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صفحه4شماره184۷
جمعه ۸ تا 14 مهرماه 1401خورشیدی

و  ویرانگر  سلطه جو،  خشک مغز،  تنگ نظر،  حاکامنی 
سیری ناپذیر در ایران چنان زندگی شهروندان را تباه کرده اند که 
هر بار گروهی از آنان برای تغییر رشایط خیز برداشته اند اما به 
دلیل خونبارگی قدرت حاکم، در خون و سکوت و صرب و تحمل 
کوبنده تر،  و  بلند تر  و  سنگین تر  دیگر،  موجی  در  تا  تپیدند 
خیز بردارند. به نظر می رسد موجی که از شهریورماه در ایران 
آغاز شده توسط نظام فرسوده و فرتوت و درمانده  و دستگاه 

خونریز آن قابل مهار نیست.
 زنان ایران به برکت انقالب مرشوطه و سپس پنجاه سال پهلوی 
همواره در تحوالت سیاسی و اجتامعی تاریخ معارص ایران نقش 
داشته اند. به دلیل همین نقش در هامن روزهای اول پیروزی 
انقالب ارتجاعی ۵۷ و به قدرت رسیدن اسالمگرایان، بی درنگ 
حقوق آنان هدف حمله قرار گرفت؛ از پوشش تا تحصیل و کار 
و کسب موقعیت های سیاسی و اجتامعی در عرصه  عمومی 
خانوادگی. و  عرصه خصوصی  در  مدنی  و  کیفری  حقوق  تا 

اما خشونت علیه زنان که پشتوانه ی هزاران ساله ی پدرساالری 
از جامعه محدود منی شود!  نیمی  »فقط«   و  زنان  به  دارد  را 
آپارتاید و جداسازی از جمله در زمینه جنسیتی مرزی سیّال 
زنان یک  آنهم  از جامعه  زیرپا گذاشنت حقوق گروهی  دارد! 
کشور به عنوان نیمی از جمعیت را منی توان طوری پیش برد 
که »نیمه دیگر«، یعنی مردان، از آن در امان مبانند! این نیمی 
از جمعیت، از نظر مناسبات اجتامعی، دخرت و مادر و همرس 
و خواهر و دوست و فامیل و همسایه  ی آن نیم دیگرند! حتا 
اگر در زیر پا گذاشنت حقوق زنان، سودی به مردان برسد )مثال 
در زمینه ارث و خسارت یا »دیه«( این عدم برابری حقوقی در 

نهایت علیه »فرد«، »خانواده« و کل »جامعه« است!
اینست که وقتی زمان تغییر فرا می رسد، زنان به عنوان بزرگرتین 
گروه اجتامعی که همواره به عنوان شهروند درجه چندم از 
سوی حکومت ضدزن تحقیر شده اند و امنیت آنها در جامعه و 
حتا چاردیواری خانه سلب شده، با قدرت و کوبندگی و انگیزه ی 
بیشرتی برای آزادی به میدان می آیند. مبارزه زنان هم به دلیل 
ستم مزمن پدرساالری و هم بر اساس حرمت زایندگی زنان، 
همدلی و همصدایی ملی و بین املللی بیشرتی را سبب می شود. 
اما نکته مهمی که نقش زنان و جوانان را در رویدادهای جاری 
چشمگیر می کند، ایستادگی و آزادیخواهی در برابر پدیده ی 
اسالمگرایی!  نیست:  ایران  گریبانگیر  فقط  که  است   شومی 
در ایران آتش مرشوطه به معنی آزادی و تجدد همواره در 
زیر خاکسرت گرم بوده. انقالب مرشوعه ۵۷ با به قدرت رساندن 
بنیادگرایی اسالمی از نوع شیعه نتوانست با بهمنی که بر رس 
کشور آوار کرد آن را رسد و خاموش کند. جنبش آزادیخواهی در 
ایران امروز علیه مرشوعه و اسالمگرایی و اسالم سیاسی است. 
از این رو نه تنها انقالبی ملی بلکه منطقه ای و جهانی است 
چرا که پیروزی آن می  تواند نقطه پایان بر بنیادگرایی اسالمی با 
همه فرقه هایش و پیامدهای تخریبی آن در گوشه و کنار جهان 

از جمله غرب بگذارد!

نام »مهسا« در »عمق اسرتاتژیک«انقالب جامعه ایران علیه اسالمگرایی
 نیز با صدای رسا شنیده می شود

با  مردان  و  زنان  شعار  تنها  دیگر  آزادی  زندگی،   زن، 
شهامت ایرانی در بیش از یکصد شهر ایران نیست. فریاد 
زن، زندگی، آزادی در این روزها در کشورهای منطقه هم 
طنني انداخته است. از استانبول تا بغداد، از کابل تا بیروت 
و حتا قامشلی در شامل سوریه نیز زنان و مردان کشورهای 
همسایه به خیابان آمده و شعار زن، زندگی، آزادی را با 
خیابان ها  در  امینی  )ژینا(  مهسا  عکس  گرفنت  دست  در 

رس می دهند.
زنان  از  گروه هایی   ۱۴۰۱ مهرماه  هفتم  صبح  پنجشنبه 
با شهامت افغانستان در کابل در مقابل سفارت جمهوری 
اسالمی تجمع کردند. تجمعی که بالفاصله مورد تهاجم قرار 
گرفت. حمله وحشیانه مثال نیروهای انتظامی طالبان ادامه 
این تجمع را غیرممکن ساخت. با کمک یکی از پناهجویان 
افغان در ایتالیا توانستیم با یکی از زنانی که برای این تجمع 
در کابل فراخوان داده بودند، گفتگوی تلفنی کوتاهی داشته 
باشیم. البته به دالیلی که روشن است، نامی از این زن شجاع 

افغانستانی منی بریم.
این زن به کیهان لندن می گوید »درد ما و خواهرامنان 
حکومت  ما  بر  سیاهی  است،  مشرتکی  درد  ایران،  در 
هستیم.«  روشنایی  آوردن  برای  تالش  در  ما  و  می کند 
تغییر  ایران،  در  تغییری  ادامه می افزاید »هرگونه  در  او 
با حامیت  افغانستان را هم تسهیل خواهد کرد زیرا  در 
اعرتاض مان  توانست صدای  این کشور همسایه خواهیم 

را رساتر کنیم.« 
البته در روزهای گذشته اولین حرکت در همبستگی با قیام 
مردم در ایران را دخرت جوانی به نام زهرا هستی با انتشار 
ویدئوی رقص خود بر  بام ساختامنی در کابل با موسیقی 
از  حامیت  و  امینی  )ژینا(  مهسا  با  همدردی  در  ایرانی، 

اعرتاضات مردم ایران رقم زد.

زیبایی مهسا بر زشتی نظام غلبه خواهد کرد
اولین تظاهرات زنان و مردان در استانبول نیز با تهاجم 
البته  بازداشت شدند.  نیز  نفری  و چند  متفرق شد  پلیس 
زندگی،  زن،  جنبش  با  همبستگی  و  همدلی  ترکیه  در 
آزادی  تنها به تظاهرات ختم منی شود، اگرچه برای شنبه در 
این کشور نیز تجمعاتی در شهرهای مختلف سازماندهی 
شده  است. بیش از ۴۰ چهره شناخته شده هرنی ترک نیز 
با مردم ایران ابراز همبستگی کرده اند که می توان  از جمله 
به خواننده معروف سزن اکسو اشاره کرد که می گوید »با 
احرتام در برابر مهسا که جان اش را در جوانی گرفتند و  متام 
زنان ایران رس خم می کنم.« در حالی که یک خواننده دیگر، 
ملک موسو، کنرستش را با نام مهسا و بریدن موهایش آغاز 
از سندیکاها  ائتالفی  آزادی« که  کرد. کنگره »اتحاد کار و 
ااعالم  با  نیز  است  ترکیه  چپگرای  سیاسی  گروه های  و 
همبستگی با قیام مردم ایران آغاز به کار کرد. صالح الدین 
دمیرتاش دبیرکل سابق »حزب دمکراتیک خلق ها« که در 
زندان برس می برد نیز با تراشیدن موی خود، با قیام مردم 

ایران ابراز همبستگی کرد.
در بیروت نیز برای روز یکشنبه تظاهرات بزرگی در مقابل 
اگرچه  است،  شده  دیده  تدارک  اسالمی  جمهوری  سفارت 
خیابان  به  لبنانی  زنان  از  گروهی  نیز  گذشته  روزهای  در 
زنان  تظاهرات  این  در  که  پالکارد هایی  از  یکی  آمدند.  بر 
همراه خود آورده بودند نوشته شده بود »زیبایی مهسا بر 
تحلیلگر  کیوان  غلبه خواهد کرد.« سعد  آیت الله ها  زشتی 
لبنانی به کیهان لندن می گوید »رس اژدهایی که کشور ما را 
نیز به اسارت درآورده در تهران است. لبنان هرگز تا زمانی 
که آیت آلله ها در ایران حکومت می کنند نخواهد توانست 
از رّش حزب الله و  و  به دست آورد  را  استقالل کامل خود 

هوادارانش خالص شود. ما و مردم ایران در یک جبهه

تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در مکزیکوسیتی/ ۲۷ سپتامرب ۲۰۲۲

سرمقالهسرمقاله

==از ترکیـه، تـا عـراق، از سـوریه تـا لبنـان و حتـا در کابل تحت سـلطه طالبـان، زنـان در حامیت از قیـام مردمی در 
ایـران بـه خیابـان آمده اند.

تیتر اولتیتر اول
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       هستیم و مبارزات زنان ایران در این روزها را بخشی 
می دانیم.«  استقالل  آوردن  دست  به  برای  خود  مبارزه  از 
سخنی  حزب الله  »گرچه  می افزاید  خامته  در  کیوان  سعد 
ولی می داند  نکرده،  بیان  تظاهرات ها  این  با  در مخالفت 
اگر جمهوری اسالمی سقوط کند، آینده ای ندارد. در همین 
ارتباط گفته می شود که ۱۶۰۰ نفر از افرادش را بسیج کرده 
تا در صورتی که بحران در ایران به دقیقه ۹۰ برسد، آنها را 
به این کشور برای حامیت از آیت الله ها اعزام کند.« منبع 
از جمله  افراد  این  که  است  گفته  لندن  کیهان  به  دیگری 

رسگرم گذراندن کالس های فرشده  زبان فارسی هستند.

تحلیل مشرتک: رس اژدها در تهران است
تحلیل  عراقی ها نیز بسیار مشابه است. در روزهای گذشته 
در بغداد، اربیل و سلیامنیه تجمعاتی گسرتده در بزرگداشت 
زندگی،  زن،  جنبش  قربانیان  دیگر  و  امینی  )ژینا(  مهسا 
آزادی و حامیت از موج جدید آزادیخواهی در ایران برگزار 
شد. البته بغداد از روز چهارشنبه شاهد برگزاری تظاهرات 
نیز در منطقه سبز علیه دخالت های جمهوری  گسرتده ای 
از رشق  راکت  پرتاب ۴  و  انفجار یک مبب  است.  اسالمی 
این شهر که محل استقرار نیروهای نیابتی جمهوری اسالمی 
است، نتوانسته است صدای این اعرتاض ها را خاموش سازد. 
عرفان رشید روزنامه نگار در بغداد نیز مانند همکار لبنانی  
خود سعد کیوان، معتقد است »رس اژدها در تهران است و 
کلید حل مشکالت عراق نیز به نوعی در دست مردم ایران 
کیهان  با  گفتگو  ادامه  در  عراقی  روزنامه نگار  این  است.« 
لندن می افزاید » ما چه بخواهیم و چه نخواهیم رشیک 
مردم ایران هستیم. رسنوشت ما بهم گره خورده است؛ البته 
رشیک اصلی ما در این مبارزه علیه جمهوری اسالمی، مردم 

ایران هستند.«

جمهوری اسالمی یک معضل منطقه ای
در  ئازادی  ژیان،  ژن،  با شعار  نیز  کرد سوری  زن  صدها 
اعرتاض به قتل مهسا )ژینا( امینی در شامل سوریه تظاهراتی 
را در قامشلی برگزار کردند. آروه صالح که برگزار کننده این 
تظاهرات بود گفت »ما از اعرتاضات و قیام مردم ایران و 
حقوق زنان این کشور پشتیبانی می کنیم.« شعار ژن، ژیان، 
ئازادی برای اولین بار ۴ سال پیش در فیلم »دخرتان خورشید« 
مطرح شد. فیلمی در رابطه با زنان پیشمرگه در جنگ علیه 
داعش، که نقش اصلی آن را هرنمند ایرانی گلشیفته فراهانی 

بر عهده دارد.
گذشته از بازتاب و پشتیبانی های بین املللی، همبستگی 
منطقه ای با حرکت های اعرتاضی در ایران، به ویژه قیامی 
نبود.  انتظار  از  دور  آغاز شد،  مهسا  قتل حکومتی  با  که 
معضل  یک  اسالمی  جمهوری  منطقه  کشورهای  کلیه  در 
خطرناک به  حساب می اید. مردم این کشورها، و چه بسا 
نتیجه  را  خود  مشکالت  از  بسیاری  منطقه،  دولت های 
می بینند  دخالت هایش  و  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
نظام  این  برای  سپردن  ایران  با مردم  که  بدیهی است  و 
منطقه  کشورهای  از  بسیاری  در  باشند.  همراه  تاریخ  به 
جمهوری اسالمی توانسته  نیروهای نیابتی خود را تشکیل 
گسرتش  را  خود  اسرتاتژیک«  »عمق  اصطالح  به  تا  دهد 
لبنان، عراق، سوریه و  این کشورها چون  از  برخی  دهد. 
یا یمن اسیر حکومت اسالمی مستقر در تهران هستند و 
بهای سنگینی می پردازند. در برخی دیگر از این کشورها 
از  اسالمی  جمهوری  حامیت  تحت  و  وابسته  نیروهای 
قدرت کمرتی برخوردارند، ولی با وجود این بر زندگی حتا 
این کشورها و سیاست های دولت هایشان  روزانه ی مردم 

تاثیر می گذارند.

نیروهای  همه  فرد  فرد  از  مادر،  یک  نام  به  »من     -
انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، لباس شخصی ها و یا دیگران با 
هر گرایشی که دارند می خواهم که دست خود را بیشرت به 

خون جوانان هم میهن خود آغشته نکنند.«

فرزندان من:
با  امید، حامسه  های شام را در درگیری  با نگرانی و  من 
دنبال  ساعت  به  ساعت  سیاهی،  فریب خوردگان  نیروهای 

می کنم.
قتل  #مهسا_امینی و ده ها جانباخته دیگر و ادامه رسکوب 
آزادی برخاسته اند دمل  برای  و قتل و جرح هم میهنانم که 

را شکسته است و پاره پاره می کند. به متام بازماندگان این 
وقایع وحشتناک از صمیم قلب تسلیت می گویم.

با  و  را می بینم  بپاخاسته  ایراِن  با همه دل شکستگی ها، 
افتخار، دالوری و ازخودگذشتگی شام را ستایش می کنم.

من   به نام یک مادر، از فرد فرد همه نیروهای انتظامی، 
هر  با  دیگران  یا  و  لباس شخصی ها  بسیج،  سپاه،  ارتش، 
گرایشی که دارند می خواهم که دست خود را بیشرت به خون 

جوانان هم میهن خود آغشته نکنند.
به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین.

زن زندگی آزادی
۵ مهرماه ۱۴۰۱/ ۲۵۸۱

منایی از اعرتاضات رسارسی شهریور ۱۴۰۱ در تهران

پیام شهبانو فرح پهلوی در ستایش مردم 
ایران و توصیه به نیروهای نظامی و 

انتظامی:

 دست خود را بیشرت 
به خون جوانان 
هم میهن آغشته 

نکنید!

آنها به آنچه  امروز متام کشورهای منطقه  و شهروندان 
در  جمله  از  می کنند؛  نگاه  می گذرد  ایران  خیابان های  در 
آن  مردم  از  دفاع  داعیه ی  اسالمی  جمهوری  که  فلسطین 
را دارد. شا حلوه نویسنده فلسطینی می گوید: »از بچگی 
ایستاده و  ما  کنار مردم  ایران  ما گفته اند که حکومت  به 
برای آزادی ما می کوشد!... ولی ما می دانیم رژیمی که مردم 
خودش را می کُشد و زنانش را رسکوب می کند، منی تواند به 

مردم ما کمک کند!«

در چنین رشایطی، نام مهسا به اسم رمز تبدیل شده که 
می تواند رسنوشت منطقه را تغییر دهد. طاهر بن جلون 
نویسنده مشهور مراکشی که نامزد دریافت جایزه ادبيات 
نوبل نیز بوده است، در چنین روزهایی گفته است »چشامن 
ایرانی ها  اگر  ایران است.  به  خاورمیانه و به ویژه زنان اش 
تغییر  این  مثرات  از  ما  همه  کنند،  ایجاد  تغییری  بتوانند 

بهره مند خواهیم شد.«
احمد رأفت
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ایرانی همگام«، »سازمان ماده  است.  »شورای کلیساهای 
۱۸«، و »کانون الهیات پارس« با انتشار بیانیه ای مشرتک اعالم 
کردند به عنوان بخشی از جامعه مسیحیان ایرانی، با حامیت 
از دادخواهی خانواده مهسا امینی »هم صدا با شهروندان 
کشورمان، رسکوب نظام مند زنان و نقض گسرتده حقوق برش 
شهروندان میهنامن را محکوم کرده، خواستار آزادی، عدالت 

و حقوق برابر برای همه ایرانیان هستیم.«
جمعی از فعاالن حقوق اقلیت های جنسیتی در بیانیه ای 
کشورهای  به  خطاب  ایران،  مردم  اعرتاضات  به  اشاره  با 
حامی حقوق برش هشدار دادند هرگونه توافق و مذاکره 
کشتار  و  عام  قتل  تائید  معنای  »به  اسالمی  جمهوری  با 
میلیون ها فرد، و به ویژه  اعضای جامعه اقلیت های جنسی 

و جنسیتی« است.
نیز  آملانی  مدل  و  نویسنده  بازیگر،  سیمونتی  ریکاردو 
در مراسم اکران یکی از فیلمهای »نتفلیکس« به نام »دی 
کایزرین« )ملکه( در حامیت از مهسا و زنان ایرانی لباسی 

که نام مهسا امینی بر آن دیده می شد پوشید.
رابرت مالی مناینده ویژه آمریکا در امور ایران در تازه ترین 
که  حالی  »در  گفته   ایران  تحوالت  درباره  خود  اظهارات 
و  می کند  برخورد  وحشیانه  مساملت جو  معرتضان  با  ایران 
تالش می کند دسرتسی ایرانیان به اینرتنت جهانی را مسدود 
کند، آمریکا برای کمک به مردم ایران در برقراری ارتباط با 

یکدیگر گام برمی دارد.«
جمهوری  از  نیز  سفید  کاخ  سخنگوی  پی یر  ژان  کارین 
باید  که  زنانی  علیه  خشونت  اعامل  به  خواسته  اسالمی 
آزادی های اساسی خود بهره مند شوند پایان دهد و تأکید 
کرد که قتل حکومتی مهسا امینی »یک توهین وحشتناک و 

فاحش به حقوق برش است«.
ایرانیان مشهور از جمله هرنمندان، نویسندگان و شاعران با 
صدور بیانیه هایی با مردم معرتض ابراز همدلی کرده یا علیه 

جمهوری اسالمی موضعگیری کردند.

برگزاری  با  دیگر  کشورهای  در  ساکن  ==ایرانیان 
گردهامیی از مردم معرتض درون کشور حامیت و با آنها 

ابراز همبستگی می کنند.
شهر  ایرانیان  تجمع  در  نیز  پهلوی  رضا  شاهزاده   ==
واشنگنت حارض شد و ضمن روشن کردن شمع به یاد مهسا 
امینی و جانباختگان اعرتاضات رسارسی، به خربنگار صدای 

آمریکا گفت: »فقط یک کلمه: اتحاد رمز پیروزی است!«
نیز  ایران  سینامی  کارگردان  و  بازیگر  سیدی  ==هومن 
از جمله بازیگران و سینامگرانی است که مواضع روشنی 
علیه جمهوری اسالمی گرفته و با انتشار عکسی از خود در 
کنار حسن روحانی رئیس دولت پیشین جمهوری اسالمی، 
روی چهره   اش رضبدر کشیده و نوشته »این ننگ برای من 
اینکه  از  از خودم  انزجار دارم  هیچگاه پاک نخواهد شد. 

ساده لوحانه برای فردای بهرت قدمی در مسیر برداشتم.«
==دکرت لیلی گله داران استاد دانشگاه هرن شیراز با انتشار 
در  کرد  اعالم  اجتامعی  شبکه های  در  خود  استعفای  منت 
حامیت از مردم کشور و در اعرتاض به جمهوری اسالمی 
از تدریس در دانشگاه و عضویت در هیئت علمی استعفا 

داده است.
وارد  اسالمی  جمهوری  علیه  ایران  در  مردمی  اعرتاضات 
نهمین روز شده و همزمان با پایداری مردم در خیابان ها در 
شهرهای مختلف، ایرانیان و غیرایرانیان در کشورهای دیگر 
مردم  ضدحکومتی  اعرتاضات  از  گسرتده   پشتیبانی  به  نیز 

ایران ادامه می دهند.
با برگزاری گردهامیی  ایرانیان ساکن در کشورهای دیگر 
ابراز  آنها  با  و  حامیت  کشور  درون  معرتض  مردم  از 
همبستگی می کنند. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از 
جمله واشینگنت، ترتو، پاریس، پراگ، لندن، برلین، هامبورگ، 
کلن،  ونکوور،  تورنتو،  ملبورن،  استکهلم،  هلسینکی، 
و  ایران  مردم  با  و  برگزار  تجمعاتی  هامبورگ  فرانکفورت، 

اعرتاضات علیه جمهوری اسالمی حامیت کردند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در تجمع ایرانیان شهر واشنگنت 
امینی  یاد مهسا  به  حارض شد و ضمن روشن کردن شمع 
و جانباختگان اعرتاضات رسارسی، به خربنگار صدای آمریکا 

گفت: »فقط یک کلمه: اتحاد رمز پیروزی است!«
با  تورنتو  شهر  در  کانادا  ساکن  ایرانیان  از  نفر  هزاران 
برگزاری تجمعی گسرتده در بخشی طوالنی از خیابان یانگ، 
بلندترین خیابان جهان، ضمن ابراز همبستگی با اعرتاضات 
پالکارد خواستار رسنگونی  و حمل  با رسدادن شعار  ایران، 

جمهوری اسالمی شدند.
فراخوان های  با  نیز  جهان  شهرهای  دیگر  مقیم  ایرانیان 
برنامه خود برای برگزاری تجمعاتی در حامیت از مردم درون 
ایران برگزار می کنند. از جمله فعاالن و ایرانیان مقیم کانادا 
در شهر ونکوور امروز یکشنبه ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر در 

مقابل آرت گالری این شهر تجمع اعرتاضی برگزار می کنند.
شامر زیادی از ایرانیان ساکن لندن جدا از تجمع بزرگی 
در  شد،  برگزار  اسالمی  جمهوری  سفارت  مقابل  در  که 
قبال  در  فارسی  بی بی سی  شبکه  سیاست های  به  اعرتاض 
ایران  مردمی  خیزش  سانسورشده ی  و  سازمانیافته  پوشش 
علیه جمهوری اسالمی، مقابل ساختامن بی بی سی در لندن 
تجمع کردند و شعار هایی از جمله » بی بی سی رشم بر تو« 
رس دادند. همچنین قرار است روز ۲۷ سپتامرب در برابر دفرت 

سال های  متام  در  که  نیویورک  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
گذشته واقعیت ایران و متایالت مردم را در گزارش های خود 
نه تنها بازتاب منی داد بلکه به سود جمهوری اسالمی موضع 

می گرفت، گردهامیی اعرتاضی برگزار شود.
در آتن پایتخت یونان بامداد یکشنبه سوم مهر، دو مرد 

سوار بر موتورسیکلت که چهره خود را پوشانده بودند، یک 
اسالمی  دیوار سفارت جمهوری  به سوی  مولوتوف  کوکتل 
این حادثه خسارت  اعالم کرده  یونان  پلیس  پرتاب کردند. 

مالی و جانی در پی نداشته است.
نهادها،  سوی  از  ایران  در  معرتض  مردم  از  حامیت 
سازمان ها و همچنین افراد مشهور غیرایرانی نیز در جریان 

جهان همدل و همراه با مردم ایران؛ از گردهامیی ها و پیام های پشتیبانی 
تا پرتاب کوکتل مولوتوف به ساختامن سفارت جمهوری اسالمی در یونان

ریکاردو سیمونتی بازیگر، نویسنده و مدل آملانی



صفحه۷شماره184۷
 جمعه 4 تا پنجشنبه 10 اکتبر ۲0۲۲

شاهزاده پهلوی در دیدار با شامری از مقام های پارملان اروپا از جمله چارلی وایمرز مناینده سوئد در پارملان اروپا

           جمعی از سینامگران ایران روز گذشته در واکنش به 
رسکوب مرگبار و خونین اعرتاضات مردمی جاری در ایران بار 
دیگر بیانیه ای با درخواست »تفنگت را زمین بگذار« خطاب 

به نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی منترش کردند.
در این بیانیه ضمن حامیت از اعرتاضات مردمی در ایران 
و درخواست برای عدم رسکوب این اعرتاضات آمده است: 
»دیگر بار به همه افرادی که در یگان های نظامی تبدیل 
یادآوری  شده اند  مردم  علیه  و خشونت  عامل رسکوب  به 
می کنیم این تفنگ ها با رسمایه عمومی برای دفاع از مردم 
در اختیارشان قرار گرفته. اسلحه به سمت مردم و جوانان 

ایران نگیرید. به آغوش ملت بازگردید.«
کیهان کلهر موسیقیدان برجسته ایرانی در بیانیه ای اعالم 
کرد: »متام صحنه هایی که من روی آن ساز بزنم تریبون مردم 

آزادیخواه به تنگ آمده ی »رسزمینم ایران« خواهد بود.«
»در  گفت:  حاکم«  »باالنشیناِن  به  خطاب  کلهر  کیهان 
این چهار دهه سعی کردیم با شام نیز به جای زبان لعن و 
نفرین و اعدام و حد و تعزیر، به زبان فرهنِگ برخواسته از 
متدن مان سخن بگوییم اما پیداست که نیاموختید و کامکان 
بر رس کرب و تفرُعنید، البته اُمویان هم نیاموختند و شد آنچه 

باید می شد.«
اصغر فرهادی فیلمساز که همواره از سوی افکار عمومی 

==شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه »انقالب ایران 
را  اصلی  خواسته  چهار  است«  بین املللی  حامیت  نیازمند 
»پشتیبانی  آنها  از  یکی  که  کرد  مطرح  اروپایی  هیات  با 
 VPN و  اینرتنت  ارائه  برای  اروپا  فناوری  رشکت های 
)فیلرتشکن(« به مردم ایران جهت دسرتسی آزاد به اطالعات 

آزاد است.
مقامات  علیه  اروپا  ماگنیتسکی  تحریم های  ==»اعامل 
اعرتاض  در  ايران  از  اروپا  سفريان  »فراخواندن  و  رژیم« 
دیگر  از  مردم«  با  همبستگی  در  و  فزاينده  رسكوب  به 

خواسته هایی است که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرد.

یک هفته پس از آغاز دور تازه ای از اعرتاضات ضدحکومتی 
رسشناس  مقامات  از  تعدادی  که  رشایطی  در  ایران  در 
اعرتاضات  از  و حامیت  برش  حقوق  نقض  علیه  بین املللی 
و  حقوق مردم اعالم موضع کرده اند، شاهزاده رضا پهلوی 
اروپا دیدار و  از مقامات و دیپلامت های پارملان  با هیأتی 

گفتگو کرد.
مهرماه(  )اول  سپتامرب   ۲۳ جمعه  که  دیدار  این  محور 
برگزار شد درباره اعرتاضات رسارسی در ایران بود و در این 
زمینه گفتگو شد که حامیت دولت های غربی از مردم ایران 
یک رضورت است و چگونه آنها می توانند به ایرانیان برای 

رسیدن به آزادی کمک کنند.
ایران  »انقالب  اینکه  به  اشاره  با  پهلوی  رضا  شاهزاده 
نیازمند حامیت بین املللی است« چهار خواسته اصلی را با 

هیات اروپایی مطرح کرد:
۱. حامیت مستقیم و فوری از اعرتاضات ایران

۲. پشتیبانی رشکت های فناوری اروپا برای ارائه اینرتنت و 
VPN )فیلرتشکن(

۳. اعامل تحریم های ماگنیتسکی اروپا علیه مقامات رژیم
۴. فراخواندن سفیران اروپا از ایران در اعرتاض به رسکوب 

فزاینده و در همبستگی با مردم
یکی از مقامات اروپایی که در این دیدار حضور داشت 
چارلی وایمرز مناینده سوئد در پارملان اروپا بود. او اواسط 
مهرماه ۱۳۹۹ در مصاحبه با کیهان لندن گفته بود »شامرش 

معکوس برای جمهوری اسالمی آغاز شده است.«
در روزهای اخیر شامری از مقامات بین املللی از جمله 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، رئیس مجلس منایندگان 
ماکرون  امانوئل  سناتورها،  از  شامری  و  متحده  ایاالت 

مالقات شاهزاده رضا پهلوی با هیأتی از پارملان اروپا: 

برای حامیت از مردم ایران سفرای خود را از تهران فرابخوانید

آنالینا بربوک وزیر خارجه آملان،  رئیس جمهوری فرانسه، 
وزیر  و  وزیر  نخست  ژولی  مالنی  و  ترودو  جاستین 
خارجه کانادا، گابریل بوریچ رئیس جمهوری شیلی و ندا 
سازمان  برش  حقوق  عالی  کمیساریای  رسپرست  النشیف 
ملل از اعرتاضات مردم ایران حامیت کردند. واکنش افکار 
عمومی کشورهای مختلف و همچنین پشتیبانی چهره های 
ایران کم  از اعرتاضات مردم   فرهنگی و هرنی و ورزشی 

سابقه است.

جمهوری  از  حامیتگرانه  مواضع  یا  و  سکوت  یا  دلیل  به 
اسالمی و عدم همسویی با حقوق مردم ایران مورد انتقاد 
قرار داشت نیز در ویدئویی اعالم کرده »از طریق این ویدئو 
حقوق  فعالین  روشنفکران،  سینامگران،  هرنمندان،  شام  از 
مدنی در رسارس دنیا و هر کس که به کرامت انسان و آزادی 
باور دارد دعوت به همبستگی با زنان و مردان قوی و شجاع 
ایران می کنم؛ با ساخنت ویدئو، با نوشنت مطلب و یا هر شیوه 

دیگری.«
از  نیز  ایران  سینامی  کارگردان  و  بازیگر  سیدی  هومن 
روشنی  مواضع  که  است  سینامگرانی  و  بازیگران  جمله 
علیه جمهوری اسالمی گرفته و با انتشار عکسی از خود در 
کنار حسن روحانی رئیس دولت پیشین جمهوری اسالمی، 
روی چهره   اش رضبدر کشیده و نوشته »این ننگ برای من 
اینکه  از  از خودم  دارم  انزجار  شد.  نخواهد  پاک  هیچگاه 

ساده لوحانه برای فردای بهرت قدمی در مسیر برداشتم.«
ده ها بازیگر سینامی ایران در روزهای گذشته با انتشار 
ایران  مردم  اعرتاضات  از  اجتامعی  شبکه های  در  مطالبی 
حامیت کرده اند. چند زن بازیگر از جمله کتایون ریاحی، 
انتشار  با  بوبانی  مریم  و  فرشادجو  شبنم  ابراهیمی،  شیوا 
تصاویر بی حجاب خود همبستگی خود را با حرکت اعرتاضی 

مردم اعالم کردند.

در  دانشگاه  استاد  چند  همچنین  گذشته  روزهای  طی 
ایران با انتشار مطالب یا ویدئوهایی با مردم معرتض اعالم 

همبستگی کردند.
دکرت لیلی گله داران استاد دانشگاه هرن شیراز با انتشار منت 
استعفای خود در شبکه های اجتامعی اعالم کرد در حامیت 
از مردم کشور و در اعرتاض به جمهوری اسالمی از تدریس 
در دانشگاه و عضویت در هیئت علمی استعفا داده است.

»معوقه های  که  نوشته  استعفایش  تصویر  انتشار  با  او 
آتش  نهار هامن  و  تا شام  را هم سپرده ام  پرداخت نشده 
به اختیاری شود که گفت سپرده ایم بهتان شام و نهار هم 

بدهند.«
ایرج جنتی عطایی ترانه رسای ایرانی نیز در پیامی گفت: 
»امیدوارم مردم ما به زودی تجربه زیسنت در جامعه ای را 
به دست آورند که در آن می شود آزاد زندگی کرد… می شه 

قربانی این وحشت منحوس نشد.«
پیش از این کانون نویسندگان ایران روز جمعه اول مهرماه 
در کشور همبستگی خود  اعرتاضات جاری  به  واکنش  در 
را با »جنبش آزادیخواهی مردم ایران« اعالم کرده بود و از 
آزادی  به  نویسندگان و هرنمندان که »حیات حرفه ای شان 
بیان گره خورده، و نیز از تشکل ها و نهادهای همسو در 

رسارس جهان« خواست صدای این جنبش باشند.



نیافت. آنچه در ابتدا جنبشی برای احیای حق زنان بود، حاال 
به انقالبی علیه رژیم تبدیل شده است.«

موضوع اعرتاضات روزهای گذشته در ایران در بسیاری از 
رسانه های نوشتاری و تصویری در کشورهای مختلف جهان 
بازتاب پیدا کرده و تحلیل های زیادی درباره آن منترش شده 

است.
روزنامه تایمز چاپ لندن در مطلبی به قلم جانیس ترنر 
نوشته حجاب یک معیار پوشش نیست یک ابزار کنرتل است 
که برای اختالف افکنی و ارعاب جامعه طراحی شده. جانیس 
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی از  با تأکید بر استفاده  ترنر 
حجاب نوشته که اگر حجاب اجباری در ایران برچیده شود 
حکومت »ظامل« جمهوری اسالمی هم به دنبال آن از بین 

خواهد رفت.
روزنامه فیگارو یکی دیگر از روزنامه های معروف فرانسه 
نیز در مطلبی با انتشار تصاویر اعرتاضات در ایران و زنی که 
با انداخنت رورسی در آتش می رقصد )مربوط به اعرتاضات 
در ساری( نوشته که »در ایران، قیام علیه حجاب به اعرتاض 

ضد حکومت تبدیل شده است.«
علیه  ایران  مردم  در  که  خشمی  آمده  مطلب  این  در 
جمهوری اسالمی در متام این سال ها انباشته شده حاال  با 
به  را  فرا روییده و مردم  اعرتاضات  به  کشته شدن مهسا، 

خیابان ها کشانده است.
اعرتاضات  از  گزارشی  انتشار  با  نیز  گاردین  روزنامه 
روزهای گذشته در ایران به رسکوب گسرتده معرتضان اشاره 
کرده و نوشته که برخی کارشناسان می گویند آمار واقعی 
کشته شدگان بیشرت از شامر رسمی است که توسط حکومت 
رسکوب  درباره  قضاییه  قوه  حال  همین  در  شده.  اعالم 

»قاطعانه« و »بدون مامشات« هشدار می دهد.
سجادپور  کریم  قلم  به  مطلبی  در  نیز  پست  واشنگنت 
معرتضان  گسرتده  رسکوب  به  »کارنگی«  موسسه  مشاور 
شکنندگی  نشانه های  که  کرده  تأکید  اما  اشاره  ایران  در 
جمهوری اسالمی خیلی بیشرت و برجسته تر از آن است که در 

==»زن، زندگی، آزادی« تیرت نخست روزنامه لیرباسیون 
چاپ فرانسه به دو زبان فارسی و فرانسوی در شامره روز 

دوشنبه ۲۶ سپتامرب است.
ایدئولوژیک  استفاده  بر  تأکید  با  تایمز  ==روزنامه 
جمهوری اسالمی از حجاب نوشته که اگر حجاب اجباری در 
ایران برچیده شود حکومت »ظامل« جمهوری اسالمی هم به 

دنبال آن از بین خواهد رفت.
==روزنامه فیگارو با انتشار تصاویر اعرتاضات در ایران 
و زنی که با انداخنت رورسی در آتش می رقصد نوشته که 
»در ایران، قیام علیه حجاب به اعرتاض ضد حکومت تبدیل 

شده است.
وزارت  لندن،  در  ایرانیان  اعرتاضی  تجمعات  پی  ==در 
خارجه جمهوری اسالمی سفیر بریتانیا در ایران را احضار 

کرد.
انتشار  با  نیز  ==انجمن جان باختگان پرواز پی اس ۷۵۲ 
فراخوانی، از همه ایرانیان ساکن خارج کشور خواسته که 
علیه  جهانی«  و  »بزرگ  حرکتی  در  اکترب،  اول  شنبه،  روز 

جمهوری اسالمی راهپیامیی کنند. 

خیزش مردمی در ایران که از ۲۶ شهریور در اعرتاض به 
قتل حکومتی مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله به دست گشت 
ارشاد اسالمی آغاز شد و بر اساس شواهد به انقالب علیه 
قرار  دنیا  رسانه های  ویژه  توجه  مورد  شده،  نزدیک  نظام 
و  گسرتده   حامیت  نیز  کشور  خارج  ایرانیان  است.  گرفته 
بی سابقه ای را از اعرتاضات مردم ایران به منایش گذاشته اند.

»زن، زندگی، آزادی« تیرت نخست روزنامه لیرباسیون چاپ 
فرانسه به دو زبان فارسی و فرانسوی در شامره روز دوشنبه 

۲۶ سپتامرب )چهارم مهر( است.
از  تصویری  فرانسوی  مطرح  روزنامه  این  اول  صفحه 
اعرتاضات در ایران و زنی را که رورسی اش را از رس برداشته 
است و در هوا می چرخاند منترش کرده و در توضیح نوشته 
ایران، اعرتاضات مردم کاهش  »با وجود رسکوب شدید در 

توجه ویژه 
رسانه های 

خارجی به جنبش 
اعرتاضی مردم 

ایران و تظاهرات 
در کشورهای 

مختلف و فراخوان 
راهپیامیی جهانی
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هفته های پیش از انقالب های مرص و تونس در سال ۲۰۱۰ 
قابل مشاهده بود.

در این مطلب آمده که »همچنان برای نتیجه گیری درباره 
اینکه آیا این اعرتاضات به تغییری معنادار در ساختار سیاسی 
ایران منتهی می شود یا اینکه فقط شکافی در رژیم پوسیده 
اسالمی که تنها تنوع آن رنگ سیاه و سفید عاممه  آخوندهای 

حاکم است ایجاد می کند، زود است.«
روزنامه لس آنجلس تایمز نیز با انتشار گزارشی از اعرتاضات 
در ایران و تجمعات حامیتی ایرانیان در محله رشمن اوکس 
در لس آنجلس، روایت های زنان ایرانی در مواجهه با گشت 
را  حجاب  اسم  به  حکومتی  رسکوب های  و  اسالمی  ارشاد 

منترش کرده است.
همبستگی  و  هامهنگی  در  نیز  کشور  خارج  ایرانیان 
گسرتده در کشورهای مختلف تجمعاتی در حامیت از مردم 
و  کرده  برگزار  اسالمی  جمهوری  علیه  و  ایران  در  معرتض 

می کنند.
ایرانیان ساکن کانادا روز شنبه دوم مهر در شهر تورنتو 
تجمعی گسرتده با حضور زیادی از شهروندان برگزار کردند. 
هزاران نفر از ایرانیان کانادا نیز روز گذشته، یکشنبه سوم 
مهر، در مرکز شهر ونکوور در همراهی با معرتضان ایران 
تظاهرات برگزار کردند و علیه جمهوری اسالمی و خامنه ای 
شعار دادند. این تجمع یکی از بزرگرتین تجمعات ایرانیان 

خارج از کشور طی سال های گذشته بوده است.
در  گذشته  روز  نیز  فرانسه  ساکن  ایرانیان  از  تن  صدها 
کردند  تجمع  اسالمی  جمهوری  سفارت  مقابل  در  پاریس 
قصد  که  معرتضانی  و  فرانسه  پلیس  میان  درگیری هایی  و 
نزدیک شدن به ساختامن سفارت را داشتند رخ داد. در این 
درگیری پلیس ضد شورش فرانسه به سوی معرتضان ایرانی 
گاز اشک آور پرتاب کرد و آنها را مورد رضب و جرح قرار داد. 

همچنین شامری از معرتضان بازداشت شدند.
در لندن نیز صدها ایرانی با تجمع مقابل سفارت جمهوری 

اسالمی اقدام به پرتاب تخم مرغ به ساختامن سفارت



صفحه9شماره184۷
 جمعه 4 تا پنجشنبه 10 اکتبر ۲0۲۲

و  کارگری  خانواده  هزینه های  و  درآمد  ==میان 
حداقل بگیر اختالف زیادی وجود دارد و هزینه های رضوری 

این خانوارها ۶۳ درصد بیشرت از درآمدشان است!
== دولت هیچ برنامه حامیتی کارآمدی برای حامیت از 
اقشار مختلف حقوق بگیر ندارد و یارانه نقدی که در حال 
حارض به دهک های اول تا نهم درآمدی پرداخت می شود در 

عمل فایده ای ندارد. 

رقم سبد معیشت خانوار های متوسط کارگری به حدود ۱۷ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم فاصله زیادی 
ناچیز کارگران و دیگر حداقل بگیران دارد.  با دستمزدهای 
گرانی کاالها و خدمات مختلف ادامه دارد و اقدامات دولت 
برای جربان کرسی بودجه سبب افزایش بیشرت تورم شده است.
جدیدترین محاسبات سبد معیشت یا هامن رقم خط فقر 
نشان می دهد یک خانواده سه تا چهار نفره باید در ماه ۱۷ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد تا هزینه های 
رضوری زندگی را پوشش دهد. این بدان معناست که میان 
درآمد و هزینه های خانواده کارگری و حداقل بگیر اختالف 
خانوارها ۶۳  این  و هزینه های رضوری  دارد  زیادی وجود 

درصد بیشرت از درآمدشان است!
کار  عالی  شورای  دستمزد  کمیته  رئیس  توفیقی  فرامرز 
درباره افزایش هزینه زندگی و درآمدهای ناچیز کارگران گفته 
که »در رشایط کنونی توان خرید گوشت مرغ برای کارگران 
به کم ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در 
در  تومان  کیلویی هامن ۶۰ هزار  قیمت  با  بهرتین حالت 
بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ 
هزار تومان پرداخت؛ حداقل دستمزد روزانه ی کارگران در 
سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی 
مثل حق مسکن، حق اوالد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، 
با فرض اینکه متام کارگران مشمول حتامً این مزایا را دریافت 
می کنند، دستمزد روزانه حداکرث به ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ 
بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهرتین حالت 
قیمت های  و  تومان  هزار  رسمی، ۱۸۰  قیمت  احتساب  با 
غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه ی 
یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر متام مزد یک روز خود 
را بدهد، در نهایت می تواند یک مرغ بخرد و به خانه بربد.«

فرامرز توفیقی افزوده که »تئوریسین های اقتصادی باید 
دستمزد  با  می تواند  کارگر  یک  چطور  که  بدهند  توضیح 
همه ی  ناچیز،  نقدی  یارانه  و  تومان  هزار   ۲۰۰ روزی 
 ۳۰۰ یارانه  اساساً  کند؛  تامین  را  معیشت  سبد  مولفه های 
افزایش  کجای  شده؛  محاسبه  چگونه  هزارتومانی   ۴۰۰ یا 
هزینه های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؛ نکته 
اینجاست که اگر هزینه های واقعی مسکن و اجاره خانه را 
محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم 
بیشرت می شود؛ توضیح بدهند وعده ی »سالی یک میلیون 

رقم خط فقر به ۱۷ 

میلیون رسید؛ افزایش 

گرانی و زمزمه موج 

جدید تورم

به  این یکسال چند خانه ساختند و  مسکن« چه شد؛ در 
کارگران و مستاجران دادند؟«

این فعال کارگری افزوده که »محاسبات نشان می دهد در 
طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشِت حدوداً ۹ میلیون 
تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است 
و این یعنی تورم ۹۰ درصدی متام هزینه های زندگی. آیا این 
تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار 

تومانی جربان شود؟«
فقر  خط  رقم  درباره  جدید  محاسبات  به  توجه  با 
مشخص است که نه تنها کارگران، بلکه اقشار دیگری چون 
بازنشستگان و آموزگاران و بخش زیادی از کارمندان دولت 

زیر خط فقر قرار دارند.
هامنطور که فرامرز توفیقی هم اشاره کرده، دولت هیچ 
مختلف  اقشار  از  حامیت  برای  کارآمدی  حامیتی  برنامه 
به  حارض  حال  در  که  نقدی  یارانه  و  ندارد  بگیر  حقوق 
در عمل  پرداخت می شود  درآمدی  نهم  تا  اول  دهک های 

فایده ای ندارد.
در آنسو اقدامات تیم اقتصادی دولت برای جربان کرسی 
بودجه، اقداماتی تورم زا است. تازه ترین آمار های منترش شده 
از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کلی دو متغیر 
امسال  مرداد  در  نقدینگی  و  پولی  پایه  یعنی  پولی  اصلی 
نسبت به ماه های اخیر تغییر یافته و صعودی شده است. 
بر این اساس، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی که )در هر ماه( از 
آغاز امسال نزولی شده و در چهار ماهه امسال از ۵/۳۱ به 
۲/۲۶ درصد رسیده بود، به یک باره تا ۳/۳۰ درصد در مرداد 

افزایشی شده است.
تقریباً  روند  که  نیز  نقدینگی  رشد  نرخ  دیگر،  سوی  از 
نزولی آن از اسفند سال قبل دیده می شود، برای چهارمین 
ماه متوالی در کانال ۳۷ درصد درجا زده و مسیر نزولی خود 

را ادامه نداده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در ترشیح دالیل رشد این دو متغیر 
پولی، به رشد مطالبات بانک ها از بانک مرکزی و استقراض 
دولت از این بانک اشاره کرده که به اصطالح موجب چاپ 
تعادل در  نبود  نتیجه  بانک مرکزی شده و در  بیشرت  پول 
منابع و مصارف بانک ها و بودجه بار دیگر فشار جدیدی را 

به منابع بانک مرکزی وارد کرده است.
افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی کشور، به معنای ایجاد 
موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران است. این در حالیست 
که مقامات دولتی مدعی هستند توانسته اند از رسعت تورم 

بکاهند.
ادعای  برخالف  هم  پرمرصف  و  اساسی  کاالهای  قیمت 
دولت در حال افزایش است. بختیار علم بیگی، رئیس هیات 
مدیره انجمن صنایع بهداشتی، آرایشی و شوینده از احتامل 
افزایش قیمت ۴۰ تا ۴۵ درصد محصوالت شوینده خرب داده 
و گفته که وقتی مسئوالن قیمت متام نهاده های تولید از 
جمله برق، گاز و آب را به راحتی افزایش داده اند و گاز 
بیش از ۱۰ برابر شده است، گرانی سایر تولیدات هم دور 

از انتظار نیست.
امسال  امرداد  در  بود  کرده  اعالم  پیشرت  ایران  آمار  مرکز 
تورم نقطه ای ۱۲ ماده غذایی به باالی ۱۰۰ درصد رسیده 
این  می دهد  نشان  مرداد ۱۴۰۱  تورم  از  گزارش  این  است 
شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته در گروه خوراکی ها 
۲/۸۱ درصد رشد داشت. تورم ماهانه و ساالنه خوراکی ها 
هم به ترتیب اعداد ۴/۱ و ۴/۵۷ درصد را نشان می دهد و 
نرخ تورم نقطه ای در مرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۲/۵۲ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوار های کشور به طور میانگین ۲/۵۲ 
درصد بیشرت از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کاال ها 

و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

          کردند و پلیس با رفتار خشونت آمیز آنها را متفرق کرد. 
ایرانیان معرتض در بریتانیا همچنین در مقابل مرکز اسالمی 
در لندن تجمع کرده و علیه مقامات جمهوری اسالمی شعار 
دادند. یکی از معرتضان توانست با پرچم شیر و خورشید 
ایران خود را به پشت بام مرکز اسالمی انگلیس برساند و 
پرچم ملی ایران را بر بام این ساختامن به اهتزاز درآورد.

