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با این گرانی ها چگونه محاسبه شده که میزان
تورم ،صفر بوده است؟ در همین ماه بهمن که تورم
صفر درص��د(!) بوده ،مرغ به ب��االی  7000تومان
رسید که االن البته نزدیک به  8000تومان هم شده
و خب! چون در اسفند است ،نمی توانیم بگوییم زیر
صفر رفته(!) م��وز از  3600تومان به  5500تومان
رسیده ،پرتقال از  2500شده  4000و...
سعیدی

بيشتر خيابانهاي شهرستان خرمآباد مرکز
استان لرس��تان آس��فالت خوبی ندارد .اوضاع
آس��فالت کوچهها از خیابانها هم بدتر است.
متاس��فانه هيچ مس��ؤولي هم توجهی به اين
مشکل ندارد .بیکاری نیز ،هم در خرمآباد و هم
در کل استان بیداد میکند و ظاهرا ً نه برنامهای
برای رفع آن وجود دارد و نه دلسوزیای .لطفاً
این  2موضوع را چاپ کنید؛ ش��اید در آستانه
س��ال نو ،خیابانها و کوچهه��ای خرمآباد هم
نونوار ش��ود! مسؤول دلسوزی هم برای جوانان
بیکار استان پیدا شود تا برنامهریزی کند برای
برطرف کردن این مشکل بزرگ!
سپهوند

وزير محت��رم آموزشوپرورش بیایند بهجای
اج��رای طرحهای��ی از قبیل خصوص��ی کردن
مدارس ،کمی به وضعیت معیشتی معلمان توجه
کنند .مردم همین طور هم مش��کل دارند؛ حاال
مدارس هم خصوصی ش��ود نسل بیسوادی در
آینده خواهیم داشت چون آنقدر وضعیت اقشار
متوسط خوب نیست که دولت فکر میکند!
عاملی

با عقبنشینیهای پیدرپی نتیجه منطقی
و متناسب حقوق ملت ایران به دست نمیآید.
بای��د این قضیه حرک��ت بر مح��ور توافق ژنو
زودتر متوقف ش��ود اگرنه ه��م همه چیز داده
خواهد ش��د و هم آنها کوت��اه نخواهند آمد و
هم دشمنیهایشان ش��دیدتر خواهد شد .از
منتقدان گفتن و از دولت محترم نشنیدن!
یک هموطن

ی��ک ضربالمثل زیبا و سرش��ار از حکمت
داری��م ک��ه میگوی��د« :آزم��وده را آزم��ودن
خطاست» 10 – 12 .سال پیش همین آقایانی
که امروز با ط��رف غربی مذاکره میکنند ،با 3
کش��ور اروپایی مذاکره کردن��د و بهرغم توقف
فعالیتهای هس��تهای ،آنها به وعدههایش��ان
عم��ل نکردند تا اینکه ایران دوباره فعالیتهای
صلحآمیزش را از س��ر گرف��ت .امروز هم که به
قول خودشان با بزرگتر اروپا یا همان کدخدای
سیهرو مذاکره میکنند ،باز هم میبینیم ـ و خود
مذاکرهکنندگان هم میبینند ـ به هیچ وعدهای
عمل نمیکنند؛ حتی سادهترین وعدهها.
جهانگیرفرد

