهداشت و مجلس 

شورای اسالمی نیز برگزار شده که نتیجه بخش نبوده است.
جمهوری اسالمی طی سال های گذشته بارها مدعی شده که 
تحریم های ایاالت متحده سبب عدم دسرتسی کافی و مناسب 
کارخانه های داروسازی به مواد اولیه و همچنین وارد نشدن 
دارو به کشور است. در مقابل مقامات ایاالت متحده نیز بارها 
اعالم کرده اند که اقالم اساسی خوراکی و دارو مشمول تحریم 

نیست و در معافیت کامل در برابر تحریم قرار دارند.
نامه ای که اکنون سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
محمد  دکرت  توضیحات  و  نوشته  رئیسی  ابراهیم  به  ایران 
عبده زاده نشان می دهد مشکالت صنعت دارویی ایران به 
رویکرد دولت و ساختار مدیریتی و سیاست های جمهوری 

اسالمی در حوزه دارو و سالمت مردم باز می گردد.
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==اگرچه پیش از انقالب مراقبت های الزم و منظم از آن 
به عمل می آمد اما در متام ۴۳ سال گذشته پس از روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی، این ورزشگاه که میزبان بزرگرتین 
و  جدی  بطور  هیچگاه  بوده  بین املللی  و  ملی  بازی های 
اساسی محافظت و مرمت نشده و اکنون رسانه های داخلی 
نشست   ۱۶ جایگاه  سکوی  از  بخشی  که  داده اند  گزارش 
کرده و قسمتی از جایگاه ۸ نیز بطور کامل فروریخته است.

==در حالی  که پس از فاجعه مرگبار مرتوپل آبادان فهرست 
ابتدا غیررسمی و سپس رسمی از سازه های ناایمن تهران 
منترش شد اما نام ورزشگاه »آزادی« در این لیست دیده 

منی شود!
همگانی  ورزش  توسعه  و  فرهنگی  معاون  کلهر  ==سینا 
وزارت ورزش وضعیت وخیم ورزشگاه »آزادی«، سکوهای 
فرسوده و احتامل فروریخنت نه چندان دور این سکوها را 
تأیید کرده و گفته است: »طی صحبتی که اخیرا با مسئول 
ورزشگاه داشتم از او سوال کردم آیا خطر جدی در خصوص 
فروریخنت سکوها یا بخش هایی از آزادی وجود دارد و تا چه 
اندازه این خطر جدی است؟ وی در پاسخ عنوان کرد اگر 
امروز اقدام نکنیم، خطر جدی خواهد بود و اینطور نیست 

که همین حاال ورزشگاه در آستانه فروریخنت باشد!«

تاسیس  زمان  در  که  )آریامهر(  »آزادی«  ۵۰ساله  استادیوم 
خود  دوران  بین املللی  استانداردهای  با  پهلوی  دوره  در 
ساخته شده و جزو ۲۰ ورزشگاه برتر جهان بود، به دلیل 
بی مسئولیتی نهادها و مقامات  جمهوری اسالمی در حفظ 
و نگهداری سازه های کشور از جمله همین ورزشگاه، چیزی 
منانده که پس از پالسکوی تهران و مرتوپل آبادان به بزرگرتین 

قربانگاه شهروندان تبدیل شود.
اگرچه پیش از انقالب مراقبت های الزم و منظم از آن به 
از روی کار  اما در متام ۴۳ سال گذشته پس  عمل می آمد 
آمدن جمهوری اسالمی، این ورزشگاه که میزبان بزرگرتین 
و  جدی  بطور  هیچگاه  بوده  بین املللی  و  ملی  بازی های 
اساسی محافظت و مرمت نشده و اکنون رسانه های داخلی 
گزارش داده اند که بخشی از سکوی جایگاه ۱۶ نشست کرده 

و قسمتی از جایگاه ۸ نیز بطور کامل فروریخته است.
در حالی  که پس از فاجعه مرگبار مرتوپل آبادان فهرست ابتدا 
غیررسمی و سپس رسمی از سازه های ناایمن تهران منترش 
شد اما نام ورزشگاه »آزادی« در این لیست دیده منی شود!

شاید بتوان گفت این ورزشگاه در طول چهار دهه گذشته 
بجز زمانی که برای کیفیت چمن هزینه شد و روند نصب 
صندلی را طی کرد و بعد از آنهم چند رسویس بهداشتی، 
هرگز روی نظارت کارشناسانه و بازسازی اساسی و تعمیرات 

زیرساختی را به خود ندیده است.
در  فوتبال  مسابقات  متاشاگران  از  بسیاری  حال  این  با 
از  که  می کنند  هیجان  ابراز  و  می گیرند  قرار  جایگاه هایی 
سستی زمین زیر پای  خود اطالع ندارند. اکنون این ورزشگاه 
پنجاه ساله به عنوان بزرگرتین پاتوق دوستداران فوتبال  به 
از  با نگرانی جدی  محلی تبدیل شده که هر بازی همراه 

وقوع یک فاجعه و مصیبت جدید است.
و  مدیران  شده  مدعی  گزارشی  »گُل«در  ورزشی  روزنامه 
مسئوالن از رشایط بحرانی نشست سازه ها در این ورزشگاه 
وزارت  با  نیز  نامه نگاری هایی  حتی  و  هستند  آگاه  کامال 
اماکن  توسعه  و  تجهیز  سازمان  با  خاص  بطور  و  ورزش 

ورزشی صورت گرفته است.
این رسانه همچنین گفته ابعاد نگران کننده موضوع به شکل 
غیررسمی به گوش شهرداری تهران و آتش نشانی هم رسیده 
است اما تا امروز هیچ گوش شنوایی برای جلوگیری از این 

خطری که در کمین نشسته وجود نداشته است.

