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فرد  به  منحرص  نظام  یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
از  می دهند  تشکیل  را  آن  زیربنای  که  دارد  ویژگی هایی 
جمله یک سیستم فکری مشخص برای کسب و حفظ قدرت 
به  را  انحصارطلبانه که آن  و همچنین مناسبات به شدت 

مجموعه ای از گروه های مافیایی تبدیل کرده است.
از رسالت های  سیستم فکری مذهبی و فرقه ای، گذشته 
این  در  قائل  اند،  خود  برای  ابراهیمی  ادیان  که  آن جهانی 
جهان به هیچی برای رسیدن به هدف خود پایبند نیست و با 
خون و شمشیر پیش می رود. خون و شمشیر و انحصارطلبی 
همدیگر را بازتولید می کنند و این از نظر اجتامعی تنها در 
یک نظام طایفه ای دوران فئودالی ممکن است: طایفه ای که 
در آن همه با هم بطور نَسبی و سببی فامیل هستند! البته 
این نکته تازه ای نیست و به این ویژگی جمهوری اسالمی در 
کیهان لندن بارها و بارها اشاره و بر اهمیت آن در حفظ 

نظام و مقابله با جامعه  تأکید شده است.
این سیستم یا نظام فکری رسکوبگر و خونریز با مناسبات 
ویژه ی خود توانسته جمهوری اسالمی را هم به قدرت برساند 
پایان خواهد رسید،  به  بی تردید  که  زمانی  تا  را  آن  و هم 
نگه دارد. اینهمه سوء مدیریت و ناکارآمدی و فجایع ریز 
و درشت و گسرتش فالکت اقتصادی و انواع ناهنجاری های 
اجتامعی و فرهنگی جز در چنین سیستمی ممکن نیست! 

اما آنسو و در برابر این رژیم کدام سیستم فکری شکل 
گرفته تا آن را نه تنها به زانو درآورد بلکه بدیلی را جانشین 
آن سازد که عالوه بر بازسازی ویرانی ها، دورانی از امنیت و 
آرامش و رفاه داخلی و صلح با کشورهای منطقه و جهان برای 
مردم به ارمغان بیاورد؟! آیا تکرار مشکالت و مصیبت هایی 
که جامعه در عمل با آنها دست به گریبان است، و ستایش 
آزادی و دمکراسی و حقوق برش در چارچوب ایران یکپارچه 
یا  »جمهوری«  از  طرفداری  اعالم  و  تبلیغ  همچنین  و 
»پادشاهی« به معنی یک »سیستم فکری«ست؟! نه! همه 

اینها فقط »نظر« و »عقیده« هستند!
سیستم فکری حکومت اسالمی با زیربنای خون و شمشیر 
و انحصارطلبی طایفه ای تا کنون به سود آن و علیه ایران و 

ایرانیان پاسخ داده است.
می بایست  فئودالی  حکومت  این  بدیل  فکری  سیستم 
درک اهمیت خدمتگزاری و خیر همگانی، درک مسئولیت 
و تقسیم کار تخصصی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدم 
مداخله در مسئولیت های دیگران، دیگرانی که همگی باید 
در رشته و کار خود تخصص و شایستگی الزم و کافی داشته 
باشند و همچنین شفافیت و صداقت و فضای باز گفتگو 
و انتقاد و پرهیز از هرگونه پارتی بازی و دوستی و روابط 
مربوطه  مسئولیت های  و  کارها  در  خانوادگی  و  شخصی 
بر  مبتنی  طایفه ای  و  دینی  حکومت  بدیل  بگیرد.  شکل 
پنهانکاری و دروغ چیزی جز حکومت  و  شمشیر و خون 
عرفی بجای دینی، ملت بجای طایفه ، تخصص بجای شمشیر، 
حقوق بجای خون، شفافیت بجای پنهانکاری و صداقت و 

راستگویی بجای دروغ منی تواند باشد.
 مخالفان جمهوری اسالمی نه در حرف بلکه در عمل و نه 
فقط در مباحث سیاسی بلکه در شغل  و زندگی روزانه ی خود 
می بایست به این سیستم فکری مدرن که دموکراسی های 

موجود بر اساس آن شکل گرفته اند، مجهز باشند.

تقابل دو سیستم فکری 
فئودالی و دمکراتیک
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جمهوری اسالمی از بدو تاسیس در ۴۳ سال پیش، همیشه 
از تروریسم به عنوان حربه ای برای قتل مخالفان نظام و 
تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است. در هر زمانی که 
جمهوری اسالمی احساس کند مخالفت ها با نظام در داخل 
و خارج از مرزهایش در حال گسرتش است و یا حلقه انزوای 
در  را  این حربه  از  استفاده  تنگ تر می شود،  بین املللی اش 
دستور کار قرار می دهد. هفته هاست که نیروهای امنیتی 
شبکه  رشد  نگران  آسيا،  تا  اروپا  از  کشورها،  از  بسیاری 
تروریستی جمهوری اسالمی هستند و متام کسانی را که به 

نوعی با این شبکه در ارتباط اند زیر نظر گرفته اند.
آخرین کشوری که در این روزها سخت نگران فعالیت های 
تروریستی جمهوری اسالمی در خاک خود است، آلبانی است 
که میزبان بیش از دوهزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین 
خلق است که از عراق به این کشور منتقل و در اردوگاهی 
در نزدیکی شهر دورس مستقر شده اند. این سازمان که همه 
ساله نشستی را با حضور ده ها شخصیت سیاسی غیرایرانی 
برگزار می کند، امسال به خواست دولت آلبانی، آن را که قرار 
بود در دو روز اول امردادماه برگزار شود به زمان دیگری 

موکول کرد.
این  برگزاری  برای  شده  تعیین  زمان  از  قبل  روزهای  در 
نشست، مامورین اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده 
و تروریسم )SPAK( به خواست دادستانی جرائم سنگین 
)GJKKO( به خانه های ۲۰ نفر از اعضای سابق مجاهدین 
که نهادی را با نام »انجمن حامیت از ایرانیان مقیم آلبانی« 
)آسیال( تشکیل داده اند و ظن همکاری آنها با نیروی قدس 
می رود،  اطالعات  وزارت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
یورش بردند. این افراد ساعت ها مورد بازجویی قرار گرفتند و 
مأموران آلبانیایی از بازرسی منازل آنها شواهدی بر متاس آنها 
با نهاد های امنیتی در ایران یافتند. اداره مقابله با تبهکاری 
سازماندهی شده و تروریسم آلبانی معتقد است این افراد 
جمهوری  مخالفان  مورد  در  اطالعاتی  جمع آوری  رسگرم 
اسالمی و فعالیت های آنها در این کشور بودند. اطالعاتی 
که می توانست برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار 

گیرد.

تهدید علیه آلبانی به حمالت موشکی و پهپادی
همزمان با این عملیات پلیسی علیه شبکه امنیتی جمهوری 
اسالمی، خربگزاری  فارس وابسته به سپاه پاسداران انقالب 

مقر سازمان  به  و موشکی  پهپادی  اسالمی خواهان حمله 
اقدامات  به  دعوت  این  در  شد.  آلبانی  در  مجاهدین 
تروریستی علیه آلبانی  که در بسیاری از رسانه های حکومتی 
بازنرش شد، آمده است »چنانچه دولت های میزبان منافقین 
از اخراج و اسرتداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری 
دکرتین امنیتی جمهوری اسالمی در جهت مبارزه با منشأ 
تهدیدات امنیتی علیه ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، 

دولت های میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.«
که  نظامی  عملیات  این  توجیه  برای  فارس  خربگزاری 
منشور  دامان  به  دست  است  دولتی  تروریسم  مصداق 
سازمان ملل متحد نیز می شود: »جمهوری اسالمی بایستی 
در جهت حامیت  اصل »مسئولیت حامیت«  به  استناد  با 
ملل  سازمان  منشور   ۵۱ ماده  ذیل  و  ایران  ملت  آحاد  از 
متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین املللی را 
در دستور کار قرار دهد. درواقع قواعد حقوق بین امللل به 
جمهوری اسالمی ایران این مجوز را می دهد که برای مقابله 
با یک فرقه تروریستی و حامیت از شهروندانش، از قدرت 
سخت علیه تروریست ها استفاده مناید. ظرفیت پهپادهای 
تهاجمی و موشک های بالستیک ایران برای رضبه زدن به 
مقّر منافقین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات 
تهران باید پس از اعالم هشدار الزم به دولت آلبانی، اقدام 

نظامی را در دستور کار قرار دهند.«
اطالع  اسالمی  جمهوری  خربگزاری  این  نویسنده  شاید 
نداشته باشد که آلبانی عضو پیامن آتالنتیک شاملی )ناتو( 
است و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور می تواند واکنش 
دیگر اعضا از جمله یکی از همسایگان ایران یعنی ترکیه را 
همراه داشته باشد. در هر حال این پیشنهاد تهدیدی آشکار 
و مهم برای اقدامات شاید نه نظامی ولی تروریستی است 
که مقامات آلبانیایی و دیگر کشورهای غربی بسیار جدی 
گرفته اند. سفارت آمریکا در تیرانا نیز از شهروندانش خواسته 
به دلیل خطرات  تنها در نشست های مجاهدین  نه  است 
امنیتی رشکت نکنند، بلکه در متام مدت حضور خود در این 

کشور بالکان تعقیب و مراقبت های ویژه انجام دهند.

تهدید علیه سوئد به اقدامات تروریستی
آلبانی تنها کشور اروپایی نیست که زنگ خطر اقدامات 
تروریستی جمهوری اسالمی در آن به صدا در آمده است. در 

سوئد نیز که اخیرا حمید نوری، دادیار زندان 

==در چهار دهه گذشته  جمهوری اسالمی دست کم  ۳۶۰ عملیات تروریستی در ۴۰ کشور جهان انجام داده است. به این 
رقم باید کلیه اقداماتی را که به رسانه ها درز نکردند و در هاله سکوت قرار گرفتند نیز اضافه کرد. 



        گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام جنایات 
جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شده، تهدید های تهران 
را بسیار جدی گرفته اند و نیروهای امنیتی و ضدتروریسم 
خود را در حالت آماده باش قرار داده اند. جمهوری اسالمی از 
آنجا که از اقدامات تروریستی در خاک دیگر کشورها ابائی 
ندارد، رسام آنها را تهدید می کند. در مورد مشخص سوئد، 
پس از اعالم حکم حبس ابد برای حمید نوری نیز تهدیدات 
قوه  بین املللی  امور  معاون  غریب آبادی،  کاظم  شد.  تکرار 
قضائیه روز ۳۰ تیر در یک پیام توئیرتی نوشت »ایران بیکار 
نخواهد نشست« و در واکنش به محکومیت حبس ابد برای 

حمید نوری »چندین گزینه روی میز دارد!«
از  اسالمی  جمهوری  تروریسم  که  کشورهایی  از  یکی 
ماه  در  است.  ترکیه  دارد،  گسرتده   فعالیت  آن  در  آغاز 
به  کشور  این  در  نفر  ده  گذشته  روزهای  در  و  ژوئن 
و سفیر  ارسائیلی  توریست  قتل چند  برای  اتهام طراحی 
شدند.  بازداشت  همرسش  و  آنکارا  در  ارسائیل  سابق 
رسانه های محلی که تصاویری از چند تروریست در حال 
ساخته اند،  منترش  تروریستی  اقدامات  این  ساخنت  آماده 
از  اقدامات  این  در  که  است  بوده  قرار  می نویسند 
پرداخت  وعده  آنها  به  و  شود  استفاده  محلی  عوامل 
داده  ارسائیلی  شهروند  هر  ترور  ازای  در  دالر  هزار   ۳۵
از  نیز دادگاهی در ترکیه چند نفر  شده بود. ۱۵ تیرماه 
بزهکاران ترک را به اتهام ترور مسعود مولوی وردنجانی، 
زندان های  به  سیاه«،  »جعبه  تلگرامی  کانال  گرداننده 
طوالنی محکوم کرد، در حالی که قرار است به اتهامات 
شهروندان ایرانی این ترور، از جمله محمدرضا نارص زاده 
کارمند کنسولگری سفارت جمهوری اسالمی در آنکارا نیز 

در دادگاه دیگری رسیدگی شود.
شبکه تروریستی جمهوری اسالمی در آسیای جنوب رشقی

خربهایی که از چند کشور آسیایی می رسد نیز نگران کننده 
هستند. قاسم صابری گیل چاالن که خرداد سال گذشته در 
اندونزی دستگیر  و به دو سال زندان محکوم شد، اطالعات 
گسرتده ای در مورد شبکه تروریستی جمهوری اسالمی در 
کشورهای آسیای جنوب رشقی )اندونزی، تایلند و مالزی( در 
اختیار نهاد های امنیتی جاکارتا قرار داده است. به گفته قاسم 
صابری گیل چاالن رسنخ شبکه تروریستی جمهوری اسالمی 
تروریست  دیپلامت-  یک  دست  در  آسیا  رشق  جنوب  در 
مالزی خدمت  در  این کشور  در سفارت  که  ایرانی  است 
می کند. بر مبنای اطالعاتی که قاسم صابری گیل چاالن در 
اختیار نهاد های امنیتی اندونزی قرار داده است، هدف او 
از حضور در این کشور جمع آوری اطالعات برای اقدامات 
است.  بوده  اوپک  آینده  نشست  با  همزمان  تروریستی 
اجالس آینده کشورهای صادرکننده نفت قرار است در پائیز 

۲۰۲۲ در اندونزی برگزار شود.
امنیتی  مامور  یک  امسال  فروردین  ماه  در  تايلند  در 
جمهوری اسالمی که به اسم جهانگرد وارد بانکوک شده بود 
توسط پلیس این کشور برای چند روزی بازداشت و سپس 
بی رسوصدا به ایران بازگردانده  شد. این فرد که نام او فاش 
نشده، لیست بیش از ۳۰ مسلامن افراطی تایلندی را همراه 
اقدامات  برای  آنها  از  بوده  قرار  می رود  گامن  که  داشت 
در  شود.  استفاده  ارسائیلی  جهانگردان  علیه  تروریستی 
سال ۱۳۹۰ نیز تیمی تروریستی سه نفره ای که از ایران با 
هدف ترور شهروندان ارسائیلی به بانکوک سفر کرده بود، 
در پیامد انفجار مببی که در حال ساخنت آن بودند، زخمی 
و دستگیر و محاکمه شدند. آنها در امرداد ۱۳۹۹ بر مبنای 
توافقی مانند آنچه اخیرا در بروکسل به تصویب مجلس عوام 
بلژیک رسیده است، برای گذراندن دوران محکومیت خود 

به جمهوری اسالمی فرستاده شدند.

سکوت کشورهای اروپایی یعنی تشویق تروریسم
به  بازداشت و اخراج شهروندان جمهوری اسالمی متهم 
طراحی و یا اجرای اقدامات تروریستی، در سکوت خربی، 
سال  در  است.  کشورها  از  بسیاری  سیاست های  از  یکی 
۲۰۲۱  پلیس سوئد فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی را 
که خود را افغان معرفی کرده بودند و تقاضای پناهندگی 
آنها با نام های جعلی سلام خرمائی و فواد ملکشاهی قبول 
شده و پس از سال ها اقامت در این کشور اروپایی شناسائی 
و متهم به فعالیت های تروریستی شده بودند، ولی دولت 
سوئد از محاکمه آنها با تراشیدن بهانه هایی طفره رفت، به 

ایران بازگرداند.
در پی دستگیری اسدالله اسدی دیپلامت تروریستی که در 
بلژیک به حبس ابد محکوم شده و دولت بروکسل  امروز 
به  آملان  پلیس  دارد،  تهران  به  او  بازگرداندن  برای  تالش 
شبکه  گسرتدگی  از  حکایت  که  یافت  دست  دفرتچه ای 
دارد.  اروپا  در  اسالمی  جمهوری  تروریستی  و  جاسوسی 
اسدالله اسدی که به گفته مقامات امنیتی اروپا رابط عوامل 
تروریستی وابسته به جمهوری اسالمی با وزارت اطالعات در 
تهران بوده، در این دفرتچه نام بسیاری از این عوامل و وجوه 
پرداختی به آنها را البته به صورت رمز ثبت می کرده است. 
پلیس آملان پس از دستگیری اسدالله اسدی در اتوبانی در 
ایالت بایرن، با رمزگشائی از محتویات این دفرتچه، محتوای 
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سفر  آنها  به  اسدی  اسدالله  که  کشورهایی  اختیار  در  آنرا 
کرده و مالقات هایی داشته، قرار داد. ایتالیا در کنار فرانسه، 
آملان، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و البته اتریش 
که این دیپلامت- تروریست در آن اقامت داشت، یکی از 
این کشورهاست. مقامات امنیتی ایتالیا توانستند دو نفر از 
افرادی را که با اسدالله اسدی در متاس بودند و برای او اخباری 
از فعالیت های مخالفین را جمع آوری می کردند، شناسایی 
کرده و با اولین پرواز بدون حتی بازجویی به تهران برگرداند.
بسیاری از کشورهای اروپایی تصور می کنند که با وارد نشدن 
به پرونده اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی می توانند 
به حفظ امنیت خود کمک کنند. اما بیش از ۳۶۰ عملیات 
دهه  چهار  در  کشور   ۴۰ در  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
گذشته خالف این تصور را ثابت می کند. به این رقم باید متام 
اقداماتی را که رسانه ای نشدند و در سکوت کامل قرار گرفتند 
نیز اضافه کرد. بر خالف کشورهای اروپایی و غیراروپایی، 
برای  را مشوقی  و مامشات  این سکوت  اسالمی  جمهوری 
انجام فعالیت های جاسوسی و اقدامات تروریستی ارزیابی 
می کند. برای جمهوری اسالمی استفاده از حربه تروریسم به 
بخش جدایی ناپذیری از سیاست خارجی اش جهت فشار و 
تاثیرگذاری تبدیل شده و تا زمانی که پاسخی جدی و محکم 
دریافت نکند دلیلی برای تغییر این سیاست نخواهد دید.

احمد رأفت

شاهنشاها،
امروز ایران بپا خاسته است و با وجود کشتارهای خیابانی، 
رسکوب، زندان، شکنجه و اعدام ها، مبارزین راه آزادی، زنان 
کم همتای ایران، دوش به دوش مردان از پا منی نشینند و انزجار 
به گوش جهانیان می رسانند. رژیم،  گردانندگان  از  را  خود 

از  و خون  آتش  زیر  که  را  ایران  جوانان  پیام  من  امروز 
ایران عرص پهلوی یاد می کنند برای شام آورده ام که می گویند 

شاهنشاه روحت شاد.
با عشق به میهن و هم میهنان و  متام زندگی شام فقط 
نزدیک  از  من  شد.  سپری  آنان  رسبلندی  و  زندگی  بهبود 
شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و 

آرزوهای شام برای ایران بود، بوده ام.
اگر این اتفاق شوم ۱۳۵۷ که به دست نیروهای جهل و 

سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی 
از هم میهنان را گمراه کرد، نبود امروز جایگاه ایران بجای 
انزوای بین املللی در تحریم های کمرشکن دست  اینکه در 

و پا بزند در صف اول کشورهای پیرشفته منطقه می بود.
پس از ۴۳ سال که از آن روزهای تاریک می گذرد، ملّت 
یاد نربده است. برای من، فرزندانتان، اکرث  از  ایران شام را 
ایرانیان و تاریخ ایران، جاودانی شام، در بیان شیوای حافظ 
شیراز، در جریده عامل ثبت است: هرگز منیرد آنکه دلش زنده 

شد به عشق.
شام همیشه زنده اید و به شام اطمینان می دهم که کشور 
عزیزمان از این مهلکه نجات خواهد یافت و نور بر تاریکی 

پیروز خواهد شد.
قاهره / پنجم امرداد ۱۴۰۱

سخنان شهبانو فرح به مناسبت سالگرد درگذشت دومین پادشاه پهلوی:

 شاهنشاها، ملت ایران شام را از یاد نربده است

ویدئو



فکر  فقیه  والیت  رژیم  زمامداران  که  روسیه  ==اتفاقا 
می کنند دوست آنهاست، یکی از مخالفان جدی هسته ای 
شدن جمهوری اسالمی است. اگر کره شاملی از پشتوانه متام 
و کامل چین برخوردار است اما تهران چنین حامیتی را از 

سوی روسیه ندارد

به بن بست رسیدن مذاکرات برای »احیای برجام« مقامات 
جمهوری اسالمی را آنقدر نگران کرده که مجبور شدند برای 
تهدید غربی ها دست به اسلحه ای بربند که رهرب نظام قبالً نه 
تنها استفاده از آن بلکه ساخنت اش را نیز »حرام« اعالم کرده 

بود.
تهدیدات رصیح و مکرر

در کمرت از یک هفته کامل خرازی رئیس شورای راهربدی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی و محمدجواد الریجانی دبیر 
پیشین ستاد حقوق برش قوه قضائیه تهدید کردند که ایران 
توانایی ساخت سالح امتی را دارد اما قصدی برای انجامش 
ندارد. عطاء الله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد اسالمی در دولت 
محمد خامتی نیز اظهارات خرازی را تأیید کرد و در مقاله ای 
نوشت توانایی ساخت سالح هسته ای نقطه پایان بر تهدیدات 

علیه جمهوری اسالمی است ولی منی خواهیم بسازیم!
پس از این اظهارات بود که محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی امتی جمهوری اسالمی نیز تهدید کرد  در صورت ادامه 
فشارها بقیه دوربین های نظارتی آژانس نیز خاموش خواهد 
سانرتیفیوژهای  با  کرد  اعرتاف  بار  نخستین  برای  وی  شد. 
پیرشفته غنی سازی اورانیوم تا ۹۰درصد هم تست شده است. 
سطحی از غنی سازی که به گفته کارشناسان تسلیحات امتی نه 

برای مصارف صلح آمیز بلکه برای تولید مبب اتم نیاز است.
هرچند غربی ها همچنان به دنبال »دیپلامسی« برای مهار 
تهدیدات امتی جمهوری اسالمی هستند اما جمهوری اسالمی 
چهار نعل به سمتی حرکت می کند که به گفته ی رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی »با ادعای صلح آمیز بودن 

برنامه های امتی ایران در تضاد است.« 
قابل توجه اینکه هرقدر غربی ها ارصار دارند در مورد »ابعاد 
نظامی« برنامه های امتی جمهوری اسالمی کمرت حرف بزنند، 
به هامن اندازه مقامات رژیم ابایی از تکرار تهدیدات امتی 
ندارند! چنانکه محمود علوی وزیر اطالعات پیشین جمهوری 
اسالمی نیز پیش از تهدیدات جدید گفته بود »مقام معظم 
رهربی فتوا داده که سالح هسته ای حرام است اما اگر گربه را 
در گوشه ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه 

آزاد است فرق کند!«
بر اساس اظهارات محمد اسالمی حکومت ایران قبل از آنکه 
غربی ها رساغ »طرح B« بروند تصمیم گرفت نسخه نهایی را 
به اجرا بگذارد و سطح غنی سازی اورانیوم را تا درصدی که 
برای ساخت سالح الزم است برساند. اواسط بهمن ماه ۱۴۰۰ 
سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی در نامه ای از علی خامنه ای خواست که نظام از برجام 
خارج شود و سطح غنی سازی اورانیوم را به ۹۰ درصد برساند و 
بعد با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شود. هامن راهی که رژيم 

ایران از مدت ها پیش در پیش گرفته است.
مبب اتم به مثابه منجی نظام؟!

یکی از جریانات اصلی قدرت در جمهوری اسالمی بقای 
نظام را در دستیابی به سالح امتی می دانند و همواره با افزایش 
فشارهای بین املللی می گویند »چرا مثل کره شاملی نباشیم؟« 
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به نظر می رسد آنها تصور می کنند که در این مسیر از حامیت 
»رشق« به ویژه روسیه برخوردار خواهند بود. 

البته برای کیم جونگ اون رهرب کره شاملی که از حامیت 
جمهوری خلق چین و دولت کمونیست آن برخوردار است، 
»سالح امتی« یکی از اصلی ترین عوامل بقای رژیم  اوست. 
اما رشایط کره شاملی از نظر تاریخی و جغرافیایی و سیاسی 
و جنبش های اجتامعی از بنیان با ایران قابل مقایسه نیست! 

مایک پمپئو تیرماه ۱۳۹۶ وقتی رئیس سازمان اطالعات و 
امنیت آمریکا )CIA( بود نسبت به تغییر رژیم در کره شاملی 
به عنوان راهی برای خلع سالح امتی شبه جزیره کره ابراز متایل 
 کرد اما یک سال و نیم بعد پس از برکناری رکس تیلرسون در 
دولت دونالد ترامپ وقتی به عنوان وزیر خارجه منصوب شد 
رسامً اعالم کرد به دنبال تغییر رژیم در کره شاملی نیست. 
پمپئو حتا بعدها اعالم کرد در صورت خلع سالح امتی کره 

شاملی به پیونگ یانگ تضمین امنیتی می دهیم.
حسین موسویان که در زمان ترور فجیع مخالفان رژیم در 
رستوران میکونوس در برلین سفیر جمهوری اسالمی در آملان 
بود در شهریور ۱۳۹۸ در یک مصاحبه گفته بود »اگر در دوره 
احمدی نژاد من تصمیم گیر بودم و می دیدم هزینه ای که من 
داده ام باالتر از ساخت مبب است، مبب هم می ساختم و بعد 
مذاکره می کردم؛ چون من ]منظورش جمهوری اسالمی[ بدون 
مبب هزینه ای دادم باالتر از هزینه کره  شاملی. باید غنی سازی  
را  باال می بردیم نه فقط ۲۰، بلکه ۶۰ درصد چون ایران چیزی 
برای از دست دادن نداشت. در آن مرحله باید قدرت چانه زنی 

را باال می بردیم!«
کامال روشن است که آنچه مقامات جمهوری اسالمی از غرب 
و آمریکا به عنوان »تضمین« می خواهند بیش از آنکه »تضمین 
برای عدم خروج مجدد از برجام« و »مسائل اقتصادی« باشد، 
کامال ساده لوحانه یک »تضمین امنیتی« برای بقای نظام است. 
تضمینی که هیچ دولت و هیچ ابرقدرتی منی تواند به حکومتی 
دیگر بدهد  چرا که رسنوشت  حکومت ها همواره در داخل 

کشورها و  توسط مردم آنها رقم می خورد!
در این میان، اگر نگرانی مقامات جمهوری اسالمی فقط 
دریافت تضمین برای عدم خروج آمریکا از توافق احتاملی 
می بود حتا در صورتی که آمریکا به هر دلیلی از برجام جدید 
خارج می شدند، تهران می توانست بار دیگر برنامه های امتی 
خود را از رسبگیرد! چنانکه توافق امتی سال ۲۰۱۵ موسوم 
به برجام نیز در زمان باراک اوباما نه تنها برنامه های امتی 
جمهوری اسالمی را محدود نکرد بلکه میلیاردها دالر پول به 
جیب آیت الله ها رسازیر کرد که رصف توسعه برنامه های امتی 
و تقویت شبه نظامیان و برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 

شد. ضمن اینکه چه در زمان آن مذاکرات و چه پس از آن، 
رژیم ایران، بنا بر اعرتاف مقاماتش، همچنان به فعالیت های 

مخفی  امتی ادامه داد.
»تضمین امنیتی« برای بقا و مقابله با مردم

رسدار پاسدار حسین دهقان مشاور علی خامنه ای اواخر 
آذرماه سال ۱۳۹۹ به آسوشیتدپرس گفت آمریکا و ارسائیل به 
دنبال دو چیزند: براندازی یا تسلیم نظام. او خواست آنها با 
»نظام کار کنند« و »به دنبال حذف موجودیت آن« نباشند. 
دهقان به روشنی گفت اگر آمریکا تغییر رویکرد بدهد و ایران 
و قدرتش را در منطقه به رسمیت بشناسند،  هیچ مشکلی برای 

آنان ایجاد منی شود.
منابع روسی  نیز  در سال ۲۰۱۵  امتی  توافق  از  پیش  حتا 
گزارش دادند که جمهوری اسالمی از غرب »تضمین امنیتی« 

خواسته اما مقامات جمهوری اسالمی این خرب را رد کردند.
با در نظر گرفنت اینکه از نظر فنی اورانیوم ۹۰ درصدی به 
تنهایی برای ساخت سالح امتی کافی نیست و مراحل اساسی 
دیگر آن حمل کالهک امتی با موشک  و همچنین  هدایت آن 
است، جمهوری اسالمی برای گرفنت »تضمین امنیتی« جهت 

بقای خود با برگ »مبب اتم« با چند مانع اساسی روبروست:
۱( اختالف میان جریانات قدرمتند نظام بر رس ساخت مبب 
اتم: فریدون عباسی دوانی رئیس پیشین سازمان انرژی امتی 
جمهوری اسالمی نقل می کند محسن فخری زاده از متخصصان 
موشکی و امتی جمهوری اسالمی برای سالح امتی سیستم ایجاد 
کرد اما جریانی بین سال ۸۲ و ۹۲ منی خواست او ادامه دهد 
و ایستایی به وجود آمد و سازمان انرژی امتی نخواست به 
فخری زاده کمک کند و گفتند »ما می خواهیم برویم و با دنیا 

صلح کنیم.«
۲( تفاوت موقعیت ژئوپلتیک ایران با کره شاملی: کشورهای 
خاورمیانه در رقابت تسلیحاتی  و مستعد هسته ای شدن هستند 
و دستیابی رژیم ایران به سالح امتی تحمل منی شود. اتفاقاً 
روسیه یکی از مخالفان جدی هسته ای شدن جمهوری اسالمی 
است. اگر کره شاملی از پشتوانه متام و کامل چین کمونیست 
از سوی روسیه  را  تهران چنین حامیتی  اما  است  برخوردار 
ندارد. دیمیرتی مدودف رئیس جمهوری پیشین روسیه نیز در 
دوره ای که احمدی نژاد رئیس جمهور بود نسبت به نزدیک 
شدن جمهوری اسالمی به ساخت سالح امتی هشدار داده بود.
۳( حفره های عمیق در ساختار امنیتی نظام: دست  مأموران  
کشورهایی که در معرض تهدیدات جمهوری اسالمی قرار دارند 
برای ترور عامالن امتی یا خرابکاری در تأسیسات هسته ای و 
اسرتاتژیک نظام و عقب انداخنت یا مختل کردن بخشی از آن 

کامال باز است و برگ »مبب امتی« را پیشاپیش می سوزاند.
شاملی:  کره  و  ایران  متفاوت  کامال  اجتامعی  ۴( رشایط 
جمهوری اسالمی در صورت دستیابی احتاملی به مبب اتم حتا 
اگر بتواند تضمین امنیتی از قدرت های خارجی بگیرد اما در 
داخل با بحران های شدید اجتامعی و اقتصادی روبروست که 
مبب اتم پاسخگوی آن نیست چنانکه اتحاد جامهیر شوروی 
سوسیالیستی به عنوان »ابرقدرت امتی« فروپاشید. فروپاشی از 
درون همراه با اعرتاضات گسرتده اجتامعی اصلی ترین تهدید 
برای جمهوری اسالمی است که زمامدارانش نیز به آن اعرتاف 

می کنند. 
به این ترتیب به نظر می رسد جمهوری اسالمی بیشرت »دچار 
یک خطای محاسباتی« برای تأمین امنیت و تضمین بقای خود 
شده است. با اینهمه گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آیا 
قدرت های بین املللی و منطقه ای به »گربه کنج قفس« اجازه 
»دستیابی به سالح امتی« می دهند یا نه! سالحی که هرگز 
جمهوری اسالمی را در برابر عزم و اراده مردم و سپرده شدن 

به تاریخ، نجات نخواهد داد.
حامد محمدی

»مبب اتم« هم »تضمین 
امنیتی« منی آورد!

