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نرشیه هفتگی کیهان لندن سال ها با شعار »برای ایران آزاد 
و آباد« چاپ می شد. شعاری که کیهان تا روز تحقق و پس از 

آن نیز وفادارش خواهد بود.
را مردم می دانند؛ گذشته ی معارص  مصیبت  و مشکالت 
مردم  خوددرآوردی،  روایت های  و  تحریف ها  وجود  با  را 
نیز  را  وسطایی  قرون  نظام  این  علیه  تالش ها  می شناسند؛ 
همه شاهدند. تالش هایی که ایرانیان چه در داخل با پیگرد و 
شکنجه و اعدام و قتل و دریافت گلوله در خیابان ها برایش 
هزینه داده  و می دهند چه در خارج با تروریسم حکومتی.

امنیتی هایش بهرت و  اینها را جمهوری اسالمی و  و همه 
دقیق تر از همه می دانند و به همین دلیل تالش می کنند 
با انواع ترفندها یک نظام ویرانگر و مافیایی را با زمامداری 
اقلیتی چندصد نفره که همه  با هم فک و فامیل هستند 
جامعه  به  ایرانیان  و  ایران  محتوم«  »رسنوشت  عنوان  به 
این  ناکارآمدی  و  ناتوانی  تشدید  با  ناگزیر  ولی  بقبوالنند، 
اقلیت مافیایی و همزمان با گسرتش اعرتاضات، مردم را از 

ایران بدون جمهوری اسالمی می ترسانند!
ولی آیا بدتر از جمهوری اسالمی هم ممکن است؟! داعش؟ 
طالبان؟ القاعده؟ بوکوحرام؟ سازمان های اسالمی و ایدئولوژیک 
مشابه که عکس برگردان همین رژیم هستند؟ نظام والیت 
فقیه که ترکیبی از همه اینهاست، کدام جنایات را علیه ملت 
و مملکت و محیط زیست و گیاهان و جانوران نیز مرتکب 
نشده و برای کسانی باقی گذاشته که مردم را از آن می ترساند؟!

اعرتاضات اجتامعی که از دی۹۶ به بعد محتوای شاخص 
جمهوری  که  می کند  ثابت  خود  خودی  به  یافت  سیاسی 
از  اسالمی قادر به برآوردن خواست های حقوقی هیچیک 
گروه های جامعه نیست چه برسد به مجموعه ی آنها! این 
اعرتاضات  اتصال همه  رژیم، حلقه ی  ناکارآمدی  و  ناتوانی 
به  رژیم  این  با  هیچکس  همه،  نه  و  تک  تک  نه  است: 
خواست های برحق خود نخواهد رسید! اما اندیشیدن تنها 
به یک منونه کافیست تا دریافت با نبودن جمهوری اسالمی 
چگونه راه دوباره به سوی »ایران آزاد و آباد« باز خواهد شد: 
با لغو ممنوعیت های حقوق شهروندی مانند خورد و خوراک 
و پوشاک و فعالیت فرهنگی و هرنی در کنار مناسبات عادی 
پیامن های  به  تعهد  و  جهان  و  منطقه  کشورهای  همه  با 
بیکاری  بحران  بر  می توان  مدت  کوتاه ترین  در  بین املللی 
که خود به شکوفایی اقتصادی و در نتیجه امنیت روانی و 
رفاه مردم می انجامد غلبه کرد! چرخه ای که وقتی به حرکت 
درآید، بسیاری از مشکالت و ناهنجاری های نوظهور و ناشی 

از جمهوری اسالمی را نیز کاهش داده و برطرف می کند. 
یک  برای  ایران  آبادی  و  آزادی  از  باالتر  چه انگیزه ای 
انقالب مرشوطه و  همبستگی ملی فراگیر که به پشتوانه 
پنجاه سال پهلوی می تواند راه را به سوی آینده ای بگشاید 
که همه نیروها و گروه های اجتامعی از حقوق برابر در برابر 

قانون متکی بر دمکراسی و حقوق برش برخوردار باشند؟

ایران بدون جمهوری اسالمی
ایران آزاد و آباد است نه چیز دیگر!

سرمقالهسرمقاله
باز هم توپ زیر پای خامنه ای
برجام یزیدی و عاشورای امتی؟!
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اروپا برای  اتحادیه  امرداد ۱۴۰۱ مهلتی که  دوشنبه ۲۴ 
در  می رسد.  پایان  به  است  کرده  تعیین  برجام  احیای 
بروکسل همه در انتظار پاسخ علی خامنه ای به پیشنویس 
۲۵ صفحه ای جوزپ بورل، مقام ارشد سیاست خارجی و 

امنیت اتحادیه اروپا، هستند. 
یکی از دستیاران انریکه مورا هامهنگ کننده مذاکرات 
لندن  کیهان  به  بورل،  معاون جوزپ  و  وین  در  هسته ای 
این  از  حکایت  می رسند  تهران  ار  که  »اخباری  می گوید 
را  نهائی  تصمیم  هنوز  اسالمی  جمهوری  رهرب  که  دارند 
آینده  ساعات  در  زیاد  احتامل  به  اگرچه  نکرده،  اتخاذ 
اروپائی  دیپلامت  باشد.« همین  مثبت  می تواند  او  پاسخ 
آخرین  این  اسالمی  جمهوری  که  »امیدواریم  می افزاید 
قطار برای احیای برجام را از دست ندهد، وگرنه ما راهی 
شورای  به  ایران  هسته ای  پرونده  مجدد  ارجاع  از  غیر 

امنیت در پیش نخواهیم داشت.«
در بروکسل، فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت کلیه 
تحریم هایی را که در سال ۲۰۱۵ در پیامد توافق هسته ای 
موسوم به برجام برداشته شدند، تنها راه در رشایط کنونی 
هسته ای  تاسیسات  علیه  نظامی  اقدام  از  جلوگیری  برای 
جمهوری اسالمی می دانند. البته بازگرداندن تحریم ها تنها 
ایران را به  اقدام نظامی علیه رژیم  می تواند برای مدتی 
بازگشت  که  می آید  نظر  به  بعید  زیرا  بیاندارد،  تعویق 
را  اسالمی  جمهوری  بتواند  کنونی  رشایط  در  تحریم ها 
متقاعد به متوقف ساخنت فعالیت های هسته ای و برداشنت 
آخرین گام ها در جهت دستیابی به سالح امتی کند و در 
آنصورت غرب و اتحادیه اروپا نخواهند توانست ارسائیل را 

قانع به چشم پوشی از اقدام نظامی کنند.
متحدین شان  و  اروپایی  نگرانی های کشورهای  به  آنچه 
در منطقه دامن زده است، احتامل حمله  نظامی ارسائیل، 
عرب  کشورهای  از  برخی  هم  شاید  و  آمریکا  حامیت  با 

منطقه، به تاسیسات هسته ای و نظامی جمهوری اسالمی 
است. جمهوری اسالمی بدون شک توان مقابله با حمالت 
احتاملی ارسائیل به تاسیسات نظامی و هسته ای خود را 
است  برخوردار  واکنش  برای  دیگری  ابزار  از  ولی  ندارد، 
که خطرات آن می تواند بیش از رودررویی نظامی باشد. 
کشورهای  از  بسیاری  امنیتی  نهادهای  پیش  هفته ها  از 
اروپایی و آمریکا، و همچنین آسیائی در رابطه با گسرتش 
مزدوران  یا  و  اسالمی  جمهوری  تروریست های  حضور 
خارجی در خدمت سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت 

اطالعات، هشدار داده اند.

نگرانی از اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی
تروریسم در چهار دهه گذشته یکی ازابزار مهم سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی بوده است. سال ها پیش حسین 
نرص اسالم شناس ایرانی در گفتگویی که با وی در شهر رم 
در حاشیه کنفرانس داشتم گفت »غرب موشک دارد، اسالم 
انتحاری دارد! اگر یکی مجاز است دیگری  هم تروریسم 

هم باید مجاز باشد!« 
به  تروریسم  از  اسالمی  جمهوری  سال ها  این  همه  در 
عنوان سالح تاکتیکی در جنگ خود نه تنها علیه آمریکا، 
مخالفان  حتا  و  منطقه  کشورهای  بلکه  ارسائیل،  و  غرب 
بحران های  به  زدن  دامن  است.  کرده  استفاده  خود 
نیز  منطقه  در  نیابتی  گروه های  کردن  فعال  و  منطقه ای 
کابوس  با  را  غربی  و  عرب  کشورهای  از  بسیاری  خواب 
نیروی  سابق  فرمانده  سلیامنی  قاسم  است.  کرده  همراه 
ارتش   ۶ »ما  بود  گفته  ترور شد،  آمریکا  توسط  که  قدس 
در خاورمیانه به وجود آوردیم« و این واقعیتی است که 
منی توان آنرا انکار کرد. نگاهی به سوریه، عراق، لبنان و یا 

یمن تائیدی بر این واقعیت خطرناک است.

=برخــی بــا اظهــارات خــود تــالش دارنــد خوشــبینی بــه احیــای توافــق هســته ای تزریــق کننــد تــا شــاید شــبح مرگ 
برجــام از اذهــان دور شــود.



تزریق خوشبینی برای بسنت »پرانتزهای باز«
با اظهارات  البته در این ساعات کم نیستند افرادی که 
توافق  احیای  به  خوشبینی  تزریق  با  دارند  تالش  خود 
این  کنند.  دور  اذهان  از  را  برجام  مرگ  شبح  هسته ای، 
اظهارات خوشبینانه چه از درون جمهوری اسالمی و چه 
ژورنال  اسرتیت  وال  می رسد.  گوش  آن  به  از  خارج  در 
می نویسد آنچه در پیشنویس ارائه شده از سوی اتحادیه 
برآورده  را  اسالمی  جمهوری  خواست های  و  آمده  اروپا 
می کند. اشاره این روزنامه آمریکایی به دو مشکلی است 
که در اخرین نشست  وین هنوز برطرف نشده بودند و از 

آنها به عنوان »پرانتزهای باز« نام برده می شود.
اسالمی  باز« خواست جمهوری  »پرانتز  دو  این  از  یکی 
ورامین،  مشکوک  سایت  سه  پرونده  شدن  بسته  برای 
به  کنون  تا  اسالمی  است. جمهوری  مریوان  و  تورقوزآباد 
ذرات  با  رابطه  در  انرژی  بین املللی  آژانس  پرسش های 
و  نداده  پاسخ  تاسیسات  این  در  شده  غلیظ  اورانیوم 
پرونده  این  به بسته شدن  برجام را مرشوط  به  بازگشت 
کرده است. آخرین پبشنها غرب به ایران این است که در 
اگر  انرژی امتی، حتا  بین املللی  آژانس  با  صورت همکاری 
به  پرونده  این  شود،  شناخته  »مجرم«  اسالمی  جمهوری 

شورای امنیت فرستاده نخواهد شد.
با  رابطه  در  ضامنت هائی  دریافت  دیگر  باز«  »پرانتز 
کاهش فشار اقتصادی بر جمهوری اسالمی، ازجمله خارج 
ساخنت برخی نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران 
از فهرست تحریم ها است. گفته می شود  انقالب اسالمی 
ندارد.  »پرانتز«  این  شده  بسته  با  مخالفتی  آمریکا  که 
اگرچه دولت جو  که  دارند  تاکید  رسانه ای خارجی  منابع 
بایدن هنوز رسام پیشنویس جوزپ بورل را نپذیرفته، ولی 
مخالفتی با آن ندارد و در انتظار پاسخ جمهوری اسالمی 

است.
رسمی  خربگزاری  ایرنا  امرداد،   ۲۱ جمعه،  روز  صبح 
این  از یک مقام وزارت خارجه  جمهوری اسالمی به نقل 
باال به نوعی  پیشنویس را در صورتی که به دو خواست 
پاسخ دهد که »برای ایران اطمینان ایجاد کند« قابل قبول 
خواند. میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در مذاکرات وین 
اتریش گفت  پایتخت  در  مطبوعاتی  یک نشست  در  نیز 
»منت ارائه شده بد نیست« و »تقریبا بطور کامل بر رس آن 
توافق صورت گرفته« و »ایران تنها در مورد چند کلمه در 
منت سواالتی را مطرح کرده است.« حمید حسینی رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان فرأورده های نفتی اعتقاد دارد »کار 
نداریم. ضمن  توافق  به مرحله ای رسیده که چاره ای جز 
خاطر  به  غرب  نظر  به  که  گرفته  امتیازاتی  ایران  اینکه 
و  ندارد  برجام  امضای  عدم  برای  بهانه ای  امتیازات،  این 
پیشنهادهای اتحادیه اروپا هم امتیازاتی برای ایران در بر 

داشته است.«

برجام یزیدی و عاشورای امتی
البته در تهران برخی بر طبل مخالفت با این پیشنویس 
خامنه ای  علی  مناینده  حسین رشیعتمداری  که  می کوبند 
در مؤسسه غصب شده ی کیهان، یکی از آنهاست.  حسین 
یادداشتی  در  امرداد   ۱۹ چهارشنبه  روز  رشیعتمداری 
غربی  رسانه های  و  مقامات  اظهارات  »برخالف  نوشت، 
پیشین،  دولت  مسئوالن  و  اصالحات  مدعیان  از  برخی  و 
ملی  منافع  که  نتیجه ای  هیچ  به  کنون  تا  وین  مذاکرات 
ایران به  ویژه نفع اقتصادی را تضمین کند نرسیده است.« 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم مذاکرات برجام را 
برگرفته  ایران  اسالمی  »انقالب  می زند:  گره  »عاشورا«  به 

یزید  امان نامه  به  دل  نه  و شیعه حسینی  عاشوراست  از 
را  تکلیف اش  زمان  یزیدیاِن  برجام  با  نه  و  می کند  خوش 

از یاد می برد!«
نورنیوز ارگان شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی 
سوال  زیر  پیشنویس  این  ارائه  در  را  اروپا  اتحادیه  نقش 
مذاکرات  از  دور  این  پایان  در  اروپایی  »اتحادیه  می برد: 
توافق  مورد  منت  کرد  تالش  آمریکا  هامهنگی  با  وین 
را  ایران  تا  بزند  جا  نهایی  منت  عنوان  به   را  مالی  مورا- 
زیر فشار، مجبور به پذیرش آن کند، حال آنکه آنها فقط 
هامهنگ کننده اند نه طرف مذاکرات، لذا صالحیت تعیین 

تکلیف در این خصوص را ندارند.« 

دولت،  رسمی  ارگان  ایران،  روزنامه  چون  نیز  برخی 
در  اسالمی  جمهوری  کنونی  رشایط  در  که  معتقدند 
فشارهای  مقابل  در  نباید  و  دارد  قرار  برتری  موقعیت 
غرب رس خم کند.« رسام در جمهوری اسالمی مسئولیت 
مذاکرات هسته ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، 
اگرچه شکی نیست که حرف آخر را علی خامنه ای می زند.

توهامت دولت ابراهیم رئیسی
معتقد  دولت،  نظرات  کننده  منعکس  ایران،  روزنامه 
است نباید در احیای برجام شتاب به خرج داد زیرا گذر 
زمان به نفع جمهوری اسالمی است. روزنامه ایران با اشاره 
جهات،  جمیع  به  توجه  »با  می نویسد:  وین  مذاکرات  به 
تحوالت بین املللی در صحنه جنگ اوکراین و تایوان، کمبود 
انرژی و افزایش تقاضا در ماه های آینده، افزایش قیمت ها 
و تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن، توان داخلی در 
خارج  با کشورهای  روابط  گشایش  تحریم ها،  خنثی سازی 
از بلوک غرب و همچنین افزایش توان هسته ای جمهوری 
منطقه ای  و  دفاعی  اهداف  بیشرت  تحقق  و  ایران  اسالمی 
حکایت از این دارد که زمان به نفع ایران در حال سپری 
می گیرد  نتیجه  سپس  دولت  رسمی  ارگان  است.«  شدن 
که  بود  خواهیم  شاهد  آتی  هفته های  و  روزها  »طی 
اهرم های طرف غربی تأثیرگذاری خود را بیشرت از دست 
خواهند داد و فشار ایران بر طرف غربی سنگین تر خواهد 

شد!«
به  نه  یا  آری  پاسخ  گرفنت  برای  اروپا  اتحادیه  مهلت 
بی حوصلگی  از  نشان  سویی  از  شده،  ارائه  پیشنویس 
کشورهای اروپایی برای ادامه مذاکراتی دارد که تا کنون 
ساخنت  خنثی  هدف  با  دیگر  سوی  از  و  بوده،  بی حاصل 
انداخنت  با  تا  است  اسالمی  جمهوری  وقت کشی  سیاست 
را یکرسه  کار  پای علی خامنه ای،  زیر  برجام  احیای  توپ 

کند.
 احمد رأفت

==در دو سال گذشته آمار خودکشی در میان کودکان و 
نوجوانان افزایش یافته و سن خودکشی به ۹-۸ سال کاهش 

یافته است.

آمار رو به افزایش خودکشی مدت هاست زنگ خطر را 
برای گوش های ناشنوای مسئوالن جمهوری اسالمی به صدا 
درآورده است. خودکشی اگرچه در بسیاری جوامع به عنوان 
دلیل  به  اما  دارد  وجود  محدود  ابعاد  در  ناهنجاری  یک 
افزایش و کاهش سن خودکشی درایران به یک آسیب جدی 

اجتامعی قابل پیشگیری تبدیل شده است.
خودکشی  مورد  پنج  دست کم  گذشت  که  هفته ای  در 
پرتوشیمی  کارگر  دو  گزارش شد.  ایران  در  مرگ  به  منجر 
ایالم که به دلیل مشکالت اقتصادی کارفرما از کار اخراج 
شدند با اختالف کمرت از ۲۴ ساعت خودکشی کردند. دو 
کودک ۹ و ۱۲ ساله در کوهدشت و چم پلک استان لرستان 
از طریق حلق آویز کردن و شلیک با اسلحه شکاری دست 
به خودکشی زده و جان خود را از دست دادند. یک جوان 
به دلیل مشکالت  نیز  ۱۸ ساله اهل شهرستان ملکشاهی 
روحی ناشی از خودکشی برادر دوقلویش خود را حلق  آویز 
کرد. برادر دوقلوی او هفتم خرداد ۱۴۰۱ به دلیل مشکالت 
معیشتی با خوردن قرص برنج  به زندگی خود پایان داده 

بود.
اپیدمی خودکشی، از پزشک و دانش آموز تا رسباز و پلیس
ایران نشان  نگاهی به آمارهای مربوط به خودکشی در 
می دهد این پدیده تلخ تنها مرتبط با افرادی در دسته خاص 
درآمدی یا اجتامعی نیست. با وجود فراگیری خودکشی اما 
هنوز در ایران آمار دقیق و روشنی از اقدام به خودکشی و 
مرگ ناشی از خودکشی در دست نیست. آمارهای موجود 

نیز مرتبط با آنهایی است که ثبت و رسانه ای شده است.
تحقیقات پژوهشگران علوم اجتامعی حاکیست در طول 
۶۰  درصد  ایران  در  آمار  این   ۱۳۹۸ تا   ۱۳۹۴ از  چهارسال 
افزایش داشته و هر سال ۱۵ درصد به آمار خودکشی در 

کشور افزوده شده است.
ده ها خرب به ویژه در زمان پاندمی کرونا درباره خودکشی 
شیفت های  کاری،  فشار  شد؛  منترش  پرستاران  و  پزشکان 
دالیل  مهمرتین  ازجمله  مالی  مشکالت  و  کار  طوالنی 

خودکشی کادر درمان عنوان شده است.
خودکشی در میان رسبازان نیز فزاینده است. یک رسباز 
در تیرماه گذشته در مشهد، یک رسباز اردبیلی در پادگانی 
کرج   در  یک رسباز  آذر ماه ۱۴۰۰، همزمان   در  تهران   در 
و یک رسباز در کالنرتی مسعودیه  و یک رسباز در فسا و  
یک رسباز در اشنویه  دست به خودکشی زده اند که خربشان 

منترش شده است.
قابل توجه اینکه بر اساس یک تحقیق در سال ۱۳۹۰ در 
مرکز تحقیقات دانشگاه تهران، تنها ۳۷ درصد از خودکشی 
بیشرت  علت  و  بوده  روانی  و  روحی  دالیل  به  رسبازان 
خانوادگی  و  مالی  و  اقتصادی  مسائل  رسبازان  خودکشی 

است. با توجه به اینکه از سال ۹۰ تا کنون مشکالت
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افزایش شامر »خودکشی« 
ناشی از ناامیدی 

نسبت به بهبود رشایط 
اقتصادی- اجتامعی



       اقتصادی به مراتب بیش از گذشته شده و امکانات 
سهم  که  است  پیش بینی  قابل  یافته،  تنزل  نیز  پادگان ها 
مشکالت اقتصادی و مالی و ناامیدی رسبازان از بهبود اوضاع 

در خودکشی رسبازان بیشرت باشد.
یکی از دردناک ترین واقعیات مربوط به خودکشی، افزایش 
آن در میان کودکان و نوجوانان و کاهش سن خودکشی به 
۹-۸ سال است. آمار خودکشی کودکان و نوجوانان پس از 
شیوع کرونا و آموزش آنالین با جهش روبرو شد؛ خانوارهای 
تلفن  مانند  ابزارهایی  خرید  توان  فقر  دلیل  به  زیادی 
از رشکت  آنها  نداشتند و  برای کودکان   تبلت  هوشمند و 
در کالس های آنالین بازماندند. موارد متعدد خودکشی منجر 
به مرگ در میان دانش آموزان به همین علت طی دو سال 
شیوع کرونا ثبت شد که اکرث آنها متعلق به ساکنان مناطق 

محروم و فقیرنشین بود.
پزشکی  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
در  شده  ثبت  خودکشی  آمارهای  از  درصد   ۷ قانونی 
همچنین  است.  سال   ۱۸ زیر  افراد  به  مربوط  ایران 
یک  طی  سال   ۱۸ زیر  افراد  خودکشی  شده  ثبت  آمار 
است. بوده  مورد   ۲۵۰ تا   ۱۴۰۰ سال  به  منتهی  دهه 

آمارهولناک دیگری نشان می دهد در طی ۸۰ روز گذشته 
دست کم ۱۲ کارگر در ایران به دلیل خودکشی جان خود را 
از دست داده اند. خربگزاری هرانا در گزارشی که اردیبهشت 
امسال به مناسبت روز جهانی کارگر منترش کرد از ۱۱ مورد 
 ۱۱ تا   ۱۴۰۰ اردیبهشت   ۱۱ فاصله  در  کارگران  خودکشی 

اردیبهشت ۱۴۰۱ خرب داده بود.
از سوی دیگر طبق آمار سازمان پزشکی قانونی بیشرتین 
روش در خودکشی حلق آویز کردن و بعد از آن استفاده از 

سموم در سال ۱۳۹۸ بوده است.

چرا جان عزیز خود را می گیرند؟! 
و  پیرشفته  رسطان  مانند  جسمی  بیامری های  هرچند 
یا روانی مانند شیزوفرنی و دو قطبی می توانند از عوامل 
ایران غالب خودکشی های  در  اما  باشند  محرک خودکشی 
گزارش شده در سال های اخیر به دلیل مشکالت مالی و فقر 

و عدم امنیت مادی بوده است.
خودکشی  روانشناسان،  و  جامعه شناسان  برخی  دید  از 
یک »ناهنجاری« ناشی از روان محسوب می شود اما پدیده 
خودکشی در ایران به دالیل مادی آنقدر گسرتده شده که 
می توان آن را یک »آسیب اجتامعی« دانست که با تحت 
تأثیر قرار دادن تاب و توان روانی انسان، وی را به سوی 

خودکشی سوق می دهد.
در حالی که در رشح »ناهنجاری« گفته می شود آندسته 
از رفتارهای اجتامعی هستند که عرف جامعه آنها را انحراف 
از هنجارها تلقی می کند با اینهمه جرم و مستوجب کیفر 
و  نابسامانی ها  شامل  اجتامعی  آسیب های  اما  نیستند، 
در  ریشه  که  می شود  جمعی  و  فردی  ناهنجاری های 
این  پیامدهای منفی آن دارد.  ناکارآمدی رشایط موجود و 
آسیب های ناشی از رشایط، باعث رنجش روانی، جسمی و 

مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می شود.
رفاه  »عدم  اجتامعی«،  و  اقتصادی  »نابرابری های 
بروز  در  موثر  عوامل  از  »بیکاری«  و  »فقر«  اقتصادی«، 
»آسیب های اجتامعی« شناخته می شوند. قابل توجه اینکه 
اکرث خودکشی های گزارش شده در ایران طی سال های اخیر 
ریشه  در فقر و نابرابری اقتصادی دارند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
نیز شکاف میان دستمزدها و هزینه زندگی به شدت افزایش 
یافته و تورم مواد خوراکی در چند استان ایران از ۱۰۰ درصد 
نیز گذشته است بطوری که آمار خودکشی و میزان رکود 

تورمی رابطه ای مستقیم یافته اند.
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جمهوری اسالمی مظهر ناتوانی و ناامیدی!
با وجود آمار فزاینده خودکشی در میان سنین و اقشار 
و  توجه  هیچ  مسئول  نهادهای  و  مقامات  اما  مختلف، 
راهکاری برای این آسیب در حال گسرتش نداشته و ندارند. 
البته طی دو سال گذشته جلساتی با موضوع »پیشگیری از 
خودکشی« در سطح شهرستان ها و مراکز استان ها توسط 
سازمان بهزیستی برگزار شده است. اما این جلسات بیشرت 
ریشه ها  درباره  نظراتی  ارائه  یا  و  موضوع  بررسی  جنبه 
و  پیشگیری  که  در حالی  است.  افزایش خودکشی  علل  و 
رویارویی با چنین آسیب اجتامعی مهمی نیازمند راهکارهای 
عملی برای مشکالت معیشتی و اقتصادی است تا بخشی از 
خودکشی هایی که به این دلیل صورت می گیرد، منتفی شود. 
همچنین مدت هاست تهیه »اطلس خودکشی« با هدف 
در  ایران  مختلف  استان های  در  خودکشی  میزان  بررسی 
دستور کار است تا سازمان بهزیستی بر اساس آن برنامه هایی 
برنامه های  اجرای  در  محلی  مردم  مشارکت  »جلب  برای 
اجتامع محور در راستای پیشگیری از خودکشی« ارائه دهد. 
آمار  که  در حالی  مانده  نیمه کاره  و  ناقص  اطلس  این  اما 

خودکشی به رسعت در حال افزایش است.
در کامل ناباوری علت تکمیل نشدن »اطلس خودکشی« 
در ایران عدم همکاری سازمان ها در ارائه آمارها به سازمان 
بهزیستی عنوان شده است. معاون پیشگیری از آسیب های 
اجتامعی سازمان بهزیستی کشور در اینباره گفته »از انجایی 
و  تحلیل  داده ها جهت  به  دسرتسی  اطلس  تهیه  برای  که 
بررسی رضوری است، تنها در استان هایی که دستگاه های 
مرتبط حارض به همکاری در ارائه آمار و داده های موجود 
صورت  کامل  شکل  به  وضعیت  بررسی  و  تحلیل  بوده اند 

گرفته است.«
مقامات حکومتی هم مثل همیشه  به دنبال پاک کردن 
صورت مسئله و ظاهرسازی هستند. از جمله مهدی احمدی 
شهردار خوانسار ماه گذشته بر پایه مصوبه شورای اسالمی 
این شهرستان، برگزاری مراسم برای متوفیانی را که خودکشی 

کرده اند در آرامستان خوانسار ممنوع اعالم کرد!
اجتامعی  آسیب های  از  پیشگیری  معاون  ذکایی فر  آرزو 
خواستار  گذشته  شهریور  نیز  کشور  بهزیستی  سازمان 

همچنین  و  فروشگاه ها  در  برنج  قرص  فروش  ممنوعیت 
خواستار ممنوعیت اخبار خودکشی با ذکر محل شده و گفته 
با ذکر محل به عنوان مثال  اخبار خودکشی  بود: »انتشار 
اشاره به یک پل خاص یا یک رودخانه خاص در یک استان 

می تواند ترغیب کننده باشد!«
الهام فخاری عضو اصالح طلب شورای اسالمی شهر تهران 
نیز در سال ۱۳۹۷ پس از اقدام به خودسوزی یک مرد ۴۵ 
به  اعرتاض  در  تهران  مقابل شهرداری  در  مغازه دار  ساله ی 
اقدام  »تیم  استقرار  تومانی، خواستار  میلیون  جریمه ۵۰۰ 
تا  شد  شهرداری  نظیر  ساختامن هایی  مقابل  در  فوری« 
شهروندان ناامید از مسئوالنی مانند خودش در این مکان ها 

خودکشی نکنند!
از  یکی  را  »امید«  اجتامعی  روانشناسان  میان،  این  در 
مهمرتین انگیزه ها برای پیشگیری از خودکشی می دانند. در 
ایران اما جمهوری اسالمی و مقاماتش مظهر متام عیار ناتوانی 

و ناامیدی اند!
مرکز  سوی  از   ۹۶ سال  بهمن  که  نظرسنجی  یک  نتایج 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( انجام شد نشان می داد 
۷۵ درصد از جمعیت کشور از رشایط موجود کشور ناراضی 
بوده اند. نظرسنجی دیگری که تابستان گذشته از سوی این 
مرکز برگزار شد نزدیک به ۶۰ درصد رشکت کنندگان اعالم 
کرده بودند امید ندارند که در سال آینده وضعیت کشور 

بهرت از امسال باشد.
با  گذشته  سال های  در  اسالمی  جمهوری  تئوریسین های 
تکیه بر »افزایش تاب آوری« و یا »کاشنت بذر امید« تالش 
کردند مردم را به تحمل مشکالت و بحران ها عادت دهند! 
»تاب آوری مردم« و »بذر امید« برای آنها فقط ابزاری جهت 
و  مقام  به  رسیدن  برای  جناحین  رقابت  و  نظام  استمرار 

منصب است تا همچنان از سفره انقالب بخورند و بربند!
به این ترتیب، به نظر می رسد عوامل بازدارنده از بروز 
افکار خودکشی در میان مردم و پروراندن امید در جامعه، 
با عیار و رسشت جمهوری اسالمی هیچ نسبتی ندارد! مردم 
ایران در صورت داشنت چشم انداز رسزمینی بدون جمهوری 
اسالمی می توانند امیدوار شده و نه تنها برای زندگی انگیزه 

پیدا کنند بلکه برای رسیدن به این هدف بکوشند. 
روشنک آسرتکی
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انجام می شود؟ وی همچنن به CHS اطالع داد که »گروه« 
می خواهد این کار به رسعت انجام شود.

سوم ژانویه ۲۰۲۲ پورصفی تأکید کرد برای کشنت هدف از 
سوی »مردم« تحت فشار است! وی گفت که باید هرگونه 
چند  که  پرسید  پورصفی  از   CHS گزارش  دهد.  را  تاخیر 
نفر در این ماجرا نقش دارند؟ پورصفی به CHS گفت که 
فقط باید به یک نفر گزارش می داد، اما سلسله مراتبی از 
فرماندهی وجود داشت که مافوقش به آنها گزارش می داد. 
پورصفی در هامن روز ابراز تأسف کرد که این قتل تا سالگرد 
اظهار  وی  شد.  نخواهد  انجام  سلیامنی«  قاسم  »شهادت 
داشت: نگران اینست که اگر به زودی این کار انجام نشود، 
مأموریت از پورصفی گرفته شود. پورصفی به CHS توصیه 
کرد که اگر از »سالح کوچک« استفاده کند، باید به هدف 
نزدیک شود، اما اگر از »سالح بزرگرت« استفاده کند، می تواند 

دورتر باشد.
پورصفی در طول ارتباطاتی که با CHS داشت جزئیاتی از 
برنامه ها و زمان بندی های بولتون داشت که به نظر منی رسد 

در دسرتس عموم باشد.
اول فوریه ۲۰۲۲ پورصفی به CHS گفت که اگر او مأموریت 
را طی دو هفته انجام ندهد، کار از CHS گرفته خواهد شد. 
او همچنین به CHS اطالع داد که شخصی منطقه اطراف 
نیروهای  که  است  معتقد  و  کرده  بررسی  را  بولتون  خانه 
امنیتی حضور ندارند، بنابراین CHS باید بتواند »کار را متام 

کند.«
۲۸ آوریل CHS ۲۰۲۲ به پورصفی گفت بدون دریافت پول 
این کار را نخواهد کرد و پورصفی برای اثبات اینکه پول را 
 CHS با رمزارز ۱۰۰ دالر به حساب پرداخت خواهد کرد 

واریز کرد!
صورت  در  پورصفی  کرد  اعالم  آمریکا  دادگسرتی  وزارت 
محکومیت تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار 
دالر به خاطر استفاده از تسهیالت بازرگانی بین ایالتی جهت 
اجیر کردن آدم برای ارتکاب قتل جریمه می شود. همچنین 
او به جرم پرداخت رشوه برای توطئه به ۱۵ سال حبس و 
۲۵۰ هزار دالر جریمه محکوم خواهد شد. در حال حارض 

پورصفی آزاد است.

==بر اساس اسناد دادگاه، شهرام پورصفی با نام مستعار 
»مهدی رضایی« ۴۵ ساله اهل تهران، اوایل اکترب ۲۰۲۱ اقدام 
به توطئه برای قتل جان بولتون کرده که احتامالً در انتقام 
بوده  قدس«  »سپاه  فرمانده  سلیامنی  قاسم  شدن  کشته 

است.
کار  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  برای  که  ==پورصفی 
یا  واشنگنت  در  قتل  این  انجام  برای  می  خواست  می کرد، 

مریلند مبلغ ۳۰۰ هزار دالر بپردازد.
==فردی که پورصفی از او خواسته بود بولتون را به قتل 
برساند می گوید پورصفی اطالعاتی از جزئیات برنامه های 

بولتون داشت که در اختیار افراد عادی نبود.

امرداد(   ۱۹( اوت   ۱۰ چهارشنبه  آسوشیتدپرس  خربگزاری 
گزارش داد یکی از عوامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
توطئه برای قتل جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 

در دولت دونالد ترامپ متهم شده است.
در همین ارتباط وزارت دادگسرتی ایاالت متحده بیانیه ای 
منترش کرده که در آن آمده است بر اساس اسناد دادگاه، 
»شهرام پورصفی« با نام مستعار »مهدی رضایی« ۴۵ ساله 
اهل تهران، اوایل اکترب ۲۰۲۱ اقدام به توطئه برای قتل جان 
بولتون کرده که احتامالً در انتقام کشته شدن قاسم سلیامنی 
ژانویه ۲۰۲۰ در  فرمانده »سپاه قدس« بوده است که در 

حمله پهپادی آمریکا در حوالی فرودگاه بغداد کشته شد.
پورصفی که برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی کار می کرد، 
می خواست برای انجام این قتل در واشنگنت یا مریلند مبلغ 

۳۰۰ هزار دالر بپردازد.
امنیت ملی  اولسن دستیار دادستان کل بخش  ماتیو جی. 
این وزارتخانه حفاظت  وزارت دادگسرتی گفته »مأموریت 
از شهروندان آمریکا در مقابل تهدیدات دولت های متخاصم 
است که به دنبال صدمه زدن یا کشنت آنها هستند. این اولین 
برای  ایران  اسالمی  توطئه های جمهوری  ما  که  نیست  بار 
انتقام گرفنت از افراد در خاک آمریکا را شناسایی کردیم و 
بطور خستگی ناپذیر برای شناسایی و مختل کردن هرگونه 

اقدام مشابه تالش خواهیم کرد.«
الریسا ال. نپ دستیار مدیر اجرایی »اف بی آی« نیز گفت: 
در  افراد  ترور  برای  توطئه  در  ایران  اسالمی  »جمهوری 
متحده  ایاالت  دولت  اما  است،  سابقه دار  متحده  ایاالت 
امنیت  که  دارد  کسانی  به  واکنش  در  طوالنی تری  سابقه 
آمریکا  امنیتی  نهادهای  کنند.  می  تهدید  را  ما  شهروندان 
ایاالت متحده و رشکای ما در  از جمله اف بی آی و دولت 
مقابله با چنین تهدیداتی در ایاالت متحده و خارج از کشور 

هوشیارند.«
طبق اسناد دادگاه، پورصفی ۲۲ اکترب ۲۰۲۱ از فردی که با 
حرف »الف« از وی نام برده شده و مقیم آمریکاست و او 
به صورت آنالین با وی گفتگو کرده بود، درخواست کرد تا 
از مشاور سابق امنیت ملی آمریکا عکس بگیرد. پورصفی 
مدعی شده بود که این عکس ها برای کتابی است که در 
حال نوشنت اش است. »الف« به پورصفی گفت می تواند وی 
را به شخص دیگری معرفی کند که عکس ها را با قیمت ۵ 
تا ۱۰ هزار دالر می گیرد. »الف« بعداً پورصفی را به یکی 
از همکاران خود معرفی کرد که در اسناد دادگاه از وی به 

عنوان منبع انسانی محرمانه یا CHS یاد شده است.
پیام رسان  برنامه  یک  از طریق  پورصفی  نوامرب ۲۰۲۱  نهم 
رمزگذاری  شده با CHS متاس گرفت و سپس CHS را برای 
پیام رسان رمزگذاری شده  برنامه  به دومین  بیشرت  ارتباطات 
هدایت کرد. پورصفی به آن فرد ۲۵۰ هزار دالر پیشنهاد داد 
تا فردی را برای »حذف« مشاور سابق امنیت ملی استخدام 
کرد.  پیدا  افزایش  دالر  هزار   ۳۰۰ تا  بعداً  مبلغ  این  کند. 
پورصفی همچنین گفت یک »مأموریت« دیگر هم دارد که 

برای آن یک میلیون دالر پرداخت خواهد کرد.
تصاویری از شهرام پورصفی که اف بی آی منترش کرده است

پورصفی به CHS گفته برای تسهیل انتقال وجه یک حساب 
قتل  باید  پرداخت  از  قبل  گفته  اما  کند،  باز  دیجیتال  ارز 
را انجام دهد. آن فرد بعدها به شورای عالی امنیت ملی 
توضیح داد که اگر پول به او داده شود و قتل کامل نشود، 
»گروه« پورصفی عصبانی می شود. جستجوی بعدی در یکی 
از حساب های آنالین پورصفی، تصاویری از پورصفی را نشان 

داد که یونیفورم سپاه پاسداران به تن دارد.
یاد شده گفته   CHS با عنوان از وی  فردی که در گزارش 
است در ارتباطاتش با پورصفی وی بارها به روابط خود با 
سپاه پاسداران اشاره کرد و هیچگاه دخالت سپاه پاسداران 

در این توطئه را رد نکرد.
 ۱۴ روز  می شود  گفته   CHS وی به  پرونده  در  که  فردی 
کمک  بولتون  جان  یافنت  برای  پورصفی  از   ۲۰۲۱ نوامرب 
خواست و پورصفی متعاقباً آدرس محل کار وی در واشنگنت 

را در اختیار CHS قرار داد.
روز ۱۹ نوامرب ۲۰۲۱، پورصفی به CHS گفت که شیوه قتل 
بولتون مهم نیست اما »گروه« او برای تأیید قتل به ویدئوی 
ترور بولتون نیاز دارد. CHS از پورصفی پرسیده که اگر قتل 
به رژیم ایران نسبت داده شود چه اتفاقی می افتد؟ پورصفی 
رسیدگی  آن  به  »گروه«  و  نباشید  نگران  گفت   CHS به 

خواهد کرد.
روز ۲۲ دسامرب۲۰۲۱، پورصفی تصویری از دوکیسه پالستیک 
برای CHS ارسال کرد که به نظر می رسید حاوی پول باشد. 

روی آنها نوشته شده بود: CHS به تاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۲.
هفت روز بعد پورصفی از CHS پرسید که قتل چه زمانی 

وزارت دادگسرتی آمریکا:

 یک سپاهی پاسدار به دنبال قتل جان بولتون در ازای پرداخت ۳۰۰ هزار 
دالر بوده و ۱۰۰ دالر پیش پرداخته بود!