در پی تجمعات اعرتاضی ایرانیان در لندن، وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی سفیر بریتانیا در ایران را احضار کرد. به 
گزارش رسانه های داخلی وزارت خارجه دولت رئیسی اعالم 
کرده که خربرسانی رسانه های فارسی زبان در لندن را »اقدام 
علیه حاکمیت ملی« ارزیابی خواهد کرد. بر اساس گزارش 
رسانه های داخلی در ایران سفیر بریتانیا به دلیل میزبانی 
دولت لندن از رسانه هایی که تحریک و دعوت به اغتشاش 
و گسرتش آشوب ها را در صدر برنامه های خود قرار داده اند 

احضار شد.
پیشرت در آتن پایتخت یونان بامداد یکشنبه سوم مهر، دو 
مرد سوار بر موتورسیکلت که چهره خود را پوشانده بودند، 
یک کوکتل مولوتوف به سوی دیوار سفارت جمهوری اسالمی 
این حادثه خسارت  اعالم کرده  یونان  پلیس  پرتاب کردند. 

مالی و جانی در پی نداشته است.
مسعود قره خانی ایرانی دوتابعیتی و رئیس پارملان نروژ نیز 
که از جمله نخستین مقامات کشورهای اروپایی بود که به 
اعرتاضات مردم در ایران واکنش نشان داد. رسانه های ایران 
گزارش داده اند که سفیر نروژ در تهران نیز به دلیل سخنان 

رئیس پارملان این کشور احضار شده است.
همراه  به  سالگی  پنج  سن  از  که  قره خانی  مسعود 
مردم  با  همراهی  در  کرده  مهاجرت  نروژ  به  خانواده اش 
انقالب۵۷ بدنیا  از  ایران گفته بود که ۳ سال بعد  معرتض 
جمهوری  حکومت  سال   ۴۳ نتیجه  که  بوده  شاهد  و  آمد 
اسالمی ایران، قتل جوانانی مانند مهسا امینی است. او در 
این پیام همدردی تأکید کرده بود که »دمل می سوزد؛ ناراحت 
و عصبانی می شوم که جوانان ایران هنوز ناچارند برای آزادی 

و دموکراسی فریاد بزنند.«
وزارت خارجه جمهوری اسالمی مدعی شده که سخنان 
مسعود قره خانی »غیر سازنده« و »مداخله در امور داخلی 

جمهوری اسالمی« است.
آملان  خارجه  وزارت  از سخنگوی  نقل  به  الجزیره  شبکه 
نوشت که سفیر جمهوری اسالمی ایران در برلین به دلیل 
اعرتاضات اخیر در ایران و رسکوب معرتضان به وزارت خارجه 

آملان احضار شده است.
اینهمه در حالیست که موج حامیت ایرانیان ساکن خارج 
از ایران از هموطنان درون کشور هر روز گسرتده تر می شود. 
برلین،  لندن،  پراگ،  استانبول،  تفلیس،  پاریس،  واشنگنت، 
ونکوور،  تورنتو،  ملبورن،  استکهلم،  هلسینکی،  هامبورگ، 
کلن، فرانکفورت، جاکارتا و هامبورگ از شهرهایی هستند که 

ایرانیان در آنها تجمعات اعرتاضی برگزار کردند.
انتشار  با  نیز   ۷۵۲ پی اس  پرواز  جانباختگان  انجمن 
فراخوانی، از همه ایرانیان ساکن خارج کشور خواسته که 
علیه  جهانی«  و  »بزرگ  حرکتی  در  اکترب،  اول  شنبه،  روز 

جمهوری اسالمی راهپیامیی کنند.
حامد اسامعیلیون سخنگوی این انجمن گفته که »از سوی 
کشور  از  خارج  فعاالن  متام  به  پرواز  خانواده های  انجمن 
پیشنهاد می کنیم ضمن حفظ روزهای برنامه ریزی شده، برای 
روز شنبه، اول اکترب، به برنامه ریزی برای راهپیامیی اقدام 

کنند.«
ادامه  نیز  هفته  این  در  کشور  خارج  ایرانیان  اعرتاضات 
این  برگزاری  می کند  تالش  لندن  کیهان  داشت.  خواهد 

تجمعات را در کشورهای مختلف به اطالع همگان برساند.



کلی را جهت دسرتسی بیشرت آنها به ارتباطات دیجیتال برای 
مقابله با سانسور حکومت ایران صادر کردیم.«

ایالن ماسک مدیرعامل رشکت »اسپیس ایکس« در واکنش 
به توییت بلینکن در توییتی کوتاه نوشت: »استارلینک فعال 

می شود.«

از یک هفته گذشته گزارش  در مورد اختالل در واتس آپ 
و اینستاگرام در ایران زیاد منترش می شود. حتا عنوان شد، 
احتامال از سوی عوامل جمهوری اسالمی، که این دو اپلیکیشن 
اما  است!  شده  مختل  مبدأ  از  ارائه دهنده  کمپانی  توسط 

زاکربرگ مدیرعامل رشکت »متا«  آن را تکذیب کرد.
در همین ارتباط ریچارد گرنل سفیر سابق آمریکا در آملان 
در دوره دونالد ترامپ نیز در توییتی به فارسی نوشت »این 
موج از تظاهرات در ایران متفاوت است. این می تواند هامنی 
باشد که همه منتظرش بودیم. کمپانی های بزرگ تکنولوژی 
و اینرتنت، حاال نوبت شامست. باید تضمین بدهید که رژیم 
پذیرفتنی  عذری  هیچ  ببندد.  را  شام  پلتفرم های  منی تواند 

نیست.«
کشور  وزیر  وحیدی  احمد  پاسدار  رسدار  میان  این  در 
انفجار  تروریستی  پرونده  متهامن  از  که  اسالمی  جمهوری 
خونین مرکز یهودیان )آمیا( در آرژانتین است، در یک گفتگوی 
»سازماندهی«  را  ایران  مردم  اعرتاضات رسارسی  تلویزیونی 
شده خواند و ادعا کرد محدودیت های اینرتنتی »برای حفظ 

امنیت و آرامش مردم« و »امری طبیعی« است!
شود  اعامل  محدودیت هایی  باید  که  کرد  اعرتاف   او 
تقصیر  او  دهند.  سامان  را  اعرتاضات  نتوانند  معرتضان  تا 
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== اقدام برای ارائه اینرتنت آزاد به مردم ایران و خربهایی 
و  اقتصادی  و  سیاسی  شاخص  چهره های  حامیت  از  که 
جمهوری  علیه  روانی«  »جنگ  می شود  مطرح  تکنولوژی 
اسالمی را به شدت دامن زده و روحیه اقلیتی را که مؤمن و 

یا عمدتا مزدور آن هستند، تضعیف کرده است.
==وزارت خزانه داری آمریکا با هدف »حامیت از آزادی 
به  دسرتسی  گسرتش  کلی  مجوز  ایران«  مردم  برای  بیان 

خدمات اینرتنتی را برای ایرانیان صادر کرده است.
گفته  آمریکا  خزانه داری  وزیر  معاون  آدیمنو  ==والی 
»آمریکا حامیت خود از گردش آزاد اطالعات برای شهروندان 

ایرانی را دوباره افزایش می دهد«.
== آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می گوید به مردم ایران 
جهت دسرتسی بیشرت به ارتباطات دیجیتال کمک می کنیم.

در  »اسپیس ایکس«  رشکت  مدیرعامل  ماسک  ==ایالن 
ارتباط با ایران اعالم کرد »استارلینک فعال می شود«.

دوره  در  آملان  در  آمریکا  سابق  سفیر  گرنل  ==ریچارد 
دونالد ترامپ گفته »این موج از تظاهرات در ایران متفاوت 
است. این می تواند هامنی باشد که همه منتظرش بودیم. 
کمپانی های بزرگ تکنولوژی و اینرتنت، حاال نوبت شامست«.

که  بین املللی  هکرهای  از  چهره رسشناس  از  ==شامری 
به  کمک  برای  تا  خواسته اند  هستند  برش  حقوق  مدافع 
اعرتاضات مردم وبسایت ها و شبکه های سازمانی و ارگانی 
اطالعات  توانستند  اگر  و  کنند  هک  را  اسالمی  جمهوری 
مربوط به رسکوبگران را منترش منایند. این پیشنها با استقبال 

زیادی روبرو شده است.
برای  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سایربی  ==واحد 
خربچینی و آدم فروشی دست به دامان هواداران نظام شده و 
دوم مهرماه در اطالعیه ای از آنها خواسته است »در صورتی 
که هرگونه اخبار و اطالعاتی اعم از عکس ، فیلم ، مشخصات 
فردی و… از اغتشاشگران در اختیار دارند، را از طریق سایت 

گرداب برای این نهاد ارسال کنند«.

به دنبال قطع گسرتده اینرتنت در ایران با آغاز دور تازه ای 
از اعرتاضات ضدحکومتی، وزارت خزانه داری آمریکا با هدف 
»حامیت از آزادی بیان برای مردم ایران« مجوز کلی گسرتش 

دسرتسی به خدمات اینرتنتی برای ایرانیان را صادر کرد.
 ۲۳ جمعه  آمریکا  خزانه داری  وزیر  معاون  آدیمنو  والی 
مردم  که  »در حالی  دراینباره گفت:  مهرماه(  )اول  سپتامرب 
به خیابان ها  امینی  به مرگ مهسا  اعرتاض  در  ایران  شجاع 
آمده اند، آمریکا حامیت خود از گردش آزاد اطالعات برای 

شهروندان ایرانی را دوباره افزایش می دهد.«
این حامیت ها  ادامه  بر  تاکید  این مقام آمریکایی ضمن 
در هفته های آینده تأکید کرد: »ما با تغییرات جدیدی که 
با  بهرت  مقابله  برای  ایران  مردم  به  داده  شده،  در مجوزها 
تالش های جمهوری اسالمی جهت نظارت و سانسور کمک 

می کنیم.«
مجوزهای جدید خزانه داری آمریکا پلتفرم های رسانه های 
اجتامعی و »ویدئوکنفرانس ها« را تحت پوشش قرار می دهد.

همچنین مجوزهایی برای ارائه برنامه های خدمات اینرتنتی 
بدافزارها،  ضد  ردگیری،  ضد  برنامه های  ویروس ها،  ضد 
که  شده  صادر  ضدسانسور  برنامه های  و  وی پی ان ها 
محدودیت های قبلی برای »استفاده شخصی« از این برنامه ها 
را لغو می کند و رشکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند 

می توانند برای ایرانی ها آزادی عمل داشته باشند.
در همین ارتباط آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز به 
ایران واکنش نشان  لغو تحریم ها برای گردش اطالعات در 
داد و در توییتی نوشت »امروز برای پیشربد آزادی اینرتنت 
و جریان آزاد اطالعات برای مردم ایران اقدام کردیم و مجوز 

»اینرتنت آزاد« و »جنگ 
سایربی« در خدمت مردم 
ایران؛ درخواست واحد 
سایربی سپاه پاسداران 
از هواداران نظام برای 

»آدم فروشی«!

افزود:  و  انداخت  مردم  گردن  به  را  رژیم  توسط  سانسور 
موجب  که  است  اغتشاشگران  عهده  به   محدودیت  »اصل 
این محدودیت می شوند. این رشایط هم موقت است و تا 
زمانی که دستگاه های اطالعاتی و امنیتی مطمنئ شوند، این 
وضعیت ادامه دارد.« منظور وی این است که محدودیت 
و رسکوب اینرتنتی تا زمانی که رژیم بتوان اعرتاضات را به 
قول خود مقامات جمهوری اسالمی »جمع کند« ادامه خواهد 

داشت.
از سوی دیگر، از روز جمعه اول مهرماه گزارش هایی در 
مورد فعال شدن ماهواره های استارلینک بر فراز ایران مطرح 

شد.
اینرتنت   به  می گویند  ایران  داخل  شهروندان  از  شامری 
نواحی  در  شده  گزارش  کرده اند.  پیدا  دسرتسی  استارلینک 
مرزی نیز هرچند با دشواری شامر زیادی از ایرانی ها از طریق 
فناوری های نو توانسته اند به اینرتنت آزاد دسرتسی پیدا کنند 
به خاطر سیگنال های ضعیف  آن  اگرچه می گویند رسعت 
چندان زیاد نیست اما در مواقعی که اینرتنت در این مناطق 
قطع می شود غنیمت بزرگی برای ارتباط و ارسال تحوالت 
جمهوری  برای  همین  و  است  اطالع رسانی  برای  میدانی 

اسالمی رضبه ی مهمی به شامر می رود.
همچنین شامری از چهره رسشناس از هکرهای بین املللی 

که مدافع حقوق برش هستند خواسته اند تا برای کمک به 
اعرتاضات مردم وبسایت ها و شبکه های سازمانی و ارگانی 
اطالعات  توانستند  اگر  و  کنند  هک  را  اسالمی  جمهوری 
مربوط به رسکوبگران را منترش منایند. این پیشنهاد با استقبال 

زیادی روبرو شده است.
سپاه  سپاه  سایربی  امنیت  فرماندهی  ارتباط  همین  در 
پاسداران انقالب اسالمی برای خربچینی و آدم فروشی دست 
به دامان هواداران نظام شده و دوم مهرماه در اطالعیه ای از 
آنها خواسته است »در صورتی که هرگونه اخبار و اطالعاتی 
اعم از عکس ، فیلم ، مشخصات فردی و… از اغتشاشگران 
در اختیار دارند، از طریق سایت گرداب برای این نهاد ارسال 

کنند.«
بخشی از مبارزات مردم ایران در مقابل جمهوری اسالمی 
که  است  »مجازی«  امکانات  و  آزاد«  »اینرتنت  طریق   از 
حکومت را به شدت رسدرگم کرده. اقدام برای ارائه اینرتنت 
چهره های  حامیت  از  که  خربهایی  و  ایران  مردم  به  آزاد 
می شود  مطرح  تکنولوژی  و  اقتصادی  و  سیاسی  شاخص 
»جنگ روانی« علیه جمهوری اسالمی را به شدت دامن زده 
و روحیه اقلیتی را که مؤمن و یا عمدتا مزدور آن هستند، 

تضعیف کرده است.
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ارشف، که با نوعی »کودتا« به قدرت رسیده بود بالفاصله 
پس از کشته شدن محمود، سیاستی را با دو هدف در پیش 

گرفت.
نیز، مدعیان رشکت  اول قلع و قمع اطرافیان محمود و 

در قدرت
دوم، جلب محبت ایرانیان و برخوردار شدن از حامیت آنان
تجربۀ حکومت محمود به ارشف آموخته بود که تا وقتی 
افغانها به صورت قوم فاتح عمل می کنند و ایرانیان آنها را 
آسایش  روی  غارتگر می نگرند کشور  و  اشغالگر  به چشم 
نخواهد دید. درباره ارشف، واقعه نگاران و مورخان عموماً 
گواهی داده اند که او ضمن برخورداری از صفت شجاعت، 
از عقل و تدبیر نیز به مراتب بیش از پرس عمش محمود بهره 
داشت. او می خواست به عنوان پادشاه ایران شناخته شود و 
این، در درجه اول مستلزم کسب مرشوعیت بود. از این رو، 
هنگامی که از بازداشتگاهش در قرص فرح  آباد به عالی قاپو 
انتقال یافت و با در هم شکسنت آخرین مقاومت طرفداران 
محمود، قدرتش را در مقام فرماندهی تثبیت کرد، دیداری 
آبرومندانه با شاه سلطان حسین ترتیب داد. شاه مخلوع را با 
احرتام پذیرا شد. او را که در مرگ فجیع شاهزادگان سوگوار 
بود تسلیت داد. سپس تاج پادشاهی را در برابرش نهاد و 
گفت امانت شام را به شام برمی گردانم و از ظلمی که بر 

شام و خاندان پادشاهی رفته است پوزش می طلبم.
شاه سلطان حسین، از بیم آن که مبادا حیله ای در پس 
این کرامت نهفته باشد، بازگشت به سلطنت را نپذیرفت و 
در پاسخ گفت از وقتی برحسب مشیّت الهی، تاج و تخت 
پدرانم را ترک گفته ام خداوند چشم مرا به بیهودگی جاه و 
مال باز کرده و آرامشی را که در گوشه نشینی برایم حاصل 
شده است بر شکوه سطنت و رنج و ماللی که در پی داشت، 

ترجیح می دهم.
ورزید،  ارصار  ارشف  »هرچه  نویسد  می  کروسینسکی   
برایش  دامی  می پنداشت  که  شاه  انکار  بر  وی  ارصار 
گسرتده اند، افزود. شاه به رصاحت اظهار کرد که آرامشی را 
که بدان دست یافته است بر جاه و جالل سلطنت ترجیح 
می دهد و اجبار به ترک سلطنت را ناشی از مشیّت الهی 
نخواهد  خدا  خواست  برخالف  کاری  بنابراین  می داند. 
برای  از سلطنت هرگز وسوسه ای  کناره گیری  زمان  از  کرد، 
بازگشت بدان در دلش راه نیافته است و حتی گوش دادن 
به چنین سخنانی را مترّد از خواست خداوند می داند. ارشف 
که سیاستمداری ماهر بود چنین وامنود کرد که باالجبار، و 
برخالف میل باطنی خود، سلطنت را به رشط آن که از سوی 

شاه به وی تفویض شده باشد، می پذیرد«.
ایران را به  بدین سان، شاه سلطان حسین  تاج سلطنت 
دست خود این بار بر رس ارشف نهاد. در این دیدار، شاه 
سلطان حسین از شقاوتی که محمود در قتل عام شاهزادگان 
به خرج داده و سختی هایی که بر خود او روا داشته بود، نالید.
ارشف با اظهار همدردی، قول داد که گذشته را جربان کند. 
در ایفای عهد خود، مقرر داشت اجساد شاهزادگان مقتول را 
که در دخمه ای رویهم انباشته بودند درون تابوت قرار دهند 
و بر شرتهای اصطبل سلطنتی بگذارند و به قم بربند و با 
احرتامات الزم دفن کنند. مردم اصفهان، با ندبه و زاری این 
کاروان را تشییع کردند و به گفتۀ کروسینسکی  »دست کم 
این تسلی برایشان حاصل شد که می توانند بر رسنوشت تلخ 
خودشان و شاهزادگان نگونبخت صفوی آزادانه اشک بریزند«.

ارشف، مستمری شاه را که در زمان محمود ماهی پنجاه 
تومان بود به هفته ای پنجاه تومان افزایش داد. ضمناً برای 
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آن که شاه رسگرم کاری باشد رسپرستی ساختامنهایی را که 
در محدودۀ قصور و باغهای سلطنتی آغاز شده بود به عهدۀ 
وی گذاشت. به درخواست شاه سلطان حسین، ارشف یکی 
از دخرتان او را به همرسی خود اختیار کرد و دامادی شاه 
بر اعتبارش نزد مردمی که هنوز حرمتی برای دودمان صفوی 

قائل بودند، افزود.
بخش دیگر سیاست ارشف در آغاز حکمرانی، مهار کردن 
قدرت در دست خود بود. همزمان با مهرورزی نسبت به 
شاه سلطان حسین، به قلع و قمع کسانی پرداخت که راه 

تاجداری او را با توطئه علیه محمود هموار کرده بودند.
بر  زمان  از  بیشرت  روز  »هشت  می نویسد  کروسینسکی 
تخت نشسنت او نگذشته بود که فرمان داد همۀ کسانی را 
که در توطئه رشکت کرده بودند بازداشت کنند. گروهی از 
آنان را کشت و گروهی دیگر را به زندان افکند اما اموال 
همه شان را مصادره کرد. ارشف، از این اقدام سیاسی خود 
رسداران  مزاحمت  از  را  خود  سویی  از  می برد.  فایده  دو 
توطئه گری که طبعاً سهم خود را از قدرت مطالبه می کردند، 
رهانید و از سوی دیگر به اموال فراوانی که آنها از راه غارت 

و چپاول فراهم ساخته بودند، دست یافت«.
ریش  دل  بر  بود  مرهمی  حال  عین  در  اقدامی،  چنین 
ایرانیان که به چشم می دیدند چگونه غارتگران و بیدادگران 

به مکافات می رسند.
امان الله، از نخستین کسانی بود که رسش در این تصفیۀ 
خونین به باد رفت و اموالش مصادره شد. او که در بیرحمی 
نداشت  هامنند  محمود  سپاه  رسداران  بین  غارتگری  و 
انباشنت  و  مردمان  کردن  مرعوب  برای  را  فرصتی  هیچ 
خزانۀ  شخصی خود فروگذار منی کرد. نوشته اند که ثروت 
امان الله با ثروت محمود، در مقام سلطنت، برابری می کرد. 
به روایت کروسینسکی »اگرچه محمود افغان مالطفت بسیار 
به امان الله کرده بود اما در توطئه علیه محمود، امان الله 

که صدر اعظم و فرمانده کل قوا محسوب می شد، نقش 
که  برد  پی  به زودی  امان الله  همه،  این  با  داشت.  اساسی 
ارشف از محمود مکارتر و هشیارتر است. ارشف، فرصتی را 
که امان الله با خیانت به محمود فراهم ساخته بود غنیمت 
شمرد و مردی را که می توانست رقیب خطرناکی برای او 

باشد، از رس راه برداشت«.
به نام  خود  تألیف  در  شوروی  روسیه  آکادمیسین های 
میالدی«  هیجدهم  سدۀ  تا  باستان  دوران  از  ایران  »تاریخ 
و  ماهرتر  سیاستمداری  در  محمود  از  »ارشف  نوشته اند: 
دقیقرت بود. او اینک می دانست که منی تواند مانند محمود 
ایران  در  را  افغان قدرت خویش  ایالت  ریاست  به نام  تنها 

استوار سازد و کوشید به عنوان پادشاه ایران شناخته شود. 
نظم و نسق را در میان لشکریان خود برقرار کرد و از دزدی 
و غارتگری و تجاوز آنان به ایرانیان مانع شد و کوشید بزرگان 
ایران و طبقاتی از  ایرانیان اصیل را به سوی خود جلب کند. 
ایران هامنند  در  افغان که می خواستند  بزرگان  در عوض، 

کشوری تسخیرشده امر و نهی کنند از وی روی برتافتند«.
به  آخر  تا  که  آقاسی(  )قوللر  املاس، رسکردۀ فوج خاصه 
محمود وفادار مانده بود، وقتی از مقاومت نتیجه نگرفت، 
گریخت و خود را پنهان کرد. اما به زودی او را یافتند و برای 
یافنت اموالی که تصور می کردند پنهان کرده یا از محل پنهان 
کردن آنها آگاه است مورد شکنجه قرار دادند. قوللرآقاسی، 
به واسطۀ  چون  و  کرد  تحمل  بردباری  با  را  زجر  و  حبس 
پاکدامنی و حسن خلق در میان سپاهیان محبوبیت داشت، 
آزاد شد. اما پس از آزادی، نخست همرس خود را کشت و 

سپس با خنجری که در قلب خود فرو برد، خودکشی کرد.
اقتدار محمود زر و زیوری  برخالف املاس که در دوران 
گرد نیاورده و ثروتی نیندوخته بود، مرشد هندی تبار محمود 
ـ میانگی ـ از ثروت زیادی بهره داشت. این ثروت را تقرب 
میانگی به محمود برایش به ارمغان آورده بود. محمود به 
این مرشد هندی که بین عوام »زردشت ثانی« لقب گرفته 
بود، آنچنان عقیده داشت که بی مشورت او در کمرت امر 
سینه  بر  دست  برابرش  در  و  می گرفت  تصمیم  خطیری 

می نهاد و تا ننشسته بود، منی نشست.
ارشف، امالک میانگی را ضبط کرد اما به خودش آسیب 
نرساند و قول داد در اولین فرصت او را به قندهار بفرستد تا 

در آنجا به آسودگی زندگی کند.
برادر ارشف نیز در این »تصفیه« چشامن خود را از دست 
داد. ارشف که نسبت به او ظنین بود دستورداد از بینایی 

محروم و به شیوۀ دربار صفوی در حرمرسا زندانی شود.
در شامره آینده: فرمانروای حیله گر

تاجداری ارشف

زنرش
اب



دو خربنگاری كه در لحظه تاریخی سخت مهمی از سوی 
هیچكدام  بودند،   شده  گسیل  ایران  به  فرانسه  تلویزیون 
گونه  این  فرستادن  سنت  منی دانستند.  فارسی  كلمه ای 
روزنامه نگاران به كشورهای جهان سوم را باید مصداق بارز 
زبانی  ضعف  رفع  برای  دانست.  استعامری  نخوت  نوعی 
جمهوری  مقامات  سوءظن  دفع  برای  نیز  و  خربنگاران، 
اسالمی، قرار شد كه مصاحبه اساساً به زبان فارسی صورت 
گیرد. در عین حال، دو روزنامه نگار حق داشتند پرسشهای  
خود را به زبان فرانسه مطرح كنند. در نوار ویدئویی این 
مصاحبه، پچ پچ دامئی و اغلب نامفهوم مرتجم را همواره 
در پس زمینه میتوان شنید. همین صداهای ناروشن به نوار 

فضایی پر رمز و و راز و حتی خوف انگیز می بخشد.
الدن  درآمد.  آب  از  عملی  غیر  همه  قرارها  و  قول  اما 
لو  »ژان  با  پیش  ماه  نبود. شش  برومند مرتجمی حرفه ای 
رویریه« آشنا شده و در روز هشتم فروردین وقتی خربنگاران 
فرانسوی نتوانستند مرتجمی حرفه  ای برای مصاحبه با هویدا 
تاریخی  اهمیت  اما  طلبیدند.  كمك  الدن  كنند،  از  رساغ 
مصاحبه، سایه مسلسلها، سیل زندانیانی كه در حیاط زندان 
پرسه  می زدند، تالش برخی از آنها برای كسب اجازه استفاده 
از دستشویی ، و باالخره بوی ناخوشایند عرقی كه در هوا 
موج  می زد، همه دست به دست هم داد و  به دلهره مرتجم 
افزود. هنوز عبارت اول مصاحبه را ترجمه نكرده بود كه 
هویدا به سبك كارش ایراد گرفت. گفت: »این قضیه جدی 
است. ترجمه ها باید خیلی دقیق باشد.« آن گاه اعالم كرد كه 
تنها در صورتی حارض به ادامه مصاحبه خواهد بود كه او  

خود بتواند به فرانسه سخن بگوید.
آیا امید داشت كه از این راه اروپاییها را تحت تأثیر روانی 
و سالست فرانسه خود قرار دهد و همدلی شان را به كف 
آورد؟ آیا می خواست با ظرافتهای زبانی، پیامی به دوستانش 
درخارج از كشور بفرستد؟ آیا به راستی نگران دقت ترجمه 
این  دقیق  پاسخ  هرگز  دیگر  قاعدتاً  بود؟  جوان  خانم  آن 
پرسشها را نخواهیم دانست. اما در یك نكته شكی نیست: 
با رؤیت خربنگاران خارجی، بارقه ای از امید در چشامنش 
ظاهر شد. شاید حتی با خود می گفت كه حق همیشه با 
او بود كه گامن داشت دوستان با نفوذش در آمریكا و اروپا 
منجی  در كف  را  و رسنوشتش  گذاشت  نخواهند  تنهایش 

تازه  ای در ایران رها نخواهند كرد.
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اما پیش از آن كه دوربین خربنگاران به كار بیفتد، آن بارقه 
امید یكرسه از میان رفته بود. انگار دوباره غم و یأس به 
جانش افتاد. قاعدتاً لحن اولین سئوال اُكرانت و نیز حضور 
مقامات نظام اسالمی، كه یكی از آنها جزو سوءقصد كنندگان 
به دوست هویدا، حسنعلی منصور، بود  به این روح غمزده 
تازه كمك می كرد. در نخستین منای دوربین از چهره هویدا، 
حتی پیش از آن كه كالمی به زبان بیاورد، حال و هوایش، و 

نگاهش همه حكایت از اضطراب و نگرانی داشت.
در  نوار مصاحبه، می بینیم كه او بر تشك خود، میان دیوار 
زندان از یكسو و جمع خربنگاران و مقامات   نظام تازه از 
سویی دیگر، در كنجی خمیده است. رس به درون گردن فرو 
كشیده و دستان خود را روی زانوهایش گذاشته و انگشتان 
دو دستش را در هم تنیده است. حتی از جوانی، در چشامن 
گودافتاده او حالتی از افرسدگی،  تركیبی از طنز و تسلیم، 
مشهود بود. از جمله كسانی بود كه شكل و شامیل صورتشان 
از چند و چون شخصیت شان نشان دارد. اما در آن روز رسد 
بهاری،  استخوانهای چهره او، پیشانی اش، ابروان پرپشتش، و 
چشامن مه  آلودش همه به نظر به پیری زودرس دچار بودند. 
داشت  تن  به  كه  كركی  ژاكت  و هم  هم شلوار چروكیده 
تنگ می منود. اگر در گذشته، كت و شلوارهای خوش دوخت 
خیاطش، چاقی اش را كه از گرفتاریهای مزمن زندگی اش بود 
این  تنگ و چروكیده اش  لباسهای  بار،  كرد،  این  پنهان می 

چاقی را برجسته تر جلوه می داد.
هویدا كه در همه حال جانب ادب را رعایت می كرد، این 

بار، در طول گفتگو با ُاكرانت، نه تنها با بی اعتنایی كاله 
كپی اش را بر رس داشت، بلكه دو پایش را هم در عین بی 
احرتامی و رسكشی دراز كرده بود. صورتش كه در گذشته 
به چهره پوكربازی قهار می مانست،  این بار حالت مضطرب 
و عصبانی شكاری به دام افتاده را پیدا كرده بود. بارها در 
پاسخ پرسشهای اُكرانت، رس به حیرت و اعرتاض تكان می داد. 
هویدا  زندان،  به  اُكرانت  ورود  از  بعد  دقایقی  تنها  انگار 
دریافته بود كه این خربنگار فرانسوی به قصد كمك به او به 

دیدارش نیامده است.
بعدها  صورتش،  همه  حركات  هویدا،   جسمی  حاالت 
موضوع بحث و جنجال شد. حتی موقعیت دو دستش هم 
معام بود. در نوار مصاحبه می بینیم كه او هشت انگشت 
دستانش را در هم تنیده و دو شستش را در هوا می چرخاند.
معموال این حالت و حركت را نشانی از اضطراب می دانند. 
اما گویا در زبان رازگونه فراماسونری،  این نوع حركت شست، 
نشانه از حالتی اضطراری و نوعی طلب كمك است. هویدا 
بی گامن عضو یك لژ فراماسونی بود و در ایران فراماسونری 
را ستون پنجم استعامر انگلستان می دانند. وابستگی هویدا 

به این گروه، موضوع جنجالهایی فراوان شد.
حركات  با  راستی  به  هویدا  آیا  كه  ندانیم  هرگز  شاید 
انگشتانش، می خواست از برادران ماسونی خود كمك بطلبد 
یا خیر. ولی در این نكته شكی نباید داشت كه هویدا در 
و  دلزدگی  تا  كرد  استفاده  فرصتی  هر  از  مصاحبه،  طول 
تنفرش را از خربنگار فرانسوی ای كه به سلولش آمده بود، 

عریان كند.
به محض آنكه دوربین كار فیلمربداری را آغاز كرد، ُاكرانت 
هم روند مصاحبه را به انحصار كامل خود در آورد. به حمالت 
گزنده ای علیه رژیم گذشته دست زد. حتی نگذاشت خربنگار 
دیگر یك سئوال هم طرح كند. در متام طول نوار هیچ نشانی 
از این همكار بینوا به چشم منی خورد. ُاكرانت مصاحبه را با 
طرح این پرسش آغاز كرد كه »آیا گامن منی كنید رسنوشت 
شام را باید متثیلی از ماهیت رژیم سابق دانست؟« هویدا با 
نگاهی خشم آلود رسی تكان داد. اندكی سكوت كرد. قاعدتاً 
امید داشت كه بتواند در پاسخ سئوالی مناسبرت،  از وضعیت 
بد خود در زندان بگوید. سكوتش را لحظه ای دیگر ادامه 
داد و سپس با عصبانیت گفت: »مگر وضع مرا منی بینی؟ 
این چه جور سئوالی است؟« البته لحن سئوال ُاكرانت  بیشرت 
به یك بازجو نسب می برد تا یك روزنامه نگار. این لحن نه 
تنها آن روز هویدا را تكان داد، بلكه سه هفته بعد،  هنگامی 
كه نوار مصاحبه رسانجام در فرانسه نشان داده شد، جنجال 

برانگیخت.
در طول سیزده سال صدارتش،  هویدا رابطه پیچیده ای با 
رسانه های همگانی غربی برقرار كرده بود. گرچه شاه اغلب 
رژیمش  و  او  اما  می توپید،  غرب  به  درگفتار  و  ظاهر  به 
نسبت به هر اشاره و هركالم مطبوعات غربی حساسیتی 

حیرت آور داشتند. هویدا از نوعی جالی جهان وطنی

معمایي به نام هویدا  )۳(
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خربنگار فرانسوی با سؤاالتش هویدا را 
شكنجه می داد

رسانجام هویدا از ادامه گفتگو با »كریستین اوكرافت« كالفه شد و 
گفت:بهرتاست »قربانی« سكوت اختیار كند!

عنوان  با  كه  كتابی  نوشنت  برای  میالنی  عباس  دكرت 
رصف  وقت  سال  شش  یافته،  انتشار  هویدا«  »معامی 
از  را  هویدا  امیرعباس  كه  ازكسانی  بسیاری  با  و  كرده 

نزدیك می شناختند به گفت وگو نشسته است.
این كتاب، شخصیت هویدا را از زوایای مختلف مورد 
مالحظه قرار می دهد. كتاب،  با گزارشی از وضع نخست 
وزیر پیشین در زندان انقالب آغاز می شود و سپس به 

رشح زندگانی وی از تولد تا مرگ می پردازد.

خانواده هویدا در بیروت : سال 1929 -عین امللك هویدا 
و همرسش افرسامللوك ) با پیراهن تیره رنگ( به اتفاق امیر 

عباس و فریدون )لباس سفید( و عذرا  پرستار بچه ها



      برخوردار بود؛ به چند زبان مختلف تسلط داشت؛ 
به داشنت اندیشه های لیربالی شهرت یافته و حضور ذهن و 
سلوك نرم و پرانعطافش شهره بود. به عالوه،  از بگومگوهای 
زیركانه با خربنگاران هم لذت می برد. در بسیاری از موارد 
ناچار بود از پرونده رژیم در زمینه حقوق برش دفاع كند. 
گرچه كار چندان دلپذیری نبود، اما او در آن عرصه، »تزئین 
و یرتین« رژیم بود. وظیفه اش را با ولعی متام انجام  می داد. 
پرسشهای مربوط به آزادی بیان و خفقان در ایران را اغلب 
به مدد احكامی كلی و توخالی در باب فقدان دموكراسی 
واقعی در غرب پاسخ می گفت. بارها این قول سخت قالبی 
شاه را تكرار می كرد كه نظام سیاسی ایران از رسشتی ویژه 
بود  معیارهای  متعارف  بارها گفته  برخوردار است. شاه 
برابر سنت دیرین عشق و وفاداری مردم  حقوق برش در 
ایران به مقام سلطنت رنگ می بازد. هویدا هم، به تأسی از 
شاه، اغلب به رغم آن چه در خلوت می گفت و می دانست، 
در جلوت فقدان حقوق برش در ایران را انكار می كرد. اما در 
آن روز رسد بهاری، كارها از لونی دیگر بود. این بار او خود 
اسالمی  نظام  برش  حقوق  نقض  سیاست  قربانی  به راستی 
شده بود. به حق می توانست از حقوق پایامل شده خویشنت 
سخن گوید. اما، گویی ُاكرانت عزم جزم كرده بود كه چنین 
سئوال،  طرح  جای  به  نگذارد.  هویدا  اختیار  در  فرصتی 
 سودای حمله به فساد رژیم سابق را در رس داشت. بیشرت 
راغب بود كه موارد نقض حقوق برش را بر شمرد و ابعاد 

استبداد شاه مخلوع را بازگو كند. 
جزئی  دو  هر  خشونت،  از  رنگی  ته  و  قساوت  اندكی 
نامه  زندگی  یك  )و  خربنگار  یك  كار  جوهر  از  جداناپذیر 
را  مقدسی  مرز  آشكارا  ُاكرانت  روز  آن  اما  نویس( اند. 
خدشه دار كرد. منتقدانش می گفتند كه او به جای گزارش 
خرب، خود منبع و موضوع خرب شده، می گفتند او آلت فعل 
توجیه ترور انقالبی شده است؛ فیگارو پاریس حتی او را به 

»همدستی با قاتالن« متهم كرد.
هویدا در برابر حمالت ُاكرانت گاه سكوتی پر معنا اختیار 
می كرد و زمانی با حركت دست و  صورتش دلزدگی خود 
را نشان  می داد.  می گفت به عنوان  نخست وزیر، قدرت 
واقعی چندانی نداشت و الجرم تنها بخشی از بار اشتباهات 
رژیم سابق بردوش اوست، ُاكرانت پرسید كه آیا او در دوران 
صدارتش، از فعالیتهای ساواك چیزی  می دانست  و آیا از 
وجود شكنجه در زندان و از شامر زندانیان سیاسی مطلع 
بود. هویدا جواب داد كه ساواك یكرسه از حیطه قدرت او 
خارج بود. ُاكرانت زیر بار نرفت. پرسید: »آیا منظور شام این 
است كه نخست وزیر مسئول پلیس امنیتی نبود؟« هویدا 
گفت:  رسانجام  كرد.  اختیار  سكوت  لحظه ای  چند  دوباره 
»شام از وضع واقعی سیاست در ایران خرب ندارید.« آن گاه 
به لحنی قاطع تر افزود: »برخی عرصه ها، اختصاصی شاه بود. 
من در آنها نقشی نداشتم. ساواك یكی از این عرصه ها بود«

در طول مصاحبه ُاكرانت، چندین بار كوشید هویدا را به 
انتقاد از شاه وادارد. اما هویدا، به رغم آن كه نیك می دانست 
چنین انتقادی حكام جدید را سخت خوش خواهد آمد، هرگز 

متكین نكرد.
ُاكرانت پرسید: »فكر می كنید كه چرا شاه دستور بازداشت 

شام را داد؟«
هویدا به لحنی رسد و بی اعتنا گفت: »از خود او بپرسید!«

از قربانیان  نبود: »آیا شام فكر می كنید  ُاكرانت ول كن 
رژیم سابقید؟«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دوربین  از  مدتی  كه  آن  از  پس  طوالنی،  مكثی  از  بعد 
روی گرداند و به دیوار رنگ باخته زندان خیره شد، زندانی 
رسانجام به صدا آمد و گفت: »من در باره خودم اصوال این 
این بند پر از   . طور فكر منی كنم. من تنها زندانی نیستم 

همكاران سابق من است.«
شاه  جز  كسی  مگر  »اما  آورد:  حمله  دیگر  بار  ُاكرانت 

دستور بازداشت شام را صادر كرد؟«
تنها در پاسخ همین پرسش بود كه هویدا مطلبی  گفت كه 
آن را می توان نقد و ایرادی بر نظام گذشته دانست. گفت: 
»شاید  می خواستند از من به عنوان قربانی استفاده كنند.«

انگار هر پرسش تازه ای كه به دل شكستگی و استیصال 
هویدا می افزود ُاكرانت را هم جانی تازه می داد. پرسید آیا 
در رژیمی كه او خادمش بود، خربنگاران به زندانیان سیاسی 
دسرتسی داشتند؟  می خواست بداند كه آیا در آن روزها،  

در سلولهای زندان تلویزیون بود؟ هویدا در پاسخ گفت كه 
صلیب رسخ و عفو بین امللل  به همت او از زندانهای ایران 
دیدن كردند. گفت هم  او بود كه رضایت شاه را برای تحقق 
این كار جلب كرد. اما ُاكرانت ناگهان میان حرف هویدا پرید 
و پیش از آن كه زندانی بتواند پاسخ محتاطانه خود را به 
پایان برساند، پرسش تازه ای طرح كرد. رسانجام هویدا یكرسه 
دلزده شد. انگار به ناگهان دریافت كه همه رقابتها و زدو 
بندهایی كه چنین مصاحبه ای را میرس كرده، همه نیروهایی 
كه علیه او صف بسته اند، و باالخره بی پروایی این خربنگار 
هم پیامن  و  هم صف  وی  دشمنان  با  گویی  كه  فرانسوی 
شده است، یكرسه از ید قدرت او خارج اند. دوباره لحظاتی 
سكوت كرد. آنگاه با لحنی پر خشم و اضطراب گفت: »به 

نظرم قربانی بهرت است سكوت اختیار كند«
دنباله دارد

== آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان گفته است »ما موضوع 
زیرپا گذاشنت حقوق زنان ایران را که نقض حقوق برش است 
در شورای حقوق برش سازمان ملل نیز مطرح خواهیم کرد.« 
بربوک تأکید منود آملان در کنار زنان شجاع ایران ایستاده است.
== »من اینبار خشم کامال ویژه ای را می بینم که مردم را به 
شدت برانگیخته است. شهرهایی وجود دارند که در آنها پلیس 

با مردم به نوعی همبستگی نشان داده است.« 

از  خود  وبسایت  در  آملان  ان تی وی  تلویزیونی  شبکه 
گفتگویی خرب داده است که در ارتباط با مسائل مختلف از 
جمله رویدادهای ایران با وزیر خارجه آملان و همچنین مدیر 

کنفرانس امنیتی مونیخ داشته است.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان در این گفتگو رسکوب زنان در 
ایران را به شدت محکوم کرد. وی که درباره سیاست خارجی 
صحبت  برش  حقوق  و  زنان  حقوق  بر  متکی  و  فمینیستی 
می کرد، گفت »ما موضوع زیرپا گذاشنت حقوق زنان ایران را 
که نقض حقوق برش است در شورای حقوق برش سازمان ملل 
نیز مطرح خواهیم کرد.« بربوک تأکید منود آملان در کنار زنان 

شجاع ایران ایستاده است.
گزارش  به  می نویسد،  آملان  ان تی وی  شبکه  وبسایت 
 ۱۶ جمعه  روز  از  که  اعرتاضی  در  ایران  داخلی  رسانه های 
سپتامرب رشوع شده ۱۷ تن کشته شده اند. اما به گفته »سازمان 
حقوق برش ایران« مستقر در اسلو شامر کشته شدگان به ۳۱ 

تن می رسد.
مدیر  هویسگن  کریستف  ایران،  رویدادهای  با  ارتباط  در 
کنفرانس امنیتی مونیخ نیز در گفتگو با تلویزیون ان تی وی با 
تأکید بر رضورت حامیت از جنبش اعرتاضی مردم ایران افزود: 
»آنچه بسیار مهم است این است که ما همچنان توجه داشته 
باشیم که جمهوی اسالمی در سیاست خارجی منزوی است!«

او در پاسخ به پرسشی درباره اعرتاضات شجاعانه زنان ایران 
و اینکه رشایط تا چه اندازه می تواند برای رهربان داخلی جنبش 
در کشور خطرناک باشد، گفت: »من اینبار خشم کامال ویژه ای 

برانگیخته است. شهرهایی  را می بینم که مردم را به شدت 
به نوعی همبستگی  با مردم  پلیس  آنها  دارند که در  وجود 

نشان داده است.« 
آنها  که  امیدوارم  بسیار  »من  گفت:  معرتضان  درباره  وی 

موفق شوند و رژیم متزلزل شود.«
 ۲۰۰۵ تا   ۱۹۹۹ سال  از  هویسگن  کریستف  است  گفتنی 
ریاست ستاد سیاسی اتحادیه اروپا در مسائل سیاست خارجی 
و امنیت را بر عهده داشت. با روی کار آمدن نخستین دولت 
آنگال مرکل در سال ۲۰۰۵ وی مشاور سیاست خارجی و امنیتی 
صدراعظم آملان شد و تا پیش از ریاست بر کنفرانس امنیتی 
مونیخ، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مناینده دامئی جمهوری فدرال 
آملان در سازمان ملل در نیویورک بود و دو سال نیز ریاست 
شورای امنیت این سازمان را بر عهده داشت. هویسگن پس 
از آن  مدیر مهمرتین کنفرانس امنیتی بین املللی شد که در 

مونیخ برگزار می شود.