زیر پای خالی ۱۰۰هزار 
نفر در استادیوم »آزادی«؛ 
مسئول ورزشگاه: همین 
حاال در آستانه فروریخنت 

نیست!

نامه نگاری های  با  رابطه  تاکید کرده که در  روزنامه »گُل« 
آنها را به  اگر کسی  تا  انجام شده مدارکی در دست دارد 
سیاه منایی متهم کرد، بتوانند ادعای شان را مستند ارائه دهند.
ورزشگاه »آزادی« یا آریامهر که روزی به استادیوم ۱۰۰هزار 
نفری معروف بود، پس از نصب صندلی  گنجایش بیش از ۷۸ 
هزار نفر را دارد. ظرفیتی که با آغاز هر بازی حساس داخلی 
و خارجی به رسعت پُر می شود و در صورت وقوع نشست، 
با تکانه هایی که هنگام هر بازی به خود می بیند، خسارات 

جانی جربان ناپذیری را برجای خواهد گذاشت.
حمید سجادی وزیر ورزش زیر بار مشکالت زیرساختی این 
تیم  دو  توسط  سازه  استحکام  می گوید  و  نرفته  استادیوم 
کارشناسی تایید شده و »فقط اشکاالتی ظاهری مثل تخریب 
زیر صندلی ها را داریم که سطحی است و نیاز به مرمت دارد.«
شده  رد  داخلی  رسانه های  متام  تقریبا  سوی  از  ادعا  این 
استادیوم  معتقدند  حوزه  این  خربنگاران  و  کارشناسان  و 
»آزادی« اکنون در بدترین رشایط عمر خود برس می برد و به 
علت اینکه در طول سال های گذشته هیچ اراده جدی برای 
بازسازی آن وجود نداشته در حال تبدیل شدن به مخروبه ای 
است که می تواند به کشته شدن ده ها هزار نفر منجر شود.
مدیرعامل  یوسفی  عاصم   علیرضا  گذشته  سال  بهمن ماه 
رشکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفته بود: 
»ترمیم و بازسازی ورزشگاه آزادی نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان 
رسمایه گذاری است اما بودجه دولتی به تنهایی کفاف تامین 

مخارج آن را منی دهد.«
سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
»آزادی«، سکوهای  ورزشگاه  دیروز وضعیت وخیم  ورزش 
سکوها  این  دور  چندان  نه  فروریخنت  احتامل  و  فرسوده 
تأیید کرد. او گفته »متاسفانه به دلیل سهل انگاری های  را 
صورت گرفته در سال های گذشته، آسیب های ورزشگاه آزادی 

انباشت شده است.«

او همچنین اضافه کرد: »طی صحبتی که اخیرا با مسئول 
ورزشگاه داشتم از او سوال کردم آیا خطر جدی در خصوص 
فروریخنت سکوها یا بخش هایی از آزادی وجود دارد و تا چه 
اندازه این خطر جدی است؟ وی در پاسخ عنوان کرد اگر 
امروز اقدام نکنیم، خطر جدی خواهد بود و اینطور نیست 

که همین حاال ورزشگاه در آستانه فروریخنت باشد!«
به گفته ی معاون وزارت ورزش، در این استادیوم »نزدیک 
به ۸ الی ۹ مورد نیازمند اصالح« است که »فقط استقامت 
ستون ها و سکوها و فروریخنت نیست. تامین انرژی و برق 
مورد نیاز، سیستم صوتی و مجموعه مواردی دیگر هم در 
آزادی نیازمند اصالح است و امیدواریم با تاکید مقام عالی 
ورزش که از جنس ورزش است این اتفاق هرچه زودتر رخ 

دهد و خالءهای موجود رفع شود.«
سینا کلهر درباره هزینه های بازسازی این استادیوم ورزشی 
اینجاست که حداقل هزینه های  نیز گفت: »دقیقا مسئله 
آزادی بسیار هنگفت است.  بازسازی  برای  پیش بینی شده 
البته باید تاکید کنم طبق قانون باید بخشی از درآمدهای 
حاصل از مسابقات برگزار شده در ورزشگاه آزادی به خود 
ورزشگاه اختصاص می یافت تا رصف بازسازی آن شود. ولی 

متاسفانه این اتفاق در سال های گذشته رخ نداده است.«
با کمبود منابع  استادیوم  این  بازسازی  برای  او،  به گفته ی 

روبرو هستند.
بازیگر،  عنوان  به  این  از  پیش  که  یوسفی  عاصم   پیشرت 
اشاره  با  می شد،  شناخته  تلویزیون  تهیه کننده  و  کارگردان 
از  کننده  استفاده  تیم های  برای  بازی  اینکه هزینه هر  به 
بود:  گفته  است،  تومان  میلیون   ۲۳۹ »آزادی«  ورزشگاه 
»تبلیغات محیطی برای هر بازی ۱۰ میلیارد تومان است، در 

حالی که کالً برای همه لیگ ۱۳۵ میلیارد تومان بود.«
به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ پرسپولیس و »استقالل« )تاج( 
داده  پیشنهاد  محیطی  تبلیغات  برای  تومان  میلیارد   ۳۰۰
بودند که این مبلغ نفع همه را تامین می کند و پولی که 
از این تبلیغات به دست می آید، رصف نگهداری ورزشگاه 