                                                                                                                                              جان بولتون



کرده اند.  تاسیس  می کنند،  همکاری  اسالمی  جمهوری 
تبهکاری  با  مقابله  »پلیس  و  آلبانی  ویژه  دادستانی 
سازماندهی شده و تروریسم آلبانی« معتقدند که نیروهای 
اسالمی  انقالب  پاسداران  و سپاه  اسالمی  امنیتی جمهوری 
از اعضای این انجمن برای جمع آوری اطالعات در رابطه با 
فعالیت های سازمان مجاهدین و رهربان آن با هدف طراحی 

اقدامات تروریستی  استفاده می کنند.

و  شده  سازماندهی  تبهکاری  با  مقابله  »پلیس  منبع  یک 
تروریسم آلبانی« به کیهان لندن می گوید »احتامال  با توجه 
نهادهای  دارند،  قرار  نظر  تحت  »آسیال«  اعضای  اینکه  به 
برای  را  آملانی  ایرانی-  زوج  این  اسالمی  جمهوری  امنیتی 
برجسته  اعضای  از  برخی  مورد  در  اطالعات  جمع آوری 

مجاهدین به تیرانا اعزام کرده بودند.«
مشخص نیست این دو نفر در جریان بازجویی ۷۲ ساعته 
ویژه  دادستانی  و  پلیس  مقامات  اختیار  در  اطالعاتی  چه 
آلبانی قرار داده اند. بتول سلطانی بالفاصله پس از بازداشت 
موقت، با غش و ضعف در فرودگاه تالش کرد از پاسخگویی 

به پرسش های پلیس آلبانی طفره برود.
در آلبانی قرار است در ماه سپتامرب دادگاه بیژن پوالدرگ، 
طراحی  اتهام  به  پیش  سال  دو  از  که  دیگر  ایرانی  یک 
اقدامات تروریستی در بازداشت برس می برد، آغاز شود. بیژن 
پوالدرگ که در روستایی در حومه قرصشیرین متولد شده، 
از سال ۲۰۲۰ به اتهام »همکاری با سازمان های تروریستی«، 
»جاسوسی برای دولت خارجی«، »تعقیب غیرقانونی« که 
شامل شنود تلفن برخی از مسئولین سازمان مجاهدین نیز 
رایانه ای«  سیستم های  در  »اختالل  همچنین  و  می شود، 

دستگیر و زندانی شده است.
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لوگو »آسیال« انجمن جداشدگان از مجاهدین خلق که با 
جمهوری اسالمی همکاری می کنند

و  شده  سازماندهی  تبهکاری  با  مقابله  »پلیس  افرس  یک 
تروریسم آلبانی« به کیهان لندن می گوید »ما بعید منی دانیم 
بیژن  دادگاه  آغاز  با  همزمان  بخواهد  اسالمی  جمهوری 
با  و  بزند  تروریستی  اقدامات  یکرسی  به  دست  پوالدرگ 
ایجاد رعب و وحشت در کشور ما بر روند دادگاه و رأی آن 
تاثیر بگذارد.« همین افرس پلیس در ادامه می افزاید »وگرنه 
جمهوری  امنیتی  مامورین  مشکوک  فعالیت های  تشدید 

اسالمی در آلبانی قابل توجیه نیست.«
همزمان با سفر بتول سلطانی و افشین کالنرتی به آلبانی 
و بازداشت آنها در فرودگاه، گروهی از روزنامه نگاران این 
کشور ایمیل های مشکوکی به امضای فردی که خود را علی 
پوالدی معرفی می کند دریافت کردند. در این ایمیل ها این 
خواهان  و  کرده  معرفی  مستقل  روزنامه نگار  را  خود  فرد 
که  متاس هایی  در  است.  شده  رسانه ها  این  با  همکاری 
برخی از روزنامه نگاران آلبانیایی با منابعی در ایران داشتند، 
خارجی  وجود  نام  این  با  روزنامه نگاری  که  شد  مشخص 
ندارد. در این ایمیل ها این فرد اعالم کرده که می تواند آنها 
را در جریان اخبار ویژه ای در رابطه با فعالیت های سازمان 

مجاهدین خلق قرار دهد.
در روز ۱۸ ژوئیه برخی از وبسایت های دولتی آلبانی هک 
شدند. در این حمله سایربی که مسئولیت آن را گروهی با 
نام »عدالت برای وطن« به عهده گرفت، برای مدتی روی 
آلبانی صفحه قرمز رنگی قرار گرفت  وبسایت های دولتی 
که عقابی )مناد پرچم آلبانی( به ستاره داوود )مناد ارسائیل( 
بود  نوشته شده  انگلیسی  به  آن  کنار  و در  حمله می کرد 
در  تروریست ها  خرج  را  مالیات دهندگان  پول  باید  »چرا 

دورس کرد!«
امروز بر مبنای تحقیقات آمریکا مشخص شده است که این 
حمله سایربی، چنانکه از ابتدا نیز حدس زده می شد، توسط 

هکر های جمهوری اسالمی صورت گرفته است.
در سال ۱۳۹۵ بر پایه توافقی بین دولت های آلبانی و آمریکا 
در همکاری با آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود 
۲۵۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به این 
کشور بالکان منتقل شدند. این افراد در کمپ »ارشف ۳« در 
منطقه مانزا، در نزدیکی شهر بندری دورس  زندگی می کنند. 
در این سال ها حدود ۴۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین 
»کمپ ارشف« را ترک کرده  و از این سازمان جدا شدند که 
البته ۳۰۰ نفر از آنها به صورت غیرقانونی آلبانی را ترک کرده 

و به دیگر کشورهای اروپایی رفته اند.

==این دو نفر، بتول سلطانی با تابعیت آملان و همرسش 
افشین کالنرتی با اجازه اقامت آملان، که پلیس »مقابله با 
تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم آلبانی« )SPAK( نام 
آنها را در فهرست افراد مشکوک به همکاری با نیروهای 
جریان  در  بود،  کرده  ثبت  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی 
بازجویی اعالم کردند که به دعوت دفرت »انجمن حامیت از 

ایرانیان مقیم آلبانی« )آسیال( به تیرانا سفر کرده اند.
سابق  اعضای  از  گروهی  که  است  انجمنی  ==»آسیال« 
مجاهدین خلق که پس از خروج از این سازمان با نهادهای 
امنیتی جمهوری اسالمی همکاری می کنند، تاسیس کرده اند. 
و  شده  سازماندهی  تبهکاری  با  مقابله  »پلیس  منبع  یک 
تروریسم آلبانی« به کیهان لندن می گوید »احتامال  با توجه 
نهادهای  دارند،  قرار  نظر  »آسیال« تحت  اعضای  اینکه  به 
برای  را  آملانی  ایرانی-  زوج  این  اسالمی  جمهوری  امنیتی 
برجسته  اعضای  از  برخی  مورد  در  اطالعات  جمع آوری 

مجاهدین به تیرانا اعزام کرده بودند.«
==همزمان با سفر بتول سلطانی و افشني کالنرتی به آلبانی 
و بازداشت آنها در فرودگاه، گروهی از روزنامه نگاران این 
کشور ایمیل های مشکوکی به امضای فردی که خود را علی 
پوالدی معرفی می کند دریافت کردند. در این ایمیل ها این 
و خواهان  کرده  معرفی  روزنامه نگار مستقل  را  فرد خود 

همکاری با این رسانه ها شده است.

با  سلطانی  بتول  نام  به  ایرانی  زوج  یک   – رأفت  احمد 
تابعیت آملان و همرسش افشین کالنرتی با اجازه اقامت در 
این کشور اروپایی که به آلبانی سفر کرده بودند، بالفاصله 
پس از ورود به فرودگاه تیرانا توسط پلیس این کشور واقع 
در بالکان بازداشت شدند و پس از ۷۲ ساعت بازجویی به 
ظن تروریسم به آملان بازگردانده شدند. بر پایه مدارک این 
افراد که کیهان لندن به نسخه ای از آنها دست یافته است، 
این افراد ساکن شهر کلن بوده و از این شهر به تیرانا سفر 

کرده بودند.
این دو نفر که پلیس »مقابله با تبهکاری سازماندهی شده 
افراد  آنها را در فهرست  نام   )SPAK( »آلبانی و تروریسم 
مشکوک به همکاری با نیروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی 
ثبت کرده بود، در جریان بازجویی اعالم کردند که به دعوت 
به  آلبانی« )آسیال(  ایرانیان مقیم  از  دفرت »انجمن حامیت 
تبهکاری  با  مقابله  »پلیس  ژوئیه   ۱۲ کرده اند.  سفر  تیرانا 
از  بنا بر حکمی که  سازماندهی شده و تروریسم آلبانی« 
بود،  )Etleva Deda( صادر شده  ِددا  اتلوا  دادستان  سوی 
به منزل بیست نفر از اعضای »آسیال« یورش برده و مدارک، 
کامپیوتر، تلفن های همراه و مقادیری پول محلی، یورو و 
دالر از آنها ضبط کرده و سپس هرکدام از اعضای این انجمن 

به مدت ده ساعت بازجویی شده اند.
»آسیال« انجمنی است که گروهی از اعضای سابق مجاهدین 
امنیتی  نهادهای  با  این سازمان  از  از خروج  که پس  خلق 

گزارش ویژه؛ یک زن 
ایرانی- آملانی و همرس 

ایرانی اش به ظن 
تروریسم از آلبانی 

اخراج شدند



دشمن ستیزی و ظلم ستیزی و والیتمداری و دفاع از حریم 
والیت نقش محوری دارد.«

جمهوری  دولت  ریاست  به  رسیدن  از  پس  او  نهایت  در 
اسالمی هم نشان داد که هامن »نقش فاطمه« را برای زنان 
قائل است و آنها را ابزاری برای پیشربد اهداف و ایدئولوژی 

جمهوری اسالمی ارزیابی می کند.

»کودک همرسی«ی که معاون امور زنان و خانواده شد!  
بر  دروغ  به  بارها  انتخابات  دوران  در  رئیسی  ابراهیم 
کابینه دولت سیزدهم فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی 
دولت  مانند  هم  او  کابینه  اما  کرد  تاکید  »جنسیتی«  و 
اصالح طلب حسن روحانی یک کابینه مردانه بود که فقط 
»معاونت امور زنان و خانواده« را به عنوان سهم نیمی از 
جمعیت ایران یعنی زنان اختصاص داد آنهم به این دلیل که 
تفویض چنین معاونتی »در امور زنان و خانواده« به یک 
»مرد« مضحکه ی جمهوری اسالمی را بیشرت عیان می کرد. 
البته ناگفته مناند که انسیه خزعلی، اگرچه از نظر بیولوژیک 
جزو زنان است، اما از نظر تفکر و درک کامال »مذکر« و از 
»مردان« جمهوری اسالمی به شامر می رود! انتصاب انسیه 
خزعلی دخرت آیت الله خزعلی و خواهر مهدی خزعلی برای 
»معاونت امور زنان و خانواده« نخستین تودهنی به زنانی 

بود که شاید امیدی به رئیسی و دولت اش داشتند!
انسیه خزعلی به عنوان »کودک همرس« که در  ۱۶ سالگی 
ازدواج کرده، کامال غیرمسئوالنه فرزندآوری زیر سن ۱۸ سال 
را تبلیغ می کند! او که درواقع به دلیل رابطه نزدیکش با 
جمیله علم الهدی همرس ابراهیم رئیسی به عنوان معاون 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شد، بارها 
نظرات زن ستیزانه  و علیه حقوق زنان مطرح کرده که چه 
نشده  شنیده  اسالمی  جمهوری  مردان  برخی  زبان  از  بسا 

است.
و  زاد  و  بارداری  شدن  آسان  برای  زنان«  دورکاری  »طرح 
جمله  از  فرزندآوری«  »افزایش  سیاست های  صدر  در  ولد 
طرح هایی است که انسیه خزعلی با پشتکار متام طی یکسال 

گذشته دنبال کرده است.
از  کمرت  فرزند  که  زنانی  دورکاری  برای  بخشنامه   صدور 

تحمیل  مشخص،  بطور  رئیسی  دولت  ==سیاست گذاری 
نقش همرس و مادر و تحمیل زاد و ولد به زنان است و به 
همین دلیل هم هیچ برنامه مدون و اجرایی در سال گذشته 

برای توامنندسازی زنان مطرح نشده است.
==»طرح دورکاری زنان« برای آسان شدن بارداری و زاد و 
از جمله  »افزایش فرزندآوری«  ولد در صدر سیاست های 
طی  متام  پشتکار  با  خزعلی  انسیه  که  است  طرح هایی 

یکسال گذشته دنبال کرده است.
سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  از  پس  هفته  چند  ==تنها 
مشخص شد ابراهیم رئیسی گفته نیازی به کارهای پژوهشی 
و تحقیق در حوزه زنان نیست و آنچه تا کنون انجام شده 

کافی است!
فقیرتر  نگاه دولت رئیسی،  این  ابعاد ویرانگر  از  ==یکی 
کردن زنان است آنهم در حالی که پیش از این نیز شامر 

زنان فقیر در جامعه رو به افزایش بوده است.
غیررسمی،  مشاغل  در  اشتغال  گذشته  یکسال  ==طی 
نهایت  در  و  پایین  دستمزدهای  بیمه ای،  پوشش  نداشنت 

اخراج نیروی کار، بیشرت سهم زنان بوده تا مردان.

دولت  فعالیت  سال  نخستین  در   – آسرتکی  روشنک 
سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی مرگ« حقوق اساسی 
جمهوری  در  پیشین  دولت های  همچون  زنان  مدنی  و 
اسالمی نادیده گرفته شده و در عین حال رویارویی بیش 
افزایش  زنان و جمهوری اسالمی، سبب تشدید و  از پیش 
سیاست های زن ستیزانه شده و دولت سیزدهم مجری این 

سیاست هاست.
ابراهیم رئیسی از هامن زمانی که به عنوان داوطلب رشکت 
در انتخابات مطرح می شد نیز چهره ای نبود که زنان ایران 
ریاست  دوران  در  بهبود رشایط  به  نسبت  امیدواری  هیچ 
با  زنانی  حضور  اینهمه  با  باشند.  داشته  دولت  بر  وی 
پوشش های مختلف در تبلیغات انتخاباتی »قاضی مرگ« و 
همچنین همراهی جمیله علم الهدی همرس قاعدتا چادری  
انتخاباتی،  رقابت های  در  رئیسی  ابراهیم  سیاهپوش  رساپا 
به  که هنوز  یا فرصت طلب  و  ناآگاه  زنان  از  برای بخشی 
»انتخابات« منایشی در جمهوری اسالمی باور داشتند شاید 
این پیام را داشت که ابراهیم رئیسی از آندسته زمامداران 
جمهوری اسالمی است که بنا به »مصالح« نظام و دولت اش 
ممکن است فضا را برای زنان ایران محدودتر از گذشته نکند.

وعده های ابراهیم رئیسی در حوزه زنان محدود و با کلی گویی 
همراه بود. او ۲۴ خردادماه سال گذشته در کشاکش تبلیغات 
انتخاباتی گفته بود که »زنان حق بهره مندی از همه حقوق 
دارند و این حق را خدا به زنان داده این دولت باید بتواند 
این حق خدادادی را ضایع نکند و اجازه شکوفایی آنرا در 
حوزه مسائل اجتامعی، سیاسی و فرهنگی بدهد. انشاءالله 
اگر رای مردم به بنده تعلق گرفت، دولت مردمی با توجه به 
جایگاه زن در جامعه و حقی که بانوان دارند و به موجب 
قوانین موضوعه و فرای آن به موجب دین جایگاه اصلی 

نقش آفرینی زنان را فراهم کند.«
رئیسی اما چندماه پیش از آن و در دی ۱۳۹۹ در جایگاه 
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی »مکتب فاطمه« را بهرتین 
الگوی نجات بخش برای همه زنان دانسته و گفته بود که 
»زن منونه همچون حرضت فاطمه زهرا شخصیتی خداخواه، 
جامعه  در  جریان ساز  و  خانواده  رکین  رکن  مردم دوست، 
است که در مسائل سیاسی و اجتامعی و دشمن شناسی و 

گزارش ویژه؛ زنان ایران و یکسال با دولت »قاضی مرگ«
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شش سال دارند با نگرانی های جدی از سوی زنان و جامعه 
از  از کارشناسان اجرای طرح دورکاری  روبرو شد. بسیاری 
سوی دولت سیزدهم را در راستای رسعت بخشیدن به روند 
خانه نشینی زنان و حذف آنان از بسرت اقتصادی و سیاسی 
جامعه و کمرنگ کردن و زدودن نقش مهم و کارآمد آنان در 

مناسبات اجتامعی ارزیابی کرده اند.
یکی از اظهارات جنجالی انسیه خزعلی درباره چندهمرسی 
و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی می شود، بوده 
که گفته »چندهمرسی از نظر قانون در صورتی که رضایت 

همرس وجود داشته باشد مجوز دارد.«
تبلیغات گسرتده درباره چندهمرسی به ویژه در سال های 
اخیر و با دستور علی خامنه ای در ارتباط با پیشربد سیاست 
افزایش جمعیت و فرزندآوری با حامیت نهاد »رهربی« و 
صداوسیامی جمهوری اسالمی انجام می شود. این ویدئوها 
و تصاویر تبلیغاتی، چندهمرسی مردان را به امری طبیعی و 
نشأت گرفته از ذات طبیعی و تنوع طلبی  مردان بیان کرده 
و نقش زنان را مانند »ماشین جوجه کشی« معرفی می کنند.

از ممنوعیت پژوهش در حوزه زنان تا تحمیل زاد و ولد
سیاست گذاری دولت رئیسی بطور مشخص، تحمیل نقش 
همرس و مادر و تحمیل زاد و ولد به زنان است و به همین 
دلیل هم هیچ برنامه مدون و اجرایی در سال گذشته برای 

توامنندسازی زنان مطرح نشده است.
طی یکسال گذشته و در آخرین سال برنامه ششم توسعه، 
به اصل ۸۰ این برنامه که در رابطه با »توامنندسازی زنان 

رسپرست خانوار« بوده هم هیچ توجهی نشده است.
تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت سیزدهم مشخص 
شد که ابراهیم رئیسی گفته نیازی به کارهای پژوهشی و 
انجام شده  تا کنون  آنچه  زنان نیست و  تحقیق در حوزه 

کافیست!
انسیه خزعلی نیمه مهرماه سال ۱۴۰۰  ارتباط،  در همین 
»کنار  او خواسته،  از  رئیسی  که  نکاتی  از  یکی  که  گفت 
گذاشنِت« »کارهای تحقیقاتی تکراری از جمله نوشنت کتاب 
و مقاله« بوده! وی به نقل از رئیس دولت سیزدهم گفت: 

»قوانین و اصالحات طرح های موجود« در 
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|نگاهی از »پنجره« به اوضاع  ایران و جهان|
اینکه جمهوری اسالمی با هر آنچه غیر از خود و خودی هایش 

دشمن است بر کسی پوشیده نیست.
و  ایدئولوژیک  انحصارطلبی  از  ناشی  دشمنی  این 

خودبرترپندارِی بیامرگونه، در همه عرصه هاست!
وقتی این انحصارطلبِی سلطه جو با سیاست و حکومت و 
قدرت دولتی کشوری ولشکری مجهز می شود، آنوقت چیزی 

جز فاجعه منی آفریند.
دشمنی جمهوری اسالمی علیه بهاییت و ایرانیان بهایی، با 
رقابت مذهبی و نوعی کینه توزی طایفه ای نیز درآمیخته است:

بهاییت هامنگونه در  ایران شکل گرفت که شیعه!
بهاییت هامنگونه بر بسرت اسالم شکل گرفت که شیعه!

کامل ترین  و  آخرین  را  خود  اسالم  اینکه،  همه  از  مهم تر 
دین می داند که آخرین پیامرب را نیز به جهان عرضه داشته! 
بنابراین جایی برای دین و پیامرب جدید باقی نگذاشته است.
اینست که بهاییان در زادگاه دین خود همواره مورد آزار و 

اذیت مالیان مرتجع و شیعیان متعصب قرار گرفته اند.
دین و آیینی که از بغل اسالم و شیعه  رویید تا شاید احکام 
قرون وسطایی آن را با »اصالح« و »تحول« بر روح زمان در 
قرن نوزدهم منطبق سازد، رهربان و پیروانش بیش از همه 

قربانی هامن احکام غیرانسانی و نابردبار شدند.
ولی برای اینکه دشمنی یکطرفه یا چندطرفه مراجع مرتجع 
ادیان مختلف، حکومت را به جان مردم و مردم را به جان 

یکدیگر نیندازد چه باید کرد؟
و  دین  که  دمکراتیک  و  مدرن  حقوقی  نظام  یک  جز  آیا 
مراجع را  از حکومت جدا، و حقوق برابر همه شهروندان 
را تضمین، و هر تبعیض و درگیری مذهبی را مهار کند، راه 

دیگری وجود دارد؟!
تا  زمان تحقق چنین نظام حقوقی، ایرانیان می بایست از 
حقوق همدیگر از جمله ایرانیان بهایی در برابر رسکوب های 
ضدبرشی جمهوری اسالمی دفاع کنند.هیچکس از گزند این 

نظام در امان نیست!

              بحث های حقوقی و قضایی کافی است و از این 
رو نیازی به تحقیق در حوزه زنان وجود ندارد!

هامن زمان کیهان لندن در گزارشی هشدار داد که »دستور 
به توقف پژوهشی امر حقوق زنان و اکتفا به قوانین ضدزن 
و ناعادالنه ی نظام حقوقی جمهوری اسالمی زنگ خطر جدی 
برای تداوم و تشدید اجرای قوانین ضدانسانی و تبعیض آمیز 
ویژه  به  است  بنیادین حقوق برش  اصول  به  بی اعتنایی  و 
اینکه در دوران محمود احمدی نژاد کتاب دو جلدی طرح 
طول  تحقیقاتش  سال  سه  که  زنان«  حقوق  »بازپژوهشی 
پژوهشی  کتاب های  از  کنار شامر دیگری  در  بود،  کشیده 
خمیر و نابود شد. این تحقیقات و پژوهش ها بر بازنگری 

احکام و مجازات اسالمی مترکز داشتند.«
در دولت رئیسی بطور ویژه سیاست افزایش جمعیت که 
سال ها از سوی علی خامنه ای مورد تأکید قرار گرفته بود در 
صدر برنامه ها قرار گرفته است. این سیاست  تالش می کند از 
یکسو با وضع قوانینی در رابطه با مرخصی بارداری و زایامن، 
زنان را از مشارکت اقتصادی و اجتامعی به کنج خانه براند و 
از سوی دیگر با ممنوعیت فروش داروها و وسایل جلوگیری 
از بارداری مانند کاندوم و قرص های پیشگیری، سالمت و 
بهداشت زنان را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است. زنان 
همچنین نخستین قربانیان اقداماتی نظیر ممنوعیت آزمایش 
غربالگری جنین و محدود کردن بیشرت سقط جنین در ارتباط 
با تشخیص »سندروم داون« و  همچنین دیگر بیامری های 

ژنتیک جنین هستند.
در این میان در یکسال گذشته تالش شده است تا فضای 
اجتامعی نیز بر روی زنان نیز بیش از پیش بسته  شود. برای 
منونه ابراهیم رئیسی بر اجرای قانون »حجاب و عفاف« که 
تدوین  خامتی  محمد  دولت  در  خورشیدی  دهه ۸۰  اوایل 
انواع  ارتباط  همین  در  می کند.  تأکید  شده  تصویب  و 
گشت های ارشاد اسالمی در خیابان ها مستقر شده و مردان 
لباس شخصی و زنان چادری در کوچه و خیابان نه تنها به 
را  آنها  بلکه  می شوند  زنان  مزاحم  و   پرداخته  مردم آزاری 
به نهادهای اطالعاتی و امنیتی معرفی می کنند تا دستگیر 
از  مواردی  در  و  و شکنجه شوند  افتاده  زندان  به  و  شده 
آنها اعرتافات اجباری گرفته شود. تشدید فضای رسکوب علیه 
با  نیز  اجتامعی  اعرتاضات  تا  می شود  سبب  همزمان  زنان 
محدودیت بیشرتی روبرو شوند. با اینهمه خشم و انزجار 
زنان و مردان از جمهوری اسالمی به اندازه ایست که انواع  

گشت ها و مأموران رنگارنگ قابلیت غلبه بر آن را ندارند.

بیشرت زنانه شدن فقر در دولت ابراهیم رئیسی
یکی از ابعاد ویرانگر این نگاه دولت رئیسی، فقیرتر کردن 
زنان است آنهم درحالی که پیش از این نیز شامر زنان فقیر 
در جامعه رو به افزایش بوده است. در طول سال گذشته 
اما پدیده »زنانه شدن فقر« در ایران گسرتش بیشرتی یافته. 
سطح  بین  نابرابری  افزایش  به  فقر«  شدن  »زنانه  مفهوم 
زندگی زن و مرد به دلیل شکاف جنسیتی، در فقر اشاره دارد 
و منایشی از قرار گرفنت نامتناسب زنان در حوزه اجتامعی- 
در  که  است  مردان  از  پایین تر  جایگاهی  در  اقتصادی 
جمهوری اسالمی بسیار چشمگیرتر از هر جامعه دیگریست.

طی یکسال گذشته اشتغال در مشاغل غیررسمی، نداشنت 
پوشش بیمه ای، دستمزدهای پایین و در نهایت اخراج نیروی 

کار، بیشرت سهم زنان بوده تا مردان.
ایران در شکاف جنسیتی میان ۱۹ کشور »منا« )خاورمیانه 
و شامل آفریقا( رتبه ۱۶ را دارد. در این شاخص، فاکتورهای 
توامنندی اقتصادی و سهم حضور زنان در تولید داخلی و 
تناسب حضور آنها در تصمیم گیری ها و مدیریت نیز لحاظ 
می شود. این رتبه در حالیست که سیاست های دولت رئیسی 

نیز آشکارا به دنبال کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان پیش 
می رود.

فقر اما اثرات زیرپوستی و ناپیدا نیز بر زندگی زنان دارد. بنا 
به گزارش پایش فقر در سال  ۹۹ خط فقر در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸ حدود ۳۸ درصد رشد داشته. روند رو به گسرتش 
فقر طی دو سال گذشته نیز رسعت بیشرتی پیدا کرده است.
منابع حکومتی دست کم ۶۰  از  اعالم شده  آمار  اساس  بر 
میلیون نفر از مردم ایران برای تأمین رضوری ترین نیازهای 
آخرین  نیازمند هستند.  یارانه  و  اعانه  و  کمک  به  زندگی 
نیز  امسال  تیرماه  به  مربوط  ایران  اقتصاد  تورم  از  گزارش 
نشان می دهد متوسط تورم نقطه ای گروه کاالهای خوراکی 
مانند  پرمرصف  کاالهای  میان  این  در  و  بوده  درصد   ۸۶
گوشت و لبنیات و روغن از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت 

داشته اند.
در این میان، گزارش ها نشان می دهد طی یکسال گذشته، 
خانه  زیادی  مردان  معیشتی سبب شده  تشدید مشکالت 
از  این پدیده هرچند در بسیاری  و خانواده را ترک کنند. 
رسانه های حکومتی به عبارت »رشمساری مردان از همرس 
و فرزند« برجسته شده اما واقعیت اینست که مرد، با ترک 

خانه فشار مشکالت اقتصادی و معیشتی را بطور مضاعف 
بر دوش زن خانه می اندازد که باید خانه و فرزندان را سامان 
بدهد و نیازهای اقتصادی خانواده را تأمین کند؛ آنهم در 
رشایطی که از هیچ حامیتی از سوی دولت برخوردار نیست!
قربانیان  زنان  که  خانگی  خشونت های  افزایش  همچنین 
رضوری،  غذایی  مواد  مرصف  کاهش  هستند،  آن  نخست 
همگی  دخرتان  »کودک همرسی«  و  تحصیل  از  بازماندن 
با افزایش فقر در خانواده تشدید می شود. از سوی دیگر 
بارداری و زایامن در رشایط فقر سالمت جسم و روان زنان 
اینکه،  تلخ تر  و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  نیز  را 
تبلیغات  اصلی  هدف  کم درآمد  و  تنگدست  خانواده های 
فرزندآوری حکومت هستند! اینهمه نشان می دهد که بار 
روانی، اجتامعی و سالمت فقیر شدن خانوار هم نخست بر 
دوش زنان خانواده تحمیل می شود. زنانی که در کنار اینهمه 
پدیده های ناهنجار که علیه آنها در کار است، گاهی تنها 
راه رها شدن از اینهمه فشار را در خودکشی و حتا از بین 
بردن فرزندان شان می بینند. آنچه از این فجایع به صفحه 
حوادث رسانه های ایران راه پیدا می کند، تنها مشتی منونه ی 

خروار است.

دشمنی مرگبار جمهوری اسالمی با ایرانیان بهایی

ویدئو



است. اما در سال ۹۹ میزان رسمایه گذاری موردنیاز برای هر 
شغل در حوزه صنعت با افزایش چشمگیری به یک میلیارد و 

۴۸۰ میلیون تومان رسید.
در این گزارش به نقل از ابراهیم علی موالبیگی مدیرکل دفرت 
اکتشاف وزارت صمت آمده بود که »برای ایجاد اشتغال در 
حوزه معادن باید میزان رسمایه گذاری بیش از ۱۵ میلیارد تومان 
باشد؛ بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را 

دارد باید رسمایه گذاری قابل توجهی انجام دهد.«
بخش  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  باال  اشتغالزایی  توان 
اشتغالزایی  توانایی  حوزه  این  که  به طوری  است  ساختامن 
مستقیم و غیرمستقیم را در جوامع دارد. در اینباره ایرج رهرب 
شهر  »در  کرد:  عنوان  انبو سازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تهران برای ساخت یک ساختامن با حجم متوسط باید حداقل 

۵۰درصد رسمایه کل را در آغاز کار رسمایه گذاری کرد.«
آمارها همچنین نشان می دهد دولت رئیسی با گذشت زمان هم 
نتوانسته وضعیت اشتغال را بهبود ببخشید بطوریکه در بهار 
امسال هم نرخ بیکاری یک درصد افزایش داشته است. این در 

حالیست که آمارهای رسمی و حکومتی از جمله درباره اشتغال 
همواره با تردید روبروست و شیوه محاسبه آمارها نیز به گونه ای 
است که نرخ بیکاری را پایین تر از رقم واقعی نشان می دهد.

با اینهمه در آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بهار ١۴٠١ نیز نرخ 
بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله  نشان می دهد که در بهار 
١۴٠١، ۱۶/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده  

و ۱۰۸ هزار نفر به جمعیت بیکار ایران افزوده شده است.
جمعیت شاغالن ۱۵ ساله و بیشرت در این فصل ٢٣ میلیون و 
۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار 
نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشان می دهد که در بهار ۱۴۰۱، بخش خدمات با 
٢/۵۱ درصد بیشرتین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٧/٣٢ درصد و 

کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴ 
درصد از فعاالن این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بوده اند. 
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، 
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==زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد شغل که از همه آنها 
مهمرت، رسمایه گذاری در کشور است طی سال گذشته تحلیل 

رفته است.
==در بهار امسال هم نرخ بیکاری، آنهم بر اساس آمار رسمی 
و نه واقعی، یک درصد افزایش داشته و ۱۰۸ هزار نفر به 

جمعیت بیکار ایران افزوده شده است.
وزارتش  عمر  که  سیزدهم  کار  وزیر  عبدامللکی  ==حجت 
بود که  پارسال گفته  استعفا داد  به یکسال هم نکشید و 
»برنامه ریزی کردیم یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان 

۱۴۰۱ ایجاد شود!«
دولت رئیسی در حالی وعده ایجاد ساالنه یک میلیون شغل 
در کشور را داده بود که در یکسالگی تشکیل دولت، نه تنها 
شغلی ایجاد نشد بلکه ۱۰۰ هزار شغل نیز از دست رفته است.

دولت رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که وعده ایجاد ساالنه 
یک میلیون شغل از جمله وعده های او در حوزه اقتصاد بود. 
اجتامعی دولت  رفاه  کار و  تعاون،  حجت عبدامللکی وزیر 
سیزدهم که البته عمر وزارتش به یکسال هم نکشید و استعفا 
داد مدعی شده بود که »برنامه ریزی کردیم یک میلیون و ۸۵۰ 

هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد شود.«
آمارها  از فعالیت دولت سیزدهم  با گذشت یکسال  اکنون 
و گزارش ها نشان می دهد نه تنها دولت نتوانسته در زمینه 
اشتغالزایی موفق عمل کند بلکه حدود ۱۰۰ هزار شغل نیز در 

۱۲ ماه گذشته نابود شده است.
امروز ۱۵  اقتصادی  تحلیلگر  و  اقتصاددان  جامساز  محمود 
امرداد ۱۴۰۱ گفته که »رئیس دولت سیزدهم وعده ایجاد یک 
میلیون شغل در سال را داد، اما متاسفانه از بهار ۱۴۰۰ تا بهار 
امسال، ۹۸ هزار شغل از دست رفت؛ یعنی در این یک سال 
نه تنها شغلی ایجاد نشد، که نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل نیز 

نابود شد.«
یک  ایجاد  وعده  رئیسی  ابراهیم  اقتصاددان،  این  گفته  به 
میلیون شغل و تولید یک میلیون مسکن را به مردم داد در 
حالی که »یک میلیون« عدد قابل تأملی است که رئیس کابینه 
سیزدهم به آن متوسل شده، اما تحقق آن با توجه به عملکرد 

یکساله دولت وی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
»اشتغالزایی  که  افزوده  اشتغالزایی  درباره  جامساز  محمد 
تأسیس  است.  خارجی  و  داخلی  رسمایه گذاری  نیازمند 
کارخانه ها، مؤسسات و نهاد های مولد در زمینه های صنعت، 
کشاورزی و تجارت و خدمات مستلزم انجام رسمایه گذاری، 
مدیریت دانش محور و تکنولوژی روزآمد است؛ ولی روند 
رسمایه گذاری به شدت تحت تأثیر قوانین و مقررات پیچیده 
و فضای تیره کسب و کار و ریسک های اقتصادی در بخش 
واقعی اقتصاد بسیار محدود است مگر آنکه به رانت های 
قدرت های اقتصادی، سیاسی، اطالعاتی متصل باشد که اغلب 
با هدف استفاده از تسهیالت بانکی بدون توثیق وثیقه های 
معترب صورت می گیرد و در نهایت نیمه متام می ماند، از طرفی 
بتوانیم رسمایه  به گونه ای بوده که  ما  آیا سیاست خارجی 
خارجی جذب کنیم؟ حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور هم از 
ورود رسمایه های خود به کشور امتناع می کنند و شوربختانه 

گریز رسمایه از کشور نیز روند افزایشی یافته است.«
هامنطور که محمد جامساز توضیح داده روند اشتغالزایی در 
ایران روندی معکوس پیدا کرده و زیرساخت های مورد نیاز 
برای ایجاد شغل که از همه آنها مهمرت، رسمایه گذاری در کشور 

است نیز تحلیل رفته است.
بر اساس گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دی ماه گذشته 
منترش کرد، میزان رسمایه گذاری موردنیاز برای هر شغل در 
بخش صنعت در سال ۹۶ معادل ۲۸۰ میلیون تومان بوده و 
در سال بعد این رقم به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده و در سال 
۹۸ کمی افزایش را تجربه کرده و به ۶۲۰ میلیون تومان رسیده 

۱۰۰ هزار شغل در سال 
نخست دولت »قاضی 

مرگ« از بین رفت

این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۴۰۰( ۱/۹ 
درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد 
که در بهار ۱۴۰۱، ۱۶/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه 
سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۰، 

به میزان یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و 
بیش تر نشان می دهد که در بهار ۱۴۰۱، ۹.۷ درصد جمعیت 
شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا 
نکردن کار با ساعت بیشرت( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار 
کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی 
است که ۴۰/۳ درصد از شاغالن ۱۵ ساله و بیشرت، بیش از ۴۹ 

ساعت در هفته کار کرده اند.
یکی از مهم ترین شاخص های مورد استفاده اقتصاددانان برای 
سنجش میزان فعالیت ها در کشور، نرخ مشارکت اقتصادی 
است. این شاخص به معنی نسبت جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار( به جمعیت در سن کار است. نرخ مشارکت اقتصادی 
به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که 
در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. 
درآمد  دارندگان  و  خانه داران  محصالن،  موجود  تعریف  در 
بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده اند، فعال اقتصادی 
محسوب می شوند. نرخ مشارکت اقتصادی در آخرین فصل 
سال گذشته ۴۰/۴ درصد بود. اما در بهار امسال از این هم 

پایین تر آمده و به ۴۰/۱ درصد رسیده است. یعنی ۰/۳ درصد 
کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری رخ داده 
است. در نقاط روستایی وضعیت از این هم بدتر است و 
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴/۵ درصد به ۴۳/۵ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
در خوزستان طی بهار امسال نرخ بیکاری به ۱۴/۱ درصد و 
در هرمزگان نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۵/۳ درصد و در 
استان مرزی کرمانشاه به ۱۵/۴ درصد رسیده است. نرخ بیکاری 
در دو استان سیستان و بلوچستان و لرستان ۱۲/۸ درصد عنوان 
شده و در استان صنعتی اصفهان ۱۲/۳ درصد. در سه استان 
کردستان، چهارمحال و بختیاری و یزد نیز نرخ بیکاری در بهار 

امسال بیشرت از ۱۰ درصد بوده است.
قابل توجه اینکه مرکز آمار ایران یک فرد »شاغل« را کسی 
می داند که »در هفته یک ساعت کار کرده باشد.« بدین ترتیب 
اگر اشتغال کامل مورد بررسی قرار بگیرد قطعاً نرخ بیکاری 
در ایران بیش از این ارقامی است که مرکز آمار ایران ادعا 

کرده است.



