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صفحه4شماره184۵
جمعه ۲۵ تا ۳1 شهریورماه 1401خورشیدی

اگرچه هر فاجعه  ی تصورناپذیری طی ۴۳ جمهوری اسالمی در 
اگر  را حتا  این فجایع  پیامدهای  نتایج و  اما  افتاده  اتفاق  ایران 
سال ها طول بکشد می توان تصور کرد زیرا در رژیم های مشابه 

پیشینه دارد.
دی ماه   ۱۸ سحرگاه  در   ۷۵۲ پرواز  موشکی  کردن  ساقط  خرب 
۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی که کیهان لندن تنها 

به  پرداخت،  ارتکاب  این  به  روز  هامن  که  بود  ایرانی  رسانه ی 
اندازه ای باورنکردنی و تصورناپذیر بود که گذشته از دروغگویی و 
پنهانکاری مقامات رژیم، تا چندین روز به اصطالح تحلیلگران به 
همراه البیگران حکومت مشغول توضیح و توجیه انواع دالیل این 

فاجعه بودند مگر آنچه واقعا اتفاق افتاده بود! 
با اینهمه پرونده پرواز۷۵۲ هنوز به نتیجه نرسیده. وقتی پرونده 
جنایتی که پای شهروندان و دولت چند کشور دیگر در میان است، 
می رسد،  بن بست  به  اسالمی  جمهوری  همکاری  عدم  با  چنین 
چگونه  ایران  خود  در  ضدبرشی  جنایات  که  دریافت  می توان 
جمهوری  از  بعد  ایران  که  روست  همین  از  می شود.  الپوشانی 
اسالمی بی تردید سال ها مشغول بررسی پرونده های حقوق برشی 
قربانیان و بازماندگان آنها، از سینام رکس آبادان تا آخرین جنایات 

قبل از به تاریخ سپردنش، خواهد بود.
پرواز۷۵۲  جانباختگان  خانواده های  که  سال  دو  از  پس  حاال 
برای پاسخگو کردن قاتالن عزیزان خویش تالش می کنند، ناامید از 
همکاری دولت هایی که شهروندان خود را در این فاجعه از دست 
کردند شکایت  اعالم  روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱  داده اند، 
خود را علیه جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به دیوان کیفری بین املللی الهه برده اند. اتهام؟ جنایت جنگی و 
جنایت علیه برشیت که »حمله عمدی« به  هواپیامی اوکراینی 

مهم ترین مورد آن است. 
کشور  خارج  در  پرواز۷۵۲  جانباختگان  خانواده های  تالش 
همزمان است با تالش دیگری باز هم در خارج کشور؛ محاکمه 
و محکومیت حمید نوری از همدستان ابراهیم رئیسی معروف 
به »قاضی مرگ« و رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسالمی در 

کشتار۶۷ در دادگاه استکهلم. اتهام؟ جنایت جنگی و قتل عمد!
سال ها پیش در همین روزها )۱۷ سپتامرب ۱۹۹۲( ترور میکونوس 
توسط فرستادگان رژیم اسالمی اتفاق افتاد که دادگاه آن نیز به 
محکومیت تروریست های جمهوری اسالمی انجامید. پیش و پس 
از آن صدها قتل و ترور دولتی در داخل و خارج کشور روی داده 
و با اعرتاضات رسارسی، دامنه ی جنایات حکومت به خیابان ها و 

شلیک مستقیم به رس و قلب معرتضان رسید.
در این میان، منی توان به این مهم اشاره نکرد که پیشرت، در بهار 
سال ۲۰۱۲، شاهزاده رضا پهلوی بود که در سفری به برلین، اسناد 
و مدارک جنایت علیه برشیت توسط جمهوری اسالمی به رهربی 
علی خامنه ای را به منایندگان پارملان آملان ارائه داد ولی هامنزمان 
بجای پشتیبانی از سوی مدعیان مخالفت با جمهوری اسالمی با 

حمالت مداوم روبرو شد! 
در هر حال، دادخواهی اگرچه در خارج  کشور پیش می رود اما 

در ایران به نتیجه نهایی خواهد رسید.

جمهوری اسالمی

اتهام؟ جنایت جنگی و جنایت 
علیه برشیت!

اعرتاض علیه اعدام در ایران

از  گروهی  خانواده های  که  است  هفته  یک  از  بیش 
در  هستند  اعدام  حکم  اجرای  انتظار  در  که  زندانیانی 
مقابل ساختامن قوه فضائیه در تهران در مخالف با اعدام 
عزیزان شان  تجمع کرده و شعار »اعدام نکنید« و »اعدام 
بس است« و »نه به اعدام« می دهند. چندین بار مامورین 
انتظامی تالش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی 
از رشکت کنندگان را نیز ساعاتی بازداشت کردند، ولی این 
اعرتاض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی 
ادامه  نیز در آن حضور دارند،  این محکومین به اعدام  از 

یافت.
جمهوری اسالمی با اعدام متولد شد

انقالب۵۷،  پیروزی  اول  روزهای  اولین  هامن  از  اعدام 
جمهوری اسالمی را همراهی می کند. اعدام شیوه رایج در 
این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک کردن 
صورت مسئله مشکالت اجتامعی و اقتصادی است. سه روز 
بیشرت از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که نیمه شب 
که هامن  پهلوی  عالی رتبه حکومت  افرس  بهمن چهار   ۲۵
روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق 
خلخالی و تأیید روح الله خمینی در پشت بام مدرسه رفاه و 

به عنوان »مفسد فی االرض« تیرباران شدند.
نخستین  روزهای  از  که  حقوقدانی  الهیجی  عبدالکریم 
پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام ها بود می گوید که متام 
نیروهای سیاسی که در انقالب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری 
حضور  اسالمی  جمهوری  مخالفان  صف  در  امروز  آنها  از 
دارند، در جا انداخنت اعدام به عنوان شیوه مبارزه سیاسی 
آنچه  که  می کند  یادآوری  حقوقدان  این  هستند.  سهیم 
اسمش را گذاشته بودند »اعدام  انقالبی« نه تنها مورد تائید 
روح الله خمینی و دیگر روحانیون و اسالمگرایان بوده بلکه 
»متام گروه های انقالبی، چه چپ و چه مجاهدین هم این 

اعدام ها را تأیید می کردند.«
یکی از کسانی که در سال های اول انقالب دستی در قدرت 
داشت می گوید »در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقالب 
این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جّو ترس 

و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقالب دوام 
نیاورد و مردم علیه آن قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون 
از قدرت دست به اسلحه بربند.« صادق خلخالی که  احکام 
اعدام های اوایل انقالب عمدتا امضای او را  دارند، در کتاب 
خاطراتش، که با عنوان »ایام انزوا« منترش شده، در اشاره 
به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه با شقاوتی عجیب 
و غیرانسانی می نویسد: »در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را 
محکوم کرده بودم که به دليل دخالت ها، فقط دستور اعدام 
چهار نفر يادشده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون 
دل، رسانجام توانستم متام ۲۶ نفر را به تدريج اعدام کنم!«

تنها رس بینوایان باالی دار می رود
صادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افرسان 
و مقامات عالیرتبه نظام سابق، به رساغ ترکمن ها و کردها 
و البته مجرمني غیرسیاسی و به ویژه معتادان رفت. این در 
حالیست که در جمهوری اسالمی که باالترین شامر اعدام  
در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون 
یک قاچاقچی عمده اعدام نشده است. آنانکه رسشان باالی 
دار می رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد مخدر 
جابجا می کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل 
یونیفورم پوش هایی  دست  در  امروز،  تا  اسالمی  جمهوری 

است که ستاره روی شانه هایشان می درخشد.
از  اعدام هایش  که شامر  چین  از  بعد  اسالمی  جمهوری 
ارسار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد 
که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته می شود. البته اگر 
ارتباط قرار دهیم،  با جمیعت کشور در  شامر اعدام ها را 
جمهوری اسالمی از چین هم جلو زده و در مقام اول قرار 
می گیرد. در سال جاری میالدی تا نیمه سپتامرب ۴۱۳ نفر در 
جمهوری اسالمی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت 
شامر احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود» 
بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد 
۱۰۳ نفر برابر با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم ترین اقوام ایران 
بودند. بنا بر آماری که »سازمان حقوق برش ایران« در اختیار 

دارد تنها در زندان قزل حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر

شاهزاده رضا پهلوی در خانه منایندگان برلین با دو مناینده پارملان آملان؛ بهار ۲۰۱۲

سرمقالهسرمقاله

==جمهـوری اسـالمی بـا اعـدام چهـار نظامـی دوران پهلوی تنها سـه روز پس از پیروزی انقالب اسـالمی متولد شـد. 
بسـیاری از کسـانی کـه امـروز در صفـوف مخالفـان نظام قـرار دارند و مخالف رسسـخت مجازات اعدام هسـتند، در 

ابتـدای انقالب حامـی »اعدام های انقالبـی« بودند.

تیتر اولتیتر اول
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      در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار 
اجرای حکم اعدام هستند.

اعدام مجازات بازدارنده نیست
جمهوری اسالمی مدعی است که احکام اعدام با هدف 
پیشگیری از ارتکاِب جرم صادر می شود. اعداد و ارقام اما 
»دفرت  آمار  اساس  بر  می کنند.  ثابت  را  ادعا  این  برعکس 
مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط« سازمان ملل متحد، 
جمهوری اسالمی رتبه دوم مرصف موادمخدر در جهان و 
پزشکی  سازمان  دارد.  را  هرویین  مرصف کنندگان  بیشرتین 
نرخ  درصدی   ۲۳ افزایش  از  نیز  اسالمی  جمهوری  قانونی 
اعتیاد در کشور خرب داده است. همین سازمان آمار از رشد 
۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مرصف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ 
در مقایسه با سال قبل خرب می دهد. استفاده از مواد مخدر 
در سال ۱۴۰۰ دست کم  پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ 
کشانده است. اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می توانست 
بر خالف  اسالمی  باشد، چرا جمهوری  پیشگیرانه  سیاستی 
کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف 
کرده اند، در صدر هم اعدام و  هم مرصف مواد مخدر قرار 

دارد؟!
بر  مبتنی  اسالمی  جمهوری  در  اعدام  احکام  از  بسیاری 
قصاص هستند. دستگاه قضائی جمهوری اسالمی مسئولیت 
مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شده اند 
به گردن خانواده ها می اندازد. قصاص یعنی انتقام  و هیچ 
ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سال های اخیر شامر 
دریافت  حتا  دلیلی  هر  به  قصاص،  »حق«  ار  که  کسانی 
دیه های سنگین رصف نظر می کنند، بیش از آنهائی است که 
می پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. 
در این مورد نیز جمهوری اسالمی تالش می کند مسئولیت 
باال بودن آمار اعدام ها را برعهده نگیرد و ادعا می کند که به 

خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.
مذاکرات زنده کردن برجام و افزایش مجازات مرگ!

ایجاد  ابزار نظام برای  نیز عمده ترین  اعدام های سیاسی 
رعب و وحشت است. بالفاصله پس از هر حرکت اعرتاضی و 
جنبش مردمی شامر اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش 
که جامعه  برهه هایی  در  را  افزایش  این  ما  کند.  می  پیدا 
جهانی رسگرم مذاکره با جمهوری اسالمی است نیز مشاهده 
می کنیم. در جریان مذاکراتی که به توافق هسته ای در سال 
۲۰۱۵ میالدی ختم شدند، شامر اعدام ها در ایران افزایش 
پیدا کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام 
در جریان است نیز ما بار دیگر شاهد افزایش شامر مجازات 
مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته ای 
و  گفتگوها  این  تسهیل  برای  است،  اسالمی  جمهوری  با 
حقوق  نقض  مورد  در  صحبت  تهران،  مقامات  نرنجاندن 
برش در ایران، از جمله اعدام های سیاسی را متوقف کرده 
و حداکرث به انتشار چند بیانیه  بی خاصیت بسنده می  کند. 
جمهوری اسالمی که به خوبی با سیاست های مامشا گرانه 
کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این 
سوء  می کند.  را  استفاده  حداکرث  »طالئی«  فرصت های 
با غرب  مذاکرات  در دوران  که  از موقعیت هایی   استفاده 
به وجود می آید تنها به زیر پا گذاشنت حقوق مردم ایران 
با  افزایش اعدام های بی رویه خالصه منی شود. مذاکرات  و 
اقدامات  افزایش  برای  نیز  فرصتی  غرب  و  جهانی  جامعه 
ایران به وجود می آورد. ترور  تروریستی خارج از مرزهای 
نافرجام سلامن رشدی در نیویورک یا برنامه ریزی برای ربودن 
روزنامه نگاران ایرانی و سوء قصد به سیاستمداران آمریکایی 
بدون شک بی ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده ی 

برجام نیست.
احمد رأفت

از  اعالم کرد که پس  -انجمن جانباختگان »پرواز ۷۵۲« 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  شکایتی  ماه ها 
الهه  در  کیفری  بین املللی  دیوان  در  را  اسالمی  جمهوری 

ثبت کرده است.
-مواردی که در شکایت انجمن خانواده های جانباختگان 
عامدانه  »کشتار  اتهام  طرح  آمده  اوکراینی  هواپیامی 
علیه  »جنایت  و  جنگی«  جنایت  »ارتکاب  غیرنظامیان«، 

برشیت« توسط جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران است.

ثبت  از   »۷۵۲ »پرواز  جانباختگان  خانواده های  انجمن 
شکایت خود علیه جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در دیوان کیفری بین املللی الهه خرب داد.
این انجمن چهارشنبه ۲۳ شهریور اعالم کرد »بعد از ماه ها 
بررسی و تنظیم شکایت نامه، خرسندیم که اعالم کنیم ۱۴ 
جمهوری  علیه  خانواده ها  انجمن  رسمی  شکایت  سپتامرب 
دنیا  قضایی  نهاد  عالی ترین  در  پاسداران  سپاه  و  اسالمی 
در  کیفری  بین املللی  دیوان  کیفری،  جرائم  بررسی  جهت 

الهه، ثبت شد.«
مواردی که در شکایت انجمن خانواده های جانباختگان 
عامدانه  »کشتار  اتهام  طرح  آمده  اوکراینی  هواپیامی 
علیه  »جنایت  و  جنگی«  جنایت  »ارتکاب  غیرنظامیان«، 

برشیت« توسط جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران است.
چهار  به  می تواند  نهاد  این  الهه  دیوان  اساسنامه  طبق 
اتهام جزایی »جرائم جنگی«، »نسل کشی«، »جنایت علیه 
برشیت« و »تجاوز« رسیدگی کند هرچند جمهوری اسالمی 

صالحیت قضایی این دیوان را به  رسمیت منی شناسد.
تنها  الهه  بین املللی  دیوان  دادستانی  چنین رشایطی  در 
زمانی می تواند بررسی خود را آغاز کند که این پرونده از 
سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شود.
هواپیامی  جانباختگان  خانواده  های  انجمن  شکایت  در 
این  با  ارتباط  ارائه شواهد مختلف در  بر  اوکراینی، عالوه 

از  اقدامات سپاه قبل و بعد  نیز درباره  پرونده، شواهدی 
رسنگونی این هواپیام ارائه شده است.

 ۱۸ سحرگاه  اینرتنشنال  اوکراین  هواپیامیی   »۷۵۲ »پرواز 
دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین املللی تهران، با 
دو موشک سپاه پاسداران رسنگون شد و متامی ۱۷۷ رسنشین 

و خدمه هواپیام در اثر این حمله موشکی کشته شدند.
به  شلیک  که  می کنند  ادعا  اسالمی  جمهوری  مقامات 
هواپیامی اوکراینی بر اثر »خطای انسانی« بوده است. آنها 
همچنین دادگاه منایشی برای برخی متهامن در تهران برگزار 
کردند که معلوم نیست نتیجه اش چه شد. تالش خانواده های 
جانباختگان این فاجعه در خارج کشور برای کمک گرفنت از 
دولت هایی که شهروندان شان در این جنایت کشته شدند به 
ویژه کانادا و اوکراین تا کنون بی نتیجه مانده است. بر همین 
اساس آنها تصمیم گرفتند بطور مستقل شکایت خود را در 

باالترین مرجع قضائی بین املللی مطرح کنند.

مراسم یادبود جانباختگان پرواز ۷۵۲ در اوکراین ژانویه ۲۰۲۰

ثبت شکایت خانواده قربانیان »پرواز ۷۵۲« علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی در 

دیوان کیفری الهه
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عنوان پادشاه با مردم سخن گفت.
پادشاه جدید بریتانیا در سخرنانی خود، با اشاره به اندوه 
به  خطاب  دوم،  الیزابت  ملکه  درگذشت  از  خود  عمیق 
مردم بریتانیا گفت: »عمیقاً از این میراث بزرگ و وظایف 
عهده  بر  اکنون  که  حکومتی  سنگین  مسئولیت های  و 
این  گرفنت  عهده  بر  در  آگاهم.  است  شده  گذاشته  من 
مسئولیت ها، تالش خواهم کرد از الگوی الهام بخشی که در 
حامیت از حکومت قانون اساسی ایجاد شده پیروی کنم و 
به دنبال صلح، هامهنگی و رفاه مردم این جزایر و قلمروها 

و رسزمین های مشرتک املنافع در رسارس جهان باشم.«
لقب  با  را  ویلیام  ارشدش  پرس  کرد  اعالم  همچنین  او 
»شاهزاده ولز« به عنوان ولیعهد انتخاب می کند. این لقب تا 

دو روز پیش برای خود وی استفاده می شد.
چارلز سوم گفت که ویلیام با پشتیبانی همرسش کاترین از 
این پس »گفتگوی ملی را رهربی و کمک خواهد کرد تا به 

حاشیه رانده شدگان به مرکز توجه آورده شوند.«
در  را  حکمرانی  دوران  طوالنی ترین  دوم  الیزابت  ملکه 
بریتانیا و ۷۰ سال حضور پررنگ در صحنه جهانی داشت. 
او روز پنجشنبه هشتم اوت در کاخ باملورال در اسکاتلند در 

سن ۹۶ سالگی درگذشت.
به مناسبت درگذشت ملکه انگلستان به مدت ۱۰ روز در 
بریتانیا و کشورهای مشرتک  املنافع اش عزای عمومی اعالم شد. 
همچنین پخش برنامه های کمدی از تلویزیون بریتانیا قطع 
می شود و بورس بریتانیا نیز فعالیت خود را متوقف می کند.
سالمتی ملکه که به تازگی هفتادمین سالگرد سلطنت خود 
را جشن گرفته بود، اخیراً به رسعت رو به وخامت گذاشته 
بود. او روز سه شنبه حکم نخست وزیر جدید لیز تراس را 
در کاخ باملورال تنفیذ کرد. روز چهارشنبه مجبور شد جلسه 
شورای خصوصی خود را لغو کند و صبح پنجشنبه سخنگوی 

کاخ اعالم کرد که پزشکان نگران سالمت ملکه هستند.
با او دیدار  طبق گزارش رسانه ها، هر چهار فرزند ملکه 
سپتامرب   ۸ پنجشنبه  ظهر  از  بعد  ساعات  در  و  کردند 
۲۰۲۲ اعالم شد که ملکه در سن ۹۶ سالگی به عنوان یک 
»مونارش« که طوالنی ترین دوران سلطنت را در تاریخ جهان 

داشته، درگذشته است.

==چارلز سوم سوگندنامه وفاداری به پادشاهی مرشوطه 
بریتانیا را امضا و شاهزاده ویلیام ولیعهد جدید بریتانیا به 

عنوان شاهد آن را امضا کرد.
==چارلز فیلیپ آرتور جرج ۷۴ ساله از سن سه سالگی 
کمی بیش از ۷۰ سال ولیعهد بریتانیا بود که طوالنی ترین 

دوران ولیعهدی در تاریخ این کشور به شامر می رود.

شورای تاجگذاری بریتانیا امروز شنبه ۱۰ سپتامرب ۲۰۲۲ 
برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ با برگزاری مراسمی در کلیسای 
عنوان  به  را  سوم  چارلز  رسمی  بطور  لندن،  جیمز  سنت 
پادشاه و فرمانروای جدید این کشور معرفی کرد. شاه چارلز 
سوم در این مراسم به وفاداری به نظام پادشاهی مرشوطه 

بریتانیا سوگند یاد کرد.
در مراسمی که امروز در کلیسای سنت جیمز برگزار شد 
مقامات کنونی و پیشین بریتانیا از جمله شاهزاده ویلیام 
جدید،  پادشاه  کامیال همرس  ملکه  بریتانیا،  جدید  ولیعهد 
لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا و جاستین ولبی اسقف  
اعظم کانرتبری، نخست وزیران پیشین بریتانیا و منایندگان 

پارملان حضور داشتند.
پادشاهی  به  وفاداری  سوگندنامه  بریتانیا  جدید  پادشاه 
مرشوطه بریتانیا را امضا و شاهزاده ویلیام ولیعهد جدید 
بریتانیا به عنوان شاهد آن را امضا کرد. پس از انجام مراسم 
سوگند پادشاه، ۲۰۰ تن از مقامات کنونی و پیشین بریتانیا که در 
این مراسم حضور داشتند نیز امضای خود را به ثبت رساندند.
پادشاه چارلز سوم در سخرنانی خود در برابر این شورا گفت 
که متایل خود را برای تداوم این سنت و تفویض اختیاراتی 
که به او واگذار شده، از جمله تسلیم درآمدهای موروثی به 
دولت اعالم می کند. وی تأکید کرد »مادرم منونه ای از عشق 

مادام العمر و خدمت فداکارانه را به ارمغان آورد. سلطنت 
مادرم از نظر تداوم و فداکاری بی نظیر بود.«

همچنین بر اساس قوانین بریتانیا، پادشاهی چارلز سوم در 
یک مراسم سنتی از بالکن کاخ سنت  جیمز با نواخنت شیپور 
اعالم شد. پس از اعالم رسمی پادشاهی چارلز سوم، توپ ها 
رشوع به شلیک کردند. در این مراسم همچنین رسود ملی 
بریتانیا نواخته و برای نخستین بار از سال ۱۹۵۲، در انتهای 

رسود ملی بجای عبارت »ایزد نگهدار ملکه باد« از عبارت 
»ایزد نگهدار پادشاه باد« استفاده شد.

برگزاری مراسم قرائت اعالمیه پادشاهی چارلز سوم در مرکز 
اسکاتلند، مرکز ولز و مرکز ایرلند شاملی نیز اجرا خواهد شد. 
همچنین پرچم بریتانیا که به احرتام درگذشت ملکه الیزابت 
پادشاهی  برای  ساعت   ۲۶ برای  است،  نیمه افراشته  دوم 
تا مراسم  و دوباره  کامل در می آید  اهتزار  به  چارلز سوم 
آمد. خواهد  در  نیمه افراشته  حالت  به  ملکه  خاکسپاری 
چارلز فیلیپ آرتور جرج ۷۴ ساله از سن سه سالگی کمی 

بیش از ۷۰ سال ولیعهد بریتانیا بود که طوالنی ترین دوران 
ولیعهدی در تاریخ این کشور به شامر می رود. او در حالی از 
امروز با عنوان رسمی چارلز سوم، پادشاه رسمی بریتانیا اعالم 
شده است که هنوز زمان دقیق اجرای مراسم تاجگذاری او 

اعالم نشده است.
پادشاه چارلز سوم روز جمعه ۹ سپتامرب، یک روز پس از 
درگذشت مادرش، در نخستین سخرنانی تلویزیونی خود به  

آغاز رسمی پادشاهی چارلز سوم با سوگند وفاداری به پادشاهی مرشوطه بریتانیا

شلیک توپ در مراسم اعالم پادشاهی چارلز سوم
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نشست آژانس بین املللی انرژی امتی ۵۶ کشور عضو شورای 
حکام از جمله ۲۳ عضو هیئت مدیره بیانیه پیشنهادی ۳+۱ 
که  کردند  صادر  را  اسالمی  جمهوری  همکاری  عدم  درباره 

توسط آملان قرائت شد.
میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در مذاکرات امتی وین به 
»رادیو فردا« گفته »ایرانی ها تضمین الزم را دارند که اگر با 
مدیرکل همکاری کنند، این پرونده بسته می شود.« با این حال 
اولیانوف عنوان کرد »مدیرکل آژانس هم باید این پرسش های 

احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد!«
اولیانوف توضیح نداد اگر پرسش های آژانس در مورد علت 
آثار مواد رادیو اکتیو »احمقانه« است پس چرا ارصار دارد رژیم 

ایران با آژانس همکاری کند تا پرونده بسته شود؟!
ارتباط، کلودیا تنی عضو جمهوریخواه مجلس  در همین 
منایندگان آمریکا در توییتی نوشت »حرف های بیهوده کافیست 
وقت عمل فرا رسیده! ناکامی دولت بایدن در پاسخ قاطعانه 
در وین به چشم انداز هسته ای رژیم ایران و سنگ اندازی آنها 
رشم آور است. این رژیم پیامن منع گسرتش تسلیحات هسته ای 

را به نابودی کشانده است.«
گابریل نورونها از اعضای میز ایران در وزارت خارجه آمریکا 
در دوران ترامپ در توییتی نوشت »هر وقت که فکر می کنید 
ایاالت متحده و اروپا منی توانند ضعیف تر از آنچه انجام دادند 
عمل کنند، به سطح بعدی تنزل می کنند. آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آملان بجای تصویب قطعنامه در نشست این هفته 
هیئت مدیره ]علیه رژیم ایران[، بیانیه مشرتک تهیه کرده اند.«

از  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو  همچنین 
جمهوری اسالمی خواست تا مذاکرات امتی را »جّدی« پیگیری 
کند و با آژانس همکاری مناید. وی پیش از آغاز مجمع عمومی 
سازمان ملل، گفت: »آژانس بین املللی انرژی امتی مستقل عمل 
می کند، حفظ استقالل آن رضوریست و منی تواند ابزار طرفین 

علیه یکدیگر باشد.«
مقامات جمهوری اسالمی مدعی اند پاسخ آژانس را داده اند و 
»کامل همکاری« را داشته اند اما دیپلامت ها می گویند مواضع 
رسسختانه جمهوری اسالمی و گزارش هایی مبنی بر افزایش 
غنی سازی جدید اورانیوم تا سطوح نزدیک به ساخت تسلیحات 
است. برده  بین  از  توافق  احیای  مورد  در  را  امیدها  امتی 
رافائل گروسی به پایگاه خربی پولیتیکو گفته در حال حارض 
انرژی امتی و مقامات  هیچ جلسه ای بین آژانس بین املللی 
جمهوری اسالمی برای بحث در مورد این تحقیقات برنامه ریزی 

نشده است.

==بیش از دو سوم اعضای شورای حکام آژانس بین املللی از 
بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، آملان و فرانسه( 
و آمریکا در مورد نگرانی از عدم همکاری جمهوری اسالمی با 

آژانس حامیت کردند.
منایندگان  مجلس  جمهوریخواه  عضو  تنی  ==کلودیا 
آمریکا در توییتی نوشت »حرف های بیهوده کافیست وقت 
عمل فرا رسیده! ناکامی دولت بایدن در پاسخ قاطعانه در 
وین به چشم انداز هسته ای رژیم ایران و سنگ اندازی آنها 

رشم آور است«.
==میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در مذاکرات امتی وین 
به »رادیو فردا« گفته »ایرانی ها تضمین الزم را دارند که اگر با 
مدیرکل همکاری کنند، این پرونده بسته می شود«. با اینهمه 
گفته »»مدیرکل آژانس هم باید این پرسش های احمقانه را 

متوقف کند!«
تأکید کرد  ==آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
»آژانس بین املللی انرژی امتی مستقل عمل می کند، استقالل 

آن که باید حفظ شود رضوریست و منی تواند ابزار طرفین 
علیه یکدیگر باشد«.

==رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی به 
پایگاه خربی پولیتیکو گفته در حال حارض هیچ جلسه ای بین 
آژانس بین املللی انرژی امتی و مقامات جمهوری اسالمی برای 

بحث در مورد این تحقیقات برنامه ریزی نشده است.
بین املللی  آژانس  حکام  شورای  اعضای  سوم  دو  از  بیش 

نشستی  در  شهریور(   ۲۳( سپتامرب   ۱۴ چهارشنبه  شامگاه 
غیرعلنی از بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، 
آملان و فرانسه( و آمریکا در مورد نگرانی از عدم همکاری 

جمهوری اسالمی با آژانس حامیت کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی همچنان 
از ارائه پاسخ قانع کننده به آژانس در مورد علت وجود آثار 
اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعالم نشده خودداری 
می کند تأکید شده جمهوری اسالمی باید فوری به تعهدات 
خود طبق برجام عمل کند و بدون وقت کُشی ضمن همکاری 
اختالفات  امتی  فعالیت های  شفاف سازی  برای  آژانس  با 

باقی مانده بر رس مسائل پادمانی را حل و فصل کند.
در این بیانیه آمده سه ماه پس از صدور قطعنامه علیه 
جمهوری اسالمی نگرانی های فزاینده ای در مورد افزایش ذخایر 
اورانیوم غیرمجاز در ایران وجود و هیچ پیرشفتی برای حل 

مسائل رخ نداده است.
سه عضو اروپایی هیات مدیره شورای حکام و آمریکا تصمیم 

گرفتند بجای صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی تالش کنند 
بطور مشرتک به همراه سایر اعضای شورای حکام در راستای 
قطعنامه   تنبیهی که سه ماه پیش در ژوئن ۲۰۲۲ صادر کرده 
بودند به جمهوری اسالمی فشار بیاورند تا اعالم کند علت وجود 
ذرات رادیواکتیو در سه سایت اعالم نشده و همچنین تجهیزات 
مربوط به فعالیت های غیرمجاز در آن مکان ها چه بوده است.

لورنس نورمن خربنگار »وال اسرتیت ژورنال« گزارش داد در 

دو سوم اعضای شورای 
حکام بیانیه علیه 

جمهوری اسالمی را 
امضاء کردند؛

 توصیه روس ها به تهران: 

به پرسش های احمقانه 
آژانس پاسخ دهید!

میخائیل اولیانوف در نشست شورای حکام

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی



داشته است.
حاال در صورت موافقت با این درخواست دولت از سوی 
کمیسیون مدیریت امور عمومی دولت، متام کتابخانه های 
کانون پرورش فکری از زیر نظر وزارت آموزش و پرورش خارج 
می شوند و تعطیلی و نابودی دست کم یکهزار کتابخانه ی 
میراث پهلوی به عنوان پایگاه های فرهنگی در رسارس ایران، با 
نزدیک به ۳هزار نیروی انسانی ، در دستور کار قرار می گیرد.

در منت درخواست هیئت دولت آمده که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به بهانه ی توجه به »رضورت مبارزه با کم سوادی 
و ایجاد نهضت کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان« و 
فکری  پرورش  کانون  کتابخانه های  میان  هم افزایی  »ایجاد 
دارد. را  کتابخانه ها  واگذاری  قصد  کتابخانه ها«  نهاد  و 

زیان دهی«  »کاهش  بر  عالوه  وزارتخانه  این  هدف 
بخشی  »تأمین  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
از هزینه ها از محل کاهش«، »رصفه جویی در هزینه ها با 
استفاده از ساختار و ظرفیت موجود در نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور« و »افزایش و همسان سازی حقوق کارکنان 
این کانون براساس نظام نامه جربان خدمات نهاد کتابخانه ها« 

عنوان شده است.
استناد به تبرصه های یک و ۲  با  هیئت دولت سیزدهم 
ماده یک قانون تأسیس کتابخانه ها، به دلیل آنچه »قرابت 
مأموریتی« کانون و نهاد کتابخانه های عمومی نامیده است، 
پیشنهاد واگذاری کتابخانه های تحت پوشش کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان را داده است.
این واگذاری در حالی پیشنهاد می شود که کتابخانه های 
شاه   قم،  در  معصومه  امامزاده  رضوی«،  قدس  »آستان 
کتابخانه  ملی،  کتابخانه  موسی،  احمدبن  عبدالعظیم، 
آیت الله مرعشی نجفی، کتابخانه مجلس شورای اسالمی و 
کتابخانه های تحت عنوان »وقف« توسط نهاد کتابخانه های 

عمومی اداره منی شوند.

رئیسی  ابراهیم  ریاست  به  سیزدهم  دولت  ==هیئت 
معروف به »قاضی مرگ« پیشنهاد واگذاری یکهزار کتابخانه 
متعلق به »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« را به 
نهاد کتابخانه های عمومی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ارائه شده برای بررسی در اختیار کمیسیون مدیریت 

امور عمومی و رسمایه انسانی دولت قرار داده است.
زیان دهی«  »کاهش  بر  عالوه  وزارتخانه  این  ==هدف 
بخشی  »تأمین  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
از هزینه ها از محل کاهش«، »رصفه جویی در هزینه ها با 
استفاده از ساختار و ظرفیت موجود در نهاد کتابخانه های 
حقوق  همسان سازی  و  »افزایش  و  کشور«  عمومی 
نهاد  نظام نامه جربان خدمات  براساس  کانون  این  کارکنان 

کتابخانه ها« عنوان شده است.
==کاربران در شبکه های اجتامعی به پیشنهاد واگذاری 
نهاد  به  فکری  پرورش  کانون  هرنی  فرهنگی  مراکز 
کاربران  این  داده اند.  نشان  واکنش  عمومی  کتابخانه های 
هدف اصلی دولت را تعطیلی کامل کانون پرورش فکری و 
»زیان دهی« را دستاویزی برای آن دانسته اند. آنها می گویند، 
کانون به دلیل نداشنت بازدهی اقتصادی تعطیل می شود، در 
حالی  که دست کم ۴۳ دستگاه مذهبی و تبلیغاتی حکومت 
هیچ  بدون  و  تومانی  میلیارد   ۷۰۰ ساالنه  بودجه های  با 

دستاوردی، به فعالیت خود ادامه می دهند.

دارد  زیان دهی« قصد  بهانه »کاهش  به  دولت سیزدهم 
یکهزار کتابخانه  »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« 
را به کتابخانه های عمومی واگذار کند. کتابخانه های کانون 
از میراث فرهنگی ارزشمند دوران پهلوی به شامر می روند و 
نقش بسیار مهمی در گسرتش فرهنگ کتابخوانی کودکان و 
نوجوانان در مناطق مختلف شهری و روستایی ایران داشتند.
هیئت دولت سیزدهم به ریاست رئیسی معروف به »قاضی 
مرگ« پیشنهاد واگذاری یکهزار کتابخانه متعلق به »کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان« را به نهاد کتابخانه های 
اسالمی مطرح  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  که  عمومی 
شده برای بررسی در اختیار کمیسیون مدیریت امور عمومی 

و رسمایه انسانی دولت قرار داده است.
آنگونه که دفرت هیئت دولت روز یکشنبه ۲۰ شهریورماه 
»کاهش  کتابخانه ها  واگذاری  علت  است،  کرده  اعالم 
زیان دهی« است آنهم در حالی که بزرگرتین زیان های معادی 
و معنوی و اجتامعی و فرهنگی را نظام جمهوری اسالمی 
هستند! جربان ناپذیر  مواردی  در  که  کرده  وارد  کشور  به 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال ۱۳۴۴ 
توسط شهبانو فرح  پهلوی بنیانگذاری و تأسیس شد و لیلی 
امیر ارجمند نیز مدیریت آن را بر عهده گرفت. کانون به ارائه 
استعدادهای هرنی  تربیت  و  محصوالت فرهنگی و هرنی 
پرورش  کانون  داشت.  اختصاص  ایران  نوجوانان  و  کودکان 
فکری کودکان و نوجوانان از گسرتده ترین کتابخانه های وقت 
و هم اکنون ایران به شامر می رود که کتاب و کتابخوانی را 
به ویژه پیش از وقوع  انقالب اسالمی به گوشه و کنار کشور 
نقاط ایران از جمله با کتابخانه های سیّار بُرده و در نرش و 
گسرتش فرهنگ کتابخوانی و همچنین کشف استعدادهای 
اثرگذاری  و  مهم  بسیار  نقش  نوجوانان،  و  کودکان  هرنی 

نابودی یک میراث ۵۷ ساله؛ واگذاری یکهزار کتابخانه »کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان« به بهانه »کاهش زیان«!

صفحه8شماره184۵
جمعه ۲۵ تا ۳1 شهریورماه 1401خورشیدی

بازدید محمدرضا شاه پهلوی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه های  واگذاری 
نوجوانان واکنش های منفی گسرتده ای از سوی افکار عمومی 
و انجمن ها و نهادهای مربوط به کودکان و نوجوانان داشته 
بیانیه ای  در  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن  است. 
مراکز  »واگذاری  نوشت:  کرد،  صادر  امروز  که  اعرتاضی 
فرهنگی هرنی کانون پرورش فکری به هر نهاد دیگری به 
معنی تعطیلی این نهاد پرافتخار بوده و حاصل آن جز نابودی 
فعالیت های فرهنگی هرنی تخصصی کودکان و نوجوانان و 
از بین بردن نهادی که منونه اش در جهان انگشت شامر و 

موجب افتخار ایران است نخواهد بود.«
نوشت:  همچنین  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن 
»پیامد چنین اقدامی به  خاطر ناتوانی در حفظ معتربترین 
سازمان فرهنگی کشور است. ناتوانی در حفظ نهادی که از 
پیشینیان به ما رسیده و حاصل تالش هزاران فعال فرهنگی 

در عرصه های مختلف در طول نیم قرن است.«
در بیانیه ی این انجمن با تأکید بر نادرستی اصل پیشنهادی 
حوزه  در  کانون  کتابخانه های  واگذاری  که  است  آمده 
مسئولیت و اختیارات دولت نیست و باید در مجلس شورای 
اسالمی نسبت به آن تصمیم گیری شود و »هیئت وزیران 
منی تواند مجوز واگذاری مراکز فرهنگی هرنی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را که رشکت دولتی وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش است به نهادی غیردولتی بدهد و صدور 
چنین مجوزی از سوی هیئت دولت غیرقانونی خواهد بود.«
کاشفی خوانساری نویسنده و منتقد ادبی ادبیات کودک و 
نوجوان با انتقاد از درخواست واگذاری کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هشدار داده این اتفاق 
به معنای تعطیلی کانون است زیرا با جدا شدن کتابخانه ها 
بخش  و  کانون  هزینه های  از  بزرگی  تصور حجم  برخالف 
زیان ده آن جدا منی شود، بلکه محل اصلی درآمد و چرخش 

چرخه اقتصادی کانون حذف خواهد شد.
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==آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا: جمهوری اسالمی 
ایران منی خواهد یا منی تواند آنچه را برای توافق الزم است 

انجام دهد.
==منابع مطلع به »تایمز ارسائيل« گفته اند مذاکرات با 
جمهوری اسالمی از دست تیم مذاکره کننده رابرت مالی خارج 
شده؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تحت فشار قرار 

دادن مالی یا سخت تر شدن مواضع آمریکا را رد کرده است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دوشنبه ۱۲ سپتامرب )۲۱ 
شهریور( در جریان سفر به مکزیک گفت که رژیم »ایران با 
آخرین پاسخ خود به پیشنهاد در مورد توافق هسته ای یک 
گام به عقب برداشت.« او توافق برای »احیای برجام« را در 
کوتاه مدت »بعید« دانست. همزمان گزارش هایی در مورد کنار 
گذاشنت رابرت مالی از تیم مذاکرات آمریکا منترش شده است.