روزنه

آمریکا به دنبال جمعآوری اطالعات ژنتیک ایرانیان
دکتر رندی شورت

*

ط��ی  6ماه گذش��ته ،ب��ا اتفاق��ات رخ داده در
ش��هرهای آمریکا در پی قتل چند سیاهپوست به
دس��ت نیروی پلیس سفیدپوست ،همه مردم دنیا
باید فهمیده باشند زیر پوست نژادپرستی در آمریکا
چه میگذرد .متأسفانه باید گفت این رخدادها فقط
میزان کمی از آزمندی و فس��اد ساختار اجتماعی
سفیدپوس��تان آمریکایی را عیان کرده است .افراد
ناآگاه و بیاطالع در بس��یاری از کشورهای دنیا ،به
اشتباه بیرحمیهای هر روزهای را که ضد میلیونها
آمریکایی آفریقاییتبار اتف��اق میافتد ،تصادفی و
گاهگاه میانگارند و این جنایتها را از گرفتاریها و
فالکتهای فلسطینیها ،عراقیها ،سوریها و دیگر
قربانیان جنایات امپراتوری آمریکا ،مجزا میدانند.
در حقیقت با بررس��ی چگونگی رفتار تاریخی یک
امپراتوری با اقلیتهای تحقیرشدهاش ،بهتر میتوان
درباره آن داوری کرد .ایرانیها پس از انقالب اسالمی
شکوهمندش��ان با نیرنگهای امپریالیس��تهای
آمریکای��ی و پیامده��ای رنج آور آن ک��ه در داخل
آمریکا توسط سیاهان و نیز در بیرون مرزها توسط
میلیونها نفری که زیر یوغ آمریکا هستند ،احساس
میشود ،آشنا هس��تند .عالوه بر این ،بزرگترین و
مهمترین اصل مبارزه آن اس��ت که دشمن خود را
بشناس��ی و این نیز مستلزم شناخت تاکتیکها و
تاریخ جنگافزارهاست .متأس��فانه ،ایرانیان بسیار
اندک��ی تاریخ ش��رمآور آمریکا را مطالع��ه کردهاند
ن رو ،برداش��تهای آنان توس��ط عملکرد
و از همی 
نیروهایی که درصدد تضعیف ایران هس��تند شکل
ب آنکه برخی این واقعیت که
گرفته اس��ت اما جال 
آمریکا در حال جنگ با ایران اس��ت و از هر وسیله
ممکن بهره میگیرد تا به جمهوری اسالمی ضربه
وارد کند را نی��ز انکار میکنند .تمایل آمریکا برای
تولید س�لاحهای بیولوژیک که نژاد خاصی را مورد
هدف ق��رار دهد ،نمیتواند در حیط��ه «دانش» و
«پزشکی» محسوب شود و همینطور نیز گسترش
عوامل بیولوژی��ک علیه دش��منان و آزمایشهای
غیراخالقی روی نوع انسان -حتی روی شهروندان
آمریکا و متحدانش -در دایره علم نمیگنجد.
ایرانی��ان ناآگاهی که در پ��ی یافتن روشهای
نوینی برای درمان س��رطان هس��تند ،از طرحهای
شرمآوری که آمریکا نسبت به «دونمایگان» (بویژه
غیرسفیدپوستان) یا افراد و گروههای ضدمنافع این
کش��ور ،داشته اس��ت بیخبرند و بیاطالع .جامعه
علمی آمریکا ،گذش��ته از جذب دانشمندان آلمان
ن��ازی پ��س از پایان جن��گ دوم جهانی در س��ال
 ،1945تاریخ نژادپرستانه و مرگباری داشته است.
سرخپوس��تان ،بومیان میکرونزی ،سیاهپوس��تان
آمریکای��ی ،پورتوریکوییه��ا ،آمریکاییه��ای
مکزیکیتبار،فلیپینیهایتحتاستعماروکوباییها
و حتی سفیدپوس��تان تی��رهروز و فقیر ،در معرض
آزمایشهای غیرقانون��ی ،جنگافزارهای میکربی،
سوءاس��تفادههای پزش��کی و آزمایشهای مرگبار
و غیرانس��انی دولت آمریکا بودهان��د و در این میان
میتوان گفت بدترین سوءرفتارها با سیاهپوستان
آمریکای��ی صورت پذیرفته اس��ت .ای��ن در حالی
اس��ت که علم بهطور روزاف��زون روی پژوهشهای
ژنتیک��ی ویژه روی ن��ژادی خاص متمرکز ش��ده
اس��ت .بیماری مرگبار ایدز ،کمی پس از  20سال
تحقیق روی سرطان و بیماری کمخونی مدیترانهای
( )Sickle Cell Anemiaدر زمانی که موشهای
آزمایشگاهی آن ،سیاهان بودند ،سر برآورد.
س��ال  ،1971ای��االت متحده آمری��کا «پروژه
ویروس خ��اص» ( )Special Virus Projectرا
کلید زد .دو سند سابقاً محرمانه امنیت ملی آمریکا
به ش��مارههای  199و  200به ترتیب در ارتباط با
ضرورت کاهش جمعیت رو به رش��د جهان است.