کریستف هویسگن مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ

ریاست سابق شورای امنیت سازمان ملل و مدیر کنونی کنفرانس امنیتی مونیخ:

 امیدوارم معرتضان در ایران موفق شده و رژیم 
متزلزل شود!
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ارگان های  و  می کشیدند  دست  اعاملی  چنین  ارتکاب  از 
رژیم و بازوی های رسکوب، رعب و وحشت که مردم را به 
اسم دفاع از دین و احکام آن اسیر کرده و  شدیدترین نوع 
خشونت را برای جلوگیری از هر اندیشه مخالف و معرتض 
به این نوع جنایت ها به کار می برند و درهای زندان را برای 
پذیرفنت معرتضان یا منتقدانی که به اتهام هدف قرار دادن 
مبانی »دین و احکام الهی« باز  کرده اند، همچنان به عملکرد 
نیز  این  از  ادامه می دادند چرا که پیش  اقدامات خود  و 
اتفاقات مشابهی رخ داده و پلیس و دستگاه رسکوب دینی 
رژیم به هر طریقی اعرتاضات مردم را با ابزار رسکوب مهار 
می  کرد و از تبدیل شدن آن به یک موضوع گسرتده در افکار 

عمومی جلوگیری می منود.
اما اینبار رژیم و نهادها و متولیان احکام رشیعت نظام، 
در  را  واکنشی  چنین  امینی  ژینا  قتل  که  نداشتند  انتظار 
لباس  از  رژیم  اینبار  باشد.  داشته  همراه  به  ایران  جامعه 
که  بطوری  شد  عریان  است  آن  مروج  که  مذهبی  و  دین 
زنجانی  بیات  اسدالله  آیت الله  چون  دینی  شخصیت های 

علیه آن موضع گرفتند.
مرگ مهسا به یک اعرتاض رسارسی و موضوع  عمومی همه 

زمان  در  که  بی حجابی  زنان  اسالمی  انقالب  از  ==پس 
خیابان  های  در  هیچکس  از  وحشت  و  ترس  بدون  شاه 
شهرها موهای خود را آزادانه پریشان می کردند، در رعب 
و وحشت فرو رفتند.  عنارص  رژیم بر آمده از تحوالت 
۱۹۷۹ خود را در جایگاه نگهبان قوانین اسالم و رشیعت و 
مبارزه با فسق و فجور و دیگر عقده های مربوط به عقاید 
و موقعیت روانی و شخصی رهربان این رژیم قرار داده و 
از آن زمان تا کنون با رسکوب شدید به دنبال تحمیل این 

عقاید بر دیگران هستند.
==قتل حکومتی مهسا مبارزات مردم ایران را وارد مرحله 
جدیدی کرد و نربد تازه ای را برای دستیابی به حقوقی که 
رژیم ۴۲ سال  مردم ایران را از آنها محروم کرده  سبب 
از  ابائی  تا حاال  اسالمی  رژیم جمهوری  اگر   است.  شده 
خطرات و تهدیدات ناشی از سیاست های غلط  اقتصادی، 
بین املللی و حتی برنامه هسته ای خود که ایران را در کوره 
تحریم های طوالنی و پیچیده فرو برده، احساس منی کرد، 
اینبار اما مجبور است واقعیت ها را درک کند و برخی اصول، 
بدیهیات و مقدسات نظام دینی را برای تداوم قدرت، حفظ 
از  ناگهانی، قربانی کند پیش  از سقوط  نظام و جلوگیری 
آنکه انباشت چهار دهه ظلم و ستم علیه مردم، آن را با 

خطر رسنگونی مواجه سازد.
حسن فحص )ایندیپندنت عربی( – »ژینا« در زبان کردی 
یا خود زندگی  یا »نوید زندگی«  به معنای »زندگی بخش« 
است و در زبان فارسی باستان به معنای »زن پیروز« و در 
زبان فرانسوی »نابغه و باهوش« و در ایتالیایی نام نوعی 

گل رسخ است.
با وجود تعدد نام ها و معانی »ژینا«، نام دخرتی به نام 
»مهسا امینی« اهل شهرستان سقز در استان کردستان در 
شامل غرب ایران در تاریخ این کشور جاودانه خواهد ماند. 
مرتو    ایستگاه  از   ۱۴۰۱ شهریور   ۲۲ روز  که  دخرتی  ژینا 
اخالقی«  »امنیت  و  اسالمی  ارشاد  گشت  مأموران  توسط 
دستگیر و به یکی از مراکز به اصطالح ارشاد شامل شهر برده 

شد و در آنجا به قتل رسید.
به  گذار  و  برای گشت  خانواده   به همراهی  که  دخرتی 
پایتخت وطن خود سفر کرده بود. پایتختی که پاسدارانش 
باشند که هویت  می بایست حافظ گروه ها و مؤلفه هایی 
باید  که  پاسدارانی  می دهند.  تشکیل   را   ایرانیان  جمعی 
نگهبان رویاها و امیدهای فرزندان ایران باشند نه قاتل آنها.

ماه«  »مانند  یا  »ماه گون«  معنی  به  که  مهسا  یا  »ژینا« 
و  و رشیعت  پاسداران »رشع  رسمی  روایت  به  بنا  است، 
اخالق« پلیس دینی جمهوری اسالمی، قلبش طاقت بازداشت 
دیگر  میان  در  و  شد  بیهوش  دلیل  همین  به  نداشت،  را 
همساالن دخرت بازداشت شده در محارصه گروهی نادان و 
ناآگاه از  هر ارزش انسانی، دینی و حقوقی به زمین افتاد. 
سپس طبق روایت رسمی پاسداران، ژینا از وحشت و ترس 
را ملس،  او  و قدرت  اینکه دستان مجریان حدود رشیعت 
شکنجه و یا توبیخ کنند، ارگان های بدن جوان اش رشوع به 
خونریزی کرد! این دروغ را کسی باور منی کند.  واقعیت و 
حقیقت چیزی دیگریست. خونریزی ژینا خود گواهی آنچه 

هاست که بر او گذشت.
خونریزی ژینا آنهم در حضور پزشکان و پزشکی قانونی 
گواهی  نظام،  رشیعت  و  قانون  اصطالح  به  مجریان  و 
برای  قدرت«  »دین  پاسداران  این  اینکه  بر  است  دیگری 
ریخنت خون های دیگر جهت حفاظت از »رشیعت قدرت« 

آماده اند.
اگر قتل مهسا امینی یک یا دو سال یا حتی یک ماه پیش 
از گروه های رژیم و مرجعیت و  اتفاق می افتاد، هیچیک 
نه  این حادثه درس عربت می گرفتند و  از  نه  نهادهای آن 

وقتی زنان چهره ی 
کریه جمهوری 
اسالمی را از پس

 »حجاب قدرت« 
بیرون می کشند

قرشهای ایران علیه ابزار رسکوب تبدیل شد و آن گروه هایی 
اجتامعی که تا چند وقت پیش نیروهای انتظامی نظام به  
ویژه پلیس گشت ارشاد اسالمی را حافظ و پاسدار قوانین 
در  نظرشان  امروز   هم  می دانستند  اجتامعی  مقررات  و 
قبال این نیروها عوض شده است. هیچکس از رسان رژیم 
تحمیل  برای  تصمیم  که  کند  ادعا  آن منی تواند  دستگاه  و 
حجاب اجباری از سال ۱۹۸۲ مبتنی بر مقبولیت اجتامعی 
فراگیر یا همه جانبه مردم ایران بوده است، حتی اگر اغلب 
از  اعم  مختلف  اجتامعی  طبقات  و  اقشار  از  ایرانی ها 
مذهبی و غیرمذهبی در همه پرسی نوع نظام که به گفته 
رسانه های رسمی جمهوری اسالمی  ۹۸ درصد مردم ایران در 
مارس ۱۹۷۹ که نتایج آن در اول آوریل ۱۹۷۹ اعالم شد، به 
جمهوری اسالمی رای مثبت داده باشند به خاطر وعده هایی 
بود که روحالله خمینی بنیانگذار نظام در پاریس دو ماه قبل 

از بازگشت به ایران  به ملت ایران داده بود.
آزادی،  باره  در  خود  وعده های  برخالف  بعدها  خمینی 
دموکراسی، تکرثگرایی فکری، سیاسی و حزبی، عمل کرد و 
خیابان های شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، تهران، تبدیل 
به جوالنگاهی برای  گشت  های کمیته و سپس پاسداران شد 
که به دنبال رسکوب هر اندیشه مخالفی بوده و هستند. 
از  زنان بی حجابی که در زمان شاه بدون ترس و وحشت 
آزادانه  را  خود  موهای  شهرها  خیابان  های  در  هیچکس 
پریشان می کردند، در رعب و وحشت فرو رفتند.  عنارص  
رژیم بر آمده از تحوالت ۱۹۷۹ خود را در جایگاه نگهبان 
قوانین اسالم و رشیعت و مبارزه با فسق و فجور و دیگر 
و شخصی  روانی  موقعیت  و  عقاید  به  مربوط  عقده های 
رهربان این رژیم قرار داده و از آن زمان تا کنون با رسکوب 

شدید به دنبال تحمیل این عقاید بر دیگران هستند.
نیز  اسالمی  ارشاد  گشت  عنارص  خود  مدت  این  طی 
بی اخالقی ها و فسادهای زیادی را مرتکب شدند. کافیست 
را  آن  احکام رشعی  حافظان  و  ارشاد  پلیس  رسوایی  یک  
یادآوری کنیم که قهرمانش فرماندهی پلیس تهران با یکی 
از دستیارانش بود که در حال مستی با تعدادی زن هرزه در 
حال عیش و نوش که به صورت برهنه و مست اقامه مناز 

می کردند دستگیر شدند.
فساد گسرتده  ساختار رژیم تهران را چنان فرسوده کرده که 
خود پاسداران مجری این احکام دیگر به این قوانین اعتقادی 
ندارند اما می خواهند با زور بر مردم ایران تحمیل کنند تا 
در خدمت عقده های روانی، اجتامعی و اخالقی مجموعه 

اقلیت باشد.
از این رو، رژیم و حکومت در واکنش به قتل مهسا امینی 
تالش دارد پیامدهای اجتامعی و عقیدتی آن را درک کند و 
احتامال برای برچیدن دستگاه گشت ارشاد اسالمی تصمیم 

بگیرد .
تالش جمهوری اسالمی برای درک مسئولیت این شکست 
چیست؟ رژیم تالش می کند مسئولیت این جنایت را بر دوش 
نهادهای تخصصی و شورای عالی انقالب فرهنگی بگذارد  و 
با  متهم کردن آنها به ناتوانی در تدوین سیاست های دینی 
از  اجتامعی رژیم،  اهداف و مصالح  و اخالقی در راستای 

پیامدهای منفی این جنایت بگریزد.
مردم  مقابل جنبش های حقوقی  در  ندارد  تصمیم  رژیم 
عقب نشینی کند  زیرا  از گشودن درها به روی رویدادهای 

خطرناک تر و دادن امتیازات گسرتده تر در آینده می ترسد.
دهه  چهار  طول  در  ایرانی  زنان  که  نیست  شکی 
و  ساز  با  اجباری«  »حجاب  برابر  در  توانسته اند  گذشته 
با  اسالمی  رژیم  از چشم  به دور  ابتکارهای خود  و  کارها 
لحظاتی  در  و  کنند  مبارزه  شده  تحمیل  محدودیت های 

حساس رژیم را به چالش  بکشند.

مهساامینی/طرحبرایکیهانلندنازمهدیمرادی
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شام  از  ما،  از  تاریخ  می پرسیم؛  شام  از  خود،  از  ==ما 
می پرسد: رشکت در کالس دانشگاه چه معنایی دارد؟ تاریخ 
به خواست  ما  ایستاده ایم؟  کدام سمت  ماست؛  نظاره گر 
رسکوب برای رشکت در کالس های مجازی امنیتی، می گوییم 

»نه!«
== در میانه ی این شکوه مبارزه و همبستگی، ما جمعی 
از فعالین صنفی دانشگاه تهران، در کنار دیگر صنف ها به 
فراخوان اعتصاب رسارسی پیوسته و از رشکت در کالس های 

مجازی خودداری می کنیم.
==خطاب به اساتید و بدون لکنت می گوییم که دستان 
همبستگی مردم را رها نکنند. مهسا را، محسن را، عبدالله 
را، نوید را و هزار ستاره ی دیگر را که می توانستند بهرتین 
اکنون  آنان  باشند.  ما  نزدیکرتین دوستان  شاگردان شام و 

ستاره  شدند. فراموش نکنیم.

همکالسی، هم رسنوشت!
اساتید و کارکنان آزادی خواه!

رشکت  دانشگاه  کالس های  در  می توانیم  چگونه  امروز 
کنیم؟ برای آموخنت چه چیزی؟

خواهرامنان،  است.  خون«  غرق  »خیابان ها  که  امروز 

می ربایند،  و  ربوده اند  را  هم کالسی هایامن  و  برادرامنان 
از  واهمه  با  و  رساسیمه  که  امروز  می کشند؛  و  کشته اند 
یکی شدن دانشگاه و خیابان، درهای دانشگاه را که رو به 
اینبار عریان و بی پرده  تا  ما بسته اند  به روی  بود  خیابان 
جوالنگاه نیروی حراست و امنیتی شود؛ امروز که رِد تاریخ 
بر خیابان است، تاریخِ مبارزه با ستم، شوریدن علیه تباهی، 
و  آزادی  کار،  »نان،  برای  بیداد«  و  و فساد  با »فقر  جنگ 

پوشش اختیاری«؛
امروز که فریاد »نه رورسی، نه تورسی« از تاریخ رس برآورد 
و با آمیخنت با فریاد اکنونِی »آزادی و برابری«، راه آینده را 
نوید می دهد؛ امروز که خیابان، مناد مبارزه را، »ژینا« را، زن را، 
زندگی را، آزادی را، چشم  در  چشم تباهی حاکم فریاد می زند.

ما از خود، از شام می پرسیم؛ تاریخ از ما، از شام می پرسد: 
رشکت در کالس دانشگاه چه معنایی دارد؟ تاریخ نظاره گر 

ماست؛ کدام سمت ایستاده ایم؟
ما به خواست رسکوب برای رشکت در کالس های مجازی 

امنیتی، می گوییم »نه!«
نه! ما در میان عزای عزیزامنان، در میان شکنجه ی مبارزان 
راه آزادی، در میان بازداشت همکالسی هایامن و در میان رقم 
خوردن تاریخ، نظاره گر نخواهیم بود. دانشگاه برای اعرتاض 
به سالها ستم بر زنان بی درنگ بپا خاست و اکنون نیز تا شور 
و خروش در خیابان است و تا پایان دادن به رسکوب خیابان 

اعرتاض دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک – شهریور ۱۴۰۱

      زنان ایرانی با کاهش سایز رورسی، تنوع در لباس 
نظر  مورد  اجباری«  »حجاب  شکست  سیاست  پوشیدن، 
رژیم اسالمی را دنبال کردند و آنچه را الزم بود برای نربد با 
حجاب اجباری و رویارویی آشکار با دستگاه های امنیتی و 
گشت ارشاد اسالمی و مبارزه در پیش گرفتند. پلیس گشت 
ارشاد با همه ابزار رسکوب توسط زنان ایران شکست خورد 
و توان کنرتل یا مقابله با پدیده مبارزه با »حجاب اجباری« 
و جلوگیری از گسرتش آن بین زنان ایرانی را از دست داد. 
کار  به  را  ایرانی روش های مختلفی  فعال  و دخرتان  زنان 
گرفتند؛ آنها با انداخنت رورسی ها در خیابان ها و سوزاندن 
آنها در مالء عام، رژیم اسالمگرا را به چالش کشیدند در 
نربد بین کنش زنان و دستگاه قدرت رژیم مجبور به انجام 
که  واقعیتی شد  با   مقابله  برای  مخفیانه  نظرسنجی های 
شد  ثابت  هم  رژیم  برای  اما  بپذیرد  را  آن  منی خواست 
ایران به اجباری بودن حجاب اعتقاد  که ۹۸ درصد مردم 
ندارند و هر رفراندوم در این موضوع هزینه ای برای مردم 

برای  رای گیری  مراکز  گشایش  دردرس  داشت جز  نخواهد 
باد هوا خواهد  رژیم و حجاب اجباری در هر رفراندمی 

شد.
قتل مهسا امینی نه تنها موجی از مخالفت ها با کشتار 
دستگاه های رسکوب رژیم اسالمی  برانگیخت، بلکه پایگاه 
محکمی را تشکیل داد که رژیم را به عقب نشینی مجبور 
خواهد کرد تا مردم ایران آزادی هایی را که تاکنون به زور از 

آنها سلب شده بار دیگر پس  بگیرند.
مرحله  وارد  را  ایران  مردم  مبارزات  مهسا  قتل حکومتی 
جدیدی کرد و نربد تازه ای را برای دستیابی به حقوقی که 
کرده  سبب  آنها محروم  از  را  ایران  مردم  رژیم ۴۲ سال  
از  ابائی  حاال  تا  اسالمی  جمهوری  رژیم  اگر   است.  شده 
خطرات و تهدیدات ناشی از سیاست های غلط  اقتصادی، 
بین املللی و حتی برنامه هسته ای خود که ایران را در کوره 
احساس منی کرد،  برده،  فرو  پیچیده  و  تحریم های طوالنی 
اینبار اما مجبور است واقعیت ها را درک کند و برخی اصول، 

بدیهیات و مقدسات نظام دینی را برای تداوم قدرت، حفظ 
نظام و جلوگیری از سقوط ناگهانی، قربانی کند پیش از آنکه 
انباشت چهار دهه ظلم و ستم علیه مردم، آن را با خطر 

رسنگونی مواجه سازد.
ایران که به اختیار خود  شاید شایسته باشد برخی زنان 
رورسی می پوشند، در روزهای آینده رورسی خود را با تصویر  
ژینا   به نشانه وفاداری به او به رس کنند و  سپس در همه 
از رس  رفته اش  و خون هدر  او   از حق  دفاع  برای  پرسی 
بردارند. زیرا این خون مهسا است که حجاب رژیم را فرو 
ریخته و نظام را عریان کرده و دیواری را که رژیم در مسیر 
مردم ایران برای کسب حقوق طبیعی و اساسی خود مانند 
حق اختالف و تنوع و آزادی و عقیده بنا کرده بود، در هم 

کوبیده است.
*منبع: ایندیپندنت عربی

*نویسنده: حسن فحص نویسنده و تحلیلگر لبنانی
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

و دانشگاه، از رشکت در کالس های دانشگاهی که به تسخیر 
گزمگان رسکوب درآمده و از وحشت حضور »ما« مجازی 

شده، امتناع می کنیم.
در میانه ی این شکوه مبارزه و همبستگی، ما جمعی از 
به  دیگر صنف ها  کنار  در  تهران،  دانشگاه  فعالین صنفی 
فراخوان اعتصاب رسارسی پیوسته و از رشکت در کالس های 

مجازی خودداری می کنیم.
صنفی  شوراهای  دانشجویی،  فعالین  متامی  از  همچنین 
این  به  که  می کنیم  دعوت  دانشجویی  نهادهای  دیگر  و 

اعتصاب بپیوندند.
دستان  که  می گوییم  لکنت  بدون  و  اساتید  به  خطاب 
همبستگی مردم را رها نکنند. مهسا را، محسن را، عبدالله 
را، نوید را و هزار ستاره ی دیگر را که می توانستند بهرتین 
اکنون  آنان  باشند.  ما  دوستان  نزدیکرتین  و  شام  شاگردان 

ستاره  شدند. فراموش نکنیم.
تاریخ مبارزه، به کودکان ما که بسیاری شان پیش از آمدن 
»نباید  که  آموخته  می سایند،  خاک  بر  سینه  دانشگاه،  به 
ترسید«؛ امروز به خیابان نگاه کنیم، بار دیگر این درس را 

مشق می کند: »راه که بیفتیم ترسامن می ریزد.«

»مبارزه، اتحاد، پیروزی«
فعالین صنفی دانشگاه تهران، چهارم مهرماه ۱۴۰۱

فراخوان و دعوت 
فعالین صنفی 

دانشگاه تهران به 
اعتصاب رسارسی 

دانشگاه : ما به رشکت 
در کالس های مجازی 
امنیتی می گوییم: نه!



==برای پیشربد ابعاد مختلف رسکوب معرتضان طی روزهای 
وزارت  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  زیرمجموعه های  گذشته 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعات، 
ارتباطات،  وزارت  تبلیغاتی-حوزوی،  نهادهای  قضاییه،  قوه 
صداوسیامی جمهوری اسالمی و چندین وبسایت خربی حکومتی 

در جهت تولید محتوای دروغ و سانسورشده فعالیت می کنند.
==جمهوری اسالمی که در مورد امکانات و تجهیزات اورژانس 
و امداد برای ایجاد رفاه شهروندان با تنگ نظری رفتار می کرد 
حاال آمبوالنس های موجود در کشور را به امکاناتی در اختیار 

رسکوبگران تبدیل کرده است.
==بررسی بودجه این وزارتخانه ها و نهادها که بخشی از آن 
برای رسکوب  اعرتاضات، منحرف کردن و تخریب آن در فضای 
مجازی و رسانه های داخلی و... هزینه می شود، رقم کالنی از 

بودجه ساالنه ایران را به خود اختصاص می دهد.
روشنک آسرتکی – اعرتاضات مردم ایران طی ۱۰ روز گذشته در 
بیش از ۱۲۰ شهرستان گسرتش یافت و هزاران نفر از شهروندان 
به خیزش ملی بزرگی پیوستند که با قتل حکومتی مهسا امینی 

توسط گشت ارشاد اسالمی آغاز شده است.
کامال  ماهیت  با  حالی  در   ۱۴۰۱ شهریور  رسارسی  اعرتاضات 
سیاسی علیه کلیّت جمهوری اسالمی در شعارهایی با محتوای 
براندازی نظام ادامه دارد که جمهوری اسالمی برای رسکوب این 

اعرتاضات از همه توان خود در ابعاد مختلف استفاده می کند.
برخورد مسلحانه و بازداشت معرتضان، قطع کردن اینرتنت و 
فیلرتینگ اپلیکیشن های ارتباطی و ارسال پیامک های تهدیدآمیز از 
جمله اقدامات رسکوبگرایانه جمهوری اسالمی در اعرتاضات است. 
این اقدامات از سوی چند وزارتخانه و نهاد حکومتی انجام می شود 
و هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور که باید برای توسعه کشور 
و رفاه شهروندان هزینه می شد، برای تقویت ماشین رسکوب 
جمهوری اسالمی رصف شده تا علیه خود مردم به کار گرفته شود.

برای پیشربد ابعاد مختلف رسکوب معرتضان طی روزهای گذشته 
اطالعات،  وزارت  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  زیرمجموعه های 
قوه  )ساس(،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 
و  اسالمی  جمهوری  صداوسیامی  ارتباطات،  وزارت  قضاییه، 
چندین وبسایت خربی حکومتی در جهت تولید محتوای دروغ و 

سانسورشده فعال هستند.
انتظامی و زیرمجموعه هایش و سپاه پاسداران انقالب  نیروی 
اسالمی بطور رسمی رسکوب مسلحانه و خیابانی مردم معرتض 
از  انتظامی  نیروی  بخش های  همه  تقریبا  دارند.  عهده  بر  را 
پلیس پیشگیری، آگاهی، امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه و نوپو 
در رسکوب معرتضان حضور پیدا می کنند. اما بخش زیادی از 
دیگر  بسیج،  نیروهای  توسط  نیز  معرتضان  مسلحانه  رسکوب 
نیروهای رسکوب غیررسمی است. از جمله »نیروهای خودجوش 
رسزمین های اسالمی« با نام اختصاری »نخسا« که هرچند ادعای 
و  خامنه ای  علی  »فداییان  عنوان  به  آنها  بودن  »خودجوش« 
رسدار پاسدار قاسم سلیامنی« مطرح شده اما زیرمجموعه سپاه 

بودجه های کالنی 
که بجای تأمین 
مردم و کشور، 
رصف نهادهای 
فعال در رسکوب 
اعرتاضات می شود
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پاسداران بودن چه از لوگو آنها و چه از حضور فعال شان در کنار 
سپاه پاسداران در سوریه مشخص است.

گروه مسلح »نوپو« که به عنوان »سیاه جامگان« هم شناخته 
می شود در جریان اعرتاضات به رسکوب مردم مشغول هستند.

همچنین افراد موسوم به لباس شخصی که حتی پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی علیه دگراندیشان فعال بودند ولی با جمهوری 
اسالمی »تشکل نامحسوس« یافته و پس از دوران جنگ هشت 
ساله و از دولت محمد خامتی به عنوان »گروه فشار« ظاهر 
می شوند و در رسکوب اعرتاضات نقش ویژه ای دارند. این گروه ها 
که برای ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن گردهامیی ها مورد 
اما در  استفاده قرار می گیرند ساختار سازمانی شفافی ندارند 
از طلبه های حوزه علمیه،  توان  آنها می   نامحسوس«  »تشکل 

مداحان تا الت ها و اراذل و اوباش تواب و مزدبگیر را دید.
در حوزه اطالعاتی- امنیتی نیز وزارت اطالعات، سازمان اطالعات 
سپاه )ساس(، سازمان اطالعات نیروی انتظامی، سازمان اطالعات 
قوه قضاییه و پلیس فتا همواره به فعالیت با هدف رسکوب 

اعرتاضات از جمله اکنون مشغول اند.
در حوزه اجرایی برای قطع اینرتنت و ارسال پیامک های تهدید آمیز 
به شهروندان که در دو دهه ی اخیر به جبهه ی جدیدی جهت 
نقش   اسالمی  ارتباطات جمهوری  وزارت  تبدیل شده،  رسکوب 
تعیین کننده بازی می کند.هامهنگی برای شیوه های مختلف 
جمهوری  ملی  امنیت  شورای  سوی  از  نیز  معرتضان  رسکوب 
اسالمی صورت می گیرد که زیرمجموعه وزارت کشور و ریاست 

آن بر عهده وزیر کشور جمهوری اسالمی است.
شورای امنیت ملی رژیم در کارکرد امنیتی- نظامی خود اما در 
سطح کالن حکومتی متشکل از ریاست رئیس جمهوری اسالمی 
و عضویت ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس شورای اسالمی، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، چند تن از 
فرمانده سپاه  پاسداران انقالب اسالمی، وزیران امور خارجه و 
کشور و اطالعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین یک 

مناینده ویژه از سوی علی خامنه ای است.
راه اندازی ساختار عریض و طویلی برای رسکوب مردم معرتض، 
چه در قالب اعرتاضات صنفی و چه در اعرتاضات رسارسی مانند 
دی ۹۶ و آبان ۹۸ و اعرتاضات روزهای گذشته، نشان می  دهد 
بخش زیادی از بودجه کشور بجای اینکه رصف تأمین امنیت 
و رفاه مردم و توسعه کشور شود، برای رسکوب خود مردم در 

خیابان  ها مورد استفاده قرار می گیرد.
از سوی دیگر ایران سال هاست با کمبود شدید امکانات اورژانس 
و امداد، از جمله آمبوالنس، روبروست. کمبود آمبوالنس بارها 
در رشایط ویژه مانند سیل و زلزله گزارش شده اما این روزها 
آمبوالنس به یکی از ابزارهای موتور رسکوب نظام تبدیل شده 
و از آمبوالنس ها برای جابجایی نیروهای رسکوبگر و همچنین 
برای انتقال بازداشت شدگان به مراکز حبس استفاده می شود. در 
یکی از منونه ها حسین رونقی و وکالیش سعید جلیلیان و میالد 
آقایی پور روز شنبه دوم مهرماه پس از بازداشت با آمبوالنس به 

زندان اوین منتقل شدند.یکی از ویدئوهای مربوط به اعرتاضات 
با  امنیتی  نیروهای  می دهد  نشان  رشت  در  گذشته  روزهای 
آمبوالنس در حال انتقال چند زن معرتض بازداشت شده هستند 
که مردم با حمله به آمبوالنس، زنان را نجات می دهند. تصاویر 
و ویدئوهای زیاد دیگری منترش شده که نشان می دهد تعداد 
سپاه  و  انتظامی  نیروی  پایگاه های  کنار  در  آمبوالنس  زیادی 

پاسداران و همچنین در محل اعرتاضات مستقر شده اند.
پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت پنجشنبه گذشته از 
تخریب ۶۱ آمبوالنس سازمان اورژانس کشور در جریان اعرتاضات 
اخیر خرب داد و گفت خسارت وارد شده به این آمبوالنس ها ۳۰ 

میلیارد تومان است.
جمهوری اسالمی که در مورد امکانات و تجهیزات اورژانس و 
امداد برای ایجاد رفاه شهروندان با تنگ نظری رفتار می کند حاال 
آمبوالنس های موجود در کشور را به امکاناتی در اختیار نیروهای 

رسکوبگر خود تبدیل کرده است.
بررسی بودجه این وزارتخانه ها و نهادها که بخشی از آن برای 
رسکوب های اعرتاضات، منحرف کردن آن، تخریب آن در فضای 
مجازی و رسانه های داخلی و… هزینه می شود رقم کالنی از 

بودجه ساالنه ایران را به خود اختصاص می دهد.
بر اساس بند »ه « تبرصه ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت اعتبارات 
مربوط به »تقویت بنیه دفاعی« در کنار پرداخت حقوق کارکنان 

و بازنشستگان اولویت اصلی بودجه اعالم شده است.
بودجه سپاه پاسداران انقالب اسالمی که سال گذشته با ۵۸ درصد 
افزایش از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد 
تومان رسیده بود، بر اساس آنچه در فایل الیحه بودجه ۱۴۰۱ ذکر 
شده، به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که با این حساب 

بیش از ۴/۲ برابر افزایش نشان می دهد.
اما این تنها سهم سپاه پاسداران  از بودجه کشور نیست. بر 
اساس بند »ی« تبرصه یک بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف است ۵/۴ 
میلیارد یورو نفت خام در اختیار سپاه قرار دهد. این نفت تحت 
عنوان »تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و پیرشفت آبادانی و 

محرومیت زدایی« به این نهاد نظامی داده می شود.
بر اساس بند »ی« تبرصه ۱۰ بودجه امسال بانک ها و موسسات 
اعتباری موظف شده اند، دو درصد درآمد هزینه دریافتی بابت 
تراکنش های بانکی را به حساب خزانه واریز کنند. این پول برای 

»تقویت پلیس فتا« در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.
بودجه نیروی انتظامی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود 
دو برابر افزایش یافته و به ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بند »ع« تبرصه ۱۰ بودجه امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان ردیف 
درآمدی تحت عنوان »وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات 
خارجی وزارت دفاع و نیروهای مسلح« در نظر گرفته شده است. 
جمهوری اسالمی در ازای دریافت ۴۰۰ میلیون پوند تحت عنوان 
مطالبات ایران برای خرید تجهیزات نظامی از بریتانیا، دو زندانی 

دوتابعیتی، نازنین زاغری و انوشه آشوری، را آزاد کرد. 

تهران شهریور ۱۴۰۱



          به نظر می رسد اشاره این بند به درآمدهایی نظیر این 
پول است.بودجه مستقیم بسیج در الیحه بودجه امسال با ۳۵۰ 
درصد افزایش به چهارهزار و ۱۶۷ میلیارد تومان رسید. البته بسیج 
بودجه های غیرمستقیم نیز داشته و رانت »قیر« در ایران به این 
نهاد رسکوبگر داده می شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، سهم 
بسیج سازندگی از قیر رایگان، هفت درصد تعیین شده که ارزش 
آن معادل ۱۳۳۰ میلیارد تومان است. این رقم به اسم آسفالت 
پایگاه های مقاومت  انتظامی،  پاسگاه های  بین مزارع،  راه های 
و  مقدس«  »دفاع  یادمان های  باغ موزه،  شهدا«،  »گلزار  بسیج، 
آسفالت پایگاه های شکاری، پادگان های نظامی و مجتمع های 

مسکونی نظامی در اختیار این نهاد رسکوب قرار گرفته است!
همچنین در بند »د« تبرصه ۱۶ بانک مرکزی موظف شده ۶ هزار 
میلیارد تومان وام با بازپرداخت هشتاد ماهه و نرخ چهار درصد 
برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در اختیار بسیج سازندگی 

قرار دهد.
بودجه صداوسیامی رژیم در سال ۱۴۰۱ نیز با ۵۰ درصد افزایش 
نسبت به سال پیش به ۵۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان رسید.

بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه مرکز خدمات حوزه های 
علمیه نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 
بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه دو هزار و ۸۰۹ میلیارد 
تومان است و در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بوده 
است. گفتنی است سهم بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه از 
سازمان حفاظت محیط  زیست بیشرت است. بودجه سازمان محیط  
زیست در الیحه بودجه ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان است.

۴۳ دستگاه مذهبی در بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان پول گرفته اند که سهم برخی از آنها بطور جداگانه 

بیشرت از بودجه سازمان هایی چون ستاد کل بحران کشور است.
کار رسکوب مردم  بودجه هایی که در ساز و  از  بخش دیگری 
هزینه می شود برای ارتش سایربی جمهوری اسالمی است که 
حاال با عنوان رسمی نیروهای »جهاد تبیین« فعالیت می کنند. این 
نیروها با ایجاد موج هایی در فضای مجازی به دنبال پاکشویی 
به  و برچسب زدن  آن، تخریب  نهادهای  و   دستان حکومت 
معرتضان و اپوزیسیون جمهوری اسالمی و سازماندهی حمالت 
سایربی هستند.غالمرضا سلیامنی رئیس سازمان بسیج پیشرت گفته 
بود »بسیجیان در فضای مجازی نیز حضوری فعال دارند به  نحوی  
که تا کنون ۹۸۲ گردان سایربی شهرستانی و دو هزار و ۵۰۰ گردان 
سایربی حوزه محور راه اندازی شده است؛ عالوه بر این نیروهای 
بسیجی در فضای مجازی نقش آفرینی می کنند و بیش از چهار 

میلیون نفر در شبکه ثامن عضو شده اند.«
نهادهای زیادی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و صداوسیامی 
رژیم و بسیج و حوزه های علمیه مشغول »جهاد تبیین« هستند 

که هر کدام بودجه های نجومی دریافت می کنند.
جمهوری  ارتباطات  وقت  وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
اسالمی در اردیبهشت ۱۴۰۰ با انتقاد از مصوبه مجلس شورای 
اسالمی و تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعاالن فضای مجازی 
صداوسیامی حکومت گفته بود: »این هزینه معادل ۵۰ درصد کل 

بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است.«
از۷۲۶  یکسال  اسالمی طی  تبلیغات  سازمان  بودجه  همچنین 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۲۷۶میلیون 
تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که بخشی از آن در پروژه های »جهاد 

تبیین« استفاده می شود.
هرچند همه بودجه های اختصاص یافته به این سازمان ها که در 
مجموع ده ها هزار میلیارد تومان است در عملیات رسکوب و 
انحراف اعرتاضات مردمی استفاده منی شود اما با در نظر گرفنت 
حجم و ابعاد مختلف رسکوب، از کف خیابان تا بازداشتگاه ها و 
فضای مجازی، بخش زیادی از بودجه ای که باید برای رفاه مردم 
و توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی آنان هزینه می شد، با 
وجود کرسی بودجه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، 
جهت رسکوب شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی 
رسکوب  در  مختلف  نهادهای  و  سازمان  ها  بودن  سهیم  دیگر 
معرتضان نشان می دهد پولپاشی و بودجه  های نجومی آنها در 
الیحه بودجه ی هر سال، برای هزینه شدن در چنین بزنگاه هایی 

در نظر گرفته می شود!
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==»ما دانش آموزان دخرت مقطع متوسط در اعرتاض به حجاب 
اعرتاضات  در  دانش آموزان  قانونی  غیر  بازداشت  و  اجباری 
مدنی چند روز اخیر، از روز دوشنبه ۴ مهرماه، جهت اعرتاض 
مقنعه خود را از رس برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد«

==بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی در 
جریان اعرتاض های اخیر، ده ها نوجوان را در شهرهای مختلف 

ایران بازداشت کردند و دست کم پنج نوجوان جان باخته اند.

در  که  پیرشو«  دخرت  »دانش آموزان  امضای  با  فراخوانی 
شبکه های اجتامعی نرش شده است که از دخرتان دبیرستانی 
خواسته رورسی و مقنعه خود را بردارند و پرسان دبیرستانی نیز 

در رس دادن شعار با دخرتان همراه شوند.
این فراخوان از دانش آموزان دخرت مقطع دبیرستان خواسته »در 
اعرتاض به حجاب اجباری« و »بازداشت غیرقانونی دانش آموزان 
در اعرتاضات« از روز دوشنبه چهارم مهرماه حجاب از رس خود 

بردارند.
قتل  با  که  ایران  مردم  گذشته  هفته  رسارسی  اعرتاضات  در 
حکومتی مهسا امینی آغاز و به همه استان های کشور کشیده 
شد، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز رشکت داشتند و تعدادی از آنها 

بازداشت، مجروح و کشته شدند.
بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی در جریان 
اعرتاض های اخیر ده ها نوجوان را در شهرهای مختلف ایران 

بازداشت کردند.
بنا بر اعالم انجمن حامیت از حقوق کودکان، فقط در جریان 
و  تهران  مرکز  مناطق  در  شهریور،   ۲۹ سه شنبه  اعرتاض های 
اطراف دانشگاه تهران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه دست کم 
۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال را بازداشت کرده و به مراکزی نامعلوم 

منتقل کرده اند.
پس از پیگیری خانواده های این نوجوانان، مقامات قوه قضاییه 
و فراجا به آنها گفتند که این ۳۰ نوجوان را به دادرسای اطفال 
در تهران منتقل کردند اما این خانواده ها به انجمن حامیت از 
حقوق کودکان اعالم کردند این نوجوانان به این مرکز انتقال 

پیدا نکرده اند و با گذشت چند روز آزاد نیز نشده اند.
نامه ای  در  کودکان  از حقوق  انجمن حامیت  دیگر،  از سوی 
به غالمحسن محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی 
نوجوانان زیر ۱۸ سالی شد که در تجمع های اعرتاضی بازداشت 

شده اند.
نیروهای  مستقیم  شلیک  اثر  در  نوجوان  تعدادی  همچنین 
امنیتی و یگان ویژه جان باخته اند. امین معرفت در اشنویه، 
عبدالله محمودپور در ارومیه، زکریا خیال در پیرانشهر و امیر 
فوالدی در اسالم آباد غرب در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای 
امنیتی و بسیج کشته شدند. هر چهار نوجوان جانباخته ۱۵ و 

۱۶ سال سن داشتند و دانش آموز بودند.
مهسا موگویی دخرت نوجوان ۱۷ ساله نیز در جریان اعرتاضات در 
فوالدشهر اصفهان با شلیک سالح ساچمه زن یگان ویژه کشته شد.
و  بازداشت شدگان  و  جانباختگان  که شامر  حالیست  در  این 
همچنین مجروحانی که زیر ۱۸ سال سن داشته اند بیش از این 
تعداد بوده اما به دلیل گسرتدگی اعرتاضات هنوز آمار دقیق 

در دست نیست.
دبیرستانی  دخرتان  از  دخرت«  پیرشو  »دانش آموزان  اکنون 
»بازداشت  و  اجباری«  حجاب  به  اعرتاض  »در  خواسته اند 
غیرقانونی دانش آموزان در اعرتاضات« از روز دوشنبه چهارم 

مهرماه حجاب از رس خود بردارند.
منت کامل این بیانیه به رشح زیر است:

بیانیه رسارسی دانش آموزان پیرشو
مقنعه اجباری از رس برمیداریم

حجاب  به  اعرتاض  در  متوسط  مقطع  دخرت  دانش آموزان  ما 
اعرتاضات  در  دانش آموزان  قانونی  غیر  بازداشت  و  اجباری 
مدنی چند روز اخیر، از روز دوشنبه ۴ مهرماه، جهت اعرتاض 

مقنعه خود را از رس برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد:
نه رورسی نه تو رسی، آزادی و برابری

زن، زندگی، آزادی
دانش آموز زندانی آزاد باید گرد

دانش آموزان پرس می توانند با رس دادن همین شعارها ما را 
حامیت کنند

زمان: دوشنبه چهارم مهر تا پایان هفته
مکان: متام مدارس متوسطه کشور

همراه شو عزیز
کاین درد مشرتک

هرگز جدا جدا درمان منی شود
دانش آموزان دخرت پیرشو

دوم مهر ۱۴۰۱

از دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱؛ فراخوان »دانش آموزان دخرت پیرشو«: 

دخرتان دبیرستانی مقنعه ها را از رس بردارند



صفحه18شماره184۷
جمعه ۸ تا 14 مهرماه 1401خورشیدی

==تهران بجای پذیرش تغییر و با هدف فرار از مسئولیت، 
ماجرای توطئه را در توضیح آنچه در ایران بر مردم می گذارد  
و  همسایگان  آمریکایی ها،  نهایت  در  و  می کند  مطرح 
رسانه ها را رسزنش می کند، در حالی که مشکل اصلی در 
داخل کشور است و با گذشت زمان بیشرت هم خواهد شد، 
مگر اینکه تهران اعرتاف کند که علت و درمان مشکالت نیز 
در داخل است. رسانه هایی که تهران آنها را مقرص می داند 
رصفاً بازتاب رویدادهای داخل ایران هستند زیرا رژیم ایران 
خود رسانه های بسیاری به زبان عربی علیه دشمنان خود 
دارد  اما هیچکدام از این رسانه ها باعث به وجود آمدن 

تظاهراتی در آن کشورها نشده اند.
==اگر اعرتاضات مردم تنها ناشی از جنایت کشته شدن 
اعالم تحقیق و  با  امینی می بود، رژیم می توانست  مهسا 
مجازات دست اندرکاران، افکار را آرام کند اما بحران ایران 
اعرتاضات  است.  رژیم  کل  موجودیت  رس  بر  و  بزرگرت  
مردم به دلیل وضعیت معیشتی یا تخلفات و اعامل فردی 
نیست. نظام دینی ناکارآمد دیگر قابل قبول نیست. زمان 
مقدس منایی »مقام معظم رهربی« و مالیان به پایان رسیده 

و آنها در نگاه معرتضان مظهر فساد و استبداد هستند.

که  اعرتاضاتی   – االوسط(  )رشق  الراشد  عبدالرحمن 
که  می دهد  نشان  فراگرفته  را  ایران  شهرهای  همه  تقریباً 
که   است  اعرتاضاتی  خطرناک ترین  اسالمی  جمهوری  برای 
این  اگر چه  است.  دیده  این کشور در چهل سال گذشته 
بر خالف  است  اما ممکن  است،  بسیار گسرتده  تظاهرات 
اعرتاضات سال ۱۹۷۹ که منجر به سقوط شاه شد، رژیم را 
تضعیف کند چرا که این رژیم خشن ترین است و با اینهمه 

ایستاده در حال فرسایش و ریزش است.
به  آنهم  اعرتاضی  تظاهرات  دوباره ی  گرفته شدن  از رس 
شکلی گسرتده تأیید می کند که حکومت جمهوری اسالمی 
به شدت ناکارآمد است و تظاهرات مردمی علیه آن به یک 
وضعیت مزمن تبدیل شده است. در دو دهه گذشته سالی 
نیست که با وجود تغییر چهره ها از خامتی و احمدی نژاد تا 
روحانی و رئیسی، مردم علیه دولت آنها و نظام به خیابان 

نیایند.
دلیل واقعی در ناتوانی و ناکارآمدی رهربی کشور ایران 
در مقابله با واقعیت در حال تغییر در جامعه جوان این 
تهدید می کند.  را  بقای رژیم  نهایت  رسزمین است که در 
البته برای رژیم های ایدئولوژیک عقب نشینی از گفتامن و 
رویکرد خود آسان نیست. در روسیه، حزب کمونیست در 
سال ۱۹۹۱، زمانی که در آستانه فروپاشی بود، انقالب را از 

درون پذیرفت.
و  مدرن  رویکردی  تدریج  به  چین  خلق  جمهوری 
انعطاف پذیر برای مدیریت اتخاذ کرد و برای این کار، حزب 
را حفظ منود اما شیوه های کمونیستی اسالف خود را کنار 
کرده  یکدست  را  لباس ها  حتی  که  شیوه هایی  گذاشت. 
و  دوچرخه  وسیله اصلی حمل  و نقل بود و نیمی از روز 
واعظان حکومتی رادیووتلویزیون را پر می کردند تا درباره 
فضایل کمونیسم علیه ماتریالیسم و   رسمایه داری موعظه 
کنند. اکنون اما  متام دنیا تغییر کرده و فقط دو حکومت به 

در تهران
 چه خواهد شد؟

این شکل باقی مانده اند: جمهوری اسالمی در ایران و رژیم 
کمونیست کره شاملی.