به گزارش خربگزاری سی ان ان، بلینکن که در جمع خربنگاران 
در مکزیکوسیتی صحبت می کرد گفت: »آنچه در یک هفته 
گذشته یا بیشرت در واکنش ایران به بسته  ی پیشنهادی اتحادیه 
اروپا دیده ایم، آشکارا یک گام به عقب است و چشم اندازی 

برای توافق در کوتاه مدت را بعید می دانم«.
با  معامله  رسسخت  حامیان  از  که  آمریکا  خارجه  وزیر 
جمهوری اسالمی بوده است اکنون می گوید منی تواند برای 
بازگشت احتاملی به توافق امتی با جمهوری اسالمی جدول 
زمانی ارائه دهد. وی تأکید کرد »جمهوری اسالمی منی خواهد 

یا منی تواند آنچه را برای توافق الزم است انجام دهد.«
بلینکن همچنین گفت: »آنها ]رژیم ایران[ ارصار به طرح 
موضوعات غیررضوری در مذاکره دارند که این مسئله احتامل 
گذشته  هفته  در  آنچه  مطمئناً  اما  می کند.  کمرت  را  توافق 
توافق  نوع  احتامل هر  از  به عقب دور  گام  دیده ایم، یک 

کوتاه مدت است.«
از سیاست های اعالم شده ی دولت بایدن یکی هم »احیای 
توافق امتی با جمهوری اسالمی« بود. با همین هدف بود که 
رابرت مالی که نقش مهمی در توافق امتی سال ۲۰۱۵ داشت 
به عنوان مسئول امور ایران وزارت خارجه آمریکا در دولت 
بایدن منصوب شد تا هرطور شده به معامله با رژیم ایران 
بپردازد و »دستاورد اوباما« را زنده کند!اما اکنون گزارش هایی 
منترش می شود از نشست هایی که وی با گروه های مخالفت 

توافق امتی برگزار کرده است.
برخی منابع ارسائیلی گزارش داده اند رابرت مالی که مدام 

زیر فشار و انتقاد ارسائیلی ها قرار داشت، از مذاکرات امتی با 
جمهوری اسالمی کنار گذاشته شده یا کنار گذاشته می شود.

به گزارش »تایمز ارسائیل« منابع مطلع می گویند مذاکرات 
با جمهوری اسالمی از دست تیم مذاکره کننده رابرت مالی 
خارج شده؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 
به »تایمز ارسائیل« تحت فشار قرار دادن مالی یا سخت تر 
این  است.  کرده  رد  ارتباط  این  در  را  آمریکا  مواضع  شدن 
سخنگو مدعی شد »تنها یک دلیل وجود دارد که ما هنوز 
به تفاهم نرسیده ایم: تهران هنوز مبنای منطقی ارائه شده از 
سوی اتحادیه اروپا به عنوان هامهنگ کننده مذاکرات برجام 

را نپذیرفته است.«
این »یک دلیل« که سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن بر 
آن تأکید کرده شامل موضوعات مهمی از جمله »درخواست 
تضمین از آمریکا و درخواست غرامت در صورت خروج مجدد 
آمریکا از برجام و بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در مورد 
آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعالم نشده در ایران و 

لغو همه تحریم ها و سایر موارد اختالف است!«
برای دولت بایدن که با ارصار در پی زنده کردن »دستاورد 
اوباما« و »توافق امتی« در مقابل »دستاورد ترامپ« و »پیامن 
ابراهیم« در خاورمیانه بود، پذیرفنت شکست مذاکرات برای 
اما به نظر  معامله با جمهوری اسالمی بسیار دشوار است 
در  ایران  رژیم  برای  که  بسیاری  امتیازات  با وجود  می رسد 
از باج خواهی و اخاذی و طرح  نظر گرفته شد، آنها دست 
»خواست های فرابرجامی« برنداشته اند. گذشته از اینکه این 
توافق چه در خاورمیانه و از سوی متحدان اسرتاتژیک آمریکا 
و چه در داخل ایاالت متحده با مخالفت های جدی روبروست.

جمهوری  اینکه  می گویند  ایران  رژیم  با  توافق  مخالفان 
اسالمی به رسعت با افزایش تعداد سانرتیفیوژها در تأسیسات 
زیرزمینی توانسته است غنی سازی اورانیوم را با غلظت باال 
ادامه دهد، دلیل روشنی بر این واقعیت است که برجام هرگز 
منی توانسته برنامه های امتی جمهوری اسالمی را مهار کند! 
حفظ زیرساخت های هسته ای به جمهوری اسالمی اجازه داده 
تا با اتکا بر آنها مفاد برجام را مرتب نقض کند. کاری که پس 
از انقضای برجام نیز به آسانی می توانست در پیش بگیرد و 
مشکالت کنونی در ارتباط با »توافق امتی« نیز ناشی از ناتوانی 
برجام و یک »توافق بد« است. از همین رو جمهوری اسالمی 
به آن تن داد تا پس از  به دست آوردن امتیازات و منابع به ویژه 
مادی و مالی بتواند آن را پس از انقضای توافق ادامه دهد!

رابرت مالی در حاشیه مذاکرات امتی وین با جمهوری اسالمی؛ ژوئن ۲۰۲۱

پیشنهاد  به  نیز  اجتامعی  شبکه های  در  کاربران      
واگذاری مراکز فرهنگی هرنی کانون پرورش فکری به نهاد 
کاربران  این  داده اند.  نشان  واکنش  عمومی  کتابخانه های 
هدف اصلی دولت را تعطیلی کامل کانون پرورش فکری و 
»زیان دهی« را دستاویزی برای آن دانسته اند. آنها می گویند، 
تعطیل می شود،  اقتصادی  بازدهی  نداشنت  دلیل  به  کانون 
درحالی که دست کم ۴۳ دستگاه مذهبی و تبلیغاتی حکومت 

هیچ  بدون  و  تومانی  میلیارد   ۷۰۰ ساالنه  بودجه های  با 
دستاوردی، به فعالیت خود ادامه می دهند.

یک کاربر توئیرت نوشته است: » کانون پرورش فکری کودک 
عوض  در  کردند  تعطیل  زیان دهی  دلیل  به  را  نوجوان  و 
میلیاردی  بودجه  ساالنه  و…  مجتبی  و  املصطفی  جامعه 

می گیرند تا آخوند پرورش دهند!«
علیه  گسرتده  انتقادهای  از  حاکی  اجتامعی  شبکه های 
سیاست های فرهنگی حکومت هستند که علم و آگاهی در آن 
جایی ندارد و تالش بر این است تا طالب و حوزوی ها جایگزین 
می پردازند. اندیشه  و  فکر  تولید  به  که  شوند  آموزگارانی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تشکیل  ابتدایی  هسته 
نوجوانان، تأسیس کتابخانه کودک بود. اولین کتابخانه  کانون 
در فضای پارک فرح )پارک الله  فعلی( در تهران گشایش یافت 
و به دنبال آن دومین کتابخانه  کودک و نوجوان در باغشاه 
تهران )میدان ُحّر( و در انبار یک مدرسه آغاز به کار کرد.

تشکیل کتابخانه های سیار و غیرسیار شهری تنها کار کانون 
روستایی  مناطق  در  سیار  کتابخانه های  ایجاد  بلکه  نبود 
محروم یکی دیگر از فعالیت های کانون بود. غالمرضا امامی 
بخش  مدیران  نخستین  از  و  کودکان  کتاب های  نویسنده  
و  کتاب  گسرتش  سیاست   اجرای  درباره  کانون  انتشارات 
کتابخوانی در مناطق دورافتاده توسط کانون گفته است: 
»به یاد مى آورم در روستاهایى که وسایل حمل و نقل نبود 
و جاده ها ناهموار، صندوق کتاب ها بر پشت قاطرها حمل 
مى شد و در اختیار نونهاالن روستایی قرار مى گرفت.« امامی 
اضافه می کند: »من که بیش از ۳۰ سال در اروپا زیسته ام 
به  را دیده ام،  کتابخانه های کشورهای جهان  از  و بسیاری 
در  را  کانون  کتابخانه های  هامنند  بگویم  می توانم  جرأت 
هیچ کجا نیافته ام. مثال در شهر رم تنها یک کتابخانه کودک 
است، اما کتابخانه های کانون جایی برای نقاشی، فیلمسازی، 

موسیقی، داستانرسایی و بسیاری از هرنهای دیگر است.«

شهبانو فرح پهلوی در کنار بچه های کانون

رابرت مالی از مذاکرات امتی با جمهوری اسالمی
کنار گذاشته شده یا می شود؟!



مینا  کردند.  دریافت  را  وی  جایزه  پناهی  جعفر  اجباری 
کاوانی گفت »جعفر پناهی با ما نیست و این افتخار بزرگی 
است که ما این جایزه را به منایندگی از او دریافت می کنیم. 

ما برای جعفر پناهی اینجا هستیم.«
در همین مراسم لوکا گوادانینو فیلمساز ایتالیایی که شیر 
نقره ای بهرتین کارگردانی این دوره جشنواره را برای فیلم 
»استخوان ها و همه چیز« به دست آورد،  پس از دریافت 
جایزه، آن را به جعفر پناهی و محمد رسول اف تقدیم کرد. 
لورا پوتراس که با مستند  »متام زیبائی و خونریزی« شیر طالئی 
بهرتین فیلم را به دست آورد و هنگام دریافت جایزه آنرا به 
متام سینامگران زندانی تقدیم کرده بود، در نشست رسانه ای 

پس از مراسم پایانی از محمد رسول اف و جعفر پناهی یاد کرد.
»خرس  رسمی  اکران  قرمز  فرش  سپتامرب   ۹ جمعه  روز 
جعفر  کردن  زندانی  محکومیت  در  حرکتی  به  نیست« 
پناهی، محمد رسول اف و مصطفی آل احمد تبدیل شد. بیش 
فرش  روی  از کشورهای مختلف جهان  یکصد سینامگر  از 
قرمز کاخ سینام با عکس های این سه کارگردان ایرانی تجمع 
کردند، که در میان آنها می توان به جولیان مور رئیس هیات 
داوران و آدری دیوان برنده شیر طالئی سال گذشته اشاره 
کرد. در این مراسم بجز مینا کاوانی و رضا حیدری، بازیگران 
سینامگران  دیگر  از  هیجکدام  پناهی،  از  نیست«  »خرس 
ایرانی حارض در این جشنواره چون عوامل فیلم های »جنگ 
جهانی سوم« و »شب، داخلی، دیوار« و لیال حامتی که یکی 

از داوران بخش اصلی بود حضور نداشتند!
جعفر پناهی و محمد رسول اف  اخیرا در بیانیه ای مشرتک 
که از زندان به جشنواره ونیز فرستادند و توسط مدیر هرنی 
عضو  ما  فیلمسازیم،  »ما  نوشتند:  شد  خوانده  جشنواره 
سینامی مستقل ایرانیم و زیسنت را در آفرینش آثار می دانیم. 
آثاری که سفارش پذیر نیست. از این رو نزد صاحبان قدرت 
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==جایزه ویژه هیات داوران ۷۹امین جشنواره سینامئی 
ونیز به »خرس نیست« جعفر پناهی کارگردان زندانی ایرانی 
تعلق گرفت. در غیبت اجباری این کارگردان، مینا کاوانی 

و رضا حیدری، بازیگران این فیلم جایزه را دریافت کردند.
==لوکا گوادانینو کارگردان ایتالیائی شیر نقره ای بهرتین 
کارگردانی برای فیلم »استخوان ها و همه« بالفاصله پس از 
دریافت این جایزه آنرا به جعفر پناهی و محمد رسول اف 

تقدیم کرد.
==لورا پوتراس که با مستند  »متام زیبائی و خونریزی« 
نشست  در  نیز  کرد  دریافت  را  فیلم  بهرتین  طالئی  شیر 
رسانه ای پس از مراسم پایانی از محمد رسول اف و جعفر 

پناهی یاد کرد.
نیست«  »خرس  رسمی  اکران  قرمز  فرش  جریان  ==در 
در روز جمعه، صدها هرنمند از جمله جولیان مور رئیس 
هیات داوران و آدری دیوان برنده شیر طالئی سال گذشته 
مصطفی  و  رسول اف  محمد  پناهی،  جعفر  عکس های  با 

آل احمد حضور پیدا کردند.

در  که  ونیز  سینامئی  جشنواره  ۷۹امین   – رأفت  احمد 
با  شب  شنبه  شد،  برگزار  آن  کار  به  آغاز  سالگرد  ۹۰امین 

اهدای جوایز به کار خود پایان داد.
جایزه ویژه هیات داوران که پس از شیر طالئی مهم ترین 
جایزه این جشنواره است، به جعفر پناهی، کارگردان زندانی 
ایرانی و فیلم »خرس نیست« او تعلق گرفت. ساعاتی قبل از 
برگزاری مراسم پایانی، آلربتو باربرا مدیر هرنی این جشنواره 
در گفتگوی تلفنی بسیارکوتاهی با کیهان لندن گفت »این 
فیلم تنها به این خاطر که کارگردانش پشت میله های زندان 
است اهمیت ندارد، بلکه یکی از بهرتین فیلم های کارگردانی 
است که یک شیر طالئی نیز در کارنامه اش دارد ]شیر طالئی 
که  سال هاست  و  »دایره«[  فیلم  برای  میالدی   ۲۰۰۰ سال 
ادامه  فعالیت هایش  به  سنگین  محدودیت های  وجود  با 
داده و چهار فیلم ساخته که همه آنها نیز جوایز متعددی 
دریافت کردند.« آلربتو باربرا در ادامه گفت »ما امیدواریم 
گرفتند  تصمیم  که  که  کسانی  بین املللی،  حامیت های 
کارگردانانی چون جعفر پناهی و محمد رسول اف را زندانی 
کنند به فکر وادارد و آنها در این تصمیم خود تجدید نطر 
کنند. تنها گناهی که این کارگردانان مرتکب شده اند استفاده 

از حق آزادی بیان است.«
در  آل احمد  مصطفی  و  رسول اف  محمد  پناهی،  جعفر 
زمین  را  »تفنگت  عنوان  با  سینامگران  بیانیه  انتشار  پیامد 
بگذار« در زمان رسکوب  اعرتاض های مرتوپل آبادان بازداشت 
شدند. این سینامگران در این نامه از نیروی انتظامی خواسته 
بودند که »تفنگش را زمین بگذارد.«. این اولین بار نیست 
که جعفر پناهی بازداشت می شود. او در جریان اعرتاض های 
رسول اف  محمد  همراه  نیز  سبز«  »جنبش  به   موسوم 
دستگیر و به شش سال زندان و ۲۰ سال محرومیت حرفه ای 
و ممنوعیت سفر به خارج محکوم شد.  جعفر پناهی در 
اجرای حکم  برای  و  بازداشت  بار دیگر  تیرماه سال جاری 

قدیمی زندانی شد.
کنفرانس  و  نیست«  »خرس  رسمی  اکران  جریان  در 
بود. در  پناهی خالی  فیلم، صندلی جعفر  این  مطبوعاتی 
مراسم پایانی نیز متام حارضین در سالن بزرگ کاخ سینامی 
جزیره لیدو در ونیز، هنگام اعالم نام جعفر پناهی به عنوان 
دریافت کننده جایزه ویژه هیات داوران برخاستند و چند 
دقیقه ای با کف زدن نسبت به این کارگردان شناخته شده 
ایرانی ادای احرتام کرده و از او حامیت کردند. این اتفاق 
برای هیچکدام از دیگر سینامگرانی که جوایز شنبه شب را 
دریافت کردند نیفتاد. مینا کاوانی و رضا حیدری در غیبت 

جایزه ویژه هیأت 
داوران جشنواره ونیز به 
جعفر پناهی کارگردان 

زندانی تعلق گرفت

مجرمیم.« آنها گفتند »برخی از کارگردان ها اجازه فیلمسازی 
ندارند و برخی دیگر را مجبور به مهاجرت کرده و یا کامال 
دلیل  آثار جدید  به خلق  امید  اینهمه،  با  کرده اند.  منزوی 

زندگی است.«
و  مرزی  منظقه ای  در  که  پناهی  نیست« جعفر  »خرس 
کارگردان  حضور  بدون  ترکیه  در  نیز  آن  از  بخش هایی 
برای  که  ترکیه  ساکن  ایرانیان  بر  است،  شده  فیلمربداری 
مهاجرت به اروپا تالش می کنند، مترکز دارد. در این فیلم، 
خود جعفر پناهی نقش کارگردان را ایفا می کند و مجبور 
است فیلمربداری بخش هایی از فیلم اش را از طریق متاس 
نیز  کاوانی  مینا  نیست«  »خرس  در  دهد.  انجام  ویدیویی 
نقش آفرینی کرده است.  مینا کاوانی ۱۲ سال پیش به فرانسه 
مهاجرت کرد و می توان به حضور او به عنوان بازیگر اصلی 
فیلم »رز قرمز« سپیده پارسی اشاره کرد. »رز قرمز« داستانی 
در رابطه با اعرتاضات سال ۱۳۸۸ در ایران و رابطه یک دخرت 
جوان و مرد میانسالی است که در خانه اش سعی دارد تنها 
ناظر این ماجراها باقی مباند. دخرتی به همراه گروهی از 
دست  از  تا  هستند  پناهگاهی  دنبال  به  کنندگان  تظاهر 
نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسالمی بگریزند و در 
خانه مردی پناه می گیرند. کمی بعد این دخرت مجددا به آنجا 

بازمی گردد و وارد رابطه ای با صاحبخانه می شود.
ونیز  جشنواره  »افق ها«ی  بخش  فیلم  بهرتین  جایزه 

۲۰۲۲ به هومن سیدی برای کارگردانی فیلم »جنگ جهانی 
نقش آفرینی  برای  نیز  تنابنده  گرفت. محسن  تعلق  سوم« 
در همین فیلم موفق به کسب جایزه بهرتین بازیگر مرد  
بخش »افق ها« شد. محسن تنابنده در فیلم »جنگ جهانی 
بازی می کند که در  را  نام شکیب  به  سوم« نقش کارگری 
محل کارش فیلمی درباره جنگ جهانی دوم در حال ساخت 
است. در جریان اتفاقاتی غیرمنتظره، شکیب برای بازی در 
این  تنابنده  انتخاب می شود. محسن  یک نقش مهم فیلم 
بوده  باردار  فیلمربداری  به همرسش که در زمان  را  جایزه 
رشایط  »در  که  ایران  کارگران  جامعه  متام  به  همچنین  و 
سختی برس می برند« تقدیم کرد. هومن سیدی هم هنگام 
دریافت جایزه اش آنرا به »مردم کشورم ایران« تقدیم کرد، 
ولی هیچکدام کلمه ای در این مراسم در حامیت از همکاران 

زندانی شان بیان نکردند.
لیال حامتی نیز دست خالی از جشنواره ونیز به تهران باز 
نخواهد گشت. امسال جایزه »زن در سینام« که اسپانرس آن  
Fendi، یکی از برند های معروف مد ایتالیاست، به پنج زن 

تعلق گرفت که یکی از آنها لیال حامتی است.

فرش قرمز برای سینامگران زندانی



پاره  چند  محمود  حکمرانی  سالۀ  سه  دوران  در  ایران، 
شد. خراسان زیر نگین ملک محمود سیستانی قرار داشت. 
آذربایجان و مناطق شاملی الربز به ترصف افغانها درنیامده 
طهامسب  شاه  را  خود  اکنون  که  طهامسب میرزا،  و  بود 
نواحی  در  می کرد.  حکومت  نواحی  این  بر  می نامید، 
غرب و جنوب غربی، عشایر و حکام محلی تن به تسلیم 
منی سپردند. شیراز و یزد، دو شهر ثرومتند و آباد، به مقاومت 
ادامه می دادند. محمود ناگزیر بود یا خودش پای در رکاب 
کند و به این سوی و آن سوی بتازد یا رسدارانش را به جنگ 
بفرستد. نذیرالله، رسداری که در جنگهای همدان و گلپایگان 
و خوانسار فتوحاتی کرده بود در قشون کشی به شیراز کشته 
شد و محمود، زبردست  خان را جانشین او ساخت. شیراز 
نیز با رسنوشتی هامنند اصفهان روبرو شد. هشت ماه در 

محارصه بود و رسانجام بر اثر قحطی از پای درآمد.
یزد، اما هرگز رس تسلیم فرود نیاورد. محمود، هنگامی که 
کرمان را به ترصف درآورده عازم اصفهان بود کوششی هم 
برای تسخیر یزد به کار برد اما کار را دشوارتر از آن یافت 
که تصور می کرد. رسدارانش نیز نظر دادند که بهرت است 
وقتشان را پشت دروازه های یزد تلف نکنند و هرچه در توان 

دارند رصف دست یافنت بر اصفهان کنند.
با این خاطره، پس از آن که خرب سقوط شیراز به اصفهان 
رسید، محمود تصمیم گرفت شخصاً برای تسخیر یزد عازم 
این هنگام،  در  کند.  را جربان  پیشین خود  ناکامی  و  شود 
محمود قوایی کارآمد که از اقوام مختلف تشکیل می شد، در 
اختیار داشت. او با هژده هزار مرد جنگی رو به یزد نهاد. 
پیشاپیش، محمود با گروههایی در داخل شهر ارتباط برقرار 
کرده بود که او را از کم و کیف اوضاع و توان دفاعی یزد 

باخرب می ساختند.
از  کردند.  و معدوم  را شناسایی  اشخاص  این  یزد  اهالی 
طرف دیگر، تا چندین فرسنگ در اطراف شهر، با ویران کردن 
آبادیها و از میان بردن آب و آبادی، یک رسزمین سوخته بر 
جای نهادند که مهاجامن منی توانستند در آنجا اردو بزنند و 

سنگربندی کنند.
نیروی  شکسنت  درهم  برای  محمود  یورش  نخستین 
مقاومت، با ناکامی روبرو شد. مدافعان به سختی جنگیدند و 
حمله را دفع و مهاجامن را به عقب نشینی وادار کردند. بر 
اثر از بین بردن دهات و مزارع، سپاه مهاجم از نظر آذوقه 
به زحمت افتاد. محمود تصمیم گرفت نیمی از سپاهیان خود 
را به اصفهان بازگرداند تا در مرصف آذوقه رصفه جویی شود 
اما همین اقدام از قدرت تهاجمی او کاست. رسما هم شدت 
گرفت  و سپاهی را که در رسزمین کویری موضع گرفته بود 
از  این فرصت،  از  استفاده  با  یزد  پادگان  افکند.  به عذاب 
موضع دفاعی به موضع تهاجمی تغییر جهت داد و در یک 
حمله غافلگیرانه، اردوگاه خصم را درهم کوبید و نزدیک به 
سه هزار تن از سپاهیان محمود را به خاک هالک افکند. 
خود محمود نیز چیزی منانده بود که در خطر بیفتد و گرفتار 
یا کشته شود. از این رو ادامه توقف را مصلحت ندید و بار 
و بنه و توپخانه خود را بر جای نهاد و راه بازگشت پیش 

گرفت.
و  اختالفات  بروز  زمان،  این  در  محمود  دیگر  مشکل 
بود.  افغان  سپاه  رسداران  از  برخی  و  او  بین  کشمکشها 
رسدارانی که محمود را در رسیدن به قدرت و نشسنت بر 
مسند فرمانروایی یاری داده بودند، همچنان او را به چشم 
داشتند  انتظار  و  می نگریستند  غلجه زایی  محمود  هامن 
با آنها قسمت کند. آنها  آنچه را به دست آورده باملناصفه 
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محمود را متهم می ساختند که رفتار شاهانه در پیش گرفته 
و قرصنشین شده است. سپاهیان افغان نیز که انتظار داشتند 
از  پادشاه  زیر کشیدن  به  و  قزلباش  بر سپاه  غلبه  از  پس 
ناز  در  سلطانحسین  شاه  لشکریان  مانند  سلطنت،  تخت 
باید  همچنان  می دیدند  که  این  از  کنند  زندگی  نعمت  و 
بر پشت اسب بنشینند و به این طرف و آن طرف بتازند 
دل چرکین بودند. اختالفات و نارضایی ها به اشکال مختلف 
بروز می کرد و محمود، گاه با قهر و گاه با مهر در صدد 
چاره جویی برمی آمد. ازجمله، امان الله را که بر اثر رنجیدگی 
با سپاهیان خود راه قندهار در  تاج پادشاهی را ربوده و 
پیش گرفته بود با رفتاری مالطفت آمیز از نیمه راه بازگرداند 
ولی دلهایشان با هم صاف نشد و هر دو نسبت به یکدیگر 

سوء ظن داشتند.
از اصفهان  انجام کاری  بار، زمانی که امان الله برای  یک 
مالزمت  را  او  محمود،  جاسوسان  از  یکی  بود  خارج شده 
می کرد. این شخص به تصور آن که امان الله بار دیگر قصد 
امان الله  نیزه اش را در شکم اسب وی فرو کرد.  فرار دارد 
به غرورش  از محمود کمرت منی دانست سخت  را  که خود 
اصطبلی  به  خشمگنانه  اصفهان،  به  بازگشت  در  برخورد. 
با شمشیر  رفت که اسبهای محمود را در آن می بستند و 
آخته به جان اسبها افتاد. محمود برای آرام کردن او، شخصاً 
به اصطبل رفت و یک بار دیگر برادروار با هم نشستند و 

آشتی کردند بی آن که واقعاً بر رس مهر آمده باشند.

ادامه  آشتی  و  قهر  حالت  نیز   ارشف  و  محمود  میان 
داشت. ارشف، پرسعم و شوهر خواهر محمود، برای آن که 
در معرض حسادت و سوء ظن محمود قرار نگیرد به قندهار 
رفته بود. رسداران  محمود، به وی فشار آوردند ارشف را به 
اصفهان بازگرداند تا در غیاب وی، هنگامی که برای جنگ به 
این طرف و آن طرف می رود کسی عهده دار امور و مراقبت 
اوضاع پایتخت باشد. ارشف به اصفهان بازگشت و تا چندی 
با دگرگون  بود ولی  برخوردار  رفتار محبت آمیز محمود  از 
شدن احوال روحی و دماغی محمود به دنبال ناکامی در 
لشکرکشی به کهکیلویه و یزد، او نیز مورد سوء ظن قرار 
گرفت و از مناصب خود عزل و در قرص فرح آباد زندانی شد.

در این میان، آشفتگی اوضاع ایران برای همسایگان هم 
فرصت بهره برداری فراهم ساخت. طهامسب سفیرانی روانه 
سن پطرزبورگ و قسطنطنیه کرد تا از تزار روس و سلطان 
کمک  سلطنت  به  بازگشت  و  محمود  دفع  برای  عثامنی 
بخواهد. وسایل خربگیری و خربرسانی در آن دوران بسیار 
بلوا، ماهها طول  و  بود و خاصه در دوران جنگ  ابتدایی 
می کشید تا دربار تزار یا باب عالی از وقایع اصفهان یا شیراز 
اریکه  بر  هنوز  که  زمانی  سلطانحسین  شاه  شوند.  باخرب 
سلطنت تکیه داشت نامه ای برای تزار روسیه )پطر کبیر( 
نوشته و یاری او را برای عبور از بحران خواستار شده بود. 
سفیر شاه سلطان حسین، موسوم به اسامعیل بیگ، همراه 
با طهامسب میرزا از اصفهان خارج شد اما به سبب جنگ 
و جدالی که بین حکمرانان محلی در ماوراء ارس درگرفته 
بود آنقدر معطل شد تا خرب سقوط اصفهان به قزوین رسید. 
آنگاه، از سوی طهامسب مأمور شد که به سن پطرزبورگ 
برود و از تزار برای او کمک بخواهد. اسامعیل بیگ زمانی به 
دیدار تزار نائل آمد که در رسزمینهای شامل ارس، فرمانروایان 
گرجی و لزگی تعدادی برای حفظ قدرتشان رس در دامان 
روسیه نهاده و برخی طوق تحت الحامیگی دولت عثامنی را 
به گردن گرفته بودند. ترشیفات باریابی اسامعیل بیگ را به 
حضور تزار روسیه  )پنجم سپتامرب ۱۷۲۳ ـ پانزدهم ذیحجه 

۱۱۳۵( چنین نوشته اند:
»پس از آن که سفیر و مالزمانش شمشیر خود را در کنار 
در ورودی تاالر گذاشتند، اسامعیل بیگ در حالی که نامه 
طهامسب را باالی رس نگهداشته بود، پیش رفت و مطالبی 
بیان داشت. آنگاه نامه را به تزار تقدیم کرد و تزار آن را به 
صدر اعظم خود سپرد. صدر اعظم به سفیر اشاره کرد که 
در برابر تزار زانو بزند. او نیز چنان کرد و بر دامان سزار 
پادشاه جویا  از حال  کبیر  پطر  زد.  بوسه  و سپس دستش 
شد. سفیر به تصور آن که مقصود شاه سلطان حسین است 
پاسخی نداد و رشوع به گریسنت کرد. سپس صدر اعظم به 
وی گفت که وزیران تزار جواب نامه ای را که آورده است 
بعداً خواهند داد. اسامعیل بیگ اذن مرخصی یافت و به 

مالزمانش پیوست«.
دولت  با  عهدنامه ای  بیگ  اسامعیل  سن پطرزبورگ،  در 
تزاری امضا کرد که به موجب آن تزار متعهد می شد ایران را 
آرام و افغانها را از کشور اخراج و سلطنت صفویه را برقرار 
کند. در مقابل، طهامسب به عنوان پادشاه ایران،  شهرهای 
دربند و باکو )در قفقاز( و ایاالت گیالن و مازندران و اسرتاباد 

را تا ابد به روسیه واگذار می کرد.
به  سپاهی  داشنت  گسیل  با  تزار  توافق،  این  اساس  بر 
فرماندهی رستیپ ماتیوشکین، باکو و سپس غرب گیالن را 
به ترصف درآورد و در هامن حال قشون عثامنی نیز از چند 
جبهه، تاخت و تازهایی را با هدف دست اندازی بر شهرهای 
ارمنستان و آذربایجان  ایران در نواحی گرجستان و  مرزی 

آغاز کرد.
در شامره آینده: پایان کار محمود
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آغاز  از  ماه  بود. حدود شش  ماه ۱۳۵۸  فروردین  هشتم 
دوران زندان هویدا می گذشت. هفدهم آبان ۱۳۵۷، شاه به 
امید تطمیع موج فزاینده انقالب، به بازداشت هویدا فرمان 
داد. اما آن موج تطمیع پذیر نبود. دیری نپایید كه در ۲۶ دی 
ماه ۱۳۵۷ شاه و خاندان سلطنتی از ایران گریختند. امید واقع 
بینانه بازگشتی هم در كار نبود. درعین این كه بسیاری از 
مایملك شخصی خویش، ازجمله سگ سلطنتی را، با هواپیام 
به همراه بردند، اما هویدا را كه به مدت سیزده سال نخست 

وزیر معتمد شاه بود، در ایران واگذاشتند.
صبح روز بیست و دوم بهمن موج انقالب رسانجام به ساحل 
پیروزی رسید.  در هرج و مرج گریزناپذیر ساعتهای نخست 
انقالب، هویدا در زندان شاهانه تنها ماند. زندانبانانش جملگی 
اعضای سازمان منفور ساواك بودند و از بیم جان خود گریختند. 
اما هویدا فرار نكرد. در عوض به جای پذیرش مخاطرات بالقوه  
فرار،  بر آن شد كه خود را به فاتحان انقالب تسلیم كند. 
وقتی آبها از آسیاب افتاد معلوم شد كه هویدا  از بخت بدش، 
باالترین مقام رژیم سابق است كه به دست انقالبیون اسالمی 
افتاده است.  پنج نخست وزیر دیگر ــ علی امینی، جعفر 
رشیف امامی، جمشید آموزگار، غالمرضا ازهاری و شاپور بختیار 

ــ جملگی در آستانه پیروزی انقالب از ایران گریخته بودند.
هویدا اكرث ایام محبس را رصف مطالعه می كرد. اما در آن 
روز رسد پاییزی مصاحبه، تنها نسخه ای طالكوب از قرآن در 
كنار تشك سلولش به چشم می خورد. قرآن را نه برای ارشاد 
معنوی و سلوك روحی كه برای تدارك دفاعیات خود در دادگاه 
می خواست. گامنش آن بود كه در یك دادگاه علنی والبته طبق 

موازین اسالمی محاكمه خواهد شد.
در زندان، گاه رمان پلیسی می خواند. از جوانی خواننده  
مشتاق و مستمر این گونه آثار بود. دلبستگی اش بیشرت به 
نوشته هایی بود كه به سیاق داشیل هامت و ریموند چاندلر 
نوشته شده بود و در فرانسه، تحت مجموعه ای به نام »رسی 
نوار« چاپ می شد. در عین حال، از دخرتخاله اش، دكرت فرشته 
انشاء، كتابهایی درباره انقالب فرانسه و چین خواسته بود. حال 
دیگر »ترور انقالبی« خوف انگیزی كه وصفش را در آن كتابها 
می خواند، قهری كه همواره سخت حق به جانب و كینه توز بود 
و انعطاف منی  پذیرفت، رصفاً مقوله ای مجرد و تاریخی نبود. 
از لحظه  رسنوشت سازی كه خود را تحویل مسئولین انقالب 
اسالمی داده بود، همین قهر، این بار به ردایی اسالمی، زندگی 
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روزمره اش را شكل می داد و بر آن سایه ای لرزآور می انداخت.
در ایام خوش گذشته، هویدا همواره گلی اركیده به یقه كتش 
می زد. خیاطش »فرانچسكو اساملتو«ی ایتالیایی بود، او خیاط 
شاه هم بود. اما هویدا  قاعدتاً می دانست كه شاه از »عقده 
خودبزرگ بینی بیامرگونه« رنج می برد، او می دانست كه وی 
نخست وزیری را بر منی تابد كه از گلیم خود پای فراتر بگذارد. 

ناچار هویدا هم در مورد هویت خیاط خود جانب احتیاط 
را رعایت می كرد. در مقابل، در انتخاب كراواتهای رنگارنگش 
احتیاط را یكرسه وا می گذاشت و اغلب رنگ هر یك با رنگ 

اركیده ای كه آن روز به كتش زده بود، همخوانی داشت.
اما در آن روز فروردین از ناز و نعمتهای گذشته دیگر نشانی 
نبود. رسش دیگر به طاسی می زد، كالهی لبه دار و تیره بر 
رس داشت و طره ای از موی سفید و آشفته اش  از گوشه و 
كنار كاله بیرون زده بود. پیراهن چروكیده تیره رنگی بر تن و 
شلواری از همین جنس و رنگ به پا داشت. ژاكتی زرد رنگ 
و مندرس پیراهنش را پنهان می كرد. جوراب سفید ورزشی 
ساق كوتاهی به پا داشت و الجرم وقتی می نشست استخوان 
ساق پایش یكرسه آشكار می شد. عصایش در كنار تشك بود. 
استفاده اش از عصا به سال ۱۳۴۳ بر می گشت. در آن زمان، در 
حادثه اتومبیلی، استخوان زانو و لگن خارصه اش صدمه دیده 

بود. اما حتی پس از پایان دوران نقاهت هم استفاده از عصا  
را وانگذاشت. در جهان اغلب شكاك و بدبین سیاسی ایران، 
برخی می گفتند استفاده هویدا از عصا نه از رس رضورت كه 
نوعی ادا و اطوار است. ولی طبیبان معتقد بودند هویدا بعد 
از حادثه، همواره بیمناك از كف دادن تعادلش است و عصا 

را هم به همین خاطر به كار می گرفت.

منتقدانش می گفتند هویدا همواره نگران مقامش در تاریخ 
بود. می دانست كه در تاریخ معارص ایران، نخست وزیران 
رسشناس هركدام به عالمتی مشخص شده بوده اند. یكی كاله 
سیلندری بر رس می گذاشت، دیگری را به عینك مخصوص 
پنسی اش می شناختند، آن سومی پتو و پیژامه را عالمت ممیز 
صدارت خود كرده بود. عصا و گل اركیده و پیپ هم نشانه های 
ویژه هویدا بودند. اما در زندان جمهوری اسالمی، این عالئم 
دیگر هیچكدام محلی از اعراب نداشت. او كه ضعیف و دلزده 
بود، به عصایش نیاز داشت تا به مددش قامت خود را همواره 

افراشته، گاه حتی رسكش، نگاه دارد.
دو هفته آخر اسفند و اول فروردین را هویدا در زندان قرص 
گذرانده بود. پیش از آن، چند روزی در مدرسه رفاه بازداشت 
بود. بعد از پیروزی انقالب این مدرسه برای مدتی اقامتگاه 

موقت آیت الله خمینی بود و به همین خاطر به 

معمایي به نام هویدا  )۱(

نوشته دكرت عباس ميالنی
زنرش

اب
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مالقات بنی صدر و احمد خمینی با هویدا
خمینی به بازداشت شدگان پیغام داد كه اسالم وحشیگری را 

مجاز منی داند و آسوده باشید كه طبق موازین اسالمی محاكمه 
خواهید شد!

