
رضاشاه رضاشاه 
روحت شاد!روحت شاد!

بنیانگذار:دکترمصطفیمصباحزاده
جمعه۵تا11اسفندماه1401خورشیدی

شماره186۷ سالسیونهمـ

401

بنیانگذار:دکترمصطفیمصباحزاده

401

رضاشاه رضاشاه 
روحت شاد!روحت شاد!

جمعه۵تا11اسفندماه1401خورشیدی
شماره186۷ سالسیونهمـ



بنیانگذار:
دکترمصطفیمصباحزاده

P.O. Box 435,Old Brompton 

Road 2,London, SW7 3DQ

Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   

Fax: +(44)-(0)20 3633 3685

e-mail: ads@kayhan.london 

 www.kayhan.london

جمعهجمعه۵۵تاتا1111اسفندماهاسفندماه14011401
2424فوریهتافوریهتا22مارسمارس202۳202۳

سالسیونهمسالسیونهم
کیهانشمارهکیهانشماره186۷186۷))401401((

*****

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی )استاددانشگاه(
ترجمه رسمیشناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس:020-77607160
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبهتاجمعه10صبحتا۵بعدازظهر

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای خاندان پهلوی و روزهای 

پایانی ایران پادشاهیپایانی ایران پادشاهی
ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

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

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

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

@KayhanLife

@kayhanlife

@KayhanLife

https://kayhanlife.com/
newsletters-subscription

@KayhanLondon

@kayhanlondon

@kayhanlondon

https://t.me/kayhan_london

کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

بنیانگذار:
دکترمصطفیمصباحزاده

*****

**********

**********



**فهرست مطالب**
سرمقاله -انقالب ملی ایران نه فرزندان ونه مخالفان را نخواهد بلعید! / االهه بقراط ..........................   
رضاشاه روحت شاد! .../ روشنک آسترکی ........................................................................................

-----------------------------------------------------
شاهزاده رضا پهلوی هفته آینده در پارلمان اروپا سخنرانی می کند  ... /  ..................................
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با پولیتیکو: رژیم ایران در باالترین الیه ها.../ ................................  
شاهزاده رضا پهلوی: سپاه پاسداران یک مافیای مسّلح است، تحریم بیشتر آن... /.....................  
شاهزاده رضا پهلوی: ما برای سیاستی با درهای باز و جذب حداکثری... /. .................................... 
دست دادن یا  ندادن ،مسأله این است!...)۴( .../احمد احرار .......................................................
آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت شاه)۲(  .../دکتر هوشنگ نهاوندی...................................  
بایدن بین پتک انقالب ملت ایران و سندان البی های .../ ولید فاِرس )ایندیپندنت عربی( .....................  
»منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران« و ... /االهه بقراط........................

لغو سفر حسین امیرعبداللهیان به هند در اعتراض به پخش تصاویر اعتراضات.../ ......................... 
تالش برای اقدامات یکپارچه علیه تهدیدات رژیم ایران و روسیه در کنفرانس ... / .........................
پیمان همکاری »شورای مدیریت گذار«، »حزب مشروطه ایران و »شورای ملی..../ ..............
پیشنهاد »پیمان دادخواهی« ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی..../ ...........................................
هشدار یک اقتصاددان: جمهوری اسالمی در آستانه یک »انقالب تمام عیار« ... / ...........................
اعدام ریحانه جباری بر پرده جشنواره سینمائی برلین ..../  احمد رأفت  .............................................  
آغاز جشنواره برلین به نام »زن، زندگی، آزادی«.../  احمد رأفت ......................................................

تناقض گویی در مورد تهدیدات علیه شبکه »ایران اینترنشنال« در باالترین سطح  ... / ...................  
حداقل دستمزد: هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان! میلیون ها ایرانی دیگر به زیر .../ .......................  
دالر ۵۲ هزار تومانی بی اعتنا به وعده »حکمرانی قوی ارزی«/.................................................  
چوب حراج بر دارایی های مّلی؛ هزاران مدرسه در فهرست »مولدسازی« ... / ............................
بلومبرگ: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران ذرات اورانیوم با... /  .........................
نویسنده کتاب»سینما حقوق بشر«: نقض حقوق بشر در رسانه های.../ فیروزه نوردستروم  ..................
گزارش آسوشیتدپرس از شهر قم: تغییر شکل ُحکمرانی آنهایی را که خواستار  ... /  .........................
جمشید شارمهد زندانی آلمانی- ایرانی به اعدام محکوم شد ... / ................................................
پنجشنبه ۲۷ بهمن : تظاهرات ضدحکومتی در ۲۰ شهر ایران ... / ........................................................
تحریم ۴۰ مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی توسط اتحادیه اروپا و انگلیس ... / ......................
وکیل جوان معترض محکوم به اعدام: ادله اثباتی در پرونده وجود نداشت ... / .........................
وعده »حکمرانی قوی ارزی« با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال  .../  ........................................
تشدید نگرانی ها از »ایرانفروشی« به چین با سفر رئیسی به پکن ... /  ..............................................
چین حاضر به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نیست ... / .................................................
»مذاکرات واشنگتن و تهران« برای آزادی گروگان ها ... / هدی روؤف )ایندیپندنت عربی(............  
تعطیلی یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان گیالن به دلیل  .../  ........................................
حق داللی برای »مولدسازی« ۵ درصد اعالم شد ... /  .......................................................................
تحلیلی از دیدگاه جامعه شناسی درباره اهمیت پادشاهی مشروطه ... / ف. حقیقت جو .....................
سفیر سوئیس با چادر سیاه در قم و مذاکرات پشت پرده با آمریکا ... /  .................................................
حسین شریعتمداری: اعضای سفارت آلمان در تهران باید ممنوع الخروج و ... /  ............................
پشت جلد - عکس هفته /سارا شیرازی دانش آموز مدرسه »محجوب« اصفهان............................................  

۴
۴-۵

۵
۶-۷

۷
۸-۱۰

۱۱
۱۲-۱۴
۱۴-۱۵
۱۶-۱۸

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲3

۲۴-۲۵
۲۵
۲۶
۲۷

۲۸-۲۹
۲۹
3۰
3۱
3۲

3۲-33
33
3۴
3۵
3۶
3۷
3۸
3۹

۴۰-۴۱
۴۱-۴3

۴۴
۴۵
۴۶

ابزنرش
ابزنرش



صفحهشماره186۷
جمعه ۵ تا 11 ا سفندماه 1401خورشیدی

۵ 4

»انقالب فرزندانش را می  بلعد« جمله ای است که گئورگ 
دانتون  ژرژ  زبان  از  نوزدهم  قرن  نویسنده  آملانی  بوشرن 
بیان  دانتون«  »مرگ  رمان  در  فرانسه  انقالبی  سیاستمدار 
می کند. در هامن سال ها فرانسیسکو گویا نقاش اسپانیایی 
را  پرسش  »ساتورن  خود،  معروف  تابلوهای  از  یکی  نیز 
کرونوس  یونانی،  اسطوره   یک  اساس  بر  آفرید؛  می بلعد« 
پدر زئوس از ترس رسنگون شدن توسط فرزندانش، آنان را 

می بلعید. هر دو داستان، بیانگر کسب و حفظ قدرت!

چه رمان و چه نقاشی و چه اسطوره اما همگی از واقعیت 
انقالب ۱۹۱۷  و  فرانسه  انقالب ۱۷۸۹  رسچشمه گرفته اند. 
روسیه و انقالب ۱۹۷۹ ایران نه تنها مخالفان بلکه بسیاری 

از فرزندان شان را نیز برای کسب و حفظ قدرت  بلعیدند.
گذشته از اقتضائات اجتامعی سده های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰، نقش 
ایدئولوژی و اندیشه سیاسی را که بسرت و راهنامی این سه 
انقالب بودند نباید از نظر دور داشت. کوچکی و پیوستگی  
و ارتباطات جهان قرن ۲۱ اما پدیده ای برای دوران گذشته 
تصورناپذیر است و هرگونه همسان سازی تغییر و تحوالت  
اجتامعی با آنچه در گذشته روی داده، ناشی از عدم شناخت 
در  همواره  عدالت  و  آزادی  ایده  اینکه  کنونی ست.  جهان 
جوامع برشی و تفکرات سیاسی مطرح بوده، امروز را نه به 
باستان و نه قرون وسطا و نه چند قرن اخیر شبیه  دوران 
می کند! دهه ۸۰ و ۹۰ی های ایران به دلیل رصفا آزادیخواهی 
هامنطور که به اسپارتاکوس یا بابک خرمدین شبیه نیستند 
قطعا به جمعیت دهه ۴۰ و ۵۰ و حتا ۶۰ و ۷۰ خورشیدی نیز 
شبیه نیستند بلکه متأثر از جهان پیرامون و دستاوردهای علمی 

و فنی ای هستند که تا چند دهه پیش وجود نداشت!
اساس  بر  اندازه  هر  برشی  جوامع  که  اینست  واقعیت 
پیامن ها بتوانند مناسبات بین خود را سامان دهند، باز هم 
عنارص مداخله کننده  خرابکار می توانند به همزیستی و صلح 
جمهوری  ساله اش   ۴۴ بدخیم  نوع  کنند.  وارد  خدشه  آنها 
روسیه  کشورگشایی  دیگرش  نوع  و  خاورمیانه  در  اسالمی 

پوتین که حامل دی ان ای شوروی نیز هست.
امروز انقالب ملی ایران از چنان خودآگاهی مدرن و به روز 
برخوردار است که بالفاصله هم در شعارهای مردم و هم در 

اقدامات آنها در داخل و خارج کشور بازتاب می یابد. 
که  نیروهای سیاسی ست  این مسئولیت و وظیفه ی  حاال 
با تکیه بر همین بسرت خودآگاهی ملی با مردم و جهان به 
مراوده بپردازند و هم امروز و هم فردا به همگان اطمینان 
دهند که انقالب ملی ایران بنا بر تجربه و ویژگی فراگیر خود، 
چون ملی و متکی بر ملت است و نه بر یک طبقه یا گروه 
مذهبی و قومی و جنسیتی و ایدئولوژی، نه تنها فرزندانش را 
نخواهد بلعید بلکه از آنجا که حامل دموکراسی  و حقوق برش 
است، مخالفانش را نیز زیر چرت حامیت خود می گیرد. همزمان 
اقلیت ها نیز برای تحقق حقوق خود، چه امروز و چه فردا، 

مسئول و موظف به رعایت قوانین دموکراسی هستند.

انقالب ملی ایران نه فرزندان و
رضاشاه روحت شاد!نه مخالفان را نخواهد بلعید!

شامگاه سوم اسفندماه ۱۴۰۱ خورشیدی شهروندان ایرانی در 
تجمعی در شهر اصفهان و در ششمین ماه از جنبش انقالبی 
علیه جمهوری اسالمی شعار »رضاشاه روحت شاد« رس دادند. 
همزمان، در صد و دومین سالگرد سوم اسفند ۱۲۹۹ کاربران 
توئیرت دو هشتگ »رضاشاه روحت شاد« و »منجی مرشوطه« 
رضاشاه  همچنان  چرا  کردند.  ترند  بازنرش  بار  هزاران  با  را 
پهلوی درشعارهای بخشی از مردم که طی سال های گذشته 
نقش مهمی در اعرتاضات ملّی علیه جمهوری اسالمی داشتند 
به عنوان شخصیتی برجسته جای دارد و چرا از او به عنوان 

»منجی مرشوطه« یاد می کنند؟
 نقطه آغازین جنبش انقالبی کنونی در ایران را می بایست 
در در هفتم آبان ۱۳۹۵ پی گرفت که با تجمع هزاران شهروند 
به  برگرد  ایران  شاه  »ای  چون  شعارهایی  با  و  پاسارگاد  در 
مردمی  اعرتاضات  انداخت.  وحشت  به  را  حکومت  ایران« 
دی ماه یک سال بعد با شعار »رضاشاه روحت شاد« مقابل 
مسجد گوهرشاد و بعدتر در امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و تا امروز 
ادامه و تکامل یافت و اکنون به جنبشی انقالبی تبدیل شده 
است. در همه اعرتاضات سال ها و ماه های گذشته و حتی 
در اعرتاضاتی چون اعرتاضات مردم اصفهان و خوزستان علیه 
کم آبی و اعرتاضات مردم آبادان به فروریخنت ساختامن مرتوپل 
آبادان شعار »رضاشاه روحت شاد« یکی از شعارهای مردم 
بوده است. یک هفته پیشرت در تجمعاتی که به مناسبت چهلم 
محمدمهدی کرمی و محمد )کیان( حسینی در چند شهر ایران 
برگزار شد باز هم شعار »رضاشاه روحت شاد« رس داده شد. 
در مسابقات فوتبال نیز متاشاگران جوان در ورزشگاه ها همین 

شعار را رس می دهند.
پیش  قرن  نیم  آنکه  وجود  با  شعار  این  دادن  رس 
مرشوطه ستیزان متشکل از نیروهای اسالمگرا و چپگرا انقالب 
۵۷ را به مثر رساندند و جمهوری اسالمی را به عنوان یک 
حکومت مرشوعه بجای آن نشاندند، قابل تأمل است. به ویژه 
آنکه این شعار طی سال های گذشته غالبا از سوی جوانانی 

رس داده شده که در دوران جمهوری اسالمی به دنیا آمده 
و همواره زیر حمله تبلیغات سازمانیافته علیه مرشوطه و 
خاندان پهلوی و دوران پیش از انقالب قرار داشته اند. بررسی 
ریشه و علل رس دادن شعار »رضاشاه روحت شاد« از سوی 
ایراِن به  مردم، با یادآوری نقش رضاشاه پهلوی در رساندن 
آستانه ویرانی رسیده در دوران قاجار به ایران نوین در شاهراه 

آبادی و ترقی و امنیت امکان پذیر است.
رضاشاه منجی مرشوطه بود

با شکست محمدعلی شاه، مجلس دوم در میان شور و شوق 
مردم در آبان سال ۱۹۰۹/۱۲۸۸ آغاز به کار کرد تا مشکالت 
کشوری را که دچار جنگ داخلی شده بود و روس ها نواحی 
شاملی اش را اشغال کرده بودند حل کند. مجلس کوشید بانک 
ملی درست کند، نظام جدید اداری بسازد و امور امنیتی و 
نظامی را رس و سامان بخشد. یک سال از این آرزو ها و امیدها 
نگذشته بود که مجلس نه تنها از حل مشکالت خود را ناتوان 
 دید بلکه داخل مجلس به دو دسته تقسیم شد که دارای بدنه 

مسلح بودند.
آنها  از  رادیکال ها  و  قفقازی  مجاهدین  که  دموکرات ها 
حامیت می کردند در به کار بردن خشونت و گلوله دست 
و دلباز بودند؛ مناینده و رئیس الوزرا ترور می کردند و برای 
فشار به مجلس گروه فشار داشتند. تهران، پایتخت پادشاهی 
می توانست  را  اداری  نظام  نه  بود؛  افتاده  کار  از  مرشوطه، 
بازسازی کند و نه حتا امنیت پایتخت را. عدلیه هم رس و 
سامان نگرفت چون دادگسرتی جدید بر بنیاد مکتب حقوقی 
و آیین دادرسی نو به سد محکم مترشعین خورده بود و اهل 
حقوق یارای پوشاندن رخت قانون به آنرا نداشتند. عثامنی 
در نواحی شامل غرب گاهی دست به پیرشوی می زد و تنش 
مرزی درست می کرد؛ عشایر و گروه های مسلح برای چپاول 
دست شان باز بود و صفحه شامل غرب ایران را ناامن کرده 
بودند. در خوزستان خزعل رسکشی می کرد و در سودای ساخنت 

مملکت خود بود! مجلس دوم در سال ۱۲۹۰ با بحران

==رضاشـاه مسـیری را گشـود که رفاه، امنیت، برابری جنسـیتی، تحصیل و دانشـگاه، بهداشـت و آزادی از آن برآمد 
و توسـعه گام بـه گام ایـران را ترسـیم کـرد؛ مسـیری کـه تا سـال ۵۷ در حال تکمیل بـود و با انقالب اسـالمی متوقف 

شـد و راه معکـوس و عقبگـرد در پیش گرفت.

تیتر هفتهتیتر هفته سرمقالهسرمقاله
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                     شوشرت و اشغال رشت و انزلی از سوی روس ها از پا درآمد.
قدرت جهانی وقت،  دو  اشغال  به  ایران  که  نپایید  دیری 
روس و انگلیس، درآمد. آنها مستقیم مناطق در دست خود 
گسرتش  با  تجارت  و  سنتی  تولید  شیوه  می کردند.  اداره  را 
جنگ دچار مشکل شد و فقر و بیامری رس برآورد. بسیاری 
شدت  از  کشور  شامل غرب  پرجمعیت  شهرهای  ساکنان  از 
قحطی و ناامنی برای سیر کردن شکم خود و فرزندانشان به 
استان های شاملی رفته و به صورت نیازمند در خیابان برس می 
بردند. بیامری و قحطی آنقدر آدم کشت که ارقام مرگ و میر 
باورناپذیر به نظر می رسند. برخی می گویند نصف جمعیت 
ایران از بین رفت! اگر این تخمین مبالغه باشد، اما در چند 

میلیون کشته تردیدی نیست.
این سیامی تیره و تار ایران بود پیش از برآمدن رضاشاه؛ 
هنگامه ای که بیم بریده شدن رشته های نازک بقای کشور 
می رفت. رضاشاه در آرزوی تحقق ایده امنیت، بازسازی نظام 
اداری، بنیاد نهادن نظام حقوقی جدید، گسرتاندن بهداشت 
و مدارس نو و ساخت دانشگاه و آفریدن ارتش ملی و بانک 
ملی بود. آزادی فقط می توانست با چنین نهادهایی زنده مباند 
و با دیگر عنارص جامعه کم کم ببالد و به بلوغ برسد. آزادی 
بدون بسرتهای الزم فقط می توانست از کشور رخت بربندد و 
بگریزد که چنین هم شد. رضاشاه کاشانه ای ساخت که بتوان 
نهال آزادی را در خاک آن کاشت و آبیاری اش کرد تا سایه ی 
خود بر رسارس ایران بگسرتاند. این آرمان مرشوطه بود. اما 
رویدادهای داخلی و دسیسه های خارجی نگذاشتند که مردم 
کم کم در چنین مسیری از مواهب مرشوطه بهره مند شوند؛ در 
نبود این نظم جدید و ویرانی نظم قدیم، زندگی ملی با خطر 
روبرو بود و زمانه و مردم کسی را در انتظار نشسته بودند 
که بنام آنها این بنا را بر ویرانی و خاکسرت بسازد. از همین رو 

رضاشاه منجی مرشوطه است.
تکیه بر مرشوطه برای عبور از مرشوعه 

واژه  بر  تأکید  با  مرشوطه ستیزان  دهه هاست  چند  هر 
»کودتا« در سوم اسفند ۱۲۹۹ تالش دارند به کوچک شمردن 
رضاشاه و تحریف خدمات او بپردازند اما واقعیت غیرقابل 
انکار تاریخی اینست که  پس از سوم اسفند ۱۲۹۹ و طی چهار 
سال پیش از آنکه بر تخت پادشاهی بنشیند، چون یک رسباز 
میهن پرست و فرماندهی که وظیفه ای جز حفظ رسزمین خود 
بیگانگان  آفت  از  را  ایران  منی شناسد، نخست چهارگوشه ی 
و وابستگان آنها امن کرد و به پاس همین خدمت، دیگران 
از جمله »روشنفکران« وقت و روحانیون وی را که خواهان 
دیگر  حقیقت  نشاندند.  پادشاهی  تخت  بر  بود،  جمهوری 
اینکه، بازسازی ایران و نظم نوین در کشور با رضاشاه پهلوی 
به اجرا درآمد. او مسیری را گشود که رفاه، امنیت، برابری 
جنسیتی، تحصیل و دانشگاه، بهداشت و آزادی از آن برآمد و 
توسعه گام به گام ایران را ترسیم کرد؛ مسیری که تا سال ۵۷ در 
حال تکمیل بود و با انقالب اسالمی متوقف شد و راه معکوس 

و عقبگرد در پیش گرفت.
کمی پیش از برآمدن رضاشاه مترشعین و متحجران سقف 
مدارس نو را می شکافتند و ویران می کردند اما با آمدن رضاشاه 
توسعه آموزشی در ایران به شکل نوین پدیدار شد که دخرتان 
در کنار پرسان در مدارس حضور یافته و آموزش می دیدند. در 
زمان فرزندش، محمدرضا پهلوی، زنان حق رای یافتند و وزیر و 
وکیل و قاضی شدند. ایران نوین که با رضاشاه به صحنه آمد، 

روز به روز بیشرت درخشید.
سال ۵۷ همه نیروهایی که رضاشاه با مهار آنها، پادشاهی 
مرشوطه را نجات داده بود دوباره به صحنه پرتاب شدند و به 
نابودی بنیادهای مرشوطه و ایران نوینی برخاستند که حاصل 
تالش دو پادشاه فقید پهلوی بود. چهار دهه بعد مشخص 
شده که استواری بنیان های بناگذاشته شده در مرشوطه، از 

==چارلی وایمرز مناینده سوئد در پارملان اروپا با انتشار 
میزبان  آینده  هفته  است  خوشحال  که  داد  خرب  توئیتی 
شاهزاده رضا پهلوی در پارملان اروپا خواهد بود. او در این 
نشست سخرنانی خواهد کرد و همزمان با تعدادی از اعضای 
پارملان اروپا در ارتباط با حامیت از مبارزه مردم ایران برای 
داشت. خواهد  مالقات  برش  حقوق  و  دمکراسی  و  آزادی 
از نشست رسان  آملان پس  وزیر خارجه  بربوک  ==آنالنا 
اتحادیه اروپا در بروکسل در اینباره گفت: »در حال حارض ما 
در اتحادیه اروپا زمینه قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران 

در فهرست سازمان های تروریستی را نداریم«.
سیاست  مسئول  بورل  جوزپ  نیز  را  حرف  ها  ==همین 
خارجی اتحادیه اروپا تکرار کرد. بین مقامات اروپایی در مورد 
تروریست شناخنت سپاه پاسداران اختالف جدی وجود دارد.
==نوربرت روتگن مناینده پارملان آملان از حزب دمکرات 
مسیحی این کشور که از حامیان تروریستی اعالم شدن سپاه 
است می گوید »بدون تردید تروریست شناخنت سپاه پاسداران 
در اروپا دلیل حقوقی ندارد و ادعای جوزپ بورل در مورد 
الزام رأی دادگاه های اروپایی برای قرار دادن سپاه در لیست 

سازمان های تروریستی، فقط بازی با افکار عمومی است.«
سه روز پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ که به دعوت 
برگزارکنندگانش شاهزاده پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی 
در نشست های جانبی آن درباره وضعیت ایران به بحث و 
تبادل نظر پرداختند، با توجه به ادامه اعرتاضات در داخل ایران 
و تداوم تجمعات گسرتده ایرانیان خارج کشور، به نظر می رسد 

مقامات اروپا  مترکز بر مسائل ایران را افزایش داده اند.
چارلی وایمرز مناینده سوئد در پارملان اروپا با انتشار توئیتی 
خرب داد که خوشحال است هفته آینده میزبان شاهزاده رضا 
پهلوی در پارملان اروپا خواهد بود. او در این نشست سخرنانی 
خواهد کرد و همزمان با تعدادی از اعضای پارملان اروپا در 
ارتباط با حامیت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی 

و حقوق برش مالقات خواهد داشت.
یکی  رفت،  پیش  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  همچنانکه 
از اصلی ترین محورهایی که شاهزاده رضا پهلوی به دنبال 
روشن کردن مقامات اروپایی  درباره آن است، اهمیت قرار 
گرفنت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
تروریستی اروپاست. اقدامی که از نظر وی، هم کمک به 
برای  مسیری  و هم  است  ایران  مردم  آزادیخواهانه  انقالب 
مقابله با تهدیدات این نهاد نظامی چه در ایران و منطقه و 

چه در غرب به شامر می رود.
اتحادیه اروپا دوشنبه اول اسفندماه همزمان با تظاهرات 
چندین هزار نفری ایرانیان در بروکسل، پنجمین بسته تحریمی 
علیه رژیم ایران را به تصویب رساند ولی از قرار دادن سپاه 

پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی خودداری کرد.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان پس از نشست رسان اتحادیه 
در  ما  حارض  حال  »در  گفت:  اینباره  در  بروکسل  در  اروپا 
اتحادیه اروپا زمینه قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در 

فهرست سازمان های تروریستی را نداریم.«
همین حرف  ها را نیز جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا تکرار کرد.
به تظاهرات  اشاره  با  فارسی »بی بی سی«  به بخش  بورل 
هزاران ایرانی در بروکسل همزمان با نشست شورای وزیران 
خارجه اتحادیه اروپا و درخواست آنها برای تروریستی اعالم 

شدن سپاه گفت »این صداها قوانین ما را تغییر منی دهند.«
جوزپ بورل در ادامه گفت برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست سازمان های تروریستی 
قرار دهد، به رأی دادگاه در یکی از کشورهای عضو نیاز است.

سپاه  شناخنت  تروریست  مورد  در  اروپایی  مقامات  بین 
پاسداران اختالف جدی وجود دارد. نوربرت روتگن مناینده 
پارملان آملان از حزب دمکرات مسیحی این کشور که از حامیان 
تردید  »بدون  می گوید  است  سپاه  شدن  اعالم  تروریستی 
تروریست شناخنت سپاه پاسداران در اروپا دلیل حقوقی ندارد 
و ادعای جوزپ بورل در مورد الزام رأی دادگاه های اروپایی 
برای قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی، فقط 

بازی با افکار عمومی است.«

شاهزاده رضا پهلوی 
هفته آینده در پارملان 
اروپا سخرنانی می کند

تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل در ارتباط با قرار 
دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست سازمان های 
تروریستی از سوی اتحادیه اروپا / دوشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۳

تیزی کلنگ کهنه این نیروهای مخرب بیشرت بود و با همه 
کوشش هایشان نتوانستند آن را نابود کنند.

جمهوری اسالمی با همه شاخه هایی که در انقالب ۵۷حضور 
فعال داشتند و از سفره ی آن نیز ارتزاق کردند، دهه ها کوشید 
تحریف  رسیال های  و  فیلم  و  جعلی  کتاب های  طریق  از 
شده، روایتی علیه پادشاهان فقید پهلوی رس هم کرده و به 
عنوان حقیقت ترویج و »تبیین« کند. برخی از این آثار مانند 
نوشته های یرواند آبراهامیان را با کاغذ یارانه ای چاپ می کنند 
تا در مقطع کارشناسی و حتی دکرتا به عنوان منبع اجباری 

مورد استفاده دانشجویان قرار بگیرد!
و  دروغ  روایات  گذشته  دهه  چهار  طول  در  اینهمه  با 
تحریفات انقالبیون۵۷ رنگ باخت و واقعیاتی که مطابق با 

تجربه ی تاریخِ زیسته ی ایرانیان است رس برآورد تا خودآگاهی 
و همبستگی ملی را در رسارس کشور تقویت کند. 

شعار »رضاشاه روحت شاد« که پی  در پی در اعرتاضات و 
تجمعات مختلف مردم ایران از جمله در خارج کشور رس داده 
می شود، در چنین نربد نابرابری از دل جامعه جوشید و بر 
هزاران هزار زبان جاری شد. شعاری که در کنار ده ها شعار و 
دیوارنویسی مشابه دیگر نشان می دهد مردمی که چهار دهه 
»جمهوری اسالمی« و نتایج »انقالب۵۷« را زندگی کرده اند، 
جمهوری  مرشوعه ی  از  کم هزینه  گذار  برای  که  می دانند 
اسالمی به یک ایران متحد و دموکرات و سکوالر باید مسیر 

مرشوطه و حاکمیت ملت و راه رضاشاه را ادامه دهند.
روشنک آسرتکی
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دارد که به هر انسانی بر این کره خاکی رصف نظر از ملیت یا 
فرهنگ می بایست مربوط می شود؛ اولین مورد، آزادی است؛ 
احساس آزادی واقعی؛ دومی، حق مشارکت  و سومی که به 
نظر من از دو مورد اول هم مهمرت است، کرامت انسانی است. 
این اصول در اعالمیه حقوق برش گنجانده شده که منت مرجع 
ایران  آینده  امیدواریم قانون اساسی  برای منشور ماست و 

مبتنی بر آن باشد.«
پولیتیکو در ادامه می پرسد »برای امضا به چند نفر در ایران 
مراجعه می کنید؟« شاهزاده رضا پهلوی پاسخ می دهد: »این 
یک رویکرد بسیار گسرتده است. پیام رسانی بیشرت از طریق 
شبکه های اجتامعی صورت خواهد گرفت. ما متاس های مداوم 
با افراد داخل، فعاالن و زندانیان سیاسی داریم. این یک دیالوگ 
مستقیم است و سپس بین شبکه های مختلف در دانشگاه ها 
و بین آموزگاران و… پخش می شود. جنبش دانشجویی نیز 

بسیار مهم است.«
وی در پاسخ به این پرسش که »چرا بیش از ۴۰ سال طول 
کشید تا مخالفان با یکدیگر همکاری کنند« گفت: »ای کاش 
۴۰ سال پیش اتفاق می افتاد که اولین بار در مقاله ای اشاره 
کردم که برای تصمیم گیری در مورد آینده باید همه پرسی و 
مجلس مؤسسان داشته باشیم. اما گاهی زمان می برد و پای 
عامل دین هم در میان است. امروز روحانیون  احرتام  خود 
را از دست داده اند، مساجد خالیست و این به خاطر کسانی 
است که دین را دستاویزی برای ارتکاب جنایت قرار داده اند. 
بسیاری از مردم مسلامن فداکار در ایران این را منی خواهند 
ولی می بایست با تجربه ای سنگین به این نتیجه می رسیدند.«

پولیتیکو می پرسد »و چرا قبالً در تبعید یک اپوزیسیون واحد 
وجود نداشت؟« و پاسخ شاهزاده این است: »اینطور نیست که 
ما منی خواستیم دور هم جمع شویم. پویایی تحوالت سیاسی 
در ایران امروز به مراتب بیشرت به کف خیابان بستگی دارد تا 
برخی گروه هایی که بر اساس منافع ایدئولوژیک صف آرایی 
کرده بودند. اپوزیسیون باید خود را از نو باز می یافت به این 
معنی که آنچه امروز انجام می دهیم یا می گوییم باید که به 

متایالت مردم در خیابان مربوط باشد.«
در پرسش دیگری در مورد سازمان مجاهدین سؤال می شود. 
پولیتیکو می گوید: »یکی از گروه هایی که در این اپوزیسیون 
متحد منایندگی منی شود، گروهی است که خود را بزرگرتین 
گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید می نامد، مجاهدین خلق. آنها 
چه نقشی دارند؟ آیا شام و دیگر چهره های مخالف با آنها هم 
صحبت می کنید؟« شاهزاده رضا پهلوی می گوید: »به نظر من، 
بزرگرتین مشکل این است که خود آنها محدودیت های داخلی 
این یک  دارند.  نیروی دموکراتیک  با هر  باز  گفتگوی  برای 
ذهنیت فرقه ای است که اعضای خود را از گفتگوی آزاد منع 
می کند. به این ترتیب، رشکت در یک فرآیند باز برای آنها تقریباً 
غیرممکن است زیرا به محض اینکه به آن روی بیاورند، از 
درون فرو می ریزند. معیار سیاسی ما پذیرش قوانین دمکراسی 
است. اگر آنها اصول منشور ما را بپذیرند، چرا که نه؟ این به 

آنها بستگی دارد؛ ولی تا امروز، این را هرگز نخواسته اند.«
در بخش دیگری این موضوع مطرح می شود که مردم چگونه 
می توانند به کسی در یک فرآیند دمکراتیک اعتامد کنند که از 
یک خانواده سلطنتی می آید. شاهزاده پاسخ می دهد: »به این 
دلیل که آنها می دانند من مسئول حرف و عمل خودم هستم 
و هیچ پرس یا دخرتی منی تواند برای هر کاری که والدین شان 
انجام می دهند پاسخگو باشد. ۱۷ ساله بودم که کشورم را ترک 
کردم و تنها چیزی که از آن زمان تا امروز گفته ام اینست که 
من برای هیچ مقامی نامزد منی شوم و رصفاً در تالش هستم تا 
گذار از این رژیم تحقق یابد و رسانجام مردم تصمیم بگیرند. 
این نقش بسیار ارزشمندتری است که می توانم بدون درگیر 

شدن در چارچوب های دولتی یا حکومتی ایفا کنم. 

==شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با پولیتیکو با اشاره 
به رضورت ریزش در نیروهای مسلّح رژیم و تأثیر آن در 
پیشربد خیزش و کاهش هزینه های انسانی« گفت »آن گروه 
از نظامیان را که مرتکب جنایت نشده اند باید به سمت مردم 

فرا خواند«.
==»رده های باالی سپاه مانند باالترین رده ها سیاسی در 
زمان اتحاد جامهیر شوروی است. آنها با سلطه مالی و فساد 
از حکومت سود برده اند اما این سود به رده های پایین تر 
منی رسد. یک نظامی مجبور است برای گذراندن امور زندگی 

خود دو جا کار کند«.
»بیت  اصطالح  به  و  حکومت  در  حارض  حال  ==»در 
تأثیر  هم  سپاه  بر  و  شده  زیاد  چنددستگی  خامنه ای« 
می گذارد. در کنار بخش خاکسرتی جامعه که هنوز تصمیم 
و  آمده  به صحنه  که  اصالح طلبان هم هستند  نگرفته اند، 

می گویند باید از اصالحات عبور کنیم.«
==»ای کاش این اتحاد ۴۰ سال پیش اتفاق می افتاد که 
اولین بار در مقاله ای اشاره کردم که برای تصمیم گیری در 
مورد آینده باید همه پرسی و مجلس مؤسسان داشته باشیم.«
==»ذهنیت فرقه ای مجاهدین اعضای خود را از گفتگوی 
آزاد منع می کند. به این ترتیب، رشکت در یک فرآیند باز 
برای آنها تقریباً غیرممکن است زیرا به محض اینکه به آن 
روی بیاورند، از درون فرو می ریزند. معیار سیاسی ما پذیرش 
قوانین دمکراسی است. اگر آنها اصول منشور ما را بپذیرند، 
چرا که نه؟ این به آنها بستگی دارد؛ ولی تا امروز، این را هرگز 

نخواسته اند.«
از  مهم تر  بسیار  من  برای  آموزشی  فرآیند  به  ==»کمک 
این است که با یکرسی از وزرا پشت میز بنشینم و در مورد 
سیاست های روز تصمیم بگیرم، یا حتی به عنوان یک رهرب 
منادین در کاخ زندانی شوم و دهانم را ببندم و نتوانم آزادانه 
حرفم را بزنم. من برای آزادی دیگری مبارزه منی کنم تا خودم 

نخستین قربانی آن باشم!«
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با پایگاه خربی »پولیتیکو« 
که ۱۸ فوریه )۲۹ بهمن( منترش شد و با همکاری روزنامه »دی 
ولت« آملان تهیه شده است، با اشاره به عدم متایل جوزپ برول 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های تروریستی 
اروپا گفت »باید یک راه قانونی برای این کار وجود داشته 
باشد. هر آنچه که الزم باشد، این انتظار ماست. سپاه یک 
مافیای مسلح است. نه تنها کنرتل اقتصاد را در اختیار دارد، 
بلکه یک ابزار شبه نظامی است، ستون فقرات رهرب رژیم است. 
جمهوری اسالمی از نیروی نظامی و تانک و توپخانه نه برای 
مبارزه با مهاجم خارجی، بلکه برای کشنت مردم ایران استفاده 
می کند. اتحادیه اروپا منی تواند از یکسو بگوید که از آزادی 
و حقوق برش دفاع می کند ولی از سوی دیگر بزرگرتین ابزار 

رسکوب را نکند.«
وی با اشاره به رضورت ریزش در نیروهای مسلّح رژیم و 
تأثیر آن در پیشربد خیزش و کاهش هزینه های انسانی گفت 
»آن گروه از نظامیان را که مرتکب جنایت نشده اند باید به 

سمت مردم فرا خواند.«
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی در مورد »احتامل 
گفت:  اسالمی«  جمهوری  مسلح  نیروهای  بدنه  در  ریزش 
در  سیاسی  رده های  باالترین  مانند  سپاه  باالی  »رده های 
زمان اتحاد جامهیر شوروی اند. آنها با سلطه مالی و فساد 
پایین تر  رده های  به  این سود  اما  برده اند  از حکومت سود 
منی رسد. یک نظامی مجبور است برای گذراندن امور زندگی 
خود دو جا کار کند. آنها در دوران گذار می توانند نقش مهمی 
برای حفظ نظم و قانون ایفا کنند و ما برای این منظور به آنها 
نیاز داریم؛ بسیاری از آنها در دل خود با مردم هستند اما برای 

رسیدن به نقطه ی انتخاب آنها باید ببینند که دنیا هم رویکرد 
خود را در مورد آنها تغییر داده است.«

وی با تأکید بر »شکاف« در باالترین الیه های حکومت به 
برای  و  نظام است  اصلی  پولیتیکو گفت: »خامنه ای ستون 
جانشینی پرسش تالش می کند که این کار پس از مرگ وی 
بسیار دشوار می شود. در حال حارض در حکومت و به اصطالح 
»بیت خامنه ای« چنددستگی زیاد شده و بر سپاه هم تأثیر 
می گذارد. در کنار بخش خاکسرتی جامعه که هنوز تصمیم 
و  آمده  صحنه  به  که  هستند  هم  اصالح طلبان  نگرفته اند، 

می گویند باید از اصالحات عبور کنیم.«
شاهزاده رضا پهلوی درباره »منشور«ی که پیشرت در دانشگاه 
جرج تاون اعالم شد که تا اواخر فوریه ارائه می شود گفت: 
»۹۵ درصد نهایی شده و به زودی اعالم خواهد شد اما ابتدا 
می خواهیم مطمنئ شویم که در ایران مورد تأیید مردم قرار 
می گیرد. این منشور به چارچوبی می پردازد که بتواند توافق 
وسیع ترین نیروهای سکوالردموکرات را جلب کند. اما ابزاری 
که تصمیم نهایی را خواهد گرفت، می بایست مجلس مؤسسان 
باشد. ممکن است اختالف نظرهایی وجود داشته باشد که 
تصمیم گیری در مورد آن را به آن مجلس واگذار می کنیم. اکنون 
مهم این است: وقتی رژیم فرو پاشید چه کنیم؟ ما گروه هایی 
داریم که به عنوان مثال روی اقتصاد، مسائل حقوقی و عدالت 

انتقالی در این دوره مترکز کرده اند.«
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا می توانید نخستین جمله 
این منشور را به ما بگویید«، گفت: »من جمله ای برای شام 
ندارم، اما مفاهیمی هستند که در آنها سه اصل اساسی وجود 

شاهزاده رضا پهلوی
 در مصاحبه با پولیتیکو:

 رژیم ایران در باالترین 

الیه ها دچار شکاف 

شده است

شاهزاده رضا پهلوی )عکس: پولیتیکو(
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        ضمن اینکه ما به یک تغییر فرهنگی هم نیاز داریم؛ 
فرهنگ دموکراتیک در کشور ما نهادینه نیست. من می توانم 
بیشرت در این مسیر مشارکت کنم، زیرا ۴۰ سال از زندگی ام را 
در کشورهای آزاد گذرانده ام. کمک به فرآیند آموزشی برای 
من بسیار مهم تر از این است که با یکرسی از وزرا پشت میز 
بنشینم و در مورد سیاست های روز تصمیم بگیرم، یا حتی به 
عنوان یک رهرب منادین در کاخ زندانی شوم و دهانم را ببندم 
و نتوانم آزادانه حرفم را بزنم. من برای آزادی دیگری مبارزه 

منی کنم تا خودم نخستین قربانی آن باشم!«
»من  آنالین  طومار  درباره  سپس  پهلوی  رضا  شاهزاده 
کرده اند  امضا  را  آن  نفر  که چندصدهزار  میدهم«  وکالت 
می افزاید: »بسیاری از مردم می دانند که نقش من در یک 
دوره گذار  چقدر می تواند حیاتی باشد. اما این ربطی به 
جمهوری یا سلطنت در آینده ندارد. مردم خودبخود فکر 
اینطور  الزاما  ولی  هستم.  سلطنت  نامزد  من  که  می کنند 
نیست. اگر انتخاب من بین یک جمهوری سکوالر منتخب 
مردم در مقابل نهادی باشد که هنوز مبتنی وراثت است، 

منی توانم آن را با هنجارهای دموکراتیک تطبیق دهم.«
مربوط  پرسش  با  ارتباط  در  سپس  پهلوی  رضا  شاهزاده 
به توافق هسته ای به رهربان غرب توصیه می کند: »بهرتین 
راه جهت یکبار برای همیشه از بین بردن خطر هسته ای، 
از میان برداشنت این رژیم است. مگر رژیم پس از امضای 
توافقنامه چقدر قابل اعتامد بود؟! در دوران دولت اوباما نیز 
ما شاهد بودیم که مبالغ آزاد شده بجای تامین منافع کشور، 
رصف نیروهای مختلف در لبنان یا سوریه می شد. وقت تنگ 
است و ما اکنون با خود مردم ایران این فرصت را داریم که 

یکبار برای همیشه این قضیه را متام کنیم.«
پولیتیکو اشاره می کند که اخیراً در ارسائیل یک رزمایش 
نظامی بزرگ به همراه آمریکایی ها انجام شده و در مورد 
برنامه  به  دادن  پایان  جهت  نظامی  گزینه  اصطالح  به 
هسته ای ایران صحبت می شود… شاهزاده پاسخ می دهد: 
مردم  که  زمانی  در  است. مخصوصاً  کابوس  یک  این   …«
ما  به  ما در خیابان هستیم،  کنید!  »نگاه  ایران می گویند: 
تا از رّش  این رژیم خالص شویم.« چگونه به  کمک کنید 
آپارتاید پایان دادیم؟ در هامن مقطعی که به دفاع از کسانی 
پرداختیم که خواستار پایان دادن به آن رژیم بودند. چگونه 
به کمک لخ والسا و »جنبش همبستگی« در لهستان رفتیم 
مردم می گویند چرا  دهند؟  پایان  یاروزلسکی  دولت  به  تا 
ایران نباید بخشی از همین منطق باشد؟ ما در حال حارض 
زندگی خود را به خطر می اندازیم و هر روز افرادی را از 
دست می دهیم. با ما همکاری کنید. شام بهرتین ارتش را در 
داخل خود ایران دارید: مردم! لحظه ای که این رژیم برود، 
ما متام تالش خود را خواهیم کرد تا به ثبات برسیم. ما باید 
با ارسائیلی ها و با همسایگان عرب خود کار کنیم. ما باید با 

اروپایی ها در زمینه انرژی و مسائل امنیتی کار کنیم.«
و طبق معمول پرسش همیشگی که از پهلوی ها می شود: 
شاهزاده  برگردید؟  ایران  به  که  کنید  تصور  می توانید  آیا 
رضا پهلوی توضیح می دهد: »من خودم را در یک ماشین 
می کند  سفر  کشور  گوشه  چهار  به  که  می بینم  کاروان 
این  با  می کنم.  توقف  مردم  با  مراوده  برای  فقط  من  و 
روش می توانید بفهمید که مردم واقعاً چه می خواهند و 
تأثیرگذاری بیشرت در تصمیم گیری  سپس راه هایی را برای 
دموکراسی های  راز  می کنم  فکر  می دهید.  نشان  آنها  به 
مستقر این است که شهروندان آنها فعال هستند. بسیار 
سخت است که ذهنیت فعال بودن را در فرهنگ سنتی 
و  می دهد  مل  همیشه  که  ذهنیتی  کرد.  وارد  خاورمیانه 
می گوید: »یک نفر یک کاری برایم می کند!« اما این نسل 

دیگر منتظر منی ماند.«

==نشست »زن، زندگی، آزادی؛ چشم اندازی برای ایران« 
شنبه ۱۸ فوریه )۲۹ بهمن( با حضور شاهزاده رضا پهلوی، مسیح 
علینژاد و نازنین بنیادی در کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد.

==در این نشست شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه 
صدای  به  دادن  گوش  حال  در  سال  چهل  از  بعد  »جهان 
آلرتناتیو ایران است« به اهمیت تحریم های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و تأثیر آن در توقف ماشین رسکوب جمهوری 

اسالمی اشاره کرد.
نشست »زن، زندگی، آزادی؛ چشم اندازی برای ایران« روز شنبه 
۱۸ فوریه )۲۹ بهمن( با حضور شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد 
و نازنین بنیادی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد.

سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
و هانا نیومن عضو پارملان اروپا نیز در این نشست حضور داشتند.
به گزارش »اِپُک تایمز«، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه 
»جهان بعد از چهل سال در حال گوش دادن به صدای آلرتناتیو 
انقالب  پاسداران  سپاه  تحریم های  اهمیت  به  است«  ایران 
اسالمی و تأثیر آن در توقف ماشین رسکوب جمهوری اسالمی 
اشاره کرد و گفت »سپاه یک مافیای مسلّح است که بر کل 
اقتصاد ایران سلطه دارد و تحریم آن رژیم را تضعیف می کند؛ 
گذار مساملت آمیز از این حکومت نیازمند ریزش نیروهای سپاه 
و سایر نیروهای مسلّح است… هرچه تحریم های سپاه بیشرت 

شود ریزش اعضای آن تسهیل خواهد شد.«
وی با اشاره به دعوت  نشدن مقامات رژیم به کنفرانس 
با  بین املللی  گفتگوهای  از  استقبال  ضمن  مونیخ،  امنیتی 
مخالفان نظام بجای منایندگان رژیم گفت: »پس از حکومت 
فعلی در ایران شام با کشوری مواجه خواهید بود که هم پیامن 
شامست و با رشکای خود برای ثبات و امنیت همکاری می کند.«
شاهزاده رضا پهلوی که به عنوان چهره شاخص و پیگیر بیش 
از چهار دهه مخالفت با جمهوری اسالمی و دفاع از دمکراسی 
شناخته می شود  همچنین افزود: »ایران دارای ذخایر عظیم 
گازی است و می تواند با کشورهای اروپایی برای تامین انرژی 
همکاری کند تا هر زمستان هدف باج خواهی روسیه و تهدید 

به بسنت لوله های گاز نشوند.«
وی در بخش دیگری تأکید کرد: »انتظار ما حامیت چندحزبی 
جامعه جهانی از قیام ایران است. بسیاری از سیاستمداران 
غربی به ما می گویند که اپوزیسیون ایران باید متحد باشد، ما 
به سمت این اتحاد گام برداشته ایم و اکنون شام نیز باید برای 

حامیت از مردم ایران متحد باشید.«
بخشی از صحبت های شاهزاده رضا پهلوی در مورد توسعه 
روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه به ویژه ارسائیل و 
عربستان سعودی پس از رسنگونی جمهوری اسالمی بود. او 
از رسنگونی  کردن خالء پس  پر  ما  »مهم ترین سؤال  گفت: 
جمهوری اسالمی است. بپرسیم این نیروهای متخصص ایرانی 
مثل پزشکان و مهندسان که مجبور به ترک ایران شدند بجای این 

که در کشور خود باشند چرا در اینجا هستند؟ حاال نسل سوم  
همین ها نیز در کشورهای غربی زندگی می کنند… اما وقتی 
رژیم تغییر کند مشکالتی که رژیم به وجود آورده از بین می رود.«
این  در  برش  فعال حقوق  و  سینام  بازیگر  بنیادی  نازنین 
اواخر  از  که  پرداخت  اعرتاضاتی  اهمیت  این  به  نشست 
شهریورماه ۱۴۰۱ در ایران رشوع شده است. وی با اشاره به 
اعرتاضات سال های گذشته از جمله ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ گفت آنچه 
اعرتاضات کنونی را با قبلی ها متفاوت می کند، این است که 

زنان جرقه ی این اعرتاضات را پس از مرگ مهسا امینی زدند.
مسیح علینژاد خربنگار و فعال حقوق زنان در این نشست 
گفت »سازمان مجاهدین خلق مناینده مردم ایران نیستند. 
مردم ایران در داخل آنقدر شجاعت دارند که مناینده خودشان 
باشند و در منشور واضح گفتیم مردم یک دموکراسی سکوالر 
می خواهند… آنها که به دموکراسی اعتقاد ندارند و حتا با 
مردم ایران تعامل ندارند، با ما تعامل ندارند و مستقیم درباره 
آینده ایران صحبت منی کنند تعجب می کنم چطور از اینها در 

پارملان های اروپایی یا آمریکا استقبال می شود.«
در حاشیه مهم ترین کنفرانس امنیتی جهان، مسیح علینژاد 
در مورد مخالفت اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران با اقدام 
نظامی علیه ایران و جنگ صحبت کرد و گفت: »من معتقدم 
که درواقع این جمهوری اسالمی است که به ایران حمله کرده. 
ما ضدجنگیم و کسانی که که تشنه جنگ هستند آنهایی اند 
که غرب به دنبال مذاکره و توافق با آنها هستند اما غرب باید 
بفهمد اگر می خواهد از رّش جنگ خالص شود باید متحد مردم 
ایران باشد.«شاهزاده رضا پهلوی نیز با اشاره به تداوم خیزش 
در ایران گفت »مذاکره با رژیم شکست خورده و جنگ چیزی 
نیست که ما دنبال آن هستیم. وقتی جنگ را منی خواهیم، پس 
یک راه حل باقی  می ماند و آن اینکه با مردم همصدا شوید. 
بهرتین ارتش االن در وسط خیابان ها مردم هستند که نیاز به 

حامیت غرب دارند.«
ینس  مونیخ،  امنیتی  کنفرانس  برگزاری  از  روز  دومین  در 
استولتنربگ دبیرکل پیامن آتالنتیک شاملی )ناتو( از کشورهای 
عضو  خواست تا حامیت نظامی خود را از اوکراین افزایش دهند.
کنفرانس  یک  در  نیز  آملان  خارجه  وزیر  بربوک  آنالنا 
مطبوعاتی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ به خربنگاران گفت 
باید »به هر قیمتی« از تشدید تنش هسته ای جمهوری اسالمی 

ایران جلوگیری کرد.
ایالت بایرن  در سه روزی که کنفرانس امنیتی مونیخ در 
در جنوب آملان برگزار می شود، ایرانیان بسیاری از شهرهای 
مختلف آملان و دیگر کشورها به این شهر آمده و با برگزاری 
اعالم  ایران  با مردم  را  تظاهرات، همبستگی خود  و  تجمع 
می کنند و از رسان جهان می خوانند تا از مامشات با جمهوری 
اسالمی دست برداشته و صدای مردم ایران را برای تغییر رژیم 

و جایگزینی آن با نظام مبتنی بر دمکراسی بشنوند.

شاهزاده رضا پهلوی در نشست 
جانبی کنفرانس امنیتی مونیخ:

 سپاه پاسداران یک مافیای 
مسلّح است، تحریم بیشرت 

آن ریزش در نیروهای مسلّح 
نشست »زن، زندگی، آزادی؛ چشم اندازی برای ایران« در را بیشرت می کند

کنفرانس مونیخ
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اگر این رژیم برود همه چیز به سود خود آنها هم هست.

==من کامالً با شام موافقم که رژیم ایران مهم ترین دلیل 
بی ثباتی در منطقه است اما هامنطور که می دانیم ایران 
یک کشور چند قومیتی است و در نتیجه جنبش داخل ایران 
کامالً متحد نیست و صداهای مختلفی از گروه های مختلف 
با گرایش های متفاوت وجود دارد فکر می کنید نقش شام در 
متحد کردن این گروه ها با در نظر گرفنت این نکته که شخص 
خود شام هم مورد تأیید همه مردم نیست اما به هر حال 
از مهم ترین و محبوب ترین چهره ها بین مردم هم هستید 
چگونه خواهد بود؟ اسرتاتژی شام برای این رشایط چیست؟
 سؤال من هم در همین راستاست که با توچه به چند 
قومیتی بودن ایران و اینکه کُردهای ایران به لحاظ تاریخی 
همیشه مسئله بوده اند راهکار شام برای این مشکل چیست؟

– این سؤاالت بسیار خوب و مهم هستند ایران کشوری 
مرتقی است و با وجود گروه های مختلف قومی و مذهبی ما 
با منایندگانی از کردستان و بلوچستان و دیگر استان ها روابط 

و همکاری نزدیکی داریم.
نیروهای مختلف  و  است  بسیار گسرتده  ائتالف  درواقع 
نیروهای  از  وسیعی  طیف  و  کُردها  جمله  از  اقوام  از 
سکوالردموکرات از چپ تا نیروهای میانه روها و راست آن 
را منایندگی می کنند و باید بدانیم که نهایتا اشرتاکات ما از 
تفاوت هایامن بیشرت است. درواقع این اقوام مختلف سود 
همبستگی متام ایده ها در این مقطع زمانی خاص را درک 
از آن بحث را به مجلس مؤسسان واگذار  کرده اند و پس 

می کنیم.
ما باید به فرآیند دموکراتیک خود ایامن داشته باشیم و در 
آن همه برای رسیدن به یک راه حل کار کنیم. راه حلی که 

متام تفاوت ها را هم در نظر خواهد گرفت.
به عنوان مثال وقتی که در مورد کُردها و احتامل مطرح 
میزان  باید  می کنیم  صحبت  محلی  خودگردانی  شدن 
در  است  معادله  همین  از  بخشی  که  غیره  و  مترکززدایی 
نظر گرفته شود. اینها همه مسائلی است  که در گفتگوهای 

منصفانه با آنها به آن پرداخته خواهد شد.