»آزادی« خواهد شد.
مدیریت  از  را  مددی  احمد  پیش  چندی  یوسفی  عاصم  
مجموعه ورزشی »آزادی« تهران برکنار کرد و علیرضا فاضلی 
را به عنوان رسپرست این مجموعه معرفی کرده بود. حکمی 
که یک روز هم دوام نیاورد و با دخالت وزیر باطل شد تا 
دوباره مددی که کارنامه ناموفقی در تیم فوتبال »استقالل« 
عهده  بر  را  ورزشگاه  این  مسئولیت  دوباره  داشت  )تاج( 
بگیرد. در چنین رشایطی چگونه می توان انتظار داشت که 
مدیریت مجموعه ورزشی »آزادی« به دنبال تحقق انتظارات 

در خصوص بازساز و تعمیرات الزم در این ورزشگاه باشد؟
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==تا کنون شامر قربانیان حادثه مرگبار قطار مشهد- یزد 
به ۲۲ نفر افزایش پیدا کرده. از این تعداد، پیکر پنج ُکشته 
از  آنان  هویت شناسی  آزمایش   و  نیست  شناسایی  قابل 
طریق آزمایش دی .ای.ان در پزشکی قانونی یزد »در حال 

انجام است«.
==میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن که پس از این اتفاق 
شده،  قرآن خربساز  رادیویی  شبکه  بر  وی  ریاست  سابقه 
تا کنون جز اعالم پیگیری، اظهار نظر خاصی در این مورد 

نکرده است.
بیل  با  »برخورد  است،  گفته  راه  وزیر  قاسمی  ==رستم 
مکانیکی علت اصلی حادثه بوده که اول به لکوموتیو و 
سپس به واگن ها بعدی برخورد می کند و بر اساس گزارش 

اولیه که به من ارائه شده به دلیل اینکه لکوموتیو سانحه 
می بیند و شیشه های جلو با بیل برخورد می کند، قطار ترمز 
کرده و اینها عواملی است که باعث ایجاد این حادثه شده 
است!« البته آنچه وی ردیف کرده همگی »معلول« هستند 
و یکی از علل این حادثه مرگبار، توقف بیل مکانیکی روی 
ریل و یا چسبیده به خط آهن است که قاعدتا می بایست 
به وزارتخانه ای تعلق داشته باشد که رستم قاسمی وزیر 

آن است!
ادعای  با  حادثه  ای  هر  در  اسالمی  جمهوری  ==مسئوالن 
سلب  آنها  از  مسئولیت  می کنند  فکر  انسانی«  »خطای 
می شود و به گردن »اپراتور« و راننده »بیل مکانیکی« و 

»لکوموتیوران« می افتد!

در پی وقوع حادثه مرگبار قطار مسافربری مشهد – یزد که 
صبح دیروز در ۸۵ کیلومرتی طبس از ریل خارج شد، تعداد 
خراسان  دادگسرتی  کل  رئیس  و  رسید  تن   ۲۲ به  کشته ها 

جنوبی از دستور بازداشت ۶ نفر خرب داد.
روز گذشته قطار مسافربری مشهد- یزد به دلیل برخورد با 
بیل مکانیکی از خط خارج و چندین واگن آن واژگون شد. 
تا کنون شامر قربانیان این حادثه مرگبار به ۲۲ نفر رسیده 
است. از این تعداد، پیکر پنج کُشته قابل شناسایی نیست و 
آزمایش  هویت شناسی آنان از طریق آزمایش دی .ای.ان در 

پزشکی قانونی یزد »در حال انجام است«.
حجت االسالم علی موحد ی راد رئیس کل دادگسرتی خراسان 
حادثه  در  که  نفر   ۶ بازداشت  دستور  کرد  اعالم  جنوبی 
واژگونی قطار با ۴۳۰ مسافر دخیل بوده اند، صادر شده و 
پرداخت خسارت به اولیای دم و مصدومان در ارسع وقت و 

بدون رسیدگی قضایی انجام می شود.
خصوص  در  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مصدومان حادثه قطار مشهد- یزد که در بیامرستان شهرستان 

فاجعه قطاری که بدون 
تصادف هم از رده خارج 
بود! »خطای انسانی« و 

افزایش قربانیان 
به ۲۲ نفر

طبس بسرتی شده اند، اعالم کرد که در این بیامرستان ۸۶ 
زخمی این حادثه بسرتی هستند.

حادثه  علل  گفت  امروز  صبح  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 
قطار طبس  »در حال بررسی« در یک کمیسیون مربوط 
به راه آهن و وزارت راه و شهرسازی است و باید به دقت 
مکانیکی،  بیل  راننده  عینی،  شواهد  به  مربوط  اظهارات 
لکوموتیو و مسافران بررسی و مسائل فنی هم ارزیابی شود 

تا دالیل قطعی وقوع این حادثه دلخراش مشخص شود.
او دیروز از جمع آوری اطالعات فنی، اظهار نظر شاهدان و 
مسافران و نظر کارشناسان توسط کمیسیون بررسی سوانح 
خرب داده تا با بررسی همه این مستندات، مقرصان شناسایی 

شوند.
اساس  بر  را  انسانی«  »خطای  راه  وزیر  قاسمی  رستم 
گزارش های اولیه علت حادثه خوانده و گفته است، آنچه 
به  صورت کلی مشخص بوده، خطای انسانی است که بیشرت 
از طرف راننده بیل مکانیکی بوده است ولی اینکه چرا و 

چگونه باید بررسی دقیق تری صورت گیرد.
به نظر می رسد مسئوالن جمهوری اسالمی در هر حادثه  ای 
آنها  از  انسانی« فکر می کنند مسئولیت  ادعای »خطای  با 
سلب می شود و به گردن »اپراتور« و راننده »بیل مکانیکی« 

و »لکوموتیوران« می افتد!
وزیر راه و شهرسازی ترصیح کرد: »برخورد با بیل مکانیکی 
به  لکوموتیو و سپس  به  اول  که  بوده  اصلی حادثه  علت 
واگن ها بعدی برخورد می کند و بر اساس گزارش اولیه که 
به من ارائه شده به دلیل اینکه لکوموتیو سانحه می بیند 
و شیشه های جلو با بیل برخورد می کند، قطار ترمز کرده و 
اینها عواملی است که باعث ایجاد این حادثه شده است!« 
البته آنچه وی ردیف کرده همگی »معلول« هستند و یکی 
ریل  روی  مکانیکی  بیل  توقف  مرگبار،  حادثه  این  علل  از 
و یا چسبیده به خط آهن است که قاعدتا می بایست به 

آن  وزیر  قاسمی  که رستم  باشد  داشته  تعلق  وزارتخانه ای 
است!