زبان  به  بار  نخستین  كه  كتابی  برای  میالنی  عباس  دكرت 
انگلیسی انتشار یافت، عنوان Howeyda the  Sphinx     را 
بنام  یكی  ایران،  در  كتاب  این  از  ترجمه  دو  بود.  برگزیده 
»هویدا، ابوالهول ایران« و دیگری با عنوان »معامی هویدا« 

به چاپ رسیده است.
»اسفنكس« در اساطیر نام موجودی است افسانه ای با كله 
انسان و اندام شیر كه بر دروازه شهری نشسته بود و برای 
هركس كه قصد ورود به شهر داشت، معامیی مطرح می كرد. 

آنكه پاسخ صحیح به معام می داد، اذن ورود می یافت ورنه 
رسش به باد می رفت.

این كلمه اما به معنی شخص پیچیده و مرموز وارد زبانهای 
اروپایی شده است و به كسانی اطالق می شود كه منی توان از 

ارسار و افكارشان رس درآورد.
آیا هویدا چنین پدیده ای بود و باقی ماندن او در مقام نخست 

وزیری، به مدت سیزده سال، یك معامست؟
قضاوت در این مورد با خواننده كتاب است كه به لطف شش 

سال كار دكرت میالنی و گفت و گوی او با دوستان و دشمنان 
و مخالفان و موافقان هویدا، با زوایای مختلف شخصیت و 

خلق و خوی وی آشنایی حاصل می كند.
بدیهی است مندرجات كتاب، در مواردی جای چون و چرا 
دارد. از این رو ما برای درج نظریات منتقدان و آگاهان و 
احیاناً تذكر اشتباهات آماده خواهیم بود مرشوط بدان كه 
هدف روشنرت شدن موضوع و كمك به تصحیح و تكمیل 

تاریخ باشد.

احمد خمینی و بنی صدر



       مركز انقالب بدل شده بود. مدرسه را در اواسط دهه 
چهل تأسیس كرده بودند و از آن چون پایگاهی برای تعلیامت 
مذهبی، و دژی در برابر آموزش و پرورش عرفی دوران پهلوی 
اكرب هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای  بردند. علی  بهره 
ازجمله بنیانگذاران مدرسه بودندو كار این مؤسسه درست در 
سال ۱۳۴۷، یعنی سه سال بعد از روزی آغاز شد كه شاه برای 

نخستین بار هویدا را به نخست وزیری برگامرد.
مدرسه در جوار دو ساختامن مهم دیگر قرار داشت كه هر 
یك از اهمیت تاریخی و منادین ویژه ای برخوردار بود. می توان 
ادعا كرد كه این همجواری از طنز و كرشمه تاریخی هم خالی 
نبود. در یك سو مجلس شورا بود و در سوی دیگر مسجد 
سپهساالر. یكی مناد انقالب مرشوطه بود و گرایش عرفی در 
عرصه سیاست ارمغان همین انقالب  بود.  در سال ۱۳۴۴، 
دوست نزدیك هویدا، حسنعلی منصور، در مقابل دِر همین 
مجلس به رضب گلوله ضاربین مسلامن از پای درآمد. منصور 
در آن زمان نخست وزیر ایران بود و با مرگش دوران صدارت 
هویدا آغاز شد. هفت تیری كه در قتل منصور به كار رفت 

توسط هاشمی رفسنجانی تأمین و تدارك شده بود.
با  از  كه  بود  برپا  سپهساالر  مسجد  مجلس،  سوی  آن 
اهمیت ترین اماكن مقدسه تهران به شامر می رفت. پنجاه سالی 
می شد كه مهمرتین مراسم سوگواری و مجالس ختم بزرگان 
سیاسی، نظامی و گاه علمی و ادبی مملكت در همین مسجد 
برگذار شده بود. مسجد از موقوفات سپهساالر، دایی مادر 
هویدا، یعنی افرسامللوك بود. به همین خاطر، افرسامللوك، به 
عنوان یكی از متولیان این موقوفه، ماهانه حدود صد تومان 

از عایدات مسجد دریافت می كرد.
با برافتادن رژیم پهلوی، ساختامن مجلس هم مرتوك جلوه 
ایران، در دو دهه آخر  اساسی  قانون  به رغم  البته  می كرد. 
سلطنت شاه، مجلس به آلت فعل بی اختیار فرامین سلطنتی 
بدل شده بود. به دیگر سخن، از جوهر و هسته قانونی مجلس، 
پوسته ای میان تهی بیش باقی منانده بود. در آستانه انقالب، 
مركز ثقل سیاسی مملكت به مدرسه رفاه منتقل شد. بیست 
سالی بود كه همین مدرسه، آرام و بی رس و صدا، در سایه 
همسایگان پرشوكتش، مشغول فعالیت بود و دانش آموزان 
برگزیده اش را با درسها و تعلیامت مذهبی تعلیم و تربیت 
می كرد. در ساعتهای اول پیروزی انقالب، مردم رهربان برجسته 
رژیم سابق را از گوشه و كنار شهر بازداشت می  كردند و به 
مدرسه رفاه می بردند و چون هدیه ای آنان را  تحویل رهربان 

جدید می دادند.
در چشم انداز فراخ تاریخی، این صفحه یادآور نقشهای 
دوهزار و پانصدساله دیوارهای تخت جمشید بود. آنجا رعایا 
هر یك هدیه و پیشكشی تقدیم پادشاهان می كنند. در هر 
حال وجود این زندانیان در مدرسه رفاه و در كنار آیت الله 
خمینی، همجواری غریبی میان فاتح و مغلوب پدید آورده بود.
سكنی  مدرسه  حیاط  مجاور  اتاقی  در  خمینی  الله  آیت 
داشت. زندانیان را در بخش دیگر ساختامن، درست رو به روی 
مسكن آیت الله، حبس می كردند. در هفته های تب آلود اول 
انقالب، حیاط مدرسه پیوسته  پر از خیل عظیمی از مردم بود. 
دسته دسته داخل حیاط می شدند؛ و پس از مكثی كوتاه، جای 
خود را به گروه بعدی می سپردند. قاعدتاً شكی نباید داشت 
كه این منایش دامئی، این شعارهای پر از خشم و تهدیدآمیز 

لرزه بر اندام زندانیان می انداخت.
دیدار در زندان

در هامن ساعتهای پر هرج و مرج و بیم آور نخست انقالب، 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

هویدا با دو تن از چهره های مهم رژیم جدید دیدار كرد. 
لحظاتی پیش از این دیدار،  آیت الله خمینی فرزندش احمد 
و یكی از مشاورانش، ابوالحسن بنی صدر را احضار كرده بود. 
گفته بود: »شنیده ام بعضی از این زندانیها را كتك زده اند.«  
او، به دیدار  از  از این دو خواسته بود كه به نیابت  آنگاه 
زندانیان بروند و از قول او بگویند كه »اسالم چنین وحشیگریها 
را مجاز منی داند. از این پس با شام به عدالت رفتار خواهد شد. 
آسوده باشید كه بر طبق موازین اسالم محاكمه خواهید شد.«

دو مناینده برگزیده آیت الله خمینی، نخست به اتاقی وارد 
شدند كه تا چندی پیش كالس درس بود و بعد از انقالب به 
بود.  شده  بدل  شاهنشاهی  ارتش  امیران  از  برخی  محبس 
برخی از زندانیان، به وعده وعیدهای بنی صدر و سید احمد 
خمینی اعتنایی نكردند. در كردارشان حتی نوعی رسكشی به 
چشم می خورد. بعضی دیگر، به گریه و زاری افتادند. ساالر 
جاف هم ازجمله زندانیان این اتاق بود. به همكاری با ساواك 
شهرت داشت. حتی می گفتند صندلی وكالتش را مدیون همین 
همكاری، به ویژه در منطقه كردستان، بود. اما این بار با لحنی 
پر طنز و تقدیرپرست، در جواب منایندگان رهرب انقالب گفت: 

»مدتها نوبت ما بود كه بچاپیم، حاال نوبت اینهاست«.
پس از گفتگویی مخترص با این زندانیان، بنی صدر و سید 
احمد خمینی راهی اتاقی در آن سوی راهرو شدند. امیرعباس 
هویدا تنها زندانی این اتاق بود. او بی شك مهمرتین زندانی 
رژیم جدید به شامر می رفت، و سلول انفرادی اش نشانی از 
این منزلت ناخواسته بود. یك تخت نظامی در یك گوشه اتاق، 
و یك میز فلزی كوچك فیلی رنگ در گوشه دیگر به چشم 
می خورد. روی میز پرچم سه رنگ كوچك ایران دیده می شد، 
اما نشان شیر و خورشید را كه متثیلی از عظمت ایران پیش از 

اسالم، و از اواسط سده سیزدهم شمسی مناد سلطنت ایران 
بود، از وسط پرچم قلوه كن كرده بودند. تنها پنجره  اتاق كه 
به حیاط باز می شد، قفل بود و شیشه های آن را روزنامه های 

كهنه آن هم به شكلی شلخته پوشانده بودند.
وقتی بنی صدر و احمد خمینی وارد اتاق شدند، هویدا 
مشغول مطالعه بود. به گامن بنی صدر، حالتی سخت موقر 
و متین داشت. حتی فارغ بال جلوه می كرد. هویدا همواره 
آنچنان كه  نیز،  بار  این  و  بود  آداب  مبادی  انسانی سخت 
سیاق مألوفش بود، با احرتام متام با دوتازه وارد روبرو شد. 
هر دو را از زمانی می شناخت كه او خود در كانون قدرت 

بود و آن دو، چهره هایی حاشیه ای در جنبش مخالفان رژیم 
به شامر می رفتند. در سال ۱۳۴۴،  اندكی پس از آغاز دوران 
صدارتش، به احمدخمینی جوان كمك كرده بود تا پاسپورتی 
دریافت كند و به پدر تبعیدی اش بپیوندد. رابطه اش با بنی 
صدر حتی قدیمی تر بود و به سال ۱۳۳۸ بر می گشت. در آن 
روزها هویدا در رشكت نفت كار می كرد و بنی صدر از رهربان 

جنبش دانشجویی ضد شاه بود.
یكی از رازهای بقای هویدا، آمادگی اش برای كمك به دیگران 
بود. لطفش شامل حال بسیاری شده بود و بسیاری از این 
افراد خود را وامدار او می دانستند. برخی از اعضای خاندان 
سلطنتی هم در سلك این وامداران بودند. حتی بعضی از 
مخالفان، پیشرت از خان پركرم هویدا بهره ای برده بودند. آیا 
محبتهای دیروز، می توانست امروز جانش را نجات دهد؟ آیا 
این واقعیت كه به روایت برادرش »ساالنه حدود ۱۱ میلیون 
دالر« از بودجه  محرمانه دولت را تنها به یك بخش از مخالفین 

پرداخته بود، امروز ضامن سالمتش می توانست شد؟
بنی صدر كه چندان اهل متجید از دیگران نیست،  از نخستین 
دیدارش با هویدا و از شخصیت او به نیكی فراوان یاد می كند. 
می گوید: »به نظرم آدم رشیفی بود؛ قصد خیر داشت؛ انتقاد 
هم خوب تحمل می كرد. معموال در انتقاد از او، و از رژیم 
شاه همه حرفهایم را بی پروا می زدم. با لبخندی به حرفهایم 
گوش می داد. چندین بار برای دوستانی كه به چنگ ساواك 
افتاده بودند از او كمك خواستم و معموال هرچه از دستش 
بر می آمد می كرد. كم كم از او خوشم آمد. مسأله اصلی اش 
این بود كه دین نداشت. با این حال، وقتی كه برای ادامه 
تحصیل از ایران خارج می شدم، تنها مقام رژیم پهلوی كه برای 

خداحافظی به دیدارش رفت، هم او بود.«.
حال اندكی كمرت از بیست سال بعد، مالقاتی تازه، اما این 
بار در زندان، دست داده بود. گفتگوهاشان نخست با كنایه 
و شوخی در باب كتابی آغاز شد كه هویدا، در لحظه ورود 
بنی صدر، در دست داشت. اثری بود به نام »روح، پدیده ای 
ناشناخته« به قلم »ژان شارون«، روایتی نوگنوسی پیرامون فقر 
معنوی حیات انسان متجدد. در عین حال، كتاب نوید می داد 
كه هزاره نو، معنویتی تازه به ارمغان خواهد آورد. بنی صدر 
به طنزی تلخ از هویدا پرسید: »آیا برای خواندن این نوع 
كتابها دیگر دیر نیست؟«  هویدا به جواب گفت: »هرگز برای 
خواندن هیچ چیز دیر نیست.«  آنگاه گفتگو جدی تر شد و آن 
دو وعده های تسكین بخش آیت الله خمینی را تكرار كردند.

برای بسیاری از زندانیان، این كلامت تسكین بخش، سخت 
زودگذر و ناپایدار از آب درآمد. در فاصله كمرت از یك هفته، 
بیست و پنج نفر از زندانیان كه اغلب هم از امرای ارتش بودند، 
در پشت بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شدند. دور 
اول اعدامها تنها چند ساعت پس از مالقات احمد خمینی و 
بنی صدر با زندانیان صورت گرفت و طی آن چهار امیر ارتش 
ــ نعمت الله نصیری، رضا ناجی، مهدی رحیمی و منوچهر 
ـ جان باختند. دادگاه هر كدام، چند دقیقه ای بیش  خرسودادـ 
نپاییده بود و هر چهار نفر را »مفسد فی االرض« خواندند. در 
شبانگاه این دور اول اعدامها، تیرتهای درشت و تصاویری خون 
آلود از اجسادی تیرخورده، با چهره هایی تهی از حیات، صفحه 
اول روزنامه كیهان را پر می كرد. روز بعد، بیست و یك نفر 
دیگر طعمه جوخه های اعدام شدند و موجی تازه از تصاویر 
تكان دهنده، چهره هایی در چنرب مرگ، بدنهایی كژ و معوج، 
بخش عمده صفحات روزنامه ها را به خود تخصیص می داد.
)دنباله دارد(

امیر عباس هویدا
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برون  در  اسالمی  جمهوری  ترورهای  قربانی  ==اولین 
در  که  بود  ایران  دریایی  نیروی  افرس  مرز شهریار شفیق 
در  سالگی،   ۳۵ در   ،)۱۹۷۹ )دسامرب   ۱۳۵۸ آذر  شانزدهم 
برابر خانه مادرش، ارشف پهلوی، در پاریس، به رضب دو 

گلوله به قتل رسید.
== در متامی قتل ها و ترورها مقامات عالی رتبه جمهوری 
اسالمی برای آزادی قاتالن و جنایتکاران تالش کرده اند! در 
مواری هم که قاتالن به کشور برگشته اند مورد استقبال قرار 
گرفته و به آنها جایزه و مناصب رسمی و غیررسمی داده 

شده است!
==پرسش این است: این چه نظامی  است که قاتالن و 
جنایتکاران در آن به مقام و منصب و ثروت می رسند و 
دستان هر کس خونالودتر و جنایاتش بیشرت، به هامن میزان 
مقام و منزلت اش باالتر و ثروت اش بیشرت می شود؟! پاسخ 

تنها این می تواند باشد: در یک سیستم جنایتکار!

پرویز دستاملچی – حجت االسالم سیدصادق خلخالی در 
رابطه با روش مبارزه ی بنیادگرایان اسالمی با دگراندیشان از 
جمله چنین می گوید: »… برای خیلی از همکارانم سئوال 
بود که چگونه می شود این مجاهدین را رس جایشان نشاند. 
داخل  آمدیم  باز می گشتم…  امام  پیش  از  روز عرص  یک 
کوچه خانه مان که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، 
شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. 
دستور دادم آنها را بگیرند و بگردندشان ببینیم ماجرا چیه. 
خودم از کیف پرسه روزنامه مجاهدین را در آوردم. هامنجا 
پرسه را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با 

این جانوران برخورد کرد…«)۱(
این روش و منش خودرسانه و بی قانونی مطلق که حتا 
شامل نوجوانان نیز می شود، در متام مدت ۴۳ سال حکومت 
دینی همواره حاکم بر پندار و کردار آن و مقاماتش بوده 
است، از باال تا پایین. »بازی« با جان و مال و امنیت و حقوق 

ملت، به نام دین و به کام خویش.
== اولین قربانی ترورهای جمهوری اسالمی در برون مرز 
شهریار شفیق افرس نیروی دریایی ایران بود که در شانزدهم 
خانه  برابر  در  سالگی،  در ۳۵  )دسامرب ۱۹۷۹(،  آذر ۱۳۵۸ 
مادرش، ارشف پهلوی، در پاریس، به رضب دو گلوله به قتل 
رسید. بعد ها خلخالی در خاطرات خود در روزنامه »سالم« 
نوشت »ما شفیق را در یک دادگاه انقالب اسالمی، غیابی، 
به دلیل فساد در زمین )مفسد فی االرض( محکوم به اعدام 

کردیم و افراد ما او را به قتل رساندند.«
==علی اکرب طباطبایی دومین قربانی حکومت در برون 
مرز )ایاالت متحده آمریکا، واشنگنت( بود که در ۲۲ ژوییه 
۱۹۸۰ توسط یک سیاهپوست آمریکایی، در لباس پستچی، 
در خانه اش ترور می شود. قاتل دیوید بلفیلد، با نام اسالمی 
حسن  یا  عبدالرحامن  حسن  به  معرف  صالح الدین،  داود 
تنتایی است که اکنون در تهران زندگی می کند و از مشاوران 
زبان  آموزگار  همچنین  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
او »هرنپیشه« سینام هم هست و در  آنهاست.  انگلیسی 
فیلم »قندهار« محسن مخملباف در نقش پزشکی نیکوکار 
ظاهر می شود. او در یک گفتگوی بیست ساعته با واشنگنت 
پست و نیز تلویزیون ای بی سی می گوید: »… نه روز پس 
از ترور طباطبائی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدم و یک 
گروه از افراد سپاه پاسداران به من خوشامد گفتند و سپس 

بر  و سوار  بردند  بیرون  دیپلامت ها  ویژه  سالن  راه  از  مرا 
یک اتومبیل کادیالک کردند و یکراست به دیدار وزیر امور 
خارجه، صادق قطب زاده ، بردند… ساعت ۳ صبح بود و ما 
مدتی با هم گفتگو کردیم. سپس سپاه مرا به یک خانه امن 
برد، یک اسلحه در اختیارم گذاشت و نُه ماه تحت حفاظت 
دامئی  آنها بودم. همه و همه جا سخن از اقدام انقالبی من 
بود. مرا در اواخر سال ۱۹۸۰ به دیدار آیت الله خمینی، در 
خانه اش در قم، بردند و در این مالقات ۳۵ دقیقه ای خمینی 
 ،Bethesda( به من گفت: »موضوع آن جنتلمن در بتسدا
محل سکونت طباطبائی( برای رسبلندی اسالم و مسلمین 

بوده است…«)۲(
==در ۱۳ ژوییه ۱۹۸۹ در وین قاسملو و دو تن از یاران 
او حین مذاکرات با »منایندگان« ارسالی جمهوری اسالمی، با 
هدف »حل« مسائل مربوط به استان کردستان ایران به قتل 
می رسند. دو نفر بالفاصله دستگیر می شوند: محمد جعفری 
صحرارودی و حاج غفور درجزی با نام مستعار امیرمنصور 
وقت  سفیر  شیرازی  کار  نقره  ترور،  از  پس  اصل.  بزرگیان 
جمهوری اسالمی با هدف آزادی آنها به وزارت خارجه اتریش 
بازداشت شدگان  آزادی فوری  با تهدید خواهان  می رود و  
می شود. اندکی بعد، هر دو ابتدا آزاد و روانه تهران می شوند 
و سپس برای آنها حکم دستگیری بین املللی صادر می شود که 
هنوز هم معترب است. پس از بازگشت به جمهوری اسالمی، 
صحرارودی رییس ترشیفات مجلس شورای اسالمی و حاج 
رییس  مدبر  مصطفی  مستعار  نام  با  اینبار  درجزی  غفور 
سازمان حراست صداوسیامی جمهوری اسالمی و سپس مدیر 

باشگاه ورزشی سایپا می شوند.
و  بختیار  شاپور   ،۱۹۹۱ اوت  ششم  بعد،  سال  ==دو 
منشی وی رسوش کتیبه در خانه بختیار به قتل می رسند. 
قاتالن همگی موفق به فرار می شوند و تنها علی وکیلی راد 
دستگیر می شود. دادستانی فرانسه پس از کشف جرم، برای 
نه شهروند ایرانی حکم پیگرد و دستگیری صادر می کند که 
بعدا، به غیر از وکیلی راد، همگی بطور غیابی در دادگاه 

محکوم می شوند:
▪ علی وکیلی راد، مامور وزارت اطالعات و امنیت )که در 

دادگاه حضور دارد(
▪ فریدون بویراحمدی، مامور وزارت اطالعات و امنیت، فراری

سپاه  اطالعات  واحد  رتبه  افرسعالی  آزادی،  ▪ محمد 
پاسداران انقالب اسالمی، فراری

▪ حسین شیخ عطار به جرم مشارکت در تدارکات قتل. او 
به مدت ده سال مدیر بخش ماهواره ها در وزارت پست و 

تلگراف و تلفن بوده است، فراری
▪ مسعود هندی، به جرم تهیه ویزا برای قاتالن ورشکت در 
تدارک ترور. او از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ مدیر دفرت تلویزیون جم 

جمهوری اسالمی در پاریس بود، فراری
▪ مسعود ادیب سوی، جرم تهیه گذرنامه و تدارکات ترور، فراری

▪ زین العابدین رسحدی، رشکت در تدارکات، فراری
▪ نارص قاسمی نژاد، رشکت در تدارکات، فراری

▪ غالم حسین شوریده شیرازی، رشکت در تدارکات، فراری
در  ترور شاپور بختیار و رسوش کتیبه آنچه جلب توجه 
می کند این است که از مامور وزرات اطالعات تا افرسان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، از مدیر دفرت رادیو و تلویزیون جم 
)جمهوری اسالمی( در پاریس تا مدیر بخش ماهواره ها در 
وزارت پست و تلگراف و تلفن و… همگی در هر شغل و 
مقامی از باال تا پایین نظام در چنین جنایتی همکار و دخیل 
هستند. علی وکیلی راد بعدا با دخالت، تالش و تهدیدهای 
جمهوری اسالمی از زندان آزاد می شود و هنگام بازگشت 
به ایران در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مقامات رسمی و 

عالی رتبه حکومت قرار می گیرد.)۳(
==یکسال بعد، ۱۷ سپتامرب ۱۹۹۲، در ترور برلین )رستوران 
میکونوس( ۴ تن به قتل می رسند و در پی آن پنج تن دستگیر 

می شوند و پنج تن دیگر فرار می کنند. دستگیر شدگان:
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو  دارابی،  ▪ کاظم 

وزارت اطالعات و امنیت )واواک(
که  لبنان  حزب الله  عضو  امین  یوسف  و  رایل  ▪ عباس 
دوره های   ۵/۱۹۸۴ سال  در  ماه  شش  مدت  به  ایران  در 

تروریستی دیده اند.
و  است  لبنان  عضو حزب الله  یکی  که  دیگر  تن  دو  ▪ و 

دیگری عضو سازمان شیعه امل
▪ از جمله فراریان عبدالرحامن بنی هاشمی  )مسلسلچی( 
قاتل خلبان طالبی در سوییس در سال ۱۹۹۰ است. پس از 
بازگشت به جمهوری اسالمی به او یک مرسدس بنز آخرین 

مدل ۳۰۰ جایزه می دهند و او را در سود رشکت های

سیستم جنایتکار و مقاماتی که با جنایت تا »شورای خربگان رهربی« و »رهربی«
 ارتقاء پیدا می کنند؛ در حاشیه سی امین سالگرد ترور برلین
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        پوششی واواک سهیم می کنند. )۴(
کاظم دارابی متهم ردیف اول ترور برلین که متهم به ابد 
تالش حکومت  و  وساطت  با  سال  پانزده  از  بعد  سپس  و 
ایران آزاد شد در مصاحبه  خود با جام جم آنالین وابسته 
از  بعد   …« می گوید  اسالمی  جمهوری  صداوسیامی  به 
اینکه به ایران آمدم، برخی از مسئولین کشوری و لشکری 
به من پیشنهاد پذیرش سمت فرمانداری، استانداری و حتی 
نامزدی برای منایندگی مجلس را دادند. آنزمان احمدی نژاد 
رئیس  جمهور بود و بوشهر استاندار نداشت. چون من آن 
منطقه را می شناختم  گفتند استاندار آنجا شوید. گفتم من 
منی خواهم استاندار و شهردار و… شوم. بعد از آزادی به 

لبنان رفتم…«)۵(
وی سپس اتهاماتی را نیز به سفیر وقت جمهوری اسالمی 
در آملان، سیدحسین موسویان، وارد می کند که آنها تالشی 
برای آزادی او )دارابی( نکرده اند. حسین موسویان در دفاع 
از خود و حکومت و در پاسخ به دارابی چنین می گوید: 
»… بالفاصله بعد از حادثه ترور، معاون وزیر اطالعات ایران 
به آملان می رود و با رسان سازمان های اطالعاتی و امنیتی 
آملان گفتگو می کند. آقای فالحیان وزیر اطالعات یک  سال 
بعد به آملان سفر و در باالترین سطوح امنیتی دو کشور 
گفتگو می کند. آقای سعید ایروانی مدیرکل وزارت اطالعات 
دو بار به آملان سفر و با مدیران ارشد دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی آملان گفتگو کرد. آقای والیتی وزیر خارجه، آقای 
آصفی  آقای  خارجه،  وزیر  معاونین  متکی  آقای  و  واعظی 
مدیرکل وزارت خارجه در سفرهای متعدد به آملان در سطوح 
مختلف موضوع را گفتگو کردند. معاون رییس قوه قضاییه و 
رییس دفرت قوه قضاییه در سفر به آملان این موضوع را مطرح 
کردند. در این مدت آقایان علی حقیقیان و وحید عطاریان 
منایندگان وزارت اطالعات در آملان بودند. این عزیزان روزمره 
موضوع بحران میکونوس را پیگیری می  کردند. رییس  جمهور 
در گفتگوهای تلفنی با صدراعظم آملان موضوع را مطرح 
خارجه،  وزارت  در  مالقات   ۳۰۰ از  بیش  شخصا  من  کرد. 
دستگاه قضایی، پارملان آملان، دفرت صدراعظم و حتی با رسان 
دولت  مداخله  دادن عدم  نشان  با هدف  آملان  رسانه های 

ایران و بی گناهی آقای دارابی انجام دادم…«)۶(
▪ اینهمه تالش حکومت و مقاماتش برای نجات یک فرد 

»بی نام و نشان« و »بی گناه« برای چه بوده است؟!
▪ مقامات جمهوری اسالمی از کجا اطمینان به بی گناهی 

دارابی و سایر بازداشت شدگان داشته اند؟ !
▪ چرا روند طوالنی تحقیقات و بازجویی ها و بازرسی ها 
تنها  نه  را  ادعاها  این  دادگاه خالف متامی  رای  و رسانجام 
به اثبات رساند بلکه برای خود علی فالحیان وزیر اطالعات 
و امنیت وقت، یعنی وزیری که رفته بود دارابی و یاران را 
نجات بدهد، در ماه مه ۱۹۹۶ حکم دستگیری صادر شد که 

هنوز هم معترب است!
▪ فالحیان دو حکم بازداشت بین املللی دارد: یکی به دلیل 
آمریت در ترور برلین و دیگری در رابطه با مبب گذاری سال 
بوئنوس  شهر  در  )آمیا(  یهودیان  فرهنگی  مرکز  در   ۱۹۹۴
آیرس )آرژانتین( که منجر به کشته شدن ۸۵ و زخمی شدن 
از وزارت، عضو شورای خربگان  ۳۰۰ تن شد. فالحیان پس 
انتخاب  را  اسالمی  رهرب جمهوری  که  شورایی  شد،  رهربی 

می کند!
==در رابطه با قتل های زنجیره ای پاییز ۱۳۷۷ و به قتل 
داریوش فروهر، محمد مختاری  اسکندری،  پروانه  رساندن 
و  مسئوالن  از  عالیخانی  مهرداد  پوینده،  جعفر  محمد  و 
عامالن این قتل های فجیع، پس از دستگیری، در برگ های 
بازجویی خود متام ماجرا را تعریف و نام و مشخصات فردی 
این  در  که  را  کسانی  متام  مستعار  نام های  و  سازمانی  و 

قتل ها رشکت داشته بودند بیان می کند و از جمله درباره 
مسئولیت اصلی و مستقیم وزیر اطالعات و امنیت جمهوری 
اسالمی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی  در برگ های 
بازپرسی خود چنین می نویسد: »… آقای دری نجف آبادی، 
وزیر گفتند که در معاونت امنیت درست کار منی شود… 
ایشان  با  شده اند…  نظام  علیه  غیرخودی ها  و  خودی ها 
کشور  داخل  الئیک  برجسته  عنارص  از  جمعی  شد  توافق 
ترور شوند. ما زیر نظر مستقیم آقای دری نجف آبادی قرار 
داشتیم و بر اساس چهارچوبی که آقای دّری نجف آبادی 
تعیین کردند، قرار شد جمعی از فعاالن سیاسی الئیک بطور 
علنی ترور شوند و در پایان هر عملیات هم به ایشان گزارش 
دهیم. در جریان این قتل ها حدود ۳۰ نفر در جریان امر 
منابع و  از  نفر  بودند و۴  نفر وزارتی  قرار داشتند که ۲۶ 

همکاران این وزاتخانه…«
»]در  می دهد:  توضیح  فروهرها  قتل  درباره  سپس  وی 
خانه فروهر ها[ فالح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من 
اشاره کرد که او را به اتاق روبرو )پذیرایی( بیاور. از فروهر 
خواستم به اتاق روبرو برویم، از جای خود حرکت کرد و 
پیدا کرد، فالح مجددا  ادامه  پذیرایی رفتیم. صحبت ها  به 
اشاره کرد او را به اتاق قبلی بازگردانم. ساعت حدود ۲۳:۳۰ 
بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل 
عملیات، صندلی را در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. 
روی  و  شد  صندلی  این  روی  نشسنت  به  هدایت  فروهر 
صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز 
از قبل آماده شده بود ناگهان  هاشمی  )هاشم( از پشت رس 
مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان او گرفت. عصا از 
دست فروهر افتاد. دست های او را گرفتند بالفاصله از هوش 
رفت. محمد اثنی عرش )پرسنل اداره عملیات امنیت( از من 
خواست از اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است فروهر را با 
کارد از پای در آورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه 
باال مراجعه کردم دیدم در باالی اتاق همرس فروهر بیهوش 
شده و رسش در دستان صفایی )یکی از پرسنل عملیات ( 
قرار دارد. ظاهرا صفایی برای بیهوشی به  هاشم کمک کرده 
کردن  بیهوش  برای  هاشم  می شود   قرار  آنکه  از  پس  بود. 
فروهر به طبقه پائین باز گردد، ادامه کار بیهوشی پروانه 
ناگهان دیدم  او( به صفایی واگذار می شود.  )گرفنت دهان 
فالح )رس تیم عملیات( دو کارد با خود همراه دارد و در 
هامن وضعی که صفایی رس پروانه را روی پای خود داشت 
محسنی )یکی دیگر از پرسنل اداره عملیات( یکی از کاردها 
را از فالح گرفت و ضمن قرار گرفنت در کنار پروانه اسکندری 
رشوع به زدن رضبات کارد به قفسه سینه او منود. به پائین 
برگشتم دیدم کار فروهر نیز روی هامن صندلی یاد شده متام 
شده وبا رضبات کارد )توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره 

عملیات( از پا در آمده است…«)۷(
حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی مناینده ولی فقیه 
اراک، عضو مجمع تشخیص  امام جمعه  در استان مرکزی، 
وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  مناینده  نظام،  مصلحت 
اطالعات امنیت در دوره ریاست جمهوری مناد اصالح طلبی 
قتل های  از صدور دستور  که پس  بود  سید محمد خامتی  
زنجیره ای و پایان دوران »خدمت«اش در وزارت اطالعات 
فالحیان عضو  علی  سابق خود  کنار همتای  در  امنیت،  و 
تا  رهرب »معصوم« جمهوری  شورای خربگان رهربی شدند 
اسالمی را انتخاب یا انتصاب یا کشف کنند. او حتی منشی 
هیئت رئیسه شورای خربگان رهربی شد. البته، این دو تن تنها 
جنایتکارانی نیستند که پس از کشتار و جنایت ارتقاء مقام 
یافته و در »شورای خربگان رهربی« یا دیگر نهادهای رسمی 
و »عالی« نظام نشسته اند. قتل و ترور و جنایت از اصول 

پایه ای این سیستم جنایتکار است.

==به موارد باال، ده ها و ده ها منونه دیگر در قتل و ترور 
و  ترورها  این  کرد.  اضافه  می توان  دگراندیشان  کشتار  و 

کشتارها هنوز هم ادامه دارند.
و  شصت  دهه  و  بعد  به   ۵۷ اعدام های  و  قتل ها   ==
بعد   ۶۷ سال  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  فرمان  همچنین 
دیگری از کشتارهای مزمن یک سیستم جنایتکار است. در 
علیه برشیت«  »جنایت  جز  چیزی  که  کشتار۶۷  با  ارتباط 
نیست، تنها یکی از عوامل آن جنایت بزرگ در برون مرز، در 
استکهم- سوئد، محاکمه و به جرم »جنایت جنگی« و »قتل 

عمد« محکوم به حبس ابد شد.
== پرسش این است: این چه نظامی  است که قاتالن و 
و  ثروت می رسند  و  و منصب  مقام  به  آن  در  جنایتکاران 
دستان هر کس خونالودتر و جنایاتش بیشرت، به هامن میزان 

مقام و منزلت اش باالتر و ثروت اش بیشرت می شود؟!

پاسخ تنها این می تواند باشد: در یک سیستم جنایتکار!
در   ،C شاهد  به  معروف  مصباحی،  )فرهاد(  ابوالقاسم 
هنگامی   تا   …« : می گوید  چنین  بازپرسی خود  برگ های 
در  دگراندیشان  قتل  دستورات  متام  بود  زنده  خمینی  که 
درون یا بیرون از ایران را او صادر می کرد. پس از آنکه در 
سال ۱۹۸۹ سیدعلی خامنه ای رهرب نظام شد شورایی تحت 
نام »شورای امور ویژه« تأسیس شد که بر فراز حکومت و 
دولت قرار دارد. وظیفه این »شورای امور ویژه« از جمله 
تصمیم گیری در امور مربوط به ترور دگراندیشان در درون 
و بیرون است… »شورای امور ویژه« دارای اعضاء ثابت و 
متغیر است. زمانی که در »شورای امور ویژه« موضوع یک 
قتل مطرح می شود، تصمیم باید بدون استثناء به تأیید مقام 
رهربی برسد و بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام ندارد. 
عبارت  دوران(  آن  )در  ویژه«  امور  »شورای  ثابت  اعضاء 

بودند از:
▪ رهرب مذهبی نظام یا مناینده اش حجازی

▪ رئیس جمهور یا پرسش محسن )هاشمی  رفسنجانی(، به 
عنوان مناینده او

▪ در جلسات عادی شورای امور ویژه معموالً رهرب یا رئیس 
جمهور شخصاً حضور ندارند.

▪ مسئول امور سیاست خارجی، که رضورتاً خود وزیر امور 
خارجه نیست، اما پس از رشوع کار رهرب )خامنه ای( هامن 

وزیر امور خارجه، یعنی علی اکرب والیتی است.
▪ وزیر اطالعات و امنیت کشور، علی فالحیان

▪ اولین وزیر واواک، ریشهری، که اکنون مسئول دستگاه 
اطالعاتی رهرب و از افراد محرم او است که برای دفرت رهرب 

فعالیت های اطالعاتی و ضداطالعاتی انجام می دهد.
▪ محسن رضائی، فرمانده سپاه پاسداران

▪ سپهبد رضا سیف اللهی، رئیس نیروهای انتظامی
الله خزعلی، عضو شورای نگهبان و مسئول امور  ▪ آیت 

مذهبی شورای امور ویژه«)۸(
چنین  »میکونوس«  به  معروف  برلین،  دادگاه  و رسانجام 
حکم صادر کرد: »… قتل دکرت قاسملو و دو تن از یارانش 
در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در 
پیامدهای  و  نتایج  از  قرار گرفت،  بررسی  این دادگاه مورد 
عملی سیاست های جمهوری اسالمی ایران است. رابطه میان 
قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می باشد… اسناد و 
مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع 
اتخاذ تصمیم راس رهربی سیاسی ایران، و همچنین ساختار 
و مسئولیت های این تصمیم گیری ها را، که با هدف نابودی 
مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می گیرند، به گونه ای 
بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… اتخاذ تصمیم درباره 

نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم در اختیار نهادی
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بقایای پهپادهای انتحاری دلتاشکل »شاهد« که جمهوری اسالمی به روسیه تحویل داد

==بقایای پهپادهای »شاهد« ساخت جمهوری اسالمی 
در مناطق رشقی اوکراین شناسایی شد.