ما شاهد این بودیم که اعرتاضات در ایران هم در طول روز 
و هم شبانه اتفاق می افتد. همه گروه ها در این اعرتاضات 
از  بسیاری  و همه  کارگران  تا  دانشجویان  از  دارند  حضور 
اعرتاضات  این  شاهد  کوچک  تا  بزرگ  از  روستا  و  شهرها 
هستند اعرتاضات به رسعت به فضای مجازی راه پیدا کرد 
و همه توانستند فیلم های تظاهرات را ببینند و به روشنی 
بفهمند که در ایران چه می گذرد. بله، رسکوب و وجود دارد 
اما مردم این را به عنوان بخشی از مبارزه و تالش خود برای 
پیروزی پذیرفته اند. مردم به تجربه متوجه شدند که وقتی 
نقاط اعرتاض مرتاکم باشد رژیم در قادر به متمرکز کردن متام 

نیروی رسکوب خود نیست.
اما نکته مهم این است که اعرتاضات مردم نیازمند حامیت 
خارجی ها هم هست و یکی از مهم ترین دالیلی که اینجا 
حضور داریم همین است تا از این طریق بتوانیم به بهرتین 
راه حل های حامیت از مردم دست پیدا کنیم تا بتوانیم این 
جنبش آزادی خواهانه را حفظ کنیم. حاال که این کنفرانس 
دعوت  و  بشنود  را  رژیم  مخالفان  صدای  گرفته  تصمیم 
است  نیاز  کند  رژیم  از عوامل  را جایگزین دعوت  آنها  از 
فشارهای داخلی از طریق تظاهرات مردم موازی با حامیت 
هم جانبه خارجی از آنها و همچنین ادامه فشارهای خارجی 
نظیر کمین فشار حداکرثی با اضافه کردن تحریم های بیشرت 
باشد و درواقع با تلفیق این دو می توان امیدوار بود که این 
جنبش فراتر از اعرتاضات معمولی پیش برود و اعتصابات 
نیز سازمان یافته تر شود تا قادر باشیم سیستم را فلج کنیم. 
متام این برنامه ها در حال حارض در راس دستور کار ماست.

==آیا شام قصد بازگشت به ایران و در دست گرفنت قدرت 
را دارید و آینده روابط خارجی با همسایگان خاورمیانه ای 

خود را پس از سقوط رژیم چگونه پیش بینی می کنید؟
– هامنطور که در طول این ۴۴ سال گفته ام هدف من این 
است که به مرحله رفراندوم برسیم این مأموریت سیاسی 
من است و متام مترکزم را بر آن می گذارم. ناگفته پیداست 
که جایگزینی یک سیستم دموکراتیک و سکوالر در ایران با 
این رژیم باعث خواهد شد که ایران در جهت منافع خود و 
منافع منطقه روابط خوبی با همسایگان خود خواهد داشت 
و زمینه های بسیاری برای همکاری با این کشورها وجود دارد 
به عنوان مثال یکی از مهم ترین مسائل مشرتک ما مربوط 
به بحران آب است. یادم می آید که چهل سال پیش زمانی 
که در مراکش بودم و با پادشاه مراکش صحبت می کردم او 
می گفت اگر قرن حارض قرن مبارزه برای نفت هست قرن 

بعدی قرن مبارزه برای آب است.
در نتیجه همکاری متام کشورهای منطقه در جهت حل 
این بحران از مهمرتین مسائل پیش روی ماست. تا از این 
نیز  اکنون  هم  که  مرزهای  به  پناهندگان  ورود  از  طریق 
ظرفیت شان پر است جلوگیری کنیم که این برای کشورهای 
این  به  می شود  قلمداد  بسیار جدی  اروپایی هم مشکلی 
ترتیب می توان گفت مشکالت منطقه ای در واقع مشکالت 
بین املللی هستند و جامعه جهانی باید بداند که برخالف این 
رژیم که با  همسایگان خود از رشق و غرب دشمنی دارد 
ایران آینده در صلح با متام همسایگان خود دست همکاری  
اقتصاد  و ثبات منطقه رشد خواهد کرد من  می فشارد و 
اطمینان دارم که متام همسایگان ما به روشنی می دانند که 

شاهزاده رضا پهلوی در نشست با خربنگاران در مونیخ:
 ما برای سیاستی با درهای باز و جذب حداکرثی تالش می کنیم

در  منی توانیم  اکنون  ما  که  است  این  است  مهم  آنچه 
این مورد تصمیم بگیریم چراکه منایندگان مردم در مجلس 
هستند که می باید در موردش بحث کنند و به راهکار برسند.

تنها کاری که اکنون قادر به انجام آن هستیم این است که 
این واقعیت ها را بپذیریم و بدانیم اینها برخی از انتظارات 
آن گروه هاست. ما در این ارتباط منشوری را تهیه می کنیم 
که شامل حداقل اصولی است که قابل پذیرش برای همه 
است و سپس بر آن اساس روابط خود را تنظیم کنیم و به 
مرحله بعدی گذار برویم و در نقطه ای که رسانجام نظام 
نهایی تعیین خواهد شد و به رشایط نرمال یک حکومت 
دموکراتیک خواهیم رسید و  انتخابات آزاد برگزار خواهد 
شد. در این مرحله احزاب سیاسی باید برای دولت آینده 

برنامه ریزی کنند.
در مقطع  مهم ترین مسئله  گروه ها  این  متام  همصدایی 
بیشرت  برای  مسئله  این  درک  می کنم  فکر  است.  کنونی 
مردم ساده باشد و ما حتا از دیدن نشانه هایی که اصالح 
طلبان قبلی در حال ترک اندیشه های اصالح طلبانه خودشان 
هستند خوشحال می شویم  و شاهدیم که آنها می خواهند به 

نیروهای سکوالردموکرات بپیوندند و با آنها همراهی کنند.
اینکه همه گروه ها به رژیم بعدی فکر می کنند یعنی قصد 
همکاری همه جانبه وجود دارد و من این را عالمتی از ثبات 

در نظر می گیرم نه آشوب.
تنها دلیلی که می تواند موجب آشفتگی شود اینست که 
ما نتوانیم یک فروپاشی درونی کنرتل شده را برنامه ریزی 
ما  شده  کنرتل  فروپاشی  به  دستیابی  برای  درواقع  کنیم. 
باید در سناریوی تغییر متام عنارص را لحاظ کنیم عنارصی 
که اگر نتوانند برای خود در نظام آینده جایگاه و صدایی 
متصور باشند به بیراهه می روند و موجبات آشوب را فراهم 
می آورند. این به خصوص شامل نیروهای مسلح غیرارتشی 

می شود.
کمی قبل تر در مورد سپاه پاسداران حرف می زدیم و من 
قطعاً معتقدم که تحریم این نیرو موجب رسعت بخشیدن 
به فروپاشی می شود چرا که کم کم آنها پس از فلج شدن با 

تحریم ها دلیلی برای ماندن در این سازمان پیدا

ویدئو
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        نخواهند کرد خصوصاً اگر بدانند حتام در رژیم آینده 
راه نجاتی برایشان وجود خواهد داشت. در نظر گرفنت چنین 
پیش بینی هایی احتامل آشوب پس از تغییر را کمرت می کند. 
این مسئله ای است که مردم ایران هم باید آن را به درستی 
درک کنند چیزی مانند مسیر حقیقت و آشتی که در آفریقای 
جنوبی شاهد آن بودیم و در کل هر آنچه الزمه ی یک گذار 

عادالنه است و باید رعایت شود.
اینها مسائلی بسیار مهمی هستند که در راس همه امور 
این نظام و  از  ایران قرار دارند و در راه گذار  اپوزیسیون 
به  اینکه  برای  استفاده خواهد شد همچنین  آن  مدیریت 
جامعه جهانی نشان دهیم که ما برنامه های مدون و نیز 
گروه های اختصاصی که وظایف متفاوتی بر عهده خواهند 
داشت برای فروپاشی و پس از آن در اختیار داریم که شامل 
مدیریت رشایط از لحاظ اقتصادی محیط زیستی و قومیتی 

و دیگر حوزه هاست.

==خود شام آیا آماده اید  از مختصات رژیم پدرتان فاصله 
همچنین  و  پیشربد  به  مسئله  این  معتقدید  آیا  بگیرید؟ 

وحدت جنبش کمک می کند؟
-من فکر می کنم در این مورد همیشه کامالً شفاف بودم 
که شامل متام مواردی می شود که در حکومت پدرم مورد 
انتقاد قرار گرفته است. من متام مواضعم را در کتابی به نام 
»زمان انتخاب« که در فرانسه چاپ شد بیان کرده ام. من 
خودم هستم با ایده ها و باورهای مختص به خودم و باید 
بر اساس آنچه خودم به آن معتقدم قضاوت بشوم نه اینکه 

پاسخگوی عملکرد خوب یا بد گذشتگانم باشم.
شخصی  عنوان  به  مرا  می تواند  کنونی  نسل  معتقدم 
بشناسد که به آنها آنچه را در این مسیر وجود دارد و آنچه 
این  می دهد.  نشان  می شود  ختم  آن  به  مسیر  این  که  را 
رسمایه سیاسی من است که برای گرد هم آوردن مردم روی 
آن حساب کرده ام تا بتوانیم با همکاری یکدیگر یک طرح 

مشرتک را پیش بربیم.
اختالف نظر مطمئناً وجود دارد. حتامً افرادی هستند که 
با شخصی که حامل پیامی برای آنهاست مخالفند اما با خود 
پیام چطور؟ اگر شام اصل پیام را دوست دارید دیگر مهم 
نیست چه کسی آن پیام را می آورد. به این ترتیب پیامی 
که من برای مردمم دارم اینست که شام می توانید از این 
اسرتاتژی سود بربید چراکه همه در آن لحاظ شده اند و کسی 
از قلم نیفتاده؛ بنابراین اگر می خواهید به هدف برسید باید 

مسئولیت پذیر باشید.
این یک فرهنگ متفاوت است. فرهنگ سیاسی که پیش 
که  نیست  اینطور  کردم؛  اشاره  آن  به  کنفرانس  در  این  از 
رصف داشنت یک ساختار سیاسی یا حتی یک جامعه مدنی 
کامالً کافی باشد .ما باید یک فرهنگ سیاسی جدید داشته 
جوامع  اغلب  خاورمیانه  در  که  است  این  منظورم  باشیم. 
بسیار منفعل هستند. آنها از دولت توقع زیادی دارند. اما 
این شهروندان تا چه اندازه می توانند برای شخص خودشان 
حارضند مسئولیت شهروندی بپذیرند؟ مشارکت یعنی  برخی 
مسئولیت ها توسط شهروندان پذیرفته شود نه اینکه رصفاً 
انتظار داشته باشید که همه چیز اتفاق بیفتد بدون اینکه 

شام حتا مقداری در آن مشارکت کنید!
این فرهنگ به این معناست که مردم هم باید مسئولیت 
رهرب  یک  به  تصمیم گیری ها  همه  برای  اینکه  نه  بپذیرند 

وابسته باشند.
از این طریق می توانیم مطمنئ شویم که ایرانیان درک کنند 
بجای اینکه همیشه در مقام »مطالبه گر« باشند بدانند نقش 
خودشان در کمک به پیشربد اهداف چیست و بدانند که 

آنها هم بخشی از این معادله هستند.

افراد  یعنی  امروز  بسیار خوشحامل که می بینم نسل  من 
با  مقایسه  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ساله   ۲۵ تا   ۱۵
نسل های پیشین خود بسیار تیزهوش و تیزبین تر هستند؛ 
آنها می توانند روی پای خود بایستند و  نقش مستقل خود را 
ایفا کنند؛ این نشانه بسیار خوبیست و میزان بلوغ سیاسی 

آنها را نشان می دهد.
اینها نشانه ی فرایند یادگیری است که مردم ایران از اواسط 
از  مجموعه ای  و  گذرانده اند  رس  از  امروز  تا  بیستم  قرن 
تجاربی است که ملت ما طی این دوران کسب کرده که ما را 
در حال حارض در موقعیتی قرار داده که قادر باشیم تشخیص 
بدهیم که زمینه های مشکل ساز در مسیر انقالب شامل چه 
حفظ  برای  گرفت  کمک  تجارب  از  بتوان  تا  چیزهاییست 
ایده های خوب و مؤثر و گذر از ایده های بی فایده و بد.
و  بوده اند  فرایند  این  از  متاٰثر  جهان  کشورهای  متام 
قوه  اکنون  ندارد.ایرانیان  وجود  ایران  مورد  در  استثنایی 
تشخیص دارند و قادرند به آینده هم نگاه کنند بجای آنکه 
در گذشته درجا بزنیم. همین قدرت نگاه به آینده است که 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه می بینیم که این 
رفتار بسیار پیشتاز شده و رمز موفقیت ما نیز همین است.

= = نظر شام در مورد اینکه آملان این جنبش را به عنوان 
آیا  چیست؟  می کند  معرفی  فمینیستی«  »جنبش  یک 
توجه و نظر شام را به خودش جلب می کند؟ هامنطور که 

می دانید در سوئد هم این بحث وجود دارد.
-من بسیار خوشحامل که جامعه جهانی تشخیص داده که 
قربانی اصلی این رژیم زنان هستند و این واقعیت که تأکید 
بر جنبش زنان و حامیت از آن مطرح می شود بسیار مهم 
است چرا که این رژیم با زنان مانند شهروندان درجه دو رفتار 
می کند و دنیا تصمیم دارد که با این مسئله مبارزه کند و این 
چیزی است که بیشرت فعاالن زن در ایران و همچنین خود 
ما از آن مشتاقانه  استقبال خواهیم کرد. »زن زندگی آزادی« 
را می توان اولین انقالب زنان در نوع خودش در نظر گرفت 
بسیار مؤثر خواهد  نگاه قطعاً  این  نتیجه معتقدم که  در 
بود و موجب دلگرمی ست و این واقعیت را  نشان می دهد 
و  بپذیرد  را  زنان  علیه  تبعیض  منی تواند  کشوری  هیچ  که 
زنان ایران که سال هاست در صف اول این مبارزه هستند، 
شایسته  به رسمیت شناخته شدن جنبش خود توسط دیگر 
هستند.  همه جانبه  حامیت  دریافت  همچنین  و  کشورها 
همچنین اگر چنین سیاست هایی در دیگر کشورهای غربی 

در حال شکل گیری است از آن استقبال می کنیم.

==به نظر شام نقش کشوری مانند ارسائیل که خودش در 
حالت جنگ با ایران قرار دارد در کمک به این انقالب و 
آینده آن چیست؟ آیا فقط تهدیدهای نظامی کافی هستند؟
– جامعه بین املللی به این واقعیت رسیده که مذاکره با این 
رژیم بی فایده است اما از سوی دیگر می دانیم که هیچکس 
خواهان جنگ نیست حتا خود ارسائیل. در نتیجه ما فقط 
یک راهکار داریم و آنهم تکیه بر مردم ایران است و جهان 
نیاز دارد که  روی آنها رسمایه گذاری کند چرا که مردم ایران 
هم پیامنان واقعی ما هستند. در حال حارض آنها یک ارتش 
هدف  به  دستیابی  برای  ما  و  هستند  ایران  داخل  واقعی 
احتیاج به دخالت یک ارتش خارجی نداریم. این همیشه 
وجود داشته و مطمئنم بسیاری از مقامات ارسائیل هم از آن 
آگاه هستند و ما هم این فرصت را داشته ایم که در موردش 

با آنها صحبت کنیم.
می گویند، مسئله خود تفنگ نیست بلکه انگشتی است که 
روی ماشه است! ما هرگز منی توانیم به این رژیم اعتامد کنیم 
و منتظر مبانیم تا با آنها به توافق برسیم. این ملت است که 

باید به آن اعتامد کرد؛ ملتی که به جنگ و دشمنی اعتقادی 
ندارد خصوصاً وقتی اسم کشوری مثل ارسائیل در میان باشد 
که تاریخچه ای از دوستی طوالنی برای ۲۵ قرن با آنها داریم.

حتا در دعاهای »سابات« شام نام کوروش بزرگ  می آید و 
امروز می بینیم که مردم ارسائیل و ایران برای هم پیام های 
دوستانه ارسال می کنند که ما می خواهیم در صلح و آزادی 

کنار هم زندگی کنیم.
هستید  منطقه  در  ابراهیم«  »پیامن  مزایای  شاهد  شام 
داشته می توان  روابط کشورها  بر  پیامن  این  که  تاثیری  و 
دریافت که چنین اتفاقی نهایتاً چقدر به نفع این کشورها 
هم خواهد بود و یا روابط ایران و سوریه و نقش پکن و 
مسکو؛ همه اینها متفاوت خواهد بود. می بایست اینطور 
به این قضیه نگاه کرد که اگر این رژیم از بین برود، دیگر 
درگیری و خصومتی با ارسائیل یا عربستان سعودی و دیگر 
همسایگان وجود نخواهد داشت که نیاز به فکر کردن به 
جنگ داشته باشد! با نبودن این رژیم متام تهدیدهایی که 
منطقه را در خطر قرار داده از بین خواهد رفت از جمله 
تهدیدات هسته ای! و این شام نیستید که می گویید این رژیم 
باید عوض شود بلکه خود ما ایرانی ها هستیم که خواهان 
تغییر رژیم هستیم! در نتیجه چرا شام به کمک ما منی آیید 

که یکبار برای همیشه از رّش آن خالص شویم؟
سیاست گذاران هر کشوری خواه آملان یا ارسائیل و آمریکا 
متام  بردن  بین  از  برای  راه  که رسیع ترین  کند  وقتی درک 
مشکالت و تهدیدهای موجود در منطقه این است که این 
رژیم از بین برود، می تواند به ما کمک کند. این کمک ها 
می تواند شامل  کمک های فنی در زمینه دسرتسی به اینرتنت 
و یا بودجه هایی  برای کمک به اعتصاب کنندگان باشد و 
یا طراحی نوعی از تحریم ها که افراد بد و خوب را از هم 
جدا کند و در نتیجه  ایرانیان خارج از کشور را قادر سازد 
که پول هایشان را به داخل برگردانند. این یکی از چالش های 
اصلی مبارزین است که به علت سد تحریم ها منی توانیم از 

طریق فرستادن پول به هم میهنان مبارز خود کمک کنیم.
با اسثثناءهایی در تحریم ها ما قادر خواهیم شد که به 
می توانند  مختلف  کشورهای  کنیم.  پیدا  دست  مهم  این 
کمک های مختلفی انجام دهند ولی آنچه نهایتاً مهم است 
اینست که به مردم قدرت بدهیم. »کمپین کمک حداکرثی« 
به مردم تا امروز ایجاد نشده ما »کمپین فشار حداکرثی«  
برای اعامل تحریم های بیشرت داریم ولی باید کمپینی هم 
همچنین  و  غربی  دولت  های  کمک  با  که   باشیم  داشته 
کشورهای منطقه قادر باشیم  به مردم داخل ایران به صورت 
حداکرثی کمک کنیم. آنچه تالش می کنم بگویم اینست که 
غرب هنوز فکر می کند فقط با فشار حداکرثی قادر است 
این رژیم را به تغییر رفتار وادار کند در حالی که دی ان ای 
رژیم  رفتار  تغییر  راه حل،  نیست.  تغییر  قابل  رژیم   این 
نیست بلکه تغییر خود رژیم است! برای این منظور فقط 
فشار خارجی کافی نیست! به بیان دیگر شام باید بدانید 
برای تغییر رسیع تر رژیم نیاز است که فشار داخلی از طریق 

مردم هم وجود داشته باشد.

==از آنجا که مردم شام را شاهزاده خطاب می کنند و با 
توجه به انتقاداتی که به دوران پدر شام می شود و ممکن 
است شام را هم به عنوان مناینده ای از رژیم غیردموکراتیک 
پیشین در نظر بگیرند، برداشت شام از مشکالتی که برایتان 
با  داشت چیست؟ همچنین  خواهد  وجود  زمینه  این  در 
توجه به اینکه این روزها بسیار می شنویم که رژیم ایران 
این  اشاره کردید که در  به گروگان گرفته و شام  را  مردم 
زمینه نباید منفعل بود، چه تصوری از مبارزه در این راه 

دارید؟
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         این هامن چیزیست که تأکید می کنم بجای منفعل 
در  دادم.  توضیح  موردش  در  و  شد  عمل  وارد  باید  بودن 
مورد قسمت اول سؤال هم باید بگویم که مردم ما آنقدر 
باهوش هستند که مرا مسئول کارهای خوب یا بد گذشتگانم 
ندانند. آیا به نظر شام این منطقی است که شام را با اعامل 
والدین تان قضاوت کنند؟ احتامالً جواب شام نه خواهد بود 
و ترجیح  می دهید از طریق آنچه خودتان انجام می دهید 
قضاوت بشوید. همین منطق در مورد من هم وجود دارد 
و به زبان ساده: اینکه  پدر من زمانی پادشاه ایران بوده و 
حاال مسئولیت هرآنچه در زمان او اتفاق افتاده اکنون با من 

است، یک نتیجه گیری کامالً غیرمنطقی است!
هر  سیستمی،  هر  اساس  و  پایه  من  نظر  از  عالوه  به 
باید  دموکراتیکی  نظام  هر  در  مقامی  هر  و  ساختاری 
مرشوعیت قانونی داشته و از طریق مردم انتخاب شود. خود 
من نیز پادشاهی خواهان را به چالش می کشم و اگر قرار 
باشد بین پادشاهی موروثی و یک جمهوری سکوالردموکرات 
اگر  اما  بود.  دومی  خواهد  انتخابم  کنم  انتخاب  را  یکی 
فرهنگی  لحاظ  به  ایران  که  کنند  پادشاهی خواهان مطرح 
و تاریخی نیاز به یک سیستم حامی مانند پادشاهی دارد، 
دارید که  نوینی رساغ  آیا روش  پرسید  آنوقت من خواهم 
در آن بتوان پادشاه را انتخاب کرد بجای اینکه  به صورت 
موروثی انتقال یابد؟ چرا که نه؟ وقتی راهی برای رسیدن 
به این حالت وجود داشته باشد و تعریف مشخص شغلی 
برایش تعین شود شخصی که صالحیت دارد می تواند این 
نقش را بپذیرد و هیچ نیازی نیست که از یک خانواده خاص 
باشد. حتا از نظر من اینکه شام به زور متام مسئولیت اداره 
کشور را تا ابد به دوش یک خانواده بیندازید خالف قوانین 
حقوق برش است. پس ما می توانیم خالق باشیم و تغییراتی 

در این روند به وجود بیاوریم.
من شخصاً متعهد به متام عنارص جمهوریت هستم و در 
مورد هر نظام جایگزین دیگری معتقدم که پایه و اساس 
آن باید با نظارت و رای مردم بنیان گذاشته شود؛ برخالف 
نظام پادشاهی موروثی که می گوید مقام باید به ارث برسد. 
چیزی که برای من به عنوان یک دموکرات به هیچ عنوان 
جامعه  برای  قانونی  چالش  یک  این  نیست.  توجیه پذیر 
ماست و اینطور نیست که من به سادگی بگویم چون از 
پادشاهی من حامیت می شود پس من هم می توانم آن را 
بپذیرم! نه، اصال اینطور نیست. از طرفی هم باید در نظر 
داشت اگر بخشی از جامعه طالب نوع خاصی از حکومت 
باشد و بخواهد در موردش بحث کند شام منی توانید آن را 
از ریشه بکنید و نادیده بگیرید و بگویید که جمهوری تنها 
راه حل است! هامنطور که منی توانید بگویید پادشاهی تنها 

راه حل است.
می تواند  خودش  ایران  ملت  که  باشیم  معتقد  اگر  پس 
پایه  بر  آنها  نظام  و  کند  پیدا  مشکل  این  برای  راهکاری 
دموکراسی و جمهوریت واقعی بنا شود، این نظام می تواند 
آنچه در  باشد. کسی منی داند  داشته  را  فرم ها  از  هر یک 
نهایت اتفاق خواهد افتاد چیست. آن را به مردم و مجلس 
من  که  کاری  تنها  حارض  حال  در  اما  می سپاریم.  قانونی 
روی انجام آن متمرکز هستم اینست که با استفاده از متام 
از  انتقال را پیش بربم و  این  ظرفیت های سیاسی که دارم 
نهایت قدرت خودم برای رشکت داشنت در آن به هر روشی 

استفاده کنم.

==اما شام بارها تأکید کردید که حارض به پذیرفنت هیج 
نقش دولتی نیستید…

چیزی  چنین  چرا  داد  خواهم  توضیح  برایتان  من  –بله، 
می گویم. من ۴۰ سال در جامعه آزاد و دموکراتیک خارج 

چه  به  جامعه  یک  که  دیده ام  و  کرده ام  زندگی  ایران  از 
مکانیسم هایی فراتر از ساختارهای حکومتی نیاز دارد؛ مثالً 
نقش جامعه مدنی، نقش سازمان ها یا افراد دیده بان که بر 
قدرت های اجرایی نظارت دارند که به دست اقلیت نیفتد 
و درگیر فساد نشود. و این هامن نقطه ای است که مطرح 
کردم: ما نیاز به یک »فرهنگ سیاسی جدید« داریم و من 
ترجیح می دهم  بدون داشنت یک نقش فرمایشی دولتی  که 
بسیار محدودم می کند بتوانم آزادانه عمل کنم و در راستای 
در  بردارم؛  قدم  این فرهنگ جدید  ایجاد  و  آموزش ها  این 

نتیجه مسئولیت های دولتی را به دیگران واگذار می کنم.
فعالیت در حوزه هایی است که کشور  زمینه عالقه من 
بیشرتین نیاز را به آنها دارد و تجربیات شخصی من می تواند 
کمک کننده باشد. البته مردم می پرسند چطور به عنوان یک 
شهروند ساده قادر خواهی بود در سیاست نقشی داشته 
مؤثر  نقش  داشنت  برای  که  اینست  من  جواب  و  باشی؟! 
باشم!  داشته  مقامی  و  پست  که حتامً  نیست  نیازی  مهم 
قابل  مردم  برای همه  لزوماً  مسئله  این  شاید  که  می دانم 
درک و پذیرش نباشد اما این چیزیست که من یاد گرفتم. 
این چیزیست که مردم می توانند از من انتظار داشته باشند. 
کارهایی هستند که من مایل به انجام آنها هستم و کارهایی 
هستند که قصد ندارم انجام شان بدهم و من همیشه در این 
مورد کامال روشن حرف زده ام. توضیحات شفاف من روی 
میز است و از آن به بعد خود مردم هستند که در موردش 

تصمیم می گیرند.

==شام سال هاست در ایران نبودید آیا از متام نیازهای 
جامعه جدید ایران با خربید و آن را خوب می شناسید؟

من از ژوئن ۱۹۷۸ که برای گذراندن دوره های خلبانی از ایران 
خارج شدم به دالیل روشن دیگر به ایران بازنگشتم. آن زمان 
ارتباطات شاید فقط از طریق تلفن و تلگراف امکانپذیر بود و 
تکنولوژی های کنونی برای ارتباط وجود نداشتند. اما امروزه با 
وجود اینرتنت و برنامه هایی مانند »زوم« شام به راحتی و با 
جزییات می توانید با یکدیگر در متاس نزدیک باشید و همین 
تکنولوژی باعث می شود که من کامالً از مسائل داخلی ایران با 
خرب باشم و ارتباطم را با ایران حفظ کنم و این حقیقت که از 
ایران دورم به این معنا نیست که از ایران بی خربم و هیچ چیز 
در موردش منی دانم چرا که من مدام با آنها در متاسم و از متام 

اتفاقات چهارگوشه کشورم مطلع هستم.

==در مورد نقش سوئد هم بگویید…
سوئد و متام کشورهای دموکراتیک غربی می توانند نقش 
مهمی در حامیت از مردم ایران ایفا کنند. نه تنها ایرانیان 
مقیم سوئد که مجبور شدند از ایران فرار کنند و به سوئد 
یا کشورهای مختلف پناهنده شوند بلکه شهروندان ایرانی- 

سوئدی هم نقش دارند.
و  ماست  کشور  کردن  نابود  حال  در  اسالمی  جمهوری 
اینها مردمی هستند که قادرند متام ارزش ها و تجارب خود 
از آزادی را که در طول این سال ها به دست آورده اند به 
ایران بازگردانند. درواقع آنها هستند که مناینده واقعی مردم 
ایران اند نه رژیمی که بر آنها حکومت می کند و زنان را به 
خاطر حجاب رسکوب کرده و معرتضان را اعدام می کند. در 
نتیجه اینکه به مردم ایران ثابت کنیم اینطور نیست که ما 
بخواهیم فقط از آزادی و برابری که خودمان داریم استفاده 
کنیم بلکه می خواهیم با شام در آن رشیک شویم، اهمیت 
ویژه دارد. خصوصاً در این برهه از زمان که هم میهنامنان 
از داخل ایران منتظر کمک های ما هستند و امیدوارند که 

جهان از آنها حامیت کند.
در نتیجه معتقدم که مردم همه کشورهای جهان نقش 

مهمی برای درخواست از دولت هایشان جهت قدم برداشنت 
برای ایران ایفا می کنند. آپارتاید فقط به این دلیل که مردم 
فکر می کردند سیستم بدیست نابود نشد! بلکه زمانی از بین 
رفت که متام مردم دنیا به دولت هایشان فشار آوردند که 
دیگر قادر به تحمل چنین ستمی نیستند و منجر به این شد 
که دولت ها با فشار بیشرت و برداشنت قدم های موثرتر باعث 
سقوط نظام آپارتاید شدند. این دقیقاً هامن چیزیست که 
ما از شهروندان کشورهای غربی می خواهیم که دولت های 
خودشان را وادار کنند که وارد عمل شوند و بدانند که واقعاً 
الزم است به مردم ایران به عنوان قربانیان این دیکتاتوری 
ستمگر کمک کنند چراکه این مردم گروگان گرفته شده اند 
و ما باید با متام قدرت از آنها حامیت کنیم تا خودشان را 

آزاد کنند.
این یک توقع کامالً منصفانه است که از جهان داریم و 
البته صادقانه می گویم در متام این چهار دهه من هرگز شاهد 
چنین اتحاد و همصدایی برای همراهی با آنچه در ایران اتفاق 
می افتد نبودم. جنبش »زن زندگی آزادی« در رسارس دنیا به 
رسمیت شناخته شده و همه به خصوص زنان از هر حوزه ای 
که فکرش را بکنید برای حامیت از این جنبش حضور دارند. 
و این نشان می دهد مردم به قدرت خود در جهت جذب 
حامیت و ایجاد اتحاد  پی برده اند. همین روش را در داخل 
ایران هم شاهدیم جایی که می بینیم ایرانیان از هر فرصتی 
تا همصدایی  می کنند  استفاده  اوکراین  پرچم  اهتزاز  برای 
خود را با مردم اوکراین اعالم کنند چراکه می دانیم این نظام 
از هر راهی به روسیه در جنگ با اوکراین کمک می کند.

موردش  در  کمرت  کنون  تا  شام  که  مسائلی  از  ==یکی 
آیا  است.  حکومت  خود  انسجام  مورد  در  زده اید  حرف 
دارد؟  وجود  خودش  درون  از  حکومت  فروپاشی  احتامل 
آیا صداهایی هرچند ضعیف از درون رژیم وجود دارد که 
بخواهند فشاری بری تغییر بیاورند؟ اگر وجود دارد آیا شام 
بازتاب صدای آنها  یا معرتضان در خیابان قادر هستید  و 

هم باشید؟
او  که  نفوذی  و  خامنه ای  نقش همه جانبه  به  توجه  -با 
است  غیرممکن  تقریباً  حارض  حال  در  دارد  رژیم  درون 
کسانی که از نزدیک با رژیم در ارتباط اند بتوانند موضع 
مخالف او بگیرند. او در حال برنامه ریزی برای جایگزینی 
پرسش بجای خودش است و نشانه هایی دریافت می کنیم که 
افرادی در درون »بیت خامنه ای« نیز در حال ریزش هستند. 
از طرفی ریزش ها در قرش خاکسرتی هم وجود دارد مانند 
افراد طرفدار گروه هایی نظیر اصالح طلبان و یا حتا  شخص 
با  موسوی که آنچه چند هفته پیش گفت کامالً در تضاد 

چیزیست که در دوران جنبش سبز می گفت.
همچنین فائزه هاشمی  نیز در این قرش خاکسرتی وجود 
دارد و ما باید صرب کنیم تا روزها و ماه های آینده ببینیم 
کدامیک از آنها معتقدند که این رژیم باید بطور کامل از 
بین برود و نه اینکه اصالح شود. من منی توانم زمان دقیقی را 
پیش بینی کنم اما می توانم بگویم که هرچه جلوتر می رویم 
این ریزش ها در حال افزایش است و هرچه ریزش از قرش 
خاکسرتی بیشرت شود احتامل ریزش  افراد نزدیک به »رهرب« 
داشنت  می کنیم  تالش  برایش  ما  آنچه  می شود.  بیشرت  هم 
سیاستی با درهای باز است برای جذب حداکرثی نیروها و 
هامنطور که توضیح دادم ما برای آن یک منشور تعریف 
کرده ایم که همه پارامرتهای موجود را در آن گنجانده ایم 
و اگر با قرش خاکسرتی بر رس حرکت بر اساس این منشور 
توافقی حاصل شود، آنگاه ما بیشرت قادر به گسرتش صدای 

خود در داخل ایران خواهیم بود.
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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قیل و قال هیسرتیک  طرفداران والیت مطلقۀ فقیه و 
فیلم  به  نسبت  واکنش  در  زمانی  امام  هواخواهان دولت 
پیشین  جمهوری  رئیس  دادن  دست  ساختگی  یا  واقعی 
رجبی، همرس  فاطمه  ندارد.  پایانی  زنان،  با  موجود  رژیم 
سخنگوی رسمی دولت که خود سخنگوی غیر رسمی دولت 
نهم شمرده می شود، در نامه ای خطاب به »مراجع  عظام 
تقلید، جامعۀ محرتم مدرسین و روحانیت وارسته و بالندۀ 

حوزه های امام صادق علیه السالم« می نویسد:
»مسألۀ دست دادن با زنان در ایتالیا را منی توان با هیچ 
عذر و مصلحت گرایی، دوراندیشی یا نواندیشی، خردگرایی 
آیا  منود...  توجیه  یا  و  گرفت  نادیده  پیشگی  سیاست  و 
رفتار خالف رشع،  از  بارزی  منونۀ  هرگز  شیعه،  تاریخ  در 
صاحبان  آیا  دارید؟  به خاطر  را  خامتی  محمد  عمل  چون 
دیدگاههای غرب گرایانه و غرب زده، و اصالح طلبان دین سوز 
به دین سوزی عملی  لباس دین  هرگز جرأت داشته اند در 

بپردازند؟«
نیروهای حزب الله  اعضای شورای هامهنگی  در مشهد، 
همراه با تعدادی از روحانیون و طالب، در مقابل دادگاه 
و  پرداختند  تظاهرات  به  و  گردآمدند  روحانیت  ویژۀ 

بیانیه ای صادر کردند که در آن آمده است:
»کرسوی ظاهراً یک روحانی بود. تقی زاده هم که ظاهراً 
روحانی بود. در ادامۀ راه غرب پرستی، او گوی سبقت از 
توانست  تا  ایران  و  اسالم  به  و  ربود  سیاسی  فاحشه های 
خیانت روا داشت. باز هم داشته ایم کسانی را که با سوء 
کرده اند.  خیانت  اسالم  به  روحانیت  لباس  از  استفاده 
نوژه  کودتای  تأیید  و  امام  قتل  به  فتوا  که  رشیعتمداری 
داد و منتظری که خون به دل روح الله عزیز کرد از همین 
قامشند. کدیور که با واژگونه فهمی دین، اسالمیت نظریۀ 
والیت فقیه را زیر سؤال برد و اشکوری که ملعونانه دست 
در دست دریوزگان غربی و غرب گرا علیه والیت و اسالم 
موضع گرفت نیز از همین قامشند. اینان نه حجت االسالمند 
و نه آیت الله، که مشتی نفس پرست و قدرت طلبند. دزدانی 
در لباس مقدس که ساده دالن و بی اطالعان را می فریبند... 
محمد خامتی نیز یکی از هامن قامش است که متأسفانه 
از  خارجی،  و  داخلی  فراوان  تبلیغاتی  و  مالی  امکانات  با 
این لباس نهایت سوء استفاده را کرده و می کند. او اخیراً 
در سفری به ایتالیا، اقدام به گناه علنی ملس بدن اجنبی و 
مصافحه با چند زن بی حجاب کرد... او لیاقت لباس مقدس 
جز رضبه  او  عملکرد  نیست.  روحانی  او  ندارد.  را  پیامرب 
و  نیست. هنجارشکنی  ایران  و  اسالم  و  به روحانیت  زدن 
اباحه گری او باید در دادگاه صالحه ای بررسی و این لباس 

مقدس از رّش او راحت شود«.
در قم نیز، طالب حزب اللهی تظاهراتی ترتیب دادند و 
شدند  خامتی  محمد  سید  لباس  خلع  و  محاکمه  خواستار 
حذف  با  خیابانی  دادگاه  حکم  اساس  بر  همین جا  تا  که 
کلمه »سید« او را خلع سیادت کرده اند. اینان طوماری در 
روش  از  آن  در  که  رسانیدند  به امضا  فیضیه  مدرسه  برابر 
دادگاه ویژۀ روحانیت به سبب آن که »مدتی است نسبت 
انجام  اقدامی  و  کرده  سکوت  بدعت ها  و  انحرافات  به 
منی دهد« نالیده و پرسیده اند »آیا دادگاه نسبت به دست 
دادن آقای خامتی با چهار زن نیمه عریان ایتالیایی در سفر 

ایتالیا و فرشدن بازوی یک دخرت ایرانی وظیفه ای ندارد؟«
هنوز  که  »اصالح طلبان«  از  دسته  آن  مقابل،  جبهۀ  در 
وداع  خردادی  دوم  شعارهای  با  و  ایستاده   پیامن  رس  بر 
نکرده اند، سکوت در برابر این غوغاگری را جایز منی دانند 
و نظریاتی ابراز می کنند بعضاً در خور تأمل و تحسین. از 
آن جمله است مقالۀ آقای احمد شیرزاد منایندۀ اصالح طلب 

مجلس ششم با عنوان »مسأله دست دادن با زنان«.

دست دادن یا  ندادن مسأله این است! )۴(

خامتی بر کرسی اتهام

) کیهان لندن شامره ۱۱۶۳-۱۱۷۴ (  

تیر تا مهر ۱۳۸۶

احمد احـرار

روزنامۀ  شامره های  آخرین  از  یکی  در  که  مقاله 
توقیف شدۀ »هم میهن« به چاپ رسیده با این عبارت آغاز 
خامتی  سطح  در  شخصیتی  که  است  »گریه آور  می شود 
مجبور شود تکذیبیه بفرستد که من با زنان دست نداده ام«.
جانا سخن از زبان ما می گویی. آفرین بر آقای شیرزاد، 
پا  پیش  مسائل  باید  کی  »تا  می نویسد:  که  آنجا  به ویژه 
افتاده ای از این دست، سایه بر مصالح اساسی کشور اندازد؟ 
به  آن که بخواهد  از  بیش  ما  دیپلامسی کشور  سالهاست 
نگران  باید  باشد  ملی  منافع  پیشربد  برای  دنبال روشهایی 
سیاسی  مهامنیهای  در  رایج  آداب  با  چگونه  که  باشد  آن 
با زنان در  بیاید. مسألۀ دست دادن  از کشور کنار  خارج 
گاه  قبیل،  این  از  نکاتی  و  نزدن  یا  زدن  کراوات  مجالس، 
تحت الشعاع  را  خارجه  وزارت  وظیفۀ  اصلی ترین  آنچنان 
قرار می دهد که باورکردنی نیست. دیپلامتی که چهار سال 
مأموریت گرفته تا از منافع ایران در کشوری دفاع کند، و به 
گسرتش روابط دوجانبه اقدام کند، در متام مدت مأموریت 
مورد  ایران  به  بازگشت  در  مبادا  که  بلرزد  بدنش  باید 
مؤاخذه قرار گیرد که در فالن مجلس با زنان گرم گرفتی. در 
بهامن مهامنی با فالن کسی که لیوان مرشوب دستش بود 
سخن می گفتی. در فالن مراسمی که رشکت کردی بهامن 

اتفاق روی داد و قس علیهذا...«

شیرزاد، از جایگاه یک تحلیلگر منطقی در یک فضای ضد 
منطق ادامه می دهد:

برخالف  که  است  این  نیست  آن  از  گریز  که  »واقعیتی 
کشورهای  دیگر  در  اسالمی،  جمهوری  رجال  برخی  نظر 
که  ندارند  آن  بنای  یا  ندارند  قرار  پستوها  در  زنان  دنیا 
در مهامنیها در گوشه ای یا مکانی جدا از مردان گرد هم 
تجارت،  و  سیاست  عرصۀ  در  که  آن  مهمرت  و  گیرند  قرار 
از  غیر  به  شاید  دارند.  پررنگ تر  هرچه می گذرد حضوری 
یا  زن  هیچ  مخیّله  به  دنیا  دیگر  جای  هیچ  در  ما  کشور 
مردی خطور نکند که دست دادن رسمی میان یک خانم 
و یک آقا نوعی رابطۀ گناه آلوده است که عرش را به لرزه 
درمی آورد... بسیاری از دیپلامتهای وزارت خارجه خاطرات 
تلخی دارند از این که در یک مجلس رسمی و در حضور 
جمعی که ناظر بر مالقات هستند، خانم محرتمی که سنی 
هم از او گذشته است دستش را به احرتام به سمت مقام 
ایرانی دراز کرده و ناگهان با امتناع و عذرخواهی دیپلامت 

بعد،  ساعتی  تا  است.  شده  مواجه  دادن  دست  از  ایرانی 
آن زن به لحاظ احساس تحقیر و دیپلامت ایرانی به لحاظ 
احساس رشمندگی تعادل فکری خود را از دست داده اند و 

قدرت مترکز بر مذاکره را نداشته اند«.
ایرادی اگر بر کالم آقای شیرزاد وارد باشد مساهله ایست 
که نسبت به آقای خامتی به خرج می دهند. مسافری وارد 
از  و  دارد  در دست  کاغذی  که  دید  را  مؤذن  شهری شد. 
روی نوشته اذان می گوید. پرسید این چه نوع اذان گفنت 
است. گفتند برو از پیشنامز مسجد بپرس. وارد مسجد شد و 
پیشنامز را دید بر تشکچه ای نشسته. سالم کرد. پیشنامز از 
زیر تشکچه کاغذی برداشت، نگاهی به آن افکند و جواب 

داد: علیکم السالم!
در شهری که پیشنامز این گونه جواب سالم بدهد مؤذن 
مقال  ابتدای  در  که  این  اما  می گوید.  اذان  گونه  آن  هم 
این  از  افتاده ای  پا  پیش  مسائل  باید  کی  »تا  پرسیده اند 
دست، سایه بر مصالح اساسی کشور اندازد؟« جوابش این 
نشده  تفکیک  دیانت  و  حکومت  مرز  وقتی  تا  که  است 
باشد. تا وقتی سیاست بر مبنای فقاهت تعیین و تدوین 
می کنم.  عرض  دیگری  مقالۀ  در  را  دلیلش  شود.  تبیین  و 
هرچند که نیاز  چندانی به اقامۀ دلیل ندارد. چه حاجت 

است عیان را به استامع بیان؟

زنرش
اب

ادامه دارد

سیدمحمدخامتی در ایتالیا
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ولی زندگی بسیار منظم شاه و دربار همچنان ادامه داشت. 
در قله قدرت هنوز هیچكس درنیافته بود كه چه می گذرد. 
بود.  نگرفته  بحران  با  رویارویی  برای  تصمیمی  هیچكس 
هنوز آثار بیامری مهلكی كه »محمدرضاشاه« بدان گرفتار 
آمده بود، و چندی بعد او را از پای درآورد، پدیدار نشده 
بود و او برنامه های عادی خود را انجام می داد. صبح زود 
بیدار می شد، ده دقیقه ای ورزش صبحگاهی می كرد و سپس 
مطبوعات ایران و جهان را از نظر می گذراند و بخشهایی 
پست«،  »واشنگنت  تایمز«،  »نیویورك  می خواند.  را  آنها  از 
»لوموند«، »فیگارو«، »تایمز لندن«، »اكسپرس«، »نیوزویك« 
بود.  خارجی  مطبوعات  میان  در  همیشه  »تایم«  مجله  و 
سپس گزارشهای دستگاههای امنیتی را می خواند و رس ساعت 
ده به دفرتش می رفت. بالفاصله رئیس كل ترشیفات رشفیاب 
می شد و با هم پیرامون برنامه های روزانه گفتگو می كردند، 
به پاره ای مسائل دیپلامتیك می پرداختند و سفرهای رسمی 
شاه را برنامه ریزی می كردند. پادشاه چند ماه پیش از آن، 
در این بخش بسیار پر اهمیت دربار، دگرگونیها و تحوالتی 
به وجود آورده بود. »هرمز قریب« رئیس آن را كه پیشرتها 
سفیر ایران در »ژاپن« و آماج انتقادهای بسیار بود، بركنار 
كرده و »امیراصالن افشار« راكه از برجسته ترین دیپلامتهای 
كشور بود، به جایش گامشته بود. این گزینش نیز بر اساس 
سنت دیرینه دربار، از میان مأموران عالیرتبه وزارت امور 
در  ایران  سفیر  پیشرت  »افشار«  بود.  گرفته  صورت  خارجه 
»واشنگنت« و »بن« بود و مدتی نیز در حاشیه به رس می برد. 
بود. ترشیفات  گویی و صداقت شهره  و رك  راست  به  او 
دربار را از نو سازمان داده و جلو پاره ای زیاده رویها را گرفته 
بود. پس از او، نوبت مالقات به وزیر دربار می رسید كه در 
آن زمان »امیرعباس هویدا« بود. وزیر، امور مربوط به كار 
خود را با شاه حل و فصل می كرد و آنگاه رشفیابی ها آغاز 
می شد. هر باریابی، بسته به اهمیتش كامبیش سی دقیقه به 
درازا می كشید. آخرین ساعت نیمروز به وزیر امور خارجه، 
یا اگر او در سفر بود، كه اغلب چنین بود، به معاون اولش 
اختصاص داشت. این دیدارها در حدود ساعت یك و ربع 
بعد از ظهر پایان می یافت. شاه به اقامتگاه خود می رفت 

تا با شهبانو ناهار رصف كند. اگر شهبانو، كه بسیار كمرت از 
و  منتظرش منی شد  دیر می رسید، شاه  بود،  او وقت شناس 
غذایش را می خورد. غذا، همیشه ساده بود. شاه خوراكیهای 
الكلی  اما به مقدار كم را دوست داشت و مرشوب  لذیذ 
و  می كشید  دراز  كاناپه ای  روی   غذا،  از  پس  منی نوشید. 
به موسیقی كالسیك یا مالیم گوش می  داد. ساعت ۳ بعد 
یا  تا ۶/۳۰  كه  بازمی گشت و رشفیابیها  به دفرتش  از ظهر 
۷ بعد از ظهر طول می كشید، بار دیگر آغاز می شد. شاه 
اگر  سپس  می خورد.  شام   ۸/۳۰ تا   ۸ ساعت  بین  معموال 
ترجیح می داد  نبود،  یا ضیافت رسمی  میهامنی خانوادگی 
حادثه ای،  فیلمهای  متاشای  به  آرامش  و  اسرتاحت  برای 
خنده آور یا تاریخی بنشیند. البته بیشرت اوقات این برنامه 

او را میهامنیها، مسائل سیاسی و سفرها برهم می زد و برای 
او جز در تعطیالت آخر هفته وقت چندانی برای ورزش یا 
آن  باقی منی گذاشت. شگفت انگیز  فرزندانش  با  رس كردن 
خاندان  به زودی رسنوشت  تا  می رفت  كه  رویدادهایی  كه 
سلطنتی و مملكت را زیر و رو كند، تا ماه سپتامرب عادات 
می كرد،  كار  بسیار  شاه  نكرد.  عوض  را  آنان  برنامه های  و 
ولی بر اساس هامن برنامه همیشگی، فقط مقامات رسمی 
مملكت را می دید. شبهایش به اسرتاحت، رسگرمی و گاهی 
بنا  بازی ورق می گذشت.  به یكی دو ساعتی  از شام  پس 
تظاهركنندگان  برخوردهای  تظاهرات،  می گویند  آنچه  بر 
با نیروهای انتظامی كه از هامن زمان نقل متام مجالس و 
بحث و گفتگوها در میهامنیهای سفارتخانه های خارجی بود، 
تقریباً هرگز در دربار مطرح منی شد. این بی خیالی بود یا 

ناآگاهی اطرافیان؟

اپوزیسیون اعلیحرضت
پس از اغتشاش قم، گروه مطالعاتی »بررسی مسائل ایران« 
ایجاد شده  پیشنهاد خود شاه  به  از آن  كه سه سال پیش 
قضات  روشنفكران،  دانشگاهی،  از چهره های  تنی  هزار  و 
بلندپایه، بازرگانان و صاحبان صنایع و خالصه برجسته ترین 
برگزیدگان كشور در آن عضویت داشتند و اغلب به عنوان 
بسیار  گزارش  می شد،   قلمداد  اعلیحرضت«  »اپوزیسیون 
دقیقی تهیه و به شاه تقدیم كرد كه در آن بر وخامت اوضاع 
مملكت و قدرت گرفنت مخالفان مذهبی تأكید شده بود. 
قرن گذشته،  دو  در  كه  بود  آمده  پژوهشی  گزارش  آن  در 
مذهبیون همه انقالبهای اجتامعی و سیاسی ایران را رهربی 
كرده و آخوندهای معرتض، رسمنشأ آن بوده اند. و با توجه 
به این واقعیت، بر لزوم آغاز هرچه زودتر گفتگو با مقامات 
با آیت الله »رشیعتمداری« ارصار ورزیده  روحانی، به ویژه 
شده بود. در گزارش، همچنین چاپ مقاله علیه »خمینی« 

یك اشتباه بزرگ سیاسی قلمداد شده بود.
را  گزارش  آن  رسی  كمیسیون  یك  داد  دستور  فوراً  شاه 
بررسی و ارزیابی كند. در آن كمیسیون تیمسار »نصیری« 

رئیس »ساواك« و »پرویز ثابتی« دستیار او در امنیت

آخرین روزها
پایانسلطنتو
درگذشتشاه 

)2(
دكرت هوشنگ نهاوندی  )تاریخ نرش در کیهان لندن: از آذر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۴ - از شامره   ۱۰۳۳ تا ۱۰۷۱ (

شاه گفت: آمریكائیان هرگز مرا رها نخواهند كرد!
 او در »یك مالقات آسوده« در داخل هواپیام، به من اجازه داد حرفهایم را 

بدون پرده پوشی بزنم
محمدرضاشاه به قدرت خود اطمینان داشت و می گفت من دیگر هیچ 

باج خواهی یا تهدیدی را از سوی دیگران منی پذیرم

زنرش
اب

ترجمه فارسی كتاب »آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت 
در  كتاب  رشكت  سوی  از  نهاوندی  هوشنگ  دكرت  نوشته  شاه«  

لس آنجلس منترش شده است.
بهروز صورارسافیل و مریم سیحون مرتجامن این كتاب، به خوبی 

از عهده برگرداندن آن از زبان فرانسه به فارسی برآمده اند.
وزارت  پهلوی  محمدرضاشاه  سلطنت  دوران  در  نهاوندی  دكرت 
آبادانی و مسكن و علوم و آموزش عالی و ریاست دانشگاههای 
دفرت  رئیس  نیز  مدتی  وی  داشت.  به عهده  را  تهران  و  پهلوی 
علیاحرضت شهبانو و چندی رئیس هیأت مدیره انجمن آثار ملی 
بود. اما در متام این سالها وی بیشرت با محافل روشنفكری، علمی 
و دانشگاهی نشست و برخاست داشت تا با دولتیان. نهاوندی در 
دوران ریاستش بر دانشگاههای پهلوی و تهران هفته ای چند ساعت 

