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و  هدفمند  و  سازمانیافته  جداسازی  دهه  چهار  از  پس 
فراگیر توسط جمهوری اسالمی که در انتها فقط خانواده های 
از  یکی  می مانند،  باقی  مزدوران شان  و  حکومت  مافیایی 
ایران،  کنونی  مرتقی  و  آزادیخواهانه  انقالب  ویژگی های 

مقابله با این جداسازی به هر شکل و عنوان است.
ممکن است برای سخرنانی ها  و تبلیغات و جلب توجه 
که  جهانی  در  رسانه ها  و  سیاستمداران  و  عمومی  افکار 
باز  جوامع  در  هنوز  مردان  و  زنان  حقوقی  برابری  اجرای 

و دمکراسی ها نیز با وجود تضمین قانونی اما در عمل با 
یا  زنانه«  »انقالب  مانند  عناوینی  است،  مواجه  مشکالتی 
»اولین انقالب زنان« کاربرد داشته باشد، اما آنچه در ایران 
یک  برابر  در  و  فرد  به  منحرص  خیزشی  در  دارد،  جریان 
ابتکارات منحرص به  با  حکومت جنایتکار منحرص به فرد، 
فرد و داهیانه نیز همراه است. یکی از آنها تکمیِل فوری 
شعاریست که از ایران به رسعت گسرتش یافت و جهانی شد.

تکمیل »زن زندگی آزادی« با »مرد میهن آبادی« توسط 
جنبش  گرفت.  صورت  معرتض  و  رسکوب  زیر  مردِم  خود 
و  حقوق  از  مردان  که  می کرد  گله  همواره  ایران  در  زنان 
تالش های آنها چنانکه باید پشتیبانی منی کنند. از سوی دیگر 
در اعرتاضاتی  که هرگز در ایران خاموش نشده، و حتا در 
»جنبش سبز« که عمدتا طبقه متوسط را به خیابان ها کشاند 
انتخابات  آرای  به  تعلقی  البته  که  نداست  نیز،  آن  مناد  و 
منایشی نداشت، همواره صدای مردان معرتض بلندتر بوده 
است! همچنین در خیزش های سال های اخیر که به نقاط 
عطف و بسرت جاری انقالب کنونی تبدیل شده اند، و در دی 
۹۶ و آبان ۹۸ هم که مناد آن، پویا ست باز هم صدای نیمه ی 

مردانه ی جامعه رساتر از صدای نیمه ی زنانه بود.
اما از آنجا که همه فعل و انفعاالت بطن جامعه رسانجام به 
نقطه  ی تغییر می رسند، با قتل حکومتی مهسا، باز هم یک زن 
که به مناد انقالب کنونی تبدیل شده،  حرکت جامعه بر اساس 
تجربیاتی که پیشرت پیام هایی گویا با حرکات و شعارهای مردم 
ارسال کرده بود، با کیفیت و رصاحت و جسارتی تازه به سوی 
برداشته و همه گروه های  گام  رژیم  براندازی و رسنگونی 
است.  گرفته  بر  در  تفاوت  هرگونه  از  فارغ  را  اجتامعی 
افزودن »مرد میهن آبادی« که از خودآگاهی ملی و نیاز مربم 
به همبستگی و یکپارچگی به مثابه یکی  از مهم ترین ابزار 
ایستادگی دربرابر فاشیسم مذهبی رسچشمه می گیرد، از این 
زاویه قابل توضیح است. یعنی بازیافنت عنرص اصلی حیات یک 
رسزمین که جمهوری اسالمی با جداسازی های تصنعی و تحمیلی 
و دامن زدن به پراکندگی اجتامعی توانست خود و جناحین اش 
کند!  قلمداد  تصمیم گیرنده  و  تعیین کننده  نیروی  یگانه  را 
اکنون اما همبستگی فراگیر در خیزش آزادیخواهی مردم 
سدهای جمهوری اسالمی را یکی پس از دیگری می شکند و 
خود را به همه افراد و نیروهای تکرو و فرقه گرا و متوهم 

تحت هر پوششی که باشند تحمیل می کند.

زن زندگی آزادی
مرد میهن آبادی

پیاِم سه روِز آبان:

پیروزی مردم قطعی است!

انقالبی مردم علیه جمهوری  از آغاز خیزش  دو ماه پس 
اسالمی، اعرتاضات و اعتصابات سه روزه از ۲۴ تا ۲۶ آبان 
۱۴۰۱ که در پی فراخوان های ملّی و به مناسبت سومین 
سالگرد جانباختگان اعرتاضات رسارسی آبان۹۸ صورت گرفت 

به نقطه عطفی در انقالب ۱۴۰۱ تبدیل شد.
مردم  متعددی  ملّی  فراخوان های  گذشته  روزهای  طی 
در  اعتصابات  و  اعرتاضات  برگزاری  به  دعوت  را  ایران 
بودند.  آبان کرده  تا ۲۶  پنجشنبه، ۲۴  تا  روزهای سه شنبه 
استقبال گسرتده مردم در رسارس کشور  با  فراخوان ها  این 
همراه شد و خیزشی انقالبی طی سه روز متوالی را در اوج 

همبستگی ملّی به منایش گذاشت.
همبستگی بازار و دانشگاه و خیابان

خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری اسالمی از ۲۶ شهریور 
پس از جان باخنت مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله که به دلیل 
رضو جرح مأموران گشت ارشاد در ۲۲ شهریور جان باخت 
و در ۲۵ شهریور در سقز به خاک سپرده شد، آغاز و طی دو 

ماه بطور مستمر ادامه داشته است.
آبان  رسارسی  اعرتاضات  سالگرد  سومین  فرارسیدن 
رسکوب  با  که  اعرتاضات  آن  جانباخته ی   ۱۵۰۰ و   ۹۸
روبرو  اسالمی  جمهوری  نیروهای  مسلحانه  و  وحشیانه 
از  روزه  سه  اعرتاضات  اعالم  برای  مهمی  انگیزه  ی  شد، 
بود. ملی  خیزش  هفته  هشتمین  در  و  آبان   ۲۶ تا   ۲۴ 
و  اعرتاضات  برگزاری  برای  فراخوان هایی  نیز  این  از  پیش 
نخستین  از  بود.  شده  منترش  روز  سه  این  در  اعتصابات 
اعتصاب  با  و  آبان ۱۴۰۱   ۲۴ سه شنبه  روز  بامداد  ساعات 
تحصن  و  تجمع  همزمان،  و  شهر  ده ها  در  بازاریان 
آغاز  اعرتاضات  این  کشور  دانشگاه  ده ها  در  دانشجویان 
گشت. بعد از ظهر سه شنبه نیز مردم به خیابان آمدند و به 
این ترتیب همبستگی بزرگی میان بازار، دانشگاه و مردم به 

منایش گذاشته شد.
سالگرد  روزه ی  سه  اعرتاضات  مهم  ویژگی های  از  یکی 
آبان۹۸ این است که بازاریان که در هفته های گذشته بطور 
گسرتده و رسارسی اعتصاب نکرده بودند، در این سه روز به 

خیزش آزادیخواهی مردم علیه جمهوری اسالمی پیوستند.
از سوی دیگر شهروندان در برخی شهرها برای نخستین 
 بار به خیابان آمدند و در برخی شهرهای کوچک مانند بندر 
خمیر در استان هرمزگان، حضور هزاران نفر در خیابان در 
تناسب با جمعیت اندک شهر، شگفت آور بوده و به معنای 
واقعی کلمه »همبستگی« مردم علیه »جمهوری اسالمی« 

را نشان داد.
آبان طی سه روز در  مناسبت سالگرد  به  که  اعرتاضاتی 
این  داشت.  هم  دیگری  برجسته  ویژگی های  بود،  جریان 
اعرتاضات نشان می دهد که آبان۹۸ از یک اعرتاضات چند 
گذشته  سال  سه  در  که  بنزین  گرانی  به  شهروندان  روزه 
سوی  از  معیشتی  رصفا  و  گذرا«  »رویداد  یک  عنوان  به 
به یک  جمهوری اسالمی و البیگرانش جلوه داده می شد، 
نقطه عطف در مبارزات مردم ایران برای آزادی و به یکی 
از مناسبت های ملّی در روند مبارزه با استبداد تبدیل شده 
هر  اساساً  که  است  توجه  قابل  آنجا  از  ویژگی  این  است. 
انقالبی دارای مناسبت هایی است که به مرکز توجه افکار 
عمومی و برگزاری یادبود و بزرگداشت تبدیل شده و به ویژه 
یاد و نام جانباختگان مسیِر پرفراز و نشیب خیزش هایی که 
در نهایت به انقالب علیه ساختار سیاسی می انجامد، به این 

وسیله زنده نگه داشته می شود.
یکی دیگر از ویژگی های مهم اعرتاضات سه روز گذشته 
این است که در کل اعرتاضاتی که از آبان ۹۵ با تجمع هزاران 
نفر در پاسارگاد تا دی ۹۶ و آبان ۹۸ و تا امروز برگزار شده، 

جمهوری اسالمی پس از رسکوب گسرتده مردم، تالش 

مشهد / چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

==انقـاب ۱۴۰۱ کـه اکنـون در بیـش از ۱۵۰ شـهر ایـران مـردم را بـه خیابـان آورده، گام هـای مهمی را طـی کرده و 
همبسـتگی و پایـداری مـردم نشـان می دهـد مسـیر آن تـا رسـیدن بـه پیـروزی، اگرچه دشـوار، اما طوالنی نیسـت.

تیتر اولتیتر اول سرمقالهسرمقاله
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         می کرد فضای یأس و ناامیدی را در میان مردم تزریق 
کرده و خود را رسنوشت ایران و ایرانیان قلمداد کند. عوامل 
و وابستگان نظام در داخل و خارج کشور نیز با تبلیغ اینکه 
»همه چیز متام شد« و »اینها را منی شود برانداخت« گسرتش 
می دادند تا برای مدتی نظام را از رویارویی با امواج اعرتاضی 

در امان نگه دارند.
مردم  هفته  هشت  طی  اما  اخیر  انقالبی  خیزش  در 
خیابان را رها نکردند و دانشجویان و دانش آموزان نیز در 
دانشگاه ها و مدارس نشان دادند که حتی در محیط بسته 
است  راحت تر  امنیتی  نهادهای  برای  و شناسایی  که رصد 
نیز عقب نشینی منی کنند. همین پایداری سبب شد در سه 
روز گذشته شامر بیشرتی از شهروندان، با وجود رسکوب ها 
امیدوارانه به خیابان بیایند و به جمهوری اسالمی اعالم کنند 
که براندازی قطعی است و انقالب مردم تا پیروزی ادامه دارد.

تاش پیدا و پنهان حامیان نظام برای تحریف واقعیت
در این میان، رسانه ها و خربگزاری های حکومتی نیز ناچار 
گذشته  روز  سه  اعرتاضات  در  مردم  ملّی  همبستگی  به 
اعرتاف کرده اند. در حالی که رسانه های جمهوری اسالمی 
بطور سازمانیافته دستور دارند از عدم اعتصاب بازاریان و 
»عادی« بودن رشایط شهرها در این سه روز گزارش بدهند 
اما در البالی همین گزارش ها نیز به بسته بودن بخش های 
مهم و کلیدی بازار اشاره شده است. برای منونه خربگزاری 
ایسنا در گزارشی با این ادعا که در روز سه شنبه ۲۴ آبان 
پایتخت رشایط »عادی« داشت و بازاریان مثل هر روز به 
کار و کاسبی مشغول بودند، نوشته که »خیابان انقالب امروز 
از مغازهای های  نیمه تعطیل است و بجز تعدادی معدود 
محدوده  این  در  مغازه ها  اکرث  غذا،  تهیه  و  کتابفروشی 
تعطیل بودند. محدوده رسدر دانشگاه تهران و پیاده روهای 
خیابان انقالب نیز امروز یکی از خلوت ترین روزهای خود را 
تجربه کرد. حضور نیروهای پلیس امنیت در خیابان انقالب 
حد  در  ولیعرص  راه  چهار  و  انقالب  میدان  بین  محدوده 
معمول هفته های اخیر بود که در جاهای تعیین شده برای 

این نیروها مستقر بودند.«
که  غیرعادیست  وضعیت  یک  در  تنها  اینکه  از  گذشته 
خربگزاری های حکومت موظف می شوند رشایط را عادی منایی 
کنند، گزارش ها از تعطیل شدن بازار بزرگ پایتخت و بازار 
ویدئوها،  گسرتدگی  دلیل  به  )شادآباد(  تهران  آهن فروشان 
قابل انکار نبود! با اینهمه رسانه های حکومتی دستور یافتند 
»علت« این اعتصاب و تعطیلی را به »فشار اغتشاشگران« 
به دلیل  بازاریان  آمده که  این گزارش ها  ارتباط دهند. در 
در  شدند  ناچار  »اغتشاشگران«  توهین  و  فشار  و  حمله 
مناطقی چون بازار تهران و بازار آهن فروشان مغازه های خود 
را تعطیل کنند! این در حالیست که شهروندان معرتض که 
از سوی رسانه ها و مقامات حکومتی »اغتشاشگر« خوانده 
آغاز می شود،  بازار  کار و کسب  از صبح که  نه  می شوند، 
بلکه در اکرث شهرها بعدازظهرها به خیابان  آمده و اعرتاضات 
خیابانی آغاز می شود. از جمله در این سه روز نیز کسبه 
اصال مغازه های خود را باز نکردند که تهدید به بسنت بشوند!

در بسیاری از شهرها از جمله در ایذه مردم معرتض موفق 
شدند نیروهای رسکوبگر و تا دندان مسلح جمهوری اسالمی 
ویدئوهای  دلیل  به  که  داخلی  رسانه های  برانند.  را عقب 
فرمان جمهوری  نیروهای تحت  از عقب نشینی  که  زیادی 
را  مردم  پیروزی  این  نتوانسته اند  شده،  منترش  اسالمی 
انکار کنند، باز به تحریف واقعیت و دروغگویی پرداختند. 
روزنامه کیهان تهران نوشته که »نیروهای مجهز ضدشورش 
اغتشاشگران  خشونت های  از  اندکی  به  می خواستند  اگر 

پاسخی درخور دهند، قطعا برای آنها بسیار راحت بود!«
با  ننوشته شلیک مستقیم  این روزنامه ی منفور و بدنام 

==شاهزاده رضا پهلوی: از شام هم میهنانم دعوت می کنم 
که این اتحاد بی نظیر و بی سابقه خود را بار دیگر به منایش 
بگذارید، و متحد و با هم در مقابل ظلم و ستمی که بر ایران 
روا داشته شده بایستیم تا ایران مان را نجات بدهیم و از این 

دژخیامن پس بگیریم.

شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام کوتاه ویدئویی به مناسبت 
سومین سالگرد فاجعه ی خونین آبان۹۸ ضمن اعالم همراهی 
با خانواده های داغدیده، از فراخوان هایی که در روزهای اخیر 
برای اعتصابات و اعرتاضات رسارسی در سه روز ۲۴ و ۲۵ و 
۲۶ آبان منترش شده، پشتیبانی کرد. وی بار دیگر همه مردم را 
به اتحاد فرا خواند تا بتوان کشور را از دست دژخیامن نجات 

داد و پس گرفت.
منت کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی به رشح زیر است:

با  را  خود  همراهی  دیگر  بار  #آبان۹۸،  سال روز  »در 
خانواده های داغدیده اعالم می دارم. فراخوان هایی در جهت 
اعرتاض و اعتصاب از داخل ایران اعالم شده است که من به 
سهم خود قویا از آن پشتیبانی می کنم، و از شام هم میهنانم 
دعوت می کنم که این اتحاد بی نظیر و بی سابقه خود را بار 
با هم در مقابل ظلم و  دیگر به منایش بگذارید، و متحد و 
ستمی که بر ایران روا داشته شده بایستیم تا ایران مان را نجات 

بدهیم و از این دژخیامن پس بگیریم.«

شاهزاده رضا پهلوی با پشتیبانی از اعتصابات و اعرتاضات رسارسی ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان:

متحد بایستیم و ایران مان را از دژخیامن پس بگیریم!

مانند  بسته  فضای  در  اشک آور  گاز  شلیک  جنگی،  سالح 
جمجمه  و  رس  به  باتوم  بی امان  رضبات  مرتو،  و  مدرسه 
شکنجه  و  خشونت بار  بازداشت  کودکان،  حتا  معرتضان 
رسکوبگر  نیروهای  سوی  از  بازداشت شدگان  وحشیانه 
را  نفر  تا کنون صدها  امنیتی که  و »مجهز« ضدشورش و 
کشته و هزاران نفر را زخمی کرده، اگر خشونت »راحت« و 

»عریان« نیست، پس چیست؟!
ببینند  منی خواهند  حکومتی  مقامات  و  رسانه ها  آنچه 
است  رسکوبگری  حکومت  برابر  در  ملت  یک  همبستگی 
که بیش از چهار دهه به مثابه دشمن داخلی و یک نیروی 
اشغالگر، روند زندگی، غرور و کرامت ایرانیان را به سخره گرفته 
و آنها را از طبیعی ترین حقوق انسانی محروم کرده است.
انقالب۵۷، جمهوری اسالمی و فاشیسم  آنچه  عدم درک 
که  می شود  است سبب  آورده  ایران  مردم  بر رس  مذهبی 
حتی مدنی ترین مبارزات مردم در هفته های گذشته مانند 
جمهوری  و  انقالب۵۷  حامیان  برخی  برای  »عاممه پرانی« 
اسالمی سنگین متام شود و از اصولگرای شان چون محمدتقی 
نقد  در  زیدآبادی  احمد  چون  اصالح طلب شان  تا  نقدعلی 
پدیده ای بنویسند که به عنوان یک حرکت مدنی و پرمعنا 

در رسانه های بین املللی نیز بازتاب یافته است.
و  کاویانی طایه دار همبستگی  و درفش  شیروخورشید 

آزادی
با وجود فضای امنیتی و رسکوب مسلحانه، مردم نه تنها در 
دانشگاه و خیابان اعرتاضات دالورانه ای در برابر جمهوری 
اسالمی به تصویر کشیده اند بلکه در هفته های گذشته چند 

بار درفش کاویانی نیز در خیابان و دانشگاه برافراشته شد.
ضحاک  با  مردم  مبارزه  درفش  که  آهنگر  کاوه  پیشبند 
ماردوش بود و با پیروزی فریدون به پرچم ملی تبدیل شد، 
در حافظه تاریخی ایرانیان مناد آزادیخواهی و مبارزه علیه 
نشان  کاویانی  درفش  شدن  برافراشته  است.  ستم  و  ظلم 
می دهد مردم ایران بار دیگر برخاسته اند تا با ضحاک این 

دوران مبارزه کنند.

در اعرتاضات سه روز گذشته پرچم شیروخورشید نیز به 
عنوان پرچم ملّی ایران در چند شهر برافراشته و با استقبال 

و تشویق معرتضان روبرو شد.
پرچم  و  کاویانی  درفش  ملی  مناد  دو  از  استفاده 
امروز در خیابان  شیروخورشید، نشان می دهد مردمی که 
هستند، هویت ملی خود را که جمهوری اسالمی تالش کرده 
بود با زدودن و نادیده گرفنت آن، از ملت ایران »اُمت اسالم« 
بسازد، بازیافته و از آن به عنوان عامل همبستگی و ابزاری 

علیه نظام استفاده می  کنند.
جمهوری اسالمی بارها تالش کرده نشان دهد موجی که 
می رود تا ننگ و تباهی نظام ویرانگر کنونی را از ایران پاک 
کند، به تحریک دشمنان ایران و بیگانگان است و قدرت های 
غربی و گروه های تجزیه طلب و تروریستی هستند که این 
اول هم  روز  از هامن  اما  انداخته اند.  راه  به  را  اعرتاضات 
خانواده  ی مهسا امینی بر این توطئه ُمهر باطل زدند و  هم 

شعارها و حرکات مردم از رسارس ایران آن را ناکار کردند.
نخستین  بار   که  کاویانی  برافراشنت درفش  میان،  این  در 
اهتزاز  به  همچنین  و  شد  برافراشته  دانشجویان  توسط 
درآوردن پرچم شیر و خورشید نیز در کنار همه شعارهایی 
که بر همبستگی ملّی و یکپارچگی رسزمینی متمرکزند، این 
ترفند جمهوری اسالمی را با شکست روبرو کرد. بعالوه مردم 
از داخل ایران شیطنت برخی رسانه ها را نیز که طی هشت 
هفته گذشته مرتب به گروه های ضد ایرانی و تجزیه طلب  
تا  کردند  گوشزد  آنها  به  و  کرده  خنثی  داده اند  تریبون 
واقعیت را در خیابان های ایران از سقز و سنندج و تربیز تا 

تهران و زاهدان و اهواز ببینند.
انقالب ۱۴۰۱ که اکنون در بیش از ۱۵۰ شهر ایران مردم را 
به خیابان آورده، گام های مهمی را طی کرده و همبستگی و 
پایداری مردم نشان می دهد مسیر آن تا رسیدن به پیروزی، 
اگرچه دشوار، اما طوالنی نیست و ضحاِک زمانه به زودی 
در برابر کاوه ها و گردآفریدهای ایران به زانو درخواهد آمد.
 روشنک آسرتکی
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معرتضان از جمله حسن آباد، آریاشهر و پونک با روشن کردن 
آتش، واژگون کردن سطل های زباله و بسنت خیابان اعرتاضات 

خود را ادامه دادند.
گم  باید  »آخوند  علی رسنگونه«،  سید  سال خونه،  »امسال 
بشه«، »ما متاشاگر منی خواهیم، به ما ملحق شوید«، »مرگ بر 
دیکتاتور«، »سبزی پلو با ماهی…« از جمله شعارهایی هستند 

که معرتضان در پایتخت رس دادند.
در تهران همچنین رسکوب گسرتده مردم از سوی نیروهای 
از  شامری  و  یافت  ادامه  اسالمی  جمهوری  فرمان  تحت 
شهروندان بازداشت شدند. نیروهای رسکوبگر به یک قطار در 
مرتو تهران یورش برده اند و مردم را داخل واگن با خشونت 

مورد رضب و جرح و شتم قرار دادند.
بر اساس یکی از ویدئوهای منترش شده از خیزش ملی شب 
گذشته در تهران، مأموران رسکوب با هدایت لباس شخصی ها 
به داخل یک ساختامن مسکونی که گفته شده در نارمک است 
حمله می برند. یکی از مأموران لباس شخصی صدایش شنیده 
می شود که می گوید: »بچه هامون رو زدند، از باال پشت بوم 

هر کی بود بیاد پایین، بندازش پایین.«
در شهر زاهدان با وجود رسکوب گسرتده و بیشرتین شامر 
جانباختگان در خیزش ملی دو ماه گذشته، مردم باز هم به 
اعرتاضات گسرتده رشکت  این  نیز در  زنان  آمدند و  خیابان 
کردند. بندر کنارک در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و 
معرتض  زنان  حضور  شاهد  زاهدان  هامنند  هم  بلوچستان 

دوشادوش مردان است.
و  رویدر  خمیر،  بندر  جمله  از  ایران  شهرهای  برخی  در 
روستاهای تابع آنها که جمعیت کمی نیز دارند، مردم برای 
نخستین  بار و در پاسخ به فراخوان ملّی برای سه روز اعرتاض 

و اعتصاب به خیابان آمدند.
رویدر و بندرخمیر به ترتیب در فاصله ۱۲۰ کیلومرتی و ۹۶ 
کیلومرتی بندرعباس قرار دارند. بندر خمیر از جمله شهرهای 
فقیر به شامر می رود که تابستان امسال یک زلزله سخت را 
می بایست تحمل کند. رویدر با جمعیت کمرت از ۱۰ هزار 

نفر در همسایگی بندر خمیر نیز از شهرهای فقیر

==اعرتاضات شامگاه سه شنبه در ایران یکی از گسرتده ترین 
اعرتاضاتی بود که در ده ها شهر ایران بطور همزمان ادامه 
داشت و مردم در برخی شهرها برای نخستین  بار در هشت 

هفته گذشته به خیابان آمدند.
==در دو منطقه آریاشهر )صادقیه( و ستارخان شهروندان 
پرچم های بزرگ شیروخورشید نشان را برافراشتند. برافراشته 
شدن پرچم شیروخورشید پیام مهمی برای جمهوری اسامی و 
همچنین برخی گروه های اپوزیسیون دارد که به دنبال حذف 

نشان های ملی در یک انقاب ملی هستند!
را  ضدشورش  و  امنیتی  نیروهای  صف  ایذه  در  ==مردم 
شکستند و تظاهرات کردند. آنها شعار می دادند »امروز روز 

آزادی، جای پهلوی خالی«.
مختلف  شهرهای  اعرتاضات  در  مردم  دیگر  ==شعارهای 
»بسیجی، سپاهی، داعش ما شامیید«، »حکومت بچه کش 
منی خوایم، منی خوایم«، »حکومت بیچاره، آبان ادامه داره«، 
»رضاشاه روحت شاد«، »هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده 
منم«، »قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان«، »بسیجی 
جیره خور، آخرشه خوب بخور«، »بگو آزادی، آزادی، آزادی« و 

»زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی« بود.
 ==نیروهای رسکوبگر جمهوری اسامی در حالی به رسکوب 
مسلحانه و بازداشت مردم پرداختند که متقابا مردم هم با 
دفاع مرشوع نیروهای رسکوبگر را عقب راندند. دست کم دو 

نیروی سپاه در اعرتاضات دیشب کشته شدند.
خیابان های ایران از عرص سه  شنبه ۲۴ آبان با خروش انقالبی 
شهرهای  در  نفر  هزاران  شد.  روبرو  شهر  ده ها  در  مردم 
مختلف به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسالمی شعار دادند. 
در دو نقطه از تهران شهروندان پرچم ملّی شیروخورشید را 

برافراشتند.
یاد  گرامیداشت  برای  را  ملّی که مردم  فراخوان های  پی  در 
جانباختگان اعرتاضات آبان ۹۸ در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان به 
اعرتاض و اعتصاب دعوت کرده بود، بازاریان از بامداد سه شنبه 
۲۴ آبان در ده ها شهر ایران کرکره مغازه ها را پایین کشیدند و 
اعتصاب کردند. دانشجویان نیز در چند دانشگاه کشور از صبح 

روز سه شنبه کالس درس را تحریم کردند و در محوطه دانشگاه 
با تحصن و تجمع علیه جمهوری اسالمی شعار دادند.

اعرتاضات مردمی از بعد از ظهر روز سه شنبه در شهرهای 
مختلف آغاز و تا پاسی از شب ادامه یافت. مردم در نیمروز 
سه شنبه در مردوشت استان فارس تجمع کردند و با وجود 
آرایش نظامی مأموران ضدشورش و امنیتی، شعارهایی چون 

»رضاشاه روحت شاد« و »مرگ بر دیکتاتور« رس دادند.
گزارش ها و ویدئوهای منترش شده از مردوشت نشان می دهد 
شامری از اراذل و اوباش توسط نهادهای امنیتی تجهیز شده 
رسکوب  به  امنیتی  و  ضدشورش  نیروهای  همراه  تا  بودند 
معرتضان بپردازند. همچنین نیروهای رسکوب با فالخن و سالح 

جنگی به رسکوب معرتضان پرداختند.
شاهی  یزدانشهر،  فوالدشهر،  اصفهان،  تهران،  شهرهای 
)قامئشهر(، رشت، همدان، ایذه، اهواز، مشهد، تربیز، مهاباد، 
گرگان،  اراک،  خمیر،  بندر  بندرعباس،  مرودشت،  سقز، 
شاهین شهر، سمیرم، زرین شهر، قزوین، زنجان، آباده، بوکان، 
کامیاران، سبزوار، کرج، فردیس، کرمان، رودهن، زاهدان، اقلید 
و بلغان از ده ها شهری هستند که مردم تظاهرات گسرتده ای 

را در آنها برگزار کردند.
را  اعرتاضات خود  تهران  مناطق مختلف  در  پایتخت  مردم 
برگزار کردند. در دو منطقه در آریاشهر )صادقیه( و ستارخان 
شهروندان پرچم های بزرگ شیروخورشید نشان را برافراشتند. 
به  مهمی  پیام  نشان  شیروخورشید  پرچم  شدن  برافراشته 
اپوزیسیون  گروه های  برخی  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 
می دهد که به دنبال حذف نشان های ملی در یک انقالب 

ملی هستند!
قدیم  جاده  ستارخان،  پونک،  نارمک،  خیابان ها  و  محله ها 
تجریش،  مرزداران،  )رشیعتی(،  بزرگ  کوروش  یا  شمیران 
پاسداران، شهرک غرب، سعادت آباد، آریاشهر )صادقیه(، جنت 
آباد و چیتگر از جمله محله های تهران هستند که در آنها 
اعرتاضات برگزار شد. جوانان در شهرک غرب با ریخنت سنگ 
خیابان ها را بسته بودند تا نیروهای رسکوبگر جمهوری اسالمی 

را متوقف کنند.

خیزش انقابی ۲۴ آبان در شهرهای مختلف؛
 برافراشنت پرچم مّلی شیروخورشید در خیابان های تهران

ایذه
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در  آن  جمعیت  از  بزرگی  بخش  که  است  ایران          
بافت های فرسوده یا سکونتگاه های حاشیه ای زندگی می کنند.

در برخی دیگر از شهرها از جمله ایذه که فشارهای امنیتی 
با  ولو  از شکل گیری هرگونه تجمع  برای جلوگیری  شدیدی 
تعداد اندک حکمفرماست، مردم شب گذشته صف نیروهای 
امنیتی و ضدشورش را شکستند و تظاهرات کردند. در ایذه 

مردم شعار می دادند »امروز روز آزادی، جای پهلوی خالی«
در این میان ابتکارات شهروندان برای تشویق همشهری هایشان 
به اعرتاضات نیز جالب توجه است. دیشب ویدئوهایی از 
برخی نقاط از جمله شاهی )قامئشهر( در مازندران و چیتگر 
در تهران منترش شد که نشان می دهد مردم یک کلیپ صوتی 
را که خطاب به مردم هشدار »وضعیت قرمز« می دهد از 

بلندگو پخش کرده و از آنان می خواهند که »برخیزند«.
شعارهای دیگر مردم در اعرتاضات شهرهای مختلف »بسیجی، 
منیخوایم،  بچه کش  »حکومت  شامیید«،  ما  داعش  سپاهی، 
»رضاشاه  داره«،  ادامه  آبان  بیچاره،  »حکومت  منیخوایم«، 
روحت شاد«، »هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم«، »قسم 
به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان«، »بسیجی جیره خور، آخرشه 
خوب بخور«، »بگو آزادی، آزادی، آزادی« و »زن زندگی آزادی، 

مرد میهن آبادی« بود.
در فوالدشهر اصفهان مردم با ترقه های صوتی و دودزا توانستند 
ده ها نیروی امنیتی را که برای حمله به شهروندان یورش برده 

بودند عقب برانند.
بردسکن در استان خراسان رضوی هم از جمله شهرهایی است 
که در سومین سالروز کشتار آبان به محل اعرتاض تبدیل شد. 
معرتضان در این شهر که جمعیت آن کمرت از ۳۰ هزار نفر 

است، در میدان »توحید« تجمع کردند.
از گسرتده ترین  ایران یکی  اعرتاضات شامگاه سه شنبه در 
همزمان  بطور  ایران  شهر  ده ها  در  که  بود  اعرتاضاتی 
ادامه داشت و مردم در برخی شهرها برای نخستین بار در 
هشت هفته گذشته به خیابان آمدند. حضور پرشامر مردم 
است.  کرده  گیجی  و  هراس  دچار  را  رسکوبگر  نیروهای 
در برخی شهرها چون مرودشت و سنندج و اراک صدای 
گاز  و همچنین  ساچمه ای  و  جنگی  از  اعم  گلوله  شلیک 

اشک آور شنیده می شد.
مردم  پرداختند.  از خود  دفاع مرشوع  به  متقابال  مردم هم 
در شهرهایی چون دورود در استان لرستان با سنگ و چوپ 
نیروهای رسکوبگر را عقب رانندند. ویدئوهای منترش شده 
از نیروهای  نشان می دهد در شیراز نیز یک وانت  شامری 

رسکوبگر را زیر گرفته است.
بر اساس گزارش ها، رسهنگ پاسدار رضا املاسی شب گذشته 
به  نزدیک  وبسایت  نیوز«  »مرشق  شد.  کشته  بوکان  در 
کشته  آبان   ۲۴ شامگاه  اسالمی  امنیتی جمهوری  نهادهای 
را  بوکان  نیروهای حکومتی در جاده حصار  از  شدن یکی 
تایید کرد. گزارش ها همچنین از کشته شدن محمد مویدی 
طلبه ی بسیجی و نیروی سپاه قدس، به دلیل اصابت کوکتول 

مولتوف در شیراز حکایت دارد.
مردم معرتض در شهر کامیاران استان کردستان توانستند یک 
پایگاه بسیج را بگیرند و نیروهای حکومتی را از آن بیرون 

برانند.
هنوز آماری از تعداد بازداشت شدگان و یا جانباختگان احتاملی 
اعرتاضات شب گذشته منترش نشده است. یکی از شهروندان 
که در اعرتاضات اهواز حضور داشته است بازداشت شامری از 

شهروندان در کیانپارس اهواز را تأیید می کند.
اعرتاضات سه روزه مردم، بامداد امروز چهارشنبه ۲۵ آبان 
از  می دهد  نشان  ویدئوها  است.  شده  روز  دومین  وارد 
سحرگاه امروز نیز شامری از بازاریان در شهرهای مختلف 

کسب و کار خود را تعطیل کرده و به اعرتاضات پیوستند.

بزرگرتین  این  آمریکایی،  مقام  یک  گفته  ==به 
موشک باران روسیه طی ۹ ماه اخیر علیه اوکراین بود اما 
برای نخستین بار است که تسلیحات روسیه به یک کشور 

عضو ناتو اصابت کرده است.
==کاخ سفید گفته فعاً منی تواند این گزارش ها را تأیید 
کند و در حال همکاری با دولت لهستان برای جمع آوری 
وزارت  سخنگوی  معاون  پتل  ودانت  اما  است.  اطاعات 
خارجه آمریکا این گزارش ها را »فوق العاده نگران کننده« 
موضوع  این  روی  کار  حال  در  واشنگنت  گفت  و  خواند 
است که ببیند چه اتفاقی افتاده و گام های مناسب بعدی 

چه باید باشد.
قرار  از  که  موشکی  حمله  این  آیا  نیست  ==مشخص 
ارتباطی  است  کرده  اصابت  اشتباه  هدف  به  معلوم 
تسلیحات  و  روس ها  از  ایران  رژیم  نظامی  پشتیبانی  با 

ارسالی آن دارد یا نه.
پرتاب چندین فروند موشک از روسیه به اوکراین عرص 
سه شنبه ۱۵ نوامرب )۲۴ آبان ماه( باعث قطع برق در مناطقی 
تعدادی  شد.  مولداوی  در  بخش هایی  و  کشور  این  از 
لهستان  خاک  به  روسیه  از  شده  پرتاب  موشک های  از 
شدند! کشته  نفر  دو  و  کرد  اصابت  است  ناتو  عضو  که 
به گزارش »آسوشیتدپرس« این حمالت بسیاری از مناطق 
مقام  یک  گفته  به  برد.  فرو  خاموشی  در  نیز  را  اوکراین 
ماه   ۹ طی  روسیه  موشک باران  بزرگرتین  این  آمریکایی، 
بار است که  اما برای نخستین  این کشور بود  اخیر علیه 
کرده  اصابت  ناتو  عضو  کشور  یک  به  روسیه  تسلیحات 

است.

فوری؛ حمله موشکی روسیه علیه اوکراین در لهستان 
دو کشته برجای گذاشت! 

موشک  های روسی یا جمهوری اسامی؟!

توییتی  انتشار  با  لهستان  دولت  سخنگوی  مولر  پیوتر 
کمیته  کشور  وزیر  نخست  موراویسکی  »ماتئوش  نوشت 
امنیت ملی را برای تشکیل جلسه فوری فراخوانده است.«
اوکراین  رئیس جمهور  زلینسکی  ولودیمیر  است  گفتنی 
اعالم کرد که روسیه طی یکروز ۸۵ موشک به رسارس این 
زیرساخت های  آنها  عمده  هدف  که  کرد  پرتاب  کشور 

انرژی بود.
پرتاب  موشک های  که  است  شده  تأیید  گزارش ها  در 
شده از روسیه به سایتی در لهستان حدود ۱۵ مایلی مرز 

اوکراین اصابت کرده است.
از  پس  نفر  دو  که  دادند  گزارش  لهستانی  رسانه های 
روستای  در  کشاورزی  منطقه ای  به  موشک  یک  اصابت 

ِپرژودوف کشته شدند.
تأیید  را  گزارش ها  این  منی تواند  فعالً  گفته  سفید  کاخ 
کند و در حال همکاری با دولت لهستان برای جمع آوری 
وزارت  سخنگوی  معاون  پتل  ودانت  اما  است.  اطالعات 
خارجه آمریکا این گزارش ها را »فوق العاده نگران کننده« 
خواند و گفت واشنگنت در حال کار روی این موضوع است 
که ببیند چه اتفاقی افتاده و گام های مناسب بعدی چه 

باید باشد.
در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد ارسال محموله 
موشک و پهپاد از جمهوری اسالمی به روسیه منترش شده 
قرار  از  که  موشکی  این حمله  آیا  نیست  است. مشخص 
با  ارتباطی  است  کرده  اصابت  اشتباه  هدف  به  معلوم 
پشتیبانی نظامی رژیم ایران از روس ها و تسلیحات ارسالی 

آن دارد یا نه.

محل اصابت موشک روسیه در خاک لهستان
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ملل تالش می کنند.
در  ایسلند  و  آملان  سفیران  موضوع،  این  پیگیری  برای 
سازمان  این  حقوق  برش  شورای  از  ژنو  در  ملل  سازمان 
خواستند برای بررسی وضعیت وخیم حقوق برش در ایران 
به ویژه درباره زنان و کودکان در اواخر ماه نوامرب نشست 

فوری تشکیل دهد.
کاتارینا استاش سفیر آملان در سازمان ملل در ژنو گفته 
»بیش از ۴۰ کشور از این درخواست حامیت کرده اند. مهم 
است که شورای حقوق برش وضعیت زنان و دخرتان ایران 
در اعرتاضات اخیر را بررسی کند. ما در کنار زنان و مردان 
شجاعی که برای حقوق خود تظاهرات می کنند ایستاده ایم.«
طبق آخرین خربها، برگزاری این نشست فوری مورد قبول 

قرار گرفته اما هنوز تاریخ آن مشخص نشده است.
اوالف شولتز صدراعظم آملان اعالم کرد اتحادیه اروپا هفته  
آینده بسته های تحریمی متعددی را علیه جمهوری اسالمی 
وزیر خارجه  توییت  به  پاسخ  در  او  کرد.  تصویب خواهد 
جمهوری اسالمی هم گفت: »شام چه رژیمی هستید که به 
مردم خود شلیک می کنید! وقتی اینگونه رفتار می کنید ما در 

مقابل شام می ایستیم.«
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از مالقات با 
چند تن از فعاالن ایرانی حقوق زنان از جمله مسیح علینژاد 
اشاره کرد که آنچه در ایران می گذرد یک انقالب است. وی 

نیز حامیت خود را از مردم ایران اعالم کرد.
بر اساس آخرین گزارش ها، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ 
تحریم های  اعامل  نهاد  این  خارجه  وزرای  جلسه  در  آبان 
منت  بر  بنا  می کند.  بررسی  را  اسالمی  جمهوری  علیه  تازه 
پیش نویس این اقدام تازه اتحادیه اروپا، اسامی ۲۸ شخص 
حقیقی و سه نهاد به فهرست تحریم ها افزوده خواهد شد.

در چنین رشایطی جمهوری اسالمی با مشکالت جّدی برای 
ادامه وضعیت سختی که در آن قرار گرفته روبروست. البته 
در تفسیر این رشایط سعید جلیلی مناینده علی خامنه ای در 
شورای عالی امنیت جمهوری اسالمی که معلوم نیست در 
کدام دنیا سیر می کند می گوید »ایران به قله نزدیک شده 

==آمریکا، انگلیس، آملان و فرانسه از آژانس خواسته اند 
در نشست بعدی، شورای حکام این سازمان برای پاسخگو 
کردن »رضوری و فوری« ایران در مورد علت آثار اورانیوم 
غیرمجاز کشف شده در سه سایت اعام نشده قطعنامه 

صادر کند.
==سفیران آملان و ایسلند در سازمان ملل در ژنو از شورای 
وضعیت  بررسی  برای  خواستند  سازمان  این  حقوق  برش 
وخیم حقوق برش در ایران به ویژه درباره زنان و کودکان 
در اواخر ماه نوامرب نشست فوری تشکیل دهد. برگزاری این 

نشست قبول شده اما تاریخ آن هنوز اعام نشده است.
==اوالف شولتز صدراعظم آملان اعام کرد اتحادیه اروپا 
هفته  آینده بسته های تحریمی متعددی را علیه جمهوری 
اسامی تصویب خواهد کرد. او در پاسخ به توییت وزیر 
خارجه جمهوری اسامی گفت: »شام چه رژیمی هستید که 
به مردم خود شلیک می کنید. وقتی اینگونه رفتار می کنید 

ما در مقابل شام می ایستیم«.
==امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از ماقات 
از جمله مسیح  زنان  ایرانی حقوق  فعاالن  از  تن  با چند 
علینژاد اشاره کرد که آنچه در ایران می گذرد یک انقاب 

است. وی نیز حامیت خود را از مردم ایران اعام کرد.
از سفر دبیر شورای  ==سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
امنیت ملی روسیه به ایران و کمک احتاملی مسکو به تهران 
برای رسکوب خیزش انقابی ایرانیان علیه جمهوری اسامی، 

ابراز نگرانی کرد.

فشارهای  ایران  در  رسارسی  خیزش  ادامه  با  همزمان 
بین املللی بر حکومت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی 
و حقوق برشی تشدید می شود. رافائل گروسی رئیس آژانس 
در  اسالمی  جمهوری  که  کرد  اعالم  امتی  انرژی  بین املللی 
نشست اخیری که در شهر وین درباره برنامه هسته ای این 
کشور برگزار شد، »هیچ چیز جدیدی ارائه نکرده اما قرار 
ایران  اینبار در سطح فنی در  تا چند هفته دیگر و  است 

مالقاتی داشته باشیم.«
انگلیس،  آمریکا،  خربگزاری رویرتز گزارش داده است که 
بعدی،  نشست  در  خواسته اند  آژانس  از  فرانسه  و  آملان 
و  پاسخگو کردن »رضوری  برای  این سازمان  شورای حکام 
فوری« ایران در مورد علت آثار اورانیوم غیرمجاز کشف شده 

در سه سایت اعالم نشده قطعنامه صادر کند.
قطعنامه  نقض  ملل  سازمان  امنیت  شورای  این  از  پیش 
۲۲۳۱ این شورا درباره برجام را درپی گزارش ها در ارتباط 
برای  روسیه  به  اسالمی  جمهوری  سوی  از  پهپاد  ارسال  با 
استفاده در جنگ علیه اوکراین را مورد بررسی قرار داد و 
کشورهای حارض بر لزوم تحقیقات سازمان ملل در این مورد 

تاکید کردند.
در همین ارتباط مناینده بریتانیا در شورای امنیت گفته 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای  نقض  در  روسیه  و  ایران  »مچ  بود 
امنیت درباره برجام گرفته شده است. ایران به روسیه پهپاد 
ارسال کرده و روسیه نیز از آنها برای حمله به زیرساخت های 

غیرنظامی اوکراین استفاده کرده است.«
کشورهای  ایران  در  معرتضان  ادامه رسکوب  با  همچنین 
غربی برای حذف جمهوری اسالمی از کمیسیون زنان سازمان 

رسکوب ها نتیجه نداد هیأت امنیتی روسیه به تهران آمد؛
 سعید جلیلی: »قدرت ملّی ایران« در حوزه های علمیه تولید می شود!