عکس یادگاری با موشک »ذوالفقار«
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جمهوری اسالمی همواره بر آن متمرکز بوده است، بیشرت 
از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد فرهنگی و اجتامعی بوده 
قاهره  به  ایرانیان  بانوی محبوب  این  است. سفر ساالنه ی 
نیز فرهنگی و اجتامعی است و اتفاقا همین است که در 
باالترین رده های نظام در مورد آن ابراز نگرانی می کنند و 

علی خامنه ای و کارگزارانش از آن به عنوان »نفوذ فرهنگی« 
نام برده اند.

در  امرداد  پنجم  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  پاسدار  رسدار 
گردهامیی رسارسی امئه جمعه با تأکید بر اینکه دشمن جنگ 
فرهنگی عظیمی را همراه با جنگ امنیتی به راه انداخته 
است هشدار داد »دشمنان تالش می کنند نفوذ خود را با 

رسپل های جدید بر ما تحمیل کنند.«
او در این سخرنانی با اشاره به افزایش نارضایتی ها به خاطر 
جنگ  کنار  در  دشمن  »امروز  گفت:  اقتصادی  مشکالت 

امنیتی یک جنگ فرهنگی بزرگ را به راه انداخته

==هرچند سفر سالیانه شهبانو فرح به مرص غیرسیاسی و  
شخصی به شامر می رود اما وی در همه دولت های مرص که 
پس از ترور انور سادات روی کار آمدند نیز همواره مورد 
عزت و احرتام و تکریم قرار گرفته است. همین موضوع برای 
مقامات جمهوری اسالمی اصالً خوشایند نیست به ویژه در 
رشایطی که به فرمان علی خامنه ای، نهادها و دستگاه های 
عریض و طویل مغزشویی و تبلیغاتی علیه پهلوی ها »جهاد 
تبیین« به راه انداخته اند تا مردم را قانع کنند که پهلوی ها 
»خوب« نبودند و جمهوری اسالمی برای مردمی که کمرشان 

زیر انواع فشارها خم شده است، برکت آورده است!

شهبانو فرح پهلوی که برای یادبود سالگرد درگذشت همرس 
خویش محمدرضا شاه پهلوی به قاهره سفر کرده بود ۲۶ 
انور سادات رئیس جمهور فقید  بر مزار  امرداد(  ژوئیه )۴ 
مرص و همرسش جهان  سادات حارض شد و با نثار تاج گل 
یاد آنها را نیز که همواره دوست و یار دومین پادشاه پهلوی 

و ایران شاهنشاهی بودند گرامی داشت.
و   غیرسیاسی  مرص  به  فرح  شهبانو  سالیانه  سفر  هرچند 
شخصی به شامر می رود اما وی در همه دولت های مرص 
که پس از ترور انور سادات روی کار آمدند نیز همواره مورد 
عزت و احرتام و تکریم قرار گرفته است. همین موضوع برای 
مقامات جمهوری اسالمی اصالً خوشایند نیست به ویژه در 
رشایطی که به فرمان علی خامنه ای، نهادها و دستگاه های 

عریض و طویل مغزشویی و تبلیغاتی علیه پهلوی ها »جهاد 
تبیین« به راه انداخته اند تا مردم را قانع کنند که پهلوی ها 
»خوب« نبودند و جمهوری اسالمی برای مردمی که کمرشان 
اما  است!  آورده  برکت  است،  شده  فشارها خم  انواع  زیر 
امسال نیز  شهبانو فرح در سفر به مرص با استقبال روبرو 
گرفنت  برای  کنار شهبانو وی  این کشور  نظامی های  و  شد 

عکس یادگاری صف کشیدند.
درست همزمان با اینکه اکانت توییرتی شهبانو فرح پهلوی 
تصاویری از سفرش به مرص را منترش کرد، احمد خامتی امام 
جمعه موقت تهران در سخرنانی در اصفهان »خطر بازگشت 

سلطنت به ایران« را جّدی دانست و هشدار داد »کسانی 
که می خواهند ارزش های دوره سلطنت از جمله بی حجابی 
می خواهند  که  هستند  کسانی  جمله  از  کنند  ترویج  را 

ارزش های طاغوت را احیا کنند.«
شهبانو فرح کمی پیش از این سفر در بیانیه ای با حامیت 
از مبارزه آزادیخواهانه مردم ضد حکومت جمهوری اسالمی 
از بازداشت شدگان حامیت کرد و بر حق مردم برای داشنت 
آزادی در انتخاب سبک زندگی، عقیده و پوشش حامیت کرد.
کمرت از یک ماه  بعد از اعالم شکست مذاکرات امتی میان 
منایندگان جمهوری اسالمی و آمریکا در دوحه با باال گرفنت 
تنش های سیاسی و امنیتی میان جمهوری اسالمی و ارسائیل 
دولت مرص رسامً به جمهوری اسالمی در مورد هرگونه اقدام 
مخل امنیت در این کشور به ویژه علیه شهروندان ارسائیلی 

هشدار داد.
هشدار به رژیم ایران در مورد اقدامات ضدامنیتی در خاک 
مرص در رشایطی صورت گرفت که گزارش شده بود منایندگان 
محرمانه  دیداری  در  در مسقط  و مرص  اسالمی  جمهوری 

برای بهبود روابط دوجانبه توافق کرده اند.
مقامات امنیتی مرص به تهران اعالم کردند که کشورشان در 
گذشته در هیچ ائتالف و اتحادی علیه جمهوری اسالمی  حضور 
نداشته، اما اگر حکومت ایران قصد حمله به ارسائیل را داشته 
باشد، مرص نیز در سیاست قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد.
در این میان، روشن است که معامله با غربی ها برای رژیم 

ایران حیاتی است و با هر ترفندی به دنبال توافق با غرب 
است تا رشیان های خشک شده  ی نظام را از بی پولی نجات 
جمله  از  اسالمی  جمهوری  مخالفان  اما  مقابل  در  دهد. 
»بخشیدن  توافقی  چنین  معتقدند  پهلوی  رضا  شاهزاده 

حیات دوباره به رژیم است.«
مقامات جمهوری اسالمی یکی از اصلی ترین موانع معامله 
با غرب را مانع تراشی های ارسائیل می دانند. آنها حتا آژانس 
بین املللی انرژی امتی را متهم می کنند که تحت تأثیر »البی 

صهیونیست ها« به جمهوری اسالمی فشار می آورد.
برای تقویت صدای مخالفان  اما آنچه شهبانو فرح پهلوی 

پنجم امرداد و گرامیداشت دومین پادشاه پهلوی و سفر شهبانو فرح به مرص
 چگونه »جهاد تبیین« علی خامنه ای به ضد خود تبدیل می شود!

شهبانو فرح در مراسم یادبود شاه فقید / قاهره / پنجم امرداد ۱۴۰۱ / ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲
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به مبانی فکری و  این جنگ مربوط             است که 
حجاب،   و  عفاف  موضوع  در  مثال  برای  ماست…  نگرش 
نگاه انسانگرایانه را به نگاه کالبدگرایانه و جسدگرایانه تغییر 

داده اند!«
رسدار پاسدار محمد قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز در جلسه با وزیر اطالعات جمهوری اسالمی و مدیران 

این وزارتخانه نسبت به »جنگ شناختی« دشمنان هشدار 
داد و گفت آنها در حال اجرای سناریویی هستند که هدف 
آن از بین بردن امید مردم به خصوص جوانان و القای حس 
نیز  آنهاست. وزیر اطالعات جمهوری اسالمی  به  بن بست 
هشدار داد برنامه دشمن برای رضبه زدن به نظام اقداماتی 

بر اساس نارضایتی مردم است.
و  فرهنگی«  از جنگ  نظام  »نگرانی  میان  رابطه  مورد  در 
»پهلوی ها« رئیس مجمع بسیجیان اصفهان در مورد »جنگ 
شناختی« سوم امرداد در یک سخرنانی می گوید عوامل و 
بازیگران جنگ شناختی که در رأس آنها نظام سلطه قرار 
هدایت  و  مدیریت  برنامه ریزی،  و  توطئه  حال  در  دارد، 

هستند تا سلطنت طلب ها را به قدرت بازگردانند.
در مورد نگرانی جمهوری اسالمی از روش و منش شهبانو 
از  بخش  این  به  باید  ایران  مردم  از  حامیت  در  پهلوی 
صحبت های رئیس مجمع بسیجیان اصفهان اشاره کرد که 

گفت »در زمان شاه لباس ما لباس غربی شد و فرهنگ غربی 
با  را  آوردند، همچنین جشن های ۲۵۰۰ ساله  به کشور  را 

کارهای ضداخالقی، سلطنتی و تاجگذاری اجرا کردند.«
مقامات جمهوری اسالمی به این باور رسیده اند که بخش 
آن  با  کشور  بیرون  و  داخل  از  که  فشارهایی  از  عظیمی 
مواجهه اند با تکیه بر پهلوی هاست اما واقعیت این است 

که این مردم هستند که در داخل کشور و با شعارهای خود 
از پهلوی ها حامیت می کنند و آن دوران و خدمات آنها را 

الگویی بهرت برای کشور و رشد زندگی خود می دانند.
نظام  »برنامه ریزی  با  پهلوی ها  به  مردم  اقبال  زدن  پیوند 
برای  امنیتی  نهادهای  که  است  خطی  درواقع  سلطه« 

موج سازی در کارزار »جهاد تبیین« به راه انداخته اند وگرنه 
به  غربی ها  ویژه  به  خارجی  دولت های  نداند  که  کیست 
دنبال هر فرصتی برای مامشات و معامله با جمهوری اسالمی 
می گردند و برجام یکی از آنهاست. تا کنون نیز شاهزاده رضا 
پهلوی همواره به آنها گوشزد کرده و هشدار داده است که 
بین دوگانه ی یا جنگ یا مامشات که شام با رژیم اسالمی 
در ایران در پیش گرفته اید، یک امکان مهم دیگر نیز وجود 
دارد که به سود همه، جز جمهوری اسالمی، است: دفاع از 
مبارزات آزادیخواهانه مردم و کمک به آنان برای برقراری 

دمکراسی در ایران!

از سوی دیگر نظام جمهوری اسالمی در تنگنایی گیر افتاده 
که محور آن را نارضایتی های عمومی داخلی از ناکارآمدی 
نظام تشکیل می دهد که همزمان در ورشکستگی سیاست 

خارجی آن نیز بازتاب می یابد.
فریدون مجلسی تحلیلگر سیاسی و از دیپلامت های پیشین 
جمهوری اسالمی در مورد دالیل »بن بست مذاکرات امتی« 

برای  را  کنونی  رشایط  آنچه  می گوید  »رشق«  روزنامه  به 
احیانشدن برجام رقم زده است، به رشایط سیاسی داخلی 
در ایران بازمی گردد، نه تحوالت جهانی. او تاأکید می کند که 
به واقع باید پذیرفت پس از انتخابات ۱۴۰۰ و یکدست سازی 
داخلی  سیاست  و هم  ایران  خارجی  سیاست  عمالً  قدرت 

نظر  این  ترجمه ی رصیح  اساسی شد.  دچار یک دگرگونی 
این است که مردم ایران با تحریم انتخابات منایشی ۱۴۰۰ 
میدان بازی »اصالح طلب- اصولگرا« را از نظام گرفتند و با 
روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« چهره  و 
ماهیت واقعی جمهوری اسالمی بیش از همیشه نشان داده 
عوامل  اصلی ترین  از   یکی  که  حالیست  در  این  می شود. 
تحریم انتخابات منایشی ۱۴۰۰، کارزار بزرگی بود که حامیان 
به  »نه  با  جمله  از  کشور  از  خارج  و  داخل  در  پهلوی ها 
جمهوری اسالمی« به راه انداختند و اثرات آن امروز نه فقط 

در داخل کشور بلکه در ابعاد بین املللی نیز دیده می شود.

ویدئو

عکس یادگاری نظامیان مرصی با شهبانو فرح پهلوی



بدتر خواهد شد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه 
جندی شاپور یکی از اثرات افزایش رکود تورمی در ایران را 
گسرتش نارضایتی ها عنوان کرده و توضیح داده که »مردم 
مدت هاست که اعرتاضات خود را فریاد می زنند. یک روز 
نیست که اعتصاب و تجمعی در خصوص مسائل معیشتی 
و  معلامن  به صنف  باشیم؛  نداشته  مختلف  اصناف  میان 

بازنشستگان نگاه کنید.«
این اقتصاددان معتقد است که »متأسفانه ما در آبان ۹۸ 
بسیاری از هموطنامنان را از دست دادیم و به اعتقاد بنده 
با توجه به بودجه رکوردی امسال، فقر همگانی و به نتیجه 
قبل  از  بزرگ تر  به مراتب  اعرتاضات  شاهد  برجام  نرسیدن 
خواهیم بود. اگر آقایان با همین فرمان جلو بروند شاهد 
تنش های سیاسی و اجتامعی فراوانی در جامعه میان مردم 

و حاکمیت خواهیم بود.«
تنها  نه  وعده ها  »این  کرده  تأکید  اقتصادی  تحلیلگر  این 
واقعیت  در  که  آنچه  فاصله  بلکه  است  تحقق  غیرقابل 
رخ می دهد با آن چیزی که این جامعت ادعایش را دارند 
زمان  در  دوستانشان  و  رئیسی  دارد.  فاصله  فرسنگ ها 
انتخابات این حرف ها را می زدند ما گفتیم برای رأی جمع 
کردن است اما االن که وارد دولت شدند و از سویی دیگر 
دادن  وعده  به  رشوع  هم  باز  داشته اند،  که  ناکامی هایی 

می کنند، این مقداری تعجب برانگیز است.«
مرتضی افقه با اشاره به حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال 
که تورم مواد خوراکی را به باالی۸۰ درصد رساند گفته که » 
تیم دولت سیزدهم خیلی ساده لوحانه برآورد کرده بودند که 
این اقدامشان تنها قیمت سه الی چهار کاال را باال می برد! 
حاال وقتی با این تصمیم شان اینهمه خسارت به مردم وارد 
دولت  است.  دیگر  شکست  یک  عقب نشینی  این  کردند، 
رئیسی باید در رفتارهایش تجدید نظر کند. تیم دولت نه 
تجربه کافی دارند نه تخصص الزم را! خیلی بعید است با این 
عقب نشینی قیمت ها کنرتل شود، حتی بالفرض شاید کنرتل 

شود اما هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد.«
او همچنین با انتقاد از سیاست های »دستوری« که در دولت 
ابراهیم رئیسی تشدید شده گفته که »آقای رئیسی تجربه 

== کارشناسان معتقدند در صورت برداشته نشدن تحریم ها 
و ادامه شیوه کنونی سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی، 

وضعیت شاخص ها بدتر خواهد شد.
فقر  امسال،  رکوردی  بودجه  به  توجه  با  افقه:  ==مرتضی 
به   اعرتاضات  شاهد  برجام  نرسیدن  نتیجه  به  و  همگانی 

مراتب بزرگرت از قبل خواهیم بود.
==حسین مرعشی فعال اصالح طلب: نظام »مثل برف در 
تابستان آب می شود« و »اگر یک پروسه واقعی اصالحی در 
کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب فعلی تکرار شود 
انتظارمان خواهد  و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در 

بود!«

ادامه تحریم های اقتصادی به دلیل در بن بست قرار گرفنت 
مذاکرات هسته ای و شیوه مدیریت اقتصادی کشور از سوی 
تیم اقتصادی دولت رئیسی سبب افزایش رکود تورمی، افزایش 
فاصله طبقاتی و بزرگرت شدن جمعیت فقرا و تنگدستان در 
ایران شده است. کارشناسان اقتصادی نسبت بروز »ابَرتورم« 
در ماه های پیش رو و همچنین احتامل تظاهراتی گسرتده تر 

از اعرتاضات رسارسی آبان۹۸ هشدار می دهند.
این  ساله  رکورد ۲۶  تیرماه ۱۴۰۱  در  به  نقطه  نقطه   تورم 
شاخص اقتصادی در ایران را شکست و به ۵۴ درصد رسید. 
آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ 
و دخانیات« با افزایش ۴/۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و 
گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ١/٠ واحد 

درصدی به ۳۶/۹ درصد رسیده است.
این ارقام به این معناست که خانوارهای ایرانی بطور متوسط 
در تیرماه امسال ۵۴ درصد بیشرت از تیرماه سال گذشته برای 
خرید یک سبد مشخص از کاال هزینه کردند و این افزایش 
هزینه در اقالم خوراکی ۸۶ درصد بوده است. چنین رقم های 
و مشکالت  ایران  در جامعه  فقر گسرتده  بیانگر  هولناکی 

خانوارها برای تأمین رضوری ترین هزینه های زندگی است.
در همین رابطه کارشناسان و فعاالن اقتصادی، شاخص های 
در  معتقدند  و  کرده  ارزیابی  هشدارآمیز  را  ایران  اقتصاد 
کنونی  شیوه  ادامه  و  تحریم ها  نشدن  برداشته  صورت 
شاخص ها  وضعیت  اقتصادی،  مدیریت  و  سیاست گذاری 

هشدار کارشناسان اقتصاد درباره اعرتاضاتی بزرگرت از آبان۹۸؛ نظام مثل 
»برف در تابستان آب می شود«!
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کار اجرایی ندارد! او در قوه قضاییه مشغول بوده و سیستم 
کاری و ماهیت آنجا با کار اجرایی کامال متفاوت است! کار 
آقای رئیسی در قوه قضاییه بیشرت »دستوری« بوده و اتفاقا 
اوست چون  بزرگ  نقاظ ضعف  از  یکی  مورد هم  همین 
می خواهد با امر و نهی اقتصاد مملکت را درست کند در 
صورتی  که باید بداند ]اقتصاد[ اصال دستور منی فهمد! رئیسی 
فکر می کند کار اجرایی هم مثل دادگاه است که با امر و 
نهی مسائل را حل کند! آقای مخرب، معاون اول رئیس جمهور 
نه اقتصاد خوانده نه هیچ چیزی از اقتصاد رسش می شود، 
اصال  مرکزی  بانک  رئیس  و  بودجه  برنامه  سازمان  رئیس 
اقتصاد نخوانده اند، از سویی دیگر آقای خاندوزی  هم که 
اقتصاد خوانده ، هیچ تجربه کار اجرایی در خصوص مسائل 

اقتصادی را نداشته و ندارند!«
هامنطور که مرتضی افقه نسبت به افزایش بیشرت قیمت ها 
در ماه های پیش رو هشدار داده آمارهای تورمی در چند 
ماه گذشته نیز بیانگر همین روند در اقتصاد ایران است. 
برای منونه تورم گروه خوراکی ها در خردادماه امسال ۸۱/۶ 
درصد بود اما در تیرماه با ۴/۵ درصد افزایش به ۸۶ درصد 

رسیده است.
ناتوانی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حل مشکالت کشور 
از سوی هامیون دارابی فعال بازار رسمایه نیز مورد توجه قرار 
گرفته است. هامیون دارابی در گفتگو با وبسایت اقتصاد ۲۴ 
گفته که یکی از عوامل مهم جهت مهار تورم افزایش نرخ 
بهره است و یکی از چالش برانگیزترین روش های مهار تورم 
در ایران افزایش نرخ بهره بوده که متاسفانه به دلیل ریشه 
تورم در ایران که عموماً از بعد کمبود عرضه و افزایش هزینه 

تولید است، کارآیی ندارد.
این فعال بازار رسمایه نیز قیمت گذاری دستوری را »تله« ای 
»تله  است:  گرفته  هم  را  دولت  خود  گریبان  که  خوانده 
مشکل  ایجاد  و  زیان دهی  از  بعد  دستوری  قیمت گذاری 
برای بنگاه ها گریبانگیر خود دولت شده و همین مسئله به 
اعرتاضات جامعه در حوزه حامل های انرژی که دژ مستحکم 
شده  منجر  بوده  اخیر  دهه   ۴ در  دستوری  قیمت گذاری 

است.«
هامیون دارابی افزوده »افزایش بهره بانکی به
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             افزایش شدید نقدینگی، تشدید ناترازی بانک ها 
و به رشد بیشرت بهای کاالها و کاهش ارزش پول ملی منجر 
می شود؛ درواقع دولت با باال بردن نرخ بهره، مجبور به چاپ 
پول بیشرت برای پرداخت نرخ بهره بوده و این پول بیشرت با 
رسازیر شدن با بازارها از جمله ارز و مسکن خود تورم را 

مجددا باال می برد.«
این فعال اقتصادی با هشدار نسبت به بروز »ابَرتورم« تا 
سیاست گذاری  کنونی  روند  ادامه  صورت  در  آینده  سال 
اقتصادی یادآوری کرده که امسال دوباره دولت هر ۳ روش 
به دنبال  از یکسو  اشتباه گذشته را در پیش گرفته است، 
است  ارزان  واردات  برای  گمرکی  و حقوق  عوارض  کاهش 
و با وجود اینکه ارز چندانی در اختیار دولت وجود ندارد، 
ولی تحت فشار مجبور به افزایش واردات شده که خربی 
دردناک برای صنایع رو به اضمحالل کشور است؛ در کنار 
آن نرخ بهره نیز مجددا در سطح بین بانک ها به مرز ۲۲ 
درصد رسیده و در نهایت دولت ابتدا با تغییر قیمت مرصف 
کننده به قیمت تولیدکننده و در گام بعدی با تالش برای 
قیمت گذاری با سختگیری شدید تالش دوباره ای را برای تکرار 

گذشته صورت داده است.
رویکردهای  عوارض  از  یکی  کشور  در  نقدینگی  افزایش 
اقتصادی دولت رئیسی است. آمار های بانک مرکزی نشان 
داد کل نقدینگی خردادماه امسال به ۵ هزار و ۱۰۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان پول خلق شده 
در این ماه صعودی قرار بوده و اکنون به باالترین سطح 

خود در یک دهه گذشته رسیده است.
اقتصادادانان اعتقاد دارند رشد پول منادی از انتظارات تورمی 
در زمان حال بوده و شبه پول عالمتی از این انتظارات در آینده 
است. یعنی زمانی که سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا می کند 
افراد نسبت به حال بدبین هستند و زمانی که شبه پول رشد 
داشته باشد این بدبینی نسبت به آینده بیشرت خواهد بود. 
افزایش بدبینی به رشایط آینده ی اقتصاد سبب بروز انتظارات 
می دهد. افزایش  را  تورم  نرخ  و  شده  اقتصاد  در  تورمی 

اقتصادی،  وضعیت  عوارض  اینکه  از  هراس  میان  این  در 
ریشه های جمهوری اسالمی را از پا در آورد سبب واکنش 
داد رهربی  »به  که  و خواسته اند  اصالح طلبان شده  برخی 

برسید«!
حسین مرعشی فعال اصالح طلب و دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی مدعی شده که هیچکس به غیر از علی خامنه ای 
»نه رئیس  او گفته:  برسد!«  داد مملکت  به  نیست  »قادر 
نه  مقننه،  قوه  رئیس  نه  قضائیه،  قوه  رئیس  نه  جمهور، 
جمع شان و نه فردشان«، هیچکس جز رهرب حکومت اسالمی 
قادر به نجات کشور نیست و همه کسانی که به گفته او به 
آینده جمهوری اسالمی و »عزت شخص سیدعلی خامنه ای« 
فکر می کنند باید جمع بشوند و از او بخواهند که تا دیر 
نشده یک روند واقعی اصالحی در کشور را به اجرا بگذارد!

حسین مرعشی هشدار داده است که نظام »مثل برف در 
تابستان آب می شود« و »اگر یک پروسه واقعی اصالحی در 
کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب فعلی )فرار رسمایه، 
تورم  متوسط،  طبقه  شدن  کوچک  تحصیلکرده ها،  فرار 
سنگین، نارضایتی باال( تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت 

اسفناکی در انتظارمان خواهد بود!«
به  اشاره  با  از سخنانش  حسین مرعشی در بخش دیگری 
افزایش تورم به ۶٠ و حتی به بیش از ١٠٠ درصد طی یک 
سال اخیر افزوده است که عالوه بر دولت، سازمان تأمین 
اجتامعی و صندوق های بازنشستگی با کرسی بودجه روبرو 
هستند و قادر به پرداخت حقوق ها و مقرری ها نیستند و 
جربان این کرسی ها با افزایش بی رویه نقدینگی نرخ تورم را 

سه رقمی می کند.

==سازمان عفو بین امللل و بنیاد عبدالرحمن برومند اعالم 
کرده اند رژیم ایران دوِر »پرشتاب تازه ای« از اعدام ها را به 
راه انداخته  و حداقل ۲۵۱ نفر را در شش ماهه نخست سال 

۲۰۲۲ )۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱( اعدام کرده است.
==بر مبنای این گزارش، اکرث اعدام شدگان شامل ۱۴۶ نفر از 
آنان به اتهام »قتل« و حداقل »۸۶ نفر« نیز به دلیل جرائم 

مواد مخدر به دار آویخته شده اند.
==خردادماه امسال، گزارش سازمان عفو بین امللل حاکی از آن 
بود که »۵۴ درصد از کل اعدام های ثبت شده جهان در ایران 
اجرا شده است.« جمهوری اسالمی در سال گذشته میالدی 
با اجرای دست کم ۳۱۴ حکم اعدام بار دیگر پس از چین در 

جایگاه دوم جهان قرار گرفت.
جمهوری  برومند،  بنیاد  و  بین امللل  عفو  سازمان  گزارش  به 
اسالمی بیش از ۲۵۰ نفر را در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
اعدام کرده که اکرث آنها مربوط به جرم قتل بوده است. یک 

مجرم با بیامری »دوقطبی« نیز در میان اعدام شدگان است.
سازمان عفو بین امللل و بنیاد عبدالرحمن برومند اعالم کرده اند 
رژیم ایران دوِر »پرشتاب تازه ای« از اعدام ها را به راه انداخته  
و حداقل ۲۵۱ نفر را در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۲ )۱۱ دی 

۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱( اعدام کرده است.
بر مبنای این گزارش، اکرث اعدام شدگان شامل ۱۴۶ نفر از آنان 
به اتهام »قتل« و حداقل »۸۶ نفر« نیز به دلیل جرائم مواد 

مخدر به دار آویخته شده اند.
خردادماه امسال، گزارش سازمان عفو بین امللل حاکی از آن بود 
که »۵۴ درصد از کل اعدام های ثبت شده جهان در ایران اجرا 
شده است.« جمهوری اسالمی در سال گذشته میالدی با اجرای 
دست کم ۳۱۴ حکم اعدام بار دیگر پس از چین در جایگاه 
دوم جهان قرار گرفت.آنگونه که پیشرت رسانه های داخلی نیز 
نوشته اند، رژیم ایران امردادماه را با اعدام یک شهروند در مالء 
عام در شیراز آغاز کرد که اولین اعدام پس از یک وقفه ی دو 

ساله، در دوران همه گیری کرونا به شامر می رفت.
ایامن سبزیکار جونقانی، ۲۸ ساله و اهل یاسوج، زندانی اعدام 
شده متهم بود که روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ به همراه 
عده ای دیگر با ماموران پاسگاه بیدزرد در استان فارس درگیر 
شده و در جریان این درگیری علی اکرب رنجرب یکی از این ماموران 
را با رضبه چاقو به ناحیه گردن و شاهرگ به قتل رسانده است.

در کنار این، سازمان حقوق برش ایران می گوید یک زندانی 

مبتال به بیامری دوقطبی روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه به اتهام 
مرتبط با موادمخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده 
است. حکم اعدام این زندانی که محسن صفری نام داشته، 
از سوی پزشکی  اختالل دوقطبی  به  ابتالیش  تأیید  باوجود 

قانونی، اجرا شده است.
صفری در سال ۱۳۸۸ با ۹ کیلو و ۶۵۰ گرم هروئین دستگیر و 

از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد.
دو  سوی  از  اعدام ها  تقریبی  آمار  انتشار  از  پس  همچنین 
سازمان حقوق برشی خارج از ایران، ظرف دو روز گذشته، سه 
نفر از جمله یک رسباز به اتهام قتل در زندان های سنندج و 

رشت به دار آویخته شده اند.
طبق تحلیل مشرتک سازمان عفو بین امللل و بنیاد عبدالرحمن 
اعدام های  متداوم«  »بطور  میالدی،  سال  ابتدای  از  برومند، 
»دستجمعی در زندان های رسارس ایران« صورت گرفته است. 
در این بین، حداقل ۶۵ نفر )۲۶ درصد( از اعدام شدگان متعلق 
به بلوچ ها بوده اند که نیمی از آنان به دلیل جرائم مرتبط با 

مواد مخدر اعدام شده اند.
این گزارش می افزاید: »اعدام حداقل ۸۶ نفر برای جرائم مرتبط 
یادآور  میالدی ۲۰۲۲  سال  اول  ماه  در شش  مخدر  مواد  با 
برخورد مقامات ایران با جرائم موادمخدر در سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۷ است، سال هایی که اکرث اعدام های صورت گرفته به 

دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بودند.«
دیانا الطحاوی معاون مدیر دفرت خاورمیانه و شامل آفریقای 
عفو بین امللل می گوید: »در شش ماه اول سال میالدی جاری، 
مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام 
کرده اند. دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به 
حق حیات انسان ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع 
ایران در  اعدام ها در  ایران است. آمار رسسام آور  در رسارس 
نیمه اول سال جاری، یادآور سال ۲۰۱۵ است که در آن جهش 

تکان دهنده ای مجددا در میزان اعدام ها صورت گرفت.«
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند می گوید: 
»افزایش مجدد آمار اعدام ها در ایران و از رسگیری اعدام  در 
مالء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را 
در قانون منع یا در عمل متوقف کرده اند، بار دیگر یادآور این 
است که ایران چقدر از تحوالت باقی دنیا عقب مانده است. 
مقامات باید فورا در راستای لغو کامل مجازات اعدام در ایران 

دست به تعلیق رسمی همه احکام اعدام صادره بزنند.«

دوِر تازه و پُرشتاب اعدام ها در جمهوری اسالمی؛ 
دست کم ۲۵۱ اعدام در شش ماه!
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==کارت روسی »میر« تنها در چند کشور استقالل یافته از 
شوروی سابق و چند کشور غیراروپایی مثل ترکیه و ویتنام نیز 

به دلیل فراوانی گردشگران روس قابل استفاده است.
==پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین چندین بانک 
روسی از سیستم سوئیفت مستقر در بلژیک محروم شدند و 

تراکنش های بانکی روس ها با جهان دچار اختالل شد.
==مقامات جمهوری اسالمی استفاده ابزاری روسیه از ایران 
برای کم اثر کردن تحریم های اروپا را به عنوان یک پیروزی 
برای ایران به مردم منایش می دهند آنهم در حالی که سفارت 
روسیه در تهران برای ویزا نه روبل بلکه دالر دریافت می کند!