به مدد  و  نكرد  رها  را  تدریس  كار  و هیچگاه  رس كالس می رفت 
همین  سوابق دانشگاهی بود كه پس از مهاجرت به فرانسه ۱۷ 

سال به عنوان استاد در دانشگاه پاریس تدریس كرد.
بنیان  را  ایران  نهاوندی در سالهای ۱۳۵۰ گروه بررسی مسایل 
گذاشت به امید آنكه پیشنهادات این گروه راهگشای اصالحاتی در 

ساختار آموزشی،  فرهنگی، اجتامعی و سیاسی ایران شود.
نهاوندی برای جمع آوری مطالب كتاب پانصد صفحه ای خود، 
مخترصی از حافظه معروفش و مقدار زیادی از یادداشتهای روزانه 

یا شبانه اش سود جسته است. 
كتاب از آغاز تا پایان، رسشار است از حوادث پرهیجان و اخبار 
دست اول كه بیشرت اوقات نویسنده شخصاً درگیر آن بوده است 
و به همین دلیل محتوای كتاب شبیه رمانهای جذابی است كه بر 

اساس رویدادها و حوادث واقعی زندگی انسانها نوشته می شود. 
برای نوشنت این كتاب، نویسنده از كمكهای بی دریغ و سخاومتندانه 
پروفسور  شفا،  شجاع الدین  افشار،  اصالن  دكرت  زاهدی،  اردشیر 
عباس صفویان و دكرت داریوش شیروانی بهره مند بوده است. این 
شخصیتها كه در ماههای آخر سلطنت محمدرضاشاه متاس روزانه با 
او داشتند، اطالعات، خاطره ها و به یادمانده های خود را در اختیار 
نویسنده قرار داده اند.نویسنده ضمناً از دكرت هادی هدایتی، دكرت 
كاظم ودیعی و بیژن خلیلی مدیر رشكت كتاب سپاسگزاری كرده 
است. كتاب »آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت شاه« دارای 
۱۵ فصل است و با یك پی نوشت كوتاه و احساسی به پایان می رسد. 
كیهان بخشهایی از این كتاب را با موافقت نویسنده و نارش،  از این 

شامره به چاپ می رساند.
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محمدرضا شاه و جیمی کارتر

بود.
پس از این تك  گویی تكان دهنده و پر احساس، زنگ زد و 
دستور داد برایامن دو گیالس ویسكی بیاورند. دیگر چیزی 
نگفت، آرام و منتظر از پنجره هواپیام بیرون را می نگریست. 
روی  به  انگشتانش چند رضبه  با  كرد،  نگاه  من  به  آنگاه 
میز زد، گویی در رؤیایی غوطه ور بود. ویسكی ها را با یخ 
و سودا آوردند. وامنود می كرد كه می نوشد، ولی در واقع 
منی نوشید. نگاهی پرسشگر بر من افكند و گفت: »ولی ما 
اینجاییم كه سخنان شام را بشنویم. با این كه می دانم و 

می توانم حدس بزنم چه می خواهید بگویید.«
كه  را  ایران«  مسائل  بررسی  »گروه  گزارشهای  من،  آنگاه 
به تدریج نگرانی از وضع مملكت در آنها بیشرت دیده می شد، 

و همچنین جنجال مطبوعاتی در مورد كسانی كه رویدادهای 
تربیز را مورد بررسی دلسوزانه قرار داده بودند، یادآوری كردم. 
متذكر شدم كه گونه ای نگرانی در افكار عمومی پیدا شده 
بر آن افزوده می شود. »اعلیحرضت، زمان بركندن  كه مرتباً 
ریشه نابسامانیهای مملكت فرا رسیده و دگرگونیها و اصالحات 
به راستی  اگر شاهنشاه  گیرد.  باید  صورت  سیاسی عمیقی 
مایلند ولیعهدشان به پادشاهی برسد، هم اكنون است كه باید 

دست به كار شوند.«
درآن زمان خرب نداشتم كه شاه به بیامری درمان ناپذیری 
مبتالست. پوزش خواستم و گفتم: مرا به خاطر رصاحت و 
به حالت  باز  دیدم  حال  این  با  بفرمایید.  عفو  رك گویی ام 
دفاعی لجوجانه خود كه همواره در این مواقع می گرفت، 

متوسل شد.
»می دانم، می دانم. باز می خواهید در مورد فساد مالی 
سخن بگویید! من از این فساد منزجرم، این برای ما تازگی 
ندارد كه در میان اطرافیان من كسانی یافت می شوند كه 
بی عیب و پاك نیستند! این را هم می دانم. می دانید كه من 
در تشكیالت دولت هیچ قدرت مستقیمی ندارم. بنابراین 
منی توانم چنان كه می خواهم دخالت كنم و واكنش نشان 
دهم... اما در آنجا كه قدرت دارم، یعنی در ارتش، فساد را 
كیفر می دهم. باالخره، می دانید كه از این به بعد، كمیسیون 

بازرسی شاهنشاهی آنچه را باید، انجام خواهد داد.«
پخش  فساد،  علیه  كلی  اقدامات  همه  »اعلیحرضت،  ــ 

برنامه های تلویزیونی )جلسات كمیسیون بازرسی

       داخلی، یك وزیر كه نخست وزیر او را به منایندگی 
روحانی  امامی«  حسن  »سید  آیت الله  بود،  برگزیده 
نزدیك به شاه و امام جمعه تهران، »كاظم ودیعی« استاد 
جامعه شناسی دانشگاه و نویسنده اصلی گزارش و خود من، 
داشتیم.  عضویت  گزارش  تهیه كننده  گروه  رئیس  به عنوان 
ریاست كمیسیون هم به »نرصت الله معینیان« رئیس دفرت 
و  بحث  دو جلسه  پایان  از  پس  بود.  پادشاه محول شده 
بود  كرده  عقیده  اظهار  كمیسیون  نظر،  اختالف  و  گفتگو 
كه جز چند مزدور خارجی، روحانیون ایرانی همچنان به 
شاه وفادارند، و اغتشاشها به وسیله حزب »توده«، یا حزب 

»كمونیست زیر زمینی« ایران، راه افتاده است!
موافق  نتیجه گیری  این  با  امامی«  آیت الله »سید حسن 
نبود. »پرویز ثابتی« به هنگام امضای گزارش كمیسیون اعالم 
كرد الزم است نظر كمیسیون با توضیحاتی همراه شود، ولی 

طبیعتاً فقط نظر رئیس مستقیم او اهمیت داشت.
ـ وزیر مشاور  نظر دولت نیز كه بعداً به وسیله مناینده اشـ 
اغتشاش  باعث  كه  بود  آن  شد،  ابراز  ــ  پارملانی  امور  در 
تربیز چند آشوبگری بوده اند كه از آن سوی مرزها، مخفیانه 
وارد كشور شده بودند. البته حقیقت داشت كه چند تن از 
آشوبگران و خرابكاران كه از »لبنان« و »لیبی« آمده و در 
اردوگاههای آموزش خرابكاری »فلسطین« تربیت شده بودند 
را در تربیز دستگیر كرده بودند. اما حضور آنان منی توانست 

توجیه گر ابعاد گسرتده تظاهرات و اغتشاش باشد.
گزارش  گرفت  تصمیم  ایران«  مسائل  بررسی  »گروه  اما 
بعدی خود را منترش كند و دالیل عمیق آشوبهای تربیز را با 
مردم در میان بگذارد. این كار، یك هفته بعد انجام شد. در 
ـ اشتباهات شهرداری تربیز  گزارش به دالیل محلی اغتشاشـ 
ــ و علل كشوری آن ازجمله سیاست اشتباه آمیز اقتصادی 
كه موجب فقیر شدن بخشی از مردم شهر شده، و در هامن 
حال در اطراف شهر صنایعی را ساخته بود كه با اقتصاد 

عمومی استان منی خواند، پرداخته شده بود.
اما می گفت  گزارش، تحریكات خارجی را منكر منی شد. 
می برد.  بهره  ناسامل  و  گرفته  فضای  از  تحریكات  این  كه 
بنابراین توصیه می كرد كه الزم و فوری است كه گفتگویی 
با روحانیت آغاز شود. انتشارات حزب واحد »رستاخیز« و 
رادیو دولتی، ظاهراً با تحریك دولت، وزیر دربار و بی گامن 
را  ایران«  مسائل  بررسی  »گروه  به شدت  »ساواك«  رئیس 
به باد حمله گرفتند. انجمن شهر تربیز آن را رسامً با عنوان 
آشوبگران  این  میان  در  نامید.  سیاسی«  آشوبگر  »گروه 
اكرثیتی از رؤسا و استادان دانشگاهها، دادستان كل كشور 
و چندین رئیس شعبه دیوانعالی كشور، رئیس كانون وكال، 
از دو  یك وزیر شاغل و حتی پزشك شخصی شاه و یكی 

رسدفرت خانواده سلطنتی بودند!

یك مالقات آسوده
در آن میان، رویدادها روز به روز به وخامت می گرایید.

وزیر  »خلعتربی«  كه  شهبانو  و  شاه   ،۱۹۷۸ بهار  در 
كل  رئیس  افشار«  »امیراصالن  و  همرسش  و  خارجه  امور 
ترشیفات همراهی شان می كردند به دو سفر رسمی خارجی 
به  و سپس  و »چكسلواكی«  »لهستان«  به  نخست  رفتند. 
»مجارستان« و »بلغارستان«. من و همرسم نیز در كنار آنان 
با شكوهی شد. كشورهای  استقبال  ما  از  بودیم. همه جا 
بازرگانی  و  اقتصادی  رشكای  بهرتین  از  سوسیالیست 
تهران  با  روابطشان  كه  می كردند  كار  و همه  بودند  ایران 
مستحكمرت شود و در این راه حتی به اغراق مجیز مقامات 

ایرانی و به ویژه شاه را می گفتند.
پیش از سفر، از راه ترشیفات دربار، تقاضای گفتگویی 
طوالنی با شاه كردم. پاسخ دادند كه این »مالقات آسوده« 

»ورشو«  به  تهران  از  حركت  به هنگام  هواپیام  داخل  در 
بوئینگ  »شاهین«،  كه  آن  از  پس  گرفت.  خواهد  صورت 
برعهده داشت،  را خود شاه  كه خلبانی اش  ۷۰۷ سلطنتی 
در ساعت ۱۰/۳۰ به پرواز درآمد، همراهان در تاالر هواپیام 
گردآمدند. شاه، چند دقیقه بعد به ما پیوست و یك ربع 
پرداخت.  و خارجی  ایرانی  به مطالعه نرشیات  را  ساعتی 
بقیه، یا با یكدیگر گفتگو می كردند و یا مطالعه می كردند. 
رسمی  غیر  و  خودمانی  شاه،  سفرهای  همه  مثل  محیط، 
بود. اندكی بعد او برخاست و به من گفت: برویم، و به 
دفرت چسبیده به تاالر رفتیم. آن هواپیام، بی گامن همچون 
یك  كوچك،  تاالر  یك  كشورها،  رسان  همه  هواپیامهای 
ناهارخوری، یك دفرت، اتاق خوابی مجهز برای زوج سلطنتی 

ترشیفات،  مأموران  و  كارمندان  برای  مجزا  بخش  دو  و 
نگهبانان، خربنگاران، دیلامجها و... داشت.

كرده ایم  آغاز  كه  و گفت: »سفری  كرد  آغاز  او  را  سخن 
بسیار مهم است. با آن كه ایدئولوژی اینها با ما در تضاد است 
و احتیاطی كه باید از این نظر بكنیم، منی دانم چرا نباید با 
كشورهای بلوك رشق نزدیكرت شویم. آنها دیگر می دانند كه 
ما مستحكم و با ثباتیم، بنابراین به آرامی رفتارشان را مهار 
می كنند.« سپس با لبخندی افزود: »حاال، باالخره رسامً هم 
شده مهار می كنند.« و ادامه داد: »آنها رشیكان اقتصادی 
قابل اعتامدی هستند. ما باید از رقابت بین دو بلوك بهره 
منی توانستیم  هرگز  بودیم،  نكرده  را  كار  این  اگر  بربیم. 
اراك،  »ماشین سازی«  اصفهان،  آهن«  »ذوب  كارخانه های 
»تراكتورسازی« تربیز و... را بسازیم. باج خواهی آمریكائیان و 
»بانك جهانی« را در مورد ذوب آهن به یاد دارید؟ دیگر بس 
است. آن زمانه دیگر سپری شده و من دیگر هیچ باج خواهی 
یا تهدیدی را منی پذیرم. ما آنقدر نیرومند هستیم كه بگوییم 

نه. و آنها هر روز بیشرت صدای ما را خواهند شنید.«
و باز گفت: »شام نسبت به دیگران جوانرتید و آن دوران 
و سختی و حقارتی را كه ما كشیدیم، ندیده اید. روزگاری 
دم  و  كنیم  تحمل  را  اینها  همه  بودیم  ناگزیر  ما  كه  را 

برنیاوریم.«
به زودی،  كه  او  رؤیای  متام  بود.  او همین  متام سیاست 
و به گناه همین بلندپروازیها و فرا نگریهای بیش از پیش 
تحمل ناپذیرش برای این و آن، در هم می شكست، همین 
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از تلویزیون پخش می شد و        شاهنشاهی مستقیامً 
رادیو  از  اعالمیه ها  پخش  و  می خندیدند(،  آن  به  مردم 
چیزی را عوض منی كند. مردم آنها را باورنداشته اند، و حاال 
هم باور منی كنند كه به راستی اراده ای برای مبارزه با سوء 
استفاده گران وجود دارد. باید چند تن از متصدیان فاسد امور 
جاری مملكت و پاره ای اشخاص را كه از اطرافیانتان هستند، 
از خود دور كنید. درست است كه این اشخاص، هدف مورد 
هم  عمومی  افكار  اما  هستند،  حرفه ای  آشوبگران  عالقه 
به راستی از این اوضاع و این افراد منزجر است. اگر به راستی 
در این مورد كاری صورت نگیرد، باید نگران بود كه حتی 
اصل سلطنت نیز مورد تردید قرار گیرد و خود اعلیحرضت 
شوند.«  روبرو  تأسف آوری  رویدادهای  و  موقعیت  با  نیز 

پاسخی كه شاه به من داد، بسیار موجب شگفتی من شد:
تا  ولی  تكرار شود،  نباید  من  گفته  این  طبیعتاً  »بله،  ــ 
هنگامی كه آمریكاییها از من پشتیبانی می كنند، می توانیم 
هیچكس  و  دهیم،  انجام  و  بكنیم  می خواهیم  چه  هر 

نخواهد توانست مرا از كار بیندازد.«
آن  ایران،  كه  هنگامی  تا  آمریكاییها  قربان.  مسلامً  ــ 
از  باشد،  ثبات  و  صلح  جزیره  می گوید  »كارتر«  كه  گونه 
داخلیشان،  مسائل  به خاطر  اگر  اما  می كنند.  پشتیبانی  ما 

سیاست خود را تغییر دهند و ما را رها كنند چه؟«
ــ »آمریكاییان هرگز مرا رها نخواهندكرد.«

این سخن، ظاهراً درست، ولی در نهایت اشتباه بود. شاه 
گامن می كرد از آنجا كه وجودش اجتناب ناپذیر است، آسیب 
ناپذیر هم هست. اما به تدریج دریافت كه نارضایتیهای غیر 
قابل انكار داخلی، به وسیله كسانی كه دوستان راستین و 
استفاده قرار گرفته  صمیمی خود می انگاشت، مورد سوء 
و  گرفته  قرار  مالی  حامیت  مورد  شده،  تشویق  سپس  و 
هامهنگ گردیده است ــ و همه اینها، نه به دلیل ضعفهای 

او، بلكه به علت قدرتش، و نیرومندی فزاینده ایران.
آری، اینها را به خاطر بلندپروازیهای شاه كه برایشان قابل 
تحمل نبود و »خودبزرگ بینی« می دانستند، بر رسش آوردند.

سپس اندكی پیرامون مطالب كامبیش مهم گفتگو كردیم، 
تا  آمدند و اعالم كردند كه ناهار آماده است. برخاست، و 
من هم. در حالی كه به عادت همیشگی می رفت دستهایش 
را پیش از غذا خوردن بشوید، با لحنی بسیار آرام و مهربان 
گفت: »نگران نباشید. بر این بحران غلبه خواهم كرد. پیشرت 

بر بسیاری از آنها چیره شده ام.«
مانورهای  شاهد  »براتیسالوا«  حومه  در  بعد،  روز  چند 
نظامی، منایش سالحهای جدید و تیراندازی با مهامت واقعی 
بودیم. ایران، بر آن شده بود كه منابع دریافت اسلحه خود 
را متنوع كند و در این زمینه از وابستگی خود به غرب، 
به ویژه به ایاالت متحده بكاهد. آغاز به ایجاد صنایع نظامی 
كارآمد و همچنین خرید مقادیری سالح و تجهیزات نظامی 
از بلوك رشق كرده بودیم. از این جهت بود كه چكسلواكها 
و  می  دادند  نشان مان  را  نظامی شان  ساخته های  بهرتین 

خواستار فروش آنها به ایران بودند.
هنگامی كه منایشهای نظامی به پایان رسید، و همه برای 
دیدن مانورها بر جایگاه مرتفعی كه ویژه آن برنامه  ساخته 
همرسش  به  به فارسی  شهبانو  بودند،  ایستاده  بود  شده 
جنگ  یاد  به  مرا  كه  چیزی  هر  و  منایشها  این  از  گفت: 

بیندازد، بدم می آید.
ــ شاید روزی ناچار شوید نقش فرمانده ارتش شاهنشاهی 

را برعهده گیرید.
ــ امیدوارم خدا هرگز آن روز را نیاورد.

در آن زمان منی دانستیم كه شاه بیامر است. امروز همه 
آن سخنان شگفت انگیز، معنای دیگر یافته است.

بایدن بین پتک انقالب ملت ایران و سندان 
البی های رژیم تهران؛ رضبه مهلک انقالب مردم 

ایران علیه معامله امتی

از  قبل  سال  یک  اوباما  دولت   ۲۰۱۴ سال  ==در 
نهایی توافق هسته ای ۵/۱ میلیارد دالر به عنوان  امضای 
پیش پرداخت برای »این معامله« به تهران منتقل کرد. اما 
رژیم تهران با این مبلغ چه کرد؟ شواهد حاکی از آن است 
که تهران بخشی از  این مبالغ نقد را برای ایجاد یک شبکه 
تعمیق  به  موفق  و  کرد  استفاده  آمریکا  در  البی گسرتده 
نفوذ رژیم در محافل سیاسی و رسانه ای ایاالت متحده شد. 
رژیم  با  اوباما  معامله  پیش پرداخت  یا  »ودیعه«  بنابراین 
تهران بجای آنکه به »بازوی« تاثیرگذار  آمریکا بر جمهوری 
اسالمی تبدیل شود، به بازویی در داخل واشنگنت به نفع 

رژیم تهران مبدل گشت.
امور  در  ترامپ  دونالد  سابق  مشاور  فارِس  ==ولید 
خاورمیانه: با کشف تدریجی معادله جدید، یعنی معادله 
عظیمی که نقدینگی ناشی از معامله »توافق هسته ای« به 
رگ های شبکه عظیم نفوذ البی های رژیم در ایاالت متحده 
دولت  تصمیم  بر  تاثیرگذاری  که  متوجه شدم  کرد،  پمپاژ 
اوباما نسبت به پایبندی آن به توافق هسته ای با ایران بسیار 
دشوار  است به همین دلیل  تاثیر، نفوذ یا تغییر آن باید 
این سیاست مخالفت کند،  با  از طریق دولت دیگری که 

صورت بگیرد.
==آنچه دولت اوباما ساخته بود و فکر می کرد  توانایی 
برای  منافع  از  شبکه  ای  به  داشت،  خواهد  را  آن  کنرتل 
برای کنرتل سیاست خارجی  اهرمی  به  و   متحدان غربی 
ایاالت متحده تبدیل شده که فرار یا شانه  خالی کردن از آن 

بسیار دشوار  است.
ولید فارِس )ایندیپندنت عربی( – در این مقاله می خواهم 
عنوان  با  جدیدم  کتاب  در  که  را  تحلیلی  از  خالصه  ای  
درباره  آمریکا«  سیاست  و  ایران  امپریالیستی  »جمهوری 
ماهیت موانعی که جو بایدن را از خروج از توافق هسته ای با 

رژیم جمهوری اسالمی باز می دارند، مطرح کرده ام بیان کنم.
کشورهای  رشایط  به  ایران  رژیم  پایبندی  عدم  وجود  با 
مشرتک  اقدام  جامع  برنامه  به  کامل  بازگشت  برای  غربی 
)برجام(، تغییرات خطرناک اوضاع در منطقه، نگرانی فزاینده 
رشکای منطقه ای از تهدیدات امنیتی تهران و انفجاری که در 
نتیجه  یک انقالب ملی رسارسی در داخل ایران به وقوع 
پیوسته، ما هنوز شاهد تعهد و پایبندی دولت بایدن برای 

»بازگشت به توافق« با رژیم تهران هستیم.
که  است  پرسشی  این  بایدن ارصار می  ورزد؟  چرا دولت 
بسیاری از اعضای کنگره آمریکا و مقامات کشورهای دوست 
آمریکا در منطقه می پرسند. راز این دلبستگی »واشنگنت« 

به این معامله چیست؟
سعی کردم در کتاب از چند جهت به این پرسش پاسخ 
دهم و تا آنجا که ممکن است دالیل قابل مشاهده را ارائه 
کنم که مهمرتین آنها تغییر در گفتامن سیاست خارجی از 
زمان آغاز به کار دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ و شاید چند 

سال قبل از آن است.
در این مقاله  من دالیل غیرقابل مشاهده ای را که چند سال 
پیش برای من روشن شد و مانع خروج دولت بایدن از توافق 

هسته ای شده بطور خالصه مطرح می کنم.
» اختاپوس توافق هسته ای«

با تهران را آغاز کرد،  اوباما مذاکره  باراک  زمانی که تیم 
مذاکرات بر مبنای اسرتاتژی، دیپلامسی و امنیتی آغاز شد، 
به این معنا که دولت او می خواست راهکاری برای معضل 
»نزدیک شدن ایران به مبب هسته ای« پیدا کند، بنابراین یک 
توافق بر اساس معامله ای متقابل پیشنهاد شد که بر اساس 
آن: آمریکا و غرب مبالغی را  به رژیم ایران »پرداخت« کنند 
و آن را در جامعه جهانی بپذیرند و رهربان رژیم ایران هم 

متعهد به توقف برنامه هسته ای خود شوند. )ادامه دارد(
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      در سال ۲۰۱۴ دولت اوباما یک سال قبل از امضای نهایی 
توافق هسته ای ۵/۱ میلیارد دالر به عنوان پیش پرداخت برای 

»این معامله« به تهران منتقل کرد.
اما رژیم تهران با این مبلغ چه کرد؟ شواهد حاکی از آن است 
که تهران بخشی از  این مبالغ نقد را برای ایجاد یک شبکه البی 
گسرتده در آمریکا استفاده کرد و موفق به تعمیق نفوذ رژیم 

در محافل سیاسی و رسانه ای ایاالت متحده شد.
رژیم  با  اوباما  معامله  پیش پرداخت  یا  »ودیعه«  بنابراین 
تهران بجای آنکه به »بازوی« تاثیرگذار  آمریکا بر جمهوری 
اسالمی تبدیل شود، به بازویی در داخل واشنگنت به نفع رژیم 

تهران مبدل گشت.
به این ترتیب حکومت ایران موفق شد شبکه ای از  البیگران 
در داخل  ایاالت متحده برای خود ایجاد کند که بر اساس 
منافع خودشان در آمریکا بر تصمیامت سیاسی تأثیر گذاشته و 
آن را به نفع رژیم جمهوری اسالمی هدایت می کنند، بطوری 
که خروج واشنگنت از توافق امتی را به دلیل منافعی که در 

اطراف آن ایجاد شده دشوارتر می کند.
در سال ۲۰۱۵ یعنی یک سال بعد، دولت اوباما و بایدن 
»توافق بزرگ« را امضا کرده و رشوع به انتقال حدود ۱۵۰ 
میلیارد دالر به نظام کردند، بنابراین نفوذ مالی رژیم ایران در 
آمریکا صد برابر شد و از نفوذ ۵/۱ به ۱۵۰ میلیارد دالر رسید 
که توسط بسیاری در داخل خود آمریکا و نه خارج از آن 
گسرتش یافته است، یعنی توافق هسته ای و کسانی که از آن 
سود می برند، سیاست واشنگنت را به دلیل منافع اختاپوسی 
همین شبکه که در مهم ترین دوایر نهادهای مرکزی ایجاد 
و  بوروکراسی  تا  گرفته  رسانه ها  از  داده اند؛  تغییر  کرده اند، 

صداهای تأثیرگذار به اصطالح »اینفلوئنرسها«.
با کشف تدریجی معادله جدید، یعنی معادله عظیمی که 
نقدینگی ناشی از معامله »توافق هسته ای« به رگ های شبکه 
عظیم نفوذ البی های رژیم در ایاالت متحده پمپاژ کرد، متوجه 
شدم که تاثیرگذاری بر تصمیم دولت اوباما نسبت به پایبندی 
آن به توافق هسته ای با ایران بسیار دشوار  است به همین 
دلیل  تاثیر، نفوذ یا تغییر آن باید از طریق دولت دیگری که با 

این سیاست مخالفت کند، صورت بگیرد.
بزرگرتین اختاپوس

با توافق بر رس  معامله امتی، چیزی تولید شد که می توان 
که  اختاپوسی  کرد.  توصیف  اختاپوس«  »بزرگرتین  را  آن 
عبارتست از مجموعه ی رشکت ها و منافع مالی و اقتصادی 
گسرتده ای  که البی رژیم و تا حدی دولت آمریکا را به ایران 
مرتبط می کردند. در حالی که حجم نقدینگی حاصل از امضای 
قرارداد حدود ۱۵۲ میلیارد دالر بوده، حجم رسمایه گذاری هایی 
که با این منافع امضا شده یا وعده داده شده، تخیلی است 
و نه تنها در ایران، بلکه در چهار مستعمره عربی آن، عراق، 
سوریه، لبنان و یمن و با منافع بزرگ اروپایی که از برجام 
نشأت می گیرد، در هم تنیده شده است. این منافع وزن خود 
را بر وزن شبکه آمریکایی افزوده و آن را به یک پروژه مالی 
عظیم تبدیل کرده که ممکن است در کمرت از یک دهه از نیم 
تریلیون دالر فراتر رود.چنین حجمی از ثروت اگر البی های 
رژیم از بخش کوچکی از آن استفاده کنند، نقدینگی همچنان 
نزدیک به ۱۵۰ میلیارد اول است، اما »وعده های معامالت« 
عمالً به اندازه معامالت منعقد شده و کمی بیشرت بوده است؛ 
یعنی سود و کسب و کار بالقوه رشکت های با نفوذ بر تصمیم 

دولت در آمریکا تأثیر می گذارند.
به این ترتیب از اینجا مشخص می شود که آنچه حول و 

حوش توافق ۲۰۱۵ ساخته شد، یک شبکه جهانی عظیم است 
که توسط کشورهای بزرگ غربی و رشقی تحت پوشش توافق 

هسته ای محافظت می شود.
از این رو، آنچه دولت اوباما ساخته بود و فکر می کرد  
توانایی کنرتل آن را خواهد داشت، به شبکه  ای از منافع برای 
متحدان غربی و  به اهرمی برای کنرتل سیاست خارجی ایاالت 
متحده تبدیل شده که فرار یا شانه  خالی کردن از آن بسیار 

دشوار  است.
امکان  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  ساده ترین  بنابراین، 
خروج از معامله ی »توافق هسته ای« مشکل است، تعهدات 
و سودهایی است که قرار است ایاالت متحده از این معامله 

بزرگ به دست آورد یا امیدوار است به دست بیاورد.
در اینجا مشخص می شود که راز نفوذ رژیم ایران در نحوه 
مهندسی البیگران اوست که منافع بلوک های بزرگ را به دفاع 
از توافق هسته ای مرتبط کرده و برای هر دولتی به دلیل 

فشارهای مالی، دشوار است که آن را کنار بگذارد.
شورش ترامپ علیه اختاپوس ها

در سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت به همراه 
وزرای ارشد و دستیاران خود به ریاض رفت تا از رهربان ائتالف 
عربی بخواهد که صفوف خود را علیه توسعه طلبی جمهوری 
اسالمی ایران بسیج کنند. او همچنین به دولت ارسائیل برای 
خروج از توافق هسته ای متعهد شد.البی رژیم ایران نیروهای 
خود را علیه ترامپ بسیج کرد و رسانه ها و بوروکراسی طرفدار 
اوباما را تحت فشار قرار داد تا شدیدترین حمالت و سیاهنامیی 
کنند. راه اندازی  ترامپ  علیه  انتخاباتی  رقابت  های  در  را 

البی رژیم ایران در صفوف مخالفان  ترامپ رئیس جمهوری 
به  رسانه ای  حمالت  اول  صف  در  و  گرفت  جای  آمریکا  
تبلیغات پرداخت. با این حال، دولت ترامپ به خط مشی 
خود در سیاست خارجی ادامه داد و در هشتم ماه مه سال 
مخالفت های  بنابراین  توافق هسته ای خارج شد.  از   ۲۰۱۸
شدید و خشونت آمیزی حول کاخ سفید فوران کرد و بزرگرتین 
و توامنندترین البی معامله توافق هسته ای وارد خط مخالفت 

از درون علیه ترامپ شد.
ما شاهد بودیم که رشکت های ذینفع در »معامله توافق 
هسته ای« به مخالفان سیاسی ترامپ  کمک مالی می کردند، 
گروه هایی را برای قیام تابستان ۲۰۲۰ تأمین مالی می کردند، 
آن  جمهوری  ریاست   انتخابات  طول  در  همه  از  مهم تر  و 
سال قاطعانه در برابر کمپین او ایستادند، چیزی که قبالً در 
سیاست داخلی آمریکا اتفاق نیفتاده بود که یک البی خارجی 
که  نقشی  کند.  بازی  حجم  این  در  مداخله جویانه  نقش 
البی های رژیم جمهوری اسالمی در سیاهنامیی دولت ترامپ 
بازی کردند در سیاست تاریخ مدرن آمریکا بی نظیر است.

به این ترتیب، نتیجه ای که من در کتاب خود به آن رسیدم 
توافق  مدافع  البی های  نفوذ  و  منافع  حجم  که  است  این 
هسته ای در واشنگنت به سطحی رسیده است که ادامه توافق 
را به دولت آمریکا تحمیل می کند تا جایی که اگر دولتی یا 
رئیس جمهوری در واشنگنت توافق هسته ای را تهدید کند، به 
پایان دوره ریاست جمهوری خودش کمک کرده است چنانکه 

در مورد ترامپ اتفاق افتاد!
جو بایدن گروگان معامله امتی

در این کتابم که تحوالت آمریکا را از زمان اوباما تا دسامرب 
۲۰۲۲ پوشش می دهد، پرسشی را درباره اراده و توانایی دولت 
بایدن برای خروج از مذاکرات و لغو توافق با رژیم ایران مطرح 

کرده ام.

تا اوت سال ۲۰۲۲، زمانی  که آخرین صفحات کتاب قبل از 
نتیجه گیری را می نوشتم، دیدم که اولین اختاپوس، یعنی نفوذ 
البی رژیم ایران در رسانه ها و بوروکراسی می تواند  دولت 
بایدن را در دایره حفظ توافق هسته ای نگه دارد، زیرا کاخ 
انتخابات میاندوره ای در نوامرب  سفید برای پیروزی در نربد 

۲۰۲۲  برای تیم خود به شدت به رسانه ها نیاز داشت.
به همین ترتیب، نیروی بوروکراسی او را متقاعد کرده بود 
که به ارتباط با تهران ادامه دهد، زیرا احتامل نزدیک امضای 
کنگره  در  را  اکرثیت  او  اگر  ویژه  به   داشت،  وجود  قرارداد 
کشتی  ناخدای  خواست  برخالف  بادها  اما  می کرد.  حفظ 
وزیدن گرفت و آنچه دولت بایدن می خواست، اتفاق نیفتاد و 
اپوزیسیون جمهوریخواه در کنگره پیروز شد و قدرت تصمیم  
در واشنگنت تقسیم شد و دیگر بایدن به تنهایی منی تواند در 

این مورد حرف بزند و تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، رژیم تهران هم پس از رسیدن ابراهیم رئیسی 
و تیم او به قدرت به سختگیری در مواضع خود ادامه داد و 
امیدهای کاخ سفید برای معامله رسیع در سال ۲۰۲۲  برباد رفت.
اما رضبه نهایی و مهلکی که بر پیکر مشارکت رژیم ایران 
و  دولت دمکرات های آمریکا وارد شد، از سوی موج انقالبی 
مردم ایران یا خیزش موسوم به »مهسا امینی« است که همه 
معادالت را بهم زد.خیزش رسارسی ملی ایرانیان همچنان بیقرار 
نوامرب در  اواخر  است و فروکش نکرده به همین دلیل در 
صفحات آخر کتابم پیش بینی کردم که انقالب مهسا امینی تا 
سال ۲۰۲۳ هم ادامه خواهد یافت و شاید طوالنی تر نیز شود 
پس در سایه این جنبش بزرگ که بر کل جهان تاثیر گذاشته، 
امضای هر سند و توافقی با جمهوری اسالمی توسط بایدن 

برای او و حزب اش یک فاجعه سیاسی خواهد بود.
از ابتدای سال جدید میالدی تا کنون هامنچیزی اتفاق افتاد 
ایرانیان در  انقالب رسارسی  که در کتابم پیش بینی کرده ام. 
داخل گسرتش یافته و تظاهرات از لس آنجلس تا واشنگنت و 
از پاریس تا برلین در حال گسرتش است و کاخ سفید خود را 
مجبور می داند که از خواسته های زنان ایران حامیت کند و به 
موازات آن اعدام  جوانان را در ایران محکوم کند. اما »اختاپوس 
بزرگ« اکنون دوباره وارد صف شده و وزن خود را در ترازوی 
دولت قرار داده زیرا برای آنها رسیدن به »منافع نیم تریلیونی« 
توافق هسته ای مهم تر از حقوق زنان، اعدام نوجوانان، ظلم و 
ستم علیه اقلیت های مذهبی و قومی در ایران و تامین مالی 

شبه نظامیان در منطقه است.
شبکه  ی بزرگی که به توافق هسته ای و منافع آن چشم 
دوخته جهانی و بسیار بزرگ است و دارای بازوهای طوالنی 

و در هم تنیده و با تأثیرات سیاسی عمیق در آمریکا است.
شبکه اختاپوس های معامله توافق هسته ای نه اجازه پایان 
یافنت این توافق را می دهند و نه سقوط رژیم در تهران را 
می خواهند. اکنون ما به مادر جنگ رسیده ایم؛ جنگی بزرگ 
و رسنوشت ساز بین ملت انقالبی ایران و قیام رسارسی آنها با 
اختاپوس منافع در غرب و دولت جو بایدن که در میان چکش 
انقالب بزرگ ایرانیان و سندان رسسخت البیگران رژیم تهران 
قرار گرفته است. بایدن اکنون به گروگانی در میانه ی انقالب 
پر جنب و جوش ملت ایران و البی های رسسخت رژیم تهران 
تبدیل شده است. رسنوشت این معادله چه خواهد شد؟ هفته 

آینده به آن خواهم پرداخت.
*منبع: ایندیپندنت عربی

*نویسنده : ولید فارِس مشاور سابق ترامپ در امور خاورمیانه
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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آغاز  تیرتش  هامن  از  مطالبات«  »منشور  ==مشکل 
می شود و آن را در ادامه به یک اعالم موضع سیاسی تبدیل 
می کند با نرثی بسیار آشنا: کلیشه های چپ قرن بیستم که 
گویی هیچ تأثیری از تغییرات عظیم اجتامعی و فرهنگی 
قرن بیست و یکم که از جمله ناشی از انقالب تکنولوژی  
ارتباطات است نپذیرفته جز اینکه عباراتی مانند »کوئیر« 
و»ال جی بی تی کیوآی ای پالس« نیز از جایی »صادر« و در آن 

»وارد« شده است!
==وفاداری نویسندگان »منشور مطالبات« به انقالب ۵۷ 
نیز در عبارت »پس از دو انقالب بزرگ در تاریخ معارص 
ارتجاعی  انقالب  و  مرشوطه  مرتقی  انقالب  یعنی  ایران« 
مرشوعه آشکار است. ایراد این وفاداری در این نکته ی مهم 
است که آنها ایران نوین را که پس از انقالب مرشوطه در 
دوران پهلوی ساخته شد، با ایران ویران که حاصل انقالب 

مرشوعه در ۵۷ است، یکسان می بینند!
==راه احزاب سیاسی و تشکل های صنفی، اگرچه موازی، 
در  صنفی  تشکل های  قدرت  راز  جداست!  هم  از  ولی 
جوامع غربی از جمله آملان که نزدیک به دو قرن پیشینه ی 
این  در  است.  نکته  همین  در  دارد  سندیکایی  مبارزات 
زمینه نیز ایران نیاز به نوسازی و بازسازی و آموزش دارد 
تا تشکل های صنفی به عنوان زائده  ی احزاب و یا دولت ها 
دیده نشوند بلکه تشکل های صنفی و سندیکاها خود یکی 

از قطب های قدرت در دمکراسی ها هستند.
طرح  یا  و  دادن  شعار  و  پوپولیسم  و  ==عوام فریبی 
بالفاصله  اسالمی  جمهوری  رسنگونی  با  گویا  که  مسائلی 
خطرناک ترین  از  یکی  می شود،  بلبل  و  گل  چیز  همه 
رفتارهاست که اگر از روی غرض و سوء نیت نباشد، قطعا 
از وضعیت کشور و مناسبات  ساده اندیشی و بی اطالعی 
اقتصادی و اجتامعی است چرا که در عمل بجای »مشارکت 
در امور کشور« برای ساخنت خانه مشرتک، به طلبکاری دامن 
می زند تا از نخستین زمامداران آینده که ویرانه ای را تحویل 
»به  آنهم  »خواست«  و  داشت  »مطالبه«  فقط  می گیرند، 

فوریت«!
==بررسی فساد و »مصادره« درست مانند امر دادخواهی 
به سازوکار و گروه های متخصص حقیقت یاب نیاز دارد تا 
بتوان خیانت و فساد اقتصادی را مانند جنایات ضدبرشی 
طی روندهای حقوقی و قانونی بطور عادالنه پیگیری کرد.

==مهم این است که در رشایط رسنوشت ساز کنونی که 
چون سنگ محک عمل می کند و هر کسی و هر رویدادی 
و  هر تشکلی می بایست در جای خود نقش آفرینی کند، 
دانسته یا ندانسته بازیچه ی سیاست هایی نشد که سودش 
این  به  واکنش ها  می رود.  اسالمی  جمهوری  جیب  به 
و  اعرتاض  و  نایاک،  استقبال  از جمله  »منشور مطالبات« 
ابراز بی اطالعی دو تشکل مهم که نام شان در زیر آن آمده، 
نشانه های خوبی برای چنین اقداماتی که به تفرقه و سوء 

استفاده دامن می زنند، نیست!

رسکوب  رشایط  در  صنفی  تشکل های   – بقراط  االهه 
در  می توانند  ندارند،  آزاد  فعالیت  امکان  احزاب  وقتی  و 
سازماندهی اعضای صنف خود و همکاری با یکدیگر نقش 
مؤثر بازی کنند. اما هم خودشان و هم دیگران باید بدانند 

»منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران« 
و برخی حامیان مناقشه برانگیزش!

سوی  از  و  نیستند  سیاسی  احزاب  صنفی،  تشکل های  که 
دیگر، با توجه به نفوذ و کنرتل دائم جمهوری اسالمی، این 
نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این تشکل ها آنطور 
برخوردارند،  استقالل  و  آزادی  از  که در رشایط دمکراتیک 
برخوردار  فعلی  رشایط  در  مهم  کیفیت  دو  این  از  قطعا 

نیستند.
در عین حال بخش مهمی از آنچه هفته گذشته با عنوان 
و  صنفی  مستقل  تشکل های  حداقلی  مطالبات  »منشور 
مدنی ایران« منترش شده، نه »مطالبه« است و نه »حداقلی« 
و نه مختص اصناف و تشکل های »صنفی و مدنی« بلکه 
حقوق مسلّم  و حداکرثی همه شهروندان است. گذشته از 
اینکه تفاوت مهم »حق« و »مطالبه« در این است که حق 
را باید در مبارزه صنفی گرفت و مطالبه را باید از قدرت 
این  کنونی  در رشایط  نیست  معلوم  حاال  حاکم خواست! 
»مطالبات« خطاب به چه نیرویی اعالم شده است: جمهوری 
اسالمی؟ اپوزیسیونی که در حال حارض قدرتی برای پاسخ 
اینکه »منشور  یا  آینده؟  این »مطالبات« ندارد؟ قدرت  به 

مطالبات« یک ابراز وجود و یا یک مانور هدفمند است؟

نرثشناسی سیاسی- ایدئولوژیک
بر رس آن حقوق سیاسی و اجتامعی کلی و عام که در  این 
»منشور« آمده و جزو حقوق برش و شهروندی است و هر 
نظام مدعی دمکراسی می بایست آنها را تأمین و تضمین کند 

هیچ حرفی نیست.

آغاز  تیرتش  هامن  از  اما  مطالبات«  »منشور  مشکل 
می شود و آن را در ادامه به یک اعالم موضع سیاسی تبدیل 
می کند با نرثی بسیار آشنا: کلیشه های چپ قرن بیستم که 
گویی هیچ تأثیری از تغییرات عظیم اجتامعی و فرهنگی 
قرن بیست و یکم که از جمله ناشی از انقالب تکنولوژی  
اینکه عباراتی مانند »کوئیر«  ارتباطات است نپذیرفته جز 
و»ال جی بی تی کیوآی ای پالس« نیز از جایی »صادر« و در آن 

»وارد« شده است!
حتا در رشایطی که امکان فعالیت آزادانه ی احزاب وجود 
ندارد، از تشکل های »مستقل« صنفی و مدنی انتظار می رود 
با تکیه بر چند اصل حقوقی که منی توانند سیاسی نباشند، 
حقوق  آن  به  تشکل ها،  این  خود  استقالل  و  آزادی  مثل 
مسلّم، و نه مطالباتی، بپردازند که بدون آنها اساسا فعالیت 
متشکل صنفی و مدنی منی تواند وجود داشته باشد! ضمن 
استقالل تشکل های صنفی و مدنی فقط  از  اینکه منظور 
استقالل از حکومت و دولت و قدرت حاکم نیست بلکه 
احزاب و گروه های سیاسی و قدرت غیرحاکم  از  استقالل 
معارص  تاریخ  در  که   عنرصی  هست!  نیز  اپوزیسیون  و 
ایران پس از انقالب مرشوطه و پس از انقالب اسالمی در 
فعالیت های صنفی و سندیکایی تقریبا ناپدید بوده و در این 

»منشور« نیز دیده منی شود!
برای  چشم اندازی  که  می کند  تأیید  مطالبات«  »منشور 
و  سیاسی  و  »اقتصادی  گسیخته ی  از هم  شیرازه ی  ترمیم 

اجتامعی« کشور »در چهارچوب روبنای سیاسی
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        موجود« وجود ندارد. البته منظور از »روبنای سیاسی« 
مشخص نیست؛ احتامال شکل نظام جمهوری اسالمی است.

واژه های  از  ملغمه ایست  منشور  این  مفاهیم  و  نرث 
از  اسالمی!  جمهوری  اصالح طلبی  و  سنتی  چپ  تکراری 
»ستم طبقاتی« و »بردگی نیروی کار« گرفته تا »مطالبات« 
که  حالی  در  اصالحات! همچنین  دوران  »برابری طلبی«  و 
انقالب ملی ایران رسارس کشور را در بر گرفته و بیشرتین 
جانباختگان و دستگیری ها در استان های مرکزی و شامل تا 
جنوب و رشق و غرب پخش شده اند، در این منشور فقط 
از دو  استان »کردستان« و »سیستان و بلوچستان« نام برده 
می شود که شهروندان در جای جای ایران اعالم کرده اند که 

هر یک چشم و چراغ همدیگر هستند.

انکار واقعیت و تحریف تاریخ
در »منشور مطالبات« همچنین چند بار بر عقب ماندگی و 
استبداد مذهبی و غیرمذهبی در »بیش از یک قرن گذشته« 
آنکه یکرسی  تأکید می شود حال  »یکصد سال گذشته«  یا 
این منشور مطرح شده، پیش  »مطالبات حداقلی« که در 
از انقالب ۵۷ جزو دستاوردها و حقوق بدیهی مردم بوده 
است! از جمله »رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و 
درمان برای همه مردم« و یا »عادی سازی روابط خارجی در 
باالترین سطوح« و همچنین »اجرای سیاست های بنیادین 
طول  در  که  محیطی  زیست  زیرساخت های  احیای  برای 
یکصد سال گذشته تخریب شده اند و مشاع و عمومی کردن 
آن بخش هایی از طبیعت )همچون مراتع، سواحل، جنگل ها 
حقوقی  جمله  از  مستندات  به  کافیست  کوهپایه ها(«.  و 

مراجعه کرد.
حکومت  »دو  شمردن  یکسان  با  مطالبات«  »منشور 
و  واقعیت  انکار  با  و  رژیم سلطنتی«  و  اسالمی  جمهوری 
تحریف تاریخ از جمله در همین موارد باال که بطور مستند 
پیگیری  قابل  خورشیدی  پنجاه  و  چهل  دهه  قوانین  در 
اندیشه های  هامن  تأثیر  تحت  که  می کند  ثابت  هستند، 
سیاسی- عقیدتی نوشته شده که در مواردی با سیاست و 

عقاید جمهوری اسالمی همسو می شود.
از سوی دیگر به کار بردن عبارت »ستم ملی« که دو بار در 
»منشور مطالبات« تکرار شده، نه تنها خاص برخی گروه های 
نیز  تجزیه طلب  گروه های  کلیشه ای  بیان  بلکه  است  چپ 
کنار  در  ملی«  »ستم  منشور،  این  در  که  آنجا  از  هست. 
مانند  ایران  در  و  آمده  »ستم طبقاتی« و »ستم مذهبی« 
همه کشورهای دیگر هم طبقات و هم مذاهب مختلف 
وجود دارد، پس نویسندگان به احتامل زیاد یا قائل به وجود 
»ملت ها« در ایران هستند و یا از روی سهو آن را به کار 
برده اند. نرثشناسی این منشور نشان می دهد که کاربرد این 
عبارت منی تواند سهوی باشد به ویژه آنکه آن را به »یک قرن 
گذشته« و »یکصد سال عقب ماندگی« یعنی پیش از انقالب 

اسالمی نیز مرتبط می سازد.
وفاداری نویسندگان »منشور مطالبات« به انقالب ۵۷ نیز 
در عبارت »پس از دو انقالب بزرگ در تاریخ معارص ایران« 
ارتجاعی مرشوعه  انقالب  و  انقالب مرتقی مرشوطه  یعنی 
نکته ی مهم است  این  این وفاداری در  ایراد  آشکار است. 
که آنها ایران نوین را که پس از انقالب مرشوطه در دوران 
پهلوی ساخته شد، با ایران ویران که حاصل انقالب مرشوعه 

در ۵۷ است، یکسان می بینند!
نویسندگان این منشور ظاهرا درک روشنی نیز از »انقالب« 
و جنبش های اجتامعی ندارند چرا که این تغییر و تحوالت 
همواره و همه جا در »ابعاد توده ای و از پایین« هستند. 
رفرم  و  و اصالحات  اصالح  باالست،  از  که  تحولی  و  تغییر 
نام دارد که در دوران پهلوی در زمان هر دو پادشاه فقید 

و  انجام  مرشوطه  انقالب  اهداف  به  پاسخگویی  بسرت  بر 
در نظام حقوقی کشور تضمین شد. حقوقی که جمهوری 
اسالمی با انقالب ۵۷ آنها را زیر پا گذاشت و بیش از دو دهه 

»چانه زنی برای اصالحات« نتوانست آنها را برگرداند!
»منشور مطالبات« اما با این ادعا  که »این جنبش ]منظور 
انقالب کنونی است که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده[ 
به شکل گیری هرگونه قدرت  برای همیشه  تا  است  آن  بر 
از باال پایان دهد«، می افزاید تا »رسآغاز انقالبی اجتامعی 
و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و 
باشد.« گذشته  و دیکتاتوری  استبداد  و  استثامر  و  تبعیض 
از کلیشه های تکراری چپ سنتی باید پرسید آیا نویسندگان 
نه برای »شکل گیری قدرت« بلکه برای تنظیم همین منشور 
در »ابعاد توده ای و از پایین« آیا با اعضای ۲۰ تشکلی که 
نام شان زیر این منشور آمده به صورت »شورایی« در رسارس 
ایران گفتگو و مشورت کرده و نظر آنها را پرسیده اند؟! آیا 
هر کدام از این تشکل ها برای مفاد و انتشار این منشور از 
اعضای خود نظرخواهی کرده و دریافته اند که اکرثیت آنها 

با آن موافق اند؟!
تلگرامی  کانال  اعرتاض  مورد  منشور  این  حال حارض  در 
»کارگران ملی فوالد« قرار گرفته و »کانال مستقل کارگران 
هفت تپه« نیز از آن ابراز بی اطالعی کرده است. نام هر دو 

تشکل در زیر این منشور آمده است.