در محل  راه سازی  گروه   فعالیت  در ترشیح  قاسمی  رستم 
وقوع حادثه گفته که »در این منطقه به دلیل وضعیت آب 
و هوایی پیامنکاران راه آهن شب ها کار می کنند که مسیر 
رشکت های  گذشته  روال  طبق  کنند.  بازسازی  یا  تعمیر  را 
پیامنکاری که با راه آهن قرارداد دارند، این مسیر را بازسازی 
می کنند و گویا در این مسیر ساعت ۴:۳۰ امروز عملیات 
اجرایی متام و کارگاه تعطیل می شود، بعد از آن ۲ قطار باری 
از دو سمت این مسیر را طی کردند و قطار حادثه دیده، 
قطار سومی است که باید این مسیر را می رفته و بعد از 

تعطیلی کارگاه ها اجازه عبور قطار را می دهند.«
انجمن  رئیس  رجبی  محمد  که  حالیست  در  سخنان  این 
رشکت های حمل  و  نقل ریلی مسافری می گوید، این اولین 

قطاری بوده که صبح دیروز از این خط عبور کرده است!
رجبی همچنین بطور قطعی علل این حادثه را »بی دقتی 
لکوموتیوران و تنظیم نبودن فاصله قطار با ریل« عنوان کرده 
و گفته است: »چرا که با وجود آنکه عملیات بازسازی خط 
وجود داشته اما فاصله قطار با ریل تنظیم نشده بود و این 
قطار اولین قطاری بوده که امروز از این خط عبور کرده 
نداد چطور قطاری می تواند  نیز توضیح  البته وی  است.« 
با آن  روی ریل معینی مسیری را طی کند ولی فاصله اش 

تنظیم نباشد!
به گفته رئیس انجمن رشکت های حمل و نقل ریلی مسافری 
تراورس  و  باالس  این خط همواره  کنار  »بطور معمول در 
ترمز  حادثه  این  در  لکوموتیوران  اگر  و  می شده  تعویض 
و  بودیم  مکانیکی  بیل  کنار  از  قطار  عبور  منی کرد، شاهد 
حادثه ای هم در این مسیر رخ منی داد اما باید منتظر بود تا 

اطالعات دقیق تری ارائه شود!«
و  راه  وزیر  هم اکنون  داخلی،  خربگزاری های  گزارش  به 
شهرسازی، وزیر کشور و مدیرعامل راه آهن در منطقه وقوع 

حادثه حضور دارند.
متولد  آهن،  راه  مدیرعامل  صالحی  میعاد  میان،  این  در 
سال ۶۲، از جمله افرادی است که پس از این اتفاق سابقه 
ریاستش بر شبکه رادیویی قرآن خربساز شده و تا کنون جز 

اعالم پیگیری، اظهار نظر خاصی در این مورد نکرده است.
سبحان نظری دبیر انجمن رشکت های حمل و نقل ریلی نیز 
یادآوری کرد، هشدارهای زیادی در رابطه با افزایش سوانح 
ریلی در چند ماه گذشته داده شده بود و علت اصلی وقوع 
حادثه اخیر قرار داشنت ماشین آالت نگهداری خط بر روی 
ریل بوده است. وی گفته است این حادثه »به دلیل قرار 
داشنت ماشین آالت نگهداری خط و دستگاه زیرکوب بر روی 
ریل بوده و البته بی دقتی لکوموتیو ران هم تاثیرگذار بوده 
است، چرا که هم اکنون بسیاری از متغیر های تنظیم کننده 

ایمنی در دست راه آهن است.«
او عدم اطالع رسانی رشکت راه آهن را نیز مورد انتقاد قرار 
که  است  عابر مشخص  با  قطار  برخورد  »در  افزود  و  داد 
عابر مقرص است، اما در حال حارض قرار داشنت ماشین آالت 
راه آهن و تعمیرات و نگهداری خط بر عهده راه آهن است 

که باید در این زمینه اطالعات دقیق تری را ارائه کنند.«
صبح دیروز چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ قطار مشهد به یزد 
در اثر برخورد با بیل مکانیکی از ریل خارج شد که با واژگون 
شدن پنج واگن، ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. به 
در  سوانح  عالی  کمیسیون  داخلی،  خربگزاری های  گزارش 
محل به بررسی علت حادثه مشغول است. همزمان مانند 
همیشه اظهارات ضد و نقیض مقامات مربوطه که سعی 
می کنند »تقصیر« و مسئولیت را از نهادهای تحت اداره ی 

خود دور کنند، ادامه دارد.

