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خبریدردناك
با کامل تأسف دوست نازنینامن "تقیعلویکیا" در روز سّوم فوریه ٢٠٢٣ دار فانی 

را بدرود و به جهان باقی شتافت. 
شادروان تقی از خانواده ى بزرگ علوی کیا، مردی با همتی بلند، قلبی آکنده از مهر و 

محبت و دلی مهربان داشت.
ایرانیان مقیم مونیخ"،  از نخستین  "میز گرد دوره ای جمعی  یار وفادار و دامئی  تقی، 
براستی شمع این مجلس بود. فقدان این عزیز نه تنها دردناک بلکه غیر قابل جربان است. 
و خیرخواهى  اندیشی، همدلی  آزاد  گرائی،  انسان  در   برجسته ای  او شخصیت  بعالوه  

عمومى بود.
 ما دوستان بسیار نزدیک این شادروان و محفل میز گرد مونیخ درگذشت این مرد فرهیخته 
و آزاداندیش را به خانواده محرتمش به ویژه به دخرت و پرس، نوه ها، بستگان و آشنایانش 

تسلیت می گوئیم.
 نام وی نامی جاوادنی باد. 

 حمید بنان
احمدعلی بهبهانی

حبیب تفضلی
بهرام دوللو

کاظم سید امامی
 مصطفی عراقچی

 نرصت واحدی

زمانتحویلسال۱۴۰۲بهوقتایران:
روز سه شنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ ۰۰:۵۴:۲۷

زمانتحویلسال۱۴۰۲بهوقتلندن:
روز دوشنبه ۲۰ ماه مارس ۲۰۲۳  ۲۱:۲۴:۲۷
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این آخرین شامره کیهان لندن در سال ۱۴۰۱ است. 
شامره بعدی )۴۰۵( جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ منترش خواهد شد.
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را  زمان  و  زمین  شدن  نو  و  بهار  رسیدن  فرا  سال  هر 
میلیون ها شهروند از قلمرو فرهنگ باستانی ایران در رسارس 

جهان جشن می گیرند. 
 نوروز جشن ملی و رسارسی از جمله سه کشور ایران و 
میلیون  از ۱۳۰  بیش  با  که  است  تاجیکستان  و  افغانستان 
شهروند آن را بزرگ می دارند. به همین مناسبت در ازبکستان، 
قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که در 
آنها از ۸۰ تا ۹۹ درصد جمعیت نوروز را جشن می گیرند  تعطیل 

رسمی است. این گذشته از ایرانی تبارانی مانند کُردهاست که 
در کشورهای مختلف مانند ترکیه و سوریه و عراق آیین های 
نوروزی را برپا می دارند. جمعیتی که بنا بر اعالم سازمان ملل 
بیش از ۳۰۰ میلیون تن را در بر می گیرد و به عنوان میراث 
باستانی قلمرو فرهنگ ایرانی که تاریخ  پیدایش آن به بیش از 

سه هزار سال می رسد در یونسکو نیز ثبت شده است.
در این میان جامعه مهاجران ایرانی در رسارس جهان از جمله 
کشورهای غربی نوروز را به این جوامع نیز منتقل کرده و 
دور از انتظار نیست اگر اول فروردین به عنوان جشنی که 
با رسشت طبیعت و انسان پیوند عمیق دارد بیش از پیش 
گسرتش یافته و در این کشورها نیز به عنوان تعطیل رسمی 
نیز در ۲۳  اعالم شود. چنانکه مجمع عمومی سازمان ملل 
فوریه ۲۰۱۰ روز ۲۱ مارس برابر با یکم فروردین را به  عنوان 

روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت.
گذشته از جنبه ی تاریخی، نوروز از نظر فرهنگی با جان و 
روان و محیط زیست انسان پیوند ناگسستنی دارد. چه کسی 
با فرا رسیدن بهار احساس شادی و تازگی و  امید منی کند و 
به خانه تکانی منی پردازد حتا اگر به دلیلی غمگین و یا سوگوار 

عزیزی اعم از خانواده و میهن باشد؟! 
تالش هایی که جهت »قومی« قلمداد کردن نوروز حتا با 
تاریخ سازی و روایت های جعلی صورت می گیرد، دامنه ی آن را 
به عنوان میراث فرهنگی برش برای مهر و شور و شادی و امید 
و همبستگی و آشتی و صلح و همزیستی، محدود می کند و 
آن را از یک آئین در بزرگداشت طبیعت و مناسبات  انسانی، 

به یک نگرش و ابزار قبیله ای کاهش می دهد.
نوروز جشن آشتی خانواده ها و آشنایان، جشن چانه زنی های 
مهر آمیز بازار و مشرتیان، جشن احرتام نسل ها، جشن زیبایی 
هر چیز نو و نوین، از شادی کودکانه برای یک جفت کفش یا 
یک تخم مرغ رنگی تا پول عیدی پنهان شده در مشت بزرگان 
خانواده است. نوروز عطر خوش زندگی در سیب و سنبل و 
سیر و رسکه و طعم سنتی سنجد و سامق و سمنو و درخشش 
رویش شگفت انگیز جوانه و سبزه است. نوروز تصویر امید و 
پیروزی و شادکامی در سکه های کوچکی است که  کنار تصویر 
عزیزان از دست رفته و یا دورمانده از خانه در آینه می درخشند.
نوروز در ایران نیز هر سال با نوید روزهای روشن دل ها را 
گرم و امیدوار نگه می دارد به ویژه در پایان سالی که انقالب 
ملی در آن آغاز شده و نوروز رسمست پیروزی از راه می رسد.

هر روزمان نوروز نوروزمان پیروز!

ایران در ۱۴۰۱نوروز جشن انسان و زمین و زمان

سال  که  هنگامی  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای  علی 
۱۴۰۱ را به عنوان »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نامگذاری کرد گامن منی کرد که امسال به سال انقالب ملی 
علیه انقالب اسالمی و نظام تبدیل و هربار شعار »امسال سال 
خونه، سیدعلی رسنگونه« از شهرهای مختلف ایران فریاد زده 
شود و تصاویر او و روح الله خمینی در شهرهای مختلف به 

آتش کشیده شود.
تاریخ سازترین  از  یکی  عنوان  به  شک  بدون   سال ۱۴۰۱ 
سال ها در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. اعرتاضات مردم در 
اعرتاضات  در  نقطه عطفی  امینی  مهسا  قتل حکومتی  پی 
مردمی سال های گذشته در برابر جمهوری اسالمی بود. ایرانیان 
اعرتاضاتی را علیه جمهوری اسالمی رقم زدند که به رسعت 
وارد مرحله انقالبی شد و جهان را به شگفتی وا داشت. انقالبی 
که با شعار »زن زندگی آزادی« آغاز شد و با »مرد میهن آبادی« 
دامنه ای فراگیر در داخل و خارج کشور یافت تا بازتاب حقوق 

ملت ایران باشد.
انقالبی امسال رسید،  رسآغاز تحوالتی که به آغاز جنبش 
به هفتم آبان ۱۳۹۵ و تجمع هزاران نفر در پاسارگاد برای 
مرزبندی شفاف با جمهوری اسالمی و انقالب ۵۷ باز می گردد؛ 
تجمعی که نشان  داد ۴۴ سال شستشوی فکری و تبلیغات 
ایدئولوژیک شکست خورده و مردم در حال بازیابی هویت 
ملی و ایرانی خود هستند. مقدمه چنین مرزبندی هایی البته 
به مجموعه ی تحرکاتی از سال های پیشرت بر می گردد برای 
منونه اعرتاضات »تجمع خلیج فارس« در تهران که اردیبهشت 
۸۷ در مقابله با جعل نام خلیج فارس و ادعای واهی امارات بر 
جزایر سه گانه با حضور صدها نفر و با شعارهایی چون »پاینده 

ایران« و »خلیح فارس همیشه، هرگز جدا منیشه« برگزار شد.
این روند در اعرتاضات دی۹۶، امرداد۹۷، آبان۹۸ و همچنین 
به  »رو  درخشان  شعار  با  اصفهان  کشاورزان  اعرتاضات  در 
میهن، پشت به دشمن« و سپس اعرتاضاتی که در ارتباط با 
فرو ریخنت ساختامن مرتوپل در آبادان شکل گرفت و نیز در 

تجمعات صنفی ادامه یافت. هرچند ریشه اغلب اعرتاضات و 
تجمعات سال های گذشته اقتصادی- صنفی بود اما از دی  ۹۶ 
مسائلی مانند تحقیر، زیر پا گذاشنت کرامت انسانی شهروندان 
توسط حکومت و بطور کلی خفقان سیاسی و اجتامعی و 
فشارهای فرهنگی در کنار مشکالت اقتصادی به مهمرتین 

انگیزه های اعرتاضات تبدیل شدند.
در رشایطی که الف پایان اعرتاضات در هفته های گذشته 
بارها از سوی مقامات و عوامل صادراتی جمهوری اسالمی 
رس داده شد اما مردمی که با وجود فضای امنیتی شدید و 
تهدیدهای مقامات قضایی و نظامی، چهارشنبه سوری را به 
صحنه اعرتاضات تبدیل کردند، نشان داد که قلب تپنده انقالب 

ملی همچنان پرشور است.
نربد چند وجهی حکومت علیه شهروندان 

با  خامنه ای  علی  ویژه  به  مقامات  رویارویی  آنسو،  در 
اعرتاضات مردم همواره حامل تحقیر جمعی معرتضان و توهم 
درباره پایگاه اجتامعی نظام بوده است که ناخواسته بر خشم 

عمومی جامعه می افزاید.
علی خامنه ای هفته سوم مهرماه طی سخنانی اعرتاضات 
و  خواند  پراکنده«  »اغتشاش های  را  ایران  رسارس  در  مردم 
و  »انفعالی«  به صورت  دشمن  را  اعرتاضات  این  که  گفت 
»ناشیانه« در مقابل پیرشفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ 
ملت ایران طراحی کرده است! این ادعا در حالیست که از 
قتل مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد تا مسموم  
ساخنت سازمانیافته دانش آموزان در بیش از ۲۵۰ مدرسه کشور، 
بار دیگر ثابت کرده است که خود جمهوری اسالمی عامل 
اصلی برهم خوردن امنیت در ایران است. اعرتاض و واکنش  
افکار عمومی نسبت به مسموم  ساخنت دانش آموزان گویای 
این واقعیت است که مردم دلیل موجه دیگری برای ایستادِن 

قاطعانه در برابر این حکومت دارند.
جمهوری  گذشته  ماه های  در  مردم  خستگی ناپذیر  اراده 

اسالمی را بر آن داشت که جدا قلمداد کردن »جزیی«

==ایرانیـان در سـالی کـه گذشـت اعرتاضاتـی را علیـه جمهوری اسـامی رقم زدند که جهان را به شـگفتی واداشـت؛ 
انقابـی کـه بـا شـعار »زن زندگی آزادی« آغاز شـد و بـا »مرد میهن آبـادی« دامنه ای فراگیر در داخل و خارج کشـور 

یافت تا بازتاب حقوق ملت ایران باشد.   

تیتر هفتهتیتر هفتهسرمقالهسرمقاله



صفحهشماره۱8۷۰
 جمعه ۱۷ تا پنجشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳

5 ۴

        بودن اعرتاضات و تحقیر معرتضان، رسکوب هایی چند 
وجهی را علیه آنها به کار بگیرد: از بازداشت حدود ۲۰ هزار 
نفر در جریان اعرتاضات، تا صدور بیش از ۲۰ حکم اعدام 

و اجرای حکم اعدام چهار جوان معرتض تا  وحشیانه ترین 
حذف  متهامن،  اقرار  و  اجباری  اعرتافات  برای  شکنجه ها 
شامری از معرتضان با صحنه سازی خودکشی و سکته، تهدید 
و بازجویی شهروندان، قطع و سانسور اینرتنت، تصویب چند 
البته پیشربد  طرح رسکوبگرانه در مجلس شورای اسالمی و 
»جهاد تبیین« با انواع اتهام زنی ها و دروغ پردازی و تحریف 
از جمله در فضای مجازی! یکی از تازه ترین ترفندهایی که 
افکار عمومی آن را از چشم نظام می بیند،  مسموم  ساخنت 
سازمانیافته دانش آموزان در بیش از ۲۵۰ مدرسه و ۲۵ شهر 

است که همچنان ابعادی پنهان دارد.
سالی که نکوست از بهارش پیداست

با  نوروزی  تعطیالت  از  بعد  روز  نخستین  بهار ۱۴۰۱  در 
اعرتاضات گسرتده صنفی آغاز شد بطوری که بزرگرتین پروژه 
امنیتی وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه )ساس( به 
ترتیب علیه فعاالن صنفی و خانواده های دادخواه آبان۹۸ در 

بهار به اجرا درآمد.
کیهان لندن در سومین هفته فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی 
با عنوان »سالی که نکوست از بهارش پیداست« به تجمعات 
اعرتاضی و اعتصابات از ۱۴ فروردین و درست یک روز پس 
از پایان تعطیالت نوروزی پرداخت. بر اساس این گزارش در 
بازنشستگان  اصفهان،  کشاورزان  فروردین  تا ۱۶  فاصله ۱۴ 
پسامند  بخش  کارگران  رشت،  استانداری  کارکنان  مخابرات، 
استان  در  سی سخت  شهرداری  کارگران  بجنورد،  شهرداری 
لرستان و  کارگران کشت و صنعت  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
کارگران پرتوشیمی چوار استان ایالم از جمله گروه های صنفی 

بودند که اعتصاب و تجمع اعرتاضی برگزار کردند.
نخستین تجمع اعرتاضی رسارسی آموزگاران در ۱۴۰۱ روز 
هامهنگی  شورای  سوی  از  فراخوانی  با  و  اردیبهشت   اول 
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیش از ۵۰ شهر برگزار 
شد. چند روز بعد در یازدهم اردیبهشت نیز بار دیگر هزاران 
آموزگاران در متامی استان های کشور و در  ۸۵ شهر به خیابان 
آمدند و مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. برخورد 
امنیتی و نظامی با آموزگاران معرتض اینبار شدیدتر بود و 
شامری از آموزگاران در شهرهای مختلف مورد رضب  و جرح 

قرار گرفتند و چندین آموزگار نیز بازداشت شدند.
همزمان کارگران نیز دست به اعتصاب و تجمع  زدند. کارکنان 
رسمی صنعت نفت در رشکت های مختلف در نخستین هفته 

اردیبهشت ماه  اعتصاباتی را آغاز کردند که در آخرین هفته 
اردیبهشت به رشکت مهم »فالت قاره«  رسید. این اعرتاضات 
عمدتا ریشه در مشکالت اقتصادی و معیشتی داشتند که جان 

مردم را به لب رسانده است.
هم  اسالمی  جمهوری  امنیتی  نهادهای  که  است  روشن 
و  داشتند  جامعه  انفجاری  وضعیت  درباره  ارزیابی هایی 
از همین رو سناریوهایی را برای خنثی کردن فراگیر شدن 
اعرتاضات در رسارس کشور به اجرا گذاشتند. وزارت اطالعات 
اتحادیه  وعضو  فرانسه  تبعه  آموزگار  دو  اردیبهشت  اوایل 
ایران رفته  به  این کشور را که برای سفر توریستی  آموزش 
بازداشت  فرودگاه  در  کشورشان  به  بازگشت  هنگام  بودند 
در  اطالعات  وزارت  سوی  از  مستندی  بعد  روز  چند  کرد. 
صداوسیامی حکومت منترش شد که این دو آموزگار را متهم 
به »جاسوسی« و ارتباط  گرفنت با شامری از فعاالن صنفی برای 
آشوب  در کشور متهم می کرد. در پی این سناریو حدود ۲۰ 
فعال صنفی فرهنگی و کارگری بازداشت شدند و زمینه  برای 
فشار بر فعاالن صنفی آماده شد.به گزارش خربگزاری حقوق  
برشی »هرانا« در بهار ۱۴۰۱ دست کم ۲۳۰ آموزگار و فعال 
فرهنگی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۳ تن به مراجع 
قضایی احضار شدند. همزمان بیش از ۱۰ فعال کارگری نیز با 

پرونده سازی وزارت اطالعات راهی زندان شدند.
اعرتاضات صنفی اما در اواخر خردادماه و در سالگرد انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم دوباره اوج گرفت. بازاریان اصناف 
مختلف از لوازم خانگی تا لوازم یدکی اتومبیل و سنگربی ها در 
چند شهر از جمله تهران، یزد، اصفهان، خرم آباد و هندیجان 
اعتصاب کردند. در اعتصابات تهران تجمعاتی نیز از سوی 
بازاریان شکل گرفت و شعار »رضاشاه روحت شاد« رس داده شد.
همچنین روز شنبه ۲۸ خرداد بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتامعی تجمع رسارسی در ده ها شهر ایران برگزار کردند که 
شعار محوری آنها »جان فدا می کنیم در ره آزادگی« بود. در 
اوایل تیرماه نیز دور تازه ای از اعتصابات در صنعت نفت با 
اعتصاب کارگران داربست بند آغاز شد. شعارها نشان می داد 
خواست های حقوقی اصناف هرچند ریشه اقتصادی و معیشتی 
دارد اما فراتر از آن و در حال نشانه گرفنت اصل نظام است.

مهمرتین ابزار مردم معرتض: آگاهی، اراده، همبستگی
در چنین رشایطی بود که قتل حکومتی مهسا )ژینا( امینی 
اتفاق افتاد و آتش زیر خاکسرت خشم و انزجار مردم را دوباره 
شعله ور کرد. کیهان لندن در متامی ماه های گذشته اعرتاضات 
شبانه روزی مردم را پابپای آنان دنبال کرده و بازتاب داده است. 
جامعه ایران به گفته ی خود معرتضان پس از مدتی کوتاه وارد 
قرار  پشتیبانی  مورد  و در رسارس جهان  انقالب شد  مرحله 
گرفت. نظام که بیش از پیش به وحشت افتاده بود حکم اعدام 
چهار جوان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی 
کرمی و محمد )کیان( حسینی را در آذر و دی به اجرا درآورد. 
در این میان، جامعه جوان ایران که تجربه تلخ انقالب۵۷ 
را در خاطره جمعی و حافظه تاریخی خود ضبط کرده ، در 
از  عبور  برای  اراده  و  آگاهی و همبستگی  بر  که  فرآیندی 
ایران و ساخنت کشور شکل  جمهوری اسالمی و پس گرفنت 
گرفته، به اعرتاض و رفنت به خیابان برای جانبازی بسنده منی کند 
بلکه همه تحرکات سیاسی را زیر نظر گرفته و به نقد می کشد.
از  سیاسی  گروه های  اقدامات  برخی  گذشته  ماه های  در 
و  سازمانیافته  تبلیغات  و  تجزیه طلب  قومی  احزاب  جمله 
تفرقه افکنانه ی آنها از طریق برخی رسانه های خارج کشور 
شد.  روبرو  ایران  اعرتاضات  درون  از  روشن  شعارهای  با 
همچنین پروژه  هایی که به نظرمی رسد جهت »رهربسازی« 
و »آلرتناتیوسازی« با پشتیبانی برخی کشورهای خارجی به راه 
افتاده ، با مقاومت داخل و خارج روبرو می شوند. اکنون ایران 
شاهد فرآیندی است که همه نیروها و چهره های سیاسی از 
سوی افکار عمومی رصد می شوند تا مهم ترین معیاری که در 
۴۴ سال گذشته از صحنه سیاسی کشور غایب بوده دوباره 

جایگزین شود: شایستگی و بایستگی!
در یک نظرسنجی معترب و علمی که در بهمن ماه برگزار 
بیش  رشکت کنندگان  سوی  از  سیاسی  جریانات  وزن  شده، 
از پیش روشن شده است. نتایج این نظرسنجی که از سوی 
عنوان »وضعیت  با  تجربی«  تحقیق  و  »پیش بینی  موسسه 
سیاسی در ایران« انجام شده نشان می دهد ۷۹ و ۹دهم درصد 
رشکت کنندگان شاهزاده رضا پهلوی را به چهره های سیاسی 
دیگر ترجیح می دهند. همچنین ۶۰ و ۴دهم درصد خواستار 
بازگشت پادشاهی مرشوطه اند و ۱۷ و نیم درصد جمهوری 
دمکراتیک را ترجیح می دهند در حالی که ۱۴ و نیم درصد 

هنوز تصمیم نگرفته اند.
اعرتاضات خیابانی و در  بررسی شعارهای مردمی که در 
مقابل نیروهای تا دندان مسلح جمهوری اسالمی جان خود را 
بر کف دست گرفته اند، دو نکته انکارناپذیر را روشن می کند:

یکی اینکه تنها نام خاندان پهلوی به عنوان مناینده نهاد 
پادشاهی در ایران در شعارهایی چون »رضاشاه روحت شاد« و 
»ای شاه ایران برگرد به ایران« رس داده شده و نام هیچ فرد، گروه 
یا جریان سیاسی در شعارهای انقالب ملی مطرح نشده است.
نکته دیگر،  تأکید بر همبستگی و یکپارچگی رسزمینی و 
نام »ایران« در شعارها و ترانه ها و دیگر محتواهای سیاسی و 
فرهنگی تولید شده در این جنبش ملّی است. این واقعیت نیز 
نشان می دهد که مردم به دنبال تشکیل هامن »دولت ملی« 
هستند که در توئیت شاهزاده رضا پهلوی در صد و چهل و 

پنجمین زادروز رضاشاه مورد تأکید قرار گرفته است.
به نظر می رسد جامعه ای که با انقالب ۵۷ از عرش بر فرش 
سقوط کرد، و چهار دهه انواع تحقیر و رسکوب و فشارهای 
منود،  تحمل  را  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  ایدئولوژیک، 
همبسته و یکپارچه بپاخاسته تا با عبور از جمهوری اسالمی 
و »فتنه ۵۷«، کشور را به مسیر آزادی و آبادی برگرداند. این 
جامعه خواهان حکومتی دمکرات است که ضامن امنیت، رفاه 

و آرامش و همزیستی تاریخی آن باشد.
روشنک آسرتکی
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مسلّح و فرمانده ارتش توسط ماهواره ها شناسایی شد و در 
نهایت آنچه از آن بیرون آمد یک هواپیامی جنگنده قدیمی بود 
که نیم قرن پیش در دوران پهلوی برای ارتش خریداری شده بود.

ادامه حمات ارسائیل به پایگاه های سپاه در سوریه
در سالی که گذشت به ویژه بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو 
بار دیگر در ارسائیل به قدرت رسید، حمالت هوایی ارسائیل به 
پایگاه های سپاه قدس و گروه های نیابتی وابسته به جمهوری 
اسالمی افزایش پیدا کرد و برای مقابله با آن کاری از دست رژیم 
برنیامد. بارها کاروان های تسلیحات ارسالی از سوی جمهوری 
اسالمی به سوریه لو رفت و در بنادر یا در جاده های بین مرزی 
عراق و سوریه هدف قرار گرفته و نابود شدند و یا خسارت دیدند.

ناتوانی در تأمین مسکن برای کارکنان ارتش
نیروهای  اقتصادی  نیازهای  تأمین  در  فرماندهان  ناتوانی 
مسلح را باید یکی از مهمرتین بحران ها در نیروهای مسلّح 
دانست. نارضایتی  پرسنل نظامی در نهایت ریزش در بدنه 
نیروهای مسلّح را تشدید می کند. عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران اواسط امرداد ۱۴۰۱ به دلیل 
برآورده نشدن وعده های اقتصادی و »دغدغه معیشت« از 
کارکنان و خانواده های ارتشی ها عذرخواهی کرد. او قول داده 

بود در عرض پنج سال وضعیت آنها را بهبود بخشد.
موسوی که در چاکرمآبی گوی سبقت را از سایر فرماندهان 
نظامی ربوده معتقد است »حرضت آقا« در رأس همه خطوط 

قرمز نیروهای مسلح قرار دارد.
خرابکاری و اعرتاضات در ارتش

همزمان با تداوم خیزش ضدحکومتی در ایران خرابکاری در 
پادگان های ارتش افزایش پیدا کرد. در جریان این اعرتاضات 
شامری از کارکنان رسمی و کادر و رسبازان بازداشت شدند. 
خدمت  ترک  و  فرار  از  جلوگیری  برای  مسلّح  نیروهای  در 
رسبازان برای آنها بسته های تشویقی شامل کرس از خدمت و 
مرخصی های تشویقی و جوایز مادی و اضافه حقوق در نظر 
گرفته شد. به پیشنهاد معاون فرمانده نیروی زمینی ارتش و 
موافقت علی خامنه ای برای مقابله با کشیده شدن اعرتاضات 
به پادگان ها و منازل مسکونی ارتشی نشین یگان های رضبت 
ایجاد شد. این در حالیست که در جریان برگزاری مراسم چهلم 
مهسا امینی در اواسط آبان، ارتشی های »تیپ ۲۲۸« سقز بعد 

از حمله مزدوران سپاه پاسداران، به مردم پناه دادند.
حمات شیمیایی به مدارس دخرتانه

جمهوری  برای  امنیتی  شکست های  بزرگرتین  از  یکی 
به مدارس  خوابگاه های دخرتانه  اسالمی حمالت شیمیایی 
بود که بیش از سه ماه تداوم داشت و بیشرت از ۱۵۰۰ نفر 

= = برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطاعات سپاه 
پاسداران )ساس(، اعدام رسهنگ علیرضا اکربی از مقامات 
سابق وزارت دفاع که از وی به عنوان »اَبَرجاسوس« انگلیس 
نام برده شد و مرگ مشکوک و ترور شامری از فرماندهان 
از  پهپادی  و  موشکی  واحدهای  در  فعال  پاسداران  سپاه 

مهمرتین رویدادهای نظامی ایران در سال ۱۴۰۱ بود.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی تحت زعامت علی خامنه ای 
به عنوان فرمانده کل قوا سال ۱۴۰۱ درعمل وارد معرکه ای 
شدند که اگر خروج از آن ناممکن نباشد اما به راحتی هم 
امکان پذیر نیست: همدستی با روسیه در جنگ علیه اوکراین.
به پشتوانه برگزاری چند رزمایش و رومنایی از چند منونه 
تجیهزات و تسلیحات دفاعی به ویژه در زمینه موشکی و 
پهپادی، مقامات جمهوری اسالمی نیروهای مسلح را »الگوی 
پیرشفت« معرفی می کنند. بدیهی است در باالترین رده های 
قوای مسلّح از عملکرد نیروها و یگان های تحت امرشان چیزی 

جز تعریف و متجید شنیده نخواهد شد.
در سالی که گذشت بیشرتین مترکز مقامات دفاعی جمهوری 
اسالمی روی ساخت پهپادهای انتحاری بود که با وجود انکار 
اولیه رس از یگان های مسلّح روسیه درآوردند و در حمله به 
تأسیسات اسرتاتژیک اوکراین به کار گرفته شدند. جمهوری 
اسالمی در عرصه نظامی حساب ویژه ای روی موشک ها و 
پهپادها به ویژه »شاهد ۱۳۶« ساخت سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و پهپاد »آرش« ساخت ارتش باز کرده است.
در  ارسائیل  جنگ  وزیر  گاالنت  یوآو  ارتباط  همین  در 
کنفرانس امنیتی مونیخ ادعا کرد که جمهوری اسالمی با بیش 
از ۵۰ کشور در رسارس جهان در ارتباط است و به آنها سالح 
می گویند  اسالمی  ارشد جمهوری  مقامات  می فروشد. خود 
صادرات انواع تسلیحات پنج برابر شده است. در سالی که 
گذشت جمهوری اسالمی در تاجیکستان کارخانه ساخت پهپاد 
به راه انداخت. مؤسسه »جیمزتاون فاندیشن« تحلیل کرد یکی 
از دالیل اهمیت تأسیس خط تولید پهپادهای »ابابیل-۲« در 
تاجیکستان این است که جمهوری اسالمی برای نخستین بار 
رسامً خط تولید کارخانه ساخت پهپاد در بیرون از مرزهای 

ایران را فاش کرد.
از جمله مواردی که حکومت مانور تبلیغاتی زیادی روی 
به شناورهایی  نفتی  برج های  کاربری  تغییر  آن کرده است 
به  متعلق  مهدوی«  »شهید  شناور  بود.  نظامی  مصارف  با 
نیروی دریایی سپاه یکی از آنهاست که ادعا شد ناو پهپادبر 

اقیانوس پیامست!
لو رفنت پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی

یکی دیگر از مواردی که از آن به عنوان دستاورد نظامی نام 
برده شد پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش »عقاب ۴۴« بود. 
پایگاهی که مختصات استقرار آن با جزئیات دقیق ساعاتی بعد 
از انتشار گزارش تصویری از بازدید رئیس ستاد کل نیروهای 

نیروهای مسلّح 
جمهوری اسامی در 

۱۴۰۱
سبقت فرماندهان ارشد در 

چاکرمآبی و کارکنانی که انگیزه 
خدمت ندارند

صف کشیدن ارتشی ها و سپاهی ها برای دست دادن با لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران / تهران/ سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

معمول  طبق  حکومتی  مقامات  کرد.  مسمومیت  دچار  را 
ابتدا اصل ماجرا را کتامن  کردند اما به تدریج اعرتاف کردند 
که سازماندهی شده و عمدی است. هرچند هنوز مشخص 
نشده منشاء این حمالت که حتا علی خامنه ای از آن به عنوان 
»جنایت« نام برد کدام گروه  بوده اند اما از وسعت و تداوم 
امنیتی  سازمان های  در  قدرمتند  بازوی  بدون  پیداست  آن 
ارتکاب به آن ممکن نبود. عامالن این جنایت چه طبق ادعای 
مقامات نظام از بیرون خط گرفته باشند و چه اقدامی از درون 

حکومت باشد ننگی بر پیشانی نهادهای امنیتی نظام است.
بی عدالتی در دادرسای نظامی

از سه  از خانواده های قربانیان »پرواز ۷۵۲« پس  شامری 
سال پیگیری و دادخواهی به دلیل »عدم استقالل« و »عدم 
صالحیت« دادگاه نظامی تهران شکایت خود را پس گرفتند. 
آنها اعالم کردند قضات این دادگاه توانایی رسیدگی عادالنه به 
پرونده را ندارد. بسیاری از خانواده ها معتقدند دادگاهی که زیر 
سلطه عامالن جنایت باشد محال است به عدالت منجر شود.

از برکناری ها تا اعدام جاسوس
سپاه  اطالعات  سازمان  ریاست  از  طائب  حسین  برکناری 
مقامات  از  اکربی  علیرضا  اعدام رسهنگ  )ساس(،  پاسداران 
عنوان  به  وی  از  که  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت  سابق 
ترور  و  برده شد، مرگ مشکوک  نام  انگلیس  »اَبَرجاسوس« 
واحدهای  در  فعال  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  شامری 
موشکی و پهپادی از جمله حسن صیادخدایی )خدایاری( از 
افرسان عضو »سپاه قدس«، حمله به تأسیسات و کارخانجات 
و  طالبان  نیروهای  با  مرزی  جدال  ریزپرنده ها،  با  نظامی 
جمهوری آذربایجان، سقوط دست کم سه هواپیامی جنگنده 
متعلق به ارتش و سپاه پاسداران حین مأموریت و جان باخنت 

چهار خلبان از رویدادهای مهم در حوزه نظامی ایران بود. 
بحران در نیروی انتظامی

که  سالی  از  ماه  شش  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
گذشت، درگیر رسکوب اعرتاضات بود. تقریباً متام فرماندهان 
ارشد نیروی انتظامی به دلیل نقض حقوق برش در فهرست 
در  گرفته اند.  قرار  آنها  آمریکا و رشکای  و  اروپا  تحریم های 
ادعا شد پلیس و مأموران  اینکه  با وجود  جریان اعرتاضات 
ضدشورش از تیرجنگی استفاده نکردند اما حدود ۶۰۰ نفر از 
مردم کشته شدند. نیروهای پلیس نیز در این اعرتاضات تلفات 
از  بیش  گفته شد  انقالب ملی  ماه دوم  داشتند. در  زیادی 
دوهزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی مصدوم شدند. در نهایت 
خامنه ای تصمیم به تغییر حسین رحیمی و انتصاب احمدرضا 

رادان رسدار رسکوبگر و بدسابقه به عنوان فرمانده 

تیتر هفته )سیاست امنیتی و نظامی(تیتر هفته )سیاست امنیتی و نظامی(
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غربی واکنش جدی تری از خود نشان دهند و به ویژه سطح 
روابط دیپلامتیک خود را با جمهوری اسالمی بطور محسوسی 
در  برعکس،  و  نداد  روی  البته  که  اتفاقی  دهند.  کاهش 
هفته های آخر سال خورشیدی بار دیگر تالش های دولت ها 
و نهاد های اروپائی و بین املللی برای احیای مذاکرات توافق 
در  نتیجه  بدون  است  سال  چندین  که  برجام،  به  موسوم 

جریانست، افزایش یافته است.
ارصار غرب بر احیای برجام

 در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین املللی انرژی امتی 
بار دیگر پیش نویس قطعنامه ای برای محکومیت گسرتش برنامه 
هسته ای جمهوری اسالمی، که کشورهای اروپائی وعده آنرا 
داده بودند، در لحظه آخر روی میز قرار نگرفت. با وجود اینکه 
آژانس بین املللی انرژی امتی صحبت از غنی سازی ۸۴ درصدی 
کرده اما کل داستان با سفر دور از انتظار رافائل گروسی به 
تهران به فراموشی سپرده شد. مدیر آژانس بین املللی انرژی 
امتی در بازگشت از تهران اعالم کرد ضامنت هائی دریافت 
کرده و صحبت از آمادگی تهران برای همکاری بیشرت کرد. حال 
آنکه مقامات تهران برخی نکات مطرح شده از سوی وی را 
تکذیب کردند! البته رافائل گروسی اشاره  ی رصیحی به این 
نداشت  اسالمی  جمهوری  همکاری  چگونگی  و  ضامنت ها 
را  آنچه  نکرد.  مطرح  پرسشی  رابطه  این  در  هم  کسی  و 
سخنگویان غیررسمی کشورهای غربی گفتند می توان در یک 
جمله خالصه کرد: هرگونه قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی 

راه را برای مذاکرات آینده دشوار می سازد.
امید به توافق با عربستان با میانجیگری چین

در آخرين روزهای سال جاری خورشیدی اتفاق دیگری نیز 
به ثبت رسید که می تواند برای مدتی روابط غرب، و نه تنها 
غرب را،  با جمهوری اسالمی بهبود بخشد. امضای توافقی 
میانجیگری   با  سعودی  پادشاهی  و  اسالمی  جمهوری  بین 
جمهوری خلق چین می تواند تنش  بین تهران و پایتخت های 
اروپائی و برخی کشورهای عربی را موقتا کاهش دهد. البته 
کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند این توافق موقتی خواهد 
بود و جمهوری اسالمی به دالیلی سیاسی و راهربدی نخواهد 
توانست آنرا عملی کند و به آن وفادار  مباند. روابط جمهوری 
اسالمی با پادشاهی سعودی و متحدان این کشور در خلیج 
فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی زیر رضبه ۴۴ سال 
فعالیت های مخرب جمهوری اسالمی در منطقه قرار دارد و 

ترمیم و  بازسازی آن اصال ساده نیست.
کشورهای اروپائی و آمریکا که همگی از این توافق استقبال 
کردند، منی خواهند درگیر بحران جدیدی در خاورمیانه باشند و 

==انتظار می رفت که دولت های غربی در ارتباط با خیزش  
انقابی در ایران واکنش جدی تری از خود نشان دهند و به 
اسامی  با جمهوری  را  ویژه سطح روابط دیپلامتیک خود 
بطور محسوسی کاهش دهند. اتفاقی که البته روی نداد و 
برعکس، در هفته های آخر سال خورشیدی بار دیگر تاش های 
دولت ها و نهاد های اروپائی و بین املللی برای احیای مذاکرات 
توافق موسوم به برجام، که چندین سال است بدون نتیجه در 

جریانست، افزایش یافته است.
در سالی که رو به پایان است، جهان و به ویژه کشورهای 
غربی توجه بیشرتی به جمهوری اسالمی و آنچه در این مدت 
نتایج محسوس  از  یکی  بيشرت  توجه  این  داشتند.  می گذرد 
انقالب »زن زندگی آزادی« است. شجاعت، شهامت و پایداری 
زنان و مردان ایرانی در مقابل یکی از وحشی ترین نظام های 
دیکتاتوری معارص، تحسني جامعه جهانی را برانگیخته، اگرچه 
حامیت دولت های بسیاری از کشورها، برخالف جوامع مدنی 
بیانیه و  تنها صدور چند  افکار عمومی همین کشورها،  و 
محکومیت لفظی رسکوب شدید معرتضانی بود که بیش از 
۱۸۰ روز است در خیابان های بیشرت شهرها در متام استان های 

ایران با صدای رسا خواهان رسنگونی نظام هستند.
از  معرتضین  رسکوب  محکومیت  بیانیه های  شک  بدون 
اهمیت برخوردار است، ولی انتظار می رفت که دولت های 

جمهوری اسامی 
بخشی از 
مشکات

 سیاست بین املللی 
است

امیدوارند که میانجیگری چین بین جمهوری اسالمی و پادشاهی 
سعودی بتواند آغازی برای پایان جنگ در یمن باشد. امید به 
این توافق که بتواند بطور موقت نیز به درگیری های نیابتی 
بین تهران و ریاض در عراق یا لبنان پایان دهد، یکی دیگر از 
دالیل خوشبینی بیش از حد غرب نسبت به این توافق است. 
آنچه غرب منی خواهد ببیند و چشامن خود را به روی آن بسته، 
اسرتاتژی منطقه ای جمهوری اسالمی در چهار دهه گذشته است.
ابتدای  از  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  سیاست های 
بنیانگذاریش، مبتنی بر ایجاد تنش و رسبازگیری در کشورهای 
همسایه دور و نزدیک بوده است. بعید به نظر می سد که 
جمهوری اسالمی با این توافق دست از حامیت از انصارالله و 
حٍوثی ها در یمن بردارد، یا نیروهای خود و گروه های تحت 
حامیت اش را از سوریه خارج سازد، و یا پرداخت میلیون ها 
دالر به حامس و جهاد اسالمی را برای اقدامات تروریستی 
علیه ارسائیل متوقف سازد و یا باالخره پای خود را از لبنان 
و عراق بیرون بکشد. بدون این دخالت ها جمهوری اسالمی 

کارتی برای بازی در منطقه ندارد.
در بر هامن پاشنه ۴۴ ساله می چرخد

سیاست جهانی  عرصه  در  برای حضور  اسالمی  جمهوری 
سال هاست که دیگر منی تواند از اسلحه نفت و گاز استفاده 
نتوانست  میالدی   ۲۰۱۸ سال  در  ایران  نفت  تحریم  کند. 
رضبه ای به اقتصاد غرب وارد مناید بطوری که در عرض چند 
هفته توانست منابع جانشین پیدا کند. جمهوری اسالمی در 
این سال ها از دو برگ نسبتا برنده برای تحت فشار دادن غرب 
استفاده کرده است: ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه و 
گروگانگیری اتباع خارجی و ایرانی ها دوتابعیتی. البته کارت 
سوم نیز برنامه های امتی است که غرب هنوز امید به کنرتل آن 

از طریق مذاکره دارد.
چشم انداز روابط غرب با جمهوری اسالمی در سال ۱۴۰۲ 
رس  پشت  که  سالی  در  آنچه  از  متفاوت  نیز  خورشیدی 
می گذاریم نخواهد بود. به ویژه با حمله روسیه به اوکراین، 
به نظر منی رسد که غرب بخواهد به رفتار »کج  دار و مریز« 
خود با جمهوری اسالمی پایان دهد. تنها در صورتی این رفتار 
تغییر خواهد پیدا کرد که غرب به این نتیجه برسد که بدیلی 
علیه این نظام شکل گرفته است و می تواند با حامیت جدی از 
آن بر ۴۴ سال روابط پر تالطم با جمهوری اسالمی نقطه پایان 
بگذارد. بعید به نظر می رسد که غرب در رشایط کنونی بپذیرد 
که جمهوری اسالمی که عامل اصلی مشکالت در خاورمیانه 

است، می تواند بخشی از راه حل نیز باشد.
احمد رأفت

          نیروی انتظامی گرفت. در سالی که گذشت به ویژه 
در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان، مأموریت 
نیروهای انتظامی در عمل بجای تأمین امنیت مردم، نسق کشی 
از آنها در همکاری با سپاه و بسیج بوده است. گفتنی است که 
در یک منونه بر اساس گزارش رسانه های داخلی میزان رسقت 

در ایران چهار برابر شده است.
رده  در  اسالمی  جمهوری  مسلّح  نیروهای  میان،  این  در 
فرماندهی سال را به امید دریافت سیستم اس-۴۰۰ و سوخو 
۳۵ روسی به پایان رساندند. حکومت که امیدوار بود با تشدید 
رسکوب  وحشیانه، اعرتاضات مهار شود اما در چهارشنبه سوری 
بار دیگر با واقعیت خشم و انزجار مردم روبرو شد. اینهمه در 
حالیست که  بدنه میانی نیروهای مسلّح به شدت بدون انگیزه 
سیاسی  عقیدتی-  سازمان  اصلی  مأموریت  است.  ناامید  و 
»جهاد تبیین« نیز که جلوگیری از ریزش هاست، ناکام می ماند 
چرا که مشکل پرسنل نظامی نه ایدئولوژی بلکه اقتصاد است! 
درآمد آنها که از صبح  به پادگان ها می روند و به سختی روزگار 
می گذرانند کفاف هزینه ها را منی دهد و آنان را مجبور می کند 
به رساغ شغل دوم بروند. اعتیاد و ترک خدمت و همچنین 
استعفا بین کارکنان ارتش افزایش پیدا کرده است. همزمان 
و  است  شده  زیاد  انبارها  و  پادگان ها  داخل  از  نیز  رسقت 

جمهوری اسالمی راهکاری برای غلبه بر این وضعیت ندارد.
حامد محمدی

تیتر هفته )سیاست خارجی(تیتر هفته )سیاست خارجی(
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-بهبود ارتباط و پیام رسانی شفاف با مردم ایران
-مذاکره با اپوزیسیون سکوالردموکرات

-مذاکره و ارتباط موثر با ایرانی- آمریکایی ها
با  رابطه  در  آمریکا  رسانه های  فعالیت  روند  اصالح   –

تحوالت ایران
-احیا و بازبینی در منابع مالی اختصاص داده شده به ایران 

توسط وزارت خارجه ایاالت متحده
-شناسایی عوامل نفوذی رژیم در ایاالت متحده

به  »چگونه  موضوع  با  اول  پنل  نشست،  این  ادامه  در 
اینجا رسیدیم؛ چهار دهه سیاست ایران« با مدیریت افشینه 
برایان  حضور  با  و  نویسنده،  و  دادگسرتی  وکیل  لطیفی 
کتولس از موسسه  خاورمیانه، بهنام طالب لو از بنیاد دفاع از 
دمکراسی ها )اف دی دی(  و نوید محبی از نوفدی برگزار شد.

برایان کاتولیس در سخنانی گفت که با توجه به اختالف  
نظرهایی که در  تالش های برقراری ارتباط میان جمهوری 
اسالمی و ایاالت متحده وجود دارد و با توجه به اینکه دولت 
جو بایدن طی دو سال گذشته نتوانسته راه  حلی برای مسائل 
ایران پیدا کند، طرح هایی چون طرح »حامیت  مربوط به 
ایاالت  اصلی  حزِب  دو  هر  پشتیبانی  می تواند  حداکرثی« 
متحده آمریکا را به  همراه داشته باشد و چشم انداز روشنی 
برای عملکرد یکسال و نیم مدت باقیامنده از عمر دولت 

کنونی بایدن به شامر رود.
بهنام طالب لو اتحاد میان جمهوری اسالمی ایران و شامر 
دیگری از کشورهای غیردموکراتیک را »باشگاه مستبدان« 
نامید و در سخنان خود تأکید کرد که رویکرد دولت آمریکا 
در قبال ایران یک رویکرد اثربخش و عملگرایانه نیست و 
روند انتخابی دولت ایاالت متحده شامل تالش برای ادامه 
دستاورد  بدون  هسته ای  توافق  احیای  و  مذاکرات  یافنت 

خواهد بود.
نوید محبی نیز طی سخنانی با اشاره به نقش خرابکارانه ای 
جامعه  و  منطقه  کشورهای  برای  اسالمی  جمهوری  که 

بین املللی دارد گفت که در چنین رشایطی ایاالت متحده

که  کرده  اعام  حداکرثی«  »حامیت  در طرح  ==نوفدی 
زمان آن فرا رسیده است که سیاست آمریکا در ارتباط با 
ایران، توسعه اسرتاتژیک، مردم ایران و نقش تاریخی آنها را 

در تحوالت و واقعیت های سیاسی کشور را در نظر بگیرد.
این  افتخاری  مهامن  عنوان  به  پهلوی  رضا  ==شاهزاده 
نشست، اهمیت »حامیت حداکرثی« را در این دانست که 
جمهوری اسامی نه اقدامی به نفع مردم و نه در چارچوب 
منافع ملی ایران انجام منی دهد و همه امکانات و منابع را 
برای توسعه ایدئولوژی اش در منطقه و جهان رصف می کند.
==شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد که ۸۰ درصد ظرفیت  
نیروی انسانی متخصص که می تواند به گذار از جمهوری 
اسامی و بازسازی ایران کمک کنند در داخل کشور است 
و جامعه ایرانیان خارج کشور نیز با رسمایه گذاری نقدی، 
بازسازی  مسیر  می توانند  تجهیزات  و  تکنولوژی  واردات 

کشور را رسعت ببخشند.
اینجا رسیدیم؛ چهار  ==پنل اول با موضوع »چگونه به 
وکیل  لطیفی  افشینه  مدیریت  با  ایران«  سیاست  دهه 
دادگسرتی و نویسنده، و با حضور برایان کتولس از موسسه  
دمکراسی ها  از  دفاع  بنیاد  از  طالب لو  بهنام  خاورمیانه، 

)اف دی دی(  و نوید محبی از نوفدی برگزار شد.
==پنل دوم با عنوان »همبستگی بین امللی: غرب چگونه 
می تواند رهربی کند« با مدیریت کریم سجادپور از موسسه 
کارنگی و با حضور دریا صفایی مناینده پارملان بلژیک و 

علی احساسی مناینده پارملان کانادا برگزار شد.

روز  )نوفدی(  ایران  در  دموکراسی  برای  ملی  اتحادیه 
با ۱۳ مارس ۲۰۲۳ از طرح  دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ برابر 
مبارزات  از  بین املللی  پشتیبانی  برای  حداکرثی«  »حامیت 
مردم ایران رومنایی کرد. در نشست »حامیت حداکرثی؛ راه 
سوم برای دیپلامسی ایران« که همزمان برای رومنایی از این 
طرح از سوی نوفدی برگزار شده بود شاهزاده رضا پهلوی به 

عنوان سخرنان مهامن حضور پیدا کرد.
نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران )نوفدی( با 
سخنان کامران خوانساری نیا آغاز شد و او از طرح »حامیت 
حداکرثی« که از سوی این سازمان تدوین شده رومنایی کرد. 
این برنامه با گفتگوی علیرضا نادر از نوفدی با شاهزاده رضا 
اینجا  به  »چگونه  موضوعات  با  پنل  دو  برگزاری  و  پهلوی 
رسیدیم؛ چهار دهه سیاست ایران« و »همبستگی بین امللی: 

غرب چگونه می تواند رهربی کند« ادامه یافت.
بر اساس توضیحات اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران 
)نوفدی( درباره طرح »حامیت حداکرثی«، در طی دهه های 
گذشته دولت آمریکا سیاست ایران خود را بر مبنای رفتار 
حکومت جمهوری اسالمی تنظیم کرده و تالش بر آن داشته  
تا با شیوه هایی همچون مهار، تعامل و یا فشار رفتارهای 
در  »ما  گفت:  نیا  خوانساری   دهد.  تغییر  را  رژیم  مخرب 
نوفدی بر این باوریم که زمان آن فرا رسیده است که سیاست 
آمریکا در ارتباط با  ایران باید توسعه اسرتاتژیک، مردم ایران 
و نقش تاریخی آنها را در تحوالت و واقعیت های سیاسی 

کشور در نظر بگیرد.«
در ادامه توضیح داده شد که سیاست »حامیت حداکرثی« 
که نوفدی آن را به عنوان سیاست جایگزین، مناسب می داند 
درواقع ابزارهای اسرتاتژیک مورد نیاز را به سیاست گذاران 

برای مشارکت دادن مردم ایران در تدوین سیاست آمریکا در 
قبال رژیم ایران فراهم می آورد. سیاست »حامیت حداکرثی« 
ایجاد  نوید  حداکرثی«،  »فشار  سیاسِت  مکمِل  عنوان  به 
چارچوب کامل تری را برای سیاست ایران و آمریکا می دهد- 
چارچوبی که همچنان جمهوری اسالمی را از طریق انزوای 
اقتصادی و دیپلامتیک پاسخگو می داند، اما مردم ایران را نیز 
که حاکامن واقعی ایران هستند از طریق ارائه حامیت های 

اخالقی، لجستیک و مالی در مقابل رژیم توامنند می سازد.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران )نوفدی(  همچنین 
تأکید کرده است که با توجه به مبارزات پیوسته مردم ایران 
متایل  شناخنت  رسمیت  به  با  و  دموکراسی،  و  آزادی  برای 
از  ایرانی- آمریکایی در حامیت از سیاستی  عمیق جامعه 
سوی دولت آمریکا که مردم ایران را در مقابل رژیم توامنند 
می سازد، نوفدی راه حل سوم »حامیت حداکرثی« را که نافی 
سیاست دوگانه ی یا مامشات یا درگیری نظامی  است ارائه 

می  کند.
کامران خوانساری نیا از مدیران اجرایی نوفدی در سخنان 

خود محورهای این طرح را چنین مطرح کرد:
-اعالم تغییر سیاست اسرتاتژیک در قبال جمهوری اسالمی 

از سوی دولت ایاالت متحده
که  تجزیه طلب  و  تروریست  گروهای  از  حامیت  -عدم 
دشمن جمهوری اسالمی هستند اما الزاما دوست مردم ایران 

و ایالت متحده نیستند
-برجسته  ساخنت موارد نقض حقوق برش در ایران
-پاسخگو و مسئول کردن رهربی جمهوری اسالمی

به سمت  نفت  پول  از جمله  مالی ملی  منابع  -هدایت 
ملت ایران

-منزوی کردن جمهوری اسالمی در سطح بین امللل
-ایجاد محدودیت های کارساز و معنادار برای وابستگان 

مقامات رژیم
– ارائه پشتیبانی سایربی و اطالعاتی جهت افشای جنایات 

و فساد حکومت به مردم ایران

شاهزاده رضا پهلوی در نشست »حامیت حداکرثی؛ راه سوم برای دیپلامسی ایران«: 

رسنگونی جمهوری اسامی، معادله ای ُبرد- ُبرد برای مردم ایران و جهان!

شاهزاده رضا پهلوی در نشست »حامیت حداکرثی؛ راه سوم برای دیپلامسی ایران« / واشنگنت / ۱۳ مارس ۲۰۲۳
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را  ایران  به رژیم  باید رویکرد خود نسبت  آمریکا        
تغییر دهد.