حقوق حداکرثی همگان و شعارهای پوپولیستی
»منشور مطالبات« سپس یکرسی حقوق کلی و جزئی را 
بر می شامرد که عمدتا مردم شمول و جهانشمول هستند و 
بسیاری از آنها جزو حقوق مسلّم برشی و شهروند ی اند و 

آنها را نه »مطالبات« و نه »حداقلی« می توان نامید.
یکرسی »مطالبات« این منشور نیز گذشته از رنگ و بوی 
فروپاشیده و ناکام »شوروی«، عین مجانی کردن آب و برق و 
ساخنت مسکن برای همه که خمینی وعده داده بود، تخیلی 
و پوپولیستی هستند و عالوه بر چپ سنتی، نشان از میراث 
دولت  اختیارات  کردن  »محدود  دارند:  اسالمی  جمهوری 
از  امور کشور  اداره  در  مردم  دامئی  و  دخالت مستقیم  و 
طریق شوراهای محلی و رسارسی« و »عزل هر مقام دولتی 
و غیردولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو 

حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد«!
چه نظریه پردازان سیاسی و چه قانونگزاران و مجریانی که 
در مجلس و دولت جای می گیرند، قطعا منی توانند چنین 
»مطالبه«ای را جدی بگیرند زیرا »انتخابات« و جابجایی و 
کار  و  ساز  مسئول،  و  منصب  و  مقام  برکناری هر  و  عزل 
»هر  که  نیست  اینطور  و  دارد  را  خود  قانونی  و  حقوقی 

زمانی« بتوان آن را انجام داد.
منونه  دیگر که رنگ و بوی »رسخ و سیاه« داشته و هیچ 
است:   این  ندارد،  مدنی«  و  صنفی  »مطالبات  به  ربطی 
»مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای 
دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا 
رانت حکومتی، اموال و ثروت های اجتامعی مردم ایران را 

به یغام برده اند«.
چنین  با  را  »مستکربان«  اموال  »مصادره«   یکبار  ایران 
شعارهایی که می بایست به خدمت زندگی »مستضعفان« 
درآید، تجربه کرده و نتیجه اینکه خود جمهوری اسالمی به 
نوع شعارهای  این  شد.  تبدیل  کشور  »مستکرب«  بزرگرتین 
موضوع  اصل  تا  می شود  سبب  پوپولیستی  و  عوام فریبانه 
طریق  از  کسب شده  و  غیرقانونی  اموال  به  رسیدگی  که  
فساد و سوء استفاده توسط خانواده ها و گروه های مافیایی 
و  فساد  بررسی  شود.  مخدوش  است،  اسالمی  جمهوری 
و  سازوکار  به  دادخواهی  امر  مانند  درست  »مصادره« 

گروه های متخصص حقیقت یاب نیاز دارد تا بتوان خیانت 
و فساد اقتصادی را مانند جنایات ضدبرشی طی روندهای 

حقوقی و قانونی بطور عادالنه پیگیری کرد.
در ارتباط با تبعیض و رسکوب جنسیتی، حقوق دگرباشان 
جنسیتی از مباحث نه چندان قدیمی حقوق برش است و 
قطعا در ایران آزاد آینده می بایست برابری حقوقی جنسیتی  
عباراتی  کردن  وارد  اما  باشد.  شده  تضمین  و  تأمین  نیز 
»منشور  در  »ال جی بی تی کیوآی ای پالس«  و  »کوئیر«  مانند 
مطالبات« تشکل های »صنفی و مدنی« که در ایران فعال 
بیانگر گرایش سیاسی- عقیدتی  از هر چیز  بیش  هستند، 

نویسندگان آنست.
برای آنهایی که هم از تاریخچه تشکل های صنفی در ایران 
پس از انقالب مرشوطه اطالع دارند و هم می دانند که آنها 
طی چهار دهه گذشته چگونه از یکسو تحت نفوذ و نظارت 
از سوی دیگر تحت  و  اسالمی  امنیتی جمهوری  عقیدتی- 
تأثیر جریانات سیاسی بوده اند، احتامال هیچ آرزویی بزرگرت و 
البته واقعی تر از این نیست که به زودی در ایران آزاد و بدون 
جمهوری اسالمی شاهد آزادی و استقالل واقعی تشکل های 
تا  باشند  احزاب سیاسی  از  و هم  از حکومت  صنفی هم 
بتوانند به راستی مدافع منافع صنف خود باشند. آزادی و 
استقالل تشکل های صنفی و مدنی مانع تعلقات سیاسی و 
قومی و مذهبی و جنسیتی اعضای آنها نیست بلکه فقط 
به  منجر  که  منافع صنفی  با  تعلقات  این  بین  بتوان  باید 
تأثیرگذاری های  و  کشور  در  رسارسی  اتحادیه های  تشکیل 
مهم بر حقوق اعضای این اصناف و همچنین چرخه اقتصاد 

کشور می شود خط و مرز کشید.
این استقالل با تزریق سیاست از سوی احزاب و افراد به 
دست منی آید بلکه با شناخت از منافع  صنفی می توان به آن 
رسید. راه احزاب سیاسی و تشکل های صنفی، اگرچه موازی، 
ولی از هم جداست! راز قدرت تشکل های صنفی در جوامع 
غربی از جمله آملان که نزدیک به دو قرن پیشینه ی مبارزات 
سندیکایی دارد در همین نکته است. در این زمینه نیز ایران 
نیاز به نوسازی و بازسازی و آموزش دارد تا تشکل های صنفی 
بلکه  یا دولت ها دیده نشوند  و  احزاب  زائده  ی  به عنوان 
تشکل های صنفی و سندیکاها خود یکی از قطب های قدرت 

در دمکراسی ها هستند.
از سوی دیگر، منشورهایی که همه چیز را فورا می خواهند 
و یا وعده  می دهند فقط بیانات بی پایه نیستند بلکه عین 
جمهوری  و  اسالمی  انقالب   زمامداران  و  خمینی  سخنان 

برآمده از آن، عوام فریبانه، پوپولیستی و خطرناک هستند.
آنجا که در پایان منشور آورده می شود: »مطالبات حداقلی 
فوق…، به فوریت قابل تحقق و اجراست.« باید گفت: نه! 
منشور  گفته  به  یا  حقوق،  این  از  بسیاری  نیست!  چنین 
کارگران،  حقوق  فوری  »افزایش  منونه  برای  »مطالبات«، 
معلامن، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته«  
با توجه به اینکه یک کشور ویران، و نه مانند ۵۷ یک کشور 
آباد، برجای گذاشته می شود، ممکن نیست! چرا که نه فقط 
از نظر سیاسی بلکه از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز به یک 

دوران انتقالی جهت ثبات نیاز است!
عوام فریبی و پوپولیسم و شعار دادن و یا طرح مسائلی 
که گویا با رسنگونی جمهوری اسالمی بالفاصله همه چیز 
گل و بلبل می شود، یکی از خطرناک ترین رفتارهاست که 
اگر از روی غرض و سوء نیت نباشد، قطعا ساده اندیشی و 
بی اطالعی از وضعیت کشور و مناسبات اقتصادی و اجتامعی 
است چرا که در عمل بجای »مشارکت در امور کشور« برای 
ساخنت خانه مشرتک، به طلبکاری دامن می زند تا از نخستین 
فقط  می گیرند،  تحویل  را  ویرانه ای  که  آینده  زمامداران 

»مطالبه« داشت و »خواست« آنهم »به فوریت«!
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        خواست های غیرواقعی مانند »فراهم کردن تسهیالت 
رایج  زبان های  همه  آموزش  و  یادگیری  برای  برابر  و  الزم 
در جامعه« نیز یکی دیگر از این موارد است. این یکی از 
بود  آشنا  کلامت  باِر  با  باید  که چطور  گویاست  مثال های 
می رسد همینجوری  نظر  به  »خوب«  که  را  چیزی   هر  و 
کنار هم نچید! فراهم کردن »تسهیالت الزم« امری ممکن 
و البته زمانرب است. اما »تسهیالت برابر«؟! امری ناممکن و 
ناالزم است. مثال منی توان برای همه تسهیالت »برابر« جهت 
یاد گرفنت زبان رسمی کشور که در مدارس و دانشگاه ها و 
ادارات و… استفاده می شود و زبان های بومی ایجاد کرد! 
هر کس چنین »مطالبه«ای داشت و یا چنین قولی داد، باید 

دانست که عوام فریب است!

 پشتیبانان مناقشه برانگیز
و  خط  استقبال های  از  گذشته  اینکه  توجه  قابل  نکته 
ربط دار از این »منشور مطالبات«، نایاک هم با تأکید بر 
سیاست اصلی خود از آن حامیت کرده است. این سازمان 
که چندی پیش اعالم کرده بود از خواست مردم برای تغییر 
رژیم حامیت می کند، در توییتی نوشته است: »۲۰ اتحادیه 
صنفی ایران با انتشار »منشور مطالبات حداقلی« خواستار 
بر  سپس  و  شده اند.«  انسانی  و  مدرن  اجتامعی،  انقالبی 
اساس سیاست جاری خود افزوده: »قابل ذکر است که آنها 
خواستار تحریم بیشرت یا انزوای مردم ایران نیستند«! نایاک 
و  »مردم«  رژیم،  مقامات  مانند  نیز  جمله  دو  همین  در 
»جمهوری اسالمی« را یکی معرفی می کند! این سازمان در 
وبسایت خود نیز به رشح و توصیف و متجید این منشور 
حائز  جهت  این  از  آنها  »بیانیه  است:  نوشته  و  پرداخته 
ایران هستند  اینها گروه هایی در داخل  که  است  اهمیت 
که دیکتاتوری را در صحنه به چالش می کشند و اعرتاضات 
اما  کرده اند.«  سازماندهی  اخیر  سال های  در  را  بسیاری 
چنانکه توضیح داده شد، »منشور مطالبات« ملغمه ای از 
خواست های  و  تاریخ  تحریف  و  شهروندی  مسلّم  حقوق 
پوپولیستی است که معلوم نیست خطاب به چه نیرویی 

تنظیم شده است.
ویژه  به  ایران  مدنی  و  صنفی  تشکل های   اهمیت  در 
هنگامی که احزاب مستقل امکان فعالیت آزادانه ندارند، 
متعدد  تجمعات  و  اعرتاضات  توانسته اند  که  بس  همین 
برگزار کنند و همچنین به حامیت از اعرتاضات و حقوق 
اصناف دیگر و  جنبش انقالبی و آزادیخواهی ایران بپردازند 
و فعاالنش نیز هزینه های آن را با احضار و اخراج و زندان 
این است که  پرداخته و می پردازند. مهم  انواع فشارها  و 
در رشایط رسنوشت ساز کنونی که چون سنگ محک عمل 
می کند و هر کسی و هر رویدادی و  هر تشکلی می بایست 
در جای خود نقش آفرینی کند، دانسته یا ندانسته بازیچه ی 
اسالمی  به جیب جمهوری  نشد که سودش  سیاست هایی 
جمله  از  مطالبات«  »منشور  این  به  واکنش ها  می رود. 
تشکل  دو  بی اطالعی  ابراز  و  اعرتاض  و  نایاک،  استقبال 
برای  نشانه های خوبی  آمده،  آن  زیر  در  نام شان  که  مهم 
چنین اقداماتی که به تفرقه و سوء استفاده دامن می زنند، 

نیست!

اجالس »رایسینا« ۱۲ و ۱۳ اسفند در هند برگزار می شود

لغو سفر حسین امیرعبداللهیان به هند در 
اعرتاض به پخش تصاویر اعرتاضات مردم ایران

==وزیر خارجه جمهوری اسالمی قرار بود اواسط اسفند 
برای رشکت در اجالس »رایسینا« به هند برود.

سفر  این  لغو  علت  دادند  گزارش  هندی  ==رسانه های 
مربوط به آگهی تبلیغاتی این اجالس است. در این آگهی 
چند ثانیه تصویری از زنان در حال قیچی کردن موهایشان 
پخش می شود در حالی که پشت رس آنها شعار »مرگ بر 
در  رئیسی  ابراهیم  از  تصویری  و  شده  نوشته  دیکتاتور« 

باالی آن دیده می شود.
==جمهوری اسالمی از هندی ها خواست این تصاویر را 

حذف کنند و آنها قبول نکردند.

اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
اجالس »گفتگوی  در  برای رشکت  را  به هندوستان  سفرش 

رایسینا« لغو کرده است.
رسانه های هندی گزارش دادند علت لغو این سفر مربوط 
به آگهی تبلیغاتی این اجالس است. در این آگهی چند ثانیه 
پخش  موهایشان  کردن  قیچی  حال  در  زنان  از  تصویری 
می شود در حالی که پشت رس آنها شعار »مرگ بر دیکتاتور« 
نوشته شده و تصویری از ابراهیم رئیسی نیز در باالی آن 

دیده می شود.

اما  شده،  تصاویر  این  حذف  خواستار  اسالمی  جمهوری 
مقامات هند این درخواست را رد کرده اند.

روزنامه »ایندین اکسپرس« می نویسد سکانس دو ثانیه ای 
کوتاه  را  اعرتاض موهای خود  نشانه  به  که  ایرانی  زنان  از 
می کنند، در کنار تصویر ابراهیم رئیسی، تهران را ناراحت 
کرده و وزیر خارجه آنها را مجبور به لغو سفر ماه آینده 

خود به هند کرده است.
حضور  هندی ها  برای  نهایت  در  آیا  نیست  مشخص 
امیرعبداللهیان در این اجالس اهمیت داشته باشد یا نه اما 
انزوای جمهوری اسالمی در عرصه بین املللی،  با توجه به 
اینکه حاال هند نیز حارض نشده این آگهی را طبق آنچه 
مورد نظر تهران بود سانسور کند نشانه ای از شدت گرفنت 
انزوای رژیم از جمله از سوی مشرتیانی است که تا کنون 
ایران  سوخت  واردات  جهت  ویژه  امتیاز  و  تخفیف  از 

بهره مند می شده اند.
از آنجا که این جمهوری اسالمی است که از نظر اقتصادی 
به هند وابسته است، بعید نیست در پشت پرده کانال هایی 
یا  هند  مقامات  با  راه حل  یک  کردن  پیدا  و  گفتگو  برای 
مسئوالن برگزارکننده اجالس پیدا کنند تا شاید زمینه برای 

حضور امیرعبداللهیان در این نشست فراهم شود.
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در این بیانیه آمده: »ما در کنار زنان و مردان دلیر ایران 
می کنند  مبارزه  خود  آزادی  و  حقوق  برای  روز  هر  که 
ایستاده ایم. مبارزه آنها نشان می دهد که تنها در جایی که 
زنان در امنیت اند، همه در امان هستند. نه تنها در ایران، نه 

تنها در افغانستان، بلکه در رسارس جهان.«
آذربایجان  جمهوری  و  اسالمی  جمهوری  میان  تنش ها 
رئیس  علی اف  الهام  شد.  کشیده  نیز  مونیخ  کنفرانس  به 
جمهوری آذربایجان در حاشیه یکی از نشست های کنفرانس 
درباره حمله مسلحانه اخیر به سفارت این کشور در تهران 
گفت: »در آن سی چهل ثانیه ای که این تروریست داخل 
سفارت بود خلع سالح نشد. در طول این مدت ماشین های 
نیروهای امنیتی و پلیس می آمدند و می رفتند ولی به این 
مرد اجازه دادند که دو بار وارد سفارت شود و یک افرس 

امنیتی ما را بکشد و دو نفر دیگر را زخمی کند.«
ما  کارمندان  از  یکی  »اگر شجاعت  گفت:  ادامه  در  وی 
نبود که توانست با دست خالی این تروریست را خلع سالح 
دیپلامت های  خانواده های  جمله  از  نفر  ده ها  شاید  کند 
این  در  زندگی می کردند  آنجا  که  بچه هایی  و  آذربایجانی 

حمله کشته می شدند.«
علی اف افزود: »درخواست تحقیق فوری و شفاف داریم. 
اینکه دقیقا بعد از این اقدام تروریستی رسانه های ایران با این 
تروریست مصاحبه کردند نشان می دهد او آن کسی است که 
توسط یکی از شاخه ها و نهادهای وابسته فرستاده شده است.«
او همچنین تأکید کرد: »مطلب عجیب دیگر این بود که 
دو روز بعد از حادثه اعالم شد که این فرد مشکل روانی 
دارد، چطور اینقدر رسیع به این نتیجه رسیدند؟ این اقدامی 

است برای حامیت از او در مقابل دادرسی.«
پیش از این ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس 
امنیتی مونیخ با اشاره به تهدید ات جمهوری خلق چین و 
جمهوری اسالمی گفته بود »از آسامن آمریکای شاملی ]اشاره 
به بالن های چینی بر فراز آمریکا[ تا تهران، برخی بازیگران 
در تالش برای تضعیف نظم جهانی هستند که ۸۰ سال است 

وجود دارد؛ آنان نباید موفق شوند.«
یوآو گاالنت وزیر دفاع ارسائیل نیز در کنفرانس امنیتی 
مونیخ با اشاره به اینکه »رژیم ایران به بیش از ۵۰ کشور 
و  آشکارا  »ایران  رژیم  مرگبار می فروشد« گفت  تسلیحات 
نهان درپی نابودی ارسائیل است. تهران به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم از طریق واسطه ها یعنی تروریست های فعال 
در نزدیکی مرزهای ارسائیل، در تالش برای دستیابی به این 
برای  تنها تهدیدی  نه  هدف خود است. جمهوری اسالمی 

ارسائیل که برای امنیت و ثبات اروپا و کل جهان است.«
به موازات برگزاری نشست امنیتی مونیخ کنفرانس دیگری 

==وزرای خارجه چهار کشور فرانسه، بریتانیا، آملان و آمریکا 
در کنفرانس مونیخ توافق کردند که به اقدام هامهنگ در 
مقابل فعالیت های بی ثبات کننده رژیم ایران ادامه دهند.

==وزرای خارجه زن حارض در نشست امنیتی مونیخ نیز 
با صدور یک بیانیه مشرتک اعالم کردند »ما در کنار زنان 
و مردان دلیر ایران که هر روز برای حقوق و آزادی خود 

مبارزه می کنند ایستاده ایم«.
حاشیه  در  آذربایجان  جمهوری  رئیس  علی اف  ==الهام 
یکی از نشست های کنفرانس درباره حمله مسلحانه اخیر 
به سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام توسط یکی 

از شاخه ها و نهادهای وابسته انجام شده است.
مبسوط  گزارشی  در  »رشق«  اصالح طلب  ==روزنامه 
درباره »زنگ خطر مرشوعیت زدایی از جمهوری اسالمی« 

در فضای بین املللی هشدار داده است.
==کیهان تهران می نویسد عدم دعوت از ایران و روسیه 

سطح کنفرانس مونیخ را پایین آورد!
امتی  مذاکرات  تیم  پیشین  مسئول  عراقچی  ==عباس 
امنیتی سازی  بدنام سازی،  »پروژه  گفته  اسالمی  جمهوری 
بسیار  دنیا  در  اسالمی  جمهوری  از  مرشوعیت زدایی  و 

خطرناک است«.
==عراقچی هشدار داد »نباید اجازه دهیم اینطور مرتب 
شود.  داده  پیام هایی  مرتب  و  شود  تظاهرات  ما  علیه 
علی رغم اینکه معتقدم جمهوری اسالمی قوی تر از اینهاست 
و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به هرحال نباید 

اجازه دهیم هزینه های آن بیشرت شود«.
در یک نشست جانبی در کنفرانس امنیتی مونیخ وزارت 
خارجه  آمریکا، آملان، فرانسه و بریتانیا طی بیانیه ای با اشاره 
به »نقض فاحش حقوق برش« توسط جمهوری اسالمی بار 
دیگر با خیزش انقالبی مردم ایران برای آزادی و حقوق برش 

اعالم همبستگی کردند.
در این بیانیه که ۳۰ بهمن منترش شد آمده »وزیران توافق 
کردند که به اقدام هامهنگ در مقابل فعالیت های بی ثبات 

کننده رژیم ایران ادامه دهند.«
آنها همچنین در مورد باال گرفنت »تنش امتی« به دلیل عدم 
انرژی امتی  با آژانس بین املللی  همکاری جمهوری اسالمی 

ابراز نگرانی کردند.
وزرای خارجه زن حارض در نشست امنیتی مونیخ نیز با 
صدور یک بیانیه مشرتک اعامل محدودیت بر زنان و تالش 
محکوم  شدیداً  را  عمومی  عرصه های  از  آنان  حذف  برای 
کردند. بخشی از این بیانیه در مورد برخوردهای غیرانسانی 
تروریست های طالبان با زنان افغانستان و بخش دیگری در 

مورد زنان و خیزش مردم در ایران تنظیم شده است.

تالش برای اقدامات 
یکپارچه علیه 

تهدیدات رژیم ایران 
و روسیه در کنفرانس 

آنالنا بربوک، آنتونی بلینکن، جیمز کلورلی و کاترین کولونا رؤسای جمهوری آملان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز جمعه ۲۹ بهمن امنیتی مونیخ
در بیانیه ای از جمهوری اسالمی خواستند در روند مذاکرات احیای برجام رویکرد خود را تغییر دهد

با موضوع »حقوق برش« در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد 
از  اسالمی  جمهوری  روزافزون  تهدیدات  نیز  آنجا  در  که 

محورهای اصلی گفتگوها بود.
خربگزاری دولتی ایرنا مسئوالن برگزاری کنفرانس امنیتی 
به  اسالمی  جمهوری  منایندگان  حذف  خاطر  به  را  مونیخ 
برای  محلی  به  کنفرانس  این  است  نوشته  و  کشیده  نقد 

»سیاسی کاری منادین« تبدیل شده است.
در این تحلیل آمده »اکنون این خطر جدی وجود دارد که 
دیگر هیچ مانعی در مقابل افراد پشت پرده این تصمیم برای 
تبدیل این کنفرانس به صحنه منایش تک بعدی، استدالل های 
ندارد.« وجود  یکدیگر،  برای  سوت  و  کف  و  یکسویه 
کیهان تهران نیز در همین ارتباط می نویسد عدم دعوت از 

ایران و روسیه سطح کنفرانس مونیخ را پایین آورد!
درباره  مبسوط  گزارشی  در  اصالح طلب »رشق«  روزنامه 
»زنگ خطر مرشوعیت زدایی از جمهوری اسالمی« در فضای 
بین املللی هشدار داده و عباس عراقچی مسئول پیشین تیم 
بدنام سازی،  »پروژه  گفته  اسالمی  امتی جمهوری  مذاکرات 
امنیتی سازی و مرشوعیت زدایی از جمهوری اسالمی در دنیا 

بسیار خطرناک است.«
دهیم  اجازه  نباید  »به هرحال  گفت،  عراقچی همچنین 
پیام هایی  مرتب  و  شود  تظاهرات  ما  علیه  مرتب  اینطور 
داده شود. علی رغم اینکه معتقدم جمهوری اسالمی قوی تر 
از اینهاست و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به 

هرحال نباید اجازه دهیم هزینه های آن بیشرت شود.«
آنچه برای مقامات جمهوری اسالمی بسیار گران متام شده 
و  شاخص  عنوان چهره  به  پهلوی  رضا  شاهزاده  از  دعوت 
قدیمی مخالف با رژیم است که با همراهی مسیح علینژاد 
در  برش  حقوق  فعال  بنیادی  نازنین  و  زنان  حقوق  فعال 
کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافت. کنفرانسی پراهمیت 
که آنها تالش کردند صدای مردم ایران در آن باشند و موضوع  
اقدامات  بجای  ایران  در  رژیم«  »تغییر  سخنان شان  اصلی  

بی فایده یا پرهزینه مثل معامله یا جنگ علیه رژیم بود.
همچنین اینکه مهم ترین کنفرانس امنیتی جهان در مونیخ 
با سخرنانی ولودیمیر زلینسکی درباره همدستی رژیم ایران 
و روسیه در تجاوز به اوکراین آغاز شد و امانوئل ماکرون 
رئیس جمهوری فرانسه خواستار شکست روسیه در اوکراین 
به  کمک ها  فرانسه  که  کرد  اعالم  نیز  آن  از  پیش  و  شده 
پیام های روشن و مستقیم به  افزایش می دهد،  را  اوکراین 
تهران ارسال می کند آنهم در حالی که همزمان با برگزاری 
این کنفرانس، الی کوهن وزیر خارجه ارسائیل نیز به کی یف 
سفر کرده تا با ولودیمیر زلینسکی در مورد مقابله مشرتک با 

تهدیدات رژیم ایران به توافق برسند.
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اساسی  آزادی های  و  حقوق  مبنای  عنوان  به  آن  ضمیمه 
شهروندان ایران؛

– تالش برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی 
و دینی در جامعه  و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان؛
– پذیرش اصل عدم مترکز در نظام مدیریت کشوری، با به 
رسمیت شناخنت حق مردم در دخالت موثر در اداره کلیه 

امور منطقه خود از طریق سیاست گذاری مجالس محلی؛
– باور به اراده و رای آزاد شهروندان ایران به عنوان تنها 

مرجع مرشوعیت حاکمیت ملی؛
– واگذاری تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده 
آزاد و رای شهروندان ایران در فضای آزاد کامل رسانه ای برای 
عموم، از طریق منایندگان مردم در مجلس موسسان و تایید 

آن در یک رفراندم ملی.
ایجاد  با  داریم  قصد  ائتالف  این  در  رشکت کنندگان  ما 
یک ساختار مناسب، بسرت الزم برای همکاری وسیع همه 
زن-  انقالب  پیروزی  به  می توانند  که  را  مختلف  نیروهای 

زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم مناییم.
ما تالش خواهیم کرد با حامیت موثر از مبارزات داخل 
در  ایران  مردم  نفع  به  را  جهانی  جامعه  همراهی  کشور، 

سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم.
ما متعهد می شویم که متام توان خود را در خدمت پیکار 
سرتگی که مردم ایران برایش هزینه زیادی متحمل شدند، 
به کار گیریم و  تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان و همه 

مردم  ایرانزمین باشیم.
ما باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیروهای داخل 
آنها،  با  هامهنگی  در  کرد  خواهیم  تالش  و  است  کشور 
بزرگرتین ائتالف ملی برای گذر از فاشیسم اسالمی و استقرار 

دموکراسی رقم بخورد.

پیروز باد انقالب زن- زندگی- آزادی
پیروز باد همبستگی ملی برای نجات ایران

)لیربال  ایران  مرشوطه  حزب  گذار،  مدیریت  شورای 
دموکرات(، شورای ملی تصمیم

۴ اسفند ۱۴۰۱ ، ۲۳ فوریه ۲۰۲۳

==ما رشکت کنندگان در این ائتالف قصد داریم با ایجاد 
یک ساختار مناسب، بسرت الزم برای همکاری وسیع همه 
انقالب زن-  به پیروزی  نیروهای مختلف را که می توانند 

زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم مناییم.
==ما تالش خواهیم کرد با حامیت موثر از مبارزات داخل 
در  ایران  مردم  نفع  به  را  کشور، همراهی جامعه جهانی 

سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم.
==ما متعهد می شویم که متام توان خود را در خدمت 
ایران برایش هزینه زیادی متحمل  پیکار سرتگی که مردم 
شدند، به کار گیریم و  تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان 

و همه مردم  ایرانزمین باشیم.
==ما باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیروهای 
داخل کشور است و تالش خواهیم کرد در هامهنگی با آنها، 
بزرگرتین ائتالف ملی برای گذر از فاشیسم اسالمی و استقرار 

دموکراسی رقم بخورد. 

تاریخ  در  را  جدیدی  رسفصل  آزادی،  زندگی  زن  انقالب 
و  جوانان  زنان،  است.  گشوده  ایران  کهنسال  کشور 
دانشجویان در کنار دیگر اقشار مختلف اجتامعی توانستند 
ملی  همبستگی  یک  در  ایرانی  آگاه  شهروندان  عنوان  به 
شکوهمند منونه کم نظیری از مبارزه مدنِی خشونت پرهیز را 
برای گذار از جمهوری اسالمی به منایش گذاشته و تحسین 
جهانیان را برانگیزند. آرمان و شعار های انسانی این برآمد 
بالغ و برومند، از جغرافیای ایران عبور و میلیون ها انسان در 
جهان را با خود همراه کرد و به تصویری جهانی تبدیل شد. 
این آهنگ پر صالبت تغییر برای نجات ایران از استبداد دینی 
و دستیابی به حکومت قانون، آزادی و حاکمیت مردم بر 
رسنوشت خوبش، به آرزوی مشرتک ایرانیان درون و برون مرز 
تبدیل گشته و بسرت یک تحول تاریخی را فراهم منوده است.
زندگی  یک  به  دستیابی  برای  ایران  مردم  سرتگ  پیکار 
انسانی، توانست در این مدت کوتاه نه تنها افکار عمومی  و 
سازمان های حقوق برشی، بلکه دولت های جهان آزاد را نیز 
به شنیدن صدای مردم ایران وادار کند. گام های روشن این 
کشورها در پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران و 

اعامل فشار بر حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی، دستاورد 
باید  که  است  ایران  و جوانان  زنان  مبارزه شجاعانه  بزرگ 
از آن برای پیروزی نهایی بر جمهوری  آنرا جدی گرفت و 

اسالمی بهره برد.
حضور یک اپوزیسیون مسئول و توامنند که در این رشایط 
این  واقعی  صدای  برآمد  بتواند  تاریخی  سیاسی-  حساس 
برای تشکیل  برحق مردم   به در خواست  و  باشد  انقالب 
یک ثقل سیاسی جامه عمل بپوشاند، در تعیین رسنوشت 
این مبارزه نقش حیاتی دارد. ایجاد چنین سازوکاری می تواند 
دموکراسی خواه  واقعی  نیروهای  واگرایی  و  پراکندگی  به 
علیه  مشرتک  بسرت  یک   در  را  نیروها  همه  و  دهد  پایان 
حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی هم آوا کند. چنین نهادی 
دموکراتیک،  گذار  یک  چشم انداز  ارائه  با  می تواند  قطعا 
امید بیافریند و در تغییر معادله قدرت در صحنه کنونی 
مبارزه تاثیر تعیین کننده داشته باشد. وجود چنین آلرتناتیو 
پایین بکشد و  را  اسالمی  بتواند حکومت  دموکراتیکی که 
دوران سخت گذار را مدیریت کند، نه تنها  آرزوی مشرتک 
نیز می باشد.  بلکه  مطلوب جامعه جهانی  ایرانیان،  همه 
تعلل نیروهای اپوزیسیون در این زمینه ممکن است عواقب 
جربان ناپذیری ببار بیاورد و ادامه این وضعیت کشور ما را 

به سوی فروپاشی اجتامعی بربد.
حزب مرشوطه ایران، شورای مدیریت گذار و شورای ملی 
تصمیم  انکار    غیرقابل  این رضورت  به  پاسخ  در  تصمیم 
گرفته اند اولین گام های همکاری و همگرایی را برای تشکیل 
ائتالف وسیع نیروهای دموکراسی خواه بردارند. طبیعتا دعوت 
از دیگر نیروهای سیاسی موثر به این ائتالف در صدر اقدامات 
به وسیع ترین جبهه  همکاری  که  آنجا  تا  بود،  ما خواهد 
شود. تبدیل  ایران  نجات  برای  دموکرات  نیروهای  همه 
ائتالفی  چنین  برای  را   زیرین  بنیادین  شاخصه های  ما 

پیشنهاد می کنیم:
– باور به متامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛

– باور قطعی به رضورت گذار از حکومت اسالمی به یک 
نظام دموکراسی منایندگی سکوالر؛

کنوانسیون های  و  اعالمیه جهانی حقوق برش  پذیرش   –

پیامن همکاری »شورای مدیریت گذار«، 
»حزب مرشوطه ایران )لیربال دموکرات(« و »شورای ملی تصمیم«



صفحهشماره186۷
 جمعه ۲4 فوریه تا پنجشنبه ۲ مارس ۲0۲۳

21 20

جنایت های سیاسی.
– بازسازی و استقالل کامل دستگاه قضایی.

و  روایت ها  گوناگونی   پذیرش  با  فراموشی  با  مبارزه   –
تکوین دقیق حافظه ی تاریخی به دور از هر چشم پوشی.

بهمن ۱۴۰۱
باقر ابراهیم زاده، حامد اسامعیلیون، حمید اشرتی، مهدی 
منیره  ایزدی،  اصغر  اکملی،  شهناز  اعظمی،  زیبا  اصالنی، 
مهسا  پاکروان،  برومند، شعله  بدیعی، الدن  برادران، شهره 
اقدس جاویدی،  تنکابنی، سیروس جاویدی،  پیریایی، زهره 
علی  محسن،  حاج  صدیقه  جهانگیری،  گلرخ  جوکار،  فتان 
حجت، امجد حسین پناهی، اکرم خاتم، نسیم خاکسار، آتنا 
دامئی، سعید دهقان، آناهیتا رحامنی، تقی رحامنی، ریبین 
رحامنی، میهن روستا، زری ریاحی، سیمین سامی کرمانی، 
سیرجانی،  سعیدی  سایه  سخی،  شکوفه  ستوده،  نرسین 
آتش  سیالوی،  مونا  سلطانی،  فرزانه  سلطانی،  عبدالفتاح 
سیام  نارویی،  شیرانی  شیراحمد  شفیق،  شهال  شاه کرمی، 
طالبی،  عصمت  صمیمی،  کیوان  صادقی،  عباس  صاحبی، 
علم  مالئکه  عالمه زاده،  رضا  عجم،  مریم  عبادی،  شیرین 
هولی، رضا علیجانی، هامیون علیزاده، مسعود فتحی، پرستو 
فروهر، پروین فهیمی، مهین فهیمی، مرسده قائدی، عطیه 
کرمانشاهی،  کاوه  کردوانی،  کاظم  کار،  مهرانگیز  قریشی، 
متین،  مهناز  ماهباز،  عفت  گلشیری،  باربد  کعبی،  رئوف 
نرگس  محسنی،  مرسده  مجتهد،  محبوبه  مجاب،  شهرزاد 
مصداقی،  ایرج  مرتب،  شهناز  مختاری،  پرویز  محمدی، 
محمود معامرنژاد، رضا معینی، رضوان مقدم، شورا مکارمی، 
نوذری،  حمید  نقابی،  اکرم  نصیری،  شاهین  مهاجر،  نارص 
محمدرضا نیکفر، وحید وحدت حق، عصمت وطن پرست، 

سعدیه وکیلی، شکوفه یداللهی
زیر  ای میل  آدرس   به  را  خود  پیشنهاد   و  امضا  حامیت، 

بفرستید:
paymandadkhahi@gmail.com

»پیامن دادخواهی« را در شبکه های اجتامعی  دنبال کنید:
@PaymanDadkhahi :توییرت

payman_dadkhahi :اینستاگرام

هر  در  عدالت  و  حقیقت  فرجام  با  ==»دادخواهی 
موقعیت. این امر مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای 
ملی و بین املللی برای روشن کردن همه حقایق درباره ی 
ایران و به ویژه جنایت های  نقض فاحش حقوق برش در 
سیاسی است که برخی از آنها مصداق بارز »جنایت علیه 
برشیت« هستند« و »پایان دادن به مصونیت از مجازات 
و  اهداف  از  سیاسی«  جنایت های  عامالن  و  آمران  برای 

خواست های این پیامن است.
==»ما که بازماندگان بیش از چهار دهه خشونت و کشتار 
و تباهی هستیم و عزیزان مان به اعدام، قتل حکومتی و 
شکنجه محکوم شده اند؛ ما که به تناسب توان و امکان، 
برای پیشربد دادخواهی تالش کرده ایم، باید در این بزنگاه 
بر  پافشاری  با  همزمان  رصاحت،  و  جسارت  با  تاریخی 
به  چرا  و  چون  بی  پایبندی  خواهان  عدالت،  و  حقیقت 
حقوق برش و کرامت انسان برای همگان باشیم؛ خواهان 
پایان دادن به شکنجه و اعدام حتا برای آمران و کارگزاران 

کشتار.«

کمرت  ما،  میهن  در رستارس  که  است  از چهار دهه  بیش 
کسی ست که از ترور، زندان، شکنجه، اعدام و به گونه ای 
ندیده  آسیب  اسالمی،  جمهوری  نظام  از  برآمده  خشونت 
باشد. خرسان  رسکوب حکومتی و خشونت نیروهای خودرس 

غیرحکومتی، بی  شامرند.
کشتار فردی یا جمعی و هراس افکنی گسرتده، یک سوی 
سیاست حذف دیگری در جامعه ما بوده است. سوی دیگر 
آن محروم کردن پاره های بزرگ جامعه به شکلی خودرسانه، 
از  است.  خود  بنیادین  حقوق  از  بیرحامنه  و  بیدادگرانه 
و  جامعه  چندپارگی  دیگری،  حذف  آسیب های  کمرتین 
پراکندن دشمنی در میان گروه های اجتامعی گوناگون بوده 

است.
یکبار، امید به آزادی در بهمنی رسد با قصاص و تقاص، 
تاریخ  تلخ  بنیاِد تجربه ی  بر  امروز  ناکامی کشیده شد.  به 
دریافته ایم که زندان، شکنجه و کشتار، کژراهه ی دموکراسی، 
آزادی و داد است؛ که بنیاد بیداد بر پنهان کردن واقعیت و 

محروم کردن مردم از حق آگاهی استوار می شود؛ زیرا مردمی 
کارگزار  یا  ستم  و  جهل  قربانِی  کمرت  می آورند،  یاد  به  که 
ستم بر یکدیگر می شوند و حاکمیِت خشونت و تبعیض را 
منی پذیرند؛ که پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی حتا به 
بهانه ی »آشتی ملی« یا »برقراری صلح و دمکراسی«، پاک 
کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است که به تکرار گذشته 
می انجامد. تا زمانی که تباهی به متامی دانسته نشود، فرجام 

دادخواهی ممکن منی شود: که »هرگز چنین مباد!«
اینک در میهن مان جنبش پیرشو و برابری خواه »زن زندگی 
آزادی« رسبرآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تالش برای 
دستیابی به حق و عدالت است. بجاست تا برای پیشربد این 
جنبش، آگاهی  ها و ره آوردهای برآمده از تاریخ خویش را 
به کار بندیم. ما که بازماندگان بیش از چهار دهه خشونت 
قتل  اعدام،  به  عزیزان مان  و  هستیم  تباهی  و  کشتار  و 
حکومتی و شکنجه محکوم شده اند؛ ما که به تناسب توان 
و امکان، برای پیشربد دادخواهی تالش کرده ایم، باید در این 
بزنگاه تاریخی با جسارت و رصاحت، همزمان با پافشاری 
بر حقیقت و عدالت، خواهان پایبندی بی چون و چرا به 
حقوق برش و کرامت انسان برای همگان باشیم؛ خواهان 
پایان دادن به شکنجه و اعدام حتا برای آمران و کارگزاران 

کشتار.
همبستگی  برای  مبنایی  زمان،  رضورت  این  از  تا  باشد 

بسازیم برای پیشربد جنبش »زن زندگی آزادی«.
ما امضاکنندگان این پیامن با پایبندی به متام کنوانسیون ها 
و میثاق های جهانی ناظر بر رعایت حقوق برش از امروز تا 

آن فردای امید، پایبندیم به:
– لغو مجازات اعدام در ایران.

– دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت. 
و  ملی  نهادهای  با  همیاری  و  همکاری  مستلزم  امر  این 
نقض  درباره ی  حقایق  همه  کردن  روشن  برای  بین املللی 
فاحش حقوق برش در ایران و به ویژه جنایت های سیاسی 
است که برخی از آنها مصداق بارز »جنایت علیه برشیت« 

هستند.
– پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عامالن 

پیشنهاد »پیامن دادخواهی« ۸۲ خانواده
 و کنشگر دادخواهی
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==معاون وزیر اطالعات جمهوری اسالمی می گوید »در 
اغتشاشات اخیر حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای حراست برای 

مبارزه در کنار سایرین پای کار آمدند«.
اگر فرصت  اقتصاددان هشدار می دهد  ==محسن رنانی 
»انقالب از باال« از دست برود الجرم نظام وارد مرحله چهارم 
شد.  خواهد  خسارتبار  و  خشن  صورتی  به  آنهم  سقوط، 
بسیاری از وقایعی که در جنبش مهسا رخ داد به ویژه حوادث 
جاده کرج، کمرتین دستاوردش این بود که هم به جامعه و 
هم به حکومت عالمت داد که اگر مرحله چهارم سقوط، از 
طریق یک انقالب متام عیار از پایین، رخ دهد، می تواند بسیار 

خشونت بار و خونبار باشد.
==رسدار پاسدار رمضان رشیف سخنگوی سپاه پاسداران 
»ایران  اینکه  بیان  با  عیجبی  سخنان  در  اسالمی  انقالب 
مستقل ترین کشور کره زمین است«، گفته »دشمن به دنبال 
منایش ناکارآمدی نظام جمهوری اسالمی و تئوری والیت فقیه 
و ضعف کشور است ولی در کشورمان کارآمدی موج می زند 

و مردم گوش به فرمان رهرب انقالب اند!«
سازمان  )رئیس  اطالعات  وزیر  معاون  حجتی  سیدحسین 
حراست جمهوری اسالمی(  ۲۸ بهمن ماه در سمینار بانوان 
حراست با عنوان »زن، عفت، امنیت« گفت، »در اغتشاشات 
اخیر حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای حراست برای مبارزه در 

کنار سایرین پای کار آمدند.«
و  سازمان ها  حراستی  نیروهای  همدستی  به  وی  اشاره 
ارگان ها با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای 

رسکوب اعرتاضات است.
در  تظاهرات ضدحکومتی  از  پس  روز  یک  اظهارات  این 
حداقل ۲۰ شهر ایران بیان شده است. خربگزاری آسوشیتدپرس 
۲۸ بهمن گزارش داد تظاهراتی که به مناسبت چهلمین روز 
اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی دو نفر از جوانان 
معرتض در ایران به راه افتاد از »گسرتده ترین اعرتاضات« در 
»تداوم خشم مردم«  نشان دهنده  بود که  اخیر  چند هفته 

است.
رسانه های  و  نظام  ارشد  مقامات  که  حالیست  در  این 

هشدار یک اقتصاددان:
 جمهوری اسالمی در آستانه یک »انقالب متام عیار« قرار دارد!

مدعی شدند  و  کرده  پیروزی  اعالم  رجزخوانی  با  حکومتی 
آنان طبق  اما محاسبات  »اغتشاشات« خاموش شده است. 

معمول غلط از آب درآمد.
محسن رنانی اقتصاددان ساکن ایران در وبسایت شخصی خود 
در مورد سقوط حکومت به مقامات نظام هشدار داده است.
وی نوشته است سقوط هر رشکت، سازمان یا ساختار سیاسی 
و اجتامعی چهار مرحله دارد؛ وقتی مرحله چهارم رخ دهد 
جمهوری  کرده  ترشیح  وی  می یابد.  پایان  سقوط«  »رخداد 
اسالمی سه مرحله اول سقوط را طی کرده و افزوده »منی دانم 
تا کی و تا چه حد می تواند، با مقاومت، خشونت و امنیتی 
کردن جامعه، مانع تحقق مرحله چهارم شود؛ اما می تواند با 
تغییر رویه،  پیش از آنکه با »انقالب از پایین«، مرحله چهارم 
احتامل  باال«،  از  »انقالب  طریق  از  دهد،  رخ  نیز  سقوط 

فروپاشی را کاهش دهد.«
کاهش شدید کنرتل پذیری

محسن رنانی همچنین نوشته است، »اصلی ترین نشانه ورود 
یک نظام به مرحله چهارم سقوط این  است که سیستم وارد 
می کند  یعنی رشوع  می شود،   کاریکاتوری  رفتارهای  مرحله 
فعالیت های شکست خورده قبلی خود را دوباره با نام دیگری 
و به شکل دیگری از رسبگیرد. شاخص آن نیز این است که 
می یابد،  کاهش  اوضاع  بر  »کنرتل پذیری«اش  که  همزمان 
»انعطاف پذیری« اش نیز پایین می آید. شواهد فراوانی حاکی 
است که اکنون نظام به صورت آشکار این ویژگی ها را از خود 
بروز داده است. فقط یک مثال می زنم و مشاهده منونه های 
دیگر را به خوانندگان می سپارم: این روزها می بینیم از یکسو 
و  ندارد  را  اجباری  حجاب  تحمیل  توانایی  اصالً  حکومت 
رسپیچی زنان از این فرمان حکومتی همه جا فراگیر شده است 
و بازار و خیابان و مرتو مملو از زنان بدون پوشش رس است، 
و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تعداد زنانی که با 
معیارهای حکومتی فاقد حجاب هستند به باالی ۷۰ درصد 
رسیده است )کاهش شدید کنرتل پذیری(؛ ولی از سوی دیگر 
نیز در تریبون های رسمی بجای آنکه مسیر انعطاف را باز کنند 
و مثال  از فقهای زیادی نام بربند که پوشش رس و گردن را 

واجب منی دانند و از این طریق راه تعامل و پذیرش طرفینی را 
بگشایند، برعکس از بسنت حساب های بانکی و مسدود کردن 
کارت ملی زنان بدون پوشش رسمی، بسنت مغازه هایی که به 
این زنان خدمات می دهند، عزل مدیران ادارات و بانک هایی 
که به اینگونه خانم  ها خدمات بدهند و نظایر اینها سخن 
می رود )کاهش انعطاف پذیری(. و اکنون نیز اعالم تشکیل 
قرارگاه زیست عفیفانه )بعد از شکست ستاد امربه معروف 
و نهی از منکر( از هامن نوع رفتارهای کاریکاتوری است که 

دارد تکرار می شود.«
رنانی در پایان هشدار می دهد اگر فرصت »انقالب از باال« 
از دست برود الجرم نظام وارد مرحله چهارم سقوط، آنهم به 
صورتی خشن و خسارتبار خواهد شد. بسیاری از وقایعی که 
در جنبش مهسا رخ داد به ویژه حوادث جاده کرج، کمرتین 
دستاوردش این بود که هم به جامعه و هم به حکومت عالمت 
داد که اگر مرحله چهارم سقوط، از طریق یک انقالب متام عیار 
از پایین، رخ دهد، می تواند بسیار خشونت بار و خونبار باشد.

در همین ارتباط محمدرضا جوادی یگانه جامعه شناس نیز 
در توییتی می نویسد »هامن سیاست هایی  که فاجعه مرگ 
مهسا را رقم زدند دوباره عیناً در حال تکرار است. تهدید، 
شد.  خواهد  گسرتده  اعرتاضات  مسبب  و  اخراج  و  پلمب 
با این تفاوت که تحقیرها و خشونت های این چندماهه و 
البته سیاست مسئوالن در تجاهل و گردن نگرفنت بر شدت 

عصبانیت مردم افزوده.«
در مقابل این هشدارها  اما رسدار پاسدار رمضان رشیف 
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سخنان عیجبی با 
بیان اینکه »ایران مستقل ترین کشور کره زمین است«، گفته 
»دشمن به دنبال منایش ناکارآمدی نظام جمهوری اسالمی و 
تئوری والیت فقیه و ضعف کشور است ولی در کشورمان 
کارآمدی موج می زند و مردم گوش به فرمان رهرب انقالب اند!«

سپاه  »صاحب الزمان«  فرمانده  فدا  مجتبی  پاسدار  رسدار 
استان اصفهان نیز می گوید »بعد از به بن بست رسیدن مذاکره، 
به کمک سایر کشورها اغتشاشاتی را علیه ایران شکل دادند تا 

امنیت و آسایش را از کشور بگیرند.«

در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت جنگی است و جوانان برای مقابله با رسکوبگران خیابان ها را سنگربندی کردند
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مطالعه این مدارک که دادم به آملانی ترجمه کنند، با وجود 
اینکه مستندساز نیستم، فکر تهیه فیلمی در این رابطه فکر 
مرا به خود مشغول کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ با آمدن مادر 

و یکی از خواهران  ریحانه به برلین تصمیم من قطعی شد.«

همکاری اشتفی نیدرزول با شعله پاکروان، مادر ریحانه، تنها 
به »هفت زمستان در تهران« خالصه منی شود. این دو چند 
هفته قبل از آغاز جشنواره سینامئی برلین نیز کتابی را با عنوان 
»چگونه انسان پروانه می شود« راهی کتابفروشی ها کردند.

این کارگردان در ادامه گفتگو با کیهان لندن می گوید » 
زمانی که شعله را برای اولین بار مالقات کردم احساس کردم 
او را به خوبی می شناسم. چهره ای که از این زن در ویدئوها 
دیده بودم، درد او و مقاومت و دادخواهی اش برایم آشنا 
یک  بیرون  شعله  آنروزی  که  داشتم  را  احساس  این  بود. 
زندان در انتظار این خرب بود که خانواده مقتول یا ریحانه را 
بخشیده اند و یا رس دخرتش باالی دار رفته است،  گویی در آن 
سحرگاه من هم در آن ماشین در کنار شعله نشسته بودم.«
دو  پاکروان،  با شعله  تنها  نیدرزول  اشتفی  فیلم  این  در 
دخرت دیگرش شهرزاد و رشاره و یا پدر ریحانه گفتگو نکرده 
است. محمد مصطفائی که وکالت ریحانه را در دادگاه بر 
عهده داشت و امروز در نروژ زندگی می کند نیز از روند 
این دادگاه و دالیل تغییر قاضی برای صدور حکم قصاص 
می گوید. دو زن که مدتی از دوران محکومیت خود را با 
او  از  این فیلم  نیز در  بند گذرانده بودند  ریحانه در یک 
می گویند. یکی از آنها پروانه حاجیلو زندانی سیاسی سابق 

==اشتفی نیدرزول کارگردان ۴۲ ساله آملانی که سازنده این 
مستند است به کیهان لندن می گوید »این فیلم تنها داستان 
ریحانه و مجازات بی رحامنه قصاص نیست، داستان بی عدالتی 
است.« اجباری  اعرتافات  و  منایشی  دادگاه های  گسرتده، 

==در این فیلم اشتفی نیدرزول تنها با شعله پاکروان، دو 
دخرت دیگرش شهرزاد و رشاره و یا پدر ريحانه گفتگو نکرده 
است. محمد مصطفائی که وکالت ريحانه را در دادگاه بر 
عهده داشت و امروز در نروژ زندگی می کند نیز از روند این 
دادگاه و دالیل تغییر قاضی برای صدور حکم قصاص می گوید.

==»هفت زمستان در تهران« بر اساس گفتگوهای تلفنی 
ريحانه با خانواده اش، دیدارها کابینی در زندان که برخی از 
آنها با گوشی همراه فیلمربداری شده و به ویژه نامه های 
می فرستاده  مادرش  برای  زندان  از  که  جوان  دخرت  این 
ساخته شده است. زر امیرابراهیمی که در آخرین جشنواره 
بازی  برای  را  زن  نقش آفرین  بهرتین  جایزه  کن  سینامئی 
را  ریحانه  نامه های  کرد،  دریافت  مقدس«  »عنکبوت  در 

بازخوانی می کند.
تهران« که در بخش  احمد رأفت – »هفت زمستان در 
در ۷۳امین جشنواره سینامئی  آملان«  »چشم انداز سینامی 

برلین اکران شد، داستان اعدام ریحانه جباری است.
ریحانه دخرت جوانی بود که در ۱۹ سالگی متهم شد که 
مرتضی رسبندی یک پزشک و کارمند سابق وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی را که با حیله تغییر دکوراسیون او را به قصد 
تجاوز به خانه ای کشانده بود با چاقو کشته است. ریحانه در 
صبح روز شنبه هفت سال بعد در سن ۲۶ سالگی، با وجود 
کارزارهای بین املللی برای نجات او از طناب دار، اعدام شد.
سازنده  که  آملانی  ساله   ۴۲ کارگردان  نیدرزول  اشتفی 
تنها  فیلم  »این  لندن می گوید  به کیهان  این مستند است 
نیست،  قصاص  بی رحامنه  مجازات  و  ریحانه  داستان 
داستان بی عدالتی گسرتده، دادگاه های منایشی و اعرتافات 
اجباری است. قصاص نه تنها مجازاتی غیرانسانی است که 
قرار می دهد  را در رشایط روحی سختی  اعدامی  خانواده 
بلکه خانواده قربانی را نیز درگیر مشکالت بسیار می کند. 
را  رسیده  قتل  به  که  فردی  خانواده  اسالمی  جمهوری  در 
به مجری قتل انسان دیگری تبدیل می کنند و این موضوع 

وحشتناکی است که چرخه خشونت را بازتولید می کند.«
اشتفی نیدرزول می گوید اگرچه در مورد ریحانه و اعدام او 
از طریق مطبوعات مطلع شده بود ولی »در سفری به ترکیه با 
دوست پرس سابقم که ایرانی بود با چند نفر از نزدیکان ریحانه 
آشنا شدم که برخی از نامه های این دخرت جوان و فیلم های 
خانوادگی وی را در اختیار من قرار دادند و از من خواستند 
که فیلمی در اینباره بسازم. در بازگشت به آملان و پس از 

اعدام
 ریحانه جباری

 بر پرده 
جشنواره 

سینامئی برلین
یازده  خواهر  همراه  که  مکرمی  سمیرا  دیگری  و  است، 
ساله اش به جرم همدستی با مادر در قتل پدر، حکم قصاص 

دریافت کرده بودند.
تلفنی  گفتگوهای  اساس  بر  تهران«  در  زمستان  »هفت 
ریحانه با خانواده اش، دیدارها کابینی در زندان که برخی 
از آنها با گوشی همراه فیلمربداری شده و به ویژه نامه های 
این دخرت جوان که از زندان برای مادرش می فرستاده ساخته 
شده است. زر امیرابراهیمی که در آخرین جشنواره سینامئی 
کن جایزه بهرتین نقش آفرین زن را برای بازی در »عنکبوت 
مقدس« دریافت کرد، نامه های ریحانه را بازخوانی می کند. 
اشتفی نیدرزول می گوید »تهیه مستندی بدون دسرتسی به 
فیلم های حرفه ای، بدون فیلمربداری در محل و به ویژه دور 
از مکان هائی که این داستان غم انگیز در آنها اتفاق افتاده، 
کار آسانی نیست. تالش کردم با گفتگو با کسانی که ریحانه 
در  که  را  مدارکی  از  این حجم  می شناختند،  نزدیک  از  را 
اختیار داشتم به یکدیگر وصل کنم. البته افراد دیگری هم 
بودند که می شد با آنها گفتگو کرد، ولی چون در ایران زندگی 

می کنند ممکن بود امنیت آنها به خطر بیفتد.«
که  غیرایرانی  مخاطب  »یک  می گوید  نیدرزول  اشتفی 
اخبار ماه های اخیر ایران و مبارزات شجاعانه زنان و مردان 
ایرانی را دنبال می کند، با دیدن این فیلم بهرت می تواند عمق 
در  سیستامتیک  و رسکوب  تبعیض آمیز  قوانین  بی عدالتی، 
جمهوری اسالمی را درک کند. با دیدن این فیلم می توان به 
سادگی دریافت که در این سال ها همه مردمان ایران و به 
ویژه زنان در چه رشایطی زندگی کردند و چرا امروز برای 
تغییر به خیابان آمده اند. مخاطب غیرایرانی با دیدن این 
فیلم درمی یابد که  در جمهوری اسالمی در زندان ها زن و 
مرد مورد انواع شکنجه جسمی و روحی قرار می گیرند و  چه 
آسان علیه آنها احکام اعدام صادر می شود، و چرا امروز باید 
نگران اعدام معرتضینی باشیم که در ماه های اخیر در جریان 

اعرتاضات دستگیر شده اند.«
شعله پاکدامن در مورد مستند »هفت زمستان در تهران« 
اشتفی  تالش  ساعت  هزاران  فیلم حاصل  »این  می نویسد: 
و  خواند  شنید،  را  ریحانه  رنج  پر  قصه  که صبورانه  است 
دید. امیدوارم که این فیلم باعث روشنگری در مورد تبعات 
بی عدالتی و اعدام در ایران شود و مخاطب را به انجام کاری 
علیه اعدام تشویق کند.« شعله پاکروان این مستند و کتابی 
را که در همکاری با اشتفی نیدرزول نوشته است دو بالی 
می داند که »خواهند توانست سوار باد شده و همه جهان را 
درنوردد و آن روز من نفس از عمق جان خواهم کشید که 
باالخره توانستم به یکی دیگر از خواسته هایش در وصیتنامه 

عمل کنم.«

عکسیمعروفازدادگاهریجانهجباری

آفیش فیلم »هفت زمستان در تهران«
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امیرابراهیمی در نشستی با موضوع خیزش مردمی در ایران و 
اهمیت حامیت از معرتضانی ایرانی که نظام جمهوری اسالمی 

را به چالش کشیده اند، رشکت خواهند کرد.
حضور سینامگران ایرانی در ۷۳امین »برلیناله« تحت تاثیر 
اعرتاضات رسارسی در ایران است. اقدامی که خشم نهادهای 
را  اسالمی  جمهوری  رسانه های  و  فرهنگی  بخش  رسمی 
روز  یک  اسالمی  جمهوری  صداوسیامی  است.  برانگیخته 
قبل از آغاز جشنواره با صدور بیانیه ای رسمی به شدت از 
این تصمیم برلیناله انتقاد کرد. برخی از مسئوالن سینامئی 
جمهوری اسالمی می گویند »در برلین سینام قربانی سیاست 
شد!« انگار در خود جمهوری اسالمی، هرن مسقل و غیروابسته 

امکان حیات دارد!
در همین روز فیلم »پری آبادان« که عنوان بین املللی آن 
»آژیر« است و سپیده فارسی آن را کارگردانی کرده در بخش 
فیلمساز  فارسی  سپیده  فیلم  شد.  خواهد  اکران  »پانوراما« 
ایرانی تبار مقیم فرانسه که با فیلم »گل رسخ« به یاد آورده 
می شود، انیمیشنی  است که روزهای ابتدایی آغاز جنگ ایران 
و عراق را روایت می کند. این فیلم داستان نوجوانی به نام 
»امید« است که پس از آغاز جنگ تصمیم می گیرد راهی برای 
نجات افراد باقیامنده در آبادان پس از محارصه این شهر پیدا 
کند. »پری آبادان« احتامال نخستین فیلم مرتبط با جنگ ایران 
و عراق است که خارج از روایت رسمی و ایدئولوژیک این 
جنگ ساخته شده است. در این فیلم منایندگان اقشار مختلف 
جامعه، چنانکه در واقعیت نیز جز این نبوده، برای دفاع از 
رسزمین مادری  از جان خود دریغ منی کنند، اما با تبلیغات 
حکومتی و ایدئولوژیک در مورد جنگ همراهی منی کنند. 
»پری آبادان« به عنوان محصولی از فرانسه، آملان  و چند کشور 
دیگر اروپائی است و هرنمندانی چون مینا کاوانی، محسن 

نامجو و پرویز صیاد از جمله صداپیشگان آن هستند.
در بخش »پانوراما«، فیلم »حریف« میالد اعلمی فیلمساز 
کوچه  سوی  »به  عنوان  با  مستندی  و  سوئد  مقیم  ایرانی 
های خوشبختی« از رسی مویی کارگردان هندی در ستایش 
سینامی ایران نیز اکران خواهد شد. در »به سوی کوچه های 
خوشبختی« جعفر پناهی کارگردان رسشناس ایرانی که اخیرا از 
زندان آزاد شده نیز حضور دارد. جعفر پناهی در سال ۲٠۲١ به 

عنوان عضو هیئت داوران جشنواره فیلم برلین برگزیده 

داوران  رسانه ای هیات  در نشست  فراهانی  ==گلشیفته 
که ۵ نفر از ۷ عضو آن را زنان سینامگر تشکیل می دهند 
گفت »در کشوری مانند ایران که حکومتی دیکتاتوری بر آن 
حکومت می کند، هرن نه تنها یک مقوله فکری و فلسفی بلکه 

مانند اکسیژن حیاتی است.«
==در جشنواره برلین که یکشنبه ۷ اسفند به کار خود پایان 
خواهد داد، ۲۸۴ فیلم از ۶۹ کشور اکران خواهند شد. امسال 
بنا بر تصمیم مدیریت جشنواره هیچ فیلم، تهیه کننده، هیات 
سینامئی و منایندگان رسانه های حکومتی دو کشور جمهوری 

اسالمی و روسیه حضور نخواهند داشت.
ایرانی در ۷۳امین »برلیناله« تحت  ==حضور سینامگران 
که خشم  اقدامی  است.  ایران  در  اعرتاضات رسارسی  تاثیر 
نهادهای رسمی بخش فرهنگی و رسانه های جمهوری اسالمی 

را برانگیخته است.