کارت های روسی »میر« به عنوان جایگزینی برای ویزاکارت 
و مسرتکارت در ایران قابل استفاده می شود. روسیه به دنبال 
جایگزین هایی برای دور زدن تحریم های غرب است و ایران به 
یکی از مهمرتین ابزارهای روس ها در این هدف تبدیل شده 
و جمهوری اسالمی به عنوان نوکر بی اختیار روسیه گوش به 

فرمان پوتین ایستاده است.
خربگزاری ریانووستی روسیه اعالم کرد از این پس در ایران، 
پرداخت  با کارت های روسی »میر« که جایگزین ویزا و مسرت 
کارت های  سال هاست  می شود.  امکان پذیر  هستند،  کارت 
بانکی برای پرداخت های آنالین و ارزی به دلیل تحریم در 
ایران قابل استفاده نیستند و پس از سال ها تحریم، حاال روسیه 
یک کارت بانکی به این منظور معرفی کرده آنهم درحالی 
که خود این کشور به دلیل تجاوز نظامی به اوکراین تحت 

تحریم های سنگین قرار دارد!
این خرب از سوی مهدی صفری معاون دیپلامسی وزیر امور 
تأیید شده  نیز  اقتصادی  امور  در  اسالمی  خارجه جمهوری 
است. او به خربگزاری اسپوتنیک گفته که »تهران و مسکو 
سیستم مبادالت مالی جایگزین بجای سوئیفت پیشنهاد کردند 

و اکنون تقریباً به توافق خوبی در این زمینه رسیده ایم.«
معاون دیپلامسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در 
امور اقتصادی افزوده که کارت اعتباری »میر« روسیه به زودی 

در ایران فعال می شود.
کارت روسی »میر« در چند کشور استقالل یافته از شوروی 
سابق و همچنین چند کشور غیراروپایی که از مقاصد اصلی 
گردشگری روس ها به شامر می رود مثل ترکیه و ویتنام نیز 

قابل استفاده است.
همزمان با انتشار خرب امکان استفاده از کارت بانکی »میر« 
روسیه در ایران، واحد پول ملی روسیه ۳/۳ درصد ارزش خود 
را در مقابل دالر آمریکا از دست داد و به ۸۰ روبل در برابر 

هر دالر رسید.
شاخص کل بورس مسکو از رقم ۳۴۵۰ واحد در ابتدای دیروز 
چهارشنبه ۵ امرداد به ۳۰۲۸ واحد در انتهای روز سقوط کرد. 
چنین حجمی از کاهش ناگهانی شاخص بورس از مارس سال 

۲۰۲۰ بی سابقه است.
روسیه پس از حمله نظامی به اوکراین در ۲۴ فوریه امسال، 
و  روبرو  آمریکا  و  اروپا  سوی  از  گسرتده ای  تحریم های  با 
دسرتسی روسیه به بخش های کلیدی زیرساخت مالی جهانی 
مسدود شده است. همچنین چندین بانک روسی از سیستم 
سوئیفت مستقر در بلژیک محروم شده و تراکنش های بانکی 

روس ها با جهان دچار اختالل شد.
روسیه برای جربان زیان ناشی از تحریم های اروپا همه توان 
خود را به کار بسته است. چند روز پیش نیز خرب استفاده از 
روبل روسیه بجای دالر در تبادالت ایران و روسیه منترش شد. 
مقدمه اجرای این طرح ، ورود روبل به بازار متشکل ارزی 
است که از آخرین روزهای تیرماه بطور رسمی آغاز شده است. 
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
هفته گذشته در رابطه با پتانسیل های موجود میان دو کشور 

برای دور زدن تحریم ها با هیئتی از روسیه دیدار کرد.
با اینهمه همچنان درباره اینکه آیا واقعا جایگزینی روبل 
با دالر که سال  هاست درباره آن صحبت می شود امکان پذیر 
است و خسارت های تحریم برای ایران را برطرف می کند با 

ابهامات جدی روبروست.
اقتصاد  دانشکده  رئیس  شقاقی  وحید  رابطه  همین  در 
اینکه »سال هاست که  یادآوری  با  تهران  دانشگاه خوارزمی 
بحث پیامن های پولی دو یا چندجانبه« گفته که »پیامن های 
پولی دو یا چندجانبه زمانی می توانند اثربخش باشند که حجم 
تجاری متقابل بین کشورها معنی دار بوده و سهم باالیی را 
در کل تجارت این کشورها در اختیار داشته باشد. در گذشته، 
روسیه و چین یک پیامن پولی ۴۰۰ میلیارد دالری با روبل و 
یوان ایجاد کردند. این پیامن به دلیل باال بودن حجم تجارت 
روسیه و چین قابلیت اجرا داشت. با این وجود حجم تجارت 
ایران و روسیه به اندازه ای نیست که جایگزینی دالر با روبل 

بتواند اثرگذار باشد.«
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است »اگر بخواهیم این روابط 
پولی بین ایران و روسیه تاثیرگذار باشد، باید حجم مبادالمتان با 
روسیه را افزایش دهیم. به عالوه، نباید تنها واردکننده کاالها و 
خدمات از روسیه باشیم. زیرا در این صورت رشایط بدتر می شود.«
اینهمه در حالیست که ۳۸ درصد تجارت خارجی روسیه 
در سال گذشته میالدی به ارزش بیش از ۲۱۶ میلیارد دالر با 
اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است که حاال از دست رفته است!
زیان  تحمیل  از  جلوگیری  برای  پوتین  دولت  تالش های 
بیشرت به اقتصاد روسیه و بی اثر کردن تحریم  ها در هفته های 
گذشته افزایش یافته است. خربگزاری رویرتز گزارش داده که 
پاالیشگاه های روسیه و هند قرار است نفت را نه به دالر 

متحده عربی  امارات  ملی  پول  از  استفاده  با  بلکه  آمریکا، 
معامله کنند. بر این اساس، معامالت بیشرتی با درهم امارات 
انجام خواهد شد زیرا مسکو به دنبال پیدا کردن راه گریزی از 

تحریم ها است.
بر اساس این گزارش، از یک پاالیشگاه هندی خواسته شده 
که پول را به درهم بپردازد، اگرچه این رقم ابتدا به دالر محاسبه 
شده است. پرداخت به درهم از طریق بانک مرشق در دبی 
به گازپروم بانک انجام شد. حداقل دو پاالیشگاه هندی قباًل 
از معامالت را برحسب درهم تسویه کرده اند، و به  برخی 
زودی معامالت بیشرتی انجام می شود زیرا رشکت های تجاری 
مورد استفاده روس نفت به تازگی تقاضای پرداخت به درهم 

در این ماه را رشوع کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد دولت روسیه با سازماندهی 
اخبار به دنبال جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی در بازار این 
کشور و جلوگیری از سقوط بیشرت ارزش روبل در برابر دالر است.
دوشنبه  روز  روسیه  اعتباری  رتبه بندی  آژانس  منونه  برای 
گزارش داد که بانک های این کشور در ماه دسامرب گذشته، 
»پنج میلیارد دالر« اسکناس وارد کشور کرده اند که دو برابر 
ماه مشابه در سال ۲۰۲۰ است. هنوز وضعیت انتقال دالر 
آمریکا به کشور توسط بانک های روسی در سال جاری میالدی 
مشخص نیست، اما قطع دسرتسی رشکت های روسی به سیستم 
مالی آمریکا و دالر تهدیدی جدی بر اقتصاد روسیه است.
در آنسو اما مقامات جمهوری اسالمی استفاده ابزاری روسیه 
از ایران برای کم اثر کردن تحریم های اروپا را به عنوان یک 
کارشناسان  و  می دهند  منایش  مردم  به  ایران  برای  پیروزی 
حکومتی تالش می کنند تا جمهوری اسالمی را به عنوان الگوی 

روسیه برای دور زدن تحریم ها قلمداد کنند.
به عنوان  علی ودایع که در رسانه های جمهوری اسالمی 
کارشناس مسائل فدراسیون روسی معرفی می شود در گفتگو 
بازار  به  روبل  »ورود  که  مدعی شده  دانشجو  با خربگزاری 
ارز ایران اتفاق بسیار خوبی بود که البته باید زودتر اتفاق 
می افتاد. تحریم روسیه از سوی غرب نیز باعث شده تا از 
تجربه ایران در زمینه دور زدن تحریم ها و اقتصاد مقاومتی در 

مواجه با جنگ اقتصادی با غرب استفاده کند.«
در این میان هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که نگاهی 
واقع گرایانه به رویکرد جدید مالی روسیه و ایران دارند. علی  
اصغر سمیعی رئیس پیشین کانون رصافان با بیان اینکه بازار 
متشکل ارزی »بازاری ساختگی و غیرواقعی و رانتی« است 
گفته که »حتی راجع به دالر و یورو و ارزهای معتربی هم که 
در بازار متشکل ارزی مورد معامله قرار می گیرند، قیمت های 
واقعی داده منی شود، تا چه رسد به پول ضعیف و تک بعدی 
اسم روبل که خودش در حال حارض تحت  به  و مهجوری 
تحریم های خردکننده غربی ها قرار دارد و از طرف دیگر، نرخ 
بهره بانکی برای روبل روسیه باالی ۲۰ درصد برآورد می شود.«
و  خرید  که  داده  هشدار  مردم  به  سمیعی  اصغر  علی 
نگهداری روبل آنها را در زیان قرار خواهد داد: »بجز در خود 
روسیه، در جاهای دیگر دنیا محل چندانی از اعتبار ندارد. 
درواقع نگهداری کننده روبل، دامئا در حال زیان خواهد بود، 
مثل کسی که در تابستان داغ، بخواهد تجارت یخ بکند. بعالوه 
اینکه خروج روبل از روسیه هم نیاز به مجوزهای خاص از 

مقامات اقتصادی روسیه دارد.«
علی رشیعتی عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی ایران هم 
با تأکید بر اینکه همچنان سفارت روسیه در تهران برای صدور 
ویزا »دالر« می گیرد و نه »روبل«، گفته که »نه بعد از جنگ 
اوکراین، تقاضای زیادی برای روبل داریم و نه روبل یک واحد 
قابل اتکا از نظر مردم است. منونه عینی اش، سفارت روسیه 
برای ویزا، دالر می گیرد، یعنی می داند که روبل قابل اتکا و در 

دسرتس نیست.«

سوء استفاده روسیه 
از ایران برای دور زدن 
تحریم های خودش؛ 

کارت »میر« جایگزین 
ویزاکارت و مسرتکارت 

می شود!



سقوط جلفا
جنوبی  ساحل  در  ارمنی نشین  ثرومتند  و  زیبا  شهر  جلفا، 
محمود  اشتهای  که  بود  خوشگواری  طعمه  زاینده رود، 
این شهر عالوه بر آن که غنائم  بر  را برمی انگیخت. غلبه 
رسشاری نصیب جنگاور افغان می کرد پایگاهی محکم نیز در 
اختیارش می گذاشت و چنین پایگاهی در نزدیکی پایتخت، 
هرگاه محارصۀ اصفهان و جنگ با مدافعان این شهر طول 

می کشید، اهمیت اسرتاتژیک داشت.
شهر جدید جلفا در عهد سلطنت شاه عباس اول بنا شده 
عقیده  تساهل  شیوۀ  به  کشورداری  در  عباس،  شاه  بود. 
در  ارامنه  می شمرد.  محرتم  را  مذهبی  اقلیتهای  و  داشت 
زمان او از حقوق برابر با مسلامنان برخوردار شدند. اسکان 
ارامنه در جلفا به آنان فرصت داد فارغ از هر گونه مزاحمتی 
این شهر را به یکی از مراکز عمده صنعت و تجارت تبدیل 
کنند. رفت و آمد آزادانۀ میسیون های مذهبی، اهالی جلفا 
با  نزدیکی  که  عباس،  شاه  و  ساخت  مرتبط  فرنگیان  با  را 
می شد،  محسوب  وی  سیاست  اصول  از  اروپائیان  و  اروپا 
جلفا را به چشم بندری آزاد برای توسعه مبادالت فرهنگی 
از عوارض و مالیات  ارامنۀ جلفا  بازرگانی می نگریست.  و 
برای  از خودشان  یافتند که کالنرتی  اجازه  و  معاف شدند 
اداره امور شهر برگزینند و کلیساهایی بسازند و در آزادی 
کامل به انجام مراسم مذهبی بپردازند.این تساهل در زمانی  
صورت می گرفت که اروپا هنوز عرصۀ تعصبات و خشونتهای 
مذهبی بود و از مساهله و مدارا اثری به چشم منی رسید. 
»شاردن« در سیاحتنامه خود که از منابع معترب برای شناخت 
ایران عهد صفوی است می نویسد »اگر  روحانیان را که در 
این کشور نیز مانند دیگر کشورها تعصب گرا ـ و شاید هم 
متعصب ترند ـ استثنا کنیم، خواهیم دید که ایرانیان نسبت 
به پیروان ادیان دیگر به انصاف و عدالت رفتار می کنند و 
حتی اجازه می دهند کسانی که تغییر مذهب داده و به دین 

ایشان درآمده اند بار دیگر به کیش پیشین خود بازگردند«.
افزایش  با  که  بود  سلطان حسین  شاه  سلطنت  دوران  در 
سیاستگذاری  در  آنان  مستقیم  مداخله  و  فقیهان  اقتدار 
دولتی، سختگیری بر اقلیتهای مذهبی از رس گرفته شد و 

ارمنیان جلفا نیز از فشار و آزار بی بهره مناندند.
با همۀ این احوال، ارامنۀ جلفا تصمیم به مقاومت گرفتند. 
نخستین حملۀ محمود را آنها با جنگ شجاعانه دفع کردند 
و انتظار داشتند نیروی امدادی از اصفهان برسد اما دربار 
اصفهان چنان مرعوب حوادث شده و در کار خود فرو مانده 
بود که تصمیامت متناقض می گرفت و تصمیمی را که امروز 

گرفته بود فردا نقض می کرد.
شاه سلطان حسین، زمانی که بین ماندن در اصفهان یا رفنت 
ولیعهد گرفت.  تعیین  به  بود تصمیم  تردید  قزوین در  به 
سالطین صفوی پرسان خود را از بیم آن که مبادا بر پدر یاغی 
شوند، یا در حرمرسا محصور می کردند و یا دور از پایتخت 
به رسدارانی می سپردند که از وفاداری آنها خاطرجمع بودند. 
شاه سلطان حسین ابتدا پرس ارشد خود محمدمیرزا را به 
پنج ساله، که  این شاهزاده بیست و  اما  برگزید  ولیعهدی 
به آب و هوای حرمرسا خو گرفته بود از مشاهدۀ اوضاع 
حال  عین  در  و  باخت  را  خود  روحیۀ  و  افتاد  به وحشت 
آبش با امیران و وزیران ـ که آنها را مسؤول شکست گلناباد 
به حرمخانه  را  او  ناگزیر  نرفت.  یک جوی  به  ـ  می شمرد 
بازگرداندند و دومین پرس شاه سلطان حسین، صفی میرزا، 

منصب والیتعهدی یافت.
صفی میرزا بیست و سه سال داشت و جوانی بالنسبه با 
جرأت و با اراده بود. او تصمیم داشت با سپاهی به جلفا 
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کالبدشکافی یک طغیان )۱۰(
) کیهان لندن شامره 1125-1100 (

 فروردین تا مهر 1385

احمد احـرار

عبدالله  سید  اما  دهد.  یاری  پایداری  در  را  ارامنه  و  برود 
والی عربستان )خوزستان( یا خان حویزه )اهواز( که دفاع از 
اصفهان به عهدۀ وی واگذار شده بود به مخالفت برخاست 
و گفت رشایط برای چنین حرکتی مناسب نیست و ولیعهد 

نباید جان خود را برای دفاع از ارمنیان به خطر اندازد.
گفته اند پیروزی فقط یک پدر دارد و شکست صد پدر. زیرا 
در شکست، هر کس برای تربئه خود، دیگری و یا دیگران را 
به ضعف یا خیانت متهم می کند. در ماجرای شکست پادشاه 

صفوی از شورشیان افغان نیز به همین نکته برمی خوریم.
و  تخت  بر  و  گشود  را  اصفهان  محمود  که  آن  از  پس 

شکست  و  وی  پیروزی  عده ای  یافت  دست  صفوی  تاج 
شگفتی آور قشون قزلباش را معلول دسیسه های حکیمباشی 
و مالباشی و نفوذ بیش از حّد خواجگان حرمرسا در مزاج 
ازجمله  درباری،  رجال  گروهی،  کردند.  قلمداد  پادشاه 
اعتامدالدوله )محمدقلی خان( را مسؤول دانسته و کسانی 
هم والی عربستان را به خیانت متهم کرده اند. کروسینسکی 
می نویسد »قاصد خان حویزه به میان ایشان )افغانان( رفته 
پیغام برد که من از شام می باشم. خوف و اضطراب به خود 
راه مدهید که عنقریب اصفهان به دست شام خواهد افتاد. 
باعث آن، این بود که خان حویزه سنی مذهب بود اگرچه 
نسبت به شاه اظهار اخالص می کرد«. جونس هنوی نیز، البته 
تأیید می زند:  بر خیانت عبدالله خان مهر  تردید،  با کمی 
»این رسدار عرب که مذهب تسنن داشت، مانند پدرش که 
سی سال پیش رس به شورش برداشته بود، خیال استقالل در 

رس می پروراند«.
جمشیدنشان  »سلطان  رستم التواریخ:  مؤلف  روایت  به  و 
بنویسید و  ایران  فرمود فرمانها به جمیع والیتها و قلمرو 

احضار  را  ما  )مواجب بگیر(  راتبه خوار  عساکر  و  بفرستید 
و  فرستادند  جوانب  و  اطراف  به  فرمانها  فی الفور  منائید. 
قشون قلمرو ایران را طلب منودند ظاهراً. و باطناً محمدقلی 
خان تخامقلو که وزیر اعظم و اعتامدالدوله بود با وزرای 
دیگر می نوشتند که در آمدن توقف منائید و تعجیل منامئید 
وزراء  حال،  این  مقارن  و  شد  خواهد  چون  کار  ببینیم  تا 
منک  و  نامردی  راه  از  درگاه  مقربین  و  باشیان  و  امراء  و 
به حرامی به واالجاه محمودخان و رؤسای افاغنه عریضه ها 
نوشتند که در باب محاربه تعجیل منائید که اگر از قلمرو 
ایران قشون جمع آید از شام یک نفر زنده بیرون نخواهد 
رفت«.باری، مامنعت از رفنت صفی میرزا دومین ولیعهد شاه 
سلطان حسین را پاره ای کسان از مقولۀ خیانت صدراعظم و 

فرمانده سپاه دانسته اند.
در چنین احوال، محمود برای بار دوم به جلفا حمله برد. 
اهالی جلفا، نومید از کمک اصفهان، قاصدی نزد فرمانده 
مطالبۀ  کردند. محمود  پیشنهاد صلح  و  فرستادند  افغانان 
هفتاد هزار  تومان برای ترک مخاصمه کرد و نیز خواستار 
آن شد که بزرگان شهر هر کدام دخرتی را به عنوان گروگان 

روانۀ اردوی وی کنند.
این هر دو رشط بر اهالی شهر گران آمد اما چون قادر به 
دفع خطر نبودند می اندیشیدند که اگر شهر سقوط کند و 

مهاجامن به زور غالب شوند بر جان و مال و ناموس آنها 
رحم نخواهند کرد. مردانشان را می کشند، اموالشان را غارت 

می کنند و زن و دخرتشان را به اسارت می برند.
ناچار، دخرتان را تسلیم سپاه مهاجم کردند و برای پرداخت 
غرامت به چانه زنی پرداختند. آنها متعذر بودند که ثروتشان 
عموماً در اصفهان است و نقدینه ای که آماده دارند به هفت 
هزار تومان هم منی رسد اما حارضند عهدنامه بنویسند و تعهد 
کنند که پس از سقوط اصفهان، در صورتی که به اموالشان 
بپردازند. را متام و کامل  بدهی خود  یابند  آنجا دست  در 
محمود قبول این پیشنهاد را مرشوط بدان کرد که مأمورانش 
در شهر به بازرسی بپردازند و اطمینان حاصل کنند که اهالی 
خالف نگفته اند.افرادی که محمود برای تفتیش منازل مأمور 
کرده بود آنچه را از زر و زیور و پارچه های حریر و فرشهای 
نفیس یافتند مصادره کردند و بهای همه آن غنائم را بیست 

هزار تومان تخمین زدند.
بدین سان، جلفا سقوط کرد و محمود عازم فتح اصفهان شد.
در شامرۀ آینده: سومین ولیعهد

کلیسای وانک در جلفای شهر اصفهان



سابقه تاریخی: ساختامن آجری دانشرسای مقدماتی تهران 
که در اوائل خیابان روزولت )دروازه دولت سابق( به منظور 
تربیت معلم برای مدارس ابتدائی و حومه ساخته شد تاریخچه 
جالبی دارد که باختصار به اطالع خوانندگان کیهان می رساند:

در تاریخ ششم اردیبهشت 1310 خورشیدی وزارت فرهنگ 
زمینی به مساحت 24000 مرتمربع در بیرون دروازه دولت 
برای ایجاد میدان ورزش به مبلغ 96000 ریال خریداری منود. 
این زمین وسیع خاکی که در بیابانی در شامل شهر تهران قرار 
داشت تا سال 1313 محل مسابقه های ورزشی بود و به نام 

زمین دولت نامیده می شد.
در تاریخ 19 اسفند ماه سال 1312 که قانون تربیت معلم و 
اجازۀ تأسیس دانشرساهای مقدماتی و عالی از تصویب مجلس 
شورای ملی گذشت، وزارت فرهنگ در صدد برآمد دانشرسای 
مقدماتی تهران را در محل مناسبی ایجاد کند لذا زمین مزبور 

برای چنین امری پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت.
ساختامن دانشرسای مقدماتی تهران به همت علی اصغر 
حکمت وزیر فرهنگ وقت در اواسط مرداد ماه 1313 زیر 
نظر مهندس کارکف به مساحت 2325 مرتمربع آغاز شد و در 
اواسط دیامه 1314 خامته یافت. کلیه مخارج ساختامن 2325 
مرتی با باغ مشجر مقابل آن و دو خوابگاه بزرگ در دو طرف 
طبقه دوم و کالسهای متعدد در طبقه هم کف و ناهارخوری و 
آشپزخانه بسیار بزرگ در طبقه پائین که می توانست ناهار و 
شام و صبحانه 200 دانش آموز شبانه روزی در آن پخت و رسو 
شود از محل اعتبارات سالهای 1313 و 1314 وزارت فرهنگ 
به مبلغ 800/112/1 ریال تأمین گردید که مخارج هر مرتمربع 

آن 460 ریال می شد.
در کنار در ورودی بزرگ جنوبی هم یک ساختامن آجری 
جهت نگهبان با دو اطاق و سایر وسائل زندگی ساخته شده 
زندگی  آن  با خانواده خود می توانست در  نگهبان  بود که 
کند. این ساختامن عظیم که پس از 75 سال هنوز هم در 
خیابان روزولت )مفتح( پا برجاست و به دانشرسای تربیت 
مدرس تغییر نام یافته در روز چهارشنبه 17 دیامه 1314 طی 
اعضای  کلیه  و  پهلوی  به وسیله رضاشاه  باشکوهی  مراسم 

درباره 17 دی ماه 1314 روز آزادی زن
 افتتاح دانشسرای تهران درختی که رضاشاه غرس کرد و میوه هایی که به بار آورد

)تاریخ نرش در کیهان لندن:دی ۱۳۸۸ شامره  ۱۲۸۹(
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شده  ظاهر  بدون  حجاب  نخستین بار  برای  که  او  خانواده 
بودند افتتاح گردید. 

در این مراسم پس از گزارش علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ، 
رضاشاه مطالبی را خطاب به دانش آموزان گوشزد کرد و اظهار 
داشت »...سعادت میهن و کشور باید نصب العین شام باشد 
و عالقه و دلبستگی فوق العاده به کشور خود داشته باشید...

کسی که به کشور دلبستگی ندارد هر جا و هر نقطه که باشد 
بیگانه است و قدر و منزلتی ندارد و همواره حتی نزد نفس 
خود هم بی مقدار است به شام فرزندان خود می گویم که 
عالقه به مملکت را باید به واسطه سعی و عملی که به آزادی 
و استقالل کشور اعامل می کنید نشان دهید و مخصوصاً توجه 
داشته باشید که رشافت و افتخار میهن شام بسته به آزادی و 

استقالل کشور شام است...«
دخرتان  و  مدعو  بانوان  اجتامع  محل  که  دیگر  سالن  در 
دانش آموز بود علیاحرضت ملکه و واالحرضتین شاهدختها 

حضور داشتند.
ابتدا خانم هاجر تربیت رئیس دانشرسای مقدماتی دخرتان 
گزارش مفصلی به عرض رسانید. سپس خانم درّه طباطبائی 
یکی از دانش آموزان دانشرسای دخرتان چکامه ای را قرائت کرد.

مراسم پس از اعطای دانشنامه ها و پذیرائی در میان شادمانی 
حضار به پایان رسید.

اسامی بعضی از فارغ التحصیالن
دانش آموزان دانشرسای مقدماتی پرسان به طور شبانه روزی 
در دانشرسا اقامت داشتند و فارغ التحصیالن اولین دوره در 

سالهای 1313 و 1314 عبارت بودند از:
احمد صادقی ـ حسن ابوالفتحی ـ مسعود جاملی ـ محمد 
عباس  ـ  قبله  ابوالقاسم  فرخی شادان ـ  عزت الله  ـ  روستائی 
مّعظمیـ  محمود یغامئیـ  اقبال یغامئیـ  ابوالقاسم آیت الّلهی 
ـ نرصالله جهانگیریـ  حبیب الله ابراهیمیـ  هوشنگ خاکی.

در سال تحصیلی 1315ـ  1316 جمعاً 23 نفر فارغ التحصیل 
شدند که در میان آنان نام دکرت احسان یارشاطر استاد و بنیانگذار 
فرهنگ نامه ایرانیکا چون ستاره درخشانی خودمنائی می کند.

استادیار شاطر از سال 1322 تا 1327 نظامت و معاونت 

دیگر  جمله  از  همچنین  بودند.  عهده دار  را  دانشرسا 
فارغ التحصیالن هامن سال حسین فیروز بود که سالها معاونت 

دانشرسا را به عهده داشت.
در سال 1319 ـ محمدتقی روحانی گوینده پرآوازه رادیو 
ایران که در جریان انقالب به گونه دلخراشی ربوده و شکنجه 

شد فارغ التحصیل گردید.
در سال 1320ـ  علی اصغر خربه زاده استاد و مرتجم معروف 

کتاب دکرت ژیواگو فارغ التحصیل گردید.
در سال 1321ـ  محمود سعادت گوینده معروف رادیو ایران 
و هم چنین فتح الله سعادت مدیرکل روابط عمومی رشکت 

نفت از جمله فارغ التحصیالن بودند.
وزارت  دیپلامتهای  از  حکیمی  هاشم  ـ   1322 سال  در 
امورخارجه و استاد دکرت محمد امین ریاحی مدیر کل اداره کل 

نگارش وزارت آموزش و پرورش فارغ التحصیل شدند.
در سال 1324ـ  سهراب سپهری شاعر نوپرداز و پرآوازه ایران 

از دانشرسای تهران فارغ التحصیل گردید.
در سال 1325 ـ حسن آل بویه خلبان هواپیامئی ملی ایران 
و همچنین شاپور نیاکان ویولونیست معروف از دانشرسای 

مقدماتی تهران فارغ التحصیل گردیدند.
در سال 1326 ـ کامل الدین میرحبیب الّلهی فرمانده نیروی 
دریائی ایرانـ  داود مهدی زاده شهردار کرجـ  دکرت علی مولوی 

پزشک متخصص از دانشرسا فارغ التحصیل شدند.
در سال 1327ـ  بهرام هستی بخش قاضی عالیرتبه دادگسرتی 
ـ دکرت عبدالحسین صمیمی و دکرت لطف الله قدس دکرت داروساز 
ـ علی نقی ضیائی رشیعت پناهی وکیل دادگسرتی و رضوان 
نخعی  دکرت حسین  و  یارشاطر  احسان   دکرت  برادر  یارشاطر 
مؤلف کتابهای متعدد از جمله نام نامه فارغ التحصیل شدند.

ملکه  علیاحرضت  پیشکار  نارص مشیری  ـ  در سال 1328 
مادرـ  مجید رستیپی معاون وزارت آموزش و پرورش در زمان 
وزارت پر رس و صدای خانم دکرت فرخ رو پارسا ـ دکرت علیرضا 
طّیاری ارتوپد معروف تهرانـ  منوچهر نوذری طنزپرداز رادیو 
و تلویزیون  و دکرت حبیب الله محمدی دکرت داروساز از جمله 

فارغ التحصیالن بودند.

                                                                                                  منای جنوبی عامرت دانشرسای تهران در بدو افتتاح   

بازنشر

خیرخواه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ارشاد اسالمی با مادر معرتض به بازداشت دخرت بیامرش در 
توییرت نوشت: »بحث کرامت زن و مادر در فرهنگ ایرانی 
اسالمی« عامل جریحه دار شدن عواطف عمومی شد. وی 
خواستار »مواخذه و عذرخواهی« نیروی انتظامی هم شده 
است. این در حالیست که چنین صحنه هایی و بدتر از آن 
در جمهوری اسالمی کامال رایج است و همین افراد حکومتی 
نیز پشتیبان این رسکوب گسرتده به دلیل حجاب هستند و 
فقط از اینکه علنی و در برابر چشم همه باشد برای نظام 

احساس نگرانی می کنند.
همین انسیه خزعلی در جریان روز »عفاف و حجاب« که 
نیروهای فشار و گشت های ارشاد اسالمی را علیه زنان بسیج 
کرد، در سخنانی کامال متفاوت گفته بود: »دشمن توانسته 
مساله  آنها  جمله  از  که  کند  پیرشوی  شناختی  جنگ  در 

حجاب و عفاف است.«
افکار عمومی در توئیرت شیوه برخورد با این مادر را به شدت 
مورد انتقاد قرار داده و آن را خالف ادعای نظام جمهوری 
با  کاربری  است.  دانسته  مادر  نقش  ستایش  در  اسالمی 
مقایسه برخورد گشت ارشاد اسالمی نوشته که شمر هم به 
سجاد از امامان شیعه که بیامر بود، رحم کرده ولی شام از 

شمر هم بدترید!
انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس  خروش  حمید  رسدار 
از  یکی  که در  واقعه  این  پی  کرد: »در  اعالم  بزرگ  تهران 
میادین غرب تهران رخ داد، رسیعا موضوع توسط کارشناسان 
بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص سوء مدیریت 

صورت گرفته با رستیم گشت پلیس برخورد انضباطی شد.«
گشت های ارشاد اسالمی در هفته های گذشته فعالیت خود 
تشدید  اجباری  حجاب  با  مخالف  زنان  دستگیری  برای  را 
کرده اند. این گشت ها همزمان با اعرتاض قرشهای مختلف 
تورم  و  اساسی  کاالهای  قیمت   شدید  افزایش  با  جامعه 
افسارگسیخته فعالیت شان را در اداره ها و سپس خیابان ها 
آغاز کرده اند تا در مردم ایجاد رعب و وحشت کرده و در 

نهایت آنان را وادار به سکوت کنند.
گزارش های مردم از سطح خیابان ها و وقایع شهری نشان 
مناطق  در  اسالمی  ارشاد  گشت  ماشین های  که  می دهد 
مختلف استقرار یافته اند و به توهین و دستگیری زنان و 
دخرتان ادامه می دهند. بسیاری از ویدئوهای منترش شده 
نیز حاکی از حمله و یورش لباس شخصی ها و نیروهای فشار 

اجتامعی  شبکه های  در  ویدئویی  گذشته  روزهای  ==در 
از مادری منترش شده که با ایستادن جلوی اتومبیل گشت 
ارشاد اسالمی تالش می کند تا از بردن دخرتش توسط این 
مأموران جلوگیری کند. این مادر فریاد می زند، »دخرتم را 

نربید، دخرتم مریضه«.
==به تازگی کارزار »با حجاب اجباری مخالف هستم« با 
مشارکت بیش از ۵۲۰ هزار نفر در اینستاگرام فارسی رشوع 
شده است. بخشی از زنان رشکت کننده در این کارزار معتقد 
به پوشش اسالمی هستند و با تصویر خود با پوشش چادر یا 

رورسی در این کارزار رشکت دارند.
==واکنش اصالح طلبان به رسکوب زنان و دخرتان در مسئله 
حجاب هم قابل توجه است. مهدی کروبی در به اصطالح 
»حرص خانگی« از عملکرد حکومت حامیت کرده و گفته که 
هیچکس حق ندارد طرفدار کشف حجاب باشد! وابستگان 
حکومت که به گشت ارشاد اسالمی انتقاد می کنند فقط از 

ناراحت هستند که چرا رسکوب در برابر چشم همه است!