دالری  میلیون  صدها  به  اشاره  با  همچنین  محبی  نوید 
و  شبه نظامی  گروه های  به  اسالمی  جمهوری  ساالنه  که 
یمن،  و  عراق  جمله  از  منطقه  کشورهای  در  تروریستی 
ایاالت  داد که  پیشنهاد  پرداخت می کند  لبنان  و حزب الله 
در خارج  ایران  دارایی های مسدود شده  و  پول ها  متحده 
از کشور را در جهت حامیت از طرح »حامیت حداکرثی« 

به کار بگیرد.
این  در  افتخاری  عنوان سخرنان  به  پهلوی  رضا  شاهزاده 
نشست به پرسش های علیرضا نادر از نوفدی پاسخ داد. او 
تأکید کرد که در ۴۴ سال گذشته همه مترکزش در مبارزه 
بر تأسیس مجلس موسسان در ایران بر پایه آرای عمومی 

بوده است.
شاهزاده گفت که جمهوری اسالمی همچون »شیطانی« 
است که هم برای مردم ایران و هم برای جامعه بین امللل به 

خوبی شناخته شده است.
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به جوانانی که در راه رسیدن 
به آزادی و در مبارزه با جمهوری اسالمی جان خود را از 
دست می دهند، و با اشاره به تالش های ایرانیان خارج کشور 
در ماه های گذشته، تأکید کرد ارزش هایی که مردم ایران به 

آن باور دارند همسو با ارزش های جهان آزاد است.
او همچنین تأکید کرد که اگر کشورهای غربی بر موضوع 
کنند، مشکالت خودشان  مترکز  اسالمی  براندازی جمهوری 
همچون وابستگی به انرژی نیز حل خواهد شد بطوری که 
رسنگونی جمهوری اسالمی معادله ای بُرد- بُرد برای آنها و 

مردم ایران است.
در  را  حداکرثی«  »حامیت  اهمیت  پهلوی  رضا  شاهزاده 
این دانست که جمهوری اسالمی نه اقدامی به نفع مردم 
و نه در چارچوب منافع ملی ایران انجام منی دهد و همه 
امکانات و منابع را برای توسعه ایدئولوژی نظام در منطقه 
و جهان رصف می کند. او افزود که اگر در ایران حکومتی 
دمکرات و مدافع صلح تأسیس شود دیگر جهان شاهد یک 

حکومت بحران ساز در ایران که به دنبال درگیری و جنگ 
است نخواهد بود.

ایرانیان  تعداد  این  وجود  با  اینکه  بیان  با  همچنین  او 
متخصص در خارج از کشور چرا باید نگران آینده ایران بعد 
از جمهوری اسالمی باشیم، تأکید کرد که ۸۰ درصد ظرفیت  
نیروی انسانی متخصص که می تواند به گذار از جمهوری 
اسالمی و بازسازی ایران کمک کنند در داخل کشور است 
با رسمایه گذاری نقدی،  نیز  ایرانیان خارج کشور  و جامعه 
واردات تکنولوژی و تجهیزات می توانند مسیر بازسازی کشور 

را رسعت ببخشند.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
گفت  و  کرد  اشاره  اعتصابات  بودن  »فلج کننده«  اهمیت 
یکی از نتایج فشار حداکرثی بر رژیم ایران اعتصاب کارکنان 
صنعت نفت بود. او افزود که اکنون مانند گذشته عده ای 
منی گویند تحریم ها به مردم فشار می آورد و راه  حل موثر 
برداشته شدن تحریم ها نیست بلکه رسنگونی و از بین رفنت 
جمهوری اسالمی است. او تأکید کرد که بحران موجود با 
جمهوری اسالمی تنها برنامه هسته ای  رژیم نیست و باید 
این  که  مشکالتی  متام  که  شود  گرفته  نظر  در  سازوکاری 

حکومت به وجود آورده از میان برداشته شود.
تغییر دیدگاه  به  اشاره  با  پهلوی همچنین  شاهزاده رضا 
و فرهنگ جامعه ایران طی چند دهه گذشته اشاره کرد و 
گفت تجربه مستقیم ۴۳ سال حکومت یک رژیم دیکتاتوری 
مذهبی در ایران رضورت سکوالریسم را برای جامعه قابل 
فهم کرده و جامعه ایران به هویت ایرانی و »ایرانیت« در 
برابر اسالمیت رسیده است. او تأکید کرد که این موضوع به 
معنای این نیست که ما در ملی گرایی نیازمند عرب ستیزی یا 

اسالم ستیری یا هر باور مذهبی دیگری هستیم.
او همچنین به مبارزات بدون خشونت اشاره کرد و افزود 
که می بایست این امکان حتی برای اعضای سپاه پاسداران 
ایجاد شود که با سقوط جمهوری اسالمی برای خودشان در 
بسرتسازی شاهد  این  با  تا  باشند  متصور  را  آینده ای  ایران 

ریزش نیروهای وفادار به جمهوری اسالمی نیز باشیم.

چگونه  غرب  بین املللی:  »همبستگی  عنوان  با  دوم  پنل 
می تواند رهربی کند« با مدیریت کریم سجادپور از موسسه 
کارنگی و با حضور دریا صفایی مناینده پارملان بلژیک و علی 

احساسی مناینده پارملان کانادا برگزار شد.
دریا صفایی در سخنانی با اشاره به اینکه ذهنیت و دیدگاه 
غرب به مسائل ایران طی شش ماه گذشته و پس از آغاز 
جنبش انقالبی ایران کامال تغییر کرده گفت که از نوامرب سال 
۲۰۱۹ که وارد پارملان بلژیک شد که همزمان با اعرتاضات 
آبان ۹۸ در ایران بود و همچنین وقتی در رسانه های بلژیک 
مطالبی درباره خواسته های مردم ایران و موضع آنها نسبت 
به جمهوری اسالمی می نوشت، مورد پذیرش قرار منی گرفت 
و  کرده  تغییر  غربی  سیاستمداران  ذهنیت  کامال  حاال  اما 

نظرات واقعی مردم ایران را می دانند.
او همچنین به عملکرد مثبت ایرانیان خارج از کشور طی 
اشاره  کشور  درون  مردم  از  همراهی  در  گذشته  ماه های 
از  سکوالریسم  مطالبه  به  سخنانش  از  بخشی  در  و  کرد 
سوی مردم ایران پرداخت و گفت ایران امروز کشوری در 
خاورمیانه است که مردمش بطور شفاف خواهان عدم ایفای 
نقش اسالم در سیاست کشورشان هستند و کشورهای غربی 
می توانند با تکیه بر همین خواسته ی مردم ایران مسیر از 

بین بردن اسالمگرایی افراطی در جهان را پیش بربند.
علی احساسی مناینده پارملان کانادا نیز در ابتدای سخنانش 
از زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی یاد کرد که در 
زندان های جمهوری  در  ایران،  به  از سفر  پس  سال ۲۰۰۴ 
اسالمی و زیر شکنجه جان باخت. او همچنین به رسنگونی 
هواپیامیی اوکراینی اشاره کرد و گفت که این دو موضوع خطر 
جمهوری اسالمی برای شهروندان کانادایی را منایان می کند.
علی احساسی توضیح داد که تصور کشورهای غربی و به 
ویژه کانادا از وجود دو گروه تندرو و میانه رو در ساختار 
جمهوری اسالمی توهمی بود که با تالش های جامعه ایرانی- 

کانادایی اکنون از بین رفته است.
در فاصله ی بین پنل ها به برخی از پرسش های حارضان از 

سوی سخرنانان پاسخ داده شد.
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نیازمند همراهِی هموطنان متخصص در  کار  این  می کند. 
رشته های مختلف است که دعوت به همکاری خواهند شد 
و کمیته های تخصصِی گذار از جمهوری اسالمی را تشکیل 
می دهند. سازوکارهای دموکراتیک و اجرایی این همبستگی 
و سازماندهی برای نتیجه گیری از مبارزات مدنی مردم ایران 

در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد.
باورهای مشرتک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری 

اسالمی برای رسیدن به ایران دموکراتیک:
حکمرانی دموکراتیک

استقرار  و  همه پرسی  طریق  از  حکومت  نوع  تعیین   .۱
یک نظام دموکراتیک سکوالر )بر مبنای اصل جدایی دین 
از حکومت( که در آن متامی مقامات سیاسی و رسمی، به 
و  انتخاب می شوند  دموکراتیک  و  آزاد  انتخابات  واسطه ی 
باید همه ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش 
جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احرتام برابر برخوردار 

باشند.
گوناگونِی  پذیرش  با  ایران  یکپارچگی رسزمینی  ۲. حفظ 

زبانی، قومی )اتنیکی(، مذهبی و فرهنگِی آن.
۳. مترکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و 
سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه ای.

پذیرش  و  انتخابات  بر  نظارت  مستقل  نهاد  تشکیل   .۴
نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین املللی بر انتخابات.

مجلس  تشکیل  برای  دموکراتیک  انتخابات  برگزاری   .۵
موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف 

و مشارکتی.

حقوق برش و کرامت انسانی
برای  و تالش  ایران  تنوع در جامعەی  و  تکرث  پذیرش   .۶
رفع تبعیض های تاریخی و کنونی. پذیرش جایگاه زبان های 

==این منشور بر اصولی حداقلی برای توافق استوار است 
و تصور می کنیم می تواند چارچوبی برای همبستگی باشد.

==ما ایرانیان با کمک هم جمهوری اسامی را رسنگون 
می کنیم و ایرانی آزاد و دموکراتیک می سازیم.

به نام زن، زندگی، آزادی
امروز »منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی« با نام 

»مهسا« منترش می شود.
همه ی تالش بر این بوده است تا اصولی که مورد توافق 
قرار می گیرد منطبق با ارزش های انسانی و دموکراتیک باشد 

تا اکرثیت ایرانیان خود را در آن ببینند.
استوار است  توافق  برای  بر اصولی حداقلی  این منشور 

و تصور می کنیم می تواند چارچوبی برای همبستگی باشد.
و  همدلی  فضای  امضاکنندگان،  میان  گفتگو  روند  در 
روحیه ی همکاری حاکم بود. گفتگوها و مذاکراتی نزدیک 

با نیروهای داخل کشور هم وجود داشت.
امروز بیش از هر چیز به پشتیبانی و حامیت از همدیگر 
و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است. هدف ما فراگیر 
کردن این همبستگی ست و متام تالش خود را برای نزدیک 
کردن نیروهای مختلف سیاسی و مدنی آغاز کرده ایم و ادامه 
خواهیم داد. در این مسیر دست همه ی آنانی را که برای 
#زن_زندگى_آزادى   انقالب  پیروزی  برای  و  همدلی  ایجاد 

کمک می کنند، به گرمی می فشاریم.
رسنگون  را  اسالمی  جمهوری  هم  کمک  با  ایرانیان  ما 

می کنیم و ایرانی آزاد و دموکراتیک می سازیم.

متنمنشور:
منشوِر همبستگی و سازماندهی برای آزادی )مهسا(

به روزرسانی شده در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
پس از قتل مهسا )ژینا( امینی و آغاز انقالب زن، زندگی 
پی  را  خود  آزادیخواهانه ی  مبارزه ی  ایران  مردم  آزادی،  و 
می گیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد 
را بگسلند. همه ی ما که زخمی از جمهوری اسالمی بر جان 
و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را 
این هدِف  به  رسیدن  اسالمی می دانیم.  از جمهوری  گذار 
نهایی نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه ی 

مستمر است.
تکیه  کشور  از  خارج  فعالیت های  بر  ابتدا  منشور  این 
فعاالنه ی  مشارکت  برای  را  زمینه  می تواند  که  می کند 
کنشگران داخل کشور فراهم کند. بر این باوریم که انزواِی 
جهانِی جمهوری اسالمی از اولین گام های الزم برای ایجاد 

تغییر است و باید خواسته های زیر پیگیری شود:
لغو  برای  اسالمی  بر جمهوری  بین املللی  فشار  ایجاد   .۱
حکم اعدام و آزاد کردن بی  قید و رشط و فوری متام زندانیان 

سیاسی.
سفرای  اخراج  برای  دموکراتیک  دولت های  با  رایزنی   .۲

جمهوری اسالمی.
۳. رایزنی با دولت های دموکراتیک برای اخراج وابستگاِن 

جمهوری اسالمی در کشورهای متبوع خود.
این  از  برای حامیت  با دولت های دموکراتیک  رایزنی   .۴

منشور و سازماندهِی پس از آن.
۵. ایجاد راه هایی برای یاری رسانی به مردم ایران.

تاثیرگذارِی این دولت ها باید به نحوی صورت بپذیرد که 
آن ها حق دخالت در امور داخلی و تصمیامت مردم ایران 

را نداشته باشند.
گام های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت 
انتقال  انتقال قدرت و راهکارهای  انتقالی، تشکیل شورای 
مترکز  سکوالر  و  ملی  دموکراتیک،  حکومتی  به  قدرت 

منشور همبستگی 
برای دموکراسی و 

آزادی در ایران

مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین املللی.
اعالمیه ی  اصول  متامی  به  اساسی جدید  قانون  التزام   .۷
آزادی های ذکرشده  و  و متامی حقوق  جهانی حقوق برش 

در آن.
۸. لغو مجازات اعدام و هر نوع کیفر جسامنی؛ ممنوعیت 
به  پیوسنت  و  گذار  دوران  در  خودرسانه  مجازات  نوع  هر 

کنوانسیون منع شکنجه در نظام جدید.
بین املللی رفع هرگونه  ۹. پیوسنت و عمل به کنوانسیون 
افراد  از  حامیت  کنوانسیون  به  عمل  زنان،  علیه  تبعیض 
دارای معلولیت، عمل به کنوانسیون حقوق کودکان و متام 
کنوانسیون های بین املللی که ایران به آن ها پیوسته است اما 
بدون اجرا باقی مانده اند؛ پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق 

بین املللی حقوق مدنی و سیاسی.
۱۰ . پیوسنت و عمل به کنوانسیون های سازمان بین املللی 
حق  و  تشکل   آزادی  شامل  کارگران  حقوق  درباره ی  کار 
سالمت،  تامین  جمعی؛  مذاکره ی  و  اعتصاب  سازمان یابی، 
حداقل  ضامنت  و  کار  محیط  در  تبعیض  منع  و  امنیت 

دستمزد عادالنه.

عدالت
۱۱ . حامیت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق 

استانداردهای جهانی.
اسالمی  جمهوری  قربانیاِن  متامی  برای  دادخواهی   -۱۲
توسط کمیته های حقیقت یاب از طریق تشکیل دادگاه های 
عادالنه و بی طرف با امکان دسرتسی آزادانه به وکیل مستقل 

و انتخابی.

صلح و امنیت
متام  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  انحالل   .  ۱۳
زیرمجموعه های آن. امکان ادغاِم نیروهای نظامی سپاه در 
عدم  اثبات  صورت  در  ارتش  چون  دیگر  نظامی  نیروهای 
دخالت در جنایات و داشنت تخصص. وظیفه ی ارتش رصفاً 

دفاع از یکپارچگی رسزمینی کشور باشد.
۱۴ . تعامل و ایجاد رابطه ی صلح آمیز با متامی کشورهای 
و  کشورها  دیگر  امور  در  دخالت  به  دادن  پایان   و  جهان 
پیوسنت به دادگاه بین املللی کیفری. اقامه ی دعاوی حقوقی 
در چارچوب قوانین بین املللی برای لغو پیامن های ناعادالنه 
با  اسالمی  جمهوری  نظام  در  که  ملی  منافع  با  مغایر  و 

کشورهای دیگر و یا رشکت ها عقد شده است.
۱۵ . پیوسنت به کنوانسیون ایمنی و امنیت هسته ای.

پایداری محیط زیستی
۱۶. التزام به اصول پایه ی توسعه پایدار و حقوق محیط 
زیستی برش و پیوسنت و عمل به قطعنامه های سازمان ملل 

در این موارد.

شفافیت اقتصادی و رفاه
رعایت  اقتصادی،  انحصارات  بردن  بین   از   .  ۱۷
استانداردهای بین املللی بانکی و مبادالت پولی و همچنین 
بین املللی.  و جذب رسمایه گذاران  تجاری  مبادالت  تسهیل 
مترکز بر سیاست های جربانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای 
نگه داشته شده.  محروم  استان های  و  مناطق  توامنندسازی 
گروه  کنوانسیون  به  پیوسنت  و  با فساد  مبارزه  و  شفافیت 

ویژه ی اقدام مالی )اِف اِی تی اِف(.
نیازمنِد  اسالمی  جمهوری  استبداد  از  گذر  برای  ایران 
ایران  مردِم  شجاعِت  است.  آزاده  ایرانیان  متاِم  همبستگی 
و مبارزه ی پیگیِر آنان برای آزادی، چشم انداِز روشِن فردای 

ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم.
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دست دادن یا  ندادن مسأله این است! )۷(

بازگشت به عرص 
مجادالت مذهبی

) کیهان لندن شامره ۱۱۷۴-۱۱۶۳ ( 
 تیر تا مهر ۱۳۸۶

نه کالم شعارگونۀ مرحوم مدرس )دیانت ما عین سیاست 
ماست و سیاست ما عین دیانت ما( برقراری حکومت دینی 
شیخ  بی پایۀ  بیان  نه  و  می کند  توجیه  حارض  عرص  در  را 
فضل الله نوری که )ملل اروپا چون رشیعت مدّونه نداشته اند 
هر  برای  و  شده  قائل  توسعه  قانون،  به  احتیاج  دایرۀ  در 

عنوان، نظامنامه ای نگاشته اند(.
امروزه مخالفت با روش مدیریت و سیاستهای حکومت 
جزو حقوق تثبیت شدۀ ملتهاست. مردم حق دارند با کل یا 
جزء تصمیامت نظام حاکم اظهار مخالفت کنند و با ابزاری 
که قانون در اختیارشان قرار می دهد، گروهی را از حاکمیت 
حوزۀ  در  که  آن  حال  برگامرند.  را  دیگری  گروه  و  بردارند 
دین چنین اختیار و چنین اقتداری ندارند. قوانین دین ازلی 
و ابدی است و فرد متدین مکلف است به اجرای بی چون 
و چرای آنها. دلیلش هم روشن است. دین بر معنویات و 
اخالقیات تکیه دارد و ضوابط اخالقی در روابط انسانی از 
آدم تا خاتم نسخ برمنی دارد. به عکس امور عادی و جاری در 
حوزۀ روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی که برحسب رشایط 

و مقتضیات،  نیاز به تغییر و تبدیل پیدا می کند.
مستمسک  و  آوردن  فرود  آن  رفیع  جایگاه  از  را  دین 
اعتبار  از قداست و  ناسخ و منسوخ قرار دادن  تصمیامت 

آن می کاهد.
در خانه های قدیم ایرانی، قرآن را درون لفافه ترمه جای 
می دادند و باالی رف می گذاشتند. رصف نظر از »ال یمّسه 
کنار  در  قرآن  جای  که  بود  معنی  بدان  این  االّاملطهرون«، 
کتاب امیرارسالن و حسین کرد و رموز حمزه و مفاتیح الجنان 
و حتی سیاستنامه و تاریخ طربی و تاریخ بیهقی نیست. در 
سالهای اخیر، به میمنت وجود دولت مذهبی، دین و آئین 
به موضوع شوخیهای مبتذل و خوراک »سایت«های اینرتنتی 
برای دست انداخنت مفتیان و مجتهدان و مدعیان تولیت و 

والیت رشعی تبدیل شده است.
طی دو هفتۀ گذشته، روی دو سایت اینرتنتی، دو مجموعه 
از فتاوای مترشعین سّنی و شیعه، وسیلۀ دست انداخنت هر 
دو مذهب قرار گرفت که یکی را شیعه مذهبان برای تحقیر 
علامی مذهب تسنن تکثیر کرده اند، دیگری را سّنی مذهبان 

برای تخفیف علامی مذهب تشیّع.
اولی، مجموعه ای است از افتائات عبدالعزیزبن عبدالله 
بن باز، مفتی عربستان سعودی که سایت »بازتاب« انتشار 
داده است با این مقدمه: »یکی از مهمرتین مفتیان سعودی، 
شخصی مشهور به بن باز بود که برخی از او به عنوان پدر 
سال  بیست  به  نزدیک  و  می کردند  یاد  فهد  ملک  همرس 
کرویت  و  چرخش  هرگز  او  بود.  سعودی  عربستان  مفتی 
زمین را نپذیرفت و حتی فیلم مستندی را که فضانوردان در 

این زمینه تهیه کرده بودند نیز ندید«.
بعد، به منت فتوی می پردازد: »اعتقاد به َدَوران یا چرخش 
زمین باطل است و کسی که به این فرضیه باور داشته باشد 
کافر است. برای این که این فرضیه با قرآن کریم »والجبال 
سطحت«   کیف  الی االرض  »و  عال  و  جّل  قوله  و  اوتادا« 
زمین کروی  که  است  این  آیه  تفسیر روشن  دارد.  منافات 
در  تنها  البته  اما  است.  روشن  این  و  منی چرخد  و  نیست 
داشته  حرکت  یا  چرخش  می تواند  خداوند  غضب  صورت 
باشد. کام فی قول سبحانه »و جعلنا فی االرض رواسی« یعنی 
زمین را با کوهها میخکوب کرده ایم تا به حرکت درنیاید و 

آرامش مردم بر هم نخورد.
»وقد ذکرالله سبحانه انّ الشمس والقمر بجریان فی ذلک« 
یعنی خداوند از حرکت خورشید و ماه خرب داده است و 
اگر زمین نیز بر محور خود می چرخید، خداوند از آن نیز 
خرب می داد. اما خداوند از حرکت کردن زمین خربی نداده 
است. بسیاری از علامی دانش ستاره شناسی گفته اند زمین 

احمد احـرار

می چرخد و خورشید ثابت است. این اقوال، کفرگویی و انکار 
کتاب و سنت سلف صالح است.

و  بودم  جوان  که  هنگامی  است:  گفته  همچنین  بن باز 
چشامن قدرمتندی داشتم با چشامن خودم به خورشید نگاه 
اگر زمین در  می کردم و حرکت خورشید را می دیدم. پس 
حال حرکت باشد چگونه ما آن را حس منی کنیم و در آرامش 
هستیم؟ پس چگونه کشتیهای بزرگ در دریا حرکت می کنند 

و چپه منی شوند؟«
سایت »بازتاب« همچنین دو فتوای مشابه از دو مفتی 

دیگر عربستان آورده است:
»عبدالکریم بن صالح الحمید در کتابش »هدایت الحیران 
فی مسأله الدوران« به نقض نظریۀ چرخش زمین پرداخته 
و نوشته است برخی علوم و فرضیه ها فاسد و تباه کننده و 
ملحدانه است. ازجمله باور به کروی بودن و چرخش زمین، 
که خطایی بسیار بزرگرت از نظریه تکامل انسان از میمون 
است. »کّل دلیل من الکتاب و الّسنه علی دوران االرض فهو 
اخطار  معلامن  به  عثیمین  ابن  و همچنین  باطل«.  تأویل 
از  که  جغرافیا  درس  از  بخش  آن  تدریس  از  که  می دهد 
حرکت زمین سخن گفته می شود خودداری کنند چون این 

مطلب باعث مفسده و گمراهی دانش آموزان است«.
افتائات  و  نظریات  از  تعدادی  دیگری  سایت  متقابالً، 
داده است،  قرار  آگاهی عموم  را در معرض  فقهای شیعه 

از آن جمله:

ـ  می شود!  دندان  درد  باعث  حامم  در  زدن  ==مسواک 
)منبع: من الیحرضه  الفقیه ـ جلد یک، ص ۵۳(.

االمئه  بول   »لیس فی  ـ  نیست!  آلودگی  امئه  ادرار  ==در 
استخباث« ـ )منبع: انوار والیه، ص ۴۴۰(.

زردی  باعث  در شب  ایستاده  حالت  در  آب  ==خوردن 
می شود! ـ »رشب املاء من قیام باللیل یورث ماء االصفر« ـ 

)منبع: اصول کافی، جلد ۶، ص ۴۹۸(.
==نگاه کردن به آلت تناسلی زن باعث کوری می شود! ـ 
»النظر الی فروج النساء یورث العمی« )منبع: من الیحرضه 

الفقیه ـ جلد ۳، ص ۵۵۶(.
==ملکی بنام خرقانیل هست که ۱۸هزار بال دارد و بین 
هر بالش پنجاه سال زمان برای دیدن الزم است! ـ »ان لله 
ملکا یقال خرقانیل  له مثانیه عرش الف جناح مابین جناح 
الی جناح خمس مائه عام« ـ )منبع: کتاب الربهان، جلد ۲، 

ص ۳۲۷(.
به دنیا  شده  ختنه  آنها  ازجمله  دارد  عالمت  ده  ==امام 
می آید!، با پا و براحتی متولد می شود، ُجُنب منی شود!، اگر 

قلبش  ولی  می خوابد  است، چشمش  بیدار  قلبش  بخوابد 
هم  عقب  از  می بیند  جلو  از  که  هامنطور  است!،  بیدار 
می بیند!ـ  »یولد مطهرا مختونا و الیجنب و تنام عینه و الینام 
غلبه و یری من خلفه کام یری من امامه« ـ )منبع: اصول 

کافی، جلد یک، ص ۳۱۹، کتاب حجه باب موالید االمئه(.
==امام زمان لخت و عریان ظاهر می شود! ـ »انه یظهر 

عاریا امام قرص الشمس« ـ )منبع: حق الیقین، ص ۳۴۷(.
==ابن بابویه روایت می کند که ابی عبدالله مردی را دید 
که کفش سیاه پوشیده فرمود چرا کفش سیاه پوشیدی، مگر 
منی دانی کفش سیاه نور چشم را کم می کند و مردانگی را 
ضعیف می کند؟ بر تو باد پوشیدن کفش زرد که نور چشم 
را زیاد می کند و باعث قوت مردانگی می شود! ـ »عن ابی 
عبدالله انه رای رجل و علیه نعل سوداء فقال مالک و لیس 
السوداء؟ هی تضعف البرص و ترخی الذکر و...« ـ )منبع: 
کتاب خصال شیخ صدوق... ابن بابویه، باب سوم، جلد یک، 

ص ۹۹(.
==روایت از علی )ع(: اولین حیوانی که پس از رسول خدا 
)ص( از دنیا رفت عفیر خر رسول خدا بود! این خر با رسول 
خدا صحبت کرده بود! و گفته بود: پدر و مادرم فدای تو، 
پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و... نقل 
کرده که نوح )ع( جد من را در کشتی گذاشت و به مردم 
گفت ای مردم از نسل این خر، خری متولد می شود که رسول 
خدا بر او سوار می شود، و من خوشحامل که آن خر هستم!. 
»عن امیراملؤمنین علی قال ان اول شیئ من ادواب توفی هو 
عفیر حامر رسول الله ذالک الحامر کلم رسول الله فقال بابی 
انت و امی...« ـ )منبع: اصول کافی، جلد ۱، ص ۱۸۴ ـ کتاب 

الحجه باب ما عنداالمئه من سالح رسول الله(.
==از امام حسن )ع( روایت شده است که ایشان فرمود 
برای خداوند دو شهر است )خدا دو شهر دارد( یکی از آنها 
در مرشق است و یکی در مغرب، و در آنها ۷۰ میلیون زبان 
ابی  ـ »عن  را می دانم!  زبانها  آن  و من همه  دارد!  وجود 
عبدالله الحسن قال ان لله مدینتین احدهام باملرشق و اخری 
باملغرب و فیها سبعون الف الف لغه و انا اعرف جمیع تلک 
اللغات« ـ )منبع: اصول کافی ـ جلد یک ـ ص ۳۸۴ و ۳۸۵ 

باب مولد حسن بن علی(.
یورث  الطین  »اکل  ـ  می آورد!  نفاق  خاک  ==خوردن 
الکافی، جلد ۲، ص ۲۶۵(. خوردن خاک  )منبع:  ـ  النفاق« 
حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن 
خاک قرب امام حسین باعث شفاء از بیامریها می شود!.ـ  »اکل 
الطین حرام مثل املیته و الدم و لحم الخنزیر اال طین قرب 
الحسین فیه شفاء من کل داء« ـ )منبع: اصول کافی، جلد 

۳ ـ ص ۳۸۷(.
==توسل به امام موسی کاظم باعث جالی چشم می شود! 
ـ »التوسل باالمام موسی الکاظم ینفع لوجع العین«ـ  )منبع: 
باقیات الصالحات ضمیمه مفاتیح الجنانـ  شیخ عباس قمی، 

ص ۷۴۵(

این قبیل مطالب و نیز بهره گیری از آنها در مجادالت فقهای 
شیعه و سنی، برای بی اعتبار کردن یکدیگر، تازگی ندارد. 
قرنها شیعه می گفت ذوالفقار علی را در آسامن ساخته اند 
و سّنی مدعی بود قبای ابوبکر را در آسامن بافته اند. سنی، 
شیعه را به ریشخند می گرفت که مگر در آسامن آهنگری 
چرا  باشد  بافندگی  که  جایی  می داد  شیعه جواب  هست. 

آهنگری نباشد.
عرص نو، این بحثهای کهنه را به بایگانی راکد تاریخ سپرد 
به  بازگشته ایم  ناگزیر  دین ساالری  به عرص  با رجعت  ولی 
هامن حرف و نقل ها، هامن مجادالت و هامن جنگ و دعوا.

زنرش
اب

ادامه دارد
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بود  قرار  ژوئن،   ۱۴ روز  آن  صبح  نیم  و  ده  ساعت  در 
كنگره  در  كه  را  ایران«  مسائل  »بررسی  گروه  اعضای  شاه 
سالیانه شان گردآمده بودند به حضور بپذیرد. دانشگاهیان، 
وكالی  قضات،  از  بسیاری  مشهور،  نویسندگان  هرنمندان، 
»كریم  ــ  كابینه  وزیر  یك  حتی  بازرگانان...  دادگسرتی، 
یعنی  استاندار،  یك  و  ــ  تلگراف  و  وزیر پست  معتمدی« 

گلهای رسسبد برگزیدگان كشور، در میان آنان بودند.
آفتاب آخر بهار گرم و دلپذیر بود. باغهای كاخ كه رشكت 
كنندگان در كنگره در آن گردآمده بودند، پر سایه و پر گل 
آداب  رعایت  كه  گونه  آن  بود.  دلچسب  بسیار  فضا،  بود. 
ایجاب می كرد، به عنوان رئیس گروه در طبقه هم كف، جلو 
در آسانسور منتظر شاه بودم. بسیار آسوده خیال، با لبخندی 
دست مرا فرشد و گفت: »حدس می زنم كه راضی هستید.« 
اشاره اش به انتخاب كسی بود كه دیگر خربش رسمی شده 

بود، و بی گامن آن گزارش.
ــ »اعلیحرضت تصمیم درستی اتخاذ فرمودند. «

روزنامه نگاران  آمدیم.  باغ  به  و  بیرون  كاخ  ساختامن  از 
ساالنه،  رویداد  این  بودند.  منتظر  بسیاری  عكاسان  و 
مطبوعات كشور را جلب می كرد. این بار، چندین خربنگار 
مطبوعات و تلویزیونهای خارجی هم بودند. شاه، لبخندی 
را  حارضان  شامر  كه  هنگامی  داشت.  چهره اش  پهنای  به 
دید به من گفت: »آخر چه كسی می گوید روشنفكران ما 
را دوست ندارند؟« صمیمی و شادمان بود. هنگامی كه به 
نزدیك جمعیت رسید، برایش دست زدند. با حركت دست 

سپاسگزاری كرد و سپس به من گفت:
ــ چه دارید به ما بگویید؟

ــ مطالب بسیار مهمی كه از من خواسته شده در حضور 
جمع و رصیحاً به استحضار خاطر مبارك برسانم.

ــ پاسخ تان را خواهم داد.
بودند،  كرده  واگذار  من  به  دوستانم  كه  را  مأموریتی 
به خوبی انجام دادم. پس از تأكید بر این كه »ثبات و وحدت 
ملی ایران، بسته به همبستگی مذهب و پادشاهی است« 
ــ سخنانی كه در آن زمان هنوز دلیرانه بود ــ از نارضایتی 
با فساد  از لزوم مبارزه  فزاینده در كشور گفتم، همچنین 

مالی، اصالح ساختار سیاسی، لزوم گسرتش آزادیها، مشكالتی 
كه نظام تك حزبی ایجاد می كند و فوریت گفتگو با مخالفان، 

سخن به میان آوردم.
منت سخنان من از پیش آماده شده بود و به تصویب دفرت 
گروه رسیده بود. ادامه دادم: »پیرامونیان اعلیحرضت، آنان 
صداقت،  منونه های  باید  هستند،  ایشان  به  نزدیكرتین  كه 
درستكاری، پاكدامنی و دوری از هر خطا و نقص باشند.« 
برخالف معمول، اعضای گروه دست زدند. این اشاره ای بود 
به كسانی كه بی تردید این سخنان  دلخواهشان نبود. و نتیجه 
گرفتم: »ملت بار دیگر، در این موقعیت حساس و دوران 
خطیر به پادشاه خود اطمینان می كند كه با دشواریهای امروز 
روبرو شود، با آنها مبارزه كند، و كشور را آماده آینده سازد.«

شاه این سخنان را پسندید و گفت: »خوشوقتم شام را در 
این شامر زیاد گرد هم می بینم.« و سپس قول داد هرچه 
می تواند بكند تا كشور به سوی آزادی رود و گفتگو با افرادی 
كه چیزی برای گفنت دارند، برقرار شود. سپس به میان گروه 
آمد، از این و آن پرسشهایی كرد، دستهایی را فرشد، به یكی 
از زنان استاد دانشگاه گفت متأسف است كه شامر زنان در 
گروه بیشرت نیست، به دادستان دیوانعالی كشور گفت كه 

دادگسرتی ای نیرومندتر و كارآتر می خواهد.
دیدار بیش از یك ساعت ادامه یافت، رادیو و تلویزیون آن 
را ساعت یك بعد از ظهر و دوباره هامن شب پخش كردند. 
مطبوعات ملی این رویداد را نشانه ای از سیاست گسرتش 

آزادیها و منوداری از متایل شاه به اصالحات قلمداد كردند.
اما گفتگو با »كسانی كه چیزی برای گفنت دارند« یعنی 

چه؟ با چه كسانی؟ بر چه پایه هایی؟
مخالفانی كه مطبوعات بین املللی »الئیك« می خواندند، 
سالهای  نداشتند.  منایندگانی  چندان  و  نبود  پدیدار  خیلی 
متامدی برای از میان بردن آنان تالش شده بود. گرد »علی 
امینی« نخست وزیر پیشین در سالهای ۱۹۶۰، ارشاف زاده 
به  امیدوار بود دوباره  ثرومتند و جاه طلبی كه خواستار و 
و  بازاری  بلندپایه، شامری  كارمند  گروهی  بازگردد،  صحنه 
چند تنی مذهبی پایتخت نشین جمع شده بودند. »امینی« 
از نزدیكان به حزب دمكرات آمریكا بود و به هر كوششی 
دست می زد تا این شهرت را از خود دور نكند. اما همین 

شهرت، به تنهایی بسنده بود كه شاه به وی اطمینان نكند.
جریان به اصطالح »ملی گرا« یعنی هواداران »مصدق« ــ 
نخست وزیر پیشین كه در سالهای ۱۹۵۰ نفت را ملی كرده 
و در ابتدای كار با پشتیبانی شاه از اعتبار ویژه ای برخوردار 
ـ سازمان یافته نبود. آزادسازی فضای سیاسی، رقابتها  شده بودـ 
بود: داده  افزایش  میان رسكردگان  در  را  دشمنیها  حتی  و 

معنوی  وارث  و  دانشگاه  استاد  صدیقی«  »غالمحسین 
»مصدق«، كه شاه چند ماه بعد به او متوسل شد تا در حل 
بحران همكاری كند، خویشنت را یكرسه از فعالیتهای سیاسی 
تحقیقات  و  »مطالعات  مؤسسه  وقف  و  نگه داشته  دور 

اجتامعی« دانشگاه تهران كرده بود.

آخرین روزها
پایانسلطنتو
درگذشتشاه 

)5(
دكرت هوشنگ نهاوندی 

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

دیدار با آیت الله رشیعتمداری 
 پیامهای آیت الله برای شاه

دیپلامتهای آمریكایی در تهران مخالفان را تشویق می كردند
و بی بی سی به صدای مخالفان تندرو تبدیل شد

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 كاس 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 اصاحاتی 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،  اصان  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، اطاعات، 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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او  نزد  مناینده ای  وزیر  نخست  بود.  درآورده  شاهنشاهی 
گویا  كردند.  دیدار  وی  با  همكارانش  و  داماد  اما  فرستاد، 
فرستادند.  پس  بود،  فرستاده  دربار  وزیر  كه  را  شخصی 
تیمسار »مقدم« رئیس »ساواك« خود محرمانه به قم رفت و 
با اطرافیان »مثلث« بلندپایگان مذهبی به گفتگو نشست. 
جعفر بهبهانیان، كه مسؤول اداره حسابداری اختصاصی شاه 
ـ و بنابراین قاعدتاً مرد مورد اطمینانی به حساب می آمد،  بودـ 
هم مخفیانه به قم و به مالقات آیت الله »رشیعتمداری« 
رفت. رشیعتمداری چندی بعد پیرامون این مالقات به من 
گفت: »درنیافتم او مأموریتی رسمی داشت یا به ابتكار خود 
به دیدار من آمد.« تقریباً مطمنئ بود كه پیامهایش به شاه 
داده نشده است. باز به من گفت: »شهامت نیافتند پیامها را 

برسانند. پس این رفت و  آمدها برای چه بود؟«
و  الهیات،  دانشكده  استادان  طریق  از  پیش  مدتی  من، 
بخش فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
)كه به دلیل پژوهشها و شیوه تفكرشان با قم رفت و آمد 
داشتند(، ارتباطاتی بسیار خوب با آیت الله »رشیعتمداری« 
این  از  با استفاده  از رسان شیعه داشتم، و  و برخی دیگر 
به دست  قم  بزرگان  از  كه  را  نظرهایی  نقطه  ارتباطات 
می آوردم، به اطالع شاه می رساندم تا بداند در محافل باالی 
از من خواست  آنجا چه می گویند. شاه در ماه مه ۱۹۷۸ 
محرمانه »رشیعتمداری« را مالقات كنم: »به  او بگویید از 
سوی من آمده اید؛ و دقیقاً به او بگویید می خواهید با دقت 
سخنان او را، و نه كلیاتی را كه می گوید و شام مدام برای ما 

تكرار می كنید، بشنوید. همین و بس.«
ـ بستانی  به این ترتیب، شاه گفتگویی را، اگر نگوییم بدهـ 
را، با نفر  نخست سلسله مراتب شیعه آغاز كرد. می پنداشت 
گام بلندی برداشته است. و این هم درست بود و هم اشتباه. 
قرار شد یكی از استادان گرانقدر دانشگاه تهران كه مرتباً 
به قم می رفت، قرار مالقاتی بگذارد كه بی رس و صدا و 
در خفا انجام گیرد. ساعت ۹ شب، آیت الله در خانه یكی 
دری  با  و  بود  منزل خودش  به  كه چسبیده  بستگانش  از 
درونی به آن متصل بود، مرا پذیرفت. شهر در آن ساعت 
بسیار خلوت بود و كسی توجهی به خودرو قدیمی دوستم 

منی كرد.
پس از سالم و تعارفات همیشگی، آیت الله از این كه مرا 
در منزل یكی از بستگانش پذیرفته است پوزش خواست و 

گفت: »من میهامنخانه راحتی ندارم.«
به او گفتم: »اعلیحرضت از من خواسته كه به دیدار شام 
بیایم و خوب و با دقت به آنچه می گویید گوش فرا دهم. 

می دانید كه اعلیحرضت به شام بسیار احرتام می گذارد

      »مهدی بازرگان«، نخست وزیر آینده »خمینی« جنبشی 
الهام گرفته از اسالم را پایه گذاری كرده بود، اما همچنین خود 
را مصدقی می خواند. او الئیكها را كه از نظر دیدگاه، خود را 

وفادارتر به پیشوایانشان می دانستند، رانده بود.
مانده بود یك گروه دیگر كه از سه تن، »كریم سنجابی«، 
»شاپور  پیشین،  وزیر  و  حقوق  دانشكده  پیشین  رئیس 
را  آنان خود  بختیار« و »داریوش فروهر« تشكیل می شد. 
جبهه  اما  می كردند.  معرفی  نوین«  ملی  »جبهه  به عنوان 
آنان گردهام ئی ای بود به دور از قواعدی كه »مصدق« پایه  

گذاشته بود.
»كریم سنجابی« شخصیتی بود كه چندین مشاورت دولتی 
را در آن واحد یدك می كشید، و در نتیجه از چندین صندوق 
دولتی مواجب می گرفت، و تن به هر چیزی می داد تا مقام 
مهمی بگیرد. شاه اشتباه كرد كه این خواست او را برآورده 
نكرد، و از او مردی خشمگین ساخت. »شاپور بختیار« عضو 
هیأت مدیره چندین رشكت نیمه دولتی یا متعلق به »بنیاد 
پهلوی« بود. »فروهر«، كه بدون شك در میان این سه تن، 
كه  بود  ثرومتندی  و  موفق  دادگسرتی  وكیل  بود،  صادق تر 
سمت مشاور قضائی وزارت كار، و نیز مشاور حقوقی بانك 
»سپه« و تصدی صندوق بازنشستگی ارتش شاهنشاهی را 
هم داشت. »سنجابی« و »فروهر«، نام و شهرتی داشتند. اما 
»بختیار« تقریباً گمنام بود و اگر نسبت خانوادگی با شهبانو 
نداشت،  همچنان در گمنامی باقی می ماند. خود او اعرتاف 
كرده بود كه حزبش به نام »ایران«، فقط دو عضو دارد. افراد 
متشخص دیگری از وابستگان به این جریان، از سالها پیش 
وارد زندگی سیاسی كشور شده و یا با موفقیتهای درخشانی 
كه در كسب و كار به دست آورده بودند، همه فعالیتهای 
سیاسی را كنار گذاشته بودند. چند تن از این مصدقی ها، 
كه اغلب شان مردان ارزشمندی هم بودند، می كوشیدند كه 

نقشی در چارچوب رژیم بازی كنند.
در برابر این پراكندگی مخالفان، باید اقدامات قاطعی انجام 
می گرفت، پاره ای كینه ها به دست فراموشی سپرده می شد، 
و به شیوه رشقی، نشانه هایی از اعتنا و احرتام به آنان به 
ظهور می رسید. گفتگو با همه آنان، دشوار بلكه غیر ممكن 
بود. با این حال به آسانی می شد ُغر زدنهای آنان را خنثی 
كرد. اما شاه، در آن هنگام، از رس غرور و همچنین انزجاری 
كه از آنان داشت، اشتباه كرد كه نخواست یا نگذاشت نشانه 
عنایت قابل توجهی نسبت به آنان آشكار شود و آنان را به 
دامان تندروی راند. آنان نیز چند ماه بعد، بی لیاقتی خود 
را در همكاری با »خمینی« آشكار ساختند. چند هفته ای به 
خدمت او درآمدند، سپس تحقیر و جارو شدند، بیرونشان 

انداختند، یا به قتلشان رساندند.

قم، مركز آشوبها و دیدارهای سیاسی
بلندپایه  روحانیون  دردخور،  به  الئیك  مخالفان  نبود  در 
از  بخشی  سخنگویان  به  گذشته،  در  بارها  چنانكه  شیعه، 
مردم تبدیل شدند كه خواستار دگرگونیهای سیاسی بودند. 
پیرامونیان شاه هنوز اهمیت نقش آخوندها، و خطر سوء  
استفاده هایی كه آنان می توانستند از اوضاع كنند، را درك 
منی كردند. »آموزگار« نخست وزیر، با آن كه از خانواده ای 
بورژوا، با فرهنگ و آشنا با سنن ایرانی بود، ظاهراً به این 
مسائل اعتنایی نداشت. »هویدا«، وزیر دربار نیز با آن كه 
ارتباطاتی كامبیش با چند تن از مالها داشت، مانند همیشه 
می كوشید برخی از آنان را بخرد. اما دیگر زمان این گونه 
كارها گذشته بود. از بهار ۱۹۷۸، شهر مذهبی »قم« نه تنها 
دلخواه  مقصد  بلكه  مذهبی،  ــ  سیاسی  آشوبهای  مركز 
بسیاری از سیاستمداران حاشیه ای و فرستادگان غیر رسمی 
یا خودخوانده جاهایی دیگر، مثل اعضای خاندان سلطنتی، 

»ساواك« و دولت شده بود.
مثلثی از آیات عظام كه آنان را »مرجع تقلید« خواندند، 
كاظم  »سید  آنان،  صدر  در  می كرد.  حكمرانی  »قم«  بر 
روحانیون  یك  شامره  مرد  كه  داشت  قرار  رشیعتمداری« 
شیعه مقیم ایران به حساب می آمد. او چه در میان شیعیان 
مقیم ایران )كه هشتاد درصد مردم كشور بودند( و چه آنان 
كه در خارج از كشور می زیستند، از احرتام و نفوذ بسیار 
تا  و  آمده  به دنیا  تربیز  در  »رشیعتمداری«  بود.  برخوردار 
سال ۱۹۴۶، زمان سقوط دو جمهوری قالبی كه مسكو در 
آذربایجان و بخش كوچكی از كردستان ایجاد كرده بود، درآن 
اشغالگران،  علیه  مقاومت  نهضت  در  او  بود.  زیسته  شهر 
نقش فعال و مهمی بر عهده گرفته و با راهنامییهای ارزنده 
انداخته  به خطر  را  خود  زندگی  و  آزادی  هموطنانش،  به 
پر  پیشینه  این  بود.  گرفته  به سخره  را  بزرگ  مخاطرات  و 
افتخار و همچنین مراتب علمی و فروتنی ذاتی اش، درهای 
»مرجع«  یك  به  بود. »رشیعتمداری«  گشوده  او  بر  را  قم 
بزرگ و مورد احرتام همه تبدیل شد. دو مهمرتین شخصیت 
جهان شیعه، آیات عظام »بروجردی« كه در قم می زیست 
بنابراین،  بودند.  درگذشته  بود،  نجف  در  كه  »حكیم«  و 
با  آن كه خود را از هر گونه جایگاه و  ــ  »رشیعتمداری« 
جنجال تبلیغاتی بركنار می داشت، پر نفوذترین مقام مذهبی 
جامعه شیعیان شده بود. بسیار مالیم بود، نگاهی شوخ و 
شیطان و هوشی استثنایی داشت و می دانست چگونه به 
سخنان دیگران گوش فرا دهد. مردی وطن پرست و متحمل 
بود كه با اندیشه ای باز با مسائل اجتامعی و فرهنگی روبرو 
می شد. در میان روحانیون بلندپایه شیعه، از همه، به مسائل 
جهانی و همچنین داخلی آگاه تر بود. می دانست چگونه از 
همه  منابع اطالعاتی، چه به زبان فارسی و چه عربی كه 
بدان مسلط بود، استفاده كند. در آن سال بحرانی، بخش 
»تایمز«،  مقاله های  مهمرتین  روز  هر  او،  دفرت  مطبوعات 
»گاردین«، »لوموند« و »واشنگنت پست« را برایش ترجمه 
می كرد. و كم نبود مواقعی كه در سخنانش از فالن مفرس 

شهره رادیو انگلستان، یا بَهامن آمریكایی یا روسی نام بَرَد.
در زمانی كه من از آن سخن می گویم، او تشكیالتی بسیار 
بیش  و  ایرانی  طلبه  هزاران  قم،  در  می كرد.  اداره  را  كارآ 
كالسهای  در  وی  مدرسه  در  خارجی،  دانشجوی  سیصد  از 
دین شناسی و فلسفه اش رشكت می كردند. »رشیعتمداری« 
در رأس شبكه مهمی از مالیان در رسارس ایران، به ویژه در 
آذربایجان كه مردم او را می ستودند و همچنین در جوامع 

آذری زبان دیگر نواحی ایران قرار داشت.
به این ترتیب، او خود را به صورت مخاطب راستین رژیم 

توضیح آقای دکتر هوشنگ نهاوندی
»از اظهار نظر جناب آقای عبدالرضا انصاری )كه از دوران همكاری با ایشان خاطره ای بسیار دلپذیر دارم( متشكرم. 
درباره نحوه صحبت شاهنشاه فقید حق با ایشان است. ایشان تقریبا همیشه بجای من »ما« می  فرمودند. در منت 
فرانسه هم چنین آمده است. در ترجمه فارسی مرتجامن برای امروزی كردن منت اندك تغییراتی داده اندكه یكی از آنها 
همین است. اما  آنروز در هواپیام ایشان كلمه »مرا« بكار بردند و عینا )با تفصیل بیشرت( همین مطلب را به كنت 
الكساندر دومارانش رئیس سازمان اطالعات فرانسه نیز فرموده بودند كه در كتاب خاطرات ایشان كه سندی تاریخی  

درباره حوادث ایران است نقل شده و من هم به آن اشاره كرده ام.
درباره سیاست خارجی ایران و روش تعادل میان رشق و غرب و مقابله با )شانتاژ( بعضی از كشورها و احیانا رشكتهای 
غربی ازتائید جناب آقای انصاری متشكرم. برای تفضیل بیشرت خود ایشان و خوانندگان محرتم می توانند به كتاب 
شاهنشاه پاسخ به تاریخ و كتاب دیگر معظم له كه به  صورت مصاحبه در فرانسه است تحت عنوان شیر و خورشید 
و نیز به مصاحبه بسیار مفصل و گاهی خشن نسبت به بعضی از سیاستهای خارجی با روزنامه كیهان )۲۱ شهریورماه 
۱۳۵۶ ( و مجموع گفتگوهای انتشار یافته سه سال آخر سلطنت اعلیحرضت با رسانه های داخلی و خارجی مراجعه 
فرمایند. همه در زمینه نكاتی است كه به من فرمودند غالبا با رصاحت بیشرت وگاهی با خشونت در بیان. موضوع خرید 

اسلحه از كشورهای اروپای رشقی درهمه این گفتگوها به تفصیل آمده است.