احمد رأفت – هفتاد و سومین جشنواره سینامئی برلین 
حتی قبل از آغاز به کار در روز پنجشنبه ۲۷ بهمن با سخنان 
گلشیفته فراهانی هرنپیشه رسشناس ایرانی و یکی از اعضای 
هیات داوران بخش اصلی این جشنواره، توجه افکار عمومی را 

به انقالب »زن، زندگی، آزادی« جلب کرد.
این هرنپیشه ایرانی ساکن فرانسه در نشست رسانه ای هیات 
داوران که ۵ نفر از ۷ عضو آن را زنان سینامگر تشکیل می دهند 
گفت »در کشوری مانند ایران که حکومتی دیکتاتوری بر آن 
حکومت می کند، هرن نه تنها یک مقوله فکری و فلسفی بلکه 
مانند اکسیژن حیاتی است. در چنین کشوری فعالیت های 
هرنی و هرنمند بودن فراتر از مقوله هرن است زیرا جان را 
به خطر می اندازد«. گلشیفته فراهانی در صحبت هایش از 
کشورهای اروپائی خواست که »در سمت درست تاریخ قرار 

گیرند« و از انقالب مردم ایران آشکار و واضح حامیت کنند.
زر امیرابراهیمی دیگر هرنپیشه ایرانی ساکن فرانسه نیز 
روی فرش قرمز مراسم افتتاحیه ۷۳امین جشنواره سینامئی 
برلین در روز پنجشنبه، همراه با چند هرنپیشه دیگر با نوشته 
»زن، زندگی، آزادی« حضور پیدا کرد. زر امیرابراهیمی در این 
جشنواره با فیلم »هفت زمستان در تهران« از کارگردان آملانی 
اشتفی نیدرزول که مستندی در رابطه با اعدام ریحانه جباری 
است حضور دارد. در این فیلم زر امیرابراهیمی صدای ریحانه 

جباری است؛ دخرتی که با وجود کارزار جهانی در آبان ۱۳۹۳ 
اعدام شد. این فیلم بخش »چشم انداز سینامی آملان« را در این 

جشنواره مهم بین املللی افتتاح خواهد کرد.
در جشنواره برلین ۲۸۴ فیلم از ۶۹ کشور اکران خواهند شد. 
امسال بنا بر تصمیم مدیریت جشنواره هیچ فیلم، تهیه کننده، 
هیات سینامئی و منایندگان رسانه های حکومتی دو کشور 
جمهوری اسالمی و روسیه حضور نخواهند داشت. مدیریت 
گذشته  روزهای  در  که  مطبوعاتی  بیانیه  یک  در  جشنواره 
منترش ساخت اعالم کرد »این جشنواره در کنار معرتضان شجاع 
ایران، شهروندانی که به دفاع از خود در برابر یک رژیم خشن 
غیردموکراتیک برخاسته اند می ایستد«. در طول این جشنواره 
که یکشنبه ۷ اسفند به کار خود پایان خواهد داد، ۱۵ فیلم از 
سینامگران ایرانی، ایرانی تبار و یا در مورد ایران به منایش در 

خواهد آمد.
روز شنبه ۱۸ فوریه بار دیگر مراسمی روی فرش قرمز این 
جشنواره با حضور هرنمندان ایرانی و بین املللی در حامیت 
از  پیش  برگزار خواهد شد.  آزادی«  زندگی،  انقالب »زن،  از 
آن هرنمندانی چون گلشیفته فراهانی، سپیده فارسی و زر 

آغاز جشنواره برلین به نام »زن، زندگی، آزادی«

»زن زندگی آزادی« / مراسم فرش قرمز برلیناله / ۱۶ فوریه ۲۰۲۳

گلشیفته فراهانی عضو هیئت داوران برلیناله ۲۰۲۳ / ۱۶ فوریه



صفحهشماره186۷
 جمعه ۲4 فوریه تا پنجشنبه ۲ مارس ۲0۲۳

2۵ 24

         شد، اما به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست به برلین 
سفر کند و در متام مراسم جشنواره یک صندلی خالی یادآور 

عدم حضور این کارگردان بود.
مهران متدن، دیگر سینامگر ایرانی- فرانسوی نیز با دو فیلم 
به جشنواره برلین آمده است. »جایی که خدا نیست« از مهران 
متدن که در بخش »فوروم« اکران خواهد شد، بیننده را به فضا 
و تجربیات دردناک و تکان دهنده سه زندانی سیاسی پیشین 
و  کلهری  هام  رحامنی،  تقی  می برد.  اسالمی  جمهوری  در 
مازیار ابراهیمی به صورت جداگانه در انباری در شهر پاریس، 
شکنجه هایی را که در دوران بازداشت در زندان های جمهوری 
اسالمی تحمل کرده اند بازسازی می کنند. مهران متدن در این 
فیلم تالش می کند برای پرسش قابل تأمل ظرفیت برش در آزار 
هم نوع خود پاسخی بیابد. در این روزها که اخبار شکنجه 
معرتضین اعرتاضات پنج ماه گذشته به صورت روزانه پخش 
می شود، این فیلم می تواند بیننده غیرایرانی را با واقعیت های 

جمهوری اسالمی بهرت آشنا کند.
شکنجه هایی  فیلم  این  در  تکان دهنده  شهادت های  از 
شده  متحمل   ۶۰ دهه  اوایل  در  کلهری  هام  که  است 
است. شکنجه هایی که در قالب قرار دادن زندانیان زن در 
محفظه های کوچکی به نام »قرب« همراه با پخش نوحه انجام 
می شد. هام کلهری  در این فیلم توضیح می دهد که چگونه 
زیر فشار این شکنجه ها به یک »تواب« تبدیل شد. روایتی 
که مازیار ابراهیمی از شکنجه هایش توسط ماموران وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی ارائه می دهد مخاطب را با بهت 
ناشی از وجود چنین واقعیت هایی روبرو می کند. از همین 
کارگردان مستند دیگری نیز با عنوان »بزرگرتین دشمن من« 
در برلین اکران خواهد شد. در این بخش عالوه بر فیلم »جائی 
که خدا نیست«، فیلم »نظم« از سهراب شهیدثالث و فیلم های 
»صحنه های استخراج« و »زمان که ما را از هم جدا خواهد 
کرد« از ساناز سهرابی و پرستو انوشه پور دو فیلمساز ایرانی تبار 

ساکن کانادا نیز به منایش در خواهد آمد.
»دروازه رویاها« از نگین احمدی، محصول مشرتک ایران، 
ولی زادگان،  محمد  از  می رقصم«  »من هم  فرانسه،  و  نروژ 
محصول آملان و جمهوری چک، و فیلم کوتاه »بیدار شدن 
سکوت« از دنیل اسدی فائز و ژلو کتنکو، محصول آملان و 
در  ایرانی تبار حارض  سینامگران  فیلم های  دیگر  از  اوکراین، 
۷۳ امین جشنواره برلین است.  پروژه سینامئی »بوران« که 
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم آن را کارگردانی کرده اند نیز در 
این جشنواره حضور دارد. فیلم »یک روز ما همه چیز را بهم 
خواهیم گفت« از امیلی عاطف در بخش مسابقه حضور دارد. 
امیلی عاطف از پدر ایرانی و مادر فرانسوی ۵٠ سال پیش در 

برلین متولد شده است.
در جشنواره فیلم برلین در کنار کیفیت کارهای سینامئی، 
همیشه مسائل سیاسی و اجتامعی نقش برجسته داشته اند. 
در گذشته نیز چون امسال فیلمسازان ایرانی که مستقل از 
سیاست های جمهوری اسالمی، روایتگر واقعیت های جامعه 
ایران هستند در این جشنواره حضور داشته اند. خرس طالئی 
این جشنواره تا کنون  به اصغر فرهادی برای فیلم »جدائی 
نادر از سیمین«، محمد رسول اف برای »شیطان وجود ندارد« 
و جعفر پناهی برای »تاکسی« اهدا شده است. جعفر پناهی 
برای »آفساید« شیر نقره ای را دریافت کرده است. سهراب 
شهید ثالث با »طبیعت بیجان« نیز شیر نقره ای برلین را در 
سال ۱۳۵۳ از آن خود ساخت. امسال جشنواره برلین در بخش 
ویژه ای با اکران »همه چیز روبراه است« از سهراب شهید ثالث 
تقدیر به عمل خواهد آورد. در همین بخش »خانه دوست 
کجاست؟« عباس کیارستمی نیز گنجانده شده است. فیلم  
دیگر این بخش جشنوراه که »مرور« نام دارد، مستند »کیسه 

برنج« ساخته محمدعلی طالبی است.

==حسین سالمی در واکنش به توقف پخش برنامه های 
ایران  اینرتنشنال از دفرت لندن که در پی تهدید های امنیتی 
لندن  از  این شبکه  اعالم کرد »اخراج  صورت گرفته است 
انقالب«  تاثیر  شعاع  و  نفوذ  میدان  قدرت،  قلمرو  بیانگر 

است.
عالی  شورای   به  وابسته  نیوز«   »نور  خربی  ==پایگاه 
امنیت ملّی جمهوری اسالمی با رد هرگونه اقدام علیه این 
شبکه گزارش داد این ادعاها »طرح مخفی برای متهم سازی 
عنارص  علیه  تروریستی  اقدامات  به  اسالمی  جمهوری 

ضدانقالب مقیم انگلیس است«.
تهدید  قاطعیت  با  آمریکا:  == سخنگوی وزارت خارجه 
آزادی  از  به حامیت  و  می کنیم  محکوم  را  رسانه ها  علیه 

مطبوعات در جهان ادامه می دهیم.
علیه  تهدیدها  روزنامه نگاران  بین املللی  ==فدراسیون 

ایران اینرتنشنال را غیرقابل قبول خواند و محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۲ فوریه )سوم 
اسفند( در نشست خربی خود در پاسخ به پرسش خربنگار 
»ایران  اینرتنشنال« درباره تهدید عوامل جمهوری اسالمی که 
به تغییر مکان فعالیت های این شبکه از بریتانیا به آمریکا 
منجر شد گفت، »با قاطعیت تهدید علیه رسانه ها را محکوم 
آزادی مطبوعات در جهان ادامه  می کنیم و به حامیت از 

می دهیم.«
در  ایران  حکومت  رفتاری  »الگوی  افزود:  پرایس  ند 
رسکوب رسانه ها در داخل و تهدید رسانه های خارج یکی از 
نگرانی های مستمر ما بوده که از مدت ها قبل وجود داشته 
است. اکنون این تهدیدها فعالیت های ایران  اینرتنشنال را 

تحت تاثیر قرار داده است.«
مراقبیم  »ما  کرد:  تأکید  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و مصمم هستیم اگر ایران یا هر عامل دولتی یا غیردولتی 
ایجاد کند،  تهدید  ما علیه روزنامه نگاران  دیگری در خاک 
با قاطعیت اقدام کنیم. برای حامیت از رسانه های آزاد در 
آمریکا و رسارس جهان، هرچه در توان داریم به کار خواهیم 

بست.«
تهدیدها  روزنامه نگاران  بین املللی  فدراسیون  همچنین 
علیه ایران اینرتنشنال را غیرقابل قبول خواند و محکوم کرد.

تناقض گویی در مورد تهدیدات علیه شبکه »ایران اینرتنشنال«
در باالترین سطح امنیتی و نظامی جمهوری اسالمی

بریتانیا  دولت  از  فدراسیون  این  دبیرکل  بالنگر  آنتونی 
خاک  در  روزنامه نگاران  از  محافظت  برای  فوراً  خواست 

بریتانیا و تضمین آزادی رسانه ها اقدام کند.
اینهمه در حالیست که حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به توقف موقت پخش 
برنامه های ایران  اینرتنشنال از دفرت لندن که در پی تهدید های 
امنیتی اتفاق افتاد به نوعی مسئولیت آن را بر عهده گرفت 
و  اعالم کرد »اخراج این شبکه از لندن بیانگر قلمرو قدرت، 

میدان نفوذ و شعاع تاثیر انقالب« است.
سخرنانی  یک  در  اسفند  دوم  سه شنبه  شامگاه  سالمی 
در مشهد با بیان اینکه ایران اینرتنشنال یک »رسانه رشور 
دروغ پراکن فتنه انگیز هتاک« است گفت »رسمایه دشمن برای 
شکست ایران متام شده و در نهایت دست به دامان چند فرد 
بی هویت اپوزیسیون شده است که تکیه گاه سستی است.«
در رشایطی که فرمانده سپاه پاسداران غیرمستقیم تأیید 
کرده که انتقال پخش برنامه های تلویزیون ایران اینرتنشنال 
از لندن به واشنگنت به دلیل تهدیدات سپاه بوده اما پایگاه 
ملّی  امنیت  عالی  شورای   به  وابسته  نیوز«   »نور  خربی 
گزارش  بود،  شده  مدعی  دی ماه  اواخر  اسالمی  جمهوری 
نهادهای امنیتی بریتانیا در مورد تهدید کارکنان این شبکه، 
»طرح مخفی برای متهم سازی جمهوری اسالمی به اقدامات 

تروریستی علیه عنارص ضدانقالب مقیم انگلیس است.«
در عمل فرمانده کل سپاه پاسداران اقدامات تهدیدآمیز 
علیه ایران اینرتنشنال را تأیید می کند و آن را پای »قلمرو 
قدرت« سپاه می گذارد اما شورای  عالی امنیت ملّی جمهوری 

اسالمی ادعا می کند پروژه ای از سوی انگلیس است.
تحلیل یا به عبارت بهرت، ادعای »نور نیوز« این است که 
»پروژه  عامل  ارسائیل  و  غرب  حامیت  با  اینرتنشنال  ایران 
که  است چرا  است و شکست مفتضحانه خورده  آشوب« 
پس از »ناکامی در اعرتاضات« و »توقف آشوب ها« با بحران 

سوژه مواجه شده اند.
ملی  اتحادیه  دبیرکل  استان اسرتیت  میشل  این  از  پیش 
روزنامه نگاران بریتانیا خواستار اقدام قوی دولت این کشور 
در تامین امنیت روزنامه نگاران شد و گفت »پاسخ به این 
تهدیدهای ایران منی تواند این باشد که پخش آن از بریتانیا 

متوقف شود.«

استودیو ایران اینرتنشنال
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==سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه گفته که حقوق 
کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی 
۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال 

۱۴۰۱ افزایش پیدا می کند.
==آخرین آمارهای تورم که از سوی مرکز آمار ایران منترش 
شده نشان از تورمی در محدوده ۵۰ درصد در اقتصاد کشور 
دارد و نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۱ به ۳/۵۱ درصد 

رسیده است.
==بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی رقم خط فقر 
در پایتخت برای یک خانواده ۴ نفره ماهانه ۳۰ میلیون تومان 
و برای دیگر نقاط کشور به طور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون 

تومان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه۱۴۰۲ رقم حداقل 
دستمزد در سال آینده را هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان 
اعالم کرد. این رقم که حتی به ۸ میلیون هم منی رسد تقریبا 
یک چهارم رقم خط فقر در تهران و یک سوم رقم میانگین 

خط فقر در دیگر نقاط ایران است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه صبح 
امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن در نشستی خربی جزییات افزایش 
حقوق در سال آینده را رشح داد. به گفته رحیم زارع حداقل 
حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است 
و بیشرتین حقوق خالص دریافتی ۵۵ میلیون تومان تعیین شد 
که پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه همچنین گفته که 
»طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه 
پیدا  افزایش  سال ۱۴۰۱  به  نسبت  درصد  بازنشستگان ۲۰ 

می کند؛ این ]افزایش[ هامن پیشنهاد دولت است.«
او از افزایش ۴۰ درصدی رقم پرداختی به مددجویان تحت 
پوشش »کمیته امداد امام« و بهزیستی نیز خرب داده و گفته 
افزایش ۲۰  که دولت در الیحه بودجه پیشنهادی خواستار 
افزایش ۴۰  مجلس  اما  بود  افراد  این  به  پرداختی  درصدی 

درصدی را مصوب کرده است.
او همچنین جزییاتی از ارقام پرداختی به رسبازان را اعالم 
کرد: »در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی حداقل 
حقوق دریافتی رسبازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی 
۶۰ درصد پایور افزایش پیدا می کند یعنی حداقل حقوق چهار 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود حداقل حقوق رسبازان 
وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی نیز ۷۵ درصد حداقل حقوق 
پایور اضافه می شود که یعنی شش میلیون تومان می شود. 
حداقل حقوق دریافتی رسبازان وظیفه متاهل نیز ۹۰ درصد 

حداقل دستمزد: 
هفت میلیون و 

۹۲۰ هزار تومان! 
میلیون ها ایرانی 

دیگر به زیر خط فقر 
مطلق رانده می شوند

حقوق پایور یعنی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
حقوق آنها می شود.«

همچنین جانبازان جنگ ایران و عراق و ارسای آزاد شده این 
جنگ در صورتیکه جایی شاغل نبوده و از منابع دیگر درآمد 
نداشته باشند رقم کمک  معیشتی دریافت خواهند کرد. این 
رقم شش میلیون تومان برای جانبازان ۲۵ درصد و باالتر، و پنج 
میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و ارسای آزاد شده و 

معلوالن شدید و خیلی شدید خواهد بود.
بر اساس توضیحات رحیم زارع رقم مالیات بر درآمد تا سقف 
مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و ساالنه ۸۴ میلیون تومان 
معاف از مالیات است. نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا 
سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد 
می شود یعنی اگر درآمد ساالنه بیشرت از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون 
باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود. باشد  تومان ساالنه 
افراد با درآمد ماهانه بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، 
بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون درآمد ماهانه نیز مالیات ۲۰ درصد و 
حقوق ماهانه باالتر از ۳۴ میلیون تومان مالیات ۳۰ درصد 

باید پرداخت کنند.
بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  توضیحات 
نشان از آن دارد که ارقام دریافتی کارگران، بازنشستگان و 
از  زیادی  بخش  اجتامعی،  تأمین  سازمان  مستمری بگیران 
بازنشستگان و کارمندان دولت، و همچنین مستمری بگیران 
سازمان های حامیتی چون کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد 
شهید و جانبازان، ارقامی با اختالف زیاد با خط فقر کنونی و 

تورم در کشور است.
بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی رقم خط فقر در 
پایتخت برای یک خانواده ۴ نفره ماهانه ۳۰ میلیون تومان 
و برای دیگر نقاط کشور به طور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون 
تومان است. این ارقام به این معناست که یک خانواده چهار 
نفره برای تأمین رضوری ترین هزینه های زندگی ماهانه به 
۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر به طور میانگین به ۲۰ 

میلیون تومان پول نقد نیاز دارند.
از سوی دیگر آخرین آمارهای تورم که از سوی مرکز آمار 
ایران منترش شده نشان از تورمی در محدوده ۵۰ درصد در 
اقتصاد کشور دارد. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۱ به 
۳/۵۱ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغییر شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ 
تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۳/۴ درصد رسیده که در مقایسه با 
همین آمار در ماه قبل، ۴/۲ واحد درصد افزایش داشته است. 
نرخ تورم ساالنه دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای کشور به ۳/۴۶ 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۳/۱ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
این در حالیست که چشم انداز اقتصاد ایران و الیحه بودجه 
نشان از ادامه روند افزایشی تورم در ماه ها و سال پیش رو 
بودجه  تومان کرسی  میلیارد  امسال ۴۰۰ هزار  دارد. دولت 
داشت و بدهی دولت به نظام بانکی بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد 
تومان و بدهی به سازمان تأمین اجتامعی نیز حدود ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی دیگر در بودجه سال 
آینده نیز منابع درآمدی کمرت از ارقام هزینه ای است بطوریکه 
حتی اگر همه درآمدهای تخیّلی گنجانده شده در الیحه هم 
میلیارد  با کرسی ۴۰۰ هزار  باز هم دولت  پیدا کند  تحقق 

تومانی روبرو خواهد بود.
این رشایط نشان می دهد اقداماتی چون استقراض از نظام 
بانکی و خلق پول با هدف جربان کرسی بودجه از سوی دولت 
ادامه می یابد که سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد می شود. 
تورم در  افزایش  از مهمرتین عوامل  نقدینگی یکی  افزایش 

اقتصاد ایران است.
مشخص است که ارقام مطرح شده برای خانوارهای کارگری، 
بازنشسته، مستمری بگیر و بخشی از کارمندان زیر خط فقر 
است و تناسبی با افزایش قیمت  کاالها و خدمات در کشور 

ندارد.
روزنامه همشهری دی ماه امسال در گزارشی نوشته بود که 
»بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل 
مزد مصوب سال های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد 
معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده 
برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا 

کند.«
اینهمه در حالیست که رقم حداقل دستمزد بر اساس قوانین 
جمهوری اسالمی باید توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار و 
با منایندگانی از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود 
اما دولت رئیسی در بدعتی تازه رقم حداقل دستمزد را در 

الیحه بودجه و به صورت خودرس تعیین کرده است!
روال تعیین رقم دستمزد همواره این بوده که ابتدا اعضای 
کمیته بر رس رقمی به عنوان رقم سبد معیشت که شامل 
هزینه های رضوری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است 
توافق کرده و بعد بر اساس آن رقمی را به عنوان رقم حداقل 

دستمزد تعیین می کنند.
هر چند طی سال های گذشته نیز رقم تعیین شده به عنوان 
کمیته دستمزد نیز با هزینه ها و تورم فاصله زیادی داشت 
اما درصد افزایش دستمزد طی سال های گذشته بیش از ۲۰ 
درصدی بود که امسال دولت در الیحه و با اقدامی غیرقانونی 

تعیین کرده است.

تصویر آرشیوی
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۵۰ تومن، کی پا میشی هموطن؟« دادند.
شامری از شهروندان نیز همزمان در مرتو تهران تجمع کرده 

و شعار »ننگ ما، ننگ ما، رهرب الدنگ ما« رس دادند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در 
واکنش به تجمعات اعرتاضی مردم و بازاریان در ادعایی دروغ 
نوشت که عده ای از بازاریان مخالف ایجاد مرکز مبادله ارز و 
طال »با ایجاد فضای روانی و احساسی، کسبه و مغازه داران را 

تشویق به اعتصاب کردند«.
افزایش قیمت ارز و طال در حالیست که قیمت دالر بطور 
مستقیم بر قیمت کاالها و خدمات در ایران اثرگذار است و 
ثبت رکوردهای جدید قیمتی در کانال ۵۲ هزار تومان اصال 
نشانه خوبی برای سفره و معیشت مردم نیست. به ویژه آنکه 
همچنان تورم اقتصاد ایران با رسعت در حال افزایش است و 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رخ تورم نقطه ای در بهمن ماه 
امسال به ۴/۵۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱/۲ 

واحد درصد افزایش یافته است.
»خوراکی ها،  عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ  همچنین 
به  واحد درصدی  افزایش ۳/۱  با  و دخانیات«  آشامیدنی ها 
۵/۷۰ درصد رسیده است و گوشت و سبزیجات بیشرتین تورم 

در این گروه را داشته اند.
برنامه  گرانی در رشایطی که دولت هیچ  و  تورم  افزایش 
حامیتی از اقشار کم درآمد و حقوق بگیر ندارد سبب افزایش 
جمعیت فقیر شده است. دو سال پیش برخی تحلیلگران از 
نیاز ۶۰ درصد جمعیت ایران به یارانه و اعانه دولت برای تأمین 

هزینه های زندگی خرب داده بودند.
جمعیت فقیر ایران آنقدر زیاد شده که حتی کارشناسان 
یا  فرافکنی  اینباره  در  منی توانند  نیز  حکومتی  مقامات  و 
به  اصالح طلب  اقتصاددان  مومنی  فرشاد  کنند.  پنهانکاری 
تازگی گفته که »نابرابری ها در ایران نیروی محرکه گسرتش و 
تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج می شود. نسبت 
ظرفیت وام گیری پایین ترین دهک به باالترین دهک یک به 

صد است.«
فرشاد مومنی با بیان اینکه »۸۹ درصد فقرای ایران از شاغالن 
سابق و فعلی تشکیل می شوند« گفته که »طبق گزارش وزارت 
کار اندازه جمعیت زیر خط فقر در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۴ حدود ۵ برابر شده« و »اندازه جمعیتی این گروه در سال 
۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و پانصد هزار نفر عبور کرده است.«

بود  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  بود  قرار  دیگر  سوی  از 
نشستی با حضور محمدرضا فرزین در رابطه با افزایش نرخ 
ارز و پشت درهای بسته برگزار کند که این نشست به دلیل 

درگذشت مادر همرس رئیس بانک مرکزی لغو شد!

==تنها دو روز پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال و 
در حالی که محمدرضا فرزین این اقدام را »رشوعی« برای 
»حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور« دانسته بود قیمت 

دالر در رکوردی تازه به ۵۲ هزار و ۵۰۰ رسید.
==روز گذشته شامری از کسبه تهران در اعرتاض به بحران 
و  کردند  تجمع  اقتصادی دولت  و سیاست های  و طال  ارز 
میشی  پا  کی  تومن،   ۵۰ شده  »دالر  جمله  از  شعارهایی 

هموطن؟« دادند.
==افزایش تورم و گرانی در رشایطی که دولت هیچ برنامه 
حامیتی از اقشار کم درآمد و حقوق بگیر ندارد سبب افزایش 

جمعیت فقیر شده است.

رئیس بانک مرکزی در حالی وعده کاهش قیمت ارز و طال 
و »حکمرانی قوی ارزی« با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال را 
داده بود که قیمت ها در این دو بازار همچنان افزایش یافته و 
رکوردهای تازه ای ثبت کرده است. قیمت هر دالر آمریکا روز 
پنجشنبه ۴ اسفند به بیش از ۵۲ هزار تومان رسید و قیمت 

سکه به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
و  طال  و  ارز  مبادله  مرکز  راه اندازی  از  پس  روز  دو  تنها 
در حالی که محمدرضا فرزین این اقدام را »رشوعی« برای 
»حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور« دانسته بود قیمت ارز 

و طال بی توجه به این منایش ها در حال افزایش است.
از ظهر  بعد  تا  تهران  آزاد  بازار  در  آمریکا  بهای هر دالر 
پنجشنبه ۴ اسفندماه به ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر یورو 
۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۶۵ هزار تومان و هر 

درهم امارات ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد.
قیمت ها در بازار طال و سکه هم صعودی است بطوریکه 
قیمت هر سکه به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت هر 
مثقال طال ۱۸ عیار به ۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان رسیده است.
این قیمت ها همگی رکوردهای جدیدی در بازارهای ارز و 
طالی ایران را ثبت کرده اند. خربگزاری »ایسنا« دو روز پیش و 
با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال نوشت که بانک مرکزی از 
امروز با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال، رسام وارد بازارسازی 
بزرگ خواهد شد و با اختیارات بی سابقه ای که در حوزه های 
مختلف گرفته، به نظر می رسد باید شاهد روند کاهشی نرخ 

ارز به ویژه دالر و یورو در بازار باشیم.
افزایش قیمت ارز و طال در حالی بدون توجه به اقدامات 
بانک مرکزی در حال افزایش است که روز گذشته، چهارشنبه 
دوم اسفندماه، شامری از کسبه در بازار بزرگ تهران و پاساژ 
عالءالدین تجمع کرده و در اعرتاض به بحران ارز و طال و 
سیاست های اقتصادی دولت شعارهایی از جمله »دالر شده 

دالر ۵۲ هزار 
تومانی بی اعتنا 

به وعده 
»حکمرانی قوی 
ارزی«؛ تجمع 

اعرتاضی بازاریان
احمد نادری عضو هیئت رییسه مجلس، خرب داد که جلسه 
روز چهارشنبه مجلس درباره قیمت ارز، به دلیل حضور معاون 
اول رئیسی در جلسه دولت و همچنین فوت مادر همرس 
رئیس بانک مرکزی و عدم امکان حضور آنان در مجلس، به 

هفته آینده موکول شده است.
شورای  مجلس  منایندگان  از  شامری  گذشته  روزهای  طی 
اسالمی درباره آشفته بازار ارز هشدار داده و از عملکرد دولت 
انتقاد کردند. محمد وحیدی مناینده بجنورد با ارصار بر اینکه 
هر نشستی درباره نرخ ارز باید علنی باشد و منایندگان باید 
بتوانند از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کنند 
گفت که »یعنی یک مشاور اقتصاددان در دولت وجود ندارد؟! 
مجلس مقرصان بازار ارز و خودرو را به دستگاه های نظارتی 

معرفی کند.«
لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی هم در سخنانی از عملکرد دولتمردان سیزدهم 
بر  و  کرده  انتقاد  دولت  اقتصادی  وعده های  بی عملی  و 

استیضاح وزیران کابینه رئیسی تاکید کرد.
لطف الله سیاهکلی با بیان اینکه ]افزایش قیمت[ خودرو و 
ارز »اثر روانی« در جامعه بر جا می گذارد گفته که »عرضه 
خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد 

تومان رسیده است.«
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به وضعیت بحرانی بازار ارز ایران از احتامل منتقل نشدن 
بخشی  نامه  و  رئیسی  ابراهیم  به  کشور  ارزی  واقعیتهای 
محمدرضا  است.  داده  خرب  اینباره  در  او  به  منایندگان  از 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره این نامه با موضوع درخواست دعوت از رئیس جمهور 
برای حضور در جلسه روز شنبه به منظور بررسی نوسانات 
هم  رئیس جمهور  آقای  اگر  »طبیعتا  که  گفته  ارزی  اخیر 
بیاید که خیلی بهرت است، به هر حال رئیس جمهور در رأس 
تصمیم گیری ها حضور دارد و حتام حضور آقای رئیسی کار 
را بهرت خواهد کرد. من صد در صد با دعوت ایشان موافق 

هستم.«
»آقای  که  افزوده  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
شنونده  جلسه  این  در  حضور  با  می تواند  رئیس جمهور 
صحبت ها و نظرات منایندگان باشد. این مساله از این جهت 
حائز است که در حال حارض یکی از دغدغه هایی که ما داریم 
این است که صحبت هایی که درخصوص سیاست های ارزی 
به آقای رئیس جمهور منتقل می شود به نوعی باشد که کامل 
و جامع االطراف نباشد و شاید دیدگاه های متنوع و متفاوت را 

به اطالع آقای رئیس جمهور نرسانند.«
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از دارایی های عمومی و ملّی که قرار است فروخته شود، 
منترش شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که دولت حارض 
به انتشار آدرس و مشخصات دقیق اموال در معرض فروش 
نیست. این پاسخ منفی در جواب منتقدانی بود که انتشار 
قیمت، آدرس و مشخصات اموال در سامانه »مولدسازی« 
فساد  کاهش  راه های  از  یکی  را،  رسانه ها  بررسی  جهت 

گسرتده در قالب این طرح عنوان می کردند.
روزنامه »دنیای اقتصاد« در گزارشی با توجه به نوع امالک 
اول طرح »مولدسازی«  و زمین های عرضه شده در مرحله 
لیست  »اولین  که  نوشته  و  پرداخته  دولت  دارایی های 
دو  به  دولت  دارایی های  »مولدسازی«  مشمول  امالک  از 
وزارتخانه ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ 
فضاهای آموزشی )مدرسه( و دیگری، نگهبان اصلی اراضی 

سبز از جمله جنگل ها و مزارع است.«
در گزارش دنیای اقتصاد این پرسش مطرح شده که »چرا 
نهادهای دولتی  اقامتگاه های تفریحی  اموال دیگری چون 
ابتدا عرضه نشدند؟« در ادامه گزارش به این پرسش پاسخ 
باالی  »ارزش سازی«  موضوع  این  »دلیل  است:  شده  داده 
مدارس دولتی و مزارع کشاورزی است. عالوه بر این، تبعات 
فروش این گروه از امالک دولتی می تواند در سال های آتی 
به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز 

از بین رفنت بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.«
مقامات حکومتی  از  برخی  از سوی  این طرح همچنان 
حامیت و توجیه می شود و برخی از منایندگان مجلس در کنار 
کارشناسان اقتصادی به این طرح انتقادهایی جدی وارد کرده اند.

علی رسزعیم اقتصاددان موافق »مولدسازی« دارایی های 
دولت در توجیه این طرح گفته که  »اگر به این واقعیت 
توجه داشته باشیم که حتام دستگاه ها در برابر فروش اموال 
با  را  خود  مخالفت  تا  می کنند  تالش  و  می کنند  مقاومت 
تشکیل پرونده قضایی، نشان دهند، افرادی که در فرایند 

واگذاری باشند تحت تعقیب قرار می گیرند.«
این  اینکه  فرض  با  »حتی  که  مدعی شده  علی رسزعیم 
افراد تربعه شوند، اما در یک فرایند چند ساله قضایی قرار 

==اردوگاه »شهید باهرن« با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و 
باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ 
هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شامل تهران هستند که 

در فهرست مولدسازی قرار گرفته اند.
==بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه سازی با درصد پیرشفت 

مختلف برای مولدسازی در فهرست دولت معرفی شدند.
جهاد  وزارت  ستاد  دارایی های  فهرست  این  ==در 
کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار 
مرتی و چند میلیون مرت مربعی در پنج استان نیز وجود دارد.

هزاران  »مولدسازی«  طرح  قالب  در  دارد  قصد  دولت 
مدرسه فعال در ایران را به فروش برساند! طرح »مولدسازی« 
یکی از جدیدترین پروژه های حراج دارایی های ملّی از سوی 
اسالمی  آن جمهوری  اساس  بر  که  است  اسالمی  جمهوری 
قصد دارد اموال دولتی را به فروش برساند تا کرسی بودجه 

را جربان کند.
بر اساس این طرح قرار بوده اموال راکد دولت فروخته 
واحدهای  این  خریدار  هامن  یا  رسمایه گذاری  تا  شود 
بازسازی  را تکمیل و  تولیدی، صنعتی، عمرانی و خدماتی 
وارد  تا  برساند  بهره برداری  به  نهایت  در  و  بهینه سازی،  و 

بخش های مولد اقتصادی شوند.
قرار  اموالی که  از  اکنون دولت فهرست نخستین بخش 
است »مولدسازی« شوند را منترش کرده است که بر اساس 
و همچنین  ملی  و  تاریخی  بنای  مدرسه،  زیادی  آن شامر 
تهران  شامل  در  جمله  از  ارزشمند  زمین های  با  امالکی 

مشمول این طرح شده اند!
درصد  با  مدرسه سازی  پروژه   ۱۶۶۰ از  بیش  منونه  برای 
دولت  فهرست  در  »مولدسازی«  برای  مختلف  پیرشفت 
هم  قدیمی  مدارس  مورد  در  موضوع  این  شدند.  معرفی 
صدق می کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا 

تخریبی عرضه شده اند.
اردوگاه »شهید باهرن« در منطقه یک با مساحت حدود 
با  ملی  بانک  به  متعلق  آجودانیه  باشگاه  و  هکتار   ۲۰۷
مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شامل 

تهران هستند که در فهرست »مولدسازی« قرار گرفته اند.
همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منترش شده 
درباره  خصوصی سازی  سازمان  رئیس  می خورد.  چشم  به 
فروش اردوگاه »شهید باهرن« گفته که هنوز برای این ملک با 
مساحت باال تصمیم گیری نشده اما درباره باغ فردوس هنوز 
اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام نشده است. باغ 
تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات 
خیابان »ولیعرص«ـ محله باغ فردوس کوچه بخشایش واقع 
شده و این اثر با نام عامرت باغ فردوس در تاریخ ۱۱ مرداد 
۱۳۷۶ با شامرٔه ثبت ۱۸۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منترش شده، 
و  باغ  دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ 
زمین های وسیع چند صد هزار مرتی و چند میلیون مرت 
استان  بین زمینی در  این  استان است. در  پنج  مربعی در 
از  با مساحت ۵.۵ میلیون مرت مربع به عنوان یکی  فارس 

وسیع ترین موردها در بین این امالک دیده می شود.
به گفته منایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در 
قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار 
هزار میلیارد تومان است و اکنون فهرست بخش کوچکی 

چوب حراج بر دارایی های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست »مولدسازی«

می گیرند و هزینه هایی برای آنها دارد.«
از  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  مناینده  کوچکی نژاد  جبار 
موافقان اجرای طرح »مولدسازی« است و در دفاع از این 
اینکه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد  بیان  با  طرح 
تومان کرسی دارد گفته که »معتقدم اگر دولت بتواند بحث 
»مولدسازی« دارایی ها را به درستی به اجرا برساند و حتی با 
نرخ پایین اموال راکد و بالاستفاده دولت به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شود و بخش خصوصی به بخش تولید ورود 
کند، بخشی از مشکل حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز 

حل می شود.«
دارد  نیز  مخالف هایی  طرح   این  اما همچنان  مقابل  در 
که البته به نظر منی رسد انتقادهای آنها سبب توقف اجرای 
این طرح شود. احمد علیرضابیگی مناینده تربیز در مجلس 
شورای اسالمی درباره این طرح گفته که »از صبحانه معلوم 
است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از االن 

مشخص است.«
روح الله ایزدخواه یکی دیگر از منایندگان مخالف اجرای 
این طرح است و گفته که با اجرای این طرح احتامل ایجاد 
دارد.  وجود  دولت«  به  متصل  رسمایه داِر  الیگارشی  یک 
روح الله ایزدخواه گفته که »خصوصی سازی که هم سیاست 
کلی داشت و هم قانون مبسوط مجلس و هم نظارت دیوان 
و بازرسی بر آن امکان پذیر بود، آخرش خصوصی خواری 
شد… حال، »مولدسازی« توسط ۷ نفرمصون از مجلس و 
نظارت، چه خواهد شد؟ فروش اموال هم نوعی خام فروشی 
است. تا دیروز نفت را می فروختیم، حاال ساختامن وزارت 
نکنند  تالش  مجلس،  رئیسه  هیات  می فروشیم!  را  نفت 
امور  اگر مجلس در راس  منایندگان منتقد را ساکت کنند. 

است حق داریم اظهار انتقاد و نگرانی کنیم.«
داوود سوری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز می گوید 
که »دولت پیش از اجرای »مولدسازی« باید باید یک تصمیم 
سخت بگیرد. دولت نباید به عنوان اصل این را بپذیرد که 
دارایی ها را به مثن بخس بفروشد. این رویه باید عوض شود. 
بهرتین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که در 

مسیر درست قرار گیرد و ابتدا هزینه های نامرتبط
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بلندپایه  دیپلامت های  از  نقل  به  بلومربگ  ==خربگزاری 
مدعی شد که ناظران آژانس انرژی امتی، اورانیوم غنی شده 
از  کمرت  کمی  که  کرده اند  شناسایی  ایران  در  ۸۴درصدی 

سطح مورد نیاز برای ساخت سالح هسته ای است.
==محمود علوی وزیر پیشین اطالعات جمهوری اسالمی 
بهمن ۹۹ در یک برنامه خربی در شبکه دو صداوسیامی 
جمهوری اسالمی گفته بود »مقام معظم رهربی فتوا داده 
که سالح هسته ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه ای 
آزاد  با وقتی که گربه  بیندازند، ممکن است رفتارش  گیر 

است فرق کند!«
==یکی از مباحث اصلی مطرح شده در کنفرانس امنیتی 
مونیخ که امروز یکشنبه ۱۹ فوریه به پایان رسید، رضورت 
بوده  امتی  تسلیحات  به  ایران  رژیم  دستیابی  با  مقابله 
است. آنچه شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس پیشنهاد 
داد خالص شدن از رّش رژیم ایران با حامیت از مردم برای 

»رسنگونی« حکومت است.
انرژی امتی  بین املللی  به گفته دو دیپلامت ارشد آژانس 
هفته گذشته در ایران اورانیوم غنی شده با غلظت ۸۴ درصد 
کشف شده است. سطحی از غنی سازی که فقط اندکی از 
سطح مورد نیاز برای ساخت یک سالح هسته ای فاصله دارد.
اتم  مبب  ساخت  برای  می گویند  تسلیحاتی  کارشناسان 

غلظت اورانیوم باید به ۹۰ درصد برسد.
بلومربگ یکشنبه ۱۹ فوریه )۳۰ بهمن( گزارش داد کشف 
یک  ایجاد  باعث  می تواند  ایران  در  غنی سازی  میزان  این 

بحران جدید شود.
آژانس بین املللی انرژی امتی در تالش است تا روشن کند 
ایران چگونه اورانیوم غنی شده با غلظت ۸۴ درصد را  که 
انبار کرده است. این میزان باالترین سطح از غنی سازی است 
که بازرسان در ایران تا حال کشف کرده اند که تنها ۶ درصد 

کمرت از میزان الزم برای ساخت مبب است.
جمهوری اسالمی قبالً به آژانس گفته بود که سانرتیفیوژهایش 
است. فعال  درصد   ۶۰ تا  اورانیوم  غنی سازی  برای 

آژانس  بازرسان  که  است  بار  نخستین  برای  که  هرچند 
رسامً در مورد رسیدن سطح غنی سازی به حدود ۹۰ درصد 
انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی  محمد  اما  می کنند  صحبت 

بلومربگ: بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی در ایران 
ذرات اورانیوم با غلظت ۸۴ درصد کشف کردند

با  مصاحبه  در   ۱۴۰۱ امرداد  سوم  اسالمی  جمهوری  امتی 
ایسنا اعالم کرده بود که »در گذشته رآکتورهای تحقیقاتی 
غنی سازی ۹۰ درصد داشتند«. اما اغلب مقامات جمهوری 
اسالمی با استناد به »فتوا« علی خامنه ای مبنی بر حرام بودن 
مبب اتم تالش برای دستیابی به مبب اتم را منکر می شوند 
آنهم در حالی که غنی سازی اورانیوم با درصد باال کاربردی 

بجز مصارف نظامی ندارد!
در   ۱۴۰۰ اسفند  اواسط  آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  هیوم«  »ارسائیل  با  مصاحبه 
کارآمد بودن »احیای برجام« گفته بود: »چیزی که من نیاز 
دارم، همکاری ایران با ما و پاسخ کامل به پرسش هاست… 
من به کسی مظنون نیستم اما می خواهم همه چیز را نظارت 
کنم. من باید بر همه  چیز نظارت داشته باشم بنابراین وقتی 
آن  به  است  حرام  هسته ای  سالح  که  می دهد  فتوا  کسی 

احرتام می گذارم، اما آنها باید این را ثابت کنند.«
محمود علوی وزیر پیشین اطالعات جمهوری اسالمی بهمن 
۹۹ در یک برنامه خربی در شبکه دو صداوسیامی جمهوری 
اسالمی گفته بود »مقام معظم رهربی فتوا داده که سالح 
هسته ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه ای گیر بیندازند، 
ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند!«
وی همچنین هشدار داد »اگر ایران را به آن سمت ُهل 

بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.«
اینهمه در حالیست که یکی از مباحث اصلی مطرح شده 
پایان  به  فوریه   ۱۹ امروز  که  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در 
رسید، رضورت مقابله با دستیابی رژیم ایران به تسلیحات 
امتی بود. آنچه شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس پیشنهاد 
داد خالص شدن از رّش رژیم ایران با حامیت از مردم برای 

»رسنگونی« حکومت است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی اوایل 
بهمن ماه جاری در اظهاراتی اعالم کرد که ایران تا این لحظه 

هیچ سالح هسته ای نساخته  است.
وی گفته بود »از اورانیوم غنی سازی شده با غلظت ۹۰ 
 ۷۰ ایران  کرد.  استفاده  ساخت سالح  برای  می توان  درصد 
کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت ۶۰ درصد و ۱۰۰ 
کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده ۲۰ درصدی در اختیار دارد.«

یک بشکه حاوی »کیک زرد« که توسط آژانس بین املللی انرژی امتی ُمهر و موم شده در تأسیسات غنی سازی 
Getty Images :اصفهان در حضور بازرسان آژانس جابجا می شود )۸ اوت ۲۰۰۵( عکس

        را کاهش دهد.«
و  اسالمی  جمهوری  حامی  اقتصاددان  راغفر  حسین 
تنها  نه  طرح  این  است  معتقد  نیز  کارگزاران  به  نزدیک 
فسادزا است بلکه تورم زا هم هست. راغفر توضیح داده که 
»آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه 
»مولدسازی« دارایی های دولت است که سعی می شود با 
الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با 
)انحصار+صالحدید(-)پاسخگویی(. هر جا این معادله برقرار 
باشد، فساد حتمی است. در مصوبه »مولدسازی« گفته شده 
یک گروه هفت نفره متام موارد قضایی و قانونی را کنار می 
گذارند و بطور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از 
دولت به فروش برسد و صالحدید اینکه به چه کسی فروخته 

شود هم به این هیات واگذار شده است.«
حسین راغفر در ادامه افزوده که »قطعا بخش خصوصی 
لذا  شد  نخواهند  اموال  این  خرید  وارد  کنونی  رشایط  در 
رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسرتسی به اعتبارات 
از  می کنند.  خریداری  را  اموال  این  گرفنت  وام  با  بانک ها، 
طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن 
پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می دهد و در نهایت 

همین کار موجب تورم می شود.«
مولوی عبدالحمید،امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان 
فسادآمیز  طرح  از  انتقاد  با  بهمن   ۲۸ جمعه  مناز  در  نیز 
انتقال  گفت:  دولت«  دارایی های  »مولدسازی  به  موسوم 
آن ها،  فروش  برای  هفت نفره  هیئتی  به  عمومی«  »اموال 

»خیانت در امانت« است.
در   ۱۴۰۱ آبان  در  مصوبه ای  حاصل  »مولدسازی«  طرح 
که  است  قوه  سه  اقتصادی رسان  عالی هامهنگی  شورای 
قرار است بر اساس آن »برخی از اموال غیرمنقول دولتی به 
روش های خاص و منحرص به فردی واگذاری شده یا به فروش 
شوند«. گذاشته  مشارکت  به  غیردولتی  بخش  با  یا  برسند 
میلیون  هفت  مجموع  در  دولت  اسالمی  جمهوری  در 
میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با 
اجرای طرح »مولدسازی« ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای 
دولت ایجاد شود. به بیان دیگر قرار است ۴۸ هزار میلیارد 
تومان از اموال دولتی به »غیر« واگذار شود آنهم در روندی 

غیرشفاف و مبهم!
منع  و  قضایی  مصونیت  خرب  نیز  گذشته  روزهای  طی 
تعقیب برای هیئت هفت نفره مجری طرح »مولدسازی« با 
واکنش هایی جدی روبرو شد.  در طرحی مشابه که حدود 
دو دهه پیش در قالب خصوصی سازی انجام شد، جمهوری 
اسالمی نشان داد چگونه در ساختاری ناشفاف، رانت زا و 
فاسد دارایی های ملی کشور را به حراج می گذارد و چون 

غنیمت جنگی میان »خودی«ها تقسیم می کند.
طرح »مولدسازی« هم دقیقا شبیه طرح خصوصی سازی 
پاره کردن  تکه  برای  اینبار هیئتی  که  تفاوت  این  با  است 
دارای مصونیت  که  دارایی های ملی تصمیم گیری می کنند 

قضایی و برخورداری از امتیاز منع تعقیب هم هستند!
هفت عضو »هیئت عالی مولدسازی« شامل محمد مخرب 
معاون اول ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ«، احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر 
راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک 
مناینده از طرف رئیس مجلس شورای اسالمی و یک مناینده 
از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این 

هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
مصونیت قضایی این افراد موجی از واکنش را در هفته 
برشمردن  به  واکنش ها  این  حاال  و  داشت  پی  در  گذشته 
یافته  نیز گسرتش  این طرح  و حقوقی  اقتصادی  ایرادهای 

است.
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رخ  زیادی  اتفاقات  دیکتاتوری  از  پس  دوران  ==»در 
همزمان  و  بگیرند  انتقام  عده  یک  است  ممکن  می دهد، 
موضوع دادخواهی مطرح می شود و درست همینجا شکسنت 
چرخه خشونت مطرح می  گردد؛ اینکه کسی به دنبال انتقام 
طریق  از  دادخواهی  و  قانون  به  همگان  و  نرود  شخصی 