دوران هول انگیز محارصه
تا  بهار  اوایل  از  کشید.  طول  ماه  هفت  اصفهان  محارصه 
اواسط پائیز راههای ورود و خروج بسته بود و آذوقه به شهر 
منی رسید. مردم اصفهان عادت به ذخیره کردن آذوقه نداشتند. 
از عهد شاه عباس اول در این شهر همه چیز، در همه فصول، 
که می خواستند  را  اهالی هرچه  و  یافت می شد  به فراوانی 
در هر زمان می توانستند از بازار تهیه کنند. رفاه و فراوانی 
چنان برای مردم عادی شده بود که سختی و تنگدستی را باور 
منی داشتند. از همین رو، در اوایل کار، محارصه و پیامدهای 
شاهد  خود  که  الهیجی«  »حزین  منی گرفتند.  جّدی  را  آن 
اوضاع بوده است از بلندنظری و گشاده دستی مردم در دوران 
محارصه، حتی زمانی که به روایت او قیمت »قرص نانی به 
چهار پنج ارشفی رسیده بود« حکایت می کند و می نویسد 
ساکنان شهر به یاری هم برمی خاستند و کسی از گرسنگی تلف 
منی شد اما با متام شدن مواد غذایی و گسرتش موج قحطی، 

سایۀ مرگ بر رس شهر افتاد.
دوران  این  در  اصفهان  اوضاع  از  وقایع نگاران  که  تصاویری 
به دست داده اند هول انگیز و باورنکردنی است. این تصویرها، 
شهری ثرومتند را نشان می دهد که بر اثر فقدان مواد غذایی 
رسنوشت  از  »زبده التواریخ«  بود.  شده  مرگ  به  محکوم 
مردی ثرومتند گزارش می کند که تصور می رفت در خانه اش 
گندم و آذوقه پنهان کرده باشد اما حقیقت امر جز این بود: 
»مؤلف این دفرت )محمد محسن( خود در ایام محارصه، چون 
حسب االمر مقرر شده بود که به خانه ها و هر جا که آذوقه 
باشد رفته، هرجا که آذوقه باشد نصف آن را جهت رسکار 
پادشاهی گرفته، قدری را جهت رسکار خاصه برده، و قدری را 
بر سیبه ها )سنگرهای دفاعی( و دروازه ها تقسیم منایند، روزی 
با جمعی جلوداران رسکار خاّصه که به جهت متشیت امور و 
خدمات مزبور با کمرتین )نگارندۀ تاریخ( مأمور بودند به خانۀ 
مردی نقشینه فروش که در میدان شاه دکان داشت رفته در 
زیرزمین که درب آن را کاه گل کرده بودند به گامن آن که البته 
در آنجا در زیرزمین گندم یا آذوقه مخفی کرده باشند درب را 
مفتوح منوده چون داخل زیرزمین شد، چهارده جوال که هر 
یک صد من تربیز یا بیشرت می گرفته در باالی سکوهای آجری 
که زیر آنها خالی بوده گذاشته، چون تاریک بود به محض 
مالحظه جوالها همگی جزم منوده که متام گندم یا آرد یا هر دو 
خواهد بود. در کامل رسور و خوشوقتی که گوئی فتح قلعۀ 
خیرب منوده، بر رس جوالها رفته چون رس آنها را گشوده، متام زر 
عباسی تازه سکه بود. در نهایت تکدر و مأیوسی باز رس آنها را 
بسته، از آنجا بیرون آمد. غریب تر آن که صاحبخانه با وجود 
آن قدر زر از گرسنگی مرده و کسی نبود که او را دفن مناید.«

کروسینسکی رشح می دهد که بر اثر ادامۀ محارصه و کمبود 
آذوقه، چگونه کار مردم به خوردن گوشت خر و شرت و سپس 
سگ و گربه کشید: »بعد از سه ماه محارصه شهر اصفهان، در 
بازار و چهارسوق، نان و گوشت و اقسام مأکوالت قدری یافت 
می شد. بعد از آن گوشت خر و شرت فروخته می شد و قیمت 
بارگیری )حیوان بارکش( در اصفهان به دوازده تومان رسید. 
بعد از چند روز بیست و پنج تومان می خریدند و آنقدر طول 
نکشید که حامری را به پنجاه تومان می خریدند. بعد، آن هم 
پیدا نشد. بنای خوردن سگ و گربه نهادند. روزی از خانۀ 
ایلچی فرانسه بیرون آمدم و به خانۀ بالیوز انگلیس می رفتم. 
در پیش رسای او زنی دیدم که گربه ای را گرفته بود. می خواست 
ذبح کند و گربه به او آویخته دست او را زخم کرده بود. 
فریاد می کشید. من به زن اعانت کردم، گربه را ذبح کرد...«

پس از آن نوبت به فروخنت و خوردن گوشت انسان می رسد: 
»در عرض چهار ماه مردم بنای خوردن گوشت انسان کرده، 
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پنج نفر قصاب به این امر مشغول بودند که مردم را گرفته رس 
ایشان را به سنگ کوفته می فروختند و مرده تازه را دیدم که 

در بازار رانهای او را بریده می خوردند«.
برخی از مردم که تحمل چنان اوضاعی را نداشتند دست به 
خودکشی زدند. کسانی خودشان را می کشتند و کسانی دیگر 
برای رهانیدن خودشان و اهل و عیالشان از رنج چنین زندگی، 
مرگ دستجمعی را برمی گزیدند. لکهارت می نویسد: »گرسنگی 
چنان فشار آورده بود که چون کسی جان می سپرد هامن دم 
دیگران گوشت گرم جسد را بریده بدون آن که بر آتش نهند 
یا ادویه ای بر آن بیفزایند، با لذت به دندان می کشیدند، از 
ربوده  گوشتشان  برای خوردن  را  کودکان  فجیعرت، حتی  آن 
به قتل می رساندند« و کروسینسکی شهادت می دهد: »مردی 
از دبیران شاه سلطان حسین هرچه را داشت رصف عیال خود 

کرد و دیگر چیزی برایش باقی مناند. در این حال تصمیم به 
هالک عیال و اوالد خود گرفت. با آخرین نقدینه اش طعامی 
فراهم ساخت و درآن زهر ریخت و به کسان خود خورانید و 
اشک ریزان گفت ای عزیزان، این آخرین طعام ماست. راضی 
منی شوم که شام از گرسنگی در کوچه و بازار بیفتید و به خواری 
جان دهید. پس، درب خانه ببستند و  همگی بر رس آن سفره 
جان سپردند«.یادداشتهایی از کارکنان رشکت هلندی هند رشقی 
در اصفهان حاکی از وقایع روزانه دوران محارصه و قحطی 
اصفهان بر جای مانده است. این یادداشتها از اول مارس 1722 
)1135 هجری قمری( آغاز و به آخر ماه اوت ختم می شود.

در یادداشتهای ماه ژوئیه آمده است: »بر اثر گرانی و قحطی، 
شامری باورنکردنی از مردم، هرروزه جان می سپارند. در هر 
کوچه و خیابان چندین نعش آدمی افتاده است. مردم بینوا 
اکنون از خوردن گوشت حیوانات بارکش به خوردن روده های 
این حیوانات و محتوی آنها رسیده اند... این روزها مردم فقیر و 
تهیدست را می بینی که استخوانهای اسبان و شرتان را کوبیده 
می خوانیم:  اوت  ماه  یادداشتهای  در  سپس  می خورند.«  و 

»امروز دیلامج )مرتجم( کمپانی با چشم خود دید که مردم 
کفش کهنه، گاو مرده، خاک، کاغذ، رسگین اسب و جز این را 
می خوردند«... و اندکی پس از آن: »در خیابانها دیده می شود 
که تنگدستان و گدایان جنازه هایی را که در گوشه و کنار افتاده 
است تکه پاره کرده می خورند. اینک از کنار این مردم گذشنت 
مصیبت است چون مانند گرگان گرسنه به هر موجود زنده که 
قادر به دفاع از خود نباشد حمله می کنند و هر چه داشته 
باشد از او می گیرند... آنقدر از مردم می میرند که باورکردنی 
نیست. کوچه و پس کوچه ها از اجساد آدمیان انباشته و شهر 

از بوی گند و تعفن آکنده است«.
خاطرات کروسینسکی نیز مؤید این مدعاست: »گندم نایاب 
و در فاصله یک ماه قیمت نان دوبرابر شد. اهالی برگ و 
پوست درختان را وزن کرده می فروختند. حتی ریشۀ خشک 
شدۀ درختان را نیز آرد کرده اندکی جو بر آن می افزودند و با 
آن نان می پختند. چرم کفشهای کهنه را در آب جوشانده با آن 
شکم خود را سیر می کردند و چیزی نگذشت که آبگوشت چرم 
یکی از غذاهای رایج شد. از آن پس، نوبت به خوردن گوشت 
انسان رسید. برخی آشکارا و برخی در خفا گوشت مردگان 
را بریده می خوردند. حتی مادرانی گوشت کودکان خود را 
خورده بودند. وضع در اصفهان به چنان وخامتی گرائید که 
دفن کردن مردگان مرتوک شد. اجساد در کوچه و بازار بر روی 
هم تلنبار می شد و رهگذران مجبور بودند از روی اجساد در 
حال متالشی شدن عبور کنند. شامر کثیری از مردگان را نیز به 
زاینده رود انداختند که بر اثر آن آب رودخانه به کلی آلوده و 

غیر قابل استفاده شده بود. در هر شهر دیگری، این اوضاع 
می توانست به بروز بیامریهای همه گیر مانند وبا و طاعون 
منجر شود و فقط لطافت آب و هوای اصفهان بود که از بروز 

چنین فاجعه  ای مانع می شد«.
فشار زندگی، رسانجام به شورش عمومی انجامید. مردم که از 
بی تصمیمی شاه رنجیده بودند به قرص او هجوم بردند و با 
تیراندازی محافظان کاخ روبرو شدند. شاه عاجزتر از آن بود که 
کاری از دستش ساخته باشد. اسبها و شرتهای اصطبل سلطنتی 
را کشته و خورده بودند. برای پرداخت حقوق رسبازان، آنچه 
را که ظروف طال و نقره در قرصهای سلطنتی وجود داشت 
به رضابخانه برده و ذوب کرده بودند. جواهرات سلطنتی را 
نزد بازرگانان انگلیسی و هلندی گرو گذاشته و مبالغی برای 
چنان  در  محمود  بودند.  گرفته  قرض  جاری  امور  گذراندن 
احوالی می توانست به شهر حمله کند ولی ترجیح داد آنقدر 
انتظار بکشد که دیگر رمق دفاع از شهر و مقابله با سپاهیان 

او برای کسی باقی مناند.
در شامره آینده: سقوط اصفهان

شاه سلیامن اول



... طی هشت سال، از اسفند 1323 )از دورۀ چهاردهم تا آغاز 
نخست  وزیری دکرت مصدق( سید ضیاءالدین طباطبائی رهرب 
اکرثیت مجلس شورای ملی و گردانندۀ اصلی سیاست مملکت 
بود. او که در آغاز کار با همکاری مظفر فیروز مبارزۀ شدیدی 

را علیه دربار رشوع کرده بود به تدریج به شاه نزدیک شد.
طی این سالها سید فراز و نشیبهای فراوان دید، فحشها شنید، 
به زندان افتاد. در جریان وقایع آذربایجان و مسأله نفت او 
حامی ساعدالوزاره )محمد ساعد(، صدراالرشاف )محسن صدر( 
آن زمان  )ابراهیم حکیمی( نخست وزیران  امللک  و حکیم 
بود، ولی این رجال دوره های گذشته قادر نبودند بر اوضاع 
آشفتۀ کشور مسلط شوند. رسانجام شاه و مجلسیان دست به 
دامان احمد قوام شدند. او وقتی در سفر مسکو از استالین 
و مولوتف این گله را شنید که »دولت ایران دم از دوستی با 
اتحاد جامهیر شوروی می زند، ولی در هامن حال دشمنان قسم 
خورده شوروی مانند سید ضیاءالدین طباطبائی و جامل امامی 
آزادانه به فعالیت مشغول هستند« با کمک مظفر فیروز برنامه  
ریزی کرد تا منایندگان مجلس چهاردهم که سعی می کردند به 
عنوان جلوگیری از دخالت اشغالگران خارجی، آن دوره را متدید 
کنند، موفق نشوند نقشۀ خود را عملی سازند. در نتیجه به 
محض آنکه عمر مجلس به پایان رسید، مأموران شهربانی سید 
را گرفتند و به زندان انداختند. 24 سال قبل )از آن( سید ضیاء 
پس از کودتا قوام السلطنه را زندانی کرد. اکنون نوبت قوام 

نخست وزیر بود که سید را به زندان بیندازد.
بود که درست در  آرایی کرده  قوام السلطنه چنان صحنه 
لحظه ای که »سادچیکف« سفیر جدید اتحاد جامهیر شوروی 
در کاخ نخست وزیری از فعالیت های مخرب سید ضیاء و 
عواملش شکوه می کرد، رستیپ صفاری رئیس شهربانی وقت 
اجازۀ ورود خواست و دست را به عالمت احرتام باال برد و 
خطاب به قوام با لهجۀ گیالنی شیرین خودشـ  که تا آخر عمر 

حفظ کرده بودـ  گفت: 
ـ بدینوسیله به اطالع جناب ارشف می رساند که بر اثر دستور 
آن جناب، سید ضیاءالدین طباطبائی منایندۀ سابق مجلس تحت 
بازداشت درآمد و هم اکنون که مشغول عرض این گزارش هستم، 

او در راه زندان می باشد.
لبهای قوام زیرک به خنده باز شد. وقتی مرتجم جریان را 
برای اطالع سادچیکف بازگو کرد، نیش سفیر شوروی به نوبۀ 

خود تا بناگوش باز شد.
به این ترتیب سید ضیاءالدین طباطبائی در روز اول فروردین 
1325 به جای نشسنت مقابل سفره هفت سین منزلش به دستور 
قوام السلطنه طبق مادۀ پنج حکومت نظامی زندانی شد. او 
تا روز 27 اسفند آن سال در زندان شهربانی بازداشت بود که 

رسانجام در آن روز به علت بیامری به منزل منتقل شد.
سید در این دوره تا اردیبهشت 1330 فعالیت زیادی نداشت. 

سیدکودتاچیشبانگاهخودرابهخوابگاهشاهرسانیدو
کودتاییراکهقراربودسپیدهدمانجامگیردلوداد!

)تاریخ نرش در کیهان لندن:خرداد ۱۳۸۹ شامره  ۱۳۰۸(
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پس از ترور رزم آرا، دولت محلل حسین عالء روی کار آمده 
بازیگران پشت صحنه ترتیبی داده بودند که سید  اما  بود، 
ضیاءالدین طباطبائی را به نخست وزیری انتخاب کنند. در 
ششم اردیبهشت عالء به طوری غیرمنتظره استعفا داد. دکرت 
مصدق و یارانش مشکوک شدند و چون به آنها خرب رسید که 
سید هم اکنون در کاخ سلطنتی نشسته و منتظر ابراز متایل 
مجلس است، دکرت مصدق که بارها و بارها پیشنهاد نخست 
وزیری را رد کرده بود، آن روز همین که جامل امامی پیشنهاد 
کرد دکرت مصدق نخست وزیر شود تا خودش مسأله نفت را حل 
کند، او پذیرفت و در میان بهت و حیرت منایندگانی که منتظر 
بودند کلمۀ »نه« را از دهان او بشنوند تا سید را به نخست 
وزیری برسانند، دکرت مصدق با رأی منایندگان به نخست وزیری 

رسید و دورۀ جدیدی در تاریخ معارص آغاز شد.
سید در طول 27 ماه نخست وزیری دکرت مصدق فعالیتی 
نداشت. او تا 28 مرداد 1332 عمالً خانه نشین بود. اما بعد از 
آن به عنوان مشاور شاه هفته ای یک روز به کاخ می رفت و 

دربارۀ مسائل سیاسی اظهارنظر و راهنامیی می کرد.
طبابت سید ضیاء

از جمله علومی که سید ادعا می کرد در آن تبحر دارد علم 
پزشکی بود. امکان نداشت کسی در حضور سید ضیاءالدین 
طباطبائی از یک بیامری سخت یا از دردی مخترص در نقطه ای 
او  مداوای  منظور  به  بی درنگ  سید  و  بکند  بدن شکوه  از 
داروهای  به  طباطبائی  ضیاءالدین  سید  ندهد.  دستورهایی 
بیامری ها  مداوای  برای  او  نداشت.  اعتقادی  »اسپسیالیته« 
عقیده  آشنایانش  می کرد.  تجویز  سنتی  و  گیاهی  داروهای 
داشتند او کتاب »تحفۀ حکیم مؤمن« اثر معروف »محمد 

مؤمن« طبیب مخصوص شاه سلیامن صفوی را خوانده و برای 
مداوای بیامری ها از دستورهای او استفاده می کند. جالبرتین 
طبابتی که از سید شنیدم مداوای بیامری آنژین شاه در آستانۀ 

سفر او به اتحاد جامهیر شوروی بود.
بعد از خامته جنگ، دوران نزدیکی اتحاد جامهیر شوروی با 
کشورهای همسایه فرا رسید. شوروی ها از شاه دعوت کردند 
به آن کشور سفر کند. از گوشه و کنار شنیده می شد عده ای 
از رجالـ  البته به صالح دید کشورهای غربی به ویژه آمریکاـ  
با این سفر نظر موافق ندارند. دو روز قبل از رشوع این سفر، 

سید ضیاء برای دیدار شاه و خداحافظی به مالقات او رفت.
رؤسای  از  یکی  که  بود  کاخ شده  وارد  تازه  سید  روز  آن 

ترشیفات به دیدن او جلو آمد و گفت:
ـ اعلیحرضت بیامر و بسرتی هستند و به توصیۀ پزشکان 

کسی را منی پذیرند.
سید او را کنار زد و گفت:

ـ من »کسی« نیستم. برو به عرض برسان برای دیدن ایشان 
آمده ام.

سید این را گفت و به راه افتاد. وقتی به اتاق خواب رسید، با 
یکی دیگر از رؤسای ترشیفات روبرو شد. او هم سعی داشت 
به سید بفهامند که شاه کسی را منی پذیرد. آنها که مشغول 
جر و بحث بودند، گاهی دِر اتاق باز می شد، کسی می رفت و 
کسی می آمد. شاه صدای سید ضیاء را شناخت. دستور داد او 

را به اتاق راهنامیی کنند.
کنار  در  دارد.  نشان می داد تب شدیدی  ظاهر حال شاه 
تختخواب تعدادی شیشه دوا و جعبه های قرص روی میز دیده 
می شد و عده ای از پزشکان نظامی و غیرنظامی و ژنرالها جمع 

بودند. شاه خطاب به سید گفت:
ـ تب سختی کرده ام. حامل بد است.

سید گفت:
ـ و حتاًم پزشکان به اعلیحرضت توصیه کرده اند از رفنت به 

سفر خودداری فرمایید.
شاه از این سخن یکه خورد:

ـ بله... بله... تب شدیدی دارم. قادر به حرکت نیستم. پزشکان 
»آنژین« تشخیص داده اند.

سید از جا برخاست، به طرف شاه رفت، نبض شاه را گرفت، 
چشم و زبان شاه را معاینه کرد و گفت:

ـ همین طور است. تب شدید است، ولی اعلیحرضت به 
سفر خواهند رفت.

شاه با حیرت گفت:
ـ با این تب؟

سید ضیاء جواب داد:
ـ خیر، بدون این تب!

بعد دستور داد هر چه دوا، قرص، رشبت و آمپول 

بازنشر

سید ضیاءالدین طباطبائی

دکترعلیبهزادی

بخشی از »شبه خاطرات« دکرت علی بهزادی مدیر مجلۀ سپید و 
سیاه، که مجموعه ای است از خاطرات پراکنده درباره رجال سیاسی 
و ادبی ایران در قرن اخیر، به »سید ضیاءالدین طباطبائی« اختصاص 
دارد. در این بخش، نویسنده از مناسبات و گفت و گوهای خود با 

»سید« سخن می گوید.
زندگی سید ضیاءالدین، چه در دوران روزنامه نگاری و چه در سالهای 

بعد که فعالیت های سیاسی او طی نیم قرن است و با افت و خیزهای 
زیاد همراه بود، داستانی است شنیدنی و به همین مناسبت، دوست 
و همکار عزیزمان دکرت صدرالدین الهی نیز خاطرات و گفت و گوهای 
خود را با »سید« در کتابی تدوین و آماده چاپ کرده است. کتابی 

همراه با صدای ضبط شده سید ضیاءالدین.
است:  رفته  اشاره  دو موضوع  به  از جمله  در »شبه خاطرات« 

بازداشت سید ضیاءالدین توسط قوام السلطنه در سال 1325 و نیز 
سانسور نام و خاطرات وی بالفاصله پس از درگذشتش.

در این مورد، من نیز خاطره ای دارم که بر نوشتۀ دکرت بهزادی 
خواهم افزود.

احمد احرار
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

             کنار تخت شاه بود بردارند. گفت:
ـ من تب اعلیحرضت را ظرف چند ساعت پایین می آورم. 
فقط باید قول بدهید هیچیک از پزشکان اینجا منانند و هیچ 

یک از این دواها را هم نخورید.
بعد نگاهی به دکرت عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه 

کرد و گفت:
ـ البته تیمسار ایادی استثنا هستند. ایشان هم فقط باید 
کارهای مرا نگاه کنند. اگر چیزی به نظرشان خالف مصلحت 

آمد تذکر بدهند!
بعد سید گفت:

ـ اگر اعلیحرضت دستور بدهند اتاق خلوت شود کار بهرت 
انجام خواهد شد.

شاه نگاهی به رؤسای ترشیفات، ژنرالها و پزشکان کرد که 
نشان می داد منظورش آن است که به سخنان سید گوش بدهند. 
سید ضیاء گفت که دو سه نفر مبانند و به یکی از آنها گفت:

ـ زود یک تشت بزرگ بیاورید.
رئیس ترشیفات به شاه نگاه کرد. شاه با اشارۀ رس حرف 
سید را تأیید کرد. او رفت و پس از ربع ساعت با یک تشت 

کوچک برگشت.
سید تقریباً فریاد کشید:

ـ من گفتم تشت بزرگ. تشت مسی! پالستیکی هم باشد 
مانع ندارد.

و به دنبال او، سید یک نفر دیگر را دنبال یک پارچ آب نیم 
گرم و دو حولۀ بزرگ، و سومی را به منظور آوردن منک فرستاد.
سید چیزهائی می خواست که معموالً در کاخ سلطنتی پیدا 
منی شد یا از نوع کوچک و لوکس آن بود، به این جهت آن 
روز چند بار عصبانی شد. او هر وقت عصبانی می شد زبانش 
می گرفت و هر وقت زبانش می گرفت بیشرت عصبانی می شد.

رسانجام همه چیز آماده شد. منک آشپزخانه، تشت بزرگ، 
آب نیم گرم، حوله. سید آب و منک را در تشت ریخت. خوب 
هم زد. کتش را کند. آستینهایش را باال زد و دستور داد تشت 
را کنار تختواب شاه بردند. به شاه اشاره کرد پاهایش را یکی 

یکی داخل تشک پر از آب بکند.
به سپهبد دکرت ایادیـ  رسلشکر آن زمانـ  دستور داد منک را 
در تشت آب بریزد و به هم بزند. به یک ژنرال گفت پاهای 
شاه را یکی یکی ماساژ بدهد و به یکی از رؤسای ترشیفات 

دستور داد پاها را با حوله خوب خشک کند.
آن روز سید ضیاءالدین طباطبائیـ  نخست وزیر پیشین ایران 
ـ تا نیمه های شب در کاخ ماند. عمل پاشویه را چند بار تکرار 
کرد. برای تقویت قلب و عروق دستور چند نوع عرق گیاهی 
مثل عرق بیدمشک، عرق نعنا، عرق بهار نارنج و... داد. آخر 
شب دکرت ایادی هم قبول کرد تب شاه که بعد از ظهر باالی 

39 درجه بود شکست و پایین آمد.
سید خسته و کوفته از جا بلند شد، برای روز بعد سفارشاتی 
کرد و از سعدآباد خارج شد. روز بعد با آنکه خرب داشت حال 
بیامرش بهرت شده، بازهم به عیادت او رفت تا مأموران معذور 
تصمیم شاه را جهت مسافرت عوض نکند. حال شاه خوب شد 

و با وجود نقاهت آمادگی داشت که به سفر برود.
چند روز بعد ارشف، سید را دید و گفت:

آن رسعت  به  را  برادرم  که  خواندید  افسونی  چه  ـ شام 
معالجه کردید؟

سید گفت:
ـ هیچ. فقط خواستم نشان بدهم که طب سنتی ما از طب 

مدرن مؤثرتر است.

وقتی کودتاچی جلو کودتا را می گیرد!
یک نیمه شب سال 1336 سید ضیاءالدین طباطبائی به دربار 
تلفن کرد که برای امر مهمی باید فوراً شاه را مالقات کند. او 
به امیران کشیک شبانۀ کاخ گفت: »به شاه اطالع بدهید آماده 
باشند. من هم اکنون برای امر مهمی به کاخ می آیم« و بدون 
آنکه منتظر تأیید یا مخالفت امیران کشیک دربار باشد به سوی 

سعدآباد حرکت کرد.
سید ضیاء وقتی به سعدآباد رسید، دقایقی از دو بعد از نیمه 
شب گذشته بود. رسم دربار شاه آن بود که عالوه بر افرسان 
گارد که کشیک داشتند، هر شب دو تن از امیران مورد اعتامد 
شاه تا صبح بیدار می ماندند. وقتی سید وارد کاخ شد، امیران 
کشیک که او را می شناختند به استقبالش رفتند و احرتام نظامی 

به جای آوردند. سید عرض سالم و جواب با عجله پرسید:
ـ آیا به اعلیحرضت گفته اید به دیدنش می آیم؟

آنها جرأت نکرده بودند شاه را برای چیزی که از اهمیت آن 
اطمینان نداشتند بیدار کنند. بیدار کردن شاه در نیمه شب 

دلیل قانع کننده  ای الزم داشت. سید دلیلی ارائه نکرده بود. 
شاه شبها دیروقت به اتاق خواب می رفت و آن شب دیرتر 
از همیشه رفته بود. دو امیر با تردید به هم نگاه می کردند که 

سید نگاهی به ساعت خود کرد و گفت:
ـ ساعت نزدیک دو و نیم بعد از نیمه شب است. اگر شام تا 
قبل از ساعت 3 اعلیحرضت را به اینجا نیاورید یا مرا نزد ایشان 

نربید، مسئولیت همۀ رویدادها با شام خواهد بود!
تهدید سید چنان قاطع و رصیح بود که بالفاصله یکی از آنها 
رفت تا جریان را به اطالع شاه برساند. چند دقیقه نگذشته بود 
که شاه خواب آلود در حالی که ربدوشامربی به تن داشت وارد 

دفرت شد. وقتی در آنجا چشمش به سید افتاد، گفت:
ـ چه شده؟ این وقت شب به دیدن من آمدید؟

سید در حالی که کاله پوست خود را از رس بر می داشت، 
گفت:

ـ اعلیحرضت، مسألۀ مهمی بود که الزم دانستم شخصاً به 
خدمت برسم!

شاه قیافه ای به خود گرفت که نشان می داد آمادۀ شنیدن 
سخنان سید است، اما او نگاهی به آن دو امیر کرد. شاه متوجه 

شد. با رس به آنها اشاره کرد به اتاق دیگر بروند.
وقتی سید با شاه تنها ماند، بار دیگر نگاهی به ساعت خود 

کرد. هنوز چند دقیقه به ساعت 3 مانده بود. گفت:
ـ خرب بسیار مهمی دارم، ولی اعلیحرضت قبالً باید در دو 

مورد قول بدهند.
شاه با خنده ای تصنعی گفت:

ـ من نشنیده و ندانسته چطور می توانم قول بدهم!
سید جواب داد:

ـ اعلیحرضت، موضوع جدی است. قول شام هم الزم است. 
چون فقط با این رشط جریان را به اطالع من رسانده اند.

شاه می دانست سید ضیاء بی دلیل حرفی منی زند. قبول کرد.
سید گفت:

ـ رشط اول آن است که اعلیحرضت سؤال نفرمایند چه کسی 
خرب را به من داده و من چگونه از ماجرا مطلع شده ام. قول 

دوم آن است که دستور اعدام هیچکس صادر نشود!
لحظه به لحظه بر حیرت شاه افزوده می شد. با لحنی که 

کمی نگرانی از آن آشکار بود گفت:
ـ در هر دو مورد قول می دهم. حاال زودتر جریان را رشح 

بدهید.
سید وقتی مطمنئ شد، گفت:

ـ هم اکنون در یکی از پادگانهای تهران حالت آماده باش 
داده شده. رسبازان مسلح با تانکهای مجهز آمادۀ حرکت به 

سوی کاخ هستند!
رنگ شاه پرید. به شدت تکان خورد:

ـ یعنی خیلی ساده می خواهید بگویید کودتایی در حال 
وقوع است؟

سید جواب داد:
ـ همین طور است قربان و برای همین من اینقدر عجله 
داشتم، ولی امیران کشیک اعلیحرضت ساعتی از وقت گرانبهارا 

هدر دادند. اما هنوز وقت باقی است.
اقدام عجوالنه ای نکند، چون فکر می کرد  شاه سعی کرد 
مقامی یا کسی که از چنین ماجرای مهمی اطالع پیدا کرده و 
جریان واقعه را به اطالع او رسانده حتاًم فکر چارۀ کار را هم 

کرده است. اتفاقاً این فکر درست بود. چون سید ادامه داد:
ـ هم اکنون و بدون فوت وقت به چند تن از افرسان مورد 
اعتامد خود دستور بدهید در رأس یک گروه مکانیزه از افراد 
گاردی به آن پادگان )سید اسم پادگان را به شاه گفت( بروند. 
گروههای دیگر در اینجا آمادۀ دفاع باشند تا اگر آنها موفق 

نشدند جلوی حمله را بگیرند تا در اینجا اغفال نشویم.
سید سپس ادامه داد:

ـ افرسانی که به پادگان می روند باید بالفاصله افرسان یاغی را 
بازداشت و رسبازان را خلع سالح کنند و چاشنی قسمت )این 
یک اصطالح فنی بود( تانکها را از کار بیندازند تا قادر به انجام 

عملیات تهاجمی نباشند.
شاه بالفاصله فرماندۀ گارد را احضار کرد و دستوراتی داد و 
در هامن حال تلفنهایی کرد. در این لحظه رنگ شاه به شدت 

پریده بود. او در حالی که تند تند در اتاق قدم می زد گفت:
ـ کودتایی علیه من در حال انجام است، آن وقت شام از من 
قول گرفته اید به عاملین کودتا کاری نداشته باشم. عالوه بر آن 
نپرسم چه کسی این کودتا را لو داده، چون احتامالً خود آنها 
مشوق کودتا بودند که بعداً به عللی منرصف شدند. اما باز 
خوب است از من نخواسته اید به آنها نشان و مدال هم بدهم!
سید بار دیگر نگاهی به ساعت خود کرد تا شاه را متوجه 

حساسیت وضع کند. آنگاه گفت:
ـ اعلیحرضت می دانند که من در زمینۀ کودتا اطالعات کافی 
دارم. یک بار کودتا کردم. پدر اعلیحرضت به تخت نشست. 
این بار آمدم جلوی کودتایی را بگیرم تا اعلیحرضت راحت به 
تخت بنشینند. اگر من از اعلیحرضت خواسته ام قولی بدهند، 
به جهت این است که فقط به این رشط آن اطالعات بسیار 

مهم به من داده شده است.
شاه نگاهی به ساعت دیواری کرد. چند دقیقه از 3 صبح 
گذشته بود. آیا این یک شوخی بود یا واقعاً جدی است. یک بار 
دیگر به وسیلۀ تلفن داخلی از وضع جویا شد تا ببینددستوراتی 
که داده عمل شده یا کودتاچیان در کاخ هم عواملی داشته اند. 
غفلتی  کوچکرتین  نیست.  کودتا شوخی بدار  او می دانست 
می تواند حوادث مهمی به بار بیاورد. در هامن ایام در عراق 
و سوریه چند کودتا به وقوع پیوسته بود. وقتی شاه فمید یک 
تیپ مکانیزه از لشگر گارد در راه پادگان مورد نظر است و 
در کاخ هم حالت آماده باش داده شده، بار دیگر رو به سید 

ضیاء کرد و گفت:
ـ من می دانم شام در زمینۀ کودتا اطالعات زیادی دارید، اما 
این هم درست نیست که من عامالن کودتا را آزاد بگذارم. این 

کار مشوق آنها برای اقدامات بعدی خواهد شد.
سید جواب داد:
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               ـ  من نگفتم اعلیحرضت آنها را آزاد بگذارند. خواهش 
من فقط آن بود که آنها را اعدام نکنید. شام هم قول دادید!

به شنیدن این حرف خیال شاه راحت شد.
کودتا هامن شب رسکوب شد. هیچیک از عامالن کودتا اعدام 
نشدند، اما همه از مشاغل خود برکنار شدند و بیشرتشان زندانی 
شدند.سید از گفنت نام عامالن کودتا به نگارنده خودداری کرد. 
بعدها که جریان کودتای سپهبد قرنی برمال شد فکر کردم شاید 
این ماجرا مربوط به او باشد و یا یک کودتای دیگر که هرگز 
فاش نشد. اما فکر می کنم انگلیسی ها باعث لو رفنت کودتا 
بودند. انتخاب سید برای رساندن پیام به شاه احتامل دخالت 

آنها را زیادتر می کند.
شاه بعد از 28 مرداد 1332 به این نتیجه رسید که گذشته از 
رجال شاغل، با عده ای از رجال قدیمی رابطه برقرار کند و از 
آنها به عنوان واسطه بین خود و طبقات مختلف مردم استفاده 

کند. یکی از این مشاوران سید ضیاءالدین طباطبائی بود. سید 
ضیاءالدین طباطبائی که می دانست کودتای او باعث سلطنت 
رضاشاه و محمدرضا شاه شده، بعد از یک دورۀ کوتاه مخالفت 
و بی اعتنایی تصمیم گرفت نسبت به شاه حالت یک حامی و 
راهنام را پیدا کند. شاه هم که بعد از مدتی دانست سید با 
توجه به سن و سال باالیش دیگر هوسی در رس ندارد، به او 

اجازه می داد هر چه می خواهد بگوید.
سید ضیاءالدین طباطبائی هفته ای یک روز دوشنبه ها با 
شاه و شهبانو ناهار می خورد و با تجربه و عالقه ای که در امر 
کشاورزی و باغداری داشت، نظارت باغ بزرگ کاخ سعدآباد را 
هم به عهده گرفته بود. او وقتی در ناحیۀ رسدسیر سعدآباد 
نخستین موز پرورشی را که به عمل آورده بود به شاه و شهبانو 
داد، آنها قبول کردند که سید اگر یک نخست وزیر ایده آل 

نیست، باغبان خوبی است...

حاشیه ای بر »شبه خاطرات«
شهریورماه 1348  در هشتم  طباطبایی  ضیاءالدین  سید 

درگذشت و به هنگام مرگ هشتاد سال داشت.
دکرت علی بهزادی می نویسد »در سفر اروپا بودم که از 
درگذشت سید ضیاءالدین آگاه شدم. در بازگشت به ایران 
عالقه مند شدم دربارۀ جزئیات مرگ سید ضیاء و روزهای آخر 
زندگانی او کنجکاوی کنم و خاطره هایی را که از او شنیده 
بودم در مجله بنویسم، اما دستور ساواک مانند صاعقه فرود 
آمد: دربارۀ سید ضیاء نباید چیزی نوشته شود. هرچه تا حال 

نوشته شده کافی است...«
و اما خاطرۀ من:

قرار بود جنازۀ سید با ترشیفات رسمی از مسجد سپهساالر 
تشییع شود. مطابق ترشیفات مرسوم، جنازه در حالی که 
خانوادۀ متوفی و رجال و شخصیت های مذهبی و سیاسی 
و به دنبال آنها جمعیت مشایعت کننده در حرکت بودند تا 
چهارراه رسچشمه تشییع  و از آنجا با آمبوالنس به گورستان 

حمل می شد.
آن روز، من در مسجد سپهساالر حارض و ناظر بودم. جنازه 
در شبستان قرار داشت. اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی 
که مراسم را رسپرستی می کرد و به نوعی صاحب عزا محسوب 
می شد در موعد مقرر دستور حرکت داد. جنازه را بر روی 
دوش از شبستان خارج کردند و به طرف خیابان حرکت دادند. 
هنوز جنازه در صحن مسجد بود که کسی با عجله خود را 
به علم رسانید و در گوش او چیزی گفت و بالفاصله هر دو 
شتابان به سوی دفرت نایب التولیه رفتند. جنازه از داالن مسجد 
می گذشت و نزدیک در خروجی بود که علم بازگشت و 
دستور داد مراسم تشییع به هامنجا خامته پیدا کند. آمبوالنس 
را آوردند جلو مسجد و جنازه را داخل آن جای دادند و به 

گورستان بردند.
پیدا بود که این تغییر بر اساس یک دستور تلفنی الزم آمده 
است اما دلیل آن را کسی منی دانست. رجال و معاریف مات 
و مبهوت به هم می نگریستند و در نگاهشان این سؤال موج 
می زد که »قضیه چیست؟ چه اتفاق افتاده است؟!« سؤالی 
که کسی جواب آن را منی دانست و اگر هم جوابی در ذهن 

داشت سعی می کرد بر زبان نیاورد.
من برگشتم به روزنامه و قصد داشتم خربی بنویسم اما خرب 
عجیب تری در انتظارم بود. گفته شد که دستور رسیده است 
از این پس چیزی دربارۀ سید ضیاءالدین نوشته نشود. بدین 

کیفیت سید از نظر خربی هم مدفون شد!
نکتۀ دوم را از قول شادروان قاسم مسعودی نقل می کنم.

قاسم مسعودی به عنوان روزنامه نگار همراه با قوام السلطنه 

به مسکو رفت و شاهد دیدار و مذاکرات قوام با استالین بود. 
او نقل می کرد که در مسکو وقتی قوام السلطنه به استالین 
وعده داد در صورت فراخواندن ارتش رسخ و قطع حامیتش 
از پیشه وری و فرقۀ دموکرات، امتیازاتی ـ ازجمله در مورد 
نفت شامل ایرانـ  به روس ها بدهد استالین ناباورانه جواب 
داد قدرت سیاسی را در ایران عوامل انگلستان ازقبیل سید 
ضیاءالدین و دشتی و جامل امامی در دست دارند و به شام 
فرصت چنین اقداماتی نخواهند داد. قوام گفت من برمی گردم 

و به شام نشان می دهم که قدرت در دست کیست.
قاسم مسعودی می گفت در مراجعت به تهران، من توسط 
به گوش سید ضیاءالدین  را  برادرم محمدعلی خان قضیه 
رساندم و او منتظر بود که به رساغش بروند. بنابراین چمدانش 
را بسته بود و انتظار مأموران را می کشید و البته طوری وامنود 

می کرد که به اطرافیانش بباوراند از غیب خرب می گیرد!
زمانی که سید ضیاءالدین و گروهی دیگر، ازجمله علی 
دشتی و جامل امامی و ساالر سعید سنندجی گرفتار بودند 

صادق رسمد قصیده ای رسود با این مطلع:
ای دوستان من که به زندان نشسته اید
گریان به کام دشمن خندان نشسته اید

نادر نادرپور که آن زمان شاعر نوجوانی بود و متایالت چپی 
داشت در پاسخ به رسمد، قصیده ای به هامن طول و در هامن 

بحر، در روزنامه »مردم« به چاپ رسانید با این مطلع:
این دوستان تو که به  زندان نشسته اند

دزدان ناشی اند و به کهدان نشسته اند...

احمد احرار

توافق  نهایی  منت  نوشت  توییتی  در  بورل  ==جوزپ 
برای احیای برجام آماده شده و اکنون زمان تصمیم گیری 

سیاسی است.
==یک مقام غربی به پولیتیکو گفت آنچه به عنوان »منت 
نهایی« توافق هسته ای برای احیای برجام توسط جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده »تفاوت 

زیادی با منت قبلی ندارد«.
==یکی از دیپلامت های ارشد اروپایی به رشط ناشناس 
ماندن تٔایید کرده جمهوری اسالمی در تحقیقات آژانس 
می گوید  او  می کند.  سنگ اندازی  امتی  انرژی  بین املللی 
رفع  بجای  ترجیح می دهد  ایران  رژیم  نظر می رسد  »به 
برخی  از  توافق،  با  مردم  وضعیت  بهبود  و  تحریم ها 
افراد درگیر در فعالیت های مخفیانه امتی ۲۰ سال پیش 

محافظت کند«.
==یکی از پرسش های فنی مربوط به ذخایر اورانیوم ۶۰ 
درصدی است که به خاطر میزان رادیواکتیو باال امکان خارج 
کردن آنها از ایران وجود ندارد. بر اساس برجام، متام اورانیوم 

غنی شده در ایران باید به خارج از کشور منتقل شود.
==در توافق احتاملی، آمریکا تضمین خارج نشدن از آن 
را منی دهد اما تضمین های اقتصادی در نظر گرفته شده که 
قراردادهای رشکت هایی که با ایران تجارت می کنند بطور 

موقت تداوم پیدا کند.
==به گفته هرنی روم تحلیلگر ارشد اوراسیا، در حالی 
که ایران با وجود تحریم ها توانسته بخشی از نفت خود 
را- عمدتا به چین- بفروشد، برجام احیاشده نیز به رژیم 
ایران این امکان را می دهد تا حدود یک میلیون بشکه در 

روز باالتر از صادرات فعلی صادر کند.