از دیدارهای علی خامنه ای با فرماندهان بلندپایه نیروهای مسلح

و این مسئله دشمنان را نگران کرده است!« او در سخنانی 
عجیب ادعا کرده »زرادخانه جمهوری اسالمی در حوزه های 
تولید و  ایران در حوزه علمیه  ملّی  علمیه است و قدرت 

ارائه می شود!«

سفر مقام امنیتی روسیه به ایران
داده  گزارش  آبان   ۱۸ چهارشنبه  ایران  داخلی  رسانه های 
بودند که دبیر شورای امنیت ملی روسیه در سفر به تهران 
جمهوری  ملی  امنیت  شورای عالی  دبیر  شمخانی  علی  با 
اسالمی دیدار داشته است. رسانه های حکومتی مدعی شدند 
در این دیدار »طیف وسیعی از مسائل سیاسی و اقتصادی 
در راستای توسعه روابط دوجانبه و همکاری های بین املللی« 
به بحث گذاشته شد اما روابط عمومی شورای امنیت ملی 
روسیه هدف از سفر نیکالی پاتروشف را »ادامه رایزنی  های 
مستمر امنیتی« اعالم کرد و افزود ماه پیش هم در همین 
چارچوب »یک جلسه امنیت اطالعات سایربی« به ریاست 
در  روسیه  ملی  امنیت  شورای  دبیر  معاون  خراموف  الگ 

تهران برگزار شده بود.
مقام  این  سفر  نیست  بعید  می گویند  تحلیلگران  برخی 
روس به ایران مرتبط با ناتوانی رژیم در آرام کردن اعرتاضات 

باشد.
در همین ارتباط، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سفر 
نیکالی پاتروشف به ایران و کمک احتاملی مسکو به تهران 
برای رسکوب خیزش انقالبی ایرانیان علیه جمهوری اسالمی، 
کشور  دو  هر  که  کرد  تاکید  پرایس  ند  کرد.  نگرانی  ابراز 

»متاسفانه تجربه زیادی در زمینه رسکوب دارند«.
پیش از این نیز کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ سفید از 
کمک روسیه به جمهوری اسالمی در زمینه رسکوب اعرتاضات 

سخن گفته بود.
سفر هیات امنیتی روسیه به تهران در حالی صورت گرفته 
اوکراین  جنگ  در  روس ها  میدانی  پیاپی  شکست های  که 
مجبورشان کرد دست از پا درازتر از خرسون در این کشور 

عقب نشینی کنند.
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سال خونه، سید علی رسنگونه« رس می دهند.
بازاریان اعتصاب کننده همچنین با تظاهرات در سطح بازار 
تهران با رس دادن شعارهایی چون »بازاری با غیرت، حامیت 
حامیت« دیگر مغازه داران را تشویق به بسنت مغازه ها کردند 

و به این ترتیب اعتصاب به شکلی گسرتده ادامه یافت.
کارگران ذوب آهن اصفهان نیز از صبح امروز در پیگیری 
مطالبات خود دست به اعتصاب زده اند. در کنار اعتصابات، 
فراخوان  کشور  رسارس  در  اعرتاضی  تجمعات  امروز  عرص 
داده شده است. صدها تن از کارگران ذوب آهن اصفهان با 
راهپیامیی در محوطه این کارخانه بزرگ شعارهایی از جمله 

»وعده وعید کافیه ، سفره ما خالیه« رس دادند.
صنعتی  شهرک  جمله  از  کشور  صنعتی  شهرک  چند  در 
بر  »مرگ  نظیر  شعارهایی  و  کرده  تجمع  کارگران  سنندج 

دیکتاتور« رس دادند.
همچنین دانشجویان در ده ها دانشگاه کشور اعرتاض و 
اعتصاب خود را ادامه داده و با تحریم کالس درس، و تجمع 
در محوطه دانشگاه از بامداد سه شنبه ۲۴ آبان به اعرتاضات 

ملّی سه روزه در کشور پیوستند.
»سوره«  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  روانشناسی  دانشکده 
تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات 
گیالن،  دانشگاه  پایه  علوم   و  ریاضی  دانشکده  تهران، 
دانشکده کامپیوتر دانشگاه ملی ایران )بهشتی(، دانشکده  
)بهشتی(،  ایران  ملی  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روانشناسی 
دانشگاه  تربیز،  آزاد  دانشگاه  )رشیف(،  آریامهر  دانشگاه 
آزاد »خمینی شهر« )هامیونشهر(،  آزاد نجف آباد، دانشگاه 
دانشکده حقوق  و  تهران  دانشگاه  زیبا  دانشکده هرنهای 
دانشگاه تهران از جمله دانشگاه ها و دانشکده هایی هستند 
که دانشجویان آنها بامداد سه شنبه ۲۴ آبان کالس درس را 

تعطیل و تجمع و تحصن را آغاز کردند.
علی  سید  خونه،  سال  »امسال  آزادی«،  آزادی،  »آزادی، 
رسنگونه«، »کشته آبان ما، ۱۵۰۰ نفر«، »دانشجو داد بزن، 
تا  ایستاده ایم  یاران،  خون  به  »قسم  و  بزن«  فریاد  حقتو 

پایان« از جمله شعارهای دانشجویان معرتض است.
در  بازاریان  و  دانشجویان  امروز  اعتصابات  و  اعرتاضات 
پاسخ به فراخوانی است که طی روزهای گذشته به شکلی 
عنوان  با  که  فراخوان  ها  این  است.  شده  منترش  وسیع 
در  روزه  اعتصابات سه  و  اعرتاضات  برای  ملّی«  »فراخوان 
در  مردم  کشتار  سالروز  در  و  آبان  و ۲۶  روزهای ۲۴، ۲۵ 
استقبال عمومی  با  آبان۹۸ پخش شده  اعرتاضات رسارسی 
شهروندان روبرو و چندین روز است در شبکه های اجتامعی 

== در ده ها شهر ایران از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، 
اراک، مریوان، سنندج، کرمان، رشت، بندر عباس، گرمسار، 
مشهد، دیواندره، اشنویه، یزد، سقز، نجف آباد، گناوه، تربیز، 
بوکان، شیراز و پاوه اعتصاب گسرتده بازاریان آغاز شده است.
== همچنین دانشجویان در ده ها دانشگاه کشور اعرتاض 
و اعتصاب خود را ادامه داده و با تحریم کاس درس، و 
تجمع در محوطه دانشگاه از بامداد سه شنبه ۲۴ آبان به 

اعرتاضات ملّی سه روزه در کشور پیوستند.
 == شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار ویدئویی، همزمان 
با فرارسیدن سالروز اعرتاضات آبان ۹۸، از فراخوان هایی که 
برای اعرتاض و اعتصاب از داخل ایران مطرح شده پشتیبانی 

کرده است.
دادن  رس  با  زیادی  شهروندان  نیز  دوشنبه  ==شامگاه 
شعارهای شبانه حامیت خود را از اعرتاضات ملّی سه روزه 

اعام کردند.
در  آبان۹۸  رسارسی  اعرتاضات  جانباختگان  ==سالگرد 
این  دادخواه  خانواده های  که  است  رسیده  فرا  حالی 
جانباختگان زیر شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دارند و 

شامری در زندان و شامری در حرص خانگی برس می برند.

در پی فراخوان ملّی برای اعرتاضات و اعتصابات سه روزه 
در ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان، صبح امروز این اعرتاضات با تجمعات 
اعرتاضی دانشجویان در چند دانشگاه و اعتصاب بازاریان در 
ده ها شهر آغاز شده است. شامگاه گذشته نیز در بسیاری از 
شهرها شعارهای شبانه علیه جمهوری اسالمی رس داده شد 
و برن اعرتاضات رسارسی سه روزه در بسیاری از شهرها بر در 

و دیوارها و پل ها جای گرفت.
مناسبت سالگرد  به  اعرتاضات سه روزه  فراخوان   پی  در 
کشتار مردم در اعرتاضات رسارسی آبان۹۸، بازارایان در ده ها 
شهر ایران از بامداد سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ اعتصاب کردند 

و کرکره مغازه خود را پایین کشیدند.
تصاویر و ویدئوهای منترش شده نشان می دهد در ده ها 
شهر ایران از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، اراک، مریوان، 
سنندج، کرمان، رشت، بندر عباس، گرمسار، مشهد، دیواندره، 
اشنویه، یزد، سقز، نجف آباد، گناوه، تربیز، بوکان، شیراز و 

پاوه اعتصاب گسرتده بازاریان آغاز شده است.
در پایتخت در چند منطقه مختلف از جمله بازار بزرگ، 
کفاش ها،  بازار  مبل دالوران،  بازار  موبایل عالءالدین،  بازار 
و  سپهساالر  باغ  آباد،  عباس  امیرکبیر،  تجریش،  الله زار، 
منوچهری کسبه دست به اعتصاب زدند. همچنین در چند 
نقطه از جمله بازار تهران تجمعات اعرتاضی شکل گرفته و 
معرتضان شعارهایی از جمله »مرگ بر دیکتار« و »امسال 

آغاز سه روز اعرتاضات 

ملّی در ایران؛ اعتصاب و 

اعرتاض گسرتده بازاریان 

و دانشجویان از بامداد 

سه شنبه ۲۴ آبان
بخشی از اعرتاض دانشجویان دانشکده سینام و تئاتر دانشگاه هرن تهران، ۲۴ آبان ۱۴۰۱

دست به دست می گردد.
به  تنها  روزه  سه  اعتصابات  و  اعرتاضات  برای  فراخوان 
خالصه  اجتامعی  شبکه های  در  فراخوان  و  پوسرت  انتشار 
از چاپ و پخش تراکت  در  نشده و ویدئوها و تصاویری 

محله های شهرهای مختلف نیز منترش شده است.
برای منونه طی روزهای گذشته ویدئوهایی در شبکه های 
اجتامعی منترش شده که نشان می دهد شهروندان از جمله 
در محله نارمک و خیابان نوفل لوشاتو تهران با در دست 
و  اعرتاضات  در  حضور  به  را  مردم  پالکاردهایی  داشنت 

اعتصابات در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان دعوت می کنند.
با  انتشار ویدئویی، همزمان  با  نیز  پهلوی  شاهزاده رضا 
که  فراخوان هایی  از  آبان ۹۸،  اعرتاضات  سالروز  فرارسیدن 
برای اعرتاض و اعتصاب از داخل ایران مطرح شده پشتیبانی 

کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی در این ویدئو گفته که »»در سالروز 
آبان ۹۸، بار دیگر همراهی خود را با خانواده های داغدیده 
اعتصاب  و  اعرتاض  فراخوان هایی در جهت  اعالم می دارم. 
از داخل ایران اعالم شده است که من به سهم خود قویا 
از آن پشتیبانی می کنم و از شام هم میهنانم دعوت می کنم 
که این اتحاد بی نظیر و بی سابقه خود را بار دیگر به منایش 
بگذارید، و متحد و با هم در مقابل ظلم و ستمی که بر 
ایران روا داشته شده بایستیم تا ایران مان را نجات بدهیم و 

از این دژخیامن پس بگیریم.«
شامگاه دوشنبه نیز شهروندان زیادی با رس دادن شعارهای 
اعالم  روزه  سه  ملّی  اعرتاضات  از  را  خود  حامیت  شبانه 
کردند. در تهران مردم در چند محله شعارهای شبانه رس 
دادند؛ مردم در شهرزیبا شعار »فقر، فساد، گرونی، میریم تا 
رسنگونی« رس دادند. در شهرک اکباتان تهران نیز ساکنان بار 
دیگر به محوطه این شهرک آمدند و رسود »بیزارم از دین 
شام، نفرین به آیین شام« را بازخوانی کردند. معرتضان در 
اکباتان همچنین شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »امسال 

سال خونه، سیدعلی رسنگونه« رس دادند.
آبان۹۸  رسارسی  اعرتاضات  جانباختگان  سالگرد  سومین 
این  دادخواه  خانواده های  که  است  رسیده  فرا  حالی  در 
دارند.  قرار  امنیتی  فشارهای  شدیدترین  زیر  جانباختگان 
شیرپیشه  ناهید  و  بختیاری  منوچهر  مانند  آنها  از  شامری 
دیگری چون  زندان هستند و شامر  در  و رضا سلامن زاده 
برس  خانگی  حرص  در  احمدی  سکینه  و  رضایی  محبوبه 
انقالبی  میانه  در  مردم  که  حالیست  در  اینهمه  می برند. 
که اعرتاضات آبان ۹۸ نقطه عطف آن به شامر می رود، از 
سه روز اعرتاضات و اعتصاب برای بزرگداشت جانباختگان 

آبان۹۸ بطور وسیع حامیت کرده اند.
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بیان کرده است. او می نویسد عاممه  پرانی در ایران تجربه 
تاریخی دارد و به یکصد و اندی سال پیش برمی گردد. او با 
روایت تاریخ مرشوطه و فتح تهران توسط مرشوطه خواهان 
نقل می کند »شیخ فضل الله نوری در حال صحبت در میدان 
توپخانه بود که یوسف خان ارمنی به طرز خفت باری عاممه 
این  پرتاب کرد.  به طرف جمعیت  برداشت و  از رس شیخ 
که  نکشید  طولی  بود.  ایران  در  عاممه پرانی  تجربه  اولین 
همه فهمیدند مشکل مرشوطه، عاممه شیخ فضل الله نبود و 

عاممه پرانی شیخ، مقدمه ای برای کاله پهلوی بود.«
و گروهی  در هر جریان  آن  تبلیغاتچی های  و  حکومت 
در حالی عاممه پرانی را شامتت می کنند که اتفاقا یکی از 
روش های روح الله خمینی رهرب انقالب اسالمی و بنیانگذار 
که  آخوندهایی  و  روحانیون  با  مقابله  برای  حکومت  این 
همفکر او نبودند عاممه پرانی بود! او در زمانی که هنوز 
به قدرت نرسیده بود با شدت و حدت به جوانان توصیه 
وی  خط  در  که  را  دگراندیش  علامی  و  آخوندها  می کرد 
نبودند »خیلی الزم نیست کتک بزنند« اما عاممه  آنها را در 

کوچه ها بردارند!
است   معتقد  لندن  کیهان  رسدبیر  بقراط  االهه 
»عاممه پرانی« فقط یک حرکت شوخ و شنگ و بامزه نیست 
بلکه یک اقدام سیاسی و اجتامعی و مقابله با تفکریست 
که زیر عاممه قرار دارد! هامن تفکر »هیچ« معروف که در 
بهمن ۵۷ بر ایران نازل شد و ملت و مملکت را در داخل و 

خارج به »هیچ« تبدیل کرد!«
او می گوید »مضامین ترقی خواهانه ی مرشوطه و پهلوی 
در اعرتاضات یک دهه اخیر به روشنی به چشم می خورد 
که حقوق زنان و کشف حجاب یکی از بارزترین آنهاست. 
کنونی،  خیزش  در  ایران  معارص  تاریخ  دستاوردهای  نقش 
نیروهای  نگرانی  سبب  منی بایست  اسالمی  جمهوری  جز 
دیگر شود چرا که این نقش، بسرت منطقی عبور از حکومت 
اسالمی و غلبه بر گسستی است که این حکومت در حرکت 

به  ==مدیر حوزه علمیه: »بدخواهان اسام و نظام که 
عاممه روحانیت تعرض کرده اند بدانند که عاممه روحانیت 

کفن آنها خواهد بود«.
»شیخ  می نویسد  حکومتی  مورخ  انصاری  ==هادی 
فضل الله نوری در حال صحبت در میدان توپخانه بود که 
شیخ  از رس  به طرز خفت باری عاممه  ارمنی  یوسف خان 
برداشت و به طرف جمعیت پرتاب کرد. این اولین تجربه 
عاممه پرانی در ایران بود. طولی نکشید که همه فهمیدند 
مشکل مرشوطه، عاممه شیخ فضل الله نبود و عاممه پرانی 

شیخ، مقدمه ای برای کاه پهلوی بود«.
در  گروهی  و  جریان  هر  در  آن  مبلغان  و  ==حکومت 
از  یکی  اتفاقا  که  می کنند  شامتت  را  عاممه پرانی  حالی 
روش های روح الله خمینی رهرب انقاب اسامی و بنیانگذار 
که  آخوندهایی  و  روحانیون  با  مقابله  برای  این حکومت 
توصیه  جوانان  به  او  بود!  نبودند عاممه پرانی  او  همفکر 
می کرد آخوندها و علامی دگراندیش را »خیلی الزم نیست 
کتک بزنند« اما عاممه  آنها را در کوچه ها بردارند و تا در 

جمعیت »ساقط شوند!«

»امنیت  خواسته اند  حکومت  از  توماری  در  حوزوی ها 
مدیر  اعرافی  علیرضا  شود.«  تامین  روحانیون  و  طالب 
حوزه های علمیه در یک سخرنانی در جمع آخوندها و طالب 
استان لرستان که ۱۹ آبان ماه برگزار شد در واکنش به کارزار 
»عاممه پرانی« گفت: »بدخواهان اسالم و نظام که به عاممه 
روحانیت تعرض کرده اند بدانند که عاممه روحانیت کفن 

آنها خواهد بود.«
او با اشاره به کشته شدن یک آخوند بسیجی در اعرتاضات 
در شهرک اکباتان تهران که نام وی آرمان علیوردی اعالم شده 
گفت: »هزاران آرمان در میان حجره های ما ایستاده و در 
عقب نشینی  هرگز  روحانیت  می ایستند.  زمانه  ظلم  برابر 

نخواهد کرد.«
متام  بسیار سنگین  برای حکومت  کارزار »عاممه پرانی« 
»خمینی شهر«  مناینده  نقدعلی  محمدتقی  است.  شده 
پراندن  »پدیده  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  )هامیونشهر( 
آنهایی  است،  شیاطین«  توطئه  روحانیون  رس  از  عاممه 
گفت  و  خواند  »کفتار«  می کنند  کار  این  به  اقدام  که  را 
»ممکن  کرد:  تهدید  وی  می کنند!«  بازی  شیر  ُدم  »با  که 
است روحانیون مدارا کنند و حوصله به خرج بدهند اما 
کسانی که با دم شیر بازی می کنند بدانند نتیجه عمل شان 
را خواهند دید و این پیامی است برای کسانی که جوانان 

را تحریک می کنند.«
عاممه پرانی  از  جوانان  بین  آنقدر  که  حالیست  در  این 
استقبال شده که برای مذمت آن جریان »اصالح طلب« هم 
به  با حکومت دست  ندارد همسو  که کم آخوند و طلبه 
کار شده است. احمد زیدآبادی در یادداشتی پرسیده چرا 
پدیده ها  این  به  نسبت  مداراجو  و  منصف  روشنفکران 
پست های  دارای  »روحانیون  گفته  او  منی دهند؟!  هشدار 
عالی در انظار عمومی ظاهر منی شوند.« یا یک حجت االسالم 
می روند  راه  پیاده  خیابان  در  که  آخوندهایی  گفته  دیگر 

»عاممه به رسهای مستضعف« هستند.
اما علت این ترس را هادی انصاری مورخ حکومتی روشن 

راهکارهای حوزوی ها برای مقابله با »عاممه پرانی«:

 از تبلیغ آخوند رزمی کار و فوتبالیست تا منایش کارگری و خدمت رسانی!

جامعه به وجود آورده است.«
با گسرتش این حرکت بین جوانان که ده ها ویدئو درباره 
شبکه های  در  اکانت  انواع  و  می شود  به دست  آن دست 
اجتامعی برای این پدیده ساخته شده، دست حکومت برای 
مقابله با »عاممه پرانی« به شدت بسته است. منی شود برای 

هر آخوند یک نگهبان گذاشت تا کسی عاممه اش را نپراند!
زیاد است  آنقدر  کارزار  این  تعداد مشارکت کنندگان در 
که بازداشت و تهدید هم فایده ندارد. بنابراین نظام رشوع 
مواجه  پدیده  این  با  وقتی  آخوندها  که  کرده  تبلیغات  به 
یک  تبلیغ  سوژه  همین  کنند.  دفاع  خودشان  از  می شوند 
او  به  نفر بطور مضحکی  آخوند »رزمی کار« است که دو 
حمله می کنند و این آخوند یکنفره شبیه فیلم های هندی 
با آن دو نفر مقابله می کند! در این ویدیو آخوند مربوطه 
را  مادر شام  و  پدر  عقد  »ما  می گوید:  جوانان  به  خطاب 

خواندیدم تا حاللزاده شوید!«
»بچه ها  می زند  داد  فیلمربدار  تبلیغی  ویدئوی  این  در 
آخوند آخوند!« و بعد دو نفر به او برای عاممه پرانی نزدیک 
می شوند که یکی از آنها نانچیکو هم داشت اما آخوند که 

مدعیست فن زده آن دو نفر را می زند و فراری می دهد!
تبلیغ دیگر مربوط به یک کآخوند فوتبالیست است که 
در قم برای بچه ها به تبلیغ ورزش می پردازد تا بلکه بتواند 

آنها را جذب کند!
اینهمه  در حالیست که طبق گزارش  رسانه های داخلی، در 
دو ماه گذشته شامری از آخوندهای بسیجی در اعرتاضات 
کشته و زخمی شدند. تعداد زیادی مسجد و پایگاه بسیج و 

دفرت امام جمعه نیز به آتش کشیده شده است.
بعضی از آخوندها برای در امان ماندن از خشم مردم به 
حومه شهرها رفته و گروه های جهادی برای »خدمت« به 
مردم تشکیل داده و در بنایی و شخم زدن زمین های زراعی 
و کابل کشی کمک می کنند. آنها در صفحات اجتامعی دائم 

گزارش مربوط به این فعالیت های خود را منترش می کنند.

آخوندهایجهادی
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را  قاجار  خان  فتحعلی  قتل  داستان  »رستم الحکام« 
فتحعلی  روایت،  بنابراین  می کند.  روایت  دیگر  به گونه ای 
خان پس از آن که از طهامسب میرزا رنجید و رنجنامه به او 
نوشت، عازم طربستان و اسرتاباد شد: »پس این عریضه را رس 
به ُمهر به خدمت ملک رفعت نواب اقدس ولیعهد فرستاد و 
عازم طربستان و اسرتاباد شد و حکم کرد خیمه و خرگاهش 
دستگاه  و  کوکبه  با  و خود  برپا منودند  بیرون شهر  در  را 

سپهداری از شهر بیرون رفته و نزول اجالل به منزل منود.
پس نواب اقدس ولیعهدی، عالیجاه نادرقلیخان قرخلوی 
سفاک را طلب فرموده و عریضه را بعد از مطالعۀ خود به 
نادرقلیخان داد. معظم الیه چون عریضه را مطالعه منود آتش 
برق غضبش  بود  نزدیک  که  کینه اش شعله ور شد  و  غیظ 
خرمن وجودش را بسوزاند. عرض منود که: ای شهنشاه زاده 
مالک الرقاب، فتحعلی خان بسیار مغرور و خودپسند است، 

باید او را گوشاملی دادن.
نواب ولیعهدی فرمود: چون حق حیات بر ما دارد از چارۀ 
او عاجزیم، لکن ما تو را در دستگاه سلطنت خود صاحب 

اختیار فرمودیم، هرچه صالح دولت ما دانی بکن.
پهلوان  یگانه  بی باک،  سفاک  غیور  قرخلوی  نادرقلیخان 
بی نظیر هفت کشور، رس فرود آورد و بیرون آمد و سوار 
شد و با فوجی از غالمان خونخوار خود از شهر بیرون آمده 
قاجار  خان  فتحعلی  فخراالمرا،  عالیجاه  خرگاه  جانب  به 
تیموری، روان گردید و چون از دور جمعیت و دستگاه عالی 
فتحعلی خان را دید اندیشه ای که به خاطر داشت تغییر داد 
و جمعیت خود را به جایی واداشت و خود با دو نفر وارد 
خیمۀ عالیجاه فتحعلی خان گردید و از روی خدعه و مکر 

مراسم تعظیم به جای آورد و ایستاد.
او را اذن نشسنت داد و جا منود،  عالیجاه فتحعلی خان 
به  منود  رشوع  چرب زبانی  و  شیرین سخنی  به  و  نشست 
عذرخواهی و گفت من به رضای خود به در خانۀ ولیعهدی 
نیامده ام، خود می دانی که مرا به زور آوردند و هر خدمت 
مشکلی که فرمودند به جای آوردم و تو از نواب ولیعهدی 
بی سبب رنجیده ای، اگر به سبب من رنجیده ای مرا تقصیری 
نیست و همۀ عامل می دانند که مؤسس این اساس تو بوده ای 
و حق حیات بر نواب ولیعهدی داری. استدعای من این است 
که ترک رفنت منایی و کار را نامتام و دولت ایران را ضایع و 
مختل نگذاری، که در این وقت رفنت تو کامل نامردی است 
و در عامل به نامردی مشهور و بدنام خواهی شد. پندم را 
بپذیر و بیا با هم به خدمت نواب ولیعهدی برویم و تدبیری 
منا و مرا مرخص و مستخلص کن که به مکان خود بروم و 
تو را دعاگو باشم، و چنین فهمیدم که اگر به خوشی نیائی 
نواب  که  نیست  ممکن  و  برد  خواهند  را  تو  ناخوشی  به 

ولیعهدی دست از تو بردارد و چشم از حق تو بپوشد.
به لطایف الحیل و چرب زبانی آن عالیجاه را فریب داده 
و با هم دست در دست سوار گردیدند و آمدند وارد شهر 
گردیدند و آمدند تا به دِر خلوت شهنشاهی، عالیجاه نادر 
قلیخان قرخلو از روی خدعه و مکر عالیجاه فتحعلی خان را 
پیش روی خود روان کرد. چون خواست داخل خلوت شود 
قاپوچی با ادب و تعظیم گفت امروز قدغن شده که کسی 
با یراق داخل خلوت نشود. عالیجاه نادرقلیخان اول از راه 
تزویر یراق خود را گشود. عالیجاه فتحعلی خان هم گشود و 

گستاخانه داخل گردید.
میان  بر  را  خود  شمشیر  قرخلوی  نادرقلیخان  عالیجاه 
ایستاد.  از عقب وی داخل گردید و به جای خود  بست و 
خان  فتحعلی  عالیجاه  به  عتاب  روی  از  ولیعهدی  نواب 

کالبدشکافی یک طغیان )۲۶(
) کیهان لندن شامره ۱۱۲۵-۱۱۰۰ (

 فروردین تا مهر ۱۳۸۵

احمد احـرار

خطاب فرمود که بی رخصت و اذن ما چرا از شهر بیرون 
دست  از  منود  عرض  بروی؟  کجا  به  می خواستی  و  رفتی 
بی انصاف  نشناس  خدمت  قدر  بی متیز  سفیه العقل  آقای 

می خواستم فرار منایم!
فرمود آیا در قوۀ تو هست که از چنگ ما رهایی یابی 
تندی عرض منود که آن کس  و  پرخاش  به  فرار منائی؟  و 
که تواند مرا منع از رفنت مناید کیست؟ که ناگاه عالیجاه 
نادرقلیخان شمشیر آبدار از غالف بیرون کشیده و بر گردن 
زمین  بر  مبارکش  رس  زد،  شیرشکار  نامدار  ساالر  یّکه  آن 

افتاد.
نواب ولیعهدی برآشفت و به تندی فرمود چرا چنین کردی 
و چون چشم آن افتخارملوک بر رس جدا از تن و تن جدا 
از رس فتحعلی خان قاجار تیموری افتاد و خدمتگزاریها و 
مهربانیها و غمخواریهای وی به یادش آمد بی اختیار فریاد 
برآورد و کاله با عاممه از رس مبارک برگرفت و بر زمین زد 

و بیهوش گردید.
پس اعیان دولت به لُموم چند او را به هوش آوردند. بسیار 
گریه کرد و فرمود ای ظامل بیرحم خونخوار چرا فتحعلی خان 

را به عبث کشتی که حق حیات بر گردن ما داشت.
منود  عرض  و  افتاد  خاک  به  سفاک  قرخلوی  نادرقلیخان 
خداوندگارا، آنچه بر این بندۀ اخالص شعار معلوم و مفهوم 
گردیده این است که فتحعلی خان می خواست به اسرتاباد 
و مازندران برود و اساسی برپا مناید و دولتت را بر هم بزند 
و چون منصب صاحب اختیاری مرا شفقت فرمودی از روی 
مصلحت این خدمت عاقل پسند منودم. همۀ ارکان دولت 

تصدیقش منودند.
آئین  و  بود  محزون  و  ملول  روز  چند  ولیعهدی  نواب 
آرامگاه  فردوس  عالیجاه  به جهت  فاتحه خوانی  و  تعزیت 
فتحعلی خان قاجار تیموری مظلوم شهید سعید برپا منودند.
سفاک  جهان پهلوان  نامدار  قرخلوی  قلیخان  نادر  پس 
تا  فرما  مرخص  که  منود  عرض  ولیعهدی  نواب  خاکپای  به 
به جانب اصفاهان بروم و ارشف شاه افغان را با توابعش به 
جزائی که شاید و باید برسانم و به رضب شمشیر آبدار، شجرۀ 

حنظل دولت افغان را قلع و قمع منایم.
مخلّع  و  مرخص  دولت  ارکان  و  وزرا  استصواب  به  پس 
گردید و با هفت هزار مرد جنگی از افشار قرخلو و خراسانی 

به جانب اصفهان روان شد«.
به هر تقدیر، نادر پس از آن که میدان بی رقیبی در دستگاه 
شاهزاده صفوی به دست آورد، به عنوان سپهدار و سپهساالر 

نقشه های جنگی خود را به موقع اجرا گذارد.
طهامسب میرزا در مشهد اقامت گزید و آن شهر را پایگاه 
یا پایتخت موقت خود قرار داد. نادر نیز به تسخیر متامی 
خطۀ خراسان کمر بست. در پی فروپاشی سلطنت صفویه، 
حکمرانان محلی که در شهرهای مختلف خراسان نسبت 
بودند به صورت  اعالم رسسپردگی کرده  به حکومت جدید 
ادامه  حکمرانی  به  افغانها  نظارت  زیر  و  نیمه مستقل 
می دادند. افغانها پس از مخترص مقاومتی از مقابل سپاهیان 
نادر گریختند و این شهرها یکی بعد از دیگری به قلمرو 
فرمانروایی طهامسب میرزا افزوده شدند. آنگاه نادر به سوی 
هرات روی آورد و آن شهر را نیز بدون برخورد با مقاومتی 

چندان، از ترصف ابدالی ها خارج کرد.
تا این زمان، ارشف افغان طهامسب میرزا و تحرکات او را 
به چیزی منی گرفت. دربارۀ او به تحقیر سخن میگفت و یقین 
داشت که از جانب این شاهزاده عرشت طلب هرگز خطری 
متوجه وی نخواهد بود. اما پس از آن که افغانهای فراری به 
اصفهان رسیدند و خربهای خراسان را آوردند، ارشف دریافت 
که صورت قضایا عوض شده است و باید بجنبد و دفع خطر 

کند.
تاز کرده و  و  تاخت  افغانها در طول هفت سال، چنان 
گرفته  ایرانیان  سایر  از  چشم  زهر  و  داده  نشان  بیرحمی 
بودند که شکل گیری یک جنبش مقاومت و تغییر روحیۀ 
عمومی را در برابر قدرت حاکم، کمرت کسی احتامل می داد.

ارشف تصمیم گرفت با لشکرکشی به خراسان، یک بار برای 
همیشه خود را از مزاحمت طهامسب میرزا خالص کند. ابتدا 
سپاهی به فرماندهی صیدلی خان به سمت خراسان گسیل 
داشت. صیدلی خان در قریه مهامندوست دامغان با حاجی 
بیک از رسداران سپاه نادر روبرو شد و به سختی شکست 

خورد.
روحیه  افغان،  سپاهیان  شکست  و  مهامندوست  نربد 
اوتر«  »ژان  کرد.  تقویت  ایرانیان  در  را  مبارزه  و  مقاومت 
می نویسد: »افغانها که به شکست دادن ایرانیها عادت کرده 
بودند آنان را مردمی بی مقدار و ملتی بی حمیّت می شمردند 
و پیروزی آسان را به خود نوید می دادند. با این اطمینان 
با  ایرانیان  که  منی دانستند  آنان  شدند.  کارزار  وارد  خاطر 
فرماندهی چون نادر دیگر آن ایرانیانی نیستند که توسط 

فرماندهان ناالیق و خائن رهربی می شدند«.
در  سپس  و  دامغان  در  ابتدا  رسنوشت ساز،  جنگ  دو 
نزدیکی اصفهان، بین دو سپاه رخ داد. در هر دو جنگ، 
شکست،  دومین  پی  در  ارشف  کرد.  غلبه  ارشف  بر  نادر 
گرفتار  فرار،  به هنگام  و  و گریخت  را غارت کرد  اصفهان 
عبدالله خان یکی از رسان عشایر بلوچ شد و به هالکت 

رسید.
»پایان«

نادرشاه افشار

پایان داستـان

زنرش
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ــ دكرت عباس  ــ معامی هویدا  از كتاب خود  در فصلی 
میالنی به رشح محاكمه نخست وزیر پیشین ایران در دادگاه 

انقالب پرداخته است.
عنوان این فصل »قاضی انقالب« است و مؤلف، آن را با 

قطعه ای از ویلیام شكسپیر آغاز می كند:
نام پاك من، زندگی فقیرانه ام،

شهادتم علیه تو، و مقامم در دولت
چنان بر دعاویت سایه خواهد انداخت

كه تو در سایه روایتت جان خواهی باخت
آنچه دل تنگت می خواهد بگو،

دروغ من زور آورتر از حقیقتهای توست!

مخالفانشان  نزد  در  بدنامی  به  شدن  شهره  از  كه  آنان 
منی هراسند، موجوداتی سخت خطرناك اند. بعد از انقالب، 
رسنوشت هویدا در كف چنین شخصیتی بود، شیخ صادق 
خلخالی نام داشت و آنچنان كه خود  در خاطراتش می گوید 
از طرف مخالفانش به قاضی قاتل ملقب شد. تصادف تاریخ 
و رضورت انقالب او را به جایگاهی به غایت پر اهمیت 

بركشانده بود.
روستازاده بود و تحصیل چندانی نداشت.به قم آمده بود 
تا درس طلبگی بخواند. چهره گردش، لبان برآمده اش، ابروان 
برآمده اش  چانه  از  كه  ریشش  ریزش،  چشامن  پرپشتش، 
بیرون می زد، و باالخره عاممه گل  و گشادش همه او را به 
هیأت یكی از سوارانی در می آورد كه در اغلب مینیاتورهای 

ایرانی دیده می شود. خلخالی ذهنی ساده داشت. در عین 
حال بی باك و بی پروا هم بود و همین خصلتش او را به 
یكی از پیروان آیت الله خمینی بدل كرده بود. كارهایی به او 
محول می شد كه بیشرت شجاعت می طلبید. برای مثال، در 
سال ۱۳۴۲ گویا شامری از مأموران ساواك قصدداشتند یكی 
از جلسات سخرنانی آیت الله خمینی را در مدرسه فیضیه 
به هم بزنند. آیت الله خمینی هم از طریق صادق خلخالی 
پیامی برایشان فرستاد. گفته بود اگر در سخرنانی ام اخاللی 
كنید، آنگاه عاممه  ام را تحت الحنك می كنم و در پیشاپیش 
حرضت  حرم  صحن  به  را  آنان  و  می افتم   راه  به  مردم 
رویارویی،  این  از  پس  ماهی  چند  برد.  خواهم  معصومه 

آیت الله خمینی به تركیه و باملآل به عراق تبعید شد. 
خلخالی هم مدتی در زندان افتاد و سپس به دهی در 

یكی از مناطق دور افتاده ایران تبعید شد.
در آستانه انقالب،  خلخالی خاطرات تبعیدش را به چاپ 
سپرد. اثری به راستی حیرت آور و تكان دهنده بود. شعارهای 
ضد استعامری را با مشتی شایعه بی اساس تركیب می كرد. و 
هر دو را به زبانی كه از لحاظ سبك ضعیف، و از لحاظ لحن 
پر از یقین بود تحویل خوانندگان می داد. رشحات قلمی او 
بر می گرفت. رساله  ای  تاریخی را هم در  عرصه تحقیقات 
نوشت.   كبیر  كورش  مورد  در  صفحه ای  هشت  و  پنجاه 
می گفت این تحقیق را در دوران شاه به قلم آورده بود و 

ساواك از چاپ و پخش آن جلوگیری می كرد.
با  خودرا  تأمالت  مثره  كه  منی داد  اجازه  ساواك  می گفت 

خلق خدا در میان بگذارد. معتقد بود كورش كبیر، جانی 
بالفطره و لواط دهنده ای بی مقدار بیش نبود.

اما غریب این است  كه خلخالی، به رغم همه این صفات 
انقالب،  به دستور مسستقیم  از  آور،  بعد  و عقاید حیرت 
را  او  شد.  تهران  انقالب  دادگاه  رئیس  خمینی،  آیت الله 
خواند  انقالب«  املت  »نظریه  اصلی  منادیان  از  می توان 
منادیان این نظریه، خشونتها  و خونریزی ها و ترور همزاد 
انقالب را به سان ابزار و اسباب رضوری تحوالت  اجتامعی 

می پسندند و می ستایند.
بلكه  می كرد،  طرفداری  نظریه  این  از  تنها  نه  خلخالی 
تجربیات كودكی و جوانی و دوران تبعیدش هم در او تلخی 
خوف آوری پدید آورده بود. سه ماه از  انقالب نگذشته بود 
كه روزی خلخالی، با افتخار متام، به روزنامه نگاری خرب داد 
كه تا كنون دست كم چهارصد نفر را به جوخه اعدام سپرده  
اسالمی  مخالفان جمهوری  از طرف  وقت  از هامن  است. 

لقب »قاضی قاتل« نصیبش شد.
در یك كالم، خلخالی، شاید بیش از هر كس دیگر، مناد 
خشنرتین نیروهای انقالب اسالمی بود و از قضا كار تعیین 
چهره های   خردترین  با  و  فرهیخته ترین  از  یكی  رسنوشت 
نفر،  دو  این  تقابل  بود.  شده  واگذار  او  به  گذشته  رژیم 
مصداق تقابل دو جهان  بینی و دو سبك زندگی و دو نگرش 
تاریخی یكرسه متضاد بود. انگار تاریخ، چون كارگردانی زبر 
دست،  عصاره افراطی ترین  وجوه مثبت و منفی رژیم فاتح 

و مفتوح را در برابر یكدیگر قرار داده بود.

معمایی به نام هویدا  )۱۰(

نوشته دكرت عباس میانی )تاریخ نرش در کیهان لندن: خرداد تا مهرماه  ۱۳۸۰ شامره  های  ۸۶۱-۸۷۷ (

امیرعباس هویدا و صادق خلخالی رویاروی یكدیگر
كارگردان چیره دست تاریخ، رسنوشت یكی از فرهیخته ترین چهره های رژیم پیشین 

را به مظهر متام عیار خشونت و نفرت سپرده بود
نخست وزیر پیشین در نامه ای كه مخفیانه از زندان به خارج فرستاد نوشته بود: 

همه ما را خواهند كشت، از ما نفرت دارند!

با  را  خود  كتاب  انگلیسی  منت  میانی،  عباس  دكرت 
عنوان Persian Sphinx انتشار داد.

افسانه ایست  موجود  یك  نام  اساطیر  در  »اسفنكس« 
اندام شیر كه بر دروازه شهری نشسته  با كله انسان و 
بود و هر كس می خواست وارد شهر شود مجبور بود به 
پاسخش  اگر  پاسخ دهد.  او مطرح می كرد  كه  معامیی 
باد  به  رسش  ااّل  و  می یافت  ورود  اجازه  بود،  صحیح 

می رفت.
پیچیده و مرموز وارد  به معنی شخص  اما  این كلمه 
كه  می شود  اطاق  كسانی  به  و  شده  اروپایی  زبانهای 

منی توان از ارسار و افكارشان رس درآورد.
آیا هویدا واقعا چنین پدیده ای بود و باقی ماندن او در 
مقام نخست وزیری به مدت سیزده سال یك معامست؟

به  كه  است  كتاب  خواننده  با  مورد  این  در  قضاوت 
لطف شش سال كار نویسنده و گفتگوی او با دوستان و 
دشمنان و مخالفان و موافقان هویدا، با شخصیت وی از 

زوایای مختلف آشنایی پیدا می كند.
چنان كه قبا نوشتیم، هرآینه آگاهان و صاحبنظران 
باشند  این كتاب و مندرجات آن نظری داشته  باره  در 
ما استقبال می كنیم به رشط آن كه هدف، روشنرت شدن 

امیرعباس هویدا در دادگاه خلخالیموضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد.

زنرش
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و  رس،  بر  بوقی  كاله  را،   حزب  مغضوب  رهربان  پرآشوب، 
مقوایی بر سینه، در خیابانها می گرداندند و گاردهای رسخ 
هم كه خود را تنها پاسداران پالودگی انقالب می دانستند، بر 
این بخت برگشتگان لعن و طعن می گفتند و گاه حتی مورد 
رضب و شتمشان قرار می دادند. در مورد هویدا نیز، آویزه 
تحقیر و استغفارش تكه مقوایی بود كه در آن به شلختگی 
دو سوراخ تعبیه كرده بودند  و مقوا را در حالی كه نامش 
بر آن نوشته بود، برگردنش آویختند. لباس نامرتب هویدا، 
حالت بهت زده اش، و از همه بدتر زمان غیر متعارف رشوع 
دادگاه، همه جزئی از تالش قاعدتاً سازمان یافته گردانندگان 
دادگاه برای تحقیر زندانی و در هم شكسنت روحیه مقاومت 

او بود.

از وجنات هویدا، هنگام ورودش به دادگاه، بر می آمد كه 
شاید این شگردهای تحقیر آمیز  موثر واقع شده بود. او با 
حالتی گیج و منگ و با قیافه ای یكرسه آشفته وارد اتاق بزرگ 
دادگاه شد. بر چهره اش عرق نشسته بود. روزنامه نگارانی 
كه در جلسه حضور داشتند،  در گزارشهای خود نوشتند كه 
وقتی هویدا  وارد اتاق شد،  هیچ  منی دانست كجاست و 
قاعدتا  كشانده  اند.  این جمع  درون  به  را  او  علت  چه  به 
قیافه عبوس خلخالی شأن نزول جلسه را برایش روشن كرد. 
التهاب و اضطراب درونش حكایت  از  حاالت هویدا همه 
می كرد. چشامنش دو دو می زد و دلهره در چهره اش منایان 
بود. حدود سیصد نفر در اتاق جمع بودند. از خانواده متهم 
كسی در آن میان نبود. به عالوه، از آن دسته مردمی كه 
معموال از رسكنجكاوی به دادگاه رو می كنند نیز در جمع 
نشانی نبود. محاكمه هویدا لحظه ای تاریخی بود. حضور 
در این صحنه در انحصار برگزیدگان انقالب بود. هویدا به 
رسعت حضار جلسه را برانداز كرد. دریافت كه در آن میان 
دو سه چهره نسبتا آشنا بیشرت نیست.  رئیس دادگاه را از 
قبل دیده بود  و دو نفر از روزنامه نگاران را نیز از دوران 

صدارتش می شناخت.