تک  تک  متحده:  ایاالت  خارجه  وزارت  ==سخنگوی 
برنامه  از  داریم،  ایران  ]رژیم[  با  ما  که  چالش هایی 
موشکی بالستیک گرفته تا حامیت از نیروهای نیابتی و 
گروه های تروریستی یا انتقال سالح به روسیه و حمالت 
سایربی، در صورتی که به سالح امتی دست یابد، مصونیت 
نیز پیدا می کند... به همین دلیل نباید اجازه داد به سالح 

امتی برسد.
است  این  بایدن  دولت  از  برجام  مخالفان  ==پرسش 
که آیا معامله امتی که میلیاردها دالر پول رسازیر جیب 
جمهوری اسالمی می کند و خرج تقویت شبه نظامیان و 
گسرتش تروریسم می شود، اصال ظرفیت مهار برنامه امتی 

و تهدیدات جمهوری اسالمی را دارد؟!

بر اساس اعالم ارتش اوکراین پهپادهایی که گزارش شده 
بود روسیه از جمهوری اسالمی تحویل گرفته در میدان نربد 
اوکراینی  نیروهای  اخیر  نیز مشاهده شده اند. در روزهای 
بقایای یکی از این پهپادها را که توسط پدافند ارتش اوکراین 

ساقط شد شناسایی کردند.
انکار  را رسامً  به روسیه  پهپاد  جمهوری اسالمی تحویل 
کرد اما چند هفته بعد برخی مقامات تلویحاً آن را تأیید 

کردند.
ند پرایس سخنگوی وزارت  خارجه آمریکا روز سه شنبه 
با  مطبوعاتی خود  نشست  در  )۲۲ شهریور(  سپتامرب   ۱۳
اشاره به اقدامات تخریبی جمهوری اسالمی در منطقه در 
پاسخ به پرسشی درباره استفاده از پهپادهای ساخت رژیم 
ایران در جنگ اوکراین توسط روسیه گفت: »این موضوع 
برای ما یک هشدار است. منی خواهم اغراق کنم، اما اگر 
تأثیرات  ایران  ]رژیم[  روز  هر  تقریباً  روز،  هر  کامالً  نه 

شناسایی »شاهد« در اوکراین؛ ند پرایس: با یا بدون 
توافق نباید اجازه داد جمهوری اسالمی امتی شود!

این  در  و  منطقه  در  زیادی  راه های  از  را  خود  رشورانه 
مورد، فراتر از منطقه، به منایش می گذارد. ما هیچ توهمی 

در مورد ماهیت رژیم ایران نداریم.«
جمهوری  دخالت های  ادامه  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
اسالمی در منطقه افزود: »تک تک چالش هایی که ما با 
ایران داریم، از برنامه موشکی بالستیک گرفته تا حامیت 
از نیروهای نیابتی و گروه های تروریستی یا انتقال سالح 
به روسیه و حمالت سایربی، در صورتی که به سالح امتی 
آن  با  برخورد  و  می کند  پیدا  نیز  مصونیت  یابد،  دست 
پرزیدنت  که  است  دلیل  همین  به  می شود…  مشکل تر 
بایدن متعهد شده با توافق یا بدون آن ]رژیم[ ایران هرگز 

به سالح هسته ای دست نیابد.«
که  است  این  بایدن  دولت  از  برجام  مخالفان  پرسش 
جیب  رسازیر  پول  دالر  میلیاردها  که  امتی  معامله  آیا 
و  شبه نظامیان  تقویت  خرج  و  می کند  اسالمی  جمهوری 
گسرتش تروریسم می شود، اصال ظرفیت مهار برنامه امتی و 

تهدیدات جمهوری اسالمی را دارد؟!
در این میان، برخی منابع عربی گزارش داده اند که یک 
لهستان سیستم های  از طریق  قرار است  رشکت ارسائیلی 

ضدپهپادی به ارتش اوکراین تحویل دهد.
همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین املللی 
در مورد تهدیدات امتی جمهور اسالمی گزارش ها در مورد 
حمله سایربی رژیم ایران به زیرساخت های آلبانی و استفاده 
فضای  اوکراین  جنگ  در  »شاهد«  پهپادهای  از  روسیه 

بین املللی را علیه رژیم ایران به شدت برانگیخته است.
تشدید  برای  را  گسرتده ای  کارزار  که  ارسائیل  مقامات 
راه  به  اسالمی  جمهوری  علیه  بین املللی  فشارهای 
انداخته اند همچنین تأکید کرده اند که از رهربان غرب در 
مورد اقدام نظامی یکجانبه احتاملی علیه جمهوری اسالمی 

چراغ سبز گرفته اند.

         به نام »شورای امور ویژه« است که نهادی غیرقانونی 
و به دستور رهرب مذهبی نظام تشکیل شده است… اعضای 
این شورا عبارتند از رئیس جمهور، وزیر اطالعات و امنیت، 
وزیرامور خارجه، رؤسای نیروهای نظامی  و انتظامی… و 
برلین  انگیزه ترور  همچنین رهرب مذهبی نظام… دلیل و 
رصفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این 
قتل رصفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم 
انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان 
فعال نظام در خارج از کشور است…« )از منت حکم دادگاه(

هیچ ملتی منی تواند در کلیت خود گناهکار  یا بی گناه باشد.

گناه و بی گناهی نه دستجمعی که مسئولیتی فردی است.
پس هر یک از ما باید به  اندیشه بنشیند و تأمل کند که 
نقش ما، هر یک از ما، در این فاجعه ملی که بر ایران رفته 
و می رود چیست؟ حتا اگر این نقش تنها در سکوت ما بوده 

یا هنوز هم باشد.
موضوع تنها بر رس فهم گذشته نیست.

گذشته، گذشته است و غیرقابل تغییراست! اتفاقی است 
که افتاده؛ برگشتنی نیست.

چنین  تکرار  از  می توانیم  چگونه  که  است  این  پرسش 
فجایعی در تاریخ خود پیشگیری کنیم؟

آشتی ملی ما، بدون یادآوری، بدون بزرگداشت قربانیان، 
بدون عدالت، ممکن نخواهد بود.

با فراموشی نه تنها آشتی ملی ممکن منی شود، بلکه خطری 
برای آینده خواهد بود.

نه باید فراموش کرد، نه باید بخشید، و نه باید انتقام کور 
و شخصی گرفت، بلکه باید به اندیشه نشست و عامالن و 
آمران را شناخت و شناساند و خواهان اجرای عدالت بود و 
تا اجرای عدالت، مدعی و شاکی این پرونده های قتل و ترور 
تا نه تنها مسئوالن محاکمه  و جنایت علیه برشیت ماند، 
شوند، بلکه برای قربانیان و بازماندگان نیز اعاده حیثیت و 

جربان خسارت شود.
۱۵ سپتامرب ۲۰۲۲ / برلین

زیرنویس ها:
۱-  دادستان انقالب اسالمی و مناینده تام االختیار خمینی، 

هفته نامه پروین، شامره صفر، ۱۳۸۱
گفتگوی  و    ۱۹۹۶ پست«،  »واشنگنت  با   گفتگو   -۲

تلویزیونی با فرستنده ABC در سال ۱۹۹۷
دادگسرتی  اول  شعبه  دادگاه  حکم  به  شود  نگاه    -۳
پاریس، ۲۱ مارس ۱۹۹۴، ترور دکرت بختیار، وبسایت بنیاد 

برومند
کتاب  به  ن.ک.  »میکونوس«،  دادگاه  و حکم  اسناد   -۴

»ترور به نام خدا« از پرویز دستاملچی
۵-  جام جم/ آنالین/ ۱۶ تیر ۱۴۰۲/ کد خرب ۱۳۷۲۳۹۵
۶- سیدحسین موسویان، روزنامه اعتامد، ۲۲ تیر ۱۴۰۱

۷-اعرتافات مهرداد عالیخانی ۱۳۷۹/۱/۱۰ ، ۱۳۷۹/۱/۱۲، 
معاونت  پرسنل   .۱۳۷۹/۴/۸ ۱۳۷۹/۳/۱۰و   ،۱۳۷۹/۲/۱۰
امنیت اداری چپ و مسئول اداره چپ نو وزارت اطالعات 
صادق  صادق-  اداری  سازمانی-  نام  با  کشور  امنیت  و 
مهدوی که در بازجویی اول خود را جامل رضایی معرفی 
کرده بود. نگاه شود به اظهارت مهرداد عالیخانی در رابطه 
پائیز  با »قتل های زنجیره ای« در  با نقش خود در رابطه 
۱۳۷۷، بخش پنجم، انتشارات مرز پرگهر. دری نجف آبادی 
به دلیل همین جنایت ها در لیست تحریم اتحادیه اروپا 

قرار دارد.
بازپرسی های  )فرهاد( مصباحی،  ابولقاسم  اظهارات   -۸
که   ،۱۹۹۶/۱۲/۱۲ و   ۱۹۹۶/۹/۲۶  ،۱۹۹۶/۹/۲۵ مورخ 
پرونده   شامره   ،)Meckenheim( مکنهایم  شهر  در 

۹۵/۲bJs۲۹۵-۸ انجام گرفته اند.
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بیرون قابل رؤیت نباشد و ورودی آن توسط ماموران امنیتی 
محافظت شود تا فقط در روزهای معین و به خویشاوندان 

اجازه ورود بدهند.«
مأموران  شده  تأکید  بین امللل  عفو  سازمان  بیانیه  در 
جمهوری اسالمی برخی از گورهای دستجمعی را حتی به 

»محل انباشت زباله« تبدیل کرده اند.
دیانا الطحاوی معاون دفرت خاورمیانه و شامل آفریقا در 
سازمان عفو بین امللل، در این زمینه گفت: »مقامات ایران 
منی توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور 
کنند این چنین متامی جنایات شان محو و فراموش می شود.«
این مقام سازمان عفو بین امللل در ادامه افزوده که »مقامات 
به مدت ۳۴ سال به نحو نظام مند و عمدی شواهد کلیدی ای 
روشن  برای  می تواند  که  برده اند  بین  از  یا  کرده  پنهان  را 
انجام  فراقضایی  اعدام های  ابعاد  به  مربوط  حقایق  شدن 
شده در سال ۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جربانی در 
حق قربانیان و خانواده هایشان مورد استفاده قرار گیرد.«
خانواده های  از  تن   ۳۰۰ از  بیش  نیز  گذشته  هفته 
اعدام شدگان دهه ۶۰ و فعاالن سیاسی و مدنی نامه ای به 
شورای حقوق برش سازمان ملل و جاوید رحامن گزارشگر 
کمیسیونی  تشکیل  خواستار  و  نوشته  برش  حقوق  ویژه 
مستقل برای رسیدگی به اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی 
در سال ۶۷ شده اند. رونوشت این نامه نیز به شخصیت ها و 

دولت های اروپایی ارسال شده است.
سال   ۴۳ در  کشتارها«  بودن  »ادامه دار  به  نامه  این  در 
گذشته اشاره شده و آمده بود که میان خانواده های قربانیان 
از جمله خانواده های کشته شدگان سال های ۷۸، ۸۸، دی ۹۶ و 
آبان ۹۸ و نیز خانواده مسافران پرواز اوکراینی با خانواده های 
است.  آمده  وجود  به  همبستگی   ۶۰ دهه  اعدام شدگان 
همچنین تأکید شده بود که »جنبش دادخواهی قوی تر ازهر 
زمان در صف مقدم مبارزه علیه فقر و فالکت، بی حقوقی 
ایستاده است.« اعدام  زنان و کودکان، رسکوب و زندان و 
کمیسیون  »تشکیل  بود  کرده  تأکید  همچنین  نامه  این 
مستقل تحقیقات کیفری جهت بررسی و محاکمه عامالن 
و آمران این جنایت و هیئت مرگ در سال ۶۷« امروزه به 

خواست عمومی دادخواهان تبدیل شده است.

و  ساز  یک  تشکیل  خواستار  بین امللل  عفو  ==سازمان 
و  فراقضایی  اعدام های  مورد  در  بین املللی  تحقیقاتی  کار 
ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در 

جریان کشتار ۶۷ شده است.
==در بیانیه سازمان عفو بین امللل تأکید شده مأموران 
جمهوری اسالمی برخی از گورهای دستجمعی را حتی به 

»محل انباشت زباله« تبدیل کرده اند!

سازمان عفو بین امللل در بیانیه ای با اشاره به »دیوارکشی 
خواستار   »۶۷ سال  اعدامیان  دستجمعی  گورهای  دور  به 
انجام تحقیقات فوری بین املللی در ارتباط با اعدام های آن 

سال شد.
سازمان عفو بین امللل روز سه شنبه ۲۲ شهریور در بیانیه ای 
نوشت این کشورها باید »یک ساز و کار تحقیقات بین املللی 
هزاران  قهری  ناپدیدسازی  و  فراقضایی  اعدام  مورد  در 
که  کشتار،  این  جریان  در  سیاسی  دگراندیش  و  مخالف 
مصداق جنایات ادامه دار علیه برشیت هستند، ایجاد کنند.«
عفو بین امللل همچنین از اعضای شورای حقوق برش سازمان 
ملل متحد خواست تا از مقامات جمهوری اسالمی بخواهند 
به »اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷« پایان دهند.
در سال های اخیر خانواده های قربانیان اعدام های گسرتده 
سال ۶۷، که هزاران زندانی سیاسی طی آن جان باختند، بارها 
در مورد تخریب گورستان خاوران از سوی نیروهای امنیتی 

هشدار داده اند.
طی هفته های گذشته نیز دیوارهای بلند بتنی و دو مرتی 
به دور گورستان خاوران کشیده شده. سازمان عفو بین امللل 
با اشاره به این دیوارکشی نوشته »در ماه های اخیر مقامات 
ایران دیواری به بلندی دو مرت در اطراف گورستان خاوران 
کشیده اند. این گورستان واقع در جنوب رشقی تهران و محل 
دفن دسته جمعی زندانیان سیاسی است که در سال ۱۳۶۷ 

اعدام شدند.«
عفو بین امللل نوشته کشیدن دیوار به دور گورستان خاوران 
را به وجود آورده که مقامات مسئول  »این نگرانی جدی 
می توانند راحت تر قربهای دستجمعی را تخریب یا دستکاری 
و از دید عموم پنهان کنند بطوری که این گورستان دیگر از 

سازمان عفو بین امللل خواستار ساز و کار تحقیقات بین املللی در مورد کشتار ۶۷ شد

با  نامه ای  در  خانواده های  از  شامری  نیز  امسال  خرداد 
امضای »دادخواهان خاوران« از دیوارکشی و نصب دوربین 
نوشته  و  داده  خرب  دسته جمعی  گورستان  این  اطراف  در 
بودند در چندین مورد رژیم به قصد تخریب و ویرانی این 
گورستان،این خاک را زیر و رو کرده و یا با زیر فشار قرار 
دادن هموطن های بهایی مان آنها را مجبور به دفن مردگان 

خود در قسمت هایی از این خاک، منوده اند.
در این نامه آمده بود که »ما به حکومت اسالمی ایران 
اذیت  و  آزار  از  زودتر دست  که هرچه  می دهیم  هشدار 
ارعاب  و  تهدید  بجای  و  بردارد  خاوران  خانواده های 
پاسخگوی پرسش های ما باشد. و از متامی دادخواهان، مردم 
آزاده میهنامن و متامی احزاب و سازمان های سیاسی، حقوق 
برشی و مدنی در رستا رس دنیا مرصانه می خواهیم که در 

هرچه رساتر کردن این ندای دادخواهی، یاریامن کنند.«
شامری از اعضای خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ نیز 
سال گذشته در اطالعیه ای که درباره حفر قربهای تازه در 
گورستان خاوران صادر کرده اند، از این اقدام به عنوان تالش 
در  جنایاتش  »بقایای  فراموشی  برای  ایران  حکومت  تازه 

سال های دهه ۶۰ و قتل عام تابستان ۱۳۶۷« نام بردند.
فجیع  کشتار  این  درباره  کنون  تا  اسالمی  جمهوری 
کشتار  از  گزارش ها  اما  نکرده  ارائه  مستندی  اطالعات 
بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان 
مجاهدین خلق و گروه های چپگرا مانند فداییان خلق و 
ایران  زندان های  در   ۱۳۶۷ سال  تابستان  در  توده،  حزب 
دستجمعی  گورهای  در  آنها  از  که شامری  دارند  حکایت 
در خاوران به خاک سپرده شدند. بسیاری از اعدام شدگان 
گذراندن  حال  در  و  محاکمه  پیشرت  که  بودند  زندانیانی 
حکم زندان بودند اما  تنها با طرح این پرسش که هنوز بر 
رس مواضع خود هستند یا نه، در صورت پاسخ مثبت به 

جوخه های اعدام سپرده شدند.
سال ۹۵ یک فایل صوتی متعلق به مربوط به ۲۴ مرداد سال 
۶۷ منترش شد که در آن آیت الله حسینعلی منتظری در دیدار 
با اعضای هیئت تصمیم گیرنده درباره این زندانیان معروف 
به »هیئت مرگ« از جمله ابراهیم رئیسی، از این اعدام ها 
به عنوان »بزرگرتین جنایت جمهوری اسالمی« یاد می کند.
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==مدیرعامل سازمان تأمین اجتامعی گفته »تنها پنج درصد 
مبلغ مبایعه نامه به حساب تأمین اجتامعی واریز شده و ۹۵ 

درصد آن تاکنون در تامین اجتامعی وصول نشده است.«
در  اختالس  و  فساد  پرونده  دیگر  بار  گذشته  ==روز 
پرتوشیمی »مهر« خربساز شد که مهمرتین آن بازنگشنت ۱۷۰ 

میلیون دالر ارز صادراتی است.
کاستی های  و  »کژتابی  صنعت«:  »جهان  ==روزنامه 
در  ناکامی  و  ایران  در  اقتصادی  ریشه ای فساد  نابود سازی 
این میدان دالیل روشن و شفافی دارد اما شوربختانه دادن 
آدرس های اشتباه و رسسختی های سیاسی راه ورود به میدان 

اصلی تولید فساد را بسته است.« 
در تازه ترین گزارش از فساد و تخلف مالی در جمهوری 
اسالمی، پنج ملک سازمان تأمین اجتامعی که ارزش آنها برابر با 
نیمی از کل امالک این سازمان است با یک »مبایعه نامه« واگذار 
شده و ۹۵ درصد پول آن به تأمین اجتامعی برنگشته است.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتامعی از یک 
پرونده فساد مالی دیگر که در جمهوری اسالمی تباه و تباهکار  
اتفاق افتاده پرده برداشت. به گفته او پنج ملک مرغوب از 
دارایی های سازمان تأمین اجتامعی با مرتاژ باال در محله های 
بسیار خوب تهران و با ارزش ۵۰ درصد کل امالک این سازمان 

با یک مبایعه نامه در اختیار غیر قرار گرفته است.
این  جزییات  درباره  اجتامعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
واگذاری گفته که »پنج ملک بسیار ارزنده در خود سازمان 
رشکت های  اختیار  در  مصوبه  یک  با  اجتامعی  تأمین 
زیرمجموعه سازمان قرار گرفته است که بنا بوده این رشکت 
زیرمجموعه، ارزش افزوده ای با ساخت  و سازی در این امالک 
فراهم کند و بهره وری و خروجی دارایی ها در تأمین اجتامعی 
به مصارف مربوطه برسد. البته در هامن مصوبه اذعان شده 

که حق واگذاری به غیر را ندارد.«
مبلغ  درصد  پنج  »تنها  که  افزوده  موسوی  میرهاشم 
مبایعه نامه به حساب تأمین اجتامعی واریز شده و ۹۵ درصد 

آن تا کنون در تامین اجتامعی وصول نشده است.«
او درباره این امالک جزییات بیشرتی ارائه نکرده اما گفته 
»به عنوان منونه یکی از این امالک در منطقه کاوه شاملی 

تهران واقع شده و حتی ساخت و ساز در آن شده است.«
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتامعی پرونده این ملک 
در دستور کار قرار گرفته و در کمیته صیانت بررسی می شود.

میرهاشم موسوی همچنین به »سه فقره فساد یا شبه فساد« 

یک فساد کالن دیگر؛ 
واگذاری امالکی برابر 
با ۵۰ درصد کل امالک 

تأمین  اجتامعی

در حوزه پرتوشیمی که از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی مسکوت 
مانده اشاره کرد و گفت رقم این فسادها ۵/۲ میلیون یورو، 
۵/۲ میلیون دالر و دیگری به ارزش ۵۰ هزار درهم بوده است.
بر اساس توضیحات مدیرعامل سازمان تأمین اجتامعی، »در 
یک پرونده در حوزه پرتوشیمی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در سه 
فقره یکی حدود ۵/۲ میلیون یورو و دیگری حدود ۵/۲ میلیون 
دالر و بعالوه ۵۰ میلیون درهم مسئله فساد یا شبه فسادی رخ 
داده است که باید بعد از حکم قاضی ورسیدگی این عناوین را 

روی آن قرار دهیم، معتقدیم حتام به نتیجه می رسد.«
او با اشاره به آنچه از سوی کارشناسان، فساد ساختاری و 
سازمانیافته در جمهوری اسالمی عنوان می شود اشاره کرده و 
گفته که »بعضا مفسدان و کسانی که دارای اینگونه خطا ها 
هستند حاشیه امن پیدا کرده اند که مقابله با آنها هزینه دارد 
و ما پای این هزینه ها ایستاده ایم و حتام پس از حصول نتیجه 

به مردم اطالع رسانی خواهیم کرد.«
مالی صورت گرفته در  تخلفات  و  افشاگری درباره فساد 
سازمان تأمین اجتامعی در حالی مطرح شده که روز گذشته 
بار دیگر پرونده فساد و اختالس در پرتوشیمی »مهر« خربساز 
شد. سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی ۵۴ صفحه ای به 
فسادهای صورت گرفته در پرتوشیمی »مهر« پرداخته که شامل 
گم شدن ارز صادراتی، پرداخت های نجومی و فساد مالی و 

همچنین اخالل در زنجیره تأمین سوخت است.
بزرگرتین تخلف این رشکت مربوط به عدم بازگشت ارز 
گزارش  است.  بوده  نیم  و  دو سال  به کشور طی  صادراتی 
سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی بازگردانده نشده 
به کشور را ۱۷۰ میلیون دالر معادل بیش از ۵ هزار میلیارد 

تومان اعالم کرده است.
روزنامه »جهان صنعت« در شامره امروز در ستون »نقد 
اسالمی  در جمهوری  فسادهای ساختاری  به موضوع  روز« 
نابود سازی  کاستی های  و  »کژتابی  که  نوشته  و  پرداخته 
ریشه ای فساد اقتصادی در ایران و ناکامی در این میدان دالیل 
روشن و شفافی دارد اما شوربختانه دادن آدرس های اشتباه و 
رسسختی های سیاسی راه ورود به میدان اصلی تولید فساد را 

بسته است.«
در این مطلب آمده که »فقدان نگاه جامع، فراگیر و ارتباط 
و تعامل تنگاتنگ پدیده های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 
جریان مبارزه با فساد از کاستی های اصلی به حساب می آید. 
در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و 
جدی قرار نگرفته، فساد سیاسی است. مجموعه حکومت به 
دو گروه نظام سیاسی شامل سیاستمداران و مدیران عالیرتبه، و 
نظام اداری تقسیم می شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی 
که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصت های 
گسرتده ای برای ارتکاب فساد می دهد. آنها عالوه بر قدرت 
تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری 
نیز بر منافع و هزینه های اجتامعی و اقتصادی اقشار مختلف 
سیاسی  قدرت  و  اختیارات  دارند.  تاثیر  بخش خصوصی  در 
هیات حاکم به آنها فرصت هایی برای سوء استفاده مستقیم 
یک  به  سیاسی  فساد  می دهد.  دولتی  بودجه  و  اموال  از 
سیاستمدار اجازه می دهد از یک سو به طور مستقیم برای 
خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر 
برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل توجهی 
به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف های مهم 
او  برای  را  به فساد  ارتکاب  احتامل  سیاستمداران است که 

افزایش می دهد.«
آمارهای بین املللی نشان می دهد دولت روحانی رتبه ایران از 
نظر کنرتل فساد در رده بندی جهانی را ۶ پله تنزل داده است. 
در دولت دوازدهم یک روند نزولی پیوسته در رتبه جهانی 
ایران از نظر ادراک فساد مشاهده می شود بطوری که ایران 
در سال ۲۰۱۸ از نظر ادراک فساد به جایگاه ۱۳۸ تنزل پیدا 
می کند و در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۴۶ و در سال ۲۰۲۰ در رتبه 

۱۴۹ قرار می گیرد.
ایران را از نظر ادراک فساد  دولت روحانی که رتبه ۱۴۴ 
تحویل گرفته بود در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را تحویل داده و 
بدین ترتیب ۶ پله رتبه ایران از نظر ادراک فساد در رده بندی 
جهانی تنزل داده و به نظر منی رسد که این وضعیت در دولت 

»قاضی مرگ« بهبود پیدا کند!
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و  کرد  حرکت  نزولی  مدار  در  سهام  بازار  یکشنبه  روز 
شاخص به مرز یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد رسید. وضعیت 
شاخص بازار بورس در روز گذشته به شکلی بود که دو سوم 
منادها قرمز بودند و به گفته تحلیلگران بازار چنین رشایطی 

در سال ۱۴۰۱ بی سابقه بوده است.
همچنین برای دوازدهمین روز متوالی حجم زیادی پول 
حقیقی از بازار خارج شد. کارشناسان بازار رسمایه  می گویند 
سهامداران  خروج  از  حاکی  همگی  بازار  درونی  روندهای 
در  بورس  نزولی  روند  کارشناسان همچنین  دارند.  بازار  از 
روزهای اخیر را واکنش بازار سهام به بن بست در مذاکرات 

برجام مرتبط می دانند.
علیه  اروپایی  قدرت های  بیانیه  از  پس  نیز  ارز  بازار  در 
ایران، قیمت دالر روند صعودی پیدا کرد. به نظر می رسد 
فعاالن بازار ارز نیز همچون معامله گران بورس تهران چشم 

انداز تیره و تاری را برای آینده اقتصاد ایران می بینند.
اینهمه در حالیست که مجید عشقی رئیس سازمان بورس 
روز گذشته در سخنانی عجیب با فرافکنی گفت: »دولت 
تنها عامل اثرگذار بر بازار نیست« و »موضوع بی اعتامدی 
مسئله ای است که اکنون بازار از آن رنج می برد، این معضل 

از دولت قبل در بازار وجود داشت و کامکان ادامه دارد.«
این در حالی است که عواملی چون محدودیت تأمین برق 
صنایع در تابستان، وضع عوارض صادرات و باال رفنت نرخ 
بهره از اصلی ترین علل ریزش بازار و بی اعتامدی سهامداران 
و معامله گران به بازار است. به عالوه همه این عوامل ریشه 

در تصمیامت دولت دارند.
دارایی  تهدید  و  رسمایه  بازار  ادامه دار  ریزش های 
سهامداران در این بازار سبب شد امروز دوشنبه ۲۱ شهریور 
۱۴۰۱ تجمعی در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 

از سوی مالباختگان برگزار شود.
محمدرضا مظفری کارشناس بازار رسمایه بر این باور است 
که علت اصلی ریزش شاخص ها و بزرگ ترین تهدیدی که در 
حال حارض برای بازار رسمایه وجود دارد بالتکلیفی برجام 
است و اینکه هیچ گونه سیگنالی از این رویداد سیاسی به 

دست رسمایه گذاران و سهامداران نرسیده است.
رفنت  پایین  و  باال  که  افزوده  بازار رسمایه  کارشناس  این 
آنچه  اما  است،  بازار  این  ذات  جزو  بورس  شاخص های 
پایین آمدن قیمت ها می گذارد  یا  باال  بر  تاثیر را  بیشرتین 

سیگنال های  هفته  چند  دارند  عقیده  ==کارشناسان 
منفی بورس افزایش داشته و این موضوع می تواند خروج 

نقدینگی را از بازار رسمایه تقویت کند.
==وضعیت شاخص بازار بورس در روز گذشته به شکلی 
بود که دو سوم منادها قرمز بودند و به گفته تحلیلگران 

بازار چنین رشایطی در سال ۱۴۰۱ بی سابقه بوده است.
==محمدرضا مظفری: طبیعت بازار رسمایه به این شکل 
است که اگر رسمایه گذاران ندانند چرا شاخص ها در حال 
سقوط هستند یا دست به تجمع می زنند و یا اینکه از بازار 

رسمایه خارج می شوند.
از  شامری  بورس،  بازار  در  ادامه دار  ریزش های  پی  در 
تجمع  با  شهریور   ۲۲ دوشنبه  امروز  بازار  این  مالباختگان 
مقابل سازمان بورس خواستار استعفای مجید عشقی رییس 

سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.
بورس تهران در حالی چند روز است روند نزولی در پیش 
گرفته و ریزش شاخص ادامه دار شده که بطور کلی بورس 
به  نسبت  روزانه  که  است  مناگری  و  است  اقتصاد  نبض 

تحوالت اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می دهد.
شاخص کل بورس تهران امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ با ریزش 
یک هزار و ۸۰۴ واحدی شاخص روبرو شد؛ این ریزش باعث 
شکسته شدن پایین ترین رقم شاخص کل در سال ۱۴۰۱ شد. 
شاخص هم وزن نیز با کاهش ۵۴۳ واحدی به محدوده ۴۰۲  

هزار سقوط کرد.
بورس در هفته های اخیر روند نزولی داشت و وارد یک 
کانال پایین تر، یعنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد. این 
ریزش باعث کاهش اعتامد و امید نسبت به رسمایه گذاری 
در بورس شده و سهامداران رفنت را به ماندن ترجیح دهند.

کارشناسان عقیده دارند در چند هفته سیگنال های منفی 
بورس افزایش یافته و این موضوع می تواند خروج نقدینگی 

را از بازار رسمایه تقویت کند.
روز یکشنبه نیز شاخص کل ۶ هزار و ۷۰ واحد ریزش کرد 
و شاخص کل هم وزن ۲ هزار و ۵۴۴ واحد نزول کرد. شاخص 

کل فرابورس نیز ۱۰۶ واحد پایین آمد.
قیمت  رشد  مناد   ۱۵۷ یکشنبه،  معامالت  روز  پایان  در 
عبارت  به  یافت،  کاهش  مناد  قیمت سهام ۴۹۴  و  داشتند 
دیگر، ۲۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۷۶ درصد بازار 

افت قیمت داشتند.

ریزش  ادامه دار 

در بازار بورس؛ 

تجمع اعرتاضی 

مالباختگان در 

تهران
نگرش و آینده نگری سهامداران و اتفاقات سیاسی و اقتصادی 

در کشور است.
محمدرضا مظفری تأکید می کند که طبیعت بازار رسمایه 
چرا  که  ندانند  رسمایه گذاران  اگر  که  است  شکل  این  به 
شاخص ها در حال سقوط هستند یا دست به تجمع می زنند 

و یا اینکه از بازار رسمایه خارج می شوند.
این کارشناس همچنین با اشاره به فرافکنی مجید عشقی 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته که »هرچند دولت 
قبل اشتباهاتی درخصوص این بازار داشت، اما این دولت 
بورس  به  را  اعتامد  بخواهد  تا  داشت  هم یک سال وقت 

برگرداند.«
که  کردند  اعالم  سیزدهم  دولت  ابتدای  در  افزوده  او 
زمان  چقدر  اما  کرد،  خواهند  حل  را  بازار  این  مشکالت 
می خواهند تا این مشکالت را حل کنند؟ درست است که 
بی اعتامدی زیاد است، اما رشایط به گونه ای شده که اهالی 
بازار به افرادی هم که در مسند حکومت هستند بی اعتامد 
شده اند، چرا که هیچگونه اطالعات دقیقی از مسائل سیاسی 
بازار  کنرتل  برای  هم  اراده ای  هیچ  و  منی دهند  برجام  و 

رسمایه وجود ندارد.
دولت حسن روحانی از دو سال پیش برنامه تأمین مالی 
برای دولت با استفاده از بازار بورس را در دستور کار قرار 
به  تشویق  را  مردم  روحانی  حسن  و  خامنه ای  علی  داد. 
رسمایه گذاری در بازار بورس کردند و سپس دولت طی بازی 
با عرضه و تقاضا در این بازار، رسمایه مردمی را که به امید 
داشنت کمک درآمد رسمایه های ناچیز خود را به بازار بورس 

آورده بودند، جمع کرد و به جیب زد.
اسالمی،  جمهوری  سوی  از  رسمی  گزارش های  اساس  بر 
تأمین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار رسمایه حدود ۲۳۰ 
میلیارد  مبلغ، ۱۷ هزار  این  از  که  بوده  تومان  هزارمیلیارد 
که  رقمی  بود،  بورس  معامالت  مالیات  به  مربوط  تومان 
معادل ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ در بودجه 

دولتی بوده است.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در نیمه امرداد ۹۹ به 
باالی دو میلیون واحد اوج گرفت و اکنون در محدوده یک 
میلیون و ۳۶۰ هزار واحد در نوسان است. در طول ۱۵ ماه 
منتهی به تیرماه امسال نیز شاخص بورس ۳۲ درصد کاهش 

داشت.
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می بیند. در اینجاست که نه تنها پایه های اقتدار مصنوعی 
رژیم رو به زوال می گذارد، بلکه به تدریج هواداران نظام 
فاشیستی نیز یا صادقانه مسیر زندگی خود را از نظام جدا 
می سازند، و یا از روی ترس ناشی از خشم مردم و حساب 

پس دادن آینده، رهرب درمانده فاشیست را تنها می گذارند.
در مواجهه با رژیم فاشیستی، نیروهای مخالف، و به ویژه 

مردمی   اعرتاضات  رهربی  موقعیت  در  را  خود  که  آنهایی 
دگرگونی  رضورت  درباره  متفاوتی  درک های  به  می بینند، 

می رسند.
پاره ای از آنها باور دارند که نظام قابل اصالح است. به 
به  آنها  آوردن  و  مردم  آگاهی های  تقویت  با  اینان،  نظر 
شدت  از  می توان  تصمیم گیری  شبه دمکراتیک  حوزه های 
خواسته های  برابر  در  آنرا  و  کاسته  نظام  متامیت خواهی 
مردم به تسلیم کشاند. در نقد برنامه گاتا، مارکس به درستی 
توضیح می دهد که اصالح طلبان در خوشبینانه ترین حالت 
ممکن ساده انگار و در واقع گرایانه ترین حالت فریبکارند. 
ذات رژیم فاشیستی به گونه ای است که امکان اصالح در 
آن وجود ندارد. اصالح طلبی نیز هرگز منی تواند کانون اصلی 
قدرت فاشیستی را مورد نقد قرار داده و به چالش بکشد 
زیرا هستی سیاسی اصالح طلبی به هامن منابع ضدانسانی و 

متعفن فاشیسم وابسته است.
جریان دیگری هم وجود دارد که خواهان عبور کامل از 
ابراز می دارد که  فاشیسم مذهبی است، اما این نگرانی را 
پس از دوران گذار از استبداد، فضای فاشیستی دیگری بر 
جامعه سایه افکند. این نگرانی، هرچند قابل توجه و بجاست، 
به درستی معلوم نیست بر چه پیش فرض هایی قرار دارد و 

چگونه آن پیش فرض ها می توانند به اثبات برسند.

اندیشیدن،  برای  عقالنی  توان  وجود  با  مردم  ==چرا 
چشم بسته خود را در اختیار اراده ی رژیم های اقتدارگرای 
به  اجتامعی  رشایط  چگونه  می دهند؟  قرار  فاشیست 
شیوه ای شکل می گیرند که در آن روان جمعی بطور کلی با 
رضایت مردم در اختیار چنین حکومت هایی قرار می گیرد؟

توده های  احساسات  موج  همواره  فاشیست  ==رهربان 
مردم را بازشناخته و هدایت آنرا تحت کنرتل خود می گیرند. 
این توانایی رهربان فاشیست از طریق تالش برای یادآوری 
اقتدار نظامی  و امنیتی و همچنین نوید مجد و عظمت آنچه 
آنان جامعه آرمانی تصور می کنند، انجام می پذیرد. به لحاظ 
مردم  اشتیاق  و  شور  احساسی  فضاهای  در  روانشناختی 
برای ادای احرتام به رهرب فاشیست و ستایش او برانگیخته 
و تشویق می شود. اما به دلیل ریشه های عمیق تاریخی و 
هویتی که مردم در افق فرهنگی و هستی شناسی سیاسی 
خود دوانده اند، و آگاهی هایی که آنها نسبت به رسنوشت 
خود پیدا می کنند، به تدریج از فضای احساسی کنرتل شده 

خارج و در مقابل رژیم فاشیستی قرار می گیرند.
==در نقد برنامه گاتا، مارکس به درستی توضیح می دهد 
که اصالح طلبان در خوشبینانه ترین حالت ممکن ساده انگار 
رژیم  ذات  فریبکارند.  حالت  واقع گرایانه ترین  در  و 
فاشیستی به گونه ای است که امکان اصالح در آن وجود 
ندارد. اصالح طلبی نیز هرگز منی تواند کانون اصلی قدرت 
زیرا  بکشد  به چالش  و  داده  قرار  نقد  را مورد  فاشیستی 
منابع ضدانسانی و  به هامن  هستی سیاسی اصالح طلبی 

متعفن فاشیسم وابسته است.