زنرش
اب
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      و برای نظرات شام، و عقایدتان پیرامون مسائل مملك 
اهمیت فراوان قائل است. ایشان نیز همچون همه ایرانیان 
حفظ  برای  آذربایجان،  بحران  هنگام  به  شام  كه  را  آنچه 

وحدت ملی انجام داده اید، فراموش نكرده اند.«
آیت الله لبخندی زد. البته شاه از من نخواسته بود كه اینها 
را به وی بگویم. »رشیعتمداری« حتامً می دانست، اما الزم 
بود برای باز كردن رس صحبت، مقدمه ای بچینم و فضا را 
خودمانی كنم. من برای ادای احرتام نیامده بودم، بلكه از 
سوی شاه، نزد باالترین مقام مذهبی كشور فرستاده شده 

بودم.
»رشیعتمداری« گفت: »من مرتباً پیامهایی به اعلیحرضت 
می فرستم تا به او هشدار دهم. روحانیون همواره پناه و 
در  چه  بوده اند.  ناخشنودی  دورانهای  در  مردم  پشتیبان 
سالهای ۷ــ ۱۹۰۶ )دوره انقالب مرشوطه( و چه هنگامی 
كه سلطنت استبدادی »قاجار« سقوط كرد )سلسله »قاجار« 
از ۱۷۹۶ تا ۱۹۲۵ بر ایران حكم راندند(، بخش آزادیخواه و 
دوراندیش روحانیت در اتحاد با مردم و هواداری از قانون 

اساسی رسدسته شدند.«
او سپس شهر قم را مثال زد:

»قم حدود ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارد، هر شب جمعه 
۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن به این شهر به زیارت می آیند كه در 
ایام اعیاد مذهبی یا سوگواریها، شامرشان بیشرت می شود. با 
این حال، در كشوری كه در آن این همه طرحهای عمرانی 
بزرگ انجام شده كه من هیچ مخالفتی با آن ندارم، تقریباً 
هیچ كاری برای قم نشده است. دلیلش آن است كه اطرافیان 
زیرا  نیست،  داشتنی  دوست  شهر،  این  می اندیشند  شاه 
همواره النه اعرتاض و مخالفت بوده. عالوه بر این، ببینید، 
ما آب آشامیدنی نداریم، به اندازه كافی پل نداریم، شاهراه 
و جاده های مناسب نداریم به گونه ای كه كامیونهایی كه به 
سوی جنوب می روند باید از میانه شهر بگذرند كه دامئاً در 
برای كارمندان  تعداد كافی مسكن  به  آن راهبندان است. 
دولت وجود ندارد، به اندازه الزم منزلگاه برای پذیرش زائران 
نیست، اسفالت خیابانها خراب است، و حتی پیرامون مرقد 
زیانبار  بهداشتی  لحاظ  از  كه  جاهایی  معصومه،  حرضت 
است دیده می شود. با چند میلیون می شد اینها را درست 
كرد. البته اگر زائران، می توانستند جایی برای بیتوته داشته 
باشند و خود را بشویند، در واشنگنت پست سخنی از آن به 
میان منی آید، ولی خود زائران بسیار خوشوقت می شدند!!«

حرف آیت الله را قطع كردم تا به او یادآور شوم »طی چهار 
سال و نیمی كه من وزیر آبادانی و مسكن بودم، چاههایی 
آسانرت  شهر  آشامیدنی  آب  تهیه  تا  شد  حفر  رودخانه  در 
شود، ۳۰ خانه برای كارمندان دولت ساخته شده و... و... 
دروازه های شهر در دست ساختامن بود...« با افسوس پاسخ 
داد: »می دانم، اما فقط همینها بود یا تقریباً همینها. قم را با 
مشهد مقایسه كنید. می گویند در ظرف فقط چند سال، آن 
شهر یكی از زیباترین و مجهزترین در دنیای مسلامن شده 
توجه  كمی  سزاوار  رضا هم  كوچك حرضت  خواهر  است. 
بود.« پذیرفتم و گفتم كه مطمئناً شاه اوامر الزم را در این 

مورد به دولت صادر خواهد كرد.

توصیه های رشیعتمداری
این، گونه ای ورود به اصل مطلب بود و همچون دادنامه ای 
به راستی  او  دیگر  سخنان  می شود.  خوانده  دادگاه  در  كه 
بسیار  پافشاری  »رشیعتمداری«  داشت.  اخطار  نشانه های 
كرد كه هرچه زودتر و به صورتی اضطراری، باید »به گونه ای 
عمل شود كه جمله افراد خاندان سلطنت، وزرا و بلندپایگان 
مملكت و دربار رفتاری غیر قابل رسزنش داشته باشند.« و 
افزود: »خوب می دانم كه فقط درباره كسانی سخن بر رس 

زبانها می افتد كه عیب و نقصی دارند، و دیگران فراموش 
می شوند. اما آیا این طبیعی نیست؟ عادالنه نیست؟ البته 
اصوال آنها كه درستكارند و به كشورشان خدمت می كنند، 
فقط وظیفه خود را انجام می دهند. می دانم كه در همه 
افراد سودجو وجود دارند. رسانه های خارجی كه  كشورها 
بیشرت از هر جای دیگر از ایران انتقاد می كنند، شاید بهرت 
باشد از چیزهایی كه در كشورهای خودشان می گذرد انتقاد 
قدرمتند.  آنان  و  ما ضعیفیم  كرد؟  می شود  ولی چه  كنند. 
وسایل مهم ارتباط جمعی در دست و اختیار ما نیست. در 
نتیجه، انتقاداتی كه ما می توانیم از آمریكا، فرانسه، اتحاد 
جامهیر شوروی و انگلستان كنیم، اهمیت انتقاداتی كه آنها 
از ما می كنند را  ندارد. پس باید كوشش كنیم نیرومند و 
متحد باشیم. باید كاری كنیم كه طبقه حاكم، بر ملت تكیه 
كند و در آن ریشه بگیرد، وگرنه مملكت در هم می ریزد! 
باید از بدترین وضعی كه بعید نیست پیش آید، بیم داشته 

باشیم!«

كلیات گفته شده بود. و چون من قواعد رعایت ادب و 
تعارفات ایرانی را به خوبی می دانستم، می بایست به گفتگو 
ادامه می دادیم تا رفته رفته به گذاشنت پایه های یك معامله 
با یكدیگر گفتگو  یا به توافقی می رسیدیم. درحالی كه  و 
می كردیم، افراد خانواده آیت الله و همكارم كه پس از رصف 
نخستین فنجان چای ما را تنها گذاشته بودند، به این نتیجه 
نتیجه ای خواهیم  به  دیدارها  این  در  ما  كه  بودند  رسیده 
به  دیدار نخست  ادامه  با  اگر  آنان گامن می كردند  رسید. 
جایی رسیدیم، باید به شاه پیشنهاد شود كه برای زیارت به 
قم بیاید، چون چندین سال بود به آن شهر سفر نكرده بود، 
در حالی كه سالی یكی دو بار به مشهد می رفت. مالقاتی 
غیر منتظره میان شاه و پیشوای مذهبی در درون حرم، كه 
پیش و پس از آن، اقدامات سیاسی ممكن انجام گرفته باشد، 
دینی  رهربان  و  سلطنت  میان  آشتی  گونه ای  می توانست 
تلقی شود، بازگشتی به سیاست سنتی شاهان كه تا سالهای 

دهه شصت، خود »محمدرضاشاه« نیز آن را به كار می برد.
اما هنوز به مرحله اجرای این منایشنامه، كه من در طول 
مرخص  بودیم.  نرسیده  بودم،  بی خرب  آن  از  گفتگوهایامن 
شدم و به »رشیعتمداری« قول دادم كه همه گفته هایش 

را به عرض شاه برسانم و خیلی زود بازگردم تا به تبادل نظر 
ادامه دهیم.

اواخر بهار، آرامشی نسبی به كشور بازگشته بود. فضای 
آزادانه  تقریباً  مخالفان  می رسید.  به نظر  به  آرامرت  سیاسی 
نظراتشان را بیان می كردند و بسیاری از زندانیان عقیدتی، 
یعنی در حقیقت كسانی كه دست به اقدامات خشونت آمیز 
سیاسی یا مببگذاری زده و یا بانكها را زده بودند، آزاد شدند. 
رئیس »ساواك«،  كه مخالفان ایرانی و مطبوعات بین املللی 
دشمنش بودند به پاكستان فرستاده شده بود و جانشینش 
شخصی بسیار كار آ بود. شاه هم گفتگویی با مهمرتین رهرب 
شیعیان برقرار كرده بود. به این ترتیب او می پنداشت كه 
كه  شود  آن  منكر  منی توانست  اما  است.  داده  امتیازاتی 
ضعف  نقاط  از  استفاده  سوء  اساس  بر  كه  دسیسه هایی 
داخلی طرح  ریزی شده بود، متوقف شده است. بخشی از 
مطبوعات بین املللی، و در رأس آنان »لوموند« در فرانسه، 
به مخالفت با شاه ایران ادامه می دادند. دیپلامتهای سفارت 
آمریكا در تهران، آشكارا علیه شاه توطئه می كردند و مخالفان 
را تشویق می منودند. گزارشها و اسناد سفارت آمریكا كه در 
انقالبیون  توسط  آمریكایی  دیپلامتهای  گروگانگیری  جریان 
روز طول  و ۴۴۴  شد  آغاز  نوامرب ۱۹۷۹  چهارم  روز  كه  ــ 
كشید( مصادره شد و به چاپ رسید، این دسیسه ها را آشكار 
اول سیاسی سفارت  دبیر  فعاالن  این  از مهمرتین  می كند. 
»جرج المرباكیس« بود كه شاه بعدها از او در خاطراتش نام 
برد. انگلیسیها نیز به گونه ای پنهان تر همین كار را می كردند 
و »بی بی سی« كه در ایران بسیاری به آن گوش می دادند، 
رفته رفته به صدای مخالفان تندرو تبدیل شد. حتی آملانها 
هم در ساختامن فرهنگی سفارتخانه شان، شبهای شعر برپا 
كردند كه در آنها چند شاعر نیمه مشهور درجه دو و سه، 
گردهامییهای  اصل،  در  اما  راندند،  و سخن  شعر خواندند 
سیاسی علیه رژیم بود كه شدت حمالت رشكت كنندگانش 

به حكومت، بی سابقه می منود.
در برابر همه این اوضاع، مسئوالن سیاست خارجی ایران 
)در ضمن در  بودند.  اختیار كرده  به دستور شاه، سكوت 
همه این گردهامییهای مخالف رژیم در تهران، افرادی كه 
ـ رزمندگان و  فقط به عربی سخن می گفتند، دیده می شدندـ 
فعاالن فلسطینی كه به زودی همه جا سخن از آنان به میان 
آمد. پلیس و سازمانهای امنیتی دستور گرفتند كه اینها را زیر 
نظر بگیرند.( هر اقدامی بیش از آن، باعث می شد تصویر 
دهد،  نشان  خود  از  می خواست  شاه  كه  آزادیخواهانه ای 
مخدوش شود! بعدها شاه در تبعید خود به من گفت: »حتی 
اقداماتی كه مورد تأیید همگان قرار می گرفت، می توانست 

به عنوان نشانه هایی از ضعف من محسوب شود.«
با این حال او به این نتیجه رسید كه باید پیام قاطعانه ای 
برای تعیین محدوده های سیاست گسرتش آزادیها بفرستد. 
هفته نامه  با  گفتگویی  در   ،۱۹۷۸ ژوئن   ۲۶ روز  بنابراین 
آمریكایی »نیوزویك« اعالم كرد كه ائتالف نامقدس رسخ و 
سیاه را پدیده ای خالف طبیعت می داند و افزود: »هیچكس 
منی تواند مرا رسنگون كند. من از پشتیبانی بزرگرتین بخش 
برخوردارم.«  رسباز  ۷۰۰هزار  و  كارگردان  ازجمله  ملت، 
به گونه  را  گفته ها  این  تبلیغاتی،  رسمی  دستگاههای 

گسرتده ای به اطالع افكار عمومی داخلی رساند.
دست  در  متعددی  برنده  برگهای  هنوز  محمدرضاشاه، 
داشت و هنوز قدرت در اختیارش بود. چند هفته ای نسبتاً 
آسوده بود و می خواست از چند هفته دیگر برای تحقق 

بخشیدن به دگرگونیهای داخلی سود جوید.
پس از این سخنان و اعالم نظرها، شاه و خانواده سلطنتی 
تا تعطیالت  رفتند  ــ  كناره دریای »خزر«  ــ در  نوشهر  به 

تابستانی ساالنه خود را در آنجا بگذرانند.

آیت الله رشیعتمداری

)ادامه دارد(
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==از جملە مصداق های اتهام »تبلیغ علیه نظام« علیه 
صالح نیکبخت، مصاحبه با رسانه های خارج کشور درباره 

پرونده مهسا امینی است.
==شعبه دوم بازپرسی دادرسای مستقر در اوین پس از 
تفهیم اتهام، این وکیل را با »قرار کفالت« تا زمان برگزاری 

جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد کرده است.
==به گفته صالح نیکبخت در پرونده مهسا ایراداتی مانند 
عدم حضور شاکیان هنگام انجام تحقیقات از مأموران ون 
گشت ارشاد و حضور نداشنت پزشکان مورد اعتامد خانواده 

در جلسه پزشکی قانونی وجود دارد.

 ۲ شعبه  به  احضار  از  پس  امینی  مهسا  خانواده  وکیل 
بازپرسی دادرسای عمومی و انقالب تهران در زندان اوین با 

عنوان »تبلیغ علیه نظام« تفهیم اتهام شد.
که  دادگسرتی  سابقه  با  وکالی  از  نیکبخت  محمدصالح 
در حال حارض وکالت خانواده مهسا امینی در پرونده قتل 
دخرتشان را بر عهده دارد به »تبلیغ علیه نظام« متهم شده 

است.
محمدصالح نیکبخت بیستم اسفندماه به شعبه ۲ بازپرسی 
اوین  زندان  در  مستقر  تهران  انقالب  و  عمومی  دادرسای 
احضار و تفهیم اتهام شد. از جملە مصداق های اتهام »تبلیغ 
علیه نظام« علیه صالح نیکبخت، مصاحبه با رسانه های خارج 

کشور درباره پرونده مهسا امینی است.
به گزارش منابع حقوق برشی شعبه دوم بازپرسی دادرسای 
مستقر در اوین پس از تفهیم اتهام، این وکیل را با »قرار 
کفالت« تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد 

کرده است.
این وکیل دادگسرتی دو ماه پیش با انتقاد از روند پیگیری 
پرونده مهسا امینی در قوه قضاییه گفته بود در مورد پرونده 

درگذشت موکل اش هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
صالح نیکبخت گفته بود که »نظر بازپرس پرونده این بوده 
که نظریه کوتاهی رسباز ـ پرستارها در احیا و ماساژ قلبی 
این زن جوان پذیرفته شود«. این در حالیست که به گفته 
وکیل خانواده مهسا، پیکر این دخرت جوان دو ساعت بعد از 
بیهوشی او در مقر پلیس امنیت و در حالی که ۹۵ درصد 
از عالئم حیاتی اش را از دست داده بود به بیامرستان کرسی 

انتقال یافت.
ایراداتی  مهسا  پرونده  در  دادگسرتی  وکیل  این  گفته  به 
مانند عدم حضور شاکیان هنگام انجام تحقیقات از مأموران 
اعتامد  مورد  پزشکان  نداشنت  حضور  و  ارشاد  گشت  ون 

خانواده در جلسه پزشکی قانونی وجود دارد.
نرشیه بریتانیایی »ساندی تایمز« نیز طی روزهای گذشته 
گزارشی تحقیقی از قتل حکومتی مهسا امینی منترش  کرد 
که در آن مواردی چون رضبات متعدد به رس مهسا در زمان 
خودداری  همچنین  و  امنیت  پلیس  بازداشتگاه  به  انتقال 
مقامات انتظامی از متاس با اورژانس به مدت ۴۵ دقیقه پس 

از بیهوش شدن او قابل توجه است.
لوئیز  و  خداکرمی  سجاد  قلم  به  تحقیقی  گزارش  این 
کاالگان توضیح داده که مهسا امینی ۲۲ ساله دقایقی پس 
از خروج از ایستگاه مرتو »شهید حقانی« به همراه برادر 

امنیت  پلیس  توسط  فامیل  دخرتان  از  تن  دو  و  نوجوان 
اخالقی دستگیر شد. اگرچه مهسا مانتو بلندی به تن داشت 
و رورسی مشکی موهایش را پوشانده بود، اما مأموران او را 

به دلیل »بدحجابی« بازداشت کردند.
در ادامه آمده که به مهسا گفته بودند که او را به یک 
که  اما مهسا  »آموزش حجاب« می برند.  کالس یک ساعته 
حرف آنها را باور نکرده بود، در ون پلیس فریاد زد و التامس 
رو  جا  هیچ  نیستیم.  اینجا  مال  »ما  کنند:  آزادش  که  کرد 
بلد نیستیم. برادرم از من کوچکرته. او هم هیچ جا رو بلد 

نیست. ما گم میشیم.«
این گزارش به نقل از یک شاهد عینی که او نیز از دخرتان 
بازداشت شده درون ون گشت ارشاد بود، می نویسد، مهسا 
بعد  را گرفت.  او  از مأموران  اما یکی  بلند شود،  خواست 
مأمور دیگری رشوع به کتک زدن او کرد و با مشت به رس 
او می کوبید. مهسا کمرت از یک ساعت بعد در بازداشتگاه 
به زمین افتاد و پس از تأخیری طوالنی، با حال وخیم به 

بیامرستان منتقل شد.
پلیس  که  است  آمده  تایمز همچنین  ساندی  گزارش  در 
امنیت اخالقی ۴۵ دقیقه پس از بیهوش شدن امینی او را 
به عنوان »بازیگر بالیوود« مورد متسخر قرار داد و از متاس 
زنان  سایر  که  حالی  در  کرد،  خودداری  اورژانس  با  گرفنت 
بازداشت شده التامس می کردند که با اورژانس متاس گرفته 

شود.
ساعت ۸ شب  از  قبل  درست  مهسا  که  آمده  ادامه  در 
شد.  گرفته  متاس  آمبوالنس  با  آن   از  پس  و  شد  بیهوش 
پلیس تهران در بیانیه ای که سه روز پس از دستگیری مهسا 
امینی منترش شد، ادعای رضب و جرح را »ادعای رسانه های 
متخاصم« خواند و مدعی شد که او مشکالت پزشکی داشته 
از »سکته قلبی« در بیامرستان تحت مراقبت قرار  و پس 

گرفته است.
خانواده او با وجود فشار ماموران رژیم بیانیه پلیس تهران 
را تکذیب کردند و گفتند مهسا تا زمانی که او را داخل ون 

پلیس کردند در سالمت کامل بود.

این گزارش همچنین با اشاره به »تالش دیوانه وار« جمهوری 
اسالمی برای فرونشاندن خشم عمومی پس از مرگ مهسا 
تأکید کرده که مرگ او جرقه اعرتاضاتی را در رسارس کشور 
برانگیخت که امروز نیز ادامه دارد و به بزرگرتین تهدید برای 
جمهوری اسالمی از زمان روی کار آمدن آن در سال ۱۳۵۷ 

تبدیل شده است.
شد!  کشته  وارده  جراحات  اثر شدت  بر  مهسا  تکمیلی: 
خشم و اعرتاض علیه خشونت دولتی؛ »همه ما مهسا امینی 

هستیم«
مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله ساکن سقز ۲۲ شهریور امسال 
در سفر به تهران به شکل خشونت باری از سوی مأموران 
گشت ارشاد بازداشت و به دلیل رضبه مغزی به کام رفت و 
پس از سه روز در ۲۵ شهریور در بیامرستان کرسی در تهران 
جان سپرد. جان باخنت مهسا امینی رسآغاز خیزش بزرگ ملی 
در ایران علیه جمهوری اسالمی شد که با اعرتاضات در مقابل 
بیامرستان کسی آغاز و پس از به خاک سپردن وی در سقز  

به رسعت در رسارس ایران گسرتده شد.
به  امنیتی،  فشارهای  وجود  با  اما  امینی  مهسا  خانواده 
دادخواهی خون فرزند برخاسته و با ثبت شکایت نزد قوه 
قضاییه خواستار تشکیل روند دادرسی در این پرونده شدند.
از نخستین روز پس از جان باخنت مهسا امینی، جمهوری 
اسالمی متام توان خود را به کار بسته تا با انکار، تکذیب و 
از میان بردن شواهد، قتل حکومتی این دخرت جوان را به 
بیامری زمینه ای و داشنت تومور مغزی در کودکی مرتبط کند. 
این ادعاها از سوی خانواده مهسا امینی قاطعانه رد شده و 
امجد امینی پدر مهسا تأکید کرده دخرتش در سالمت کامل 
بوده است؛ وی نه بیامری زمینه ای داشته و نه تومور مغزی 
و تا پیش از این حادثه تلخ در نهایت برای رسماخوردگی به 
درمانگاه مراجعه کرده است. امجد امینی همچنین به تازگی 
دادخواهی  برای  که  کرد  اعالم  آمریکا  با صدای  گفتگو  در 
دخرتش نخست از طریق امکانات داخلی اقدام می کند و 
اگر به نتیجه نرسد از هر امکانی برای پیشربد امر دادخواهی 

استفاده خواهد کرد.

وبسایتکیهانلندنبهزبانانگلیسیوبسایتکیهانلندنبهزبانانگلیسی

وکیل خانواده مهسا امینی به »تبلیغ علیه نظام« متهم شد

   محمدصالح نیکبخت



صفحهشماره۱8۷۰
جمعه ۲۶ اسفند۱۴۰۱ تا پنجشنبه۱۰ فروردین ۱۴۰۲خورشیدی

۱۷ ۱۶

== رضا نوروزی که پس از اعرتاض در اردیبهشت ۱۴۰۰ و 
به آتش کشیدن وانت بار خود و دعوت مردم برای »نه« گفنت 
به جمهوری اسامی دستگیر شد و به زندان افتاد، بارها به 
خاطر فعالیت های داخل زندان و درگیری  و فرستادن فایل 
صوتی به خارج زندان، ممنوع  از ماقات و متاس تلفنی و 
به اصطاح »شورایی« شده است. منظور از »شورایی شدن«، 
قرار گرفنت زیر فشار کمیته ای در زندان است که تصمیم 
می گیرد چه تنبیهی برای چنین زندانیانی در نظر بگیرد مثا 

برای چند ماه ممنوع از ماقات یا تلفن شوند.
==هنگامی که همرس رضا نوروزی با دو فرزند خردسالش 
زندان  در  منی دادند  اجازه  او  به  می برد،  برس  زندان  در 
شیرخشک تهیه کند و او به ناچار برای سیر کردن نوزاد خود 
نوزادش  به دهان  را  برید و خون خود  را  انگشت دستش 
ریخت. رضا نوروزی در گفتگو با هم بندی هایش بارها به آزار 
و اذیت همرس و فرزندانش در سلول انفرادی اشاره کرده و 
گفته است که مسئوالن زندان او را تهدید کرده  بودند که 

بچه ها و خودت را از بین می بریم.
==در زندان، عاوه بر کار در بخش »جهاد« رضا نوروزی 
گرفت؛  عهده  بر  هم  را  اتاق  چند  »شهرداری«  همزمان 
شهرداری یعنی نظافت، شستشوی ظروف، پرده ها و اتاق ها، 
پر کردن و شسنت فاسک های چای و غیره؛ یعنی هر کاری 
که یک خدمتکار در مورد یک اتاق باید انجام دهد بر عهده 
فردی به نام »شهردار« گذاشته می شود. رضا برای درآمد بیشرت 
کارهای همزمان این اتاق ها را انجام می داد و مبلغی را که از 

هر اتاق می گرفت برای همرس و فرزندانش می فرستاد.

زندانی  اسبقرانی  نوروزی  رضا  نوردسرتوم-  فیروزه 
زندان   ۳۳ سالن   ۱۰ بند  در  هم اکنون  که  مرشوطه خواهی 
»رجایی شهر« دوران محکومیت خود را سپری می کند متولد 
۱۳۶۹ در روستای اسبقران از توابع شهرستان رساب در استان 
همراه  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  در  او  است.  رشقی  آذربایجان 
با نرگس نوری نیک همرس و داریوش و کوروش دو فرزند 
خردسالش در در میدان »انقالب« تهران، وانت بار خود را به 
آتش کشید و از مردم خواست به جمهوری اسالمی »نه« بگویند.
در  بالفاصله  ویدئوهایش  که  اعرتاضی  اقدام  این  در  او 
»برای  که  می کشید  فریاد  شد،  پخش  اجتامعی  شبکه های 
پهلوی  بازگشت شاهزاده رضا  برای  این رسزمین می جنگم. 
می جنگم«. همرس جوانش نرگس نوری نیک که متولد استان 
سیستان و بلوچستان است نیز در حالی که دست کوروش پرس 
دو ساله اش را گرفته و داریوش پرس چند ماهه اش را در آغوش 

داشت، در کنار وی بود.

رضا نوروزی زندانی 
مرشوطه خواهی 

که زیر شدیدترین 
فشارهای روحی و 
جسمی و مالی و 
خانوادگی قرار دارد

دوم  فلکه  منطقه  در  یکبار  نوروزی  رضا  این  از  پیش 
گوهردشت کرج در سال ۱۳۹۶ و یکبار هم در محوطه آرامگاه 

کوروش در پاسارگاد بازداشت شده بود.
اعرتاضی  دنبال  به   ۱۴۰۰ اردیبهشت ماه  در  نوروزی  رضا 
که مردم را به دفاع از رسزمین خود فرا می خواند، به همراه 
همرس و دو فرزند خردسالش توسط ماموران امنیتی در تهران 
بازداشت شد. او پس از دو ماه نگهداری در سلول انفرادی 
وزارت اطالعات و پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان 

اوین منتقل شد.
این فعال مرشوطه خواه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب 
تهران به ریاست قاضی ایامن افشاری به اتهام »اجتامع و تبانی 
علیه امنیت کشور« و »تبلیغ علیه نظام« محاکمه و مجموعا 
به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکم رضا نوروزی در دادگاه 
تجدید نظر هم تأیید شد که ابتدا  ۵ سال و ۶ ماه و پس از 

اعرتاض وی به این حکم به ۴ سال و ۲ ماه کاهش پیدا کرد.
یک شهروند نزدیک به خانواده رضا نوروزی در گفتگو با 
کیهان لندن با اشاره به اینکه رضا نوروزی و و همرسش در 
روزهای نخست پس از بازداشت مورد رضب و جرح قرار گرفته 
بودند می گوید: »هنگامی که همرس رضا نوروزی به همراه دو 
فرزند خردسالش در زندان برس می بردند به او اجازه منی دادند 
که در زندان شیرخشک تهیه کند و او به ناچار برای سیر کردن 
نوزاد خود انگشت دستش را برید و خون خود را به دهان 
فرزند نوزادش ریخت. رضا نوروزی در گفتگو با هم بندی هایش 
بارها به آزار و اذیت همرس و فرزندانش در سلول انفرادی 
اشاره کرده و گفته بود مسئوالن زندان او را تهدید کردند که 

بچه ها و خودت را از بین می بریم.«
بازداشت حدود دوماه  از  نوروزی پس  به گفته وی، رضا 
تحت شکنجه بود که پس از تشنج نوزاد دو ماهه وی در 
سلول انفرادی و نشان دادن فرزندش در آن رشایط او را وادار 
کردند که به شاهزاده رضا پهلوی توهین کند ولی او قبول 
نکرد. بعد از آنهم چند بار او را به سلول انفرادی منتقل کردند. 
او در بند دو الف سپاه در زندان اوین، بازداشتگاه ۲۰۹ اوین 
و بند ۲۴۱ اوین هم زیر شکنجه قرار گرفت. در این دوران به 
دلیل شکنجه با شوکر و رضبات مشت و لگد به کلیه های وی، 
چند روز دچار خونریزی از طریق مثانه شد و بعد از ۷ روز او 
را به بیامرستان منتقل کردند. در حال حارض او از رسدردهای 
شدید شکایت دارد و از مقامات زندان خواسته که او را به 

بیامرستان منتقل کنند.
این فرد مطلع با اشاره به اینکه خانواده رضا نوروزی همراه 
با پدر و مادر وی در یکی از شهرک های کوچک کرج در استان 
از دستگیری رضا  »بعد  ادامه می دهد:  الربز ساکن هستند 

نوروزی اتفاقات زیادی برای خانواده وی به خصوص همرس و 
فرزندانش در زندان و خارج زندان رخ داد؛ در حال حارض آنها 
زیر شدیدترین فشارهای امنیتی هستند، در نبود پدر خانواده 
درآمدی ندارند، عالوه بر مخارج زندان، مخارج خانواده فشار 

مضاعفی بر رضا نوروزی وارد کرده است.«
به گفته وی، رضا نوروزی مدت کوتاهی در سالن ۳ زندان 
اوین دوران حبس خود را سپری کرد و برای اینکه الزم بود 
درامدی داشته باشد تا برای همرس و فرزندانش بفرستند در 
بخش »جهاد« مشغول به کار شد. این بخش قسمتی است 
که در آن زندانیان نیازمند، کارهای خدماتی نظیر جابجا کردن 
بار فروشگاه، نظافت کریدورهای اصلی یا تعمیرات را انجام 
می دهند. به این ترتیب سالن محل حبس رضا نوروزی تغییر 
کرد و مشغول به کار شد؛ او هر حقوقی که می گرفت برای 
خانواده اش می فرستاد، البته پول رایج آنجا سیگار است؛ وی از 
حقوقش سیگار می خرید و به کسانی می داد که می توانند در 
بیرون زندان پول واریز کنند. آنها هم هامن مبلغ را برای همرس 

او واریز می کردند.
این فرد اضافه می کند: »عالوه بر کار در بخش »جهاد« رضا 
نوروزی همزمان »شهرداری« چند اتاق را هم بر عهده گرفت؛ 
شهرداری یعنی نظافت، شستشوی ظروف، پرده ها و اتاق ها، 
پر کردن و شسنت فالسک های چای و غیره، یعنی هر کاری که 
یک خدمتکار در مورد یک اتاق باید انجام دهد بر عهده فردی 
به نام »شهردار« گذاشته شده. رضا برای درآمد بیشرت کارهای 
همزمان این اتاق ها را انجام می داد و هر مبلغی که از اتاق ها 

می گرفت برای همرس و فرزندانش می فرستاد.«
وی ادامه می دهد: »از آنجا که شخصیت، ادب و عزت نفس 
رضا نوروزی مورد توجه زندانیان سیاسی و حتی غیرسیاسی 
قراردارد، مسئوالن زندان تالش کردند او را از بخش »جهاد« 
بیرون کنند. بنابراین به محض تغییر رئیس اندرزگاه ۴ او را 
از اندرزگاه ۴ به اندرزگاه ۸ منتقل کردند و آنجا دیگر شغلی 
نبود که بتواند درآمدی به دست آورد. رضا نوروزی را به سالن 
۷ اندرزگاه ۸ فرستادند؛ سالن ۷ مختص جرائم عادی و اغلب 
خشن است که توسط عوامل رژیم اداره می شود، مثالً وکیل 
بند این سالن هامن کسی بود که روح الله زم را به دام انداخت 

یا سالن ۷ به دست حسن رعیت اداره می شد.«
او به حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت از بسیجیان 
و لباس شخصی های معروف جمهوری اسالمی اشاره می کند. 
نام او یادآور تصویریست که در اعرتاضات پس از انتخابات 
سال ۱۳۸۸ اسلحه در دست و سوار بر موتور به دنبال شکار 

معرتضان است.
به گفته این فرد نزدیک به خانواده رضا نوروزی، 

رضا نوروزی و خانواده اش در روز اعرتاض و با غل و زنجیر در بیامرستان
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           زندانیان سیاسی دوست و هم بند رضا نوروزی با توجه 
به شناختی که از روحیات او داشتند می دانستند که او زیر بار 
حرف زور منی رود بنابراین با چند بار نامه نگاری و رایزنی با 
مسئول اندرزگاه ۸ موفق شدند او و رضا سلامن زاده پدر مهدی 
سلامن زاده از کشته شدگان اعرتاضات آبان  ۹۸ را از سالن ۷ به 
سالن ۸، محل نگهداری اغلب زندانیان سیاسی منتقل کنند. در 
اندرزگاه ۸ سالن ۸، ۹ و ۱۰  که محل نگهداری زندانیان محکوم 
رسیدگی  برای  زندانیان  صنفی  انجمن  یک  است،  سیاسی 
به وضعیت و مشکالت زندانیان تشکیل شده برای بررسی 
مشکالتی نظیر بیامری  زندانیان، خرید اقالمی مثل دستگاه 
فشار خون، دستگاه اندازه گیری قند خون، تهیه کتاب های الزم 
برای کتابخانه و غیره که رضا نوروزی نیز فعاالنه در جلسات 
این انجمن هم حضور داشت. همچنین در جلسات اعرتاضی 
زندانیان یا خواندن رسودهای جمعی در اعرتاض به رسکوب 
مردم یا برخوردهای ماموران و مسئوالن زندان در داخل زندان 

با زندانیان سیاسی رشکت داشت.
این فرد مطلع ادامه می دهد که رضا نوروزی در شب حادثه 
آتش سوزی در زندان اوین به زندان »رجایی شهر« منتقل شد: 
»سه روز مانده به شب حادثه آتش سوزی در زندان اوین رضا 
نوروزی را به همراه چند نفر دیگر به زندان رجایی شهر منتقل 
کردند، در زندان رجایی شهر در بند ۱۰ سالن ۳۳ رضا نوروزی 
به جمع زندانیان سیاسی این بند ملحق شد، تا اینکه دو هفته 
پیش وی و یکی دیگر از زندانیان سیاسی را از بند خارج کردند 
و به انفرادی بند ۲۴۱ بازداشتگاه اوین مربوط به حفاظت 
اطالعات قوه قضاییه منتقل کردند و به خاطر شب آتش سوزی 
اوین آنها را مورد بازجویی قراردادند در حالی که هامنطور 
که گفتم رضا نوروزی دو سه روز مانده به شب آتش سوزی 
اوین از آنجا به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و در شب 
آتش سوزی اصال در زندان اوین نبود. اما ماموران امنیتی سعی 
داشتند این اتفاق را به گردن او و یکی دیگر از هم بندی های 
او بیندازند؛ به همین دلیل او را مورد رضب و جرح شدید قرار 
دادند تا جایی که دو روز پیش پس از انتقال او از انفرادی 
۲۴۱ به زندان رجایی شهر او را در بیامرستان بسرتی کردند. 
صورت رضا نوروزی به دلیل رضب و جرح کبود و متورم شده و 

وضعیت اش طوری بود که یک پای او گچ گرفته شد. «
این شهروند نزدیک به خانواده رضا نوروزی با تاکید براینکه 
این زندانی مرشوطه خواه در بند ۲۴۱ حفاظت اطالعات قوه 
قضاییه در زندان اوین بارها مورد رضب و جرح قرار گرفته و 
تهدید شده است توضیح می دهد: »رضا نوروزی در یک پیام 
صوتی اشاره کرده است که بازجوها در بند ۲۴۱ او را به جدایی از 
همرسش تهدید کرده و گفته اند کاری می کنیم که زنت را طالق 
بدهی! اینها زندانی را از همه لحاظ تحت فشار قرار می دهند؛ 
خانواده و زندگی زناشویی زندانی را نابود می کنند، محل درآمد 
او را از بین می برند، فرد را به موجودی تبدیل می کنند که 
پس از آزادی از زندان بجز درگیر شدن با روزمرگی های زندگی 
و ساخنت زندگی از صفر نتواند به تاریخ، فرهنگ، سیاست یا 
شعر فکر کند، برای رضا نوروزی هم یک فشار روانی و تهدید 
مضاعف ایجاد کرده اند که تحمل زندان برایش دشوارتر شده 
است برای اینکه او را به زانو دربیاورند از او خواستند که به 
گروه های اپوزیسیون فحاشی کند که رضا قبول نکرد. البته این 
رویه در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی که به اعتقادات و 
خواسته های سیاسی خود پایبند بوده اند اجرا شده است.«
به گفته وی، هر زندانی حق داشنت متاس تلفنی و مالقات با 
خانواده دارد اما رضا نوروزی بارها به خاطر فعالیت های داخل 
زندان اعرتاضات و درگیری ها و ارسال فایل صوتی به خارج 
زندان، ممنوع از مالقات و متاس تلفنی و به اصطالح »شورایی« 
شده است. منظور از »شورایی شدن«، قرار گرفنت زیر فشار 
کمیته ای در زندان است که تصمیم می گیرد چه تنبیهی برای 

استقبال ابراهیم رئیسی از الکساندر لوکاشنکو با ترشیفات رسمی

چنین زندانیانی در نظر بگیرد مثال برای چند ماه ممنوع از 
مالقات یا تلفن شوند.

این فرد در ادامه با اشاره به اینکه رضا نوروزی با علم به متام 
بالهایی که بر رسش خواهد آمد، متام داشته هایش را به میدان 
آورده تاکید می کند: »رضا نوروزی به میدان انقالب آمد، هامن 
یک ماشین نیسان باری را که تنها محل درآمدش بود و با آن 
بار جابجا می کرد به آتش کشید و همرس و فرزندانش را نیز با 
خود همراه کرد با علم به اینکه می دانست آنها هم بازداشت 

خواهند شد.«

منترش  صوتی  فایل های  دائم  نوروزی  رضا  وی،  گفته  به 
می کند، مدام از این زندان به آن زندان تبعید می شود، زیر 
شکنجه، جنگ اعصاب و احضار و تهدید خود و خانواده اش 
است: »اخیرا هم شاهد بودیم که در بند ۲۴۱ به آن شکل 
وحشیانه به بدن و رس و صورت او آسیب زدند و به ناچار از 
زندان رجایی شهر به بیامرستان منتقل کردند و پایش را گچ 
گرفتند. او از هامن ابتدا اصول و خواسته ای را مطرح کرده  و 
همچنان بر هامن اصول پایبند است و در اعتقادات، باورها و 

نوع مبارزه اش هیچ تغییری ایجاد نشده است.«

به  که  باروس  جمهوری  رئیس  لوکاشنکو  ==الکساندر 
به  از ۱۷ سال  اروپا« مشهور است پس  »آخرین دیکتاتور 
تهران سفر کرده است. او در کاخ »سعدآباد« مورد استقبال 
ابراهیم رئیسی قرار گرفت که وی نیز به »قاضی مرگ« مشهور 

است.
==ابراهیم رئیسی می گوید ایران تجربه خود را در مقاومت 

در برابر تحریم ها به باروس منتقل می کند.
==لوکاشنکو تأکید کرده »متوجه شدیم که چقدر بهم نیاز 

داریم، چقدر باید همکاری نزدیک داشته باشیم.«
==پاول التوشکو از مخالفان لوکاشکنو در توییتی نوشت 
»اتحادیه اروپا ۹ ماه است که تحریم های جدیدی علیه رژیم 

لوکاشنکو اعامل نکرده است«.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس که به »آخرین 
دیکتاتور اروپا« مشهور است روز دوشنبه ۲۲ اسفند به تهران 
سفر کرد و سیدابراهیم رئیسی معروف به »قاضی مرگ« در 

کاخ »سعدآباد« از وی استقبال کرد.
این سفر در حالی انجام شده که از آغاز حمله روسیه علیه 
اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، جمهوری اسالمی متهم به ارسال 
پهپادهای انتحاری به روسیه شده و بالروس نیز متهم است 
نظامی روسیه در  نیروهای  از  استقرار بخشی  به محل  که 
شامل اوکراین تبدیل شده است. جمهوری اسالمی و بالروس 
در عمل دو متحد اصلی روس ها در جنگ علیه اوکراین به 

شامر می روند.
طرف  دو  گفت  لوکاشنکو  با  دیدار  در  رئیسی  ابراهیم 
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند و در همه حوزه ها به »نقشه 
راه جامع« دست یافتند و با »نگاه راهربدی« ویژه گام های 

بلندی از پیرشفت برخواهند داشت.
لوکاشنکو نیز با اشاره به اینکه از آخرین سفرش به تهران ۱۷ 
سال می گذرد )در نخستین دولت احمدی نژاد( گفت: »دوره ای 
از توقف در همکاری ها وجود داشت« اما از آن دوران عبور 
کردیم و »بسیار خوشحامل که بگویم مواضع دو کشور در 

مواضع منطقه ای و بین املللی همگون و مشرتک است و هر 
دو کشور خواهان ایجاد جهانی چندقطبی و عادالنه هستند.«
هیچکدام از طرفین اشاره ای به رضورت پایان بخشیدن به 
جنگ علیه اوکراین نکرده و  سخنی در ارتباط با صلح نگفتند.
خربگزاری دولتی ایرنا گزارش داد جمهوری اسالمی و بالروس 
»نقشه راه همکاری های همه جانبه و هفت سند همکاری در 
حوزه های مختلف تجاری، حمل و نقل، کشاورزی و فرهنگی« 

امضاء کردند.«
این سفر لوکاشنکو که گفته می شود پرسش را برای جانشینی 
خود بر کرسی ریاست جمهوری آماده می کند، با واکنش های 
مختلفی روبرو شده است. پاول التوشکو از مخالفان لوکاشکنو در 
توییتی نوشت »ابراهیم رئیسی می گوید ایران تجربه خود را در 
مقاومت در برابر تحریم ها به بالروس منتقل می کند. لوکاشنکو 
تأکید کرده متوجه شدیم که چقدر بهم نیاز داریم، چقدر باید 
همکاری نزدیک داشته باشیم… اتحادیه اروپا ۹ ماه است که 
تحریم های جدیدی علیه رژیم لوکاشنکو اعامل نکرده است.«
توییتی  در  نیز  بین امللل  روابط  پژوهشگر  آقایی  حسین 
می نویسد »جمهوری اسالمی و بالروس هردو اعضای کاِلب 
دیکتاتورها هستند، به روسیه برای دور زدن تحریم ها کمک 
می کنند و از بزرگرتین رژیم های رسکوبگر در جهان محسوب 
از  اسالمی در حالی  می شوند.« وی معتقد است جمهوری 
تعمیق روابط تهران- مینسک می گوید که این مناسبات در 
حوزه های اقتصادی- تجاری فاقد اهمیت راهربدی است و یا 

تقریباً به حساب منی آید.
یوآو گاالنت وزیر دفاع ارسائیل اواخر بهمن ماه در حاشیه 
برای  ایران  رژیم  مذاکرات  درباره  مونیخ،  امنیتی  کنفرانس 
فروش تسلیحات و پهپاد به ۵۰ کشور جهان هشدار داده بود. 
گفته می شود یکی از مشرتیان تسلیحات ساخت ایران بالروس 
نگران  بین املللی  جامعه  که  حالیست  در  این  بود.  خواهد 
گسرتش دامنه جنگ اوکراین توسط روسیه به کشورهای دیگر 

در همسایگی آن است.

فرش قرمز در 
تهران برای »آخرین 

دیکتاتور اروپا«؛
 امضای تفاهم نامه راهربدی 
»همه جانبه« میان جمهوری 

اسامی و باروس
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این  ساکن  کودکان  از  برخی  والدین  شکایت  پی  ==در 
محله و ضبط ویدئویی که در آن دانش آموزان رسود »سام 
فرمانده« را می خوانند، بخش مبارزه با افراط گرایی وزارت 
آموزش بریتانیا بازرسان خود را به مدرسه  جمهوری اسامی 

در منطقه Maida Vale لندن فرستاد.
==استیو مک کیب قانونگزار حزب کارگر بریتانیا نیز از این 
خواست حامیت کرده و می گوید »دولت باید خطر ترویج 
خشونت و افراط گرایی در این مدرسه و دیگر نهادهای وابسته 
با سفارت جمهوری اسامی در لندن را بسیار جدی بگیرد.«

محافظه کار  قانونگزار  کرنس  آلیسیا  ژانویه  ماه  ==در 
بریتانیائی که ریاست کمیته سیاست خارجی مجلس عوام 
را عهده دار است، از نخست وزیر خواسته بود مرکز اسامی 
لندن را نیز که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای اداره می شود 
تعطیل کرده و مدیر آن، سید هاشم موسوی، را از بریتانیا 

اخراج کند.
==مرکز اسامی جمهوری اسامی در لندن در چارچوب 
کمک های دولت بریتانیا در رابطه با رضرهای ناشی از کرونا 
در دو نوبت ۲۴۰ هزار پوند کمک مالی دریافت کرده است.

احمد رأفت – برخی نهادهای وابسته به جمهوری اسالمی 
در لندن، زیر ذره بین نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته اند. 
آخرین آنها مدرسه ای است که جمهوری اسالمی در منطقه 

Maida Vale است.
در پی شکایت والدین برخی از کودکان ساکن این محله، پس 
از ضبط و پخش رسور »سالم فرمانده« توسط دانش آموزان 
این مدرسه، بخش مبارزه با افراط گرائی وزارت آموزش بریتانیا 
اسالمی  جمهوری  به  وابسته  نهاد  این  به  را  خود  بازرسان 
فرستاد. در بازرسی از این مدرسه، آنها در کتابخانه این محل 
و  می کند  خشونت  ترویج  که  یافتند  را  متونی  و  کتاب ها 
طبق استانداردهای وزارت آموزش بریتانیا برای دانش آموزان 
مناسب نیستند. البته این اولین بار نیست که بازرسان وزارت 
آموزش بریتانیا به این مدرسه می روند. در سال ۲۰۱۶ نیز در 
پی شکایت مشابهی که در آن به استفاده از کودکان برای 
ترویج خشونت اشاره شده بود وزارت آموزش بازرسانی به این 

موسسات وابسته 
به جمهوری 

اسامی در لندن 
زیر ذره بین 

نهادهای نظارتی 
بریتانیا

مدرسه فرستاده بود که در گزارش خود خواهان بازرسی مداوم 
از این نهاد شده بودند زیرا برخی از فعالیت های آنرا خالف 

مقررات جاری بریتانیا تشخیص داده بودند.
نهاد   ،Comunity Security Trust اعضای  از  یکی 
غیرانتفاعی که با هدف تامین تامین امنیت جامعه یهودیان 
بریتانیا تاسیس شده است،به کیهان لندن می گوید »مدرسه  
وابسته به جمهوری اسالمی در قلب یکی از محالتی قرار دارد 
که بسیاری از ساکنان آن یهودی هستند و ما نگران هستیم که 
تبلیغ خشونت و یهودی ستیزی در این مدرسه امنیت جانی 
کودکان یهودی را به خطر بیاندازد و به همین منظور از وزارت 
آموزش بریتانیا خواستیم که تحقیقاتی را در این رابطه آغاز 
کند.«  اشاره آنها به بخش هائی از رسود »سالم فرمانده« است 
که  در آن فدا کردن جان برای یک ایدئولوژی و همچنین 

کشتار پیروان یهودیت تبلیغ می شود.
این  از  نیز  استیو مک کیب قانونگزار حزب کارگر بریتانیا 
خواست Comunity Security Trust حامیت کرده است. 
یکی از همکاران این قانونگزار بریتانیائی نیز به کیهان لندن 
افراط گرائی  و  ترویج خشونت  باید خطر  »دولت  می گوید 
در این مدرسه و دیگر نهادهای وابسته به سفارت جمهوری 
اسالمی در لندن را بسیار جدی بگیرد و آنها را زیر نظر داشته 
باشد.«  همکار این قانونگزار بریتانیائی در ادامه گفتگو با 
کیهان لندن می افزاید »این قابل قبول نیست که یک مرکز 
خشونت،  دارد  فعالیت  بریتانیا  قوانین  تحت  که  آموزشی 

افراط گرائی و یهودی ستیزی را تبلیغ کند.«
تنها نهادی نیست که  مدرسه جمهوری اسالمی در لندن 
بسیاری خواهان زیر نظر داشنت و یا حتی تعطیلی آن هستند. 
محافظه کار  قانونگزار  کرنس  آلیسیا  گذشته  ژانویه  ماه  در 
بریتانیائی که ریاست کمیته سیاست خارجی مجلس عوام را 
عهده دار است، از نخست وزیر خواسته بود مرکز اسالمی لندن 
را که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای اداره می شود تعطیل 
کرده و مدیر آن سیدهاشم موسوی را از بریتانیا اخراج کند. 
اظهارات سیدهاشم  را در پی  این درخواست  آلیسیا کرنس 
موسوی که معرتضین ایرانی را »رسبازان شیطان« خوانده بود 

مطرح کرد.
این اولین بار نیست که مرکز اسالمی لندن زیر ذره بین نهاد 
نظارت موسسات خیریه بریتانیا قرار می گیرد. این مرکز در سال 
های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز اخطارهائی در رابطه با فعالیت هایش 
دریافت کرده بود. در سال ۲۰۲۰ این مرکز به دنبال سخرنانی  
مسعود شجره،سخنگوی غیررسمی  این مرکز، در مراسمی که 
به مناسبت ترور قاسم سلیامنی برگزار شده بود اولین اخطار 
را دریافت کرد. مسعود شجره در این مراسم قاسم سلیامنی را 
»شهید بزرگ« و »رسباز فدائی اسالم« خوانده بود، در حالی 
که از نظر دولت بریتانیا او فرمانده گروهی بود که در عملیات 
تروریستی دست داشته است. نهاد ناظر بر موسسات خیریه 
مسئولین این مرکز را که با سکوت خود صحبت های مسعود 
شجره را تائید کرده بودند مسئول دانست و از آنها خواسته بود 
که اجازه ندهند این مرکز به تریبونی برای تبلیغ تروریسم و 

بزرگداشت تروریست ها تبدیل شوند.
قابل توجه است که مرکز اسالمی جمهوری اسالمی در لندن 
در چارچوب کمک های دولت بریتانیا در رابطه با رضرهای 
ناشی از کرونا در دو نوبت ۲۴۰ هزار پوند کمک مالی دریافت 
کرده است. یک عضو Comunity Security Trust در این 
رابطه به کیهان لندن می گوید »اینکه ما مجبوریم دیدگاه های 
مشمئزکننده را تحمل کنیم بهائی است که برای احرتام به 
آزادی بیان می پردازیم، ولی اینکه ما هزینه حضور مناینده علی 
خامنه ای را هم با پول مالیات دهندگان بریتانیائی بپردازیم، 

قابل تحمل نیست و باید به فکر چاره ای جدی بود.«
کم نیستند ایرانی های ساکن بریتانیا که خواهان تعطیلی 
مرکز اسالمی جمهوری در لندن هستند؛ مرکزی که از سال 
به فعالیت کرده است. بسیاری معتقدند  آغاز  ۱۹۸۸ رسام 
که این مرکز پوششی برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری 
اسالمی در پایتخت بریتانیا و سازماندهی اقدامات تروریستی 
است. برپایه این درخواست و شکایت برخی از بریتانیائی های 
ایرانی تبار، نهاد ناظر بر موسسات خیریه پرونده ای در این 
رابطه گشوده است که البته این تحقیقات هنوز در جریان 

است.

مرکز اسامی انگلیس
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اکنون کمرت از دو سال پس از عادی  ساخنت روابط چند 
کشور عربی با ارسائیل، وضعیت ناسامان داخلی و فشارهای 
بین املللی چنان بحران ها را در ایران و علیه جمهوری اسالمی 
عقب نشینی  به  مجبور  حکومت  مقامات  که  کرد  تشدید 
شده و راه را برای مذاکره با هامن  دولت هایی که »خائن« 

دانسته اند باز می کنند.
با  سعودی  عربستان  با  امنیتی  توافق  امضای  از  پس 
میانجیگری جمهوری خلق چین و فرستادن هیأت دیپلامتیک 
به بحرین، گزارش شده است که علی شمخانی دبیر شورای  
عالی امنیت ملّی جمهوری اسالمی به ابوظبی می رود تا در 
مورد روابط دوجانبه و منطقه ای با اماراتی ها نیز گفتگو کند.