خربگزاری رویرتز دوشنبه ۸ اوت )۱۷ امرداد( به نقل از 
مورا  انریکه  که  داد  گزارش  اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  یک 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا »منت نهایی« 
توافق امتی را به هیات های منایندگی طرفین مذاکره ارائه 

کرده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت: »ما 
چهار روز کار کردیم و امروز این منت روی میز قرار دارد. 
مذاکرات به پایان رسیده و این منت نهایی است… و دیگر 

قابل مذاکره نیست.« 
جوزپ بورل در توییتی نوشت منت نهایی توافق برای احیای 

برجام آماده شده و اکنون زمان تصمیم گیری سیاسی   است. 
بورل تأکید کرده »آنچه می شد درباره اش مذاکره

این دور مذاکرات 
امتی نیز در وین به 

پایان رسید؛ 
منابع اروپایی: 

»منت نهایی« ارائه 
شده و غیرقابل 

تغییر است!
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از دیدارهای علی باقری کنی و انریکه مورا در وین

منت  در  اکنون  و  گرفته  قرار  مذاکره  مورد  کرد،          
نهایی ثبت شده. با این حال، پشت هر موضوع فنی و هر 
پایتخت   در  باید  که  نهفته  سیاسی  تصمیم  یک  پاراگراف 

طرفین اتخاذ شود.«
اروپا  اتحادیه  منایندگان  که  حالی  در  رویرتز،  گزارش  به 
و جمهوری اسالمی و آمریکا آماده خروج از وین هستند، 
باشد،  مثبت  طرفین  پاسخ   »اگر  است:  گفته  بورل  جوزپ 

می توانیم این توافق را امضا کنیم.«
پیشرت یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به خربنگاران 
وقت  ماه   ۱۵ که  منت  این  در  تغییری  هیچ  که  بود  گفته 
رصف مذاکره درباره آن شده منی تواند اعامل شود و انتظار 
بسیار  »هفته های  طی  طرفین  نهایی  تصمیم  که  می رود 
بسیار اندک« اتخاذ شود. این مقام همچنین گفت که »این 
یک بسته پیشنهادی است… شام منی توانید با صفحه ۲۰ 
آن موافق باشید و با صفحه ۵۰ مخالفت کنید! بلکه فقط 

باید بله یا نه بگویید!«
گفته  آمریکا  وزارت خارجه  که سخنگوی  نوشت  رویرتز 
است واشنگنت آماده است تا بر اساس پیشنهادات اتحادیه 
اروپا به رسعت به احیای توافقی دست یابد که بطور رسمی 

»برجام« )برنامه جامع اقدام مشرتک( نامیده شود.
که  ند  کرده ا مطرح  ما  ا اسالمی  جمهوری  مقامات 
پس  آنها  و  منی دانند  نهایی  را  اروپا  اتحادیه  پیشنهادات 
خود  اضافی«  مالحظات  و  »نظرات  تهران  در  رایزنی  از 
را به اتحادیه اروپا که این مذاکرات را هامهنگ می کند، 

منتقل خواهند کرد.
حسین  اسالمی،  جمهوری  نه های  رسا رش  گزا به 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در متاسی به جوزپ بورل 
و  ایران  مردم  منافع  و  حقوق  باید  نهایی  »توافق  گفت: 
همچنین لغو موثر و پایدار تحریم ها را تضمین کند!« این 
در حالیست که چنین خواستی تنها با عقب نشینی تام و متام 
رژیم ایران از برنامه های امتی اش می تواند تحقق پیدا کند.

پاسخ  توافق  این  به منت  اگر طرفین  پولیتیکو  نوشته  به 
مثبت بدهند احتامل می رود وزرای خارجه آنها عازم وین 

شوند تا توافق هسته ای ۲۰۱۵ را برگردانند.
یک مقام ارشد غربی به پولیتیکو گفت: »اکنون شانس 
واقعی برای توافق وجود دارد، اما همچنان مانند همیشه 

منی توان با قاطعیت درباره آن صحبت کرد!«
این مقام ارشد همچنین روز دوشنبه ۸ اوت تایید کرد که 
»این اتحادیه در نقش خود به عنوان هامهنگ کننده منت 
برای پرسش های  نهایی کرده و راهکارهایی  را  پیش نویس 
ارائه کرده است.  فنی که همچنان بی پاسخ مانده بودند، 
حاال دیگر بر عهده ی طرفین است که تصمیم بگیرند. این 
بهرتین تالشی است که می توانسته انجام شود و ما در مورد 
متام جنبه ها مذاکره کرده ایم.« وی افزود، »منت این توافق 

۲۵ صفحه است.«
»منت  که  داد  توضیح  همچنین  اروپا  اتحادیه  مقام  این 
پیش نویس کنونی مسائل باقیامنده ی آژانس بین املللی انرژی 
امتی در مورد برنامه هسته ای گذشته ی ایران را حل نخواهد 
کرد. این یک فرآیند بین جمهوری اسالمی و آژانس است و 

ارتباطی بین آن مسائل و این توافق وجود ندارد.«
خارجه  وزارت  مقام  یک  پولیتیکو،  گزارش  به  همچنین 
ایرنا  خربگزاری  به  دوشنبه  روز  ایران  اسالمی  جمهوری 
گفت: »با توجه به ادامه بحث در مورد برخی موضوعات 
مهم باقیامنده، هنوز در مرحله نهایی کردن منت نیستیم. 
ایران دیدگاه های سازنده خود را به طرف دیگر ارائه کرده 
و نتیجه به تصمیم سیاسی آنها بستگی دارد. ما معتقدیم 
پرونده مذاکرات وین می تواند به زودی بسته شود، به رشط 
آنکه طرف مقابل تصمیم مناسبی بگیرد. اما ما هنوز در آن 

نقطه نیستیم.«
یک مقام غربی نیز به پولیتیکو گفت آنچه به عنوان »منت 
نهایی« توافق هسته ای برای احیای برجام توسط جوزپ بورل 
»تفاوت  شد  ارائه  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
چهار  پایتخت  در  منت  این  ندارد…  قبلی  منت  با  زیادی 
عملکرد  بهرتین  و  گرفت  قرار خواهد  بررسی  مورد  کشور 
اتحادیه اروپا است که با هدف انجام معامله میان طرفین 

انجام داده است.«
پولیتیکو در بخشی از این گزارش اشاره کرده که در طول 
پنج روز گذشته، دیپلامت های اتحادیه اروپا را می شد دید 
که دیوانه وار بین دو هتل مختلف که دو هیات جمهوری 
اسالمی و آمریکا در آنجا مستقر بودند و هر دو در امتداد 
یک خیابان قرار داشتند با پوشه های حاوی اسناد در رفت 

و آمد بودند.
اسالمی و  میان جمهوری  اختالفات  اساسی ترین  از  یکی 
آژانس در مورد کشف  آمریکا بی پاسخ ماندن پرسش های 
آثار اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعالم نشده در 
ایران است که بر اساس اطالعاتی که موساد بر اساس اسناد 
رسقت شده در اختیار آژانس گذاشت، کشف شد. این نهاد 
در  مسئول  مقامات  که  است  کرده  تکرار  بارها  بین املللی 
ایران به پرسش های آژانس پاسخ های قانع کننده نداده اند.

یکی از دیپلامت های ارشد اروپا به رشط ناشناس ماندن در 
اینباره تأیید کرده که جمهوری اسالمی در تحقیقات آژانس 
بین املللی انرژی امتی سنگ اندازی می کند چرا که  »به نظر 
تحریم ها  رفع  بجای  می دهد  ترجیح  ایران  رژیم  می رسد 
و بهبود وضعیت مردم با توافق، از برخی افراد درگیر در 

فعالیت های مخفیانه امتی ۲۰ سال پیش محافظت کند.«
جمهوری اسالمی ایران یکی از رشوط توافق را بسته شدن 
پرونده مربوط به مسائل پادمانی مربوط به فعالیت های 

مشکوک امتی کرده که غربی ها آن را نپذیرفتند.
به گفته یکی از مقامات ارشد غربی، در صورتیکه تهران 
توضیح قانع کننده در مورد منشاء آثار اورانیوم کشف شده 
بدهد، شورای حکام آژانس بین املللی انرژی امتی می تواند 
این  مورد  در  تحقیقات  شدن  بسته  بر  مبنی  قطعنامه ای 

موضوع تصویب کند.
یک موضوع مهم دیگر جزئیات نصب مجدد دوربین هایی 
است که برای نظارت بر پایبندی تهران به برجام استفاده 
می شد و رژیم ایران در ماه ژوئن به تالفی قطعنامه تنبیهی 

شورای حکام علیه جمهوری اسالمی آنها را خاموش کرد.

ذخایر  به  مربوط  امتی  فنی  پرسش های  از  دیگر  یکی 
رادیواکتیو  میزان  به خاطر  که  است  ۶۰ درصدی  اورانیوم 
باال امکان خارج کردن آنها از ایران وجود ندارد. بر اساس 
از  به خارج  باید  ایران  اورانیوم غنی شده در  برجام، متام 

کشور منتقل شود.
به گفته یک مقام ارشد غربی آگاه به توافق هسته ای و 
مسائل آن، منت پیش نویس نهایی شامل راه حل های ممکن 

برای این موضوعات است.
البته یکی دیگر از موانع مهمی که ماه هاست توافق نهایی 
را با بن بست روبرو کرده، درخواست جمهوری اسالمی برای 
حذف سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی ایاالت متحده است که جو بایدن آن را 

تا کنون نپذیرفته است.
به گفته ی یک دیپلامت ارشد اتحادیه اروپا، تهران موافقت 
در  آینده  در  و  بگذارد  کنار  را  تقاضا  این  که  است  کرده 
گفتگوهای مستقیم با واشنگنت درباره این موضوع مذاکره 

کند.
همچنین  ایران  اسالمی  جمهوری  پولیتیکو،  نوشته ی  به 
خواستار تضمین حقوقی از سوی ایاالت متحده شده که 
دولت  شد.  نخواهد  خارج  هسته ای  توافق  از  آینده  در 
بایدن اما بارها تاکید کرده است که به تعهدات خود تحت 
برای  اما منی تواند تضمینی  بود  پایبند خواهد  توافق  این 
دولت های آینده ارائه کند. در عوض تضمین های اقتصادی 
ارائه شده که به رژیم ایران فرصت بهره مندی مالی از این 
این  از  دوباره  آمریکا  دولت  اگر  حتی  می دهد  را  توافق 
آنها  این تضمین ها که درباره  از  توافق خارج شود. یکی 
رشکت هایی  برای  قراردادها  موقت  تداوم  شده،  صحبت 
ایران را  ایران تجارت می کنند. متدید قرارداد  با  است که 
قادر می سازد تا نفت خود را آزادانه در بازارهای جهانی 
بفروشد و به دارایی های مسدود شده خود به ارزش ۱۰۰ 

میلیارد دالر دوباره دسرتسی پیدا کند.
به گفته هرنی روم تحلیلگر ارشد اوراسیا، »در حالیکه ایران 
با وجود تحریم ها توانسته بخشی از نفت خود را- عمدتا 
این  ایران  نیز به رژیم  به چین- بفروشد، برجام احیاشده 
امکان را می دهد تا حدود یک میلیون بشکه در روز باالتر 
از صادرات فعلی صادر کند. این تحلیلگر همچنین گفت 
شود،  معامله  دالر   ۱۰۰ بشکه   هر  قیمت  به  نفت  »اگر 
آنگاه ایران ۳ میلیارد دالر درآمد اضافی در ماه بر صادرات 

موجود خواهد داشت.«



مومن می شدند، برایشان بهرت بود بعضی از آنها مومنانند و 
بیشرتشان، از دین برون شدگانند.« )۲(

و قانون اساسی جمهوری اسالمی در اینباره می گوید: »در جمهوری 
اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر 
وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، 
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. رشایط 
و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند…« )اصل هشتم(

نگاه اسالم  از  آنچه  اجرای  به  امر  یعنی  به »معروف«  امر 
از  امر به آنچه )باز هم(  از »منکر« یعنی  درست، و نهی 
نگاه اسالم نادرست است. عالوه بر جنبه رشعی آن به معنای 
وظیفه مومنان در هدایت و »راهنامیی« دگرباشان، بنا بر 
قانون )اساسی جمهوری اسالمی( »امر و نهی« به معروف و 
منکر می تواند از سوی فرد مومن، یا گروه مومنان نسبت به 
دیگران یا دولت نسبت به مردم باشد و جنبه قانونی دارد! 
همگی اما ناقض حقوق برش و تعرض علیه حقوق شهروندان 
از سوی عده ایست که می پندارند از درستکارانند و دیگران 
گویا از »ارزش های« الهی- حقیقی مورد قبول آنها منحرف 
ایامنی  »منکر«  از  ناهیان  و  »معروف«  به  آمران  شده اند! 
راسخ دارند که انسان در اساس و ذات خود کافر و همواره 
نافی »حقیقت« است و به کژراهه می رود و مومنان مسلامن 
که »بهرتین«اند )آیه باال( باید آنها را به راه راست )رصاط 
یعنی مومنان رشعا موظف اند  کنند.   املستقیم( راهنامیی 
کمک کنند انسان با تقوا، انسان متقی ساخته شود. و انسان 
متقی )از نگاه مومنان( گویا با امر به معروف و نهی از منکر، 
که هر دو امر به اصول و احکام اسالم ناب محمدی است 
)کدام یک از اسالم؟!( ساخته می شود، یکی به سبک وهابیان، 
یکی به شیوه والیت فقیهیان و دیگری به شکل داعش و غیر.
اسالمی،  امت  میان  در  مسلامنان،  پیامرب  محمد  دوران  در 
در بیابان های عربستان، با جمعیتی اندک و قبایلی کوچک، 
چیستی اسالم مشخص بود. یعنی اسالم و ایامن هامن چیزی 
او  پیرو  یار و  بود که محمد می گفت و »خوبان« همگی 
با او نبود از دشمنان )کافر، ملحد، مرشک،  بودند، هر که 

== امر به »معروف« یعنی امر به اجرای آنچه از نگاه اسالم 
درست، و نهی از »منکر« یعنی امر به آنچه )باز هم( از نگاه 
اسالم نادرست است. عالوه بر جنبه رشعی آن به معنای وظیفه 
مومنان در هدایت و »راهنامیی« دگرباشان، بنا بر قانون 
)اساسی جمهوری اسالمی( »امر و نهی« به معروف و منکر 
می تواند از سوی فرد مومن، یا گروه مومنان نسبت به دیگران 
یا دولت نسبت به مردم باشد و جنبه قانونی دارد! همگی اما 
ناقض حقوق برش و تعرض علیه حقوق شهروندان از سوی 
عده ایست که می پندارند از درستکارانند و دیگران گویا از 
»ارزش های« الهی- حقیقی مورد قبول آنها منحرف شده اند!

==علی رشیعتی: اسالم صلح نیست، اسالم جنگ است... 
پیش  از  کاری  اسالم  امروزی وامنود کردن  و  بزک کردن  با 
نه  شناخت،  هست  که  آنچنان  باید  را  حقیقت  منی رود، 
آنچنانکه می پسندند... اسالم جنگ حق و باطل است، از 
آدم تا انتهای تاریخ )آخرالزمان( است... این نکته نخست 
آموزنده و تامل آور است که از میان اصحاب پیغمرب اسالم 
حتی یک تن را منی شناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی 
واقعی و عملی نباشد، هر مسلامن بخودی خود در زندگی- 
نه در حاالت و حوادث استثنائی- یک پارتیزان مسلح است. 
اسالم تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز 
منی پردازد بلکه خود برای تحقق کلمه، شمشیر هم می کشد. 
اگر بخواهند از پیغمرب اسالم مجسمه ای بریزند باید در یک 

دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر!«
== نباید فراموش کرد زمانی که »کتاب مقدس« مرجعی 
برای توجیه تبعیض، زورگویی و جنایت شود، دیر یا زود 
قیام علیه آن رشوع خواهد شد. و در این وضعیت، هیچ 
نیرویی قوی تر از »ایده ای« که زمانش رسیده باشد، وجود 

نخواهد داشت.

»قانون  دمکراتیک  و  باز  جامعه  در   – دستاملچی  پرویز 
مصوب منایندگان منتخب ملت، در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد 
و سامل، مقدم است بر هر قانون یا سنت )زمینی یا االهی( 
قانونگذاری  برای  و حقوق برش چهارچوب الزم و رضوری 
ملت است تا هیچ اکرثیتی نتواند به خطا برود. حکومتی که 
»امر به معروف و نهی از منکر« کند، استبدادی، دیکتاتوری 
یا تامگرا )توتالیرت( است، زیرا می خواهد با »زور« و اقتدار 
و  راه ها  یا  زندگی  نوع  از  ویژه  شیوه ای  حکومت)گران( 
روش ها را از باال و با زور »رسنیزه«، یا از پایین توسط »آتش 
به اختیاران« خود بر دیگران )ملت( حقنه کند. چنین امری 
جامعه را چندقطبی خواهد کرد و بخش های متفاوت ملت را 
در برابر هم قرار خواهد داد که حتا می تواند منتهی به اشکال 
کامال قهر- و خشونت آمیز منتهی شود. حکومت)گران( با 
آتشی بازی می کنند که می تواند شیرازه جامعه و حلقه اتصال 

ملت را از میان بربد و جامعه را  به جنگ داخلی بکشاند.
پایه دینی- اعتقادی »امر به معروف و نهی از منکر« آیه 
قمشه ای: »شام  ترجمه  به  است،  آل عمران  از سوره   ۱۱۰
)مسلامنان حقیقی( نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام 
کردند که )برای اصالح برش( مردم را به نیکوکاری وادار کنند 
و از بدکاری باز دارند و ایامن به خدا آوردند و اگر از اهل 
کتاب همه ایامن می آوردند بر آنان در عامل چیزی بهرت از آن 
نبود لیکن برخی از آنها با ایامن و بیشرت فاسق و بدکارند.« 
)۱( با ترجمه ابوالقاسم پاینده: »بهرتین دسته ای که بر این 
و  وامی دارید  نیکی  به  بوده اید  شام  شده اند  منودار  مردم 
از بدی باز می دارید و به خدا ایامن دارید. اگر اهل کتاب 
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منافق و…( بود که یا باید ایامن می آورد یا کشته می شد 
یا اهل کتابی که باید جزیه می پرداخت. آنچه را محمد در 
آنزمان به نام قانون االهی بیان می کرد، عمال برگرفته از هامن 
روابط و مناسبات و سطح تکامل قبایل اعراب بیابان نشین 
آن دوران بود و پس، تقریبا کم و بیش، مورد پذیرش امت 
زمان  طول  در  که  قواعدی  آن  محمد.  اطرافیان  و  )اندک( 
بدل به »احکام و موازین رشع« و مقدس شدند هنوز نه 
با فرهنگ های دیگر درگیر بودند  و نه مانند امروز با متدن  
نوین و انسان نوینی که قائم به ذات و خردگرا و »فردیت« 
برای خویش است، انسانی که منی خواهد عضوی بی چهره 
از یک امت یکدست و یک شکل و یک اندیشه با کرداری 
یکسان باشد. اسالم به زور »شمشیر« در سده بیست و یکم 

دیگر ممکن نیست.
از محمد تا کنون بیش از ۱۴۰۰ سال سپری شده و هر گروه 
مومنی »معروف و منکر« را به گونه ای دیگر تعریف کرده، 
بسته به فرهنگ و نیاز، با رضورت های قدرت و حفظ آن، 
از وهابیان تا والیت فقیهیان. به چه چیز باید امر به انجام 
و از چه چیزی نفی کرد؟! یکی امامزاده می سازد و دیگری 
حتا قرب پیامرب را هم تخریب می کند. یکی امامت را عین کفر 
می شامرد و دیگری امامت را اساس دین و مذهب اش کرده 
است. یکی چون بوکو حرام اصوال خواندن هر نوع »کتاب« 
کتاب های  تنها خواندن  دیگری  و  می داند  قرآن حرام  بجز 
»دینی« را مجاز می شامرد. همه مدعی اند، از اهل سنت تا 
شیعیان، از پیروان مکاتب شافعی، مالکی، حنبلی تا زیدی، 
دوازده  و  امامیان  هفت  امامیان،  پنج  پیروان  تا  خوارج  از 
امامیان، از وهابیان )منشعب از حنبلی( تا اصولیان )منشعب 
دیگر  ده ها شاخه  و  امامی(… و صدها مکتب  دوازده  از 
همگی خود را مسلامن واقعی و سایر مکاتب و مذاهب را 
کافران و مرتدان  یا… می نامند. یکی والیت فقیهی می شود، 
پیرو  دیگری  و  می شود  طالبان  یکی  حرامی،  بوکو  دیگری 
القاعده، همه با هم در حال جنگ اند و کمر به قتل دیگری 
بسته اند، زیرا می پندارند معروف یا »حقیقت« مطلق تنها 
در نزد آنهاست و بس و دیگران باید نهی از منکر شوند. 
امر به معروف و نهی از منکر هر گروه با دیگری از »ارشاد« 
می خواهد  یک  هر  می رود.  پیش  فیزیکی  تا حذف  زبانی 
دیگری را با امر به معروف )یعنی اعتقادات خود( و نهی از 
منکر )یعنی دست کشیدن از اعتقادات خودش( مجبور به 
پذیرش ارزش های خود کند. همه همدیگر را ارشاد )اسالمی( 
می کنند، زیرا می پندارند آن دیگری جاهل و نادان و کافر یا از 
راه راست »منحرف« شده است، پس، باید ارشاد شود تا شاید 
احکام و موازین »االهی«  اساس  بر  متقی گردد و رفتارش 
گردد، اگر با اندرز نشد، با شمشیر! به  یک منونه به اصطالح 

»مدرن« آن، یعنی به علی رشیعتی نگاه کنید:
»… متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلامن که می خواهند 
و  فکر  هر  به  و  کنند،  بیان  امروز  زبان  و  روح  با  را  اسالم 
سلیقه ای که روح زمان ما می پسندد و مد می شود رو می کنند، 
امروز صلح جهانی، همزیستی مساملت آمیز، عدم تعصب، 
آزادی و احرتام به همه افکار وعقاید مد شده است… آنوقت 
ما هم  روشنفکر  تازه  مسلامنان  یا  ما  مسلامن  روشنفکران 
خود را برای لیربالیست ها و دمکرات ها و اومانیست ها، لوس 
می کنند که اسالم از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم 
یعنی همزیستی مساملت آمیز و سازشکارانه میان طبقات و 
مذاهب و افکار و عقاید… عجبا! اسالم صلح نیست، اسالم 

جنگ است… با بزک کردن و امروزی وامنود کردن

زن جوان چادری و »آمر به معروف« که زنان مسافر یک اتوبوس 
را مورد حمله قرار داده تا حجاب اجباری را رعایت کنند! وی 
سپس عکس زن مخالف حجاب را که معلوم شد سپیده رشنو 
بوده به گفته خودش در اختیار سپاه پاسداران گذاشت تا وی را 
دستگیر و شکنجه و به اعرتاف اجباری وادار کند / امرداد ۱۴۰۱



باید  از پیش منی رود، حقیقت را               اسالم کاری 
آنچنان که هست شناخت، نه آنچنانکه می پسندند… اسالم 
جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ )آخرالزمان( 
که  است  تامل آور  و  آموزنده  نخست  نکته  این  است… 
از میان اصحاب پیغمرب اسالم حتی یک تن را منی شناسیم 
که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد، هر 
نه در حاالت و حوادث  مسلامن بخودی خود در زندگی- 
استثنائی- یک پارتیزان مسلح است. اسالم تنها مذهبی است 
که فقط به موعظه و پند و اندرز منی پردازد بلکه خود برای 
تحقق کلمه، شمشیر هم می کشد. اگر بخواهند از پیغمرب 
اسالم مجسمه ای بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در 
دست دیگرش شمشیر)۳(… پیغمرب ما… پیغمربی نیست که 
کلامت وحی را اعالم کند و خاموش مباند… )او( برای تحقق 
این پیغام ها… شمشیر می کشد و به همه حکومت های این 
یا از رس  یا تسلیم این راه بشوید  جهان هم اعالم می کند 
راه من کنار بروید… و هر کس نرفت به رویش شمشیر 
می کشم. پیغمرب مسلح است چون پیغمرب متعهد است. کسی 
نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، 
جامعه  تغییردهنده  و  مردم  تغییردهنده  یک  مصلح،  یک 
تعیین  و  انتخاب  مالک  را  رأی  است  فاسد  رأی  اگر  است. 
عقیده و راه خودش منی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد 

است که این رأی را عوض کند…«)۴(
دمکراسی  با  اسالم  تفاوت  اساس  )فردیت(  رای  یا  ایامن 
است. جامعه مدرن نه آمر به معروف دارد و نه ناهی از 
منکر، چه از سوی مومنان به دیگران، چه از سوی حکومت 
برای شهروندان. در دمکراسی در باره ارزش ها می توان به 
آنهم در صورت متایل دو  تنها گفتگو،  اما  گفتگو نشست، 
سو، اجباری در کار نیست. در دمکراسی های پارملانی متکی 
به حقوق برش، حکومت نه وزارت ارشاد دارد و نه گشت 
ارشاد محسوس یا نامحسوس، زیرا حکومت هیچ ارزشی را بر 
دیگری ترجیح منی دهد و مقدم منی دارد، اگر چنین کرد، اصل 
اساسی دمکراسی، یعنی تکرث بر اساس حقوق فردی را زیر 
پا گذاشته است و حکومت تک ارزشی و تامگرا خواهد شد.  
نظم دمکراسی های مدرن بر اساس حقوق مندرج در اعالمیه 
جهانی حقوق برش است. »ارشاد« از پائین یا از باال تنها از 
ویژگی های نظام های غیردمکراتیک است تا شهرونداِن مطیع 
بسازند. در جوامع باز و دمکراتیک توافق در حقوق مساوی 
در برابر قانون است و نه تک ارزشی کردن حکومت و جامعه 
تا همه یک نوع بیاندیشند، یک راه و روش زندگی داشته 
باشند و در نهایت »یکی« شوند، آنهم آنگونه که حکومتگران 

می خواهند.
برای امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا باید روشن کرد که 
اصوال معروف و منکر کدامند. معروف و منکر حکومتگران 
در ایران، ارزش های دین اسالم، مذهب شیعه دوازده امامی، 
مکتب اصولی )پیرو والیت فقیه( هستند. و حتا در آنجا نیز 
توافق کامل بر رس معروف و منکر وجود ندارد، هر کس 

»ساز« خود را می زند.
اولین اشکال »امر به معروف و نهی از منکر« در این است 
که بخشی از شهروندان جامعه ما هرچند ایرانی، اما پیرو 
و  کشورند  رسمی «  »مذهب  بجز  دیگری  مذهب  و  دین 
دمکراسی ها دین و مذهب رسمی  ندارند. یعنی در جوامع 
باز هیچ دین یا مذهبی بر دین یا مذهبی دیگر برتری یا 
ارجحیت ندارد و همه از نگاه قانونی و ساختار حکومت در 
یک مقام حقوقی اند. وگرنه بی طرفی حکومت در ارزش ها و 
یکسانی حقوقی شهروندان در برابر قانون خدشه دار خواهد 
شد. در دمکراسی تبعیض حقوقی به هر دلیل، از جمله دین 

یا مذهب، مجاز نیست.
اما  اصوال خداباور  که عده ای  است  این  در  اشکال  دومین 

که شهروندان  یعنی کسانی  یا حتا خداناباورند،  دین ناباور 
حقوق  دارای  برش  حقوق  نگاه  از  باید  و  هستند  ایران 

شهروندی یکسان با دین باوران باشند.
سومین اشکال این است که اهل سنت ایران )حدود ده تا 
پانزده میلیون( اصوال امامت و ارزش های مطروحه از سوی 
مذهب شیعه را منی پذیرند، هرچند در برخی از اصول دین 

با آنها مشرتک هستند.
اگر از اشکاالت اساسی شاخه های گوناگون مذاهب شیعه و 
نیز مکاتب اخباریان و شیخیان در میان هامن مکتب دوازده 
امامی بگذریم، چهارمین اشکال در این است که در میان 
حتا هامن شاخه حکومتگران نیز درک واحد و مشرتکی از 
»معروف« یا »منکر« وجود ندارد و هرکس یا گروه تصورات 
و  اصل  هامن  را  خود  »خوانش«های  یا  گروهی  شخصی- 
توجه  آنها  تعریف می کند.  االهی  کالم  از  برداشت درست 
به »خوانش«  بستگی  االهی  اگر چیستانی کالم  که  ندارند 
یعنی میزان دانش وعلم خواننده یا مفرس داشته باشد، پس 
تعیین کننده در نهایت خرد انسان، آموزش و میزان علم و 
الله چه گفته است و نه  او است که خواهد گفت  نگاه  
منت مقدس! در نتیجه، خرد همه کاره خواهد بود و این امر 
تضادی است در پایه و مقدس کردن آن »چیزی« که بر فراز 

انسان قرار داده شده است.
برای منونه توجه کنید به اموری چون حجاب کامل، مانتو 
و  رس  موی  زنان،  تک خوانی  موسیقی،   یا  و…  رورسی  و 
متفاوت  تصوری  مومنان  از  هریک  که  مشابه  مورد  ده ها 
نه  ما  امروز  زیرا جامعه  است؟  ارائه می دهند. چرا چنین 
امت محدود و بسته دوران محمد است و نه جامعه بسته 
روستایی دیروز که در آن »فردیت«ها هنوز شکل نگرفته 
بودند. زن که )برای منونه( پزشک شد و »مرد« را معالجه 
کرد، نشان می دهد که عقلش نیم عقل مرد نیست، به همین 
سادگی! یعنی موضوع بر رس امکانات و آموزش و پرورش 

است و نه ژن یا »خلقت«!
بنیادگرای  و  تام-  نظام های  متام  اسفندیار  چشم  زنان 
اسالمی اند. نقش آنها همچون نقش گالیله در درهم شکسنت 
متام  با  فقیهان  والیت  دلیل  به همین  است.  کلیسا  اقتدار 
قوا، و با شکست سیاست های سی و چند سال گذشته خود 
علیه زنان، با هدف »اسالمی« کردن آنان، باز هم دست از 
مقابله  و رسکوبی که شکست آن محتوم است بر منی دارند، 
زیرا بنیادگرایان معمم یا مکال با شکست محتوم از زنان، متام 
اقتدار »علم االهی« خود را از دست خواهند داد، چنانکه تا 

کنون گام به گام از دست داده اند.
زمانی که در جامعه تکرث ارزشی )معروف و منکر( موجود 
رسمی اش  ارزش  عنوان  به  حکومت  را  ارزشی  هر  است، 
زیرا  بود،  به درستی معرتض خواهند  انتخاب کند، دیگران 
مخارج حکومت از ملت )مالیات یا ثروت های ملی( تامین 
اما  کرد،  طلب  یکسان  همه  از  منطقا  منی شود  و  می شود 
عده ای را خودرسانه )به هر دلیل( بر دیگران ترجیح داد. 
اختالف از همینجا رشوع می شود. اگر )برای منونه( رئیس 
باشد  رسمی کشور  مذهب  پیرو  )رجل(  مرد  باید  جمهور 
)شیعه دوازده امامی  مکتب اصولی(، متام کسانی که شامل 
این اصل منی شوند )زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و 
مذاهب، دین ناباوران و… که متاما شهروندان ایران هستند( 
سوی  از  کسان  این  به  زیرا  دید.  خواهند  مظلوم  را  خود 
حکومت به گونه قانونی- رسمی- و علنی ظلم می شود و 

مورد تبعیض قرار می گیرند.
و  یکدست  امت  به سوی  و  است  »باز«  که  جامعه ای  در 
به  را  تکرث  و  داده منی شود  و تک ارزشی سوق  یک اندیشه 
به  امر  است،  پذیرفته  زندگی مشرتک  پایه  و  اساس  عنوان 
معروف و نهی از منکر به ابزاری در دست مومنان بنیادگرا 

برای دخالت در امور شخصی- خصوصی دیگران خواهد شد، 
با کالم یا با »اسید«. در چنین رشایطی، مومن بنیادگرا به خود 
حق خواهد داد ارزش های گویا االهی و مطلقا درست خود 
را به هر شکل ممکن بر کرسی بنشاند، زیرا در غیر اینصورت 
جامعه مومنان را در خطر می بیند، خطری که برای او منجر 

به »فساد روی زمین« می شود.
در خرداد سال ۴۲ )برای منونه( خمینی بهره مندی زنان از حق 
انتخاب کردن و انتخاب شدن را عین فحشا و فساد در روی 
زمین تعریف کرد. گذشته از اینکه بعدا خمینی برای تثبیت 
حکومت اسالمی به رأی همین زنان نیاز پیدا کرد و نظام در 
همه انتخابات منایشی برای حضور زنان تبلیغ می ند اما در 
خود جمهوری اسالمی نیز با انواع و اقسام و اشکال »امر به 
معروف و نهی از منکر« با هدف پاکسازی جامعه اسالمی 
از »فساد« روبرو هستیم! از مزاحمت های حزب الله به ویژه 
صورت  بر  اسیدپاشی  تا  »حجاب«  با  رابطه  در  زنان  برای 
به  پنهان  و  آشکار  تعرض های  این  از  هدف  »بدحجابان«. 
حقوق شهروندان از سوی حکومت)گران( یا عوامل محسوس 
و  مکال  بنیادگرایان  جیره خواران  که  آنها  »نامحسوس«  و 
معمم هستند، ترساندن دگراندیشان است تا آنها از رس ترس 
اگر  تن دهند.  بنیادگرایان  نظر  اسالمی مورد  ارزش های  به 
الزم شود، که شد، هم »قتل های ناموسی« زنجیره ای انجام 

می شود و هم  قتل های سیاسی زنجیره ای!
این اندیشه های بنیادگرا چنان در میان اسالمگرایان رنگارنگ 
گسرتده است که حتا )برای منونه( »حزب اتحاد اسالمی ملت 
ایران« که تازه خود را »اصالح طلب« هم می داند، بیانیه اعالم 
موجودیت خود را با آیه ۱۰۴ از سوره آل عمران رشوع می کند: 
»باید که از میان شام گروهی باشند که به خیر دعوت کنند 
و امر به معروف و نهی از منکر کنند. اینان رستگارانند.« )۴( 
یعنی حزب از هامن ابتدا اعالم می دارد که مناینده حقیقت و 
ارزش مطلق االهی است و دیگران منحرفانی هستند که باید 
به راه راست هدایت شوند و منی بیند که در سیاست موضوع 
بر رس ارائه یک راه حل مشخص برای یک مشکل مشخص 
اجتامعی- اقتصادی و… است و نه هدایت اخالقی- ارزشی 
جامعه از سوی رهربان حزبی یا یک دولت. اداره کشور اصوال 
چه ربطی به ارزش هایی دارد که بر رس آنها بیش از هزار و 
چهارصد سال نزاع بی پایان تا نابودی فیزیکی دامئی  وجود 
دارد؟! »حزب اتحاد اسالمی ملت ایران« منی بیند امامت که 
برای او یک »معروف« مطلق است، برای اهل سنت عین 
که هامن  عدالتش  و  است  »منکر« مطلق  یا  کفر و رشک 
به حاکمیت رسیدن امامان و اجرای احکام و موازین اسالم 
ناب محمدی است، برای سایر »هموطنان« عین بی عدالتی 
و وحدت  است  ملت  از  اساس سلب حق حاکمیت  در  و 
»اسالمیت« و »جمهوریت« مورد نظر آن در  قانون اساسی 
که به آن متکین می کند، یک حکومت ایدئولوژیک- دینی 

است که عمال منتهی به تامگرایی شده است.
برای هدایت اخالقی موجب  افراد  امور  دخالت مومن در 
اگر  اگر جامعه متکرث است،  تنش دامئی  در جامعه است. 
و  واحد  معیارهای  دیگر  می نشیند،  امت  بجای  فردیت 
ارزش های یکسان برای متام شهروندان بی معنا می شود. در 
دمکراسی حقوق یکسان برای همه در برابر قانون تضمین 
است، اما ارزش ها می توانند به تعداد شهروندان باشند. یعنی 
حق انتخاب آزاد پوشش برای شهروند باید تضمین باشد تا 
هر کس بتواند نوع پوشش خود را آزادانه انتخاب کند: با 
ربطی  هیچکس  به  باشد،  بی حجاب  یا  بدحجاب  حجاب، 
ندارد، نه به مومن و نه به حکومت! تساوی در حقوق، تکرث 
در ارزش ها. امر به معروف و نهی از منکر از اساس تعرضی 
است به حق آزاد شهروند در انتخاب ارزش ها و راه و روش 

زندگی و ممنوعیت دخالت در امور شخصی 
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             دیگران، از سوی هر کس که می خواهد باشد. یک 
لحظه تصور کنید که دیگران نیز بر مومنان بتازند و مرتب 
وقت و بی وقت بر آنها خرده بگیرند یا تهدید کنند که یا 
حجاب را بردارید یا بر صورت شام اسید پاشیده خواهد شد! 
یا به رسم بنیادگرایان، با امکانات آشکار و پنهان نهادهای 
در  بزرگ  »بیلبوردهای«  در  فقیهیان  والیت  به  وابسته 
تبلیغ کنند که »خواهران محجبه، حجاب شام نشان  شهر 
واپسگرایی و عقب ماندگی و ننگی برای ملت ایران است«. 
چنانکه بنیادگرایان نسبت به دگرباشان انجام می دهند. تصور 
کنید که در شهرهای جوامع باز و دمکراتیک گشت های ارشاد 
برقرار شوند تا آنهایی را که حجاب اسالمی دارند دستگیر و 

مجازات کنند!
جنبه  منکر«،  از  نهی  و  معروف  به  »امر  جنبه  بدترین 
حکومتی آن است که حکومت را تامگرا خواهد کرد، با نیت 
)یا خوانش( خوب یا بد. تفاوت منی کند کدام »خوانش« را 
انتخاب و شهروند را مجبور به رعایت آن کنیم. اگر حکومت 
بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، با هر خوانشی از 
امر »مقدس« یا هر مرام و مسلک دیگر، با ارزش های دینی 
یا غیردینی، محصول کارش عمال  تعیین راه و روش زندگی و 
پندار و کردار شهروندان از باال است که یکسویه و استبدادی 
خواهد بود. چنین کاری تعرض و تجاوز به حقوق برش و 
تعرض به آزادی های شهروندان است، به سود یک بخش و به 

زیان بخشی دیگر است.
آزادی های  دارد:  پایه ای  اساسی-  جنبه  دو  شهروند  آزادی 
آزادی  یعنی  منفی،  آزادی های  و  »برای«  آزادی  یا  مثبت 
حکومت،  تعرضات  از  مصونیت  یعنی  »از«،  آزادی  »از«. 
یعنی امنیت و مصون بودن فرد از تعرضات حکومت)گران(. 
آزادی مثبت یعنی آزادی عمل شهروند در انتخاب یا انجام 
»چیزی« که میل به انجام آن را دارد، مثال اینگونه یا آنگونه 
لباس یپوشد یا خود را آرایش کند. شهروند در پندار و کردار 
و گفتار خویش حق انتخاب آزاد دارد و کسی  نباید از پائین 

یا باال مزاحم او شود.
و  فردی  حقوق  نفی  اساس  بر  که  تامگرا،  نظام های  در 
و  فقیه  )مثال  اندک  عده ای  شده اند،  بنا  جمع  مصلحت 
مجتهد، یا تنها حزب مجاز و…( مدعی می شوند که گویا 
آنها منایندگان خواست و اراده واقعی همگانی )ملت(اند. 
از روسو تا روبسپیر، از نازیسم تا فاشیسم، از والیت فقیه تا 
داعش و… همگی از جمله اندیشه ها یا نظام هایی هستند 
که بر اساس نفی حقوق فرد و گویا مصلحت عمومی  بنا 
شده اند. در جوامع باز، در دمکراسی های پارملانی متکی بر 
حقوق برش، برخالف جوامع بسته، میان حکومت کنندگان و 
حکومت شوندگان این هامنی و یکسانی وجود ندارد، بلکه 
سیستم و جامعه متکرث است و احزاب مناینده بخش های 
گوناگون جامعه با منافعی متفاوت تا متضادند. حکومت های 
گویا مشرتک املنافع  واحد  یک جمع  اساس  بر  که  یکدست 
و مصلحت یکسان ملت متحدالشکل و گویا متحدالفکر با 
تضمین حقوق  بدون  و  اکرثیت  اراده  روی  بر  تکیه رصف 
به  مربوط  سیاسی  ساختارهای  می شوند،  بنا  دگراندیشان 
دوران کودکی دمکراسی اند، دورانی که ملت تازه صاحب رای 