تهران بجای پذیرش تغییر و با هدف فرار از مسئولیت، 
ماجرای توطئه را در توضیح آنچه در ایران بر مردم می گذارد  
و  همسایگان  آمریکایی ها،  نهایت  در  و  می کند  مطرح 
رسانه ها را رسزنش می کند، در حالی که مشکل اصلی در 
داخل کشور است و با گذشت زمان بیشرت هم خواهد شد، 
مگر اینکه تهران اعرتاف کند که علت و درمان مشکالت نیز 
در داخل است. رسانه هایی که تهران آنها را مقرص می داند 
رصفاً بازتاب رویدادهای داخل ایران هستند زیرا رژیم ایران 
خود رسانه های بسیاری به زبان عربی علیه دشمنان خود 
این رسانه ها باعث به وجود آمدن  از  اما هیچکدام  دارد  

تظاهراتی در آن کشورها نشده اند.
رژیم ایران منی تواند وقتی خودش در یک خانه  شیشه ای 
پرتاب  به دیگران سنگ  در یک منطقه متالطم نشسته و 
می شد:  گفته  گذشته  در  کند.  زندگی  راحتی  به  می کند، 
»کسی که باد می کارد، توفان درو می کند.« اعرتاضاتی که  
اکنون ایران را فرا گرفته، نتیجه بذرهای هرج و مرجی است 

که رژیم خامنه ای در منطقه کاشت.
از زمانی که مالیان در ایران به قدرت رسیده اند، تا این 

لحظه به مدیریت خودرسانه و کنرتل بر همه جزئیات زندگی 
بیش از هفتاد میلیون ایرانی ادامه داده اند.

آنچه جرقه قیام جدید را زد، کشته شدن دخرتی از استان 
کردستان بود که توسط پلیس ارشاد اسالمی به بهانه »کافی 
نبودن حجاب« تا حد مرگ مورد رضب و جرح قرار گرفت. 
این واقعه خشم ایرانیان خسته را برانگیخته است. اعرتاض 
آنها علیه رژیمی است که هرگز نتوانست زندگی مناسبی 
ادامه  آنها  رسکوب  به  همچنان  و  کند  تامین  آنان  برای 

می دهد.
ویدئوهای  که  درگیری هایی  در  توجه  قابل  تحول 
از  برخی  که  است  این  می دهند  نشان  را  آنها  منترششده 
معرتضان در مقابل نیروهای امنیتی نه تنها ایستاده بلکه به 

آنها حمله می کنند.
البته رژیم اینبار نیز با بسنت وسایل ارتباطی و اینرتنت به 
اما بعید به نظر  ایران از جهان متوسل شده  انزوای مردم 
می رسد که  برای آرام کردن خیابان ها به راه حل قاطع و 
رسنوشت ساز جز متهم کردن تظاهرکنندگان به »داعش« و 

»عوامل« دست نشانده روی آورد.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی به دنبال دلجویی 
از مردم خشمگین گفت کاری که پلیس امنیت اخالقی انجام 
داده اشتباه بوده و بررسی خواهد شد و با خانواده دخرت 
کشته شده نیز ابراز همدردی کرد و مدعی شد که این دخرت 

مانند یکی از دخرتان وی بوده است!
اما اگر اعرتاضات مردم تنها ناشی از جنایت کشته شدن 
و  تحقیق  اعالم  با  می توانست  رژیم  می بود،  امینی  مهسا 
مجازات دست اندرکاران، افکار را آرام کند اما بحران ایران 
اعرتاضات  است.  رژیم  کل  موجودیت  رس  بر  و  بزرگرت  
مردم به دلیل وضعیت معیشتی یا تخلفات و اعامل فردی 
نیست. نظام دینی ناکارآمد دیگر قابل قبول نیست. زمان 
مقدس منایی »مقام معظم رهربی« و مالیان به پایان رسیده و 

آنها در نگاه معرتضان مظهر فساد و استبداد هستند.
فقیر  به کشوری  اسالمی  ایران تحت حکومت جمهوری 
تبدیل شده و رژیم در حالی که منی تواند شهروندان را حتا 

با نان خالی سیر کند، به دستاوردهای نظامی خود می بالد.
در  اعرتاضات  از  مجموعه ای  ادامه ی  کنونی  تظاهرات 
سال های گذشته است؛ از اعرتاضات دانشجویی دهه هفتاد 
و سپس تظاهرات گسرتده در سال ۱۳۸۸ که به رهربی برخی 
روحانیون و اصالح طلبان راه افتاد تا اعرتاضات آبان ۱۳۹۸ 
که به دالیل معیشتی مجددا از رس گرفته شد و با خشونت 
ماه ها  دوباره   ۱۴۰۰ سال  در  همچنین  و  گشت  رسکوب 
اکنون  داشت.  ادامه  دوردست   استان های  و  روستاها  در 
اعرتاضات دوباره در کردستان رشوع شد و به تهران و دیگر 
و  اعرتاضات  و  تظاهرات  رسید. هم  ایران  شهرهای رسارس 
هم فرسایش رژیم ادامه خواهد یافت و به نظر می رسد در 
نهایت حکومت را وادار خواهد کرد تا امتیازاتی را که امروز 

از دادن آن امتناع می ورزد، به مردم بدهد!

*منبع: رشق االوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ایران/ مهر ۱۴۰۱
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مقامات و دولت های غربی که تا دو سه هفته پیش به 
بودند  امتی«  »توافق  و  اسالمی  با جمهوری  معامله  دنبال 
اکنون رو در روی جمهوری اسالمی قرار گرفته و از اعرتاضات 

مردم حامیت می کنند.
در  اوپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ 
رسکوب  فوراً  که  است  خواسته  ایران  رژیم  از  بیانیه ای 
خشونت آمیز اعرتاضات را متوقف کند. مقامات آمریکایی 

نیز همین مواضع را تکرار کرده اند.
حامیت از اعرتاضات مردم ایران به گونه ای گسرتده است 
واکنش  غرب  مواضع  به  شد  مجبور  اسالمی  جمهوری  که 
نشان دهد. نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
و  اروپا  مقامات  حامیت  مهرماه  چهارم  دوشنبه  اسالمی 
»مداخله جویانه«  را  ایران  در  مردم  اعرتاضات  از  آمریکا 
خواند و گفت، حامیت دشمنان از آشوب ها »جنِگ شناختی 
و ترکیبی« است که در تاریخ به ثبت خواهد رسید! او افزود: 

»غرب در حامیت از اغتشاشگران سنگ متام گذاشت.«
کنعانی در دروغی عجیب گفته غربی ها »حضور میلیون ها 
نفر از ملت در خیابان ها و میادین در حامیت از نظام و 
مخالفت قاطع با آشوب و اغتشاش را نادیده گرفتند و یا 

کوچک شمردند.«
تبلیغات  با  مهرماه  سوم  یکشنبه  روز  اسالمی  جمهوری 
فراخوان  خیابان ها  در  نظام  حامیان  حضور  برای  گسرتده 
داده بود اما استقبال چندانی از آن نشد و خربگزاری ها و 
صداوسیامی رژیم مجبور شدند با استفاده از تصاویر آرشیوی 
و حقه بازی در تصویربرداری از مناهای نزدیک حضور »پیاده 

نظام« حکومت را پُرشور جلوه دهند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش منابع غیررسمی تا کنون 
حدود ۵۰ نفر از مردم در اعرتاضات جان باخته اند. با وجود 
مردم  به  مستقیم  شلیک  از  و  مسلّح اند  اینکه رسکوبگران 

در   )FAZ( آلگامینه«  »فرانکفورتر  آملانی  ==روزنامه 
و  پرداخته  اسالمی  بحرانی جمهوری  به وضعیت  گزارشی 
برای آیت الله ها  تنها راهی  است که  می نویسد، »رسکوب 
تأکید می کند »جمهوری  این روزنامه  باقی مانده است«. 
اسالمی در رسازیری سقوط قرار گرفته... نارضایتی مردم به 
سبب مشکالت اقتصادی، خفقان سیاسی و نبود آزادی های 

اجتامعی می تواند پایان جمهوری اسالمی را رقم زند.«
به گونه ای گسرتده  ایران  از اعرتاضات مردم  ==حامیت 
است که جمهوری اسالمی مجبور شد به مواضع غرب واکنش 
نشان دهد. نارص کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
و  اروپا  مقامات  حامیت  مهرماه  چهارم  دوشنبه  اسالمی 
آمریکا از اعرتاضات مردم در ایران را »مداخله جویانه« خواند 
از آشوب ها »جنِگ شناختی و  و گفت، حامیت دشمنان 
ترکیبی« است که در تاریخ به ثبت خواهد رسید! او افزود: 

»غرب در حامیت از اغتشاشگران سنگ متام گذاشت.«
==دولت آملان روز دوشنبه سفیر جمهوری اسالمی را در 

برلین به خاطر رسکوب اعرتاضات مردم احضار کرد.
-اشرتی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در یکی 
از خیابان های تهران برای روحیه دادن به محل استقرار یکی 
از یگان های امنیتی رسکوبگر رفت و در حالی که چند نفر 
از او محافظت می کردند خطاب به آنها گفت »به کاری که 

می کنید ذره ای شک نکنید!«
==در کنار کشنت مردم توسط حکومت، گزارش شده که تا 
دوم مهرماه هفت نفر از اعضای بسیج و نیروی انتظامی در 
مشهد، تربیز، شیراز، قزوین، گرمسار، کرج و قوچان کشته 
شدند. دوشنبه چهارم مهرماه نیز گزارش شد که یک بسیجی 

در تهران کشته شده است.

در رشایطی که جمهوری اسالمی به معامله با آمریکا برای 
»لغو تحریم ها« نیاز حیاتی داشت و برای آن به هر دری 
رسکوب های  وجود  با  ایران  در  رسارسی  اعرتاضات  می زد، 
فشارهای  و  کرده  سخت تر  مالیان  برای  را  رشایط  شدید 
افزایش داده است. در  بین املللی بر حکومت را به شدت 
این میان مشکالت رژیم در حالی تعمیق می یابد که نه تنها 
توان نیروهای رسکوبگر برای مهار اعرتاضات رو به کاهش 
است بلکه بسیاری از آنها منی خواهند در برابر شهروندان و 

هم میهنان خود قرار بگیرند.
روزنامه آملانی »فرانکفورتر آلگامینه« )FAZ( در گزارشی 
به وضعیت بحرانی جمهوری اسالمی پرداخته و می نویسد، 
»رسکوب تنها راهی  است که برای آیت الله ها باقی مانده 
در  اسالمی  »جمهوری  می کند  تأکید  روزنامه  این  است«. 
سبب  به  مردم  نارضایتی  گرفته…  قرار  سقوط  رسازیری 
آزادی های  نبود  و  سیاسی  خفقان  اقتصادی،  مشکالت 

اجتامعی می تواند پایان جمهوری اسالمی را رقم زند.«

»آیت الله ها در رسازیری 
سقوط«؛ ریزش نیروهای 
رسکوب رشایط جمهوری 

اسالمی را وخیم تر
 کرده است

نوجوانانی که باتوم به دست بدون کمرتین آموزش برای مقابله با مردم در خیابان به خط شده اند

ابایی ندارند اما تلفات در میان آنها نیز وجود داشته است. 
نفر  مهرماه هفت  دوم  تا  ایرنا  گزارش خربگزاری  اساس  بر 
از اعضای بسیج و نیروی انتظامی در مشهد، تربیز، شیراز، 
قزوین، گرمسار، کرج و قوچان کشته شدند. دوشنبه چهارم 
مهرماه نیز گزارش شد که یک بسیجی در تهران کشته شده 

است.
آن  با  اسالمی  که جمهوری  اساسی  بحران  حال  عین  در 
روبروست ریزش نیروهای امنیتی و خستگی آنها در کف 
قوای رسکوبگران  اعرتاضات  با طوالنی شدن  است.  خیابان 
کاهش یافته تا جایی که حکومت مجبور شده نوجوانان و 
پرسان زیر سن قانونی را به میدان نربد علیه مردمی بفرستد 

که آن را منی خواهند!
خربگزاری »میزان« وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ویدئویی از مکامله تلفنی غالمحسین محسنی اژه ای را منترش 
کرده که وی در آن می گوید نیروهای ویژه چند شب است 
که نخوابیده اند. به نظر می رسد او در حال تشکر از حسین 

اشرتی فرمانده نیروی انتظامی است.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی با کمبود نیرو و تجهیزات 
مواجه است. در همین ارتباط اشرتی سال ۱۳۹۸ گفته بود 
»در متام دنیا یک شاخصی برای پلیس است و در بعضی از 
کشورها تعیین شده به ازای هر هزار نفر ۵ تا ۸ پلیس باید 
البته ما  از ۳ هستیم،  ایران کمرت  وجود داشته ولی ما در 
سعی کردیم با تجهیزات و امکانات این خأل را پر کنیم ولی 
خب برای تأمین تجهیزات و امکانات هم یکرسی مشکالت 

داریم.«
برای  تهران  خیابان های  از  یکی  در  دوشنبه شب  اشرتی 
امنیتی  یگان های  از  یکی  استقرار  محل  به  دادن  روحیه 
محافظت  او  از  نفر  چند  که  حالی  در  و  رفت  رسکوبگر 
می کردند خطاب به بقیه گفت »به کاری که می کنید ذره ای 
شک نکنید!« او آنها را که به نظر می رسد متایلی به ایستادن 

در برابر مردم ندارند، تشویق به مقابله با معرتضان کرد!
بر اساس تازه ترین گزارش ها، دولت آملان روز دوشنبه ۲۶ 
سپتامرب سفیر جمهوری اسالمی را در برلین به خاطر رسکوب 

اعرتاضات مردم در ایران احضار کرد.
همزمان سی ان ان در گزارشی از اعرتاضات رسارسی مردم 
ایران آن را »لحظه تعیین کننده برای ایران و جهان« خوانده 

است.
اعرتاضات  جهانی  و  داخلی  گسرتده ی  ابعاد  وجود  با 
شهریور که در مهرماه ادامه یافته، به نظر می رسد زمامداران 
رژیم فکر می کنند اینبار هم با رسکوب می توانند مردم را 
ارتباط حجت االسالم عباس  به خانه ها بفرستند. در همین 
محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 
اسالمی مدعی شده »توفان ها می آیند و می روند ولی آنچه 

رسجای خود محکم ایستاده، جمهوری اسالمی است!«

تظاهرات ضدحکومتی مهرماه ۱۴۰۱
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این آدم ربایی بودند، دادگاه  با مواد مخدر مسئول  مبارزه 
منطقه کیفرخواست را به این دلیل که معاهده اسرتداد بین 
ایاالت متحده و مکزیک را نقض می کند، رد کرده و دستور 
بازگرداندن متهم را صادر کرد. دادگاه تجدید نظر نیز این 
تصمیم گیری را تایید کرد. دادگاه به این نتیجه رسیده بود 
که از آنجا که ایاالت متحده مجوز آدم ربایی داده است و از 
آنجا که دولت مکزیک به نقض معاهده اعرتاض کرده است، 
این عمل آدم ربایی غیرقانونی است.]۴[ اما مهمرتین نتیجه 
این تصمیم  دادگاه عالی آمریکا را می توان اینگونه توضیح 
داد که این رویه به رسعت توانست نه تنها دکرتین مورد 
بحث را منسوخ اعالم مناید، بلکه از همه مهمرت غیرقانونی 
حوزه  به  را  و خودرسانه  غیرقانونی  بازداشت های  شمردن 
حقوق بین امللل عرفی کشانده و اصالت و اهمیت آنرا اثبات 

مناید.
عالوه بر این، دکرتین یادشده که توسط کشورهای انگلیس، 
و  کاستاریکا  زیمبابوه،  جنوبی،  آفریقای  اسرتالیا،  نیوزلند، 
چند کشور دیگر نیز اعامل می شد، از سال ١۹۷۸ به حالت 
تعلیق در آمد. این کشورها نیز اعالم کردند که که دکرتین 
یادشده دیگر منی تواند قانون خوبی برای آنها باشد. اینگونه 
رویه های قضایی راه را هرچه بهرت برای غیرقانونی ساخنت 
بازداشت غیرقانونی به عنوان یک قاعده عرفی هموار منود.

]۵[
سه نکته مهم از این رای دادگاه عالی مستفاد می شود:

اولین نکته این است که تهدید از جانب فردی در کشوری 
بازداشت  برای  دلیلی  منی تواند  ملی  منافع  برای  دیگر 
غیرقانونی آن فرد باشد  و به ویژه چنین اقدامی  از سوی 

دولت قدرمتندتر مجاز و قانونی نیست.
ملی  حاکمیت  نقض  بازداشتی  چنین  اینکه  دوم 

کشورهاست.
نقض  بازداشت هایی  چنین  که  است  این  نکته  سومین 

فاحش حقوق برش و قوانین ناظر بر آن است.
باز هم باید تاکید کرد که منسوخ شدن این دکرتین شامل 
مواردی که افرادی به عنوان جنایات بین املللی بازداشت و به 

محاکم قضایی آورده می شوند منی شود.
اما فراتر از این بُعد فرامرزی دکرتین یادشده، و به ویژه 
در  حتی  یا  و  متامیت خواه  نظام های  در  که  رشایطی  در 
دمکراسی ها، مردم بی گناه برخالف حقوق برش ذاتی خود به 

شیوه ای غیرقانونی و غیرانسانی بازداشت و با رضب و

==به عنوان یک قاعده کلی، و از طریق ماده ۹ میثاق 
بین املللی حقوق مدنی و سیاسی می توان بازداشت با زور را 
معادل آدم ربایی تلقی منود زیرا چنین عملی بر خالف اراده 

آزاد فرد دستگیر شده صورت می گیرد.
==حقوق برش بین املللی به عنوان یک موضوع مرکزی در 
حقوق بین امللل عمومی  هر نوع اقدامی  را از سوی دولت ها 
و یا ماموران )به عبارت بهرت در حکومت اسالمی: گامشتگان 
آنها( که حقوق ذاتی و امنیت مردم را نادیده انگارد، اقدامی 
به  تبدیل  خالف  کارهای  چنین  هرگاه  و  می داند  خالف 

وضعیت رایج شود، آن را نوعی جنایت ارزیابی می کند.

)ژینا(  مهسا  شدن  کشته  جنایت   – مسائلی  محمود 
امینی از سوی گشت ارشاد اسالمی موجبات خشم و اندوه 
گسرتده و عمیق و همچنین اعرتاضات و خیزش رسارس را در 
ایران باعث شده است. این نوشتار کوتاه توضیح می دهد 
و  »بدحجابی«  عنوان  زیر  زنان  برای  مزاحمت  اساسا  که 
بازداشت آنان توسط گشت ارشاد حکومت اسالمی می تواند 
از یکسو  بازداشت خودرسانه  به عنوان  تفاسیری موسع  با 
و آدم ربایی از دیگرسو تعریف شده و در حقوق بین امللل 
جنایت به حساب آید. حقوق بین امللل عرفی و همچنین 
اثبات می کنند.  را  این فرضیه  بین املللی  حقوق معاهداتی 
این فرضیه نیاز به توضیح بیشرتی دارد که در ادامه به آن 

پرداخته می شود.
بین املللی حقوق  میثاق  ماده ۹  در  باید  را  نقطه رشوع 

مدنی و سیاسی جستجو کرد:
هیچکس  دارد.  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق  کس  »هر 
هیچکس  کرد.  بازداشت  یا  دستگیر  خودرسانه  منی توان  را 
را منی توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دالیلی و به 

ترتیبی که قانون تعیین می کند«.
حال اگر فردی بر اساس قوانین داخلی خاصی مانند قوانین 
رشیعت اسالمی، که در ملغمه عجیبی به نام قانون حکومت 
اسالمی تبلور یافته، بازداشت شود، آیا این قانون خاص و 
فرد  قضایی  محاکمه  برای  مبنایی  می تواند  غیرجهانشمول 

بازداشت شده باشد؟
این  نظیر  مواردی  در  رویه مشخص قضایی  دو  کنون  تا 

موضوع مورد بحث مرسوم بوده است.
اولین قاعده با دکرتین حقوقی منسوخی ارتباط دارد که 
یعنی  باشد،  غیرقانونی  بازداشت  اگر  حتی  آن  موجب  به 

فرد بنابر دالیل واهی و در تضاد با معیارهای حقوق برشی 
می توانند  قضایی  محاکم  هم  باز  باشد،  شده  بازداشت 
در  منایند.]۱[  اعامل  فرد  آن  بر  را  خود  قضایی  صالحیت 
بازداشت  نحوه  بازداشت،  دالیل  یا  و  دلیل  دکرتین  این 
مورد  میثاق  ماده ۹  در  که  آن  قانومنندی حقوق برشی  و 
ترصیح قرار گرفته است، نادیده انگاشته شده و در نتیجه 
صالحیت قضایی را با آن بی ارتباط می داند. البته در رشایطی 
این قاعده می تواند جایگاه پذیرفته شده باالیی داشته باشد. 
به عنوان مثال، ربودن آیشمن از آرژانتین و آوردن او نزد 
دادگاه ارسائیلی، به دلیل جنایت هایی که آیشمن مرتکب 
شده بود، مورد استقبال حقوقدانان بوده است. بنابراین دفرت 
دستیار دادستان کل آمریکا در نظریه سال ١۹۸۹ به دفرت 
تحقیقات فدرال یا هامن »اف بی ای« اجازه داد تا نسبت 
به انجام تحقیقات و دستگیری افرادی که قوانین آمریکا را 
نقض کرده بودند فراتر از مرزهای آمریکا اقدام مناید. این 
نظریه به رصاحت بیان داشته که »فعالیت های فرارسزمینی 
اگر  قوانین داخلی مجاز شمرده می شود، حتی  توسط  که 
با معاهداتی مانند بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مغایر 
باشد، مانعی برای انجام آن ندارد.«]۲[ همچنین در قوانین 
دادگاه  تشکیل  از  پس  ویژه  به  و  بین املللی،  برشدوستانه 
بین املللی کیفری، این نظریه، با رشوط و مالحظاتی، مورد 
توجه قرار گرفته است. از آنجا که این دکرتین پیوسته در 
رویه دولت ها  حضور داشته پس به یک قاعده در عرف 

بین املللی]۳[ تبدیل شده است.
اما این دکرتین در بیشرت موارد محل تردید است. بزرگرتین 
و جدی ترین تردیدها در مورد این دکرتین این است که با 
اصل حق برابری حاکمیت کشورها در تضاد است. به موجب 
منشور ملل متحد، و به عنوان یک اصل حقوقی غیرقابل 
تردید و نقض، بند یک از ماده دو منشور به رصاحت بیان 
می دارد که »سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه 
اعضای آن قرار دارد«. در ١۵ ژوئن ١۹۹۲ دادگاه عالی ایاالت 
دکرتین  آن  شدن  منسوخ  مورد  در  مهم  تصمیمی   متحده 
گرفت و اعالم کرد که نه تنها بر رویه های قضایی در آمریکا، 

بلکه بر قوانین بین املللی نیز تأثیر گذاشت.
به  مکزیکی  شهروند  یک  که  است  قرار  این  از  داستان 
دلیل مشارکت در آدم ربایی و قتل یک مامور اداره مبارزه 
با مواد مخدر از خانه اش ربوده و با هواپیامی شخصی به 
تگزاس منتقل شد. پس از این نتیجه گیری که ماموران اداره 

بر اساس حقوق 
بین امللل بازداشت 

زنان می تواند 
جنایت توسط 

حکومت اسالمی 
تفسیر شود
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می توان  می شوند،  آورده  قضایی  محاکم  به        جرح 
منسوخ شدن این دکرتین را به موجب حقوق برش بین املللی 
در حوزه حقوق ملی  نیز توضیح داد و آنرا به پرسش کشید. 
اینگونه تردیدها و مالحظات موجبات شکل گرفنت دکرتین 
دیگری را فراهم آورد که به موجب آن فرآیند بازداشت، حتی 
اگر دالیل حقوقی مکحمی  برای آن وجود داشته باشد، باید 

مطابق با معیارهای حقوق برشی صورت گیرد.
میثاق   ۹ ماده  طریق  از  و  کلی،  قاعده  یک  عنوان  به 
بین املللی حقوق مدنی و سیاسی می توان بازداشت با زور را 
معادل آدم ربایی تلقی منود زیرا چنین عملی بر خالف اراده 

آزاد فرد دستگیر شده صورت می گیرد.
مجمع عمومی  سازمان ملل متحد نیز در »مجموعه اصول 
برای حامیت از همه افراد تحت هر نوع بازداشت یا حبس« 
مصوب سال ١٩۸۸ ]۶[، یک مجموعه اصول ۳۸گانه را برای 
حامیت از همه افرادی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس 

قرار می گیرند، برقرار منود.

برشی  حقوق  نگرش  این  حاوی  مجموعه  این  اول  اصل 
و  بازداشت  نوع  هر  تحت  که  افرادی  همه  »با  که  است 
یا حبس قرار می گیرند، باید با شیوه ای انسانی و با احرتام 
به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود«. علت توجه به 
این اصل این است که حتی اگر فردی در اثر ارتکاب جرمی  
بازداشت شود، از هامن زمانی که بازداشت رشوع می شود تا 
آخرین مراحل قضایی باید قوانین حقوق برشی مورد توجه 

قرار گرفته و اجرا شود.
دو مجموعه اسناد حقوقی دیگر نیز باید به این لیست 
افزود، بدون اینکه فرصتی باشد آنها را با دقت مورد مطالعه 

قرار داد.
شدن  ناپدید  برابر  در  افراد  همه  از  حامیت  »اعالمیه 
قهری«]۷[ مصوبه سال ١۹۹۲ مجمع عمومی  سازمان ملل 
اعالم می دارد  به رصاحت  از ماده یک  اول  بند  متحد، در 
که »هرگونه اقدام به ناپدید شدن قهری، توهین به کرامت 
انسانی است. این امر به عنوان انکار اهداف منشور ملل 
آزادی های  و  برش  فاحش حقوق  نقض  عنوان  به  و  متحد 
اساسی اعالم شده در اعالمیه جهانی حقوق برش و در اسناد 
بین املللی محکوم می باشد«. مواد ۲١ گانه این اعالمیه رشح 
مفصلی درباره غیرقانونی بودن و ممنوعیت بازداشت های 
قبال آن  نیز وظیفه دولت ها در  غیرقانونی و مسئولین و 
این  اعالمیه ای  ابعاد  از  فراتر  اما  است.  داده  توضیح  را 
انسان ها  دیرین  آرزوی  بازتاب دهنده  که  حقوقی  سند 
»مقاوله نامه  است،  خود  ذاتی  حقوق  از  برخورداری  برای 
بین املللی برای حامیت از همه افراد در برابر ناپدید شدن 
قهری«]۸[ مصوبه سال ۲۰١۰ هامن ترصیحات را با قدرت 
قانونی بیان می دارد. بند اول از ماده یک این مقاوله نامه 
اجباری  ناپدیدشدگی  مورد  نباید  »هیچکس  می دارد:  بیان 
قهرآمیز قرار گیرد«. بند دوم از این ماده ابعاد دقیق تری بر 
این موضوع حقوقی اضافه می کند »هیچ رشایط استثنایی، 
سیاسی  بی ثباتی  جنگ،  تهدید  یا  جنگی  وضعیت  از  اعم 
منی تواند  دیگر،  عمومی   اضطراری  وضعیت  هر  یا  داخلی 
به عنوان توجیهی برای ناپدید شدن قهری مورد استناد قرار 
گیرد«. در نظر داشته باشیم که جمهوری اسالمی ایران این 
مقاوله نامه بین املللی را هرگز امضا و تصویب نکرده است. 
منشور حقوق برش و انسان آفریقا]۹[، مقاوله نامه آمریکایی 
حقوق برش]۱۰[، مقاوله نامه اروپایی حق برش]۱۱[ و اعالمیه 
حامیت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری و قهری 
مصوبه شورای اقتصادی و اجتامعی ملل متحد]۱۲[ نیز این 
لیست ممنوعیت  بازداشت های غیرقانونی را تایید و تکمیل 

می کنند.

را  فرضیه مطرح شده  در یک جمع بندی ساده می توان 
چنین بازتعریف کرد. حقوق برش بین املللی به عنوان یک 
موضوع مرکزی در حقوق بین امللل عمومی  هر نوع اقدامی  
را از سوی دولت ها و یا ماموران )به عبارت بهرت در حکومت 
اسالمی: گامشتگان آنها( که حقوق ذاتی و امنیت مردم را 
نادیده انگارد، اقدامی خالف می داند و هرگاه چنین کارهای 
جنایت  نوعی  را  آن  شود،  رایج  وضعیت  به  تبدیل  خالف 

ارزیابی می کند.

خوانش  با  که   است  این  داد  توضیح  باید  که  نکته ای 
منت اسناد حقوقی بین املللی، یا آنچه تفسیر مضیق نامیده 
می شود، به سختی می توان اثبات کرد که آنچه گشت ارشاد 
بین املللی  جنایت  معادل  به واقع  می دهد  انجام  اسالمی 
است. علت این امر هم این است که اسناد متقن حقوق 
بین امللل بازداشت هایی از اینگونه را هنوز به عنوان جنایت 
اسناد حقوقی  در  ژرف  کنکاشی  با  اما  منی گیرند.  نظر  در 
شامل آنهایی که در باال به آنها اشاراتی کوتاهی انجام گرفت، 
و همچنین مفاد بند ١١ ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری 
بین املللی می توان به تفاسیری موسع دست یافته و بازداشت 

زنان ایرانی را مانند دیگر اقدامات مجموعه های حکومت 
اسالمی به عنوان جنایات بین املللی معرفی منود. بند یادشده 
بیان می دارد که هر نوع اقدام غیرانسانی که عمداً باعث 
یا آسیب جدی به بدن یا سالمت روان یا جسم  رنج زیاد 

می شود، جنایتی بین املللی است.
حال هرگاه همه این موارد در کنار هم قرار داده شود، راه 

برای تفسیر موسع مورد نظر هموار می گردد.
که  واهی  اتهامات  مبنای  بر  دستگیری  عمل  که  اوال 
اساسا جایگاهی در قوانین حقوق برشی ندارند، به منزله 
البته  و  آنان،  امنیت شخصی  و  زنان  حقوق  فاحش  نقض 

خانواده های آنان، است.
به همراه این نقض فاحش می بایست خود عمل بازداشت 
و  مستمر  تالش  پرتو  در  »بدحجابی«  بهانه  به  را  زنان 
برای رسکوب حقوق حقه  اسالمی  نظام  از سوی  هدفمند 
و آزادیخواهانه مردم جهت رهایی از قوانین غیرانسانی و 
وحشیانه در نظر گرفت. سپس آنرا با قوانین ممنوعیت و 
مجازات شکنجه پیوند داد زیرا چنین اقداماتی بجز شکنجه 

جسمی  و روحی زنان و خانواده های آنان نیست.
این پیوندهای اجتناب ناپذیر میان اسناد حقوقی بین املللی 
که توضیح داده شد، راه را برای تفسیر مورد نظر که با مفاد 
نیز  بین املللی  کیفری  دادگاه  رم  اساسنامه   ۷ ماده  بند ١١ 

ارتباط دارد، هموار می سازد.
کارگروه مربوط به بازداشت های خودرسانه توصیه می کند 
داشته  توجه  ابعاد  این  به  می بایست  حقوقی  وکالی  که 
باشند: »رضوری است که قواعد حقوقی موجود در حقوق 
بین امللل برای اصالح و جلوگیری از این نوع نقض حقوق 
برش توسط قضات و دادستان های ملی رعایت شود و وکال 
از محتوای آنها آگاه باشند تا آنها را قادر سازد بطور مؤثر به 
منایندگی از سوی قربانیان در مورد آنها عمل منایند.«]۱۳[ 
در اینجاست که فرضیه این نوشتار صحت حقوقی خود را 
نشان می دهد: »به موجب حقوق بین امللل، بازداشت زنان 

می تواند جنایتی بین املللی باشد«.
افتخاری  دبیرکل  و  بنیانگذار  مسائلی  محمود  *دکرت 
اندیشکده بین املللی نظریه های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد 
سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی 

حقوق برش و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا

دکرت محمود مسائلی

]۱[  male captus bene detentus = badly caught and well detained
]۲[ Authority of the Federal Bureau of Investigation to Override International Law in Extraterritorial 
Law Enforcement Activities, June ۱۹۸۹ ,۲۱
]۳[ Customary international law یعنی هنگامی  که دولت ها بنا بر دو عامل ذهنی )یعنی باور داشنت( و عینی 
)یعنی انجام عملی( رویه خاصی را با وجود قانون معادل می دانند
]۴[ United States vs. Alvarez-Machain, ۵۰۴ U.S. ۱۹۹۲( ۶۵۵(
]۵[ Mohit, A. )۲۰۰۶(. The Customary Law of International Abductions: Limits and Boundaries. Asian 
Yearbook of International Law, volume ۱۴۶-۱۲۳ :۱۱
]۶[ Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment, General Assembly resolution ۱۹۸۸ ,۱۷۳/۴۳
]۷[ Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, ۱۸ December ۱۹۹۲, 
General Assembly resolution ۱۳۳/۴۷
]۸[ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ۱۸ 
December ۱۹۹۲, General Assembly resolution ۱۳۳/۴۷
]۹[ The African Charter on Human and Peoples’ Rights, ۱۹۸۱
]۱۰[ The American Convention on Human Rights, ۱۹۶۹
]۱۱[ The European Convention on Human Rights, ۱۹۵۰
]۱۲[ Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary 
Executions Recommended by Economic and Social Council resolution ۶۵/۱۹۸۹ of ۲۴ May ۱۹۸۹.
]۱۳[ UN doc. E/CN.۶۳/۱۹۹۹/۴, Report of the Working Group on Arbitrary Detention
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بازداشت شدند بلکه روزنامه نگاران و دانشجویان نیز به طور 
سازمان یافته با بازداشت روبرو هستند.

ابتدای  از  روزنامه نگار   ۲۰ کم  دست  گزارش ها  اساس  بر 
مرز  بدون  گزارشگران  شدند.  بازداشت  کنون  تا  اعرتاضات 
دادن  قرار  هدف  با  ایران  »مقامات  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 
خربنگاران« و محدود کردن دسرتسی به واتس اپ و اینستاگرام، 

»پیامی واضح می فرستند که نباید اعرتاضات را پوشش داد.«
علیرضا  رجبی،  فاطمه  نخعی،  الله  روح  حامدی،  نیلوفر 
خوشبخت، نوید جمشیدی، مجتبی رحیمی، ویدا ربانی، الهه 
محمدی، الناز محمدی، احمد حلبی ساز، ایامن به پسند، یلدا 
معیری، مسعود کردپور، خرسو کردپور، مرضیه طالیی، علی 
خطیب زاده، مژگان کاووسی و منصوره موسوی روزنامه نگارانی 

هستند که تا کنون بازداشت آنها اطالع رسانی شده است.
فدراسیون بین املللی روزنامه نگاران با صدور بیانیه ای نسبت 
به بازداشت روزنامه نگاران واکنش نشان داده و از مقامات 
جمهوری اسالمی خواسته است »به دستگیری روزنامه نگاران 

پایان داده و دسرتسی آزادانه به اینرتنت را فراهم کنند.«
از  این فدراسیون گفته است »ما  آنتونی بالنگر دبیر کل 
ملی  اعرتاضات  پوشش  از  که  خواهیم  می  ایرانی  مقامات 
به عنوان بهانه ای برای رسکوب رسانه ها استفاده نکنند. هر 

شهروند در ایران حق دارد بداند چه خرب است.«
بازداشت  گزارشی  در  نیز  ایران  نویسندگان  کانون 
روزنامه نگاران در ایران را محکوم کرده و نوشته که »گر چه 
از رسانه ها و هیچ روزنامه  اسالمی هیچ یک  در جمهوری 
بیاِن حقایق در محدوده ی خط  آزادی  از  و روزنامه نویسی 
قرمزهای حاکمیت که دامئاً در حال افزایش است، برخوردار 
خط  آن  رعایت  برای  آن ها  همه ی  یا  بسیاری  و  نبوده اند 
قرمزها مجبور بوده اند برای ماندن و بقای خود و رسانه ها 
و نرشیات شان از خیر رعایت اصول حرفه ای خویش بگذرند، 
بوده اند و هستند روزنامه نگارانی که از هر فرصتی، ولو اندک 
و کمیاب، برای انجام رسالت حرفه ای خود استفاده کرده اند.«

در گزارش کانون نویسندگان ایران تأکید شده که »درست 
است  توانسته  اسالمی  که دستگاه سانسور جمهوری  است 
بسیاری از حقایق را از دید مردم پنهان دارد، بسیاری از حقایق 
را وارونه جلوه دهد، از بلندگوهای صدا و سیامیش خروار 
بر  گذاشنت  اما رسپوش  بدهد،  مردم  به خورد  دروغ  خروار 
حقیقت قتل مهسا )ژینا( امینی و وارونه جلوه دادن جنایتی 
چنین آشکار حکایت طبل و گلیم است و به قول شاعر: همی 

طبل کوبد به زیر گلیم.«

== سعید جلیلیان، میالد پناهی پور، مهسا غالمعلی زاده و 
بابک پاک نیا چهار وکیل دادگسرتی هستند که طی چهار روز 

گذشته بازداشت شدند.
از جمله رویدادهای  به همراه متهم  ==بازداشت وکیل 
عجیب، نادر و نامعقولی است که به نظر می رسد فقط در 

جمهوری اسالمی رخ می دهد!
==بر اساس گزارش ها دست کم ۲۰ روزنامه نگار از ابتدای 

اعرتاضات تا کنون بازداشت شدند.
== از هفته گذشته همزمان با تجمعات گسرتده دانشجویی 
در دانشگاه ها در حامیت از اعرتاضات مردم در خیابان، ده  ها 

دانشجو در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
==دانشجویان چندین دانشگاه از روز گذشته با صدور 
بیانیه هایی اعالم کردند در اعرتاض به رسکوب مردم در خیابان 
و دانشجویان، اعتصاب کرده و در کالس درس حضوری و 

مجازی رشکت منی کنند.

از  یکی  ایران،  در  اعرتاضات رسارسی  از  هفته  دومین  در 
برنامه های نهادهای امنیتی بازداشت سازمانیافته و هدفمند 
وکالی دادگسرتی است بطوری که تا کنون دست کم پنج وکیل 
دادگسرتی بازداشت شدند. بازداشت های سازمانیافته همچنین 

از میان دانشجویان و روزنامه نگاران نیز در جریان است.
سعید جلیلیان، میالد پناهی پور، مهسا غالمعلی زاده و بابک 
پاک نیا چهار وکیل دادگسرتی هستند که طی چهار روز گذشته 

بازداشت شدند.
رونقی  حسین  وکالی  پناهی پور  میالد  و  جلیلیان  سعید 
هستند که روز شنبه دوم مهرماه به همراه موکلشان بازداشت 
شدند. این دو وکیل دادگسرتی به همراه حسین رونقی فعال 
مدنی برای کسب اطالع از پرونده حسین رونقی به دادرسای 
اوین مراجعه کردند که پس از رضب  و جرح توسط مأموران 

حکومتی بازداشت و به زندان منتقل شدند.
بر اساس گزارش ها مأموران حکومتی در ابتدا مدعی شده 
بودند که قرار است این سه تن را به بیامرستان منتقل کنند 
اما بعد از ساعاتی مشخص شد هر سه نفر بازداشت شده اند. 
سعید جلیلیان روز یکشنبه سوم مهرماه در متاس کوتاهی با 

خانواده اش اعالم کرده به زندان اوین منتقل شدند.
بازداشت وکیل به همراه متهم از جمله رویدادهای نادر و 
نامعقولی است که به نظر می رسد فقط در جمهوری اسالمی 

رخ می دهد!
مهسا غالمعلی زاده و بابک پاک نیا نیز روز یکشنبه سوم 

مهرماه بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها وسائل ارتباطی این 
وکال از جمله تلفن همراه و لپ تاپ همزمان با بازداشت ضبط 

و توقیف شده است.
وکالیی که در چهار روز گذشته بازداشت شدند همگی از 
وکالیی هستند که پرونده فعاالن سیاسی در ایران را می پذیرند.

رضا  رضایی،  آرشام  سنجری،  کیانوش  عابدینی،  ابوالفضل 
محمد حسینی، حجت کالشی، آرش کیخرسوی از جمله فعاالن 
سیاسی-مدنی هستند که در سالهای گذشته سعید جلیلیان 
وکالت آنها را به عهده داشته است. آرش پاک نیا نیز از وکالی 
افکاری، امیرحسین مردادی، سعید متجیدی، و  مدافع نوید 

محمد رجبی بوده است.
فشار بر وکالیی که پرونده فعاالن سیاسی را، غالبا بدون 
دریافت حق  وکالت، می پذیرند و از جمله وکالی حقوق برشی 
به شامر می روند یکی از راهکارهای جمهوری اسالمی برای 
همچنین  است.  سیاسی  متهامن  علیه  سنگین  آرای  صدور 
مقامات امنیتی با بازداشت و پرونده سازی برای وکالی حقوق 
برشی، تالش می کنند تا دیگر وکال از پذیرش چنین پرونده هایی 

خودداری کنند.
از  فقیهی  محمدرضا  و  کیخرسوی  آرش  نیلی،  مصطفی 
دیگر وکالی دادگسرتی در ایران هستند که خرداد امسال و 
و  زندان  به  سالمت«  »دادخواهان  به  معروف  پرونده  در 
محرومیت از وکالت محکوم شدند. این وکال قصد شکایت 
از علی خامنه ایف حسن روحانی و دیگر مقامات حکومتی 
به کشور و  با ممنوعیت ورود واکسن کرونا  را داشتند که 
مدیریت ناکارآمد بحران در شیوع این بیامری سبب جانباخنت 

هزاران نفر در کشور شدند.
امیرساالر داودی از دیگر وکالی حقوق برشی و زندانی در 
ایران است که هفته جاری و همزمان با فشارهای امنیتی بر 
دیگر همکارانش برنده جایزه حقوق برشی »لودوویک تراریو« 
شد. این وکیل دادگسرتی پیش از این وکالت شامری از مدافعان 
حقوق برش در ایران را برعهده داشت. او همچنین یک کانال 
تلگرام به نام »بدون روتوش« را برای وکالی دادگسرتی ایران 
ایجاد کرده بود. امیر ساالر داودی آبان سال ۱۳۹۷ در دفرت 
وکالت خود بازداشت شد. او سپس در خرداد سال ۱۳۹۸ از 
انقالب به ۱۱۱ رضبه شالق و ۳۰ سال حبس  سوی دادگاه 

محکوم شد.
مردم  رسارسی  اعرتاضات  تشدید  با  گذشته  روزهای  طی 
در موج گسرتده  که  تنها وکالی حقوق برشی  نه  ایران،  در 
بازداشت  معرتضان امکان حامیت حقوقی از آنها را داشتند 

بازداشت 
سازمانیافته 

وکالی دادگسرتی، 
روزنامه نگاران 
و دانشجویان 

همزمان با تشدید 
اعرتاضات مردم
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آغشنت نان به خون و فرو بردن در حلق است. من توان خوردن 
این نان را ندارم.«

دکرت لیلی گله داران استاد دانشگاه هرن شیراز با انتشار منت 
استعفای خود در شبکه های اجتامعی اعالم کرد در حامیت از 
مردم کشور و در اعرتاض به جمهوری اسالمی از تدریس در 

دانشگاه و عضویت در هیئت علمی استعفا داده است.
صدور  با  گذشته  روز  نیز  تهران  دانشگاه  صنفی  فعالین 
بیانیه ای تأکید کردند که با وجود فشارهای امنیتی در کالس 
درس رشکت منی کنند و نوشتند که »ما در میان عزای عزیزامنان، 
بازداشت  میان  در  آزادی،  راه  مبارزان  شکنجه ی  میان  در 
نظاره گر  تاریخ،  خوردن  رقم  میان  در  و  همکالسی هایامن 
نخواهیم بود. دانشگاه برای اعرتاض به سال ها ستم بر زنان 
بی درنگ بپا خاست و اکنون نیز تا شور و خروش در خیابان 
است و تا پایان دادن به رسکوب خیابان و دانشگاه، از رشکت 
در کالس های دانشگاهی که به تسخیر گزمگان رسکوب درآمده 

و از وحشت حضور »ما« مجازی شده، امتناع می کنیم.«
بیانیه تأکید شده که »خطاب به اساتید و بدون  در این 
لکنت می گوییم که دستان همبستگی مردم را رها نکنند. 
مهسا را، محسن را، عبدالله را، نوید را و هزار ستاره ی دیگر را 
که می توانستند بهرتین شاگردان شام و نزدیکرتین دوستان ما 

باشند. آنان اکنون ستاره  شدند. فراموش نکنیم.«

گسرتده  تجمعات  با  همزمان  و  گذشته  هفته  از         
دانشجویی در دانشگاه ها در حامیت از اعرتاضات مردم در 
خیابان، ده  ها دانشجو در شهرهای مختلف ایران بازداشت 
شدند. شامر دقیق دانشجویان بازداشت شده هنوز در دست 
نیست اما گزارش هایی در اینباره از سوی فعاالن و تشکل های 

دانشجویی منترش شده است.
بردیا شکوری فرد دانشجوی کارشناسی اقتصاد، محمد نوری 
از جمله  اقتصاد دانشگاه تهران  دانشجوی کارشناسی ارشد 
هستند.  تهران  دانشگاه  در  بازداشت شده  دانشجوی   ۳۰
بهروز شیربیگی دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی و فرهاد 
شجاع حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتامعی 
دانشگاه »عالمه« در تهران نیز روز چهارشنبه ۳۰ شهریور آزاد 
شدند. احمدرضا افشار دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه »هرن 
اسالمی« تربیز نیز روز گذشته در شهر تربیز بازداشت شده 
است. محمد عرب دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه 
»نوشیروانی« بابل روز پنجشنبه ۳۱ شهریور بازداشت شده 
علوم  دانشگاه  دانشجوی  صابریان  علیرضا  همزمان  است. 
پزشکی مشهد صبح پنجشنبه در منزل خود توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت شده است.
مهدیار گرامی دانشجو فیزیک دانشگاه شیراز روز یکشنبه 
۳ مهر ۱۴۰۱ در الهیجان، محمد غالم  زاده دانشجوی دکرتی 
و رسوش  مهر  شنبه ۲  روز  تهران  دانشگاه  شناسی  جامعه 
نیروهای  توسط  تهران  دانشگاه  فلسفه  دانشجوی  احمدی 
امنیتی بازداشت شده اند. همچنین ریحانه نارصی دانشجو 
فیزیک دانشگاه شیراز روز چهارشنبه ۳۰ شهریور بازداشت و با 

گذشت ۴ روز، همچنان از حق متاس محروم است.
محمدرضا  شاکر،  جواد  بهمنی،  املیرا  مقدسی،  بنیامین 
لطفعلی زاده، محمدحسین نوریان، نیام آذر، مطهره  گونه ای، 
دانشجویان  دیگر  از  احمدخانی  سپیده  و  علیزاده  هادی 

بازداشت شده طی دو روز گذشته هستند.
بر اساس گزارش فعاالن صنفی دانشجویی مأموران وزارت 
فعال  شاملی،  میالد  بازداشت  برای  شنبه  صبح  اطالعات 
دانشجویی و دبیر سابق انجمن دانشگاه نوشیروانی بابل، به 
منزل پدری  او مراجعه کردند و  پس از اینکه متوجه شدند او 
در منزل نیست، پدرش را همراه خود به محل کار این فعال 
دانشجویی بردند. با توجه به اینکه میالد در محل کارش هم 
دادند که فقط چند  اطالع  او  به  ماموران در متاسی،  نبود، 
سوال از او دارند و اگر خود را معرفی نکند، پدرش را بازداشت 
خواهند کرد. پس از این متاس، این فعال دانشجویی خود را 
به اداره اطالعات معرفی کرد و سپس در متاسی با خانواده  
خود، خرب داد که در بازداشت است.اینهمه در حالیست که 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی »رشیف« )آریامهر( ادعا کرده 
که »طبق پیگیری و استعالم های انجام شده در روز یکشنبه 
سوم مهرماه از طریق رئیس دانشگاه، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
و حراست دانشگاه رشیف، ۶ نفر از میان ۷ بازداشت شده 

شامگاه یکشنبه ۳ مهر به منزل یا خوابگاه خود برگشته اند.«
روابط عمومی این دانشگاه در خربی تکمیلی گفته که »با 
دانشگاه  مسئولین  توسط  گرفته  پیگیری های صورت  ادامه 
دوم  شنبه  که  دانشجویانی  از  نفر  آخرین  صنعتی رشیف، 
مهرماه در پی تجمعات بازداشت شده بودند، بامداد دوشنبه 

چهارم مهرماه به خوابگاه بازگشت.«
و  بازداشت ها  می گویند  اما  دانشجویی  صنفی  فعاالن 
فشارهایی در غالب احضار و تهدید تلفنی از سوی نهادهای 
امنیتی و حراست دانشگاه ها در جریان است. دانشجویان 
چندین دانشگاه نیز طی شبانه روز گذشته با صدور بیانیه هایی 
اعالم کردند در اعرتاض به رسکوب مردم در خیابان و دانشجویان، 
و مجازی رشکت  در کالس درس حضوری  و  کرده  اعتصاب 

طباطبایی،  عالمه  تهران،  دانشگاه های  منی کنند.دانشجویان 
گیالن، سهند تربیز، »چمران« اهواز، هرن تهران، علوم توانبخشی، 
سوره، علم و صنعت، »نوشیروانی«، پلی تکنیک، »بهشتی« 
)دانشگاه ملی ایران(، »رشیف« )آریامهر(، بوعلی همدان، علم 
 و فرهنگ، خوارزمی کرج، مازندران، خواجه نصیر و »الزهرا« 
)مدرسه عالی دخرتان( با انتشار بیانیه هایی جداگانه در اینرتنت 
همکالسی های خود را به عدم رشکت در کالس ها فراخواندند.