مراجع صالح رسمی اعتامد داشته باشند.«
فیروزه نوردسرتوم- چندی پیش کتاب »سینام حقوق برش« 
که به معرفی ۱۰۰ فیلم برتر ایران و جهان در زمینه حقوق برش 
می پردازد، از سوی »بنیاد شیرین عبادی« منترش شد. این کتاب 
به عنوان نخستین فرهنگ سینامیی منترش شده در حوزه 
حقوق برش به زبان فارسی به »مادران دادخواه زمین از ایران 

تا شیلی« تقدیم شده است.
نویسنده این کتاب که اکنون ساکن تهران است به دالیل 
امنیتی نام خود را از روی جلد کتاب حذف کرده و به یاد 
مهسا امینی که اسم رمز انقالب ملی ایران است نام نویسنده 

را »مهسا امینی« گذاشته است.
این کتاب نوشته است: »تعهد هرن،  نویسنده در مقدمه 
بیان حقیقت است و در این راستا منی تواند بر کاستی ها و 
مشکالت جامعه چشم بسته و آنها را سانسور کند. هدف از 
بیان حقایق و مشکالت ایجاد انگیزه برای تفکر، جهت یافنت 
راه حل است. و از این منظر است که حقوق برش به عرصه 
هرن و به ویژه سینام وارد می شود. سال هاست که فیلم های 
حقوق برشی به عنوان یکی از ژانرهای سینامیی شناخته شده 
و در فستیوال های سینامیی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص 
داده اند. به امید آنکه دیدن هر فیلم حقوق برشی جرقه ای 

باشد برای تفکر و ارائه راه حل.«
نویسنده که سال ها در حوزه هرن و روزنامه نگاری فعالیت 
داشته در مورد انتشار کتاب »سینام حقوق برش« به کیهان 
لندن می گوید: »می دانید که بیشرت دوستداران فیلم وقتی فیلم 
خوبی ببینند یا دوستداران کتاب وقتی کتاب خوبی بخوانند 
یا دوستداران موزیک وقتی موزیک خوبی می شنوند دوست 
از  این آثار را به دیگران معرفی کنند، اما هدف من  دارند 
معرفی این آثار، ترویج ارزش های حقوق برشی است، بنابراین 
فیلم هایی با موضوعات سیاسی و اجتامعی انتخاب شدند که 
مسائل حقوق برشی در آنها مطرح شده اند. تصمیم گرفتم 
برای کانال خربی مرتبط به خانم عبادی به صورت هفتگی 
کار معرفی این فیلم ها را رشوع کنم. این روند یک سال و نیم 
زمان برد. بعد وقتی تعداد این فیلم ها به تعداد قابل توجهی 
رسیدند به ذهنم رسید که جمع کردن این فیلم ها در یک 
مجموعه می تواند برای خوانندگان موثرتر باشد. در نهایت 
تعداد این فیلم ها را تکمیل کردم و آنها را به یک عدد رُند 
۱۰۰تایی رساندم. البته فیلم های ارزشمند با موضوع مسائل 
حقوق برشی بسیار بیشرت از اینهاست. امیدوارم اگر بتوانم جلد 
دومی از این دست فیلم ها را گردآوری کرده و بنویسم. کل 
معرفی فیلم ها از نو نوشته شده یعنی آن مطلب اولیه که ما 
منترش کردیم چیزی نبوده که شام در کتاب می خوانید. برای 
نوشنت این کتاب مثال برای نوشنت درست اسامی و نکته های 
بیشرت به خصوص در حوزه حقوق برش دقت و توجه بیشرتی 

به خرج دادم تا کتاب بار معنایی بیشرتی داشته باشد.«
او مهم ترین منبع برای نوشنت این کتاب را اخبار رسانه های 
که  باشد  برایتان جالب  ایران معرفی می کند: »شاید  داخل 
مهم ترین منبع برای نوشنت این کتاب، اخبار روزانه ایران در 

اجتامعی که  اغلب  و  اخبار حوادث  بوده،  ایران  رسانه های 
مسائل نقض حقوق برشی در آنها بسیار دیده می شود. هر 
زمان فیلم خوبی می دیدم که به این موضوعات اشاره داشت 
اتفاقاتی  اینکه چنین  یادآوری می شدند؛  برایم  این حوادث 
در جامعه ما رخ می دهد ولی در رسانه های رسمی به شکل 
عادی مطرح می شوند، مثل رس بریدن، اعدام شدن، قتل در 
بازداشتگاه، موارد بسیاری چون عدم دسرتسی مردم به خدمات 
رفاهی، تامین اجتامعی یا آب آشامیدنی؛ همه این موارد که به 
صورت اخبار روزانه در رسانه های ایران مطرح می شوند در این 

کتاب مطرح شده اند.«
این نویسنده در مورد منابع مختلف کتاب در بخش سینامیی 
توضیح می دهد: »مهمرتین منبع در ابتدا فیلم و کنکاش در 
خود فیلم و بعد منابع شناخته شده فیلم است. زمانی که 
مطالب به صورت هفتگی در کانال بنیاد شیرین عبادی منترش 
می شد دوستان متخصص در زمینه حقوق برش همواره نظرات 
خود را مطرح می کردند، در نهایت تالش کردم در بخش حقوق 

برش پیوندی بین سینام و حقوق برش ایجاد کنم.«
فیلم های  شاخه  در  نویسنده  این  نظر  مورد  فیلم های 
اجتامعی سینامی  »ژانر  ایران می گنجند:  اجتامعی سینامی 
ایران، شاخه ای بسیار جدیست. منونه های بسیار زیادی از این 
ژانر در سینامی ایران داشته ایم که با استقبال خوب مخاطبان 
روبرو شده اند و اکنون در فهرست آثار ماندگار سینامی ایران 
مطرح هستند، مثل فیلم »باشو غریبه کوچک« که از بین آثار 
مطرح بهرام بیضایی انتخاب کردم، هرچند تک تک فیلم های 
او می بایست در این کتاب مطرح می شدند اما سعی کردم 
یک فیلم با دغدغه موضوعات حقوق برشی از یک کارگردان 
انتخاب کنم؛ برای مثال از جعفر پناهی نیز فیلم »آفساید« را 
انتخاب کردم در حالی که فیلم های دیگر وی نیز باید در این 

کتاب می بودند.«
این روزنامه نگار به وجود برخی تابوها نیز در سینامی ایران 
اشاره می کند و می گوید: »یکرسی مسائل در سینامی ایران 
جزو تابوها به شامر می روند که یا هیچ فیلمسازی به رساغ 
این موضوعات نرفته یا اگر هم روی این موضوعات کار کرده 

دچار سانسوریا خودسانسوری شده یعنی عالوه بر سانسور 
سیستامتیک دولتی، هرنمند خود را هم سانسور می کند و به 
لکنت می افتد. منونه ای که در این کتاب به آن اشاره کردم 
فیلم »خانه پدری« است که دیدیم چه بالهایی بر رس فیلم 
آمد و فیلم را تکه پاره کردند. هامنطور که می دانید موضوع 
فیلم، »قتل ناموسی« است که اعضای یک خانواده مرتکب آن 
شدند؛ یا یک منونه که منی خواهم به نام آن اشاره کنم در مورد 
»تجاوز به کودکان« است که فیلم آنقدر دچار خودسانسوری 
و خط کشی های مختلف وزارت ارشاد اسالمی شد که فیلم 
موفقی از آب در نیامد. به هر حال در سینامی ایران پس از 
انقالب همیشه این سانسور، حاکم بوده و سینامگران ایرانی 

برای دوام آوردن و مقابله با سانسور همواره تالش کرده اند.«
وی در مورد علت انتشار این کتاب در خارج ایران می گوید: 
»مدتی است حرکتی از سوی نویسندگان، مرتجامن و اهالی 
کتاب در ایران رشوع شده مبنی بر اینکه آنها متعهد شده اند 
ارشاد  وزارت  با  دیگر  حکومتی  سانسورهای  دلیل  به  که 
همکاری نکنند؛ این موضوع مسئله مهمی است که باید به آن 
متعهد مبانیم، مقاومت کنیم و وظیفه خود را که همه در آن 
سهیم هستیم انجام دهیم. انتشار این کتاب در خارج کشور 
برای انتشار حقیقت و یک »نه« بزرگ به حکومت و سانسور 

موجود در ایران است.«
کردم؛  سوال  جلد  روی  عکس  مورد  در  نویسنده  این  از 
و  »مرگ  معروف  فیلم  از  تصویری  عکس  »این  می گوید: 
دوشیزه« است که توضیح آن به عنوان اولین فیلم در کتاب 
اساس  بر  برانگیز در سال ۱۹۹۴  اثر بحث  این  آمده است. 
منایشنامه ای معروف از »آریل دورفمن« ساخته شد، این فیلم 
به مقطع حساس پس از رسنگونی دیکتاتوری و لزوم رواداری 
بازماندگان جنایت ها برای پایان دادن به خشونت و برقراری 
صلح و دموکراسی، با مخاطبان به گفتگو می پردازد. دیدن این 
فیلم برای ایران و مردم ما بسیار مهم است. در دوران پس از 
دیکتاتوری اتفاقات زیادی رخ می دهد، ممکن است یک عده 
انتقام بگیرند و همزمان موضوع دادخواهی مطرح می شود 
و درست همینجا شکسنت چرخه خشونت مطرح می  گردد؛ 
اینکه کسی به دنبال انتقام شخصی نرود و همگان به قانون و 
دادخواهی از طریق مراجع صالح رسمی اعتامد داشته باشند. 
مسئله ای که منایشنامه و بعد فیلمنامه اشاره می کند موضوع 
داشته  خشونت  بدون  انقالب  یک  که  است  مهمی  بسیار 
باشیم تا تجربه انقالب های خشونت آمیز دنیا تکرار نشود، 
دوباره یک عده عزادار نشوند و چند سال بعد دوباره آنها 
علیه حکومت قیام کنند و مسائلی از این دست و از همه 
مهمرت، حق خانواده ها و مادران عزادار و دادخواهان زیر پا 

گذاشته نشود.«
در پایان از این نویسنده که سال هاست از مطبوعات ایران 
کناره گرفته می پرسم که زندگی را چگونه می گذراند؟ با خنده 
تلخی می گوید: »اقتصاد مقاومتی! به سختی! منی خواهم در 
مورد اینها صحبت کنم که ناراحت کننده هم هست اما امید 
داریم، این امید لعنتی است که ما را زنده نگهداشته؛ امید به 
تغییر که به زودی اتفاقات خوبی رخ دهد و ما باز بتوانیم 
آزادانه حرف بزنیم و مهم تر از همه به دیگران اطالع بدهیم. 
این اطالع رسانی بسیار مهم است؛ هامنطور که در مقدمه 
کتاب نوشته ام دیکتاتورها عاشق این هستند که مردم را در 

ناکامی و بی خربی نگه دارند.«

نویسنده کتاب»سینام حقوق برش«:
 نقض حقوق برش در رسانه های رسمی به شکل عادی مطرح می شود
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مانکن های یک چادر فروشی در بازار قدیمی قم

معرتضان یا مشکالت اقتصادی داشتند یا تحت تأثیر اینرتنت 
قرار گرفتند.«

در گزارش آسوشیتدپرس با اشاره به کارزار »عاممه پرانی« 
آمده »معرتضان حتا خشم خود را مستقیامً به آخوندها که 

اساس حکومت را تشکیل می دهند نشان داده اند.«

همچنین در جریان خیزش ضدحکومتی اخیر شعارهای 
تندی علیه روحانیون و شخص علی خامنه ای رس داده شد.

در همین ارتباط ابوذر صاحبنظران که او نیز به بازدید 
خانه-موزه خمینی رفته بود، شعارها و کارزارهای اعرتاضی 
علیه روحانیون را توطئه دشمن خوانده و به آسوشیتدپرس 
می گوید »دشمنان خواستند به مردم بگویند که روحانیون 
دلیل همه مشکالت و گرانی ها هستند. اما زندگی روحانیون 
مانند بقیه مردم تحت تأثیر گرانی قرار گرفته . بسیاری از 
اقتصادی جامعه  پایین ترین سطح  با شهریه در  روحانیون 
زندگی می کنند. اکرثیت آنها با مشکالتی مشابه مردم روبرو 

==»حتا بسیاری از آخوندهای قم معتقدند که حکومت 
باید نحوه برخورد خود را با معرتضان و خواست زنان تغییر 
دهد تا بتوانند خودشان انتخاب کنند که آیا پوشش اسالمی 

داشته باشند یا نه«.
==یک آخوند به آسوشیتدپرس گفته »دشمنان خواستند 
و  مشکالت  همه  دلیل  روحانیون  که  بگویند  مردم  به 
مردم  بقیه  مانند  روحانیون  زندگی  اما  هستند.  گرانی ها 
تحت تأثیر گرانی قرار گرفته . بسیاری از روحانیون با شهریه 
می کنند.  زندگی  جامعه  اقتصادی  سطح  پایین ترین  در 

اکرثیت آنها با مشکالتی مشابه مردم روبرو هستند«.
ارشاد  »گشت  با  داوطلبانه  که  حیدری فرد  ==سکینه 
اسالمی« در قم همکاری کرده و فعاالنه حجاب را ترویج 
می کند، می گوید »دستگیری زنان و به زور بردن آنها در 

بازداشتگاه پلیس ایده خوبی نیست«.
آسوشیتدپرس  به  قم  قدیم  بازار  در  فرش فروش  ==یک 
سیاسی  فروپاشی  با  معموالً  اقتصادی  »فروپاشی  گفته 
همراه است. اکرثیت جمعیت هنوز در حساب های بانکی 
به خیابان ها  آنها هم  روز  اما یک  دارند.  پول  خود کمی 
می آیند؛ روزی که خیلی نزدیک است. به زودی فقرا، آنهایی 
که منی توانند زندگی خود را تامین کنند، قطعاً به خیابان ها 

خواهند آمد«.
آسوشیتدپرس در گزارشی میدانی که سه شنبه دوم اسفند 
منترش شد می نویسد رضورت تغییر در برخورد حکومت با 
مردم حتا در قم پایتخت مذهبی شیعیان نیز مطرح شده 

است.
در این گزارش آمده، شهر قم در ایران یکی از مهم ترین 
مراکز روحانیت شیعه است. جایی که پر از مدارس دینی 
از  و صدا  بی رس  آنجا هم  حتا  اما  است  مذهبی  اماکن  و 
حکومت می خواهند که پس از ماه ها اعرتاض مسیر خود 

را تغییر دهد.
این گزارش ادامه می دهد، باید گفت که بسیاری در قم 
هنوز از نظام حاکم تحت رهربی روحانیون حامیت می کنند. 
حامیت آنها شامل بسیاری از محدودیت هاست مثل حجاب 
اجباری که باعث نارضایتی  گسرتده شده است. آنها همچنین 
اعرتاضات  به  توطئه  با  که دشمن  ادعای حکومت  این  به 
دامن می زند باور دارند. اما همینها نیز معتقدند که حکومت 
باید نحوه برخورد خود را با معرتضان و خواست های زنان 
خودشان  بتوانند  باید  زنان  نیز  آنها  نظر  به  دهد.  تغییر 

انتخاب کند که آیا پوشش اسالمی داشته باشند یا نه.
ابوذر صاحبنظران آخوندی که خود را از حامیان رسسخت 
از  حکومت دینی توصیف می کند، گفت: »رسکوب شدید 
رفتار  مؤدبانه  و  نرم  باید  جوانان  با  بود.  اشتباه  یک  ابتدا 

می شد. آنها باید روشن و هدایت می شدند.«
کیلومرتی   ۱۲۵ حدود  در  قم  می نویسد  آسوشیتدپرس 
جنوب تهران ساالنه میلیون ها زائر را به خود جذب می کند 
است.  داده  در خود جای  را  آخوندهای شیعه  از  نیمی  و 
بسیاری از مقامات حکومتی در حوزه های علمیه قم تحصیل 
تبدیل  به یک قطب قدرت  را  این شهر  کرده اند و همین 

کرده است.
پرسش های  به  گزارش  این  در  که  آنها  از  تعدادی 
روح الله  خانه-موزه  بازدید  به  دادند  پاسخ  آسوشیتدپرس 
از  »بسیاری  گفته اند  آنها  از  بعضی  بودند.  رفته  خمینی 

گزارش آسوشیتدپرس از شهر قم: تغییر شکل ُحکمرانی آنهایی را که خواستار 
رسنگونی کل جمهوری اسالمی هستند راضی نخواهد کرد

هستند.«
به نوشته آسوشیتدپرس، طالب حوزه علمیه ماهیانه حدود 
۵۰ دالر دریافت می کنند و بسیاری از آنها به عنوان کارگر یا 
راننده تاکسی کار می کنند. کمرت از ۱۰ درصد از ۲۰۰ هزار 

آخوند ایران پست های رسمی در حکومت دارند.
سکینه حیدری فرد که داوطلبانه با »گشت ارشاد اسالمی« 
ترویج می کند،  را  در قم همکاری کرده و فعاالنه حجاب 
می گوید »دستگیری زنان و به زور بردن آنها در بازداشتگاه 

پلیس کار خوبی نیست.«
وی گفته: »گشت های ارشاد رضوریست، اما اگر متخلفان 
را پیدا کردند باید به آنها تذکر بدهند… استفاده از زور به 
هیچ وجه صحیح نیست. ما باید با لحنی نرم و مالیم، با 

مهربانی و دقت با آنها صحبت کنیم.«
با اینهمه او حجاب را یک اصل اساسی جمهوری اسالمی 
می داند و می گوید: »ما برای حفظ این حجاب شهیدان و 
خون های زیادی دادیم، انشاءالله هرگز از رس ما برداشته نشود!«
که  را  کسانی  احتامالً  ُحکمرانی،  رویکرد  در  تغییر  اما 
راضی  هستند  اسالمی  جمهوری  کل  رسنگونی  خواستار 
نخواهد کرد. چهره های اصالح طلب که سال هاست  ارصار 
نتیجه  این  به  دارند  را  دینی  نظام  درون  از  اصالحات  به 
رسیده اند که اصالح شدنی نیست و بسیاری از معرتضان از 

اصالحات عبور کرده اند.
خالی خود  مغازه  کنار  در  که  فرش فروشی  فاتح  علیرضا 
در بازار قدیم قم ایستاده است، می گوید: »۸۰ میلیون نفر 
مردم ایران زیر فشار اقتصادی قرار دارند و روزی می رسد که 

جامعه منفجر شود.«
او گفت: »فروپاشی اقتصادی معموالً با فروپاشی سیاسی 
همراه است… و متأسفانه این چیزیست که در اینجا اتفاق 
می افتد. اکرثیت جمعیت هنوز در حساب های بانکی خود 
کمی پول دارند. اما یک روز آنها هم به خیابان ها می آیند؛ 
که  آنهایی  فقرا،  زودی  به  است.  نزدیک  خیلی  که  روزی 
خیابان ها  به  قطعاً  کنند،  تامین  را  خود  زندگی  منی توانند 

خواهند آمد.«

محلی در قم نزدیک »حرم معصومه«
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و  مهندس  عنوان  به  شارمهد  اشپیگل،  گزارش   اساس  بر 
کارشناس فناوری اطالعات در برنامه رادیویی و تلویزیونی 

رشکت می کرد.
با ریاست  رسیدگی به پرونده شارمهد در هشت جلسه 
از تصاویری که در  برگزار شد و  ابوالقاسم صلواتی  قاضی 
جریان جلسات دادگاه خربگزاری های حکومتی از وی منترش 
می کردند چهره وی نیز نشان می داد که به شدت زیر فشار 

قرار دارد.
نهادهای  می کرد.  زندگی  کالیفرنیا  در   ۲۰۰۳ سال  از  او 
امنیتی جمهوری اسالمی با همکاری دادگاه انقالب انبوهی 
از اتهامات را در پرونده شارمهد ثبت کردند که »برنامه ریزی 
ترور  برای  برنامه ریزی  رشت،  مصالی  در  مبب گذاری  برای 
انفجار  برای  طراحی  و  برنامه ریزی  گیالن،  وقت  استاندار 
قصد  به  برنامه ریزی  گناوه،  بندر  نفت  انتقال  لوله های 
انجام عملیات  تهران، قصد  کتاب  مبب گذاری در منایشگاه 
تروریستی در مجلس شورای اسالمی با بهره گیری از مواد 
و  برای رسقت رصافی  گروه  اعضای  برنامه ریزی  شیمیایی، 
تأمین  ایجاد رعب و وحشت در جامعه و  بانک ها جهت 
مالی برای انجام عملیات های تروریستی، قصد ترور یکی از 
مقامات و مسئوالن محلی شهرستان مریوان، قصد عملیات 
تروریستی انفجار در حوالی در قم، قصد مبب گذاری در 
حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه  ریزی برای مبب 
اداری  پرسنل  و  نقل مسئوالن  و  گذاری در رسویس حمل 
امام  بسیج و سپاه در شهر شیراز و ترور آیت الله حائری 

جمعه وقت شیراز« بخشی از آن است!
مأموران وابسته به رژیم جمهوری اسالمی در ژوئیه ۲۰۲۰ 
اقامت داشت،  که در هتلی در دوبی  را  جمشید شارمهد 
ربودند و به ایران منتقل کردند. هنوز بطور دقیق مشخص 

نیست وی چطور به دوبی کشانده شد.
سیاسی  کفیل  و  آملانی  سیاستمدار  مرتس  فریدریش 
جمشید شارمهد گفته از مقامات جمهوری اسالمی خواسته 
است در مورد وضعیت او توضیح دهند اما پیگیری های او 

بی نتیجه ماند.

==دادگاه با ادعای اینکه شارمهد در »طراحی و هدایت 
اقدامات تروریستی« دست داشته است، او را متهم »افساد 
فی االرض« از طریق اقداماتی کرد که »بطور گسرتده موجب 

اخالل شدید در نظم عمومی« شده است.
==مجله اشپیگل آملان با اشاره به صدور حکم شارمهد 
می نویسد او اخیراً در مکانی نامعلوم بوده و ظاهراً تنها 
هر چند ماه یکبار اجازه متاس با خانواده اش را داشته است. 
غزاله شارمهد می گوید پدرش در زندان شکنجه شده و وزن 

زیادی از دست داده است.
کفیل سیاسی  و  آملانی  سیاستمدار  مرتس  ==فریدریش 
جمشید شارمهد گفته از مقامات جمهوری اسالمی خواسته 
است در مورد وضعیت او توضیح دهند اما پیگیری های او 

بی نتیجه ماند.

خربگزاری »میزان« وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
سه شنبه دوم اسفند به نقل از روابط عمومی دادگسرتی کل 
استان تهران اعالم کرد که جمشید شارمهد خربنگار رادیویی 
و شهروند آملانِی- ایرانی به اتهام »افساد فی االرض از طریق 
اعدام محکوم  به  تروریستی«  اقدامات  و هدایت  طراحی 

شده است.
عنارص  از  تعدادی  همراه  به  »آنها  آمده  گزارش  این  در 
سلطنت طلب از جمله فتح الله منوچهری و فرود فوالدوند 
تئوریزه  رویکرد  با   ۱۳۸۲ سال  اواسط  در  را  »تندر«  گروه 

کردن تروریست ضددینی در انگلستان تاسیس کردند.«
شارمهد  حکم  صدور  به  اشاره  با  آملان  اشپیگل  مجله 
تنها  نامعلوم بوده و ظاهراً  در مکانی  او اخیراً  می نویسد 
هر چند ماه یکبار اجازه متاس با خانواده اش را داشته است. 
و  شده  شکنجه  زندان  در  پدرش  می گوید  شارمهد  غزاله 
می شود  گفته  همچنین  است.  داده  دست  از  زیادی  وزن 
که درخواست وی برای درمان بیامری پارکینسون رد شده 
است. به وکیل شارمهد که توسط خانواده و دیپلامت های 
آملانی استخدام شده بود، اجازه دسرتسی به شارمهد داده 

نشده است.

جمشید شارمهد زندانی آملانی- ایرانی
 به اعدام محکوم شد

جمشید شارمهد

==دست کم پنج نقطه در تهران و خیابان هایی در کرج 
)گوهردشت و گلشهر(، اصفهان، شیراز، مشهد، اراک، قزوین، 
مالیر، رشت، هرمزگان، سنندج و قروه )کردستان(، رسابله 
)ایالم(، ایذه، جوانرود، مهاباد، بروجرد و معلوالن )لرستان( 
شاهد اعرتاضات مردم بودند که به خیابان آمده و شعارهای 

ضدحکومتی رس دادند.
==مقامات ارشد نظام و رسانه های حکومتی با رجزخوانی 
اعالم پیروزی کردند و مدعی شدند »اغتشاشات« خاموش 

شده اما محاسبات آنان طبق معمول غلط از آب درآمد.
کنفرانس  آستانه  در  آنهم  شب  پنجشنبه  ==اعرتاضات 
امنیتی مونیخ در رشایطی که نگاه ها در رسارس دنیا متوجه 
بجای  ایران است و غربی ها تصمیم گرفته اند  رویدادهای 
مذاکرات امتی با رژیم بر اعرتاضات متمرکز شوند اهمیت 

مضاعف یافت.
توییتی  در  جامعه شناس  یگانه  جوادی  ==محمدرضا 
می نویسد »هامن سیاست هایی  که فاجعه مرگ مهسا را رقم 
زدند دوباره عیناً در حال تکرار است. تهدید، پلمب و اخراج و 
مسبب اعرتاضات گسرتده خواهد شد. با این تفاوت که تحقیرها 
و خشونت های این چندماهه و البته سیاست مسئوالن در 
تجاهل و گردن نگرفنت بر شدت عصبانیت مردم افزوده«.
یک ماه پس از کاهش اعرتاضات خیابانی با وجود جّو شدید 
امنیتی حاکم در بسیاری از شهرهای ایران، شامگاه پنجشنبه 
۲۷ بهمن  در حدود ۲۰ شهر تظاهرات شد و تجمعات اعرتاضی 
شکل گرفت.دست کم پنج نقطه در تهران و خیابان هایی در 
اراک،  کرج )گوهردشت و گلشهر(، اصفهان، شیراز، مشهد، 
قزوین، مالیر، رشت، هرمزگان، سنندج و قروه )کردستان(، 
معلوالن  و  بروجرد  مهاباد،  جوانرود،  ایذه،  )ایالم(،  رسابله 
)لرستان( شاهد اعرتاضات مردم بودند که به خیابان آمده و 

شعارهای ضدحکومتی رس دادند.
رسکوب  از  پس  اخیر  هفته های  در  خیابانی  اعرتاضات 

وحشیانه و شدید، بازداشت صدها نفر از معرتضان،

پنجشنبه ۲۷ بهمن : 
تظاهرات ضدحکومتی 

در ۲۰ شهر ایران؛ توفان 
دیگری در راه است

جوانان انقالبی در هرمزگان
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تحریم ۴۰ مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی 
توسط اتحادیه اروپا و انگلیس به دلیل رسکوب 

مردم و نقض حقوق برش

بعد از احمد وحیدی وزیر کشور و حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسالمی این  دومین بار است که پس از آغاز خیزش 
ضدحکومتی در ایران دو وزیر )وزرای آموزش و پرورش و ارشاد( در فهرست تحریم های اروپا قرار گرفتند

-»بنیاد تعاون فراجا« و »پژوهشگاه علوم انتظامی« دو 
نهادی هستند که تحریم شده اند.

- محمدمهدی اسامعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و ۳۰ نفر دیگر از 
نادری،  احمد  اسامعیلی،  ولی  جمله  از  حکومت  عوامل 
و  جاللی  حسین  فراهانی،  امیرآبادی  احمد  الهیان،  زهره 
سیدنظام الدین موسوی که مناینده مجلس شورای اسالمی 

هستند تحریم شدند.
-نام رسدار پاسدار رمضان رشیف سخنگوی سپاه پاسداران 
سپاه  کل  فرمانده  معاون  فدوی  علی  و  اسالمی  انقالب 

پاسداران نیز در این فهرست قرار دارد.
-دولت انگلیس شامری از فرماندهان سپاه و چند قاضی 

را تحریم کرد.
کاردار  کرد  اعالم  بریتانیا  خارجه  وزیر  کلورلی  -جیمز 
جمهوری اسالمی در لندن را به دلیل تهدید خربنگاران به 

وزارت خارجه انگلیس فراخوانده است.

اتحادیه اروپا ۲۰ فوریه )اول اسفند( شامری از مقامات و 
نهادهای جمهوری اسالمی را به دلیل نقش آنها در رسکوب 

اعرتاضات در فهرست تحریم ها قرار داد.
بر اساس این فهرست، »بنیاد تعاون فراجا« و »پژوهشگاه 

علوم انتظامی« نیز دو نهادی هستند که تحریم شده اند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسامعیلی  محمدمهدی  همچنین 
نفر  و ۳۰  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف  و  اسالمی 
احمد  اسامعیلی،  ولی  جمله  از  حکومت  عوامل  از  دیگر 
نادری، زهره الهیان، احمد امیرآبادی فراهانی، حسین جاللی 
و سیدنظام الدین موسوی که مناینده مجلس شورای اسالمی 

هستند تحریم شدند.
نام رسدار پاسدار رمضان رشیف سخنگوی سپاه پاسداران 
سپاه  کل  فرمانده  معاون  فدوی  علی  و  اسالمی  انقالب 

پاسداران نیز در این فهرست قرار دارد.

اتحادیه اروپا ضمن ممنوع کردن سفر افراد تحریم شده به 
۲۷ کشور عضو این اتحادیه اموال آنها را توقیف خواهد کرد. 
قرار است اموال دو سازمان تحریم شده نیز از سوی اتحادیه 

اروپا توقیف شود.
نهاد   ۳۳ و  فرد   ۱۹۶ مجموع  در  کنون  تا  اروپا  اتحادیه 

جمهوری اسالمی را تحریم کرده است.
عوامل  علیه  اروپا  اتحادیه  تحریم های  اعالم  با  همزمان 
رسکوبگر جمهوری اسالمی هزاران ایرانی در بروکسل دست 
از چهره های  این تظاهرات شامری  به تظاهرات زدند. در 
بشیرتاش،  سعید  مثل  اسالمی  جمهوری  مخالف  رسشناس 
مسیح  صفایی،  دریا  آخوندی،  علیرضا  اسامعیلیون،  حامد 

علینژاد و دانیال ایلخانی پور حضور داشتند.
سپاه  فرمانده  آبساالن جانشین  پرویز  رویرتز،  گزارش  به 
الحسینی  آصف  موسی  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
عسگری  حسن  کرج،  انقالب  دادگاه  یک  شعبه  رئیس 
دادگاه  یک  شعبه  رئیس  براتی  مرتضی  سنندج،  فرماندار 
انقالب اصفهان، امان الله گشتاسبی معاون فرمانده سپاه در 
استان سیستان و بلوچستان، محمد کرمی استاندار سیستان 
دادگاه  چهار  شعبه  رئیس  منصوری  هادی  بلوچستان،  و 
انقالب مشهد و محمدتقی اصانلو از فرماندهان سپاه در 
این فهرست قرار دارند. طبق اعالم دولت بریتانیا اموال و 

دارایی های این افراد در این کشور مسدود خواهد شد.
در همین روز جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا اعالم کرد 
کاردار جمهوری اسالمی در لندن را به وزارت خارجه انگلیس 

فرا خوانده است.
توضیح  روشنی  به  ایران  کاردار  برای  که  کرد  اعالم  وی 
داده است که »ما تهدیدات علیه روزنامه نگاران در انگلیس 
باقی  پاسخ  بدون  ایران هرگز  تهدیدات  و  نکرده  را تحمل 
منی ماند.« این در حالیست که پخش تلویزیون فارسی زبان 
»ایران اینرتنشنال« که در لندن مستقر بود اخیرا به دلیل این 

تهدیدات، به واشنگنت منتقل شد.

          فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران و اجرای دست کم 
چهار حکم اعدام تا حدودی فرونشست اما همزمان جامعه 
و  مردم  از  دفاع  در  و  اسالمی  جمهوری  برابر  در  جهانی 
اعرتاضات آنها ایستاد. در همین مقطع مقامات ارشد نظام و 
رسانه های حکومتی با رجزخوانی اعالم پیروزی کردند و مدعی 
طبق  آنان  محاسبات  اما  شد  خاموش  »اغتشاشات«  شدند 

معمول غلط از آب درآمد.
راهپیامیی  از  پس  تهران  استان  اطالعات  سازمان  رئیس 
حکومتی »۲۲ بهمن« ادعا کرده بود »حامسه عظیمی خلق 
شد که متام تردیدها پایان یافت و ما توانستیم بگوییم که نظام 
از توطئه اغتشاشات اخیر عبور کرده است« اما خیلی طول 
نکشید که مردم بار دیگر به خیابان ها آمدند و نشان دادند 
انقالب ملّی عزم خود را برای به گور سپردن انقالب اسالمی و 

جمهوری اش جزم کرده است.
اعرتاضات پنجشنبه شب آنهم در آستانه کنفرانس امنیتی 
مونیخ در رشایطی که نگاه ها در رسارس دنیا متوجه رویدادهای 
ایران است و غربی ها تصمیم گرفته اند بجای مذاکرات امتی با 
رژیم، بر اعرتاضات مردم متمرکز شوند اهمیت مضاعف یافت.

رسدار پاسدار احمدی وحیدی صبح پنجشنبه )ساعاتی پیش 
از آغاز موج تازه اعرتاضات( در واکنش به نشست دانشگاه 
»جرج تاون« گفته بود »رضا پهلوی رسسلسله مخالفان جمهوری 
اسالمی شده است.« وی ادعا کرد »براندازان عددی نیستند که 
برای نظام خطرناک باشند.« این در حالیست که در جریان 
اعرتاضات پنجشنبه ۲۷ بهمن نیز دوباره شعارهایی در حامیت از 
پهلوی ها رس داده شد.همچنین »تا آخوند کفن نشود، این وطن 
وطن نشود«، »مرگ بر حکومت بچه کُش«، » سالم به رسبداران، 
مهدی، کیان و یاران«، »مرگ بر دیکتاتور« و »خامنه ای قاتله، 
والیتش باطله«، »عاممه رهربی، وقتشه که بپری« و »رضارضا 
پهلوی این است شعاری ملی« از شعارهایی هستند که در 
ایران شنیده شد. بهمن در شهرهای مختلف  تظاهرات ۲۷ 

جمهوری  که  است  روشن  مرگبار  رسکوب های  وجود  با 
اسالمی ظرفیت مهار این خیزش انقالبی و ملی را که از اواخر 
شهریور آغاز شد ندارد. همچنین با وجود تبلیغات زیادی که 
روی »عفو« شامری از زندانیان به دستور علی خامنه ای صورت 
گرفته، اما پیشرت تعداد قابل توجهی از مقامات نظام و تحلیلگران 
حکومتی هشدار داده بودند که مردم به خیابان ها بازخواهند 
گشت زیرا حکومت جز استفاده از زور و ایجاد رعب و وحشت 
راهکار دیگری برای پاسخگویی به موج نارضایتی ها ندارد.

محمدرضا جوادی یگانه جامعه شناس در توییتی می نویسد 
»هامن سیاست هایی  که فاجعه مرگ مهسا را رقم زدند دوباره 
عیناً در حال تکرار است. تهدید، پلمب و اخراج و مسبب 
اعرتاضات گسرتده خواهد شد. با این تفاوت که تحقیرها و 
در  مسئوالن  سیاست  البته  و  چندماهه  این  خشونت های 

تجاهل و گردن نگرفنت بر شدت عصبانیت مردم افزوده.«
که  حکومت  وابستگان  نیستند  کم  هنوز  میان،  این  در 
امیدوارند اقدامات نظام راهگشا باشد. آنها حتا به آینده رژیم 
و بهبود روابط با غرب خوشبین  هستند! عبدالرضا فرجی راد 
سفیر پیشین رژیم در مجارستان و نروژ می گوید عفو خامنه ای 
و »ایجاد گشایش   های داخلی« زمینه احیای مذاکرات هسته ای 

را فراهم کرده است!
تبلیغ »عفو« زندانیان و معرتضان بازداشتی در ماه های گذشته 
در حالیست که اکنون گزارش های غیررسمی حاکی از آنست 
که در جریان اعرتاضات ۲۷ بهمن نیز شامری از مردم دستگیر 
شدند اما هنوز آمار دقیقی از بازداشتی ها وجود ندارد. در بعضی 
مناطق صدای تیراندازی با اسلحه های ساچمه ای به گوش رسید.

برخی ویدئوها نیز نشان می دهد مأموران نیروی انتظامی 
اتومبیل  های مردم را تخریب کرده و با گلوله های پالستیکی به 

سمت معرتضان شلیک کردند.
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که موکل را در حال انداخنت شالی به درون آتش  نشان می دهد 
که هرگز ما دلیلی پیدا نکردیم.«

او افزوده که »ضابطان ارصار بر این دارند که موکل هم در 
خصوص تخریب کانکس پلیس راهور و هم آتش  زدن آن نقش 
مستقیم داشته و در گزارشی که به بازپرس ارائه دادند، نقش 
لیدری برای ایشان در نظر گرفتند. همچنین موکل را متهم 
کردند به اینکه جمعیت حارض در مرکز تجمعات شهر نوشهر 
را تحریک به حمله به اماکن دولتی کردند؛ اما هیچ دلیل اثباتی 

در این زمینه به موکل تفهیم نشده است.
وکیل مدافع جواد روحی، پیشرت از ثبت درخواست فرجام 
خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خرب داد. به گفته وی، 
پرونده جواد روحی جهت رسیدگى فرجامى به شعبه نهم 

دیوان عاىل کشور ارجاع شده است.
بر اساس اطالعاتی که مجید کاوه ارائه کرده، متامی اتهامات 
توسط جواد روحی و اظهارات وکیل تسخیری وی در جلسه 
دفاعیات، شعبه اول دادگاه انقالب ساری در دادنامه ای که صادر 
کرده، دفاعیات صورت گرفته را »بالوجه و غیرموثر« دانسته و 
در نهایت این معرتض بازداشتی را به سه بار اعدام محکوم کرد.

کیهان لندن پیشرت در گزارشی به نقل از سلیامن وطن  دوست 
وکیل تسخیری جواد روحی نوشته بود که »جواد روحی مبتال 
به بیامری اعصاب و روان است، او در هیچ احراق و تخریبی 
مشارکت نداشته است. حتی در تصاویر ضبط شده نیز او تنها 

در صحنه حضور دارد و مشارکتی در اقدامات ندارد.«
سازمان عفو بین امللل هفته اول بهمن ماه در گزارشی اعالم کرد 
جواد روحی، عرشیا تکدستان و مهدی محمدی فرد سه شهروند 
معرتض به اعدام، برای اعرتاف علیه خود با شکنجه هایی چون 
تهدید به مرگ با گذاشنت اسلحه روی پیشانی، آویزان کردن و 
شوک الکرتیکی و همچنین تجاوز و آزار جنسی روبرو شده اند.
سازمان عفو بین امللل تأکید کرده که اعرتاف جواد روحی 
به سوزندان قرآن که سبب صدور اتهام ارتداد علیه او شده، 

حاصل شکنجه های وحشیانه بوده است.
جواد  شکنجه ها،  این  نتیجه  در  که  افزوده  گزارش  این 
روحی دچار پارگی کتف، عدم کنرتل ادرار، عوارض گوارشی و 
اختالالت حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی 

انگشت پا و مشکالت حافظه شده است.
سازمان عفو بین امللل همچنین تأکید کرده که این سه جوان 
از حق دسرتسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب 
وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم 
شدند. محاکمه هر یک از آنها محدود به یک جلسه کمرت از 
یک ساعت بود. درخواست تجدید نظر آنها اکنون در دیوان 

عالی کشور تحت بررسی است.
بر اساس گزارش عفو بین امللل دادگاه انقالب ساری در منت 
دادنامه که توسط عفو بین امللل مطالعه شده، اعالم کرده که 
این سه جوان با رقصیدن، کف زدن، شعار رسدادن یا سوزاندن 
رورسی، دست به »اغوا و تحریک« مردم در جهت تخریب، 
ایجاد حریق و خرابکاری »گسرتده« زده اند. در پرونده جواد 
روحی و عرشیا تکدستان، مقامات دادستانی هیچ مدرکی دال 
بر دست داشنت آنها در چنین اعاملی ارائه نکرده اند و دادگاه 
تنها به »اعرتافات« حاصل از شکنجه آنها مبنی بر ورود به 
کیوسک پلیس راهنامیی و رانندگی و و پرتاب اشیا به بیرون 
)در پرونده جواد روحی( و پرتاب سنگ و بطری شیشه ای به 
سمت یک ماشین نیروی انتظامی و بسنت خیابان )در مورد 

عرشیا تکدستان( استناد کرده است.
دادگاه همچنین به »اعرتافات« جواد روحی مبنی بر هشدار 
وی به دیگر معرتضان درباره ورود به فرمانداری اشاره کرد و 
نتیجه گرفت که این امر »هدایت و رهربی« او را در اعرتاضات 
ثابت می کند. جواد روحی در دادگاه تأکید کرد که رشکت او 

در تظاهرات مساملت آمیز بوده است.

==وکیل جواد روحی گفته که ادله  محکمی در پپرونده 
موکل اش بجز چند تصویر مبهم و تار وجود نداشته و موکل 
وی هم اتهامات سنگین چون سوزاندن قرآن را نپذیرفته است.

==سازمان عفو بین امللل پیشرت گزارش داده بود که جواد 
ادرار،  پارگی کتف، عدم کنرتل  اثر شکنجه دچار  بر  روحی 

عوارض گوارشی و اختالالت حرکتی و گفتاری شده است.
==پرونده جواد روحی اکنون با درخواست فرجام خواهی 
به شعبه نهم دیوان عاىل کشور ارجاع شده اما مشخص نیست 

دیوان عالی کشور با این درخواست موافقت کند یا نه! 
وکیل مدافع جواد روحی یکی از بازداشت شدگان اعرتاضات 
رسارسی که به ۳ بار اعدام محکوم شده است، عنوان کرد که در 
پرونده موکل اش هیچ ادله کافی برای ارتکاب جرائم مطروحه 
وجود نداشته و همچنین ایرادات عمده  ای در روند تحقیقات 

مقدماتی دادرسا وجود دارد.
جواد روحی جوان ۳۵  ساله اهل آمل در نخستین شب های 
اعرتاضات و در ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در نوشهر دستگیر شد. 
از رسکوب های  یکی  نوشهر  در  آن شب  اعرتاضات  رسکوب 
وحشیانه ای بود که به بازداشت صدها تن و جان باخنت  ده ها 

شهروند از جمله حنانه کیا شد.
جواد روحی در شعبه اول دادگاه انقالب ساری به سه بار 
اعدام محکوم شده است؛ این حکم به دلیل چند اتهامات از 
جمله »افساد فی االرض، محاربه، ارتداد از طریق هتک حرمت 
به قرآن از طریق آتش  زدن قرآن و توهین به مقدسات، احرتاق 
و تخریب اموال و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی 
داخلی  ضدامنیت  بر  جرم  ارتکاب  برای  تبانی  و  اجتامع  و 

کشور« صادر شده است.
پرونده جواد روحی اکنون با درخواست فرجام خواهی به 
شعبه نهم دیوان عاىل کشور ارجاع شده اما مشخص نیست 

دیوان عالی کشور با این درخواست موافقت کند یا نه!
پرونده جواد روحی مانند بسیاری دیگر از بازداشت شدگان 
اعرتاضات جنبش انقالبی، با اعرتاف گیری اجباری تکمیل و به 
دادگاه ارائه شد. شکنجه روحی، جسمی و حتی جنسی علیه 
او و دیگر متهامن، آنها را وادار به اعرتاف علیه خود کرده و این 
اقرارها به اسنادی برای متهم شدن به اعدام تبدیل شده است. 
با اینهمه دالیل کافی برای محکوم کردن متهامن به اعدام در 

غالب پرونده ها وجود ندارد.
مجید کاوه وکیل جواد روحی با بیان اینکه موکل اش لیسانس 
از روستاهای آمل است گفت که  حقوق دارد و اهل یکی 
»ایشان سه روز قبل از تاریخ دستگیری  برای دیدار با همرس 
سابقش به نوشهر آمده بودند. از آنجایی که ایشان وضع مالی 
چندان مناسبی نداشتند، در چند روز حضورشان در نوشهر در 
فضای سبز مقابل یکی از هتل های شهر می خوابیدند. موکل 
بنده در غروب اولین روز اعرتاضات در یک فروشگاه موبایل 
مشغول خرید بودند که با جمعیت معرتضانی که به سمت 
میدان آزادی نوشهر می رفتند، مواجه شده و با آنها همراهی 
می کند. در میدان شهر آقای روحی تحت تأثیر جّو موجود و 
همچنین قرص هایی که بابت بیامری اعصاب و روانش مرصف 
می کرده، با مردم همراهی می کند. در  این  میان و در بین دست  
زدن حارضان ایشان در میدان شهر و به دور آتشی که روشن 
شده، می رقصند و بعد چند شال و رورسی را که زنان معرتض 
از رسشان برداشته بودند، از آنها گرفته و به آتش می اندازد.«

حارض  جمعیت  از  »گروهی  گفته  دادگسرتی  وکیل  این 
به سمت یکی از کانکس های راهور حمله می کنند و آن را 
آتش می زنند. بعد از اینکه تخریب کانکس صورت می گیرد، 
موکل بنده داخل کانکس می رود؛ ولی تخریبی انجام منی دهد 
و چیزی را آتش منی زند. به گفته خودش تنها چند مورد از 
وسایل را از داخل کانکس خارج می کند. بعد از پراکنده  شدن 
جمعیت ایشان هم به محل استقرار خود روی چمن های هتل 

شهر برمی گردند. در این لحظه مأموران متوجه حضور ایشان 
می شوند و او را دستگیر می کنند.«

مجید کاوه با تأکید بر اینکه موکل اش اتهامات را از نخستین 
را که  بازجویان »چند عکس  بازجویی ها رد کرده گفته که 
موکل به دور آتش می رقصد و شالی را به آن پرتاب می کند، در 
پرونده ضمیمه کرده اند. ظاهرا یکی از کارشناسان پرونده روی 
یکی از تصاویر قلمی می کشد و ادعا می کند چیزی که در این 
صحنه در دست موکل قرار داد قرآن مجید است که به آتش 
پرتاب می شود. در پرونده حتی بقایای سوخته چیزی که گفته 
می شود ممکن است قرآن بوده باشد وجود ندارد. همچنین 
هیچ عکس یا فیلمی در این خصوص وجود ندارد. همچنین 
هیچ گواهی نیامده تا گواهی بدهد که موکل بنده قرآنی را 
در آن شب آتش زده و تنها مدرک همین تصویری است که 
در آن به صورت واضح چیزی مشخص نیست یا عکس مبهمی 
از داخل کانکس نیروی انتظامی به موکل بنده تفهیم می شود 
که شام آنجا بودی و مردم را تحریک کردی به اینکه به سمت 

ساختامن نیروی انتظامی، زندان و فرمانداری هجوم بربند.«
وکیل جواد روحی گفته موکل اش به رقصیدن دور آتش، آتش 
زدن شال و رس دادن شعار اقرار کرده اما او به هیچ وجه 

سوزاندن قرآن را نپذیرفته است.
این وکیل دادگسرتی با بیان اینکه »فقدان ادله اثباتی در 
که  کرده  تأکید  و  دارد«  پرونده موکل خود وجود  خصوص 
»با تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی دادرسای عمومی 
و انقالب نوشهر اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت 
ملی، اجتامع و تبانی علیه امنیت ملی، اهانت به مقدسات و 
اهانت به مقام رهربی ابتدا به ایشان تفهیم می شود. در ادامه 
تأکید ضابطان بر این بوده که موکل بنده نسبت به آتش زدن 
قرآن و اهانت به کالم  الله مجید اقدام کرده است. هیچ دلیلی 
در پرونده برای این اتهام ارائه نشده، به جز چند عکس مبهم 

وکیل جوان معرتض 
محکوم به اعدام: 

ادله اثباتی در پرونده 
وجود نداشت
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 ۲۸۵۰۰ نرخ  با  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاالهای 
ارز  تاالر حواله  انجام خواهد شد ولی مازاد آن در  تومان 

مرکز مبادله عرضه خواهد شد.«
تعیین رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز دولتی، نخستین 
اقدام محمدرضا فرزین پس از انتصاب به عنوان رئیس بانک 
مرکزی بود. هامنطور که در سال ۱۳۹۷ مشخص نبود تیم 
اقتصادی دولت بر چه مبنایی پیشنهاد بی اساس ۴۲۰۰ تومان 
برای نرخ ارز دولتی را از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول 
روحانی پذیرفت، مبنای اعالم رقم ۲۸۵۰۰ از سوی محمدرضا 

فرزین برای این ارز هم مبهم بود!
اکنون برخی امیدوارند با آغاز به کار این مرکز، قیمت ارز 
و طال در ایران به تعادل برسد یا دست کم افزایش نجومی 

قیمت ها پایان یابد.
در  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  مشاور  صالحی  احمد 
گفتگو با »نود اقتصادی« گفت: »راه اندازی مرکز مبادالت 
ارز و طال حتام قیمت ارز و سکه را در بازارها با کاهش 
سازمانی  چنین  ایجاد  با  می توان  زیرا  کرد،  خواهد  مواجه 

بیشرتین مدیریت را بر این بازارها داشت.«
»من  که  افزوده  تجارت  و  توسعه  سازمان  رئیس  مشاور 
معتقدم اگر چنین اتفاقی سه ماه پیش رخ می داد و چنین 
و  ارز  قیمت  پرش  از  می توانست  شد  می  تشکیل  مرکزی 
رسیدن آن به مبلغ فعلی جلوگیری کند. به جرات میگویم 
اگر بانک مرکزی سه ماه پیش مرکز مبادالت ارز و طال را 
راه اندازی می کرد، حتی با شدیدترین فشارها، قیمت ارز به 
باالی ۳۵ هزار تومان منیرسید. البته این را هم بگویم که باید 
به مرکز مبادالت ارز و طال وقت داد و از هامن روز اول توقع 
نداشته باشیم قیمت ارز بریزد، در میان مدت با این مکانیزم، 

==محمدرضا فرزین با ادعای »حکمرانی قوی ارزی« از 
راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال خرب داده است؛ مرکزی که 

امروز فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد.
==هرچند تصور می شد راه اندازی این مرکز بازار ارز را از 
چندنرخی بودن نجات خواهد داد اما مدیر پژوره مرکز مبادله 
است. نشده  تومانی حذف  گفته دالر ۲۸۵۰۰  ارز  و  طال 
==بر پایه تصمیم جدید بانک مرکزی برای مسافرت های 
زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت های هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص 
داده شده است؛ ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه ها به 

مسافران تحویل داده خواهد شد.