ابراهیم«  »پیامن  از  بعد  ایران  در  جریانات ضدارسائیلی 
می گفتند »سازش امارات با رژیم صهیونیستی منایش چهره 
تسلیم دولت های دست نشانده استکبار صهیونیسم جهانی 
در منطقه است.« اما حاال چه اتفاقی افتاده که رهربشان 
در برابر این »دولت های دست نشانده استکبار صهیونیسم 

جهانی« عقب نشینی می کند؟!
امارات متحده عربی یکی از اصلی ترین راه های ورود ارز به 
بازار ایران است. هرچند بانک های امارات با وجود تحریم ها و 
نظارت شدید وزارت خزانه داری آمریکا تبادالت ارزی و پولی 
مستقیم با ایران ندارند اما رصافی های امارات و رشکت های 
واسطه فعال در آن نقش حیاتی در دور زدن تحریم ها به 
نفع جمهوری اسالمی و انتقال پول به ایران داشته و دارند.

اعامل  ایران  در  ارز  قیمت  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی 
در  است.  ایران  به  دالر  و  درهم  حواله  در  محدودیت ها 
اواخر بهمن ماه برخی منابع گزارش دادند پس از سفر معاون 
وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی 
سختگیری امارات برای حواله درهم به ایران افزایش پیدا کرد 
و ابوظبی و دوبی ضوابط بانکی برای رشکت های تازه تاسیس 
در امارات را بیشرت کردند. هامن رشکت های که به واسطه 

آنها جمهوری اسالمی تحریم ها را دور می زند.
محدودیت ها  این  بازار«  »تحلیل  وبسایت  گزارش  به 
و  با عربستان  آمریکا  وزارت خزانه داری  توافق  به  مربوط 
تأمین مالی تروریسم است.  با  با مبارزه  امارات در رابطه 
در چنین رشایطی بسیاری از رشکت های ایرانی و همچنین 
امارات  بجای  ایران،  اقتصاد  با  مرتبط  خارجی  رشکت های 
مجبور شده اند از طریق ترکیه، عامن و مالزی با رشکت های 

ایرانی معامله کنند.
بعد از زمین لرزه فاجعه بار ترکیه اما خروج ارز از ترکیه به 
ایران نیز با محدودیت های زیادی روبرو شده است. آمریکا 
همچنین دولت عراق را برای انتقال ارز به ایران زیر فشار 

»پیامن  به  عربی  متحده  امارات  پیوسنت  از  ==پس 
جهان  به  امارات  گفت  اسامی  جمهوری  رهرب  ابراهیم« 
اسام خیانت و پای ارسائیل را به منطقه باز کرد اما به نظر 
می رسد گشودن کانال های ارزی آنقدر حیاتی است که که 

نظام دست به دامان »خائنان جهان اسام« شود.
==امارات یکی از اصلی ترین راه های ورود ارز به بازار 
تحریم ها  وجود  با  امارات  بانک های  هرچند  است.  ایران 
ارزی  تبادالت  آمریکا  خزانه داری  وزارت  شدید  نظارت  و 
امارات و  اما رصافی های  ایران ندارند  با  و پولی مستقیم 
رشکت های واسطه فعال در آن نقش حیاتی در دور زدن 
تحریم ها به نفع جمهوری اسامی و انتقال پول به ایران 

داشته و دارند.
با  با عربستان سعودی  امنیتی  توافق  امضای  از  ==پس 
میانجیگری جمهوری خلق چین و فرستادن هیأت دیپلامتیک 
عالی  دبیر شورای   علی شمخانی  گزارش شده  بحرین،  به 
امنیت ملّی جمهوری اسامی به ابوظبی می رود تا در مورد 

روابط دو جانبه و منطقه ای با اماراتی ها گفتگو کند.
==یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت ارز در ایران اعامل 
محدودیت ها در حواله درهم و دالر از امارات به ایران است.

==مقامات امنیتی جمهوری اسامی هشدار داده اند که 
نظام با جنگ متام عیار ارزی روبروست و مترکز بر تاب آوری 

مردم با هدف رسنگونی نظام است.
از  اسامی  جمهوری  عقب نشینی های  و  ==چرخش ها 
»اصول« همزمان یک زنگ خطر هم برای امنیت ارسائیل 
است:  ایران  حکومت  دمکراسی  خواه  اپوزیسیون  هم  و 

جمهوری اسامی برای بقا تن به هر کاری می دهد.
به  امارات متحده عربی  از پیوسنت  حامد محمدی- پس 
با  امارات  گفت  اسالمی  جمهوری  رهرب  ابراهیم«  »پیامن 
باز کرد.  به منطقه  را  پای ارسائیل  به جهان اسالم  خیانت 
با اینهمه به نظر می رسد گشودن کانال های ارزی و تالش 
از ادعاهای  برای تأمین مالی آنقدر حیاتی است که نظام 
خود عقب نشینی کرده و به »خائنان جهان اسالم« روی آورد.

علی خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ 
یک  را  صهیونیستی«  رژیم  با  امارات  روابط  »عادی سازی 
»لکه ننگ« بر پیشانی کسانی خواند که فلسطین را فراموش 
کرده اند. وی مدعی شد »این وضعیت دیری نخواهد پایید.«

در هامن مقطع علی باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی نیز هشدار داد »امارات در ارتباط خود با 
رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند و چنانچه امنیت ملّی 
جمهوری اسالمی دچار خدشه هرچند اندک شود ما آن را از 
چشم امارات متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد.«

وقتی پایه های 
قدرت لرزید، 

علی خامنه ای به 
»خائنان جهان 
اسام« روی 

آورد!
علی خامنه ای رهرب جمهوری اسامی

قرار داده است. حتا گزارش شد طالبان نیز خروج دالر را 
از افغانستان، همسایه رشقی ایران، محدودتر کرده که این 
نیز بطور مستقیم بر افزایش قیمت ارز در بازار ایران تأثیر 

گذاشته است.
انسداد کانال های ارزی

اسالمی هشدار  امنیتی جمهوری  مقامات  میان،  این  در 
دادند که نظام با جنگ متام عیار ارزی روبروست و مترکز بر 

تاب آوری مردم با هدف رسنگونی نظام است.
شده   زیاد  آنقدر  اسالمی  برای جمهوری  ارزی  تنگناهای 
است که آنها مجبور شدند به روی خود نیاورند که امارات 
مدعی »جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس« است و آنها را 
حق خود می داند و کمرت از چهار ماه پیش در بیانیه رسمی 
شورای همکاری های خلیج فارس حتا چین کمونیست نیز در 
تأیید این ادعا، حق مالکیت ایران بر این جزایر را نادیده گرفت.

امیدوارند  اسالمی  جمهوری  مقامات  چنین رشایطی،  در 
برقراری رابطه با عربستان به آنها کمک کند تا کانال های ورودی 
ارز از تنگنا خارج شود. مسعود دانشمند رئیس سابق اتاق 
بازرگانی ایران و امارات می گوید »در توافق ایران با سعودی 
قرار بر این شده که پول هایامن در عراق از طریق امارات 
آزاد شود و به صورت درهم وارد بازار ایران شود.« وی گفته 
»باید در زمینه پرتوشیمی هم با عربستان هامهنگ باشیم.«
با  روابط  بهبود  دنبال  به  اسالمی  جمهوری  هرچند 
کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی است اما 
بسیاری تحلیلگران معتقدند این توافق امنیتی دوام نخواهد 
پدرخوانده  عنوان  به  اینکه خود سعودی ها  داشت. ضمن 
کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در مورد احیای رابطه با 

جمهوری اسالمی اختالف نظر دارند.
با  توافق عربستان سعودی  اعالم  از  دیگر، پس  از سوی 
رژیم ایران برای از رس گرفنت روابط دو کشور و بازگشایی 
سفارتخانه ها ظرف دو ماه، شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر 
خارجه سعودی تأکید کرد که این توافق به معنای حل و 

فصل همه مشکالت و اختالفات طرفین نیست.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اواخر تیرماه ۱۴۰۱ در 
چین  »منی گذاریم  بود  کرده  ادعا  جده  منطقه ای  نشست 
اما  کنند«  پُر  منطقه  در  را  آمریکا  جای  ایران  و  روسیه  و 
آشتی  یکدیگر  با  را  مسلامنان  پکن  کمونیست های  اکنون 
چرخش ها  این  باشد.  موقت  آشتی  این  اگر  حتا  می دهند 
همزمان  »اصول«  از  اسالمی  جمهوری  عقب نشینی های  و 
یک زنگ خطر هم برای امنیت ارسائیل و هم اپوزیسیون 
دمکراسی  خواه حکومت ایران است: جمهوری اسالمی برای 

بقا تن به هر کاری می دهد.
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مجیدرضا رهنوردمحسن شکاریمحمدمهدی کرمیمحمد حسینینیکا شاکرمیمهسا امینی

حدیث نجفیحمیدرضا روحیسارینا اسامعیل زادهکیان پیرفلکمهران سامکنرسین قادری

مهسا موگوییمحمدحسن ترکامنستاره تاجیکنسیم صدقیغزاله چالبیمیالد زارع

دانیال پابندیخدانور لجه اینیام شفیق دوستابوالفضل آدینه زادهمحمداقبال نائب زهییحیی رحیمی

کرجتهرانکرجایذهبندر انزلیتهران

اصفهانبابلگرمسارارومیهآملبابل

سقززاهدانسلامسمشهدزاهدانسنندج

مشهدتهراناشتهاردکرجخرم آبادسقز

یادنامهانقالبملیایران
گلوله های  آماج  انقالبی ۱۴۰۱  در جریان خیزش  هزاران شهروند 
مأموران جمهوری اسالمی در خیابان ها قرار گرفتند و یا به »جرم« 
آزادیخواهی و اعتراض علیه شرایط موجود، زندانی و شکنجه و حتا 
به اعدام محکوم شدند. چهار تن از آنان: محسن شکاری، مجیدرضا 
رهنورد، محمدمهدی کریمی و محمد )کیان( حسینی به چوبه دار 

سپرده شدند. آمار دقیقی از شمار کشته شدگان در دست نیست.
یاد همه  آنان،  از  اندکی  و عکس شمار  نام  انتشار  با  لندن  کیهان   

جانباختگان راه آزادی میهن را گرامی  می دارد.



صفحهشماره۱8۷۰
 جمعه ۱۷ تا پنجشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳

۲۱ ۲۰

عرفان رضایی آیدا رستمیامید مؤیدی زارععرفان زمانیفریدون محمودیآیالر حقی

حنانه کیاحامد سلحشورکاروان قادرشاکریمحمدرضا رسوریشیرین علیزادهبرهان کرمی

فرشته احمدیبهناز افشاریآرنیکا قائم مقامیسینا نادرینگین عبدامللکیکومار درافتاده

عامد حیدریپریسا بهمنینیام نوریسارینا ساعدیساسان قربانیمائده جوانفر

نوشهرایذهپیرانشهرتهراناصفهانکامیاران

مهابادپاکدشتتهرانکرمانشاهقروه کردستانپیرانشهر

اهواززنجانکرجسنندجرضوان شهررشت

آملگرگانشیرازالهیجانسقزملکان

عرفان رضاییمهرشاد شهیدیعاطفه نعامیمهدی زارعشورش نیکناممینو مجیدی

اردبیلاراکاهوازیزدارومیهقرص شیرین
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بهیادماندگان
کشوری پیشین شخصیتهای از شماری نیز ۱۴۰۱ سال در
ایرانی استادان تجارت، و صنعت بخش فعاالن لشکری، و
دانشگاههایداخلوخارجکشور،چهرههایسرشناسعرصۀ
نقاطجهان،روی ایرانودیگر تآتردر و ادبیات،سینما هنر،
درنقابخاککشیدند.اگرچهذکرنامهمهآنانمقدورنیست
بهرسم است مقدور که میزان همان به لندن کیهـان ولیکن
وطنپرست فرهیخته، سختکوش، انسانهای این یاد دیرین،
راگرامیمیداردوبااستفادهازفرصت،بهبستگانودوستان

آنانتسلیتمیگوید.

)۱۳۱8-۱۴۰۱(
»پیشگامجنایینویسیدرایران«
قاضیسعیدازنظرسیاسیبه
شدتمخالفانقالباسالمی
ونظامکنونیبودودرکیهان
لندنبانامهنری»کچل«
وروزنامههایفارسیزبان

مانند»عصرامروز«بهعنوان
نویسندهوتحلیلگرسیاسی
مطالبیمنتشرکردهاست.

پرویز قاضی سعید

)۱۳۲۰-۱۴۰۱(
مجری»دیدنیها«

جاللمقامیفعالوپیشکسوت
عرصهدوبلهبودکهسهنسلبا
صداوتصویرشخاطرهداشتند.
صدایمحبوباینهنرمندبیش
ازهمهبرچهرهرابرتردفورد

نشستهاست.ویحدودیکدهه
آخرعمرخودراازفعالیتهنری
دستکشیدوخانهنشینشد.

جالل مقامی

)۱۳۱۳-۱۴۰۱(
»نویسندهوروزنامهنگاربرجسته«
ویدرمطبوعاتدههپنجاه

خورشیدیکشورحضوریشاخص
داشتوپسازمهاجرت،سردبیر
کیهانلندننسخهچاپیبودکه
همبااسمخودشوهمبانامهای
مستعارمانند»خیراندیش«و
»حکیمحقنظر«هرهفتهدر
کیهانلندنمطلبمینوشت.

احمد احرار

)۱9۴۴-۲۰۲۲(
هالهافشارعضومجلساعیان
بریتانیا،استادکرسیعلوم

سیاسیوحقوقزناندانشگاه
یورکوخبرنگارکیهان

بینالمللیدرایرانپیشاز
شورش5۷بود.ویفرزند

حسنافشار،استادسابقحقوق
دانشگاهتهرانونمایندهمجلس

شورایملیاست.

هاله افشار 

)۱۳۰۶-۱۴۰۰(
شاعر»سلطانقلبها«

محمدعلیشیرازیازنخستین
ترانهسرایانموسیقیپاپایران
بودوبیشترینترانههایویبرای
آهنگهاییسرودهشدکهویگن
خوانندهیمحبوبونامدارایران
آنهارااجراکرد.ازمیانهمه

سرودههایوی»سلطانقلبها«
مشهورتریناست.

محمدعلی شیرازی

)۱۴۰۱-؟(
سخنگویشاخهبرونمرزی

»حزبپانایرانیست«
ویسخنگویشاخهبرونمرزی
»حزبپانایرانیست«بودکه
پنجدورهعضویتهیاتامنای
»نهادمردمی«راداشتندواز
سال۲۰۱۶بهریاستدائمی
وافتخاریهیاتامنای»نهاد

مردمی«برگزیدهشدند.

دکتر حسن کیانزاد

)۱۳۰۲-۱۴۰۱(
بنیانگذارکارخانهمعروفو

قدیمی»ویتانا«
رضاتهرانچیتولیدکنندهی
بیسکویت»مادر«یکیاز

پیشروترینکارآفرینانپیش
ازانقالباسالمیدرایراندر
حوزهصنعتغذاییکشورواز
برندگاننشان»امینالضرب«

بود.

رضا تهرانچی
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)۱۳۰۳-۱۴۰۱(
»ایرانشناسوادیبنامدارو

برجسته«
وینویسنده،مترجم،حقوقدان
وپژوهشگرجزوپُرکارترین

ادیبانونویسندگانایرانبود
کهمضمونآثارشدربارهایران،
شاهنامه،فردوسی،مولوی،
حافظ،انسان،عشق،آزادیو

فرهنگبود.

محمدعلی اسالمی ندوشن

)۱۳5۶-۱۴۰۱(
»روزنامهنگاروتحلیگرسیاسی«

رضاحقیقتنژادکهازسال
۱۳98با»رادیوفردا«همکاری
میکردمقاالتمهمیدرباره

فسادگستردهدرنظامجمهوری
اسالمیودستگاههایزیرنظر
علیخامنهایرهبرجمهوری

اسالمیوسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیمنتشرکرد.

رضا حقیقت نژاد

)۱۳۲۳-۱۴۰۱(
کارگردانفیلم»همسفر«
اسداللهیآثارمحبوبو
پُرمخاطبیچون»همسفر«
)۱۳5۴(و»علیکنکوری«
)۱۳5۲(رابابازیگوگوشو
بهروزوثوقیوسریالمعروف
»طالق«راکارگردانیکرد
کهحتیپسازانقالبنیزبا

استقبالمخاطبانروبروبودهاند.

مسعود اسداللهی

)۱۳۰۶-۱۴۰۱(
»وزیرپیشینوزاتکشاورزی«
ایرجوحیدیبهپاسخدمات

خودبهکشورنشانهایمختلفی
چوندرجهیکفرهنگ،درجه
۲اصالحاتارضی،درجه۱و
۳همایونی،درجه۱آبادانیو
پیشرفت،نشانطالیشهر

تهران،جشنهای۲5۰۰سالهو
تاجگذاریدریافتداشت.

دکتر ایرج وحیدی 

)۱۳۲9-۱۴۰۱(
»روزنامهنگاروهمکارقدیمی

کیهانلندن«
اینروزنامهنگارپرشور
وآزادیخواهوبهشدت

مخالفجمهوریاسالمیدر
لسآنجلسبهاجرایبرنامههای
تندبراندازیوروشنگریو

مبارزهبارژیماسالمیدرایران
درچندرسانهادامهداد.

بهروز صوراسرافیل

)۱۳۲۴-۱۴۰۱(
»فیلسوفایرانشهر«

جوادطباطباییازاندیشمندان
ایرانگراودرعرصهعلمی

جهانشناختهشدهبود.»تاریخ
اندیشهسیاسیدرایران«،

»زوالاندیشهسیاسیدرایران«،
»خواجهنظامالملکطوسی«و

»ابنخلدونوعلوماجتماعی«از
مهمترینآثاراوبهشمارمیروند.

سیدجواد طباطبایی

)۱۳۰۶-۱۴۰۱(
امیرهوشنگابتهاجبانام
هنری»ه.ا.سایه«شاعرو

پژوهشگربیشازهفتدهه
درحوزهشعروادبیاتفارسی
فعالیتمیکردودرسالهای
۱۳5۰تا۱۳5۶خورشیدی

مسئولبخشموسیقیرادیو
ملیایرانوسرپرستبرنامه

معروف»گلها«بود.

امیرهوشنگ ابتهاج

)۱۳۱۷-۱۴۰۰(
»نمایشنامهوداستاننویس«

یارعلیپورمقدمدرمهرماهسال
۱۳۶۰کافهشوکارادرمرکزخرید
گاندیبازکردونمیدانستکه
اینکافهدرتهرانپاتوقیخواهد
شدبرایهنرمندانودوستداران
فرهنگوهنرونامآندرخاطرِه
جمعیاهالیفرهنگبرایهمیشه

جاودانخواهدماند.

 یارعلی پورمقدم
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محمد عىل كریم زاده تربیزى در سال ١٣٠١ در شهر هرنپروِر 
تربیز به دنیا آمد و در سه سالگى به همراه والدین خود عازم 
شهر پرآوازه خوى، محل تولد شمس تربیزى نامدار شد و در 
آنجا زندگى خود را با خاطراىت بسیار خوش و عطرآگین ادامه 
داد كه بعدها در سال ١٣٨١ )٢٠٠٢( در انگلستان، كتاب بسیار 
نفیس خود به نام " یادواره شهر خوى " را به آن اختصاص داد.
پدر وى كارمند فرهنگ بود و مادرش انساىن بسیار فداكار 
و انسان دوست. تحصیالت اولیه و ابتدایى خود را در مدرسه 
فردوىس و دبیرستان خرسوى به امتام رساند. از كودىك شیفته 
هرن خطاطى، نقاىش و كاردستى بود. در سن ده سالگى، فانوس 
بسیار خوش طرحى را براى پدر بزرگوارش ساخت كه در رفت 

و آمد شبانه او بسیار مورد استفاده و خوشنودى اش بود.
كریم زاده تربیزى اكرث تكالیف مدرسه اش را با خطاطى 
قاب  در  و  ترسیم  كنارش  در  هرنى  و  نوشت  مى  زیبایش 
شیشه اى تقدیِم آموزگار خود مى كرد.در سن ١٦ سالگى، در 
اركسرت مجهز دبیرستان خرسوى با تارى كه خود ساخته بود، 
هرنمنایى كرد. عالقه ایشان به موسیقى و موسیقى كالسیك، 
سبب شد كه بعدها در اوایل دهه ١٣٤٠ همكارى خود را با 
"رادیو تلویزیون آموزىش" ادامه و برنامه ویژه خود را به نوابغان 
موسیقى اختصاص دهد. همزمان با این برنامه، تعلیم هرن و 
تاریخ هرن را هم در برنامه اى ویژه در آن تلویزیون ارائه مى داد.

در سال ١٣١٩ در دبیرستان خرسوى، مدال و كارت افتخار 
هرن را دریافت و پس از امتام تحصیالت دبیرستان در سال 
١٣٢٠ عازم تهران و در دانشرساى مقدماىت این شهر در رشته 
تعلیم و تربیت ثبت نام منود. در سال ١٣٢٣ نائل به درجه 

لیسانس گردید تا در خدمت معلمى، ایفاى وظیفه كند.
سپس به رسبازى اعزام و در دانشكده افرسى رضائیه  با 
درجه ستوان یكمى خدمت خود را به پایان رساند. كتابچه هاى 
نفیس و هرنمندانه اى با خطوط زیبا و ترسیامت ویژه در ایام 

رسبازى، جزو عزیزترین آثار از این دوره زندگى اش شد.
سپس، بعد از امتام خدمت، سال ها به شغل معلمى در مدارس  
و از جمله مدرسه متدن و دانشرساى مقدماىت تهران اشتغال 
داشت و همزمان تحصیالت ایران شناىس خود را ادامه داد.
در سال ١٣٢٩، ١٦ آموزگار براى مدیریت مدرسه منونه و 
مدرن به سبك آمریكایى اصل چهار برگذیده شدند كه در 
یك دوره آموزىش در آمریكا رشكت منایند. محمد عىل كریم 
اكرامى،  دكرت  احمد،  بنى  دكرت  روان شادان  او  یاران  و  زاده 
دكرت مجتهدى، دكرت بیرشك، دكرت بهشتى و استادان تعلیم و 
تربیت نوین ایران، یمینى رشیف ، ماىف و رسیع القلم از جمله 
منتخبان، همكاران و بنیانگذاران مدارس نوین این دوره بودند.
در سال ١٣٣٤، اولین مدرسه خصوىص و منونه علم و هرن 
خود را تأسیس منود. در سال ١٣٣٧ با همرس، همكار و مشوق 
عزیزش، شادروان بانو پروانه خطیبى ازدواج كرد كه مثره آن دو 

پرس، یك دخرت و دو نوه است.
در سال ١٣٤٣ دومین مدرسه منونه خود را به نام " ایران 

آباد" تأسیس كرد. ایشان در دوران حیات خویش، همزمان با 
تعلیم و تربیت فرزندان میهن، تحقیقات گسرتده خویش را در 
زمینه تاریخ،فرهنگ و هرن ایران ادامه و موفق به جمع آورى 
كتاب هاى متنوع و ىب شامرى در رابطه با فرهنگ و هرن ایران 

شد كه در كتابخانه خصوىص خود نگهدارى مى منود.
علیاحرضت شهبانو فرح پهلوى در سال ١٣٤٨ از كتابخانه 

خصوىص آثار تاریخى و هرنى ایشان در ایران بازدید منودند.
پس از اقامت در انگلیس، متامى اوقات خود را به تحقیقات 
در زمینه نویسندگى و اطالع رساىن راجع به تاریخ و فرهنگ و 
هرن ایران اختصاص داد و كتاب و مقاالت ویژه اش مورد احرتام 

و از شهرت بین امللىل برخوردار شد.
محمدعىل كریم زاده تربیزى،  در امتداد تالش براى ارتقاء 
آشنایى ملت ایران با گنجینه هاى ىب همتاى هرنى این رسزمین، 
قسمتى عظیم از كتابخانه خصوىص هرنى و تاریخى خود را 
به موزه و كتابخانه مجلس شوراى اسالمى ایران اهدا كرد تا در 
دسرتس عموم هرندوستان و ایران شناسان قرار گیرد. ) اهداى 

بیوگراىف استاد
 محمد عىل 

كریم زاده تربیزى

طلوع ١٠ اردیبهشت ١٣٠١

غروب ٣ اسفند ١٤٠١

بیش از ١٠٠٠ جلد كتاب متنوع فرهنگى، ادىب و هرنى در سال 
١٣٧٧ شمىس به كتابخانه مجلس( كه لوح تقدیرى به همین 

منظور به وى اهدا شد.
كتاب ها و تالیفات وى عبارتند از:  )١٩٨٥- ١٩٩٠- ١٩٩١ 
احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخى از مشاهیر نگارگر 
هند و عثامىن در ٣ جلد( ، )١٩٨٩ اسناد و فرامین منترش نشده 
 ٢٠٠١(  ، قلمدان(   ٢٠٠٠( نامه(،  اجازت   ١٩٩٩(  ، قاجارى( 
میرعامد حسنى( ، )٢٠٠٢ یادواره شهر خوى( ، )٢٠٠٦ مهرها، 
طغراها و فرمان هاى پادشاهان ایران( ، )٢٠٠٧ اسناد متفرقه 
قدیمى مربوط به ایران( ، )٢٠١٠ احوال و آثار حاجى محمد 

هروى یا محمد سیاه قلم، مبتكرشیوه سیاهیسم(.
او در طول حیات پرمثرش با بخش عظیمى از نامداران و 
محققان فرهنگ و هرن ایران آشنا گردید و آشنایى و ارتباطشان 
دوستان  جمله  از  بود.  شده  تبدیل  دوستى صمیامنه اى  به 
فرهیخته ایشان، استاد محمود فرشچیان هرنمند بزرگ مینیاتور، 
دكرت  بیاىن،  مهدى  دكرت  یارشاطر،  احسان  دكرت  شادروانان 
عبدالحسین زرین كوب، دكرت ایرج افشار، دكرت سیروس آموزگار 
و استاد بزرگوار دكرت جالل متینى و ایران شناسان و محققان 
 Professor Basil William Robinson, خارجى  معترب 
Professor Bert G Fragner, Professor Basil Gray برخى 
از دوستان صمیمى ایشان بودند كه همواره در ارتباط و تبادل 

نظر فكرى مراوده داشتند.
به  خویش  سالگى   ١٠٠ تولد  روز  در  تربیزى  زاده  كریم 
دوم  الیزابت  ملكه  از طرف  سلطنتى  تربیك  كارت  دریافت 
بریتانیا نائل آمدند. همچنین پیام شادباىش از طرف علیاحرضت 
فرح پهلوى، شهبانوى ایران دریافت كردند كه ایشان را بسیار 

خرسند و مرسور ساخته بود.
در پایان روحشان شاد و یادشان گرامى كه نكونام همواره 

ابدى، جاودانه و به یاد ماندىن است.
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بازهم مردم استقبالی از خرید کفش منی کنند. او افزوده که 
»این روز ها حراج های بی مشرتی در بازار کفش به دلیل 
رکود بی سابقه و افزایش قیمت دالر و گرانی ۴۰ درصدی 
قیمت متام شده مشاهده می شود. اینها تبعات سنگینی بر 
اقتصاد این بخش از بازار داشته که مهمرتین آن، ورشکستگی 

تولیدکنندگان و فروشندگان این محصول است.«
به  ارزان  به ظاهر  فعال صنفی »کفش های  این  گفته  به 
بازار مرصف آمده که عمدتاً از جنس های درجه ۳ و ۴ چینی 
تولید شده است و زمان استفاده از این کفش ها بیش از یکی 
دو ماه نخواهد بود؛ همین موضوع باعث افزایش هزینه 

سبد خانوار ها شده است.«
و  حکمرماست  مشابهی  وضعیت  نیز  پوشاک  بازار  در 
قیمت انواع پوشاک طی ماه های گذشته دستکم ۳۰ تا ۴۰ 
هیئت  عضو  افتخاری  مجید  است.  داشته  افزایش  درصد 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با 
بازار پوشاک در آخرین روزهای سال گفته  بر رکود  تأکید 
مهمرتین دلیل افزایش قیمت پوشاک به دلیل افزایش قیمت 
ارز و گرانرت شدن مواد اولیه بوده است. او همچنین قطع 
گسرتده برق و گاز بخش صنعتی طی ماه های گذشته را از 
دیگر دالئل افزایش قیمتها دانسته و گفته که »این وضعیت 

تعطیلی واحدها، منجر به افزایش هزینه های تولید شد.«
روزنامه »مردم ساالری« هم گزارش داده که »قاچاقچیان 
بازار پوشاک شب عید را به انحصار خود درآورده اند و دیگر 
تولیدکنندگان جایی برای عرضه ندارند. در عین حال برای 
خرید از همین بازار پر از محصول قاچاق خرید یک دست 
لباس حداقل ۱٫۵ میلیون تومان آب می خورد. بدین صورت 
یک خانوار چهار نفره تنها برای خرید یک دست لباس برای 
هر یک از اعضا دست کم به شش میلیون تومان رسمایه 

نیاز دارد.«
جمعیت  در  هم  ازدحامی   »اگر  گزارش  این  اساس  بر 
به  توجه  با  چراکه  خالی اند.  دست ها  بخورد؛  چشم  به 
خالی  جیب ها  زندگی،  مخارج  سایر  و  موجود  قیمت های 
مانده اند.حقوق بگیرانی که به محض دریافت دستمزد خود 

مواد غذایی  از خرید  که خانوارها حتی  ==در رشایطی 
کافی نیز ناتوان هستند و سفره هایشان هر هفته و هر ماه 
کوچکرت می شود خرید کفش و لباس و دیگر اقام سال نو از 

سبد خرید بسیاری از آنها حذف شده است.
بی  باعث  کفش  تولید  گرانی  کفش:  فروشنده  ==یک 
رونقی در این بازار شده است، از این رو کسبه خیلی زود تر 
از سنوات گذشته اقدام به حراج خارج فصل کرده اند، اما 

بازهم مردم استقبالی از خرید کفش منی کنند.
== قیمت آجیل و شیرینی هم متأثر از تورم بوده و حاال 
قیمت  ندارد.  چندانی  خریدار  نیز  شیرینی  و  آجیل  حتی 

پسته طی ماه گذشته به کیلویی یک میلیون تومان رسید.

بازار شب  عیدامسال متأثر از تورم و انفجار قیمت ها و 
درآمدهای بی ارزش خانوارها یکی از بی رونق ترین بازارها در 

سال های اخیر به شامر می رود.
دو هفته مانده به نوروز بازارهای ایران بی رونق و حتی 
بی مشرتی سال ۱۴۰۱ را به پایان  می رسانند. در سال های 
گذشته سبد خرید خانوارها در ایران مدام در حال کوچک 
شدن بوده و امسال بدتر از همه است. مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی در آمارهایی جداگانه از تورم باالی ۵۰ درصد 
ارزش پول  به دلیل کاهش شدید  خرب داده اند و در آنسو 
ملی، ارزش واقعی درآمد خانوار نیز کاهش چشمگیری پیدا 
کرده است. اینهمه، فاصله میان درآمد و هزینه ها را برای 
بی ارزش  درآمد  است.  داده  افزایش  کشور  خانوارهای  اکرث 
برای دو هزینه  خانوارهای قرش متوسط و کم درآمد حتی 

رضوری مواد خوراکی و اجاره خانه هم کافی نیست.
داده های  اساس  بر  کارگری  خانوار های  معیشت  سبد 
ایران(  آمار  مرکز  رسمی  )داده های   ۱۴۰۱ بهمن  آماری 
به  نزدیک  به سبد خوراکی های حداقلی خانوار،  اتکا  با  و 
اقتصادی  کارشناسان  است.  برآورد شده  تومان  میلیون   ۱۸
معتقدند هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ماهانه 
در تهران ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ ۲۰ میلیون 
تومان است. این در حالیست که درآمدهای اقشار کارگری، 
به ۱۰  نهایت  در  دولت  کارمندان  از  بسیاری  و  بازنشسته 
میلیون تومان در ماه می رسد؛ به بیان دیگر این اقشار که 
دست کم دو سوم از جمعیت ایران را شامل می شوند همواره 

ماه خود را با تراز منفی آغاز می کنند!
در رشایطی که خانوارها حتی از خرید مواد غذایی کافی 
ماه  هر  و  هفته  هر  سفره هایشان  و  هستند  ناتوان  نیز 
کوچکرت می شود خرید کفش و لباس و دیگر اقالم سال نو از 

سبد خرید بسیاری از آنها حذف شده است.
گزارش ها از بازارهای ایران نیز حکایت از رکودی بی سابقه 
در  »اقتصاد۲۴«  وبسایت  دارد.  ایران  عید  شب  بازار  در 
نوشته  و  پرداخته  تهران  در  کفش  بازار  رکود  به  گزارشی 
قیمت های عجیب میلیونی یک جفت کفش باعث نگرانی 
و  ندارند  را  آن  خرید  توان  که  چرا  است  شده  خریداران 
بازار  در  فروشگاهی  کمرت  که  شده  باعث  موضوع  همین 
کفش از فروش روزانه خود رضایت داشته باشد و صاحبان 
این فروشگاه ها به دنبال راهی جهت پاس کردن چک های 

مغازه های خود هستند.
که  تهران  سپهساالر  خیابان  در  کفش  فروشندگان  یکی 
بورس فروش کفش و کیف است گفته که »گرانی دالر دلیل 
فوم،  )چرم،  اولیه  مواد  قیمت  درصدی   ۴۰ افزایش  اصلی 
چسب و…( شده و ما نیز در سال جاری با رضر و زیان 

مواجه شده ایم.«
به گفته این فعال بازار کفش، گرانی تولید کفش باعث بی 
رونقی در این بازار شده است، از این رو کسبه خیلی زود تر 
از سنوات گذشته اقدام به حراج خارج فصل کرده اند، اما 

بازار بی مشرتی و 
بی رونق شب عید در 

ایران

باید آن را خرج هزینه هایی همچون خوراک و اجاره مسکن 
کنند دیگر رسمایه ای برای به گردش درآوردن در بازار پوشاک 

نخواهند داشت.«
قیمت شلوار جین مردانه از ۴۰۰ هزار تومان آغاز می شود 
و به دو میلیون تومان هم می رسد. اما رصد وبسایت های 
فروشگاهی پوشاک نشان می دهد، برخی از شلوارهای ایرانی 
جین مردانه حتی با قیمت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

در حال فروش است.
شلوار جین مردانه ترک حتی با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۳۰ 
هزار تومان در حال عرضه است. این شلوارها در حالی به 
فروش می رسند که واردات رسمی  پوشاک ممنوع است و 
طبیعتاً لباس خارجی در زمره کاالهای قاچاق قرار می گیرد.

قیمت کفش رسمی مردانه و زنانه با چرم مصنوعی نیز بین 
۳۵۰ هزار تا یک میلیون تومان است. قیمت این کفش با 

چرم طبیعی به بیش از دو میلیون تومان می رسد.
تومان  میلیون  سه  از  نیز  مردانه  شلوار  و  کت  قیمت 
آغاز می شود و متناسب با کیفیت دوخت، جنس پارچه و 
نوع برند تا ۲۰ میلیون تومان نیز می رسد. مانتو زنانه در 
فروشگاه های لباس حداقل ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و 
تا باالتر از نرخ ۱.۵ میلیون تومان به فروش می رسد. خرید 
مانتو از مزون نیز بیش از دو میلیون تومان آب می خورد.
کیف زنانه نیز بسته به جنس و برند آن بین ۳۰۰ هزار تا دو 
میلیون تومان در فروشگاه های سطح شهر در حال فروش 

است.
قیمت آجیل و شیرینی هم متأثر از تورم بوده و حاال حتی 
آجیل و شیرینی نیز خریدار چندانی ندارد. قیمت پسته طی 

ماه گذشته به کیلویی یک میلیون تومان رسید.
علیرضا حصیمیان دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
با بیان اینکه قیمت انواع آجیل و خشکبار به دلیل کاهش 
تولید و تورم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. او 
گفته بطور مثال تخمه ژاپنی سال گذشته کیلویی ۷۰ هزار 
تومان بود، ولی هم اکنون کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد.
بسیاری از خریداران دیگر اقالمی مانند پسته و فندق و 
بادام را خریداری منی کنند و چند صد گرم یا یک کیلو آجیل 

مخلوط خریداری می کنند.
-به گفته علیرضا حصیمیان »سال گذشته ارزان ترین آجیل 
کیلویی ۱۴۰ تومان بود، ولی امسال آجیل از کیلویی ۲۰۰ 
هزار تومان رشوع می شود و تا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و 
بیشرت قیمت می خورد. توجه داشته باشید اگر نخودچی و 

کشمش روی هر آجیلی بریزید قیمت را کاهش می دهد.«
آجیل فروشی  از یک  گزارشی  وبسایت »مشهدچهره« در 
این شهر با سابقه بیش از صد سال، نوشته که »با وجودی که 
چند روز بیشرت به عید منانده است مغازه خلوت وتک وتوک 
مشرتی هایی که به مغازه وارد می شوند با براندازکردن قیمت 

آجیل مردد در خریدکردن هستند.«
بازار میوه نیز از مدتها پیش با افزایش پررسعت قیمتها 
روبرو بوده و اکنون اکرب یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مردم  خرید  قدرت  و  است  گران  »میوه  گفته:  بارفروشان 

ضعیف شده و مجبورند میوه را دانه ای بخرند.«
او افزوده که »بار میوه روی دست بارفروشان مانده« و 
»بیشرت از پنج هزار تن میوه در میدان موجود است و کسی 

هم میوه منی خرد.«
اکرب پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران 
هم گفته که »هرچند در ایام پایانی سال برس می بریم و 
بطور معمول باید رونقی در شب عید شاهد باشیم، اما به 
دلیل باال بودن قیمت ها و همچنین پایین بودن قدرت خرید 

مردم، رکودی عمیق و سنگین حاکم است.«
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دست به اقدامات وحشیانه زدند.
دلیل رشایط  به  امنیتی  نیروهای  می گویند  منابع  برخی 
از  ممکن  جای  تا  داشتند  دستور  سوری  چهارشنبه  خاص 
جمله  از  یگان ها  متام  کنند.  خودداری  مردم  با  اصطکاک 
»آماده باش«  حالت  در  پاسداران  سپاه  امنیتی  گردان های 
بودند اما بر حسب سابقه چون ریسک برخورد با مردم در 
این روز زیاد بود عقب نگه داشته شدند. در فضایی که با 
شور  و شادی و اعرتاض شکل گرفت، رشایط برای نیروهای 

امنیتی اصالً عادی نبود.
در  و  بود  شده  مختل  اینرتنت  اینکه  وجود  با  همزمان 
بعضی شهرها چند ساعت بطور کل قطع بود اما با تأخیر 
نیز ویدئوهای زیادی از حضور گسرتده مردم در خیابان های 

شهرهای مختلف منترش شد.
ویدئوهایی که در شبکه های اجتامعی منترش شده نشان 
جمع  خیابان  از  گوشه ای  در  ضدشورش  مأموران  می دهد 
شده و نظاره گر تجمعاتی هستند که در آن مردم شعارهای 

ضدحکومتی رس می دادند.
برخی می گویند حضور پلیس در خیابان ها کمرت بود اما 
ما،  ما، ننگ  بود. »ننگ  زیاد  لباس شخصی ها خیلی  تعداد 
»امسال  بچه کُش«،  حکومت  بر  »مرگ  ما«،  الدنگ  رهرب 
سال خونه، سیدعلی رسنگونه«، »فقر فساد گرونی، میریم 
تا رسنگونی«، »مرگ بر خامنه ای« از شعارهایی بود که مردم 

در شهرهای مختلف رس دادند.
در هیدج زنجان مردم شعار »جاوید شاه« و در مناطقی از 
جنوب شهر تهران از جمله سی مرتی »جی« شعار »رضا شاه، 
روحت شاد« رس دادند. در کرج نیز در حامیت از شاهزاده 
رضا پهلوی شامری از مردم شعار دادند »ایران شده آماده، 

فرمان بده شاهزاده«.
مورد شعار  در  مؤتلفه  دبیرکل حزب  بادامچیان  اسدالله 
ایلنا در سخنانی عجیب و غریب  به  بر دیکتاتور«  »مرگ 
گفته »این  احمق هایی که عقل شان منی رسد که می روند آن 
باال و می گویند مرگ بر دیکتاتور منی فهمند، اوال دیکتاتوری 
نیست. تو در نهایت آزادی داری می گویی مرگ بر دیکتاتور و 
خانه ات مشخص است. صبح هم می خواهی بروی می توانند 
بعد  آزادی شعار می دهی،  نهایت  در  بربند.  بگیرند،  را  تو 
می خوابی و صبح هم می روی رس کارت. پس آیا اینکه آدم با 

آزادی بگوید مرگ بر دیکتاتور مسخره نیست؟!«

==ویدئوهایی از چند شهر در شبکه های اجتامعی منترش 
شده که نشان می دهد مأموران ضدشورش در گوشه ای از 
خیابان نظاره گر تجمعاتی هستند که در آن مردم شعارهای 

ضدحکومتی رس می داده اند.
==برخی می گویند حضور پلیس در خیابان ها کمرت بود 
اما تعداد لباس شخصی ها خیلی زیاد بود. »ننگ ما، ننگ 
ما، رهرب الدنگ ما«، »مرگ بر حکومت بچه کُش«، »امسال 
سال خونه، سیدعلی رسنگونه«، »فقر فساد گرونی، میریم تا 
رسنگونی«، »مرگ بر خامنه ای« از شعارهایی بود که مردم 

در شهرهای مختلف رس دادند.
در  و  شاه«  »جاوید  شعار  مردم  زنجان  هیدج  ==در 
از جمله سی مرتی »جی«  تهران  از جنوب شهر  مناطقی 
شعار »رضا شاه، روحت شاد« رس دادند. در کرج نیز در 
حامیت از شاهزاده رضا پهلوی شامری از مردم شعار دادند 

»ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده«.
==اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه در مورد شعار 
»مرگ بر دیکتاتور«: این احمق ها که شعار مرگ بر دیکتاتور 
وگرنه  نیست  دیکتاتوری  که  منی رسد  عقلشان  می دهند 

می توانند تو را بگیرند و بربند.
==مجله اشپیگل آملان در گزارشی با اشاره به اینکه مردم 
نزدیک  سال  آخرین سه شنبه  قدیمی  یک سنت  در  ایران 
نوروز باستانی را جشن می گیرند و از روی آتش می پرند، 
نوشت رژیم ماها و نیروهای امنیتی علیه اعرتاضات جدید 

دست به اقدامات وحشیانه زدند.
مراسم چهارشنبه سوری ۱۴۰۱ در ایران به صحنه اعرتاضات 
فضای  با وجود  اغلب شهرها  در  تبدیل شد.  ضدحکومتی 
امنیتی و حضور گسرتده نیروی انتظامی و لباس شخصی ها 

تجمعات زیادی شکل گرفت.
با اینکه گفته شده بود رویکرد پلیس با مردم »اجتامعی« 
کردند.  افراد  و جرح  به رضب  اقدام  مواردی  در  اما  است 
شامری بازداشت شدند و نیروی انتظامی در بعضی شهرها 
آنها  با سالح ساچمه ای به سمت  برای متفرق کردن مردم 

شلیک کرد.
در همین ارتباط اشپیگل آملان در گزارشی با اشاره به اینکه 
مردم ایران در یک سنت قدیمی آخرین سه شنبه سال نزدیک 
نوروز باستانی را جشن می گیرند و از روی آتش می پرند، 
نوشت رژیم مالها و نیروهای امنیتی علیه اعرتاضات جدید 

تداوم خیزش ملّی در چهارشنبه سوری؛ از رقص و رورسی سوزی تا 
شعار »جاوید شاه«: مردم مرعوب رسکوب ها نشده اند

چهارشنبه سوری؛ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

در تهران تعدادی از مردم در مقابل منزل حمیدرضا روحی 
تجمع کردند. او در ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در محله شهرزیبا توسط 
نیروهای حکومتی کشته شد. اغلب آنهایی که به یاد او در 
مقابل خانه اش جمع شده بودند جوانانی هم سن و سال 

خودش بودند.
ویدئوهای زیادی از رقص و شادی مردم دور بوته های آتش 
بدون حجاب منترش شد. دخرتان رورسی سوزاندند و در بعضی 
شهرها دخرت و پرس در گروه های کوچک و بزرگ قاشق زنی 
کردند و ترانه های نوروزی خواندند و به پایکوبی پرداختند.
آمار دقیق تعداد بازداشتی ها مشخص نیست اما مقامات 
نیروهای انتظامی گفته اند در تهران ۸ نفر به اتهام »تخریب 
پلیس  شهرها  بعضی  در  شدند.  بازداشت  عمومی«  اموال 
ماشین هایی را توقیف کرد که با صدای بلند از آنها موزیک 
پخش می شد و جوانان در محل توقف ماشین ها رقصیده 

بودند!
ویدئوهایی نیز منترش شده که نشان می دهد تعدادی از 
مردم به رساغ پایگاه های بسیج رفته اند و به سوی آنها ترقه 
و آتش پرتاب کرده اند. برخی در شهرها و محالت مختلف 
پرچم جمهوری اسالمی و تصاویر علی خامنه ای و برنهای 

قاسم سلیامنی را به آتش کشیدند.
چهارشنبه  سوری امسال در حال و هوای انقالب ملی ایران 
برگزار شد و انتظار می رود در ادامه سه روز اعرتاضات و 
»آتش بازی« که از چندی پیش در شبکه های اجتامعی اعالم 
و ۱۴۵  زادروز  با  نیز همزمان  اسفند  امروز ۲۴  بود،  شده 
سالگی رضاشاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین نیز تجمعات و 

اعرتاضات شبانه ادامه یابد.
اینهمه در حالیست که با فروکش کردن اعرتاضات خیابانی 
بازداشت  و  حکومت  توسط  وحشیانه  رسکوب  پی  در 
از  نفر   ۶۰۰ حدود  شدن  کشته  و  نفر  هزار   ۲۲ دست کم 
معرتضان و اجرای احکام اعدام، مقامات ادعا کرده بودند 
تظاهرات را مهار کرده و همه چیز آرام و تحت کنرتل است. 
»خدا  بود  کرده  ادعا  تهران  جمعه  امام  خامتی  احمد  حتا 
آتش اعرتاضات را خاموش کرد!« اما حضور گسرتده مردم در 
چهارشنبه سوری بار دیگر نشان داد که ادعاهای حکومت 
بی اساس است و جامعه در هر فرصتی که بتواند نارضایتی 
و عزم خود را علیه جمهوری اسالمی و برای آزادی به منایش 

می گذارند.
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جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی به تسلیحات هسته ای، 
باید تحریم ها علیه رژیم مالها فوری تشدید شود.