همچنین تا کنون ۱۳ تن از استادان دانشگاه »رشیف« )آریامهر( 
در اعرتاض به بازداشت دانشجویان و رشایط فعلی جامعه و 
دانشگاه اعالم کرده اند کالس های خود را تشکیل منی دهند.
دکرت مهرزاد پورمحمد نامور، دکرت شهرام خزایی، دکرت سهراب 
راهور، دکرت زهرا کاوه ش و دکرت معززی تهرانی، دکرت سیدرضا 
رفیعی  محید  دکرت  و  زارچی  رشیفی  علی  دکرت  میرنظامی، 
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  و  اساتید  جمله  از 
»رشیف« در تهران هستند که به اعتصاب دانشگاه پیوسته اند.
دکرت علی رشیفی زارچی با انتشار توئیتی نوشته »تا آخرین 
نفر از دانشجویان دستگیر شده  دانشگاه رشیف آزاد و از آنها 

دلجویی نشود، هیچ کالسی برگزار نخواهم کرد.« 
فرشاد عسگری کیا استاد سینام و عکاسی دانشگاه سوره نیز 
با انتشار متنی اعالم کرد در کالس های درس حارض نخواهد شد 
و نوشت: »در حال حارض، حضور در کالس درس برایم مانند 

خودکشی های بی سابقه و ده ها مشقت را به »حوزه کار و 
معیشت« ارتقا و رسمیت داده اید.

زندگی فرزندان مان را از کودکی ربوده و در چهارراه های 
بردگِی کار و تجارت جنسی، آنها را منبع سودتان کرده اید.

ما بازنشستگان بارها به سهم خواهی از زندگی مان و به 
اشکال و ظرفیت های گوناگون به میدان جدال آمدیم و هر 

بار با »صدقه« و »رسکوب« پاسخ مان داده اید.
صندوق های بازنشستگی و داشته هامان را رسامً به غارت 
برده اید و قوانین نیم بندتان را هم به سخره گرفتید و وقیحانه 

به حق و حقوق بازنشستگی »فتوای« انکار رس می دادید.
اما ما بازنشستگان نه تنها متکین نکرده ایم که وسیع ترین 
جداِل نپذیرفنت فقر معاش را به بزرگرتین جنبش اعرتاضی و 

حق خواهی به میدان آورده ایم.
اینک روند جدال ما و میلیون ها فرزندامنان در موقعیت 

تاریخ ساز دیگری قرار گرفته ست.
جدال ها قطعی و دوران تعیین تکلیف است.

جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر، رسکوب، 
و  بقا  برای  که  قدرتی  مقابل  در  فساد  و  غارتگری  تحجر، 
این رشایط  اما  استمرارش به اسلحه و ثروت متکی است. 

تاریخ ساز به وضعیت گذشته بر نخواهند گشت.
تنها  نه  برای »چانه زنی« و  نه  بازنشستگان هم اکنون  ما 
برای  که  ضدکارگری،  قوانین  حقارت های  با  مقابله  برای 
زندگی های به غارت رفته مان، برای خالصی از همه قوانین و 
ساختارهای ضد انسانی و برای رفاه و آزادی به میدان قطعی 

جدال خواهیم آمد.
ما نه تنها و هر لحظه در صف اعرتاضات این مردم خواهیم 
درصدی های  نه  و  نود  اعرتاضی  جنبش  بزرگرتین  که  بود، 

جامعه را در خیابان به جلو خواهیم آورد.
شورای بازنشستگان ایران

اتحاد رسارسی بازنشستگان ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

== این »نه« رسارسی مردم ، ایستادن در صف حق خواهی 
به دفاع از رفاه و آزادی در زندگی انسان است. پیوسنت به 

صف رها شدن از همه نکبت های وضع موجود است.
در  فرزندامنان  میلیون ها  و  ما  جدال  روند  ==اینک 
موقعیت تاریخ ساز دیگری قرار گرفته ست. جدال ها قطعی 

و دوران تعیین تکلیف است.
==ما نه تنها و هر لحظه در صف اعرتاضات این مردم 
نه  و  نود  اعرتاضی  جنبش  بزرگرتین  که  بود،  خواهیم 

درصدی های جامعه را در خیابان به جلو خواهیم آورد.

اعرتاضی  جنبش  و  مردم  اجتامعی  بدنه  از  بخشی  ما 
بازنشستگان، علیه همه وضعیت نفرت انگیزی هستیم که 
شام مسببان در بیش از چهار دهه بر هست و نیست ما 

مردم آوار کرده اید.
همه  و  رامین  و  نوید  زهرا،  ستار،  مهسا،  قتل  و  زندگی 

فرزندان کشته شده به زندگی و مرگ ما مربوط است.
آنها کشته شدند تا جسارت حق خواهی و ایستادگی زنان 
و ما مردم در برابر ظلم تان را بشکنید و برتسانید و عقب 
برانید. اما خشم متحدانه مردم یکصدا و بی لکنت خروشید 

و فریاد برآورده : »زن، زندگی، آزادی«
این »نه« رسارسی مردم ، ایستادن در صف حق خواهی به 
دفاع از رفاه و آزادی در زندگی انسان است. پیوسنت به صف 

رها شدن از همه نکبت های وضع موجود است.
تازیانه »حجابم و رسکوب و منفعت قوانین خودساخته در 

برابر ربودن ثروت و دسرتنج های کار این جامعه ست.
نان از سفره هامان برده اید و معاش مان را به گرو گرفته اید. 
برای به دست آوردن اندک حقوقی که خود قانونش کردید 

باید ماه ها در کف خیابان می جنگیدیم.
زیست مان را سوزانده، آب را خشکانده و هوای تنفس مان 

را آلوده کرده اید.
و  فروشی  عضو  و  تن فروشی  و  سوختربی  و  کولربی 

اعرتاضات رسارسی؛ بیانیه دو تشکل صنفی خطاب به جمهوری اسالمی:

 ما بازنشستگان از همه چیز شام متنفریم
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الربز: »مردم چشم در چشم  استان  از  ==یک شهروند 
نیروهای بی سیم به دست امنیتی و نیروهای یگان ویژه 
مسلح نگاه می کنند و با خشم فریاد می زنند امسال سال خونه 
سید علی رسنگونه یا این آخرین پیامه هدف خود نظامه«.
==»فاز اعرتاضات از چهارشنبه بطور مشخص وارد فاز 

»انقالب« شده. مردم آمده اند که کار را متام کنند.«
==شهروندی از تربیز: »در تربیز فضای شهر یادآور هامن 
سلحشوری و ایستادگی است که ما از مرشوطه شنیدیم. 
انگار تاریخ تکرار شده و هامن مردم فالکت زده و درگیر 
تغییر  برای  را  خودشان  عزم  بیامری،  و  قحطی  و  فقر  با 

رسنوشت جمعی شان جزم کرده  اند.«
==یک شهروند از تهران: »ما نیازمند یک رهرب سازمانی 
هستیم. یعنی رهربی که نه تحلیل کند و نه در نقش یک 
رهرب معنوی فقط امید بدهد. ما در میدان مبارزه هستیم 
و رهرب سازمانی می خواهیم که تاکتیک های مبارزه را در 

رستارس ایران ترسیم و مردم را هدایت کند.«
اتاق فکر جمهوری اسالمی که در  به نظر می رسد   ==
ابتدا به دنبال پرژوه ی بی خطر »مطالبه« برای برچیده شدن 
پرچم  سوزاندن  برای  ناکامی،  از  پس  و  بود  ارشاد  گشت 
جمهوری اسالمی »وامصیبتا« راه انداخت و باز هم شکست 
خورد، حاال در حال تجهیز یک جبهه ی روانی با چهارتا آدم 
برای جنگ روانی و ایجاد فضای وحشت با طبل توخالی و 

بلندگوی نوحه در سطح شهرهاست.

روشنک آسرتکی – اعرتاضات مردم در ایران شامگاه جمعه 
اول مهرماه با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی و قضایی، 
رسکوب مسلحانه و قطع رسارسی اینرتنت موبایل، باز هم 
در  معرتض  مردم  شد.  برگزار  کشور  مختلف  شهرهای  در 
از  پیشرت  که ساعاتی  داشتند  را در دست  حالی خیابان ها 
حکومتی  تظاهرات  انداخنت  راه   در  اسالمی  جمهوری  آن 
پس از مناز جمعه شکستی مفتضحانه خورده بود. استیصال 
در خیابان های رسارس  مردم  پایداری  و  نیروهای حکومتی 
از مرحله اعرتاضات  را  ایران، رویدادهای روزانه در کشور 

رسارسی به سوی انقالب ملّی و همگانی می راند.
شهرهای  در  مردم   ۱۴۰۱ مهرماه  اول  جمعه  شامگاه 
مختلف دوباره به خیابان آمدند و هفتمین روز اعرتاضات 
امینی توسط  )ژینا(  با قتل حکومتی مهسا  را که  رسارسی 
پلیس گشت ارشاد اسالمی آغاز و به رسعت در رسارس ایران 
گسرتده شد و به بیش از ۱۲۰ شهر کشیده شده ادامه دادند.
تربیز،  قم،  فردیس،  سنندج،  اشنویه،  تهران،  شهرهای 
اصفهان، بوکان، مشهد، بجنورد، لنگرود، رشت، شاهین شهر، 
زنجان و قزوین شاهد اعرتاضات خیلی گسرتده مردم بودند.

» امشب  خاک«،  زیر  می کشیمت  ضحاک،  »خامنه ای 
گودبای  پارتی رهربه«، »رضا شاه روحت شاد«، »امسال سال 
خونه، سید علی رسنگونه«، »ننگ ما ننگ ما رهرب الدنگ 
نه  پیامه هدف خود نظامه«، »نه غزه  ، »این آخرین  ما« 
لبنان جانم فدای ایران«، »نه شیخ میخوایم نه مال، لعنت به 
آیت الله« از مهمرتین شعارهای مردم در شامگاه جمعه بود.
رسارس  در  و  مختلف  محله های  در  اعرتاضات  دیشب 
پایتخت جریان داشت. در شهرک اندیشه شهریار، نیاوران، 
بلوار فردوس، آریاشهر، تهران پارس، ستارخان، شهرک اکباتان، 
نارمک،  کشاورز،  بلوار  چیتگر،  امید،  شهرک  آباد،  نازی 
قیطیریه، پل »صدر«، پل رومی، تجریش ، جنت آباد و پارک 

وی مردم به خیابان آمدند.
در اعرتاضاتی که طی سال های گذشته در ایران رخ داده 
بود، چنین گسرتدگی که مشارکت همه اقشار اجتامعی در 
همه مناطق را به همراه داشته باشد دیده نشده بود. چنین 
فراگیری اجتامعی در اعرتاضات چهل و سه ساله ایرانیان علیه 

گزارش ویژه؛ 
معرتضان در گفتگو با کیهان لندن:

 مردم آمده اند که 
کار را متام کنند! 

اعرتاضات به سوی 
انقالب می رود…

حکومت مذهبی و رژیم جمهوری اسالمی بی سابقه است.
که  معرتضی  شهروندان  عنوان  به  مردم  دیگر  سوی  از 
آمده اند تا انتقاد یا اعرتاضی را به یک موضوع خاص نشان 
خواهان  روشنی  و  رصاحت  به  آنها  منی کنند.  عمل  دهند 
رسنگونی جمهوری اسالمی هستند و در شعارها و منادهایی 
تاریخی  و  ملّی  پرچم  جمله  از  می گیرند،  دست  به  که 
شیروخورشید، متایالت خود را برای پس از این رژیم نیز بیان 

می کنند: آزادی و پیرشفت و رسبلندی کشور!
ایران  در اعرتاضات شامگاه جمعه نیز در بسیاری نقاط 
شعار »امسال سال خونه، سیدعلی رسنگونه« و »توپ تانک 

فشفه، آخوند باید گم بشه« رس داده شد.
نشان  میدانی  گزارش های  و  شده  منترش  ویدئوهای 
می دهد نیروهای حکومتی دارای انسجام الزم برای رسکوب 
نیستند.  پیشین  اعرتاضات  یا  مانند شب های گذشته  مردم 
این موضوع را می توان نشانه ای از تردید و شکاف در میان 
از  گزارش ها حاکی  برخی  کرد.  ارزیابی  نیروهای حکومتی 

درگیری بین نیروهای رسکوب هستند.
همچنین در بسیاری از خیابان ها که نیروهای رژیم بطور 
مسلحانه به مردم حمله ور می شوند مردم در حمله با دست 

خالی و یا با سنگ آنها را به عقب می رانند.
مهمرتین  از  یکی  غربی  آذربایجان  استان  در  اشنویه 
مهرماه  اول  شامگاه جمعه  در  مردم  اعرتاضات  کانون های 
بود. نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی مجبور به 
عقب نشینی شدند و گزارش ها از کنرتل بیشرت شهر به دست 

مردم خرب می دهد.
مردم در این شهر منزل مسکونی حسن بداغی و مغازه 

فتحی زرزا از عوامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که در 
رسکوب های روزهای گذشته نقش داشتند آتش زدند.

معرتضان در الوند در استان قزوین یک اتوبوس پلیس که 
زدند و  آتش  بود  آورده  این شهر  به  را  نیروهای رسکوبگر 

با سنگ توانستند نیروهای امنیتی- نظامی را عقب برانند.
اردبیل،  اصفهان،  شهرهای  در  می دهد  نشان  گزارش ها 
تربیز و بوکان اعرتاضات گسرتده تر از شب های گذشته در 
جریان بوده است. مردم در اردبیل با سنگ از آرایش گرفنت 
نیروهای ضدشورش جلوگیری کردند و آنها را وادار به فرار 
کردند. در شهر بوکان مانند بسیاری دیگر از شهرها، نیروهای 
اسلحه های جنگی  با شلیک مستقیم  امنیتی  و  ضدشورش 
تالش در کشتار و زخمی کردن مردم داشتند. ویدئویی از 
اعرتاضات جمعه شب در بوکان نشان می دهند مأموران به 
دنبال معرتضان وارد یک کوچه شده و یکی از تیرهای شلیک 
شده به کنار پنجره ای اصابت کرده که یک پرسبچه خردسال 

از آن بیرون را متاشا می کرد.
در  گسرتده  شکل  به  امنیتی  نیروهای  اصفهان  شهر  در 
خیابان حضور دارند. یکی از معرتضان به کیهان لندن می گوید 
اصفهان  در  رسکوب  اختیاردار  عمل  در  امنیتی  »نیروهای 
هستند و به نیروهای ضدشورش و انتظامی دستور می دهند. 
شامر زیادی از بسیجیان و لباس شخصی ها نیز تجهیز شده اند و 
در صف نخست رسکوب مردم قرار دارند.« وی ادامه می دهد 
»شب گذشته ]جمعه اول مهر[ من و دوستانم در خیابان 
چهارباغ اصفهان بودیم، نیروهای بسیجی و لباس شخصی اگر 
تلفن موبایل دست هر کسی، چه جوان چه پیر چه کودک می 
دیدند، می گرفتند و ُخردش می کردند. کنار من موبایل یک 
خانم را که خرید کرده بود و داشت به کسی زنگ می زد بیاید 
دنبالش گرفتند و با پا روی آن کوبیدند تا ُخرد شد. نیروهای 
یگان ویژه و ضدشورش هم به کسی رحم نداشتند، با باتوم 
مردم را در عمل درو می کردند و اصال نگاه منی  کردند، عین 

وحشی ها فقط می زدند.«
این شهروند با هیجان می افزاید »آنچه شگفت آور است 
حضور مردم است. یعنی مردم با این حجم رسکوب گسرتده 
باتوم می خورند و  باز می آیند و می ایستند و  در اصفهان 
تالش می کنند بزنند. این صحنه ها شبیه فیلمی است که یک 
کارگردان برای نشان دادن هدف مشرتک یک جامعه زخم 

خورده برای آزادی آن را کارگردانی کرده است!«
شهر کرج و مناطق مهرشهر، فردیس و گوهردشت نیز شب 
اهالی محلی شدیدترین درگیری روزهای  به گفته  گذشته 
در  رشکت کنندگان  از  یکی  گذاشت.  رس  پشت  را  گذشته 
اصال  لندن می گوید: »شعارهای مردم  کیهان  به  اعرتاضات 
مالحظه ای ندارد. مردم چشم در چشم نیروهای بی سیم به 
دست امنیتی و نیروهای یگان ویژه مسلح نگاه می کنند و با 
خشم فریاد می زنند »امسال سال خونه سید علی رسنگونه« 
یا »این آخرین پیامه هدف خود نظامه« و این موضوع برای 
من که از سال ۷۹ در اعرتاضات حضور داشتم کامال بی سابقه 
است. مأموران امنیتی مبهوت هستند و مأموران ضدشورش 
و یگان ویژه کامال دچار تردیدند. انگار که فقط در انتظار 

شکست کامل خودشان صرب می کنند.«
این معرتض به کیهان لندن تأکید می کند که »آنچه ما به 
ویژه از چهارشنبه ]۳۰ شهریور[ در خیابان های استان الربز 
هستیم،  شاهد  هست  اعرتاضات  در  حضورمان  محل  که 
مطلقا فضای اعرتاضی سال های گذشته نیست. فاز اعرتاضات 
از چهارشنبه بطور مشخص وارد فاز »انقالب« شده. مردم 
آمده اند که کار را متام کنند. مردم این را چشم در چشم 
به نیروهای حکومتی هم می گویند. حتی من خودم چند 
مورد دیدم بچه هایی را که بازداشت می شوند در حالی که 

مأموران آنها را با خود می کشانند تا بربند، باز هم
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        شعار می دهند و می گویند دیگه کارتان متام است!«
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  تربیز  در شهر  دیگری  معرتض 
رفتیم  تردید  با  کمی  شب[  ]جمعه  دیشب  »ما  می گوید: 
خیابان. فکر می کردیم با تهدیدهای قوه قضاییه و اطالعات 
شاید مردم برتسند و نیایند. ولی وقتی نزدیک خیابان شهناز 
رسیدیم صداها و فضای شهر به شدت امیدوارمان کرد. مردم 
چون  مردم  من،  عقیده ی  به  اتفاقا  و  آمدند  دیشب  تربیز 

جمهوری اسالمی تهدید کرده، محکم تر آمدند.«
این معرتض می گوید »در تربیز فضای شهر یادآور هامن 
از مرشوطه شنیدیم.  ما  که  است  ایستادگی  و  سلحشوری 
انگار تاریخ تکرار شده و هامن مردم فالکت زده و درگیر با 
فقر و قحطی و بیامری، عزم خودشان را برای تغییر رسنوشت 

جمعی شان جزم کرده  اند.«
او در گفتگو با کیهان لندن می افزاید: »زدن برچسب به 
و  رژیم  مقامات، صداوسیامی  از طرف  خیابان  مردم کف 
همینطور هواداران جمهوری اسالمی در شبکه های اجتامعی 
این  در  حتی  اسالمی  جمهوری  کرده.  عصبانی تر  را  مردم 
با  اما  منی دارد  بر  ایران  مردم  تحقیر  از  دست  هم  رشایط 
هربار سناریوسازی و تحقیر، کل نظام را به رسنگونی بیشرت 

نزدیک می کند.«
معرتض دیگری در شهر تهران که جمعه شب در خیابان 
»پیروزی« بوده به کیهان لندن می گوید: »اعرتاضات در این 
محله هر روز شدیدتر و جمعیت هر روز بیشرت می شود. 
بسیاری از معرتضان بطور خانوادگی در تظاهرات حضور دارند. 
مردم شجاعانه بهم کمک می کنند. از بازداشت ها تا جایی که 
امکان داشته باشد جلوگیری می کنند. آنها که به هر دلیلی 
منی توانند وسط میدان باشند، به شکل دیگری به مردم کمک 
می کنند. مثال دیروز دنبال ما کردند و یک خانم خیلی ساملند 
در خانه اش را باز کرد و مردم را پناه داد. بعد دیدیم یک قابلمه 
بزرگ آش پخته به بچه های معرتض گفت بیاید داخل یه ذره 
غذا بخورید و جون بگیرید و برید ریشه اینها را از ته درآورید. 
شنیدم پیرمردی هم که در خانه اش را به روی مردم فراری از 
دست ضدشورش باز کرده بود، دست آخر که بچه ها را راه داد 

و خواست در را ببندند باتوم خورده و رسش شکسته.«
این معرتض می گوید: »مردم با شجاعت و اطمینان آمده اند 
وسط میدان اما هم خودم معتقدم و هم از زبان معرتضان 
دیگر شنیدم که ما نیازمند یک رهرب سازمانی هستیم. یعنی 
رهربی که نه تحلیل کند و نه در نقش یک رهرب معنوی فقط 
و رهرب سازمانی  مبارزه هستیم  میدان  در  ما  بدهد!  امید 
می خواهیم که تاکتیک های مبارزه را در رستارس ایران ترسیم 

و مردم را هدایت کند.«
در آنسو اما جمهوری اسالمی به دنبال ایجاد محدودیت 
نیایند. گزارش ها  تا مردم به خیابان  و خفقان بیشرت است 
نیروهای بسیجی و  از محله ها  نشان می دهد در بسیاری 
برای  اسالمی  جمهوری  خدمت  در  که  مزدورانی  و  اراذل 
در  موتورسیکلت  با  گروهی  صورت  به  وحشت آفرینی 
می کنند  حرکت  است  اعرتاضات  محل  که  خیابان هایی 
در  رسکوب  ماشین های  و  ضدشورش  مأموران  همراه  به 
خیابان ها می گردند تا فضای رعب و وحشت ایجاد کنند. در 
برخی محله ها بسیجی ها  نوحه و رسودهای حکومتی را با 

بلندگو در خیابان  می گردانند.
به نظر می رسد اتاق فکر جمهوری اسالمی که در ابتدا به 
دنبال پرژوه ی بی خطر »مطالبه« برای برچیده شدن گشت 
ارشاد بود و پس از ناکامی، برای سوزاندن پرچم جمهوری 
اسالمی »وامصیبتا« راه انداخت و باز هم شکست خورد، 
حاال در حال تجهیز یک جبهه ی روانی با چهارتا آدم برای 
و  توخالی  طبل  با  وحشت  فضای  ایجاد  و  روانی  جنگ 

بلندگوی نوحه در سطح شهرهاست.

به  مربوط  موارد  این  از  یکی  که  شده اند  درگیر  یکدیگر 
زد و خورد نیروهای یگان ویژه پلیس در رشق تهران است. 
منابع غیررسمی گزارش می دهند ریزش  در میان نیروهای 
مسلّح جمهوری اسالمی رسعت گرفته است. در مورد ریزش 
نیروهای امنیتی در ایران کریستف هویسگن مدیر کنفرانس 
این  به  »ان تی وی«  تلویزیون  با  گفتگو  در  مونیخ  امنیتی 
موضوع اشاره کرد و گفت »شهرهایی وجود دارند که در 

آنها پلیس با مردم به نوعی همبستگی نشان داده است.« 
گفته می شود که دو شب پیش در شهر پرند در حوالی 
تهران فردی با وانت به میان نیروهای »یگان ویژه« پلیس 
رفت و شامری از آنها را زیر گرفت.اینهمه در حالیست که 
ارتشی ها  حامیت  خواستار  مردم  که  می رسد  گزارش هایی 
از خودشان و اعرتاضات شان هستند. در پل پارک وی تهران 
مردم شعار داده اند: »ارتش تو یار ما باش!« یک منبع مطلع 
به کیهان لندن می گوید: »شامری از پرسنل ارتش در ساعات 
غیرخدمت با لباس غیرنظامی در بین معرتضان حضور یافتند… 
تعدادی از ُمنفک  شدگان ارتش نیز در بین معرتضان هستند.«

حکومت  لندن،  کیهان  به  رسیده  گزارش های  اساس  بر 
جمله  از  اوباش  دسته ی  و  دار  تهران  در  شب  پنجشنبه 
»مهدی گاوزن«، »علی کوچولو« و »امین فرزانه« را برای 
درگیری با مردم اجیر کرد و شامری از بسیجی های »پایگاه 
مقاومت خزانه« و »شهری ری« و »شهید محالتی« )اتوبان 
آهنگ( و »میدان خراسان« نیز با آنها همراه شدند اما بعد از 

واکنش معرتضان و ایستادگی آنان عقب نشینی کردند.
از سوی دیگر، حامیت های بین املللی از صدای مردم ایران بسیار 
گسرتش یافته است. مایکل مکال عضو جمهوریخواه مجلس 
منایندگان آمریکا با تاکید بر حفظ ارتباط اینرتنتی معرتضان در 
ایران گفت: »ایاالت متحده باید با همه توان خود به ایرانیان 
شجاعی که علیه بی عدالتی تظاهرات می کنند، کمک کند.«

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواست که حکومت 
ایران به رسکوب آزادی بیان و تبعیض علیه زنان پایان دهد.

نانسی پلوسی رئیس مجلس منایندگان آمریکا ضمن اعالم 
»مرگ  سوگ  در  ایران  مردم  با  آمریکا  کنگره  همبستگی 
هولناک« مهسا امینی گفت: »صداهای شجاعانه مردم ایران 
»تهران  کرد:  تأکید  او  می شود.«  شنیده  جهان  رسارس  در 
باید به کارزار خشونت آمیز و سیستامتیک برای آزار زنان و 

دخرتان پایان دهد.«

==در چند مورد نیروهای امنیتی با یکدیگر درگیر شدند. 
یکی از این موارد مربوط به زد و خورد نیروهای یگان  ویژه 

پلیس در رشق تهران است.
میان  در  ریزش   می دهند  گزارش  غیررسمی  ==منابع 
نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی رسعت گرفته است. در 
مورد ریزش نیروهای امنیتی در ایران کریستف هویسگن 
تلویزیون  با  گفتگو  در  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  مدیر 
گفت  و  کرد  اشاره  موضوع  این  به  آملان  »ان تی وی« 
»شهرهایی وجود دارند که در آنها پلیس با مردم به نوعی 

همبستگی نشان داده است«.
==خربگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد 
که تا کنون چهار بسیجی در مشهد، قزوین، تربیز و شیراز 

کشته شدند.
==مردم خواستار حامیت ارتشی ها از اعرتاضات شده و 
در پل پارک وی تهران شعار داده اند: »ارتش تو یار ما باش!«
= = بر اساس گزارش های رسیده به کیهان لندن، حکومت 
جمله  از  اوباش  دسته ی  و  دار  تهران  در  شب  پنجشنبه 
»مهدی گاوزن«، »علی کوچولو« و »امین فرزانه« را برای 
درگیری با مردم اجیر کرد و شامری از بسیجی های »پایگاه 
مقاومت خزانه« و »شهری ری« و »شهید محالتی« )اتوبان 
آهنگ( و »میدان خراسان« نیز با آنها همراه شدند اما بعد 

از واکنش معرتضان و ایستادگی آنان عقب نشینی کردند.
با وجود حضور چند الیه ی  ایران  در  اعرتاضات رسارسی 
لباس شخصی ها  تا  پاسداران  سپاه  و  انتظامی  نیروهای 
یافت.  ادامه  استان   ۲۵ در  شهریور   ۳۱ پنجشنبه  شامگاه 
یکی از چشمگیرترین رویدادهای این اعرتاضات، »درگیری 
نیروهای امنیتی با یکدیگر« و برخورد قاطعانه مردم با دار و 
دسته اوباش حکومتی است.بر اساس گزارش های غیررسمی 
تا کنون حدود ۴۰ نفر بوده  تعداد جانباختگان اعرتاضات 
گزارش  به  که  حالی  در  هستند.  نوجوانان  آنها  اغلب  که 
رسانه های داخلی تا ۳۰ شهریور ۱۷ تن کشته شده اند اما 
به گفته »سازمان حقوق برش ایران« مستقر در اسلو شامر 

کشته شدگان تا هامن تاریخ به ۳۱ تن رسیده است.
در این میان، خربگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران 
در  بسیجی  چهار  کنون  تا  که  داد  گزارش  اسالمی  انقالب 

مشهد، قزوین، تربیز و شیراز کشته شده اند.
با  امنیتی  نیروهای  مورد  چند  در  حاکیست  گزارش ها 

درگیری نیروی های پلیس با یکدیگر و شعاری که شنیده 
می شود: ارتش تو یار ما باش!

تظاهرات ضدحکومتی در ایران پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



و به آشوب و اغتشاش بدل شد، به گونه ای که دیگر اصل 
ماجرای درگذشت غم انگیز دخرت ایران، مهسا امینی به حاشیه 

رانده شد«.
»اغتشاشگران«  که  نوشته  ادامه  در  تشکل حکومتی  این 
درگذشت مهسا امینی را »به دستاویزی جهت عقده گشایی 
و انتقام از ایران و ایرانی بدل کرده اند؛ هامنطور که مشخصاً 
از سال ۱۳۹۶ به بعد پیداست، پروژه فشار حداکرثی غرب 
علیه ایران با شکست جدی مواجه شده و به عبارت بهرت تیغ 

تحریم ها، کند و کم اثر شده است.«
وقیحانه ی خود  دروغ های  ادامه  در  تحکیم وحدت  دفرت 
مدعی شده که »اینبار نیز مانند اعرتاضات سال ۹۶ بار دیگر 
در  نفوذ  با  تروریستی  تیم های  و  دیده  آموزش  هسته های 
صفوف معرتضان اقدام به حرکات خشونت بار کرده و برخی 
خیابان ها را به کارزاری برای حمله به مردم و پروژه کشته سازی 
تبدیل کردند. اینبار نیز اینگونه حرکات با عدم اقبال عمومی 
مواجه شده و جز اندک افرادی هیجان زده و جوّگیر، دیگر 

کسی با این جامعت همراهی نکرد.«
این بیانیه در پایان خواستار »برخورد قاطع و بدون مامشات 
نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی با لشکر فارسی زبان داعش 
و پیاده نظام رسانه ای از جمله برخی سلربیتی های درون مرزی 
و برون مرزی« شده و نوشته است: »اکنون که دست این 
جامعت بر همگان رو شده، الزم است تا یکبار برای همیشه 
تعارفات را کنار بگذارند و انتقام خون های به ناحق ریخته 
شده و گلوهای بریده شده و پیکرهای زنده زنده سوزانده 

شده را بگیرند.«
یکی دیگر از تشکل هایی که علیه مردم ایران بیانیه صادر 
کرده »جبهه مردمی جهادگران ایران اسالمی« است که مردم 
را »دشمن« ملت خوانده و با تکرار دروغ های همپالکی های 
خود نوشته که »آتش زدن پرچم ]جمهوری اسالمی[، اهانت 
به کتاب آسامنی قرآن و مقدسات، حمله به رهگذران بی دفاع، 
تخریب اموال مردم و کشیدن چادر از رس بانوان را منی توان 
از ملت رشیف ایران انتظار داشت، پس به دنبال رسنخ ها در 
خارج از مرزها باشید. هیچ کدام از این رفتارها در چارچوب 

اعرتاض قابل تعریف نیست.«
اخیر  »موضع گیری های  که  شده  مدعی  بیانیه  این 
هرنپیشه های بیکار و ورزشکاران بازنشسته در همراهی با 
اغتشاشگران از روی تشخیص اشتباه بوده و برای دیده شدن 

دوباره است.«
اینهمه در حالیست که نیروی رسکوب جمهوری اسالمی که 
شامل نیروهای یگان ویژه، ضد شورش، امنیتی و بسیجی و 
اراذل و الت هایی است که در خدمت جمهوری  همچنین 

==دفرت تحکیم وحدت خواستار »برخورد قاطع و بدون 
لشکر  با  قضایی  و  امنیتی  انتظامی،  نهادهای  مامشات 
برخی  جمله  از  رسانه ای  نظام  پیاده  و  داعش  فارسی زبان 

سلربتی های درون مرزی و برون مرزی« شده است.
==براهیم رئیسی بر »برخورد قاطعانه« با مردم معرتض 
تأکید کرده و رسدار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور که 
دارای پرونده تروریستی بین امللی است گفته قطع اینرتنت تا 

پایان اعرتاضات ادامه دارد.
==روزنامه کیهان چاپ تهران: وقت آن است که افراطیون 
پادوهای  عنوان  به  سلربیتی ها  برخی  و  اصالحات  مدعی 
آمریکا و تحریک گران به آشوب در پیشگاه عدالت بازخواست 

و مجازات شوند!

از اعرتاضات رسارسی مردم در  از گذشت یک هفته  پس 
خواستار  حکومتی  و  فرمایشی  تشکل های  و  نهادها  ایران، 
برخورد جمهوری اسالمی با معرتضان شده اند آنهم در حالی 
که نهادهای رسکوب بدون توصیه نیز به رسکوب و خونریزی 
حکومتی  تشکل  یک  که  وحدت  تحکیم  دفرت  مشغولند! 
دانشجویی است با صدور بیانیه ای مردم را »اغتشاشگر«  و 
»وحوش« خواند و خواستار برخورد بدون مامشات با مردم شد.

اعرتاضات رسارسی شهریور ۱۴۰۱ یک هفته پیش  در پی 
قتل حکومتی مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله توسط گشت ارشاد 
یافت  گسرتده ای  ابعاد  رسعت  به  و  گرفت  شکل  اسالمی، 
بطوری که تحلیل ها نشان از تبدیل شدن آن به یک انقالب 

ملّی علیه جمهوری اسالمی دارد.
در این میان، بسیاری از افراد، تشکل ها و نهادهایی که جزو 
بدنه جمهوری اسالمی هستند یا حیات و جیب شان به ادامه 
حکمرانی جمهوری اسالمی در ایران وابسته است، به تکاپو 
افتاده اند تا اعرتاضات هرچه زودتر رسکوب و مردم راهی خانه  

شوند.
در همین رابطه »اتحادیه دانشجویی دفرت تحکیم وحدت« 
روز شنبه دوم مهرماه در بیانیه ای با حمله به معرتضان با 
دروغ بافی های عجیب و بی رشمانه نوشت که »چند روزی 
فارسی زبان  لشگر  جوالنگاه  به  ایران  شهرهای  برخی  است 
داعش بدل شده است و هر از چندگاهی خرب از یک اقدام 
وحشیانه از سوی این وحوش به گوش می رسد. از بریدن گلو و 
به آتش کشیدن مأمور پلیس گرفته تا کشیدن چادر از رس زنان 
و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم و از همه مهمرت 
سوزاندن پرچم مقدس ]جمهوری اسالمی[. این آشوب ها که 
در ابتدا با اعرتاض به فوت غم انگیز یک دخرت جوان آغاز شد 
در کمرتین زمان ممکن، ماهیت واقعی خود را برمال ساخت 

دفرت تحیکم 
وحدت مردم را 

»وحوش« خواند و 
خواستار »برخورد  
بدون مامشات« با 

آنها شد
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اسالمی به گروه های فشار و لباس شخصی معروف اند، تا کنون 
نتوانسته اند اعرتاضاتی را که به همه استان های ایران گسرتش 

یافته »جمع« کنند.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت و رسدار پاسدار احمد وحیدی 
وزیر کشور در سخنانی جداگانه به رسکوب معرتضان اشاره 
کرده و آنها را »دشمن« خواندند. احمد وحیدی وزیر کشور 
اول  جمعه  شامگاه  دارد  بین املللی  تروریستی  پرونده  که 
مهر در یک گفتگوی تلویزیونی خیزش رسارسی مردم ایران 
محدودیت های  که  گفت  و  خواند  شده  »سازماندهی«  را 
اینرتنتی »برای حفظ امنیت و آرامش مردم« و »امری طبیعی« 
است و »باید محدودیت هایی اعامل شود تا معرتضان نتوانند 

اعرتاضات را سامان دهند.«
ابراهیم رئیسی نیز که در ابتدای آغاز اعرتاضات برای رشکت 
در اجالس سازمان ملل به نیویورک رفته بود، پس از بازگشت 
از ایاالت متحده در روز جمعه اول مهرماه گفت که اجازه بروز 

»اغتشاش« در کشور داده منی شود.
او همچنین امروز شنبه دوم مهرماه در گفتگوی تلفنی یک 
بسیجی را که گفته شده در اعرتاضات کشته شده، »مدافع 
امنیت« و »قاتالن« او را »اغتشاشگران« معرفی کرد. ابراهیم 
رئیسی همچنین در این متاس تلفنی بر »برخورد قاطعانه« با 

مردم معرتض تأکید کرد.
روزنامه کیهان چاپ تهران در تیرت صفحه اول شامره امروز 
شنبه دوم مهرماه نوشت: »وقت آن است که افراطیون مدعی 
آمریکا  پادوهای  عنوان  به  سلربیتی ها  برخی  و  اصالحات 
و  بازخواست  عدالت  پیشگاه  در  آشوب  به  تحریک گران  و 

مجازات شوند.«
حزب الله«  »انصار  گروه   رسدسته های  از  حسین الله کرم 
»با  جامعه  که  کرده  ادعا  »مستقل«  روزنامه  با  گفتگو  در 
قانون مقابله با بدحجابی و بی حجابی ولو به شکل قهری و 

خشونت آمیز« موافق است.
جمهوری  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
اسالمی نیز در بازدید از دادرسای »جرائم امنیتی« با طرح این 
ادعا که معرتضان وابسته به گروهک ها و رسویس های بیگانه 
هستند، بر »بررسی نحوه  عمل عنارص حرفه ای اغتشاشات« 

تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش گفت »در قبال 
رسویس های  با  مرتبطین  عمومی،  اموال  تخریب کنندگان 
که  عنارصی  و  گروهک های ضدانقالب  و  بیگانه  جاسوسی 
تحت القائات دروغین و جنگ روانی دشمنان در خیابان ها 
و معابر امنیت مردم را سلب می کنند، مطابق موازین قانونی 

برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت.«
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در  دارند.  دست  معرتضان  تحریک  در  خارجی  رسانه های 
خارجه  وزارت  به  تهران  در  انگلیس  سفیر  ارتباط  همین 

جمهوری اسالمی احضار شد.
اعرتاضات ضدحکومتی در ایران در رشایطی شکل گرفته 
که شایعاتی در مورد حال وخیم علی خامنه ای و حتا مرگ 
او مطرح شده بود. هرچند رهرب جمهوری اسالمی بعد از 
این شایعات با شامری از کارگزاران نظام دیدار و برای آنها 
سخرنانی کرد اما پیداست وضعیت جسمی او با توجه به سن 

و تشدید بیامری رسطان پروستات مساعد نیست.
در  بین املللی(  )مسائل  افرز«  »فارین  آمریکایی  نرشیه 
ایران  در  رسارسی  اعرتاضات  گسرتش  به  اشاره  با  گزارشی 
البته سال ها مطرح شده ولی  و بیامری علی خامنه ای که 
او همچنان در رأس قدرت بالمنازع ولی فقیه زنده مانده، 
با  اسالمی  جمهوری  اکنون  رشایطی  چنین  در  می نویسد 

بحران مرشوعیت روبرو شده است.
آغاز  زمانی  مردم درست  اعرتاضات  آمده  گزارش  این  در 
حتا  و  جسامنی  حال  وخامت  مورد  در  شایعاتی  که  شد 
مرگ خامنه ای و موضوع انتخاب جانشینی وی مطرح شده 
بود. در چنین رشایطی پس از جان باخنت مهسا امینی در 
بازداشت  گشت ارشاد اسالمی مردم خشمگین  در اعرتاض 
به  روحانیت  دستگاه  و  خامنه ای  پاسخگویی  عدم  به 
خواسته های خود دست به اعرتاض زدند و حکومت ایران 
را با بحرانی بسیار فراتر از انتخاب جانشین برای خامنه ای 

روبرو کرده اند.
در ادامه این گزارش آمده روند مبهم انتخاب جانشین برای 
خامنه ای و پرسش های اساسی در مورد مرشوعیت و عدم 
پاسخگویی حکومت به حقوق و نیازهای مردم، نظام سیاسی 
جمهوری اسالمی را حتا در صورت فرو نشاندن اعرتاضات، 

مختل خواهد کرد.
این گزارش همچنین آمده است »سیدعلی خامنه ای  در 
پس از مرگ روح الله خمینی در سال ۱۹۸۹ رهرب جمهوری 

فرتوت  و  پیر  رهربان  تایمز«:  »واشنگنت  ==روزنامه 
حکومت اسالمی که در متام چهاردهه ی گذشته با بحران های 
داخلی دامئی روبرو بودند همواره از بزنگاه ها گریخته اند 
اما اینبار به نظر می رسد تداوم اعرتاضات و پیوند رسیع آنها 
با نارضایتی های اقتصادی و سایر موارد، به جدی ترین تهدید 

برای حکومت مالیان تبدیل شده است.
است  جریان  در  امتی  مذاکرات  که  رشایطی  ==»در 
بین  عمیق تر  شکاف  ایجاد  باعث  ایران  در  اعرتاضات 

جمهوری اسالمی و غرب می شود«.
انتخاب  مبهم  روند  املللی«:  بین   »مسائل  نرشیه   ==
مورد  در  اساسی  پرسش های  و  خامنه ای  برای  جانشین 
مرشوعیت و عدم پاسخگویی حکومت به حقوق و نیازهای 
مردم، نظام سیاسی جمهوری اسالمی را حتا در صورت فرو 

نشاندن اعرتاضات، مختل خواهد کرد.