عالوه ب��ر این ،آمری��کا یک��ی از حامیان و
طرفداران اصلی کاهش نرخ رش��د جمعیت
طی  50س��ال اخیر بوده است .بنابراین این
منطقی است که اگر ایران توسط پایگاههای
آمریکا محاصره ش��ده مش��کوک و ظنین
باش��یم که چرا فک��ر تولید س�لاحهای بیولوژیک
بهعنوان ابزاری نوین در چنته آمریکا ،مورد استقبال
قرار میگیرد.
برخی از ایرانیان ممکن اس��ت چنین مسالهای
را ان��کار کنند و مخالف این نظر و نگرش باش��ند
اما آیا این مخالفان میتوانند دلیل وجود انس��تیتو
تحقیقات پزشکی بیماریهای عفونی ارتش آمریکا
در آرال قزاقس��تان ،در ح��دود  2000کیلومت��ری
ته��ران را بیان کنند؟ دفترچ��ه راهنمای مدیریت
پزشکی آس��یبهای بیولوژیکی همین موسسه در
س��ال  2005که بهصورت آنالین نیز در دس��ترس
اس��ت ،نش��ان میدهد در این پایگاه آمریکایی در
قزاقستان عوامل بیولوژیک خطرناک مورد آزمایش
ق��رار گرفتهان��د .عالوه ب��ر این ،وج��ود پایگاههای
آمریکا در کشورهای همسایه ایران بیانگر سیاست
خصمانه آمریکا در بازدارندگی و مقابله با ایران است.
همه اینها نش��انگر ابعاد دیگری از جنگ سرد علیه
جمهوری اسالمی است.

بیم��اری در این کش��ور ،رئیسجمهوری
آمریکا تمایل اندکی به ارسال کمکهای
پزشکی به این منطقه نش��ان داد و صرفا
نظامیان آمریکایی عازم این کشور آفریقایی
ش��دند .این نکته را نیز نمیت��وان نادیده
گرف��ت که دولتهای لیبریا ،س��یرالئون و گینه
درهای کشورهایشان را به روی این به اصطالح
دانش��مندان علوم پزش��کی اروپایی و آمریکایی
گش��ودند و در عوض حاصل این اقدامشان سیل
عظیم مرگ و میر مردمشان بود و مشتی توهین و
اهانتهای مرسوم درباره سبک اشتباه تغذیهای در
این کشورها ،در حالی که علت اصلی این مرگها
آزمایشات مرگباری بود که روی نمونههای انسانی
انجام ش��د .از س��وی دیگر ،در ش��هر «گوکدو»
( )Gueckedouک��ه مرکز اصلی ش��یوع ابوال
بود ،سازمانها و شرکتهای غیردولتی با تزریق
آمپولهای پیش��گیری از بارداری «دپوپروورا» به
دختران گینهای ،در حقیقت ایمنی بدن آنها در
مقابل این بیماری را کاهش داده بودند بهگونهای
که ابوال در میان زنان گینه قربانیان بیش��تری را
در مقایس��ه با مردان گرفت .مقالهای که اخیرا در
ژورنال پزشکی «لنست» ( )Lancetمنتشر شد،
مدعی بود زنانی که از آمپول «دپوپروورا» استفاده