اجباری  به  اعرتاض ها  تداوم  در  #دخرتم_مریضه  هشتگ 
بودن حجاب اسالمی  در ایران، پس از مقاومت یک مادر 
برای جلوگیری از بردن دخرتش توسط گشت ارشاد اسالمی 
در حالی که فریاد می زد »دخرتم مریضه«، این روزها توسط 

کاربران شبکه های اجتامعی بطور گسرتده تکرار می شود.
از  اجتامعی  شبکه های  در  ویدئویی  گذشته  روزهای  در 
مادری منترش شده که با ایستادن جلوی اتومبیل گشت ارشاد 
بازداشت شده اش  دخرت  انتقال  از  تا  می کند  تالش  اسالمی 
توسط گشت ارشاد به مقر آنها جلوگیری کند. این مادر فریاد 

می زند، »دخرتم را نربید، دخرتم مریضه«.
با وجود اینکه این مادر مقابل اتومبیل ایستاده ولی اتومبیل 
را  ادامه می دهد و رسعت خود  به حرکت خود  همچنان 
زیاد می کند تا وی را کنار بزند و در نهایت دخرت را با خود 
می برند. انتشار این ویدئو بازتاب گسرتده ای در شبکه های 

اجتامعی داشته است.
بسیاری از کاربران از جمله آنانکه خود را مسلامن می دانند 
و در مواردی طرفدار جمهوری اسالمی نیز هستند از عملکرد 
گشت ارشاد اسالمی انتقاد کرده و آن را اقدام افراطی تعریف 
انسیه خزعلی  از جمله  افراد حکومتی  از  برخی  می کنند. 
معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان درباره ویدئوی گشت 

هشتگ
 #دخرتم_مریضه 

و تداوم
 اعرتاض ها علیه 
حجاب اجباری

و آتش به اختیار به زنان است.
اما مقابله ی مردم نیز همزمان جریان دارد. به تازگی کارزار 
»با حجاب اجباری مخالف هستم« با مشارکت بیش از ۵۲۰ 
هزار نفر در اینستاگرام فارسی رشوع شده. بخشی از زنان 
رشکت کننده در این کارزار معتقد به پوشش اسالمی هستند 
این کارزار  با پوشش چادر یا رورسی در  با تصویر خود  و 

رشکت کرده اند.
رسکوب  موج  برابر  در  زنان  مقاومت  از  صحنه هایی 
گشت های ارشاد اسالمی و آتش به اختیاران نیز در شبکه های 
اجتامعی انتشار می یابد و همچنین در موارد بسیاری هنگام 
بازداشت زنان، شهروندان حارض مانع مأموران در بازداشت 
زنان می شوند.واکنش اصالح طلبان به رسکوب زنان و دخرتان 
در مسئله حجاب هم قابل توجه است. مهدی کروبی در به 
اصطالح »حرص خانگی« از عملکرد حکومت حامیت کرده 
و گفته که هیچکس حق ندارد طرفدار کشف حجاب باشد!

سخنان معصومه ابتکار معاون پیشین امور زنان در دولت 
دوازدهم نیز در شبکه های اجتامعی دست به دست می شود 
که حجاب اسالمی زنان در ایران را دارای »جاذبه« برای دیگر 

کشورهای دنیا دانسته است!
اسالمی  حجاب  شدن  اجباری  ریشه های  به  نیز  شامری 
در  کاربری  پرداخته اند.  مختلف  دوره های  در  ایران  در 
توضیح این موضوع نوشت: »کی حجاب رو آورد؟ هاشمی 
رفسنجانی. کی حجاب رو اجباری کرد؟ حسن روحانی. کی 
گشت ارشاد رو آورد؟ محمد خامتی. #اصالح_طلب_اصول_
گرا_دیگه_متام_ماجرا. حاال حیله رهربی و اصولگرایان نظام 

و راز دستگیری تاجزاده را متوجه شدید.«
ویدئویی نیز از حمیدرضا جالیی پور فعال اصالح طلب باز 
نرش شده که ادعا می کند، در ایران اصال حجاب نداریم و 
سوپروایزر انگلیسی اش با دیدن نوع پوشش زنان به شدت 

تعجب کرده است!
سلربیتی های  اصطالح  به  از  یکی  که  نیز  پرستویی  پرویز 
ویدئوی  درباره  اینستاگرام  در  می رود  شامر  به  حکومتی 
تا  شود  اسالمی  ارشاد  گشت  مانع  می خواهد  که  مادری 
سفر  با  اتفاق  این  همزمانی  به  اشاره  با  نربند،  را  دخرتش 
رئیس  اردوغان  و  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
جمهور ترکیه به تهران، نوشت: »آقای نیروی انتظامی بگذار 

میهامن خارجی برود بعد!«
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ادعایی عجیب درباره بازداشت دادخواهان نوشت: »افراد 
بازداشت شده با پوشش دادخواهی به یک عنرص متصل با 
رسویس جاسوسی بیگانه ارتباط گرفته بودند و از یک رابط 
مالی خارجی پول دریافت می کردند تا اغتشاش و ناامنی در 

کشور ایجاد کنند.«
این خربگزاری همچنین نوشت اعضای خانواده های دادخواه 
بود«،  شده  برگزار  اغتشاش  ایجاد  برای  که  جلسه ای  »در 
عملیات  در  نیز  بیگانه  مالی  »رابط  و  شدند  بازداشت 

جداگانه ای دستگیر شده است.«
آبان،  دادخواه  خانواده های  رسیالی  بازداشت  ادامه  در 
 ۲۹ چهارشنبه  روز  بختیاری  پویا  پدر  بختیاری  منوچهر 
علی  شد.  منتقل  قزوین  زندان  به  قبلی  اطالع  بدون  تیر 
رشیف زاده وکیل منوچهر بختیاری با اعالم این خرب نوشته 
بود که موکلش »با توجه به رشایط جسامنی« و »خونریزی 

دستگاه گوارش« به مراقبت و درمان نیاز دارد.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعرتاضات 
آبان۹۸ به اتهام دادخواهی فرزندش به  ۳ سال و ۶ ماه حبس 
محکوم شده است. او پیشرت در زندان »رجایی شهر« کرج 
محبوس بود و پیش از تبعید به زندان قزوین چند روز به 

سلول انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بود.
دادخواه  خانواده  اعضای  از  شامری  گزارش ها  اساس  بر 
آبان۹۸ طی روزهای گذشته با تودیع وثیقه یا قرار کفالت به 
طور موقت از زندان آزاد شدند اما ناهید شیربیشه، مهرداد 
بختیاری، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده هم چنان در 

بازداشت برس می برند.
ایران  از فعاالن مدنی و سیاسی در  اکنون حدود ۵۰۰ تن 
با انتشار بیانیه  ای مشرتک رسانه های داخلی را به »سکوت 
و  کرده  متهم  بزرگ«  »ظلم  این  به  نسبت  تأسف انگیز« 
نوشته اند که »زیبنده هیچ جامعه ی آزادیخواهی نیست که 
مادران فرزند از دست داده، به بند کشیده شوند. در هر 
جای جهان چنین ستمی، گناهی بزرگ است و نشسنت و 

نظاره کردن به آنهم در خور مالمتی سرتگ.«
منت کامل این بیانیه و اسامی امضاکنندگان را در ادامه می خوانید:

باش تا نفریِن دوزخ از تو چه سازد،
که مادراِن سیاه پوش

داغداراِن زیباترین فرزنداِن آفتاب و باد
هنوز از سجاده ها

رس برنگرفته اند!

تا کنون حدود ۵۰۰ نفر آن را امضا  بیانیه که  این  ==در 
»ظلم  آبان۹۸  دادخواه  خانواده های  بازداشت  کرده اند، 
عدالت طلبان«  و  آزادیخواهان  »همه  از  و  عنوان  بزرگ« 

درخواست شده نسبت به آن سکوت نکنند.
فرزندانشان  که  دادخواه  مادرانی  نیست  کردنی  ==»باور 
در اعرتاضی مدنی و مساملت آمیز در آبانی تلخ، گلوله بر 
شقیقه شان فرو نشست و برای همیشه حق حیات از آنها 
سلب شد، اینک به جرم دادخواهی در گوشه زندان گرفتار 

آمده باشند.« 
صدها فعاالن مدنی و سیاسی در داخل ایران طی بیانیه ای 
خواستار آزادی فوری و بدون قید و رشط اعضای خانواده های 

دادخواه آبان۹۸ شدند.
در این بیانیه که روز یکشنبه دوم امرداد منترش و تا کنون 
حدود ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده اند، بازداشت خانواده های 
»همه  از  و  شده  خوانده  بزرگ«  »ظلم  آبان۹۸  دادخواه 
آزادیخواهان و عدالت طلبان« درخواست شده نسبت به آن 

سکوت نکنند.
نیست  کردنی  »باور  است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
و  مدنی  اعرتاضی  در  فرزندانشان  که  دادخواه  مادرانی 
مساملت آمیز در آبانی تلخ، گلوله بر شقیقه شان فرو نشست 
و برای همیشه حق حیات از آنها سلب شد، اینک به جرم 

دادخواهی در گوشه زندان گرفتار آمده باشند.«
مأموران امنیتی بیستم تیرماه با یورش به خانه چند تن از 
خانواده های دادخواه آبان۹۸ شامری از آنها از جمله ناهید 
شیر پیشه و مهرداد بختیاری را دوباره بازداشت کردند که 

هنوز در زندان برس می برند.
مادر  یوسف زاده  رحیمه  دامور،  وحید  برادر  دامور  سعید 
نوید بهبودی، محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور، سکینه 
احمدی مادر ابراهیم کتابدار، طلعت مشکی مادر محسن 
زینب  معین فر،  مهرداد  مادر  الهیاری  ایران  جعفرپناه، 
محمدی مادر محمد طاهری و فاطمه باجروانی همرس علی 
فتوحی از دیگر اعضای خانواده  دادخواهان آبان هستند که 

بازداشت شده اند.
پژمان  مادر  رمضانی  محبوبه  بازداشت  از  پس  روز  چند 
به  مربوط  دیگری  پرونده  در  او  شد  مشخص  قلی پور 
 ۱۰۰ تحمل  به  گذشته  ماه های  در  دادخواهان  بازداشت 

رضبه شالق محکوم شده است.
خربگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

بیانیه ۵۰۰ فعال سیاسی 
و مدنی در ایران درباره 
بازداشت دادخواهان؛ 

در هر جای جهان چنین 
ستمی، گناهی بزرگ و 
نظاره کردن به آنهم در 

خور مالمتی سرتگ!
طرح از قلمفرسا

مادران دادخواه در سلول انفرادی هستند. این خرب نیست؛ 
فاجعه ای است دردناک و زخمی کشنده بر پیکره عدالت 
نیست  کردنی  باور  خاموش.  نظاره گر  وجدان های  بر  و 
و  مدنی  اعرتاضی  در  فرزندانشان  که  دادخواه  مادرانی 
مساملت آمیز در آبانی تلخ، گلوله بر شقیقه شان فرو نشست 
و برای همیشه حق حیات از آنها سلب شد، اینک به جرم 
دادخواهی در گوشه زندان گرفتار آمده باشند. تعدادی از 
مادران دادخواه گرچه که آزاد شدند اما صدایشان خاموش 
مهرداد  و  شیرپیشه  ناهید  دیگر  دادخواهان  اما  نشد 
بختیاری، مادر و عموی )جاوید نام پویا بختیاری(، محبوبه 
رمضانی )مادر جاوید نام پژمان قلی پور( و رحیمه یوسف 
زاده )مادر جاوید نام نوید بهبودی( چند روزی است که 
زندانند.  میله های  پشت  تأسف انگیز  رسانه ای  در سکوت 
گویی در رسزمین بالزده ی ما سهم درد و رنج دادخواهی 
دو تاوان بزرگ دارد تاوانی که باید در رسزمین خویش به 
تاوانی که سکوت خربی  حاکامن ستمگر پرداخت کنی و 
صالح  هروقت  آنان  می ستانند.  آزادی  مدعی  رسانه های 
بدانند، مادران دادخواه و کنشگران مدنی، معرتضان و هر 
موضوع دیگری را در بوق و کرنا می کنند اما درست در 
به حامیت  نیاز  دادخواه  و  سوگوار  مادرانی  که  لحظه ای 
دارند و باید صدایشان شد، روزه سکوت می گیرند. مادران 
یک  در  را  وجودیشان  بهرتین رسمایه  دادخواه،  حق خواه 
ترسیدن  برای  هراسی  آنان  داده اند.  دست  از  تلخ  لحظه 
دوباره ندارند چرا که جگرگوشه هایشان بی کمرتین گناهی 

به دم تیغ سپرده شدند.
از مادران داغداِر دادخواِه  با حامیت  ما امضاکنندگان زیر 
دستگیر شده، خواهان آزادی فوری و بدون قید و رشط آنها 
هستیم. زیبنده هیچ جامعه ی آزادیخواهی نیست که مادران 
فرزند از دست داده، به بند کشیده شوند. در هر جای جای 
جهان چنین ستمی، گناهی بزرگ است و نشسنت و نظاره 

کردن به آنهم در خور مالمتی سرتگ.
ما امضاکنندگان این بیانیه امیدواریم اصحاب رسانه، فعاالن 
عدالت طلبان  و  آزادیخواهان  همه  و  سیاسی  و  مدنی 
از  حامیت  با  و  نباشند  ساکت  بزرگ  ظلم  این  به  نسبت 
تا  صبح  هر  که  کسانی  بر  ندهند  اجازه  دادخواه،  مادران 
شام سخت ترین لحظه ها را با درد فراق جگرگوشه هایشان، 

می گذرانند، ستمی دیگر روا داشته شود.
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
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 جمعه ۲۹ ژوئیه تا پنجشنبه ۶ اوت ۲۰۲۲

۱۲۲- حجت اله رافعی
۱۲۳- حدیث خراسانی

۱۲۴- حدیث مخربی
۱۲۵- حسین آذرگشب
۱۲۶- حسین حسینی
۱۲۷- حسین رجایی

۱۲۸- حسین صادقی
۱۲۹- حسین علی نژاد

۱۳۰- حسین عنبی
۱۳۱- حسین فخرزاده
۱۳۲- حسین قربانی

۱۳۳- حسین قشقایی
۱۳۴- حسین مهد آبادی

۱۳۵- حسن ابتکاری
۱۳۶- حسن انتظاری
۱۳۷- حسن جهانچی
۱۳۸- حسن حسینی
۱۳۹- حسن سهرابی

۱۴۰- حسن مستوفی
۱۴۱- حسن نورزاد

۱۴۲- حشمت امیری
۱۴۳- حشمت ایازی
۱۴۴- حمزه احمدی

۱۴۵- حمید پیرمرادی
۱۴۶- حمید دارابی
۱۴۷- حمید سلیمی

۱۴۸- حوریه بهشتی زاد
۱۴۹- حوریه فرج زاده طارانی

۱۵۰- خالق گرجی
۱۵۱- خدیجه آور

۱۵۲- خرسو رزیان
۱۵۳- داریوش رضایی
۱۵۴- دامون احمدی
۱۵۵- دنیا شادبخش

۱۵۶- راحله راحمی پور
۱۵۷- رادا مردانی

۱۵۸- رحامن ثناخوان
۱۵۹- رستم خدیور

۱۶۰- رستم یزدان پناه
۱۶۱- رسول باباخانی

۱۶۲- رضا احمدی
۱۶۳- رضا آیلور

۱۶۴- رضا جیرانی
۱۶۵- رضا حسینی

۱۶۶- رضا حق نظری
۱۶۷- رضا حیایی

۱۶۸- رضا شمسی
۱۶۹- رضا صلواتی
۱۷۰- رضا مسلمی

۱۷۱- روح هللا سلیامنی دشتکی
۱۷۲- روزبه اکرادی

۱۷۳- روشنک بابایی
۱۷۴- رویا ایزدیان

۱۷۵- زرتشت احمدی راغب
۱۷۶- زهرا پور زارع

۱۷۷- زهرا زارع رساجی
۱۷۸- زهرا صادقی

۱۷۹- زهرا کیان ارثی
۱۸۰- زهره پور زارع
۱۸۱- زهره رشیفی

۱۸۲- زهره عسگری

۱۸۳- زهره میرزایی
۱۸۴- زیبا عباسی

۱۸۵- زینب راستکار
۱۸۶- زینب رضایی
۱۸۷- ژاالن احمدی
۱۸۸- ژاله روح زاد

۱۸۹- سارا سیاه پور
۱۹۰- سارا همتی

۱۹۱- ساعد سخایی
۱۹۲- سامان رضایی
۱۹۳- سامان شکری

۱۹۴- ساناز محسنی زاده
۱۹۵- ستار املاسی

۱۹۶- سجاد بخشعلی
۱۹۷- سجاد زارع

۱۹۸- سجاد میرزایی
۱۹۹- سجاد محمدی عالی بری
۲۰۰- سجاد مشهدی همت آبادی

۲۰۱- سحر احمدی
۲۰۲- رسوناز احمدی
۲۰۳- سعید اسکندری

۲۰۴- سعید صیاد نصیر
۲۰۵- سعید قطان کاشانی

۲۰۶- سعید نعیمی
۲۰۷- سعیده منتظری
۲۰۸- سهراب حسینی
۲۰۹- سهراب رحیمی

۲۱۰- سهند آقایی
۲۱۱- سمیرا چراغ پور
۲۱۲-سهیال خوش بین

۲۱۳- سهیال رجایی
۲۱۴- سید تورج ریحانی
۲۱۵- سیدجالل موسوی

۲۱۶- سیروس شکری
۲۱۷- سیروس فتاحی

۲۱۸- سیام ترابی
۲۱۹- سیام سلامنی

۲۲۰- سیمین برهانی
۲۲۱- سهراب مرادی

۲۲۲- شاپور عزتی
۲۲۳- شادی حنایی

۲۲۴- شادیه جاللی ثانیه
۲۲۵- شاهرخ فرهادی

۲۲۶- شاهین باوی
۲۲۷- شبنم آشوری

۲۲۸- رشاره وطن دوست
۲۲۹- رشاره یزدانی

۲۳۰- رشافت خالصی
۲۳۱- رشوین پناهی
۲۳۲- رشوین فتحی
۲۳۳- رشیف خالدی

۲۳۴- شفیع امینی مقدم
۲۳۵- شهاب روشن
۲۳۷- رشاره ریاحی
۲۳۸- شهرام روندی

۲۳۹- شهربانو ابن علی
۲۴۰- شهره متین

۲۴۱- شهریار رسولی
۲۴۲- شهریار محبوبی

۲۴۳- شهال جهانبین
۲۴۴- شهال فرهادی

۲۴۵- شهاب روشن
۲۴۶- شهال حسینی

۲۴۷- شهناز هاشمی
۲۴۸- شهناز وکیلی
۲۴۹- شیدا عبدی

۲۵۰- شیده قربانی
۲۵۱- شیرین احمدی

۲۵۲- شیرین ایازی
۲۵۳- شیدا دادگر

۲۵۴- شیوا حسینی
۲۵۵- شیوا عباس پور
۲۵۶- صابر محمدی
۲۵۷- صادق رشیفی

۲۵۸- صدیق مولودی
۲۵۹- صدیقه تورانی

۲۶۰- صدیقه مالکی فرد
۲۶۱- طاها ارشد

۲۶۲- طال ابراهیمی
۲۶۳- عابدین مرادی
۲۶۴- عارف فیطاسی

۲۶۵- عالیه اقدام دوست
۲۶۶- عالیه امیری

۲۶۷- عالیه خوشنویس
۲۶۸- عباس احمدی
۲۶۹- عباس صادقی
۲۷۰- عباس کاظمی

۲۷۱- عباس واحدیان شاهرودی
۲۷۲- عبدالحسین شهبازی

۲۷۳- عبدهللا رضایی
۲۷۴- عبدهللا سلیامنی
۲۷۵- عبدهللا سلیمی

۲۷۶- عبدهللا صمدیان
۲۷۷- عبدهللا وحدت

۲۷۸- عرفان قانعی
۲۷۹- عزت امیری

۲۸۰- عزیز قاسم زاده
۲۸۱- عسکر غالمرضایی
۲۸۲- عرشت بستجانی

۲۸۳- عطا بابا خانی
۲۸۴- عطا رسولی

۲۸۵- عظمت آشنا
۲۸۶- علی احمدی

۲۸۷- علی تدرو
۲۸۸- علی ثباتی

۲۸۹- علی جهانگیری
۲۹۰- علیرضا بهنام

۲۹۱- علیرضا پا آهو
۲۹۲- علیرضا توکلی
۲۹۳- علیرضا زارعی
۲۹۴- علیرضا کسانی

۲۹۵- علی رشوقی
۲۹۶- علی عاقل
۲۹۷- علی فیض

۲۹۸- علی کاظمی
۲۹۹- علی محمدی
۳۰۰- علی منجزی
۳۰۱- علی منفرد

۳۰۲- عه تا منصوری
۳۰۳- غزاله همتی

۳۰۴- غالمحسین بروجردی
۳۰۵- غالم شهسواری

۳۰۶- فاطمه ابوالحسنی
۳۰۷- فاطمه بهمنی
۳۰۸- فاطمه سپهری
۳۰۹- فاطمه مرادی

۳۱۰- فانوس بهادروند
۳۱۱- فائقه اکربی

۳۱۲- فخری شادفر
۳۱۳- فخری شهبازی

۳۱۴- فرامرز خداشناس
۳۱۵- فرح حامتی
۳۱۶- فرح قادرنیا

۳۱۷- فرحناز قره خانی
۳۱۸- فرخ لقا دستیار
۳۱۹- فرخنده قربانی

۳۲۰- فرزانه راجی
۳۲۱- فرزانه زهدی

۳۲۲- فرزین رضایی روشن
۳۲۳- فرشته جهانگیری

۳۲۴- فرشید اختیاری
۳۲۵- فروغ رستمیان

۳۲۶- فرهاد ایازی
۳۲۷- فرهاد حیدری
۳۲۸- فرهاد شیخی
۳۲۹- فرهاد میری
۳۳۰- فریاد نارصی
۳۳۱- فریبا اسدی

۳۳۲- فریده کریمی
۳۳۳- فریده موالیی
۳۳۴- فوزیه خالصی
۳۳۵- فهیمه بادکوبه

۳۳۶- قادر نعمتی
۳۳۷- قاسم بهرامی

۳۳۸- قاسم شهریاری
۳۳۹- قدرت صیادی

۳۴۰- قنرب توحیدی نژاد
۳۴۱- قنرب حسین نژاد

۳۴۲- کامبیز نوروززاده
۳۴۳- کاوه مرتضوی
۳۴۴- کمیل قاسمی
۳۴۵- کوروش جلیل
۳۴۶- گلناز استکی

۳۴۷- گوهرتاج الهیاری
۳۴۸- الدن هدایتی

۳۴۹- لطیف روزیخواه
۳۵۰- لطیف قوامی
۳۵۱- لیال جمشیدی
۳۵۲- ماریا بهدادنیا

۳۵۳- محبت حسینی
۳۵۴- محبت نعمتی

۳۵۵- محبوبه افشاری
۳۵۶- محبوبه رضایی

۳۵۷- محبوبه رمضانی
۳۵۸- محبوبه فرحزادی

۳۵۹- محبوبه کرمی
۳۶۰- محسن اخوان گوران

۳۶۱- محسن شادمان
۳۶۲- محسن قنربی
۳۶۳- محسن نورائی

۳۶۴- محمد باقر پرویز
۳۶۵- محمد ترکامنی
۳۶۶- محمد داوری

۱- ابوالفضل رحیمی شاد
۲- ابوعلی عجمی
۳- آتوسا شهریاری
۴- احرتام شکوری

۵- احسان قادرمنش
۶- احسان قدیری
۷- احسان مروتی
۸- احمد بامدادی

۹- احمد پورشمس آباد
۱۰- احمد حیدری

۱۱- احمد خدایاری
۱۲- احمد دورگلی

۱۳- احمد زاهدی لنگرودی
۱۴- احمد بساطی

۱۵- احمد عالی نژاد
۱۶- احمد مصطفوی

۱۷- اخرت برهانی
۱۸- ادیب خلیلی

۱۹- ادریس مدرسی
۲۰- آدینه بیگی

۲۱- آذر سلیامنی
۲۲- آذر گیالنی

۲۳- آزاده چاوشیان
۲۴- آراسته همتی
۲۵- آرزو کنعانی

۲۶- ارسالن پورباقر
۲۷- آرش صادقی

۲۸- آرش کیخرسوی
۲۹- آرش منصوری

۳۰- آرمان تقوی
۳۱- آرمان نقشی

۳۲- اسدهللا فخیمی
۳۳- اسحاق راستی
۳۴- اسعد محمدی

۳۵- اسامعیل کنجوری
۳۶- اسامعیل مهران فر

۳۷- اشکان شیربیشه
۳۸- ارشف هرنمند

۳۹- اصغر امیرزادگان
۴۰- اصغر شیری

۴۱- اصغر صادقی
۴۲- اصغر کاملزاده
۴۳- آصف بختیاری

۴۴- آفاق بهمنی
۴۵- افسانه حسن پور

۴۶- افسانه دستیار
۴۷- افسانه سادات مدبر

۴۸- افسانه عزتی
۴۹- اقبال متین

۵۰- اکرب امینی ارمکی
۵۱_ اکرب برهانی

۵۲- اکرب دانش رسارودی
۵۳- اکرب یزدی

۵۴- الهه عسکرزاده
۵۵- آمنه نارصحجتی

۵۶- امیرحسین میربهاری
۵۷- امید امیدوار
۵۸- امید تورانی

۵۹- امید ناصحی
۶۰- امیر چمنی

۶۱- امیرعلی مرادی
۶۲- امین لقایی

۶۳- آنا تقوی
۶۴- انیس پایاب

۶۵- اوختای حسینی
۶۶- اولدوز هاشمی
۶۷- آیدین متحدپور
۶۸- باهره علمداری

۶۹- بتول حسینی
۷۰- بختیار رضایی
۷۱- بدیعه عباسی
۷۲- بذری خزایی
۷۳- برات چراغی

۷۴- برزو علیدادی
۷۵- برهان اقایی

۷۶- بهاران زارعی
۷۷- بهارک بختیاری

۷۸- بهرام آروین
۷۹- بهرام فیروزی
۸۰- بهرام کوثری

۸۱- بهروز آور
۸۲- بهروز بشارت
۸۳- بهروز نقشی

۸۴- بهزاد هامیونی
۸۵- بیژن خاموش
۸۶- پدرام ریاحی

۸۷- پروانه قاسمیان
۸۸- پروانه مداح راد

۸۹- پروانه متین زاده
۹۰- پروانه موفق

۹۱- پروانه حشمتی
۹۲- پرویز آقایی
۹۳- پرویز عینی

۹۴- پرویز الهیاری
۹۵- پروین اسفندیاری

۹۶- پروین مروتی
۹۷- پروین محمدی

۹۸- پرهام غالمی
۹۹- پری زراسوند

۱۰۰- پریچهر یغامیی
۱۰۱- پوران ناظمی
۱۰۲- پویا پورمحمد
۱۰۳- پویا جگروند
۱۰۴- توران بهرامی
۱۰۵- توران قاسمی

۱۰۶- ثریا قبادی
۱۰۷- ثریا قربانی

۱۰۸- جعفر عظیم زاده
۱۰۹- جالل رستمکالیی

۱۱۰- جلیله باقالی
۱۱۱- جامل افراشته
۱۱۲- جامل شهرابی
۱۱۳- جمشید ایزدی
۱۱۴- جواد حیدری

۱۱۵- جواد )شهریار( خالصی
۱۱۶- جواد سعیدی
۱۱۷- جواد مرادی

۱۱۸- جواد منصوری
۱۱۹- جوامنیر مرادی

۱۲۰- جهان بین صفری
۱۲۱- حبیب رستمی



گزارش ویژه؛ شبکه تروریستی جمهوری اسالمی 
در آلبانی و اقدامات دادستانی ویژه در تیرانا

صفحه 16  شماره 1838 
جمعه ۷ تا 1۳ مرداد ماه 14۰1خورشیدی

==یکی از افرسان پلیس که که با اداره »مقابله با تبهکاری 
کیهان  به  دارد  همکاری  تروریسم«   و  شده  سازماندهی 
لندن می گوید »از سال ۲۰۱۸ میالدی ما به صورت موازی 
با  وابسته  مامورين  حضور  با  رابطه  در  را  تحقیقات  سه 
وزارت اطالعات و نیروی قدس سپاه پاسداران آغاز کردیم 
را  آن  و  تکمیل شد  مارس ۲۰۲۲  ماه  در  آنها  از  یکی  که 

تحويل دادگاه جرائم سنگین )GJKKO( دادیم.«
==دادستانی ویژه در تاریخ ۱۲ ژوئیه امسال در یک مدرک 
رسمی ۶ صفحه ای که کیهان لندن به آن دست پیدا کرده، 
نتیجه بازرسی مامورين پلیس و اداره »مقابله با تبهکاری 
و  کار  محل  و  خانه  از  تروریسم«  و  شده  سازماندهی 
مجاهدین  سازمان  سابق  اعضای  از  گروهی  اتومبیل های 
را که دارای روابط کم و بیش آشکار با سفارت جمهوری 
اسالمی در تیرانا هستند نیز به دادگاه فرستاده است. چنانکه 
 SPAK مامورین شده،  اشاره  صفحه ای   ۶ گزارش  این  در 
شکاری،  غالم  سلیامنی،  مهدی  حیرانی،  حسن  منازل  از 
محمود  رحیمی،  رسفراز  شهباز،  حسن  بهشتی،  مصطفی 
دهقان، محمدرضا صدیق، رضا اسالمی، علی هاجری و دفرت 
انجمن حامیت از ایرانیان مقیم آلبانی )آسیال(، بازرسی چند 
ساعته به عمل آورده و این افراد را برای بازجویی به اداره 
پلیس برده و پس از ده ساعت با تعهد به اینکه محل اقامت 

خود را ترک نکنند آزاد کرده است.
که  کسانی  از  نفر   ۲۲ است  معتقد  آلبانی  ==پلیس 
مجاهدین را ترک کرده اند، با جمهوری اسالمی و نهادهای 
امنیتی اش همکاری دارند. یک مقام امنیتی به کیهان لندن 
می گوید »اگر سفارت ایران در تیرانا به آنها پاسپورت ایرانی 
بدهد آنها را اخراج خواهیم کرد، متاسفانه از نظر قانونی 
آنها بدون ملیت هستند و ما منی توانیم آنها را به کشوری 
دیگری بفرستیم، بنابراین باید کلی وقت و پول خرج تحت 

نظارت قرار دادن آنها بکنیم.«

==در ارتباط با همین تحقیقات اخیر دادستانی ویژه آلبانی 
و اداره »مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم«  
که ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲ گام به مرحله اجرایی گذاشت، جمهوری 
اسالمی پاسخ را به ارتش سایربی واگذار و در روز ۱۸ ژوئیه 

بسیاری از وبسایت های دولتی این کشور را هک کرد.