رستیپ ژنرال امیر آویوی بنیانگذار و رئیس مجمع دفاعی 
 )JNS( »به »سندیکای خربی یهود )IDSF( و امنیتی ارسائیل
می گوید: »توافق ایران و عربستان می تواند راه را برای ایران 
جهت ]بازگشت به[ برجام هموار کند اما ارسائیل منی تواند 
اجازه دهد که این اتفاق بیفتد و اقدامات الزم را برای دفاع 
از خود انجام خواهد داد. امیدوارم  اقدامات ما مورد حامیت 

کامل ایاالت متحده و دیگران باشد.«
آویوی افزود: »هرگونه تقویت جمهوری اسالمی برای امنیت 
ارسائیل تهدید است، زیرا جمهوری اسالمی متعهد به نابودی 

ارسائیل است.«
وی همچنین می گوید: »توافق ایران و عربستان با میانجیگری 
چین باید هشداری آشکار برای سیاستمداران آمریکایی در 

مورد جایگاه بین املللی و منطقه ای ایاالت متحده باشد.«
مایکل روبین کارشناس ایران در مؤسسه آمریکن اینرتپرایز، 
و  »بوروکرات ها  گفت:  یهود(  خربی  )سندیکای   JNS به 
صاحب نظران واشنگنت که قادر به دیدن جنگل نیستند باید 
استدالل های  نباید  آنها  بردارند.  درختان  شامرش  از  دست 
غیرمنطقی تری داشته باشند زیرا آنقدر در توافق هسته ای 
بد رسمایه گذاری کرده اند که در نهایت به عنوان وکیل مدافع 

رژیم ایران عمل می کنند.«
روبین می افزاید: »واقعیت ساده این است که ایران برنامه 
هسته ای خود را با ادعای فعالیت غیرنظامی توجیه می کند که 
نیاز به غنی سازی تا ۵ درصد دارد. هر میزان غنی سازی بیشرت از 
این نشان می دهد که تهران برنامه تسلیحاتی دارد. آنچه اکنون 

در جریان است اخاذی هسته ای شبیه کره شاملی است.«
سعید قاسمی نژاد کارشناس مسائل ایران در بنیاد »دفاع از 
دموکراسی ها« )FDD( می گوید: »احیای برجام به تهران اجازه 
می دهد تا در اولین سال اجرای آن به ۲۷۵ میلیارد دالر و تا 

سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد دالر دسرتسی داشته باشد.«
جیسون برادسکی مدیر سیاست گذاری سازمان »اتحاد علیه 
 JNS مستقر در ایاالت متحده به )UANI( »ایران هسته ای
گفت: »ایران به آزمایش خطوط قرمز بین املللی ادامه می دهد 
تا ببیند در پیشربد برنامه هسته ای خود چه چیزی را می تواند 

از رس راه بردارد.«
مورد  در  معترب  و  کافی  توضیح  هنوز  اسالمی  جمهوری 
کشف ذرات اورانیوم غنی شده ۸۴ درصد ارائه نکرده است، 
اگرچه مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی معتقد است که 
هیچ انباشت یا تولیدی وجود نداشته است. با این حال، این 

نشان دهنده عدم  بازدارندگی در پرونده هسته ای است.
جمهوری اسالمی به این دلیل برنامه خود را تا این اندازه 

==محمد مرندی پرس پزشک مخصوص علی خامنه ای و 
مشاور تیم مذاکرات امتی جمهوری اسامی می گوید ایران 
برای مذاکرات و احیای برجام کارهایی را که قرار بر انجام آن 
بود انجام داده اما دو مسئله باعث شد آمریکایی ها توافق 

نکنند: »اختاف داخل آمریکا و آشوب ها«.
بنیانگذار و رئیس مجمع دفاعی و  امیر آویوی  ==ژنرال 
می گوید:  یهود(  )سندیکای خربی   JNS به ارسائیل  امنیتی 
ایران جهت  برای  ایران و عربستان می تواند راه را  »توافق 
]بازگشت به[ برجام هموار کند اما ارسائیل منی تواند اجازه 
دهد که این اتفاق بیفتد و اقدامات الزم را برای دفاع از خود 
انجام خواهد داد، امیدوارم اقدامات ما مورد حامیت کامل 

ایاالت متحده و دیگران باشد«.
با وجود اینکه دولت های غربی همچنان بهرتین گزینه برای 
مقابله با دستیابی جمهوری اسالمی به سالح امتی را »گزینه 
دیپلامسی« می دانند اما در عمل مذاکرات برجام به بن بست 
تأکید می کنند  اروپایی ها  و  آمریکا  ارشد  مقامات  و  رسیده 
»احیای برجام« دیگر اولویت آنها نیست و روی اعرتاضات در 

ایران متمرکز شده اند.
به  از طریق وزارت خارجه و همچنین  جمهوری اسالمی 
واسطه دولت هایی مثل عامن و قطر مدام در مورد آمادگی 
بطور  چنانکه  آمریکایی ها  اما  می فرستد  پیام  معامله  برای 

رسمی اعالم می  کنند قید ادامه مذاکره را زده اند.
محمد مرندی پرس پزشک مخصوص علی خامنه ای و مشاور 
برای  ایران  می گوید  اسالمی  جمهوری  امتی  مذاکرات  تیم 
مذاکرات و احیای برجام کارهایی را که قرار بر انجام آن بود 
انجام داده اما دو مسئله باعث شد آمریکایی ها توافق نکنند: 
»اختالف داخل آمریکا و آشوب ها.« اشاره مرندی به خیزش 
ضدحکومتی در ایران است که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ دوباره 

اوج گرفت و همچنان ادامه دارد.
وی ادعا کرد: »آنهایی که مستقیم یا غیرمستقیم تشویق به 

آشوب کردند، کار توافق را عقب انداختند.«
اما مذاکرات امتی ماه ها پیش از آغاز خیزش در ایران متوقف 
شده بود و پس از آن فقط مقامات غربی رسامً اعالم کردند 
که دیگر »احیای برجام« برایشان در اولویت نیست. مذاکرات 
امتی پس از آن بطور کامل متوقف شد که روسیه پس از حمله 
به اوکراین از آمریکا و اروپا برای »توافق امتی« باج خواهی کرد 
و آن را مرشوط به برداشته شدن تحریم های روسیه کرد اما 
غربی ها نپذیرفتند.بر همین اساس بود که آن جریان حکومتی 
که نفع جمهوری اسالمی را در معامله با غرب می بیند هشدار 
داد که روس ها جمهوری اسالمی را به باتالق اوکراین کشاندند 

و درگیر جنگ کردند تا کار برجام به رسانجام نرسد.
برای  معتقدند  آمریکایی  و  ارسائیلی  کارشناسان  اکنون 

خیزش ضدحکومتی 
تیر خاص به 

معامله رژیم ایران 
و غرب خواهد 

بود؟
پیش برده که هنوز هزینه ای برای آن پرداخت نکرده است. از 
همین رو زمان اجرای »اسنپ بک« و بازگرداندن تحریم های 

شورای امنیت فرا رسیده است.
به گفته برادسکی و همکارانش برجام دیگر قابل احیا نیست 
به ویژه با توجه به وضعیت سیاسی داخل ایران و همدستی 
جمهوری اسالمی با روسیه در جنگ اوکراین. به همین دلیل 

آمریکا و متحدانش نقش مهم تری خواهند داشت.
برجام جدید

یوسف موالیی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران می گوید 
»برجام اصلی که سال ۲۰۱۵ روی آن توافق شد از بین رفته 
است و هم آمریکا و هم جمهوری اسالمی در عمل آن را 
کنار گذاشتند اما اگر بنا بر برجام جدید باشد آمریکا فعالیت 
موشکی و فعالیت برون مرزی سپاه را مطرح خواهد کرد و 
نحوه سازگاری ایران با نظم جهانی از جمله مسئله اوکراین 
جدید  برجام  مدل  در  بحث ها  این  که  شد  خواهد  مطرح 

تاثیرگذار است.«
وی معتقد است اگر »تندروهای داخلی« با وضعیت جدید 
بین املللی سازگار نشوند آثار فشارها روی جمهوری اسالمی 
ادامه پیدا خواهد کرد. موالیی با اشاره به توافق امنیتی با 
منی شود  ختم  همینجا  به  »مسئله  داده  توضیح  عربستان 
چون االن مسائل جهانی همه بهم گره خورده و حل مشکل 
با عربستان فقط به خود عربستان متام منی شود و مسائل 
مختلفی که ایران با عربستان و جامعه جهانی دارد نیز مطرح 
خواهد شد. جمهوری اسالمی باید خودش را برای همگرایی یا 
واگرایی آماده کند اگر بخواهد مسائل اقتصادی و داخلی اش 

حل شود بیشرت به سوی همگرایی با جامعه جهانی باشد.«
برجام سه ضلعی: داخل ایران

قاسم سلیامنی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و از مخالفان رسسخت برجام ۹ اسفند ۹۷ در یک 
سخرنانی مشهور نسبت به »برجام سه ضلعی« هشدار داده 
و گفته بود »برای دشمن، این برجام، سه ضلعی است نه یک 
ضلعی. اوباما فکر می  کرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر 
می  رسد، اما آدم عجولی که آمده ]دونالد ترامپ[، ارصار دارد 
به رسعت برسد و تصورش این بود که می  رسد. اینکه ارصار 
می  کنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که می  خواهند 
این تحرکی را که از ایران اسالمی به جهان اسالم روح و جان 
داده، بخشکانند. اگر العیاذبالله ما رفتیم و در برجام۲ رشکت 
کردیم، به همین متام می شود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران 
است. تالش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام سه هم 
خواهند داشت، چون معتقدند چشمه باید خشکانده شود 
و این چشمه، ایران است«. منظور قاسم سلیامنی از »ایران« 

مانند دیگر مقامات حکومت، جمهوری اسالمی است!

AFP :تظاهرات ضدحکومتی در تهران؛ منبع
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پرتاب گاز نیرتوژن به داخل ۷ مدرسه در شهرستان الرستان 
باعث بدحالی ۵۳ نفر از دانش آموزان شده بودند.«

سخنگوی فراجا با بیان اینکه ۳ خانم دستگیر شده ضمن 
معاند  شبکه های  به  و  فیلمربداری  آن  از  اقدامات  انجام 
که  گفته  می کرده اند،  ارسال  اینرتنشنال«  »ایران  جمله  از 
»متهامن در تحقیقات انگیزه خود از این اقدامات را ایجاد 
جّو بدبینی نسبت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 

همچنین ایجاد فضای ناامنی در مدارس اعالم کردند.«
وبسایت »اعتامد آنالین« نیز با انتشار مطلبی با یادآوری 
به  اقدام  با سلربیتی ها و شاخ های مجازی که  »برخوردها 
یک  بازداشت  از  می کردند«  التهاب آفرینی  و  شایعه افکنی 
آنالین  از همشهری  نقل  به  و  داده  خرب  ارومیه  در  بالگر 
نوشته است که تعداد دیگری نیز در استان های مختلف در 

همین ارتباط بازداشت شده اند.
درباره  بیانیه ای  صدور  با  نیز  فرهنگی  انقالب  شورای 
مسمومیت دانش آموزان، هدف از »حمله گازی« به مدارس 
را »ناامنی و تشویش اذهان عمومی کشور با هدف قرار 
یعنی دخرتان  جامعه  و معصوم ترین قرش  پاک ترین  دادن 
دانش  آموز« توصیف و آن را بخشی از »جنگ ترکیبی مرکّب 
دشمن و تغییر روش در فتنه انگیزی« دانسته و گفته است 

که این اقدام به شکست منجر خواهد شد.
در بیانیه شورای انقالب فرهنگی آمده که »درصد عمده 
موارد گزارش شده از حوادث مذکور ناشی از رفتار هیجانی 
و اسرتس های دانش آموزان و دخرتان عزیز، ناشی از فشار 
این حرکت مذبوحانه دشمن بوده« و خواستار آن  روحی 
شده است که »مردم مراقب فضاسازی ها و شائبه انگیزی های 

دشمن در فضا های مجازی و حقیقی باشند.«
که  شده  مدعی  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  شواری 
برای  خرب  »تهیه  هدف  با  دانش آموزان  مسموم سازی 
رسانه های خارج از کشور و متوقف کردن درس حضوری در 

مدارس« انجام شده است.
صفحه توئیرتی »پریستار« که اخبار و گزارش های صنفی 
مربوط به پرستاران در ایران را منترش می کند در رشته  توئیتی 
درباره  ایران  در شامل رشق  پرستار  یک  تجربه  و  دیده ها 
این  توضیحات  که  نوشته  و  کرده  منترش  را  مسمومیت ها 

==در اعرتافات تلویزیونی منترش شده این پدر و دخرت 
مدعی می شوند که اقدام به تهیه اسپری فتیله دار گاز کرده 
و پس از آتش زدن فتیله، آن را به داخل محوطه مدارس 

پرتاب می کرده اند تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند.
== بر اساس آزمایش ها، دانش آموزان در مدارس مختلف 
مرکبات  تیرن،  وایتکس،  آشغال،  شبیه  بوهایی  ابتدا  در 
مسمومیت  عائم  سپس  و  رسیده  مشامشان  به  گندیده 
از جمله رسدرد، سستی پا، لرزش فک، تهوع، سوزش گلو، 

رسفه، تنگی نفس، تپش قلب، ضعف بینایی شده اند.
== شواری انقاب فرهنگی مدعی شده که مسموم سازی 
دانش آموزان با هدف »تهیه خرب برای رسانه های خارج از 
انجام  مدارس«  در  درس حضوری  کردن  متوقف  و  کشور 

شده است. 

در ادامه ی فرافکنی و انکارهای مقامات حکومتی درباره 
صداوسیامی  کشور،  مدارس  در  سازمانیافته  مسمومیت 
تلویزیونی یک  اعرتافات  به پخش  اقدام  جمهوری اسالمی 
پدر و دخرت درباره مسموم  ساخنت دانش آموزان در شهرستان 

الر کرده است.
در این عرتافات تلویزیونی، پدر و دخرت مدعی می شوند که 
اقدام به تهیه اسپری فتیله دار گاز کرده و پس از آتش زدن 
فتیله، آن را به داخل محوطه مدارس پرتاب می کرده اند تا 

مردم را نسبت به نظام بدبین کنند.
این  در  و  می کرده  کار  الر  شهرستان  بیامرستان  در  پدر 
در  بدحال  دانش آموزان  از  او  که  می شود  گفته  گزارش 
کشور  خارج  رسانه های  برای  و  می گرفته  فیلم  اورژانس 

می فرستاده است.
هفته گذشته رسدار سعید منتظراملهدی سخنگوی نیروی 
در  داشنت  دست  اتهام  به  نفر  پنج  دستگیری  از  انتظامی 
مسمومیت دانش آموزان در شهرستان الرستان استان فارس 
خرب داد و گفت که این افراد »شامل دو مرد ۵۰ و ۲۲ ساله 
و سه زن هستند و  یکی از زنان، یک دانش آموز مردودی 

۲۱ ساله« است.
تیمی  صورت  به  افراد  »این  که  افزوده  منتظراملهدی 
اقدامات خود را انجام می داده اند و طی روز های اخیر با 

اطاعات جدید از مسمومیت دانش آموزان؛ جمهوری اسامی در ادامه 
فرافکنی ها »اعرتافات تلویزیونی« منترش کرد

پرستار حاکی از خونرسدی بیش از اندازه مقام های دولتی 
دربرخورد با حمالت شیمیایی به مدارس دخرتانه است.

این پرستار گفته که »در قضیه مسمومت دانش آموزان که 
اتفاق افتاد آنقدر رسمان شلوغ شد که گویا وسط جنگ قرار 
گرفتیم. فقط می گفتیم خدایا هیچوقت جنگ نشود؛ چون 
نه امکانات داریم حتی برای این بحران حمالت به مدارس و 

نه نیروی انسانی کافی و نه متاسفانه مدیران الیق.«
او درباره واکنش مدیران دولتی به حمالت شیمیایی انجام 
شده به مدارس دخرتانه گفت: »مدیران که فقط آمدند و 
عکس و فیلم گرفتند و نگاه کردند و رفتند و ما در به در به 

دنبال مانومرت اکسیژن و ماسک ساده اکسیژن و…«
این پرستار همچنین درباره فشار وارد شده به پرستاران و 
کادردرمان با توجه به گسرتدگی حمالت به مدارس شیمیایی 
هم گفت: »متاسفانه ما وقت منی کردیم هیچ کار دیگری 
انجام دهیم.« این پرستار کشورمان همچنین از امنیتی شدن 
فضای بیامرستان ها و جلوگیری ماموران و نگهبابان از هر 
نوع فیلمربداری گفت و توضیح داد: »یکی از خانواده ها در 
حال فیلم گرفنت از وضعیت دخرتش بود که ناگهان نگهبانانی 
که هیچوقت نبودند، رسو کله اشان پیدا شد و اجازه ندادند 

آن خانواده فیلمربداری کند.«
این  »روایت  که  آمده  »پریستار«  توئیت  رشته   پایان  در 
پرستار در حالی است که در یکی دو روز گذشته و به ویژه 
پس از سخنان رهربی، مسئوالن حکومتی دوباره با استفاده از 
هامن فرمول های قدیمی چند نفر را بازداشت کرده و مدعی 
شده اند که این افراد با خارج از کشور در ارتباط هستند. 
این  از  ماه  سه  از  بیش  گذشت  با  که  است  درحالی  این 
حمالت هنوز هیچ توضیح رسمی درباره این حمالت از سوی 
حکومت ارائه نشده است. برخی معتقدند گسرتدگی حمالت 
و همچنین طوالنی بودن زمان این حمالت نشان دهنده این 
است که نیروهای نزدیک به حکومت در آن نقش دارند و 
همین موضوع هم توضیح می دهد چرا علی رغم بیش از سه 

ماه هنوز این حمالت متوقف نشده است.«
صفحه توئیرتی »۱۵۰۰تصویر« نیز که خربهای حقوق برشی 
و اعرتاضات در ایران را پوشش می دهد در رشته  توئیتی نتیجه  

بیش از ۷۰ آزمایش پزشکی مربوط به دانش آموزان
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==مقامات ایاالت متحده، ناتو و سایر کشورهای غربی 
در چندین مورد گزارش دادند که تجهیزات و ادوات نظامی 
ارتش اوکراین از جمله سیستم های ضدتانک »جاولین« یا 
ضد هوایی »استینگر« در میدان جنگ به دست نیروهای 

روسی افتاده است.
==به گفته منابع آگاه، روسیه بر این باور است که ارسال 
تسلیحات غربی به ایران، تهران را تشویق خواهد کرد تا 

حامیت خود را از جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دهد.
==مقامات آمریکایی اعتقاد دارند این موضوع گسرتده یا 

سیستامتیک نیست.
امنیت  برنامه  مدیر  و  ارشد  کارشناس  لرد  ==جاناتان 
نوین،  آمریکای  امنیت  مرکز  اندیشکده  در  خاورمیانه 
معکوس  مهندسی  در  را  خود  توانایی  ایران  می گوید 

تسلیحات آمریکا در گذشته نشان داده است«.

برخی  روسیه  گفته اند  سی ان ان  به  آگاه  منبع  چهار 
تسلیحات و تجهیزاتی را که در جنگ با اوکراین به غنیمت 
گرفته و پیشرت ایاالت متحده و ناتو به اوکراینی ها تحویل 

داده بودند، برای مهندسی معکوس به ایران می فرستد.
در یک سال گذشته، مقامات ایاالت متحده، ناتو و سایر 
کشورهای غربی در چندین مورد گزارش دادند که تجهیزات 
و ادوات نظامی ارتش اوکراین از جمله سیستم های ضدتانک 
»جاولین« یا ضد هوایی »استینگر« در میدان جنگ به دست 

نیروهای روسی افتاده است.
منابع مطلع می گفتند که در بسیاری از این موارد، روسیه 
تجهیزات را برای آنالیز و مهندسی معکوس به ایران فرستاده 
است. به گفته این منابع، روسیه بر این باور است که ارسال 
تسلیحات غربی به ایران، تهران را تشویق خواهد کرد تا به 

حامیت خود از جنگ روسیه در اوکراین ادامه دهد.
یا  گسرتده  موضوع  این  دارند  اعتقاد  آمریکایی  مقامات 
سیستامتیک نیست. استناد آنها به گزارش های اوکراین به 
آمریکا از آغاز جنگ در مورد تلفات میدان جنگ و تجهیزاتی 
مقامات  این حال،  با  می افتد.  به دست روس ها  که  است 
آمریکایی اذعان دارند که پیگیری این موضوع دشوار است.

مشخص نیست که آیا ایران برای آنالیز و مهندسی معکوس 
تسلیحات آمریکایی که در جنگ اوکراین به غنیمت گرفته 
شده موفق هستند یا نه؛ اما تهران ثابت کرده است که در 
تجهیزات  اساس  بر  تسلیحاتی خودش  توسعه سیستم های 

آمریکایی توقیف شده در گذشته مهارت دارد.
جاناتان لرد کارشناس ارشد و مدیر برنامه امنیت خاورمیانه 
در اندیشکده مرکز امنیت آمریکای نوین، می گوید »ایران 
توانایی خود را در مهندسی معکوس تسلیحات آمریکا در 
شونده  هدایت  موشک  آنها  است«.  داده  نشان  گذشته 
و  کردند  معکوس  مهندسی  را   )TOW( »تاو«  ضدتانک 
کاملی ساختند که آن را »توفان« نامیدند و  ماکت تقریباً 
از هامن زمان آن را در اختیار حوثی های یمن و حزب الله 

لبنان قرار دادند.
وی معتقد است »ایران می تواند همین کار را با استینگر 
نظامی  و  غیرنظامی  است هوانوردی  قادر  که  انجام دهد 
مهندسی  با  سیستم  این  کند.  تهدید  منطقه  در رسارس  را 
تهدید  برای  حزب الله  یا  حامس  توسط  می تواند  معکوس 
تانک مرکاوای ارسائیل استفاده شود. این تسلیحات در دست 

سی ان ان: روسیه تسلیحاتی را که در جنگ اوکراین به 
غنیمت گرفته برای مهندسی معکوس به ایران می فرستد

نیروهای نیابتی ایران، تهدیدی واقعی برای نیروهای نظامی 
ارسائیل است.«

از  دیگری  منونه  هامهنگی  این  می نویسد  سی ان ان 
با تهران است که در  همدستی رو به رشد دفاعی مسکو 
نظامی  حامیت  از  روسیه  زیرا  شده  تشدید  گذشته  سال 
خارجی در جنگ علیه اوکراین ناامید شده است. جان کربی 
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ماه گذشته گفت که این 
همکاری نه تنها اوکراین را بی ثبات تر می کند، بلکه می تواند 

همسایگان ایران در خاورمیانه را نیز تهدید مناید.
طبق اعالم پنتاگون، مقامات ارشد نظامی آمریکا، از جمله 
ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشرتک ارتش و لوید اوستین 
وزیر دفاع ایاالت متحده، این ماه در خاورمیانه برای گفتگو 
محور  حول  که  داشتند  حضور  آنجا  در  خود  همتایان  با 

تهدیدات ایران بود.
تلفات سنگین روسیه و انهدام گسرتده تجهیزات و ادوات 
نظامی روس ها و همچنین تشدید تحریم های غرب باعث 
شد آنها در تأمین تجیهزات نظامی مجبور شوند دست به 

سوی جمهوری اسالمی دراز کنند.
منابع آگاه می گویند که اطالعات نشان می دهد چین در 

حال بررسی ارسال پهپاد و مهامت به روسیه است.
به گفته کاخ سفید، جمهوری اسالمی ایران در ازای آنچه به 
روسیه تحویل می دهد به دنبال دریافت تجهیزات نظامی به 
ارزش میلیاردها دالر از روسیه، از جمله جت های جنگنده، 

سیستم های راداری و هلیکوپرت است.
پنتاگون در اواخر سال گذشته اقدامات تأمینی  برای ردیابی 
تسلیحات آمریکایی را که به اوکراین تحویل داد بیشرت کرد. 
بازرسی در محل توسط پرسنل نظامی  از طریق  از جمله 

ایاالت متحده مستقر در سفارت ایاالت متحده در کی یف.
اوایل  سیاست،  امور  در  دفاع  وزیر  معاون  کال  کالین 
منونه هایی  متحده  ایاالت  که  گفت  قانونگزاران  به   ۲۰۲۳
دارد که نشان می دهد روس ها برخی از سیستم های ارائه 
شده توسط ایاالت متحده را در جنگ اوکراین به غنیمت 

گرفته اند، اما تعدادشان زیاد نیست.

یک نظامی اوکراینی در حال حمل یک موشک انداز 
اف جی ام۱۴۸-جاولین

        مسموم شده را منترش کرده است.
در این رشته  توئیت توضیح داده شده که »متخصصان بر 
این باورند که این نوع آزمایش ها و نتایج آنها منی توانند در 
تشخیص نوع گاز کارساز باشند. ما رصفا برحسب وظیفه 
کسی  به  کمی  احتامل  با  شاید  تا  میکنیم  منترش  را  آنها 
این گازها کمکی کرده  این مسمومیت ها و نوع  در فهم 

باشد.«
مدارس  در  دانش آموزان  منترششده،  اطالعات  اساس  بر 
مختلف در ابتدا بوهایی شبیه آشغال، وایتکس، تیرن، مرکبات 
گندیده به مشامشان رسیده و سپس عالئم مسمومیت از 
جمله رسدرد، سستی پا، لرزش فک، تهوع، سوزش گلو، رسفه، 

تنگی نفس، تپش قلب، ضعف بینایی شده اند.
در  ایران  مدارس  به  بیولوژیکی  و  تروریستی  حمالت 
اما طی دو  ابتدا دبیرستان های دخرتانه را هدف قرار داد 
هفته گذشته تعدادی از دبیرستان های پرسانه، دبستان های 
دخرتانه و پرسانه و خوابگاه های دانشجویی و دانشگاه ها 

نیز هدف این حمالت قرار گرفتند.
بی کفایتی جمهوری اسالمی در شناسایی و اعالم نام آمران 
افکار  از  گسرتده ای  بخش  شده  سبب  حمالت  عامالن  و 
عمومی دست داشنت بخشی از نظام در این حمالت را باور 

دارند.
حمالت  عامالن  و  آمران  نیست  مشخص  هنوز  هرچند 
را  دانشجویان  و  دانش آموزان  که  بیولوژیک  سازمانیافته 
اما  هستند  افرادی  یا  دولت  گروه،  چه  داده  قرار  هدف 
رسکوبگر  نیروهای  گسیل  مانند  شواهدی  مردم  همچنان 
توصیه  و  خانواده ها  و  دانش آموزان  و رسکوب  مدارس  به 
مسئوالن به دروغ و پنهانکاری را برای دست داشنت جمهوری 

اسالمی در حمالت شیمیایی کافی می دانند.
نجمن های صنفی فرهنگیان کشور روز سه شنبه ۱۶ اسفند 
)۷ مارس( تجمعاتی را در اعرتاض به مسمومیت های رسیالی 
مأموران  در چند شهر  که  کردند  برگزار  ایران  در شهرهای 
را  آنها  از  شامری  تجمع کنندگان  به  حمله  با  حکومتی 

بازداشت کردند.
دانشجویان دانشگاه »تربیت  مدرس« تهران نیز با انتشار 
اعرتاض  دانش آموزان«  به  شیمیایی  »حمالت  به  بیانیه ای 
کردند و نوشتند: »هامنی که در خیابان به گلوله می بندد 
این  پشت  می کند  اعدام  و  شکنجه  و  تجاوز  زندان  در  و 

حمله های تروریستی به دانش آموزان است«.
انتشار  با  تهران  »تربیت  مدرس«  دانشگاه  دانشجویان 
اعرتاض  دانش آموزان«  به  شیمیایی  »حمالت  به  بیانیه ای 
کردند و نوشتند: »هامنی که در خیابان به گلوله می بندد 
این  پشت  می کند  اعدام  و  شکنجه  و  تجاوز  زندان  در  و 

حمله های تروریستی به دانش آموزان است«.
نیز  طوسی  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 
انداخنت  نخ منای  »روش  نوشته اند:  و  کرده  صادر  بیانیه ای 
تقصیرات به گردن هرکسی جز خودتان را کنار بگذارید و 
با چشم باز به وضعیتی که امروز گرفتار آن هستیم نگاهی 
آنچنان  ما  کشور  در  مدیریت  جایگاه  متاسفانه  بیندازید. 
بی دلیل تقدیس شده و از مردم فاصله گرفته است که حتی 
منی توانیم خودمان را جزئی از این رسرشته داران امور تصور 

کنیم.«
ستاد حقوق برش قوه قضاییه در بیانیه ای با انکار گسرتدگِی 
مسمومیت دانش آموزان، مدعی شده که ۵۲ مدرسه و ۲۵۰ 
کالس هدف حمالت شیمیایی قرار گرفته است. محمدحسن 
آصفری عضو کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسالمی اما 
هفته گذشته اعالم کرد که تا ۱۵ اسفند بیش از پنج هزار 
دانش آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه هدف حمالت 

شیمیایی تروریستی قرار گرفته اند.
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==نظرسنجی این مؤسسه برای رسیدن به پاسخ اینکه »چه 
کسی ایرانیان را منایندگی می کند«، سه گروه از افراد سیاسی 

و مدنی و رسانه ای را به پرسش گذاشته است.
و  منی گویند  دروغ  ارقام  و  اعداد  که  کرد  تأکید  ==باید 
نظرسنجی های علمی و دستکاری نشده در جهان مدرن چه 
از مبانی  اوضاع غیرعادی یکی  در رشایط عادی و چه در 

پژوهش ها و پیش بینی های تجربی هستند.
مردم  که  می دهد  نشان  روشنی  به  نظرسنجی  ==این 
برای  جدید  رشایط  برقراری  و  مدیریت  دنبال  به  ایران 
کشور خود هستند و گذشته از اینکه نوستالژی پهلوی یک 
گرایش ماندگار در میان مردم به نظر می رسد، آنها به دنبال 
چهره های تاثیرگذاری نیز هستند که ارزش هایی مانند آزادی، 
میهن دوستی، رفاه و آبادانی، حقوق برش و عدالت را منایندگی 

کنند.
یعنی  درصد،  دهم  شش  با  خامنه ای  علی  آیت الله   ==
تقریبا ۴۹۵ هزار نفر، حتا دیگر رهرب اکرثیت حامیان جمهوری 

اسامی در ایران نیز نیست!

نظرسنجی  طی  تجربی«  پیش بینی  و  پژوهش  »مؤسسه 
دیگری که در بهمن ماه برگزار کرده، به بررسی وضعیت سیاسی 
در ایران و نگرش های موجود در رشایط کنونی پرداخته است. 
این مؤسسه در مهر/آبان و در اوج انقالب ملی ایران نخستین 
نظرسنجی خود را در ارتباط با نافرمانی مدنی انجام داده بود 
و اکنون مقایسه برخی روندهای مشرتک در دو نظرسنجی 
با توجه به رشایط ایران می تواند برای پیش بینی های تجربی 

سودمند باشد.
بررسی  برای  هدف  با  را  نظرسنجی ها  که  مؤسسه  این 
پژوهشی جهت تشخیص روندهای قابل پیش بینی سیاسی 
و اجتامعی بر اساس تجارب عینی انجام می دهد، در همین 
ارتباط می نویسد: »ما در دومین پژوهش کمی و تجربی خود 

که در بهمن ماه ۱۴۰۱ انجام شد، نگرش های سیاسی در ایران 
را مورد بررسی قرار دادیم. پرسش محوری ما برای این مطالعه 

این بود: چه کسی ایرانیان را منایندگی می کند؟«
نظرسنجی این مؤسسه برای رسیدن به پاسخ این پرسش، 
افراد سیاسی و مدنی و رسانه ای را به پرسش  از  سه گروه 
نسبت  را  خود  متایل  پاسخ دهندگان  بیشرت  است.  گذاشته 
به شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی مرشوطه در ایران بیان 

کرده اند. چهره هایی نظیر ورزشکاران رده  باال، فعاالن مدنی و 
هرنمندان و افراد رسانه ای که به عنوان اپوزیسیون نیز عمدتا 
در شبکه های اجتامعی و رسانه ها و به صورت آنالین ظاهر 

فعالیت می کنند، مورد پرسش قرار گرفته اند.
که  است  شده  داده  توضیح  نظرسنجی  این  گزارش  در 
مخاطبان این نظرسنجی مردم ایران بوده اند و در مدتی که 

پرسش ها در دسرتس قرار داشتند، ۹هزار تن از آن

نتایج نظرسنجی »مؤسسه پژوهش و پیش بینی تجربی«:
 چه کسی ایرانیان را منایندگی می کند؟
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         بازدید کرده و پس از بررسی و استفاده از روش »گلوله 
گرفت. رضیب  قرار  بررسی  معیار  نظردهنده  برفی« ۲۶۳۹ 
اطمینان این نظرسنجی ۹۵ درصد و میزان خطا ۲ درصد بوده 

است.
یکی از نتایج این نظرسنجی این است که اعرتاضاتی که از 
اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز 
شده، با هدف پایان دادن به نظام جمهوری اسالمی و تغییر رژیم 
است. در عین حال حضور ستاره های فوتبال مانند علی کریمی 
و علی دایی و هرنمندانی چون شاهین نجفی بیانگر نفوذ و 
قدرت و جایگاه ورزشکاران و هرنمندان در این حوزه است.

مسیح علینژاد در میان چهره های رسانه ای بیشرت مورد توجه 
است و پس از او پوریا زراعتی و فرداد فرحزاد قرار دارند.

به گزارش »مؤسسه پژوهش و پیش بینی  تجربی« بررسی 
پاسخ ها نسبت به چهره های سیاسی و مدنی و رسانه ای نشان 
می دهد که مخاطبان به دنبال مدل و الگوهایی هستند که به 
آنها باور داشته و فکر می کنند که با آنها ارزش های مشرتکی 
دارند. با اینهمه نوستالژی پهلوی و میل به بازگشت آنها بیش 
از همه در این نظرسنجی بازتاب دارد. بطوری که ۷۹/۹ درصد 
پهلوی حامیت می کنند.  از شاهزاده رضا  پاسخ دهندگان  از 
این نتیجه همزمان نشان می دهد که مردم ایران نه تنها به 
دنبال تغییر در رهربی جامعه بلکه خواهان تحول ریشه ای و 
پایان رژیم جمهوری اسالمی هستند. اینهمه در حالیست که 
آیت الله علی خامنه ای با شش دهم درصد، یعنی تقریبا ۴۹۵ 
هزار نفر، حتا دیگر رهرب اکرثیت حامیان جمهوری اسالمی در 

ایران نیز نیست!
ایران  مردم  که  می دهد  نشان  روشنی  به  نظرسنجی  این 
به دنبال مدیریت و برقراری رشایط جدید برای کشور خود 
هستند و گذشته از اینکه نوستالژی پهلوی یک گرایش ماندگار 
در میان مردم به نظر می رسد، آنها به چهره های تاثیرگذاری نیز 
توجه نشان می دهند که ارزش هایی مانند آزادی، میهن دوستی، 

رفاه و آبادانی، حقوق برش و عدالت را منایندگی کنند.
این متایالت و خواست ها در تناقض کامل با نظام جمهوری 
اسالمی قرار دارد که یک حکومت مذهبی و فرقه ای و متکی 
زیست  و  فرهنگی  تنوع  است.  فقیه«  مطلقه  »والیت  بر 
ایرانیان بیش از  چهار دهه است که با چنین ساختاری تحت 
فشار شدید قرار گرفته و نسل های جوان از اینهمه محدودیت 
و ممنوعیت که با روح زمان همخوانی ندارد، عاصی شده اند. 
قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ به آتشی که هر 
بار از جمله از دی ۹۶ به اینسو زیر خاکسرت پنهان شد، دامن 
زد و آن را شعله ور کرد. شهروندان در رسارس ایران به خیابان ها 
آمدند و اعرتاضاتی را رقم زدند که خود پس از مدتی آن را در 

شعارهای خود انقالب نامیدند.
در این میان، باید تأکید کرد که اعداد و ارقام دروغ منی گویند 
در رشایط  چه  نشده  دستکاری  و  علمی  نظرسنجی های  و 
عادی و چه در اوضاع غیرعادی یکی از مبانی پژوهش ها و 
پیش بینی های تجربی هستند. در حالی که بر اساس نظرسنجی 
بهمن ماه نیز مشخص می شود که مردم به سوی تشکیل یک 
حکومت سکوالر و جدایی دین از حکومت می روند اما اراده ی 
جمهوری اسالمی برای بقا همچنان پابرجاست و همین جامعه 

را در وضعیت پیچیده ای قرار داده است.
»مؤسسه پژوهش و پیش بینی تجربی« در گزارش خود با 
تأکید بر اینکه نتایج نظرسنجی بیانگر آرزو و روزشامری مردم 
برای تغییر رشایط و رسیدن به آزادی با تغییر رژیم است، 
می نویسد که در این نظرسنجی بیش از ۶۰ درصد از شهروندان 
ایران از نظام پادشاهی در ایران حامیت کرده اند؛ ۱۷/۵ درصد 
از  درصد   ۱۴/۵ و  بوده اند  دموکراتیک  جمهوری  خواهان 
رشکت کنندگان هنوز در اینباره تصمیمی نگرفته اند. این نتیجه 
بیانگر این نکته است که بسیاری از شهروندان ایران خواهان 

روابط  ماه،  دو  حداکرث  ظرف  کردند  توافق  -طرفین 
دیپلامتیک خود را از رس گرفته و سفارتخانه ها و منایندگی ها 

را در کشورهای یکدیگر بازگشایی کنند.
سه جانبه  مشرتک  بیانیه  امضای  از  پس  شمخانی  -علی 
میان جمهوری اسامی، عربستان سعودی و چین گفت که 
پنج دور مذاکره اولیه انجام شده با عربستان سعودی که 
به میزبانی عراق و عامن انجام شد در دستیابی به توافق 

نهایی، موثر بود.
اعالم  نیوز«  »نور  امنیتی  وبسایت  آنکه  از  پس  ساعاتی 
کرد علی شمخانی دبیر شورای  عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی در یک کشور خارجی مشغول مذاکرات مهمی است 
اعالم شد که تهران و ریاض برای از رس گرفنت روابط سیاسی 

توافق کردند.
روز جمعه ۱۹ اسفند اعالم شد که شمخانی از چهار روز 
پیش به پکن سفر کرده تا با میانجیگری وانگ یی عضو دفرت 
سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین 
)وزیر خارجه پیشین چین( توافق از رس گرفنت روابط سیاسی 

با عربستان سعودی را امضا کنند.
روابط  ماه،  دو  حداکرث  ظرف  کردند  توافق  طرفین 
دیپلامتیک خود را از رس گرفته و سفارتخانه ها و منایندگی ها 

را در کشورهای یکدیگر بازگشایی کنند.
سه جانبه  مشرتک  بیانیه  امضای  از  پس  شمخانی  علی 
میان جمهوری اسالمی، عربستان سعودی و چین گفت که 
پنج دور مذاکره اولیه انجام شده با عربستان سعودی که 
به میزبانی عراق و عامن انجام شد در دستیابی به توافق 

نهایی، موثر بود.
میان دو کشور  انجام شده  اضافه کرد: »گفتگوهای  وی 
رصیح، شفاف، همه جانبه و سازنده بود. رفع سوء تفاهم ها 
و نگاه رو به آینده در روابط تهران- ریاض، قطعا توسعه 
کشورهای  همکاری  افزایش  و  منطقه ای  امنیت  و  ثبات 
حوزه خلیج فارس و جهان اسالم را برای مدیریت چالش های 

موجود به دنبال خواهد داشت.«
روابط جمهوری اسالمی و عربستان پس از حمله بسیجی ها 
به سفارت این کشور در تهران در ۱۲ دی ۱۳۹۴ هنگامی که 
حسن روحانی ریاست دولت یازدهم را بر عهده داشت قطع 

شد. مهاجمین سفارت عربستان را به آتش کشیدند.
سفارت  به  حمله کنندگان  از  شامری  اینکه  توجه  قابل 
عربستان در سال های بعد پست و مقام حکومتی گرفتند. 
یکی از آنها حسن کردمیهن است. آخوندی که رئیس بخش 

فرهنگی فدراسیون جودو شد.

توافق جمهوری اسامی و عربستان پس از هفت سال برای 
»از رس گرفنت روابط« با میانجیگری جمهوری خلق چین

علی شمخانی دبیر شورای هالی امنیت مّلی و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان سعودی توافق برقراری 
مجدد روابط دیپلامتیک را امضاء کردند

و پشتیبان تداوم جامعه سکوالر پیش از انقالب ۱۳۵۷ هستند. 
به همین دلیل نیز هست که بیش از دو سوم پاسخ دهندگان 
اپوزیسیون  به عنوان چهره شاخص  را  پهلوی  شاهزاده رضا 
مناینده و مرجع سیاسی متایالت خود می دانند. اما ۱۶/۷ درصد 
نیز کسی را به عنوان منایندگی از سوی خود انتخاب نکرده اند.
همچنین مریم رجوی رهرب سازمان مجاهدین خلق در کنار 
آیت الله علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم 
در مجموع تنها از سوی ۱ درصد از پاسخ دهندگان انتخاب 
مانند  افرادی  از  پاسخ دهندگان  از  درصد   ۰/۹ است.  شده 
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مصطفی تاجزاده حامیت 

کرده اند. نتایج این نظرسنجی نشانگر کاهش شدید طرفداران 
مقامات جمهوری اسالمی از آبان ۱۴۰۱ تا کنون است.

به  ارتباط  بینش تجربی« در همین  »مؤسسه پژوهش و 
این نکته اشاره کرده که با توجه به بررسی نتایج نظرسنجی، 
از  اپوزیسیون  شاهزاده رضا پهلوی در بین سایر چهره های 
یک وکالت ضمنی از سوی شهروندان ایران برخوردار است 
که می تواند به فعالیت ها و اقدامات وی در عرصه بین املللی 
چون بازتاب و پوشش رسانه ای اعرتاضات ایرانیان، کمک های 
حقوقی، حامیت های جهانی و سازماندهی اعتصابات و تحریم 

علیه جمهوری اسالمی مرشوعیت ببخشد.
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این سخنگو همچنین تأکید کرد که »برای امنیت ارسائیل 
هیچ حامی بزرگرتی از رئیس جمهور بایدن وجود ندارد.«

در همین ارتباط مقام ارشد ارسائیلی نیز می گوید: »نگران 
این نیستیم که توافق جدید عربستان سعودی و ایران مانع 
تالش ها برای دستیابی به پیرشفتی شود که می تواند به عادی  

ساخنت روابط ارسائیل و عربستان سعودی منجر شود.«
وی تأکید می کند: »آنچه اهمیت دارد این است که پشت 
صحنه چه اتفاقی می افتد و نه توافقات دیپلامتیک روی صحنه!«
این مقام گفت: »مواضع آمریکا و ارسائیل مهمرت از توافق 
بین عربستان سعودی و ایران است. موضع غرب در قبال ایران 
رشوع به تغییر کرده اما هنوز به اندازه کافی تغییر نکرده است.«
مخالفان دولت نتانیاهو اما او را مقرص این توافق می دانند. 
به گزارش »تایمز ارسائیل« نفتالی بنت نخست وزیر سابق 
ارسائیل معتقد است توافق عربستان و رژیم ایران »شکست 
تالش های ارسائیل برای ایجاد ائتالف ضد تهران« است. وی 
نتانیاهو را مقرص معرفی کرده و می گوید که وی با مترکز بر 

اصالحات قضایی، تهدیدات رژیم ایران را نادیده گرفته است.
یائیر الپید نخست  وزیر پیشین ارسائیل نیز توافق جمهوری 
اسالمی و عربستان را یک »تحول خطرناک« دانسته و گفته 
است که این توافق ارسائیل را از دیوار دفاعی منطقه ای خود 
در  الپید  می کند.  محروم  اسالمی  جمهوری  تهدیدات  علیه 
توئیرت نوشت: »توافق بین عربستان سعودی و ایران منعکس 
دولت  خارجی  سیاست  خطرناک  و  کامل  شکست  کننده 

ارسائیل است.«
بنی گانتز وزیر دفاع سابق ارسائیل نیز معتقد است نتانیاهو 

امنیت ارسائیل و شهروندانش را رها کرده است.
از سوی دیگر، کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید در واکنش 
به برقراری مجدد روابط دیپلامتیک عربستان سعودی و رژیم 
ایران، موضع دولت آمریکا را چنین  اعالم کرده است: »ما 
از گزارش ها آگاه هستیم و از هرگونه تالش برای کمک به 
پایان دادن جنگ در یمن و کاهش تنش در منطقه خاورمیانه 

استقبال می کنیم.«
وی با اشاره به سفر بایدن به عربستان در ماه ژوئیه گفت: 
»تنش زدایی و دیپلامسی، همراه با بازدارندگی از ارکان کلیدی 
سیاست پرزیدنت بایدن است و یکی از دالیلی است که او به 

منطقه سفر کرد.«
این مقام آمریکایی در عین حال در رابطه با برجام گفت: 
»سیاست ما تغییری نکرده است و مترکز ما در حال حارض بر 

روی برجام نیست و این توافق در دستور کار قرار ندارد.«
روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی می نویسد به ویژه برای 
نتانیاهو این اخبار آسیب زننده بود زیرا به مدت چندین سال، 
دو هدف اصلی سیاست خارجی او منزوی کردن رژیم ایران و 

عادی ساخنت روابط با عربستان بوده است.

==یک مقام ارشد ارسائیل به آکسیوس می گوید »نگران 
این نیستیم که توافق جدید عربستان سعودی و ایران مانع 
تاش ها برای عادی  ساخنت روابط بین ارسائیل و عربستان 

سعودی شود«.
==نفتالی بنت نخست وزیر سابق ارسائیل معتقد است 
ایران »شکست تاش های ارسائیل  توافق عربستان و رژیم 
برای ایجاد ائتاف ضد تهران« است. وی نتانیاهو را مقرص 
می داند و می گوید که با مترکز بر اصاحات قضایی، تهدیدات 

رژیم ایران را نادیده گرفته است.
نیز معتقد است  گانتز وزیر دفاع سابق ارسائیل  ==بنی 

نتانیاهو امنیت ارسائیل و شهروندانش را رها کرده است.
==روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی می نویسد به ویژه 
برای نتانیاهو این اخبار آسیب زننده بوده زیرا به مدت چندین 
سال، دو هدف اصلی سیاست خارجی او منزوی کردن رژیم 

ایران و عادی ساخنت روابط با عربستان بوده است.
شورای  مجلس  در  مهاباد  مناینده  محمودزاده  ==جال 
در  آشتی  نگیرد،  گشایشی صورت  داخل  در  »اگر  اسامی: 
خارج از مرزهای ایران اهمیت و تأثیر آنچنانی بر امید مردم 

نخواهد داشت!«
در  ریاست جمهوری  سیاسی  معاون  ابوطالبی  ==حمید 
دولت حسن روحانی: »مهمرت از توافق برای برقراری روابط 
همکاری های  موافقتنامه  است...  آن  »حفظ«  دیپلامتیک 
امنیتی بین تهران و ریاض سال ۱۳۸۰ امضا شد و مورد رضایت 
طرفین بود؛ ولی افراط گرایان و تندروان و شعارمحوران اجازه 

اجرای آن را ندادند«.
خلق  جمهوری  میانجیگری  معتقدند  تحلیلگران  بسیاری 
چین برای از رس گرفنت روابط سیاسی میان جمهوری اسالمی 
و عربستان سعودی پیام هشدار به ایاالت متحده درباره نقش 
چین در خاورمیانه است. همزمان در ارسائیل اختالف بین 

دولت و اپوزیسیون در مورد این توافق عمیق شده است.
یک مقام ارشد ارسائیل می گوید توافق بین ریاض و تهران 
برای از رس گرفنت روابط دیپلامتیک نتیجه »ضعف« آمریکا، 

غرب و دولت پیشین ارسائیل در قبال تهران است.
در همین ارتباط »آکسیوس« به نقل از این مقام ارسائیلی 
می نویسد: »ضعف آمریکا و ارسائیل باعث شد سعودی ها به 

دنبال راه های جدید باشند.«
مقامات فعلی دولت بنیامین نتانیاهو این توافق را ناشی از 

ضعف دولت های قبلی ارسائیل می دانند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی 
این مقام ارسائیلی به آکسیوس گفت: »ما  درباره اظهارات 
برای بررسی مشرتک  با ارسائیل  نزدیک  به همکاری  متعهد 
تهدیدات و فرصت های پیش روی ارسائیل و منطقه خاورمیانه، 

از جمله مقابله با تهدیدات رژیم ایران هستیم.«

چرا توافق امنیتی 
جمهوری اسامی 

و سعودی ها 
دوام نخواهد 

علی شمخانی دبیر شورای  عالی  امنیت مّلی جمهوری اسامی و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان سعودی آورد؟
توافق برقراری مجدد روابط دیپلامتیک را امضا کردند

هرچند که مقامات و رسانه های حکومتی مطرح می کنند 
که توافق ایران و عربستان »رضبه کاری به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی« است و حتا معتقدند که »منجر به شکست 
سیاست های اختالف افکنانه صهیونیست ها« شد و همچنین 
آن را به نفع منطقه و »جهان اسالم« می خوانند اما در خود 
ایران بسیاری بر این باورند که این توافق دوام نخواهد آورد 
زیرا مجموعه دالیلی که هفت سال پیش باعث قطع روابط 
تهران و ریاض شد نه تنها همچنان پابرجاست بلکه در بعضی 
حوزه ها تشدید نیز شده است. این واقعیت جدا از این است 
بازیگر مهمی  با  رابطه  که عربستان سعودی عادی ساخنت 
مانند ارسائیل در منطقه را فدای رابطه با حکومتی که با بحران  
مرشوعیت در داخل و انزوای بین املللی در خارج روبروست، 

منی کند.
در همین ارتباط است که جالل محمودزاده مناینده مهاباد 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این توافق در توییتی 
نوشت »آشتی و گشایش در امور خارجه و روابط بین امللل 
امری  پسندیده و قابل تقدیر است، اما گشایش در امور داخلی 
و آشتی با مردم بسیار پسندیده تر و قابل تقدیرتراست«. وی 
با توجه به همین بحران مرشوعیت و نارضایتی های عمومی 
مردم است که افزوده »اگر در داخل گشایشی صورت نگیرد، 
آشتی درخارج از مرزهای ایران اهمیت و تأثیر آنچنانی بر امید 

مردم نخواهد داشت!«
حمید ابوطالبی معاون سیاسی ریاست  جمهوری در دولت 
حسن روحانی نیز به رصاحت گفته است مهمرت از توافق برای 
برقراری روابط دیپلامتیک، »حفظ« آن است. وی تأکید کرده 
ریاض سال  و  تهران  بین  امنیتی  » موافقتنامه همکاری های 
۱۳۸۰ امضا شد و مورد رضایت طرفین بود؛ ولی افراط گرایان و 

تندروان و شعارمحوران اجازه اجرای آن را ندادند.«
وی هشدار داده »اگر اینبار هم فقط به امضا و بازگشایی 
سفارتخانه ها بسنده شود، به زودی شاهد بحرانی شدن دوباره 

روابط فیامبین خواهیم بود.«
روابط جمهوری اسالمی و عربستان سعودی از آغاز  پُر از 
چالش و بحران های امنیتی بوده است بطوری که »توازن قوا« 
میان آنها را دهه هاست به نفع ریاض بهم زده است. اما از 
آنجا که رژیم ایران ظرفیت برقراری تعادل را در عرصه های 
سیاسی و اقتصادی ندارد، همواره به رساغ گزینه های نظامی و 
ضدامنیتی و خرابکاری رفته است که حمله به سفارتخانه های 
کشورها از نظر اجرایی آسان ترین آنها و البته با پیامدهای 
از  تسلیحاتی  حامیت  اینکه  ضمن  است!  پیش بینی ناپذیر 
علیه  ایذایی  حمالت  و  سعودی  عربستان  علیه  حوثی ها 
زیرساخت های عربستان و رشکای این کشور و صادرات مواد 
مخدر از طریق حزب الله به عربستان مسائلی نیستند که با 

امضای توافق و گرفنت عکس یادگاری حل شوند.
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جمهوری  ارشد  مقامات  که  درحالیست  این  است.  پیوسته 
اسالمی بارها بحرین و سایر کشورهایی را که اقدام به بهبود 
اقدام نظامی کرد. به  با ارسائیل کرده اند حتا تهدید  روابط 
هنوز جرئیات زیادی از توافق امنیتی جمهوری اسالمی و 
عربستان سعودی مشخص نیست اما به نظر می رسد دست کم 
در تهران تصمیم گرفته شده برای کاهش فشارهای بین املللی 
در روابط با همسایگان تجدید نظر شود حتا اگر مقطعی باشد.
مقامات حکومت از توافق بین تهران و ریاض به عنوان 
»زلزله سیاسی« یاد می کنند. برخی رسانه های داخلی حتا از 
این فراتر رفته  و ادعا کردند این توافق دروازه ورود جمهوری 

اسالمی به نظم جدید جهانی است!
شبکه الجزیره مدعی شده این توافق جمهوری اسالمی را از 
انزوا خارج می کند اما نباید تصور کرد که تنش زدایی ریاض- 

تهران به پایان رسیع درگیری در یمن، با توجه به سایر عوامل 
مهم، منجر خواهد شد.

گوردون گری سفیر سابق آمریکا در تونس می گوید: »تهران 
که  دهد  سوق  سمتی  به  را  حوثی ها  تنهایی  به  منی تواند 
نگرانی های امنیتی عربستان در مورد اقدامات آنها برطرف 
شود. احیای روابط دیپلامتیک می تواند به عربستان سعودی 
کمک کند تا خود را از جنگ در یمن بیرون بیاورد، اما حوثی ها 

برنامه های خود را دارند.«
پایگاه خربی »آکسیوس« در گزارشی می نویسد وضعیت 
حوثی های یمن بزرگرتین آزمون توافق تهران و ریاض خواهد بود.

بسیاری معتقدند سعودی ها زیر بار امضای توافقی که در 
آن تهران ملزم به توقف ارسال تسلیحات برای حوثی ها نشده 
باشد منی رود. وینا علی خان محقق یمن در »گروه بین املللی 
بحران« می گوید: »ایران ممکن است بتواند حوثی ها را به 
توانایی  آنها  آیا  اینکه  اما  کند  تشویق  تحرکات شان  تشدید 

==بعد از اعام رسمی توافق امنیتی میان جمهوری اسامی 
و عربستان سعودی گزارش شده مقامات رژیم به دنبال از 
رس گرفنت روابط با بحرین و حل و فصل اختافات مرزی با 

کویت هستند.
==شبکه الجزیره گزارش داده این توافق جمهوری اسامی 
را از انزوا خارج می کند اما در عین حال نباید تصور کرد که 
تنش زدایی ریاض- تهران به پایان رسیع درگیری در یمن منجر 

خواهد شد.
==گوردون گری سفیر سابق آمریکا در تونس می گوید: 
»تهران منی تواند به تنهایی حوثی ها را به سمتی سوق دهد که 
نگرانی های امنیتی عربستان در مورد اقدامات آنها برطرف شود.«

==وینا علی خان محقق یمن در »گروه بین املللی بحران« 
می گوید: »ایران ممکن است بتواند حوثی ها را به تشدید 
تحرکات شان تشویق کند اما اینکه آیا آنها توانایی تشویق 
حوثی ها به تنش زدایی را دارند یا نه، مسئله ی کاماً متفاوتی 

است«.
کردن  قربانی  برای  کافی  انگیزه  تهران  ==مقامات 
شبه نظامیان منطقه برای دستیابی به منافع جمهوری اسامی 
را دارند اما باید دید شبه نظامیان وابسته وقتی ببینند بازیچه 

حکومت قرار گرفته اند چه واکنشی نشان خواهند داد.