برای حکومت شده بود و تفاوت ها را منی دانست.
اصل هژدهم اعالمیه جهانی حقوق برش می گوید:

»هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند 
و  عقیده  یا  مذهب  تغییر  آزادی  متضمن  حق  این  شود. 
همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایامن می باشد و نیز 
شامل تعلیامت مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس 
می تواند از این حقوق، منفردا یا جمعا، بطور خصوصی یا 

بطور عمومی، برخوردار باشد.«
اگر چنین است، که هست، اگر آزادی فکر و وجدان و تغییر 

مذهب یا عقیده و… حق هر کس است، دیگر کسی  یا 
به رسمیت  آزادی  این  حق که  نیست در  حکومت مجاز 
شناخته شده پیشاحکومتی است دخالت کند. منی توان از 
یکسو مدعی پذیریش حقوق برش بود و از سوی دیگر از 
مومن یا حکومت خواست دگراندیش را امر به معروف یا 
نهی از منکر کند یا به عنوان حزب سیاسی »اصالح طلب« 
در پی چنین کاری بود. والیت فقیهیان و حکومت)گران( از 
اساس با اصل هژدهم اعالمیه جهانی حقوق برش مخالف اند، 
زیرا از نگاه آنها هرکس منی تواند و مجاز نیست هر دینی را 
که خواست بپذیرد و رفتارهای فردی و راه و روش زندگی اش 
تنها مربوط به خودش باشد و هر کاری را که شخصا درست 
تشخیص داد انجام دهد، بلکه باید آن کند که »الله« گفته 
است، باید امر به معروف شود. از نگاه بنیادگرایان تغییر دین 
از اسالم به مرامی  دیگر »ارتداد« است و مجازات مرگ دارد. 
و حقوق برش تغییر عقیده و مرام و مسلک را حق هر کس 
می داند. از نگاه بنیادگرایان اسالمی آزادی اندیشه و آزادی 
در انتخاب دین و مذهب، حقوقی است که می تواند منتهی 
به رشک و کفر شود و رشک ۱۶۰ بار در قرآن آمده است. امر 
به معروف و نهی از منکر، تعرض و تجاوز به حقوق فردی 
به عنوان پایه و اساس نظم دمکراتیک و در خدمت جامعه 

یکدست و بی چهره امت- امامتی است.
مومنان و حکومت باید بپذیرند که انسان )برخالف تصورات 
و پندارهای آنها( مجموعه ای از جهل و کفر نیست که باید با 
ایامن متقی شود. از نگاه انسان مدرن امروز، خرد خالق وجود 
دارد، نه عقل تابع. یعنی عقلی که تنها در خدمت فراگیری 
علم »کتاب« )وحی( باشد و از حدود تعیین شده از سوی 
الله بیرون نرود. یا بپندارد که »علم خدایی« را تنها کسانی 
می فهمند که در تبعیت عقلی محض از او و فرستادگانش 
باشند. انسان مدرن که محصول آموزش و آموزش و باز هم 
آموزش است تبعیت از وحی را نفی خالقیت و قدرت آفرینش 
خود می داند. او »وحی« را که گویا باید بر چشم ها و گوش ها و 
قلب ها بنشیند و نه بر خردها، با خرد و علم می سنجد. اصالت 
انسان یعنی اینکه او رسچشمه معرفت و شناخت است و حق 
تعیین رسنوشت دارد. و جهل او یعنی وابستگی اش به »عاملان« 
دین، به منایندگان خودخوانده خدا بر روی زمین که گویا عامل 
به علم »غیب« هستند، یعنی متکین انسان آزاد از منایندگان  
خودخوانده الله بر زمین، یعنی حکومت دین ساالران. باید از 

تجربیات کلیسا در »غرب« آموخت.
مطلق  حکومت  دنبال  به  متکین کننده  مطیع  انسان  تنها 
می رود، زیرا عقل ایامنی او عقلی تابع و گیرنده فرمان است. 
باز می گردد، به دوران  این راه به دوران کودکی  از  انسان 
نیاز به قیمومیت. چرا متام برشیت باید قربانی عده ای مومن 
شوند و بر اساس معروف و منکر آنها زندگی کنند؟  دنیای 
انسان ها، محدوده دانش و اطالعات آنها است. تناسب ایامن 
با خرد، تناسب  بی دانشی و دانش است.  و برتراند راسل 
احمق ها  که  است  این  در  دنیا  »مشکل  بود  گفته  زمانی 
به خود و ایامنشان یقین کامل دارند، در حالی که دانایان 

همواره رسشار از شک و تردیدند.«
نباید فراموش کرد زمانی که »کتاب مقدس« مرجعی برای 
توجیه تبعیض، زورگویی و جنایت شود، دیر یا زود قیام علیه 
آن رشوع خواهد شد. و در این وضعیت، هیچ نیرویی قوی تر 

از »ایده ای« که زمانش رسیده باشد، وجود نخواهد داشت.
یا  مذهب  و  دین  گرفنت  نظر  در  بدون  انسان ها،  متام  یا 
اجتامعی  موقعیت  و  مقام  یا  نژاد  و  جنسیت  یا  مسلک، 
و… در برابر قانون از حقوقی یکسان بهرمند خواهند بود 
و ارزش های زندگی خود را مستقل انتخاب خواهند کرد یا 
نه. جمهوری اسالمی ایران حکومتی دینی است که انسان 
را بنا بر دین، بنا بر بی دینی، مذهب، جنسیت یا مقام و 

مرتبه شهروندان جامعه به خوب و بد و بد و بدتر و از همه 
بدتر تا واجب القتل تقسیم می کند. بر کدام اساس و پایه؟ بر 
اساس »معروف«های خود. ارزش های خودپسندیده را بجای 
حقوق شهروند نشانده اند. از نگاه اینان انسان جاهل است 
و جاهل می ماند، ارج او به ایامن )درست( او است. او باید 
جاهل مباند تا راهنامیی شود. انسانی که خودمختار و قائم  
به ذات است مستقل می اندیشد و نیازی به راهنامیی امام 
ندارد، خود، امام خویش است. حکومت، به ویژه حکومت 
دینی، نیازمند انسان جاهل است. و جاهل نباید عاقل شود، 
بلکه باید مومن مباند و از حقیقت پنهان پیروی کند. جهل 
انسان )از نگاه آنها( نادانی او به دلیل ناتوانی خردش در 
درک حقیقت ماوراء طبیعی است و نه کمبودی که بتوان 
آن را با آموزش و پرورش برطرف ساخت. در اسالم، در برابر 
جهل انسان، البته »علم« قرار دارد؛ اما علمی  که در انحصار 
»الله« است، گنجیه ای ثابت در کتاب مقدس و سنت پیامرب 
و امامان که دسرتسی به آن تنها با ایامن و تقوا و تفسیر 

منایندگان خودخوانده بر زمین میرس می شود.
نتیجه نهایی »امر به معروف و نهی از منکر« باید هامن 
جامعه یکدست، یک فکر و یک شکل »دکرت« علی رشیعتی 
با امامی  در راس آن شود. جامعه ای که در آن امت بجای فرد 
می نشیند و ارزش های یکسان و یکدست بجای تکرث ارزشی. 
جامعه ای که در آن یا همه افراد معروف ها و منکرات دیکته 
شده از باال را می پذیرند یا به روی آنها »شمشیر« کشیده 
افرادش تحت  )است( که  می شود: »… امت… جامعه ای 
یک رهربی بزرگ و متعالی، مسئولیت پیرشفت و کامل فرد 
و جامعه را، با خون و اعتقاد و حیات خود حس می کنند و 
متعهدند که زندگی را نه در بودن به شکل راحت، بلکه در 
رفنت به سوی نهایت و به سوی کامل مطلق، دانایی مطلق، 
خودآگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارزش های متعالی، 
مناندن در هیچ منزلی و شکلی و قالبی… اُمت جامعه ای 
هم مذهب  هم عقیده،  همفکر،  که  انسانی  افراد  از  است 
و همراهند، نه تنها در اندیشه مشرتکند، که در عمل نیز 
و  می اندیشند  گونه  یک  اُمت  یک  افراد  دارند…  اشرتاک 
ایامنی همسان دارند و در عین حال در یک رهربی مشرتک 
اجتامعی، تعهد دارند که به سوی تکامل حرکت کنند، جامعه 
را به کامل بربند، نه به سعادت…، میان دو اصل به خوشی 
گذراندن و به کامل گذشنت، اُمت طریق دوم را می  گزیند… 
حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد… اُمت یک 

جامعه متحرِک مهاجر و دارای ایده آل است…«)۶(
پیرشفت و کامل با خون و اعتقاد، رفنت به سوی بی نهایت، 
دانایی مطلق، خودآگاهی مطلق و…، متاما سخنانی پوچ و 
بی معنا! امر به معروف و نهی از منکر باید چنین جامعه ای 
را بسازد، همه یکسان، یک شکل، یک فکر و یک عقیده، با 
برای گوسفندان. و چون چنین چیزی  رهربی چون چوپان 

ناممکن است، پس وحشتناک نیز خواهد بود!

زیر نویس ها:
الهی قمشه ای،  ترجمه حاج شیخ مهدی  قرآن مجید،   ۱-

موسسه چاپ و انتشارات محمد حسن علمی
-۲ قرآن مجید، ترجمه ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارت 

جاویدان، چاپ سوم، نوروز ۱۳۵۴
-۳ – علی رشیعتی، ما و اقبال، مجموعه آثار ۵، ، شامره 

ثبت ۱۲/۸/۵۷، برگهای ۵۴، ۵۵
انتشارات   ،۲۶ آثار  مجموعۀ  علی)ع(،  رشیعتی:  علی   ۴-
نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱۳۶۲، چاپ پژمان، برگهای ۶۱۷ تا ۶۱۹

-۵ ایلنا، خربگزاری کار ایران، کد خرب ۲۷۳۴۰۱ ،منت بیانیه ۷ 
اردیبهشت ۱۳۹۴، بازبینی شده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

-۶ علی رشیعتی، هامنجا، علی)ع(، مجموعۀ آثار جلد۲۶، 
برگ های ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۲۰، ۶۳۰
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سیاسی بازی و سیاسی کاری« ندانست و افزود که »قانونگذار 
یا مسئوالن اجرای قانون، نقش اپوزیسیون به خود گرفته و 

حجاب را دستاویزی برای جذب آرای انتخاباتی نکنند«.
او »ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات، درددل و ناله 
کردن و ترویج ناامیدی و اعرتاض بدون ارائه راه  حل« را از 
مهم ترین گرفتاری های مجریان طرح حجاب و عفاف خوانده 

است.
از  از کمک گرفنت  به معروف« همچنین  رئیس ستاد »امر 
به  آمران  رفع مشکالت حقوقی  برای  قضاییه  قوه   دستگاه 
معروف نیز خرب داد و اعالم کرد که یک تیم حقوقی برای 

دفاع حقوقی از آمران تشکیل می شود.
قوه   وکالی  مرکز  با  قراردادهایی  همچنین  او،  گفته ی  به 
که  دهد  تشخیص  حقوقی  تیم  اگر  و  شده  بسته  قضاییه 
مشکل حقوقی ناشی از امر به معروف بوده است، وکیل در 
اختیار این افراد قرار داده می شود و دادگاه ها نیز موظفند 
شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به این موارد تشکیل دهند.

گفت  و  داد  نیز هشدار  سینامیی  آثار  تهیه کنندگان  به  او 
نشان  »لوده«  را  آمران  که  »دینامیت«  مانند  فیلم هایی  با 
می دهند، برخورد خواهد شد، چرا  که این مأموران را در افکار 

عمومی »تخریب« می کند.
عفاف«  و  حجاب  جامع  طرح  »کارآمدسازی  ویژه  نشست 
و  اسالمی  ارشاد  نقاط ضعف گشت های  بررسی  با هدف 
عملکرد مأموران و دستگاه ها برگزار شده که به معنای تداوم 
اراده حکومت بر اجرای این طرح ضدانسانی و تشدید فشار 

بر زنان و دخرتان است.
در حالی  که جامعه زنان از پوششی که حکومت ترویج و 
تبلیغ می کند خشمگین و منزجرند و  هر روز از آن دورتر 
می شوند و ترجیح می دهند پوشش دلخواه خود را داشته 
تولید و عرضه  اعامل محدودیت جهت  برای  باشند، تالش 
پوشاک زنان نیز اادمه دارد تا عالوه بر اجباری بودن حجاب، 
مدل آن را نیز در کنرتل و اختیار بگیرد؛ چیزی که در دو 
دهه ی اخیر به شدت از کنرتل نظام و رسکوبگرانش خارج 

شده است.
که  پوشاک  فروش  و  عرضه  تولید،  اقدامات،  تازه ترین  در 
شناسه »شیام« را به عنوان تأییدیه بنیاد مد و لباس و وزارت 
را  لباس  حوزه  در  فعالیت  اجازه  باشند،  نداشته  »صمت« 
داشت. »شیام«  نخواهند  فروشگاهی  و  به صورت مجازی 

مخفف »شناسه یکپارچه ی مد و لباس ایران« است!
آنگونه که مجید امامی دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی و 

==شناسه های کاالها از جمله پوشاک در جمهوری اسالمی 
بین املللی  استانداردهای  و  کیفیت  اساس  بر  اینک  بجای 
تندرستی و محیط زیست صادر شوند، بر اساس »امر به 
معروف و نهی از منکر« و محدودیت ها و ممنوعیت های 

تحمیلی صادر می شوند!
به  »امر  ستاد  دبیر  گلپایگانی  هاشمی  ==محمدصالح 
معروف« در یک نشست با عنوان »کارآمدسازی طرح جامع 
عفاف و حجاب« ویژه مدیران، اساتید دانشگاه ها، معاونین 
و  »ناله کردن  و  »ناکارآمدی«  علمیه،  حوزه های  طالب   و 
انتقاد  به معروف را مورد  بین آمران  ناامیدی« در  ترویج 

قرار داده است.
==رئيس ستاد »امر به معروف« همچنین از کمک گرفنت 
از دستگاه قوه  قضاییه برای رفع مشکالت حقوقی آمران به 
معروف نیز خرب داد و اعالم کرد که یک تیم حقوقی برای 

دفاع حقوقی از آمران تشکیل می شود.
==مجید امامی دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی و رئیس 
کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته است، »قرار است با 
و  تولیدی  لباس های  از همه  جامع  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس های 
وارداتی مغایر با ارزش های دینی و ملی جلوگیری شود!« - 
امامی که در خردادماه اعتقاد مردم به حجاب را به بیش از 
»۸۰درصد« افزایش داد، پیشرت ادعا کرده بود، »۷۰درصد« 
مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند و »پذیرای شاخص های 
هستند.«  اسالمی  و  ایرانی  پوشش  و  حجاب  و  عفاف 
معلوم نیست اگر چنین است، پس اینهمه گشت اسالمی 
و  مزاحمت و مردم آزاری و بگیر و ببند و قوانین و مقررات 

تازه برای پوشاک مردم به خاطر چیست!

محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد »امر به معروف« 
از »ناله  کردن و ترویج ناامیدی« در بین آمران به معروف 
انتقاد کرده و از تشکیل تیم حقوقی ویژه برای دفاع از بازوی 
رسکوب معرتضان به حجاب اجباری متشکل از وکال خرب داده 

است.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد »امر به معروف« 
در یک نشست با عنوان »کارآمدسازی طرح جامع عفاف و 
حجاب« ویژه مدیران، اساتید دانشگاه ها، معاونین و طالب  
حوزه های علمیه »ناکارآمدی« و »ناله کردن و ترویج ناامیدی« 

در بین آمران به معروف را مورد انتقاد قرار داده است.
»جای  را  حجاب  و  عفاف  ترویج  گلپایگانی  هاشمی 

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته است، »قرار است 
با ایجاد بانک اطالعاتی جامع از همه لباس های تولیدی و 
وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس های 

وارداتی مغایر با ارزش های دینی و ملی جلوگیری شود!«
طبق دستورالعمل کارگروه ساماندهی مد و لباس، پوشاکی 
نهادهای  قانون  اعامل  با  باشند  »شیام«  شناسه  فاقد  که 
نظارتی مواجه خواهند شد. این شناسه که از سوی وزارت 
صمت صادر می شود، به معنای دریافت مجوز از بنیاد مد 
و لباس است و در صورتی  که فروشنده و تولیدکننده فاقد 
این شناسه باشد، از سوی وزارت صمت شناسه »شاپرک« یا 
»ای -مناد« برای فروش دریافت نخواهد کرد! »شاپرک« هم 

مخفف »شبکه الکرتونیکی پرداخت کارتی« است!
اینک بر  از جمله پوشاک بجای  درواقع شناسه های کاالها 
اساس کیفیت و استانداردهای بین املللی تندرستی و محیط 
زیست صادر شوند، بر اساس »امر به معروف و نهی از منکر« 

و محدودیت ها و ممنوعیت های تحمیلی صادر می شوند!
را  طرح  این  اجرای  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  رئیس 
»بخشی از زنجیره درمان« تعریف کرده تا »کاالی قاچاق و 
بدون شناسنامه فرهنگی و هرنی و کاالیی که اساساً جایگاه 
یک طراح یا یک تولیدکننده مسئول و مسئولیت پذیر در آن 

وجود ندارد، نباید به سادگی در بازار قرار بگیرد.«
طبق گزارش دستگاه های انتظامی استان های قم و خوزستان، 
در جریان اجرای »طرح حجاب و عفاف« که از ۲۱ تیرماه 
رشوع شد، دست کم ۵۰۰ واحد صنفی پوشاک بازدید شده اند 

و به آنها اخطار پلمب داده شده و یا پلمب شده  اند.
طبق دستورالعمل بنیاد مد و لباس، پوشاک عرضه شده باید 
»کارکرد پوشانندگی«، »قد مناسب«، »اندازه آستین مناسب« 
داشته باشند و »بدن منا و اندام منا« و دارای »پارگی یا زاپ« 

نباشند.
حمید خرم رئیس اتاق اصناف قم هم پیشرت از وضع و اجرای 
دستورالعمل های محکم در رضورت رعایت حجاب و عفاف 
خرب داده بود که شامل برخورد با فروشندگان بدحجاب و 
»بدحجاب«  مشرتیان  به  خدمات  و  کاال  عرضه  ممنوعیت 

می شود.
و  آقایان  برای  نامناسب  تی رشت  »پوشیدن  ممنوعیت 
مانتو های خیلی کوتاه برای بانوان فروشنده« نیز از جمله 

این محدودیت هاست.
ادعا  پیشرت  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر  امامی 
دارند  اعتقاد  به حجاب  ایران  مردم  »۷۰درصد«  بود،  کرده 
و »پذیرای شاخص های عفاف و حجاب و پوشش ایرانی و 
اسالمی هستند.« معلوم نیست اگر چنین است، پس اینهمه 
گشت اسالمی و  مزاحمت و مردم آزاری و بگیر و ببند و 

قوانین و مقررات تازه برای پوشاک مردم به خاطر چیست!
این ادعا کافی نبود، امامی ۲۳ خرداد ماه، آمار اعتقاد مردم 
به حجاب را به »بیش از ۸۰درصد« افزایش داد! وی گفت 
که »حدود ۸سال است که ذائقه پوشش جامعه رها شده 
و جامعه به اجبار به سمت استفاده از مانتوهای نامناسب 
سوق داده شده، چون انتخاب دیگر را سخت کرده  ایم.« او 
تأکید کرد »در بازار عمال داریم برای مردم تن منایی را ترویج 

می کنیم.«

تشکیل تیم حقوقی برای 
دفاع از مردم آزارهای »امر 
به معروف« و عدم صدور 
»شیام« و »شاپرک« برای 

پوشاِک غیراسالمی!
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درصدی طالب در وزارت آموزش و پرورش خرب داد.
مربی  عربی،  )دبیری  انسانی  علوم  رشته  در هشت  طالب 
امور تربیتی، دبیری معارف اسالمی، آموزگاری ابتدایی، دبیری 
ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتامعی، دبیری تاریخ، دبیری 
در  و  کنند  استخدامی رشکت  آزمون  در  می توانند  فلسفه( 
صورت پذیرش در هامن رشته ای که قبول شده اند به استخدام 

آموزش و پرورش درآمده و به تدریس مشغول می شوند.
بر اساس گزارشی که در اسفند ۱۴۰۰ منترش شد نیز آموزش 
و پرورش چندهزار نفر را که آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 
روحانیون و طلبه های حوزه علمیه، خانواده های »ایثارگر« و 
حتا تعدادی با هویت مبهم را بجای آموزگاران حق التدریس 
در دستور کار قرار داده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، آموزش و پرورش موظف است نخست از آموزگاران 
اقدام  اما در یک  کند  استفاده  استخدام  برای  حق التدریس 
به  وزارتخانه  این  استخدامی  ظرفیت  از  بخشی  غیرقانونی 

افرادی غیرمرتبط و غیرمتخصص تعلق گرفته است.
در چهار دهه گذشته طالب و روحانیون به عنوان امام جامعت 
و معلم پرورشی در مدارس ایران جاسازی شدند اما جمهوری 
اسالمی بر اساس طرح »مبلّغ معلم« از سال ۹۷ راه ورود طالب 

به مدارس کشور را به عنوان »آموزگار« بیشرت هموار کرد.
تاریخ ۲۰  در  علمیه  حوزه های  معلم«  مبلغ  تربیت  »مرکز 
امناء  هیئت  جلسه  سومین  و  بیست  در   ۱۳۹۷ اسفندماه 
دانشگاه فرهنگیان مطرح و به عنوان مرکز وابسته دانشگاه 

فرهنگیان با اهداف زیر تصویب شد:
۱. تأمین و تربیت معلامن، مربیان و مدیران مؤمن و متعهد، 
 معتقد به مبانی دینی و ارزش های اسالمی و انقالبی، دارای 
فضایل اخالقی و ارزش های  واالی انسانی، کارآمد و توامنند در 

طراز جمهوری اسالمی
۲. جذب و تربیت نیروهای مستعد از بین داوطلبان حوزوی 

برادر و خواهر برای ورود به آموزش و پرورش
۳. تربیت صاحب نظران و پژوهشگران متخصص حوزوی به 

منظور نظریه پردازی  تربیت دینی
۴. بهره گیری از ظرفیت تبلیغی- فرهنگی طالب در عرصه 

آموزش و پرورش
۵. جذب و آموزش نیروهای حوزوی برادر و خواهر جهت ارائه 

راهنامیی و مشاوره در سطح مدارس آموزش و پرورش
پیشرت، وزارت اطالعات نیز طالب حوزه های علمیه را استخدام 
کرده بود و بخشی از این طالب اکنون مشغول کار در وزارت 
مسائل  در  طلبه ها  و  آخوندها  دخالت  هستند.  اطالعات 
فعالیت  حتی  و  محرومیت زدایی  و  فقرزدایی  و  بهزیستی 
عمرانی به اسم فعالیت »جهادی« نیز یکی دیگر از انحرافاتی 
است که در جمهوری اسالمی و برای اشتغال آخوندها و دادن 

پول مفت به آنها انجام شده است.

==»دوگانگی صدور مجوز در یک کشور«، »نداشنت ساختار 
الزم حوزه جهت نظارت« و از همه مهمرت »غیرتخصصی شدن 
خدمات مشاوره ای« به عنوان ایرادات اساسی چنین طرحی 

مظرح شده است.
==پیش از این نیز دخالت و اشتغال روحانیون و طلبه ها 
در بخش های کامال تخصصی از جمله به عنوان آموزگار در 

آموزش و پرورش رخ داده است.
==وزارت اطالعات نیز طالب حوزه های علمیه را استخدام 
کرده بود و بخشی از این طالب اکنون مشغول کار در وزارت 
مسائل  در  طلبه ها  و  آخوندها  دخالت  هستند.  اطالعات 
فعالیت  و حتی  محرومیت زدایی  و  فقرزدایی  و  بهزیستی 
عمرانی به اسم فعالیت »جهادی« نیز یکی دیگر از انحرافاتی 
است که در جمهوری اسالمی و برای اشتغال آخوندها و دادن 

پول مفت به آنها انجام شده است.

شامری از منایندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال تصویب 
مجوز  آن  اساس  بر  که  هستند  ضدعلمی  و  عجیب  طرح 
»مشاوره روانشناسی با رویکرد دینی و اسالمی« به طلبه ها و 

آخوندهای حوزه های علمیه سپرده شود.
تعدادی از منایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را به هیئت 
رئیسه ارائه کرده اند که بر اساس آن صالحیت اعطای مجوز 
مشاوره روانشناسی که اکنون در اختیار نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور است در اختیار حوزه های علمیه و طلبه هایش 

قرار می گیرد.
در مقدمه این طرح که به امضای ۶۹ نفر از منایندگان مجلس 
یازدهم رسیده آمده که »با توجه به مرجعیت دینی حوزه های 
علمیه و رضورت استقالل آن، الزم است صالحیت اعطای مجوز 
مشاوره با رویکرد دینی و اسالمی، به صورت مستقل در اختیار 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با 
اضافه شدن یک تبرصه، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان 

روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی محقق می شود.«
هیئت رئیسه نیز طرح این منایندگان را » جهت بررسی« به 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارسال کرده و اکنون 
کارشناسی  نظرات  دریافت  برای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
طرح را در اختیار تعدادی از ارگان ها، نهادها و صاحب نظران 

قرار داده است.
نظام  این طرح، محمد حامتی رئیس سازمان  به  در واکنش 
روانشناسی و مشاوره کشور گفته که این سازمان به محض 
اطالع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج 
کردن این موضوع رشوع کرد. با منایندگان مجلس، مسئوالن و 
اشخاصی که این طرح جهت اظهار نظر به آنها داده شده بود 

جلسه و اشکاالت طرح در میان گذاشته شد.
به گفته محمد حامتی، او با آیت الله اعرافی ریاست حوزه 

علمیه هم برای اعالم »مخالفت« با این طرح دیدار کرده است. 
در این جلسه رئیس حوزه علمیه مدعی شده از چنین طرحی 
اطالع ندارد و تدوین و تنظیم آن کار منایندگان مجلس شورای 

اسالمی بوده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین گفته 
که سازمان از ضوابط خود در ارتباط با سازمان ها، نهادها، 
و  کرد  نخواهد  عدول  قضاییه  قوه  و  حوزه ها  دانشگاه ها، 
کسانی هم که غیرمرتبط هستند مانند بقیه متقاضیان باید یک 
مقطع دیگر دریافت یا در آزمون علمی- حرفه ای اگر سازمان 
برگزار کرد، رشکت کرده و مجوز فعالیت در زمینه ارائه خدمات 

روانشناسی و مشاوره را بگیرند.
محمد حامتی در واکنشی آشکار به اقدام مجلس و این طرح 
گفته که »در گذشته هم چنین طرح هایی وجود داشته است 
که با اقدامات موثر و تعاملی از دستور خارج کردیم. اکنون هم 
در تالشیم این طرح غیرکارشناسی تفرقه افکنانه را از دستور کار 

پژوهش های مجلس یا کمیسون مرتبط خارج کنیم.«
»دوگانگی  ایران  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
حوزه  الزم  ساختار  »نداشنت  کشور«،  یک  در  مجوز  صدور 
جهت نظارت« و از همه مهمرت »غیرتخصصی شدن خدمات 
مشاوره ای« را از ایرادات اساسی چنین طرحی عنوان کرده است.
جدیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در مخالفت 
با این طرح تا آنجاست که به گفته محمد حامتی »برای پیگیری 
موضوع کمیته ای را در سازمان جهت رایزنی با منایندگان و 
شده  تشکیل  مسئوالن«  سایر  و  مجلس  پژوهش های  مرکز 

است.
چهار دهه پس از انقالب و پرورش تعدادی زیادی آخوند به 
عنوان »روحانی« و »طلبه« که خرج شان از روز نخست آغاز 
به تحصیل در حوزه بر دوش حکومت بوده حاال لشکری از 
ایجاد کرده که هیچ تخصصی  بیکار  آخوندهای مفتخور و 
ندارند و منی توانند مانند مشاغل دیگر، به پیشربد امور جاری 

کشور کمک کنند.
اینهمه سبب شده بجز مسیرهای اصلی که از ابتدای انقالب 
حاال  شد،  گشوده  مملکت داری  امور  به  قرش  این  برای 
مسیرهای فرعی برای اشتغال آنها در حوزه های تخصصی نیز 
ایجاد شود. به این ترتیب آخوندهای زیادی هستند که بجای 
و روضه خوانی، ساختار  امامت جامعت  یعنی  اصلی  شغل 
اجرایی و سیاست گذاری ایران را غصب کرده اند که در رأس 
آنها ولی فقیه و در حال حارض سی سال است که سیدعلی 

خامنه ای قرار دارد!
پیش از این نیز دخالت و اشتغال روحانیون و طلبه ها در 
آذر  منونه  برای  است.  داده  رخ  تخصصی  کامال  بخش های 
از  ۱۳۹۸ بود که مدیر »حوزه های علمیه خواهران کشور« 
مصوبه شورای معین شورای انقالب فرهنگی برای استخدام ۱۰ 

»مجوز مستقل« مشاوره 
روانشناسی برای طلبه ها 

و آخوندها!
 سازمان نظام روانشناسی: 

باید از دستور کار خارج 
شود!
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از جمله بازنشستگان و طبقه متوسط ارزیابی کرده و گفته 
که »ناتوانی در خرید اقالم غذایی باکیفیت، فقط مختص به 
حداقل بگیران یا کارگران ساده نیست، طبقه ی متوسط هم 
به این حال و روز دچارند؛ سفره ها ناچاراً از اقالم ارزان ولی 
بی کیفیت پر شده و رسانه مرصف گوشت احتامالً به پایین ترین 
رقم در دهه های اخیر سقوط کرده است؛ وقتی فرزند یک 
خانواده ی کارگری یا حتی خانواده ی متوسط، با سیب زمینی 
و سویا و نهایتاً تخم مرغ تغذیه می کند، چطور می تواند رشد 

مطلوب داشته باشد و فردای این کشور را بسازد؟!«
مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و 
مواد پروتئینی کشور نیمه اردیبهشت که هنوز قیمت کاالهای 
خوراکی با تورم انفجاری دو ماه گذشته روبور نشده بود، از 
کاهش مرصف رسانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته 
خرب داده و گفته بود که »مرکز آمار ایران رسانه مرصف گوشت 
قرمز در سال را ۴ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعالم کرده 
است. اما آنچه واقعیت دارد چیزی حدود ۳ کیلوگرم است 
که باید گفت این آمار برای هر جامعه ای نگران کننده است.«

که شیب  دارند  مدام ارصار  دولتی  مقامات  میان  این  در 
افزایش تورم کمرت شده است. حتی هادی سبحانیان معاون 
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز در سخنانی عجیب مدعی 
افزایش  به  منی توان  اقتصادی  مبانی  اساس  »بر  که  شده 
قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان 
افزایش در شاخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، 
عمومی  شاخص های  در  مستمری  افزایش  شاهد  تورم  در 
قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش 

و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.«
از  بسیاری  »استدالل  که  افزوده  اقتصاد  وزیر  معاون 
کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه 
تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف 
آن به کنرتل تورم کمک می کند.« او گفته است با حذف ارز 
دولتی، یکی از ریشه ها و مسببین اصلی تورم از میان برداشته 

شده و در ماه های آینده روند نرخ تورم نزولی خواهد شد.
فرامرز توفیقی در اینباره معقتد است  »وقتی بیش از نیمی 
از جمعیت، پولی برای خرید ندارند، تورم بطور طبیعی تا 
حدودی کاهش می یابد چون تقاضایی دیگر در کار نیست 
اما این مسئله به معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران 
گرانی نیست. امروز بحران معیشتی به یک بحران همه جانبه 
اقتصادی و اجتامعی تبدیل شده است؛ کارشناسان اقتصادی 
که به ادعای خودشان مدام به دنبال مدل های اقتصادی برای 
افزایش رشد و بهره وری هستند، منی دانند سوءتغذیه چه تاثیر 
مخربی بر بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای 
بهره وری این است که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده 

باشد و در وضعیت متعادل باشد.«

==محاسبات نشان می دهد که یک خانواده ی سه نفره ی 
باید  بخورند،  بخواهند غذای گوشتی  روز  اگر یک  کارگری 
کل دستمزد آن روِز نان آور خانواده را برای خرید فقط یک 

کیلوگرم گوشت قرمز هزینه کنند!
==فرامرز توفیقی: »وقتی بیش از نیمی از جمعیت، پولی 
کاهش  حدودی  تا  طبیعی  بطور  تورم  ندارند،  خرید  برای 
می یابد چون تقاضایی دیگر در کار نیست اما این مسئله به 

معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران گرانی نیست.«

گرانی و تورم همچنان بیش از پیش سبب کوچک شدن سبد 
ایران می شود. فعاالن کارگری می گویند  خرید خانوارها در 
حتی با صفر شدن تورم اقتصاد ایران هم توان خرید بسیاری از 
مواد غذایی را ندارند و در حال حارض گوشت از سبد خوراک 

خانوارهای کارگری تقریبا حذف شده است.
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید. 
این عدد به معنای فاجعه ای هولناک در سبد خرید و تغذیه 
اقشار کارگری، بازنشسته و کارمندانی است که دریافتی آنها 
زیر رقم خط فقر است. این خانوارها که فاصله درآمد آنها 
با تورم هر هفته و هر روز در حال افزایش است، در تیرماه 
امسال ناچار بودند برای خرید سبد مشخصی از کاال ۸۶ درصد 

بیشرت از تیرماه سال گذشته هزینه کنند.
نخستین اثر تورم ۸۶ درصدی مواد خوراکی، حذف بخش 
قابل توجهی از کاالهای خوراکی از سبد مرصفی خانوارهای 
کم  اصال  خانوارها  این  تعداد  است.  تنگدست  و  کم درآمد 
نیست و بنا بر آمارها و برآوردهای خود حکومت ۶۰ میلیون 
نفر یعنی حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار 
درباره تورم هفته های گذشته گفته که »امروز چرخ دنده های 
تورم متام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه  قرار داده است 
و تأمین نیازهای اولیه ی خوراکی برای الیه های مختلف طبقه 

متوسط نیز به یک »امر دشوار« بدل شده است.«
به گفته فرامرز توفیقی »الکچری سازِی کاالهای خوراکی« 
تورم سنگین حداقل در بخش سبد  اصلی  تبعات  از  »یکی 
نه فقط گوشت قرمز و سفید،  بوده است.  تغذیه ای مردم 
بلکه برنج، تخم مرغ، میوه ها و صیفی جات، به تدریج جزو 
قیمت  وقتی  شده اند؛  خانواده ها  خرید  سبد  الکچری  اقالم 
برنج ایرانی هر کیلو بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، آیا یک 
خانواده ی مزدبگیر می تواند ماهی چند کیلو برنج در برنامه 

خرید منظم خود داشته باشد؟«
فرامرز توفیقی معتقد است که »اگر در ماه آینده یا ماه های 
بعدتر، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، از ۸۶ درصد به ۵۰ 
درصد برسد و روی کاغذ نزولی شود، بازهم تاثیری در بهبود 
معیشت کارگران نخواهد داشت چراکه همین امروز کارگران 
با دستمزدی که ماهانه می گیرند منی توانند کاالهای خوراکی 
کافی و باکیفیت بخرند و ۵۰ درصد تورم خوراکی ها بازهم 
به معنای گرانی بیشرت است در حالیکه این دستمزد است که 
ثابت می ماند؛ پس رکود تورم یا نزول چند درصدی آن نیز 

منی تواند راهکاری برای »بهبود معاش فرودستان« باشد.«
آنچه مورد اشاره فرامرز توفیقی است، عمیق شدن فاصله 

بر  رقمی  عدد،  در  است. هرچند  زندگی  و هزینه  دستمزد 
دستمزدهای سال ۱۴۰۱ افزوده شده اما در عمل ارزش واقعی 
کمرت شده  ملی  پول  ارزش  کاهش  دلیل  به  این دستمزدها 
است. به این معنا که مقدار کاالی خریداری شده با حقوق 
یک کارگر در سال گذشته بیش از کاالهایی بوده که این کارگر 
با دستمزدی که به صورت عددی حدود ۳۰ درصد افزایش 
یافته، اکنون خریداری می کند.محاسبات نشان می دهد که 
یک خانواده ی سه نفره ی کارگری اگر یک روز بخواهند غذای 
گوشتی بخورند، باید کل دستمزد آن روِز نان آور خانواده را 

برای خرید فقط یک کیلوگرم گوشت قرمز هزینه کنند!
اساس  »بر  که  کرده  محاسبه  گزارشی  در  ایلنا  خربگزاری 
کار، حداقل دستمزد روزانه ی  مصوبات مزدی شورای عالی 
اگر  تومان است؛  کارگران در سال جاری، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ 
رقم  این  به  را  سنوات  و  مسکن  حق  مانند  مزدی  مزایای 
بیفزاییم، به سختی به روزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می رسیم؛ 
بنابراین قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی امروز از دستمزد 
روزانه ی یک کارگر به مراتب بیشرت است؛ یعنی یک خانواده ی 
سه نفره ی کارگری اگر یک روز بخواهند غذای گوشتی بخورند، 
باید کل دستمزد آن روِز نان آور خانواده را برای خرید فقط 
یک کیلوگرم گوشت قرمز هزینه کنند؛ تنزل سطح کیفی تغذیه، 
عواقب میان مدت و بلندمدت بسیار دارد؛ عواقبی که چشم 
پوشیدن بر آن ها جامعه را به سمت بحران سوق خواهد داد.«
به  درباره مرصف گوشت  پیامنکاری شهرداری  کارگر  یک 
خربگزاری ایلنا گفته که »ما چندین ماه است که اصالً گوشت 
قرمز  گوشت  سال خرید  ابتدای  از  یعنی  نخریده ایم،  قرمز 
سال  پایان  تا  باشد  شکل  همین  به  اوضاع  اگر  نداشته ایم؛ 
هم خرید منی کنیم؛ پولی باشد یکی دو کیلو مرغ یا ماهی 
می خریم؛ واقعاً رسانه مرصف گوشت خانواده ی ما به صفر 

رسیده است!«
فرزندم  دو  و  همرس  اما  می خورم  را  کمپ  غذای  »من 
یا سه ماه، یکی  اصفهان زندگی می کنند؛ فکر کنم هر دو 
دو کیلو گوشت خورشتی می خرند تا بتوانیم هر پانزده روز 
یکبار، غذا با گوشت قرمز داشته باشیم؛ رسانه مرصف هر 
عضو خانواده ما در بهرتین حالت، سالی ۳ یا هامن ۴ کیلوگرم 
است.« این جمالت را یک کارگر شاغل در پروژه های نفتی 
عسلویه گفته که از جمله کارگرانی هستند که درآمد بیشرتی از 
کارگران شاغل در دیگر سازمان ها و بخش های اقتصادی دارند.
وضعیت بازنشستگان نیز بهرت از کارگران نیست. برای منونه 
یک بازنشسته ساکن ایالم گفته که »ماه هاست سفره ی ما رنگ 
گوشت قرمز را ندیده است؛ پول ما به خرید چند کیلو مرغ و 

تخم مرغ به زور می رسد؛ گوشت را دیگر فاکتور گرفته ایم!«
مواد  مرصف  کاهش  نیز  کارگری  فعال  فرج اللهی  کاظم 
خوراکی و تغذیه نامناسب را مختص بخش زیادی از مردم 

کاهش خورد و خوراک مردم 
به دلیل فقر؛ خانواده های 

کارگری رنگ گوشت را 
منی بینند! 
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امیرهوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه(

هوشنگ ابتهاج در سال های گذشته ساکن شهر کلن آملان 
بود. او درباره مهاجرتش به آملان در یک مصاحبه گفته بود: 
آملان،  رفت  بچه هایم  از  یکی  اول  بود.  اجباری  من  »رفنت 
دیگرم  بچه های  بعد  نباشد.  تنها  بچه ام  که  زنم رفت  بعد 
رفتند. یک مدتی هم من ممنوع الخروج بودم. باالخره من 

هم رفتم.«
او همچنین افزوده بود »البته من خودم مهاجرت نکردم ولی 
اگر چیزی زندگی شام را تهدید می کند و خطر مرگ برای شام 
وجود دارد، شام حق دارید که هر نقطه خطرناکی را ترک 

کنید تا در امان باشید.«
هوشنگ ابتهاج درباره اینکه آیا در آملان هم شعر می رساید 
گفته بود: »بله. این ویروسی است که از تن آدم منی رود. 
ترسم این است که در آن دنیا هم دچار شعر گفنت شوم. 
شعر گفنت ایران و آملان و ژاپن ندارد. گاهی چیزهایی به 
کله شام می آید و شام یاد گرفته اید، که آنچه حس می کنید، 

بگویید. گاهی کمرت و گاهی بیشرت.«
ا.  از غزل ها و رسوده های ه.  در سال های گذشته بسیاری 
سایه در میان بخشی از جوانان مورد استقبال قرار گرفت. 