 ۱۴۰۱ تیرماه   ۳۱ خلق  مجاهدین  سازمان   – رأفت  احمد 
»ایران  عنوان  با  سازمان  این  ساالنه  نشست  که  کرد  اعالم 
آزاد« که قرار بود در روزهای شنبه و یکشنبه  اول و دوم 
امرداد در »ارشف ۳« واقع در آلبانی با حضور میهامنان و 
سیاستمدارانی از کشورهای مختلف برگزار شود »به توصیه 

دولت آلبانی« تا اطالع ثانوی به تعویق افتاده است.
دو روز قبل از آن، سفارت آمریکا در تیرانا در بیانیه ای از 
شهروندان آمریکایی خواسته بود در این نشست حضور پیدا 
نکنند. در این بیانیه به »تهدید های بالقوه« علیه این نشست 
اشاره شده است. البته در این بیانیه و در اطالعه سازمان 
مجاهدین خلق در مورد به تعویق افتادن این نشست هیچ 

اشاره ای به این »تهدیدهای بالقوه« نشده است.
در متاسی که کیهان لندن در تیرانا، پایتخت آلبانی، با مقامات 
پلیس و اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم 
)SPAK(داشت نیز توضیحات بیشرتی داده منی شود. یکی از 
افرسان پلیس که که با اداره »مقابله با تبهکاری سازماندهی 
شده و تروریسم«  همکاری دارد به کیهان لندن می گوید 
»از سال ۲۰۱۸ میالدی ما به صورت موازی سه تحقیقات 
را در رابطه با حضور مامورین وابسته با وزارت اطالعات و 
نیروی قدس سپاه پاسداران آغاز کردیم که یکی از آنها در 
ماه مارس ۲۰۲۲ تکمیل شد و آن را تحویل دادگاه جرائم 

سنگین )GJKKO( دادیم.«
این افرس پلیس در ادامه توضیح می دهد: »متهم این پرونده 

بیژن پوالدرگ، که در روستایی در حومه قرصشیرین

۳۶۷- محمدرضا امامی
۳۶۸- محمدرضا رمضان زاده

۳۶۹- محمدرضا کوهی
۳۷۰- محمدعلی کیالی

۳۷۱- محمد قاسمی
۳۷۲- محمد قائم مقامی

۳۷۳- محمد کاظمی
۳۷۴- محمد کرد

۳۷۵- محمد کریمی
۳۷۶- محمد گنابادی ) جنابادی(
۳۷۷- محمد لطیف عباس پناه

۳۷۸- محمود صدیقی پور
۳۷۹- محمود ویسی
۳۸۰- مجتبی ابطحی
۳۸۱- مرتضی الیاسی
۳۸۲- مرتضی خدایی
۳۸۳- مرتضی صیدی

۳۸۴- مرجان جعفرزاده
۳۸۵- مرجان غفاری
۳۸۶- مرضیه خدیور
۳۸۷- مرضیه قوامی

۳۸۸- مریم بابایی
۳۸۹- مریم باقری
۳۹۰- مریم پایاب

۳۹۱- مریم پورمحمد
۳۹۲- مریم جعفر زاده

۳۹۳- مریم چاالبه
۳۹۴- مریم حسنی
۳۹۵- مریم رازانی

۳۹۶- مریم رمضان زاده
۳۹۷- مریم زلفی

۳۹۸- مریم طالبی
۳۹۹- مریم نوری

۴۰۰- مژگان خدیور
۴۰۱- مستانه غفاری

۴۰۲- مسعود زینال زاده
۴۰۳- مسعود فرهیخته

۴۰۴- مسعود قنربی
۴۰۵- مسعود طاهری

۴۰۵- مسعود میری
۴۰۶- مسیب)محسن( رییسی یگانه

۴۰۷- مصطفی خامنحمدی
۴۰۸- مصطفی خرسوی

۴۰۹- مصطفی عبدی نژاد
۴۱۰- مظاهر شهامت

۴۱۱- مظفر خطایی
۴۱۲- معین کیانی

۴۱۳- ملیحه فروزش
۴۱۴- منصور بروجردی

۴۱۵- منصور دادگر
۴۱۶- منصور قره خانی

۴۱۷- منصور منصورنژاد
۴۱۸- منصوره بهکیش

۴۱۹- منوچهر جعفریان
۴۲۰- منوچهر دیوابند

۴۲۱- مهدی بابادی
۴۲۲- مهدی حبیبی

۴۲۳- مهدی خراسانی
۴۲۴- مهدی صادقی

۴۲۵- مهدی کرمجانی

۴۲۶- مهران محبت
۴۲۷- مهرانه رسو آبادی

۴۲۸- مهرداد فالح
۴۲۹- مهریار ظفرمهر

۴۳۰- مهناز دامور
۴۳۱- مهناز فرهمند
۴۳۲- مهناز قادرنیا
۴۳۳- مهناز گرجی

۴۳۴- مهوش سلیامنی
۴۳۵- مهوش نیکعهد
۴۳۶- مهوین بیگدلی
۴۳۷- میرتا ابراهیمی

۴۳۸- میثم صفایی
۴۳۹- میثم غالمی

۴۴۰- میالد علی محمدی
۴۴۱- مینو خدیو

۴۴۲- نادر پور سمیعی
۴۴۳-نادیا ادیبی

۴۴۴- نارص تورانی
۴۴۵- ناهید خداجو
۴۴۶- نبی مرادیان

۴۴۷- ندا ناجی
۴۴۸- نرگس الیکایی

۴۴۹- نسرتن خدایاری
۴۵۰- نسرتن خوش سیام

۴۵۱- نرسین اشتیاق
۴۵۲- نرسین بهمن پور
۴۵۳- نرسین هامیونفر
۴۵۴- نسیم بنی کامل
۴۵۵- نرصت هللا بابایی

۴۵۶- نرصت یزدانی
۴۵۷- نعمت حیرانی
۴۵۸- نعیم حسینی
۴۵۹- نگین فرهود

۴۶۰- نواب رحیم پور
۴۶۱- نوروز شاه مرادی

۴۶۲- نهضت غالمی
۴۶۳- نیکو نیکوکار

۴۶۴- نیام صفار
۴۶۵- واحد قربانی

۴۶۶- واله خزایی
۴۶۷- وحید رسخ گلی

۴۶۸- وحید صباغی
۴۶۹- وریا جهانبانی

۴۷۰- ولی خوش وطن
۴۷۱- ولی قاسمی

۴۷۲- ولی میرزا سیدی
۴۷۳- هادی رشیدی
۴۷۴- هادی شهبازی

۴۷۵- هادی وردی
۴۷۶- هاشم منصوری
۴۷۷- هدایت پناهی

۴۷۸- هرمز نادری
۴۷۹- هام خداوردیان

۴۸۰- هام کهزادی
۴۸۱- هوشیار انصاری فر

۴۸۲- هیوا نرصتی
۴۸۳- یاسین بابایی
۴۸۴- یاشار تربیزی

۴۸۵- یدهللا محمودی
۴۸۶- یوسف احمدی



         متولد شده، در سال ۲۰۲۰ بازداشت شده است. 
اتهام بیژن پوالدرگ که برگزاری دادگاه او تا کنون دو بار به 
دلیل عدم حضور وکیل مدافع و مرتجم به تعویق افتاده، 
»همکاری با سازمان های تروریستی«، »جاسوسی برای دولت 
خارجی«، »تعقیب و مراقبت غیرقانونی« که شامل شنود 
تلفن برخی از مسئولین سازمان مجاهدین نیز می شود، و 

همچنین »اختالل در سیستم های رایانه ای« است.«
در همین ارتباط یک قاضی دادگاه جرائم سنگین در تیرانا 
به کیهان لندن می گوید »هرکدام از این جرائم بین ۷ تا ده 

سال زندان دارد.«
در صدد جمع آوری  پوالدرگ  بیژن  که  زده می شود  حدس 
اطالعات برای ترور مهدی آبریز شمسی از رهربان رده باالی 
نام  با  آبریز شمسی  بوده است. مهدی  سازمان مجاهدین 
سازمانی »بهمن تهران« شناخته می شود که یکی از رهربان 

ارشد سازمان مجاهدین است.
البته در این روزها پلیس آلبانی و اداره »مقابله با تبهکاری 
نیز  دیگری  پرونده  درگیر  تروریسم«  و  شده  سازماندهی 

هستند.
دادستان اتلوا ِددا )Etleva Deda( در تاریخ ۱۲ ژوئیه امسال 
در یک مدرک رسمی ۶ صفحه ای که کیهان لندن به آن دست 
پیدا کرده و فقط صفحه نخست آن در این گزارش منترش 
می شود، نتیجه بازرسی مامورین پلیس و اداره »مقابله با 
تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم« از خانه و محل کار 
و اتومبیل های گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین 
با سفارت جمهوری  را که دارای روابط کم و بیش آشکار 
اسالمی در تیرانا هستند، به دادگاه ارائه کرده است. چنانکه 
در این گزارش ۶ صفحه ای اشاره شده، مامورین SPAK از 
منازل حسن حیرانی، مهدی سلیامنی، غالم شکاری، مصطفی 
دهقان،  محمود  رحیمی،  رسفراز  شهباز،  حسن  بهشتی، 
محمدرضا صدیق، رضا اسالمی، علی هاجری و دفرت انجمن 
حامیت از ایرانیان مقیم آلبانی )آسیال(، بازرسی چند ساعته 
به عمل آورده و این افراد را برای بازجویی به اداره پلیس 
برده و پس از ده ساعت با تعهد به اینکه محل اقامت خود 

را ترک نکنند آزاد کرده است.
کامپیوتر ها،  مامورین  که  است  آمده  دادستانی  گزارش  در 
هارد دیسک، سیم کارت های متعدد و تلفن های همراه این 
افراد را برای بازرسی دقیق تر ضبط کرده و  برده اند. آنها 
این منازل چه به لک  همچنین در مورد پول هایی که در 
)واحد پولی آلبانی( و چه یورو و دیگر واحد های پولی پیدا 
کرده اند، توضیح خواستند. گویا مقدار پولی که در منازل 
برخی از این افراد یافته شده، متناسب با درآمد آنها و یا 
کمک هزینه ای که از »کمیساریای سازمان ملل متحد برای  
امور پناهندگان« دریافت می کنند نیست. برخی افرادی که 
خانه های آنها مورد بازرسی مامورین SPAK قرار گرفته، در 
حین عکسربداری در محله واکار، واقع در حومه تیرانا، که 
محل زندگی برخی از کادرهای سازمان مجاهدین خلق است 

شناسایی شده اند.
از کامپیوتر های برخی از این افراد مدارکی به دست آمده که 
مشکوک به نظر می رسد و در حال حارض جهت بررسی بیشرت 
در اختیار دادستانی قرار گرفته اند و نه تنها باید از فارسی به 
آلبانیایی ترجمه شوند بلکه می بایست رمزگشایی نیز بشوند. 
در برخی از آنها از طرف مقابل در ایران با عنوان »حاجی« 
یاد می شود که دستوراتی را صادر می کند. نام دیگری که 
این »حاجی«، که بنا بر حدس مامورین آلبانیایی افرس رابِط 
گروه مستقر در تیرانا با نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
»پیامن«  است.  »پیامن«  می کند  استفاده  بوده،   اسالمی 
برای نیروهای امنیتی آلبانی، نام آشنایی است چرا که گروه 
دیگری که در گذشته شناسایی شده بود نیز با »پیامن« در 
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رابطه بوده است.
این گروه سه نفر را در بر می گرفت که یکی از آنها علیرضا 
با  بارها  که  است  مجاهدین  سابق  اعضای  از  نقاش زاده 
پاسپورت اتریشی با نام »اروین آرام« به آلبانی سفر کرده 
سال  در  که  تحقیقات  این  در  که  دیگری  نام  دو  است. 
۲۰۱۸ آغاز شده به چشم می خورند، عبدالخالق ملک زاده 
و عبدالسالم تورگوت هستند. به گفته مقامات امنیتی آلبانی 

عبدالخالق ملک زاده یک مامور اطالعاتی جمهوری اسالمی با 
پاسپورت ترکیه ای است در حالی که عبدالسالم تورگوت یک 
بزهکار خطرناک اهل ترکیه است که در گذشته در آلبانی به 

جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بوده است.
سفارت جمهوری اسالمی چه امروز و چه در گذشته با این 
گروه ها در متاس بوده است. در دسامرب سال ۲۰۱۸، دولت 
آلبانی غالمحسین محمدنیا سفیر وقت جمهوری اسالمی در 
این کشور و عضو سابق هیات مذاکره کننده امتی را همراه 
با یک دیپلامت دیگر به عنوان »عنارص نامطلوب« که در 
»فعالیت های غیرقانونی ضد امنیت کشور«  رشکت داشتند 

از این کشور اخراج کرد.
غالمحسین محمدنیا گویا با طراحان یک اقدام تروریستی 
با  آلبانی برای دیداری  به  هنگام سفر تیم فوتبال ارسائیل 
تیم فوتبال این کشور در متاس بوده است. در این رابطه، در 
هامن سال  در آستانه این دیدار ورزشی ۲۰ شهروند آلبانی 
خامنه ای  علی  آنزمان  در  شدند.  دستگیر  نیز  کوزوویی  و 
را  تصمیم  این  محمدنیا  غالمحسین  اخراج  به  واکنش  در 
به خیزش مردمی آبان ۹۸ ربط داد. رهرب جمهوری اسالمی 
گفته بود »قبل از وقوع قضایای آبان، یک عنرص آمریکایی با 
عده ای ایرانِی مزدور و وطن فروش در یک کشور کوچک اما 
واقعاً رشیر و خبیث اروپایی ]آلبانی[ دور هم جمع شدند و 
نقشه های قبلی خود را برای حوادثی که چند روز بعد اتفاق 

افتاد به روز کردند.«
یک منبع در دفرت دادستانی در تیرانا به کیهان لندن می گوید 
»کانال اصلی ارتباط نیروی قدس سپاه پاسداران با افرادی 
رمزگذاری  پیام های  و  است  تلگرام  دارند،  آلبانی  در  که 
شده بسیاری ما در این شبکه به دست آورده ایم که رسگرم 
رمزگشایی از آنها هستیم.« همین منبع در ادامه می افزاید 

»پس از اخراج سفیر قبلی جمهوری اسالمی در تیرانا، سفارت 
آنها تالش دارد مستقیام با این افراد رابطه نداشته باشد.«

در سال ۲۰۲۰ نیز سه ایرانی به عنوان روزنامه نگار با ویزایی 
از سفارت آلبانی در آنکارا وارد تیرانا شدند که امنیتی از آب 
درآمدند. آنها رسام برای تهیه گزارشی از جشن های نوروزی 
فرقه بکتاشی ها که در آلبانی پیروان بسیاری دارند به این 
کشور سفر کرده بودند.  بنیانگذار فرقه بکتاشی یک درویش 
نیشابوری به نام حاجی بکتاش ولی زاهد خراسانی است که 
در قرن سیزدهم میالدی می زیسته است. پیروان این فرقه 
ایران مراسم »نوروز سلطان« را  با عید نوروز در  همزمان 
در آلبانی و دیگر کشورهای منطقه بالکان برگزار می کنند. 
این سه »خربنگار« البته بیش از آنکه درگیر مراسم »نوروز 
سلطان« باشند از مکان هایی فیلمربداری می کردند که محل 
محمد  بود.  مجاهدین  سازمان  به  وابستگان  آمد  و  رفت 
علوی گنابادی، فیروز باقرنژاد و محمد حیدر عالءالدین پس 
از چند روز توسط مامورین امنیتی آلبانی بازداشت و پس از 

ساعت ها بازجویی اخراج شدند.
 »۳ »ارشف  نام  آن  به  که  آلبانی  در  مجاهدین  پایگاه 
مانزا  منطقه  در  بودند(  عراق  در   ۲ و   ۱ )ارشف  داده اند 
پایگاه،  این  در  دارد.  قرار  بندری دورس  نزدیکی شهر  در 
به گفته یک مقام پلیس آلبانی، حدود ۲۰۰۰ نفر از ۲۵۰۰ 
نفری که در سال ۱۳۹۵ از عراق به آلبانی منتقل شدند، 
لندن می گوید در  کیهان  به  منبع  زندگی می کنند. همین 
مانزا ساخته اند یک منطقه  آنها در  »حقیقت شهرکی که 

خودمختار است.«
در این سال ها بنا بر آماری که پلیس آلبانی در اختیار دارد، 
۴۰۰ نفر پایگاه مجاهدین در مانزا را ترک کردند که ۳۰۰ 
نفر از آنها توانستند به صورت غیرقانونی از راه های زمینی 
و دریایی راهی دیگر کشورهای اروپایی بشوند. طبق همین 
آمار، تقاضای مهاجرت قانونی ۱۳ نفر نیز پذیرفته شده و در 
انتظار ویزا هستند که البته به دلیل رشایط کرونایی به تأخیر 
افتاده است. در این سال ها، باز هم طبق همین آمار، ۳۵ نفر 
به دالیل مختلف جان سپردند، ۳۰ نفر هم به دنبال زندگی 

عادی بدون درگیری سیاسی هستند.
پلیس آلبانی معتقد است ۲۲ نفر از کسانی که مجاهدین 
را ترک کرده اند، با جمهوری اسالمی و نهادهای امنیتی اش 
همکاری دارند. یک مقام امنیتی به کیهان لندن می گوید 
»اگر سفارت ایران در تیرانا به آنها پاسپورت ایرانی بدهد 
آنها  قانونی  نظر  از  متاسفانه  کرد،  خواهیم  اخراج  را  آنها 
بدون ملیت هستند و ما منی توانیم آنها را به کشوری دیگری 
بفرستیم، بنابراین باید کلی وقت و پول خرج تحت نظارت 

قرار دادن آنها بکنیم.«
از  همیشه  کشورها  دیگر  با  رابطه  در  اسالمی  جمهوری 
زبان زور و خشونت استفاده می کند. در ارتباط با همین 
با  »مقابله  اداره  و  آلبانی  ویژه  دادستانی  اخیر  تحقیقات 
تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم«  که ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲ 
پاسخ  اسالمی  جمهوری  گذاشت،  اجرایی  مرحله  به  گام 
از  را به ارتش سایربی واگذار و در روز ۱۸ ژوئیه بسیاری 
وبسایت های دولتی این کشور را هک کرد. در این حمله 
سایربی که مسئولیت آن را گروهی با نام »عدالت برای وطن« 
به عهده گرفت، برای مدتی روی وبسایت های دولتی آلبانی 
صفحه قرمز رنگی قرار گرفت که عقابی )مناد پرچم آلبانی( 
کنار آن  و در  )مناد ارسائیل( حمله می کرد  داود  به ستاره 
به انگلیسی نوشته شده بود »چرا باید پول مالیات دهندگان 
با  را خرج تروریست ها در دورس کرد!« در اداره »مقابله 
تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم« آلبانی شک ندارند 
که پشت این حمله سایربی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

قرار دارد.

صفحه نخست گزارش ۶ صفحه ای پلیس و اداره 
»مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم« که 

روز ۱۲ ژوئیه به دادگاه ارائه شده است
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قطعی؛  نه  اما  دارد  وجود  پیروزی  برای  ==نشانه هایی 
نشانه هایی مبنی بر اینکه بخت و اقبال در  جنگ به نفع 
اوکراین تغییر می کند. تغییری که بیش از همه به این بستگی 
دارد که کشورهای غربی در حامیت از کی یف پا پس نکشند.

اوکراینی ها  این است که  ==پس زمینه خوش بینی جدید 
بطور جدی استفاده از سامانه توپخانه چندموشکی دوربرد 
آغاز  گرفته اند  تحویل  متحده  ایاالت  از  که  را  »هایامرس« 

کرده اند.
==داده های رسویس اطالعات نظامی  اوکراین که توسط 
بریتانیا نیز تأیید شده است ادعا می کند که روسیه ۵۵ تا ۶۰ 
درصد از انبارهای  موشک های نقطه زن خود را مرصف کرده 
و مجبور به استفاده از جنگ افزارهایی شده که کارآیی دقیق 

ندارند.
==منابع دیگر ادعا می کنند که ارتش روسیه بطور فزاینده 
رسبازان  جای  کردن  پر  برای  و  انسانی  نیروی  یافنت  برای 

کشته شده و زخمی  مشکل پیدا می کند.

پیام جدیدی  اوکراین  ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهوری 
برای جهان خارج دارد:  اوکراین در راه پیروزی در جنگ است. 
آمریکا  بریتانیا و  اطالعاتی  اظهارات مدیران  با   ادعایی که 
مردم  با  کارش  دفرت  از  هر شب  زلینسکی  دارد.  همخوانی 
کشورش سخن می گوید و در سخنان اخیر بسیار خوش بین 
است و نوید پیروزی اوکراین در جنگی را می دهد که روسیه با 

حمله نظامی به مردم اوکراین تحمیل کرده است.
نه قطعی؛  اما  دارد  پیروزی وجود  برای  نشانه هایی  البته 
نشانه هایی مبنی بر اینکه بخت و اقبال در  جنگ به نفع 
اوکراین تغییر می کند. تغییری که بیش از همه به این بستگی 
دارد که کشورهای غربی در حامیت از کی یف پا پس نکشند.

لحن  زلینسکی در سخرنانی های  روزانه  او خطاب به ملت 
اوکراین از بدبینی به خوش بینی تغییر کرده؛ روزهایی که آمار 

تلفات سنگین تا ۲۰۰ رسباز اوکراینی در روز اعالم می شد.
از  یکی  که  از غرب  تسلیحات جدید  تحویل  برای  تقاضا 
ویژگی های ثابت بیانیه های اوست بطور فزاینده به فریادهای 

نشانه های چرخش در 
جنگ اوکراین به زیان 
روسیه؛ نشانه هایی که 
کشاندن پای جمهوری 
اسالمی به جنگ پوتین 

را تأیید می کنند!
شامگاه  وی  اما  بود.  شبیه  کمک  دریافت  برای  ناامیدانه 
پنجشنبه ۲۱ ژوئیه برخالف گذشته پس از دیدار با رهربان ارشد 
نظامی کشور، درباره افزایش شدت ضدحمله  علیه نیروهای 
توان  ما  این نشست،  اعالم کرد: »در  و  روسی سخن گفت 
بزرگی را که برای پیرشوی در جبهه و وارد کردن خسارات 

گسرتده جدیدی به اشغالگران داریم، هامهنگ کردیم.«
آنچه زلینسکی به آن اشاره کرد، حمله ای بود که البته مدت ها 
پیش  در جنوب اوکراین با هدف پس گرفنت شهر بندری خرسون 
اعالم شده بود. اما پس زمینه خوش بینی جدید این است که 
اوکراینی ها بطور جدی استفاده از سامانه توپخانه چندموشکی 
دوربرد »هایامرس« را که از ایاالت متحده تحویل گرفته اند 
آغاز کرده اند. دوازده سیستم از این دست در حال حارض فعال 
است و چهار سیستم دیگر نیز به زودی وارد جنگ خواهد شد.

به گفته رهربان ارتش اوکراین، در هفته گذشته، هایامرس ها 
با موفقیت در کوبیدن انبارهای مهامت و مراکز فرماندهی 
روسیه در اراضی اشغالی استفاده شده است. یک پل مهم 
اسرتاتژیک بر رودخانه دنیپر در خرسون نیز در اثر موشک ها 

آسیب جدی دیده است.
دور از خط مقدم جنگ، در یک کنفرانس امنیتی در کلرادو، 
چندین مناینده غربی پیام خوش بینانه ی زلینسکی را تایید کرده اند.

ویلیام برنز رئیس سیا از جمله مدعی شد که ۱۵۰۰۰ رسباز 
تعداد  این  برابر  یا چهار  این جنگ کشته و سه  روسی در 
زخمی شده اند. این بدان معناست که بیش از ۷۵۰۰۰ نفر توان 
پیکار ندارند- رقمی بسیار باالتر از آنچه در گذشته  از سوی 

آمریکایی ها اعالم شده بود.
ریچارد مور رئیس ام آی ۶  بریتانیا نیز به رصاحت گفته است 
که حمالت روسیه »در آستانه فروکش است«. وی گفت: »نظر 
ما این است که روس ها در هفته های آینده به سختی بتوانند 
نیروی انسانی و مهامت تهیه کنند. این به اوکراینی ها فرصتی 

می دهد تا با ارتش روسیه ستیز بیشرتی کنند.«
حمله روسیه در دونباس نیز متوقف شده؛ احتامالً تا حدی 
در نتیجه تلفات سنگینی که روس ها هنگام ترصف شهرهای 
سیویردونتسک و لیزیتیانسک در چند هفته پیش متحمل شدند.

اوکراین همچنین موفق به پس گرفنت چندین روستا و شهر 
کوچکرت در این منطقه شده؛  مناطقی که تقریباً بطور کامل با 
خاک یکسان شده اند اما همچنان پیروزی های منادین مهمی  
به شامر می رود و توجه زیادی را در رسانه های اوکراینی به 

خود جلب کرده اند.
در عین حال، اطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد که انواع 

خاصی از مهامت روسی در حال متام شدن است.
به گفته ویتالیج کیم فرماندار میکوالجیف این شهر اخیرا 
گرفت!  قرار  حمله  مورد   C-300 ضدهوایی موشک های  با 
موشک هایی که برای اهداف روی زمین نامناسب و نادقیق 
هستند. داده های رسویس اطالعات نظامی  اوکراین که توسط 
بریتانیا نیز تأیید شده است ادعا می کند که روسیه ۵۵ تا ۶۰ درصد 
از انبارهای  موشک های نقطه زن خود را مرصف کرده و مجبور 
به استفاده از جنگ افزارهایی شده که کارآیی دقیق ندارند.

منابع دیگر ادعا می کنند که ارتش روسیه بطور فزاینده برای 
یافنت نیروی انسانی و برای پر کردن جای رسبازان کشته شده و 

زخمی  مشکل پیدا می کند.
امنیت  افرس  یک  گیرکین،  ایگور  توسط  ادعا  این 
رهرب   ۲۰۱۴ سال  در  دونباس  جنگ  طول  در  که  داخلی، 
او  شده.  مطرح  نیز  بود  روسیه  طرفدار   جدایی طلبان 
حال  عین  در  اما  است،  روس  افراطی  ناسیونالیست  یک 
منترش  را   دقیقی  اطالعات  مختلف،  کانال های  طریق  از 
می کند. انتقاد  اوکراین  علیه  روسیه  جنگ  از  و  کرده 

وقتی انتقال جریان گاز روسیه به عنوان ابزار تهدید علیه 
کشورهای اتحادیه اروپا به کار گرفته می شود تا بین آنها تفرقه 
بیندازد و همچنین  وقتی شکست در انتخابات پاییز کنگره 
آمریکا بایدن را تهدید می کند، پس باید به افکار عمومی غرب 

دلگرمی داد که اوکراین واقعاً می تواند در جنگ پیروز شود.
اگر حامیت مردمی  از اوکراین تحت فشار تورم و رسما در 
خانه های اروپا از بین برود، دولت های منتخب دموکراتیک 
ممکن است با دولت های دیگری جایگزین شوند که نسبت 
یا دست کم توجیه  به مسکو بیشرت »مامشاتگر« هستند و 
فرستادن پر هزینه ی تسلیحات به کی یف برایشان دشوارتر 
باشد. و البته بدون این تسلیحات، اوکراین منی تواند در هیچ 

جنگی پیروز شود.
به گفته  ایگور گیرکین، نیروهای جدید جذب شده در ارتش 
روسیه منی توانند جای خالی همه کسانی را که کشته می شوند 

یا قراردادشان به پایان می رسد پر کنند.
البته به همه این اطالعات در مورد کامیابی  های اوکراین و 
ناکامی های روسیه هنوز می بایست با کمی شک و تردید نگاه 
کرد. اینکه زلینسکی اکنون لحنی خوش بینانه دارد، رصف نظر 
از وضعیت جبهه، می تواند  بخشی از »جنگ اطالعاتی« نیز 
باشد. مردم اوکراین که پس از  پنج ماه جنگ خسته شده اند، 
که  اخباری  هستند.  امیدوارکننده  و  مثبت  اخبار  تشنه ی 
می تواند به مردم این احساس را بدهد که فداکاری های آنان 
بیهوده نبوده است. اما  بیشرت از آن، این پیام رو به سوی 

متحدان اوکراین در غرب دارد.