وسیعی  بازتاب  ایران  در  ضدحکومتی  اعرتاضات  ادامه 
آمریکایی  روزنامه  است.  داشته  بین املللی  رسانه های  در 
»واشنگنت تایمز« در گزارشی می نویسد با وجود رسکوب ها 

نشانه ای از خاموش شدن اعرتاضات در ایران نیست.
در این گزارش آمده رهربان پیر و فرتوت حکومت اسالمی 
که در متام چهاردهه ی گذشته با بحران های داخلی دامئی 
روبرو بودند همواره از بزنگاه ها گریخته اند اما اینبار به نظر 
می رسد تداوم اعرتاضات و پیوند رسیع آنها با نارضایتی های 
اقتصادی و سایر موارد، به جدی ترین تهدید برای حکومت 

مالیان تبدیل شده است.
واشنگنت  تایمز می نویسد »در رشایطی که مذاکرات امتی 
شکاف  ایجاد  باعث  ایران  در  اعرتاضات  است  جریان  در 
عمیق تر بین جمهوری اسالمی و غرب می شود، زیرا ایاالت 
متحده و اروپا علناً نحوه برخورد دولت ایران با اعرتاضات را 

محکوم کرده اند.«
مقامات جمهوری اسالمی ادعا می کنند اروپا و آمریکا و 

رسانه های بین املللی: با وجود رسکوب  نشانه ای از خاموش شدن 
اعرتاضات در ایران نیست؛ رژیم با بحران مرشوعیت روبروست

اسالمی شد و اکنون در میان رهربان خاورمیانه طوالنی ترین 
نوید  او  مرگ  اما  دارد  را  حکومت  یک  در  رهربی  دوران 
بود.  خواهد  منطقه  و  ایران  برای  مهم  گذار  یک  دهنده 
رقابت برای جانشینی او شدید خواهد بود و نتیجه هرچه 
باشد، شیوه انتقال قدرت پیامدهای گسرتده ای برای روابط 
ایران با همسایگان عرب و دشمنان غربی جمهوری اسالمی 

خواهد داشت.«
در ایران بطور رسمی و بر اساس قانون اساسی انتخاب 
در  اما  است  عهده مجلس خربگان  به  رهرب  برای  جانشین 
اشاره می شود  این واقعیت  به  بین املللی«  گزارش »مسائل 
که فراتر از منای رسمی نهادی که قدرت تصمیم گیری برای 
انقالب  پاسداران  سپاه  دارد،  را  خامنه ای  جانشین  انتخاب 
اسالمی است که به عنوان یک نهاد انقالبی عین یک دولت 

موازی قدرت دارد.
انقالب  پاسداران  سپاه  بین املللی«،  »مسائل  نوشته  به  
اسالمی یک نهاد پیچیده امنیتی، اطالعاتی و اقتصادی است 
و مجموعه افراد و نهادهایی را گرد آورده که هدفشان حفظ 
نظام جمهوری اسالمی و  رژیم والیت فقیه است. سپاه و 
دفرت خامنه ای با نفوذ در دولت و مجلس شورای اسالمی در 
انتصاب وزرای خارجه، اطالعات، وزیر کشور و وزیر دفاع و 
همچنین سفرای جمهوری اسالمی در عراق، روسیه، سوریه 
رئیس سازمان  حتا  مهم دخالت می کنند.  متحدان  سایر  و 
اطالعات سپاه )ساس( را علی خامنه ای منصوب می کند و 
سپاه  گذشته  ساله  متام ۳۰  در  دارد.  منایندگی  نهاد  آن  در 
رسکوب  در  اسالمی  جمهوری  ارگان  اصلی ترین  پاسداران 

اعرتاضات بوده است.
رژیم  ادامه می نویسد در رشایطی که  در  افرز«  »فارین 
ایران با بحران مرشوعیت روبروست و اصلی ترین اولویت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حفظ نظام است اما در حلقه 
مجتبی  و  رئیسی  ابراهیم  مثل  افرادی  رژیم  خودی های 

خامنه ای برای جانشینی او دندان  تیز کرده اند.



از  از هفت هزار سال  بیش  باور من  به  ارزش هایی که  و 
تاریخ شان می گذرد در این رسزمین دوام آورده اند. بخش هاِی 
تندبادهایی  برابر  در  توانسته  چگونه  ما  فرهنگ  ماندگار 
مانند تهاجم تازی، تاتار و مغول جان سختی کرده و مباند 

و ببالد.
من براین باورم که چند دلیل دارد که این فرهنگ دوام 
اینها دلیل دوام این ملت و رسزمین  آورده است که خود 

ایران است.
دلیل نخست این است که ریشه ی اینها به دوران اسطوره 
امروزی  جمعی  ناخودآگاه  در  آنچه  ریشه ی  می گردد.  بر 

ما ایرانیان می گذرد. یعنی همه باورها، کنش ها، رفتارهای 
انبار  ناخودآگاه جمعی ما  امروزین ما که در پستوخانهی 
شده ریشه اش در اساطیر است. ما همه درگیری هایی که 
با امر قدرت داریم، با امر اخالق داریم، با باورهای دینی 
پایه اش در آن عرص  داریم، در عرص اسطوره هم داشتیم. 
گذاشته شده است. سپس در جغرافیا، در طبیعت، اقتصاد 
و در فرهنگ ایرانزمین ریشه دوانده. از اسطوره آمده به 

حامسه، از حامسه آمده به تاریخ.
آزادی  دوره  و  ساسانی  دوره  فرهنگ  آنقدر  اینکه  دیگر 
ایران بعد از اسالم قدرت داشته که تاتار و تازی را فرهنگ 
آموخته و ایرانی کرده است. مغول ها وقتی به ایران می آیند 

جمعی  ناخودآگاه  و  خودآگاه  جلوه گاه  ==شاهنامه 
می شود.  یافت  آنجا  در  نیز  ما  سیاسی  خرد  که  ماست 
گنجینه و پستوی رفتارها و کنش ها و بود و نبود ماست. 
شاهنامه در واقع نقد خرد سیاسی ما هم هست. درواقع 
خود ما هستیم در آینه های رو در روی اسطوره و تاریخ. 
این سه گانه ی یگانه یا تریلوژی، ضحاک، فریدون و جمشید، 
چرخه و سامانه ی قدرت در تاریخ ماست و بررسیدن اینکه 
این چرخه در شاهنامه چگونه پدید آمده اهمیت دارد چرا 
که در شاهنامه بخشی  از دیروز و بخشی از امروز و بخشی 

از آینده ی ما تصویر و بیان شده است.
== شاه کشی که در متام اساطیر ملل دیگر وجود دارد 
در اساطیر شاهنامه نیست. البته ضحاک و گشتاسب استثنا 
هستند زیرا آنها به یک معنا ایرانی نیستند. کاری که من در 
بررسی شاهنامه کرده ام این است که فردوسی مناد قدرت را 

چگونه شکافته است.

در رشایطی که نسل های جوان ایران عالقه  ی ویژه به تاریخ 
باستان  دوران  به  آنچه  به  آنچه  از جمله  ایران  فرهنگ  و 
برای  می تواند  مباحث  این  به   پرداخنت  می شود،  مربوط 
بازیابی هویت فرهنگی ایرانیان یاری رسان باشد. از همین 
رو با دکرت محمود کویر درباره پژوهش اخیر وی با عنوان 

»تراژدی قدرت در شاهنامه فردوسی« به گفتگو نشستیم.
-دکرت کویر، چرا به موضوع »تراژدی قدرت« در شاهنامه 

پرداختید؟
موضوع  این  به  من  از  قبل  کسانی  که  بگویم  -نخست 
پرداخته اند. از جمله مصطفی رحیمی  چند دهه پیش کتابی 
با عنوان »تراژدی قدرت در شاهنامه« انتشار داد. اما کاری 
دیگر؛ هم  کارهای  با  است  متفاوت  که من کرده ام یکرس 
از نظر شیوه کار و هم نگاهی که به مسئله داشته ام. من 
بخش هایی از شاهنامه را که برای اهداف خودم بررسیده ام 
یعنی  کرده ام.  نگاه  تراژدی  یک  و  منایشنامه  یک  مانند 
منظومه  یک  مانند  کارگردان.  و  بازیگر  صحنه،  متاشاگر، 
از  است  پُر  یعنی شاهناهه فردوسی  است.  و یک سامانه 
موسیقی  یک  مانند  زیاد.  بسیار  سامانه های  و  منظومه ها 
سمفونیک دارای موومان ها و تم  و ارکسرتاسیون است. یکی 
از سامانه هایی که در شاهنامه وجود دارد و تا امروز کارآیی 
خودش را حفظ کرده، سامانه ی »قدرت« و »تراژدی قدرت« 
را  قدرت  سامانه ی  این  و چون  چند  خواسته ام  من  است. 

بکاوم و نقد کنم.
شاهنامه جلوه گاه خودآگاه و ناخودآگاه جمعی ماست که 
خرد سیاسی ما نیز در آنجا یافت می شود. گنجینه و پستوی 
رفتارها و کنش ها و بود و نبود ماست. شاهنامه در واقع 
نقد خرد سیاسی ما هم هست. درواقع خود ما هستیم در 
آینه های رو در روی اسطوره و تاریخ. این سه گانه ی یگانه 
یا تریلوژی، ضحاک، فریدون و جمشید، چرخه و سامانه ی 
در  چرخه  این  اینکه  بررسیدن  و  ماست  تاریخ  در  قدرت 
شاهنامه چگونه پدید آمده اهمیت دارد چرا که در شاهنامه 
بخشی  از دیروز و بخشی از امروز و بخشی از آینده ی ما 

تصویر و بیان شده است.
زمان  تا  باستان چگونه  ایران  ارزش های  و  -این فرهنگ 

حال در میان ایرانیان تداوم داشته است؟
فرهنگ  این  چطور  که  است  مهم  واقعا  پرسش  -این 

گفتگو درباره »تراژدی قدرت در شاهنامه فردوسی« پژوهشی از دکرت محمود کویر: 

شاه کُشی که در اساطیر ملل دیگر وجود دارد در شاهنامه نیست

نقاشی مربوط به داستان رستم و سهراب یکی ازمشهورترین حکایت های شاهنامه

نه زبان ایران را مغولی می کنند و نه قوانین مغولی را در 
ایران پیاده می کنند و بعد از مدتی چنان ایرانی می شوند که 
هرات می شود مرکز هرن ایرانی. تیمور آنقدر ایرانی می شود 
که اگر به سمرقند و بخارا  بروید فکر می کنید که به ایران 
و  آمدها  و  رفت  این  اینکه  منظور  رفته اید.  سامانی  زماِن 
تازش ها  بیشرت در میدان سیاست، حکومت ها و دولت ها 
بوده است. آن فرهنگ ها، آن منش ها نه فقط در برابر قدرت 

سیاسی فاتح زانو نزده بلکه آن را به زانو در آورده است.
-خطوط کلی این پژوهش شام چیست  و عمدتا به چه 

مواردی پرداخته اید؟
-اولین کاری که کرده ام خود »قدرت« را بررسی کردم با 
داده ها و آمار و مثالً نگاه کردم که مناد قدرت در شاهنامه 
چیست؟ چگونه این مناد به کسی داده می شود و او صاحب 
آن می شود؟ این در شاهنامه »فّر« است. ما فّر کیانی  و فّر 
ایرانی چگونه است؟  نزد  فّر در  این  ایزدی داریم. رسشت 
چگونه یک نفر دارای »کاریزما« و قدرت می شود، چگونه 
به قدرت می رسد؟ مردم با این قدرت چه می کنند؟ قدرت 
با مردم چه می کند؟ فکر می کنم این مشکل کنونی ما نیز 
هست. ببینید در دوره ای که قدرت مانند هاله ای مقدس از 
آسامن نازل می شود، فردوسی می ستیزد با این اندیشه  و 

باور به قدرت مقدس و می گوید:

فریدوِن فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنرب رسشته نبود

به داد و دهش یافت این نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی!

در  دارد  وجود  دیگر  ملل  اساطیر  متام  در  که  شاه کشی 
استثنا  گشتاسب  و  ضحاک  البته  نیست.  شاهنامه  اساطیر 
هستند زیرا آنها به یک معنا ایرانی نیستند. کاری که من در 
بررسی شاهنامه کرده ام این است که فردوسی مناد قدرت 
آماری که در زمینه  این  به  را چگونه شکافته است. فقط 
فّر  کلمه  کنید:  نگاه  تفسیر  بدون  دارد  وجود  فّر  موضوع 
ایزدی در شاهنامه ۱۱۰ بار آمده؛ فّر شاهنشاهی ۹۵ بار و 

فرّهی ۸۵ بار.
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==اگر در جنبش های ایدئولوژیک مانند انقالب روسیه 
در  اما  می کند،  ظهور  »رهرب«  یک  همواره   ۵۷ انقالب  و 
جنبش های مردمی و آزادیخواهانه  که ضد استبداد هستند، 
رهربی جنبش به دست مردم است و تنها عامل پیروزی، 

مامرست در قیام و پیروزی آن و جلوگیری از تفرقه است.

سیمرغ )ایران(- برای پاسخ به پرسشی که در عنوان این 
نوشته آمده است، باید نگاهی داشت به معنی و مفهوم 
تغییر  شدن،  رو  و  »زیر  می توان  را  انقالب  انقالب.  کلمه 
حکومت های  در  که  دانست  جامعه«  دامنه  دار  تحول  و 
دیکتاتوری که با هر تغییر و تحولی مخالف اند، تنها با تغییر 

حکومت امکان پذیر است.
انقالب ها به دالیل گوناگون به وقوع می پیوندند. فرانسیس 
بیکن این عوامل را منجر به وقوع انقالب می داند: »بدعت 
در مذهب، مالیات  هاى سنگین، نقض قوانین و عادات، حذف 
مهاجران  حضور  ناالیق،  مردم  ترقى  بیدادگرى،  امتیازات، 
رسکش،  و  متمرد  سپاهیان  مجاور،  کشورهاى  از  خارجى 
باالخره  و  شده  قدغن  آنها  فعالیت  که  سیاىس  گروه  هاى 
آنچه افراد کشور را متحد و یکسان و یک زبان می گرداند«.

و ارسطو رشایط و دالیل وقوع انقالب را چنین می داند: 
»هنگامی که فرمانروایان جاه  جو و انحصارطلب، فقط در پى 
سود مادى خود و زیان مردم باشند و سازمان  ها و نهادهاى 
مقاصد  ابزار  می کنند،  گردش  مىل  با رسمایه  که  را  دولتى 
خود  بر  فقط  نه  کشور  مردم  سازند،  خویش  سودجویانه 
فرمانروا و رهربی آن کشور، بلکه بر سازمان  ها  و قوانینى 
نیز که به آنان چنین قدرىت را داده است، خواهند شورید 
زیرا انحصارگرایى و ستم هیأت حاکمه، مرشوعیت آنان را در 

منظر عموم بی  اعتبار ساخته، ملت را آماده قیام می  سازد.«
انقالب ها را می توان بر دو دسته تقسیم کرد:

ایدئولوژی  انقالبی که توده های مردم به دنبال یک   -۱
یا یک خط فکری خاص حرکت می کنند و می خواهند  و 

به آن برسند.
در این گونه انقالب ها که به  شدت نیازمند رهربی است، 
حتی ممکن است حکومت مستقر، حکومتی آزاد و مبتنی 
بر حقوق برش باشد، اما همگان به  واسطه وعده های یک 

آیا یک انقالب بدون رهربی محکوم به شکست است؟ 
آیا یک انقالب بدون رهربی می تواند به نتیجه برسد؟

براندازی  به  اقدام  فرقه،  آن  رهرب  به خصوص  و  ایدئولوژی 
مثال  بطور  می سازند.  دگرگون  را  جامعه  و  می کنند 
از جمله همین موارد  را می توان  انقالب های مارکسیستی 
به شامر آورد. در این رشایط، تبلیغات آن ایدئولوژی )این 
ایدئولوژی می تواند مذهب و یا هرگونه باور فکری باشد( 
جامعه را مهیای یک انقالب می کند و پس از آن است که 
ظهور یک رهرب که مناد آن تفکر است، جامعه را حول یک 

محور واحد جمع کرده و انقالب به مثر می رسد.
یک  رّش  از  می خواهند  مردم  توده های  که  انقالبی   -۲
سیستم توتالیرت و متامیت خواه نجات یافته و پس از آن نوع 
حکومت را طی یک انتخابات آزاد و همگانی مشخص کنند.
از  آمده  ستوه  به  توده های  انقالب ها،  اینگونه  در 
دیکتاتوری و فساد حاکم بر جامعه به فکر رهایی و نجات 
می افتند. توده های مردم هر روز که می گذرد خود را بیش  
و  فخرفروشی ها  و  می بینند  تنگدستی  و  فقر  در  پیش  از 
آنان  وابستگان حکومت،  بپاش های  و  بریز  و  جاه طلبی ها 
را دچار رسخوردگی می کند. برخی که تالش به اصالح امور 
پاسخ  متامیت خواه،  حکومت  که  می بینند  روز  هر  دارند، 

هرگونه اعرتاض مدنی را با دستگیری و کشتار می دهد.
در این حالت است که جامعه بپا خاسته و حقوق خود را 

مطالبه می مناید.
انقالب ها، جامعه هنوز  اینگونه  اینکه در  اما به  واسطه 
تصمیم به تعیین نوع حکومت آینده نگرفته و تنها به فکر 
مثر  مثمر  نه تنها منی تواند  رهربی  یک  است، ظهور  رهایی 
باشد، بلکه تفرقه انداز و بازدارنده است. بطور مثال برخی از 
براندازان موافق با نظام پادشاهی مرشوطه هستند، برخی 
سلطنت مطلقه را می پسندند، برخی دیگر نظام جمهوری را بر 
دیگر حکومت ها ترجیح می دهند و… در این حالت چنانچه 
رهرب نوظهور، خود را سلطنت طلب بنامد، می تواند توده های 
موافق با جمهوری را ِبرَماند و از حرکت بازدارد و برعکس.

پس اگر در جنبش های ایدئولوژیک مانند انقالب روسیه 
در  اما  می کند،  ظهور  »رهرب«  یک  همواره   ۵۷ انقالب  و 
جنبش های مردمی و آزادیخواهانه  که ضد استبداد هستند، 
پیروزی،  عامل  تنها  و  است  به دست مردم  رهربی جنبش 

مامرست در قیام و پیروزی آن و جلوگیری از تفرقه است.

       موضوع دیگر، سامانه یا سیستم قدرت است. از 
باال تا پایین که نگاه کنیم چگونه باید این قدرت را ببینیم. 
با آمار و بسامد می شود این را پیدا کرد. در شاهنامه ۳۲۰ 
شاه و وزیر و پهلوان وجود دارد که در ۶۲ داستان حضور 
یافته اند. در ۲۰۱ نربد رشکت می کنند. ۱۹۲ نامه و پیامن نامه 
بین این قدرت ها رد و بدل می شود. ۳۰۰۰ بیت شاهنامه 
گفتگو بین این شخصیت های در مدار قدرت است. یا اگر به 
جعرافیای قدرت نگاه کنید می بینید که کلمه ایران ۱۲۳۳ بار 
آمده است. در متام کتاب های آن روزگار این شامر نام  ایران 
نیامده. چین درست بعد از ایران ۴۲۳ بار آمده. بعد توران 
است که ۱۸۵ بار آمده. بعد روم است که ۱۸۰ بار آمده. بعد 
تازیان هستند که ۱۳۲ بار آمده. یعنی کامالً آشکار می شود 
که ما با چه کسانی مراوده و با چه کسانی جنگ قدرت 
داشته ایم. هرکدام چه مقام و جایگاهی در برابر ما داشتند 
و از کی آنها وارد جعرافیای قدرت شده اند. بعد متام مسائل 
دیگری که مربوط به قدرت است را بررسی کردم از جمله 
نهادهای قدرت و میدان قدرت؛ و رسانجام بر اساس داده ها 
و منودارها به این نتیجه رسیده ام که سامانه قدرت در ایران 
»تدبیر«  فرمان  به  امروز  تا همین  ما  اساطیر  و  تاریخ  در 
و »تقدیر« و »شمشیر« است. سپس به تراژدی سه گانه ی 
تراژدی ها  این  در  پرداختم.  و ضحاک«  فریدون  »جمشید، 
تقدیر می خواهد به کمک شمشیر بر ایران حکم براند. ولی 
قهرمان می شورد و در برابر تقدیر می ایستد. قهرمان جان 
خود را پشتوانه آزادی می کند و تراژدی به اوج خود می رسد.

-به این ترتیب به نظر می رسد این تراژدی با گسست هایی 
در تاریخ ما تکرار شده. آیا پژوهش شام به این نکته نیز 

می پردازد که این تراژدی تکرار نشود؟!
-این یک پژوهش تاریخی بر مبنای داده ها و آمار است. 
پرسش این است که چطور ما منی دانستیم که قدرت و دین، 
دستگاه دیوانساالری در ایران چگونه عمل می کرده و چه 
نقشی داشته است. وقتی جمشید به آنجا رسید که فکر کرد 
که خداست و ابدیست، موبدان و رسداران شنیدند که در 
پادشاه غول پیکری  یا هامن عربستان یک  نیزه وران  دشت 
هست و شتابان رفتند و او را آوردند به ایران. چرا این اتفاق 
وقتی  داشتند.  را  رفتار  این  چرا  که  بدانیم  باید  ما  افتاد؟! 
را منی کنیم  کار  این  را شناختیم، دیگر  رفتار  این  ما دالیل 
زیرا فردوسی در سه تراژدی بزرگ در شاهنامه،  در داستان 
گشتاسب و در آخر شاهنامه در نربِد یزدگرد و در همین 
تراژدی جمشید به آشکار و ده ها بار سخن رس می کند که 
بزرگرتین فاجعه در قدرت زمانی اتفاق می افتد که دین با 

دولت درآمیزد.
در آخر می خواهم بخش هایی از تراژدی ضحاک را بخوانم 
که حسن ختام مناسبی برای این گفتگوست. فردوسی در 
فرونشاندن  و  رساندن ضحاک  قدرت  به  از  تحلیلی  پایان، 
جمشید ارائه می دهد که هزار سال است در رسزمین ما از 
بارها تکرار شده! گویی فرودسی آینه ای برداشته و در برابر 
پارک »الله« )فرح( و »دانشجو« )تئاتر شهر( گردانده است.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار
بر او سالیان انجمن شد هزار

نهان گشت کردار فرزانگان
پراگنده شد کام دیوانگان

هرن خوار شد جادویی ارجمند
نهان راستی، آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز
به نیکی نرفتی سخن جز به راز

ندانست جز کژی آموخنت
جز از کشنت و غارت و سوخنت
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و  زن  دامنگیر   فقط  انقالب   شوم   فاجعه  ==پیامد  
جامعه مدنی ایرانی  نشد  بلکه  امواج سیاه این بال از  ایران 
به عنوان تاثیرگذارترین کشور منطقه  به  متام خاورمیانه 
رسید و گفتامن اسالمی  را جایگزین گفتامن دموکراتیک 
و سکوالر کرد. با برآمدن توحش اسالمی  و دوران ترور و 
تفتیش عقاید در ایران،  وحوش اسالمی در رسارس منطقه 
از رخوت درآمده و عرص ترور و رعب وحشت بر رستارس 
حتی   که  آنجا  تا  افکند  سایه  اسالمی  کشورهای  و  آسیا 
سکوالرترین کشور منطقه یعنی ترکیه ی الئیک نیز به دامان 

اسالمگرایانی نظیر اردوغان افتاد.
==هیچیک از جنبش های سال های اخیر نتوانسته بودند  
همراهی  و  همدلی  و  داخل  در  ملی  همبستگی  چنین 
شیشه  بتواند  اگر  جنبش  این  دهند.  سامان  را  بین املللی 
عمر غول ارتجاع مذهبی را در ایران بشکند، که بی گامن 
چنین خواهد شد،  پیامدهای مثبت و ناگزیرش در وحله 
اول  رهایی زنان افغانستان و پایان طالبان بر این کشور 
رنجدیده و سپس  پایان تسلط حزب الله بر لبنان در هم 
تروریسم  پایان  و  عراق  در  شدن  حشدالشعبی  شکسته 
حوثی ها در یمن و در نهایت پیروزی مردم سوریه بر اسد 

جنایتکار خواهد بود.
==برخالف انقالب فرانسه که خیر و رّش توامان را  برای 
اروپاییان با هم داشت،  رسنگونی جمهوری اسالمی فقط 
گروگانگیری،  ترور،  اینکه  بر  عالوه  و  است  مطلق  خیر 
مهاجرت  و ناامنی را از آنان دور خواهدکرد  بلکه  بازار 
گسرتده ایران با برخورداری از زیرساخت های نسبتا خوب 
و لشکر عظیم تحصیلکردگان نه تنها رشیک بسیار خوب 
و مطمئنی برای آنان است بلکه  منابع عظیم نفت و گاز 

کشور آنان را از  ابلیسی به نام پوتین بی نیاز خواهد کرد.

چنگیز امیری – جنبش این روزهای ایران را بحق بزرگرتین  
انقالبی  نهاده اند.  نام  جهان  زنانه  انقالب  بی نظیرترین  و 
تاریخ   انقالب کبیر فرانسه  رسفصلی نوین در  که هامنند 

و پرسان  تحوالت  مدرن جهانی خواهد گشود.  دخرتان  
که  رسزندگی  و  طراوت  و  بی مانند  خالقیت های  با  جوان 
مختص جوانی شان است عرصه را بر کفتارهای حوزوی و 
درندگان  قزلباش والیت تنگ کرده و لشکر ذخیره  هرنمندان  
بازیگران و نویسندگان و سیاستمداران روشن اندیش ایران و 
رسارس جهان  را در همبستگی با خود به میدان  کشانده اند. 
تا کنون هیچ جنبش اجتامعی نتوانسته تا این اندازه همدلی 

و همراهی جهانیان را به سوی خود جلب کند.
جهانیان با شگفتی به  شجاعت باورناکردنی مردم ایران 
می نگرند و انگشت حیرت بر دندان می گزند  از جسارت 
آهو   یکسو همچون  از  که  زیبا  و  نازک اندام  دخرتکان  این 
می خرامند و از  سوی دیگر چونان ماّده شیری غرّان به گله 
کفتارهای درنده والیت حمله می کنند و رورسی های بندگی  
را در آتش می اندازند و دلربانه در میانه میدان می رقصدند. 
جهان شاهد توأمان  ترکیبی از خشم پوالدین و دلربی های 

ابریشمین این نازنینان است.
اندیشمندان جهان باید فصلی نوین،  فصلی منحرص به 
فرد،  در مبارزات اجتامعی را برای ایرانیان بنویسند. فصلی 
که   می رود تا نه تنها ایران بلکه جهان را از دوران رعب و 

وحشت اسالمی برهاند.
انقالبی  از  گذار  حال  در  ما   نجیب  و  بیدار  جامعه 
و  روشنگرانه  انقالبی  سوی  به  ایامنشهری  و  واپسگرایانه 

نوزایی دولتشهر مدرن دموکراتیک است.
انقالب  اصلی  بازندگان  بی گامن  جنبش  این  رهربان 
منحوس ۵۷ یعنی زنانی هستند که هست و نیست حیات 
به یغام  انقالبیون چپ و مذهبی  ایلغار  اجتامعی شان در 

رفت.
این جنبش برخالف انقالب منحوس ۵۷  که حامل ژن ناپاک 
و معیوب ایدئولوژی گراهای دینی/ قومی/ طبقاتی بود و از 
بطن آن هیوالیی متولد شد که نه تنها  ایران را در سیاهچاله  
قرون وسطا فرو برد  بلکه دورانی  تاریک برای  خاورمیانه 
در بازگشت به ایامنشهرهای اسالمی  را  رقم زد و منطقه 

را در لجنزار توحش اسالمی افکند،  در بطن خود  ژن سامل 
انسانگرایی،  حقوق برابر زن و مرد، حامیت از کودکان و 
از همه  بازسازی محیط زیست ویران شده  و  ساملندان،  

مهمرت احیای اتحاد ملی مخدوش شده  را دارد.
انقالب  و  فرانسه  کبیر   انقالب  دو  به  کوتاه  نگاهی  با 
حوزه های  بر  که  تاثیری  و  ایران   در   اسالمی  ارتجاعی 
فرهنگی خود گذاشتند  به اهمیت انقالب زنانه کنونی برای 

ایران وجهان  باز می گردم.
که  انقالب ها مخصوصا در کشورهایی  ناگزیر  پیامدهای 
حوزه فرهنگی بزرگی را شامل می شوند  نظیر حوزه فرهنگی 
و   اسالمی  کشورهای  و  آسیا   برای   ایران  فرد  به  منحرص 
اندیشمندانه برای  اروپا  در  از تفکر   با دریایی  فرانسه  
محدوده  کشور  انقالبی باقی مناند و پیامدهای مثبت و 
منفی اش دامنگیر کشورهای همجوار  شده  و حتی  با تاثیر 

بلندمدت بر جهان سایه  افکند.
نقالب فرانسه با وجود ایده های نو و مرتقی و به پشتوانه 
اقیانوسی از تفکر اندیشمندان عرص روشنگری  نظیر ولرت، 
دیدرو، منتسکیو، روسو و  جان الک انگلیسی  در خون خفه 
شد و انقالبیون  دوران سیاه ترور و گیوتین  را بر فرانسه 

مسلط  کردند.
در  و  مرتقی  فرانسه   انقالب  نفس  و  ماهیت  چون  اما 
جهت  پایان دادن به مرجعیت کلیسا  در زندگی اجتامعی  
به  ناگزیرش  پیامد  بود،   مدرن  دولتشهرهای  برقراری  و 
ایامنشهری  دولت های  به  دادن  پایان  و  مدرن  دولتمداری 

مستقر در رسارس اروپا و  قرون وسطا منجر شد.
پس از انقالب کبیر فرانسه دومینوی دولتمداری مدرن و 
بریدن بند ناف حکمرانی از مرجعیت دینی و کلیسا رقم 
خورد و  دموکراسی های نوین به تدریج و پس از دولت های 

مدرن سکوالر در سطح اروپا پدیدار شدند.
از سویی دیگر دستاورد منفی و  بالفاصله انقالب فرانسه با 
وجود مثرات مثبت اش که در بلندمدت منایان شد،   رعب و 

وحشت و دوران سیاه ترور برای فرانسه  و به آتش

جنبش 
آزادیخواهانه 

زنان، جنبش گذر 
از انقالب۵۷؛ 

رسنگونی 
جمهوری اسالمی 

»خیر مطلق« 
است!
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        کشیده شدن اروپا در جنگ های بی پایان ناپلئون  بود.
هانا آرنت  در خون غوطه  ور شدن انقالب فرانسه  را که به 
لعنت فقر مبتال بود، محصول  پیشی گرفنت گرایش انقالبیون 
به عدالتخواهی می دانست.  منطق ناگفته در انقالب از آن 
رو که لعنت فقر فرانسه را در نوردیده بود  حکم می کرد 
که  شعار  برابری و عدالت  نقش برجسته تری یافته و این 

گفتامن ُمهر خویش را بر پیشانی جنبش بزند.
هگل از منظری دیگر در خون نشسنت انقالب فرانسه و 
سپس جنگ های بی پایان ناپلئون را که اروپا را در خاکسرت 
نشاند، حاصل »آگاهی بی پشتوانه« به معنای آنکه این نوع 
از آگاهی از ذهنی بودن گذر نکرده و  تعقل و تفکر عمیقی 

در پشتش نهفته نبود می دانست.
خون  در  مدرن،  برجسته عرص  متفکر  دو  دید  از  یعنی 
شناور شدن انقالب  فرانسه و جنگ های اروپا  حاصل پیشی 
گرفنت  عدالتخواهی بر آزادیخواهی و از منظر هگل فهم 

سطحی از مفاهیم عمیق تحوالت اجتامعی بود.
تا اینجا تاثیر انقالب فرانسه بر اروپا از سویی مثبت است 
از آن رو که به مرجعیت کلیسا پایان  داد و باعث به وجود 
آمدن دولتشهرهای مدرن  در اروپا شد و از سویی منفی 
است چون دو ژن معیوب عدالتخواهی و آگاهی بی پشتوانه 

باعث فاجعه های پیاپی  و »مترین خودرسانه قدرت« شد.
انقالب نامبارک اسالمی که نسخه  معکوس انقالب فرانسه 
بود  عالوه بر اینکه  هردو  ژن معیوب انقالب فرانسه  یعنی  
عدالت ادعایی  و آگاهی بی پشتوانه را در بطن خود داشت،  
مسیر معکوس انقالب فرانسه در پایان دادن به ایامنشهر با 
مرجعیت کلیسا را  نیز  پیمود و دولتشهر مستقر  مدرن را به 

نفع ایامنشهر با مرجعیت روحانیت ساقط کرد.
انقالبیون ایرانی در دو وجه عمده اسالمی و لنینی و به 
پشتوانه دریایی از  آگاهی بی پشتوانه یعنی فهم نادرست و 
غلط از مفاهیم مدرن  و رسسپردگی محض به عدالتخواهی 
به دنبال ساخنت  ایامنشهرهای ماقبل قرون وسطایی با  مدل 
بودند.  بلشویکی   و  قاجاری  دولت های صفوی،  از  گرفنت 
برخالف انقالب فرانسه که انقالبیون شمرش را از رو برای 
کلیسا بستند  انقالبیون چپ ایران نه تنها کاری با مرجعیت 
از  شده  رانده  دینی  مرجعیت  بلکه  نداشتند  دینی  فکری 
قدرت و به حاشیه  رفته در دوران شاهان پهلوی را  ملجاء و 
پناهی  در مبارزه با دولتشهر مستقری می دیدند که مدت ها 
بود آرزوی اندیشمندان عرص روشنگری  در بریدن بند ناف 
دولتمداری  از مرجعیت دینی را متحقق کرده و »بیشرتین 
خیر برای بیشرتین مردمان« را که رسلوحه انقالب در خون 
اجرا  مرحله  به  مساملت آمیز  بطور  بود،   فرانسه   نشسته 

درآورده بودند.
در این بالهت و بازگشت به عرص حجر،  چپ جهانی نیز 
به یاری خمینی آمد. میشل فوکو خمینی  را گاندی رشق 
خواند و ضد ارزش های دینی وی را فرهنگ ناگزیر جهان 
انقالب  جهانی  ذخیره  معنی،  یک  به  کرد.  قلمداد  اسالم  
سیاستمداران  فوکو،  میشل  مانند  افرادی  از    ۵۷ ارتجاعی 
طامع غربی که تسلط ایران بر اوپک و قیمت گذاری منطقی  
نفت را علیه منافع خود می دانستند و از این رو چشامن 
خود را بر  فاجعه سیاه انقالب بستند و بلوک رشق تشکیل 
ایران  می شد که خودبخود در جبهه مخالف نظام پیشین 
ایستاده  بود. اینهمه با همراهی مؤثر فرستنده بی بی سی 
در تبلیغ شبانه روزی برای خمینی  انقالب ارتجاعی ۵۷را  به 

مثر رساند.
انقالب ایامنشهری و عدالت محور سال ۵۷  درهر دو  وجه 
»عدل علی« و »عدالت بلشویکی«  حقوق فردی انسان را 
به رسمیت منی شناخت  و از دو گفتامن غالب بر انقالب،  
حیطه  در  را  توده ها  از  بخش  بیشرتین  که  دینی  گفتامن 
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انقالب  پیامد بالفاصله  و   اختیار داشت غالب میدان شد 
کشتار افرسان دریادل ارتش و بهاییان و بی حقوقی و رسکوب 

زنان ایران بود.
زنان که تنها حامی واقعی شان یعنی دولتشهر پهلوی ها 
را از دست داده و  مورد بی مهری جامعه پدرساالر بودند، 

اولین و بزرگرتین قربانیان  رژیم برآمده از انقالب شدند.
حاکامن شیعه به درستی حجاب را سنگر انقالب نامیدند. 
آنها می خواستند به هر قیمت بنیان دولتشهر مدرن مستقر 
را که محصول انقالب مرشوطه بود از بیخ و بُن براندازند . 
رشط الزم و کافی  برای بازگشت به عرص قجری  و در بند 
کردن جامعه با قوانین ارتجاعی شیعی و رسکوب سیستامتیک  
گروه  بی پناهرتین  و  ضعیف ترین   کانال  از  مدنی  جامعه 
تشکیل  را  درصد جامعه  پنجاه  که  زنان   یعنی  اجتامعی  

می دهند می گذشت.
زنان   آزادی  یعنی   انقالب مرشوطه  مدرن ترین دستاورد 
که در زمان پادشاه فقید حقوق شان رسمیت قانونی یافته 
بود،  در مسلخ انقالب ارتجاعی ۵۷ قربانی  شد و  همراهان 
انقالب از چپ و ملی و ملی/مذهبی در سکوت تاییدآمیز 

نظاره گر این قتل عام فرهنگی  بودند.
را  خود  منفی  و  مثبت  تاثیر  فرانسه  انقالب  همچنانکه 
یکرسه  پیامدهای  گذاشت،   باقی  جهان  سپس  و  اروپا  بر 
دهشتبار و مخوف انقالب ۵۷ هم نه تنها دامن ایران بلکه 

دامن خاورمیانه و جهان غرب را نیز گرفت.
پیامد  فاجعه شوم  انقالب  فقط دامنگیر  زن و جامعه 
مدنی ایرانی  نشد  بلکه  امواج سیاه این بال از  ایران به 
عنوان تاثیرگذارترین کشور منطقه  به  متام خاورمیانه رسید 
و گفتامن اسالمی  را جایگزین گفتامن دموکراتیک و سکوالر 
کرد. با برآمدن توحش اسالمی  و دوران ترور و تفتیش عقاید 
در ایران،  وحوش اسالمی در رسارس منطقه از رخوت درآمده 
و عرص ترور و رعب وحشت بر رستارس آسیا و کشورهای 
کشور  سکوالرترین  حتی   که  آنجا  تا  افکند  سایه  اسالمی 
منطقه یعنی ترکیه ی الئیک نیز به دامان اسالمگرایانی نظیر 

اردوغان افتاد.
ویروس اسالمگرایی که غربی ها هنگام انقالب ایران چشم 
خود را بر آن بستند چنان همه گیر و بیامری زا  شد و  تا 
آنجا پیش رفت که شاهد ۱۱ سپتامرب و پیامدهای نامطلوب 
آن بودیم و  در پی آن یورش همجانبه و ترورهای کور و 
بی منطق اسالمگرایان به اسامی مختلف در اروپا و  رسارس 
جهان و همچنین گروگانگیری به عنوان دیپلامسی اسالمی 

را شاهد شدیم.
همه شواهد نشان از آن دارد که  منشأ ویروس ترور و 
رعب و وحشت و آدم ربایی از انقالب اسالمی ۵۷ ناشی شده 
و تا پرونده این انقالب شوم  یکبار و برای همیشه بسته 
نشود در بر همین پاشنه برای جهانیان و به ویژه  اروپاییان  

خواهد چرخید.

جنبش زنان جنبش آزادیخواهی در معنای واقعی کلمه 
است

انقالب زنانانه اخیر آزادیخواهانه است از آن رو که برخالف 
انقالب ارتجاعی ۵۷ گرایش آن  نه به سوی مدینه های فاضله 
دینی و  طبقاتی و قومی بلکه رسلوحه حرکتش نجات از 
بردگی  قانونی شده خانگی و جنسی است.  پشتوانه این  
جنبش که بعد از چهل سال افت و خیز اینک می رود تا به 
مثر بنشیند   پنجاه سال آزادی و مشارکت در حیات اجتامعی 
و سیاسی کشور بوده که  خرمن هنوز به بار ننشسته اش پس 
از انقالب و با دست ارتجاع مذهبی یکرسه درو شد.  حاصل 
بالفاصله انقالب ۵۷  قانونی کردن بردگی زنان و پس گرفنت 
همه حقوق انسانی  چه در خانه به عنوان برده جنسی  و 

چه در حوزه عمومی به عنوان  زیردست مردان  بود.
و  دسته ها  همه  سنگر  و  پناه   هم اینک  زنان  جنبش 
گروه های اجتامعی  از قبیل  معلامن/ اساتید دانشگاه ها/ 
موسیقدانان/ اهالی سینام و تئاتر/ نویسندگان و اهل قلم/ 
گروه  ده ها  و  ورزشکاران  مجسمه سازان/  و  /نقاشان  وکال 
یک  به  یک  اسالمی  جمهوری  که  است  اجتامعی   دیگر 
سنگرهای اجتامعی شان را  فتح و آنها را به موجوداتی ابرت 
و بی خاصیت تبدیل کرده و در حقیقت آنها را به زندگی 
گلخانه ای و نباتی قانع کرده  و حیات اجتامعی شان چیزی 

بین مرگ و زندگی بوده است.
در حقیقت زنان لشکر اصلی اصالحات  مدرن آغاز شده 
آنان  انقالب شوم ۵۷  از  پیش  و  هستند.  بوده  در کشور 
برخوردارترین گروه اجتامعی از شعار  »بیشرتین خیر برای 
بیشرتین مردمان« بودند. تشخص یافنت و  پدیدار شدن زن ها 
در حیات اجتامعی  با حامیت آگاهانه حکومت وقت بود 
که با گذراندن قوانین مرتقی  از مجلس شورای ملی حق زنان 

بر رسنوشت خویش را تحقق می بخشید.
پهلوی  فرح  شهبانو  را  زنان  مدرن  و  متعدد  تشکل های 
حامیت می کرد و متام این کارها بدون حامیت و در غیاب 
معنادار روشنفکری انجام می شد که مرجعیت فکریش را یا 
از مذهب  یا از لنینیسم می گرفت. ۴۳ سال مقاومت مدنی 
زنان که با آهستگی و پیوستگی تداوم یافته اینک به درخت 

تنومندی مبدل شده که به مرحله باردهی رسیده است.
زنان این لشکریان اصلی مدرنیسم با  ذخیره پنجاه درصدی 
جامعه  هم اینک چون رودی خروشان در خیابان های کشور 
جاری شده و همه گروه های اجتامعی که سنگرهایشان را 
این  به  کوچکی  نهرهای  کرده همچون  فتح  اسالمی  نظام 
موج خروشان می پیوندند. این جنبش تا آنجا  قوی و موثر 
است که همه گروه های سیاسی را  که هنوز  یک پایشان 
در ایامنشهر و یک پایشان در دولتشهر است نیز مجبور به 
متکین  از اراده آزادیخواهانه  خود کرده و همبستگی ملی 

را رقم زده است.
بودند   نتوانسته  اخیر  سال های  جنبش های  از  هیچیک 
همراهی  و  همدلی  و  داخل  در  ملی  همبستگی  چنین 
بین املللی را سامان دهند. این جنبش اگر بتواند شیشه عمر 
غول ارتجاع مذهبی را در ایران بشکند، که بی گامن چنین 
اول   وحله  در  ناگزیرش  و  مثبت  پیامدهای  شد،   خواهد 
رهایی زنان افغانستان و پایان طالبان بر این کشور رنجدیده 
و سپس  پایان تسلط حزب الله بر لبنان در هم شکسته شدن  
حشدالشعبی در عراق و پایان تروریسم حوثی ها در یمن و 
در نهایت پیروزی مردم سوریه بر اسد جنایتکار خواهد بود.
و  بردارند  رژیم  این  با  از مامشات   اروپاییان دست  اگر 
به یاری جنبش مدنی ایرانیان بیایند آنگاه خواهند دید که 
پیامدهای مثبت  نبودِن  جمهوری اسالمی در چه مقیاس 
بزرگی  شامل حال آنان نیز خواهد شد  و دیگر هراسی از 
ناامنی شهرها و  ترور شهروندانشان منی بایست داشته باشند؛ 
سیل مهاجرت از ماملک اسالمی به سوی آنان نه تنها  پایان 
خواهد گرفت بلکه مهاجرت معکوس ایرانیان  به رسزمین 
مادری را شاهد خواهند بود  و دیپلامسی گروگانگیری نیز 

متام می شود.
برای  را   توامان  رّش  و  خیر  که  فرانسه  انقالب  برخالف 
اروپاییان با هم داشت،  رسنگونی جمهوری اسالمی فقط 
گروگانگیری،  ترور،  اینکه  بر  عالوه  و  است  مطلق  خیر 
مهاجرت  و ناامنی را از آنان دور خواهدکرد  بلکه  بازار 
گسرتده ایران با برخورداری از زیرساخت های نسبتا خوب 
و لشکر عظیم تحصیلکردگان نه تنها رشیک بسیار خوب و 
مطمئنی برای آنان است بلکه  منابع عظیم نفت و گاز کشور 

آنان را از  ابلیسی به نام پوتین بی نیاز خواهد کرد.



دستگاه های  از  یکی  عنوان  به  بهزیستی  ==سازمان 
پارسال طرح  تیرماه  از  کار  کودکان  »ساماندهی«  مسئول 
شناسایی از طریق اسکن عنبیه از کودکان کار و خیابان را 

در ۱۲ استان رشوع کرد.
==در قالب این طرح، چشم های کودکان کار و خیابان، 
از  استفاده  با  و  آنهاست  هویت  تعیین  برای  وسیله ای 
دستگاه هایی، عنبیه چشم را اسکن می کنند و از این طریق، 
معلوم  می شوند!  »ساماندهی«  سپس  شناسایی،  کودکان 
نیست این کار چه نقش عملی در »ساماندهی« آنها که 
تأمین اقتصادی و آموزش مهم ترین آنهاست، بازی می کند!

امور  دفرت  رسپرست  حیدرهایی  ==محمدرضا 
آسیب دیدگان اجتامعی، درباره رسانجام این طرح گفته که 
تهیه دستگاه های  برای  اعتبار  تأمین  با  آینده  مایه  تا سه 

اسکن عنبیه اجرا می شود!

سازمان  اجتامعی  آسیب دیدگان  امور  دفرت  رسپرست 
بهزیستی از اجرای طرح »اسکن عنبیه« برای ثبت اطالعات 
هویتی کودکان کار در سه ماه آینده خرب داده است. این 

اقدام پارسال در مشهد اجرا شده بود.
سازمان بهزیستی به عنوان یکی از دستگاه های مسئول 
»ساماندهی« کودکان کار از تیرماه پارسال طرح شناسایی از 
طریق اسکن عنبیه از کودکان کار و خیابان را در ۱۲ استان 

از جمله تهران و مشهد رشوع کرد.
خیابان،  و  کار  کودکان  چشم های  طرح،  این  قالب  در 
از  استفاده  با  و  آنهاست  هویت  تعیین  برای  وسیله ای 
دستگاه هایی، عنبیه چشم را اسکن می کنند و از این طریق، 
معلوم  می شوند!  »ساماندهی«  سپس  شناسایی،  کودکان 
که  آنها  در »ساماندهی«  نقش عملی  کار چه  این  نیست 

تأمین اقتصادی و آموزش مهم ترین آنهاست، بازی می کند!
امور آسیب دیدگان  محمدرضا حیدرهایی رسپرست دفرت 
مایه  سه  تا  که  گفته  طرح  این  رسانجام  درباره  اجتامعی، 
اعتبار برای تهیه دستگاه های اسکن عنبیه  تأمین  با  آینده 

اجرا می شود.
او گفته است: »پس از آن برنامه ریزی می کنیم تا اطالعات 

هویتی همه کودکان کار ثبت شود.«
امور آسیب دیدگان  محمدرضا حیدرهایی رسپرست دفرت 
اجتامعی سازمان بهزیستی بار دیگر موضوع بحرانی کودکان 
کار را به شناسایی مراکز تجمع و مناطق استقرار آنان منوط 

دانسته که اکنون دست کم ۴ سال است که هرکدام 

طرح های 
شکست خورده و 

تحقیرکننده کودکان؛ 
ثبت اطالعات 

هویتی کودکان کار 
کشور با »اسکن 

عنبیه«!