نامه مخفیانه هویدا از زندان
نامه ای  اعتبار  به  را  بازجوییها  نخستین  چون  و  چند 
می دانیم كه هویدا مخفیانه به خارج از زندان فرستاد. در 
روز دهم اسفند ۱۳۵۷، دكرت فرشته انشاء به عنوان طبیب 
این  حین  در  رفت.  دیدارش  به  زندان  در  هویدا،  معالج 
دیدار، ناگهان رس و صدایی از جایی بلند شد. نگهبان اتاق 
ناچار لحظه ای از مراقبت هویدا و مالقات كننده اش واماند 
و هویدا هم از هامن یك لحظه بهره جست و نامه ای را 
به دست فرشته داد. فرشته هم در عین تردستی و ترس،  
نامه را درسینه بند خود جای داد.  می گفت، »عرق از رس 
و صورتم جاری بود،  قلبم از هیجان به شدت می زد.« از 

انشاء  دكرت  بود.  منانده  بیشرت  دقیقه  دو  یكی  مالقاتشان 
كیف طبابتش را برداشت. با هویدا خداحافظی كرد و با 
آرامش به حیاط مدرسه رفاه وارد شد. در خروجی مدرسه 
در چند قدمی اش بود، اما می گفت به نظرش آن سوی دنیا 
از  بود. احساس خطر می كرد. می خواست هر چه زودتر 
آن محیط خارج شود؛ در عین حال  منی خواست با شتابی 
بیشرت  قدم  برانگیزد. دو  را  نگهبانان  بی رویه، شك و ظن 
به در منانده بود كه ناگهان صدای نگهبانی از پشت رس 
بلند شد. »خانم كجا می روی؟« دكرت  انشاء برگشت. پیر 
مردی مسلسل به دست دید. می گفت می دانستم كه باید 
هر طور شده بر  اعصابم مسلط مبانم. به زبان پراقتدار 
طبیبی از خود راضی گفت، »دكرت هستم. برای رسیدگی به 
مریضها آمده بودم.« پیر مرد پوزش خواست و دكرت انشاء 
می گفت:  گرفت.  از رس  در  سوی  به  را  خود  حركت  هم 
»احساس می كردم هر لحظه ممكن است زانوهایم از كار 

بیفتند.«
وقتی رسانجام از حیاط مدرسه رفاه خارج شد، ضعف و 
دلهره چنان بر او مستولی بود كه دیگر توان رانندگی نداشت. 
اتومبیلش را كه در آن نزدیكی  پارك بود،  هامنجا گذاشت. 
با تاكسی به منزل رفت و روز بعد برای برداشنت ماشینش به 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دنبالهدارد

خیابانهای اطراف مدرسه بازگشت. به منزل كه رسید، قبل 
از هر چیز  نامه چروكیده هویدا را از مخفیگاهش بیرون 
كشید. تكه كاغذی كوچك بود و در آن مطالبی به فرانسه 
نوشته شده بود. هویدا آنجا از نخستین بازجوئی گفته بود 
كه هامن روز صورت پذیرفته بود. نوشته بود مرا بی گامن 
می گفت،  كرد.  خواهند  محاكمه  اسالمی  دادگاه  یك  در 
»وكیل مدافعی در كار نخواهد بود. از ما نفرت دارند. گامن 
می كنند هر آنچه را كه عزیز می داشتند ویران كردیم. همه  
ما را خواهند كشت. رشایط به مراتب بدتر از چیزی است 
كه تصورش را بتوانی كرد. مرگ در قیاس با این وضع فرجی 

خواهد بود.« دادگاه خلخالی تجسم این نفرت بود.

هویدا در دادگاه
دادگاه  به  را  هویدا  كه  می گذشت  شب  نیمه  از  پاسی 
خلخالی وارد كردند. چند روزی به نوروز  بیش منانده بود و 

از انقالب هم یك ماه منی گذشت.
تهران كه در آن چهار فصل مختلف سال را تجربه می توان 
رس  پشت  را  رسد  زمستانی  یخزده  شبهای  واپسین  كرد 
می گذاشت. هویدا را  از خواب بیدار كردند. دستور دادند 
لباسش را به تن كند. ضعیف و رنگ پریده به نظر می رسید. 
عینك تازه اش را بر چشم گذاشت. در بلبشوی ساعات اول 
انقالب عینكش را گم كرده بود. در مالقات بعدی از دكرت 
فرشته انشاء خواست كه عینك تازه ای برایش فراهم كند. در 
عكسهایی كه روزنامه ها از دادگاه اول هویدا منترش كردند، 
فرشته همین عینك جدید را بر چهره متهم دید. دو روزی 
بود كه اصالح نكرده بود. ته ریشش، سایه ای بر چهره رنگ 
باخته اش می انداخت . به عالوه، در چند هفته اخیر، حدود 
۲۰ كیلو وزن كم كرده بود. چهره ای تكیده و حالتی درمانده 
داشت. پیش از آن كه از اتاق درسی كه به زندان بدل شده 
بود بیرون بیاید،  نگهبانان او را واداشتند تا مقوایی را كه از 
دو رس به نخی وصل بود دور گردنش بیاویزد. این ارمغان 
روزهای  آن  در  بود.  چین  فرهنگی  انقالب  سنگدلی های 

نخست وزیر امیرعباس هویدا و کابینه اش. هویدا عصا در دست، هنگام دست تکان دادن
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اعرتاضات خیابانی در تهران – آبان ۱۴۰۱

== ۳۳۹ تن در فاصله ۲۶ شهریور تا ۲۱ آبان امسال در 
اعرتاضات کشته شده اند که در میان آنان ۵۲ کودک دیده می شود.

==خودکشی، سکته، تصادف و حتا مرصف زیاد مواد مخدر 
از جمله مواردی هستند که مقامات جمهوری اسامی برای 
علت جان باخنت معرتضان ادعا کرده و خانواه ها را هم برای 

تکرار همین ادعاها زیر فشار قرار می دهند.
==برخی معرتضان بازداشت شده با اتهامات سنگینی چون 
»محاربه« و و »فساد فی االرض« روبرو هستند که می تواند 

زمینه ساز صدور حکم اعدام علیه این افراد باشد.
از  پس  بازداشت شده  روزنامه نگار  از ۴۲  تن  ==هشت 
مدتی آزاد شدند اما دست کم ۳۴ روزنامه نگار از جمله ۱۵ 

روزنامه نگار زن همچنان در زندان برس می برند.
در پایان هشتمین هفته از اعرتاضات رسارسی ایران شامر 
جانباختگان به ۳۳۹ تن افزایش یافته و هزاران نفر در شهرهای 
مختلف بازداشت شده و برگزاری دادگاه  رسیدگی به اتهامات 
آنها نیز در چند شهر آغاز شده است. جمهوری اسالمی با 
وجود نخ منا شدن سناریوهای مضحک درباره جانباختگان، 

همچنان به سناریوسازی ادامه می دهد.
خربگزاری هرانا ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش در 
ایران، اعالم کرده که ۳۳۹ تن در فاصله ۲۶ شهریور تا ۲۱ آبان 
امسال در اعرتاضات کشته شده اند و در میان آنان ۵۲ نفر 
کودک هستند.بر اساس این گزارش در فاصله ۲۶ شهریور تا ۲۱ 
آبان دست کم  ۱۵ هزار و ۳۴۵ معرتض در شهرهای مختلف 
بازداشت شده اند که هویت یکهزار و ۹۸۱ تن از آنها مشخص 
شده. همچنین در این مدت ۴۴۲ دانشجو از ۱۳۷ دانشگاه 
معرتض کشور بازداشت شده اند و شامر شهرهایی که انقالب 
مردم علیه جمهوری اسالمی در آنها جریان داشته به ۱۴۰ شهر 

افزایش یافته است.
نهادهای رسمی جمهوری اسالمی تا کنون گزارش جامعی 
ملی  خیزش  بازداشت شدگان  و  مجروحان  جانباختگان،  از 
ارائه نداده اند اما در مواردی که هویت جانباختگان منترش 
شده مقامات جمهوری اسالمی اقدام به سناریوسازی کرده و 
حارض به پذیرش مسئولت کشنت مردم معرتض در خیابان و 

بازداشتگاه ها منی شوند.
خودکشی، سکته، تصادف و حتا مرصف زیاد مواد مخدر 
از جمله مواردی هستند که مقامات جمهوری اسالمی برای 
علت جان باخنت معرتضان ادعا کرده و خانواه ها را هم برای 
تکرار همین ادعاهای دروغین زیر فشار قرار می دهند. علی 
آبیار دانش آموز ۱۷ ساله در استان آذربایجان غربی از جمله 
جانباختگانی است که مقامات حکومتی ادعا کرده اند »سکته« 

افزایش شامر 
جانباختگان و 

بازداشت شدگان 
انقاب ایران؛ ادامه 

سناریوهای نخ منا علیه 
جانباختگان

رئیس  ادعای  به  است.  بوده  وی  جان  رفنت  از دست  علت 
آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی این دانش آموز دچار 
»عارضه قلبی« شده و با وجود رساندن »فوریت های پزشکی« 
بیامرستان،  پزشکان«  »تالش  و  نجات«  »عملیات  انجام  و 

درگذشته است!
دانشگاه  بیهوشی  رشته  دانشجوی  و  ساله  بادپا ۲۳  نوید 
آزاد ورامین در اعرتاض های رسارسی با شلیک گلوله مأموران 
قرار گرفتند  زیر فشار  او  اما خانواده  باخته  حکومتی جان 
تا علت درگذشت او »تصادف« اعالم شود. این جوان اهل 
ترکمن صحرا بوده و به گفته منابع آگاه پیکر او مخفیانه و در 
سکوت کامل و بدون حضور نزدیکانش، در روستای پدری  او 
دفن شده است. نوید بادپا متولد سال ۱۳۷۸ بود و اینک در   

روستای کوچک خرطوم  به خاک سپرده شده است.
سارینا ساعدی نوجوان ۱۶ ساله ساکن سنندج نیز به دلیل 
جان  اعرتاضات  در  به رسش  مأموران  باتوم  اصابت رضبات 
با  خواهرزاده اش  که  کرده  اعالم  سارینا  دایی  است.  باخته 
حضور گسرتده نیروهای امنیتی و با حضور چند تن از اعضای 
خانواده به خاک سپرده شد. مأموران امنیتی پدر سارینا را 
زیر فشار قرار دادند تا ادعا کند دخرتش در خانه و به دلیل 
»مرصف مواد مخدر و یا روانگردان ها به صورت اتفاقی و یا 

خودکشی« جان باخته است.
اعرتاضات  جریان  در  که  مریوانی  شهروند  قادری  نرسین 
تهران با رضبات باتوم به رسش به کام رفت و ۱۳ آبان ماه 
در یکی از بیامرستان  تهران جان باخت نیز از دیگر اهداف 
سناریوسازی جمهوری اسالمی است. در ابتدا عنوان شد که این 
زن جوان به دلیل آنفوالنزا و بیامری های زمینه ای و تشنج جان 
باخته اما چند روز بعد دادستان شهریار مدعی شد که نرسین 
قادری به دلیل »مسمومیت ناشی از مرصف الکل متانول« جان 

خود را از دست داده است!
یلدا آقافضلی دخرت جوان ۱۹ ساله نیز چهارم آبان در تهران 
بازداشت شد اما چند روز پس از آزادی موقت از بازداشت، 
خودکشی کرد و جان باخت. مراسم خاکسپاری این دخرت جوان 
در جّو امنیتی سنگین و با حضور گسرتده مأموران برگزار شد. 
در روزهای گذشته دو فایل صوتی از این دخرت جوان منترش 
شده که از بازداشت وحشیانه وی در نزدیکی دانشگاه تهران 
و همچنین رضب و جرح شدید او در بازجویی حکایت دارد. 
امروز ۲۳ آبان قوه قضاییه حتا خرب خودکشی وی را پس از آزادی 
از زندان تکذیب کرد و گفت بر اثر مرصف زیاد ماده  مخدر 
شیشه جان خود را از دست داده است! این در حالیست که 
برای خودکشی با هر ماده ای از جمله مواد مخدر نیز می بایست 

مقدار زیادی از آن را مرصف کرد! معلوم نیست قوه قضاییه 
چگونه تشخیص داده که یلدا آقافضلی خودکشی نکرده است!
همزمان همچنان شامر زیادی از بازداشت شدگان همچنان 
در زندان برس می برند. برای هزاران نفر پرونده قضایی تشکیل 
شده و برگزاری دادگاه ها نیز در چند شهر آغاز شده است. 
یکشنبه  روز  نیز  کشور  کل  دادستان  منتظری  محمدجعفر 
از  بیشرتی  شامر  برای  دادگاه ها  برگزاری  از  آبان ماه   ۲۲
معرتضان بازداشت  شده خرب داد و گفت که دادگاه برخی از 
بازداشت شدگان اعرتاضات برگزار شده که »ممکن است بخشی 

از این دادگاه ها رسانه ای شود«.
از ۷۵۰  بیش  از صدور  مقامات قضایی جمهوری اسالمی 
کیفرخواست برای معرتض بازداشتی فقط در سه استان ایران 
خرب داده اند. عبداملهدی موسوی رئیس کل دادگسرتی استان 
مرکزی روز یکشنبه اعالم کرد ۲۷۶ نفر از معرتضان دستگیرشده 

این استان »مجرم تشخیص داده شدند«.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگسرتی هرمزگان از صدور 
شدگان  بازداشت  از  تن   ۱۶۴ پرونده  برای  کیفرخواست 
اعرتاضات رسارسی کنونی در این استان خرب داد. او »اجتامع و 
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه 
نظام، اخالل در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل، 
مترد توأم با رضب و جرح مأموران و تخریب و تحریق اموال 

عمومی و دولتی« را از اتهامات این شهروندان اعالم کرد.
اسدالله جعفری رئیس کل دادگسرتی استان اصفهان نیز از 
صدور ۳۱۶ فقره کیفرخواست در خصوص بازداشت شدگان 
اعرتاضات اخیر، در این استان خرب داد. همچنین به گفته وی 
برای ۱۲ شهروند بازداشت شده در جریان اعرتاضات حکم 

صادر شده است.
القاصی مهر رئیس  این و در هفته گذشته علی  از  پیش 
کل دادگسرتی استان تهران اعالم کرده بود که تا کنون حدود 
هزار کیفرخواست برای معرتضان دستگیر شده در اعرتاضات 
تهران صادر شده. علی القاصی مهر مردم معرتضی را که در 
اعرتاضات خیابانی رشکت کرده و بازداشت شده اند »آشوبگر« 
از  شامری  شده  مدعی  و  کرده  خطاب  »اغتشاشگر«  و 
از جمله رضب و  اتهامات سنگینی  بازداشت شدگان »دارای 
جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش 

کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم« هستند.
اتهامات  با  بازداشت شده  معرتضان  برخی  میان  این  در 
سنگینی چون »محاربه« و »فساد فی االرض« روبرو شدند 
که می تواند زمینه ساز صدور حکم اعدام برای این افراد باشد.

برای منونه پرهام پروری که در جریان اعرتاضات شهر
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          تهران بازداشت شده با اتهام »محاربه« در خطر صدور 
حکم اعدام قرار دارد. پدر پرهام روز یکشنبه ۲۲ آبان در پیامی 
ویدئویی اعالم کرد که فرزندش در حال بازگشت از محل کار »به 
شلوغی ها« برخورده و بازداشت شده است. او اتهام »محاربه« 
را سزاوار فرزندش ندانسته و از سازمان ها و نهادهای داخلی 
و بین املللی حقوق برشی کمک خواسته است. پرهام پروری، 
تک فرزند خانواده، دانش آموخته رشته مهندسی و شاغل در 
یک رشکت فنی در تهران و همچنین قهرمان و مربی شنا است.
پیش از این کانون حقوق برش ایران هشدار داده بود که ۹ 
تن از دستگیرشدگان اعرتاضات رسارسی که روز شنبه ۷ آبان 
برگزار شد، در خطر صدور حکم  دادگاهشان  اولین جلسه 
اعدام قرار دارند. این نهاد نام این افراد را محمد قبادلو، سامان 
صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، 
ابوالفضل مهری، حسین حاجی لو، منوچهر مهامن نواز و سهیل 

خوشدل اعالم کرده است.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگسرتی استان الربز 
نیز روز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست برای ۱۱ 
شهروند شامل ۱۰ مرد و یک زن خرب داده است. این شهروندان 
اتهاماتی  با  بسیجی  یک  شدن  کشته  پرونده  با  ارتباط  در 

همچون »فساد فی االرض« روبرو شدند.
شده اند.  محکوم  زندان  به  نیز  متهامن  از  دیگر  برخی 
حبس  سال  پنج  به  کارگردان  و  شاعر  بریامنی  امیرحسین 
تعزیری محکوم شده. او به خانواده خود گفته بود در زندان 
فشافویه نگهداری می شود. بازداشت وی در سوم مهرماه بوده 

و خانواده  او می گوید به وکیل دسرتسی نداشته است.
خربگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه روز یکشنبه از صدور 
بازداشت شدگان  از  تن  پنج  برای  زندان  سال  تا ۱۰  حکم ۵ 
معرتضان  از  یکی  که  افزود  و  داد  خرب  رسارسی  اعرتاضات 
از  بازداشت شده نیز به »اعدام« محکوم شده است. یکی 
محکومان به اعدام ٰٰسامان صیدی معروف به سامان یاسین 
خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران است که ۱۰ مهر در 
خانه اش بازداشت شد و دادگاه انقالب اسالمی وی را به دلیل 
حضور در اعرتاضات رسارسی به اعدام محکوم کرد. او در اوین 
حق مالقات ندارد و هیچ خربی از وضعیت وی در دست نیست.
بازداشت معرتضان و بازداشت سازمانیافته فعاالن مدنی و 
سیاسی همچنان ادامه دارد. ابوذر نرصالهی وکیل دادگسرتی 
روز گذشته از بازداشت کیانوش سنجری روزنامه نگار و فعال 
سیاسی خرب داد و گفت که او پس از احضار به دادرسای اوین 
بازداشت شده است. این وکیل دادگسرتی به وبسایت »امتداد« 
گفت: »در پی احضار موکلم به دادرسای اوین، روز یکشنبه به 
این دادرسا مراجعه کردیم که کیانوش سنجری، فعال سیاسی، 

پس از تفهیم اتهام بازداشت شد.«
کیانوش سنجری روز شنبه بیست و یکم آبان ماه تصویری 
از برگه احضاریه خود را در صفحه توییرتش منترش کرد که به 
امضای محمد جواد رستمی بازپرس شعبه ۱ دادرسای انقالب 
اسالمی اولین رسیده و دلیل احضار نیز »ادای توضیحات« و 

»دفاع از اتهام انتسابی«عنوان شده بود.
او در ادامه نوشته بود که »بر اساس ابالغیه روز شنبه به همراهم 
وکیلم آقای ابوذر نرصالهی به دادرسای امنیت اوین مراجعه 
کردم. بازپرس نبود. قرار شد در روزهای آینده مراجعه کنم.«
همچنین بنا بر اعالم سازمان گزارشگران بدون مرز، از هنگام 
آغاز اعرتاضات رسارسی تا کنون دست کم ۴۲ روزنامه نگار از 
نازیال  یغام فشخامی،  الهه محمدی،  نیلوفر حامدی،  جمله 
معروفیان، مجتبی رحیمی، سعیده فتحی، مهرنوش طافیان، 

ماندانا صادقی در ایران بازداشت شده اند.
هشت تن از ۴۲ روزنامه نگار بازداشت شده پس از مدتی آزاد 
شدند اما دست کم ۳۴ روزنامه نگار از جمله ۱۵ روزنامه نگار زن 

همچنان در زندان برس می برند.

==»اگر رشایط به همین منوال پیش برود، در ماه های 
آینده کمبود دارو به ٣٠٠ تا ٤٠٠ قلم دارو خواهد رسید.«

یافته  افزایش  درصد   ٧٠٠ تا   ٣٠٠ از  دارو  قیمت   «==
است.«

داروهای  به  ایران  در  دارو  کمبود  بحران  که  حالی  در 
ث،  ویتامین  آمپول  و  آنتی بیوتیک  رشبت  چون  معمولی 
رسیده است، برخی مقامات جمهورى اسالمى از صادرات 
دارو  به روسیه سخن می گویند که می تواند دلیلی برای این 

کمبودها محسوب شود.
توسعه  سازمان  رئیس  پیامن پاک  علیرضا  پیش،  چندی 
روسیه  داروی  »بازار  بود:  گفته  رسانه ها  به  ایران  تجارت 
ارزشی ٢٠ میلیارد دالری دارد و ایران برای ورود به این بازار 

برنامه  ریزى کرده است.«

حسین شاملی مدیرکل دارو و مواد تحت کنرتل سازمان 
غذا و دارو نیز از صادرات دارو به روسیه خرب داده بود. 
به گفته او ، سال گذشته ارزش صادرات داروهای ایرانی به 
تا  روسیه حدود ۵/٧ میلیون دالر بود  و تالش خواهد شد 

امسال این مقدار افزایش پیدا کند.
علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان نیز در گفتگو 
با خربگزاری »ایسنا«، از نایاب شدن برخی داروهای ساده 
به ویژه داروهای کودکان در داروخانه ها خرب داد. او گفت: 
»رشبت دیفن هیدرامین، رشبت استامینوفن و بروفن برای 
نوزادان  برای کودکانی و  استامینوفن  تب بچه ها و شیاف 
استفاده کنند در  را به صورت شیاف  استامینوفن  باید  که 

داروخانه ها به اندازه کافی پیدا منی شود.«
در  رسُم  سهمیه  بندى  از  شهریورماه  اواخر  در  وى 
ذخایر  بود  گفته  و  داده  خرب  هم  ایران  داروخانه های 

اسرتاتژیک داروها در کشور به صفر رسیده است.
دارویی  صنایع  سندیکای  رئیس  نایب  پیرصالحی  مهدی 
به »خربآنالین« گفت: » اگر رشایط به همین منوال ادامه 
پیدا کند، در ماه های آینده کمبود دارو به ٣٠٠ تا ۴٠٠ قلم 

نایب رئیس سندیکاى دارویى جمهورى اسامى: 

صادرات دارو به روسیه با وجود کمبود دارو در ایران

دارو خواهد رسید.« این در حالیست که پیشرت گزارش هایی 
درباره کمبود و نایاب شدن ۷۰۰ قلم دارو منترش شده بود!

کمیسیون  عضو  روح االمینی  عبدالحسین  آن،  دنبال  به 
بهداشت مجلس جمهورى اسالمى از کمبود ٣۵۶ قلم دارو 
تنها در داروخانه ١٣ آبان تهران که مرجع تامین دارو است، 

خرب داد.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  بین  نیک   محمدجواد 
شورای اسالمی نیز درباره علت بروز بحران دارویی در کشور 
و افزایش قیمت آن گفت: »افزایش قیمت دارو بر خالف 
این رشایط  در  که  منی دهد  اجازه  قانون  زیرا  است  قانون 
اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند باز هم افزایش قیمت 

داشته باشیم!«
او  افزود:» باز هم در این رشایط قیمت دارو حدود ٣٠٠ 
تا ۴٠٠ و حتی ٧٠٠ درصد افزایش یافته و با این وجود باز 
هم با کمبود دارو و آنتی بیوتیک در کشور مواجه هستیم.«

داروهای  از  مشخصی  لیست  مربوطه  مقامات  کنون  تا 
اما مدیرکل دارو و مواد  نکردند  اعالم  به روسیه  صادراتی 
و  بتا«  »اینرتفرون  گفته:  دارو  و  غذا  سازمان  کنرتل  تحت 

»فاکتور هفت« دو قلم از این داروهای صادراتی است.
اینرتفرون بتا یکی از داروهایی است که برای بیامران »ام 

اس« و کاهش حمالت عصبی آنها تجویز می شود.
مقامات جمهوری اسالمی همواره کمبود دارو را به دروغ 
دارو   مانع صادرات  را  آمریکا  و  کرده  مرتبط  تحریم ها  به 
حال  می کنند.  معرفی  ایران  به  برشدوستانه  اقالم  دیگر  و 
آنکه دارو هرگز تحریم نبوده و این موضوع بارها از سوی 
با  بین املللی  نهادهای  و  آمریکا  از جمله  غربی  کشورهای 

تأکید اعالم شده است.
اتحادیه  رئیس  نایب  بوربور  مجتبی  ارتباط،  همین  در 
نیز گفته است:» آمریکا ما را تحریم دارویی  واردکنندگان 
کمپانی های  از  تولیدشده  داروهای  ایران  است.  نکرده 
آمریکایی را از دفاتر این کمپانی ها در کشورهای اروپایی 

مانند هلند و یا روسیه خریداری و وارد می کند.«
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==شیوه انتقال حسین رونقی به بیامرستان و عدم اجازه 
مالقات یا متاس خانواده با او نگرانی درباره سالمت این زندانی 

سیاسی را افزایش داده است.
==همرس مجید توکلی روز پنجشنبه ۱۹ آبان در توییتی 
اعام کرد همرسش به زندان بزرگ تهران )فشافویه( منتقل 

شده است.
بیانیه ای  در  مدنی  فعال  و  هرنمند  گذشته ۱۲۶  ==روز 
در حامیت از توماج صالحی، رپر معرتض زندانی در ایران 

خواهان آزادی فوری او شدند.
==فاطمه سپهری پس از گذراندن مراحل بازجویی به بند 
زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد اما از صدور قرار وثیقه 

برای آزادی او خربی در دست نیست. 
همه جانبه  رسکوب  با  دارد  تاش  اسامی  ==جمهوری 
شهروندان، اعرتاضات را پایان دهد اما تا کنون موفق نشده 
علیه جمهوری  مبارزه خود  به  پایداری  با  تنها  نه  مردم  و 
اسامی ادامه می دهند بلکه فراخوان رسارسی برای اعتصاب 
و اعرتاض در سه روز ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان به مناسبت سالگرد 
فاجعه ی خونین آبان۹۸ اعام کرده اند. به همین مناسبت و 
در پشتیبانی از اعرتاضات آزادیخواهانه مردم ایران، در خارج 
کشور نیز در کنار تجمعات و راهپیامیی هایی که روانه در 
کشورهای مختلف جریان دارد، یک تظاهرات رسارسی در روز 
شنبه ۲۸ آبان برابر با ۱۹ نوامرب در ده ها کشور برگزار می شود.

در هشتمین هفته از خیزش ملی علیه جمهوری اسالمی 
فشار بر زندانیان سیاسی شناخته شده افزایش یافته است. 
حسین رونقی زندانی سیاسی در پی وخامت وضعیت جسمی 

به دلیل اعتصاب غذا به بیامرستان منتقل شده است.
وضعیت حسین رونقی

در  اول مهرماه  که  فعال سیاسی و مدنی  حسین رونقی 
مقابل دادرسای اوین بازداشت شد با گذشت بیش از هفت 
به  غذا  اعتصاب  دلیل  به  با وخامت رشایط جسمی  هفته 
بیامرستان منتقل شده اما تا بامداد روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ 
او نشده اند.  یا شنیدن صدای  به دیدار  خانواده وی موفق 
شیوه انتقال حسین رونقی به بیامرستان و عدم اجازه مالقات 
یا متاس خانواده با او نگرانی درباره سالمت این زندانی سیاسی 

را افزایش داده است.
حسن رونقی برادر حسین شامگاه یکشنبه در توئیتی نوشت 
که قرار بود امروز »حسین را به بیامرستان دی بربند. آمبوالنس 
راه افتاده و مادر و پدرم هم دنبالش بودند که آمبوالنس از 
دیدشان گم می شود«.او افزوده است: »مادر و پدرم تا االن 
نیاوردند معلوم  بیامرستان  به  را  بودند ولی حسین  منتظر 

نیست حسین را کجا برده اند و جان حسین در خطر است«.

ادامه فشارها بر 
بازداشت شدگان؛ 
حسین رونقی با 
وضعیت وخیم 

جسمی به بیامرستان 
منتقل شد

یکشنبه  از شهروندان شامگاه  این خرب گروهی  انتشار  با 
مقابل بیامرستان دی تجمع کردند و شعارهایی چون »مرگ 
بر دیکتاتور« رس دادند.  ویدئوهای منترش شده در شبکه های 
اجتامعی نشان می دهد که مأموران حکومتی برای متفرق 
به  اقدام  بیامرستان  این  مقابل  در  کرده  تجمع  افراد  کردن 

تیراندازی و شلیک گاز اشک آور می کنند.
حسن رونقی  شامگاه گذشته همچنین اطالع داد: »حسین 
را ساعت ۳ از زندان به مقصد بیامرستان دی خارج کردند 
و بعد از گم کردن پدر ومادرم تا ساعت ۳۰/۸ به بیامرستان 
آورده اند. در مدت بیش از ۵ ساعته حسین را کجا برده بودند 
و میخواسنت چه بالیی رس حسین بیاورند. بگذارید پدر و مادرم 
حسین را ببینند.«او همچنین در توییت دیگری که ساعتی بعد 
منترش کرد نوشت: »حسین با هوشیاری کامل و بعد از حرف 
زدن با مادر ساعت ۳ ظهر به آمبوالنس سوار شده است هر 
اتفاقی برای حسین بیافتد سناریوسازی بیش نیست. چرا که 

قصد کشنت حسین را دارند.«
گزارش های تکمیلی حاکی از آنست که حسین رونقی سپس 
از بیامرستان دی به بیامرستان سینا منتقل شده. شبکه ایران 
اینرتنشنال گزارش داده که در بیامرستان و با وخیم تر شدن 
وضعیت قلبی این زندانی سیاسی، او را به بخش مراقبت های 
ویژه منتقل کرده و برای او عملیات احیای قلبی انجام شده است.
همچنین تصاویری از مادر و پدر حسین رونقی منترش شده 
که بیرون از بیامرستان نگران وضعیت فرزند خود هستند. 
برای کسب خرب در مورد وضعیت  احمد رونقی که روزها 
پرسش به مقابل زندان اوین می رفت، بر اساس گزارش ها، هفته 
پیش در آنجا »سکته« کرده بود که در نتیجه چند روز در 

بیامرستان بسرتی شد.
و جرح  دلیل رضب  به  بازداشت  زمان  در  رونقی  حسین 
و  انگشت دست  دررفتگی  دچار  مأموران حکومتی  توسط 
شکستگی پا شد. او پس از بیش از یک ماه بالتکلیفی در زندان 
و در حالی که از اعزام او به بیامرستان برای درمان جلوگیری 
می شد اقدام به اعتصاب غذای تَر کرد. این فعال مدنی در 
پی اعتصاب غذا دچار خونریزی معده، مشکل کلیوی، آریتمی 
قلب و نوسان شدید فشار خون شده بود. حسین رونقی بیش 
از یکسال پیش در مطلبی که در »وال اسرتیت ژورنال«  منترش 
شد و بازتاب بسیار یافت به رسانه های غربی انتقاد کرده و 
به افشای گزارشگران از جمله ایرانی پرداخت که در آنها از 
وضعیت واقعی ایران منی نویسند. وی خطاب به رسانه های 
غربی از جمله نوشته بود: » برای ما دو ایران وجود دارد. یکی 
»ایران واقعی« که ما در آن زندگی می کنیم و دیگری ایرانی که 
شام راجع  به آن در رسانه ها می خوانید و می شنوید. ایران شام، 

محدود به توافق امتی است؛ اما برای ما بسیار بدتر است. یک 
حکومت پلیسی و مذهبی با بی شامر قوانین و خطوط قرمزی 
که اکرث مردم ایران را یارای عبور از آنها نیست و زیر سایه ترس 

آن زندگی می کنیم.«
قربانی  امروز  »ما  بود:  افزوده  همچنین  رونقی  حسین 
ناآگاهی و نادیده انگاری جهان نسبت به واقعیت های ایران 
نیستیم، بلکه با تالش عمدی و سیستامتیک جمهوری اسالمی، 
از طریق توجیه گرانش در رسانه های خارجی، برای دستکارِی 
افکار عمومی جهان مواجه هستیم. بنابراین اینکه به شام 
ندارد  وجود  داخلی ای  اپوزیسیون  هیچ  ایران  در  می گویند 
اشتباه است. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم.«
پیش از این جعفر پناهی و محمد رسول اف، دوفیلمساز 
درباره  نگرانی  ابراز  با  اوین  زندان  از  بیانیه ای  در  زندانی، 
وضعیت حسین رونقی نوشته بودند هر لحظه امکان ایست 

قلبی او وجود دارد.
حسین رزاق فعال رسانه ای اصالح طلب که در زندان اوین 
محبوس است نیز با انتشار فایل صوتی از زندان گفته حسین 
رونقی از چند روز پیش به بند عمومی زندان منتقل شده و 
همه شاهد »آب شدن و تحلیل رفنت« او هستند و هر روز حال 
او وخیم تر می شود. او افزود که »جان حسین رونقی در خطر 
جدی است و هر آن ممکن است اتفاق جربان ناپذیری بیفتد.در 
این دقایق حساس باید هم  صدای حسین بود و هم همراهش 
تا پیروزی حاصل شود حتی اگر جان تک تک ما را بستانند.«

بازداشت »پیشگیرانه«ی مجید توکلی
با گذشت دو ماه از خیزش ملی علیه جمهوری اسالمی و 
انقالبی مردم، فشار سازمانیافته بر فعاالن  تداوم اعرتاضات 
مدنی و سیاسی شناخته شده افزایش یافته و این فشارها برای 
جمهوری اسالمی به یکی از بازارهای رسکوب و ایجاد وحشت 
در میان افکار عمومی تبدیل شده است در حالی که تا کنون 

نتیجه ی عکس داده است!
مجید توکلی فعال مدنی نیز در نخستین روزهای مهرماه 
بازداشت شد. او در متاس هایی که پیش از این با همرسش 
امنیتی  مأموران  و  منی شود  بازجویی  که  بود  گفته  داشت 

گفته اند بازداشت او »پیشگیرانه« بوده است.
توییتی  در  آبان   ۱۹ پنجشنبه  روز  توکلی  مجید  همرس 
اعالم کرد، در چهل و نهمین روز بازداشت این فعال سیاسی 
اوین  او، به زندان  به  زندانی، برای رساندن وسایل شخصی 
مراجعه کرده، اما مقامات گفته اند که او به زندان بزرگ تهران 

)فشافویه( منتقل شده است.
همرس مجید توکلی شامگاه گذشته در توئیت دیگری اعالم 

کرد مجید از زندان فشافویه متاس داشته و حال جسمی

حسین رونقی
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       او خوب بوده فقط کوفتگی ناشی از رضب و جرح 
داشته و گفته »اراده ای« برای آزاد کردنش وجود ندارد.

بی خربی از توماج صالحی
از سوی دیگر از وضعیت توماج صالحی خواننده که هشتم 
آبان بازداشت شده خربی در دست نیست و نگرانی ها درباره 
رسنوشت این هرنمند افزایش می یابد. پس از بازداشت توماج 
صالحی، سید محمد موسویان داستان اصفهان درباره جزئیات 
پرونده او به خربگزاری کار ایران )ایلنا( گفته بود که »این فرد 
شب گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با 
دولت های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم 
زدن امنیت کشور با نیابت قضایی در یکی از استان های کشور 

دستگیر شد.«
دادستان اصفهان افزوده بود توماج در حال حارض با صدور 
قرار تحت نظر شعبه بازپرسی قرار دارد. دادستان اصفهان 
همچنین مدعی شد که این خواننده »در ایجاد اغتشاشات 
و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب های اخیر در استان 
اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است«.
در  بیانیه ای  در  مدنی  فعال  و  هرنمند   ۱۲۶ گذشته  روز 
حامیت از توماج صالحی، رپر معرتض زندانی در ایران خواهان 
آزادی فوری او شدند. در این بیانیه آمده که »توماج صدای 
مردم است و ندای ملت خاموش منی شود. اکنون صدای او 
باشیم، که اگر آزاد بود بر شکنجه ها و احکاِم اعداِم معرتضان 

می خروشید و رهایی شان را طلب می کرد.«
امضاکنندگان این نامه با نگرانی از وضعیت توماج صالحی 
می گویند: »جسم و جان توماج را نشانه رفته اند، به انتقام 
اینکه بانگ رسای مردم بوده است. شکنجه و مجازات توماج،  

خطر قرمز ماست. توماج باید آزاد شود.«
فاطمه سپهری را نیز آزاد منی کنند

فاطمه سپهری فعال مدنی نیز از جمله دیگر فعاالن مدنی 
بازداشت شده در مهرماه امسال است. او که از امضاکنندگان 
بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای و عبور از جمهوری 
اسالمی معروف به بیانیه ۱۴ نفر بود، روز دوشنبه ۲ آبان ماه 
زندان  زنان  بند  به  بازجویی  مراحل  گذراندن  از  پس   ۱۴۰۱
برای  وثیقه  قرار  صدور  از  اما  شد  منتقل  مشهد  وکیل آباد 
آزادی او خربی در دست نیست.خربگزاری هرانا، ارگان خربی 
تازه  ترین گزارش  ایران، در  مجموعه فعاالن حقوق برش در 
خود درباره جانباختگان و بازداشت شدگان خیزش ملی علیه 
جمهوری اسالمی اعالم کرده ۳۳۹ تن در حد فاصل ۲۶ شهریور 
تا ۲۱ آبان سال جاری توسط مأموران جمهوری اسالمی کشته 
شده اند و در میان آنان ۵۲ کودک دیده می شوند که ۲ تن از 

آنها در روز شنبه ۲۱ آبان جان باخته اند.
بازه زمانی ۱۵ هزار و ۳۴۵  این  این گزارش، در  بر اساس 
تن از معرتضان بازداشت شده اند که هویت یک هزار و ۹۸۱ 
تن از آنها مشخص شده است. همچنین در این مدت ۴۴۲ 
دانشجو از ۱۳۷ دانشگاه معرتض کشور بازداشت شده اند و 

شامر شهرهای اعرتاضی هم به ۱۴۰ شهر افزایش یافته است.
بازداشت  از  خربهایی  روز  هر  که  حالیست  در  اینهمه 
جمهوری  می شود.  منترش  مختلف  شهرهای  در  شهروندان 
اسالمی تالش دارد با رسکوب همه جانبه شهروندان، اعرتاضات 
را پایان دهد اما تا کنون موفق نشده و مردم نه تنها با پایداری 
به مبارزه خود علیه جمهوری اسالمی ادامه می دهند بلکه 
فراخوان رسارسی برای اعتصاب و اعرتاض در سه روز ۲۴ و 
۲۵ و ۲۶ آبان به مناسبت سالگرد فاجعه ی خونین آبان۹۸ 
اعالم کرده اند. به همین مناسبت و در پشتیبانی از اعرتاضات 
آزادیخواهانه مردم ایران، در خارج کشور نیز در کنار تجمعات 
و راهپیامیی هایی که روانه در کشورهای مختلف جریان دارد، 
یک تظاهرات رسارسی در روز شنبه ۲۸ آبان برابر با ۱۹ نوامرب 

در ده ها کشور برگزار می شود.

تبعید در کنار  == صورارسافیل در متام سال های زندگی 
رژیم  علیه  مبارزاتی  فعالیت های  در  روزنامه نگاری  حرفه 
اسامی در ایران فعالیت مستمر داشت. وی در سال ۱۹۹۶ 
نرشیه »صورارسافیل« را که توسط پدر بزرگ وی در دوره 
انقاب مرشوطه منترش می شد از رس گرفت و در هامن دوران 

از پاریس به واشنگنت و سپس لس آنجلس نقل مکان کرد.
==بهروز صورارسافیل چهارشنبه  ۱۸ آبان ۱۴۰۱ )۹ نوامرب 
۲۰۲۲( در بیامرستانی در ویرجینیای آمریکا در ۷۲ سالگی 
درگذشت و مناند تا رسانجام انقابی را که اینهمه سال درباره 

آن سخن می گفت و می نوشت ببیند.
بهروز صورارسافیل روزنامه نگار قدیمی و آزادیخواهی که 
مخالفت رسسختانه با جمهوری اسالمی زبان و قلم وی را 
شاخص می کرد، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ پس از یک دوره 

بیامری طوالنی در بیامرستانی در آمریکا درگذشت.
رشته  در  بود.   ۱۳۲۹ بهمن ماه  متولد  صورارسافیل  بهروز 
نقد  با  و  فارغ التحصیل شد  دانشگاه شیراز  از  زمین شناسی 
هرنی کارش را در رسانه های ایران آغاز کرد و بعدها در روزنامه   

آیندگان در زمینه هرن به قلم زدن پرداخت.
وی همچنین در بنیاد شهبانو فرح پهلوی در همین حوزه 
مشغول به کار شد و مهامندار نقاش معروف اندی وارهول در 
سفر وی به ایران بود. قبل از انقالب رسدبیری چند نرشیه از 

جمله نرشیه فرهنگی آیندگان را بر عهده داشت.
از انقالب مانند بسیاری از فعاالن فرهنگی و هرنی  پس 
مجبور به ترک کشور شد و به فرانسه عزیمت کرد. از زمان 
ترک وطن متام مترکز کاری خود را معطوف به مبارزه علیه 
جمهوری اسالمی منود. در هامن سال اول بعد از انقالب با 
آزاده شفیق دخرت شاهدخت ارشف پهلوی همکاری را آغاز 
کرد و در نرشیه سیاسی »ایران آزاد« به تحلیل سیاسی  و نقد 

جمهوری اسالمی پرداخت.
بهروز  بیامری،  اثر  بر  شفیق  آزاده  درگذشت  از  پس 
صورارسافیل به همکاری با دکرت شاهین فاطمی در نرشیه 
لندن  کیهان  انتشار  با  همچنین  پرداخت.  جهان«  و  »ایران 
به دعوت دکرت مصطفی مصباح زاده با این نرشیه هفتگی 
به همکاری پرداخت و به اسامی مختلف از جمله »کتانه 
سلطانی« در دفاع از حقوق زنان و »نوید بوستانی« با طنزی 
بُرّنده در این روزنامه ی ایرانی قلم می زد. تحلیل های سیاسی 
خود را با نام اصلی می نوشت. مطالب وی که عضو هیئت 
این  مطالب  پرخواننده ترین  از  بود  لندن  کیهان  تحریریه 

روزنامه به شامر می رفت.
صورارسافیل در متام سال های زندگی تبعید در کنار حرفه 
اسالمی  رژیم  علیه  مبارزاتی  فعالیت های  در  روزنامه نگاری 
در ایران فعالیت مستمر داشت. وی در سال ۱۹۹۶ نرشیه 
»صورارسافیل« را که توسط پدر بزرگ وی در دوره انقالب 
مرشوطه منترش می شد از رس گرفت و در هامن دوران از 

پاریس به واشنگنت و سپس لس آنجلس نقل مکان کرد.