برخورد قطار مشهد- یزد با بیل مکانیکی روی ریل
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==حسن اکربی رسپرست معاونت محیط زیست طبیعی 
رفنت  بین  از  به  اشاره  با  مربوطه  زیستی سازمان  تنوع  و 
جمله  از  کشور  در  جانوری  گونه های  مناسب  زیستگاه 
زیستگاه توران معتقد است: »تخریب زیستگاه در دنیا و 
در کشور ما مهم ترین عامل نابودی گونه ها و از بین رفنت 
منابع ژنتیکی است و به همین دلیل تالش ها برای پیشگیری 

از انقراض یوز به نتیجه نرسید.«
==عرصه زیست حیات وحش در ایران چنان تنگ و بطور 
روزافزون در حال کوچک شدن است که به گفته ی معاون 
سازمان محیط  زیست، »در حال حارض ایران دارای حدود 
۳۰۹ منطقه چهارگانه به مساحت ۱۸ میلیون هکتار است 
اما بیش از ۵۸۰۰ کیلومرت راه اصلی، ۵۵۰ کیلومرت بزرگراه، 
 ۱۸۰۰ از  بیش  و  سوخت  انتقال  خطوط   ۳۰۰۰ از  بیش 
مدیریت  تحت  مناطق  این  در  قوی  فشار  برق  کیلومرت 

سازمان حفاظت محیط زیست داریم.«
==»امروز در مناطق آزاد چیزی به اسم زیستگاه نداریم 
و زیستگاه مناسب گونه آهو دیگر در کشور وجود ندارد 
چراکه جاده سازی زیاد باعث شده زیستگاه دشتی مناسب 

برای این گونه ها نداشته باشیم.«

کاهش جمعیت گونه های رو به انقراض جانوری در ایران 
وجود  با  که  است  نگران کننده ای  بسیار  موضوعات  از 
هشدارهای مکرر حامیان حیات  وحش و محیط زیست، با 
دست درازی مداوم علیه منابع طبیعی و چرخه ی زیست، به 

مرز بحران رسیده است.
و  کاربری ها  تغییر  با  ایران  جانوری  زیستگاه های 
قرار  بحرانی  رشایط  در  چنان  گسرتده  دست درازی های 
یوزپلنگ، گوزن زرد، میش مرغ  گرفته که گونه هایی چون 
انقراض قطعی هستند و  و خرس سیاه بلوچی در معرض 
جمعیت آنها هر روز کوچکرت شود.سالیان دراز از بین بردن 
زیستگاه های جانوری به بهانه ی توسعه اراضی کشاورزی بود 
اما مدت هاست که گسرته فعالیت هایی چون معدنکاری، 
چوب بری، صید ترال و گسرتش شهرها و احداث سازه های 
ویالیی به تخریب زیستگاه و در نتیجه انقراض گونه های 

جانوری رسعت بخشیده است.
مرگ دو توله یوز »ایران« و »فیروز«، کاهش جمعیت مرال ها 
به کمرت از یک پنجم، هجوم شکارچیان به تاالب میانکاله 
و احداث مجتمع پرتوشیمی در این منطقه و حتی قاچاق 
کوسه تنها بخشی از رویدادهای جاری در ارتباط با انقراض 
گونه های جانوری به دلیل آسیب علیه زیستگاه های آنهاست 
که از ابتدای امسال تا کنون که فقط سه ماه از آن گذشته به 

اندک زیستگاه های 
باقیامنده برای حیات 
وحِش کشور در خطر 
نابودی با معدنکاری و 

ساخت و ساز
 جاده و ویال!

اخبار راه پیدا کرده است!
و  طبیعی  زیست  محیط  معاونت  رسپرست  اکربی  حسن 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به از 
بین رفنت زیستگاه مناسب گونه های جانوری در کشور از 
جمله زیستگاه توران معتقد است: »تخریب زیستگاه در 
دنیا و در کشور ما مهم ترین عامل نابودی گونه ها و از بین 
برای  تالش ها  دلیل  همین  به  و  است  ژنتیکی  منابع  رفنت 

پیشگیری از انقراض یوز به نتیجه نرسید.«
وی به رصاحت اعالم کرده است که »امروز در مناطق آزاد 
چیزی به اسم زیستگاه نداریم و زیستگاه مناسب گونه آهو 
دیگر در کشور وجود ندارد چراکه جاده سازی زیاد باعث شده 

زیستگاه دشتی مناسب برای این گونه ها نداشته باشیم.«
روند ویرانگری که موجب شد در زیستگاهی مثل جنگل 
قُرُق در شهرستان گرگان که ۵۰ سال پیش قرار بود محلی 
برای تکثیر و نگهداری گونه کمیاب مرال باشد نه تنها رشد و 
تکثیری وجود نداشت، بلکه جمعیت این گوزن ها اکنون به 

یک پنجم کاهش پیدا کرده است.
سازمان  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  مسئول،  این  گفته  به 
حفاظت محیط  زیست تغییر اقلیم و خشکسالی های مستمر 
است که در کنار آن تخریب گسرتده نیز اتفاق می افتد. در 
بسیاری از مناطق بکر دسرتسی هایی نظیر جاده ایجاد شده 
و بسیاری از گونه هایی که به حضور انسان حساس هستند 

به همین دلیل آسیب دیده اند.
بطور  و  تنگ  چنان  ایران  در  وحش  حیات  زیست  عرصه 

روزافزون در حال کوچک شدن است که به گفته ی معاون 
سازمان محیط  زیست، »در حال حارض ایران دارای حدود 
۳۰۹ منطقه چهارگانه به مساحت ۱۸ میلیون هکتار است اما 
بیش از ۵۸۰۰ کیلومرت راه اصلی، ۵۵۰ کیلومرت بزرگراه، بیش 
از ۳۰۰۰ خطوط انتقال سوخت و بیش از ۱۸۰۰ کیلومرت برق 
فشار قوی در این مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست داریم.«
اینکه حدود ۲۸۰ هزار هکتار عرصه توسط  بیان  با  اکربی 
بخش خصوصی مدیریت می شود به پدیده خشکی و گرمای 
هوا و نبود آموزش کافی اشاره کرد که موجب شد ۱۰ هزار 
هکتار آتش سوزی در مراتع و جنگل ها به ویژه جنگل های 