ایرانی��ان بای��د در برابر هیاهوه��ای هیجانی و
س��روصداها برای عادیس��ازی روابط با آمریکا ،به
قیمت آسیبپذیر کردن کشور در مقابل حملههای
بیولوژیک پنهان از سوی کشوری که درصدد است
تا چنین تس��لیحاتی را روی اقلیته��ای منفور و
کشورهای یاغی لیس��ت «محور شرارت» ،آزمایش
کند ،مقاوم��ت کنند .قس��اوتها و بیرحمیهای
اخیری که از سوی آمریکا علیه کشورهای صلحطلب
متحد این کش��ور صورت گرفته ،باید درس عبرتی
باش��د برای همه ایرانیانی که نسبت به هشدارها و
نصیحتهای رهبر محبوب انقالب ،آیتاهلل خامنهای
مردد هستند.
س��ال  2014رس��انههای جهان پر از تصاویر
مربوط ب��ه مرگهای اتفاقافتاده ب��ر اثر ویروس
«ابوال» بود و رس��انههای غربی باز هم از اعتراف
به اینکه مرگ دستهجمعی بیش از  8هزار و 300
نفر در غرب آفریقا بهواسطه یک بیماری با منشأ
آمریکایی اتفاق افتاده ،طفره رفتند .اکثر قربانیان
در سیرالئون ،لیبریا و گینه جان باختند .سیرالئون
از ده��ه  1980مج��وز حضور اعضای انس��تیتو
تحقیقات پزش��کی بیماریه��ای عفونی ارتش
آمریکا در این کش��ور را صادر کرده بود و به آنها
اجازه داده بود آزمایش��ات خود را روی نمونههای
انس��انی در دومین ش��هر بزرگ این کشور یعنی
«کنما» ( )Kenemaانجام دهند .این آزمایشگاه
به کانون اصلی شیوع و گسترش این بیماری در
غ��رب آفریقا و انتقال آن به گینه و لیبریا تبدیل
شد .بد نیست یادآور شوم لیبریا سابقا مستعمره
آمریکا بوده و در ح��ال حاضر نیز متحد نزدیک
آمریکاس��ت .با این وجود در زمان اوج شیوع این

کردهان��د  45درصد بی��ش از دیگ��ران احتمال
دارد ب��ه بیماری ایدز مبتال ش��وند .عالوه بر این،
متخصصانی همچون دکتر «جیمز فیلیپس» از
دانش��کده پزشکی عمومی دانش��گاه کلمبیا که
در ح��وزه اص�لاح نژاد تخصص دارند از سراس��ر
آمریکا و اروپا از طریق این نهادها و س��ازمانهای
غیردولتی ب��رای آزمای��ش داروی «دپوپروورا» و
انجام آزمایشاتی روی نمونههای انسانی در سراسر
آفریقا تالش کرده بودند .جامعه بینالملل نمیداند
«بیل» و «ملیندا گیتس» در س��ال  2013سرمایه
اولی��های به مبلغ  500میلی��ون دالر را برای توزیع
داروی «دپوپروورا» میان بیش از یکصد میلیون زن
آفریقایی اختصاص دادند که س��رانجام نیز سرمایه
نهایی این اقدام به ظاهر خیرخواهانه و بشردوستانه
آنها به 4میلیارد و 500میلیون دالر رسید و در سال
 2014نیز یک س��رمایه 500میلیون دالری دیگر
برای کشف واکسن ابوال سرمایهگذاری کردند.
از س��وی دیگر «ج��ورج س��وروس» میلیاردر
یهودی آمریکایی که گفته میشود بخشی از سهام
آزمایش��گاه ارتش آمریکا در «کنم��ا» را خریداری
کرده اس��ت ،همانند گیتسها ،س��رمایه هنگفتی
را برای کش��ف راه��ی درمانی برای بیم��اری ابوال
اختص��اص داد .ای��ن در حالی اس��ت که گیتس و
س��وروس همکاری نزدیکی با شرکتهای صنعت
نظامی و دولت آمریکا داش��تهاند .گیتس به دلیل
فساد مالی شخصی در دادگاههای آمریکا میلیاردها
دالر جریمه شده است .در نهایت ،این یک راز آشکار
است که گیتس ،سوروس ،شورای جمعیت و دیگر
س��ازمانها و شخصیتهای نخبه در آمریکا بر این
باورند تعداد اقلیتهای غیراروپایی بویژه مسلمانان