بهروز صورارسافیل 
روزنامه نگار و 
همکار قدیمی 
کیهان لندن 

درگذشت
مخالف  به شدت  و  آزادیخواه  و  پرشور  روزنامه نگار  این 
جمهوری اسالمی در لس آنجلس نیز به اجرای برنامه های تند 
براندازی و روشنگری و  مبارزه با رژیم اسالمی در ایران در 
چند رسانه از جمله تلوزیون »آزادی« و »پارس« ادامه داد. 
او  پس از بسته شدن تلویزیون آزادی به استخدام تلویزیون 
صدای آمریکا درآمد و  به دعوت کامبیز محمودی مدت ده 
سال در آن رسانه به کار مشغول بود و مسئولیت برنامه هرنی 
»شباهنگ« را بر عهده داشت. پس از  آن بازنشسته شد و پس 
از مدتی بیامر گشت.  وی رسدبیر و مسیول برنامه شباهنگ 
صدای امریکا در واشنگنت بود که متاسفانه بازنشسته شد و 

بعلت بیامری چندین سال در خلوت خود زندگی کرد.
در امرداد ۱۴۰۱ در حالی که بیامری وی تشدید و حالش وخیم 
بود، همکاران وی برنامه بزرگداشتی برای وی برگزار کردند.
 ۲۰۰۷ سال  در  که  گفتگویی  در  صورارسافیل  بهروز 
درباره  تلویزیون  اهل  با چند  فارسی«  »بی بی سی   وبسایت 
»تلویزیون های لس آنجلسی« داشت در پاسخ به این پرسش که 
»خیلی ها از شام و دیگران ایراد می گیرند که از واقعیت های 
داخل ایران دورید، می گویند خودتان در لس آنجلس نشستید و 
می گویید که به خیابان ها بریزند در داخل ایران، چه پاسخی به 
این ایراد دارید؟« گفته بود: »کسی که مبارزه می کند خواست 
خودش را بیان می کند، بنده دمل می خواهد که مردم ایران قیام 
بکنند، دمل می خواهد که این حکومت را رسنگون کنند و دمل 
می خواهد که حکومت دیگری در ایران جایش بگذارند، مردم 
ایران هم به حرف من گوش منی کنند همچنانکه تا به حال 
نکرده اند، اگر یکروزی ببینند که به نفع شان است البد خواهند 
کرد و آن وقت حرف مرا گوش می دهند، اگر هم به رصفشان 
نیست مثل همین اآلن گوش منی دهند. خود بنده هم اگر 
ایران بودم همینطور بودم اگر کسی از خارج حرفی می زد 
حتی اگر حرفش را می پسندیدم خوب می دیدم االن عملی 
نیست و رضرش بیشرت از منفعت اش است دمل خنک می شد 
ولی گوش منی دادم ولی این گناهی بر بنده نیست، باالخره به 
خاطر اینکه مردم در ایران یا روزنامه های ایران ممکن است 
به ریش بنده بخندند منی توانم بگویم نه بابا اگر توانستید هم 

االن قیام نکنید ولی به ریش من نخندید!«
بهروز صورارسافیل چهارشنبه  ۱۸ آبان ۱۴۰۱ )۹ نوامرب ۲۰۲۲( 
در بیامرستانی در ویرجینیای آمریکا در ۷۲ سالگی درگذشت 
و مناند تا رسانجام انقالبی را که اینهمه سال درباره آن سخن 

می گفت و می نوشت ببیند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی کوتاه با انتشار بخش هایی از 
سخنان صورارسافیل که توسط تلویزیون »منوتو« بازنرش شده، 
یاد این روزنامه نگار عاشق آزادی و وطن را گرامی داشت: »با یاد 
و نام بهروز صورارسافیل گرامی که برای ایران زندگی و مبارزه 
کرد و دور از وطنی که به آن عشق می ورزید، از جمع ما رفت.«
کیهان لندن درگذشت بهروز صورارسافیل را به خانواده و دوستان 
وی و همچنین جامعه روزنامه نگاری ایران تسلیت می گوید.
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==روزنامه »اورشلیم پست« در تحلیلی می نویسد کاماً 
قطعی است که بعد از حامیت آمریکا از اوکراین پوتین به 
دنبال انتقام است و روی جمهوری اسامی و کره  شاملی 
برای اینکه در چند جبهه وضعیت جنگی به آمریکا تحمیل 

کند حساب باز کرده است.
کمیسیون  پیشین  رئیس  فاحت پیشه  ==حشمت الله 
به  »روسیه  می گوید:  اسامی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
گونه ای وضعیت را مدیریت می کند که کشورهای اروپایی و 
حتا اوکراین درخواست مذاکره با روسیه را دارند اما همزمان 
سئوال  زیر  جنگ  این  متهم  عنوان  به  را  ایران  غربی ها 
می برند، بدون آنکه ایران بهره ای از این جنگ برده باشد«.

در  اسامی  پیشین جمهوری  ایزدی سفیر  ==نعمت الله 
مسکو نیز درباره دخالت در جنگ اوکراین می گوید: »به 
نظر می رسد ما مغلوب یک عملیات فریب از جانب روسیه 
شده باشیم که به نظر من به هیچ عنوان تامین کننده منافع 

ملی ما نیست«.
==منابع غیررسمی می گویند در دو ماه گذشته افزایش 
فرودگاه  دو  به  تهران  میان  مسافربری  پروازهای  تعداد 
مسکو با هواپیامهای »ماهان ایر« اصاً عادی نیست و این 
احتامل وجود دارد که مسافران آنها خانواده های مسئوالن 
به  ایران  از  که  باشند  اسامی  مختلف جمهوری  رده های 

دامان روسیه یا »برادر بزرگ«  فرار می کنند.
والدیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی شنبه ۱۲ اکترب )۲۱ آبان( 
به صورت تلفنی درباره افزایش روابط روسیه و جمهوری 
اسالمی در زمینه های مختلف از جمله مسائل لجستیک و 
تدارکاتی گفتگو کردند و قرار شده متاس  میان آنها افزایش 
یابد! همزمان در ایران شامری از عوامل حکومت در مورد 
اینکه جمهوری اسالمی قربانی منافع روسیه شود هشدار 

داده اند آنهم در حالی که این اتفاق قبال افتاده است!
سه روز پیش از این متاس، نیکالی پاتروشف دبیر شورای 
امنیت ملی روسیه به تهران سفر کرد و با علی شمخانی دبیر 

آیا روس ها 

جمهوری اسامی 

را قربانی تبانی 

با غربی ها 

می کنند؟
شورای  عالی امنیت جمهوری اسالمی دیدار کرد. رسانه های 
از  وسیعی  »طیف  دیدار  این  در  شدند  مدعی  حکومتی 
مسائل سیاسی و اقتصادی در راستای توسعه روابط دوجانبه 
و همکاری های بین املللی« به بحث گذاشته شد اما روابط 
عمومی شورای امنیت ملی روسیه هدف از سفر پاتروشف را 
»ادامه رایزنی  های مستمر امنیتی« اعالم کرد و افزود که ماه 
پیش هم در همین چارچوب »یک جلسه امنیت اطالعات 
سایربی« به ریاست الگ خراموف معاون دبیر شورای امنیت 

ملی روسیه در تهران برگزار شده بود.
در همین ارتباط، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سفر 
رسکوب  برای  تهران  به  مسکو  احتاملی  کمک  و  ایران  به 
خیزش انقالبی ایرانیان علیه جمهوری اسالمی، ابراز نگرانی 
کرد. ند پرایس تاکید کرد که هر دو کشور »متاسفانه تجربه 

زیادی در زمینه رسکوب دارند.«
روزنامه »اورشلیم پست« در همین ارتباط چنین تحلیل 
کرده که کامالً قطعی است بعد از حامیت آمریکا از اوکراین 
پوتین به دنبال انتقام است و روی جمهوری اسالمی و کره  
شاملی برای اینکه در چند جبهه وضعیت جنگی به آمریکا 
تحمیل کند حساب باز کرده است. در این تحلیل تأکید شده 
روسیه باید کیم جونگ اون رئیس جمهوری کره شاملی و 
یا  توانایی رضبه زدن  آنها  که  باشد  کرده  متقاعد  را  مالها 

محدود کردن منابع نظامی آمریکا را دارند.
راهربدی«  »پیوند  به  اشاره  با  مقاله  این  از  بخشی  در 
جمهوری اسالمی و کره شاملی آمده است، تهران و پیونگ 
یانگ آگاه اند که مقاومت هر کدام از آنها در برابر آمریکا 

توانایی دیگری را در برابر آمریکا تقویت می کند.
درواقع ملتهب شدن خاورمیانه یا شبه جزیره کره هر دو 
تأمین کننده منافع جمهوری اسالمی و کره شاملی در مقابل 

آمریکاست.
با اینهمه حشمت الله فالحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی می گوید: »روسیه منافع 

ایران را قربانی تبانی با غرب  می کند.«
او توضیح داده »روسیه یکی از بزرگرتین مصادیق نقض 
اوکراین  خاک  به  تجاوز  با  را  متحد  ملل  سازمان  منشور 
را مدیریت می کند  گونه ای وضعیت  به  االن  مرتکب شد، 
که کشورهای اروپایی و حتا اوکراین درخواست مذاکره با 
روسیه را دارند اما همزمان غربی ها ایران را به عنوان متهم 
این جنگ زیر سئوال می برند، بدون آنکه ایران بهره ای از این 

جنگ برده باشد.«
نعمت الله ایزدی سفیر پیشین جمهوری اسالمی در مسکو 
نظر  »به  می گوید:  اوکراین  جنگ  در  دخالت  درباره  نیز 
می رسد ما مغلوب یک عملیات فریب از جانب روسیه شده 
باشیم که به نظر من به هیچ عنوان تامین کننده منافع ملی 

ما نیست.«
او با اشاره به اینکه روسیه »منافع خود را فدای منافع ما 
منی کند گفت »جنگ اوکراین ارتباطی با برجام نداشت، اما 
وقتی این توافق و مذاکرات آن به موضوع فروش پهپادها 
به روسیه گره می خورد، منافع ملی ما را هدف قرار داده که 
باید در این مسئله از مقامات روسیه طلبکار باشیم که ما را 
در جنگ اوکراین دخیل کرده اند.« این سخنان در حالیست 
که جمهوری اسالمی به روسیه پهپادهایی را برای استفاده در 

جنگ علیه اوکراین ارسال کرده است.
تحلیلگران اغلب روابط جمهوری اسالمی و روسیه را در 
مقطع فعلی بر اساس پشتیبانی و همکاری نظامی طرفین 
گزارش ها  بعضی  در  اما  تفسیر می کنند  اوکراین  در جنگ 
نیم نگاهی نیز به تحوالت داخلی ایران و تداوم خیزش  مردم 
علیه حکومت انداخته می شود. منابع غیررسمی می گویند در 
دو ماه گذشته افزایش تعداد پروازهای مسافربری میان تهران 
به دو فرودگاه مسکو با هواپیامهای »ماهان ایر« اصالً عادی 
نیست و این احتامل وجود دارد که مسافران آنها خانواده های 
که  باشند  اسالمی  جمهوری  مختلف  رده های  مسئوالن 
می کنند. فرار  بزرگ«  »برادر  یا  روسیه  دامان  به  ایران  از 

دیدار ابراهیم رئیسی با نیکای پاتروشف
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علیرضا حسینی عضو هیئت مدیره خانه سینام و مناینده 
از  قضایی  و  حقوقی  حامیت  کمیته  در  مدیره  هیئت 
حقوق  حفظ  »برای  که  گفته  نیز  سینامگران  و  هرنمندان 
توضیح  اما  منی کند  منترش  را  آنها  اسم  بازداشت شدگان« 
رشکت  و  سفرها  بخاطر  قبل  از  مستندساز   ۱۰« که  داده 
به  هم   نفر  شش  و  بودند  دادگاه  درگیر  ُورک شاپ  در 
اعضای خانه  از  نفر  بیانیه در لیست هستند و ۲۶  خاطر 
از  تعدادی  دارند.  لیست حضور  در  موسیقی هم  و  تئاتر 
فیلم  فیلمربدار و سازنده  نویسنده ، دستیار  دستگیرشدگان 
کوتاه و مستندساز هستند. اکرثا جوانند و متأسفانه دچار 

پرونده قضایی شده اند .«
از  حقوقی  حامیت  کمیته  دیگر  عضو  کوهیان  مهدی 
سینامگران نیز با بیان اینکه هنوز لیست دقیقی از تعداد  
به  را  که »ممنوع الکاری  گفته  ندارد،  ممنوع الکارها وجود 
کسی اعالم منی کنند. احتامل دارد تعداد ممنوع الکارها بیشرت 
باشد و ما هنوز اطالع نداریم. االن کاری تولید منی شود که 
بتوان متوجه شد، چه کسی ممنوع الکار است. ولی می دانیم 
که قراردادهای عده ای را لغو کرده اند و چند نفری هستند 

که اجازه ادامه همکاری ندارند.«
به  رسیدگی  رسعت  اینکه  بیان  با  کمیته  این  اعضای 
پرونده هرنمندانی که پرونده قضایی دارند و یا همچنان در 
بازداشت هستند طی روزهای گذشته کاهش قابل توجهی 
داشته و کُند شده است. این موضوع در کنار تردید نسبت 
به »عادالنه« و »بی طرف« بودن روند دادرسی و مقامات 

دادگاه سبب نگرانی این فعاالن صنفی شده است.
اصل  برائت،  »اصل  که  گفته  اینباره  در  کوهیان  مهدی 
دادرسی،  بودن  علنی  اصل  بی طرف،  مقام  توسط  دادرسی 
اصل دسرتسی به وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق 
بودن متهم به سکوت و … همه از مصادیق حق دادرسی 
عادالنه است که خود یکی از حقوق بنیادین برشی است و 
نظام حقوقی حاکم بر ایران هم آن را به رسمیت می شناسد.

دلیل  به  سینامگران  از  شامری  گذشته  ماه  دو  ==طی 
حامیت از خیزش مردمی علیه جمهوری اسامی احضار و 
ممنوع الخروج  شدند و قرارداد شامری از آنها نیز فسخ شده 

است.
==عضو کمیته حامیت حقوقی و قضایی از سینامگران، 
نداشنت وکیل در مرحله دادرسا را یکی از نگرانی های موجود 
برای بازداشت شدگان دانست و آن را »ناقض حق دسرتسی 

آزاد متهم به وکیل« توصیف کرد.

در هشتمین هفته از انقالب مردم ایران، خانه سینام اعالم 
کرده صد سینامگر در این مدت ممنوع الخروج و یا بازداشت 
شدند. این نهاد صنفی کمیته ای برای حامیت از هرنمندانی 

که زیر فشار امنیتی و قضایی تشکیل داده است.
از ابتدای خیزش ملی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی که 
از ۲۶ شهریور و در پی جان باخنت مهسا امینی بر اثر رضب و 
جرح مأموران گشت ارشاد آغاز شد، شامری از سینامگران در 
شبکه های اجتامعی به حامیت از خیزش مردمی پرداختند. 
مردم  با  حجاب  برداشنت  با  نیز  زن  سینامگران  از  برخی 
همراهی کردند. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی، 
در کنار رسکوب های همه جانبه مردم فشارهایی را نیز به 

سینامگران وارد کرده است.
طی دو ماه گذشته خربهایی درباره احضار و ممنوع الخروج  
شدن و ضبط پاسپورت سینامگران منترش شده و بر اساس 
است.  شده  فسخ  سینامگران  از  عده ای  قرارداد  گزارش ها 
علیرضا حسینی عضو هیئت مدیره خانه سینام نیز گفته که 
»تعدادی از بازیگران مشهور و کارگردان ها ممنوع الخروج« 

شده اند.
مستندساز  ایالنلو  مژگان  از جمله  سینامگران  از  شامری 
در  که  هستند  هرنمندانی  از  بازیگر  ریاحی  کتایون  و 
بازداشت برس می برند. گزارش هایی که پیش از این منترش 
شده نشان می دهند هرنمندان بازداشت شده مانند دیگر 
اوین،  زندان های  در  تهران،  در شهر  اخیر  بازداشت شدگان 

فشافویه، قرچک محبوس هستند.
روزنامه »رشق« روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ در گفتگو با 
چند تن از اعضای کمیته حامیت حقوقی از سینامگران به 
بازتاب وضعیت هرنمندانی پرداخته که از ابتدای خیزش ملی 
علیه جمهوری اسالمی تا کنون ممنوع الخروج، احضار و یا 

بازداشت شده اند.
هامیون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی 
کمیته هستند  این  اعضای  آشتیانی  دانش  نغمه  و  مردانه 
قضایی  و  حقوقی  حامیت  برای  »رشق«  گزارش  به  که 
احضار،  آن  از  قبل  یا  اخیر  وقایع  در  که  سینامگران  از 
ممنوع الخروج، ممنوع الکار و یا بازداشت و زندانی شده اند، 
تشکیل شده است. بر این اساس و با همکاری خانه تئاتر 
و موسیقی لیستی ۱۰۰ نفره از هرنمندان ممنوع الخروج و 
بازداشتی تهیه کرده و خرب از ممنوع الخروجی اکرث بازیگران 

مشهور و کارگردان ها می دهد.
و  کار  فرایند  درباره  سینام  کارگردان  اسعدیان  هامیون 
اقدامات این کمیته به عنوان مناینده صنفی هرنمندان گفته 
که »مرحله اول جمع آوری اطالعات بود. می خواستیم بدانیم 
برای چه کسانی مشکل پیش آمده است. به دوستان صنوف 
اطالع دادیم که هر موردی هست را به ما اطالع بدهند. 
لیستی از وضعیت و مکانشان تهیه شد. دوستان ما ارتباطات 
که دستگیر  بفهمیم کسی  تا حداقل  کردند  برقرار  قضایی 
شده االن در چه وضعیتی است. اگر امکانش هست بتوانیم 
رشایط آزادی شان را فراهم کنیم یا از طریق وکال از جهت 
حقوقی هم به خانواده ها کمک کنیم تا بدانند چگونه باید 

برخورد کنند و چه کار باید انجام دهند.

»خانه سینام« از بازداشت 
و یا ممنوع الخروج شدن 
۱٠٠ هرنمند در دو ماه 

گذشته خرب داد

اینکه فوریت رسیدگی این حق را تضمین کند؛ موجب تردید 
و نگرانی جدی ماست.«

بازداشتی های خیزش ملی در هشت  از سوی دیگر متام 
طبق  و  شده اند  بازداشت  امنیتی  اتهام  با  گذشته،  هفته 
تبرصه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان دسرتسی 
به وکالی »خودی« و مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است. 
ملی  خیزش  با  مرتبط  که  سینامگرانی  درباره  موضوع  این 
بازداشت و با پرونده قضایی روبرو شدند نیز صدق می کند.
کسی  چون  »منی شود  که  است  معتقد  حسینی  علیرضا 
حرفی زد شدیدترین حکم ها برایش صادر شود! این مملکت 
برای ۸۰ میلیون آدم است. مترین دموکراسی در ایران سابقه 
خوبی ندارد. شاید ادای آن را درآوریم ولی مترین دموکراسی 
بر  من  به  بزند  حرف   مخالف  کسی  اگر  نبوده،  ایران  در 
وفاق  که   امیدوار هستیم  است.  بد  این  و  خورد  خواهد 
همگانی رخ دهد تا همه به آرامش برسند. جامعه احساس 

خستگی دارد،. من فعال فقط می توانم همین را بگویم.«
مسعود  فرهادی،  اصغر  ریاحی،  کتایون  تهرانی،  هدیه  
کیمیایی، مریم بوبانی، حامد بهداد، رسوش صحت، هومن 
سیدی، مهران مدیری، پارسا پیروزفر، شهاب حسینی، عادل 
فردوسی پور، رامبد جوان، باران کوثری، پریناز ایزدیار، احسان 
کرمی، علی شادمان، هامیون غنی زاده، بهنوش طباطبایی، 
طناز طباطبایی، پانته آ بهرام، نازنین بیاتی، احمد مهرانفر، 
سحر دولتشاهی، در شبکه های اجتامعی با انتشار ویدئو و 
یا نوشتارهایی حامیت خود را از مردم معرتض ایران نشان 

داده اند.
همچنین مهرماه امسال شامری از سینامگران ساکن داخل 
و خارج ایران از جمله بهرام بیضایی، بهمن قبادی، پرویز 
کیمیاوی، علی عباسی، عبدالرضا کاهانی، زهرا امیرابراهیمی، 
یک  در  آهنگرانی،  پگاه  حکمت،  منیژه  شمسایی،  مژده 
بیانیه مشرتک تحت عنوان »به حرمت و شکوه« زن »به نام 
گوهر آزادی« به رسکوب معرتضان توسط نیروهای امنیتی و 

لباس شخصی واکنش نشان دادند.
در این بیانیه امضاکنندگان صدای راستین ایران را »صدای 
جوانان غیوری« خواندند که »به حرمت و شکوه »زن« به نام 
گوهر »آزادی« به خیابان ها آمده اند«. در ادامه همچنین با 
اشاره به اینکه »فریاد خروشان مردم خشمگین و عصیان زده 
و سانسور،  تجاوز  از سال ها دروغ، دزدی، فساد، رسکوب، 
واقعیت انکار ناپذیر روزگار ما که دیگر توان تحملش به رس 
آمده« آمده است: »سینامگر مستقل وظیفه ای ندارد جز در 
کنار مردم ایستادن و به تصویر کشیدن حقایق رسکوب شده 

و شکسنت ساختارها و چارچوب های تحمیل شده.«
امضاکنندگان با اشاره به رسکوب معرتضان توسط نیروهای 
رسکوبگر نوشتند: »دیگربار به همه افرادی که در یگان های 
نظامی تبدیل به عامل رسکوب و خشونت علیه مردم شده اند 
این مردم برای  این تفنگ ها با رسمایه ی  یادآوری می کنیم 
دفاع از خودشان در اختیارشان قرار گرفته، اسلحه به سمت 

مردم و جوانان ایران نگیرید. به آغوش ملت باز گردید.«
اعرتاضات رسارسی  از آغاز  اینهمه در حالیست که پیش 
و در امرداد امسال محمد خزاعی رئیس سازمان سینامیی 
ایران خرب داد  از سینامگران  از تهیه فهرستی  ارشاد  وزارت 
که قرار است به   دالیل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری 

خود منع شوند.
ارشاد   و  فرهنگ  وزیر  اسامعیلی،  محمدمهدی  همزمان 
اسالمی، از اقدام سازمان سینامیی ایران برای تهیه فهرست 
هرنمندان ممنوع شده از کار دفاع کرد و بار دیگر هرنمندان 
را تهدید کرد که اگر »خالف منافع ملی کار کنند« یا علیه 
جمهوری اسالمی سخن بگویند، به ممنوعیت فعالیت هرنی 

محکوم خواهند شد.
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به بسنت خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب 
و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی منوده 
بود و در این زمینه ها نقش هدایتگری داشت به اتهامات 

محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.«
پیش از این نیز صدور اتهاماتی چون »محاربه« و »فساد 
بازداشت شدگان در شهرهای  از  تن  برای چند  االرض«  فی 
مختلف، نگرانی ها را در مورد خطر صدور حکم اعدام علیه 

معرتضان افزایش داده بود.
خربگزاری قوه قضاییه نام متهامنی را که به اعدام محکوم 
شده اند اعالم نکرده اما یکی از متهامنی که با اتهام »محاربه« 
روبرو شده و در خطر اعدام قرار داشت، پرهام پروری بود 

که در اعرتاضات تهران بازداشت شده است.
ویدئویی  پیامی  در  آبان   ۲۲ یکشنبه  روز  پرهام  پدر 
»به  کار  از محل  بازگشت  در حال  فرزندش  که  کرد  اعالم 
اتهام  او  است.  شده  بازداشت  و  برخورده  شلوغی ها« 
و  سازمان ها  از  و  ندانسته  فرزندش  سزاوار  را  »محاربه« 
بین املللی حقوق برشی کمک خواسته  نهادهای داخلی و 
است. پرهام پروری تک فرزند خانواده دانش آموخته رشته 
مهندسی و شاغل در یک رشکت فنی در تهران و همچنین 

قهرمان و مربی شنا است.
پیش از این، کانون حقوق برش ایران هشدار داده بود که ۹ 
تن از دستگیرشدگان اعرتاضات رسارسی که روز شنبه ۷ آبان 
اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم 
افراد را محمد قبادلو،  این  نام  نهاد  این  اعدام قرار دارند. 
شیرازی،  سعید  قراقلو،  رضازاده  محسن  صیدی،  سامان 
ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، منوچهر  محمد بروغنی، 

مهامن نواز و سهیل خوشدل اعالم کرده است.

==مرکز رسانه قوه قضاییه: حکم بدوی سه نفر دیگر از 
اغتشاشگران در ادامه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و 

برهم زنندگان امنیت در دادگاه انقاب تهران صادر شد.
==دفرت کمیساریای عالی حقوق برش سازمان ملل متحد 
سه شنبه ۲۴ آبان در بیانیه ای خواستار آزادی فوری هزاران 
نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مساملت آمیز در 

ایران بازداشت شده اند.

مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه تن 
از بازداشت شدگان اعرتاضات رسارسی اخیر خرب داد. پیشرت 
نیز صدور اتهاماتی چون »محاربه« و »فسا فی االرض« برای 
بازداشت شدگان از خطر صدور احکام اعدام برای شهروندان 

معرتض حکایت داشت.
خربگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه، امروز چهارشنبه 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ در گزارشی اعالم کرد که »حکم بدوی سه 
پرونده  به  رسیدگی  ادامه  در  اغتشاشگران  از  دیگر  نفر 
اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت در دادگاه انقالب تهران 

صادر شد.«
قوه قضائیه مدعی شده که یکی از متهامن »به صورت 
خودرو  با  انتظامی،  نیروی  مأمورین  جان  قصد  با  و  عمد 
اثر  برده و در  به مأمورین هجوم  به رسعت  سواری خود 
برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را 

نیز مجروح کرده.«
به  را  دیگری  متهم  قضاییه  قوه  گزارش،  این  اساس  بر 
»کشیدن سالح رسد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی 
با چاقو به یکی از مأموران« و »به آتش کشیدن فرمانداری 
شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن« به محاربه محکوم 

کرده است.
در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه انقالب تهران 
آمده است، »فردی که در اقدامی تروریستی به صورت عمد 
و با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری 
خود به رسعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با 
آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح 
منوده بود پس از اعرتافات رصیح خودش مبنی بر ارتکاب 
جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به 
از طریق جنایت علیه متامیت جسامنی  االرض  افساد فی  
منجر  که  ملی  کشور  امنیت  علیه  اقدام  و  تخریب  افراد، 
به اخالل در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن 
خسارت به افراد و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم 

شد.«
در ادامه این گزارش آمده »بر اساس دادنامه دیگر صادر 
با کشیدن  تهران، متهمی که  انقالب  از سوی دادگاه  شده 
سالح رسد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو 
به یکی از مأموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد 
رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به 
آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال 
به  دادگاه  با حکم  بود  اتهام محاربه محاکمه شده  به  آن 

اعدام محکوم شد.«
»در حکم صادر شده  که  افزوده  قضاییه  قوه  خربگزاری 
دیگر، به موجب دادنامه دادگاه انقالب تهران فردی که با 
حضور در محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود در 
فیلم های بررسی شده از دوربین های محل اغتشاش، اقدام 

قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت شدگان
 اعرتاضات اخیر خرب داد

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگسرتی استان الربز 
برای  کیفرخواست  از صدور  آبان ۱۴۰۱  شنبه ۲۱  روز  نیز 
این  بود.  داده  خرب  زن  یک  و  مرد   ۱۰ شامل  شهروند   ۱۱
شهروندان در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی با 

اتهاماتی همچون »فساد فی االرض« روبرو شده اند.
در  که  شهروندانی  برای  سنگین  اتهامات  آوردن  وارد 
اعرتاضات بازداشت شده اند با واکنش های بین املللی روبرو 
شده است. بر اساس اعالم مقامات حکومتی برای هزاران 
نفر پرونده قضایی تشکیل شده و برگزاری دادگاه ها نیز در 
چند شهر آغاز شده است. محمدجعفر منتظری دادستان کل 
کشور نیز روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه از برگزاری دادگاه ها برای 
شامر بیشرتی از معرتضان بازداشت  شده خرب داد و گفت که 
دادگاه برخی از بازداشت شدگان اعرتاضات برگزار شده که 

»ممکن است بخشی از این دادگاه ها رسانه ای شود«.
مقامات قضایی جمهوری اسالمی از صدور بیش از ۷۵۰ 
استان  سه  در  فقط  بازداشتی  معرتض  برای  کیفرخواست 
ایران خرب داده اند. عبداملهدی موسوی رئیس کل دادگسرتی 
استان مرکزی روز یکشنبه اعالم کرد ۲۷۶ نفر از معرتضان 

دستگیرشده این استان »مجرم تشخیص داده شدند«.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگسرتی هرمزگان از صدور 
اعرتاضات  بازداشت شدگان  از  تن   ۱۶۴ برای  کیفرخواست 
رسارسی کنونی در این استان خرب داد. او »اجتامع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
اخالل در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل، 
مترد توأم با رضب و جرح مأموران و تخریب و تحریق اموال 

عمومی و دولتی« را از اتهامات این شهروندان اعالم کرد.
اسدالله جعفری رئیس کل دادگسرتی استان اصفهان نیز از 
صدور ۳۱۶ فقره کیفرخواست در خصوص بازداشت شدگان 
اعرتاضات اخیر در این استان خرب داد. همچنین به گفته وی 
برای ۱۲ شهروند بازداشت شده در جریان اعرتاضات حکم 

صادر شده است.
پیش از این در هفته گذشته علی القاصی مهر رئیس کل 
تا کنون حدود  اعالم کرده بود که  تهران  استان  دادگسرتی 
هزار کیفرخواست برای معرتضان دستگیر شده در اعرتاضات 
را که  القاصی مهر مردم معرتضی  تهران صادر شده. علی 
شده اند  بازداشت  و  کرده  رشکت  خیابانی  اعرتاضات  در 
»آشوبگر« و »اغتشاشگر« نامیده و مدعی شده شامری از 
بازداشت شدگان »دارای اتهامات سنگینی از جمله رضب و 
جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش 

کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم« هستند.
متحد  ملل  سازمان  برش  حقوق  عالی  کمیساریای  دفرت 
سه شنبه ۲۴ آبان در بیانیه ای خواستار آزادی فوری هزاران 
نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مساملت آمیز در 

ایران بازداشت شده اند.
در این بیانیه که در وبسایت رسمی کمیساریای حقوق 
برش سازمان ملل منترش شده، با اشاره به صدور کیفرخواست 
علیه بیش از ۱۰۰۰ نفر از در تهران و صدها نفر در سایر 
اسالمی  جمهوری  مقامات  از  »ما  است:  آمده  ایران  نقاط 
می خواهیم فوراً همه کسانی را که در ارتباط با تظاهرات 
مساملت آمیز بازداشت شده اند آزاد کرده و اتهامات سنگین 
علیه آنها را لغو کنند. قوانین حقوق برشی از حق مردم برای 

تجمع مساملت آمیز و آزادی بیان حامیت می کند.«
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در رویارویی اخیر میان مردم ایران و جمهوری  اسالمی، 
رسدرگمی رژیم بیش از موارد قبل منایان می شود زیرا برای 
اولین بار این نظام در موقعیت دفاع از ماهیت ایدئولوژیک 
خود قرار گرفته است. به همین دلیل مقامات لشکری و 
کشوری رژیم از طریق نهادهای نظامی به تشدید تهدید  

علیه معرتضان متوسل شده اند.
تازه ترین تهدید از فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی شنیده شده که گفته است »اغتشاشگران جایی در 
مناینده  داشت«. همزمان ۲۷۷  نخواهند  اسالمی  جمهوری 
از قوه قضائیه خواستند »با  مجلس اسالمی هفته گذشته 

معرتضان قاطعانه برخورد کند«.
نزدیک  افراد  برخی  که  به حدی رسیده  رژیم  رسدرگمی 
به  و  کرده  پیش بینی  را  اسالمی  جمهوری  آینده  آن  به 
دست اندرکاران سیاسی، مذهبی و فرهنگی حکومت نسبت 
به خطرات دگرگونی های ساختار اجتامعی در ایران هشدار 
دهند. در همین ارتباط کیهان تهران  نوشته است: »ایران 
در  فردای پس از جمهوری اسالمی، جهنمی بیش نیست… 
و اگر این طیف به قدرت برسد، با شعار حجاب اختیاری، 
در نهایت »بی حجابی اجباری« را دنبال خواهد کرد… یکی 
از اهداف اصلی در این فتنه، تجزیه ایران و تکه تکه کردن 
کشورمان است… یکی از آمال و آرزو های این جریان این 
است که در فردای پس از جمهوری اسالمی، همجنس بازی 

در ایران رسمیت یافته و گسرتش یابد«.
از سوی دیگر، با توسعه جنبش اعرتاضی و تبلور آن به 
اصالح طلبان  اجتامعی،  و  سیاسی  رسارسی  جنبشی  عنوان 
انعطاف بیشرتی نسبت به آن نشان داده تا جایی که زهرا 
رهنورد و همرسش میرحسین موسوی رهرب »جنبش سبز«  
گفتند:  اسالمی  رژیم  رهربی  به  خطاب  تند  بیانیه ای  در 
»به جوانان احرتام بگذارید، مردم را نکشید، صدای آنها را 
بشنوید، اعرتاض حق مردم مسلم مردم است، دانشجویان 
اخراج  و  تحصیل  تعلیق  به  تهدیدها  آزاد،  را  زندانی 

جمهوری   و  ایران  مردم  میان  اخیر  رویارویی  ==در 
اسامی، رسدرگمی رژیم بیش از موارد قبل منایان می شود 
زیرا برای اولین بار این نظام در موقعیت دفاع از ماهیت 
ایدئولوژیک خود قرار گرفته است. به همین دلیل مقامات 
لشکری و کشوری رژیم از طریق نهادهای نظامی به تشدید 

تهدید  علیه معرتضان متوسل شده اند.

اعرتاضات  رسیدن  با   – االوسط(  )رشق  فحص  مصطفی 
جمهوری  رژیم  خود،  ماه  دومین  پایان  به  ایران  رسارسی 
اسالمی با خیزشی روبروست که خود را سازماندهی کرده 
بحرانی  وضعیت  که  بطوری  دارد  مداوم  پویایی  نوعی  و 
را برای کلیت نظام با همه ی دم و دستگاه های نظامی و 
ایدئولوژیک اش با متامی تشکل های سیاسی محافظه کار و 
اصالح طلب اش به وجود آورده که همواره در ساختار قدرت 

رشیک بوده اند.
این بحران در وحله اول مستقیم جریان اصولگرا را به زیر 
سوال برده که در حال حارض وظیفه برقراری  »ثبات« در 
کشور را به عهده دارد. این جریان به گفتامن سنتی خود 
مطالبات  یا  داخلی  سیاسی  بحران های  دادن  ربط  یعنی 
مردمی ایران به خارج،  ادامه می دهد و با تکرار این بهانه 
به روشی متوسل می شود که پیش از اینهم در رویارویی  با 

معرتضان امتحان کرده بود.
از سوی دیگر اصالح طلبان ضمن انتقاد لفظی به خشونت 
با  همسو   مواضعی  نیستند  قادر  رقیب،  جناح  و  رژیم 
اعرتاضات مردم اتخاذ کنند و به شدت در رسدرگمی برس 
می برند. دوگانگی و تناقض در عملکرد جریان اصالح طلب 
گفتامن  آن  به  وابسته  از جناح های  بخشی  تا  باعث شده 
بگیرند.  فاصله  اصولگرایان  از  و  کنند  فرموله  را  جدیدی 
به  همواره  هستند،  نظام  از  بخشی  خود  که  اصالح طلبان 
پروژه   هیچ  آنها  خود  اما  می کنند  اعرتاض  نظام  عملکرد 

مشخصی که کامال متفاوت با رژیم باشد، ارائه نکرده اند.

رژیم ایران و غرق شدن در گرداب ناتوانی و ناکارآمدی

دانشجویان را متوقف کنید«.
همزمان جناح اصالح طلب نزدیک به محمد خامتی رئیس 
برای  مردمی  همه پرسی  برگزاری  خواستار  اسبق  جمهوری 

پایان دادن به بحران اعرتاضات شد.
جنبش اعرتاضات رسارسی در عمل نشان داده که سیستم 
و  محافظه کار  جناح  دو  )هر  ایران  در  حکومتی  پیچیده 
این  دارد.  قرار  بحرانی  بسیار  وضعیت  در  اصالح طلب( 
وضعیت بحرانی نظام جمهوری اسالمی را تا مرز رسیدن به 

»هرج  و مرج« پیش برده است.
را  خود  دهه  چهار  از  بیش  که  اسالمی  جمهوری  رژیم 
حفظ کرده بود، حاال با واقعه کشته شدن مهسا امینی زیر 
و  اجتامعی  جنبش  یک  با  ارشاد،  گشت  ماموران  شکنجه 
سیاسی و عصیان رسارسی  علیه ایدئولوژی رژیم که سال  ها  
استفاده می شد، روبرو شده  ابزار رسکوب  به عنوان  از آن 
این جنبش باعث شد که همه حساسیت های ملی  است. 
و تبعیض هایی که برای سال ها پنهان مانده بود در افکار 

عمومی آشکار شود.
گسرتش رسیع اعرتاضات در متام مناطق ایران بسیار قویرت 
این  با  توانایی مقابله آن  یا  برای مهار آن  از رسعت رژیم 
جنبش است. این وضعیت  تعادل رژیم را بر هم زده  و به 
همین دلیل مقامات جمهوری اسالمی برای حفظ تعادل و 
جلوگیری از افتادن خود به تهدید و خشونت بیشرت متوسل 

شده است.
ارصار رژیم بر برخورد خشن با معرتضان به نوعی انکار 
این جنبش رسارسی است. رژیم هنوز درک نکرده که ناتوانی 
از پاسخگویی به خواست های حقوقی معرتضان ممکن است 

آن را در گرداب هرج و مرج غرق کند.

*منبع: روزنامه رشق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

زاهدان/۲0آبان1401
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دومین روز اعتصاب در ذوب آهن اصفهان

== مدیران ذوب آهن به همراه مناینده ای از وزارت کار امروز 
با حضور در میان کارگران اعتصاب کننده تاش کردند آنها را به کار 
بازگردانند اما کارگران گفته اند اعتصاب خود را ادامه خواهند داد.

== دانشجویان نیز به اعتصاب خود ادامه داده اند و در ده ها 
دانشگاه کشور کاس درس از سوی دانشجویان تحریم شده و 

تحصن و تجمعاتی برگزار شده است.
== در برخی شهرها مانند فوالدشهر، شاهین شهر، قزوین، 
سقز، سنندج و کامیاران اکرث مغازه ها تعطیل و اعتصاب به 

صورت رسارسی ادامه داشته است.
==رسانه های حکومتی بطور سازمانیافته و هامهنگ به 
انتشار گزارش هایی با محور باز بودن مغازه ها و عدم اعتصاب 
به  می شوند  مجبور  هم  باز  اما  می کنند  منترش  بازاریان 

»نیمه تعطیل« بودن مغازه ها بپردازند. 
== فراخوان اعتصابات و اعرتاضات رسارسی برای سه روز از 
سه شنبه ۲۴ تا پنجشنبه ۲۶ آبان اعام شده و تا کنون منایشی 
بی نظیر از ایستادگی و همبستگی مردم به منایش گذاشته است.
که  روزه ای  سه  اعتصابات  و  اعرتاضات  از  روز  دومین  در 
فراخوان آن به مناسبت سالگرد جانباختگان اعرتاضات رسارسی 
آبان۹۸ از سوی مردم معرتض اعالم شده بود، بازاریان در بیش از 
۴۰ شهر ایران اعتصاب کردند. دانشجویان نیز اعتصاب و اعرتاض 
در دانشگاه ها را با تحریم کالس درس و تجمع و رسدادن شعار 

علیه جمهوری اسالمی ادامه دادند.
امروز  و  آغاز  آبان  از روز سه شنبه ۲۴  اعرتاضات سه روزه 
چهارشنبه برای دومین روز ادامه یافته است. اعتصاب دیروز و 
امروز بازاریان بی سابقه ترین و گسرتده ترین اعتصاب بازار در 
تاریخچه جمهوری اسالمی بوده است. ویدئوها و تصاویری که 
در رسانه های اجتامعی منترش شده، نشان می دهد بسیاری از 
نقاط شهرهای مختلف کشور در تعطیلی کامل برس می برند. 
شامری از کارگران از جمله کارگران شاغل در ذوب آهن اصفهان 

نیز دیروز و امروز در اعتصاب برس بردند.
کارگران ذوب آهن از روز گذشته در پاسخ فراخوانی که اعالم 
شده بود دست به اعتصاب زدند و تجمع و راهپیامیی هایی 
در محوطه این کارخانه برگزار کرده اند. این کارخانه بزرگرتین 
کارخانه تولیدکننده فوالد کشور است و ساالنه سه میلیون و ۶۰۰ 

هزار تن فوالد تولید می کند.
کارگران ذوب آهن اصفهان امروز نیز در متامی بخش ها برای 
دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و مقابل ساختامن 
»توحید« این مجتمع تجمع کردند. ساختامن »توحید« مربوط 
به بخش اداری است که دفرت مدیرعامل رشکت در آن قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران در گزارشی درباره اعتصاب در ذوب آهن 
اصفهان نوشته که »ذوب آهن اصفهان بیشرت از ۱۴ هزار نفر 

ادامه اعتصابات 
رسارسی در 

ده ها شهر ایران؛ 
همبستگی مّلی 

در سومین سالگرد 
آبان۹۸

کارگر در استخدام مستقیم مجتمع دارد و با احتساب کارگران 
رشکتی، تعداد پرسنل در کل مجتمع به بیش از ۱۸ هزار نفر 
می رسد. کارگران استخدام مستقیم، قرارداهایشان به صورت 
نیز حداقلی ترین  نیروهای رشکتی  یکساله متدید می گردد و 

حقوق و مزایا را دریافت می کنند.«
به  مجتمع  مدیران  کارگران،  آزاد  اتحادیه  گزارش  اساس  بر 
همراه مناینده ای از وزارت کار امروز با حضور در میان کارگران 
اعتصاب کننده تالش کردند آنها را به کار بازگردانند اما کارگران 
گفته اند اعتصاب خود را ادامه خواهند داد. یکی از اصلی ترین 

خواسته کارگران افزایش دستمزدها است.
امروز همچنین بازاریان نیز در شهرهای مختلف ایران دست 
به اعتصاب زدند و برای دومین روز پیاپی کرکره مغازه های خود 
را پایین نگه داشتند. تهران، تربیز، کرمان، یزد، شهرکرد، بندرانزلی، 
بندرعباس، کرمانشاه، پاوه، بوکان، سقز، مشهد، مریوان، اراک، 
رشت، کامیاران، بانه، اشنویه، ماهشهر، مرودشت، شیراز، سنندج، 
مهاباد، نجف آباد اصفهان، شاهین شهر، فوالدشهر، کرج از جمله 
شهرهایی هستند که ویدئوهای اعتصاب بازاریان آنها منترش 

شده است.
در تهران بازاریان در چند نقطه شهر از جمله بازار بزرگ تهران، 
بازار موبایل عالءالدین، بازار امامزاده حسن، بازار مبل دالوران، 
بازار آهن فروشان، خیابان »انقالب«، خیابان کاخ )فلسطین(، 
منطقه چراغ برق و منطقه تهرانپارس اعتصاب کردند. یکی از نقاط 
مهمی که بازاریان در آن اعتصاب کرده بودند خیابان کاخ بود که 
بعد از انقالب۵۷ »فلسطین« نامیده شد. این خیابان در نزدیکی 
محل سکونت خانواده علی خامنه ای  و دفرت وی واقع شده است.
امروز  نیز  تهران که بورس فروش آهن است  بازار شادآباد 
چهارشنبه ۲۵ آبان برای دومین روز پیاپی اعتصاب کردند و 
بازاریان و مردم از صبح اعرتاضاتی را در این منطقه شکل دادند. 
در یکی از ویدئوهای منترش شده از ظهر چهارشنبه در شادآباد، 
یک شهروند می گویند که پنج ساعت است که مردم در حال 
نربد با نیروهای تحت فرمان جمهوری اسالمی هستند. وی به 
جمهوری اسالمی تأکید می کند که »بزنید، بکشید، باز هم رفتنی 

هستید؛ انقالب ما ادامه دارد.«
در شیراز بازاریان خیابانی منتهی به شاهچراغ در روز ۲۵ 
آبان نیز اعتصاب کرده و مغازه های خود را باز نکرده اند. در 
اصفهان نیز در چند نقطه از جمله بازار طال، مجتمع پارک و 
بازار موبایل احمد آباد اعتصاب کردند. در برخی شهرها مانند 
فوالدشهر، شاهین شهر، قزوین، سقز، سنندج و کامیاران اکرث 
مغازه ها تعطیل و اعتصاب به صورت رسارسی ادامه داشته است.