جمهوری  که  است  داده  گزارش  کویت  رسمی  خربگزاری 
اسالمی و کویت در حال گفتگو درباره تعیین حدود مرزهای 

دریایی خود هستند.
طرفین توافق کرده اند این کار »به شیوه ای مطابق با قواعد 
حقوق بین امللل« انجام خواهد شد. نشست کمیته حقوقی 
مشرتک دو کشور دوشنبه ۲۲ اسفند در تهران برگزار شده است.
العتیبی قائم مقام  ریاست هیئت کویتی را منصور عیاد 
وزارت خارجه کویت و ریاست طرف جمهوری اسالمی را رضا 
نجفی معاون حقوقی و بین امللل وزیر خارجه بر عهده داشتند.
همین منبع گزارش داد که العتیبی در جریان سفر خود به 
ایران با علی باقری  کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی 

در مورد »راه های تقویت و توسعه روابط« گفتگو کرده اند.
برای  و کویت  اسالمی  آخرین نشست مقامات جمهوری 
اما به دلیل  تعیین حدود مرزی مربوط به سال ۲۰۱۲ بود 

اختالفات زیاد بین طرفین دنبال نشد.
این تحوالت سه روز پس از توافق امنیتی عربستان سعودی 
و جمهوری اسالمی در پکن برای از رس گرفنت روابط دیپلامتیک 

خود طی دو ماه آینده صورت می گیرد.
همچنین منابع روسی گزارش دادند که مقامات جمهوری 
اسالمی مذاکراتی را با بحرین برای از رس گرفنت روابط دوجانبه 
آغاز کرده اند. بحرین یکی از اعضای »پیامن ابراهیم« است و از 
دو سال پیش به روند عادی سازی روابط دیپلامتیک با ارسائیل 

توافق جمهوری اسامی 
و عربستان در تضاد 
با منافع باندهایی 

در سپاه پاسداران و 
دی ماه ۱۳۹۴ پس از اعدام شیخ منر توسط عربستان در چند شهر ایران پاسداران اسلحه به دست به خونخواهی وی با اسلحه گروه های نیابتی است

رژه رفتند

تشویق حوثی ها به تنش زدایی را دارند یا نه، مسئله ی کامالً 
متفاوتی است.«

تهران  از  اندازه  چه  تا  حوثی ها  نیست  مشخص  اگرچه 
اطاعت پذیری دارند اما این واقعیت که اسامعیل قاآنی فرمانده 
»سپاه قدس« به اندازه قاسم سلیامنی در بین  شبه نظامیان 
مورد حامیت جمهوری اسالمی در منطقه نفوذ ندارد، قابل 

انکار نیست.
منافع  می رسد  نظر  به  اگرچه  که  حالیست  در  اینهمه 
جمهوری اسالمی در حال حارض ایجاب کرده است که برای 
کاهش فشارهای بین املللی با سعودی ها توافق کند اما منافع 
جریان قدرمتند نظامی- اقتصادی در ایران وابسته به تنش های 
منطقه ای است. فراتر از اینها علی خامنه ای رهرب جمهوری 
منطقه ای  نظامی  قدرت  و  است موشک ها  معتقد  اسالمی 

]شبه نظامیان[ مسائل ناموسی انقالب است.
گروه های  با  اسالمی  اخیر رشاکت جمهوری  سال های  در 
شبه نظامی به مراتب از روابط حکومت با بسیاری از دولت ها 
بهرت بود. البته مقامات تهران انگیزه کافی برای قربانی کردن 
شبه نظامیان برای دستیابی به منافع جمهوری اسالمی را را 
دارند اما باید دید شبه نظامیان وابسته وقتی ببینند بازیچه قرار 

می گیرند چه واکنشی نشان خواهند داد.
باندهای نزدیک به جمهوری اسالمی در تشکیالت حزب الله 
لبنان از توافق با عربستان استقبال کرده اند اما هنوز رهربان 
خیلی از گروه های شبه نظامی از جمله حوثی ها واکنش رسمی 

به این توافق نشان نداده اند.
جمهوری  روابط  بهبود  شاید  معتقدند  تحلیلگران  برخی 
اسالمی و عربستان تغییراتی را در پی داشته باشد اما مشکل 
اصلی رژیم ایران که بحران اقتصادی و فروپاشی اجتامعی و 

عدم مرشوعیت در بین مردم است حل نخواهد کرد.

علی خامنه ای در ۱۰ سال گذشته اصلی ترین نقش را در تشویق حامیان جمهوری اسامی به »عربستان ستیزی« داشته است
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سال حبس محكوم می كند و در عوض برای حجت االسالم دری 
نجف آبادی با وجود دالئل و امارات و شهادتهای  متعدد دایر 
بر مشاركتش در قتلهای زنجیره ای، چون در محرض قاضی به 
خاك مرحوم امام راحل قسم خورده كه جرمی نكرده، قرار منع 

تعقیب صادر می كند. پس...
پس حرفی نیست كه آقای میالنی كار عاقالنه ای كرده كه 
دور شكایت را خط كشیده است. اما،  شكوه او از اینكه آقای 
دكرت عهم اگر می خواسته كار خودش را بكند،  دیگر چرا با 
او متاس گرفته، حكایت از عدم آشنائی اش به وسواس رسان 
جمهوری اسالمی در حفظ حقوق افراد،  دارد. آنها براساس 
اعتقادات مذهبی و مالحظات اخالقی ارصار دارند كه هر نوع 
استفاده ای ولو مخترص، از حقوق دیگران با مراجعه به صاحب 
حق باشد.  این مالحظات است كه آقای دكرت عهم را وا داشته 
با نویسنده متاس بگیرد. حاال اگر نویسنده اجازه نداده،  مساله 
دیگری است. بعضیها از این تنگ نظری ها دارند.  مسأله خانه 
دكرت محمودی هم از همین قرار بود: اوایل انقالب یكی از 
آیات عظام صاحب مقام رفیع در حكومت اسالمی، ازتهران 
با دكرت محمودی در كالیفرنیا متاس گرفت با تقاضائی به این 

مضمون كه:
حقیر كه اصال ساكن قم هستم فعال بنا بر وظائف محوله 
در جمهوری اسالمی، در تهران در خانه ای كه می گویند متعلق 
به شام بوده مقیم هستم. برای اینكه خدای نخواسته منازم در 
خانه غصبی نبوده باشد، اجازه و رضایت خود جنابعالی الزم 
است. اگر دو كلمه دال بر رضایت به بنده مرقوم بفرمائید 
كه منازم باطل نباشد،  خیلی ممنون می شوم و رسمناز دعاتان 

می كنم.
رضایت  و  اجازه  كسب  منظور  به  هم  عهم  دكرت  آقای 
نویسنده برای ترجمه كتابش متاس گرفته ا ند. حاال اگر نویسنده 
هم مثل دكرت محمودی ناخن خشكی كرده و اجازه نداده، امر 
دیگری است. آقای دكرت عهم چه می كردند؟ كارشان را تعطیل 
می گذاشتند كه نویسنده اجازه نداده است؟ ایشان به شیوه 
هامن آیت الله مرجع تقلیدشان عمل كرده اند كه االن بیست و 

یك سال است در آن خانه  دكرت محمودی مقیم است.
به هر حال باید قبول كرد كه  رضر و زیان آقای میالنی از 
عدم صدور اجازه، در مقابل رضر و زیان دكرت محمودی كه روز 
جزا و رسپل رصاط باید حساب بیست و یك سال مناز باطل 

شده  آن آیت الله را پس بدهد،  چیزی نیست...
البته این اجازه ندادن با همه رضرهای مادی و معنوی اش 

یك منفعت هم دارد و آن اینست كه اگر آقای میالنی

یادش بخیر آقای شهرستانی، قاضی جزائی و همكار روزگاران 
قدیم ما در دادگسرتی، كه معتقد بود الفاظ غارت، یغام، چپاول، 
چاپیدن، كه اصل عربی و تركی دارند، هیچكدام جامعیت و 
خصوصیت لفظ فارسی »وردار و ورمالی« را ندارند.  می گفت 
تفاوت ظریف »وردار و ورمال« با مثال غارتگر، اینست  كه 
غارتگر اگر تصادفاً به صاحب مال به غارت رفته بر بخورد، 
رسش را پائین می اندازد و زودتر خودش را رس پیچ كوچه یا 
وسط جمعیت گم و گور می كند. حالیكه »وردار و ورمال« 
در چنین وضعی، زل زل توی چشم صاحب مال »ورداشته و 
ورمالیده« نگاه می كند و اگر صاحب مال باز خواستی بكند،  
می گوید از اول مال خودم بود. حتی گاه مقداری هم منـّت 
ابواب جمع او می كند كه مثال این خانه  كلنگی شام تا حاال 
كلی خرج عمله و بنا و لوله كش روی دست ما گذاشته یا، با 
این ماشین قراضه شام صبح تا شب اسیر گاراژ دار و تعمیركار 
و مكانیك شده ایم. زن و بچه تان را از پرت شدن ته دره نجات 

دادید زن و بچه ما را گرفتار كردید!
با مالحظه فراوانی كتابهای صادراتی ام در  در سفر اخیر، 
گوشه و كنار امریكا و كانادا، خیلی یاد او كردم. مرتصد فرصتی 
بودم كه در مظلومیت كتابهایم در دست وردارو ورمالهای 
جمهوری اسالمی روضه ای بخوانم. اما وقتی به ماجرای كتاب 
دكرت عباس میالنی ــ »معامی هویدا« ــ برخوردم، دیدم این 

نوعی دیگر از مظلومیت كتاب است كه داغش تازه تر است.
در نتیجه فكر كردم رشح وردار و ورمالی كتابهایم را برای 
بعد بگذارم و فعال به اجحافی كه به این نویسنده  محقق روا 

داشته اند بپردازم.
ابتدا باید در دو كلمه مورد او را یادآوری كنم. آقای عباس 
به  انگلیسی  از  كه  را  خود  كتاب  می خواهد  وقتی  میالنی 
فارسی ترجمه كرده منترش كند، خرب می شود كه كتابش در 
تهران با عنوان »ابوالهول ایرانی« به ترجمه  آقای دكرت عبدالرضا 

هوشنگ مهدوی، مرتجم معروف ، منترش شده است.
)قبال عرض كنم كه در اروپا رسم است كه اسامی مركب 
اشخاص معروف را با حروف اول ذكر می كنند. مثال از والری 
»وژا«  بصورت  فرانسه،  اسبق  رئیس جمهوری  ژیسكاردسنت 
عبدالرضا هوشنگ  آقای دكرت  از  نیز چون  ما  برند.  نام می 
مهدوی باید مكرر نام بربیم،  از ایشان بصورت »دكرت عهم« 

یاد می كنیم.(
آقای میالنی بعد از اطالع از واقعه، نامه اعرتاضی به یكی 
از جراید تهران  می نویسد و این عمل خالف اخالق را تقبیح 
می كند. ولی نارش و مرتجم جواب می دهند كه اوال چون ایران 
ملزم به قانون كپی رایت نیست،  نویسنده حق اعرتاض ندارد. 
ثانیاً ترجمه دكرت عهم به این دلیل كه ظرف دو هفته به چاپ 
سوم رسیده، ترجمه  برتری است. ثالثاً نویسنده باید خوشحال 
باشد كه از كارش دو ترجمه به دست مردم می رسد. و در 
نهایت ، آقای دكرت عهم در مصاحبه ای با یك مجله چاپ تهران،  
اظهار كرده اند كه ایشان »كارگر فكری« هستند و در این باب 
باید از كارفرماشان، یعنی نارش، بازخواست شود. ولی نه كارگر 
و نه كارفرما نگفته اند عذاب روحی را كه كاری منی شود كرد. 
اما این درآمد نا حق سه چاپ در دو هفته را به شام پس 

می دهیم.
بنده، در امریكا یك مصاحبه رادیوئی دكرت میالنی را شنیدم. 
از عمل خالف اخالق نارش و مرتجم گله  مند بود.  منی شد به او 
حق نداد. به فرض اینكه یكهزار و یكصد و پنجاه ماده قانون 
هم در حقانیت تجاوز به مال دیگری وجود داشته باشد،  از 

نظر اخالق و انسانیت جواب تجاوز به حق یك هموطن را چه 
می دهند؟ آنچه بخصوص بر نویسنده گران آمده بود، این بود 
كه مرتجم قبال با او متاس گرفته و می دانسته كه خود نویسنده 
مشغول ترجمه است. و لغزشهائی در منت انگلیسی بوده كه 
در منت فارسی اصالح كرده است.  متحیر بود كه آقای دكرت عهم 
اگر چنین برنامه ای داشته اند كه به هر قیمت ترجمه خود را 

منترش كنند، چرا با او متاس گرفته اند!
بنده، برای اینكه آقای میالنی، به دنبال این فعل و انفعال 
كارگر فكری و كارفرمای ایشان، آنچنان رسخورده نشود كه قلم 
تحقیق را برای همیشه بشكند، به عنوان اهل قلمی كه دو 
تا پیراهن بیشرت از او پاره كرده و از این رسد و گرمها بسیار 
چشیده، می خواهم چند نكته را به خاطر رنجیده اش یادآوری 

كنم:
اوال آقای میالنی كار بسیار درست و عاقالنه ای كرده كه 
كار را به شكایت  و دادگاه نكشانده است. در حالی كه حق 
داشته است. بله به رغم انكار این حق از طرف مرتجم و نارش، 

نویسنده از نظر قانونی می توانسته شكایت كند.
هم  نارش  و  عهم  دكرت  آقای  و  می داند  میالنی  آقای 
منی توانند ندانند، كه كپی رایت، حامی و حافظ جنبه مادی 
حق نویسنده، به كنار، فقط تغییر عنوان كتاب به »ابوالهول 
ـ كه به یك كار تحقیقی تاریخی موضع و موقعی در  ایرانی«ـ 
حد یك كار سیاسی جانبدار و یك طرفه، و به هرحال متفاوت 
با آنچه نویسنده خواسته می دهد، در واقع تحریف و مسخ 
نوشته اوست. و این جرم است، در هرجائی  و هر كشوری، تا 
جابلسا و جابلقا، چه ملزم به قانون كپی رایت باشد و چه 
ـ كه  نباشد، بحكم تجاوز به حقوق معنوی و اخالقی نویسندهـ 
ـ قابل مجازات  حقوقی مورد قبول عام جامعه بین املللی استـ 
است. )محفوظ بودن این حقوق در مقرارت اروپائی از خیلی 
پیش بجای خود، از سال Moral Rights ،۱۹۹۰ وارد قوانین 

امریكا هم شده است(
اما، با همه  اینها ، عرض كردم كه آقای میالنی كار عاقالنه ای 
خدای  اگر  است.  نكشانده  دادگاه  به  را  موضوع  كه  كرده 
نخواسته چنین اشتباهی می كرد، منی دانم االن چه حال و 
روزگاری داشت. چرا؟ عرض  می كنم. آقای دكرت عهم فقط 
مرتجم نیستند. ایشان استاد علوم سیاسی دانشگاه اسالمی 
حرضت امام جعفر صادق علیه السالم و به این مناسبت طرف 
توجه مقامات موثر جمهوری اسالمی هستند كه تعرض به 
ایشان را تاب منی آورند. این را بنده می دانم چون چوبش  یك 
بار به تنم خورده است كه اگر فرصتی بشود عرض خواهم كرد.
اگر از بخت بد، به دادگاه شكایتی كرده بود، ظرف چند 
بنیاد  از  می رسید:  دادگاه  هامن  به  شكایت  پانزده  ده  روز 
جعفر  امام  دانشگاه  از  پاسداران،  سپاه  از  مستضعفان، 
صادق، از دانشگاه مسلم بن عقیل، از بنیاد ۱۵ خرداد، كه از 
نویسنده به جرم اهانت به مقدسات امت شهیدپرور شاكی 
بودند. البته غیر از شكایت بهتان و افرتا از جانب شیخ صادق 
خلخالی و هادی غفاری و ورثه  حاج مهدی عراقی، كه دركتاب 
معامی هویدا از آنها یاد شده است. دادگاه هم چه دادگاهی 
است؟ دادگاهی است به ریاست یكی از امثال قاضی سعید 
مرتضوی، كه خیلی راحت اكرب گنجی را به ده سال حبس و 
تبعید محكوم می كند. و كمی بعد او را مستحق فقط شش 
ماه حبس می داند و سه ماه بعد به شش سال حبس محكوم 
می كند. دانشجوئی را كه با پیراهن خونی یك قربانی تظاهرات 
در عكس دیده شده ابتدا به اعدام و بعد با اغامض به ۱۵ 

وردار و ورمالی
)تاریخ نرش در کیهان لندن: مرداد ۱۳۸۰ - شامره   ۸۶۸ (

ایرج پزشک زاد

زنرش
اب
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مطالب  كه  كرد  خواهد  تصدیق  انصافی  با  شخص  »هر 
مندرج در صفحات ۱۷ تا ۲۰ مقاله آقای پزشك زاد در جمهوری 

اسالمی قابل انتشار منی باشد«
بسیار خوب، صفحه های ۱۷ تا ۲۰ قابل انتشار نبوده است. 
اما، منی فرمایند كه چطور صفحه بعدی، یعنی صفحه  ۲۱  قابل 
انتشار شده و تصادفا به آخر صفحه  ۱۶   الحاق گردیده است!

حاال این مونتاژ و نتیجه گیری »خداپسندانه« بجای خود، 
نفرموده اند كه چرا از قول من به مردم ناسزا گفته اند؟ در 
»نقل« مقاله  بنده، به یك جائی می رسیم كه ضمن صحبت 
از نخست وزیر، حسنعلی منصور، آورده  اند: »نخست وزیر با 
ـ كه روح بنده از چنین  وقاحت هر چه متامرت دروغ می گفت«ـ 
عبارتی و چنین ناسزائی بی اطالع بود و باید بگویم كه با وجود 
اعرتاض مكررّم، اقدامی برای حذف اسم من از كتاب نكرده اند.

***

آقای میالنی عالوه بر اعرتاض به نادرستیهای  ترجمه، به 
دستكاریهای آقای دكرت عهم در منت نیز گله كرده  اند.  فی املثل 
از اینكه سگ شاه را دامناركی معرفی كرده  اند، حالیكه در منت 
انگلیسی صحبتی از ملیت این سگ نبوده است. یا در جای 

دیگری، لهجه  هویدا را به ابتكار شخصی، »مخلوطی

       اجازه داده بود،  آقای دكرت عهم فقط به تغییر عنوان 
كتاب از »معامی هویدا« به »ابوالهول ایرانی«  اكتفا منی كردند 
و چه بسا نكاتی از زندگی ابن ملجم وخولی اصبحی را هم 
وارد رشح حال هویدا می كردند كه بیشرت باب طبع بزرگانی 

باشد كه او را بی محاكمه كشتند.
میالنی  آقای  به  را  اجازه  عواقب صدور  اینكه  برای  حاال، 
گوشزد كرده باشم، حكایت اجازه خودم را با آقای دكرت عهم، به 

اختصار یادآوری می كنم.
بنده در رسی كتابهای تاریخی با عنوان »مروری در...« كه 
برای استفاده جوانان تألیف كرده بودم،  تألیفی هم داشتم 
بررسی  یك  كه  واقعه ۱۵ خرداد ۴۲«  در  عنوان »مروری  با 
بیطرفانه علل و عواقب این واقعه بود. شش هفت سال پیش، 
به خواهش مجله  علم و جامعه چاپ واشنگنت،  خالصه  بخشی 
از این كتاب را به صورت مقاله ای تنظیم كردم كه هامن موقع 
در آن مجله و متعاقباً در مجموعه ای از مقاالتم تحت عنوان 

»مصدق باز مصلوب« چاپ شد.
آقای دكرت عهم كه نسخه ای از این نرشیه را به دست آورده 
بودند، از تهران به من تلفن زدند و اجازه گرفتند كه مقاله  
مرا در تألیفی نقل كنند. چندی بعد كتابی را كه زیر عنوان 
»سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی« متنرش كرده بودند، 
 از تهران برای بنده فرستادند. دیدم كه در این كتاب بخشی را 
تحت عنوان »كاپیتوالسیون دوم« ظاهراً به نقل  مقاله  بنده 
اختصاص داده و در پانویس  آخرین صفحه با عزت و احرتام 
متام متذكر شده بودند كه این بخش نتیجه  تحقیق فالنی است 

كه »اكنون با اجازه ایشان در این كتاب نقل می گردد«
اما وقتی این بخش را خواندم دودی غلیظ تر  از دودی كه 
احتامال بعد از شنیدن خرب انتشار ابوالهول ایرانی از رس آقای 

میالنی بلند شده، از رس بنده بلند شد. چرا؟ عرض می كنم.
مقاله  بنده از دو بخش تشكیل می شد. بخش اول حكایت 
فشار دولت امریكا بود به دولت ایران برای اعطای مزایا و 
مصونیتهای  دیپلامتیك كنوانسیون وین به نظامیان امریكائی 
در ایران، و مقاومت اولیه دولتهای علم  و منصور و متكین 
آنها در نهایت،  و جریان تصویب قانون آن در پارملان. و بخش 
دوم كه نتیجه گیری از بخش اول بود، رشح متهیدات آیت الله 
این ضعف دولت برای كوبیدن  از  خمینی در بهره برداری 
با  خمینی  آیت الله  كه  بود  این  كالم  لب  بود.  حاكم  نظام 
هدف استقرار حكومت دینی در جستجوی شعاری بود كه 
همه قرشهای جامعه را به مخالفت با نظام حاكم به حركت  
در آورد. از هنگام رسبلند كردن به مناسبت الیحه انجمنهای 
مذهبی اش  شعارهای  با    ،۱۳۴۱ سال  در  والیتی  و  ایالتی 
هیچگاه نتوانسته بود ــ حتی روز ۱۵ خرداد ۴۲ ــ جمعیتی 
بیش از چهار پنج هزار نفر را به حركت در آورد. ولی پس 
از اطالع از تصویب قانون مصونیت نظامیان امریكائی كه 
آنرا كاپیتوالسیون تازه ای دانست، یك فریاد ملی همه گیری را 
رسداد: »عظمت ایران از بین رفت. استقالل ما از دست رفت، 
عزت ما پایكوب شد. مگر ما مستعمره هستیم؟...« كه هر 
چند بالفاصله از ایران تبعید شد، این شعار او با طنین ملی 
و دلسوزی برای استقالل و عزت و حرمت ایران، در ته ذهن 
خیلیها باقی ماند و پانزده سال بعد روزی كه آیت الله از نو با 
شعار آزادی و استقالل به میدان آمد، از این ذخیره ذهنی مردم 

برای كشاندن آنها به دنبال خود استفاده كرد.
فقیه«،  »والیت  كتاب  انتشار  از  دولت  اینكه  بخصوص 
مانیفست سیاسی او، به سختی جلوگیری كرده و مانع شده 

بود كه نظریه حكومت فقها به موقع شناخته شود.
خالصه اینكه من طوفان، باد و بوران، كمـِی دید، لغزندگی 
جاده را رشح داده بودم كه بگویم حادثه چرا و چگونه اتفاق 
افتاد. اما آقای دكرت عهم، در این »نقل« بخش اول را كه حكایت 
ضعف دولتهای علم و منصور بود،  در كتاب خود آورده ولی 

متام نتیجه گیری بخش دوم را حذف فرموده بودند. كاش قضیه 
به همین جا ختم می شد. نه! ماجرای درماندگی دولت و 
مجلس بیست و یكم را با حذف چند صفحه، به صفحه  آخر 

مقاله و پیام ملی آقای خمینی )عظمت ایران از بین رفت...(
چسباندند و بعد از این مونتاژ، نتیجه گیری هم ــ البته از 

ـ به این رشح كردند: قول بندهـ 
»پیامد فوری این رویدادها قتل حسنعلی منصور در ۶ بهمن 
۱۳۴۳ و سوءقصد نافرجام به جان شاه در كاخ مرمر در ۲۱ 
فروردین ۱۳۴۴ بود و پیامد دراز مدت آن انقالب توفنده ای 

بود كه رژیم پهلوی را درهم كوبید«
در نتیجه، با این حذف و جابجائی و مونتاژ، مقاله بنده به 
صورت رساله ای درآمده بود در تحقیر و تخفیف رژیم سابق، 
مایه ذلت و محنت ایران و تجلیل و تعظیم رژیم جدید،  احیا 
كننده شوكت و عظمت ایران، آن هم در منت كتاب درسی 

»سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی«!  
چون به عنوان ممنوع القلم و ممنوع الوجود راهی به جراید 
داخلی نداشتم، اعرتاضی در جراید خارج نوشتم آقای دكرت عهم 
هم  ضمن جواب تندی كه در مجله  علم و جامعه واشنگنت به 

بنده دادند، مرقوم فرمودند:
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توسط  گذشته  ماه  از  چمشیر  سد  آبگیری  ==موضوع 
آنها  بود.  شده  داده  اطاع  زیست  محیط  فعاالن  برخی 
گفتند که این آبگیری به دلیل موج مخالفت فعاالن محیط  
زیست و میراث فرهنگی به صورت »مخفیانه« آغاز شده 

است.
باستان شناسان  اولیه  ارزیابی های  با   ۱۳۹۶ سال  ==در 
در محدوده آبگیری سد چمشیر، ۱۲۰ محوطه باستانی و 
شناسایی  عشایر  به  متعلق  زیادی  موقت  استقرارگاه های 

شد.
==به گفته کارشناسان، محوطه سد روی گسل قرار دارد 
و حتا به دلیل وجود سازنده های منکی، آهکی و از جنس 
گچ، آب ذخیره شده در مخزن تحت تاثیر این میزان مواد 
پیچیده ای  موضوع  خود  که  گرفت  خواهد  قرار  طبیعی 

خواهد شد.

آبگیری سد چمشیر در نزدیکی گچساران در حالی آغاز 
میراث  و  زیست  محیط   کارشناسان  مدت هاست  که  شده 
وجود  اکوسیستم،  تغییر  چون  مواردی  درباره  فرهنگی 
چاه های نفت در محدوده مخزن سد، وجود محوطه تاریخی 
و کشف اشیای باستانی در محوطه این سد هشدار داده 

بودند.
سال هاست سدسازی جمهوری اسالمی هزینه های اقلیمی 
و محیط زیستی و اقتصادی زیادی به بار آورده است اما 
مسیر  بر  سدسازی  پولساز  پروژه های  به  عطش  همچنان 
رودخانه های ایران، بدون نگاه کارشناسی، ادامه دارد. سد 
چمشیر در ۲۵ کیلومرتی جنوب رشقی شهر دوگنبدان مرکز 
شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد یکی از 
تازه ترین مواردی است که با وجود هشدارها پیش رفت و 

اکنون آبگیری آن آغاز شده است.
محمدرضا فاضل معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر 
گچساران امرروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ از آغاز آبگیری سد 
چمشیر خرب داد و گفت که مرحله نخست آبگیری با حجم 

٣۵٠ میلیون مرت مکعب با موفقیت انجام شد.
به گفته محمدرضا فاضل سد و نیروگاه چمشیر بزرگرتین 
با هدف ذخیره ۳/۲  آبی در کشور است که  طرح برق و 
میلیارد مرت مکعب اب و بهبود کیفیت و کنرتل سیالب ها 
بر روی رودخانه زهره ساخته شد. او افزوده که این سد با 
هدف تولید ۴٨٠ گیگاوات ساعت انرژی برق در سال احداث 
شده و آورده متوسط دراز مدت رودخانه زهره بیش از یک 

هزارو ۷۰۰ میلیون مرت مکعب است.
گچساران  چمشیر  نیروگاه  و  سد  طرح  اجرایی  معاون 

مدعی شده که هدف از ساخت سد چمشیر ذخیره 

آغاز رسمی آبگیری 
سد چمشیر با وجود 
هشدارهای جدی 
کارشناسان محیط  
زیست و میراث 

فرهنگی

                از عربی و فارسی« تشخیص داده و در ترجمه آورده اند.
این هم خیال می كنم نتیجه دوری دراز مدت نویسنده از 
محیط ادبی كشور است. ما، در ایران یك مكتب اختصاصی 
ترجمه داشتیم، كه هر چند رو  به تعطیل است، ولی هنوز 
پیروانی دارد. خصوصیت مكتب مزبور اینست كه مرتجم بین 
این مكتب  نویسنده و خواننده بی طرف منی ماند. پیرشو 
كه از  مرتجمین معروف و پركار بود، اظهار وجود مرتجم را 
برای تصحیح كجرویهای نویسنده الزم می دانست و مرتجمین 
وفادار به منت ــ مثل قاضی و توكل و به آذین ــ را »مرتجمین 
متحصن« می نامید. می گفت اینها د ر حصن و پناه نویسنده،  
خواننده را گمراه می كنند. حالی كه مرتجم »غیر متحصن« 
بروز  را  خودش  شخصیت  موضوع،  كردن  سنگین  سبك  با 
می دهد. ما، در آن روزگاران، بین خودمان این قبیل ترجمه را 
ترجمه  »ازمیری« لقب داده بودیم. وجه تسمیه هم این بود 
كه یك وقتی رئیس جمهوری تركیه، شاید جالل بایار، به سفر 
رسمی به ایران آمده بود. چون غیر از تركی هیچ زبان دیگری 
منی دانست، رسمیز شام داریوش كوپال را به عنوان مرتجم در 
فاصله  دو صندلی محمد رضا شاه و رئیس جمهوری نشاندند. 
داریوش كوپال،  كه هر جا هست امیدوارم به سالمت باشد، از 
همكاران ما در وزارت خارجه و جوانی بذله گو  و به نهایت 
دوست داشتنی بود. وقتی مهامنان از رس میز شام بلند شدند و 
رئیس جمهوری با یكی از وزرایش مشغول صحبت شد، شاه با 
استفاده از فرصت، آهسته ولی با لحن تعرض به كوپال گفت:

ــ اواخر شام، موقع درس رئیس جمهوری مدتی حرف زد كه 
شام نفهمیدم چرا ترجمه نكردید!؟

كوپال جواب داد:
ــ برای اینكه مزخرف می گفت، قربان.

ــ مزخرف می گفت؟
ــ بله، قربان از خربزه گرگاب اصفهان كه داشت می خورد،  
این  از  ما  ازمیر  تعریف می كرد. ولی  می گفت خربزه های 
شیرین تر  و خوشبوتر است. ده، مزخرف می گوید، قربان! من 
خربزه ازمیر را  می شناسم، مادرم اهل ازمیر است. اینها آنجا 
یك چیزی مثل كدو حلوائی  می خورند كه خیال می كنند خربزه 
است. آن وقت این آقا می گوید آن كدوهای ازمیری از خربزه 

گرگاب بهرت است!
باری، آخرین اثری كه از بانی و پیرشو مكتب »غیر متحصن« 
تاریخی  رمان  یك  از  ترجمه اش  از  عباراتی  مانده  یادم  به 

الكساندرو دوما است:
»دوك دومومنرانسی با چهره گرفته مدتی در اتاق قدم زد 

آنگاه در برابر پیشكار خود ایستاد و گفت:
ــ آلفونس، از شام می خواهم كه بی درنگ به فوننت بلو 
حركت كنید. وقتی كنتس دوبارم را تنها یافتید بگوئید: دوك 
دومومنرانسی از دور و از قلب میدان جنگ بر دستهای شام 
بوسه می زند و می گوید آنچه شنیده اید ساخته و پرداخته 
دشمنان است و نباید مورد توجه كنتس قرار گیرد. فرمود، 

سعدیا گوش مكن بر سخن اعدایت!«
حاال رمان جای خود، شنیده ام یكی از بزرگان مكتب »غیر 
متحصن«، سی  چهل سال پیش، در ترجمه كتاب روح القوانین 
حكومتها  انواع  رشح  در  نویسنده  كه  آنجائی  مونتسكیو، 
ـ سلطنتی  می نویسد: »سه نوع حكومت وجود دارد: جمهوریـ 
ــ استبدادی«، بنا به مصلحت وقت یا اعتقاد خود، آنها را به دو 

ـ استبدادی« ترجمه كرده است. نوع »سلطنتیـ 
پس، جزئیاتی مثل تعیین لهجه  هویدا، در مقابل ابتكارات 
گذشته  این  از  نیست.  چیزی  متحصن  ترجمه  غیر  مكتب 
می خواهم دوستانه به آقای میالنی نصحیت كنم كه زیاد پاپی 
دكرت عهم نشود. چون و چرا در باره تألیفات ایشان ممكن است 
به غیرت حزب الله بر بخورد. و در این صورت آقای میالنی 
همین باریكه راه  به داخل كشور را هم از دست خواهد 

داد و چاپهای بعدی معامی هویدا، به نفع آقایان مصادره 
خواهدشد. در این باب رسنوشت بنده باید مایه  عربت بشود.

***
پارسال، ضمن حمله های شدید بازجو حسین رشیعتمداری، 
بنده، همه كم و بیش  ناچیز  مدیر كیهان تهران، به وجود 
دانستند كه یكی از گناهان عمده ام كه ناموس بازجویان را 
جریحه دار كرده، این بود كه جسارت كرده و بخودم اجازه 
داده بودم به كتاب تألیف آقای دكرت عهم اعرتاض كنم. یكی 
از شش شامره حمله كیهان تهران به بنده، به این جسارت 

اختصاص داشت.
بعداز فصل مشبعی ناسزاگوئی به بنده كه چطور جرأت 
كرده ام به نقل نوشته  ام در یكی از كتب درسی دانشگاهی 

اعرتاض كنم، نوشته بود:
»این كتاب كه در شامر انتشارات دانشگاه امام صادق ع چاپ 
شده بود، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی نام داشت و 
مؤلف آن دكرت عبدالرضا هوشنگ مهدوی بود. ایرج پزشك زاد 
چاپ این كتاب  را بهانه قرار داده و اعرتاضیه ای  را در جراید ضد 
انقالبی خارج از كشور چاپ كرد. قسمتی از این اعرتاض را كه 
در كیهان سلطنت طلب چاپ لندن درج شده  می خوانیم...«

كه كیهان تهران، با چاپ عمده اعرتاض بنده، جای تردیدی 
منی گذاشت كه گناهم نفس اعرتاض به یك استاد علوم سیاسی 
دانشگاه امام جعفر صادق علیه السالم بوده است. و كاری به  

وارد بودن یا نبودن آن نداشته اند.
ضمناً، آقای میالنی باید توجه كند كه رفتار آقای دكرت عهم 
با او بالنسبه مالیمرت از رفتارشان بااین بنده بوده است. وقتی 
به اعرتاض او جواب می دهند كه من كارگر فكری هستم و 
بروید یقه كارفرمای مرا بگیرید، این بخودی خود، تا حدی 
اعرتاف به خطاست. اگر زیاد بوی آشتی منی دهد، الاقل حالت 
طلبكاری هم ندارد. در حالیكه در جواب شالقی كه به بنده 
دادند، نه تنها اثری و خربی از ناراحتی وجدان و عذر كارگری 
نبود، كه مقداری هم منت گردنم گذاشته و نوشته بودند كه 
مقاله فالنی را »به سابقه  دوستی چهل ساله« نقل كرده ام. كه 
پیدا بود از قصور من در عرض تشكر، رنجیده اند. گر چه، آدم 
چه می داند؟ شاید عقل من نرسیده و ایشان در عامل دوستی 
خواسته اند با این »نقل مرقع« مرا هم در حوزه  والیت فقیه 

به عزتی برسانند.
باری، بعد از این دلداری به نویسنده  آسیب دیده، می خواهم 
جسارتاً تذكری هم به آقای دكرت عهم بدهم. و آن،  اینست كه 
اگر توانسته اند،  برای رفع مسئولیت عذركارگر فكری را در برابر 
آقای میالنی مقیم آن طرف دنیا،  بدون ضایعه مادی عنوان 
كنند، به بی خطر بودن آن در همه جا امیدوار نباشند. دستور 
كارفرما،  حتی دركارهای ساختامنی، از كارگر، در برابر خسارت 
وارده به دیگران، رفع مسئولیت منی كند. علی الخصوص كه 
آقای دكرت عهم در امور تعلیم و تربیتی هم، كارفرما دارند. 
از آن می ترسم كه ــ به شیوه مرسوم در جمهوری اسالمی كه 
رشحی در باره  فواید حجاب زنها، از قول دهخدا به لغت نامه  
ـ ایشان هم به سفارش كارفرماشان،  آیت الله رئیس  او افزودندـ 
دانشگاه امام صادق ع، فی املثل، ترجمه تازه و غیر متحّصنی 
از كتاب »روح القوانین« برای تدریس در كالس علوم سیاسی 
عرضه كنند كه در آن فصلی در باره  برتری نظام والیت مطلقه 
فقیه بر متام رژیمهای سیاسی به قلم مونتسكیو، آمده باشد. 
و، در مقابل بازخواست احتاملی، به عذركارگری متعذر بشوند. 
كه در این صورت، هیچ بعید منی دانم كه دانشجویان ــ  كه 
مزایای والیت فقیه را در خیابان،  در كالس درس، در خوابگاه و 
ـ در اولین فرصت،  و حتی قبل  در سلولهای اوین، شناخته اندـ 
از فرو ریخنت ساختامن، دستمزد استاد كارگر را، با نزول دیر 

كرد، كف دستش بگذارند.
تیرماه ۱۳۸۰
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        سیالب ها و استفاده از آب ذخیره شده برای توسعه 
و  بوشهر  استان های  در  کشاورزی  های  فعالیت  بهبود  و 
خوزستان است. عملیات اجرای این طرح با اخذ مجوز های 
الزم از جمله مجوز زیست محیطی از سال ۹۱ رشوع شد و 

هم اکنون دارای پیرشفت فیزیکی ٩۵ درصد است.
محمدرضا فاضل گفته که با وارد شدن مرحله جدید آبگیری 
طرح و ذخیره سازی مناسب آب، این نوید را به کشاورزان 
پایین دست به ویژه کشاورزان دشت های زیدون و هندیجان 
می توان داد که در تابستان و پاییز سد چمشیر آبی مناسب 

را از لحاظ کیفیت و کمی برای آنها تنظیم خواهد شد.
گچساران  چمشیر  نیروگاه  و  سد  طرح  اجرایی  معاون 
شدن  بهره مند  صنعتی،  و  آشامیدنی  آب  تأمین  گفت: 
٨۵هزار هکتار زمین های کشاورزی استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، خوزستان و بوشهر، تولید ۴۸گیگا وات برق آبی، 
ایجاد زیرساخت مناسب برای تولید صنعت آبزیان و صنایع 
وابسته، ایجاد بسرت مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه، 
کنرتل سیالب ها و استفاده بهینه از آب و جلوگیری از بروز 
خسارات سیالب،اشتغال زایی،کنرتل شوری آب رودخانه زهره 
این طرح  از مهمرتین اهداف  پایین دست  و احیاء اراضی 

اقتصادی می باشد.
محمدرضا فاضل در حالی این طرح را »اقتصادی« خوانده 
و گفته »مجوزها« برای ساخت این سد دریافت شده که 
باستان شناسان  و  زیست  محیط   کارشناسان  مدت هاست 
نسبت به ساخنت این سد هشدار داده و اعالم کرده اند که 
آبگیری این سد می تواند محوطه گسرتده ای از دوره ساسانی 

را برای همیشه غرق کند.
البته موضوع آبگیری سد چرمشیر نیز از ماه گذشته توسط 
برخی فعاالن محیط زیست اطالع داده شده بود. آنها اعالم 
کرده بودند  آبگیری این سد به دلیل موج مخالفت فعاالن 
محیط  زیست و میراث فرهنگی به صورت »مخفیانه« آغاز 

شده است.
محمد درویش فعال محیط زیست درباره آبگیری مخفیانه 
این سد گفته بود که »معموال مراسم آبگیری سدها با بوق و 
کرنای فراوان برگزار می شود و عالی ترین مقامات را دعوت 
می کنند، به خصوص اینکه این سد پنجمین سد بزرگ ایران 
است ولی می بینیم که کامال مخفیانه آبگیری را رشوع کردند، 
را منترش  پر کرده و حاال تصاویرش  را  مخزن سد چمشیر 

کردند.«
علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
نصب  آنچه  مورد[  »]در  بود:  گفته   ۱۴۰۱ آذرماه  در  نیز 
شده ما نظر ندادیم. قبال اعالم کردیم اجازه گتوند دوم را 
انجام  راستی آزمایی  تا  است  همین  مواضع مان  منی دهیم. 
موضع  اعالم  شود  مشخص  میدانی  کارهای  نتایج  شود… 

می کنیم. هیچگونه آبگیری فعال انجام منی شود.«
این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست در 
شدن  مطرح  دلیل  »به  نوشت:  رئیسی  ابراهیم  به  نامه ای 
تردیدهایی در خصوص وجود منابع شور در مخزن و دریاچه 
سد و احتامل شوری آب مؤید نگرانی ها و ابهامات جدی 
است. تا انجام و تکمیل مطالعات موجود، نظر سازمان عدم 

آبگیری این سد می باشد.«
تصاویر منترش شده از این سد و مقایسه آن با چند سال 
بود. سوم  نیمه زمستان  آبگیری در  آغاز  قبل کامال گویای 
اسفند ماه نیز خربگزاری مهر اعالم کرد »در حالی که ابهامات 
زیادی پیرامون سازندهای سد، وضعیت پسا آبگیری، وجود 
محوطه تاریخی و حتی چاه های نفت در سایت و مخزن 
سد چم شیر گچساران توسط کارشناسان و فعاالن زیست 
محیطی مطرح بود، تصاویر منترش شده نشان می دهد این 
سد در بارش های اخیر و در عین تکذیب های مکرر متولیان، 

آبگیری شده است.«
در  باستان شناسان  اولیه  ارزیابی های  با   ۱۳۹۶ سال  در 
محدوده آبگیری سد چمشیر، ۱۲۰ محوطه باستانی شناسایی 
زیادی  موقت  استقرارگاه های  همچنین،  کاوشگران  شد. 

متعلق به عشایر را شناسایی کرده اند.
عقیل عقیلی باستان شناس در اینباره گفته بود که نتیجه 
تالش همکاران باستان شناس در رابطه با محوطه هایی که 
در بخش قبل و بعد از سد وجود داشتند، نشان می داد که 
زندگی از چیزی حدود ۷ هزار یا ۸ هزار سال قبل از میالد 
تا  و  بوده  مسیح در مجاورت رود عظیم زهره در جریان 
هم  حارض  حال  حتا  و  پهلوی  دوران  و  هخامنشی  دوران 

جریان داشت.
او افزوده بود که »متاسفانه در صورت آبگیری سد چمشیر 
این منطقه زیبا با زندگی عشایری و متام حیات و تاریخی 
تشخیص  رفت.  خواهند  آب  زیر  دارد،  وجود  آنجا  در  که 
به  این محوطه روی گسل قرار دارد و حتا  داده شده که 
از جنس گچ، آب  دلیل وجود سازنده های منکی، آهکی و 
ذخیره شده در مخزن تحت تاثیر این میزان مواد طبیعی 

قرار خواهد گرفت و خود موضوع پیچیده ای خواهد شد.«
به گفته عقیل عقیلی »نه تنها حیات در مخزن سد از بین 
خواهد رفت بلکه آثار تاریخی بسیاری هم در این منطقه 
وجود دارد که آنها هم به دلیل  عدم بررسی کامل به زیر آب 
می روند و در عمق ۱۰ الی ۲۰ مرت از آب مدفون می شوند. این 
اتفاق منجر می شود که ما فرهنگ های متعدد به همراه آثار 
تاریخی و موزه ای فراوانی را در این منطقه از دست بدهیم.«
او افزوده که »دمای هوا در این منطقه از اواسط فروردین 
ماه رشوع به باال رفنت می کند و در پایان تابستان به اوج 
خود می رسد و با ذخیره شدن آب در پشت سد عمال حجم 
زیادی از آب در فصول گرم تبخیر خواهد شد. این منطقه، 
مهم ترین مکان برای عشایر است که می خواهند فصل رسد 
رسحدات  به  گرم  فصل  رشوع  برای  و  بگذرانند  آن  در  را 
زندگی  روند  همین  منایش  با  می شود  کنند.  کوچ  خنک تر 
عشایری درآمد برای عشایر عزیز و زحمتکش و کل مملکت، 
از طریق وارد کردن گروه های گردشگر خارجی حاصل کرد 
و از این منطقه و حیاتی که در آن وجود دارد به صورت 

حرفه ای تری درآمدزایی کرد.«
مخالفت کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی با 
راه اندازی هرچه  بر  این سد در کنار ارصار دولت  آبگیری 

شورای  مجلس  به  را  چمشیر  سد  ماجرای  نیروگاه،  زودتر 
مسئول  سامانی  محمدولی  جامل  کشاند.  هم  اسالمی 
مطالعات آب در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
درباره ابهامات این طرح سدسازی و نیروگاهی گفته بود که 
»به استعالمی که از ما شده بود از مجلس شورای اسالمی و 
اصل نود پاسخ دادیم که دو مورد برایامن سوال است. یکی 
این که دوره آماری مورد استفاده منتهی به ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ 
نیست و متعلق به ۱۲ سال قبل است. در آن گزارشی که 
دریافت کردیم یکی از نواقصش این است چون رشایط ۱۲ 
سال پیش، از نظر میزان بارش و رشایط خشکسالی، رشایط 
بهرتی نسبت به ۱۰ یا ۱۲ سال فعلی است که در آن برس 
می بریم. مطالعات هیدرولوژی باید به روز بشود. دوم این 
که بحث گسلی که بر اساس مطالعات زمین شناسی تا حدی 
آمده است و معلوم نیست که این گسل تا مخزن ادامه پیدا 

می کند یا نه.«
گتوند  با سد  را  آن  از سد چمشیر  بهره برداری  منتقدان 
پروژه های  یکی  که  می کنند  مقایسه  خوزستان  استان  در 
از  یکی  گتوند  سد  بود.  اسالمی  جمهوری  فاجعه آمیز 
بزرگ ترین سد های ایران بر روی رودخانه کارون در جنوب 
از  کیلومرتی   ۳۸۰ فاصله  در  سد،  این  است.  ایران  غربی 
رسچشمه های حوضه آبریز کارون، در فاصله ۲۵ کیلومرتی 
شامل شهرستان شوشرت و در ۱۰ کیلومرتی شامل رشقی شهر 

گتوند در استان خوزستان قرار دارد.
این سد در نزدیکی یکی از بزرگرتین معادن منک منطقه 
با صد ها میلیون تن ذخیره منکی احداث شد و نادیده گرفته 
شد  سبب  مسئوالن  سوی  از  مهمی  موضوع  چنین  شدن 
گنبد ها و رگه های منکی پس از آبگیری سد به زیر آب رفته 
و منجر به افزایش شوری آب در پایین دست این سد و بروز 
مشکالتی جدی برای کشاورزانی که زمین هایشان از آب این 

رودخانه تغذیه می کرد شد.
زمین های  از  بزرگی  زیر آب رفنت مساحت  به  همچنین 
مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی و برخی از آثار باستانی و 
تخریب صد ها اصله درخت از دیگر حاشیه هایی سد گتوند 

به عنوان رسوایی سدسازی جمهوری اسالمی بود.
نیز  چمشیر  سد  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  اکنون 
مانند سد گتوند هزینه های غیرقابل جربان زیست محیطی 
و اقلیمی و همچنین تخریب زیست بوم عشایری و آثار و 

محوطه های باستانی را در پی خواهد داشت.
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اینکه نیازمند رفنت به مدرسه هستند، اما به دالیل مختلفی 
در هیچیک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند.

افزایش  دالیل  ازمهمرتین  گرانی  و  بیکاری  فقر،  افزایش 
از  وبسیاری  است  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموزان  شامر 
آنها برای کمک به تأمین هزینه های زندگی مجبور به ترک 
سوی  از  شده اند.  تحصیل  ادامه  به  دادن  پایان  و  مدرسه 
دیگر شیوع کرونا و عدم دسرتسی دانش آموزان تنگدست 
به ابزارهای آموزش آنالین، مانند موبایل و تبلت و اینرتنت، 

سبب موجی دیگر از ترک تحصیل در ایران شد.
از سوی دیگر در مناطق کم برخوردار کشور مانند سیستان و 
بلوچستان و کهگلویه و بویر احمد عدم دسرتسی دانش آموزان 
فضای  کمبود  همچنین  و  مدرسه،  به  روستاها  ساکن 
از تحصیل محروم می کند. را  آموزشی برخی دانش آموزان 

رسانه فضاهای آموزشی کشور نیز در سال های تحصیلی 
به ۵/۲۲ مرتمربع رسیده  از ۵/۱۷ مرتمربع  تا ۱۴۰۰   ۱۳۹۵
ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  آموزشی  فضای  رسانه  است. 
تحصیلی  مقاطع  بین  بیشرتی  سهم  زمانی  بازه  همین  در 
مقاطع  سهم  گذشته  تحصیلی  سال  همین  در  داشته اند. 
تحصیلی ابتدایی از این رسانه ۵۷/۲، متوسطه اول ۱۸/۸ و 

متوسطه دوم ۲۴/۰ درصد بوده است.
این موضوع زمانی بحران موجود در زمینه فضای آموزشی 
را پررنگ می می کند که در طرح »مولدسازی« که جمهوری 
اسالمی در حال اجرای آنست قرار است چند هزار مدرسه 
نیز فروخته شود. بر اساس این طرح دولت بخشی از اموال 
عمومی را به مزایده گذاشته و می فروشد تا کرسی بودجه 
نظام جربان شود. در فهرست ناقص منترش شده از امالکی که 
قرار است به فروش برسد چند هزار مدرسه نیز وجود دارد!

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون  پازوکی  نجفی  معصومه 
آموزش و پرورش به تازگی در یک نشست خربی اعالم کرده 
بود که »ابتدای سال تحصیلی جاری آمار متولدین شش تا 
۱۱ سال از سوی سازمان ثبت احوال اعالم شد و سامانه سیدا 
نیز تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس را اعالم کرد 
و آمارها حاکی از آن بود که ۲۰۴ هزار و ۳۱۲ نفر بازمانده 

از تحصیل هستند.«

سال  در  تحصیل  از  بازمانده  آموزان  دانش  ==تعداد 
و  و ۲۷۲ کودک  تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ معادل ۹۱۱ هزار 
نوجوان بوده و بیش از ۲۷۹ هزار دانش آموز ترک تحصیل 

کرده اند.
==افزایش فقر، بیکاری و گرانی ازمهمرتین دالیل افزایش 
از  از تحصیل است وبسیاری  بازمانده  دانش آموزان  شامر 
آنها برای کمک به تأمین هزینه های زندگی مجبور به ترک 

مدرسه و پایان دادن به ادامه تحصیل شده اند.
==در مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان 
و کهگلویه و بویر احمد عدم دسرتسی دانش آموزان ساکن 
روستاها به مدرسه، و همچنین کمبود فضای آموزشی برخی 

دانش آموزان را از تحصیل محروم می کند. 