در حالی که قیمت دالر روز گذشته با ثبت رکورد تاریخی 
به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید دولت از راه اندازی مرکز 
مبادله ارز و طال به  عنوان مرجع قیمت گذاری ارز و طال در 
کشور خرب داد. این اقدام دولت در حالیست که همچنان 
و  ماند  خواهد  باقی  بازار  دو  این  در  دولت  پنهان  دست 

قیمت گذاری دستوری و عرضه چندنرخی ارز ادامه دارد.
بازار ارز ایران به عنوان یکی از آشفته ترین بازارهای اصلی 
کشور، در ماه های گذشته با تالطم افزایشی قیمت روبرو 
رئیس  تغییر  با  دولت  گذشته  هفته های  طی  است.  بوده 
بانک مرکزی و سپردن این مسئولیت به محمدرضا فرزین 
بازار  این  در  قیمت ها  پررسعت  افزایش  از  نتوانست  هم 

جلوگیری کند.
چند روز پس از آنکه محمدرضا فرزین با ادعای تزریق 
۵/۶ میلیارد اسکناس ارز به بازار ارز وعده کاهش قیمت ها 
را داده بود، دالر رکود تاریخی در اقتصاد کشور را برجای 
گذاشت و به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت 
دالر به بیش از ۵۰ هزار تومان سنگین ترین سقوط ارزش پول 

ملی در کشور را رقم زد.
اکنون محمدرضا فرزین با ادعای »حکمرانی قوی ارزی« از 
راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال خرب داده است؛ مرکزی که 

امروز فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد.
خربگزاری »ایسنا« در واکنش به این طرح نوشت که بانک 
مرکزی از امروز با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال، رسام 
وارد بازارسازی بزرگ خواهد شد و با اختیارات بی سابقه ای 
که در حوزه های مختلف گرفته، به نظر می رسد باید شاهد 

روند کاهشی نرخ ارز به ویژه دالر و یورو در بازار باشیم.
رئیس  کل بانک مرکزی در مراسم راه اندازی مرکز مبادله 
ارز و طال گفت که »این طرح یکی از برنامه های اصلی ما 
بود که هرچند برخی مشکالت زیرساختی سبب تاخیر در 

اجرای آن شد، اما می خواستیم با قدرت رشوع کنیم.«
محمدرضا فرزین با اشاره به اینکه »در سال های گذشته 
عرضه  نیام  سامانه  در  را  حواله ای  ارز  از  عمده ای  بخش 
می کردیم« گفت: »اما در این چند ماه گذشته ۵/۶ میلیارد 
دالر ارز به واردات کاال اختصاص داده شده که نسبت به 

سال گذشته ۴۰ درصد بیشرت شده است.«
او همچنین گفت: »متام مبادالت اینجا صورت می گیرد و 
ما می توانیم به عنوان بانک مرکزی مدیریت را در بازار ارز 
این حوزه  متولی  مرکزی  بانک  دنیا  متام  در  باشیم؛  داشته 
این زمینه  نهادهای الزم در  متاسفانه در کشور  اما  است، 
وجود نداشته و این اختیارات کمرت بوده است.« رئیس بانک 
این مرکز را »رشوعی«  مرکزی جمهوری اسالمی راه اندازی 

برای »حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور« دانست.
از  را  ارز  بازار  این مرکز  راه اندازی  هرچند تصور می شد 
چند نرخی بودن نجات خواهد داد اما امیر هامونی مدیر 
پژوره مرکز مبادله طال و ارز گفته دالر ۲۸۵۰۰ تومانی حذف 

نشده است.
امیر هامونی توضیح داده که »در سامانه نیام تأمین ارز 

وعده »حکمرانی قوی 
ارزی« با راه اندازی 

مرکز مبادله ارز و طال؛ 
دالیل افزایش قیمت 
ارز و طال همچنان 

پابرجاست

رسید.« خواهد  مناسب  ثبات  یک  به  دالر  قیمت  قطعا 
روز گذشته جدا از آنکه دالر به بیش از ۵۰ هزار تومان 
رسید، قیمت دیگر ارزها نیز افزایش یافت و هر پوند بریتانیا 
۶۰ هزار تومان، یورو به ۵۳ هزار و ۴۶۰ تومان، لیر ترکیه 

۲۶۶۰، درهم امارات ۱۴ هزار تومان معامله شد.
هر گرم طالی ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و هر 
تومان رسید. قیمت  به ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار  سکه طال 
اما  داشته  کاهشی  روندی  در روزهای گذشته  جهانی طال 
بازار طال در ایران متأثر از قیمت ارز و افزایش تقاضا در 

حال افزایش است.
دولت برای کنرتل قیمت سکه و طال اقدام به فروش سکه 
در بازار بورس کرده بود که این اقدام نیز با شکست روبرو 
بود و قیمت ها در بازار مسیر افزایشی خود را طی کرده 
بود. اکنون به گفته امیر هامونی مدیر پروژه مرکز مبادله 
و  متوقف شده  نیز  کاال  بورس  در  عرضه سکه  و طال  ارز 
بجای آن از طریق مرکز مبادله ارز و طال انجام خواهد شد 
که روش کشف قیمت آن شبیه روش حراج قیمتی بورس 

کاال خواهد بود.
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی همزمان با راه اندازی 
مرکز مبادله ارز و طال، توقف فروش ارز با کارت ملی بوده 
است. از این پس بانک مرکزی ارز برای فروش با کارت ملی 
در اختیار رصافی ها قرار منی دهد، البته رصافی ها می توانند 
مردم  از  ارز  رسفصل  هامن  در  خودشان  داخلی  منابع  از 

بخرند و به مردم بفروشند.
برای  مرکزی  بانک  جدید  تصمیم  پایه  بر  همچنین 
مسافرت های زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت های هوایی ۵۰۰ 
یورو اختصاص داده شده است؛ ارز مسافرتی در پشت گیت 

فرودگاه ها به مسافران تحویل داده خواهد شد.
می رفت  پیش  عادی  ساختار  یک  در  ایران  اقتصاد  اگر 
راه اندزای مرکز مبادله ارز و طال می توانست به ساماندهی 
درازمدت بازار کمک کند اما در رشایطی که بازار ارز و طال 
همراه  دستوری  قیمت گذاری  و  دولت  دخالت  با  همواره 
بوده و از سوی دیگر مافیاهای اقتصادِی متصل به بخش های 
مختلف حکومت در روند بازار اثر مستقیم داشته اند، در 
نتیجه منی توان امیدوار بود راه اندازی این مرکز در درازمدت 
اثربخش باشد. اما در کوتاه مدت با اثر روانی در بازار ممکن 

است قیمت ارز کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر یکی از مهمرتین دالیل افزایش قیمت، نبود 
و  تولید  کاهش شدید  دلیل  به  کشور  در  ارز  کافی  منابع 
صادرات است. تا زمانی که ایران نتواند بخشی از تجارت 
نکند،  پیدا  عادی  تجاری رشایط  تبادالت  و  باشد  بین امللل 
همچنان محدودیت فروش نفت و گاز، و کاهش تولیدات 
و صادرات غیرنفتی درآمدهای کشور را ناچیز کرده و ارزش 

دالر در برابر ریال را افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل وعده کاهش قیمت، ابالغیه و بخشنامه، 
قیمت گذاری دستوری و راه اندازی سامانه و مرکز منی توانند 
بر شاخص ها و عوامل زیربنایی اقتصاد اثرات پایدار داشته 
باشد. برای منونه افزایش پرشتاب قیمت ها در بازار ارز و طال 
طی روزهای گذشته پس از اتفاق افتاد که ابراهیم رئیسی 
دو روز پیش، شنبه ۲۹ بهمن، در دیدار مقامات حکومتی با 
علی خامنه ای مدعی شده بود که »مسائل ارزی و مشکالت 
هم  و  کرد  خواهیم  کنرتل  را  تورمی  وضعیت  و  معیشتی 

رشایط را انشاءلله کاهشی خواهیم کرد.«
ابراهیم رئیسی پیشرت نیز در مجلس شورای اسالمی وعده 
کاهش تورم و نرخ ارز و طال را داده بود. یعنی زمانی که 
دالر در کانال ۴۰ هزارتومان بود و سکه در کانال ۲۵ میلیون 
تومان؛ اینهمه در حالیست که کمرت از یک ماه دالر به ۵۰ 

هزار تومان و سکه به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
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بر اساس این قرارداد، جمهوری خلق چین طی رسمایه گذاری 
در بخش نفت و گاز، نفت ایران را با اعامل دو مرحله تخفیف 
کرد. حضور  انتخابی خود خریداری خواهد  ارز  ازای  در  و 
نظامی چین و اعزام نیروی کار به ایران نیز یکی دیگر از موارد 
مطرح شده درباره این قرارداد است.از سوی دیگر چین برای 
انجام پروژه ها در ایران، کشور را به خود بدهکار کرده و برخی 
نگرانند در صورت عدم توانایی بازپرداخت این وام ها، جمهوری 
اسالمی اجازه تحت اختیار گرفنت برخی مناطق از جمله جزایر 
جنوبی را به چین داده باشد.یکی از بخش های مهم این قرارداد 
که با سفر اخیر ابراهیم رئیسی به چین مطرح شده موضوع 
تخفیفات گسرتده تجاری به ویژه در حوزه نفتی به چین است.
به گفته به گزارش نرشیه »فارین پالیسی« بر اساس این سند 
همکاری چین ۲۸۰ میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز و ۱۲۰ 
میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران رسمایه گذاری خواهد 
کرد و همچنین چین قرار است سهم اتومبیل های چینی در 
ایران را با عنوان رسمایه گذاری در صنعت خودرو افزایش و ایران 
را به یکی از بازارهای مرصف کننده اتومبیل های چینی کند.

مقامات جمهوری اسالمی می گویند چین قرار است ۴۰۰ 
در  ایران  اقتصاد  کند.  رسمایه گذاری  ایران  در  دالر  میلیارد 
جذب  به  نیاز  توسعه  برای  شک  بدون  که  است  رشایطی 
رسمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد اما موضوع 
چین  مقابل  در  که  است  امتیازهایی  قرارداد  این  در  مبهم 
در ازای این رسمایه گذاری از ایران دریافت می کنند. نرشیه 
پرتولیوم اکونومیست شهریور ۱۳۹۸ در گزارشی اعالم کرد قرار 
است چین در پروژه های نفت و گاز ایران رسمایه گذاری  کند و 
در مقابل اولویت اجرای متام پروژه های نفت و گازی ایران با 
کشور چین است. این موضوع در گزارش مفصل وبسایت اویل 

پرایس هم تأکید شده بود.
ایران را با ۳۰ درصد تخفیف  همچنین چین نفت و گاز 
می خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد 
و البته می تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین 
انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که 
دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم 
به شکل کاال و خدمات یا به عبارتی تهاتر نفت با کاال. تجربه 
سالهای گذشته تهاتر نفت با کاال از سوی جمهوری اسالمی 

==علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری 
اسالمی نیز در میان هیئت همراه ابراهیم رئیسی که به چین 

کمونیست سفر کرده حضور دارد.
انقالب  پاسداران  سپاه  به  نزدیک  »تسنیم«  ==خربگزاری 
سند   ۲۰ چین  به  رئیسی  سفر  در  که  داد  گزارش  اسالمی 
همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسالمی و چین 

امضا شده است.
== هرچند مقامات و رسانه های جمهوری اسالمی چین 
را بزرگرتین رشیک تجاری ایران عنوان می کنند اما در مقابل 
چین کشور ایران را به عنوان بزرگرتین و حتی در حد یکی از 

اصلی ترین رشکای تجاری خود در نظر ندارد.
سفر ابراهیم رئیسی به چین با محور قرارداد ۲۵ ساله بار 
افزایش داده و  را  دیگر نگرانی ها نسبت به »ایرانفروشی« 
ابهامات امتیازاتی را که به اسم توافقنامه همکاری میان دو 
کشور امضا شده  برجسته کرده است. اسامعیل خطیب وزیر 
اطالعات جمهوری اسالمی اما معتقد است که »نگاه به رشق 
و حضور فعال و راهربدی ایران با کشورهای همسایه، چین و 

روسیه، دشمن را به هراس انداخته است.«
ابراهیم رئیسی روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه همراه با هیئتی 
به جمهوری خلق چین رفت و به گفته سخنگوی دولت محور 
این سفر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است. علی بهادری 
جمهور،  رئیس  »سفر  بود:  گفته  دولت  سخنگوی  جهرمی 
دهمین سفر خارجی رئیس جمهور در کمرت از یک سال و نیم 
عمر دولت است و این سفر پس از بیست سال از سفر رئیس 
جمهور چین به ایران، به دعوت رسمی رئیس جمهور چین 
برگزار شده است. محوریت اصلی سفر اجرایی کردن توافق ۲۵ 
ساله راهربدی ایران و چین با مترکز با مسائل اقتصادی است.«

سخنگوی دولت تأکید کرده بود که »ترکیب اصلی هیئت 
اقتصادی هستند. چین بزرگرتین  تیم  همراه رئیس جمهور 
رشیک تجاری ایران است لذا یک اقدام راهربدی در این سفر 
در حوزه توسعه و ترسیع تعامالت اقتصادی خواهد بود. نشان 
می دهد ایران مسیر رشد و توسعه تعامالت تجاری خود را با 

رشد و توسعه بیشرتی ادامه می دهد.«
گزارش ها اما نشان می دهد علی باقری کنی مذاکره کننده 
ارشد هسته ای جمهوری اسالمی نیز در میان هیئت همراه 

ابراهیم رئیسی که به چین سفر کرده حضور دارد.
سفر رئیسی به چین در آغاز ششمین ماه از جنبش اعرتاضی 
و آرایش جدید غرب در برابر جمهوری اسالمی و در رشایطی 
که اقتصاد ایران یکی از شکننده ترین دوره های خود را سپری 

می کند قابل توجه بوده است.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از دولت حسن روحانی و با 
نقش آفرینی محمدجواد ظریف و علی آملی الریجانی پیگیری 
شد و در نهایت هفتم فروردین ۱۴۰۰ در سفر دو روزه وانگ 
یی وزیر خارجه چین به تهران و تحت عنوان »سند برنامه 
همکاری جامع جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین« 

به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
مقامات دو کشور تا کنون جزییاتی از این قرارداد را منترش 
نکرده اند اما بر اساس یک پیش نویس منترش شده از سوی 
جمهوری اسالمی این توافقنامه دامنه گسرتده ای از همکاری های 
اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز، عمرانی، ساختامنی، 
صنعتی، معدنی و حتی نظامی و امنیتی را در بر می گیرد.
وبسایت »اویل پرایز« تیرماه سال ۱۳۹۹ برخی جزییات این 
سند را به نقل از مقامات آگاه در ایران منترش کرد. بر اساس 
این اطالعات، امتیازهای زیادی از سوی جمهوری اسالمی به 
چینی ها داده شده است. از جمله اینکه رشکت های چینی 
گزینه و اولویت اول برای پیامنکاری همه پروژه های نفتی، 
گازی و پرتوشیمی جدید، نیمه کاره و یا متوقف شده در ایران 

در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.

تشدید نگرانی ها از 
»ایرانفروشی« به چین با 

سفر رئیسی به پکن

نشان می دهد که احتامال چین کاالهای بنجل و بی کیفیت خود 
را در ازای نفت به ایران قالب خواهد کرد!

در روزهای گذشته که ابراهیم رئیسی و هیئت اقتصادی او 
در پکن بودند، خربگزاری »تسنیم« نزدیک به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گزارش داد که در این سفر ۲۰ سند همکاری 
امضا  چین  و  اسالمی  جمهوری  میان  تفاهم  یادداشت  و 
شده است. البته جزییات این اسناد نیز مانند سند جامع ۲۵ 
ساله عنوان نشده و حتی مشخص نیست که ارزش یا رقم 
قراردادهای امضا شده چقدر است.خربگزاری »تسنیم« فقط 
اعالم کرده که تفاهامت همکاری در زمینه مدیریت بحران، 
گردشگری، ارتباطات و فناوری اطالعات، محیط زیست، تجارت 
بین املللی، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و 

درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی بوده است.
چین  اسالمی  جمهوری  رسانه های  و  مقامات  هرچند 
کمونیست را بزرگرتین رشیک تجاری ایران عنوان می کنند اما 
در مقابل چین کشور ایران را به عنوان بزرگرتین و یا حتی یکی 
از اصلی ترین رشکای تجاری خود در نظر ندارد. این عدم توازن 
در نیاز به همکاری مشرتک تجاری هم سبب شده که جمهوری 
اسالمی با »ایرانفروشی« امتیازهای ویژه ای به چین بدهد تا در 
رشایط انزوای بین املللی و تحریم، بتواند منایش گسرتش روابط 

در قالب »نگاه به رشق« را اجرا کند.
چین با عربستان و سایر کشور های عضو شورای همکاری 
خلیج فارس همکاری های اقتصادی گسرتده ای را پیش می برد و 
حتی در پی انعقاد توافق تجارت آزاد با اعضای این شوراست. 
سهم واردات نفت چین از این کشور ها رقمی در حدود ۳۵ تا 
۴۰ درصد است و با افزایش تقاضای چین در سال های پیش رو، 
کشورهای حوزه خلیج فارس چراغ سبز افزایش صادرات نفت 
و گاز به چین را نشان داده اند.  این کشور ها همچنان توان 

افزایش صادرات به چین را هم دارند.
جمهوری اسالمی پروژه های کالن در حوزه نفت و گاز و 
عمران و مخابرات و حتی میراث فرهنگی و معدن را به چین 
تقدیم کرده ولی در مقابل، چین قرارداد ساخت پاالیشگاه 
با  را  کشور  این  رشقی  شامل  در  دالری  میلیارد   ۱۰ جدید 
عربستان و تحت عنوان »هواجین – آرامکو« امضا کرده است.
یکی دیگر از محورهای همکاری تجاری چین و عربستان 
 ENOVATE امضای تفاهم نامه ای از سوی عربستان با رشکت
خودروی  هزار  ساالنه ۱۰۰  ساخت  برای  چین   MOTORS

برقی در عربستان بوده است.
همچنین رشکت ملی نفت چین )CNPC( به زودی یکی 
از بزرگ ترین قرارداد های خرید گاز طبیعی مایع را از رشکت 
انرژی قطر قطعی خواهد کرد. این قرارداد ۳۰ ساله، مربوط به 
پروژه عظیم توسعه میدان گنبد شاملی قطر و دومین معامله 

این کشور با چین در طول چند ماه گذشته خواهد بود.
در رشایطی که همچنان نقاط مبهم و نگران کننده درباره 
چین  و  ایران  میان  که  بلندمدت  و  پی  در  پی   قراردادهای 
امضا می شود ادامه دارد و چین در پی تثبیت تجارت خود با 
کشورهای دیگر در منطقه است، برخی تحلیلگران دو کشور 
معتقدند که نزدیکی جمهوری اسالمی و چین، آرایش جدیدی 

در نظم جهانی نوین خواهد بود.
از جمله روزنامه »چاینادیلی« درباره سفر سه روزه ابراهیم 
رئیسی به پکن نوشته است: »مقامات و کارشناسان بر این باورند 
که سفر ابراهیم رئیسی به چین، حامیت دوجانبه و جدی دو 
کشور و همچنین تعهد و اقدامات پایدار پکن برای ارتقای صلح 
و رفاه در خاورمیانه و همچنین جهان را برجسته خواهد کرد.«

اطالعات  وزیر  خطیب  اسامعیل  اما  اینها  همه  وجود  با 
جمهوری اسالمی مدعی است که »نگاه به رشق و حضور فعال 
و راهربدی ایران با کشورهای همسایه، چین و روسیه، دشمن را 

به هراس انداخته است!«
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کمبود گاز طبیعی وارداتی از روسیه آمده که آنها اطمینان 
به سوی  اروپایی ها دست  گاز،  بحران  به  توجه  با  داشتند 
جمهوری اسالمی دراز خواهند کرد تا آنوقت از صادرات گاز 

به عنوان پیش رشط »احیای برجام« بهره برداری کنند.
اما زمستان رسید و اروپا با واردات گاز از طریق الجزایر، 
جمهوری آذربایجان، نروژ و هلند از زمستان جان سامل به 
در برد و هرگز برای خرید گاز ایران مجبور به دور زدن یا 

کاهش تحریم ها نشد.
اما خود ایران یکی از سخت ترین زمستان های سال های 
اختالل  و  گسرتده  قطع   با  که  می گذراند  رس  از  را  اخیر 
گازرسانی به خانوارها روبروست. در شبکه های اجتامعی، 
ایرانی ها مقامات جمهوری اسالمی را به خاطر این وضعیت 

مورد متسخر قرار می دهند.
تحلیلگران می گویند که بحران انرژی ایران نشانه حکمرانی 

بد و شکست  در سیاست خارجی است.
حکمرانی  تحت  ایران  است،  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
و  شده  تبدیل  منزوی  کشور  یک  به  اسالمی  جمهوری 
نهادهای صاحب قدرت پاسخگو نیستند. بنابراین تصمیامت 
ضعیفی که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد بدون 
بخش  در  تصمیامت  این  خسارت  می شود.  گرفته  نظارت 
پیامدهای جانبی زیست محیطی  دلیل  به  ویژه  به  انرژی 

آنها، از جمله سوزاندن مازوت، بیشرت است.
اقتصادی  مطالعات  مؤسسه  اقتصاددان  قدسی  مهدی 
در  سیاسی  نظام  این  وقتی  »تا  می گوید:  وین  بین املللی 
نه  آنها  شود.  بدتر  وضعیت  داریم  انتظار  است،  قدرت 
بلکه  کنند  جذب  خارجی  رسمایه گذاری  منی توانند  تنها 

رسمایه گذاران را فراری می دهند.«
به گفته این کارشناس »زیرساخت های فرسوده، ایران را 
شبیه یک کشور جنگزده یا کشوری کمرت توسعه یافته تبدیل 
کرده که قادر به تأمین خدمات مورد نیاز برای شهروندان 
ناخالص داخلی  تولید  از  آمارهای جدید  اساس  بر  نیست. 
رسانه، ایران را دیگر منی توان به عنوان یک کشور با درآمد 
متوسط، بلکه می بایست به عنوان یک کشور کم درآمد در 

==هرچند ابراهیم رئیسی مدعی شده سفر به چین »بسیار 
پرمثر و موفق« بود اما برخی مسئوالن و فعاالن تجاری و 
در  رسمایه گذاری  از  چینی ها  می گویند  ایران  در  صنعتی 

ایران »پا پس کشیده اند«.
==مهدی پورقاضی عضو اتاق ایران و روسیه به »تجارت 
نیوز« گفته »چینی ها متوجه شده اند که ایران در معادالت 
نیست.  برخوردار  مناسبی  موقعیت  از  بین املللی  تجاری 
چینی ها به دلیل تحریم حتا متایلی برای رسمایه گذاری در 
حوزه نفت و انرژی در ایران ندارند، چرا که با ریسک بسیار 
کمرت مشابه این رسمایه گذاری را می توانند در کشور دیگری 

انجام دهند«.
==مهدی قدسی اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصادی 
بین املللی وین به »تی آر تی« می گوید: »تا وقتی این نظام 
سیاسی در قدرت است، انتظار داریم وضعیت بدتر شود. 
کنند  جذب  خارجی  رسمایه گذاری  منی توانند  تنها  نه  آنها 

بلکه رسمایه گذاران را فراری می دهند«.
به  اشاره  با  داالس  دانشگاه  استادیار  دادپی  ==علی 
سوزاندن مازوت در ایران می گوید این وضعیت پیامدهای 
زیادی دارد که یکی از آنها »افزایش بی اعتامدی« نسبت به 
حکومت است. وی تأکید می کند: »جمهوری اسالمی هنوز 
حال  در  اما  منی آید،  حساب  به  شکست خورده  حکومتی 
تبدیل شدن به رژیمی است که در اداره و اصالح اشتباهات 

خود ناکام مانده است«.

هرچند ابراهیم رئیسی مدعی شده سفر به چین »بسیار 
پرمثر و موفق« بود اما برخی مسئوالن و فعاالن تجاری و 
صنعتی در ایران می گویند چینی ها از رسمایه گذاری در ایران 

»پا پس کشیده اند.«
روح الله لطیفی عضو کمیسیون روابط بین امللل و توسعه 
ایران گفته »چین طی ۱۰ ماهه گذشته  تجارتخانه صمت 
اخیر  سال  یک  در  اما  بوده  ایران  تجاری  بزرگرتین رشیک 

دست از رسمایه گذاری در ایران کشیده است.«
»تجارت  به  روسیه  و  ایران  اتاق  عضو  پورقاضی  مهدی 
نیوز« گفته »چینی ها متوجه شده اند که ایران در معادالت 
نیست.  برخوردار  مناسبی  موقعیت  از  بین املللی  تجاری 
چینی ها به دلیل تحریم حتا متایلی برای رسمایه گذاری در 
حوزه نفت و انرژی در ایران ندارند، چرا که با ریسک بسیار 
کمرت مشابه این رسمایه گذاری را می توانند در کشور دیگری 

انجام دهند.«
در جریان سفر رئیسی به چین که حکومت روی آن دست 
به مانور تبلیغاتی گسرتده زده است، فرستادگان جمهوری 
جذب  برای  را  کمونیست  چین  نظر  کردند  تالش  اسالمی 

رسمایه گذاری در بخش نفت و گاز جلب کنند.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسالمی پیش از این گفته 
بود صنعت گاز به ۸۰ میلیارد دالر رسمایه گذاری نیاز دارد 

وگرنه ایران واردکننده گاز خواهد شد.
در همین ارتباط وبسایت رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه 
از  ایران  در  انرژی  بحران  می نویسد  گزارشی  در   )TRT(
نشانه های حکمرانی بد و شکست سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی است.
مقامات  توهامت  و  بلوف ها  به  اشاره  با  گزارش  این  در 
دلیل  به  اروپا«  رسد  »زمستان  مورد  در  اسالمی  جمهوری 

چین حارض به رسمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نیست؛ 
بحران انرژی در ایران به دلیل »حکمرانی بد« و شکست سیاست خارجی است

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کنار ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ«

نظر گرفت.«
در دسامرب ۲۰۲۲  وزیر نفت جمهوری اسالمی هشدار داد 
که ایران باید ۲۴۰ میلیارد دالر رسمایه گذاری در بخش نفت 
آینده واردکننده  تا در هشت سال  و گاز خود جذب کند 

انرژی نشود.
در گزارش »تی آر تی« همچنین آمده وضعیت کنونی روابط 
خارجی ایران که بطور مشخص با چند کشور همسایه تنش 
دارد و به دشمنی هایش با غرب ادامه می دهد، این نوید را 
منی دهد که رسمایه گذاری قابل توجهی توسط طلبکاران و 
رشکت های معترب بین املللی صورت گیرد. این در حالیست 
که زیرساخت های ایران به شدت نیازمند فناوری های جدید 

و رسمایه گذاری هستند.
ایران پس از روسیه دومین ذخایر گاز طبیعی ثبت شده 
در جهان را دارد. این گاز با ۳۲ تریلیون مرتمکعب حدود ۱۶ 
درصد از سهم گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده 
اما ایران حتا یکی از ۱۰ صادرکننده اول گاز در دنیا نیست.

علی دادپی استادیار دانشگاه داالس با هشدار نسبت به 
به  مازوت  از سوزاندن  ناشی  آلودگی های زیست محیطی 
»تی آرتی« می گوید این وضعیت پیامدهای زیادی دارد که 
یکی از آنها »افزایش بی اعتامدی« نسبت به حکومت است. 
یک حکومت  هنوز  اسالمی  »جمهوری  می کند:  تأکید  وی 
شکست خورده به حساب منی آید، اما در حال تبدیل شدن 
به رژیمی است که در اداره و اصالح اشتباهات خود ناکام 
مانده است.« دادپی هشدار می دهد تاوان بی کفایتی رژیم 

را نسل های آینده ایران خواهند داد.
حسین عسکری استاد بازنشسته تجارت و امور بین امللل 
می گوید:  »تی آرتی«  به  نیز  واشنگنت  جرج  دانشگاه  در 
»رشکت های خارجی در ایران رسمایه گذاری نخواهند کرد 
بله،  داشت.  خواهد  ادامه  سال ها  احتامالً  مسئله  این  و 
سال ها! زیرا حتا اگر آمریکا همین امروز هم تحریم ها را 
لغو کند، رشکت ها اعتامد ندارند که پس از رسمایه گذاری 
میلیاردها دالری، ایاالت متحده تحریم ها را دوباره اعامل 

نکند.«



صفحهشماره186۷
جمعه ۵ تا 11 ا سفندماه 1401خورشیدی

۳9 ۳8

غذایی، دارویی و مسائل برشدوستانه باید استفاده شود، 
آزاد کند.

با وجود انتقادهایی که از دولت بایدن به دلیل اعطای 
سیاست های  در  استفاده  برای  که  ایران  به  پول  مبالغی 
توسعه طلبانه اش هزینه شد، بدتر از آن تالش های آمریکا 
به  پهپاد  دادن  از  اسالمی  جمهوری  کردن  منرصف  برای 
روسیه برای استفاده از آنها علیه اوکراین است. این امر به 
رژیم تهران اطمینان می دهد تا از سیاست پهپادی نیز برای 

گرفنت امتیاز از غرب استفاده کند.
در  واشنگنت  ویژه  فرستاده  مالی،  رابرت  که  حالی  در 
امور ایران، دو ماه پیش اعالم کرد، ایاالت متحده آمریکا 
و  ایران  رژیم  توسط  معرتضان  شدید  رسکوب  دلیل  به 
توافق  احیای  از  دیگر   روسیه،  به  پهپاد  فروش  همچنین 
که  می کنیم  مشاهده  اکنون  اما  شده،  منرصف  هسته ای 
به موضوع  نسبت  تغییر سیاست خود  بدون  ایران  رژیم 
شهروندان  برابر  در  رفتارش  تغییر  یا  هسته ای  فعالیت 
می کند. دریافت  پول  متحده  ایاالت  از  کشور،  داخل  در 
سیاست  به  همچنان  متحده  ایاالت  اما  حال  این  با 
و  می  دهد  ادامه  ایران  رژیم  علیه  »چامق«  از  استفاده 
ایران  این سیاست را عاملی موثر برای تغییر رفتار  هنوز 

می داند.
هفته پیش آژانس اطالعات دفاعی آمریکا گزارشی منترش 
کرد که در آن مقایسه تصویری بین پهپادهای مستقر در 
روسیه که برای حمله به اوکراین از آنها استفاده شده  با 
دولت  شد.  گذاشته  منایش  به  را  ایران  ساخت  پهپادهای 
بریتانیا نیز شواهدی را به سازمان ملل در خصوص انتقال 
شامره  های  قطعنامه  خالف  که  یمن  به  ایران  از  اسلحه 
)۲۲۳۱( و )۲۱۴۰( شورای امنیت سازمان ملل متحد است 

ارائه داد.
در اواسط ژانویه ۲۰۲۳، نیروی دریایی فرانسه یک انبار 
حاوی حدود ۳۰۰۰ سالح تهاجمی و بیش از نیم میلیون 
گلوله و ۲۳ موشک هدایت شونده ضد تانک را که از ایران 

برای حوثی های یمن ارسال شده بود، مصادره کرد.

رسمایه  دالر  میلیاردها  کردن  آزاد  با  آمریکا  ==دولت 
سیاست  از  همچنان  جنوبی  کره  در  ایران  شده  بلوکه 

چامق و هویج در برابر تهران استفاده می کند.
حال  در  بایدن  دولت  می رسد  نظر  به  اینهمه  ==با 
هامهنگی با متحدان خود برای تشکیل پرونده ای سنگین 
فعالیت های  بتواند  تا  است  ملل  سازمان  در  تهران  علیه 

رژیم ایران در زمینه گسرتش تسلیحاتی را افشا کند.
پیش  روز  چند   – عربی(  )ایندیپندنت  روؤف  هدی 
آغاز  مذاکرات غیرمستقیم دولت جو  بر  مبنی  خربهایی 
درز   زندانیان  احتاملی  تبادل  در خصوص  ایران  با  بایدن، 
پیدا کرده و برخی وبسایت ها هم به نقل از منابع خود 
این مذاکرات در  آن را منترش کردند و گفته می شود که 
آمریکایی  شهروندان  آزادی  برای  واشنگنت  تالش  راستای 
زندانی در ایران انجام می گیرد. در این مذاکرات مخفیانه 
و  تهران  میان  میانجی   نقش  قطر  و  بریتانیا  کشورهای 

واشنگنت را ایفا می کنند.
مبالغی  آمریکایی،  زندانیان  آزادی  ازای  در  است  قرار 
اگر  آزاد شود.  ایران در کره جنوبی  بلوکه شده  از وجوه 
تناقض سیاست  بیانگر  باشد،  داشته  واقعیت  معامله  این 
کنون  تا  آمریکا  که  چرا  است،  تهران  قبال  در  واشنگنت 
نتوانسته رژیم ایران را به پایبندی به توافق هسته  ای وادار  
رژیم   برای  دالر  میلیاردها  حال  عین  در  اما  کند  قانع  یا 

تهران آزاد می کند.
طی هفته های گذشته تحرکات متعددی از سوی آمریکا 
و غرب در ارتباط با ایران صورت گرفت که نشان می دهد 
هامهنگی اروپا و آمریکا برای فشار بر تهران وجود دارد و 
به همین دلیل نیز آزاد ساخنت منابع مالی ممکن است یک 
پیروزی برای تهران به شامر رود که دیپلامسی گروگانگیری 

را برای گرفنت امتیاز و باج به کار می گیرد.
در بهرتین حالت، دولت آمریکا ممکن است سعی کند 
از سیاست »هویج و چامق« در قبال ایران استفاده کرده 
ایاالت  توسط  تهران  شده  بلوکه  وجوه  دالر  میلیاردها  و 
مواد  برای  تنها  که  را  جنوبی  کره  بانک های  در  متحده 

»مذاکرات واشنگنت و تهران« برای آزادی گروگان ها؛ موفقیت سیاست 
گروگانگیری یا سیاست پهپادی؟!

بقایای پهپادهای انتحاری »شاهد ۱۳۶« که روسیه در حمله به تأسیسات در کی یف از آن استفاده کرد

حال  در  بایدن  دولت  که  می دهد  نشان  اقدامات  این 
هامهنگی با متحدان خود برای تشکیل پرونده ای سنگین 
فعالیت های  بتواند  تا  است  ملل  سازمان  در  تهران  علیه 

رژیم ایران در زمینه گسرتش تسلیحاتی را افشا کند.
جدیدی  تحریم های  آمریکا  خزانه داری  وزارت  همزمان 
را علیه صنعت نفت و پرتوشیمی ایران اعامل کرده است.

و  متحده  ایاالت  گذشته،  ماه  نظامی،  سطح  در  اما 
دادند  انجام  را  نظامی مشرتک  رزمایش  بزرگرتین  ارسائیل 
که در آن بیش از ۱۴۰ هواپیام و ۱۲ کشتی نیروی دریایی 
اعالم کرد،  آمریکا  از آن وزارت دفاع  رشکت داشتند. پس 
به رشایط  واکنش  در  متحده  ایاالت  توانایی  رزمایش  این 

اضطراری را تقویت کرده است.
نظامی  مانور  »این  افزود:  بیانیه ای  در  وزارتخانه  این 
و  تعهد  بر  تاکیدی  مشرتک  دریایی  و  هوایی  گسرتده 
و  روشن  پیامی  و  خاورمیانه  منطقه  به  واشنگنت  پایبندی 

واضح به رژیم ایران است«.
تا  گرفته  پهپاد  از  ایران  تسلیحاتی  تهدیدهای  مطمئناً 
منی شود،  محدود  خاورمیانه  به  تنها  دوربرد  موشک های 
بلکه از زمان حمله روسیه به اوکراین )۲۴ فوریه ۲۰۲۳(، 
داده  قرار  روسیه  اختیار  در  تهاجمی  پهپاد  صدها  ایران 

است.
وارد  ایران  با  دیگر  بار  واشنگنت  که  شد  باعث  امر  این 
گفتگو  شود زیرا تهدید جمهوری اسالمی اکنون دیگر نه 
تنها در خاورمیانه بلکه به کشورهای اروپایی هم رسیده 

است.
برای  حارض   حال  در  آنچه  خاورمیانه،  امنیت  درباره 
کشورهای متحد آمریکا در این منطقه اهمیت دارد اینست 
که واشنگنت باید برای مهار رفتار رژیم ایران گام های جدی 
بردارد وگرنه سیاست تهاجمی تهران با توجه به امتیازاتی 

که از آمریکا می گیرد، افزایش خواهد یافت.
*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده :هدى رؤوف

*ترجمه و تنطیم از کیهان لندن
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مداخله گرایانه برای قیمتگذاری دستوری و صادرات از جمله 
سالهای  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  عمده  مشکالت 

گذشته بوده است.
در آنسو اما جمهوری اسالمی مدعی است که تعداد زیادی 
از واحدهای راکد و نیمه راکد را به چرخه تولید بازگردانده 
که  خزر  فوالد  ذوب آهن  مجتمع  تعطیلی  وجود  با  است. 
توانسته بود با وجود رکود تورمی، فعال مباند و ۸۰۰ نیروی 
»در یک  که  پورحیدری می گوید  تیمور  داشته،  کار شاغل 
و ۷۱ واحد  از ۵۴ واحد صنعتی  بیش  نیم گذشته  و  سال 
معدنی راکد و نیمه راکد استان با تالش این نهاد به چرخه 
تولید بازگشته و مشکالتشان برطرف شده که این امر نشان 
می داد هدف دولت ایجاد اشتغال در گیالن از طریق احیای 

واحدهای تولیدی است.«
این مقام دولتی در توجیه اینکه اگر دولت توانسته این 
تعداد واحد تولیدی راکد و نیمه راکد را فعال کند، پس چطور 
استان شده،  در  مهم صنعتی  کارخانه  یک  تعطیلی  سبب 
گفته که »وضعیت مجتمع ذوب آهن فوالد خزر در شهر 

صنعتی رشت نوعی خاص است.«
به گفته مدیر کل سازمان صمت گیالن به مدیران کارخانه 
ذوب آهن فوالد خزر اعالم شد که با پرداخت تنها هفت و 
نیم درصد از بدهی خود می توانید کارخانه را از تعطیلی 
نجات دهید ولی »آنان همین مقدار مبلغ را هم پرداخت 

نکردند.«
در نیمه بهمن ماه امسال مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
ایران در گزارشی از کاهش شدید و هشداردهنده تولید در 
این گزارش نشان می دهد  داد.  کشور و تشدید رکود خرب 
ایران عمال از نقشه تجارت بین امللل حذف شده      و بود و نبود 

اقتصاد ایران اثرچندانی بر اقتصاد بین امللل ندارد.
محصوالت  تولید  »مقدار  شاخص  گزارش  این  اساس  بر 
کاهش  از  حاکی  که  اعالم شده  دی ، ۳۹  ماه  در  صنعتی« 
شدید تولیدات صنعتی است و به کمرتین مقدار طی چهار 
کارخانه ها  تعطیلی  یک سو  از  است.  رسیده  گذشته  سال 
ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش 

==مجتمع ذوب آهن فوالد خزر بخش زیادی از اکسیژن 
بیامرستانی در استان گیالن را تولید می کند و با تعطیلی این 
کارخانه مشکالتی برای کادر درمان و بیامرستان های استان 

به بار خواهد آمد.
برای  بلندمدتی  و  پایدار  برنامه  هیچ  تنها  نه  ==دولت 
تقویت بخش صنعت و تولید ندارد بلکه با اقدامات مختلف 
جدی  مشکالت  با  مدام  را  اقتصادی  مهم  بخش های  این 

روبرو می کند. 
مجتمع ذوب آهن فوالد خزر یکی از بزرگرتین واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان گیالن با وجود ۸۰۰ نفر نیروی کار 

فعال تعطیل شد.
بخش های  بزرگرتین  جزو  خزر  فوالد  ذوب آهن  مجتمع 
تولید فوالد ایران در بخش خصوصی با وجود فعال بودن، به 

دلیل بدهی به دولت و نظام بانکی تعطیل شد.
بر اساس گزارش ها این کارخانه بزرگ صنعتی و تولیدی 
در استان گیالن به علت بدهی های بی شامر به بخش های 
مختلف از جمله برق، گاز و بدهی های بانکی تعطیل شده 
این  متخصصان  و  کارگران  و  نداشته  فعالیتی  و هیچگونه 
کارخانه در بالتکلیفی برس می برند اما طبق گفته کارگران، 
در عین حال تا کنون حقوق و مزایای کارگران این کارخانه به 

صورت کامل پرداخت شده است.
درباره  گیالن  صمت  سازمان  مدیرکل  پورحیدری  تیمور 
کارخانه ذوب آهن  داده که  توضیح  کارخانه  این  تعطیلی 
به  تومانی  میلیارد   ۱۵۰ از  بیش  بدهی  دارای  خزر  فوالد 
رشکت توزیع برق، بیش از سه میلیارد تومانی به رشکت گاز 

و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان  بدهی بانکی است.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن افزوده که 
»در دوره مدیران قبلی این کارخانه بارها جلسات متعددی 
را برگزار و اخطارهای الزم در خصوص احتامل تعطیلی این 
کارخانه به علت بدهی های موجود به آنان داده شد ولی 
و  معوق  های  بدهی  این  به  نسبت  کارخانه  این  مدیران 

اخطارها بی توجه بودند.«
آنطور که تیمور پورحیدری توضیح داده سازمان صمت 
استان گیالن همه تالش خود را برای جلوگیری از تعطیلی این 
کارخانه انجام داده اما »اخیراً وزارت نیرو با صدور نامه ای، 
مجتمع ذوب آهن فوالد خزر را ابَربدهکار به وزارت نیرو 
معرفی کرده و حکم به قطع برق و تعطیلی این کارخانه 

داده است.«
اینهمه در حالیست که مجتمع ذوب آهن فوالد خزر بخش 
زیادی از اکسیژن بیامرستانی در استان گیالن را تولید می کند 
و با تعطیلی این کارخانه مشکالتی را برای کادر درمان و 

بیامرستان های استان به بار خواهد آورد.
در  پایدار  مشکلی  به  صنعت  و  تولید  از  حامیت  عدم 
هیچ  تنها  نه  دولت  است.  شده  تبدیل  اسالمی  جمهوری 
برنامه پایدار و بلندمدتی برای تقویت بخش صنعت و تولید 
ندارد بلکه با اقدامات مختلف این بخش های مهم اقتصادی 

را مدام با مشکالت جدی روبرو می کند.
حذف ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و تکنولوژی، در 
صنعتی  واحدهای  واگذاری  حامیتی،  وام های  نگرفنت  نظر 
عدم  خصوصی سازی،  اسم  به  »خودی«ها  به  تولیدی  و 
تخصیص یارانه واقعی و کارآمد به تولید و صنعت و فشار 
به کارخانه ها برای پرداخت بدهی به دولت، بخشنامه های 

تعطیلی یکی از بزرگرتین واحدهای صنعتی استان گیالن 
به دلیل بدهی قبوض!

شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا، 
باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.

بازرگانی،  اتاق  پژوهش های  مرکز  رئیس  قاسمی  محمد 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران هفته گذشته در گفتگو با 
روزنامه »دنیای اقتصاد« گفته بود که »ما از نقشه تجارت 
بین امللل حذف شده     ایم و این جدا از تبعاتی که برای رشد 

اقتصادی ما دارد، خطراتی برای امنیت ملی ما دارد.«
مطالعات  نتیجه  »دردآورترین  قاسمی  محمد  گفته  به 
محاسبات  مبنای  بر  که  بازرگانی  اتاق  پژوهش های  و 
نبود  و  »بود  که  است  این  آمده،  دست  به   صورت گرفته 
اقتصاد ایران« اثرچندانی بر اقتصاد بین امللل ندارد؛ موضوعی 
که بسیار تاسف     بار است و بزرگ ترین اثر این وضعیت آن 
است که آسیب رساندن به اقتصادکشور به  سادگی ممکن 

خواهد شد.«
از هفته های گذشته خربهایی درباره کاهش سطح تولید 
به دلیل عدم توزیع گاز در بخش صنعت منترش می شود. 
فشار،  اُفت  با  مختلف  استان های  در  صنعتی  شهرک های 
نتیجه  در  و  روبرو هستند  گاز  کامل  یا قطع  سهمیه بندی 

سطح فعالیت و تولید در آنها کاهش پیدا کرده است.
وزارت  معدنی  صنایع  دفرت  مدیرکل  امیری  سیف الله 
اینباره گفته بود:  صنعت، معدن و تجارت نیمه بهمن در 
»در حالی که قرار بود روزانه ۴۰ میلیون مرتمکعب گاز برای 
این میزان به ۱۵  کارخانه های فوالدی در نظر گرفته شود 
میلیون مرتمکعب کاهش یافت و اخیرا نیز طی نامه ای از 
به ۱۰ میلیون مرتمکعب  این میزان  سوی رشکت ملی گاز 

کاهش یافته است.«
مدیرکل دفرت صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه بر 
اساس برنامه های وزارت نفت باید روزانه یک میلیارد و ۴۵۰ 
میلیون مرتمکعب گاز در کشور تولید شود، گفته که »این در 
حالی است که در حال حارض روزانه ۸۵۰ میلیون مرتمکعب 
میلیون مرتمکعب  تا ۶۵۰  بین ۵۵۰  که  تولید می شود  گاز 
آن رصف  میلیون مرتمکعب  خانوار، حدود ۱۲۰  آن رصف 

نیروگاه ها و بقیه نیز رصف تولید می شود.«
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میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با 
اجرای طرح »مولدسازی« بخشی از این دارایی ها در روندی 
مبهم و غیرشفاف فروخته شود تا بخشی از کرسی بودجه 

دولت جربان شود.
روح الله ایزدخواه مناینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
درباره طرح مولدسازی گفته که »وقتی کفگیر به ته دیگ 
دیگر  کارهای  برای  وقتی  و  می ماند  فروش  فقط  بخورد، 
منی ماند. در واقع نگاه دولت درآمدزایی است و این موضوع 
که  بود  این  خصوصی سازی  اشتباه  است.  خطرناک  بسیار 
در  می کرد.  خصوصی سازی  داشت،  نیاز  که  هرکجا  دولت 
اسناد باالدستی اصال کلمه فروش وجود ندارد. جدا از اجرا 
اصال نیت اشتباه بود. درحال حارض دولت درباره مولدسازی 
برای حل  تنها  را  با عدد صحبت می کند یعنی مولدسازی 

مشکل کرسی بودجه می خواهد.«
اینکه  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مناینده 
منایندگان چرا مقابل این طرح منی ایستند گفته »زمانی که 
رئیس مجلس خود جزو رسان است و این مصوبه را اجرا 
کرد؟  تصمیم گیری  مجلس  این  در  می توان  چگونه  کرده، 
پاسخ  انتقاداتی  کوچک ترین  به  هیات رئیسه  که  زمانی 

می دهد و برخورد می کند چه بگوییم؟«
با فسادزایی کمرت  ایزدخواه افزوده »چرا روشی  روح الله 
و حتی ضدفسادانتخاب نشد که در حال  حارض به مجریان 
مصونیت داده شود؟ مثال می توانستیم اراضی دولتی را به 
مردم و تعاونی ها بدهیم تا احیا کنند و به این رشط زمین ها 
را به مردم می دهیم. مالکیت زمین واگذار منی شود و فروش 
زمین نخواهیم داشت، اما کرایه دولت را بدهند. حال در این 
روش اگر الزم بود به مجریان مصونیت می دادید. چرا از این 
دست فعالیت ها صورت نگرفت؟ فروش یعنی اینکه از فردا 
رئیس سازمان برنامه و بودجه انتهای هر ماه اگر برای حقوق 
به  را برمی دارد و  تلفن  باشد،  کارمندان بودجه کم داشته 

وزارتخانه ها زنگ می زند و رساغ فروش امالک را می گیرد.«
احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
نیز درباره طرح مولدسازی اطالعات قابل توجهی  شوراها 
در جلسه ی  مولدسازی  »موضوع  که  گفته  و  کرده  مطرح 
غیرعلنی اجرا شد و به دلیل اینکه نتوانست توجیه کند به 

به  یا  مولدسازی  طرح  دالالن  به  کرده  اعالم  ==دولت 
قیمت  از  درصدی   ۵ داللی  حق  »مولدسازان«  اصطالح 

دارایی فروش رفته پرداخت خواهد کرد!
==قرار است با اجرای طرح »مولدسازی« بخشی از این 
تا  شود  فروخته  غیرشفاف  و  مبهم  روندی  در  دارایی ها 

بخشی از کرسی بودجه دولت جربان شود.
==به گفته منایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است 
در قالب طرح جنجالی مولدسازی فروخته شود حدود ۱۸ 

هزار هزار میلیارد تومان است .

دولت در حالی که هنوز توضیح نداده  فهرست بلندباالی 
و  عامرت  و  باغ  و  مدرسه  از  کشور  عمومی  دارایی های 
کارخانه و پروژه عمرانی چطور و بر چه مبنایی در طرح 
مولدسازی قرار گرفته، اعالم کرده  که ۵ درصد از قیمت پروژه 
دالالنی  به  داللی  حق  عنوان  به  شده  مولدسازی  ملک  یا 
که معامله فروش امالک عمومی را جوش بدهند پرداخت 

خواهد کرد!
ایران از سوی جمهوری  چوب حراج به دارایی های ملّی 
به  قرار است  قالب طرح مولدسازی  تازگی در  به  اسالمی 
اجرا در بیاید. در حالی که پیشرت مشخص نبودن علت فروش 
اموال و دارایی های عمومی از جمله هزاران مدرسه و باغ و 
عامرت با زمین های ارزشمند در شهرهای مختلف، ابهامات 
زیادی ایجاد کرده بود، اکنون دولت اعالم کرده به دالالن 
طرح مولدسازی یا به اصطالح »مولدسازان« حق داللی ۵ 

درصدی از قیمت دارایی فروش رفته پرداخت خواهد کرد!
محصول  خصوصی سازی  طرح  شبیه  مولدسازی  طرح 
مصوبه شورای عالی هامهنگی اقتصادی رسان سه قوه در 
آبان ماه است و بر اساس آن قرار است بخشی از دارایی های 
عمومی کشور که متعلق به مردم و داریی های ملّی است 
جربان  مولدسازی  طرح  اجرای  اصلی  شود. هدف  فروخته 
سال  بررسی  تحت  بودجه  در  است.  دولت  بودجه  کرسی 
میلیارد  هزار   ۱۰۸ مبلغ  »مولدسازی«  بخش  برای   ،۱۴۰۲

تومان درآمد پیش بینی شده است.
اکنون مشخص شده قرار است دالالنی که معامله فروش 
از قیمت معامله  را جوش بدهند ۵ درصد  اموال عمومی 
نام »درآمد  یا پورسانت که دولت  به عنوان حق داللی  را 
مولدسازان« را روی آن گذاشته دریافت کنند. با توجه به 
رقم در نظر گرفته شده برای مولدسازی در بودجه، اگر قرار 
از »مولد سازی« بابت حق داللی پرداخت  باشد ۵ درصد 
شود یعنی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان دستمزد برای حراج 

اموال عمومی در نظر گرفته شده است!
حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا با بیان اینکه »در وهله 
اول نگران نحوه هزینه کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم، 
چون روال هزینه کرد در کشور بر اساس ندانم کاری است« 
گفته که »۵ درصد از این اموال فروش رفته قرار است رصف 
کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند.« منظورش 

دالالن است!
اموال  از  »برخی  است  قرار  مولدسازی  طرح  اساس  بر 
فردی  به  منحرص  و  خاص  روش های  به  دولتی  غیرمنقول 
واگذاری شده یا به فروش برسند یا با بخش غیردولتی به 

مشارکت گذاشته شوند«.
میلیون  هفت  مجموع  در  دولت  اسالمی  جمهوری  در 

حق داللی برای »مولدسازی« ۵ درصد اعالم شد؛ »خیانت در امانت«
 برای جربان کرسی بودجه!

دولت محول کرد تا نحوه اجرا را گزارش دهد. ما در اصل 
تا  شود  فراهم  امکانات  باید  و  داریم  نظر  اتفاق  موضوع 
مولد شود، اما در چگونگی نحوه اجرا شکایت و گله مندی 
مناینده ها را به همراه دارد. این  افراد مدعی هستند دو سال 
است که روی این موضوع کار می کنند اما این می توانست 

در قالب الیحه دو فوریتی به مجلس بیاید.«
مناینده تربیز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد »وقتی 
بر آن  از نظارت  به کسی می دهید، منی توانید  را  اختیاری 
در  است؛  »نظارت«  »اختیار«،  الزمه ی  کنید؛  نظر  رصف 
گذشته فسادهای عجیبی مثل کشت و صنعت مغان، ماشین 
سازی تربیز، هفت تپه، هپکو و… رخ داده است که در پی 

آن نیز رییس سازمان خصوصی سازی دستگیر شد.«
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزوده »در 
نظارتی  وظایف  می شود،  گفته  دارد  وجود  که  مصوبه ای 
اساسی منظور  قانون  مبنای  بر  که  اسالمی  مجلس شورای 
شده و یا وظایف دستگاه قضایی، تعطیل است! این افراد 
چنین صالحیتی ندارند که بتوانند قانون اساسی را تعطیل 
کنند! چون اختیارات آن ها برخاسته از قانون اساسی است 
از کجا ریشه  اختیارات  این  تعطیل می کنند؛ پس  را  آن  و 

می گیرد؟!«
است  قرار  که  اموالی  از  بخش  نخستین  فهرست  دولت 
آن  اساس  بر  که  است  کرده  منترش  را  »مولدسازی« شوند 
شامر زیادی مدرسه، بنای تاریخی و ملی و همچنین امالکی 
با زمین های ارزشمند از جمله در شامل تهران مشمول این 

طرح شده اند!
درصد  با  مدرسه سازی  پروژه   ۱۶۶۰ از  بیش  منونه  برای 
دولت  فهرست  در  »مولدسازی«  برای  مختلف  پیرشفت 
هم  قدیمی  مدارس  مورد  در  موضوع  این  شدند.  معرفی 
صدق می کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا 

تخریبی عرضه شده اند.
اردوگاه »شهید باهرن« در منطقه یک با مساحت حدود 
با  ملی  بانک  به  متعلق  آجودانیه  باشگاه  و  هکتار   ۲۰۷
مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شامل 

تهران هستند که در فهرست »مولدسازی« قرار گرفته اند.
همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منترش 
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==مباحثه در مورد رشکت شاهزاده  در جنبش کنونی به 
عنوان شاهزاده و وارث پادشاهی، نه بر مبنای تعریفی عام 
از معیارهای دموکراسی، بلکه باید بر مبنای نقش و تاثیری 
باشد که وی به عنوان »شاهزاده« در گذار از رژیم موجود 
و ایجاد و گسرتش روند دموکراسی در ایران می تواند ایفا 
کند. بطور مشخص پرسش این است که آیا این نقش منطبق 

با نیازهای جنبش کنونی هست یانه؟
==برخالف ادعای مخالفین و منتقدین، حضور شاهزاده 
در راس یک نیروی مرشوطه خواه پرتوان نه تنها به  اتحاد 
نیروهای آزادیخواه  لطمه منی زند بلکه تحقق آن را ممکن 
اظهارات  که  است  مالحظه  قابل  مورد  این  در  می کند. 
کنون  تا  جمهوریخواهی  از  طرفداری  بر  مبنی  شاهزاده 
کمکی شایانی به این اتحاد نکرده است. حضور شاهزاده در 
جبهه مرشوطه خواه وجهه سیاسی و اجتامعی این جریان را 
افزوده و در عین حال می تواند از اعامل و اظهار نظرهای 
از گروه های سلطنت طلب که مانعی  تفرقه افکنانه برخی 

جدی در راه اتحاد است بکاهد.