بازاریان در شهر کامیاران در استان کردستان اعتصاب کرده و 
شهروندان خیابان اصلی این شهر را با سنگ بستند و اعرتاضات 

گسرتده ای از صبح چهارشنبه در این شهر در جریان است.
با اینهمه گزارش و شواهد تصویری اما رسانه های حکومتی 
اعتصابی صورت  امروز و دیروز  تالش دارند نشان دهند که 
نگرفته است. در حالی که وبسایت ها و خربگزاری های داخلی 
بطور سازمانیافته و هامهنگ به انتشار گزارش هایی با محور باز 
بودن مغازه ها و عدم اعتصاب بازاریان منترش می کنند اما باز هم 

مجبور می شوند به نیمه تعطیل بودن مغازه ها بپردازند.
برای منونه، خربگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که »با وجود باز 
بودن مغازها و بازارهای نواحی مرکزی تهران، به نظر می رسید 
خیابان انقالب امروز نیمه تعطیل است و بجز تعدادی معدود 
از مغازهای های کتابفروشی و تهیه غذا، اکرث مغازه ها در این 
و  تهران  دانشگاه  رسدر  محدوده  بودند.  تعطیل  محدوده 
پیاده روهای خیابان انقالب نیز امروز یکی از خلوت ترین روزهای 
خود را تجربه کرد. حضور نیروهای پلیس امنیت در خیابان 
انقالب محدوده بین میدان انقالب و چهار راه ولیعرص در حد 
معمول هفته های اخیر بود که در جاهای تعیین شده برای این 

نیروها مستقر بودند.«
دانشجویان نیز به اعتصاب خود ادامه داده اند و در ده ها 
دانشگاه کشور کالس درس از سوی دانشجویان تحریم شده و 
تحصن و تجمعاتی برگزار شده است. این اعرتاضات و اعتصابات 
در پی پیوسنت دانشجویان به فراخوان ملّی برای اعرتاضات سه 
روزه به مناسبت سالگرد جانباختگان آبان ۹۸ صورت گرفته است.
دانشکده فنی پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده علوم 
اجتامعی و اقتصادی مدرسه عالی دخرتان )دانشگاه الزهرا(، 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت 
قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  تربیز،  آزاد  دانشگاه  مدرس، 
و  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرمانشاه،  رازی  دانشگاه 
دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشگاه هایی هستند که دانشجویان 
با تحصن و تجمع در آنها علیه جمهوری اسالمی شعار دادند.
»هیز تویی هرزه تویی، زن آزاده منم«، »مرگ بر دیکتاتور«، 
آبادی«، »بی طرفی بی رشفی«،  آزادی، مرد میهن  زندگی  »زن 
»فقر و فساد گرونی میریم تا رسنگونی«، »هر یه نفر کشته شه، 
هزار نفر پشتشه« و »قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان« 
از شعارهای دانشجویان در تجمعات دانشگاه های کشور بود.

روز گذشته در نخستین روز اعرتاضات ملّی سه روزه نیز از 
صبح بازاریان در ده ها شهر اعتصاب کرده و دانشجویان نیز در 
دانشگاه های کشور تحصن و تجمع کردند. اعرتاضات مردمی 
از بعد از ظهر در خیابان ها شکل گرفت و تا نیمه شب ادامه 
داشت. فراخوان اعتصابات و اعرتاضات رسارسی برای سه روز 
از سه شنبه ۲۴ تا پنجشنبه ۲۶ آبان اعالم شده و تا کنون منایشی 
بی نظیر از ایستادگی و همبستگی مردم به منایش گذاشته است.



صفحهشماره1854
 جمعه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۹ نوامبر ۲0۲۲

۲۳ ۲۲

زمان تنظیم این گزارش اعالم نکردند که یک زن و ۱۰ مردی که 
در این پرونده متهم شده اند چه کسانی هستند.

با  از آنکه  اینهمه در حالیست که جمهوری اسالمی پس 
رسکوب مسلحانه و خشونت بار معرتضان طی دو ماه گذشته 
نتوانسته خیزش ملی را پایان دهد، حاال به دنبال آنست که با 
تشکیل دادگاه هایی با بررسی اتهامات سنگین بازداشت شدگان، 
در میان مردم وحشت آفرینی کند تا شاید از این طریق موج 

قیام ملی علیه نظام را خاموش کند.
در این میان اتهامات موهومی همچون »محاربه« و »فساد 
فی االرض« از قبیل مواردیست که می تواند منجر به صدور 
احکام سنگینی چون »اعدام« شود. پیشرت نیز دستگاه قضایی 
جمهوری اسالمی اقدام به بسنت چنین اتهاماتی به معرتضان 
کرده بود و از جمله نوید افکاری کشتی گیر را به همین بهانه 

به چوبه دار سپرد!
علی القاصی مهر رئیس کل دادگسرتی استان تهران هفته 
برای  کیفرخواست  هزار  حدود  کنون  تا  کرد  اعالم  گذشته 
معرتضان دستگیر شده در اعرتاضات تهران صادر شده است. 
علی القاصی مهر مردم معرتضی را که در اعرتاضات خیابانی 
رشکت کرده و بازداشت شده اند »آشوبگر« و »اغتشاشگر« 
خطاب کرده و مدعی شده شامری از بازداشت شدگان »دارای 
اتهامات سنگینی از جمله رضب و جرح یا به شهادت رساندن 
ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض 

به نوامیس مردم« هستند.
برگزاری دادگاه متهامن در دیگر استان های ایران نیز آغاز شده 
و به گزارش خربگزاری فارس تا کنون کیفرخواست ۲۵ پرونده 
در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست 

پرونده »قتل بسیجی« در کرج  یازده شهروند  اتهام   ==
»افساد فی االرض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و 
حمله به نیروهای بسیج و فراجا«، »اجتامع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور« و »فعالیت تبلیغی علیه 
نظام از طریق شعاردادن، نرش و بازنرش محتوای مجرمانه در 

فضای مجازی« اعام شده است.
==رئیس کل دادگسرتی استان تهران هفته گذشته اعام کرد 
تا کنون حدود هزار کیفرخواست برای معرتضان دستگیر شده 

در اعرتاضات تهران صادر شده است.
==طی روزهای گذشته شامری از مقامات جمهوری اسامی 
اّشد  و  معرتض  مردم  با  حکومت  شدید  برخورد  خواستار 

مجازات بازداشت شدگان شدند.

در ادامه تالش  جمهوری اسالمی برای شدیدترین برخوردهای 
قضایی با بازداشت شدگان خیزش ملی و صدور احکام سنگین 
علیه آنها، ۱۱ شهروند در کرج به جرائم واهی چون »فساد 
فی االرض« متهم شدند. پیش از این نیز چند شهروند معرتض 
دیگر با همین اتهام روبرو و در خطر صدور حکم »اعدام« 

قرار گرفتند.
خیزش ملی علیه جمهوری اسالمی با گذشت دو ماه همچنان 
ادامه دارد و شهروندان معرتض در خیابان ها و دانشگاه ها 
به اشکال مختلفی، از تظاهرات تا شعارنویسی، مخالفت با 
جمهوری اسالمی و پافشاری بر براندازی حکومت را نشان 

می دهند.
دستگاه رسکوب جمهوری اسالمی اقدام به تشکیل پرونده با 
اتهامات سنگین برای بازداشت شدگان اعرتاضات کرده و به نظر 
می رسد در پی صدور احکامی سنگین چون حبس طوالنی  و 

اعدام برای شامری از متهامن است.
در یکی از تازه ترین منونه ها حسین فاضلی هریکندی رئیس 
برای ۱۱  کیفرخواست  از صدور  الربز  استان  دادگسرتی  کل 
شهروند شامل ۱۰ مرد و یک زن خرب داده است. این شهروندان 
اتهاماتی  با  بسیجی  یک  شدن  کشته  پرونده  با  ارتباط  در 

همچون »فساد فی االرض« روبرو شدند.
به گفته حسین فاضلی هریکندی، این شهروندان در ارتباط 
با پرونده کشته شدن یک  بسیجی به نام »روح الله عجمیان« 
در جریان اعرتاضات مردمی ۱۲ آبان در محدوده کاملشهر کرج 

بازداشت شدند.
وی با اعالم اینکه کیفرخواست این پرونده جهت رسیدگی 
و صدور حکم به شعبه اول دادگاه انقالب استان الربز ارجاع 
شده گفته که »افساد فی االرض از طریق ارتکاب جرم علیه 
امنیت کشور و حمله به نیروهای بسیج و فراجا«، »اجتامع و 
تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور« و »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام از طریق شعاردادن، نرش و بازنرش محتوای 
مجرمانه در فضای مجازی« برخی از اتهامات متهامن است که 

در کیفرخواست قید شده است.
رسکوب  به  اشاره  بدون  الربز  دادگسرتی  کل  رئیس 
مسلحانه مردم معرتض توسط نیروهای انتظامی، امنیتی و 
لباس شخصی ها و بسجی ها و جان باخنت بیش از ۳۲۰ معرتض 
طی دو ماه گذشته، مدعی شده که متهامن این پرونده که 
آنها را »اغتشاشگر« خوانده، با حمله و محارصه این بسیجی 
که »در حال کمک جهت رفع انسداد بزرگراه و عبور و مرور 
خودروها بوده، ضمن پاره کردن پیراهن و لخت کردن وی، 
سنگ،  بوکس،  پنجه  چاقو،  با  متعددی  و رضبات  جراحات 
مشت و لگد به قسمت های مختلف« به وی وارد آورده و او 

را روی آسفالت خیابان کشیده اند.
حسین فاضلی هریکندی از هویت یازده شهروندی که در 
ارتباط با این پرونده بازداشت شده و با چنین اتهامات سنگینی 
روبرو هستند اشاره نکرده است. نهادهای حقوق برشی نیز تا 

تاش برای رسکوب 
قضایی بازداشت شدگان 
خیزش ملی؛ ۱۱ شهروند 
در کرج به جرائم واهی 
مانند »فساد فی االرض« 

متهم شدند

۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان 
خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوین، کیفرخواست 
۱۱۰ نفر در استان کردستان و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در 

استان الربز صادر شده است.
علی صالحی دادستان عمومی و انقالب تهران نیز هفته 
گذشته اعالم کرد که برای ۳۱۵ متهم قرار »مجرمیت« صادر 

و چهارمعرتض بازداشت شده نیز به »محاربه« متهم شده اند.
از  تن   ۹ که  داده  هشدار  ایران  برش  حقوق  کانون 
دستگیرشدگان اعرتاضات رسارسی که روز شنبه ۷ آبان اولین 
اعدام  جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم 
قبادلو، سامان  را محمد  افراد  این  نام  نهاد  این  دارند.  قرار 
صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، 
و  نواز  مهامن  منوچهر  حاجی،لو،  حسین  مهری،  ابوالفضل 

سهیل خوشدل اعالم کرده است.
طی روزهای گذشته شامری از مقامات جمهوری اسالمی 
خواستار برخورد شدید حکومت با مردم معرتض شدند. از 
جمله مهدی چمران عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب و 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفته که »دستگاه قضا باید با 
تجزیه طلبان، آشوبگران و اغتشاشگران برخورد قاطع کند، اما 
در مورد معرتضین باید فکر و سپس تصمیامت مقتضی را اتخاذ 
کند. رأفت جمهوری اسالمی و همچنین مسامحه و مصالحه 
دستگاه های امنیتی و انتظامی در مواجهه با اغتشاش گران، 
باعث شده تا آشوب گران همچنان در خیابان های شهر اقدام 

به ایجاد ناامنی کرده و اموال عمومی را به آتش بکشند.«
همچنین ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی نیز گفته که برخورد نرم با اغتشاشگران خیانت 
به ملت است: »بین آن کسی که فریب خورده و یا به واسطه 
تبعیض ها و مشکالت اقتصادی وارد خیابان شده است، با آن 
کسی که بر اساس یک برنامه ریزی و به واسطه عضویت در 
گروهک های تجزیه طلب به کف خیابان آمده است، فرق است. 
قطعاً نباید با آن کسی که دست به سالح برده است و یا رفتار 
خشنی علیه نظام و ملت داشته و یا با رسویس های امنیتی 
بیگانه ارتباط دارد، با مامشات برخورد کرد چرا که برخورد نرم با 
این افراد و اغتشاشگران خیانت به امنیت کشور و ملت است.«
رستیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم 
چهارشنبه ۱۸ آبان در یک سخرنانی با اشاره به اعرتاضات ادعا 
کرد »اگر امروز یک مقداری آنطوری که جامعه انقالبی مطالبه 
می کند با این مگسان برخورد منی شود اراده فرمانده کل قوا 
کنند  برخورد صادر  فرمان  آقا  روزی که حرضت  ولی  است 

بدانند که هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت.«
حیدری با بیان اینکه »اقتدار نظام باعث شده که دشمنان 
علیه ما توطئه کنند« تأکید کرد »در جغرافیای ایران، برای ادامه 
سیره شهدا، راهی جز پیروی از والیت و اطاعت محض از 

رهربی وجود ندارد.«
حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی نیز در 
گفتگو با خربگزاری مهر شامری از معرتضان را »تروریست« 
خطاب کرده و خواهان اّشد مجازات برای آنها شده است. 
او گفته که »بحث قصاص مطرح است نه اعدام و اگر کسی 
جرمی انجام داده که حکم آن قصاص است باید اجرا شود 
اما منایندگان مجلس منی توانند به قوه قضائیه تکلیف کند که 
اعدام انجام شود چون اعدام باید با توجه به آئین دادرسی، 

قوانین کشور و حکم قاضی انجام شود.«
از سوی  اینهمه در حالیست که کارزار وسیعی در غرب 
سیاستمداران و فعاالن حقوق برش جریان دارد تا با در پیش 
کشورهای  دولت های  توسط  قاطعانه  سیاست های  گرفنت 
غربی علیه جمهوری اسالمی از ارتکاب جنایات بیشرت توسط 
آن جلوگیری شده و به مبارزات آزادیخواهانه ی مردم یاری 

رسانده شود.
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مجبور به سکوت شدند، صحبت کنیم. از دیدگاه آلبانی، ما 
همچنین می خواستیم برای همه معرتضان در ایران و برای 
ایرانیان خارج از کشور فرصتی به وجود آوریم که از مبارزات 
خود بگویند و از جامعه بین املللی بخواهند از همه امکانات 

برای محکوم کردن رژیم در ایران استفاده کند.«
شیرین  سخنان  و  نشست  این  پرسیدم  خوجه  فرید  از 
عبادی، نارنین بنیادی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 
امور حقوق برش در ایران را چگونه ارزیابی می کند و آیا 
فکر می کند توانسته اند پاسخگوی انتظارات و پرسش های 

منایندگان دولت های حارض در این نشست باشند؟
سفیر آلبانی در سازمان ملل متحد در ادامه ی این گفتگو 
با کیهان لندن می گوید: »فکر می کنم که این نشست  به 
هدف خود رسید. ما اطالعات به روز شده در مورد وقایع 
و به ویژه اقدامات رژیمی را شنیدیم که علناً توسط مردم 
است. جاوید  به چالش کشیده شده  توسط جوانان  خود، 
رحامن در مورد حوادث گزارش شده مربوط به استفاده از 
گاز اشک آور و گلوله های جنگی توسط نیروهای امنیتی از 
از وکال، روزنامه نگاران و  جمله نیروی بسیج صحبت کرد. 
دیگر اعضای جامعه مدنی که به دلیل حامیت از اعرتاضات 
بازداشت شده اند گفت. دولت ایران همچنین صدها نفر از 
به جرامئی متهم کرده  را  اعرتاضات  این  دستگیرشدگان در 
دارند.  اعدام  قوانین رژیم مجازات  آنها طبق  از  که برخی 
شهروندان  بیشرت  دسرتسی  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
برش  حقوق  کارشناسان  کرده.  محدود  را  اینرتنت  به  خود 
کشتار و رسکوب توسط نیروهای امنیتی در ایران ،از جمله 
خشونت های  خودرسانه،  بازداشت های  و  دستگیری ها 
جنسیتی و جنسی، استفاده بیش از حد از زور، و شکنجه 
را محکوم کرده اند. بسیار مهم بود که این حقایق به شورای 

امنیت ارائه شود و موارد نقض علیه زنان به عنوان

==فرید خوجه مناینده دامئی آلبانی در سازمان ملل در 
اواسط  »از  می گوید  لندن  کیهان  با  اختصاصی  گفتگوی 
مدنی  جنبش  یک  شاهد  جهان  هفته ها،  برای  و  سپتامرب 
با مشارکت  زنان  به رهربی  ایران  در  فوق العاده شجاعانه 
ایرانیان از همه اقشار برای مبارزه برای حقوق مدنی خود 

است.«
==این دیپلامت آلبانیایی می گوید  آنچه امروز شاهد آن 
هستیم »با آنچه در موارد قبلی دیده بودیم متفاوت است. 
این بار ما شاهد یک زلزله ی واقعی هستیم که  سیستم 

دزدساالر حاکم را به لرزه در آورده است.«
==فرید خوجه در صحبت هایش در نشست غیررسمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تجربه آلبانیایی ها در 
مبارزه برای آزادی و دموکراسی اشاره کرد و گفت »ما نباید 
هراس داشته باشیم و می بایست به پیروزی ایامن داشته 

باشیم.«
می گوید:  آلبانیایی  برجسته  دیپلامت  ==این 
»دیکتاتوری ها نکات مشرتک دارند: پایه های آنها بر ترس 
و رسکوب و همچنین بر ادعای  دخالت قدرت های خارجی 
استوار است. دومی به حاکامن کمک می کند تا با بهانه 
دروغین دفاع از امنیت برای خاموش کردن صدای مخالفان 

تاش کنند و بر طبل دروغین اتحاد ملی بکوبند.«
است:  معتقد  متحد  ملل  سازمان  در  آلبانی  ==سفیر 
فروپاشی  باعث  که  را  عطفی  نقطه  منی تواند  »هیچکس 
ساختارهای به ظاهر قدرمتند می شود پیش بینی کند، اما 
نکته مشرتک  دیکتاتوری ها یک  و  است  یک چیز مسلم 
دیگر دارند: همه آنها در یک لحظه معین از بین می روند! 

این اراده مردم است که تغییر ایجاد می کند.«

سازمان  امنیت  شورای  نوامرب،  دوم  روز   – رأفت  احمد 
ملل متحد جلسه ای غیررسمی در مورد انقالب آزادیخواهی 
ایرانیان که نام مهسا  امینی و شعار »زن، زندگی، آزادی« را 
جهانی کرده است برگزار کرد. در این نشست شیرین عبادی 
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و نازنین بنیادی بازیگر و فعال  
با  این نشست غیررسمی که  حقوق برش سخرنانی کردند. 
نام »Arria formula« شناخته می شود، به دعوت مناینده 
ایاالت متحده  با حامیت مناینده  امنیت  آلبانی در شورای 
رحامن  جاوید  شد.  برگزار  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا 
امور حقوق برش در  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 

ایران نیز یکی دیگر از سخرنانان در این نشست بود.
در  ملل  سازمان  در  آلبانی  دامئی  مناینده  خوجه  فرید 
را  این نشست  لندن اهداف  با کیهان  گفتگوی اختصاصی 
هفته ها،  برای  و  سپتامرب  اواسط  »از  می شامرد:  بر  چنین 
جهان شاهد یک جنبش مدنی فوق العاده شجاعانه در ایران 
به رهربی زنان با مشارکت ایرانیان از همه اقشار برای مبارزه 
تصاویر  این  متاشای  است.  بوده  خود  مدنی  حقوق  برای 
بی سابقه از کشوری که توسط پلیس امنیت اخالقی اداره 
می شود، با زنانی که با رسکشی حجاب خود را برمی دارند یا 
موهای خود را در مالء عام کوتاه می کنند، دلگرم کننده است. 
شنیدن شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و دیدن جمعیتی که 
پلیس  را در خیابان ها تعقیب می کنند، در ایران یک چیز 

عادی نیست. با آنچه در موارد قبلی دیده بودیم متفاوت 
بوده و هست. اینبار ما شاهد یک زلزله ی واقعی هستیم که  

سیستم دزدساالر حاکم را به لرزه در آورده است.«
این دیپلامت عالیرتبه آلبانیائی در ادامه می افزاید: »رژیم 
به این حرکت اعرتاضی گسرتده با تنها راهی که می شناسد 
که  دیدیم  ما  است.  داده  پاسخ  کشتار  و  رسکوب  یعنی 
خانواده ها بر تابوت بستگان کشته شده شان در اعرتاضات 
از جوانان شان منی خواهند متوقف  آنها  اما  گریه می کنند، 
در  دهند.  ادامه  مبارزه  این  به  می خواهند  بلکه  شوند، 
متحده،  ایاالت  با  همراه  وحشیگری،  چنین  به  واکنش 
می خواستیم اقدامات این رژیم را افشا کرده و به صورت 
آشکار و قاطع محکوم کنیم. بهرتین راه  برای اعالم حامیت 
از زنان و دخرتان شجاع ایرانی و اقلیت های  مذهبی و قومی 
ایران، برگزاری یک جلسه غیررسمی در شورای امنیت  در 
برای  این نشست  از  ما همچنین  بود.  متحد  ملل  سازمان 
شناسایی فرصت هایی جهت حامیت از درخواست تحقیقات 
معترب، بین املللی و مستقل در مورد نقض وحشتناک حقوق 
برش توسط دولت ایران استفاده کردیم. ما می خواستیم بر 
استفاده غیرقانونی رژیم ایران از زور علیه معرتضان، تعقیب 
تالش  و  از کشور  و خارج  داخل  در  مدافعان حقوق برش 
قوانین  با  آشکار  تضاد  در  که  آنها،  کشنت  یا  ربودن  برای 
بین املللی است تاکید داشته باشیم. عامالن این وحشیگری ها 
و جنایات باید شناسایی و محاکمه شوند. ما می خواستیم 
همچنین  و  کنیم  افشا  را  آن  روش های  و  رسکوبگر  رژیم 
می خواستیم  ما  کنیم.  مقابله  آنها  دروغین  روایت های  با 
اثر خشونت  در  دندان هایشان  که  از کسانی  منایندگی  به 
وحشیانه شکسته شده، کسانی که بطور غیرقانونی بازداشت 
و شکنجه می شوند، کسانی که مجبور به اعرتاف های جعلی 
مبنی بر گرفنت پول از نیروهای خارجی و کسانی که با زور 

گفتگوی اختصاصی با فرید خوجه سفیر آلبانی در سازمان ملل متحد: 

ما در ایران شاهد یک زلزله  علیه نظام دزدساالر هستیم!

فرید خوجه سفیر آلبانی در سازمان ملل متحد
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      بخشی از تداوم تبعیض طوالنی، فراگیر و مبتنی بر 
جنسیت که در قوانین، سیاست ها و ساختارهای اجتامعی 
یک  ایجاد  برای  درخواست  شود.  مطرح  شده،  گنجانده 
مکانیسم تحقیقاتی بین املللی، برای اطمینان از پاسخگویی 
در ایران و پایان دادن به معافیت مداوم عنارص این حکومت 
توسط  گسرتده  بطور  برش،  حقوق  شدید  نقض  به  متهم 

شامری از اعضای شورای امنیت مطرح شد.«

نازنین  از  قدرمتندی  بسیار  »گزارش  افزود:  خوجه  فرید 
برای  چالش  جدی ترین  را  وقایع  این  که  شنیدیم  بنیادی 
ایران در بیش از یک دهه گذشته توصیف کرد.  حکومت 
از جمله، او اعالم کرد که گروهی از رهربان برجسته زن، از 
جمله هیالری کلینتون وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده، 
اوباما  میشل  کانادا،  وزیر  نخست  معاون  فریلند  کریستیا 
بانوی اول سابق ایاالت متحده، پومزیله مالمبو-انگکوکا مدیر 
یوسف زی  مالله  و  متحد،  ملل  سازمان  زنان  سابق  اجرایی 
منترش  را  طوماری  آموزشی،  فعال  و  صلح  جایزه  برنده 
کرده اند که خواستار حذف فوری جمهوری اسالمی ایران از 
کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان است. 
از کشورهای  این نشست توسط برخی  درخواستی که در 
عضو نیز تکرار شد. همچنین صدها هزار نفر از رسارس جهان 
صدای خود را به طوماری اضافه کرده اند که خواستار ایجاد 
مکانیسم سازمان ملل برای انجام تحقیقات مستقل به عنوان 
گامی در جهت پیگیری مسئولیت جدی ترین جنایات تحت 

قوانین بین املللی در ایران شده اند.«
مناینده دامئی آلبانی در سازمان ملل سپس به تالش های 
گفت:  و  کرد  اشاره  نشست  این  علیه  اسالمی  جمهوری 
تالش جمهوری  پرتو  در  باید  نیز  را  نشست  این  »اهمیت 
این  منایندگان  دید.  آن  اهمیت  کاهش  برای  ایران  اسالمی 
در  خواستند  عضو  کشورهای  از  ملل  سازمان  در  کشور 
این نشست رشکت نکنند. که البته بی تاثیر بود و در این 
نشست بسیاری بطور گسرتده حضور داشتتند و این نشست 
با  ما  داشت.  بسیاری  کنندگان  دنبال  نیز  مجازی  بصورت 
چالش هایی که در ارتباط با مسئله حقوق برش در چارچوب 
شورای امنیت با آن مواجهیم البته آگاه هستیم، اما عمیقاً 
از سخرنانان فوق العاده به خاطر دیدگاه ها و توصیه هایشان 
در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به ایران و قاطعیت 

فرید خوجه در کنار مناینده آمریکا و نازنین بنیادی در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل

برای  سپاسگزارم.  ایران  مردم  برش  حقوق  از  دفاع  در  آنها 
آلبانی، حقوق برش بطور مستقیم با صلح و امنیت مرتبط 
ابتدا به  است و عدم رسیدگی صحیح به مسائل از هامن 
تشدید تنش ها و درگیری ها منجر می شود. همینگونه بود 
که حوادث در سوریه آغاز شد؛ جایی که  بحران با تظاهرات 
به  منجر  بی رحم  رژیم  یک  توسط  و   آغاز  مساملت آمیز 
کابوسی شد که همه با آن آشنا هستیم و اکنون بیش از ۱۱ 

سال است که ادامه دارد.«
ادامه به صحبت هایش در نشست غیر  فرید خوجه در 
رسمی در مورد تجربه آلبانیائی ها در مبارزه برای آزادی و 
دموکراسی، اشاره کرد و تأکید کرد »ما نباید هراس داشته 

باشیم و می بایست به پیروزی ایامن داشته باشیم.«
از او پرسیدم آیا این دو عنرص برای شکست یک دیکتاتوری 
کافی است یا نیاز به حامیت قدرت های خارجی و نهادهای 

بین املللی نیز هست؟
این دیپلامت آلبانیائی در پاسخ گفت: »من در سخنانم 
معرتضان  از  را  خود  بی دریغ  حامیت  و  کامل  همبستگی 
از زندگی در  را  ابراز کردم و  تجربه خودم  آنها  و حقوق 
من  گذاشتم.  اشرتاک  به  آلبانی  در  کمونیستی  دیکتاتوری 
مطمنئ نیستم که فرمول ثابتی وجود داشته باشد که بتوان 
آن را در همه جا درباره راه های شکست یک دیکتاتوری 
به کار برد. دیکتاتوری ها همیشه عمیقاً در بافت و فرهنگ 
محلی ریشه دارند، اما نکات مشرتک دارند: پایه های آنها بر 
ادعای  دخالت قدرت های  بر  ترس و رسکوب و همچنین 
خارجی استوار است. دومی به حاکامن کمک می کند تا با 
صدای  کردن  خاموش  برای  امنیت  از  دفاع  دروغین  بهانه 
مخالفان تالش کنند و بر طبل دروغین اتحاد ملی بکوبند. 
دیکتاتورها افراد پارانوئیدی هستند که در همه جا دشمن 
می بینند. آنها قوی به نظر می رسند، اما در حقیقت  در 
ترس زندگی می کنند. مورد ایران هم فرقی منی کند، زیرا همه 
ارکان حکومت دینی توسط یک شخص اداره می شود: ولی 
فقیه! چنین معامری به ناچار یک سیستم عمیقاً فاسد با 
می کند  ایجاد  حاکم  قدرت  ساختار  در  پوسیده  بخش های 
که مبتنی بر رسکوب شدید دستگاه امنیتی است.در هامن 
اولین لحظه ای که دست اندرکاران نظام شاهد لرزش رهربی 
باشند، او را رها می کنند و سقوط یکی از ارکان حاکم به 

سایر رکن ها نیز رسایت می کند. معرتضان نباید از وحشیگری 
رژیم خسته شوند. در سطح منطقه، دولت های زیادی داریم 
که از جمهوری اسالمی حامیت می کنند و به نظر می رسد 
انزوای آن در حال حارض واقعیت ندارد. آنچه مهم است این 
است که جامعه جهانی از همه ابزارهای دیپلامتیک برای 
اعامل فشار بر رژیم ایران استفاده کند. هیچکس منی تواند 
ظاهر  به  ساختارهای  فروپاشی  باعث  که  را  نقطه عطفی 

قدرمتند می شود، پیش بینی کند، اما یک چیز مسلم است 
و دیکتاتوری ها یک نکته مشرتک دیگر نیز دارند: همه آنها 
در یک لحظه معین از بین می روند! این اراده مردم است 
که تغییر ایجاد می کند. منی دانم شجاعت و ایامن برای ایجاد 
تغییر در ایران کافی است یا نه، اما شک ندارم که بدون 
آنها، ایجاد حس تعلق در میان کسانی که از سیستمی بیگانه 
دارند  حق  مردم  بود.  خواهد  دشوارتر  آمده اند،  ستوه  به 
سیستمی را که برای آنها کار منی کند و منی تواند پاسخگوی 
جعبه  اعرتاضات  این  بکشند.  پایین  باشد  نیازهایشان 
پاندورائی را گشوده که بادهای تغییر را به وزیدن درآورده 
ایرانیان می خواهند و کامالً سزاوار آن  است. تغییراتی که 
هستند. ایران همه چیز دارد تا کشوری بزرگ و توسعه یافته 
باشد و بجای ترور و تاریک بینی، ثروت و دانش صادر کند.«

در پایان این گفتگو، نظر شخصی مناینده آلبانی در سازمان 
ملل متحد را در مورد این خیزش مردمی که بسیاری از آن به 
عنوان اولین »انقالب زنانه« یاد می کنند جویا شدم: »آنچه 
من فکر می کنم چیزی بیش از یک عقیده است: این یک 
باور عمیق و یک تحسین بی حد و حرص برای همه زنان، 
دخرتان و جوانان و همه کسانی است که از این هوای تازه 
چشمگیر در ایران حامیت می کنند. مقاومت و قدرت آنها، 
شجاعت و اراده آنها، انرژی و رویاهای آنها باعث پیرشفت 
»زنان، زندگی، آزادی« خواهد شد. مسئله بر رس  اینکه آیا 
موفق خواهند شد نیست! تنها پرسش منطقی می تواند در 
مورد زمان این پیروزی باشد که خواهد رسید! هامنطور که 
گفتم، ایران از این قاعده مستثنا نخواهد بود. رژیم از متام 
ترفندهای کثیف خود استفاده خواهد کرد. ایرانیان در همه 
سنین و طبقات اجتامعی باید از عزم مشرتک خود استفاده 
آزاد،  جامعه ای  سوی  به  مساملت آمیز  گذار  برای  و  کنند 

دموکراتیک و مرفه متحد شوند.«
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== هامنطور که حجاب اجباری برای زنان یکی از شیوه های 
جمهوری اسامی برای ارائه تصویر اُمت اسام از ملت ایران 
و حامل پیام ایدئولوژیک حکومت بوده، لباس آخوندی و 

عاممه هم از دیگر نشانه های حکومت اسامی است.
طی  ایران،  در  عاممه پرانی  پدیده  شدن  گسرتده  ==با 
روزهای گذشته خرب بازداشت دو نفر در ارتباط با این اقدام 

منترش شده است.
==واکنش ها از طیف اصاح طلب تا اصولگرای جمهوری 
اسامی درباره »عاممه پرانی« نشان می دهد که اتفاقا جوانان 
انقابی در ایران با این حرکت منادین علیه حکومت عاممه به 
رسها، »هدف« را درست نشانه گرفته اند! ضمن اینکه آنکه 
جامعه ایران را به جایی رسانده که عاممه از رس آخوندها 
بپراند کسی نیست جز حکومت آخوندها و جناحین و عوامل 

رسکوب و پاسدارانش!
پدیده »عاممه پرانی« به موازات کشف حجاب به یکی از 
ابزارهای جوانان مبارز در ایران و یکی از محورهای انقالب 
ملی علیه جمهوری اسالمی تبدیل شده است. گسرتده شدن 
این حرکت مدنی- سیاسی واکنش هایی از سوی اصالح طلبان و 

اصولگرایان در پی داشته است.
در هشت هفته گذشته نه تنها زنان زیادی با کشف حجاب 
و سوزاندن رورسی ها با یکی از مهمرتین منادهای تبلیغات 
به  اسالمی«  »حجاب  یعنی  اسالمی  جمهوری  ایدئولوژیک 
مبارزه پرداخته اند، بلکه عاممه پرانی از رس آخوندها نیز به 
یکی از ابزارهای مبارزان خیزش ملی علیه جمهوری اسالمی 

تبدیل شده است.
از ابتدای اعرتاضات اخیر نیز بارها مردم در شعارهای خود 
مرشوعه ای را که از انقالب۵۷ بر ایران حاکم شده زیر سوال 
برده و رد کرده اند و در مقابل خواستار حاکمیت قانون شدند 
که یک قرن پیش با انقالب مرشوطه در ایران بنیان نهاده شد. 
اتفاقا عاممه پرانی که به یکی از پدیده های رایج این روزها در 
مبارزه جوانان علیه جمهوری تبدیل شده و ویدئوهای مختلف 
آن دست به دست می گردد، نخستین مورد ثبت شده اش به 
دوران مرشوطه باز می گردد که عاممه از رس شیخ فضل الله 

نوری از مرشوعه خواهان آن دوران پراندند.
هامنطور که حجاب اجباری برای زنان یکی از شیوه های 
جمهوری اسالمی برای ارائه تصویر اُمت اسالم از ملت ایران و 
حامل پیام ایدئولوژیک حکومت بوده، لباس آخوندی و عاممه 

هم از دیگر نشانه های حکومت اسالمی است.
و  »امروز  عنوان  با  لندن  کیهان  آبان  بیستم  در رسمقاله 
»با  است  آمده  بقراط  االهه  قلم  به  دیروز«  تداعی های 
»عاممه پرانی« که توسط جوانان شکل گرفته، بالفاصله اهداف 

پدیده عاممه پرانی 
برای مبارزه با 

مرشوعه خواهان؛ 
واکنش حامیان 

اصاح طلب و اصولگرای 
جمهوری اسامی

تالش  سپس  و  تجدد«  و  »آزادی  شعار  و  مرشوطه  انقالب 
پهلوی ها برای راندن مالیان به کنج حجره ها و انجام امور 
معنوی که ادعای آن را نیز دارند، تداعی می شود. تالشی که با 
توجه به نفوذ سیزده قرن تا عمق جامعه آسان نبود و انقالب 
مرشوعه و ارتجاعی ۵۷ نیز آن را اثبات کرد. با اینهمه مرشوطه 
و سپس پهلوی بذر آزادی و مدرنیته را در بطن جامعه کاشتند 
تا سال ها بعد که نسل های دیگری برای حقوق خود مبارزه 

می کنند بتوانند از هامن ریشه تغذیه کنند.«
االهه بقراط تأکید کرده که »عاممه پرانی« فقط یک »حرکت 
اقدام سیاسی و  بلکه »یک  بامزه« نیست  شوخ و شنگ و 
اجتامعی و مقابله با  تفکریست که زیر عاممه قرار دارد! 
هامن تفکر »هیچ« معروف که در بهمن ۵۷ بر ایران نازل شد 
و ملت و مملکت را در داخل و خارج به »هیچ« تبدیل کرد!«
با گسرتده شدن پدیده عاممه پرانی در ایران، طی روزهای 
گذشته خرب بازداشت دو نفر در ارتباط با این اقدام منترش 
شده است. روزنامه دولتی »ایران« خرب داد که نیروهای بسیج 
یک نفر را در منطقه ۱۰ تهران به دلیل »انداخنت عاممه از 
خربی  وبسایت  همچنین  کردند.  بازداشت  روحانیون«  رس 
دلیل  به  بابل  در  نفر  یک  که  داد  خرب  نیز  »صابرین نیوز« 

»انداخنت عاممه یک روحانی« بازداشت شده است.
بازتاب  نیز  همچنین عاممه پرانی در رسانه های حکومتی 
انتشار ده ها ویدئو از عاممه پرانی در  داشته و با توجه به 
شهرهای مختلف، حامیان نظام نتوانستند در اینباره سکوت 
کنند و به روی خود نیاورند. برخی رسانه های داخلی از جمله 
خربگزاری فارس، خواستار »برخورد جدی« با افرادی شده که 
به لباس روحانیت توهین می کنند! خربگزاری فارس نوشته که 
بعضی از روحانیون خواهان رفع »خالء قانونی« برای برخورد 

با »عاممه پرانی« شده اند!
شورای  مجلس  عضو  نقدعلی  محمدتقی  حجت االسالم 
اسالمی در واکنش به عاممه پرانی گفته که »پدیده پراندن 
عاممه از رس روحانیون توطئه شیاطین است و کسانی که 
چنین کاری کردند باید بدانند امام علام و روحانیون آقا امام 
حسین نه تنها عاممه اش را پراندند بلکه رس را هم به همراه 
عاممه پراندند، اما روز به روز محبوبیت ایشان افزایش یافت.«
مناینده مجلس شورای اسالمی با تهدید جوانان افزوده که 
عاممه پرانی از رس روحانیون بازی کردن با دم شیر است و 
را  عملشان  نتیجه  بدانند  می کنند  کاری  چنین  که  کسانی 
خواهند دید: »کفتار هر روز با دم شیر بازی می کرد و شیر با 
او مدارا می کرد، اما زمانی که شیر دید مزه کار زیر دهن کفتار 
رفته، گوشاملی مفصلی به کفتار داد، بنابراین عرض می کنم 
ممکن است روحانیون مدارا کنند و حوصله به خرج بدهند، 

اما کسانی که با دم شیر بازی می کنند بدانند نتیجه عملشان 
را خواهند دید و این پیامی است برای کسانی که جوانان را 

تحریک می کنند.«
جمله  از  هم  اصالح طلب  روزنامه نگار  زیدآبادی  احمد 
افرادیست که طی روزهای گذشته در نکوهش عاممه پرانی 
کار  این  »منطق«  درباره  بی پایه  کامال  فرضی  با  مطلب 
پدیده  از  روزها  این  که  کسانی  متام  »منطق  است:  نوشته 
»عاممه پرانی« دفاع کرده اند، در این جمله خالصه می شود 
که »چون روحانیون نوع پوشش دلخواه خود را به ما تحمیل 
کرده اند، بنابراین ما هم آنها را در پوشیدن لباس شان ناامن 
منطِق  واقع  در  است.  معیوب  کامالً  منطق  این  می کنیم«. 
هامن روحانیونی است که پوشش دلخواه خود را به دیگران 
تحمیل کرده اند. این منطق در ذاِت خود زورمدارانه است و 
میدان سیاست و اجتامع را صحنه تالفی جویی، روکم کنی و 
انتقام کشی می داند. این منطق قادر است چرخه خشونت در 
یک جامعه را تا نهایت خونبارش پیش بربد، زیرا در گام بعدی 
به فرض گفته خواهد شد، او می کُشد پس من هم می کشم، 
او زور  او شکنجه می دهد، پس من هم شکنجه می دهم، 
می گوید پس من هم زور می گویم، مگر من چه کم از او دارم!«
این روضه خوانی احمد زیدآبادی درباره »منطق« عاممه پرانی 
و »خشونت« و »تالفی« در حالیست که جمهوری اسالمی که 
وی هنوز با اینهمه جنایت و تبهکاری نتوانسته از آن دل بِکَند، 
حتا کودکان و نوجوانان را به خاک و خون می کشد و او نگران 
»عاممه پرانی« و »خشونت« جوانان بی دفاع در برابر حکومتی 
است که آنها را به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل می رساند!
حجت االسالم احمد حیدری آخوند اصالح طلب نیز که مقام 
حکومتی هم داشته در مطلبی که در وبسایت انصاف نیوز 
با عنوان »از یک عاممه  به رس به عاممه پران ها« منترش کرده 

علیه عاممه پرانی نوشته است.
این آخوند اصالح طلب عاممه پرانی را »نامقبول و نازیبا و 
منفور« دانسته و نوشته که »اقدام علیه »عاممه به رسهای 
مستضعف« و پراندن عاممه ها جز نفرت و بدنامی منی آورد 
و حیف است چهره زیبای اعرتاض شام به ستم و بی عدالتی 
با این اقدام و اقدام  های  مشابه مثال علیه زنان با حجاب یا 
به آتش کشیدن اموال عمومی یا کتک زدن رسباز بیچاره ای 
که مجبور به مقابله با شام بوده و… ملکوک و زشت گردد.«

با وجود امید و شهامت و شجاعتی که در اعرتاضات مردم 
در  حیدری  احمد  داشته،  وجود  گذشته  هفته  هشت  طی 
ادامه از مردم خواسته که به شیوه ی مظلوم منایی فریبکارانه ی 
جمهوری اسالمی و جناحین اش، در حرکت اعرتاضی خود که 
»اصل نظام« را هدف قرار داده و می خواهد آن را براندازد، 
است  »امید  باشند:  زندانی«  و  اسیر  مرضوب،  »مظلوم، 
عقالنیت و تدبیر را بر جریان اعرتاض زیبایتان علیه ظلم و 
بی عدالتی حاکم سازید و به نفوذی ها و خشمگینان تحت 
تأثیر احساسات غلیان کرده و گریزان از عقالنیت اجازه ظهور 
و بروز ندهید. شام اگر در حرکت اعرتاضی خود مظلوم و 
حتی مرضوب باشید و اسیر و زندانی و… تأثیرگذارتر خواهید 
بود از اینکه با این رفتارها در اذهان عمومی یا در اذهان قرش 
مذهبی منفور شوید. به خدا توسل و متسک کنید و از او بر 
استواری بر طریق صحیح اعرتاض کمک بخواهید که خدا قطعا 

با ستم ستیزان و عدالتخواهان است.«
این واکنش ها از طیف اصالح طلب تا اصولگرای جمهوری 
اسالمی درباره »عاممه پرانی« نشان می دهد که اتفاقا جوانان 
انقالبی در ایران با این حرکت منادین علیه حکومت عاممه به 
رسها، »هدف« را درست نشانه گرفته اند! ضمن اینکه آنکه 
جامعه ایران را به جایی رسانده که عاممه از رس آخوندها 
بپراند کسی نیست جز حکومت آخوندها و جناحین و عوامل 

رسکوب و پاسدارانش!
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بگذاریم.«
وزارت خارجه اسپانیا در متاس تلفنی کیهان لندن گفت 
اطالعات بیشرتی در مورد بازداشت آنا بانیرا سوارز در حال 
حارض در اختیار ندارد و وزیر خارجه از آنخل لوسادا سفیر 
این کشور در تهران خواسته است که در متاس با مقامات 
چگونگی  مورد  در  بیشرتی  اطالعات  اسالمی  جمهوری 
بازداشت این زن جوان، دلیل این بازداشت و محل نگهداری 
او به دست آورد. یک دیپلامت سفارت اسپانیا در تهران به 
کیهان لندن گفت »ما در این زمینه با وجود چندین متاس 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  وزارت  و  خارجه  وزارت  با 

نتوانستیم اطالعات قابل توجهی به دست آوریم.«
خانواده آنا بانیرا سوارز  نیز دعوت کیهان لندن برای گفتگو 
در این رابطه را رد کردند و گفتند به آنها »توصیه« شده با 
رسانه ها گفتگو نکنند و در این رابطه فعال سکوت اختیار 
کنند. آنا بانیرا سوارز در شهر الکرونیا در ایالت گالیسیا نام 
»کاریتاس«  با  سالی  چند  که  زن جوان  این  است.  آشنایی 
نهاد خیریه بین املللی وابسته به کلیسای کاتولیک در انجام 
طرح هایی در بریتانیا، فرانسه و ارمنستان همکاری داشته 
گالیسیا  ایالت  پاکسازی سواحل  برای  پیش  است، دو سال 
۱۵۰۰ کیلومرت پیاده روی کرد و ۶۰۵ کیلو زباله جمع آوری کرد.