یک  چیست؟  فاشیسم  پرسش ها:   – مسائلی  محمود 
ایدئولوژی است یا یک جریان فکری و روانی، و یا پدیده ای 
و  زمان  هر  در  که  است  جریانی  فاشیسم  آیا  تاریخی؟ 
داشته  حضور  است  ممکن  جامعه ای  هر  در  و  رشایطی 
باشد، یا اینکه فقط به نوع آملانی- ایتالیایی پیش از جنگ 
جهانی دوم اطالق می شود؟ چرا باید ویژگی های فاشیسم 
را شناخت؟ چرا این شناخت برای جوامع در حال گذار از 

استبداد به دمکراسی مهم و حیاتی است؟

طرح موضوع
پیشرت در نوشتاری با عنوان روانشناسی فاشیسم مذهبی، 
و با مراجعه به کتاب روانشناسی گروهی فاشیسم]۱[ که 
اینگونه رژیم ها در آملان  در سال ١٩٣٣ یعنی آغاز صعود 
و ایتالیا تحریر شده بود، ، ویژگی های فاشیسم را توضیح 
پرسش  این  رایش،  ویلهلم  کتاب،  نویسنده  شد.]۲[  داده 
با  را با خوانندگان خود به اشرتاک می گذارد که چرا مردم 
وجود توان عقالنی برای اندیشیدن، چشم بسته خود را در 
اختیار اراده ی رژیم های اقتدارگرای فاشیست قرار می دهند؟ 
چگونه رشایط اجتامعی به شیوه ای شکل می گیرند که در 
آن روان جمعی بطور کلی با رضایت مردم در اختیار چنین 
و  اجتامعی  رشایط  به  اگر  می گیرد؟  قرار  حکومت هایی 
سیاسی دوران میان دو جنگ جهانی و ابعاد روانشناختی 

مردم آن دقت کنیم، پاسخ تا حد زیادی آشکار می گردد.
رهربان فاشیست همواره موج احساسات توده های مردم 
را بازشناخته و هدایت آنرا تحت کنرتل خود می گیرند. این 
توانایی رهربان فاشیست از طریق تالش برای یادآوری اقتدار 
نظامی  و امنیتی و همچنین نوید مجد و عظمت آنچه آنان 

لحاظ  به  می پذیرد.  انجام  می کنند،  تصور  آرمانی  جامعه 
مردم  اشتیاق  و  شور  احساسی  فضاهای  در  روانشناختی 
برای ادای احرتام به رهرب فاشیست و ستایش او برانگیخته 
و تشویق می شود. اما به دلیل ریشه های عمیق تاریخی و 
هویتی که مردم در افق فرهنگی و هستی شناسی سیاسی 
خود دوانده اند، و آگاهی هایی که آنها نسبت به رسنوشت 

خود پیدا می کنند، به تدریج از فضای احساسی کنرتل شده 
توسعه  می گیرند.  قرار  فاشیستی  رژیم  مقابل  در  و  خارج 
آگاهی  و حضور مردم در صحنه سیاسی برای اعاده هویت 
تا  وا می دارد  را  فاشیستی  رژیم  تاریخی خود،  و  فرهنگی 
با توسل به برچسب هایی که به مردم می زند، تالش آنها را 
طرح های دشمن خیالی مرتبط ساخته، و وحشیانه رسکوب 
مناید. اما با توسعه هرچه بیشرت نارضایتی، نگرانی مردم برای 
رسکوب شدن و ترس از ماشین امنیتی و رسکوب نظام، به 
تدریج به خشمی  فراگیر تبدیل شده و پیام های خود را به 
نظام فاشیستی به اشکال مختلف به منایش می گذارد. در 
این رشایط، روان پریشی نظام فاشیست با خشمی  عمیق و 
فزاینده که از احساسات واقعی مردم خسته و جان به لب 
رسیده رسچشمه گرفته، مواجه می شود. در این رشایط، و 
در صحنه سیاسی، رسکوب پیوسته مردم و رعب و وحشتی 
که برپا می کند، به تدریج جای خود را به خشمی  عمیق 
و همراه با شجاعت برای مقابله با رژیم می دهد. در این 
رشایط دگرگون کننده، دیگر پیوندهای عاطفی و احساسی 
فریبکارانه ای که رژیم فاشیستی با توده های ناآگاه و باورمند 
برقرار کرده، منی تواند کارآمد باشد و اوضاع را تحت کنرتل 
خود گیرد. رهربی فاشیست با رشوع وزش نسیم مخالفت و 
نارضایتی گسرتده مردم، تصورات خود را در  هاله درماندگی 

به درستی فاشیسم چیست؟
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        عالوه بر این، آشکار است که این جریان درک علمی  
صحیحی از مفهوم پدیده فاشیسم ندارد و مخاطبان خود 
آنها هم متایلی  انتخاب می کند که  از سوی کسانی  نیز  را 
به درک علمی  از این مفاهیم ندارند. این جریان گروه های 

متفاوتی را با گرایش های سیاسی مختلف در بر می گیرد.
ساختارشکن،  چپگرایی  اندیشه های  با  گروه ها  از  برخی 
با طرح نگرانی خود از استقرار فاشیسم دیگری در فردای 
بدیل ها  برابر  در  را  موانعی  عمل  در  استبداد،  از  انتقال 
قرار می دهند. به عنوان مثال، به دنبال اعالم مواضع چند 
هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی، یا برای عده ای »آقای رضا 
پهلوی«، در خصوص رضورت عبور از حکومت اسالمی به 
سوی ایرانی آزاد، رس و صداهای زیادی از سوی گروه های 
را  خود  که  گروهی  یا  و  مختلف،  گرایش های  با  چپگرا 
»جمهوریخواهان« می نامند، به راه افتاد که به موجب آن 
نوعی ضدیت زیر عنوان »صدای پای فاشیسم« را منایندگی 
است  را ممکن  کنکاشگر  اینگونه مواضع ذهنیت  می کرد. 
به این نتیجه برساند که آنان حکومت اسالمی را بر انجام 

تغییرات برای آینده ایران ترجیح می دهند.
یک  ایران  کنونی  خطیر  و  حساس  رشایط  در  بنابراین، 
از  رهایی  برای  تالشگر  و  دردمند  ایرانی  هر  برای  پرسش 
»به  شود:  مطرح  باید  مذهبی  خواهی  متامیت  و  استبداد 
درستی فاشیسم چیست؟« اهمیت طرح پرسش هم برای 
درک صحیح ویژگی های حکومت رسکوبگر کنونی مهم است 
ایران  برای  آزاد  آینده ای  به سوی  آماده شدن  برای  و هم 
و ایرانیان، و همچنین برای به دست آوردن بینش صحیح 
درباره ماهیت نظام سیاسی آینده ایران. این نوشتار قصد 
دارد توضیح دهد که اساسا فاشیسم چیست و مختصات آن 
چگونه تعریف می شود. امید که این توضیحات بتواند در 
جهت روشنگری اندیشه ها و همچنین فعاالن جامعه مدنی 

مفید باشد.

فلسفه فاشیسم
فکری  فلسفه  بررسی  در  باید  که  نکته ای  اصلی ترین 
است  این  داد  قرار  توجه  مورد  فاشیسم  هستی شناسی  و 
و  سلطه گرانه  اهداف  ساخنت  پنهان  برای  فاشیست ها  که 
توضیح  برای  فلسفی  بنایی  خویش،  سیاسی  متامیت خواه 
دیدگاه های خود تاسیس می کنند که بر احساسات توده های 
مردم، و به ویژه اقشار ناآگاهی قرر دارد که به رسعت در 
دلیل،  به همین  بسیج می شوند.  فاشیستی  اهداف  جهت 
می توان فلسفه فاشیسم را در تالش برای سلطه انحصاری 
مردم  عوام گرایانه  و  فریبنده  تبلیغات  طریق  از  قدرت  بر 
فریبکارانه  ویژگی  اینگونه  از  کرد.  خالصه  ساده اندیش 
پیچیده ای  اجتامعی  سیاسی  بالیای  و  مشکالت  فاشیسم 
مانند برتری طلبی نژادی، شستشوی فکری مزدوری، رسکوب 
مخالفان، و سلطه متامیت خواهانه به وجود می آید. همه 
این مصائب و بالیای اجتامعی نیز زیر عنوان قانون، نظم، 
و یا مالحظات امنیتی برای آنچه فاشیسم شکوه و اقتدار 
ملی می نامد، توجیه می شوند. البته این روش ها به خوبی با 
تبلیغات می آمیزند و از طریق شستشوی مغزی ساده اندیشان 
بر جامعه  نگرش سیستامتیک  مسلط  به  باورمندان،  یا  و 
تبدیل می شوند به گونه ای که هرنوع مقاومت در برابر آنها 
نه تنها توسط دستگاه های رسکوبگر نظام فاشیستی، بلکه 
باورهای فاشیستی مردم ساده اندیش رسکوب می گردد. در 
توسط  که  نازی  فاشیسم دوران حکومت  کارکرد  حقیقت، 
و  اجتامعی  حیات  ابعاد  همه  نازی پروری  سیاست های 
از  بر می گرفت،  را در  به ویژه فرهنگی جامعه  سیاسی و 
منونه های برجسته توضیح دهنده فاشیسم است که مطالعه 
آن برای درک رفتارهای فاشیستی در هر عرصی و جامعه ای 

مفید و روشنگر است.
الیزابت هینتون استاد مطالعات تاریخی و همچنین استاد 
دانشکده حقوق دانشگاه »ییل« در آثار برجسته خود، این 
موضوعات را توضیح داده است. وی در کتاب از جنگ علیه 
فقر به سوی جنگ علیه جرم و جنایت، از انتشارات  هاروارد، 
گوشه های از این نوع سیاست ها را روشن ساخته است. به 
عنوان مثال اینکه چگونه سیاهپوستان به سوی رفتارهایی 
کشیده می شوند که از آنها چهره ای جنایتکارانه برای جامعه 
شکل می گیرد.]۳[ البته جامعه امروزین ایران به خوبی این 
کارهای  و  ساز  و  حاکم  نظام  فاشیستی  اندیشه های  نوع 
توجیه  سیاسی  مذهب  به  توسل  با  که  را  آن  با  متناسب 
می شوند تجربه کرده و نسبت به آنها آگاهی یافته است. 
و هرن، ورزش،  فرهنگ  آموزش،  امور، شامل  اسالمی پروری 
صنعت و حرفه، و دیگر ابعاد جامعه، به درستی مشابه هامن 
نازی پروری فاشیست های آملان و ایتالیا است، که می کوشید 
سلطه متامیت خواهانه رعب انگیزی بر مردم تحمیل کند.]۴[ 
گروه های رسکوب وفادار به حکومت شامل بسیج، یا آنچه 
خود آنان گروه های »خودجوش« می نامند، هامن کارکردی را 
دارد که »رسبازان توفان« و یا »پیراهن قهوه ای ها«]۵[ برای 
اینان  به عهده داشتند.  از سال ١٩٢٠ در آملان  نازی  رژیم 
مانند بسیج انقالب اسالمی، سازمان شبه نظامی  بودند که با 
ارعاب و اتخاذ روش های خشونت آمیز نقش کلیدی در به 

قدرت رسیدن آدولف هیتلر ایفا کردند.
پیشنهاد می شود برای درک بهرت دیدگاه های فاشیستی به 
برخی از پیش زمینه های تاریخی کهن، البته با نهایت دقت 
در ادراک مفهوم، مراجعه شود. جمهوری افالطون شاید یکی 
از بهرتین های این متون کهن باشد. در این کتاب، هنگامی که 
استداللی که در جهت  نقد قرار می گیرد،  دمکراسی مورد 
ناتوانی دمکراسی به عنوان حکومت مطلوب ارائه می شود 
این است که توده مردم ساده اندیش همه معنا و مفهوم 
دمکراسی را به گزینش فرد مورد نظر خود تقلیل می دهند. 
این برگزیدگان ممکن است تنگ نظر و نادان باشند. به دلیل 
بیشرت  قدرت  برای  حسادت  و  رقابت جویی  به  تنگ نظری 
روی می آورند، در حالی که نادانی آنان مانع از این می شود 
در  آنچه  کنند.  اداره  باید  چگونه  را  مملکت  بدانند  که 
دمکراسی هایی که از طریق انتخابات مردم ساده اندیش و 
ناآگاه شکل گرفته اند این است که طبقه خاصی بر مملکت 
حاکم شده و همه امکانات و ابزار قدرت را در اختیار خود 
می گیرد.]۶[ به همین دلیل است که به نظر افالطون استبداد 
رسچشمه  دمکراسی  سیستم های  همینگونه  درون  از  رای 
می گیرد.]۷[ همین نوع حکومت ناآگاهان است که با رای 
دمکراتیک هیئت پانصد نفره منصفه آتن، در سال ٣٩٩ قبل 
از میالد، سقراط را به اتهام واهی به فساد کشاندن اندیشه 
جوانان آتنی به مرگ محکوم می کند. این ناآگاهی توده وار 
مردم است که جام شوکران را به سقراط تحمیل می کند؛  و 
سپس هامن محکومیت را در چهار قرن بعد به عیسی مسیح 

تحمیل می سازد.
در نگاه افالطون، حال هرگاه این مختصات دمکراسی ها 
حکومت  که  می یابیم  در  خوبی  به  بگیریم،  نظر  در  را 
مطلوب آنست که توسط رهربی با ویژگی های سیاستمداری 
خردمندانه تعریف شده و شکل می گیرد. منظور از این بیان 
این است که رای دادن و انتخاب کردن مانند مهارتی است 
که باید به افراد آموزش داده شود تا بتوانند مسئوالنه در 
از  منظور  این  بگیرند.  تصمیم  اداره جامعه خود  خصوص 
رشایط امروزین ایران، و شاید فردای ایران، بیگانه نیست. به 
درستی منی توان رئیس جمهور را رصف نظر از آرای تقلیلی 
آن  از  حکومتی  دستگاه  فریبکارانه  تبلیغات  طریق  از  که 
خود ساخت، سمبل مدیریت کشور دانست. حال اگر، به 

عنوان مثال، رسانه هایی بهم ریختگی کشور را که آنرا به لبه 
پرتگاه نابودی ملک و ملت و تاریخ و فرهنگ آنان سوق 
داده، ناشی از بی تدبیری و جهالت آن فرد و هواداران او 
می دانند،  اعرتاضی نیست. اما مشکل در این است که این 
نوع تحلیل ها که در اغلب رسانه های تحلیلی خارج از کشور 
و همچنین تحلیلگران انجام می شود، ریشه اصلی مصیبت ها 
یعنی نگرش فاشیستی برخاسته از زیربنای مؤسس نظام را 

به حاشیه می رانند.
در این ارتباط، و برای آشکار ساخنت ماهیت ذاتی فاشیسم، 
در تحلیل قدرمتند خود در باره فلسفه فاشیسم اوایل قرن 
بیستم، »روی« توضیح می دهد که فلسفه فاشیسم برآیند 
منطقی ایده گرایی پساهگلی است. یعنی مکاتب شبه علمی  
تحصلی فرامدرن، واقعگرایی جدید و تجربه گرایی، که در 
مجدد  احیای  در  سعی  ایده گرایی،  انکار  به  تظاهر  عین 
مکاتب  آن  داشتند.  متافیزیکی  رمزگرایی  از  جدیدی  نوع 
در  خود،  فریبکارانه  استتار  با  پساهگلی  ایده گرایانه 
پراگامتیسم و هگل گرایی جدید به اوج خود رسیدند. اولی 
شکل مبتذل مادی گرایانه را منایندگی می کرد که با تجارب 
دینی خود را توضیح می داد. دومی  سالح انقالبی دیالکتیک 
ستیزه جویانه  واکنش  اهداف  به  خدمت  برای  را  هگلی 
این  تحریف منود. حاصل  آنرا  در عمل  ولی  کرده  انتخاب 
تلفیق، زیر پا گذاشنت متام معیارهای زمینی اخالق، عدالت 
و آزادی بود. بنابراین، و به عنوان مثال، فیلسوف فاشیسم، 
خدا  در  تفکر  معادل  را  اندیشیدن  جنتیلی«]۸[  »جووانی 
می دانست و می گفت هرچه انسان بیشرت فکر کند، بیشرت 
خود را در محرض خدا احساس می کند. خدا همه چیز است 
و انسان هیچ! با الهام از همین اندیشه است که فاشیسم 
می آید.  حساب  به  هیچ  انسانی  خالقیت  و  چیز  همه 
بربریت  و  ارتجاع سیاسی  توجیه  برای  فاشیسم  فیلسوفان 
اجتامعی مهم ترین اصول بنیادی فرهنگ مدرن اروپا، یعنی 
این تفسیر  پا گذاشتند.]۹[ دقت مناییم  انسانگرایی را زیر 
عمیق چگونه می تواند ماهیت فاشیستی حکومت اسالمی 

را آشکار سازد.
انسان فانی اعتقاد به فاشیسم را می پذیرد… خود را در 
وجود فراگیر الوهیت غرق می کند تا توسط خداوند متعال، 
اراده و عمل او فارغ از متام قوانین این جهانی آزاد شود. 
در اینجا اعامل وحشیانه و خشونت آمیز، آنگونه که در پی 
همگی  هستی  جهان  در  می پذیرند،  صورت  الهی  اهداف 
توجیه می یابند، فرآیند تفکری که چنین اعاملی را توضیح 
می دهد، به گونه ای فریبکارانه به عنوان تبلور دنیایی عامل 
منبعی  از  گرفته  الهام  اعامل  این  می شود.  تصور  الوهیت 
الهی قلمداد می شوند. خدا رسمایه داری پوسیده و مضطرب 
این  را تحت حامیت خود می گیرد و هر مدافع متعصب 
نظام فرسوده مادی گرای مبتذل، ابزاری الهی تعبیر می شود. 
از طریق این مکر حیله گرانه، او )فاشیست( آزادی بی حد 
و حرص اراده خود را حفظ می کند ولی آنرا از دیگران سلب 
»فاشیست  می آید(  وجود  به  فاشیسم  اینجا  )در  می سازد 

هامن ابرمرد است!«]۱۰[
به  می توان  فاشیسم،  محتوی  و  شکل  این  با  همراه 
یافت.  دست  هم  مختلف  جوامع  در  آن  معارص  اشکال 
انواع  و  بیگانه هراسی  افراطی،  ملی گرایی  سیاست های 
گرایش های  با  رهربی  توسط  که  خشونت آمیز  نژادپرستی 
اینگونه  از  منایش هایی  می شوند،  داده  توضیح  اقتدارگرا 
فاشیسم هستند. در فلسفه فاشیسم، »استانلی جیسون« 
توضیح می دهد کسانی که این سیاست ها را اجرا می کنند 
دنباله روان رسسخت شیوه های پدرساالرانه هستند: »آنها 
عنوان  به  را  معلامن  و  فرهنگی  تولیدکنندگان  رسانه ها، 

دروغگویان فاسد با دستور کار چپ نقابدار 
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- بر خالف پرونده های فساد مشابه در واحدهای تولیدی 
و صنعتی، در این پرونده فساد، پای سهامدار ایتالیایی هم 

در میان است!
- واگذاری۶۰ درصد از سهام رشکت به رسمایه گذار ایتالیایی، 
بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی گمشده، تبانی 
و رشوه دهی، بدهی ۳ هزار میلیاردی، حقوق های نجومی و 
تخلفات بورسی از جمله موارد تخلفات این پرتوشیمی است.

در یکی از بزرگرتین پرونده های فساد اقتصادی در ایران 
۱۷۰ میلیون دالر ارز صادراتی در پرتوشیمی »مهر« گم شده 
است. همچنین ساختار مدیریتی این پرتوشیمی به اخالل در 
زنجیره پرتوشیمی ها و بحران در تامین سوخت و انرژی شهری 

و صنعتی در آستانه زمستان رسد متهم شده است.
به  صفحه ای   ۵۴ گزارشی  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
فسادهای صورت گرفته در پرتوشیمی »مهر« پرداخته که شامل 
گم شدن ارز صادراتی، پرداخت های نجومی و فساد مالی و 
بر خالف  است.  تأمین سوخت  زنجیره  در  اخالل  همچنین 
پرونده های فساد مشابه در واحدهای تولیدی و صنعتی، در 

این پرونده فساد، پای سهامدار ایتالیایی هم در میان است!
این گزارش چند ماه پیش از سوی سازمان بازرسی کل کشور 
تدوین شده اما به تازگی بخشی از آن در رسانه های داخلی 
منترش شده است. نکته قابل توجه در این گزارش به کمبود 

انرژی و سوخت به دلیل اخالل در زنجیره تولید و

فساد، تخلف و ناپدید 
شدن ۱۷۰ میلیون دالر 

در پرتوشیمی »مهر«؛ پای 
سهامدار ایتالیایی در میان 

است!

که  است  این  آنان  هدف  می کنند.«]۱۱[  محکوم       
زمینه ای  ساده اندیش،  مردم  توده ای  گرایش های  تهییج  با 
»آنها  آورند.«  وجود  به  خود  سیاست های  برای  مناسب 
ادعا می کنند کشورشان زمانی در بین ملت ها بزرگ بوده 
است، اما در نتیجه  فرو افتادن به دامان لیربالیسم تحقیر 
اساس، قوانین مهاجرت پذیری کشور  این  بر  شده است.« 
را تضعیف کرده  و ویران ساخته است. آرمان های لیربالی، 
ایدئولوژی های  و    سوسیالیسم  مارکسیسم،  همچنین 
یافته اند،  گسرتش  مدارس  و  دانشگاه ها  در  که  جنسیتی 
به  ارتش  هستند.  ملت  برای  نابودکننده ای  تهدیدهای 
عنوان یک نهاد مقدس باید از آرمان هایی الگوبرداری کند 
قدرت رهربان سیاسی را استحکام بخشد، و دولت باید بر 
این  اساس مدل تک حزبی شکل گیرد. به نظر »استانلی« 
مدل های فاشیستی معارص در سکوت و آرام آرام در حال 
مجارستان،  از  عبارتند  واضح  »منونه های  هستند.  گسرتش 
ایاالت  و  ایتالیا  برزیل،  ارسائیل،  هند،  روسیه،  لهستان، 
متحده. احزاب سیاسی با این شخصیت همچنین درجات 
و  آملان  فرانسه،  در  را  انتخاباتی  موفقیت  از  مختلفی 
جاهای دیگر به دست آورده اند«.]۱۲[ پرسشی که توسط 
»استانلی« با روشنی به بحث گذاشته می شود این است 
یا  دانست؟  راستگرا  استبداد  باید  را  جریانات  این  آیا  که 
در  او  افراطی؟  راست  توده گرایی  یا  افراطی؟  ملی گرایی 
می کند]۱۳[،  عمل  چگونه  فاشیسم  عنوان  با  خود  کتاب 
توضیح می دهد که بهرتین اصطالحی که می توان برای این 

جریانات به کار برد، »فاشیسم« است.
هرگاه این ویژگی ها را کنار هم قرار دهیم، ماهیت فلسفی 
فاشیسم آشکار می گردد؛ فلسفه ای که در همه زمان ها و 
در هم جوامع امکان حضور و تحقق دارد. البته منابع در 
دسرتس آکادمیک به سختی حکومت اسالمی را در ردیف 
سیستم های فاشیستی قرار داده اند. شاید آنها به دلیل مترکز 
بر جوامع خویش، از نوع نظام فاشیسم پنهان در حکومت 
پیدایش  تاریخی تر  منابع  به  اگر  اما  مانده اند.  غافل  دینی 
فاشیسم معارص، مانند کارهای »جنتیلی« مراجعه کرده و 
آنرا در پناه توضیحات مدعی بودن پایه های الهی حکومت 
حکومت  که  می شود  آشکار  حقیقت  این  مناییم،  بررسی 
و  رشقی  مدل  در  فاشیسم  از  منونه ای  درستی  به  اسالمی 
مذهبی خاص خود است. البته »استانلی« راه را برای این 
تفسیر باز می گذارد و اعرتاف می کند که »این احتامل که 

فاشیسم بتواند دوباره به عنوان یک نیروی مردمی  ظاهر 
شود، به اندازه کافی برجسته نشده است.« این یعنی نوعی 
غفلت در باره رضورت تحلیل صحیح فاشیسم مذهبی وجود 
طرف  به  اندیشه ها  سوی  و  آن سمت  نتیجه  در  که  دارد 
خطرات حاصل از آن معطوف منی شود. بنابراین باید کوشید 
و متفکران و دانشجویان را برانگیخت تا در باره فاشیسم 
رهربان  برای  ویژه  به  رضورت  این  کنند.  اندیشه  معارص 
اجتناب ناپذیر  اجتامعی  جنبش های  و  سیاسی  گروه های 
در  می گوید،  »استانلی«  که  آنگونه  حقیقت،  در  است. 
اندیشه های فلسفه سیاسی، »فاشیسم به عنوان یک مفهوم 
کامالً تاریخی، عمدتا حوزه پژوهش مورخین بوده است.« 
که  نیست  پدیده ای  فاشیسم  دارد.  قرار  اینجا  در  مشکل 
فقط در تنگنای تاریخی سال های منتهی بر جنگ جهانی 
دوم مورد مطالعه قرار گیرد. فاشیسم در هر زمانی، در هر 
جامعه ای، و در هر شکل و لباسی ممکن است ظاهر شود. 
این اندیشه فلسفی انتقادی است که »باید مفهوم فاشیسم 
چالش های  برای  را  خود  مطالعه  و  کند  جذب  دوباره  را 
امروزی و برای کسانی که با نسل های بعدی روبرو هستند 

زنده نگه دارد.«]۱۴[
ایران همراه  از این رو حداقل بخش روشنفکری جامعه 
را  توجهات خود  باید  امروز  با رهربان جنبش های سیاسی 
تا  مناید  معطوف  مذهبی  فاشیسم  ماهیت  درک  سوی  به 
بتواند راه های خروج از نظام فاسد فاشیستی مذهبی را به 
درستی دریافته و راهکارهای اجرایی آنرا تعریف مناید. در 
نظر داشته باشیم که در این رشایط خطیر، باز هم جریان 
اصالح طلبی می کوشد با به انحراف کشاندن افکار عمومی  
استمرار نظام متامیت خواه را تضمین مناید. بی دلیل نیست 
فاطمه   خامنه ای،  مجتبی  جانشینی  بحث  دنبال  به  که 
هاشمی  رفسنجانی به شیوه ای مستقیم به دفاع از جاشینی 
او پرداخته و با ترسیم چهره او به عنوان اصالح طلبی مانند 
بن سلامن در عربستان سعودی، می کوشد به شکل زیرکانه ای 
ماهیت فاشیستی نظام اسالمی را پنهان مناید. به همین دلیل 
است که باید یکبار دیگر بر ضورت شناخت صحیح فاشیسم 
افکار  انحراف کشاندن  به  پنهان آن در  معارص و خطرات 
اینکه روزی گروه های سیاسی  امید  عمومی  دقت کرد. به 
خود را از تحلیل های خربی روز رها ساخته و با تعمیق در 
مبانی اندیشه یاری رسان مبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران 

باشند.

افتخاری  دبیرکل  و  بنیانگذار  مسائلی  محمود  *دکرت 
اندیشکده بین املللی نظریه های بدیل؛ با مقام مشورتی 
نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات 

عالی حقوق برش و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
 The Mass  .)۱۹۴۶/۱۹۳۳(  .Wilhelm Reich  ]۱[
 Psychology of Fascism. Theodore Wolf )Trans.(.

New York: Orgone Institute Press
]۲[ این نوشتار در وبسایت آگورا ایران آکادمیا انتشار 

یافت.
 From the War on  .)۲۰۱۶(  .Hinton, E  ]۳[
 Poverty to the War on Crime: The Making of
 Mass Incarceration in America. Cambridge:

.Harvard University Press
در  فریب  سیاست های  و  »ورزش  به  کنید  نگاه   ]۴[
رژیم های متامیت خواه« از این نویسنده در کیهان لندن 

مورخ ٢٩ ماه مه سال ٢٠٢٢
 Storm Troopers or Brownshirts. In German ]۵[

language: Sturmtruppen or Braunhemden

 Hackett Publishing .)۲۰۰۴( .Plato’ Republic ]۶[
۵.۵۶۴d .Company. The Republic

۵.۵۶۹c ]۷[
Italian neo- ,)۱۹۴۴-۱۸۷۵( Giovanni Gentile ]۸[

 Hegelian idealist philosopher, educator, and
 fascist politician. The self-styled “philosopher
 of fascism”, he was influential in providing an

intellectual foundation for Italian Fascism
 Fascism: Its Philosophy, .)۱۹۷۶( .Roy, M.N ]۹[
۱۰ .Professions, and Practices. Jijinsa: Best books, p

۱۱-۱۰ .Ibid., pp ]۱۰[
 The Philosophy of  .)۲۰۱۹(  .Stanley, J  ]۱۱[

۲ .No ۱۰۷ .Fascism. The Philosopher, vol
]۱۲[ هامن منبع

 How Fascism Works: The .)۲۰۱۸( .Stanley ]۱۳[
 Politics of Us and Them. New York: Random

House
]۱۴[ هامن منبع شامره ١٢
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          تأمین است که با دست اندازی پرتوشیمی »مهر« رخ 
داده است.

بزرگرتین تخلف این رشکت مربوط به عدم بازگشت ارز 
گزارش  است.  بوده  نیم  و  دو سال  به کشور طی  صادراتی 
سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی بازگردانده نشده 
به کشور را ۱۷۰ میلیون دالر معادل بیش از ۵ هزار میلیارد 

تومان اعالم کرده است.
رشکت ها و کارخانه های بزرگ در ایران طی سال های گذشته 
و در فرایند خصوصی سازی، با فساد گسرتده مالی و اداری 
از سوی مالکان و مدیران جدید روبرو شدند. برخی رشکتهای 
نیمه دولتی که به »خصولتی« معروف هستند و رشکتهایی که 
کامال خصوصی سازی شدند، به محلی برای تولید و توزیع رانت 
و برداشت منابع ملی کشور به جیب عده ای »خاص« تبدیل 
شده اند. تولید در این واحدهای اقتصادی با بحران روبرو شده 
و در پی آن اخراج کارگران و فروش اموال رشکت صورت گرفته 
است. این روند برای غالب رشکتهای خصوصی سازی رخ داده 
و پرونده های فساد بسیاری از این واحدهای تولیدی و صنعتی 

افشا شده است.
پلی اتیلن  گرید  برترین  تولیدکننده  »مهر«  پرتوشیمی 
خاورمیانه و از زیرمجموعه های هلدینگ »خلیج فارس« در 
زمینی به وسعت ۱۳ هکتار در فاز دو پرتوشیمی منطقه ویژه 
عسلویه قرار دارد. این پرتوشیمی به  دلیل تخلفات سهامدار 
قرار  آستانه ورشکستگی و تعطیلی  این رشکت در  خارجی 
گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این رشکت را 
زیر ذره بین برده و گزارش نهایی بررسی های سازمان بازرسی 
به وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون 
و همچنین رشکت صنایع  اسالمی  مجلس شورای  اصل ۹۰ 
پرتوشیمی خلیج فارس ارائه شده است. برخی خربگزاری های 
داخلی گزیده ای از تخلفات صورت گرفته در پرتوشیمی »مهر« 

را منترش کردند.
در این گزارش واگذاری پرحاشیه ۶۰ درصد از سهام رشکت 
به رسمایه گذار ایتالیایی، بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی 
میلیاردی،  هزار   ۳ بدهی  رشوه دهی،  و  تبانی  گمشده، 
حقوق های نجومی و تخلفات بورسی از درون آنچه عملکرد 

رشکت پس از خصوصی سازی بوده روشن شده است.
درصدی   ۶۰ رسمایه گذاری  با   ۸۴ سال  »مهر«  پرتوشیمی 
کنرسسیوم ژاپنی-تایلندی و رسمایه گذاری ۴۰ درصدی رشکت 
صنایع ملی پرتوشیمی ایران تاسیس شد. مهم ترین رشوط این 
کنرسسیوم تأمین خوراک پرتوشیمی از سوی ایران و پذیرش 
صورت  به  و  سهامدار  دو  هر  متقابل  نظارت  و  مدیریت 
چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. این تعهدات و سازوکار 
مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین 
موضوع موجب موفقیت رشکت پرتوشیمی »مهر« به عنوان 
یکی از بهرتین تولیدکنندگان »HDPE« در کشور و منطقه 

شده بود.
اکنون بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سال ۹۷ 
سهامدار خارجی پرتوشیمی »مهر« درخواست فروش سهام 
خود را به هلدینگ »خلیج فارس« اعالم می کند. تیمی برای 
ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می شود. تیم کارشناسی 
می دهد.  پیشنهاد  سهام  خرید  برای  پایینی  بسیار  قیمت 
سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت منی کند. 
همین مسئله موجب می شود هلدینگ »خلیج فارس« اقدامی 
برای خرید ۶۰ درصد از سهام پرتوشیمی »مهر« انجام ندهد و 
فرصت مالکیت صد درصدی برترین پرتوشیمی خاورمیانه برای 

ایران از دست می رود.
پس از ماجرای قیمت گذاری پرحاشیه و عدم خرید سهام 
توسط هلدینگ، سهامداران خارجی که از رشکت های توامنند 
در حوزه پرتوشیمی بودند، سهام را با هامن قیمت پیشنهادی 

به رشکت  ایرانی  کارشناسی  تیم  پیشنهادی  قیمت  نه  خود 
ایتالیایی که هیچگونه سابقه ای در حوزه پرتوشیمی ندارد، 

واگذار می کند.
فرآیند  می دهد  نشان  کشور  کل  بازرسی  سازمان  گزارش 
فروش و واگذاری سهام به سهامدار خارجی حاشیه های بسیار 
به همراه داشت. یکی از این حاشیه ها مربوط به سوابق مالک 
جدید است. مالک ایتالیایی در سوابقش، خود را تأمین کننده 

تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می کند.
کارشناسی  تیم  اعضای  از  یکی  حسینی  علی  همچنین 
قیمت گذاری؛ پس از جابجایی و انتقال سهام از سوی سهامدار 
ایتالیایی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی می شود. حقوق 
نجومی ۲۶ هزار دالری علی حسینی یکی از تخلفات مطرح 

شده است.
البته علی حسینی در ۱۴ تیرماه سال گذشته پس از امتام 
مجمع این رشکت استعفا داد. محمد اسالمی مدیرعامل بعدی 
پرتوشیمی »مهر« نیز چند روز پیش با دستور قضایی برکنار 
شد. به نظر می رسد بخشی از فسادهای صورت گرفته در 
پرتوشیمی »مهر« با دخالت محمد اسالمی و طی یک سال 

گذشته رخ داده است.
تیرماه سال گذشته وبسایت انصاف نیوز دربارٔه تالش ها برای 
انتصاب محمد اسالمی نوشته بود: »در حالی که سازمان های 
و  اصولگرا  را  خود  که  فردی  تخلفات  به  نسبت  نظارتی 
ابراهیم رئیسی می خواند، حساس شده اند  نزدیک به ستاد 
با  او  کرده اند،  تهیه  وی  تخلفات  مورد  در  گزارش هایی  و 
حامیت رشیک خارجی به دنبال انتصاب به عنوان مدیرعامل 

پرتوشیمی مهر است.«
بازرسی کل کشور در گزارش تخلفات پرتوشیمی  سازمان 
»مهر« تأکید کرده که پس از آغاز بکار مدیرعامل و سهامدار 
ایتالیایی تخلفات گسرتده  ای در این پرتوشیمی رخ می دهد. 
بزرگرتین تخلف آنها مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی به 
کشور طی دو سال ونیم بوده است. گزارش سازمان بازرسی کل 
کشور میزان ارز صادراتی برگشت نشده به کشور را ۱۷۰ میلیون 
دالر معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعالم کرده است.