این غزل از معروف ترین آنهاست:

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان  است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن، هرنِ گاِم زمان است

تو رهرو دیرینه ی رسمنزل عشقی
بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

آبی که برآسود، زمینش بخورَد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است

باشد که یکی هم به نشانی بنشیند
بس تیر که در چله ی این کهنه کامن است

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است

دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ی ایام، دل آدمیان است

دل بر گذر قافله ی الله و گل داشت
این دشت که پامال سواران خزان است

روزی که بجنبد نفس باِد بهاری
بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی
دردی ست درین سینه که همزاد جهان است

از داد و ِوداد آنهمه گفتند و نکردند
یارب، چه قدر فاصله ی دست و زبان است

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صرب که من می کنم، افرشدِن جان است

از راه مرو سایه، که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدِم راهروان است

با نام هرنی »ه.ا. سایه« شاعر و  ابتهاج  == امیرهوشنگ 
ادبیات  و  شعر  حوزه  در  دهه  هفت  از  بیش  پژوهشگر 
 ۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۰ سال های  در  و  می کرد  فعالیت  فارسی 
و  ایران  ملی  رادیو  موسیقی  بخش  مسئول  خورشیدی 

رسپرست برنامه معروف »گلها« بود.
و  چپگرا  افکار  سیاسی  حوزه  در  ابتهاج  ==هوشنگ 
»توده ای« داشت و پیش از انقالب۵۷ مانند بسیاری دیگر از 
هم فکرانش که به کار و زندگی عادی از جمله در نهادهای 
دولتی و مؤسساتی مانند رادیو و تلویزیون اشتغال داشتند، 
وی نیز به کار در رادیو دولتی ایران مشغول بود، اما پس از 
انقالبی که حزب توده به شکل متام عیار از آن دفاع می کرد، 
همزمان با قلع و قمع این حزب توسط جمهوری اسالمی، 

در سال ۱۳۶۲ بازداشت شد و یک سال در زندان برس برد.
== او درباره دوران زندانش گفته »در زندان بودم و با یک 
بلندگوی  از  امید«  ترانه »ایران ای رسای  هموطن همبند، 
زندان پخش شد، تا که شنیدم زدم زیر گریه! هم بندم گفت: 
چرا گریه می کنی؟ گفتم: شاعر این ترانه منم. گفت: پس تو 

که این ترانه را رسودی چرا در زندانی؟!«

بامداد  ایران  و غزلرسای معارص  ابتهاج شاعر  امیرهوشنگ 
آملان  در  سالگی   ۹۴ سن  در   ۱۴۰۱ امرداد   ۱۹ چهارشنبه 

درگذشت.
امیرهوشنگ ابتهاج با نام هرنی »ه.ا. سایه« شاعر و پژوهشگر 
بیش از هفت دهه در حوزه شعر و ادبیات فارسی فعالیت 
می کرده و پیش از انقالب ۵۷ مسئول موسیقی رادیو ایران و 
رسپرست برنامه معروف »گلها« بود. او چند مجموعه شعر 
و همچنین چند تألیف دارد و تصحیحی نیز بر دیوان اشعار 

حافظ با عنوان »حافظ به سعی سایه« انجام داده است.
بود،  بیامر  مدت ها  که  ابتهاج  هوشنگ  درگذشت  علت 
گذشته از کهولت، از سوی خانواده او اعالم نشده است. او 
تیرماه امسال به دلیل نارسایی کلیه چند روز در بیامرستان  

بسرتی بود.
یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ 
مردادماه ۱۴۰۱ در صفحه ی اینستاگرام خود از درگذشِت این 

شاعر نامدار خرب داد.
از پدرش نوشت: »»بگردید  انتشار تصویری  با  ابتهاج  یلدا 
، بگردید ، درین خانه بگردید درین خانه غریبید، غریبانه 

بگردید. سایه ما با هفت هزارسالگان رسبه رس شد.«
امیر هوشنگ ابتهاج در سال ۱۳۰۶ خورشیدی در شهر رشت 
متولد شد و در میانه ی دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل 
به تهران رفت. او فرزند میرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعت 
و تنها پرس یک خانواده ۴ فرزندی بود. پدرش آقاخان ابتهاج 
از مردان رسشناس رشت و مدتی رئیس بیامرستان معروف 

پورسینا در این شهر بود.
در سال ۱۳۲۸ خورشیدی  در ۲۲ سالگی   ابتهاج  هوشنگ 
نخستین مجموعه اشعارش با عنوان »نخستین نغمه ها« را 
در رشت منترش کرد. »رساب« دومین دفرت شعر هوشنگ 
ابتهاج در سال ۱۳۳۰ در تهران منترش شد. »سیاه مشق«، 
»شبگیر« و »زمین« سه مجموعه اشعار دیگر ابتهاج بودند 
که در فاصله سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ منترش شدند. »چند 
برگ از یلدا« حدود یک دهه بعد در سال ۱۳۴۴ منترش شد.

در سال ۱۳۵۲ سایه مجموعه دیگری از غزلیات خود را با 
نام »سیاه مشق دو« منترش کرد و کتاب شعر بعدی او سه 
سال پس از انقالب سال ۱۳۵۷ به نام »یادگار خون رسو« در 
سال ۱۳۶۰ و »سیاه مشق سه« در سال ۱۳۶۴ انتشار یافت.

هوشنگ ابتهاج همچنین در سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی 
مسئول بخش موسیقی رادیو ملی ایران و رسپرست برنامه 

معروف »گلها« بود.

هوشنگ ابتهاج  به همراه چند نفر از شاعران و نویسندگان 
عضو کانون نویسندگان در جریان اختالفاتی که در نخستین 
سال های پس از انقالب در این کانون  شکل گرفت از آن 
نویسندگان  کانون  از  اخراج  از  پس  مدتی  اخراج شد. وی 
به همراه جمعی از شاعران و نویسندگان از جمله محمود 
اعتامدزاده )به آذین(، سیاوش کرسایی و فریدون تنکابنی که 
همگی از طرفداران و یا اعضای حزب توده بودند، »شورای 

نویسندگان و هرنمندان ایران« را تأسیس کردند.
هوشنگ ابتهاج در حوزه سیاسی افکار چپگرا و »توده ای« 
داشت و  پیش از انقالب۵۷ مانند بسیاری دیگر از هم فرانشیز 
نهادهای دولتی و  از جمله در  به کار و زندگی عادی  که 
مؤسساتی مانند رادیو و تلویزیون اشتغال داشتند، وی نیز به 
کار در رادیو دولتی ایران مشغول بود. اما پس از انقالبی که 
حزب توده به شکل متام عیار از آن دفاع می کرد، همزمان با 
قلع و قمع این حزب توسط جمهوری اسالمی، در سال ۱۳۶۲ 
بازداشت شد و یک سال در زندان برس برد. ابتهاج درباره این 
دوره از بازداشت خود گفته است که »به مدت ۸۴ روز مرا با 
چشم بند در راهرو و کنار مسرتاح نگه داشتند و هامنجا روی 
موزاییک باید می خوابیدم اما بعد از ۸۴ روز مرا به سلولی 

کوچک منتقل کردند.«
یک  با  و  بودم  زندان  »در  گفته  زندانش  دوران  درباره  او 
بلندگوی  از  امید«  ای رسای  »ایران  ترانه  هموطن همبند، 
زندان پخش شد، تا که شنیدم زدم زیر گریه! هم بندم گفت: 
چرا گریه می کنی؟ گفتم: شاعر این ترانه منم. گفت: پس تو 

که این ترانه را رسودی چرا در زندانی؟!«
تصنیف خاطره انگیز »تو ای پری کجایی« و شعر »دیرست 
گالیا« از دیگر اشعار خیلی معروف هوشنگ ابتهاج هستند.

امیرهوشنگ ابتهاج 
درگذشت؛

 پس تو که این ترانه را 
رسودی چرا در زندانی؟!
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==مسعود اسداللهی نویسنده، کارگردان و بازیگر سینامی 
قبل از انقالب روز چهارشنبه ۱۹ امردادماه ۱۴۰۱ در سن ۷۸ 

سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت.
چون  پُرمخاطبی  و  محبوب  آثار  ==اسداللهی 
بازی  با  کنکوری«)۱۳۵۲(  »علی  و  »همسفر«)۱۳۵۴( 
کارگردانی  را  »طالق«  رسیال  و  وثوقی  بهروز  و  گوگوش 
کرد که حتی پس از انقالب نیز با استقبال مخاطب روبرو 
بوده اند و از این رو، در ساختارهای سانسورزده ی سینام 
و رسیال سازی کنونی نیز هامنند رسیال »پایتخت« بارها 

کُپی برداری و بازتولید شدند. 

مسعود اسداللهی کارگردان، بازیگر سینام و تئاتر مشهور و 
پُرکار قبل از انقالب در سن ۷۸ سالگی در لس آنجلس آمریکا 
درگذشت. اسداللهی آثار محبوبی چون »همسفر«، »علی 
از  پیش  ایران  در  را  »طالق«  پُربیننده  و رسیال  کنکوری« 

انقالب۵۷ ساخته است.
مسعود اسداللهی نویسنده، کارگردان و بازیگر سینامی قبل 
 ۷۸ سن  در  امردادماه ۱۴۰۱   ۱۹ چهارشنبه  روز  انقالب  از 
سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. اسداللهی در سال 
۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد و با بازیگری تئاتر پا به عرصه 
هرنی گذاشت. او فارغ التحصیل دانشکده هرنهای دراماتیک 

بود و از کارگردانان، نویسندگان و هرنمندان موج نو هرن و 
ادبیات ایران به شامر می رفت.

اسداللهی آثار محبوب و پُرمخاطبی چون »همسفر« )۱۳۵۴( 
و »علی کنکوری« )۱۳۵۲( را با بازی گوگوش و بهروز وثوقی 
و رسیال معروف »طالق« را کارگردانی کرد که حتی پس از 

مسعود اسداللهی 
کارگردان »همسفر« 
و رسیال »طالق« در 

آمریکا درگذشت

انقالب نیز با استقبال مخاطبان روبرو بوده اند و از این رو، 
در ساختارهای سانسورزده ی سینام و رسیال سازی کنونی نیز 

مانند رسیال »پایتخت« بارها کُپی برداری و تقلید شده اند.
بهروز  و  گوگوش  موتورسواری  سکانس های  از  کُپی برداری 
وثوقی در رسیال حکومتی »پایتخت« اعرتاض اسداللهی را 
در پی داشت. وی گفت که این برداشت ها، ادای احرتام به 
یک اثرهرنی نیست، وقتی که حتی اسم این آثار و سازنده و 
بازیگرانش ممنوع است و بُرده منی شود.به تازگی نیز شایعاتی 
مبنی بر ساخنت قسمت دوم فیلم »همسفر« در شبکه های 
اجتامعی منترش شد، اما اسداللهی از آن ابراز بی اطالعی کرد 
و گفت که خودش هم این خرب را از دیگران شنیده است!

اسداللهی به عنوان بازیگر نیز با کارگردانان شناخته  شده ای 
از جمله نرصت الله کریمی در »درشکه چی« و نارص تقوایی 
در فیلم »آرامش در حضور دیگران« همکاری داشت. بازی 
در آثار خودش نیز بخش دیگری از کارنامه هرنی وی است. 

و  »پرسک«  خالدار«،  »بابا  کنکوری«،  »علی  در  اسدالهی 
»قرنطینه« ایفای نقش کرد.

مسعود اسداللهی رسیال تلویزیونی »طالق« را در سال ۱۳۵۶ 
این  شد.  پخش  ایران  ملی  تلویزیون  از  که  کرد  کارگردانی 
رسیال جزو پُربیننده ترین رسیال های دهه پنجاه خورشیدی 

ایران به شامر می رود. این مجموعه در ۹ قسمت و درباره 
معضل طالق در جامعه شهری ساخته شد و بازیگران ثابتی 
کرم رضایی،  رضا  ژیال سهرابی،  اسداللهی،  از جمله مسعود 
محسن مهدوی، هوشنگ بهشتی، مهری مهرنیا در آن بازی 
ایران،  سینامی  کنونی  مشهور  بازیگر  حامتی  لیال  کرده اند. 
فرزند علی حامتی کارگردان و زری خوشکام هرنپیشه، در 

سه سالگی جلوی دوربین این رسیال رفت.
سال  سه  گذشت  و   ۵۷ انقالب  از  پس  اسداللهی  مسعود 
از وقوع آن، تنها اثر سینامیی پس از انقالب خود را با نام 
»قرنطینه« در سال ۱۳۶۱ ساخت. در ابتدای دهه شصت و 
بازداشت و ممنوع از کار شدن بسیاری از چهره های هرنی 
در  و  فعالیت ممنوع شد  از  نیز  اسداللهی  ایران،  سینامی 
ترک  برای همیشه  را  ایران  پاکستان  مرز  از طریق  نهایت 
گفت. وی ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا رفت.اسداللهی 
پس از اینکه مجبور به خروج از ایران شد، فعالیت های هرنی 

همچنان  اجباری  مهاجرت  از  پس  وی  گرفت.  پی  را  خود 
تلویزیونی  برنامه های  اجرای  و  کارگردانی  نویسندگی،  به 
پرداخت. اسداللهی در خارج از ایران در تئاتر معروف »اتللو 
در رسزمین عجایب« نوشته غالمحسین ساعدی به کارگردانی 

نارص رحامنی نژاد و فیلم »رمب ۳« ایفای نقش کرد.

سعید راد، مسعود اسداللهی و آیلین ویگن از ستارگان سینامی قبل از انقالب۵۷

مسعود اسداللهی مسعود اسداللهی، گوگوش و بهروز وثوقی در پشت صحنه فیلم سینامیی »همسفر«
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جرمیست مرا قوی که در این ملک
مردم دگرند و من دگرسانم

نه خیل ِ عوام را سپهدارم
نه خوان خواص را نگهبانم

بر سیرت رادمردمان، زیرنوی
در خانه ی خویشنت به زندانم

یکروز کند وزیر تبعیدم
یکروز زند سفیه بهتانم

دشنام خورم ز مردم نادان
زیراک هرنور و سخندانم

زیرا به سخن یگانه ی دهرم
زیرا به هرن فرید دورانم

زیراک به نقشبندی معنی
سیالبه ی روح بر ورق رانم

زیرا پس ِ چند قرن چون خورشید
بیرون شده از میان ِ اقرانم

……
از نقمت دشمنان آزادی

گه در ری و گاه در خراسانم
وامروز عمید ُملک شاهنشاه
بسته ست زبان ِ گوهرافشانم

…

ناکرده گنه معاقبم گویی
سّبابه ی مردم پشیامنم

عمری به هوای وصلت قانون
از چرخ برین گذشت افغانم
در عرصه ی گیر و دار آزادی

فرسود به تن، درشت خفتانم
تیغ ِ حَدثان گسست پیوندم

پیکان بال بسُفت ُستخوانم
گفتم که مگر به نیروی قانون

آزادی را به تخت بنشانم
وامروز چنان شدم که بر کاغذ

آزاد نهاد خامه نتوانم
ای آزادی، خجسته آزادی!
از وصل تو روی برنگردانم

تا آنکه مرا به نزد خود خوانی
یا آنکه ترا به نزد خود خوانم

شاعر  بزرگرتین  را  بهار  فارسی   ادب  اهل  و  ==آگاهان 
قصیده رسای  شش قرن اخیر ایران می دانند. قصیده رسایی 
دیگری  ممدوح  قانونخواهی   و  عدالت  و  آزادی  بجز  که 
برنگزیده و جز با  جهل و استبداد و سلطه گران خودی و 

بیگانه درنیاویخته 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.
شاعر گرامی محمد جاللی چیمه )م. سحر( کتاب خود با عنوان 
»درباره شعر مرشوطیت ایران« را برای انتشار در 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 ششم

هر ملک را که داد بود بنیاد
دیر ایستد چو کوه به ستواری
وان ُملک را که ظلم بود بنیان

زود اوفتد به مسکنت و خواری
]بهار[

پیش از ادای سخنی چند درباره بهار اجازه بدهید با این غزل 
کوتاه عارف گفتار پیشین را که نامتام مانده بود از رس بگیریم.

این شعر در نکوهش حجاب است که در این سال های سیاه 
استبداد دینی  بدل به یکی از بزرگرتین گرفتاری ها و به ویژه 
مایه بسی خواری ها و ظلم و آزار  برای نیمی  از ملت ایران 
یعنی برای مادران، خواهران، همرسان و دخرتان ما و بطور 

کلی زنان ایران شده است.
وجود این تصنیف ها و شعر ها نشان می دهد که آرمان آزادی 
زنان ایران و به ویژه رها شدن آنان از قید سنت های عتیق 
و واپسگرا نزد همه آزادیخواهان عرص مرشوطیت از جمله 
شاعران این دوران مانند عارف از اهمیت برخوردار بوده و 
مسئله آزاد شدن زنان و ورود آنها به جامعه  آرزویی بوده 
آن  برآیند و مثره  است که کشف حجاب دوران رضاشاهی 

آرمان ها و آن مبارزه ها بوده است.

و اما  بهـار
ناسیونالیسم  و  می یابد  تبلور  آزادی  کلمه ی  در  بهار  آرمان 
معنای  به  می زند  موج  او  شعرهای  در  که  شاعرانه ای 
میهن پرستی و مقاومت در برابر سلطه ی سیاسی و اقتصادی 

بیگانگان است.
آگاهان و اهل ادب فارسی  او را بزرگرتین شاعر قصیده رسای  
شش قرن اخیر ایران می دانند. قصیده رسایی که بجز آزادی و 
عدالت و قانونخواهی  ممدوح دیگری برنگزیده و جز با  جهل 
و استبداد و سلطه گران خودی و بیگانه درنیاویخته است. این 
شاعر استثنایی سنت هزار ساله ی شعر فارسی و مجموعه ی 
فنون و ظرایف قصیده رسایان تاریخ ایران را پشتوانه ی آرمان 
آنهمه  و  و میهن پرستی کرد  قانونخواهی  و  آزادی وعدالت 
دانش زبانی و قوت سخنوری را در مبارزه با ستم و استبداد  
و در ستایش ِ آزادی به کار بست. در قصید ه بلندی که او بر 
اساس شکوائیه ای از مسعود سعد سلامن رسوده این آرمان 
آزادیخواهی شاعران  مرشوطه به زیبایی و تشخص خاصی 
شکوائیه ی   درواقع  شیوا،  انتقادی  شعر  این  است.  مسطور 

شاعری قدرمتند و آرمانخواه است از روزگار خویش و رسشار 
از شکایت و اعرتاضی که شاعر را در برابر انواع حقارت ها و 
حسدورزی ها  وناجوامنردی های رنگارنگ ِ اهل ِ زمانه ی خویش 
به فغان آورده است. زمانه ای  که همدست با »آسامن« به قول 

حافظ »کشتی ارباب هرن« را شکسته می خواهد و گناه دانش 
و فضل را بر اهل دانش و فضل منی بخشاید! با اینهمه در ابیات 
پایانی این قصیده پر ِشکوه و درد، آرمان مرشوطه خواهان و 
آرزوی شاعران و نویسندگان و روشنفکران عرصبا طنینی با 
شکوه  در کلمه ی »آزادی « تبلور و تجسم یافته است. ابیاتی 
از این شکوائیه شاعر را که بحق ستایشنامه ی آزادیست و 
رساترین فریادخواهی ممکن و منایانگر آرزوی شاعران دوران  

مرشوطیت است، با هم  بخوانیم:

تا بر زبر ِ ری است جوالنم
آزرده و مستمند و ناالنم

هزلست مگر سطور ِ اوراقم
یاوه ست مگر دلیل و برهانم
یاهچو گروه سفلگان هر روز
از بهر دو نان به کاخ دونانم

…

آخر بس است این بدعملی؛
 آخر بس است این منفعلی!

 درباره شعر مرشوطیت ایران )۶(

محمد جاللی چیمه )م. سحر(

ملک الشعرای بهار
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زبان شعری و شگرد های سبک خراسانی در شعر بهار، میراث 
شاعران دوره ی بازگشت و »انجمن صبا«ی کاشانی بود  که 
از سوی پدر بهار، یعنی ملک الشعرا صبوری- که از کاشان 
به خراسان رفت و »ملک الشعرا ی آستان قدس« شد- به او 

سپرده شده بود.
بهار نیز همچون عارف شاعر آزادی و وطن دوستی است. البته 
بنیه و توانایی او در ادب و شعر فارسی  و عمق دانش او از 
تاریخ و فرهنگ ایران )اگر دهخدا را مستثتی کنیم( از شاعران 

همدوره خود بیشرت است.
و  )پاتریوتیسم(  وطن پرستی  از  پیشین  گفتار  در  چون 
آزادیخواهی عارف سخن گفتیم و منونه هایی از تصنیف ها 
و ترانه های این شاعر هرنمند و موسیقیدان آزاده آوردیم بد 
نیست از ذوق بهار در تصنیف نیز یاد کنیم  و مهر به وطن را 
که روح این شاعر بزرگ و آزاده از آن رسشار بود، در تصنیفی 

ببینیم که برای ایران رسوده است
این تصنیف را حدود دو دهه پیش ایرج بسطامی  به زیبایی 
متام خوانده است؛ هرنمند بسیار خوش آوازی  که دریغا در 
فاجعه زلزله بم همراه با هزاران تن از هموطنانش در آوارهای 

این شهر کهن مدفون شد.

ای خطٔه ایران مهین ، ای وطن من
ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من

دور از تو گل و الله و رسو و سمنم نیست
ای باغ گل و الله و رسو و سمن من

بس خار مصیبت که خلد دل را بر پای
بی روی تو، ای تازه شکفته چمن من

ای بار خدای من گر بی تو زیم باز
افرشتٔه من گردد چون اهرمن من

تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن
هرگز نشود خالی از دل محن من

از رنج تو الغر شده ام چونان کاز من
تا بر نشود ناله نبینی بدن من

دردا و دریغا که چنان گشتی بی برک
کاز بافته ی خویش نداری کفن من

بسیار سخن گفتم در تعزیت تو
آوخ که نگریاند کس را سخن من

وانگاه نیوشند سخن های مرا خلق
کز خون من آغشته شود پیرهن من
و امروز همی  گویم با محنت بسیار

دردا و دریغا وطن من ، وطن من

در  آنها  دارد که غالب  نیز   بهار تصنیف های دیگری  الیته 
ستایش وطن  یا  شکِوه از رنجی ست که کشورش در آن گرفتار 
بود- رنجی که متأسفانه با شدت توانفرساتری ادامه یافته. 
تصنیف »مرغ سحر« که به نوعی به رسود ملی تبدیل شده و 
از قمر تا شجریان هر هرنمند خوش آوازی که در ایران پیدا شد 

آن را با عشق و افتخار اجرا کرده است.

بهار  وطنی  تصنیف های  از  دیگر  یکی  یادآوری  اینجا  در 
بی مناسبت نیست:

باد صبا بر گل گذرگن بر گل گذر کن
…

گل چاک غم بر پیرهن زد  بر پیرهن زد
از غیرت آتش در چمن زد

بلبل چو من     شد در چمن    دستانرسا   بهر وطن
دیدی که ظامل تیشه اش را

آخر به پای خویشنت زد
ایرانیان از بهر خدا     یکدل شوید از صدق و صفا

تا چند نفاق     تا کی دغلی؟
تا چند غرض    تا کی دودلی؟

آخر بس است این بدعملی
آخر بس است این منفعلی

این بخش از گفتار درباره بهار را با قسمتی از قصیده وطنی  
»یا مرگ یا تجدد« که سخن  ایرانیان دردمند امروز نیز هست 

به پایان می برم:

هر کو در اضطراب وطن یست
آشفته و نژند چو من نیست
کی می خورد غم زن و دخرت

آنرا که هیچ دخرت و زن نیست
مرد از عمل شناخته گردد

مردی به شهرت و به سخن نیست
فرتوت گشت کشور و او را

بایسته تر ز گور و کفن نیست
یا مرگ یا تجدد و اصالح

راهی جز این دو پیش وطن نیست
ایران کهن شده ست رساپای

درمانش جز به تازه شدن نیست
عقل کهن به مغز جوان هست
فکر جوان به مغز کهن نیست
زاصالح اگر جوان نشود ملک

گر ُمرد جای سوک و حزن نیست
ویرانه ایست کشور ایران

ویرانه را بها و مثن نیست
امروز حال ُملک خرابست

بر من مجال شبهت و ظن نیست
شخصی زعیم و کارگشا نی

مردی دلیر و نیزه فکن نیست
خویشی میان پور و پدر نه

یاری میان شوهر و زن نیست
بیداد ها کنند و کسی را

یکدم مجال داد زدن نیست
حکام نابکار  زهر سوی

غارت کنند و جای سخن نیست!

می بینیم که با کامل تأسف بعد از حدود صد سال باز هم 
در بر هامن پاشنه می چرخد و آب به هامن آسیاب می  ریزد.

]ادامه دارد[
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۲۱ فرد پطروسیان، ژورنالیست و پژوهشگر، بلژیک
۲۲ سعید پیوندی، استاد دانشگاه، فرانسه

۲۳ محمد جاللی چیمه )م سحر( شاعر، فرانسه
۲۴ شهرزاد چنگلوایی، هرنمند، آمریکا

۲۵ آذر خونانی-اکربی، کارشناس ارشد آموزش کودکان، آمریکا
۲۷ ناهید حسینی، پژوهشگر مسایل آموزش و زنان، بریتانیا

۲۸ حسن دانشور، فعال سیاسی و فرهنگی، هلند
۲۹ عباس دانشور، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و فعال 

جنبش دادخواهی
۳۰ آتنا دایمی، فعال حقوق برش، ایران

۳۱ علیرضا درویش، فیلمساز انیمیشن و طراح، آملان
۳۲ سعید دخانی، هرنمند تجسمی، آمریکا

۳۳ سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگسرتی، کانادا
۳۴ رضا دقتی، فتوژورنالیست، فرانسه

۳۵ احمد رافت، نویسنده و روزنامه نگار، انگلستان
۳۶ آزاده رجحان گوستافسون مناینده پارملان سوئد

۳۷ فرزانه روستایی، روزنامه نگار، سوئد
۳۸ جلیل روشندل، استاد روابط بین امللل، آمریکا

۳۹ سپیده زرین پناه، روزنامه نگار، سوئد
۴۰ مسعود ساالری، نویستده، مرتجم و خربنگار، فرانسه

۴۱ مهشید سپهری، زندانی سیاسی سابق
۴۲ اکرب سیف، کنشگر سیاسی

۴۳ اصغر سلیمی، کارشناس اقتصاد و فعال سیاسی، آملان
۴۴ نیاز سلیمی، فعال حقوق برش، کانادا

۴۵ فرشید سیدمهدی، کننشگر مسیحی، هلند
۴۶ اسد سیف، نویسنده و منتقد ادبی، آملان

۴۷ شهال شفیق، جامعه شناس و نویسنده، فرانسه
۴۸ روحی شفیعی، جامعه شناس، نویسنده و فعال حقوق زنان

۴۹ مهندس حشمت طربزدی، کنشگر سیاسی، ایران
۵۰ حمید جاودان، کارگردان و بازیگر تئاتر، فرانسه

۵۱ زهره حبیب محمدی، فعال مدافع حقوق برش و آزادی 

تالش  و  خودکامگی  زنجیره  از  بخشی  جنایات  ==این 
برای نابودی و حذف اقلیت های دینی و دگرباوران است. 
آپارتاید  خودکامه  نظام  یک  ایران،  بر  حاکم  ایدئولوژی 
مذهبی است که میلیون ها شهروند را به دلیل باور دینی از 

حقوق شهروندی محروم ساخته است.

در این هفته ها، ما، شهروندان ایرانی، با نگرانی فزاینده، 
شاهد تخریب، غارت خانه های شهروندان بهایی در روستای 
روشنکوه، و تصاحب زمین های آبا و اجدادی این روستاییان، 

توسط حکومت اسالمی بودیم.
همچنین در روزهای اخیر، رسکوب و بازداشت خودرسانه ی 
شهروندان بهایی در شهرهای مختلف تشدید شده و تعداد 

بیشرتی از دانشحویان بهایی از تحصیل محروم شده اند.
برای  تالش  و  خودکامگی  زنجیره  از  بخشی  جنایات  این 
است.  دگرباوران  و  دینی  اقلیت های  حذف  و  نابودی 
آپارتاید  خودکامه  نظام  یک  ایران،  بر  حاکم  ایدئولوژی 
مذهبی است که میلیون ها شهروند را به دلیل باور دینی از 

حقوق شهروندی محروم ساخته است.
ما امضاکنندگان این نامه با صدای رسا اعالم می کنیم که 
نه تنها از فشار بر شهروندان بهایی و دیگر اقلیت های دینی 
حقوق  پای  وقتی  بلکه  می کنیم  محکوم  را  آن  و  بیزاریم 
را یک  نیز خود  ما  باشد  میان  آنها در  شهروندی و برشی 
اندیشه  استاد سخن و  بهایی می دانیم. زیرا هامنگونه که 

سعدی می گوید:
ز گوش، پنبه برون آر و داد خلق بده

وگر تو می ندهی داد، روِز دادی هست

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را مناند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

۱ مهرداد آرین نژاد، کنشگر اجتامعی، کانادا
۲ سیمین اسکویی، فعال حقوق کودکان، زنان و دادخواهی

۳ کامران اشرتی، هرنمند و پژوهشگر، هلند
۴ حمید اشرتی، زندانی سابق سیتاسی و دادخواه، انگلستان

۵ حمید اکربی، استاد دانشگاه، آمریکا
۶ محمدجواد اکربین، روزنامه نگار و دین پژوه، فرانسه

۷ حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگسرتی، هلند
۸ تیمور الیاسی، مدیر جمعیت حقوق برش کردستان ایران – 

ژنو، سوییس
۹ شهره اغداشلو، هرنپیشه، آمریکا

استاد  و  برش  حقوق  کنشگر  مقدم،  امیر  محمود  دکرت   ۱۰
دانشگاه، نروژ

۱۱ دکرت امیر ایرایی، کنشگر سیاسی و پزشک پیشین نیروی 
هوایی ارتش نروژ

۱۲ صادق امیدی، دادخواه، فرانسه
۱۳ حسین انور حقیقی، کنشگر سیاسی

۱۴ اسد بیناخواهی، کارتونیست، املان
۱۵ سعید بشیرتاش، فعال و تحلیلگر سیاسی، بلژیک

۱۶ خرسو برهمندی، نقاش، کانادا
۱۷ الدن برومند، بنیان گذار و عضو هییت مدیره بنیاد برومند، 

آمریکا
۱۸ نیلوفر بیضایی، منایشنامه نویس و کارگردان تئاتر

۱۹ سهیل پارسا، هرنمند و کارگردان تاتر، کانادا
۲۰ آزاده پورزند، مؤسس و مدیر اجرایی بنیاد سیامک پورزند

بیانیه شامری از فعاالن مدنی و سیاسی: 

وقتی پای حقوق 
شهروند و برش در 

میان باشد، ما نیز خود 
را بهایی می دانیم!

زنان، فرانسه
۵۲ میهن جزنی، کنشگر مدافع حقوق برش و آزادی زنان

۵۳ محمد خدادادی، موزیسین
۵۴ مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان، آمریکا

۵۵ علی کریم زاده، فعال مدافع حقوق برش، فرانسه
۵۶ موسی حامتیان، زندانی سیاسی سابق، کنشگر حقوق برش 

و دادخواهی
۵۷ حنیف حیدر نژاد، کنشگر حقوق برش، آملان

۵۸ میهن جزنی، کنشگر مدافع حقوق برش و آزادی زنان
۵۹ علی طاهری پور، مدافع دادخواهی

۶۰ شهاب عموپور، سینامگر و خربنگار، فرانسه
۶۱ رحمت غالمی، دادخواه، آملان

۶۲ سوسن فرخ نیا، کارگردان و بازیگر تئاتر، انگلیس
۶۳ حامد فرمند. بنیانگذار و مدیر مؤسسه غیرانتفاعی کودکان 

زندانیان، آمریکا
۶۴ شهاب فیضی، مددکار اجتامعی و عضو هیئت رئیسه ایران 

و سوئد، سوئد
۶۵ اخرت قاسمی، روزنامه نگار، آملان

۶۶ آرش صادقی، کنشگر حقوق برش، زندانی سیاسی سابق، ایران
نوبل،  صلح  جایزه  برنده  و  حقوقدان  عبادی،  شیرین   ۶۷

انگلستان
۶۸ کیارش عالی پور، روزنامه نگار و مشاور رسانه ای، کانادا

۶۹ امیر عزتی، نویسنده و برنامه ساز، فنالند
۷۰ حسین علیزاده، دیپلامت سابق ایران و تحلیلگر مسائل ایران

۷۱ رحمت غالمی، دادخواه، آملان
۷۲ رضا کاظم زاده، روانشناس و نویسنده، بلژیک

۷۳ علی کشتگر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، فرانسه
۷۴ مسعود کاظمی، روزنامه نگار

۷۵ فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال مدنی، آملان
۷۶ ارسالن کهنمویی پور، استاد دانشگاه، کانادا

۷۷ مهدیه گلرو، فعال حوزه زنان، سوئد
۷۸ مهرداد لقامنی، پژوهشگر و نویسنده، آمریکا

۷۹ مسعود مافان، مدیر انتشارات باران، سوئد
۸۰ صدیقه مالکی فرد کنشگر مدنی ایران

۸۱ ابوالفضل محققی، نویسنده و فعال سیاسی
۸۲زین محی الدین، کنشگر مدنی و سیاسی، کانادا

۸۳ فرح مداین از خانواده دادخواهان و خانواده خاوران
۸۴ رادا مردانی فعال صنفی فرهنگیان و دانشجوی زندانی سابق

۸۵ ایرج مصداقی، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق 
برش، سوئد

۸۶ آیت الله معصومی تهرانی کنشگر حقوق برش، ایران
۸۷ شقایق نوروزی، کنشگر حقوق زنان، مدیر شبکه بگذار 

حرف بزنیم، اسپانیا
جنبش  عضو  و  سیاسی  سابق  زندانی  ملکُی  حسین   ۸۸

دادخواهی، سوییس
۸۹ نوشین مشکاتی، مهندس هوافضا امریکا

۹۰ محمد مقیمی، وکیل دادگسرتی و کارشناس حقوق برش
کنشگر  و  برش  حقوق  فعال  هاشم،  نایب  حسن  دکرت   ۹۱

سیاسی، اطریش
۹۲ رضا ناصحی، مرتجم، فرانسه

۹۳ سیامک نادری، زندانی سیاسی سابق، شاعر، کنشگر دادخواهی
۹۴ سحر نارصی، کنشگر محیط زیست، سوئد

۹۵ ژرژیک نرسسیان، کنشگر حقوق برش، سوئد
۹۶ ناهید نرصت، کنشگر حقوق برش و آزادی زنان

۹۷ جمیله ندایی فیلمساز و فعال حقوق زنان، فرانسه
۹۸ الهام یعقوبیان، کنشگر مدنی، آمریکا

۹۹ مهدی یحیی نژاد، فعال آزادی اینرتنت آمریکا
۱۰۰ علی یعقوب وند، کنشگر سیاسی، سوئد



گزارش کمیسیون 
عمران از فاجعه 

»مرتوپل«:
 حداقل ۴ دستگاه 
حکومتی متخلف و 

متهم اند!
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==کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گزارش اولیه 
ساختامن  ریزش  و  خردادماه  دوم  روز  فاجعه  از  را  خود 
»مرتوپل« آبادان با دست کم ۴۳ کُشته و ده ها نفر مجروح  
ارائه کرد که طی آن، مالک ساختامن، اجراکنندگان و متام 
به  متهم  عملیات ساخت وساز  مجوز  نهادهای صادرکننده 

تخلف شده اند.
==محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران درباره 
سازه »مرتوپل« گفته »در مرتوپل بسیاری از آهن ها به درستی 
جوش نخورده بودند و باید ۳۷۰ ستون زده می شد که ۲۷۰ 
ستون شد و سیامن و تجهیزات ساختامن پودر می شد بنابراین 
مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر ساختامنی بر 
اساس کم کاری ها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند قوه قضائیه 

به شدت برخورد می کند.«

اسالمی  اولیه کمیسیون عمران مجلس شورای  در گزارش 
درباره فاجعه مرگبار ریزش ساختامن »مرتوپل« آبادان مالک، 
حکومتی  دستگاه های  همچنین  و  پیامنکار  و  طرح  مجری 
وزارت  و  آزاد  مناطق  مهندسی،  سازمان  آبادان،  شهرداری 
مسکن، راه و شهرسازی متهم به تخلفات متعدد در عملیات 

ساخت  و ساز بنا شده اند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گزارش اولیه خود را 
از فاجعه روز دوم خردادماه و فرو ریخنت ساختامن »مرتوپل« 
آبادان با دست کم ۴۳ کُشته و ده ها نفر مجروح  ارائه کرد 
نهادهای  متام  و  اجراکنندگان  ساختامن،  مالک  آن،  طی  که 
تخلف  به  متهم  ساز  و  ساخت   عملیات  مجوز  صادرکننده 

شده اند.
در این گزارش با ترشیح دالیل فنی ریزش، از ابتدای صدور 
پروانه ساخت تا بهره بردای، مقرصان ریزش »مرتوپل« شامل 
مالک، مجری ساختامن، پیامنکار، شهرداری آبادان، مهندسان 
ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  اروند،  آزاد  منطقه  و  آزاد 
خوزستان و وزارت راه و شهرسازی متخلف و ناقص قانون 

برشمرده شده اند.
در این گزارش همچنین ترصیح شده: »تخلفات اداری و 
انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز است. الزم 
است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضایی پرونده اداری 
و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع 

ذیربط تسلیم شود.«
پروانه ی ساخت ساختامن ۸  مالک  گزارش می افزاید،  این 
طبقه و با سطح اشتغال ۷۰درصدی را داشته ولی در نهایت 
سازه ای با ۱۳ طبقه و با سطح اشغال فضای ۱۰۰درصدی بنا 

کرده است.

بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  نامی  محمدحسن  دیروز 
از  بسیاری  مرتوپل  »در  بود،  گفته  »مرتوپل«  سازه  درباره 
آهن ها به درستی جوش نخورده بودند و باید ۳۷۰ ستون زده 
می شد که ۲۷۰ ستون شد و سیامن و تجهیزات ساختامن پودر 
می شد بنابراین مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر 
ساختامنی بر اساس کم کاری ها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند 

قوه قضائیه به شدت برخورد می کند.«
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از ایرادات اساسی 
به پروانه ی ساخت این ساختامن نیز خرب داده که نوع ساخت 
»مرتوپل« از سوی شهرداری آبادان با وجود اصالح مساحت 
زمین به ۳۰۵۳.۶۰ مرتمربع به منت پروانه ی مربوطه اضافه 
نشده است. همچنین در پروانه ساختامن تعداد کل پارکینگ 
مورد نیاز صفر واحد قید شده، سطح اشغال صفر درصد قید 

شده و اساسا روشن نیست، ساختامن چند طبقه بوده است!
در ۱۳  »مرتوپل«  پروانه ای، ساختامن  با چنین  نهایت  در 
طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری-اداری، پارکینگ و همکف 

و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰درصدی ساخته شده است.
مرت،  طول ۱۶  به  دهانه ای  با  »مرتوپل«  می گوید،  گزارش 
ضعف سازه ای دارد که این ضعف در جوشکاری ها، بتون ها، 
ستون ها، اتصاالت سازه، محاسبات انهدام  پیش رونده، اتصاالت 
تیرها و ستون ها و چسبندگی میلگردها و بتون ها با واژه هایی 
چون »فقدان« و »نبود« ترشیح شده، تا حدی که بتون ها در 

موارد متعدد ُخرد شده اند!
»عدم  شهرسازی«،  ضوابط  رعایت  »عدم  اینها،  بر  عالوه 
اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات 
مهندسی« و »عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی«، 
و »تعارض منافع شهرداری در مقابل کارفرمای پروژه و مقام 
کنرتل کننده ساختامن« نیز توسط کمیسیون عمران مجلس به 

عنوان تخلفات متعدد دیگر برشمرده شده است.
کمیسیون عمران در گزارش »مرتوپل«، طراحی ساختامن را 
متناسب با یک سازه ۱۲ طبقه  ندانسته است. ضمن اینکه در 
پروانه ساختامن نام مجری ساختامن هم ذکر نشده و مشخص 
نیست بخش های مختلف ساختامن توسط چه اشخاصی بنا 
شده اند. همچنین با یادآوری انرصاف مهندسان ناظر و طراحان 
اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی، تأکید شده که 
»نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختامن 
را بر اساس این سیستم ساختامنی غیرمجاز تایید کرده است!«
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در نبود اطالعات 
رشکت  پروژه  اولیه  طراحی  احتامال  که  زده  حدس  کافی 
با پروانه اشتغالی بوده که ۱۰  »مهندسین مشاور نقشیاد« 
سال متدید نشده و »برای فعالیت در ساخت  و  ساز شهری و 

روستایی فاقد صالحیت محسوب می شود.«

رشکت »مهندسین مشاور نقشیاد« چندی پیش در بیانیه ای 
اعالم کرده بود که نقشه های تهیه شده توسط آنان، متعلق به 
پروژه ای به نام »املاس شهر« بوده که بعدها به »مرتوپل« تغییر 
نام داده ولی با »نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگرت، ۳ طبقه 
بیشرت و تغییرات عمده در ستون گذاری با حذف بیش از ۲۵ 
ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف 
۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ شدن 
دهانه ها تا بیش از ۱۲ مرت که توسط افراد یا گروه های دیگری 

طراحی شده، ساخته شده است.«
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی انرصاف مهندسان 
مشاور اولیه پروژه را پس از دو ماه و به دلیل »عدم انجام 
اصالحات و اعالم مخالفت مالک ساختامن با پرداخت مبلغ 
مورد توافق« اعالم کرده با این تأکید که »این روند با هیچیک 
از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد« و »مستندی از عمل 
سازمان نظام مهندسی ساختامن استان خوزستان در پروژه 
حارض به تکالیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختامن اول تا 

زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.«
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی شهرداری آبادان را 
نیز به دلیل متوقف نکردن عملیات ساختامنی و »عدم صدور 
دستور تخلیه سازمان و محوطه برای تأمین ایمنی الزم« یکی 
از مقرصان حادثه دانسته و نوشته است »به رغم ایرادات فوق 
و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی و 
آشفتگی در این خصوص، چنانچه از ادامه عملیات ساختامنی 
توسط شهرداری جلوگیری و ساختامن تخلیه می شد، حداقل از 

آسیب های جانی پیشگیری به عمل می آمد.«
بر مبنای گزارش این کمسیون، به دلیل قرار داشنت ساختامن 
»مرتوپل« در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند، مشمول 
و ملزم به اجرای مقررات این منطقه بوده است و »استفاده از 
زمین رصفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب 
اقتصادی  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  شورای عالی مناطق 

می رسد، امکان پذیر است.«
این مصوبه سازه های این محدوده را ملزم می کند با توجه 
به نوع کاربری حداکرث ۸ طبقه و با حداکرث سطح اشغال مجاز 
۷۰درصدی باشند ولی »مرتوپل« ۱۳ طبقه و با سطح اشغال 

۱۰۰ درصد ساخته شد.
بر این مبنا، طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنرتل 
فاجعه  در  نیز  شهرسازی  و  راه  مسکن،  وزارت  ساختامن، 
»مرتوپل« مقرص است، چرا  که به عنوان مسئول عالی نظارت 
بر اجرای الزامی ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی 
ساختامن در طراحی و اجرای متامی ساختامن ها، »در موضوع 
ساختامن مرتوپل آبادان واجد مسئولیت هایی بوده است که 

ترک فعل به وضوح در آن منایان است.«
تخلفات محرز دیگر توسط کمیسیون عمران چنین عنوان 
شده است: »عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام 
مهندسی ساختامن آبادان و راه و شهرسازی به شهرداری، عدم 
توقف کار توسط شهرداری آبادان و اداره مسکن و شهرسازی با 
توجه به تخلفات اجرایی و اداری پروژه مرتوپل و عدم درخواست 
شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان 
مبنی بر ارائه حدود صالحیت رشکت های مشاور و مهندسین 
مرتوپل«. پروژه  اجرا  و  طراحی  نظارت،  اخذ  جهت  ناظر 

شناسایی  به  را  مسئول  نهادهای  عمران  کمیسیون 
مشخص  اسرتاتژی  و  برنامه ریزی  با  پرخطر  ساختامن های 
توصیه کرده است تا از سازه های ساختامن شامره ۲ مرتوپل 
ساختامن های  سایر  هلدینگ،  این  دیگر  ساختامن های  و 
استان خوزستان با اولویت ساختامن های بلند آبادان و اهواز، 
همچنین ساختامن های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر 
تهران و کالنشهرها بررسی به عمل بیاید و اقدامات پیشگیرانه 

صورت گیرد.



در بخش دیگری از  گزارش »نور نیوز«  تأکید شده »اتخاذ این 
موضع از سوی آمریکا که مسئول اصلی شکل گیری وضعیت 
موجود است و همچنان تالش می کند با استفاده از ابزارهای 
زیاده خواهانه  دیدگاه های  ترامپ  فشار حداکرثی  سیاست 
نشان  واضح  صورت  به  کند،  تحمیل  مذاکرات  به  را  خود 
داد که تاکید بر »نهایی شدن منت توافق« از سوی رسانه ها 
و مقامات غربی رویکردی هامهنگ شده برای زیر فشار 
گذاشنت ایران برای پذیرش منت توافق شده میان آمریکا و 

اتحادیه اروپایی است.«
»نور نیوز« در پایان این گزارش که به نظر می رسد به نوعی 
بیانیه جمهوری اسالمی در ارتباط با نتیجه مذاکرات چهار 
روزه در وین است نوشته، »پس از یازده ماه گفتگو در وین 
که با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده آنچه که موجب 
غیرصادقانه  رفتار  شده  کنون  تا  توافق  منت  نشدن  نهایی 
غربی ها و تالش برای استفاده از ابزارهای فرامذاکراتی برای 

زیر فشار قرار دادن ایران بوده است.«
کامال  رویکرد  این  »اتخاذ  است  کرده  تأکید  نیوز«  »نور 
بر  تاثیری  کنون  تا  که  از سوی غربی ها هامنطور  سیاسی 
پیگیری  در  نیز  پس  این  از  نداشته،  ایران  اصولی  مواضع 
حقوق  احقاق  برای  ایرانی  مذاکره کنندگان  اصولی  راهربد 

ملت ایران نخواهد داشت.«
پایان  از  بعد  اروپایی  مقامات  که  حالیست  در  اینهمه 
نهایی است و دیگر  تأکید کردند »این منت  مذاکرات وین 
قابل مذاکره نیست.« همچنین یک مقام اتحادیه اروپا تأکید 
کرد »منت توافق یک بسته پیشنهادی است… شام منی توانید 
با صفحه ۲۰ آن موافق باشید و با صفحه ۵۰ مخالفت کنید! 

بلکه فقط باید بله یا نه بگویید!«
بر اساس گزارش ها، در بسته پیشنهادی اروپا خربی از حذف 
از فهرست سازمان های  اسالمی  انقالب  پاسداران  نام سپاه 
هیچ  پیشنهادی  منت  این  در  همچنین  نیست.  تروریستی 
اشاره ای به تضمین آمریکا برای عدم خروج مجدد از برجام 
نشده اما در ازای بازرسی های آژانس از تأسیسات امتی و 
اجرای برجام برای جمهوری اسالمی مزایای اقتصادی در نظر 

گرفته شده است.
از سوی دیگر مقامات اروپایی  به رصاحت تأکید کرده اند که 
اجرای بسته پیشنهادی اروپا نیز با موانع زیادی روبروست. 
اورانیوم ۶۰ درصدی در  افزایش میزان ذخایر  آنها  از  یکی 
ایران است. این ذخایر به حدی زیاد شده که امکان انتقال 
آن به کشور دیگر به خاطر میزان باالی تشعشعات رادیو 
اورانیوم  متام  می بایست  برجام  نیست. طبق  ممکن  اکتیو 

غنی سازی شده در ایران به کشور دیگری منتقل شود.
همچنین غربی ها تأکید کردند موضوع بسته شدن پرونده 
بازرسی های آژانس از تأسیسات امتی جمهوری اسالمی در 
حیطه وظایف آژانس بین املللی انرژی امتی است و ایران باید 
اختالفات با آژانس را برطرف کند و این موضوع ارتباطی با 

بسته پیشنهادی اروپا ندارد.

امنیت  عالی  »شورای   به  وابسته  نیوز«  »نور  ==وبسایت 
مقامات  سخنان  به  واکنش  در  اسالمی«  جمهوری  ملی 
اروپایی که اعالم کردند »منت توافق نهایی شده« می نویسد 
»در برخی موضوعات پیرشفت های نسبی حاصل شده اما 

»بطور قطع رسیدن طرفین به منت نهایی توافق نیست!«
طرف های  از  یکی  عنوان  به   ایران  اسالمی  ==»جمهوری 
اصلی مذاکرات، منت موجود را به  عنوان توافق نهایی قبول 
ندارد، هیچ مقام دیگری منی تواند از نهایی شدن منت توافق 

صحبت کند«.
مذاکرات  هامهنگ کننده  جایگاه  در  اروپا  »اتحادیه   ==
منی تواند پیشنهادات خود را به  عنوان منت نهایی معرفی مناید«.
==خربگزاری های بین املللی دیروز ۸ اوت به نقل از مقامات 
ارائه شده و  اروپایی اعالم کردند که »منت نهایی توافق« 
غیرقابل مذاکره است و حاال تصمیم گیرندگان در تهران و 
واشنگنت بدون بحث و فحص فقط می بایست اعالم کنند که 

آن را می پذیرند یا نه!

»منت  کردند  اعالم  اروپایی  مقامات  آنکه  از  پس  ساعاتی 
منت  این  و  شده  آماده  برجام  احیای  برای  توافق  نهایی« 
غیرقابل تغییر است و خربگزاری های بین املللی نیز با آب و 
تاب درباره آن گزارش دادند، پایگاه خربی »نور نیوز« وابسته 
به »شورای  عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی« با رد کردن 
موضوعات  برخی  در  داد  گزارش  توافق  منت  شدن  نهایی 
رسیدن  قطع  »بطور  اما  شده  حاصل  نسبی  پیرشفت های 

طرفین به منت نهایی توافق نیست.«
در گزارش »نور نیوز« آمده تأکید روی کلیدواژه »منت نهایی 
توافق« که به صورت پُرتکرار از سوی رسانه ها و مقامات 
غربی بازنرش شد »فضای یکسویه ای را که با واقعیت های 
موجود در اتاق مذاکرات متفاوت بود، پدید آورد… طبعاً 
زمانی که جمهوری اسالمی ایران به  عنوان یکی از طرف های 
اصلی مذاکرات، منت موجود را به  عنوان توافق نهایی قبول 
ندارد، هیچ مقام دیگری منی تواند از نهایی شدن منت توافق 

صحبت کند.«
»نور نیوز« همچنین می نویسد: »اشاره طرف غربی به اینکه 
در  مذاکرات  اصول  با  است  مذاکره  غیرقابل  و  نهایی  منت 
تناقض است و در حقیقت تالش برای ایجاد جایگاه و نقشی 
ویژه برای اتحادیه اروپاست که هیچگاه مورد توافق طرفین 
مذاکرات قرار نگرفته است… به بیان دقیق تر، اتحادیه اروپا 
پیشنهادات  منی تواند  مذاکرات  جایگاه هامهنگ کننده  در 
خود را به  عنوان منت نهایی معرفی مناید چرا که اتخاذ تصمیم  
مذاکره کننده  طرف های  اختیار  در  تنها  خصوص  این  در 
است.« این تعبیر و تفسیر در حالیست که خربگزاری های 
بین املللی به نقل از دیپلامت ها و منابع آگاه گزارش داده اند 
که این »منت نهایی« مورد توافق طرفین مذاکره کننده است 
و حاال تصمیم گیرندگان در پایتخت های طرفین بدون بحث 

و فحص فقط می بایست بگویند: بله یا نه!

واقعیت یا مانور؟! 
»نور نیوز«: جمهوری 

اسالمی »منت نهایی توافق« 

را قبول ندارد!
علی باقری  کنی مناینده جمهوری اسالمی در مذاکرات امتی وین
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== ۴۳ سال به بیراهه رفتید چپاول کردید و کشتید و سینه 
سپر کردید به کجا رسیدید؟ چطور نفهمیدید زبان مردم و 
کنشگران و دادخواهان، زبان خشونت و زور نیست؟ بس 
است! متام کنید! دست از رس مردم نجیب و رشیف ایران 

بردارید.
و  بی تاب  را  او  گوشه اش،  جگر  ریخته  ناحق  به  خون 
رسگشته هر روز به این سوی و آنسوی می کشاند تا شاید 
با دادخواهی فرزند دلبندش، با متام زخم های زمانه دل پر 

درد او تسکین یابد.
اما تو با لشگرکشی و یورش و شکسنت درب خانه اش او را با 

ُغل و زنجیر به اسارت بردی.
با چه رویکرد و با کدام هدف به خانه ناهید شیر بیشه، مادر 

زنده یاد پویا بختیاری، یورش بردید؟
می خواهید چه چیز را اثبات کنید؟

فرا قانونی بودنتان را؟
با نقض آشکار حقوق شهروندی،

قدرتتان را به رخ مادران بی دفاع می کشید؟
آیا عدل و حقوق برش اسالمی تان این است؟

بگذارید مادران با داغ عزیزان خود بسوزند و بسازند.
قدرت در عشق و محبت و مهرورزی است،نه در نفرت و 

کینه و رسکوب و کشتار و زندان.
۴۳سال به بیراهه رفتید!

چپاول کردید و کشتید و سینه سپر کردید به کجا رسیدید؟
چطور نفهمیدید زبان مردم و کنشگران و دادخواهان، زبان 

خشونت و زور نیست؟
بس است!
متام کنید!

دست از رس مردم نجیب و رشیف ایران بردارید.
از  فوراً  را  و جگر سوخته  دادخواه  مادر  شیربیشه،  ناهید 

زندان آزاد و با احرتام به خانه اش بازگردانید.
آرشام رضایی

رضا محمد حسینی
زرتشت احمدی راغب

علی موسی نژاد فرکوش
اَمرداد ۲۵۸۱

زندان رجایی شهر – کرج، ایران

بیانیه چهار زندانی سیاسی در 
حامیت از ناهید شیرپیشه:

 »چراغ انسانیت و 
دادخواهی خاموش شدنی 

نیست«



صفحه29شماره1840
 جمعه 14 تا پنجشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۲

تولید و درآمد در 
ایران کاهش یافته؛ 
گرانی های جدید در 

راه است

خارجی  تجارت  کاهش سطح  دالیل  مهمرتین  از  ==یکی 
سوء  دلیل  به  ایران  در  تولیدی  توان  رفنت  تحلیل  کشور، 
و  دولت  اقتصادی  سیاست های  ناکارآمدی  و  مدیریت 

قانونگذاری است.
ایران  آمار  مرکز  آمارهای  جمله  از  حکومتی  ==آمارهای 
بیانگر  اقتصاد  تورم بخش های مختلف  از  بانک مرکزی  و 
مرصف کنندگان  و  تولیدکنندگان  برای  نگران کننده  روندی 

است.
  ==فرشاد مومنی: رشکت های دانش بنیان بیش از ۱۰۰ برابر 
شده، اما اندازه تولید رسانه کشور بیش از ۳۶ درصد سقوط 
کرده است! رشکت های دانش بنیان بیش از ۱۰۰ برابر شده، اما 
اندازه تولید رسانه کشور بیش از ۳۶ درصد سقوط کرده است!

برای  راهی  بیشرت  رشکت ها  این  می رسد  نظر  ==به 
برخورداری از رانت و امکانات حکومتی هستند بدون آنکه 
بنیان آنها را »دانش« تشکیل دهد و سودی به حال اقتصاد 

مملکت داشته باشند!

افزایش تورم و رکود، در کنار کاهش سطح تولید، تجارت و 
درآمد رسانه در ایران با هشدارهای کارشناسان روبرو شده 
بی رسانجام  وعده های  دولتی  مقامات  اما  آنسو  در  است. 

خود را مدام تکرار می کنند.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی با اشاره 
به تجارت خارجی کشور گفته که تجارت ایران با کشورهای 
در حال توسعه، با ۶۷ درصد کاهش از ۱۱۳ میلیارد دالر در 
سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی به ۳۷ میلیارد دالر در سالهای 
پیدا کرده است. در فاصله  ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میالدی سقوط 
این سالها، صادرات ایران به کشورهای در حال توسعه با ۷۶ 
درصد کاهش از ۶۶ به ۱۶ و واردات ایران از کشورهای در 
حال توسعه با ۵۴ درصد کاهش از ۴۷ به ۲۱ میلیارد دالر 

کاهش یافته است.
این تحلیلگر اقتصادی افزوده که »تجارت ایران با کشورهای 
در  دالر  میلیارد   ۴۱ از  کاهش  درصد   ۸۵ با  یافته،  توسعه 
سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی به ۶ میلیارد دالر در سالهای 
مدت  این  در  کند.  پیدا  سقوط  میالدی   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰
صادرات ایران به کشورهای توسعه یافته با ۹۶ درصد کاهش 
از ۲۸ به ۱/۲ و واردات ایران از کشورهای توسعه یافته با ۶۲ 

درصد کاهش از ۱۳ به ۵ میلیارد دالر تنزل یافت.«
تحریم های  ایران،  خارجی  تجارت  کاهش  دالیل  از  یکی 
اقتصادی و قرار داشنت کشور در فهرست سیاه گروه ویژه 
دالئل  مهمرتین  از  دیگر  یکی  است.   )FATF(مالی اقدام 
کاهش سطح تجارت خارجی ایران، تحلیل رفنت توان تولیدی 
ناکارآمدی سیاست های  ایران به دلیل سوء مدیریت و  در 

اقتصادی دولت و قانونگذاری است.
تولیدکنندگان در ایران چه در زمینه حامیت های مالی در 
قالب تسهیالت و چه در زمینه قوانین حامیتی از کارآفرینان، 
از  روبرو هستند.  با مشکالت جدی  تجار  و  تولیدکنندگان 
سوی دیگر مسائلی چون نوسانات شدید نرخ ارز و قطع برق 
و گرانی مواد اولیه نیز سبب تشدید مشکالت تولیدکنندگان 
کاهش  سبب  اقتصاد  در  تولید  سطح  کاهش  است.  شده 
بنیه ی تجاری کشور و در نتیجه کاهش درآمدها شده است.
در این رابطه، فرشاد مومنی از جمله اقتصاددانان نزدیک به 
کارگزاران در تازه ترین اظهارات درباره اقتصاد کشور گفته 
که رشکت های دانش بنیان بیش از ۱۰۰ برابر شده، اما اندازه 
است!  کرده  درصد سقوط  از ۳۶  بیش  کشور  تولید رسانه 
برای  راهی  بیشرت  رشکت ها  این  می رسد  نظر  به  درواقع 
برخورداری از رانت و امکانات حکومتی هستند بدون آنکه 
بنیان آنها را »دانش« تشکیل دهد و سودی به حال اقتصاد 

مملکت داشته باشند!
نبوده اند  کم  اخیر  دهه های  در  اقتصاددان،  این  گفته  به 
عناوینی  و  نام ها  با  که  رشکت هایی  و  تولیدکنندگان 
برای  آنان  عملکرد  برآیند  اما  شدند  راه اندازی  پرطمطراق 
سود  دست اندرکارانش  و  مدیران  تنها  و  بوده  هیچ  مردم 
برده اند. یکی از طنزهای تلخ این است که در دهه ۱۳۹۰ 
تعداد رشکت های دانش بنیان بیش از ۱۰۰ برابر افزایش پیدا 
کرده اما اندازه تولید رسانه کشور بیش از ۳۶ درصد سقوط 

کرده است.
»متاسفانه  که  گفته  خود  سخنان  ادمه  در  مومنی  فرشاد 
محاسبات نشان می دهد که به جای تولید یک کاالی معین، 
اگر آن را قاچاق یا از خارج وارد کنی، ۱۱ تا ۲۴ برابر بیشرت 
از تولید کننده سود می کنی در نتیجه از دل این مناسبات 
دانش بنیانی شدن بیرون منی آید. در دوره سال های ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۶ گونه های متفاوت خام فروشی در ایران با جهش 
های صادراتی وحشتناک روبرو شدند. در این دوره حجم 
بزک شده  فروشی  خام  که  پرتوشیمی  صادرات محصوالت 
است، ۱۰ برابر، صدور آهن و فوالد خام ۱۷ برابر و صدور 

سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.«
دانش بنیانی  نام  »به  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  این 
بی سابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی معارص ایران 
اتفاق افتاده« ابراز داشت که »گزارش رسمی وزارت کار گفته 
است در ۸ ساله احمدی نژاد ۷ هزار کارگاه ورشکسته شده 
اند. داده های رسشامری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد 
های  فرصت  خالص  اما  شده  تزریق  ایران  اقتصاد  به  دالر 

شغلی بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده است.«
گرانی کاالها و خدمات یکی از اثرات کاهش سطح تولید 
آمارهای حکومتی  است.  ایران  در  منفی  اقتصادی  رشد  و 
تورم  از  بانک مرکزی  و  ایران  آمار  آمارهای مرکز  از جمله 
بخش های مختلف اقتصاد بیانگر روندی نگران کننده برای 

تولیدکنندگان و مرصف کنندگان است.
در همین رابطه روزنامه جمهوری اسالمی با عنوان »تورم 
وحشتناک اقالم خوراکی در یک سال اخیر«، نوشته که طبق 
بررسی های صورت گرفته یک خانوار ایرانی ماهانه باید برای 
تومان  میلیون   ۵ از  بیش  و حداقلی  سامل  تغذیه ای  داشنت 
هزینه کند. هزینه ای که بنظر می رسد پرداخت آن از عهده 
بسیاری از خانواده های کم درآمد ایرانی خارج باشد. طبق 
گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۱ برای 
خانوارهای کشور به ۴۰,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه 
قبل، ۱.۱ درصد افزایش داشته است. در این بین اما آنچه 
موجب شگفتی شد نرخ »تورم مواد غذایی« بود که طبق 

گفته مرکزآمارایران به ۸۶ درصد در تیرماه رسید.
اصلی  که هدف  است  بدیهی  آمده  مطلب  این  ادامه  در 
گرانی ها معیشت شهروندان و سالمت آنها است؛ یک هرَم 
غذایی سامل از غالت، میوه و سبزیجات، پروتئین، قندها و 
چربی ها تشکیل شده است، محصوالتی که ماه ها است از 

سفره ایرانیان رخت بربستند.
روزنامه جهان صنعت نیز در رسمقاله امروز خود به قلم 
غالمرضا کیامهر به موضوع گرانی ها و سیاست های نادرست 
دولت رئیسی در مدیریت بازارها اشاره کرده و نوشته که 
»امروز ما مصداق بارز این گفته معروف را که تاریخ پر از 
درس عربت است، اما کسی از تاریخ درس عربت منی گیرد، به 
وضوح در سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم که اساس 
نقدینگی بدون  افزایش  بر  آن همچون دولت های گذشته 
منظور  به  دالر  نرخ  افزایش  از  ابزاری  استفاده  و  پشتوانه 
تأمین کرس بودجه دولت است، مشاهده می کنیم. سیاستی 
نفس  آن  از  حاصل  معیشتی  فشارهای  که  تورم زا  بسیار 
اکرثیت قریب به اتفاق خانوارهای کم درآمد و حتی قرشهای 

متوسط جامعه را به شامره انداخته است.«
این رشایط  در  »متأسفانه  که  تأکید شده  این رسمقاله  در 
دشوار اقتصادی و رکود تورمی که بر اقتصاد ما حاکم شده، 
برخالف اصل علمی رایج در کشورهای پیرشفته که در رشایط 
برای  را  مالیاتی  معافیت های  و  تسهیالت  انواع  اینچنینی، 
فعاالن اقتصادی و کسب وکارها در نظر می گیرند، در کشور 
ما دولت همچون دوران رونق اقتصادی هر روز مالیات و 
عوارض جدیدی را برای مردم وضع می کند و بر سختگیری ها 
و فشارهای مالیاتی خود می افزاید که اجرای این سیاست ها 
مصداق هامن مقوله درس نگرفنت از درس های عربت تاریخ 
از  حارض  دولت  اصلی  هدف  که  پیداست  ناگفته  است. 
افزایش نجومی نرخ ارز و وارد کردن شوک های سنگین به 
آوردن  به دست  مالیاتی  فشارهای  بر  افزودن  یا  قیمت ها 
درآمدهای ریالی بیشرت به منظور جربان کرسی بودجه های 

سنگین دولت بوده و هست«
کرده،  اشاره  کیامهر  غالمرضا  که  هامنطور  اما  آنسو  در 
را  خود  بی رسانجام  اما  تکراری  وعده های  دولتی  مقامات 
مدام تکرار می کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 
فعاالن  از  با جمعی  دیدار  در  مردادماه  امروز ۲۰  رئیسی 
اقتصادی گفته که »مسئله تورم و کنرتل قیمت ها در بازار 
در صدر و اولویت هدفگذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته 

است.«
هرچند تا کنون نشانه ای از اینکه کنرتل تورم و مهار افزایش 
اما  ندارد  وجود  باشد  بوده  دولت  اولویت  در  قیمت ها 
ستاد  در  اولویت  »این  که  شده  مدعی  خاندوزی  احسان 
اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به 
تولید و… نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه 
اهرم ها و ابزارهای الزم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و 
سایر ابزارها برای کنرتل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده 

کنیم.«



از  دفاع  ضمن  نوشته  یک  در  موسوی  ==میرحسین 
»آرمان های انقالب اسالمی« و »خمینی« با اشاره به نقش 
حسین همدانی در رسکوب اعرتاضات سال ۸۸ »با استخدام 
اوباش بد سیرت برای قمه کش کردن جوانان مردم« از او به 
عنوان »رسدار بی افتخار« یاد کرد که مرتکب جنایت شده و 
مرگ در غربت )سوریه( رسنوشت او شد که باید »عربتی برای 

بازماندگان« باشد.
==سابقه حسین همدانی نشان می دهد او و همکارانش 
»رسدار ارشار« بودند. به کار گرفنت سازمانیافته و هدفمند 
اراذل و اوباش در رسکوب اعرتاضات مردم سنتی است که 
جمهوری اسالمی بعد از رسکوب اعرتاضات سال ۱۳۸۸ نسخه 
آن را به بشار اسد نیز آموزش داد و حتا برای تقویت نیروهای 

اسد از این اوباش به سوریه صادر کرد.
==بخشی از اصالح طلبان حامی سابق موسوی پشت او را 
خالی کرده اند از جمله مهدی همت فرزند »ابراهیم همت« 
از چهره های جنگ ایران و عراق که با انتقاد از موسوی نوشت 
»دعا کن عاقبت من هم شهادت باشد نه چون میرحسین های 

موسوی و سایر چپ کرده ها«.
حقیر  شدت  به  صحنه  می خواهند  امنیتی ها  ==ظاهرا 
سیاست در جمهوری اسالمی را به منایش رقابت بین »حسن 
خمینی« و »مجتبی خامنه ای« برای برداشنت »عاممه  والیت« 
از میان کفتارها تبدیل کنند! آنهم در حالی که مملکت زیر بار 

سنگین بحران های حیاتی نفس نفس می زند.

روح الله  رهربی  دوران  وزیر  نخست   موسوی  میرحسین 
خمینی و از رهربان »جنبش سبز« روز ۱۸ امرداد طی نوشته ای 
که توسط »کلمه« منترش شد با هشدار درباره »جانشینی 
یک  را  سوریه  در  سپاه  نظامی  حضور  رهربی«  موروثی 
»کجروی« و »خطای بزرگ« نامید و نتایج آن را »ننگین ترین 

جرائم« حکومت در منطقه خواند.
موسوی در بخشی از این نوشته که به دفاع از »اصل انقالب 
اسالمی« و »خمینی« پرداخته و به مناسبت سالگرد اعرتاضات 
معرتضان  خونین  رسکوب  به  شده  منترش   »۸۸ »عاشورای 
استخدام  »با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عوامل  توسط 
اوباش بد سیرت برای قمه کش کردن جوانان مردم« اشاره کرد 
و گفت »سزای آن رسدار بی افتخاری که به این جنایت اعرتاف 
و مباهات کرد چه بود، جز آنکه جانش در غربت به قربانِی 
مستبدی دیگر تلف شود«. او این رسنوشت را »عربتی برای 
بازماندگان« خواند »تا دریابند که خودکامه در ازای طعمه ای 

که پیش  پای شان می اندازد همه چیز آنان را مطالبه می کند.«

منظور میرحسین موسوی از »رسدار بی افتخار« کسی نیست 
جز حسین همدانی معروف به »ابو وهب«  که در جریان 
رسکوب اعرتاضات سال ۸۸  نقش اساسی داشت و بعدها به 
عنوان »مستشار« به سوریه اعزام شد تا به ارتش رژیم بشار 
اسد کمک کند که عین جمهوری اسالمی با رسکوب اعرتاضات 
داخلی در قدرت مباند.  رسنوشت حسین همدانی با مرگ در 

اطراف بیابان های حلب رقم خورد.
هرچند موسوی در این نوشته نسبت به جانشینی موروثی 
اما  داده  هشدار  خامنه ای  مجتبی  پرسش  توسط  خامنه ای 
جریان حزب اللهی  و »والیتمداران« بیشرت به خاطر انتقاد از 
حضور نظامی سپاه پاسداران در منطقه و کنایه نخست وزیر 
سابق نظام به حسین همدانی )متقی نیا( به وی حمله کرده اند.
همکارانش  و  او  می دهد  نشان  همدانی  حسین  سابقه 
»رسدار ارشار« بودند. به کار گرفنت سازماندهی شده اراذل و 
اوباش در رسکوب اعرتاضات مردم سنتی است که جمهوری 
اسالمی بعد از رسکوب اعرتاضات سال ۱۳۸۸ نسخه آن را به 
بشار اسد نیز آموزش داد و حتا برای تقویت نیروهای اسد از 

این اوباش به سوریه نیز صادر کرد.
یکی از رسدارانی که در این زمینه فعالیت گسرتده داشت 
سعید سیاح طاهری بود که با هامهنگی قوه قضائیه جمهوری 
اسالمی و پیگیری چند هرنمند از جمله پرویز پرستویی بازیگر 
سینام بعضی از زندانیانی را که حکم اعدام یا محکومیت های 
سنگین داشتند پس از برگزاری کالس های عقیدتی از زندان آزاد 

و به سوریه اعزام کردند.
روزنامه »کیهان تهران« که به »تریبون بیت رهربی« مشهور 
است نوشته موسوی را »مأموریت دیکته شده یکی از رسان 

فتنه در حامیت آشکار از ارسائیل و داعش« خوانده است.
ابراهیم رئیسی مشهور به »قاضی مرگ« نیز با تجلیل از 
قاسم سلیامنی و حسین همدانی گفت »شهدای مدافع حرم 
عالوه بر پاسداری از حریم اهل بیت از امنیت و اقتدار کشور 
نیز دفاع کردند و همه کسانی که دلسوز ایران و اسالم اند، 

قدردان این مجاهدت ها هستند.«
و  واقعیت  جعل  با  همدانی  پاسدار  مدافعان  البته 
روایت سازی تبلیغ کرده اند که او »در مقابله با داعش شهید 

شده« اما واقعیت چنین نیست.
مجلس  مناینده  اکنون  که  کوثری  اسامعیل  رسدارپاسدار 
شوری اسالمی است در آبان سال ۱۳۹۴ در یک مصاحبه گفت 
»در حلب… همدانی وقتی در حال حرکت به سوی منطقه 
بود، به دلیل باریک بودن جاده و زیاد بودن رسعت، خودروی 
وی هنگام سبقت از یک کامیون واژگون و بر اثر این حادثه 

شهید همدانی دچار رضبه مغزی شد.«
درست در مقطعی که مقامات جمهوری اسالمی حضور 
نظامی در سوریه را تکذیب می کردند، همدانی برای تقویت 
ارتش رژیم اسد به سوریه رفت. جبهه ای که او در آنجا حضور 
داعش  با  نه  درگیری ها  محور  و  بود  حلب  حوالی  داشت 
بلکه گروه انشعابات جبهه النرصه بود و این ادعا که او را 
داعش کشته بعدها توسط رسانه های حکومتی تبلیغ شد. در 
جمهوری اسالمی رسانه های حکومتی از مخالفان مسلح بشار 
اسد ]النرصه و احرارالشام[ به عنوان »گروه های تکفیری« نام 

می برند.
در واکنش به اظهارات میرحسین موسوی، خربگزاری تسنیم 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گزارشی نوشت: 
یاوه گویی های  به  واکنش  در  همدان  انصارالحسین  »سپاه 
میرحسین موسوی نسبت به رسدار پرافتخار جهان اسالم حاج 
حسین همدانی ضمن ابراز تاسف شدید از درج سخیف ترین 
توصیفات با صدور بیانیه ای نسبت به این موضوع اعرتاض 
کرده و خواستار برخورد جدی و رسیع دستگاه های مربوطه 

با این فتنه گر شد.«
حسین همدانی در یکی از آخرین مصاحبه های خود در 
مورد رسکوب اعرتاضات ۸۸ گفته بود »پنج هزار نفر از کسانی 
که در آشوب ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات 
سیاسی حضور نداشتند بلکه از ارشار و اراذل بودند را شناسایی 
کردیم و در منزلشان کنرتل شان می کردیم. روزی که فراخوان 
می زدند اینها کنرتل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون 
بیایند. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان 
دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی 

که با تیغ و قمه رس و کار دارند را پای کار بیاوریم.«
رسانه ها و افراد نزدیک به قدرت در جمهوری اسالمی نوشته 
موسوی را »وقیحانه« و »یاوه گویی« و »هرزنامه« خوانده اند 
اما در میان اصالح طلبان این نوشته با واکنش های متفاوتی 
ترجیح  اصالح طلب  معروف  افراد  اغلب  است.  شده  روبرو 
او  از  کنند. شامری  موسوی سکوت  نوشته  مورد  در  دادند 
دفاع کردند و همچنان ارصار دارند او در »چارچوب نظام و 
آرمان های انقالب« این منت را نوشته و برخی دیگر از جمله 
عباس عبدی معتقدند نوشته او در ادامه هامن »تناقضات 

بی پایان اصالح طلبان« است.
یکی از فرزندان »ابراهیم همت« از چهره های جنگ ایران و 
عراق در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به انتقاد از موسوی 
پرداخته و نوشته است  »دعا کن عاقبت من هم شهادت باشد نه 

چون میرحسین های موسوی و سایر چپ کرده ها.«

»میرحسین« و »آن 
جان بیدار« و رقابت 
»حسن« و »مجتبی« 
برای برداشنت »عاممه 

والیت« از میان 
کفتارها؟!
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         نکته قابل توجه اینکه خانواده همت در جریان 
انتخابات سال ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حامیت کردند و 
از  بودند. مهدی یکی  از حامیان »جنبش سبز«  نیز  بعدها 
سال  خرداد  )همرس همت(  مادرش  همراه  به  که  آنهاست 

۱۳۸۸ از موسوی حامیت کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده میرحسین موسوی به کیهان 
موقعیت  خاطر  به  مهدی همت  »چرخش  می گوید:  لندن 
کنونی وی  است. او با تیم قالیباف کار می کند و نان به نرخ 

روز می خورد.«
محمدجواد اکربین پژوهشگر مذهبی و از حامیان موسوی 
ساکن فرانسه در توییتی به »رسگیجه اصالح طلبان حکومتی« 
اشاره کرده و بطور تلویحی موضع  گیری آنها علیه موسوی را 
مربوط به منافع شان و »طعمه ای« که از رهربی نظام دریافت 

می کنند می  داند.
یکی دیگر از آنهایی که علیه موسوی موضع گرفت، احسان 
مازندرانی است. این روزنامه نگار که نزدیک به خانواده اکرب 
رفسنجانی است و سابقه بازداشت دارد در گذشته از حامیان 
پر و پاقرص موسوی و اصالح طلبان بود اما حاال در یادداشتی 
دالور  فرمانده  را  همدانی  رسدار  »هاشمی  است  نوشته 
حرم می دانست!« او ادعا می کند موسوی »تغییر کرده« و 

»رادیکال« شده است!
عامر ملکی ساکن هلند از اصالح طلبان سابق، میرحسین 
موسوی را »پرت« و طرفداران وی را که از سخنان وی ذوق زده 
است:  نوشته  توییتی  در  و  »موسوی چی« خوانده  شده اند، 
»هنوز مشکل میرحسین موسوی دعوا بر رس جانشینی مال 
است نه بر رس اصل نظام! او جانی بی رحم، خمینی، را »جان 
بیدار« می خواند و می گوید ا گر حضور داشت منی گذاشت 
»ملتی را به قهقرا برگردانند«! یعنی هنوز نفهمیده که خمینی 
و نظامش ایران را به قهقرا برده و نگران است مجتبی این کار 

را بکند! پرت است!«
مخالفان جمهوری اسالمی می گویند نوشته موسوی در ادامه 
خط مشی او در دفاع از »انقالب اسالمی« و روح الله  خمینی 
است. او در جریان انتخابات منایشی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ 
شعار بازگشت به »دوران طالیی امام« را مطرح کرده بود و 
اکنون نیز در همین نوشته نشان می دهد که همچنان فکر 
می کند آن دورانی که وی نخست وزیرش بوده و آنهمه کشتار 

و رسکوب شده، »طالیی« بوده است!
مخالفان نظام به عبارت »آن جان بیدار« در نوشته موسوی 
انقالب  رهرب  خمینی  روح الله  منظورش  که  می کنند  اشاره 
ارتجاعی ۵۷ و بنیانگذار یکی از خونریزترین و  ویرانگرترین 

حکومت های جهان است!
است  معتقد  مرشوطه خواه  سیاسی  فعال  کالشی  حجت 
که در  است  امنیتی  نوشته موسوی »خط دهی جریان های 
کنار تأیید اصل نظام و »زدن لگد به نظام پادشاهی مرشوطه« 
قصد برهم زدن توازن به نفع »جان بیدار« )حسن خمینی( 

نوه خمینی را دارند.
ظاهرا امنیتی ها می خواهند صحنه به شدت حقیر سیاست 
در جمهوری اسالمی را به منایش رقابت بین »حسن خمینی« 
و »مجتبی خامنه ای« برای برداشنت »عاممه  والیت« از میان 
کفتارها تبدیل کنند! آنهم در حالی که مملکت زیر بار سنگین 

بحران های حیاتی نفس نفس می زند.
اصولگرایان  و  انقالبی ها  برخی  که  حالیست  در  این 
در  او  مشاوران  و   است  »ساده لوح«  موسوی  می گویند 
نگارش این نوشته نقش داشتند. استدالل آنها این است که 
»با بازداشت مصطفی تاجزاده، جریان فتنه و اصالح طلبان 
افراطی به نوعی تریبون و بلندگوی خود را از دست دادند 
یک  میرحسین  با  دوباره  باشند  خواسته  نیست  بعید  و 
بلندگو دیگر را روشن کنند.« آنها معتقدند نوشته موسوی 

که  نیست  اسالمی  جمهوری  ماهواره  اولین  ==»خیام« 
نیز ماهواره  روسیه به فضا فرستاده است. در سال ۲۰۰۵ 
»سینا۱-« توسط روس ها به فضا پرتاب شد. -در گزارش ها 
اشاره دقیقی به علت استفاده از موشک ماهواره بر روسی 
پروژه های  پیشرت  اما  نشده  »خیام«  ماهواره  پرتاب  برای 
جمهوری اسالمی در چند نوبت در مرحله پرتاب و قرار دادن 

ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومرتی با شکست روبرو شده بود.
به  ماهواره  این  بود  نوشته  گزارشی  در  العامل  ==شبکه 
»نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای خود و مسیرهای 
اختصاصی و منحرص به فرد به لحاظ فنی و راهربدی« کمک 

می کند.