*منبع: وبسایت »خربهای روز« سوئد
*ترجمه و تنظیم: فرامرز نوروزی

سیستم چندموشکی یا توپخانه موشکی دوربرد »هایامرس« 
ساخت آمریکا



صفحه 19  شماره 1838
 جمعه ۲۹ ژوئیه تا پنجشنبه ۶ اوت ۲۰۲۲

به چشم می خوارد. البته جشنواره بین املللی سینامی ونیز 
قبال لیال حامتی را نیز به عنوان یکی از داوران بخش اصلی و 
رقابتی این جشنواره معرفی کرده بود. ریاست هیأت داوران 

امسال با هرنپیشه رسشناس آمریکایی جولیان مور است.
در بخش رقابتی جشنواره امسال ۲۳ فیلم حضور دارند که در 
میان آنها نام دو فیلم از سینامگران ایرانی نیز دیده می شود: 
»خرس نیست« از جعفر پناهی و »شب، داخلی، دیوار« از 
تنها سابقه حضور در  وحید جلیلوند. هر دو کارگردان نه 
جشنواره های سال های گذشته ونیز را دارند، بلکه هرکدام 

نیز با یک »شیر« به خانه بازگشته اند.
فیلم  برای  توانست  پناهی  جعفر  میالدی   ۲۰۰۰ سال  در 
»دایره« تنها شیر طالیی تاریخ سینامی ایران را به دست آورد. 
در سال ۲۰۱۷ نیز که وحید جلیلوند برای دومین بار با »بدون 
تاریخ، بدون امضاء« به ونیز آمده بود و در بخش »افق ها« 
حضور داشت نه تنها »شیر نقره ای« بهرتین کارگردانی را از 
آن خود ساخت، بلکه نوید محمدزاده هرنپیشه این فیلم نیز 
با جایزه بهرتین بازیگر مرد به تهران بازگشت. وحید جلیلوند 
در سال ۲۰۱۵ میالدی با فیلم »چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت« نیز 

در جشنواره ونیز رشکت داشت.
در سال های گذشته دو سینامگر دیگر ایرانی نیز توانستند 
شیر نقره ای بهرتین کارگردانی را به دست آورند: بابک پیامی 
در سال ۲۰۰۱ با »رای مخفی« و شیرین نشاط در سال ۲۰۰۹ 

با »زنان بدون مردان«.
از بخش های جشنواره سینامیی ونیز  »افق ها« یکی دیگر 
با  سیدی  هومن  »افق ها«  رقابتی  بخش  در  امسال  است. 
ششمین فیلم بلند خود »جنگ جهانی سوم« حضور دارد. 
فیلم  اولین  »بی رویا«  نیز  »افق ها«  رقابتی  غیر  بخش  در 
بلند آرین وزیردفرتی اکران خواهد شد. باید گفت که آرین 
با  سوم«  جهانی  »جنگ  سناریوی  نگارش  در  وزیردفرتی 
هومن سیدی همکاری داشته است و هومن سیدی هم یکی 

از تهیه کنندگان »بی رویا« است.
نام  با  ونیز  به جشنواره  پیش بخش جدیدی  از چند سال 
»کالج بیناله« افزوده شده است. در طول سال جشنواره ونیز 
چند صد طرح فیلم برای این بخش دریافت می کند، که ۱۲ 
طرح برای رشکت در یک کارگاه انتخاب می شوند. در نهایت 
۴ طرح به صورت فیلم در جشنواره حضور پیدا می کنند. 
امسال یکی از این فیلم ها محصول مشرتک جمهوری اسالمی 
تهمینه  کارگردانی  به  »بانو«  است:  آذربایجان  و جمهوری 
رافائال تنها کارگردان فیلم های بلند در جمهوری آذربایجان، 

و با تهیه کنندگی کتایون شهابی بنیانگذار »نوری پیکچرز«.
در بخش اصلی و رقابتی جشنواره فیلم های جعفر پناهی 
و  وحید جلیلوند باید با ۲۱ فیلم و کارگردان دیگر رقابت 

==در هفتاد و نهمین جشنواره سینامیی ونیز سینامگران 
لیال حامتی یکی  ایران حضور چشمگیری خواهند داشت. 
بخش  این  در  است.  جشنواره  اصلی  بخش  داوران  از 
»خرس نیست« از جعفر پناهی و »شب، داخلی، دیوار« 
نیز  »افق ها«  اکران خواهند شد. بخش  از وحید جلیلوند 
میزبان »جنگ جهانی سوم« از هومن سیدی و »بی رویا« 
»بانو«  بود.  خواهد  وزیردفرتی  آرین  بلند  فیلم  اولین 
محصول مشرتک جمهوری اسالمی و جمهوری آذربایجان به 
کارگردانی تهمینه رافائال و تهیه کنندگی کتایون شهابی نیز 

یکی از ۴ فیلم بخش »بیناله کالج« است.
فیلم  با  که  است  ایرانی  کارگردان  تنها  پناهی  ==جعفر 
از  »دایره« توانست در سال ۲۰۰۰ میالدی با شیر طالیی 
قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان به خانه بازگردد. وحید 
رقابتی  بخش  در  حارض  کارگردان  دیگر  که  نیز  جلیلوند 
جشنواره ونیز امسال است در سال ۲۰۱۷ برای کارگردانی 
»بدون تاریخ، بدون امضاء« شیر نقره ای ونیز را به دست 
آورده بود. نوید محمدزاده برای همین فیلم جایزه بهرتین 

بازیگر مرد  این جشنواره را  دریافت کرد.
کنفرانس  ونیز  سینامیی  جشنواره  مدیر  باربرا  ==آندرا 
مطبوعاتی اعالم فیلم های رشکت کننده در ۷۹امین جشنواره 
را با اشاره به زندانی بودن سینامگران در جمهوری اسالمی 
به  رو  پنجره ای  جشنواره ها  گفت  باربرا  آندرا  کرد.  آغاز 
جهان هستند و »ما منی خواستیم هرگز از این پنجره شاهد 
دستگیری سه کارگردان، جعفر پناهی، محمد رسول اف و 
مصطفی آل احمد تنها به اتهام اعتقاد به آزادی بیان باشیم.«

احمد رأفت – سه شنبه صبح ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ در یک کنفرانس 
مطبوعاتی، آندرا باربرا فهرست فیلم هایی را که در ۷۹ امین 
جشنواره ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینامیی جهان، حضور 

خواهند داشت اعالم کرد.
آندرا باربرا مدیر جشنواره سینامیی ونیز کنفرانس مطبوعاتی 
با  را  جشنواره  ۷۹امین  در  کننده  رشکت  فیلم های  اعالم 
اشاره به زندانی بودن کارگردانان در جمهوری اسالمی آغاز 
پنجره ای  سینامیی  »جشنواره های  گفت  باربرا  آندرا  کرد. 
این پنجره در ونیز چیزهایی  از  رو به جهان هستند و ما 
می بینیم که هرگز منی خواستیم ببینیم.« مدیر جشنواره ونیز 
پس از اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین گفت »ما 
منی خواستیم شاهد  دستگیری سه کارگردان، جعفر پناهی، 
محمد رسول اف و مصطفی آل احمد تنها به اتهام اعتقاد به 

آزادی بیان باشیم.«
در فهرست فیلمهایی که از ۳۱ اوت تا ۹ سپتامرب در ۷۹امین 
جشنوراه سینامیی ونیز حضور دارند نام چهار سینامگر ایرانی 

تازه ترین فیلم 
جعفر پناهی در 

بخش رقابتی هفتاد 
و نهمین جشنواره 

سینامیی ونیز
کنند که از جمله می توان به دارن آرونوفسکی، آلخاندرو 
ایناریتو، فلوریا ولز، فلوریان زلر، لوکا گوادانینو و فردریک 
وایزمن اشاره کرد. البته برخی از منتقدین سینامیی معتقدند 
که با حضور لیال حامتی در هیأت داوران و با توجه به زندانی 
بودن جعفر پناهی، شانس »خرس نیست« برای دریافت شیر 

طالیی و یا جایزه ویژه هیأت داوران کم نیست.
در این میان رسانه های داخلی جمهوری اسالمی به جّوسازی 
پرداخته و چنین تبلیغ می کنند که فیلم پناهی به این دلیل 
در جشنواره ونیز قبول شده که او دستگیر و زندانی شده 
است! در ارتباط با اینکه فیلم پناهی ماه ها قبل برای رشکت 
در جشنواره پذیرفته شده بود، طاهره سعیدی همرس جعفر 
پناهی در اینستاگرام خود جوابیه ای منترش کرده و از جمله 
نوشته است: »فیلم سینامیی »خرس نیست« زمستان سال 
گذشته ساخته شد و جعفر هامن زمان و با امتام کارهای 
فنی، یعنی اوایل سال ۱۴۰۱ از بین دو فستیوال مهم پیِش 
رو، یعنی کن و ونیز، ترجیح داد دعوت رسمی فستیوال ونیز 
را قبول کند و چون متعهد به رشایط حرفه ای جشنواره ه ا 
بود، منی بایست پیش از اعالم رسمی جشنواره ونیز این خرب 
را اعالم می کرد.« همرس پناهی همچنین افزوده: »اینها ماِل 
زمانی پیش از حاال بود. زمانی که جعفر حتا گامن منی کرد 
چند ماه بعد، وقتی برای پیگیری و اعرتاض به روند دستگیری 
همکارانش به  مراجع رسمی مراجعه کند به فراقانونی ترین 

شکل ممکن دستگیر شود.«
جشنواره ونیز بالفاصله پس از بازداشت مجدد جعفر پناهی 
 ۶ محکومیت  دوران  گذراندن  برای  زندان  به  او  انتقال  و 
ساله اش، با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از بازداشت 
سینامگران در ایران، »اقدامات رسکوبگرانه ی در حال اجرا« 
علیه هرنمندان را محکوم کرد و خواستار آزادی فیلمسازان 

زندانی در دفاع از حق آزادی بیان و آفرینش هرنی شد.
جعفر پناهی کارگردانی بسیار شناخته شده در ایتالیا است 
و در سال ۱۳۸۹ هنگامی که در بازداشت بود در بسیاری از 
شهرهای ایتالیا تجمعات گسرتده ای برای آزادی وی  برگزار 
شدند که از جمله می توان به چند صد اکران فیلم »آفساید« 
در سینامهای شهرهای مختلف  برای دانشجویان و گفتگو 
در مورد این کارگردان اشاره کرد. در شهر رم  در هامن سال 
مراسمی در یکی از بزرگرتین سینامهای پایتخت ایتالیا برگزار 
شد که به صورت مستقیم از یکی از کانال های تلویزیون 
دولتی نیز پخش شد. در این مراسم که بسیاری از چهره های 
نامدار سینامی ایتالیا حضور داشتند، کارگردان فقید ایتالیایی، 
برناردو برتولوچی که سخت بیامر بود با صندلی چرخدار  و 
همراهی یک پزشک حضور پیدا کرد تا شخصا پیامی را  که 

جعفر پناهی از زندان فرستاده بود برای حارضین بخواند.
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دست  کشور  از  خارج  در  خود  حداقلی  نیازمندی های  به 
یابند. دفاتر حقوقی در کشور های عربی، در درجه نخست 
امارات متحده عربی، کاسبان بی وجدان اروپایی، ایرانیانی 
کامال  انگیزه های  با  البته  خارجی،  کشور های  تابعیت  با 
آنها  شبکه هستند.  این  اعضای  در رسارس جهان  متفاوت، 
با  متنوع  آژانس های  و  دفاتر حقوقی  مؤسسین رشکت ها، 
اخیر  سال های  در  البته  که  هستند  خوددرآوردی  نام های 
موفقیت های چشمگیری در دور زدن تحریم ها داشته اند. 
آنها رشکت های کشتیرانی را برای حمل و نقل نفت در بازار 
سیاه به خدمت گرفتند، تجارت تسلیحات را برای بسیاری از 
جنگ های داخلی، که جمهوری اسالمی در آن منافعی دارد، 
سازماندهی کردند، اجناس رضوری را به ایران قاچاق کردند 
البته برای صاحبان قدرت و کاال هایی که مردم معمولی از 

راه های معمول به آن دسرتسی ندارند.
بدین ترتیب طی ۴۰ سال گذشته گنجینه ای از تجارب را 
برای دور زدن تحریم ها به دست آوردند که می تواند برای 

پوتین تحریم شده نیز بسیار اهمیت داشته باشد.
روسیه و برجام

روسیه یکی از پنج طرفین توافق امتی موسوم به »برجام« 
با جمهوری اسالمی ایران است. ما منی دانیم که آیا پوتین 
قصد نجات برجام را دارد. شواهدی که از روسیه دریافت 
پس  روسیه   دولت  رئیس  است.  متناقض  کامال  می شود، 
اوکراین مجّدانه خواستار رعایت حقوق ویژه  به  از حمله 
کشورش و حذف تحریم های جهانی علیه روسیه در رابطه با 
توافق احتاملی حول محور برجام با جمهوری اسالمی ایران 
شده است. بعد از آن این گامن قوت گرفته که برجام در 

عمل ُمرده است.
جو بایدن که دو روز قبل از سفر پوتین به تهران، سفر 
اجازه  بود، گفته است: »هرگز  پایان داده  را  به خاورمیانه 
امتی بسازد و منی گذاریم جای  ایران مبب  نخواهیم داد که 
خالی آمریکا در منطقه توسط چین و روسیه و جمهوری 

اسالمی ایران پر شود«.
تهدید با مبب امتی 

ایاالت  به  بازگشت  حال  در  هواپیام  در  بایدن  جو  هنوز 
متحده بود که کامل خرازی مهمرتین مشاور سیاست

==یکی از بحران های خامنه ای، مسئله جانشینی ست که 
او ظاهرا قصد دارد با کمک پوتین آن را حل و فصل کند. 
روس های آشنا به امور ایران آشکارا در پژوهش های خود، 
روسیه را به عنوان ضامن استحکام جمهوری اسالمی، حتی 

پس از مرگ خامنه ای مطرح کرده اند.
==صاحبان قدرت در ایران نیز دست پُری برای عرضه 
به روسیه دارند. جمهوری اسالمی پذیرفته است که روسیه 
بلندپایه ترین  اینکه  براند.  به حاشیه  نفت  بازار  از  را  آن 
پوتین  از  اسالمی که در فرودگاه مهرآباد  مقام جمهوری 
عمل  یک  فقط  از  بیش  بود،  نفت  وزیر  کرد،  استقبال 

منادین بود.
اگر  که  می داد  هشدار  زمانی  پهلوی  ==محمدرضاشاه 
تبدیل  ایرانستان  به  ایران  ایران سقوط کند،  پادشاهی در 
می شود. به نظر می رسد جمهوری اسالمی از رس ضعف و 
بی مایگی در راهی قدم گذاشته که در نهایت ایران را به 

یکی از ایالت های امپراتوری روسیه بدل خواهد کرد.

علی صدرزاده )ایران ژورنال( – سفر والدیمیر پوتین به 
تهران نقطه عطفی در رابطه روسیه و ایران است. روسیه  
با  جنگ  در  را  اسالمی  جمهوری  نیرو  متام  با  دارد  سعی 
اوکراین متحد خود سازد. صاحبان قدرت در تهران آماده اند 
را  خود  قدرت  آنها  شوند.  ابرقدرت  همسایه ی  تسلیم  که 
به دلیل بحران های بی شامر داخلی و خارجی در مخاطره 
استحکام  تضمین کننده  قدرت  درقامت  روسیه  می بینند. 

مال ها، حتی پس از مرگ خامنه ای ظاهر شده است.
سفرش  در  پوتین  والدیمیر  کلیدواژه  اسرتاژیک   ائتالف 
به  پشکو  دیمیرتی  کرملین  سخنگوی  است.  تهران  به 
هامن میزان بر آن تاکید می کند که ابراهیم رئیسی رئیس 
حکومتی  رسانه های  متامی   همچنانکه  اسالمی؛  جمهوری 
اقدامات متحد علیه تحریم های  به تکرار آن پرداخته اند. 
با  نفت  جهانی  بازار  در  رقابت  عدم  غربی،  کشورهای 
چشم انداز  در  نظامی  همکاری ها  پایه گذاری  و  یکدیگر 
درازمدت، نکاتی هستند که سخنگوی کرملین مطرح کرده 
رهرب  خامنه ای  علی  نظرات  نقطه  با  کامل  انطباق  در  و 

جمهوری اسالمی قرار دارند.
»ابتکار عمل شام در اوکراین باعث پیشی گرفنت از ناتو 
شد. اگر شام اقدام نکرده بودید، ناتو با بهانه کریمه اقدام به 
جنگ می کرد. اقدامات مخرب غرب باعث فروپاشی اتحاد 
جامهیر شوروی شد. اما رهربی مصمم شام قدرت روسیه 
را باز پس گرفت.« این جمالت را علی خامنه ای خطاب به 
تا کنون هیج  بیان کرد.  او  با  پوتین در مالقاتش  والدیمیر 
سیاستمدار شاخصی در جهان بطور علنی چنین از جنگ 
اوکراین حامیت نکرده است، حتی دیکتاتور  بالروس و کره 

شاملی!
رگه های  غربی  مظاهر  متام  با  خامنه ای  علی  دشمنی 
بیامرگونه دارد. او تنفرش را از فرهنگ غربی طی بیش از 
گذاشته  منایش  به  روز  هر  تقریبان  خود  رهربی  سال  سی 
است. ما منی دانیم که  رهرب ۸۳ ساله جمهوری اسالمی چه 
را دارد. بحران های  ادامه حکومت خود  توان  مدت زمانی 
بی شامر و خطرناکی، هم درونی و هم  بیرون از مرزهای 
کشور، قدرت او را به مخاطره انداخته اند. اینکه چه کسی 
جانشین او خواهد شد، محل بحث و جدل های فراوان پیدا 

و پنهان است.

تسلیم ابدی
یکی از این بحران ها، مسئله جانشینی ست که او ظاهرا 
قصد دارد با کمک پوتین آن را حل و فصل کند. روس های 
آشنا به امور ایران آشکارا در پژوهش های خود، روسیه را به 
عنوان ضامن استحکام جمهوری اسالمی، حتی پس از مرگ 

خامنه ای مطرح کرده اند.
هم  خامنه ای  مجتبی  حال  شامل  این ضامنت  آیا  اینکه 
پرس  مجتبی  داد.  خواهد  نشان  آینده  نه  یا  بود   خواهد 
ُدردانه ی پدر است که فعال  امور کشور را رتق و فتق می کند. 
او هم مانند پدر به صورت فناتیک ضدغرب، بی رحم و پر 
از شقاوت است. این مشخصات را کسانی در مورد مجتبی 
خامنه ای بازگو می کنند که رشد و منو او را از نزدیک ناظر 
بوده اند. رفتار و کردار خامنه ای ادامه یک سنت مخرب در 
تاریخ حکومت های ایران است: هرگاه قدرت خودرا در خطر 
می دیدند، به یک قدرت بزرگ خارجی پناه می بردند. اکنون  
روسیه پوتین است که قرار است حکومت متزلزل خامنه ای  

را استحکام بخشد.
به  عرضه  برای  پُری  دست  نیز  ایران  در  قدرت  صاحبان 
روسیه دارند. جمهوری اسالمی پذیرفته است که روسیه آن 
اینکه بلندپایه ترین مقام  بازار نفت به حاشیه براند.  از  را 
جمهوری اسالمی که در فرودگاه مهرآباد از پوتین استقبال 

کرد، وزیر نفت بود، بیش از فقط یک عمل منادین بود.
تجربه دور زدن تحریم ها

جمهوری اسالمی از زمان تأسیس تا کنون زیر  تحریم های 
خارجی به حیات خود ادامه داده است. درد زایامن و ظهور 
ایاالت متحده آمریکا و  با اشغال سفارت  این »جمهوری« 
آغاز ورود ناهنجار آن به صحنه سیاسی جهان همراه شد. در 
چهار دهه گذشته با گسرتش بحران های خارجی، تحریم ها 
هم افزون تر شدند. اقدامات تروریستی در خارج از کشور، 
برنامه امتی  مناقشه برانگیز و دخالت فعال و جنگ افروزی  
در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن، حجمی  از تحریم ها را 
تاریخ دیپلامسی  بر جمهوری اسالمی تحمیل کرده که در 
تا  اسالمی  اما حکمرانان جمهوری  است.  بی سابقه  جهانی 
کنون شیادانه قدرت خود را حفظ کرده اند. آنها  شبکه ای 
جهانی جهت دور زدن تحریم ها به راه انداختند تا بتوانند 

»ایرانستان«، یکی از ایالت های امپراتوری روسیه ی پوتین؟!



فرودگاهی که هواپیامی جو بایدن در آن فرود آمده بود، 
سپاه پاسداران از یک ناو هواپیامبر رومنایی کرد که تعداد 
زیادی پهپاد روی عرشه آن مشاهده می شد و با تبلیغات 
فراوان آن را  به عنوان »عملیات قهرمانانه و پراهمیت« در 
رسانه ها و وبسایت های خود بزرگ داشتند. ِجک سالیوان 
مشاور امنیتی جو بایدن کمی  قبل از سفر بایدن و پوتین به 
منطقه خاورمیانه اعالم کرده بود که ایران قصد دارد، صد ها 
متام  در  تقریبا  که  دهد. خربی  تحویل  روسیه  به  را  پهپاد 

رسانه های غربی بازتاب گسرتده یافت.
از آنجا که جمهوری اسالمی از نیروی هوایی مؤثر محروم 
است، سپاه پاسداران انقالب اسالمی متام نیروی خود را برای 
تحقق یک برنامه گسرتده موشکی و ساخت پهپاد هزینه 
پهپاد ها  این  به  اصوال  روسیه  اینکه  مورد  در  است.  منوده 
نیازمند است و واقعا قصد دریافت آنها را دارد، گامن های 
سفیر  سال ها  که  سلیامنی  افشار  می شود.  مطرح  فراوانی 
جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان و معاون وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی بوده است و به عنوان فردی 
شناخته می شود که گویا با امور روسیه آشنایی خوبی دارد، 
پس از عزیمت پوتین از ایران به وبسایت »ایران دیپلامسی« 
گفت که روسیه متام تالش خودرا به کار می گیرد که پای ایران 

را به جنگ اوکراین باز کند.
فراموش نکنیم که پهپاد ها از کجا می آیند

در جمهوری اسالمی یکی از موثرترین پهپاد ها را »اَبابیل« 
نامیده اند. اگر بایدن و پوتین و زلینسکی می خواهند  بدانند 
که معنی »ابابیل« چیست، بهرت است به  قرآن و سوره فیل 

۱۰۵ مراجعه کنند:
»به نام خدای بخشنده مهربان

نتوانستی ببینی که خدای تو با مردمان فیل چه کرد؟
آیا نقشه آنها را خنثی نکرد؟

و پرندگان فراوان )ابابیل( به سمت آنان اعزام نکرد و آنان 
را با ریگ های آتشین مبباران نکرد؟

سپس آنجا را به زمین شخم زده تبدیل کرد.«
با خواندن  از داستان های قرآن است که فقط  این یکی 
ساده آن، مفهموم آن درک منی شود. بدون اطالعات پایه ای 
این سوره بلکه در درک  تنها در مورد  و تفاسیر قرآنی نه 
بسیاری از مطالب آن ناتوان خواهیم بود. وقوع داستان فوق 
به دوران ابراهیم در رسزمین های عربستان سعودی امروزی 
باز می گردد. یا دقیق تر در مکه که از جانب یک امپراتوری 
قدرمتند مورد حمله قرار گرفته بود. ابابیل، گروه بزرگی از 
پرندگان، به آنجا پرواز کردند که هر کدام سنگی را با منقار و 
چنگال خود حمل می کردند. پرندگان بر فراز ارتش متخاصم 
به پرواز درآمدند و سنگ ها را بر رس دشمنان رها کرده و 
آنها را زخمی کرده و به قتل رساندند. فیل ها هم وحشت زده 

به هر سو گریختند.
داستان  این  وقوع  به  نسبت  شکی  هیج  اسالمی  منابع 
نامگذاری  فیل«  »سال  نام  با  نیز  را  وقوع  سال  و  ندارند 
کرده اند. اینکه ولودمیر زلینسکی چه اقداماتی علیه »ابابیل« 

می تواند انجام دهد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ولی آیا این هشدار به واقعیت خواهد پیوست؟

محمدرضاشاه پهلوی زمانی هشدار می داد که اگر پادشاهی 
می شود. تبدیل  ایرانستان  به  ایران  کند،  سقوط  ایران  در 
اکنون به نظر می رسد جمهوری اسالمی از رس ضعف و 
بی مایگی در راهی قدم گذاشته که در نهایت ایران را به 

یکی از ایالت های امپراتوری روسیه بدل خواهد کرد.

*منبع: وبسایت آملانی »ایران ژورنال«
*نویسنده: علی صدرزاده

*ترجمه و تنظیم: حسام وثوقی
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         خارجی علی خامنه ای در تلویزیون الجزیره اعالم 
کرد، ایران توانایی ساخت مبب امتی  را دارد اما هنوز تصمیمی  
در اینباره اتخاذ نشده است. یک روز بعد هم محمدجواد 
الریجانی  معاون سابق وزارت امور خارجه آنرا در گفتگویی 
در تلویزیون جمهوری اسالمی  مفصل تر ترشیح و تکرار کرد 

مانع  نیز  ایران  علیه  که حتی جنگ  نکته  این  بر  تاکید  با 
ساخت مبب اتم نخواهد شد.

اما دلیل این اظهارات جنجال برانگیز در چه نهفته است؟ 
و چرا این مطلب از زبان دو تن از بارزترین اعضای اُلیگارشی 
حاکم بیان می شود که بیش از چهار دهه است که زمامداری 
از  که  اُلیگارشی  یک  دارند؟  دست  در  را  کشور  کنرتل  و 

پیوند های خانوادگی نسبی و سببی تشکیل شده است.
اُلیگارشی ابدی خانوادگی

اشاره به این واقعیت وجودی سیستم قدرت حکومتی که 
در ایران خود را »جمهوری« می نامد به قصد متسخر و یا 
سخیف کردن و  توهین به آن صورت منی گیرد. کافیست 
که به پژوهشنامه ۸۵۳ صفحه ای دانشگاه Syracuse که در 
 Postrevolutionary Iran: A« عنوان  با  نیویورک   ایالت 
Political Handbook« منترش شده است، نگاهی بیندازیم. 
مهرزاد  پروفسور  ساله   پژوهش های ۱۴  نتیجه  کتاب  این 
بروجردی و  پژوهشگران همکار وی است. آنها می خواستند 
دریابند که چه کسی واقعا بر ایران حکومت می کند؟ این 
خانواده ها چگونه ثروت و قدرت را پس از انقالب بین خود 
تقسیم کرده اند و انسجام این پیوند های خانوادگی با وجود 

متام رقابت ها و حسادت ها تا چه حد پایدار است.
در نهایت پژوهشگران به این نتیجه شگفت آور می رسند 
که نه انتخابات و نه پاکسازی ها و یا اختالفات فرقه ای هرگز 
این خانواده های حاکم را به مخاطره  نینداخته و منی اندازند. 
این پژوهش در منونه های فراوان و قابل توجهی با مصادیق 
روشن  به اثبات می رساند که با وجود بازداشت های جنجالی، 
خلع منصب ها و تبعید و توبیخ ها، به ساختار و فعالیت 
و  مقام ها  منی رسد.  آسیبی  هیچگونه  حاکم  خانواده های 
مناصب تعویض می شوند، بدون اینکه یک چرخش واقعی 

قدرت صورت پذیرد.
این پژوهشنامه نه تنها گنجینه ای از آمار و ارقام در مورد 
انتخابات   ۴۰ از  گزارشی  بلکه  ایران  درون  سیاسی  زندگی 
در سطح ملی و ۴۰۰ موسسه متنوع در امتداد پیوندهای 
نوظهور  این »جمهوری«  الیگارشی  خانواده هایی است که 
را تشکیل می دهند. همچنین پژوهشگران با منودار کردن 
وزرای   سیاسی،  شخصیت های  از  بیوگرافی   ۲۳۰۰ از  بیش 

تا  اسالمی  شورای  مجلس  منایندگان  مختلف،  کابینه های 
روحانیون، حقوقدانان، فرماندهان نظامی، نقشه ای از روابط 
پیچیده در ساختار قدرت ترسیم می کنند که تا عمق متام 

موسسات مربوطه امتداد می یابد.
با وجود دشمنی ها اما ا تا ابد متحد

شاید برخی از اعضای این الیگارشی و خانواده های وابسته 
بهم خود را اپوزیسیون، برخی اصالحطلب و برخی اصولگرا 
نیز بنامند، اما در نهایت گرد هم می مانند. با نفوذ و پرقدرت. 
چرا که  همگی با یک یا چند رابطه و پیوند خانوادگی بهم 
متصل هستند! آنها دخرتخاله و پرسخاله، عروس و داماد و یا 
به نحوی قوم و خویش هستند. چیزی که تغییر می کند فقط 

محل و حوزه نفوذ اعامل قدرت این افراد است.
انقالب  از  بعد  که  را  خانوادگی  باند های  این  افراد  نام  
در مناصب مهم مختلف حکومتی در مصدر امور بوده اند  
همه ایرانیان می شناسند: خمینی، خامنه ای، خامتی، خرازی، 
الریجانی، رفسنجانی و یا علم الهدا. همگی قوم و خویش 
هستند. برخی پدربزرگ ها روز های اول انقالب ُمردند، برخی 
ابعاد گسرتده و  آنها در  نوادگان  اما  به کهولت رسیده اند، 
الزم پراکنده هستند تا همچنان سکاندار قدرت باقی مبانند. 
برخی از آنها در مراکز و دفاتر مشاوره و مراکز تحقیقاتی در 
پایتخت های کشور های اروپایی به عنوان البی نظام فعاالنه 

مشغول انجام وظیفه هستند.
کامل خرازی ۸ سال وزیر امور خارجه و قبل از آن ده سال 
مدیر شورای  را  و حاال خود  بوده  دولتی  رییس خربگزاری 
سیاست خارجی می نامد. در واقعیت او اما مهمرتین مشاور 
خامنه ای در سیاست خارجی است. خواهر او همرس یکی 
از چهار پرس خامنه ای است. برادر او، محسن، عضو مجلس 
خربگان است. مجلسی که قرار است جانشین خامنه ای را 
او  و خواهرزاده های  برادرزاده ها  او،  فرزندان  کند.  تعیین 

مقامات مهم وزارت امور خارجه هستند.
و یا محمدجواد الریجانی که او هم در مورد مبب اتم که 
در راه است، سخن گفته، عضو یکی از خانواده پر شاخ و 
برگ و با نفوذ در جمهوری اسالمی است که از زمان به وجود 
آمدن این جمهورِی عمودی رسنوشت ایران را رقم زده اند.

پیامی  به نام پهپاد
درست همزمان با فرود هواپیامی جو بایدن که در سفر 
اخیرش به خاورمیانه به عربستان سعودی نیز رفت،  سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با عملیاتی به جهانیان نشان داد که 
در این روزها جایگاه روسیه، اوکراین و ایران و بقیه جهان 
کجاست و مسئله چیست. در فاصله ای نه چندان دور از 

ویدئو
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==حسین رشیعتمداری مدیرمسئول روزنامه »کیهان« چاپ 
نوشته  است  مشهور  رهربی«  بیت  »تریبون  به  که  تهران 
خامنه ای »نگاه ملکوتی« به سیاست خارجی دارد و می داند 
در صورت پیروزی آمریکا در اوکراین، ایران یکی از اهداف 
بعدی و اصلی ترین آنها خواهد بود به همین خاطر از مقابله 

روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین حامیت می کند«.
==همزمان علی اکرب والیتی مشاور خامنه ای در امور بین امللل 
و حرف های  ایران« خوانده  راستین  »دوستان  از  را  روسیه 
خامنه ای در مورد رضورت حمله روسیه به اوکراین را توجیه 

کرده است.
==وبسایت »جهان نیوز« نیز با طرح این پرسش که »چرا رهرب 
ایران تحلیل نظامی خود از جنگ روسیه و اوکراین را شفاف  
بیان کردند؟!« نوشته خامنه ای در برابر مجموع اقداماتی که 
موجب عقب راندن هرچه بیشرت ناتو از خاکریزهای بین املللی 
دنیای رشق بشود حامیت می کند که نشان می دهد با اعتامد 

به نفس است!
==آنچه امروز جریان حامی همکاری رژیم ایران با پوتین در 
جنگ اوکراین برای آن زمینه سازی می کند، درواقع القای هامن 
توجیهات دخالت در جنگ سوریه است که اگر از روسیه در 
این جنگ حامیت نشود، ناتو دست به حمله می زند! به نظر 
این جریان فکری، »اوکراین هم عمق اسرتاتژیک جمهوری 
که  می کند  فراموش  البته  و  ناتوست!«  مقابل  در  اسالمی 
اردوغان،  ترکیه ی رجب  با روسیه،  مهامن دیگرش همزمان 

عضو ناتو است!