ارزشمند هیرکانی در شامل کشور رخ دهد.
تخریب  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  را  معدنی  توسعه  وی 
طبیعت ایران دانست که باعث ایجاد دسرتسی های بی رویه 
در  و  بزرگراه ها  و  سوخت  انتقال  خطوط  جاده ها،  نظیر 

نتیجه از بین رفنت زیستگاه های مناسب جانوری می شود.
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاونت  رسپرست 
سازمان  این  که  می گوید  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
منی تواند هیچگونه نظارتی بر معدنکاری ها در مناطق آزاد 
داشته باشد به این دلیل که بطور همزمان در بسیاری از 
نقاط کشور توسعه معدنی در حال رخ دادن است. دلیل 
استعالمات  گردونه  از  زیست  محیط  سازمان  اینکه،  دیگر 
معدنی در مناطق آزاد یعنی در ۸۹ درصد از خاک کشور، 

خارج شده است!
اگرچه گفته می شود رسارس جهان با رشایط تغیرات اقلیمی 
و خشکسالی با خطر انقراض حیات وحش مواجه است اما 
مقامات جمهوری اسالمی خود اعرتاف می کنند که به دلیل 
به  نسبت  ایران  در  نیز  اوضاع حیات  وحش  ناکارآمدی ها، 

سایر نقاط دنیا نگران کننده تر است.
در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  نکویی  خیام  مجتبی 
پروتکل ها  و  کنوانسیون  به  »الحاق  رابطه می گوید:  این 
تا  است  مفید  کشور  برای  وقتی  زیستی  تنوع  زمینه  در 
نقش آفرینی  آنها  در  زیستی  منابع  حفظ  برای  بتوانیم 
کنیم این در حالی است که کارنامه خوبی در این زمینه 
قدرمتندانه  حضورمان  شاید  و  باید  که  آنطور  و  نداریم 

نبوده است.«
تا   ۲۰ بین  زمین  شدن  گرم  دلیل  »به  اینکه  بیان  با  وی 
۲۵درصد در کل جهان شاهد کاهش حاصلخیزی هستیم« 
از کاهش حدود ۶۲ میلیون هکتار از سطح زیر کشت جهان 
خرب داده و می گوید که ده ها هزار گونه در جهان رو به 

انقراض می روند.
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فرودگاه های  پلیس  فرمانده  عقیلی  محسن  ==رسهنگ 
کشور از مقابله با بدحجابی در فرودگاه ها خرب داده و گفته 
باشد  داشته  نامناسبی  بسیار  پوشش  »اگر شخصی  است: 
کند، آن زمان مجبور  بی اعتنایی  پلیس هم  تذکرات  به  و 

می شویم برخوردهای دیگری انجام دهیم!«
نیز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  قبل  ==چندی 
داد  خرب  کشور  رسارس  در  نوظهور  قرارگاه هایی  ایجاد  از 
کارمندان  پوشش  وضعیت  بعد  به  این  از  می بیست  که 

دستگاه های دولتی و ادارات را کنرتل کنند!
کمپین ها  اجباری  حجاب  تحمیل  سال  چهل  طول  ==در 
مستقل  نهادهای  و  مردم  سوی  از  فراوانی  تشکل های  و 
شکل گرفت تا قدرت و اراده مردمی در مقابل این دستور 
بی منطق و غیرانسانی و زن ستیز ایستادگی کند. این روزها 
با گسرتش فضای مجازی میلیون ها زن ایرانی به هر شکل 
پا  زیر  و  اجباری  پوشش  با   مخالفت  در  را  خود  صدای 

گذاشنت حق اولیه آنها در انتخاب پوشش بلند می کنند.

کمرت از یکسال پس از روی کار آوردن دولت ابراهیم رئیسی 
معروف به »قاضی مرگ«، تهدید به رعایت حجاب اجباری، 
پس از دانشگاه ها و ادارات به فرودگاه های رسارس کشور 

رسیده است.
رسهنگ محسن عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه های کشور 
از مقابله با بدحجابی در فرودگاه ها خرب داده و گفته است: 
به  و  باشد  داشته  نامناسبی  بسیار  پوشش  شخصی  »اگر 
تذکرات پلیس هم بی اعتنایی کند، آن زمان مجبور می شویم 

برخوردهای دیگری انجام دهیم!«
در  بدحجابی  با  برخورد  اینکه  به  اشاره  با  عقیلی  محسن 
فرودگاه ها را بطور جدی پیگیری خواهد کرد، تاکید می کند 
که »حوزه امر به معروف  و نهی از منکر جزو اولویت های 
اصلی کار ماست و به افرادی که شئونات را رعایت نکنند 

تذکرات جدی داده می شود.«
او سفارش کرده افرادی که می خواهند به فرودگاه مراجعه 
کنند با پوشش مناسب به فرودگاه بیایند و قوانین را رعایت 
کنند چرا که اگر موردی مشاهده شود ابتدا »تذکر لسانی« 

داده می شود.
اگر  کرد:  خاطرنشان  کشور  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
شخصی پوشش بسیار نامناسبی داشته باشد و به تذکرات 
می شویم  مجبور  زمان  آن  کند،  بی اعتنایی  هم  پلیس 
برخوردهای دیگری انجام دهیم که شاید منجر به تشکیل 

پرونده شود.
به  رو  تذکرات  و  معروف  به  امر  موارد  عقیلی،  گفته  به 
افزایش است »البته معموالً مردم متکین می کنند و تا به حال 