منابع خربی در ایران سه شنبه ۹ اوت )۱۸ امرداد( گزارش 
دادند ماهواره »خیام« توسط ماهواره بر روسی »سایوز« از 

پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شده است.
پرتاب ماهواره »خیام« در رشایطی صورت گرفت که مقامات 
غربی می گویند روسیه قصد دارد از این ماهواره برای چند ماه 
یا بیشرت جهت پشتیبانی از تهاجم نظامی خود علیه اوکراین 
استفاده کند و سپس کنرتل آن را در اختیار جمهوری اسالمی 

قرار دهد.
منابع غربی به روزنامه »واشنگنت پست« گفته اند که این 
ماهواره »قابلیت های بی سابقه ای برای نظارت تقریباً مستمر 
بر تأسیسات حساس در ارسائیل و کشورهای حاشیه خلیج 
فضایی  سازمان  اما  می دهد  قرار  تهران  اختیار  در  فارس« 

جمهوری اسالمی این ادعا را رد کرده است.
اسالمی  جمهوری  فضایی  سازمان  رئیس  ساالریه  حسن 
ماهواره،  این  فرامین  برای  مربوطه  »اطالعات  می گوید 
کدگذاری و رمزگذاری شده و طبیعتاً کنرتل، هدایت و بهره 

برداری از آن توسط جمهوری اسالمی ایران انجام می شود.«
مقامات رژیم گفته بودند که این ماهواره غیرنظامی است 
و سازمان فضایی جمهوری اسالمی نیز مدعی شد فعالیت ها 
و اهداف ماهواره خیام »رصفاً صلح آمیز و غیرنظامی« است. 
اما رسانه های رسمی داخلی گزارش دادند هدف از پرتاب این 
ماهواره این است که به مدت پنج سال از داده ها و تصاویر 
ارسالی آن در حوزه  کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، 
منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیرمرتقبه 

و نیروهای دفاعی استفاده شود.
شبکه العامل در گزارشی نوشته بود این ماهواره به »نیروهای 
دفاعی کشور برای رفع نیازهای خود و مسیرهای اختصاصی و 

منحرص به فرد به لحاظ فنی و راهربدی« کمک می کند.
مدار  در  »خیام«  ماهواره  حکومتی،  منابع  گزارش  بر  بنا 
۵۰۰ کیلومرت قرار خواهد گرفت و می تواند چهار بار در روز 
تصاویری با دقت یک مرت از مدار مورد نظر در اختیار ایران 

قرار دهد.
این  داد  گزارش  اسالمی  جمهوری  صداوسیامی  خربگزاری 
ماهواره با همکاری مشرتک ایران و روسیه ساخته شده است.

»خیام« اولین ماهواره جمهوری اسالمی نیست که روسیه به 
فضا فرستاده است. در سال ۲۰۰۵ نیز ماهواره »سینا۱-« توسط 

روس ها به فضا پرتاب شد.
در گزارش ها اشاره دقیقی به علت استفاده از موشک ماهواره بر 
روسی برای پرتاب ماهواره »خیام« نشده اما پیشرت پروژه های 
جمهوری اسالمی در چند نوبت در مرحله پرتاب و قرار دادن 
ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومرتی با شکست روبرو شده بود.
هرچند رژیم ایران ادعا می کند که برنامه فضایی  را برای 
اهداف غیرنظامی دنبال می کند اما آمریکا و اتحادیه اروپا 
پرتاب  اسم  به  اسالمی  جمهوری  که  داده اند  هشدار  بارها 
کالهک  حمل  قابلیت  با  بالستیک  موشک های  ماهواره 

هسته ای را آزمایش می کند.

پرتاب ماهواره »خیام« 
توسط روس ها از پایگاه 

قزاقستان؛ جمهوری اسالمی 
ادعا می کند مأموریت این 
ماهواره غیرنظامی است!
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ماهواره »خیام«

زمینه سازی برای اجرای پروژه های ضدامنیتی علیه نظام از 
جمله دامن زدن به اعرتاضات و نارضایتی هاست.

از  می خواهد  می رسد حکومت  نظر  به  هر صورت  در 
و  نیروها  دوباره  بسیج  برای  موسوی  میرحسین  نوشته 
طرفداران خود جهت برگزاری یک تجمع یا موج تبلیغاتی 
نظام  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از  حامیت  در 
رشایط  پایه  بر  تبلیغات  این  از  بخشی  کند.  بهره  برداری 
طبق  و  می شود  تقویت  صفر  و  محرم  ماه  یعنی  زمانی 
معمول مداحان و سیاهی لشکر آنها وارد عرصه شده اند. 

چه بسا تجمعات چندمنظوره برای دفاع از نظام برپا شود 
تا  هم  حسینی«  »شور  تا  بزنند  پیوند  اربعین  با  را  آن  و 
آن زمان امتداد پیدا کند. اتفاقاً در همین ارتباط ابراهیم 
عملکرد  و  سلیامنی  و  همدانی  از  حامیت  ضمن  رئیسی 
سوریه  در  چه  و  داخلی  رسکوب  در  چه  پاسداران  سپاه 
ظهور  و  بروز  جلوه های  از  یکی  »اربعین  می کند  تأکید 
جهانی باورمندان به حرضت سیدالشهدا و جبهه مقاومت 
اجتامع  برکت  به  مسائل  از  بسیاری  دارم  یقین  و  است 

عظیم اربعین حل خواهد شد!«



خود را ثبت کرده است. بررسی ها نشان می دهد در تیرماه، 
شاخص موجودی محصول )انبار( بخش صنعت به بیشرتین 
سفارشات  کاهش  از  که  رسیده  گذشته  ماه   ۹ در  مقدار 
پیشی  نتیجه  در  و  صادرات  کاهش  همچنین  و  مشرتیان 

گرفنت تولید از فروش موجودی انبار افزایش یافته است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین تأکید کرده که دو 
مولفه میزان سفارشات جدید مشرتیان و موجودی مواد اولیه 

یا لوازم خریداری شده زیر ۵۰ ثبت شده اند.
این گزارش نگران کننده که منایی از کوچک شدن اقتصاد 
ایران را نیز به تصویر کشیده نشان می دهد، بخش ساختامن 
بیشرتین کاهش و رکود را در میان سایر بخش های اصلی 
در  مشرتیان  جدید  سفارشات  میزان  شاخص  است.  داشته 
تیرماه )۴۷/۱۴( به کمرتین میزان طی ۳ ماه اخیر از فروردین 
رسیده است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی 
فعاالن  عقیده  به  است.  بوده  همراه  رکود  با  ساختامن  و 
اقتصادی کاهش قدرت خرید مشرتیان باعث کاهش میزان 

سفارشات شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
یافته  کاهش  پیاپی  ماه  سومین  برای  تیرماه  در   )۵۱/۱۷(
است. نگرانی ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی های 
ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات 
کسب وکار ها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید 

مواد اولیه و عقب نشینی در استخدام شده است.
آمارها و گزارش ها هم نشان می دهد نه تنها دولت  رئیسی 
اشتغالزایی  زمینه  در  نتوانست  فعالیت  نخست  سال  طی 
موفق عمل کند بلکه حدود ۱۰۰ هزار شغل نیز در ۱۲ ماه 

گذشته نابود شده است.
ایران اعالم کرده اند  اتاق  اقتصادی در نظرسنجی  فعاالن 
کمبود شدید نقدینگی مشرتیان باعث شده تا در بسیاری از 
صنایع )غذایی، پوشاک و چرم و…( تولیدکنندگان با کاهش 
تقاضا روبرو باشند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مواد اولیه 
در  مشرتیان  تقاضای  فروش،  قیمت  افزایش  نتیجه  در  و 
صنایع مواد غذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است از 

در حالی که فعاالن صنفی در بازارهای مختلف از کاهش 
تقاضا در بازارهای مرصفی خرب می دهند، مرکز پژوهش های 
بررسی های شاخص مدیران خرید  نتایج  انتشار  ایران  اتاق 
)PMI( اعالم کرده تقاضا در همه بازارهای اقتصاد ایران با 

کاهش روبرو شده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران نتایج سی  و چهارمین دوره 
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد )موسوم به شامخ( و چهل  
و ششمین دوره شامخ بخش صنعت را منترش کرد. طبق این 
واحد  با ۴/۶۳  اقتصاد  تیرماه ۱۴۰۱، شامخ کل  در  گزارش، 
به ۵۰/۱۰ رسیده و شامخ  قبل  به ماه  افت نسبت  درصد 
بخش صنعت با کاهش ۵/۷۲ واحد درصد، روی رقم ۵۳/۹۲ 

ایستاده است.
فعاالن  که  است  گزارش هایی  تکمیل کننده  گزارش  این 
صنفی در حوزه تولید و صنعت و بازارهای مرصفی از کاهش 
تقاضا به دلیل مشکالت مالی خانوارها، و همچنین کاهش 
سطح تولید به دلیل گرانی و کمبود مواد اولیه و همچنین 

مشکالتی نظیر قطع برق ارائه می دادند.
طبق نتایج بررسی های شاخص مدیران خرید )PMI( برای 
کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان 
سفارشات جدید مشرتیان ۴۷/۱۴ واحد ثبت شده که کمرتین 
میزان طی ۳ ماه اخیر )از فروردین ماه( است. این شاخص در 
بخش های خدمات و کشاورزی و ساختامن با رکود همراه 
بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی در تیرماه ۵۱/۱۷ واحد بوده و برای سومین 
ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی ها در مورد تضعیف 
تقاضا به دلیل نگرانی های ناشی از کاهش قدرت خرید و 
تورم، باعث کاهش انتظارات کسب وکار ها و کاهش خرید 
مواد اولیه و عقب نشینی در استخدام شده است. در مقابل، 
واحد   ۵۷/۱۰ تیرماه  در  )انبار(  محصول  موجودی  شاخص 
برآورد شده که بیشرتین میزان از ابتدای رشوع طرح )دوره 
۳۴ ماهه( است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال و 
خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده که یکی از کمرتین مقادیر 
طی ۹ ماه گذشته )به غیر از تعطیالت فروردین ماه( است.

خرید  قدرت  تضعیف  و  بازار  تقاضای  کاهش  سایه  در 
تیرماه  در  نیز  فروش محصوالت  میزان  متقاضیان، شاخص 
غیر  )به  گذشته  ماه   ۱۱ طی  که  رسیده  واحد   ۴۶/۳۲ به 
از  از کمرتین مقادیر خود  یکی  از تعطیالت فروردین ماه( 
شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی 
اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. یکی از مهم ترین نکات 
گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات 
در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰/۱۸ 
واحد رسیده که طی ۱۶ ماه گذشته )به غیر از تعطیالت 
می شود  محسوب  مقادیر  کمرتین  از  یکی  فروردین ماه( 
فعاالن  رشایط  بدبینانه  بسیار  انتظارات  منعکس کننده  و 
اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه 

است.
کرده  درگیر  نیز  را  ایران  صنعت  بخش  تقاضا  کاهش 
ایران،  اتاق  پژوهش های  مرکز  گزارش  اساس  بر  بطوریکه 
شاخص مدیران خرید صنعت به کمرتین مقدار در ۵ ماه 
و شاخص  رسیده  فروردین ماه(  تعطیالت  از  غیر  )به  اخیر 
میزان سفارشات جدید مشرتیان نیز کمرتین مقدار ۵ ماهه 

گزارش اتاق ایران:
 کاهش تولید و تقاضا در همه بخش های اقتصاد کشور
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طرف دیگر قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار 
مشکل زا شده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه مطرح شده در گزارش مرکز 
اقتصاد  بر  پیاپی برق  اثرات قطع  ایران،  اتاق  پژوهش های 
ایران است. در این گزارش آمده که قطع و کمبود برق نیز 
به عنوان یکی دیگر از چالش های صنایع عنوان شده که از 
دیدگاه آنها، باعث می شود تا بسیاری از رشکت ها با ظرفیت 

پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.
پیش از این نیز گزارش های زیادی از زیان ناشی از قطع 
دولت  امسال  است.  شده  منترش  مختلف  صنایع  به  برق 
سبب  خانگی  بخش  برق  قطع  اینکه  برای  گرفته  تصمیم 
تشدید نارضایتی عمومی مردم نشود، اولویت قطع برق را 

برای بخش صنعت قرار دهد.
اولیه موردنیاز  از مواد  تولید برخی  از سوی دیگر، عدم 
صنایع الستیک و پالستیک از سوی پرتوشیمی ها و کمبود آن 
در بازار باعث شده تا صنایع پایین دستی با تعطیلی برخی از 
خطوط تولید روبرو شوند. رکود بازار مسکن بر رکود بازار 
کانی غیرفلزی نیز تاثیر داشته و در مورد صنایع رسامیک 

وارداتی هم بر کاهش تقاضای داخلی تاثیر منفی دارد.
در این گزارش تأکید شده که در بخش خدمات ارتباطات 
از آنجا که بخش عمده ای از مشرتیان بخش دولتی هستند 
و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت منی کنند، رشکت ها 

روبرو  انسانی  نیروی  تعدیل  و  نقدینگی  شدید  کاهش  با 
کمبود  و  مشرتیان  تقاضای  کاهش  و  بازار  رکود  هستند. 
نقدینگی باعث می شود تا بسیاری از صنایع تحت تاثیر قرار 

گیرند.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین رشکت شهرک های 
صنعتی ایران نیز در گفتگو با وبسایت اقتصاد۲۴ گفته که 
رسمایه  شد  باعث  سیزدهم  دولت  صنعتی  سیاست های 
گذاران از بخش های مختلف تولید به سمت بازار های دیگر 

و یا خارج از کشورکوچ کنند.
امیررضا واعظ آشتیانی تأکید کرده که »برخالف نظر دولت 

مشکل صنعتگران و تولید کنندگان تنها نقدینگی



صفحه33شماره1840
 جمعه 14 تا پنجشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۲

منونه برداری بازرسان آژانس از تأسیسات امتی جمهوری اسالمی

بسته تشویقی اتحادیه اروپا به جمهوری اسالمی در صورت همکاری با 
آژانس بین املللی انرژی امتی

==روزنامه »وال اسرتیت ژورنال« به نقل از دیپلامت های 
غربی گزارش داد اروپا به امید رفع بن بست در مذاکرات 
وین برای احیای برجام »امتیازات تازه قابل توجهی« برای 

جمهوری اسالمی در نظر گرفته است.
مربوط  اما  نشده  امتیازات  این  به جزئیات  ==اشاره ای 
از  بعد  اسالمی  جمهوری  به  تشویقی  بسته  یک  ارائه  به 

همکاری احتاملی تهران با آژانس است.
به  اروپا  اتحادیه  که  دادند  گزارش  آگاه  منبع  دو   ==
جمهوری اسالمی ایران و سایر طرفین احیای برجام اعالم 
باید پاسخ مثبت یا منفی خود  کرده که تا ۲۴ امردادماه 
درباره منت پیشنهادی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 

این اتحادیه را اعالم کنند.

روزنامه »وال  اسرتیت ژورنال« ۱۱ اوت )۲۰ امرداد( گزارش 
برای شکسنت  اروپا که در تالش  اتحادیه  داد دیپلامت های 
بن بست در مذاکرات برای »احیای برجام« هستند، امتیاز 
قابل توجهی را به تهران پیشنهاد کرده اند که هدف آن پایان 
دادن رسیع به تحقیقات آژانس بین املللی انرژی امتی درباره 

فعالیت های هسته ای قبلی جمهوری اسالمی است.
پاسخگویی  امتی عدم  توافق  برای  کلیدی  موانع  از  یکی 
جمهوری اسالمی در مورد آثار اورانیوم کشف شده با منشاء 
انسانی و غیرطبیعی در سه سایت اعالم نشده داخل ایران 
این  آژانس  دارند  ارصار  اسالمی  جمهوری  مقامات  است. 
و  نپذیرفته  را  تقاضایی  چنین  آژانس  اما  ببندد  را  پرونده 
خواهان پاسخ و توضیح قانع کننده از سوی رژیم ایران است.

ارسائیل و بعضی مقامات غربی می گویند اورانیوم کشف 

شده در سال ۲۰۱۹ در ایران نشان می دهد تهران در مقطعی 
از  شامری  اما  داشته  امتی  تسلیحات  مخفیانه  برنامه های 
مقامات جمهوری اسالمی ادعا می کنند با اهداف صلح آمیز 
علی  مثل  دیگر  برخی  و  برده اند  پیش   را  امتی  پروژه های 
مطهری عضو پیشین هیأت رئیسه مجلس اعرتاف کرده اند 
که »از هامن ابتدا دنبال ساخت مبب اتم بودیم« یا فریدون 
عباسی دوانی تأکید کرد که با وجود فتوای علی خامنه ای 
مبنی بر حرام بودن ساخت مبب اتم محسن فخری زاده برای 

ساخت آن سیستم ایجاد کرد.
در گزارش وال  اسرتیت  ژورنال بطور دقیق مشخص نشده 
که چه امتیازاتی برای جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده و 
در ازای آن چه مطالباتی مطرح شده است اما به نقل از چند 
منبع نزدیک به مذاکرات آمده اتحادیه اروپا پیش از اینکه 
مورد  در  »مصالحه«  مسئله  گنجاندن  برای  خود  پیشنهاد 
تحقیقات پادمانی را در منت توافق قرار دهد، این مسئله را 
با آمریکا و همچنین سه طرف اروپایی مطرح و موافقت آنها 

را جلب کرده است.
اتحادیه اروپا در این منت پیشنهادی، با هامهنگی آملان، 
فرانسه، انگلیس و آمریکا اعالم کرده است که »در ازای پاسخ  
ذرات  درباره  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  به  ایران  رسیع 
اورانیوم کشف شده در سایت های اعالم نشده این کشور« 

پرونده این مسئله در شورای حکام بسته خواهد شد.
آنچه وال اسرتیت ژورنال به آن اشاره کرد ارائه یک بسته 
تشویقی به جمهوری اسالمی بعد از همکاری احتاملی تهران 

با آژانس است اما جزئیات آن مشخص نیست.
وال اسرتیت ژورنال می نویسد که اگر طرفین با این توافق 
موافقت کنند آژانس بین املللی انرژی امتی در رشایط سختی 
ارزیابی  به  زیادی  حد  تا  توافق  اجرای  زیرا  می گیرد  قرار 
سخنگوی  بود.  خواهد  متکی  تهران  با  همکاری  از  آژانس 

آژانس از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.

دو منبع آگاه گزارش دادند که اتحادیه اروپا به جمهوری 
اسالمی ایران و سایر طرفین احیای برجام اعالم کرده که تا 
منت  درباره  خود  منفی  یا  مثبت  پاسخ  باید  امردادماه   ۲۴
پیشنهادی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه 

را اعالم کنند.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون  پاتل  ودانت 
احیای  آماده  اروپایی  و کشورهای  ایاالت متحده  می گوید 
خواسته های  باید  که  است  ایران  این  و  هستند  برجام 

فرابرجامی خود را کنار گذاشته و تصمیم نهایی بگیرد.
این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگنت و متحدانش فارغ از 
اینکه برجام احیا شود یا نه، خود را برای سناریوهای مختلف 

آماده می کنند.
در  ارسائیل،  در  آمریکا  سفیر  نایدز  تام  دیگر  سوی  از 
خورد  بن بست  به  اشاره  با  ارسائیل   ۱۳ شبکه  با  مصاحبه 
مذاکرات برای »احیای برجام« گفت که همه گزینه ها برای 

مقابله با امتی  شدن جمهوری اسالمی روی میز است.
در  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل 
سفری که اسفند ۱۴۰۰ به تهران داشت اعالم کرد موضوعات 

خاص حل نشده و تا حل نشود توافق در کار نیست.
مقامات جمهوری اسالمی پیش از این ارصار داشتند تنها 
انقالب  در رشایطی توافق خواهند کرد که سپاه پاسداران 
اسالمی از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا حذف شود 
از برجام تضمین  و دولت آمریکا برای عدم خروج مجدد 
دهد و آژانس پرونده آثار اورانیوم کشف شده در تأسیسات 
امتی ایران را ببندد. به هیچکدام از این تقاضاها از سوی 

اروپا و آمریکا اعتنایی نشد.
رئیسی  ابراهیم  دفرت  سیاسی  معاون  جمشیدی  محمد 
»قاضی مرگ« جمعه گذشته در توییتی نوشت که توافق 
نهایی »فقط زمانی حاصل خواهد شد که ادعاهای پادمانی 

حل و فصل شده باشد.«

                  نیست که با پول پاشی حل شود بلکه باید به 
مسائلی که باعث التهاب در این بخش ها شده توجه ویژه شود.
نیاز کشور  برای رفع  برنامه جامعی  افزوده که هنوز  او 
از  دقیقی  اطالع  هیچ  نشده.  تدوین  صنعتی  تولیدات  با 
و صنایع مختلف  تولید  در بخش  یا رسریز ها  و  کمبود ها 
کشور از سوی وزارت صمت در اختیار رسمایه گذاران قرار 
نگرفته و حاال این رویه اشتباه پس از گذشت یک دهه به 
هیچ  بدون  هم  دولت  این  در  که  رسیده  سیزدهم  دولت 

اغامضی همین مسیر در حال طی شدن است.
ایران  صنعتی  شهرک های  رشکت  پیشین  مدیرعامل 
همچنین می گوید با این شیوه مدیریت کشور حتی با احیای 
برجام هم امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نیست و تورم 
افزایش خواهد یافت: »امروز بهانه نرخ ارز باعث تزلزل در 
بخش تولید شده و دولت بدون هیچ حامیتی شاهد تأثیر 
نوسان نرخ ارز بر بخش تولید است در حالی که می توان با 
مدیریت بخش تولیدات صنعتی کشور را از سایر بخش های 
متامیز کرد تا یکسان سازی نرخ ارز بر گرانی تولید اثر مخرب 
ارز  نرخ  قیمت  بر  برجام  برتأثیر  باوری  باشد. من  نداشته 
ندارم. اگر تولید هدفمند و برونگرا باشد بدون برجام هم 
با هین  بخواهد  که دولت  است. در صورتی  توسعه  قابل 
فرمان صنعت و تولید را پیش بربد وضعیت خوبی برای تورم 
این بخش پیش بینی منی شود و در نهایت احتامل افزیش 
نرخ تورم در بخش تولید و صنعت کشور قطعاً بسیار نگران 

کننده تر خواهد شد.«



تقریبا  ملکی  وجه  در  مسکن  بازار  به  خانوارها  ورود  که 
غیرممکن شد، یعنی از سال ۹۵ به اینسو از هر ۱۰۰ خانوار 
مسکن  بازار  وارد  خانوارش   ۸۰ می شود،  تشکیل  تازه  که 

استیجار شد.
از  بخشی  از  پیش  هفته  سه  که  هولناکی  گزارش  در 
حاشیه نشینان در استان اصفهان منترش شد، آمده بود که 
در فاصله ای کمرت از یک ربع ساعت از مرکز شهر اصفهان، 
که  انسانی   ۷۶ کنند،  می  زندگی  اصطبل  در  خانواده   ۱۵
جای  را  خود  امکاناتی  هیچ  بدون  تاریک،  اتاقک های  در 
دارند.  خواب  برای  رواندازی  و  زیرانداز  تنها  آنها  داده اند. 
کمی آنطرف تر ۶ خانواده در گاوداری زندگی می کنند، که 
تنها مزیت اش نسبت به اصطبل ها، آب لوله کشی است؛ که 
البته امتیاز کمی نیست. چراکه ساکنین اصطبل ها به آب 
آشامیدنی سامل دسرتسی ندارند و از آب شور کشاورزی و 

آب بندهای لجن گرفته برای آشامیدن استفاده می کنند.
این گزارش آمده بود: »سکونتگاه های جهنمی  ادامه  در 
گاوداری ختم منی شود.  و  اصطبل  به  تنها  اصفهان  اطراف 
خانواده   ۱۰ کوچکش هم رسپناه  اتاق های  و  کوره پزخانه 
آجرپزی  برای  زمانی  که  کوچکی  اتاقک های  است.  شده 
استفاده می شد، حاال خانه ۵۰ انسان است. آنها برق دارند، 
اما مردمانی که فقر کمرشان را خم کرده وسیله برقی  ندارند 
گرمای  در  که  کولری  کنند.  استفاده  آن  از  بخواهند  که 
جهنمی ای که نفس شان را می گیرد، کمی از سختی روزگار 

کم کند، وجود ندارد.«
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب  عقبایی  حسام 
استان تهران نیز ماه گذشته از سکونت بخشی از مردم در 
موتورخانه ها و زیرزمین های غیرمسکونی خرب داد و گفت: 
مسکونی،  خانه های  زیرزمین  موتورخانه ها،  در  »اسکان 
حاشیه شهر تهران آنهم در نقاط و جا هایی که به هیچ عنوان 
به  بی تفاوتی  اصلی  نتیجه معضل  ندارد،  را  زندگی  رشایط 

وضعیت مسکن مردم است.«
پدیده  تشدید  از  جلوگیری  کارشناسان  اعتقاد  به 
»بی خامنانی« در ایران نیازمند کنرتل تورم و باال بردن ارزش 
سیاست گذاران  که  شده  گفته  همچنین  است.  ملی  پول 
اقتصاد کالن باید با استفاده از ابزارهایی نظیر نرخ بهره و 
بازار  در  راه سوداگری  عمومی،  تورم  کنرتل  مالیات، ضمن 
مسکن را مسدود کنند. در این صورت ثبات نسبی در دو 
بخش اصلی بازار مسکن یعنی معامالت خرید و فروش و 

نیز معامالت رهن و اجاره حاکم می شود.

استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای هامهنگی  ==دبیر 
تهران: ۳۱ درصد افراد جمع آوری شده اصال معتاد نیستند 
و رصفا بی خامنان بوده که در فضاهای این معتادان زندگی 

می کنند.
تورم  تا کنون که  از دو سال پیش  ==بحران مستأجران 
اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد بوده به شدت حاد شده که 

یکی از نتایج آن افزایش شامر افراد بی خامنان است.

دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
با ارائه آمار هولناکی گفته ۳۱ درصد از افرادی که در طرح 
در سطح شهر جمع آوری شدند رصفا  معتادان  جمع آوری 

بی خامنان های غیرمعتاد هستند.
با  مبارزه  هامهنگی  شورای  دبیر  هادی زاده  مصطفی 
مواد مخدر استان تهران با اشاره به اجرای طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر در تهران گفته که در غربالگری که پس 
از اجرای طرح های جمع آوری انجام شد مشخص شده ۳۱ 
رصفا  و  نیستند  معتاد  اصال  شده  جمع آوری  افراد  درصد 
بی خامنان بوده و کارتن خواب های غیرمعتاد هستند که در 
فضاهای این معتادان زندگی می کنند. این آمار بسیار قابل 

توجهی است که به صورت مستند تهیه شده است.
دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
به صورت  در طرح های جمع آوری  مجموع  »در  که  گفته 
میانگین ۴۵ درصد افراد مشمول ماده ۱۶ نیستند یعنی یا 
معتادانی  یا  و  هستند  غیرمعتاد  کارتن خواب  افراد  شامل 
هستند که در مراکز ماده ۱۶ پذیرش منی شوند مانند معتادان 

متجاهر دارای صغر یا کرب سن یا دارای زخم باز.«
متجاهر  معتاد  هزار   ۱۷ مسئول،  مقام  این  گفته ی  به 
جمع آوری شده از سطح کالنشهر تهران در مراکز مددجویی 
نگهداری می شوند. با توجه به اینکه او گفته ۳۱ درصد از 
نبوده اند  معتاد  و  بودند  بی خامنان  فقط  شده  افراد جمع 
می توان محاسبه کرد که دست کم ۹ هزار شهروند بی خامنان 

فقط در تهران روزگار سپری می کنند.
مسکن  اجاره بهای  قیمت  افزایش  گذشته  سال های  طی 
کوچ  شد.  مستأجران  برای  جدی  مشکالتی  بروز  سبب 
شامری از شهروندان ساکن در محله های شهری به مناطق 
حاشیه نشینی، سکونت دو خانواده در یک آپارمتان کوچک 
از جمله پیامدهای موج تورمی در بازار مسکن ایران بوده 
است. بحران مستأجران اما از دو سال پیش تا کنون که تورم 
اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد بوده به شدت حاد شده که 

یکی از نتایج آن افزایش شامر افراد بی خامنان است.
پدیده  خطر  آژیر  صدای  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
هم  مقامات  گوش  به  ایران  کالنشهرهای  در  بی خامنانی 
و  شهرسازی  معاون  صارمی  حمیدرضا  بطوریکه  رسیده 
معامری شهرداری تهران پیرامون رواج پدیده »بد مسکنی« 

به دلیل گسرتش »بی  خامنانی« در تهران خرب داد.
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  صارمی  حمیدرضا 
که  داد  تلخ، هشدار  واقعیت  این  به  اذعان  با  تهران  شهر 
»ناآرامی  های موریانه  ای« در سطح شهر در حال ایجاد است. 
وی با بیان اینکه مشکالت اجتامعی بسیاری در تهران در 
حال شکل  گیری است، گفت: مدیریت شهری باید برای رفع 

این مشکالت وارد عمل شود.
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به سخنان حمیدرضا صارمی 
در گزارشی نوشته که »پیش از آخرین دوره جهش مسکن 
در سال ۹۷، مدیران وقت دفرت اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی یک  سوم جمعیت کشور را »بد مسکن« توصیف 
کرده بودند؛ به این معنا که یا در رسپناه های نامناسب در 
و  شهرها  حاشیه  در  یا  دارند  سکونت  فرسوده  بافت های 
سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. همچنین بخشی از 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حامیتی و اقشار کم درآمد 
در مضیقه مسکن به رس می  برند و در زمره بدمسکن  ها قرار 
با سال ۹۶ که یک  سوم جمعیت   اکنون در مقایسه  دارند. 
»بد مسکن« معرفی شده بودند، تامین نیاز سکونتی در شهر 

تهران به مراتب دشوارتر از گذشته شده است.«
هر  قیمت  میانگین  تهران  در  که  می دهد  نشان  آمارها 
مرتمربع آپارمتان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ 

برابر و میانگین اجاره  بها نیز حداقل شش برابر شده است.
داریوش محمد مجد پژوهشگر اجتامعی بهمن ماه گذشته 
پدیده  بودن  گسرتش«  به  »رو  و  »نوظهور«  به  اشاره  با 
و  بی خامنان ها  »همه  که  بود  گفته  ایران  در  بی خامنانی 
کارتن خواب ها یکرسی نیازهایی دارند که اگر ما به این نیازها 
توجه نکنیم، اشکال مختلف از این پدیده را در گوشه و کنار 

شهر می بینیم.«
به گفته محمد مجد در ایران سیستم غربالگری برای کارتن 
خواب ها وجود ندارد در حالی که وجود چنین غربالگری 
کمک می کند که مشخص شود تیپ های آدم هایی که نیاز به 
مسکن دارند، دارای چه نیازهایی هستند. گروهی فقط نیاز 

به خانه و به یک اتاق دارند.
همزمان فردین یزدانی متخصص اقتصاد شهری نیز گفته 

۳۱ درصد 
معتادان متجاهر 

جمع آوری 
شده بی خامنان 

هستند،
 نه معتاد!
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عضو کانون نویسندگان ایران در رابطه با این پرونده بازداشت 
شده و همچنان در زندان هستند.

و  دارد  ادامه  همچنان  اما  صنفی  فعاالن  بازداشت  موج 
دستکم ۴۰ فعال صنفی از ابتدای سال تا کنون بازداشت شدند. 
ده ها فعال صنفی نیز در تجمعات بازداشت و هامن روز آزاد 
شده اند و برای ده ها فعال صنفی دیگر نیز پرونده قضایی 

گشوده شده است.
موج فشار بر فعاالن صنفی آنچنان بی سابقه بوده که بیش 
از ۱۳۰ اتحادیه کارگری از ۴۰ کشور مختلف جهان طی یک 
هفته گذشته، در نامه های اعرتاضی به رهرب جمهوری اسالمی، 
رئیس قوه قضائیه و منایندگی دامئی ایران در سازمان ملل، 
خواستار آزادی فوری متام فعاالن سندیکایی و صنفی زندانی 

شدند.
اتحادیه های کارگری در نامه های خود گفته اند که کارگران در 
رسارس جهان از نزدیک، روند اوضاع در ایران را دنبال می کنند.

سندیکای  به  نیز  و نقل  حمل  کارگران   جهانی  فدراسیون  
که  است  گفته  تهران  اتوبورسانی  واحد  رشکت  کارگران 
اتحادیه های این فدراسیون با صدای رسا اعالم می کنند که 
هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه فعاالن سندیکایی کوتاه 

نخواهند آمد.
برخوردهای اخیر جمهوری اسالمی نشان می دهد نه تنها 

مطالبات کارگران و دیگر اصناف اهمیتی برای مقامات نظام 
ندارد بلکه جان نیروی کار نیز ارزشی برای مسئوالن ندارد. در 
هفته های گذشته خربهایی درباره گرمازدگی نیروهای کار در 

پروژه های نفتی جنوب منترش شده است.
به گزارش منابع کارگری در روزهای گذشته بیش از پانصد 
نفر از کارگران در مراکز مختلف واقع در مناطق جنوبی دچار 
گرمازدگی شدید شده اند و به بیامرستان ها و درمانگاه ها منتقل 
شده اند. در هفته های گذشته خرب درگذشت چند کارگر در 

استان خوزستان به دلیل گرمازدگی منترش شد.
منابع کارگری می گویند، کارگران بخش های مختلف صنایع 
کارفرمایان  از  پروژه ها  و  مراکز  در  پرتوشیمی  و   گاز  نفت، 
خواسته اند تا در روزهایی که درجه گرما و درصد رطوبت هوا 
بسیار باالست ساعات کاری را به ۶ ساعت کاهش دهند اما 

تاکنون پاسخی از کارفرمایان دریافت نکرده اند.
آنها تأکید کردند در صورت تداوم بی توجهی کارفرمایان به 
جان و سالمت کارگران، این وضعیت می تواند ابعاد فاجعه بار 
کنونی را تشدید کند و کارگران قطعا درمقابل این بی توجهی 

کارفرمایان دست به اعرتاض خواهند زد.

از ۴۵  اعرتاضات کارکنان رسمی صنعت نفت در بیش   -
کارگاه، پاالیشگاه، پرتوشیمی و رشکت حوزه صنعت نفت و 
همچنین همه فازهای عملیاتی نفت و گاز عسلویه آغاز شد.

در  جهان  کشور   ۴۰ از  کارگری  اتحادیه   ۱۳۰ از  بیش   -
نامه های اعرتاضی به رهرب جمهوری اسالمی، رئیس قوه قضائیه 
و منایندگی دامئی ایران در سازمان ملل، خواستار آزادی فوری 

فعاالن صنفی زندانی شدند.

شورای سازماندهی اعرتاضات کارگران پیامنی نفت گزارش 
داده که روز پنجشنبه بیستم امردادماه شامر زیادی از پرسنل 
رسمی وزارت نفت شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی در 

بیش از سی مرکز کاری دست به اعرتاض گسرتده زدند.
اجرای ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت، رسیدگی 
به وضعیت بهداشت و درمان، معرفی و محاکمه غارتگران 
و  سیاسی  امنیتی،  انتصابات  به  دادن  پایان  نفت،  صندوق 
پاداش  سقف  برداشنت  مزدی،  مطالبات  پرداخت  جناحی، 
بازنشستگی و توجه به واحدهای فرسوده و میادین مشرتک 
نفت و گاز به عنوان دالئل و خواسته های اعرتاضات کارکنان 

رسمی صنعت نفت عنوان شده است.
به گزارش شورای سازماندهی اعرتاضات کارگران پیامنی نفت، 
پرسنل رسمی صنعت نفت اعالم کرده اند که این اعرتاضات را 

تا پایان امردادماه در محل کار خود ادامه داده و سپس برای 
برگزاری تجمع بزرگ اعرتاضی خود تصمیم گیری می کنند.

این اعرتاضات در بیش از ۴۵ کارگاه، پاالیشگاه، پرتوشیمی و 
رشکت حوزه صنعت نفت و همچنین همه فازهای عملیاتی 

نفت و گاز عسلویه آغاز شده است.
با تشدید کرسی بودجه دولت پرداخت به رشکت های دولتی 
و پیامنکاران بخش خصوصی کاهش یافته و همین موضوع 
عقب افتادن حقوق ها در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی 
و خدماتی را افزایش داده است. از سوی دیگر نبود منابع کافی 
و مواد اولیه نیز سبب کاهش سطح تولید در کارخانه ها شده 
و در آنسو اخراج نیروی کار به ویژه در بخش کارگری با هدف 
کاهش هزینه تولید نیز گسرتش پیدا کرده است. اینهمه، در 
کنار تورم باالی ۵۰ درصد اعرتاضات صنفی را با افزایش روبرو 
از شهروندان در شهرهای مختلف  کرده و هر روز شامری 

تجمع می کنند.
در روز پنجشنبه بیستم امرداد و همزمان با آغاز دور تازه 
اعرتاضات کارکنان رسمی صنعت نفت، شامری از رانندگان 
کامیون در گمرک بازرگان در شهرستان ماکو در اعرتاض به 

قطعی  های متعدد سیستم الکرتونیکی گمرک و بی تدبیری و 
بی مدیریتی مسئوالن تجمع اعرتاضی برگزار کردند.

رانندگان معرتض با به صدا درآوردن ممتد بوق  کامیون های 
خود تالش کردند صدای خود را به مسئوالن برسانند.

سازمان  مقابل  در  اصفهان  کشاورزان  از  همزمان جمعی 

به  رسیدگی  خواستار  اعرتاضی  تجمعاتی  در  شهر  این  آب 
مطالباتشان شدند.

اعرتاضات صنفی در حالی طی روزهای گذشته با افزایش 
روبرو شده که در ماه های گذشته جمهوری اسالمی همه تالش 
خود برای رسکوب اعرتاضات صنفی در ایران را به کار گرفت. 
ده ها تن از فعاالن صنفی کارگری و آموزگار در اردیبهشت و 

خرداد امسال بازداشت شدند.
در منونه ای از سناریوسازی جمهوری اسالمی علیه فعاالن 
صنفی، نیمه اردیبهشت امسال وزارت اطالعات از بازداشت دو 
»اروپایی« به اتهام تالش برای ایجاد »آشوب« و »بی ثبات سازی 
جامعه« خرب داد. سسیل کوهلر و همرسش ژاک پاریس دو 
تحصیلی  و  آموزشی  اتحادیه  و عضو  فرانسه  تبعه  آموزگار 
فرانسه هشتم اردیبهشت امسال در سفری توریستی به ایران 
رفته و هفدهم اردیبهشت هنگام خروج از کشور در فرودگاه 

بازداشت شدند.
رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، 
فعاالن  انصاری نژاد  ریحانه  و  شهابی  رضا  عمرانی؛  محسن 
کارگری، و آنیشا اسداللهی مرتجم و کیوان مهتدی نویسنده و 

دور تازه ای 
از اعرتاضات 

رسارسی کارکنان 
رسمی صنعت 

نفت
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