در گزارش این سازمان آمده است: »علی حسینی، مدیرعامل 
از  رشکت  مطالبات  دریافت  در  »مهر«  پرتوشیمی  رشکت 
سهامدار خارجی با تساهل برخورد کرده و با اجرای مصوبه 
مخفیانه جلسه فوق العاده هیئت مدیره مورخ ۹۹/۱/۹ منابع 
اختیار  در  را  مهر  پرتوشیمی  به رشکت  متعلق  ریالی  مازاد 
سهامدار خارجی قرار داده است. سهامدار خارجی که تعهد 
داده بوده است بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای و با تقبل 
کلیه ریسک های مرتبط، نگهداری وجوه مزبور را تقبل کند، در 
حال حارض باوجود نیاز مربم رشکت به وجوه مزبور از اسرتداد 

وجوه یادشده استنکاف می کند.«
به  میلیارد  هزار   ۳ بدهی  مجموعه  این  دیگر  تخلف 
رشوط  از  یکی  است.  »مروارید«  و  »جم«  پرتوشیمی های 
قرارداد، تامین خوراک پرتوشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود 
که تاکنون به این تعهد خود پایبند بوده است اما سهامدار 
خارجی و مدیرعامل منصوب آن به دالیلی از پرداخت هزینه 
خوراک به رشکت های تامین کننده آن امتناع کرده اند و این 
مسئله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به رشکت های مذکور 

شده است.
رشکت پرتوشیمی »جم« نیز در نامه ای برای وصول بدهی 
خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطالع رسانی کرد. 
در بخشی از این نامه آمده است: »پیش بینی بروز مشکالت 
امنیتی و سیاسی و اختالل اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک 

رشکت پرتوشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم.«
اما اینهمه پایان تخلفات صورت گرفته در پرتوشیمی مهر 
نیست. این پرتوشیمی یکی از سوداگران بازار بورس ایران هم 

بوده است!
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، پرتوشیمی »مهر« 
در معامالت غیرقانونی در بازار بورس، حدود یک میلیارد و 
۴۵۴ سهم بانک شهر با حجم خرید و فروش بیش از ۴ هزار و 
۳۰۰ میلیارد ریال اقدام کرده است و مالکیت ۲۲۰ میلیون سهم 
بانک شهر که برابر با ۴/۱ درصد از کل سهام بانک شهر بوده 

را خریداری کرده است.
همزمان با تزریق نقدینگی به بازار رسمایه و کاهش یا افزایش 
پرتوشیمی  رشکت  نقدینگی  توسط  شهر  بانک  سهام  ارزش 
»مهر«، مدیران رشکت با استفاده از منابع شخصی خود و 
تأسیس رشکت مشرتک با مدیران مالی و بازرگانی رشکت، اقدام 
به نوسان گیری همزمان و موازی این معامله کرده اند. معامالت 
پی در پی خرید و فروش میان رشکت پرتوشیمی »مهر« و 

برخی افراد خاص و اقوام مدیرعامل انجام شده است!
بورسی  تخلفات  درباره   بازرسی کشور  سازمان  گزارش  در 
این رشکت آمده است: »باتوجه به اینکه علی حسینی، دارای 
قرارداد مشاوره با بانک شهر بوده و لذا در بند الف تبرصه ۱ 
ذیل ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار قرار داشته و از آنجا که 
نامربده به همراه برخی از مدیران رشکت پرتوشیمی »مهر« با 
استفاده از اطالعات نهانی در بازار بورس اوراق بهادار در مناد 

»وشهر« معامالتی داشته و انتفاع سود داشته است.«
است  خواسته  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  از  گزارش  این 
که »جهت پیگیری تخلفات ایشان نسبت به تعقیب کیفری 

مشارالیه در مراجع قضایی« اقدام کند.
»اخالل در زنجیره پرتوشیمی ها« یکی دیگر از تخلفاتی است 
که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متوجه سهامدار و 

مدیرعامل پرتوشیمی »مهر« شده است.
بر اساس این گزارش، »توقف تولید در رشکت پرتوشیمی 
»مهر« به صورت زنجیره وار در گام نخست منجر به کاهش 
پرتوشیمی  رشکت  و  »جم«  پرتوشیمی  رشکت   در  تولید 
»مروارید« می شود. در گام دوم منجر به کاهش تولید در 
رشکت پرتوشیمی »نوری« خواهد شد. کاهش تولید در رشکت 
گازی  میعانات  برداشت  کاهش  موجب  »نوری«  پرتوشیمی 
از میدان گازی »پارس جنوبی« خواهد شد. این اتفاقات در 
آستانه آغاز فصل رسما؛ کشور را در تولید گاز مایع با مشکل 
مواجه کرده و در معرض بحران در تأمین سوخت و انرژی 

شهری و صنعتی قرار می دهد.«
گزارش سازمان بازرسی کل کشور سبب بروز دعاوی حقوقی 

میان این سازمان و سهامدار ایتالیایی شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور سبب صدور دستور قضایی 
مبنی بر رضورت انتصاب مدیرعامل از سوی سهامدار ایرانی و 
بر رضورت عدم تحویل محصول به سهامدار خارجی شد. پس 
از صدور این حکم قضایی، مدیرعامل جدید از سوی سهامدار 
ایرانی معرفی شد و دیگر محصولی تحویل سهامدار خارجی 

به دلیل بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد نشد.
در مقابل هم سهامدار خارجی اقدام به طرح دعاوی حقوقی 
اداره کل ثبت  بازرسی کل کشور و  و کیفری علیه سازمان 
رشکت ها و گمرک جمهوری اسالمی ایران و رشکت پرتوشیمی 
بین امللل و رشکت تجارت صنعت پرتوشیمی خلیج فارس و 
مدیران رشکت های مزبور و مدیرعامل فعلی رشکت پرتوشیمی 

»مهر« کرده است.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته 
گذشته در سخنانی از حوزه نفت به عنوان یکی از مهمرتین و 
اثرگذارترین حوزه های این سازمان از نظر اقتصادی نام برد. او 
با اشاره به شناسایی گلوگاه های فساد و مسائل مهم پیرامون 
موضوعات مربوط به نفت گفت که بازرسان با شناسایی دقیق 
بسرتهای فساد دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و 

پرتوشیمی کوتاه کنند.
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توجه، شعر را به چشم وسیله ای می نگریست که می باید  در 
خدمت اهداف و آرمان های سیاسی و اجتامعی قرار گیرد. 
برای وی مبارزه و پیکار دردرجه ی اول اهمیت قرار داشت:

مبارزه رشف و کار افتخار من است
نجات فعله و محو ستم شعار من است

دمی  شدم ز اسارت رها که دانستم
رها کننده من دسِت نامدار من است

چو نیست تیغ به دستم، کنون به دفع ستم
قلم به کار برم، شاعری نه کار من است

روم به کارگــَه اکنون، بس است شعر امروز
نــُه است ساعت و زحمت در انتظار من است

در  او  نوجویانه ی  کوشش های  اهمیت  از  این  از  پیش 
زمینه ی فرم  سخن گفتیم. او روش  تازه دیگری در پیش 
گرفت که  بسیار مهم و نتیجه بخش بود  و حاصل  ابتکار او 
را می توان طلیعه   یا دست کم الهام بخش  شیوه ای دانست 

که نیام یوشیج )علی اسفندیاری( مناینده آن شد.
شعر »سنگر خونین« که درواقع ترجمه یا اقتباسی است 
از یکی از اشعار ویکتور هوگو که در سال ۱۹۲۳ فرخی در 
یوشیج  نیام  از  پیش  که وی  نشان می دهد  مسکو رسوده 
دست به تجربه شکسنت تساوی طولی مرصع ها زده و در 
واقع وزن آزاد عروضی را که بعد ها اوزان نیامیی نام گرفتند 

ابداع کرده است.
وی در این شعر هم در طرز قافیه بندی و هم در شیوه 
تداوم مرصع های بلند و کوتاه به شکلی که وزن عروضی در 

هم نریزد پیشگام  و الهام بخش نیامیوشیج است.
او شکل منایشی و گفتگو و نیز عبارت بندی به شکل گفتار 
میان پرانتز را که نیام هم به کار بسته و پیروان او ادامه 

داده اند در این شعر به کار برده است.

سنگر خونین
رزم آوران سنگر خونین شدند اسیر

با کودکی دلیر
به سن دوازده.

– آنجا بُدی تو هم؟
– بله!

با این دالوران.
– پس ما کنیم جسم تو را هم نشان به تیر

تا آنکه نوبت تو رسد، منتظر مبان!
یک صف بلند شد همه لول تفنگ ها

آتش جرقه زد
تِن هم سنگراِن او

غلتان فتاد بر رس خاشاک و سنگ ها.
– » اذنم بده به خانه روم تا کنم وداع

با مادر عزیز« – )به سلطان فوج گفت(
الساعه خواهم آمد.

گل
– عجب حقه ای زدی!

محکوم کیستی اگر اصال ً نیامدی؟
خواهی ز چنگ ما بگریزی به حرف مفت!

– »سلطان نه.« – )داد پاسخ او، کودک شجاع(
– »خانه ات کجاست؟«

– »پهلوی آن چشمه، این طرف.«

و تا آخر…
می بینید که شعر  دقیقا به لحاظ اوزان و بیان روایی و 

گفتگو میان دو فرد و به لحاظ شکسنت مرصع ها، 

کوشندگان  از  یکی  عنوان  به  الهوتی  ابوالقاسم   ==
با  که  شاعریست  دوران،  آن  در  ایران  تحوالت  برجسته ی 
قریحه ی رسشار، زبان تغزلی، عواطف ظریف و حساسیت 
هرنی  قابل توجه، شعر را به چشم وسیله ای می نگریست 
و  سیاسی  آرمان های  و  اهداف  خدمت  در  می باید   که 

اجتامعی قرار گیرد.

انقالب  از ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ که پیروزی  امسال ۱۱۶ سال 
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.
کتاب خود  )م. سحر(  گرامی محمد جاللی چیمه  شاعر 
با عنوان »درباره شعر مرشوطیت ایران« را برای انتشار در 
اختیار کیهان لندن قرار داده است تا همزمان با سالگردی 
زندگی  راه  که  آزادیخواهانه  و  مرتقی  انقالبی  از  دیگر 
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 یازدهم

ابوالقاسم الهوتی
کرمانشاه  زاده  الهامی   یا  الهوتی  یا  الهامی   ابوالقاسم 

زندگانی پر  ماجرا و توفانی را از رس گذرانده است.
در  او  عمر  بیشرت  قسمت  اما  ایران،  در  الهوتی  جوانی 
غربت و دور از وطن گذشته و قسمت اعظم کارنامه شعری 
و تالش های سیاسی و فرهنگی او در روسیه شوروی و به 

ویژه در تاجیکستان سپری شده است
در جوانی  پیش از آنکه وارد شغل نظامیگری شود گرایشی 
به تصوف و درویشی داشته و اشعار صوفیانه نیز رسوده 
اما بعد هابا تغزل و شعر عاشقانه و وطنی در روزنامه هایی 
نام  به  نوین«  »ایران  و  کلکته   چاپ  املتین«  »حبل  چون 

»احمد الهام«  انتشار می داده است.
و  زده  شورش  به  دست  بار  دو  نظامی   لباس  در  ظاهرا 
تحت تعقیب قرار گرفته و ناگزیر به ترک وطن شده است. 
به  که  بازگشتی  از  پس  و  رفته  استانبول  به  بار  نخستین 
وساطت میرس شده به تربیز آمده و در آنجا نیز در مقام 
اینبار ناگزیر  فرمانده نیروهای امنیه دست به قیام زده و 
شده در سفری بی بازگشت به روسیه شوروی بگریزد و از 
این پس همه ذوق و توانایی ادبی و دانش شعری خود را در 
خدمت انقالب شوروی که در آن سال ها غالب کوشندگان 
فرهنگی و ادبی و سیاسی را مجذوب مرام بلشویک ها کرده 
بود  به کار اندازد. این قسمت از کوشش های شعری الهوتی 
بیرون از حوزه  شعر مرشوطیت قابل بررسی است. آنچه در 
اینجا برای ما حائز اهمیت است ، نقش و جایگاه الهوتی  
در ادبیات مرشوطه قبل از دوران مهاجرت وی  به شوروی 

است.
او در تغزل و شعر عاشقانه و در بیان احساسات و عواطف 
میهنی یا رنج درونی خود به عنوان شاعری در زمانه ی پر 
آشوب بسیار ورزیده و توانا بود و زبان و  احساس و ذوق  
به  قزوینی  عارف  و  یزدی  فرخی  همچون  را  خود  تغزلی 
آرمان های فرهنگی و سیاسی و اجتامعی مرشوطیت اهدا  

می کرد.
او نیزچون عارف از وطن و از مهر به ایران سخن  می گفت  
و چون فرخی از رنجرب و  کارگر و دهقان و طبقات زحمتکش 
یاد می کرد  و بی عدالتی اجتامعی و فقر ویرانگر و ستمگری 
و کهنسال جامعه ارشافیت ساالر و سنتی ایران را زیر رضبات 

کالم حق طلب خود به مبارزه می طلبید.

این ابیات را هنگامی  که جوان بود در سال ۱۹۱۷ برابر با 
۱۲۹۵ خورشیدی در کرمانشاه رسود:

با آنکه در رشیعت خوبان حجاب نیست
یار مرا برای چه رشم از نقاب نیست؟

در بین شیخ و شحنه جز از بهر ناحساب
دهقان به هیچ چیز در ایوان حساب نیست
شه مست و شحنه راهزن و شیخ رشوه خوار
دیگر که مدعی ست که ایران خراب نیست؟

تبلیغ کس به خرج توانگر منی رود
ما دیده ایم و چاره بجز انقالب نیست

دهقان ز غصه جان دهد و خان ز پول او
جز در خیال عیش و قامر و رشاب نیست

الهوتی ار جهان همه خصمت  شود چه غم
وجدان پاک را قلق و اضطراب نیست

فرخی نخست غزل های سنتی می رسود. غزل او نیز چون 
عارف و فرخی  شکل و رنگ  سیاسی و اجتامعی  و وطنی 

گرفت و به شعر مبارز و مدافع عدالت اجتامعی گرایید.
ابوالقاسم الهوتی به عنوان یکی از کوشندگان برجسته ی 
قریحه ی  با  که  شاعریست  دوران،  آن  در  ایران  تحوالت 
رسشار، زبان تغزلی، عواطف ظریف و حساسیت هرنی  قابل 

ننگ است که مردم همه در کار و تو در 

خواب، اقبال وطن بسته به کار است!

 درباره شعر مرشوطیت ایران )۱۱(

محمد جاللی چیمه )م. سحر(
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       درست در نقطه ای که خللی به وزن عروضی )یعنی 
نیام  که  است  شیوه  ،هامن  نرسد  نیامیی(  عروض  هامن 
سال ها برای پروردن و قوام دادن آن کوشید  و مهدی اخوان 

ثالث  بسیار روشمندانه آنرا توضیح داد  و تبیین کرد.
زمانه  در  رایج  گوناگون شعری  اشکال  در  اصوال الهوتی 
رسوده های  از  برخی  بسا  ای  و  کرده  فراوانی  تالش  خود 
هجایی یا وزن آزاد او در شوروی متأثر از شاعران انقالبی 

روسیه در آن دوران بوده است
آنها  از  یکی  و  است  اوزان هجایی هم رسوده  در  وی  

شعریست بلند  در تشویق دهقانان پنبه کار  با این مطلع:

ای پنبه جان بیا به دامن من
تو می شوی پیراهن تن من

الهوتی در برخی شعرهایش  مثل سیدارشف گیالنی  به 
»هوپ هوپ نامه« میرزا علی اکرب صابر هم نظری داشته 
علی  میرزا  سبک  یادآور  الی«  »باالم  معروف  شعر  است. 
اکرب صابر  نارش روزنامه »مال نرصالدین« و مدافع انقالب 

مرشوطیت ایران در قفقاز  است:

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

الی الی باالالی الی
الی الی باال الی الی

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

و تا آخر…
گفتیم که اشعار تغزلی الهوتی از عواطف  میهنی و نیز از 

اندوه غربت و دوری از یار و دیار رسشارست:

در غم آشیانه پیر شدم
باقی از هستی ام هامن نامی ست
مردم از غصه این چه ایامی ست

من که از این حیات سیر شدم
گفتم ارچند نیست بال و پرم

نتوانم سوی چمن بپرم
چنگ و منقار و سینه هست و رسم

خزخزان تا به باغ می گذرم
چمن آمد ز دور در نظرم

قوت ام ده زانو و کمرم
النه ای دید چشم های ترم

چون رسیدم کباب شد جگرم
دیدم این نیست آشیان، دامی ست

آه من باز هم اسیر شدم

است.  این شعر در سال ۱۹۱۳ در خانقین رسوده شده 
الهوتی در غزل پر احساس و لطیف دیگری می رساید:

فقط سوز دمل را در جهان پروانه می داند
غمم را، بلبلی کاواره شد از النه می داند

نگریم چون ز غیرت، غیر می سوزد به حال من
ننامل چون ز غم، یارم مرا بیگانه می داند

به امیدی نشستم شکوۀ خود را به دل گفتم
همی  خندد به من، اینهم مرا دیوانه می داند

به جان او، که دردش را هم از جان دوست تر دارم
ولی می میرم از این غم، که داند یا منی داند؟

منی داند کسی کاندر رس زلفش چه خون ها شد

ولیکن مو به مو، این داستان را شانه می داند
تو آگه نیستی کاندر رس زلفش چه خون ها شد

ولیکن مو به مو این داستان را شانه می داند
بود دین و وطن در دست دارا آلت ثروت
ستمکش رنجرب، این دام ها را  دانه می داند

سخن از کفر و دین دیگر مگو در پیش الهوتی
که او این قصه ها را رس به رس افسانه می داند

در  شعر دیگری  سوز دل  شاعر از رنج آوارگی و شکوه از  
فراق وطن و خویش و پیوند است:

هرآنکه دربدرم کرد از آشیانۀ خویش
خدا کند که شود دربدر ز خانۀ خویش

دمل ز صحبت بیگانگان به جان آمد
روم به دیده کشم خاک آستانۀ خویش
من آن کبوتر سختم که در وطنخواهی

بهشت را نستانم بجای النۀ خویش
مرا ز دام تو آگاهی است ای صیاد

تو ابلهانه فریبم مده به دانۀ خویش
زهی سیاست حسنت که در گرفنت دل

برای جنگ کند صلح را بهانۀ خویش
ز شسِت ناز تو هر ناوکی رها گردید
ندید جز دل من قابل نشانۀ خویش
مرا به کار سیاست چه کار ای لیدر

که دلخوشم به خیاالت عاشقانۀ خویش
این هم چند بیتی از یک غزل دیگر ابوالقاسم الهوتی:

بلبل از کنج قفس تا نظر افتد به منش
درد من داند و نالد به فراق وطنش

جان به قربان شهیدی که پس از کشته شدن
غسلش از خون بود و گرد غریبی کفنش

روز مرگش سزد ار جشن والدت گیرند
هر جانان برس آید دم جان باختنش

عرص  در  خود  همرزم  شاعران  دیگر  چون  نیز  الهوتی 
تحمیلی  حجاب  اسارت  از  زنان  رهایی  برای  مرشوطیت  

اعصار کهن شعر های آگاه کننده و تأثیرگذار می رسود:

زین بیش این نقاب سیه را به رو مکن
ما را میان جامعه بی آبرو مکن

رشم آور این بود که تو در پرده ای هنوز
جانا ز باز کردن رو، هیچ  رو مکن )رو مگردان(

محبوب مردمان تویی ای مه، ترا که گفت
در جمع مردمان مرو و گفتگو مکن

تو ساده ای و شیخ، بداخالق و حیله گر
هیچ اعتنا به گفته ی این زشتخو مکن

این شعر در استانبول در سال ۱۹۱۸ رسوده شد. الهوتی 
همین  آواز را در غزل  دیگری خطاب به زنان  ایران رس 

می دهد. شعری که در سال ۱۹۲۰ در استانبول رسود:

بردار پرده ای صنم ماهروی من
کز روی تو زیاد شود آبروی من

         هرجا که گفتگو  ز نقاب تو می شود
خندد رقیب و گریه بگیرد گلوی من

خواهم میان جامعه آزاد بینمت
جز این به جان تو نبود آرزوی من
بخت سیه مرا ز تو آنقدر دور کرد

تا آنکه شد سفید چو روی تو موی من

الهوتیا چه شد که به یک دم اثر نکرد
با آنکه شد زمانه پر از های و هوی من

غربت  غم  گرفتار  که  احساس  پر  ایراندوست  شاعر  این 
با تحجر و خشک اندیشی  دیار شد هرگز  از  و رنج دوری 
و  اندیشه  که همواره رسکوبگر  نهادی  با  ویژه  به  مذهبی 
علت العلل واپسامندگی فکری و فرهنگی جامعه ما بوده  و 
رسوری  اجتامعی و رونق معاش خود را در گرو ناآگاهی و 
تحمیق مردم از طریق اسارت وجدان جمعی آنان می دانسته 

است رس آشتی نداشت.
نتیجه  او واپسگرایی و عدم  رشد فکری جامعه و در 
و  همدستی  حاصل  را  فرودست  مردم  استثامر   و  فقر 
وسیله  به  که  تاراجگر   و  زورگو  ارشافیت  همکاسگی 
با  همراه  می دانست  می شد   منایندگی  مستبد  سلطان 
و  بوده  ظل الله   حاکامن  دعاگوی  همواره  که  مالیانی 
در پناه قدرت استبدادی به تحمیق مردم و تداوم وضع 

موجود یاری می رسانده اند.

من و آنزمان که کشان کشان
به یتیم های ستمکشان

شه و شیخ را بدهم نشان
که ستمگران شام هال

به غیر از آنکه در آن روزگار یار ندارم
شکایت دگری من ز روزگار ندارم
قرارداد تو با غیر را به قتل محبان

از آن دمی  که شنیدم دگر قرار ندارم
به مرگ دوست که با خنده های طعنۀ دشمن

به زندگانی خود هیچ افتخار ندارم
مرا عدوی جهانگیر از چه بیم دهد چون

در این فراخ جهان جای یک مزار ندارم
منی روم به در شاه و شیخ و شحنه و مرشد

امید عافیت از صنف مفتخوار ندارم
حدیث جنت و دوزخ برو به شیخ بیان کن

که من به قصۀ موهوم هیچ کار ندارم
عجب مدار که رَس داد و رِسّ نداد به دشمن

جز آن صفات ز الهوتی انتظار ندارم

الهوتی شاعری میهن پرست شجاع، عدالت طلب، آزادیخواه 
و آرزومند پیرشفت و توسعه فکری و فرهنگی و اجتامعی 
در ایران بود. اوضاع نابسامان روزگار به او اجازه نداد که 
در وطن خود مباند و پیگیر  در  مسیر آرمان های ارجمندی 
که برای کشور خود داشت برساید. او به شووروی که در 
آن سال های اوج انقالب اکترب امیدواری مردمان عدالتخواه 
جهان را برمی انگیخت گریخت. اما در آن رسزمین غربت نیز 
لحظه ای از یاد موطن خود غافل نبود و دمی  نبود که رنج 
درون خود و دوری خویش از وطن را  رسودی نکند و به 

قول و غزل نسپارد.
شوراها  غریب  رسزمین  هامن  در  الهوتی  حال  این  با 
همچون سیاوش شاهنامه سیاوشگرد خود را در تاجیکستان 
یافت و به خدمت فرهنگ و ادب و زبان پارسی کمر بست 
و این عنرص شکوهمند را که میراث تاریخی و متدنی مردم 
رنجدیده آن سامان یعنی در تاجیکستان و نیز در سمرقند 
و بخارا بود از بیم نابودی کامل رهانید. او امروز برای مردم 
تاجیکستان  بسیار ارجمند و گرامی ست و هامن مقامی  را 
دارد که دهخدا و بهار و فروغی در ایران دارند. او به گوهر 
ایرانی بود و در آنسوی مرزهای سیاسی ایران نیز به گوهر 

ایرانی ماند.
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==۵۹ درصد دانشجویان و ۶۹ درصد استادان و محققان 
ایرانی به دلیل »مسائل اقتصادی« به دنبال مهاجرت از ایران 

هستند.
==۱۶۰ متخصص قلب طی یک سال گذشته ایران را ترک 
کردند و طی چهار سال اخیر نیز ۱۶ هزار پزشک عمومی از 

ایران مهاجرت کرده اند.
==مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشور شامل همه 
گروه ها و مشاغل حرفه ای می شود. از پزشکان و پرستاران 
و اساتید دانشگاه، تا هرنمندان و طراحان فرش و صنعتگران 

و کارآفرینان.
==رئیس مرکز بررسی های اسرتاتژیک ریاست  جمهوری 
اسالمی گفته درباره مهاجرت نخبگان با یک بزرگنامیی دور 

از واقعیت در فضای رسانه ای کشور مواجهیم!
==یک مقام دولت اعالم کرده »متخصصان و کارآفرینان 
مهاجرت  متقاضی  یا  دارند،  نخبگی  رشایط  که  غیرایرانی 
به ایران هستند از این پس می توانند از امتیاز شهروندی 
در جمهوری اسالمی ایران برخوردار شوند تا در کنار ارائه 
امتیازهای ویژه به آنها، باعث توسعه علمی کشور شوند!« 
==معلوم نیست اگر رژیم قادر به دادن »امتیازهای ویژه« 
است، چرا آنها را به نخبگان خود ایران منی دهد تا از دست 
»نخبه  محتاج  حکومت  و  نکنند  فرار  اسالمی  جمهوری 

خارجی« نشود!

مهاجرت افراد متخصص و نخبه از ایران به دالیل مختلف 
اقتصادی، سیاسی و اجتامعی با رسعت رو به افزایش است 
و کارشناسان نسبت به پیامدهای خالی شدن کشور از افراد 
مقامات  می دهند.  هشدار  نخبه  و  کارآفرین  و  متخصص 
دولتی اما آمارها را در حالی »بزرگنامیی« می خوانند که به 
دنبال »وارد کردن نخبه خارجی« با وعده اعطای اقامت در 
کشوری که  نخبگان خودش از دست نظام حاکم بر آن فرار 

می کنند!
مشکالت اقتصادی، ساختار رانتی و قوانین دست وپاگیر 
برای راه اندازی کسب و کار، اداره مافیایی کشور و تخصیص 
و  ناچیز  درآمدهای  »خودی ها«،  به  فرصت ها  و  منابع 
ناامیدی نسبت به بهبود رشایط کشور سبب شده میلیون ها 

ایرانی به دنبال مهاجرت از کشور باشند.
رتبه مهاجرِفرستی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۲۳۲ کشور 

موج مهاجرت 
متخصصان 
و نخبگان از 

ایران؛ می گویند 
»بزرگنامیی« است 
اما »نخبه خارجی« 

وارد می کنند!
و  اقتصادی  رشایط  این  با  می گویند  کارشناسان  بود.   ۵۳
اجتامعی موج های جدیدی از مهاجرت ایرانیان شکل خواهد 
ایران« نیز پیشرت در پیامیشی  گرفت. »رصدخانه مهاجرت 
به بررسی و مقایسه میل و تصمیم به مهاجرت گروه های 

مختلف پرداخت.
نتایج این پیامیش نشان می داد ۵۹ درصد دانشجویان و ۶۹ 
درصد استادان و محققان ایرانی به دلیل »مسائل اقتصادی« 

به دنبال مهاجرت از ایران هستند.
مهاجرت  به  میل  همچنین  بررسی،  این  اساس  بر 
استارت اپ ها ۴۳ درصد و تصمیم به مهاجرت آنها ۵۰ درصد 
کشور،  از  مهاجرت  برای  گروه ها  این  اصلی  عامل  است. 

بی ثباتی اقتصادی و ناامیدی از اصالح امور کشور است.
احسان قاضی زاده مناینده مجلس شورای اسالمی آذرماه 
سال گذشته اعالم کرد در سه سال گذشته اش، حدود سیصد 
هزار نفر از جمعیت دانشگاهی ایران که مدارک کارشناسی 

ارشد و دکرتا داشته اند، ایران را ترک کردند.
بر اساس نظرسنجی استاسیس نیز که در هفته آخر تیر 
انجام شده، یک  سوم  ماه سال ۱۴۰۱  امرداد  اول  و هفته 
ایرانی ها اگر فرصت فراهم شود از کشور مهاجرت می کنند. 
این رقم در میان جوانان ایرانی )افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال( 

برابر با ۴۹ درصد است.
همه  شامل  کشور  از  متخصصان  و  نخبگان  مهاجرت 
و  پزشکان  از  می شود.  حرفه ای  مشاغل  و  گروه ها 
پرستاران و اساتید دانشگاه، تا هرنمندان و طراحان فرش 
و صنعتگران و کارآفرینان. رفنت افراد متخصص به عنوان 
رسمایه انسانی، در کنار خروج رسمایه های نقدی از کشور 
حال  در  کشوری  عنوان  به  ایران  برای  بزرگی  خطر  زنگ 

توسعه به شامر می رود.
در این میان نگاه و رویایی مقامات و حکومت به موضوع 
مهاجرت ایرانیان از کشور نشان می دهد قرار نیست هیچ 
اقدام به موقع و کارسازی برای کاهش آن صورت بگیرد و 
هامنطور که کارشناسان پیش بینی می کنند موج های بعدی 

مهاجرت هم در راه خواهند بود.
حکومت،  مقامات  اظهارات  تازه ترین  از  یکی  در 
اسرتاتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق 
ریاست  جمهوری گفته »در عین حال که این مسئله قابل 
انکار نیست، اما متاسفانه در این حوزه با یک بزرگنامیی دور 

از واقعیت در فضای رسانه ای کشور مواجهیم.«
سعید خطیب زاده سخنگوی وقت وزارت خارجه نیز چند 
ماه پیش مسئولیت مهاجرت متخصصان و نخبگان را متوجه 
رسانه های فارسی زبان و »معاند« مستقر در لندن کرد. او 
مدعی شد این رسانه ها با ارائه »تصویری مهندسی شده و 
از زندگی  ایران و رؤیایی غیرواقعی تر  از داخل  غیرواقعی 
برخی  خطرناک  و  مخاطره آمیز  خروج  زمینه  اروپا«،  در 

شهروندان ایرانی را فراهم می آورند.
مهاجرت  مطلبی  در  هم  اسالمی«  »جمهوری  روزنامه 
ایرانیان را »توطئه مشرتک داخلی و خارجی« ارزیابی کرده 
و نوشته که »میزان مهاجرت ها از کشور که قبالً در سطح 
تحصیلکرده ها  سایر  و  پزشکان  و  اساتید  و  دانشجویان 
به سطح دانش آموزان و  اکنون  بود،  بازرگانان  و همچنین 

پرستاران و دانش بنیان ها ترسی پیدا کرده است.«
داخل  در  پردافعه  »جریان های  آمده  مطلب  این  در 
کشور که متأسفانه از امکانات زیادی نیز برخوردار هستند 
با همراهی شبکه های برنامه ریز، هدفدار و البته پرجاذبه 
خارجی بشدت مشغول فعالیت برای خالی ساخنت ایران از 
نیروهای بااستعداد کشور هستند. مقابله با این توطئه فقط 
برخورد  از طریق  نظام  مسئوالن  مستحکم  اراده  اِعامل  با 
ماسک مذهب  با  که  داخلی  پردافعه  با جریان های  قاطع 
و انقالبی گری مشغول توطئه هستند و هوشیاری در برابر 

شبکه های خارجی همدست با این جریان ها میرس است.«
اقداماتی هم که به شکل محدود در اینباره انجام می شود، 
بیشرت به نفع دولت است تا اقدامی تشویقی و کارآمد برای 
بهداشت  مثال وزارت  برای  نخبگان.  از مهاجرت  جلوگیری 
از کشور دانشجویان علوم   جمهوری اسالمی وثیقه خروج 

پزشکی را افزایش داده است.
پزشکی،  حرفه ای  دکرتای  دانشجویان  پس  این  از 
به  باید  کشور  از  خروج  برای  داروسازی  و  دندانپزشکی 
دانشجویان  و  تومان  میلیون   ۱۵۰ تحصیلی  سال  هر  ازای 
کارشناسی علوم پزشکی ۶۰ میلیون تومان وثیقه تأمین کنند. 
این رقم پیش از این حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر سال 

تحصیل بود.
این ارقام در حالی که از رفنت پزشکان و پرستاران جلوگیری 
نخواهد کرد اما برای دولت نان  و آب دارد و سبب می شود 

بخشی از کرسی بودجه دولت جربان شود.
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       اصغر جهانگیر معاون قوه قضائیه یک ماه پیش 
با اشاره به افزایش تقاضای پرستاران برای مهاجرت، پدیده 
بود:  گفته   و  دانسته  چالش  یک  را  متخصصان  مهاجرت 
»هزینه آموزش هر پرستار در کشور حدود ۲ میلیارد تومان 
است؛ لذا ما با اتخاذ رویکرد ها و سیاست های جدید نباید 
اجازه دهیم نیروی متخصصی که میلیاردها تومان برای رشد 

او هزینه شده است به راحتی مهاجرت کند.«
خروج  برای  اسالمی  جمهوری  راهکار  می رسد  نظر  به 
به  برای سودجویی  به کیسه ای  ایران  نیروی کار متخصص 

نفع دولت تبدیل شده است!
گزارشی  در  خرداد  دهم  ایران«  مهاجرت  »رصدخانه 
اعالم کرد، »۷۳ درصد پزشکان و پرستاران« به دلیل »مشکالت 
مهاجرت«  به  »میل  ایران  اقتصادی«  »وضعیت  و  کشور« 

دارند.
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی آبان سال گذشته در نامه ای به علی 
خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی از »کاهش تعداد نیروهای 
درخواست  »افزایش  با  همزمان  درمان«  تخصصی  کادر 
مهاجرت پزشکان به خارج از کشور« ابراز نگرانی کرده بود.

هرچند به عقیده مقامات حکومتی گزارش های هولناک 
حرفه ای  و  متخصص  نیروهای  و  نخبگان  مهاجرت  از 
نیروی حرفه ای در  اما در آنسو کمبود  »بزرگنامیی« است 

برخی مشاغل مشکل ساز شده است.
کمبود  با  ایران  بهداشت  وزارت  گزارش  به  که  حالی  در 
»حدود ۱۸ هزار پزشک عمومی« مواجه است اما روزنامه 
»دنیای اقتصاد« روز یکشنبه ۲۰ شهریور با انتشار گزارشی 
بر اساس آماری که منبع آن را اعالم نکرده از مهاجرت »۱۶۰ 
متخصص قلب طی یک سال گذشته« از ایران خرب داده و 
افزوده که طی چهار سال اخیر »۱۶ هزار پزشک عمومی« 

هم از کشور مهاجرت کرده اند.
طی  نیز  درمان«  کادر  هزار   ۳۰« گزارش،  این  اساس  بر 
یک سال گذشته از دانشکده های علوم پزشکی درخواست 
که  کرده اند  ارائه  استندینگ(  )گود  سابقه  حسن  گواهی 

مقصدشان عامن بوده است.
مهاجرت  درباره  که  حالی  در  اسالمی  مقامات جمهوری 
نخبگان به فرافکنی مشغول هستند اما در آنسو طرحی برای 
»واردات خارجی های نخبه« با وعده اعطای اقامت در دست 

دارند.
روز  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  نوی  قلعه  مهدی 
وزیران  هیئت  مصوبه  به  اشاره  با  شهریور   ۲۱ دوشنبه 
کارآفرینان  و  متخصصان  کرد،  اعالم   اسالمی  جمهوری 
مهاجرت  متقاضی  یا  دارند،  نخبگی  رشایط  که  غیرایرانی 
امتیاز شهروندی  از  این پس می توانند  از  ایران هستند  به 
در جمهوری اسالمی ایران برخوردار شوند تا در کنار ارائه 

امتیازهای ویژه به آنها، باعث توسعه علمی کشور شوند!«
معاونت  فناوری  و  علم  بین املللی  تعامالت  مرکز  رئیس 
علمی و فناوری ریاست جمهوری اسالمی گفته در این طرح 
از نخبگان غیرایرانی«،  انگیزشی  »حامیت های پژوهشی و 
»تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک برای اعطای خدمات پایه 
انگیزه  »ایجاد  ویژه«،  اقامت  کارت  دارندگان  به  شهروندی 
کار  و  موانع کسب  تسهیل  برای  دولتی  بخش  مدیران  در 
افراد خارجی«، »اخذ مجوز کسب و کار و احداث مطب« و 

»متلک دارایی ها« نیز تعریف شده است.
معلوم نیست جمهوری اسالمی با اینهمه »توانایی« جهت 
»نخبگان  جذب  برای  و…  تسهیالت  و  انگیزه  و  حامیت 
تا هزار  ایران منی کند  آنها را رصف نخبگان خود  خارجی« 
هزار فرار نکنند و جمهوری اسالمی محتاج »نخبه خارجی« 

نشود!

با سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند.
»ناجی  رشکت  و  یزد«  سیستم  »افکار  رشکت  همچنین 
ثانویه  تحریم های  نیز مشمول  فاطر«  تکنولوژی هوشمند 
مالی  تحریم های  مقررات  و   پاسداران  سپاه  با  ارتباط  در 

جمهوری اسالمی ایران و جرائم سایربی شده اند.
به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا برایان نلسون 
معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات 
مالی گفته است: »بازیگران باج افزار و سایر مجرمان سایربی 
کسب   عملیات شان،  پایگاه  یا  دولتی  منشاء  از  نظر  رصف  
و کارها و زیرساخت های حیاتی را در رسارس جهان هدف 
اقتصاد  و  فیزیکی  امنیت  مستقیم  بطور  و  داده اند  قرار 
به  ما  می کنند.  تهدید  را  کشورها  سایر  و  متحده  ایاالت 
اتخاذ اقدامات هامهنگ با رشکای جهانی خود برای مقابله 
سپاه  با  مرتبط  تهدیدات  جمله  از  باج افزارها  تهدیدات  با 

پاسداران ادامه خواهیم داد.«
برای  دالر  میلیون  ده  تا  آمریکا  خارجه  وزارت  همچنین 
اطالعات درباره سه عامل سایربی جمهوری اسالمی پاداش 
پاداش«  برای  »برنامه  رسمی  صفحه  است.  کرده  تعیین 
وابسته به وزارت خارجه ایالت متحده امروز ۱۴ سپتامرب با 
انتشار عکس و نام سه عامل سایربی خرب پاداش ده میلیون 

دالری را اعالم کرده است.
سه عامل سایربی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا و امیرحسین نیک آیین 
نام دارند. از آنها به عنوان کسانی که صدها شبکه کامپیوتری 
خطر  به  کشور  از  خارج  و  متحده  ایاالت  رسارس  در  را 
انداخته اند نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا با اعالم 
این  در مورد  اطالعاتی  اگر  است:  نوشته  تلفن  یک شامره 

عوامل سایربی ایرانی دارید… برای ما ارسال کنید.«
این وزارت  از  پیش  آمریکا یک هفته  وزارت خزانه داری 
اطالعات و اسامعیل خطیب وزیر اطالعات جمهوری اسالمی 
و  آمریکا  علیه  سایربی  حمالت  در  مشارکت  اتهام  به  را 
در  دخالت  اسالمی  بود. جمهوری  کرده  تحریم  متحدانش 

حمالت سایربی به آلبانی را انکار کرده است.

به  اسالمی  جمهوری  سایربی  حمالت  به  واکنش  ==در 
تأسیسات دولتی آلبانی، وزارت خزانه داری آمریکا ۱۰ فرد و 
دو رشکت ایرانی به نام های »افکار سیستم یزد« و »ناجی 

تکنولوژی هوشمند فاطر« را تحریم کرد.
تروریسم  امور  در  آمریکا  خزانه داری  وزیر  ==معاون 
گفته »ما به اتخاذ اقدامات هامهنگ با رشکای جهانی خود 
برای مقابله با تهدیدات باج افزار از جمله تهدیدات مرتبط 

با سپاه پاسداران ادامه خواهیم داد«.
==همچنین وزارت خارجه آمریکا تا ده میلیون دالر برای 
اطالعات درباره سه عامل سایربی جمهوری اسالمی پاداش 
پاداش«  برای  »برنامه  رسمی  صفحه  است.  کرده  تعیین 
وابسته به وزارت خارجه ایالت متحده امروز ۱۴ سپتامرب با 
انتشار عکس و نام سه عامل سایربی خرب پاداش ده میلیون 

دالری را اعالم کرده است.
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته  سایربی  عامل  ==سه 
اسالمی منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا و امیرحسین 

نیک آیین نام دارند.