در  پستی  در  جاری  سال  ژوئن  ماه  در  سوارز  بانیرا  آنا 
صفحه فیسبوک خود نوشته بود که سفری  به آسیای میانه و 
خاورمیانه را آغاز خواهد کرد، ولی پس از آن هرگز گزارشی 
در مورد این سفر و کشورهایی که از آنها بازدید کرده یا قصد 
سفر به آنها را دارد منترش نکرده بود. یکی از دوستان آنا 
بانیرا سوارز  به کیهان لندن می گوید او برایش از تظاهرات 
گسرتده در ایران، قتل مهسا، قیام زنان و دخرتان ایرانی علیه 
حجاب گفته و افزوده بود که خود را بسیار نزدیک به حرکت 
تظاهرات   در  دارد  قصد  و  می بیند  آزادی«  زندگی،  »زن، 
مساملت آمیز آنها رشکت کند و از زبان آنان بشنود که چرا 

هفته هاست در خیابان هستند و اعرتاض می کنند.
همین  از  یکی  در  سوارز   بانیرا  آنا  زیاد  احتامل  به 

تظاهرات ها بازداشت شده است.
سانچز  سانتیاگو  دیگر،  اسپانیایی  یک  نیز  اکترب  دوم 
کوخدور که  بالفاصله پس از ورود به ایران از اقلیم کردستان 

==در ۷۲ ساعت گذشته سه شهروند اروپایی دیگر در 
جمهوری اسامی به گروگان گرفته شده اند. دو نفر از این 
زن  یک  سوم  نفر  و  هستند  فرانسوی  جدید  گروگان های 

جوانان اسپانیایی به نام آنا بانیرا سوارز  است.
==یک دیپلامت سفارت اسپانیا در تهران به کیهان لندن 
گفت »ما با وجود چندین متاس با وزارت خارجه و وزارت 
کشور جمهوری اسامی ایران نتوانسته ایم تا کنون اطاعات 

قابل توجهی به دست آوریم.«
==خانواده آنا بانیرا سوارز دعوت کیهان لندن برای گفتگو 
را رد کردند و گفتند به آنها »توصیه« شده با رسانه ها گفتگو 

نکنند و در این رابطه فعا سکوت اختیار کنند.
می گوید  اروپا  پارملان  در   اسپانیایی  قانونگزار  ==یک 
»سکوت در مقابل گروگانگیری ها نوعی باج به جمهوری 
اسامی است و آنها را در گروگان گرفنت شهروندان اروپایی 
مصمم تر می کند زیرا دریافته اند که ما حارضیم برای نجات 

جان شهروندان مان تقاضاهای نامرشوع آنها را بپذیریم.«
- آلسیا پیپرنو جهانگرد ایتالیایی که ۴ اکترب بازداشت شده 
بود، آزاد شد و به ایتالیا بازگشت. »بهائی« که دولت ایتالیا 
برای آزادی آلسیا پیپرنو پرداخته است، سکوت کامل دولت 
جدید این کشورتا کنون در مورد خیزش مردمی در ایران 

است!
احمد رأفت – در ۷۲ ساعت گذشته سه شهروند اروپایی 
دیگر در جمهوری اسالمی بازداشت شدند یا به زبان دیگر 
به گروگان گرفته شده اند. دو نفر از این گروگان های جدید 
فرانسوی هستند، ولی هیچ اطالع بیشرتی از جمله نام آنها 
اعالم نشده است. نفر سوم یک زن جوان اسپانیایی به نام آنا 
بانیرا سوارز )Ana Baniera Suarez( است. خرب بازداشت 
این زن ۲۴ ساله را برای اولین بار سازمان حقوق برشی هرانا 
اعالم کرد. خربی که بالفاصله توسط وزارت خارجه اسپانیا 

تائید شد.
حاشیه  در  اسپانیا  خارجه  وزیر  البارز  مانوئل  خوزه 
پرس«  »اروپا  اسپانیایی  خربگزاری  به  بروکسل  در  نشستی 
گفت »دیپلامت های ما در تهران در تالش هستند در ارسع 
ما  تا  کنند  رابطه کسب  این  را در  بیشرتی  اطالعات  وقت 
بتوانیم خانواده آنا و رسانه ها را در جریان این اتفاق ناگوار 

گروگانگیری شهروندان اروپایی توسط جمهوری اسامی ادامه دارد

عراق، برای ادای احرتام به مهسا )ژینا( امینی به مزار او در 
آرامستان سقز رفته بود، هنگام خروج دستگیر شد و پس 
از چند روز از اداره امنیت سنندج به زندان اوین در تهران 
اسالمی  جمهوری  که  اتهاماتی  و  رسنوشت  از  شد.  منتقل 
در نظر دارد به این نظامی سابق اسپانیایی وارد آورد نیز 
اطالعات بیشرتی در دست نیست. این شهروند اسپانیایی 
برای حضور در  به قطر  برای رفنت  از حومه مادرید  پیاده 

بازی های جام جهانی در ماه ژانویه راه افتاده بود.
پارملان  در  اسپانیا  مردم«  »حزب  قانونگزاران  از  گروهی 
اروپا نیز در پرسشی کتبی از جوزپ بورل مقام ارشد سیاست 
خارجی و امنیت اروپا که او نیز اسپانیایی است، خواستند 
شهروندان  دیگر  همچنین  و  گروگان  دو  این  با  رابطه  در 
اروپایی که در جمهوری اسالمی به گروگان گرفته شده اند 
الزم  اقدامات  ایران  مقامات  با  متاس  در  و  کرده  تحقیق 
این  از  یکی  ماتو  گابریل  دهد.  انجام  آنها  آزادی  برای  را 
قانونگزاران اسپانیایی به کیهان لندن می گوید »ما منی توانیم 
در مقابل گروگانگیری های جمهوری اسالمی و باج  خواهی 
کرده اند،  زندانی  که  بی گناهی  شهروندان  آزادی  برای  آنها 
این سکوت  اختیار کنیم و واکنشی نشان ندهیم.  سکوت 
آنها را در گروگان  نوعی باج به جمهوری اسالمی است و 
گرفنت شهروندان اروپایی مصمم تر می کند زیرا دریافته اند 
از آنجا که ما برخالف دولتمردان جمهوری اسالمی برای جان 
تقاضاهای  قائلیم و حارضیم  ارزش بسیاری  شهروندان مان 

نامرشوع آنها را بپذیریم.«
در حالی که نام سه اروپایی دیگر را باید به فهرست طوالنی 
گروگان های خارجی در جمهوری اسالمی افزود، آلسیا پیپرنو، 
جهانگرد ایتالیایی که ۴ اکترب بازداشت شده بود، آزاد شد و 
به ایتالیا بازگشت. »بهائی« که دولت ایتالیا برای آزادی آلسیا 
پیپرنو پرداخته است، سکوت کامل دولت جدید این کشور 
تا کنون در مورد خیزش مردمی در ایران است. دولت جدید 
ایتالیا که ۲۳ اکترب بر رس کار آمد تا حال حتی یک کلمه در 
رابطه با خیزش مردمی »زن، زندگی، آزادی« نگفته است، 
اگرچه احزاب تشکیل دهنده این  دولت ائتالفی در جریان 
کارزار انتخاباتی حتی تظاهرات هایی نیز در حامیت از این 

قیام برگزار کرده بودند.

آلسیا پیپرنو آنا بانیرا سوارز
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ایران نیز آشکار شده که رژیم قصد دارد از آنها و فوتبال برای 
ارائه دادن یک چهره  عادی از خود و منحرف کردن توجه 

اذهان عمومی جهان از بحران داخلی سوء استفاده کند.«
جیاىن اینفانتینو رئیس فدراسیون بین امللىل فوتبال در برابر 
این سوال که چگونه ممکن است تیم ملی کشوری که مردم 
با مردم  غیرمستقیم  بطور  و  عام می کند،  قتل  را  کشورش 
کشورهای دیگر در جنگ است، در جام جهانی رشکت کند؟ 

و  سیاسی  نظم  از  می توان  را  ورزش  که  ایده  ==این 
کرد،  آورده جدا  به وجود  را  آن  که  اقتصادی  و  اجتامعی 

زیربنای رویکرد معیوب فیفا به جام جهانی است.
تیم  برای محرومیت  ==رئیس فیفا در رد درخواست ها 
جمهوری اسامی ایران توضیح نداد که چگونه کمرت از یک 
سال قبل، فیفا روسیه را به دلیل حمله به اوکراین محروم 
کرد. همچنین فیفا در دوران »آپارتاید« تیم ملی آفریقای 
جنوبی و در زمان جنگ بالکان تیم »یوگساوی/ رصبستان« 

را از بازی های بین املللی محروم منود.
==اینهمه در حالیست که تیم فوتبال ایران روز دوشنبه 
۲۳ آبان به خدمت ابراهیم رئیسی معروف به »قاضی مرگ« 
و رفته و دست به سینه به وی قول دادند که در قطر »دل 
مردم« را شاد کنند آنهم در رشایطی که نیروهای رسکوب 
جمهوری اسامی هشت هفته است در خیابان ها و مدارس 
و دانشگاه مردم را می زنند و می کُشند و دستگیر می کنند.

روزنامه گاردین در مقاله ای به بررسی حضور تیم فوتبال 
که  حالی  در  گفته  و  پرداخته  قطر  جهانی  جام  در  ایران 
جمهوری اسالمی معرتضان ضد حکومت را به قتل می رساند، 
چشم بسنت »فیفا« بر این امر و محروم نکردن فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی از حضور در رقابت های بین املللی 

»رشم آور« است.
به نوشته ی »گاردین«، برخی رژیم ها مثل سوریه و میامنار 
جان مردم کشور خود را می  گیرند، برخی دیگر مانند روسیه 
مردم کشورهای دیگر مثل اوکراین را می کشند،  اما رژیم 
ایران هم مردم کشور خودش هم مردم کشورهای دیگر را 

به قتل مى رساند.
گاردین نوشته: »این حقیقت حتی بر بازیکنان تیم ملی 

گاردین:
 چشم بسنت فیفا بر کشتار مردم ایران »رشم آور« است

تیم فوتبال در خدمت رئیسی »قاضی مرگ« / دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱

از یک پاسخ رسراست طفره رفت.
پس از درخواست های فراوان از سوی افراد و نهادهای مختلف 
برای محروم کردن تیم ملی ایران از جام جهانی، اینفانتینو 
غیرمستقیم کشورهای رشکت  کننده در جام جهانی را تشویق 
کرد سیاست را از فوتبال جدا کنند و روی فوتبال مترکز کنند.
درخواست ها  رد  در  فیفا  رئیس  »گاردین«،   نوشته ی  به 
برای محرومیت تیم جمهوری اسالمی ایران توضیح نداد که 
چگونه کمرت از یک سال قبل، فیفا روسیه را به دلیل حمله 
به اوکراین محروم کرد. همچنین فیفا در دوران »آپارتاید« 
تیم  بالکان  جنگ  زمان  در  و  جنوبی  آفریقای  ملی  تیم 
محروم  بین املللی  بازی های  از  را  رصبستان«  »یوگسالوی/ 

منود.
»گاردین« نتیجه می گیرد که این ایده »نادرست و در عین 
حال پایدار« که ورزش را می توان به ترتیبی از نظم سیاسی 
و اجتامعی و اقتصادی که آن را به وجود آورده جدا کرد، 

زیربنای »رویکرد معیوب« فیفا به جام جهانی است.
اینهمه در حالیست که تیم فوتبال ایران روز دوشنبه ۲۳ 
آبان به خدمت ابراهیم رئیسی معروف به »قاضی مرگ« و 
رفته و دست به سینه به وی قول دادند که در قطر »دل 
مردم« را شاد کنند آنهم در رشایطی که نیروهای رسکوب 
جمهوری اسالمی هشت هفته است در خیابان ها و مدارس 
و دانشگاه مردم را می زنند و می کُشند و دستگیر می کنند. 
نیز در  ایران  تیم فوتبال  پرتغالی  کارلوس کیروش رسمربی 
رئیسی عکس  کنار  در  دیدار حضور داشت و همگی  این 

یادگاری گرفتند.
این دیدار و دست به سینه ایستادن بازیکنان این تیم با واکنش 
منفی و شدید ایرانیان در شبکه های اجتامعی مواجه شد.

کارلوس کیروش در کنار »قاضی مرگ«
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وحید امیری بازیکن حکومتی در این دیدار در چاپلوسی 
به              اشاره ای  هیچ  بدون  و  گذاشت  متام  سنگ  رئیسی  از 
گفت                       مرگ«  »قاضی  به  آنها  اعرتاضات  و  مردم  وضعیت 
»حامیت مادی و معنوی خود را از بازیکنان دریغ نکنید!«

بازیکنان  از  مردم  خشم  گذشت  دیدار  این  در  آنچه 
در  را  زیادی  واکنش   و  کرد  بیشرت  را  ملی  تیم  کادرفنی  و 

شبکه های اجتامعی به دنبال داشت.
روزنامه »هم میهن« در گزارشی درباره لیست تیم فوتبال 
نوشت »علی کریمی بازیکن ۲۸ ساله پیشین استقالل که 
در ترکیه بازی می کند، به تیم ملی دعوت نشد چون همنام 
اصلی  حامیان  از  و  ملی  تیم  پیشین  ستاره  کریمی  علی 
اعرتاضات ایران است. هراس از تشویق او در جام جهانی 

موجب خط خوردن علی کریمی جوان شد.«
در  نیز  جهان  و  ایران  معروف  فوتبالیست  دایی  علی 

رئیسی  با  دیدار  در  حکومتی  بازیکن  امیری  ==وحید 
و  مردم  وضعیت  به  اشاره ای  هیچ  بدون  مرگ«  »قاضی 
اعرتاضات آنها از او خواست: »حامیت مادی و معنوی خود 

را از بازیکنان دریغ نکنید!«
پرسپولیس  فوتبال  تیم  رسمربی  گل محمدی  ==یحیی 
نوشت  استوری  یک  در  دیدار  این  به  واکنش  در  تهران 
»برای بازیکنان تیم ملی این بهرتین فرصت بود که صدای 
مردم داغدیده و مظلوم ایران را به گوش مسئولین برسانند 
ولی… توی درس معرفت بیشرت از صفر منی شود به شام 

داد«.
در  جهان  و  ایران  معروف  فوتبالیست  دایی  ==علی 
خانواده های  با  همدردی  و  معرتض  مردم  با  همبستگی 
کشته شدگان اعرتاضات ضدحکومتی در ایران، دعوت نامه 
و  او  حضور  برای  قطر  فوتبال  فدراسیون  و  فیفا  رسمی 

خانواده اش در جام جهانی ۲۰۲۲ را رد کرد.

بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسالمی ایران در رشایطی 
قطر  دوحه  به  جهانی  جام  رقابت های  در  حضور  برای 
رسیدند که شامری از آنها ساعاتی قبل از رفنت به فرودگاه 
دست به سینه با ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« دیدار کرده 

بودند.
جمهوری  فوتبال  تیم  رسمربی  کیروش  کارلوس  دیدار 
زیرا  کرد  خشمگین تر  را  مردم  بازیکنان  این  و  اسالمی 
موقیعتی  و  جایگاه  به  توجه  با  افراد  این  داشتند  توقع 
این  در  باشند.رئیسی  مردم  صدای  دارند  جامعه  در  که 
جمله  از  مسابقه  زمین  در  ملّی  تیم  »تالش  گفت:  دیدار 
آوردگاه هایی است که می تواند موجب تقویت انسجام و 
خواست  ماندن  ناکام  و  ایران  بزرگ  ملت  بیشرت  همدلی 

دشمنان شود.«
یحیی گل محمدی رسمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در 
واکنش به این دیدار در یکی استوری نوشت »برای بازیکنان 
تیم ملی این بهرتین فرصت بود که صدای مردم داغدیده و 
مظلوم ایران را به گوش مسئولین برسانند ولی… توی درس 

معرفت بیشرت از صفر منی شود به شام داد.«

مردم می گویند تیم فوتبالی که به قطر رفت »ملّی« نیست؛ 
یحیی  گل محمدی به فوتبالیست ها: منره معرفت شام صفر است!

بازیکنان دست به سینه در برابر »قاضی مرگ« / دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱

خانواده های  با  همدردی  و  معرتض  مردم  با  همبستگی 
ایران، دعوت نامه  در  اعرتاضات ضدحکومتی  کشته شدگان 
و  او  حضور  برای  قطر  فوتبال  فدراسیون  و  فیفا  رسمی 

خانواده اش در جام جهانی ۲۰۲۲ را رد کرد.
دایی در اینستاگرامش نوشت »در این روزها که حال دل 
فدراسیون  و  فیفا  رسمی  دعوت  به  نیست  خوب  ما  اکرث 
فوتبال قطر برای حضور در جام جهانی به همراه همرس 
و دخرتانم جواب منفی دادم که کنار شام در میهنم باشم 
با متام خانواده هایی که عزیزان خود  را  و همدردی خود 
کنم.«روزنامه  اعالم  داده اند  دست  از  روزها  این  در  را 
»گاردین« در مقاله ای به بررسی حضور تیم فوتبال ایران در 
جام جهانی قطر پرداخته می نویسد در حالی که جمهوری 
اسالمی معرتضان ضدحکومتی را به قتل می رساند، چشم 
بسنت »فیفا« بر این امر و محروم نکردن فدراسیون فوتبال 
بین املللی  رقابت های  در  حضور  از  اسالمی  جمهوری 

»رشم آور« است.
فوتبال  تیم  اجتامعی  شبکه های  کاربران  از  بعضی 
جمهوری اسالمی را با تیم آملان نازی مقایسه کرده  و خشم 
و انزجار خود را هم از این فوتبالیست ها و هم از جمهوری 

اسالمی در سوء استفاده از آنها ابراز داشته اند.
فوتبال  تیم  بازیکنان  مدعی اند  غیررسمی  منابع  برخی 
مجبور بودند به دیدار رئیس بروند با اینهمه انتقاد بسیاری 
از مردم این است که اجبار به کنار وی دیگر این ذوق و 
شوق برای دیدن »قاضی مرگ«  و دست به سینه نشسنت و 

مجیز گفنت برای چه بود؟!
اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون  می گویند  منابعی 
برگزاری  میزبان  که  قطری ها  از  رژیم  امنیتی  نهادهای  و 
ورود  اجازه  خواسته اند  هستند  جهانی  جام  رقابت های 
برگزاری  استادیوم های محل  به داخل  پرچم  شیروخورشید 
رسدادن  از  همچنین  و  ندهند  را  فوتبال  تیم  رقابت های 
شود!  جلوگیری  اسالمی  جمهوری  علیه  شعار  هرگونه 
حال آنکه به نظر می رسد جام جهانی فوتبال مانند دیگر 
عرصه های بین املللی به کارزار دیگری علیه رژیم جنایتکار 

حاکم بر ایران تبدیل شود.
علی دایی در مراسم قرعه کشی جام جهانی
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است، حجاب از رس بر می دارند.
در چنین رشایطی، ملیکا باللی به »بی بی سی اسکاتلند« 
گفته است از زمانی که رشوع به صحبت در مورد حقوق 
زنان کرده، تهدیدهایی از سوی حکومت جمهوری اسالمی 
گفت:  او  است.  کرده  دریافت  اجتامعی  شبکه های  در 
»آنها سعی کردند محل زندگی مرا پیدا کنند و اینکه با چه 
کسانی مترین می کنم. اما به کمک پلیس اسکاتلند با خیال 
راحت زندگی می کنم؛ در یک منطقه امن مترین می کنم 

و امنیت دارم.«
لباس  منچسرت  در  که  بار  »اولین  می کند:   تعریف  وی 
نکردند.  صحبت  من  با  دیگر  خانواده ام  پوشیدم،  کشتی 
من  اما  شدم.  رسافکندگی شان  باعث  می کنند  فکر  آنها 
خوشحامل  چون خودم تصمیم گرفتم که همین باشم که 
هستم. این تهدیدها مرا قوی تر می کند. وقتی تهدیدهایی 
می کنم  فکر  می کنم،  دریافت  اسالمی  جمهوری  سوی  از 
راهم درست است؛ وگرنه اگر اشتباه می کردم، چرا آنها مرا 

تهدید می  کنند؟!«
در همین ارتباط پلیس اسکاتلند اعالم کرده است که از 
ژوئیه  ماه  در  این کشتی گیر جوان  علیه  آنالین  تهدیدات 
مطلع شده و به همین دلیل »تحقیقات انجام شد و یک 

طرح ایمنی در حال انجام است.«
و  چهارمحال  استان  در  شهرکرد  در  که  باللی  ملیکا 
بختیاری به دنیا آمده، می گوید که پدر و مادرش او را از 
سن پنج سالگی وادار به رعایت حجاب کردند. او همچنین 
گفت که به دلیل زن بودن با وجود اینکه کشتی یک سنت 
را  ورزش  این  نداشت  اجازه  او  اما  بوده  خانواده شان  در 

دنبال کند.
این وضعیت در سال ۲۰۱۸ زمانی که فدراسیون کشتی 
ایران یک تیم زنان نیز تشکیل داد، تغییر کرد. البته ملیکا 
و  بلند  شلوار  یعنی  پوشیده  لباس  با  بود  مجبور  باللی 
در  می پوشاند  را  موهایش  که  حجابی  و  گشاد  تی رشت 
مترین  و مسابقه رشکت کند. او می گوید پرداخنت آزادانه به 

این ورزش، دلیل اصلی وی برای ترک خانه بود.

==ملیکا بالی کشتی گیر جوان ایرانی پس از مهاجرت 
کشتی  فدراسیون  به   ،۲۰۲۱ نوامرب  در  اسکاتلند  به 
در   ۲۰۲۲ ژوئن  در  بعد  ماه  چند  و  پیوست  کشور  این 
مسابقات قهرمانی بریتانیا در منچسرت در مسابقات زنان 

بزرگسال مدال طا دریافت کرد.
به  رو  را  نوشته   این  مدال  اهدای  مراسم  در  ==او 
کنید!  متوقف  را  اجباری  »حجاب  بود:  گرفته  دوربین ها 

من حق دارم کشتی گیر باشم!«

کشتی گیر  دخرت  جهانی،  بی بی سی  وبسایت  گزارش  به 
از   پس  بود،  کرده  کسب  طال  اسکاتلند  برای  که  ایرانی 
پلیس  حفاظت  تحت  اسالمی  جمهوری  توسط  تهدید 

اسکاتلند قرار گرفت.
قهرمانی  کشتی  مسابقات  در  که  هنگامی  باللی  ملیکا 
به  گرفت  قرار  پیروزی  سکوی  بر  ژوئن  ماه  در  بریتانیا 
حجاب اجباری در ایران اعرتاض کرد. وی که ۲۲ سال دارد 
گفت از هامن زمان خانواده اش با او قطع رابطه کرده اند.

مسابقات  در  اجباری  حجاب  علیه  باللی  ملیکا  اعرتاض 
قهرمانی کشتی بریتانیا / ژوئن ۲۰۲۲

امینی  مهسا  حکومتی  قتل  از  قبل  ماه  دو  اعرتاض  این 
بود که در بازداشت گشت ارشاد و پلیس امنیت اخالقی 
جان خود را از دست داد و اعرتاضاتی رسارسی را در ایران 

موجب شد که همچنان ادامه دارد.
از مهاجرت به  ایرانی پس  ملیکا باللی کشتی گیر جوان 
اسکاتلند در نوامرب ۲۰۲۱، به فدراسیون کشتی این کشور 
مسابقات  در   ۲۰۲۲ ژوئن  در  بعد  ماه  چند  و  پیوست 
بزرگسال  زنان  مسابقات  در  منچسرت  در  بریتانیا  قهرمانی 

مدال طال دریافت کرد.
او در مراسم اهدای مدال این نوشته  را رو به دوربین ها 
گرفته بود: »حجاب اجباری را متوقف کنید! من حق دارم 

کشتی گیر باشم!«
و  زنان  از  بسیاری  حاال  است  نوشته  جهانی  بی بی سی 
دخرتان در ایران در اعرتاضاتی که رسارس کشور را فرا گرفته 

ملیکا بالی برنده مدال طای کشتی برای اسکاتلند: جمهوری اسامی مرا تهدید کرد

اعرتاض ملیکا بالی علیه حجاب اجباری در مسابقات قهرمانی کشتی بریتانیا / ژوئن ۲۰۲۲

پوشش  رس  بر  فقط  »مسئله  می افزاید:  باللی  ملیکا 
نیست! شام لباس را می بینید که بدن را می پوشاند، رورسی 
لباس  فقط  اینها  اما  می پوشاند  را  موها  که  می بینید  را 
نیست! شام مجبور می شوید ذهن خود را نیز بپوشانید! 
اما از وقتی اینجا هستم، احساس آزادی می کنم. نه فقط 
به این دلیل که در کشتی آزاد هستم چون مجبور نیستم 
آزادانه فکر  این دلیل که  به  بلکه  بپوشم   لباس  سه الیه 
بنا کنم که برای من  تا چیزی را  می کنم؛ من آزاد هستم 

باشد.«
می کند،  زندگی  ادینبورگ  در  اکنون  که  باللی  ملیکا 
می کند  اعرتاف  او  است.  کرده  سفر  دنیا  دو  بین  درواقع 
می کند  احساس  اما  است  »وحشتناک«  شدن  تهدید  که 
در  اسکاتلند می تواند در یک محیط نسبتا امن در مورد 

بی عدالتی ها در ایران صحبت کند.
در  عریان  خشونت  با  مواجهه  در  هموطنان اش  دیدن 
نیز  او  افتخار  باعث  اما  است  دردناک  ایران  خیابان های 
مقدم  خط  در  را  جوان  زنان  وقتی  ویژه  به  می شود  
اعرتاضی  همراهی  در  اخیرا  نیز  او  می بیند.  اعرتاضات 
را  خود  موهای  گالسکو  شهر  تظاهرات  در  ایران  زنان  با 

تراشید.
و  می کند  مترین  روز  در  بار  دو  دست کم  باللی  ملیکا 
بین املللی  سطح  در  بریتانیا  ملی  تیم  برای  است  امیدوار 

رقابت کند.
به  که  کرده  تشویق  را  او  ایران  زنان  خیزش  همزمان 
سخنان اعرتاضی خود ادامه دهد. او می گوید »قدرت آنها  
انرژی و پتانسیل مرا برای کسب مدال طالی بعدی افزایش 
آن  بلکه  نیست  مدال طال  دریافت  فقط  می دهد. هدف 
سکوی پیروزیست که وقتی باالی آن بایستم می توانم از 
از وطنم  بلندتری صحبت کنم. قدرت من  با صدای  آنجا 
می آید. من ۱۸ سال در ایران زندگی کردم، اما هیچ زندگی 
نداشتم. هیچ احساسی نداشتم. وقتی ایران را ترک کردم 
و به اسکاتلند آمدم، رشوع کردم به فکر کردن؛ با این فکر 

من زنده ام و احساس زندگی می کنم.«

ملیا بالی / گاسکو
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==مناینده کارگران شهرداری زنجان: امروز دستمزد کارگران 
در خوش بینانه ترین حالت، کمرت از ده روز متام می شود و 
باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف  اگر یک مریض در خانه 

هزینه های درمان را منی دهد.
==رئیس کانون کارگران بازنشسته اصفهان: افزایش حقوق 
باید در فروردین ماه اعامل می شد و متاسفانه هنوز هم ۵ 

ماه عقب افتادگی حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده اند.
افزایش حقوق ها و اجرای قوانینی  ==علت عقب افتادن 
بلکه  نیست  اقشار حقوق بگیر  چون همسان سازی حقوق 

کرسی بودجه در جمهوری اسامی است. 
میان  فاصله  و  دارد  ادامه  ایران  اقتصاد  در  فزاینده  تورم 
دستمزدها و هزینه زندگی هر روز بیشرت می شود. طی دو ماه 
گذشته و در حالی که مردم رسارس کشور اعرتاضاتی گسرتده 
و انقالبی علیه جمهوری اسالمی را پیش می برند، دولت و 
مجلس شورای اسالمی وعده هایی درباره افزایش حقوق اقشار 
مختلف کارگر، کارمند و بازنشسته داده اما اجرای این وعده ها 
مدام عقب می افتد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت 
به شیوه هایی که دولت برای افزایش حقوق ها در نظر دارد 
هشدار داده و معتقدند دولت بر آتش تورم خواهد دمید و 

مشکالت معیشتی اقشار حداقل بگیر را بیشرت خواهد کرد.
رقم دستمزدها در ایران سال هاست با نرخ تورم و هزینه های 
زندگی هیچ تناسبی ندارد اما طی دو سال گذشته فاصله میان 
دستمزد و هزینه زندگی، به ویژه در میان اقشار حداقل بگیر 

کارگر و بازنشسته به شدت افزایش یافته است.
عبدالعظیم هامیونی مناینده کارگران شهرداری زنجان گفته که 
»امروز دستمزد کارگران در خوش بینانه ترین حالت، کمرت از ده 
روز متام می شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه 
هم کفاف هزینه های درمان را منی دهد. یعنی حتی خدماِت 
بیمه هم به درستی به کارگران داده منی شود. از هر طرف فشار 
بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشاِر سنگین، 
سیاستهای منفعالنه در قبال کارگران به کار برده می شود.«
این فعال کارگری با اشاره به لزوم ترمیم حقوق کارگران گفته 
که »حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد افزایش یافت اما بعد از 
مدتی اثر این افزایش دستمزد از بین رفت و قیمت ها به قدری 
افزایش یافت که حتی وضعیت از قبل هم بدتر شد. امروز 
دستمزد حدود سی درصد از سبد معیشت را پوشش می دهد؛ 
با این اوصاف لزوم ترمیم دستمزد امری مسلم است اما ظاهرا 

برای هیچ کدام از متولیان امر اهمیتی ندارد.«
کمر  اقتصادی  »فشار  که  افزوده  هامیونی  عبدالعظیم 
کارگران را شکسته است. روغنی که ۸هزار تومان بوده امروز 
۶۸هزار تومان شده است؛ از همین یک رقم می شود وضعیت 
کارگران را فهمید. اگر دولت می توانست مانع افزایش نرخ تورم 
شود ما به همین افزایش ساالنه ی حقوق رضایت می دادیم، اما 
وقتی دولت منی تواند نرخ تورم را کنرتل کند و برعکس، برخی 
سیاست ها باعث افزایش قیمت ها و نرخ تورم می شود، باید به 

فکر ترمیم دستمزد هم بودیم.«
حسن هاشمیان رئیس کانون کارگران بازنشسته اصفهان نیز 
درباره افزایش حقوق ها که دولت وعده داده گفته که »قاعدتا 
افزایش حقوق باید در فروردین ماه اعامل می شد؛ قدرت خرید 
در آن ماه بیشرت از ماه های دیگر سال جاری بود؛ متاسفانه 
هنوز هم ۵ ماه عقب افتادگی حقوق بازنشستگان را پرداخت 
نکرده اند و گفتنی است که قصد واریز یک ماه معوقه در هر ماه 
را دارند که نوعی ظلم و اجحاف در حق بازنشستگان می باشد.«
حسن هاشمیان افزوده که »این️ نگاه تحقیرآمیز از سوی 
مسئولین به بازنشستگان قابل پذیرش برای جامعه کارگری 
نیست؛ باید به حقوق قرش کارگر و بازنشسته احرتام قائل 

شوند تا متقابال مورد احرتام قرار بگیرند.«
استان  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس  دریابیگی  نرصالله 

افزایش ناچیز حقوق ها؛ 

اقدامی دیرهنگام و 

بی نتیجه برای حل 

مشکات معیشتی

مازندران نیز گفته با وجود همه وعده ها اما همسان سازی 
حقوق بازنشستگان به سال آینده موکول شده است. این فعال 
صنفی گفته که »دلیل همسان سازی مستمری بازنشستگان، 
عدم افزایش حقوق کارگران در طول تاریخ بر اساس قانون 
است؛ لذا کارگران پس از بازنشستگی دچار خالء میان زمان 
دریافت حقوق و پرداختی می شدند. سال گذشته️ به میزان 
۷۵ درصد متناسب سازی اجرایی و پرداخت شد؛ اجرای ۲۵ 
درصد باقی مانده ی آن، طبق قانون، وظیفه ی وزارت کار و 
مدیر عامل سازمان تامین اجتامعی است و نباید با موکول 
آن به سال آینده بار بدهی خود را نسبت به جامعه کارگری 
سنگین تر منایند.«علت عقب افتادن افزایش حقوق ها و اجرای 
قوانینی چون همسان سازی حقوق اقشار حقوق بگیر نیست 

بلکه کرسی بودجه در جمهوری اسالمی است.
به نظر می رسد دولت که منابع کافی برای افزایش حقوق ها 
ندارد به اشکال مختلف تالش دارد پرداخت ها را به کمرتین 
رقم ممکن برساند. منونه این تالش های دولت، محاسبه عیدی 
بازنشستگان تأمین اجتامعی معادل عیدی کارمندان دولت 
حدود  و  ثابت  عددی  دولت  کارمندان  عیدی  رقم  است. 
عیدی  رقم  حالیکه  در  است  تومان  هزار  میلیون ۶۰۰  یک 
اقشار  عیدی  با  معادل  باید  اجتامعی  تأمین  بازنشستگات 
کارگری و معادل یک ماه حقوق باشد. حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتامعی دستکم حدود ۵ میلیون تومان است!
تشکل های  از  شامری  دولت  اقدام  این  به  اعرتاض  در 
بازنشستگان با صدور بیانیه ای مشرتک به دولت انتقاد کرده 
عیدی  گذشته  آمیز  تبعیض  سنوات  »طبق  که  نوشتند  و 
بازنشستگان تامین اجتامعی را دولت تعیین می کند و مبلغ 
ما  کارمندان دولت است. در حالیکه  اندازه ی عیدی  به  آن 
هستیم؛  کار  قانون  مشمول  اجتامعی،  تامین  بازنشستگان 
درنتیجه، همه دریافتی های ما باید مشمول قانون کار باشد نه 

اینکه مشابه کارکنان دولت عیدی بگیریم.«
امضاکنندگان این بیانیه جمهوری اسالمی را تهدید کردند و 
نوشتند که »در مورد میزان عیدی که به رضر ماست، کارکنان 
دولت محسوب می شویم در سایر موارد می گویند کارگرید! 

امسال سال پایان این تبعیض است.«
اتحاد رسارسی بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، 
گروه مستقل بازنشستگان تهران، کانون گفتگوی بازنشستگان 
تامین اجتامعی و شورای بازنشستگان ایران از امضاکنندگان 

این بیانیه هستند.
اینهمه در حالیست که دولت و مجلس شورای اسالمی برای 
جلوگیری از پیوسنت کارمندان دولت، افزایش حقوق کارمندان 
و بازنشستگان لشکری و کشوری را قطعی کرده و قرار است 

از ماه آینده این افزایش حقوق ها اعامل شود. این در حالیست 
که پولی برای افزایش حقوق ها در دست نیست و قرار است 
به صندوق ذخیره ارزی که خالی است دستربد زده شود! به 
بیان دیگر دولت به احتامل زیاد ناچار به چاپ پول بی پشتوانه 
خواهد بود که به معنای افزایش نقدینگی و شوک افزایشی 

به تورم است.
به عقیده کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران به دلیل نگاه 
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی و هزینه های تحمیل شده از این 
نگاه بر کشور، در انزوا قرار دارد مشکل تورم حل نخواهد شد 
و افزایش ناچیز حقوق ها هم منی تواند مشکالت خانوارها برای 

تأمین هزینه زندگی را حل کند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه 
جندی شاپور اهواز معتقد است که »اگر در کوتاه مدت مشکل 
تحریم ها حل نشود، تورم ادامه پیدا می کند و کنرتل نقدینگی 
کار سخت تری می شود. ضمن اینکه از سوی دیگر نیز بسیاری 
از واحدهای اقتصادی در پی تحریم ها و سیاست های ناکارآمد 
زمین گیر شدند و این منجر به رکود شده است؛ بنابراین رکود 
منجر به بی کار و بی کاری منجر به فقر و نابرابری بیشرتی 

می شود. در  نهایت نیز عوارض اجتامعی آن را خواهیم دید.«
به گفته مرتضی افقه »بالتکلیفی و رکود شدید اقتصادی به 
مرحله ای رسیده است که افرادی که چندان علم اقتصاد هم 
ندارند، می توانند آینده اقتصاد را پیش بینی کنند. ما هم تداوم 
رکود و هم تداوم تورم را خواهیم داشت. فشار تورم هم از 
سمت عرضه و هم از سمت تقاضا را خواهیم داشت. سمت 
عرضه را کاری منی توانند بکنند چون فرمولی ندارند، درواقع 
منی توانند تولید را باال بربند که عرضه خود را به تقاضا برساند. 
سوی دیگر هم تقاضا و نقدینگی است که چون ساختارها 
نقدینگی   زا هستند، چندان منی توانند کنرتلش کنند. این رشایط 
خرب از تداوم تورم باالی ۴۰ درصد در ماه های آینده می دهد.«
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احتاملی  اجرای  مورد  در  برشی  حقوق  ==سازمان های 
احکام اعدام در ایران هشدار داده اند اما برخی تحلیلگران 
به  میل  مجلس  منایندگان  هرچند  می گویند  ایران  امور 
اعدام معرتضان دارند اما بیم این را نیز دارند که اجرای 
را  اعرتاضات  موج   و  تشدید  را  مردم  خشم  احکام  این 

شدیدتر کند.
اشاره  با  ==ریک اسکات سناتور جمهوریخواه فلوریدا 
»ایاالت  می نویسد  توییتی  در  سی ان بی سی  گزارش  به 
متحده چشم خود را روی رفتار بد رژیم ایران با معرتضان 

نخواهد بست«.
خیزش  درباره  سوئد  خارجه  وزیر  بیلسرتوم  ==وبیاس 
رسارسی در ایران و رسکوب وحشیانه آن گفت: »وضعیت 
رسکوب ها در ایران بدتر شده و میزان خشونت حکومت 

علیه مردم در خیابان ها وحشتناک است«.
حامیت  با  فرانسه  جمهوری  رئیس  ماکرون  ==امانوئل 
ایران خطاب به مقامات جمهوری  از خیزش رسارسی در 
اسامی گفته بود »انقاب« در ایران به چشم انداز توافق 

امتی آسیب می زند!
می گوید  ایران  امور  در  آمریکا  مناینده  مالی  ==رابرت 
در  شجاعانه«  و  مداوم  عمیق،  »مردمی،  جنبش  یک  که 
نظر منی رسد، ضعیف شود. وی  به  که  دارد  ایران وجود 
ایرانی ها  ایران را خود  از تاریخ  تأکید کرد »»این صفحه 
لندن«  یا  پاریس  بروکسل،  »واشنگنت،  در  و  می نویسند« 

نوشته نخواهد شد.

خیزش  تداوم  به  اشاره  با  »سی ان بی سی«  شبکه 
ملل  سازمان  گزارش  به  استناد  با  ایران  در  ضدحکومتی 
ایران  در  نفر  هزار   ۱۴ حدود  گذشته  دوماه  در  نوشت 
دست  اتهام  به  نفر  هزار  حدود  برای  و  شدند  بازداشت 

داشنت در ناارامی ها حکم قضایی صادر شده است.
در این گزارش که روز سه شنبه ۱۵ نوامرب )۲۴ آبان ماه( 
زندانیان  بعضی  برای  اعدام  حکم  صدور  به  شد  منترش 
قوه  از  اسالمی  شورای  مجلس  مناینده   ۲۲۷ درخواست  و 
قضائیه جمهوری اسالمی برای اجرای رسیع تر احکام علیه 

معرتضان و حتا اجرای حکم اعدام اشاره شده است.
هرچند سازمان های حقوق برشی در مورد اجرای احتاملی 
احکام اعدام در ایران هشدار داده اند اما برخی تحلیلگران 
امور ایران می گویند با وجود متایل منایندگان تبهکار مجلس 
اسالمی به اعدام معرتضان، اما حکومت بیم آن را دارد که 

اجرای این احکام خشم مردم را تشدید و موج

ادامه حامیت های 
بین املللی از »انقاب« 
ایران؛ رسکوب ها نشان 

می دهد جمهوری 
اسامی از رسنگونی 

بیم دارد

این سازمان در نشست های ساالنه خود دعوت می کند، بلکه 
شامری از مقامات پیشین آمریکا از جمله مایک پنس معاون 
پیشین دوران ریاست جمهوری ترامپ، رودی جولیانی مشاور 
و وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق و مایک پمپئو وزیر 
خارجه پیشین با رهربان سازمان مجاهدین دیدار کرده اند و یا 

در نشست های این گروه سخرنانی منوده اند.
یکی دیگر از نشانه های »استقالل« سازمان مجاهدین خلق 
این است که با عربستان سعودی هم روابط خوبی داشته و 
از مقامات آن کشور نیز برای سخرنانی در نشست های خود 

دعوت کرده اند!
از  را  آنها  اسالمی  جمهوری  که  خلق  مجاهدین  سازمان 
خودش  جنس  از  دیگری  نوع  به  که  دلیل  این  به  جمله 
هستند، »منافقین« می نامد، پس از دفاع جانانه از انقالب 
اسالمی و رهربی آن و رأی آری به جمهوری اسالمی، از آنجا 
که خمینی هیچ سهمی به آنها در قدرت نداد، در سال های 
ابتدایی حکومت اسالمی با  وی اختالف پیدا کردند و پس 
از مجموعه  اى از ترور و مبب  گذارى  به عراق گریختند و در 
طول جنگ هشت ساله عراق و ایران از صدام حسین حامیت 
کردند. اعضای باقیامنده ی آنها اگرچه سال هاست در آلبانی 
مستقر هستند اما این سازمان ادعا می  کند که شبکه  اى از 

مخالفین را در داخل ایران مدیریت می  کند.
گفتنى است چندى پیش قرار بود این سازمان نشستی بزرگ با 
حضور رسان آن و همچنین سناتورها و منایندگان کنگره آمریکا 
و دیگر مقامات فعلی و پیشین غربی در آلبانی برگزار کند.
سازمان مجاهدین خلق گفته بود که هدفش از برگزاری این 
نشست این بود تا از دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
بخواهد که سیاستی قاطع علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ 
کند. اما بعدا در بیانیه اى اعالم کردند که به دالیل امنیتی و به 
علت »تهدیدات و توطئه های تروریستی« به توصیه دولت 

آلبانی، این نشست تا اطالع ثانوی به تعویق افتاده است.
در آن زمان گزارش های متعددی از حمالت سایربی گسرتده 
به زیرساخت های دولتی آلبانی منترش شده بود که بر اساس 
شواهد این اقدام ها از سوی هکرهایی در داخل ایران صورت 

گرفته است.
این حمالت هکری موجب از کار افتادن بخش مهمی از 
ارائه  شدن  فلج  و  آلبانی  دولتی  نهادهای  زیرساخت های 

رسویس به شهروندان این کشور شده بود.