از  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
۹۱۱ هزار و ۲۷۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل و ۲۷۹ هزار 
دانش آموز ترک تحصیل کرده در ایران خرب داده است. این 
گزارش هولناک نشان می دهد طی ۶ سال تعداد دانش  آموزان 
بازمانده از تحصیل در کشور بیشرت از ۱۷ درصد افزایش پیدا 

کرده  که اصلی ترین دلیل آن »فقر« است.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  تازه ترین 
اسالمی با ارائه آماری از دانش آموزان اعالم کرده که تعداد 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ معادل ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک و نوجوان بوده و بیش 
ارقام  این  ترک تحصیل کرده اند.  آموز  دانش  از ۲۷۹ هزار 
نشان می دهد طی ۶ سال تعداد دانش  آموزان بازمانده از 

تحصیل در کشور بیشرت از ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده اند.
پنج استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان  غربی، خراسان 
رضوی، خراسان شاملی و گلستان بیشرتین فراوانی نســبی 

بازماندگان از تحصیل را دارند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی آمده 
که »علیرغم سیاست گذاری مکرر در قبل و بعد از انقالب 
در خصوص پوشش کامل تحصیلی و جذب همه کودکان 
بازمانده از تحصیل، این اهداف تحقق نیافته و تعداد ۹۱۱ 
هزارو ۲۷۲ کودک الزم التعلیم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
از تحصیل بازمانده اند و تعداد ۲۷۹ هزارو ۱۹ دانش آموز در 

ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل کرده اند.«
سال  از  که  آمده  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  در 
تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تنها ۱۷۸ 
هزارو ۲۳۸ دانش آموز به چرخه تحصیل برگشته اند که این 
آمار کمرت از ۵ درصد کل دانش آموزان بازمانده از تحصیل در 

این بازه زمانی است.
از  بازمانده  آمار کودکان  انتشار  با  وبسایت »خربآنالین« 
تحصیل نوشته که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی نشان می دهد »دست بسیاری از کودکان و نوجوانان 

به حق تحصیل منی رسد.«
ساالنه گزارش های مختلفی از ترک تحصیل دانش آموزان و 
بازماندگان از تحصیل منترش می شود که به دالیلی چون فقر، 
اعتیاد و طالق والدین، بدرسپرستی یا نداشنت رسپرست مؤثر، 
ازدواج زودهنگام، مشکالت جسمی، فقر فرهنگی، مهاجرت 

و… امکان آغاز یا ادامه تحصیل را از دست می دهند.
بر اساس تعاریف، کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی 
هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، فقر 
تحصیل  از  و محرومیت ها  سایر محدودیت ها  و  فرهنگی 
بازمانده اند؛ کودکانی با گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال که با وجود 

افزایش شامر کودکان بازمانده از تحصیل در ایران؛ فقر مهمرتین علت است

عدم  برای  دلیل   ۲۰« پازوکی  نجفی  معصومه  گفته  به  
فوت  که  شده  مشخص  مدارس  در  دانش آموزان  حضور 
صعب  بیامری  به  ابتال  دیگر،  منطقه  در  تحصیل  کودک، 
العالج یا فقر خانواده از این جمله است. به عنوان مثال ۹۶ 
نفر ازدواج کرده اند که منی توانند به مدرسه بروند، ولی ما 
می توانیم نزد آنها رفته و بسته آموزشی ارائه کنیم. البته سن 

دانش آموزان ازدواج کرده باالی ۱۲ سال است.«
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون  سوی  از  شده  ارائه  آمار 
آموزش و پرورش رصفاً برای کودکان تا ۱۱ سال است. گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس اما با محاسبه متام رده های سنی تا 
آموزش متوسطه دوم ، تعداد ۹۱۱ هزارو ۲۷۲ دانش آموز در 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از تحصیل بازمانده اند. مجموع 
نشان  کرده  تحصیل  ترک  و  تحصیل  از  بازمانده  کودکان 
می دهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان در 

رسارس کشور از حق تحصیل محروم مانده اند!
علیرضا عبدی رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نیز امرداد 
امسال با هشدار نسبت به تبعات افزایش تعداد جمعیت 
بازمانده از تحصیل گفته بود که »امروز آسیبی که از گروه 
جمعیت  برابر   ۹ می شویم  متحمل  تحصیل  از  بازماندگان 
جامانده از تحصیل است. گروه بازمانده از تحصیل جمعیت 
کمی دارد، اما آسیب های خیلی جدی برای جامعه به وجود 

آورده اند.«
از سوی دیگر در کنار کودکانی که پس از شیوع بیامری 
کرونا و اختالل در وضعیت معیشتی خانواده از تحصیل دور 
نظر  در  هم  را  افغانستانی  مهاجر  کودکان  باید  مانده اند، 
داشت که پس از استقرار طالبان در آن کشور از تابستان 
فشارهای  تحت  و  شده  بیشرت  ایران  در  تعدادشان   ،۲۰۲۱
رشایط  کرونا،  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  چندجانبه 

پیچیده تری دارند.
همچنین کودکانی که به هر دلیل فرصت تجربه کافی برای 
حضور در محیط های آموزشی ندارند، به دلیل اینکه پیش از 
رشد عقلی و آموزش  های الزم وارد »بازار کار« می شوند، در 
کمین انواع آسیب های اجتامعی و جرائم از اعتیاد و رسقت 

و حتی قتل و البته مشکالت روحی و روانی قرار دارند.
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»Calm down« )آرام باش( از »رما« خواننده اهل نیجریه 
و »سلنا گومز« خواننده آمریکایی اجرا کردند.

این ویدئو با استقبال گسرتده کاربران شبکه های اجتامعی 
در ایران و جهان روبرو و هزاران بار به اشرتاک گذاشته شده 

است.
اکنون بر اساس گزارش های منترش شده در ایران، نهادهای 
امنیتی جمهوری اسالمی با کنرتل دوربین های شهرک اکباتان 

به دنبال یافنت و بازداشت این پنج دخرت جوان هستند.
اکانت توییرتی »شهرک اکباتان« که خربهای مربوط به این 
شهرک را منعکس می کند نیمه شب پنجشنبه ۱۸ اسفندماه 
از تالش نیروهای امنیتی برای شناسایی این دخرتان خرب داد.

در این توئیت آمده که »امروز اومده بودن دنبال فیلم 
دوربین های بلوک ۱۳ برای شناسایی این دخرتایی که فقط 
که  شده  دیده  بودن  نکرده  سیاسی  کار  هیچ  و  رقصیدن 
داشنت دوربین هارو چک میکردن و نگهبانارو سوال و جواب 
میکردن از طرفی پیج شخصی که این اثر قشنگو بجا گذاشته 

بود دی اکتیو شده.«
این  به  شده  که  »هرجوری  نوشته  ادامه  در  اکانت  این 
دخرتا برسونین که مواظب خودشون باشن و اینم بگیم که 
دید.  مظلوم بیارن جوابشو خواهند  این دخرتای  بالیی رس 
هنوز انتقام دخرتایی که شیمیایی کردن مونده بگیریم تو 
چهارشنبه سوری کاری نکنین که بالیی از چهارشنبه سوری 

سال ۸۸ بدتر رستون بیاریم.«
شهرک اکباتان از جمله مناطقی در تهران است که ساکنان 
آن در جریان خیزش انقالبی نقش فعالی در اعرتاضات علیه 
جمهوری اسالمی داشته اند. در جریان اعرتاضاِت چهارم آبان 
امسال آرمان علی وردی از اعضای یگان امنیتی بسیج اکباتان 

مجروح و دو روز بعد در بیامرستان درگذشت.
سازمان اطالعات سپاه )ساس( پرونده آرمان علی وردی را 
با عنوان »قتل« پیگیری و در پی آن میالد آرمون، حسین 

هفدهم  روز  در  جوان  دخرت  پنج  رقص  ==ویدئوی 
اسفندماه، برابر با هشتم مارس و همزمان با روز جهانی 
در  و  اسامی  حجاب  بدون  دخرتان  این  شد.  منترش  زن، 
محوطه بلوک ۱۳ شهرک اکباتان تهران رقص گروهی زیبایی 
را با آهنگ »Calm down« )آرام باش( از »رما« خواننده 
اهل نیجریه و »سلنا گومز« خواننده آمریکایی اجرا کردند.

مربوط  که خربهای  اکباتان«  توییرتی »شهرک  ==اکانت 
به این شهرک را منعکس می کند نیمه شب پنجشنبه ۱۸ 
این  شناسایی  برای  امنیتی  نیروهای  تاش  از  اسفندماه 

دخرتان خرب داد.
==نهادهای امنیتی در حالی به دنبال شناسایی »رقصندگان 
اکباتان« هستند که بیش از سه ماه است دانش آموزان به 
ویژه دخرتان دبیرستانی هدف حمات سازمانیافته شیمیایی 
قرار گرفته اند و هنوز خربی از شناسایی آمران و عامان این 

حمات نیست!
 ۱۴۰۱ اسفند   ۱۷ چهارشنبه  روز  اطاعات  ==وزارت 
باالخره درباره مسمومیت دانش آموزان بیانیه ای منترش کرد 
که در مجموع نشان می دهد یا هنوز  رسنخی در دست 
ندارند و یا به دلیل وابستگی این حمات به خود حکومت 

منی توانند رسنخی اعام کنند!

نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی در حالی که کشور با 
بحران مسمومیت های شیمیایی در سطح ملّی روبروست به 
دنبال یافنت هویت و بازداشت پنج دخرت جوان هستند که 
ویدئویی از رقص آنها در شهرک اکباتان تهران در شبکه های 

اجتامعی منترش شده است.
ویدئوی رقص پنج دخرت جوان در روز هفدهم اسفندماه، 
برابر با هشتم مارس و همزمان با روز جهانی زن، منترش 
شد. این دخرتان بدون حجاب اسالمی و در محوطه بلوک 
با آهنگ  اکباتان تهران رقص گروهی زیبایی را  ۱۳ شهرک 

نهادهای امنیتی جمهوری اسامی به دنبال »رقصندگان اکباتان«

نعمتی، علیرضا کفایی و مهدی حسینی چهار جوان ساکن 
اکباتان را به قتل این بسیجی متهم کرد.

اکباتان  اینهمه در حالیست که همچنان ساکنان شهرک 
رقص  چون  اقداماتی  و  شبانه  شعارهای  با  را  اعرتاضات 

دخرتان جوان در روز جهانی زن پیش می برند.
اکنون در حالی نهادهای امنیتی به دنبال شناسایی پنج 
دخرتی که به »رقصندگان اکباتان« معروف شده اند هستند 
دخرتان  ویژه  به  دانش آموزان  است  ماه  سه  از  بیش  که 
دبیرستانی هدف حمالت سازمانیافته شیمیایی قرار گرفته اند 
حمالت  این  عامالن  و  آمران  شناسایی  از  خربی  هنوز  و 

نیست!
باالخره  اسفند ۱۴۰۱  اطالعات روز چهارشنبه ۱۷  وزارت 
درباره مسمومیت دانش آموزان بیانیه ای منترش کرد که در 
مجموع نشان می دهد یا هنوز  رسنخی در دست ندارند و 
یا به دلیل وابستگی این حمالت به خود حکومت منی توانند 

رسنخی اعالم کنند!
خربگزاری هرانا در گزارشی اعالم کرده که از ابتدای آذرماه 
۱۴۰۱ دست کم ۲۹۰ مورد حمله به مدارس گزارش شده که 
حداقل ۷۰۶۸ دانش آموز در ۹۹ شهر از ۲۸ استان کشور را 
تحت تاثیر قرار داده است. این گزارش تأکید کرده که تعداد 
دانش آموزان شناسایی شده تنها مربوط به ۱۰۳ مدرسه ای 

است که آماری در این رابطه اعالم کرده اند.
عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و دیگر مقامات جمهوری 
اسالمی درباره حمالت سازمانیافته در مدارس دو احتامل را 
یا این حمالت توسط  ایجاد کرده است:  در افکار عمومی 
بخشی از دستگاه حکومت انجام می شود و مانند قتل های 
زنجیره ای جمع  و جور کردن آن برای حکومت دشوار است. 
یا حمالت آنقدر حساب شده و سازمانیافته است که نهادهای 
امنیتی و انتظامی را رسدرگم و آشفته کرده و نتوانسته اند 

هنوز ردی از عوامل آن پیدا کنند.
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حوزه دارو خواهد  شد و باید پرسید چرا این اتفاق افتاده، در 
حالی که تورم در حال افزایش است.«

پیشرت نیز مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی نسبت به بدتر شدن وضعیت دارویی کشور 
در سال آینده هشدار داده و گفته بود که »واقعیت این است 
که با برداشنت ارز دارو، ما دچار مشکالت زیادی خواهیم شد و 
سال آینده وضع بدتر خواهد شد. آنچه به عنوان مابه التفاوت 
ارز دارو در بودجه دیده شده، از محل هدفمندی یارانه ها 

است که هیچ ربطی ندارد.«
به گفته مسعود پزشکیان »با این وضعیت، در سال آینده 
شد.  خواهیم  مواجه  تجهیزات  و  دارو  کمبود  مشکل  با 
بیامرستان ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت. آنچه 
دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت 
است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه 
التفاوت ۳ میلیارد دالر ارز دارو و تجهیزات، می دادند تا بتوان 

رشایط را در سال آینده کنرتل کرد.«
هامنطور که مسعود پزشکیان اشاره کرده دولت در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بودجه دارو را ۶۹ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته است. موضوعی که انتقاد و نگرانی کارشناسان 
حوزه سالمت و تولید دارو واردات دارو را به دنبال داشته 

است.
کارشناسان و متخصصان حوزه دارو و سالمت معتقدند این 
مبلغ اگر دو برابر هم شود، پاسخگو نخواهد بود و سال آینده 
با یک فاجعه در حوزه دارو مواجه خواهیم شد؛ از تشدید 
قیمت انواع دارو گرفته تا ورشکسته شدن تولیدکنندگان و 

مشکالت واردات دارو.
دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  نائب  بوربور  مجتبی 
ذخایر  »وقتی  که  داده  توضیح  »همشهری«  با  گفتگو  در 
اسرتاتژیک ما در حوزه مواد اولیه، اقالم بسته بندی و داروهای 
ساخته شده ی وارداتی امسال کاهش پیدا کرده، و نیز با توجه 
به این که بودجه در نظر گرفته شده فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز 
کشور را جوابگو است، سال آینده چطور می توانیم کمبودهای 

دارویی نداشته باشیم؟«
او افزوده که »قیمت کاغذ و اقالم بسته بندِی منتج از کاغذ 
در ماه جاری تقریبا ۲ برابر شده و پیش بینی می شود که بعد 
از عید تا ۳ برابر هم افزایش قیمت داشته باشد. این فقط 
مثال کاغذ است و از قیمت سایر اقالم بسته بندی رصف نظر 
می کنم. در زمینه اقالم وارداتی هم االن تخصیص ارز به شدت 

کم شده است.«
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره کمبود ارز گفته 
که »ارز یورویی در سیستم بانکی اصال موجود نیست. البته 
اعالم می کنند که در سامانه نیام مثال این قدر ارز تخصیص 

==کارشناسان و متخصصان حوزه دارو و سامت معتقدند 
مبلغ بودجه اگر دو برابر هم شود، پاسخگو نخواهد بود و 

سال آینده با یک فاجعه در حوزه دارو مواجه خواهیم شد.
به کار  آغاز  از  اخیر کمبود دارو در کشور پس  ==موج 
دولت سیزدهم در نیمه سال ۱۴۰۰ و حذف ارز ترجیحی 

برای واردات مواد اولیه آغاز شد.
==در چنین وضعیتی که کمبود دارو بطور مستقیم جان و 
سامت شهروندان را تهدید می کند وزیر بهداشت جمهوری 
اسامی به دنبال راهکارهایی برای »تعامل« این وزارتخانه با 

حوزه علمیه است! 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کمبود ارز در کشور هشدار داده که سال آینده در حوزه دارو 

و تجهیزات پزشکی مشکل جدی خواهیم داشت.
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری  حسینعلی 
شورای اسالمی هشدار داده که سال آینده در حوزه تجهیزات 
پزشکی مشکل جدی خواهیم داشت و امروز این مسئله را 
اعالم می کنیم که در سال آینده نگویند چرا نگفتید. اگر ارز 

مورد نیاز تأمین نشود به چالش بر می خوریم.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
افزایش قیمت روزافزون دارو و کمبود دوره ای اقالم مختلف 
دارویی گفته که »در متام جلسات بدون استثنا مشکالت حوزه 
سالمت به رئیس جمهوری منتقل شده است و دستوراتی هم 
از سوی وی داده می شود، اما چالش ها همچنان وجود دارند و 
نتوانسته ایم در مفهموم سالمت به نتیجه ای مشخص با سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور برسیم.«
حسینعلی شهریاری افزوده که »۹۷ درصد داروی مرصفی 
کشور تولید داخل است، اما ساالنه ارز بسیاری برای مواد اولیه 
هزینه می شود و شاید حدود ۷۰ درصد مواد اولیه از چین 
و هندوستان وارد می شود. این مواد بر اساس ارز در اختیار 
تامین می شود، البته مواد اولیه ای که چین به اروپا می دهد 

به دلیل دریافت پول بیشرت، مرغوب تر است.«
رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه »مسئله دارو بسیار حساس است و منی توان با آن 
با سازمان برنامه و بودجه به  بازی کرد« گفت: »متاسفانه 
یک زبان مشرتک نرسیده ایم و در سال آینده قطعا در بحث 
دارو با چالش جدی روبرو خواهیم بود، ارز مورد نیاز تامین 
دارو امسال به صورت کامل تخصیص نیافت در حالی که باید 

مشکالت را پذیرفت.«
انتقادهای  با  دارو  برای  اختصاصی  بودجه  به  انتقادها 
گسرتده ای روبرو بوده است. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا 
و دارو نیز از بودجه تعیین شده برای دارو انتقاد کرده است: 
»بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو منجر به کمبود در 

هشدارها نسبت 
به کمبود بحرانی 
دارو و تجهیزات 
پزشکی در ایران 

در سال آینده

یافته اما شام به من بگویید کجاست؟ ما االن عمال یورو نداریم. 
یا حداقل اگر یورو در منابع کشور وجود دارد، تخصیصش به 
رشکت های دارویی با وقفه انجام می شود. بیش از ۴ هفته 
است که این اتفاق افتاده است. اگر عملیات تامین ارز ۴ هفته 
عقب بیفتد، اثرات ناگواری بر تامین محصول ساخته شده ای که 

بیامر می خواهد استفاده کند، خواهد داشت.«
این فعال صنفی معتقد است که با این بودجه، سال آینده 
در بهرتین حالت ۴ تا ۵ ماه می توانیم وضعیت را تحمل کنیم. 

بعدش باید  کاسه چه کنم در دست بگیریم.
به گفته مجتبی بوربور »همه دست اندرکاران حوزه سالمت 
هستند.  موجود  وضعیت  نگران  دارو  حوزه  خصوص  به 
مسئوالن سازمان غذا و دارو، ذی نفعان و تولیدکنندگان دارو در 
رشایِط نبود بودجه، با محدودیت های منابع ارزی و با این همه 
نوسان دارند می جنگند برای این که داروهای مردم رس وقت 
به آنها برسد. واقعیت این است که وضعیت می توانست خیلی 
بدتر از این باشد. من چند وقت پیش اعالم کرده بودم که اگر 
درست کار نکنیم، به کمبود ۱۰۰۰ قلم دارو هم می رسیم. اما 
االن اعرتاف می کنم که سازمان غذا و دارو در دو سه ماه اخیر 

بهرت از چیزی که فکر می کردم، عمل کرده است.«
کارشناسان و فعاالن صنفی در حالی نیست به تولید و تأمین 
داروی مورد نیاز کشور در سال آینده هشدار می دهند که 
در شهرهای مختلف  دارو  اقالم مختلف  کمبود  نیز  امسال 

بحران ساز شد.
موج اخیر کمبود دارو در کشور پس از آغاز به کار دولت 
سیزدهم در نیمه سال ۱۴۰۰ و حذف ارز ترجیحی برای واردات 
مواد اولیه آغاز شد. طی سال ۱۴۰۰ داروهای وارداتی تا ۶ برابر 
و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تأمین مواد 
اولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. مدیر کل امور 
دارویی سازمان غذا و دارو نیز آذرماه ۱۴۰۰ پیش بینی کمبود 
دست کم ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو را در صورت عدم تأمین ارز 

دولتی کرده بود.
چند ماه بعد و در آبان ماه ۱۴۰۱ اما کمبود دارو به داروهای 
معمولی چون رشبت آنتی بیوتیک و آمپول ویتامین ث رسید. 
همزمان علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان نیز در 
گفتگو با خربگزاری »ایسنا«، از نایاب شدن برخی داروهای 
ساده به ویژه داروهای کودکان در داروخانه ها خرب داد. او 
گفت: »رشبت دیفن هیدرامین، رشبت استامینوفن و بروفن 
برای تب بچه ها و شیاف استامینوفن برای کودکانی و نوزادان 
در  کنند  استفاده  شیاف  به صورت  را  استامینوفن  باید  که 

داروخانه ها به اندازه کافی پیدا منی شود.«
در چنین وضعیتی که کمبود دارو بطور مستقیم جان و 
سالمت شهروندان را تهدید می کند وزیر بهداشت جمهوری 
اسالمی به دنبال راهکارهایی برای »تعامل« این وزارتخانه با 

حوزه علمیه است!
اواخر  اسالمی  جمهوری  بهداشت  وزیر  عین اللهی  بهرام 
با  »تعامل«  برای  بهداشت  وزارت  آمادگی  از  بهمن ماه 
حوزه های علمیه و »جامعه املصطفی« در تدوین »پیوست 
فرهنگی سالمت« خرب داد و گفت: »کار فرهنگی می تواند 
افراد مجاهد، خدوم و ایثارگری تربیت کند که برای خدمت 
در مناطق کمرت برخوردار داوطلب شوند و تحقق عدالت در 
سالمت و دسرتسی عادالنه به خدمات با کیفیت بهداشتی و 

درمانی را رسعت ببخشند«!
افزوده بود که »باید به  وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 
اجرای پیوست های فرهنگی توجه جدی شود و ما آمادگی 
همکاری با حوزه های علمیه و جامعه املصطفی را برای ترویج 
فرهنگ قرآنی و دینی در کشور و حوزه پزشکی داریم و دولت 
برای اجرای پیوستهای فرهنگی نیز تشویق های ویژه ای قرار 

داده است.«
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سیصد هزار تومان بیشرت از هزینه سبد خوراکی ها در بهمن 
ماه« بوده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار افزود که 
به این ترتیب »کل حداقل دستمزد ماهانه« کارگران فقط هزینه 
»خوراکی ها، آن هم خوراکی های ساده و حداقلی« می شود.
توفیقی با اشاره به محاسبه رقم سبد معیشت خانوارهای 
کارگری گفته که در این محاسبه هزینه سبد خوراکی ها ارزیابی 
شده و سایر هزینه های معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، 
سالمت و پوشاک ارزیابی نشده است که اگر این هزینه ها 
را هم براساس داده های بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران مورد 
ارزیابی قرار دهیم، سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و 

۸۴۳ هزار توما« خواهد شد.
به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی 
کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه سال 
سال ۱۴۰۱  کارگران  مزدی  مذاکرات  رشوع  هنگام  و   ۱۴۰۰
سبد  هزینه  اما  بود  تومان  هزار   ۹۷۹ و  میلیون   ۸ معادل 
معیشت کارگران طی یک سال ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان 
افزایش یافته و اکنون به بیش از ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان 

افزایش یافته است.
امسال نیز رقم سبد معیشت در حالی حدود ۱۸ میلیون تومان 
تعیین شده که برآورد اقتصاددانان برای رقم سبد معیشت یک 
خانوار در تهران حداقل ۳۲ میلیون تومان و برای خانواده ساکن 
دیگر نقاط ایران به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان است.
از سوی دیگر تورم ایران در محدوده ۵۰ درصدی قرار دارد و 
این به معنای اینست که هر رقمی امروز برای دستمزد تعیین 
شود، در ماه های آینده به دلیل تورم، ارزش واقعی اش را از 
دست خواهد داد و فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای 

کارگری و بازنشسته بیشرت خواهد شد.
برای منونه مسکن بعنوان یک کاالی رضوری که به گفته 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی سهمی 
بیشرت از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگ تر 
از ۴۰ درصد را از رس گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ 

درصد بیشرت و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی دیروز با 
اشاره به تعیین   تکلیف میزان حقوق و دستمزد کارگران برای 
 سال آینده گفت: به همه استان ها هم اعالم شده تا با برپایی 
جلسه ای با منایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان نظرات خود 

را به کارگروه ملی ارسال کنند
اصغر آهنی ها مناینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان 
اینکه وقتی افزایش حقوق ها اتفاق می افتد، آثار آن را در تورم 
مشاهده می شود، گفته که »در شورای عالی کار به دنبال این 
هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.«

==رقم سبد معیشت در حالی حدود ۱۸ میلیون تومان 
معیشت  هزینه  برای  اقتصاددانان  برآورد  که  شده  تعیین 
معمولی یک خانوار در تهران حداقل ۳۲ میلیون تومان و برای 
خانواده ساکن دیگر نقاط ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون 

تومان است.
==اختاف میان درآمدها و هزینه های زندگی برای اقشار 
کارگری و بازنشسته و شامری از کارمندان دولت به حدی 
برای هزینه  این خانوارها فقط  عمیق شده که درآمدهای 

زندگی یک هفته تا ۱۰ روز در ماه کفایت می کند.
==تورم ایران در محدوده ۵۰ درصدی قرار دارد و این به 
معنای اینست که هر رقمی امروز برای دستمزد تعیین شود، 
در ماه های آینده به دلیل تورم، ارزش واقعی اش را از دست 
خواهد داد و فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و 

بازنشسته بیشرت خواهد شد. 
در حالی که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین 
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، تا کنون 
جلسات این شورا به نتیجه  نرسیده است. جامعه کارگری ایران 
چندان به خروجی این جلسات امیدوار نیست و معتقد است 
در نهایت رقم حداقل دستمزد کارگران خیلی کمرت از هزینه 

سبد معیشت تعیین خواهد شد.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در حال برگزاری جلساتی 
برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ است. در رشایطی 
که دولت امسال برای دومین سال پیاپی با نقض قوانین تعیین 
رقم حداقل دستمزد، میزان افزایش حداقل دستمزدها را در 
منایندگان  فشار  با  اما همچنان  بود  گنجانده  بودجه  الیحه 
کارگری امسال نیز مانند سال گذشته قرار است رقم حداقل 
دستمزد در شورای عالی کار و در کمیته ای متشکل از منایندگان 

کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود.
منایندگان کارگری رقم سبد معیشت در سال جاری برای یک 
خانوار ۳/۳ نفره را ۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم 
کردند. معموال هر ساله با محاسبه سبد معیشت، رقم حداقل 
دستمزد بر مبنای آن تعیین می شود و البته طی سالهای گذشته 
فاصله معناداری میان رقم محاسبه شده برای سبد معیشت 
و رقم دستمزد وجود داشته است. برای منونه در سال گذشته 
رقم سبد معیشت حدود ۵/۹ میلیون تومان تعیین شد اما رقم 
دستمزد کارگران با فرض دریافت همه مزایای شغلی از جمله 

حق مسکن و حق اوالد به ۶ میلیون تومان هم منی رسید.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای 
اسالمی کار گفته که بنا بر داده های رسمی مرکز آمار بهمن 
ماه ۱۴۰۱، هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری ۳/۳ نفره به ۶ 
میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است، یعنی »حداقل دستمزد 
سال ۱۴۰۱ کارگران به اضافه  متام ملحقات فقط دویست تا 

تعیین رقم حداقل 
دستمزد در کُام؛ 
کارگران نگران 
معیشت سال 

آینده

است:  افزوده  کار  عالی  شورای  در  کارفرمایان  مناینده 
»واقعیت این است که با تورم های ایجاد شده، رشایط سختی را 
در بخش کارگری داریم« اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی 
حداقل  تعیین  بر  می تواند  کارمندان،  برای  دولت  سوی  از 

دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار باشد.
امسال  که  دارد  آن  از  حکایت  داخلی  رسانه های  گزارش  
مراحل تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به دلیل 
اختالف جامعه کارگری و کارفرمایی روی حداقل هزینه سبد 
معیشت خانوار کارگری تاکنون به رسانجام نرسیده و جلسات 
قبلی کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین این شاخص 

مهم بی نتیجه بوده است.
تعیین رقم  کار درباره روند  حمید نجف کارشناس حوزه 
حداقل دستمزد و عدم تناسب آن با نرخ تورم گفته که »فقط 
و  کارگران  منایندگان  و  مانده  باقی  سال  پایان  تا  روز  چند 
کارفرمایان هنوز برای تعیین هزینه معیشت خانوار به توافق 
نرسیده اند. بدیهی است هر چه به انتهای سال نزدیک می 
شویم، رضیب خطای تصمیامتی که درباره دستمزد خواهیم 
مسایل  از  را  دستمزد  باید  لذا  رفت،  خواهد  باالتر  گرفت، 

حاشیه ای خارج کنیم.«
نگران  کارگری  »جامعه  کار  حوزه  کارشناس  این  گفته  به 
دستمزد سال آینده است و نباید با کار منایشی در آخرین 
ساعات سال به فکر تصویب دستمزد بیفتیم، بلکه باید دغدغه 
۱۲ میلیون کارگر ایرانی را که با حساسیت جلسات مزد را دنبال 

می کنند، درک کنیم.«
حمید نجف با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد طی چند روز 
پایانی سال گفته که »۱۱ ماه سال را نادیده می گیریم و از 
برگزاری جلسات شورای عالی کار و طرح چنین مباحثی در 
آنجا خودداری می کنیم بعد به یکباره دو هفته مانده به عید به 
جای مشخص شدن تکلیف دستمزد به دنبال مسایل حاشیه ای 
دستمزد و مزد منطقه ای می رویم.نجف تاکید کرد: بررسی مزد 
منطقه ای کار دو هفته آخر سال نیست. یکسال وقت داشتیم 
به این مباحث بپردازیم  و با این کار به نظر می رسد دستمزد 
تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و به حاشیه خواهد رفت و 

نگرانی جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.«
اختالف میان درآمدها و هزینه های زندگی برای اقشار کارگری 
و بازنشسته و شامری از کارمندان دولت به حدی عمیق شده 
که درآمدهای این خانوارها فقط برای هزینه زندگی یک هفته 
تا ۱۰ روز در ماه کفایت می کند. این روند سبب انتقاد برخی 
کارشناسان »خودی« در جمهوری اسالمی شده؛ از جمله فرشاد 
مومنی اقتصاددان در نشست اخیر موسسه دین و اقتصاد با 
انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت که منجر به باالرفنت نرخ 
تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است، گفت: 
»حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ 
حدود ۲۵۳ دالر بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دالر رسید. این فقر 

و فالکت را تا کجا می خواهید ادامه دهید؟«
میلیون ها  مشقت بار  زندگی  و  جامعه  در  گسرتده  فقر 
علیه  اعرتاضات  مهم  عوامل  از  یکی  به  ایران  در  خانواده 
حکومتت تبدیل شده است. در همین رابطه حسین راغفر 
اقتصاد دان اصالح طلب گفته که »دیر یا زود مسئولین عالی 
رتیه کشور باید تصمیم بگیرند که این نظام مباند یا برود. دیر یا 

زود صدای مردم به اشکال مختلف در خواهد آمد.«
حسین راغفر افزوده که »گاز مجانی، برق مجانی، سنگ 
آهن مجانی که اموال این مردم هست، به عده ای می دهند و 
آنها فوالد تولید شده را صادر می کنند و پولش را به مملکت بر 
منی گردانند و اگر برگردانند می گویند که هر جور دملان بخواهد 
خرج می کنیم. به همین دلیل است که اشکال مختلف شورش 
را شاهدیم. خودکشی نوعی شورش است. اعتیاد نوعی شورش 

است. مهاجرت نوعی شورش است.«
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گاهی فرستاده اهریمن دلیری می كرد و پیش می تاخت 
تا فر را برباید، اما خود را با پهلوان روبرو می یافت و غریو 
دلیرانه او به گوشش می رسید. اهریمن گامی واپس می نهاد. 
پهلوان دلیر و سهمگین بود. گاهی پهلوان پیش می خرامید و 
می اندیشید كه دیگر فر از آن اوست. آنگاه اهریمن شبیخون 
می آورد و نعره او در دشت می پیچید. پهلوان درنگ می كرد 

و اهریمن سهمگین بود.
در این پیكار روزگارها گذشت و داستان این زد و خورد 
دوام  نربد  هنوز  اما  گشت.  روان  زبانها  بر  و  شد  افسانه 
تنش  نیروی  شد،  فرتوت  شد،  سالخورده  پهلوان  داشت. 
سستی گرفت، اما دل و جانش جوان ماند. هنوز اهریمن از 
نهیب او بیمناك است. هنوز پهلوان دلیر و سهمگین است.

این هامن پهلوان است كه هر سال جامه رنگ رنگ نوروز 
می پوشد و به یاد روزگار جوانی شادی می كند.

اگر بر ما ایرانیان این روزگار عیبی باید گرفت، این است 
كه تاریخ خود را درست منی شناسیم و درباره آنچه بر ما 
می گویند  و  گفته اند  دیگران  كه  را  هرچه  است،  گذشته 

طوطی وار تكرار می كنیم.
اروپاییان از قول یونانیان، می گویند كه ایران پس از حمله 
اسكندر یكرسه آداب یونانی گرفت. و از جمله نشانه های این 
امر آن كه مورخی بیگانه نوشته است كه در دربار اشكانی 
آن  مانند  درست  این  می دادند.  یونانی  زبان  به  منایشهایی 
است كه بگوییم ایرانیان امروزه یكباره ملیت خود را فراموش 
كرده اند، زیرا كه در بعضی مهامنخانه ها مطربان و آوازخوانهای 

فرنگی به زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی مطربی می كنند.
كمرت ملتی را در جهان می توان یافت كه عمری چنین دراز 
به رس آورده و با حوادثی چنین بزرگ روبرو شده و تغییراتی 
چنین عظیم در زندگیش روی داده باشد و پیوسته، در همه 
حال، خود را به یاد آورده باشد و دمی از گذشته و حال و 

آینده خویش غافل نشود.
مسلامن شدن ایرانیان به ظاهر پیوند ایشان را با گذشته 
دراز و پرافتخارشان برید. همه چیز در این كشور دیگرگون 
شد و به رنگ دین و آیین نو درآمد، هرچه نشانه و یادگار 
گذشته بود در آتش سوخت و بر باد رفت. اما یاد روزگار 
پیشین مانند سمندر از میان خاكسرت برخاست و در هوای 

آمد بهار خرم و آورد خرمی
وز فر نوبهار شد آراسته زمی

نوروز اگرچه روز نو سال است روز كهنه قرنهاست. پیری 
فرتوت است كه سالی یك بار جامه جوانی می پوشاند تا به 
شكرانه آن كه روزگاری چنین دراز به رس برده و با اینهمه 
دمرسدی زمانه تاب آورده است، چند روزی شادی كند. از 

اینجاست كه شكوه پیران و نشاط جوانان در اوست...
زمان می آید، از  كرانه  آن  از  یادها در رسدارد.  نوروز  پیر 
این راه دراز رنجها دیده  آنجا كه نشانش پیدا نیست. در 
است.  امیدوار  و  شاد  هنوز  اما  است.  چشیده  تلخیها  و 
جامه های رنگ رنگ پوشیده است. اما از آن همه، یك رنگ 

بیشرت آشكار نیست و آن رنگ ایران است.
هر  گفته اند.  بسیار  سخن  ایرانی  خوی  و  خلق  درباره 
قومی  كه  می گویند  ایرانیان  حق  در  دارد.  عیبهایی  ملتی 
خوپذیرند. هر روز به مقتضای زمانه به رنگی در می آیند، با 
زمانه منی ستیزند بلكه می سازند. رسم و آئین هر بیگانه ای 

را می پذیرند و شیوه دیرین خود را زود فراموش می كنند. 
بعضی از نویسندگان این صفت را هرنی دانسته و راز بقای 
ایران را در آن جسته اند. من منی دانم كه این صفت عیب 
است یا هرن است. اما در قبول این نسبت تردید و تأملی 
نام  و  آمدند  این رسزمین  به  ما  پدران  كه  روزی  از  دارم. 
خانواده و نژاد خود را به آن دادند، گویی رسنوشتی تلخ برای 
ایشان مقرر شده بود. تقدیر چنان بود كه این قوم، نگهبان 
فروغ ایزدی یعنی دانش و فرهنگ باشد، میان جهان روشنی 
كه فرهنگ و متدن در آن پرورش می یافت و عامل تیرگی كه 
در آن كین و ستیز می رویید، سدی شود و نیروی یزدان را از 

گزند اهریمن نگهدارد.
پدران ما از هامن آغاز كار، وظیفه سرتگ خود را دریافتند. 
زردشت از میان گروه برخاست و مأموریت قوم ایرانی را 
درست و روشن معین كرد؛ فرمود كه باید به یاری یزدان با 

اهریمن بجنگند تا آنگاه كه آن دشمن بدكنش از پا درآید.
ایرانی بار گران این امانت را به دوش كشید. پیكاری بزرگ 
بود. فركیان، فرمزدا آفرید، آن فر نیرومند ناگرفتنی را به او 
سپرده بودند، فری كه اهریمن می كوشید تا بر آن دست بیابد.

ایران پرواز كرد.
بیش از آنچه ایرانیان رنگ بیگانه گرفتند، بیگانگان ایرانی 
شدند: جامه ایرانی پوشیدند، آیین ایرانی پذیرفتند، جشنهای 
ایران را برپا داشتند و پیش خدای ایران زانوی ادب برزمین زدند.
از بزرگانی مانند فردوسی بگذریم كه گویی رستاخیز روان 
ایران در یك تن بود. دیگران كه به ظاهر جوش و جنبشی 
نشان منی دادند، همه در دل، زیر خاكسرت بی اعتنایی اخگری 
از عشق ایران داشتند. نظامی مسلامن كه ایرانیان باستان را 
آتش پرست و آیین شان را ناپسند می داند و آنجا كه داستان 
عدالت هرمز ساسانی را می رساید، بی اختیار حرست و درد 
خود را نسبت به تاریخ گذشته ایران بیان می كند و می گوید:

جهان ز آتش پرستی شد چنان گرم
كه بادا زین مسلامنی ترا رشم!

حافظ كه عارف است و می كوشد كه نسبت به كشمكشها و 
كین توزیها بی طرف و بی اعتنا باشد و از روی تجاهل می گوید:

ما قصه سكندر و دارا نخوانده ایم
از ما به جز حكایت مهر و وفا مپرس

باز منی تواند تأثیر داستانهای باستانی را از خاطره بزداید، 
هنوز كین سیاوش را فراموش نكرده است و به هر مناسبتی 

از آن یاد می آورد و می گوید:
شاه تركان سخن مدعیان می شنود

رشمی از مظلمه خون سیاوشش باد
كدام ملت دیگر را می شناسیم كه به گذشته خود، به تاریخ 
باستان خود، به آیین و آداب گذشته خود بیش از این پای بند 
و وفادار باشد؟ این جشن نوروز كه دو سه هزار سال است 
با همه آداب و رسوم در این رسزمین باقی و برقرار است 
مگر نشانی از ثبات و پایداری ایرانیان در نگهداشنت آیین 

ملی خود نیست؟
از  یكی  نوروز  ماست.  ملیت  نشانه های  از  یكی  نوروز 
روزهای تجلی روح ایرانی است، نوروز برهان این دعوی است 
كه ایران، با همه سالخوردگی، هنوز جوان و نیرومند است.
در این روز باید دعا كنیم. هامن دعا كه سه هزار سال 

پیش از این زردشت كرد:
منش بد شكست بیابد.
منش نیك پیروز شود.
دروغ شكست بیابد.

راستی بر آن پیروز شود.
خرداد و مرداد بر هر دو چیره شوند.

گرسنگی و تشنگی.
اهریمن بدكنش ناتوان شود.

و رو به گریز نهد.
و نوروز بر همه  ایرانیان

فرخنده و خرم باشد.

دكرت پرویز ناتل خانلری

پیر نوروز
)تاریخ نرش در کیهان لندن: فروردین ۱۳۸۲ - شامره   ۹۴۷ (

زنرش
اب

یک دخرت کرد در تدارک نوروز در پالنگان ایران
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بوی گل نرگس؟
- نه،

که بوی خوش عید است!
شو پنجره بگشا،که نسیم است و نوید است.

رو خار غم از دل بکن، ای دوست، 
که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است.

بر اللهء از برف برون آمده بنگر،
چون روی تو، کز بوسه من رسخ و سپید است.

با نقل و نبیدم نبود کار، که امروز
روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است.

گر با دل خونین، لب خندان بپسندی
با من بزن این جام، که ایام، سعید است!

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک
شاخه های شسته ، باران خورده ، پاک
آسامن آبی و ابر سپید-برگهای سبز بید

عطر نرگس ، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار

خوش بحاِل روزگار ...
خوش بحاِل چشمه ها و دشتها
خوش بحاِل دانه ها و سبزه ها

خوش بحال غنچه های نیمه باز
خوش بحال دخرت میخک که میخندد به ناز

خوش بحاِل جاِن لربیز از رشاب
خوش بحاِل آفتاب ...

ای دل من ، گرچه در این روزگار
جامهء رنگین منی پوشی به كام 
بادهء رنگین منی نوشی ز جام 

نقل و سبزه در میاِن سفره نیست 
جامت از آن می كه می باید تهی است 

ای دریغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از »ما« اگر کامی نگیریم از بهار ...
گر نکوبی شیشهء غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

گل، هامن گل
سبزه، ساغر، سیب، سنبل... 
آسامن نوبهاران هم هامن،

با هامن رنگین کامن
عطر نرگس، الله، یاس زرد

رقص گلربگ شکوفه
با نسیم دوره گرد،

نغمه های مرغ خوشخوان،
بزم گنجشگان بازیگوش

روی شاخ و برگ رسخ ارغوان،
پیک شادی،مژدۀ نوروز باور

آرزوی سال بهرت،
مهر بی  پایان یاران
از همه سوی جهان،

بیش از اینها هم هنوز...
باز بینم روز نو، پیروز نیست

شور و حال خانه چون دیروز نیست
باید از نو  خانه را آراسنت

از غبار اهرمن پیراسنت
تا رسد نوروز پیروزی ز راه
بگذرد کابوس این روز سیاه

لندن ــ نوروز ۱۳۸۳

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر

زیباست
در نیم روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های رسد
در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه
میهن سیارشان

در جعبه های کوچک چوبی
در گوشه ی خیابان می آورند

جوی هزار زمزمه در من
می جوشد

ای کاش
ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها
در جعبه های خاک

یک روز می توانست
همراه خویش بربد هر کجا که خواست

در روشنای باران
در آفتاب پاک

 رضا مقصدیمحمدرضا شفیعی کدکنیفریدون مشیری

لعبت  واال

رباعی های بهاری

از پونه، پیاِم آشنا می آید
عطِر علف از عاطفه ها می آید

خیزید و به روی عاشقان گل ریزید
ای منتظران! بهاِر ما می آید

*****             
باز آمدن تو، باز دیدن دارد

رسسبزی لربیز تو، چیدن دارد
با این همه درِد کهنه، نوروز! هنوز

آواِز تو از دمل، شنیدن دارد
*****             

من چون چمنم تو باِد فروردینی
من، داغِ هزار الله، تو نرسینی

آزاده تر از رسوِد رسوستانم
گر با من و آرزوی من، بنشینی

*****             
دیدار بنفشه زار را باور کن
بیداری جویبار را باور کن

بر شانه ی شادماِن گلربگ و درخت
گسرتدگِی بهار را باور کن

*****             
این بار، چو این بهار می باید زیست
رسشار و شکوفه بار، می باید زیست
امروز که رنِگ شادیت رسخ تر است

شاداب تر از انار، می باید زیست
*****             

برخیز و بیفشان و بباران، ما را
سبز است ترانه ی بهاران، ما را

ای شعله ی هر شکفته، ای آتِش عشق
برخیز و برانگیز و بسوران، ما را

*****             
اینجایم ٌو ریشه های جانم آنجاست

زیبایِی باغِ ارغوانم آنجاست
دیریست درین قفس نََفس می شکَنم

گر خاک شود تنم، روانم آنجاست
*****             

در خانه، صدای پای گندم سبزست
در سینه، رسوده های گندم سبزست

شادا ز پس ِ زردترین حادثه ها
شعر ِ من ُو ماجرای گندم سبزست

*****             
اینک که تو با منی ُو من با گُِل رسخ
همواره در آتش است با ما گُِل رسخ

در شعِر معطرش رها باید گشت
شادا من ُو شادا تو ُو شادا گُِل رسخ
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==»هارپرز بازار« یک نرشیه قدیمی و نخستین مجله مد 
زنان یا »فشن« ایاالت متحده آمریکاست که در حال حارض 
به چندین زبان در ۳۷ کشور جهان منترش می شود. این نرشیه 
چندی پیش گفتگویی خودمانی با گلشیفته فراهانی و برنار 

هرنی لوی طی رصف شام داشت.
== کیهان لندن دو منت یک وبسایت فرانسوی را که چندی 
پیش به نقل از »هارپرز بازار« خرب این دیدار و گفتگو را منترش 
کرد، ترجمه کرده و برای اطاع در اختیار خوانندگان می گذارد.

روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ )۹ اسفند ۱۴۰۱( یک وبسایت فرانسوی 
دو مطلب نسبتا کوتاه به نقل از »هارپرز بازار« منترش کرد که 

خیلی زود مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفت.
»هارپرز بازار« یک نرشیه قدیمی و نخستین مجله مد زنان یا 
»فشن« ایاالت متحده آمریکاست که در حال حارض به چندین 
زبان در ۳۷ کشور جهان منترش می شود. نخستین شامره این 
مجله بیش از ۱۵۰ سال پیش در نوامرب ۱۸۶۷ در نیویورک و 
به عنوان نرشیه هفتگی منترش شد. مخاطبان این مجله مد 
عمدتا قرشهای متوسط به باال و زنانی هستند که به ادعای این 
مجله به دنبال »بهرتین ها و شیک ترین ها برای خرید« هستند.

و اما آنچه به نقل از این مجله در وبسایت فرانسوی منترش 
شده، مربوط به دیدار و گفتگوی خودمانی گلشیفته فراهانی 
بازیگر سینامی ایران و جهان و برنار هرنی لوی نویسنده و 

چهره رسانه ای فرانسه طی رصف شام است.
کیهان لندن دو منت این وبسایت فرانسوی به نقل از »هارپرز 

بازار« را برای آگاهی خوانندگان منترش می کند.
ایران:  با عنوان »موضع فرانسه در قبال  در یک مطلب 
گلشیفته فراهانی و برنار هرنی لوی نظر می دهند« چنین 

آمده است:
»برنار هرنی لوی نویسنده، فیلسوف و فیلمساز و گلشیفته 
بازار«  با »هارپرز  این مصاحبه مشرتک  بازیگر در  فراهانی 

درباره موضع فرانسه در قبال ایران صحبت می کنند.
هارپرز بازار: نظر شام درباره موضع فرانسه در قبال ایران 

چیست؟
ب. ه. لوی: دولت فرانسه یکی از آنهاست که بیشرتین 
تالش را می کند. آنچه در نوامرب گذشته ]۲۰۲۲[ در پاریس 
امانوئل  دیدار  )منظور  است  بزرگ  رویداد  یک  داد  رخ 
ماکرون با چند تن از مخالفان رژیم از جمله مسیح علینژاد 
است(. رئیس جمهور در دیدار با مسیح علینژاد این جمله از 
فرانسوا الروشفوکو را خطاب به لوئی شانزدهم بیان کرد که 
»این یک شورش نیست، یک انقالب است! او اولین کسی 

بود که کلمه انقالب را به کار برد.«
گ. فراهانی: به نظر من نیز فرانسه کشوریست که بیشرت از 
همه از آن می شنویم. امانوئل ماکرون شجاعت زیادی به خرج 

گلشیفته فراهانی 
و برنار هرنی لوی 
در کجا ماقات 
کردند و چه 

گفتند؟
می دهد. من از سوی فرانسه به عنوان فرزندخواندگی پذیرفته 
شده ام. وقتی به تبعید رفتم، این کشور بود که آغوش خود را 
به روی من باز کرد در حالی که بسیاری به من پشت کرده 
و به من مانند یک گناهکار نگاه کردند. من امروز بطور دائم 
مقاومت می کنم و هیچکس منی تواند مانع این مقاومت شود.
هارپرز بازار: برنارد هرنی لوی، شام در سال ۲۰۰۹ فراخوانی 
در حامیت از کارگردان زندانی جعفر پناهی در تهران دادید. 
شام اعالم کردید که او گواه زنده ایست بر اینکه شعله در 
ایران منرده و روح انقالب دموکراتیک در آنجا همچنان جریان 
خواهد یافت. وی در حال حارض در حال گذراندن حکم شش 
سال زندان است ]زمان دقیق این دیدار و مصاحبه هارپرز بازار 
که روز ۹ اسفند در وبسایت فرانسوی منترش شده مشخص 
نیست ولی جعفر پناهی پس از هفت ماه حبس روز ۱۴ بهمن 
۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد[. آیا به نظر شام ممکن است این شعله 

روزی خاموش شود؟ 
ب. ه. لوی: شعله هرگز خاموش نشد؛ این معجزه برشیت 
است. در دوران تاریکی، هنگامی که همه فکر می کنند نیروهای 
رسکوب و برده داری پیروز شده اند، اما شعله همچنان آنجا زنده 
است. زمانی که من علیه توتالیتاریسم شوروی مبارزه می کردم، 
با افرادی برخورد داشتم که فکر می کردند شوروی تا ابد برنده 
شده و اروپا برای همیشه به دو بخش تقسیم شده است.