در این زمینه مشکلی نداشته ایم.«
و  کمپین ها  اجباری  حجاب  تحمیل  سال  چهل  طول  در 
تشکل های فراوانی از سوی مردم و نهادهای مستقل شکل 
گرفت تا قدرت و اراده مردمی در مقابل این دستور بی منطق 
و غیرانسانی و زن ستیز ایستادگی کند. این روزها با گسرتش 
فضای مجازی میلیون ها زن ایرانی به هر شکل صدای خود 
را در مخالفت با  پوشش اجباری و زیر پا گذاشنت حق اولیه 

آنها در انتخاب پوشش بلند می کنند.
اسالمی  جمهوری  حکومت  اخیر  سال های  در  که  اراده ای 
برنامه های   تولید  با  دارد  سعی  و  ترسانده  جدی  بطور  را 

پس از ادارات دولتی،  تشدید فشار برای رعایت حجاب اجباری در فرودگاه ها؛
 پلیس فرودگاه : با بدحجابان برخورد می  کنیم!

تلویزیونی، تهدیدهای ستاد »امر به معروف« و  تبلیغاتی 
اجرای برنامه های تحمیلی در فضاهای آموزشی به مقابله با 
آن بپردازد. از طرفی روی کار آوردن دولت ابراهیم رئیسی 
برای بسیاری از مردم ایران مساوی بود با تشدید فعالیت 
گشت های ارشاد اسالمی و افزایش فعالیت آتش به اختیارهای 
حکومت که همواره امنیت روانی زنان کشور را تهدید کرده 

و مزاحم و  مخّل آسایش جامعه اند.
اواخر تابستان سال گذشته از آنجا که تازه رسآغاز برنامه های 
دولت سیزدهم بود، فرصتی برای افزایش فعالیت افراطیون 
مذهبی فراهم نشد اما با گذشت تقریبا یکسال و نزدیک 
شدن به فصل تابستان تهدیدهای پی در پی از خیابان و 

اماکن عمومی گرفته تا ادارات دولتی آغاز شده است.
سال  آغاز  در  که  بود  این  رویدادها  عجیب ترین  از  یکی 
روستای  کویری  سواحل  معروف  نخل  تک درخت  جدید 
َدَرک که مناد گردشگری جنوب استان سیستان و بلوچستان 
محسوب می شد را به بهانه حضور زنان بی حجاب گردشگر 

و  شدند  مردم خشمگین تر  هم  اینکه  نتیجه  کردند!  قطع 
هم اقتصاد بومیان منطقه با این کار به خطر افتاد! مردم 
نگون بخت  و  زیبا  نخل  جانشین  را  دیگری  نخل  بالفاصله 

قبلی کردند.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا نیز در دومین روز سال 
نو، افراد بی حجاب را هنجارشکن خواند و اعالم کرد که با 

آنها در هامن »صحنه ارتکاب جرم« برخورد خواهد شد!
ابالغیه  صدور  با  عمومی«  فرهنگ  »شورای  بعد  ماه  یک 
جدیدی، ممنوعیت های تازه ای برای پوشش زنان صادر کرد. 
طبق این دستورات، پوشیدن مانتوهای جلوباز، بدون دکمه 
تامین  زنان،  لباس  برای  »اولویت«  و  ممنوع  زانو  باالی  و 

پارچه چادری است!
چندی قبل ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از ایجاد 
قرارگاه هایی نوظهور در رسارس کشور خرب داد که می بیست 
از این به بعد وضعیت پوشش کارمندان دستگاه های دولتی 

و ادارات را کنرتل کنند!
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پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون  جوانی  یدالله  ==رسدار 
انقالب اسالمی در یک سخرنانی در جمع بسیجیان تأکید 
کرد دشمن علیه جایگاه ولی فقیه »تصویرسازی« می کند و 
به دنبال »تطهیر دوران پهلوی« است تا در باورهای مردم 
نفوذ پیدا کند و »انقالب را مانع پیرشفت و عامل بدبختی 

جلوه دهد«.
==حجت االسالم قربانعلی برقرار در خطبه های مناز جمعه 
گرگان هشدار داد »دشمنان می خواهند ما را از والیت جدا 
کنند« و »متأسفانه همه ما دیدیم که عده ای جمع شدند و 
در این مملکت شعار رضا شاه روحت شاد رس دادند... آیا 

یک بچه مسلامن باید فریب این شعارها را بخورد؟«
اشاره  با  کرمانشاه  امام جمعه  ==آیت الله مصطفی علام 
به گرانی ها و اعرتاضات صنفی گفت، اصناف همواره در 
جریان مبارزه با حکومت پهلوی یار و یاور خمینی بودند و 
با توجه به مسائل اقتصادی کشور و گرانی اجناس شایسته 

است اصناف رشایط مردم را مدیریت کنند!
==امام جمعه آرادان هم به تکرار دروغ هایی مبنی بر این 
پرداخت که در دوران »طاغوت« روزانه شش میلیون بشکه 
برای خوشگذرانی و  پهلوی  نفت فروخته می شد و رژیم 
کاخ ها و تفریحات، بخش زیادی از پول نفت را به اربابان 
خودش هدیه می داد تا تاج و تخت خود را از تزلزل حفظ کند!