خزانه داری  وزارت  خارجی  دارایی های  کنرتل  دفرت 
)OFAC( چهارشنبه ۱۴ سپتامرب )۲۳شهریور( ۱۰ فرد و دو 
رشکت ایرانی را به علت دست داشنت در حمالت و جرائم 

سایربی و استفاده از باج افزارها تحریم کرد.
این تحریم ها بخشی از اقدام مشرتک با وزارت دادگسرتی، 
سایربی  فرماندهی  فدرال،  تحقیقات  دفرت  وزارت خارجه، 
ایاالت متحده، آژانس امنیت ملی و آژانس امنیت سایربی و 
امنیت زیرساخت هاست که پس از حمله سایربی جمهوری 

اسالمی به زیرساخت های دولت آلبانی اعامل شده است.
آمریکا  خزانه داری  وزارت  شده  اعالم  فهرست  اساس  بر 
احمدی،  آقای  محمد  احمدی،  آقای  علی  شامل  فرد   ۱۰
منصور احمدی، مجتبی حاجی حسینی رکن آبادی، مطصفی 
حاجی حسینی رکن آبادی، احمد خطیبی عقدا، امیر حسین 
نیک آئین راوری، معین مهدوی، علی اکرب رشیدی بارچینی و 
محمد شاکری اشتیجه را تحریم کرده که همگی آنها مرتبط 

پاداش ده میلیون دالری برای اطالعات درباره سه عامل سایربی و 
تحریم ۱۰ فرد و ۲ رشکت وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی

رسدار پاسدار غالمرضا سلیامنی رئیس سازمان بسیج آبان ۱۴۰۰ ادعا کرده بود ۲۵۰۰ گردان سایربی راه اندازی شده است



روستایی قادر به پرداخت شان نیستند و این باعث افزایش 
جدی ترک  تحصیل می شود.

امکانات تحصیلی و  نبود  در دسرتس بودن مواد مخدر، 
مدرسه کافی، فقر و مشکالت جدی مالی در کنار خشکسالی 
در  اعتیاد  رشد  به  شده،  روستاییان  بیکاری  به  منجر  که 

کودکان و نوجوانان در مناطق مرزی دامن زده است.
اعتیاد  گسرتش  خطرناک  و  اسفبار  چشم انداز  وجود  با 
دانش آموزان در کشور، مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و 
دستگاه های دیگر، در آستانه سال تحصیلی جدید، برنامه ی 
گشت  زنی و به کار گرفنت مأمور مخفی و »نامحسوس« در 
اطراف مدارس را در پیش گرفته اند. روشی که در سال های 
گذشته نیز توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شده و 
استان ها  عالی  شورای  عضو  است.فنوذی  نداشته  تأثیری 
ترک  دانش آموزان  برای  پرورش  و  آموزش  »البته  می گوید، 
تحصیلی بیشرت می تواند کمک کند تا دانش آموزان مبتال به 
اعتیاد، بسیاری منی توانند هر روز برای رفت و آمد فرزندشان 
برای تحصیل هزینه کنند و حتی اگر خانواده ها هزینه رفت 
آمد را تهیه کنند، وسیله نقلیه و رسویسی که هر روز به 

صورت مرتب رفت و آمد کنند، وجود ندارد.«
در  ابتدایی  دوره  تا  »دانش آموزان  می کند،  اضافه  او 
دوره  این  از  بعد  اما  می روند  مدرسه  به  روستاهایشان 
مراکز  در  تحصیل  ادامه  اجازه  فرزندان شان  به  خانواده ها 
شهری و روستاهای دیگر را منی دهند و اکرثا دخرتان اجازه 
ندارند رفت و آمد کنند. مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان 
داریم  هم  را  مرکزی  روستای  به  اغامری  روستاهای  از 
ندارد که رسویس  را  امکانات الزم  آن  پرورش  و  آموزش  و 
برای ایاب و ذهاب این دانش آموزان تهیه کند و اکرثا اولیا 
ممکن است به دلیل فقر مالی نتوانند هزینه رفت و آمد 

»شورای  در  جنوبی  خراسان  مناینده  فنوذی  ==حسین 
عالی استان ها« به خربگزاری »ایلنا« از  کاهش هولناک سن 
اعتیاد در این استان خرب داده، تا جایی که به کودکان مقطع 

دبستان و دوره ابتدایی رسیده است.
جنوبی،  خراسان  استان  مرزی  شهرستان های  ==در 
امر  این  با  و  است  دانش آموزان  »در دسرتس«  موادمخدر 
زیرکوه«،  و  درمیان  »نهبندان، رسبیشه،  در شهرستان های 
نوع  از  و  مخدر  مواد  درگیر  هم  ابتدایی  »دانش آموزان 

صنعتی شده اند.«
دلیل  »به  آموزش،  کارشناس  یک  گفته ی  ==به 
خشکسالی ها پی در پی و کمبود آب و عدم امکانات برای 
کشاورزی و دامپروری«، دانش آموزان روستاها کاهش پیدا 
کرده و اداره آموزش و پرورش دانش آموزان را در یک روستا 
تجمیع می کند و آنها مجبورند حتی تا ۱۰ کیلومرت دور از 
مدرسه،  تا  خانه  مسافت طوالنی  بروند.  مدرسه  به  خانه  
هزینه هایی دارد که بسیاری از خانواده های روستایی قادر 
ترک   جدی  افزایش  باعث  این  و  نیستند  پرداخت شان  به 

تحصیل می شود.
اعتیاد  سن  جنوبی،  خراسان  استان  مسئوالن  اعالم  طبق 
در این استان هم مرز با کشور افغانستان، به عنوان اولین 
تأمین کننده تریاک و مواد مخدر در دنیا، به شدت کاهش 
مقطع  در  و  دبستانی  دانش آموزان  به  که  حدی  تا  یافته 

ابتدایی رسیده است.
استان خراسان جنوبی از جمله مناطق محروم با نرخ تورم 
۵/۴۱ ساالنه در سال ۱۴۰۱ است. دانش آموزان در این استان 
با توجه به مشکالت جدی فقر مالی خانواده هایشان جهت 
تأمین هزینه های تحصیل، عمدتا ترک تحصیل کرده و  به 

بازار کار روی می آورند.
در »شورای  مناینده خراسان جنوبی  فنوذی  حاال حسین 
عالی استان ها« به خربگزاری »ایلنا« از  کاهش هولناک سن 
اعتیاد در این استان خرب داده، تا جایی که به کودکان مقطع 

دبستان و دوره ابتدایی رسیده است.
خراسان  استان  مرزی  شهرستان های  در  اساس،  این  بر 
که  است  دانش آموزان  دسرتس«  »در  مخدر  مواد  جنوبی، 
با این امر در شهرستان های »نهبندان، رسبیشه، درمیان و 
زیرکوه«، »دانش آموزان ابتدایی هم درگیر مواد مخدر و از 

نوع صنعتی شده اند.«
به گفته ی فنوذی، »هرچند تعداد این دانش آموران اندک 
است اما اینکه سن اعتیاد در بین دانش آموزان پایین آمده 
دوره  دانش آموزان  بیشرت  قبال  دارد.  نگرانی  جای  است 
اما در حال حارض دانش آموزان  متوسط دوم درگیر بودند 

دوره ابتدایی هم درگیر شده اند!«
سابق  آموزگاران  از  و  آموزش  کارشناس  عباسی فر  جواد 
مناطق مرزی خراسان جنوبی گفته است: »آموزش و پرورش 
منی تواند خیلی برایشان کاری انجام دهد زیرا این سیستم 
دانش آموز را صبح در مدرسه تحویل می گیرد و ظهر به نزد 
خانواده اش باز می گرداند. اینکه درون خانواده ها هم چه 
درگیر  خانواده ها  مواردی  در  است.  مهم  می افتد،  اتفاقی 
مواد مخدر هستند و فرهنگ منطقه هم به گونه ای است 
که خیلی ها استفاه از موادمخدر را به عنوان مسکن برای 

دردها بد منی دانند و تجویز می کنند.«
به گفته ی این کارشناس آموزش، »به دلیل خشکسالی ها 
پی در پی و کمبود آب و عدم امکانات برای کشاورزی و 
به  و  کرده  پیدا  کاهش  روستاها  دانش آموزان  دامپروری«، 
دانش آموزان روستاها  پرورش  و  آموزش  اداره  همین علت 
تا  حتی  مجبورند  آنها  و  می کند  تجمیع  روستا  یک  در  را 
۱۰ کیلومرت دور از خانه  به مدرسه بروند. مسافت طوالنی 
خانه تا مدرسه، هزینه هایی دارد که بسیاری از خانواده های 

سن اعتیاد در مناطق 
مرزی استان خراسان 

جنوبی به زیر ۱۲ سال 
رسیده است!

پس از افشای تعرض به دانش آموزان یک مدرسه در 
خراسان جنوبی، حاال مقامات استانی می گویند سن اعتیاد 

در این استان به »دبستانی ها« رسیده است

فرزندان شان را بدهند.«
)درگیر  دانش آموزان  »این  می گوید،  محلی  مسئول  این 
اعتیاد( رصد می شوند و جهت ترک اعتیاد از طریق آموزش 
و پرورش با همکاری بهزیستی به کمپ معرفی می شوند 
اما بعد از ترک دوباره به سمت مواد مخدر می روند. چرا 
که این مواد به راحتی در دسرتس است و قیمت زیادی هم 
ندارد و دانش آموزان به دلیل قیمت پایین مواد براحتی تهیه 

و مرصف می کنند.«
عالوه بر این، ۴ شهرستان مرزی نهبندان، رسبیشه، درمیان 
و زیرکوه از ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی، »با کمبود نیروی 
رسمی برای آموزش و تدریس در مدارس« روبرو هستند و 
»مجوز به کارگیری این نیروهای خرید خدمات صادر شده 
روی  موضوع  این  که  است  مانده  بی نتیجه  تاکنون  ولی 
منفی  تاثیر  مرزی  شهرستان های  این  دانش آموزان  آموزش 
دارد و این مشکالت را در مدتی که به عنوان معاون آموزش 

و پرورش رسبیشه مسئول بودم از نزدیک می دیدم.«
امکان  دانش آموزان مناطق مرزی خراسان جنوبی، حتی 
مالی تهیه کتاب های درسی را ندارند و »امسال کتاب های 
درسی این دانش آموزان به صورت رایگان از سوی آموزش و 
پرورش در اختیار آنها قرار می گیرد و باید بگویم برخی از 

آنها حتی توان پرداخت هزینه کتب درسی شان را ندارند.«
جواد عباسی فر کارشناس آموزش می گوید در مناطق مرزی 
»در  دارد،  وجود  »سوءتغذیه«  جنوبی  خراسان  محروم  و 
طرح قدیم حداقل شیر و بیسکویتی به بچه ها می دادند که 
االن متاسفانه خیلی وقت است این تغذیه قطع شده و در 

مناطق مرزی این سوء تغذیه شدت یافته است.«
تغذیه  سوء  رسبیشه  شهر  حاشیه  در  »حتی  افزود:  او 
می توانند  چطور  رشایط  این  با  دانش آموز  است.  شدیدتر 
درس بخوانند؟ در دوره خدمتم که آنجا بودم خیلی تالش 
کردم به دانش آموزان تغذیه بدهند ولی متاسفانه نتوانستم 
کاری کنم. حتی به مناینده مجلس آن دوره مکاتبه کردم که 

بی نتیجه ماند.«
علیرضا موسوی نژاد مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان 
خراسان جنوبی با چنین رشایط غیرانسانی برای کودکان و 
نوجوانان به »ایلنا« گفته است: »در کل استان از جنبه آموزشی، 
نیروی انسانی و وضعیتی به گونه ای است که از میانگین 
نرفته ایم.« پایین تر  کشور  استان های  متوسطه  از  کشوری 
وی افزود: »از دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان به 
صورت رسمی هنوز آمار دقیقی نداریم اما تعدادی به دالیل 
خشکسالی های متعددی که در استان داشتیم و مهاجرت ها 
به خصوص جامعه عشایری مان دانش آموزان ادامه تحصیل را 
رها کرده اند اما تالش کرد یم برای بازماندگان از تحصیل رشایطی 
را  فراهم کنیم تا از تحصیل باز منانند. اما اینکه بگوییم قطعا 
دانش آموز بازمانده از تحصیل نداریم حرف منطقی نیست 
برسانیم«! به حداقل  را  تعداد  این  بتوانیم  امیدواریم  ولی 
موسوی نژاد درباره افزایش دانش آموزان مبتال به اعتیاد هم 
در سخنانی عجیب گفته است: »در مناطق مرزی به دلیل 
رشایط خاصی که دارد و هم مرزی با کشور قطب تولیدکننده 
مواد مخدر دنیا ممکن است تعدادی دانش آموز مبتال به 
داشته  هستند،  مبتال  نیز  خانواده هایشان  که   موادمخدر 

باشیم که این موضوع خیلی جای تعجب ندارد!«
او اضافه کرد: »اما آمار دقیقی از این دانش آموزان نداریم 
البته برای این دانش آموزان راهکارهایی از سوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، آموزش پرورش و استانداری در نظر گرفته 

شده است.«
بر اساس اعالم سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، ۳۸درصد 
این  از  که  فرسوده هستند  جنوبی  استان خراسان  مدارس 

میزان حدود ۱۳درصد باید تخریب شوند.
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خرب راه اندازی »رمزریال« نخستین  بار سال گذشته از سوی 
پاک  پیامن  علیرضا  اسالمی مطرح شد.  مسئوالن جمهوری 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پارسال اعالم کرده بود که 
امکان استفاده از رمزارزها در داد و ستدها با دیگر کشورها 

به زودی فراهم می شود.
مرکزی  بانک  نوین  فناوری های  معاون  محرمیان  مهران 
دی ماه گذشته توضیح داده بود که »بانک های مرکزی برای 
حل تناقض بین مترکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از 
طرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمزپول 
ملی کشورهای مختلف را مطرح کرده اند و هم اکنون بیشرت 
بانک های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.«

ایران  مرکزی  بانک  »در  که  بود  افزوده  محرمیان  مهران 
نیز این  موضوع مد نظر قرارگرفته و امور فنی آنهم انجام 
شده، خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم 
به تصویب رسیده است، در نتیجه به  زودی شاهد اجرایی 
شدن فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی به  عنوان رمزریال 

خواهیم بود.«
ارز دیجیتال  به عنوان  ابتدا »رمزریال«  در حالی که در 
مطرح بود اما رئیس کل بانک مرکزی تیرماه امسال گفت 
این پول رمزارز نیست و ریال های اسکناس جای خود را به 
که  اسکناسی  به جای همین  رمزریال می دهند: »رمزریال 
مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد بجای اینکه اسکناس 
)رمزارز(  جهانی  مفهوم  آن  به  دارد؛  رمزریال  باشد  داشته 
نخواهد بود و ریال های اسکناس جای خود را به رمزریال 

می دهند.«
البته کارت های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای 
خود  بانکی  پرداخت های  یا  مغازه ها  از  روزانه  خریدهای 
تاکنون  اما  است.  دیجیتالی  پول  نوعی  می کنند،  استفاده 
صدور این پول های دیجیتالی از سوی بانک های تجاری و 
بر پایه اعتبار الکرتونیک که بانک مرکزی به آنها می داده، 

انجام می شده است.
کارشناسان عقیده دارند که رمزریال در رشایطی به مرحله 
اجرا رسیده که مطالعات کافی پیرامون آن صورت نگرفته 

است.
دیگر سال ها  در کشورهای  منتقد  کارشناسان  عقیده  به 
زیرساخت  طراحی  و  ارزیابی  تحقیق،  اقدامی  چنین  برای 
پولی  و  بانکی  نظام  می رسد  نظر  به  اما  می گیرد  صورت 
و  تحقیقاتی  مراحل  کردن  سپری  بدون  اسالمی  جمهوری 

==مرحله »قبل از آزمایش رسمی« برای رمزریال در دو 
بانک ملی و ملت و با دو فروشگاه با مبلغ یک میلیارد 

تومان  از هفته گذشته آغاز شده است.
ارائه  برای  کافی  تخقیقات  می گویند  ==کارشناسان 
رمزریال انجام نشده و یکی از ریسک های بزرگی که اجرای 
رمزریال در پی دارد، تضعیف نقش بانک ها در واسطه گری 

وجوه است.
==این نگرانی در میان متخصصان وجود دارد که دولت 
قصد داشته باشد از رمزریال و ویژگی های آن برای دخالت 

در امور شهروندها و کسب اطالعات آنها استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی از مرحله »قبل 
از آزمایش رسمی« برای رمزریال خرب داده و گفته  پس از 
شناسایی و رفع مشکالت فنی در این مرحله، آزمایش رسمی 

رمزریال آغاز می شود.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
شامگاه سه شنبه در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیامی 
برای  رسمی«  آزمایش  از  »قبل  مرحله  آغاز  از  حکومتی 
رمزریال در دو بانک ملی و ملت و با دو فروشگاه با مبلغ 

یک میلیارد تومان  از هفته گذشته خرب داد.
علی صالح آبادی افزوده که جزییات این سامانه متعاقبا 
اعالم خواهد شد؛ اما اقدامات اولیه برای اجرای این سامانه 
توسط بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شده است؛ در این 
سامانه رمزارز ارائه می شود و واردکنندگان می توانند رمزارز 

را از این سامانه دریافت و اقدام به واردات کنند.
ساخت  زیر  هم اکنون  مرکزی  بانک  کل  رئیس  گفته  به 
اما  فعالیت رمزریال مهیا شده  برای  بانک مرکزی  در  الزم 
مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این 
امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز 
در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حاال باید امکان خرید 

رمزارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفته آغاز به کار رمزریال باید در 
هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می رسید تا 
امکان آغاز رسمی کار فراهم می شد، »لذا هم اکنون آغاز کار 
با مبلغ یک میلیارد تومان در این هئیت به تصویب رسید و 
کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریورماه 
از  بیشرت  با وسعتی  با رمرزریال  کار  آزمایشی  فرایند  روند 

رشایط کنونی آغاز شود.«

آغاز فعالیت 

آزمایشی 

»رمزریال« بدون 

توجه به هشدار 

کارشناسان

زیرساختی در حال ارائه رمزریال است.
کارشناسان می گویند یکی از ریسک های بزرگی که اجرای 
رمزریال در پی دارد، تضعیف نقش بانک ها در واسطه گری 
وجوه است. موضوعی که وظیفه اصلی هر بانکی است و 
و تضعیف آن، اثرات شگرفی بر میزان دارایی و تسهیالت 

بانک ها خواهد داشت و زیاندهی آنها را افزایش می دهد.
همچنین این نگرانی در میان متخصصان وجود دارد که 
دولت قصد داشته باشد از رمزریال و ویژگی های آن برای 
دخالت در امور شهروندها و کسب اطالعات آنها استفاده کند.
امرداد  مرکزی  بانک  پیشین  ارزی  معاون  عزیزی  احمد 
بدون  رمزریال  کار  به  آغاز  ریسک های  درباره  امسال 
تحقیقات گسرتده گفته بود: »در دنیا سال ها روی این موارد 
مطالعه می کنند و این مطالعات را در اختیار متخصصان قرار 
می دهند. این مطالعات مورد بحث عمومی گذاشته شده 
و ایرادات آنها بررسی می شوند. سپس هزینه و فایده آنها 
مشخص شده و فرض بر این است که اگر هزینه طرح، بیشرت 
از فایده آن باشد، کنار گذاشته می شود. ما ندیدیم که در 
ایران، مقاله ای به زبان فارسی در این مورد منترش شود اما 
به نظر می رسد که به یکباره طرح رمزریال از شهریور ماه 
اجرایی شود. اجرای این طرح با رشایط ذکر شده، می تواند 
سیستم بانکی فشل ما را با ریسک های بسیار بزرگی مواجه 

کند.«
به گفته معاون ارزی پیشین بانک مرکزی »بانکداری یعنی 
وجوه  واسطه گری  قطعا  رمزریال  طرح  وجوه.  واسطه گری 
توسط بانک ها را تضعیف می کند و تردیدی در آن نیست. 
اگر اجرای این طرح محدود باشد، کاهش واسطه گری بانک ها 
نیز کم خواهد بود اما اجرای مطلق آن، کل واسطه گری را 
از بین می برد. این موضوع روی دارایی  و تسهیالت بانک ها 

تاثیر شگرف می گذارد و زیاندهی آنها را افزایش می دهد.«
احمد عزیزی همچنین به احتامل دخالت بیشرت حکومت 
اشاره کرده  از رمزریال  استفاده  با  افراد  در حوزه شخصی 
امور  در  دخالت  برای  معموال  »دولت ها  که  بود  گفته  و 
شهروندها و کسب اطالعات آنها عطش دارند. این عطش 
آن  از  و  دارد  دینی  و  ایدئولوژیک  مبنای  نیز  ما  دولت 
برداشت مطلق می شود. حاال با این طرح، بانک مرکزی یک 
ابزار بی نام را به ابزاری با نام تبدیل می کند. آیا بانک مرکزی 
به این فکر کرده است که دولت از این موضوع چه استفاده 

یا سوء استفاده هایی خواهد کرد؟«



مجلس  شورا های  و  داخلی  امور  کمیسیون  ==رئیس 
شورای اسالمی درباره طرح صیانت گفته که تصمیم اول 
فضای  عالی  شورای  را  صیانت  طرح  در خصوص  آخر  و 
شده  متام  طرح  یک  طرح،  این  گرفت.  خواهد  مجازی 

است.
نوشت:  توئیتی  در  مجلس  منایندگان  از  دیگر  ==یکی 
شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس در حقیقت 
ساختار مورد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای 

اهداف آن را فراهم کرد.
شورای  معتقدند  نیز  اطالعات  فناوری  ==کارشناسان 
تا  گرفته  نادیده  را  مجلس  عمل  در  مجازی  فضای  عالی 

بتواند زودتر طرح صیانت را بطور رسمی اجرا کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا های مجلس شورای 
اسالمی از سپرده شدن طرح صیانت به شورای عالی فضای 
ابراهیم  ریاست  به  شورا  این  است.  داده  خرب  مجازی 
رئیسی هفته گذشته بخشی از طرح صیانت را تصویب و 

به قوانین خود اضافه کرد.
و  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  جوکار  محمدصالح 
شورا های مجلس شورای اسالمی، درباره گرفته شدن طرح 
فضای  عالی  شورای  به  آن  واگذاری  و  مجلس  از  صیانت 
مجازی اعالم کرد که طرح صیانت به شورای عالی فضای 

مجازی سپرده و متام شد.
این مناینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به خربنگاران 
درباره تکلیف طرح صیانت گفته »طرح دیگر در دستور 
مجازی  فضای  عالی  شورای  از  بروید  نیست؛  مجلس  کار 

بپرسید!«
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا های مجلس شورای 
اسالمی افزوده که »تصمیم اول و آخر در خصوص طرح 
صیانت را شورای عالی فضای مجازی خواهد گرفت. این 

طرح، یک طرح متام شده است.«
رسعت  »درباره  گفت  همچنین  جوکار  محمدصالح 
اینرتنت هم من خودم اعرتاض دارم و وزارت ارتباطات باید 

فکری بکند.«
طرح  مشرتک  کمیسیون  عضو  قزلجه  نوری   غالمرضا 
صیانت مجلس شورای اسالمی نیز روز یکشنبه ۲۰ شهریور 
اصالح  در  مجازی  فضای  عالی  شورای  اقدام  از  انتقاد  با 
مصوبه رشح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون 
که  کرد  اعالم  کشور،  مجازی  فضای  مقررات  تنظیم  عالی 
شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس در حقیقت 
ساختار مورد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای 

اهداف آن را فراهم کرد.
توییرت  کاربری خود در  نوری قزلجه در حساب  غالمرضا 
مجلس  زدن  دور  با  مجازی  فضای  عالی  »شورای  نوشت: 
اعضای  ترکیب  و  اختیارات  وظایف،  »رشح  تصویب  و 
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور« در 
حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر 
کمیسیون  این  امیدوارم  کرد،  فراهم  را  آن  اهداف  اجرای 
داشته  توجه جدی  این حوزه  در  اساسی ملت  به حقوق 

باشد.«
ماده های دو، سه و چهار طرح صیانت هفته گذشته در 
اقدامی عجیب در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به 

قانون تبدیل شد. یکی از ماده های طرح صیانت که حاال 
در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به صورت قانون 
و  داخلی  ترافیک  مدیریتی  الزامات  اجرا شود،  تا  درآمده 
خارجی فضای مجازی کشور یا هامن سیاست خط مشی 

ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم های مختلف است.

جایگاه  در  که  می شود  تشکیل  کمیسیونی  همچنین 
»تنظیم گر تنظیم گران« فضای مجازی فعالیت کنند. به این 
مجازی  فضای  مقررات  تنظیم  عالی  کمیسیون  که  معنی 
کشور برای تنظیم سیاست ها، نظارت، هدایت، هامهنگی 
ابعاد  همه  در  کالن  آیین نامه های  و  مقررات  تصویب  و 
سایر  یعنی  تنظیم گران«  »تنظیم گری  و  مجازی  فضای 

نهادهای تنظیم گر قانونی تشکیل شده  است.
شورای  مجلس  اعضای  دیگر  از  کوچی  رشیدی  جالل 
در  صیانت«  »طرح  طراحان  اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی 
که  گفته  دارند،  حضور  هم  مجازی  فضای  عالی  شورای 
قاعدتا وقتی دیدند که در مجلس منی توانند کار را پیش 

بربند، »آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند.«
عالی  معتقدند شورای  نیز  اطالعات  فناوری  کارشناسان 
بتواند  تا  گرفته  نادیده  را  در عمل مجلس  فضای مجازی 
زودتر طرح صیانت را به طور رسمی اجرا کند. حامد بیدی 
»شورای  که  گفته  اینباره  در  اطالعات  فناوری  کارشناس 
تحت  عالی  کمیسیون  یک  ایجاد  با  مجازی  فضای  عالی 
عنوان تنظیم گر، تنظیم گران درواقع رشوع به قانونگذاری 
در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری 
را از مجلس و دولت سلب کرده   و به شکل انحصاری در 
مجازی  فضای  عالی  شورای  نظر  زیر  کمیسیونی،  اختیار 

گذاشته   است.«
بیان  با  نیز  اطالعات  فناوری  کارشناس  طالبی  عادل 
مربوط  انسداد  مصوبه،  این  بند های  از  یکی  طبق  اینکه 
به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون 
کاربر پیش از اقدام می بایست به مرکز ملی فضای مجازی 
اطالع داده شود، گفت: »در حال تصویب قانونی هستند 

که مبهم و کلی است. به عبارتی در صدد تصویب قانونی 
هستند که هر کاری خواستند با اینرتنت بکنند.«

رسعت اینرتنت در ایران طی ماه های گذشته با اختالل 
کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به  و  شده  روبرو  زیادی 
اهداف  مدت هاست  اسالمی  جمهوری  اطالعات،  فناوری 
پیگیری و مصوبات آن را در دست اجرا  را  طرح صیانت 

دارد.
بر  سال هاست  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای  علی 
اینرتنت ارصار می ورزد و چندی پیش هم  سانسور بیشرت 
خواستار محدود ساخنت بیشرت فضای مجازی و حتی وضع 

قوانین جدید در این زمینه شد.
رهرب جمهوری اسالمی در سخنانی گفته فضای مجازی 
»امنیت روانی مردم را از بین می برد!« وی امر به محدود 
به مقامات حکومتی  ساخنت بیشرت فضای مجازی داده و 

گفته »اگر قانون ندارید، رسیع تهیه کنید!«
علی خامنه ای که درباره همه چیز که هیچ تخصصی در 
هیچکدام از آنها ندارد مرتب حرف می زند، گفته »امنیت 
روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید 
از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به  وسیله شایعات و 
نامشخص  یا  افراد مشخص  و هراس افکِن  دروغ  اظهارات 
این سخنان  در رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری کند.« 
در حالیست که نه تنها امنیت روانی، بلکه امنیت جسمی 
جمهوری  خود  توسط  ایران  شهروندان  جانی  و  شغلی  و 

اسالمی هر روز در معرض تخریب و نابودی قرار دارد!
فرمان  به   ۱۳۹۰ اسفند  مجازی  فضای  عالی  شورای 
علی خامنه ای تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی 
ارشد  مقامات  همه  اندازد.  راه  را  کشور  مجازی  فضای 
اجرایی و قانونگذار کشور از جمله رئیس جمهور، رئیس 
قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسالمی، فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، 
فرماندهی کل نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و وزاری 
ارتباطات، اطالعات، آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ و 

ارشاد اسالمی از اعضای این شورای هستند.

جمهوری اسالمی خودش را دور زد؛ طرح صیانت از مجلس به شورای 
عالی فضای مجازی سپرده شد
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نشست شورای عالی فضای مجازی
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==بر اساس گزارش  رسانه ها، مهسا )ژینا( امینی دخرت ۲۲ 
ساله  حوالی عرص روز سه شنبه ۲۲ شهریورماه در ورودی 
بزرگراه  »حقانی« تهران توسط گشت ارشاد اسالمی بازداشت 

و دو ساعت پس از دستگیری دچار مرگ مغزی می شود.
==مهسا امینی اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیامرستان 
»کرسی« در تهران بسرتی است و پزشکان از نجات وی قطع 

امید کرده اند.
از  ناشی  مهسا،  مغزی  مرگ  اجتامعی  شبکه های  ==در 
در  مأموران  و جرح  اثر رضب  بر  وارده«  »شدت جراحات 
داخل ون گشت ارشاد اسالمی و همچنین در بازداشتگاه وزرا 

عنوان می شود.
شدت  اثر  بر  سه شنبه  روز  عرص  ساله   ۲۲ امینی  مهسا 
جراحات وارده ناشی از رضب  و جرح وحشیانه و خشونت 
مأموران گشت ارشاد اسالمی دچار مرگ مغزی شده است. او 
اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیامرستان »کرسی« بسرتی 

است و پزشکان از او قطع امید کرده اند.
بر اساس گزارش  رسانه ها، مهسا )ژینا( امینی دخرت ۲۲ ساله  
حوالی عرص روز سه شنبه ۲۲ شهریورماه در ورودی بزرگراه  
»حقانی« تهران توسط گشت ارشاد اسالمی بازداشت و دو 

ساعت پس از دستگیری دچار مرگ مغزی می شود.
مهسا امینی اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیامرستان 

»کرسی« در تهران بسرتی است.
در شبکه های اجتامعی مرگ مغزی مهسا، ناشی از »شدت 
جراحات وارده« بر اثر رضب و جرح مأموران در داخل ون گشت 
ارشاد اسالمی و همچنین در بازداشتگاه وزرا عنوان می شود.

کیارش امینی برادر مهسا گفته است، در اتاق محل بسرتی مهسا، 
با چشم خود دیده که صورت مهسا متورم و پایش کبود است.

طبق گزارش وبسایت»ایران  وایر«، مهسا امینی در ُکامست و 
دچار سکته قلبی و مغزی شده و پزشکان ساعت ۲۰:۱۷ دقیقه 
روز سه شنبه از او قطع امید کرده اند. به گفته برادر مهسا، 
پزشکان کمی بعد از ساعت ۸ شب سه شنبه، »خانواده امینی 

مرگ مغزی مهسا ۲۲ ساله بر اثر 
رضبات مأموران گشت ارشاد اسالمی؛ 
جّو امنیتی در بیامرستان »کرسی« و 

ممنوعیت مالقات خانواده

را از نجات دخرتشان جواب کرده اند. آنها تشخیص سکته قلبی 
و مغزی برای مهسا داده اند و اگرچه قلب او همچنان می تپد 

اما مغزش دیگر هشیار نیست.«
این  در  »ایران وایر«  وبسایت  به  ژیال  برادر  امینی  کیارش 
ارتباط گفته است، که زمان دستگیری همراه خواهرش بوده 
و در واکنش به اعرتاض شان، مأموران گفته اند، »مهسا را به 
پلیس »امنیت اخالقی« در خیابان »وزرا« می برند و پس از یک 

ساعت کالس آموزشی، او را رها می کنند.«
حساب حقوق برشی »۱۵۰۰ تصویر« به نقل از دوستان 
داده شده،  گزارش  او  درباره  نیز  »ژینا«  نام  به  که  »مهسا« 
امنیتی شکل  بیامرستان »کرسی« جّو  نوشت که در مقابل 
انتظامی مستقر شده اند و »دیگر  نیروی  گرفته و مأموران 

اجازه ی ورود خانواده اش به بیامرستان را منی دهند.«
شامگاه  از  که  است  گفته  همچنین  امینی  مهسا  برادر 
»یکی  و  دارند  قرار  نظر  تحت  خانواده اش  و  او  سه شنبه 
از ماموران نیروی انتظامی نیز با حضور در بیامرستان قول 

پیگیری واقعه ای را که اتفاق افتاد، داده است.«
جلوی  رسیدم  »وقتی  است:  داده  توضیح  امینی  کیارش 
ساختامن )وزرا( نزدیک ۶۰ – ۷۰ نفر با لباس برای دخرتهای 
آزاد  نفر که  بودند. چند  ایستاده  بازداشتی، هامنجا منتظر 
شدند، ناگهان صدای جیغ و داد بلند شد. همه در ساختامن 
را می کوبیدیم. از در باال رفتیم. اما در را باز نکردند. یک دفعه 
مامورها با گاز  اشک آور و باطوم بیرون آمدند و به ما حمله 
کردند… پنج دقیقه بعد یک آمبوالنس از ساختامن خارج 

شد.«
وی اضافه کرد: »هر دخرتی که بیرون می آمد می گفت یک 
نفر را کشتند. عکس مهسا را به دخرتها نشان می دادم. از 
میان آنها یک نفر گفت که مهسا در بغل خودش این  مسئله 
برایش پیش آمد. شوکه و ترسیده بودم. از یک رسباز پرسیدم 
که چی شده؟ گفت از رسبازهای خودمان یکی زخمی شده. 

دروغ گفتند.«
انتشار مرگ مغزی این دخرت جوان هنگامی  که در بازداشت 
»پلیس امنیت« در خیابان وزرای تهران بوده، در شبکه های 
اجتامعی با ابعاد گسرتده ای از اعرتاض روبرو شده است. از 
تیرماه امسال با شدت  گرفنت اجرای طرح »حجاب و عفاف« در 
دولت ابراهیم رئیسی، رفتارهای خشن مأموران گشت ارشاد 
اسالمی حین دستگیری، انتقال و در زمان بازداشت با زنان و 
دخرتان تشدید شده و روند نگران کننده ای به خود گرفته است.
اعامل  و همچنین  پرونده سازی  زنان،  بازداشت گسرتده ی 
فشار و محدودیت برای کار و فعالیت آنها از سوی مقامات 
اجرای  خواهان  آنها  می گیرد.  قرار  حامیت  مورد  مسئول 
رسسختانه قوانین حجاب و رسکوب مخالفان با حجاب اجباری 

هستند.

در ایران چک های  ۱۰۰ هزار تومانی تصویر تخت جمشید 
حذف شده و تصویری شبیه به قرب خمینی یا مقربه معصومه 

فرزند امام اول شیعیان در قم جایگزین شده است.
رومنایی از طرح جدید ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی نشان 
می دهد تصویر تخت جمشید از روی آن حذف و تصویر شبیه 
به قرب خمینی یا مقربه معصومه فرزند امام اول شیعیان در قم 

بر روی آن چاپ شده است.
در طراحی پیشین ایران چک ها تصویری از تخت جمشید 
با عبارت »آثار تاریخی کشور جزو مفاخر ملت ایران است« 

نقش بسته بود.
شامگاه چهارشنبه ۲۳ شهریور پس از رومنایی از ایران چک  
جدید ۱۰۰ هزار تومانی هنوز بسیاری از رسانه ها و کاربران 
منی دانستند تصویر مکانی که بجای تخت جمشید در این 
چک پول جایگزین شده کجاست و از آن به عنوان یک مکان 

مذهبی نام برده می شد.
وبسایت »گسرتش نیوز« با انتشار تصاویر ایران چک جدید و 
قدیم نوشته که »بنای مذهبی چاپ شده روی اسکناس شاید 
یک مسجد معروف باشد چرا که روی چک پول اشاره ای به 

محل نقش  بسته روی اسکناس نشده است.«
جمهوری اسالمی بیش از چهار دهه است در تالش برای 
حذف هویت ایران و ایرانی و جایگزینی هویت اسالمی و 
توسط  زیادی  اقدامات  مسیر  این  در  است.  آن  با  شیعی 
حکومت طی سال های گذشته انجام شده و البته همگی در 

دستیابی به اهداف خود شکست خوردند.
تخت جمشید یکی از آثار تاریخی بجا مانده از دوران پادشاهی 
هخامنشیان در ایران طی سال های گذشته از سوی مردم به 

عنوان منادی در مقابل با حکومت اسالمی شناخته می شود.
از اوایل دهه هشتاد هر ساله در هفتم آبان که به عنوان 
روز کوروش تثبیت شده، فعاالن مدنی و فرهنگی ملی گرا در 
تخت جمشید گرد هم آمده تا یاد پادشاه بنیانگذار حقوق برش 
در جهان را پاس بدارند. در سال ۱۳۹۵ تجمع مردمی پاسارگاد 
با حضور هزاران نفر از مردم، جمهوری اسالمی را به شدت 
غافلگیر کرد.»ایران کشور ماست، کوروش پدر ماست«، »آزادی 

حذف تخت جمشید از روی 
ایران چک های  ۱۰۰ هزار تومانی؛ 
دشمنی ذاتی جمهوری اسالمی با 

فرهنگ و هویت ایران

اندیشه با ریش و پشم منیشه« و »نه غزه نه لبنان جانم فدای 
ایران« از شعارهای هزاران نفری بود که از شهرهای مختلف 

ایران در تخت جمشید گرد هم آمدند.
در این تجمع که همزمان با زادروز شاهزاده رضا پهلوی 
برگزار شد، شعارهایی از جمله  »ای شاه ایران برگرد به ایران« 

و »تولدت مبارک، ای شاهزاده« نیز رس دادند.
به گزارش منابع حکومتی ۳۰۰ نفر در ارتباط با این مراسم 
بازداشت شدند. علی صالحی دادستان عمومی و انقالب شیراز 
در اینباره گفته بود »پس از انجام تحقیقات الزم٬ لیدرها و 
شعارهای  دادن  رس  به  که  تجمع  این  اصلی  رسشاخه های 
هنجارشکنانه و ضدارزش ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.«
طی شش سال گذشته، در روزهای منتهی به هفتم آبان 
مسیرهای پاسارگاد بسته شده و نیروهای امنیتی و نظامی و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ورود اتومبیل ها به پاسارگاد و 

تجمع مردم در کنار آرامگاه کوروش جلوگیری می کنند.
تخت جمشید در حالی به منادی برای مخالفت با حکومت 
جمهوری اسالمی تبدیل شده که ابراهیم رئیسی مهر ۱۴۰۰ 
در نخستین هفته های آغاز ریاست اش بر دولت سیزدهم با 
عوام فریبی آشکار در سفر به شیراز به تخت جمشید رفت اما 
در اظهاراتی گفت: »بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران 
است که ببینند رسنوشت کسانی که به مردم ظلم می کنند، 
چیست!« این سخنان یاوه در حالیست که رئیسی به »قاضی 
مرگ« مشهور است و دستانش به خون هزاران تن که در 
صدور حکم اعدام آنها چه در دهه شصت خورشیدی و چه 
در دوران حضورش در قوه قضائیه از جمله به عنوان رئیس آن 

رشکت داشته، آلوده است!