*****
در دومین گفتگو که در همین وبسایت فرانسوی و در هامن 
روز به نقل از »هارپرز بازار« با عنوان »گلشیفته فراهانی و 
برنار هرنی لوی: هرن در مبارزه« منترش شده، چنین می خوانیم:
بر  بادهای خشم می وزند، صداهایی هستند که  »وقتی 
روی شکاف ها پل می زنند. صدای گلشیفته فراهانی و برنار 
هرنی لوی با فاصله گرفنت از افقی خوشبینانه و پر از امید، 
تبعید  به  اولی که مجبور  وقایع جهان را بررسی می کنند. 
شده، فعاالنه اخبار مبارزاتی را که در کشورش ایران جریان 
داشته دنبال می کند؛  و دومی  بیش از پنجاه سال است از 
آرمان مردم تحت ستم دفاع کرده و این روزها از اوکراین 
دفاع می کند. »هارپرز بازار« با آنها در یک همنشینی شام 

گفتگو کرده است.
هارپرز بازار: این نخستین دیدار شامست. چه تصویری از 

یکدیگر دارید؟
گ. فراهانی: به نظرم هیچ چیز مانع هرنی لوی نییست. او 
منی ترسد؛ احساس مسئولیت اش ممتاز است. او آگاه و با دانش 

و عظمت است. آشنایی با شام برای من باعث افتخار است.
ه. لوی: من هم از این آشنایی مفتخرم. تصویری که من 
از شام، گلشیفته، دارم، تصویر بازیگری است که تحت تأثیر 
شبکه های  در  را  شام  من  گرفته.  قرار  تاریخ  رویدادهای 

اجتامعی دنبال می کنم و احساس می کنم تحت تأثیر سیاست 
و رسنوشت مردم  کشورتان هستید و خود را موظف می دانید 
برای خدمت به آنها تالش کنید. کاری که شام انجام می دهید 
بسیار مهم است! شام به یکی از مهم ترین صداهای مقاومت 
در ایران تبدیل شده اید. این اصال کم اهمیت نیست. این چیزی 

نیست که آدم یک روز صبح همینطوری تصمیم بگیرد…
گ. فراهانی: درست است. البته سعی کردم در برابر این 
تعهد  این  انجام  دیگری جز  کار  اما  کنم  مقاومت  احساس 

منی توانم؛ انتخاب دیگری ندارم.
ه. لوی: اول اینکه، شام چاره ای ندارید. دوم، دیگر منی توانی 
آنرا از وجودت پاک کنی  و سوم اینکه، تا وقتی این دوران 
باید  بلعیده می شود. شام  ادامه دارد، متام نیرویت  انقالبی 
بر این موضوع آگاهی داشته باشید. بیست سال پیش، من 
در افغانستان در دفرت حامد کرزی، رئیس جمهور وقت آن 
کشور، بودم که او خرب قتل یک روزنامه نگار یهودی آمریکایی 
را که برای وال اسرتیت ژورنال کار می کرد دریافت کرد. نام 
بریده  پاکستان رس  در  القاعده  توسط  و  بود  پرل  دانیل  او 
فیزیکی دریافت  را مثل یک شوک  این خرب  بود. من  شده 
قرارداد  که  بگویم  او  به  تا  گرفتم  متاس  نارشم  با  کردم. 
کتاب در دست انتشارم را لغو می کنم تا در مورد قتل این 
بین  را کردم. یک سال  کار  این  و  ژورنالیست تحقیق کنم. 
پاکستان و فرانسه رفت  و آمد کردم. احساس می کردم به 
شد. بلعیده  کار  این  با  من  انرژی  متام  هست.  نیاز  من 
 گ. فراهانی: از شنیدن این سخنان خوشحامل. این   احساس 
من نیست که تصمیامت مرا به من دیکته می کند، بلکه متامی 

وجودم  است.
ه. لوی: درست می گویید، این یک رابطه نفسانی است.

گ. فراهانی: من به زبان سیاسی تسلط ندارم، اما چیزها را 
حس می کنم و احساس می کنم با مردم ایران همبسته  هستم. 
ما منی توانیم مستقیم به حکومت اسالمی حمله کنیم، اما 
می توانیم موانعی بر رس راه آن قرار دهیم. قدرت مانند یک 
شیر به خواب رفته است. اگر هرنمندان نتوانند آن را بیدار کنند، 

حداقل می توانند خوابش را بهم بزنند.
ه. لوی: برهم زدن خواب شیرها، خواب گوسفندان و خواب 
تاریخ… نیچه می گوید حکومت ها هیوالهای رسدی هستند 
که فکر می کنند می توانند قفس ها را بدون مزاحمت برای 
حیوانات بزرگرت کنند. درگیر شدن ]با آنها[ بسیار خطرناک 
است. ما ممکن است اشتباه کنیم اما فکر می کنم ما چاره ای 
نداریم. وقتی مانند خودتان درگیر یک فرآیند انقالبی هستید، 
هر روز با انتخاب های اخالقی روبرو می شوید. و وقتی مردم 
به شام گوش می دهند، مسئولیت تان فوق العاده بیشرت خواهد 

بود و باید اعصاب پوالدین داشت…«
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==ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسامی در مورد توافق 
با ایاالت متحده بر رس تبادل زندانیان را »دروغ بی رحامنه« 

خوانده است.
==جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید می گوید: 
»متأسفانه مقامات ایرانی در داستان بافی تردید منی کنند و 
این جدیدترین ادعا موجب عذاب روحی بیشرت خانواده های 

سیامک منازی، عامد رشقی و مراد طاهباز خواهد شد«.
== نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسامی: 
از ماه مارس سال گذشته در مورد تبادل زندانیان به »توافق 
مکتوب« رسیدیم و مناینده معرفی شده رسمی آمریکا نیز آن 
را امضا کرده است اما به بهانه های مختلف تا کنون از سوی 

دولت آمریکا اجرا نشده است!
==روزنامه »فرهیختگان« وابسته به تیم رسانه ای علی اکرب 
والیتی می نویسد تکذیب اظهارات امیرعبدالهیان در مورد 
»قطعی شدن توافق با آمریکا بر رس مبادله منابع مالی ایران 
و برخی زندانی ها« توسط طرف آمریکایی با ادبیات بدی 
برای چندمین بار تکذیب شده که سبب کاهش اعتبار وزارت 

خارجه ایران می شود.
خارجه  وزارت  دروغ بافی  معتقدند  تحلیلگران  ==برخی 
جمهوری اسامی در مورد توافق با آمریکا برای تبادل زندانیان 
پیام آمادگی تهران به واشنگنت برای »معامات پشت پرده« و 
نظیر هامن ماجراهایی است که در دولت باراک اوباما اتفاق 
این هدف  با  را خربسازی می دانند.  افتاد. بعضی دیگر آن 
که نظام نشان دهد همچنان در بین دولت های غربی ابزار 
معامله دارد و همچنین به مخالفان خود القاء کند که پشت 

پرده در حال زد و بند با آمریکاست.
با  ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه 
وزیر  امیرعبداللهیان  ادعای حسین  آسوشیتدپرس  خربگزاری 
خارجه جمهوری اسالمی در مورد توافق با ایاالت متحده بر رس 

تبادل زندانیان را »دروغ« خوانده است.
از  دیگر  بی رحامنه«  »دروغ  یک  این  داد،  توضیح  پرایس 
سوی مقامات جمهوری اسالمی است زیرا فقط درد و رنج 
خانواده زندانیان را تشدید می کند. وی تأکید کرد »برای آزادی 
سه آمریکایی که به ناحق در ایران زندانی هستند بی وقفه 
تالش می کنیم. تا زمانی که این افراد به آغوش خانواده هایشان 

بازنگردند، دست از تالش برنخواهیم داشت.«
در همین ارتباط جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ 
ایرانی در داستان بافی  سفید نیز گفت: »متأسفانه مقامات 
تردید منی کنند و این جدیدترین ادعا موجب عذاب روحی 

بیشرت خانواده های سیامک منازی، عامد رشقی و مراد طاهباز 
خواهد شد.« »بی رحامنه« نامیدن این دروغ ها از سوی ند 
پرایس نیز در همین رابطه مطرح شده است.امیرعبداللهیان 
ادعا کرده است »ما در موضع تبادل زندانیان موجود بین ایران 
و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کرده ایم و 
اگر همه چیز از طرف آمریکایی  خوب پیش برود فکر می کنم 

در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان هم خواهیم بود.«
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی  کنعانی  نارص 
یکشنبه ۲۱ اسفند بار دیگر بر ادعای امیرعبداللهیان تأکید کرد 
و گفت، از ماه مارس سال گذشته در مورد تبادل زندانیان به 
»توافق مکتوب« رسیدیم و مناینده معرفی شده رسمی آمریکا 
نیز آن را امضا کرده است اما به بهانه های مختلف تا کنون از 

سوی دولت آمریکا اجرا نشده است!
کنعانی حتا عنوان کرد که »از نظر جمهوری اسالمی تبادل 
دستامیه  نباید  و  است  انسانی  کامالً  موضوعی  زندانیان 
رسانه های  برخی  اینهمه  با  گیرد.«  قرار  سیاسی  بازی های 
حکومتی اشاره کرده اند که مسئله مربوط به تبادل زندانیان 
آمریکایی- ایرانی در ازای آزاد ساخنت بخشی از پول های بلوکه 
شده ایران است. به این ترتیب، ادعای وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی در مورد اینکه آزادی زندانیان مسئله »انسانی« است 

زیر سؤال می رود.
روزنامه »فرهیختگان« چاپ تهران وابسته به تیم رسانه ای 
»حسین  می نویسد:  خامنه ای  علی  مشاور  والیتی  علی اکرب 
توافق  شدن  قطعی  آن  از  که  اظهاراتی  در  امیرعبدالهیان 
با آمریکا بر رس مبادله منابع مالی ایران و برخی زندانی ها 
برداشت می شد خربساز شد. اظهار نظری که به رسعت قطعی 

بودن آن توسط طرف آمریکایی با ادبیات بدی تکذیب شد.«
فرهیختگان با این توضیح افزود: »این چندمین بار است که 
جناب وزیر خارجه گامنه هایی را طرح می کند که حداقل در رسانه 
قطعیت ندارد و سبب کاهش اعتبار وزارت خارجه ایران می شود.«
البته امیرعبداللهیان به این رصاحت که روزنامه فرهیختگان 
لو داد در مورد انگیزه های جمهوری اسالمی از مطرح کردن 
دامئی »تبادل زندانیان« صحبت نکرده بود بلکه هدف اصلی 

رژیم از ارصار روی این تبادل را آشکارا بیان کرد.
برخالف ادعاهای وزارت خارجه جمهوری اسالمی مبنی بر 
تبادل زندانیان با انگیزه های انسانی روزنامه »فرهیختگان« 
به اصل ماجرا اشاره می کند: »آزادسازی پول های بلوکه ایران 
از راه غیرهسته ای«. با این توضیحات یکبار دیگر مشخص 
می شود که گروگانگیری های حکومت با شهروندان خارجی 
و دوتابعیتی که با اتهامات واهی دستگیر شده و به زندان 

آمریکا توافق برای 
تبادل زندانیان را 

»دروغ بی  رحامنه« 
خواند؛ گروگانگیری 
»راه  غیرهسته ای« 

جمهوری اسامی برای 
باج گرفنت

می افتند، هدفی جز باج و امتیاز گرفنت ندارد.
البته از داخل حکومت توصیه می کنند نسبت به این تبادالت، 
قضیه  تا  شود  گرفته  نظر  در  سختگیرانه«  »استانداردهای 
جیسون رضاییان خربنگار ایرانی- آمریکایی که بعد از آزادی از 
جمهوری اسالمی شکایت کرد و در نهایت جمهوری اسالمی به 
پرداخت ۱۵۰ میلیون دالر غرامت به او و خانواده اش محکوم 
شد، تکرار نشود. مبلغ کالنی که از پول های بلوکه شده ایران 
تأمین شده است.باقر منازی زندانی دوتابعیتی اواسط مهرماه 
نیم آزاد شد. برخی رسانه های  از شش سال    و  ۱۴۰۱  پس 
حکومتی در ایران آزادی باقر منازی را نتیجه توافق ایران و 
آمریکا بر رس آزاد ساخنت »هفت میلیارد دالر« از دارایی های 

مسدود شده ایران در کره جنوبی اعالم کردند.
همزمان با این رویدادها کریستین امانپور خربنگار شبکه 
داشت.  زنده  گفتگوی  زندان  در  منازی  سیامک  با  سی ان ان 
امکانی که فراهم شدن آن برای سایر خربنگاران و زندانیان 
تقریباً غیرممکن است. در این مصاحبه سیامک منازی از جو 
را  تا صدایشان  است  آمریکا خواسته  رئیس جمهوری  بایدن 

بشنود و آنها را به خانه بازگرداند.
گفتنی است که در واکنش به این مصاحبه، بانو یاسمین 
پهلوی در یک استوری اینستاگرامی خطاب به امانپور نوشت: 
»با توجه به اینکه شام قادر بودید مقامات جمهوری اسالمی 
از  یکی  با  را  زندان  از  زنده  گفتگوی  ترتیب  کنید  قانع  را 
زندانیانشان بدهند، می توانید لطفا از نفوذ خود در جنایتکاران 

استفاده کرده و ببینید چه بر رس #توماج آورده اند؟«
دروغ بافی های  معتقدند  تحلیلگران  برخی  میان،  این  در 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی در مورد توافق با آمریکا برای 
تبادل زندانیان پیام آمادگی تهران به واشنگنت برای »معامالت 
پشت پرده« و نظیر هامن ماجراهایی است که در دولت  باراک 
اوباما اتفاق افتاد. دست کم تجربه به مقامات جمهوری اسالمی 
آموخته روی این قضیه ارصار کنند چون استفاده از این اهرم تا 
کنون در مقابل دولت های غربی اثربخش بوده است چنانکه 
نازنین زاغری نیز در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند آزاد شد.
بعضی دیگر اما این سخنان را خربسازی می دانند. با این 
هدف که نظام نشان دهد همچنان در بین دولت های غربی 
ابزار معامله دارد و به مخالفان خود نیز چنین القاء کند که 

پشت پرده در حال زد و بند با آمریکاست.
شامری دیگر از ناظران این حرف ها را اهرمی برای تسلط 
بیشرت بر بازارهای ارزی و کنرتل آن می دانند. برخی تحلیلگران 
اقتصادی معتقدند حتا ادعای تداوم مذاکره با آمریکا می تواند 

در نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار باشد.

باقر منازی  پاییز ۱۴۰۱ با میانجیگری عامن آزاد شد اما سیامک منازی، عامد رشقی تاجر و مراد طاهباز ایرانی- آمریکایی هایی 
هستند که هنوز گروگان اند
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اسالمی به خوبی مدیریت شود.«
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور نیز درباره 
»ارزش  که  داده  توضیح  گردشگری  مراکز  از  برخی  پلمپ 
نهادن به هنجارهای فرهنگی همواره مهم بوده و در این 
زمینه وزارت میراث فرهنگی و فعاالن گردشگری هم در این 

حوزه پیشگام بوده اند.«
علی اصغر شالبافیان افزوده که »اولویت اسکان افراد در 
مراکز اقامتی رسمی مجاز است و نظارت و توجه ما نیز روی 
همین مراکز بوده، مراکز گردشگری مرشوط به عدم تظاهر 
متهیداتی  رمضان  ماه  حرمت  رعایت  و  روزه خواری[  ]به 
اندیشیده و فضاهایی را برای مسافران خارج از دید اتخاذ 

کرده اند.«
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  آخوندی  احمد 
اسفندماه   ۲۳ سه شنبه  روز  نیز  یزد  استان  صنایع دستی 
پی  در  که  گفت  یزد  طبیعت گردی  پارک  پلمب  درباره 
برگزاری برنامه ای »خارج از شئونات اسالمی« در این پارک 
طبیعت گردی، خود اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری یزد 
پیگیری کرد و با اخذ حکم از دادستان شهر یزد و با همکاری 
اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی به پلمب این مجموعه 

گردشگری اقدام کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد دیگر مراکز 
گردشگری را نیز به پلمب تهدید کرد و افزود: »واحدهای 
گردشگری باید با انجام برنامه  در راستای شئونات اسالمی 
نسبت به برگزاری مراسم ها اقدام کنند، چراکه این اداره کل 
قاطعانه با هرگونه برنامه خارج از عرف و شئونات اسالمی و 

بدون اخذ مجوز برخورد خواهد کرد.«
برنامه هایی  بدانند  باید  »همه  که  گفته  آخوندی  احمد 
که قصد دارند برگزار کنند، باید در راستای فرهنگ عمومی 

دارالعباده یزد و متناسب با زیست عفیفانه« باشد.
و  راهداری  کل  اداره  از طرف  که  بخشنامه ای  اساس  بر 
رشکت های  مدیران  به  تهران  استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
حمل و نقل مسافربری مستقر در پایانه غرب ارسال شده، از 

پلمب رسیالی مراکز گردشگری، شورای  ==در نخستین 
امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کاشان با دستور 
عدم  دلیل  به   را  عامری ها  هتل رسای  شهر  این  دادستان 

رعایت حجاب توسط گردشگران پلمب کرد.
==عزت الله رضغامی توضیحاتی داده که نشان می دهد 
همزمانی تعطیات نوروز با ماه رمضان از دالیل موثر در 
افزایش سختگیری بر مراکز و اقامتگاه های گردشگری است.
==بنیانگذار کمپ کویری متین آباد: برای نوروز، پنج هزار 
پلمب،  و  این حکم  با  بودند.  کرده  رزرو  پیش  از  مسافر 
ما با شوک اقتصادی مواجه شدیم و باید متام مبالغ را به 

مسافران برگردانیم!

جمهوری  سوی  از  اجتامعی  محدودیت های  ادامه  در 
اسالمی تنها چند روز مانده به نوروز و آغاز فصل گردشگری 
در ایران چندین مرکز اقامتی پلمب و رشکت های مسافربری 

جاده ای نیز از کرایه دادن اتوبوس دربست منع شده اند.
در روزهای گذشته در اقدامی سازمانیافته از سوی حکومت 
هتل رسای  شدند.  پلمب  توریستی  اقامت  مهم  مرکز  چند 
عامری ها در  کاشان، مرکز طبیعت گردی یزد، نخلستان چاه 
عروس ابوزیدآباد کاشان، کاروانرسای دیر گچین در قم، قلعه 
تاریخی نارین میبد، و اکوکمپ گردشگری متین آباد در کویر 

نطنز از جمله مکان های گردشگری پلمب شده هستند.
در نخستین پلمب رسیالی مراکز گردشگری، شورای امر به 
معروف و نهی از منکر شهرستان کاشان با دستور دادستان 
این شهر هتل رسای عامری ها را به  دلیل عدم رعایت حجاب 
متین  اکوکمپ  بعد  کمی  کرد.  پلمب  گردشگران  توسط 
کشور  گردشگری  مراکز  شناخته شده ترین  از  یکی  که  آباد 
پلمب  حجاب  نشدن  رعایت  به دلیل  نیز  می شود  شمرده 
تا کنون ادامه داشته است. »عدم رعایت  شد و این روند 
شئونات اسالمی و عدم رعایت حجاب اسالمی« علت پلمب 

اقامتگاه ها و مراکز گردشکری عنوان می شود.
املاس  تجاری  مجتمع  همچنین  گذشته  روزهای  در 
کریم خان در تقاطع خیابان کریم خان و خیابان حافظ تهران 
هم به  دلیل انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی با حضور یک خانم 

بدون حجاب، توسط اماکن بخش طال و جواهر پلمب شد.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  رضغامی  عزت الله 
صنایع دستی پانزدهم اسفندماه با اشاره به اهمیت عفاف و 
حجاب در جامعه از مدیران پایگاه های میراث ملی و جهانی 
و موزه دارها درخواست کرد در نوروز درباره رعایت حجاب 

برنامه ریزی داشته باشند.
عزت الله رضغامی اما توضیحاتی داده که نشان می دهد 
همزمانی تعطیالت نوروز با ماه رمضان نیز از دیگر دالیل 
موثر در افزایش سختگیری بر مراکز و اقامتگاه های گردشگری 
است. او گفته که »تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان باعث 
می شود تا اهمیت این موضوع بیشرت شود. درخواست من از 
مدیران پایگاه ها و موزه ها این است که در نوروز در رابطه 
با رعایت حجاب برنامه ریزی داشته باشند. ما تجربه برگزاری 
منایشگاه بین املللی گردشگری را در ماه گذشته داریم و با 
ارائه راه کارهای مختلف این موضوع به خوبی مدیریت شد. 
نیز  با توجه به رشوع ماه مبارک رمضان  در همین رابطه 
باید با تدوین برنامه های مناسب نظارت بر رعایت شئونات 

دست جمهوری اسامی بر گلوی صنعت گردشگری؛ 
از پلمب اقامتگاه ها تا ممنوعیت اتوبوس های دربست

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ارائه رسویس دربستی، 
وضعیت های  و صورت  منعقده  دربستی  قراردادهای  متام 
قبلی،  تاییدیه  اخذ  و  هامهنگی  بدون  صادره  دربستی 

وجاهت قانونی ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
تورهای  از  بسیاری  که  معناست  این  به  بخشنامه  این 
داخلی که با رسویس اتوبوس های دربست انجام می شود، 

در نوروز ۱۴۰۲ دچار مشکل جدی خواهند شد.
سازمانیافته ای  برنامه ریزی  حالی  در  اسالمی  جمهوری 
داده  انجام  نوروزی  برای محدود ساخنت سفرهای گروهی 
که صنعت گردشگری ایران که اساسا از مشکالت ساختاری 
زیان  کرونا  دلیل  به  نیز  گذشته  سال  سه  می برد طی  رنج 
مراکز  پلمب  نیز  اکنون  است.  شده  متحمل  را  گسرتده ای 
تنها روی  نه  بی مورد  کنرتل و سختگیری های  و  گردشگری 
کاهش مسافر بلکه بر اشتغال نیروی کار در این مراکز تأثیر 

منفی می گذارد.
از کارآفرینان  در همین رابطه هادی ارشف واقفی یکی 
صنعت گردشگری ایران و بنیانگذار کمپ کویری متین آباد بر 
این نکته تأکید کرد که »برای نوروز پنج هزار مسافر از پیش 
رزرو شده بودند. با این حکم و پلمب ما با شوک اقتصادی 
مواجه شدیم و باید متام مبالغ را به مسافران بازگردانیم. این 
در حالیست که در چند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، 

مراکز گردشگری زیان های زیادی را تحمل کرده اند.«
هادی ارشف واقفی در ادامه با اشاره به پلمب ناگهانی 
این کمپ گفته که »صبح شنبه به محل کمپ مراجعه کردند 
و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حارض در کمپ اعالم 
کردند که کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از 

سوی گردشگران پلمب است!«
هادی ارشف واقفی درباره اینکه آیا قبل از این اتفاق به 
مجموعه هشدار داده شده بود، گفت: »همیشه بر رعایت 
حجاب تأکید شده است. ما هم در دیوارهای مجموعه بر 
رعایت حجاب به مسافران تأکید کرده ایم، ولی منی توانیم 

شخصا در این خصوص ورود کنیم.«
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از مردم است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که خرید 
پوشاک برای بسیاری از اقشارهای مختلف مردم جامعه چندان 

اهمیت ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی و پوشاک ایران توضیح 
داده که اخذ مالیات های سنگین به همراه مشکالت متعددی 
بیمه و هزینه های افسارگسیخته حقوق کارگران، کارمندان 
و تامین انرژی بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک در ایران را 
با مشکالت متعددی مواجه کرده است به طوری که شاهد 
تعطیلی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی پوشاک در نقاط 
اتحادیه  رئیس  کوچکی  آقا  بوده ایم.حسین  کشور  مختلف 
صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران هم با بیان اینکه 
کسادی کامل از اوایل اسفند سال جاری بر بازار پوشاک به 
رشایط  »متاسفانه  که  گفته  بوده  حاکم  محسوس  صورت 
نامطلوب اقتصادی مردم را به سوی تأمین کاالهای اساسی و 
خوراکی برای عید نوروز سوق داده است و به نوعی جای 

پوشاک در سبد معیشتی نوروزی خالی است.«
حسین آقاکوچکی عدم فروش را زیانی چند جانبه ارزیابی 
کرده و گفته که »با توجه به تغییر مد و رنگ لباس با رشوع هر 
سال باید به این نکته مهم اشاره کرد که تولیدکنندگان پوشاک 
اگر نتوانند محصوالت تولیدی خود را در هامن سال به فروش 
برسانند، در سال آینده دیگر توانایی فروش محصوالت خود را 

به دلیل تغییر در مد و رنگ لباس نخواهند داشت.«
به گفته این فعال صنفی قاچاق پوشاک با وجود ممنوعیت 
همچنان به کشور در برخی از مبادی و حتی از طریق کولربی 
انجام می شود که برای مقابله با آن باید راهکارهای اساسی 
را در نظر گرفت. از طرف دیگر ایجاد فضای سامل رقابتی بین 
تولیدکننده و واردکننده پوشاک چند سالی است که به عنوان 
یک شعار مطرح شده است ولی در عمل شاهد وقوع آن 
نیستیم. واردات پوشاک به کشور به دلیل سود هنگفتی که 
سال های  از  پررنگ تر  تا  شده  موجب  دارد  واردکننده  برای 

گذشته حتی به صورت قاچاق رونق بگیرد.
مهدی لسان طوسی رئیس اتحادیه پوشاک مشهد درباره 
بازار پوشاک در آخرین روزهای سال به وبسایت  وضعیت 
حکایت  بازار  سطح  از  گزارش ها  »آخرین  که  گفته  »بازار« 
بازار دارد و فروشندگان پوشاک اظهار  کسادی وعدم رونق 
نگرانی می کنند، چراکه زمان پرداخت چک هایشان رسیده و 
پر کردن جای خالی آن ها به دلیل فروش نامناسب برایشان 
مقدور نیستمتأسفانه برخی از فروشندگان اعالم کرده اند که 
دیگر توان ادامه کار ندارند و ممکن است بعد از عید نوروز 
نسبت به ابطال پروانه خود اقدام کنند لذا در این رشایط 
مجبور هستند پوشاک را به هر قیمتی حتی پایین تر از قیمت 

اصلی آن عرضه کنند.«

==امسال رکود در بازار پوشاک شدیدتر از سال های گذشته 
است و حتی اگر شهروندانی در بازار و جلوی فروشگاه ها 
ندرت  به  و  است  نظاره  و  برای متاشا  دیده می شوند فقط 

خریدی صورت می گیرد.
ایران:  پوشاک  و  نساجی  اتحادیه  مدیره  هیئت  ==عضو 
افزایش قیمت ۴۰ درصدی پوشاک در بازار نسبت به سال 
زیان  نوعی  به  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  برای  گذشته، 
محسوب می شود و میزان خرید پوشاک توسط مردم به شدت 

کاهش داشته است.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ خورشیدی بازار پوشاک ایران 
با رکودی بی سابقه روبروست و فعاالن بازار می گویند افزایش 
قیمت ۴۰ درصدی پوشاک در بازار نسبت به سال گذشته برای 

تولیدکنندگان و فروشندگان زیان به بار آورده است.
خرید »لباس عید« در میان ایرانیان و حوزه فرهنگ ایرانی 
رسمی بسیار قدیمی است. همواره در آستانه نوروز دست کم 
یک دست لباس کامل زیر و رو و کفش برای همه اعضای 
خانواده خریداری می شد و حتی برخی باور داشته و دارند 
نپوشیدن لباس نو در شب عید بدشگون است. در سال های 
گذشته اما گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده 
که لباس عید از سبد مرصفی بسیاری از خانوارها حذف شود 
و یا در نهایت به خرید یک تکه لباس برای کودکان که ذوق و 

شوق عید را دارند اکتفا شود.
بازار  در  رکود  امسال  می دهد  نشان  میدانی  گزارش های 
اگر  حتی  و  است  گذشته  سال های  از  شدیدتر  پوشاک 
شهروندانی در بازار و جلوی فروشگاه ها دیده می شوند فقط 

برای متاشا و نظاره است و به ندرت خریدی صورت می گیرد.
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی و پوشاک 
ایران با اشاره به اینکه »در بازار پوشاک شب عید شاهد رکود 
فروش هستیم«، گفته که افزایش قیمت ۴۰ درصدی پوشاک در 
بازار نسبت به سال گذشته، برای تولیدکنندگان و فروشندگان 
به نوعی زیان محسوب می شود و میزان خرید پوشاک توسط 

مردم به شدت کاهش داشته است.
اولیه برای  تأمین مواد  این فعال صنفی معتقد است که 
تولیدکنندگان پوشاک ایرانی بسیار سخت و دشوار شده است 
بطوری که تا قبل از تشکیل تاالر معامالت ارزی مواد اولیه با 
نرخ نیامیی به دست تولیدکنندگان می رسید ولی با تشکیل این 
تاالر، در رشایط کنونی مواد اولیه و مورد نیاز تولیدکنندگان 
پوشاک ایرانی با نرخ آزاد به دست آنها می رسد که باید این 

رشایط را تغییر داد.
مجید افتخاری با بیان اینکه رشایط اقتصادی مردم نسبت 
با توجه  به سال های گذشته سخت تر شده است گفته که 
اقتصادی بسیاری  اولویت  اینکه خرید اقالم خوراکی در  به 

رکود بی سابقه 
در بازار پوشاک 
ایران؛ مردم پولی 
برای خرید لباس 

عید ندارند
از  دولت  که  است  معتقد  مشهد  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
ابزارهای موجود برای حامیت از تولیدکنندگان پوشاک استفاده 
منی کند. او این ابزارها را حامیت دولت از کاالهایی که مزیت 
تولید دارند، از جمله پوشاک در زمینه های ایجاد شهرک های 
صنفی و معرفی آن ها به عنوان مناطق آزاد، تهیه مواد اولیه، 
مالیات،  پرداخت تسهیالت کم بهره و طوالنی مدت، کاهش 
کم شدن سهم کارفرما از بیمه تأمین اجتامعی، بازسازی و 
بروز رسانی مورد نیاز آن ها در زمان مقتضی، ارائه یارانه برای 

حامل های انرژی و هزینه های رسبار را برشمرده است.
روزنامه »مردم ساالری« نیز هفته گذشته گزارش داده بود که 
»قاچاقچیان بازار پوشاک شب عید را به انحصار خود درآورده اند 
و دیگر تولیدکنندگان جایی برای عرضه ندارند. در عین حال 
برای خرید از همین بازار پر از محصول قاچاق خرید یک دست 
لباس حداقل ۵/۱ میلیون تومان آب می خورد. بدین صورت یک 
خانوار چهار نفره تنها برای خرید یک دست لباس برای هر یک 
از اعضا دست کم به شش میلیون تومان رسمایه نیاز دارد.«
بر اساس این گزارش »اگر ازدحامی  هم در جمعیت به چشم 
بخورد، دست ها خالی اند. چرا که با توجه به قیمت های موجود 
و سایر مخارج زندگی، جیب ها خالی مانده اند. حقوق بگیرانی 
که به محض دریافت دستمزد خود باید آن را خرج هزینه هایی 
همچون خوراک و اجاره مسکن کنند دیگر رسمایه ای برای به 

گردش درآوردن در بازار پوشاک نخواهند داشت.«
قیمت شلوار جین مردانه از ۴۰۰ هزار تومان آغاز می شود 
و به دو میلیون تومان هم می رسد. اما رصد وبسایت های 
فروشگاهی پوشاک نشان می دهد، برخی از شلوارهای ایرانی 
جین مردانه حتی با قیمت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 

حال فروش است.
شلوار جین مردانه ترک حتی با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۳۰ 
هزار تومان در حال عرضه است. این شلوارها در حالی به 
و  است  ممنوع  پوشاک  رسمی   واردات  که  می رسند  فروش 
طبیعتاً لباس خارجی در زمره کاالهای قاچاق قرار می گیرد.

قیمت کفش رسمی مردانه و زنانه با چرم مصنوعی نیز بین 
۳۵۰ هزار تا یک میلیون تومان است. قیمت این کفش با چرم 

طبیعی به بیش از دو میلیون تومان می رسد.
قیمت کت و شلوار مردانه نیز از سه میلیون تومان آغاز 
می شود و متناسب با کیفیت دوخت، جنس پارچه و نوع برند 
تا ۲۰ میلیون تومان نیز می رسد. مانتو زنانه در فروشگاه های 
لباس حداقل ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و تا باالتر از نرخ 
۱.۵ میلیون تومان به فروش می رسد. خرید مانتو از مزون نیز 
بیش از دو میلیون تومان آب می خورد. کیف زنانه نیز بسته 
به جنس و برند آن بین ۳۰۰ هزار تا دو میلیون تومان در 

فروشگاه های سطح شهر در حال فروش است.
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مکان های  به  را  بازداشتی  کودکان  هم  لباس شخصی  و 
غیررسمی مانند سیلوها و خانه های مخفی می بردند.

در بخشی از این گزارش با اشاره به بازداشت کودکان و 
انتقال آنها به بازداشتگاه ها و خانه های یا سیلوهای مخفی 
بدون  آدم ربایی ها  »این گونه  که  آمده  بسیجی  نیروهای 
ارعاب  تنبیه،  هدف  با  و  قانونی  روند  هرگونه  کردن  طی 
و ترساندن کودکان از رشکت در اعرتاض ها صورت گرفت. 
بسیاری از کودکان برخالف استانداردهای بین املللی، در کنار 
بزرگساالن نگهداری می شوند و در معرض هامن الگوهای 
شکنجه ای و سایر بدرفتاری ها قرار گرفته اند. یکی از زندانیان 
بزرگسال به عفو بین امللل گفت که در یک استان، بسیجی ها 
چند پرسبچه را مجبور کردند پاهایشان را باز کنند، در یک 
صف کنار زندانیان بزرگسال بایستند و با شوکر به ناحیه 

تناسلی آن ها شوک الکرتیکی وارد کردند.«
با  به فرزندش  از تجاوز مأموران  مادر یک پرس نوجوان 
شلنگ خرب داده است:»پرسم به من گفت آنها آنقدر آویزانم 
کردند که احساس کردم بازوهایم در حال پاره شدن است. 
با  چون  بگویم  می خواستند  آنها  که  را  آنچه  شدم  مجبور 
شلنگ به من تجاوز کردند. دستم را می گرفتند و به زور از 

من انگشت نگاری می کردند.«
از  دیگری  تعداد  همراه  به  که  دانش آموز  پرس  یک 
بازداشتگاه  به  و  بازداشت  شعارنویسی  هنگام  دوستانش 
بین امللل  به عفو  امنیتی منتقل شدند  نیروهای  غیررسمی 
گفته که »به ما شوک الکرتیکی وارد کردند، با پشت اسلحه 
به صورتم زدند، به پشتم شوک الکرتیکی زدند و با باتوم به 
پاها، باسن و دستانم می زدند. آن ها تهدید کردند که اگر این 
شکنجه ها را به کسی بگوییم، دوباره ما را بازداشت می کنند 

و این بار جسدمان را به خانواده هایامن تحویل می دهند.«
شکنجه  از  منونه ای  بازداشت شده  نوجوانان  از  یکی 
تحقیرآمیز مأموران حکومتی را روایت کرده است »آنها به 
ما که بیش از ۱۰ نفر بودیم، گفتند برای نیم ساعت صدای 
مرغ در بیاوریم و برای مدت طوالنی هم ادای تخم  گذاشنت 
در بیاوریم. من تنها کودک آن بازداشتگاه بودم. در ادامه، 
در بازداشتگاهی دیگر نیز ۳۰ نفر از ما را در قفسی که فقط 

ظرفیت پنج نفر را داشت، نگه داشتند.«
این گزارش افزوده که مأموران زن و مرد جمهوری اسالمی 
به دخرتان بازداشت شده توهین های جنسی کرده و آنها را 
متهم می کردند اعرتاضشان به حجاب اجباری فقط به دلیل 

عالقه شان به لخت شدن در جامعه است.
به  فرزندش  که  بازداشت شده  نوجوان  دخرت  یک  مادر 
سوزاندن رورسی، توهین به رهرب جمهوری اسالمی و اقدام 
علیه نظام متهم شده به سازمان عفو بین امللل گفته که »آنها 

کودکان،  جنسی  اندام های  به  الکرتیکی  شوک  ==زدن 
دست زدن و ملس به اندام تناسلی، تهدید به تجاوز، تجویز 
قرص های ناشناخته و زیر آب کردن رس برای چندین ثانیه 
بازداشتگاه های  از جمله شکنجه هایی است که در  پیاپی 

جمهوری اسامی علیه کودکان انجام شده است.
==مادر یک پرس نوجوان از تجاوز مأموران به فرزندش 
با شلنگ خرب داده و یک پرس بازداشت شده گفته او را در 
سلولی به همراه مردان بزرگ سال وادار به درآوردن صدای 

مرغ و تظاهر به تخم گذاشنت کرده اند!
شکنجه های  از  گزارشی  انتشار  با  بین امللل  عفو  سازمان 
جریان  در  شده  بازداشت  کودکان  وحشیانه  و  هولناک 
اعرتاضات ماه های گذشته خرب داد. شالق، شوک الکرتیکی، 
تجاوز جنسی و سایر خشونت های جنسی از جمله مواردی 
پرس  و  دخرت  کودکان  علیه  حکومتی  مأموران  که  است 

بازداشت شده و به بهانه اعرتاف گیری انجام داده اند.
جمهوری  علیه  مردم  انقالبی  جنبش  ماهگی  شش  در 
اسالمی سازمان عفو بین امللل با انتشار گزارشی تکاندهنده 
از شکنجه های وحشیانه توسط مأموران زن و مرد جمهوری 
اسالمی علیه کودکان بازداشت شده که در برخی موارد تنها 
۱۲ سال داشته اند خرب داده و رفتار مأموران جمهوری اسالمی 

با این کودکان را »ظاملانه و غیرانسانی« خوانده است.
سازمان عفو بین امللل توانسته به هفت کودک بازداشت 
از  عینی  با ۱۹ شاهد  کند و همچنین  پیدا  شده دسرتسی 
با  بازداشتی بزرگسال که  جمله دو وکیل دادگسرتی و ۱۷ 
است.   کرده  گفتگو  نیز  بودند  زندانی  سال   ۱۸ زیر  افراد 
قربانیان و شاهدان عینی که سازمان  عفو بین امللل توانسته با 
آنها ارتباط بگیرد و مستندات آنها را بررسی کند از دست کم 

ده استان ایران بوده اند.
روش های  ما  »تحقیقات  که  شده  تأکید  گزارش  این  در 
شکنجه سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج، پلیس امنیت 
پرسان  علیه  اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  سایر  و  عمومی 
و دخرتان تحت بازداشت برای تنبیه و تحقیر آنها و گرفنت 

اعرتاف اجباری از آنها را فاش می کند.«
بر اساس گزارش سازمان عفو بین امللل زدن شوک الکرتیکی به 
اندام های جنسی کودکان، دست زدن و ملس به اندام تناسلی، 
تهدید به تجاوز، تجویز قرص های ناشناخته و زیر آب کردن 
رس برای چندین ثانیه پیاپی از جمله شکنجه هایی است که در 
بازداشتگاه های جمهوری اسالمی علیه کودکان انجام شده است.

مانند  بازداشت شده  کودکان  که  افزوده  گزارش  این 
بازداشتگاه های موقت  به  با چشم بند  بزرگ سال  معرتضان 
سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، پلیس امنیت اخالقی، بسیج 
و پلیس آگاهی ایران منتقل می شدند و نیروهای بسیجی 

او را تهدید کردند که این اتفاق ها را به کسی نگوید وگرنه… 
آنها او را مجبور کردند اسنادی را امضا کند و انگشت  بزند. او 
هنوز کابوس می بیند و جایی منی رود. دخرتم حتی منی تواند 

دیگر کتاب های مدرسه اش را بخواند.«
شکنجه های  چنین  با  که  بازداشت شده ای  کودکان 
در  از جمله  و  کشور  در رسارس  روبرو شدند  انسانی  غیر 
کرمانشاه،  گلستان،  اصفهان،  رشقی،  آذربایجان  استان های 
و  سیستان  مازندران،  لرستان،  خوزستان،  رضوی،  خراسان 

بلوچستان، تهران و زنجان بازداشت شده بودند.
موسوم  مأموران  توسط  بازداشت شده  پرسان  از  تعدادی 
به »لباس شخصی« پس از انتقال به مکان های غیررسمی و 
شکنجه و تهدید به تجاوز، به حالت نیمه هوشیار در مناطق 
نیروهای  نیز که توسط  دورافتاده رها شده اند و کودکانی 
»امضای  به  اجبار  از  بازداشت شدند پس  رسمی حکومت 
توبه نامه« و »تعهد به عدم فعالیت های سیاسی« و »لزوم 
رشکت در راهپیامیی های طرفدار حکومت« آزاد و خانواده 

برخی از آنها مجبور به ارائه وثیقه شدند.
دایانا الطحاوی معاون منطقه ای عفو بین امللل در خاورمیانه 
از  را  ایران کودکان  و شامل آفریقا گفت: »ماموران دولت 
خانواده هایشان جدا کرده اند و در معرض بی رحمی غیرقابل 
تصور قرار داده اند… این خشونت علیه کودکان بیانگر یک 
اسرتاتژی عامدانه برای خرد کردن روح پرشور جوانان ایرانی 

و جلوگیری از طرح درخواست آزادی و حقوق برش است.«
دایانا الطحاوی افزوده که »مقام ها باید فورا کلیه کودکانی 
که فقط به خاطر تظاهرات صلح آمیز بازداشت شده اند را آزاد 
کنند. درحالی که هیچ چشم اندازی برای تحقیقات موثر و 
بی طرفانه درباره شکنجه کودکان در داخل ایران وجود ندارد، 
ما از کلیه کشورها می خواهیم صالحیت جهان شمول قضایی 
را بر مقام های ایرانی اعامل کنند، از جمله بر کسانی که دارای 
مسئولیت یا مقام فرماندهی هستند، و سوءظن کافی در مورد 
مسئولیت جنایی آنها در زمینه ارتکاب جرایم تحت قوانین 

بین املللی، از جمله شکنجه کودکان معرتض، وجود دارد.«
اعرتاضات  آغاز  ابتدای  از  ایران  دانش آموزی  جنبش 
ماه های گذشته با تجمع و اعرتاض در مدارس و همچنین 
حضور در اعرتاضات خیابانی نقشی موثر در پیشربد جنبش 
از  زیادی  شامر  نسبت  همین  به  است.  داشته  اعرتاضی 
بازداشت شدگان و حتی جانباختگان را کودکان و نوجوانان 

زیر ۱۸ سال تشکیل می دادند.
گزارش رسمی از تعداد کودکان بازداشت شده در دست 
نیست اما آمارهای سازمان های حقوق برشی نشان می دهد 
طی ماه های گذشته دست کم ۶۴ کودک معرتض در شهرهای 

مختلف جان باخته اند.

گزارش تکاندهنده 
سازمان عفو بین امللل 
از شکنجه وحشیانه 

کودکان بازداشت شده 
در اعرتاضات؛ از شوک 

الکرتیکی تا تجاوز و سایر 
خشونت های جنسی
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را دارند؟ باید منتظر باشیم و رفتار ایران را در دوره آینده 
ببینیم و نیاز به نظارت و ارزیابی بیشرتی داریم«.

==سامح شکری وزیر خارجه مرص و رئیس کنفرانس آب 
و هوا در آبان ۱۴۰۱ در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی 
سازمان  رئیس  ساجقه  علی  با   »۲۷ »کاپ  ملل  سازمان 
رشم الشیخ  در  اسامی  جمهوری  زیست  محیط  حفاظت 
دیدار کرد. آن زمان گزارش های غیررسمی از دیدار ساجقه 
با رئیس رسویس اطاعاتی مرص نیز منترش شد اما جمهوری 

اسامی آن را رد کرد.

وزیر  العرابی  محمد  از  نقل  به  االوسط  رشق  روزنامه 
خارجه پیشین مرص گزارش داد که قاهره از خیلی وقت پیش 

یک کاردار در سطح سفیر در ایران مستقر کرده است.
اسالمی  جمهوری  میان  امنیتی  توافق  امضای  از  پس 
چین  خلق  جمهوری  میانجیگری  با  سعودی  عربستان  و 
اکنون منابع مرصی می گویند مذاکرات میان تهران و قاهره 
همزمان با مذاکرات بین قاهره و آنکارا و بدون واسطه در 

جریان است و ادامه دارد.
محمد  اما  نیست  مشخص  مذاکرات  این  جزئیات  هنوز 
تعیین  »موارد  می گوید  پیشین مرص  خارجه  وزیر  العرابی 
)ترکیه(  طرفین  دیگر  با  قاهره  و  تهران  روابط  کننده 
متفاوت تر است و این روابط در حال حارض عادی به نظر 

می رسد.«
برای  نیاز راهربدی  اینکه در حال حارض  بیان  با  العرابی 
آیا  دید  »باید  گفت:  ندارد،  وجود  روابط  این  در  ترسیع 
سیاست جدیدی در ایران در دستور کار قرار گرفته است؟ 
قصد توقف دخالت در امور سایر کشورهای منطقه را دارند؟ 
باید منتظر باشیم و رفتار ایران را در دوره آینده ببینیم و نیاز 

به نظارت و ارزیابی بیشرتی داریم.«
با بحرانی شدن روابط جمهوری اسالمی با غرب در پی 
رسکوب وحشیانه ی اعرتاضات و همدستی با روسیه در جنگ 
اوکراین، جمهوری اسالمی راهربد بهبود روابط با همسایگان 
را در دستور کار قرار  با چین و روسیه  و همکاری بیشرت 

داده است.
گذشته  سال  در  ایران  می نویسد:  االوسط  رشق  روزنامه 
پیام های متعددی در رابطه با استقبال از مذاکره با قاهره 
وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  ارتباط  همین  در  کرد.  ارسال 
خارجه جمهوری اسالمی از پیشنهاد محمد شیعه السودانی 
و  قاهره  بین  مذاکرات  »آغاز  با هدف  عراق  نخست وزیر 

تهران« استقبال کرده بود.
تارک فهمی استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره تاکید کرده 
که »زمان و سطح بیانیه ایران پس از اعالم رفع اختالف میان 

==با بحرانی شدن روابط جمهوری اسامی با غرب در 
روسیه  با  همدستی  و  اعرتاضات  وحشیانه ی  رسکوب  پی 
در جنگ اوکراین، جمهوری اسامی راهربد بهبود روابط با 
همسایگان و همکاری بیشرت با چین و روسیه را در دستور 

کار قرار داده است.
==محمد العرابی وزیر خارجه پیشین مرص می گوید این 
کشور از مدت ها قبل یک کاردار در سطح سفیر در ایران 

مستقر کرده است.
راهربدی  نیاز  حارض  حال  در  اینکه  بیان  با  ==العرابی 
برای ترسیع در این روابط وجود ندارد، گفت: »باید دید 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  ایران  در  جدیدی  سیاست  آیا 
است؟ قصد توقف دخالت در امور سایر کشورهای منطقه 

دیدار سامح شکری وزیر خارجه مرص و رئیس کنفرانس آب و هوا با علی ساجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
جمهوری اسامی / رشم الشیخ مرص / آبان ۱۴۰۱

تهران با ریاض نشان داد که جمهوری اسالمی برای تقویت 
روابط خارجی خود در منطقه، بهبود روابط با کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس و مرص را دنبال می کند«.
اسالمی  جمهوری  »مقامات  است:  گفته  همچنین  وی 
می دانند همکاری با عربستان می تواند درهای بسته روابط 
با تعدادی از کشورهای عربی را باز کند و در نتیجه مسیر 

برای یک توافق جامع مصالحه و آشتی هموار گردد.«
عبدالله االشعل دستیار پیشین وزیر خارجه مرص نیز اعالم 
قاهره وجود  یا  تهران  بین  کرده »منفعتی در قطع روابط 
ندارد، بلکه برعکس، منافع راهربدی قاهره در پِس ترمیم این 
روابط نهفته است و این امر در صورت تحقق، به نفع دو 

کشور به ویژه طرف مرصی خواهد بود.«
وی همچنین گفته که »تامین امنیت آبراه کانال سوئز و 
تضمین عبور امن کشتی ها از باب املندب از جمله منافعی 
برای مرص در از رس گرفنت این روابط است؛ عالوه بر این 
احیای روابط تهران- قاهره، به رونق گردشگری مرص کمک 
خواهد کرد و ممکن است ساالنه بیش از ده میلیون گردشگر 
ایرانی که مشتاقانه منتظر بازدید از اماکن مذهبی هستند به 
مرص سفر کنند. همچنین امکان تبادل تجاری رو به رشد بین 
دو کشور وجود دارد و این امر می تواند منفعتی برای اقتصاد 

متزلزل مرص داشته باشد.«
قاهره  دانشگاه  در  بین امللل  روابط  استاد  نافعه  حسن 
که  هستند  کشورهایی  مسلامنان  »دشمنان  می گوید: 
را  ایران  و  مرص  نزدیکی  هرگونه  تا  کرد  خواهند  تالش 
تغییرات  ایجاد  به  همگرایی  این  نقش  زیرا  کنند،  خنثی 
تل آویو  و  شد  خواهد  منجر  منطقه  در  ژئواسرتاتژیک 
مترضر اصلی خواهد بود.« به نظر می رسد اشاره وی به 
نقش ارسائیل و آمریکا در منطقه است و آنها را دشمن 

»مسلامنان« می داند.
وی در ادامه با اظهار مواضعی علیه ارسائیل ابراز امیدواری 
کرده است که برقراری رابطه میان تهران و قاهره به مانعی 
منجر  ارسائیل  با  عربی  کشورهای  روابط  عادی سازی  برای 

شود و پیامدهای »پیامن ابراهیم« را محدود کند.
آب  کنفرانس  رئیس  و  مرص  خارجه  وزیر  شکری  سامح 
و هوا در آبان ۱۴۰۱ در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی 
سازمان  رئیس  سالجقه  علی  با   »۲۷ »کاپ  ملل  سازمان 
رشم الشیخ  در  اسالمی  جمهوری  زیست  محیط  حفاظت 
دیدار کرد.  آن زمان گزارش های غیررسمی از دیدار سالجقه 
با رئیس رسویس اطالعاتی مرص نیز منترش شد اما جمهوری 

اسالمی آن را رد کرد.
دفرت  رئیس  سلطانی فر  محمدحسین  حارض  حال  در 

حفاظت منافع جمهوری اسالمی در مرص است.

روزنامه رشق االوسط: 
مرص از مدت ها پیش 
در سطح  کاردار  یک 
سفیر در ایران مستقر 

کرده است

       نیکا شاکرمی و سارینا اسامعیل زاده نوجوانان ۱۶ 
ساله در اعرتاضات در تهران و کرج جان باختند اما جمهوری 
این  قتل  کامال دروغ علت  با ساخت مستندهایی  اسالمی 
نوجوانان را »سقوط از ارتفاع« با انگیزه »خودکشی« عنوان 
کرد. ارسا پناهی ۱۵ ساله دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل 
نیز در پی حمله مأموران انتظامی و لباس شخصی جمهوری 
اسالمی به دانش آموزان به دلیل شعارهای آنها علیه نظام، 
باتوم جان باخت. جمهوری اسالمی مدعی شد  با رضبات 
ارسا پناهی که به تازگی پدرش را از دست داده بود به دلیل 
از  امنیتی اردبیل  افرسدگی خودکشی کرده است. مقامات 
برادر نوجوان ارسا نیز »اعرتاف اجباری« گرفتند و ساعاتی 
پس از پخش این اعرتافات نادرست از تلویزیون، برادر ارسا 

هم خودکشی کرد و راهی سی سی یو بیامرستان شد.
در  آبان   ۲۵ هم  ساله   ۱۰ نخبه  کودک  پیرفلک  کیان 
اعرتاضات مردمی ایذه در پی به رگبار بسته شدن معرتضان 
توسط مأموران حکومتی جان باخت. کیان به همراه پدر، 
مادر و برادر سه ساله اش در اتومبیل بود و در پی برخورد 
گلوله به سمت راننده ی اتومبیل، پدرش که رانندگی می کرد 
و کیان که پشت رس پدرش نشسته بود تیر خوردند؛ کیان 
کشته شد و پدرش همچنان در بیامرستان در رشایط وخیم 
برس می برد. در چهارشنبه خونین ایذه، دو کودک دیگر به 

نام سپهر مقصودی و آرتین رحامنی نیز جان باختند.
در  امسال  دی ماه  کودکان«  حقوق  از  حامیت  »انجمن 
قضائیه  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین  به  نامه ای 
ایران ضمن انتقاد از برخوردهای غیرقانونی و خشونت آمیز، 
دستگیری و عدم رعایت ترشیفات قانونی در مورد کودکان 
بازداشت شده در اعرتاضات جاری خواستار اعالم آمار دقیق 
و شفاف کودکان بازداشت شده و دسرتسی آنها به حق داشنت 

وکیل انتخابی شد.
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