دو هفته پس از کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی بعد از آنکه 
»بازگشت  مورد  در  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای  علی 
سلطنت« هشدار داد، حاال معاون سیاسی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز در مورد نفوذ به باورهای مردم از طریق 
از  و شامری  داده  پهلوی« هشدار  دوران  از  »تصویرسازی 
امئه جمعه نیز در ادامه تبلیغات همیشگی که در هفته های 

اخیر تشدید شده، علیه پهلوی  ها خطبه خواندند.
یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
۲۷ خرداد در یک سخرنانی در جمع بسیجیان »دانشگاه آزاد 
فرمانربداری  با  »بصیرت افزایی«  لزوم  بر  تأکید  با  اسالمی« 
»جنگ  فضای  وارد  دشمن  داده  خامنه ای هشدار  علی  از 
شناختی« شده که تنها راه رویارویی و خنثی سازی آن »جهاد 

تبیین« است.
او تأکید کرد دشمن علیه جایگاه ولی فقیه »تصویرسازی« 
در  تا  است  پهلوی«  دوران  »تطهیر  دنبال  به  و  می کند 
باورهای مردم نفوذ پیدا کند و »انقالب را مانع پیرشفت و 

عامل بدبختی جلوه دهد.«
رسدار جوانی گفته دشمن با تطهیر دوران پهلوی واقعیت های 
دوران قبل انقالب را معکوس جلوه می دهد و موفقیت های 

هشدار معاون سیاسی سپاه 
پاسداران و خطبه  های آخوندها 

علیه پهلوی ها: 

دیدیم عده ای شعار 
»رضاشاه روحت شاد« 

می دهند!
انقالب را منفی جلوه می دهد.

با  مقابله  برای  فرمان علی خامنه ای  عنوان  تبیین«  »جهاد 
گرایش  فزاینده مردم به پهلوی هاست که دست کم از دی ماه 
۱۳۹۶ در شعارهای آنها در اعرتاضات ضدحکومتی و صنفی 

آشکارا ابراز می شود.
امام جمعه موقت گرگان که گویا از نفوذ این شعارها در 
بدنه نظام به وحشت افتاده، با بیان اینکه متأسفانه عده ای 
از روی ناآگاهی »رژیم منحوس پهلوی« را تطهیر می کنند 
بچه  است  درست  »آیا  گفت:  را می خورند،  آن  افسوس  و 

مسلامن فریب این شعارها را بخورد؟!«
جمعه  مناز  خطبه های  در  برقرار  قربانعلی  حجت االسالم 

گرگان با هشدار نسبت به اینکه »دشمنان می خواهند ما را 
از والیت جدا کنند« تأکید کرده »در طول تاریخ دشمناِن متام 
انبیاء اعم از شیاطین انس تا شیاطین جن سخنانی با ظواهر 
زیبا بیان می کنند تا مردم را فریب دهند و برای فریب دادن 

مردم لحظه ای ساکت ننشستند.«
تأثیر  تحت  و  مردم«  آگاهی  »عدم  را  مردم  اعرتاضات  او 
»فضای مجازی« و »خطر بزرگ« خواند و گفت: »متأسفانه 
این مملکت  همه ما دیدیم که عده ای جمع شدند و در 
شعار رضا شاه روحت شاد رس دادند، آیا آنقدر عقب مانده 
شدیم که ندانیم رضاشاه در این مملکت چه کرده و آیا یک 

بچه مسلامن باید فریب این شعارها را بخورد؟«
»وطن فروشی«  پهلوی  رژیم  شد  مدعی  برقرار  قربانعلی 
کرده و »بجای آنکه با دشمنان بجنگند با میرزا کوچک خان 

جنگلی که از این مملکت دفاع می کرد جنگید.«
آیت الله مصطفی علام امام جمعه کرمانشاه نیز برای عقب 
مناندن از قافله ی تبلیغات علیه پهلوی ها، با اشاره به گرانی ها 

و اعرتاضات صنفی و همچنین از هراس اعتصاب بازاریان 
گفت، اصناف همواره در جریان مبارزه با حکومت پهلوی 
یار و یاور خمینی بودند و با توجه به مسائل اقتصادی کشور 
و گرانی اجناس و کاالها شایسته است اصناف رشایط مردم 
را مدیریت کنند.حجت االسالم جلیل رشیفی نیا امام جمعه 
آرادان از دولت خواست بر افزایش افسارگسیخته قیمت ها 
نظارت کند و از مردم خواست تا وقتی »جراحی اقتصادی« 

دولت به نتیجه برسد کمی صرب کنند.
امام جمعه آرادان با بیان دروغ های تکراری مبنی بر اینکه 
در دوران »طاغوت« روزانه شش میلیون بشکه نفت فروخته 
می شد و رژیم پهلوی برای خوشگذرانی و کاخ ها و تفریحات، 

بخش زیادی از پول نفت را به اربابان خودش هدیه می داد 
تا تاج و تخت خود را از تزلزل حفظ کند، گفت: »جدا شدن 
بحرین از ایران توسط انگلستان واقعیت هایی در تاریخ است 
در آن دوران همچنین روستاها محروم و جاده ها خاکی بود 

حتی روستاها حامم و آب بهداشتی و برق و… نداشتند.«
این تبلیغاتی که در متام سال های گذشته به ضد خود تبدیل 
شده، بیش از هر چیز بیانگر این است که حامیت از پهلوی ها 
بطور فزاینده بین اقشار مختلف مردم گسرتش یافته است. 
تحوالت عمیق در جامعه ایران چنان برجسته و آشکار شده 
کرده  به خود جلب  نیز  را  بین املللی  رسانه های  توجه  که 
در  معرتضان  می هد  گزارش  رویرتز  خربگزاری  اینکه  است. 
ایران تصاویر خامنه ای را سوزانده و خواهان بازگشت رضا 
پهلوی به کشور هستند و یا نیوزویک می نویسد مردم ایران 
رژیم آخوندی را منی خواهند و خواهان بازگشت پادشاهی 
هستند، بیانگر رشایط و واقعیت دیگریست که گزارش این 

رسانه ها فقط بازتاب آن هستند.
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شعارنویسی مردم در خیابان های ایران در حامیت از پهلوی ها
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