وارث  شاهزاده*  و  جامعه شناس  من   – حقیقت جو  ف. 
عنوان  به  دو  هر  داریم:  مشرتکی  معامی  پادشاهی  نظام 
شهروند مستقل طرفدار  جمهوری هستیم ولی همزمان به 
در رشایط  پادشاهی مرشوطه خواهی  و رضورت  اهمیت  
کنونی ایران واقفیم. گرچه این معام برای من رصفا مشکلی 
است درونی و با گروه  اندکی از دوستان ضد پادشاهی! برای 
وی اما که مسئولیت اجتامعی باالیی دارد دردرسهای زیادی 
به بار آورده است.  هر زمان سخرنانی او مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفته و یا عده ای تصمیم گرفته اند به وی برای متاس با 
محافل خارجی وکالت بدهند، بالفاصله  با جنجال، تخطئه و 
انتقاد روبرو شده است. نگرانی مخالفین پادشاهی این است 
که حضور شاهزاده در صحنه سیاسی در عمل به تقویت 
جریان پادشاهی مرشوطه بیانجامد. از این رو می خواهند 
که وی از ادعای پادشاهی و نظام پادشاهی کناره بگیرد و 
رسام و علنا این موضع را اعالم کند. حاال به نظر می آید که 

تحلیلی از دیدگاه جامعه شناسی درباره اهمیت 
پادشاهی مرشوطه در رشایط کنونی ایران

شاهزاده به تدریج موضع خود را به طرفداری از جمهوری 
»روشن« کرده  و حتی از  عنوان شاهزاده هم- که هست- 

اجتناب می کند.
امنیتی  کنفرانس  حاشیه  در  اخیرا  پهلوی  رضا  شاهزاده 
مونیخ در پاسخ به خربنگار بی بی سی گفته  است که چون 
و  مقامی   هر  »مبنای  باید  ایران   آینده  در  است  معتقد 
جایگاهی بر اساس شایستگی و انتخاب باشد«  و از آنجا که 
مقام پادشاهی موروثی است، اگر راه حلی برای این موضوع 
اندیشه نشود، جمهوری را ترجیح می دهد. همچنین چون 
نیروهای  همسوئی  مانع  را  پادشاهی  یا  جمهوری  بحث 
آزادیخواه می داند، از آن اجتناب کرده تا آزادی و دموکراسی 
موضوع اصلی همگان شود. در عمل هم نشان داده  است 
که متایل بیشرتی دارد به صورت یک فعال مدنی و سیاسی 

در محافل عمومی  ظاهر شود.
خود  چالش های  به  شاهزاده  مونیخ،  خربی  نشست  در 
با طرفداران نیز اشاره کرده  است. ظاهرا برای اقناع وی به 
ادامه پادشاهی مرشوطه استدالل  آنان این بوده است  که 
همه  به  نسبت  فراعقیدتی  موضعگیری  پادشاه  یک  »کار 
آحاد مردم است.« ولی به نظر می رسد که او این »کار« را 
می خواهد نه به عنوان شاهزاده وارث نظام پادشاهی بلکه 
به مثابه فعال سیاسی فراجناحی انجام دهد. به نظر من این 
کار در رشایط تاریخی کنونی نه عملی است و نه به صالح 

جنبش آزادیخواهی ایرانیان.
پدیده های  مردم شناسی  و  جامعه شناسی  دیدگاه  از 
نظم  تغییر  و  تداوم  در  آنها  نقش  به  توجه  با  اجتامعی 
سامان  عنوان  به  نیز  جامعه  می شود.  ارزیابی  اجتامعی 
از نهاد های مختلف اجتامعی، نظیر نهادهای  و سیستمی  
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  در ارتباط با یکدیگر  تحلیل 
می گردد. میان این دیدگاه و داوری های غیرعلمی  انتزاعی و 
سیاسی که بر پایه پیش فرض های انتزاعی، نظیر ایده آل های 

دموکراسی صورت می گیرد تفاوت های اساسی وجود دارد.
برای روشن شدن این تفاوت به مثال های زیر از شیوه تحلیل 

جامعه شناسان و مردم شناسان می توان اشاره  کرد.
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           شده به چشم می خورد. رئیس سازمان خصوصی سازی 
برای  هنوز  که  گفته  باهرن«  »شهید  اردوگاه  فروش  درباره 
این ملک با مساحت باال تصمیم گیری نشده اما درباره باغ 
فردوس هنوز اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام 
نشده است. باغ تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است 
و در شمیرانات خیابان »ولیعرص«ـ محله باغ فردوس کوچه 
بخشایش واقع شده و این اثر با نام عامرت باغ فردوس در 
تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شامرٔه ثبت ۱۸۷۶ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منترش شده، 
و  باغ  دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ 
زمین های وسیع چند صد هزار مرتی و چند میلیون مرت 
استان  بین زمینی در  این  استان است. در  پنج  مربعی در 
از  با مساحت ۵.۵ میلیون مرت مربع به عنوان یکی  فارس 

وسیع ترین موردها در بین این امالک دیده می شود.
به گفته منایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در 
قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار 
هزار میلیارد تومان است و اکنون فهرست بخش کوچکی 
از دارایی های عمومی و ملّی که قرار است فروخته شود، 

منترش شده است.
یکی از مواردی که به ابهامات طرح فروش اموال عمومی 
افزوده، مصونیت قضایی و منع تعقیب برای هیئت هفت 

نفره مجری طرح »مولدسازی« است.
هفت عضو »هیئت عالی مولدسازی« شامل محمد مخرب 
معاون اول ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ«، احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر 
راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک 
مناینده از طرف رئیس مجلس شورای اسالمی و یک مناینده 
از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این 

هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
به  نسبت  نیز  زیادی  اقتصادی  کارشناسان  که  حالی  در 
طرح مولدسازی هشدار داده اند اما در سطح رسان جمهوری 
اسالمی تصمیم به فروش اموال ملّی و عمومی گرفته شده 
است و به نظر منی رسد اعرتاضات و انتقادها چاره ساز باشد.

و  اسالمی  جمهوری  حامی  اقتصاددان  راغفر  حسین 
تنها  نه  طرح  این  است  معتقد  نیز  کارگزاران  به  نزدیک 
فسادزا است بلکه تورم زا هم هست. راغفر توضیح داده که 
»آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه 
»مولدسازی« دارایی های دولت است که سعی می شود با 
الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با 
)انحصار+صالحدید(-)پاسخگویی(. هر جا این معادله برقرار 
باشد، فساد حتمی است. در مصوبه »مولدسازی« گفته شده 
یک گروه هفت نفره متام موارد قضایی و قانونی را کنار می 
گذارند و بطور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از 
دولت به فروش برسد و صالحدید اینکه به چه کسی فروخته 

شود هم به این هیات واگذار شده است.«
حسین راغفر در ادامه افزوده که »قطعا بخش خصوصی 
لذا  شد  نخواهند  اموال  این  خرید  وارد  کنونی  رشایط  در 
رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسرتسی به اعتبارات 
از  می کنند.  خریداری  را  اموال  این  گرفنت  وام  با  بانک ها، 
طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن 
پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می دهد و در نهایت 

همین کار موجب تورم می شود.«
مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان 
فسادآمیز  طرح  از  انتقاد  با  بهمن   ۲۸ جمعه  مناز  در  نیز 
انتقال  گفت:  دولت«  دارایی های  »مولدسازی  به  موسوم 
آنها،  فروش  برای  هفت نفره  هیئتی  به  عمومی«  »اموال 

»خیانت در امانت« است.
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           مثال اول سنجش اسطوره ها و رسوم سنتی ا ست 
که  در همه جوامع رواج دارند. در برخی از قبایل شامل 
امریکا، به عنوان منونه،  برای  بارش باران رقص دستجمعی 
انجام می دهند. مردم شناسان این رقص  را از دیدگاه نقش 
آن در همبستگی اجتامعی بر رسی می کنند. این دیدگاه  با 
محکوم کردن آن به خرافات و اوهام از نقطه نظر ارزش های 
مدرن واقع گرا تفاوت اساسی دارد. نقش عمده این رقص و 
اینگونه مراسم در ذهن هر عضوی از جامعه  درک یگانگی 
گروه اجتامعی و  احساس وابستگی به اجتامع است. نقش 
روانی آن بر رفتار افراد تاثیری است که از طریق بازتولید 

عقاید و احساسات جمع گرایانه می گذارد.
مثالی دیگر از دیدگاه  جامعه شناسی بررسی عدم تطابق و 
تضاد سیستم آموزشی انگلستان با شیوه زندگی و ارزش های 
طبقه کارگر است. این تضاد  انگیزه تحصیل دانش آموزان 
ترک  به   حتی  و  کرده  تضعیف  را  کارگری   خانواده های 
سوئی  از   . می شود  منجر  آنان  منفی  مقاومت  و  تحصیل 
این مقاومت را می توان به عنوان منونه مثبتی از مبارزات 
به  عالقه  کاهش  دیگر  سوی  از  دانست.  مرتقی  طبقاتی 
تحصیل جوانان طبقه کارگر  از نقطه نظر نقش ناخواسته 
نتیجه  انگلستان  بازتولید سیستم طبقاتی در  مهم آن در  

ارتجاعی و محافظه کارانه دارد.
نزدیکی  ربط  نوشته  این  موضوع  به  که  دیگری  مثال 
دارد داوری های متفاوت از نهاد خانواده است. از دیدگاه 
جامعه شناسی نهاد خانواده بر مبنای نقش آن در جامعه 
و در پرورش و آموزش نسل های آینده و نقش های مهم در 
اقتصاد و در ادامه حیات اجتامعی تعریف می شود. ضمنا 
تشکیل و تداوم خانواده مرشوط به محدودیت انحصاری 
روابط جنسی است بطوری که با عقد ازدواج طرفین مقید 
به محدود کردن روابط جنسی به رابطه زناشوئی هستند. 
ابن محدودیت به سبب سلب آزادی انتخاب افراد و رسکوب 
به  نیروهای رادیکال  از طرف برخی  امیال جنسی طبیعی 

نقض حقوق برش متهم شده است.
روابط  در  متقابل  انتظارات  و  عاطفی  همبستگی 
خویشاوندی که بر پایه همخونی و یا به قولی »ژن مشرتک« 
صورت می گیرد حاصل انتخاب آزاد و عقالنی افراد نیست.  
کدام منطقی حکم می کند افراد بالغ به خاطر اینکه از یک 
احساس  مشرتک  ژن  دلیل  به  شده اند  متولد  مادر  و  پدر 
همبستگی  و عاطفی بیشرتی نسبت به دوستانی  داشته 
باشند که همدیگر را به دالیل عقالنی همفکری و انگیزه های 
مشرتک انتخاب می کنند؟ مطابق این منطق کلیه روابط و 
نهادهای اجتامعی که بر اساس عوامل ژنتیک شکل می گیرد  
غیرعقالنی، غیرعلمی  و در تضاد با حقوق شهروندان است.

در جنبش ضد اتوریته سال های ۷۰ میالدی، خانواده به 
دلیل انحصار رابطه جنسی، ضد آزادی و ارتجاعی قلمداد 
می شد. با وجود این انتقاد کوشش هائی که برای جایگزینی 
خانواده با زندگی مشرتک گروهی انجام شد، نظیر  زندگی 
در »کمون ها«، همگی ناموفق ماندند. این خود نشانه ای از 
نادرستی منطق باالست و اینکه انسان ها بطور طبیعی و بر 
اساس خصوصیات فردی گرایش عاطفی و جنسی به افراد 
ویژه ای پیدا می کنند که عموما قابل توجیه و توضیح منطقی 
نیست. ساده گرایانه است که هزاران سال تجربه برشی را 
نادیده گرفته و تصور کنیم که  استنتاجات انتزاعی از یکرسی 
اصول کلی، نظیر آزادی انتخاب روابط جنسی و عاطفی،  بدون 
ارتباط با تحوالت تاریخی جامعه، به یکباره می تواند خط 
بطالن بر عمیق ترین تجربه برشی، یعنی نهاد خانواده بکشد.

دموکراسی به عنوان شکل سیاسی قدرت و اداره جامعه 
بدون وجود رشایط اجتامعی مناسب از جمله نظم اجتامعی، 
ثبات قانونی و اداری و اقتصاد پیرشفته وابسته به بازار آزاد 

و گسرتش فرهنگ و اخالق آزادمنشانه، خیالبافی و رویای 
روشنفکرانه ای بیش نیست. جوامع دموکراتیک حاصل پروسه 
تاریخی طوالنی و فراز و نشیب های بی شامری هستند و 
تصور اینکه ایران نیز بتواند به رصف اراده و متایل گروه های 
و رشایطی  دوران ها  از  تدریجی  گذار  بدون  و  روشنفکری 
که  با ایده ال دموکراسی سازگاری ندارد، به دموکراسی برسد 

اشتباه محض است.
نقش پادشاهی مرشوطه در دوران گذار به دموکراسی در ایران
به  کنونی  جنبش  در  شاهزاده   مورد رشکت  در  مباحثه 
عنوان شاهزاده و وارث پادشاهی، نه بر مبنای تعریفی عام 
از معیارهای دموکراسی، بلکه باید بر مبنای نقش و تاثیری 
باشد که وی به عنوان »شاهزاده« در گذار از رژیم موجود و 
ایجاد و گسرتش روند دموکراسی در ایران می تواند ایفا کند. 
بطور مشخص پرسش این است که آیا این نقش منطبق با 

نیازهای جنبش کنونی هست یانه؟
وبسایت »اندیشکده واشنگنت« در مقاله ای تحلیلی کاستی 
یعنی  مرکزی  فرماندهی  »نوعی  در شکل گیری  را   جنبش 
رهربی ملی، متشکل از گروه ها و افراد اپوزیسیون« دانسته 
است. مانع اصلی برای  تشکیل این رهربی »اختالف نظرات 
رفع  برای  است.«  آنها  میان  و  احزاب  و  داخل گروه ها  در 
این کاستی گروه های اپوزیسیون اکنون سعی دارند منشور 
یا مشی مشرتکی که مورد توافق همه نیروها ی اپوزیسیون 
باشد تدوین کنند. به نظر من، ایجاد نیروی متحد و پرقدرت 
برای رهربی جنبش انقالبی مردم به ابزاری بیش از تدوین 

چنین  منشورهائی نیاز دارد.
روابط قدرت در جامعه که اساس حکومت و رژیم سیاسی 
شکل  انتزاعی  و  منطقی  استدالالت  پایه  بر  رصفا  هستند 
جمع  و  اسالمی  جمهوری  مخالفین  از  بسیاری  منی گیرند. 
کثیری ار مردم خواهان حکومتی در ایران هستند که بر پایه 
انتخاب آزاد شکل گیرد و در آن حقوق شهروندی مردم رعایت 
از  شود. جدایی مذهب از سیاست و یا حکومتی سکوالر 
جمله رشایط حکومت مطلوب آینده است. تجربه چند دهه 
گذشته نشان داده است که تجسم این دورمنای مطلوب و 
توضیح و تبلیغ عواقب شوم تداوم رژیم موجود الزاما موجب 
است. نبوده  رژیم  تغییر  برای  کافی  رشایط  شدن  فراهم 
برای فراهم کردن این رشایط انقالبی عالوه بر »نخواسنت« 
عملی  آلرتناتیو  یا  گزینه  دورمنای  موجود،  وضعیت  
اجتناب ناپذیر است. این  آلرتناتیو  باید بتواند اعتامد عمومی  
را در تضمین نظم اجتامعی در دوران گذار و  دورمنای ثبات، 
امنیت و پیرشفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه آینده 
تامین کند. در این مقطع زمانی پاسخگوئی  به  نیازهای 

عمده زیر اساسی است:
۱-رفع نگرانی های »قرش خاکسرتی« یا اکرثیت خاموش

۲-ایجاد  شور و شوق کافی در میان نیروهای انقالبی به 
ویژه جوانان برای ادامه مبارزه فعال

۳-پیشگیری از تفرقه نیروهای مخالف
۴- فراهم آوردن رشایط الزم جهت ریزش عوامل ناراضی 

در حکومت و نیروهای رسکوب
جنبش  در  خاکسرتی«  »قرش  فعال  مشارکت  عدم  علت 
انقالبی در درجه اول نگرانی از امنیت و آشوب )سوریه ای 
شدن و تجزیه ایران( در دوران گذار و فروپاشی جمهوری 
اسالمی است.  دلواپسی دیگر این قرش عدم اطمینان از برقراری 
حکومتی جدید است که با توجه به تجربه جمهوری اسالمی 
در مقایسه با دوران پهلوی »وضع را از اینهم بدتر کند.«
تجربه  تاریخی نشان داده است تحریک  انگیزه انقالبی از 
رضوریات مهم پیشربد جنبش انقالبی است. در رشایطی که 
تالش برای تغییر رژیم حاکم نیازمند فداکاری و حتی گذشت 
از جان و مال و آزادی افراد است، انگیزه و شوق و شور قوی 

برای مبارزه  و احساس اینکه  »تانک، توپ، مسلسل دیگر 
اثر ندارد« الزم  است.  پایداری این انگیزه و شور انقالبی را 
منی توان در نبود آزادی های فردی و سختی های  معیشتی 
به  می تواند  سختی ها  و  محدودیت ها  این  داشت.  انتظار 
جنبش های اعرتاضی لحظه ای منجر شود و یا حتی جرقه ای 
انگیزه های  باشد.  براندازانه  انقالبی  شدن  شعله ور  برای 
کند  توجیه  را  فداکاری  این  عمیق احساسی و عاطفی که 
منی تواند رصفا بر پایه متایل به تحقق رژیم سیاسی مطلوب 
بطور عقالنی برانگیخته شود. برانگیخنت شور انقالبی پایدار 
بطور  که  است  انگیزه هائی  و  اهداف  اسطوره ها،  نیازمند 

تخیلی،  با عطف به ظرفیت عاطفی ذهن، تاثیرگذار باشد.
از  بریدن  در   موجودند،  وضع  منتقد  که  رژیم  عوامل 
مالی  جانی،  امنیت  نگران  جنبش  به  پیوسنت  و  حاکمیت 
که  در رشایطی  می تواند  که  آینده خود هستند  شغلی  و 
فروپاشی کنرتل شده نباشد و به خاطر بلبشوی ناشی از خالء 
قدرت مورد تهدید و انتقامجویی قرار بگیرد و یا در صورت 
قدرت یافنت نیروهای رادیکال در حکومت آینده  به حذف 

حتی فیزیکی منجر شود.
بررسی رسانه های داخلی طرفدار رژیم نشان می دهد که 
ادامه  برای  که  شده  تشکیل  افرادی  از  نیروهای رسکوبگر 
انگیزه اعامل خشونت نیازمند توجیه و پذیرش  رسکوب و 
مرشوعیت این رسکوب ها  هستند. آنان بطور محسوسی از 
و کشتار  به جنایت  یا  و  اینکه رسکوبگر خطاب می شوند 
متهم هستند نگرانند. مصاحبه با این افراد نشان می دهد 
که  استفاده از سالح گرم  را انکار کرده و حتی استفاده از 
سالح های کم خطر را به رشط احتیاط مجاز می دانند. آنان خود 
را از  اعامل وحشیانه و خشونت آمیز تربئه کرده و به عوامل 
نفوذی نسبت می دهند. با وجود شواهد بسیاری که خالف 
این ادعا ها را ثابت می کند اعرتاف به قبح اعامل خشونت 
از طرف این نیروها نشانگر لزوم تبلیغات مداوم برای توجیه 
خشونت از طرف این افراد است. این تبلیغات بطور عمده با 
نسبت دادن »اغتشاشات« به دشمنان خارجی و  بزرگنامئی 
نقش برخی از چهره های ناآشنای خارج کشور انجام می گیرد.
برای ایجاد یک رهربی و آلرتناتیوی که بتواند به همه این 
نیروها اطمینان خاطر بدهد، اتحاد میان گروه ها و احزاب 
اپوزسیون موجود  کفایت منی کند. دلیل وجودی بیشرت این 
گروه ها اشرتاک نظر و خط مشی است که آنها را همواره 
در خطر انشعاب و تجزیه به گروه های کوچکرت قرار داده و 
مانع  رشد آنها شده است.  فقط در صورت ارتباط ارگانیگ 
با حامعه و منایندگی خواسته ها و منافع اقشار اجتامعی، 
پایداری و ثبات و همچنین توان تاثیر سیاسی و اجتامعی 
این گروه ها و احزاب ممکن است. احزاب اپوزیسیون ایرانی 
در خارج کشور به دالیل مختلف از جمله دوری جغرافیائی 
با اقشار  ارگانیک و متقابل  ارتباط  و اختناق سیاسی فاقد 
اجتامعی داخل کشور هستند. متاسفانه به تشکل ایرانیان در 
تبعید نیز تا کنون توجه کمی  نشان داده  شده است. گروه های 
اجتامعات  آزادی  عدم  دلیل  به  نیز  کشور  داخل  سیاسی 
امکان ایجاد رابطه ارگانیک با اقشار اجتامعی را نداشته اند.
به  پادشاهی  طرفداران  آزادیخواه،  جریان های  میان  در 
دلیل منایندگی  نهاد شاهنشاهی در فرهنگ جامعه ایرانی 
سعید  که  هامنطور  دارند.   عمیق  تاریخی  ریشه های 
قاسمی نژاد می نویسد »نهاد پادشاهی نهادی است ایرانی که 
با تاریخ و فرهنگ ما گره خورده است… مهر ملی به خاطره 
شاهان بزرگی همچون کورش و داریوش و اردشیر و شاپور 
که چند هزار  ملتی  دل  از  به سادگی  انوشیروان  و خرسو 
سال تاریخ مکتوب شاهان دارد بیرون رفتنی نیست.« نفوذ 
تاریخی و فرهنگی پادشاهی توان بسیاری را به ایجاد رابطه 

ارگانیگ با جامعه و بسیاری از اقشار اجتامعی برای  
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قوی در تشخیص خطرات برای ادامه  حیات خود برخوردارند 
و خطر پهلوی را بیشرت از بسیاری از  مخالفین خود حس 

کرده اند.
و  پادشاهی  از نقش مهم  باال  تحلیل  در صورت درستی 
شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مناینده آن در ایران، کم اهمیت 
آزادیخواهی  جنبش  به  مهمی   صدمه  نقش  این  به  دادن 
ایرانیان خواهد زد. او به اهمیت رشکت در جنبش به عنوان 
امروز  دنیای  در  پربها دهد.   نباید  یک شخصیت سیاسی 
ایفای نقش رهرب سیاسی کاریزماتیک، نظیر گاندی و ماندال، 
به دالیل مختلف از جمله دنیای مجازی و شبکه های گسرتده 
اجتامعی ، وجود ندارد که رهربان سیاسی بتوانند با اتخاذ 
نیروهای  و  مردم  آحاد  عقیدتی،  فرا  و  فراجناحی  مواضع 
پادشاهی  و  به عنوان وارث  را متحد کنند.  ولی  سیاسی 
معتقد به ارزش های دموکراتیک، نظیر خوان کارلوس اسپانیا،  
سهمی  که وی در پیشربد اهداف دموکراتیک در ایران دارد 
نباید فراموش شود که حتی وقتی  ناگزیر است.  حیاتی و 
به نام  رضا پهلوی و نه شاهزاده در فعالیت های سیاسی 
رشکت می کند، دلیل توجه به وی به علت شاهزاده بودن 
اوست. در صورت اجتناب از این عنوان و مقام  حتی ممکن 
پایه های پادشاهی خواه خود را به تدریج  از دست  است 
بدهد و  به یکی دیگر از شخصیت های سیاسی منفرد  تبدیل 
شود. متاسفانه در صحنه سیاسی ایران ما با تورم شخصیت 
بودن روبرو  سیاسی و مدعیان بی شامر شخصیت سیاسی 
هستیم و نیازی به شخصیت جدید نیست! در صورتی که او 
با سازماندهی نیروهای پادشاهی خواه و رس و سامان دادن  
با  افراد  از  این جریان و تشکیل گروهی  اوضاع آشفته  به 
تجربه و با نفوذ قادر است توان بالقوه مرشوطه خواهان را 

در خدمت جنبش آزادیخواهی بالفعل سازد.
امیدوارم در این راه تحت تاثیر بحث ها و انتقادات افراد 
و گروه های خارج کشور که در رشایط کنونی فاقد پایه های 
اجتامعی قابل توجه در ایران هستند، قرار نگیرد. فعال کردن 
نیروی پادشاهی خواه در خارج و داخل کشور امری مهمرت 
از ایجاد اتحاد با گروه های اپوزسیون در خارج کشور است. 
بیشرت متوجه جنبش در داخل و جمعیت  باید  توجه وی 
میلیونی و پرتوان ایرانیان در خارج کشور  باشد. هدفی که 
او برای خود قائل است و در مصاحبه ها تکرار می کنند انجام 
انتخابی آزاد برای تعیین آینده سیاسی ایران، از جمله تعیین 
شکل سیاسی حکومت است. بهرتین و موثرترین کمک وی 
برای تحقق این هدف، هامنطور که در این نوشته گفته شد، 
به پشتیبانی  اتکاء  با  و  قبول رهربی جریان مرشوطه خواه 
مردمی ، عملی کردن اتحاد مخالفین جمهوری اسالمی است. 
بر این اساس اگر رشایط عینی جامعه لزوم ایفای این نقش 
را در براندازی رژیم موجود و گذار به دموکراسی منایان کند 
مسئولیت ملی ایشان  ایجاب می کند که واقعیت تاریخی  را 

به ایده آل ذهنی اولویت خویش دهد.

زیرنویس:
*عنوان »شاهزاده« که در زبان های التین Prince یا 
واژه های مشابه خطاب می شود حتی به شاهزاده هایی 
که دیگر ادعای سلطنت ندارند  و رصفا از خانواده های 
سلطنتی هستند اروپا اطالق می شود.  منتقدین توجه 
منی کنند که عنوان شاهزاده رصفا می تواند جنبه توصیفی 
داشته و الزاما به معنی موضع گیری سیاسی تلقی نشود. 
ضمنا رشکت شاهزاده  با این عنوان در جنبش انقالبی 
به افزایش حیثیت و اعتبار جنبش در محافل بین املللی 

کمک می کند.
♦← انتشار مطالب دریافتی در »دیدگاه« و »تریبون 

آزاد« به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

           جریان پادشاهی خواهی فراهم می کند. ساماندهی 
به این جریان با رشکت فعال شاهزاده نقش مهمی  در ارتباط 

اپوزیسیون با داخل و خارج کشور می تواند داشته باشد.
شاهزاده  حضور  منتقدین،  و  مخالفین  ادعای  برخالف 
در راس یک نیروی مرشوطه خواه پرتوان نه تنها به  اتحاد 
نیروهای آزادیخواه  لطمه منی زند بلکه تحقق آن را ممکن 
اظهارات  که  است  مالحظه  قابل  مورد  این  در  می کند. 
کنون  تا  جمهوریخواهی  از  طرفداری  بر  مبنی  شاهزاده 
کمکی شایانی به این اتحاد نکرده است. حضور شاهزاده در 
جبهه مرشوطه خواه وجهه سیاسی و اجتامعی این جریان را 
افزوده و در عین حال می تواند از اعامل و اظهار نظرهای 
مانعی  که  سلطنت طلب  گروه های  از  برخی  تفرقه افکنانه 

جدی در راه اتحاد است بکاهد.
بالقوه  نیروهای  شدن  بالفعل  دلیل  به  این  بر  عالوه 
در  آن  اجتامعی  پایه های  شدن  فعال  و  مرشوطه خواهی 
جمهوریخواهان  جمله  از  دیگر  سیاسی  گروه های  ایران، 
بی شک  شوند.  می  فعال  همبستگی  و  اتحاد  برای  بیشرت 
گروه های سیاسی که دغدغه اصلی شان فروپاشی این رژیم 
و گذار به دموکراسی است و نه منافع کوته بینانه گروهی، 
با مالحظه قدرت یافنت مخالفین رژیم و قویرت شدن امکان 
در  فعال تر  حضور  و  اتحاد  برای  بیشرتی  انگیزه  براندازی 

صحنه مبارزات سیاسی آزادیخواهانه خواهند یافت.
تجربه اسپانیا در گذار از دیکتاتوری فرانکو به دموکراسی 
جرأت  به  است.  مورد  این  در  آموزنده ای  تاریخی  منونه 
گذار  که  دارند  توافق  تاریخ نگاران  کلیه  که  می توان گفت 
سابق  پادشاه  کارلوس  خوان  مدیون  دموکراسی  به  اسپانیا 
است. حتی رهربان احزاب چپ در اسپانیا از جمله رهربان 
حزب کمونیست با وجود انتقاد ها و تردید های اولیه معرتف 
حزب  رهرب  کاریلو  هستند.  کارلوس  خوان  نقش  این  به 
کمونیست اسپانیا که در مذاکرات برای گذار به دموکراسی 
در  پارملانی  پادشاهی  دادن  رسمیت  به   و  داشت  رشکت 
قانون اساسی اسپانیا رای مثبت داد بعدا در توضیح موضع 
خود گفت که »انتخاب بین جمهوری و پادشاهی نبود بلکه 
البورنز  سانچز  کالدیو  بود«.  دموکراسی  و  دیکتاتوری  بین 
تبعید  در  جمهوریخواه  دولت  سابق  رهرب  و  تاریخ شناس 
اذعان کرد که »اگر کسی اسپانیایی وطن پرست است باید 

طرفدار پادشاهی باشد!«
انتصاب  با  را  فرانکو  از  بعد  رفرم های  کارلوس  خوان 
دموکراتیک  روندهای  موافق  که  وزیری  نخست  به  سوارز 
بود  این  و سوارز  پادشاه  اصلی  پیام  بخشید.   بود ترسیع 
گروه های  همه  سود  به  دمکراسی  سازوکارهای  اجرای  که 
جامعه و بهرتین روش اطمینان بخش برای تامین صلح و رفاه 
اجتامعی است.  در سال ۱۹۷۸ قانون اساسی دموکراتیک 
اسپانیا که از طرف مجلس تدوین شده بود در همه پرسی با 
نزدیک به ۹۰ درصد آراء تصویب شد. خوان کارلوس در سال 
۱۹۸۱ موفق شد با قاطعیت موجب شکست کودتای نظامی  
شود. وی  دردهه اول پادشاهی خود یک سیاست خارجی 
را در پیش گرفت که موقعیت اسپانیا را در صحنه جهانی 
بهبود شایانی بخشید و با تعمیم روابط با فرانسه و آملان 
باعث ورود اسپانیا به جامعه اروپا و ناتو شد. ایجاد سنت 
اعتامد سیاسی در زمان گذار از یک دولت به دولت دیگر،   
استحکام قانون اساسی، منایندگی ملی و بین املللی اسپانیا و 
پادشاهی فراجناحی و مستقل از جمله اقداماتی بودند که  
خوان کارلوس انجام داد. جالب توجه است که به دلیل اتهام 
به  اختالس مالی در رسانه ها و انتقاد افکار عمومی  اسپانیا 

در سال ۲۰۱۴ خوان کارلوس از پادشاهی استعفا داد.
در مورد نگرانی شاهزاده رضا پهلوی از موروثی بودن مقام 
پادشاهی باید گفت که  در وهله اول در یک همه پرسی، 

انتخاب شکل سیاسی به رای مردم واگذار خواهد شد. در 
صورت انتخاب پادشاهی مرشوطه از طرف مردم با آگاهی 
به منایندگی پادشاهی، انتخاب وی به این مقام نیز با رای 
وجود  که  زمانی  در  و  بعد  وهله  در  بود.  خواهد  مردم 
پادشاه را برای امنیت، یکپارچگی کشور و تحکیم دموکراسی 
و در یک  استعفا دهد  مقام  این  از  نداند،  می تواند  الزم 
همه پرسی مجدد ادامه پادشاهی را به انتخاب مردم واگذار 
کند. او می تواند حتی پذیرش مقام پادشاهی را به همه پرسی 
مجدد، در صورت استعفا یا درگذشت خود، مرشوط کنند. 
اینهمه اما منی تواند فقط به تصمیم و اختیار وی باشد و 
می بایست راهکارهای حقوقی برای آنها در قانون اساسی در 
نظر گرفته شود تا از هرگونه سوء استفاده فردی و گروهی و 

حزبی نیز جلوگیری گردد.
تعیین  رشکت  و  خاکسرتی  قرش  نگرانی های  رفع  برای  
کننده آنها در جنبش براندازی،  یادآوری آزادی های اجتامعی 
و پیرشفت های اقتصادی و ایجاد امنیت  در دوران محمدرضا 
شاه می تواند موثر باشد. حافظه تاریخی پادشاهی پهلوی 
که نسل به نسل منتقل شده، امید به  آینده ای بهرت بعد از 
جمهوری اسالمی  را جلوه ای واقعی و ملموس می بخشد.  
شاهزاده از بازشناسی دستاوردهای دو پادشاه پهلوی بهره 
می برد و  حضور موثر وی در انقالب اعتامد عمومی  را به 
از  پرهیز  جامعه،  کل  ملی  منافع  و  امنیت  حفظ  با  گذار 

خشونت و تبعیت مقتدرانه از قانون افزایش می دهد.
برانگیخنت  در  موثر  و  قوی  عاملی  ملی  هویت   بحران 
انگیزه انقالبی در ایران است. عناد رژیم با هویت تاریخی 
و فرهنگی ایران پیش از اسالم موجب بحران هویت ملی 
ایرانیان است.  مردم هراس دارند که ادامه ین رژیم  متدن و 
محیط زیست و فرهنگ ایران را به ورطه نابودی سوق دهد. 
بسیاری از ایرانیان از موقعیت  اسفناک و تحقیرآمیز ایران 
در منطقه و در جهان رنج برده و غرور ملی آنان به سختی 
حفظ  به  پایبند  را  خود  کنونی  رژیم  است.  دیده  آسیب 
منافع ملی منی داند  و به خاطر حفظ نظام موجود حارض 
به عقد قرارداد ها و معامالتی با کشورهای بیگانه است که 
از نظر بسیاری از ایرانیان لطمه جربان ناپذیری به متامیت 
ارضی ایران وارد خواهد کرد. ولخرجی های رژیم در پیشربد 
اسرتاتژی ایدئولوژیک خود و در مقابل،  شعار »نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران« منایانگر اعرتاض مردم به تضاد رژیم 

با منافع ملی ایران است.
بدون شک پادشاهی پهلوی بیشرتین خدمات را در تاریخ 
معارص به احیای متدن ملی و باستانی و توسعه اقتصادی و 
فرهنگی ایران کرده است.  یکی از دالیل دشمنی اسالمگرایان 
با خاندان پهلوی هامنا ارزش دادن  به متدن ایران پیش از 
اسالم در دوران پادشاهی پهلوی هاست. شاهزاده در جایگاه 
تحقیر  این  با  مقابله  در  می تواند  پهلوی  پادشاهی  وارث 
هویت ملی ایرانیان در جمهوری اسالمی بیشرتین نقش را 
در برانگیخنت انگیزه انقالبی برای بازگرداندن غرور و افتخار 

ملی ایرانیان ایفا کند.
در مورد ریزش عوامل رژیم و  نیروهای رسکوب، نیاز به 
تشکیل اپوزیسیونی هست که چهره های شاخص و رسمی  
این مرز و بوم دارند.  تاریخ  با فرهنگ و  آن پیوند آشکار 
منایاندن  شاهزاده پهلوی به عنوان مناد اپوزیسیون از تاثیر 
تبلیغات رژیم کاسته و به ریزش طرفدارانش کمک می کند. 
با وجود تبلیغات گسرتده علیه پادشاهی پهلوی ها و اتهام 
امپریالیسم، جمهوری اسالمی   وابستگی به استعامرگران و 
تا کنون  موفق نشده محبوبیت و اعتامد به پادشاهی را 
تبیین«  از »جهاد  اکنون صحبت  و  ایران ریشه کن کند  در 
این است  با »تطهیر پهلوی« می کند.  واقعیت  در مقابله 
که مقامات رژیم با وجود فقر دانش سیاسی از شّم غریزی 



صفحهشماره186۷
جمعه ۵ تا 11 ا سفندماه 1401خورشیدی

4۵ 44

زندانیان در ازای آزاد ساخنت بخشی از پول های بلوکه شده 
ایران مطرح است اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.

نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اخیراً بطور رسمی از 
تالش عامن برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا قدردانی 
کرده است. این در حالیست که شامری شهروند ایرانی به اتهام 

دور زدن تحریم ها در آمریکا بازداشت هستند.
و  آمریکا  بین  غیرمستقیم  مذاکرات  کنعانی  نارص  البته 
جمهوری اسالمی را نیز تأیید می کند اما می گوید »تبادل در 

حال انجام بود که با بدعهدی آمریکا انجام نشده است.«
پایگاه خربی »املانیتور« سوم اسفند گزارش داد رابرت مالی 
گذشته  آمریکا، هفته  وزارت خارجه  در  ایران  امور  مسئول 
همراه با یک هیئت آمریکایی برای گفتگوهای آمریکا و شورای 
همکاری خلیج فارس به منطقه رفته است. وی با رشکای آمریکا 
در خاورمیانه برای اتخاذ مواضع بازدارنده قوی تر علیه جمهوری 
اسالمی، تأکید مجدد بر نقض حقوق برش در ایران و رسکوب 
روسیه  به  تهاجمی  پهپادهای  ارسال  از  نگرانی  و  معرتضان 
علیه اوکراین و بی ثبات  ساخنت خاورمیانه صحبت کرده است.
رابرت مالی همچنین یک سفر جانبی به عامن داشته است. 
کشوری که برای مدت طوالنی رابط میان تهران و واشنگنت 

در برجام بود.
املانیتور می نویسد آمریکا در حالی که دیپلامسی را بهرتین 
گزینه می داند اما برجام را نادیده می گیرد. عالوه بر میانجیگری 
اتحادیه اروپا، پیام هایی بطور مرتب از طریق مقامات قطری، 
عامنی، عراقی و بریتانیایی بین واشنگنت و تهران رد و بدل می شود.
به نظر می رسد بیشرت ترافیک دیپلامتیک مربوط به تبادل 
احتاملی گروگان های آمریکایی باشد. مبادله با آمریکایی ها 
احتامالً منجر به بازگشت سیامک منازی، عامد رشقی و مراد 
طاهباز به ایاالت متحده می شود که همگی به ناحق در ایران 

زندانی شده اند.
در صورتی که این مبادله عملی شود، حدود ۷ میلیارد دالر 
آزاد  کره جنوبی  بانک های  در  ایران  بلوکه شده  پول های  از 

می شود.
طبق گزارش ها، قطر در حال میانجیگری در مورد سازوکار 
تأمین مالی این بسته است که با توجه به تحریم های بخش 
مالی و بانکی ایران، نیازمند کمی طراحی است. پیشرت گفته 
مرصف  به  می بایست  فقط  شده  آزاد  مبالغ  که  بود  شده 
رضوریات خوراکی و دارویی ایران برسد. ولی معلوم نیست 

چه ابزاری برای کنرتل این موضوع وجود دارد.
یک مقام ارشد ایرانی گفته »ما هنوز بطور غیرمستقیم در 

حال مذاکره هستیم و برای مبادله آماده ایم.«

==وقتی سفیر سوئیس در تهران با نادیده گرفنت انقالب 
به رس  سایه  چادر  زنان،  ویژه  به  ایران  مردم  آزادیخواهانه 
می کند و با همراهی مالیان راهی قم می شود، شک کردن به 
آنچه پشت پرده می گذرد چندان عجیب نیست زیرا سوئیس 
سال هاست واسطه ی روابط رژیم ایران و ایاالت متحده است.

==نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اخیراً بطور رسمی 
از تالش عامن برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا قدردانی 

کرده است.
==املانیتور که به نظر می رسد موضع آن موافق با معامله 
نظر  »به  می نویسد  ادامه  در  آمریکاست  و  ایران  رژیم 
می رسد ایران در سیاست خارجی دچار دودستگی شده که 
از رسکوب حکومت  اعرتاضاتی است که پس  پیامدهای  از 

فروکش کرده است.«
امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  علیزاده  ==علی 
ملی مجلس: سلطان عامن پیام هایی میان مقامات ایران و 
آمریکا تبادل می کند و قرار است »در آینده ای نزدیک و با 
خربی خوش به ایران سفر کند... مذاکراتی غیرمستقیم میان 
خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی ایران به واسطه بانک مرکزی 

قطر در جریان است«.
==سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد ادعاهای علیزاده 
گفته پیگیری مذاکرات امتی برای آمریکا اولویت ندارد. ند 
پرایس گفته پیام دولت بایدن به جمهوری اسالمی روشن 
است: آزادى شهروندان ما، توقف تأمین پهپاد برای روسیه و 

آزادى مردم ایران.
در رشایطی که مذاکرات امتی با جمهوری اسالمی متوقف 
شده است، گفته می شود همچنان پشت پرده طرفین در مورد 
از  ازای آزاد ساخنت بخشی  تبادل گروگان های آمریکایی در 

پول های بلوکه شده ایران گفتگو می کنند.
انقالب  گرفنت  نادیده  با  تهران  در  سوئیس  سفیر  وقتی 
رس  به  سایه  چادر  زنان،  ویژه  به  ایران  مردم  آزادیخواهانه 
می کند و با همراهی مالیان راهی  قم می شود، شک کردن به 
آنچه پشت پرده می گذرد چندان عجیب نیست زیرا سوئیس 
سال هاست واسطه ی روابط رژیم ایران و ایاالت متحده است.

کافیست پرسیده شود چه رضورتی دارد وقتی زنان ایران علیه 
حجاب اجباری و تبعیض جان خود را کف دست گرفته و علیه 
حکومت دینی به خیابان ها آمده اند، چادر بر رس کردن سفیر 
سوئیس چه پیامی دارد هم به حکومت و هم به مردم دارد؟!
در این میان، برخی تحلیلگران بر این باورند همین سطح 
گفتگوها نیز پوششی برای مذاکره درباره مسائل بیشرت خواهد 
تبادل  موضوع  است  سال  دو  دست کم  این  وجود  با  بود. 

سفیر سوئیس با 
چادر سیاه در 
قم و مذاکرات 
پشت پرده با 
آمریکا به اسم 
مبادله زندانیان

نادین الیویری لوزانو سفیر سوئیس در ایران به قم سفر کرده تا با اسالم آشنا شود

املانیتور که به نظر می رسد موضع آن موافق با معامله رژیم 
ایران و آمریکاست در ادامه می نویسد »به نظر می رسد ایران 
در سیاست خارجی دچار دودستگی شده که از پیامدهای 
اعرتاضاتی است که پس از رسکوب حکومت فروکش کرده است.«
واسطه ها به حکومت ایران پیام می دهند که تا دولت بایدن 
رس کار است برای توافق قدم بردارد زیرا احتامالً دولت بعدی 
آمریکا از جمهوریخواهان خواهد بود و معامله سخت تر می شود.
مقامات جمهوری اسالمی با وجود اینکه اروپا و آمریکا دائم 
تکرار می کنند به دنبال مذاکره امتی نیستند و روی اعرتاضات 
متمرکز شدند اما ارصار دارند که راه برای معامله امتی و مذاکره 
باز است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و ابراهیم رئیسی 
در اغلب مصاحبه ها و سخرنانی های خود در ماه های اخیر 
ادعا کردند که آمریکا پشت پرده برای مذاکره پیام می فرستد و 
»بطور مستمر با آنها در ارتباط هستیم« اما خودشان هم در 

یک مصاحبه دیگر همین ادعاها را نقض می کنند!
مرکزی  بانک  و  آمریکا  خزانه داری  وزارت  مذاکره  ادعای 

جمهوری اسالمی
دیده  شدیدی  متایل  اسالمی  جمهوری  مقامات  بین  در 
می شود که اعالم کنند کانال های ارتباطی با آمریکا برقرار است 
و بر اوضاع مسلط هستند. در همین ارتباط علی علیزاده 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از 
امیرعبداللهیان ادعا کرده عامن پیام هایی میان مقامات ایران 
و آمریکا رد و بدل می کند و قرار است »در آینده ای نزدیک با 

خربی خوش به ایران سفر کند.«
علیزاده حتا گفته »اتفاق دیگری که در ارتباط با مسائل پولی 
و بانکی افتاده، ورود بانک مرکزی قطر به مناقشه ایران و 
آمریکا و ایفای نقش واسطه در این حوزه است، در همین 
چارچوب مذاکراتی غیرمستقیم میان خزانه داری آمریکا و بانک 

مرکزی ایران به  واسطه بانک مرکزی قطر در جریان است.«
از سوی دیگر ند پرایس تأیید کرده رابرت مالی با مقامات 
عامنی مشورت می کند با اینهمه مذاکره برای احیای برجام را 
رد کرده است. قابل توجه اینکه موازی با این اخبار و شایعات، 
موضوع فعال شدن »مکانیسم ماشه« نیز طرح شده است. 
مسئله ای که می تواند زمینه ساز ارجاع پرونده امتی جمهوری 

اسالمی به شورای امنیت باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد ادعاهای علیزاده گفته 
پیگیری مذاکرات امتی برای آمریکا اولویت ندارد. ند پرایس 
گفته پیام دولت بایدن به جمهوری اسالمی روشن است: آزادى 
شهروندان ما، توقف تأمین پهپاد برای روسیه و آزادى مردم 

ایران.
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یوهانس فوگل مدیر پارملانی فراکسیون حزب لیربال دمکرات ها می گوید مجلس ایران حامی رژیمی است که علیه مردم خود وحشیانه عمل کرده و از اعدام معرتضان حامیت می کند

و  آملان  میان  تنش ها  افزایش  عالئم  که  تصمیامت  این 
حکومت ایران است در پی صدور حکم اعدام برای جمشید 
شارمهد شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران گرفته شده است 
هرچند که پیش از آن نیز شامری از منایندگان پارملان آملان 

خواستار قطع روابط پارملانی با تهران شده بودند.
سوسیال  حزب  فراکسیون  مدیراجرایی  ماست  کاتیا 
تحریم های جمهوری  پی  در  که  کرد  اعالم  آملان  دموکرات 
اسالمی علیه منایندگان پارملان این کشور، تبادالت پارملانی با 

ایران  از هفته آینده به حالت تعلیق درمی آید.
وی توضیح داد: »با توجه به تحریم های مضحکانه علیه 
منایندگان پارملان آملان از سوی جمهوری اسالمی دیگر وقت 
و  آملان  منایندگان  پارملانی  گروه  تبادالت  که  فرا رسیده  آن 

ایران معلق شود.«
تأکید کرد  این عضو فراکسیون حزب سوسیال دموکرات 
که بوندس تاگ قاطعانه از منایندگان تحریم شده پارملان آملان 

پشتیبانی می کند.
ایران تهدید کرده اند که  از منایندگان مجلس در  شامری 
اگر اروپا سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحریم کند آملان، 
انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا را در »لیست تروریستی« 

جمهوری اسالمی می گذارند!
از حامیت  پس  برلین  و  اسالمی  جمهوری  میان  تنش ها 
شد.  آغاز  ایران  در  ضدحکومتی  خیزش  از  آملان  دولت 
ایران سفارت آملان  حتا مقامات و رسانه های حکومتی در 
افتادن  راه  پشت  که  کردند  متهم  را  تهران  در  انگلیس  و 

اعرتاضات داخل ایران هستند.
برگزاری  از  پس  هفته  یک  از  کمرت  شارمهد  اعدام  حکم 

جمهوری  سفارتخانه  دیپلامت  دو  اخراج  دنبال  ==به 
اسالمی در برلین، آملان تبادالت پارملانی با جمهوری اسالمی 

را نیز تعلیق کرد.
==یوهانس فوگل مدیر پارملانی فراکسیون دمکرات های 
لیربال می گوید مجلس ایران حامی رژیمی است که علیه 
معرتضان  اعدام  از  و  می کند  عمل  وحشیانه  خود  مردم 

حامیت می کند.
سوسیال  حزب  فراکسیون  مدیراجرایی  ماست  ==کاتیا 
دموکرات آملان اعالم کرد که در پی تحریم های جمهوری 
اسالمی علیه منایندگان پارملان این کشور، تبادالت پارملانی با 

ایران  از هفته آینده به حالت تعلیق درمی آید.
==حکم اعدام جمشید شارمهد کمرت از یک هفته پس 
از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ صادر شد. این کنفرانس 
برخالف روال همیشگی نه تنها منایندگان جمهوری اسالمی 
را دعوت نکرد بلکه از چهره شاخص اپوزیسیون آزادیخواه و 
مخالف قدیمی حکومت ایران، شاهزاده رضا پهلوی، دعوت 
به عمل آورد. نازنین بنیادی بازیگر و فعال مدنی و مسیح 
مونیخ ۲۰۲۳  کنفرانس  در  نیز  زنان  حقوق  فعال  علینژاد 

حضور داشتند.
کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر  رشیعتمداری  ==حسین 
چاپ تهران سوم اسفند در رسمقاله این روزنامه با اشاره به 
اتهامات شارمهد نوشت وی از سوی دولت آملان مأموریت 

انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است.
به دنبال اخراج دو دیپلامت سفارتخانه جمهوری اسالمی 
در برلین، پنجشنبه ۲۳ فوریه )چهارم اسفند( آملان تبادالت 

پارملانی با جمهوری اسالمی را نیز تعلیق کرد.

تعلیق روابط پارملانی آملان با جمهوری اسالمی؛ حسین رشیعتمداری: اعضای 
سفارت آملان در تهران باید ممنوع الخروج و محاکمه شوند

کنفرانس امنیتی مونیخ صادر شد. در همین ارتباط غزاله 
گفته  بین املللی  بی بی سی  با  گفتگو  در  وی  دخرت  شارمهد 
و  آملان  در  ما  دولت های  به  من  صحبت  روی   « است: 
آمریکاست: این رفتار شام درست نیست؛ ثابت کنید که در 
کار خود جدی هستید! با عمل خود نشان دهید که در کدام 
طرف ایستاده اید! نشان بدهید که می خواهید چه کنید تا 

بتوانیم دوباره به دولت های خود اعتامد کنیم! «
روال  برخالف  مونیخ  کنفرانس  که  حالیست  در  این 
همیشگی نه تنها منایندگان جمهوری اسالمی را دعوت نکرد 
بلکه از چهره شاخص اپوزیسیون آزادیخواه و مخالف قدیمی 
حکومت ایران، شاهزاده رضا پهلوی، دعوت به عمل آورد. 
نازنین بنیادی بازیگر و فعال مدنی و مسیح علینژاد فعال 

حقوق زنان نیز در کنفرانس مونیخ ۲۰۲۳ حضور داشتند.
چاپ  کیهان  روزنامه  مدیرمسئول  رشیعتمداری  حسین 
به  اشاره  با  روزنامه  این  رسمقاله  در  اسفند  سوم  تهران 
اتهامات جمشید شارمهد مدعی شد وی از سوی دولت آملان 
مأموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است.
دوگانه  تابعیت  شارمهد  جمشید  آمده  نوشتار  این  در 
ایرانی- آملانی داشته و در ایران تحت نظارت سفارت آملان 
بوده و از طریق سفارت آملان با افرس آژانس اطالعاتی آملان 
بوده  متاس  در   Bundes nachrichten dienst )BND(

است.
باید  اسالمی  گام جمهوری  اولین  در  گفته  وی همچنین 
»اعضای سفارت آملان را ممنوع الخروج« و »افرس اطالعاتی 
با  شارمهد  جمشید  رابط  که  را  آملان  سفارت  در  مستقر 

)BND ( بوده محاکمه کند.«
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عکس هفته |سارا شیرازی دانش آموز مدرسه »محجوب« اصفهان  روز ۲ اسفند ۱۴۰۱ مورد رضب و جرح زنی به نام راضیه هفت برادران 
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