بیش از اندازه شده است و دولت آمریکا نیز از سال
 1966در کش��ورهای در حال توس��عهای که جزو
منافع ژئوپلیتیک و ژئواس��تراتژیک آن به حس��اب
میآیند تالش کرده جمعیت مسلمانان ،آفریقاییها
و دیگ��ر نژادها را کاهش دهد .با توجه به رفتارهای
خصمانه آمریکا در مواجهه با ایران طی  36س��ال
گذشته ،اعتماد به اینچنین دشمن سازشناپذیری
که بسیاری از سفیدپوستان نژادپرست صهیونیست
از اس��رائیل را در خود جای داده است ،اقدامی بس
احمقان��ه خواهد بود؛ آن هم صهیونیس��تهایی از
اسرائیلی که به دلیل سوابق نقض حقوق بشریاش
علیه مردم فلسطین ،رسوای عالم شده است .میان
ماش��ین نظامی دولت��ی آمریکا ،نظام نژادپرس��ت
آلمان نازی و نهادهای علمی -پزشکیای که ایجاد
سالحهای شیمیایی ،بیولوژیک و ...را در خدمت به
امپراتوری آمریکا تسهیل کردند ،هیچ تفاوتی وجود
ندارد.
س��وال پرس��یدن و ب��ه چالش کش��یدن قبل
از اعتم��اد کردن به کش��وری با تاریخی سراس��ر
بیاعتنایی به زندگی شهروندان غیرسفیدپوست و
مردم کش��ورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیا
از اهمیت زیادی برخوردار است .اطالعات علمی که
آمریکاییها در ویتنام اس��تفاده کردند چه فوایدی
داشت و پیامدهای امروز آن چیست؟ چرا آمریکا از
تسلیحات بیولوژیک علیه مردم کرهشمالی استفاده
کرد؟ چرا از تس��لیحات ساختهش��ده ب��ا اورانیوم
ضعیفشده در عراق ،لیبی و افغانستان استفاده شد؟
چرا میزان بهداش��ت و سالمت در میان اقلیتهای
آمریکایی بس��یار ضعیف اس��ت؟ چ��را آمریکا در
آگوست سال  1945علیه ژاپنی که شکست خورده
بود ،از بمب اتم استفاده کرد؟ آیا دلیلی برای اعتماد
کورکورانه به آمریکایی که متحد نزدیک انگلیس و
اسرائیل است وجود دارد؛ انگلیسی که در سالهای
 1916ت��ا  1920باع��ث مرگ بی��ش از  3میلیون
ایرانی شد و اسرائیلی که با ظلم به مردم فلسطین و
سرکوب آنها ،قدس را اشغال کرده است؟
ویروس ابوالی تولیدشده توسط آمریکا ،محصول
دستکاری ژنتیکی ،با همکاری بخشهای خصوصی
و دولتی میان وزارت بهداشت عمومی آمریکا ،وزارت
دفاع آمریکا ،و نیز شرکتهای بزرگ و سازمانهای
غیردولتی است .این مس��اله نیز روشن شده است
ک��ه متخصصان تس��لیحات بیولوژیکی موسس��ه
 USAMRIDواق��ع در «فورت دتریک» مریلند
آمریکا همکاری نزدیکی با زیستشناسان دانشگاه
توالن دارند.
حقای��ق درباره ای��ن اتحاد و هم��کاری ننگین
قرار بود توسط «گلن توماس» متخصص برجسته
سازمان بهداشت جهانی در حوزه بیماریهای ایدز
و ابوال که در هواپیمای مالزیایی  MH-17در تاریخ
 17آگوس��ت در اوکراین م��ورد هدف قرار گرفت و
جان خود را از دس��ت داد ،بر همگان افشا شود .در
نتیجه ،تمام مدارکی ک��ه جنایات صورتگرفته را
افش��ا میکرد در همین سانحه هوایی از بین رفت.
با این همه ،تصور کنید چه فاجعهای رخ خواهد داد
اگر ایرانیان اطالعات ژنتیکی خدادادی خودش��ان
را در اختیار کش��ورهای سلطهجویی قرار دهند که
داروه��ای حیاتی ،غذا ،صل��ح ،امنیت و حق حیات
و حق تعیین سرنوش��ت خودش��ان را از آنها دریغ
میدارند و منکر این حقوق برای ایرانیان میشوند!
.......................................................................................

*رندی شورت ،دکترای مطالعات آفریقا و مطالعات
ادیان ،اس�تاد مطالعات آفریقا و فعال حقوق بشر و
کشیش و مبلغ مسیحی در آمریکاست .وی یکی از
فعاالن اصلی حقوق بشر آمریکا و از منتقدان جدی
سیاستهای استعماری آمریکا در جهان است.