حامیت کرده هشدار داد »اینها گوشه ای از نقشه های آنها« 
علیه مردم است و از معرتضان خواست بانک ها را آتش نزنند 

و به »قرآن« کاری نداشته باشند.
جمهوری  صداوسیامی  پیشین  مجری  شهریاری  محمود 
که  مهر  سوم  یکشنبه  داده  هشدار  مردم  به  نیز  اسالمی 
مصادف با درگذشت  پیامرب اسالم است »توطئه ای در رُشف 
با اهانت به  وقوع است و نیروهای رسکوبگر می خواهند 
قرآن کریم و کشیدن چادر از رَسِ دوشیزگان و بانوان چادری 
مردم را درمقابل هم قرار دهند، و ّجوی برای رسکوب بیشرت 
ایجاد کنند.« او تقاضا کرده  »این توطئه را در نطفه خفه 

کنید.«
مالیان و عوامل آنها در اجرای چنین توطئه هایی که به 
اسم مخالفان اقدام به خرابکاری کنند، پیشینه ای سیاه دارند. 
با اینهمه این موضوع که آخوندها در رشایط کنونی حارض 
از نظام آخوندپرور خودشان  بیایند و  نشده اند به خیابان 
دفاع کنند بیانگر  »منفت طلبی« آنهاست. واقعیت این است 
که نیروهای امنیتی و مزدبگیران رسکوب که در روزهای اخیر 
همواره  گرفته اند،  قرار  مردم  انزجار  و  مورد هجوم خشم 
»سپر بالی« آخوندهایی شدند که حتا حارض نیستند برای 
از همین رو  از حکومت خودشان به خیابان بروند!  دفاع 
لحظه ی تصمیم و انتخاب برای نیروهای رسکوب نیز رسیده 

زیرا به سودشان است در کنار مردم قرار بگیرند.
جان  از  پس  که   ۱۴۰۱ شهریورماه  اعرتاضات  جریان  در 
باخنت مهسا )ژینا( امینی شکل گرفت، مردم در رسارس کشور 
تندترین شعارها را علیه آخوندها و شخص علی خامنه ای و 

حکومت آنها رس داده اند.
در این میان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای که 
بیشرت به سوت زدن از ترس در تاریکی شبیه است، اعرتاضات 
قسم خورده  دشمنان  »خباثت«  و  »فتنه«  را  ضدحکومتی 
نظام خواند و از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مردم 

حامیت کرد.
در این بیانیه تأکید شده »فرماندهی مقتدر انتظامی به 
فضل الهی و به مدد همراهی هموطنان عزیز و همکاری 
سایر نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور، برگ زرین دیگری 
از رسبلندی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه و مردم و 
مقابله موفق با توطئه دشمنان را بر کارنامه افتخارات خود 

خواهد افزود!«

==حوزویان تهران و قم با ادعای دروغ »قرآن سوزی« و 
»تعرض به زنان محجبه« توسط معرتضان دست به تجمع 
زدند. مالیان در اجرای چنین توطئه هایی پیشینه ی بسیار 

تاریکی دارند.
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  کریمی  ==علی 
هشدار داد »اینها گوشه ای از نقشه های آنها« برای مردم 
است و از معرتضان خواست بانک ها را آتش نزنند و به قرآن 

کاری نداشته باشند.
سیامی  و  صدا  پیشین  مجری  شهریاری  ==محمود 
جمهوری اسالمی نیز به مردم هشدار داده یکشنبه سوم 
مهر که مصادف با درگذشت پیامرب اسالم است »توطئه ای 
با  رسکوبگرمی خواهند  نیروهای  و  است  وقوع  دررُشف 
اهانت به قرآن کریم و کشیدن چادر از رَسِ دوشیزگان و 
بانوان چادری مردم را درمقابل هم قرار دهند و ّجوی برای 
»این  تقاضا کرده  از مردم  او  کنند.«  ایجاد  بیشرت  رسکوب 

توطئه را در نطفه خفه کنید«.

از  دفاع  در  شهریور   ۳۱ پنجشنبه  روز  تهران  حوزویان 
»جامعه  علمیه  مدرسه  محوطه  در  اجباری«  »حجاب 
و طالب  مالها  تجمع  این  در  کردند.  تجمع  امیراملومنین« 

علیه مخالفان حجاب اجباری و معرتضان شعار دادند.
در حوزه علمیه قم نیز آخوندها به خاطر آنچه »جسارت 
به حریم قرآن و رشیعت اسالم« خواندند در مدرسه فیضیه 

تجمع کردند.
»عده ای  می نویسد  دروغ  مطالبی  در  »حوزه«  وبسایت 
ضدانقالب، اوباش و آشوب طلب که جیره خوار و اجیر شده 
دستگاه استکبار و ایادی آنها در داخل کشور و خارج هستند، 
با حضور در جمع مردم اقدام به شعارهای ساختارشکنانه 
کرده و پا را از آن فراتر گذاشته و به ساحت قرآن کریم و 

رشیعت مقدس اسالم جسارت می کنند.«
»قرآن سوزی«، »توهین به مقدسات« و اینبار »کشیدن چادر 
از رس زنان محجبه« )تعرض به خانم ها( اتهاماتی است که 
در مقاطع اضطراری از سوی رسانه های حکومتی، منایندگان 
مجلس شورای اسالمی، بسیجی ها و حوزوی ها مطرح می شود 
کنند. فراهم  معرتضان  با  برخورد  تشدید  برای  بهانه ای  تا 

علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که در 
اعرتاضات  از  شده  شناخته  چهره  عنوان  به  اخیر  روزهای 

هشدار نسبت به توطئه  های حکومت برای رسکوب مردم به 
بهانه »قرآن سوزی« و »تعرض به زنان محجبه«
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         از مسئوالن مربوطه از جمله شهرداری ها و بهزیستی، 
در قدم های ابتدایی آن نیز نیستند.

به گفته ی حیدرهایی، این سازمان قص دارد تا »اطالعات 
جامع و کاملی از حضور کودکان در سطح شهر مثل اینکه 
کودکان کار بیشرت در چه مناطقی حضور دارند و چه نوع 
جهت  در  سپس  و  آورد  دست  به  می دهند،  انجام  کاری 
حداقل  به  یا  شهر  سطح  در  کار  کودکان  حضور  کاهش 

رساندن این کودکان برنامه ریزی کند«!
این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، آمار کودکان کار 
کرد  اعالم  کشور  کل  در  نفر  ۶هزار«  »حدود  را  خیابان  و 
اتباع« خواند. کارشناسان  و  را »غیرایرانی  آنان  و ۸۰درصد 
و فعاالن امور اجتامعی ولی در فقدان آمار دقیق و قابل 
اطمینان دولتی، شامر کودکان کار را حتی یک میلیون نفر 
تخمین می زنند که با افزایش بحران های اجتامعی و اقتصادی 

سیر صعودی نیز داشته است.
طرح پنجگانه »شناسایی و ساماندهی کودکان کار« یکی از 
ده ها طرح ارائه شده از سوی نهادهای اجتامعی در موضوع 
کودکان کار به عنوان یک معضل اجتامعی است که تا کنون 
نه تنها موفق عمل نکرده  بلکه شامر کودکان کار به ویژه به 
افزایش  و  دلیل حل نشدن مشکالت معیشتی خانواده ها، 

رسسام آور قیمت ها رو به افزایش است.
آنگونه که کارشناسان انتقاد می کنند، طرح های جمع آوری 
دیدگاه  فاقد  و  مقطعی  تبلیغاتی،  اقدامات  کار،  کودکان 
صحیح کارشناسی است که بدون در نظر گرفنت ریشه های 
پدیده کودکان کار، با رصف بودجه هایی در حد جمع آوری و 

شامرش آنها برمی آید و کارآیی الزم را ندارد.
طرح »شناسایی و ساماندهی کودکان کار« در سال ۷۳  ارائه 
شد و در سال ۸۴ به تصویب رسید. در قانون برنامه ششم 
اجتامعی در سال۹۳،  آیین نامه شورای  توسعه و همچنین 
یک  با  ولی همواره  ارائه شد  زمینه  این  در  مصوباتی  نیز 
شکست بزرگ روبرو بوده و نقدهای جدی به آن وارد است.
این طرح ها که وجهه »رضبتی و پلیسی و امنیتی« دارند، 
کودکان کار را به عنوان یک مجرم در نظر می گیرند و قوانین 
حقوق برش را آشکارا زیر پا می گذارند تا بتوانند کودکان را از 
سطح خیابان و چهارراه ها فقط »جمع آوری« کنند. دخالت 
قوه  قضاییه نیز با همکاری سازمان بهزیستی انتقاد فعاالن 
عرصه حقوق کودکان را به دنبال داشت که از ابتدای آبان 
پارسال هامن برنامه تکراری ساماندهی و شناسایی کودکان 

را ارائه کرده اند.

به دنبال بهانه   برای تحریک احساسات هواداران نظام و 
تحریک رسکوبگرانی هستند که در اقلیت کامل قرار دارند.

مقامات و برخی  رسانه های وابسته به حکومت مدعی اند 
معرتضان به زنان حمله کرده اند و چادر و حجاب را از رس 

آنها کشیده اند!
معرتضان اما دائم می گویند »نه با قرآن کار داریم نه با 
زنان محجبه، مأموران هستند که زنان و دخرتان ما را اذیت و 
آزار می دهند. رس و کار ما با مزدوران است.« همین دیدگاه 
را علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال بازتاب داده 
با پوشش و اعتقادات همدیگر مشکلی  و می نویسد: »ما 

نداریم و برای ایران همراه یکدیگریم.«
شاهین نجفی )خواننده( می گوید »کسی با قرآن کاری ندارد 
و به بانوان محجبه  تعرض و بی احرتامی منی شود… اما همچنان 
روی خشتک مزدوران و تداوم تسخیر خیابان مترکز می شود.«
رسوش لشکری )خواننده( با نام هرنی )هیچکس( نیز از 

مردم خواسته »همین خط رو ادامه دهید.«
می کند  تبلیغ  مدام  روزها  این  نیز  رژیم  صداوسیامی 
قرآن  و  می کنند  توهین  مقدسات  به  »اغتشاشگران  که 
را  روانی«  »جنگ  خطرناک  توطئه  این  با  تا  می سوزانند« 
تبدیل به »جنگ فیزیکی« در جامعه و تشدید برخورد با 

معرتضان کنند!
جمهوری اسالمی که روز جمعه اول مهرماه برای بسیج 
بار  دومین  برای  خورد  مفتضحانه ای  شکست  هوادارانش 
را  آنها  تهران  انقالب«  »میدان  در  یکشنبه  روز  دارد  قصد 
به میدان بکشد. گزارش شده نهادها و ارگان های دولتی به 
پرسنل خود ابالغ کرده اند که »باید« در »اجتامع بزرگ امت 

رسول الله« رشکت کنند!

ادعاهای  طرح  با  حکومتی  رسانه های  و  ==مقامات 
ساختگی و دروغ پردازی های آشکار علیه معرتضان به دنبال 
تحریک  و  نظام  هواداران  احساسات  تحریک  برای  بهانه  

رسکوبگرانی هستند که در اقلیت کامل قرار دارند.
می کند  تبلیغ  مدام  روزها  این  رژیم  ==صداوسیامی 
قرآن  و  می کنند  توهین  مقدسات  به  »اغتشاشگران  که 
را  روانی«  »جنگ  توطئه خطرناک  این  با  تا  می سوزانند« 
تبدیل به »جنگ فیزیکی« در جامعه و تشدید برخورد با 

معرتضان کنند!
==معرتضان دائم می گویند »نه با قرآن کار داریم نه با 
زنان محجبه، مأموران هستند که زنان و دخرتان ما را اذیت 

و آزار می دهند. رس و کار ما با مزدوران است«.
با  »ما  فوتبال:  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  کریمی  ==علی 
پوشش و اعتقادات همدیگر مشکلی نداریم و برای ایران 

همراه یکدیگریم.«
==شاهین نجفی )خواننده( می گوید »کسی با قرآن کاری 

ندارد و به بانوان محجبه  تعرض و بی احرتامی منی شود.«

شامری  کردن  بال«  »سپر  و   مخالفان  علیه  شایعه سازی 
روش های  از  رژیم  حامیان  تحریک  برای  خودی  افراد  از 
اعرتاضات  با  که  است  حکومت هایی  روانی«  »عملیات 
اجتامعی گسرتده روبرو شده و توان رسکوب را به تدریج 

از دست می دهند.
در  ضدحکومتی  اعرتاضات  آغاز  از  هفته  یک  از  بیشرت 
ایران پس از قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد اسالمی 
می گذرد و در متام این مدت مقامات و رسانه های حکومتی 
با طرح ادعاهای ساختگی و دروغ های آشکار علیه معرتضان 

مخالفان حکومت: نه با قرآن کار داریم نه با زنان محجبه، 
رس و کار ما با مزدوران است!

تظاهرات ضدحکومتی در تهران؛ مهرماه ۱۴۰۱ )آسوشیتدپرس(
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انگیزه اعرتض در میان مردم شده و از سوی دیگر روحیه 
مقامات و به ویژه نیروهای رسکوبگر را تضعیف می کند.

ویدئویی نیز در شبکه های اجتامعی منترش شده که نشان 
می دهد مردی معرتض پرچم شیر و خورشید نشان ایران را 
با شعار » زن، زندگی، آزادی« بر روی پل پارک  وی در تهران 
نصب می کند. این مرد با تیر ساچمه ای هدف قرار می گیرد 

و سپس یکی از مأموران، پرچم را پایین می کشد.
صدای  فارسی  بخش  با  گفتگو  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
آمریکا گفته که رهربان این جنبش مردم و در درون ایران 
در حال مبارزه هستند و ما موظفیم از آنها پشتیبانی کنیم. 
مخالف  و  دارند  حضور  کشور  در  که  مدیرانی  و  هامنها 
جمهوری اسالمی هستند خالء احتاملی را پر خواهند کرد و 

برای همه اینها به هامهنگی و سازماندهی نیاز است.
تأکید  بین املللی  رایزنی های  لزوم  بر  همچنین  شاهزاده 
کرده و گفته است »رسان کشورها باید بدانند که چه در 
ایران می گذرد تا این دولت  ها با مردم ایران همسو شوند و 

از حکومت جمهوری اسالمی دورتر و دورتر شوند.«
کاربران شبکه های اجتامعی در توئیرت و اینستاگرام نیز از 
این شبکه های مجازی به عنوان یکی از میدان های مبارزه 

علیه جمهوری اسالمی استفاده می کنند.
انگلیسِی  و  فارسی  هشتگ های  گذشته  روزهای  طی 
و  رسارسی  اعتصابات  ایران،  انقالب  رسارسی،  اعرتاضات 
مورد  هشتگ های  اصلی ترین  به  امینی  مهسا  همچنین 
غیرفارسی زبان  و  فارسی زبان  حامیان  و  معرتضان  استفاده 
آنها تبدیل شده و آخرین آمارها نشان می دهد استفاده از 
هشتگ های فارسی و انگلیسی مهسا امینی در توئیرت از مرز 

۱۱۳ میلیون مورد گذشته است.
از سوی دیگر در حالی که رسکوب معرتضان در خیابان و 
با بازداشت گسرتده ادامه دارد اما گزارش ها از کاهش یافنت 
انتظامی و لباس شخصی  توان نیروهای امنیتی و نیروهای 
اجتامعی  رسانه های  در  ویدئویی  می دهد.  خرب  رسکوبگر 
منترش شده که در آن غالمحسین محسنی اژه ای، رییس قوه 
قضاییه، از بیخوابی چندشبه نیروهای رسکوبگر و کار کردن 

آنها در روز تعطیلی سخن می گوید.
کاربران شبکه های اجتامعی همچنین با انتشار عکس های 

مختلفی از کودکان با لباس ها و تجهیزات رسکوب

==»رضاشاه روحت شاد«، »امسال سال خونه، سیدعلی 
رسنگونه«، »مرگ بر خامنه ای«، »توپ تانک فشفشه آخوند 
باید گم بشه« و »مرگ بر دیکتاتور« از شعارهای معرتضان 

در ایران هستند.
==شاهزاده رضا پهلوی: رسان کشورها باید بدانند که چه 
در ایران می گذرد تا این دولت  ها با مردم ایران همسو شوند 

و از حکومت جمهوری اسالمی دورتر و دورتر شوند.
==استفاده از هشتگ های فارسی و انگلیسی مهسا امینی 

در توئیرت امینی از مرز ۱۱۳ میلیون گذشته است.
==استفاده از هشتگ های فارسی و انگلیسی مهسا امینی 

در توئیرت امینی از مرز ۱۱۳ میلیون مورد گذشته است.
==سازمان حقوق برش ایران از کشته شدن دست کم ۷۶ 
شهروند در شهرهای مختلف ایران تا روز دوشنبه چهارم 

مهر خرب داد.
==جمهوری اسالمی نه تنها با کشتار و بازداشت معرتضان 
قطع  از  بلکه  بگیرد  دست  به  را  کنرتل رشایط  دارد  تالش 

اینرتنت هم به عنوان ابزار رسکوب استفاده می کند.

خیزش آزادیخواهانه و رسارسی مردم ایران علیه جمهوری 
اسالمی همچنان ادامه دارد و معرتضان در شهرهای مختلف 
دادند.  رس  شعار  و  آمده  خیابان  به  نیز  گذشته  شامگاه 
دانشجویان، دانش آموزان، آموزگاران و اساتید دانشگاه در 
بیانیه  ها و پیام هایی کالس درس حضوری و آنالین را تحریم 
کرده اند. همچنین خربهایی درباره آمادگی برخی گروه های 
کارگری و اصناف برای اعتصاب منترش شده است. از جمله 
کارگران پیامنی صنعت نفت با صدور بیانیه ای به جمهوری 
اسالمی هشدار دادند اگر رسکوب و کشتار مردم پایان نیابد، 
در  #مهسا_امینی  هشتگ  از  استفاده  می کنند.  اعتصاب 

توئیرت از مرز ۱۱۳ میلیون گذشت.
شهرهای مختلف ایران در دومین هفته اعرتاضات رسارسی 
نیز  می شود  حکومت  براندازی  مرحله  وارد  به رسعت  که 
شاهد تجمعات اعرتاضی شهروندان است. در پایتخت مردم 
در محله های مختلف تجمع کرده و شعارهای اعرتاضی رس 

می دهند.
شهرهای رشت، یزد، مریوان، سنندج، قروه، ساوه، اصفهان، 
کرمانشاه، شیراز، تربیز و اردبیل از جمله شهرهایی هستند 

که گسرتده ترین اعرتاضات در شامگاه دوشنبه چهارم مهرماه 
در آنها جریان داشت.

دخرتان معرتض در خیابان های ساوه و سنندج با برداشنت 
به  رورسی های خود و رقص و در آغوش کشیدن یکدیگر 
ترافیک های  ایجاد  همچنین  گفتند.  نه  اجباری  حجاب 
اعرتاضات  ابزارهای  از  یکی  به  ممتد  زدن  بوق  و  خیابانی 

مردم تبدیل شده است.
سیدعلی  خونه،  سال  »امسال  شاد«،  روحت  »رضاشاه 
رسنگونه«، »مرگ بر خامنه ای«، »توپ تانک فشفشه آخوند 

باید گم بشه« و »مرگ بر دیکتاتور« از شعارهای معرتضان 
است.

پیدا  دیگری هم  ابعاد  روزها  این  مردم  اعرتاضی  جنبش 
کرده است. شعارنویسی و شابلون نویسی و خط کشیدن بر 
عکس مقامات، و همچنین رس دادن شعار از پشت پنجره ها 
و روی پشت بام ها نیز به شیوه های اعرتاضات مردم اضافه 

شده است.
از  استفاده  معتقدند  سیاسی  فعاالن  و  کارشناسان 
افزایش  باعث  یکسو  از  مختلف  در شهرهای  شعارنویسی 

اعرتاضات ادامه دارد؛ از تظاهرات و شعارنویسی و فریادهای شبانه از 
بام و پنجره  تا ایجاد ترافیک و بوق  ممتد اتومبیل ها
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       در خیابان ها، استفاده نیروهای امنیتی از کودکان را 
نشان دهنده تحلیل قوای این نیروها و  البته بی وجدانی آنها 

ارزیابی می کنند.
قضائیه  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین  آنسو،  در 
جمهوری اسالمی روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی 
طی سخنانی بازداشت گسرتده معرتضان را تأیید کرد و گفت: 
»امکان دستگیری بی گناهان در اغتشاش و آشوب ها وجود 
دارد، دستور دادیم بی گناهان و حتی کسانی که تقصیر کمی 

دارند هامنجا آزاد شوند.«
رئیس قوه قضاییه با تهدید چهره های معروف داخل کشور 
و هرنمندان گفت: »کسانی که با حامیت این نظام مشهور 
شدند… و با دشمن همصدا شدند… همه آنها بدانند که 
خسارت های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور 
را باید پس دهند و پرداخت کنند و اینبار به کمک مردم و 
نیروهای امنیتی و اطالعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند 

شد و به سزای اعاملشان خواهند رسید.«
همزمان حسین رشیعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان 
چاپ تهران گفته که »فالن هرنپیشه سال ها از صداوسیام 
خورده است و االن وارونه عمل می کند، یا فالن ورزشکار 
از بغل همین مملکت میلیاردها به  دست آورده و تنها یک 
در  که  خسارت هایی  باید  می ارزد.  میلیارد  ده ها  خانه اش 

اغتشاشات به کشور زده شده، از اموال اینها گرفته شود.«
روز  ساری  انقالب  و  عمومی  دادستان  کریمی  محمد 
یکشنبه سوم مهر از بازداشت صدها تن از افراد معرتض در 
مازندران خرب داد و گفت ۴۵۰ تن از ساکنان این استان »در 
ناآرامی های چند روز گذشته«، بازداشت شدند که علیه آنان 

کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
سازمان اطالعات سپاه )ساس( استان الربز نیز از بازداشت 
اخیر در  اعرتاض های  از شهروندان که »رسدسته«  تعدادی 
کرج و »رجایی شهر« )گوهردشت( بودند خرب داده و گفته 
که »رسدسته  مخالن امنیت و آشوبگران در برخی مناطق 
این  از  تعدادی  دستگیر شدند.  رجایی شهر  کرج همچون  
مخالن امنیت و آشوبگر با لباس مبدل و پوشش زنانه همراه 
با کوکتل مولوتف در منطقه رجایی شهر کرج شناسایی و 

دستگیر شدند.«
همچنین سازمان حقوق برش ایران از کشته شدن دست کم 
۷۶ شهروند در شهرهای مختلف ایران تا روز دوشنبه چهارم 
مهر خرب داد. بر اساس گزارش این سازمان، استان مازندران با 
۲۵ نفر و پس از آن استان های گیالن و آذربایجان غربی هر 
کدام با ۱۰ کشته بیشرتین جانباختگان را در این اعرتاضات 
داشته اند. در این گزارش همچنین آمده است که از مجموع 
۷۶ کشته، دست کم شش نفر زن و چهار نفر کودک بوده اند.
با کشتار و بازداشت معرتضان  جمهوری اسالمی نه تنها 
قطع  از  بلکه  بگیرد  دست  به  را  رشایط  کنرتل  دارد  تالش 

اینرتنت هم به عنوان ابزار رسکوب استفاده می کند.
دسرتسی به اینرتنت در ایران همچنان به  شدت محدود 
از ساعات قطع  اینرتنت موبایل در بسیاری  تنها  است. نه 
است بلکه حتی در اینرتنت خانگی نیز اختالل وجود دارد 
و شبکه های اجتامعی اینستاگرام و پیام رسان واتس اپ فیلرت 
شده اند. سازمان عفو بین امللل هفته جاری با انتشار بیانیه ای، 
خواستار اقدام فوری جهانی برای جلوگیری از تشدید خطر 
خونریزی بیشرت هم زمان با قطع عمدی اینرتنت در ایران شد.
رسدار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی 
اغتشاشات  یافنت  پایان  »تا  که  گفته  اینرتنت  قطع  درباره 
موجب  اغتشاشگران  دارد.  ادامه  اینرتنتی  محدودیت های 
گاه دستگاه  اعامل چنین محدودیت هایی می شوند و هر 
امنیتی و اطالعاتی مطمنئ شود که دیگر چنین موضوعیتی 

نیست این محدودیت ها برداشته می شود.«
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دل نوشته هایی که به یاد این نویسنده خواندند، هم برای او 
سوگواری کردند و هم گفتند که »برای مهسا امینی و متام 

جانباختگان اعرتاضات در ایران عزاداریم.«
هنگام خاکسپاری این نویسنده ی پرکار و پرشور اعالم شد 
او پس از تولد نوه هایش برای هر یک از آنها یک درخت 
کاشت و حاال به رسم یادبود کنار آرامگاه ابدی او نیز یک 

درخت کاشته می شود.
مراسم خاکسپاری و وداع با عباس معروفی خالق رمان های 
»سمفونی مردگان«، »سال بلوا«، »پیکر فرهاد« و »فریدون 
سه پرس داشت« که پس از تقریباً سه سال دست و پنجه 
نرم کردن با رسطان غدد لنفاوی در دهان و حنجره، سحرگاه 
۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ درگذشت، پس از تقریبا گذشت یک 
ماه برگزار شد و وی در غرب پایتخت آملان برای همیشه 

آرام گرفت.

==همرس و دخرتان عباس معروفی در مراسم یادبود او 
از خاطراتش نقل کردند و گفتند، »ای کاش او زنده بود تا 
جنبش آزادیخواهانه مردم در ایران را می دیدید.« آنها در 
دل نوشته هایی که به یاد این نویسنده خواندند هم برای او 
سوگواری کردند و هم گفتند که »برای مهسا امینی و متام 

جانباختگان اعرتاضات در ایران عزاداریم.«
پیکر عباس معروفی رمان نویس، منایش نامه نویس، شاعر و 
روزنامه نگار و نارش رسشناس ایرانی روز سه شنبه ۲۷ سپتامرب 
دخرتان،  همرس،  حضور  با   )۱۴۰۱ مهرماه  )پنجم   ۲۰۲۲
خویشاوندان و دوستدارانش در آرامستان »والدفریدهوف« 

برلین به خاک سپرده شد.
همرس و دخرتان عباس معروفی در مراسم یادبود او از 
تا  بود  زنده  او  کاش  »ای  گفتند،  و  کردند  نقل  خاطراتش 
جنبش آزادیخواهانه مردم در ایران را می دیدید.« آنها در 

پیکر عباس معروفی در برلین به خاک سپرده شد؛ »هم 
سوگوار پدریم، هم عزادار جانباختگان اعرتاضات«

مراسم یادبود عباس معروفی مهرماه ۱۴۰۱؛ عکس: کیهان لندن

در مراسم خاکسپاری معروفی شامری از نویسندگان و چهره های ادبی و فرهنگی و فعاالن سیاسی و خربنگاران حضور داشتند



کامل بوده؛ نه بیامری زمینه ای داشته و نه تومور مغزی و 
از این حادثه تلخ در نهایت برای رسماخوردگی به  تا پیش 

درمانگاه مراجعه کرده است.
سه روز پس از قتل مهسا به دست مأموران گشت ارشاد 
اسالمی، تلویزیون »ایران اینرتنشنال« تصاویر سی تی اسکن او 
را منترش کرد. تصاویری که نشان می داد جمجمه از سمت 
راست دچار شکستگی شده و عوارض رضبه مغزی در آن دیده 
می شود. همچنین سی تی اسکن ریه مهسا نشان می دهد ریه 
او پر از خون شده که به گفته پزشکان از عوارض رفنت به کام 

بر اثر رضبه مغزی بوده است.
گروه هکری »عدالت علی« نیز به تازگی نامه  ای منتسب 
به علی امرائی دادیار شعبه پنج دادرسای ناحیه ۳۸ به فردی 
به نام »دکرت محسن پور« رسپرست این دادرسا را منترش کرده 
که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعالم شده رس مهسا امینی 

هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
بر اساس این نامه، مهسا به یکی از بازداشت شدگان در ون 
گشت ارشاد اسالمی از رضبه  وارد شدن به رسش و خونریزی 

آن گفته است.
علی امرائی در نامه خود به رسپرست دادرسای ۳۸ با اشاره 
به تحقیقات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از همه افراد 
حارض در محل بازداشت مهسا امینی، نوشته است: »کلیه افراد 
بر این موضوع تاکید داشتند که رفتار گشت موسوم به ارشاد 
که »همواره در هامن محل مستقر می باشد بعضا نامناسب 
بوده و تنش های زیادی بین آنها و مردم رخ می دهد که گاهی 
به  دلیل برانگیخته شدن تعصبات، منتهی به برخورد فیزیکی 

می شود«.
»در  است:  آمده  امینی  به مورد مهسا  اشاره  با  ادامه  در 
خصوص شخص فوق الذکر برخی اظهار داشتند که در هامن 
روز و هامن ساعت )سه شنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت 

==در دومین روز پس از قتل حکومتی مهسا، کمیسیون 
حقوق برش کانون وکالی دادگسرتی مرکز در واکنش با این 
»بازبینی  حقیقت یاب«،  کمیته  »تشکیل  خواستار  فاجعه 

دوربین ها« و »اخذ شهادت راویان عینی« شد.
== اکنون خانواده ای که دخرت جوان  خود را به دلیل رضب  
برای  داده اند  دست  از  اسالمی  جمهوری  مأموران  جرح  و 
مجازات قاتالن ثبت شکایت کرده و گفته اند شکایت خود را 

تا آخر پیگیری می کنند.
ایران  در  دادگسرتی  یک  پایه  وکیل  کیخرسوی  آرش   ==
درباره اینکه شکایت قضایی در چنین پرونده ای علیه چه 
کسی یا کسانی امکانپذیر است و اساسا ساختار جرم انگاری در 
زمینه پوشش و حجاب اجباری زنان در جمهوری اسالمی به 
چه صورت است به کیهان لندن می گوید: »اولیاء دم مرحوم 
مهسا می توانند علیه مأمورین انتظامی که به عنوان ضابط 

دادگسرتی اقدام منوده اند طرح شکایت کنند.«
ندارد،  حقوقی  راهکار  رشایط  این  در  »مسئله  ==اما 
درون این نظام قضایی ممکن نیست با قوانینی که جنبه ی 
ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت از مقامات مسئول 
را به نتیجه رساند. دستگاه عدالت در ایران البته در چنین 
مواردی بسان ابزار ساده ای در دست یک نفر است و ترازوی 
عدالت مساوی نیست و حاکامن از قدرت خود به متام معنا 
و به نام دین سوء استفاده می کنند و پاسخگوی رفتار و گفتار 

مجرمانه شان هم نیستند.«

روشنک آسرتکی – والدین مهسا امینی از عامالن دستگیری 
سپس  و  اخالقی  امنیت  پلیس  به  او  رسیدن  زمان  از  وی 
جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، شکایت کرده اند. یک 
وکیل دادگسرتی در گفتگو با کیهان لندن معتقد است که 
ممکن نیست درون این نظام قضایی با قوانینی که جنبه ی 
ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت از مقامات مسئول 

را به نتیجه رساند.
صالح نیکبخت روز چهارشنبه ششم مهر در گفتگو با ایسنا 
گفته که من همراه با علی رضایی دیگر همکارم وکالت اولیای 
دم پرونده مهسا امینی را برعهده گرفتیم: »روز دوشنبه یکی از 
ما )آقای رضایی( در دادرسای جنایی حضور یافت و توضیحاتی 
را به آقای شهریاری ریاست دادرسای جنایی داد و پس از آن 
بازپرس ویژه پرونده از وکیل پرونده و پدر و برادر و دخرت خاله 

مهسا امینی تحقیق کردند.«
او افزود: »ما در این جلسه از رسپرست دادرسای جنایی و 
بازپرس پرونده تقاضا کردیم با توجه به وضعیت خاص پرونده، 
انتقال  تا جریان  بازداشت  نحوه  از  دقیق  و  الزم  تحقیقات 
مهسا به بیامرستان کرسی و ارائه فیلم و عکس همه لحظات 
بازداشت و ماندن او در پلیس اخالقی در اختیار ما قرار گیرد و 

حق دسرتسی دائم به پرونده داشته باشیم.«
پس از قتل حکومتی مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله که با رضب 
و جرح مأموران حکومتی به کام رفت و سپس جان باخت، 
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 
است و امجد امینی پدر مهسا تأکید کرده دخرتش در سالمت 

شکایت از متهامن به قتل حکومتی مهسا امینی؛ یک وکیل دادگسرتی 
در گفتگو با کیهان لندن: مسئله در این رشایط راهکار قانونی ندارد!

حدود ۱۸:۳۰( مشاهده کرده اند که دخرت خامنی حین انتقال 
به خودرو وانا مقاومت منوده که در اثر کشمکش ایجاد شده 

رسش به جدول برخورد منوده است.«
همچنین در این نامه نقش مأموران گشت ارشاد اسالمی در 
رضب و جرح عمدی علیه مهسا امینی مسکوت گذاشته شده 
و به نظر می رسد که مأموران خواسته اند در گزارش عملکرد به 
مافوق خود، ماجرا را به یک حادثه ناشی از کشمکش تقلیل 

دهند.
در دومین روز پس از قتل حکومتی مهسا، کمیسیون حقوق 
برش کانون وکالی دادگسرتی مرکز در واکنش با این فاجعه 
خواستار »تشکیل کمیته حقیقت یاب«، »بازبینی دوربین ها« و 

»اخذ شهادت راویان عینی« شد.
شبکه های  کاربران  امینی  مهسا  حکومتی  قتل  از  پس 
اجتامعی به یادآوری جان باخنت زهرا کاظمی عکاس ایرانی-
کانادایی پرداختند که علت مرگ وی در زندان »برخورد جسم 
سخت با رس« عنوان شد. زیبا کاظمی در بازداشت زیر شکنجه 
جان باخت و در حالی که قاضی سعید مرتضوی متهم اصلی  
قتل او شناخته می شد، هیچگاه با این اتهام محاکمه نشد و 
تنها متهم این پرونده یعنی محمدرضا اقدام محمدی کارمند و 
بازجوی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در دادگاه به دلیل 

»فقدان مدارک الزم برای اثبات اتهام« تربئه شد.
اکنون خانواده ای که دخرت جوان  خود را به دلیل رضب  و 
جرح مأموران جمهوری اسالمی از دست داده اند برای مجازات 
قاتالن ثبت شکایت کرده و گفته اند شکایت خود را تا آخر 
پیگیری می کنند. با اینهمه درباره اینکه این پرونده در جمهوری 
اسالمی با روندی عادالنه بررسی و قاتل یا قاتالن مجازات شوند 

ابهام جدی وجود دارد.
آرش کیخرسوی وکیل پایه یک دادگسرتی در ایران درباره 

اینکه شکایت قضایی در چنین پرونده ای علیه چه کسی
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          یا کسانی امکانپذیر است و اساسا ساختار جرم انگاری 
در زمینه پوشش و حجاب اجباری زنان در جمهوری اسالمی به 
چه صورت است به کیهان لندن می گوید: »اولیاء دم مرحوم 
مهسا می توانند علیه مأمورین انتظامی که به عنوان ضابط 
با استناد به بند »ب« ماده ۲۹۰  اقدام منوده اند  دادگسرتی 
)امور  تهران  ناحیه ۲۷  دادرسای  در  اسالمی  مجازات  قانون 
جنایی( طرح شکایت کنند. اما بخش دوم این روند مهمرت 
است؛ این اتفاقات دردناک پیامد قانونگذاری مبهم، ناروشن 
و ایدئولوژیک و به تبع آن تصمیامت ناروا و سلیقه ای و در 
نهایت حضور گشت ارشاد در خیابان ها است. وقتی حکومتی 
مبتنی بر ایدئولوژی اش و در تضاد با عرف و ارزش های واقعی 
جامعه، حجاب ایدئولوژیک و پوشش را تعریف کرده و به 
مردم تکلیف می کند که باید چارچوب های آن را مراعات کنند 
وگرنه مجازات خواهند شد، مشکل آغاز می شود. این حکومت 
است که تعدادی افراد را مأمور کرده تا با پوشش رایج جامعه 
مقابله و کسانی را که فکر می کنند بدحجاب هستند، با اعامل 
ایجاد  را  معضلی  روند  این  کل  کنند.  بازداشت  قهریه  قوه 
منوده و هر روز دخرتانی اینسوی و آنسوی، چون مأموران 
فکر کرده اند بدحجاب هستند بازداشت می شوند و در حین 
با ایشان  بازداشت بعضا با توهین، تحقیر و رضب و جرح 
برخورد می شود. این رویه مستعد خلق فاجعه است. درواقع 
مشکل اصلی بر می گردد به حکومتی که خودش را برتر از 
جامعه و قیم مردم می داند و بدین ترتیب اراده ی ملت را در 

قوانین خود حبس منوده است.«
با اینهمه در رأس همه مقامات انتظامی، علی خامنه ای رهرب 
جمهوری اسالمی و دیگر مقامات ارشد نظام در زمینه قوانین 
و سیاست های مرتبط با حجاب به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک 
آرش  کرده اند.  »آمر« عمل  عنوان  به  و  تبلیغاتی مسئول  و 
کیخرسوی در اینباره به کیهان لندن می گوید: »حکومت و 
شخص آقای خامنه ای قصور و تقصیر دارند. می شود شکایت 
این رشایط  در  به جایی منی رسد. مسئله  ولی شکایت  کرد 
راهکار حقوقی ندارد، درون این نظام قضایی ممکن نیست با 
قوانینی که جنبه ی ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت 
از مقامات مسئول را به نتیجه رساند. دستگاه عدالت در ایران 
البته در چنین مواردی بسان ابزار ساده ای در دست یک نفر 
است و ترازوی عدالت مساوی نیست و حاکامن از قدرت خود 
به متام معنا و به نام دین سوء استفاده می کنند و پاسخگوی 

رفتار و گفتار مجرمانه شان هم نیستند.«
این وکیل دادگسرتی معتقد است که جمهوری اسالمی قالبی 
برای جامعه ایران درست کرده که هیچ نسبتی با پویایی و 
باورهای جامعه ندارد و پول خزانه ملی کشور را خرج می کند 
بین  از  را  مردم  آسایش  و  روانی  امنیت  انتظامی  نیروی  تا 
بربد: »واقعیت این است که جمهوری اسالمی با روند زندگی 
ما درگیری دارد و الگویی خشک و ثابت طراحی کرده که 
می خواهد با قوه قهریه و خشونت آن را به تن و پیکر جامعه 
بپوشاند. اما این الگو تناسبی با باورهای جامعه ایران ندارد. 
جامعه ایران پویاست، زنده  است اما حکومت با همین زنده 
از خزانه  پویا بودن مشکل دارد. جمهوری اسالمی  بودن و 
ملی پول خرج می کند تا نیروی انتظامی را که باید نشانه 
امنیت و آرامش باشد به عنوان بازوی کنرتل و رسکوب مقابل 
مردم قرار دهد. پول مردم خرج می شود تا امنیت روانی و 
آسایش بچه های مردم زدوده شود! در حالی که این تبهکاران 
و بزهکاران هستند که باید از نیروهای انتظامی برتسند و نه 
اینکه دخرتی با دیدن لباس پلیس بدترین احساس ناامنی را 
داشته باشد و ترس و اضطراب وجودش را فرا بگیرد. حکومت 
کاری کرده که حرمت و شأن پلیس را هم از بین برده؛ پلیس 
ستون امنیت کشور است و نباید اینگونه تخریب کننده و عامل 

رسکوب مردم باشد.«
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==دبیرخانه فستیوال فیلم برلین با زنان و مردان معرتض 
در ایران اعالم همبستگی و حامیت کرد و بیانیه ی مشرتک 
۱۱ سینامگر ایرانی را انتشار داد. این بیانیه توسط شیرین 
قبادی،  بهمن  آهنگرانی،  پگاه  امیرابراهیمی،  زر  نشاط، 
عبدالرضا کاهانی، علی عباسی، کاوه فرنام، فرزاد پاک، علی 
احمدزاده، بهرام بیضایی و مژده شمسایی نوشته و به انتشار 

رسیده است.
==سینامگران ایرانی نوشته اند: »دوستان و همکاران عزیز، 
با  کشور  در رسارس  که  است  متام  یک هفته  دلیر  ایرانیان 
فریاد »زن، زندگی، آزادی« به خیابان ها آمده اند، در حالی 
که با حمالت مداوم، خشونت آمیز و اغلب مرگبار نیروهای 
رسکوبگر روبرو هستند. دولت ایران استفاده از اینرتنت را 
محدود کرده و دسرتسی به پلتفرم های رسانه های اجتامعی 
را به منظور رسکوب بیشرت صدای مردم مسدود کرده است. 
شد،  اجرا  سال ۲۰۱۹  در  اقداماتی  چنین  که  باری  آخرین 

حکومت ایران ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساند.«
==»ما اکنون مستقیامً از همه فیلمسازان جهان درخواست 
به  روشن  پیامی  ایران  مردم  با  شام  همبستگی  می کنیم: 
جنگ افروزان در همه جا ارسال می کند. ما از شام می خواهیم 
که فریادهای تظاهرات ایرانیان برای آزادی را بازتاب دهید. 
صدای آن افرادی شوید که با جان خود برای آزادی می پردازند. 
حامیت مستقیم و عمومی شام به جوانان ما امید می دهد.«

بیانیه ای مشرتک  انتشار  با  برلین  دبیرخانه فستیوال فیلم 
اعالم  ایران  زنان و مردان معرتض در  با  ایرانی  ۱۱ سینامگر 
نشاط،  شیرین  بیضایی،  بهرام  کرد.  حامیت  و  همبستگی 
سینامگری   ۱۱ جمله  از  عباسی  علی  و  کاهانی  عبدالرضا 
اعرتاضات  از  هستند که خواهان حامیت سینامگران جهان 
رسارسی مردم ایران از طریق بازتاب آن و جلوگیری از افزایش 

خشونت ها علیه مردم شده اند.
دبیرخانه فستیوال فیلم برلین با زنان و مردان معرتض در 
ایران اعالم همبستگی و حامیت کرد و بیانیه ی مشرتک ۱۱ 
سینامگر ایرانی را انتشار داد. این بیانیه توسط شیرین نشاط، 

عبدالرضا  قبادی،  بهمن  آهنگرانی،  پگاه  ابراهیمی،  امیر  زر 
کاهانی، علی عباسی، کاوه فرنام، فرزاد پاک، علی احمدزاده، 
بهرام بیضایی و مژده شمسایی نوشته و به انتشار رسیده است.
عزیز،  همکاران  و  »دوستان  نوشته اند:  ایرانی  سینامگران 
ایرانیان دلیر یک هفته متام است که در رسارس کشور با فریاد 
با  به خیابان ها آمده اند، در حالی که  آزادی«  »زن، زندگی، 
حمالت مداوم، خشونت آمیز و اغلب مرگبار نیروهای رسکوبگر 
روبرو هستند. دولت ایران استفاده از اینرتنت را محدود کرده 
و دسرتسی به پلتفرم های رسانه های اجتامعی را به منظور 
رسکوب بیشرت صدای مردم مسدود کرده است. آخرین باری که 
چنین اقداماتی در سال ۲۰۱۹ اجرا شد، حکومت ایران ۱۵۰۰ 

نفر را به قتل رساند.«
نوشتند:  بین املللی  این سینامگران شناخته شده در عرصه 
»فیلمسازان مستقل ایرانی در کنار این زنان و مردان بی باک 
ایرانی ایستاده اند و سخت تالش می کنند تا با منابع محدود 
تاریخ را به تصویر بکشند و مستند کنند. آنها متعهد هستند 
که راویان راستگو، مستقل و شجاع تاریخ باشند. صدای مردم 

باشیم.«
در این بیانیه که توسط بهرام  بیضایی، بهمن قبادی و شیرین 
نشاط به امضاء رسیده، آمده است: »دولت ایران سال هاست 
از  جهان  نقاط  سایر  در  آزادی  از  عنوان حامیت  تحت  که 

سانسور و رسکوب در داخل کشور استفاده کرده است.«
همه  از  مستقیامً  اکنون  »ما  نوشته اند:  همچنین  آنان 
فیلمسازان جهان درخواست می کنیم: همبستگی شام با مردم 
ایران پیامی روشن به جنگ افروزان در همه جا ارسال می کند. 
ما از شام می خواهیم که فریادهای تظاهرات ایرانیان برای 
آزادی را بازتاب دهید. صدای آن افرادی شوید که با جان خود 
برای آزادی می پردازند. حامیت مستقیم و عمومی شام به 

جوانان ما امید می دهد.«
در این بیانیه همچنین تأکید شده است انتشار »گزارش اخبار 
خشونت علیه مردم ما می تواند از خشونت و خونریزی بیشرت 

جلوگیری کند.«

اعالم همبستگی فستیوال فیلم برلین با معرتضان در ایران؛ 
درخواست ۱۱ سینامگر ایرانی از فیلمسازان جهان: صدای فریاد 

ایرانیان را بازتاب دهید
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مدنی در داخل ایران آغاز کرده است. مضمون و محتوای 
اصلی این کمپین لزوم توقف خشونت علیه مسیحیان است 
از مشکالت عمده مسیحیان  از طریق طرح یکی  را  و آن 
از  نیازها«  »هرم  طبق  که  امنیت  و  کلیسا  نداشنت  )یعنی 