رئیس  پوتین  والدیمیر  با  دیدار  در  اسالمی  جمهوری  رهرب 
با  گرفت  صورت  تهران  در  تیرماه   ۲۸ که  روسیه  جمهوری 
حامیت متام قد از حمله روسیه به اوکراین خطاب به پوتین 
ادعا کرد، »در قضیه اوکراین چنانچه شام ابتکار عمل را به 
دست منی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع 

جنگ می شد!«
علی خامنه ای با اشاره به اینکه »غربی ها با روسیه قوی و 
خطرناک«  »موجودی  را  ناتو  مخالف اند«  کلی  به   مستقل 
دانست و در سخنانی بی رس و ته و بدون شواهد و مستندات 
گفت »اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی منی شناسد 
و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته منی شد، مدتی بعد به بهانه 

کریمه، همین جنگ را به راه می انداختند.«
چاپ  »کیهان«  روزنامه  مدیرمسئول  رشیعتمداری  حسین 
تهران که به »تریبون بیت رهربی« مشهور است در رسمقاله 
این روزنامه با عنوان »ما و آنسوی جنگ اوکراین«، ادعاها و  

سخنان بی پایه خامنه ای را درباره وقایع سیاسی دنیا »نگاه 
ملکوتی« خوانده و می نویسد او »از واقعیت پشت پرده جنگ 
اوکراین با خرب است و تحرکات ناتو در منطقه را به دقت زیر 
نظر دارد و از آنجا که می داند در صورت پیروزی آمریکا در 
اوکراین، ایران یکی از اهداف بعدی و اصلی ترین آنها خواهد 
بود، مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از 
امنیت خود دانسته و بطور منطقی و طبیعی از آن حامیت 

می کند.«
همزمان علی اکرب والیتی مشاور خامنه ای در امور بین امللل 
گفته روسیه و چین دوستان راستین ایران هستند! وی که به 
نظر می رسد اتحاد شوروی را فراموش کرده و »قدرت های مهم 
و  مستقل« در »جنبش غیرمتعدها« )عین جمهوری اسالمی 
ظاهرا نه رشقی نه غربی ولی تحت حامیت شوروی( و »پیامن 
ورشو« )رقیب بلوک رشق در برابر ناتو( را که به تاریخ پیوستند 
نیز به یاد منی آورد، با تأکید بر اینکه »ایران، روسیه و چین سه 
قدرت مهم و مستقل در مقابل توسعه طلبی آمریکا و غرب« 
هستند حرف های خامنه ای در مورد رضورت حمله روسیه به 

اوکراین را توجیه کرده است.
وبسایت »جهان نیوز« نیز با طرح این پرسش که »چرا رهرب 
ایران تحلیل نظامی خود از جنگ روسیه و اوکراین را شفاف  
بیان کردند؟!« با اشاره به ماجرای فروش پهپادهای انتحاری 
جمهوری اسالمی به روسیه می نویسد »آیت الله خامنه ای 
با وجود مخالفت با جنگ نظامی در اوکراین، نشان داد از 
غرب  دنیای  نظامی  پیامن  بزرگرتین  با  هوشمندانه  تقابل 
که  اقداماتی  مجموع  برابر  در  و  نیست  غافل  ناتو  یعنی 
بین  از خاکریزهای  ناتو  بیشرت  راندن هرچه  موجب عقب 
املللی دنیای رشق بشود، در اعالم موضع و عمل شفاف و 
با اعتامد به نفس هست.« این مطلب در روزنامه »جوان« 

وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز منترش شد.
قابل پیش بینی بود که بخشی از اهداف پوتین در سفر به 
تهران کشاندن جمهوری اسالمی به جنگ اوکراین بوده و کیهان 
لندن در گزارش های خود به این نکته پرداخته است. به نظر 
می رسد تأیید حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحسین پوتین 
به خاطر این جنگ افروزی توسط خامنه ای و توجیه و تبیین 
رضورت همکاری با روسیه در مقابل ناتو در جبهه اوکراین 
توسط رسانه های حکومتی، زمینه سازی برای اقدامات بعدی 

جمهوری اسالمی است.
۱۱ سال پیش با رشوع قیام داخلی در سوریه علیه رژیم بشار 
اسد وقتی رسانه های غربی در مورد حضور بی رس و صدای 
نیروهای سپاه پاسداران برای کمک به حفظ رژی اسد گزارش 

می دادند مقامات جمهوری اسالمی هرگونه حضور نظامی 
در سوریه را رد می کردند. یکی از آنها که حضور نیروهای 
سپاه در سوریه را تکذیب می کرد محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه رژیم بود. چند سال بعد اما حسین سالمی فرمانده 
»حضور  سوریه  در  اسالمی  جمهوری  که  کرد  تأیید  سپاه 
مستشاری« دارد. کمرت از پنج سال بعد از آغاز این جنگ 
علی خامنه ای گفت »سوریه عمق اسرتاتژیک ماست!« وی 
گفت »حضور ما در این جنگ به معنای تقویت دوستامنان 
و تقویت هوادارامنان است. ما نباید کاری کنیم که دوستان 
و وفاداران به جمهوری اسالمی در منطقه تضعیف بشوند.« 
همین استدالل مرگبار نیز توجیهی برای اعزام نیروی بیشرت 
اینکه  از  زیر عنوان »مدافعان حرم« شد. غافل  به سوریه 
همزمان به پیامن و نزدیکی اعراب و ارسائیل و شکل گرفنت 

»ناتو خاورمیانه« علیه خودش کمک می کند!
خامنه ای در بهمن سال ۱۳۹۴ اعالم کرده بود، »اگر در سوریه 
منی جنگیدیم، دشمن می آمد داخل کشور، ما باید اینجا در 
کرمانشاه و همدان و بقیه ی استان ها با اینها می جنگیدیم و 

جلوی اینها را می گرفتیم.«
همکاری  لزوم  توجیه  در  نیز  رشیعتمداری  حسین  اتفاقاً 
جمهوری اسالمی با روسیه در جنگ اوکراین به دستاوردهای 
تخیلی حضور نظامی در سوریه اشاره کرده و می نویسد: »اگر 
حاج قاسم عزیز ما و همرزمان شهیدش به مقابله با داعش 
منی رفتند، چه اتفاقی را در داخل کشور شاهد بودیم! تصورش 
هم دردناک است، انبوه جوانان قتل عام شده، زنان و دخرتان 
به اسارت گرفته شده و به عنوان کنیز به ثرومتندان عیاش عرب 
فروخته شده…!« این ادعا در حالیست که اوضاع مردم ایران 
با حکمرانی جمهوری اسالمی مشابه داعش است و به همین 

علت نیز حکومت را »جاعش« می نامند!
آنچه امروز جریان حامی همکاری رژیم ایران با پوتین در 
جنگ اوکراین برای آن زمینه سازی می کند، درواقع القای هامن 
توجیهات دخالت در جنگ سوریه است که اگر از روسیه در 
این جنگ حامیت نشود، ناتو دست به حمله می زند! به نظر 
این جریان فکری، »اوکراین هم عمق اسرتاتژیک جمهوری 
اسالمی در مقابل ناتوست!« و البته فراموش می کند که مهامن 
دیگرش همزمان با روسیه، ترکیه ی رجب اردوغان، عضو ناتو 

است!
حاال فقط مانده توجیه معنوی و الهی برای »عمق اسرتاتژیک 
نظام در اوکراین« که در آن از حرم و اماکن مقدس اسالمی و 
شیعی خربی نیست تا بتوان  دفاع از آنها را بهانه ی »حضور 

مستشاری« و دخالت نظامی جمهوری اسالمی قرار داد!

بعد از سوریه قرار 
است اوکراین هم 
»عمق اسرتاتژیک« 
جمهوری اسالمی 

شود؟!
دیدار خامنه ای و پوتین در تهران
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درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری  ==علیرضا 
مجلس شورای اسالمی امروز جمعه اول امردادماه ۱۴۰۱ 
اعالم کرد، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور و افراد جامعه 

هنوز اقدام به دریافت و تکمیل واکسن کرونا نکرده اند.
==بهرام عین اللهی وزیر بهداشت امروز به رسانه ها گفت که 
شش رشکت تولید واکسن در داخل کشور فعالیت می کنند و 
اکنون ۴۰ میلیون واحد واکسن کرونا در کشور موجود است 
که بخشی از آن توزیع و بخشی دیگر ذخیره شده است.
سویه  به  اومیکرون  زیرسویه  که  حالی   در  ==عین اللهی 
تازگی  به  »برکت  می گوید:  شده،  تبدیل  دنیا  در  غالب 
تولید کرده که در  را  اومیکرون  با ویروس  واکسن مقابله 
مسیر پیشگیری بسیار کارگشا بوده و منونه آن را در کشور 
دیگری نداشتیم که رشکتی ویژه یک سویه خاص واکسن 

تولید کند!«

علیرضا شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
از  است »حدود ۳۰ درصد  گفته  در حالی  اسالمی  شورای 
و  دریافت  به  اقدام  هنوز  جامعه  افراد  و  کشور  جمعیت 
ایران  در  واکسن  بازار  که  نکرده اند«  کرونا  واکسن  تکمیل 
عرضه کننده واکسن های نامعترب داخلی با ادعاهای عجیب 

اثرگذاری بر سویه های جدید و پایان تاریخ انقضاست.
علیرضا شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی امروز جمعه اول امردادماه ۱۴۰۱ اعالم کرد، 
حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور و افراد جامعه هنوز اقدام 

به دریافت و تکمیل واکسن کرونا نکرده اند.
نقص فاحش واکسیناسیون عمومی در ایران، همزمان شده 
افزایش شش برابری بیامران بسرتی در بیامرستان ها در  با 
رعایت  عدم  تداوم  اینکه  به  هشدار  و  شیوع  هفتم  موج 
مراسم های  برپایی  و  فاصله گذاری  بهداشتی،  پروتکل های 
مذهبی محرم و صفر منجر به مرگ های سه رقمی می شود.

اما مردم متایلی به تزریق دوز سوم واکسن های کرونا ندارند 
با اینکه صداوسیامی جمهوری اسالمی و دستگاه های مذهبی 
وابسته به قدرت از جمله حوزه ی علمیه و آتش به اختیاران 
مانند اوایل به بازار آمدن واکسن ها، علیه واکسیناسیون تبلیغ 
منی کنند، به خیابان ها منی ریزند و ادرار شرت را به شهروندان 
توصیه منی کنند. بی اعتامدی به استاندارد بودن واکسن های 
همچنین  و  واکسن ها  این  منقضی  تاریخ  کنار  در  داخلی 
از سازگاری واکسن های آسرتازنکا و سینوفارم  آگاهی  عدم 
با واکسن های داخلی باعث شده تا واکسیناسیون در ایران 
برای جمهوری اسالمی به یک شکست بزرگ تبدیل شود و 

احتامل بروز یک فاجعه انسانی دیگر را در موج هفتم به 
وجود بیاورد.

پس از ممنوعیت اعالم نشده ولی به اجرا درآمده ی واردات 
معدود واکسن های مجوزدار خارجی به ایران، که یکسال از 
آن می گذرد، بازار واکسن اکنون متام قد در اختیار واکسن های 
نهادهای زیرمجموعه قدرت و باند بزرگ مافیای داروست. 
از صندوق  با بودجه های میلیارد دالری  این واکسن ها که 
توسعه ملی با مجوز علی خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی 
تولید شده اند، برای تزریق به مردم در مراکز واکسیناسیون 
از  رسانه ها  گزارش   رشایطی که  در  آنهم  می شوند.  عرضه 
انبارها و شهروندان از مراکز واکسیناسیون خرب از رسوب  و 

انقضای تاریخ  مرصف این واکسن ها دارد.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت امروز به رسانه ها گفت که 
شش رشکت تولید واکسن در داخل کشور فعالیت می کنند و 
اکنون ۴۰ میلیون واحد واکسن کرونا در کشور موجود است 

که بخشی از آن توزیع و بخشی دیگر ذخیره شده است.
او که از رشکت دانش بنیان »سامان داروی هشتم« متعلق به 
آستان قدس »رضوی« در مشهد بازدید می کرد، بطور رسمی 
اعالم کرد، نیازی به واردات واکسن کرونا وجود ندارد و تولید 
رازی،  برکت،  فخرا،  نورا،  واحدهای  در  ایرانی  واکسن های 

پاستوکوک و سیناژن نیاز داخلی را تامین کرده  است.
عین اللهی در حالی  که زیرسویه اومیکرون به سویه غالب در 
دنیا تبدیل شده، مدعی شده است: »برکت به تازگی واکسن 
مسیر  در  که  کرده  تولید  را  اومیکرون  ویروس  با  مقابله 
پیشگیری بسیار کارگشا بوده و منونه آن را در کشور دیگری 
نداشتیم که رشکتی ویژه یک سویه خاص واکسن تولید کند.«
وزیر بهداشت گفته که نه تنها به واردات نیازی نیست، بلکه 
»۵ میلیون دوز واکسن آماده صدور به دیگر کشورها بوده 
است و از جمله به ونزوئال ۳۰۰ هزار دوز ارسال شده است.«
جمهوری  واکسن  صادرات  با  تا  کرده  امیدواری  ابراز  او 
اسالمی در راستای رفع »نابرابری« در واکسیناسیون در دنیا 

گام بردارد!
با وجود بحران واکسیناسیون ناقص، دستگاه های زیرمجموعه 
باند دارو به فعالیت خود ادامه می دهند و از تولید واکسن 
گرفته تا دارو برای بیامری  هموفیلی تولید و عرضه می کنند.
وزیر بهداشت در سفر خود به مشهد همچنین از رشکت 
از رسشاخه های بزرگ فساد  ثامن« یکی دیگر  »داروسازی 
این  و  آورد  به عمل  ستایش  زیرنظر خامنه ای  و  اقتصادی 
رشکت وابسته به آستان »قدس رضوی« که در تحریم  ایاالت 
متحده آمریکاست گفت که از »رشکت های پیرشفته نه تنها 

در کشور بلکه در دنیاست و متام سیستم های آن علمی و 
منحرص به فرد است«.

»دانش بنیان«  رشکت های  مدعیست  رضوی  قدس  آستان 
نایاب  و  کمیاب  داروهای  توانسته اند  زیرمجموعه اش 
هموفیلی را تهیه و تولید کنند. یکی از این داروها، »فاکتور۸ 
تجاری سافاکتوAF است  نام  با  ایرانی«  نوترکیب  انعقادی 

که مجوز مرصف را از سازمان غذا و دارو هم گرفته است.
پیشرت گزارش شده بود، کارخانه های رشکت »ثامن« در سه 
شیفت رسم تولید می کنند تا نیاز کشور را برطرف کنند و 
چنان بودجه ای دارند که به عنوان خیریه یک بیامرستان نیز 

برای بیامران کرونایی در مشهد اختصاص داده اند!
تولیدات  شهروندان  سالمت  مسئول  عنوان  به  عین اللهی 
که  گفته  و  منوده  تأیید  را  خامنه ای  علی  زیرمجموعه 
دیالیز صفاقی  این رشکت در حوزه محلول های  »تولیدات 
بطور مستقیم به دست بیامران می رسد که این امر خدمت 

مناسبی به بیامران محسوب می شود.«
هولناک تر از این منایش های تبلیغاتی اما رومنایی از دانش 
فنی تولید دو محلول »جراحی قلب باز« از سوی عین اللهی 
است که »برای نخستین بار« توسط رشکت داروسازی ثامن 

تولید شده است. 
کارشناسان می گویند، بطور رسمی این رشکت ها شامل یارا 
طب ثامن، کلر پارس، سانیا صنعت دارویی، داروسازی ثامن، 
باندهای مافیایی  فارما شیمی، تجارت دارو می کنند و در 
خود داروی تقلبی به دست مردم می دهند. این رشکت ها 
که عمدتا مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز 
مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شان هستند، در یک چرخش 
سودآور، سود را با امضای مسئول این وزارتخانه ها به جیب 

خود مسئول می رسانند.
با  »دانش بنیان«  عنوان  تحت  دارو  تولیدکننده  رشکت های 
ارگان ها و دستگاه های حاکمیتی  نهادها،  به  که  وابستگی 
دارند، با همدستی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، 
را  خود  داروهای  فروش  و  عرضه  مجوز  راحت  خیلی 
می گیرند. این نهادها مانند آستان »قدس رضوی« با شعار 
تحریم دارو، بازار داخلی را برای مرصف داروهایشان فراهم 
می کنند و بدین طریق به تنهایی و در نبود حضور دیگر 

رشکت های دارویی داخلی و خارجی، یکه تازی می کنند.
اینهمه در حالیست که قیمت دارو نیز با حذف ارز دولتی، 
به شدت گران شده و کمبود دارو، خانواده ها و بیامران را به 
شدت دچار مخاطره کرده است. این روزها، تصاویر منترش 
شده از شکایت بیامران از کمبودها و قیمت های گزاف دارو 
و  بهداشت  وزارت  پاسخ  است.  داشته  افزایش چشمگیری 
سازمان غذا و دارو اما به انتقادها، همواره تکذیب حذف 
دارو و این تئوری  بوده که رشکت های بیمه ارز را دریافت 
می کنند و افزایش قیمت برای بیامران محسوس نخواهد بود.

دارو  فساد  چرخشی  سیستم  در  آنچه  مبنای  بر  حاال 
می گذرد، علی خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی بر حامیت 
از رشکت های »دانش بنیان« تأکید می کند. رشکت هایی که 
به واسطه و بی واسطه در زیرمجموعه او قرار دارند و تحت 
امام«  فرمان  اجرایی  پوشش »آستان قدس رضوی«، »ستاد 
با شعار  اسالمی،  انقالب  پاسداران  نهادهایی چون سپاه  و 
»خودکفایی« و در خالء استقالل وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو، هر دارویی را تولید و عرضه کرده و به فروش 

می رسانند.
وزارت  مانند  نهادها  دیگر  که  اینجاست  توجه  قابل  نکته 
صنعت و معدن نیز در روز داروسازی از این رشکت ها تقدیر 
از رشکت  معدن،  و  صنعت  ملی  روز  با  چنانکه  می کنند. 
»داروسازی ثامن« به عنوان واحد صنعتی منونه کشور تقدیر 

شد.

یکه تازی مافیای داروی 

زیر نظر خامنه ای و 

تجارت و کسب و کار با 

بیامری و درد؛ از واکسن 

کرونا تا داروی جراحی 

»قلب باز«!
وزارت بهداشت به طور رسمی واردات هرگونه واکسن را به 

ایران ممنوع کرد
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تا ببینم آنکه رس زاحکاِم حق پیچد کجاست       
                      کار ایران با خداست

خاک ایران بوم و برزن از متدن خورد آب      
                 جز خراسان ِ خراب

هرچه هست از قامت ِ ناساز ِ بی اندام ِ ماست    
                 کار ایران با خداست

عالوه بر اینها بهار به گویش مشهدی نیز چند غزل و یک 
قصیده ی بسیار عالی و زیبا رسوده است:

امشو در بهشت خدا وایَه پـِنَدری
ماهه ر ُعرُس ِمنن، ُشِو آرایـَه  ِپنَدری

او زهره کَه ِمِگی َخِطِری ِ ماِهه ره ِمَخه
و از موشرتی به زُهره َخِطرخوایَه ِپنَدری

این قصیده بسیار شیوا و پر است  از نکات و شوخی های 
رندانه با دم و دستگاه الهی و رسشار از نقِد ظریف و طنز 

آمیزاعتقادات ِ خرافی ِ اهل زمانه.
به منونه های دیگری از ابیات قصیده ی »مشهدی« نظر کنیم:

اینا هَمش دوروغِگنَی و پوچ ، ای رفیق
از پوچ و از ُدُرغ چه مِتِّنایَه ِپنَدری

نزدیک اِگر بری تو ِمبینی که هیّچه نیست
او که ز دور گنبد مینایَه ِپنَدری

از بس شنیده گوش ِ تو ِکلِپرتَه و جفنگ
باالی آسمون َخِنه ی ِ شایَه ِپنَدری

هسِتک خدا مثال ِ یکی پادشای پیر
اَرِگش  دمین ِ عامل ِ باالیَه پندری

…
الپورت ها را ِهی موخونه ، ِهی ُحکُم ِمَده

ُحکمش ِدحّق ِ ما و تو مجرایَه پندری
…

رزق خالیقا رَه ِد ُصنُدق َقِیم ِمنه
بخشیدنش به خلق به دلخوایَه پندری

از عاقال ِمگیرَه ِمبخشَه به جاهال
از بیخ عدوی مردِم دانایَه پندری
دانا ِبِری دو پول دِر دکّون ُمعطّلَه

احمق نشستَه مین ِاُتُل ، شایَه پندری
…

ِخر کُس بُرو که یَک به یَک ِ کار ِ ِخر کُسا
امروزشا منونه ی فردایه پندری

بهــــــــــار در ضمن همزمان و به موازات ِ احیا کننده و 
پایه گذار تصنیف اجتامعی و سیاسی در ایران، یعنی عارف 
قزوینی، چند ترانه و تصنیف بسیار زیبا به موسیقی ایران 
عرضه کرده بود که از آن میان، شاهکار تصنیف رسایی ایران 
و یکی از زیباترین  ترانه های ما که بحق جایگاه یک رسود 
ملی و مردمی  را به خود اختصاص داده، یعنی تصنیف »مرغ 

سحر« را رسوده است:
مرغ سحر ناله رس کن

داغ مرا تازه تر کن
زآِه رشربار، این قفس را
درشکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته ز کنج قفس درآ
نغمه ی آزادی ِ نوع ِ برش رسا

عمر حقیقت برس شد
عهد و وفا  پی سَپر شد

ناله ی عاشق، ناز معشوق
هر دو دروغ و بی اثر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و رشافت همگی از میانه شد

از پی دزدی  وطن و دین بهانه شد
دیده تر شد

خراسانی  سبک  فارسی  کالسیک  قصاید  به  بهـار  ==شعر 
و سبک بازگشت نظر داشت. اگرچه مثنوی و مستزاد هم 
می ساخت  و در چند مورد- شاید به تأثیر از نیام- چندین 
بهار همچنین در وزن  بود.  نیز رسوده  چهارپاره ی جدید 

هجایی  نیز ذوق ورزیده است.

انقالب  پیروزی  که   ۱۲۸۵ امرداد   ۱۴ از  سال   ۱۱۶ امسال 
مرشوطه با امضای فرمان توسط مظفرالدین شاه قاجار به 
تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مرشوطه 

پیروزی حقوقی خود را به ثبت رساند، می گذرد.
با  شاعر گرامی محمد جاللی چیمه )م. سحر( کتاب خود 
در  انتشار  برای  را  ایران«  شعر مرشوطیت  »درباره  عنوان 
اختیار کیهان لندن قرار داده است تا همزمان با سالگردی 
دیگر از انقالبی مرتقی و آزادیخواهانه که راه زندگی ایرانیان 
را به سوی جهان مدرن و »ایران نوین« در دوران پهلوی ها 
گشود، منترش شود. کیهان لندن این مجموعه را در بخش های 

مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
*****

بخش چهارم
در بخش پیشین  از شاعرانی همچون علی اکرب دهخدا و 
نیز از میرزاعلی اکرب صابر که با نام هوپ هوپ در قفقاز 
به ترکی آذری می رسود و از مدافعان مرشوطیت در ایران 
بود یاد کردیم ومنونه هایی از شعر های این دو چهره ادبی 
را مرور کردیم. همچنین به شعر سید ارشف گیالنی اشاره 
کردیم و درباره تأثیری که وی از اشعار ترکی میرزا علی اکرب 
خان صابر  پذیرفته بود سخن گفتیم و منونه ای ازوی آوردیم.

و  ایرج  و  بهار  یعنی  دوران مرشوطه  دیگر  بزرگ  شاعران 
فرخی و عارف در تحول فرم چندان کوششی نداشتند و از 
هامن شکل های کالسیک شعر فارسی بهره گرفتند و مضامین 
جدید را در هامن فرم های شناخته شده ی پیشین بیان کردند.

فارسی سبک  به قصاید کالسیک  بهـار  میان، شعر  این  در 
و  مثنوی  اگرچه  داشت.  نظر  بازگشت  سبک  و  خراسانی 
مستزاد هم می ساخت  و در چند مورد- شاید به تأثیر از 
نیام- چندین چهارپاره ی جدید نیز رسوده بود. بهار همچنین 

در وزن هجایی  نیز ذوق ورزیده است:
اُستا بابا بزی داشت

یک بز خوش پزی داشت
هرکی می دیدش به صحرا

بهش می گفت ماشاالّ
پشتشه باش
زیرشه باش

پستاِن پرشیرشه باش!
حامیت  در  نیز  مشهوری  ترکیب بند های  و  مستزاد ها  نیز 
از مبارزان مرشوطیت و در انتقاد و  ضد محمدعلی میرزا  
نوری رسوده   فضل الله  شیخ  مرتجع اش  همدست  و  قاجار 
انتشار می داد  و در مجله ی »نوبهار« که شاعر در مشهد 
به چاپ رسانده و مردم خراسان را به یاری رسداران دیگر 
والیات ضد استبداد صغیر برمی انگیخت. این شعر یادآور 
آنها  از  مراتب  به  اما  گیالنی  سیدارشف  برخی رسود ه های 

محکم تر  کوبنده تر و هرنمندانه تر است:
با شه  ایران ز آزادی سخن گفنت  خطاست  

                کار ایران با خداست
مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جداست 

                کار ایران با خداست
شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست

               مملکت رفته ز دست
هردم از دستان مستان فتنه و غوغا بپاست 

                کار ایران با خداست

هردم از دریای استبداد آید بر فراز   
                    موج های جانگداز

زین تالطم کشتی ملت به گرداب بالست

                   کار ایران با خداست
پادشه خود را مسلامن خواند و سازد تباه   

                 خون جمعی بی گناه
ای مسلامنان در اسالم این ستم ها کی رواست 

                  کار ایران با خداست
…

باش تا خود سوی ری تازد ز آذربایجان  
                     حرضت ستارخان

آنکه توپش قلعه کوب و خنجرش کشورگشاست 
                     کار ایران با خدست

باش تا بیرون ز رشت آید سپهدار سرتگ 
                     ّفِر داداِر بزرگ

آنکه گیالن ز اهتاممش رشک اقلیِم بقاست
                     کار ایران با خداست

باش تا از اصفهان صمصام حق گردد پدید       
                      نام حق گردد پدید

بلبل پربسته ز کنج 
قفس درآ

 درباره شعر مرشوطیت ایران )۴(

محمد جاللی چیمه )م. سحر(

ملک الشعرای بهار
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           ایرج میرزا، این شاعر روشنفکر و روشنگر رند و 
تسخرزن و طنزپرداز  بزرگ که بحق از مشعل داران رشید 
خرافات ستیزی و تحّجر مذهبی و جهل فرهنگی و اجتامعی 
به شامر می رود، بیشرت از فرم مثنوی بهره گرفت و گاهی هم 

از قطعه و قصیده.
کرده،  اروپایی  آثار  از  ایرج  که  هم  تلفیق هایی  و  ترجمه 
در قالب مثنوی بوده است. مثل چند داستان از الفوننت و 
نیز داستان »زهره و منوچهر« که ترجمه ای آزاد از یک اثر 

شکسپیر است.
فرخی  به خصوص  و  برگزیدند  را  غزل  فرم  فرخی  و  عارف 
مهم ترین بخش از کوشش های شعری خود را در فرم غزل 

ارائه داد.
این دو شاعر کوشیدند تا فرم غزل را در خدمت بیان عقاید 
و ترویج افکار خود قرار دهند و می توان گفت که در اثر 
کوشش این دو شاعر غزل از فضای سنتی خود خارج شد و 

کارکردی تازه یافت.
خود  عرفانی  مضامین  عارف،  و  فرخی  شعرهای  در  غزل 
را کنار گذاشت تا بیانگر مضمون های  انتقادی سیاسی و 

اجتامعی روشنگرانه و  برانگیزاننده باشد.
در شعر عارف غزل بیشرت جنبه ی وطنی و »ملی« یافت و 
در شعر فرخی ضمن تکیه بر آزادی، جنبه های سوسیالیستی 

و کارگری آن تقویت شد.
شاعر غزلرسای دیگری هم بود که فرم غزل را در خدمت 
انقالب و افکار اجتامعی و سوسیالیستی خود نهاد که هامن 
ابوالقاسم الهوتی کردستانی ست. البته این شاعر  از نظر  
فرم شعر، درمقایسه با دیگران تالش های چشمگیرتری انجام 
داد و حتی در زمینه ی کوتاه و بلند کردن طول مرصع ها، 
پیش از نیام کوشش آغاز کرد. منونه ی تالش های الهوتی رادر 
جهت نوآوری در فرم، می توان در ترجمه ای یافت  که وی در 
سال ۱۳۰۲ خورشیدی در مسکو از یک شعر ویکتور هوگو  

کرده است به نام »سنگر خونین«:
رزم آوران سنگر خونین شدند اسیر

با کودکی دلیر
به سن دوازده

ـ آنجا بُدی تو هم؟
ـ بله!

با این دالوران
ـ پس ما کنیم جسم ترا هم نشان به تیر

تا آنکه نوبت تو رسد منتظر مبان!
و نیز در شعر دیگری از وی به نام »وحدت و تشکیالت« 

همین کوشش در ارائه ی فرُم های نو دیده می شود:
رس و ریشی نرتاشیده و رخساری زرد

زرد و باریک چو نی
سفره ای کرده حامیل، پتویی بر رس دوش

ژنده ای بر تن ِ وی…
از این بابت الهوتی یک موقعیت استثنایی دارد به خصوص 
کوشش های  خود  تبعید  و  مهاجرت  دوران  در  اینکه  وی 
شعرهای  و  کرده  هجایی  اوزان  از  بردن  بهره   در  دیگری 
وزن ها  اینگونه  در  اجتامعی  رئالیسم  مضامین  با  بسیاری 
رسوده است. البته مضامین اینگونه شعر ها بیشرت جنبه ی 
»سوسیالیزاسیون«  سیاست  خدمت  در  و  دارند  تبلیغاتی 
است و تشویق و ترغیب کلخوز ها )تعاونی های دهقانی( 
و بطور کلی در دفاع از انقالب بلشویکی به رهربی استالین 
و تنها صدای مهمی  است که به فارسی از سیاست های روز 
استالین در خاک شوروی حامیت می کرده  است که البته  

اینجا محل بحث آن نیست.
فرم های   ایجاد  راه  در   نظر کوشش  از  اشاره شد،  چنانکه 
بیش  و  نیام  از  پیش  الهوتی  که  گفت  می توان  جدید، 

برخی  در  الهوتی  همچنین  است.  کرده  تالش  دیگران  از 
شعرهایش  مثل سید ارشف گیالنی  به »هوپ هوپ نامه« 

میرزا علی اکرب صابر هم نظری داشته است:

آمد سحر و موسم کار است        باالم الی
خواب ِ تو دگر باعث ِ عار است     باالم الی

الی الی باالالی الی
الی الی باال الی الی

ننگ است که مردم همه در کار و تو در خواب
اقبال وطن بسته به کار است      باالم الی

برخیز و سوی مدرسه بشتاب
خاک تن ِ آبا ی تو با خون شهیدان

بر ِگرِد تو زان خاک حصار است     باالم الی
گردیده غمین، مادر ایران

تو کودک ِ ایرانی و ایران وطن ِتوست
جان را تن ِ بی عیب به کار است    باالم الی

تو جانی و ایران چو تن ِ توست
برخیز ساحشور، تو در حفظ ِ وطن کوش

ای تازه گل، ایران ز چه خوار است   باالم الی
پس جامه ی عزت به بدن پوش.

جای تو نه گهواره بود، جای تو زین است
ای شیرپرس، وقت ِ شکار است     باالم الی

برخیز که دشمن به کمین است.
نگذار وطن قسمت اغیار بگردد

با آنکه وطن را چو تو یار است،    باالم الی
ناموس ِ وطن خوار بگردد!

مضمون در شعر شاعران مرشوطیت
زبان  و  فرم  تحول  باره ی  در  که  مخترصی  اشارات  از  پس 
شعری شاعران مهم دوران مرشوطه طرح شد، اکنون می باید 
این  شعر  درومنایه ی  و  مضمون  زمینه ی  در  کوتاهی  به 

شاعران نیز سخنی بگوییم.
مضمون  نظر  از  مرشوطه  دوران  شاعران  گفتیم،  چنانکه 
متکی بر نظریات و اندیشه هایی بودند که پیش از آنان از 
سوی گروهی از روشنفکران و متفکران که حامل و گزارشگر 
و مفرّس اندیشه های نو بودند،  کامبیش در جامعه ی ایران 
از اهل  عرضه شده بود و افکار درس خواندگان و بسیاری 

ادب و دانش را تحت تأثیر قرار داده بود.
همه ی این شاعران، البته با توجه به دیدگاه و موقع اجتامعی 
و نگاه فکری و سیاسی خودشان، کامبیش بر مضمون ها و 

تِم های زیر تأکید داشتند:
تعلیامت  و  فرهنگ  وطن،  ملی،  حاکمیت  آزادی،  قانون، 
مدرن، نقد فرهنگ و اصول اخالقی کهن و مبارزه با خرافات 

مذهبی و گاهی نیز مبارزه با مذهب.
البته چنانکه گفته شد، دیدگاه آنها و برداشتی که هریک از 

آنان از این مفاهیم جدید داشتند تا اندازه ای متفاوت بود.

[ادامه دارد]
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==مدیرکل آژانس بین املللی گفته »کشوری که اهداف نظامی 
این  به  واکنش  در  ندارد، غنی سازی ۶۰ درصدی منی کند«. 
اظهارات، اسالمی رئیس سازمان انرژی امتی گفته »در غنی 
سازی ۶۰ درصدی اهداف جمهوری اسالمی مکتوب است 
آغاز  را  آژانس غنی سازی ۶۰ درصدی  با نظارت خود  ما  و 

کردیم«.
قبالً  ایران  در  رآکتورهایی  کرده  تأکید  اسالمی  ==محمد 

اورانیوم را تا ۹۰ درصد غنی کرده اند!
==همه این شواهد در عین اینکه می تواند بیانگر موضع  
رسسختانه جمهوری اسالمی باشد، اما احتامل جام زهر امتی 
و موشکی را نیز نباید از نظر دور داشت! روح الله خمینی 
رهرب انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی در »دهه شصت« 
که به تازگی علی خامنه ای رهرب کنونی نظام آندوره را به 
عنوان رسمشق یادآوری کرده، با فریادهای گوشخراش »جنگ 
جنگ تا پیروزی«  بود که جام زهر قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس 

را رس کشید!