==»هرچند ایاالت متحده از ماه سپتامرب سال ۲۰۱۲ دیگر 
سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی خارجی در 
نظر منی گیرد، اما واشنگنت این سازمان را به عنوان یک جنبش 
دموکراتیک قابل اتکای مخالفان حکومت ایران که مناینده 

مردم این كشور، محسوب شود منی  شناسد.«
را  آنها  اسامی  جمهوری  که  خلق  مجاهدین  ==سازمان 
از جمله به این دلیل که به نوع دیگری از جنس خودش 
هستند، »منافقین« می نامد، پس از دفاع جانانه از انقاب 
اسامی و رهربی آن و رأی آری به جمهوری اسامی، از آنجا 
که خمینی هیچ سهمی به آنها در قدرت نداد، در سال های 
ابتدایی حکومت اسامی با  وی اختاف پیدا کردند و پس 
از مجموعه  اى از ترور و مبب  گذارى  به عراق گریختند و در 
طول جنگ هشت ساله عراق و ایران از صدام حسین حامیت 

کردند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای ضمن رد هرگونه حامیت 
از سازمان مجاهدین خلق، اعالم کرد که این گروه مخالف 
حکومت ایران را »یک جنبش دموکراتیک قابل اتکا« و »مناینده 

مردم ایران« منی داند.
به گزارش صدای آمریکا، وزارت خارجه ایاالت متحده ادعای 
»حامیت« از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و »آموزش« 

اعضای این گروه را رد کرده است.
مریم رجوی و سناتور مک کین؛ تیرانا؛ ۱۴ آوریل ۲۰۱۷

در بخشی از بیانیه یکی از سخنگوهای این وزارتخانه آمده 
است: »هرچند ایاالت متحده از ماه سپتامرب سال ۲۰۱۲ دیگر 
سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی خارجی در 
نظر منی گیرد، اما واشنگنت این سازمان را به عنوان یک جنبش 
ایران که مناینده  اتکای مخالفان حکومت  دموکراتیک قابل 

مردم این کشور، محسوب شود منی  شناسد.«
واشنگنت در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرده: »همچنان 
از جمله  مجاهدین خلق  سازمان  درباره  نگرانی های جدی 
ادعاهای مطرح شده درباره سوء استفاده از اعضای این گروه 
دارد.«سازمان مجاهدین در واکنشی عجیب به این بیانیه اعالم 
کرده که موضع  گیرى ایاالت متحده نشان  دهنده »استقالل« 

این گروه است!
این در حالیست که این سازمان که نه تنها همیشه با رصف 
ایاالت متحده و  بازنشسته  از مقامات  هزینه های هنگفت 
همچنین سیاستمداران این کشور برای سخرنانی و دفاع از 

وزارت خارجه آمریکا: 

سازمان مجاهدین خلق را مناینده مردم ایران منى شناسیم
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         اعرتاضات را شدیدتر کند.
سازمان ملل متحد و رهربان غربی از مقامات جمهوری 
صدور  و  منایشی  دادگاه های  برگزاری  خواسته اند  اسالمی 
بازداشت  که  را  معرتض  شهروندان  برای  اعدام  احکام 

شده اند متوقف کنند.
به  اشاره  با  فلوریدا  جمهوریخواه  سناتور  اسکات  ریک 
گزارش سی ان بی سی در توییتی می نویسد »ایاالت متحده 
چشم خود را روی رفتار بد رژیم ایران با معرتضان نخواهد 
رژیمی  می دهد  نشان  و  است  منزجرکننده  این  بست… 
شهروندان  منی دهد  اجازه  می ترسد  خود  از رسنگونی  که 
خودشان برای رسنوشت خود تصمیم بگیرند.« او تأکید کرد 
»ما در کنار معرتضان ایرانی ایستاده ایم و این بی عدالتی را 

تحمل نخواهیم کرد.«
خیزش  درباره  سوئد  خارجه  وزیر  بیلسرتوم  وبیاس 
رسارسی در ایران و رسکوب وحشیانه آن گفت: »وضعیت 
رسکوب ها در ایران بدتر شده و میزان خشونت حکومت 
اشاره  با  او  است.«  وحشتناک  خیابان ها  در  مردم  علیه 
»هیچ  کرده   تأکید  ایران  رژیم  علیه  اروپا  تحریم های  به 
معامله ای بر رس موضوع حقوق  برش و تالش برای دستیابی 

به توافق امتی با جمهوری اسالمی وجود ندارد.«
فرانسه  جمهوری  رئیس  ماکرون  امانوئل  این  از  پیش 
به  خطاب  ایران  در  مردم  رسارسی  خیزش  از  حامیت  با 
مقامات جمهوری اسالمی گفته بود »انقالب« در ایران به 
چشم انداز توافق امتی آسیب می زند. مواضع ماکرون علیه 
حکومت و دیدار او با شامری از فعاالن سیاسی مخالف 
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت  شدید  واکنش  با  رژیم 

مواجه شد.
رابرت مالی مناینده آمریکا در امور ایران که به پاریس 
سفر کرده می گوید که یک جنبش »مردمی، عمیق، مداوم 
منی رسد،  نظر  به  که  دارد  وجود  ایران  در  شجاعانه«  و 
به گفته مالی در طرف دیگر رژیمی وجود  ضعیف شود. 
دارد که از خشونت به  طرزی »وحشیانه« استفاده می کند 
تحریم  را  آن  عوامل  و  را محکوم  این خشونت  آمریکا  و 

می کند.
اخیر  موضع  درباره  نظر  اظهار  از  مالی  رابرت  هرچند 
ماکرون در مورد »انقالب« در ایران خودداری کرد و گفت 
نیست«  ایران  جاری  رویدادهای  تعریف  من  »وظیفه 
ایرانی ها  خود  را  ایران  تاریخ  از  صفحه  »این  افزود:  اما 
می نویسند.« او  تأکید کرده چنین صفحه ای در تاریخ، در 

»واشنگنت، بروکسل، پاریس یا لندن« نوشته نخواهد شد.

جلوه خواهد کرد.« این در حالیست که جمهوری اسالمی 
با فیلرتینگ تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام هربار خسارت 
و  کوچک  ویژه  به  کسب های  و  کار  صاحبان  به  میلیونی 

خانگی وارد آورده است!
البته در بخشی از گزارش »نور نیوز« آمده »ارقام عجیب 
و غریب متفاوتی که حتا به چند ده میلیارد دالر در ماه نیز 
بالغ می شود در طول هفته های اخیر به عنوان خسارت وارد 
شده به کسب و کارهای دیجیتال اعالم شده که عموماً مبنای 

کارشناسی صحیحی ندارد.«
یا  رشکت ها  این  صاحبان  که  است  این  واقعیت  اما 
سبب  که  دارند  حکومت  با  روابطی  آن  رسمایه گذاران 
بی اعتامدی مردم شده و  در نهایت تصمیم به بایکوت کردن 
و تحریم این رشکت ها گرفتند. عالوه بر این آنچه به کسب 
و کارهای دیجیتال رضر اصلی را زده قطع شدن های مداوم 
اینرتنت است که مستقیم در اختیار حکومت قرار دارد و 
جمهوری  امنیت  عالی  شورای   آن  مسئوالن  از  یکی  اتفاقاً 

اسالمی است.
فروش  وقت  »هر  می گوید:  لندن  کیهان  به  آگاه  منبع 
کد  مشرتی ها  برای  بالفاصله  می کند  شدید  افت  رشکت 

تخفیف ۱۵ هزار تومانی اعالم می کنند.«
به خاطر درز اطالعات مربوط به کاهش فروش »دیجی 
کاال« و »اسنپ فود« سختگیری علیه کارکنان آن نیز زیاد 

شده است.
دو هفته پیش گروه هکری آنانیموس با هک اسنپ فود 
افشا کرد که این رشکت وابسته به اسنپ، اطالعات کاربرانش 

را در اختیار سازمان اطالعات سپاه )ساس( قرار داده است.
اکنون کارزاری به راه افتاده که مردم عالوه بر محصوالت 
و  »زمزم«  محصوالت  بایکوت  قصد  »میهن«  و  »پگاه« 
»طبیعت« و »دلپذیر« را نیز دارند و می خواهند خرید از 
فروشگاه زنجیره ای »افق کوروش« ، »رفاه« و »اتکا« را هم 

تحریم کنند.

==یک منبع آگاه به کیهان لندن می گوید بعد از آنکه 
و  عکاس  یوسفی  نیک  دستگیری  شدند  متوجه  مردم 
تدوینگر به واسطه همکاری اسنپ  فود با نهادهای امنیتی 
بوده و این رشکت را تحریم کردند رضر زیادی متوجه فروش 

آن شده است.
==این رشکت برای جربان رضر به بهانه مختلف پرسنل و 
کارکنان خود را جریمه می کند تا با کاهش حقوق آنها رضر 

را کاهش دهد.
امنیت  عالی  به شورای   وابسته  نیوز«  »نور  ==وبسایت 
جمهوری اسامی در گزارشی می نویسد »تاش دشمنان برای 
به تعطیلی کشاندن بزرگرتین کسب و کارهای دیجیتال در 

کشور، اقتصاد ملّی را دچار خسارت می کند«.

مالی رشکت  از رضر  دریافتی حاکیست پس  گزارش های 
»میهن« به خاطر تحریم از سوی مردم به اتهام جابجا کردن 
نیروهای رسکوبگر با کامیون های این رشکت، تحریم »دیجی 

کاال« و »اسنپ فود« نیز به فروش آنها رضر زده است.
یک منبع آگاه به کیهان لندن می گوید بعد از آنکه مردم 
متوجه شدند دستگیری نیک یوسفی عکاس و تدوینگر به 
واسطه همکاری اسنپ  فود با نهادهای امنیتی بوده و این 
رشکت را تحریم کردند رضر زیادی متوجه فروش این رشکت 

شده است.
مختلف  بهانه های  به  رضر  این  جربان  برای  فود  اسنپ 
پرسنل و کارکنان خود را جریمه می کند تا با کاهش حقوق 

آنها رضر را کاهش دهد.
در همین ارتباط وبسایت »نور نیوز« وابسته به شورای  
عالی امنیت جمهوری اسالمی در گزارشی می نویسد »تالش 
دشمنان برای به تعطیلی کشاندن بزرگرتین کسب و کارهای 
دیجیتال در کشور، هم اقتصاد ملّی را دچار خسارت می کند 
دیجیتال،  کارهای  و  کسب  فعاالن  شدن  بیکار  با  هم  و 
فضاسازی های کذب گذشته در نگاه افکار عمومی واقعی 

رضر مالی رشکت »اسنپ فود« بعد از لو دادن 
اطاعات اشخاص؛ مجازات همکاری با رسکوبگران!

تبلیغات شهری »اسنپ فود«

تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین ۲۲ اکرب ۲۰۲۲
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تأکید می کنم با هیچ بخشی از آن. انگیزه های براندازانه من 
رس  بر  خامتی  محمد  دولت  هنوز  که  گرفتند  شکل  زمانی 
عمیق  فساد  و  تزویر  آن،  محرکه  نیروی  قضا  از  و  بود  کار 
اصالح طلبان بود. از آغاز حضورم در توییرت هم بر روی لزوم 
حذف اصالح طلبان از عرصه سیاست ایران تأکید داشته و در 
همین جهت کوشیده ام. اینکه این گروه به اعرتاف خودشان 
سوپاپ اطمینان حکومت بوده اند چند سال پیش به وضوِح 
امروز نبود. آن زمان ما در اقلیت مطلقی بودیم اما با اطمینان 
روایت های  و همینطور  بازیگران  لزوم شکسنت  به  ایامن  و 
دست ساز حکومت توانستیم در توییرت بر این گروه قدرمتند و 
مافیایی فائق بیاییم. اتفاقاً آنچه اصطالح برانداز را در مفهوم 
کاربران  از  گروهی  واکنش  داد،  توییرت شکل  در  امروزی اش 
به اظهار نظر محمد خامتی در روزهای پس از قیام دی ماه 
۹۶ بود که گفته بود معرتضان برانداز نبودند. در این سال ها 
تالش کردیم که آنچه را اصالح طلبان در قالب فرقاِن نیک و 
از طریق رسانه های  بد، مقدسات و خط قرمزهای اخالقی 
متنفذشان به جامعه ُحقنه کردند بشکنیم. فکر می کنم در این 
کار هم به قدر کفایت موفق بوده ایم. هدف اصلی این بود که 
جامعه کل جمهوری اسالمی را رّش و خصم خود بداند، نه فقط 

گروهی که برای این نقش طراحی کرده بود.
ایگنور شونده: مخالفت اصلی بنده با جمهوری اسالمی از 
سال ۸۸ رشوع شد. مخالفتی که با جمهوری اسالمی از هامن 
ابتدا تقریبا آغاز شده بوده اما از بعد از این رشایط جدی تر 

شد.
==به نظر شام چگونه می توان اکانت های سایربی و ارزشی 
را که با پوشش مخالفت با حکومت در توییرت فعال هستند 

شناسایی کرد؟
عجیب زاده: عمده کاربران توییرت گمنام هستند، یعنی از 
خودشان سلب تشخص کرده اند، بنابراین چیزی که از آنها باقی 
می ماند، محتوایی است که در قالب نوشته هایشان منترش 
می کنند. مسئله اصلی اما شناسایی سایربی ها نیست، بی اثر 
کردن محتوای آنهاست. شناسایی آنها کار ساده ای نیست. البته 
اکانت های رسیالِی ناامن الگوهایی دارند که به راحتی قابل 
شناسایی اند اما درباره دیگر اکانت ها منی توان حکمی کلی داد. 
عنرصی که به شخصه برای سلب تأثیر از اکانت های ناامن آن 
را حیاتی می دانم، حفظ موضع رادیکال و تعارف ناپذیری بر 
رس اصول است. به عبارت ساده تر تعریف و پایبندِی عملی 

به خط قرمزهاست.
ایگنور شونده: اکانت های سایربی معموال به پخش خربهای 
دروغ و اغلب توییت هایی در جهت ترساندن و ایجاد جنگ 

روانی دست می زنند، اکانت های »عرزشی« هم که در 

شبکه  این  در  از حضورم  »هدف  زاده:  عجیب  ==کاربر 
در  سال ها  این  طول  در  است.  بوده  آرایم  بیان  اجتامعی 
جهان  و  ایران  در  سیاست  عرصه  به  نسبت  ما  شناخت 
تغییراتی پدید آمده. با در نظر گرفنت آمیختگی سیاست با 
بازیگر  یک  عادی  شهروند  هر  شهروندان،  روزمره  زندگی 
سیاسی شمرده می شود. به تبع آن، نوشنت از سیاست یک 
ملزوم اجتامعی است، یعنی پرداخنت به آن فقط شامل امر 
ذاتی، سیاسی نیست، بلکه در ساحت های اجتامعی، فرهنگی، 

اقتصادی، ورزشی و… هم محوریت دارد.«
==کاربر ایگنور شونده: »شایعه تجزیه از دسته اخباری بود 
برای متفرق کردن مردم از اتحادی که ایجاد شده و این در 
حالی پخش شد که کل ایران و دنیا شاهد اتحادی هستند 
که تا این لحظه هیچوقت جمهوری اسامی مایل به دیده 
شدن آن نبوده. در ادامه ما و کل ملت مبارز ایران در مقابل 
هر نوع سودجو و افراد تجزیه طلب مثل جمهوری اسامی 

می ایستیم.«

فیروزه نوردسرتوم- خیزش انقالبی مردم ایران که پس از قتل 
حکومتی مهسا امینی از اواخر شهریورماه آغاز شد با وجود 
حکومت  سوی  از  مردم  علیه  گسرتده  خشونت  و  رسکوب 
همچنان با شدت و گسرتدگی بیشرتی ادامه دارد و همچنان 
توجه جهان روی مردم ایران و اعرتاضات آنها متمرکز است. در 
این میان کاربران ایرانی توییرت در اعرتاض به رشایط موجود و با 
به راه انداخنت کارزارهای آنالین و ترند کردن هشتگ #مهسا_

امینی سهم پررنگ و با اهمیتی در جهانی شدن این خیزش 
رسارسی داشته اند. کیهان لندن در گفتگو با دو حساب کاربری 
»عجیب زاده« و »ایگنور شونده« در توییرت خیزش انقالبی 

مردم ایران را از دیدگاه این دو کاربر بررسی کرده است.
==از چه زمانی و با چه هدفی در توییرت رشوع به فعالیت 

کردید و از تحصیات و حرفه خود بگویید؟
عجیب زاده: با توجه به تاریخی که تارمنای توییرت نشان 
می دهد از سال ۲۰۱۶ و با هدف بیان آرا و نظراتم وارد توییرت 

شدم. پیشه و تحصیالتم فاقد هم بافتگی با سیاست هستند.
ایگنور شونده: دو سالیست که این صفحه را در اختیار دارم 
ولی ۷ یا ۸ ماه پیش فعالیت جدی ام را آغاز کردم. در ابتدا 
ماهیت صفحه ام فقط توییت های عادی و روزمره بود و هدف 
سیاسی یا تظاهراتی نداشتم اما به دلیل رفتارهای وحشیانه 
نیروهای حکومتی و وطن فروش به اعرتاضات پیوستم. در نگاه 
اول بنده یک ایرانی، یک معرتض و خواهان ایرانی آزاد هستم، 
برای متام حق هایی که حکومت و جمهوری اسالمی از متام ما 
سلب کرده و در نگاه کلی تر به عنوان فردی که توانایی سکوت 

در مقابل ظلم به هم میهSocial Media Postsنان خودش را 
ندارد. در حال حارض از دانشجویانی هستم که بعد از رسکوب 
دانشجویان در دانشگاه »رشیف« و باقی دانشگاه های کشور 

به تحریم کالس درس و دانشگاه پیوستم.
به  اندازه  چه  توییرت  در  شام  فعالیت  می کنید  ==فکر 
با  مخالفت  در  مردم  سیاسی  کنش  تقویت  و  اعرتاضات 

جمهوری اسامی کمک می کند؟
عجیب زاده: هامنطور که در پرسش قبل اشاره کردم هدف 
از حضورم در این شبکه اجتامعی بیان آرایم بوده است. در 
طول این سال ها در شناخت ما نسبت به عرصه سیاست در 
ایران و جهان تغییراتی پدید آمده. با در نظر گرفنت آمیختگی 
سیاست با زندگی روزمره شهروندان، هر شهروند عادی یک 
بازیگر سیاسی شمرده می شود. به تبع آن، نوشنت از سیاست 
یک ملزوم اجتامعی است، یعنی پرداخنت به آن فقط شامل 
اجتامعی،  ساحت های  در  بلکه  نیست،  سیاسی  ذاتی،  امر 
فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و… هم محوریت دارد. تک تک 
کاربران توییرت با نوشته های خود بازگوکننده بخشی از صدای 
جامعه هستند و صورتی از نگاه جامعه به سیاست را منایندگی 
می کنند. من هم مانند دیگر کاربران توییرت در این سال ها 
کوشیده ام تا امر سیاسی را در چارچوبی که در انگاره من 
بیشینه منافع مردم ایران را تأمین می کند، بازگو کنم. اینکه 
من و در مقیاس بزرگرت ما چقدر در شکل گیری رشایط کنونی 
رشیکیم غیرقابل ارزیابی و اندازه گیری است. چیزی که امروز 
برای مثال در خیابان فریاد می شود هامن مواضعی هستند که 
سال هاست گروهی از کاربران توییرت که من نیز عضو ناچیزی 
از آنها هستم، روی آنها ایستاده اند. اینکه شعور و شهود کنونی 
جامعه را محصول نوشته های خودمان بدانیم یا حتی نقشی 
از خود در آن قائل باشیم ادعایی گزاف است، اما الاقل نشان 
می دهد که جریان ما با مسیر تکاملی جامعه همراستا بوده 

است.
 ایگنور شونده: در اینجا سه دسته داریم؛ دسته اول، افرادی 
که در آگاهی و بیداری اند که هم به براندازی کمک می کنند 
و هم در آگاهی بخشیدن بیشرت به دیگران فعالیت می کنند. 
دسته دوم، افرادی که خواب هستند هامن قرش خاکسرتی 
جامعه که نیازمند یک جرقه برای بیداری و آگاهی هستند، 
دسته سوم، افرادی که خودشان را به خواب زده اند که اغلب 

ارزشی و حکومتی اند.
==از چه زمانی در توییرت به مخالفت با جمهوری اسامی 

پرداختید؟
عجیب زاده: در طول مدت حضورم در توییرت حتی لحظه ای 
با جمهوری اسالمی و این حکومت سفاک همراهی نداشته ام، 

گفتگو با دو کاربر مستعار در 
توییرت: 

سقوط محتوم 
جمهوری 

اسامی در راه 
است
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هم به باور سقوط رسیده اند، اظهارات و عملکردهایی که 
از مسئولین جمهوری اسالمی می بینیم آشکارا از سقوط این 
نظام خرب می دهند اما بعضی از مردم هنوز به باور سقوط 

نرسیده اند.
از  توییرت پس  با سیاست های جدید  است  ==آیا ممکن 
تغییر در مدیریت آن، برای اکانت های شام که بطور مستعار 

فعالیت می کنید، مشکلی پیش بیاید؟
عجیب زاده:  مسلامً منی دانم، اما با توجه به ظرفیتی که 
ناشناس نویسی در توییرت در نظام جهانِی ارتباطات ایجاد کرده، 
بعید به نظر می رسد چنین سیاستی در دستور کار قرار بگیرد. 
کاربران ناشناس به واسطه فراغ از بندهای هویتی، محافظه کاری 
کمرتی دارند و در تبیین یا فاش سازی واقعیات غیر قابل تقریر 
سلب  است.  بازتر  دست شان  رسمی،  روایت های  قالب  در 
را مضمحل می کند. توییرت  کارکرد  از  امکانی بخشی  چنین 

ایگنور شونده: ببینید، کل دنیا صدای ایران و آزادیخواهی در 
ایران شده و احتامل این قضیه کم است؛

اگر هم مشکلی پیش بیاید، مطمئنا به دلیل آزادیخواهی 
برگشت پذیر است.

             موافقت با جمهوری اسالمی فعالیت می کنند، اغلب از 
پرچم جمهوری اسالمی استفاده می کنند، هشتگ های مشخصی 
دارند و جنایت های جمهوری اسالمی را الپوشانی می کنند.

==در مورد شایعاتی چون تجزیه در فردای براندازی که از 
سوی طرفداران جمهوری اسامی برای حفظ این رژیم مطرح 

می شود چه فکر می کنید؟
عجیب زاده: جمهوری اسالمی با ساخت دوگانه های جعلی 
همواره سعی کرده مردم را در دوراهی میان بد و بدتر مخیّر 
کند. انتخاب میان تجزیه ایران و ادامه حیات حکومت ویرانگر 
جمهوری اسالمی نیز یکی دیگر از این دوگانه هاست. قریب به 
یقین، تجزیه ایران و پرداخنت به گروه های تجزیه طلب بخشی 
از دکرتین تبلیغاتی حکومت جمهوری اسالمی برای خاموش 
نگه داشنت بخش بزرگی از ایراندوستان است. معتقدم این قبیل 
توطئه ها که از یک قرن پیش در اتاق های فکر مارکسیست ها 
شکل گرفته اند و امروز به اهرم های امنیتی در دست جمهوری 
اسالمی ترجمه شده اند، فاقد اقبال عمومی در کف جامعه 
اقوام  ایران هستند. در همین خیزش های اخیر همبستگی 
ایرانی موجی از همگرایی ایجاد کرده که در طول دو دهه 

اخیر خالف آن در رسانه ها بازتاب داده شده بود.
ایگنور شونده: احتامل چنین اتفاقی ممکن نیست. شایعه 
تجزیه از دسته اخباری بود برای متفرق کردن مردم از اتحادی 
که ایجاد شده و این در حالی پخش شد که کل ایران و دنیا 
شاهد اتحادی هستند که تا این لحظه هیچوقت جمهوری 
اسالمی مایل به دیده شدن آن نبوده. در ادامه ما و کل ملت 
مبارز ایران در مقابل هر نوع سودجو و افراد تجزیه طلب مثل 

جمهوری اسالمی می ایستیم.
==یک مخاطب از ایران مایل است از کاربر »عجیب زاده« 
بپرسیم اگر جمهوری اسامی به نحوی به زندگی شخصی و 
خانوادگی شام لطمه وارد می کرد و شام هم یکی از قربانیان 
مبارزه  و  ایستادگی  شکلی  چه  به  می بودید،  رژیم  این 

می کردید؟
جنبه های  همه  در  متامیت خواه  حکومت  زاده:  عجیب 
این  قربانیان  ملت،  یک  می کند.  وارد  لطمه  آدمی  زندگی 
حکومت اند. در این میان سهم برخی بیشرت و سهم برخی کمرت 
است. امر اخالقی ایجاب کرده تا روبروی این رّش بایستیم. 
همه کسانی که از این حکومت لطمه دیده اند بخشی از ما 
هستند. این »ما« یک ملت است. همیشه هم نوشته و گفته ام 
که روبروی این رّش بایستید پیش از آنکه دامن تان را بگیرد و 

خودش مجبورتان کند روبرویش بایستید.
==با توجه به خیزش رسارسی کنونی تا چه حد این نظام را 

در آستانه سقوط می بینید؟
عجیب زاده: بعد از قیام دی ۹۶ نوشتم جمهوری اسالمی 
۲۵ ماه آینده را نخواهد دید. توقیت ]وقت تعیین کردن[ 
که  بود  ادعای خامنه ای  به  البته طعنه ای  سقوط حکومت 
به  ایامن  اما  دید،  نخواهد  را  آینده  ارسائیل ۲۵ سال  گفت 
پیمودن مسیری که در حال طی شدن است پایان قریب الوقوع 
فرمانروایی روحانیت شیعه بر ایران را نوید می داد. از دید 
من این حکومت متزلزل است و این تزلزل تا سقوط آن هر 
روز بیشرت خواهد شد. جمهوری اسالمی در رساشیبی سقوط 
است، حال ممکن است برخی عوامل این فروپاشی را به تاخیر 

بیاندازند یا برعکس ترسیع اش کنند.
بطور کلی با توجه به رسکوب های اتفاق  ایگنور شونده: 
افتاده و تظاهراتی که مردم انقالبی در پیش دارند به وضوح 
خستگی و عدم توانایی رسکوبگران دیده می شود، رسکوبگرانی 
که رسدرگم در اقدام و تصمیم گیری هستند. بعضا طی روزهای 
اخیر دیده شده تعداد نیروهای رسکوبگر نسبت به روزهای 
نخست اعرتاضات به وضوح کاهش شدیدی یافته، از این رو 
کامال فروپاشی رژیم جمهوری منا و دیکتاتوری اسالم منا به چشم 

می آید. بنابراین با اقتداری که ما انقالبیون داریم، پیروز این 
مبارزه و انقالب هستیم.

==به عنوان یک کاربر توییرت که اعرتاضات ایران را دنبال 
می کنید چشم انداز این جنبش را چطور می بینید؟

عجیب زاده: ما در میان یک نهضت قرار داریم. این یک 
شورش و خیزش مقطعی نیست که بتوان با مفهوم »وقوع« آن 
را تعریف کرد، بلکه یک مسیر است که گاه در آن خیزش ها و 
اعرتاض ها اوج می گیرند و گاه از شدت می افتند، اما در هیچ 
نقطه ای این مسیر منقطع منی شود. هامنطور که بارها هم 
نوشته ام این مسیر از دی ماه ۱۳۹۶ پله پله در حال طی شدن 
است و در متام این سال ها همواره پیرشفت داشته. ایستگاه 
بعدی نابودی حکومت جمهوری اسالمی است و این پیشامدی 

محتوم در نظر من است.
ایگنور شونده: هر حکومت در آستانه سقوط به رسکوب 
و مقابله وحشیانه می پردازد، برای مثال یک انسان در هنگام 
غرق شدن و در نهایت خفگی به شدت دست و پا می زند، 
جمهوری اسالمی هم اکنون در این بزنگاه درست در همین 
رشایط قرار گرفته است. البته نظام و خود جمهوری اسالمی 

از  زندانیان  و  هستند  بازداشت  در  نفر  هزار  ==چند 
شکنجه و تجاوز جنسی گزارش می دهند. از این زندانیان 
آنها  از  برخی در حال حارض محاکمه می شوند و شامری 
با مجازات اعدام روبرو هستند. با اینهمه به نظر می رسد 
که معرتضان هراسی از این وضعیت ندارند. تهدیدها دیگر 
که  است  روشن  باشد،  آینده هرچه  ندارند.  بازدارنده  اثر 
حکومت دینی هرگز بر این ایرانیان جوان پیروز نخواهد شد.
جوانانی که در خیابان های ایران دست به اعرتاض می زنند، 
شهروندانی هستند که جز همین جمهوری اسالمی که متام 
کار  به  به جوانان  تحمیل هویت خود  برای  را  تالش خود 

گرفته است، چیزی منی شناسند.
مدارس  و  دانشگاه ها  خیابان ها،  در  رسارسی  اعرتاضات 
ایران نزدیک به دو ماه است که ادامه دارد و به نظر منی رسد 
به این زودی ها پایان یابد. این اعرتاضات عمدتاً توسط زنان 
و مردان جوانی انجام می شود که به نظر می رسد از هرگونه 
امیدی مبنی بر اینکه حکومت دینی اسالمی می تواند حتی 
آنها  بریده اند.  شود،  نزدیک  آنها  خواسته های  و  نیازها  به 

شعار می دهند: »جمهوری اسالمی، منیخوایم!   منیخوایم!«
قابل توجه است که نسل کنونی دانش آموزان که والدین 
آنها کمرت از ۴۳ سال سن دارند بیش از نیمی از ۸۳ میلیون 
این  جز  چیزی  آنها  می شود.  شامل  را  ایران  جمعیت  نفر 
جمهوری اسالمی منی شناسد که متام تالش خود را کرده است 
هویت  یک  شده،  دیکته  جدید  هویت  یک  جوانان  به  تا 
نیز  هدف  همین  با  بدهد.  را  خودش  قبول  مورد  اسالمی 
جداسازی جنسیتی در مدارس و دانشگاه ها به اجرا گذاشته 

شد و کتاب های درسی بازنویسی شدند.
در هامن آغاز حکومت اسالمی، یک انقالب به اصطالح 
رسیده  ثبت  به  ارزش های  تا  افتاد  به جریان  نیز  فرهنگی 

اعرتاضات در ایران برای یک زندگی آزاد: 

جمهوری اسامی 

منیخوایم! منیخوایم!

نشان  کنونی  قیام  برد.  بین  از  کلی  به  را  انقالب  از  قبل 
می دهد که »مردان خدا« که حکومت را قبضه کرده اند با 
سیاست فرهنگی و ایدئولوژی تحمیلی خود شکست اساسی 
خورده اند. شعار »زن، زندگی، آزادی« در رسارس کشور طنین 
انداخته است. جوانان ایرانی به زندگی خودمختار و زندگی 

در آزادی می اندیشند.
این در حالیست که »مردان خدا« غافلگیر و  شوکه شده اند 
و  دنیا را منی فهمند. آنها با نگاه واپسگرا و ضدانسانی خود 
به زندگی چگونه می توانند نیازهای این نسل را درک کنند؟! 
پاسخ آنها به اعرتاضات چیزی جز خشونت عریان نیست. 
دژخیامن رژیم بی رشمانه به سمت تظاهرکنندگان که برخی 
از آنها زیر هجده سال سن دارند تیراندازی می کنند. تعداد 

کشته ها روز به روز بیشرت می شود.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  گذشته،  هفته 
خواست که اعرتاضات متوقف شود و به مردم گفت دیگر به 
خیابان نیایید! اخطار او به صورت طنز بر رس زبان ها افتاد. 
فرمانده ارتش نیز معرتضین را »مگس« خواند! ۲۲۷ مناینده 
از ۲۹۰ مناینده مجلس اسالمی نیز از قوه قضائیه خواسته اند 
تا حکم »حداکرث مجازات« یعنی اعدام علیه معرتضان زندانی 
صادر کند. چند هزار نفر در بازداشت هستند و زندانیان از 

شکنجه و تجاوز جنسی گزارش می دهند.
از این زندانیان برخی در حال حارض محاکمه می شوند و 
شامری از آنها با مجازات اعدام روبرو هستند. با اینهمه به نظر 
می رسد که معرتضان هراسی از این وضعیت ندارند. تهدیدها 
دیگر اثر بازدارنده ندارند. آینده هرچه باشد، روشن است که 
حکومت دینی هرگز بر این ایرانیان جوان پیروز نخواهد شد.

*منبع: روزنامه آملانی تاتس )تاگس تسایتونگ(
*ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

خیزشسراسریدرایران
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اشک آور و یا آبپاش و نیروهای ضد شورش یا گلوله پالستیکی 
و شوکر و اسپری و غیره از گلوله های جنگی علیه مردم معرتض 
استفاده کردند  که طی آن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند.  
از مناطق مختلف زاهدان  برای رشکت در مناز  مردم نیز که 
جمعه آمده بودند ابتدا به مسجد مکی در نیم کیلومرتی مصال و 
سپس به محله های خویش رفتند و به تظاهرات و اعرتاض ادامه 
دادند و حداقل به دو کالنرتی دیگر نیز حمله کردند و بانک و 
اماکن دولتی را به آتش کشیدند. در این تظاهرات پراکنده نیز 
تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. در ویدئوهای منترش شده 
دود غلیظ از بسیاری نقاط زاهدان بر می خیزد و هلی کوپرتهای 
نظامی بر فراز شهر به پرواز درآمدند که برخی منابع می گویند 
از هلی کوپرت نیز به مردم شلیک شد. مجموعا بیش از صد نفر 
در زاهدان و پس از آن حداقل هجده نفر در خاش کشته شدند. 
اما متاسفانه با وجود این کشتار هولناک، بازتاب قابل توجهی در 

سطح کشور و بین املللی پیدا نکرد.
==فکر می کنید دلیل بازتاب کم این جنایات چیست؟

– زیرا به قول معروف دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! معموال 
رسانه های فارسی زبان در مقایسه با بقیه نقاط کشور کمرت اخبار 
بلوچستان را پوشش می دهند. این امر علل فراوانی دارد. عالوه 
بر دوری از پایتخت، نبود جامعه مدنی فعال در بلوچستان و 
نداشنت رسانه های بلوچی معترب و فراگیر مؤثر است. یک دلیل 
دیگر می تواند نگاه تبعیض آمیز مرسی نظام باشد که به برخی 
از رسانه ها نیز ترسی پیدا کرده. این تبعیض رسانه ای هم ریشه 
داخلی دارد و هم ریشه در رسانه های فارسی زبان و مطبوعات 

بین املللی به صورت عام.
==وقتی صحبت از ریشه های داخلی می شود آیا می توان این 
عدم توجه کافی به وضعیت سیستان و بلوچستان را ناشی از 

ضعف روابط عمومی  خود بلوچ ها و ساکنان استان دانست؟ 
– البته ضعف های درونی ما فراوان هستند. چون دشمنان 
بلوچ عامدانه بلوچ را از هر جهت ضعیف و ناتوان نگه داشته اند. 
اگرچه ما به ضعف های خود و سوء استفاده دشمنان از این 
ضعف ها آگاه هستیم. اما منی توان »قربانی« را به خاطر قربانی 

و ضعیف بودن مورد مالمت قرار داد!
==آیا بلوچ ها احساس جدا افتادن از کل ایران دارند؟ البته 
بر  تأکید  در  می دهند  معرتضان  که  شعارهایی  از  بسیاری 
همبستگی و پیوند با کل  ایران است. در مناطق دیگر ایران نیز 

با ایرانیان بلوچ ابراز همبستگی می شود. 
-در مقایسه با بلوچستان پاکستان حس جدا افتادن در بین 
بلوچ های ایرانی قوی و مشهود نیست. برخی نیز به خاطر مظامل 
و تبعیضات عدیده بی تفاوت هستند یا خود را جدا افتاده از 
جمهوری اسالمی می دانند. اگر از آنها بپرسید آیا ایرانی هستند، اکرثا 

==»شعارهای بلوچ ها مثل »از زاهدان تا تهران جانم فدای 
ایران« خود گویای هزار واقعیت است که نشان از انسجام ملت 
متحد ایران دارد. در این اعرتاضات رسارسی، بلوچ دیگر خودش 
را تنها و »مظلوم دورافتاده« و از یاد رفته در زیر نعلین آخوندی 
و چکمه های سپاه در یک وادی فراموش شده منی بیند بلکه 
هامنگونه که در مراسم چهلم کشتار خونین زاهدان دیدیم، 
همه ملت در رسارس ایران در کنار بلوچ و بلوچستان قرار گرفتند 
و این مایه بسی دلگرمی  برای بلوچ ها بود. اکنون همه در ایران 

درد مشرتک و هدف مشرتک در مقابل دشمن مشرتک دارند.«
==»برای یک پُست دولتی دیپلمه شیعه را به دکرتای بلوچ 
ترجیح می دهند و این نوع تبعیضات آشکارا، وقیحانه و بی پروا 
اعامل می شود. در نتیجه شیعیان و غیربلوچ ها از امکانات مالی 
بسیار بهرتی نسبت به بلوچ ها برخوردار هستند و در بسیاری از 
شهرها فاصله طبقاتی بر پایه گسل قومی - مذهبی وجود دارد.«

مأموران امنیتی جمهوری اسالمی و رسکوبگران تا کنون بیشرتین 
خونریزی در طول دو ماه که از خیزش ملی ایرانیان می گذرد، در 
بلوچستان مرتکب شده اند. در دو جمعه خونین زاهدان و خاش 
ده ها نفر از جمله چند کودک به خاک و خون کشیده شده اند. 
اینهمه در حالیست که گذشته از مردم ایران، افکار عمومی جهان 
نیز نسبت به انقالب ایران و جنایات جمهوری اسالمی به شدت 
حساس شده و واکنش نشان می دهد. در ارتباط با مسائل این 
استان و وحشیگری های حکومت علیه ایرانیان بلوچ و ساکنان 
این منطقه با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان 

در لندن گفتگو کردیم.
==دکرت دوشوکی، اعرتاضات در سیستان و بلوچستان از کجا و 
کی آغاز شد؟ محرومیت های این استان و درد مشرتک ایرانیان بلوچ 
با مردم دیگر نقاط ایران چه اندازه در این زمینه نقش داشته است؟

– رسآغاز رویدادهای بلوچستان )می گویم بلوچستان، چون 
متاسفانه منطقه سیستان تا امروز سکوت اختیار کرده( از دو  
رسچشمه و مبدأ استانی و ملی آغاز شد. یکی اعرتاض علیه تجاوز 
بود  انتظامی   نیروی  فرمانده  به یک کودک در چابهار توسط 
که توسط مقامات نه تنها مسکوت نگه داشته شد بلکه بدون 
تفحص و تحقیق مکررا انکار می شد. در چابهار در اعرتاض به 
این جنایت تظاهرات خشونت باری صورت گرفت که هفته بعد 
جرقه تظاهرات جمعه خونین زاهدان شعله ور شد. در آن جمعه 
خونین بخشی از جوانان از مصالی شهر بیرون آمدند و به عنوان 
اعرتاض به سوی کالنرتی ١۶ زاهدان در هامن نزدیکی حرکت 
کردند. علت رفنت به سوی کالنرتی هم کامال مشخص بود. زیرا 
تجاوز به دخرت ١۵ ساله بلوچ چابهاری در مقر یک کالنرتی و 
توسط فرمانده نیروی انتظامی  صورت گرفته بود. بعد از اعرتاض 
گاز  از  استفاده  بجای  انتظامی   مامورین  مردم،  سنگ پرانی  و 

جمعه های 
خونین بلوچستان 
و نقش ایرانیان 
بلوچ در خیزش 

رسارسی و انقاب 
برای آزادی

زاهدان آبان ۱۴۰۱

جواب خواهند داد آری. اما اگر بپرسی آیا افتخار می کنید که ایرانی 
هستید؟ به احتامل زیاد جواب خواهند داد به کدام عنرص ایرانی 
بودنم افتخار کنم؟! به ظلم؟ تبعیض؟ فقر؟ اعدام، زندانی و رسکوب 
شدن؟! به شناسنامه نداشنت؟! نبود امکانات آموزشی؟ بیکاری؟ 
تحقیر؟ تهدید؟ توهین؟ نبود بیامرستان و جاده؟ البته این امکاناتی 
که باید داشته باشند و ندارند بسیار طوالنی است. لیستی که اصال 
مایه فخر و مباهات نیست. بلوچ می گوید سهم من از ایرانی بودن 
اینهاست! به کدام یک از اینها می توان افتخار کرد؟  البته این امر 
ممکن است در مورد غیربلوچ ها در همین استان متفاوت باشد.
در هر حال اکنون شعارهای بلوچ ها مثل »از زاهدان تا تهران 
جانم فدای ایران« خود گویای هزار واقعیت است که نشان از 
انسجام ملت متحد ایران دارد. در این اعرتاضات رسارسی، بلوچ 
دیگر خودش را تنها و »مظلوم دورافتاده« و از یاد رفته در زیر 
نعلین آخوندی و چکمه های سپاه در یک وادی فراموش شده 
منی بیند بلکه هامنگونه که در مراسم چهلم کشتار خونین زاهدان 
دیدیم، همه ملت در رسارس ایران در کنار بلوچ و بلوچستان قرار 
گرفتند و این مایه بسی دلگرمی  برای بلوچ ها بود. اکنون همه در 
ایران درد مشرتک و هدف مشرتک در مقابل دشمن مشرتک دارند.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه اکنون حکومت نیز مجبور می شود 
قبول کند که اتهام تروریستی و تجزیه طلبی نسبت به معرتضین 
بلوچ نیز یک اسرتاتژی اشتباه بوده و مثری جز پاشیدن منک بر 
زخم مردم و بیش از پیش بیگانه و بیزار کردن آنها از رژیم نداشته 
است. پس این اتهام را پس گرفته و حتا کشته های بلوچ را »شهید« 
تجزیه طلب«  »تروریست  دیروز  تا  که  یعنی کسی  نامیده اند. 
خوانده می شد، اکنون در »بنیاد شهید« به عنوان »شهید« ثبت 
شده! این البته نشان از عقب نشینی تاکتیکی و فریبکاری رژیم 

برای خنثی منودن قیام رسارسی در بلوچستان دارد.
==بطور کلی رابطه بین مردم دیگر نقاط ایران و بلوچ های این 
استان چگونه است؟ آیا فارسی زبانان یا اهالی دیگر استان های 
کشور که ممکن است در بلوچستان ساکن باشند، از موقعیت 

برتر اجتامعی و اقتصادی برخوردارند؟ 
– البته برای آگاهی خوانندگان کیهان لندن باید عرض کنم که 
در بین بلوچ ها شیعه هم وجود دارد که هر دو عنرص قومی  
آنها قوی است و تضادی در آن منی بینند.  بین  و مذهبی در 
متاسفانه این اختالف یا تضاد قومی  و مذهبی ارمغان شوم و 
نحس جمهوری اسالمی است که عامدانه سیاست »تفرقه بینداز 
و حکومت کن« را پیش گرفته است. در منطقه سیستان حدود 
چهل درصد جمعیت بلوچ هستند و حدود نیمی  نیز سیستانی 
)زابلی( شیعه که جمهوری اسالمی از برخی زابلی های شیعه )و 
نه همه آنها( علیه بلوچ ها استفاده می کند و بیشرت پُست های 

مدیریتی حتی کارمندی ادارات و به خصوص حراست و 
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جمهوری  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  محمدی  ==حیدر 
اسامی اعرتاف کرد »برخی رشکت های داخلی بزرگ دولتی 

بی اخاقی کردند و تولید آنتی بیوتیک را کاهش دادند!«
==او توضیح داده به اقتضای فصل آنفوالنزا و فصل رسما 
این تقاضا افزایش پیدا می کند ولی این رشکت ها تولید خود را 

کاهش دادند تا سود کنند.
==اقکار عمومی واکنش های زیادی به کمبود آنتی  بیوتیک 
نشان داده است. کاربری خطاب به مقامات نظام نوشته »اگر 
اون مشت آخر رو زدید و وارث جهان شدید بی زحمت بسپار 
دو قلم دارو هم به ما بدهند. برای یه ورق آنتی بیوتیک به 

دریوزگی افتادیم«.
==یک پزشک در توییتی نوشت »وقتی سالبوتامول و آنتی 
بیوتیک به اندازه نداری بایدم بیایی تبلیغ جوشونده ی بابونه 
کنی... چهار روز دیگه هم که افرسدگی زیادتر بشه باید از فوائد 
گل گاو زبان و اسطوخودوس در جلوگیری از خودکشی بگی«.
==رئیس مرکز مدیریت بیامری های واگیر وزارت بهداشت 
بطور کل صورت مسئله را پاک کرد و حتا مدعی شد مرصف 

آنتی بیوتیک برای بیامران مبتا به آنفوالنزا بی تأثیر است!
در ایران کمبود آنتی بیوتیک به یک بحران جدی تبدیل شده 
است. به خصوص با رسدتر شدن هوا و شیوع آنفوالنزا میان 
کودکان و نوجوانان تقاضا برای داروهای آنتی بیوتیک بیشرت از 

معمول شده است.
مثل همیشه اما اولین واکنش مقامات حکومتی به کمبود 
دارو ادعای تحریم است! این ادعا در حالیست که مسئوالن 
بهداشت و درمان جمهوری اسالمی از یک دهه پیش ادعا 
می کرده اند در تولید داروهای آنتی بیوتیک به خودکفایی صد 

درصدی رسیده اند.
دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  نایب  بوربور  مجتبی 
می گوید: »آمریکا ما را تحریم دارویی نکرده است و ایران 
داروهایی تولید شده از کمپانی هایی آمریکایی را از دفاتر 
این کمپانی ها در کشورهای اروپایی مانند هلند و یا روسیه 
خریداری و وارد می کند؛ اما مکانیزم مالی ما محدود شده 
است از این  رو با دشواری می توان دارو وارد کرد و به نوعی 

تحریم مالی منتهی به تحریم دارویی می شود.«
در اظهاراتی دیگر اما حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و 
دارو جمهوری اسالمی اعرتاف کرد »برخی رشکت های داخلی 
بی اخالقی کردند و تولید آنتی بیوتیک را کاهش انجام دادند!«

جزو  متاسفانه  که  رشکت ها  از  »برخی  داد  توضیح  او 
رشکت های بزرگ هم بودند در ماه شهریور و مهرماه  به خاطر 
کسب سود تولید رشبت های آنتی  بیوتیک خوراکی را کاهش 

کاهش تولید آنتی بیوتیک 
با هدف افزایش قیمت 

در بازار!
  رئیس سازمان غذا و دارو:

 متٔاسفانه رشکت های 
بزرگ دولتی بی اخاقی 

کردند!
دادند چرا که به اقتضای فصل آنفوالنزا و فصل رسما این تقاضا 
افزایش پیدا می کند ولی این رشکت ها تولید خود را کاهش و 

این بی اخالقی را انجام دادند.«
رسوایی در این  است که بعضی از این رشکت ها که سالمت 
مردم را برای منافع شان به گروگان گرفته اند رشکت های دولتی 
هستند. رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه با وجود 
دولتی بودن برخی رشکت های دارویی، مدیران آنها چه نفعی 
از احتکار دارو می برند، گفت: »هر بنگاه اقتصادی هدفش 
کسب سود هم هست اما در حوزه سالمت ما این را به تنهایی 

منی پذیریم و امنیت سالمت جامعه نیز برای ما مالک است.«
این مقام مسئول تهدید کرده قطعاً برخورد قاطع از سوی 
مجموعه های قضایی و امنیتی با مدیران این رشکت ها صورت 
خواهد گرفت. وی نیز توضیح داده بیش از ۹۸ درصد نیازهای 

دارویی ایران در داخل تولید می شود.
دولتی  رشکت های  می گویند  منابع  برخی  میان،  این  در 
و هلدینگ های خصولتی با همکاری سپاه پاسداران انقالب  

اسالمی و »هالل احمر« به دنبال واردات دارو هستند.
محمدجواد نیک بین از منایندگان مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه افزایش قیمت دارو بر خالف قانون است، گفته 
است: »باز هم در این رشایط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ 
درصد به قیمت دارو افزوده شده و با این وجود باز هم با 

کمبود دارو و آنتی بیوتیک در کشور مواجه ایم.«
از سوی دیگر، افکار عمومی واکنش های زیادی به کمبود 
مقامات  به  خطاب  کاربری  است.  داده  نشان  آنتی  بیوتیک 
نظام نوشته »اگر اون مشت آخر رو زدید و وارث جهان شدید 
بی زحمت بسپار دو قلم دارو هم به ما بدهند. برای یه ورق 

آنتی بیوتیک به دریوزگی افتادیم.«
با اینهمه اما رئیس مرکز مدیریت بیامری های واگیر وزارت 
بهداشت بطور کل صورت مسئله را پاک کرد و حتا مدعی شد 
مرصف آنتی بیوتیک برای بیامران مبتال به آنفوالنزا بی تأثیر است!
در واکنش به این ادعا یک پزشک در توییتی نوشت »وقتی 
سالبوتامول و آنتی بیوتیک به اندازه نداری بایدم بیایی تبلیغ 
جوشونده ی بابونه کنی… چهار روز دیگه هم که افرسدگی 
زیادتر بشه باید از فوائد گل گاو زبان و اسطوخودوس در 

جلوگیری از خودکشی بگی.«
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به 
وضعیت بحرانی کمبود دارویی در کشور اعالم کرد که عالوه 
بر کمبود در حوزه آنتی بیوتیک ها، کمبودهایی در سایر اقالم 
دارویی نیز وجود دارد و حتا برخی داروهای خیلی ساده نیز به 

ویژه در حوزه کودکان در داروخانه ها پیدا منی شود.