==بر اساس گزارش  شبکه های اجتامعی، شامری از زنان 
اهل مریوان در پی مرگ شیلیر رسولی زن ۳۶ ساله ی اهل 
عدم  به  نسبت  گسرتده  اعرتاضات  به  دست  منطقه  این 

امنیت اجتامعی و خطرات ناشی از آن زده اند.
==شلیر رسولی روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ برای فرار از مرد 
تعرض کننده، خود را از پنجره ساختامن دو طبقه به پایین 
پرت کرد و مدتی پس از اینکه در کُام برس برد، در نهایت 

جان خود را از دست داد.
==سوران منصورنیا برادر برهان منصورنیا از کشته شدگان 
اعرتاضات آبان ماه در رشته توئيتی با اشاره به گسرتدگی آزار 
و اذیت و تعرض علیه زنان و کودکان نوشت: »اوباش پروری 
کنرتل  برای  جمهوری اسالمی  مستمر  شیوه های  از  یکی 

شهرهای )بیشرت( سیاسی ایران است.«
زنان مریوان در استان کردستان علیه عدم امنیت اجتامعی 
مرگبار  و  خطرناک  پیامدهای  به  مسئوالن  بی توجهی  و 
پی حادثه  در  اعرتاضات  این  زده اند.  اعرتاض  به  آن دست 
مرگباری شکل گرفت که در آن شلیر رسولی زن ۳۶ ساله در 
جریان فرار از فردی که قصد تعرض به وی را داشته پس از 
پرت شدن از طبقه دوم ساختامن نخست آسیب دیده و در 

کاُم فرو می رود و بعد جان خود را از دست می دهد.
بر اساس گزارش  شبکه های اجتامعی، شامری از زنان اهل 
این  اهل  مریوان در پی مرگ شلیر رسولی زن ۳۶ ساله ی 
منطقه دست به اعرتاضات گسرتده نسبت به عدم امنیت 

اجتامعی و خطرات ناشی از آن زده اند.
شلیر رسولی روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ برای فرار از یک مرد 
تعرض کننده، خود را از پنجره ساختامن دو طبقه به پایین 
پرت کرد و مدتی پس از اینکه در کاُم برس برد، در نهایت 

جان خود را از دست داد.
او اهل روستای چشمیدر از توابع رسوآباد و ساکن مریوان 
و دارای دو فرزند بوده و همرسش در اقلیم کردستان عراق 

به کارگری اشتغال دارد.
منابع خربی نوشته اند، شلیر رسولی وقتی متوجه می شود 
که فرد متعرض قصد تعرض به او را دارد، برای نجات خودش 
شبکه های  در  می پرد.  پایین  به  ساختامن  دوم  طبقه  از 
همکار  و  قاسم پور«  »گوران  مرد  این  کامل  نام  اجتامعی 

نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی معرفی شده است.
کشته شدگان  از  منصورنیا  برهان  برادر  منصورنیا  سوران 
اعرتاضات آبان ماه در رشته توئیتی با اشاره به گسرتدگی آزار 
و اذیت و تعرض علیه کودکان و زنان نوشته: »اوباش پروری 
کنرتل  برای  اسالمی  جمهوری   مستمر  شیوه های  از  یکی 
فضای  از  بخشی  است.  ایران  سیاسی  )بیشرت(  شهرهای 

نرینه ی مریوان هم به این سناریوی حکومت کمک

اعرتاض زنان مریوان 
به »اراذل پروری« 

حکومت؛ 
شلیر رسولی قربانی 
ناامنی و یکه تازی 

اوباش متعرض!

گذاشت و تا این رژیم رسنگون نشود ایران و ایرانی رنگ 
امید و حیات را نخواهد دید!«

فشارهای اقتصادی و ناامیدی از یکسو و بحران های روحی 
بین همه  افزایش خودکشی در  از عوامل کلیدی  و روانی 
شهروندان از جمله نیروهای مسلح است. نظامی هایی که 
باید برای سخت ترین روزها آمادگی روحی و جسمی داشته 
باشند اکنون خودشان دچار ناامیدی و ناراحتی ها و مشکالت 
اسالمی،  جمهوری  از  ناشی  خودکشی  هستند.  متعدد 
پدیده ای ناگوار و فجیع است که بین جوانان و حتا کودکان 

ایران نیز رو به افزایش است.
مورد  در  دائم  ایران  در  حکومتی  منابع  میان،  این  در 
و  ارسائیل  نیروهای مسلح  بین  در  آمار خودکشی  افزایش 
یگان های  در  آنچه  مورد  در  اما  می دهند  گزارش  آمریکا 

نظامی جمهوری اسالمی می گذرد سکوت می کنند.
نتایج  به  اشاره  با  بالینی   ارشد  کارشناس  قهرمانی    حمید 
یک پژوهش در سال ۱۳۹۸ در مورد دالیل اصلی خودکشی 
بین رسبازان می گوید »فرماند هان در پادگان ها معموالً برای 
کنرتل رسباز ها روش ها و ابزار هایی را به کار می برند که 
از  می شود.  روانی  فشار  افزایش  باعث  روش ها  این  خود 
جمله این ابزار ها لغو مرخصی ها است که از جمله موارد 
آسیب رسان به روحیه رسبازها است. بازداشت ها، پست ها 
، تنبیهات فیزیکی اجباری که یک  و نگهبانی های اجباری 
رسباز ممکن است توانایی انجام آن را نداشته باشد، از جمله 
موارد دیگر آسیب رسان و مؤثر در خودکشی رسبازان است.«
جمهوری اسالمی که از حل مشکالت اقتصادی و اجتامعی 
ناتوان است، تالش  به وجود آورده  و فرهنگی که خودش 
همچنین  و  ایدئولوژیک  سیاسی-  طرح های  با  می کند 
تطمیع هایی که با توجه به میزان گرانی و تورم در کشور، 
بسیار مضحک هستند، روحیه نظامی ها را تقویت کند! یکی 
لبیک  پرسنل »طرح  ارتقاء روحیه  برای  ارتش  از طرح های 
یا امام خامنه ای« است! در این طرح به پرسنل جوان که 
ایرانی می دهند که به  تازه ازدواج کرده اند سه قلم کاالی 
تقاضای دریافت کنندگان به حدود ۱۰ میلیون تومان پول نقد 

تبدیل شد!

==بر اساس بخشنامه ای که بازرسی نیروی زمینی ارتش 
)دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات( به یگان های 
مورد  چهار  گذشته  یکسال  در  تنها  کرده  ارسال  مربوطه 
خودکشی در یگان های نیروی زمینی اتفاق افتاده که سه 

فقره از آنها منجر به فوت شده است.
و  پرسنل  بین  در  خودکشی  آمده  بخشنامه  این  ==در 
رسبازان نیروهای مسلح پدیده دردناکی است که در جامعه 
نظامی رواج پیدا کرده و به معضلی تبدیل شده که منافع 

ملی را خدشه دار می کند!
و  اقتصادی  مشکالت  حل  از  که  اسالمی  ==جمهوری 
اجتامعی و فرهنگی که خودش به وجود آورده ناتوان است، 
تالش می کند با طرح های سیاسی- ایدئولوژیک و همچنین 
تطمیع هایی که با توجه به میزان گرانی و تورم در کشور، 
کند!  تقویت  را  نظامی ها  روحیه  بسیار مضحک هستند، 
ارتقاء روحیه پرسنل »طرح  یکی از طرح های ارتش برای 
لبیک یا امام خامنه ای« است! در این طرح به پرسنل جوان 
که تازه ازدواج کرده اند سه قلم کاالی ایرانی می دهند که 
به تقاضای دریافت کنندگان به حدود ۱۰ میلیون تومان پول 

نقد تبدیل شد!
دگرزنی  و  خودکشی  آمار  افزایش  از  غیررسمی  منابع 
ویژه  به  اسالمی  مسلح جمهوری  نیروهای  پرسنل  بین  در 

یگان های نیروی زمینی ارتش خرب می دهند.
ارتش  زمینی  نیروی  بازرسی  که  بخشنامه ای  اساس  بر 
)دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات( به یگان های 
مورد  چهار  گذشته  یکسال  در  تنها  کرده  ارسال  مربوطه 
خودکشی در یگان های نیروی زمینی اتفاق افتاده که سه 

فقره از آنها منجر به فوت شده است.
در این بخشنامه آمده خودکشی در بین پرسنل و رسبازان 
نیروهای مسلح پدیده دردناکی است که در جامعه نظامی 
رواج پیدا کرده و به معضلی تبدیل شده که منافع ملی را 

خدشه دار می کند!
فریربز کرمی  زند از پرسنل سابق نیروی انتظامی که ساکن 
خارج کشور است با انتشار یک سند در توییتی نوشت »نام 
جمهوری اسالمی را به واقع بایستی جمهوری مرگ و نیستی 

افزایش آمار خودکشی در یگان های نظامی 
بازرسی نیروی زمینی ارتش: افزایش خودکشی  منافع ملّی را خدشه دار می کند!
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              می کرد و از هرزه های قداره کش رابین هود  می ساخت؛ 
شیفتگان اوباش اما هیچگاه به آن فکر منی کردند که چرا این 
افراد برای مدت های بسیار کوتاه بازداشت می شوند و پس 
از هر دستگیری یک یا دو هفته طول منی کشد که دوباره در 
فضاهای شهر ول می چرخند. بارها نقش این اراذل در رسکوب 
اعرتاضات خیابانی و مراسامت نوروز در مریوان را به چشم 

خود دیده ام و برخی شان را هم می شناسم«.
که  مریوانی  زنان  حاکیست  محلی  وبسایت های  گزارش 
این تعرض یک تجمع  به  سه شنبه ۱۵ شهریور در واکنش 
اعرتاضی مقابل دادگسرتی مریوان برگزار کرده بودند، روز 
پنجشنبه ۱۷شهریور با درگذشت شلیر رسولی که پس از شش 
روز کاُم روی داد، باز هم به خیابان ها آمده و اعرتاض کردند.

آنگونه که »هه نگاو« گزارش داده، مرد متعرض که اکنون 
نهادهای  با  اخیر  سال های  در  می برد،  برس  بازداشت  در 
بارها به دلیل  امنیتی جمهوری اسالمی همکاری داشته و 
دزدی، چاقوکشی، دعوا و.. بازداشت شده اما به دلیل رابطه 

با نهادهای امنیتی پس از مدت کوتاهی آزاد شده است.
در پی درگذشت این شهروند مریوانی، شامری از زنان این 
شهر  و فعاالن حقوق زنان در مقابل ساختامن دادگاه این 
شهر دست به برگزاری تجمع اعرتاض آمیز زده اند و نسبت 
امنیت زنان در جامعه اعرتاض کرده و خواهان   به فقدان 

امنیت شدند.
رسانه های داخلی نوشته اند، رئیس کل دادگسرتی استان 
کردستان در پی درگذشت این زن، »دستور رسیدگی رسیع« 
یک  کیفری  دادگاه  در  را  پرونده  این  نوبت«  از  »خارج  و 
مورد  مریوان  دادستان  و  بازپرس  توسط  تا  داده  استان 

رسیدگی قرار گیرد.
اعالم  اطالعیه ای  در  کردستان  دادگسرتی  عمومی  روابط 
کرد: »به دنبال این واقعه، حجت االسالم واملسلمین حسینی 
قرار  با  متهم  فرد  دستگیری  از  کردستان  دادگسرتی  رییس 
بازداشت موقت خرب داد و به رئیس دادگسرتی و دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان مریوان دستور داد موضوع را با 
رسعت و دقت پیگیری کنند و ابعاد مختلف حادثه را مورد 

بررسی ویژه قرار دهند.«
در این اطالعیه بر مبنای تحقیقات اولیه بازپرس دادگسرتی 
شهر  این  اوباش  و  اراذل  از  »یکی  که  شد  عنوان  مریوان 
این  به  تعرض«  قصد  و  »گروگانگیری  به  اقدام  )مریوان(« 
زن را داشته که »نامربده بر اثر شدت جراحات وارده عرص 
کوثر  بیامرستان  در  جاری  سال  شهریورماه   ۱۷ پنجشنبه 

سنندج فوت کرده است«.
مریوان  شهروندان  گسرتده  حضور  با  رسولی  شلیر  پیکر 

تشییع و به خاک سپرده شد.

اکنون تهدیدات کیومرث حیدری ساعاتی پس از آن مطرح 
شده که گزارش شد یائیر الپید نخست وزیر ارسائیل برای 
هامهنگی مواضع این کشور و اروپا در مورد برنامه هسته ای 

رژیم ایران به برلین سفر می کند.
»در  گفت  دولت  کابینه  اعضای  با  جلسه   در  الپید 
با  فرشده ای  و  صدا  و  بی رس  مذاکرات  اخیر  ماه های 
اروپایی ها داشتیم و اطالعات تازه ای درباره فعالیت های 
ارائه  آنها  به  هسته ای  سایت های  در  ایران  رژیم  امتی 

شد.«
با  آمریکا   ۵۲-B مبب افکن  دو  این  از  پیش  هفته  یک 
کرده  پرواز  فارس  خلیج  تا  ارسائیلی  جنگنده    ۳ اسکورت 

بودند.
تحریم ها  ادامه  و  امتی  مذاکرات  در  بن بست  ادامه  با 
قابل پیش بینی است که تنش ها میان جمهوری اسالمی و 
ارسائیل تشدید خواهد شد. مقامات جمهوری اسالمی مقرص 
بی نتیجه ماندن مذاکرات امتی را البی ارسائیل با غربی ها و 

آژانس بین املللی انرژی امتی می دانند.
گفتنی است که ادعای طراحی ساختار برای نابودی ارسائیل 
از سوی ارتش جمهوری اسالمی یک ماه بعد از عذرخواهی 
فرمانده ارتش از پرسنل برای ناتوانی در عمل به »وعده های 
پرسنل  در  نارضایتی  میزان  است.  شده  مطرح  معیشتی« 
افرسان  از  بسیاری  باالست.  بسیار  اسالمی  ارتش جمهوری 
حتا در رده های رسگردی و رسهنگی مجبورند با شغل دوم 
مثل مسافرکشی و نگهبانی و یا فروشندگی و کاسبی با به 
راه انداخنت دکان و مغازه  هزینه های رسسام آور خانواده های 
خود را در موج گرانی هایی که همچنان بطور افزایشی ادامه 

دارند تأمین کنند.

==فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با رصاحتی 
کم سابقه تهدید کرد »پهپاد آرش۲ قابلیت های منحرص به 
فردی دارد و برای حمله به حیفا و تل آویو ساخته شده!«
ارتش  »فرمانده  شد  مدعی  حیدری  ==کیومرث 
]عبدالرحیم موسوی[ ساختاری برای نابودی ارسائیل ایجاد 
کرده است!« وی اما در عین حال گفت »از طرف فرمانده 

ارتش اجازه ندارد درباره این ساختار صحبت کند!«
==ادعای طراحی ساختار برای نابودی ارسائیل از سوی 
ارتش جمهوری اسالمی یک ماه بعد از عذرخواهی فرمانده 
»وعده های  به  عمل  در  ناتوانی  برای  پرسنل  از  ارتش 

معیشتی« مطرح شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ۲۰ شهریور 
در یک مصاحبه تلویزیونی با رصاحتی کم سابقه تهدید کرد 
»پهپاد آرش۲ قابلیت های منحرص به فردی دارد و برای حمله 

به حیفا و تل آویو ساخته شده است.«
کیومرث حیدری مدعی شد »فرمانده ارتش ]عبدالرحیم 
موسوی[ ساختاری برای نابودی ارسائیل ایجاد کرده است!« 
وی اما در عین حال گفت »از طرف فرمانده ارتش اجازه 

ندارد درباره این ساختار صحبت کند!«
نابودی  مورد  در  موسوی  عبدالرحیم  متناقض  مواضع 
تنها  سال ۱۳۹۷  فروردین  او  نظامی هاست.  سوژه  ارسائیل 
ارتش جمهوری  به عنوان فرمانده  آنکه  از  هفت ماه پس 
اسالمی منصوب شد ادعا کرد »عمر ارسائیل را کمرت از ۲۵ 
سال متام خواهیم کرد!« اما یک ماه بعد در یک سخرنانی 
دیگر عقب نشینی کرد و گفت »نابودی ارسائیل مأموریت  

سپاه است.«

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی:

 فرمانده ارتش برای نابودی ارسائیل ساختار ایجاد 
کرده است!

پهپادهای انتحاری »آرش۲«
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اعرتاض زنان در مریوان به عدم امنیت که باعث مرگ شلیر 
رسولی زن جوان شد



دیگر راهی مرز نشوند!
اینکه  اعالم  با  اربعین«  مرکزی  »ستاد  گذشته  نیمه شب 
کرده  درخواست  است«  مسدود  عراق  به  منتهی  »مرزهای 
»زائران عزیز به هیچ وجه تا اطالع ثانوی به مرزها مراجعه 
عراق  در  که  محرتمی  زائران  می شود  اکید  توصیه  نکنند. 
هستند، در برگشت خود ترسیع کنند و ماندگاری را در کربال 

کوتاه و بیشرت از یک روز اقامت نداشته باشند.«
برای  که  مشکالتی  درباره  ایالم  استاندار  بهرام نیا  حسن 
زائران در مرز ایجاد شده گفته »از آنجا که ازدحام جمعیت 
در مرزها بسیار زیاد بوده و زیرساخت های کشور عراق هم 
در مقایسه با کشور ما بسیار کمرت است در پذیرش زائران 
رفع  برای  منظور  همین  به  است.  شده  ایجاد  مشکالتی 
مشکل از روز پنجشنبه با مدیریت وزیر کشور و رئیس ستاد 
عتبات عالیات، مرزها به صورت مقطعی بسته شده اند و 
تنها کسانی که از قبل در پایانه ها حضور داشته اند امکان 
تردد دارند. وی افزود: در روزهای گذشته حضور زائران در 
مرزها با ازدحام زیاد همراه بوده است. از طرفی گرمای هوا 
هم به حدی بود که در هر ۵ دقیقه افراد به یک بطری آب 
معدنی نیاز داشتند. این رشایط بسیار سخت بود و سبب 

بروز مشکالتی برای مسافران شد.«
وضعیت اسفناک و خجالت آور در مرزهای ایران و عراق 
سبب شد که برخی رسانه های داخلی نیز در اینباره گزارش 

دهند.
قرار  این  از  نوشته  »ماجرا  گزارشی  وبسایت »فرارو« در 
بود که مشکالت عدیده ای در مرز وجود داشت که مهمرتین 
آنها زیرساخت های الزم برای پذیرش چندین میلیون زائر بود 
و همین ماجرا منجر به بسته شدن مرز ها به سمت عراق 
شد. گرمای شدید، بی نظمی در اسکان، بسته شدن راه ها در 
فاصله ۱۵ کیلومرتی به مرز، لحظه به لحظه رشایط زائران را 

وخیم تر کرد.«
بلیت های  قیمت  ناگهانی  افزایش  گزارش،  این  اساس  بر 
هواپیام برای کربال به چند ده میلیون تومان یکی از دالیل 
ترافیک سنگین مردم پشت مرزهای زمینی ایران و عراق بود. 
همچنین با وجود نامناسب بودن زیرساخت ها در دو طرف 
مرز ایران و عراق، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از مردم 

خواسته بود با اتومبیل شخصی راهی عراق شوند!
روزنامه دولتی »ایران« اما در گزارشی بار مسئولیت راهی 
کردن صدها هزار نفر به سوی مرز زمینی ایران و عراق را از 

روی دوش جمهوری اسالمی برداشته و مشکالت را به

==این مراسم تبلیغاتی که توسط جمهوری اسالمی پس 
از سقوط رژیم صدام حسین در عراق به راه افتاد،  به ویژه 
از سال ۲۰۱۴ با تطمیع و ارائه مزایا همراه شد تا بر تعداد 
»زائران« که ظاهرا اهداف معنوی دارند، به شوق دریافت 
مادیّات اضافه شود! در چند سال اخیر رشکت کنندگان در این 
مراسم تبلیغاتی و مذهبی از مزایای ارز دولتی و غذا و اسکان 
رایگان بهره می برند و امسال دولت ابراهیم رئیسی امسال در 
اقدامی عوام فریبانه امکانات و بسته های تشویقی ویژه  برای 
»زائران« تدارک دید و با تحمیق و تطمیع اقشار فرودست 

اعالم کرد حتی به زائران پول هم می دهد!
==گزارش ها حاکی از قفل شدن مرزهای زمینی و زنجیره ای 
تا ۲۵ کیلومرت از اتومبیل هایی است که رسنشینان آن تشنه و 
گرسنه ساعت ها وسط بیابان در پایانه مرزی در انتظار عبور 

از مرز هستند.
==وعده های عوام فریبانه دولت سبب شد هزاران نفر از 
اقشار ضعیف و فرودست با نّیت »هم فال است و هم متاشا« 
در آخرین روزهای تابستان راهی مرزهای زمینی عراق شوند.
==به نظر منی رسد تا دو سه روز دیگر امکان ساماندهی 
وجود  اسالمی  جمهوری  مقامات  سوی  از  زمینی  مرزهای 
داشته باشد و حاال دست به دامن مردم شده اند که دیگر 

راهی مرز نشوند!
وضعیت  این  مسئولیت  بار  »ایران«  دولتی  ==روزنامه 
اسفبار را از روی دوش جمهوری اسالمی برداشته و مشکالت 

را به گردن »ضعف امکانات ساختاری عراق« انداخته است.
بر  »»ارصار  حاصل  را  بلبشو  این  اطالعات  ==روزنامه 
دولت ساالرانه«  دست اندازی های  و  چیز  همه   دولتی کردن 

دانسته است.
مذهبی  سیاسی-  منایش  برای  که  ایرانی   ۹ ==دست کم 
از  را  خود  جان  بودند  شده  عراق  راهی  اسالمی  جمهوری 

دست دادند.
مقامات جمهوری اسالمی از هر ترفندی برای کشاندن مردم 
استفاده  مذهبی  تعطیالت  به  منتهی  روزهای  در  عراق  به 
مشکالت  سبب  الزم  امکانات  و  ساختارها  نبود  اما  کردند، 
عدیده در دو سوی مرزهای ایران و عراق شده است. شامری از 
زائران جان خود را از دست داده و هزاران نفر تشنه و گرسنه 

در مرزهایی که بسته شده رسگردان هستند.
گزارش ها نشان از قفل شدن مرزهای زمینی ایران و عراق و 
زنجیره ای تا ۲۵ کیلومرت از اتومبیل هایی دارد که رسنشینان آن 
تشنه و گرسنه ساعت های طوالنی وسط بیابان در پایانه مرزی 

در انتظار عبور از مرز هستند.
در دو سوی مرز هزاران نفر در راه مانده، در گرمای شدید 
بدون آب و غذا گیر افتاده اند. شامری گرمازده و بیامر شدند و 

چند تن جان خود را از دست دادند.
برنامه  یک  اربعین«  »راهپیامیی  یا  اربعین«  »پیاده روی 
تبلیغاتی است که توسط جمهوری اسالمی پس از سقوط رژیم 
صدام حسین به راه افتاده و شامری از شیعیان همزمان با این 

روز که به باور آنها چهلمین روز پس از »شهادت امام حسین« 
است، از مرز زمینی ایران و عراق پیاده به سمت کربال حرکت 
می کنند. این مراسم تبلیغاتی  به ویژه از سال ۲۰۱۴ با تطمیع 
و ارائه مزایا همراه شد تا بر تعداد »زائران« که ظاهرا اهداف 
معنوی دارند، به شوق دریافت مادیّات اضافه شود! در چند 
سال اخیر رشکت کنندگان در این مراسم تبلیغاتی و مذهبی 
از مزایای ارز دولتی و غذا و اسکان رایگان بهره می برند و 
امسال دولت ابراهیم رئیسی امسال در اقدامی عوام فریبانه 
امکانات و بسته های تشویقی ویژه  برای »زائران« تدارک دید 
و با تحمیق و تطمیع اقشار فرودست اعالم کرد حتی به زائران 

پول هم می دهد!
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هفته گذشته از وام 
برای رسپرست  خانوارها و سه میلیون  تومانی  پنج میلیون 
تومانی برای زائران انفرادی با قابلیت دریافت »صد درصد« و 

»بدون ضامن« خرب داد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی هم درباره 
جزییات این وام بر »بدون ضامن« بودن آن تأکید کرده و گفته 
حتی نیاز نیست گیرندگان به بانک مراجعه کنند و وام به 

حساب کارت یارانه آنها واریز خواهد شد.
به نظر می رسد همین وعده ها سبب شد هزاران نفر از 
اقشار ضعیف و فرودست با نیّت »هم فال است و هم متاشا« 
در آخرین روزهای تابستان راهی مرزهای زمینی عراق شوند.

شش مرز خرسوی، مهران، چذابه، شلمچه، باشامق و مترچین 
برای عبور زائران در نظر گرفته شده که بنا بر گزارش سازمان 
راهداری در متامی مرزها ازدحام جمعیت و قفل شدن مرز در 

سومین روز ادامه دارد.
علی عباسی فرماندار مهران درباره وضعیت این مرز که 
یکی از اصلی ترین مرزهای مورد استفاده زائران است گفته که 
»موج بازگشت زائرین تقریبا پا به پای خروج زائرین افزایشی 
می شود بطوری که حدود ۷۰ هزار نفر طی دیروز برگشت زائر 
را و طی بامداد امروز تا به این لحظه نیز حدود ۳۱ هزار نفر 
ورودی و نزدیک به ۶۰ هزار نفر خروجی زائر از این پایانه 

داشتیم.«
فرماندار مهران افزوده که »ظرفیت ۴۵ تا ۵۰ هزار خودرویی 
پارکینگ اربعین کامال پر شده و در حال ایجاد پارکینگ های 

دیگر هستیم!«
امکان  دیگر  روز  سه  دو  تا  منی رسد  نظر  به  اینهمه  با 
ساماندهی مرزهای زمینی از سوی مقامات جمهوری اسالمی 
وجود داشته باشد و حاال دست به دامن مردم شده اند که 

افتضاح »اربعین«؛ 
مانور سیاسی جمهوری 
اسالمی به بهای جان و 

»کرامت انسانی«!
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          گردن »ضعف امکانات ساختاری عراق« انداخته است.
در این گزارش آمده »دو هفته پیش نا آرامی های سیاسی و 
مشکالت امنیتی در عراق، اعزام زائران را برای مدتی کوتاه 
دچار وقفه کرد و اکنون هرچه به اربعین حسینی نزدیک تر 
می شویم، ضعف امکانات زیرساختی عراق در صدور مجوز 
ورود زائران و انجام ترشیفات گمرکی در گذرگاه های مرزی 
و از سوی دیگر حمل و نقل زائران از نقطه صفر مرزی به 
شهرهای کربال و نجف چالش جدی تری را پیش پای زائران 

قرار داده است.«
روزنامه »جمهوری اسالمی« در اینباره نوشت: »این عوارض 
را منی توان نادیده گرفت و با کرامت انسانی در تضاد ندانست. 
اینکه مردم با انواع مشوق ها و با تبلیغات بسیار پر رس و صدا 
به عزیمت به مرز ها تشویق شوند و در آنجا با انواع و اقسام 
مشکالت و رسگردانی ها مواجه شوند بطوری که بدبینی نسبت 
به همه  چیز متام وجودشان را پر کند، با هیچ منطق و تدبیری 
منطبق نیست. در صدد متهم کردن مسئوالن به تالش برای 
این  نیستیم، ولی منی توانیم  انسان ها  کرامت  نادیده گرفنت 
روش را که البته اختصاص به این دولت ندارد و از چند سال 
قبل جریان یافته )و فقط دو سال کرونائی استثنا بوده( نهایت 

بی تدبیری ندانیم.«
روزنامه »اطالعات« هم نوشته »ارصار بر دولتی  کردن همه  
چیز و دست اندازی های دولت ساالرانه، به آنجا می انجامد که 
مردمی ترین و خودجوش ترین مراسم آیینی مذهبی نیز در 
چنربه ی بوروکراسی دولت بچَمد و یک نیاز کاذب هم بر آن 

بار شود: وام دولتی برای یک انتخاب زیارتی!«
در ادامه مطلب روزنامه »اطالعات« آمده  »مگر قاطبه ی 
مردم مؤمن و زیارت جوی، معطل تصّدق دولت برای وام زیارت 
بودند، که برخی مسندنشینان، هم حاتم بخشی می کنند، هم 
مّنتی بر رس زائران می گذارند، هم استغنای مردمی را درگیر 

یک نیاز جدید می سازند؟ واقعا که!«
روزنامه »اطالعات« ادامه می دهد »راستی تا کجا باید زندگی 
در چنگال  نیازسازی  و  لفافه های صدقه پردازی  در  را  مردم 
دولت دید؟ و تا کی باید با پرداخت های نه چندان رضوری از 
کیسه ی کشور، کسانی را که هیچگاه در امر زیارت و عبادت، 
خود را معطل بخشش و دهش دولت منی دیدند، هشیار کرد!؟ 
این  پوپولیسم دولتی- که  میراث  دوران به اصطالح مهرورزی و 

پولپاشی است- کی متامی می یابد؟«
دلیل  به  نفر  صدها  شدن  بیامر  از  همچنین  گزارش ها 
گرمازدگی، مصدوم شدن و مرگ شامری از افرادی که خواسته 
یا ناخواسته بازیگر منایش سیاسی-مذهبی جمهوری اسالمی 

بودند حکایت دارند.
بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل زائران در محور 
حادثه  در  نفر مصدوم شدند.  دهلران ۲۰  به  عباس  دشت 
دیگری نیز در پی واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل زائران 

در عراق، یک زن کشته و هشت نفر مصدوم شدند.
حسین کولیوند رئیس جمعیت »هالل احمر« از درگذشت ۹ 
ایرانی در کربال خرب داده و گفته که ۸۴۰۷ نفر از زائران ایرانی 
در عراق به نیروهای »هالل احمر« جهت دریافت خدمات 
پزشکی مراجعه کردند. او افزوده »همچنین در کربال ۱۸ نفر 
از بیامران برای دریافت مراقبت های پزشکی بیشرت و در نجف 

۱۴ نفر به بیامرستان عراق اعزام شدند.«
رئیس جمعیت »هالل احمر« درباره علت مرگ این افراد 
توضیحی ارائه نکرده اما گزارش های پراکنده نشان می دهد دو 
تن از کشته شدگان دو زن ایرانی هستند که بر اثر آتش سوزی 
در هتلی در عراق جان خود را از دست داده اند. یکی دیگر از 
درگذشتگان یک مرد از شهر اصفهان است که حین »پیاده روی 
اربعین« جان خود را از دست داده اما گزارش نشده علت آن 

گرمازدگی بوده یا دلیل دیگری داشته است.
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نگاهی به گزارش های منترششده در رابطه با اعدام های 
اخیر، واقعیت وحشتناک قتل عام روزانه را به وضوح ثابت 
خواهد کرد. در مدت ۵ ماه، از اواخر دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ 
) ژانویه ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۲(  تعداد ۱۶۸ نفر ثبت شده؛ 
یعنی در هر یک روز و ۳ ساعت یک نفر اعدام شده است.
روند افزایشی تعداد اعدامیان و صدور احکام اعدام در 
جدی  سیاست  و  عزم  از  حکایت  گذشته،  سال  یک  مدت 
دستگاه قضایی برای پوشش گذاشنت بر فساد و چپاول های 
و  ارگان ها  در  تومانی  میلیارد  هزار  صدها  سازمانیافته 
نهادهای حکومتی است که با گرفنت ژست مبارزه با دزدی، 
و  اجتامعی می خواهد مترکز  ناامنی  و  مواد مخدر  قاچاق 
فشار افکار عمومی را بر دزدی های خودی ها کمرنگ کند 

و کاهش دهد.
جرم  انگاری های  و  عقیدتی  سیاسی،  زندانیان  بر  عالوه 
مشاهده  افراد  جنسیت  و  جنسی  گرایش های  به  مرتبط 
می شود که عمال هیچ جرمی را مرتکب نشده اند و تنها دلیل 

اعدام آنان این بوده که به مذاق حاکامن خوش نیامده اند.
که  گفت  باید  نیز  عادی  جرائم  محکومین  درباره  اما 
و  اقتصادی  اوضاع  و  رشایط  قربانیان  خود  نیز  افراد  این 
اجتامعی ای هستند که دزدان و چپاولگران در سیستم حاکم 

بر جامعه، برای بیش از ۸۰ میلیون انسان ایجاد کرده اند.
موجود  رشایط  قربانیان  رساندن  قتل  به  و  اعدام  بجای 
را  غارتگر  و  دزد  بانیان  باید  مسئله،  صورت  کردن  پاک  و 
معرفی و زندانی کرد تا ریشه هرگونه بزهکاری و ناهنجاری 

اجتامعی خشکانده شود.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن حامیت قاطعانه از تجمع 
خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری 
اعدام زندانیان و لغو احکام اعدام به هر اتهام و بهانه ای 

هستند.
)۱۰ سپتامرب ۲۰۲۲( ۱۹/۰۶/۱۴۰۱

اسامی برخی از امضاکنندگان این بیانیه:
و  برق  کارگران  صنفی  انجمن  ایران،  بازنشستگان  اتحاد 
فلزکار کرمانشاه، تشکل دانشجویان پیرشو دانشگاه اصفهان، 
گروه  ایران،  بازنشستگان  شورای  الربز،  نقاشان  سندیکای 
اتحاد بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل تهران، 
گروهی از معلامن و بازنشستگان کانون های صنفی ایران، 

ندای زنان ایران و…

==روند افزایشی تعداد اعدامیان و صدور احکام اعدام 
در مدت یک سال گذشته، حکایت از عزم و سیاست جدی 
دستگاه قضایی برای پوشش گذاشنت بر فساد و چپاول های 
و  ارگان ها  در  تومانی  میلیارد  هزار  صدها  سازمانیافته 
نهادهای حکومتی است که با گرفنت ژست مبارزه با دزدی، 
ناامنی اجتامعی می خواهد مترکز و  قاچاق مواد مخدر و 
فشار افکار عمومی را بر دزدی های خودی ها کمرنگ کند 

و کاهش دهد.

از  جمعیتی   )۲۰۲۲ سپتامرب   ۶(  ۱۴۰۱ شهریور   ۱۵ روز 
خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، مقابل دادگسرتی و 
دادگاه عمومی و انقالب کرج تجمع کردند و روزهای بعد 
نیز تا امروز به تجمعات خود مقابل قوه قضائیه در تهران با 
خواست #اعدام_نکنید، ادامه داده و خواهان توقف اعدام 

زندانیان هستند.
این تجمعات در حالی رشوع شدند که در روز ۱۵ شهریور 
در  نفر   ۱۰ تجمعات،  برپایی  از  روز  اولین  سپتامرب(،   ۶(
زندان های کرج و میناب به دار آویخته شدند و طبق اخبار 
نفر دیگر در  انتشاریافته طی روزهای گذشته حداقل ۱۸ 
زندان های گوهردشت، قزلحصار و میناب جهت اجرای حکم 

اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند.
عالوه بر این، هم اکنون تعداد بسیار زیادی که آمار دقیق 
آن در دست نیست، محکوم به اعدام و در انتظار اجرای 
حکم هستند که دو نفر از فعالین کوییر )LGBTQI+( به 
نام های زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار نیز در زمره 

آنها هستند.
در مدت چهل و سه سال گذشته، اعدام و قتل زندانیان 
به اتهامات و بهانه های مختلف سیاسی و عادی مرتبط با 
مواد مخدر، قتل، رسقت مسلحانه و غیره به یک نُرم و روش 

حکومت داری تبدیل شده است.
آمار اعدام )قتل عمد( زندانیان طی این دوره چهل و سه 
ساله، حتی یکبار هم به صورت رسمی و دقیق منترش نشده. 
اما با پیگیری مراجع حقوق برشی و… آمار ده ها هزار نفری 

اعدام قطعی است.
اعدام در ایران هیچ بخشی از جامعه را در امان نگذاشته 
و از کودک تا کهنسال و زن و مرد به هر بهانه و اتهامی از 

سیاسی گرفته تا همجنسگرا و عادی و… را شامل می شود.

بیانیه عمومی ۳۷ تشکل مستقل در ایران: 

دست از کشتار زندانیان بردارید!
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