به  واکنش  در  اسالمی  جمهوری  امتی  انرژی  سازمان  رئیس 
اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی مبنی بر 
اینکه »کشوری که اهداف نظامی ندارد، غنی سازی ۶۰ درصد 
اهداف  درصد   ۶۰ غنی سازی  »در  شده  مدعی  منی کند«، 
جمهوری اسالمی مکتوب است و ما با نظارت خود آژانس 

غنی سازی ۶۰ را آغاز کردیم!«
محمد اسالمی سوم امرداد در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر 
اینکه »برای پیشربد اهداف و برنامه های مان مطابق پادمان 
این رآکتورها حتا  افزود: »در گذشته همه  عمل می کنیم«، 
رآکتورهای تحقیقاتی غنی سازی ۹۰ درصد داشتند؛ اگر که آنها 

باطل بوده، بقیه اش هم باطل است.«
رئیس سازمان انرژی امتی تاکید کرد: »هر کشوری برنامه های 
خودش را دارد ولی چارچوب و ضوابط آژانس بین املللی انرژی 
یک  از  بازدید  حاشیه  در  است.«اسالمی  حاکم  آن  بر  امتی 
منایشگاه در پاسخ به این پرسش که »آیا مذاکرات پادمانی 
ایران و آژانس بین املللی انرژی امتی همچنان در جریان است؟« 
گفت: »مذاکرات پادمانی نداریم بلکه موارد اتهامی مطرح 
است که آژانس باید خودش این موارد را بپذیرد و کنار بگذارد.«

برای نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسالمی اعرتاف 
می کند در ایران غنی سازی ۹۰ درصدی انجام شده  است که 

فقط مرصف تسلیحاتی دارد.
رافائل گروسی در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی »ال پائیس« که 
۳۱ تیرماه منترش شد گفت پروژه هسته ای تهران »بسیار فراتر 
از آنچه در سال ۲۰۱۵ بود توسعه یافته… این به معنای آن 
نیست که ایران در حال ساخت سالح هسته ای است، اما هیچ 
کشوری که فعالیت امتی نظامی نداشته باشد غنی سازی را به 

۶۰ درصد منی رساند!«
نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی روز 
دوشنبه ۳ امرداد در یک نشست خربی گفت، »برای رسیدن 
به توافق خوب، جدی هستیم… گروسی سنگ اندازی نکند!«

او توضیح داد: »اظهارات اخیر آقای گروسی، سازنده، دقیق و 
فنی نیست… ایشان را دعوت می کنیم که از بیان اظهارات 
با انگیزه های سیاسی خودداری کند. از سنگ اندازی در مسیر 

رفع تحریم ها و حصول توافق در این زمینه اجتناب کند.«
پیش از اینهم مقامات جمهوری اسالمی مدعی شده بودند 

اعرتاف به غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم و انتقاد از »سنگ اندازی«
 رافائل گروسی در مسیر توافق امتی!

بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی جاسوسان موساد و سیا 
هستند. سختگیری های رافائل گروسی به عنوان ناظر امتی 
سازمان ملل برای جمهوری اسالمی بسیار گران متام شده است. 
تهران به آنچه »نفوذ سیاسی و البیگری ارسائیل در تصمیامت 
آژانس« می خواند انتقاد دارد اما گروسی با رصاحت به مقامات 
جمهوری اسالمی گفته تا موضوعات خاص حل نشود توافقی 
در کار نیست. منظور از موضوعات خاص مسائل مربوط به 
فعالیت های امتی نظامی جمهوری اسالمی است که رژیم ایران 
تالش می کند آنها را مخفی نگه داشته و وقتی هم لو می روند، 

انکارشان می کند.
پاسخ  ایران  رژیم  است  دو سال  از  بیش  ارتباط،  در همین 
معتربی درباره ذرات اورانیوم کشف شده با منشاء انسانی در 
سه سایت اعالم نشده نداده است و بارها آژانس بین املللی را 
برای بسنت این پرونده با روش های مختلف زیر فشار گذاشته 
شده است. حال آنکه اگر فعالیت مخفیانه ای در کار نبوده، به 
آسانی می تواند به پرسش ها و ابهامات جواب دهد و خودش 

این پرونده را ببندد!
اما بجای همه این کارها، از آنجا که جمهوری اسالمی واقعا 
به دنبال ساخنت و داشنت تسلیحات هسته ای بوده و هست، 
همین هفته پیش کامل خرازی رئیس شورای راهربدی روابط 
خارجی جمهوری اسالمی در اعرتاف ضمنی به بی فایده بودن 
الجزیره گفت »ما توانایی  توافق امتی موسوم به برجام به 
فنی برای ساخت مبب هسته ای را داریم اما تصمیمی در این 
خصوص نداریم… تنها در چند روز میزان غنی سازی اورانیوم 
را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به راحتی می توانیم به 
۹۰درصد نیز برسانیم!« مشابه این سخنان را در روزهای بعد 
مقامات دیگر نظام از جمله محمدجواد الریجانی تکرار کردند!
موضع   بیانگر  می تواند  اینکه  عین  در  شواهد  این  همه 
رسسختانه جمهوری اسالمی باشد، اما احتامل جام زهر امتی 
و موشکی را نیز نباید از نظر دور داشت! روح الله خمینی 
رهرب انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی در »دهه شصت« 
که به تازگی علی خامنه ای رهرب کنونی نظام آندوره را به عنوان 
رسمشق یادآوری کرده، با فریادهای گوشخراش »جنگ جنگ تا 
پیروزی«  بود که جام زهر قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس را رس کشید!

کنفرانس خربی رافائل گروسی در فرودگاه وین پس از بازگشت از تهران

تأسیسات غنی سازی اورانیوم / اصفهان



رسمایه گذاری  جذب  در  ایران  تنها  نه  شده  سبب  گذشته 
خارجی ناکام مباند بلکه صاحبان رسمایه نیز تصمیم به خروج 

رسمایه های خود از اقتصاد کشور بگیرند.
افزایش تورم و بیکاری، در کنار انواع فشارهای اقتصادی و 
اجتامعی و سیاسی که طی سالهای گذشته مردم ایران تجربه 
جوانان«  گسرتده  »رسخوردگی  سبب  شک  بدون  کرده اند، 

می شود.
اتاق ایران در گزارشی تحلیلی از پنج ریسک مطرح شده 
برای اقتصاد ایران از سوی مجمع جهانی اقتصاد نوشته که » 
متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مرتمربع 
زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمرتین 
رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص 
مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا 
افزایش هزینه های مسکن،  است.  برابر شده   ۱/۳ ،  ۱۳۹۹
توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج رضوری زندگی 

کاهش می دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می کند.«
نرخ باالی مهاجرت ایرانیان به ویژه جوانان از کشور نشان 
از سوی مجمع  از »رسخوردگی گسرتده جوانان« است که 
جهانی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین افزایش 
نرخ طالق، کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار خودکشی، حذف 
مواردی چون هزینه فرهنگی و هزینه تفریح از سبد مرصفی 
دیگر  از  نیز  باروری  نرخ  کاهش  و  گرانی  دلیل  به  خانوار 
گسرتده  »رسخوردگی  می توانند  که  هستند  شاخص هایی 

جوانان« را تأیید کنند.
جهانی  مجمع  گزارش  در  که  محیطی  زیست  مشکالت 
»از دست  و  منابع طبیعی«  »بحران  دو محور  در  اقتصاد 
دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم« مطرح شده نیز 
سالهاست به دلیل سو»ءمدیریت مقامات جمهوری اسالمی 

ایران را دچار بحران هایی جدی کرده است.
رسانه مرصف نهایی انرژی در ایران از ۷/۳ بشکه معادل 
نفت خام در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۶/۸ بشکه معادل نفت 
خام در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک 
معادل مرصف  تقریباً  ایران  گاز طبیعی در  جهانی مرصف 
کشور چین و سه برابر کشور هند است و پیش بینی می شود 
ادامـه ایـن روند منجر به واردات انرژی در آینده نزدیک 

می شود.
ایران به موضوع فرسایش خاک  اتاق  در گزارش تحلیلی 
در ایران اشاره شده و آمده که »ایران دارای وسعتی حدود 
۱۶۵ میلیون هکتار است. از این مساحت حدود ۸۹ میلیون 
است.  دارای خاک  میلیون هکتار  و ۷۶  فاقد خاک  هکتار 
بـرای تشکیل هر سانتیمرت خاک در ایران ۷۰۰ تـا ۱۰۰۰ سال 
زمان نیاز است که دو برابر میانگین جهانی است. همچنین 

اقتصادی  »رکود  معیشت«،  و  اشتغال  »بحران   ==
منابع  »بحران  جوانان«،  گسرتده  بلندمدت«، »رسخوردگی 
فروپاشی  و  زیستی  تنوع  دادن  دست  »از  و  طبیعی« 

اکوسیستم« پنج ریسک اصلی اقتصاد ایران هستند.
==رکود تورمی در سال های گذشته سبب شده نه تنها 
بلکه  مباند  ناکام  خارجی  رسمایه گذاری  جذب  در  ایران 
صاحبان رسمایه نیز تصمیم به خروج رسمایه های خود از 

اقتصاد کشور بگیرند.
پایدار  مشاغل  ایجاد  دلیل  به  بیکاری  نرخ  کاهش   ==
و متام وقت در کشور نیست و اغلب افرادی که در سال 
ناپایدار  و  وقت  نیمه  بطور  کرده اند  پیدا  شغل  گذشته 

مشغول به کار بودند.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال ۲۰۲۲، پنج ریسک 
اصلی و مهم را برای کشورهای مختلف عنوان کرده است. 
این ریسک ها شامل بحران رکود تورمی و اشتغال و همچنین 

رسخوردگی جوانان و بحران های زیست محیطی است.
»بحران اشتغال و معیشت«، »رکود اقتصادی بلندمدت«، 
و  طبیعی«  منابع  »بحران  جوانان«،  گسرتده  »رسخوردگی 
»از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم« پنج 
ریسک مطرح شده برای اقتصاد ایران از سوی مجمع جهانی 

اقتصاد هستند.
بیکاری  نرخ  که  نشان می دهد  ایران  آمار  آمارهای مرکز 
در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰ کاهش داشت. این آمار 
در حالی مطرح شده که به عقیده کارشناسان کاهش نرخ 
بیکاری به دلیل ناامیدی افراد جویای کار از پیدا کردن شغل 

مناسب و در نتیجه، خروج آنها از بازار کار بوده است.
از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری به دلیل ایجاد مشاغل 
پایدار و متام وقت در کشور نیست و اغلب افرادی که در 
سال گذشته شغل پیدا کرده اند بطور نیمه وقت و ناپایدار 
کار در  با ۴۹ ساعت  بودند. سهم شاغالن  کار  به  مشغول 
این  رسید.   ۹۰ دهه  در  در  خود  مقدار  کمرتین  به  هفته 
شاخص در سال ۹۰ حدود ۴۹ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۹ 

به ۳۵/۵ رسید.
همچنین شاخص فالکت که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ 
از دو  تا ۱۴۰۰ بیش  تورم به دست می آید، از سال ۱۳۹۵ 
برابر شده است. دو برابر شدن این شاخص در یک بازه پنج 
ساله نشان می دهد هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری روندی 

صعودی را سپری کرده است.
رکود اقتصادی که معموال به دلیل کاهش شدید تقاضا رخ 
می دهد در ایران که بیش از یک دهه است ادامه دارد و 
همواره با تورم همراه بوده است. رکود تورمی در سال های 

پنج خطر موجود 
ناشی از عملکرد 
جمهوری اسالمی 
برای نسل های 

امروز و آینده ایران
ایران کشوری است که از نظر اقلیمی بر روی کمربند خشک 
و نیمه خشک جهان قرار گرفته و بیش از ۸۸ درصد مساحت 
کشـور در معرض پدیده بیابان   زایی قرار دارد. حفظ خاک به 
ارائه خدمات  دلیل امنیت غذایی، ذخیره بزرگ ژنتیکی و 
طور  به  خاک  فرسایش  میزان  دارد.  اهمیت  اکوسیستمی 
متوسط، ساالنه حدود ۴/۱۶ تن در هکتار است که تقریبا ۳ 

برابر میانگین جهانی است.«
اینهمه در حالیست که گزارش های زیادی نیز در رابطه 
استان های  به ویژه خاک  ایران  به فروش و صادرات خاک 
شاملی به کشورهای حاشیه خلیج فارس منترش شده است. 
تیرت مهم  به  ایران در روزهای گذشته دوباره  فروش خاک 

اخبار محیط زیستی تبدیل شد.
برداشت  را  خاک  که  را  افرادی  ایران  دولتی  روزنامه 
می کنند، »تعدادی سودجو« نامید اما بنا بر تأیید مقام های 
سازمان حفاظت محیط  زیست و گزارش  تکاندهنده ای که 
رسام  نیرو  وزارت  شده،  منترش  »شهروند«  روزنامه  توسط 
برای این عملیات مجوز صادر کرده است. در این گزارش، به 
نقل از مقام های محلی آمده است که هر کیلو خاک تا ۴۰ 

هزار تومان هم خریدوفروش می شود.
بر اساس این گزارش از چندوچون توافق میان رشکت آب 
منطقه ای و پیامنکاری که برنده مزایده شده است، اطالعی 

در دست نیست.
سود  منطقه،  زیست  محیط   فعاالن  از  یکی  گفته  به 
پیامنکار بی شک میلیاردی است اما از نرخ تعیین شده برای 
خاک اطالعاتی موجود نیست. نرخی که عرف بازار، کاربری 

و میزان غنی بودن خاک آن را مشخص می کند.
همچنین در گزارش اتاق ایران با تأیید »ریسک در حوزه 
تغییر اقلیم، هوا، خاک    و پسـامند« آمده که از اواسـط دهه 
هفتاد به دلیل نادیده گرفنت شاخص اکولوژیکی و    پایداری 
در برنامه های توسعه منابع آب و سیر تحوالت اجتامعی، 
سیاسی و اقتصادی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و کاهش 
افزایش درجه حرارت، منابع آب کشور کاهش  بارندگی و 
آبی کشور  پتانسیل  میانگین  است.  یافته  قابل مالحظه ای 
میلیارد مرت  تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۴  برای دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ 
مکعب بوده که بیانگر کاهش قابل توجه منابع آبی کشور 
است و پیش بینی می شود که در سال ۱۴۱۵ ایران بـه حد کم 

آبی یا هامن »کمبود جدی آب« خواهد رسید.
اسالمی طی چهار دهه  نشان می دهد جمهوری  اینهمه 
گذشته زیرساخت های زندگی در ایران را به سمت نابودی 
آینده  بلکه نسل های  تنها نسل کنونی  نه  کشانده و حاال 
از عمکرد  ناشی  نیز همچنان گرفتار ریسک های  ایران  در 

جمهوری اسالمی در اقتصاد ایران خواهند بود.
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که دستور شورای عالی انقالب فرهنگی است.
صدور اطالعیه ای مبنی بر ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات 
محیطی و مجازی از سوی دفرت تبلیغات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بطور گسرتده واکنش ها را برانگیخته است. این 
محدودیت و ممنوعیت جدید در حالی در عرصه ای دیگر از 
فعالیت زنان در جامعه صورت می گیرد که همزمان حکومت 
با گشت های ارشاد اسالمی و انواع بازداشت ها و فشارها به 
بگیر و ببندهای دهه شصت برگشته تا فرمان و آرزوی علی 
خامنه ای برای »جمع کردن« هرآنچه مخالف و متفاوت با 

فرهنگ و مقررات تحمیلی رژیم است به اجرا درآید.
اکنون در یک هامهنگی کامل، نهادها و ارگان های حکومت 
از گشت های ارشاد اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سختگیرانه  اجرای  برای  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تا 

زنان  حضور  ممنوعیت  بر  مبنی  اطالعیه ای  ==صدور 
تبلیغات  دفرت  سوی  از  مجازی  و  محیطی  تبلیغات  در 
واکنش ها  گسرتده  بطور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
را برانگیخته است. این محدودیت و ممنوعیت جدید در 
حالی در عرصه ای دیگر از فعالیت زنان در جامعه صورت 
می گیرد که همزمان حکومت با گشت های ارشاد اسالمی و 
انواع بازداشت ها و فشارها به بگیر و ببندهای دهه شصت 
برگشته تا فرمان و آرزوی علی خامنه ای برای »جمع کردن« 
هرآنچه مخالف و متفاوت با فرهنگ و مقررات تحمیلی 

رژیم است به اجرا درآید.
==بر اساس گزارش ها، کربی خزعلی رئیس شورای فرهنگی، 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  خانواده  و  زنان  اجتامعی 
وزارت  اسالمی،  جمهوری  صداوسیامی  به  خطاب  نامه ی 
را  اسالمی، وزارت صمت و قوه  قضاییه  ارشاد  و  فرهنگ 

نوشته و چنین ممنوعیتی را ابالغ کرده است.
مورد  باحجاب  زنان  از  تبلیغاتی  تصاویر  ==کاربران 
با  الهام چرخنده را نرش داده اند که  از جمله  پسند نظام 
حرکات اروتیک و لوند رسود »سالم فرمانده« را که یکی 
است  خامنه ای  علی  برای  رژیم  تبلیغاتی  مداحی های  از 
تبلیغ می کند. آنها می پرسند مرزهای »استفاده ابزاری« از 
شامل  حدود،  این  آیا  دارد؟  حدودی  چه  نظام  برای  زنان 
استفاده منایشی از زنان در »انتخابات ها« برای حفظ نظام 
و همچنین مراسم سوگواری برای قاسم سلیامنی و استفاده 
نیز  ارتباطات  وزارت  توسط  اینستاگرام  اینفلوئنرسهای  از 
می شود؟ یا اینکه این سوء استفاده ها نه تنها منع »رشعی« 

ندارد بلکه برای نظام خیلی هم خوب و سودآور است؟!

صدور  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تبلیغات  دفرت 
از  با استناد به ماده قانونی »ممنوعیت استفاده  بیانیه ای 
ابزاری از زنان و مردان و کودکان«، حضور زنان در تبلیغات 
محیطی و مجازی را ممنوع اعالم کرده است. بررسی ها از 
نقش کربی خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتامعی زنان و 
خانواده جمهوری اسالمی در اجرای این قانون خرب می دهد 

ممنوعیت  کسب  و کار زنان در تبلیغات؛ رد پای کربی خزعلی در اجرای قانون 
ممنوعیت تبلیغات در ماهواره ها

تبلیغ یک بستنی توسط یک دخرت جوان که شکایت ستاد امر به معروف از سازنده را به دنبال داشت

مقررات و بندهای هولناک و ضدانسانی مصوبات ارگان های 
»فرهنگی« و »مذهبی« بسیج شده اند و اینبار کسب  و کار 

مردم و اشتغال زنان را هدف گرفته اند.
و  کوچه  در  زنان  بازداشت  و  خشونت ورزی  با  همزمان 
بیانیه ای  ارشاد اسالمی در  تبلیغات وزارت  خیابان ها، دفرت 
با استناد به مقررات تبلیغات تجاری در جمهوری اسالمی، 
را در  زنان، مردان و کودکان«  از  ابزاری  هرگونه »استفاده 

تبلیغات غیرقانونی اعالم کرده است.
پیشرت هم تبلیغ یک بستنی توسط زنان شکایت ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر را به دنبال داشت. تیرماه امسال 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال انتشار گسرتده 
دو فیلم تبلیغاتی »منافی عفت عمومی« توسط یک رشکت 

تولید بستنی، نسبت به این رشکت اعالم جرم کرده بود.
و  ابرازی«  »استفاده  از  تفسیر  و  تعبیر  بودن  غیرشفا ف 
تعدد مراجع تصمیم گیرنده در حوزه »فرهنگ«، به معنای 
ممنوعیت کلی حضور زنان در این عرصه نیز می تواند باشد 

که افکار عمومی نیز برداشتی جز این ندارند.
ارشاد اسالمی در  تبلیغات وزارت فرهنگ و  اینکه دفرت  با 
معنای  به  اطالعیه اش  که  داشته  تأکید  تکمیلی  بیانیه ای 
فقط  و  نیست  تبلیغات  عرصه  در  زنان  ممنوعیت حضور 
اجرای »آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حامیت از مرصف 
ولی  دارد  نظر  مد  را  ابرازی«  »استفاده  منع  در  کنندگان« 
تصویر نامه ای با امضای رسپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی الربز در برخی رسانه ها منترش شده که بر اساس آن 

»هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است«.
دستور ممنوعیت کسب و کار زنان در بخش تبلیغات، واکنش 
است.  داشته  دنبال  به  مجازی  فضای  در  را  عمومی  افکار 
کاربران گفته اند، چنین اقداماتی که تحت عناوین جلوگیری 
از سوء استفاده از زنان صورت می گیرد، آیا شامل حوزه های 
تبلیغات دینی یا باروری نیز می شود که منافع و ایدئولوژی 
حکومت را تأمین می کنند؟ کاربران تصاویر تبلیغاتی از زنان 

باحجاب مورد پسند نظام از جمله الهام چرخنده
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==شامر زندانیان سیاسی و عقیدتی و امنیتی که دیروز از 
زندان فشافویه منتقل شدند، بیش از ۴۰ نفر اعالم شده است.
==هفته گذشته و در روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه نیز متامی 
به  ورامین  قرچک  زندان  در  محبوس  زن  سیاسی  زندانیان 

زندان اوین منتقل شدند.
==یک وکیل دادگسرتی به کیهان لندن می گوید: علت این 
انتقال هر چه باشد، کار مأموران امنیتی و ناظران را راحت 
کرده چون زندان قرچک ورامین و زندان فشافویه از تهران 

فاصله زیادی داشت ولی زندان اوین نزدیک است.

بزرگ  تهران  زندان  در  محبوس  سیاسی  زندانیان  از  شامری 
)فشافویه( به زندان اوین منتقل شده اند. هفته گذشته نیز 
قرچک  زندان  در  محبوس  زن  سیاسی  زندانیان  از  شامری 
ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. هنوز از علت 

دقیق این جابجایی اطالعی در دست نیست.
تعدادی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ معروف 
به زندان فشافویه روز یکشنبه دوم امرداد ۱۴۰۱ بدون اطالع 
قبلی به زندان اوین منتقل شدند. تعداد این زندانیان بیش 
از ۴۰ نفر ارزیابی شده که همگی از محکومان پرونده های 

سیاسی، امنیتی و عقیدتی هستند.
این انتقال دست کم در دو نوبت صورت گرفته است. در نوبت 
نخست، ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه دوم امرداد چند تن از 
زندانیان سیاسی از جمله مصطفی عبدی، عباس دهقان و محمد 
رشیفی مقدم، سه تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان 
فشافویه، را فراخوانده و آنها را به زندان اوین منتقل کردند.

ساعتی بعد گروه دوم زندانیان سیاسی و امنیتی به زندان اوین 
منتقل شدند. شامر زندانیان سیاسی و عقیدتی و امنیتی که 
دیروز از زندان فشافویه منتقل شدند بیش از ۴۰ نفر اعالم 
شده و همگی این زندانیان به بند ۳۵۰ زندان اوین که بند 

عمومی زندانیان سیاسی در این زندان است منتقل شده اند.
یک منبع آگاه درباره انتقال زندانیان به کیهان لندن گفته که 
»روز یکشنبه کلیه زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ از جمله 
فرهاد سلامنپور ظهیر، رضا مظاهری، پویا قبادی و جمعی 

دیگر از زندان بزرگ به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافتند.«
یک وکیل پایه یک دادگسرتی در ایران در گفتگو با کیهان لندن 
با بیان اینکه »هنوز علت دقیق این جابجایی رسامً اعالم نشده 
اما با توجه به اینکه جابجایی زندانیان محکومیت های مختلف 
از چند روز پیش در زندان های استان تهران رشوع شده بود و 
متقابالً برخی از متهامن کیفری و مالی که زندانیان غیرسیاسی 
بودند نیز از اوین به دیگر زندان ها منتقل شدند، ظاهراً به 

دنبال تجمیع زندانیان سیاسی در زندان اوین هستند.«
او با بیان اینکه »رشایط بهداشتی و ساختامن زندان اوین بهرت از 
دیگر زندان هایی است که زنان و مردان در آنها محبوس هستند 
اما احتامال ساز و کارهای سختیگرانه تری برای کنرتل زندانیان 
سیاسی و شیوه ارتباط آنها با بیرون هم مد نظر مقامات قضایی 
اوین منتقل شدند.« به زندان  آنها  به همین دلیل  بوده و 
این وکیل دادگسرتی همچنین گفته که »علت این انتقال هرچه 
باشد، کار مأموران امنیتی و ناظران را راحت کرده چون زندان 
قرچک ورامین و زندان فشافویه از تهران فاصله زیادی داشت 

انتقال و گردآوری زندانیان 
سیاسی از فشافویه به اوین؛ 
نظارت بیشرت و سازمانیافته  
بر زندانیان سیاسی یا…؟!

ولی زندان اوین نزدیک است. مثال دادیار ناظر محکومین امنیتی 
هر هفته باید از بند زندانیان امنیتی بازدید کند و وقتی همه 
در اوین باشند کارشان راحت تر و هزینه هایشان کمرت است.«

هفته گذشته و در روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه نیز متامی زندانیان 
سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین به زندان اوین 
منتقل شده بودند.خربگزاری هرانا علت این انتقال را »شیوع 
بیامری سل در زندان قرچک ورامین« عنوان کرده بود. در 
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده »حشمت الله حیات 
الغیب مدیرکل زندان های استان تهران به بند دو این زندان 
مراجعه کرد و دستور داد سالن دو این زندان را که در دوران 
کرونا قرنطینه محسوب می شد برای زندانیان جدید آماده کنند 

و متامی زندانیان سیاسی را به زندان اوین منتقل کردند.«
اکنون انتقال زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی مرد از زندان 
و  قضایی  مقامات  می دهد  نشان  اوین  زندان  به  فشافویه 
امنیتی تصمیم به جمع آوری زندانیان سیاسی در یک زندان 
مشخص دارند اگرچه درباره هدف از این اقدام اطالع دقیقی 
در دست نیست.آرش صادقی فعال حقوق برش نیز در توئیتی 
درباره جابجایی زندانیان گفته که »امروز متام زندانیان سیاسی 
تهران بزرگ به بند شش )۳۵۰(منتقل شدند از ۲هفته پیش 
انتقال زندانیان کارگری بند۶ به تهران بزرگ و بندهای دیگر 
زندان اوین آغاز شده بود. امروز نیز ۳۰ زندانی کارگری از بند 
۶ به تهران بزرگ منتقل شدند. قرار است طبقه اول بند ۶ به 

زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد.«
یک منبع نیز درباره انتقال زندانیان سیاسی مرد به زندان اوین 
به خربگزاری هرانا گفته »امروز بیش از ۴۰ تن از زندانیان 
سیاسی زندان تهران بزرگ بدون اعالم قبلی و به یکباره به 
مشمول  انتقال  پروسه  در  آنها  شدند.  منتقل  اوین  زندان 
محدودیت هایی از قبیل برقراری متاس تلفنی با خارج زندان 
شدند؛ امری که بی خربی از وضعیت آنها را تا این لحظه در 
پی داشته است.«پیش از این گزارش های زیادی از وضعیت 
نابسامان بهداشتی و امکانات نامناسب و رشایط غیرانسانی 

زندان های فشافویه و قرچک منترش شده بود.
در این میان مصطفی نیلی وکلی دادگسرتی به اتهام »نرش 
اکاذیب« برای پرونده جدیدی این پرونده با اعالم جرم دادستان 
تهران دوم امرداد در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد. او درباره 
»امتداد«  پایگاه خربی  با  مصاحبه اش  که  گفته  پرونده  این 
در مورد وضعیت موکلین اش در زندان قرچک ورامین علت 
شکایت دادستان بوده است.سعید دهقان وکیل دادگسرتی نیز 
با انتشار توئیتی به محاکمه همکارش واکنش نشان داده و 
نوشته که »اگر خربِ مصطفی نیلی از وضعیت موکلین اش در 

قرچک واقعیت نداشت، چرا آنها را به اوین منتقل کرده اید؟
اگر واقعیت داشت، چرا نرش اکاذیب؟!«

لوند  و  اروتیک  با حرکات  که  داده اند  را نرش             
رسود »سالم فرمانده« را که یکی از مداحی های تبلیغاتی 
رژیم برای علی خامنه ای است تبلیغ می کند. آنها می پرسند 
از زنان برای نظام چه حدودی  ابزاری«  مرزهای »استفاده 
در  زنان  از  منایشی  استفاده  شامل  حدود،  این  آیا  دارد؟ 
»انتخابات ها« برای حفظ نظام و همچنین مراسم سوگواری 
برای قاسم سلیامنی و استفاده از اینفلوئنرسهای اینستاگرام 
سوء  این  اینکه  یا  می شود؟  نیز  ارتباطات  وزارت  توسط 
استفاده ها نه تنها منع »رشعی« ندارد بلکه برای نظام خیلی 

هم خوب و سودآور است؟!
تبلیغات  که  کرده اند  دسته بندی  نیز  کاربران  از  شامری 
کدام نهادها و ارگان ها با حضور زنان ممنوع نیست. آنان 
نوشته اند، زنان می توانند برای رشکت ها و مافیاهای نظام از 

جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی به راحتی تبلیغ کنند.
بر اساس گزارش های رسانه های داخلی، تصمیم  ممنوعیت 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  را  تبلیغات  در  زنان  حضور 
گرفته و آن را به وزارت ارشاد اسالمی پاس داده است. بر 
مبنای این گزارش ها، کربی خزعلی رئیس شورای فرهنگی، 
اجتامعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی نامه 
خطاب به صداوسیامی جمهوری اسالمی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، وزارت صمت و قوه  قضاییه را نوشته و چنین 

ممنوعیتی را ابالغ کرده است.
این در حالیست که بر اساس قوانین خود جمهوری اسالمی، 
حضور زنان در تبلیغات ممنوع نیست ولی خزعلی در قانون 
خودشان هم دستکاری کرده و نوشته »هرگونه استفاده از 
برای  را  »ابزاری«  کلمه  و  تبلیغات ممنوع است«  در  زنان 
رسیدن به هدف اصلی که ممنوعیت فعالیت زنان در این 

عرصه است، حذف منوده است.
گفته می شود تفکیک جنسیتی در تبلیغات، در پی کمپین 
خربگزاری »فارس« وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
برای تصویب ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات است که اقدام 
به جمع آوری امضا کرده  تا به »مجلس انقالبی« تحویل بدهد.
اینکه مجلس شورای  بر  نیز وجود دارد مبنی  گزارش هایی 
»ممنوعیت  قانون  به  ماده ای  الحاق  با  دارد  قصد  اسالمی 
به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره«، هرگونه تبلیغات 
بسرتهای  و  ماهواره ای  شبکه های  در  را  ایرانی  محصوالت 
مرکز  نظر  البته  کند.  اعالم  ممنوع  غیرمجاز  پهن باند 
این  کردن  محدود  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
ممنوعیت تبلیغ تنها به شبکه های ماهواره ای »معاند« است 
تا در آینده ممنوعیت تبلیغ در پلتفر م های آنالین خارجی 

نیز وضع شود!
تا کنون ممنوعیت های متعددی در استفاده از شبکه های 
که  داشت  وجود  ایران  از  خارج  فارسی زبان  ماهواره ای 
هیچکدام موفق نبوده است. ۲۷ نفر از منایندگان »مجلس 
انقالبی« شهریورماه ۱۴۰۰ یک طرح جامع به هیئت رئیسه 
به  را  ماهواره ای  تبلیغات  دستورالعمل های  تا  دادند  ارائه 

قانون تبدیل کرده و از این راه اعامل محدودیت کنند.
از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  اکنون 
اعالم  ابهام«  »دارای  را  این طرح، بخش هایی  تحقیق روی 
کرده که باید رفع شوند و همزمان توصیه کرده »بهرت است 
بین بسرتهای آنالین تبلیغات و شبکه های معاند متایز قائل 

شد و فعال فقط به شبکه های معاند پرداخت.«
ایرانی  و خدمات  کاال  تبلیغ  این طرح،  الحاقی  ماده  طبق 
توسط شبکه ها، رسانه ها و پلتفرم های »غیرمجاز« که شامل 
بسرت پهن باند هم می شود مشمول مجازات درجه ۵ تا ۷ مواد 
۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسالمی خواهد بود. این در حالیست 
که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی باور دارد که 
عبارت »غیرمجاز« در این ماده، باید به »معاند« تغییر کند.

صفحه 29 شماره 1838
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