رشکت آنتی بیوتیک  سازی ایران

          نیروهای مسلح  در اختیار آنها و غیربومی ها است. یعنی 
برای یک پُست دولتی دیپلمه شیعه را به دکرتای بلوچ ترجیح 
می دهند و این نوع تبعیضات آشکارا، وقیحانه و بی پروا اعامل 
می شود. در نتیجه شیعیان و غیربلوچ ها از امکانات مالی بسیار 
بهرتی نسبت به بلوچ ها برخوردار هستند و در بسیاری از شهرها 
فاصله طبقاتی بر پایه گسل قومی - مذهبی وجود دارد. مثال در 
زاهدان، مرکز استان، بر خالف تهران، شامل نشین های شهر در 
بیغوله ها و زاغه ها و محالت فقیر نشین مثل »شیرآباد« زندگی 
می کنند که بلوچ هستند. اما جنوب نشینان شهر اکرثا مرفه و اکرثا 
غیربلوچ هستند. بسیاری از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان 

جوانان محله فقیرنشین شیرآباد زاهدان بودند.
==آیا شعار »زن زندگی آزادی« در تظاهرات زاهدان و خاش 
شنیده شده و فکر می کنید جنبش در این استان با خیزش ملی 

رسارسی در ایران گره خورده است؟
-البته در زاهدان قبل از جمعه خونین دانشجویان مشخصا در 
حامیت از قیام »زن زندگی آزادی« تظاهرات کردند. این تظاهرات 
دانشجویی در برخی از شهرهای دیگر مثل چابهار نیز رخ داد. 
جنبش رسچشمه گرفته از مصالی زاهدان بالفاصله همراهی و 
همگرایی متقارنی با قیام ملی »زن زندگی آزادی« تحت عنوان 
بلوچی »جنینئ زند آجویی« پیدا کرد و شعارها همسو با قیام 
ملی شده اند. در برخی موارد شعارها به طرز بی سابقه ای حتی 
رادیکال تر از جاهای دیگر بوده است و هزینه بسیار سنگین تری 
نسبت به جاهای دیگر پرداخت شده است. البته زمینه نارضایتی 
در بلوچستان به عنوان یک بشکه باروت بیش از هر جای دیگر 
کشور وجود داشته است به این لحاظ قیام در بلوچستان اکنون 
بخشی از قیام ملی ایرانیان است. به همین دلیل حکومت به 
شدت نگران شده و برای مهار آن و برون رفت از وضعیت به 

شدت بحرانی استان هیئتی را به بلوچستان فرستاد.
==چرا منود خارجی اعرتاضات در بلوچستان برخاف مناطق دیگر 
بیشرت از کانال مذهب می گذرد؟ این پرسش از این جهت اهمیت دارد 
که خیزش رسارسی ایران در مخالفت با حکومت دینی و موقعیت 
خاص و بهره مند »روحانیت« در جمهوری اسامی شکل گرفته!

-به هر حال، فعالیت ها و ساختارهای مدنی، جنبش دانشجویی 
و فرهیختگان شدیدا رسکوب و حذف شده اند. ولی قرش مذهبی 
اجازه فعالیت داشته و دارد. مردم هم در مقابل مذهب شیعه و 
حکومت شیعی با سپر مذهب )سنی( نه تنها از مذهب بلکه از 
هویت قومی  خود دفاع می کنند. پس تنها پایگاه باقیامنده برای 
بلوچ ها »مسجد اهل سنت« است که از دیدگاه مردم عادی نقطه 
مقابل حکومت شیعه قرار می گیرد. در رشایط خطیر مردم در 
این سنگر جمع می شوند و رهرب یا پیشنامز این سنگر نیز طبیعتا 
مولوی و مالی بلوچ است. در بقیه نقاط کشور نیروهای امنیتی 
اجازه جمع شدن مردم در یک نقطه مشخص را منی دهند. اما در 
بلوچستان مثال روزهای جمعه مردم برای »مناز« در یک نقطه 
مثل مسجد یا مصال جمع می شوند و سپس مانند سیالبی به خارج 
از این محل رسازیر می شوند و شعارهای اعرتاضی می دهند.  این 

روال عادی جمعه هاست.
البته اوایل این هفته محمد جواد حاج  علی  اکربی رئیس شورای 
سیاست گذاری امئه کشور به عنوان رئیس هیئت اعزامی  از سوی 
علی خامنه ای به همراه مهدوی مهر دبیر شورای  عالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب و لطفیان دبیر شورای برنامه  ریزی مدارس 
دینی اهل  سنت به استان رفتند و عالوه بر عزل فرماندهان نیروی 
انتظامی  کل استان و شهرستان زاهدان و فرمانده انتظامی  کالنرتی 
متعدد  جلسات  و  خوانده  »شهید«  را  کشته شدگان  ١۶، همه 
»دلجویی و آشتی کنان« با روحانیون بلوچ و معتمدین و خانواده 
»شهدا« در شهرها داشته اند و قول رسیدگی داده اند. با توجه به 
این اقدام و عقب نشینی تاکتیکی و نسبی حکومت در بلوچستان، 
مشخص نیست آیا اعرتاضات و تظاهرات جمعه های گذشته در 
جمعه آینده یعنی ٢٧ آبان تکرار خواهد شد یا نه. باید منتظر ماند و دید.
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بگذارند. همین آزادی عمل به دلیل احساس تعلق به گروه 
برتر و مجزا بودن از بقیه مردم، آنان را استحکام می بخشد. 
عنارص رسکوب تحت تاثیر تهییجاتی مانند اینکه رسنوشت و 
امنیت کشور به رفتار آنان بستگی دارد برانگیخته می شوند. 
اینگونه وقتی تظاهرکننده ای را لت و پار می کنند نه فقط 
به گامنشان خطا منی کنند بلکه معتقدند ازخودگذشتگی نیز 
ارتکاب چنین اعاملی به مرور فراتر  با  به خرج می دهند. 
در  را ذوب شده  رفته  و خود  به گروه  تعلق  احساس  از 
ذوب  بسیجی های  مانند  می پندارند،  آن  ارزشی  سیستم 
دوران  در  افراد  این  که  کنم  اضافه  فقیه.  والیت  در  شده 
رسکوب شب و روز را درون گروه می گذرانند و ارتباطات آنها 
بسیار محدود می شود و حتی با خانواده هایشان نیز متاس 
کمرتی دارند. این برای آنست که به هیچ وجه در متاس با 
کسانی که قربانیان بالقوه آنها هستند قرار نگیرند. آنها در 
متام مدت وضعیت اضطراری در برنامه هایی که برای آنها 
گذاشته می شود رشکت می کنند و همواره تحت تاثیر تهییج 

و تحریک هستند.
این افراد هنگام وضعیت خطیری که در آن برس می برند 
باید جانفشانی خود را به فرماندهان ثابت کنند. به آنها تلقین 
می شود که برای وظیفه حفظ امنیت کشور اعامل خشونت 
جایز است. بنابراین می توانند فراتر از محدودیت های عامه 
مردم عمل کنند با این اطمینان خاطر که در آینده هیچ نوع  
پیگیرد قانونی و مجازاتی متوجه آنها نخواهد شد. خط قزمز 
در این موارد برای حکومت آنست که برای ساکت کردن مردم 
نباید عنارصی از یگان های ویژه را مجازات کنند.  احتامل 
قربانی شدن، اعتبار حکومت را نزد رسکوبگران ساقط و آنان 

را دچار تردید و تزلزل می کند و به این ترتیب

است  قرار  رسکوب  نیروهای  تربیت  مراکز  ==»در 
موجودات استثنایی تربیت شوند. اینها در موارد استثنائی، 
گروه  به  تعلق  نام  به  دارند،  ماموریت  که  زمانی  یعنی 
وضع  مردم«  »عامه  برای  نظام  که  را  قوانینی  می توانند 
کرده  به راحتی زیر پا بگذارند. همین آزادی عمل به دلیل 
احساس تعلق به گروه برتر و مجزا بودن از بقیه مردم، آنان 
را استحکام می بخشد. عنارص رسکوب تحت تاثیر تهییجاتی 
مانند اینکه رسنوشت و امنیت کشور به رفتار آنان بستگی 

دارد برانگیخته می شوند.«
==»انرژی جنسی رسکوب شده می تواند به صورت قدرت 
جنبش های  مورد  در  مطالعاتی  بعاوه  یابد.  بروز  مخرب 
اسامگرا انجام شده که نشان می دهد میزان اسامگرایی 
دارد.  جنسی  متایات  رسکوب  با  مستقیم  ارتباط  افراطی 
یعنی هرقدر متایات جنسی در کشورهای مسلامن بیشرت 
افزایش  رسکوب شود متایل به شیوه های افراطی دینداری 

پیدا می کند.«
==»نیروهایی که برای رسکوب از آنها استفاده می شود 
فقط برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت تربیت شده اند؛ 
همچنین هزینه ی تأمین آنها بسیار باال و حفظ روحیه ی 
این  کار دشواریست.  تداوم رسکوب  برای  دائم  بطور  آنها 
باشند؛  استثنایی  و  کوتاه  باید  خشن  رسکوب  دوره های 
رسکوب  نیروهای  آشیل  پاشنه  خیزش  استمرار  بنابراین، 

است.«

یکی از زمینه های پژوهشی رضا کاظم زاده روان درمانگر 
ساکن بلژیک، خشونت و بطور خاص خشونت در فرهنگ 

ایران است. در همین ارتباط با او گفتگو کرده ایم.

==آقای کاظم زاده، خشونت عریانی که از سوی نیروهای 
رسکوب جمهوری اسامی علیه مردم ایران دیده می شود، از 

کجا رسچشمه می گیرد؟! ریشه های روانی دارد یا…؟
قبل  تعداد  شدن  گرفتار  و  نازی  آملان  شکست  از  -بعد 
توجهی از رسان حکومت نازی، آمریکایی ها قبل از برگزاری 
از  را  رسان  این  که  یافتند  را  فرصت  این  نورنربگ  دادگاه 
از  بعد  قرار دهند.  مطالعات گسرتده طوالنی  زیر  نزدیک 
این پژوهش ها آنان به این نتیجه رسیدند که هیچ اثری از 

روان نژندی و بیامری های روانی در آنان دیده منی شود…

==… خود آیشمن از کشتار عظیمی که مرتکب شده بود 
به عنوان یک »وظیفه شغلی« یاد کرد. آیا رسکوب گروهی 

نقشی در این قساوت و ددمنشی دارد؟  
-یکی از عنارصی که در عملیات نیروهای »انتظامی« نقش 
مهمی  ایفا می کند، احساس تعلق به گروه و سازمان است. 
ما این را در مراسمی  که نظامیان در آنها رشکت می کنند، 
این مراسم  مانند رژه و سالم صبحگاهی می بینیم. هدف 
بودن  گروه  از  عضوی  احساس  و  تعلق  احساس  تقویت 
آن  از  خارج  نه  و  گروه  درون  است  قرار  افراد  این  است. 
مسائل اخالقی را حل کنند. وقتی انسان ها وابسته به نیرویی 
بزرگرت از خود می شوند، ایدئولوژی این گروه به آنها امکان 
می دهد که فرای قوانینی که بر انسان های عادی حاکم است 
عمل کنند و مهم تر از آن برای این کا رها تنبیه هم نشوند. 
موجودات  است  قرار  رسکوب  نیروهای  تربیت  مراکز  در 
استثنایی تربیت شوند. اینها در موارد استثنائی، یعنی زمانی 
که ماموریت دارند، به نام تعلق به گروه می توانند قوانینی 
را که نظام برای »عامه مردم« وضع کرده  به راحتی زیر پا 

ریشه های خشونت در  نیروهای رسکوبگر

رسکوبگران حکومت در خیابان
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یک سازمان فرانسوی تامین کرد و در مراکش انجام شد. این 
پژوهش جزییاتی هم دارد که وارد آنها منی شوم.

»روانشناسی  خود  معروف  کتاب  در  هم  رایش  ویلهلم 
توده ای فاشیسم« این تئوری  را مطرح می کند که جنبش های 
فاشیستی مستقیم با رسکوب متایالت جنسی ارتباط دارند. 
و  نداشت  جامعه شناسی  تحقیق  انجام  امکان  رایش  البته 
دست  مطب اش  به  مراجعه کنندگان  از  اطالعاتی  به  فقط 

یافته بود.

-یعنی رسکوب متایات جنسی می تواند به رساندن آسیب 
به دیگران منجر شود و یا به تعصبات دینی بیانجامد؟

-ببینید، وقتی غریزه و نیروی جنسی رسکوب می شود، روان 
آدم به شیوه های مختلف در برابر آن واکنش نشان می دهد. 
مثال فرد یک مورد منفی را تبدیل به یک فضیلت می کند و 
از جمله دلیل کمبود رابطه جنسی را نه به عدم دسرتسی به 
این رابطه بلکه به شنیع و کثیف بودن آن  نسبت می دهند. 
توجیه اش می شود اینکه چون من آدم اخالقی هستم دست 
به این کار منی زنم! یعنی می رود به طرف یک منزه طلبی 
که شام در انقالبیون ضدشاه هم می توانستید این متایل را 
ببینید. من اسم این را گذاشته ام »طعم تلخ خوشبختی« که 
انقالبیون مذهبی و غیرمذهبی آن زمان کم و بیش  میان 
بلکه  منی رود  بین  از  که  جنسی  انرژی  ولی  بود.  مشرتک 
تلنبار می شود و مرتصد فرصتی می ماند تا به شکل مخرب و 

ضدانسانی خود را نشان دهد.
ولی این منزه طلبی از کجا می آید؟ در دوران شاه تقریباً 
به  جامعه ای رشوع  در  ما  ایران،  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
طبقاتی  جابجایی  انسان  داشت  امکان  که  کردیم  زندگی 
کند. به عبارت دیگر، اگر در جامعه تحرک طبقاتی وجود 
نداشته باشد، چنین رسخوردگی هایی که اشاره کردیم هم 
به وجود منی آید. یعنی قانون دنیاست که فرزند کفاش فردا 
کفاش و فرزند ارشاف هم جزو ارشاف باقی مبانند. این نظام 
پرسش ناپذیر به عقده در طبقات پایین منجر منی شد و آن 
را قانون همه دنیا تصور می کردند. ولی وقتی وارد مرحله 
می شویم  باال  اجتامعی  تحرک  با  جامعه ای  ظهور  تاریخی 
و  آن هست، متایالت  تغییر جایگاه طبقاتی در  امکان  که 
آرزوهایی مانند  امکان »تصاحب« مثال دخرتی از طبقات 

          به دستگاه رسکوب آسیب می رساند. در چنین 
رشایطی رژیم منی تواند انتظار داشته باشد که عوامل رسکوب 

به »وظیفه« خود عمل کنند.

==در دورانی رسانه های همگانی و شبکه های اجتامعی 
آیا بار آوردن چنین انسان هایی تهی از همدلی با جامعه 
الیه های  کدام  از  معموال  افرادی  چنین  است؟  امکانپذیر 

اجتامعی هستند؟
ارتقاء  امکان  از  از طبقاتی می آیند که  بیشرت  افراد  -این 
شخصی  شایستگی های  اعتبار  به  خود  اجتامعی  جایگاه 
و  اجتامعی  رسمایه  محدودیت  از  این  و  بوده اند  محروم 
اقتصادی والدین رسچشمه می گیرد مثل نازی های آملان که 
معموالً از نسل اول و دوم مهاجران از روستاها و شهرهای 
کوچک به شهرهای بزرگ بودند. این در مورد نیروهای یگان 
ویژه جمهوری اسالمی هم می تواند صادق باشد. بنابراین، 
شدن  معاف  از  اطمینان  تنها  اینان،  خاستگاه  به  توجه  با 
اینهایی که  بلکه  باشد؛  آنان منی تواند  انگیزه ی  از مجازات 
احساس حقارت می کردند به برکت رشکت فعال در رسکوب، 
خود را بر فراز جامعه می پندارند و  اینسان احساس قدرت 
و رضایت می کنند.  البته  قدرت مالی اینان نباید به اندازه 
ثروت بیکران باالیی ها برسد زیرا در اینصورت کمرت مطیع 
خواهند بود و دیگر به درد این نوع کارها نخواهند خورد. 
دو عنرص در این سیستم بسیار اهمیت دارد: یکی قدرت  و 
دیگری نفرت! این دو باید با هم باشند تا  سیستم بتواند 
گروهی کامالً تحت کنرتل برای اعامل خشونت تربیت کند. 
آدم ها  منایشی  بطور  که  نیست  این  شهری هدفش  جنگ 
اعامل  با  که  آنست  هدف  کند.  پار  و  لت  خیابان  در  را 
میزانی از خشونت- و اگر هم الزم شد با درجه باالیی از 
خشونت عریان- حرکات مردم معرتض را کنرتل و خاموش 
کرد و  خفقان را در جامعه حاکم منود. سیستم  رسکوب در 
پی عقالیی کردن کاربرد خشونت دولتی است زیرا خشونت 
شود  خارج  کنرتل  از  اگر  و  است  لبه  دو  چاقوی  مانند 
موجودیت سیستم را به خطر می اندازد. یعنی چاقو ممکن 
است دسته خودش را نیز بربد. بنابراین، حاکمیت فرهنگ 

اطاعت در اینجا بسیار مهم است.
جفت شدن دو فاکتور قدرت و نفرت البته کافی نیست 
حین  که  شوند  آورده  بار  طوری  باید  رسکوب  نیروهای  و 
ماموریت معرتضین را تا جایگاه غیرانسانی پایین بیاورند. 
یعنی بتوانند کسانی را که باید در خیابان رسکوب کنند تهی 
از مقام انسانی بدانند و به راحتی خوار و تحقیرشان کنند. 
برای همین هم آنان را نسبت به انسان های دیگر عاری از 
که  نیست  معنا  آن  به  این  بار می آورند.  احساس همدلی 
رسکوبگر پدر بدی است و یا منی تواند به همسایه اش کمک 
کند. ممکن است در بیرون چنین فردی هم باشد. ولی وقتی 
استفاده می کنند  اعامل رسکوب  در  مهره  مانند یک  او  از 
روی »انسان زدایی  در ذهن او کار شده است. اساساً بخشی 
دانسنت طرف  غیرانسانی  توتالیرت  ایدئولوژی  های  از  مهمی  

مقابل است.

==حرکات خشن و تعرض های جنسی   که عوامل رسکوب 
در مورد معرتضان نشان می دهند از کجاست؟ 

قدرت  صورت  به  می تواند  شده  جنسی رسکوب  -انرژی 
جنبش های  مورد  در  مطالعاتی  بعالوه  یابد.  بروز  مخرب 
اسالمگرایی  میزان  می دهد  نشان  که  شده  انجام  اسالمگرا 
دارد.  جنسی  متایالت  رسکوب  با  مستقیم  ارتباط  افراطی 
یعنی هرقدر متایالت جنسی در کشورهای مسلامن بیشرت 
رسکوب شود متایل به شیوه های افراطی دینداری افزایش پیدا 
می کند. این یک تحقیق گسرتده است که هزینه ی انجام آنرا 

باالی اجتامعی هم شکل می گیرند.

==اکنون با پیرشفت جنبش آزادیخواهی در ایران، آیا فکر 
می کند این جنبش بتواند در نیروهای رسکوب شکاف به 

وجود آورد و آنها را دچار ضعف و تزلزل کند؟ 
از ویژگی های  یکی  بحران شده ایم.  وارد یک دوران  -ما 
دوران بحران غیرقابل پیش بینی  بودن خروجی های آنست. 
یعنی قوانین حاکم بر گذشته قادر به تبیین وضعیت جاری 
و آینده نیستند. بسیاری اتفاقات در این روزها، هفته ها و 
ماه ها، چه در داخل و چه در خارج امکان روی دادن دارند که 
ممکن است تاثیر بسزایی بر روند وقایع جاری بگذارند. نگاه 
کنید که کشته شدن مهسا امینی چه موج عظیمی  به وجود 
آورد  و یا تظاهرات برلین روی وضعیت داخل کشور تاثیر 
خود را گذاشت. هم اکنون پتانسیل زیادی در میان کسانی 
که با  جوانان اعم از دخرت و پرس همذات پنداری می کنند، 
وجود دارد ولی آنان هنور به این حرکت نپیوسته اند و حارض 
نیستند بهایی برای آن بپردازند. فراهم شدن رشایطی که این 
بالقوگی را به فعل تبدیل کند مهم است و در ایجاد این 
شکاف می تواند نقش موثری داشته باشد. چنین چیزی به 
جنبش قدرت استمرار زمانی بیشرتی می بخشد یعنی چیزی 
که در میان نیروهای رسکوب شکاف و فرسایش ایجاد می کند 
می شود  استفاده  آنها  از  رسکوب  برای  که  نیروهایی  زیرا 
فقط برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت تربیت شده اند؛ 
همچنین هزینه ی تأمین آنها بسیار باال و حفظ روحیه ی آنها 
بطور دائم برای تداوم رسکوب کار دشواریست. این دوره های 
رسکوب خشن باید کوتاه و استثنایی باشند؛ بنابراین، استمرار 
خیزش پاشنه آشیل نیروهای رسکوب است. حتی نیروهایی 
که  ابتدا منی دانستند  در  کردند  را رشوع   این  خیزش  که 
اشکال خالق جدیدی برای استمرار آن پیدا خواهد شد؛ از 
بودن آن در  فاقد رهربی متمرکز و واحد  و  جمله متفرق 
تداوم این خیزش بسیار موثر بوده است. ولی به گامن من 
چیزی که اسمش را گذاشته ام »دور زدن سیاست« اهمیت 
محوری در این خیزش دارد زیرا نقطه آغاز یک حرکت نوین 
است. ما تازه وارد این پارادایم شده ایم که افکار عمومی  به 
طرف تغییر کل رژیم سمت و سو پیاد کرده است. یعنی 
مسئله دیگر در یافنت راه حل هایی در چارچوب نظام جهت 
اصالح آن نیست بلکه افکار عمومی  به سوی نفی کامل این 
سیستم رفته است. ما وارد مرحله اتحاد روی نابود کردن کل 
این سیستم و توقع نداشنت از آن برای اصالح شده ایم. هیچ 

متایلی هم برای برقراری دیالوگ با حکومت وجود ندارد.

من فکر می کنم اگر وقایعی که همه ما را غافلگیر کرده 
درست تحلیل و فهمیده نشود پیرشفت میرس نخواهد بود. 
از جمله  شعار زن، زندگی، آزادی که منادی مورد قبول عام 
تحلیل و فهمیده شود زیرا نکاتی عمیقاً  باید دقیقاً  است 
و  زندگی  به  سیاست،  به  آن  در  متفاوت  نگاهی  و  جدید 
تغییر آن وجود دارد. حامل نگرش تازه به نیروهای اجتامعی 
متفاوت حارض در صحنه است. در این مرحله بحرانی که 
جامعه وارد عملگرایی شده باید تالش کرد تا با اندیشه و روش 
درست، مرحله بندی مبارزه را به انجام رساند. فکر می کنم 
که  روی این قضایا باید جداً فکر و کار شود. متفکران ما تا 
کنون درگیر فعالیت فکری آمیخته با سیاست ورزی بوده اند. 
ولی این خیزش مختصات دیگری دارد. کوتاه مدت تر به قضایا 
نگاه می کند و بر به نتیجه رساندن یک فکر خیلی ارصار دارد 
در حالی که روی این عوامل به اندازه کافی تعمق منی شود. 
در نظر داشته باشیم که اگر واقعیت اجتامعی موجود به 
نشود  درست  بازمنایی  حارضان  نگاه  در  منادین   صورت 

می تواند مهجور، بی فایده و بی اثر باقی مباند.

رضا کاظم زاده
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روزنامه همشهری البته نتوانسته تظاهرات را که در برابر 
چشم همه جریان دارد انکار کند اما گزارش داده »در برخی 
کوچه پس کوچه های خیابان سپهساالر تعقیب و گریزهایی 
بین تعداد انگشت شامری از افراد و نیروهای امنیتی وجود 
داشت و برخی از نیروهای یگان ویژه نیز از پرتاب کوکتل 

مولوتف توسط این افراد صحبت می کردند.«
در کنار این گزارش های دروغ و تحریف واقعیت با عادی  
می گویند  عینی  شاهدان  ایران،  در  وضعیت  دادن  نشان 
خیلی از شهرها در استان های گیالن و مازندران و کردستان 
و ایالم ساعت ها در دست مردم بود و نیروهای امنیتی پا 
مورد  چند  در  نشود.  بیشرت  تلفاتشان  تا  گذاشتند  فرار  به 
مشاهده شد نیروهای امنیتی از دستور حمله مترد کردند و 
خودشان را در کوچه پس کوچه های خلوت گم و گور کردند 
تا ساعت مأموریت شان متام شود و به خانه برگردند. برخی 
مردم روایت می کنند مأمورانی را می بینند سوار بر موتور 
که از دور یواشکی با دست عالمت »V« یا »پیروزی« نشان 

می دهند.
تداوم  با  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  زیادی  شواهد 
حال  در  رژیم  رسکوب  ماشین  کشور،  در  رسارسی  خیزش 
رسکوب  ساختار  مردم  مقاومت  با  و  است  شدن  زمینگیر 
دچار ضعف شده و روحیه ی خود را باخته است. همزمان 
مقابله  برای  را  مردم  انگیزه و جسارت  پیروزهای خیابانی 
تهران  اکباتان  شهرک  در  است.  کرده  بیشرت  با رسکوبگران 
هامنجا که هفته پیش دار و دسته اوباش بسیج با بلندگو 
برای مردم رجزخوانی می کردند و با توهین آنها را به مبارزه 
می طلبیدند، و می گفتند که آزار مردم برای آنها »تفریح« 
است،  چهارشنبه شب مردم رسکوبگران را حسابی گوشاملی 

دادند و وادارشان کردند که پا به فرار بگذارند.
در بعضی شهرها اما مزدوران رسکوبگر با اسلحه جنگی 
به جان مردم افتادند. در شهر ایذه مأموران امنیتی مردم 
را به رگبار بستند که دست کم ۱۰ کشته و زخمی برجای 
گذاشت. یکی از آنها آرتین رحامنی نوجوان ۱۳ ساله است. 
کرد  اعالم  فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هامهنگی  شورای 
که او با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده است. این شورا 
ضمن محکوم کردن رسکوب و کشتار مردم و قتل کودکان 
کار و دانش آموزان بی گناه، خواهان توقف فوری کودک کشی 

توسط حکومت شد.
در بعضی شهرها نیز اقدامات متقابل صورت گرفت. مثالً 

زدند.  اعرتاض  به  مردم دست  از ۱۰۰ شهر  بیش  ==در 
تظاهرات رسارسی با اعتصاب بازاریان در چند شهر از جمله 
تهران، اصفهان، تربیز، اراک، مشهد، شیراز و چند شهر استان 

کردستان و ده ها شهر بزرگ و کوچک دیگر همراه شد.
کل  بطور  رسانه های حکومتی  و  مقامات  از  ==شامری 
به  »بازاریان  شده اند  مدعی  و  کرده  انکار  را  اعتصاب ها 
تقای اغتشاشگران برای تعطیلی کسب و کارها بی اعتنایی 
کردند!« اما منابع دیگر حکومتی دلیل اعتصابات را تهدید 
کسبه دانسته اند! روزنامه همشهری در گزارشی به دروغ 
نوشته »اغتشاشگران به کسبه گفته اند هر مغازه  ای باز باشد 

آتش می زنیم!«
==شاهدان عینی می گویند خیلی از شهرها در استان های 
ایام ساعت ها در دست  گیان و مازندران و کردستان و 
مردم بود و نیروهای امنیتی پا به فرار گذاشتند تا تلفاتشان 
بیشرت نشود. برخی از این نیروها نیز از اجرای فرمان مترد 
می کنند و گوشه ای پنهان می شوند تا زمان مأموریت متام 

شود و به خانه برگردند!
==پاسدار محمد صالح جوکار مناینده مجلس گفته »باید 
با اغتشاشاگران برخورد قاطع شود و مامشات با این افراد 
معنایی ندارد و پذیرفتنی نیست« اما رسدار قاسم رضایی 
معاون فرمانده انتظامی می گوید »پلیس مامشات منی کند 
و وظیفه و تکلیف می داند که با کسانی که هنجارها را زیر 

پا می گذارند، برخورد قاطع کند«.

خیزش رسارسی مردم ایران پس از دو ماه با وجود رسکوب 
و بازداشت شامری زیادی از شهروندان همچنان ادامه دارد. 
چهارشنبه شب ۲۵ آبان ماه در سومین سالگرد »آبان  خونین 
زدند.  اعرتاض  به  دست  مردم  شهر   ۱۰۰ از  بیش  در   »۹۸
تظاهرات رسارسی با اعتصاب بازاریان در چند شهر از جمله 
تهران، اصفهان، تربیز، اراک، مشهد، شیراز و چند شهر استان 

کردستان و ده ها شهر بزرگ و کوچک دیگر همراه شد.
رسانه های  و  مقامات  از  شامری  که  حالیست  در  این 
حکومتی بطور کل اعتصاب ها را انکار کرده و مدعی شده اند 
»بازاریان به تقالی اغتشاشگران برای تعطیلی کسب و کارها 
بی اعتنایی کردند!« اما منابع دیگر حکومتی دلیل اعتصابات 
را تهدید کسبه دانسته اند! روزنامه همشهری به دروغ در 
گفته اند هر  کسبه  به  »اغتشاشگران  است  نوشته  گزارشی 

مغازه  ای باز باشد آتش می زنیم!«

تداوم خیزش 
انقابی در ایران 
و اختاف بین 

»رسداران آدمکُش« 
همزمان با زمینگیر 

شدن ماشین 
رسکوب!

در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت جنگی است و جوانان برای مقابله با رسکوبگران خیابان ها را سنگربندی کرده اند

در شهر اصفهان موتورسوارانی به مقّر بسیج »پایگاه امام 
امنیتی کشته و زخمی  نیروی  نقی« حمله کردند و چهار 

شدند.
تا  گرفته  رژیم  صداوسیامی  از  حکومتی  رسانه های 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته  خربگزاری های 
گذشت  اصفهان  و  ایذه  در  آنچه  می کنند  تأکید  مرتب 
از  تسنیم  بود!«  اغتشاشات  بسرت  در  تروریستی  »اقدام 
نیروهای امنیتی خواسته مامشات با »اغتشاشاگران« را متام 
نیروهای رسکوب طی هشت  که  حالیست  در  این  کنند! 
هفته متام قدرت خود را به کار گرفتند و تا کنون موفق 
به خاموش کردن اعرتاضات نشده اند! آنها اگر می توانستند 
تا  »اغتشاشگران« را »جمع« و اعرتاضات را »متام« کنند، 

حاال کرده بودند!
خربگزاری »فارس« وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز با هدف زمینه سازی برای رسکوب اعرتاضات مساملت آمیز 
ایران« را مطرح کرده  مردم ادعای »آغاز فاز مسلحانه در 
است. در این گزارش ادعا شده »پلیس برای جلوگیری از کشته 
شدن احتاملی اغتشاشگران، ارصار دارد در مهار اغتشاشات 
از سالح جنگی استفاده نکند!« این ادعای دروغ در حالیست 
که ویدئوهای زیادی منترش شده که نشان می دهد نیروهای 
امنیتی با متام قوا و امکانات برای رسکوب وارد میدان شده اند 
با گلوله جنگی و چه گلوله ساچمه ای مردم و حتا  و چه 
کودکان را کشته اند اما موفق نشده اند مردم را به خانه ها 

بفرستند و اعرتاضات را »جمع« کنند!
رده های  باالترین  در  حاکیست  شنیده ها  میان،  این  در 
سپاه  و  انتظامی  نیروی  فرماندهان  میان  نظام  امنیتی 
پاسداران انقالب اسالمی بر رس عملکرد ماشین رسکوب نظام 
شکاف ها بیشرت شده و عالوه بر مجلس شورای اسالمی به 
جلسات شورای  عالی امنیت جمهوری اسالمی نیز کشیده 

شده است.
پاسدار محمد صالح جوکار مناینده مجلس اسالمی گفته 
با  مامشات  و  شود  قاطع  برخورد  اغتشاشاگران  با  »باید 
پذیرفتنی نیست!« رسدار قاسم  ندارد و  افراد معنایی  این 
رضایی معاون فرمانده انتظامی هم با اعرتاف به اینکه پلیس 
مامشات منی کند و مشغول »برخورد قاطع« با مردم معرتض 
است می گوید »پلیس مامشات منی کند و وظیفه و تکلیف 
می گذارند،  پا  زیر  را  هنجارها  که  کسانی  با  که  می داند 

برخورد قاطع کند!«
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با آژانس در مورد ارائه ی توضیحات قانع کننده درباره آثار 
ایران  در  نشده  اعالم  سایت  سه  در  شده  کشف  اورانیوم 

است.
این قطعنامه تهران را مجبور می کند بدون تأخیر توضیحات 
فنی معترب در مورد دلیل وجود ذرات اورانیوم در مکان های 
اعالم نشده را ارائه کند و همچنین »دسرتسی بازرسان به 

سایت ها و تجهیزات« برای منونه برداری را فراهم مناید.
را  اسالمی  جمهوری  علیه  فشارها  قطعنامه  این  صدور 
همزمان با بحران های داخلی بیش از پیش افزایش خواهد 
داد. به ویژه آنکه به دلیل رسکوب اعرتاضات فضای بین املللی 
که دولت های خارجی  است  اسالمی  علیه جمهوری  چنان 
را  تهران  با  امتی«  »مذاکرات  جمله  از  محوری  گفتگوهای 
متوقف کرده و روی خیزش رسارسی و مسائل حقوق برشی 
علیه  جدید  تحریمی  بسته های  پی  در  پی   و  دارند  مترکز 
نهادها و اشخاص حقیقی مرتبط با حکومت اعامل می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی پیشرت در واکنش 
به ارائه پیش نویس علیه تهران در آژانس بین املللی انرژی 
امتی آن را محکوم کرده و گفته بود اقدامی »غیرقابل قبول 

و مردود« است.
از  آبان ماه ساعاتی پیش  نارص کنعانی روز پنجشنبه ۲۶ 
تصویب قطعنامه تأکید کرده بود »هیچ تردیدی نیست که 
آمریکا، انگلستان، فرانسه و آملان به عنوان بانیان اصلی این 
قطعنامه ضد ایرانی با سوء استفاده از رشایط اخیر، رصفاً 
پیشنهاد  ایران،  بر  سیاسی  فشار  اعامل  و هدف  انگیزه  با 
تصویب این قطعنامه را به شورای حکام داده اند، اقدامی 
که تاثیر منفی بر روند حل و فصل فنی موضوعات مد نظر 

آژانس خواهد گذاشت.«

قطعنامه  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  حکام  ==شورای 
پیشنهادی آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آملان در محکومیت 
را  آژانس  این  با  به دلیل عدم همکاری  جمهوری اسامی 

تصویب کرد.
با  پیشرت  اسامی  جمهوری  خارجه  وزارت  ==سخنگوی 
محکوم کردن پیش نویس این قطعنامه آن را »سوء استفاده 
از رشایط« و اقدامی »غیرقابل قبول و مردود« دانسته بود!

==روزنامه بدنام »کیهان تهران« در ادامه ی توهامت خود 
و با مهارتی عجیب که در انکار واقعیات دارد در گزارشی 
نوشت »آمریکایی ها با ناامیدی از اغتشاشگران و پادوهای 
داخلی خود به این نتیجه رسیده اند که شکست متام عیار 
پروژه آشوب در ایران هزینه های سنگینی را برای آنان باقی 
با ارسال پیام به تهران، پنجره  بنابراین بایستی  می گذارد؛ 

دیپلامسی را باز نگه داشته و برای مذاکره التامس کنند!«

در رشایطی که جمهوری اسالمی دو ماه است با خیزش 
انقالبی مردم روبروست فشارهای بین املللی علیه تهران از 
چند کانال از سوی دولت های غربی و رشکای منطقه ای آنها 

بیش از پیش رو به افزایش است.
 ۱۷ پنجشنبه  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  حکام  شورای 
اکترب )۲۶ آبان( قطعنامه ای راتصویب کرد که در آن جمهوری 
اسالمی ایران به عدم همکاری با آژانس بین املللی متهم شده 
است. این قطعنامه با ۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی 

ممتنع تصویب شد.
و  فرانسه  بریتانیا،  و  آمریکا  را  قطعنامه  این  پیش نویس 

آملان ارائه داده بودند.
محور اصلی این قطعنامه عدم همکاری جمهوری اسالمی 

تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسامی در شورای حکام؛ 
»کیهان تهران«: آمریکا برای مذاکره التامس می کند!

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ارائه پیش نویس 
قطعنامه را با هدف »پیشربد دسیسه ها و اهداف سیاسی« 

دانست.
اعالم  غربی  مقامات  و  رهربان  بارها  اخیر  در هفته های 
کردند گزینه مذاکره و معامله امتی با جمهوری اسالمی از 
حسین  یکسو  از  اینهمه  با  است.  شده  برداشته  میز  روی 
از سوی دیگر رسانه های حکومتی مدام  و  امیرعبداللهیان 

ارصار دارند که پشت پرده گفتگوهای محرمانه ادامه دارد!
توهامت خود  ادامه ی  در  تهران«  »کیهان  بدنام  روزنامه 
و با مهارتی عجیب که در انکار واقعیات دارد در گزارشی 
نوشت »آمریکایی ها با ناامیدی از اغتشاشگران و پادوهای 
نتیجه رسیده اند که شکست متام عیار  این  به  داخلی خود 
پروژه آشوب در ایران هزینه های سنگینی را برای آنان باقی 
پنجره  تهران،  به  پیام  ارسال  با  بایستی  بنابراین  می گذارد؛ 

دیپلامسی را باز نگه داشته و برای مذاکره التامس کنند!«
اما واقعیتی که در برابر چشم همه قرار دارد این است که 
نه خیزش رسارسی متوقف شده و نه پیامی از سوی واشنگنت 

برای معامله با جمهوری اسالمی ارسال شده است!
مشخص نیست با توجه به اوضاع بحرانی در داخل ایران 
و انقالبی که جمهوری اسالمی آن را ببیند یا نبیند علیه آن 
شکل گرفته، آیا رئیس و بازرسان آژانس خواهند پذیرفت که 
برای بازدید و گفتگو به تهران سفر کنند یا نه! اینهمه در 
حالیست که صدور قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسالمی 
می تواند زمینه ساز ارسال پرونده امتی جمهوری اسالمی به 
شورای امنیت سازمان ملل و همچنین فعال  ساخنت مکانیزم 
ماشه باشد که بر اساس متامی تحریم های بین املللی علیه 

رژیم ایران باز خواهند گشت.

نشست آژانس بین املللی انرژی امتی
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