بر اثر استبداد و خودكامگي
اديب شيش��كلي ،رئيسجمهور وقت سوريه،
جنگ مس��لحانه آزاديخواهان اين كش��ور در
كوهستانهاي س��وريه عليه دولت شيشكلي
آغاز ش��د .اين پيكار با قيامهاي گذشته مردم
س��وريه ،تفاوتهاي ريشهاي و عميق داشت.
زيرا در اين نبرد ،گروههاي ميهنپرست اعم از
كارگر ،كشاورز ،دانشجو و حتي دانشآموزان
نيز همكاري و حضوري فعال داش��تند .قيام
س��ال  1954مردم سوريه ،سرانجام با وحدت
م��ردم و ارتش در  25فوريه همين س��ال به
پيروزي رس��يد و در پي آن ،هاش��م اتاس��ي
رهبر حزب خلق س��وريه به رياستجمهوري
اين كش��ور برگزيده ش��د و دولت شيشكلي،
سقوط كرد.
■■انحالل پيمان ورش�و توس�ط كشورهاي
عضو (1991م)

پيمان ورش��و كه ن��ام اصل��ي آن ،پيمان
كمك متقابل كشورهاي اروپاي شرقي است،
چهاردهم ماه مه 1955م توس��ط كشورهاي
بلوك شرق و با اقتباس از پيمان دفاعي ناتو در
اروپاي غربي و امريكا ،در شهر ورشو پايتخت
لهستان تأسيس ش��د .پيمان ورشو ،سازمان
نظام��ي واحدي براي اين كش��ورها بود كه از
مسكو هدايت ميشد و كشورهاي عضو ،متعهد
بودند در صورتي كه يكي از اعضاي پيمان در
اروپ��ا مورد تجاوز و حمل��ه نظامي قرار گيرد،
به دفاع از آن كش��ور اقدام كنند .پيمان ورشو
كه به مدت  20س��ال منعقد ش��ده بود براي
دفاع از كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي
در برابر تهاجم احتمالي از غرب به وجود آمد.
پيمان ورش��و در سال 1975م براي مدت 20
سال ديگر تمديد شد .اما در آستانه فروپاشي
ش��وروي در س��ال 1991م وزراي خارج��ه و
دفاع كشورهاي لهستان ،مجارستان ،روماني،
بلغارستان ،چكسلواكي و شوروي ،معاهدهاي
امض��ا كردند ك��ه براس��اس آن ،تعهدات اين
كشورها در پيمان ورش��و پس از فعاليت 36
ساله اين پيمان ،لغو شد .همچنين فرماندهي
عالي متحد ،ستاد مشترك و همه سازمانهاي
وابسته به اين پيمان ،منحل اعالم شد.

■■كشتار مس�لمانان نمازگزار فلسطين در
مس�جد الخليل از س�وي يك صهيونيست
اسرائيلي (1372ش)

در حالي ك��ه مقامات حكومت خودگران
عرف��ات در ح��ال گفتوگو براي س��ازش با
رژيم غاصب اسرائيل بودند ،يك صهيونيست
نژادپرس��ت به س��وي نمازگزاران روزهدار در
حرم حض��رت ابراهيم (ع) در ش��هر الخليل
فلس��طين تيراندازي كرد و  29نفر را شهيد
و ش��مار بيش��تري را زخمي کرد .اين ترور
وحشيانه كه بار ديگر دشمني صهيونيستها
با مس��لمانان را نش��ان داد ب��ا واكنش تند و
خشمآلود جهان اسالم روبهرو شد ،به گونهاي
كه حتي دولتهاي عربي مجبور شدند براي
مدت��ي ،مذاكرات س��ازش با مقام��ات رژيم
صهيونيس��تي را به حال تعليق درآورند ،ولي
دولته��اي غربي تنها به ابراز تأس��ف اكتفا
كردن��د .اي��ن حمله تروريس��تي باعث وقوع
ناآراميه��اي چندماه��ه در س��رزمينهاي
اشغالي و قيام مردم مسلمان اين مناطق شد
و در عوض رژيم صهيونيستي فرد تروريست
را پس از محاكمه به بهانه اينكه بيماري رواني
دارد ،از مجازات رهايي داد.
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