نیازهای اساسی انسان هاست( به پیش می برد.
مهرماه ۱۴۰۱

اسامی امضاکنندگان:
احمدی/عثامن  احمدی/مهیار  احمدی/شاهین  پارسا 
اسعدی/ملیکا اسکندی/امید افشار/امین افشارنادری/پرهام 
بخشی/پویا  باوی/آرزو  امیری/مونا  افکار/النا  افشار/آروین 
بهدل/بنفشه  بختیاری/فاتح  بزرگ نیا/مهران  براتی/پوریا 
پرندوار/میالد  بیگی/شیرین  بیگی/محسن  بهزادیان/سینا 
ترکمن/محسن  پیرام/حسن  پهلوانی/سحر  پناهی/امین 
ثابت قدم/ توفیقی/آرش  توسلی/حنانه  تقی زاده/ریحانه 
جوزی/ جوزی/شیرین  جاوید/شاپور  جاویده/سهیل  دنیا 
حیدری/مریم  حقیقت پرست/اعظم  حجتی/نازنین  سوملاز 
خمسه/روح  خرسوی/روشنک  خرامان/سام  حیدری/پیام 
خوش امادی/آیسان خوش نیت/شکوفه رافتی/یونس رحمتی/
مبینا رحیمی زاده/بهناز رحیمی رستلی/کیمیا رستگار/کیوان 
رضایی/سوگند  رضازاده/امیر  رسولی/گلرخ  رستمی/ماهان 
رضایی/مصطفی رضایی/عرفان رفیعی/شقایق رمضانی/مهسا 
درخشان/ ریاحی/مریم  رهپور/پرویز  رمضانی/اسامعیل 
دانیال دهقان/سیام دهقان/متین دهقان پور/باران ذاکری/
پیرت زارعی/مسعود زاهدی/سیام زنگنه/عباس سارجالونژاد/
سعدی پور/ سعادت/شهال  رسمد/الناز  رسمدی/حلام  ثنا 
شیرازی/ شمس/علی  شفیعی/حسام  شعبانی/اسام  مانی 
ظریفتاش/مجتبی  طالب زاده/پرستو  صالحی/ریحانه  مریم 
فاتحی/مبینا  فاتح/رایحه  عزیزی/پروین  ظریفتاش/احسان 

==»ما مسیحیان نیز از اولین روزی که جمهوری اسالمی 
قدم در کشورمان گذاشت، از رسکوب های وحشیانه اش در 
امان نبوده ایم. از قتل های زنجیره ای گرفته تا زندان، شکنجه، 
تحقیر، طردشدگی، شالق، تبعید، پوشش اجباری، محرومیت 
از حریم شخصی حتی در منازل شخصی مان، محرومیت از 
کار و تحصیل، مصادره اموال و تخریب کلیساهایامن که 
تنها بخشی از تالش مذبوحانه رژیم برای درهم شکستنامن 

است، را متحمل شده ایم اما پا پس نکشیده ایم.«
به  اشک آور  گاز  و  تفنگ  لوله  رژیم  آنکه  ==»علیرغم 
اما  کرده،  تنگ تر  را  اینرتنت  و مجرای  گرفته  سمت مردم 
این روزها، بیش از پیش شاهد شجاعت، رسسپردگی و یکی 
شدن مردم به قصد انقالب کامل هستیم؛ انقالب علیه ظلم 
و جوری که نه فقط قصد نابودی زنان بلکه نابودی انسان و 

انسانیت را کرده است.«
و خشمگین  دردمند  بسیار  امینی  مهسا  سبعانه  قتل  از 
قتل بی شامر زن  از  نیز  آن  از  پیش  که  هستیم. هامنطور 
و مرد آزادیخواه قلبامن از درد مچاله و خونین می شد. اما 
»تسلیت  کلیشه  بجای  و  منی دانیم  کافی  را  بودن  دردمند 
زبانی«، »اقدام عملی« در برابر این حامم پرخون و عفونت 

۴۳ ساله را الزم و رضوری می دانیم.
روزهایی متوالی ست که مردم شجاع و مبارز ایران علیه 
ایران  رسارس  خیابان های  به  دیکتاتوری  و  استبداد  ظلم، 
آمده اند. زن و مرد، پیر و جوان، از اقوام و ادیان مختلف 
فریاد  فریاد می زنند.  را  و عدالت  برابری  آزادی،  یک صدا 
بلندی که از گلوهای پر رنج و درد که بیش از چهل سال 

است رسکوب و اختناق قصد دارد خفه اش کند، برمی آید.
علیرغم آنکه رژیم لوله تفنگ و گاز اشک آور به سمت 
مردم گرفته و مجرای اینرتنت را تنگ تر کرده، اما این روزها، 
بیش از پیش شاهد شجاعت، رسسپردگی و یکی شدن مردم 
به قصد انقالب کامل هستیم؛ انقالب علیه ظلم و جوری که 
نه فقط قصد نابودی زنان بلکه نابودی انسان و انسانیت 

را کرده است.
ما مسیحیان نیز از اولین روزی که جمهوری اسالمی قدم 
در کشورمان گذاشت، از رسکوب های وحشیانه اش در امان 
شکنجه،  زندان،  تا  گرفته  زنجیره ای  قتل های  از  نبوده ایم. 
تحقیر، طردشدگی، شالق، تبعید، پوشش اجباری، محرومیت 
از حریم شخصی حتی در منازل شخصی مان، محرومیت از 
کار و تحصیل، مصادره اموال و تخریب کلیساهایامن که تنها 
بخشی از تالش مذبوحانه رژیم برای درهم شکستنامن است، 
باورهای  برای  نکشیده ایم.  پس  پا  اما  شده ایم  متحمل  را 
مسیحایی خود و اعتقاد به آزادی و انتخاب فکر و اندیشه 
با گفنت یک »نه« محکم به »دین اجباری« سال ها عقوبت 
ایستادگی و مقاومت مان را، خود و خانواده مان، با افتخار 

پذیرفته ایم.
ما همه هم دردیم. درد ما  از زخم های ایجاد شده با چنگال 
تیز ستمگری بر پیکرمان است؛ پیکری که این روزها بلندتر 
داد می زند. پس در  با متام وجود  را  آزادی  اما خون چکان 
کنار یکدیگر هستیم و می مانیم و منی ترسیم. هامن طور که 
خود را بخشی از بدنه جامعه، و نه جدا از آن، می دانیم، کام 
فی السابق در اعرتاضات رسارسی و به حق مردمی نیز در 
داخل و خارج از ایران، در فضای مجازی و حقیقی، کامکان 
همراه یکدیگر هستیم. ادامه می دهیم. و در هزینه مبارزه 
 » هستیم.  رشیک  تاریکی  و  اسارت  از  ایران  آزادی  برای 
مسیحیان طی این بیانیه ضمن محکوم منودن رسکوب مردم، 
همبستگی و مشارکت عملی خود را با اعرتاضات رسارسی 

مردمی در ایران ابراز می کنند.
کمپین کحام )مخفف کلیسا حق مسیحیان است( فعالیت 
خود را از سال ۹۷ به همت جمعی از مسیحیان و فعاالن 

بیانیه بیش از ۳۰۰ شهروند
 ایرانی-مسیحی:

شاهد یکی شدن مردم 
به قصد »انقالب کامل« 

هستیم

فرجی/ابراهیم  فراهانی/حامد  فتوحی/بهروز  فتحی/فرزاد 
فروتن/نیلوفر فرهادی/پرستو فرهنگ پور/کیانا فالح دوست/
قدسی  فالحی/رضا  فالحی/مریم  فالح محمدی/آریا  کاویان 
کاظم زاده/ قلندرنیا/شیرین  قشقایی/فرنوش  قمی/حدیث 
گلرخ/رشوین  کرمی/بشیر کاملی/مهران  کرمانی/لیال  پریناز 
معصومی/ مصطفوی/مرتضی  مستوفی/پارسا  مجد/اشکان 
محمدپور/سزاوار  مقدم/ساره  مغربی نژاد/آناهیتا  اسامعیل 
محمدی/ محمودی/ماری  محمدی/لیال  محمدی/شکوفه 
شبنم ملک محمدی/بهاره نادری/زهره نجاتی/آیدا نجف لو/
آتنا نصیری/اشکان نهاوندی/کامیل نوایی/کامران نورفضلی/
وارسته/آرش هدایت/محمد هدایت/ واعظی/بهاره  ارسالن 
کاظمی/ صادقی/الهام  مددی/الهام  یگانه//شادی  وحید 
الهه آذری/روشنک غفوری/صبا صادق لو/رشاره غریب/بهار 
ولی بیگی/رعنا روح پرور/حمید اسامعیلی/ستاره شاه مرادی/

ندا رحامنی/نرگس بازرگان/انوشه غریبان/آتنا امینی/آناهیت 
قاضی زاده/ علوی/پریا  سلیامنی/پریسا  مرتضایی/بهارناز 
حجتی/گلشید  روستایی/غزل  شیرازی/مثین  چکاوک 
عسکری/ بنی طالبی/مونا  اقبال نیا/مهسا  مهرانی/مهشید 

نادیا قجرلو/نگار بختیاری/نگار موسوی/نگین بردبار/شبنم 
رسول پور/فرامرز سلیم زاده/مهرنوش فروغی/نیکی مجللی/
سعیدیان/ میرزایی/آذر  سلیمی/آتوسا  امامی/هلنا  فرگل 
احمدی پور/ بابایی/مبانی  ارشف نژاد/آالله  سلیم/آزیتا  آزاده 

بهارک هاشمی/امیرارسالن/نیلو جعفری/میثم خلیلی/رامبد 
صادقیان/ارسالن خانلو/ترانه زراعتی/ساغر فتحی نژاد/حدیثه 
زرین پور/نسرتن  جوامنرد/طاها  نعمتی/حسنا  خانی/ربابه 
قائدی/نسرتن میرزاآقایی/مینا فرآذر/نرسین خیاط زاده/رسول 
میرزاده/شاهرخ  رشیف/پگاه  هرمز/نیام  بحیرایی/علیرضا 
رادمنش/ شکراللهی/محسن  جباریان/مبین  افضلی/سهیل 
پرهام آذریان/پیامن اصالنی/امیر قربانی/امید طیبی/سعید 
شیروان/کامران  زند/روزبه  چمنی/احمد  خوئینی/میالد 
خانی پور/ عبدالله زاده/یوسف  آقایی/نفیسه  مهریار/رومینا 

رحامنیان/افشین  فرخ زاد/کرسی  راستاک/مهتاب  نگار 
یوسفی/سامان  طیب/کاوه  میرالوند/یاشار  آهنگرانی/اهورا 
غفارنژاد/ اسدی/سمیرا  شیرکانی/رامین  نیک منش/ایامن 
کوشان فر/فریدون  عابدی/هانیه  عرب نیا/سهراب  رسوش 
فرشچی/هدیه راشدی/درسا حسین زاده/فریربز روشن ضمیر/
نارص زندی/کامبیز پاکزاد/داریوش محبی زاده/عادل فرشادی/
درویش/ معینی/بهنام  صابر/شهرزاد  عباسی/بهمن  حبیبه 
رضابی/ روشن/کمند  شاه میر/فهیمه  مریدی/پژمان  سپیده 

شکیبا فکور/سحر کریمی/سارا بهرنگ/نغمه گلستانی/پیام 
صبوری/کوروش اعتصامی/عسل مالیی/ماهور ربیعی/صوفیا 
پورکاظم/غزل  مقدم نیا/فائزه  اژدری/شهیار  مقدم/مرادی 
سفروندی/سام  قنربی/مریم  یزدانی/تارا  کیانوش راد/هادی 
راد/ ترابی/آیالر ملک زاده/ساسان  اکربی/زهره رنجرب/مهری 
فرناز ابطحی/بابک احمدپور/بهراد مختاری/داوود پویانفر/
شیام جهانی/مهرزاد صفا/سامنه هاتف نیا/ساره نباتی/مریم 
حق طلب/صاحب عزیزنیا/باقر حسینیان/کتایون پورصالحی/
کیا/میثم  ملک/امین  قاسمی/فرزانه  فرجی وند/رها  کوثر 
کیانفر/کیانوش مهراب/مهرسا بیاتی/دانیال میرزایی/سوزان 
یعقوبی/مژگان  صلح جو/ماندانا  دوستی/بهزاد  دارا/ندا 
نظمی/آوا سمنگانی/نوید عزتی/صادق حقانی/حمید ممتاز/
فرشته آزادکیا/فروزان هدایتی/اعظم مهاجری/سهیل تقدمی/
الناز مهدوی/صدف فریدونی/داوود اسدی/روح انگیز کیانی/
مریم کشوری/یاشار کامنگر/نیام گودرزی/شکیال عبدی/گیلدا 
کاملی/سام یاراحمدی/پونه نوری/دنیا رضاییان/دنیا جاویده/
علی پور/فواد  ایصالنی/شهرام  اولسون  مصطفوی/نینا  پارسا 
نوروزی/فریبا  ملکی/سیاوش  عزیزی/سحر  سالمت/عارف 

آقامیری/سپهر معتمدی
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== در دانشگاه شیراز شامری از دانشجویان پرس شعار 
فریاد  دانشجو  دخرتان  و  آزادی«  زندگی،  »زن،  می دادند 
شبکه های  در  شعار  این  آبادی«.  میهن،  »مرد،  می زدند 

اجتامعی مورد توجه کاربران قرار گرفت.
==دانشجویان ۹۰ دانشگاه در شهرهای مختلف با صدور 
بیانیه از پیوسنت به اعتصاب در حامیت از اعرتاضات مردم و 
در اعرتاض به جّو امنیتی دانشگاه ها و بازداشت دانشجویان 

خرب داده اند.
==دست کم ۲۰ استاد دانشگاه نیز طی این مدت با صدور 
پیام هایی در شبکه های اجتامعی از پیوسنت خود به اعتصاب 

دانشجویان خرب دادند.
== برخی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه آزاد مشهد 
نیز اعالم کردند از روز شنبه نهم مهرماه هر روز در دانشگاه 

تجمع و تحصن برگزار خواهند کرد. 

اعتصابات دانشجویان و شامری از استادان دانشگاه ها در 
روز چهارشنبه ششم مهرماه با برگزاری تجمع و تحصن در 
چند دانشگاه ایران ادامه یافت. این اعتصابات قرار است از 

روز شنبه ادامه یابد.
همزمان با آغاز اعرتاضات شهریور ۱۴۰۱، دانشجویان در 
و  پیوستند  رسارسی  اعرتاضات  به  ایران  مختلف  شهر  چند 
تجمعاتی در دانشگاه ها برگزار کردند. جمهوری اسالمی برای 
مردمی،  اعرتاضات  با  دانشجویی  جنبش  هم آوایی  رسکوب 
بازداشت و کالس های درس را در  از دانشجویان را  شامری 
بسیاری از دانشگاه های کشور آنالین کرد. دانشجویان اما با 
صدور بیانیه هایی کالس های دانشگاه را تحریم و اعالم کردند 
توسط  معرتض  مردم  رسکوب  پایان  کرد.  خواهند  اعتصاب 
نیروهای حکومتی، آزادی دانشجویان زندانی و برچیده شدن 

پیوسنت دانشجویان 
۹۰ دانشگاه 
به اعتصابات 

دانشجویی: زن 
زندگی آزادی، مرد 

میهن آبادی!

فضای امنیتی از دانشگاه ها خواسته مشرتک دانشجویان در 
بیانیه های اعتصاب است.

با صدور  این مدت  نیز طی  دست کم ۲۰ استاد دانشگاه 
پیام هایی در شبکه های اجتامعی از پیوسنت خود به اعتصاب 

دانشجویان خرب داده اند.
اعتصاب دانشجویان روز چهارشنبه ششم مهرماه با تحصن 
و تجمع صدها دانشجو در دانشگاه های مختلف ایران ادامه 
یافت. دانشجویان در دانشگاه های اصفهان، حکیم سبزواری، 
»بهشتی«، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه ارومیه و دانشگاه 
علوم پزشکی سبزوار از جمله دانشگاه هایی بودند که روز 

گذشته شاهد برگزاری تحصن و تظاهرات دانشجویان بودند.
محوطه  در  تظاهرات  با  اصفهان  دانشگاه  دانشجویان 
دانشگاه شعار می دادند: »دانشجوها رو کشتید، به ما میگید 

ساکت شیم« و »دانشجو می میرد ذلت منی پذیرد«
ساعاتی  برای  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان 
جمله  از  شعارهایی  آنها  کردند.  برگزار  را  گسرتده  تجمعی 
»هموطن باغیرت اعتصاب اعتصاب«، »فقر و فساد و بیداد 
مرگ بر این استبداد«، »می جنگیم، می جنگیم، ایران رو پس 
می گیریم«، »مرگ برای رورسی تا کی چنین خاک بررسی« و 

»جمهوری اسالمی منیخوایم منیخوایم« رس دادند.
در تجمع اعرتاضی دانشجویان این دانشگاه همچنین شامری 
و  آزادی«  زندگی،  »زن،  دانشجویان پرس شعار می دادند  از 
دخرتان دانشجو فریاد می زدند »مرد، میهن، آبادی«. این شعار 

در شبکه های اجتامعی مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
خربگزاری فارس درباره تجمع اعرتاضی دانشجویان دانشگاه 
شیراز در خربی کوتاه نوشت: »ظهر امروز حدود ۳۰۰ نفر از 
دانشجویان دانشکده های دانشکده علوم پزشکی شیراز در 
مقابل این دانشکده تجمع کردند. در این تجمع که حدود 
دو ساعت طول کشید، تجمع کنندگان شعارهایی همچون »زن 
زندگی آزادی« رس دادند. گفتنی است در تجمع امروز هیچیک 

از دانشجویان بازداشت نشدند.«
این در حالیست که ویدئوهای منترش شده نشان می دهد 
نیروهای لباس شخصی به تجمع دانشجویان حمله کرده و 

تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند.
همچنین برخی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه آزاد 
مشهد نیز اعالم کردند از روز شنبه نهم مهرماه هر روز در 

دانشگاه تجمع و تحصن برگزار خواهند کرد.
طی ۱۲ روز گذشته که اعرتاضات رسارسی مردم در شهرهای 
مختلف گسرتش یافته، دانشجویان نیز در چند دانشگاه  مرتب 
تجمعات اعرتاضی برگزار کردند و شامری از دانشجویان طی 

این مدت بازداشت شدند.
دست  در  هنوز  بازداشت شده  دانشجویان  دقیق  شامر 
نیست اما گزارش هایی در اینباره از سوی فعاالن و تشکل های 

دانشجویی منترش شده است.

بردیا شکوری فرد دانشجوی کارشناسی اقتصاد، محمد نوری 
از جمله  اقتصاد دانشگاه تهران  دانشجوی کارشناسی ارشد 
هستند.  تهران  دانشگاه  در  بازداشت شده  دانشجوی   ۳۰
بهروز شیربیگی دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی و فرهاد 
شجاع حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتامعی 
دانشگاه »عالمه« در تهران نیز روز چهارشنبه ۳۰ شهریور آزاد 
شدند. احمدرضا افشار دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه »هرن 
اسالمی« تربیز نیز روز گذشته در شهر تربیز بازداشت شده 
است. محمد عرب دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه 
»نوشیروانی« بابل روز پنجشنبه ۳۱ شهریور بازداشت شده 
علوم  دانشگاه  دانشجوی  صابریان  علیرضا  همزمان  است. 
پزشکی مشهد صبح پنجشنبه در منزل خود توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت شده است.
مهدیار گرامی دانشجو فیزیک دانشگاه شیراز روز یکشنبه 
۳ مهر ۱۴۰۱ در الهیجان، محمد غالم  زاده دانشجوی دکرتی 
و رسوش  مهر  شنبه ۲  روز  تهران  دانشگاه  شناسی  جامعه 
نیروهای  توسط  تهران  دانشگاه  فلسفه  دانشجوی  احمدی 
امنیتی بازداشت شده اند. همچنین ریحانه نارصی دانشجو 
فیزیک دانشگاه شیراز روز چهارشنبه ۳۰ شهریور بازداشت و با 

گذشت ۴ روز، همچنان از حق متاس محروم است.
محمدرضا  شاکر،  جواد  بهمنی،  املیرا  مقدسی،  بنیامین 
لطفعلی زاده، محمدحسین نوریان، نیام آذر، مطهره  گونه ای، 
دانشجویان  دیگر  از  احمدخانی  سپیده  و  علیزاده  هادی 

بازداشت شده طی دو روز گذشته هستند.
از  شامری  جانباخنت  از  همچنین  پراکنده  گزارش های 
دانشجویان در اعرتاضات رسارسی حکایت دارد. محمدحسن 
ترکامن دانشجوی دانشگاه بابل، مهدی نیکوئی دانشجو حقوق 
دانشگاه آزاد شیراز، حسینعلی کیا دانشجوی رشته ی مهندسی 
برق دانشگاه علم و فناوری مازندران از جمله دانشجویانی 
مأموران جمهوری  بدست  گلوله  اصابت  اثر  بر  که  هستند 

اسالمی در اعرتاضات کشته شدند.
از سوی دیگر  اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتامعی 
کشور در بیانیه ای با اشاره به گسرتدگی اعرتاضات و رسکوب آن 
توسط حکومت، نوشته که »این دست اقدامات قهری در برابر 
مطالبات مردمی و نهاد دانشگاه را محکوم می کند. این نهاد 
ضمن مطالبه ی ازرسگیری روال معمول دانشگاه ها و برگزاری 
حضوری کالس ها، بطور رسمی از نهاد باالدستی خود )وزارت 
علوم( خواستار پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی و آزادی 

فوری و بی قید و رشط آنهاست.«
با  تا کنون دانشجویان ۹۰ دانشگاه در شهرهای مختلف 
صدور بیانیه از پیوسنت به اعتصاب در حامیت از اعرتاضات 
بازداشت  و  دانشگاه ها  امنیتی  جّو  به  اعرتاض  در  و  مردم 
دانشجویان خرب داده اند. فهرست این دانشگاه ها به رشح زیر 

است:

دانشگاه  »شهید بهشتی« )دانشگاه 
ملی ایران(

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی »رشیف« )دانشگاه 

صنعتی آریامهر(
دانشگاه هرن شیراز

دانشگاه »شهید مدنی« آذربایجان
دانشگاه یاسوج

دانشکده هرن دانشگاه »سوره«
دانشگاه صنعت نفت آبادان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشگاه »چمران« اهواز
دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علوم توانبخشی تهران
دانشگاه »الزهرا« )مدرسه عالی دخرتان(

دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه هرن تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه »عالمه«

دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه پلی تکنیک

دانشگاه تربیز
دانشگاه گیالن

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه بین املللی قزوین

دانشگاه هرن تربیز
دانشکده هرن دانشگاه دامغان

دانشگاه فنی »دکرت رشیعتی« تهران
دانشگاه گرمسار

دانشگاه علوم پزشکی تربیز
دانشگاه »نوشیروانی« بابل

دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه آزاد تهران مرکز

دانشگاه علوم پزشکی گیالن
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه خیام مشهد
دانشکده فنی و حرفه ای »الزهرا« مشهد

دانشگاه صنعتی جندی شاپور
دانشکده فنی انقالب اسالمی

دانشگاه غیرانتفاعی زند شیراز
دانشگاه اصفهان

دانشگاه هرن اصفهان
دانشگاه یزد

موسسه آموزش عالی علوم شناختی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه تفرش
دانشگاه آزاد واحد تهران شامل

دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه آزاد کرج
دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه آزادشهر »قدس«

دانشگاه هرمزگان
دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشکده دندانپزشکی همدان
دانشگاه علوم تحقیقات
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه آزاد اصفهان

دانشگاه ازاد مشهد

دانشگاه نیشابور
دانشگاه سمنان
دانشگاه کاشان
دانشگاه لرستان

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی تربیز

دانشکده دندانپزشکی کرمان
دانشگاه صنعتی »سجاد«

دانشگاه شیراز
دانشگاه بین املللی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی الربز
دانشکده فنی هفده شهریور کرج

دانشگاه ارومیه
دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران

دانشگاه »ولی عرص« رفسنجان
دانشگاه آزاد رشت

دانشگاه مارلیک نوشهر
دانشگاه معامری و هرن پارس تهران

فنی مهندسی  و  عالی  آموزش  مرکز 
بویین زهرا

دانشگاه آزاد رودهن
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده 
فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 
مشهد

دانشگاه »شهید باهرن« کرمان
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==طبق گزارش برخی از پزشکان و داروخانه داران، قطع 
معرتضان  رسکوب  هدف  با  که  اینرتنت  شبکه  اختالل  و 
اعرتاضات رسارسی توسط  حکومت صورت گرفته، در فرآیند 
نسخه نویسی الکرتونیک اثرات منفی گذاشته و بیامران را 

برای دریافت داروهایشان با مشکل روبرو کرده است.
مسلح  نیروهای  و  ارتش  بیمه  فقط  است،  ==گفتنی 
نسخه های کاغذی را می پذیرند و باقی بیمه ها فقط نسخه 
فقط  اجتامعی  تامین  بیمه  می کنند.  قبول  الکرتونیک 
۱۰درصد از نسخه های خطی مربوط به بیامرستان ها و نه 
مطب ها را می پذیرد و خدمات پاراکلینیک مثل سونوگرافی 

و آزمایش باید با نسخه الکرتونیک باشد.
==پیگیری روند درمان و دریافت دارو برای مجروح شدگان 
در جریان حمله نیروهای امنیتی و تیراندازی ها و پرتاب 
گازاشک آور نیز بسیار دشوار شده است. یک پزشک زن با 
انتشار ویدئویی در شبکه های اجتامعی به مردم معرتض 
توصیه کرد که در صورت مجروح شدن یا آسیب دیدگی بر 
اثر باتوم یا گاز اشک آور و اسپری فلفل به هیچ وجه به 
درمانگاه ها مراجعه نکنند، چراکه مراکز درمانی مجبورند 
مشخصات و جزئيات درمان و داروی آنان را ثبت کنند و 

این خود منجر به دستگیری مجروحان می شود.

قطع و اختالل شبکه اینرتنت با هدف رسکوب اعرتاضات 
رسارسی مردم، فرآیند تهیه و دریافت دارو از داروخانه ها را 
از طریق نسخه های الکرتونیک با مشکل روبرو و بیامران را 

رسگردان کرده است.
قطع  داروخانه داران،  و  پزشکان  از  برخی  گزارش  طبق 
معرتضان  رسکوب  هدف  با  که  اینرتنت  شبکه  اختالل  و 
اعرتاضات رسارسی توسط  حکومت صورت گرفته، در فرآیند 
نسخه نویسی الکرتونیک اثرات منفی گذاشته و بیامران را 

برای دریافت داروهایشان با مشکل روبرو کرده است.
گفتنی است، فقط بیمه ارتش و نیروهای مسلح نسخه های 
کاغذی را می پذیرند و باقی بیمه ها فقط نسخه الکرتونیک 
از  ۱۰درصد  فقط  اجتامعی  تامین  بیمه  می کنند.  قبول 
نسخه های خطی مربوط به بیامرستان ها و نه مطب ها را 
می پذیرد و خدمات پاراکلینیک مثل سونوگرافی و آزمایش 

باید با نسخه الکرتونیک باشد.
دارو  دریافت  و  درمان  روند  پیگیری  ترتیب  این  به  
و  امنیتی  نیروهای  حمله  جریان  در  مجروح شدگان  برای 
شده  دشوار  بسیار  نیز  گازاشک آور  پرتاب  و  تیراندازی ها 
شبکه های  در  ویدئویی  انتشار  با  زن  پزشک  یک  است. 

اجتامعی به مردم معرتض توصیه کرد که در صورت 

رسگردانی بیامران به 
دلیل اختالل اینرتنت؛ 

توصیه پزشکان به 
مجروحان اعرتاضات: 
به بیامرستان نیایید!

زنان ساملند  بلکه  تازه   نسل  تنها دخرتان  نه   ==وقتی 
یا به  رورسی خود را برداشته و به اهتزاز در می آورند و 
آتش می کشند، پیام آنها به این سازمان چیست؟ چرا آنان 
درستی  به  ما  شوند؟  هامهنگ  زنان  جنبش  با  منی توانند 
امروز  زنان  جنبش  با  آلبانی  اردوگاه  زنان  قلب  منی دانیم 
فرا  را  جهان  آنان  آزادی«  و  زندگی  »زن،  که صدای  ایران 
یک  درون  آنان  می دانیم  فقط  ما  نه؟!  یا  هست  گرفته، 
اردوگاه محصور شده زندگی می کنند، اما اسیر یک زندان 
از  ایدئولوژی مذهبی  دارد:  بلند  دیگرند که حصاری بس 

نوع شیعه!

ایرانشهر – به رصاحت باید گفت که اعرتاضات شهریور و 
مهر ۱۴۰۱ و جنبش امروز زنان ایران با فریاد »زن، زندگی، 
عمال  اجباری،  حجاب  افکندن  آتش  به  همراه  به  آزادی« 
سازمان مجاهدین را از صحنه وقایع ایران حذف کرده است.

شیعه باوری ایدئولوژیک این سازمان منجمد از سالیان دور، 
چنان با جنبش نوین دچار پارادوکس تاریخی شده که امکان 
عالج آن با فکر و ساختار  موجود در این سازمان ناممکن 
دهه  چندین  دمکراتیک  تحول  برای  »مجاهدین«  است. 
فرصت داشت تا خود را اصالح کند، اما نکرد. از عکس های 
زنان بازمانده در آلبانی با پوشش یک شکل و رورسی چهل 
و چند سال پیش و احتامال بدون حق آرایش، پیداست که 

چقدر این زنان پژمرده و عبوس و ریاضت کشیده اند.
ایدئولوژی  دلیل  به  که  درنیافته  امروز  به  تا  مجاهدین 
شیعه گرای خود، اساسا یک پدیده نابهنگام تاریخی است 
و بخت رشد و نفوذ در میان مردم ایران را ندارد. مجاهدین 
در فهم عمومی، بازگشت به سنت و ضدیت با مدرنیته و 
مدرنیسم را تبلیغ می کند. این مفهوم در متام الگوهای مثالی 
این گروه پیداست و همین  و شامیل فرهنگی و پوششی 
یا در حال  از سنت های دینی گذشتند و  برای مردمی  که 
عبورند، پدیده های بازدارنده و یاد آور عقب ماندگی و همگام 
این  با مدرنیسم فرهنگی فراگیر به شامر می روند.  نشدن 
با  از آن است که مریم رجوی  پسامندگی، بسیار عمیق تر 
رورسی های »ست« شده با پوشاک غالبا گرانقیمت و لبخند 
فتوژنیک بتواند حتی اندکی با جامعه جوان ایران هامهنگ 

و هم صدا باشد تا بتواند ارتباط برقرار کند.
موضوع بطور مشخص این نیست که سازمان مجاهدین 
در اجتامع ایرانیان حضور فرهنگی یا سیاسی داشته و حاال 
بخواهد خود را ترمیم کند. نه! مجاهدین  بدون درک زمانه 
به ویژه از سه دهه قبل به اینسو، برای مردم ایران به یک 
جریان سیاسی فراموش شده و بی اثر تبدیل گردیده.  بطور 

اعرتاضات مردم 
ایران، جنبش 
زنان، سازمان 
مجاهدین و 
مسئله حجاب

مشخص پس از »فروغ جاویدان« این گروه سیاسی هیچگاه 
نتوانست مورد پذیرش نسل تازه قرار گیرد، چرا که از پیش، 
اجتامع  رفتاری  فرهنگ  در  بلکه  سیاست،  میدان  در  نه 
نتوانست الگوی فرهنگی و رفتاری متناسب با نسل جوان 
داشته باشد. از همین روست که امروز کامال از جنبه مدنی 

و حقوق زنان خلع سالح شده است.
و  دینی  تبار  به  بنیادین  ضعف  این  که  نیست  تردید 
از  و  بازمی گردد  سازمان  این  شیعه  اسالمگرای  ایدئولوژی 
منظر نسل ده هفتاد به بعد، چنین رویکردی در سیاست 
و اجتامع جز مناد عقب ماندگی، نام دیگری ندارد. اگر این 
سازمان از نگاه مردم ایران یک گروه تباه شده و فراموش 
دگامنتیسم  از هر چیز حاصل  بیش  نگاه  این  است،  شده 
حاکم بر ایدئولوژی این سازمان است. با رویکرد تعصب آمیز 
منتظر  می باید  سازمان  این  اجتامعی،  و  سیاسی  و  دینی 
دهان باز کردن این حفره بزرگ یا تناقض تاریخی در جنبش 

آزادیخواهی ایران می بود که آنها را در خود فرو می برد.
در همین حال نابهنگامی  تاریخی پدیده ای نیست که در 
سازمان مجاهدین خلق تنها در الگوی فرهنگی و  دینی اش 
نتوانسته  حتی  امروز  تا  سازمان  این  باشد.   داشته  وجود 
زبان و ادبیات سیاسی خود را تغییر دهد. دایره واژگان این 
به  تنگ و کم مایه است که گویی همچنان  سازمان چنان 
سال های پیش از سقوط ۵۷ تعلق دارد و راه ارتباط با نسل 
تازه را می بندد. بسامد واژگانی این سازمان بطور مشخص و 
با تاسف، هنوز بوی کهنگی و شعارزدگی می دهد. در همین 
حال از منظر روانشناسی عمومی، رویکرد زبانی این سازمان، 

عصبی و بطور بیهوده ای پرخاشگر است.
با توجه به الگوهای مذهبی و کربالزدگی این سازمان باید 
پذیرفت، نباید انتظار تحول در حجاب و رورسی در این گروه 
را داشت. همین نکته، از مجاهدین پدیده ای ناهمخوان با 

زمانه و عقب افتاده از کالن رویدادها  ساخته است.
وقتی نه  تنها دخرتان نسل تازه  بلکه زنان ساملند رورسی 
خود را برداشته و به اهتزاز در می آورند و یا به آتش می کشند، 
پیام آنها به این سازمان چیست؟ چرا آنان منی توانند با جنبش 
بن بست  این  ایدئولوژیک،  فهم  در  شوند؟  زنان هامهنگ 
تاریخی و محتوم  را در سطرهای باال پاسخ دادیم، اما یک 
چیز دیگر می ماند و آن اینکه ما به درستی منی دانیم قلب 
زنان اردوگاه آلبانی با جنبش زنان امروز ایران که صدای »زن، 
زندگی و آزادی« آنان جهان را فرا گرفته، هست یا نه؟! ما 
فقط می دانیم آنان درون یک اردوگاه محصور شده زندگی 
می کنند، اما اسیر یک زندان دیگرند که حصاری بس بلند 

دارد: ایدئولوژی مذهبی از نوع شیعه!
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دریافت کد رهگیری بازمی مانند یا داروخانه ها و بخش های 
این  دریافت منی کنند.  را  رهگیری  کد  پاراکلینیک  خدمات 
مشکل سبب می شود که بیامر دوباره به پزشک ارجاع داده 
شود و در مقابل پزشک مجبور به نوشنت نسخه کاغذی که 

حاال بی اعتبار است، می شود.«
نسخه های  هزینه  رسنوشت  با  رابطه  در  همچنین  او 
کاغذی ابراز بی اطالعی می کند و می گوید: »از آنجایی که 
نسخه های کاغذی از اعتبار ساقط شده است، احتامال داروها 
و آزمایش ها به شکل آزاد برای بیامران حساب می شود و 

بیمه مسئولیت آن را به عهده منی گیرد.«
فرآیند  این  در  بیامران  که  آسیبی  از  همچنین  پزشکان 
آنها  برای  دارویی  اقالم  برخی  برابری  و هزینه ۴  می بینند 
حتام  خاص،  داروهای  نیازمند  بیامران  بعالوه  می گویند. 
یک  شوند.  ثبت  الکرتونیک  نسخه های  سیستم  در  باید 
می ا فزاید:  دولتی  بیامرستان های  در  شاغل  عمومی  پزشک 
»بیامری های خاص مثل آسم یا رسطان که نیاز به داروهای 
شیمی درمانی دارند و این داروها برایشان ارزش حیاتی دارد 
باید به شکل الکرتونیک نسخه شوند. به جز مسئله کمبود 
مواجه هستند،  آن  با  بیامران همیشه  این دست  که  دارو 
پزشک  و  است  کندی  و  اختالل  زمانی که شبکه دچار  در 
مجبور به نوشنت نسخه کاغذی می شود، بیامری که تا پیش 
از این مشکل هزینه های خود را از طریق پوشش بیمه ای 
مدیریت می کرد حاال باید به ناگهان برای تامین داروی خود 
چند برابر هزینه کند. هزینه هایی که با آزاد به شامر آوردن 
نسخه های کاغذی در برهه های زمانی خاص، از توان بیامر 

خارج است.«
وی ادامه می دهد: »وقتی نسخه الکرتونیک ثبت منی شود، 
داروخانه ها نسخه های کاغذی را منی پذیرند. در این رشایط 
بیامران مجبورند در سطح شهر به دنبال پزشکی باشند که 
نسخه آنها را الکرتونیک ثبت کند که معموالً پزشک ها هم 
مسئولیت تشخیص پزشک دیگر را به عهده منی گیرند و در 

این بین بیامر رسگشته و حیران می شود.«
مسئول داروخانه  شبانه روزی فردوسی در تهران در اینباره 
می گوید: » ما در این برهه با نسخه های الکرتونیک مشکالتی 
داریم اما نسخه های آزاد را می پذیریم. البته برخی نسخه ها 
نیاز به تاییدیه الکرتونیک دارند که در این زمان کار پیچیده 
مشکل  بدون  ما  نباشد  نیازی  تاییدیه  به  اگر  اما  می شود 

نسخه های آزاد را می پذیریم.«
برخالف اظهارات بیامران و پزشکان و کارکنان داروخانه ها، 
علیرضا سامل دبیر شورای عالی داروخانه های ایران اما درباره 
همه حرف و حدیث ها در روزهای قطع اینرتنت و پیچیدگی 
از  نتیجه گیری  الکرتونیک می گوید: »برای  ثبت نسخه های 
تاثیر  ما  فعالیت  بر  اینرتنت  اختالل شبکه  و  اینکه قطعی 

گذاشته، زود است!«
او ادامه می دهد: »سایت های داخلی مشکل زیادی ندارند 
و ما برای تایید نسخ مشکل چندانی نداریم. البته رسعت 
اینرتنت کم است ولی هنوز منی توان به قطعیت این ادعا 
که قطعی اینرتنت بر نسخه پیچی داروخانه های تاثیر داشته 

است را تایید کرد.«
و  می اندازد  پزشکان  گردن  به  را  مشکل  همچنین  او 
اضافه می کند: »بخش کثیری از پزشکان به نوعی از روند 
نسخه نویسی الکرتونیک فرار می کنند و این مسئولیت را به 
داروخانه ها  کوتاه  دیوار  انداخته اند.  داروخانه داران  دوش 
نسخ  ثبت  در  پزشک ها  مسئولیت  همه  که  شده  باعث 
الکرتونیک به گردن داروخانه دارها بیفتد. اینکه ادعا می کنند 
قطعی اینرتنت بر نسخه نویسی الکرتونیک تاثیرگذار بوده 
از  جلو  به  رو  فرار  و  نیست  معقول  نتیجه گیری  این  اما 

نسخه پیچی آنالین است.«

اثر باتوم یا گاز         مجروح شدن یا آسیب دیدگی بر 
اشک آور و اسپری فلفل به هیچ وجه به درمانگاه ها مراجعه 
نکنند، چراکه مراکز درمانی مجبورند مشخصات و جزئیات 
به  منجر  خود  این  و  کنند  ثبت  را  آنان  داروی  و  درمان 

دستگیری مجروحان می شود.
آباد  »اسالم  از  گزارشی  در  ایران  برش  حقوق  کانون 
غرب« نوشته که »تعداد زیادی از مردم مجروح شدند. اما 
قرار  مداوا  بطور خانگی تحت  بازداشت  از  برای مامنعت 
می گیرند.« شهروندان با وسایل ابتدایی مثل موچین و تیغ، 

ساچمه ها را از بدن مجروح خارج کرده اند.
با وجود این، بسیاری از مجروحان به دلیل شدت جراحات 
مجبور به مراجعه به مراکز درمانی هستند تا تحت عمل 
جراحی قرار بگیرند. در گزارش کانون حقوق برش ایران آمده 
به صورت  با شاتگان  قنربی  نام محسن  به  است: »جوانی 
به  را  او  و سینه زخمی شدید شد که مردم مجبور شدند 
خارج  و  پالتین گذاری  و  از عمل  بعد  اما  بربند.  بیامرستان 
کردن گلوله ها در بیامرستان او را به آگاهی بردند. بعد از 
چند ساعت نگهداری در آگاهی، محسن قنربی را مخفیانه با 

تخت بیامرستان به زندان دیزل آباد منتقل کردند.«
اعرتاضات  کشته شدگان  آمار  ایران  برش  حقوق  سازمان 
را دست کم ۷۶ نفر تا روز ۴ مهرماه اعالم کرده ولی شامر 
زخمی ها مشخص نیست. وبسایت حقوق برشی »هه نگاو« 
نیز روز دوشنبه آمار کشته شدگان استان کردستان را ۱۸ نفر، 
شامر زخمی ها را نزدیک به ۹۰۰ نفر و تعداد بازداشت شدگان 

را بیش از هزار نفر اعالم کرده است.
و  پرستاری  و  پزشکی  تخصصی  کانال های  از  بسیاری 
اکانت های شخصی، تالش می کنند تا توصیه های درمانی به 
مجروحان و معرتضان بدهند تا از جمعیت مراجعه کنندگان 

به درمانگاه ها بکاهند.
از مدت ها پیش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و 
سازمان نظام پزشکی، کادر درمان را موظف به تهیه نسخه 
الکرتونیک کرده اند تا دفرتچه های کاغذی بیمه را حذف کنند 
و اگر پزشکان خودداری ورزند جریمه خواهند شد. این در 
رشایطی است که همواره اینرتنت به عنوان ابزار رسکوب در 
اختیار مطلق حکومت است و فیلرتینگ گسرتده  آن را با 

کندی و اختالل روبرو می کند.
الکرتونیک،  نسخه های  راه اندازی  با  دیگر،  سوی  از 
داروخانه ها  و  شده اند  خارج  اعتبار  از  کاغذی  نسخه های 
این  از  بپذیرند و خارج  را  این نسخه ها  نباید  قانون  طبق 
در  نیست.  پذیرش  قابل  نسخه ای  الکرتونیک، هیچ  چرخه 
است،  کند  و  قطع  الکرتونیک  نسخه   که  رشایطی   چنین 

نامعترب بودن نسخه کاغذی، بیامران را از دسرتسی به دارو 
محروم کرده و بسیاری از بیامران را رسگردان و سالمتی آنان 

را بیش از پیش با خطر روبرو کرده است.
گزارش ها حاکیست، داروخانه  ها مجبورند ساعت ها زمان 
رصف کنند تا سیستم الکرتونیک باال بیاید و یا نسخه های 
و  زمانرب  روندی  که  کنند  تبدیل  الکرتونیک  به  را  دستی 
فرسایشی است. در نهایت نیز بیامران مجبورند به صورت 
آزاد و با پرداخت هزینه های گزاف، داروی مورد نیاز را تهیه 

کنند.
از  پس  که  داروخانه هایی  شامر  گزارش ها،  اساس  بر 
را  خطی  نسخه های  الکرتونیک،  نسخه نویسی  راه اندازی 
می پذیرند محدود است و به همین دلیل عمدتا نیز با کمبود 

دارو روبرو هستند.
عالوه بر این مشکالت، داروخانه ها باید در وضعیت قطع 
بیمه   سازمان های  از  اینرتنت  فضای  در  اینرتنت،  کندی  و 
تأییدیه نیز بگیرند که مشکل را پیچیده تر می کند. روزنامه 
»پیام ما« در گزارشی در این ارتباط نوشته است: »مشکالتی 
چون قطعی سیستم که پیش از اختالالت اینرتنت نیز گسرتده 
با رصف زمان  داروخانه ها  اوج می گیرد.  این زمان  بود در 
گاهی حدود ۲۰ دقیقه درگیر ثبت داروهایی می شوند که 
در بعضی موارد در بانک اطالعاتی نیز تعریف نشده و این 

سختی کار را دوچندان می کند.«
در  اینرتنت  »رسعت  می گوید،  اینباره  در  پزشک  یک 
بسیار  الکرتونیکی،  نسخ  ثبت  برای  دولتی  بیامرستان های 
از  استفاده  با  تنها  نیز  خانه  در  بعالوه  است.  شده  کند 

فیلرتشکن هاست که می توانیم نسخ را ثبت کنیم.«
شهرزاد خیری امیرخیز پزشک عمومی در این ارتباط گفته 
اینرتنت یا  است: »سختی کار آنجاست که در زمان کندی 
قطع شبکه، باید بیش از ۱۰ برابر زمان عادی را رصف ثبت 
نسخه الکرتونیک کنیم و پیش می آید که پس از ثبت نیز با 
خطا مواجه شویم. البته سیستم کامل قطع نشده اما رسعت 

آن بسیار کم شده است.«
پزشک دیگری که نخواست نامش فاش شود، به »پیام ما« 
برای  دولتی  بیامرستان های  در  اینرتنت  »رسعت  می گوید: 
ثبت نسخ الکرتونیکی، بسیار کند شده است. به عالوه در 
خانه نیز تنها با استفاده از فیلرتشکن هاست که می توانیم 

نسخ را ثبت کنیم.«
این پزشک در ادامه در رابطه با تاثیر قطع اینرتنت بر دریافت 
دارو توضیح می دهد: »در زمان قطعی اینرتنت به دلیل اینکه 
داروخانه ها از سیستم یکپارچه ارائه دارو و نسخ الکرتونیک، 
جدا می شوند و از طرفی پزشکان نیز پس از ثبت نسخ یا از 
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